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د. راشد بن حمد الشرقي

ظـــّل العمـــل اإلنســـاني مـــن أعـــراف 
األصيلـــة،  العربـــي  المجتمـــع 
ــة  ــم الرفيعـ ــرز القيـ ــن أبـ ــدا مـ وواحـ
التـــي يحـــّض عليهـــا ديننـــا اإلســـامي 
ثقافـــة  أصبـــح   وقـــد  الحنيـــف، 
نحـــو  انطلقـــت  عاّمـــة   مجتمعيـــة 
ـــل  العمـــل اإلنســـاني  ـــة،  ويمّث العالمّي
والخيـــري ركًنـــا رئيًســـا فـــي سياســـة 
والخارجيـــة،  الداخليـــة  اإلمـــارات 
ــة  ــى منظومـ ــوم علـ ــوذج يقـ ــو أنمـ وهـ
التـــي  النبيلـــة  والقيـــم  المبـــادئ 
 - المؤســـس  القائـــد  أرســـاها 
الشـــيخ  اللـــه-  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان  مثـــل 
ـــف،  إحـــال الســـام، ونصـــرة الضعي
اعتبـــار  دون  المنكـــوب  وإغاثـــة 
الجغرافيـــا. أو  العـــرق   أو  للديـــن 
ويأتـــي االحتفـــاء بيـــوم زايـــد للعمـــل 
اإلنســـانّي -الـــذي يصـــادف التاســـع 
عشـــر مـــن شـــهر رمضـــان مـــن كّل 
ـــة  ـــة واجتماعّي عـــام-  مناســـبة  وطنّي
الفخـــر  بـــكل  فيهـــا  نســـتحضر 
واالعتـــزاز إرًثـــا حضارًيـــا وخالـــًدا  

“يوم زايد للعمل 
اإلنساني” عطاء 

متواصل يمّثل أهّم 
سمات المجتمع 

اإلماراتي

وزرًعـــا طيًبـــا غرَســـه المغفـــور لـــه 
الشـــيخ  القائـــد  المؤســـس  الوالـــد 
ـــب  ـــان -طّي ـــن ســـلطان آل نهي ـــد ب زاي
ــخ  ــّجل التاريـ ــذي سـ ــراه-  الـ ــه ثـ اللـ
فـــي  البيضـــاء  وأياديـــه  عطـــاءه 
بمـــداد  ومغاربهـــا  األرض  مشـــارق 
مـــن ذهـــب. القائـــد الـــذي تحـــّدى 
مـــن  وتمّكـــن  المســـتحيات  كّل 
بـــإرادة   اإلمـــارات   دولـــة  تأســـيس 
وعزيمـــة  قويتيـــن ... وفـــي ظـــرف 
دقيـــق  بـــزغ فجـــر اتحادنـــا العظيـــم 
الـــذي  الخيـــر"  "وطـــن  والشـــامخ 
ــارق  ــه الفـ ــه ومبادراتـ ــكلت مواقفـ شـ
اإلنســـاني  العطـــاء  حقـــول  فـــي 
والتـــي جعـــل منهـــا "زايـــد الخيـــر" 
عنوانهـــا  راســـخة  إماراتيـــة  ســـمة 
ـــكل  ـــر" ب ـــا هـــو "الخي ـــا وهدفه وآلياته
مـــا تحملـــه هـــذه الكلمـــة مـــن معـــان 

ونبيلـــة.. ســـامية 
اإلنســـاني،  للعمـــل  زايـــد  يـــوم  إن 
مفعمـــة  طويلـــة  رحلـــة  يجســـد 
ـــه  المغفـــور  ـــذي رســـخ ل بالعطـــاء  ال
لـــه بـــإذن اللـــه تعالـــى الشـــيخ زايـــد 

العدد 33 -  مايو  42022



بـــن ســـلطان آل نهيـــان طّيـــب اللـــه 
حياتيـــة  قيمـــة  باعتبارهـــا  ثـــراه 
المجتمـــع  ســـمات  أهـــّم  تمّثـــل 
الرئيســـي  والرافـــد  اإلماراتـــي، 
للعمـــل اإلنســـاني والخيـــري .. وقـــد 
ــن  ــيدة   مـ ــادة الرشـ ــتلهمت القيـ اسـ
اللـــه،  رحمـــه  زايـــد  الشـــيخ  نهـــج 
والعطـــاء،  والكـــرم  التســـامح  قيـــم 
وواصلـــت رحلـــة عمـــل الخيـــر فـــي 
أصبحـــت  حتـــى  األرض  بقـــاع  كّل 
الـــدول  قائمـــة  تتصـــدر  اإلمـــارات 
المانحـــة فـــي العمـــل اإلنســـاني وقـــد 
االعتبـــارات  إعـــاء  فـــي  نجحـــت 
فـــي  واألخاقيـــة  اإلنســـانية 
الّتعامـــل  مـــع األزمـــات والكـــوارث  
بظالهـــا   تلقـــي  التـــي  الطارئـــة  
شـــعوب  معظـــم  علـــى  الســـلبية  
ـــه جائحـــة  ـــم،  وهـــذا مـــا أظهرت العال
نمـــاذج  مـــن  كواحـــدة    19 كوفيـــد 
متعـــددة  مـــن األزمـــات والكـــوارث 
العالـــم،  التـــي اجتاحـــت  الطبيعيـــة 
ـــارات حجـــر  ـــه اإلم ـــي شـــّكلت في والت
و  تداعياتهـــا،  لمواجهـــة  األســـاس 

اإلماراتـــي  الّتحـــّرك  يقتصـــر  لـــم 
الصحيـــة  الرعايـــة  توفيـــر  علـــى 
داخـــل  والمقيميـــن  لإلماراتييـــن 
بـــادرت  وإنمـــا  فقـــط،  اإلمـــارات 
األفـــراد  مســـاعدة  إلـــى  الدولـــة 
خـــارج  الموجوديـــن  واألشـــخاص 
بوبـــاء  والمتأثريـــن  حدودهـــا 
أزمـــات  مـــن  وغيـــره   19 كوفيـــد 
الجســـر  خـــال  مـــن   ، وكـــوارث 
الـــذي فتحتـــه لدعـــم دول  الجـــّوي 
فـــي مواجهـــة  العالـــم ومســـاعدتها 
الطبيـــة  المـــواد  بنقـــل  الجائحـــة 
الـــدول  عواصـــم  إلـــى  والغذائيـــة  
للرســـالة  وتأكيـــدا  وغربـــا،  شـــرقا 
للدولـــة  النبيلـــة  والقيـــم  الّســـامية 
التـــي تركـــز علـــى تعزيـــز العاقـــات 
اإلنســـانية مـــع دول العالـــم وشـــعوبه 
تعميـــق  علـــى  والحـــرص  كافـــة 
اإلنســـانية،  األخـــوة  مشـــاعر 
المجتمعـــي  والتاحـــم  فالتضامـــن 
لألنشـــطة  األبـــرز  العنـــوان  هـــو 
،اســـتلهاًما  الدولـــة   فـــي  الخيريـــة 
بـــإذن  لـــه  -المغفـــور  ســـيرة  مـــن 

بـــن  زايـــد  الشـــيخ  تعالـــى-  اللـــه 
ســـلطان آل نهيـــان طّيـــب اللـــه ثـــراه 
وصـــل  الـــذي  اإلنســـاني  ونهجـــه 
أقصـــى  الـــى  والعطـــاء  بالخيـــر 
زايـــد  يـــوم  وفـــي  األرض.  بقـــاع 
العهـــد  نجـــدد  اإلنســـاني   للعمـــل 
علـــى أن نبقـــى أوفيـــاء نســـتلهم مـــن 
الحكـــم  المؤســـس  القائـــد  مســـيرة 
والعبـــر، وكيـــف أن الخيـــر متجـــذر 
فـــي مجتمعنـــا الوطنـــي الـــذي ينعـــم 
ــي  ــة التـ ــات النبيلـ ــم واألخاقيـ بالقيـ
تعتبـــر مـــن أبـــرز مكونـــات تقّدمنـــا 
وليكـــون  والّريـــادي،  الحضـــاري 
ــدد  ــد متجـ ــة موعـ ــوم بمثابـ ــذا اليـ هـ
الخيـــر،  زايـــد  بســـيرة  لاحتفـــاء 
فـــي  الرائـــدة  تجربتـــه  واســـتلهام 
مجـــال العطـــاء والتســـامح والعمـــل 
وِليَكـــن  واالجتماعـــي.  اإلنســـاني 
واألمـــل  والثقـــة  بالفخـــر  شـــعورا 
بـــأن الخيـــر موجـــود وبـــاق ومســـتمر، 
ــا  ــد لقيادتنـ ــاء ووالء وعهـ ــوم وفـ و يـ
علـــى  مســـتمرون  بأننـــا  الرشـــيدة 

لنـــا. رســـموه  الـــذي  النهـــج 
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ـــه  ـــة ونائب ـــس الدول ـــون  رئي ـــده يهنئ ـــي عه ـــرة و ول ـــم الفجي حاك
ـــارك ـــان المب ـــهر رمض ـــول ش ـــكام بحل ـــد والح ـــن زاي ـــد ب ومحم

 بعــث صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة، برقيــة تهنئــة، إلــى 
أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل"، مبناســبة حلــول شــهر رمضــان 
املبــارك، أعــرب فيهــا عــن أطيــب التهانــي والتبريــكات بهــذه 
املناســبة الســعيدة ..داعيــا العلــي القديــر أن يعيدهــا علــى 
ســموه مبوفــور الصحــة والعافيــة وعلــى شــعب اإلمــارات 
واألمتــن العربيــة واإلســامية باخليــر والبــركات. كمــا بعــث 
مماثلــة  تهنئــة  برقيــات  الفجيــرة  حاكــم  الســمو  صاحــب 
إلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة وإلــى 
أصحــاب الســمو الشــيوخ أعضــاء املجلــس األعلــى حــكام 
ــرة برقيــات  اإلمــارات. وبعــث صاحــب الســمو حاكــم الفجي
إلــى أصحــاب  العزيــزة  اإلســامية  املناســبة  بهــذه  تهنئــة 

اجلالــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج 
واإلســامية،  العربيــة  الــدول  وملــوك  رؤســاء  و  العربيــة 
ولشــعوبهم  والعافيــة  الصحــة  لهــم موفــور  متمنيــا ســموه 
املزيــد مــن الرقــي والتقــدم ولألمــة العربيــة واإلســامية 
ــد  ــن حم ــد ب ــث ســمو الشــيخ محم ــا بع ــدم. كم ــزة والتق الع
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة برقيــات تهنئــة 
مماثلــة إلــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" وصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 
ــى أصحــاب الســمو الشــيوخ أعضــاء  ــوات املســلحة، وإل للق
ــود  ــاء العه ــارات وأولي ــى لاحتــاد حــكام اإلم ــس األعل املجل
ونــواب احلــكام وإلــى أصحــاب اجلالــة والســمو قــادة دول 
لــدول اخلليــج العربيــة ورؤســاء وملــوك  مجلــس التعــاون 

الــدول العربيــة واإلســامية.

أخبار الدار
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ــي  ــاء المجلـــس الوطنـ ــتقبل رئيـــس وأعضـ ــرقي يسـ ــد الشـ حمـ
ــادي االتحـ

أّكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضو 
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة، علــى الــدور احملــوري الــذي 
يؤّديــه املجلــس الوطنــي االحتــادي فــي دعــم عمليــة التنميــة 
املســتدامة بالدولــة، واملشــاركة فــي حــل القضايــا املجتمعيــة 
مبــا يخــدم املواطنــن ويبحــث شــؤونهم فــي مختلــف مجــاالت 
احليــاة.  جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه، بحضــور ســمو 
الفجيــرة،  ولــي عهــد  الشــرقي  بــن حمــد  الشــيخ محمــد 
وســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة واالعــام وســمو الشــيخ مكتــوم بــن 
حمــد الشــرقي، والشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي 
رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة بالفجيــرة، فــي قصــر الرميلــة، 
الوطنــي االحتــادي  املجلــس  رئيــس  معالــي صقــر غبــاش 
وأعضــاء املجلــس. وتقــدم رئيــس وأعضــاء املجلــس الوطنــي 
بالتهنئــة  الفجيــرة  الســمو حاكــم  إلــى صاحــب  االحتــادي 
وجــل  عــز  اهلل  داعــن  املبــارك،  رمضــان  شــهر  مبناســبة 
ــدمي األمــن األمــان  ــة وأن ي ــور الصحــة والعافي لســموه مبوف
واالزدهــار علــى دولــة اإلمــارات. وجــرى خــال اللقــاء تبــادل 
احلديــث حــول مختلــف املوضوعــات االجتماعيــة والوطنيــة 
ــى مناقشــتها،  ــي االحتــادي عل ــس الوطن ــي يحــرص املجل الت
ــم وطــرح حتدياتهــا، وبحــث احللــول املناســبة لهــا، مبــا يســهم  ــاة الكرميــة له ــر احلي فــي خدمــة الوطــن واملواطــن وتوفي

ــة.  ــة الشــاملة بالدول ــز مســيرة التنمي وتعزي
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البحريـــن  ملـــك  يعـــزي  الفجيـــرة  حاكـــم 
بوفـــاة الشـــيخة شـــيخة بنـــت ســـلمان بـــن 

ــة ــد آل خليفـ حمـ

حاكـــم الفجيـــرة يعـــزي خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين بوفـــاة األميـــرة لولـــوة بنـــت 

ــز ــن عبدالعزيـ ــد بـ فهـ

بعــث صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم 
الفجيــرة، برقيــة تعزيــة إلــى أخيــه صاحــب اجلالــة امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ملك مملكة البحرين الشــقيقة، عبر فيها ســموه عن خالص تعازيه وصادق مواســاته 
بوفــاة املغفــور لهــا الشــيخة شــيخة بنــت ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،  كمــا بعــث ســمو 
ــى  ــة إل ــة مماثل ــة تعزي ــرة، برقي ــي عهــد الفجي ــن حمــد الشــرقي ول الشــيخ محمــد ب
صاحــب اجلالــة امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن الشــقيقة.

 بعــث صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى 
حاكــم الفجيــرة، برقيــة تعزيــة إلــى أخيــه خــادم احلرمــن الشــريفن امللــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود عاهــل اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، أعــرب فيهــا عــن 
صــادق تعازيــه ومواســاته فــي وفــاة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة لولــوة بنــت فهــد بــن 
عبدالعزيز آل ســعود. كما بعث ســمو الشــيخ محمد بن حمد بن محمد الشــرقي ولي 

عهــد الفجيــرة برقيــة تعزيــة مماثلــة إلــى خــادم احلرمــن الشــريفن

الفجيـــرة  حاكـــم 
ـــن  ـــراج ع ـــر باإلف يأم

ســـجينًا  )114(

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
بــن محمــد الشــرقي، عضــو املجلــس 
باإلفــراج  الفجيــرة،  حاكــم  األعلــى 
عــن 114 ســجيناً مــن نــزالء املؤسســة 
بالفجيــرة،  واإلصاحيــة  العقابيــة 
مــن مختلــف اجلنســيات، ممــن ثبتــت 
أهليتهــم وحســن ســيرتهم وســلوكهم، 
وذلــك مبناســبة حلــول شــهر رمضــان 
املبــارك. وتأتــي املكرمــة حرصــاً مــن 
عنهــم  املفــرج  إعطــاء  علــى  ســموه 
فرصــة لبــدء حيــاة جديــدة وإلدخــال 

الفرحــة علــى أســرهم. 
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ـــوك  ـــة اين ـــذي لمجموع ـــس التنفي ـــتقبل الرئي ـــرقي يس ـــد الش حم
ـــرة  ـــة الفجي ـــع حكوم ـــتركة م ـــاريع المش ـــه المش ـــث مع ويبح

الشــيخ  الســمو  صاحــب  اســتقبل 
عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد 
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة، فــي 
قصــر ســموه بالرميلــة، بحضــور ســمو 
الشــرقي  حمــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
الشــيخ  وســمو  الفجيــرة،  عهــد  ولــي 
ســعادة  الشــرقي،  حمــد  بــن  مكتــوم 
الرئيــس  الفاســي  حميــد  ســيف 
ورحــب  اينــوك.  ملجموعــة  التنفيــذي 
الفجيــرة  حاكــم  الســمو  صاحــب 
قدمــوا  الذيــن  ومرافقيــه  بالضيــف 
للســام علــى ســموه وتقــدمي التهنئــة 
رمضــان  شــهر  حلــول   مبناســبة 
اللقــاء  خــال  وجــرى  املبــارك. 

احلديــث عــن املشــاريع احلاليــة واملســتقبلية بــن حكومــة الفجيــرة ومجموعــة 
اينــوك فــي مختلــف قطاعــات التنميــة الوطنيــة املســتدامة، وســبل تطويرهــا 
فــي هــذه  واســتراتيجياتها  الدولــة  رؤيــة  مــع  يتــواءم  منهــا مبــا  واالســتفادة 

املجــاالت. 

حمـــد الشـــرقي يعتمـــد التصميـــم الجديـــد لمبنـــى كليـــات التقنيـــة 
العليـــا بمدينـــة دبـــا الفجيـــرة

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
املجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
االعلــى حاكــم الفجيــرة، وبحضــور ســمو 
الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي 
الرميلــة،  قصــر  فــي  الفجيــرة،  عهــد 
معالــي الدكتــور أحمــد بلهــول الفاســي 
وزيــر دولــة لريــادة األعمــال واملشــاريع 
مجمــع  رئيــس  واملتوســطة،  الصغيــرة 
كليــات التقنيــة العليــا، والدكتــور عبــد 
اللطيــف الشامســي مديــر مجمــع كليــات 
خــال  ســموه  واطلــع  العليــا.  التقنيــة 
اللقــاء، علــى مشــروع التصميــم اجلديــد 
ملبنــى كليــات التقنيــة العليــا فــي مدينــة 

دبــا الفجيــرة، كمــا اســتمع ســموه إلــى شــرح حــول  تفاصيــل املبنــى اجلديــد للكليــات 
ــة. ــل املســتقبل مــن اجلامعــات الذكي ــدا حــول جي ــى تصــوراً جدي حيــث يقــدم املبن
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قيـــم  كـــرس  اإلنســـاني  للعمـــل  زايـــد  يـــوم  الشـــرقي:  حمـــد 
الشـــعوب بيـــن  والتعايـــش  التســـامح 

حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أكــد 
بــن محمــد الشــرقي، عضــو املجلــس 
األعلــى حاكــم الفجيــرة، أن يــوم زايــد 
يصــادف  الــذي  اإلنســاني،  للعمــل 
19 مــن شــهر رمضــان، بــات مناســبة 
وطنية، تســتمد قيمها من إرث املؤســس 
املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نــذر  الــذي  ثــراه،  اهلل  طيــب  نهيــان، 
حياتــه لنشــر احملبــة والتســامح والعــدل 
وتكريــس عمــل اخليــر، كمــا رســخ قيــم 
تعــاون  أجــل  مــن  والســام  التســامح 
ــدول  ــع ال ــع جمي ــة م ــي املنفع ــادل ف متب

العاملــي. االســتقرار  لتحقيــق 

ـــة  ـــي المرحل ـــرة تنه ـــغال الفجي ـــرقي .. أش ـــد الش ـــات حم بتوجيه
ـــر ـــول 120 كيلومت ـــة بط ـــرق الداخلي ـــة للط الخامس

الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  تنفيــذاً 
الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة 
، وبدعــم مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن 
الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي  حمــد 
فــي  والزراعــة  األشــغال  دائــرة  أنهــت 
اخلامســة  املرحلــة  الفجيــرة  حكومــة 
بطــول  الداخليــة  الطــرق  شــبكة  مــن 

كيلومتــر.  120
ويأتــي مشــروع شــبكة الطــرق الداخليــة 
الفجيــرة  حكومــة  عليــه  تعمــل  الــذي 
بهــدف تطويــر شــبكة البنيــة التحتيــة 
فــي اإلمــارة وتقــدمي خدمــات التنقــل 
وأمــن الطرقــات وفــق معاييــر عامليــة 

فــي  والســياحي  واخلدمــي  االقتصــادي  القطــاع  فــي  التنميــة  مســيرة  تواكــب 
الفجيــرة وتدعــم رؤيــة دولــة اإلمــارات فــي املجــاالت كافــة .
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة يشـــيد بـــإدراج “اليونســـكو” محميـــة وادي 
ـــي ـــراث العالم ـــع الت ـــة لمواق ـــة التمهيدي ـــن القائم ـــة ضم الوريع

أدرجــت محميــة وادي الوريعــة الوطنيــة فــي الفجيــرة - أول 
محميــة جبليــة وأول منتــزه وطنــي علــى مســتوى الدولــة.. 
ــة  ــة ملواقــع التــراث العاملــي فــي دول ضمــن القائمــة التمهيدي
اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وأعــرب ســمو الشــيخ محمــد بــن 
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة عــن ســعادته 
بهــذا االجنــاز الوطنــي املميــز الــذي يؤكــد مكانــة احملميــة 

عربيــا ودوليــا.
األولــى  اخلطــوات  اتخــاذ  مت  أنــه  "يســعدنا  ســموه  وقــال 
لاعتــراف مبحميــة وادي الوريعــة كموقــع للتــراث العاملــي، 
كــون محميــة وادي الوريعــة الوطنيــة أحــد الكنــوز الطبيعيــة 
صاحــب  وبتوجيهــات  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس 
األعلــى حاكــم الفجيــرة قدمــت حكومــة الفجيــرة كل اشــكال 
الدعــم للمحميــة التــي حتتــوي علــى نظــام دائــم ومتكامــل 
للميــاه العذبــة، حيــث تعتبــر موطنــاً للشــال الدائــم الطبيعــي 
الوحيــد فــي الدولــة، وتعتبــر موئــًا مهمــاً لعــدد كبيــر مــن 
النباتــات واحليوانــات املهــددة باالنقــراض، ممــا جعلهــا جــزءاً 

ال يتجــزأ مــن برامجنــا املوجهــة حلمايــة البيئــة".
وأضــاف ســموه "بهــذه املناســبة يســّرنا أيضــاً اإلعــان عــن 
وادي  اجلديــدة حملميــة  الرســمية  املرئيــة  الهويــة  إطــاق 

الوريعــة الوطنيــة، والتــي تتــواءم جماليــاً مــع عناصــر التــراث 
الطبيعــي والتاريخــي الغنــي للمحميــة، وســتعمل الهويــة علــى 
إبــراز رؤيــة البرنامــج البيئــي للمحميــة فــي أن تصبــح موقعــاً 
متميــزاً مــن مواقــع التــراث العاملــي باإلضافــة إلــى دورهــا 
املهــم فــي نشــر املعرفــة والتوعيــة حــول اخلصائــص الفريــدة 

ــا". ــة وجهــود احملافظــة عليه للمحمي
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أخبار الدار

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يشـــهد ختـــام دورة “ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
حمـــد الشـــرقي الرمضانيـــة للفنـــون القتاليـــة” ويشـــيد بنجاحهـــا

بــن حمــد  الشــيخ محمــد  ســمو  أكــد 
علــى  الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي 
الرياضيــة  األنشــطة  تفعيــل  أهميــة 
عامــة وألعــاب الفنــون القتاليــة خاصــة، 
مشــيًرا إلــى توجيهــات صاحــب الســمو 
الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة 
بضــرورة االســتثمار األمثــل للطاقــات 
فــي  وإشــراكها  الشــابة  الرياضيــة 
جــاء  والعامليــة.  العربيــة  البطــوالت 
ذلــك خــال حضــور ســمو ولــي عهــد 
األولــى  النســخة  ختــام  الفجيــرة 
لــدورة "ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشــرقي الرمضانيــة للفنــون القتاليــة"، 

التــي أقيمــت حتــت رعايــة ســموه علــى مــدى ثاثــة أيــام فــي مجمــع زايــد الرياضــي 
بالفجيــرة.

محمـــد الشـــرقي يشـــهد انطـــاق القمـــة العالميـــة للحكومـــات 
2022

شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، افتتــاح 
القمــة العامليــة للحكومــات 2022 التــي 
دبــي  إكســبو  فــي  أعمالهــا  انطلقــت 
2020، بحضــور صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس 
الــوزراء حاكــم  الدولــة رئيــس مجلــس 
دبــي، وأوليــاء عهــود إمــارات الدولــة.

للحكومــات  العامليــة  القمــة  حظيــت  و 
مبشــاركة رفيعــة املســتوى متثــل نخبــة 
احلكومــات  ومســؤولي  املفكريــن  مــن 
مــن مختلــف دول العالــم للحديــث حــول 
مختلــف عناويــن التنميــة واستشــراف 
مســتقبل العمــل احلكومــي وسياســاته 

العامليــة. كمــا ناقشــت القمــة العامليــة للحكومــات هــذا العــام عــدًدا مــن احملــاور 
ــم فــي صياغــة  ــز مشــاركة حكومــات العال ــى تعزي ــي تهــدف إل ــة الهامــة الت التنموي
اســتراتيجيات جديــدة وتبّنــي مشــاريع تســهم فــي حتســن مســتقبل شــعوب العالــم 

أجمــع.
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ولي عهد الفجيرة يفتتح “قاعة الطويين للمناسبات”
بــن حمــد  الشــيخ محمــد  ســمو  أّكــد 
علــى  الفجيــرة،  عهــد  ولــي  الشــرقي 
اخليريــة  للمبــادرات  اإليجابــي  األثــر 
التكافــل  قيــم  ترســيخ  فــي  ودورهــا 
متماســك،  مجتمــع  وبنــاء  املجتمعــي 
صاحــب  توجيهــات  إلــى  مشــيًرا 
محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو 
األعلــى  املجلــس  عضــو  الشــرقي 
للمشــاريع  ودعمــه  الفجيــرة  حاكــم 
بأهميــة  ســموه  مــن  إمياًنــا  اخليريــة، 
وتوفيــر  املجتمعــي  الترابــط  تعزيــز 
اخلدمــات االجتماعيــة للمواطنــن، مبــا 
ــاة كرميــة لهــم. جــاء  يرقــى لتقــدمي حي
ذلــك خــال افتتــاح ســمو ولــي عهــد 
الفجيــرة، قاعــة الطويــن للمناســبات 

ــن حمــد  ــوم ب ــرة، بحضــور ســمو الشــيخ مكت ــارة الفجي ــن بإم ــة الطوي ــي منطق ف
الشــرقي، والشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة 
ــن  ــن ســيف الشــرقي، والشــيخ أحمــد ب ــن حمــد ب ــداهلل ب ــرة، والشــيخ عب بالفجي
حمــد بــن ســيف الشــرقي، و الشــيخ ســعيد بــن ســرور الشــرقي رئيــس مجلــس إدارة 

الفجيــرة. وصناعــة  جتــارة  غرفــة 

ـــي  ـــزة ف ـــة المتمي ـــات الحكومي ـــّرم المؤسس ـــرقي يك ـــد الش محم
ـــا ـــتوى أدائه ـــيد بمس ـــري ويش ـــوق الس ـــج المتس ـــج برنام نتائ

بــن حمــد  الشــيخ محمــد  كــّرم ســمو 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، في مكتبه 
بالديــوان األميــري، عــدًدا مــن الدوائــر 
حققــت  التــي  احلكوميــة  واملؤسســات 
برنامــج  نتائــج  فــي  األعلــى  النســب 
املتســوق الســري حلكومــة الفجيــرة فــي 

دورتــه الرابعــة لعــام 2021.
الفجيــرة  عهــد  ولــي  ســمو  وأشــاد 
فــي  للمؤسســات  املتميــز  باملســتوى 
أداء أقســامها املختلفــة عامــة ومراكــز 
خدمــة املتعاملــن خاصــة، مؤّكــًدا علــى 
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
املجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 

األعلــى حاكــم الفجيــرة بأهميــة تعزيــز ثقافــة إســعاد املتعاملــن وتطويــر منظومــة 
العمــل احلكومــي فــي الدوائــر واملؤسســات كافــة، عبــر تطبيــق أفضــل املمارســات 
احلكوميــة مبــا يتــواءم مــع توجهــات الدولــة فــي مؤشــرات التنافســية العامليــة.
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أخبار الدار

ولـــي عهـــد الفجيـــرة: يـــوم زايـــد للعمـــل اإلنســـاني مناســـبة 
والمحبـــة للعطـــاء 
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
ــرة،  ــد الفجي ــي عه ــد الشــرقي ول محم
أن يــوم زايــد للعمــل االنســاني أســهم 
فــي تكريــس تقاليــد احملبــة والتســامح 
ــل فــي كل  ليــس فــي اإلمــارات فقــط ب
دول العالــم. وقــال ســموه فــي تصريــح 
مبناســبة يــوم زايــد للعمــل اإلنســاني.. 
احلــدث  بهــذا  نحتفــي  ونحــن  "اليــوم 
نســتذكر  الكبيــر  االنســاني  الوطنــي 
القيــم التــي أرســاها املغفــور لــه الشــيخ 
طيــب  نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد 
أو  مدرســة  كل  أن  ونؤكــد  ثــراه،  اهلل 
مستشــفى أو جامعــة أو منشــأة خيريــة 
ــع.اطلقهــا طيــب اهلل ثــراه فــي كل بقعــة  ــوب اجلمي ــي قل ــا ف ــرا طيب ــة وأث ــل بصم مــن هــذا الكــون متث

ويشـــيد   ”09 “باتفـــورم  معـــرض  يفتتـــح  الشـــرقي  محمـــد 
المشـــاركة اإلبداعيـــة  بالمشـــاريع 

حمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  أكــد 
علــى  الفجيــرة،  عهــد  ولــي  الشــرقي 
ــزز  ــي تع ــة الت ــة املشــاريع اإلبداعي أهمي
مجــال ريــادة األعمــال، وحتتفــي باملــرأة 
احمللــي  املســتوى  علــى  وجناحاتهــا 
توجيهــات  إلــى  مشــيًرا  والعربــي، 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد 
ــى حاكــم  الشــرقي عضــو املجلــس األعل
اإلماراتيــات  النســاء  بدعــم  الفجيــرة 
فــي  إجنازاتهــن  وإبــراز  والعربيــات 
خــال  ذلــك  جــاء  املجــاالت.  مختلــف 
افتتــاح ســمو ولــي عهد الفجيــرة، يرافقه 
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي، 
النســخة الثامنــة ملعــرض "باتفــورم 09" 

ــة ســمو الشــيخة شمســة بنــت حمــد بــن محمــد الشــرقي  الــذي أقيــم حتــت رعاي
فــي ســاحة الرميلــة، بحضــور الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس 
هيئــة املنطقــة احلــرة بالفجيــرة، والشــيخ محمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي مديــر 
عــام دائــرة احلكومــة اإللكترونيــة بالفجيــرة، والشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف 
الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمــارات لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة، والشــيخ أحمــد 

بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي.
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علـــى  لحصولـــه  اليماحـــي  أحمـــد  يســـتقبل  الشـــرقي  محمـــد 
الجنائـــي القانـــون  فـــي  الدكتـــوراه 

بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  اســتقبل   
ــد  ــي عه ــن محمــد الشــرقي ول حمــد ب
بالديــوان  مكتبــه  فــي   ، الفجيــرة 
مصبــح  أحمــد  الدكتــور  األميــري، 
شــهادة  علــى  حلصولــه  اليماحــي، 
الدكتــوراه فــي القانــون اجلنائــي مــن 
مصــر  بجمهوريــة  املنصــورة  جامعــة 

بيــة. لعر ا
ــأ ســموه الدكتــور أحمــد اليماحــي  وهّن
العلمــي،  اإلجنــاز  هــذا  لتحقيقــه 
صاحــب  دعــم  إلــى  ســموه  مشــيًرا 
محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو 
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم 

لهــم  العليــا وتشــجيع ســموه  الشــهادات  الفجيــرة مــن حَملــة  الفجيــرة ألبنــاء 
الوطــن. وخدمــة  واملعرفــة  العلــم  مســيرة  ملواصلــة 

محمـــد الشـــرقي يكـــرم 20 خريًجـــا مـــن حملـــة شـــهادة الماجســـتير 
ويشـــيد بإنجازهـــم العلمـــي

حمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  أكــد 
الشــرقي ولــي عهد الفجيــرة على أهمّية 
ــاء الوطــن ودعــم  ــي فــي بن ــم العال التعلي
ركائــز نهضتــه، مشــيًرا إلــى توجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد 
ــى حاكــم  الشــرقي عضــو املجلــس األعل
الشــباب  تشــجيع  بضــرورة  الفجيــرة 
علــى مواصلــة التعلــم. جــاء ذلــك خــال 
تكــرمي ســمو ولــي عهــد الفجيــرة، فــي 
ــا  مكتبــه بالديــوان األميــري، لـــ 20 طالًب
ــة عشــر مــن  ــة الثالث ــة مــن الدفع وطالب
حَملــة شــهادة املاجســتير فــي مختلــف 

التخصصــات العلميــة واإلنســانية.
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حكومـــة الفجيـــرة اإللكترونيـــة تســـتعرض مزايـــا نظـــام إدارة 
المراســـات والوثائـــق اإللكترونـــي

الفجيــرة  حكومــة  دائــرة  نظمــت 
لنظــام  تعريفيــة  ورشــة  اإللكترونيــة 
)الداخليــة  املراســات  إدارة 
الوثائــق  إدارة  ونظــام  واخلارجيــة( 
انطاقــاً  اإللكترونــي(،  )األرشــيف 
لتمكــن  الفجيــرة  حكومــة  رؤيــة  مــن 
مــع  متاشــياً  و  الرقمــي  التحــول 
توجهــات حكومــة الفجيــرة للمعامــات 

. قيــة ر لاو ا
الشــيخ  مــن  كل  الورشــة  حضــر 
ــن ســيف  ــد ب ــن حم ــد ب ــدس محم املهن
الفجيــرة  حكومــة  مديــر  الشــرقي 
اإللكترونيــة وعــدد مــن مــدراء العمــوم 
بإمــارة  احلكوميــة  اجلهــات  وممثلــي 

الفجيــرة. مت خــال الورشــة إســتعراض خصائــص النظــام وشــرح آليــة عمــل 
حكوميــة. جهــة   30 بحضــور  التنفيــذ  وخطــة  النظــام 

المؤهلـــة  التصفيـــات  انطـــاق  الشـــرقي..  محمـــد  برعايـــة 
الصـــاالت قـــدم  لكـــرة  آســـيا  غـــرب  كأس  لنهائيـــات 

حتــت رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن 
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد 
بــن  ســيف  الشــيخ  كــّرم   ، الفجيــرة 
ــة  حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس هيئ
املنطقــة احلــرة بالفجيــرة رؤســاء الوفــود 
التصفيــات  فــي  املشــاركة  الرياضيــة 
املؤهلــة إلــى نهائيــات كأس غــرب آســيا 
لكــرة قــدم الصــاالت 2022 واجلهــات 
للبطولــة. حضــر  الداعمــة  احلكوميــة 
مديــر  بوهنــدي  عبدالعزيــز  التكــرمي 
فــي  الرياضــة والشــباب  مكتــب هيئــة 
املنطقــة الشــرقية وعــدد مــن املســؤولن 

بالدولــة. الرياضيــن 
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عبداللـــه الشـــرقي: نقلـــة نوعيـــة فـــي رياضـــة بنـــاء األجســـام 
المقبلـــة  بالمرحلـــة 

بــن  بــن حمــد  أكــد الشــيخ عبــد اهلل 
ادارة  مجلــس  رئيــس  الشــرقي  ســيف 
أن  االجســام  لبنــاء  االمــارات  احتــاد 
املرحلــة املقبلــة لرياضــة بنــاء االجســام 
واللياقــة البدنيــة ستشــهد نقلــة نوعيــة، 
ملــا مت حتقيقــه خــال الســنوات املاضيــة 
مــن عمــر االحتــاد، مــن خــال تنفيــذ 
مجموعــة مــن االفــكار اجلديــدة التي مت 
بحثهــا واعتمادهــا فــي الــدورة املاضيــة 

ووفقــا ألفضــل املواصفــات العامليــة.
االول  االجتمــاع  خــال  ذلــك  جــاء 
لبنــاء  االمــارات  احتــاد  ادارة  دبــي.ملجلــس  فــي  االحتــاد  مبقــر  عقــد  والــذي  اجلديــد،  بتشــكيله  االجســام 

عبداللـــه الشـــرقي يتـــوج الفائزيـــن فـــي “بطولـــة الفرجـــان” لكـــرة 
القـــدم الرمضانيـــة بالفجيـــرة

بحضــور الشــيخ عبــد اهلل بــن حمــد بــن 
ســيف الشــرقي رئيــس احتــاد االمــارات 
لبنــاء االجســام والقــوى البدنيــة - نائــب 
اختتمــت  االســيوي،  االحتــاد  رئيــس 
القيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة بطولــة 
الفرجــان الرمضانيــة لكــرة القــدم التــي 
والقيــادات  الداخليــة  وزارة  نظمتهــا 
مبــادرة  الدولــة ضمــن  فــي  الشــرطية 
فرجــان مبشــاركة 8 فــرق والتــي اســدل 
الســتار علــى فعالياتهــا مبلعــب الفجيرة. 
و تــوج الشــيخ عبــد اهلل الشــرقي الفــرق 
الفائــزة بالبطولــة حيــث نــال لقبهــا فريق 
عيــد فيــروز الــذي حصــل علــى كأس 

البطولــة وامليداليــات الذهبيــة.
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شـــرطة الفجيـــرة تختتـــم بنجـــاح النســـخة األولـــى مـــن بطولـــة 
البـــادل تنـــس

بحضــور الشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن 
القيــادة  اختتمــت   ، الشــرقي  ســيف 
بطولــة  الفجيــرة  لشــرطة  العامــة 
األولــى  نســختها  فــي  تنــس  البــادل 
يومــن  مــدى  علــى  أقيمــت  والتــي 
ــادي الفجيــرة للتنــس . متتاليــن فــي ن

اللــواء  ســعادة  أشــاد  جانبــه  مــن 
محمــد بــن غــامن الكعبــي القائــد العــام 
لشــرطة الفجيــرة باملكاســب املجتمعيــة 
النســخة  حققتهــا  التــي  والرياضيــة 
الفجيــرة  شــرطة  لبطولــة  األولــى 
التواصــل  إلــى  مشــيراً  تنــس  للبــادل 
الفعــال واملتميــز الــذي حققتــه القيــادة 
ــف  ــرة مــع مختل العامــة لشــرطة الفجي
البطولــة  خــال  مــن  املجتمــع  فئــات 

كافــة  فــي  املجتمــع  أبنــاء  دعــم  علــى  الدائــم  الفجيــرة  وأكــد حــرص شــرطة 
. الرياضــي  املجــال  فــي  ســيما  ال  املجــاالت 

المكتـــب اإلعامـــي لحكومـــة الفجيـــرة يصـــدر كتـــاب “حمـــد 
”2021 الشـــرقي 

حلكومــة  اإلعامــي  املكتــب  أصــدر 
لصاحــب  الســنوي  الكتــاب  الفجيــرة 
محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو 
األعلــى  املجلــس  عضــو  الشــرقي 
يتضمــن  والــذي  الفجيــرة،  حاكــم 
التــي  للمناســبات  شــامًا  عرًضــا 
العــام  خــال  ســمّوه  فيهــا  شــارك 
خمســة  الكتــاب  ويتضمــن   .2021
الوطــن،  قــادة  هــي  رئيســية  أبــواب 
اســتقباالت،  كلمــات،  امليــدان، 

ت. قيــا بر و
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وفد من “الفجيرة للموارد البشرية” يزور دار راشد للنشر
البشــرية  املــوارد  دائــرة  مــن  وفــد  زار 
محمــد  برئاســة  الفجيــرة  بحكومــة 
دار  الدائــرة،  مديــر  الزيــودي  خليفــة 
راشــد للنشــر، وكان فــي اســتقبال الوفــد 
الدكتــور ســعيد احلمــر املديــر التنفيــذي 
لهيئــة الفجيــرة للثقافة واالعــام، واطلع 
الوفــد علــى أقســام الــدار املختلفــة ومــا 
حتتويــه مــن كتــب وروايــات عربيــة، حيث 
عرضــا  احلمــر  ســعيد  الدكتــور  قــدم 
شــامًا عــن أنشــطة الــدار ومــا شــهدته 
مــن تطــور ومــا ســتؤول إليــه مــن تطلعات 
مســتقبلية بــأن تكــون أمنوذجــاً يحتــذى 
بــه فــي تقــدمي أرقــى اخلدمــات الثقافيــة 
والعلميــة لدعــم املثقفــن واألدبــاء، ورفــد 

ــم مبراجــع علميــة رصينــة. طلبــة العل

وفـــد مـــن محكمـــة الفجيـــرة يـــزور هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة 
واإلعـــام

ــر  ــور ســعيد احلمــر املدي اســتقبل الدكت
للثقافــة  الفجيــرة  لهيئــة  التنفيــذي 
واالعــام، مبكتبــه وفــداً مــن محكمــة 
الفجيــرة االحتاديــة االبتدائيــة، برئاســة  
املستشــار الدكتــور عبد الناصر الشــحي 
اللقــاء،  بدايــة  وفــي  احملكمــة.  رئيــس 
رحــب الدكتــور ســعيد بوفــد احملكمــة 
مؤكــداً علــى أهميــة الزيــارة فــي فتــح 
بــاب للتنســيق والتعــاون املشــترك بــن 
تبــادل  مجــال  فــي  واحملكمــة،  الهيئــة 
املعــارف والكتــب ورفــد دار راشــد للنشــر 
باملراجــع والدوريــات واملوســوعات، التــي 
القضائــي  بالعمــل  املشــتغلن  تخــدم 
والبحــث القانونــي بصفــة عامــة، مشــيراً 

إلــى أن الزيــارة تطرقــت أيضــا إلــى االســتفادة مــن وســائل االعــام التابعــة للهيئــة 
فــي متابعــة األخبــار واألنشــطة واملبــادرات التــي تقــوم بهــا احملكمــة.
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أخبار الدار

ــة  ــرة للثقافـــة واإلعـــام” تســـتضيف جلســـة حـــول ثقافـ الفجيـ
المســـرح

“زايـــد رمـــز الخيـــر والعطـــاء” جلســـة قـــراءة فـــي كتـــاب تســـتضيفها 
دار راشـــد للنشر

للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  اســتضافت 
أكادمييــة  مــع  بالتعــاون  واالعــام 
جلســة  اجلميلــة،  للفنــون  الفجيــرة 
حتــت  للنشــر  راشــد  بــدار  حواريــة 
عنــوان »ثقافــة املســرح وأهميتهــا فــي 
املجتمــع«، وأقيمــت اجللســة احلواريــة 
التابعــة  فنــان  محطــة  مبــادرة  ضمــن 

للفنــون. الفجيــرة  ألكادمييــة 
مديــر  احلفيتــي  عبيــد  علــي  وأكــد 
أكادمييــة الفجيــرة للفنــون اجلميلــة فــي 
كلمــة لــه، علــى أهميــة دور املســرح فــي 
رصــد القضايــا االجتماعيــة وطــرح مــا 
يــدور فــي املجتمــع مــن قضايــا تامــس 
التــي  الســامية،  اإلنســانية  القيــم 

للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  اســتضافت 
للنشــر،  بــدار راشــد  واإلعــام ممثلــة 
بالتعاون مع جمعية مرشــدات االمارات، 
جلســة قــراءة فــي كتــاب حتــت عنــوان 
"زايــد رمــز اخليــر والعطــاء"، تزامنــا مــع 
يــوم زايــد للعمــل االنســاني. واســتهدفت 
اجللســة عضــوات اجلمعيــة العموميــة 
اجللســة  أدار  حيــث  واملرشــدات، 
الصريــدي  ســالم  عائشــة  الدكتــورة 
االمــارات  مرشــدات  مفوضيــة  مديــرة 
بالفجيــرة، عضــو مجلــس إدارة جمعيــة 
مرشــدات االمــارات، والتــي اســتعرضت 
دور جمعيــة االمــارات للمرشــدات ومــا 
تقــوم بــه مــن خدمــات ملجتمــع االمــارات.  

تتماشــى مــع ثقافاتنــا وتقاليدنــا األصيلــة، مشــيراً إلــى مواصلــة األكادمييــة العمــل 
بالتعــاون مــع شــركاؤها االســتراتيجين علــى إطــاق املبــادرات الفنيــة التــي تعــزز 

روح التكافــل املجتمعــي واإلنســاني لــدى جميــع أفــراد املجتمــع.

ــات  ــه مــن كتــب ودوري ــى دار راشــد وماحتتوي وتعرفــت املشــاركات فــي اجللســة عل
مختلفــة ودور الــدار فــي تعزيــز التواجــد األدبــي والثقافــي واملعرفــي فــي الفعاليــات 

الفكريــة املختلفــة، وتشــجيع القــراءة بــن األفــراد.
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توريـــزم  بريميـــر  دبـــا و شـــركة  بلديـــة  بيـــن  اتفاقيـــة  توقيـــع 
العقـــة فـــي  تجـــاري  مـــول  إلنشـــاء  انفيســـتمنت 

ســالم  حســن  املهنــدس  ســعادة  وقــع 
اليماحــي مديــر عــام بلديــة دبــا اتفاقيــة 
إلنشــاء مــول جتــاري وشــقق فندقيــة 
وحديقــة ألعــاب مائية فــي منطقة العقة 
مــع شــركة برمييــر توريــزم انفيســتمنت. 
و أكــد ســعادة املهنــدس حســن ســالم 
أن  دبــا   بلديــة  عــام  مديــر  اليماحــي 
هــذه املشــاريع تعــد مــن أبــرز املشــاريع 
اســتثمار  إلــى  تــؤدي  التــي  الســياحية 
املنطقــة ســياحياً واســتغال اإلمكانــات 
بهــا  تتميــز  التــي  الفريــدة  الطبيعيــة 
منطقــة العقــة وجعلهــا  منطقــة جــذب 
ســياحي، وهــذا املشــروع يتماشــى مــع 

الطفــرة العمرانيــة احلديثــة التــي تشــهدها مدينــة دبــا ومبــا يتواكــب مــع مخططات 
البلديــة ورؤيتهــا فــي التنميــة الســياحية وتشــجيع الســياحة احملليــة.

عودة السوق الرمضاني بالفجيرة بعد غياب عامين
أعلــن ســعادة املهنــدس محمــد ســيف 
األفخــم، مديــر عــام بلديــة الفجيــرة، 
الرمضانــي  الســوق  نشــاط  إعــادة 
قبالــة  القــدمي  موقعــه  فــي  وافتتاحــه 
كورنيــش الفجيــرة هــذا العــام لعــرض 
مبختلــف  الرمضانيــة  األطعمــة  وبيــع 
أنواعهــا، بعــد توقفــه ملــدة عامــن بفعــل 

كورونــا. جائحــة 
وأكــد أن البلديــة تولــي شــهر رمضــان 
املبــارك أولويــة كبيــرة لتحقيــق ســامة 
األفــراد مــن خــال الغــذاء واألطعمــة 
املتداولــة ، مــن خــال إقامــة احلمــات 
التفتيشــية املفاجــأة واملكثفــة قبــل حلول 
الشــهر الفضيــل علــى مختلــف األســواق 
املنشــآت  و  التجاريــة  احملــات  و 

العامــة فــي مجــال توزيــع و بيــع مــواد الغــذاء، مــن املطابــخ الشــعبية و املطاعــم و 
ــات والبقــاالت واملجمعــات االســتهاكية  ــز ومحــات احللوي ــات و املخاب الكافتيري

ومراكــز التجزئــة واملخــازن الغذائيــة واملاحــم واألســواق املركزيــة.
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أخبار الدار

“ الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة ” تنّظـــم مســـير شـــبابي احتفـــاًء 
بيـــوم الجيولوجييـــن العالمـــي

للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة  نظمــت 
الطبيعيــة بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة 
الفجيــرة  مركــز  و  التحتيــة  البنيــة  و 
للمغامــرات و مجلــس شــباب الفجيــرة، 
"املســير  شــعار  حتــت  شــبابية  رحلــة 
الشــباب"  هايكنــج   - اجليولوجــي 
بالفجيــرة  الشــرية  عــن  مبنطقــة   ،
املغامريــن  مــن  عــدد  مبشــاركة 
املهتمــن باجليولوجيــا، و ذلــك ضمــن 
ــة  ــادرات املؤسســة اخلاصــة بالتوعي مب
التــراث  حمايــة  و  اجليولوجيــة 
اجليولوجــي و احلفــاظ عليــه تزامنــاً 

. للجيولوجيــن  العاملــي  اليــوم  مــع 

إنجاز 4 حدائق جديدة بالفجيرة
املكســح،  علــي  محمــد  ســالم  كشــف 
مديــر دائــرة األشــغال العامــة والزراعــة 
فــي حكومــة الفجيــرة عــن جنــاح إدارتــه 
فــي  جديــدة  حدائــق   4 إجنــاز  فــي 
اإلمــارة، حيــث أجنــزت اإلدارة األعمــال 
اإلنشــائية حلديقــة الســيجي مبســاحة 
8 آالف متــر، ومتــت زراعــة 4500 متــر 
فــي احلديقــة  أخضــر  مربــع مســطح 
وتزويدهــا بألعــاب األطفــال وحمامــات 
ومواقــف ســيارات خارجيــة إلــى جانــب 
ممشــى مطاطــي، كمــا أجنــزت حديقــة 
 40 مســاحة  علــى  تقــع  التــي  البديــة 
الــف متــر مربــع منهــا 26 ألــف متــر 
تزويدهــا  مربــع مســطح أخضــر، ومت 

بحمامــات والعــاب أطفــال ومواقــف ســيارات خارجيــة وممشــى مطاطــي، وأشــار 
الــى أن االعمــال االنشــائية فــي حديقتــي ضدنــا واحلنيــة شــارفت علــى االنتهــاء، 

وســيتم افتتاحهمــا خــال الفتــرة القادمــة.
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1500 مشارك في تحدي “تاف مادر” الجبلي في الفجيرة
 حتــت رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن 
الفجيــرة،  عهــد  ولــي  الشــرقي  حمــد 
التحــدي  ســباق  فعاليــات  انطلقــت 
وســط  للجــري  العاملــي  مــادر  تــاف 
ــر مــن  ــة مبشــاركة أكث احلواجــز اجلبلي
1500 مشــارك مــن االمــارات ومختلــف 
الفجيــرة  حديقــة  فــي  العالــم  دول 

للمغامــرات.
وانطلقــت الفــرق املشــاركة فــي ثاثــة 
ســباقات وهــي الســباق الرئيســي تــاف 
مــادر ومســافته 10 كيلومتــر لاعبــن 
 5 وســباق  والدوليــن  احملترفــن 
كيلومتــر  جلميــع الفئــات العمريــة بينمــا 
أســتمر ســباق ســبارتن تريــل ملســافة 

تزيــد عــن 21 كيلومتــراً للرياضــات اجلبليــة وضمــت الســباقات اجلــري وقفــز 
احلواجــز وعــدًدا مــن الســباقات التنافســية الترفيهيــة التــي اشــتملت علــى عــدة 

مراحــل متدرجــة الصعوبــة .

“غرفـــة الفجيـــرة ” تشـــارك فـــي اجتمـــاع االمانـــة العامـــة لغـــرف 
االمـــارات ومـــدراء غـــرف التجـــارة والصناعـــة

شــارك ســعادة ســلطان جميع الهنداسي 
وصناعــة  جتــارة  غرفــة  عــام  مديــر 
الفجيــرة فــي االجتمــاع املشــترك االول 
بــن االمانــة العامــة لغــرف االمــارات 
 ، والصناعــة  التجــارة  غــرف  ومــدراء 
الــذي عقــد فــي مركــز تواصــل االعمــال 
باكســبو 2020  بحضــور ســعادة حميــد 
محمــد بــن ســالم االمــن العــام الحتــاد 

ــرف. ــي الغ ــدراء وممثل ــرف وم الغ
الشــركات  الغــرف  مديــرو  ودعــا 
وأصحــاب األعمــال واملســتثمرين إلــى 
احلفــاظ علــى املكتســبات التــي حققهــا 
القطــاع اخلــاص مــا بعــد إكســبو 2020، 
وذلــك مــن خــال دميومــة تواصلهــا مــع 

الشــركات اخلارجيــة واألســواق اجلديــدة التــي مت التعــرف عليهــا خــال فعاليــات 
إكســبو، ووضــع دراســات مســتقبلية لهــا في ضــوء املتغيرات االقتصادية املتســارعة 

ــاً. ــاً وعاملي إقليمي
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أخبار الدار

“دفاع مدني الفجيرة” ينفذ الحملة الفرعية “رمضان آمن ”
أطلقــت ادارة الدفــاع املدنــي الفجيــرة 
حملــة ) رمضــان آمــن ( تزامنــاً مع شــهر 
رمضــان املبــارك و هــي حملــة فرعيــة 
ــة الرئيســية داركــم  تنــدرج حتــت احلمل
امانــة والتــي أطلقتهــا القيــادة العامــة 
للدفــاع املدنــي بــوزارة الداخليــة ضمــن 
خطــة التوعيــة الرئيســية لعــام ،2 202 
و  اإلقليميــة  إداراتهــا  مــع  بالتنســيق 
الراميــة لتعزيــز األمــن و الســامة بــن 
املجتمــع خــال شــهر رمضــان  فئــات 

 . املبــارك   .
و هّنــأ العقيــد خالــد ربيــع احلمــودي 
الفجيــرة  املدنــي  الدفــاع  إدارة  مديــر 
أفــراد  و  الرشــيدة  القيــادة  باإلنابــة 
رمضــان  شــهر  مبناســبة  املجتمــع 

املبــارك ، مؤكــداً ان جميــع مراكــز ادارة الدفــاع املدنــي الفجيــرة علــى درجــة 
عاليــة مــن االســتعداد والتأهــب للتعامــل مــع أي حــادث طــارئ خــال شــهر 

املبــارك. رمضــان 

“الفجيـــرة للســـياحة واآلثـــار” و “الفجيـــرة الدولـــي للرياضـــات 
البحريـــة” يوقعـــان اتفاقيـــة تعـــاون

للســياحة  الفجيــرة  هيئــة  وقعــت 
نــادي  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  واآلثــار، 
ــة،  ــي للرياضــات البحري ــرة الدول الفجي
ــاون فــي  ــادل املعلومــات والتع بهــدف تب
البطــوالت واألنشــطة التــي تقــوم بهــا 
اجلهتــن، ووقــع االتفاقيــة عــن الهيئــة 
ســعيد الســماحي مديــر هيئــة الفجيــرة 
إبراهيــم  وأحمــد  واآلثــار،  للســياحة 
الفجيــرة  لنــادي  التنفيــذي  املديــر 

البحريــة. للرياضــات  الدولــي 
جــذب  علــى  االتفاقيــة  بنــود  وتنــص 
والتنميــة  الســياحة  أنــواع  مختلــف 
إلــى  والبحريــة،  والبيئيــة  االقتصاديــة 

جانــب تطويــر أواصــر التعــاون والتنســيق بــن اجلهتــن مــن حيــث املشــاركة فــي 
اخلارجيــة. املعــارض 
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“الفجيـــرة العلمـــي” يوقـــع إتفاقيـــة تعـــاون  مـــع كليـــة الصيدلـــة 
و مركـــز ديـــل فيـــو للبحـــث العلمـــي بالهنـــد 

اتفاقيــة  العلمــي  الفجيــرة  نــادي  وقــع 
الصيدلــة  كليــة  مــع  مشــترك  تعــاون 
العلمــي  للبحــث  فيــو  ديــل  مركــز  و 
واالكادميــي فــي واليــة كيــرال بجمهوريــة 
النــادي  اســتراتيجية  ضمــن  الهنــد 
البحــث  مجــال  فــي  التعــاون  لتعزيــز 
النــادي  طــرف  مــن  ووقــع  العلمــي. 
ســعادة ســيف املعيلــي رئيــس مجلــس 
ومــن  العلمــي  الفجيــرة  نــادي  إدارة 
طــرف الكليــة واملركــز الدكتــور شــاجيو 
آلفــي مديــر كليــة الصيدلــة ومركــز ديــل 
فيــو للبحــث العلمــي واالكادميــي فــي 
ــة كيريــا فــي  ــة ترافنــدرام بوالي منطق

الهنــد بحضــور صالــح احلفيتــي عضــو مجلــس االدارة وامــن الصنــدوق بالنــادي و 
عــدد مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة فــي الكليــة واملركــز. 

الخيريـــة وجامعـــة  الفجيـــرة  بيـــن جمعيـــة  اتفاقيـــة تعـــاون 
التطوعـــي المجـــال  الفجيـــرة فـــي 

اخليريــة  الفجيــرة  جمعيــة  وقعــت 
الفجيــرة  جامعــة  مــع  تعــاون  مذكــرة 
بهــدف تنفيــذ برامــج وأنشــطة مشــتركة 
الوعــي  نشــر  تعزيــز  شــأنها  مــن 
املشــاركة  ومجــاالت  التطــوع  بثقافــة 
املجتمعيــة، وإتاحــة الفرصــة ملوظفــي 
للمشــاركة  الفجيــرة  جامعــة  وطلبــة 
التــي تخــدم  التطوعيــة  البرامــج  فــي 
االتفاقيــة   وقــع  احمللــي.   املجتمــع 
املرشــودي  يوســف  ســعادة  مــن  كل 
ــة  ــرة اخليري ــة الفجي ــر عــام جمعي مدي
ــة  ــر جامع ــار مدي ــور باســم مخت والدكت
ــة. ــة فــي مقــر اجلمعي ــرة باإلناب الفجي
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رمضانـــي  ملتقـــى  تنظـــم  الثقافيـــة”  االجتماعيـــة  “الفجيـــرة 
يـــوم زايـــد للعمـــل اإلنســـاني بمناســـبة 

نظمــت جمعيــة الفجيــرة االجتماعيــة 
الثقافيــة ملتقــى رمضانــي بعنــوان )زايد 
العطــاء واإلنســانية ( وذلــك تزامنــا مــع 
للعمــل  زايــد  بيــوم  الدولــة   احتفــاء 
التاســع  يصــادف  الــذي  و  اإلنســاني 
عشــر مــن شــهر رمضــان ســنوياً، تخليــد 
لــه  املغفــور  والقائــد  الشــيخ  لذكــرى 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
الســيد  مبجلــس  امللتقــي  عقــد  مت 
ســعيد  عبيــد النعيمــي  مبنطقــة مربــح 
و حضــر امللتقــى ســعادة أحمــد عبــد 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الهاشــمي  اهلل 
اجلمعيــة  قائــا إن "يــوم زايــد للعمــل 

الفجيرة تستضيف بطولة “شطرنج من أجل الحياة”
فــاز العــب املنتخــب الوطنــي واملصنــف 
األول علــى االمــارات األســتاذ الدولــي 
بــكأس  الرحمــن  عبــد  ســالم  الكبيــر 
احليــاة(  أجــل  مــن  )شــطرجن  بطولــة 
نظمهــا  والتــي  الرابعــة،  الدوليــة 
والثقافــة  للشــطرجن  الفجيــرة  نــادي 
وأقيمــت حتــت شــعار )عــام اخلمســن 
البطولــة  واختتمــت  ومســتمرون(، 
بركــت  آل  عبــداهلل  الدكتــور  بحضــور 
الفجيــرة  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
للشــطرجن والثقافــة ونائبــه محمــد عبــد 
اهلل الزعابــي واألمــن العــام لاحتــاد 
العربــي للشــطرجن حســن الشامســي 
واملديــر الفنــي الحتاد الشــطرجن محمد 
عبــد اهلل، وأمــن عــام النــادي املهنــدس 

ــر مســبوقة بلغــت 168  ــة مشــاركة غي ــم جــال البلوشــي، وشــهدت البطول إبراهي
العبــا والعبــة منهــم 30 العبــا مــن حملــة األلقــاب الدوليــة مــن 25 دولــة.

ــه  ــد املؤســس املغفــور ل ــة تســتمد قيمتهــا مــن إرث الوال اإلنســاني" مناســبة وطني
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان "طيــب اهلل ثــراه 

أخبار الدار
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مستشـــفى الشـــرق ينظـــم مبـــادرة صحيـــة فـــي يـــوم الصحـــة 
العالمـــي

 مبناســبة يــوم الصحــة العاملــي، أقــام 
صحيــة  مبــادرة  الشــرق  مستشــفى 
للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة  ملوظفــي 
الطبيعيــة، شــملت استشــارة مجانيــة، 
قيــاس نســبة الســكر فــي الــدم، قيــاس 
ضغــط الــدم وكتلــة اجلســم، إلــى جانــب 
"العــادات  بعنــوان  توعويــة  محاضــرة 
الصحيــة أثنــاء الصيــام" قدمــت خالهــا 
فــي  العاجيــة  التغذيــة  أخصائيــة 
الطبيــة  النصائــح  بعــض  املستشــفى 
التــي  األغذيــة  بنوعيــة  تتعلــق  التــي 
يحتاجهــا اجلســم والتــي تســاعده علــى 
حتمــل العطــش واجلــوع خــال الصيــام.

مجلس الفجيرة للشباب ينظم مسابقة ثقافية رمضانية
للشــباب،  الفجيــرة  مجلــس  نظــم 
للشــباب،  رمضانيــة  ثقافيــة  مســابقة 
شــارك فيهــا نخبــة مــن شــباب اإلمــارة، 
حيــث تنافســوا فيمــا بينهــم لإلجابــة 
علــى مختلــف األســئلة الثقافيــة وســط 
واحلمــاس،  باملتعــة  مليئــة  أجــواء 
وأقيمــت املســابقة فــي مجلــس الســيد 

مانــع محمــد املــا.
مــن  إنطاقــاً  الفعاليــة  هــذه  وتأتــي 
حــرص مجلــس الفجيــرة للشــباب علــى 
اجلانــب  فــي  املنافســة  أجــواء  خلــق 
الثقافــي للشــباب خــال شــهر رمضــان 
مت  املســابقة  ختــام  وفــي  املبــارك، 
املســابقة  فــي  الفائــز  الفريــق  للشــباب.تكــرمي  الفجيــرة  مجلــس  رئيــس  قبــل  مــن  املســتضيف  وتكــرمي 
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تاريخ و وطن

ال تتأّســس الــّدول إال وفــق رؤيــة جماعيــة، وال تتطــور إال مبشــاركة اجلميــع، وال 
حتافــظ علــى منجزاتهــا إال بــروح اجلماعــة. الوطــن فــي حــّد ذاتــه فكــرة جماعيــة، 
قائــد وحكومــة وشــعب، كٌل يقــوم بواجبــه حســب اختصاصــه ومؤهاتــه وخبراتــه 
ومهاراتــه. ويتطــّور هــذا الوطــن بســواعد أبنائــه، ويتألــق باملبــادرات التــي تشــمل 
ــاة، املبــادرات التــي قــد تنبثــق مــن فــرد أو فريــق، وقــد تنطلــق  كّل مجــاالت احلي
مــن القائــد أو مجموعــة مــن أبنــاء الشــعب، وغالبــا مــا تتحلّــى املبــادرة باالبتــكار 
واإلبــداع، وتصــّب فــي نهايــة املطــاف فــي خدمــة الّشــعب ورفاهيتــه ليحّقــق حيــاة 

كرميــة. 
ــدأ  ــدأ االحتــاد، وهــو مب ــى مب ــة املتحــدة عل ــة اإلمــارات العربي لقــد تأسســت دول
جماعــي تشــاركي، يهــدف إلــى تعزيــز أواصــر احملبــة والتعــاون بــن أبنــاء الشــعب 
فــي مختلــف أماكــن تواجدهــم، تأسســت لتنقــل اإلنســان إلــى مجتمــع أكثــر أمًنــا 
وحتّضــًرا ورفاهيــة، وتوّفــر لــه الطمأنينــة وتعــده مبســتقبل أكثــر إشــراقاً، وتؤّمــن 

لألجيــال الصاعــدة متطلبــات احليــاة الكرميــة. 
كان أبنــاء اإلمــارات قبــل االحتــاد متعاونــن متقاربــن متعاضديــن، وبزغــت فكــرة 
القائــد املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طّيــب اهلل ثــراه، لتعزيــز ذاك 
التعــاون والتقــارب، ووضعــه فــي قالــب قانونــي وتشــريعي ليضمــن اســتدامته، 
فحظيــت الفكــرة استحســان القــادة، وكان االحتــاد في عام 1972، ومّرت خمســون 
ســنة مــن العمــل الــدؤوب والتعــب املتواصــل والبنــاء املســتمر، حتــى أصبحــت 

التعليم شريك التعليم شريك 
مركزي في مركزي في 

بناء الوطنبناء الوطن
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مبـدأ المشاركة 
أنتـج وطـن
الســعادة 

والتقــدم واألمــن 
واألمــان

والبنــاء  للتنميــة  منوذًجــا  اإلمــارات 
ــع فــي  ــوال مشــاركة اجلمي والوحــدة، ول
مســيرة حتويــل الصحــراء إلــى بســاتن 
وحدائــق ومســاحات خضــراء، ملــا جنــح 
مواطــن  لــكّل  يحــّق  لهــذا،  االحتــاد، 
االفتخــار بوطنــه واحتــاده، واالعتــزاز 
بقادتــه، ألن مبــدأ املشــاركة أنتــج وطــن 

الســعادة والّتقــّدم واألمــن واألمــان. 
لقــد شــاركت كّل املؤسســات الوطنيــة 
فــي القطاعــن العــام واخلــاص فــي بناء 
دولــة االحتــاد، واجتهــدت املؤسســات 
فــي  والدوائــر  والهيئــات  والــوزارات 
فــي  كٌل  متطــورة،  منظومــة  بنــاء 
التعليميــة  للمؤسســات  فــكان  مجالــه، 
والصناعيــة  واالقتصاديــة  والصحيــة 
والثقافيــة  والزراعيــة  والعمرانيــة 
والرياضيــة  والشــبابية  والعلميــة 
فــي  واإلبداعيــة مســاهمات جوهريــة 
ــه نحــو  ــز االحتــاد واملضــي ب دعــم ركائ
وشــارك  والّتمّيــز،  اجلــودة  حتقيــق 
فــي اجلهــد اجلماعــي الرجــل واملــرأة 
ــل إن مــن إجنــازات  ــى حــّد ســواء، ب عل
فــي  املــرأة  متكــن  الرئيســة  االحتــاد 
باتــت  حتــى  والعمــل،  التعليــم  مجــال 
االلتحــاق  فــي  األكبــر  النســبة  حتتــل 
باجلامعــات والكليــات، والنســبة األكبــر 
مــن اخلريجــن، والنســبة األكبــر فــي 
الكثيــر مــن مجــاالت العمــل. ولــم تتــرك 
ابتــداء  وخاضتــه،  إال  مجــاالً  املــرأة 
مــن ســلك التعليــم، مــروًرا بالوظائــف 
املجــاالت  إلــى  وصــوالً  اإلداريــة، 
والصحيــة  والطبيــة  الهندســية 
حتــى  والرياضيــة،  واألكادمييــة 
أصبحــت تشــارك فــي علــوم الفضــاء، 
ولعبــت دوراً فــي إطــاق مســبار األمــل. 
باختصــار، كانــت مشــاركة املــرأة مميــزة 

وتدعــو للفخــر، وال بــّد هنــا من اإلشــارة 
إلــى الــدور الريــادي الــذي قامــت بــه 
ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، 
أم اإلمــارات "حفظهــا اهلل"، فــي دعــم 
املــرأة، مــن حيــث التشــريعات واألحــوال 
مســاواتها  إلــى  وصــوالً  الشــخصية، 
واالمتيــازات  الراتــب  فــي  بالرجــل 
وحقهــا  والترقيــات  العمــل  وفــرص 
نراهــا  املســؤولية، ونحــن  فــي حتمــل 
الوطنــي  املجلــس  فــي  عضــوة  اليــوم 
احلكومــة،  فــي  ووزيــرة  االحتــادي، 
وعاملــة وأكادمييــة ورائــدة فــي الكثيــر 
مــن املبــادرات، وقــد اســتحقت أن يكــون 
املــرأة  يــوم  بهــا هــو  يــوم خــاص  لهــا 

اإلماراتيــة. 
بأنواعــه  التعليــم  توفيــر  ســاهم  لقــد 
كافــة، فــي تأهيــل الكــوادر البشــرية مــن 
اجلنســن، وتطّور التعليم العالي نتيجة 
دعــم القيــادة ورغبــة الشــعب اإلماراتــي 
فــي التحصيــل العلمــي، وتطوير املناهج 
اآلالف  عشــرات  وحصــل  وحتديثهــا، 
ــوس واملاجســتير  ــى درجــة البكالوري عل
التقنــي  للتعليــم  وكان  والدكتــوراه، 

ــرة  ــل شــريحة كبي دور فــي تأهي
والطالبــات،  الطــاب  مــن 

درجــات  علــى  وحصولهــم 
بــن  تتــراوح  علميــة 
والدبلــوم  الدبلــوم 
والبكالوريــوس  العالــي 
واملاجســتير. وأدت كليــات 
التــي  العليــا،  التقنيــة 

فيهــا  العمــل  شــرف  لــي 
مديــًرا لكلياتهــا فــي الفجيــرة، 

دوًرا مركزًيــا فــي رفــد ســوق 
العمــل باملؤهلــن، أصحــاب 

والكفــاءة  اخلبــرة 
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واملهــارات. وتُعــد كليــات التقنيــة العليــا 
أكبــر مؤسســة للتعليــم العالــي فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واملتميــزة 
مؤسســة  وأول  التطبيقــي،  بالتعليــم 
تُعتمــد  الدولــة  فــي  عالــي  تعليــم 
إبداعيــة  اقتصاديــة  حــرة  كمنطقــة 
لتمكينهــا مــن تخريــج رواد أعمــال وفــق 
للدولــة.  احلكيمــة  القيــادة  توجيهــات 
العليــا  التقنيــة  كليــات  وقــد تأسســت 
فــي العــام )1988(، ولديهــا 16 فرًعــا 
علــى مســتوى مختلــف إمــارات الدولــة 
)أبوظبــي والعــن ومنطقة الظفرة ودبي 
ــرة (،  والشــارقة ورأس اخليمــة والفجي
وتفخــر الكليــات بريادتهــا فــي مجــال 
التــي  ومبســيرتها  التطبيقــي  التعليــم 
جتــاوزت الثاثــن عاًمــا مــن التميــز، 
وجناحهــا منــذ عــام )1991( فــي منــح 
ــر مــن 85 ألــف مؤهــل علمــي، مــن  أكث
عكســوا  وخريجــات  خريجــن  خــال 
بأدائهــم وتطورهــم فــي مواقــع عملهــم 
طبيعــة التعليــم املتميــز الــذي تلقــوه فــي 

الكليــات.
مــن  أكثــر  اليــوم  الكليــات  وتضــم 
متثــل  وطالبــة،  طالــب  ألــف   23

مــن   63% نســبة  الطالبــات  فيهــن 
ممــا  امللتحقــن،  عــدد  إجمالــي 
إعــداد  فــي  الكليــات  دور  يعكــس 
للمســاهمة  اإلمــارات  فتيــات 
فــي التنميــة الوظيفيــة وخدمــة 
 2019 عــام  وبحلــول  بادهــن، 
دخلــت كليــات التقنيــة العليــا 
فــي  جديــدة  مرحلــة  إلــى 
وذلــك  العريقــة  مســيرتها 
مــع إطــاق صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد 
رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل 

الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  الدولــة، 
حاكــم دبي-رعــاه اهلل- النهــج اجلديــد 
"خطــة  فــي  متثــل  والــذي  للكليــات 

الرابــع". اجليــل 
وتوّفــر كليــات التقنيــة مجموعــة مــن 
عنهــا  يتفــرع  الرئيســة،  التخصصــات 
بهــا  يلتحــق  برنامــج،   100 حوالــي 
الدبلــوم،  لنيــل  والطالبــات  الطــاب 
البكالوريــوس  أو  العالــي،  الدبلــوم  أو 
الرئيســة  واألقســام  املاجســتير.  أو 
هــي: قســم اإلعــام التطبيقــي، ويوّفــر 
هــذا القســم برنامجــاً دراســياً يعتمــد 
علــى تنفيــذ املشــاريع، حيــث يتــم خلــق 
التــوازن بــن املعــارف النظريــة واخلبــرة 
العمليــة  تعزيــز  يتــم  بحيــث  العمليــة، 
احملاضــرات،  خــال  مــن  التعليميــة 
واملناقشــات،  الطابيــة،  واألبحــاث 
ــن،  ــل، واســتضافة املتحدث وورش العم
إدارة  وقســم  امليدانيــة.  والزيــارات 
فــرص  للخريجــن  وتُتــاح  األعمــال، 
عمــل وفيــرة فــي قطاعــات ومجــاالت 
ومؤسســات  عــدة 

القطاعــن العــام واخلــاص، مبــا فــي 
احملاســبة،  وشــركات  البنــوك،  ذلــك 
ــران،  وشــركات العقــارات، وحقــل الطي
وشــركات النفــط والغــاز، واحلكومــة، 
املعلومــات،  تكنولوجيــا  وشــركات 
الكمبيوتــر  علــوم  وقســم  وغيرهــا. 
واملعلومــات، ويرفــر البرامــج الدراســية 
املســتقبلية  الرؤيــة  ذات  التخصصيــة 
للعمــل  الطلبــة  إعــداد  إلــى  والهادفــة 
املعلومــات  أنظمــة  قطاعــات  فــي 
والتكنولوجيــا احليويــة بالدولــة. ويتيــح 
ــة  ــرص املهني ــوي الف ــل احلي هــذا احلق
مجــاالت  فــي  للخريجــن  املمتــازة 
والشــركات  واحلكومــة،  التربيــة، 
اخلاصــة، وتطويــر اإلنترنــت، وهندســة 
ــات، والبرمجــة، وغيرهــا  قاعــدة البيان
مــن املجــاالت فــي حقــل االتصــاالت. 
وقســم تكنولوجيــا الهندســة والعلــوم، 
ويهــدف إلــى توفيــر برامــج الهندســة 
التقنيــن  وتوفيــر  املســتوى  عامليــة 
واملهندســن. وتتــاح فــرص عمــل وفيــرة 
قطاعــات  مختلــف  فــي  للخريجــن 
العمــل احملليــة والعامليــة، 
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 ساهم توفير 
التعليم بأنواعه 

كافة، في تأهيل 
الكوادر البشرية من 

الجنسين، وتطّور 
التعليم العالي نتيجة 

دعم القيادة ورغبة 
الشعب اإلماراتي

المصدر: المصدر: 
كليات التقنية العليا بالفجيرةكليات التقنية العليا بالفجيرة

بقلم الدكتور عبدالله السويجي بقلم الدكتور عبدالله السويجي 

الكمبيوتــر،  الطيــران،  ذلــك  فــي  مبــا 
االستشــارية،  اخلدمــات  اإلنشــاء، 
الرعايــة  الطاقــة، احلوكمــة،  الدفــاع، 
البنيــة  وصيانــة  دعــم  الصحيــة، 
والغــاز،  النفــط  التصنيــع،  التحتيــة، 
واالتصــاالت. وقســم التربيــة، ويؤهــل 
التربيــة  فــي  البكالوريــوس  برنامــج 
)التعليــم للمرحلــة التمهيديــة( الطلبــة 
مــدرس  مثــل  عديــدة،  مهــن  ملزاولــة 
مؤســس  الدراســي؛  الفصــل  فــي 

لألطفــال  املبكــر  للتعليــم  مركــز 
أو حضانــة؛ رائــد أعمــال يعمــل 
التعليميــة،  الكتــب  تأليــف  علــى 
ومصــادر  الفيديــو،  وأشــرطة 

صاحــب  أو  أخــرى؛  تعليميــة 
املخيمــات  مثــل  تعليمــي،  مركــز 

أنشــطة  مركــز  أو  الصيفيــة 
الصحيــة،  العلــوم  وقســم  األطفــال. 
ويقــّدم مجموعــة واســعة مــن البرامــج 
الهادفــة  التخصصيــة  الدراســية 
باملهــارات  اخلريجــن  تزويــد  إلــى 
فــرص  وتتوفــر  الازمــة.  والكفــاءات 
ــة فــي  ــوم الصحي العمــل خلريجــي العل
مجــاالت عديــدة، تشــمل املستشــفيات، 
احلكوميــة،  والدوائــر  والعيــادات، 
اإلنســانية،  اخلدمــات  ومؤسســات 
التعليميــة،  واملؤسســات  واملختبــرات، 
املؤسســات  مــن  كبيــرة  ومجموعــة 
اخلاصــة.  وشــبه  اخلاصــة  الصحيــة 
كمؤسســة  العليــا،  التقنيــة  كليــات  إن 
نفســها  تعــّد  رائــدة،  تقنيــة  تعليميــة 
الوطــن،  بنــاء  فــي  حيويــاً  شــريكاً 
ــة، وخاصــة فــي  ــة التنمي وتســريع عجل
يُنظــر  التــي  البشــرية  التنميــة  مجــال 
ألن  للتنميــة،  أساســية  كركيــزة  إليهــا 
اإلنســان هو أســاس التنمية وجوهرها، 

وميكــن ضمــان التنميــة املســتدامة إذا 
وّفرنــا العنصــر املؤهــل واالختصاصــي. 
وحدهــا،  تعمــل  ال  الكليــات  أن  علــى 
وإمنــا مــع مؤسســات الدولــة كافــة مــن 
ــي  ــب العمل ــر فــرص التدري خــال توفي
للطــاب، قبــل الّتخــّرج وبعــده، ومتّدهــم 
باخلبــرات املتنوعــة، إضافــة إلــى إيجــاد 
واخلريجــات،  للخريجــن  وظائــف 
تناســب تخصصاتهــم ومؤهاتهــم. وقــد 
اســتطاعت كليــات التقنيــة العليــا إثــراء 
ســوق العمــل بأكثــر مــن 30 ألــف خريــج 
وخريجــة فــي الفتــرة مــن 2012-2013 
و2019 2020-، وهــؤالء يتســلمون اآلن 
مناصــب قياديــة فــي مختلــف الــوزارات 
واملؤسســات والهيئــات، ويعملــون علــى 
التحقــوا  التــي  العمــل  أماكــن  تطويــر 
بهــا، ألنهــم يؤمنــون باملشــاركة املعرفيــة 

وتبــادل اخلبــرات. 

31 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



تاريخ و وطن

فيها  وتقع  الفجيرة،  كيلو متر من مدينة   30 بعد  أوحلة في قرية على  قلعة  تقع 
أيضا منطقة عين غمور، وقد ازدادت األهمية التاريخية واألثرية للمنطقة عقب 
اكتشاف بعثة فريق اآلثار من جامعة سيدني االسترالية بالتعاون مع إدارة التراث 
واآلثار في الفجيرة  في يناير من عام 1996 م حصن يعود إلى العصر الحديدي 

ــى أنقاضــه.  بُنيــت  القلعة أصًا عل
وقد تم اكتشاف الحصن بعد أن الحظت البعثة وجود جدران سميكة ومغايرة لجدران 
القلعة اإلسامية وكذلك وجود قطع كثيرة من الفخار كانت منتشرة على 
الثامن  القرن  إلى  إنشائها  تحديد  تم  والتي  األرض 
قبل المياد وتبلغ أبعاد الحصن 50 × 100 
متر   2.4 بحدود  جدرانه  وسماكة  متراً  
مراقبة،  وبرج  ومحكم  ضخم  مدخل  وله 
كشف  التي  الحصون  أكبر  من  ويُعّد 
في  الحديدي  العصر  في  عنها  النقاب 
العربيــة.  الجزيرة  منطقة جنوب شرقي 

 تصميم القلعة 
كبيرة  بوابة  عبر  القلعة  إلى  الدخول  يتم 
 2.5 وارتفاعها  متر   1.0 مدخلها  عرض 
ردهة  المدخل  ويلي  متر 
الشكل  مستطيلة 

قلعة أوحلةقلعة أوحلة
إعداد أسرة التحرير

فيهــا سالم تصعد بالزائر إلى طابقها 
الثاني ومنها إلى البرج وهو دائري كبير 
وقطــره  متراً   11 ارتفاعه  يبلغ  الحجم 
من الداخل نحو 9  أمتار، حيث يتمركز 
الحراس والرماة، فيما يقع مقر القيادة 
شرفة   وفيهــا  الثاني،  الطابق  في 
وفتحات صغيرة لدخول الضوء والهواء. 
والحصون  القاع  وكنظام تصاميم كل 
المنتشرة في إمارة الفجيرة توجد بقلعة 
بها  وملحق  فنائها،  في  غرفتان  أوحلة 
الشكل  مستطيل  مجلس  الخارج  من 
وجدرانه مزينة من الداخل بديكور فني 
رائع، إضافة إلى وجود بئر ماء عميقة 
القلعة،  الغربي من  الركن الشمالي  في 
األخبار   بحسب  القلعة  عمر  ويقدر 
المتواترة لدى أهالي المنطقة بنحو ما 

سنة.   250 يقارب 
ترميم القلعة 

 2003 مايو  من  الفترة  في  ترميمها  تم 
إلى 2005 باستخدام الطــرق التقليدية 
البناء  عملية  في  ســابقا  المتبعة 

والترميم. 

العدد 33 -  مايو  322022



والقلعــة  أوحلــة  بقريــة  وللتعريــف 
ســريح  محمــد  ســالم  الوالــد  التقينــا 
تاريــخ  الســماحي والــذي حدثنــا عــن 
العيــش  وطريقــة  وســكانها  القريــة 
فيهــا قدميــاً، حيــث كانــت كافــة املنــازل 
متمركــزة حــول القلعــة وكانــت عبــارة 
عــن العرشــان، واخليــام املصنوعــة مــن 
الدعــون باإلضافــة إلــى احلاميــة التــي 
احلصــى  مــن  جدرانهــا   تبنــى  كانــت 
ســقفها  ويغطــى  األحمــر  والطــن 

واحلصيــر.  بالدعــون 
فــي  أوحلــة  قريــة  ســكان  اعتمــد 
احليوانيــة  ثروتهــم  علــى  عيشــهم 
املتمثلــة فــي الغنــم ، البقــر، واجلمــال، 
كانــوا  حيــث  والتجــارة،  الزراعــة  و 
إلــى  باإلضافــة  النخيــل  يزرعــون 
البطاطــا   " بهــا  ويقصــد  الفنــدال 
احملاصيــل  مــن  والعديــد   " احللــوة 
الغليــون،  البصــل،   مثــل  املوســمية 
وعــدة أنــواع مــن احلبــوب مثــل حــّب 
يتــم  الــذي  البــر، والشــعير،  الدخــن، 
إعــداد  فــي  منهــا  البعــض  اســتخدام 

ــأداة  ــه النســاء ب ــد أن تطحن ــز بع اخلب
مــن  ماتبقــى  فــي  والتجــارة  الرحــى، 
احلبــوب واحملاصيــل الزراعيــة، حيــث 
كان رجــال القريــة يذهبــون إلــى عــدة 
حاجياتهــم  وشــراء  للتجــارة  مناطــق 
منهــا  والقهــوة،  والقمــح  األرز  مــن 
حيــث  كالفجيــرة  قريبــة  مناطــق 
الباكــر  الصبــاح  منــذ  رحلتهــم  تبــدأ 
فتــرة  هنــاك  وتكــون  املســاء  حتــى 
وقــت  وهــو  "القايلــة"  اســتراحة 
ومــن  الســاف  منطقــة  فــي  الظهيــرة 
ثــم يتابعــون املســير مــع دابتهــم التــي 
كانــت إمــا حميــر أو جمــال ليحملــوا 
ومشــترياتهم،  بضاعتهــم  عليهــا 
ــه مــن زاد خــال رحلتهــم  ومايحتاجون
حــال  فــي  األســلحة  إلــى  باإلضافــة 
أثنــاء رحلتهــم  أي مخاطــر  واجهتهــم 
البعيــدة  للمناطــق  بالنســبة  أمــا   ،
ــل دبــي والشــارقة فكانــت تســتغرق  مث
الرحلــة ســتة أيــام، وتأتــي هنــا وظيفــة 
املســؤولية  كامــل  تتحمــل  بــأن  املــرأة 
فــي بيتهــا إلــى حــن عــودة الرجــل مــن 
القوافــل  متــر  كانــت  كذلــك  رحلتــه، 
التجاريــة املتبادلــة بــن ســلطنة عمــان 

المصدر1: هيئة الفجيرة للسياحة واآلثار 
المصدر2: سالم محمد سريح السماحي 

الذيــد   أو  كلبــاء  أو  شــوكة  منطقــة  و 
مكاًنــا  منهــا  وتأخــذ  أوحلــة  بقريــة 

لاســتراحة.
ــي هــذه الرحــات  ــن اخلــوض ف ــم يك ل
ــل  ــت العوام ــث كان بالشــيء اليســير حي
وغــزارة  العواصــف  مثــل  اجلويــة 
التــي  الصعوبــات  أكثــر  مــن  األمطــار 
تواجههــم وخاصــة أن األرض لــم تكــن 
بســبب  ووعــرة  زلقــة  وكانــت  معبــدة 
كميــات األمطــار الكبيــرة التــي كانــت 
تتســبب بجريــان الســيول وتكــّون الوحــل 
فــي القريــة واملناطــق التــي حولهــا، ومــن 
ــة" ، باإلضافــة  ــا جــاء تســمية "أوحل هن
احليوانــات  مخاطــر  مواجهتهــم  إلــى 

املفترســة وخاصــة فــي الليــل.
واحــدة  كعائلــة  أوحلــة  أهالــي  عــاش 
األفــراح  يتشــاركون  كانــوا  حيــث 
ــر  ــوا خي ــذا كان ــراح واملعيشــة، وبه واألت
ألهــل  العريقــة  النمــاذج  لتاريــخ  مثــل 
الفجيــرة بشــكل عــام ومنطقــة أوحلــة 

خــاص.  بشــكل 
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تاريخ السفن تاريخ السفن 
الشراعيةالشراعية

إعداد أسرة التحرير

يعــود تاريــخ الســفن فــي اخلليــج العربــي إلــى العصــور القدميــة التــي كانــت تزخــر 
ــج  ــد مــن الســفن التــي صنعــت لكــي تتــاءم مــع طبيعــة اإلبحــار فــي اخللي بالعدي
العربــي واحمليــط الهنــدي وتبــدل الريــاح املوســمية، ولــذا متيــزت الســفن التــي كانت 
تعبــر احمليــط إلــى الصــن وموانــئ الهنــد الشــرقية وشــرق أفريقيــا بأنهــا كانــت مــن 
األحجــام الكبيــرة، باإلضافــة إلــى املســافات املتوســطة القصيــرة، وهــذا غالبــاً مــن 
الســفن املتوســطة احلجــم والصغيــرة، وقــد اتصفــت صناعــة الســفن اخلليجيــة 

باملتانــة والقــوة واإلتقــان.
الســفن  مــن  عــدة  أنــواع  العربــي  اخلليــج  منطقــة  دول  فــي  تســتخدم  وكانــت 

اخلشــبية.. منهــا الســفن الكبيــرة جــداًً 
ومنهــا املتوســطة ومنهــا الصغيــرة.

أنــواع  أهــم  يلــي  فيمــا  نــورد  وســوف 
الســفن التــي كانــت تســتخدم فــي ميــاه 
اخلليــج العربــي ومجــاالت اســتخدامها:

البقارة:
يرجــع أصــل البقارة إلــى البدن العماني، 
ولهــذا اشــتهرت ســلطنة عمــان بصنــع 
البقــارة والبتيــل منــذ القــدم، فالبقــارة 
لهــا قاعــدة قصيــرة نســبياً مثبــت بهــا 
قاعــدة أخــرى إلــى اخللــف بحيــث متيــل 
لألعلــى   )10( حوالــي  بزاويــة  عنهــا 

ــدن(. ــواع الب ــل بعــض أن )مث
تكــون  لكــي  صنعــت  البقــارة  أن  كمــا 
أكبــر حجمــاً مــن البــدن )للنقــل البحــري 
ــؤ( ولقــد احتفظــت  ــى اللؤل وللغــوص عل
البقــارة بالنظــام الــذي يحــرك الدفــة 

العدد 33 -  مايو  342022



واملوجــود فــي البــدن، غيــر أن مقدمتهــا 
تشــبه رأس البقرة، ومنها اشــتق االســم.

تــرك  بعــد  بالكامــل  البقــارة  وتســطح 
فتحــات فــي ســطح الســفينة ميكــن مــن 
خالهــا الوصــول إلــى خــن الســفينة، 
الكويــت  فــي  البقــارة  صنعــت  ولقــد 
داخــل  وللنقــل  اللؤلــؤ  علــى  للغــوص 
موانــئ اخلليــج، ويبلــغ طــول البقــارة 50 
إلــى 75 قدمــاً وتتــراوح حمولتهــا مــن 

200 طــن. إلــى   100
البتيل:

يشــبه البتيــل البقــارة إلــى حــد كبيــر، 
فالبتيــل صنــع للنقــل البحــري وللغــوص 
ــؤ كذلــك، وال يختلــف البتيــل  ــى اللؤل عل
عمــود  شــكل  فــي  إال  البقــارة  عــن 
املقدمــة واملؤخــرة، إذ أن البتيــل متيــز 

عــن البقــارة فــي هــذا املجــال.
مبقدمــة  تنتهــي  البتيــل  فمقدمــة 
بيضاويــة الشــكل تســمى "الطبــق"، كمــا 
أن املؤخــرة تنتهــي لألعلــى بشــكل يشــبه 
رأس الكلــب. والبتيــل لــه صــار واحــد 
ــه ســطح  ــه(، ول ــان )حســب حجم أو اثن
يتــراوح طولــه مــا  رئيــس كامــل، كمــا 
بــن 50 إلــى 60 قدمــاً وحمولتــه 200 
ــل مــن أســرع الســفن  ــر البتي طــن ويعتب
اســتخدم  ولــذا  الشــراعية اخلليجيــة؛ 
فــي الغــوص علــى اللؤلــؤ وكمــا اســتخدم 
فــي النقــل البحــري، كمــا زود البتيــل 
باملجاديــف مثــل البقــارة، ويعتبــر مــن 
البحــر.  فــي  املنظــر  الســفن اجلميلــة 
الضخمــة  العريقــة  الســفن  مــن  وهــو 
منطقــة  فــي  بــارز  دور  لهــا  كان  التــي 

العربــي. اخلليــج 
البتيــل  كان  قدميــاً  اإلمــارات  وفــي 
للمغاصــات  ســواء  للغــوص،  يســتخدم 

ســومطرة  مثــل  البعيــدة  أم  احملليــة 
أكبــر  البتيــل  وكان  وســيان،  ودهلــك 
حركــة  وأســرع  البقــارة  مــن  حجمــاً 
وكان  األمــواج،  حتمــل  علــى  وأشــد 
البتيــل يحمــل قرابــة 70 إلــى 80 مــن 
ــن 6  ــا ب ــل م البحــارة. وكان ســعر البتي

روبيــة. آالف   7 إلــى 
الصمعة:

قريبــة الشــبه بالبقــارة والبتيــل ولكــن 
أصغــر فــي احلجــم، واجهتهــا أقــرب إلى 
البــوم/ كانــت تســتخدم فــي األســفار 

ونقــل البضائــع والــركاب.
اجلالبوت:

العموديــة  اجلالبــوت مبقدمتــه  يتميــز 
ولــه كذلــك مؤخــرة عريضــة، وميكــن 
إرجــاع تســمية اجلالبــوت إلــى املركــب 
إلــى  بقــي  الــذي  الهنــدي  الســاحلي 
أواخــر القــرن الثامــن عشــر، والــذي كان 

"جلبوتــي".  يســمى 
وكان اجلالبــوت شــائع االســتعمال فــي 
اخلليــج العربــي كمركــب لصيــد اللؤلــؤ، 
 50 حوالــي  اجلالبــوت  طــول  ويبلــغ 
قدمــاً، وتتــراوح حمولتــه بــن 40 إلى 75 
طنــاً، وهــو بصــار واحــد، كمــا اســتخدم 

اجلالبــوت كســفينة لنقــل البضائــع.
البغلة:

النقــل  عمــدة  كانــت  شــراعية  ســفينة 
اخلليــج  بلــدان  بعــض  فــي  الشــراعي 
البــوم  محلهــا  يحــل  أن  قبــل  العربــي 
الســفار فــي مطلــع القــرن العشــرين، 
اخلليــج  موانــئ  مــن  العديــد  صنعــت 
مثــل صــور ولنجــة واجلســم والكويــت 
واإلمــارات. واســتخدمت لنقــل التمــور 
واخليــول العربيــة إلــى الهنــد، كمــا نقلــت 
ــد مــن  ــى العدي ــد إل األخشــاب مــن الهن

موانــئ اخلليــج وشــط العــرب.
ولقــد تراوحــت حمولتهــا مــا بــن 120 
طنــاً )2800 مــن( إلــى 400 طــن )5033 
قدمــاً،   135 طولهــا  يبلــغ  وقــد  مــن( 
ومتتــاز البغلــة عــن غيرهــا مــن الســفن 
الشــراعية اخلليجيــة مبؤخرتهــا املربعــة 
الشــكل ذات الشــبابيك اخلمســة التــي 
وهــي  الدبوســة،  غرفــة  علــى  تطــل 
املــواد  لتخزيــن  املخصصــة  الغرفــة 
الغذائيــة، كمــا متتــاز املؤخــرة )الرقعــة( 

بالنقــوش اجلميلــة احملفــورة عليهــا.
البوم:

ســفينة شــراعية بنيــت لكــي حتــل محــل 
البحــري،  النقــل  خدمــة  فــي  البغلــة 
ولقــد أثبتــت أنهــا أفضــل أنــواع الســفن 
الشــراعية لإلبحــار فــي ميــاه اخلليــج 
العربــي وبحــر العــرب واحمليــط الهندي، 
وكان جناحهــا ســبباً فــي انتشــار صنعهــا 
واســتخدامها فــي العديــد مــن املوانــئ 

إلــى هــذا اليــوم.
وهنــاك بــوم آخــر يصنــع للغــوص وصيــد 
اللؤلــؤ وهــو أصغر حجماً، كما اســتخدم 
ــم  ــؤ فــي تنقاته ــوع جتــار اللؤل هــذا الن
بــن ســفن الغــوص وبــن موانــئ داخــل 

اخلليــج وهــو البــوم القطــاع .
 74-400 بــن  البــوم  وتتــراوح حمولــة 
طــن وطولــه مــا بــن -50 120 قدمــاً 
أمــا عرضــه فيتــراوح بــن 30-15 قدماً، 
املســتقيمة  مبقدمتــه  البــوم  ويتميــز 
علــى  وتوجــد   4 زاويــة  علــى  القائمــة 
تطلــى  بســيطة  رســوم  عــادة  أطرافــه 

واألســود. األبيــض  باللونــن 

المصدر: كتاب األسفار البحرية والتجارة قديمًا 
في اإلمارات بقلم علي محمد راشد - 2014
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بـأنشـــطتها  لـلمغامـــرات  الـــفجيرة  حـديـــقة  تـــقع 
وتضــم  الفجيــرة،  مـديـــنة  قـــلب  فـــي  الـمتنوعـــة 
ــيد  ــعتبر األول والـوحـ ــية يـ مضمــارا ً للدراجــات الـهوائـ
مـــن نـوعـــه في منطقة الشـــرق األوســـط، بـاإلضـافـة 
إلـــى مـــسارات المشـي بـين الـــجبال وأنشــطة مــائــية 
لــلعائــــات واألطــــفال  األنشــــطة  مــــن  والــعديــــد 

وغيرهــا. والدراجــات  كــالتســــلق 

حديقة الفجيرة حديقة الفجيرة 
للمغامراتللمغامرات
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يــــضم مــــسار وادي الــعبادلــــة مجــموعــة خــابــــة مــن الــتضاريــس 
والــخصائــــص الـــطبيعية، كـــمزارع الـفاكـــهة )بـــما فـــي ذلـــك أكـــبر 
ــة  ــيع الـعذبـ ــفجيرة(، والـينابـ ــارة الـ ــي إمـ ــجو فـ ــرة مـانـ ــدم شجـ وأقـ
والـحيوانـــات والـمناظـــر الـــجبلية الـرائـــعة، ويصل ارتفاع أعلى نقطٍة 

ــى 410 م. فــي هــذا المســار إل

مسار وادي العبادلةمسار وادي العبادلة

المصدر: المصدر: 
المنصة السياحية الرسمية إلمارة الفجيرةالمنصة السياحية الرسمية إلمارة الفجيرة
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حروف و ثقافة

إّن أول مــا يطالــع القــارئ آليــات الصيــام فــي ســورة البقــرة، النــداء الربانــي 
للمؤمنــن لكــي تســتجيب لــه القلــوب بالنيــة والتنفيــذ، نــداء تفهمــه القلــوب املؤمنــة 
برّبهــا حيــث قــال عــّز وجــل فــي محكــم كتابــه: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آََمنـُـوا ُكِتــَب َعلَيُْكــُم 
ــوَن{ "البقــرة:183"، فــأول  ــْم تَتَُّق ــْم لََعلَُّك ــْن َقبِْلُك ــَن ِم ــى الَِّذي ــَب َعلَ ــا ُكِت ــاُم َكَم يَ الصِّ
مقصــد يجــب أن تلمحــه األنفــس املؤمنــة التقــوى، هــذه الكلمــة الطيبــة التــي هــي 
جمــاع كل خيــر ومنبــع عظيــم يدفــع األنفــس إلــى العمــل، اســتجابة ألمــر اهلل 
ســبحانه وتعالــى فــي خطابــه إلــى املؤمنــن بربهــم، لعلّهــم يلحقــون بــركاب املتقــن 
الصادقــن واملصّدقــن لــكام اهلل عزوجــل، الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه 
وال مــن خلفــه، إنــه كام اللطيــف اخلبيــر العليــم مبــا يصلــح بــه شــؤون العبــاد فــي 
الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وهــا هــم الرعيــل األول مــن الصحابــة الكــرام رضــوان 
اهلل عليهــم يفهمــون هــذا اخلطــاب ويســتجيبون ألمــر اهلل، فتجــد علــي بــن أبــي 
ــل،  ــوى )هــي اخلــوف مــن اجللي ــول مفســراً كلمــة التق ــه يق ــب رضــي اهلل عن طال
ــي ســبل  ــل( ورد ف ــوم الرحي ــل، واالســتعداد لي ــل، والقناعــة بالقلي ــل بالتنزي والعم
الهــدى والرشــاد للصاحلــي 1/421 كلمــات جامعــة مانعــة تنــّم عــن إميــان مطلــق 
بتكليــف اهلل تبــارك وتعالــى لعبــاده، وتبــن كيــف أنهــم فهمــوا مقاصــد كتــاب اهلل 
وســنة نبيــه صلــى اهلل عليــه وســلم إذ قــال )مــن صــام رمضــان إميانــاً واحتســاباً 
غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ( رواه البخــاري ومســلم.، وقولــه عليــه الصــاة 
والســام ) مــن قــام رمضــان إميانــاً واحتســاباً غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ( متفــق 
عليــه، فالباعــث علــى االلتــزام بأمــر اهلل عزوجــل بعــد اإلميــان بــه ســبحانه، هــو 

التقــوى واخلشــية هلل ســبحانه، واهلل 
ســبحانه وتعالــى اليكلــف العبــاد إال مبــا 
هــو مبقــدور املكلفــن أن يقومــوا بــه، 
كيــف ال وهــو العليــم اخلبيــر احلكيــم 
العــدل بشــؤون العبــاد ومبــا مبقدورهــم 
أو  تعــب  أو  مشــقة  دون  بــه  يقــوم  أن 
ألــم، فــاهلل يخاطــب اإلنســان املؤمــن 
ــادة  ــف الصــوم هــذه العب ــا أّن تكلي مبين
ــا املشــقة،  ــي ظاهره ــدو ف ــد تب ــي ق الت
إال أنهــا ملصلحــة العبــد الضعيــف الــذي 
ــادة  ــى هــذه العب ــاج فــي كل عــام إل يحت
ليســتطيب  والنعــم،  املغــازي  العظيمــة 
ويتقلّــب  ميلّهــا،  وال  النعــم  ذلــك  بعــد 
اخلالــق  إلــى  والّتقــرب  الطاعــة  فــي 
العظيــم الــذي يحــب لعبــاده أن يســألوه 
ســبحانه، فيكــون العبــد فــي نعــم دنيويــة 
ونعــم أخرويــة فــي عبــادة واحــدة أال 
وهــي الصــوم، الصــوم الصحيــح مكتمــل 
األركان والشــروط، والبــّد لنــا فــي هــذا 

  الصوم   الصوم 
عبادة روحانية عبادة روحانية 

ذات مقاصد ذات مقاصد 
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أخــرى  مقاصــد  إلــى  منــّر  أن  املقــام 
مرجــوة فــي الصيــام فــي هــذا الركــن 

العظيــم مــن أركان اإلســام. 
عــن  مختصــر  بــكام  بّينــا  أن  فبعــد 
التقــوى،  وهــو  األول  الصــوم  مقصــد 
مقصــد  إلــى  مختصــر  بشــكل  نأتــى 
املؤمــن  لإلنســان  األخاقيــة  التربيــة 
فــي رمضــان، وهــو الصبــر، ونحــن اآلن 
الصبــر  منــارس  رمضــان  شــهر  فــي 
بشــكل عملــي وليــس تنظيــراً، إذ البــّد 
للصائــم القائــم مــن صبــر علــى تــرك 
فــي  كان  فــإذا  واحملرمــات،  املباحــات 
ــاره ابتعــد عــن األكل والشــرب  ــاء نه أثن
أليــس  اهلل،  ألمــر  اســتجابة  والشــهوة 
مــن بــاب أولــى أن يبتعــد عمــا حــّرم اهلل 
مــن كــذب وغــش وغيبــة ومنيمــة، ال بــل 
يجــب عليــه أثنــاء صيامــه أن يبتعــد عــن 
الصفــات واألعمــال الفاســدة مــن آفــات 
ــدح بإميــان  ــى تق اللســان واجلــوارح الت
حديــث  يوضحــه  مــا  وهــذا  الفــرد، 
ــه وســلم ) مــن  ــى اهلل علي الرســول صل
لــم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه فليــس 
هلل حاجــة بــأن يــدع طعامــه وشــرابه( 
صحيــح  وفــي  البخــاري  أخرجــه 

الترمــذي.
ســّد  الصــوم  مقاصــد  أعظــم  ومــن 
طــرق الشــيطان، ألن اجلــوع والعطــش 
يكســران شــهوة املعاصــي، فتســّد جميــع 
مــن  يتســلل  التــي  الشــيطان  طــرق 

آدم. ابــن  إلــى  خالهــا 
المصدر:إذاعة زايد للقرآن الكريم المصدر:إذاعة زايد للقرآن الكريم 

د. حكمت زريقاتد. حكمت زريقات

 ومــن املقاصــد األخرى التي ســيلحظها 
الصائمــون مراقبــة الــذات فــي أثنــاء 
النهــار، ومجاهــدة النفــس فــي ســبيل 
مرضــاة الرحمــن، فهــذا الطائــع لرّبــه 
للنفــس ســيخرج  مراقبــة ومجاهــدة 

مــن جتربــة الصــوم وقــد اعتــاد 
كافــة  فــي  الذاتيــة  املراقبــة 

شــؤون حياتــه العمليــة.
ومــن مقاصــد الصيــام أيضــا، 
ــى  ــل عل اشــتمال الشــهر الفضي
مجموعــة مــن الطاعــات التــي 

األجــور،  مضاعفــة  إلــى  تــؤدي 
مثــل الصدقــات ألّن الصائــم إذا 
ــر الفقــراء واحملتاجــن  جــاع تذّك

إطعامهــم،  إلــى  ســبقاً  فــكان 
عليــه  اهلل  رســول  كان  وقــد 
أجــود  والســام  الصــاة 
فــي رمضــان وكان  النــاس 
الريــح  مــن  باخليــر  أجــود 
الطاعــات  ومــن  املرســلة، 
التــي يقبــل عليــه الصائمــون 
الليــل  قيــام  رمضــان  فــي 

واحملافظــة  القــرآن،  وتــاوة 
علــى النوافــل والبحــث عــن كل 

ســبل اخليــر التــي تبعــد املــرء 
عــن ســخط اهلل وتقّربــه إلــى ربــه 

ــذه  ــه. فه ــه وغفران ســبحانه ورضوان
بعــض روحانيــة الصيــام ومقاصــده 
كثيــرة  مبالغــة  دون  هــي  التــي 

ومتعــددة. 
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مــن  الواســع  الطيــف  ذات  الراســيات  الشــامخات  إلــى اجلبــال  ننظــر  حينمــا 
ــة  ــا وطبيع ــي أصله ــة ف ــرة واملتباين ــارة الفجي ــي إم ــادن املنتشــرة ف الصخــور واملع
تكويــن أشــكالها واختــاف ألوانهــا وجمالهــا الطبيعــي يتبــادر إلــى أذهاننــا قولــه 
ــَماِء َمــاًء  َ أَنــَزَل ِمــَن السَّ تعالــى فــي اآليــة 27 مــن ســورة فاطر)أَلَــْم تَــَر أَنَّ اهللَّ
ــٌف  ْختَِل ــٌر مُّ ــَدٌد ِبيــٌض َوُحْم ــاِل ُج بَ ــَن اجْلِ ــا َوِم ــا أَلَْوانَُه ْختَِلًف ــَراٍت مُّ ــِه ثََم ــا ِب َفَأْخَرْجنَ
أَلَْوانَُهــا َوَغَراِبيــُب ُســوٌد(، فســبحان اهلل الــذي خلــق فأبــدع فأذهــل العيــون بجمــال 

خلقــه فتبــارك اهلل أحســن اخلالقــن.
ويرجــع اختــاف أشــكال اجلبــال وألوانهــا الــى اختــاف أماكــن تواجدهــا حيــث 
ــذا  ــكان ل ــة أو امل ــر البيئ ــادن وصخــور بتغيي ــا مــن مع ــى تكونه ــر العناصــر الت تتغي
جنــد اجلبــال ذات اللــون األبيــض والتــي تتكــون مــن 
احلجــر اجليــري، واجلبــال احلمــراء 
فــي  يدخــل  التــى 

ــون  تكوينهــا معــادن مختلفــة حمــراء الل
كأســيد احلديــد ، وهنــاك جبــال ســوداء 
يدخــل فــي تكوينهــا الفحــم واملنجنيــز، 
وهكــذا تختلــف األلــوان وتتناســق فــي 
جمــال طبيعــي بديــع، فســبحان اخلالــق 

املبــدع!
والصخــور هــى تشــكيات حتتــوي علــى 
فــي  تتواجــد  املعــادن  مــن  مجموعــة 
الطبيعــة، وتكــّون جــزءا أساســيا فــي 
تركيــب القشــرة األرضيــة، ولــكل صخــر 
خاصيــة مميــزة تفرقــه عــن صخــر آخــر 
وجتعلــه وحــدة قائمــة بذاتهــا، ويعتبــر 
الصخــر الوحــدة األساســية فــي بنــاء 
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األرض، أمــا املعــدن فهــو وحــدة الصخــر 
ــا  ــف الصخــور عــن بعضه نفســه وتختل
بعضــاً مــن حيــث أنــواع املعــادن املكونــة 
ببعضهــا  املعــادن  هــذه  وعاقــة  لهــا 

بعضــاً فــي الصخــر الواحــد.
ــة  ــرة مبــوارد طبيعي تزخــر إمــارة الفجي
احلــدوث  نــادرة  جيولوجيــة  وتراكيــب 
مــن الصخــور بأنواعهــا املختلفــة ناريــة 
ورســوبية وصخــور متحولــة، حيث متتاز 
بنســبة صابــة عاليــة جــداًً ومقاومــة 
وتتميــز  والتكّســر  الّتجويــة  لعوامــل 
مــا  حــد  إلــى  للصــوت  عازلــة  بأنهــا 
ــاز  ــة ومســاميتها منخفضــة، ومتت وصلب
بجمــال ألوانهــا وأنســجتها الصخريــة 
وصخــور  اجلابــرو  صخــور  وتشــمل 
الســربنتنيت  وصخــور  اجلرانيــت، 
والبازلــت واحلجــر اجليــري واحلجــر 
مــن  وغيرهــا  والدولوميــت  الطينــي 
أنــواع الصخــور املختلفــة، والتــى حتتــوي 
علــى معــادن فلزيــة وال فلزيــة تدخــل 
فــي العديــد مــن الصناعــات التحويليــة 

والتعدينيــة.
وتشــكل الساســل اجلبليــة والهضــاب 
والوديــان والواحــات والشــواطئ الرملية 
مجمــل املكونــات اجليولوجيــة ألراضــي 
اإلمــارة، حيــث متثــل اجلبــال النســبة 
األكبــر مــن تلــك املكونــات )%76 مــن 

مســاحة إمــارة الفجيــرة(، والتــي تعــد 
متحفــاً طبيعيــاً ملــا حتتويــه مــن أشــكال 
ــع  ــرت بعوامــل الرف ــة تأث ــواع مختلف وأن
والطــي والتصــدع واالنــزالق والتداخــل 
صخــور  بتكويــن  يعــرف  مــا  ُمَشــّكلة 
األفيوليــت الســمائلي والــذي يشــمل في 
أجزائــه العليــا الداكنــة اللــون خليطــاً 
مــن البريدوتيــت واجلابــرو والصهــارة 
البركانيــة  والصخــور  الوســائدية 
األجــزاء  أمــا  املتحولــة،  اجلرانيتيــة 
يعــرف  مــا  وهــى  والوســطى  الســفلى 
بتكويــن احلواســنة والــذى يحتــوي علــى 
األغلــب األحجــار اجليريــة، الصــوان، 
والتــي  الســيليكاتي  الصخــري  الطــن 
أراضــي  غــرب  شــمال  فــي  تتواجــد 

اإلمــارة.
وتتميــز إمــارة الفجيــرة بامتــداد سلســلة 
اعتلــت  والــذي  الســمائلي  األفيوليــت 
احمليطيــة  األفيوليــت  صخــور  فيــه 
ــة فــي صــورة ال  قمــم الساســل اجلبلي
القشــرة  كثيــراً، فعــادًة تصعــد  تتكــرر 
القاريــة فــوق احمليطيــة، حيــث وضعــت 
هــذه الظاهــرة إمــارة الفجيــرة ودولــة 
اإلمــارات العربيــة فــي واجهــة الــدول 
الغنيــة مبصادرهــا اجليولوجيــة التــي 
تســتوجب احلفــاظ واالهتمــام، حيــث 
بندرتهــا  األفيوليــت  ساســل  تتميــز 

تزخر إمارة الفجيرة 
بموارد طبيعية 

وتراكيب جيولوجية 
نادرة الحدوث من 

الصخور بأنواعها 
المختلفة نارية 

ورسوبي�ة وصخور 
متحولة
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ــى السلســلة  ــم، فباإلضافــة إل فــي العال
وفــي  الفجيــرة  إمــارة  فــي  املتواجــدة 
أفيوليــت  ساســل  هنــاك  عمــان، 
وتعتبــر  قبــرص،  جزيــرة  فــي  أخــرى 
متحفــاً جيولوجيــا علــى األرض، ويعــد 
االفيوليــت كنــزاً يتهافــت عليــه العلمــاء 
ألغــراض  العالــم  فــي  اجليولوجيــون 
البحــث والدراســة، فهــو يحتــوي علــى 
تتابــع يبــدأ بصخــور قاعديــة مــن وشــاح 
األرض، تليهــا صخــور جابــرو طبقيــة 
ثــم قواطــع صهريــة بازلتيــة، ثــم البازلــت 
وهــو  رســوبيات حديثــة،  تعلــوه  الــذي 
موجــود بإمــارة الفجيــرة بهــذا التتابــع 

وبــكل وضــوح.
وتعتبــر صخــور اجلابــرو مــن أكثــر أنــواع 
الفجيــرة  بإمــارة  انتشــاراً  الصخــور 
مــن  شاســعة  مســاحة  تغطــى  حيــث 
أراضــي اإلمــارة، وهــي صخــور ناريــة 
لونهــا رمــادي أو أســود، وتتميــز صخــور 
املتانــة  مــن  عــاٍل  مبســتوى  اجلابــرو 
االنضغــاط،  وقــوة  اخلــدش  ومقاومــة 
وتســتخدم كمــواد فــي البنــاء واإلنشــآت 
ملطابقتهــا  وذلــك  واجلســور؛  والطــرق 
فــي  املطلوبــة  العامليــة  للمواصفــات 
احلديديــة  واملبانــي  الطــرق  إنشــاء 

املســتدامة.
الرســوبية  الصخــور  تتواجــد  كمــا 
بإمــارة الفجيــرة فــي منطقتــي الطويــن 
علــى  توجــد  صخــور  وهــي  وحبحــب 
فــي  تختلــف  متوازيــة  طبقــات  شــكل 

الســمك وفــي اللــون كمــا تختلــف فــي 
هــذه  فــي  الســبب  ويعــود  التركيــب، 
طبيعــة  إلــى  اجليولوجيــة  اخلاصيــة 
فهــي  الرســوبية،  الصخــور  تكويــن 
تنتــج بســبب ترســب مــواد مختلفــة فــي 
ــك خــال  ــا ويكــون ذل ــا وتكوينه طبيعته
متقطعــة  أو  مســتمرة  زمنيــة  فتــرات 
وتنتــج األســطح الفاصلــة بــن طبقاتهــا 
أو  الرواســب  نــوع  اختــاف  بســبب 
لفتــرات،  الترســيب  توقــف  بســبب 
ألنهــا  الصخــور  هــذه  أهميــة  وتكمــن 
حتتــوي علــى امليــاه اجلوفيــة، النفــط، 

البنــاء. ومــواد  املعــادن  الغــاز، 
معرفــة  الرســوبيات  بدراســة  وميكــن 
املنــاخ  معرفــة  القدميــة،  اجلغرافيــا 
الطبقــات  عمــر  حتديــد  القــدمي، 
ومعرفــة التطــور احليــوي ألن الصخــور 
ــاة  ــى ســجل احلي ــوي عل الرســوبية حتت

األرض. فــي 
ويعتبــر احلجــر اجليــري مــن أهــم أنــواع 
الفجيــرة  بإمــارة  املوجــودة  الصخــور 
وذلــك الحتــواء رواســبه علــى درجــات 
عاليــة مــن النقــاوة )أكســيد الكالســيوم( 
ــد مــن الفــرص  ــح املجــال للعدي ممــا فت
الصناعيــة  التعدينيــة  االســتثمارية 
وكربونــات  الكالســيوم  أكســيد  إلنتــاج 
إقامــة  ثــم  ومــن  املترســبة  الكالســيوم 
الكيميائيــة  الصناعــات  مــن  العديــد 
واإلنشــائية لتلبيــة الطلــب مــن األســواق 

والعامليــة. واإلقليميــة  احملليــة 
مــن  يعتبــر  الطينــي  احلجــر  وكذلــك 
الصخــور الرســوبية التــي حتتــوي علــى 
الطمــى  مــن  جــداًً  دقيقــة  حبيبــات 
املمــزوج ببعــض املعــادن الطينيــة ويكــون 
تكوينه في شــكل طبقات رقيقة ســمكها 
ــد  ــي باحلدي بضــع ســنتمترات وهــو غن
ممــا يعطيــه اللــون األحمــر، ويتواجــد 
احلجــر الطينــي بإمــارة الفجيــرة فــي 
منطقتــي الطويــن وحبحــب ويدخــل في 
العديــد مــن الصناعــات مثــل صناعــة 
الطــوب األحمــر واخلــزف والســراميك 

وصناعــة اإلســمنت.
ومــن الصخــور الصناعيــة أيضــا بإمــارة 
نــوع  البازلــت وهــي  الفجيــرة صخــور 
ــي تشــكلت  ــة الت ــن الصخــور البركاني م
نتيجــة التبريــِد الســريع للحمــم علــى 
مبنطقــة  ويتواجــد  األرض،  ســطح 
ويعتبــر  احليــل،  ومنطقــة  أوحلــة 
البازلــت أفضــَل مقــّو للخرســانة بســبب 
بهــا، ومتتــاز  يتمتــع  التــي  الشــد  قــوة 
صخــور البازلــت مبواصفــات جماليــة 
بعــد صقلهــا وذات  عاليــة وخصوصــاً 
عازليــه جيــدة للحــرارة وقــدرة عاليــة 
ولهــا  والضجيــج  الصــوت  المتصــاص 
تتميــز  كمــا  للكســر  شــديدة  مقاومــة 
الناحيــة  مــن  البازلتيــة  الصخــور 
وكيميائــي  حــراري  بثبــات  الصناعيــة 
كثيــرة  اســتعماالت  وللبازلــت  عاليــن 
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ــب فــي  ــا اســتخدام صخــره الصل أهمه
البنــاء والعمــارة وفــي رصــف الطــرق، 
صناعــة  فــي  اســتعماله  إلــى  إضافــة 
األليــاف البازلتيــة والصــوف الصخــري.

كمــا تعتبــر صخــور البيروكســينيت مــن 
املغنيســيوم  بأكســيد  الغنيــة  الصخــور 
ثوبــان  منطقتــي  فــي  وتتواجــد 
صخــور  والبيروكســينيت  والســيجي، 
اللــون  داكنــة  التبلــور  خشــنة  حبيبيــة 
تتكــون أساســاً مــن معــدن البيروكســن 
باإلضافــة إلــى كميــات قليلــة مــن معادن 
مــا  وعــادة  والهورنبلنــد،  األوليفــن 
ــاً  ــون صخــر البيروكســينيت مصاحب يك
والبريدوتيــت  األنورثيــت  لصخــور 
مــن  العديــد  فــي  املغنيســيوم  ويدخــل 
التطبيقــات العمليــة فــي احليــاة اليومية 
مثــل صناعــة الهيــاكل املعدنيــة كأجــزاء 
الســيارات،  ومحــّركات  الطائــرات 
وتصنيــع آليــات الفضــاء اجلــّوي، كمــا 
يســتخدم فــي العديــد مــن الصناعــات.

اللــون  ذات  اجلميلــة  الصخــور  ومــن 
األبيــض صخــر اجلرانيــت وهــو عبــارة 
عــن صخــر نــاري جوفــي تكــّون حتــت 
درجــات حــرارة عاليــة ويتميــز بنســيج 
بصــورة  يتكــون  احلبيبــات  خشــن 
والفلدســبار  الكوارتــز  مــن  رئيســة 
مــن  قليلــة  نســب  مــع  والباجيــوكاز 
الصخــور  وتتكّشــف  ملّونــة،  فلــزات 

بإمــارة  مناطــق  عــدة  فــي  الغرانيتيــة 
الفجيــرة كمنطقــة ضدنــا والعقــة ووادي 
زكــت، ويســتخدم صخــر اجلرانيــت فــي 
تزيــن املبانــي واألرضيــات واملطابــخ.

أيضــا  الصناعيــة  للصخــور  إضافــة 
املهمــة  املعــادن  أنــواع  بعــض  توجــد 
خــام  يتواجــد  حيــث  الفجيــرة  بإمــارة 
النحــاس فــي بعض املناطق بن مســافي 
ــى  ــه املؤكســدة عل ــرة فــي صورت والفجي
هيئــة املاكيــت واألزوريــت كمــا يتواجــد 
أيضــا فــي العديــد مــن املواقــع باإلمــارة 
منطقــة  احليــل،  منطقــة  أهمهــا  مــن 
الفرفــار، منطقــة البثنــة، منطقــة أوحلــة 

ومنطقــة ســكمكم.
جــداًً  القيمــة  الفلزيــة  املعــادن  ومــن 
معــدن الكــروم وهــو من املعادن الشــائعة 
فــي صخــور البريدوتيــت والســربنتنيت، 
الكــروم  أكســيد  ويتواجــد علــى هيئــة 
واحلديــد ويتواجــد الكروميــت بإمــارة 
الفجيــرة فــي منطقــة احليــل، الســيجي 
ومنطقــة مربــض، ويعتبــر مــن املعــادن 
حيــث  العالــم  فــي  االســتراتيجية 
ــن الصناعــات  ــد م ــي العدي يســتخدم ف
مثــل صناعــة الصلــب ويســتخدم فــي 
تغطيــة الفلــزات حلفظهــا مــن التــآكل 
تبطــن  فــي  يســتخدم  كمــا  والصــدأ، 

أفــران صهــر الفلــزات.
وخــال األعــوام القليلــة املاضيــة قامــت 
الطبيعيــة  للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة 

بإجــراء عــدة مســوحات وأخــذت الصور 
اجلويــة ووضعت اخلرائــط اجليولوجية 
واجلغرافيــة املفصلــة وأجريــت كذلــك 
دراســات أكادمييــة دقيقــة علــى الطبيعة 
الرســوبية  التكوينــات  علــى  للتعــرف 
والصخــور الناريــة ونوعيتهــا وتركيبهــا 
اجليولوجــي وكيفيــة نشــأتها وخواصهــا 
الفيزيائيــة والكيماويــة والظــروف التــي 
املؤسســة  وتعمــل  تكوينهــا،  إلــى  أدت 
الثــروات  هــذه  علــى  احملافظــة  علــى 
الطبيعيــة عبــر اســتراتيجية تهــدف إلــى 
ــة  اســتدامة وتعظيــم القيمــة اإلقتصادي
لقطــاع التعديــن واملواءمــة بــن البيئــة 

واألنشــطة التعدينيــة.
اخلابــة  اجلبليــة  الساســل  إن 
املتاخمــة  الفجيــرة  بإمــارة  الشــاهقة 
مليــاه اخلليــج املتصلــة ببعضهــا البعــض 
تكثــر  والتــي  املختلفــة  األلــوان  وذات 
الرأســية  واالنحــدارات  األوديــة  فيهــا 
الطبيعــة،  جمــال  مــن  تخلــو  ال  التــي 
قــد شــكلت بيئــة ســياحية جيولوجيــة 
فريــدة مــن نوعهــا لعشــاق املغامــرات 
والباحثــن واملتنزهــن مبناظــر خابــة 

الفجيــرة. نكتشــف  معــاً  فهيــا 
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ُعــرف العــرب بالفصاحــة والبيــان منــذ 
متنّفســهم  الّشــعر  وكان  الزمــان،  قــدمي 
األمم  إلــى  ورســولهم  األول،  الفنــي 
األخــرى، بــل كان الشــعر ديــوان علمهــم، 
وإليــه  يأخــذون  بــه  حكمهــم،  ومنتهــى 
بــن ســام  قــال محمــد  يصيــرون، كمــا 
إلــى  العربــي  يخلــو  أن  فمــا  اجلمحــي، 
نفســه حتــى يتغنــى بأرجــاز تســليه فــي 
حتــّث  أو  بالراحــة،  وحتيطــه  الوحــدة، 
محّبــب  وقــع  مــن  للشــعر  ملــا  همتــه، 
صلــى  النبــي  إن  حتــى  عــذب،  وجــرس 
اهلل عليــه وســلم قــال: " إن مــن البيــان 
لســحراً، وإن مــن الشــعر حلكمــاً" بــل إن 
كمــا  األدب  مراتــب  أعلــى  كان  الشــعر 

القيروانــي. رشــيق  ابــن  قــال 
مــا  منهــا  أخــرى،  فوائــد  للشــعر  وكان 
ــه:  ــي قول ــي ف ــن رشــيق القيروان ــره اب ذك
ــه يحــّل عقــدة  ــم الشــعر، فإن رووا أوالدك
اللســان ، ويشــجع قلــب اجلبــان، ويطلــق 

ــى  ــل ويحــّض عل ــد البخي ي
اخللــق اجلميــل . 

املعلقــات  الشــعر  هــذا  ومــن 
القصائــد  تلــك  العربيــة، 

املشــهورة، التــي مّثلــت قمــة مــا توصــل 
مــن  اجلاهليــة،  فــي  العربــي  الشــعر  إليــه 

والفنيــة. والنضــوج  املســتوى  حيــث 
ظواهــر  مــن  بعضــاً  املقالــة  هــذه  فــي  وســأعرض   
التشــكيل الصوتــي واجلمالــي فــي املعلقــات العربيــة، 

اللغة العربية اللغة العربية 
والتشكيل الصوتي والتشكيل الصوتي 

والجماليوالجمالي
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التصريــع جلــي 
واضــح فــي 

المعلقات 
الســبع، بجــالء 

القيــم اإليقاعيــة 
الثريــة فيهــا

ومــن هــذه الظواهــر ظاهــرة التقســيم، 
املتكلــم،  يســتوفي  أن  هــو  والتقســيم 
ميكــن  التــي  الكلمــة  أقســام  جميــع 
قســماً  منهــا  تــارك  غيــر  وجودهــا، 
واحــداً كمــا أشــار إلــى ذلــك الباحــث 
أحمــد الهاشــمي، وهــو أيضــاً وســيلة 
اهتمــام  تثيــر  وباغيــة،  إيقاعيــة 
الســامع باملعنــى، وعلــى ذلــك ميكــن 
مســتوى  علــى  يتحقــق  أن  للتقســيم 
أو  الشــطر  مــن  اجلــزء  أو  كلمتــن 

معــاً.  البيــت  شــطري 
أشــكاالً  التقســيم  اتخــذ  ولقــد 
الباغــة  علمــاء  عنــد  مختلفــة 
لــكل شــكل منهــا  القدمــاء، ووضعــوا 
إن  القــول:  وميكــن  خاصــاً  اســماً 
هــذه األشــكال جميعهــا، ليســت فــي 
ــة  ــة باغي جوهرهــا إال وســيلة إيقاعي
إبــداع  فــي  الشــعراء  بهــا  اســتعان   ،
كمــا  وجوههــا،  تعــددت  وإن  املعنــى، 
محمــد  الباحــث  ذلــك  إلــى  أشــار 

 . لعبــد ا
 ويتخــذ التقســيم عــدداً مــن املظاهــر 
واألشــكال، ومنهــا ظاهرتــا الترصيــع 
والتصريــع، والترصيــع هــو مــا يكــون 
فــي حشــو البيــت، مــن ســجع، وقــد 
 : بقولــه  جعفــر،  بــن  قدامــه  عرفــه 
وأن  الترصيــع   ، الــوزن  نعــوت  ومــن 
ــر مقاطــع األجــزاء  ــه تصيي يتوخــى في
فــي البيــت علــى ســجع أو شــبيه بــه 
ويتجلــى هــذا  واحــد.  مــن جنــس  أو 
امــرئ  الشــاعر  قــول  فــي   ، النــوع 

 : القيــس 
مكــّر مفــّر مقبــل مدبر مًعا

كجلمــود صخــر حّطــه الّســيل من عل 
اختــار الشــاعر الكلمــات : ) مكــّر ، 

عــن  لتعبــر   ) مدبــر   ، مقبــل   ، مفــّر 
ــد  ــك الفــرس املكــّر إذا أري صفــات ذل
منــه  أريــد  إذا  واملفــّر   ، الكــّر  منــه 
ــال  ــه اإلقب ــد من ــل إذا أري ــّر، واملقب الف
 ، اإلدبــار  منــه  أريــد  إذا  واملدبــر   ،
وقولــه معــاً ؛ يعنــي أن هــذه الصفــات 
مجتمعــه فــي قوتــه ، ال فــي فعلــه ، ألن 
فيهــا تضــاًدا ، ثــم شــّبهه فــي ســرعته 
مــره وصابــة خلقــه ، بحجــر عظيــم 
إلــى  عــال  مــكان  مــن  الســيل  ألقــاه 
حضيــض، إن قــوة الفــرس اســتدعت 
ــة  ــة املتماثل ــة الصرفي ــل هــذه األبني مث
موســيقًيا  جرًســا  املعنــى  لتكســب 
قوًيــا، وتكــرار صــوت الــراء فــي ثاثــة 
أبنيــة متماثلــة ، وهــو صــوت يتشــكل 
عــن طريــق ضربــات ســريعة متتابعــة 
لعضــو مــرن نوعــاً ، وهــذه الســرعة 
بعيــد  حــد  إلــى  تشــبه  املتتابعــة، 
القيــس،  امــرئ  فــرس  عــدو  إيقــاع 
وصــوت  املتماثلــة،  األبنيــة  هــذه  إن 
نفوســنا  فــي  يثيــران  املتكــرر،  الــراء 
بذلــك  واإلعجــاب  والطــرب  اخلّفــة 
القيــس  امــرئ  طــرُب  إنــه  الفــرس، 
الفطــري، الــذي جنــح بنقــل موســيقاه 
إلــى ذائقتنــا الفنيــة، صوًتــا وصــورة 

ومعنــى. 
فــي  يرتبــط  الترصيــع  كان  وإذا 
ــو  ــرة ، تتل ــة قصي ــة زمني جوهــره بوقف
كل جــزء مــن أجزائــه، فإنــه ميكننــا أن 
جنعــل منــه كذلــك تصريــع اجلملــة أو 
البيــت إلــى أجــزاء متســاوية تقريبــاً، 
دون  منهــا  جــزء  كل  علــى  والوقــوف 
أن تكــون مجموعــة، كمــا أثبــت ذلــك 
كتابــه  فــي  العبــد  محمــد  الباحــث 

الداللــة.  حتليــل 
قــال امــرؤ القيس : 

الترصيع يرتبط 
في جوهره 

بوقفة زمني�ة 
قصيرة ، تتلو كل 

جزء من أجزائه
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وأردف أعجــازاً ونــاء بكلكل 
فقلــت لــه ملا متطــى بصلبه 

بصبــح ومــا اإلصباح منــك بأمثل 
أال أيهــا الليــل الطويــل أال اجنلــى 

كتبنــا  إذا  واضحــًا  الترصيــع  ويبــدو 
 : التالــي  النحــو  علــى  البيتــن 

فقلــت لــه، ملــا متطــى بصلبــه، وأردف 
ــل  ــا اللي ــكل، أال أيه ــاء بكل أعجــازاً، ون
ومــا  بصبــح،  اجنلــي  أال  الطويــل، 
اإلصبــاح منــك بأمثــل، إن مــا نقصــده 
فــي هــذا املقــام ذلــك الترصيــع الــذي 
فقــد  الزمنيــة،  الوقفــة  تلــك  تنتجــه 
ــت ســبع  ــد إنشــاد هــذا البي ــا عن وقفن
مــرات ، وإذا مــا كررنــا القــراءة عــدة 
مــرات ، ســيبدو ذلــك اإليقــاع جليــاً ال 

تشــوبه شــائبة . قــال طرفــة : 
نعامــة  وســاقا   / ظبــي  أيطــا  لــه   
تتفــل  وتقريــب   / ســرحان  وإرخــاء 

األربــع  الزمنيــة  الوقفــات  هــذه 
بإيقــاع المــس شــغاف  إلينــا  أفضــت 
موســيقاه  إلــى  وشــدنا  أحاسيســنا 
الترصيــع.  عبــر  املنداحــة  الداخليــة 
حــاول  فقــد  التصريــع،  فــي  أمــا   
يحققــوا  أن  املعلقاتيــون  الشــعراء 
بــن  الباغــي  اإليقاعــي  التوافــق 
بإشــراكهما  والضــرب،  العــروض 
فــي قافيــة واحــدة، وهــذا مــا ســمي 
قدميــاً وحديثــاً بالتصريــع، ولقــد درج 
الشــعراء العــرب منــذ قــدمي الزمــان 

بالتصريــع،  قصائدهــم  ابتــداء  علــى 
ليعلمــوا  الشــعراء  يصــرع  ورمبــا 
أنهــم   ، وهلــة  أول  فــي   " الســامعن 
ســمعوا كامــاً موزونــاً غيــر منثــور ، 
ولذلــك وقــع أول الشــعر كمــا أشــار 

ذلــك.  إلــى  التنوخــي  القاضــي 
وميكــن للشــاعر أن يصــرع فــي غيــر 
االبتــداء وذلــك " إذا خــرج مــن قصــة 
إلــى  شــيء  وصــف  أو  قصــة،  إلــى 
حينئــذ  فيأتــي   ، آخــر  شــيء  وصــف 
وتنبيهــاً  بذلــك  إخبــاراً  بالتصريــع، 

القيروانــي.  رشــيق  ابــن  ذكــر  كمــا 
اإليقاعيــة  الوســيلة  هــذه  كثــرت 
املعلقــات،  مطالــع  فــي  الداخليــة 
وأكثــر امــرؤ القيــس منهــا فــي شــعره، 
ــى  ــده عل ــع عن ــم يقتصــر التصري ــل ل ب
إلــى  تعــداه  وإمنــا  معلقتــه  مطلــع 

مختلفــة.  أبيــات 
قــال امــرؤ القيــس : 

بســقط اللــوى بن الدخــول فحومل 
قفــا نبــك مــن ذكــرى حبيب ومنزل 

حروف و ثقافة
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يمكن للشاعر أن 
يصرع في غير 

االبت�داء وذلك إذا 
خرج من قصة إلى 

قصة، أو وصف 
يشء إلى وصف 

يشء آخر

المصدر: جامعة الفجيرة
د.محمود حسين العزازمة

قــال امــرؤ القيس : 
بصبــح ومــا اإلصباح منــك بأمثل 

أال أيهــا الليــل الطويــل اجنلي 
يعمــد  ال  الشــاعر  أن  الظــن  وأغلــب 
وإمنــا  شــعره،  فــي  التصريــع  إلــى 
األولــى  املوســيقية  اجلملــة  تأتيــه   "
 ، معــن  ضــرب  علــى  )الصــدر( 
وتقفيــة،  وزنــاً  العــروض  بــه  فيلحــق 
وهــذا اإلحلــاق ال يكــون علــى حســاب 
محمــد  الباحــث  ذكــر  كمــا  املعنــى 

لعمــري. ا
مطلــع  فــي  يصــرع  طرفــة،  هــو  وهــذا 

 : قائــًا  معلقتــه 
تلــوح كباقــي الوشــم فــي ظاهر اليد 

خلولــة أطــال ببرقــة ثهمد 
فــي   ، )ثهمــد(  مــن  كل  فتوافقــت 
الصــدر ، مــع )رل يــد ( ، فــي العجــز، 
فكاهمــا   ، وصوتيــاً  عروضيــاً 
متكونــان مــن بنيــة صوتيــة واحــدة : 

ص ح ص + ص ح + ص ح ح 
 ثهـــْ + َم + ِد 
 رْل + َي + ِد 

معلقتــه  مطلــع  فــي  زهيــر  وصــرع 
 : قائــًا 

بحومانــة الــدراج فاملتثلم
أمــن أم أوفــي دمنة لــم تكلم 

فتوافقــت ) كلــم ( ، فــي الصــدر مــع 
أختهــا ) ثلــم ( ، فــي العجــز بصــورة 

صوتيــة متماثلــة : 
ص ح ص + ص ح + ص ح ح 

 كْل + َل + ِم 
 ثـَـْل + ِل + ِم 

جلــي  التصريــع  أن  فيبــدو  وهكــذا   
واضــح فــي املعلقــات الســبع، بجــاء 
فيهــا،  الثريــة  اإليقاعيــة  القيــم 
املعلقــات،  مطالــع  فــي  أكان  ســواء 
والبيــت  القصيــدة،  جســد  داخــل  أو 
الســامع  اســتجابة  يثيــر  ال  املصــرع 
يحــرك  وإمنــا   ، فحســب  للمعنــى 
الطــرب  مــن  ضروبــاً  دواخلــة  فــي 
ــل  ــه حــال تدفــق مث ــي يحــّس ب الداخل
أذنيــه،  إلــى  املوســيقية  البنــى  هــذه 
الشــاعر   " إن  بعضهــم  قــال  وكمــا 
ــى أمت نغــم ،  ــه عل ــد إيصــال معاني يري
مثيــرة اســتجابة الســامعن للصــوت، 
كمــا  والفكــرة،  واالنفعــال  والصــورة 
الباحثــن  مــن  مجموعــة  ذلــك  أكــد 
محمــد  الباحــث  أبرزهــم  ومــن 
العمــري فــي كتابــه حتليــل اخلطــاب 

لشــعري.  ا
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وجوه من الفجيرة

مــن  بالعديــد  اإلماراتــي  تراثنــا  يزخــر 
احلــرف  هــذه  ومــن  اليدوّيــة  احلــرف 
ترســم  كانــت  التــي  اخلــوص  حرفــة 
مامــح الهويــة احملليــة لســكان املنطقــة 
قدميــا، وحرفــة اخلــوص تناقلهــا آباؤنــا 
وأجداًدنــا واحترفوهــا لتلبية احتياجاتهم 

مــن األدوات املســتهلكة فــي حياتهــم.
ــدة  ــة احترفــت الوال ــة البدي  ومــن منطق
شــيخة  والوالــدة  املرشــدي  حليمــة 
التــي  اخلــوص  حرفــة  احلنطوبــي 
أمهاتهــم  مــن  الصغــر  منــذ  تعلمتاهــا 
وآبائهم. وذكرت الوالدة حليمة املرشــدي 
بــأّن خــوص النخيــل فــي زمــن آبائهــم 
وأجداًدهــم اســتُخدم لصنــع العديــد مــن 
كانــوا  التــي  واألدوات  املنــزل  أغــراض 
يستخدمونها في حياتهم اليومية ومنها: 
احلصيــر،  املهفــة،  الســرود،  العريــش، 
القفيــر، احلبــال، املغطــى، اخلصــاف، 
واملخاريــف. فاخلــوص يؤخــذ من النخيل 
ــم  ويتــرك خارجــا فــي العــراء ليجفــف ث
يقشــم، ثــم ينتقــل ملرحلــة الصبــغ حيــث 
ــر،  ــا: األحم ــوان منه ــدة أل ــغ بع كان يصب
األخضــر، األزرق، واألصفــر، مــن خــال 
وضــع اخلــوص فــي قــدر مملــوء باملــاء 
الســاخن ممزوًجــا بالصبغــة، ويتــرك فيه 
ليأخــذ اللــون املطلــوب ثــم يفــرش خارجا 
بالّســف.  يبــدؤون  ثــم  متامــا  ليجــّف 

كانــت النســاء قدمًيــا ميارســن هــذه 
احلرفــة فــي أوقات الفــراغ، حيث 

حليمة المرشدي وشيخة الحنطوبيحليمة المرشدي وشيخة الحنطوبي

المصدر: المصدر: 
حليمة المرشدي وشيخة الحنطوبيحليمة المرشدي وشيخة الحنطوبي

منطقة البديةمنطقة البدية

كــّن يجتمعــن، ويجلســن حتــت العريــش، 
ويتشــاركن أطــراف احلديــث وميارســن 
مًعافــي  ويتشــاركن  اخلــوص،  حرفــة 
عمليــة الّســف ويتســاعدن فيمــا بينهــن، 
ويتبادلــن الهدايــا بــن بعضهــم بعضــاً مــن 

املنســوجات املصنوعــة مــن اخلــوص.
وأفضــل أنــواع اخلــوص هــي التــي تؤخــذ 
ــع بطــول  ــي تتمت ــهلة الت ــة الّش ــن النخل م
وعــرض خوصهــا. املنســوجات املصنوعة 
ــز  ــي جته ــا احلال ــي وقتن مــن اخلــوص ف
فــي  الوافــدة  العمالــة  قبــل  مــن  وتبــاع 
الّســوق علــى خــاف مــاكان ســابقا، حيث 
كان يجهــز مــن قبــل النســاء والرجــال، 
ــت عــن الســابق  ــة اخلــوص اختلف ونوعي
اخلــوص  كان  حيــث  امليــاه،  باختــاف 
ســابقا عريضــا وطويــا عكــس اخلــوص 
فــي وقتنــا احلاضــر الــذي يّتســم بصغــره 
شــيخة  الوالــدة  وأشــارت  وضعفــه. 
املرشــدي  والوالــدة حليمــة  احلنطوبــي 
إلــى اختــاف طريقــة الّســف مــن منطقــة 

ألخــرى فــي الدولة للمنتوجات املصنوعة 
مــن اخلــوص الختــاف البيئــة التــي كانوا 
الوقــت  وفــي  قدميــا،  فيهــا  يعيشــون 
احلاضــر تختلــف أيضــا طريقــة الّســف 
اخلــوص  مــن  املصنوعــة  للمنتجــات 
فــي الســوق عــن التــي كانــوا يســفونها 
بأنفســهم. أّكــدت الوالدتــان علــى أهميــة 
حفــظ هــذا املــوروث الشــعبي فــي وقتنــا 
احلالــي مــن االندثــار لقلــة اهتمــام اجليل 

ــه. ــي في احلال
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سعيد بن عواش اليماحيسعيد بن عواش اليماحي

ــة الفجيــرة عــام 1976  • ُولــد فــي مدين
ســنة  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل 

 .1993
بكليــة  اإلمــارات  بجامعــة  التحــق   •
الهندســة الزراعيــة عــام 1994 وحصــل 
علــى درجــة البكالوريــوس عــام 1998. 
ــا الســتكمال الدراســات  ــث بعده • ابتُع
العليــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة عــام 
2007 وحصــل علــى درجــة املاجســتير 
فــي مجــال املكافحــة البيولوجيــة مــن 
كليــة الزراعــة- جامعــة القاهــرة ســنة 

2011م. 
املناخــي  التغيــر  وزارة  إلــى  انضــم   •
والبيئــة ) وزارة البيئــة وامليــاه ســابقا( 

 .2016 عــام  حتــى   1998 عــام  مــن 

• تــدرج فــي العديــد مــن املناصــب بالــوزارة مــن رئيــس قســم الصحــة النباتيــة ثــم 
رئيــس قســم التدقيــق الزراعــي. 

• التحق بعدها للعمل في هيئة أبوظبي للزراعة والسامة الغذائية. 
• يعمــل حاليــاً مديــر إدارة األبحــاث والتطويــر بهيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة 

الغذائيــة. 
• عضو مجلس إدارة هيئة البيئة- الفجيرة. 

• عضوية في عدة جلان وفرق عمل داخل الدولة. 
 ACAC ــة ــادات الدولي ــي لاعتم ــس األمريك ــل املجل ــن قب ــد م ــي معتم ــدرب دول • م

.IPM ومعهــد اإلدارة املتميــزة
" إننــي مجتهــد ومندفــع لتعلـّـم كل مــا هــو جديــد فــي مجــال البيئــة والزراعــة واملجــال 
البحثــي والتطويــر ، متابــع للتقنيــات احلديثــة املطبقــة فــي مجــال االســتدامة 
الزراعيــة ومتطلــع للتطويــر الذاتــي بصــورة مســتمرة ، حريــص علــى حتقيــق كل مــا 
لــدّي مــن طمــوح وأهــداف، ومتطلــٌع لتحقيــق التميــز، وداعــم لألفــكار االبتكاريــة، من 
ــج -  هواياتــي حــب املطالعــة والقــراءة باإلضافــة الــى ممارســة الرياضــة "الهايكين
تســلق اجلبــال" ، كمــا إننــي شــخص محــّب للســفر واالســتفادة مــن جتــارب وقصــص 
النجاحــات التــي حتققهــا الــدول باإلضافــة إلــى التعــرف علــى عاداتهــم وتقاليدهــم، 

مــن هواياتــي رياضــة ســباق الهجــن حيــث إننــي محــب لتربيــة اإلبــل ومراعاتهــا.
من أهم إجنازاتي :

• املشــاركة ضمــن فريــق عمــل ســجل اآلفــات الزراعيــة بدولــة اإلمــارات وتســجيله 
كمصنــف ضمــن حقــوق امللكيــة الفكريــة.

• املشــاركة فــي تســجيل بــراءة اختــراع فطــر البوفيريــا بازيانــا )الســالة احملليــة( 
ملكافحــة سوســة النخيــل احلمــراء ضمــن أعضــاء الفريــق الوطنــي.

• نشــر األبحــاث واألوراق العلميــة فــي املجــات العلميــة الدوليــة احملكمة واملشــاركة 
فــي العديــد مــن األبحــاث الزراعية.

• إعداد اســتراتيجيات تخصصية كاســتراتيجية االســتدامة الزراعية واســتراتيجية 
األبحــاث الزراعيــة والتطويــر واملســاهمة فــي إعــداد اســتراتيجية األمــن احليــوي 

إلمــارة أبوظبــي".
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فكر و أدب

الكتابُة العربيُةالكتابُة العربيُة
ــر عــن األفــكار،  ــي تُعب ــُة مــن أهــم الوســائل الت ــدُّ الكتاب تُع
وحُتافــظ عليهــا مــن النســيان واالندثــار، وعــادة مــا يكــون 
لــكل كاتــب هــدٌف ممــا يكتبــه ويَُخطــُه، ولهــذا فقــد تنوعــت 

الكتابــات العربيــة تبعــاً ألهدافهــا، وســوف نتعــّرف فــي هــذه 
املقالــة علــى الكتابــة العربيــة وأنواعهــا، حيــث تُصنــف الِكتَابـَـُة 

ــُة ِتبعــاً أِلْغَراِضَهــا وأَْهَداِفَهــا علــى الشــكل اآلتــي: الَعربيَّ
فــي  تــؤدي وظيفــًة خاصــًة  التــي  الكتابــة  هــي  ــة:  الوظيفيَّ  1.الِكتَابَــُة 

ــن  ــوع م ــك الن ــام، وهــي ذل ــم واإلفه ــق الفه ــرد واجلماعــة؛ لتحقي ــاة الف حي
الكتابــة التــي ميارســها الطلبــة كمتطلــب لهــم فــي حياتهــم اليوميــة العامــة، 

وميارســونها عنــد احلاجــة إلــى املمارســات الرســمية.
ومــن مجــاالت اســتعمال هــذا النــوع: كتابــة الرســائل والبرقيــات، والســير 
الســجات  وكتابــة  واإلعانــات،  بأنواعهــا،  واالســتدعاءات  األكادمييــة، 

إلــخ.  والتلخيــص...  والتقاريــر 
ــة: الكتابــة اإلبداعيــة هــي عمليــة تســمح بإنتــاج نــصٍّ مكتــوب  2.الِكتَابـَـُة اإلبداعيَّ
بنــاء علــى فكــرة أساســية ومراجعتهــا وتطويرهــا، وهــي الكتابــة التــي تهــدف إلــى 
الترجمــة عــن األفــكار واملشــاعر الداخليــة واألحاســيس واالنفعــاالت، ومــن ثــم 
نقلهــا إلــى اآلخريــن بأســلوب أدبــي رفيــع؛ بغيــة التأثيــر فــي نفــوس الســامعن أو 

القارئــن تأثيــراً يــكاد يقتــرب مــن انفعــال أصحــاب هــذه األعمــال.
وينّســقها  أفــكاره  ويبنــي  األصليــة،  الّذاتيــة  أفــكاره  عــن  الفــرد  يعّبــر  وفيهــا 
ــرة نفســها  ــارئ أن ميــّر باخلب ــة تســمح للق ــن بطريق ــي موضــوع مع ــا ف وينّظمه
التــي مــّر بهــا الكاتــب، ويطلــق عليهــا أيًضــا التعبيــر اإلنشــائي؛ لــذا فهــو تعبيــر 

إبداعــي ذاتــي، ينفــث فيــه الشــاعر أو الناثــر أفــكاره وأحاسيســه، فيفصــح 
عّمــا فــي داخلــه مــن عواطــف بعبــارات منتقــاة مســتوفية الصحــة والســامة 

النْحويــة واللغويــة.
ومــن األمثلــة علــى هــذا النــوع: كتابــة القصــة القصيــرة، والروايــة، واملقالــة 
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الكتابُة من 
أهم الوسائل 

اليت ُتعبر 
عن األفكار، 

وُتحافظ عليها 
من النسيان 

واالندثار

ــة  ــدة الشــعرية، وكتاب ــة، والقصي األدبي
والســير،  العظمــاء،  حيــاة  تراجــم 

الشــخصية. واملذكــرات 
ــة: وهــي فــرع مــن  ــُة اإلقناعيَّ  3.الِكتَابَ
يســتخدم  وفيهــا  الوظيفيــة،  الكتابــة 
إقناعيــة  ووســائل  أســاليب  الكاتــب 
مثــل  نظــره،  بوجهــة  القــارئ  إلقنــاع 
ونقــل  العطــف،  وإثــارة  احمُلاججــة 
لصالــح  تؤثــر  بطريقــة  املعلومــات 
ــى املنطــق  موقــف معــن، فهــو يلجــأ إل
والعاطفــة أو األخــاق - ورمبــا إلــى 

بآرائــه.  القــارئ  إلقنــاع   - الديــن 
مــن  وتُعــدُّ  ــة:  الصحفيَّ 4.الِكتَابَــُة   
إن  حيــث  أهميــة،  األنــواع  أكثــر 
وظيفــة الكاتــب الصحفــي هــي كتابــة 
واالقتصاديــة  السياســية  األخبــار 
االجتاهــات،  مــن  وغيرهــا  والدينيــة 
فــي  يــدور  مــا  علــى  العامــة  وإطــاع 
الصحفيــن  الكّتــاب  ويلجــأ  البــاد، 
الكتابــة  فــي  األدبيــة  الباغــة  إلــى 
عنهــا  ويبحــث  املعلومــة،  وتقــدمي 
الكتابــة  وتتنــوع  املصداقيــة،  لتوثيــق 
فيهــا كالكتابــة الصحفيــة التقريريــة، 

اإلخباريــة. والصحفيــة 
-5 الِكتَابَــُة اإللكترونيــة: إنَّ مــن أهــم 
انعكاســات التطــور فــي حيــاة اإلنســان 
وجــود مــا يعــرف بالكتابــة اإللكترونيــة، 

ــم  ــا يت ــن خاله ــي م والت
مواقــع  إنشــاء 
 ، ى حملتــو ا
ت  نــا و ملد ا و
نيــة  و لكتر إل ا
فــي  تســهم  التــي 
املعرفــة  نشــر 

الباحــث  وإعطــاء  املُتخصصــة، 
خــال  مــن  يريــد  مــا  املعلومــة  عــن 
التدويــن  فــي  محــددة  قواعــد  وجــود 
اإللكترونــي، كمــا تســهم هــذه املدونــات 
هــذا  فــي  العاملــن  مســاعدة  فــي 
ــم  ــر مصــدر دخــل له ــي توفي املجــال ف
مــن خــال مــا يتقاضونــه مــن عمليــة 
يُكتــب  مــا  مراجعــة  وإعــادة  التدويــن 

. نًيــا و لكتر إ
ــةُ الِكتَابَــِة: إذا كنــت مــن الذيــن  يَّ أَهمِّ
لديهــم حــّب الكتابــِة، وتتطلـّـع إلــى رفــع 
الكتابــة،  فــي  واحترافيتــك  كفاءتــك 
املقــال  هــذا  فــي  لــك  نقــدم  فإننــا 
شــرحاً وافيــاً ألنــوع الكتابــات العربيــة، 
ــن لــك أهميــة الكتابــة فــي اآلتــي: ونُب
كونهــا من أهم الوســائل املســتخدمة   •
األحاســيس  عــن  التعبيــر  فــي 
واملشــاعر التــي يحــاول املــرء نقلهــا 

اآلخريــن.  إلــى 
كمــا أنهــا الوســيلة املُثلــى للحفــظ   •

اجلوانــب  شــتى  فــي 
والعلميــة،  األدبيــة 
الكتابــة  غيــر  فمــن 
النــاس  يتمكــن  لــم 
معرفــة  مــن 
الســابقن  أفــكار 
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وعلومهــم.  وفلســفاتهم  واقتراحاتهــم 
لــدى  العقليــة  التنميــة  فــي  تُســهم   •
ــث إنَّ ممارســتها يســاعد  ــرء، حي امل
علــى املعرفــة الزاخــرة فــي الكلمــات 
فــي  يســاهم  وذلــك  املناســبة، 

النــاس. مــع  الصحيــح  التواصــل 
ميكــن مــن خال الكتابــة العمل على   •
زيــادة املعلومــات الثقافيــة والعلميــة 
فــي العقــل وذلــك مبمارســة الكتابــة 
باجلوانــب املختلفــة التــي تغطيهــا. 

اإلصــاح  وســائل  مــن  وســيلة   •
ميكــن  خالهــا  فمــن  االجتماعــي، 
إلــى  الّتغّيــر  علــى  النــاس  حــثُّ 

. فضــل أل ا
عائــد  جلــب  خالهــا  مــن  ميكــن   •
مــادي، وذلــك عــن طريــق توظيــف 
املجــاالت  فــي  اإلبداعيــة  املوهبــة 

لذلــك. املُختصــة 
ليكــون  ــة:  الِكتَابيَّ املَهــارات  تنّميــة 
لديــك املقــدرة علــى التعبيــر الســليم 
الواضــح املتعمــق، فيتوجــب عليــك 
القــدرات  مــن  مجموعــة  حتقيــق 
وهــي: الكتابيــة،  موهبتــك  لتنمــي 

اكتســابك قــدرة علــى التعبيــر عــن   •
األفــكار واألحاســيس واالنفعــاالت 
ورفيــع  راٍق  بشــكل  والعواطــف 
ومؤثــر، فيــه ســعة األفــق ورحابــة 

اإلبــداع.
مقدرتــك علــى التعبيــر بلغــة ســليمة   •
تراعــي قواعــد االســتخدام اجليــد 
ألنظمــة اللغــة التركيبيــة والصرفيــة 

ــة. والداللي
التفكيــر  ممارســة  علــى  مقدرتــك   •

أفــكاره  عــرض  فــي  املنطقــي 
وتسلســلها والبرهنــة عليهــا؛ لتكــون 

املتلقــي. نفــس  فــي  مؤثــرة 
مواجهــة  علــى  قدرتــك  تنميــة   •
املواقــف احلياتيــة املختلفــة، ككتابــة 
بطاقــة تهنئــة، أو رســالة لصديــق، 

واخلواطــر. املذكــرات  كتابــة  أو 
أبعــاٌد عليــك  للكتابــة  الكتابــة:  أبعــاد 
وتســليط  كتابتــك،  أثنــاء  مراعاتهــا 
يُظهــر  مبــا  بعــد  كل  علــى  الضــوء 
علــى  تُبنــى  فالكتابــة  بــه،  معرفتــك 
الفصــل  ميكــن  ال  متازمــن  بُعديــن 

وهمــا: بينهمــا، 
بالبُعــد  يســمى  مــا  أو  الشــكل   -  1
األلفــاظ  بــه  ويقصــد  اللفظــي: 
والقوالــب  واألســاليب  والتراكيــب 
اللُّغويــة، التــي يختارهــا الكاتــب مبــا 
يتفــق مــع العــرف اللغــوي كوعــاء يحمــل 
بنــات أفــكاره ومعانيــه التــي رغــب فــي 

اآلخريــن. إلــى  إيصالهــا 
مــا  أو  املضمــون   -  2

املعنــوي  بالبعــد  يســمى 
ويقصــد  املعرفــي: 

واألفــكار  واحلقائــق  املعلومــات  بــه 
يحصــل  التــي  واخلبــرات  واملعانــي 
قراءاتــه  طريــق  عــن  اإلنســان  عليهــا 
الواعيــة، ومــن خــال مشــاهداته فــي 

وخارجهــا. املدرســة 
ومبــا أن الكتابــة عمليــة عقليــة معقــدة، 
املعرفــة،  مــن  خاّصــاً  قــدراً  وتتطلــب 
وتوليــداً مســتمراً لألفــكار والتصورات، 
ووضعهــا  وتنظيمهــا  وكيفيــة صوغهــا 
علــى الــورق فــي صــورة مقنعــة ومؤثــرة، 
إلــى  يتجــه  أن  يجــب  االهتمــام  فــإن 
إليــه  الــذي يســتند  مدخــل العمليــات 
الكاتــب فــي صناعــة رســائله املكتوبــة، 
وتتمثــل تلــك العمليــات فــي التخطيــط، 
إلــى  إضافــًة  واملراجعــة،  والترجمــة، 
بــدَّ  وال  والّنشــر،  الّتحريــر  عمليتــي 
مــن اإلشــارة إلــى أّن هــذه العمليــات 
وليســت  مترابطــة  بنائيــة  ُمتسلســلة 

مفككــة.
المصدر: جامعة الفجيرة

د. عمران عبد الرزاق
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يركــز هــذا الكتــاب علــى معاجلــة أحــد فنــون األدب فــي عصرنــا احلديــث؛ أال وهــو فــن 
الروايــة مــن خــال عــدد مــن النمــاذج التطبيقيــة، التــي تعكــس فــي صياغتهــا خضــوع العمليــة 
الفنيــة برمتهــا لســلطتن؛ األولــى: ســلطة املرجــع الواقعــي الــذي يفــرض نفســه علــى وعــي املبــدع 
ويدفعــه دفًعــا باجتــاه إنتــاج رؤيــة تعبيريــة تســجل وجهــة نظــر فرديــة جتاهــه، الثانيــة: ســلطة النــوع 
الفنــي الــذي يُســِكن املبــدع رؤيتــه هــذه فيــه، بواســطة قالــب تعبيــري ينتمــي إليــه، والروايــة بوصفهــا 
أحــد فنــون األدب تتمتــع بســمات كميــة وكيفيــة تســمح للمؤلــف بإنشــاء عالــم مــواٍز لعالــم الواقــع 
الــذي يحمــل جتربتــه الشــعورية التــي تولــدت بحكــم عاقتــه مبــا جــرى ويجــري فيــه، وفــي هــذا 
العالــم املــوازي ميكــن للقــارئ التقــاط قيــم فكريــة يســتطيع مــن خالهــا بنــاء موقفــه اخلــاص 
بــه هــو وصياغــة رؤيــة ذاتيــة إزاء عاملــه، وال شــك فــي أن هــذه احلــال األخيــرة التــي تتصــل 

بالقــارئ ميكــن النظــر إليهــا بوصفهــا مــن املســلمات أو مــن البديهيــات التــي تصاحــب 
كل اتصــال يجمــع املتلقــي بــكل عمــل أدبــي عموًمــا، وبفــن الروايــة الــذي ينــزع 

نحــو الواقعيــة بصفــة خاصــة، هــذه الواقعيــة التــي متثــل تيــاًرا يحظــي 
باحتفــاء واضــح فــي ســياقنا الثقافــي العربــي منــذ النصــف 

األول مــن القــرن العشــرين حتــى وقتنــا هــذا.

بالغة التشكيل ومرجعية التأويل

المبدع ورؤية العالم في 
الخطاب الروائي

فكر و أدب
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ألدب األطفــال بأنواعــه املرئــي، املســموع، واملرئــي املســموع مًعــا وســائط تعبيريــة 
تناســب كل نــوع علــى حــدة، وحســب الفئــات العمريــة التــي تناســب ُكّل نــوع منهــا، 
أو تناســب األنــواع مجتمعــة، فــاألدب املرئــي لألطفــال عــادة 
مايناســب الفئــة العمريــة مــن )10-3( ســنوات، ولعــّل أولها 
الُكتــب املصــّورة وهــي نوعــان : صــورة وبجانبهــا كلمــة 
ــة مــع صــور  ــارة، وقصــة عادي ــة أو عب أو كلمــات قليل
متثــل موادهــا. وتكــون القصــص املصــّورة مدعمــة 
بكلمــات قليلــة واضحــة ومألوفــة "الصــور" بحيــث 
يســتطيع الطفــل فهــم طبيعــة القصــة وأهدافهــا، 

مــن خــال النظــر إلــى الصــور. 
 تعتمــد هــذه القصــص املصــّورة كلّيــاً علــى الصــور 
جهــة،  فــي  الصــور  فتوضــع  والرســومات، 
وتوضــع الكلمــة أو اجلملــة مقابــل الصــورة أو 
حتتهــا. ولعــّل هنــاك أهدافــاً لكتــب األطفــال 
الواقعيــة  مــن  جــواً  تصنــع  فهــي  املصــّورة 
علــى  االعتمــاد  فــي  األطفــال  وتســاعد 
أنفســهم. وتســاعدهم أيًضــا علــى تنميــة 
الطفــل  وجتعــل  املاحظــة،  ودقــة 
يفكــر فــي الصــورة بإطالــة النظــر 
إليهــا فتعطيــه معانــي األلفــاظ. 
 ينبغــي أن يكــون كاتب قصص 

وسائط  التعبير وسائط  التعبير 
اللغوي في أدب اللغوي في أدب 

األطفالاألطفال
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القصص المصّورة 
مدعمة بكلمات 

قليلة واضحة 
ومألوفة "الصور" 

بحيث يستطيع 
الطفل فهم طبيعة 

القصة وأهدافها، 
من خالل النظر إلى 

الصور

األطفــال علــى معرفــة جّيــدة بقامــوس 
الطفــل الــذي اليــكاد يســتقر، فهــو فــي 
منــو مســتمر، فالطفــل يُدخــل اجلديــد 
علــى قاموســه اللغــوي كل يــوم والــذي 
فــي   : أولهمــا  جانبــن،  فــي  يتمثــل 
عنــد  معانيهــا  يعــرف  التــي  الكلمــات 
الثانــي  القراءة.ويتمثــل  أو  االســتماع 

فــي الكلمــات التــى يســتخدمها. 
املعاصــرة  األطفــال  ُكتــب  ُحظيــت   
ــذا املجــال،  ــدى املهتمــن به ــام ل باهتم
الشــكل  فــي  كبيــراً  تطــّوراً  فحققــت 
وذلــك  الســواء،  علــى  واملضمــون 
الكبيــر  التكنولوجــي  للتقــدم  نتيجــة 
فــي الطباعــة الــذي ســاعد بــدوره فــي 
إخــراج تلــك الُكتــب فــي صــور ملونــة 
الئقــة، عــاوة علــى التقــدم الهائــل فــي 
اإلنســانية،  واملعرفــة  العلــم  مجــاالت 
ــوم  ــق العل ــاح مــن حقائ ــذي أت األمــر ال
واملعــارف ماهــو أقــرب مــن اخليــال، 
العلمــي  اخليــال  أمــام  املجــال  وفتــح 
علــى أوســع نطــاق. كمــا أن التقــدم فــي 
العلــوم التربويــة واالجتماعيــة ســاعد 
ــي  ــال ف ــص األطف ــة خصائ ــى معرف عل
املراحــل العمريــة املختلفــة، ومايناســب 

مرحلــة.  كل 
أدب  وســائط  مــن  الثانــي  النــوع 
وصحــف  مجــات  هــو   : األطفــال 
ألدب  مصادرجّيــدة  وتعــّد  األطفــال، 
ــى الرســم  ــد عل ــث يعتم ــال، بحي األطف
م  تُقــدَّ وبواســتطها  والتصويــر، 
واألغانــي،  واملســرحيات  القصــص 
علــى الرغــم مــن أنهــا مقّيــدة املســاحة 
فيهــا.  املوضوعــات  لتعــدد  نســبة 

 واملجلــة تصــدر درويــا كل شــهر أو كل 
اســتقبال  إمكانيــة  وتتيــح  أســبوعن، 
رســائل األطفــال والــرد عليهــا ونشــر 

كمــا  صورهــم، 
تقــدم  أنهــا 
جــي  حا أل ا

واأللغــاز، وعــرض 
ونشــر  إجاباتهــم 

ت  ملسلســا ا

هي  و ، ت بقا ملســا ا و
األطفــال  هوايــات  ترعــى 

ومواهبهــم  واهتماماتهــم 
وتنميهــا، وتســتقبل إنتاجهــم وتوّجهــه، 
محرريــن  مــن  فيهــا  مبــن  واملجلــة 
اخلبــرة  تقــدم  أن  تســتطيع  وفنيــن 
ــة، وتســتطيع  ــة واملعرف ــة واملتع الواقعي
كمــا  حياتهــم،  بواقــع  األطفــال  ربــط 
بــن  اخلبــرات  لتبــادل  فرصــة  تعــّد 
ملواهــب  بعرضهــا  وذلــك  األطفــال، 

واملوهوبــن. املتفوقــن 
تُقــّدم  التــي  املــادة  ترتبــط  أن  البــّد   
ــه  للطفــل مــن خــال املجــات مبرحلت
كــي  احليــاة  فــي  وخبرتــه  العمريــة 
والعقليــة.  النفســية  حاجاتــه  تلّبــي 

 أمــا الصحــف فتتمثــل أهميتهــا فــي 
دورهــا فــي تكويــن شــخصية الطفــل 
ومــن  واالجتماعــي،  النفســي  وبنائــه 
الهــام ترغيــب األطفــال فــي القــراءة 
وتنميــة الوعــي الثقافــي لديهــم منــذ 
يتجاهــل  الصغيــر  فاملتلقــي  الصغــر، 
يلتمــس  بينمــا  الصحــف،  خروقــات 
فيهــا عقانيــة الغايــة ونبــل مــا ترمــي 
واحلــب  اخليــر  قيــم  كانتصــار  لــه 

والعطــاء.
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فكر و أدب

 وليــس بدًعــا أن يكــون قــادة الــرأي 
والفكــر والعلمــاء فــي املســتقبل هــؤالء 
الصحــف  فــي  باملشــاركة  الصغــار 
وحتريــراً.  ورســماً  كتابــة  واملجــات 
 أمــا فــي عصرنــا احلالــي فقــد تعــّددت 
واملســموع  املرئــي  التعبيــر  وســائط 
فشــملت  معــاً  املســموع  واملرئــي 
وخشــبات  والتلفزيــون  اإلذاعــة 
ووســائل  الســينما  ودور  املســارح 
عبرالفضــاء  االجتماعــي  التواصــل 
حيــث  وغيرهــا،  االنترنــت  وشــبكات 
ســّهلت الصعــب وقّربــت مــاكان بعيــد 
الوســائط  هــذه  فأصبحــت  املنــال؛ 
والدقــة  والوضــوح  بالســرعة  تعــرض 
مــن  لــون  أو  جنــس  لــُكّل  املطلوبــة 
أضحــت  حتــى  الطفــل،  أدب  ألــوان 
وزاد  لآلبــاء  بالنســبة  للقلــق  مثيــرة 
مــن واجباتهــم مراقبــة أطفالهــم حتــى 
حترفهــم  وســائل  إلــى  الينحــدرون 
ــًا  ــوا قب ــد كان ــق، وق عــن جــادة الطري

توفــر  عــدم  مــن  بالشــكوى  يجــأرون 
لوســائط.  ا

 هــذه الوســائط تعــرض مــن خالهــا 
أنــواع مــن فنــون أدب األطفــال نثــراً 
احلكايــات  مثــل  أحيانــاً  وشــعراً 
أو  احليــوان  ألســنة  علــى  القدميــة 
أو  والوصايــا،  واألمثــال  الطيــر، 
مايســمى بــاألدب احلكيــم واألحاجــي 
رشــدي  يقــول  ذلــك  وفــي  اللغويــة. 
طعيمــة: "تتعــدد األنــواع الفنيــة التــي 
األطفــال  أدب  خالهــا  مــن  يصــدر 
المصدر : جامعة الفجيرة ســواء مــن حيــث وســائط التعبيــر أو 

د. عفاف الزبير عوض الكريم

مصادر : 
 / هيفاء شرايحي، أدب األطفال ومكانتهم، عمان، 1978م ص 17. 

ــت،  ــة والفنون،الكوي ــي للثقاف ــس الوطن ــة، الناشــر املجل ــال، دار املعرف ــة األطف ــي، ثقاف ــان الهيت 2 / هــادي نعم
طبعــة 1988م، 

3/ محمد السيد حاوة، األدب القصصي للطفل. 
4/ زهراء احلسيني، صحافة الطفل، القاهرة، طبعة 2001م.

5/ أحمد زلط،، أدب الطفولة أصوله ومفاهيمه، دار األرقم للطباعة والنشر، مصر، ط1، 1993م. 
6/ رشــدي طعيمــة، أدب االطفــال فــي املرحلــة االبتدائيــة )النظريــة والتطبيــق( الناشــر دار الفكــر العربــي، 

القاهــرة، ط2، 2001م.

وســائط  حيــث  فمــن  التعبيــر  فنــون 
واملجــات  الصحافــة  هنــاك  التعبيــر 
املوســيقى  وهنــاك  املســرح  وهنالــك 
البرامــج  وهنالــك  األفــام  وهنالــك 
أمــا  وغيرهــا،  والتلفزيــون  اإلذاعيــة 
فهنــاك  التعبيــر  فنــون  حيــث  مــن 
القصــة، وهنــاك الشــعر واملســرحية. 
املســاعد  والنقــد  األدب  *أســتاذ 
االجتماعيــة  والعلــوم  اآلداب  بكليــة 
الفجيــرة. جامعــة  فــي  واإلنســانية 
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دار راشــد للنشــر، هــذا الّصــرح الّثقافــي أطلقــه ســمو 
الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام مــن جناح هيئة الفجيرة للثقافة 
واإلعــام مبعــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب 2019، تزامنــا 
مــع حفــل تتويــج الفائزيــن بجائــزة راشــد بــن حمد الشــرقي 
لإلبــداع فــي دورتهــا األولــى 2019 متّثــل دار راشــد للنشــر 
منبــراً ثقافيــاً لدعــم املثقفــن واألدبــاء، و تســاهم فــي رفــد 
طلبــة العلــم مبراجــع علميــة رصينــة، وتشــجيع القــراءة بــن 
األفــراد، ملــا حتتويــه مــن مكتبــة غنيــة بأمهــات الكتــب، إلــى 
ــد  ــا يؤك ــد التاريخــي، م ــة ذات البع ــب العصري ــب الكت جان

أهميــة الكتــاب فــي نشــر العلــوم واملعــارف.
 وتضــم دار راشــد للنشــر مجموعــات مختــارة مــن الكتــب 
العامــة فــي مختلــف العناويــن الثقافيــة واألدبيــة والتاريخية 
والنقديــة واللغــات وغيرهــا العديــد مــن الكتــب، باإلضافــة 
إلــى الكتــب الفائــزة فــي جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي 
لإلبــداع، حيــث دعمــت الــدار الفائزيــن باملراكــز األولــى 
للنشــر  راشــد  دار  فــي  وعرضهــا  مشــاركتهم  بطباعــة 
ونشــرها فــي املعــارض احملليــة و الدوليــة التــي تشــارك 
فيهــا هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام، وجميعهــا مــن 
إصــدارات دار راشــد للنشــرحيث تبلــغ عدد اإلصــدارات ما 
يقــارب 61 عنوانــا مختلفــا، وتقــدم الــدار أنشــطة وفعاليات 

اجللســات  إلقامــة  خــاص  ركــن  يوجــد  ومبادرات،حيــث 
االجتماعــات  وإقامــة  اإلتفاقيــات،  وتوقيــع  احلواريــة، 
والدورات ملن يرغب من الدوائر واملؤسســات، و تقوم الدار 
بدورها بتوفير كّل ما يلزم املؤسسة لتنفيذ فعاليتها، ولدار 
راشــد للنشــر زيــارات عديــدة مــن قبــل مؤسســات وهيئــات 
وشــخصيات بــارزة ومهمــة فــي اإلمــارة، ومــن أهــم الزيارات 
للــدار زيــارة وفــد مــن أعضــاء املجلــس الوطنــي االحتــادي 
إلمــارة الفجيــرة، وفــد مــن املــوارد البشــرية، ومستشــفي 
الفجيــرة، ومنطقــة الفجيــرة التعليميــة، وأكادمييــة الفجيرة 
للفنــون اجلميلة،املركــز الثقافــي، غرفــة جتــارة وصناعــة 
الفجيــرة، محكمــة الفجيرة االحتاديــة االبتدائية، واجلامعة 
ــا، مــن خــال الّتطــور الــذي شــهدته دار  األمريكيــة بأوروب
راشــد فــي أدواتهــا وأســاليبها بتوجيهــات ســمو الشــيخ 
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة 
للثقافــة واإلعــام، تســعى إلــى تعزيــز التواجــد األدبــي فــي 
املعــارض والفعاليــات الفكريــة املختلفــة واملســاهمة فــي 
تنميــة املعرفــة وتعزيــز اإلبــداع لــدى أفــراد املجتمــع وإبــراز 
دور اإلمــارات علــى اخلارطــة اإلقليميــة والدوليــة، حيــث 
ــة ومركــز إشــعاع فكــري واعــد يؤســس  ــارة ثقافي ــل من متث
لبدايــة عصــر نهضــة أدبيــة جديــدة، يوفــر البيئــة احملّفــزة 

حلضــور الشــباب فــي املشــهد الثقافــي العربــي. 
المصدر : دار راشد للنشر 
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تلفزيون الفجيرة تلفزيون الفجيرة 
في رمضانفي رمضان

الوطنيــة  القيــم  الدينيــة،  الِعظــة  بــن 
قصــة  نســرد  االجتماعيــة  ونظيرتهــا 
الشــهر الفضيــل لعــام 1443 هـــ/2022م 
علــى قنــاة الفجيــرة، مــن خــال صــوالت 
احلضــاري  الغنــى  تكتنــف  ممنهجــة 
لــدى شــعوب العالــم اإلســامي، معتلــن 
بســاطاً بانوراميــاً مزخــرَف البنيــة زاهــَي 
األلــوان نحلّــق بــه فــي رحــاب الرحمــة 
والســام؛ إذ بنــا نطــرق بــاب األســرة 
اخلليجيــة والعربيــة، علــى مــدى ثاثــن 

ــا. ــا متتالًي يوًم
ــة  ــة الرمضاني ــدورة البرامجي ــواءم ال وتت
التــي تبثهــا قنــاة الفجيــرة لهــذا العــام 
تبــدأ  التــي  الفضيــل  الشــهر  روح  مــع 
ــًة  بـ"قناديــل الرحمــة" الــذي يتنــاول جمل
مــن املضامــن الدينيــة التي تنيــر بصيرة 
الصائــم. فــي حــن يطــرح برنامــج "قيــم 
الـــ 50" تســاؤالت اســتيضاحية ضمــن 
مســابقة مباشــرة علــى الهــواء تتطــرق 
التــي  اإليجابيــة  القيــم  منظومــة  إلــى 
الســديدة  الرؤيــة  بفضــل  ترســخت 
للقيــادة الرشــيدة. " فــي ســماء األنبيــاء" 
يعــرض قصــص األنبيــاء بطــرح دينــي 
ويامــس  الفكــر،  يحاكــي  اجتماعــي 
سلســلة  فيقــدم  "طريــق"  أمــا  الــروح. 

رســائل توعويــة مــن خــال فواصــل قصيــرة تســلط الضــوء علــى الكيــان األســري. 
وبالتأكيــد "مدفــع اإلفطــار" قبيــل أذان املغــرب بالتعــاون مــع القيــادة العامــة لشــرطة 

الفجيــرة مباشــرة مــن الباحــة اخلارجيــة جلامــع الشــيخ زايــد الكبيــر.
وال حتلــو األمســيات الرمضانيــة بــدون "احلكواتــي" الــذي يــروي قصصــه الزاخــرة 
بفضائــل شــخصيات يرســمها فــي األذهــان للتركيــز علــى املعانــي الرفيعــة والقيــم 
الســامية. ويأخذنــا "رمضــان بــن الشــعوب" بجولــة ســريعة إلــى إحــدى الــدول 
اإلســامية ليعرفنــا علــى ثقافتهــا ونتعمــق فــي طقوســها طارًحاحكمــة تشــتهر بهــا 
ــي مــن  ــم مــع املوســم الثان ــة. وتبقــى الفكاهــة املمتزجــة باملعرفــة والّتعلّ ــك الدول تل
برنامــج "هيــل وزعفــران"، الــذي يرســم صــورة الســيدة اإلماراتيــة األصيلــة الراغبــة 
فــي احلفــاظ علــى نكهــة األجــداد، تقابلهــا الشــابة اليافعــة املاهــرة فــي فــن الطبــخ 
ولكنهــا متيــل إلــى ابتــكار طــرق جديــدة إلعــداد الطبــق ذاتــه. "إنــَت وحّظــك" برنامــج 
املســابقات التفاعلــي الــذي يبــث مباشــرة علــى الهــواء مــن شــاطئ املظــات علــى 
كورنيــش الفجيــرة. لنختتــم األمســية الرمضانيــة مــع "فوالــة" الــذي يعكــس أجــواًء 
ــة  ــق بعراق ــاً يعب ــك جتــد ركن ــت ناظري ــى ولي ــث أّن ــا، حي ــة تفاصليه ــة بكاف رمضاني

التــراث اإلماراتــي.
ــن  ــة منوعــة م ــرمي باق ــرة خــال شــهر رمضــان الك ــاة الفجي ــن شاشــة قن ــا تزّي كم
األعمــال الدراميــة واملسلســات اخلليجيــة واملصريــة والشــامية منهــا مسلســل 
"ألــم مســتمر" البوليســي و"ظــل" الــذي تتشــابك فيــه خيــوط الشــخصيات ليعيــش 
املشــاهد جتــارب حياتيــة منوعــة. "رتــوت لــي ياحلبيــب" تــدور أحداثــه بقالــب ســاخر 
يســلط الضــوء علــى املمارســات والســلوكيات اخلطــأ فــي حياتنا اليوميــة. أما "حرمي 
طــارق" فيتنــاول العاقــة بــن طارق ونســائه املتعــددات. واملشــاكل االجتماعية املثيرة 
للجــدل علــى مســتوى الوطــن العربــي، كمــا يتناولهــا "وطــن ع وتر" لكــن بقالب فكاهي 
ســاخر. وأخيــراً املسلســل الكرتونــي "حــارة أم دنيــا" الــذي يتطــرق ملشــاكل اجتماعيــة 
معاصــرة. وتبقــى "نشــرة األخبــار من اإلمارات" شــامخة بوقفتها اليومية، تســتعرض 

أبــرز األخبــار احملليــة فــي الدولــة وأخبــار العالــم علــى الهــواء.
المصدر : تلفزيون الفجيرة المصدر : تلفزيون الفجيرة 
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إذاعة الفجيرة اف ام تطلق دورتها إذاعة الفجيرة اف ام تطلق دورتها 
البرامجية الرمضانية المنوعةالبرامجية الرمضانية المنوعة

كشــفت إذاعة الفجيرة إف إم عن دورتها 
ــدة املخصصــة لشــهر  ــة اجلدي البرامجي
رمضــان املبــارك، والتــي تضمنــت  برامــج 
مختلفــة دينية وثقافيــة واجتماعية وفنية 
ولــم تخــُل من وجــود الدرامــا الرمضانية.   
مديــر  ربيعــي  محمــود  األســتاذ  وأّكــد 
لشــهر  البرامجيــة  الــدورة  أن  اإلذاعــة 
تأتــي  الفجيــرة  إذاعــة  فــي  رمضــان 
ســيتابع  حيــث  عــام  كل  فــي  متجــددة 
ــرات  ــج والفق ــة البرام ــور مجموع اجلمه
التواصــل  ووســائل  اإلذاعــة  عبــر 
االجتماعــي و التــي تواكــب جميــع فئــات 
املســتمعن.وتبدأ الــدورة البرامجيــة فــي 
 " رمضــان  "صبــاح  ببرنامــج  رمضــان 
ويتنــاول موضوعــات مختلفة عبر فقرات 
للمســتمع.  مفيــدة  ومعلومــات  خفيفــة 
برنامــج "البــرزة " ويشــتمل علــى عــدد من 
الفقــرات تتنــاول علــوم البــاد، باإلضاقــة 
إلــى فقــرة املســابقات التــي تقــّدم أســئلة 
حول الّتراث واألمثال الشــعبية مبشــاركة 
برعايــة مدينــة  والبرنامــج  املســتمعن، 
الفجيــرة لإلبــداع "كريتيــف ســيتي" ومــن 
ــم  ــام "فطورك ــة هــذا الع البرامــج املختلف
علينــا " والــذي يدعو املســتمعن لإلفطار 
مــن خــال مجموعــة مــن مــن الفقــرات 
املتعلقــة بــأكات رمضــان من بــاد العالم 

املختلفــة - وكذلــك فقــرة خاصــة بالتكنولوجيــا فــي رمضــان باإلضافــة إلى مســابقات 
يوميــة. برنامــج "قناديــل رمضــان" وهــو برنامــج ترفيهــي يختــص بالدرامــا واألعمــال 
الفنيــة التــي تقــدم خــال الشــهر الفضيــل إضافــة إلــى فقــرة خاصــة بالتجميــل 
ومســابقة تقــّدم مــن خالهــا مجموعــة مــن اجلوائــز. كمــا تتواصــل إذاعــة الفجيــرة 
ــة املــا  ــامي" مــن داخــل صال ــر برنامــج "غن مــع املســتمعن مــن خــارج االســتديو عب
للســيارات، ويشــتمل علــى مســابقات تتبعهــا جوائز قّيمــة.  يطّل البرنامــج االجتماعي 
الثقافــي "صوغــة " مــع رمســة األولــن واملفــردات احملليــة باإلضافــة إلــى فقــرة مــن 
هنــا وهنــاك شــخصيات ثقافيــة ومســابقة "اختــار وال تختــار"  وغيرهــا مــن الفقــرات 
الثقافيــة.  كمــا تتابعــون "برنامــج مرايــا" الــذي يســتضيف فيــه مجموعــة مــن الفنانن، 

يتنــاول شــخصية كّل فنــان مــن جوانبهــا النفســية املختلفــة.
 ولــم تخــُل اخلريطــة البرامجيــة إلذاعــة الفجيــرة مــن البرامــج الدينيــة خــال شــهر 
رمضــان، حيــث جتــدون برامــج "خيــر القــرون" و"صائمــات قانتــات" و"آيــات الصيــام " 
والتــي تُقــّدم بالتعــاون مــع الهيئة العام للشــؤون اإلســامية واألوقاف. كما تقــّدم إذاعة 
الفجيــرة برامــج دينيــة مختلفــة مثــل "العاديــات" و"محكــم التنزيــل" و"قصــص األنبيــاء" 
و"حديــث الشــيخ الشــعراوي". كمــا جتــدون باقــة مــن البرامــج املنوعة خــال اليوم مثل 
برنامــج "ســبيتار" ، و"فيتامــن" وكذلــك برنامــج "صنــع فــي اإلمــارات "، باإلضافــة إلــى 
برنامج  "الفجيرة قصة مدينة"  وهي حلقات صوتية - من كتاب يحمل نفس االســم 
- تــروي قصصــا عــن تاريــخ الفجيــرة، وبرنامــج "رمضــان جانــا " عــن عــادات الشــعوب 
فــي شــهر رمضــان. كمــا تشــتمل اخلارطــة البرامجيــة فــي رمضان على برنامــج تراثي 
حتــت عنــوان "محاهــا عاداتنــا " يتنــاول العــادات اخلاصــة بشــهر رمضــان فــي دولــة 
ــٌز فــي اخلريطــة البرامجيــة  اإلمــارات فــي املاضــي.  وقــد كان للدرامــا حضــورٌ ممّي
اجلديــدة إلذاعــة الفجيــرة هــذا العــام، حيــث تقــّدم أكادمييــة الفجيــرة للفنــون للمــرة 
الثانيــة علــى التوالــي بالتعــاون مــع إذاعــة الفجيــرة املسلســل االجتماعي اليومي "ســنة 
وســالفة" مــن أداء مجموعــة مــن املمثلــن مــن األكادمييــة. كمــا قامــت إذاعــة الفجيــرة 
بإنتــاج مسلســل "ســيف اهلل املســلول" والــذي يتنــاول ســيرة الصحابــي اجلليــل خالــد 

بــن الوليد.
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تراث و حضارةتراث و حضارةتراث و حضارة

العسل العسل 
الجبلي الجبلي 

إعداد أسرة التحرير

وتضاريســها  الطبيعيــة  بجبالهــا  الفجيــرة  إمــارة  تتمّيــز 
الشــكاع،  الســخبر،  مثــل  الطبيعيــة  وأعشــابها  اجلبليــة 
ــكل عشــبة  ــي تنمــو وتتواجــد طــول العــام ، ول احلرمــل الت
ــال  ــع جب ــة. كمــا تتمت ــا الطبي مــن هــذه األعشــاب  فائدته
الفجيــرة بوفــرة العســل اجلبلــي والــذي يتواجــد فــي عــدة 
فيهــا  األشــجار  النتشــار  وذلــك  الســنة،  خــال  مواســم 
موجــودة  فهــي   ، والســمر  الســدر  أشــجار  وخصوصــاً 
ــري  ــذى النحــل الب ــث يتغ ــة حي ــال واألودي ــرة فــي اجلب بكث
علــى رحيــق أزهــار األشــجار،  والعســل اجلبلــي لــه ثاثــة 
مواســم: موســم عســل العشــب ويكــون فــي موســم األمطــار، 
وموســم عســل اليبيــاب )الســدر( الــذي يبــدأ فــي شــهر 
أكتوبــر وحتــى آخــر شــهر ديســمبر، ويتميــز عــن غيــره مــن 
أنــواع العســل بلونــه الذهبــي، ورائحتــه الزكيــة وطعمــه 
اللذيــذ، وموســم عســل البــرم )الســمر( الــذي يبــدأ فــي 
شــهر مــارس وحتــى آخــر شــهر مايــو، والــذي يتميــز بلونــه 
ــة  ــى مــن ناحي ــّد األعل ــل للســواد، ويع ــن مائ األحمــر الداك
القيمــة الغذائيــة وقوامــه الثقيــل. وتختلــف أســعار العســل 

بحســب نوعــه  وموســمه.
يعتبــر عســل اليبيــاب )الســدر( و)البــرم( الســمر مــن أجــود 
وأغلــى أنــواع العســل اجلبلــي فــي الدولــة، باإلضافــة إلــى 
مذاقــه الرائــع إال أنــه مفيــد لصحــة اإلنســان الحتوائــه 

علــى العديــد مــن الفيتامينــات واملعــادن 
والعناصــر التــي متــّد اجلســم بالطاقــة 
وعــاج للعديــد مــن األمــراض. وللعســل 
فوائــد جمــة ال تعــّد وال حتصى وخاصة 
عنــد تناولــه فــي فتــرة الصبــاح، ومــن 
القولــون  ينظــف  أنــه  الفوائــد  هــذه 
الكائنــات  علــى  ويقضــي  واألمعــاء 
األكســدة  مبضــادات  غنــي  الدقيقــة، 
التــي تعمــل علــى تقويــة كريــات الــدم 
البيضــاء ممــا يجعل اجلســم قــادرا على 
والبكتيريــا،  الفطريــات  مــن  الوقايــة 
علــى  ويســاعد  للفيروســات  مضــاد 
واألنســجة،  احللــق  التهــاب  تهدئــة 
يحّســن ويعــّزز نظــام املناعــة، ويعتبــر 

عــاج  أيضــا 
للعقــم 
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جين العسل 
وقطفه من 

الجبال كان مصدرا 
للرزق ومهنة 

امتهنها األجداد 
واآلباء

الصــدر. ألمــراض  ومفيــد 
العســل  بجنــي  الّنحالــون  ويقــوم 
بالطــرق  موســمه  فــي  اجلبلــي 
وقــت  أنســب  ويكــون  التقليديــة، 

جلنيــه قبــل أن تغــرب الشــمس أي 
النحــال  يقــوم  حيــث   ، العصــر  وقــت 
ومعاينــة  اخلليــة  عــن  النحــل  بإبعــاد 
مــن  األعلــى  اجلــزء  أي  )الدحنــة( 
اخلليــة فــإذا كان ممتلئــا بالعســل إذا 
النحــال  ويبــدأ  للقطــف،  هــو  جاهــز 
أدوات مخصصــة  بإزالتــه مــن خــال 
ومخصيــة  ســكن،  وعــاء،  منهــا: 
ــل(، ويقــص  ــن ســعف النخي ــدة م )جري
)الطاقــة(  ويربــط  الدحنــة  الّنحــال 
أي خليــة النحــل باجلريــدة مــع ربــط 
لكــي  إلــى مكانهــا  ليعيدهــا  أطرافهــا 
ــة، ويجــب أن تكــون  ــود النحــل للخلي يع
كان  إذا  الشــمس  أشــعة  عــن  بعيــدة 
لكــي ال  فــي فتــرة الصيــف  القطــاف 

مكانــه. النحــل  يغيــر 
ــال كان  جنــي العســل وقطفــه مــن اجلب
مصــدرا للــرزق ومهنــة امتهنهــا األجــداًد 
ــا  ــي وقتن ــة ف ــح هواي ــد أصب ــاء وق واآلب
للحفــاظ  األبنــاء  وميارســها  احلالــي 
ــاج العســل  ــى هــذا املــوروث. قــّل إنت عل
اجلبلــي فــي وقتنــا احلالــي ويعــود ذلــك 

ــة(. النتشــار عســل املناحــل )التربي
)التربيــة(  املســتورد  النحــل  وجــود 
أدى إلــى قلــة انتشــار العســل اجلبلــي 
ــي املرعــى  ــدار ف ــه يشــارك نحــل ال ألن
ويتميــز نحــل الــدار بأنــه يرعــى بحســب 
موســم األزهــار بحيــث إذا كان موســم 
اليبيــاب فإنــه يرعــى فقــط مــن أزهــار 
ــى عكــس النحــل املســتورد  ــاب عل اليبي
ويتغــدى  مرعــاه  فــي  يخلــط  الــذي 
األزهــار  مــن  واســعة  مجموعــة  علــى 

واألشــجار ويكــون العســل الــذي 
ينتــج مــن قبــل هــذا النــوع مــن 
نحــل  ويتميــز  خفيــف،  النحــل 
علــى  حجمــه  بصغــر  الــدار 
الــذي  املســتورد  النحــل  خــاف 

بكبــر حجمــه. يتمتــع 
العســل  بــن  املقارنــة  وجــه  وفــي   
ــاك  البــري وعســل النحــل املســتورد هن
فــي  اختــاف  منهــا  عــّدة  فروقــات 
لــون العســل بحيــث إن العســل اجلبلــي 
يتغيــر لونــه تدريجًيــا وأن عســل املناحــل 
العســل  يتميــز  بســرعة،  لونــه  يتغيــر 
اجلبلــي برائحتــه القويــة بخــاف عســل 
املناحــل الــذي يكــون متوســط الرائحــة، 
طعــم العســل اجلبلــي ال يتغيــر عكــس 
ــرة التخزيــن  عســل املناحــل، وأيضــا فت
تخزيــن  فتــرة  النوعــن،  بــن  تختلــف 
العســل اجلبلــي تصــل ألكثــر مــن ثــاث 
ســنوات بخــاف عســل املناحــل والــذي 

ال تتعــّدى مــدة تخزينــه ســنتن.

المصدر: علي سالم سعيد العبدولي

61 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالمتصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



تراث و حضارة

 تبــدأ االســتعدادات فــي اإلمــارات الســتقبال الشــهر الفضيــل، بامتــاء األســواق 
واحملــال التجاريــة بشــتى أنــواع الســلع واملــواد الغذائيــة اخلاصــة باالســتهاك 
تــكاد املنــازل  اليومــي الرمضانــي. كمــا ينشــط ســوق املاشــية واألســماك.، و 
واملطاعــم ال تخلــو مــن األكات الشــعبية كاملجبــوس والثريد والبريانــي واللقيمات،  
ــا املطوقــة  ــى مائــدة إفطارن ــى الهريــس الــذي يعــّد الطبــق املفّضــل عل إضافــة إل
باألهــل واألقــارب،  وهــذه األكات هــي اســتمرارية ملــا درج عليــه  آباؤنــا وأجداًدنــا 
مــن عــادات غذائيــة فــي اســتقبال هــذا الشــهر املبــارك وغيرهــا مــن العــادات 
والتقاليــد،  فقــد كان الرجــال عندمــا يقتــرب موعــد الشــهر الفضيــل يجتمعــون  
كل يــوم بعــد صــاة املغــرب ويشــكلون فريقــا ومــن بينهــم رجــال أكفــاء مــن حفظــة 
ــي الّتحــري لتحــّري الهــال ، وإذا  ــة ف ــم بالدق ــاب اهلل واملطاوعــة املشــهود له كت
ــة،  ــرة الناري ــع لألعي ــك بواســطة إطــاق املدف ــم اإلعــان عــن ذل ــه يت ــت رؤيت ثب
ــول الشــهر  ــي بحل ــع التهان ــادل اجلمي ــة، فيتب ــوت الرؤي ــر عــن ثب ــي تعب والت
ويســتعدون  بعضــاً،  بعضهــم  ويهنــئ  بقدومــه  ويتباركــون  الفضيــل 

االحتفاء بشهر رمضان االحتفاء بشهر رمضان 
والعيد قديمًا والعيد قديمًا 

إعداد أسرة التحرير 

لتجهيــز وجبــة الســحور التــي عــادة مــا 
تتكــّون مــن العيــش والتمــر والقهــوة ، 
للصــوم  باالســتعداد  اجلميــع  ويبــدأ 
حتــى األطفــال يصومــون مــن عمــر 7 
يصبــر  بعضهــم  وكان  وأكثــر  ســنوات 
والبعــض اآلخــر يختلــس الطعــام ليــأكل 
مــن دون أن يــراه أحــد مــن أهلــه وهكــذا 

ــام . ــى الصي ــّود عل ــى يتع حت
كانــت النســاء تســتغل ســاعات النهــار 
األولــى  فــي رمضــان  بتــاوة القــرآن 
فــي  املطوعــة  عنــد  يجتمعــن  حيــث 
املســاء  ووقــت  الصباحيــة،  الفتــرة 
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علــى مــرور األزمنة 
لــم تقــل أهميــة 

اســتعداد األسواق 
الرمضانيــة فــي 
اســتقبال هــذا 

الشــهر الفضيــل، 
وتنوعــت المنتجات 

والمواد التــي تعــرض 
فيــه منــذ بدايتــه 

وحتــى هــذا اليــوم

أو  بنــات  ســواء  لألطفــال  يُخصــص 
ــز  ــدأ النســاء بتجهي ــم تب ــن ث أوالد ، وم
البيــت  ربــة  وكانــت  اإلفطــار،  وجبــة 
حتــرص كل يــوم علــى  طهــي نــوع واحــد 
يتبادلــون  األهالــي  ألن  الطعــام  مــن 
ــث   ــام فيمــا بينهــم ويتهــادون ، حي الطع
كان اجلــار يتبــادل الطعــام مــع جــاره 
وجبــة  اســتكمال  يســتطع  لــم  وإذا 
الفطــور يطلــب مــن جــاره لتكتمــل، فــإذا 
كان عنــده عيــش ولــم يســتطع توفيــر 
الســمك أو الدجــاج يلجــأ إلــى جــاره 
مــن  نــوع  وهــذا  الوجبــة،  لــه  ليكمــل 
التراحــم بــن النــاس إذ كانــوا يأخــذون 
ــكل  ــم بعضــاً ب ــد بعضه ــام مــن عن الطع

. ووّد  أريحيــة 
أمــا الرجــال فــكان لهــم عــادة جتهيــز 
مــكان إلفطارهــم يجتمعــون فيــه، وكل 
قبــل  فطــوره  يحضــر  منهــم  واحــد 
موعــد اإلفطــار بقليــل، ويجتمعــون فــي 
هــذا املــكان حيــث يفترشــون الرمــل أو 
احلصيــر ويصبــح هــذا املــكان الثابــت 
إلفطارهــم طيلــة أيــام الشــهر الفضيــل، 
صــاة  ألداء  يذهبــون  اإلفطــار  وبعــد 
ــة  ــرة ثاني ــون م ــم يتجمع ــرب ومــن ث املغ
ــكان بعــد صــاة العشــاء،  فــي نفــس امل
وكذلــك النســاء يجتمعــن كل يــوم فــي 
منــزل إحــدى اجلــارات لتنــاول طعــام 

الفطــور، ومــن ثــّم يجتمعــن بعــد صــاة 
العشــاء للفوالــة " الفاكهــة والتحليــة " . 
فــي ذلــك الوقــت أغلــب املــواد الغذائيــة 
لــم تكــن جاهــزة للطهــي فقــد كان علــى 
النســاء أن جتهــز "احَلــّب" أو مــا يعــرف 
فــي  اآلن  املتواجــد  اجلاهــز  بالقمــح 
ــدق  ــجهز ويُ ــل كان يـ ــة ب محــات البقال
فــي أداة تســمى " إيــوان " مصنوعــة مــن 
اخلشــب يشــبه أداة الهــون ولكــن حجمه 
أكبــر ولــه مــدق "مضــرب" طولــه متــر 
ونصــف املتــر، ويــدّق فيــه احَلــّب ويـُـرّش 
باملــاء لتســهل إزالــة قشــوره، ومــن ثــم 
يُنظــف مــن القشــور والتــي تســتخدم 
ســبوس"   " تســمى  للحيــوان  كعلــف 
ــة قشــوره فــي  ويوضــع احَلــّب بعــد إزال
قفــة لكــي يســتخدم لصنــع الهريــس، 
ويتــم جتهيــزه  فــي نهــار رمضــان كل 
يــوم بيومــه؛ ألن الكميــات كانــت بســيطة 
ــه  ــى ب ــكان يُأت ــا الطحــن ف ــة ، أم وقليل
تأخــذ  وأحيانــا  جاهــًزا،  الســوق  مــن 
النســاء َحــّب البــّر وتطحنــه فــي الرحــى 
لتصنــع منــه خبــزاً ، وكذلــك كــنَّ يقمــن 
بتجهيــز القهــوة وحتميصهــا ودّقهــا فــي 
البهــارات  وكذلــك  "الهــاون"  املنحــاز 

كانــت جتهــز بنفــس الطريقــة .
بيئتــه حيــث كانــت  ابــن   إن اإلنســان 
أمهاتنــا يعتمــدن علــى جهودهــن الذاتيــة 
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البيــت  ربــة  فتقــوم  امليــاه  تبريــد  فــي 
امليــاه  بإعــداد  الباكــر  الصبــاح  منــذ 
فخــاري  إنــاء  فــي  بوضعهــا  املبــردة 
يســمى "احلــب" وبعــد مــلء هــذا اإلنــاء 
بإغاقــه  البيــت  ربــة  تقــوم  الفخــاري 
بإحــكام بقطعــة مــن اخليــش " القمــاش 
"  حتــى ال تدخــل إليهــا احلشــرات ويتــم 
ــى يتعــرض  ــارد حت وضعــه فــي مــكان ب
الــذي يضفــي علــى  الطبيعــي  للهــواء 
احلــب بــرودة ويلطــف املــاء فيــه ليتــّم  
شــربه بــاردا مــع موعــد أذان املغــرب .

عــن  املعلومــات  مــن  ولاســتزادة 
االســتعدادات لشــهر رمضــان والعيــد 
ــا هــذا احلديــث  قدميــاً خاصــة، أجرين
مــع الوالــدة عائشــة الظنحانــي حيــث 

قائلــة:  األيــام  هــذه  وصفــت 
كنــا نصــوم ثاثــن يومــا ونترّقــب أن 
ــي  ــه ف ــا أن ــم حينه ــل الشــهر؛ لنعل يكتم
الفطــر،  عيــد  التالــي  اليــوم  صبــاح 
مــن  يصــل  كان  األحيــان  بعــض  وفــي 
املناطــق  بعــض 
يلقــب  شــخص 

ــاس  ــغ الن ــذي يبل ب" الطــارش" وهــو ال
عايشــة  الوالــدة  وتذكــر  باألخبــار. 
حادثــة فــي أحــد أيــام القيــظ حيــث كان 
النــاس صائمــن وقــد أتاهــم اخلبــر فــي 
وقــت الضحــى بــأن اليــوم يصــادف عيد 
الفطــر، فبــدأت مجموعــة مــن النســاء 
وغليهــا  وطحنهــا  القهــوة  بتحميــص 
بتجهيــز  يقمــن  أخــرى  ومجموعــة 
العجــن لعمــل "القــرص" وهــو نــوع مــن 
أنــواع اخلبــز، يدهــن بالســمن ويــأكل 
إلــى  باإلضافــة  العســل،  أو  بالدبــس 
جتهيــز خبــز احمللــى وطبــق اخلبيــص، 

الهريــس.
وحتدثــت الوالــدة عائشــة عــن األلفــة 
والتقــارب بــن النــاس واصفــة اجليــران 
يجتمعــون  الســابق  فــي  كانــوا  بأنهــم 
ويتعاونــون ويســاعدون بعضهــم بعًضــا، 
وكانــت النســاء ســابقاً يحّضــرَن طعــام 
الفطــر  وبعــد  املنــزل  فــي  الفطــور 
يصلّــون، وبعــد االنتهــاء مــن الصــاة، 
القهــوة  ليشــربوا  النســاء  يتجّمــع 

احلديــث. أطــراف  ويتبادلــوا 
وكان النســاء يحّضــرَن الســتقبال العيــد 
ــى أيديهــن  ــا عل ــة لوضعه ــز احلن بتجهي
ــون  ــي الليم ــن بغل ــث يقم ــن، حي وأرجله
ــه  ــر لون ــى أن يتغي ــاء إل ــع امل املجفــف م
إلــى  ليصــل  احلنــة  مــع  يخلطنــه  ثــم 
يدفــأ  أن  بعــد  ومــن  املطلــوب  القــوام 
اخلليــط يصبــح جاهــز لاســتخدام.

وللطيــب كانــوا يدقــون "الــورس" 
بالسمســم  شــبيه  نبــات 
ويدقــون  وينخلونــه، 
واحمللــب،  الطيــب،  جــوز 

املكونــات  جميــع  توضــع  ثــم  واملســك 
املذكــورة علــى النــار الــى أن يصبــح لــون 
اخلليــط أصفــر، ثــم يُصــّب فــي عبــوات 
مخصصــة ويصبــح جاهــًزا لاســتخدام 

والشــعر. اجلســم  علــى 
لــم تقــل أهميــة  علــى مــرور األزمنــة 
فــي  الرمضانيــة   األســواق  اســتعداد 
الفضيــل،  الشــهر   هــذا  اســتقبال 
التــي  واملــواد  املنتجــات  وتنّوعــت 
تعــرض فيــه منــذ بدايتــه وحتــى هــذا 
الســوق  علــى  أكثــر  وللتعــّرف  اليــوم، 
مــع  التقينــا  وبداياتــه  الرمضانــي 
والوالــد   ، جوهــر  فاطمــة  الوالــدة 
ــي الســوق  ــس الشــري ، ف ــد خمي محم
الرمضانــي فــي الفجيــرة حيــث حدثتنــا 
الوالــدة فاطمــة عــن الســوق وذكــرت 
أن بدايتــه كانــت فــي منطقــة الغرفــة 
الســوق  فــي  املشــاركن  أغلــب  وكان 
الرمضانــي مــن الرجــال، أمــا النســاء 
جــداً،  قليلــة  مشــاركتهن  كانــت  فقــد 
وعــن األطبــاق التــي حتضرهــا للســوق 
اخلبيصــة،  العرســية،  منهــا  ذكــرت 
لقيمــات،  ثريــد،  مرقوقــة،  اجلامــي، 
املقطوعــة  وحلــوى  املفتــوت،  القــرص 
الدخــن  حبــوب  مــن  حتضــر  والتــي 
وهــي حبــوب تشــبه حبــوب اخلــردل فــي 
الشــكل، تأخــذ هــذه احلبــوب وتغســل 
مــن الرمــل، ثم تنشــف وتطحــن بالرحى 
لتصبــح مثــل الطحــن، يؤخــذ طحــن 
الدخــن ويوضــع فــي قــدر ويضــاف لــه 
دبــس التمــر، واملــاء والســمن العربــي 
ويقلــب علــى النــار ليتماســك اخلليــط، 
ويصــّب فــي الوعــاء وبعــد ســاعة يقطــع 

لــألكل. جاهــًزا  ويصبــح 
العيــد  يــوم  أول  صبــاح  فــي  أمــا 
ــات منهــا:  ــاق وحلوي حُتضــر أطب
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مــع مــرور 
الوقــت والزمــن 

الزال الشــعب 
اإلماراتي متأصال 

ومحافظــا 
علــى العــادات 

والتقاليــد 
المتوارثة

العرســية التــي حتضــر مــن 
اللحــم  مــع  املطبــوخ  األرز 
الرغبــة  بحســب  الدجــاج  أو 
وتتبــل بالقرفــة والهيــل وامللــح، 

املكونــات  نضــج  وبعــد 
تضــرب مبلعقــة خشــبية 

كبيــرة لتصبــح قوامهــا 
العصيــدة،  مثــل 
العيــد  أطبــاق  ومــن 
كذلــك ثريــد اللحــم، 
اخلبيصــة،  الســاقو، 
خبــز  الباليــط، 
مدهــون  الرقــاق 
لقيمــات،  بالســمن، 
العصيــدة، باإلضافــة 
املوســمية  للفواكــه 
البطيــخ،  مثــل: 
الرطــب.  الشــمام، 
الفطــر  عيــد  وفــي 
الوجبــة  تختلــف 
للغــداء  الرئيســة 

باختــاف املناطــق حيــث 
حتتــوي  الســاحلية  املناطــق  فــي  إنــه 
وجبــة الغــداء علــى "ســمك املالــح" وهــو 
ســمك مملــح ومخمــر، وفــي املناطــق 
ــى  ــة تكــون وجبتهــم الرئيســة عل اجلبلي
الغــداء اللحــم، إمــا مــع األرز أو خبــر 

لرقــاق. ا
كمظهــر  الســوق  هــذا  أهميــة  وعــن 
مــن مظاهــر الشــهر الفضيــل حتــّدث 
الوالــد محمــد خميــس عــن روح األلفــة 
هــذا  وعــن  البائعــن  بــن  والتعــاون 
الطقــس اليومــي الــذي يبعــث فــي نفــس 
الزائريــن البهجــة والســرور والشــعور 
ببركــة هــذه األيــام مــع توفــر الكثيــر 
مــن املنتجــات واألطبــاق الشــعبية التــي 

تعيــد لألذهــان صــورة املاضــي اجلميــل 
وإحيــاء التــراث مــن خال لقــاء األجيال 
فــي هــذا املــكان، ويعــرض الوالد محمد 
األطبــاق التــي يصنعهــا بنفســه، خاصــة 
وأنــه امتهــن الطبــخ فــي وزارة الصحــة 
املجبــوس،  فيقــدم  عــدة،  لســنوات 
الثريــد، البريانــي، الهريــس، وغيرهــا 

مــن األكات الشــعبية واحلديثــة. 
الزال  والزمــن  الوقــت  مــرور  ومــع    
الشــعب اإلماراتــي متأصــًا ومحافظــاً 
املتوارثــة،  والتقاليــد  العــادات  علــى 
ويجمــع رمضــان فــي أهلتــه شــملنا مــع 
األحبــة واخلــان فــي تقــارب وتراحــم 
تبــث  التــي  زيــارة األرحــام  وال ننســى 

والتكاتــف. الــود  فينــا روح 
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الزراعة قديمًا الزراعة قديمًا 
في الفجيرةفي الفجيرة

األمطــار غزيــرة جــداًً تســقط ليــًا ونهــاراً، الوديــان جتــري كاألنهــار، التربــة 
الزراعيــة  احملاصيــل  للزراعــة،  األصلــح  هــي  إنهــا  أي  رمليــة خصبــة  طينيــة 
ــل  ــي انق ــل وتصــدر للخــارج. إنن ــرة ب ــة وشــتوية" متوف ــة "صيفي ــا املختلف بأنواعه
صــورة الفجيــرة فــي الســتينات والســبعينات الغنيــة مبواردهــا املائيــة والزراعيــة، 
تلــك اإلمــارة التــي يأمــل اجلميــع أن تكــون "ســلة الفاكهــة" لإلمــارات والــدول 
املجــاورة. كل ذلــك حتقــق ويتحقــق بدعــم ســخي وتشــجيع دائــم مــن صاحــب 
الســمو محمــد بــن حمــد الشــرقي للزراعــة واملزارعــن فــي هــذه اإلمــارة الغنيــة 
ــرة فــي  ــزرع فــي الفجي ــل التــي كانــت ت ــن أهــم احملاصي ــة وم ــا الطبيعي مبوارده
تلــك الفتــرة : الشــعير - الدخــن - الغليــون - الــذرة - القمــح ، كانــت احملاصيــل 
احلقليــة تســتخدم كمــواد غذائيــة فتطحــن وتخبــز )إنتــاج اخلبــز(، وأمــا مخلفاتهــا 

فكانــت تســتخدم علفــاً للحيوانــات )الســيقان والقشــرة(.
أمــا بالنســبة للغليــون فــكان يــزرع ثــم يقطــع ويشــرح ويعلــق حتــى متــام اجلفــاف، 
ثــم يربــط بحيــث تــزن كل ربطــة علــى وزن )أربــع مــن( أي حوالــي 16 كيلوغرامــاً 
وكان يصــدر إلــى كثيــر مــن دول املنطقــة )البحريــن- الكويت-قطــر(، وكان يعتبــر 

مصــدر دخــل كبيــراً بالنســبة ملنتجــي هــذا احملصــول.
الصيفــي  ومنهــا  الشــتوي  منهــا  موســمية  محاصيــل  وهــي  اخلضــر  -محاصيــل 

الفجيــرة: فــي  ويــزرع منهــا 
)الفنــدال "البطاطــا احللــوة" - الرويــد - واخلــردل - والطماطــم - والباذجنــان - 
قــراع - البوبــر - واجلــح- والبطيــخ( كمصــدر غذائــي نباتــي طــازج، وإنتــاج هــذه 

احملاصيــل كان كافيــا لســد احتياجــات 
املواطنــن.

-أشجار الفاكهة 
الفاكهــة  ألشــجار  بالنســبة  أمــا 
كثيــرة  بأنــواع  الفجيــرة  فاشــتهرت 
منهــا )النخيــل - املاجنــو - البيــذام - 
اجلوافــة - الليمــون - تــرجن - نــارجن 

املــوز(  - شــخاخ   -
وكانــت الشــجرة األساســية التــي يعتمــد 
املنطقــة  هــذه  فــي  املواطــن  عليهــا 
)هــي شــجرة النخلــة(، وهــي الشــجرة 
القــرآن  فــي  ذكــرت  التــي  املباركــة 
كل  ألن  ونظــراً  العظيمــة،  لقيمتهــا 
جــزء منهــا لــه اســتخدامات فثمارهــا 
تســتخدم كغــذاء آدمــي، وكذلــك كغــذاء 
للحيوانــات، ونــوى الثمــار كان يســتخدم 
وجــذوع  أيضــاً،  للحيوانــات  كعلــف 
بنــاء  فــي  تســتخدم  كانــت  أشــجارها 
وســعف  والوقــود،  والعرائــش  املنــازل 
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ــاج  ــي إنت ــازال يدخــل ف ــل كان وم النخي
ــي كانــت تســتخدم كفــراش  األدوات الت
لــألرض وفــي إنتــاج أدوات أخــرى مثــل 

اليدويــة. واملــراوح  اجلفيــر، 
ــه  ــل أيضــا أن ــد ســعف النخي ومــن فوائ
ــاج الدعــون بغــرض  كان يدخــل فــي إنت
اجلراجيــر  إنتــاج  وفــي  التعريــش، 
النخيــل  ليــف  أمــا  األســماك،  لصيــد 
فاســتخدام فــي إنتــاج احلبــال التــي كان 
لهــا دور أساســي فــي احليــاة اليوميــة. 
أمــا بالنســبة لباقــي األشــجار الفاكهــة 
أعــاه فكانــت تســتخدم ثمارهــا كغــذاء 
فــروع  كانــت  كمــا  وحيوانــي،  آدمــي 
وجــذوع هــذه األشــجار يســتفاد منهــا 

كوقــود للمنــازل للطهــي والتدفئــة.
أمــا رطــب الفجيــرة فأحــاه مــا يأتينــي 
املناطــق  فــي  النخيــل  غابــات  مــن 
الســهل  علــى  توافرهــا  رغــم  اجلبليــة 
يعيــش  اجلبــال  فرطــب  الســاحلي، 
ــى عكــس  ــًا بعــد متــام نضجــه عل طوي

الســاحل. رطــب 
وفــي الفجيــرة تكثــر القــرى الداخليــة 
زراعــة  فيهــا  التــي جنحــت  والوديــان 
الفواكــه وخصوصــاً فــي واحــة مســافي 
زراعــة  وتعتبــر  وســيجي  والبثنــة 
املاجنــو أجنــح مــا زرع األهالــي ســواء 
فــي الواحــات الداخليــة أو فــي املــدن 

الســاحلية أو الوديــان خصوصــاً وادي 
زراعــة  فيــه  جنحــت  الــذي  الطيبــة 
املاجنــو لدرجــة ال تصــدق بحيــث ترتفــع 
أشــجارها عاليــاً فــي الســماء وحتمــل 

الثمــار. آالف  الواحــدة  الشــجرة 
جنــاح زراعــة الفواكه في دبا 

إن املزارعــن فــي دبا اســتطاعوا إدخال 
أنــواع عديــدة مــن أشــجار الفاكهــة التــي 
لــم تعرفهــا املنطقــة مــن قبــل اذ متكنــوا 
الليمــون  وبنجــاح مــن زراعــة أشــجار 
ــال،  ــو والليمــون احلامــض والبرتق احلل
كمــا أن بعــض املزارعــن زرعــوا أشــجار 
العنــب وبــدأت تعطــي بشــائرها األولــى، 
وأن كانــت قليلــة، كمــا اســتطاع بعــض 
أي  الثمــار  بعــض  تطعيــم  املزارعــن 
انتــاج ثمــرة جتمــع بــن صفــات أكثــر 
مــن نــوع اذ قامــوا بتطعيــم الليمــون مــع 
البرتقــال، كمــا متكــن بعضهــم مــن إنتاج 

برتقــال )أبــو صــرة( عــدمي البــذور.
وفــي أحــد البســاتن فــي دبــا الفجيــرة 
جتــارب ناجحــة علــى زراعــة الرمــان 
بعــض  ويحــاول  بــل  والتــن،  والتــوت 
الــزراع زراعــة أشــجار جــوز النخيــل، 
الهنــد،  جــوز  باســم  يعــرف  مــا  أو 
أشــجار  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  وذلــك 
اجلريــب فــروت واملــوز وغابــات الهمبــا 

)املاجنــو(.

املاجنــو  زراعــة  تعرضــت  وقــد 
املوســم  فــي  بســاتينها  وأصحــاب 
األخيــر إلــى أكثــر مــن كارثــة  هــددت 
محصــول الهمبــا الــذي يعتبــر أســاس 
الفجيــرة  إمــارة  فــي  املزارعــن  ثــروة 
بشــائر  وكانــت  املختلفــة،  مبناطقهــا 
املاجنــو تبشــر مبوســم ناجــح اذ حملــت 
املنطقــة  تــره  لــم  محصــوال  األشــجار 
مــن قبــل ، وبــدأت ريــاح الشــمال تهــب 
علــى املنطقــة بعنــف وتضــر بأشــجار 
ثمارهــا،  وتســقط  بضــراوة  الهمبــا 
لدرجــة أن أحــد البســاتن فقــد أكثــر 
واحــدة  دفعــة  ثمــرة  اآلف  ثاثــة  مــن 
وفــي يــوم واحــد مســببا خســائر كبيــرة 
للمزارعــن، ذلــك بســبب ريــاح الشــمال 
تعبــر  أن  بعــد  ســاخنة  تهــب  التــي 
ساســل اجلبــال واملناطــق الصحراويــة 
وســخونتها  الريــاح  حركــة  فتســاعد 

الثمــار.  إســقاط  علــى 
ــري والزراعــة  ــة الازمــة لل ــاه العذب املي
متوفــرة وبكثــرة فــي املناطــق الســاحلية 
املدينــة  فــي  ســواء  الفجيــرة،  مــن 
نفســها أو ضواحيهــا أو فــي مدينــة دبــا 
الفجيــرة، كمــا متتــد الوفــرة مــن امليــاه 

إلــى الوديــان الداخليــة والواحــات.
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شاعر و قصيدة

الشــمال،  مــن  أدفــأ  فهــو  وجهــًة،  باجلنــوب  العــرب  تستبشــر 
وكذلــك يبــزع منــه ســهيل اليمانــي مبشــًرا بأفــول الصيــف وهبــوب 
الســهيلي ذات النســائم اللطيفــة، مــن هنــا اختــار شــاعرنا لقبــه 

)ريــح الينــوب( لينطلــق فــي عالــم الشــعر مبحــراً بــن قوافيــه مســجًا 
وموثقــاً مســيرته احلياتيــة ومــا صاحبهــا مــن أحــداث، ويخــرج لنــا مــن مكنــون 

ــى حــد ســواء: ــارئ عل ــاً تطــرب الســامع والق الصــدر أبيات
ويهــج نحــو اجلنــوب وطيــب ذعذاعــه .. ويــن املهــا فــي خريف ســهولها ترتع
الزيــن ياللــي ألمــره النفــس منصاعــه .. لــو يطلــب الــروح مت القــول ما ترجع

ولــد شــاعرنا فــي منطقــة الطويــن التابعــة إلمــارة الفجيــرة، املنطقــة اخلصبــة 
ــن  ــال الشــاهقة، وم ــة واجلب ــة اليانع ــة والســهول الزراعي ــان اجلاري ذات الودي
علــى قمــة جبــل املبــرح تتحــرك هواجــس الشــاعر حيــث يطــّل اجلبــل علــى 
املناظــر البديعــة فــي جميــع االذجتاهــات، وللطويــن وأهلهــا عــادات وتقاليــد 
فــي جميــع مناحــي احليــاة خصوصــاً فــي الــزواج وجنــى القمــح والعســل الــذي 
يشــكل عصــب املــوارد املاليــة ألهلهــا قدميــاً وحديثــاً، وقــد جّســد الشــاعر 

الشاعر الشاعر 
علي سعيد علي سعيد 

خميس خميس 
اليماحياليماحي

وتطــور  اإلمــارات  نهضــة  مرحلــة 
مناطقهــا والعيــش الكــرمي مــن خــال 

األبيــات التاليــة:
بعــد مــّر الليالــي والشقــــا والهجيــــر
 والســنن الضعيفــة واألســى واملرارة
 واحليــاة الصعيبــة والرضــا باليســير

 بــن خــوٍف وجــوع وظلم زادت أخطاره
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 وبعــد طــول انتظاروصبرجانــا البشــير
 وابتــداء عهــد زايــــد بعد طول 

انتظاره
 جمــع قلوبنــا بعــــد اختــاف ونـفــيــــر

 وصــار للدارفــي عهده أمجاد 
وحضاره

 كل شــعبه يحبــه مــن كبيــر وصغير
 ويدعــو اهلل لزايــد جنــة اخللد داره
 وبعــد زايــــد حكمنــا شــيخ قلبــه كبير
 ّعــم خـيـــره علــى الدولــه إماره إماره
 القائــد إلــــي علــى منهــاج زايد يســير

 منبــع اجلودلــي كالغيث تســقي 
أمطاره

 فــي قيــادة خليفــه ّعــم خيرن وفــيــــر
 وصــار للخيــر عام وللســعاده وزاره
 وأصبــح الشــعب مالــــه مــن مثيل 

ونظير
 دوم تلقــاه جاهــز دائمــــــاً فــالــــصداره
 دام عــــزج يـــداري وكــــل عــــاٍم بـخـيــــر
 دوم للـخـيـــــر درب وللتســامح مـنـــاره

ومــع نهضــة اإلمــارات وتوفيــر التعليــم 
شــاعرنا  اجتــه  الدولــة  أبنــاء  لكافــة 
ملــدارس الثقافــة العســكرية متدرجــاً 
الثانويــة،  أكمــل  حتــى  التعليــم  فــي 
ثــم كان لــه شــرف خدمــة الوطــن فــي 
وخــاض  املســلحة،  قواتنــا  صفــوف 
التطوعــي  العمــل  جتربــة  الشــاعر 
فــي عــدة مجــاالت، لكــّن األبــرز فــي 
جمعيــة  فــي  العمــل  هــو  مســيرته 
مؤســس  كعضــو  اإلمــارات  شــعراء 
اإلدارة،  مجلــس  لرئيــس  ونائــب 
ويشــارك حاليــاً فــي منصــة الشــاعر 
ــى الســاحة  ــم يبخــل عل ــي، ول اإلمارات

طليعــة  فــي  يكــون  حيــث  الشــعرية 
املشــاركن فــي األمســيات والنــدوات 
فــي  ســواًء  الوطنيــة  واالحتفــاالت 
أو  الطويــن  منطقــة  احتفــاالت 
والفجيــرة  دبــا  فــي  األمســيات 
وقدفــع واللقــاءات الشــعرية لشــعراء 
مــن  مختلفــة  مناطــق  فــي  اإلمــارات 
كمــا  رســالة  الشــعر  وألّن  الدولــة، 
فــي  أبــدع  فقــد  شــاعرنا  يصفــه 
ــدة توضــح  ــا بقصي ــرة كورون ــق فت توثي
وأجهزتهــا  وقيادتهــا  الدولــة  جهــود 
للجميــع،  والوقايــة  الســامة  لتوفيــر 
الشــهير  التصريــح  خصوصــاً 
بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  لصاحــب 
 - هــم  تشــيلون  )ال  نهيــان  آل  زايــد 

أحمــر(: خــط  والــدواء  الغــذاء 
بعيــًدا عــن األزمــات والهم واآلالم
واجلائحــه يلــي غزتنــا اباويهـــــا

طغــت فــي بقــاع األرض موت وحزن 
وأسقام

وطاحــت دول عظمــى وغلقت 
أراضيها

وحــل الهلــع واخلــوف وحتطمت حلام
وحتــدرت عبراتنــا من مجاريهـــــا
لكــن فــارس قام مــن ديرة الكرام
مــن دار زايــد يعــّل ربــي يحييها

شــيخ تربــى عالبداوه وســط خليام
شــامخ عزيــز وكلمتــه مايثنيهــا

محمــد بــن زايد القائــد الضرغام
فــزع فزعتــه لــي ماتخيــب هقاويها
وقال الغذا والدوا ذاشــي ماينســام
أبــد التشــيلو هــم كلمه وأنــا أوفيها
وأمــن باده وبــدد الهم واألوهام

خاض تجربة 
العمل 

التطوعي 
في عدة 
مجاالت

واجه في 
البدايات 
تحديات 

وصعوبات 
النشر
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شاعر و قصيدة

وخيــره ضفــي عالدار والــي حواليها
ســقى اهلل دار مبعــث الفخــر واإللهــام

رمــز التطــور شــامخات مبانيها
ورعــى اهلل قائدنــا خليفــه مــدى لعوام
وعســى جنــة الفــردوس من فــال بانيها

الشــعري  باملــوروث  الشــاعر  تأثــر 
اإلماراتــي القــدمي كالشــاعر املايــدي 
وبــن  اخلضــر  وراشــد  ظاهــر،  بــن 
ــي،  ــاف واجلمــري وســالم الدهمان طن
مــن  املعاصريــن  الشــعراء  عــن  أمــا 
ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  أهمهــم 
رحمــه اهلل والشــيخ محمــد بــن راشــد 
مــن  وثلــة  العتيبــة  ومانــع  املكتــوم 
التــي كانــت  شــعراء مجــال الشــعراء 
تُبــّث مــن تلفزيونــات أبوظبــي ودبــي، 
باملــوروث  كذلــك  الشــاعر  وتأثــر 
روغــة  بــن  علــي  للمطربــن  الغنائــي 
وجابــر جاســم وميحــد حمــد الذيــن 
أبــز غنائهــم الشــعر اإلماراتــي، واجــه 
الشــاعر علــي بــن ســعيد اليماحــي فــي 
البدايــات حتديــات  وصعوبــات النشــر 
فــي الصحــف واملشــاركة فــي البرامــج 
واملشــاركات  التلفزيونيــة  الشــعرية 
واألفــراح  املناســبات  فــي  املجتمعيــة 
واملشــاكاة  واملجــاراة  واملســاجات 
شــعرية  قــوة  عــن  ذلــك  أثمــر  وقــد 
ومــن  املعانــي،  فــي  وغــزارة  وجزالــة 
املســاجات مــع الشــاعر عبــداهلل بــن 
ــات  ــذي أرســل لشــاعرنا األبي ــي ال عل

التاليــة:
كل يــوم يزيــد بي مخزون شــوقي
وارضــف الونات لنــي فاقدنه

حســنه املبهــر بلــم منطــوق ذوقي
وال قــدرت اتــوح من شــعري وفنه

يــا علــي قلــي وخفف لي شــفوقي
وش حكــم لــي قال حبــي ناكرنه

فيــرد شــاعرنا:
لـــــي ذكرتــه ســـّرع الــدم فعروقي

وصــارت النبضــات صــدري يرجفنه
بوعلــي يشــكي من احلــب امحررقي
يرضــــف الونات ونه فــــوق ونـــــه
شط به خــلـــه وال ســـار بـــرفوقي
وصــد عنــه واتركــه يلعي عفّنــــه

بــس خـــذ منــي الوصايــف لي تروقي
وتطــرب الــي لــه محب ن هاجرنـــه

وســائل  أهميــة  شــاعرنا  يــدرك 
التواصــل االجتماعــي وتأثيرهــا بقــوة 
علــى احليــاة العامــة لــذا أنشــأ حســابه 
والســناب  االنســتغرام  تطبيــق  علــى 
مركــزاً علــى نشــر الشــعر ويــرى فــي 
وغيــر  ســريعة  وســيلة  التطبيقــات 
اجلماهيــر،  إلــى  للوصــول  مكلفــة 
قاتلــة  الوقــت  نفــس  فــي  ولكنهــا 

للمواهــب إن لــم يكــن هنــاك توجيــه 
ويــرى  املبتــدئ،  للشــاعر  وتقــومي 
التحديــات  أكبــر  مــن  أن  الشــاعر 
ــة  ــة املادي ــة للشــاعر هــو التكلف احلالي
وتســويقها  الشــعرية  املــادة  إلنتــاج 
االجتماعــي. التواصــل  وســائل  عبــر 

لشــاعرنا  الطريفــة  املواقــف  ومــن   
الهنــد  إلــى  األخيــرة  رحلتــه  خــال 
الطريــف  الوقــف  هــذا  تســجيله 

: ياً شــعر
اهلل أكبــر حــرك القلــب وهيامه

واشــتعل في خاطري حب شــديد
مــن لفانــي تســبق علومه ابتســامه

قال حرك لإلشــاعه بوســعيد
مــن جمالــه ندعي اهلل بالســامه
كــن حالــي لــه انكتــب عمرن جديد
صوتــه اجلــذاب وعذوبة كامه

مــن حتــدث قلــت له هــل من مزيد
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متــوت فــي عــن اخلايــق حقايــق

مــا عــاش فــي قلبــي حبيبــي دقايــق

فــي بحــر احملّبــه غرايــق ســنن 

بصمــة وفــا وعهــود وايضــاً وثايــق

لشــوق جمــره فــي فــؤادي حرايــق

مشغول فكري والّصدر حيل ضايق

دام األمــل موجــود والبــال رايــق

ذايــق املــر  لــو  يدفعنــي  الشــوق 

بحر المحبهبحر المحبه
وتعيــش فــي صــدر املعنــى حكايــات

ال زال فــي صــدري قصايــد وابيــات

واخلــوف مــن بكــره تكــون النهايــات

واطلــب مــن اهلل للمــوّده ســامات

تشــعل غصــون القلــب منــذ البدايات

مبحــوح صوتــي واألمــل مــا بعــد فات

القلــب ينبــض واألمــل مــا بعــد مــات

عبــارات واجمــل  ازهــار  وبداخلــي 

الشاعرة شيخه املقبالي
)ولهة الشوق(

المصدر : الشاعر سعيد بن سبيل  الظنحانيالمصدر : الشاعر سعيد بن سبيل  الظنحاني
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مواهب و فنون

فن المسبعفن المسبع

حتظــى قصائــد املســبع )الــدان( بشــهرة لــدى معظم أهالي الفجيــرة، وخاصة اجليل 
القــدمي الــذي يعنــي لهــم هــذا الفــن التعبيــر عــن مشــاعرهم وعواطفهــم، إذ يحــاول 
مبدعــو هــذه القصائــد مشــاركة الّنــاس همومهــم ومشــاعر احلــب والعشــق، ونقلهــم 
مــن أرض الواقــع إلــى عالــم آخــر يضــج باألحاســيس، يقــول الشــاعر املســبعيي 
محمــد مبــارك الزحمــي " إن هنــاك تعريفــات عديــدة لفــن "الــدان" الــذي يقــدم عــادة 
عبــر صفــن ينشــدان الشــعر برفقــة الطبــول، إذ ســمي هــذا الفــن الــدان ألنــه يشــبه 
"الدندنــة" بــكل مــا فيهــا مــن شــجن، ألن احملتــوى الغالــب علــى القصائــد التــي تنســج 
فــي إطــار "الــدان" ذات شــجن، ومــن املســميات كذلــك "الويليــة" كأنهــا "ويــل" واكتــواء 

مــن شــدة شــوق صاحبهــا. 
ويقــول الشــاعر محمــد بــن دريــدر: إن قصائــد " الــدان" ترتبــط دائمــا مبــكان إلقــاء 
القصيــدة بخــاف "الويليــة"، وهناك شــروط معقدة لولوج هــذا الفن، وأهمها مقدرة 

األدبيــات  فهــم معنــى  الشــخص علــى 
وإدراكهــا، بعــد أن يلقيهــا الطــرف األول، 
خاصــة إذا كانــت تتضمــن الكثيــر مــن 
الرمــوز وأحيانــاً األلغــاز والتورية، فتكون 

عصيــة علــى الفهــم.
ومــن تقاليــد هــذا الفــن وآدابــه يقــول 
الزحمــي  مبــارك  محمــد  الشــاعر 
"علــى الضيــف أن ينتظــر حتــى يفــرغ 
مــؤدو الــدان مــن اســتعراض مهاراتهــم، 
وينتظــر حتــى يقومــوا بتقريــب الدفــوف 
ــم  ــى قبوله ــم، فــي إشــارة إل مــن مواقعه
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تجميع : محمد بن دريدر الخالدي، محمد 
مبارك الزحمي

المصدر : كتاب فن المسبع 

الفــن  هــذا  أيضــاً  هــم  ميارســوا  أن 
التراثــي األصيــل. يتبــارى فــي هــذا الفن 
ــون فــي ســماء اإلبــداع  الشــعراء، ويحلّق
فــي  واألســرار  األلغــاز  أغــوار  وســبر 
الــذات اإلنســانية. وكل منهــم يســعى إلى 
ــة  ــة اللغ ــر الشــعري وجزال ــان التعبي إتق
ــى قصائدهــم  وغموضهــا، مضيفــن عل

اخلاصــة. بصماتهــم  ونصوصهــم 
مسميات امُلسبع

أن  األدبيــة  واملصــادر  املراجــع  تؤكــد 
املســبع مســتوحى مــن الفــن الشــعري 
مــن  وهــو  ب)الزهيــري(،  املعــروف 
ــدان  ــذي شــاع فــي بل الشــعر النبطــي ال
اخلليــج العربــي، وال ســيما فــي الســاحل 
الفجيــرة. وفــي  مــن عمــان  الشــرقي 

املســبع ألنهــا  القصائــد  ســميت هــذه 
تتألــف مــن ســبعة أبيــات، فــإذا كانــت 
مــن ســتة أبيــات تســمى "مســدوس"، أو 
خمســة أبيــات تســمى "مخمــوس"، وال 

يجــوز أن تقــل عــن خمســة أبيــات.
ال شــّك فــي أن املســبع جــزء مــن الشــعر 
النبطــي، لكنــه يختلــف بطابعــه اخلــاص 
واملميــز، ألنــه يخضــع إلــى قواعــد فنيــة 
صارمــة، فهــو يغنــى وحــده أو مصحوًبــا 
املســاجات  عليــه  وتغلــب  بالطبــل، 
يتباريــان  شــاعرين  بــن  الشــعرية 

للوصــول إلــى أرفــع املعانــي وأجمــل 
التعابيــر، وهــو مــا يســمى )املغنــي( 
و)املجــاوب(  األول  الطــرف 

الثانــي. الطــرف 

للمســبع أســماء عديــدة، منهــا: الويليــة، 
الــدان، الطرايــق، الكواســة، أمــا طريقــة 
يؤديــه  معــن،  بلحــن  فتكــون  أدائــه 
الرجــال والنســاء، ويســمى "الناحيــة". 
ــاً  ــًا ولون ــق جــزًءا أصي ــّد فــن الطراي يُع
شــعرياً مميــزاً، والشــطر منــه يســمى 
"بيــت"، إذ يتحــدث الشــعراء فــي موضوع 
ــا يترافــق مــع  ــه، كم واحــد، ويلتزمــون ب
شــعر الطرايــق الغنــاء املســتمد مــن فــن 
ــؤدى بشــكل جماعــي،  ــذي ي ــة" ال "الويلي

ويعتمــد علــى األداء احلركــي.
طريقة أداء املسبع

مــن  يكــون  القصائــد  هــذه  أداء  إن 
الرجــال والنســاء،  خــال صفــن مــن 
وثاثــة اشــخاص ميســكون الطبــول أو 
مــا يســمى "الزانــة". وثمــة نوعــان مــن 
الطبــول: رحمانــي وكاســر أو مــا يســمى 

مــرواس.
فــي البــدء تتم قــراءة "الناحية"- األحلان 
التــي يعدهــا جماعــة الطبــول - وبعدهــا 
وعنــد  األبيــات،  بعــّد  الشــاعر  يقــوم 
االنتهــاء مــن آخــر بيــت يقــول :"دان"، 
وتعني انتهاء القصيدة، وانتظار الشاعر 
املجــاوب لعــّد األبيــات، واملســؤول عــن 
إعــداد هــذه الفرقــة التــي تنشــد املســبع 
ــن  ــو"، أمــا األشــخاص الذي يلقــب ب "أب
الفــن  يــؤدون 
ن  فيلقبــو
د  ال و أ " ب

الفرقــة. "عيــال"  أو  الفرقــة" 
إن فــن املغنــي بســيط، إذا غنــى الشــاعر 
املغنــي ســبعة أبيــات ال يشــترط علــى 
املجــاوب أن يؤلــف ســبعة أبيــات أو ســتة 

أو خمســة، فلــه حريــة االختيــار.
أشكال املسبع

مــن  يتكــون  املســبع  أو  "الــدان"  فــن  إن 
التاليــة: األنــواع 

- "الرمي" الشاعر الذي يتغزل 
- "الفســر" الشــاعر املغنــي الــذي يكتــب 

لغــزاً يحيــر الشــعراء اآلخريــن.
باألســرار،  غزيــر  فــن  "الدرســعي"   -
ومــن أرقــى أنــواع املســبع، ألنــه يتصــف 
بالغمــوض والّتحــّدي، إذ تختلــط املعانــي 

واملقاصــد علــى الشــاعرين.
بــن  املعارضــة  النقــد"  "قصائــد   -

. ء ا لشــعر ا
الشــاعر  حتيــة  ســام"  "قصائــد   -

واألصحــاب. لألحبــاب 
حــزن  قصائــد  حتســيف"  "قصائــد   -

الشــعراء. بــن  وعتــاب 
 مقتطفات من فن املسبع

مركب طرح ف البحر في غبة زرقا
واستملك الدار عالدرجات بايرقا

استملك الدار شيخ الدار ما راضي
لو طرشوني مع الوالي والقاضي
بازورهم روحي يوم أن العرب ترقا

الدرسعي
الشيخ سهيل بن حمدان
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نادي الفجيرة للرماية نادي الفجيرة للرماية 
والفروسيةوالفروسية

إعداد: أسرة التحرير

وجدت الرماية كوسيلة للبقاء
 واصطياد الفرائس للطعام، وقد لعب

 اإلنسان دوًرا كبيًرا في تطوير 
أدوات الرماية وحتويلها إلى رياضة 
مارستها الشعوب منذ القدم، حيث 

بدأت بالقوس والسهام والرماح ومن 
ثم تطّورت مع معرفة اإلنسان ملادة 

البارود التي كانت من األسباب 
املهمة لتطور األسلحة حتى أصبحت 

تقام لها مسابقات محلية ودولية 
ويتــّم صنــع أســلحة خاصــة  وأوملبيــة، 

بهــا. 
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ "حمــد 
بــن محمــد الشــرقي" عضــو املجلــس 
األعلى لاحتاد بصفته حاكما إلمارة 

الفجيــرة مرســوما أميريــا رقــم 2 لســنة 
1999م بشــأن تأســيس نــادي الفجيــرة 
للرمايــة والفروســية كمــا أصــدر ســموه 
قرار رقم 2 لســنة 2017 بشــأن تشــكيل 

مجلــس إدارة للنــادي.
والفروســية  الرمايــة  نــادي  افتتــح 
افتتحــه   ،2018 تاريــخ  فــي  رســمياً 
بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
محمــد الشــرقي بحضــور ســمو ولــي 
العهــد محمــد بــن حمــد الشــرقي وعــدد 
يتكــون  املســلحة.  القــوات  قــادة  مــن 
للرمايــة،  النــادي مــن ثمانيــة مياديــن 
خمســة مياديــن داخليــة وثاثــة مياديــن 
خارجيــة، املياديــن الداخليــة "مشــبهات" 
منهــا: الليــزر، وهــو ميــدان شــبه مغلــق 
مســاحته 50  متــًرا يرمــون فيــه بســاح 
"الســكتون" العادي وااللكتروني، امليدان 
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املســدس املغلــق يكــون للفئــة العمريــة 
18 ســنة فمــا فــوق؛ ألنــه ســاح خطيــر 
إصابــة  إلــى  يــؤدي  أن  املمكــن  ومــن 
الشــخص الــذي يســتخدمه فــي حــال 
ــة اخلبــرة والقــوة إلمســاك الســاح،  قل
ميــدان املســدس شــبه املغلــق، مقســم 
واآلخــر  عــادي  األول  ميدانــن  إلــى 
إلكترونــي ويكــون للفئــة العمريــة مــن 
17 ســنة فمــا فــوق، وامليــدان اخلامــس 
ميــدان ضغــط الهــواء ويلفــظ بالعاميــة 
والبنــات  لــألوالد  ويكــون  "املســكبة" 
ــث   ــوق بحي ــا ف ــر 8 ســنوات فم ــن عم م
يكــون أحدهــم برفقــة ولــي األمــر ولديــه 
القــدرة علــى اســتخدام الســاح، ويعتبر 
هــذا النــوع مــن األســلحة األوملبيــة التــي 
يشــارك فيهــا الرجــال، النســاء، األوالد، 
وأيضــا البنــات. واملياديــن اخلارجيــة: 

ويلفــظ  والتــراب  الســكيت  ميــدان 
خارجــي  ميــدان  "الشــوزن"  بالعاميــة 
فــي الهــواء الطلــق، منفصــل مــع منصــة، 
متــر   200 مســاحته  البندقيــة  ميــدان 
فــوق،  فمــا  ســنة   17 العمريــة  للفئــة 
وميــدان البندقيــة التراثيــة 100 متــر. 
اســتخدام  إلــى  النــادي  رواد  ومييــل 

والبندقيــة. املســدس 
شــارك النــادي بثــاث بطــوالت وهــي 
فــي  أقيمــت  والتــي  التارقــت ســبرنت 
علــى  النــادي  وحصــل  الذيــد  نــادي 
املركــز الثانــي للفــرق واملركــز األول فــي 
الفــردي، وشــارك النــادي فــي بطولــة 
أقيمــت فــي العــن وحصلــوا علــى املركز 
الفــردي،  فــي  واألول  للفــرق  الثانــي 
بطولــة  فــي  مشــاركة  للنــادي  وأيضــا 
مســابقات الرمايــة الســنوية العاشــرة 

 M16 2022 فــي فئــة صحــون البندقيــة
التــي أقيمــت فــي ميــدان الريــف فــي 
علــى  النــادي  حصــل  حيــث  أبوظبــي 
املركــز األول. ويشــارك النــادي دوريــا 
كل ثاثــة أشــهر تقريبــا فــي مســابقات 
تخــّص ميــدان الســكيت والتــراب فــي 
العــن، والبندقيــة فــي الذيــد التــي تقــام 

فــي مختلــف أنحــاء الدولــة.
الســكتون  بطولــة  النــادي  اســتضاف 
فــي النــادي عــام 2019 برعايــة ســمو 
ولــي العهــد محمــد بــن حمــد الشــرقي 
ــي العهــد  ــة عــن ول ــام نياب وحضــر اخلت
محمــد بــن حمــد الشــرقي ســمو الشــيخ 
وقــام  الشــرقي  محمــد  بــن  مكتــوم 
بتكــرمي أربــع فئــات ؛ الرجــال، النســاء، 
اســتضاف  وأيضــا  والبنــات.  األوالد، 
الوطنيــة  الهيئــة  مســابقة  النــادي 
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والهويــة.   للجنســية 
وخــال فتــرة انتشــار كوفيــد 19 حافــظ 
النــادي علــى مســتواه مــن خــال اتخــاذ 

اإلجــراءات االحترازيــة.
إجــراءات الســامة فــي النــادي تبــدأ 
إذا  والتأكــد  املنتســب  وصــول  عنــد 
كان يعــرف كيفيــة اســتخدام األســلحة 
فــي  اإلملــام  قليــل  كان  وإذا  املوجــودة 
يخصــص  األســلحة  اســتخدام  كيفيــة 
لــه النــادي مدرًبــا خاًصــا يكــون بجانبــه 
ــه  ــه مــع تعليمي ــاج للتوجي دائمــا إذا احت
الســاح  تخــّص  التــي  األمــور  كافــة 
ذات  األســلحة  وخاصــة  وامليــدان 
الذخيــرة احلّيــة، ويعمــل النــادي علــى 
توجيــه املنتســبن علــى حســب ميولهــم 
مــن حيــث نوعيــة األســلحة املســتخدمة 

فــي الرمــي.
جلميــع  النــادي  فــي  العضويــة 
اجلنســيات والفئــات إن كانــوا رجــال، 
نســاء، أوالد، وبنــات، وتكــون ضمــن فئــة 
عمريــة تبــدأ مــن ســن 13 ســنة فمــا 
ــادي باقــات للمنتســبن  فــوق. يوفــر الن
عائليــة  الفرديــة،  العضويــة  ومنهــا 
ــادي  للمواطنــن واملقيمــن. ويســعى الن
إلــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات ملنتســبيه 
مــن دعــم فنــي وتوجيــه ، وللنادي خطط 
الفروســية  رياضــة  لتفعيــل  مســتقبلية 
فــي النــادي علــى املــدى القريــب، ورؤيــة 
النــادي متتــد إلــى إبــراز النــادي علــى 

والعاملــي. احمللــي  املســتوين 
الرمايــة  أوضــاع  عــن  معلومــات 

: لصحيحــة ا
وتركيــز  دقــة  الــى  حتتــاج  الرمايــة 
وضبــط األعصــاب ، وحتتــاج أيضــاً إلــى 
حتــى  بالرمــي  واالســتمرار  املمارســة 
يتعلّــم الرامــي مــن أخطائــه ، وهنــاك 

: للرمايــة  أوضــاع  ثاثــة 
• الوقوف 

• االنبطاح 
• اجللوس 

وضع الوقوف :
وهــذا أصعــب أوضــاع الرمايــة إلطــاق 

طلقــة دقيقــة لذلــك يجــب  أن تكــون :
1.  الذراعان مساندة للجسم .

2. يكــون اجلســم فــي وضــع مســتقيم 
مائــل للهــدف .

3. تكون الرجل متباعدة قليًا .
4. يجب أن تسيطر على النفس .:

وضع االنبطاح :
وأدقهــا  الرمايــة  أوضــاع  أفضــل  هــو 
الرميــة،  ودقــة  الثبــات  حيــث  مــن 
هــذا األســلوب يســتخدمه القناصــون 
لدقــة  البعيــدة  الطرائــد  قنــص  فــي 

التصويــب واإلصابــة املباشــرة للهــدف
 وضع االنبطاح :

من خال وضع االنبطاح يكون
 أفضل أنواع الرماية من حيث : 

1.  الدقة
2.  الثبات 

3. والسيطرة على النفس 
4. والضغــط علــى الزنــاد وتكــون خالــه 
كوَعــي  وضــع  مــع  متباعــدة  األرجــل 

اليديــن علــى األرض. 
وضع اجللوس : 

ــن يجلســون  ــادون الذي يســتخدمه الصي
أثنــاء رمــي اإلوز والبــط عنــد اجللــوس 

فــي الكمائــن التــي يعّدونهــا للصيــد. 
يعتبــر وضــع اجللــوس أقــل ثباتــاً مــن 
وضــع االنبطــاح حيــث يعتمــد علــى : 

1. األرجل للثبات 
علــى  اليديــن  أحــد  وضــع  يجــب   .2

الركبــة حتــت  واألخــرى  الركبــة 
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الموهوب زايد سيف بن عليوهالموهوب زايد سيف بن عليوه

المصدر: زايد سيف بن عليوهالمصدر: زايد سيف بن عليوه

بــدأُت فــي مجــال الرمايــة مــن عمــر احلــادي عشــر،و كانــت بداياتــي علــى يــد 
والــدي الــذي كان حريًصــا علــى تعليمــي الرمايــة وكســب املهــارات والّتعلــق بهذه 
الرياضــة العريقــة فقــد كان والــدي يصطحبنــي معــه إلــى املزرعــة، ويعلمنــي 
أساســيات الرمايــة و بــدأت الّتعلــم فــي زمــن قصيــر ومــن هنــا بدأ حــب الرماية، 
ــد وحينمــا أصبحــت فــي عمــر  ــى الصي ــدي الذهــاب إل ــب مــن وال ــت أطل و كن

اخلامســة عشــر ذهبــت مــع والــدي و إخوانــي إلــى الصيــد خــارج الدولــة، ومــن ثــم 
ذهبــت إلــى نــادي الفجيــرة للرمايــة والفروســية، وهنــاك اكتســبت بعــض املهــارات 
التــي جعلتنــي أتقــن الرمايــة فــي كافــة مجاالتهــا، حيــث كنــت أذهــب بشــكل يومــي، 
وبــدأت أتــدرب علــى بندقيــة الســكتون التــي تعتبــر بندقيــة تراثيــة، و تعلمــت أهــم 
األمــور التــي تتعلــق بهــا، و قــررت أن أتخــذ الرمايــة مجــاال لاحتراف،وشــرعُت 
التعلــم علــى جميــع أنــواع األســلحة املتوفــرة؛ ومن أبرزها الســكتون و الشــوزن، وعند 
وصولــي لعمــر السادســة عشــر بــدأت الدخــول فــي بطــوالت الرمايــة، وواجهــت 
الكثيــر مــن الصعوبــات لكونــي جديــدا فــي مجــال البطــوالت ، لكــن بفضــل اهلل ثــم 
دعــم والــدي وإخوانــي متّكنــت مــن جتــاوز هــذه املرحلــة، شــاركت فــي بطــوالت كثيــرة 
وحصلــت علــى مراكــز وهلل احلمــد، و قــدم لــي نــادي. الفجيــره للرمايــه بطاقــة 
عضويــة اعتبرتهــا دافعــا معنويــا لــي، أمــا االحتــكاك مــع الرمــاة خارج وداخــل الدولة 
فقــد كان ســببا فــي تطــور مهــارات الرمايــة، كنــت أكتســب مــن خبراتهــم و مهاراتهــم 
بعــض األمــور ، اآلن فــي عمــر الســابعة عشــر مازلــت مســتمرا على ممارســة هوايتي 
وموهبتــي واملشــاركه فــي جميــع البطــوالت احملليــة ببندقيــة الشــوزن، وهــا أنــا أبــذل 
قصــارى جهــدي وأقــوم بتماريــن مســتمرة للوصــول لبطــوالت العالــم لرفــع علــم 

دولتنــا.
اآلن بــدأت األمــور بتحســن بفضــل اهلل ثــم الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن حشــر آل 
ــا الدعــم و املســاعدة  ــة، حيــث قــدم لن ــوم رئيــس إدارة احتــاد اإلمــارات للرماي مكت
وتنســيق بطــوالت فــي نــادي العــن للرمايــة، وكان حريصــا علــى اإلشــراف بنفســه 
علــى جميــع البطــوالت وقــّدم لنــا بعــض النصائــح، مــن أولويــات الشــيخ إظهــار 
مواهــب الناشــئن فــي مجــال الرمايــة وحتديــدا بالشــوزن، و إظهارهــم للعالــم ورفــع 

للرمايــة،  اإلمــارات  منتخــب  مســتوى 
أمتنــى أن تتــاح لــي الفرصــة لانضمــام 
ملنتخــب اإلمــارات للرمايــة. أوجــه شــكرا 
خاصــا لوالــدي ســيف محمــد بــن عليــوه 
و الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن حشــر 
آل مكتــوم و نــادي الفجيــرة للرمايــة على 

دعمهــم املســتمر .
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مواهب و فنون

مبادئ الرّسممبادئ الرّسم

المصدر : أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

تعريف فن الرسم
األفــكار  عــن  تعبيــر  هــو  الّرســم 
واملشــاعر، يتــّم مــن خــال خلــق صــورٍة 
جماليــٍة ثنائيــة األبعــاد بلغــة بصريــة، 
ويعبــر عــن هــذه اللغــة بأشــكال وطــرق 
تنتــج  وألــوان،  وخطــوط  مختلفــة، 
علــى  وحركــة  وضــوء  أحجــام،  عنهــا 
هــذه  كّل  دمــج  ويتــّم  مســتٍو،  ســطح 
العناصــر بطريقــٍة معبــرة، وذلــك إلنتــاج 
ظواهــر حقيقيــة، أو خارقــة للطبيعــة، 
مجــردة  مرئيــة  عاقــات  وإلظهــار 
بالكامــل أيضــاً، ويســتخدم فــي ذلــك 
واأللــوان  واألكريليــك،  الزيــت، 
املائيــة، واحلبــر، وغيرهــا مــن 
ــث  ــة ، بحي ــات املختلف اخلام
باختيــار  الفنــان  يقــوم 
مثــل:  معــن،  شــكٍل 
أو  اجلداًريــة 
اللوحــة، أو أّي 
عــة  مجمو

احلديثــة،  األشــكال  مــن  متنوعــة 
تتضافــر كّل هــذه اخليــارات، باإلضافــة 
إلــى أســلوب الفنــان اخلــاص، ليحقــق 
ومختلفــة. فريــدة  مرئيــًة  صــورًة  بهــا 

 أدوات الرسم
ــم الرصــاص  أدوات الرســم هــي : ) قل
- لــوح الرســم - ممحــاة - ورق رســم 
- أنــواع مختلفــة مــن األلــوان ) مائيــة 
- زيتيــة - خشــبية - باســتيل ( وســوف 
عــن  التفصيلــي  بالشــرح  نتحــدث 

اخلامــات املختلفــة فيمــا بعــد.
أقام الرصاص 

يعتبــر القلــم الرصــاص أداة مــن أدوات 
الرســم الرئيســة.

أنواع أقام الرصاص 
أقــام الرصــاص الصلبــه ويرمــز لهــا 
برقــم  الرمــز  يرفــق  كمــا   )H(بالرمــز
يشــير إلــى درجــة صابــة القلــم ومنهــا 
القلــم  حيــث   )H-2H-3H-4H……..9H(
الرصــاص H جنــد فيــه مــادة الرصــاص 
فتعطــي  اجلرافيــت  مــادة  مــن  أكثــر 
رصاصيــة  وأكثــر  خشــونة  األقــام 
ويعطــي درجــات ظليــة فاحتــة وخفيفــة.

مــادة   = اجلرافيــت  مــادة   HB أمــا 
بــن  متوســط  ويعتبــر  الرصــاص 
ــه  ــون في ــا B فتك ــة، أم ــة والليون الصاب
مــادة اجلرافيــت أكثــر ممــا يعطــي القلــم 
ويرفــق  عاليــة.  وليونــة  ســواد  درجــة 
الرمــز إلــى رقــم، وكلمــا زاد الرقــم فهــذا 
يشــير إلــى درجــة ليونــة وغمــق القلــم 

.)2B-3B-4B-……..8B(
أنواع ورق الرسم 

يوجــد أنــواع مختلفــة مــن الــورق يجــب 
علــى الــدارس التفرقــة بــن أنــواع الــورق 
حســب  يســتخدم  أيهمــا  يعــرف  كــي 

اخلامــة املســتخدمة.
هنــاك ورق ذو ملمــس ناعــم يســتخدم 
ــي معظــم احلــاالت، وورق  للرصــاص ف
ملمســه خشــن يســتخدم للفحــم وألــوان 
الباســتيل وألــوان اخلشــب، وورق نســبة 
متوســط  فهــو  عاليــة  فيــه  القطــن 
اخلشــونة تســتخدم فيــه األلــوان املائيــة، 
ــورق  ــي ال ــا زادت نســبة القطــن ف فكلم
كان قدرتــه علــى امتصــاص املــاء أعلــى.
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الموهوبة الموهوبة 
صفية الهاشميصفية الهاشمي

للفنــون  الفجيــرة  ألكادمييــة  انتســبُت 
درســت  حيــث   2018 عــام  اجلميلــة 
بقســم  والتصويــر  الرســم  فــن 
بدايتــي  وكانــت  البصريــة،  الفنــون 
علــى  التدريــب  هــي  الفــن  هــذا  مــع 
الصامتــة  الطبيعــة  اسكتشــات  رســم 
ألــوان  اســتخدمت  ثــم  بالرصــاص، 
عمــل  أول  نفــذت  حتــى  األكريلــك، 
فنــي باســم " لوحــة العــود" وشــاركت 
بهــا فــي املعــرض املصاحــب ملهرجــان 
إبريــل  فــي  بالفجيــرة  األول  العــود 
2019 ، وتعلّمــت الكثيــر مــن التكنيــكات 
ــة  والعمــل باســتخدام اخلامــات املختلف
ــس و الطباعــة  ــى اجلب ــل النحــت عل مث
الكــوالج  و  الزيتيــة  األلــوان  و  باحلبــر 
بالــورق والرســم بالفحــم و املوزاييــك، 
املــدارس  بعــض  علــى  اطلعــت  كمــا 
وأهــم  وروادهــا  املختلفــة  الفنيــة 
إطــاق  مناســبة  ..وخــال  أعمالهــم 
الفنــي  عملــي  أجنــزت  األمــل  مســبار 
باســتخدام الكــوالج و األكرليــك علــى 
كانفــس جتســيدا لرؤيــة الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان املغفــور لــه بــإذن 
اهلل مــن الصحــراء إلــى الفضــاء والــذي 
إطــاق  وهــي  خطــوة  أول  حتققــت 
وبــاء  انتشــار  ..وبعــد  األمــل  مســبار 
كورنــا وتداعياتــه علــى العالــم انتشــرت 
مقولــة للشــيخ محمــد بــن زايــد ال نهيان 

حفظــه اهلل ) ال تشــيلون هــم ( مطمئًنــا اجلميــع، فأشــاعت الطمأنينــة فــي نفــس 
كل مواطــن ومقيــم بالدولــة، وعبــرت عنهــا باســتخدام التكنيــك اجلرافيتــي و 

العمــل. عــن  بهــا  ألعبــر  العربيــة  األحــرف  مــن  مجموعــة 
وانطلقــت باملشــاركة فــي معــرض الصيــد والفروســية أبوظبــي فــي ســبتمبر 2021 
ــن  ــد ب ــة بعــض أشــعار الشــيخ زاي ــى كتاب بعمــل فنــي يجســد الغــزال باإلضافــة إل
ــإذن اهلل ..كمــا قدمــت ورشــة فنيــة حــول كيفيــة اســتخراج  ــه ب ســلطان املغفــور ل

زخــارف )الباتــر ( مــن الطبيعــة.
وبرعايــة كرميــة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي حفظــه اهلل ولــي عهــد 
إمــارة الفجيــرة شــاركت باجلولــة الفنيــة مــا بــن الس فيجــاس و لنــدن ورومــا فــي 
ينايــر 2022 والتــي تضمنــت زيــارة معــارض و متاحــف مهتمــة باألعمــال الفنيــة و 
النحــت وحضــور ورش عمــل ملجموعــة مــن الفنانــن .. ممــا أثــرى حصيلتــي الفنيــة 

بالتعــرف علــى تكنيــكات وأســاليب مختلفــة لفنانــن باملــدارس الفنيــة .
شــغفي فــي تعلــم تقنيــات جديــدة فــي الرســم ودمجهــا بالثقافــة اإلماراتيــة و 

إبرازهــا فــي أعمالــي القادمــة .
هدفــي هــو أن أضــع بصمــة خاصــة فــي احلركــة الفنيــة فــي الدولــة و أمثــل 

اإلمــارات خيــر متثيــل فــي احملافــل العامليــة ..
المصدر: أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة 
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مواهب و فنون

الموهوب الموهوب 
علي عبدالعزيز العبدوليعلي عبدالعزيز العبدولي

علــي العبدولــي طالــب متفــوق دراســياً 
كــرة  الشــطرجن،  القراءة،لعــب  يهــوى 
ابتكــر  والرســم.  التمثيــل،  القــدم، 
مــن  للوقايــة  نتوبولــي  لعبــة  علــي 
فكــرة  وابتكــر  اإللكترونــي،  التنمــر 
مــن  االســتفادة  وهــي    smart drain
عــدد  فــي  شــارك  التكييــف.  ميــاه 
ــة  ــة واالفتراضي ــارض الواقعي ــن املع م
لعــرض ابتكاراتــه. عضــو فعــال فــي 
واجلمعيــات  املؤسســات  مــن  عــدد 
األجــداًد،  بصمــات  مؤسســة  مثــل: 
جلمعيــة  التابــع  الطفــل  مجلــس 
الثقافيــة،   االجتماعيــة  الفجيــرة 
العربيــة،  اللغــة  حمايــة  جمعيــة 
نــادي  البيئــة،  أصدقــاء  جمعيــة 
الفجيــرة للشــطرجن والثقافــة، فريــق 
عجمــان  جلمعيــة  التابــع  ملهمــون 
الفجيــرة  بنــادي  عضــو  الثقافيــة، 
البطائــح  بنــادي  وعضــو  العلمــي، 
ورش  قــدم  الرياضــي.  الثقافــي 

المصدر: نادي الفجيرة العلمي 

ومــع  املدرســة  فــي  ومحاضــرات 
عــدد مــن املؤسســات املجتمعيــة فــي 
مجــاالت متنوعــة منهــا: ورشــة صــورة 
فــي  علمــي  خيــوط  ورشــة  وقصــة، 
لوحــة، مشــهد متثيلــي عــن التســامح 
الفجيــرة،  فــي  قيــظ  برنامــج  خــال 
وورشــة  بالرمــل،  الرســم  ورشــة 
وخــال  واخليــط.  باملســمار  الرســم 
عــدة  لــه  الصحــي  التعقيــم  فتــرة 
فيديوهــات  نشــر  منهــا:  مشــاركات 
توعويــة حــول الوقايــة مــن فايــروس 
معنــاه  اإللكترونــي  والتنمــر  كورونــا، 
ــه. وقــدم مســابقة  ــة من ــة الوقاي وكيفي
أيــام مــن التاريــخ اإلســامي بالتعــاون 
قــدم  كمــا  العبدولــي،  أمــل  مــع 
جمعيــة  مــع  ونصيحــة  لغــز  برنامــج 
ومســابقات  التطوعيــة،  مواليــف 
قواقــل  فريــق  مــع  الكاهــوت  عبــر 
الســعادة ألبنــاء خــط الدفــاع األول، 
ضمــن  تســامح  وصفــة  ومحاضــرة 

برنامــج بالتســامح نســمو مــع مجلــس 
. لطفــل ا

منهــا  اجلوائــز  مــن  عــدد  وحصــد 
بنــت  فاطمــة  الشــيخة  جائــزة 
مبــارك وهــي جائــزة املجلــس األعلــى 
مــن  للوقايــة  والطفولــة  لألمومــة 
التنمــر وقــد اســتحق لفــوزه بهــا لقــب 
ــن  ــدد م ــاز بع ــد ف ســفير التســامح وق
مــن  عــدة  مســابقات  ضمــن  املراكــز 

أبرزهــا:
الرســم  مســابقة  فــي  األول  املركــز 
ضمــن معســكر صيــف بــادي، املركــز 
وارتقــي،  إقــرأ  مســابقة  فــي  األول 
املركــز األول ضمــن حتديــات مســابقة 
الثانــي  املركــز   ،2019 أرتقــي  بلغتــي 
املركــز  لإلبــداع،  زايــد  مســابقة  فــي 
الثالــث ضمــن مســابقة أجمــل رســمه 
وطنيــة، املركــز الثالــث فــي مســابقة 

اإلنشــاد.
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اســم ممّيــز فــي قائمــة مركــز طــاب الفجيــرة لرعايــة وتأهيــل أصحــاب 
الهمــم، طالــب اســتثنائي فــرض اجتهــاده وأظهــر نفســه فــي ســماء التميــز 
بفضــل جهــود أســرته الداعمــة لــه واحلريصــة علــى تطوير مهاراتــه دائًما. 
ارتبــط اســم حمــدان بالفــوز والتألــق فــي شــتى املجــاالت مثــل األكادميــي 
والرياضــي، حيــث شــارك فــي مســابقات مختلفــة وحصــل علــى ميداليــات 
كذلــك. وعلــى صعيــد الفعاليــات املختلفــة التــي تقــام فــي املركــز كانــت لــه 

مشــاركات وبصمــات جميلــة، مــن أبرزهــا:
فــي  م   2022 الصغيــر  املبتكــر  مســابقة  فــي  األول  باملركــز  الفــوز 
مركــز الفجيــرة لرعايــة وتأهيــل أصحــاب الهمــم، الفــوز باملركــز األول 
فــي مســابقة )اإلمــارات تبتكــر 2021 م( فــي مركــز الفجيــرة لرعايــة 
وتأهيــل أصحــاب الهمــم، الفــوز فــي مســابقة يــوم الســعادة 2021 م، فــي 
مركــز الفجيــرة لرعايــة وتأهيــل أصحــاب الهمــم، مشــاركته فــي ورش 
ــرة  ــون التشــكيلية، املشــاركة مــع شــرطة الفجي ــة الفن ــددة فــي جمعي متع
ــة  ــرة لغرف ــة املبتك ــذ عــدد مــن الوســائل التعليمي ــي مســيرة املشــي، نف ف
الصــف، املشــاركة مــع مركــز دبــي فــي بطولــة الباتشــي. مشــارك فــي 
البرنامــج التدريبــي جاســبير لتدريــب أطفــال التوحــد، وأيضــا مشــاركته 

مــع األوملبيــاد اخلــاص فــي بطولــة البوتشــي . 
قــام بتنفيــذ عــدد مــن األعمــال اإلبداعيــة منهــا ورشــة الطعــام الصحــي 
وغيــر الصحــي، قــام بتصويــر رحلــة إلــى حديقــة احليوانــات مــع أســرته 
ومّت مشــاركة الرحلــة مــع أقرانــه افتراضيــاً عبــر مقطــع فيديــو، مشــاركة 
مميــزة فــي حصــة التربيــة املوســيقية االفتراضيــة عــن طريــق تصويــر 
مقطــع فيديــو لتعليــم الطــاب صــاة اجلماعــة بالتعــاون مــع والــده، 
وتصويــر مقطــع متثيلــي توعــوي مــع أختــه الصغيــرة عــن التنمــر، وعــرض 

املقطــع علــى جميــع طلبــة املركــز. 
ــل  ــات واألنشــطة مث ــف الفعالي ــة فــي مختل ــة وإبداعي ــه مشــاركات رائع ل
مشــاركته فــي فقــرة اليولــة فــي احتفــاالت الدولــة فــي عامهــا اخلمســن، 
قــام بنشــر فيديــو توعــوي عــن الغــذاء الصحــي وغيــر الصحــي باللغتــن 
اإلجنليزيــة والعربيــة، نفــذ فعاليــة )رســالة إلــى مجتمعــي( في يــوم التوحد 
ــد االحتــاد 49، املشــاركة  العاملــي، املشــاركة فــي احلفــل االفتراضــي لعي

حمدان حميد البدويحمدان حميد البدوي

فــي فعاليــات يــوم األم بأكثــر مــن فيديــو خــال 
الوطنــي  باليــوم  االحتفــال  بعــد،  عــن  التعلــم 
الكويتــي 2021 م، واملشــاركة فــي فعاليــة يــوم 

الطفــل اإلماراتــي 2022 م.
ومــن أهــم الــورش التــي شــارك بهــا مبســاعدة 
وإشــراف معلّميــه فــي املركــز باإلضافــة إلــى 
أســرته فــي املنــزل ورشــة صنــع مزهريــة مــع 
باقــة ورد اصطناعيــة، صنــع إصيــص مزيــن 
لزراعــة النباتــات، ورشــة مروحتــي اجلميلــة، 
مهمــة  فــي  ومشــارك  األمــل،  مســبار  ورشــة 
للتربيــة  االفتراضيــة  احلصــة  عبــر  املريــخ 

املوســيقية. 

المصدر : والدة حمدان البدوي 
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من العالممن العالم

أرض السبعة ألوانأرض السبعة ألوان

هــي منطقــة صغيــرة تقــع بالقــرب مــن قريــة تشــاماريل فــي ريفييــر نــوار فــي جنــوب 
غــرب جزيــرة موريشــيوس. كثيــرا مــا تثيــر هــذه املنطقــة فضــول علمــاء اجليولوجيــا 
والســياح على حد ســواء مما جعلها نقطة جذب ســياحية رئيســية في موريشــيوس. 
تتألف أرض الســبعة ألوان البالغ مســاحتها حوالي 7500 متر مربع من كثبان رملية 
ذات ســبعة ألــوان مختلفــة هــي: األحمــر، والبنــي، والبنفســجي، واألخضــر، واألزرق، 
واألرجوانــي، واألصفــر. تشــكلت هــذه األلــوان مــن خــال حتلــل الصخــور البركانيــة 
حتــت درجــات حــرارة مختلفــة وامتزاجهــا بامليــاه التــي حولتهــا إلــى طــن ومــن ثــم إلى 
تربــة غنيــة باحلديــد املســؤول عــن ظهــور اللــون األحمــر ومبــادة األلومنيــوم املســؤولة 
ــات  ــي طبق ــع ف ــا تتجم ــا مييزهــا كونه ــة. وم ــاء األرجواني ــوان الزرق ــور األل عــن ظه
مختلفــة بحســب لونهــا حتــى لــو اختلطــت ببعضهــا البعــض. وميكــن ماحظــة هــذه 
ــوان  ــة مــن رمــال مختلفــة األل الظاهــرة الغريبــة عــن قريــب إذا مــا أخــذ املــرء حفن
وميزجهــا معــا فيكتشــف أن حبــات الرمــل ذات اللــون الواحــد جتتمــع مــع بعضهــا فــي 
طبقــة واحــدة وال تندمــج هــذه األلــوان فيما بينها، حتى اليوم لم يجد العلماء تفســيراً 

لهــذه الظاهــرة الغريبــة! ميــزة أخــرى 
مثيــرة لاهتمــام فــي أرض تشــاماريل 
امللونــة هــي أن الكثبــان الرمليــة ال تتــآكل 
أبــدا وال ينخفــض حجمهــا علــى الرغــم 
االســتوائية  موريشــيوس  أمطــار  مــن 
الغزيــرة. تعــد املنطقــة واحــدة مــن أكثــر 
مناطــق اجلــذب الســياحي الرئيســية في 
موريشــيوس منــذ الســتينات، حيــث كان 
ــان  ــزوار يســتمتعون باملشــي بــن الكثب ال
الرمليــة امللونــة عنــد زيــارة احلديقــة، أما 
اليــوم فيتــم حمايــة هذه الكثبان بواســطة 
ســياج خشــبي حيــث ال يســمح للــزوار 

املشــي عليهــا.

إعداد أسرة التحرير
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ــار “avatar” ليســت  ــم أفات رمبــا تتعجــب مــن أن اجلبــال التــي ظهــرت فــي فيل
ــكان  ــن م ــم مت أخذهــا م ــي هــذا الفيل ــل إن جــل املشــاهد ف ــاً، ب ــة متام خيالي
غريــب ومدهــش فــي كوكبنــا.. وهــذا املــكان موجــود فــي جمهوريــة الصــن 
الشــعبية، وحتديــداً حديقــة زانغجياجــي الوطنيــة وجبــال تيانــزي فــي الصــن 
املوجــودة ضمــن هــذه احلديقــة الوطنيــة الضخمــة. حتتوي حديقــة زانغجياجي 
الوطنيــة الصينيــة علــى 243 عمــود صخــري شــاهق وهــذه األعمدة التي تشــكل 
نســبة كبيــرة مــن مجمــوع جبــال تيانــزي، ويرتفــع كل واحــد مــن هــذه األعمــدة 
ألكثــر مــن 1،000 متــر. ال ميكــن لزائــر هــذه اجلبــال الســاحرة "تيانــزي" إال أن 
يفــن بجمــال هــذه الطبيعــة الفريــدة التــي جتعلنــا نشــعر كأن التاريــخ قــد عــاد 
بنــا إلــى الــوراء مايــن القــرون، مــع العلــم أن هــذه القمــم تتكــون أصــًا مــن 
حجــر الكوارتــز الرملــي. حتتــوي حديقــة زانغجياجــي، بجانــب هــذه الصخــور 
ــوع مــن  ــن 3،000 ن ــر م ــادرة، وأكث ــات الن ــن احليوان ــوع م ــى 23 ن املدهشــة عل
ــة  ــى قائم ــة زانغجياجــي عل ــام 1993 إدراج حديق ــي الع ــث مت ف ــات، حي النبات
ــق  ــت كواحــد مــن احلدائ ــام 2004 ُصنف ــي الع ــي. وف ــراث العامل اليونســكو للت
اجليولوجيــة العامليــة. متتــد حديقــة زانغجياجــي علــى مســاحة 4810 هكتــار، 

ويوجــد بهــا أكثــر مــن 100 مــزار ســياحي وســتة خطــوط ســياحية.
بخصــوص التجــول والتنقــل فــي ربــوع حديقــة زانغجياجــي وبــن جبــال تيانــزي 
الشــاهقة، فقــد كانــت فــي الســابق الطــرق فــي حديقــة تشــانغجياجيه للغابــات 
دروبــا جبليــة ترابيــة، ولكــن أصبحــت هــذه الطــرق اآلن ممهــدة بألــواح حجريــة 
عاليــة اجلــودة بــل وجســور زجاجيــة مــن أجمــل مــا ميكــن رؤيتــه فــي تلــك املعالم 

اخلابة.

جبال تيانزي جبال تيانزي 
إعداد أسرة التحرير
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التغذية الصحية خاللالتغذية الصحية خالل
 شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك

الصيام عبادة عظيمة ومناســبة اجتماعية ســعيدة.    
  ومــن ناحيــة صحّيــة هــو فرصــة لتحســن العــادات واألمنــاط الغذائيــة اخلطــأ، 

وفرصــة خلســارة الــوزن فــي بعــض األحيــان إذا مــا مّت بطريقــة صحيــة. 
يعانــي الصائــم فــي األيــام األولــى فــي رمضــان مــن التعــب واإلرهــاق وذلــك 
بســبب االمتنــاع عــن الطعــام والشــراب لســاعات طويلــة، كمــا أن التغيــر فــي 
النظــام الغذائــي والتغييــر املفاجــئ فــي منــط احليــاة يجعــل اجلســم يحتــاج 
إلــى بضعــة أيــام حتــى يعتــاد ويتأقلــم مــع وضــع الصيــام؛ ولذلــك البــّد مــن 
ضــرورة االهتمــام بالنظــام الغذائــي .لتفــادي خاصيــة 

الّتعــب واإلرهــاق
أهميــة اتبــاع نظــام غذائــي صحــي خــال 

الصيــام شــهر 
تشــتهر الوالئــم الرمضانيــة في املجتمع 
والعديــد  بالتنــّوع  والعربــي  اخلليجــي 
الصائــم  جتعــل  التــي  األطبــاق،  مــن 
علــى  فيتنــاول  تذوقهــا،  فــي  يرغــب 
الوجبــة الواحــدة مــا يفــوق حاجتــه مــن 
يحتاجهــا  التــي  احلراريــة  الســعرات 
اجلســم للطاقــة خــال النهــار، أو مــا 
كان معتــاداً علــى تناولــه خــال اليــوم 

خــارج إطــار شــهر الصيــام.
فإنــه  أجســامنا  بصحــة  ولاهتمــام 
ملــا  احلســن  االختيــار  علينــا  يتوجــب 
غذائيــا  نظامــا  نتبــع  وأن  نتناولــه، 
علــى  احملافظــة  لضــرورة  متوازنــا 
وزن  علــى  واحلصــول  جيــدة  صحــة 
خــال  ولكــن  وقــت،  كل  فــي  مثالــي 
فتــرة الصيــام، نلــزم أنفســنا باالمتنــاع 
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وجبــة الســحور 
تعــد الوجبــة 
الرئيســة فــي 
شــهر الصيـام 
وليـس وجبـة 

اإلفطار

لفتــرة  الطعــام والشــراب  تنــاول  عــن 
التغييــر،  هــذا  ضــوء  علــى  محــددة، 
إضافيــة  عنايــة  بَــْذل  علينــا  وجــب 
شــهر  خــال  الغذائــي  لنظامنــا 
الســليم  بالتخطيــط  وذلــك  رمضــان، 
حتتويــه،  الــذي  وللطعــام  لوجباتنــا، 
ــره،  ــة حتضي ــه، طريق ــث  كميت مــن حي
وتقســيمه علــى وجبــات بطريقــة تعــّزز 
مــن أداء اجلهــاز الهضمــي، وتســاعده 
علــى العمــل بكفــاءة أفضــل، ولتجنبــه 
قــد  التــي  واالضطرابــات  املشــاكل 
نتيجــة  الهضمــي  للجهــاز  حتــدث 
عاداتنــا  علــى  يطــرأ  الــذي  للتغييــر 
يكــون  قــد  لهــذا  إضافــة  الغذائيــة، 
ــدة  تبنــي عــادات غذائيــة صحيــة جدي
وللمحافظــة  الــوزن  خلســارة  فرصــة 
علــى هــذا التغييــر اإليجابــي ملــا بعــد 

رمضــان. شــهر 
عــدد  اقتصــار  مــن  الرغــم  وعلــى 
رمضــان  شــهر  فــي  الوجبــات 
املبــارك علــى وجبتــن همــا اإلفطــار 

ــًرا  والســحور، إال أن عــدًدا كبي
ُجــّل  الصائمــن  مــن 

تركيزهــم علــى وجبــة 
وتنــاول  اإلفطــار، 
فيمــا  احللويــات 
وميتنعــون  بعــد، 
عــن تنــاول وجبــة 
علــى  الســحور 

مــن  لهــا  ومــا  أهميتهــا  مــن  الرغــم 
للجســم،  الطاقــة  تأمــن  فــي  فوائــد 
جانــب  إلــى  اجلــوع،  مــن  والوقايــة 
كل  علــى  اجلســم  حصــول  ضمــان 
الغذائيــة  احلصــص  مــن  احتياجاتــه 

 . عــة ملتنو ا
الّســحور  ذلــك فوجبــة  بنــاء علــى     
شــهر  فــي  الرئيســة  الوجبــة  تعــّد 
الصيــام وليــس وجبــة اإلفطــار ؛ لذلــك 
يجــب أن حتتــوي وجبــة الســحور كل 
مراعــاة  مــع  األساســية  العناصــر 
تأخيرهــا ألطــول وقــت ممكــن وخلوهــا 
ــز  مــن األطعمــة ســريعة الهضــم كاخلب
ألنهــا  اململحــة  واألغذيــة  األبيــض، 
األغذيــة  أيضــا  العطــش،  تســبب 
املولــدة للغــازات كالبقوليــات، إضافــة 
الــى االمتنــاع عــن األطعمــة احملتويــة 
علــى مــادة الكافيــن كالشــاي والقهــوة 
والشــوكوالتة ألنهــا مــدرة للبــول وألنهــا 

بالعطــش.  الشــعور  تســبب 

المصدر:
مستشفي دبا الفجيرة 

أخصائية التغذية - عائشة الظاهري
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الّتبــّرع بالــّدم هــو إجــراء طبــي تطّوعــي يتــّم بنقــل الــدم أو أحــد مركباتــه مــن 
شــخص ســليم معافــي إلــى شــخص مريــض يحتــاج للــدم. وهــذا اإلجــراء يحتــاج 
إليــه املايــن مــن النــاس كل عــام؛ فيســتخدم أثنــاء اجلراحــة أو احلــوادث أو بعــض 

األمــراض التــي تتطلــب نقــل بعــض مكونــات الــدم.
 أنواع التبرع بالدم:

• الــدم الكامــل: هــذا هــو النــوع األكثــر شــيوًعا فــي عمليــات التبــرع بالــدم؛ حيــث 
يشــمل جميــع مكونــات الــدم )اخلايــا احلمــراء والبازمــا والصفائــح الدمويــة(..

• الصفائح الدموية.
•  البازما.

• خايا الدم احلمراء.
أهمية التبّرع بالدم:

عمليــة نقــل الــدم مــن العمليــات التــي تســهم فــي إنقــاذ األرواح؛ فيُعطــى 
فــي مثــل هــذه احلــاالت:

• عنــد حــدوث مضاعفــات للســيدات احلوامــل، مثــل حــاالت النــزف قبــل 
الــوالدة أو خالهــا أو بعدهــا.

ــاء العمليــات اجلراحيــة مثــل عمليــات القلــب، األوعيــة  •  للمرضــى أثن
ــة، جراحــة زراعــة األعضــاء وغيرهــا. الدموي

•  للمصابن بأمراض الدم.
•  للمصابن في احلوادث.

• مرضى السرطان.
شروط التبّرع بالدم:

• أن يكــون املتبــرع بصحــة جيــدة وال يعانــي 
مــن أي أمــراض معديــة.

•  أن يكــون عمــر املتبــرع مــن 18-64 
ســنة.

•  يجــب أال يقــل وزن املتبــرع عــن 55 
كجــم.

الهيموجلوبــن  نســبة  تكــون  أن   •
للرجــال مــن -13 18 جــم، وللنســاء مــن 

جــم.  12.5-16
•  أن يكــون النبــض بــن 100-50 فــي 

الدقيقــة.
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يمكن التبــرع كل 
شـهرين بحيـث ال 
يزيـد عـدد مـرات 

التبرع على 4 مرات 
فـي السـنة

التبــرع بالــدم 
عمــل إنســاني 

نبيــل؛ ألنه 
يســاهم فــي 
إنقــاذ حيــاة 

آالف مـن المرىض

 37 •  أال تزيــد درجــة احلــرارة عــن 
مئويــة. درجــة 

•  أن يكــون معــدل ضغــط الــدم أقــل 
مــن 120/80 ملــم زئبــق.

كمية الدم املتبرع به:
يتمتــع  الــذي  البالــغ  للشــخص  ميكــن 
بصحــة جيــدة أن يتبــرع بحوالــي )-450

500 مــل( مــن دّمــه دون أي مخــاوف أو 
أخطــار علــى صحتــه، وميكنــه التبــرع 
كل شــهرين بحيــث ال يزيــد عــدد مــرات 

التبــرع علــى 4 مــرات فــي الســنة.
 فوائد التبرع بالدم:

العظــم إلنتــاج  زيــادة نشــاط نخــاع   •
حمــراء  )كريــات  جديــدة  دم  خايــا 
دمويــة(. وصفائــح  بيضــاء  وكريــات 

•  زيادة نشاط الدورة الدموية.
•  التبــرع بالــدم يســاعد علــى تقليــل 
نســبة احلديــد فــي الــدم ألنــه يعتبــر 
أحــد أســباب اإلصابــة بأمــراض القلــب 

الشــراين. وانســداد 
•  أثبتــت الدراســات أّن الذيــن يتبرعون 
بدمهــم مــرة واحــدة علــى األقــل كل ســنة 
هــم أقــل عرضــة لإلصابــة بأمــراض 

الــدورة الدمويــة وســرطان الــدم.
بالتبــرع  لهــا  يســمح  التــي ال  احلــاالت 

بالــدم:
•  أقل من عمر 18 سنة.

مثــل  معديــة  بأمــراض  املصابــون    •
ج،  و  ب  الكبــد  التهــاب  )اإليــدز، 

املاريــا( الزهــري، 
•  املصابون بأمراض الدم الوراثية.

•  املصابون بفقر الدم احلاد.
املزمنــة،  باألمــراض  املصابــون   •
الــدم،  ارتفــاع ضغــط  الســكري،  مثــل 

ن.  لســرطا ا
نصائح بعد التبّرع بالدم:

• بعــد التبــرع تأخــذ قســًطا مــن الراحــة 
وتتنــاول وجبــة خفيفــة وبعــد 10 15- 

دقيقــة ميكنــك مغــادرة مــكان التبــرع.
•  جتنــب النشــاط البدنــي الشــاق أو 
ــل  ــوم كام ــدة ي ــة مل ــال الثقيل ــع األحم رف

بعــد التبــرع.
ينصــح  بـ"الدوخــة"  الشــعور  عنــد    •
رفــع  مــع  الظهــر  علــى  باالســتلقاء 

مــن. لقد ا
•  اإلكثار من شرب السوائل.

ســامة  مــن  للتأكــد  املتبعــة  اخلطــوات 
للمريــض: ينقــل  الــذي  الــدم 

•  اجتيــاز الفحــص الطبــي بعــد اإلجابة 
بالتاريــخ  تتعلــق  التــي  األســئلة  عــن 
العامــة  الشــروط  توفــر  مــع  الصحــي 

بالــدم. للتبــرع 
•  إجــراء حتاليــل وفحوصــات دقيقــة 
الفصيلــة  ملعرفــة  دم  وحــدة  كل  علــى 
األمــراض  مــن  خلوهــا  مــن  والتأكــد 
املعديــة، مثــل )اإليــدز، التهــاب الكبــد 

املاريــا(. الزهــري،  ج،  َو  ب 
•  إجــراء اختبــارات توافــق بــن وحدات 
وذلــك  املرضــى؛  ودم  املنقــول  الــدم 

للتأكــد مــن ســامة وفعاليــة الــدم.
ــدم  ــات ال •  اســتخدام مرشــحات لكري

البيضــاء.

 ملاذا التبرع بالدم؟
إن التبــرع بالــّدم عمــل إنســاني نبيــل؛ 
آالف  حيــاة  إنقــاذ  فــي  يســاهم  ألنــه 
مــن املرضــى الذيــن يكونــون فــي أمــس 
أن  فاحلقيقــة  الــدم؛  لنقــل  احلاجــة 
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واحــًدا مــن كل عشــرة مرضــى يدخــل 
املستشــفي فــي حاجــة إلــى نقــل الــدم، 
يعانــون  الذيــن  املرضــى  وخصوصــا 
املســتعصية،  أو  اخلبيثــة  األمــراض 
وكذلــك األشــخاص الذيــن يتعرضــون 
علــى  وفقــدوا  خطيــرة  حلــوادث 
أثرهــا كميــة كبيــرة مــن الــدم، وكذلــك 
الكثيــر مــن املرضــى أثنــاء العمليــات 
اجلراحيــة الكبــرى، ويضــاف إلــى ذلــك 
أن مكونــات الــدم تســتخدم فــي عــاج 

األمــراض اخلطيــرة. مــن  الكثيــر 
كل  بــن  بهــا  مســـــموح  فــــترة  أقــل  مـــا 

؟ عن تــــــبر
• أقــــل فــــــترة مســــــموح بهــا شــهران، 
علــى أال تزيــد مــرات التبــرع عــن أربــع 

مــرات فــي العــام الواحــد.
أي  بالــــدم  التـــــبرع  علــى  يــــترتب  هـــــل 

أخطــار؟
ــوم بهــا  ــبرع يقــ ــوات التــ ــيع خطــ • جمـ
طــاقم مــدرب تــدريًبا جــيًدا ويشـــرف 
املتخصـــصن  األطــــباء  أحــد  عليــــهم 
فــي مجــــال الــــدم، وألن أكـــياس الــــدم 

واإلبــر ال تســــتعمل إال مــــرة واحــــدة 
ــط؛ فــا ميكــن ألي  ــد فقـ وملتبــرع واحـ
للعــــدوى  يكــــون عـــــرضة  أن  متــــبرع 

ــوال. ــال مــن األحـــ بــأي حــ
مـــــا كمــــية الــــدم املتـــــبرع بها؟

• إن جـســـــم اإلنســان يحــــتوي علــى 
املتــوســـط،  فــي  دم  لتــــرات  خمـــسة 
تقــــدر  بهــا  املتــــبرع  الـــــدم  وكــــمية 
متثــل  وهــذه  دم  مـــلل   450 بحــــوالي 
الــدم  حجــم  متوســط  مــن   8% فقــط 
ــؤثر  ــي ال تــ عنــد الشــخص البالــغ، وهـ
علــى اإلطــاق على النشـــــاط العــــــادي 

بالــــدم. للمتــــــبرع 
باســتعاضة  اجلســـــــم  يقـــــوم  كــــــيف 

بهــا؟ املتــــبرع  الكــــمية 
ــدم  ــوم اجلســم بتعويــض حجــم ال • يق
معــدودة،  ســاعات  خــال  بــه  املتبــرع 
اســتعاضتها  فيتــم  الــدم  خايــا  أمــا 
ــتاج  ــليلة وال يحــــ ــام قـــ فــي خـــــال أيـــ

ــن. ــذائي معـــــ ــام غــــ ــى نظــــ إل
عليهــا  يحصــــل  التــي  الفـــــــائدة  مــــــا 

بالـــــدم؟ املتـــــبرع 
المصدر: 

مستشفي دبا الفجيرة 
مسؤولة ووحدة بنك الدم  - هند علي محمد

صحة و عناية

صــحته...فكـــل  علــى  االطمئنــان   •
متــــبرع بالــــدم يخضــــع لفحــــص طــبي 
جلســــمه وفحــص معملــي دقــــيق علــى 

دمــه.
بالــدم  التبــرع  أن  التجــارب  أثبتــت   •

القلــب. بأمــراض  اإلصابــة  يقلــل 
• أن التبــرع بالــدم ينّبــه خايــا النخــاع 
ــا  ــض خاي ــدم( لتعوي ــن ال ــز تكوي )مرك
قــدرة  لهــا  جديــدة  بخايــا  الــدم 

أفضــل. وظيفيــة 
• مســاعدة اآلخريــن.. فالتبــرع بالــّدم 
ينشــر  االجتماعــي  التكافــل  مــن  نــوع 

روح احملبــة بــن النــاس.
تعالــى  اهلل  يقــول  الثــواب.....   •
}ومــن أحياهــا فكأمنــا أحيــا النــاس 
مقــدار  تتخيــل  أن  فلــك  جميعــا{.. 
تعالــى  اهلل  يجزيــه  الــذي  الثــواب 

. ع للمتبــر
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وحمــض الهيالورونيــك،  ثــم يتــم تســليم اخلايــا اجلذعيــة 
إلــى اجللــد إمــا أثنــاء احلقــن املباشــر باالبــر الدقيقــة 
فــي األدمــة أو تطبيــق الليــزر بعــد عــاج أجهــزة التــردد 

الراديــوي .
عمليــة شــفاء اجلســم هــي منتــج محّســن باســتخدام 
كوالجــن جديــد لطبقــة قشــرة جديــدة والنتيجــة هــي 
بشــرة أكثــر نضــارة ونعومــة وإشــراًقا. كمــا ميكــن 
للخايــا اجلذعيــة أيًضــا مــن حتســن املســام املتندبــة 

وندبــات حــب الشــباب وشــج اجللــد.
يتــم وضــع كــرمي التخديــر املوضعــي ملــدة 30 دقيقــة 
قبــل اإلجــراء. ممــا يتســبب باحمــرار خفيــف  ملــدة 
24 - 48 ســاعة بعــد اكتمــال العــاج. ينصــح بالوقايــة 

املوضعية من أشــعة الشــمس ثاث مرات في اليوم بعد 
اإلجــراء ملــدة أســبوع واحــد.   سيشــهد املريــض حتســًنا 
بعد اجللســة األولى ولكن يلزم جلســات متعددة للوصول 

الــي النتيجــه املطلويه في جتديد شــباب 
اجللد. بعد كل جلســة ســتبدو البشرة 

أكثر إشــراًقا وتعافًيا . مع التحســن 
امللحــوظ فــي جــودة اجللــد. تقليــل 
خطــوط  وخمســة  التجاعيــد 
ــد واملســام  حتســن نســيج اجلل

والنــدوب.

عالج الجلد بالخاليا الجذعيةعالج الجلد بالخاليا الجذعية

عــاج اجللــد باخلايــا اجلذعيــة هــو 
العــاج اجلديــد الرائــج لتجديــد شــباب 
الوجــه. وتعتبراخلايــا اجلذعيــة هــي 
اخلايــا األصليــة التــي ينتــج منهــا باقــي 
خايــا اجلســم. وهــي  اخلايــا الوحيــدة 
فــي اجلســم التــي ميكن أن تنقســم وتنتج 
خايــا جديــدة. توفــر اخلايــا اجلذعيــة 
التغذيــة عــن طريــق اســتهداف األدمــة  
والبروتينــات  األمينيــة  باألحمــاض 
والببتيــدات ، والتــي بدورهــا تعــزز إنتــاج 

ــدة. ــة جدي بشــرة صحي
Hu-  اخلايــا اجلذعيــة اللحمية البشــرية

man mesenchyme

مــن  العظــام  نخــاع  مــن  مشــتق  هــي   
االشــخاص األصحــاء. ثــم يتــم تربيتهــا 
فــي املختبــر لاســتفادة مــن البروتينــات 
وعوامــل النمــو والســيتوكينات التــي تعيــد 
إنتــاج خايــا قــاع جديــدة والكوالجــن 
واإلياســتن. يتــم احلصــول على محلول 
اخلايــا اجلذعيــة مملوء بفيتامن ج ، هـ 

المصدر: عيادة كوزموميد المصدر: عيادة كوزموميد 
أخصائي األمراض الجلدية والتجميلية أخصائي األمراض الجلدية والتجميلية 

د. أحمد ريحاند. أحمد ريحان
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الفجيرة في صور
منوعات و إبداع 

إعداد أسرة التحرير
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منوعات و إبداع 
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منوعات و إبداع 

يعــد "املُتحــف القضائــي" مــن املعالــم البــارزة لــدار القضــاء بالفجيــرة ، وهــو ُمتحــف 
ــي عــام 2012 م  ــذي دشــن ف ــى، وال ــان ملدخــل املبن ــان متقابلت ــر يأخــذ زاويت مصغ

بجهــود املوظفــن العاملــن فــي هــذا الصــرح القضائــي.
يحمــل هــذا املتحــف فــي جعبتــه معلومــات تخــص نشــأة القضــاء فــي إمــارة 
الفجيــرة، ويعــرض مجموعــة قدميــة وواســعة مــن املراســيم األميريــة، والصكــوك، 
واألختــام، واملســتندات واألدوات املكتبيــة القدميــة، ومــن أهمهــا املرســوم األميــري 
ــن حمــد الشــرقي فــي عــام  ــه الشــيخ محمــد ب ــور ل ــذي صــدر بأمــر مــن املغف ال
1972م بإنشــاء محكمــة مدنّيــة وقضائّيــة تنظــر فــي القضايــا ذات الصفــة املدنيــة 

ــة. والقضائي

المتحف القضائيالمتحف القضائي
ملفــات  توجــد  الســابق  فــي  يكــن  لــم 
للقضايا ولكن كان هناك سجات تدّون 
فيهــا بياناتهــا، واألحــكام التــي صــدرت 
بهــا، حيــث تــدون بطريقــة تسلســلية مــن 
ومــامت  القضايــا  أطــراف  ذكــر  خــال 
بهــا مــن أحــكام أوقــرارات، كمــا يحتــوي 
املُتحــف علــى صكــوك شــرعية حملكمــة 
1973م.  للعــام  تعــود  والتــي  الفجيــرة 
وتقــومي  وأختــام  أدوات  إلــى  يإضافــة 

إعداد أسرة التحرير

العدد 33 -  مايو  942022



ترجــع لعــام 1971م، ومــن هــذه األختــام ختــم يحمــل الكتابــة 
املذكــورة أدنــاه:

دولة اإلمارات العربية املتحدة
وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف

محكمة استئناف الفجيرة
رئيس قلم الكتاب

يضــم املتحــف فــي أرففــه ســجات تعود لنيابة الفجيــرة الكلية 
لعــام 1978م ،حيــث كان العاملــون فــي الفجيــرة الكليــة يدونــون 
املخالفــات فــي ســجات تدويًنــا يدوًيــا بخــط اليــد. باإلضافــة 
إلى مستندات وصكوك لعام 1883م )إثبات إسام( للجاليات 
التــي كانــت تعمــل في اإلمــارة في ذلك الوقت، ويحتوي املتحف 
أيضــاً علــى ســجات قدميــة للدعــاوى املســتأنفة وتعــود للعــام 
1980 م. كما يتضمن أيضاً قرارات وزارية هامة لعام 1979م.

يســتحضر الزائــر لهــذا املعلــم مــاكان العاملــون في ذلــك الوقت 

يســتخدمون مــن أدوات مكتبيــة بســيطة؛ كآلــة حاســبة قدميــة 
حلســاب الرســوم حملكمــة الفجيــرة االســتئنافية، وآلــة كاتبة أو 
)املرقنــة( لكتابــة الســجات اخلاصــة باحملكمــة. وفــي العمــوم 
يحمــل املتحــف القضائــي فــي أروقتــه وطياتــه تاريــخ القضــاء 
ــرارات  ــذ نشــأته وأهــم املراســيم والق ــرة من ــارة الفجي ــي إم ف
الوزاريــة الصــادرة بشــأنه، ووســائل وطــرق التوثيــق وتدويــن 

البيانــات واألحــكام ســابقاً.

المصدر: دار القضاء في الفجيرة المصدر: دار القضاء في الفجيرة 
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منوعات و إبداع 
ألغاز شعبية

تُعتبــر األلغــاز أحــد األلعــاب العقليــة، التــي تتمثــل فــي طــرح مســألة أو قصــة مــا ويكــون علــى ســامعها اكتشــاف احلــّل ومعرفته 
بنفســه بعــد تفكيــر، ولقــد عــرف العــرب األلغــاز منــذ قــدمي العصــور، حيــث كانــوا يســتخدموها فيمــا بينهــم إلثبــات براعــة 

عقلهــم وقدرتهــم علــى التفكيــر وتدبــر األمــور، وبالفعــل كانــت دليــل علــى براعتهــم فــي شــتى املجــاالت. 
و األلغــاز الشــعبية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع األلغــاز الشــعبية فــي الوطــن العربــي ســواء 
ــي  ــاف ف ــة، ورمبــا كان االخت ــة والتربوي ــه النفســية واالجتماعي ــة أو وظيفت ــز الترفيهي ــة اللغ أكان هــذا التشــابه فــي وظيف

التســمية؛ وذلــك ألّن املجتمــع اإلماراتــي لــه تراثــه الذهنــي الفكــري الــذي ميّيــزه عــن غيــره.

ما هو الشي الذي كلما كثر لدينا غا وكلما قل رخص؟ اللغز: 
اجلواب:  

ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب وال نوافذ؟ اللغز: 
اجلواب: 

أين يقع البحر الذي ال يوجد به ماء؟ اللغز: 
اجلواب: 

ما هو الشي الذي ميشي ويقف وليس له أرجل؟ اللغز: 
اجلواب: 

ما هو آخر الدنيا؟ اللغز: 
اجلواب:  

ــس بإنســان  ــذي لي ــا هــو الشــي ال م اللغز: 
وال حيوان وال جماد؟

اجلواب: 

العقل

بيت الشعر

اخلريطة

الساعة

حرف األلف

النبات
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مــا هــي التــي متشــي بــا رجلــن وتبكــي بــا  اللغز: 
عينــن؟

اجلواب: 

شــيء موجــود فــي الســماء إذا أضفــت إليــه  اللغز: 
حرفــا أصبــح فــي األرض؟

اجلواب: 

تاجــر مــن التجــار إذا اقتلعنــا عينــه طــار  اللغز: 
هــو؟ فمــن 

اجلواب: 

ما هو الشي الذي يكتب وال يقرأ؟ اللغز: 
اجلواب: 

ــا  ــك ولكنه ــي تكــون أخــت خال مــن هــي الت اللغز: 
خالتــك؟ ليســت 

اجلواب:  

خمــس قطــط حتتــاج إلــى خمــس دقائــق  اللغز: 
حتــى تســتطيع أن تصطــاد خمســة فئــران، 
قطعــة  مائــة  حتتاجــه  الوقــت  مــن  فكــم 

فــأر؟ مائــة  الصطيــاد 
اجلواب: 

لــه جســم أســود، ولكــن قلبــه أبيــض ويزيــن  اللغز: 
رأســه تــاج أخضــر، فمــا هــو؟

اجلواب: 

له رأس ولكن ليس له عن فما هو؟ اللغز: 
اجلواب: 

السحابة

منجم

عطار

القلم

أمك

حتتاج إلى خمس دقائق فقط، وهو ما 
حتتاجه كل قطعة منفردة لصيد 
فأر واحد

الباذجنان

الدبوس

واحــدة،  مــرة  القــرن  فــي  وجــد  اللغز: 
ويوجــد فــي كل دقيقــة مرتــان، وال 
فــي أي ســاعة فمــا هــو؟  يوجــد 

اجلواب: 

ميتــأل  الــذي  الشــيء  هــو  مــا  اللغز: 
جســمه بالثقــوب ومــع ذلــك ميكنــه 

بــه؟ واالحتفــاظ  املــاء  حمــل 
اجلواب: 

ميتلــك كــف وأصابــع ولكنــه ليــس  اللغز: 
حيــوان؟ أو  إنســان  يــد 

اجلواب: 

ينــام واقًفــا وال يخلــع أبــًدا حــذاءه  اللغز: 
فمــا هــو؟

احلصاناجلواب: 

القفاز

اإلسفنجة

حرف "القاف"
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األمثال اإلماراتية
منوعات و إبداع 

 اللي ما يعرف الصقر يشويه: 
هذا املثل يقال ملن ال يعلم قيمة الشيء الذي بن يديه فيفقده.

 العن بصيرة واليد قصيرة: 
يشــير هــذا املثــل أن املتحــدث كثيــر الــكام عــن نفســه وخبرتــه وثقافتــه 
ومعرفتــه باألشــياء ومــع ذلــك ال يوجــد فــي يــده مــال ســوى القليل وال يحســن 

التصــرف وال يليــق أفعالــه بكامــه.

 احلسود ال يسود: 
وهــذا املثــل يقصــد الشــخص احلســود الــذي ينظــر إلــى مــا فــي يــد غيــره 

فيصبــح تعيــس وال يســتطيع أن يديــر شــئونه.

 الشيفة شيفة واملعاني ضعيفة: 
وهــذا مــن األمثــال اإلماراتيــة التــي تقــال عنــد مقابلــة شــخصية جميــل وذو 
مظهــر حســن لكــن ذو اخــاق ســيئة وعلــى غيــر مــا يبــدو ويدعــو املثــل إلــى 

عــدم االنخــداع باملظهــر اخلارجــي.

 إذا ما طاعك الزمان طيعه: 
ويدعــو املثــل اإلنســان إلــى التكيــف مــع احليــاة والزمــان ومســايرته فــي 

واملســتجداًت. واألحــداث  التطــورات 

ــر خاصــة  ــا تعتب ــا أّنه ــد، كم ــادات والتقالي ــة الشــعوب ومســتودع للع ــة حلكم ــرآة صادق ــال الشــعبية م األمث
ــزال للخبــرات الفرديــة واجلماعيــة، وهــي تصــدر عمــن أُوتــوا احلكمــة واملعرفــة  الّتجــارب اإلنســانية واخت
الشــعبية، أو تتشــّكل بفعــل التــداول مــن خــال مواقــف معينــة وانســجامها مــع الوجــداًن الشــعبي. واألمثــال 
ــا  ــا بقــدر م ــال الشــعبية بعموميته ــاز األمث ــارات، ومتت ــة اإلم ــة فــي دول ــات الثقاف الشــعبية واحــدة مــن مكون

ــة. ــا بالبيئ ــة واللهجــة وارتباطه ــي اللغ ــا ف حتتفــظ بخصوصيته
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 القطو العود ما يتربى: 
معنــى املثــل هــو أن الشــخص الكبيــر الــذي 
بلــغ ســن الرشــد إذا كان فاســد فــا يعــاد 
فــي  والتربيــة  فالتعليــم  مــن جديــد  تربيتــه 

أفضــل  الصغــر 

 الطول طول نخلة والعقل عقل صخلة: 
وهــذا املثــل توبيخــي للشــخص الطويــل الــذي 
طــول  فــي  طويــل  فهــو  بحماقــة  يتصــرف 
ــه فــي حجــم الشــاه وهــذا  ــة ولكــن عقل النخل
املثــل يشــبه املثــل العربــي الشــهير )كل طويــل 

هبيــل وكل قصيــر نقيــر(.

 الزبيبة ما تشبع لكنها تطيب اخلاطر: 
التــي حتــث  اإلماراتيــة  األمثــال  مــن  وهــذا 
خاطرهــم  وجبــر  اآلخريــن  مســاعدة  علــى 

األشــياء. بأبســط 

 السمكة اخلايسة تخيس السمك كله: 
مخالطــة  عــدم  إلــى  يدعــو  املثــل  وهــذا 
الفاســدين وعدميــي األخــاق ألن املــرء علــى 

خليلــه. ديــن 

 من طمع طبع: 
وهــذا يــدل علــى أن الطمــع صفــة إذا تطبــع بهــا 
اإلنســان ونشــأ عليهــا منــذ صغــره تتحــول الــى 

طبــع وهــذه صفــة ذميمــة للغايــة.

 احلي يحييك وامليت يزيدك غنب: 
واحلــي هنــا مقصــود بــه الذكــي الفطــن مــن 
يفهمــك ويتفهمــك ويشــجعك علــى احليــاة 
وامليــت يقصــد بــه الشــخص الغبــي الكســول 
الــذي يثبــت مــن عزميتــك ويزيــدك همــاً 

وحزًنــا.

من خاز عن داره قل مقداره: 
وهــذا املثــل يدعــو إلــى التمســك بــاألرض 

واالنتمــاء والــوالء لهــا.

 الصديج قبل الطريج: 
وهــذا املثــل يدعــو إلــى انتقــاء االصدقاء 
ــوي  ــق جــداًً ألن تأثيرهــم ق بشــكل دقي
علــى حيــاة الشــخص ســواء إيجابــاً أو 

ســلباً. 
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القيادة نحو 
الّتمّيز

القيــادة فــي جوهرهــا صفــة يضيفهــا 
يوّلونــه  َمــْن  إلــى  املرؤوســون  األتبــاع 
الّثقــة والــوالء؛ ألّن مجــرد تقلّــد قمــة 
الســلطة فــي بنائهــا الهيكلــي الهرمــي 
صفــة  املنصــب  شــاغل  علــى  اليســبغ 
ــة  ــادة، وإن كان مينحــه رســميا صف القي
ــادة  ــن القي ــث إّن الفــرق ب الرئاســة، حي
ــوع وليــس  والرئاســة هــو الفــرق فــي الّن
فــإّن  ثــّم  ومــن  الدرجــة،  فــي  فرقــا 
ــس  ــي الرئي ــة ف ــات القيادي ــر الصف تواف
هــو أســاس جناحــه فــي إدارتــه، وتعــّد 
القيــادة واحــدة مــن أكبــر االحتياجــات 
فــي عصرنــا احلالــي، وليــس أي نــوع، 
مــن القيــادة ولكــن القيــادة اإلبداعيــة 

علــى وجــه الّتحديــد.
مــن الّتعريفــات التــي قيلــت فــي القيــادة: 
علــى  التأثيــر  فــي  الفــرد  قــدرة  إنهــا 
شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص 
وتوجيههــم وإرشــادهم مــن أجــل كســب 
تعاونهــم وحتفيزهــم علــى العمــل بأعلــى 
ــق  ــي ســبيل حتقي ــة ف ــن الكفاي درجــة م
دور  وللقيــادة  املوضوعــة،  األهــداف 
الفــرد  بــه  يقــوم  رئيســي  اجتماعــي 
)القائــد( أثنــاء تفاعلــه مــع غيــره مــن 
أفــراد اجلماعــة )األتبــاع(، ويّتســم هــذا 
القــدرة  لــه  بــه  بــأن مــن يقــوم  الــدور 
اآلخريــن،  فــي  التأثيــر  علــى  والقــّوة 
وتوجيــه ســلوكهم فــي ســبيل بلــوغ هــدف 
أشــكال  مــن  شــكل  فهــي  اجلماعــة، 
حيــث  واألتبــاع،  القائــد  بــن  الّتفاعــل 

القيــادة والّتبعّيــة. تبــرز ســمة 
العنصــر  إلــى  القيــادة  أهميــة  تعــود 
املكانــة  يحتــل  أخــذ  الــذي  البشــري 
األولــى بــن مختلــف العناصــر اإلنتاجيــة 
حتقيــق  فــي  تســاهم  التــي  األخــرى 
أهداف املشــروع املنشــود، فسلوك الفرد 

مــن الصعــب التنبــؤ بــه نظــرا للتغّيــرات 
املســتمّرة في مشــاعره وعواطفه، كذلك 
الّتغّيــر فــي الظــروف احمليطــة باملشــروع 
والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تغّيــر 
مســتمر فــي السياســات، وذلــك لكــي 
ــوب  ــى املطل تضمــن املنشــأة احلــد األدن
مــن اجلهــود البشــرية الازمــة لتحقيــق 
أهدافهــا وضمــان اســتمرارها، فيجــب 
أن توّفــر للعاملــن قيادة ســليمة وحكيمة 
علــى  واحلصــول  حفظهــم  تســتطيع 
تعاونهــم مــن أجــل بــذل اجلهــود الازمــة 
إلجنــاز املهــام املوكلــة لهــم، فالقائــد هــو 
الشــخص الــذي يســتخدم نفــوذه وقوتــه 
ليؤّثــر علــى ســلوك وتوّجهــات األفــراد 
محــددة،  أهــداف  إلجنــاز  حولــه  مــن 
ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذه الّتعريفــات 
وتعّددهــا فهنــاك اتفــاق بــن الباحثــن 
والدارســن علــى موضــوع القيــادة بأنهــا 
تشــتمل علــى هــذه العناصــر ، إذ يتكــّون 
القائــد مــن صفــات وخصائــص وخبرات 
ويتكــّون  وأمنــاط،  وأســاليب  وقــدرات 
الفرد)املــرؤوس( مــن صفــات وخصائص 
وعاقــات وأهــداف وخبــرات، ويتكــّون 
ومعنويــة  ماديــة  مــوارد  مــن  املوقــف 
وإمكانيــات  ومشــكات  ومعّوقــات 
للحركــة والفعــل ، أمــا املنــاخ التنظيمــي 
فهــو عبــارة عــن كل العناصــر والعوامــل 
إمكانيــة  مــع  التأثيــر  ذات  والعاقــات 
والقيــادة  التنظيــم،  أهــداف  حتقيــق 
الفاعلــة هــي حصيلــة الّتفاعــل بــن هــذه 

العناصــر.
نفســّية  القيــادة ظاهــرة  فــإن  وعليــه   
واحــد  آن  فــي  واجتماعّيــة  وإنســانّية 
متعــددة  وجوانــب  كثيــرة  عوامــل  لهــا 
متداخلــة، وهــذا مايجعلهــا ظاهــرة بالغة 
الّتعقيــد فــي حيــاة اجلماعــة اإلنســانية.

د. سعيد علي الحمر اليماحي
رئيس التحرير
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المصدر :
هيئة الفجيرة للبيئة



د. راشد بن حمـد الــشرقي: ”يوم زايد 
للعمــــل اإلنسانــــــــــي“ عطــاء متواصــــل 
ل أهمّـ سمات املجتمع اإلماراتـــي ميثّـ

الفــــــــــــجيـــــــــــرة:   عهــــــــــــــــــــــــد  ولـــــــــــــــــــــــــــــي 
لـــلعمـــــــــــــــــل اإلنســــــــانــــــــــــــــــي  زايـد  يوم 
واحملــــــــبــــــــــــــــة لـلعطـــــــــــــاء  منـاسبـــــــــــــة 

حمد الشــــــرقــــــــــــــــــــي: يوم زايد للعمل 
التســـــامــــــح  قـيم  اإلنســـــــانــــــــــــي كرس 
الــــــــــشعــــــــــــــــــوب بــــــــني  والـــتعـــــــــــــــــــايش 

2022 مــــــــايو الثــــــالثــــــــــون  و  الثـــــالـــث  الـــــــــــعــــدد 
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