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د. راشد بن حمد الشرقي

"احتـــرام علـــم الوطـــن أمـــر مقـــّدس 
فـــي  الرمـــز  هـــو  ريـــب".  بـــا 
ـــى شـــّك،  ـــا أدن ـــة ب المحافـــل الدولّي
ورايـــة الّشـــموخ والكبريـــاء وســـيادة 
ـــا  ـــدة، عندم ـــا الخال ـــة، وأيقونته األّم
ـــز والعنصـــر  ـــم، الرم ـــر هـــذا العل يعّب
األمـــة  ضميـــر  عـــن  المرئـــّي 
عاكســـاً تنـــّوع ثقافاتهـــا وموروثهـــا 
لتمّيزهـــا  عنوانـــا  الحضـــارّي، 

لألمـــم. وســـبقها 
يتمّيـــز  وطـــن  اإلمـــارات  إّن 
التنموّيـــة،  االجتماعّيـــة،  بلوحتـــه 
ــة  ــة  المتنّوعـ ــة، اإلبداعّيـ الحضارّيـ
ــوة  ــن قـ ــر عـ ــي تعّبـ ــقة التـ والمتناسـ
والوحـــدة  والتجانـــس  الّتقـــارب 
والمـــوّدة  والّســـام  الّتعايـــش  فـــي 
ــر والســـام  ــة الخيـ علـــى أرض دولـ
فـــي ظـــّل قيـــادة  رشـــيدة قامـــت 
أفضـــل  لتقديـــم  مخلصـــة  بجهـــود 
الخدمـــات العصرّيـــة والحضارّيـــة 

الَعلم.. 
راية شموخ 

وشعور 
باالنتماء

للمواطنيـــن والمقيميـــن وفـــق رؤيـــة 
بَّنـــاء  مـــدروس  وتخطيـــط  ثاقبـــة 
مراتـــب  أعلـــى  لتحقيـــق  هـــادف 

االســـتدامة.
 يشـــّكل يـــوم ثالـــث نوفمبـــر ِمـــن كل 
ـــة  ـــخ دول ـــا فـــي تاري ـــا فارًق عـــام، يوًم
اإلمـــارات العربيـــّة المّتحـــدة. هـــو 
إّنـــه  تاريخـــّي وطنـــّي ممّيـــز،  يـــوم 
يـــوم العلـــم، يـــوم يحتفـــل فيـــه أبنـــاء 
اإلمـــارات برمـــز عّزتهـــم وكرامتهـــم، 
يـــوم يُعـــّد مـــن أجمـــل المناســـبات 
الشـــعب  يوّليهـــا  التـــي  الوطنّيـــة 
اإلماراتيـــة  والحكومـــة  اإلماراتـــي 
والمقيمـــون علـــى أرض اإلمـــارات 
كبيـــرة  أهميـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
الكلمـــات  فيهـــا  تتســـابق  وبـــارزة، 
اإلماراتـــي،  العلـــم  بيـــوم  لتتغنـــى 
التـــي  العامـــرة  الفرحـــة  تصـــف  و 
تـــدّل علـــى الفخـــر بالدولـــة حّكامـــا 
ــاون  ــى التعـ ــز إلـ ــوم يرمـ ــعباّ.. يـ ّوشـ
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الممّيـــز  االتحـــاد  والتشـــارك، 
الشـــعب  يعيشـــه  الـــذي  والعظيـــم 
وطنـــه  تـــراب  فـــوق  اإلماراتـــي 
بالفخـــر  يشـــعر  وهـــو  اإلمـــارات، 
والعـــّزة والّســـعادة بانتمائـــه لهـــذه 

العظيمـــة.  الطيبـــة  البـــاد 
رمـــزاً  الدولـــة  علـــم  يظـــّل  ســـْوف 
والمكانـــة  واألصالـــة  للهوّيـــة 
والشـــموخ، يرتفـــع شـــاهقاً مرفرفـــاً 
ليقـــول للعالـــم أجمـــع :" أنـــا عنـــوان 
الـــرأس،  مرفوعـــة  راســـخة،  أّمـــٍة 
لهـــا  وأحفـــظ  ســـيادتها،  أحمـــي 
الجميـــع  لـــدى  وأكـــّرس  شـــرفها، 
علّوهـــا،  وألقهـــا،  مكانتهـــا  قـــّوة 
كّل  فـــي  اســـمها  بصمـــٍت  أتحـــّدث 
والعالمّيـــة،  المحلّيـــة  المحافـــل 
ـــدل  ـــي الع ـــل معان أنشـــر أســـمى وأنب
والّتســـامح واألخـــّوة. فالعلـــم وســـاٌم 
تخاطـــب  صدورنـــا،  علـــى  يثبـــت 
بمعـــاٍن  القلـــوب  الجميلـــة  ألوانـــه 

ــم  ــنا قيـ ــي نفوسـ ــزرع فـ ــدة  لتـ جديـ
االتحـــاد كأعظـــم تجربـــة وحدوّيـــة 
عرفهـــا العالـــم، يُذّكرنـــا بمـــا قّدمـــه 
اآلبـــاء واألجـــداد مـــن تضحيـــات، 
وعمـــل دؤوب، ونهضـــة تنموّيـــة مـــن 

أجـــل أبنـــاء الوطـــن .
العلـــم  بيـــوم  االحتفـــال  يأتـــي 
مـــع  الســـنة مذاقـــاً وفرحـــًة  هـــذه 
الّشـــيخ  الّســـمو  صاحـــب  توّلـــي 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس 
مقاليـــد  اللـــه"  "حفظـــه  الدولـــة 
اإلمـــارات،  دولـــة  فـــي  الحكـــم 
والمحّبة،الّســـعادة  الخيـــر  رمـــز 
واألمـــان والّرخـــاء، والـــذي شـــهدته 
ســـمّوه   بقيـــادة  البـــاد  وتشـــهده 
برؤيـــة ثاقبـــة وحكيمـــة مزيـــدا ًمـــن 
ــي  ــات فـ ــّدم والّنجاحـ ــّور والّتقـ الّتطـ
ــة  ــخ مكانـ ــي ترّسـ ــاالت التـ كّل المجـ
لازدهـــار  كأُنمـــوذج  اإلمـــارات 
واالســـتقرار والّتنمّيـــة المســـتدامة 

اســـتمرارّيًة  االجتماعـــّي،  والرفـــاه 
لهـــا وّريـــادة عالمّيـــة... فلنحـــرص 
علمنـــا  يكـــون  أن  علـــى  جميعـــاً 
كل  فـــي  وخّفاًقـــا  عالًيـــا  مرفوًعـــا 
محفـــل وفـــي كل ناحيـــة مـــن وطننـــا 
الحبيـــب، وأن يكـــون مناســـبة تنّمـــي 
الوعـــي  القادمـــة  أجيالنـــا  لـــدى 
بأهميـــة العلـــم وبمعانـــي الوطنّيـــة  
واالنتمـــاء والّتطلّـــع إلـــى مســـتقبل 

زاهـــر.
بيـــوم  "االحتفـــال  يبقـــى  أخيـــرا 
ًبالماضـــي  احتفـــاًء   العلـــم" 
وترســـيخا  والمســـتقبل  والحاضـــر 
فرصـــة  هـــو   .. الوطنّيـــة  للهوّيـــة 
وخفاقـــاً  شـــامخاً  عاليـــاً،  لنبقيـــه 
رســـالتنا  تأديـــة  لنواصـــل 
لدولتنـــا  يحفـــظ  بمـــا  وأدوارنـــا  
ريادتهـــا،  وشـــاهًدا علـــى إنجـــازات 
"الّتنافســـّية  محافـــل  فـــي  الّدولـــة 

. . " لمّيـــة لعا ا
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أخبار الدار

حمـــد الشـــرقي يســـتقبل رئيَســـي االتحـــاد العربـــي واإلماراتـــي 
للقـــوس والســـهم ويطلـــع علـــى النشـــاط الرياضـــي للعبـــة

بوفـــاة  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  يعـــزي  الفجيـــرة  حاكـــم 
ســـعود آل  ممـــدوح  بنـــت  الجوهـــرة 

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
املجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
قصــر  فــي  الفجيــرة،  حاكــم  األعلــى 
حمــد  بــن  إبراهيــم  بالرميلــة،  ســموه 
العربــي  االحتــاد  رئيــس  الدوســري 
ســعيد  والدكتــور  والســهم،  للقــوس 
الكعبــي رئيــس احتــاد اإلمــارات للعبــة.

ــاء اســتعراض املشــاريع  ومت خــال اللق
يعمــل  التــي  الرياضيــة  والفعاليــات 
عليهــا احتــادا القــوس والســهم العربــي 
التطويريــة  واخلطــط  واإلماراتــي، 
احمللــي  الصعيــد  علــى  املســتقبلية 

واإلقليمــي.

بعــث صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى 
حاكــم الفجيــرة برقيــة تعزيــة إلــى أخيــه 
خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود عاهــل اململكــة 
أعــرب  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
ومواســاته  تعازيــه  صــادق  عــن  فيهــا 
بوفــاة صاحبــة الســمو امللكــي األميــرة 
اجلوهــرة بنــت ممــدوح بــن عبدالرحمــن 

بــن ســعود بــن عبدالعزيــز آل ســعود.
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  بعــث  كمــا 
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد 
إلــى  مماثلــة  تعزيــة  برقيــة  ســعود.الفجيــرة  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  امللــك  الشــريفني  احلرمــني  خــادم 
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حمـــد الشـــرقي يســـتقبل رئيـــس االتحـــاد الدولـــي للرياضـــات 
البحريـــة

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ــي قصــر ســموه  ــرة، ف ــم الفجي ــى حاك ــس األعل عضــو املجل
بالرميلــة، الدكتــور رافيــل كيولــي رئيــس االحتــاد الدولــي 
للرياضــات البحريــة وأعضــاء املكتــب التنفيــذي لاحتــاد.

ورحــب صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة برئيــس االحتــاد 
وأعضائــه، مشــيداً بدورهــم فــي خدمــة االحتــاد الدولــي 

ودعــم الرياضــات البحريــة علــى مســتوى العالــم.
واطلــع ســموه خــال اللقــاء، علــى تفاصيــل االجتمــاع الـــ 95 
ــة،  ــي للرياضــات البحري ــة لاحتــاد الدول ــة العمومي للجمعي
ومــا يرافقــه مــن أنشــطة وبرامــج، والــذي أقيــم فــي إمــارة 
الفجيــرة خــال الفتــرة مــن 16 - 23 أكتوبــر 2022، تزامًنــا 
علــى  عــام  مئــة  مــرور  مبناســبة  االحتــاد  احتفــاالت  مــع 

تأسيســه.
التــي  باجلهــود  الفجيــرة،  حاكــم  الســمو  وأشــاد صاحــب 

البحريــة،  للرياضــات  الدولــي  االحتــاد  مــن  كل  يبذلهــا 
هــذا  فــي  البحريــة  للرياضــات  الدولــي  الفجيــرة  ونــادي 
القطــاع، مؤّكــداً علــى أهميــة اســتضافة اجتمــاع االحتــاد 
فــي الفجيــرة ومــا ميثلــه مــن قيمــة مضافــة لتاريــخ اإلمــارة 
ومســيرتها فــي املجــال الرياضــي، ودور ذلــك فــي تعزيــز 
مجــال النشــاطات البحريــة وحتقيــق رؤيــة الدولــة فــي هــذا 

املجــال عامليــاً.
وتقــدم رئيــس االحتــاد الدولــي للرياضــات البحريــة، إلــى 
صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة، بالشــكر والتقديــر علــى 
حفــاوة االســتقبال، ودعــم ســموه الدائــم للرياضــة بكافــة 

أنواعهــا.
حضــر اللقــاء، محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان 
التنفيــذي  املديــر  إبراهيــم  وأحمــد  بالفجيــرة،  األميــري 

البحريــة. للرياضــات  الدولــي  الفجيــرة  لنــادي 
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محمـــد الشـــرقي يشـــهد حفـــل مئويـــة االتحـــاد الدولـــي للرياضـــات 
البحريـــة

بــن حمــد  الشــيخ محمــد  ســمو  أكــد 
الشــرقي علــى دور الرياضــات البحريــة 
علــى  الرياضيــة  احلركــة  تعزيــز  فــي 
املســتوى احمللــي والعاملــي، مشــيراً إلــى 
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
املجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
باســتضافة  الفجيــرة،  حاكــم  األعلــى 
فــي  الدوليــة  الرياضيــة  األحــداث 
الفجيــرة لدورهــا الكبيــر فــي خدمــة 
فــي  العامليــة  الدولــة وتطلعاتهــا  رؤيــة 
مجــال الرياضــات البحريــة. جــاء ذلــك 
خــال حضــور ســمو ولــي عهــد الفجيرة 
الفجيــرة  نــادي  نظمــه  الــذي  احلفــل 

الدولــي للرياضــات البحريــة فــي فنــدق القصــر بالفجيــرة، بحضــور الشــيخ ســيف 
ــرة، مبناســبة  ــة املنطقــة احلــرة بالفجي ــن ســيف الشــرقي رئيــس هيئ ــن حمــد ب ب
مــرور مئــة عــام علــى تأســيس االحتــاد الدولــي للرياضــات البحريــة وانعقــاد 

أعمــال جمعيتــه العموميــة ال95 فــي اإلمــارة.

جلـــف  منتـــدى  فـــي  المشـــاركين  يســـتقبل  الشـــرقي  حمـــد 
الطاقـــة  ألســـواق  انتلجنـــس 

ــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن  أّك
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى 
حاكــم الفجيــرة، علــى أهمّيــة مواكبــة 
يشــهدها  التــي  العامليــة  املتغيــرات 
قطــاع الطاقــة والصناعــات النفطيــة، 
املناســبة  احللــول  مناقشــة  وضــرورة 
املتغيــرة  متطلباتهــا  مــع  للتعامــل 
بكفــاءة، مشــيًرا ســموه إلــى اخلطــط 
دولــة  تتبعهــا  التــي  االســتراتيجية 
اإلمــارات لتلبيــة ســوق الطاقــة العاملــي، 
عبــر  اللوجســتية  اخلدمــات  وتقــدمي 
التــي  االقتصاديــة  مناطقهــا  مشــاريع 
ترتكــز أعمالهــا علــى أفضــل املعاييــر 

الدوليــة فــي هــذا القطــاع. جــاء ذلــك خــال اســتقبال صاحــب الســمو حاكــم 
الفجيــرة، فــي قصــر ســموه بالرميلــة، املشــاركني فــي الــدورة العاشــرة مــن منتــدى 
جلــف انتلجنــس ألســواق الطاقــة الــذي انطلقــت أعمالــه بتاريــخ 5 أكتوبــر 2022 

بالفجيــرة. نوفوتيــل  فنــدق  فــي 
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محمد الشرقي يشهد ختام مهرجان البدر بالفجيرة
شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
ختــام  الفجيــرة،  عهــد  ولــي  الشــرقي 
مهرجــان البــدر، بحضــور ســمو الشــيخ 
الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد  الدكتــور 
رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعام، 
بــن ســيف  بــن حمــد  أحمــد  والشــيخ 
الشــرقي. وتضمــن حفــل اخلتــام الــذي 
أقيــم علــى مســرح مركــز وزارة الثقافــة 
فنًيــا  عرًضــا  بالفجيــرة،  والشــباب 
ــاج  ــت فــي حــب الرســول' مــن إنت 'أوبري
اجلميلــة،  للفنــون  الفجيــرة  أكادمييــة 
وتقــدمي فرقــة أورنينــا العربيــة. وقــدم 
األوبريــت عبــر احلــوار واألداء التعبيــري 
واملقاطــع املغّنــاة مجموعــة مــن القيــم 

علــى  وتأثيرهــا  الشــريفة،  النبويــة  الســيرة  خلدتهــا  التــي  واألفــكار  الســلوكية 
املجتمعــات، منــذ مولــد النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم وحتــى اليــوم.

ــاء  ــل الرؤسـ ــرم أفضـ ــرقي يكـ ــد بـــن ســـيف الشـ ــيف بـــن حمـ سـ
التنفيذييـــن بجائـــزة طريـــق الحريـــر الجديـــد

بــن  حمــد  بــن  ســيف  الشــيخ  كــرم 
ســيف الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة 
الرؤســاء  أفضــل  بالفجيــرة  احلــرة 
التنفيذيــني فــي مجــال جتــارة الطاقــة 
والتخزيــن  واملوانــئ  النفــط  ومصافــي 
ــي  ــد، الت ــر اجلدي ــق احلري ــزة طري بجائ
ــف  ــدى جل ــا ضمــن منت جتــري فعالياته
إنتليجنــس ألســواق الطاقــة لعــام 2022 
الــذي يقــام هــذا العــام بدورتــه العاشــرة 
وينظــم حتــت رعايــة صاحــب الســمو 
الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة.
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ــة”  ــون الجميلـ ــرة للفنـ ــام” والفجيـ ــة واإلعـ ــرة للثقافـ “ الفجيـ
ــاون  ــة تعـ ــان اتفاقيـ توقعـ

للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  وقعــت 
ــع  ــاون مشــترك م ــة تع واإلعــام اتفاقي
اجلميلــة،  للفنــون  أكادمييةالفجيــرة 
وذلــك خــال مشــاركتها فــي معــرض 
جايتكــس 2022، ضمــن منصــة حكومــة 

الفجيــرة.
الدكتــور  الهيئــة  االتفاقيــة عــن  ووقــع 
املديــر  اليماحــي  احلمــر  ســعيد 
األكادمييــة  وعــن  للهيئــة،  التنفيــذي 
علــي عبيــد احلفيتــي  مديــر األكادميية، 
التعــاون  ســيتم  لاتفاقيــة  ووفقــاً 
الفعاليــات  فــي  املشــاركة  مجــال  فــي 
اجلهتــان،  تنظمهــا  التــي  واألنشــطة 

وتبــادل اخلبــرات واإلمكانــات والوســائل الازمــة، مبــا يخــدم أهــداف وتوجهــات 
جهــة. كل 

عبداللـــه الشـــرقي يشـــهد حفـــل تكريـــم شـــركاء نـــادي الفجيـــرة 
العلمـــي

برعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الفجيــرة،  إمــارة  ولــي عهــد  الشــرقي 
وبحضــور الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن 
ســيف الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمــارات 
ونائــب رئيــس االحتــاد الدولــي لبنــاء 
احتفــى  البدنيــة،  والقــوة  األجســام 
باملشــاركني  العلمــي  الفجيــرة  نــادي 
 ،2022 للعــام  وبرامجــه  أنشــطته  فــي 
والداعمــني  االســتراتيجيني  وشــركائه 
واإلعاميــني، وذلــك فــي مقــر غرفــة 
بحضــور  الفجيــرة،  وصناعــة  جتــارة 
ــس  ــي رئيــس مجل ــور ســيف املعيل الدكت
إدارة نــادي الفجيــرة العلمــي وأعضــاء 

والهيئــات واجلهــات  مــن مختلــف املؤسســات  املســؤولني  مــن  املجلــس، وعــدد 
واخلاصــة. احلكوميــة 
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“الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام” تنظـــم ورشـــة فنّيـــة بعنـــوان 
“فـــن اآليبـــرو”

للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  نظمــت 
واالعــام فــي مقرهــا بدبــا، ورشــة فنيــة 
بعنــوان "فــن اآليبــرو"، قدمتهــا الفنانــة 
التشــكيلية مــرمي التميمــي، واســتهدفت 
الورشــة الفتيــات مــن عمــر 12 إلــى 16 
عامــاً. ومت خــال الورشــة التعريــف بفــن 
ــى الرســم فــي  ــذي يعتمــد عل ــرو ال اآليب
املــاء، واســتخداماته فــي شــتى األعمــال 
املســتخدم،  واملــاء  وأنواعــه  الفنيــة، 
واملــواد الفنيــة ونوعيــة األلــوان، وغيرهــا 
مــن احملــاور، إلــى جانــب عــرض منــاذج 
لبعــض األعمــال الفنية التــي مت تنفيذها 
كمــا  الفنــون،  مــن  النــوع  هــذا  شــاركت الفتيــات بإنتــاج أعمــال فنيــة مختلفــة باســتخدام فــن اآليبــرو.عبــر 

أحـــدث  تســـتعرض  الحكوميـــة  الفجيـــرة  ودوائـــر  مؤسســـات 
2022 جيتكـــس  فـــي  ابتكاراتهـــا 

ضمــن مشــاركة حكومــة الفجيــرة فــي 
تســتعرض   ،2022 جيتكــس  معــرض 
مختلــف الدوائــر والهيئــات واجلهــات 
ــرز  ــة وأب ــا النوعي ــة،  ابتكاراته احلكومي
التقنيــات التكنولوجيــة لتواكــب التطــور 
التكنولوجيــا  مجــال  فــي  التقنــي 
املبتكــرة. حيــث أطلقــت غرفــة جتــارة 
مشــاركتها  خــال  الفجيــرة  وصناعــة 
والتــي  لألعمــال"  الفجيــرة  "خارطــة 
ــة خاصــة بعــرض  تعــد منصــة إلكتروني
ــة وتوزيعهــا  مؤشــرات الرخــص التجاري
حســب  الفجيــرة  إمــارة  مناطــق  فــي 

واالقتصاديــة  التجاريــة  األنشــطة 
واملهنيــة، بهــدف مســاعدة املســتثمرين ورجــال األعمــال مــن خال توفيــر املعلومات 

خلدمتهم.
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أخبار الدار

ــام 2022  ــة لعـ ــة الرابعـ ــة الفرعيـ ــق الحملـ ــرة يطلـ ــرور الفجيـ مـ
“ســـامة الطـــاب مســـؤوليتنا”

ــؤون األجانـــب”  ــة وشـ ــن “اإلقامـ ــدًا مـ ــع وفـ ــة تطلـ وزارة الصحـ
بالفجيـــرة علـــى خبرتهـــا فـــي تشـــغيل مختبـــر تجربـــة المســـتخدم 

“UX Lab“

لشــرطة  العامــة  القيــادة  أطلقــت 
املــرور  بــإدارة  ممثلــة  الفجيــرة 
ــة  ــات وأنشــطة احلمل ــات فعالي والدوري
حتــت   2022 لعــام  الرابعــة  الفرعيــة 
الطــاب مســؤوليتنا  شــعار ) ســامة 
 2022/10/24 تاريــخ  مــن  اعتبــاراً   )
إطــار  ضمــن  وذلــك  شــهرين،  وملــدة 
التشــغيلية  للخطــة  احلمــات احملليــة 
بالقيــادة  والدوريــات  املــرور  إلدارة 
مبــادئ  بترســيخ  اخلاصــة  واملبــادرة 
برامــج  خــال  مــن  املروريــة  الثقافــة 
التوعيــة املروريــة والتــي تأتــي جتســيداً 
ــادة  ــة والقي إلســتراتيجية وزارة الداخلي

اســتقبلت وزارة الصحة ووقاية املجتمع 
للهويــة  االحتاديــة  الهيئــة  مــن  وفــداً 
واجلنســية واجلمــارك وأمــن املنافــذ، 
ممثــًا بــاإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون 
األجانــب فــي الفجيــرة، بهــدف عــرض 
أفضــل املمارســات فــي مجــال إســعاد 
املتعاملــني مــن خــال مختبــر جتربــة 
املســتخدم ” UX Lab”، الــذي يعــد أحــد 
أدوات االبتــكار التــي توظفهــا الــوزارة 
لتحقيــق  الرقمــي  التحــول  إطــار  فــي 
تطويــر  فــي  االمــارات  اســتراتيجية 

2025  -  2021 اخلدمــات 

ــاً  ــة دعم ــي احلمل ــاً. تأت ــر أمن ــل الطــرق أكث ــدف جع ــرة به ــة لشــرطة الفجي العام
لألنشــطة والبرامــج التوعويــة املســاهمة فــي تعزيــز الوعــي والثقافــة املروريــة لــدى 
األســرة ودورهــا الكبيــر فــي احلفــاظ علــى ســامة األبنــاء مــن أخطــار ومســببات 

الوقائيــة. اإلجــراءات  كافــة  واتخــاذ  املروريــة  احلــوادث 

وتعتبــر الــوزارة رائــدة احتاديــاً فــي تشــغيل مختبــر جتربــة املتعاملــني داخليــاً فــي 
إطــار التزامهــا بتطبيــق بنــود وعــد حكومــة اإلمــارات خلدمــات املســتقبل.
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“الفجيـــرة للفنـــون الجميلـــة” تطلـــق نســـختها الرابعـــة مـــن 
ــو ــى البيانـ ــزف علـ ــة للعـ ــرة الدوليـ ــابقة الفجيـ مسـ

ــن  ــد ب ــة ســمو الشــيخ محم حتــت رعاي
الفجيــرة،  عهــد  ولــي  الشــرقي  حمــد 
األكادمييــة،  أمنــاء  مجلــس  رئيــس 
للفنــون  الفجيــرة  أكادمييــة  أطلقــت 
الدوليــة  الفجيــرة  مســابقة  اجلميلــة 
نســختها  فــي  البيانــو  علــى  للعــزف 
مــن  فعالياتهــا  تبــدأ  والتــي  الرابعــة، 
12 إلــى 16 فبرايــر عــام 2023 وحتــت 
ذات  دوليــة  حتكيــم  جلنــة  إشــراف 

رفيــع. مســتوى 
املشــاركة  بــاب  األكادمييــة  وفتحــت 
داخــل  مــن  العمريــة  الفئــات  جلميــع 
بــدأ  حيــث  اإلمــارات،  دولــة  وخــارج 

التســجيل اعتبــاراً مــن 1 أكتوبــر 2022 ويســتمر لغايــة 1 فبرايــر 2023، حيــث 
ســيحصل الفائــزون علــى جوائــز ماديــة قيمــة ســتمنحها األكادمييــة، خــال حفــل 

الفجيــرة. إمــارة  فــي  الــذي ســيقام  توزيــع اجلوائــز 

ختام حافل لكونغرس الرياضات البحرية في الفجيرة
ــة االحتــاد  ــى عمومي أســدل الســتار عل
التــي  البحريــة  للرياضــات  الدولــي 
البحــري  الفجيــرة  نــادي  اســتضافها 
فــي الفتــرة مــن 16 وحتــى 23 اكتوبــر 
اخلتاميــة  اجللســات  وتــرأس   ،2022
بفنــدق  دبــا  بقاعــة  اقيمــت  التــي 
رفائيــل  الدكتــور  الفجيــرة"  نوفوتيــل" 
الدولــي  االحتــاد  رئيــس  كيولــي 
للرياضــات البحريــة بحضــور رؤوســاء 
تتبــع  دولــة   60 مــن  أكثــر  واعضــاء 
واقيمــت  البحــري.  الدولــي  لاحتــاد 
واســتمرت  ودي  جــو  فــي  االنتخابــات 
االمــارات  وظفــرت  ســاعات   4 لنحــو 
انتخــاب  اعــادة   بعــد  مناصــب  بعــدة 
املديــر  البلوشــي   ابراهيــم  احمــد 

التنفيــذي لنــادي الفجيــرة الدولــي للرياضــات البحريــة للجنــة الــزوارق الســريعة 
وتعيينــه للجنــة فورمــوال املســتقبل كمــا مت اعتمــاد البلوشــي مــن قبــل مجلــس ادارة 
ــي. ــر الشــباب والناشــئني باالحتــاد الدول ــي لرئاســة برنامــج تطوي االحتــاد الدول
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أخبار الدار

“الفجيـــرة االتحاديـــة االبتدائيـــة” تطلـــق الخدمـــة االســـتباقية 
الثانيـــة

االحتاديــة  الفجيــرة  محكمــة  أطلقــت 
االبتدائيــة، مبــادرة "جنمعهــم باخليــر" 
البيــت  إدارة  مجلــس  مــع  بالتعــاون 
فئــة  تســتهدف  والتــي  متوحــد، 
اســتباقية  كخدمــة  اجلــدد  املتزوجــني 
ــاة  ــة حلي ــة املثالي ــر البيئ تعــزز مــن توفي
االحتفــال  وحضــر  ناجحــة.  أســرية 
ســعادة املستشــار الدكتــور عبــد الناصــر 
الفجيــرة  محكمــة  رئيــس  الشــحي 
االحتاديــة االبتدائيــة، والدكتــور ســعيد 
التنفيــذي  املديــر  اليماحــي  احلمــر 
واالعــام،  للثقافــة  الفجيــرة  لهيئــة 
وعــدد مــن املســؤولني ممثلــي الدوائــر 

احلكوميــة وأعضــاء الهيئــة القضائيــة فــي الفجيــرة. وتضمــن برنامــج احلفــل 
عرضــاً إلجنــازات محكمــة الفجيــرة ووزارة العــدل، وشــرح مفصــل حــول املبــادرة 

الــزواج. علــى  للمقبلــني  اســتباقية  خدمــة  تعتبــر  التــي 

“الفجيـــرة للفنـــون القتاليـــة” يحصـــل علـــى 36 ميداليـــة ويحـــرز 
كأس بطولـــة الصداقـــة اإلماراتيـــة الكوريـــة

حصــل نــادي الفجيــرة للفنــون القتاليــة 
علــى كأس الترتيــب العــام فــي بطولــة 
التــي  الكوريــة،  االماراتيــة  الصداقــة 
الرياضــي  زايــد  مجمــع  فــي  أقيمــت 
فئــات  فــي  األول  واملركــز  بالفجيــرة 
والشــباب،  والســيدات  الرجــال 
اآلنســات،  فئــة  فــي  الثانــي  واملركــز 
وأهــدت إدارة النــادي والاعبــني هــذه 
اإلجنــازات لســمو الشــيخ محمــد بــن 
الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي  حمــد 
الداعــم األول لنــادي الفجيــرة للفنــون 
القتاليــة، وأكــدت أن هــذه النتائــج تأتــي 
فــي إطــار حــرص اإلدارة الفنيــة ملتابعــة 

االعبــني وتوجيههــم. وحصــد العبــو النــادي 18 ذهبيــة و 9 ميداليــات فضيــة و9 
برونزيــة.
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بلديـــة دبـــا تنظـــم برنامجـــًا تدريبيـــًا حـــول مخاطـــر الكـــوارث 
لطبيعيـــة ا

مــع  بالتعــاون  دبــا  بلديــة  تســتعد 
ــب  ــة )ATO( ومكت ــدن العربي ــة امل منظم
للــدول  اإلقليمــي  املتحــدة  األمم 
العربيــة، للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
املــدن  ومنظمــة   )UNDRR ROAS(
 ،)UCLG( احملليــة  واإلدارات  املتحــدة 
واحلكومــات  املتحــدة  املــدن  ومنظمــة 
احملليــة للشــرق األوســط وغــرب آســيا 
)UCLG-MEWA( وبرنامج األمم املتحدة 
 ،)UN Habitat( للمســتوطنات البشــرية
األممــي  التدريبــي  البرنامــج  بتنظيــم 
للبلديــات واملــدن العربيــة حــول )املرونــة 
احلضريــة واحلــد مــن مخاطــر الكوارث 

الطبيعيــة(، خــال الفتــرة 2-1 نوفمبــر 2022م بفنــدق ميرامــار شــاطئ العقــة 
الفجيــرة. بدبــا 

اللغـــة  “أساســـيات  ورشـــة  ينظـــم  اإلبداعـــي  الفجيـــرة  مركـــز 
الكوريـــة”

فــي  اإلبداعــي  الفجيــرة  مركــز  نظــم 
مقــره، يــوم اإلثنــني 24 أكتوبــر 2022 ، 
بالتعــاون مــع مجلــس الفجيــرة للشــباب، 
اللغــة  "أساســيات  بعنــوان  ورشــة 
شــمايل  الطالبــة  قدمتهــا  الكوريــة"، 
اإلمــارات،  جامعــة  مــن  املرشــدي 
باملجــال  املهتمــني  مــن  عــدد  بحضــور 

العمريــة. الفئــات  مختلــف  مــن 
ــا:  ــت الورشــة محــاور عــدة منه وتضمن
نبــذة تاريخيــة عــن اللغــة الكوريــة، نظــام 
كتابتهــا، األحــرف األبجديــة  وطريقــة 
عملــي  تدريــب  جانــب  إلــى  الكوريــة، 
علــى كيفيــة كتابــة أســماء املشــاركني، 

ــار مــا تعلمــوه خــال  ــة الختب ــام شــارك احلضــور فــي مســابقة تفاعلي وفــي اخلت
الورشــة.
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تاريخ و وطن

قــد ال أكــون مهتمــة أبــًدا بعلــم األرقــام والتنبــؤات، ومــدى تأثيرهــا علــى الطاقــة احمليطــة فــي 
حياتنــا اليوميــة فــي مختلــف املجــاالت، علــى الرغــم مــن أننــي أؤمــن جيــداً بــأن الرقــم )1( 
يعتبــر نهــَج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نحــو الامســتحيل، لكــن وجــودي اليــوم ألول مــّرة 
بــني صفحــات مجلــة الفجيــرة - رقــم36 - جعلنــي أتوّقــف جيــداً مــع هــذا الرقــم لهــذا العــدد 
وهــذه الفرصــة، فمثــًا مــن أكثــر األرقــام التــي يتفــاءل بهــا الصينيــون الرقــم )6( الــذي يرمــز 
إلــى الّرخــاء، والرقــم )3( الــذي يرمــز إلــى احلــّظ، ولــو جمعنــا )3+6( ســيكون النــاجت رقــم 
)9(، هــذا الرقــم يعتبــر لديهــم مــن األرقــام اجلالبــة للســعادة، ويرتبــط بطــول العمــر واحلــظ 
الكبيــر، لعلـّـي فعــا محظوظــة بهــذه التجربــة، بــل ســعيدة جــداً بــن أحظــى بالكتابــة فــي هــذا 
العــدد الــذي نعانــق فيــه انطاقــة احتفــاالت الدولــة الوطنيــة وصــوالً لليــوم الوطنــي ال )51(، 
هــذا الرقــم الــذي لــو جمعنــاه أيضــاً )1+5( ســيعود بنــا إلــى رقــم )6( وهــو الّرخــاء، والــذي 
ــد آل  ــن زاي ــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــى مقول ــة األرقــام، إل ــداً عــن لغ ــي بعي يقودن
نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اهلل حــني قــال عــن الّرخــاء: "إّن نهــج دولــة اإلمــارات الدائــم 
ــق مصالــح الشــعوب  والثابــت هــو العمــل مــن أجــل الســام واالســتقرار، ودعــم كّل مــا يحّق
بالتنميــة والّرخــاء علــى املســتويني االقليمــي والدولــي". هــذا مــا كان واضحــاً طــوال مســيرة 
الوطــن ومــا حققتــه اإلمــارات مــن إجنــازات حضاريــة وتنمويــة خــال العقــود املاضيــة، مــا 

جعلهــا تترّبــع علــى قوائــم األفضــل عامليــاً فــي العديــد مــن املجــاالت.
احتفاالتنــا الوطنيــة التــي سنعيشــها بدايــة فــي الثالــث مــن نوفمبــر مــع مناســبة "يــوم العلــم"، 
والتــي ســتكون هــذا العــام مختلفــة، فــي حضــرة رئيــس الدولــة "بوخالــد" وعامــه األول فــي 

رقم الرخاء رقم الرخاء 
واالستدامةواالستدامة

بقلم اإلعالمية
 أمل الحليان
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احلكــم، َمــْن نستبشــر دائمــاً معــه املزيــد 
مــن التنميــة واالســتدامة لهــذا الرخــاء، 
واالزدهــار فــي التقــدم والبنــاء، كثيــًرا 
مــا أكــّد ســموه علــى أن الَعلــَم هــو رايــُة 
الوطــن ومصــدر فخرنــا واعتزازنا ورمز 
لقــوة وحدتنــا، كمــا قــال فــي تغريــدة 
ســابقة فــي مثــل هذه املناســبة: "في يوم 
ــا ورمــز  ــوان وحدتن ــم.. نحتفــي بعن الَعل
هويتنــا وعّزنــا.. وجنــدد عهــد الــوالء 
ــا  ــا كم ــى رايتن ــاء للوطــن أن تبق واالنتم
ــة  ــا عالي ــا وأجدادن تســلّمناها مــن آبائن
ــة خفاقــة  ــم، ســتبقى عالي خفاقــة"،. نع
دومــاً وأبــداً، وهــي أمانــة فــي أعنــاق كل 
جيــل جديــد يحمــُل هويــَة هــذا الوطــن، 
هــذا اجليــُل الــذي رّكــز عليــه مــع بدايــة 
العــام الدراســي اجلديــد، ســمُو الشــيخ 
وزيــر  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  عبــداهلل 
رئيــُس  الدولــي،  والتعــاون  اخلارجيــة 
البشــرية،  واملــوارد  التعليــم  مجلــس 
املؤسســات  جميــع  ســموه  وّجــه  حــني 
احلكوميــة  الدولــة،  فــي  التعليميــة 
منهــا واخلاصــة، وفــي كافــة املراحــل 
التعليــم  مرحلــة  مــن  بــدًءا  التعليميــة 
التعليــم  مرحلــة  إلــى  وصــوالً  املبكــر، 
العالــي، "ضــرورة تكثيــف اجلهــود مــن 
ــة  ــة والثقاف ــة الوطني ــز الهوي أجــل تعزي
واللغــة  اإليجابيــة،  والقيــم  اإلماراتيــة 
العربيــة لــدى الطلبــة" ، وهــي خطــوة 
هــذا  فــي  مطلوبــة  وضروريــة  هامــة 
إليــه  تســعى  الــذي  الهــام  التوقيــت 
تُعــّد  والتــي  اإلمــارات،  دولــة  حكومــة 
مــن أهــم أولويــات القيــادة فــي الدولــة، 
خاصــة أننــا نعيــش فــي دولــة حتتضــن 
العالــم، حيــث كشــفت البوابــة الرســمية 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  حلكومــة 
املتحــدة، أن عــدد ســكان الدولــة قــد زاد 

مــن 4.1 مليــون فــي عــام 2005، إلــى 
مــا يقــارب 10 مايــني نســمة بنهايــة 
2021، كمــا بلغــت نســبة املواطنــني منها 
حوالــي 1 مليــون نســمة، األمــر الــذي 
يؤّكــد علــى أهميــة احملافظــة علــى هــذا 
املوضــوع، ومــا وّجــه إليــه "ســموه"، ألنــه 
فعــًا يشــكل الهويــة والتاريــخ واإلرث 
الوطنــي املمتلــىء بالقصــص والتجــارب 
واإلجنــازات، كمــا يعكــس قــوة التاحــم 
والوحــدة مبزيــد مــن العزميــة والقــوة 
الفضــاء،  إلــى  وصــوالً  والّتضحيــات، 

"أكبــر اإلجنــازات ".
إال  ماهــي  الَعلــم"  "يــوم  مناســبة  إّن 
ثقافــة وطنيــة هامــة، نحتــاج لترســيخها 
فــي قلــوب األجيــال، هــي احتــراٌم للَعلــم 
بصفتــه  لقدســيته  وبيــان  اإلماراتــي، 
الرمــز الوطنــي الــذي يُعبــر عــن وحــدة 
الدولــة وســيادتها، وألنــه دائمــاً خفاقــاً 
الثقافــة  هــي  تلــك  عاليــاً.  ،لرفعــه 
التــي اعتدنــا عليهــا خــال الســنوات 
العهــد  فيهــا  جنــدد  ونحــن  األخيــرة، 
مــع هــذه املناســبة الوطنيــة، ونرفــع بهــا 
شــامخة  نرفعهــا  اجلديــدة،  األعــام 
الوطــن،  ُحــّب  فــي  ترفــرف  عاليــة 
فــوق كل مؤسســة حكوميــة وخاصــة، 
واملــدارس  والبيــوت  الــوزارات  فــوق 
والســهول  اجلبــال  فــوق  والشــوارع، 
واملــزارع، هــي تعلــُن اســتعدادها للحدث 
الوطنــي الكبيــر بعــد شــهر مــن تاريخــه، 
ــن ديســمبر"،  ــي م ــي " الثان ــًدا ف وحتدي
الــذي ميثــل اليــوم الوطنــي اإلماراتــي 

.)51( ال 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
ــة  ــوم، نائــب رئيــس الدول راشــد آل مكت
إمــارة  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
دبــي "رعــاه اهلل"، لديــه قصيــدة بعنــوان 

ــْم "، يقــول فــي مطلعهــا: "فرســان الـَعـلَـ
الـَعـلَـْم لـــي كــاْن زايــْد رافـعـِنّْه
هــــُو أمـانـتـنـا نـعـيـْش ونـرفـَعـْه

ما لــْه نـفـتدي ونــذوْد عـِنّـْه بـالـًدّ
وفي القلوْب وفي املشاعْر نزَرَعْه 

نعــم، إنهــا أمانــة، ومــا أروع األمانــات 
أصعــب  ومــا  الوطــن،  حــّب  فــي 
الرمــز  لهــذا  فــداء  التضحيــات 
الَعلــم  يُكــرم  حــني  اخلالــد،  الوطنــي 
ــو والشــموخ إلــى األرض، وهــو  مــن العل
ــوا  ــق الشــهداء البواســل، مــن ضّح يعان
بأرواحهــم فــداًء للوطــن، هــؤالء األبطال 
تكرميــاً  خاصــاً  يومــاً  يســتحقون  مــن 
اإلماراتــي"،  الشــهيد  "يــوم  هــو  لهــم، 
واليــوم  الَعلــم  يــوم  يتوســط  والــذي 
ديســمبر   1 يــوم  حتديــداً  الوطنــي، 
مــن كل عــام، ليكــون إحــدى املناســبات 
مــن  نســتذكر  التــي  الهامــة،  الوطنيــة 
خالهــا تضحيــات الشــهداء وجســارتهم 
أداء  أثنــاء  وشــجاعتهم،  وتفانيهــم 
مهامهــم الوطنيــة، ســواء داخــل الدولــة 
أو خارجهــا، فيكــون يومــاً لــرد اجلميــل ، 
وذكــرى للتعبيــر عــن التاحــم احلقيقــي 
بــني الوطــن والقيــادة وأبنــاء الشــعب.

ــٍم  ــزج مــن رق ــل امت ــي ٌ جمي شــعوٌر وطن
نســعد معــه، وتاريــٍخ نفتخــر فيــه، ورخاٍء 
تتوارثهــا  وأمانــٍة  اســتدامته،  نعيــش 
هــذا  ثمــاره،  نعيــش  وغــرٍس  أجيالــه، 
الــذي غرســه الشــيخ زايــد طيــب اهلل 
املؤسســون،  احلــكام  وإخوانــه  ثــراه، 
ومــن بعدهــم القيــادة الرشــيدة، وعيــال 
زايــد َمــْن آمنــوا أن الرقــم )1( هــو مــن 
يســتحقه هــذا الوطــن، ذلــك مــن أجــل 
ــه عاليــاً خفاقــاً بــني  رفعــة اســمه وعلَم

األمم.

17 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



تاريخ و وطن

د. فيصل سعيد الحفيتي
نائب رئيس مجلس الفجيرة 

للشباب

ال شــّك أن األفــكار اجلديــدة واملبدعــة تخــرج مــن العقــول الواعيــة خاصــة  
َمــن عشــق الوطــن وزرع روح االنتمــاء والــوالء فــي نفــوس األجيــال القادمــة 
ففــي ال 3 مــن نوفمبــر مــن كل عــام حتتفــل دولتنــا احلبيبــة " بيــوم العلــم " 
ــوم  تســلّم  احلكــم صاحــب  ــا  للمناســبة ،ي ــاره ليكــون مصاحًب والــذي مت اختي
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رحمــه اهلل ورفــع العلــم لصاحــب 
الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه اهلل وذلــك إيذانــا بتأســيس 

ــة املتحــدة.   ــارات العربي ــة اإلم دول
العلــم  يــوم  بــن راشــد آل مكتــوم إلقامــة  الشــيخ محمــد  إن مبــادرة ســمو   
وفعالياتــه الوطنيــة لــم تكــن  األولــى مــن نوعهــا بــل هــي واحــدة ضمــن أنشــطة 

وطنيــة يتبعهــا يــوم الشــهيد فــي ال 30 مــن نوفمبــر. 
ــة هــو  ــت ومؤسســة وهيئ ــوق ســقف كل بي ــي ف ــم اإلمارات ــع العل ــدا أن رف  مؤك
ــر يغــرس فــي نفوســنا وحــدة التاحــم والعيــش فــي ســام واالصطفــاف  تعبي

يوم العلم يوم العلم 
علم بالدي رمز عز تي علم بالدي رمز عز تي 
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نحتفل بهذا 
اليوم لتجديد 

معاني 
اإلنتماء 
والوالء 

علــى قلــب رجــل واحــد خلــف وطــن 
بعــد  جيــا  وتزدهــر  تتقــدم  وقيــادة 
جيــل للنهــوض بهــذه الوطــن العزيــز 
ومــا يشــهده مــن تقــدم وازدهــار علــى 
أن  ويؤكــد  اخليــر،  زايــد  أبنــاء  يــد 
دولتنــا متضــي قويــة نحــو أهدافهــا 

املنشــودة. 
لتجديــد  وذلــك  اليــوم  بهــذا  نحتفــل 
ــي توجــد   ــوالء الت ــاء وال ــي االنتم معان
داخــل اإلنســان، والعمــل علــى ترســيخ 
لــدى  بشــعبية  التــي حتظــى  املعانــي 

املواطنــني.
يأتــي االحتفــال بيــوم العلــم لتعبيــراً 
تعزيــز  كذلــك  الوطــن،  مكانــة  عــن 
ذاكــرة  فــي  اليــوم  هــذا  مكانــة 

طنــني. ا ملو ا
 كمــا أن هــذا اليــوم يشــهد العديــد من 

والفعاليــات  األنشــطة 
ربــوع   فــي  الشــبابية 
العظيمــة  دولتنــا 
فيهــا  يتغنــى  التــي 

بالنشــيد  شــعبنا 
الســاحات  فــي  الوطنــي 

أجــواء  ووســط  واملياديــن 
والســرور  البهجــة  مــن 
األفــكار  كافــة  لتنفيــذ 
للمســابقات  املبدعــة 
املعبــرة عــن هــذا احلــدث 
كافــة  مبشــاركة  العظيــم 
إلــى  باإلضافــة  املــدراس 
أنشــطة  تتضمــن  فعاليــات 
أللــوان  توضيحــي  لشــرح 
مــن  يتضمنــه  ومــا  العلــم 
العربيــة  الوحــدة  أهــداف 
لــه  املغفــور  أسســها  التــي 

آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  ســمو 
لوطننــا  واحتــاد  وحــدة  مــن  نهيــان 
العزيــز؛ فاللــون األبيــض يرمــز إلــى 
وحتقيــق  والعطــاء  واخليــر  الســام 
إلــى  تــؤدي  التــي  األهــداف  كافــة 
يرمــز  الباد.واألســود  فــي  الســام 
يتميــز  التــي  والقــوة  الشــجاعة  إلــى 
بهــا أبنــاء الشــعب اإلماراتــي وقدرتهــم 
األعــداء،  جلميــع  الّتصــدي  علــى 
والشــهادة  الّتضحيــة  لــون  واألحمــر 
والبطــوالت العديــدة التــي يتميــز بهــا 
للحفــاظ  اإلماراتــي  الشــعب  أبنــاء 
إلــى  علــى وطنهــم، واألخضــر يرمــز 
االزدهــار والّرخــاء والّتطــور والنهضــة 

. ة لكبيــر ا
أهــم  مــن  العلــم  يــوم  يعتبــر  كمــا 
اإلمــارات  لدولــة  الوطنيــة  األعيــاد 
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تاريخ و وطن

بهــا   ويحتفــل  املتحــدة،  العربيــة 
علــى  واملقيــم  اإلماراتــي   اجلميــع 
العمــل  مجــاالت  ففــي  ســواء،  حــّد 
جنــد اجلميــع يحتفــل ســواء أكان فــي 
القطــاع احلكومــي أو اخلــاص وأيضــا 
جنــد العائــات واألطفــال والشــباب 
يهتــم  واجلميــع  املواطنــني  كبــار   ،
اعتــزازا  فيــه  يحتفــل  اليــوم،  بهــذا 
ــت  ــي بني ــة الت ــى وحــدة الدول ــه عل من
علــى أســس وقوانــني حكيمــة صــادرة 
الشــيخ   أسســها  حكيمــة  إدارة  مــن 
عــادل  وقانــون  اهلل،  رحمــه  زايــد 
احلقــوق،  جميــع  حلمايــة  وصــارم 
وبنيــة حتتيــة عظيمــة ذات مؤسســات 
أرض   علــى  يعيــش  مــن  كّل  خلدمــة 
منــا  وإميانــا  املعطــاءة  الدولــة  هــذه 
جميعــا بضــرورة تعليــم األبنــاء علــى 

اســتمرار وحدتنــا وزرع ُحــّب وطننــا 
احلبيــب فــي قلوبهــم، إّن رفــع العلــم 
أرضنــا احلبيبــة    مــن  مــكان  كل  فــي 
يعبــر عــن شــموخنا وعزتنــا وتطلعاتنــا    
املاضــي  كان  إن  جيــل،  بعــد  جيــا 
احلاضــر   يكــون  أن  فابــّد  مشــرًقا 
واملســتقبل أكثــر إشــراقاً، فاحلاضــر 
بيدنــا وبيــد أوالدنــا مــن  واملســتقبل 
بدولتنــا  النهــوض  الســتكمال  بعدنــا 
أكثــر  هــو  احلبيبــة، شــعبنا احلبيــب 
ــة املجــاالت  ــي كاف ــا ف الشــعوب تقّدم

والعمليــة. العلميــة 
 تبــذل  الدولــة  جهــوًدا كبيــرة فــي 
والفعاليــات  األنشــطة  كافــة  إجنــاح 
صــار  حتــى  املســتويات  كافــة  علــى 
كل  فــوق  ترفــرف  رايــة  العلــم  يــوم 
إجنــاز وأصبــح شــاهًدا علــى كل هــذه 

النجاحــات. 

عشــقنا  ســّر  عــن  البعــض  ســألنا 
ــا نعشــق العــزة  ــا ألنن للصقــور، فأجبن
والشــموخ وهــي صفــات الصقــر ذلــك  
ينحنــي  ال  الــذي  الشــامخ  الطائــر 
ونطمــح  ببلدنــا  نعتــز  فنحــن  أبــدا، 
ألن نكــون دائمــا وأبــدا فــي القمــة، 
ألّنهــا املكانــة الــي تســتحقها بادنــا 

وأبــدا. دائمــا 
عندمــا ننظــر إلــى أبنائنــا نــرى فــي 
إلــى  للوصــول  الشــغف  عيونهــم روح 
األفضــل، هــذا مــا نحــن عليــه ومــا 
كان عليــه آباؤنــا وأجدادنــا، فطاقتنــا 
اإليجابيــة تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل.

 فلنعمــل ســويا علــى حتقيــق هــدف 
واحــد هــو علــو علــم بادنــا الغاليــة .
عامــا  اليــوم  ذلــك  بانتظــار  نحــن 
بشــوارع  متــّر  فعندمــا  اآلخــر،  تلــو 
ومراكزهــا  وحدائقهــا  الدولــة 
احلكوميــة  ومؤسســاتها  الّتجاريــة 
القطــاع اخلــاص وغيرهــا  ومنشــآت 
جتــد اجلميــع يتزيــن بأعــام بادنــا 
متلؤهــم الفرحــة ال فــرق بــني املواطــن 
يحــّب  ســعيد  فاجلميــع  واملقيــم، 
نظرنــا  لــو  الغالــي،  الوطــن  هــذا 
بــكل  املــاّرة  الســيارات  إلــى 
اجلميــع  لرأينــا  شــارع 
بادنــا،  علــم  يرفــع 
األطفــال ميرحــون، 
معتــزون،  والكبــار 
ب  لشــبا ا و
يتطلعــون 
احلاضــر  إلــى 

. ملســتقبل ا و
يحــّل يــوم العلــم، 
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اإلمــارات  فيــه  جتنــي  وقــت  فــي 
وتشــهد  الســام،  ثمــار  واملنطقــة 
دولــة اإلمــارات محطــات وإجنــازات 

لتطبيــق  متســارعة  جهــودا  تتــوج 
التاريخــي  الســام  اتفاقّيــة 
وتعكــس  الواقــع،  أرض  علــى 
رغبــة صادقــة فــي أن يســهم 
فــي  اجلانبــني  بــني  التعــاون 

عبــر  باملنطقــة  النهــوض 
جديــدة  مرحلــة  إطــاق 

للعاقــات والتعــاون بــني 
منطقــة  فــي  الــدول 
الشــرق األوســط، تقــود 

لترســيخ األمــن والســام 
كان  فضائّيــاً  واالســتقرار. 

علــى  شــاهدا  اإلماراتــي،  العلــم 
مكانتهــا  اإلمــارات  بهــا  عــززت  مســبوقة،  غيــر  إجنــازات  حتقيــق 
كمركــز عاملــي لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء. كمــا جنــد أننــا قــد برعنــا 
ــع  ــة، واســتخدام جمي ــى التحتي فــي املجــال املعمــاري الهندســي والبن
وســائل التكنولوجيــا احلديثــة لتســهيل جميــع املعامــات احلكوميــة 
ــا لدينــا اجلامعــات واملــدارس  جلميــع املواطنــني واملقيمــني، جنــد أنن
واملؤسســات التعليميــة التــي جتعلنــا فــي التصنيفــات األولــى عامليــا، 
إّن وطننــا احلبيــب قــادر علــى مواجهــة حتديــات املســتقبل بســواعد 
أبنائــه، لطاملــا كانــت دولتنــا الداعــم جلميــع األشــقاء مــن الــدول 

اجلميــع. ويحتضــن  يســاعد  ،وطــن  وطــن  فاإلمــارات  العربيــة، 
إماراتنــا احلبيبــة ، إن كان يــوم الثالــث مــن نوفمبــر هــو اليــوم الــذي 
يعلــو فيــه العلــم اإلماراتــي فــي  كّل مــكان مــن أرض بادنــا ففــي 
تلــك  يــوم، تظــل  العلــم عاليــا شــامخا كل  قلوبنــا ووجداننــا نرفــع 
ــز أفضــل وأفضــل. ــا العزي ــا جلعــل وطنن الصــورة عالقــة فــي أذهانن
إن رفــع العلــم فــي ســماء اإلمــارات فــي وقــت واحــد يعنــي وحــدة 
الشــعب وقوتــه، عاشــت اإلمــارات حــرة أبيــة وعــاش علمهــا يرفــرف 

عالًيــا خفاًقــا ال تنتحــي ســاريته وال تلــني. 
وعاشــت بادنــا رشــيدة  وظــّل علمهــا شــامخا كالصقــر الــذي ال يــكّل 

وال ميــلّ مــن االرتفــاع والتحليــق ألعلــى املراتــب.
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نافذة على الفجيرة 

تتمتــع دولــة اإلمــارات بتنــوع بيولوجــي غنــي فــي بيئتهــا احملليــة بشــكل عــام، 
والبحريــة بشــكل خــاص، وذلــك ملــا حتويــه مــن أنــواع متعــددة مــن الكائنــات 
البحريــة ومــا يزيــد عــن 130 نوعــاً مــن الشــعاب املرجانيــة، وقدحظيــت قضيــة 
التنــوع البيولوجــي باهتمــام بالــغ ومبكــر تعكســه اجلهــود الضخمــة التــي بذلتهــا 
الدولــة ومــا حققتــه مــن إجنــازات هامــة فــي هــذا املجــال، بــدءاً بســن التشــريعات 
بإنشــاء املناطــق احملميــة والتوســع فيهــا، وانتهــاًء  ومراقبــة تطبيقهــا، مــروراً 
باحملافظــة علــى األنــواع املهــددة باالنقــراض وإكثارهــا وإعــادة توطينهــا فــي 

مناطــق انتشــارها الطبيعيــة.
يشــكل هــذا التنــوع البــري والبحــري، جــزءاً أساســياً مــن تــراث دولــة اإلمــارات 
ومنهجــاً غرســه والدنــا املؤســس، املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــاء هــذا الوطــن وتســتكمل  ــول أبن ــوس وعق ــي نف ــراه(، ف ــب اهلل ث ــان )طي آل نهي

حديقة الفجيرة حديقة الفجيرة 
للشعاب المرجانيةللشعاب المرجانية

““مساهمة بيئية عمالقة لحماية سواحل مساهمة بيئية عمالقة لحماية سواحل 
اإلمارات وأشكال الحياة البحريةاإلمارات وأشكال الحياة البحرية””

إعداد: أمنية صدقي

 د. إبراهيم الجمالي
مدير إدارة مراكز أبحاث البيئة 

البحرية 
وزارة التغير المناخي والبيئة
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مســيرته وتطورهــا قيادتنــا الرشــيدة، 
فاحلفــاظ  دائمــا  حتــرص  التــي 
البيئــة وضمــان اســتدامة  علــى هــذه 
مواردهــا ومكوناتهــا الطبيعيــة وحمايــة 

البيولوجــي. التنــوع 
وعلــى إثــر ذلــك واصلــت وزارة التغيــر 
بالتعــاون  العمــل  والبيئــة  املناخــي 
اجلهــود  تعزيــز  علــى  شــركائها،  مــع 
مــن  الســياق،  هــذا  فــي  املبذولــة 
مــن  واســعة  مجموعــة  تنفيــذ  خــال 
فــي  واملبــادرات  واخلطــط  املشــاريع 
ســياق االســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع 
البيولوجــي واســتدامة البيئــة البحريــة.

انطاقــا مــن حمايــة التنــوع البيولوجــي 
والبيئــة البحريــة مت إطــاق "مشــروع 
للشــعاب  الفجيــرة  حديقــة  إنشــاء 
 ،2019 مايــو  شــهر  فــي  املرجانيــة" 
حتــت رعايــة كرميــة مــن ســمو الشــيخ 
ــد  ــي عه ــن حمــد الشــرقي ول محمــد ب
مــن  املشــروع  ويعــد  الفجيــرة،  إمــارة 
أبــرز املشــاريع املســتمرة علــى املــدى 
البعيــد بالتعــاون مــع بلديــة الفجيــرة 
ــرة  ــرة ومركــز الفجي ــا الفجي ــة دب وبلدي

للمغامــرات.
اجلمالــي  إبراهيــم  الدكتــور  كشــف 
البيئــة  أبحــاث  مراكــز  إدارة  مديــر 

املناخــي  التغيــر  وزارة  فــي  البحريــة 
والبيئــة، أن الــوزارة قامــت فــي العــام 
فريــق  مــع  بالتنســيق   2022 احلالــي 
للمغامرات،باســتزراع  الفجيــرة  مركــز 
59536 قطعــة، مبســاحة  يقــارب  مــا 
إجماليــة تصــل إلــى 14884 متــر مربــع 
مرجــان  وســاالت  أنــواع  عــدة  مــن 
مختلفــة مــن نــوع بورايتــس، أكربــورا 
ســواحل  قبالــة  ســتايلوفورا  ونــوع 
كلبــاء  ومدينــة  الشــرقي  الســاحل 

ضدنــا. ومحميــة 
وأشــار إلــى أن مشــروع إنشــاء حديقــة 
يعــد  املرجانيــة  للشــعاب  الفجيــرة 
فــي  املرجانيــة  احلدائــق  أكبــر  أحــد 
الدولــة، يهــدف إلــى زراعــة 1.5 مليــون 
مســتعمرة مرجانيــة علــى مــدى خمــس 
 300 تتجــاوز  ســنوات، علــى مســاحة 
إطــار  فــي  وذلــك  مربــع،  متــر  ألــف 
البحــري  البيولوجــي  التنــوع  تعزيــز 
الســياحي احملليــة،  اجلــذب  ومناطــق 
واحــدة  املرجانيــة  تعدالشــعاب  حيــث 
مــن أهــم املوائــل البحريــة فــي دولــة 
العالــم  مســتوى  وعلــى  اإلمــارات، 
تواجــد ومنــو األســماك  ألنهــا تدعــم 
بشــكل كبيــر، وتفضــل أغلــب األســماك 
الشــعاب  بيئــة  فــي  العيــش  البحريــة 

احلمايــة،  لتوفيرهــا  املرجانيــة 
موائــل  ولكونهــا  والغــذاء،  والدعــم، 

ولصغارهــا. لهــا،  كمســاكن  جيــدة 
مــن  العديــد  أن  اجلمالــي  وبــني 
الشــعاب  أن  أثبتــت  قــد  الدراســات 
مــن  مختلفــة  أنحــاء  فــي  املرجانيــة 
أمــام  صمودهــا  ميكــن  ال  العالــم 
وازديــاد  القاســية  املنــاخ  ظــروف 
درجــات احلــرارة مــع زيــادة كميــة ثانــي 
أكســيد الكربــون وحتمــض احمليطــات، 
التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى النظــم 
االيكولوجيــة للشــعاب املرجانيــة ممــا 
يســبب تدهــور املوائــل البحريــة بشــكل 
الشــعاب  ابيضــاض  وباألخــص  عــام 
ــة، إال أن الدراســات الســابقة  املرجاني
املناخــي  التغيــر  وزارة  أجرتهــا  التــي 
والبيئــة باملختبــرات أثبتــت أن الشــعاب 
العربــي  اخلليــج  ميــاه  فــي  املرجانيــة 
قــادرة علــى مقاومــة التغيــرات املتوقعــة 
واحلموضــة  احلــرارة  درجــات  مثــل 

وامللوحــة. 
ولفــت مديــر إدارة مراكــز أبحاث البيئة 
الــوزارة  مبــادرات  أن  إلــى  البحريــة، 
تســاهم فــي تبنــي األفــكار االبتكاريــة 
الســتدامة املــوارد املائيــة احليــة للدولــة 
مــن خــال دراســة األنــواع املرجانيــة 
وتطويــر  املناخيــة  للتغيــرات  املقاومــة 
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مواصفــات  ذات  املرجــان  ســاالت 
القاســية  الظــروف  وتتحمــل  تتكيــف 
فــي  وتثبيتهــا  باســتزراعها  والقيــام 
ميــاه الدولــة إلعــادة تأهيــل املناطــق 

املتضــررة. الســاحلية 
ــوزارة جهودهــا فــي  ــع: "تواصــل ال وتاب
تنفيــذ برنامجهــا بالتنســيق والتعــاون 
مــع الســلطات املختصــة والفــرق الفنيــة 
ومراقبــة  رصــد  تقــوم مبتابعــة  التــي 
دوري  بشــكل  املســتزرعة  املناطــق 
ــل املناطــق  فــي كل إمــارة وإعــادة تأهي
املتدهــورة  والســاحلية  البحريــة 
البحــري،  األحيائــي  التنــوع  حلمايــة 
إعــادة  علــى  فيهــا  العمــل  وتركيــز 
الرئيســية،  الســاحلية  املوائــل  تأهيــل 
مــن  املتضــررة  املرجانيــة  والشــعاب 
أن  حيــث  البشــرية،  األنشــطة  جــراء 
ــي تضمــن  ــة الت ــل الطبيعي ــز املوائ تعزي
للبيئــة  البيولوجــي  التنــوع  اســتدامة 
البريــة والبحريــة ميثل 
الركائــز  أحــد 

ــاً  ــارات اهتمام ــة اإلم ــا دول ــي توليه الت
ــة  ــة البيئ ــراً ضمــن جهودهــا حلماي كبي
وضمــان اســتدامة مواردهــا الطبيعيــة 

البيولوجــي". وتنوعهــا 
وأضــاف اجلمالــي: إن توســيع نطــاق 
احلدائــق املرجانيــة فــي الدولــة ينبــع 
مــن األهميــة البيئيــة التــي تتمتــع بهــا، 
وذلــك ضمــن خطــة الــوزارة حلمايــة 
الثــروة  وتعزيــز  البيولوجــي  التنــوع 
قطــاع  ودعــم  احملليــة،  الســمكية 
الصيــد والعاملــني بــه مــن الصياديــن 
اخلصــوص،  وجهــة  علــى  املواطنــني 
كبيــر  بشــكل  املســاهمة  عــن  فضــًا 
فــي تعزيــز معــدالت الســياحة البيئيــة 
كواحــدة  مكانتهــا  وترســيخ  بالدولــة، 
مــن الوجهــات الرئيســية لهــذا النــوع 
مــن الســياحة علــى اخلارطــة العامليــة.

بدورهــم أفــاد عــدد مــن فريــق الغــوص 
فــي مركــز الفجيــرة للمغامــرات "ملجلــة 
الفجيــرة": بــأن الغواصــني فــي املركــز 
يحملــون علــى عاتقهــم مســؤولية دعــم 
بنــاء  عبــر  البحريــة  احليــاة  وإثــراء 
فــي  اصطناعيــة  مرجانيــة  شــعاب 
ميــاه البحــر قبالــة الســاحل الشــرقي 

ــب أساســها مــن شــعاب  ــة مت جل للدول
طبيعيــة. مرجانيــة 

واســتكملوا: بيئــة امليــاه فــي املنطقــة 
خصبــة لنمــو الشــعاب املرجانيــة، وقــد 
وســاعد  باالنتشــار  التنــوع  هــذا  بــدأ 
علــى إعــادة احليــاة البحريــة، علمــاً أن 
الشــعاب املرجانيــة بيئــة ثريــة وخصبــة 
لبقــاء العديــد مــن األنــواع البحريــة، 
كمــا أنهــا تعمــل حاجــزاُ ضــد املوجــات 
التــي ميكــن أن تســاعد علــى احلــد مــن 

ــآكل. الت
وأشــاروا إلــى أن الشــعاب املرجانيــة 
الوجهــات  أهــم  مــن  واحــدة  تعــد 
مســتوى  علــى  للغواصــني  الســياحية 
للمشــروع  ســيكون  وبذلــك،  العالــم، 
تأثيــر إيجابــي علــى قطــاع الســياحة 
مــن خــال املشــاريع الســياحية مثــل 
ومراكــز  العامليــة  الفنــادق  سلســلة 
علــى  املنتشــرة  الكبــرى  الغــوص 

الشــرقي.  الســاحل  ضفــاف 
تســاهم  أن  إلــى  الفريــق  ويطمــح 
اســتعادة  فــي  االصطناعيــة  الشــعاب 
الطبيعيــة موطــن  الشــعاب املرجانيــة 
احليــاة البحريــة ناهيــك عــن مكافحــة 

الشــعاب  تبيــض 
ــة )فقــدان  املرجاني
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لونهــا(، وأي تدهــور آخــر يســببه تغيــر 
املنــاخ، مثمنــني الــدور الكبيــر لــوزارة 
دعــم  فــي  والبيئــة  املناخــي  التغيــر 
املطلوبــة. الفنيــة  باخلبــرة  املشــروع 

مــن جانــب آخــر تقــوم  وزارة التغيــر 
املناخــي والبيئــة بدعــم املشــروع مــن 
تدريبيــة  عمــل  ورش  تنظيــم  خــال: 
وفنيــة وتقنيــة متخصصــة فــي اســتزراع 
بهــدف  العلميــة،  بالطــرق  املرجــان 
تزويــد الفريــق بآليــة العمــل امليدانــي 
واســتزراع  وتثبيــت  تقطيــع  لكيفيــة 
أنــواع  بأحــد  املرجانيــة  الشــعاب 
اســتزراع  وهــي  الثاثــة  االســتزراع 
وطريقــة  احلبــال،  بطريقــة  املرجــان 
اســتخدام األكــواب، وطريقــة الكهــوف 
الصناعيــة، فضــاُ عــن اطاعهــم علــى 
الواجــب  والســامة  األمــن  شــروط 
عنــد  املختبــرات  داخــل  اتباعهــا 
اســتزراع املرجــان وعنــد التعامــل مــع 

األجهــزة.
الشــرقي  الســاحل  منطقــة  تتمتــع   
غنــي  بيولوجــي  وتنــوع  بيئــي  بتاريــخ 
للحيــاة البحريــة مبــا حتويــه مــن أنــواع 
الشــعاب املرجانيــة التــي يصــل عددهــا 
املصائــد  وكثــرة  نــوع،   130 حوالــي 

الســمكية، وخــال الســنوات األخيــرة 
املناخــي  التغيــر  تداعيــات  أثــرت 
علــى  املتطرفــة،  املناخيــة  والظواهــر 
مواجهــة  االحيائــي، ومت  التنــوع  هــذا 
عــدة  ملشــاريع  بدعــم احلكومــة  ذلــك 
للتنميــة البيئيــة مثــل حمايــة املناطــق 
واســقاط  البيئيــة  احلساســية  ذات 
الكهــوف االســمنتية وزراعــة الشــعاب 
يرقــات  وإطــاق  الطبيعيــة  املرجانيــة 

القــرم. أشــجار  وزراعــة  األســماك 
بشــكل  سيســهم  املشــروع  أن  يذكــر 
األســماك  أنــواع  جــذب  فــي  كبيــر 
املــاذ  لهــا  ليأمــن  احملليــة  القاعيــة 
ويرقاتهــا  بيوضهــا  ويحمــي  والغــذاء 
والتيــارات  املفترســة  األســماك  مــن 
تهــدد  التــي  الشــديدة  املائيــة 
معــدل  يرفــع  الــذي  االمــر  بقائهــا، 
احلجــم  وبلــوغ  واســتدامتها  بقاءهــا 
رفــع  فــي  سيســاهم  االقتصادميمــا 
باملنطقــة  املواطنــني  الصياديــن  دخــل 
بشــكل مباشــر الذيــن يعتمــدون علــى 
مهنــة الصيــد كمصــدر دخــل رئيســي 
لهــم، كمــا سيســاهم فــي توفيــر االمــن 
الغذائــي للمســتهلك مــن خــال توفيــر 
األســماك الطازجــة احملليــة لألســواق.

الحديقة ستضم 
ما يزيد عن 59 

ألف مستعمرة 
مرجاني�ة، و %60 

نسبة إنجاز 
المشروع حىت 

اآلن
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شــاركت حكومــة الفجيــرة فــي أضخــِم محفــل تقنــي أســبوع جيتكــس للتقنيــة 
والتــي  الفجيــرة  حكومــة  منصــة  حكوميــة ضمــن  جهــة   16 2022، مبشــاركة 

اإللكترونيــة. الفجيــرة  عليهــا حكومــة  أشــرفت 
كان  هــدف مشــاركة حكومــة الفجيــرة فــي احلــدث التقنــي األبــرز عامليــاً الــذي 
أُقيــم فــي مركــز دبــي التجــاري العاملــي فــي الفتــرة مــن 10 إلــى 14 أكتوبــر 
الفائــت، إلــى تبــادل املعــارف التقنيــة بــني اجلهــات املشــاركة، والتعــرف علــى 
ــات املؤسســية  ــي مجــال اخلدم ــة ف ــا احلديث ــه التكنولوجي ــت إلي ــا توصل آخــر م
هــذا  فــي  العامليــة  املمارســات  أفضــل  علــى  واالطــاع  الذكيــة،  والتطبيقــات 

املجــال.

حكومة الفجيرة تستعرض حكومة الفجيرة تستعرض 
أبرز مشاريعها التقنية في أبرز مشاريعها التقنية في 

““جيتكس جيتكس 20222022””
نحــو  عنــوان"  املشــاركة حتــت  تأتــي   
للفجيــرة"،  الرقمــي  املســتقبل  متكــني 
حيــث اســتعرضت اجلهــات املشــاركة 
التطويريــة  املشــاريع  أبــرز  الفجيــرة 
ملؤسســاتها فــي مجــال التقنيــة الرقميــة 
ــى  ــذكاء االصطناعــي، باإلضافــة إل وال
التــي  الذكيــة  التطبيقــات  أحــدث 
تهــدف إلــى حتســني مســتوى اخلدمــات 

تقدمهــا. التــي  احلكوميــة 
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بــن  محمــد  املهنــدس  الشــيخ  "قــال 
مديــر  الشــرقي  ســيف  بــن  حمــد 
اإللكترونيــة:  الفجيــرة  حكومــة 
تســتعرض حكومــة الفجيــرة مــن خــال  
مشــاركتها فــي احلــدث التقنــي األبــرز 
 2022 علــى مســتوى العالــم جيتكــس 
أبــرز اإلجنــازات واملبــادرات وإطــاق 
عــدد اً مــن املشــاريع واحللــول التقنيــة 
ــات لدعــم مســيرة  ــع التوجه متاشــياً م
التحــول الرقمــي لتعزيــز جــودة احليــاة 

الرقميــة".
حكومــة  مظلــة  حتــت  شــاركت  كمــا 
مــن  كّل  احلــدث  هــذا  فــي  الفجيــرة 
اإللكترونيــة وهيئــة  الفجيــرة  حكومــة 
ومطــار  واإلعــام  للثقافــة  الفجيــرة 
العامــة  والقيــادة  الدولــي  الفجيــرة 
الفجيــرة  وبلديــة  الفجيــرة  لشــرطة 
ــة  ــرة للمــوارد الطبيعي ومؤسســة الفجي
وكذلــك غرفــة جتــارة صناعــة الفجيــرة 
و هيئــة املنطقــة احلــرة وهيئــة الفجيــرة 
إلــى  باإلضافــة  واآلثــار  للســياحة 
الدائــرة املاليــة والفجيــرة للمغامــرات 
بالفجيــرة  البشــرية  املــوارد  ودائــرة 
املناطــق  لتنميــة  الفجيــرة  ومؤسســة 
اجلغرافيــة  املعلومــات  نظــم  ومركــز 
دبــا. وبلديــة  للبيئــة  الفجيــرة  وهيئــة 

لقــد أوضحــت احلكومــة االلكترونيــة 
 42 الـــ  الــدورة  فــي  املشــاركة  أن 
كانــت  للتقنيــة  جيتكــس  أســبوع  مــن 
العــام،  هــذا  متميــزة  و  مختلفــة 
دور  علــى  الضــوء  تســليط  مت  حيــث 
جتــاوز  فــي  أهميتهــا  و  التكنولوجيــا 
فــي  األعمــال  اســتمرارية  و  األزمــات 
ــرز  ــف بأب ــب التعري ــى جان ــارة ، إل اإلم
التقنيــات  مجــال  فــي  اإلجنــازات 
تســهيل  فــي  وتســخيرها  احلديثــة، 

احلكوميــة. اخلدمــات  تقــدمي 
الفجيــرة  حكومــة  واســتعرضت 
 "2022 "جيتكــس  فــي  اإللكترونيــة 
أبــرز خططهــا ومشــاريعها احلاليــة و 
املســتقبلية  ضمنهــا؛ مشــروع منصــة 
ــر  ــة موحــدة لكافــة خدمــات دوائ رقمي
دفــع  ومنصــة  الفجيــرة،  حكومــة 
الفجيــرة  حلكومــة  موحــدة  رقميــة 
وكذلــك تعمــل حكومــة الفجيــرة علــى 
مشــروع احلكومــة الاورقيــة حيــث مت 
للمراســات  موحــدة  مبنصــة  البــدء 
دوائــر  جلميــع  واخلارجيــة  الداخليــة 
األرشــفة  ومشــروع  الفجيــرة  حكومــة 
تطبيــق  إطــاق  مت  كمــا  اإللكترونيــة، 
موحــد "كــوادر الفجيــرة" والــذي يُعنــى 
الذاتيــة  الوظيفيــة  بجميــع اخلدمــات 
التــي تخــدم أكثــر مــن 7 آالف موظــف 
دائــرة  و33  الفجيــرة  حكومــة  فــي 
رقميــة  حتتيــة  وبنيــة  اإلمــارة  فــي 
الــذكاء  وتدشــني  التقنيــة،  عاليــة 
شــني  البلــوك  وتقنيــات  االصطناعــي 
للخدمــات احلكوميــة وكذلــك قاعــدة 
بيانــات مركزيــة و متكاملــة ومركزيــة 
أمــن املعلومــات ومركــز اتصــال رقمــي 
املشــاريع  هــذه  تعتبــر  حيــث  موحــد، 
التحــول  متكــني  ركائــز  أهــم  أحــد 
مســاهما  وعنصــرا  لإلمــارة  الرقمــي 
فــي حتقيــق توجهــات حكومــة الفجيــرة 
للمعامــات الاورقيــة،  فتــّم  تعريــف 
ــادرات  ــى اســتراتيجيات ومب ــزّوار عل ال
احلكومــة اإللكترونيــة لتمكــني التحــول 

لإلمــارة. الرقمــي 
اتفاقيــات  توقيــع  املعــرض  خــال  مت 
تعــاون وشــراكات اســتراتيجية أبرزهــا:

اتفاقيــة تعــاون بــني حكومــة الفجيــرة 
ــة مــع. ــة واتصــاالت واتفاقي اإللكتروني

استعرضت 
الجهات المشاركة 

أبرز المشاريع 
التطويرية 

لمؤسساتها

دور التكنولوجيا 
في تجاوز األزمات 

واستمرارية 
األعمال في 

اإلمارة
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ــا بحضــور الشــيخة ناعمــة  شــركة افاي
و  الشــركة،  عــام  مديــر  القاســمي 
نتــورك  شــركة  مــع  اتفاقيــة  توقيــع 
بــن  أحمــد  بحضــور  انترناشــيونال 
ّطــراف الرئيــس اإلقليمــي للشــركة فــي 

اإلمــارات.
للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  وقعــت  كمــا 
واإلعــام وأكادمييــة الفجيــرة للفنــون 
ــر  ــرة تفاهــم بحضــور مدي اجلميلةمذك

الهيئــة ومديــر األكادمييــة .
عــدداً  إطــاق  املعــرض  خــال  مت  و 
ــادرات والتطبيقــات  مــن املشــاريع واملب

أبرزهــا: الذكيــة 
وصناعــة  جتــارة  غرفــة  إطــاق 
الفجيــرة خــال مشــاركتها فــي معــرض 
"جيتكــس جلوبــال 2022"، ضمــن جنــاح 
الفجيــرة  "خارطــة  الفجيــرة،  حكومــة 

لألعمــال".
إلكترونيــة  منصــة  أطلقــت  كمــا 
الرخــص  مؤشــرات  بعــرض  خاصــة 
ــة وتوزيعهــا فــي مناطــق إمــارة  التجاري
التجاريــة  األنشــطة  حســب  الفجيــرة 

واملهنيــة. واالقتصاديــة 
للبيئــة،  الفجيــرة  هيئــة  وأطلقــت 
مراقبــة  علــى  يعمــل  ذكيــاً،  تطبيقــاً 
آنــي،  بشــكل  البحريــة  امليــاه  جــودة 
علــى  تطــرأ  تغيــرات  أي  وماحظــة 
وحــاالت  األحمــر  كاملــّد  امليــاه  جــودة 

الطحالــب. منــو 
بشــكل  يعنــى  اجلديــد،  والتطبيــق 
أساســي فــي مراقبــة البيئــة البحريــة 
وجــودة امليــاه البحريــة فــي الفجيــرة، 
حيــث يقــدم تقوميــاً للتغيــرات القصيرة 
امليــاه،  نوعيــة  علــى  املــدى  والبعيــدة 
للجهــات  الازمــة  البيانــات  ويوفــر 

البحريــة. امليــاه  بجــودة  املعنيــة 
والعقــود  املورديــن  منصــة  إطــاق  مت 
ــة  ــرة املالي ــل الدائ واملشــتريات  مــن قب

الفجيــرة. بحكومــة 
العمليــات  لتعزيــز  موحــدة  منصــة 

الفجيــرة. بحكومــة  الشــرائية 
فــي  األولــى  مشــاركتها  وخــال 
الفجيــرة  هيئــة  أطلقــت  املعــرض، 
"املــورث"  تطبيــق  واإلعــام  للثقافــة 
حيــث  تراثــي  هــو  مــا  بــكل  املعنــي 
بجميــع  اإلماراتــي  املــوروث  يتنــاول 
شــرائح  جميــع  مســتهدفاً  تفاصيلــه 
مــا  حــول  الضــوء  مســلطاً  املجتمــع، 
للجيــل  القــدمي  اجليــل  مــن  يُــوَرّث 
اجلديــد، كمــا تســتعرض الهيئــة تطبيــق 
حســاب "الــدرور" الــذي يتــم مــن خالــه 
التعريــف بتقــومي الــدرور ويســاهم فــي 

ومــا  الفجيــرة  إمــارة  ســكان  تعريــف 
ــى أنســب األوقــات للزراعــة  ــا عل حوله
املتغيــرات  وكذلــك  الثمــار،  وجنــي 
وأنســب  وأمطــار  ريــاح  مــن  املناخيــة 

الصيــد. أوقــات 
املــوارد  دائــرة  شــاركت  جهتهــا،  مــن 
بجهــاز  الفجيــرة،  بحكومــة  البشــرية 
العالــم  وقاعــة  اآللــي  الروبــوت 
الــذي  مــوارد،  وتطبيــق  االفتراضــي 
يتيــح الفرصــة للمتعاملــني االســتفادة 
شــواغر  مــن  املتاحــة  اخلدمــات  مــن 
علــى  واالطــاع  تدريبيــة،  وبرامــج 
بهــدف  وذلــك  الدائــرة،  خدمــات 
االرتقــاء بخدماتهــا وخلــق بيئــات عمــل 
احلكومــي. بــاألداء  لارتقــاء  مبتكــرة 
ــه أســبوع  ــذي حقق ــر ال ــع منــو التأثي م
الصعيــد  علــى  للتكنولوجيــا  جيتكــس 
هــذا  احلــدث  اســتقبل  العاملــي، 
العــام أكثــر مــن 4100 جهــة عارضــة 
تعــرض  العالــم  دول  مختلــف  مــن 
تكنولوجياتهــا للمــرة األولــى. وشــملت 
مــن  ألكثــر  مؤمتــرات  جيتكــس  أيــام 
126 متحدثــاً و230 جلســة مــع خبــراء 
تشــمل  رئيســية  قطاعــات   8 مــن 
واملــدن  والتجزئــة  الصحــة  قطاعــات 
واخلدمــات  والنقــل  واملاليــة  الذكيــة 
والتســويق  والتعليــم  اللوجســتية 

لرقمــي. ا
الهائــل  للنجــاح  واســتكماالً  أخيــراً 
الــذي حققــه احلــدث العــام املاضــي، 
الفجيــرة  حكومــة  منصــة  شــهدت 
توقيــع  7 اتفاقيــات تعــاون وشــراكات 
اســتراتيجية و 4 إطاقــات لتطبيقــات 
ذكيــة ومشــاريع  مبــادرات  وحضــور 

أكثــر مــن ألفــي زائــر للمنصــة.
المصدر: الحكومة اإللكترونيةالمصدر: الحكومة اإللكترونية
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الغافــة مــن األشــجار الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، حتمــل قيمــة عظيمــة وإرثــا غيــر 
ــا. احتفــت  ــد حتــت ظلّه مــادي يتوارثــه األبنــاء عــن آبائهــم، يســرد قصًصــا مــن مــاض تليــد ُخلّ
الدولــة بشــجرة الغــاف ورّســختها كرمــز مــن رمــوز الدولــة، حيــث مّثلــت شــعار الدولــة لعــام 2019 
ــد فــي  ــة وبالتحدي ــّل قيمــة هــذه الشــجرة املبارك ــم تق ــرة ل ــمي "عــام التســامح". وفــي الفجي ُس
منطقــة ســكمكم، أِلفــت النســاء قدميــاً هــذه الشــجرة وكانــت خيــر مســتظِل ومســتراح لهــن بعــد 
إمتــام مهامهــن اليوميــة، أطلقــن عليهــا "غافــة البراقــع" يعــود عمرهــا ملــا فــوق الســبعني عامــاً، 
شــجرة معمــرة ذات طــول فــارع شــكلت شــبكة وصــل بــني نســاء املنطقــة آنــذاك، كّن يجلســن حتت 
ظلهــا ويتجاذبــن حلــو احلديــث واألخبــار، وكان ســبب تســميتها بذلــك االســم يرجــع إلــى تعليقهــن 

للبراقــع علــى أغصــان الغافــة. 

غافة البراقعغافة البراقع
أسرة التحرير
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عمــان  خلليــج  املفتوحــة  امليــاه  علــى  املطــّل  اجلغرافــي  املوقــع  اســتراتيجية 
واحمليــط الهنــدي خــارج مضيــق هرمــز، أكســب إمــارة الفجيــرة- رئــة دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة- امتيــازا ومتّيــزا؛ لتغــدو ممــّرا عامليــا ذا مكانــة، 
لًة حلقــة وصــل وتواصــل بــني  ومركــزا هامــا علــى طــرق الّتجــارة الّدولّيــة، ُمَشــكِّ

دول اجلزيــرة العربيــة وأفريقيــا وآســيا.

منطقة الفجيرة منطقة الفجيرة 
للصناعة البترولية للصناعة البترولية 

)فوز(.. )فوز(.. 
بنية تحتية نابضة ومالذ لسوق مخزونات النفط العالميبنية تحتية نابضة ومالذ لسوق مخزونات النفط العالمي

متفــّردة بهــذا املوقــع، حيــث أصبحــت 
ثــاث  أهــم  إحــدى  الفجيــرة  إمــارة 
الســفن  لتزويــد  العالــم  فــي  مناطــق 
بنيتهــا  خــال  مــن  لة  ُمَشــكِّ بالوقــود، 
أساســياً  ممكنــاً  املتطــّورة،  الّتحتّيــة 
مرتكــزا  الدولــة،  القتصــاد  داعمــاً 
واســتراتيجيات،  ســديدة  رؤى  علــى 
الســمو  صاحــب  دعائمهــا  أرســى 

العدد 36 -  نوفمبر  302022



الفجيرة إحدى 
أهم ثالث 

مناطق في 
العالم لتزويد 

السفن بالوقود 

الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
حاكــم  األعلــى  املجلــس  عضــو 
بحكمــة  اهلل،  حفظــه  الفجيــرة، 

املســتقبل. تستشــرف 
وفــي ظــّل مــا تشــهده مــن توّســعات 
الفجيــرة  إمــارة  غــدت  اقتصاديــة، 
الطموحــات  لتحقيــق  رئيًســا  عصًبــا 
املتناميــة فــي مجــال جتــارة الطاقــة 
حتتّيــة  بنيــة  خــال  مــن  عامليــاً 
متطــّورة حديثــة ومتجــّددة، تســتقطب 
العامليــة  االســتثمارية  املشــاريع 
يجعلهــا  مــا  املنطقــة؛  إلــى  كبوابــة 
ــن وتســويق  ــزاً اســتراتيجياً لتخزي مرك
وعلــى  الدولــة  فــي  النفــط  وجتــارة 
وآســيا  األوســط  الشــرق  مســتوى 
علــى  اإلمــارة  يضــع  كمــا  وأفريقيــا، 

اجلديــد. احلريــر  طريــق 
حجــزت الفجيــرة مكانــة متميــزة علــى 
قائمــة محــاور تخزيــن النفــط العامليــة 
وســنغافورة  هيوســن  جانــب  إلــى 
فــي  وأمســتردام-روتردام-أنتويرب 
تقديــرات  تشــير  حيــث  أوروبــا، 

اخلبــراء إلــى أن اإلمــارة فــي طريقهــا 
ظــّل  فــي  عامليــاً،  األول  املركــز  إلــى 
واخلطــط  والتوســعات  املشــاريع 

بتنفيذهــا. تقــوم  التــي  املســتقبلية 
ويُعــّد مينــاء الفجيــرة البحــري الّدولــي 
للدولــة،  الشــرقي  الســاحل  علــى 
والــذي يتمتــع مبوقــع جغرافــي متميــز 
والتجــارة  النقــل  خطــوط  قلــب  فــي 
ــاره أحــد أهــم املنافــذ  ــني باعتب العاملي
االســتراتيجية خــارج مضيــق هرمــز، 
مركــزا عامليــا لتجــارة الطاقــة بوصفــه 
الســفن  لتزويــد  مركــز  أكبــر  ثانــي 
بالوقــود علــى مســتوى العالــم، واألول 
فــي ســعة التخزيــن التجاريــة. حيــث 
التخزينيــة  القــدرة  تعزيــز  يتيــح 
مــن  مزيــداً  الفجيــرة،  فــي  للنفــط 
املرونــة وســرعة االســتجابة ملختلــف 

املتغّيــرات.
إلمــارة  الكبــرى  األهميــة  وتبــرز 
الفجيــرة ومينائهــا العمــاق فــي ســوق 
مخزونــات النفــط العاملــي، مــن خــال 
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تنافــس كبــرى شــركات التوزيــع علــى 
تخزيــن كميــات كبيــرة فــي الفجيــرة، 
حتســبا لتقلبــات األســعار الناجتــة عــن 

الطارئــة. اجليوسياســية  الظــروف 
الــذي  الصاروخــي  الصعــود  أن  كمــا 
البحــري،  الفجيــرة  مينــاء  ســّجله 
مــن  قياســية  فتــرة  وخــال  مّكنــه 
املوانــئ  مــن  الكثيــر  علــى  الّتفــّوق 
العديــدة  التنافســية  العامليــة مبزايــاه 
التــي عــززت مكانتــه كمقصــد عاملــي 
فحجــم  بالوقــود؛  الســفن  لتمويــن 
النمــو الضخــم فــي أعمالــه وأنشــطته، 
لصاحلــه  تغييريــا  دورا  يلعــب  قــد 
املينــاء  ملكانــة  العامليــة  املعادلــة  فــي 

. ملســتقبلية ا
فــي العــام 2011، ومبوجــب مرســوم 
أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس 
حفظــه  الفجيــرة،  حاكــم  األعلــى 
الفجيــرة  منطقــة  تأســيس  مّت  اهلل، 
لتمتلــك  فــوز؛  البتروليــة  للصناعــة 
حتتيــة  بُنيــة  الفجيــرة  إمــارة  بذلــك 

عامليــا.  متفوقــة  مبزايــا 
البتروليــة  الفجيــرة  منطقــة  تُعنــى 
ومنتجاتــه  البتــرول  شــؤون  بكافــة 
مبــا  الهيدروكربونيــة،  والصناعــات 
والغــاز،  النفــط  صناعــات  فيهــا 
التحتيــة  البنيــة  توفيرهــا  بجانــب 
واخلدمــات  واملبانــي  واملنشــآت 
محققــة  للمســتثمرين؛  اإلداريــة 
خــال الســنوات املاضيــة منــوا كبيــرا 
فــي املشــاريع االســتثمارية البتروليــة 
اســتراتيجية  خطتهــا  خــال  مــن 
دراســات  علــى  واملرتكــزة  األبعــاد 
العاملــي  للمشــهد  ومعمقــة  دقيقــة 
ألســواق الطاقــة، لتصبــح بذلــك مــن 

أهــم املناطــق البتروليــة فــي صناعــة 
ــر  ــق احلري ــى طري ــن النفــط عل وتخزي

اجلديــد.
قبــل  مــن  الطلــب  لزيــادة  ونظــراً 
العامليــة لاســتثمار فيهــا،  الشــركات 
خدمــات  مــن  توفــره  مــا  ظــل  فــي 
وغيرهــا،  البتروليــة  القطاعــات  فــي 
ــة فــي  ــرة البترولي تظــل منطقــة الفجي
ــوم  ــرى، فهــي الي عــني التوســعات الكب
متتــد علــى مســاحة إجماليــة لــألرض 
متــراً  كيلــو   15 نحــو  إلــى  تصــل 
البحــري  الفجيــرة  مربعــاً مــن مينــاء 
حتــى مشــارف منطقــة القرّيــة علــى 
لتلبيــة  للفجيــرة  الســاحلي  اخلــط 
للشــركات  املتزايــدة  االحتياجــات 
وجــذب املشــروعات اجلديــدة، التــي 
البتروكيماويــة  الصناعــات  تشــمل 
الطبيعــي  الغــاز  وتصديــر  واســتيراد 
التكميليــة  والصناعــات  املســال 

النفــط.  لصناعــة  الداعمــة 
للصناعــة  الفجيــرة  منطقــة  وتوفــر 
البتروليــة )فــوز( خاصيــة الربــط بــني 
مجــال  فــي  االســتثمارية  الشــركات 
غيــر  وتخزينــه،  ومشــتقاته  النفــط 
النظيــرة،  املناطــق  فــي  املتواجــدة 
للتبــادل  واملــال  الوقــت  مّدخــرة 
ممــا  الشــركات  بــني  االســتثماري 
ــة دســمة للمســتثمرين  ــا قبل ــل منه جع

القطــاع. فــي  العامليــني 
وبالنظــر إلــى الــدور الهــام الــذي تلعبــه 
منشــآت التخزيــن فــي ســوق اخلدمات 
تســعى  التنافســية،  شــديد  النفطيــة 
بنيتهــا  لتحديــث  النفــط،  شــركات 
التخزينيــة  الســعة  وزيــادة  التحتيــة 
ارتفــاع  علــى  رهــان  فــي  لديهــا، 
ــه  ــداول النفــط وتخزين ــى ت ــب عل الطل

ــة  ــز النفطــي بدول ــرة، املرك فــي الفجي
املتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 

ففــي ســبتمبر 2021، افتتحــت شــركة 
بــروج لاســتثمارات البتروليــة والغــاز، 
املرحلــة الثانيــة التــي أسســت لتخزيــن 
املشــتقات النفطيــة، بطاقــة اســتيعابية 
بحيــث  مكعــب  متــر  ألــف   600 تبلــغ 
تصــل طاقــة التخزيــن الكليــة للشــركة 
مليــون متــر مكعــب مــن النفــط اخلــام 
واملشــتقات النفطيــة فــي فــوز خــال 

املرحلتــني األولــى والثانيــة معــاً. 
املخــزون  حجــم  وتتبــع  ولرصــد 
ثــورة  علــى  فــوز  تعتمــد  النفطــي، 
وقامــت  العامليــة.  تشــني  البلــوك 
ملعلومــات  الفجيــرة  جلنــة  بتأســيس 
قامــت  والتــي   FEDCOM الطاقــة 
أنــد  إس  شــركة  بتعيــني  بدورهــا 
أحــد   PLATTS،باتــس جلوبــال  بــي 
املســتقلني  املعلومــات  مــزودي  أكبــر 
فــي  والــرواد  العالــم  مســتوى  علــى 
مؤشــرات  وإدارة  تأســيس  مجــال 
كخطــوة  ومشــتقاته،  النفــط  أســعار 
تســعيري  مؤشــر  إنشــاء  نحــو  أولــى 
تطلعــاٍت  وســط  باملنطقــة،  خــاص 
الفجيــرة  فيهــا  متّثــل  أْن  علــى 
اخلــام  للنفــط  التســعيري  املؤشــر 
مبنطقــة  والغــاز  والبتروكيماويــات 

األوســط. الشــرق 
والنمــاء  التطــور  مســيرة  ومتتــد 
إلــى  الفجيــرة  فــي  النفــط  لســوق 
ســنوات مــن التخطيــط والبنــاء، مــّر 
خالهــا مبحطــات تطويريــة تراكميــة، 
يعكــس أحــد أوجههــا مشــروع اللؤلــؤة 
املتمثــل  بيــرل  بــاك  أو  الســوداء 
فوبــاك  شــركة  خزانــات  بربــط 
املــواد  مناولــة  مبنظومــة  هورايــزن 
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موفــرا  الفجيــرة،  مبينــاء  النفطيــة 
ملنظومــة  متميــزة  لوجســتية  مرونــة 
النفطيــة  املــواد  ومناولــة  التخزيــن 
لقطــاع  تنافســية  مبيــزات  باملينــاء، 
التخزيــن والنقــل عبــر أطــول شــبكة 
جديــدة  رحلــة  معــه  لتبــدأ  أنابيــب، 

الوقــت. ذلــك  فــي  اخلــام  للنفــط 
ــرة للصناعــات  ودشــنت منطقــة الفجي
ناقــات  رصيــف   VLCC-1 البتروليــة 
النفــط العماقــة الــذي أصبــح محــط 
أنظــار الشــركات العامليــة فــي مجــال 

اســتثمارات النفــط ومشــتقاته.
االســتجابة  خدمــات  فــوز  وتوفــر 
اتفــاق  مذكــرة  مبوجــب  للطــوارئ، 
كل  مــع  مبرمــة  ســنوات  عشــر  ملــدة 
ــي  ــرول أبوظب ــة وشــركة بت مــن جاهزي
وإدارة  لتأســيس  )أدنــوك(،  الوطنيــة 
وتشــغيل مركــز خدمــة متكامــل إلدارة 
املنطقــة،  فــي  واالســتجابة  الطــوارئ 
واالســتجابة  االســتعداد  يعــزز  ممــا 
للطــوارئ لضمــان اســتمرار العمليــات 

بساســة.
وحتــرص منطقــة الفجيــرة للصناعــة 

ــى  ــم ملتق ــى تنظي ــوز( عل ــة )ف البترولي
بالوقــود،  للتــزود  الدولــي  الفجيــرة 
مــن  نخبــة  يضــم  الــذي  فوجكــون، 
مــّوردي  مــن  واملتخصصــني  اخلبــراء 
الســفن  ومــزودي  ومشــتقاته  الوقــود 
بالوقــود ومشــغلي احملطــات ومعامــل 
ــر ومــاك الســفن مــن مختلــف  التكري
علــى  الضــوء  لتســليط  العالــم،  دول 
وإيجــاد  القطــاع  جوانــب  مختلــف 
ــي قــد تواجهــه  ــات الت ــول للتحدي احلل

مــن خــال هــذا التجمــع الضخــم.
تلعــب  عامليــة،  منطقــة  بوصفهــا 
الفجيــرة للصناعــة البتروليــة )فــوز(، 
دورا محوريــا فــي جعــل اإلمــارة مركــزاً 
اســتراتيجياً لتخزيــن وتســويق وجتــارة 
النفــط، لتصبــح نقطــة عبــور رئيســة 
علــى الطريــق التجــاري العاملــي فــي 

مجــال النفــط والطاقــة.. 
وتتواصــل مســيرة التنميــة والنماء. 

توفر "فوز" 
خاصية الربط 

بي�ن الشركات 
االستثمارية في 

مجال النفط 
ومشتقاته 

وتخزين�ه 

المصدر: تلفزيون الفجيرةالمصدر: تلفزيون الفجيرة
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ــة املتحــدة،  ــارات العربي ــة االم ــى الســاحل الشــرقي لدول ــرة  عل ــارة الفجي ــع م تق
ــا مــن  ــد عرضه ــم وميت ــال احلجــر بطــول 700ك ــا سلســلة مقّوســة مــن جب تقابله
50 إلــى 130كلــم - هــذه املســاحة الشاســعة مــن املرتفعــات تضــم العديــد مــن 
مســتجمعات امليــاه واحــواض الصــرف وجــداول امليــاه الطبيعيــة والينابيــع والعيــون 
التــي كانــت ومــا زالــت تضــخ احليــاه ألرض الفجيــرة  وأحــواض تصريــف ميــاه 
األمطــار فــي الفجيــرة 37 حوضــاً وهــي مناطــق منخفضــة تتجمــع بهــا االمطــار 
عنــد الهطــول كمــا يوجــد حوالــي 42 ســًدا بســعات مختلفــة تبــدأ مــن 50000 متــراً 
مكعبــاً  إلــى أكثــر مــن 10 مايــني متــراً مكعبــاً موزعــة فــي جميــع أنحــاء الوديــان 
ــن  ــد م ــرة بوجــود العدي ــارة الفجي ــاز ام ــا متت ــة، كم الرئيســية واجلــداول الطبيعي
عيــون امليــاه املعدنيــة والكبريتيــة مقصــداً لزّواراالســتجمام والعــاج مثــل عــني 
مضــب، عــني الغمــور، عــني الوريعــة وعــني ظاهــر الصفــوة وعــني زكــت، وفيهــا 

ــة. ــل واحــة مســافي، وواحــة البثن ــة مث واحــات طبيعي
 إلمــارة الفجيــرة عيــون، ينابيــع،  ومناطــق محميــة نظــراً ألهميتهــا املائيــة وحلفــظ 
اخلــزان الطبيعــيّ للميــاه هنــاك أربعــة مواقــع فــي اإلمــارة مهمــة بيئيــاً  نظرا جلودة 
اخلــزان اجلوفــيّ  للميــاه :  )حفيــة، أحفــرة، زحلــة وغــوب(، إال ان فــي يومنــا هــذا 
ــت  فيهــا امليــاه اجلوفيــة فــي املــزارع الســاحلية حيــث  هنــاك مناطــق عديــدة  جفَّ

المورد المائي في المورد المائي في 
إمارة الفجيرةإمارة الفجيرة

فاطمة الحنطوبي 
 رئيس قسم حماية البيئة والمحميات  رئيس قسم حماية البيئة والمحميات 

هيئة البيئة الفجيرةهيئة البيئة الفجيرة

نافذة على الفجيرة 
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وصلــت امللوحــة بهــا الــى حــد كبيــر مــا 
اّدى الــى تدهــور التربــة الزراعيــة .

امــارة  فــي  املائــي  املــورد  يتعــرض 
الفجيــرة الــى النضــوب وزيــادة امللوحــة 
وتدهــور اجلــودة  امــا امليــاه الســطحية 
فــي الوديــان علــى الرغــم مــن وجــود 
قنــوات الــوادي إاّل  انــه مــازال هنــاك 
مخاطــر  تهــّدد امليــاه الســطحية فــي 
الوديــان التــي تُنــِذر بحــدوث فيضانــات 
ــة  ــاه اجلوفي ــة. إن مســتويات املي مفاجئ
تُعتَبَــر ُمنحــِدَرة عبــر الزمــن ممــا يفســر 
متلــح املــزارع الســاحلية فــي االمــارة. 
يرجــع  اجلوفيــة  امليــاه  اســتنذاف  إن 
بشــكل رئيســي إلــى زيــادة ضــخ امليــاه 
اجلوفيــة لألغــراض املنزليــة والزراعيــة 
وغيرهــا  ألّن   التعويــض الطبيعــي مــن 
ــة  ــني تغذي ــوازن ب األمطــار ال يحقــق الت
امليــاه اجلوفيــة ومــا هــو مســتخرجاً مــن 
ميــاه ممــا ينتــج عنــه كثيــر مــن املخاطــر 
وانخفــاض  النضــوب  عــن  ناهيــك 
املنســوب وتلــّوث امليــاه نظــراً الختاطها 

بامليــاه املاحلــة. 
النخيــل  اشــجار  مــوت  اليــْوم   نشــهد 
الضــخ  ألن  النباتــي  الغطــاء  وتراجــع 
املفرط  للمياه اجلوفية تســبب بتســّرب 
امليــاه املاحلــة فــي اجلــزء اجلنوبــي مــن 
منطقة الساحل الشرقي . إّن  اجلفاف 
الســائد ونــدرة هطــول األمطــار يعمــان  
علــى تقليــل تغذيــة امليــاه اجلوفيــة. مــا  
ــاه املتضــررة  ــى تداخــل املي ــؤّدي إل مــا ي
امليــاه  قــي  العميقــة  الطبقــات  نحــو 
اجلوفيــة حيــث ميكــن تقســيم طبقــة 
امليــاه اجلوفيــة الشــرقية فــي الدولــة   
شــرقية  عذبــة  ميــاه  منطقــة  إلــى 
)TDS 1000 مجــم / لتــر( ، ومنطقــة 
ــواد  ــراوح امل ــاه متوســطة امللوحــة )تت مي
ــني 1000 و 10،000  ــة ب ــة الذائب الصلب
مجــم / لتــر( ومنطقــة ماحلــة غربيــة 
 / ملغــم   TDS 10000( امليــاه  منطقــة 
ــع  ــول : "إن جمي ــن الق ــك ميك ــر( كذل لت
األحــواض اجلوفيــة للميــاه في الســاحل 
الشــرقي عرضــة لتداخــل امليــاه املاحلــة 

ــم  ــذا جــاء تنظي بســبب االســتنذاف." ل
اســتخدام املــورد املائــي الطبيعــي فــي 
األميــري  املرســوم   - الفجيــرة  امــارة 
ــم  ــم )2( -ســنة 2011 - شــأن تنظي رق
اســتخراج امليــاه اجلوفيــة وحمايتهــا فــي 
ــرة الــذي ينظــم اســتخدام  إمــارة الفجي
التجاريــة  األنشــطة  قبــل  مــن  امليــاه 
بكافــة أشــكالها وأســاليبها وحظــر كافــة 
املمارســات التــي تــؤدي إلــى اســتنذاف 

هــذا املــورد الطبيعــي.
القوانــني  جميــع  املرســوم  حــدد  كمــا 
كافــة  بهــا  تعمــل  التــي  والتشــريعات 
اإلدارات املعنيــة بشــؤون البيئــة، ومنــع 
حفــر أي بئــر فــي اإلمــارة الســتخراج 
علــى  احلصــول  دون  اجلوفيــة  امليــاه 

مســبق. تصريــح 
ومواردهــا،  البيئــة  علــى  احلفــاظ  إّن 
الــذي  فاملــورد  فــرد  كل  علــى  واجــب 
متتلكــه هــو هبــة مــن اهلل لنــا ولألجيــال  

القادمــة.
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حروف و ثقافة

انطاًقــا مــن حــرص املغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، " رحمــه 
ــه الفــّذة، بتخليــد ذكــرى شــهداء الوطــن األبــرار الذيــن  ــا مــن رؤيت اهلل"، وانطاًق
جــادوا بأرواحهــم الطاهــرة تأديــة للواجــب الوطنــي، أمــر صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، بإنشــاء واحــة الكرامــة التــي مّت افتتاحهــا رســمياً فــي 
ــزاز بالبطــوالت  ــي الفخــر واالعت ــر 2016، كصــرح يجســد أســمى معان 30 نوفمب
ــا ملــا قّدمــوه مــن تضحيــات وبــذل، فــي ســبيل  املشــرفة لشــهداء الوطــن، وعرفاًن

ــه. ــًة ملكتســباته ومنجزات ــه، وحماي ــى أمــن الوطــن وكرامت احلفــاظ عل
يتولــى مكتــب شــؤون أســر الشــهداء بديــوان ولــي عهــد أبوظبي إدارة واحــة الكرامة 
واإلشــراف عليهــا ومتابعــة اخلطــط والبرامــج الازمــة بالتنســيق مــع اجلهــات 
واملؤسســات املعنيــة فــي الدولــة لتشــييد هــذا املَْعلـَـم الوطنــي، وتُعــّد واحــة الكرامــة 
الوجهــة األمثــل التــي تُعنــى بتعريــف اجلمهــور بالشــهداء مــن خــال التجــول فــي 

أرجائهــا واكتشــاف القصــص البطوليــة خلــف استشــهاد بواســل اإلمــارات.
الّتسمّية

لقــد مّت اعتمــاد اســم "واحــة الكرامــة" مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان رعــاه اهلل، فــي مســاٍع لربــط احلاضــر باملاضــي، فــي إشــارة إلــى 
االرتبــاط الوثيــق باملاضــي الــذي يّتســم باألصالــة، واســتحضاره بشــكل منفــرد 
ــة الســائدة  ــكازاً مــن البيئ ــة ارت ــي كلمــة واحــة فــي املقدم ــث تأت ــاد. حي عــن املعت
ــارة عــن واحــات خضــراء جتــري مــن  ــي كانــت فــي املاضــي عب فــي اإلمــارات الت

"الكرامــة"، تكرميــاً  رفيــع  األفــاج. ودمجهــا مبســمى  خالهــا 
ألرواح جــادت بالعطــاء فاســتحقت أفضــل التكــرمي.

املوقع
مت اإلعــان عــن املوقــع رســمياً فــي العــام 2015 حيــث 

مقابــل  حيويــة  منطقــة  فــي  الكرامــة  واحــة  تقــع 

واحة الكرامةواحة الكرامة
ــة  ــد الكبيــر مــن ناحي جامــع الشــيخ زاي
ــة األخــرى  ــن اجله الشــرق، ويحدهــا م
ــوات املســلحة  ــة للق ــادة العام ــر القي مق

الدفــاع. ووزارة 
التصميم

مّت اإلعان عن مســابقة أفضل تصميم 
يحاكــي رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ 
رحمــه   - نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة 
آنــذاك  املســابقة  فــي  وشــارك  اهلل، 
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تتربع واحة 
الكرامة على 

مساحة 
46000 متر 

مربع

أحــد أبــرز املصممــني املشــهورين عامليــاً 
أصحــاب اخللفيــات الفنيــة واملعماريــة. 
تصميــم  علــى  االختيــار  وقــع  حيــث 
الفنــان البريطانــي إدريــس خــان، الــذي 
قــدم أفضــل تصميــم يجســد أواصــر 
الوحــدة والتاحــم فــي نصــب الشــهيد. 
وفــي شــهر مــارس مــن العــام نفســه، مت 
البــدء فــي بنــاء مشــروع واحــة الكرامــة، 

ــزة. ــرة وجي ــه خــال فت ــاء من واالنته
مراحل البناء

مســاحة  علــى  الكرامــة  واحــة  تتربــع 
فــي  تشــمل  مربعــاً،  متــراً    46000
وخارجيــة  داخليــة  محطــات  أرجائهــا 
وتضــم  الواحــة،  طــول  علــى  ممتــدة 

علــى امتدادهــا، مركــز الــزوار، وميــدان 
وجنــاح  الشــهيد،  ونصــب  الفخــر، 
أخــرى. مصاحبــة  وَمرافــق  الشــرف 

أقسام الواحة
مركز الزوار

األولــى  احملطــة  الــزوار  مركــز  يعتبــر 
يقــدم  حيــث  الكرامــة،  واحــة  فــي 
تتضمــن  متميــزة  تفاعليــة  جتربــة 
معلومــات وافيــة يســتطيع مــن خالهــا 
الزائــر التعــرف علــى كافــة املعلومــات 
واحلقائــق املتعلقــة بأقســام الواحــة مــن 
خــال التنقــل بــني صــاالت العــرض فــي 

املركــز.
يتكــون املركــز مــن أربــع صــاالت عــرض 
منهــا  كل  ويحتــوي  مختلفــة، 
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حروف و ثقافة

كمــا  متنوعــة،  أنشــطة  علــى 
الــذي  الــزوار  يضــم ســجل 
ــه يســتطيع الزائــر  مــن خال
التعبيــر عــن مشــاعره جتــاه 
أبطــال الوطــن، والتعــرف علــى 
أهــم الشــخصيات البــارزة 
بزيــارة  قامــت  التــي 
واحــة الكرامــة مــن شــتى 
دول العالــم. كمــا يتوفــر 
فــي املركــز ركــن خــاص 
لبيــع الهدايــا التذكاريــة 
إلــى  ريعهــا  يعــود  التــي 
األحمــر  الهــال  هيئــة 

اإلماراتــي.
ميدان الفخر

الفخــر  ميــدان  يعتبــر 
فــي  الثانيــة  احملطــة 
يحتــل  الكرامــة،  واحــة 
والتــي  األكبــر  املســاحة 
ــراً  ــغ حوالــي 4000 مت تبل
مــن  بــه  يحيــط  مربعــاً. 
ــة األطــراف مدرجــات تتســع  كاف
اســتخدام  ومّت  شــخصاً،   1200 إلــى 
احلجــر اجليــري الرملــي فــي تغطيــة 

واملدرجــات. امليــدان  أرضيــة 
مســاحة  بوجــود  امليــدان  يتميــز  كمــا 
مائيــة انعكاســية تقــع فــي املنتصــف، 
ــا  ــاً يصــل عمقه تتخــذ شــكًا دائري
جتمــع  حيــث  مليمتــراً،   2 إلــى 
انعــكاس كّل مــن نصــب الشــهيد 
وجامــع الشــيخ زايــد الكبيــر 
الــذي يقع فــي اجلهة املقابلة 
لواحــة الكرامــة فــي صــورة 
واحــدة محاذيــة لنصــب 
الشــهيد لتعطــي منظراً 
ــاً. يوجــد أيضــاً  خاب

شــاالً مائيــاً جانبيــاً يقــع قبالــة الشــارع 
العــام، يضفــي جماليــة ورونقــاً مليــدان 
الفخــر ويضفــي عليــه جــّواً  مــن الهــدوء 

والســام.
نصب الشهيد

يشــكل هــذا لنصــب اجلــزء األهــم مــن 
ثالــث  يعتبــر  حيــث  الكرامــة،  واحــة 
اخلارجيــة  احملطــات  مــن  محطــة 
للواحــة.  قــام بتصميمه الفنان  "إدريس 
خــان." حيــث يتكــون النصــب مــن 31 
لوحــاً مــن األلــواح املكســوة باأللومنيــوم 
يســتند كل منهــا علــى اآلخــر فــي داللــة 
أســمى  إلــى  ترمــز  وفعليــة  تصويريــة 
والتكاتــف  والتاحــم  الوحــدة  معانــي 
بــني القيــادة والشــعب. كمــا تتميــز تلــك 
شــعرية  ومقتطفــات  بنقــوش  األلــواح 
وأقــوال حكيمــة لقــادة دولــة اإلمــارات، 
ُكتبــت لتســّطر بســالة وشــهامة شــهداء 

الوطــن البواســل.
متتــزج األبيــات الشــعرية واالقتباســات 
مبشــاعر مــن الفخــر واالعتــزاز نُقشــت 
علــى جميــع ألــواح نصــب الشــهيد، منهــا 
املؤســس  للوالــد  شــعرية  مقتطفــات 
ــن  ــد ب ــإذن اهلل الشــيخ زاي ــه ب املغفــور ل
ثــراه"  اهلل  "طيــب  نهيــان  آل  ســلطان 
علــى اللوحــني األماميــني للنصــب، بينما 
ــد  ــواح نقوشــاً  لقصائ ــة األل ــل بقي حتم
وأقــواالً لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
ــى  ــان، "رحمــه اهلل"، إل ــد آل نهي ــن زاي ب
جانــب اقتباســات مــن صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
اهلل"  رعــاه   " دبــي  حاكــم  الــوزراء 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  وصاحــب 
ــد  ــة القائ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي زاي
األعلــى للقــوات املســلحة "رعــاه اهلل".
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يشكل نصب 
الشهيد 

الجزء األهم 
في واحة 

الكرامة 

فــي نهايــة األلــواح جنــد  لوحــاً أفقّيــاً  
يســمى  األعمــدة،  كافــة  تســتند عليــه 
"لــوح القســم."  يرمــز إلــى جنود الوطن. 
بحيــث يعكــس العاقــة التضامنيــة بــني 
ــا  ــاة الوطــن، كم ــادة والشــعب وحم القي
ــع  ــوالء التاب ــوح وجــود قســم ال ــز الل ميي
اإلمــارات،  لدولــة  املســلحة  للقــوات 

محفــوراً علــى امتــداده.
جناح الشرف

تنتهــي الرحلــة عنــد جنــاح الشــرف وهــو 
آخــر محطــات واحــة الكرامــة والــذي 
الفاحتــة  ســورة  ميينــه  علــى  نقشــت 
ــواح،  ويغطــى ســقف اجلنــاح بثمانيــة أل
ســبعة منهــا ترمــز إلــى إمــارات الدولــة 
الثامــن  اللــوح  ميثــل  بينمــا  الســبعة. 
شــهداء اإلمــارات.- مت نقــش جــزء مــن 
ســورة آل عمــران فــي األلــواح العليــا 

للجنــاح-. 
جميــع  علــى  الشــرف  جنــاح  يحتــوي 
أســماء الشــهداء، نُِقَشــت علــى ألــواح 
اآلليــات  هيــاكل  قطــع  مــن  ُشــّكلت 

املســلحة  للقــوات  التابعــة  احلربيــة 
مهمــات  فــي  اســتخدمت  اإلماراتيــة، 
بطريقــة  تدويرهــا  إعــادة  ومّت  ســابقة 
أحجــام  إلــى  قطعــت  حيــث  مبتكــرة، 
فــي دولــة  متوســطة احلجــم صهــرت 
اإلمــارات مــن ثَــمَّ  أرســلت إلــى الصــني 
نقــش  أعمــال  بقيــة  لتتــم  واســتراليا، 
تشــكيلها علــى  بعــد  الشــهداء  أســماء 

ألــواح. هيئــة 
عمــل  بوجــود  الشــرف  جنــاح  متيــز 
منتصــف  فــي  يقــع  زجاجــي  تركيبــي 
ــواح  ــارة عــن ســبعة أل ــاح، وهــو عب اجلن
زجاجيــة شــفافة يصــل ارتفاعهــا إلــى 
346 ســم، ترمــز إلــى اإلمــارات الســبع. 
األلــواح  تلــك  جميــع  علــى  ونُقــش 
قســم الــوالء التابــع للقــوات املســلحة 
اإلماراتيــة، بطريقــة فنيــة جميلــة مــا 
يَُخــوِّل  الزائــر قــراءة القســم مــن جميــع 
ــاه  ــة مي ــواح برك ــط باألل اجلهــات، ويحي
بطريقــة  امليــاه  فيهــا  جتــري  دائريــة 

ومتزنــة. هادئــة 

المصدر: الموقع الّرسمي لواحة الكرامةالمصدر: الموقع الّرسمي لواحة الكرامة
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رغــم  دولــّي  علــى مســتوى  واســع  بشــكل  اخلامــس  اجليــل  انتشــار  عــدم  إّن 
شــبكاته ،  وجلائحــة كورنــا تأثيرهــا تبأخــر الظهــور فــي بعــض البلــدان، إال 
أن بحوثــا ودارســات علميــة بــدأت منــذ فتــرة اســتَهلَّت التقصــي والشــرح حــول 
كيفّيــة  تقنيــات اجليــل الســادس. مــن املتوقــع أن يكــون أول ظهــور لتقنيــات 
6G بعــد ثمانــي ســنوات  كمــا عّرفهــا االحتــاد الدولــي لاتصــاالت بشــبكات 

 .2030 اتصــاالت 
حســب البحــوث العلميــة املنشــورة، ســوف يقــدم اجليــل الســادس ســرعة نقــل 
)أقــل  تأخيــر منخفــض    وزمــن  الثانيــة  فــي  تيرابــت   1 إلــى  بيانــات تصــل 
الاســلكية وخدمــات  التــرددات  أطيــاف  مــن  100 ميكروثانيــة( مبزيــد  مــن 
ــى  ــا إل ــل اخلامــس حالًي ــي شــبكات اجلي ــة: تصــل الســرعة ف ــة. للمقارن مختلف
20 جيجابــت فــي الثانيــة، بينمــا ميكــن أن تصــل إلــى 1 جيجابــت فــي الثانيــة 
- تقنيــات اجليــل الرابــع-  أِضــف  إلــى ذلــك، ســوف تتخــذ شــبكات 6G نهجــا 
العاليــة  الســرعة  الاســلكية حيــث  التــرددات  اســتخدام طيــف  فــي  جديــدا 
نطاقــات  إطــاق  يتحّتــم   لذلــك  ســوف  النطــاق.   واســع  وســتتطلب طيًفــا 
ــز. وميكــن مقارنتهــا  بســرعة عمــل  ــى 115 جيجــا هيرت واســعة جــدا تصــل إل

الدمــاغ البشــري.

عصر الجيل عصر الجيل 
السادس السادس 

””6G6G““
التخلص التدريجي من الهواتف التخلص التدريجي من الهواتف 

الذكية ودخول مرحلة الخلود الرقميالذكية ودخول مرحلة الخلود الرقمي

د. عمار مثنى
رئيس قسم مدير المركز 
العلمي لنمذجة شبكات 
5G الالسلكية- جامعة 

الصداقة

د. محمود البحري 
 جامعة صحار 
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السرعة اليت 
ستوفرها 

تقني�ات الجيل 
السادس 

ستقارن بسرعة 
عمل الدماغ 

البشري 

البــّد  تيرابايتيــه،  ســرعة  إلــى  نصــل 
 300 إلــى  يصــل  تــرددي  نطــاق  مــن 
مت   فقــد  وأكثــر.  هيرتــز  جيجــا 
تطويــر أمنــاذج أوليــة ألجهــزة إرســال 
واســتقبال توفــر تــرددات قريبــة مــن 
تطويــر  وجــاري  هرتــز  جيجــا   300
النطاقــات  هــذه  لدعــم  هوائيــات 

ليــة. لعا ا
هــذا االختــاف الكبيــر عــن املعاييــر 
االنتقــال  فــي  يتمثــل  الــذي  الســابقة 
مــن اجليجــا هيرتــز إلــى نطــاق تيــرا 
مناطــق  بتوّســع  سيســمح  هيرتــز، 
املــّرات   مــن  مئــات  عــدة  التغطيــة 
مثــال، ســوف يكــون التواصــل ممكًنــا 
حتــت املــاء وعلــى ارتفاعــات شــاهقة،.

مــن  علــى  املســافرون  ن   ســيتمكَّ
الطائــرة  مــن التواصــل مــع أقربائهــم 
دون  األرض  ســطح  علــى  املوجوديــن 
فــي  فــاي  الــواي  شــبكات  اســتخدام 
الطائــرة.  بفضــل  أجهــزة اإلرســال 
مقارنــة  األقــل  الطاقــة  وشــبكات 

اخلامــس. باجليــل 
التــي  األساســية  التغيــرات  أهــم  إّن 
الســادس   اجليــل  تقنيــات  ســتجلبها 

: الباحثــني  آراء  بحســب 
للتقنيــات  التدريجــي  االختفــاء  "هــو 
العالــم  فــي  التقليديــة  الســلكية 
كبيــر  بشــكل  ســيقل  كذلــك  الرقمــي 
اســتخدام الهواتــف الذكيــة واللوائــح 
واحلواســيب،  الذكيــة  االلكترونيــة 
بأجهــزة  عنهــا  يُســتَعاض   حيــث 
)تقنيــات  الهولوجــرام  وواجهــات 
محــاكاة  وأجهــزة  األبعــاد(  ثاثيــة 
تســمح بنقــل األحاســيس  تتصــل هــذه 
وتكــون  واحــدة  شــبكة  فــي  األجهــزة 
مــن  عامــة  ،ومنهــا  شــخصية  منهــا 
ــة. ســيتمكن املســتخدم  ــن العام األماك
االفتراضــي  العالــم  دخــول  مــن 
فــي  اخلدمــات  جميــع  واســتخدام 
يكــون  ســوف  الذكيــة،  الهواتــف 
عبــر  األنظمــة  هــذه  إلــى  الدخــول 
ينصــح  لذلــك  البيومتريــة،  الهويــة 
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احليويــة  مقاييســك  علــى  باحلفــاظ 
حتــى تتمكــن مــن اســتخدامها الحقــا. 
مظهــر  ســيتغير  أخــرى  جهــة  مــن 
تكــون  لــن  االلكترونيــني،  املســاعدين 
فــي  التقليديتــني   " وســيري  "أليســا 
أجهــزة أيفــون وأندرويــد، بــل ســوف 
ذات  األبعــاد  ثاثيــة  هيئــة  يكتســبون 
ذلــك،  علــى  جذاب.عــاوة  شــكل 
معاينــة   مــن  مســتخدم  كل  ســيتمكن 
 " باســم  لــه  خــاص  ملســاعد  مظهــر 
أحمــد " علــى ســبيل املثــال أو أحــد 
الثاثيــة.  أبعــاده  ليختــار  األقــارب  
مــن  الســادس  اجليــل  ســيوفر 
االتصــاالت إمكانيــات جديــدة إلنشــاء 
واحلاســوب.  الدمــاغ  بــني  اتصــال 
التطــور  هــذا  علــى  األمثلــة  أحــد 
فــي  إلكترونيــة  شــريحة  زراعــة  هــو 
أدمغــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
العصبــي  اجلهــاز  فــي  اضطرابــات 
التقنيــات  هــذه  ســتتطلب  املركــزي. 
بثــاث  أعلــى  بيانــات  نقــل  معــدالت 

اجليــل  بشــبكات  مقارنــة  مــرات 
مــس. اخلا

الــدرون  طائــرات  ستســتفيد 
اجليــل  هــذا  إمكانيــات  مــن  أيضــا 
ســتتمكن  حيــث  االتصــاالت.  مــن 
املروحيــات الرباعيــة  التــي تُســتخدم 
والبحــث  الغابــات  حرائــق  ملراقبــة 
عــن األشــخاص املفقوديــن و إرســال 
البيانــات واملعلومــات علــى الفــور )إذا 
فــي  للشــبكة  تغطيــة  هنــاك  كانــت 
ــرات  ــي توجــد فيهــا الطائ األماكــن الت
ــع  ــم تســجيل جمي ــار(. اآلن يت دون طي
الذاكــرة.  بطاقــة  علــى  اإلحداثيــات 
أمــا فــي املجــال الصحــي فســيتمكن 
األطبــاء مــن إجــراء عمليــات جراحيــة 
الشــبكات  هــذه  وتســاعد  بعــد  عــن 
الصحيــة  اخلدمــات  تبســيط  علــى 

أقــل، بتكلفــة  و  كبيــر  بشــكل 
ســتظهر  التــي  التقنيــات  بــني  مــن 

هــذه  الرقمــي،  تقنيــات اخللــود  هــي 
مــن  االســتفادة  تســمح   التقنيــة 
جســمه  بنقــل  مــا  شــخص  مهــارات 
املــادي إلــى جســم ثاثــي األبعــاد أو 
االستنســاخ  اســتبدال   يعــرف   مــا 
املــوت.  بعــد  حتــى  الهولوغرافــي 
لــن يشــعر طفــل بوفــاة أحــد والديــه 
ســيكون  الهولوغرافــي  جســمه  ألن  

معــه.  حاضــرا 
االقتصــاد  اســتقرار  ضمــان  إّن 
الرقمــي يكمــن فــي  جتميــع كفاءاتــه 
مبجــال شــبكات االتصــاالت اخللويــة 
أصبحــت  حيــث  الدولــة،  داخــل 
البنيــة  أســاس  هــي  االتصــاالت 
توفــر  التــي  للمعلومــات  التحتيــة 
والتســهيات.  اخلدمــات  مختلــف 
لذلــك البــّد أن يكــون هنــاك تنظيمــات 
فــي البحــوث والدراســات حــول تطــور 
الشــبكات وإمكانيــات إنشــاء واجهــات 
قياســا   .6G لتقنيــات  جديــدة  راديــو 
الضــروري  مــن  الدوليــة،  للخبــرة 
للبحــوث  متويــا  هنــاك  يكــون  أن 
والتطويــر مــن قبــل الدولــة وإشــراك 
واجلامعــات  والشــركات  املؤسســات 

فــي هــذا املجــال. 
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اآلونــة  فــي  ملحوظــاً  تطــوراً  مصــر  فــي  الثقافــي  احلــراك  شــهد 
األخيــرة منــذ عــام 2014، مدعومــاً بــإرادة سياســية قويــة صنعــت مــن 
التحديــات إجنــازات حتــت قيــادة فخامــة الســيد الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســي رئيــس اجلمهوريــة، الــذي أعطــى أولوية كبيرة لبناء اإلنســان 
وفــق رؤيــة شــاملة ومتكاملــة عقليــاً بدنيــاً وثقافيــاً، فــكان دعــم القــوى 
الناعمــة علــى رأس أولويــات الدولــة املصريــة، حيــث وضعــت وزارة 
الثقافــة اســتراتيجية متكاملــة مســتلهمة فــي ذلــك رؤيــة مصــر 2030، 
التــي تســعى ألن تكــون الثقافــة ركيــزة حتقيــق التنميــة املســتدامة وبناء 
اإلنســان املصــري، حرصــاً علــى تعزيــز قيــم املواطنــة وتعميــق الــوالء 
واالنتمــاء للهويــة املصريــة، ودعمــاً للبيئــة الداعمــة واإلبــداع والتميــز.

ترتكــز اســتراتيجية العمــل  فــي وزارة الثقافــة املصريــة علــى دعــم 
مفهــوم احلوكمــة والتميــز املؤسســي والشــراكة مــع الفاعلــني فــي 
ــة،  ــوة مصــر الناعم ــن ق ــد األصــول م ــم عائ ــي، وتعظي ــل الثقاف احلق
ســعياً نحــو ريــادة مصــر اإلقليميــة والدوليــة. ال شــك أن ذلــك التوجــه 
جــاء مــع فكــر اجلمهوريــة اجلديــدة واالنتقــال للعاصمــة اإلداريــة 
والتــي متثــل نقلــة حضاريــة ونوعيــة تعــود باملنفعــة  واحليــاة الكرميــة 
للوطــن . فاجّتــه العمــل داخــل أروقــة وزارة الثقافــة فــي مســارات 
متوازيــة ومتكاملــة، حيـْـث حظــي مســار التثقيــف وبناء الوعي وترســيخ 
الهويــة بنصيــب كبيــر مــن العمــل الثقافــي، ولعبــت الفنــون بأنواعهــا 
الثقافيــة  العدالــة  فــي حتقيــق  بــارزاً  دوراً  فيــه  الكتــاب  ومعــارض 
مــن خــال وصــول املنتــج الثقافــي إلــى جميــع ربــوع الوطــن وتقــدمي 
املشــاريع الثقافيــة،  منهــا القوافــل الفنيــة  التــي نســتطيع مــن خالهــا 
ــة، لدعــم واكتشــاف  ــة النائي ــى القــرى واملناطــق احلدودي الوصــول إل
املواهــب فيهــا، والقــدرة علــى مواجهــة األفــكار املتطرفــة لنشــر قيــم 
الثقافــة املصريــة األصيلــة، بتعريــف األجيــال الناشــئة علــى إلجنــازات 
التــي تتحقــق يوميــاً علــى أرض الواقــع،  ولفــت نظرهــم للبطــوالت 
والتضحيــات التــي قدمهــا أبطــال مصــر فــداء لوطنهــم حتــى تظــل 

رايــة مصــر عاليــة.
أّمــا علــى املســتوى الدولــي فــإن الدولــة املصريــة تتمتــع برصيــد 
متميــز مــن بروتوكــوالت التعــاون الثقافــي والفنــي باإلضافــة للعديــد 
ــى  ــدف إل ــي ته ــة الت ــم املختلف ــع دول العال ــة م ــن الشــراكات النوعي م
تبــادل األنشــطة الثقافيــة والفنيــة دوليــاً ودعــم وتشــجيع مشــاركة 
الفنانــني والفــرق الفنيــة فــي املهرجانــات ومعــارض الكتــاب واملعــارض 

الحراك الثقافي في مصرالحراك الثقافي في مصر

الفنيــة املختلفــة، كمــا تعمــل علــى تبــادل اســتضافة 
ودورات  عمــل  ورش  تنظيــم  وتبــادل  املتخصصــني 
تدريبيــة متخصصــة فــي كافــة املجــاالت الثقافيــة 
والفنيــة، لــن ننســى  التعــاون فــي مجــال الترجمــة 
ثقافــة  علــى  لاطــاع  والكتــاب  والنشــر  املتبادلــة 

اآلخــر.
يبقــى أمامنــا الكثيــر مــن األنشــطة والفعاليــات التــي 
تســعى إلــى توطيــد أواصــر العاقــات الثقافيــة فيمــا 
بــني الدولــة املصريــة ودول العالــم عبــر إقامــة حوار اً 
إبداعيــاً  تعزيــز اً ملجــاالت التواصــل الفكــري، وعمًا 
علــى إبــراز مضامــني التــراث الزاخــر باملفاهيــم التــي 

تدعــو إلــى التســامح والتعايــش . 

دكتورة إيناس عبد الدايم
)وزيرة الثقافة سابقًا(
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حروف و ثقافة

األلواناأللوان

 ما هو ســّر اللْون األحمر؟
هــذا اللــون الدمــوّي الــذي يتمايــل َمــَع املاتــادور، َمــن مّنــا لــم يُشــاهد يْومــاً ُمصارعــة 

الّثيــران؟  
حيــث ميســك املصــارع قطعــة القمــاش احلمــراء ويبــدأ بتحريكهــا، حينئــٍذ  يبــدأ الثــور 

ــة.   الضحيَّ ُوقــوع   املصارع؟باتظــار  مبهاجمــة 
نُصِدُقُكــم القــْول إّنــه ليْــس اللــْون األحمــر هــو املؤثِّــر املُباشــر علــى الّثــور ألّنــه  كســائر 
املواشــي،" دالتونــّي"  مصابــاً بعمــى األلــوان فمــا يُثيــر جنونــه حًقــا هــي احلــركات التــي 
يقــوُم بهــا املصــارع مُمِســكاً ِبقطعــة القمــاش_ ذلــك يســتفّزه. إضافــًة إلــى أن الثــور  الــذي 
ًبســتَخَدم فــي املصارعــة هــو مــن ســالة عنيفــة، تَِتــّم  تربيتــه علــى أســس  أن الغضــب 
واإلسِتشــراس ألقــل حركــة مفاجئــة، علــى أن يغــدو احليــوان  وحشــّياً  جتــاه حركــة قطعــة 
ــة  حيــال ذلــك: _ يومــاً، ارتــدى  القمــاش مــن أّي لــون كانــت. لقــد أُجِريَــت  جتربــة تأكيديَّ
راعــي بقــر  لباســاً أحمــر اللــون ووقــف ثابًتــا دون حــراك فــي احللبــة، واثنــني آخريــن بلبــاس 
ــت النتيجــة  ــة بشــكل مســتمر، فكان ــف: داخــل  احللب ــة دون توقُّ ــر أحمــر يقومــان بحرك غي
يرتــدي   كان   الــذي  الراعــي  إلــى  االكتــراث  االثنــني اآلخريــن، دون  نحــو  الثــور  بهجــوم 

األحمــر..
ــوان لهــا  ــى عكــس مــا كان ســائًدا؛ إّن األل ــل عل ــور ب ــى الث ــرر عل ــون هــو املؤثِّ إًذن، ليــس الل
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للون قوى 
كامنة تؤثر في 

حياة اإلنسان 
النفسية 

والجسدية 

يعزز اللون 
األصفر 

الشعور 
بالسعادة 

والفرح 

تأثيــر كبيــر ودالالت فيمــا بــنْي البشــر، 
وأيضــاً ال تقتِصــر  فقــط علــى الفــن 
والزينــة فــي أّيامنــا اليــْوم ، إّن لأللــوان 
اســتخدامات وتأثيــرات جديــدة  فــي 
َوَجــب عليْنــا  لــذا  اليوميــة،   حياتنــا  

تأثيرهــا..  إدراك 
مفهــوم  علــى  نتعــّرف  أوال  دعونــا 
اّللــون:  إنــه ظاهــرة فيزيائيــة للضــوء، 
يتركــه  الــذي  البصــري  اإلدراك  أو 
داخــل  ليعبــر  انعكاســه  عنــد  الضــوء 
الّدمــاغ   فيدخــل  العــني،  شــبكة  
ــد مــن رؤيــة جســم ملــون  الدمــاغ املتوّل

وُمضــاء.. 
إّن اللــون  هــو قــوى كامّنــة تؤثــر فــي 
واجلســدية  النفســية  اإلنســان  حيــاة 
وفًقــا  مباشــر  وغيــر  مباشــر  بشــكل 
إنطباعــات  مجموعــة  إّنــه  لطبيعتــه، 
اللــون  تأثيــر  إثــر   الشــخص  يُكّونهــا 
عليْــه مــن  خــال جتاربــه الســابقة.. 

تأثيــر األلــوان ســايكولوجًيا : 
فــي  األساســية  النظريــات  ــد  تؤكِّ
لــه تأثيــر  لــون  علــم النفــس: إّن  كل 
البشــرّية،  الّنفــس  علــى  ســايكولوجّي 
ألــوان  مــن  لونــاً  مثــال:   أخذنــا  فلــْو 
والتــي  اخلاصــة،  بذبذباتــه  الطيــف 
تتفاعــل معهــا خايــا اجلســم، فتُصــدر 
احلالــة  باختــاف  مختلفــة  تــرّددات 
ــا  النفســية للشــخص، فنجــد أّن بعضه
ميتص تلك احلالة بسرعة.  إّن  بعض 
خايــا  تــرّددات  تغيــر  علــى  األلــوان 
ــف لذبذباتهــا املُامســة  اجلســم  املُتَلَقِّ
للعــنْي أّوالُ ِمــن ثَــمَّ  اجلهــاز العصبــّي 
مــن  األلــوان  رغــم مامســتها دالالت 
نّتفــق  لكّننــا  حتمــاً  آخــر،  إلــى  فــرد 
علــى أّن وجــود  تأثيــر بعــض األلــوان 

أكثــر مــن غيرهــا.    
اللــون األبيض

يّتســم هــذا اللــون بالنقــاء  والســام 
الســبب  لهــذا  واألمــان؛  والطمأنينــة 
املجــال  فــي  العاملــون  يســتخدمه 
الطّبــي، ملــا يبعثــُه مــن مشــاعر أمــل 
أنــه  كمــا  للمرضــى،  وتفــاؤل  وراحــة 
مــن  التخلــص  علــى  القــدرة  ميتلــك 
مشــاعر الغضــب واالنزعــاج، وأُثبتــت 
واملصّحــات  الســجون  فــي  فاعليتــه 
النوبــات  تعــاج   التــي   النفســية 

املفرطــة..  العصبيــة 
اللون األســود

عــن  اللــون  هــذا  يعّبــر  مــا  غالًبــا 
غمــوض شــخصية الفــرد، أو شــعوره 
مينــح   أّنــه   بيْــد  واحلــزن،  بالكآبــة 
والقــوة  بالســيطرة  الشــعور  اإلنســان 
ويعــزز الثقــة بالنفــس والتحكــم بزمــام 
الرســمّيات... بطابــع  ويَتَِّســم  األمــور 

اللــون األحمر 
ــوة  ــغف ، الق ــورة، الّش ــدم، الث ــار، ال الن
تلــك دالالت  اللــون األحمــر، لــن ننســى 
الــذي  اللــون"  داللــة " املمنــوع  بهــذا 
ــَم عامِلّيــاً  "كلــْون مهــّم يعتــّز  ثاِبتــاً   ُعمِّ
ُمتنّكــراً باالشــارات الّضوئّيــة احلمــراء 
الفــورّي  بالتوّقــف  الّســيارات  تأمــر 
إضافــًة لقواريــر " مطافــىء احلرائــق 

احلمــراء". 
اللــون األزرق

ــون شــعوًرا باالســتقرار  ــق هــذا الل يخل
النفســي والهــدوء والتأمــل واالســترخاء 
نــراه  بشــكل فّعــال، لذلــك غالًبــا مــا 
فــي مقاعــد الطائــرات نظــًرا لوجــود 
وأثبتــت  والتوتــر.  اخلــوف  مشــاعر 
تبــنّي  لألعصــاب،  كمهــدئ  فاعليتــه 
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ــع  طــاب  ــة م ــن خــال  جترب ــك م ذل
مدرســة عدائيــني وســريعي الغضــب، 
ُطليــت  صــٍف  فــي  ُوِضعــوا  حيــث 
مــرور  ومــع  األزرق،  باللــون  جدرانــه 
بشــكل  ســلوكهم  حتّســن  الوقــت 

ملحــوظ..
اللــون األصفر

بالّســعادة  الّشــعور  يعــّزز  أألصفــر 
والفــرح، وينّشــط عمــل الدمــاغ، كمــا 
أنــه يحّفــز علــى اإلبــداع، لــذا ســيكون 
مكاتــب  فــي  اســتخدامه  اجليــد  مــن 

املوظــف..  إنتاجيــة  لرفــع  العمــل 
اللــون األخضر

يســتدعي  اللــون األخضــر  الســكينة 
لــون مريــح  والهــدوء واحلكمــة، وهــو 
للعــني. ويظهــر أثــره أيًضــا مــن خــال 
واإلحبــاط  االكتئــاب  علــى  التغلــب 

احليويــة..  ملشــاعر  وحتفيــزه 
تأثيــر األلــوان فيزيولوِجّيــًا: 

لقــد مّت  توظيــف فكــرة العــاج باأللوان 
األمراض،ِمــَن"   مــن  العديــد  علــى  
الكآبــة وفــرط النشــاط إلــى التوّحــد 
حتــى الســرطان"  اســتخدم املعاجلــون 
حــول  املجــال  هــذا  فــي  املختصــون 

لشــفاء  مختلفــة  أســاليب  العالــم 
مرضاهــم، مثــل تغطيتهــم بلــون غطــاء 
ــى أجــزاء  معــني أو تســليط الضــوء عل
تدليــك  أو  أجســادهم،  مــن  مختلفــة 
أجســامهم بزيــوت ملونــة، َمــع  ذلــك 
يبقــى اإلثبــات العلمــي لهــذه النظريــات 
لــم  إذا  املَعالــم  واضــح  غيْــر  ضعيًفــا 
معاجلــة  فــي  النظريــة  هــذه  تُســِهم 
حتســني  فــي  تســاعد  قــد  األمــراض 
وحتقيــق  للمريــض  النفســية  الصحــة 
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يزيد اللون 
األحمر من 

طاقة الجسم 
ونشاط 

الخاليا 

الدعــم لــه..
اللــون األحمر

 أُجريــت دراســات عــام 1990، مّت فيها 
تســليط ضــوء أ لونــه حمــر علــى أعــني 
مجموعــة مــن املرضــى الــذي يعانــون 
بدايــة  فــي  النصفــي  الصــداع  مــن 
%93  منهــم  أّن  النوبــة وتبــني  ظهــور 
تعافــْوا جزئًيــا نتيجــة هــذه التجربــة، 
إلــى  ذلــك  ســبب  املعاجلــون  ــَح   ورجَّ
أن اللــون األحمــر يزيــد ضغــط الــدم 
الشــرياني ويوســع األوعيــة الدمويــة، 
ــَن  األرق،  ــي املريــض ِم شــرَط أن يعان
حينهــا فقــط يُنَصــح باســِتخدام  اللــون 
األحمــر فــي غرفــة نْومــه  ألنــه يُعــّد 
أعلــى األلــوان طاقــة، بالّتالــي  يــؤدي 
اخلايــا  ونشــاط  حركــة  زيــادة  إلــى 

وتَســاُرع دقــات القلــب..
 اللــون األبيــض 

ميكــن اســتخدام هــذا اللــْون  لعــاج 
مــرض " اليرقــان" ) معروفــاً مبــرض 
ــدى  األطفــال  اإلصفــرار( خصوصــاً ل
خــال  مــن  ذلــك  الــوالدة،  وحديثــي 
تســليط ضــوء أبيــض شــديد  اإلشــعاع 
فــوق منطقــة الكبــد. باإلضافــة إلــى 
بالّســيْر  الّســل  ملرضــى  ينصــح  أنــه 
وارتــداء  الشــمس  ة   أِشــعَّ حتــت 

بيضــاء.. مابــس 
اللــون البرتقالي

عاجــاً   البرتُقالــّي  اللــْون  يُســتخَدم 
ومعاجلــة  والتعــب،  اإلرهــاق  حلالــة 
واملغــص  واملــرارة  الكلــى  مرضــى 
أنــه  كمــا  العضليــة،  والتشــنجات 
يوصــف للمرضعــة وهــو مقــٍو للقلــب، 
ــط عــام ُمقــاِوم للشــعور بالَكَســل   منشِّ
علــى  يســاعد  أنَّــه  كا  واالكتئــاب 

القرنيــة  التهابــات  مــن  الشــفاء 
الشــهية..  معــدالت  ويرفــع 

اللــون األزرق 
اللــون  فاعليــة  ــف  تُخفِّ
ألــم  شــدة  مــن  األزرق 
مرضــى التهــاب املفاصــل" 
الروماتيزم"-بعــد  جتــارب  
  1982- عــام  أُجريــت 
 60 تعريــض  مّت  حيــث 

العمــر  متوســطة  امــرأة  
دقيقــة   15 مــّدة  األزرق  للــون 

فشــهْدَن حتســًنا ملحوًظــا 
 . . آلالمهــنّ

تأثيــر  نتيجــة  هــي  هــا 
حالتنــا  علــى  األلــوان 
الذهنيــة واملزاجيــة، لــذا 
فهــم  جــًدا  املهــم  مــن 
عالــم األلــوان، باختيــار 

فــي  املناســبة  األلــوان 
الداخليــة  التصاميــم  وفــي  مابســنا 
فقــط  عندهــا   - ملنازلنــا  واألثــاث  
ميكــن أن نقــول: إّنهــا  تســاعد علــى 
رفــع طاقتنــا وحتويلهــا إلــى إيجابيــة  
ــًة ونشــاًطا  ــر إنتاجي ــا  أكث ممــا يَُصيِّرن
ثنــا  وســعادة. - وأنــت؟ هــات، ال حُتدِّ
ــل؟ بــل، كيْــف تــرى  عــن لْونــك املُفضَّ

لْونــك؟.. 

المصدر: جودي ظاظاالمصدر: جودي ظاظا
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تعــّددت أســماء املجالــس بتعــّدد البيانــات، والقاســم املشــترك بينهمــا هــو تعــارف 
املجتمــع عليهــا، واســتمرارية احلضــور واجللــوس فيهــا، وإذا تكلمنــا عــن مســمياتها 
ــه،  ــاس ب ــن الن ــذي آم ــوم االجتماعــي ال ــا املفه ــا يهمن ــدر م ــا بق ــا اختافه ال يهمن

فاألصــل هــو الصفــة االجتماعيــة لهــا، مــن هــذه املســميات : 
1 - املجلس

هــو االســم العــام الــذي يطلــق علــى جميــع أنــواع املجالــس ســواء كان مبرزا أو ســبلة 
أو حظيــرة، فلــكل بيئــة اســم اختصــت بــه ، وتعارفــت عليــه ، وال يوجــد مــن يســتنكر 
، أو يرفض أن يطلق على )الســبلة( مثا اســم )امليلس( ، فهي مكان اجللوس. إن 
اإلمــارات دولــة متعــددة التضاريــس، وتزخــر بالثــراء التراثــي. فامليلــس دائمــا يكــون 
عنــد بــاب )احلــوش( أو )احلــوي(، الســور اخلارجــي، ولهــذا داللــة واضحــة علــى 

أسماء المجالس أسماء المجالس 
وأشكالهاوأشكالها

الكــرم، فعندمــا يكــون املجلــس بعيــدا 
عــن الغــرف الداخليــة فــي البيــت فــإن 
ــوف للدخــول،  ــون أدعــى للضي ــك يك ذل

وأخــذ راحتهــم فــي الــكام.
مــن  حــاالت  فيــه  تعقــد  املجلــس 
املشــكات األســرية اخلاصــة، يحضــر 
 ، ســرية  وتكــون   ، حللهــا  أصحابهــا 
لذلــك يكــون بعيــدا عــن مســامع أهــل 
وإذا   ، األفضــل  هــو  وهــذا   ، البيــت 
كان عنــد البــاب يكــون مفتوحــا حتــى 
لألشــخاص الذيــن ميــرون فــي الطريق. 
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املفهــوم،  هــذا  الدولــة  عــززت  ولقــد 
ــوت الشــعبية(  ــا )البي ــد بنائه ــك عن وذل
الســبعينات  بدايــة  فــي  للمواطنــني 
علــى  يســهل  مــا  املاضــي  القــرن  مــن 
الضيــوف دخولــه، ودائمــا ناحــظ أن 
شــيوخنا الكــرام حريصــون كل احلــرص 
علــى غــرس هــذه املفاهيــم فــي أذهــان 
وتقاليدنــا  عاداتنــا  لتبقــى   ، النــاس 
ســامية وبعيــدة كل البعــد عّمــا يدّنــس 

وصفائهــا.  نقائهــا  ثــوب 
2 - املبرز: 

مــن  للمجلــس، وجــاء  آخــر  اســم  هــو 
الظهــور  معنــى  يحمــل  وقــد  البــرزة، 
والبــروز،  اجللــوس  فــي  طياتــه  بــني 
وهــذا هــو الظاهــر، ولكــن فــي احلقيقــة 
جــاء هــذا االســم مــن اللهجــة العاميــة، 
وهــو مبعنــى اجللــوس، فيقــال: »الشــيخ 
بــارز، أو اجلماعــة بــارزون، أو العــرب 
جالســون  أو  جالــس  أي  بــارزون«، 
وحاضــرون، ويطلــق علــى هــذا االســم 
وذلــك  الشــيخ  مجلــس  علــى  كذلــك 
لبــروزه فيــه، وعندمــا يقــال : إن الشــيخ 
بــارز فــي مبــزره أو مجلســه أو اجلماعــة 
ضمنيــة  دعــوة  هنــا  فهــي  بــارزون، 

البــرزة ملــن يريــد  إلــى هــذه  للذهــاب 
حاجــة  لــه  أو  الشــيخ،  علــى  الســام 
عنــده، وكا االســمني يشــّد بعضهمــا 
بعضــا لتقويــة هــذا املعنــى ســواء كان 

اجللــوس.  أو  البــروز  أو  بالظهــور 
بظهــور  تقريبــا  اســمه  ظهــر  املبــرز 
البنــاء الــذي كان مــن الطــني واحلجــارة، 
فتكــون فــي البيــت غرفــة منفصلــة عنــه 
ــد البــاب اخلارجــي ،  تشــبه املخــزن عن
ــذي شــاع  ــق عليهــا هــذا االســم ال وأطل
فــي بيــوت احلجــر والطــني فــي الغالــب، 
ــوع آخــر مــن املجالــس  ــاك أيضــا ن وهن
وهــو  للمبــرز،  تصغيــر  اســم  يحمــل 
)البريــزة(، وهــو مــكان للجلــوس، ويعــّد 
مجلســا عنــد البعــض كمــا فــي منطقــة 
)وادي الســدر وأوحلــة ( التابعــة إلمــارة 
عــن  عبــارة  وهــي  وغيرهــا،  الفجيــرة 
ــي  ــرة يتجمــع عندهــا أهال )ســدرة( كبي
بعــد صــاة  املنطقــة صباحــا ومســاء 
البــرزة  هــذه  فــي  واجلميــل  املغــرب، 
الصبــاح  فــي  فطورهــم  أن  أوالبريــزة 
يكــون جماعيــا ، كذلــك العشــاء وفــي 
املناســبات. وهــذه مــن العــادات الطيبــة 
التــي كانــت تؤلــف بــني القلــوب، فمعنــى 

ذلــك أن مشــكاتهم حُتــّل بشــكل وّدي، 
ومناســباتهم تكــون جماعيــة، فهــذا يــدّل 
وهــذا  بينهــم،  والتــآزر  التاحــم  علــى 
املســمى متواجــد فــي مناطــق أخــرى. 

3 - السبلة: 
وهــي  املجالــس،  مــن  آخــر  نــوع  هــي 
النخيــل  ســعف  بنــاء  عــن  عبــارة 
)الدعــون(، وهــو مــن جهتــني، ســقف 
مفتوحــة،  األخــرى  واجلهــات  وظهــر، 
األماميــة  اجلهــة  مــن  تكــون  قــد  و 
مفتوحــة فقــط ، والغالــب علــى هــذا 
النــوع تواجــده فــي الســاحل واملناطــق 
طابــع  كذلــك  وتأخــذ  الداخليــة، 
فيــه  يجتمــع  مكانــا  وتكــون  املجلــس، 
الرجــال فــي أوقــات معينــة كالضحــى 
مجلســهم  وهــي   ، والعشــاء  والعصــر 
اليومــي، وقــد يكــون أحــد األهالــي هــو 
مــن قــام ببنــاء هــذه الســبلة دون طلــب 
منهــم، ومــن ثــم اعتــاد النــاس احلضــور 
مّت  املــكان  هــذا  يكــون  وقــد   ، إليهــا 
بنــاًء علــى رأي تقــّدم بــه مجموعــة مــن 
الرجــال أو أحدهــم، ومت اختيــار املــكان 
وبنــاء )الســبلة( فيــه، والغالــب علــى مثل 
هــذه األماكــن أن تكــون متوارثــة عبــر 

األجيــال. 

49 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



حروف و ثقافة

ففــي  مكتمــا،  بنــاء  ليســت  الســبلة 
العــرف الســبلة هــي لفظــة تســتخدم 
فيكــون  جوانــب،  دون  فقــط  للســقف 
أعمــدة،  أربعــة  علــى  مرفوعــا  ســقفا 
هــذا فــي األصــل ثــم تطــور األمــر إلــى 
علــى  يحتــوي  البنــاء  هــذا  أصبــح  أن 
جوانــب مــن اليمــني واليســار واخللــف، 
مــع  فقــط  اخللــف  مــن  يكــون  وقــد 

الســقف. 
4 - احلظيرة

هــي مجلــس ، عــادة تكــون عنــد أهــل 
الباديــة ، وتتكــون مــن أعــواد نبــات املــرخ 
والغضــف، أو أعــواد الســمر والغــاف، 
 ، الصحراويــة  البيئــة  فــي  توجــد 
وتأخــذ فــي الغالــب شــكل الدائــرة غيــر 
املكتملــة، فتكــون مفتوحــة مــن مــكان 
واحــد، أو تأخــذ شــكل الهــال، ويكــون 
هــو  كمــا  فقــط  فتحــة  مجــرد  البــاب 
معــروف، وغالبــا تكــون هــذه الفتحــة 
مــن جهــة الشــمال ، وذلــك الســتقبال 
النســائم الطيبــة والهــواء العليــل، ويكــون 
فــراش هــذه احلظيــرة رمــال الصحــراء 

اســتعمال  أســباب  أحــد  حصيــرا.  أو 
هــذه األعــواد شــدة مقاومتهــا للريــاح 
، حيــث تقلــل كميــة الرمــال التــي قــد 
تزحــف إلــى هــذه اجللســة، وملقاومتهــا 
عوامــل الطبيعــة. وقــد تكــون حواجــز 
رمليــة تأخــذ الشــكل الدائــري ، ومــن 
كــرم أهــل الصحــراء أن تُشــعل النــار 
فــي  أو  احلظيــرة  هــذه  جانــب  فــي 
والــزوار،  الضيــوف  إلرشــاد  وســطها 
وتوقــد كذلــك لعمــل القهــوة و )قــروص 
ــام الشــتاء، وال  ــة فــي أي اجلمــر( للتدفئ
تخلــو هــذه اجللســة مــن فــن الربابــة 

والتغــرود. 
أهــل  مجالــس  مــن  آخــر  نــوع  هنــاك 
الباديــة أو البــدو وهــو عبــارة عــن خيمــة 
فيهــا  يجتمــع  الشــعر،  مــن  مصنوعــة 
األهالــي وكبــار رجــال القبيلــة وتقضــى 
الشــباب،  ويحضرهــا  األمــور  فيهــا 
ويتعلــم فيهــا الصغــار عــادات الرجــال. 

فائدة
العمرانــي  التطــور  مــن  الرغــم  علــى 
ــت اخليمــة  ــة اإلمــارات ، مازال فــي دول

البيــوت  بعــض  فــي  شــامخة  البدويــة 
والقصــور، الشــك أن هــذا الربــط بــني 
املاضــي واحلاضــر لــه معــان كبيــرة لــدى 

شــعب اإلمــارات وقيادتــه الرشــيدة. 
"مــن ليــس لــه مــاٍض فــا حاضــر ، وال 

مســتقبل لــه ".
كمــا قالهــا والدنــا املغفــور لــه ، الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل 

ثــراه. 
أنواع املجالس
- مجلس عام:

ــكا ألحــد، قــد  هــو مــكان عــام ليــس مل
عليهــا  تعــارف  كبيــرة  شــجرة  يكــون 
مجلســا  أصبحــت  حتــى  البلــد  أهــل 
لهــم، أو أي مــكان آخــر، وعــادة ال مينــع 
ــر ،  ــه الصغي ــي إلي ــه أحــد، فقــد يأت عن
واملتعــارف عليــه أن مثــل هــذه املجالــس 
ال يحضرهــا إال الرجــال، وإذا حضرهــا 
أي  بــاألدب،  يؤمــرون  فإنهــم  الصغــار 
الكثيــرة،  احلركــة  وعــدم  بالهــدوء 
ــه  ــم في ــا يتعل ــال، وأول م ــا يق وســماع م
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خصصت 
المجالس إلقامة 

المناسبات 
العامة والندوات 

والمحاضرات 
التثقيفية 

مــن  الصغــار 
 : لهــم  يقــال  مــا  ســنع 

»اللــي تســمعوه مــن كام ال تنقلــوه ، أو 
تتكلمــوا فيــه عنــد النــاس«. ويؤمــرون 
ــة  باالســتماع واإلنصــات وعــدم مقاطع
أدب  وهــو  الــكام،  أثنــاء  فــي  الكبــار 
حفــظ  الصغيــر  يتعلــم  إذ   ، عظيــم 
ــاد  ــكام واالبتع األســرار وعــدم نقــل ال
الوقــت  وفــي  والقــال،  القيــل  عــن 
نفســه يعظــم هــذا املجلــس فــي قلــب 
الشــاب الصغيــر، ويعلــم أن لــه هيبتــه 
واحترامــه، فينشــأ علــى هــذا األدب، 
ــم اإلنصــات فهــو فــي هــذه  ــك يتعلّ كذل
الســن يحتــاج إلــى االســتماع أكثــر منــه 

الــكام.  إلــى 
ببنــاء  الرشــيدة  حكومتنــا  قامــت 
األحيــاء  فــي  مجتمعيــة  مجالــس 
كل  فــي  مجالــس  فهنــاك   ، الســكنية 
ُخصصــت  وقــد  الدولــة،  إمــارات 
للشــعب الســتغالها فــي إقامــة األفراح 
تقتصــر  ولــم  بأنواعهــا،  واملناســبات 
علــى املناســبات فقــط بــل تعــّدت إلــى 
إقامــة  خــال  مــن  املجتمــع  تثقيــف 
نــدوات ومحاضــرات تثقيفيــة وبرامــج 
ترفيهيــة لألطفــال، وإقامة االحتفاالت 
الوطنيــة كمــا هــو احلــال فــي إمــارة 

 ، لفجيــرة ا
أهالــي  يحتفــل  إذ 

مجالــس  فيهــا  توجــد  التــي  املناطــق 
مجتمعيــة تابعــة للحكومــة، كاحتفــاالت 
اإلمــارات  لدولــة  الوطنــي  اليــوم 
العربيــة املتحــدة، وهــي ال تخلــو مــن 
فوائــد  لــه  الــذي  اليومــي  احلضــور 

: منهــا  عظيمــة 
والشــباب  الكبــار  األجيــال،  التقــاء   -
ــك لســّد الفجــوة  ــراد وذل وهــذا هــو امل

واألدب. العــادات  ونقــل  بينهمــا 
- حفظ الشباب من الضياع. 

- نقــل اخلبــرات عبــر هــذا التاقــي 
بــني األجيــال.

ذات  واحلكايــات  القصــص  معرفــة   -
واحلكمــة. العبــر 

ومعرفــة  الرجــال  إلــى  الّتعــرف   -
واألشــعار. األنســاب 
- التواصل االجتماعي.

الشــباب  إلــى  الســن  كبــار  تعــرف   -
قــرب. عــن  وشــخصياتهم 

- التآلف والتآزر بني أفراد املجتمع. 
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حروف و ثقافة

- مجلس خاص
هو مجلس ألحد األعيان أو األشخاص 
مــن أهــل البلــد، اعتــاد النــاس احلضــور 

إليــه ويكــون ذلــك بطريقتني:
صاحــب  دعــوة   : األولــى  الطريقــة 
املجلــس أشــخاصا معينــني للحضــور، 
وقــد تكــون مناســبة خاصــة أو معينــة 
اليحضرهــا غيرهــم. الطريقــة الثانيــة: 
هــي التــي نقصدهــا هنــا، فهــو وقــت قــد 
خصصــه صاحــب املجلــس، أو اعتــاد 
اجللــوس فيــه ، فبابــه مفتــوح، ويحضــره 
مــن حضــر دون دعــوة مســبقة. يكفــي 
الضيــف أن يقــول »هــود« ثــم يدخــل. 

ــا  ــارف عليه ــل هــذه املصطلحــات تع مث
املجتمــع ، وهــي معروفــة بينهــم ، حيــث 
والقهــوة  حاضــرة،  )الفوالــة(  تكــون 
املجالــس  هــذه  وأغلــب  موجــودة، 
اعتــاد  وقــد  جــد،  عــن  أبــا  متوارثــة 
فــي  للنــاس  يفتحوهــا  أن  أصحابهــا 
أوقــات معروفــة يبــرزون فيهــا، فيقــال : 
مجلــس فــان، ويعــرف بــه. ال يأتــي هذا 
الفعــل إال مــن بيــوت الكــرم واجلــود، وال 
يفتــح املجالــس إلــى بعــض اإلمكانيــات 
مــن  ذكرنــا  مــا  إلــى  إضافــة  املاديــة، 
الســنع واألدب واحلكمــة والصبــر التــي 
البــّد أن تتوفــر ويتحلّــى بهــا أصحابهــا.

فائدة:
معنــى كلمــة هــود فــي املعجــم الوســيط 
: يقــال هــود بالصــوت أي رجــع بــه فــي 

لــني.
مجالــس  هــي  احُلكــم:  مجالــس   -
برزاتهــم،  وفيهــا  والشــيوخ،  احلــّكام 
وهــي كبيــرة فــي كل شــيء، فمنهــا يتعلــم 
والتقاليــد  العــادات  املجتمــع  أفــراد 

والســنع. واآلداب 

مجالــس  مــن   "  : الســن  كبــار  يقــول 
." واآلداب  العــادات  تطلــع  الشــيوخ 

عليــه  ميــّر  احلاكــم  ألن  إال  ذلــك  مــا 
كل  النــاس  مــن  العشــرات  اليــّم  فــي 
مبســألته وُخلقــه وأدبــه، فيقضــي لهــذا 
ومينــع ذاك ويصلــح آخــر ويــؤدب فانــا، 
ويجلــس معــه األديــب واحلكيــم ويســمح 
وكّل  والعامــة،  والفقهــاء  للشــعراء 
ــه، ويفصــح  ــه ومعرفت ــم بعلن واحــد يتكل
ــس  ــا حــواه الذهــن، فمجال اللســان عم
العــادات  مصــدر  إال  ماهــي  احلــكام 
لهــذه األحــكام بســبب انتشــارها بــني 
أفــراد املجتمــع. وهنــاك أشــخاص لهــم 
حظــوة وهــم مــن يجالســون احلــكام فــي 
برزاتهــم وذلــك لســماعهم عــن قــرب 
قصــص وحكايــات وأحــكام فيهــا مــن 

احلكمــة مــا فيهــا. 
يقــول كبــار الســن: " إن احلاكــم أينمــا 
جلــس يصبــح مجلســه مجلــس ُحكــم "، 
إذ إن املــكان الــذي يحضــره قــد تفضــى 
املشــكات  فيــه  وحُتــل  األحــكام  فيــه 
والقضايــا، ومــن هنــا يبــرز فــي منطقــة 
معينــة مــع بعــض أفــراد، فيُعــد ذلــك 
مــن  لــه  ملــا  للحكــم،  مجلســا  املــكان 
شــأن كبيــر ومهــم. اليشــترط أن يكــون 
داخــل  مبرزتــه  أو  احلاكــم  مجلــس 
قصــره أو بيتــه، بــل قــد يكــون خــارج 
القصــر أو احلصــن عنــد البــاب، ويبــرز 
النــاس ويجلســون معــه،  فيــه، ويأتيــه 
فيســتمع لهــم ويقضــي فيمــا بينهــم. 

فائدة: 
مــن أراد أن يتكلــم مــع الشــيخ فعليــه 
وأن  يكــرره  أو  الــكام  فــي  يطيــل  أال 
بيديــه  يشــير  وال  صوتــه  يخفــض 
وال بســبابته ملــا لهــا مــن داللــة علــى 
التهديــد، فليحــذر املتحــدث مــن بعــض 

العبــارات  مــن  واإلشــارات.  األلفــاظ 
أن  الشــخص  يتجنبهــا  أن  البــّد  التــي 
بيــض اهلل وجهــك«،   « للشــيخ:  يقــول 
ملــن  تقــال  ال  العبــارات  هــذه  فمثــل 
أكرمــه اهلل ورفــع شــأنه وجعلــه حاكمــا 
وولــي أمــر ، فــإن اهلل قــد بيــض وجهــه 

مقامــه.  ورفــع  ونســبه 
ماحظة: 

ــس خــاص  - مجلــس العزبــة: هــو مجل
الــورق  ولعــب  واحلكايــات  بالســمر 
وغيرهــا مــن األلعــاب، ويكــون خاصــا 
ــه،  ــن يرتادون ــني أو م ألشــخاص معروف
الفينــة  بــني  البعــض  يزورهــم  وقــد 
املجلــس  صفــة  واليأخــذ  واألخــرى، 
األمــور كمــا  فيــه  تعقــد وحتــّل  الــذي 
أســلفنا. وهــذا النــوع قــد انتشــر فــي 
)الِعزبــة(  ويســمى  احلاضــر  الوقــت 
وجمعهــا )عــزب( حتــى يقــول أحدهــم 
ــول  ــن ســاير ؟« فيق ــى وي لآلخــر : » عل
لــه : "عنــد الشــباب فــي العزبــة". وقــد 
ــا املختلفــة  ــرت هــذه العــزب بأنواعه كث

وقتنــا احلاضــر. فــي 
فائدة:

كمــا  مجلــس  يعــّد  ال  العزبــة  مجلــس 
أوردت  قــد  البقيــة.  فــي  احلــال  هــو 
يلتبــس  ال  حتــى  هنــا  العزبــة  مجلــس 
علــى البعــض أنــه مــن ضمــن املجالــس 
املتعــارف عليهــا بصفاتهــا وأهدافهــا. 
عنــد  العزبــة  اســم  يــرد  قــد  كذلــك 
البعــض علــى أنهــا مــكان للحيوانــات، أو 
مــا يســمى )احلــال(، وإمنــا ذكــرت هنــا 
ــى ال يلتبــس األمــر  ــق بينهمــا حت للتفري

علــى البعــض. 

المصدر : كتاب سنع المجالس من االستقبال المصدر : كتاب سنع المجالس من االستقبال 
إلى التوديع بقلم عبدالله خلفان الهامورإلى التوديع بقلم عبدالله خلفان الهامور
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الملف األصفر
ــك أردِت أن تتبّينــي وقــع كامــك الســاّم علــى حطــام  خطــر لــك أن تقفــي أمامــي حــني بلغــِت الشــرفة. لعلّ
الرجــل اجلالــس فــي الريــح.. هجــم عطــُرك علــى خياشــيمي فشــعرت مبــا يشــبه الــدوار أو اخلــدر.. وضعــِت 

كّفــك علــى كتفــي وقلــِت فــي غنــج:
- غّسان. ال أحّب أن تظّل غاضبا مّني.. فلنبدأ صفحة جديدة..

صفحــًة جديــدة؟ وهــل تركــِت فــي كتــاب حياتــي صفحــات؟.. لــم يبــَق منــه يــا مجرمــة إاّل الغــاف اخلارجــّي. 
أضرمــِت أنــت الّنــار فــي اجلــزء الــذي ضــّم قّصتنــا، وتوّليــُت أنــا متزيــق بقّيــة األجــزاء الفارغــة منــِك.. أنــا 

اآلن فــارغ خــاو كقشــرة ليمونــة معصــورة.. 
 لــم أقــل لــك شــيئا مّمــا دار فــي ذهنــي.. ســّمرت نظــري علــى احلــذاء األحمــر ذي الكعــب العالــي.. ال أدري 

كيــف انتقلــت حمرتــه فجــأة إلــى عينــّي، وتســلّقت جفونــي وتقافــزت أمامــي غضبــا عربيــدا أحمــر..

المصدر: أميرة بنت التيجانيالمصدر: أميرة بنت التيجاني
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ثقافــة الضرائــب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن واقــع التطبيــق العملــي 
واملمارســة الفعليــة

تشــهد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نهضــة اجتماعيــة، سياســية ،اقتصاديــة 
ــم  ــى العال ــدة ف ــدول الرائ ــا أصبحــت مــن ال ــذ تأسيســها، كم ــة شــاملة من ، مالي

َدة  املجــاالت. ــدِّ ُمتع
مــاً  ُمقتِنعــاً  بعــد التطبيــق الفعلــي للضرائــب لــدى دولــة أصبــح املواطــن ُمتفهِّ
بضــرورة مســاندة  األفــراد للحكومــة فــى البنــاء واالزدهــار. قــد يعتقــد البعــض 
أن الضرائــب هــي عــبء علىيهــم ، لكــّن الواقــع يتطلــب املســاهمة  مــع دولتهــم 
فــي حتّمــل األعبــاء املاليــة والتكاليــف للتمتــع بأعلــى درجــة كفــاءة مــن اخلدمــات 
ــم  ــة،، ناهيك ــى التحتي ــة بأجــود األســاليب واالتصــاالت والبن ــة والتعليمي الصحي

ــه ووطنــه.   ــش اآلِمــن فــي بيْت عــن تأمــني أرفــع مســتويات العيْ
ونظــرا ملكانــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة كمركــز أعمــال دولــي ومركــز 
مالــي عاملــي وللحفــاظ علــى اقتصــاد تنافســي ومنتــج وكأمــر ال مفــرَّ منــه مّت 

البــدء بفــرض الضرائــب ألول مــرة فــي عــام 2017 و 2018م 
تعريف الضرائب:

ثقافة ثقافة 
الضرائبالضرائب

الضريبــة:" هــي فريضــة ماليــة إجبارية 
 " ألعمــال  ورجــال  األفــراد  يدفعهــا 
كممولــني للدولــة " نقــدا بصفــة نهائيــة 
إّن   - مباشــر  مقابــل  بــدون  وتدفــع 
د الضرائــب ال يحصــل بطريقــة  ُمَســدِّ
لكــن  مباشــرة علــى مقابــل لضريبتــه 
بصفتــه عضــواً فــي املجتمــع يحصــل 

عليهــا بطريقــة غيــر مباشــرة .
متكــني  لهــدف  تُدَفــع   الضريبــة  إّن 

. أهدافهــا  حتقيــق  مــن  الدولــة 
الشــخص اخلاضــع  يلتــزم   : إجباريــة 
للضريبــة أن  يدفــع ضريبتــه  طبقــا 
للقانــون، وال تفــرض إال بالقانــون، ال 
إعفــاء منهــا  بــدون قانــون وال فــرض 

بالقانــون.  إال  للضريبــة 

حروف و ثقافة
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إّن الضريبــة هــي وســيلة حتصــل مــن 
إيــرادات   علــى  احلكومــات  خالهــا 
للخزينــة العامــة تغطــي بهــا  تكاليــف 
وتُخصــص  العامــة.،  اخلدمــات 
لتغطيــة  عــادًة  الضريبيــة  اإليــرادات 
مثــل  العامــة  اخلدمــات  تكاليــف 
واجلامعــات  واملــدارس  املستشــفيات 
التحتيــة  والبنيــة  والدفــاع  احلكوميــة 
مــن  وغيرهــا  والصحــة،  والتعليــم 

املهمــة. احلياتيــة  اجلوانــب 
توزيــع  إعــادة  إلــى  الضرائــب  تهــدف 
الدخــل والثــروات بــني األفــراد لتحقيــق 
املســاواة واالســتقرار االقتصــادي فيمــا 

بينهــم. 
أنــواع الضرائب:

مثــل ضريبــة  املباشــرة  الضرائــب  إّن 
ــى  ــة عل ــى األفــراد والضريب الدخــل عل
مباشــرة  وتدفــع  الشــركات  أربــاح 

للدولــة
الضرائــب غيــر املباشــرة مثــل ضريبــة 
املبيعــات، وضريبــة القيمــة املضافــة، 
االنتقائيــة  الســلع  علــى  والضريبــة 
ضرائــب  وهــي  اجلمركيــة  والرســوم 

ملجموعــة  اخلــاص  االســتهاك  علــى 
واخلدمــات. الســلع  مــن 

املفهــوم العــام للضرائــب وخصائصهــا
وظائــف الضريبة

تشــّكل  الضريبــة   : املاليــة  الوظيفــة 
وتســتخدم  العامــة  للخزينــة  إيــرادات 

العامــة. النفقــات  لتغطيــة 
الضريبــة   : االقتصاديــة  الوظيفــة 
أداة مــن أدوات الدولــة للتأثيــر علــى 

الدولــة. فــي  االقتصــاد 
الضريبــة   : االجتماعيــة  الوظيفــة 
االجتماعــي  االســتقرار  لتحقيــق  أداة 
وإعــادة توزيــع الثــروات فــي املجتمــع،

حتّقــق  املباشــرة  غيــر  الضرائــب 
الوظيفــة املاليــة للضريبــة وال حتّقــق 

االجتماعيــة. الوظيفــة 
معــّدالت فــرض الضرائب

الضريبة النســبية: وهي نســبة ثابتة 
ومقطوعــة مــن وعاء الضريبة. 

الضريبــة التصاعديــة: وهــى الضريبــة 
قيمــة  بازديــاد  قيمتهــا  تــزداد  التــى 

الضريبــي. الوعــاء 

ُتخصص 
اإليرادات 
الضريبي�ة 

لتغطية تكاليف 
الخدمات العامة 
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تقــوم دولــة اإلمــارات حاليــا بتطبيــق 
اآلتيــة: املباشــرة  الضرائــب 

ضريبــة القيمة املضافة
تاريــخ البــدء فــى تطبيــق الضريبــة هــو 

2018/1/1
حــّد التســجيل اإللزامــي هــو 375.000 

درهــم ســنويا
هــو  االختيــاري  التســجيل  -حــّد 

ســنويا  درهــم187.500 
هــي  املضافــة  القيمــة  ضريبــة   -
تأثيــر  لهــا  وليــس  اســتهاك  ضريبــة 

األعمــال علــى  مباشــر 
 حتديــداً هــي ليســت تكاليــف لألعمــال 

وال اإليرادات
- إّن  األعمــال فقــط  هــي وســيط بــني 
احلكومــة واملســتخدم النهائــي للســلع 

واخلدمــات.
القيمــة  ضريبــة  قوانــني  حســب 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف املضاف
املتحــدة يحــّق لــكل مواطــن   اســترداد 
لبنــاء  املدفوعــة  الضرائــب _  كافــة 

ــه ســواء كان مســجا  مســكن خــاص ب
ال.. أم  املضافــة  القيمــة  بضريبــة 

الضريبــة االنتقائية
علــى  اســتهاكية  ضريبــة  تُعتَبَــر 
العمــل  بــدأ  النهائــي،  املســتهلك 
وتفــرض  2017/01/1م  فــي  بهــا 
ومشــتقاته  التبــغ  أنــواع  كافــة  علــى 
باملجتمــع  الضــارة  واملشــروبات 
والســلع الكماليــة ، %100 علــى التبــغ 
ومشــتقاته ومشــروبات الطاقــة ، 50% 
احملــاة. الغازيــة  املشــروبات  علــى 

ضريبــة أرباح الشــركات
نســب ضريبة الشركات

%0 علــى األربــاح اخلاضعــة للضريبــة 
درهــم   375،000 تتجــاوز  ال  التــى 

إماراتــي
%9 علــى صافــي األربــاح التــي تتجــاوز 

375،000 درهــم ســنويا
ضريبــة  تشــمل  التــي  األعمــال 

: ت كا لشــر ا
تطبــق  ســوف  احتاديــة  ضريبــة  هــي 
علــى أربــاح الشــركات عــن الســنوات 
املاليــة التــى تبــدأ مــن أو بعــد تاريــخ 

2023/6/1م

علــى  الشــركات  ضريبــة  تفــرض  لــن 
أو  الوظيفــة  مــن  الشــخصي  الدخــل 
االســتثمارات العقاريــة أو االســتثمارية 

فــى األســهم 
علــى  الشــركات  ضريبــة  تفــرض  لــن 
الدخــل الشــخصي املكتســب  مــن غيــر 
األعمــال التجاريــة املرخصــة بالدولــة

األجانــب  املســتثمرون  يخضــع  لــن 
الذيــن ال ميارســون أعمالهــم بالدولــة 

الشــركات لضريبــة 
ــى  ســيتم تطبيــق ضريبــة الشــركات عل

ــح الصافــي للشــركات. الرب
الطبيعيــة  املــوارد  اســتخراج  أنشــطة 
الشــركات  لضريبــة  اخلاضعــة  غيــر 

االحتاديــة. 
احلــّرة   املناطــق  اعمــال   إبقــاء  
واإلعفــاءات  احلوافــز  مــن  مســتفيدة 

يبيــة لضر ا
املدفوعــات والتحويــات عبــر احلــدود 

معفــاة مــن ضريبــة الشــركات،
والرأســمالية  االســتثمارية  األربــاح 
معفــاة  والســندات   األســهم  وأربــاح 

الشــركات، ضريبــة  مــن 
إعــادة الهيكلــة بــني الشــركات ضمــن 
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نفــس املجموعــة الضريبّيــة معفــاة مــن ضريبــة الشــركات،
ســوف يتــم  خصــم الضرائــب األجنبيــة املدفوعــة مــن ضريبــة 

الشــركات املســتحقة فــى الدولــة.
دور املستشــار والوكيــل الضريبــي للشــركات

األعمــال  علــى  يجــب  للجميــع   العامــة  املصلحــة  علــى  ِحفاظــاً 
االرتبــاط بوكيــل ضريبــي معتمــد لــدى الهيئــة االحتاديــة للضرائــب 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــى  بالضرائــب  يتعلــق  مــا  بــكل  يُعنــى 
للضرائــب  االحتاديــة  الهيئــة  لــدى  الشــركات  ومتثيــل  املتحــدة 
فــى  التأخــر  عــن  الناجتــة  واإلداريــة  املاليــة  الغرامــات  جتنبــاً  
ــة  ــي أو التأخــّر فــي تقــدمي اإلقــرارات الضريبي التســجيل الضريب

ودفــع الضرائــب املســتحقة فــى وقتهــا  احملــّدد.
ميكــن للوكيــل الضريبــي مســاعدة الشــركات واملؤسســات ببنــاء 
ــي  ــال الضريب ــني االمتث ــح متمــاٍش مــع قوان نظــام محاســبي صحي
بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، كمــا ميكــن للوكيــل الضريبــي 
مســاعد ة األعمــال علــى اســترداد كافــة الضرائــب املســتحقة لهــا 
بطريقــة صحيحــة وســريعة ممــا يعــزز التدفقــات النقديــة  ويزيــد 

مــن حجــم رأس املــال العامــل.
ختامــاً، إنطاقــاً مــن واقــع املمارســة الفعليــة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة ننصــح كل الشــركات واألعمــال االطــاع علــى 
النشــرات التوضيحيــة التــى تصدرهــا الهيئــة االحتاديــة للضرائــب 

ــة.: ــع املهمــة اآلتي بخصــوص املواضي
- التســجيل الضريبــي وإلغاؤه.

- االســترداد الضريبــي ملّدخــرات األعمــال واملســاكن اخلاصــة 
مبواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة

- التصاريــح الطوعيــة لألخطاء
- متطلبــات إعــادة النظــر فــي الغرامات املالية واإلدارية

- متطلبــات التدقيــق الضريبي
- التهــّرب والتجّنــب  الضريبي

المصدر: بقلم الوكيل الضريبي المستشار وليد راضيالمصدر: بقلم الوكيل الضريبي المستشار وليد راضي
المراجع التشريعية:المراجع التشريعية:

قانون اإلجراءات الضريبية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجيقانون اإلجراءات الضريبية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
قانون رقم )قانون رقم )77( لسنة ( لسنة 20172017م بشأن الضريبة االنتقائيةم بشأن الضريبة االنتقائية

قانون رقم )قانون رقم )88( لسنة ( لسنة 20172017 بشأن ضريبة القيمة المضافة بشأن ضريبة القيمة المضافة
إعالن الهيئة االتحادية للضرائب بشأن ضريبة أرباح الشركاتإعالن الهيئة االتحادية للضرائب بشأن ضريبة أرباح الشركات
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وجوه من الفجيرة

إمارة الفجيرة - منطقة أوحلة 
فــي  تنفيــذّي  ماجســتير  علــى  حائــزة 

زايــد.  جامعــه   - الصحيــة  اإلدارة 
 حائــزة علــى دكتــوراه في اإلدارة الصحية 

- جامعــه حمــدان بــن محمد الذكية
خريجــة برامــج قيــادة حكومــة اإلمــارات. 

مكتــب مجلــس الــوزراء 
• دبلوم مؤشرات األداء - جامعة ملبورن 

استراليا 
ــوم استشــراف املســتقبل - جامعــه  • دبل

أكســفورد 
• دبلوم املسرعات احلكومية

عملــت فــي وزارة الصحــة ووقاية املجتمع 
- املكتــب التمثيلــي فــي الفجيــرة. قســم 
االســتراتيجية واملســتقبل علــى تطبيــق 
مــن  واالســتراتيجية  التميــز  معاييــر 
االســتراتيجية  األداء  مؤشــرات  متابعــة 
ونشــر مفاهيــم التميــز باإلضافــة ملتابعــة 

شــؤون االبتــكار.
 مجال التخطيط االستراتيجي:

شــاركت فــي اإلعــداد لرؤيــة اإلمــارات 
الصحــة  وزارة  فريــق  ضمــن   -  2021
ووقايــة املجتمــع، عــام 2022 عملــت علــى 

اخلطــة االســتراتيجية للــوزارة.
 2023-2026 

احلكوميــة  املســرعات  فريــق  قائــد 
باألعضــاء  التبــرع  حيــاة  برنامــج   -

2022 البشــرية  واألنســجة 
مضمار التميز احلكومي : 

الدكتــورة الصريــدي، هــي مقيــم معتمــد 
مــن جمعيــة اجلــودة األوروبيــة، عملــت 

د. عائشة سالم الصريديد. عائشة سالم الصريدي
وخــارج  داخــل  اجلوائــز  تقــومي  علــى 

الــوزارة، 
نذكر منها: 

- جائزة الشيخ خليفة للتميز 
- برنامج دبّي للتمّيز احلكومّي 
- جائزة دبّي للتنمية البشرية 

- جائزة دبي للجودة 
- جائزة اإلمارات لابتكار وغيرها .. 

االبتكار: 
َقــت نشــر مفاهيــم االبتــكار علــى  - َحقَّ
مســتوى مكتــب الفجيــرة - التابــع لــوزارة 

ــة املجتمــع  الصحــة ووقاي
كما لديها العديد من البحوث املنشورة.

تقــدمي أوراق عمــل فــي مؤمتــرات داخــل 
وخارجهــا: الدولــة 

- املؤمتــر ال 19 للجــودة فــي آســيا - 
أندونيســيا )قيــادة دولــة اإلمارات العربية 

املتحــدة والتخطيــط االســتراتيجي(
ــات الصحــة  ــي القتصادي - املؤمتــر الثان

ــي  - دب
- مؤمتر ابتكارات عربية - دبي 

- مؤمتر االستدامة - لندن 
التطوع: 

- شــاركت فــي دعــم األوملبيــاد اخلــاص، 
اســتضافته  الــذي  العاملــي  احلــدث 
العاصمــة أبوظبــي حيــث كانــت عضــواً 
ــت عضــواً فــي  ــا كان ــة، كم ــة الطبي اللجن
اللجنــة الرئيســية فــي إمــارة الفجيــرة، 

الطبــي.  اإلشــراف  ومســؤولة 
- تطوعــت فــي مجــال دعــم الاجئــني 
خــال  مــن   - األردن   - الســوريني 

منطقــة  فــي  امليدانــي  املستشــفى 
ــارة مناطــق محيطــة لدعمهــم  املفرق،وزي
ــت تكــرمي الشــيخ  ــك نالَ ــر ذل ــاً ، إث صّحّي
حمــدان بــن زايــد حفظــه اهلل والشــيخ 

زايــد.  بــن  منصــور 
- تطوَّعــت لدعــم نشــاطات مجتمعيــة 
 - املجتمعيــة  املجالــس  مــع  بالتعــاون 
فــي  برامــج  تنظيــم  ضمــن  الفجيــرة، 

النائيــة  املناطــق 
ــك فــي  ل ذل ــجِّ عــة باألعضــاء وُس - ُمتبرِّ
ــرع باألعضــاء بعــد  ــة للتب املنصــة الوطني

الوفــاة 
- تطوعــت لنشــر وعــي التبــرُّع باألعضــاء 

بعــد الوفــاة فــي الكنائــس .
 اإلنتساب:

- عضــو مجلــس أمنــاء برنامــج الفجيــرة 
للتميــز احلكومــي، برئاســة ســمو الشــيخ 
ــد الشــرقي،  ــن محم ــد ب ــن حم ــد ب محم

ــرة. ولــي عهــد إمــارة الفجيْ
- عضــو مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات 

للمرشــدات .
المصدر: د. عائشة سالم الصريديالمصدر: د. عائشة سالم الصريدي
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المصدر: د.سليمان الكعبيالمصدر: د.سليمان الكعبي

د.سليمان الكعبيد.سليمان الكعبي
يشــغل د. ســليمان محمــد الكعبــي منــذ العــام 2016 لغايــة يْومنــا هــذا 
منصــب الرئيــس التنفيــذّي ملؤسســة استشــراف املســتقبل فــي أبوظبــي 
ــة آفــاق للمســتقبل ، هــو عضــو املجلــس االستشــارّي  ويــرأس أكادميي
الدوليّ  لاحّتاد العامليّ للدراســات املســتقبلّية - فرع الشــرق األوســط 
ــة  ــاّت املجتمعّي ــادرات والفعالي ــا. قــّدم العديــد مــن املب وشــمال أفريقي
ــذ عــام 2013 فــي  ضمــن مجــاالت استشــراف املســتقبل املختلفــة من
مختلــف إمــارات الدولــة علــى نحو منتدى استشــراف شــرطة املســتقبل 
2015، وقمــة االستشــراف االســتراتيجي 2019، كمــا قــّدم الكثيــر مــن 
محاضــرات وورش تدريبيــة فــي مجــال بنــاء الســيناريوهات املســتقبلية 
ــة  ــراء عامليــني إللقــاء محاضــرات ودورات تدريبي ــه دعــوات اخلب ووجَّ
فــي املجــاالت الذكــورة آنفــاً. بــادر بافتتــاح أول موقــع الكترونــيّ عربــّي 
يهــدف إلــى نشــر مفهــوم استشــراف املســتقبل فــي العالــم العربــّي 
وفقــاً لألصــول العلمّيــة، كمــا أطلــق مؤخــراً منّصــة للتدريــب عــن بُعــد 

."Sulsight.com "
 يُعتَبَــر الدكتــور الكعبــي أول اماراتــيّ وخليجــيّ  علــى حــّد ســواء ينضــم 
عضويَّــة  ويَشــغل   ،)APF( احملترفــني  املســتقبليني  جمعيــّة  لعضوّيــة 
ــة. عــام  جمعيــة مســتقبل العالــم )WFS( الواليــات املّتحــدة األمريكيَّ
2015 فــي شــهر يوليــو اقتــرح ضــرورة إنشــاء مركــز لاستشــراف 
مجلــس  رئاســة  مقــّره  يكــون  االحتاديــة،  احلكومــة  ّفــي  املســتقبلي 
الــوزراء، وانشــاء إدارة الستشــراف املســتقبل فــي كل وزارة مــن وزارات 

ــز. ــك املرك ــا بذل ــة وربطه الدول
ســليمان الكعبــي، قــّدم العديــد مــن احملاضــرات والــدورات التدريبيــة 
احلكوميــة  للجهــات  املســتقبل  ســيناريوهات  بنــاء  فــي  املتخصصــة 
واخلاصــة داخــل وخــارج الدولــة. وفــي الوقــت نفســه، فهــو مؤلــف أول 
موســوعة علميــة باللغــة العربيــة فــي مجــال استشــراف املســتقبل فــي 
العالــم العربــي حتــت عنــوان "موســوعة استشــراف املســتقبل " وذلــك 
عــام 2016 وصــدر عنهــا طبعتــني إلــى اآلن، ومؤلــف كتــاب " 5 خطــوات 

للمســتقبل " صــدر فــي هــذا العــام.
د. ســليمان الكعبي، هو رائد أعمال إماراتّي أّســس 
ــة  ــد مــن املؤسســات والشــركات داخــل الدول العدي
ــا املســتقبل لاستشــارات" ،فــي  مثــل مؤسســة "هن
دبــي ومركــز VRsoul أللعــاب الواقــع االفتراضــي 

ّوامليتافيــرس فــي دبــا الفجيــرة. 
ــون مــن  ــوس فــي القان ــى شــهادة البكالوري حــاز عل
كليــة الشــرطة فــي أبوظبــي، ودبلــوم الدراســات 
املتحــدة  الواليــات  مــن  إدارّي  تخّصــص  العليــا 
؛  شــهادتّي  علــى  حائــز  أنــه  كمــا  االمريكيــة، 
املاجســتير فــي )إدارة احلــوادث و إدارة البحــث 
فــي  دكتــوراه  املتحــدة،  اململكــة  مــن  العلمــي( 

املســتقبل(.  استشــراف 
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القضاء والمجتمعالقضاء والمجتمع

ــد  ــف العقائ ــدُّ الّتســامح مظهــرا مــن مظاهــر الســلوك احلضــاري بــني مختل يُع
ــم  ــة ومعاماته ــم العقدي ــي اختياراته ــم ف ــك مــن خــال احترامه ــان، وذل واألدي
معاملــة حضاريــة مــن غيــر أن يكــون لاختــاف الدينــي أو العقــدي ســببا فــي 

القطيعــة أو العــداوة بــني النــاس علــى هــذا األســاس.
  ونظــرة إلــى أســس وأصــول العقيــدة اإلســامية جندهــا تزخــر باملبــادئ التــي 
تُعــّد مــن أصــول التعايــش والتســامح بــني النــاس عمومــا، علــى الرغــم مــن 
اختــاف عقائدهــم ولغاتهــم، واختــاف أجناســهم وأعراقهــم، وهــذا إْن دّل 
علــى شــيء فإمنــا يــدلُّ علــى أن ذلــك مــن األصــول التــي يبنــى عليهــا التعايــش 
بــني اإلنســانية التســامح والســماحة؛ التــي تعنــي الســهولة فــي املعاملــة مــع 
النــاس فــي اعتــدال، فهــي وســط بــني التضييــق والتســاهل، وهــي راجعــة إلــى 

ــة. ــات الفاضل ــوام الصف ــدل والتوســط، وهــذا هــو ق ــدال والع ــى االعت معن
 إن الّتســامح والّســماحة تعنــي الســهولة احملمــودة فيمــا يظــّن النــاس التشــديد 
فيــه، ومعنــى أنهــا محمــودة فإنهــا ال تفضــي إلــى ضــّر أو فســاد، ألّن اإلســام 

فــرض علــى أتباعــه التعايــش الّســلمي 
مــن  يقــدم  مــن  جتعــل  درجــة  إلــى 
مــن  واحــد  ظلــم  علــى  املســلمني 
اإلســام  بــاد  فــي  املســلمني  غيــر 
فــي خصومــة بينــه وبــني النبــي يــوم 

القيامــة. 
يفرضهــا  التــي  القيــم  لهــذه  واتباعــا 
اإلســام علــى املســلمني مــن التحلــي 
بصفــة التســامح  أضحــى  التســامح 
نهجــا  اإلماراتــي   املجتمــع   فــي 
سياســيا  راســخا  وعقيــدة ثابتــة فــي 
جميــع تصرفــات املجتمــع اإلماراتــي ، 
حيــث أصبــح التســامح واقعــا ملموســا  

ثقافة التسامح في ثقافة التسامح في 
المجتمع اإلماراتيالمجتمع اإلماراتي
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فــي  الكبــرى  احلقائــق  مــن  وحقيقــة 
يوميــات  املجتمــع اإلماراتــي  داخليــا 
وخارجيــا،  وفــي هــذا الصــدد يقــول 
الشــيخ زايــد رحمــه اهلل "ســيفتح بــاب 
يعيــش  أن  يريــد  إنســان  لــكل  دولتــي 
فيهــا بســام  وحتــت حكــم القانــون، 
قيــودا علــى  لــن نضــع  يأتــون  دعهــم 
يأتــون   دعهــم   ، بلدنــا  إلــى  مجيئهــم 
هنــا  بالّســعادة  وينعمــون   ويعيشــون 
هــذه أرض اهلل  إنهــا مفتوحــة أمــام 
ــد  كل إنســان" . )غــرمي ويلســون ، زاي
رجــل بنــى أمــة ) أبــو ظبــي- مركــز 

52  ، والبحــوث،2016(  الوثائــق 
اإلمــارات  دولــة  أصبحــت  ولهــذا   
ــاس  ــوب الن ــة املتحــدة مهــوى قل العربي

مــن  إليهــا  يأتــون  املشــوقة  وقبلتهــم 
حــدب وصــوب مــن أجــل العيــش فيهــا 
ــات  ــا مــن صف ــا عــرف عــن مجتمعه مل
الّتســامح. خلــق  يتصدرهــا  وأخــاق 

تــّوج ذلــك بخلــق وزارة للتســامح التــي 
الّتســامح  قيــم  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
املجتمــع،  داخــل  والّســام  والّتعايــش 
لــه الشــيخ  ســيرا علــى نهــج املغفــور 
ثقافــة  قواعــد  أســس  الــذي  زايــد 
الّتســامح  القبــول باآلخــر والتعايــش 

لســلمي. ا

التسامح في 
المجتمع 
اإلماراتي 

نهجًا سياسيًا 
راسخًا 

المصدر: محكمة الفجيرة االبتدائيةالمصدر: محكمة الفجيرة االبتدائية
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تراث و حضارةتراث و حضارة

  "اليــازرة" أو "الزايــرة" طريقــة بدائيــة لعمليــة الســقاية 
ســابقاً، فاملــزارع أو "البيــدار" هــو الــذي يزيــر أي يقــوم 
بعمليــة "الســقاية" وجــّر الثــور" باليــازرة" أو الزائــرة 
اآلن   رائــج  هــو   كمــا  "زوايــر"  أو  "يــوازر"  وجمعهــا 
أداة  الشــرقي  هــي  الســاحل  بعــض مناطــق  فــي 
يســتخدمها املــزارع للــرّي مــن الطــوي أي البئــر، 
ــه عــن نفســه فــي  ــج "بشــّاته" ليرّف ــرّدد أهازي وي
"الســقاية  عمليــة  إّن  والتعــب،  املشــّقة  خضــم 
لــذا  تتطلــب وقتــاً طويــًا وجهــًدا شــديداً   "
دوران  صــوت  مــع  البيــدار  صــوت  يتناغــم 
"املنيــور" والثــور يطــرب لهمــا ويجــّر بقــّوة كــي 
ال يــكّل وال ميــّل أثنــاء جــّره، ويســمع صوتــه 
يقــوم  الــذي  مــن  فيعرفــون  املنطقــة  أهــل 
ــور،  كالعــزف  ــرّي مــن صــوت املني ــة ال بعملي
ــة مقمــرة مــع نفحــات  ــة فــي ليل ــى الرباب عل

ريــاح "الكــوس" النديــة ..
جزئّيــة  وصــف  أي   " "التواصيــف  أهــم    
معيَّنــة  فــي أداة "اليــازرة " التــي يُضــَرب بهــا 
الوصــف عــن دوران املنيــور الــذي يُصنَــع مــن 
اخلشــب بشــكل دائــري وصوتــه  يُشــابه املنــاداة 
: "مديونــني، مديونــني"، أّمــا بعــد ســخونة  املــاء  
بهــا عيــدان  "املغيلــة" وهــي حفــرة توضــع  فــي 
ى "اللـَـَذا"، أو عيــدان "العســبق" بعــد أن  احلنــا تُســمَّ
جتــّف فــي مناطــق احليــر  لكــي ال تقــع  ، فيصــدر 
َصوتــاً مألوفــاً فــي كل "اليــوازر" شــبهوه بقولــه :" 
بالصــوت  احلّســي  االرتبــاط  جتــد  هنــا  وفينــاه"، 
مــع األداة التــي تنــادي بالديــن واســتجابة الوفــاء، 
ــة  ــى االســتمرارية بالعمــل، كناي وتكرارهــا يحــث عل
رمزيــة عــن العمــل واالجتهــاد واالســتمرارية و"كســر 

أهازيج اليازرهأهازيج اليازره
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الهــوس"، وهــي مقولــة معروفــة عنــد 
مجتمــع اإلمــارات ويقصــد بهــا "الترويح 
عــن النفــس والتســلية" ســواء أكان ذلــك 
وقــت العمــل أو وقــت الفــراح الرشــيد 
األهازيــج ومــا يحلــو لإلنســان فــي وقــت 
العمــل والفــراغ، وتوضــح مــدى العاقــة 
بــني األداة والصــوت ومــدى  الوطيــدة 
الطــرق  تلــك  مــع  احلّســي  االرتبــاط 

واحلــرف مــع احلركــة وأصواتهــا..
 يتجــه اإلنســان العامــل إلــى التغّنــي 
مــع  أو  انفــرادي  بشــكل  بصوتــه،  
مجموعــة ذلــك للترويــح عــن نفســه، أو  
ــل، أو لتشــجع  ــي العم ــة ف كســر الرتاب
املضــي  علــى  واآلخريــن  النفــس 
قدمــاً فــي العمــل، أيضــا ألداءواجــب  
العمــل علــى أكمــل وجــه، وفــي هــذه 
احلالــة يندفــع اإلنســان العامــل إلــى 
متضيــة وقــت العمــل دون كلــل وملــل     

ونشــاط.  
 قيــل:"  إّن الشــاعر املرحــوم/ خميــس 
القاضــي مــن منطقــة القريــة التابعــة 
قــام  ثــوراً  ميتلــك   ، الفجيــرة  إلمــارة 
بتدريبــه وإطعامــه لكــي  يســتخدمه " 
للســقاية باليــازرة " واعتــاد عليهــا، وفــي 
الســفر  املــزارع  قــرر  األيــام  مــن  يــوم 
لفتــرة وجيــزة حيــث قــام بتــرك الثــور 
عنــد جيرانــه ريْثمــا يعــود ، وبعــد عودتــه 
االثــور  إلحضــار  ذهــب  الســفر  مــن 
فاســتنكر  غيــرًة علــى ثــوره حــني الحــظ  
ــة " الســقاية"  تغيــراً  بعادتــه  أثنــاء مهمَّ
مــن حيــث حركتــه وطاعتــه   وســرعة 
جــّره، بــل بعنــاد غيــر مألــوف منــه!  لــذا 
"هاضــت قريحتــه" مــن املوقــف وأعــّد 

هــذه األبيــات حينهــا معاتبــاً الثــور:
أسميك يا األسود ما هو بشي

طايح وِمتْبَِريْْد ِتبَرِييد 

ع اخَللف َما تَوِكب شوي
َحتا قلوب النخل ِترين

عــن  اجليــران  بســؤال  قــام  وبعدهــا 
عنايــة الثــور وتبــنّي لــه أنّهــم لــم يقومــوا 
املطلــوب  بالشــكل  ورعايتــه  بإطعامــه 
الــذي عــوّده عليــه، فأعــاد النظــر وراجع 
بلســان  نفســه  علــى  وأجــاب  نفســه، 

الثــور قائــًا:
ما حتيدني يوم أكسر الوي

فيد ْد تعَّ باخلب وتْعفَّ
ما سمعت عن طعاهم ني 

وقلوبَهم عني بعيد 
مــن األبيــات التــي ارتبطــت بالســقاية 
ــة  ــا وباألنشــطة البحري ــازرة فــي دب بالي

أيضــاً:
با نشرق صوب ليوادي
لي شيرهم دوم يسقونه
أهل عذق موز والكادي
وإن تعا مالت غصونه

ــني  ــة مفردت ــات اجلميل ــي هــذه األبي وف
ومنهمــا " الــكادي" وهــي مــن الزهــور 
احملليــة املعروفــة منــذ القــدم باملنطقــة 
وتُســتخَدم للتطّيــب برائحتهــا الزكيــة. 
ياته  أّمــا املــوز بأنواعــه وأشــكاله وُمســمَّ
صغيــر  عربــي"  أو  "فريضــي  فاملــوز 
صنــق  ومــوز  الطعــم،  ولذيــذ  احلجــم 
احلجــم  متوســط  عــوده  ركبــة"  "كاب 
أّمــا  ولذيــذ،  وثمــره متوســط احلجــم 
املــوز نــوع "البرشــي" فكبيــر احلجــم فــي 
عــوده وثمرتــه وكثيــر األليــاف وســميك 
القشــرة فــإن أكلــت ثمــرة واحــدة قــد 

تصــوم يومــاً كامــًا.

"اليازرة" 
أداة تستخدم 

للري من 
الطوي 
"البئر" 

األهازيج ارتب�اط 
حيس يوضح 

مدى العالقة 
الوطيدة بي�ن 

األداة والصوت

المصدر: أهازيج من تراث اإلمارات بقلم جميع المصدر: أهازيج من تراث اإلمارات بقلم جميع 
سالم الظنحانيسالم الظنحاني
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تراث و حضارة

يتميز لبـاس الرجـل اإلماراتي باخلفـة والبسـاطة وهـو لبـاس سـاتر ومريـح، 
يغلـــب عليـــه اللـــون األبيــض ويتألـــف مـــن الكنـــدورة، ومـــن إزار يلـــف حـــول 
اخلصـــر، ومـــن قميـــص قصيـــر يســـمى مقصـــر، يلبســـه فــي الغالـــب كبـــار 
ــاءة صوفيـــة  الســـن فــي موســـم احلـــر. ويرتـــدي الرجـــل فـــوق مابســه عبـ
تســـمى بشـــت فتضفـــي عليـــه عامات الهيبـــة والوقـــار، وفي فصـــل الشـــتاء 
يلبـــس فـــوق الكنـــدورة ســـترة قصيـــرة مـــن غيـــر كميـــن تســـمى صديـــري، أو 
معطفـــاً طويـــًا يســـمى )الدقلـــة( وهو مـــن لبـــاس اخلاصـــة، وأهـــم مـا مييـز 
زي الرجـــل اإلماراتــي غطـــاء الـــرأس الـــذي يتركـــب مـــن القحفيـــة والغتـــرة 
والعقـــال، ويكمـــل الرجـــل زيـــه بحـــزام يتحـــزم بـــه، وبعصـــا ميســـكها بيـــده، 

ًــال جلديـــاً مكشـــوفاً. ويلبـــس فــي قدميـــه مداســـاً أو نعـ
يتألــف لبــاس الــرأس الرجالــي مــن عــدة قطــع رئيســية يعتمــد عليهــا الرجــل 

فــي حياتــه اليوميــة.
خزام

عقـــال علـــى هيئـــة حبـــل مـن الصـــوف يعصـب بـه الرجـل وخاصـة عنـد أهـل 
الباديـــة ورعـــاة اإلبــل. وهـــو حبـــل رفيـــع يبــــرم مــــن صــــوف الغنــــم أو وبــــر 
اجلمــــال، ثــــم يصبــــغ باللــــون األسود وتشــــد بــــه العصابــة التــي تلــف علــى 
الـرأس، وقـد تراجـع اسـتعمال اخلـزام في دولـة اإلمارات العربيـة املتحـدة، 
وال يلبســـه حاليـــاً ســـوى بعـــض كبـــار السـن مـن البـدو. يـــدار اخلـزام مرتيـن 
حـــول الـــرأس ثـــم يعقـــد مـــن اخللـــف، ويرســل طرفــاه بقــدر شــــبر ويزينــان 

فــي بعــــض األحيــان.

الزي الزي 
التقليدي التقليدي 

          للرجل          للرجل
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ما يميز العقال 
األسود الحديث 

العقائص اليت 
تت�دلى من 

خلفه 

العراقية وهي 
تشبه القحفية 

إال أنها كبيرة 
وتلبس في 

الشتاء

العقال - وله عدة أنواع
عقال أبيض

ويصنــــع مــــن صــــوف اخلــــراف وغالبــاً 
مــــا يلبســــه رجــــال الديــــن وعلمــاء مــن 
الكريــــم،  القــــرآن  ومعلمــــي  القضــــاة 
وهــــو بريــــم غليــــظ، شــــكله بســــيط 
ومجــــرد مــــن الزوائــــد، يطبـــق مرتيـــن 
فـــوق الغتـــرة ويضبـــط علـــى الـــرأس 

ــد مــــن اخللــــف. ــع يعقــ بخيـــط رفيــ
عقال أبيض

ويصنـع مـن صـوف املاعـز، وهـو نوعـان 
ليـــن لـــه خيـــوط مــــن اخللــــف يشــــد 
ــي  ــال قاســ ــه وعقــ ــم فــي حجمــ للتحكــ
ومنـــه أشـــكال كثيـــرة: األول عبـــارة عـــن 
حلقـــة بـــدون خيـــط، والثانــي بخيـــط 
واحـــد ويســـمى عقـــال بوبيطـــة، أمـــا 
النـــوع الثالــــث بخيطيــــن وثاثة وأربعــة 
بيـــط  وبوثـــاث  بوبيطتيــــن  ويســــمى 
معقصـــة،  بوبيطـــة  أو  بيـــط  وبوأربـــع 
وعقـــال ال توجـــد لـــه بيطـــة، كان بدايـــة 
بالعقـــال  وشـــبيهاً  بســـيطاً  اســـتعماله 
بعـــض  عليـــه  أدخلـــت  ثـــم  األبيــض، 
مــــن  يفتــــل  فأصبــــح  التخويـــرات، 
ــف  ــة الامعــة، ويلــ ــوط الصناعيــ اخليــ
ــاع  ــب، ويبــ ــدني صلــ ــلك معــ ــول ســ حــ
مبقاســــات ثابتــــة يشـــار إليهـــا بأرقـــام 

ــرأس. ــط الـ ــل محيـ متثـ
العقال األسود

األســود  العقــــال  مييــــز  مــــا  وأهــــم 
احلديــــث العقائــــص التــــي تتــــدلى مــن 
خلفــــه والتــــي تســــمى محليــاً )زوايــد(، 
وتـــؤدي  فراريـــخ.  أو  طرابيـــش  أو 
ــاعد فــي  ــاً وتســ العقائـــص دوراً جماليـ
الوقــــت نفســــه علــــى تثبيــــت الغتــــرة 
علــــى الظهــــر؛ ألنهــا خفيفــــة وتتطايــــر 

العقائــــص  وتتخــــذ  حركــــة.  ألدنــى 
أن  أبرزهــــا  مــــن  متعــــددة  أشــكاالً 
طويــــل  بريــــم  العقــــال  مــــن  يتدلــى 
يتجــــاوز منتصــــف الظهــــر، يثقــــل فــي 
نهايتــــه بقطعــــة مســــتقيمة مــــن مادتــــه 
الصنــــف  هــــذا  ويســــمى  نفســــها، 
)عقــــال بوعظمــــة(، أو تنســــدل منــــه 
مجموعــــة عقائــــص، غالبــــاً مــــا تكــــون 
بعثاكيــــل  أطرافهــــا  وتنتهــــي  أربعــــة 
تســــمى )كراكيــش، وهـــي خصات مـــن 

الســـائبة(. اخليـــوط 
عقال املقصب شطفة

ويســمى أيضــاً )الشـــطفة( وهــو كالتــاج 
املضلـّـع وقــد لبســـه حــكام املنطقة وكبار 
التجــار حتــى فــي فتــرة اخلمســـينات 
مـــن القـــرن العشـــرين. تفتـــل الشـــطفة 
األســود،  الصـــوف  خصائـــل  مـــن 
وتقصـــب بخيـــوط الذهـــب والفضـــة، 
ــدو  ــب فتبـ ــا دون تقصيـ ــرك زواياهـ وتتـ
املتبقيـــة  باألجــزاء  مقارنـــة  منتفخـــة 
وتطبـــق الشـــطفة علـــى الـــرأس مرتيـــن 
مـــع مراعـــاة تركيـــب األجــزاء املقصبـــة 
وغيـــر املقصبـــة، ثـــم تشـــد مـــن اخللـــف 
بخيطيـن قصيريـن ينتهيـان بوكركوشـة.

غترة
ــل  ــاش األبيــض الويــ ــن القمــ ــع مــ تصنــ
والشــــربت وبهــــذا النـــوع مـــن القمـــاش 
تصنـــع العصابـــة. والغتـــرة هـــي غطـــاء 
الـــرأس الرســـمي الـــذي يلبســـه الرجـــل 
ــدة،  ــة املتحـ ــة اإلمــارات العربيـ فــي دولـ
ــدول  ــج العربــي، والـ ــض دول اخلليـ وبعـ
املجــــاورة مثــــل العــــراق وبــــلد الشــــام، 
القطـــن  مـــن  قمـــاش  قطعــــة  وهــــي 
اخلفيـــف األبيض، مربعـــة الشـكل، يتــم 
ثنيهــــا علــــى هيئــــة مثلــــث، ثــــم توضــــع 
علــــى الــــرأس فتنســـدل أطرافهـــا علـــى 
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تراث و حضارة

الظهـر والكتفيـن ويوضـع عليهـا العقـال 
لتســـتقر علـــى الـــرأس. جلبـــت أقمشـــة 
الغتـرة في املاضــي مــن الهنــد، وكانــت 
تأتي علــــى شــــكل لفائــــف تقطـــع وتبـاع 
عليهـــا.  املتعـــارف  املقاييـــس  وفـــق 
حواشـــيها  تســـوية  األهالــي  ويتولــى 
خيوطهــــا  تنســـل  ال  كــي  وتهديبهــا؛ 
وتتمــــزق، وتســــمى عمليــــة التهديــــب 
بالزبــــد وهــــي لفظــــة فصيحــة، ويقــوم 
والنســـوة  البحــــارة  مــــن  بعــــض  بهــــا 
مســـتعينني بخبرتهـــم في عقـد الشـباك 
وجـــدل احلبــــال. وقــــد تضــــاف إلــى 
فــي  التطريــــز  مــــن  أشــــكال  الغتــــرة 
مســــتوى احلاشــــية والزوايــــا، تســتعمل 

ــزري. ــم أو الــ ــوط اإلبريســ ــا خيــ فيهــ
قحفية

هــــي مــــن املابــس األساســية والتــــي 
البـــاد  بعـــض  فــي  كوفيــــة  تســــمى 
العربيـــة. وتشـــبه الغطـــاء حيـــث توضـــع 
أي  وتســـبق  الـــرأس  فـــوق  مباشـــرة 
لبـــس فوقـــه وتســـمى أيضــاً طاقيــة أمــا 

فــي اإلمــارات فتنطــق بـــ )گـحفـــية( 
وتتكــون مــن القمــاش األبيــض بــدون أي 
زخرفــة أو إضافــات عليهــا وتكـــون مـــن 
ــا  ــط، إحداهمـ ــيتني فقـ ــن رئيسـ قطعتيـ
علـــى شـــكل شـــريط دائـــري بعـــرض 
5-6 ســـم تقريبـــاً مشـــكًا دائـرة بحجـم 
رأس اإلنســان وقطعـــة أخـــرى بحجـــم 
مـــع محيـــط  الـــرأس متســـاوية  قمـــة 
الشـــريط حيـــث تخـــاط مـــع بعضهــــا 
ويفصلهــــا شــــريط قطنــي بعــرض 2\1 
ســــم للمرونــــة، وتوجــــد هنــاك قحفيــة 
اخليــــوط والتــــي تشــــبه األولــى مــــن 
حيــــث الشــــكل واالســتعمال واللــــون إال 
أنهــــا مــــن اخليــــوط فقــــط واخليــــوط 
معينــــة،  زخرفــــة  مشــــكلة  مترابطــــة 
وتختلــــف الزخرفــــة حســــب الطلــــب 
والزخرفــــة تشــــمل الشــريط والغطــاء، 
ــع  ــا تصنـ ــل إذ أنهــ ــر أي فاصــ وال يظهــ

بشـــكل كامـــل.
العمامة

العمامـــة تشـــبه العصابـــة ولكنهـــا أكبـــر 
كبيـــرة  )قماشـــها(  قطعتهـــا  وتكـــون 
اجلـــز  أو  الصـــوف  مـــن  وســـميكة 
الصينــي  احلريـــر  وهـــو  )الــاس(، 
أو  الفاتـــح  البنـــي  اللـــون  ذو  األصلــي 
ــج( ويأتــي إلــى اإلمــارات  ــق )البيـ الغامـ
عـــن طريـــق الهنـــد ويعمـــل مـــن الــاس 
والـــوزرة  الكناديـــر  أيضــاً  )احلريــر( 
املذاهـــب  بعـــض  أن  إال  والقمصـــان 

اإلسامية حتـــرم الصاة بـــه واملشـــهور 
منـه ماركـة )ابوغزاليـن( أمـا في الشـتاء 
فتعمـــل مـــن قمـــاش الصـــوف أو الشـــال 
فمـــن  الصيـــف  فــي  أمـــا  املزخـــرف، 
قمـــاش الـــاس أو مـن القطـن السـميك 
أو الشـــاش الرفيـــع. والعمامـــة تشـــبه 
العصابـــة فــي ارتدائهـــا وتكـــون بـــأن 
تلـف حـول الـرأس بلفتيـن وال تزيـد عـن 
ثاث وعندمـا تكبـر بشـكل قـرص كبيـر 
ــيدة(  ــشيدة - جشـ ــمى )گــ ــا تسـ فإنهـ
ويســـتعملها فــي املاضـــي بعـــض مـــن 
أهـــل فـــارس أو مـــن البحارنـــة واللواتيـة 
ويطلـــق عليهـــا مصطلـح گــشيدة عنـد 

ــن. ــن املقيميـ ــض مـ البعـ
العصامة أو العصابه

األصــل  وكان  الــــرأس  لبــــاس  مــــن 
فــي اإلمــارات قبــــل العقــــال ومــــازال 
املناطــــق.  بعــــض  فــي  مســــتمراً 
والعصامــــه: كلمــــة عربيــــة األصــل، إذا 
لبســــت في اإلمارات فيقــــال للشــــخص 
ّ إن فالنــــاً متعصــــب، كذلــــك إذا اشــــتد 
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البشوت أو 
العباءات كانت 

شائعة عند 
العرب منذ فترة 

ما قبل اإلسالم 

فــــان  اإلنســان  لــــدى  الــــرأس  وجــــع 
املواطنيـــن فــي اإلمــارات يقولـــون لـــه 
اعصـــم رأســـك أي اربـــط رأســـك عـــن 
الوجـــع وتعصيـــب الـــرأس عـــن الوجـــع 
يأتــي بـــأن يربـــط الرجــــل أو املــــرأة 
رأســــه بقطعــــة مــــن القمــــاش بعــــد 
أن يلفهــــا حــــول رأســــه بشــــكل كامــــل 

وتربــــط بعقــــدة فــي اخللــــف.
عرقية

العراقيــــة وهــــي تشــــبه القحفيــــة إال 
أنهــــا كبيــــرة ويكــــون قماشـــها مخالفـــاً 
للغتـــرة حيـــث تثبـــت علـى الـرأس وتنزل 
معظـــم  تغطـــي  حيـــث  الرقبـــة  حتـــى 
ــتعملها  ــه، ويسـ ــدا الوجـ ــا عـ ــرأس مـ الـ
الغـواص أثنـاء الغـوص وكذلـك تسـتعمل 

فــي الشـــتاء التقـــاء البـــرد.
الكندورة - الدشداشة

ُوعمــــان  اإلمــارات  فــي  وتســـمى 
اخلليــج  دول  فــي  أمــا  بالكنــدورة، 
بشــــكل  تبــدو  الدشداشــة  ُفتســـمى 
يبــــدأ  لبــــاس  قميـــص طويــــل وهــــي 
مــــن الرقبــــة حتــــى أخمــــص القدميــــن 
ُويغطــــى اجلســــم كلّــــه تقريبــــاً أمــــا 
اليديـــن  رســـغ  إلــى  فتصـــل  األيــدي 
ميكـــن أن نقـــول أنهـا قطعتـان رئيسـتان 
متســـاويتان إحداهمـــا أماميـة واألخرى 
الرجــــال  جميــــع  ويلبســــها  خلفيـــة، 
البالغيــــن واألطفــال حتــــى النســــاء إال 
قليــًا  يختلــــف  أن شــــكلها لألخيــرة 

القدميــــن.  ضيقــــة  وتكــــون 
الكنــــدورة  عــــام  بشــــكل 

أنهــــا  إال  فضفاضــــة 
ــر  ــكل كبيــ ــع بشــ تتســ
مــــن الوســــط حتــــى 
بشـــكل  القدميــــن 
ويكـــون  محيـــط 

الشـــخص  رغبـــة  حســـب  االتســاع 
وعمومــــاً االتســاع يتســــاوى مــــع طــــول 
احلركــــة  لتســــهيل  وذلــــك  اخلطــــوة 
والعمــــل واملشــــي واتســــاع الكنــــدورة 
فــي اإلمــارات وعمـــان أقـــل بكثيـــر مـــن 
اخلليــــج  دول  بعـــض  فــي  الكنـــدورة 
أمــــا الصــــدر فاتســــاعها بســــيط جــداً 
أمــــا اتســـاع األيدي فيكـــون بضعـــف أو 
ضعفـــي محيـــط رســـغ اليـــد )أي أكبـــر 
اتســـاعاً مـــن القميـص العـادي(، وعـادة 
يكـــون للكنـــدورة عـــدة جيـــوب ، ال تزيـد 
كنــــدورة  توجــــد  أنـــه  إال  ثاثــة  عـــن 
أو  واحــــد  وبجيــــب  جيــــوب  بــــدون 
جيبيــــن، أمــــا مواقــــع اجليــــوب فاثنــان 
في جانبهــــا مــــن اليميــن ومــن اليســار 
مبســــافة تتســــاوى مــــع نهايــــة اليديــــن 
وموقعهــــا  وكبيــــرة  طويلــــة  وتكــــون 
معطيــــة  تبــــدو  خياطتهــــا  وطريقــــة 
الهــــدف فــي ضمــــان مــــا حتويــــه مــــن 
أمــــوال وحاجــــات مهمــــة، أمــــا اجليــب 
الثالــث فيكــون مربــع الشـكل أو نصـف 

دائـــري بحـدود 12-10 سـم 
األمــام  فــي  ويوضـــع 

علــــى مييــن الصــدر 
اليســــار وهــــو  أو 
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تراث و حضارةتراث و حضارة

أصغــر حجمــاً مــن اجلانبيــن ويســتعمل 
عــــادة حلفــــظ األوراق واألقام ويكـــون 
للكنـــدورة ياقـــة أو مـــا يشـــبه الياقـــة 
حـول الرقبـة وفتحـة دخـول الـرأس في 
ــام  ــون أمـ ــق وتكـ ــمى حلـ ــدورة وتسـ الكنـ
الصـــدر فــي منتصفـــه وتكـــون الفتحـــة 
طويلـة بحـدود 30 سـم ويقفـل اجلانبـان 
بعقـــم أو غيـــره حسـب النــوع. وتختلــف 
كنــــدورة الصيــــف عــــن الشــــتاء حيــــث 
تكــــون الصيفيــــة خفيفــــة أمــا الشــتوية 
فمــن الصــوف، ويغلــب علــى الكنــدورة 
اللــــون األبيــض أكثــــر اســــتحباباً لــــدى 

ســــكان اإلمــارات مــــن اللــــون.
الفروخة

نســــبة   ) )طربوشــة  أيضــا  وتســمى 
مــــن  تنســــدل  التــــي  اخليــــوط  إلــى 
ــن  ــة مــ ــوش، وهــــي خصلــ ــة الطربــ قمــ
ــق  ــة تعلـ ــة أو احلريريـ ــوط القطنيـ اخليـ
فــي رقبــة الكنــدورة للزينـــة ولتغطيـــة 
ــق  ــة العنـ ــي كرابطـ ــب، وهـ ــة اجليـ فتحـ

فــي اللبــــاس اإلفرجنــــي، كانــــت فــي 
ــة  ــد فتحـ ــي عنـ ــرة تنتهـ ــة قصيــ البدايــ
ــذراع  ــاوز ال ــوم تتجـ ــي اليـ ــب، وهـ اجليـ
ونصـــف الـــذراع، وســـميت فروخـة؛ ألن 
أصلهـــا خصلـــة واحــدة، ثــم تتفــرع إلى 
ــدة  ــا عــ ــرخ، ولهــ ــوط أي تفــ ــدة خيــ عــ
وعلــــى  اخليــــاط  يصنعهــــا  أشــــكال 
ــال  ــن الرجــ ــون مــ ــب الزبــ ــب طلــ حســ

والشــــباب.
البشت

بشــــوت،  واجلمــــع  بشــــت،  املفــــرد 
الـــرداء  هـــو  العبــــاءة  أو  والبشــــت 
ــه الرجـــل فـــوق  اخلارجـــي الـــذي يلبسـ
مابسه، وهـــو لبـــاس شـائع في منطقـة 
العربيــــة  والبلـــدان  العربــي  اخلليـــج 
املجــــاورة مثــــل: ســوريا والعــراق، وقــد 
انحصــــر لبســــه في الســــنوات األخيرة 
والشــــيوخ  املســــاجد  أئمــــة  علــــى 
املناســــبات  فــي  وذلــــك  وامليســــورين 
طــــرق  ومــــن  والرســــيمة،  الدينيــــة 
لبــــس البشــــت وضعــــه علــــى األكتــاف 
إخــــراج  دون  مــــن اخللــــف  منســــدالً 
اليديــن. والبشــت مــن املابس العربيــة 
اإلســامية انتشــــر فــي املاضــــي فــي 
جميــــع دول العالــــم اإلســامي تقريبــــاً 
وقــــد شــــاهدنا صــور متثــل املســلمني 
أو  البشــــوت  أن  ويذكــــر  يلبســــونه، 
العبــاءات كانــت شــائعة عنــد العــرب 
منــــذ فتـــرة قبـــل اإلسام وقـد لبسـها 
البـــدو واحلضـــر، وكانـت تلبــس فــوق 
ســــائر املابس. ويصنـــع البشـــت مـــن 
األصواف املختلفـــة مثـــل صـوف 
املاعــــز واجلمــــال حيــــث 
فــي  يجلــــب  كان 
مــــن  اإلمــارات 
البـــدو،  عنـــد 

املختلفـــة  الصحراويـــة  املناطـــق  مـــن 
فقـــد  عليـــه  الطلـــب  ازديـــاد  ونتيجـــة 
ــدة  ــق بعيــ ــن مناطـ ــتورد الصـــوف مـ اسـ
ــذه  ــت هــ ــوريا وكانــ ــراق وســ ــل العــ مثــ
القطعــــة الصوفيــــة تســــمى )عصى( أو 

)طاقــة(.
الوزار

الــــوزار مفــــرد، واجلمــــع وزرة، وهــــو 
اإلزار باللغــــة العربيــــة أو املئــــزر، وهــــو 
ــذوره  ــود جــ ــل، تعــ ــي أصيــ ــاس عرب لبــ
إلى العصــــور القدميــــة وينتشــــر لبســــه 
فــي دولــــة اإلمــارات العربيــــة وفــي دول 
اخلليــــج العـــربي عمومــــاً وفــي القــــارة 
الهنديـــة وفــي بعـــض مناطـــق جنـــوب 
شـــرق آســـيا إضافـــة إلــى بلـــدان شـــرق 
إفريقيـا والبلـدان املجـاورة لهـا. واإلزار 
ثــوب غيــر مخــاط، يســتر أســفل بــدن 
ــف  ــى منتصـ ــن إل ــن احلقويـ ــل مــ الرجــ
حـــول  فيلـــف  الكعبيـــن،  أو  الســـاق 
ّــد بحقـــب مـــن جلـــد أو  الوســـط ُويشـ
بريـــم مـــن الصـــوف أو القطــــن، بعقــــد 
ــوم اإلزار  ــر. يق ــى اخلصــ ــرة علــ مباشــ
مقــام اللبــاس الداخلــي حتــت الكنــدورة 
ومقام لبـــاس النـــوم ولبـــاس البيـت وقـد 
يطـــوى ويوضـــع علـــى الكتـــف أو يبسـط 
ويجلـــس عليـــه أو يوضـــع فـــوق الركبـــة 
مـــن  اإلزار  ويتخـــذ  اجللـــوس.  حـــال 
قطعـة قطنيـة كتانيـة مسـتطيلة الشـكل 
يتجــاوز طولهــا املتريــن وعرضهــا متــراً 
ونصــــف، تبــــاع جاهــــزة لاســتعمال، 
وتتوفــــر مبقاســــات متعــــددة تتناســــب 
مــــع القامــــات كلهــــا، وتختلــــف ألوانــــه 
وزخارفــــه باختــاف مصــــادر صنعــــه 
وتتركــــز زينتــــه في حواشــــيه، وتختلــف 
أنــــواع األقمشــة التــــي يصنــــع منهــــا، 
وتتفـــاوت أســـعاره مـــن حيـــث اجلـــودة.
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ظهر لبس 
الصديري 

في اإلمارات 
بداية القرن 

العشرين 

المصدر: موسوعة األزياء الشعبية في دولة المصدر: موسوعة األزياء الشعبية في دولة 
اإلماراتاإلمارات

إعداد وبحث: جمعة بن ثالث الحميري.إعداد وبحث: جمعة بن ثالث الحميري.

الصديري
واجلمــــع  مفــــرد،  الصديــــري 
صديريــــات، وهــــو مــــن األلبســة 
ظهـــرت  التـــي  الداخليـــة، 
فــي  اإلمــارات  منطقـــة  فــي 
العشـــرين،  القـــرن  بدايـــة 
بيـــن  ارتـــداؤه  شـــاع  وقـــد 
الرجـــال مبختلـــف مراتبهـــم 
االجتماعيــة. وهـــي عبـــارة 
قصيــــرة  ســـترة  عـــن 
بــــدون أكمــــام مفتوحــــة 
األمــام،  مــــن  ومــــزررة 
فــــوق  عــــادة  تلبــــس 

الكنــــدورة، وتغطــي اجلــزء 
اجلســــم،  مــــن  األعلــى 
والكتفيــــن  الظهــــر  أي 

والصــــدر، وتســــمية الصديــــري 
فصيحــة؛ ألن العــرب كانــت تســمى كل 
قميــــص قصيــــر أو رداء يلــــي الصــــدر 
صــــدارا وصــدرة. يســــتورد الصديــري 
جاهــــزاً مــــن الهنــــد، أوُ يخــــاط محلــي 
مــــن قبــــل بعــــض اخلياطيــــن، ويصنــــع 
الــــذي يلبــس فــي فصــل  الصديــــري 
الشــتاء مــن األقمشــة الصوفيــة املتينــة 
األقمشــة  مــــن  الصيــــف  وصديــــري 
أحيانــــاً  ُويحلــــى  البيضــــاء  القطنيــــة 
ــهور.  ــل املشــ ــز اجلميــ ــواع التطريــ بأنــ
ــاً أي  ــأ داخليــ ــري مخبــ ــل للصديــ يعمــ
جيــب، وثاثــة مخـــابئ خارجيـــة: األول 
في أعلـــى اجلانـــب األمين توضـــع فيــــه 
األســفل  فــي  واملخبأيــــن  الســــاعة، 
علــــى اليميــــن واليســار، توضــع فيهمــا 

املهمــــة. واألوراق  النقــــود 
النعال

وكثــــر  القــــدم  مابــس  مــــن  وهــــو 
ــتعماله فــي اإلمــارات وبعــــض دول  اســ

اخلليــــج وفي اإلمارات ويعتبــــر أكثــــر 
اســــتعماالً مــــن أي لبـــس رجـــل آخـــر 

والســـبب في ذلـــك املنـــاخ والـــذي يعتبـر 
حـاراً بوجـه عـام حيـث يقـوم املواطنـون 
بلبســـه طـــوال العـــام تقريبـــاً خصوصـــاً 
ــهر  ــة أشـ ــل الصيـــف إال بضعـ فــي فصـ
فــي حـــدود شـــهرين فــي الشـــتاء، وال 
يشـّكل لبسـه في فصـل الشـتاء مشـكلة 
ــتبداله إلــى  ــخص اسـ ــى الشـ ــم علـ حتتـ
ــع البـــرودة. وهنـــاك بعـــض  احلـــذاء ملنـ
األشــخاص فــي اإلمــارات ال يلبســـون 
األحذيــة إطاقــاً فــي فصـــل الشـــتاء 
وإذا  النعـــال،  بلبـــس  ويســـتمرون 
اشـــتد البـــرد يلبـــس الكبـــار فــي الســـن 

ــوارب معـــه. اجلـ
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إعداد أسرة التحرير

اإلبل رمز اإلبل رمز 
األصالة والعراقةاألصالة والعراقة

بعنــوان  الســابق  العــدد  فــي  علــى موضوعنــا  بنــاء 
"اإلبــل مــازم العــرب ورفيــق دربهــم" والــذي تنــاول 
اإلبــل كتربيــة ومصــدر لإلنتــاج ســوف نســتكمل فــي 
هــذا العــدد التعريــف عــن اإلبــل املخصصــة للســباق 

)الهجــن(.
منــذ القــدم كان لإلبــل دور عظيــم فــي نهضــة اإلنســان 

وخصوًصــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 
اإلماراتيــة  الوطنيــة  الهويــة  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  اإلبــل  إن 
وهــي متثــل جــزءا مــن تراثهــا العريــق، ســّخرها الرحمــن خلدمــة 
حتمــل  علــى  العظيمــة  لقدرتهــا  فضلهــا  بــدوره  والــذي  اإلنســان 
كانــت  والتــي  العربيــة،  املنطقــة  مييــز  الــذي  الصحــراوي  املنــاخ 
والّترحــال.. علّمــْت  فــي احلــلِّ  لــه  رفيــٍق  خيــر 
خــال  مــن  الصبــر  منهــا  دروًســا  اإلنســان 
منهــا  اســتفاد  والعطــش.  احلــّر  لهــا  حتمُّ
اإلنســان بطــرٍق شــتى كالســفر والترحــال، 
كانــت مصــدراً للغــذاء مــن حلــوٍم وألبــان، 
احلبــال  تصنــع  ووبرهــا  جلودهــا  مــن  وكان 
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تختلف الحمية 
الغذائي�ة 

للمطية عن 
اإلبل المخصصة 
للتربي�ة واإلنت�اج 

أساســيات  لتلبيــة  وذلــك  واخليــام 
آنــذاك. املعيشــة 

مكانتهــا  علــى  اإلبــل  حافظــت   
العريقــة فــي مجتمــع اإلمــارات رغــم 
الّتطــور واحلداثــة التــي شــهدتها دولــة 
املؤســس  الوالــد  وحّثنــا  اإلمــارات. 
نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ 
احلفــاظ  علــى  ثــراه  اهلل  طيــب   -
أســدته  ملــا  بهــا  واالهتمــام  عليهــا 
لدورهــا  وتكرميــاً  معــروف،  مــن  لنــا 
العظيــم أنشــأ مســابقات ومهرجانــات 

بهــا. لاحتفــاء 
في مشــارف التســعينات مّت اســتحداث 
احتــاد ســباق الهجــن فــي عــام 1992 
الهجــن  مســابقات  لتنظيــم  وذلــك  م، 
قوانــني  وُوضعــت  عليهــا،  واإلشــراف 
ولوائــح خاصــة برياضــة الهجــن التــي 

تعــّد مــن الرياضــات التراثيــة والتــي 
مــن  كبيــراً  إقبــاالً  تاقــي  تــزال  ال 

مواطنــي الدولــة ودول اخلليــج.
ســاالت اإلبل

واملعروفــة  األصيلــة  اإلبــل  ســاالت 
اخلمــري،  هملــول،  ســالة  منهــا: 
صيحــان، بــن ظبيــان، بنــات صوغــان، 
املختبــر،  جبــار  الكليلــي،  شــاهني 
وظبيــان بينونــة، فــي اآلونــة األخيــرة 
وجبــار  شــاهني،  ســالة  اكتســبت 
مــّاك  يتســابق  بحيــث  كبيــرة  شــهرة 
إنتاجهــم  بســبب  القتنائهــا،  الهجــن 
التــي  اإلبــل  ســاالت  تعتبــر  القــوي. 
يقتنيهــا شــيوخ اإلمــارات مــن أفضــل 

الســاالت. 
تقنيــة تهجــن اإلبــل 

مــن  عــدٌد  الدولــة  فــي  يتواجــد 
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ــل  ــة اإلب ــرات املتخصصــة لرعاي املختب
تعالــج  حيــث  اإلمــارات  مبختلــف 
اإلبــل  بهــا  تصــاب  التــي  األمــراض 
باســتخدام  اإلجنــاب  وتأخــر  كالعقــم 
تقنيــات متعــددة كالتلقيــح الصناعــي 
)IVF(، ومــن مزايــا هــذه التقنيــة أنهــا 
تعمــل علــى إنتــاج نســل قــوي، ويتوافــد 
علــى  الهجــن  ومــّاك  املضمــرون 
العربــي  واخلليــج  الدولــة  مســتوى 
احلصــول  بهــدف  املختبــرات؛  لهــذه 
ويكــون  أصيلــة،  ســاالت  علــى 
باختــاف  ويختلــف  مــادي  مبقابــل 
وفــي  إنتاجهــا.  املــراد  الســالة  نــوع 
مبــادرة جميلــة يخصــص مقتنــو اإلبــل 
موســم  فــي  اإلمــارات  شــيوخ  مــن 

تــزاوج اإلبــل مــن كل عــام ملــاك اإلبــل 
اإلبــل  لتــزاوج  فرصــة  واملضمريــن 
دون  التــي ميتلكونهــا  الســاالت  مــن 

مــادي. مقابــل 
اإلبــل فــي إمــارة الفجيــرة

علــى الصعيــد احمللــي إلمــارة الفجيــرة 
ــة فــي  ــل األصيل تتواجــد ســاالت اإلب
كمنطقــة  اإلمــارة  مناطــق  مــن  عــدد 
الطويــني،  احلنيــة،  مربــح،  البديــة، 
وادي  احلــاة،  البصيــرة،  الطيبــة، 
ســياق  وفــي  مســافي.  العبادلــة، 
مقابلتنــا ُذكــر بــأن العديــد مــن أهالــي 
ــا  ــل للمشــاركة به ــوا اإلب ــرة اقتن الفجي
علــى  واملهرجانــات  املســابقات  فــي 

والدولــي. احمللــي  املســتوى 

الدولــة  فــي  املعروفــة  املياديــن  مــن 
اخليمــة،  رأس  فــي  الســوان  ميــدان 
ميــدان الذيــد، ميــدان اللبســة فــي أم 
ــة فــي عجمــان،  ــدان التبل ــن، مي القيوي
وفــي دبــي عــدد مــن املياديــن أشــهرها 
الوثبــة  وميــدان  املرمــوم،  ميــدان 

بأبوظبــي.
احلميــة الغذائيــة للمطيــة

للمطيــة  الغذائيــة  احلميــة  تختلــف 
للتربيــة  املخصصــة  اإلبــل  عــن 
يقــوم  املطيــة  صاحــب  واإلنتــاج. 
بعمــل جــدول غذائــي خــاص للمطيــة، 
منتقــاة  أغذيــة  للمطيــة  يقــّدم  حيــث 
املطيــة  صحــة  لضمــان  ونظيفــة 
ولياقتهــا للمشــاركة بهــا فــي ســباقات 
الهجــن، يقــدم لهــا أعشــاب وحشــائش 
مــاء  لهــا  أيضــاً  ويقــدم  مغســولة، 
مرشــح للشــرب. وكميــة الطعــام واملــاء 
موزونــة بعيــار محــدد للحفــاظ علــى 

للمطيــة.  البدنيــة  اللياقــة 
املهرجانــات وســباقات الهجــن

تبــدأ  الهجــن  وســباقات  املهرجانــات 
فــي اإلمــارات شــهر ســبتمبر مــن كل 
ــات  ــد مــن مهرجان عــام، هنالــك العدي
الهجــن ويشــارك فيهــا مــّاك الهجــن، 
الشــيوخ،  البــارزة،  الشــخصيات 
الــدول  مــن  الهجــن  مــاك  وأيضــاً 
أهمهــا  ومــن  املجــاورة  اخلليجيــة 

وأشــهرها:
• مهرجــان الشــيخ زايــد التراثي

• مهرجــان ســلطان بــن زايد التراثي
• مهرجــان هجــن الوثبة 

• مهرجــان املرمــوم التراثي
هنالــك معاييــر لإلبــل للمشــاركة فــي 
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تصل جوائز 
مسابقات 
الهجن إلى 

مليون 
درهم

كنــوع  الهجــن  وســباقات  املهرجانــات 
الســالة واملظهــر اخلارجــي مثــل:

- خفــة الوزن 
- طــول املطية

- كبــر حجــم الصدر
- طــول الذيل  

عــن  يعلــن  املســابقات  ختــام  وفــي 
وتصــل  األولــى،  باملراكــز  الفائزيــن 
مليــون  إلــى  املســابقات  جوائــز 
واجلوائــز  املبالــغ  وتختلــف  درهــم 
املســتحقة باختــاف املركــز احملصــل 
مــن قبــل املطيــة الفائــزة، ومــن طــرق 
االحتفــاء بالفــوز يتــم تخضيــب الناقــة 
بالزعفــران أو مــا يســمى )بالصنــاع( 

ــة  باللهجــة احمللي
تعبيــراً عــن 
مــن  الفــوز 
قبــل مالكهــا 
ميــاً  تكر و

وقــد  للمطيــة، 
أيضــاً  تزيــد 
بيــع  فرصــة 

ــغ تصــل  ــزة مببال ــة الفائ املطي
وأكثــر. درهــم   600000

تضــم املهرجانــات التراثيــة مســابقات 
تكــون  وغالبــاً  اإلبــل  مزاينــة  جمــال 
لفئــة املفاريــد ومــن املعاييــر التــي يتــم 

تقييــم اإلبــل عليهــا:
طــول  الرقبــة،  طــول  اإلبــل،  ســالة 
طريقــة  األنــف،  شــكل  الرمــوش، 
وشــكل  الســنام،  شــكل  املشــي، 
الشــفاه. قــد يلجــأ بعــض املشــاركني 
للغــش فــي املســابقة عــن طريــق حقــن 
اإلبــل  شــفاه  فــي  البوتكــس  مــادة 
لزيــادة فرصــة الفــوز ولتفــادي ذلــك 
ــل  ــة لفحــص اإلب تشــكل املســابقة جلن
أنهــا  للتأكــد  املســابقة  فــي  املشــاركة 
مطابقــة للشــروط واملواصفــات بعيــداً 

واخلــداع. الغــش  عــن 

المصدر : علي محمد بن قدور اليماحي 
علي عبدالله الفيل اليماحي 

حميد بن قدور اليماحي 
سيف محمد بن قدور اليماحي 
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شاعر و قصيدة

ــن  ــد ب ــي ســالم عبي ــد وعــاش الشــاعر عل ــرة ول ــا الفجي ــة احلــاه بدب ــي منطق ف
ــزه الوظيفــي  ــة ومتّي ــه شــهادته اجلامعي ــى موهبت ــدي، وأضــاف عل ســويلم الصري
كموظــف فــي حكومــة الفجيــرة، أحــّب القصائــد منــذ الصغــر، حيــث ورثهــا عــن 
ــة والرزفــات، وقــد  ــد التراثي ــه وجــده وهــو يســمع ترديدهــم لكثيرمــن القصائ أبي
ــوه  حفظهــا عنهــم، والقــى تشــجيعا كبيــرا مــن األهــل واألقــارب الذيــن كانــوا يحّث

ــى االســتمرار فــي مجــال الشــعر ونظمــه. عل
تأثــر الشــاعر علــي ببعــض الشــعراء منهــم : الشــاعر ســالم بــن ســعيد الدهمانــي 
والشــاعر راشــد اخلضــر واجلمــري - رحمهــم اهلل - ، والشــاعر مصبــح الكعبــي 
ــد  ــني املبدعــني، وق ــن الشــعراء اإلماراتي ــر م ــس الســماحي والكثي والشــاعر خمي
ســاعدت منصــات التواصــل االجتماعــي بــأن يصــل الشــاعر إلــى أكبــر قــدر مــن 
متلقــي الشــعر، والشــعراء احملليــني والعــرب، وهــي عبــارة عــن رســائل تصــل إلــى 
كل العالــم حيــث تتوافــر فيــه جميــع املقومــات التــي يســتطيع منهــا الفــرد نقــل 
األحــداث والقصائــد ليتــم تداولهــا فــي أســرع وقــت ممكــن، وكذلــك مكنــت وســائل 

التواصــل االجتماعــي مــن شــهرة الشــعراء والقصائــد أســرع مــن املاضــي. 

الشاعر الشاعر 
علي بن سويلم علي بن سويلم 

الصريديالصريدي

القصائــد  مــن  الكثيــر  الشــاعر  كتــب 
هــذه  قصائــده  أوائــل  مــن  وكانــت 

 : ة لقصيــد ا
بخبـّب أخيـار الذاليـــل   

وبنصيه دام إّني شريتـه
ما تعيضني عنه البدايل
ما دام من قلبي هويتـه

حلو الهدب حلو السايل 
بني العرب معروف صيته
شوفــــه دوا كل العايـــل 
يبري املرض ال من نصيته

يعتــز  التــي  القصائــد  أكثــر  عــن  أمــا 
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بهــا فهــي قصيــدة عــن منطقــة )إعشــاصه( 
التــي تقــع بــني جبــال الفجيــرة واملشــهورة 
مبائهــا العــذب ونخيلهــا الباســق مــن " النغال 
الــذي كان   " والهالــي واخلنيــزي  االنــوان 
مــن احلابــوط " احلبيســة"  يســقى ســابقاً 
التــي ســكنها  املنطقــة  و )إعشــاصه( هــي 
أجــداده وآبــاؤه مــن قبيلــة الصريــدي والزال 

الشــاعر يتــردد إليهــا حتــى اليــوم .
يودي دياري يودي
يوٍم لفت األمطار

غيث وبرق ورعودي
مّنه ارتوت األشجار 
إعشاصه دار يدودي 

داٍر لهـــا مقــــــدار
نعشــق هواهـا بزودي 
من يــوم كّنـا اصغـــار 

رّيـف نسيمـه نودي
في الليل وف النهار 
يحلى معه املنشودي 
مـــن طّيــب األشعـار 
مهما ابتعدنا نعودي 
ألغــلى وطــن وديــار 
دار الكرم واليودي 
فيها اسكنوا خليار 

علــى  شــعرية  بأمســيات  الشــاعر  شــارك 
مســتوى اإلمــارات منهــا : ) فــدا اإلمــارات- 
يــوم الشــهيد - الشــعر اإلماراتــي األصالــة 
مــن  والعديــد  االحتــاد(  يــوم   - واإلبــداع 
ــي  ــات الت اجللســات الشــعرية، ومــن التحدي
واجهتــه هــو ســعيه الدائــم لتقــدمي الشــعر 
الشــعر،  جمهــور  يرضــي  والــذي  الهــادف 
الوقــت  فــي  الشــعرية  الســاحة  إن  حيــث 
الراهــن  وبحســب رأيــه تزخــر بالعديــد مــن 

التحــدي  يأتــي  وهنــا  املميزيــن،  الشــعراء 
فــي  وخاصــة  ومتيــزه  الشــاعر  لبــروز 
البرامــج االحتفاليــة التــي تقيمها املؤسســات 
فــي  الدولــة  مســتوى  علــى  احلكوميــة 
املجالــس الشــعرية لدعــم الشــعر والشــعراء.

قصيدة حكمة
ناح احلمام وغّرد وساد
صوته على املسمع يهلّه

يطرب به الي وده ازداد 
يستذكر احملبوب خلّه

واتنومس الشاعر بلوكاد 
غّرد قصيده ومر شلّه

هذاك يوم الوقت له عاد
سيف الشعر م الغمد سلّه

كله لعينه صار منقاد
الي سلب قلبه وشله 

لو يطلبه روحه ولفواد 
العمر كلّه فدوٍة ّله 

الزين ما يجفى بلبعاد 
أغفر ولو مليون زّله

على دروب الود معتاد
خطيت حرفي في سجلّه

ألهل الهوى واحلب ميعاد 
يربون في كنفه وظلّه

ال تستوي ياخوي يحاد
دام القلب دربه يدّله 

عيش احلياه بود وسعاد
ووقت السعاده استغلّه
بتنال مّنه كل ملراد 

ويلفي عليك اخلير كلّه

المصدر : الشاعر سعيد سبيلالمصدر : الشاعر سعيد سبيل
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أثراإلضاءة على الصورةأثراإلضاءة على الصورة
ال شــّك أّن اإلضــاءة تعتبــر العنصــر األساســي فــي كل صــورة فوتوغرافيــة، بــل 
مــن دون اإلضــاءة ال ميكــن ألّي مصــّور أخــذ أّي صــورة، هــذا يعنــي أّن اإلضــاءة 

مهمــة جــدا لتكويــن صــورة ناجحــة .
كيــف يســتطيع املصــّور توظيــف اإلضاءة في الصورة ؟" 

طــرق  و  اإلضــاءة  معرفــة مصــادر  يجــب  الســؤال  هــذا  عــن  اإلجابــة  قبــل 
: منهــا  االســتفادة 

أوال مصــدر الشــمس والــذي يعتبــر أفضــل مصــدر لإلضــاءة، وهــذا يعــود 
إلــى أن مصدرالشــمس متوفــر بكثــرة وعلــى مــدار العــام وســهل االســتخدام، 
باملجــان،  فهــو  املصــور أي شــيء  فهــو مصــدر اليكلّــف  ذلــك  مــن  واألهــم 
ميكــن اســتغال أشــعة الشــمس بواحــدة مــن الطــرق املتاحــة منهــا؛ عــن 
طريــق األشــعة املباشــرة، والثانيــة عــن طريــق األشــعة املنعكســة أوغيــر 
املباشــرة، فالطريقــة األولــى باســتخدام األشــعة املباشــرة والتــي يتــّم مــن 
خــال تعــّرض عناصــر الصــورة إلــى أشــعة الشــمس املباشــرة، ويفضــل 
اســتغال األوقــات املناســبة فــي ســاعات النهــار، و هــي مــا يســميها 
املصــورون الســاعة الذهبيــة، وهــي الســاعات األولــى مــن النهــار أو 
الســاعات األخيــرة مــن النهــار والتــي تكــون فيهــا أشــعة الشــمس 
ــج عنهــا  ــة، ممــا ينت ــة وليســت قوي ــج عنهــا إضــاءة هادئ ــة، وينت مائل
األوقــات  اســتغال  أيضــا  الصــورة، وميكــن  فــي  متوازنــة  إضــاءة 
التــي يكــون فيهــا اجلــو غائًمــا و التــي ينتــج عنهــا إضــاءة ناعمــة 
ومناســبة للتصويــر فــي بعــض األحيــان، أمــا فــي حالــة اســتغال 
إضــاءة الشــمس املنعكســة أوغيــر املباشــرة فــا يشــترط وجــود 
غيــوم فــي الســماء أو التصويــر فــي الســاعة الذهبيــة، بســبب 
أّن اإلضــاءة لــن تكــون مباشــرة علــى العناصــر املشــكلة للصــورة، و 
نســتطيع احلصــول واالســتفادة مــن اإلضــاءة املنعكســة مــن خــال وضــع 
الــكادر أو العنصــر األساســي فــي مناطــق الظــال مثــل حتــت األشــجار 
أو ظــال املبانــي أو حتــى داخــل املبنــى مــن خــال النوافــذ و األبــواب 
ــى األســطح و اجلــدران وتســقط  أو الفتحــات، فتنعكــس اإلضــاءة مــن عل
اإلضــاءة  توزيــع  مــن  الوضــع  وهــذا  تصويرهــا،  املــراد  العناصــر  علــى 
شــائع بــني املصوريــن بســبب النتائــج اجلميلــة لهــذا التوزيــع لإلضــاءة. 
هنالــك طريقــة أخــرى الســتغال أشــعة الشــمس املباشــرة حتــى فــي حــال عــدم 

المصور مبارك محبوب الكيانيالمصور مبارك محبوب الكياني

مواهب و فنونمواهب و فنون
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يخــدم  معيًنــا  توزيًعــا  تتطلــب  التــي 
الفكــرة أو الهــدف مــن الصــورة، ممــا 
يجعــل هــذا النــوع مــن اإلضــاءة خيــاًرا 

. للمصــور  أخيــًرا 
 أمــا النــوع اآلخــر من مصادر اإلضاءة 
اإلضــاءات  هــو  الطبيعيــة  غيــر 
املخصصــة للتصويــر منهــا اإلضــاءات 
تعتمــد  التــي  واإلضــاءات  املســتمرة 
)فــاش(،  الواحــدة  الومضــة  علــى 
هــذا النــوع مــن مصــادر اإلضــاءة هــو 
ــن،  ــر مــن املصوري ــدى الكثي املفّضــل ل
أو  األشــخاص  مصــّوري  خصوصــا 
ــواع  ــذه األن ــة، فه املنتجــات أو األطعم
توزيــع  غالبــا  تتطلــب  التصويــر  مــن 
التحكــم  ويجــب      ، معينــة  إضــاءة 
فيهــا بشــكل كبيــر مــن قبــل املصــور 
أشــعة  اســتخدام  وميكــن  نفســه، 
الشــمس للحصــول علــى نتائــج ممتــازة 
لألنــواع الســابقة مــن التصويــر، ولكــن 
يتطلــب األمــر خبــرة وســرعة تعامــل 
اســتغال  حــال  فــي  اإلضــاءة  مــع 
أشــعة الشــمس، ممــا يعطــي مصــدر 
اإلضــاءة املخصــص للتصويــر حضــوًرا 
املصوريــن،  بــني  مــا  وأفضليــة  قوًيــا 
والــذي مييــز هــذا النــوع مــن مصــادر 
بقــوة  التحكــم  ســهولة  هــو  اإلضــاءة 
بالشــكل  وتوجيههــا  اإلضــاءة  وشــدة 
املناســب للصــورة أكثــر مــن النوعــني 
 . الســابقني مــن مصــادر اإلضــاءة 

ــر املصــّور هــو ســيد  ــة يعتب فــي النهاي
اإلضــاءة  اســتخدام  فــي  املوقــف 
املناســبة والتــي حتــّدد قــوة و براعــة 

الفوتوغرافــي. املصــّور 

ــي الســماء باســتخدام  ــوم ف وجــود غي
تســاعد  والتــي  اإلضــاءة  مرشــحات 
فــي تخفيــف حــدة اإلضــاءة، ومتنــع 
ظــال  أو  حــاد  صــدوع  تكــّون  مــن 
هــذا  ويعتبــر  الصــورة،  فــي  قويــة 
ــر  ــا فــي حــال كان التصوي احلــل مثالًي
مــا  توجــد غيــوم، هــذا  خارجًيــا وال 
ــق باســتغال أشــعة الشــمس فــي  يتعل

التصويــر.
إضــاءات  اســتخدام  فــي حــال  أمــا   
لدينــا  فيوجــد  الشــمس  أشــعة  غيــر 
اإلضــاءة  هــي  اإلضــاءة  مــن  نوعــان 
املصابيــح  مصدرهــا  والتــي  العاديــة 
املبانــي  فــي  املســتخدمة  الكهربائيــة 
اآلخرهــو  والنــوع  الطرقــات،  و 
للتصويــر.  املخصصــة  اإلضــاءات 
اســتغال  مصــور  أي  يســتطيع 
املبانــي  فــي  املوجــودة  اإلضــاءة 
نتائــج جيــدة، حيــث  للحصــول علــى 
يســتطيع املصــور اســتغال اإلضــاءات 
مبختلــف أنواعهــا للوصــول إلــى نتائــج 
توجــد  ولكــن  التصويــر،  فــي  جيــدة 
ــوة  ــوع وهــي أن ق ســلبية فــي هــذا الن
وشــدة اإلضــاءة غالبــا مــا تكــون غيــر 
املصــّور  فيضطــر  للتصويــر،  كافيــة 
ــع  ــح اإلضــاءة برف ــى تصحي اللجــوء إل
أو  التصويــر  آلــة  فــي  احلساســية 
تعديــل  برامــج  فــي  الصــورة  تعديــل 
الصــور، والتــي غالبــا مــا تتســبب فــي 
وجــود مشــاكل مثــل ظهور تشــويش في 
الصــورة وقلــة دقــة الصــور، وهنــاك 
أمــر آخــر يجعــل مــن هــذا النــوع مــن 
فيــه  مرغــوب  غيــر  خيــارا  اإلضــاءة 
فــي أغلــب األحيــان لــدى املصوريــن 
وهــو صعوبــة تطويــع اإلضــاءة لصالــح 
المصدر : مبارك محبوب الكيانيالمصدر : مبارك محبوب الكيانياملصــور خصوصــا فــي بعــض األفــكار 

77 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



مواهب و فنون

عشــقُت الفــّن بألوانــه املتنّوعــة واملتناقضــة،  ألوانــه الّصاخبــة  إلــى ألوانــه 
الهادئــة ، حركاتــه متوجاتــه ضربــات الفرشــاته كأّنهــا أمــواج البحــر ترقــص 
ــة  ــه الدقيقــة والتجريدي ــة، عشــقت أشــكاله وتفاصيل ــى معزوفــة مــن الطبيع عل
واملموهــة. أحببــُت ســماع  جميــع القصــص التــي حتاكــي  البدايــات وتاريــخ كل 
ــم  ــي عال ــن بالنســبة ل ــة، الف ــدارس الفني ــت كل امل ــن كّل العصــور، أحبب ــان م فّن
ال نهايــة لــه، كل يــوم أتّطلــع إلــى املعرفــة أكثــر وأكثــر كأننــي طالبــة جديــدة 
ــص بــه لكننــي أخــذت عــددا مــن الــورش التدريبيــة  فــي عالــم الفــن، لــم أتخصَّ
مــن بعــض الفنانــني القديريــن، وانطلقــت فــي هــذا العالــم الفّنــي أطــاول هــذا، 

املنظــار ألــا محــدود. 
 متــى ُســئلت   أليــة مدرســة أنتمــي؟  ســأجيبكم : " أنتمــي ملدرســة فــن بــا 

حــدود". 

فن بال حدودفن بال حدود

مريم النيادي

املــاذ،  هــو  لــي  بالنســبة  الفــن 
اجلمــال، األمــان،  حيْــث  أجــد فيــه 

وروحــي. نفســي 
أختــار األلــوان التــي توحــي بالبهجــة 
أمســك  حــني  واألمــل،  والعطــاء 
وكأنهــا  أعاملهــا  بأناملــي  الفرشــاة 
بضربــات  وقّيــم،  مرهــف  شــيء 
فرشــاتي علــى اللوحــة أشــعر كأننــي 
أعــزف  القيثــارة، معــاً نصنــع األمــل 
علــى  ونحــّث  املتجــددة  واحليــاة 
تغنينــا  فدولتنــا  والســخاء،  العطــاء 
والطمأنينــة  واألمــان  بالعطــاء 
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نحــن  بدورنــا  واألمــان،  والراحــة 
ببُعــٍد   العطــاء  هــذا  نعكــس  كفنانــني 
مشــاركاتنا  خــال  مــن  للعالــم  آخــر 
مشــاعر  وإيصــال  املعــارض  فــي 
وحّثهــم  للشــعوب  والبهجــة  األمــل 
علــى العطــاء رغــم الكــوارث العاملّيــة 

بنــا. ُمحيطــة 
عشــرة  منــذ   الرســم  رحلــة  بــدأت 
ســنوات، كنــت أرســم  ملجــرد الرســم، 
وكنــت أشــاهد دروســا علــى اليوتيــوب 
الــدول،  كل  ومــن  املــدارس  كل  مــن 
فأخــذت معلومــات مــن هنــا وهنالــك، 
أكثــر شــيء متّرســت فيــه هــو العاقــة 
واللوحــة،  بالفرشــاة  تربطنــي  التــي 
وقــوة  احتــاد  فيهــا  وطيــدة  عاقــة 
بالرســم   وأبــدأ  بالشــجاعة  أشــعر   ،
دون  تفكيــر علــى اإلطــاق. أبــداً  دون 
ــى  ــاذا ســوف أرســم أو    إل ــة م معرف
أوّد أن أصــل. تطــورت حركتــي  أيــن 
لأللــوان  ودمجــي  الفرشــاة  مــع 
أن  أحببــت  ثــم  والتكــرار،  باملمارســة 
إعجابــي  لكثــرة  أرســم  مــا  أرتــدي 
بالرســم  فقمــُت  وألوانــي،  بخطوطــي 
"والعبايــة"،  الكتــان  أثــواب مــن  علــى 
احللــي  أرتــدي  أن  أحببــت  بعدهــا 
دروًســا  فأخــذت  برســمي،  وأتزيــن 
وصممــت  اليوتيــوب،  مــن  بالتصميــم 

وصنعــت "تعليقــة" تخرجــي مــن كليــة 
القانــون التــي ســأتخرج قريبــاً فيهــا  

احلمــد. وهلل 
 إّن فــن الرســم أصبــح مهنــة تشــغل 
فيهــا  ســأبدع  الطريــق  هــذه  وقتــي، 
كثيــراً ألننــي أحــب التجديــد واإلبــداع 
كلــة  هــذا  مــن  وأهــم  األفــكار،  فــي 
ــم  ــى عال ــع االطــاع عل أوّد مــن اجلمي
فيــه  حــدود  ال  الــذي  العالــم  الفــن، 
واجلــود  والســخاء  والعطــاء  لإلبــداع 

والكــرم.
أخيــراً ،  ال يوجــد حاجــز أو عقبــات 
اإلميــان  مــع  األحــام،  لتحقيــق 
واملثابــرة  واالســتمرار  واليقــني  بــاهلل 

ســتصلون إلــى حتقيــق مــا كان حلمــا أو 
خيــاال، مهمــا كانــت الظــروف ومهمــا 
كانــت  ومهمــا  املســؤوليات  كانــت 
ســتصلون  صعبــة  املاديــة  الظــروف 
مــا  وســتحققون  لألعلــى  وســترتقون 
تتلمســونه علــى  لــم تتوقعونــه ســْوف 

الواقــع. أرض 
حتياتــي لكــم )مــرمي( فن با حدود.
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من العالممن العالم

ــد  ــون ُوِج ــي الل ــدّرج بن ــر م ــارة عــن بئ ــاوري هــو عب تشــاند ب
فــي   " أبهانيــري   " قريــة  فــي  عــام  ألــف  مــن  أكثــر  منــذ 
راجســتان بأمــر مــن امللــك تشــاندا، وهــو واحــد مــن أكبــر 
الســهل  ليــس مــن  البئــر  العالــم، هــذا  فــي  وأجمــل اآلبــار 
العثــور عليــه، بالتالــي فهــو أحــد األســرار اخلفيــة للهنــد. 
يبلــغ عمــق هــذا  املــدّرج 20 متــراً ، ويضــم 3500 درجــة علــى 
جدرانــه الداخليــة موديــة  إلــى القعــر.  قــد مت بنــاؤه فــي 
منطقــة قاحلــة فــي راجســتان لتوفيــر امليــاه علــى مــدار العــام، 
ــوم فمــا زال يحتفــظ بهندســته الرائعــة التــي جتــذب  أمــا الي

الــزوار احملليــني والدوليــني علــى حــد ســواء.

تشاند باوري - الهندتشاند باوري - الهند
إعداد أسرة التحرير

https://www.safarway.comhttps://www.safarway.com
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هــو أطــول واد فــي املغــرب ، ينبــع مــن جبــال األطلــس الكبيــر لديْهــا  جتــاه اجلنــوب 
الشــرقي حيــث يلتقــي وادي دادس ونهــر إمينــي، شــاطراً الصحــراء إلــى تاكونيــت 
ومنهــا تصــّب غالبّيتــه  فــي الناحيــة الغربيــة ِمــَن احمليــط األطلســي، يصــّب  جــزءاً 
ــد  ــع بع ــة الواق ــن وادي درع ــك اجلــزء م ــه  شــمال طانطــان، ويجــف ذل ــًا من قلي
ل جــزء اً مــن وادي درعــة - احلــدود السياســية  تاكونيــت فــي غالبّيــة العــام. ليُشــكِّ

بــني املغــرب واجلزائــر.
تســتخدم ميــاه وادي درعــة فــي عمليــة رّي  ّبســاتني النخيــل والبســاتني الصغيــرة 
علــى طــول النهــر. ويعــّد أشــهر قاطنــي  املنطقــة احمليطــة بــه ِمــن:  مــوالي محمــد 
ــة وادي درعــة إ شــارة   ــب يســتخدم هــذا االســم خــارج منطق ــي الغال الشــيخ. وف
إلــى ســكان درعــة ذوي البشــرة الســمراء، ذلــك اللــون الــذي مييــز اجلــزء األكبــر 

مــن قاطنيهــا.
لــوادي  انخفاضــا  األكثــر  املســار  حــدد  العشــرين  القــرن  مــن  األول  النصــف 

ar.wikipedia.org 

وادي درعة - المغربوادي درعة - المغرب
إعداد:أسرة التحرير

درعــة الفاصــل بــني منطقــة احلمايــة 
واملنطقــة  املغــرب  علــى  الفرنســية 

اإلســباني. احلكــم  حتــت  الواقعــة 
وادي  فــي  شــخصاً   225 000 يعيــش 
 23 000 مســاحته  تبلــغ  الــذي  درعــة 
درعــة  وادي  ويــوازي  مربعــاً،  كلــم 
محافظــة زاكــورة والتــي أنشــئت عــام 
1997 فــي منطقــة ســوس ماســة درعــة، 
ــة ومدينتــني  حيــث توجــد فيهــا 23 قري
قريــة  وتشــتهر  وأكــدز.  زاكــورة  هــّن  
تامغــروت القريبــة مــن زاكــورة بوجــود 

للتعليــم. زاويــة 
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ما هو مرض هشاشة العظام؟
ــح  ــث تصب ــوة العظــام، حي ــة وق ــة العظمي ــي الكتل هشاشــة العظــام هــو خســارة ف

ــة وســهلة الكســر. ــا ضعيف ــة. ممــا يجعله ــل كثاف العظــام أق
األعراض

- الوقوف بانحناء.
- حدبة الظهر.

- انحناء في الكتف.
- الفقدان التدريجي للطول.

- آالم الظهر املفاجئة.
عوامل اخلطر

- انخفاض مستوى هرمون االستروجني عند النساء.
- انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون عند الرجال.

مرض هشاشة العظاممرض هشاشة العظام
- خلل في هرمون الغدة الدرقية.

- الشيخوخة.
- التاريخ العائلي للمريض.

- بنية اجلسم الضعيفة.

- قلة ممارسة الرياضة.
- الكسل وكثرة اجللوس.

الكالســيوم،  امتصــاص  قلــة   -
. ) د ( مــني فيتا و

- التدخني.
التشخيص 

االختبــار األكثــر شــيوعاً الــذي يســتخدم 
لقيــاس مــدى كثافــة العظام هي األشــعة 
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الســينية اخلاصة املعروفة باســم:
.DEXA أو DXA-

.)BMD( العظام املعدنية -
حتديــد  االختبــار  لنتائــج  ميكــن   -

كمية الكالسيوم في بعض األطعمة
الكالسيوم احلجماألطعمة 

)مجم(
450كوب واحدالزبادي

300 1 كوب حليب )كامل الدسم، قليل الدسم أو خالي الدسم(
200-400 1 كوب حليب الصويا املدعم بالكالسيوم 

160 ملعقة طعام حليب بودرة خالي الدسم
1120 أونصة جنب شيدر
1/265 كوب جنب كوتاج

170 ملعقة طعام جنب البارميزان
1135 ملعقة طعام جنب املوازريا

1/2200 كوبالسلمون املعلب بالعظم
3370 أونصة السردين 

170-3210 أونصة السلمون املعلب بالعظم 
1/2150 كوب الكرنب األخضر، مسلوق

162 كوب بروكلي مطبوخ 
1240 كوب السبانخ املطبوخة

180 كوب اللفت األخضر الطازج 
1/2100 كوب فول الصويا املسلوقة

15-150 كوب البقوليات املطبوخة بشكل عام 
180 أونصة اللوز احملمص 

1280 أونصةبذور السمسم احملمصة 
150 كيوي

1300 كوب عصير برتقال مدعم بالكالسيوم

أكثــر عرضــة  هــم  الذيــن  األشــخاص 
الكســور. خلطــر 

الوقاية
تلعــب التغذيــة دوراً فعــاالً فــي تقويــة 

االحتياجات اليومية من الكالسيوم 
مليجرام العمر 

1500-3 سنة 
4800-8 سنة 

91300-18 سنة 
191000-50 سنة 

511200+ سنة
1300احلوامل واملرضعات من عمر 18 سنة وأصغر

1000احلوامل واملرضعات أكبر من 18 سنة

تلعب 
التغذية 

دورًا فعااًل 
في تقوية 

العظام 

النشاط 
البدني في 

جميع مراحل 
الحياة مهم 

لصحة العظام
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المصدر: هيئة الصحة بدبيالمصدر: هيئة الصحة بدبي

واحلفــاظ  العظــام  صحــة  وحتســني 
أهــم  مــن  الكالســيوم  يعتبــر  عليهــا. 
احــرص  للعظــام،  املكونــة  املعــادن 
بهــا  املوصيــى  الكميــات  تنــاول  علــى 
مــن الكالســيوم يوميــاً مــن مصادرهــا 
والزبــادي،  احلليــب،  مثــل:  الغذائيــة 
واخلضــروات  الســلمون،  وســمك 
الكالســيوم  مكمــات  تنــاول  الورقيــة. 
ــب  ــد استشــارة الطبي ــزم األمــر بع إذا ل

املعالــج.
للبوتاســيوم:  الغذائيــة  املصــادر   •
واملاجنــو،  والتمــر،  واملــوز،  األفــوكادو، 
املشــمش املجفــف، واجلوافــة، والكيوي، 
والعــدس،  والبــازالء،  والبروكولــي، 

والبطاطــا. 
للمغنســيوم:  الغذائيــة  املصــادر   •
واحلبــوب  الورقيــة،  اخلضــراوات 
واألفــوكادو،  الصويــا،  وفــول  الكاملــة، 
واللــوز.  والكاجــو،  واملشــمش،  واملــوز، 
• املصــادر الغذائية للفوســفور: اللحوم، 
والبيــض،  واألســماك،  والدواجــن، 
واملكســرات،  ومنتجاتــه،  واحلليــب 

والبقوليــات.  والبــذور، 
للمنغنيــز:  الغذائيــة  املصــادر   •

الورقيــة،  واخلضــروات  املكســرات، 
واحلبــوب الكاملــة، البــذور، والكينــوا، 

البحريــة.  واملأكــوالت 
)ج(:  لفيتامــني  الغذائيــة  املصــادر   •
والبروكلــي،  والبرتقــال،  الشــمام، 
والفلفــل األخضــر، وامللفــوف األحمــر، 
والطماطــم،  والفراولــة،  والكيــوي، 

واجلوافــة.
)د(:  لفيتامــني  الغذائيــة  املصــادر   •
اإلفطــار  وحبــوب  املدعــم،  احلليــب 
املدعمــة، وصفــار البيــض، واألســماك، 

والكبــد.
احصــل علــى املخصــص اليومــي مــن 

يــوم:  كل  فيتامــني)د( 
فــي  الشــمس،/  التعــرض ألشــعة  مــع 
حالــة عــدم التعــرض ألشــعة الشــمس 
تصــل اجلرعــة 1000 وحــدة دوليــة.

كن نشيطًا: 
ــع مراحــل  ــي فــي جمي • النشــاط البدن

ــاة مهــم لصحــة العظــام.  احلي
التماريــن  مبمارســة  االلتــزام   •
الرياضيــة بانتظــام، )اجلمــع فيمــا بــني 
العضــات  لتقويــة  املقاومــة  متاريــن 
وبنــاء العظــام، والتماريــن التــي تســاعد 

املرونــة(.  وتزيــد  التــوازن  علــى 
ميكنــك استشــارة طبيبــك ملعرفــة مــا 
ــي تناســب  ــة الت ــن الرياضي هــي التماري

حالتــك الصحيــة.
نصائح عامة: 

الصحــي  الــوزن  علــى  احلفــاظ   •
لــي.  ملثا ا و

• اتباع نظام غذائي جيد. 
• التقليل من تناول ملح الطعام. 

املشــروبات  تنــاول  مــن  التقليــل   •

ــدان  ــي فق ــد تســاهم ف ــي ق ــة الت الغازي
لســيوم.  لكا ا

العناصــر  تنــاول  علــى  التركيــز   •
تقويــة  علــى  تســاعد  التــي  الغذائيــة 
واملغنيســيوم،  كالبوتاســيوم،  العظــام 
وفيتامــني  واملنغنيــز،  والفســفور، 
مــادة  إنتــاج  علــى  يســاعد  الــذي  )ج( 

)د(.  وفيتامــني  الكوالجــني، 
فــي  الشــمس  ألشــعة  التعــرض   •
األوقــات املناســبة ألنهــا مصــدر جيــد 

)د(. لفيتامــني 
الرعاية الطبية 

مــع  عظامــك  صحــة  عــن  حتــدث   
املعالــج.  طبيبــك 

ناقش التالي: 
• التاريخ الطبي العائلي والشخصي

• األدويــة التــي تأخذهــا، أو أخذتهــا 
ســابقا

•  فــي حالــة الســقوط أو حــدوث كســر 
فــي العظــام.
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التــي  البكتيريــة  األمــراض  أحــد  هــي 
عــن  املســؤولة  البكتيريــا  تســببها 
اجللــد،  التهابــات  أو  احللــق  التهــاب 
املقيحــة  العقديــة  بالبكتيريــا  وتســمى 
بالتالــي   ،)Streptococcus Pyogenes(
فــإن احلمــى القرمزيــة غالًبــا مــا تترافــق 
مــع اإلصابــة بالتهــاب احللــق البكتيــري 
وخاصــة عنــد األطفــال الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم مــا بــني 12-5 ســنة، بحيــث 
ســامة  مــواد  بإفــراز  البكتيريــا  تقــوم 
تــؤدي إلــى ظهــور الطفــح اجللــدي، وهــو 
ــة.  ــرز أعــراض احلمــى القرمزي أحــد أب

أعراض احُلمى القرمزية:
طفــح جلــدي أحمــر اللون، يبــدأ بالظهور 
علــى الرقبــة والوجــه ثــم ينتشــر إلــى 
كافــة أنحــاء اجلســم، خطــوط حمــراء 
تظهــر بوضــوح فــي طيــات اجللــد فــي 
منطقــة أعلــى الفخــذ، وحتــت اإلبطــني، 
وأســفل العنــق، والركبــة، والكــوع، وتوهــج 
حــول  الشــحوب  مــع  الوجــه  واحمــرار 
ظهــور  وهــو  الفراولــة  لســان  الفــم، 
اللســان باللــون األحمــر مــع ظهــور حبوب 
حمــراء أو بيضــاء اللــون عليــه، ارتفــاع 
ــة  ــر مــن 38.3 درجــة مئوي احلــرارة ألكث

مــع القشــعريرة. 

الحمى الحمى 
القرمزيةالقرمزية

الغرغــرة باملــاء وامللــح، بحيــث يســاعد 
ذلــك فــي تخفيــف ألــم واحتقــان احللــق. 
اإلكثــار مــن شــرب املــاء للترطيــب ومنــع 

اجلفــاف.
جتنــب تعــرض الطفــل للمهيجــات، مثــل: 

دخــان الســجائر.
حــال  فــي  للحكــة  املضــادة  األدويــة 
إصابــة الطفــل باحلكــة اجللديــة، يفّضــل 
ــع  ــة املضــادة للحكــة ملن اســتخدام األدوي

تــرك النــدوب واآلثــار علــى اجللــد. 
لبكتيريــا  مضــاد  مطعــوم  يوجــد  ال 
احلمــى القرمزيــة؛ لــذا ميكنــك اتبــاع 
بعــض طــرق الوقايــة حلمايــة طفلــك مــن 

القرمزيــة: احلمــى 
والصابــون  باملــاء  الطفــل  يــدّي  غســل 
جيــًدا باســتمرار ملــدة 20 ثانيــة علــى 

األقــل.
ــد الســعال، أو  ــف عن ــم واألن ــة الف تغطي
اجلــزء  أو  الورقيــة  باملناديــل  العطــس 

العلــوي مــن الكــوع.
لألكــواب  الطفــل  مشــاركة  جتنــب 
ممتلــكات  أيــة  أو  واألطبــاق  واملاعــق 
اآلخريــن. األشــخاص  مــع  شــخصية 

تشخيص احُلمى القرمزية: 
الفحــص  علــى  التشــخيص  يعتمــد 
الســريري، ومعاينــة األعــراض، وإجــراء 
وجــود  مــن  للتأكــد  احللــق؛  مســحة 
القرمزيــة. للحمــى  املســببة  البكتيريــا 

عاج احُلمى القرمزية:
 إن احلمــى القرمزيــة غالًبــا مــا تتاشــى 
مــن تلقــاء نفســها ويبــدأ الطفــح اجللــدي 
باالختفــاء خــال 2 إلــى 7 أيــام، لكــن 
التخلــص  تســريع  علــى  يعمــل  العــاج 
منهــا واحلــّد مــن املضاعفــات، يعتمــد 
العــاج علــى األعــراض املتواجــدة عنــد 
الطفــل، وعمــر الطفــل، وصحــة الطفــل 

ــرض.  وشــدة امل
يشمل عاج احلمى القرمزية اآلتي:

املضادات احليوية
حــدة  تقليــل  املــرض،  مــدة  تقليــل 

. ض ا عــر أل ا
إلــى  البكتيريــا  انتشــار  مــن  احلــد 

اآلخريــن. األشــخاص 
احلّد من مضاعفات احلمى القرمزية.

العاجات املنزلية
المصدر : بقلم الدكتور شريف بعث اللهالمصدر : بقلم الدكتور شريف بعث اللهتشمل العاجات املنزلية اآلتي:

رئيس قسم األطفال - مستشفى مسافيرئيس قسم األطفال - مستشفى مسافي
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الحجامةالحجامة
ــوع مــن الّطــّب يعتبــر مكمــا  احِلجامــة نــوع مــن أنــواع الّطــّب الّتكميلــي، وهــذا الّن

ــدور الطبيــب املختــص. ل
احِلجامــة مــن أقــدم الفنــون العاجيــة وكانــت موجــودة فــي الصــني واليونــان وِمصــر 
وحتــى فــي عهــد الرســول )صلــى اهلل عليــه وســلم( وهــذا إْن دّل علــى شــيء فهــو يدّل 
علــى دور احلجامــة وأهميتهــا فــي حمايتنــا مــن اإلصابــة باألمــراض، ودورهــا املهــم 

للمســاعدة فــي عــاج أغلــب املشــاكل الصحيــة.
• توّجهنــا للدكتــورة بيــان قــدورة طبيبــة عامــة وخبيــرة احلجامــة وســألناها عــن أثــر 

وفوائــد احلجامــة علــى الصحــة؟
فأجابــت الدكتــورة : للحجامــة فوائــد عديــدة مــن أهمهــا املســاعدة علــى تنشــيط 
الــدورة الدمويــة لتحســني تدفــق األكســجني بشــكل أفضــل للخايــا وأنســجة اجلســم 
،كمــا أنهــا تســمح لألعضــاء أن تعمــل بشــكل أفضــل وكفــاءة أكبــر، وتعمــل علــى 
تقويــة جهــاز املناعــة وبالتالــي تصبــح قــادرة علــى محاربــة الفيروســات والبكتيريــا، 
كمــا إّن للحجامــة دور فــي حتســني وتنظيــم مســتويات الهرمونــات فــي اجلســم، 
ــان  ــى حتســني هرمــون الســيريتونني والدوبامــني، وهــذان الهرمون ــث تعمــل عل حي
مســؤوالن عــن الســعادة؛ ليتحســن مــزاج الشــخص ويشــعر بالســعادة ويتمّكــن مــن 

صحة و عناية

إعداد: خديجة علي 
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النــوم بشــكل أفضــل وأعمــق، باإلضافــة 
مثــل  أخــرى  هرمونــات  تنظيــم  إلــى 
الدرقيــة  والغــدة  األنســولني  هرمــون 

وكلهــا تســتجيب للحجامــة.
إذا كان الشــخص يعانــي مــن مشــاكل في 
ــى  الكوليســترول فاحلجامــة تســاعد عل
 HDL رفــع الكوليســترول النافــع ويســمى
 ،LDL الضــار  الكوليســترول  ويخفــض 
وكذلــك تســاعد فــي حتســني مســتوى 
الســكر فــي الــدم؛ ولذلــك ننصــح بإجراء 
الذيــن  لألشــخاص  احلجامــة  جلســة 

ــون مــن مــرض الســكري. يعان
• هــل صحيــح إذا مّت زيــادة عــدد الكــؤوس 
املســتخدمة للحجامــة تكــون االســتفادة 

أكبر؟ 
ــر  ــك الكثي ــان: هنال ــورة بي ــت الدكت أجاب
مــن املفاهيــم الشــائعة اخلطــأ املرتبطــة 
باحلجامــة، منهــا علــى ســبيل املثــال هذا 
الســؤال الــذي يُطــرح حــول اســتخدام 
احلجامــة  جلســة  أثنــاء  أكثــر  كــؤوس 
تعــود بالفائــدة بشــكل أكبــر فهــذا خطــأ، 
وهنــاك مفهــوم آخــر خطــأ مفــاده إذا 
كانــت نــوع اجللســة دمويــة واســتُخدم 
فــإن  مبالــغ  بشــكل  التشــريط  فيهــا 
فوائدهــا تكــون أكبــر وهــذا خطــأ أيضــاً؛ 
ــا فــي اجللســة نســتخدم التشــريط  ألنن
الشــعيرات  وجنــرح  خفيــف  بشــكل 
الدمويــة املوجــودة علــى ســطح البشــرة، 
ومــن املعتقــدات اخلطــأ أيضــا أنــه إذا 
مت اســتخراج كميــة دم أكثــر فــي اجللســة 
لــن  وإال  أكبــر  تكــون  االســتفادة  فــإن 

نســتفيد شــيئاً مــن اجللســة.
وتابعــت الدكتــورة بيــان قــدورة حديثهــا 

بالقــول: 
احلجامــة  مهنــة  كممارســي  نحــن   
نســتخدم عــدد الكــؤوس مبــا يناســب 

املشــكلة  علــى  وبنــاًء  الشــخص  حالــة 
املريــض  منهــا  يعانــي  التــي  الصحيــة 
ــّم اختيــار عــدد ومواضــع  وبنــاًء عليــه يت
الكــؤوس وال نختارهــا بشــكل عشــوائي. 
بــأن  اخلطــأ  املفاهيــم  مــن  وأيضــا 
بفصــل  إجراؤهــا  يجــب  احلجامــة 
معــني مــن الســنة وتكــون أفضــل مثــا 
بفصــل الربيــع لاســتفادة مــن اجللســة، 
إجــراء  نســتطيع  أننــا  والصحيــح 
احلجامــة خــال أي فصــل خــال الســنة  
الفتــرة  فــي  كانــت  ســواء  وقــت  وأي 

املســائية. أو  الصباحيــة 
ولكــن خــّص الرســول صلــى اهلل عليــه 
لعمــل  معينــة  هجريــة  أيامــا  وســلم 
احلجامــة وهــي أفضــل مقارنــة بأيــام 
أخــرى، والفكــرة تكمــن فــي ذكــر األيــام 
الهجريــة فــي حديــث أفضــل الصــاة 
والســام عليــه بهــذه التواريــخ )-17-19
21( فهــي مــن الشــهور الهجريــة األفضل 
ألن هــذا مــا ذكــره النبــي عليــه الصــاة 
)مــن  الشــريف  حديثــه  فــي  والســام 
احتجــم 17 و19 و21 كان لــه شــفاء مــن 

داء(.   كل 
• وهــل معنــى ذلــك بأننــا ال نســتطيع 

أخــرى؟ أيــام  فــي  احلجامــة  عمــل 
عمــل  نســتطيع  بأننــا  هنــا  املقصــود   
احلجامــة خــال 3 أيــام املذكــورة فــي 
احلديــث أو خــال أيــام أخــرى. لكــن 
تكــون أفضــل فــي هــذه األيــام ألن هــذا 
عليــه  اهلل  صلــى  الرســول  ذكــره  مــا 
وســلم، والســبب فــي هــذا علميــا بــأن 
املــّد  األيــام الثاثــة ال تتأثــر بظاهــرة 

بالقمــر.  املرتبطــة  واجلــزر 
ــأّن مــن  ــا ب ــان قوله ــورة بي وتابعــت الدكت
احلجامــة  أن  أيضــا  اخلطــأ  املفاهيــم 
خطــأ  وهــذا  الفاســد  الــدم  تســتخرج 

لها دور 
مكمل في 

عالج األمراض 
كالضغط 

والكوليسترول

تساعد في 
تنشيط الدورة 
الدموية ورفع 

كفاءة عمل 
الجسم
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شــائع ، إذ ال يحتــوي جســم اإلنســان 
بــأن  احلقيقــة  وفــي  فاســد،  دم  علــى 
جســم اإلنســان خــال اليــوم حتــدث فيــه 
الكثيــر مــن التفاعــات و حتــدث فيــه 
أيضــا عمليــات األيــض، فنتيجــة هــذه 
التفاعــات والعمليــات األيضيــة تنتــج 
بعــض الفضــات ليأتــي دور احلجامــة 
أو  الفضــات  بعــض  اســتخراج  فــي 
أيضــا  احلجامــة  وتســاعد   ، الســموم 
باســتخراج آثــار األدويــة التــي يتناولهــا 
ــة وبشــكل مســتمر  ــرة طويل املريــض لفت
لتقــوم  اجلســم  فــي  مخزنــة  وتكــون 
األدويــة  هــذه  آثــار  بتخليــص  بدورهــا 
علــى  تســاعد  أنهــا  كمــا  املتراكمــة، 

حتســني نســبة األكســجني املوجــودة فــي 
اجلســم وبالتالــي يتــّم إنتــاج أكســجني 
أكثــر للخايــا وتتحســن  كفــاءة عمــل 
فكــرة  أمــا  اجلســم،  فــي  األعضــاء 
فكــرة  فهــي  الفاســد  الــدم  اســتخراج 

ليــس لهــا أي أســاس مــن الصحــة. 
• هــل تتوفــر شــروط معينــة قبــل إجــراء 

جلســة احلجامــة؟ 
بشــكل عــام وقبــل بــدء أي جلســة نأخــذ 
الراغــب  للشــخص  املرضــي  التاريــخ 
بإجــراء احلجامــة  ألن هنــاك أمــراض 
معينــة يجــب التأكــد بأنــه ال يعانــي منها، 
فعلــى ســبيل املثــال األشــخاص الذيــن 
ــن  ــوع م ــا وهــو ن ــن الهيموفيلي ــون م يعان
أنــواع أمــراض الــدم حيــث تكــون ســيولة 
الدم شــديدة وتعتبر مرضاً وراثياً جينياً 
حيــث ال نفضــل عمــل حجامــة لهــؤالء 
األشــخاص، وألن احلجامــة باألســاس 
ــى  ــج هــذه املشــكلة، باإلضافــة إل ال تعال
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفشــل 
الكلــوي أو فشــل فــي وظائــف القلــب أو 
فشــل فــي الكبــد، وهنــاك األشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن الســرطان خاصــة 
ــدم ، وأيضــاً احلامــل خــال  ســرطان ال
عليهــا  األولــى ممنــوع  أشــهر   3 فتــرة 
احلجامــة  جلســة  إجــراء  باتــا  منعــا 
لهــا ، إذ ميكــن عمــل احلجامــة بعــد 3 
شــهور وأن تكــون حتــت ظــروف وشــروط 
معنيــة، وباختيــار مواضــع محــددة لتكون 
آمنــة لهــا وللجنــني، كمــا أن األشــخاص 
فقــر  أو  األنيميــا  مــن  يعانــون  الذيــن 
الــدم، إذا كانــت األنيميــا حــادة أي أن 
ــاث أقــل مــن 9  ــد اإلن ــني عن الهيموجلوب
والهيموجلوبــني عنــد الذكــور أقــل مــن 
10 فهــم ممنوعــون مــن عمــل احلجامــة، 
يجــب عليهــم بدايــة  حــل هــذه املشــكلة. 

إذا كان الشــخص تبــرع بالــدم حديثــا 
فممنــوع عليــه عمــل احلجامــة، وحتــى 
عمليــات  أجــروا  الذيــن  األشــخاص 
عمــل  مــن  مُينعــون  حديثــة  جراحيــة 
احلجامــة )إذا كانــت أقــل مــن شــهر(، 
ارتفــاع  مــن  يعانــي  الــذي  والشــخص 
ــع مــن عمــل جلســة  درجــة احلــرارة مين
العامــات  تكــون  أن  يجــب  احلجامــة 
وبعدهــا  طبيعيــة  للجســم  احليويــة 
يســتطيع اخلضــوع جللســة احلجامــة.

• ومــاذا عــن األطفــال هــل تكــون جلســة 
احلجامــة آمنــة لهــم؟ 

بقولهــا:  بيــان  الدكتــورة  وأكــدت 
عمــل  ميكــن  األطفــال  بخصــوص 
حجامــة لهــم بشــرط أن يكونــوا أكبــر 
عــن 7 ســنوات  وميكــن إجــراء احلجامــة 
ــا  ــه ال يكــون فيه ــى أن ــة لهــم مبعن اجلاف
تشــريط وال دم، وأيضــا حتديــد عــدد 
شــديد  بتأنــي  ومواضعهــا  الكــؤوس 
مــن  عــدد  أقــل  باســتخدام  ويُنصــح 

الكــؤوس.
والفتــرة  احلجامــة  أنــواع  هــي  مــا   •

بهــا؟ ُينصــح  التــي  الزمنيــة 
رئيســيان،  نوعــان  لهــا  احلجامــة 
يكــون فيهــا دم  فاحلجامــة اجلافــة ال 
وال نســتخدم فيهــا تشــريط وهــي عبــارة 
فقــط عــن اســتخدام للكــؤوس الهوائيــة 
علــى اجلســم وتركهــا حوالــي 10 دقائــق 
يكــون  الكــؤوس وال  فــك  يتــم  وبعدهــا 
فيــه أي تشــريط ويســمى هــذا النــوع 

اجلافــة. باحلجامــة 
احلجامــة  فتســمى  الثانــي  النــوع  أمــا 
النــوع  وهــذا  الدمويــة   أو  الرطبــة 
ننــّوه  ولكــن  تشــريط  فيهــا  يســتخدم 
أن التشــريط يجــب أن يكــون ســطحي 

صحة و عناية
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خفيــف فنحــن هنــا جنــرح الشــعيرات 
ــى ســطح البشــرة  ــة املوجــودة عل الدموي
، ومــن األســباب التــي جتعــل الشــخص 
يتــردد بإجــراء اجللســة يكــون خائفــاً بأن 
احلجامــة قــد تتــرك عامــاٍت وآثــاراً في 
اجلســم ، هــذه اآلثــار يجــب أن تختفــي 
بعــد أســبوع ألســبوعني، وال يجــب أن 
يكــون هنــاك أي عامــات أو آثــار إذا 
صحيحــة،  احلجامــة  جلســة  كانــت 
أكثــر  الدمويــة  أو  الرطبــة  فاحلجامــة 
ألنــه  اجلافــة  احلجامــة  مــن  فائــدة 
يســتخرج  الــدم مــن اجلســم مــن خــال 
هــذه اجللســة وبالتالــي يتخلــص اجلســم 
والشــوارد  والفضــات  الســموم  مــن 
احلــرة التــي تكــون موجــودة فــي الــدم 
الفاســد كمــا يشــاع  الــدم  وليــس مــن 
نســبة  حتســني  ويتــم  البعــض،  عنــد 
تدفــق األكســجني فــي اجلســم؛ ولذلــك 
تعتبــر احلجامــة الرطبــة أكثــر فائــدة من 

 .... اجلافــة 
وأضافت الدكتورة بيان:   

بخصــوص الفتــرة الزمنيــة فيعتمــد علــى 
فــإذا  نــوع احلجامــة،  ونحــدد  الســبب 
احلجامــة  بعمــل  يقــوم  الشــخص  كان 
اقتــداء بالرســول صلــى اهلل عليــه وســلم 
أو مــن بــاب الوقايــة وال يعانــي مــن أي 
أمــراض صحيــة، فنختــار لــه حجامــة 
نســميها حجامــة وقائيــة وتعنــي أن هــذه 
إلــى  واحــدة  ملــرة  ســتُجرى  احلجامــة 
مرتــني فــي الســنة فقــط )أي كل ســتة 

أشــهر(.  
أمــا إذا كان الســبب معانــاة الشــخص 
مــن مشــكلة صحيــة معينــة علــى ســبيل 
املثــال كالســكري أو ضغــط الــدم، أو ألــم 
كالشــقيقة  الصــداع  أو  الظهــر  أســفل 
يعنــي بــأن هنــاك ســبب طبــي أو شــكوى 

مرضيــة فــإن احلجامــة فــي هــذه احلالــة 
تســمى حجامة عاجية أي عمل جلســة 
واحــدة كل شــهر ونكررهــا ملــدة 3 شــهور، 
املريــض  نســأل  شــهور   3 بعــد  ومــن 
لتكــرار احلجامــة، إن  إذا كان بحاجــة 
يأخــذ  أن  بنعــم فعليــه  كانــت اإلجابــة 
اســتراحة ملــدة شــهرين، ليســتمر فــي 
عمــل احلجامــة، وتكــرار احلجامــة دائماً 
العاجــي  البروتوكــول  علــى  مايعتمــد 

ــص.  ــب املخت ــد استشــارة الطبي بع
تســاعد  التــي  األمــراض  ماهــي   •

عاجهــا؟  فــي  احلجامــة 
بصراحــة هنالــك الكثيــر مــن األمــراض 
املمكــن  مــن  التــي  الصحيــة  واملشــاكل 
اســتخدام احلجامــة كجــزء مــن العــاج 
وال نعتمــد علــى احلجامــة اعتمــادا كليــا 
فــي العــاج أو ننســى استشــارة الطبيــب 
املختــص ونُهمــل الفحوصــات الدوريــة 
ونتهــاون فــي تنــاول األدويــة، فاحلجامــة 
األمــراض  فــي عــاج  لهــا دور مكمــل 
الضغــط،  الســكري،  مــرض  فمنهــا 
الكولســترول، وألــم اجلســم بشــكل عــام 
ســواًء ألــم فــي الركبــة أو الرقبــة أو ألــم 
الكتــف ، أو ألــم أســفل الظهــر، عــرق 
النســا ،الصــداع كالشــقيقة ، باإلضافــة 
اإلجنــاب  وتأخــر  العقــم  مشــاكل  إلــى 
أو  ارتفــاع   ( هرمونيــة  واضطرابــات 

انخفــاض فــي الغــدة الدرقيــة(، تســاهم 
احلجامــة في تعديل مســتوى الهرمونات 
فــي اجلســم فــي حــال لدينــا مشــاكل 
والربــو  النفــس  ضيــق  مثــل  التنفــس 
والقولــون  األنفيــة  اجليــوب  ومشــاكل 
يعانــون  الذيــن  األشــخاص  العصبــي، 
مــن املشــاكل البوليــة مثــل ســلس البولــي 
والتبــول الــاإرادي، وحتــى األشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن الصــرع يُفضــل عمــل 
ــات كمــا أن  ــل النوب ــم لتقلي احلجامــة له
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن األمــراض 

النفســية كالقلــق والتوتــر.
وأخيــرا ختمــت الدكتــورة بيــان قولهــا: 
ــدورة  احلجامــة تســاعد فــي تنشــيط ال
أعضــاء  عمــل  كفــاءة  ورفــع  الدمويــة 
اجلســم املختلفــة، إضافــة إلــى التخفيف 
مــن أعــراض املــرض وحتــدُّ مــن حــدوث 
بضــرورة  توصــي  كمــا  املضاعفــات 
مختــص  خبيــر  عنــد  احلجامــة  عمــل 
صحيــح  بشــكل  إلجرائهــا  باحلجامــة 
وآمــن للتقليــل مــن فــرص حــدوث ندبــات 
ــى ســطح البشــرة أو نقــل أي عــدوى  عل
أو التهابــات مــن شــخص آلخــر. ومــن 
ــر  ــد خبي ــة عن الضــروري عمــل احلجام
مختــص لتكــون اجللســة  آمنــة وعلــى 

أســس علميــة وصحيحــة.
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الفجيرة في صور
منوعات و إبداع 

إعداد أسرة التحرير
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منوعات و إبداع 
ألغاز شعبية

ــة، التــي تتمثــل فــي طــرح مســألة أو قصــة  تُعتبــر األلغــاز أحــد األلعــاب العقلي
ــر، ولقــد  ــه بنفســه بعــد تفكي ــى ســامعها اكتشــاف احلــّل ومعرفت مــا ويكــون عل
عــرف العــرب األلغــاز منــذ قــدمي العصــور، حيــث كانــوا يســتخدموها فيمــا بينهــم 
ــت  ــل كان ــور، وبالفع ــر األم ــر وتدب ــى التفكي ــم عل ــم وقدرته ــات براعــة عقله إلثب

دليــل علــى براعتهــم فــي شــتى املجــاالت. 
إلــى حــد  و األلغــاز الشــعبية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تتشــابه 
ــي  ــي ســواء أكان هــذا التشــابه ف ــي الوطــن العرب ــاز الشــعبية ف ــع األلغ ــر م كبي
وظيفــة اللغــز الترفيهيــة أو وظيفتــه النفســية واالجتماعيــة والتربويــة، ورمبــا 
كان االختــاف فــي التســمية؛ وذلــك ألّن املجتمــع اإلماراتــي لــه تراثــه الذهنــي 

ــره. ــزه عــن غي ــذي ميّي الفكــري ال

إعداد أسرة التحرير

مــا هــو الشــهر امليــادي الــذي إذا حذفــت أولــه  اللغز: 
فاكهــة؟ اســم  أصبــح 

اجلواب: 

عقرب ال يخاف منه الناس وال يؤذيهم؟ اللغز: 
اجلواب: 

ما هو الشيء الذي ميكن كسره دون ان نلمسه؟ اللغز: 
اجلواب: 

متوز

عقرب الساعة

شــيء قلبــه ابيــض ويرتــدي قبعــة خضــراء لكــن  اللغز: 
اســود؟ لونــه 

اجلواب: 

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

اجلواب: 

ما هو اسم الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ اللغز: 
بجعاجلواب:  

الباذجنان

الوعد

العطار
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من هو الذي يغسل وجهه وال ميشط شعره؟ اللغز: 
اجلواب:  

ملــكك، ولكــن جميــع النــاس تســتخدمه دون إذن  اللغز: 
منــك، فمــا هــو؟

اجلواب: 

ما هو أضعف بيت على األرض؟ اللغز: 
اجلواب:  

ما الشيء الذي لو دخل إلى املاء ال يبتل؟ اللغز: 
اجلواب: 

شيء ال يوجد له بداية وال توجد له نهاية؟ اللغز: 
الدائرةاجلواب: 

الضوء

اسمك

القط

الــذي ال يعمــل إال عندمــا يتــم  مــا هــو الشــيء  اللغز: 
عينــه؟ فــي  أصابعــك  إدخــال 

اجلواب: 

شيء له ورق وليس له جذور؟ اللغز: 
اجلواب: 

ما هو الباب الذي ال تستطيع فتحه؟ اللغز: 
اجلواب: 

املقص

الباب املفتوح

الكتاب
بيت العنكبوت
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األمثال اإلماراتية

األمثــال الشــعبية مــرآة صادقــة حلكمــة الشــعوب ومســتودع للعــادات والتقاليــد، كمــا أّنهــا تعتبــر 
خاصــة الّتجــارب اإلنســانية واختــزال للخبــرات الفرديــة واجلماعيــة، وهــي تصــدر عمــن أُوتــوا 
احلكمــة واملعرفــة الشــعبية، أو تتشــّكل بفعــل التــداول مــن خــال مواقــف معينــة وانســجامها مــع 
الوجــداًن الشــعبي. واألمثــال الشــعبية واحــدة مــن مكونــات الثقافــة فــي دولــة اإلمــارات، ومتتــاز 
األمثــال الشــعبية بعموميتهــا بقــدر مــا حتتفــظ بخصوصيتهــا فــي اللغــة واللهجــة وارتباطهــا 

بالبيئــة.

إعداد أسرة التحرير

"زّهْب الدوا قبل الفلعة"
زهــب: "هيــأ وحّضر".قولهــم: "فــان ذاهــب،" أي: )جاهــز ومســتعد(. الفلعــة: أي 

ه(. اجلــرح، واللفــظ فصيــح، فلــع الشــيء أي )َشــقَّ
ــٍل آخــر يجــب أن  ــط بعم ــو مرتب ــه: )فه ــل ال داٍع ل ــوم بعم ــل مبــن يق ــَرب املَثَ يُض

يُنجــز أوالً(.

"يوم شاب ودوه الُكّتاب"
يُضــرب املثــل اســتخفافاً بشــخص يحــاول تنفيــذ أمــر فــات أوانــه، وكذلــك األمــر 

يحــدث بعــد فــوات األوان.

"ما يعرف كوَعه من بوَعه"
ومثله: ما يعرف كوَعه من كرسوعه.

ــَرف ِبعظــم  ــد . "البــوع": مــا يُع ــف اليَ ــة أصبــع إبهــام ّك "الكــوع": هــو عظــم َخلِفيَّ
ــي اخلنصــر  ــذي يل ــد ال ــَرف الزن ــو َط ــا "الكرســوع": فه ــدم. أّم ــام الق ــة إبه َخلِفيَّ

ــدم": ــد الرســغ. و"كرســوع الق ــئ عن النات
أّي ِمفَصل الّساق.

منوعات و إبداع 
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"أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة"
يُضــرب هــذا املَثـَـل احترامــاً آلراء كبــار الســّن، ذلــك ِبَســبَب ُعمــق 

جتربتهــم فــي احليــاة.

"أذن من طن وأذن من عجن"
ــرة  ــن يتصــامَم عــن ســماع كام أهــل اخلب ــل مِل ــق هــذا املَثَ يَتَطابَ

واالختصــاص، وال بالنَّصيحــة ِلغــرض فــي رأســه.

"تايح عومة ويبا كنعده"
ــه" : ســمكة  ــاه."(  "عوم ــاح احلجــر "رم ــان أي )ت "تايــح": رام ف

ــوع الســردين.  ــرة مــن ن صغي
 "كنعد": هو سمك الكنعد املعروف. 

 حيْــث يُضــَرب املثــل : "للطّمــاع الــذي يعطــي القليــل ُمنتِظــراً 
املــردود دائمــاً".

" انكسر ميدافه"
مثله: "تكسرت مياديفه" 

"امليداف": أي امِلجداف الذي يدفع السفينة في املياه.
 يقــال: " إنَّ فــان انكســر ميدافــه" ، أو "تكّســرت مياديفــه": مِبَعنــى 
ــَز  ــّوة" _ َعِج ــح ب: "ال حــول وال ق ــي مشــكلٍة وأصب ــع ف ــه: وق أنَّ
وَشــَعَر باخِلــذالن _ كمــا يُقــال : "ال تكســر مياديــف ُفــان"، أي 

"ال حُتِبط عزميته ومعنوياته".
المصدر: جامع األمثال ومأثور المصدر: جامع األمثال ومأثور 

األقوال والحكم والكنايات عند األقوال والحكم والكنايات عند 
أهل اإلماراتأهل اإلمارات

97 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



 ُثمَّ .. 
ماذا بعد؟

_ نشتري وجبة عشاء اليْوم فنقول: 
..  ماذا بعد؟ _ ثُمَّ

_ ننجُح في عمٍل ما أو نُنهي ِملَّفاً ُمَعيَّناً فنقول: 
_ ثُمَّ .. ماذا بعْد؟

_ نحُصُل على الذهب ونقتني أحجاراً كرمية فنقول: 
_ ثُمَّ .. ماذا بعْد؟ 

ــط الســِتثمارات وجننــي نتائجهــا فنقــول  _ جنمــُع ثَّــَروات، نَُخطِّ
ــمَّ .. مــاذا بعــْد؟  ــاً: ثُ أيْض

ــُكلُّ شــيء"، ذاَك  ــُث "ال ــْن هــذا "الاشــْي"، يَنبَِع ؟ _ الشــيء، وِم ــمَّ ثُ
ــا عنــه  الفيْلســوف العاملــّي:" أنطونــان  ثَن الفــراُغ املُمتلــىء الــذي َحدَّ
أرتــو"، حــني عالَــج الفــراغ الفــارغ لــدى النَّفــس البََشــِريَّة "بإبــداٍع 
ــًا  أّن لهــا دائــرة بيْضــاء فاِرغــة عندمــا تكــون جاِهلـَـة  ُمْجــٍد"، ُمتََخيِّ
ِلتَنميتهــا الذاِتيَّــة علــى أن تــؤول دائرتهــا  إلــى " فــراٍغ مُمتلــىء حلظــة 
ــمَّ .. مــاذا بعــد؟" ــة عامــة اإلســتفهام الكبيــرة:_ "ثُ إدراكهــا ماهيَّ

- أهــي تَســاؤل بهــدف االقِتنــاء وَرفــض اخَلســاَرة تعزيــزاً مِلــا يَُســّمى 
"اإليغو"؟

أم هي فعٌل وِمراٌس ُوجودّي يومّي نُخِضع له ذواتنا فنَتَبَّنى نظرّية
"أرتــو املُمتلئــة" بــدءاً مــن فــراٍغ أبيــض كصفحــة بيْضــاء صلبــة جاهزة 
ملــا ســْوف تختِبــر مــن جتــاِرب، كأّن ُكّل ثانيــة مــن هــذا اإلخِتبــار الذي  
تعيشــه ُعقولنــا  مــا هــو إاّل آلــة موســيِقيَّة تعــزف علــى أْوتــار ألنــواع 
ــم الّنفــس "ســيغموند فرويــد"  ــا عال مهــا لن ــة بالنَّفــس الــذي قدَّ الثَِّق

ــمها إلــى قســمنْي ِخدَمــًة لتطويــر الــّذات: حــني قسَّ
َدة بالّنفس. 1/ الّثقة املُطلََقة بالّنفس _ 2/: الثِّقة احمُلَدَّ

ــع بالقــدرة علــى مواجهــة  _ األولــى، حُتاكــي الّشــخص الــذي يتََمتَّ
ــة". رات قِويَّ ــرِّ الُضغوطــات، فتكــون بذلــك: "ثقــة ِبــا ُمبَ

ــزه هــو عــدم الُظهــور فــي ُكل املواِقــف  يِّ _ أّمــا الّثانيــة، فــإنَّ مــا مُيَ
ــه،  ــرَّض ل ــذي يَتََع ــف ال ــخص نفســه للمْوِق ــر الشَّ ــك حســب تقدي ذل

ر إمكاِنّياتــه ويعرفهــا. ــدِّ ــه يُق ألنَّ
ر إمكاِنّياتنــا ونعرفهــا؟  يعنــي ذلــك: أن يُصِبــح ســؤالنا  .. إذن أن نَُقــدِّ
الاُمتناهــي ليـْـس فقــط " أُُفِقّيــاً "، بــل "عموِدّيــاً " حينهــا فقــط يبقــى 

الســؤال يَُضــج ليُصِبــح ســؤاالً بجــواب: 
 " ثُمَّ .. ماذا بعد؟"

بقلم رئيس التحرير
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