دليل الزائر
تم تشييد صرح زايد المؤسس تخليد ًا لذكرى
َّ

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يدعو صرح زايد المؤسس زواره من مختلف الفئات
العمرية للدخول مجان ًا واالستمتاع برحلة مليئة
بالتجارب ،تتيح لهم فرصة التعرُّف عن َك َثب إلى حياة
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب
الله ثراه وتراثه وقِ َيمه كقائد وإنسان.
يتوسط صرح زايد المؤسس عمل فني مبتكر
َّ
ثالثي األبعاد ذو طابع ديناميكي ُيعرف باسم

“الثريّا” ،وهو ُيجسد مالمح الوالد المؤسس لدولة

اإلمارات العربية المتحدة.

مجلس الوزراء ،حاكم إمارة دبي ،وصاحب السمو

جوالت برفقة إخصائي الجوالت الثقافية:

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبو ظبي

ُتقدَّ م جوالت مجانية لمدة  30دقيقة على مدار اليوم

ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات
صرح
العربية المتحدة ،وأصحاب السمو ُحكام اإلمارات،
َ
زايد المؤسس ،وذلك في احتفال رسمي بتاريخ 26
فبراير .2018
الموقع:
يقع صرح زايد المؤسس في الزاوية التي يلتقي فيها
شارع الكورنيش بشارع ( 18قرب فندق قصر اإلمارات)
في وسط إمارة أبوظبي.
وسائل النقل والمواصالت:
يوجد في الصرح مواقف سيارات محدودة .في حال
الوصول إلى الصرح بسيارة األجرة أو الحافلة ،هناك

َّ
تتخلله تجارب فريدة
للزوار
يضم الصرح كذلك مركز ًا َّ
ُّ

خصصة إلنزال الركاب في شارع  18عند مدخل
منطقة ُم َّ

مساحة  3.3هكتارُ ،ص ِّممت خصيص ًا لالستمتاع

ساعات العمل:

متعددة الوسائط ،وحديقة تراثية تزخر بالنباتات
التقليدية ،ومنطقة عامة خضراء تمتدُّ على
بلحظات من الهدوء والسكينة.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم
أبوظبيّ ،
دشن ٌّ
كل من صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس

مركز الزوار.

مساء
يومي ًا من الساعة  9صباح ًا وحتى الساعة 10
ً
اآلداب العامة:
صرح زايد المؤسس هو مكان للتأمل واالستمتاع
بالهدوء؛ لذاُ ،يرجى مراعاة الزوار اآلخرين واتباع القواعد

واألحكام الموضحة في الصرح والموقع اإللكتروني.

باللغتين العربية واإلنجليزية من قِ بل إخصائي الجوالت

الثقافية .األماكن محدودة؛ لذا ُيرجى الحجز مسبق ًا عبر

مركز الزوار أو عبر الموقع األلكتروني.
الحجز:

على الجهات المختلفة من مؤسسات حكومية أو
ً
مسبقا.
خاصة أو المجموعات السياحية حجز زيارتهم
للحجز ُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.
+971 2 2222235
@Foundermemorial
www.thefoundersmemorial.ae

 .1ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰوار

ﻫــﻮ اﻟﻤــﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨــﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺰﻳﺎرات إﻟﻰ ﺻﺮح
ـﺰوار ﺗﺠﺎرب ُﻣﺘﻌﺪدة
زاﻳﺪ اﻟﻤﺆﺳــﺲ .ﻳﻘﺪم ﻣﺮﻛﺰ اﻟـ َّ
اﻟﻮﺳــﺎﺋﻂ ُﺗﺘﻴــﺢ اﻟﺘﻌﺮُّف إﻟﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺸــﻴﺦ زاﻳﺪ وﺗﺮاﺛﻪ
وﺻﻮر وﻗﺼﺺ
وﻗﻴﻤــﻪ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻣﺸــﺎﻫﺪ ُﻣﺼﻮرة ﻧﺎدرة ُ
ﻣﺮو َّﻳــﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ أﻓﺮاد ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﺷــﺨﺼﻴ ًﺎ.
ِ

دورة اﻟﻤﻴﺎه

ﺗﻨﻄﻠــﻖ اﻟﺠــﻮﻻت اﻟﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ إﺧﺼﺎﺋــﻲ اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﺮح ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰوار.

ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻼﺑﺲ اﻷﻃﻔﺎل

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻼة

اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺰوار

 .2اﻟﺜﺮﻳﺎ

اﻟﺜﺮ َّﻳــﺎ ﻫــﻮ ﻋﻤﻞ ﻓﻨــﻲ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد ﻳُ ﻈﻬﺮ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸــﻴﺦ زاﻳﺪ ﻣﻦ
زواﻳــﺎ ُﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺣﻮل اﻟﺼــﺮح .ﻳﺒﻠﻎ ارﺗﻔﺎع اﻟﺠﻨﺎح اﻟــﺬي ﻳﺤﺘﻀﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﻨــﻲ اﻟﺜﺮﻳــﺎ  30ﻣﺘﺮ ًا ،وﺗﻀﻢ اﻟﺜﺮ ﻳّﺎ  1,327ﺷــﻜﻼً ﻫﻨﺪﺳــﻴ ًﺎ ُﻣﻌﻠﻘ ًﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﻴﻼً
ﻋﻠﻰ  1,110ﻛﺎﺑﻼً  .ﺗﺸـ ُّ
ـﻊ ﻫﺬه اﻷﺷــﻜﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ ُ
ﻟ ُﺘﺤﺎﻛــﻲ اﻟﻨﺠــﻮم اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻤﺎءُ ،
وﺗﺬﻛﺮﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ
اﻟﺸــﻴﺦ زاﻳﺪ اﻟــﺬي أﻧﺎر ﺑﻤﺴــﻴﺮﺗﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺷــﻌﺒﻬﺎ.

 .3اﻟﺮوﺿﺔ

ﺗﺘﻤ َّﻴــﺰ اﻟﺴــﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة أﻣﺎم اﻟﺜﺮ ﻳَّﺎ ﺑﺄﺷــﺠﺎر اﻟﻐﺎف
ِّ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈــﻞ ﻟﻠﺰوار ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺷــﺠﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺴــﺪر اﻟﺘــﻲ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﻨﺨﻴﻞ )ﻧﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ( ،وأﺷــﺠﺎر اﻟﻔﺘﻨﺔ )أﻛﺎﺳــﻴﺎ(،
وأﺷــﺠﺎر اﻟﺴﻤﺮ )اﻟﺴــﻨﻂ اﻟﻤﻠﺘﻮي(.

 .4اﻟﻔﻠﺞ

اﺳــﺘﻮﺣِ ﻲ ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻫــﺬه اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي ﺑﺎﻷﻓﻼج
اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ )ﻣﻔﺮدﻫــﺎ :ﻓﻠــﺞ( واﻟﺘﻲ َّ
وﻓﺮت اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺸــﻌﺐ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻋﻠــﻰ ﻣ ِّﺮ اﻟﻌﺼــﻮر .ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺰارﻋ ًﺎ وﻣﺤﺒ ًﺎ ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ ،ﺳــﻌﻰ
اﻟﺸــﻴﺦ زاﻳــﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈــﺎم اﻟﻔﻠﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﻣﻤــﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻨﺎة
اﻟﻤﺎﺋﻴــﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻧﺠــﺎزات إرﺛﻪ اﻟﺒﻴﺌﻲ.

 .5اﻟﻤﻤﺸﻰ

َّ
ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﺈﻃﻼﻟﺔ
ﻳﻀﻢ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﺸــﻴﺦ زاﻳــﺪ اﻟﻤﻠﻬﻤﺔ ،ﻛﻤــﺎ
راﺋﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﺮ ﻳّﺎ وﻛﻮرﻧﻴﺶ أﺑﻮﻇﺒــﻲ وأﻓﻖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

 .6اﻟﺤﺪﻳﻘــﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ

ﻛﺎن اﻟﺸــﻴﺦ زاﻳــﺪ ﻳﻜـ ُّ
ـﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ًا ﻋﺎﻟﻴـ ًﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤ ِّ
ﺘﺮﺗﺒﺔ
اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻤﻬــﺎرات ُ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ .ﺗﺰﺧــﺮ ﻫــﺬه اﻟﺤﺪﻳﻘــﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻌﺮوﻓــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻘﻄﻦ اﻟﺼﺤﺮاوي ،واﻟﺤﻨﺎء ،وﺷــﺠﺮ اﻷراك ،وأﻋﺸــﺎب اﻟﻘﻠﻮي،
وﻧﺒــﺎت اﻟﻐﻠﺜﻲ ،واﻟﺤﺮﻣﻞ.

