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من لم يهتم بأمر عمله فليرحل !
 فاإن مراجعة,  اأو  معاملة  ملتابعة  املتعددة  العمل  دوار  بني  تتنل  عندما 
وتفاعل,  بود   معاملت  اإكما على  ويعمل  بب�سا�سة,   بلي�ست  مو  اأما  ت
 بلي�ست من�سبه  يف   املو  ل ال   و  راأ اأحيان  يف  تفاجاأ  بينما 
بتجهم, ويعمل على اإكما معاملت بتثاقل ار .. فت م�ستغربا وقد ان�ست 
معاملت يف ك االني, ولكن ترر وتعلن يف ديلة نف�س حينا, وت�سر بها 
 ,دويف عمله و متفان  املو اأن ا   سةالفر  ل �سنحت  كلما   راآ حينا 

 سر�سعور باأنه م� ر ينتاببينما الآ
 تماال التما, وا  يل عليه  ما  وا و   املو الفر بني ا  اإن 
 املو يكون  وقد  املتعددة,  وم�ستوياتها  املختلفة,  اياة  اأمور  على  ين�سحب 
 اأك الويفي   وعمر درجته  اأو  الجتماعية  مكانته  اأو  التعليمي   م�ستوا  الثا
النتيجة,    اإىل ال تركه يف نف�س جعل ت�سل  الأر  الأو, ولكن ا  من 
اإل  اأقم    و:  واحدا  جوابا  كما  فيجيب  تراجعهما  عندما   تعجب ويزداد 

بواجبي
تعاىل,   با ال�سلة  وو  العمل,  من   اأك و  ما  على  الأمر  قيا�ص  اأردنا  واإا 
جند ا املهتم وو بني يد ربه يف حالة �سو؛ لأنه فهم ر�سالته يف اياة من 
 قوله تعاىل : "وما لت اجلن والإن�ص اإل ليعبدون"	, ومن م عمل جادا 
كما  الدنيا   مو  وكفا مه  بتجميع   ا فوفه   , فيها   سو�وا اإتانها  على 
 ا ما واحدا كفا يف قوله : "من جعل الهم ة ال�سر�سولنا عليه ال�س اأ
اأودية الدنيا ل"	  ح�سنه   اأ م دنيا , ومن ت�سعبته الهمو  يبا ا يف 

الألبا من حديث ابن عمر يف سحي �س ابن ماجه .
املتفاعل يف   ل فنجد  النا�ص,  ينفع  ما  كل  منه   يتفر املوجه   تماال وا 
اأما ر�سالة  عمله ين�سحب اتمامه على كل عقاته وركاته ؛ لأنه يجد نف�سه 
يوؤديها, طامعًا يف رحمة ا ووابه,  ومتيًا �سبه وعابه؛ حتى ل يع يف دارة 
باأمر  يهتم    "من  املعنى:   سحي  الكر  للر�سو الن�سبة   سعي� املاأور   وال

فلي�ص منهم". امل�سلمني 
بعد  اآر  عمل  اإىل   ًمنت بالرحيل,  بعمله  يهتم  ل  من  على   ن�س نا  ومن 
ت�سحي نيته واإارة التما يف نف�سه عند اإقدامه على اأ عمل؛ لأن الناجحني 
 اأ  جنا  ورا فيما  نرنا  واإا  اتمامهم.  زيادة  ي  اأقرانهم  على  ميزتهم 
 ,على راأ�ص عوامل النجا وال�س تمايز يف عمله, ف�سنجد ال اأو  ,رت
 ,تتغ ول   تتبد ل   ا  س�  فه  ,با موؤمنا   الناج ا  يكن    لو  حتى 
 الإحبا دروب  وت�سعبته   ,النجا عنه  حاد  عنها  حاد  ومن  فاز,  بها   س� من 
 اللحا  وعد بالن�ص  وال�سعور   الفرا حلة  يف  يدور  وبي  والف�سل,  وامللل 

بالناجحني.
ي�سنع  والتميز  التميز,  اإىل  يود  والإتان  الإتان,  اإىل  يدفع   تماال اإن 
عند   ا مر�ساة  اإىل   يوؤد الر�سالة   بيوت ر�سالة,   يح  والنجا  ,النجا
مهما  الإن�سان  اإليه  ي�سبو  ما  اأق�سى  وا   ,   عند  النف�سي  والر�سا  املوؤمن, 

 وتوجهه كان انتماوؤ
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ال�سبت   يو والرتاث  للثافة  املاجد  جمعة  مركز  نم 
 بدبي دورة تدريبية بعنوان "اليادة الفعالة  ريف م 
يف   با  ,الرتعا اإبرايم   الأ�ستا قدمها   , املهني"	 والتميز 
للتدريب,  الأردنية  جدارة  �سركة  وري�ص  الادة  توير  و  التدريب 
وقد ح�سرا  متدربًا ومتدربة من عدد من املوؤ�س�سات اكومية 

وااسة واملهتمني.
يف  واأرا  للادة  ال�ست  ال�سمات  الدورة  اور  تناولت 
 يادية من التاريويرالأفراد , كما تناولت بع�ص ال�سخ�سيات الت
 ,  كاوال الهمة  علو  من  اأنف�سهم  عليه  انوت  وما   , الإ�سمي 
حيث قد املحا�سر للم�ساركني نبة عن اليادة الرفية, ودوافع 
اتخا املواق والت�ساوؤ دام ا�سور وحديث النف�ص مع النف�ص , 
  تعت بها اأبان عن املزايا التي ا باأ�سلوب �سي وعر�ص كل

ال�سخ�سيات اليادية العاملية والإ�سمية .
الدورة  يف   مكتو  اآ را�سد  بن  مد  موؤ�س�سة  �ساركت  كما 

املرتجمة على كل من  كتبها  اأحد  توزيع    معريف من ك�سري
ح�سر الدورة , وو كتاب "الب الدميم يب اإىل العمل: سة 
حكم حكايات كري�ستيان اأندر�سون الك�سيكية وتبياتها يف مكان 

العمل"	, نله اإىل العربية الدكتور �سكر اد.

املرتجمة على كل من  كتبها  اأحد  توزيع    معريف من ك�سري

بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

مركز جمعة الماجد يقدم دورة القيادة الفعالة والتميز المهني 
لـ ١٢٧ متدربا

املاجد  جمعة  مركز  نم 
مو�سمه  �سمن  والرتاث  للثافة 
ال�سيفي لها العا دورة بعنوان 
ال�سبت   يو  الإدار  الت�سا
 الأ�ستا قدمها   ,  
عبد الكر كتانة , ب التنمية 
دبي  يئة  يف  واملكتبات  الب�سرية 
ح�سرا  وقد  والفنون,  للثافة 
ح�سد كب من املهتمني وموفي 
   بل وااص   العا  اال

متدربًا ومتدربة.    
 من عملية الت�سا ركز املدرب يف بداية دورته على املفهو
 داواأ وو�ساله,   الت�سا وقنوات  وعناسرا,  ومراحلها 
الت�سالت   تدف وقنوات  وموماتها,  الإدارية  الت�سالت 
ومعوقاته,   الفعا  الت�سا  و�سرو وطرقها,  الإدارية 

.الإدار ت التي تواجه الت�ساوامل�سك

املفايم    كتانة   وطر
  من  ا�سور  على  الإدارية 
 تفاع لقت  التي  والأجوبة  الأ�سئلة 
الدورة,   مو�سو يف  ا�سور  من 
  من  كرت  التي  واملحات 

التييم ال وز على ا�سور.
و�ساركت موؤ�س�سة مد بن را�سد 
معريف   ك�سري الدورة  يف   مكتو  اآ
على  مرتجم  كتاب  توزيع    من 
"فن  بعنوان  الدورة  ح�سر  من  كل 
الكتابة التجارية : حلو من اا لتحديات يومية"	, نله اإىل 
  للموؤ�س�سة يثمن   اإ الأ�سعد, واملركز  العربية �سعيد مد 
البادرة يف توزيع املعرفة على ح�سور دوراته, يدعو املوؤ�س�سات 
الثافية اإىل تكامل اجلهود يف دعم املهتمني ورواد الثافة, واأن 
 اأكان الت�سا سعار املوؤ�س�سات �سوا� الإدار الت�سا ي�سب

داليا مع املوفني اأ ارجيا مع املوؤ�س�سات ال�سية.

املاجد  جمعة  مركز  نم 
مو�سمه  �سمن  والرتاث  للثافة 
ال�سيفي لها العا دورة بعنوان 
ال�سبت   يو  الإدار  الت�سا
 الأ�ستا قدمها   ,  
عبد الكر كتانة , ب التنمية 
دبي  يئة  يف  واملكتبات  الب�سرية 
ح�سرا  وقد  والفنون,  للثافة 
ح�سد كب من املهتمني وموفي 


دورة االتصال اإلداري باكورة الموسم الصيفي 
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للثافة  املاجد  جمعة  مركز  نم 
د.عبد  اأكادية  مع  بالتعاون  والرتاث 
للتدريب  الدولية  العداقي  الادر 
دورة  جدة  يف    AAMS وال�ست�سارات 
 العم دمة  يف  "التميز  بعنوان 
والزبان"	للدكتور عبد الادر العداقي 
النني   يو اتتمت   اأيا ة  ملدة 
عدد  فيها   سار� وقد   ,  
من موفي مركز جمعة املاجد للثافة 

والأاث  املنزلية,   اللواز و�سركة  لل�سيارات,   يوندا و�سركة   , والرتاث 
املكتبي, وال�سجاد, بالتن�سي مع مركز التدريب جموعة جمعة املاجد. 

وقد سممت  الدورة وفا لحتياجات املجموعة, ونفت ر املركز, 
وتخللها الكث من التبيات العملية وور�ص العمل التي تتعل بكيفية التعامل 
 بالهم وتوديعهم والرد على مكاملاتهم وفن وكيفية ا�ستوالزبا مع العم
املعاي العاملية املعتمدة فى ا ال�سفارات, كما جر التر اإىل اأحدث 
 ,ددمات وت�سنيفها من حيث التا دمة املتميزة, واأنواا دسبل ت�

وكيفية قيا�ص ر�سا العم والتفاعل معهم.
العميل  دمة  وبني  والعميل,  الزبون  بني   الفر اإىل  املدرب   روت
والتميز يف دمته, ومراحل تنمية العميل, وماية مبادc4  للتميز فى 
دمة العميل , واإ�سرتاتيجية usp لتد دمة متميزة للعميل, كما اأ�سار 
املدرب اإىل املفاتي ام�سة لتكوين انبا ايجابي لد الآرين اكرا 
 ت�ساي التي  اجلوانب  وبع�ص  العميل  مع  التعامل  عند  البت�سامات   اأنوا

 وكي  يتوقع وماا  العميل, 
  وم�سادرا  توقعاته  تن�ساأ 
 ااأ على  املدرب   عر كما 
�سخ�سية العم وطر التعامل 
 ,املتك اأو  الغا�سب,  العميل  مع 
اأو  ال�سامت,  اأو   ,جوا اأو 
ام�ص  واوات   ,ال�سكا

.العم ملعاجلة �سكاو
 الت�سا مهارة  عن  ودث 
وتاأا على دمة العميل وكر بع�ص الإاات وحركات اجل�سم ال�سلبية 
التي يجب عد اإهارا للعميل وبع�ص العبارات املمنو ا�ستخدامها مع 
العم ومفايم اجلودة فى ادمة ومبادها ومكوناتها وتكلفة ادمة 
ال�سيئة, ومعوقات �سني ادمة, وو ت  لتح�سني جودة ادمة, 
ومن امل�سوؤو عن جودة ادمة  وما امل�سود باملحافة على �سوسية 

دمة متميزة دبية لتواعد الوما ال  العميل ومعلومات العميل
 ًكل متدرب ومتدربة عر�سًا كام تامي للدورة قدا وفى نهاية اليو
الدكتور   وقا معهم,  التعامل   وطر  العم وتوديع   باا�ست كيفية  عن 
عبد الادر العداقي بتكر املتدربني واملتدربات وتوزيع �سهادات الجتياز 

للدورة.
كما قامت موؤ�س�سة مد بن را�سد اآ مكتو يف اإطار �سراكتها املعرفية 
مع املركز بتوزيع كتاب "فن الكتابة التجارية : حلو من اا لتحديات 

يومية"	على ا�سور , وو من الكتب التي ترجمتها املوؤ�س�سة .
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للثافة  املاجد  جمعة  مركز  نم 
د.عبد  اأكادية  مع  بالتعاون  والرتاث 
للتدريب  الدولية  العداقي  الادر 
دورة  جدة  يف    
 العم دمة  يف  التميز 
للدكتور عبد الادر العداقي 
النني   يو اتتمت   اأيا ة  ملدة 
عدد  فيها   سار� وقد   ,  
من موفي مركز جمعة املاجد للثافة 

يف  "التميز  بعنوان:   دورة  والرتاث  للثافة  املاجد  جمعة  مركز  نم   
دمة العم", ملجموعة من املوؤ�س�سات اكومية قدمها ب التدريب 
العداقي  الادر  عبد  د.  اأكادية  موؤ�س�ص  واملبيعات   الت�سوي  وا�ست�سار
للتدريب وال�ست�سارات يف جدة الدكتور عبد الادر العداقي, ول يومي 
  من  م�ساركا    وح�سرا   ,  سبتم�    والأربعا  االث

موؤ�س�سة حكومية.
 ,مكتو مد بن را�سد اآ ي: موؤ�س�سة واجلهات امل�ساركة يف الدورة
ال�سحة  يئة  بدبي,  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  يئة   ,وامليا البيئة  وزارة 
التدريب  معهد  بدبي,  الن�ساية  النه�سة  جمعية  دبي,  �سرطة  بدبي, 
والدرا�سات ال�ساية يف ال�سارقة, املركز الثايف يف راأ�ص ايمة, جمعية 
اأ املوؤمنني يف عجمان, مواست الإمارات  دبي, وزارة الثافة  مكتب 

الا�سمي  بدور  ال�سيخة  مكتب   ,والإع للثافة  الفجة  يئة  دبي, 
اليوين,   اأ يف  الإ�سمية  ال�سوؤون  دارة  حدود,   ب افة   م�سرو 	–
ال�سارقة,  يف  القت�سادية  التنمية  دارة  اليوين,   اأ يف  الثايف  املركز 
�سلان  موؤ�س�سة  ااسة:  املوؤ�س�سات  ومن  ال�سارقة,  يف   ا  متح

العوي�ص الثافية, ومركز جمعة املاجد للثافة والرتاث.
و�ساركت موؤ�س�سة مد بن را�سد اآ مكتو يف الدورة ك�سري معريف 
بتدها كتابني مرتجمني من اإسدارات املوؤ�س�سة لكل من ح�سر الدورة, 
 تاألي  ,"ات يف  ما  اأف�سل     كي الأمثل   التفك"  الأو الكتاب 
"تنمية   الثا والكتاب  الدين,   ع  عواط ترجمة  جليكمان,  روزالني 
 :تاألي التفات",  متجاوزًا  تعمل   كي الثايف   التكي على  الدرة 

جنيفر . ديل ودون برن�ص, نلته اإىل العربية رزان اإبرايم. 

يف  "التميز  بعنوان:   دورة  والرتاث  للثافة  املاجد  جمعة  مركز  نم  الا�سمي   بدور  ال�سيخة  مكتب   ,والإع للثافة  الفجة  يئة  دبي, 
١٧ مؤسسة حكومية تشارك في دورة خدمة العمالء

دورة التميز في خدمة العمالء والزبائن 
لمجموعة جمعة الماجد
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نم مركز جمعة املاجد للثافة والرتاث يو ال�سبت  يف 
اللباقة  "اإتيكيت  بعنوان  دورة  املركز   سي مهرجان  �سمن  دوراته  الث 
واوار"	, قدمها الإعمي وب الإتيكيت طار ال�سم , من الهيئة 
العامة لل�سباب والريا�سة, وح�سرا  متدربا ومتدربة من املوؤ�س�سات 

اكومية وااسة واملهتمني من كافة اإمارات الدولة.
تناو املدرب يف حديثه تعري الإتيكيت كعلم وكم�سل ,م تر اإىل 
 قا  ل بعد  , الإتيكيت  واملباد انيفية مع  والتاليد  العادات  عقة 
بتو�سي الفر بني اللباقة واللياقة يف التواسل مع الآرين م�ست�سهدا بعدد 
 اأجوا لت  حيث  ا�سور,  اأمتعت  التي  املهارية  والتمارين  الأمثلة  من 
 نااأ بزمن  امليد  النف�ص   سب� ومهارات   ,االر  اكالإل  املر من 
الزرافة ولغة  لغة   على تعري كما عر . التمارين  اديث, وا من 
اأم  اإىل  الإ�سارة  يغفل   رين, والآ التواسل ا�سار مع  اآو يف  ابن 
التي  واملهارات   الن�سا من  العديد  مدما  الزوجي  اوار  يف  املعوقات 
كن الأزوا من التغلب على  املعوقات ,  وتوؤد اإىل ارو بحوار 

زوجي اد , و ين�ص اإي�سا الفر بني اوار والنا�ص واديث .

١٣٢ متدربا في دورة إتيكيت اللباقة والحوار

اتتم زار جو ناب مدير اإدارة حف الوا الومية, 
الوطني   بالأر�سي ااسة  املخوطات  متنيات  ومدير 
ومعاجلة   حف يف  تدريبية  دورة   الأو اأم�ص   الباك�ستا
مركز  يف  اأ�سبوعني  ا�ستمرت  املخوطات  وفهر�سة  وت�سوير 

للثافة والرتاث. جمعة املاجد 
املخوطات  متنيات  موعة  اأن  بالكر  اجلدير  ومن 
وطا     تو  جو عليها   ي�سر والتي  ااسة 
والأردية,  والفار�سية  العربية  باللغات  الفنون   تل يف 
بها   ت باك�ستان   علما لأحد  املجموعة    ومعم 

موؤرا لأر�سي الوطني, ا دعا اإىل العناية بها وحفها 
علمية. برية 

ال�سيد  املركز  ملوؤ�س�ص  ال�سكر   قد ر جومع زا ال ويف 
واأبان عن  للتدريب,  الفرسة    اإتاحته على  املاجد  جمعة 
 فا  ا يف   دواملت املميز  املركز  لدور   ديرت  مد
اإعجابه   واأبد الرقمي,  والت�سوير  والرتميم  وال�سيانة 
املجا, و�سوسا  املركز يف ا  اإليه  ال وسل   بامل�ستو
يف طرية الفهر�سة العلمية التي يو بها املركز ويخد بها 

الباحثني يف كل اأنحا العا بي�سر و�سهولة. 

دورة في حفظ وترميم المخطوطات لألرشيف الوطني الباكستاني

   بتاري والرتاث  للثافة  املاجد  جمعة  مركز  نم 
 بالد  للت يوما  بال�سارقة   الد نل  مع مركز دمات  بالتعاون 
ملوفيه وموفي موعة املاجد, وموفي �سركة التنمية للخدمات 

التابعة لبن دبي الإ�سمي.
دمات  اإدارة  مديرة  املرزوقي  ح�سني  مهرة  الدكتورة  وقدمت 
الدام  التعاون  على  للمركز  اجلزيل  ال�سكر  والأبحاث   الد نل 
نل   امل ودعمه  ال�سحية,   امال  لإجنا املثمرة  واجلهود 

الد, واملر�سى املحتاجني له.
 الت عملية  يف  وموفة  موفًا  م�سني  من  اأكرث   سار� وقد 
الن�ساطات  املركز يف  اإطار م�سامة  وياأتي ا ادث يف   ,بالد

املجتمعية, يًا لر�سالته الداعمة دمة املجتمع املحلي.

يوم للتبرع بالدم لموظفي 
جمعة الماجد
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اتتم مركز جمعة املاجد للثافة 
  ص�ميا ووالرتاث ي
وترميم  ت�سوير  يف  تدريبية  دورة 
املخوطات ملتدربي م�سرو ترميم 
 ,ام يف  بكتو  وطات 
ول بتخري �ستة من املتدربني, 
ة منهم من مكتبة ا حيدرة 
للمخوطات والوا, وة من 
مركز اأحمد بابا يف بكتو, وقد 
ا�ستمرت الدورة مدة اأ�سبوعني, حيث 

قا الدكتور ب�سا الدا�ستا ري�ص ق�سم الرتميم باملركز 
بت�سليم ال�سهادات على املتدربني. 

ويتمثل م�سرو ترميم وطات بكتو يف اتيار مركز 
 ى حفالفني عل راإ�سرتاث لة والافد للثة املاججمع
وتني وت�سوير وفهر�سة ع�سرة الآ و منتاة من 
اأم ني مكتبة يف بكتو, وقد اأعلنته مكتبة ا حيدرة 
للمخوطات ومركز اأحمد بابا يف بكتو, بدعم اأوروبي وي�ستمر 
ملدة �سنتني, على اأن يح�سل املركز يف نهاية امل�سرو على ن�سخة 

رقمية من املخوطات امل�سورة.
وقد تعر املتدربون يف الأ�سبو الأو من التدريب على 
نا الت�سوير الرقمي وكيفية اليا بعملية الت�سوير الرقمي 
ومعاجلة ال�سور الرقمية , وتعرفوا يف الأ�سبو الثا على ترميم 
 م اليدوواد واأدوات الرتميم  من دوات اليوطاملخ
وطرية تنفي, وكل الرتميم الآ للمخوطات واملبوعات 

 اواأدواته ون وادم  من
املواد  من  الكميات  ح�ساب 
العمل على   وتنفي امل�ستخدمة 
 ة الورسناع ةاز وكيفياجله

ااص بالرتميم.
كما تعر املتدربون على 
 فا علب  سناعة  كيفية 
كن  ل  التي  للمخوطات 
من  عليها   اللحف ترميمها 
�سكل  يراعى  حيث   ,  التل
وتفاسيل علبة اف ومواد وطرية ت�سنيع العلب وفهر�سة 
املخوطات الإ�سمية والعربية, ويف اتا تدرب امل�ساركون 
 ة الورسناع ن اأجلو( من الإيف( م على املاى الر�سعل

امل�ستخد يف األفة املخوطات الإ�سمية.
ويف نهاية الدورة قد مد مود تور ري�ص الوفد 
امل�سار يف التدريب ال�سكر اجلزيل ملركز جمعة املاجد على 
 :وطات , وقام املخسيانة وترميو ولة يف حفود املباجله
كانت له الدورة نتا تازة جدا على املتدربني من الناحيتني 
العملية والعلمية , ول من  الط على اأحدث الأجهزة 
ااسة بالرتميم والت�سوير والتدريب على اأف�سل الر يف 
حف ومعاجلة وترميم املخوطات, وقد اكت�سبنا ات 
تازة �سو تنعك�ص على طرية عملنا يف سيانة وطاتنا 
يف مكتبة ا حيدرة للمخوطات والوا ومركز اأحمد بابا 

بتمبكتو.

 اواأدواته ون وادم  من

دورة في التصوير والترميم لمتدربين من تمبكتو في مالي

عليها  تدرب  التي  والأجهزة  املجالت  عن  �سوؤاله  وعند 
  من   الآ الرتميم  طرية  على   تعر اأنه   جو  بني
 رارواإزالة الأتربة والتدعيم ا التعيم  اأجهزة املاجد يف 
الرتميم   لوك  ,الور وسناعة  الكيمياية  واملعاجلات 
فهر�ستها,   وطر الدة   الن�س على   تعر كما   ,اليدو
بالغة  وعدا   , املركز  يف   وللمخ  سالو بباقة  واأ�ساد 

الدقة والتف�سيل ا يخد الباحث.
واأ�سار جو اإىل اأن الت�سوير الرقمي يف باك�ستان دود, 
  من  متدمة  مراحل  وسلت  املركز  يف  الأمور  بينما 
املعمل الرقمي, واأن  الدورة كنه من نل اات التي 

.الباك�ستا الوطني   الأر�سي تعلمها ل�ستفادة منها يف 
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مل م�ساركة مركز جمعة 
املاجد للثافة والرتاث يف معر�ص 
املتنيات, اأحد الفعاليات الري�سية 
ملفاجاآت سي دبي  قيمة 
تراية كبة, �سوسا يف ل 
املخوطات  ال�سخم يف   والتن
والوا الدة التي يعر�سها 
 دا يحمل الما مدا املركز, اإ

  ياملتل سًا لدا ًاعب
 م�سوؤو , راور الاأن اوق
العقات العامة يف مركز جمعة 

املاجد للثافة والرتاث عن امل�ساركة التي ا�ستمرت اأ�سبوعًا, واتتمت 
يف  يوليو  : "تعد م�ساركتنا ا العا امل�ساركة الثالثة على 
التوا يف معر�ص املتنيات, حيث يعد املعر�ص من الفعاليات املهمة, 
 ة والتحدكارات الالرتاث والت ة من ع�ساب فئة كب التي
والأعما الفنية , وي�ستهد املعر�ص تل الفئة بكثافة, اإىل جانب 
زوار حدث املفاجاآت من اجلن�سيات املختلفة, وكل يعد املعر�ص 
فرسة راعة لتعري اجلمهور بادمات, التي يوفرا املركز من 
كتب ووطات ودورات علمية متخ�س�سة, بالإ�سافة اإىل دورات 

اإدارية انية".
واأ�سا الار: "يعر�ص املركز ا العا موعة من املتنيات 
 ابن البواب, يرجع عمر بخ و سورة  مل�سح ادرة مثلالن
اإىل اأكرث من األ �سنة, بالإ�سافة اإىل سورة لكتاب "ت�سري الأبدان"	
لل�ساز , وو اأحد اأ�سهر علما امل�سلمني, ويرجع تاري ن�س الكتاب 

اإىل العا . كما نعر�ص 
اأي�سًا العدد الأو من لة "اأبار 
 ,  , وال�سادر يف عا	ي"دب
اإىل جانب لة "رو�سة املدار�ص 
الإسدار,  قدة  امل�سرية"	
يف  املخوطات  من  وموعة 
  ا يزيد عنعمر علم الفل
عا , ولوحات تعر�ص مراحل 
حف وترميم وسيانة املخوطات 
والوا الدة, بدًا من مرحلة 
الرتميم اإىل مرحلة التجليد, مع 

العلم اأن املركز ير ويجلد نحو األفي كتاب �سهريا".
 ,التجار ص موؤ�س�سة دبي للفعاليات والرتويحر ران المو
اجلهة املنمة دث مفاجاآت سي دبي, على تنيم فعاليات 
واأن�سة متنوعة ت�سكل منًا للجهات العلمية وللمبدعني واملووبني 
لتعري اجلمهور ا لديهم من مواب يزم عن م, �سوسا 
اأن املعر�ص ي�سم الكث من املتنيات املميزة, وعد الار املعر�ص 
فرسة راعة ملحبي الط على التكارات الدة, اإ ي�سار فيه 
واة ميع املتنيات الفريدة من تل اأنحا العا, حيث تعك�ص 
تل املتنيات ارب وتاري حياة اأسحابها, وقا يف ا ال�سدد : 
"يحى املعر�ص داما باتما كب من قبل و�سال الإع نرًا 
لأمية املتنيات, التي يدمها العار�سون, و�سوسًا اأن من بينهم 
  ة منيا�سيال أرقاص ل�يني مو�سوعة ود ان ا�ستم

	"تنياته النادرةم

معرض المقتنيات ضمن مفاجآت صيف دبي ٢٠١١
مل م�ساركة مركز جمعة 
املاجد للثافة والرتاث يف معر�ص 
املتنيات, اأحد الفعاليات الري�سية 
 قيمة 
تراية كبة, �سوسا يف ل 
املخوطات  ال�سخم يف   والتن
والوا الدة التي يعر�سها 
 دا يحمل الما مدا املركز, اإ

 م�سوؤو , راور الاأن اوق
العقات العامة يف مركز جمعة 

املاجد للثافة والرتاث عن امل�ساركة التي ا�ستمرت اأ�سبوعًا, واتتمت 

اتتم مركز جمعة املاجد يو اجلمعة  م�ساركته 
 ,ة اأيا عجمان للرطب , والتي ا�ستمرت	يف مهرجان ليوا –
لأم  النخلة, وعر�ص  بالتعري كتبته اجلديدة عن  وثلت 
التي  الأمرا�ص  عن  تتحدث  التي  واسة  بها,  املتعلة  الكتب 

ت�سيبها, وطر العناية بها والدرا�سات العلمية التي تخدمها .
عن  تتحدث  التي  اللوحات  من  موعة  املركز  عر�ص  كما 
ف�سل النخلة والأ�سعار التي قيلت فيها, واأنوا النخيل وفوادا 
وعناية املغفور له ال�سي زايد بن �سلان اآ نهيان بها, و�سعيه 
لدولة  ترايا  موروا  ثل  التي  بالنخلة   تمال الدوؤوب 

الإمارات العربية املتحدة.

معرض عن النخلة في مهرجان ليوا للرطب - عجمان
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مركز جمعة الماجد يقدم "قطوفًا من التراث"  في برجمان سنتر

اأقا مركز جمعة املاجد للثافة 
والرتاث بالتعاون مع مركز برجمان 
معر�سًا بعنوان "قو من الرتاث", 
 د وقد ,اران املبر رم�سيف �سه
 على عا ال�سو اا املعر�ص اإىل اإل
املخوطات, وعلى الرتاث الأسيل, 
واأ�س�ص الثافة التي تو عليها حياتنا 

.املدنية اليو
�سم املعر�ص  سورة ملخوطات 
من فنون وعلو متعددة منها: ن�سخة 
 , ة ابديع رراآن الكن الم
كتبت على �سكل دوار , يف كل سفحة 
دارتان, ن�سخها ا�سن المي �سنة 
 رراآن الكال وويف عل . 
واديث ال�سري ن�سخة من كتاب 
"اأربعون حديثا يف ف�سال الراآن"	, 

ملوؤلفه قا�سي زاد, ن�سخت �سنة  , بخ املوؤل. ويف 
فن ال�سة النبوية كتاب "ال�سفا بتعري حو امل�سفى", 
للا�سي عيا�ص, وي سورة لن�سخة مبة عليها ر�سومات 
نباتية راعة. وكتاب "الدرة امل�سية والعرو�ص املر�سية وال�سجرة 
  تازد , و, ملوؤلفه ابن امل	املحمدية" ة والأالنبوي
الن�سخة با املتن والألوان املتعددة , مع الأ�سكا الهند�سية 
التي ت�سر ال�سة النبوية , وب الار اإليها. ويف علم 
الب كتاب "تني املنار", لبن الهيثم, ي�سر فيه كيفية 
الإب�سار وت�سري العني. وكتاب 
"رو�سة الأان يف معرفة 
ت�سري بدن الإن�سان"	, ملوؤلفه 
وقد ن�سخت �سنة   ,الك�سم
, ويهر فيها سورة 
وسورة   , العمي  للهيكل 
الدالية   اأع�سل  راأ
واللب  كال�سرايني  لإن�سان 
 الفل علم  ويف   .اوالأمع
كتاب "اللمعة يف حل الكواكب 

ال�سبعة", ملوؤلفه الكو الري�سي , املتوفى 
�سنة , وقد �سمنه جداو ح�سابية 
مثل جدو ا�ستخرا التاري الع من 
العربي وبالعك�ص. وكتاب "سور الكواكب 
ال�سماوية"	, لأبي ا�سني ال�سويف, وفيه 
ر�سومات متعددة متخيلة للرية التي 
ترتتب فيها النجو والكواكب, فبع�سها 
ياأتي على يئة عرب اأو عبان اأو اإن�سان 
اأو �سفينة اأو  ل من الر�سومات 
التي يتخيلها الب�سر. واأما علم اللغة 
والأدب ففيه و "�سر مثلثات 
قرب", وو نم يو�س الكلمات 
التي تتف حروفها يف الرتتيب والر�سم 
  وال�سكل, مثل الك يف ال�سب وتختل
  ا, والكبك�سر  كوال ,الكا بفت
ب�سمها, حيث تد كل كلمة على معنى 

يختل عن الآر.
كما �سم املعر�ص العدد الأو من دورية "اأبار دبي"	, 
وال سدر �سنة , وتعد من اأو ما سدر من الدوريات 
يف دبي, وكل لة اجلنان التي سدرت يف بوت �سنة 

.اص الب�ست�را بسدرواأ ,
ومن اجلدير بالكر اأن املعر�ص اأقيم يف برجمان �سنرت يف 
قاعة "Village  South "	من بداية ال�سهر الف�سيل , وا�ستمر 

اإىل  رم�سان.

اأقا مركز جمعة املاجد للثافة 
والرتاث بالتعاون مع مركز برجمان 
 ,"
 د وقد ,اران املبر رم�سيف �سه
 على عا ال�سو اا املعر�ص اإىل اإل
املخوطات, وعلى الرتاث الأسيل, 
واأ�س�ص الثافة التي تو عليها حياتنا 

 سورة ملخوطات 
من فنون وعلو متعددة منها: ن�سخة 
 , ة ابديع رراآن الكن الم
كتبت على �سكل دوار , يف كل سفحة 
دارتان, ن�سخها ا�سن المي �سنة 
 رراآن الكال وويف عل . 
واديث ال�سري ن�سخة من كتاب 
 ,	"
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دينية  ا�سرة     الأربعا  يو بدبي  الإمارات  مواست  موؤ�س�سة  نمت 
بعنوان "الإن�سان : مراحله واأطوار من الن�ساأة وحتى البعث ",األاا ف�سيلة ال�سي الدكتور 
عمر عبد الكايف, الداعية الإ�سمي وامل�ست�سار الثايف ل�سعادة جمعة املاجد, بالتعاون مع 

مركز جمعة املاجد للثافة والرتاث.
وتناو املحا�سر الإن�سان ومراحله والأطوار التي ر بها من له وحتى بعثه يو اليامة 
مو�سحا اأنه ر  ل باأربع مراحل ي مرحلة عا الر , ومرحلة اياة الدنيا , 
مثل  تلفة   مواق من  فيه  وما  ا�ساب   يو وو   , البعث  مرحلة  م   ,  زال ومرحلة 

قراته ل�سحيفته ووقوفه اأما رب العاملني لإقرار ا عمل يف الدنيا.
اأرو الأمثلة  من حياة الر�سو سلى ا عليه  وحث ا�سور من املوفني واملوفات على �سرورة الجتهاد يف �سهر رم�سان �ساربا 
و�سلم . وقد قا مد اأحمد يو�س , مدير اإدارة نم املعلومات باملوؤ�س�سة بتكر الداعية الإ�سمي الدكتور عمر عبد الكايف وت�سليمه 

درعا تكارية.

مواصالت اإلمارات تنظم محاضرة رمضانية للدكتور عمر عبد الكافي 
دينية  ا�سرة   
,األاا ف�سيلة ال�سي الدكتور 
عمر عبد الكايف, الداعية الإ�سمي وامل�ست�سار الثايف ل�سعادة جمعة املاجد, بالتعاون مع 

وتناو املحا�سر الإن�سان ومراحله والأطوار التي ر بها من له وحتى بعثه يو اليامة 
مو�سحا اأنه ر  ل باأربع مراحل ي مرحلة عا الر , ومرحلة اياة الدنيا , 
مثل  تلفة   مواق من  فيه  وما  ا�ساب   يو وو   , البعث  مرحلة  م   ,  زال ومرحلة 

 فعالياته ل�سي  ال�سبت افة والرتاث يوتتم مركز جمعة املاجد للثا
امل�ست�سار  الكايف,  عبد  عمر  الدكتور   لل�سي 	"رم�سان نعي�ص   كي" حا�سرة   

الثايف جلمعة املاجد, وقد ح�سرا ح�سد كب من املهتمني.
واأ�سار ال�سي يف بداية ا�سرته اإىل اأمية التدر يف الأعما, واأن رم�سان فرسة 
لزيادة ا بن�سبة معينة عن ال�سهور التي ت�سبه وال�سهور التي تليه, ودث عن �سرورة 
وجود جدو ا�سبة لكل م�سلم يراجع فيه تدمه يف اأعما ال والاعات وتاأر, واأن 
يح�سن التعامل مع الدوار املحية به من الأقارب والأسدقا واملجتمع, وتر الدكتور 

اإىل الزكاة ومواردا وبع�ص الأحكا املتعلة بها.
ويف معر�ص رد على ا�ستف�سارات ا�سور بني اأمية اجاب والتدر يف تعويد البنات عليه, ورد على بع�ص ال�ستف�سارات الفهية.

مركز جمعة الماجد يختتم فعاليات الصيف بمحاضرة عن رمضان 
 فعالياته ل�سي 
امل�ست�سار  الكايف,  عبد  عمر  الدكتور   لل�سي

واأ�سار ال�سي يف بداية ا�سرته اإىل اأمية التدر يف الأعما, واأن رم�سان فرسة 
لزيادة ا بن�سبة معينة عن ال�سهور التي ت�سبه وال�سهور التي تليه, ودث عن �سرورة 
وجود جدو ا�سبة لكل م�سلم يراجع فيه تدمه يف اأعما ال والاعات وتاأر, واأن 
يح�سن التعامل مع الدوار املحية به من الأقارب والأسدقا واملجتمع, وتر الدكتور 

للريا�سات  دبي   ادن  اا�ست�س
ااسة الدكتور عمر عبد الكايف 
امي�ص   وي رم�سانية  �سهرة  يف 
اللجنة  نمتها   
الجتماعية بالناد �سمن مهرجان 
 دق حيث   االرم�س دبي   ادن
ا�سرة بعنوان "الأجر يف الع�سر 
الأوار", ول بالتعاون مع مركز 

جمعة املاجد.
كما �سار مركز جمعة املاجد يف الفعاليات الرم�سانية 
املامة يف ناد دبي للريا�سات ااسة بتد ا�سرة 
ملنت�سبي الناد بعنوان "ملحة عن الرتاث"	م�سا النني 

�سيخة  قدمتها   ,
امل , من ق�سم الرتاث الوطني, 
وقد تناولت املحا�سرة اديث عن 
مفهو الرتاث واأمية املحافة عليه, 
وجر  املحا�سرة ا�ستعرا�ص 
فيلم واي عن دولة الإمارات 
قدا, تلته جولة يف ال�سور الدة 
التي تتحدث عن التعليم والاد 

والتجارة والغوص يف الإمارات . 
ح�سر الفعالية الأ�ستا الإعمي ا جمعة بالرقاد , ري�ص 
 بتكر الفعالية  نهاية  يف   قا  وال  ,الناد اإدارة  ل�ص 

املركز من  تد �سهادة تديرية ودر تكارية . 

للريا�سات  دبي   ادن  اا�ست�س
ااسة الدكتور عمر عبد الكايف 
امي�ص   وي رم�سانية  �سهرة  يف 
اللجنة  نمتها   
الجتماعية بالناد �سمن مهرجان 
 دق حيث   االرم�س دبي   ادن
الأجر يف الع�سر 
, ول بالتعاون مع مركز 

مركز جمعة الماجد يشارك أصحاب االحتياجات الخاصة فعالياتهم الرمضانية
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اتفاقيات 

 الأربعا  يو  سبا  جر
بني  اتفاقية  توقيع   
والرتاث  للثافة  املاجد  جمعة  مركز 
يف  للتوير   لوك�سمبور  وم�سرو
 امل�سرو ري�ص  وقعها   ,ا بكتو 
الأ�ستا كر كح, ومعا ال�سيد 
جمعة املاجد عن مركز جمعة املاجد 

للثافة والرتاث بدبي.
وتهد  التفاقية اإىل تباد الن�س الرقمية لآار املخوطة 
املنتاة من اأم ني مكتبة من مكتبات ما والتي تو ماة 
الرقمي   وال�ستن�سا الفهر�سة   ا يف  والتعاون   و  األ

.وال�سيانة والرتميم وتدريب العاملني يف امل�سرو
 حف  ا يف  تدريبية  دورات  املركز   دت بنودا  اأم  ومن 
 وطات, على اأن يتحمل امل�سرواملخ يومعاجلة وترميم وفهر�سة و
 باإر�سا واأن يو املركز  واإقامة,  املتدربني من �سفر   كافة م�ساري
اه اإىل بكتو عند ااجة , ويتحمل امل�سرو نفات �سفرم, 
من   امل�سرو اإدارة  تلبها  وعلمية  فنية  درا�سات   اأ املركز   دوي
�ساأنها رفع وتة العمل و�سني اأدا العاملني, ويجر تباد الزيارات 
املفعو حتى  �سارية  التفاقية    رفني, وتكونال واملبوعات بني 

 . يف نهاية �سنة امل�سرو انتها

معنية  يئة  بني  التفاقية    وتاأتي 
وترميم  ودرا�سة  ومعاجلة   بحف
 ووت  , بكتو  مدينة  يف  املخوطات 
 فاا من   لين  تنمو  م�سرو على 
 الأعما لكل  الثايف  الرتاث  على 
الزرفة  باملخو مثل  املتعلة  اليدوية 
الثايف  اجلانب   لرتب  ووا
موؤ�س�سة  وبني    بكتو  ملدينة  بال�سياحي 
الثافية  واملعرفة  العلم  ن�سر  اإىل   ربحية تهد  ية افية

والرتاية وحف الكتب واملخوطات باأ دين اأو لغة . 
للمركز  زيارته  بعد   امل�سرو الأ�ستا كر كح مدير   سرو
�سوية  رفع  اإىل   يهد  التنمو  امل�سرو   اأن  التفاقية  وتوقيع 
 اه باجلانب ال�سياحي والعلمي لتمبكتو لإعايف ورباجلانب الث
الإفريي من  الثايف  الرتاث  درا�سة  للمخت�سني يف  ناسعة  سورة 

اأمريكا والاد الأوربي.
واأ�سا اأنه على ال�سعيد ال�سخ�سي قد تفاجاأ �ستو الإمكانات 
التنية للمركز , والتي ت�ساي فرن�سا اإل اأنها تاز عليها باملعرفة 
 لان ا امل�سرو مية, واأنوطات العربية الإ�سة باملخالدقي
بالتعاون مع املركز بعد الط على ما اأجنز املركز يف بكتو يف 

ا املجا يف ال�سنوات املا�سية.

توقيع اتفاقية بين مركز جمعة الماجد 
ومشروع لوكسمبورغ للتطوير في تمبكتو

ع مركز زايد للدرا�سات والبحوث التابع لناد تراث الإمارات  وق
اتفاقًا مع مركز جمعة املاجد للثافة والرتاث يف دبي  يو النني 
 سر التعاون العلمي والتباديف اإطار تعزيز اأوا لو ,

الثايف بني املوؤ�س�سات الأكادية والثافية العاملة يف الدولة. 
الكتب  من  عنهما  ي�سدر  ما  له  من  الرفان   ويتباد
والدوريات واملن�سورات واملجت وا من الأوعية املعرفية, كما 

يتباد الرفان املبوعات واات وا من املجالت. 
مركز  ت�سليم  على   الناد موافة  التفاقية   م�سرو ت�سمن  كما 
 لتلكها, و سلية التيوطات الأجمعة املاجد ما لديه من املخ
وتوقيعًا,  اأسوًل  وت�سليمها  قوام  يف  وجردا  بها   ك�س عمل  بعد 
ول لغر�ص ت�سويرا وترميمها لتكون يف متناو اأيد الباحثني 
باإعادة املخوطات الأسلية بعد  والدار�سني, يف حني تعهد املركز 
التي  املخوطات  كل  وسيانة  والرتميم  الرقمي  الت�سوير  عملية 

 .ل تا
ع التفاقية مي�ص الفند املزروعي املدير التنفي للخدمات  وق
امل�ساندة بالإنابة يف ناد تراث الإمارات باأبوبي, ومعا جمعة 

املاجد ري�ص مركز جمعة املاجد للثافة والرتاث. 
ا  املاجد  جمعة  مركز  مع  التفاقية  بتوقيع  املزروعي  اأ�ساد 
ين�سجم مع توجيهات وحرص �سمو ال�سي �سلان بن زايد اآ نهيان 
الإمارات  تراث   ناد ري�ص  الدولة  ري�ص  ال�سمو  ساحب  ثل 
على توير وتعزيز عقة الناد مع املراكز البحثية والرتاية يف 
تت�سمن  التي  التفاقية   به  الناد اأن  وارجها, مو�سحًا  الدولة 
 بنود, �سي�ستفيد من ات مركز جمعة املاجد اسة يف �ساأن 
املخوطات التاريخية, بحكم اأن الأ تل تًا متخ�س�سًا 
افيًا  كنزًا   تعت التي  النادرة  املخوطات  وسيانة  ترميم  يف 

وتاريخيًا يعك�ص جانبًا من تاري الدولة يف مراحل تلفة. 
وم�ساريع    يخد ما   دبت  بدور  وسي�  الناد اأن  كما 
الرامية  ه  اإطار  يف  والبحثي,  الرتاي  املجالني  يف  املركز 
ا  يف  اجلديدة   الأجيا ودمة  الوطنية  الهوية  على  للمحافة 
موروه  على  وافته  ال�سعب  وية  يوؤكد   ال  يوا  املجا
به   وي  ال الثايف  بالدور  ت�سريحه   تا يف  م�سيدًا  ال�سعبي, 

مركز جمعة املاجد يف افا على الثافة الوطنية. 

اتفاقية بين «تراث اإلمارات» و«جمعة الماجد» لتبادل الخبرات واإلصدارات
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للثافة  املاجد  جمعة  مركز   سار�
 ال  الدو املوؤر  يف  بدبي  والرتاث 
يف  الإ�سمية  املخوطات  يئة  نمته 
جامعة كامد اليانية يف املدة من 
 وحتى  يوليو, وال كان �س�سًا 
وقد   ال�سرقية,  للمخوطات   العا ا 
�سم املوؤر م�ساركني من م�ص ع�سرة 
 , وماليزيا  اإندوني�سيا,  بينها  من  دولة 
والهند , واإيران , وتركيا, واأوزباك�ستان, 

وولندا ,وبريانيا, واأ�سرتاليا, واأمريكا ومن الدو العربية الإمارات, 
مان, وم�سر, و�سوريا. وقد مثل املركز فيه د. مد كامل جاد ري�ص  وع

�سعبة فهر�سة املخوطات . 
مانية للدكتور سال الزيمي  ر ورقة عمل عاملوؤ  رحت وط
كوكب  با�سم  املعروفة  الرقمية  مان  ع مكتبة  على   العا  امل�سر

والتوير  التدريب   وم�سوؤو املعرفة, 
و�سحت  العمانية,  املكتبات  بجمعية 
مركز  يف  ال�سرقية  املجموعات  طبيعة 
وب�سفة  والرتاث  للثافة  املاجد  جمعة 
وكانت  الأردية,  املخوطات  اسة 
بعنوان: "املخوطات ال�سرقية يف مركز 
الأردية  بدبي: املخوطات  املاجد  جمعة 

وجًا".
 وقد اأ�ساد عدد من امل�ساركني يف كلمتهم 
بدور املركز الراد يف حف وسيانة املخوطات  العربية واإناا 
من اله يف كث من البلدان, واسة يف �سر وجنوب اآ�سيا , وو ما 
تهل العر�ص على اأر ل بعبارة  يجعلها زادًا باقيًا لأجيالها الآتية. وا�س
 وطة اأو كتاب يف اأ اأ اعن اإن ال�سيد جمعة املاجد : "اأنا م�سوؤو

 يجب اأن يحت را وكاأ	دين" لغة ويف اأ مكان وباأ

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي يشارك في المؤتمر الدولي 
لهيئة المخطوطات اإلسالمية بجامعة كامبردج

املاجد  جمعة  مركز   ا�ست�سا
 يئة علما افة والرتاث وفدا منللث
اأفغان�ستان �سم  عاملا ثلون اأقاليم 

اأفغان�ستان املختلفة.
 اأرجا يف  بجولة  الوفد   وقا
املكتبات  ق�سم  �سملت  املتعددة  املركز 
الفار�سية  املكتبة  ومنها  املتخ�س�سة 
 للعلما ااسة  املكتبات  على  واطلع 
والتي يتنيها املركز وبل عددا اأكرث 

من  مكتبة .
وانتل الوفد اإىل ق�سم الفهر�سة 

والت�سني  وا�ستمع  اإىل �سر مف�سل عن الفهر�سة الوسفية 
 ل اإىل اأيدى ي�سر بها حت يل التاب واملراحة للكتواملو�سوعي
الباحثني. ويف ق�سم املخوطات وق العلما على املخوطات الأسلية 
وا�ستمعوا اإىل الر العلمية يف حف  الكنوز. ويف قاعة دمة 
الباحثني اطلعوا على كيفية ادمة املدمة والتواسل مع الباحث 

.سل الإلكرتوالتوا اإىل املركز اأو عن طري عند ح�سور سوا�
يعر�ص   وال املركز  رات  جدران  يزين   ال  املتح ويف 
على   العلما  وق الدة  والدوريات  املخوطات  من  موعة 
وطات الب والتي تبني �سب امل�سلمني. ويف ق�سم الرتاث الوطني 
اطلع الوفد على التور ال�سريع والنلة النوعية يف الإمارات ول من 
 يحكي ق�سة جنا اكرة الزمن وال معر�ص الإمارات يف 

�سنة  وتورا يف ام�سني  الإمارات 
املا�سية.

 ى الوفد الويف نهاية اجلولة الت
تاز   ا من  ف�سل  ال�سيد  رافه 
ب�سفارة  والإعمي  الثايف  امل�ست�سار 
اأفغان�ستان يف اأبوبي مع معا جمعة 
دولة  يف  بالوفد  رحب   ال املاجد 
ال�سداقة   عم على  واأكد  الإمارات 
وال�سعب  الإمارات  دولة  بني  والتعاون 
الثافية   الرواب واأن   الأفغا
  يف   وا�س دور  لها  واملعرفية 
العقة واأن اأفغان�ستان فيها  اأبار املعار واروب من املخزون 

.الكث سارة ال�سي�ايف واالث
ال�سي ف�سل ربي حبني ثل يئة  الوفد الزار  واأعرب ري�ص 
العلما بالعاسمة الأفغانية كابل يف كلمة له عن �سكر ملعا جمعة 
بني  الثافية  العقات   موؤكدا عم الزيارة    اإتاحة على  املاجد 
البلدين مثمنا ادمات اجلليلة التي قدمتها دولة الإمارات لل�سعب 

.الأفغا
مع  بالتعاون   اأ�سر عندما  بكتو  يف  املركز  ربة  اإىل  واأ�سار 
لوك�سمبور على فر عمل جمعت املخوطات من اأنحا ما فارتفع 
العدد من  األ اإىل اأكرث من  اآل  اتيار  األ منها 

ل�سيانتها وكل ربة باكو يف اأربيجان.

وفد هيئة علماء أفغانستان في ضيافة جمعة الماجد
املاجد  جمعة  مركز   ا�ست�سا
 يئة علما افة والرتاث وفدا منللث
 عاملا ثلون اأقاليم 

 اأرجا يف  بجولة  الوفد   وقا
املكتبات  ق�سم  �سملت  املتعددة  املركز 
الفار�سية  املكتبة  ومنها  املتخ�س�سة 
 للعلما ااسة  املكتبات  على  واطلع 
والتي يتنيها املركز وبل عددا اأكرث 
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تويا لعقات التباد الثايف بني مركز جمعة املاجد للثافة 
والرتاث واملوؤ�س�سات الثافية والتعليمية يف الدولة انتهى املركز 
موؤرا من اإ�سافة تك�سي اأعداد لة الدرا�سات ال�ساية التابعة 
ملعهد التدريب والدرا�سات ال�ساية, واإدا عناوين بحوها يف 

قاعدة بيانات تك�سي الدوريات.
ولة الدرا�سات ال�ساية لة قانونية كمة ن�س �سنوية, 
تعنى بن�سر الأبحاث الانونية والجتهاد ال�ساي الإماراتي واملارن, 
والأبحاث الفهية يف ال�سريعة الإ�سمية التي لها عقة بالانون, 

اإ�سهاما يف تنمية وتعزيز الفكر الانو للباحثني والدار�سني.
ومن يزات امل�سرو �سهولة البحث عن املا من  رقم 
الدورية وعنوانها و�سنة الن�سر ورقم العدد وعنوان املا وكاتب 
 ى ملة علالنتيج ن حفكات, وسفوالوا وواملو�س اامل

اإلكرتو واإر�سالها ع اليد الإلكرتو للباحث.
اأما طرية اتيار الدوريات فد بداأ املركز جلة اآفا الثافة 
والرتاث والتي ت�سدر عن املركز م بالدوريات املحكمة التي ت�سدر يف 

الإمارات, وبعد النتها منها 
�سيتم العمل على الدوريات 
يف  ت�سدر  التي  املحكمة 
دو الي, وي�سعى املركز 
النواق�ص   ل�ستكما جادا 
من الأعداد الدة من 

 الدوريات.
الدوريات  بل عدد  وقد 
حتى  تك�سيفها    التي 
بواقع  دورية    الآن 
 بحوث, اأما الفئات 

 فئة, نا  م اإىلا الرق ت عند ن�سسلد وة فاملو�سوعي
الانون املرتبة الثالثة منها, اأما الأعداد التي سدرت حتى الآن من 
لة الدرا�سات ال�ساية فهي عبارة عن عدد ريبي بالإ�سافة 

اإىل �ستة اأعداد, وبل عدد البحوث املحكمة  بحثًا.

مركز جمعة الماجد 
يضيف مجلة الدراسات القضائية على قاعدة تكشيف الدوريات

الإمارات, وبعد النتها منها 
�سيتم العمل على الدوريات 
يف  ت�سدر  التي  املحكمة 
دو الي, وي�سعى املركز 
النواق�ص   ل�ستكما جادا 
من الأعداد الدة من 

الدوريات  بل عدد  وقد 
حتى  تك�سيفها    التي 
بواقع  دورية   
 بحوث, اأما الفئات 

يضيف مجلة الدراسات القضائية على قاعدة تكشيف الدوريات

المشاركة في اجتماع تحديث المكنز العربي الموسع في عمان
�سار مركز جمعة املاجد للثافة والرتاث 
يف اجتما اللجنة الثية املعنية بتوير 
 ان يف الفرتةيف عم ,يز العرباملكن
 الأ�ستا ,اه يف الجتمومثل 
عماد سبا, ري�ص ق�سم املعاجلة الفنية, 
 ون, الأ�ستاة والفنافي للثيئة دب نوم
مد جا�سم العريد, مدير اإدارة العمليات 
بالهيئة, والأ�ستا عبد الرحمن اإبرايم 
يون�ص, الام باأعما اإدارة املكتبات بالهيئة؛ 

ومن موؤ�س�سة عبد اميد �سومان بالأردن, الأ�ستا ابت الار, 
مدير عا املوؤ�س�سة, ومديرو الإدارات يف املوؤ�س�سة.

وقد ك�س الأ�ستا عماد سبا, ري�ص ق�سم املعاجلة الفنية 
 ن اأن التفاي, عرتاث يف دبافة والد للثة املاجز جمعرك
بني املوؤ�س�سات الثث امل�ساركة يف امل�سرو, ق�سى باأن تنجز كل 
جهة لث امل�سلحات التي �ست�سا اإىل املكنز العربي, اأ ما 
 يف بنا املركز بدور ة, وقالكل موؤ�س�س لم�س  ارب الي

وترجمة ما يخ�سه منها اإىل الإجنليزية 
و�سع   االجتم يف   و والفرن�سية, 
الإجراات واوات الفنية والإدارية 
�سمن جدو زمني لإسدار الن�سخة 
امل�ستحدة )الإلكرتونية(, وبنا موقعه 
الإلكرتو يف ملع العا , حيث 
تاأتي مكملة ومتوجة ل�سابتها الورقية, 
وقد قا ب�سرا املكنز وا�ستخدامه اإىل 
 ة مكتبية من دوجه  ةاللح 

عربية متعددة.
يعد املكنز العربي اأداة �سب تو م�سلحات باللغات 
الثث: العربية, والإجنليزية, والفرن�سية, ل نى للمكتبات عن 
ا�ستخدامها للتعب عن املحتو املو�سوعي لأوعية املعلومات ا 
 سوال�سليم و�سرعة الو ال عملية البحث, وي�سمن ال�سرتجي�سه
مل�سادر املعلومات فيزيد من كفاة ادمات املدمة للم�ستفيدين 

يف املكتبات ومراكز التوي واملعلومات.

�سار مركز جمعة املاجد للثافة والرتاث 
يف اجتما اللجنة الثية املعنية بتوير 

 الأ�ستا ,اه يف الجتمومثل 
عماد سبا, ري�ص ق�سم املعاجلة الفنية, 
 ون, الأ�ستاة والفنافي للثيئة دب نوم
مد جا�سم العريد, مدير اإدارة العمليات 
بالهيئة, والأ�ستا عبد الرحمن اإبرايم 
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زيارات

امل�س عبد الرحمن �سوار الب ري�ص منمة الدعوة 
 مية بال�سودانالإ�س

ال�سف الإيرا يف الإمارات مد ر�سا فيا�ص والوفد 
 املراف

ال�سف اليا يف اأبوبي دوموني جمي


وفد من منمة الدعوة الإ�سمية يف ال�سودان 


الن�سل العا ال�سودا بدبي ال�سف مد ا�سن 
ن�سل العاب الالدين نا يم وعمر اأوراإبرا



 الرتكي بدبي اأوميت يل�سن ن�سل العاال

رجل الأعما مد عبد العزيز ال�سايع
 

 كتابه ب�سمات عند �سعرا يهد الباحث فهد املعمر
 الإمارات لل�سيد جمعة املاجد
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زيارات

الدكتور عبد الادر العداقي موؤ�س�ص اأكادية العداقي 
 للتدريب يف جدة

اأحمد اجلهني باحث ومهتم بالرتاث من ال�سعودية 


الدكتور فريد الزامل  كلية اللغة العربية يف جامعة 
 سيم�ال

�سعيد املر مدير اإدارة ال�سوؤون الإ�سمية بالوكالة من 
 ريةال وزارة الأوقا

ال�سي عي�سى �سلان مدير معهد ال الإ�سمي يف 
 اديةرو�سيا ال

وفد من جمعية اأ املوؤمنني بعجمان برا�سة ال�سيخة 
 ة النعيميم

الدكتور عبد ا اإبرايم الزاحم اأ�ستا الفه 
 مية باملدينة املنورةباجلامعة الإ�س

سدقي اأمني دحبور م�ست�سار املعلومات والو�سال 
 بي وم�ساعد اأبو  مية يف �سركة اأدماالإع
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زيارات

وفد من موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي للتوير وجمعية 
اأ املوؤمنني بعجمان لط على الأر�سفة الإلكرتونية 



 عبد العزيز اأحمد الع�سفور  باحث من الهفو
 بال�سعودية 

في�سل تيكو مدير �سركة جي �سي �سي فر الي ومون 
 ليا ي�ص املبيعات يف اأ�سوار بي

الالبة ر �سليمان ناسر النبي ووالدا 


 زايد ال�سي متح وفد م�سرو

اأحمد العريد طبيب يف وزارة ال�سحة البحرينية 
 ومهتم بالرتاث

14

جون كارتر م�سمم ور كند مهتم بالرتاث 


 من النج ح�سني بو�سعيدة املو�سو اا
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زيارات

فا�سو �سرو ري�ص موعة ريجا لأقم�سة يف دبي 
 من بومبا والدكتورة �سايا �سا�سرت

الدكتور �سعود بن حمد ال�سر من كلية ال�سريعة يف 
 بال�سعودية جامعة ال�سيم 

عبد العزيز �سليمان الغ�سية والد بن علي ايان 
باحثان يف وزارة الدفا والان ال�سعودية

 

اأحمد الرحومي مدير اإدارة الت�سا اكومي ودة 
ا�سامي من�سة فعاليات يف ل�ص دبي الريا�سي 



علي عدنان ال�سعار ومد عبد ا ال�سعار من دار 
 وت يف لبنانديث الكتانية من با

15

جان مار جناجني مدير �سركة اأو�ست للت�سميم 
 ن مهتم بالرتاث وزوجتهوالإع

�سيا الرحمن مدير اجلامعة العربية يف كوجرانواله 
بباك�ستان وحاف اأفتاب اأحمد من باك�ستان

 

كر كح مدير م�سرو بكتو للمخوطات ثل 
 للم�سرو الداعمة   لوك�سمبور



16

مكتبة روسيا الوطنية

 يات املكتبات يف العاتعد مكتبة رو�سيا الوطنية واحدة من ك
الثالث  قرنها  دلت  وقد  رو�سيا.  يف  العامة  املكتبات   اأقد وي 
اأ�س�ستها  التي  الوطنية,  رو�سيا  مكتبة  تع   .  عا مايو  يف 
�سانت  مدينة  يف  الثافة,  عا�سة  الثانية,  كاترينا  الإماطورة 

بر�سبور, ليننغراد وبرتوراد �سابًا.
تاأ�س�ست مكتبة رو�سيا الوطنية يف عا . ويف ال�سنوات الأوىل 
 سدارات جديدة. ويف الثاا باإنها وملوؤزا يمتن  هامن بنا
 ومن  .رالل ر�سميًا  املكتبة   افتتا      عا من  يناير  من 
الأيا الأوىل لعملها لعبت  املكتبة دورًا بارزًا يف توير اياة 
العلمية والثافية يف رو�سيا. ومن الكوكبة املرموقة التي عملت على 
 اأولي األيك�سي   واملوؤر الفنان  المع  املعريف   ال�سر ا   بنا
وال�ساعران   كريلو ريفان   ال�سه الأ�سورية  اكايات  وكاتب 
الرو�سية  الببليورافيا  واأبو   دلف واأنون   باتيو�سكو ق�سنني 
روادا  من  كان  كما  مار,   ولني  واللغو  سوبيكو� فا�سيلي 
 ,كرا�سو ن  ولوني بو�سكني,  الرو�سي:   التاري يف  امل�سهورين 

وتول�ستو, ومك�سيم وركي, و�سا�سو وم.
اإن�ساوؤا.  فيه  بداأ   ال الوقت  يف  املكتبة    كتب  ميع  بداأ 
ففي عا  اأمرت الإماطورة كاترينا بجلب موعة الإوة 
 اأو جهود    بعد  وفيما  وار�سو.  من  املكتبة    اإىل  زالو�سكي 
مدير لها, وو الكونت �سرتوانو اإح�سار موعة املخوطات 
دوبروف�سكي,  ب.  باري�ص  يف  الرو�سية  الن�سلية   مل�سوؤو ال�سهة 

وعدد كب من اأمن املخوطات. 

ففي  الثورية,  للفعاليات  مركزيًا  م�سرحًا  املكتبة  كانت  ما  البا 
ال�سعب  فيه  دعا  ابًا  فيها  وركي  ماك�سيم  األى     
 دكما عمل ف ,لامل الفرد  التوقراطية وي حكم  ملحاربة 
�سرًا  يلتي  وكان    عامي  بني  ما  املكتبة  يف  لينني 
باأع�سا املجموعات الثورية. وكان لها الأ دور بارز يف توير 
عملت  وقد  اجلميع.  لت�سمل  وتو�سيعها  دماتها  و�سني  املكتبة 
املكتبة على �سو املبداأ ال ر�سمه لها وال يو: اإن د املكتبة 
العامة وفخرا ل يتمثل يف عدد ما لكه من املوؤلفات النادرة بل 
فيما يتناوله النا�ص من كتب, ويف تدف الرا اجلدد, ومد تلبية 

طلباتهم من املوؤلفات. 
 . الثانية  العاملية  ارب  من  الأوىل  الأ�سابيع  ويف 
جر نل ق�سم من زان املكتبة اإىل �سراديب واأنفا ت الأر�ص 
مايتها من ارا, يف حني نلت زان الكتب واملخوطات 
املكتبة   تتوق   ل الأمان. ومع البد حيث   اإىل عم الثمينة 
التي  الوية  ال�سلة  على   يد وا   .الأيا يو من  العمل يف  عن 
ااجة  من  زاد  وا  البد.  بحياة  تربها  زالت  وما  كانت 
 ال القت�ساد  ا�ستعادة  �سرورة  املكتبة    زان   ل�ستخدا
اأن  والواقع  الرو�سية.   والعلو الثافة  وتور  ارب,  من  عانى 
حركة الكتب يف  املكتبة فاقت  تل الفرتة حركة الكتب يف 
اأك مكتبات العا تمعة. فبالنر لرثا املكتبة و�سموليتها فاإنه 
كن مارنتها كتبات اأ�سا�سية يف العا مثل مكتبة الكونغر�ص يف 

وا�سنن واملكتبة اليانية يف لندن واملكتبة الوطنية يف باري�ص. 

مكتبة روسيا الوطنية 
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مكتبة روسيا الوطنية

ووطات  كتب  من   اليو  ر�سبورب مكتبة  يف  ما  عدد  يبلع 
تكون  اأن  البيعي  ومن  مليونًا.    من  اأكرث  ومالت  ودوريات 
املجموعة الرو�سية وتعدادا �ستة ميني من الن�س اأكمل موعة 
بالرو�سية  موؤلفات  ت�سمل  وي   ,باأ�سر  العا يف  ال�سدد  ا  يف 
 عا سدر يف  قد  كان  قانون  على   وبنا والبيلورو�سية.  والأوكرانية 
 فد اأسب لزامًا على نا�سر كل كتاب يف البد اأن د املكتبة 

بن�سختني منه.
 األ    حوا نوعها,  من  فريدة  موعة  املكتبة  يف  توجد   
ومن  املارك�سية.  اللينينية   حو الك�سيكية  املوؤلفات  من  ن�سخة 
املجموعات املهمة نتا بو�سكني, وكل ما يدعى با�سم "ال�سحافة 
ة"	التي ت�سمل م�سة ع�سر األ لد تريبًا, كانت  رالرو�سية ا
 . ورة عا سرت قبل�ور تداولها. وكانت قد نمن املواد املح
اأما موعة الكتب الأجنبية في�سل عددا اإىل نحو م�سة ميني 

ن�سخة وي يف جميع مناحي اياة واأفر العلم واملعرفة.
موعة  املكتبة  تتنيها  التي  املهمة  املجموعات  ومن   
با�سم"رو�سيكا"	و نحو ربع مليون كتاب ودورية باللغات الأجنبية 
كانت قد طبعت قبل عا  وتدور موا�سيعها حو رو�سيا, ومنها 
 ريال من  ولعل  اأجنبية.  لغات  اإىل  رو�سية  ملوؤلفات  ترجمات 
اأمر نابليون لغزو رو�سيا. ويف املكتبة  اإىل وجود ن�سخة من  الإ�سارة 
مثل   راأ �سفية  بلغات  والدوريات  الكتب  من  موعة  اأي�سا 
وا  الت�سيكية  والبولونية  وال�سربكرواتية  والبولندية  البلغارية 

من اللغات ال�سفية. 
وبالن�سبة للدوريات واملجت �سوا الرو�سية اأو الأوروبية الغربية 
فهنا نحو �ستة ميني ن�سخة يعود اأقدمها اإىل الرن ال�سابع ع�سر. 
اأما ال�سح املحفوة في�سل عدد ن�سخها اإىل ن�س مليون ن�سخة, 
ومنها  سحيفة الافدا )اية( التي كانت ت�سدر قبل الثورة 

مبوعات  الآداب  ق�سم  ي�سم   . ا  يومنا  حتى  ت�سدر   تزا ول 
ب�ست ومانني لغًة لكل الوميات التي كانت تعي�ص يف كن الاد 
ما   فهنا واإفرييا  اآ�سيا  اآداب  وبخ�سوص   ,ال�ساب ال�سوفياتي 
قانون   ,املثا �سبيل  على  �سمنها,  من  طبعة,   األ   من  يرب 

. ب لبن �سينا, طبعةال
جموعة   تف فيما   تف املكتبة  اأن  بالكر  جدير 
اأربعماة األ و, وكتب نادرة  وطات يزيد عددا عن 
يعود  اآل لد.  �ستة  اأكرث من  مبوعة قبل عا  وعددا 
الإجنيل,  وو     عا اإىل   موؤر رو�سي   و  اأقد

.اإجنيل اأو�سرتوم
 يعود تاري راآن الكرمن ال موعة ن�س كما توجد يف املكتبة
اأف�سل  من  وتعد  للميد,  والعا�سر  التا�سع  الرنني  اإىل  ن�سخها 
الرنني  من  عربية  وطات  توجد  كما  اأوروبا.  يف  املخوطات 
واجلغرافيا  والب  اللغة  فه   حو ع�سر  والرابع  ع�سر  الثالث 
 تو ولعل من املفيد الإ�سارة اإىل اأن املكتبة .والريا�سيات والفل
 كوفيت�صف اي اأبراراموعات الزعيم ال معلى اأ
اليهودية  يف   و  األ ع�سر  م�سة  نحو  ت�سم  وي   
 بحرو ولكن  بالعربية  منها   كب وق�سم  وال�سامرية  والراية, 

عية اأ�سورية اأو �سامرية )كلمات منحرة(. 

رو�سيا  ملكتبة  تعريفية  ن�سرة  من  ممة  مقتفات 
الونية و مكتبة م.ي. �سيدرينا احلكومية العامة.




 

اعداد �سمري  الدين �سا�ص - الا الوني



جديد مكتبة المركز

عبد املح�سن ال�سري د. اأ�سر : تاألي
النا�سر : الدار امل�سرية اللبنانية - القاهرة

البعة الأو : �سفر 1432هـ - يناير 2011م 
ال�سل�سلة : اأ�سا�سيات املكتبات واملعلومات

 االو "اإدارة   لتناو �س�ص  متكامل  كتاب  الكتاب  ا 
التاريخية"	, ويتميز بارص على تغية �ساملة ومعاسرة جلوانب 
وال�سايا   اللو اديثة   الأ�سكا  تناو  ل يف  ا   املو�سو
 لب عاجلتها يف البيئة الرقمية, وما يرتب ةنيات املتعلوالت

من هيزات وبريات. 
:مه موؤلفه اإىل �سبعة ف�سو ق�س

الف�سل الأو: الوية التاريخية : تعريفها واأميتها.
الف�سل الثا: تييم واتيار الوا التاريخية. 

الف�سل الثالث: نل واإ�سافة الوا التاريخية.
الف�سل الرابع: ترتيب الوا التاريخية وت�سنيفها.

الف�سل اام�ص: وس الوا التاريخية وفهر�ستها.
الف�سل ال�ساد�ص: ادمة املرجعية بالأر�سي التاريخي.

الف�سل ال�سابع: الأر�سي ورقمنة الوا التاريخية.

نبة من الكتاب ...
العامة  "العتبارات 

للتييم:
ديد  املف�سل  من  اأول: 
 يبداأ عند ازمني للو تاري

التييم ...
 حف امل�ستحب  من  انيا: 
الوا ااسة بامل�سا اأو 
ن لهم دور بارز يف الدولة. 
ات   االو اإن  الثا: 

يجب  اأر�سيفية لحة  قيمة  تكت�سب  را  التي  اأو  التاريخية  اليمة 
... األ تعد

رابعا: الوا التي و معلومات اأ�سا�سية وجورية وتواا 
موجود يف �سكل اآر ت�سر اأو ملخ�ص من املمكن ا�ستهكها ...

ام�سا: الأورا التي لها قيمة موؤقتة يتم ا�ستهكها مبديا بعد 
انتها  اليمة...

�ساد�سا: اإن الوا العامة يجب اأن يتم تييمها من وجهة نر 
اأنها دليل على تور الهيئات ...

�سابعا: الوا العامة يجب اأن تيم فيما يتعل باملعلومات التي 
ويها عن الأ�سخاص والأ�سيا والوار والأحداث".

العامة  العتبارات 

ديد  املف�سل  من  اأول: 
 يبداأ عند ازمني للو تاري

 حف امل�ستحب  من  انيا: 
الوا ااسة بامل�سا اأو 
ن لهم دور بارز يف الدولة. 
ات   االو اإن  الثا: 
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اعداد وتاألي : معتز حممد عثمان
النا�سر : دار الواسح –	المارات

البعة الأو : 1432هـ - 2011م 
ا الكتاب بيان لأمية الابع اليد يف دولة الإمارات 
وارتباطه الوي بتاريخها, حيث اإنه يو املنا�سبات والكريات 

.اد وبعدالتي مرت بها الإمارات قبل ال
بداأ الكتاب بعر�ص تاري الابع اليد, وق�سة ابتكار 
 وابع يف دوال ة ا�ستعماوابع, وبدايلل او ع, واأوطاب اأو
الي التي را كانت البحرين اأولها ول �سنة  .م 
جا اديث عن طوابع الدو العربية التي جات م�سر يف 

. يناير  طابع يف سدرت اأود اأدمتها, فم
ل الكتاب اديث عن طوابع الإمارات, وبداية ادمة  م ف�س
اليدية فيها ومراحل اإسدار الوابع, فد هرت يف البداية 
الوابع اليانية م طوابع الإمارات املت�ساة, م اإسدارات 

كل اإمارة منف�سلة م سدور 
طوابع دولة الاد.

يتميز الكتاب بعر�ص سور 
اليدية  الوابع  موعات 
الإمارات  من  اإمارة  لكل 
املجموعات  م  ال�سبع, 
ااسة بدولة الإمارات, 
فهو ني ب�سور الوابع 
التي رتبت تاريخيا. ويعد 
لهواة  لي�ص  مرجعا مهما 
جمع الوابع فح�سب, بل 

لكل مهتم بالتاري وتوي الأحداث واملنا�سبات الوطنية يف دولة 
الإمارات, وا من املنا�سبات الدولية التي اتمت بها طوابع 

الإمارات.

تاريخ طوابع اإلمارات الماضي – الحاضر – المستقبل
كل اإمارة منف�سلة م سدور 

يتميز الكتاب بعر�ص سور 
اليدية  الوابع  موعات 
الإمارات  من  اإمارة  لكل 
املجموعات  م  ال�سبع, 
ااسة بدولة الإمارات, 
فهو ني ب�سور الوابع 
التي رتبت تاريخيا. ويعد 
لهواة  لي�ص  مرجعا مهما 

اإلدارة الحديثة للوثائق التاريخية
المعايير واإلجراءات



جديد مكتبة المركز

اعداد: اأن بن عبــد الرحمن احلنيحن، �سعد بن حممد 
يعبد الل ا

النا�ســر: دارة امللــ عبــد العزيــز 1432هـــ
يف  م�سرتكة  مكتبة  �ستني  من  اأكرث  من  النوادر     اانت  
 ,و ة اآل وطات فيها اأكرث منعدد املخ املعر�ص, بل
منها موعة اآ ال�سي )اإبرايم بن سال اآ ال�سي( , وموعة 
الرحمن  عبد  بن   ا )عبد   الب�سا وموعة   , الادر  عبد   اآ
 ,)ياا املح�سن  عبد  بن  )مد   ياا وموعة   ,)الب�سا

وموعة ال�سلمان )اأحمد بن عبد العزيز ال�سلمان( وا.
 ,والت�سني  ,فا رقم  على   وباملخ  التعري وا�ستمل 
 ,الأورا وعدد  الوفاة,   وتاري  ,واملوؤل  ,كام والعنوان  والفن, 

وتاري الن�س, وا�سم النا�س, واملحات.
برتجمة  قامت  اأنها  العزيز  عبد   املل دارة  سنيع  جميل  ومن 
التعري كامً اإىل اللغة الإجنليزية, ا زاد يف ن�سبة امل�ستفيدين 
من الكتاب, كما  اإ�سافة سور وا لكل عنوان مكور, وسور 

لأتا والتملكات والأوقا وا.

املخوطات  عدد   بل وقد 
   حوا الكتاب  يف  املكورة 

.و
الكتاب  مدمة  يف  ورد  وقد 
 واملخ عل  التي  الأمور 
اأو  الندرة  ترجع  حيث  نادرًا, 
النفا�سة يف علم املخوطات اإىل 

عدة اأمور, منها: 
 بخ  واملخ يكون  اأن   

.املوؤل
   اأن يكون املوؤل قد اأملى املخو على اأحد تمي فكتبه, 

واأبت عليه ه ب�سحة الراة اأو �سماعه اأو اإجازته.
اأو   الوجها اأو  امل�سهورين   العلما اأحد   واملخ  يتمل اأن     
ال�سطني, ويثبت عليه ه بالراة اأو التمل, وقيدت لكاتهم 

عليها, وكل وقفهم.
 اأن يكون املخو وحيدًا ل توجد منه اإل ن�سخة واحدة.

.الن�س قد واأن يكون املخ 

املخوطات  عدد   بل وقد 


الكتاب  مدمة  يف  ورد  وقد 
 واملخ عل  التي  الأمور 
اأو  الندرة  ترجع  حيث  نادرًا, 
النفا�سة يف علم املخوطات اإىل 

 بخ  واملخ يكون  اأن   

تاألي : حممد اأحمد �ساب
النا�سر : دار نينو ، دم�سق - �سورية

البعة الأو : 2011م 
واملحة,  املجموعة  ال�سعرية  للدواوين  ح�سر  فيه  الكتاب  ا 
 �سعر, من الع�سر اجلالي حتى �سنة  مع وح سد لكل �ساعر جور

 للهجرة.
اإىل   الأعما فيه  ح�سرنا  وقد   ... 	" املدمة:  يف   املوؤل  وي
�سنة , وقد ق�سمنا فيه العمل اإىل اأربعة اأق�سا وف ما تناولته 

الدرا�سة منها:
 والدواوين حيث اعتمدنا فيه على ال ي : يف سم الأو�ال
العلمي   يوالتح البعة    الديوان  اتيار  على  الام   دالن
 تناو فد   الثا ال�سم  اأما  البعات.  تعددت  واإن  الرسني 
اأمية  من  لها  ملا   ال�سعرا دواوين  على  جرت  التي  ال�ستدراكات 
كبة... اإ اإن بع�ص ال�ستدراكات قد وسلت اإىل �ستة ا�ستدراكات 
امل�ستدركة  الأبيات  عدد  ي�سل  واأحيانا  الواحد,  ال�ساعر  �سعر  على 
اإىل اأكرث من ماة بيت ... اأما ال�سم الثالث فهو اص باملجموعات 

منها  متنوعة  كثة  وي  ال�سعرية 
والأ�سر  بالبال  اسا  كان  ما 
واوا�سر منها : اأ�سعار العامريني 
الرابع  ال�سم  اأما   ... اجلاليني 
من الدرا�سة فد �س�سته جلهود 
امل�ست�سرقني يف جمع وي ون�سر 

الدواوين ال�سعرية العربية ".
كروا  الين   ال�سعرا عدد   بل
ت  ح اأو  معت  ج ن  الكتاب  يف 

دواوينهم حوا  �ساعرًا.
على   امل�ستدر  ال�سعرا وعدد 

�سعرم حوا  �ساعرًا.
وعدد املجموعات ال�سعرية حوا  موعة.

وعدد ال�سعرا ن تناولهم امل�ست�سرقون حوا  �ساعرًا.
وعدد املحني الوارد كرم يف الكتاب و  ًا .

كًا. م�ستدر   وعدد امل�ستدركني

منها  متنوعة  كثة  وي  ال�سعرية 
والأ�سر  بالبال  اسا  كان  ما 
واوا�سر منها : اأ�سعار العامريني 
الرابع  ال�سم  اأما   ... اجلاليني 
من الدرا�سة فد �س�سته جلهود 
امل�ست�سرقني يف جمع وي ون�سر 

كروا  الين   ال�سعرا عدد   بل
ت  ح اأو  معت  ج ن  الكتاب  يف 

على   امل�ستدر  ال�سعرا وعدد 
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نوادر المخطوطات السعودية
نماذج لمجموعة من نوادر المخطوطات المحفوظة بدارة الملك عبد العزيز

ببلوغرافيا التراث الشعري العربي
من العصر الجاهلي حتى سنة ١٠٠٠ للهجرة
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ولد يف البحرين عا , وتلى 
ومعادا  بغداد  مدار�ص  يف  تعليمه 
الأدبية  درا�ساته   واأ وجامعاتها, 
 د العراقية مثل منتددمة يف املعااملت
الن�سر يف النج الأ�سر وكلية ال�سريعة 
 , ل اإىل طهران يفم انت , يف بغداد
واأقا فيها حتى عا  , حيث اأكمل 
فل�سفة  يف  الإ�سمية  درا�ساته  فيها 
املعو واملنو يف الإ�س , ول يف 
كلية )�سبه �سالر( , واأعى درو�سا يف 
اللغة العربية اإىل جانب ترجماته من 
 اة الإل ة يفة اإىل الفار�سيالعربي
العربي الإيرانية, م عاد اإىل البحرين 
عا , و يلبث بها حتى رحل اإىل 

قر, وعمل فيها بالتاألي , حيث كانت بحاجة اإىل جمع معلومات 
م�ستتة عن تاريخها , فو�سع كتبا يف تاريخها باأمر حاكم قر 
اآنا , بالإ�سافة اإىل كتب ية تبل مانية وع�سرين كتابا, م 
ادر قر اإىل اإمارة اأبو بي عا  , وو�سع فيها عددا من 
املوؤلفات, واأسب اأحد مواطني دولة الإمارات فيما بعد , وانتهى 
به املا اأمينا عاما للمكتبة العامة يف اأبو بي , والتي كانت 

. وزارة الإع اا اآنعليه رت�س
لل�ساعر اأحد ع�سر ديوانا �سعريًا وطًا,  و�سبعة دواوين 
مبوعة اآرا ديوان بعنوان "اأعرا�ص ال�سحايا", اإىل جانب 
موؤلفات نرثية نافعة , وتاز اأ�سلوبه برسانة التعب, وبجزالة 
 ب�سعرا كب ر اإىل حد كي ة, الم العروبويحمل ز ,الألفا
الرعيل الأو, الين نه�سوا بال�سعر العربي يف ملع الرن 

الع�سرين. 
لل�ساعر م�سة من الأبنا وث من البنات )مابلة مع ابنته 

.) ة يف جريدة البياناأم


.سم الأو�ال	رية –النفحات ال  
.سم الثا�ال	رية –النفحات ال  

ملحمة الأاريد ال�سغر )مهداة لل�سي علي اآ ا وابنه   
. )ر املبارنا�سبة عيد الف اأحمد

 فرحة ال�سعب )ق�ساد مهداة لل�سي علي 
اآ ا نا�سبة تو ابنه اأحمد عر�ص اإمارة 

. )رق
 اجلوار يف �سعر ابن ار )قد له وجمع 
ق�ساد واعتنى ببعه على نفة ال�سي زايد 
اآ نهيان, مد �سري ال�سيبا ال�ساعر 

 . )بي ص ل�سمو حاكم اأبواا
 البوادر الزوار لإمارة اأبو بي )وو 
ي�سم طافة من ال�ساد التي اأن�سدت يف 
ال�سنة الأوىل من عهد ال�سي زايد اآ نهيان 

. )بي حاكم اإمارة اأبو
 اأعرا�ص ال�سحايا, طبع يف دار العلم يف 
دم�س, النا�سر موؤ�س�سة املو�سوعة اليجية , 

.   بي اأبو
 توقيعات على دفرت عا�س, موؤ�س�سة اأبو بي 

. , بي باعة والن�سر, اأبولل
 وحي الي, وال�سعا امللون, واللهب الأ�سر ) تبع( 

. ص , سية يف �سعر الإمارات�ال
 موعة �سعرية يف را �سهيد الواجب املغفور له �سي بن 

با�ص , وتت�سمن �سة اتية عن حياة ال�سهيد الراحل.
 

اأع الي –	ال�سم الأو )كتاب من م�ص حلات يبحث   
عن حياة وتراجم اأمرا الي: الة الأوىل اسة برتجمة 

. )رحاكم ق ا اآ علي بن عبد ا ال�سي
. ا�سرر بني املا�سي وااإمارة ق  

. ل العربية يف ال�سواحل الفار�سيةباال تاري  
الفراد من اأقوا ال�سي زايد .  

اإمارة اأبو بي يف عهدا البي من زايد اجلد اإىل زايد   
افيد.

اإمارة اأبو بي بني املا�سي واا�سر.  
اجلز الأو من املو�سوعة الك لدولة الإمارات العربية   
املتحدة )ق�سم البال( اأكمل من املو�سوعة ت�سعة من اأجزاها 
 سبي ووار جميل اأبح	ايف –اد الثال ني)ملحالث

. )
. يف الدرا�سات ال�ست�سراقية املن�سفة الر�سو  

الشاعر المؤرخ محمد شريف الشيباني
, وتلى 
ومعادا  بغداد  مدار�ص  يف  تعليمه 
الأدبية  درا�ساته   واأ وجامعاتها, 
 د العراقية مثل منتددمة يف املعااملت
الن�سر يف النج الأ�سر وكلية ال�سريعة 
 ,
 , حيث اأكمل 
فل�سفة  يف  الإ�سمية  درا�ساته  فيها 
املعو واملنو يف الإ�س , ول يف 
كلية )�سبه �سالر( , واأعى درو�سا يف 
اللغة العربية اإىل جانب ترجماته من 
 اة الإل ة يفة اإىل الفار�سيالعربي
العربي الإيرانية, م عاد اإىل البحرين 



21

من المكتبات الخاصة بالمركز


تو مكتبة ال�ساعر واملوؤر ال�سيبا  عنوانا , بواقع 
 ن�سخة, وتل الآداب مكانة �سامة منها, ول رو , فهو 
ال�ساعر املفو ,و ا�ص املر , اإ يبل عدد عناوين الآداب 
بفروعها ول �سيما الآداب العاملية مثل الفرن�سية والإجنليزية 
والإيالية والإ�سبانية, وا, وكل ال�سعر وال�سة وامل�سرحية 
وا من فنون الآداب  عنوانا, وكث منها هور بتوقيع 

اإدا موؤلفيها اأو نا�سريها من اأسدقا ال�ساعر.
 ص الرجل , اإ�بحكم تخ�س ا ق�سب ال�سبا الديانات, فلهاأم
  ا اإىلل عدد عناوينهسث مكتبته , فول زت اأكرث مننا
 ة وتوحيد وفري و�سمه اإ�سقراآن وحديث وف ا من علوكتاب

ومو�سوعات الإ�س العامة.
والعلو الجتماعية بت�سعباتها املتعددة وسل عدد عناوينها 
اإىل  كتابا, وا الت�سعب ينب عن افة الرجل املو�سوعية 
واطعه الوا�سع على مو�سوعات الثافة والتعليم والرتبية 
والقت�ساد وال�سيا�سة والإدارة والانون واملراأة والفلكلور والعادات 

والتاليد وا.
 وؤروامل ال�ساعر  يثن   و
 على العلو ه عن الط تخ�س�س
البيعية واأ ح وافر منها, 
وقد �سكلت فيما م�سى م�ساعل 
النور يف ا�سارة الإ�سمية من 
 ,وفيزيا وريا�سيات وكيميا فل
  يف  عنوانا     فامتل

.العلو
وال�سعرا داما تازون بح�ص 
مر, ولها نرام يركزون على 

الفنون , واسة ما يتعل باملو�سيى والر�سم والت�سوير , فاحتوت 
مكتبته  عنوانا منها.

 ,ال�ساعر وعدته وعتاد ي �سسة العربية واا اللغات واأم
ف�سمت مكتبته  عنوانا يف علومها, وكان للمعار العامة عند 
ا ال�ساعر املوؤر ن�سيب وافر , واسة املكتبات , والتي ي 
ا عمله , وو ال كان اأمينا عاما للمكتبة العامة يف اأبو بي 

ل�سنوات طوا , فوسل عدد عناوينها اإىل  كتابا.
واإا انتلنا اإىل التاري واجلغرافيا , وما ال�س الثا من 
�سهرة الرجل , فهو ال�ساعر واملوؤر معا , وا ما يهر من موؤلفاته 
التي وقفنا على ما يارب الع�سرين منها , فنجد لهما ايز املهم 

يف مكتبته , وقد وسل عدد عناوينهما اإىل  عنوانا , ل �سيما 
اجلغرافيا التاريخية , فد كتب عن قر واأبو بي , واأل يف 
 د ترجم ل�سيوالرتاجم املو�سوعية , ف لتاريخهما الكتب, وك

قر ولل�سي زايد يف اأبو بي.
ول بد اأن يلم املث املو�سوعي 
ب�سي من العلو التبيية من 
طبية   ووعل وند�سة  زراعة 
وا, فوسل عدد عناوين كتبه 

يف ا امل�سمار اإىل  عنوانا.
وبيت الإ�سارة اإىل كتب الفل�سفة 
تخ�س�ص  وو   , النف�ص  وعلم 
الرجل ال اأم�سى �سنوات يف 
در�سهما يف العرا واإيران , فوسل 
عدد عناوينهما اإىل  كتابا, مع 
بع�ص املتفرقات التي ت�سل اإىل الثمانني عنوانا  توز بعد على 

مو�سوعاتها الدقية.
 اجلولة ال�سريعة يف ربو مكتبته العامرة تف�س عن جوانب 
من افته ونباته وتنو مو�سوعات مكتبته ا جعلها ت�سكل 
اإ�سافة مهمة اإىل املكتبات ااسة التي تلكها املركز, فد كان 
الرجل رحالة يف طلب العلم والعمل , وا�ستر به املا يف الإمارات 
بعد  الرحلة الويلة , فاأعاا من علمه الكث , واأعته 
ا�سترارا واأمنا واأمانا , فاألى بها ع�سا الرتحا, وقد �سم راا 
الار جثمانه بعد حياة حافلة مليئة بالعا عن عمر قارب 

. ال�سبعني عاما يف العا

      
      



 وؤروامل ال�ساعر  يثن   و
 على العلو ه عن الط تخ�س�س
البيعية واأ ح وافر منها, 
وقد �سكلت فيما م�سى م�ساعل 
النور يف ا�سارة الإ�سمية من 
 ,وفيزيا وريا�سيات وكيميا فل
  يف  عنوانا   

وال�سعرا داما تازون بح�ص 
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دبي من اإمارات الي العربي امل�سهورة, 
وتل مركزًا ح�سا�سًا مزدرًا, ولها عقات 
وطيدة ارية مع اإيران وباك�ستان والبحرين 
وقر والكويت وا, وي اإمارة تتمتع باكم 
الاتي ويحكمها را�سد بن �سعيد بن مكتو وو 
حاكم عربي يتم�س باأداب الدين والتاليد 
الإ�سمية العربية املوروة وله كل املوؤت 
وال�سفات اليبة التي حببته من نفو�ص �سعبه. 
 األ  نكان مدينة دبي اأكرث معدد �س ويبل
ن�سمة وفيها ار من اإيران وباك�ستان والهند 
 . معروفة  م�سهورة  ت  ولهم  وا. 

وت�سل الب�ساع اإىل دبي راأ�سًا 
من اار م يوزعها التجار 
وبني  الدالية.   املناط على 
بريانيا ودبي معادة سداقة 
دامة اأبرمت �سنة . وتتمتع 
 ,رار تاوا�ست دودبي باأمن و
وحرية الفكر والو والتجارة 
 رتدد عليها كثفيها مكفولة, وي

من ار العرب وامل�سلمني فيجدون يف رحابها كل عناية 
ورعاية.

وت�سبه اأ�سواقها اأ�سوا اإمارات الي العامرة, وميناوؤا 
جميل يغر النار بروعته وجماله حيث تزدحم الوارب على 
 ويبل ,رركاب من �سفة اإىل األ البحركة ن وه وتسفتي�
عدد  الوارب نحو  قارب. وكانت دبي يف املا�سي ول 
 اأح�سن اأنوا ه, فمنها يخرارتت�ستهر ب�سيد اللوؤلوؤ و تزا

اللوؤلوؤ اجليون امل�سهور.
وتو �سركتان الآن بالتنيب عن البرتو فيها –	اإحداا 
يف الدال والأر يف منة المتياز البحرية –	والعتاد 
ال�ساد و اأن البرتو يوجد بغزارة يف ميا دبي الإقليمية ويف 
 سمو ال�سي� عنه. وقد من كفيلة بالك�س اأرا�سيها اأي�سًا والأيا
را�سد اتني ال�سركتني ح التنيب عن البرتو ب�سرو ي يف 
 يًا وا�ستخرنها البرتو اكت�سا  ا ماواإ	ي –م�سلحة دب

د  ف�سيعو
بالفواد   ل

العيمة على دبي –	ففع من م�ستواا 
القت�ساد اإىل اأبعد حد و�سي�ستفيد كل فرد 

من اأبنا دبي.
وبالرم من اأن دبي تفتر اإىل ال�سناعات 
املحلية اإل اأنها ت�ستهر ب�سناعة سيد اللوؤلوؤ 
وسيد الأ�سما, وي�سدر نو من ال�سم فيها اإىل ولندا 

للت�سميد.
وقد �سكل يف عا  ل�ص يتاأل من حكا الإمارات 
ال�سغة وراأ�ص ا املجل�ص حاكم دبي املعم وكانت مهمته 
البحث يف امل�سال ات امل�سال امل�سرتكة و�سني مد التعاون 
بني  الإمارات. ويعد ا املجل�ص ث مرات يف ال�سنة, 
وقد انبث عن ا املجل�ص عا  جلنة للرتبية والتعليم 
واأر لل�سحة العامة. وقد اأت اكومة اليانية على 
عاتها تنفي النام ااص بالإا ال اتف عليه يف 
 ع م�ستولرف لد وع حاكم الباون مبالتع  ةسن�

.سني اجلهاز الإدار�املعي�سة و

اختيار �سيخة املريي، �سمري  الدين �سا�ص  
�س الا الوني

إمارة دبي العربية
بقل الأ�ستاذ حممد �سرحان

مختارات من مجلة العرب الباكستانية سنة ١٣٧٨هـ

دبي من اإمارات الي العربي امل�سهورة, 
وتل مركزًا ح�سا�سًا مزدرًا, ولها عقات 
وطيدة ارية مع اإيران وباك�ستان والبحرين 
وقر والكويت وا, وي اإمارة تتمتع باكم 
الاتي ويحكمها را�سد بن �سعيد بن مكتو وو 
حاكم عربي يتم�س باأداب الدين والتاليد 
الإ�سمية العربية املوروة وله كل املوؤت 
وال�سفات اليبة التي حببته من نفو�ص �سعبه. 
 األ 
ن�سمة وفيها ار من اإيران وباك�ستان والهند 
 . معروفة  م�سهورة  ت  ولهم  وا. 

د  ف�سيعو

وت�سل الب�ساع اإىل دبي راأ�سًا 
من اار م يوزعها التجار 
وبني  الدالية.   املناط على 
بريانيا ودبي معادة سداقة 
. وتتمتع 
 ,رار تاوا�ست دودبي باأمن و
وحرية الفكر والو والتجارة 
 رتدد عليها كثفيها مكفولة, وي
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التكعيب

عملية تكعيب الكتاب ي اآر عملية من العمليات الفنية يف 
املكتبة بعد النتها من التدقي على الت�سجيت التي جرت 
فهر�ستها وت�سنيفها, وتعني و�سع مل�س على كعب الكتاب , ومن 

نا جات الت�سمية. 
 ما ترا وف رمن مكتبة لأ بيانات قد تختل ويت�سمن املل�س
منا�سبًا لتنيم املكتبة وترتيبها , وت�سهيل عملية الوسو للمادة 
املكتبية على الر اأو مكان اف , �سوا من قبل العاملني اأو 

.امل�ستفيدين اأو اإعادتها اإىل مكانها ال�سحي
 افة والرتاث اأن ي�ستمل املل�ستار مركز جمعة املاجد للثو قد ا
على : رمز الت�سني, حرو املدل, رقم الت�سجيلة, وت�سر 
للدللة على ا�سم املكتبة الفرعية اأو موقع حف املادة املكتبية . ومن 
بني ما تختار املكتبات الأر �سنة الن�سر, اأو البعة, اأو ترقيم 
الن�سخة اإن كانت اأوىل اأو انية )ن, ن ... اإل( , اإىل جانب رمز 

.الت�سني
ور طباعة املل�سات يف املركز عن طري نا املاجد 

للمكتبات وف اوات الآتية : 
 يجر الدو اإىل �سا�سة طباعة السات , وتلب املواد 
املعدة لسات بال�ستع عن اأرقا ت�سجيتها, ومن م يحدد 
 ابل ن�سمة مم تو�سع ع , لوبة لكل ن�سخةات املدد املل�سع

: لها , كما  يبني ال�سكل التا املواد املراد طباعة املل�س

  وبعد اتيار ن�س املواد املكتبية ر طباعة املل�سات على 
:على ال�سكل التا فتخر ,A4 ور

 يثبت كل مل�س على الن�سخة ات العقة.
 يغى املل�س بس �سفا للمزيد من اماية والتثبيت 
واملحافة على لونه , وفيما يلي �سكل املل�س بعد التكعيب يف 

املركز: 

ويتكون من :
 رمز الت�سنيClassification no ., وا الرمز ي�سعه 
 الوعا ن مو�سوع ويع , الع�سر ودي ص من ت�سني�املفهر

)املادة املكتبية(.
 حرو املدل Entry letters, وي حرو م�ستمدة من:  
 الرابع من اأو رل  وان  كلمة املدالأوىل م رة اأحالث
 املف�سل يف تاري : مثا التعري اأ ماع اإمن العنوان, م حر
الإمارات العربية املتحدة , تاألي فال حنل , فيكون املدل 
الري�سي باملوؤل, وكلمة املدل ي حنل , )املدل الري�سي: 
حنل, فال   , (, والكلمة الأوىل من العنوان ي 

.   ن   : ل كالتااملد املف�سل .  فتكون حرو
 رقم الت�سجيلة )ISSN(  Internal sequence no. , ويعني 
الرتقيم ال يعيه اا�سوب تلايًا للت�سجيلة اجلديدة عند 

اإدالها.
 املكتبة الفرعية اأو املوقع: اأ املكتبة الفرعية التي تتبعها 

املادة املكتبية اأو مكان حف املادة.
عند التكعيب تراعى م�سافة ابتة للمل�س على كعب الكتاب حيث 
تعلو حافة املل�س ال�سفلي عن اأ�سفل كعب الكتاب دار  �سم , 
بحيث تبدو امل�سافة ابتة وموحدة جلميع املواد, وفيما يلي سورة 

:ية على الرتو�سيحية ملواد بعد تكعيبها بال�سورة النها

اعداد با فتحي حمدان - �س املعاة الفنيةالتكعيـــــــــــــــب 
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عرض كتاب

 يت بدعوة من الن�سااأل ا الكتاب و يف الأسل ا�سرة 
املكرمة  مكة  يف  الإ�سمية  والدرا�سات  ال�سريعة  بكلية  الثايف 
 جما �سن  للدكتور   .      بتاري الأحد   م�سا

الدين. 
به  ا�ستهر   , طريفًا  مو�سوعًا  الكتاب  ا  يف   املوؤل  ري
الكتاب والأدبا وال�سحفيون يف وطننا العربي من قد الزمان, 
واملوؤر يف  الأديب  دور  فيها عن  ليفة دث  له دمة   دوي

 .ل الكتاب واأقوالهم يف الكتابة , م�ستعر�سًا فيها اآرا
 والتواقيع امل�ستعارة التي عر الكتاب فهو الأ�سما اأما مو�سو

بها بع�ص الأدبا والكتاب وال�سحفيني . 
م يبداأ املوؤل بر موعة من الت�ساوؤلت ويجيب عليها من 

 ما اأورد من املفايم والآرا والأبيات ال�سعرية والنرث . 
 : وفي

  والتواقيع امل�ستعارة ي الأ�سما ما 
 فيه ات قد ي ي جديدة العهد باأدبنا العربي اأ ل 

طليعة  من  م�ستعارة   واأ�سما بتوقيع  وقعوا  الين  م  ومن   
 ون�سا يف دنيا العروبة من رجا وال�سعرا الأدبا

 ول اقت�سر الأمر علينا يف بدنا العربية اأ له من النار 
 يف الغرب

اأما الإجابة على ما طر من ت�ساوؤلت فهي ما كر يف املبحث 
: وفي  الأو

اأو  جور  على   املو�سو  اللف و  اللغويني   بتعري "ال�سم 
 و واأ�سامي.    واأ�سا  اأ�سما جمعه   .ييزو لتعيينه  ر�ص 
مزة ال�سم يف الب�سملة عند امل�سلمني وي�ستخر من الثي )�ص 

 و(.
اأما يف مفهو النحاة فد عرفو فالوا عنه ما د على معنى 

يف نف�سه  مرتن وسفًا باأحد الأزمنة الثة . 
 مة م�ساوية لإم�سااأو ع ة عليها اإم�ساياأما التوقيع : فهو و
من بيد ال�سلة والإدارة . وت�سمى عند العثمانيني والفر�ص با�سم 

.غراال
وعند   , منه   وواملاأ اآر  من  املعار  فهو  امل�ستعار  "اأما 
ال�ساعر   وك امل�سابهة  عقته   لغو از  ال�ستعارة  البيني 

يزيد بن معاوية وتن�سب للواأوا الدم�سي :
و اأمرت لوؤلوؤًا من نرج�ص و�ست 

                                           وردًا وع�ست على العناب بالد 
 , للخدود  والورد   , للعيون  والج�ص   ,  للدمو اللوؤلوؤ  فا�ستعار 

والعناب لأنامل , والد لأ�سنان ... وكان للعرب الأقدمني كنى 
واألاب األفت فيها املوؤلفات لعقتها باديث ال�سري والأن�ساب 
كالأن�ساب لل�سمعا ... ا وكننا اأن نعت من باب التجوز اأن 
الألاب امل�سهورة عند �سعراهم , والكنى املتداولة عند اأعمهم, 
التي طغت على اأ�سماهم ايية ي ) اأ�سما م�ستعارة ( يجهل 

.ص	" سل لها عندما ولدوا وماتواون منا معرفة الأالكث
 ل�ستخدا دعت  التي  والدوافع  الأ�سباب   املوؤل يلخ�ص  م 
العربي  ال�سرقي  الأدب  يف  امل�ستعارة  والتواقيع  امل�ستعارة   الأ�سما

يف ين ال�سببني : 
 –	العامل ال�سيا�سي والعاد  , مثل : اإوان ال�سفا الين 
فرعا  لهم  واأ�س�سوا  الب�سرة  يف   الهجر الرابع  الرن  يف  هروا 

يف بغداد . 
 –	العامل الجتماعي والنف�سي .

وفيما يلي كر بع�ص الأدبا وال�سعرا وال�سحافيني ن لهم 
اأ�سما م�ستعارة اأو تواقيع م�ستعارة يف العا العربي : 

كتاب 
األسماء والتواقيع المستعارة في األدب العربي

والعناب لأنامل , والد لأ�سنان ... وكان للعرب الأقدمني كنى 



25

عرض كتاب

البلداللقب اأو ال�س امل�ستعار ال�س احلقيقي
ال�سبيبي ال�سي مد ر�سا  والنجفيال�ساعر  العرا �سيار 

اوالز العراليلى ) لأنه كان يكني عن وطنه بليلى ( ال�ساعر 
راجلوا مد مهد اأبو فراتال�ساعرالعرا
العرافهد اجلابر, ابن ا�سرا ,ب الفجر وملوب ا�سمه )�سات�سنا( الأب اأن�ستا�ص ) مار الكرملي (

العرااأ نزار املكة �سلمى عبد الرزا )اأ ناز املكة(
ال�سعودية رو�سمو الأم ال�ساعر عبد ا الفي�سل

ال�سعوديةاجلاح ال�ساعر اأحمد عبد الغفور عار

فتاة اجاز )يف املالت التي كان ين�سرا يف جريدة سوت اجاز الأ�ستا املوؤر اأحمد ال�سباعي
ال�سعوديةحو تعليم املراأة ( 

ري�ص   العامود �سعيد  مد  ال�ساعر  ال�سحفي 
ال�سعوديةبدو ال�سحرا, وابن ر�سي, وال�ساعر ال�سغ رير لة رابة العا الإ�سمي

سيحفني نا البادية مل م�سرباحثة 
ال�ساطعا�سة عبد الرحمن م�سربنت 

م�سربنت بوطة املوؤرة الرحالة ع�سمت ا �سن
امل�سر نف�سارال�ساعر ح�سني �سفيو المنتي�سي  وال�ساعر   ,م�سرف�سو

�سوريابدو اجلبل ال�ساعر مد �سليمان الأحمد

�سوريافتاة �سان واأته ال�ساعرة فاطمة �سليمان الأحمد

لبنان فتى اجلبل عبد الروؤو الأمني

ورب�سارة ا ال�سغ لبنانالأل 

لبنان�ساعر الأرز�سبلي م

فل�سني اأبو �سلمى عبد الكر الكرمي

فل�سني فدو طوقان  ن�سا نيفل�س

امللثم يعوب عودات  الأردن البدو

الأردن عرارال�ساعر م�سفى وبي التل

وتم الكتاب بكر من ت�سمى باأ�سما جديدة من امل�ست�سرقني ومنهم : 
 اأفند و امل�سمى عبد او   سنة� باملر الإنكليز

دينيه الفرن�سي اأ�سمى نف�سه ناسر الدين �سنة   وقد اأ�سلم ودفن يف اجلزار.
. ع ال�سغسفحة من ال  ع الكتاب يفي ,      	– مكة املكرمة	باعة وال�سحافة –بعة دار قري�ص لل طبع الكتاب

عرص �سيخة املريي - �س الا الوني
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منظومة في الشهداء

منظومة في األسباب الموجبة للشهادة
 منومة دالية يف م�سة ع�سر بيتا, وردت �سمن مو, وي الثالثة والأة فيه, ولعلها تن�سرلأو مرة.

ساحب  املنومة و اأحمد بن عبد الرزا بن مد بن اأحمد املغربي الر�سيد: فيه �سافعي, مغربي الأسل.مولد ووفاته يف 
ر�سيد )�سر( تعلم بها وجاور بالأزر, م عاد اإىل ر�سيد , فعك على التدري�ص, وسار بها �سي ال�سافعية. واأل كتبا وسفها املحبي 

.  باأنها عجيبة. تويف �سنة
موؤلفاته املخوطة املوجودة �سمن مكتبة املركز ي:

 –	الإملا �سال الإع. وو �سر على كتاب الإع بواطع الإ�س لبن حجر الهيتمي.
 –	املفردات البية.

 –	تيجان العنوان, وو منومة ت�سمل اأربعة علو ي : الت�سو, اأسو الدين, اأسو الفه, والنحو, على طرية عنوان ال�سر الوايف 
.رلبن امل

 –	حا�سية على �سر الرملي للمنها, وو مبو عدة طبعات.
 –	ح�سن ال�سفا والبتها بكر من و اإمارة اا, وو مبو اأي�سا.

.اا امل ي التي نعر�سها يفومة يف الأ�سباب املوجبة لل�سهادة. ومن	– 
 –	داعي الهد ب�سر منومة ال�سهدا.حيث قا ب�سر املنومة �سرحا موجزًا, ولل�سر عدة ن�س وطة يف مكتبة املركز.

املنومة
ال�سهدا دة  ع جات  ع�سرين   ع س� وديف  دعا  حا   ورلل من    عن 
اأف�سلهم الكفار   رمع يف  مات  من   )(داالول األت  ما  واإن  وبالولد   )(
وت�سب  )(,ونومب  )(  ,الغري كا   )(رد فيه   يل   واإن  طعن  زمان 
قتلت اإا  ى  موا)( ل,  ال�س وساحب   )(داق�س قد  للعلم  جنب,)(ومن  وات   )(
جبل اأو  املركوب  عن   ر يخ ومن   )(داع عليه  �سبع  اللدي(,(ومن  كا   )(
اأ عن   ع اإن   كا  وعا�س  )(دار�س  ورال يف  اأمينا  اأقيم  ومن   )(

دا اأو   راالغ الليلة  وميت   )(دا ع زو  بعد  اأو   )(,و  ح بعد  اأو   )(
اأبدا)(اأو �سهر سو,)( كا الإي�سا,)(ومعتمر )(اأو الو�سو,)( ومن سلى ال�سحى 
�سفرًا ول  ًا  ر ق  روت ير   و)(داته  اس ًا  �سهر  وكل   )(
ملمة اب�ص  يف  اأو   )(,داله وميت   )(داات  ارن يف  ومن   )(,ال�سري كا   )(
دمه اأو   )(,نيلالأ اأو   )(,ام فدا)(اأو دون  نف�سه   ااقتت يف  دينه  اأو   )(
مغرتبا مات  اأو   )(,ةلمم دون  اأو   )(دا ان يف الرباأو م )(,رد البحاأو ما )(
مر�ص يف  النون  و  دعا  ما  دعا  ومن   )(داوع قد   ولم  ال مو�سى  ميعاد 
مر�ص اأا  مري�ص  كل   اج بل   )(داال�سه يف   الإ�س على  ت  مي كل  بل   )(
�سهادته سدقا  ه  رب  لو�سا  )(دا سه� معركًا  ما  واإن   تل يعيه 

اأ�سباب ال�سهادة, بع�ص  الأ�سباب ابتة باأدلة �سرعية, وبع�سها ورد  اأربعني �سببا من  كر النام رحمه ا تعاىل يف منومته 
ال�سهدا,  ب�سر عدة   الهد داعي   سما� �سرحا  املنومة   الر�سيد  سر� وقد  العلم.  األ  بع�ص  نل عن  اأو ا  اأحاديث �سعيفة,  فيه 

واأحا تف�سيل الأقوا يف اأ�سباب ال�سهادة اإىل كتب الفه, حيث كان ق�سد الت�سار.
اأ�سباب ال�سهادة التي كرت  اأن نكر  اأحببنا  اأ�سباب ال�سهادة, ولأن املا ل يت�سع  اأدلة على بع�ص  وال�سر ت�سر مفيد كر فيه 

يف املنومة بات�سار, وعددا اأربعون كما اأ�سار اإىل ل النام يف بداية املنومة.
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اأ�سباب ال�سادة ح�سب ترتيب املنومة:
تل يف املعركة, �سوا قتله كافر اأو اأسيب ب�سحه, اأو اأسابه م�سلم اأ, وال�ساب فيه اأن يكون موته ب�سبب التا, وو اأف�سل  من ق	– 
ال�سهدا, ملا ورد فيه من الأحاديث الكثة.  –	من ماتت ب�سبب الولدة. رو الإما مال يف املوطاأ, قا ر�سو ا سلى ا عليه و �سلم: 
 �سهيد ,  ر ون �سهيد , واات اجلنب �سهيد , واملب ساحبسهيد , و�  ر عون �سهيد , والغامل : تل يف �سبيل اال سبعة �سو� ال�سهدا
    ًرا ك ب ا ع م ج وت   ناأ  ل  ى ن ع م ناإ : يل ق و ة د ل و ال ب وت    ل  ى ن ع م ناإ : يل وت بجمع �سهيد. ق سهيد , واملراأة� ت الهد وت وال
. –	الغري, اأ من مات رقا, وقد مر يف اديث ال�ساب . –	املبون, وو ال وت ر�ص بنه كال�ست�سا, وقيل:  د حا اأ هل ن ي   بي 
ساحب الإ�سها, وقيل : ساحب الولن, ويعر الولن يف كتب الب العربية باأنه مر�ص معو موؤ, يتع�سر معه رو ما يخر بالبع, 
ال�سبب فيه يف الأمعا الغ )الولون( فما يليها, وو اأنوا , وله اأ�سباب كثة.  –	من مات بالعن اأ الاعون, وقد مر يف اديث 
ال�ساب, والاعون مر�ص معرو , وو برث وور موؤ جدا يخر مع لهب وي�سود ما حواليه اأو يخ�سر اأو يحمر حمرة بنف�سجية ويح�سل معه 
ل, وو دا ي�سيب  من مات بال�س ساحب ال�سل, اأ	–  .ت به, على تف�سيل يف امل�ساألة  لب. ويكون الأجر ملن احت�سب حتى لوان الف
الرة فياأ البدن يف الن�سان والسفرار. اأرجه اأحمد من حديث را�سد بن ني�ص . – 	ساحب امى اإا مات بها. اأرجه الديلمي 
من حديث اأن�ص . – 	ساحب ات اجلنب, وو امليت برحة دال جنبه , وقد مر يف حديث املوطاأ .  –	طالب العلم, اأرجه البزار من 
حديث اأبي ر واأبي ريرة .  –		من �س عن املركوب اأو عن راأ�ص جبل. اأرجه الا من حديث ابن م�سعود . –	اللدي , اأو الليع 
من حية اأو عرب اإا مات من ل . –	من عدا عليه �سبع فتله. روا الأربعة والا و . –	العا�س اإا ع�س وع عن ااأ 
 ,ا اأمر ا فيهم واأن ي ل سيل� من اأقيم اأمينا يف اأمر النا�ص, ول بد يف	–  . الديلمي روا .لا مات باإ ,ر املحرحتى عن الن
وكر البع�ص اأنه يدل يف ال�سهدا من �سعى على امراأته اأو ما ملكت ينه ييم فيهم اأمر ا ويعمهم من ا. روا اأحمد  –	من 
مات يف الليلة الغرا اأ ليلة اجلمعة, اأو يف دا اأ نهار اجلمعة, كما رو اأنه يوقى من فتنة ال. اأرجه حميد بن منجويه من حديث رجل 
 ,الإي�سا	–  .من مات بعد �سهر رم�سان	–  .ه من الغزومن مات بعد فرا	–  .ه من امن مات بعد فرا	–  .من ال�سحابة
 ى و�سهادة, ومات مغفورًا له. قاو�سنة, ومات على ت سية مات على �سبيل اسية, ويف حديث ابن ماجه من مات على وسية اأو التوالو اأ
عنه الألبا حديث �سعي . –	من مات بعد العمرة. روا الآجر  –	من مات على و�سو .–	من حاف على سة ال�سحى. ومن 
 يرت  من	– . من حديث ابن عمر ارجه السر اأ�الوتر يف ال�سفر ول ا يرت من ال�سهر , و ة اأيا ساسلى ال�سحى و
ًا بال�سم اأ الرار يف املكان.  –	من سا ة اأيا من كل �سهر.  ر ق	ًا " ر ق ر وتري و	سر, وقوله "�ة الوتر ل يف ال�سفر ول يف اس
روا اأبو نعيم  –	ال وت ت الهد. وقد �سب يف حديث املوطاأ.  –	من مات يف اب�ص لما. روا ابن مند من حديث علي 
 ب�سي فمات به. روا الا و . –	ال يحر بالنار. وو يف حديث املوطاأ.  –	املتو دون ماله.  ر من �س ,ال�سري	–
–	املتو دون األه.  –	املتو دون نف�سه.  –	املتو دون دينه. اأرجه اأسحاب ال�س من حديث �سعيد بن زيد . –	املتو دون 
ملمته. اأرجه اأحمد من حديث ابن عبا�ص .  –	الغريب اأ امل�سافر باأ مر�ص مات. اأرجه ابن ماجه من حديث ابن عبا�ص والبيهي 
يف "	ال�سعب "	من حديث اأبي ريرة والدارقني من حديث ابن عمر.  –	ماد البحر: "	واملاد و ال يدار براأ�سه من ري البحر 
وا�سراب ال�سفينة بالأموا, ويف �س اأبي دواود  عن النبي سلى ا عليه و �سلم اأنه قا: املاد يف البحر ال ي�سيبه الي له اأجر �سهيد 
والغر له اأجر �سهيدين "	. قا ال�سي الألبا : ح�سن  –	املراب يف �سبيل ا.روا ابن حبان   من دعا يف مر�سه اأربعني مرة : ل 
اإله اإل اأنت �سبحان اإ كنت من الاملني م مات اأرجه ااكم من حديث �سعد, وقو النام ميعاد مو�سى ي�سد به اأربعني مرة كما يف 
قوله تعاىل :"واإ واعدنا مو�سى اأربعني ليلة".  من مات يف اأ مر�ص .  –	من مات على الإ�س. ويف اديث : "	كل موتة وت بها 

امل�سلم فهو �سهيد"	, ولكن ال�سهادة تتفا�سل.  –	من طلب ال�سهادة من ربه ب�سد. اأرجه م�سلم.
ونا اأنوا  اأر من ال�سهدا كرا العلما و يرد كرا يف املنومة, من اأمثلة ل كتاب "اأبواب ال�سعادة يف اأ�سباب ال�سهادة"	لل�سيوطي 
رحمه ا تعاىل, وقد اأورد فيه  �سببا من اأ�سباب ال�سهادة كما قاله  الكتاب, الدكتور جنم عبد الرحمن ل, وقا: "... بعد اأن رجت 
 واأما ال�سعي ,)( سن�وعدد الأحاديث التي لها درجة ا ,)( فيها من اأ�سباب ال�سهادة تها انتهيت اإىل ما يلي: اإن عدد ال�سحيالأحاديث وح

فبلغت )(, واملو�سو املتين من و�سعه )(, واأما الأحاديث التي عزوتها مل�سنفيها دون اكم عليها فعددا )(, وا اأعلم ". انتهى.
 ,سية والعمرة والو�سوومن مات بعد الغزو, ورم�سان والو ا ال�سيوطي يف كتابه, كاكري  ومة بع�ص الأ�سباب التيولعل يف املن

وا تعاىل اأعلم.

اعداد با�سل حممد - العالات العامة والعالم
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أعالم رحلوا

المؤرخ كمال الصليبي

ون�ساأ    اأيار   ال�سليبي يف بوت يف   ولد كما
يف بلدة بحمدون, وارتب باجلامعة الأمريكية يف بوت 
 در�سة الإنرتنا�سونا  يف عا باكرًا , وكان التح
وبعد   ,  ااآن اجلامعة  من  جزًا  كانت  التي   كولد
 عا يف  الأمريكية  باجلامعة   التح الثانوية  الدرا�سة 
 فيها بعد اأربع �سنوات حازًا بكالوريو�ص  وتخر ,

يف التاري والعلو ال�سيا�سية. 
جه  بعد تخر ملدة عا كولد م يف الإنرتنا�سوناوقد عل
 يف تاري درجة الدكتورا م �سافر اإىل اإنكلرتا , حيث نا

ال�سر الأو�س من جامعة لندن يف عا  , وكانت اأطروحته 
الو�سى",  الرون  يف  لبنان   وتاري املوارنة  "املوؤرون  بعنوان 

باإ�سرا الأ�ستا برنارد لوي�ص.
يف   التاري دارة  يف  التعليم  ال�سليبي  بداأ   التا  العا يف 
ي اإىل رتبة اأ�ستا م�ساعد , واأسب اأ�ستاًا  ق اجلامعة, وبعد عامني ر
)بروف�سور( يف عا , وي رتبة رافته حتى عا  حني 
 سبار, التي كان قد اأوعلم الآ رة التارييف دا سر� اأ�ستا عني

اأحد اأعمدتها مع سحبه الكبار مثل نول زيادة , وزين زين. 
 بح�سور ال�سليبي   ر ع الدارة  يف  الويلة  دمته   و
ناق�ست  نريات  وساحب   كموؤر البارزة  الأدبية  ومكانته  العلمي 
مفايم �ساعة ورا�سخة على م�ستو املنة والعا , وو�سع كتبًا 

ب بلمه  ر اأو ع ترجم  بالعربية والإنكليزية, ومعمها 
اأو راجعته ودارت حوله نا�سات طويلة. 

 تاري  لمن  , اديث  لبنان   تاري كتبه:  ومن 
التوراة جات من جزيرة  لبنان, بيت ناز كثة, 

.العرب, البحث عن ي�سو
بي ال�سليبي يف اجلامعة طيلة �سنوات ارب 
مفتوحة  بيته  اأبواب  وكانت   , لبنان  يف  الألية 
 , البيانو  بعزفه على  اأفهم  الين  دامًا لبه 
من  فكاية  م�سرحية  ر�ست  ع   حزيران  ويف 
�ص  اأ�س ح�سن بن ط لب من الأموب  تاأليفه. ويف عا
وعمل   , عمان  يف  الدينية  للدرا�سات  امللكي  املعهد  ال�سليبي 
ملوؤ�س�سة  م�ست�سارًا   ل بعد   سبواأ  , �سنوات  لع�سر  له  مديرا 

.الرتاث الدرز
 العربي من  املوؤر ات عدة, منها و�ساال�سليبي تكر وقد نا
املوؤرني  من  كوكبة  , �سمن  اأيار  العرب يف  املوؤرني  ااد 
ورة ,  ية قدول زيادة , وزاون , ني زرينت ق�س البارزين �سم
 .ان ح اإ�سماعيل, ويا�سني �سويد , وح�س وعاد , و�سامي مكار
اجلامعة  متها  كر الباحثني  الأ�ساتة  من  كوكبة  �سمن  كان  كما 
جمعية  يف  فخريًا   ًزمي    عا يف   وعني  , حزيران  يف 

 ية. تويفاأو�س الدرا�سات ال�سر

ون�ساأ   
يف بلدة بحمدون, وارتب باجلامعة الأمريكية يف بوت 
 در�سة الإنرتنا�سونا 
وبعد   ,  ااآن اجلامعة  من  جزًا  كانت  التي   كولد
 در�سة الإنرتنا�سونا 
وبعد   ,  ااآن اجلامعة  من  جزًا  كانت  التي   كولد
 در�سة الإنرتنا�سونا 

 عا يف  الأمريكية  باجلامعة   التح الثانوية  الدرا�سة 
 فيها بعد اأربع �سنوات حازًا بكالوريو�ص  وتخر ,
 عا يف  الأمريكية  باجلامعة   التح الثانوية  الدرا�سة 
 فيها بعد اأربع �سنوات حازًا بكالوريو�ص  وتخر ,
 عا يف  الأمريكية  باجلامعة   التح الثانوية  الدرا�سة 

جه  بعد تخر ملدة عا كولد م يف الإنرتنا�سوناوقد عل

   بتاري ولد   .م�سر ورواي  كاتب  �سلبي   
حافة  قلني  ركز   عم �سبا�ص  برية  يناير 

.كفر ال�سي
ال�سار,  الأوبا�ص,  ال�سنيورة,   : رواياته  اأ�سهر  من 
البيات   موا ال�سبار,  من  فرعان   ,العراو الوتد, 
العتب,  �ص  العر�ص,  بغلة   ,الأما ية   ,والنو
منامات عم اأحمد ال�سما, موت عباة, بن البرة, 

ال�س�سية:  موعاته  ومن  اجلناين,   نعنا اللوؤلوؤ,   سهاري
اأ�سباب   ,الفر  سار� ار,  املنحنى  الل�ص,  ال�سعادة  ساحب 
ر�سوان,   ال�سي قدا�ص  تخ�سنا,   اأ�سيا الد�سا�ص,  بالنار,  للكي 
 ,الأو �سوناتا  ناية   ,اللو سياد  م�سرحياته:  ومن  وا, 

املخرب�سني.
يعد راد الفانتازيا التاريخية يف الرواية العربية املعاسرة, وتعد 
روايته )رحت الر�سجى الوجى( عم فريدا يف بابها, ويف 
ال�سبعينيات عمل باحثا م�سرحيا, اكت�س اأكرث من ماتي م�سرحية 

مبوعة يف الرن التا�سع ع�سر واأوا�س الرن الع�سرين 
 يرد لها كر يف جميع الدرا�سات التاريخية والندية 
 يبتح  وقا  ,امل�سر  للم�سر  بالتاأري عنيت  التي 
 امل�سرحيات يف حديث باإاعة النام الثا ت 
عنوان )م�سرحيات �ساقة اليد(, منها ن�ص م�سرحي 
بعنوان:  كامل  م�سفى  الوطني  الزعيم   تاألي من 
 تاألي من  م�سرحية  اأي�سا   واكت�س الأندل�ص(,   فت(

مة ال�سي اأمني او, وامل�سرحية بعنوان: )الراب(. الع
وو مكت�س قرار النيابة يف كتاب ال�سعر اجلالي اإ عرث عليه 
توقيع  وعليها  الدة,  الكتب  يف  املتخ�س�سة  املكتبات   اإحد يف 
الكاتب  ال�سية, حفز  مع طه ح�سني يف   ح ال  العا الناب 
وقاع  رسد  واإعادة  الانونية  الزاوية  من  الرار  ا   يلتح
 م نت يا و�سيا�سيا واأدبياسية وردود اأفعالها اجتماعيا واأكاد�ال
عن ل واحد من اأم كتب  �سلبى وو: كتاب )اكمة طه 

ح�سني(. تويف فجر يو  عن عمر يناز  عامًا. 


حافة  قلني  ركز   عم �سبا�ص  برية 

ال�سار,  الأوبا�ص,  ال�سنيورة,   : رواياته  اأ�سهر  من 
البيات   موا ال�سبار,  من  فرعان   ,العراو الوتد, 
العتب,  �ص  العر�ص,  بغلة   ,الأما ية   ,والنو
منامات عم اأحمد ال�سما, موت عباة, بن البرة, 

خيري شلبي
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بولية   , ال�سرفة  يف  �سيبان  الرحمن  عبد   ال�سي ولد 
   يو اجلزار(  العاسمة   سر� كلم   ( البويرة 
فاير�سبا  يف اأ�سرة اأمازيغية يل عليها األ 
املنة لب "الأ�سرا", وتعلم اأسو الكتابة والراة 
باللغتني العربية والفرن�سية, ول قبل اأن يلتح بزاوية 
)كتاب( �سيد ال�سحنو بولية بجاية )�سر العاسمة( 
 سوه والأحيث در�ص الف , ل ال�سغرباة اليف من

والنحو والبة. 
ويف الع�سرين من عمر انتل ال�سي عبد الرحمن اإىل 

جامعة الزيتونية بتون�ص, وح�سل على �سهادة التح�سيل يف 
العلو �سنة , اإىل جانب ان�سغاله بن�ساطات افية, ومنها را�سته 

جمعية اللبة اجلزاريني الزيتونيني بتون�ص. 
افر  اإىل  باجلزار  التحرير  ورة    �سيبان   ال�سي واقتيد 
ال�سرطة الفرن�سية بعدما اأسب معهد ابن بادي�ص ب�سنينة ال كان 

ال�سي اأحد اأركانه يزود الثورة باملجادين.
ن�ساطاته العلمية والدينية: 

�سنة  اجلزاريني  امل�سلمني   العلما جلمعية  ري�سا   ال�سي  تا
, وكان ع�سوًا يف جلنة التعليم العليا املكلفة باإعداد منا الرتبية 
والتعليم, والكتب املدر�سية دار�ص اجلمعية املنت�سرة يف اأرجا الر 

.راجلزا
وال�سعلة...  واملنار,   ,النجا وعمل ررًا يف اجلراد اجلزارية: 
وكانت  "الب�سار"	,  جريدة  يف  الدامني  تاب  الك من  وكان  وا, 
من   بتكلي  لو اجلزاريني,  امل�سلمني   العلما جمعية   حا ل�سان 
 من اإدارتها  وتوىل  اجلريدة.  عن   امل�سوؤو املدير  الإبرايمي,   الإما
�سنة   وعلى سفحاتها دافع عن اجلمعية ورد ال�سبهات حولها يف 

�سل�سلة من املالت ت عنوان "حا واأباطيل".
وكان ال�سي من اأع�سا اللجنة املكلفة باإعداد د�ستور 
موعة  مع  اإيجابية  م�سامة  �سام  حيث  اجلزار, 
من النواب من األ العلم واجلهاد يف جعل الإ�س دين 

الدولة والعربية اللغة الوطنية الر�سمية.
والرتبية  العربي,  والأدب  للغة  عاما  مفت�سا  ني  وع
الإ�سمية يف موؤ�س�سات التعليم الثانو الر�سمي, ووزيرا 
 ,)  ( لل�سوؤون الدينية ملدة �ست �سنوات
للفكر  �سنوية  ملتيات  �ستة  تنيم  على   اأ�سر حيث 
ال�سنة  وملتى   ,الكر الراآن  ملتى   : ي  الإ�سمي 
 ى الإ�سمية, وملتى ال�سحوة الإ�سى الجتهاد, وملتالنبوية, وملت
 الإن�سانية, وتراأ�ص بعثات ا والعلو ى الإ�سايف, وملتوالغزو الث

.)( د�سةرية اإىل الأرا�سي املاجلزا
ويرجع املراقبون الف�سل الكب لل�سي عبد الرحمن �سيبان يف اإعادة 
 ص باجلمعيات عااانون اسدور ال سة بعدا ,بعث جمعية العلما
, وقد اأعاد عية زمه بنا ياكل اجلمعية وفروعها بوليات 
اجلزار, حيث ت تريبا كل الرتاب الوطني , كما اأ�س�ص مكاتب لها 

يف عدد من البلدان الإ�سمية والأوربية.
وداو ال�سي على اإلا درو�ص دينية يف التف�س, واديث, وال�سة 
النبوية, والتاري الإ�سمي, يف امل�ساجد, واملراكز الثافية يف العاسمة 
م�ساجد  يف  م�سلم"	  سحي "تم  �سنة  اأحيا  ن  وكان  وا. 

اجلزار.
 , بتاري عبد الرحمن �سيبان الرث جثمان ال�سي ور و
بعد  وفاته  نباأ  اأعلنت  قد  امل�سلمني اجلزاريني   العلما وكانت جمعية 

مر�ص ع�سا يف اإحد العيادات ااسة بالعاسمة.

بولية   , ال�سرفة  يف  �سيبان  الرحمن  عبد   ال�سي ولد 


 يف اأ�سرة اأمازيغية يل عليها األ 
, وتعلم اأسو الكتابة والراة 
باللغتني العربية والفرن�سية, ول قبل اأن يلتح بزاوية 
)كتاب( �سيد ال�سحنو بولية بجاية )�سر العاسمة( 
 سوه والأحيث در�ص الف , ل ال�سغرباة اليف من

ويف الع�سرين من عمر انتل ال�سي عبد الرحمن اإىل 

الشيخ عبد الرحمن شيبان

املر ال�سي اأبو العينني �سعي�سع , من قرا الراآن 
امل�سريني البارزين.

ولد اأبو العينني �سعي�سع يف مدينة بي حافة كفر 
ال�سي �سما م�سر يف  اأ�س�ص , وو البن 
الثا ع�سر لأبيه, حف الران, وا سيته سبيًا من 
 حفل اأقيم دينة املن�سورة �سنة , ودل 
 رًا بال�سيمتاأ وكان وقتئ , اعة امل�سرية �سنةالإ
مد رفعت , وكان على عقة وطيدة به, وقد ا�ستعانت 
 ت ال�سيالتالفة من ت�سجي الأجزا ساعة لإه الإب

  مد رفعت الكب ليد ال�سيت امن ا�ست د كان من اأبررفعت ف
اتخ ال�سي اأبو العينني لنف�سه اأ�سلوبًا اسًا فريدا يف التوة بدًا 
من منت�س الأربعينيات واأر ما ب�سوته من اإبداعات ونغمات كان قد 

كتمها ني وقتها, وكان اأو قار م�سر يراأ بامل�سجد 
الأق�سى, وزار �سوريا والعرا يف ام�سينيات, واأسيب 
ر�ص يف سوته يف ملع ال�ستينيات,  اأنه لبه وعاد 
للتوة, وعني قارًا مل�سجد عمر مكر �سنة  ,م 
مل�سجد ال�سيدة زينب من . وقد نا�سل ال�سي يف 
 وقتئ راار المع كب راابة الن اال�سبعينيات لإن�س
مثل ال�سي مود على البنا وال�سي عبد البا�س عبد 
ال�سمد , وانتخب نيبًا لها �سنة . وتنباأ ال�سي اأبو 
 ال�سي اأمثا رامن ال ر للكثبل الباني بامل�ستالعين

.الهنداو حجا الدين , وال�سي سر� مد املهد
تويف يو امي�ص  رجب   , املواف  يونيو  عن 

عمر ناز  عامًا.

املر ال�سي اأبو العينني �سعي�سع , من قرا الراآن 

ولد اأبو العينني �سعي�سع يف مدينة بي حافة كفر 
, وو البن 
الثا ع�سر لأبيه, حف الران, وا سيته سبيًا من 
, وو البن 
الثا ع�سر لأبيه, حف الران, وا سيته سبيًا من 
, وو البن 

, ودل 
 رًا بال�سيمتاأ وكان وقتئ ,
مد رفعت , وكان على عقة وطيدة به, وقد ا�ستعانت 
 ت ال�سيالتالفة من ت�سجي الأجزا ساعة لإه الإب

المقرئ  الشيخ أبو العينين شعيشع 
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شيخ الحنابلة عبداهللا بن 
عبدالعزيز العقيل

 والد حيث ن�ساأ يف كن  يل يف العامة ابن عولد الع
امل�سهورين  عنيزة   و�سعرا  اأدبا من  يعد   ال العيل  العزيز  عبد 

.و معلمه الأو فكان والد
ودر�ص العلو الأولية يف مدر�سة الأ�ستا ابن سال ,م يف مدر�سة 
 ا عبد   ال�سي  حف .رعاوال  ا عبد   ال�سي  امل�سل الداعية 
الراآن الكر, وعددًا من املتون والتح بحلات �سي عنيزة وعمة 
ال�سيم ال�سي عبد الرحمن بن ناسر ال�سعد ولزمه عامًا. كما 
مثل:  الوقت   ل يف  املوجودين  عنيزة   م�ساي من   ال�سي ا�ستفاد 
 ,وال�س ال�سحيحني,  عليه:  فراأ   واد اأبو  ناسر  بن  علي   ال�سي
 ب�سند بها  الإجازة  عنه   واأ  ,امل�سابي وم�سكاة  اأحمد,  وم�سند 

ث الهند نير ح�سني. د عن �سيخه العا
 املل اأمر  الين   امل�ساي مع   تا    عا يف  وافه: 
وكان  جيزان  منة  يف  ومر�سدين  ق�ساة  بابتعاهم  عبدالعزيز 

  ويف عا ,عامًا ف  عمر
اأبو عري�ص ويف �سنة  عني ري�سا ملحكمة 
 نل ال�سي اإىل كمة فر�سان 
فاأعيد   ,ًطوي  نا كث    لكنه 
فيها  ليبى   راأ مرة  اأبي عري�ص  اإىل 
نل    �سنوات,  م�ص  ملدة  قا�سيًا 
 الك املحكمة  اإىل  عيل  ابن   ال�سي
قا�سيًا  ول   ,  عا الريا�ص  يف 
فيها حتى عا  , م اإىل عنيزة 

م�س راأ�سه, واأ�سر  تل الفرتة 
ل  وقد  فيها,  املنكر  عن  والنهي   باملعرو الأمر  يئة   اإن�سا على 
افتتحت   ناالأ  تل ويف   , �سنة  حتى  لعنيزة  قا�سيًا   ال�سي
 يم اآمد بن اإبرا ا�سة �سماحة ال�سييف الريا�ص بر دار الإفتا
ال�سي, وعني ال�سي عبدا بن عيل ع�سوًا فيها باأمر املل �سعود, 
 ا  عا ويف   التمييز  يئة  يف  ع�سوًا   سباأ    عا ويف 
 ,جب بن  مد   ال�سي برا�سة  العليا  ال�ساية  الهيئة  ت�سكلت 

 
اأبو عري�ص ويف �سنة  عني ري�سا ملحكمة 
 نل ال�سي اإىل كمة فر�سان 
فاأعيد   ,ًطوي  نا كث    لكنه 
 نل ال�سي اإىل كمة فر�سان 
فاأعيد   ,ًطوي  نا كث    لكنه 
 نل ال�سي اإىل كمة فر�سان 

فيها  ليبى   راأ مرة  اأبي عري�ص  اإىل 
نل    �سنوات,  م�ص  ملدة  قا�سيًا 
فيها  ليبى   راأ مرة  اأبي عري�ص  اإىل 
نل    �سنوات,  م�ص  ملدة  قا�سيًا 
فيها  ليبى   راأ مرة  اأبي عري�ص  اإىل 

 الك املحكمة  اإىل  عيل  ابن   ال�سي
قا�سيًا  ول   ,
 الك املحكمة  اإىل  عيل  ابن   ال�سي
قا�سيًا  ول   ,
 الك املحكمة  اإىل  عيل  ابن   ال�سي

  ,م اإىل عنيزة 

 ن�ساأ وترعر , بحلب عا اولد يف حي باب امل
 يني وجدمد ال�سل مة ال�سيالع والد يف كن
تلى  حيث  �سليني  اإبرايم   ال�سي  الكب العمة 
عن جد وحف عليه اأجزا الراآن الكر وعددًا من 

الأحاديث النبوية.
 وتلى ال�سي التعليم الإعداد والثانو يف الثانوية 
ال�سرعية بحلب, و بعد تخرجه, داو يف املعهد العربي 
العامة  الثانوية  على  ح�سل  �سابًا  وكان  الإ�سمي, 
الثانويتني  على  ح�سوله  بعد   دوت الأدبي,   للفر

العامة  الثانوية  بنا على   ,نبوا�س بجامعة  الب  كلية  للبو يف 
للفر الأدبي, وكانت الثانوية للفر الأدبي مبولة يف تل اجلامعة.

 التح و  الدينية   العلو  طري  سلو� اآر  �سليني   ال�سي اأن  اإل 
بكلية ال�سريعة والانون باجلامعة الأزرية يف الارة  , وبعد 
التخر بتفو , ح�سل ال�سي �سليني على دبلو الرتبية وتد بعد 
تخرجه مل�سابة تعيني مدر�سني ملادة الرتبية الإ�سمية وكان ترتيبه 
الأو فعني يف حلب, ودر�ص يف دار املعلمني واملعلمات وبع�ص الثانويات, 

م عني مديرًا لإعدادية ا�سكندرون الر�سمية بحلب.
كلية  الأزرية,  العليا يف اجلامعة  درا�سته  �سليني   ال�سي تابع  و 
ال�سريعة والانون, فح�سل على املاج�ست م على الدكتورا رتبة 
 ,الأوىل , كما عني ع�سوًا يف الهيئة التدري�سية بجامعة دم�س ال�سر
العلمية,  لل�سوؤون  للكلية   ًوكي م  الفه,  ل�سم  ري�سًا  فيها   وتدر

بالتدري�ص يف كليتي   وللكلية, كما كان ي م عميدًا 
او بجامعتي دم�س وحلب.

الاد  لنتخابات   دت الجتماعي  اجلانب  ويف 
الومي اأيا الوحدة, فح�سل على اأعلى الأسوات, كما 
تد لنتخابات ل�ص ال�سعب يف اأو دورة منتخبة 
للمجل�ص عن مدينة حلب عا  فح�سل على اأعلى 

الأسوات اأي�سًا.
عي اأ�ستاًا زارًا لكلية ال�سريعة يف  د  ويف عا
عي  د  كة املكرمة , ويف عا رال جامعة اأ
والعربية ويف دبي, وطلب  الإ�سمية  الدرا�سات  لكلية  زارًا  اأ�ستاًا 
منه ال�ستمرار يف العمل فيها عميدًا لها فاعتر, يف عا  تكرر 
 العا التعليم  وزارة  وطلبوا من   بولل عليه   وال�سغ منه  اللب 
  ت الوزارة ف�سافر اإىل دبي يفة على اإعارته فوافاملواف
وبي يف دبي عميدًا للكلية حتى عا , م تفر للدرا�سات العليا 
فيها. ويف عا  طلب باإا املوافة على اإنها عمله والعودة 
والتدري�ص  والكتابة,  العلمي,  البحث  يف  ن�ساطه  ملتابعة  حلب  اإىل 
الوعي, وجرد عودته  اتيار مفتيًا لب فاعتر, وتكرر طلب 
املوافة منه بح�سور وزير الأوقا ومفتي اجلمهورية ومعهما بع�ص 
 ,  يني يفسل� بل ال�سييف حلب اإىل بيته, ف الوجها
   سوا�  اي يف من�سبه اإىل اأن وافته املنية ليلة الثوب

. املواف

 ن�ساأ وترعر ,
 يني وجدمد ال�سل مة ال�سيالع والد يف كن
تلى  حيث  �سليني  اإبرايم   ال�سي  الكب العمة 
عن جد وحف عليه اأجزا الراآن الكر وعددًا من 

 وتلى ال�سي التعليم الإعداد والثانو يف الثانوية 
ال�سرعية بحلب, و بعد تخرجه, داو يف املعهد العربي 
العامة  الثانوية  على  ح�سل  �سابًا  وكان  الإ�سمي, 
الثانويتني  على  ح�سوله  بعد   دوت الأدبي,   للفر

الشيخ إبراهيم محمد السلقيني 
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أحمد بزيع الياسين
والع�سرين  الثامن  يف  اليا�سني  بزيع  اأحمد  ولد 
 من املناسب  من  العديد  وتلد   , مار�ص  من 
 اأعما رجل  وو  عديدة,  موؤ�س�سات  يف     عا
بيت  تاأ�سي�ص    من  عمله  بادرة  وكانت  كويتي, 
العديد  وتراأ�ص   , يف  الكويتي  التمويل 
من الهيئات ال�سرعية يف تل البنو واملوؤ�س�سات 
الإ�سمية يف دولة الكويت وارجها, وو ع�سو يف 
 ,املركز  البن اإدارة  ل�ص  وع�سو  الزكاة,  بيت 
حتى  الكويتي  التمويل  بيت  اإدارة  ل�ص  وري�ص 

 , الرتكي  التمويل  بيت  اإدارة  ل�ص  وري�ص   ,
 والرقابة ال�سرعية يف بيت التمويل الكويتي من يئة الفتو ي�صور

. عا
با  عمل   لوك التجارية,  الغرفة  اإدارة  ل�ص  ع�سو  وو 
اقت�ساديا يف مع الفه الإ�سمي, وتوىل مناسب قيادية لعدد 
 اأع من  وو  والعاملية,  املحلية  اية  واللجان  الهيئات  من 
العمل ا الإ�سمي والعاملني فيه, فد كان ع�سوا يف ل�ص 
اإدارة جمعية الإس الجتماعي من عا , وع�سو 
 ال�سي وجمعية  العاملية,  الإ�سمية  اية  الهيئة  اإدارة  ل�ص 
عبد ا النور اية, وجمعية النجاة اية, وكان مناسرا 

.ومدافعا عن ق�سايا امل�سلمني بالعا للح
يف  الإ�سمي  القت�ساد   اأع من  اليا�سني  اأحمد   وال�سي
الكويت حيث كاف يف حياته باإن�سا وتاأ�سي�ص القت�ساد الإ�سمي 
البعيد عن الربا يف املجتمع الكويتي, وو تاز باة التجارية 

موؤ�س�سا يف  وكان  واية,  والقت�سادية  وال�ستثمارية 
البنو الإ�سمية العاملية الآتية: بن في�سل الإ�سمي 
 بيت  بن دبي,  يف  الإ�سمي  دبي   بن ال�سودان,  يف 
بنغدي�ص   بن الإ�سمي,  البحرين   بن تركيا,  يف 

الإ�سمي, بن التنمية يف م�سر.
 امي ياإ�س  بن اأو اأنه كان ع�سو  اإىل  ن�س نا 
يف الع�سر اديث وو بن دبي الإ�سمي , م اأ�س�ص 
بيت التمويل الكويتي وال اأسب وجًا يحت به يف 
جميع اأنحا العا, وقا بعد ل بالعديد من الزيارات 
اإىل دولة بنغدي�ص لتاأ�سي�ص بيت التمويل نا ال كان له الدور 
 ال ال�سعب البنغا مية بني اأبنات الإ�سالبارز يف ن�سر املعام
لها  فرعًا   )( من  اأكرث   اليو  نر نحن  وا  لها,  بًا  كان 
بيت  لتاأ�سي�ص  �سعى  اأنه قد  بنغدي�ص, كما   اأنحا البن يف جميع 
 )( اأكرث من الآن  التمويل يف تركيا, وال بلغت فروعه حتى 

.فر
اليا�سني, ال يعد من  اأحمد بزيع  وقد فد القت�ساد الكويتي 
اأبحاث وا�سرات يف  رواد سناعة التمويل الإ�سمي, وال له 

ا القت�ساد ا فيه القت�ساد الإ�سمي.
اأن  موؤ�س�سه,  وفاة  الكويتي يف  التمويل  بيت   سدراأ لبيان  وطبًا 
ومفايم  لغة  اإىل  الإ�سمي  القت�ساد  �سام يف ويل  اليا�سني 
عاملية معروفة ومتداولة بني العامة, ويف اأ�سوا املا املختلفة, بعد 

.املكتبات ودًا حبي�سة الكتب واأدرالت ع اأن
. مي�صا عامًا يو  وافته املنية عن

والع�سرين  الثامن  يف  اليا�سني  بزيع  اأحمد  ولد 
 من املناسب  من  العديد  وتلد   ,
 اأعما رجل  وو  عديدة,  موؤ�س�سات  يف   
بيت  تاأ�سي�ص    من  عمله  بادرة  وكانت  كويتي, 
العديد  وتراأ�ص   ,
من الهيئات ال�سرعية يف تل البنو واملوؤ�س�سات 
الإ�سمية يف دولة الكويت وارجها, وو ع�سو يف 
 ,املركز  البن اإدارة  ل�ص  وع�سو  الزكاة,  بيت 
حتى  الكويتي  التمويل  بيت  اإدارة  ل�ص  وري�ص 

وع�سوية ال�سي ابن عيل, ويف اأوار عا انتل ال�سي اإىل 
الدامة  للهيئة  ري�سًا  م  ع�سوًا,  عني  حيث  الأعلى   سا�ال ل�ص 
يف ل�ص ال�سا الأعلى, ويف �سنة  ات ال�سي ابن عيل 
ع�سويته  يف  وا�ستمر  اإن�ساه,  اإبان  الأعلى   الأوقا ل�ص  لع�سوية 
للتاعد  النامية  ال�سن   بل حتى  تلدا  التي  اأعماله  جانب  اإىل 
 اأربا ة  لنحو  بالتدري�ص   ال�سي �سماحة   قا وقد   ,عا
الرن, وكان حني وافته املنية متفرًا للتدري�ص تريبًا, وال�سي يز 

بفهه للمب انبلي. 
ويو ال�سي عن نف�سه: ”دمت الدولة مدة انني وم�سني عاما 
ين�ص    املدة  تل ال�سا م�سة ملو, ويف  تريبا, وعملت يف 
يف  عدة  جلان  ع�سوية   ال�سي توىل  وقد   .“ا ف�سل  من  حكم   
 ررات مناوا�ستعرا�ص م املدينة,   وتر�سيم حدود حر  ,الأوقا
سفحة  رير  توىل  كما   ,اإل  ...املعار وزارة  يف  التعليم  واأنمة 

الفتاو يف جريدة الدعوة. 
الراجحي  �سركة  يئة  را�سة  توىل  اأنه   ال�سي  اأعما اأبرز  ومن 
امل�سرفية مدة انتني وع�سرين �سنة من تاري , وحتى 

اعتر منها بتاري , وقد عمل نابا له يف فرتة را�سته 
وال�سي م�ستمر يف  اآر,   ر واحد, ويجيالعلم, يعت األ  اأربعة من 

 . ر منها �سنةا�سة الهيئة, حتى اعتر
 فتاو( ومنها  العلمية,  املوؤلفات  من  العديد  له   ال�سي اأن  يكر 
 بت �سياجلليل يف ترجمة و فت(  ,لدين ع يفوي )يلابن ع
 تلمي  وتخري جمع  العيل(,  عبدالعزيز  بن   عبدا انابلة 
مد زياد بن عمر التكلة, )الأجوبة النافعة عن امل�سال الواقعة(, 
عبدالرحمن   ال�سي من  املر�سلة  العلمية  ال�سخ�سية  الر�سال  وي 
عليها   وعل بها  اعتنى  عيل,  ابن   ال�سي  تلمي اإىل   ال�سعد
ابن   ك�سكو(   ,ال�سي ومراجعة   باإ�سرا اداد  جواد  بن  يثم 
وفواد   وطرا فهية   و فهية  األغاز  عن  عبارة  وو  عيل(  
الع�سكر..  علي  بن  عبدالرحمن  باإراجها:  اعتنى  وعملية,  علمية 

وا. 
يف حني توىل ال�سا ملدة اأكرث من ) عاما(, وتويف وعمر �سبع 
  سوا�  تعاىل يو ل اإىل رحمة اوت�سعون �سنة حيث انت

.سبتم�  املواف
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جديد المركز 
مكتبة النخلة 

 
تعنى  جديدة  زاوية  الوطني  الرتاث  ق�سم  يف  اأن�سئت 
بالكتب والدرا�سات التي تناولت النخلة من اجلوانب العلمية 
وكيفية  واآفاتها  زراعتها  حيث  من   , والأدبية  والقت�سادية 
فيه  وردت  وما   , منها  ت�سنع  التي  واملنتجات   , بها  العناية 
الثمانني  على  يزيد  ما  املكتبة  ت�سم   . ونرث  �سعر  من  النخلة 
اأ�سجار  كتاب  ومنها  ؛  والإجنليزية  العربية  باللغتني  كتابًا 
نخيل التمر : من واقع دولة الإمارات العربية املتحدة, وكتاب 
و  علميا  و  اأدبيا   : العربية  النخلة  وكتاب  التمور,  من  وليمة 
التي   ) املباركة  ال�سجرة   ( دورية  اإىل  اإ�سافة   . اقت�ساديا 

النخيل. ب�سوؤون  تخت�ص 

�سورة للخان الكبري يف دم�سق من كتاب
Syria the H

oly Land, A
sia m

inor
تاريخ الن�سر 1836 م
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