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تأليف: األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم
الطبعة األولى: ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

عدد الصفحات: ٥١٤ صفحة

�س اول الا ا �سعة سول:
وو  راعة    اورة  اناة   العوام  ا  شا
الأمار   احلرارة درجة   م المور   اوا  الن اأسار 
عرس   اا  شا  و  الريا  سوال  وا وروة 
النة  والرعاية  عما اخلدمة   واأه  الن اأسار  لراعة 
 ال�س ر�ساراعة الو سا�ال س وعداد الأرا م
النة  والرعاية  اخلدمة   اعم  واأه وال�سمد  الن�سة 

 موال س�ال لمار والال و وال وال
و اش اا ر اول ا الوا الراه لراعة 
 امة الاأ  م العر الو  مورال اوا الن
 ووا ةعوارد الا راوية وواسال ناا  راعال
 اوا  الن راعة   ووا  العر  الو   ااة  اوارد 

 مورال م العر اال ووا العر الو  مورال
 راعة النل الراه الوا ع  اا شا و
العرة  امة  ور   ةالعر ايرة   س   المور   اوا
 ماراال ودولة   ريال وة   عمان و�سنة   ال�سعودية
 ةمنورية الموا ر ودولة ويودولة ال دةة االعر
 راعة النل الراه س الواعرا�س ساما شاأما ا
 روا راا ع دو العر را  مورال اوا
 واس لعر س�شاا شا و اا ولاوموري س�وو
الراه لراعة الن واا المور  دول وس الن والرن 

 سومالوال سروم ال�سودان  ريال
 الن لراعة   الراه  وال  ر  شاا  شا اأما 
 و�سوريا  العرا  وه  العر  سر�ا دول    المور   اوا

 س�و والأردن
 اوا  الن  سادياا  ع اما  شا   دو
 ال الن�سة  الأهمة     م  العر  الو   المور 
 م العر  الو  اوا  الن اروعة  ا�ساة   راعال
المور   سناواأ  ةالن ااجة   رة عوا  والعوام  مورال
 والواردا  مورل اخلارجة  والارة   العر  الو  
 اعووا مورال سوي�  عةا روال مورال ة مالعر

 رو الن او مورال اوا راعة النة لاجال
  اادة منال�س

 واج  ال  امعول   رداأ  والأ  ا�شا  شا اأما 
راعة الن واا المور واا الوير اة  م ل 
 اعووا ةنال اعووا عةوارد الا ةرا اعوا
 اعم ارة   ــاــعــووا  ةسال ــاحلــالــة  ارة 

ةمنال اعووا ساديةال اعووا اخلدمة
  مورال اوا راعة الن وير اا اال ا 
الو العر ور ا�ساري والام اة لوير راعة 
 عددا  اال  سمو  العر  الو   المور   اوا  الن
الاة  والر�سوم  الوسة  واداول  ال�سارة  السور   م
 3 د عاد ا لواأن ا  سارة ادر الو اسايا الل
ال    الأجنة  الة  و31  العرة  الة   ومرجعا  سدرام

  راعة والنال

جديد اصدارات المركز 2013

زراعة النخيل وإنتاج التمور في الوطن العربي
( الواقع الراهن ، المعوقات، آفاق التطوير )
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أعالم رحلوا

   سن�    لا هنا  ما  ان    المة   ه  اأ�س واأا   سر
اأ�ساا   ع  ردة الاة  داا   ع روا     الع لأعم  اوية  اراد   م
 م    ع ال�سديد   سرو  ل يارة     م  سامال  سال  ا الدور 
روا واهمام ال ره  ه الاوية ووو مما ع عسام 
 مد  ال    ر واة   ع مودا   ا�سن ر  لها   ال�سن
 س�  اال ع ساو الأمر ال ع  الأ�سما هما مو ال�س
 “يدمل ال   هنا يعد   ” ماأ�سا:   اأج  ريناا  ع  من  ا  م
  نما   “ال  ه ”�سون   :اأج  ادمال لعدد   ر  
 ا الن�سرة  ول  ل     و�سال دون  العس   اال يالون  الوة   م
ر لأموا و �سة  ة لنو�س اأج عنوان ااة �ساة: 

” ل يس الوا“ ويع  وال اأ�ساا ها احلال ول ال�ساعر:
رو الر  ي ــالما ال  ــما ــــاــ ــــااأ ــــ

 ا�س ود  ل     ع اأمنا  ار�سا   ساأ    وا اأ�ساا   س
 ال و م�س �سنوا دة اجدجمعة ا مر  اوا س� ا�سةر
 ال  دورا    سراا  ا  مي�س  وم  س�او  اال عون   م
 ااأدع  سرة ع� دي اأموي  ار ا ار سرا سةاو
   س�و  عواره  سو  ع ال�سديد   وموه  و�سرا  ال

   ا عد سام م ومل ل: هسا�ي
ول   سعواو  ىي مال   من  جع  عو  ود  ةمالع  الرج اأماة 
  ع�س  جعنا   رو م�ساس   ال    ال  و  الع لة   س�
 اأ  الرج  ول  ناأ  و  سور  او  ا  و  اراأ  سور
الر ال عد اأن وس سم اللوة  م ع مو ار ولا 
 سوي ي  عم  ةاحلدي الو�سا ياأل  وهو ال ة العل
 مو  ع اللوة   سامال  ا مة  اأ�س�س   اماأ  ع اأر     م
مر جمعة ااجد ووس ا 120 مولا وا م جد سدة جارية 

:الرا سور عاحل لس�س ل�و ل
http://www.almajidcenter.org/ar/e-library.php

 ا الأدي ن�س ل س�اأ  نا”  :  ا م ا وهو يدل الرج اأماأ
 رياو نوي ما دل دو وين�س “جوار ر ا د ا العرا
 ع و  اة   اأهدا   ريا  واأم�س     اأ  ةاحلا  واأ
 و  راجا  دا وية  اأعوام     ن ود   انالن�س ار   وا
 سدم    ي�سر   اأد   ا  اأر�س    يراجعن      ع  عم
 ا عال عمم وجع اال لل دال ع عم ريال  اراأ وا 

ردها اع ة الالأ دورة ال  عادة الا
ر ا اأ�ساا د عمنا س ع مرس ور اأ ا ا�سدا 

 اة والااجد لجمعة ا ة مرم   ننا الدا سور م
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السور 30سد 

س1: د - المارا العرة ادة
1 4 22  0400 :ها

1 4 2 0 :س�ا
info@almajidcenter.org :وليد الال

www.almajidcenter.org :وا

يسرنا تواصلكم

�سرة سة سدر ع �س العا العامة والعم

ار اس شي  ريس ش اا اامة ام

الدورات الكبرى
2
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مؤتمر مخدوم قولي

 201323 ديوم الأ اة والااجد لجمعة ا مر ا
 وال  وماعوا  اا  ع   الا�سعة  الاأهة  الدورة 
 م  اأ وسرها   2013221 اخلم�س  يوم   ا  مرا�س
واخلاسة  احلومة  ادار�س     اا  اأمنا  م مدرا   4
واسة   الا ها     موا احلومة  والدوار   اوال
 ود وال�سارة  اخلمة  وراأ�س  الة    العمة   ناا
 الع الرا�سة  ر�س  ومعد    اأو     وال واعد 

د او ة العامةة ال�ساروم
اأهمة   ع اال الدور عمر عد  اأد   اال  مة و
     ا ودور   ةال   الراة  ر�س     اا
 اال  م  عام لأا  انة   ه  سرو  ةراال    ا
   س�ي اأن   ي    وم  ا هو   رال والران 
ه انة الأدوا المة لعام م من واأن يعم ع اأن 

رواد م ع ال  س�وينع اي
 را النة  اعاة   س� ر�س   اس عماد   االأ�س اأما 
ما       ا دور   ع اأد  د  لدورة   مالع  سر�وا
ي�سد العا م ورة هاة لمعوما   رو اعرة 
اوارد  وير  عمة  اأن   را  دراا  ا واأسار   سرية�ال
 وماعسر اع ا ة الولوعم  مام سراعد عن سرية�ال
واجة اأمنا اا والعام ا اا�سة ا الدري وديد 
عد   عا  ع  اأ  ااال ووير   اراوا  وماعا
  هووا ا اراوير مل سنو� س� ةاأه دورة 

 ةا معاوا ا ما
الأ�سا عماد سا ر�س �س اعاة  الدورة سر  و ام 
 اجدد جمعة اال�س الدورة  مالع سر�ا را  ةنال
وسر   ةاا  الدورا  ه  م لامة   ودعم  وج  ع
اأيسا ادر ع سه وا  الع و ا اأن 

    نمو   ام  ع عارة  الدورة  ل  ا�سادوا  ما 
  ران والا

 را اأساد   ال  ال�سامرا ماهر   درا مة   واأل
 دج اجد عد جمعة ار ال�سسو لا  سو وى الس�وا
 ال وااا   اووا  ال  جم  س�    لو
 ع الدورة   در ال�سر  ودم   الع ة   ع  س�وال
الدارية  وال�سوون  العامة   االع    والعام  دا  د

 درمة لالرا س� و ع
 ا�س  را  ا ال�سر   ادرا  م  ل رد مو   وجو
  ااأ   ا   يعم  ال  اوا  اوال  س�سا�وا
 نو اسسة  الدورة   ه    رال الرسة   ل
وال�ساة  الونة  الر�سالة   اأدا    س�س�ومو  مرل  وال
 ع  س وع  دم ما   ع  درا سر   م  الو ودمة 

اسو ولةومة و�سعا  سووو درا
ودم منة الة العمة ومدر�سة د الونة ال�سر 

 ارية درو س� ااماجد وجمعة ا ر

الدورات الكبرى

الدورة التأهيلية التاسعة في علم المكتبات والمعلومات
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الدورات الكبرى

الدورة الدولية العاشرة في ترميم المخطوطات

ااجد  جمعة   مر  ا ااجد  جمعة  ال�سد  سور 
    العاسرة  الدولة  الدورة   اعال  اوال لاة 
 وال  20133 اخلم�س  يوم   اوا  رمو ومعاة 
اة   م مدرا   14 �سارة   وعاأ�س دة   مرا�س
 ل ال�سارة   م  وم  نانل  وم  د�سال الديرية 
ال�س �سعد  موم   و ووال  اول ال�سارة   ومر
الأمرية  واامعة   مةاخل راأ�س   رالع�س  وا  د

ة ودال�سار  م او ماراال  
 سر�ا  اس�الدا �سام  الدور  اأسار   اال مة   و
 ع  دريال ال     را جود   ا الدورة   ع  مالع
 راا   اأو  ااجد  جمعة   مر    سوا�  اوا  رم
 اسا�ا   دور   مرل ان   وال  العا  ااأ   ان�سرة 
 معم اا رم دةا وو4 مر   ا ريس  سوو
 األ  وا  ا  را  در  يال عدد   سو   ادو�سا 

ول العا اوا لا اا ساهموا� درم
 را اما   ال اخلة   ه اأن   اس�الدا  ساواأ
 الدورا  ه  الا العام  ها   سر  اسعوي
اأا   ال الروية   سم  ع�سرة  ا العام  ها   سو  وال
وج اأو ة اأو ديل اأ اال اا ع ولسو� اجدجمعة ا

الة  الدورة  اور   ع  سار�ا  اس�الدا  وعر
 العر والد   دوال  موال  ال  مال امة 
 درا واأن   العم  ال   اروة   ع واأد   مس�ال
 ام  س� ااور   ه  م يريد   ال  اا  ع  ير

الدي  يعم  ال اة 
اأد   ريل ااجد  جمعة  ال�سد   م وجة  مة   و
    الا  يدعو   ال  اال  اا ر�سالة   م  ع

عدم   ر انة   ه  ع   العس  رة   مو  
 عدا  يال  اال  م  مل مسس   ر  اال
يدم  اأن   ين  اال وان   عناي   والرة   اال  
 م  واأ  اال اأهمة   ا واأسار   وج اأو   دي اأو  لة   اأ
اأن   اخلري  ع واأن   ما  من ي�سد  اأن   ين ل�سرية 

اال دمة     موع ما  يسعوا 
   م نون   مس�  االأ�س سر   اخلري مة   و
رسة   ل  ااأ  ال  را ادارة  موم  ال  �سعد   ال�س
 ااخل  سا�وا اعرة   مع  م  والن لدورة   سا�ال
 الو  ع  سر  ع  را  عم  ري  ومد  ةمالع
العمة  واخلة  العاون   ورو  ال و�سعة  اعومة  وايسال 

:را  ال ع سعرية رةا و
ــدر ــ ــ ــ  ـــنـــاجـــ ــ ــ ــ ــ ــيــر  ــ ــ ــع ال   ــنــاــ
ــا�ــس ـــ ـــــا اأـــــــــــاــــــــــــــــــــــــــ ــــــ لــــــســدر اأرــ
ــام دومـــا ـــ ـــ ـــ ــ ــ�ــســـ ـــ يروـ الــــول     ر
مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــس ــا � ــنـ ــ مـ ـــ ــســــــنــا وعــنــد مــــرـ
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أسس ا�رشيف الحكومي ومبادئه 
لموظفي حكومة الشارقة

�سوول     اوال لاة  ااجد  جمعة   مر  سار
 اوة لال�سار مان مرمد عند�س اأة اولة السالأر
 وماحل سالأر ادول اأ�س�س وم ةدريالدورة ال  ووال
 اوه دوار     م  سار�ا  سا�ا  ا  هد  وال
 ارل ا     ال والأ�س�س   الأ�سال ال�سارة  ومة 
اأرعة   مروا�س الا   ووال سالأر الأدا
 م الة    ال�سارة  وسناعة  ارة  رة  ر  مواسة  اأيام 

2013 مار�س -3
 ووال اوة لال�سار مود مدير مرا سا� س دواأ
 ا م  ا اة والااجد لجمعة ا اأن مر ع
 الدورا ه ننا لاوج م ع سال الأر  ةوي
 داراا      العام خلدمة  اود  سار   من  م

االو  الوير ا و ةسالأر

ا مر جمعة ااجد اأعمال الدورة الاأهة الأو  الأرسة 
الأرسة    عمان  اأمد  اند�س  دما   وال اللوة 
وا�سمر دة  الا2  مار�س 2013  يوم   را اللوة 
 ه سةاة ووم ة1 ج م ادر2 م سور اأيام ة 
 اول نالو را ادال نس الو�ا  ةارة الو
والو دارة ال�ساة وال�سوي الار د دارة ال�سوون 
 سرال وسوون   االأو مو�س�سة   اخل  والعم ال�سمة 
 خلدما  د مو�س�سة   د دية   د سرة   د  ا
الة  هة    اأو  مسدر  معد   الع دية   سعا�ال
 اخل جريدة   مانع  منوا اأم  جمعة   معوال لاة 

اجدموعة ا
 م�ساري مون عاال ما يواج سور عاحل ا ام اخل

ا مر جمعة ااجد اأعمال الدورة الاأهة الأو  الأرسة 

الدورة التأهيلية ا�ولى في ا�رشفة ا�لكترونية

 اعد الو  العم ناواأ سرو�داية ا  ةوة اللسالأر
 سرو اع ا والواة او دياال عة هو من
 م مالر  عما م�سرو  اجدجمعة ا ة مرر سر 
 ل والة  اادية   اوال  واأهدا  سرو�ا رة  ل 
   وم  العم  س�  واو  منةالر  اسوموا  معاي  واأه

 م�سروة لس�ية اا الروواأ ةاعة والراام ا
 مي  سرو�ا ها   م  را  هد اأن   ا عمان  اأمد   و
  ةولا و�سا ع وماسادر معم م  ما 
ودمة   اع اللوة  اعاة   جراوا وا  ا�سجاعا 

ةولال وماعسادر اة ماا را عم جم
مو�س�سة   اأ   اللوة  الأرسة   م�سرو واد   م اأن   ع واأد 
الاة   م المة   اجاال وديد   الأدا ا�س   ع الدرة 
  �سولة   واأ  ساأ  دما  دو  ةاجال ويادة  ال�سرية 
وي�ساعد    ةاال ويادة   العم  وا    وال  دامال�س
ومعاة   ال   وا�سارة   الأعمال  اا �سرعة   ع  سرو�ا
ودةوا ام ال و اداة ورار الو الوا االو
و الوم الا جر منا�سة ا�سا ال عس �س الأرسة 
الوم  وان   االع  ه  اول اة  واحلول   ةولال
 االو اأرسة  ادرون    ام   اعم  يوما الدورة   م  الال
 دروال ريةالدرا�سة الن يوم  موع ما و اولا

اادة منة ال�سة وولة الالو جاا�س ع

دعوة م مو�س�سة مد  راسد ال موم دم اند�س اأمد 
ااجد  جمعة   ر اللوة  الأرسة    اأمد  عمان 
 مر رة   - الرمة   موعاا ادارة    عنوان  اسرة 
جمعة ااجد لاة والا و مو�س�سة مد  راسد ال 

 20132 اوم يوم الم
 نم وم عل مسد ارا  مد س�سة�مو ون مسار�د اواأ
 د عاأوال  الا اه  دةالرا ااجد  لرة مر جمعة 
 وا ع ة لدايارة ال ال م را م سواال

س�سة�وا  م رسر وار اس وجرى ة العمرال

ا�رشفة االلكترونية في 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

الدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرىالدورات الكبرى
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دورات

 مر جمعة ااجد لاة والا اورة دورا اوجة 
دما   الوال اخلاة   ارام عنوان   العام ها  لمور 
 م سرها اأ سرية�ة النمال  عاال راها درا

2013 12 يناير ال�س اس لو درة مما
العالة  اخلاة  اأ�سرار   ع الدورة  اور     درا  د
ونا اللا اور واأن عرية المة و�سر الان وان اا 
 اخل  سنل  ا ل�سا  ولنما  اخلاة  عناسر   اأه  م
   اواخل  دا عس   اأ اأ�سرار   ع  س�و  الناج
  العام   ااخل يوا   ال  الأدوا موسا   معم�س
 اأال    ساه�  دا مسداة  واأن   احلرجة  واا
الة  لعناسر   درا  رو  ورمل الرة  وايسال 
 االر  ع     �سوال:   ع ا   سواال سداة 

ورماأمام ا والو ة موالره

 دريال  ودة ع ة لدي عاال راها اوالأ�س
 ارام  س �سنويااسالأ ام دري وموي اداة النمو
 ر�سم دوم ين سا�ورو مديري م الة والااخل

ةسة ودي ةمة عري

 ال�س يوم   اوال لاة  ااجد  جمعة   مر  
201312 ورسة عم عنوان لة ا�سد دما الأ�سا �سام 
 الأعمال ووير   دريال    الدو  دروا ا�س�سار   اخل
 ا مدر1 م سرها ماراجامعة ال  ادالأ اوالأ�س

مسة واة واخلاوماحل س�سا�وا
داأ ادر الورسة عري لة ا�سد وا�سداماا منا 
م الور الاري لة ا�سد ا ع �سوال هما: ه لة 

 ةسد عا�ة ال وه ةس�ة اأم مسد مورو�ا
 ااحلر ا ام�س ةس�ناة انة اماه اخل و
 واجو راعال واج سعروا�س راعد والال ااا م
 ساراوا الودد   ااوا  الوج  ع الد   ااوا  الرج

والعدوان وال�سعداد و ع دللة احلرا اة واأها 
عما   يع  ج�سد  اجع مولة:   ا  سل الر   رال  ع
 سا�ة ا  سوراحل م دروجال ا ل�سا دل م ر
لة ا�سد وا�ساعر والأار وعرس لسال السر  ورة 
ال�سامة   س�  و    سوال وة   الوج  عاو  ديال

  ا دا
وا احلدي ع ة ال�سادة م لة ا�سد  احلاة 
انة  وه مرة الورسة ال ل اوا لا وسورا ا 
  ورمس ا�ع ا يدل ع انمة لعاة ال�ساال ا

سوعاوا ه

مهارات الخطابة وا�لقاء 

 دريال  ودة ع ة لدي عاال راها اوالأ�س

قراءة لغة الجسد في ورشة تدريبية
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تركمانستان

سار ال�سد جمعة ااجد  مور اوا مسدر اأول 
 رى الع�سرية النا�س مانال راو اري ول ومامعل
لا معد اوا اأادة العوم الماة  ع�س اأاد 
وال عد يوم 13-14 مار�س 2013 وا �سعادة الأ�سا �سر 

ةماورية المس ا�ر ا وول دورد
 ا والدير  ال�سر   ياا  اأ�سم ااجد  جمعة   وج  م  و
امة الر�س رد مدو ران  ع جود السادة 
 ال�سع   عاونوال  وةالأ اأواسر   يع  ع الدا  سرو
 اوال اال الا  سةاو ماوال ماراال ال�س
 م  عو  ماال  اال  اا    ام  سع�  ا واأسار 
والأدة  العمة   ةاريال  اسال�س  راا ل   م  جديد
جمة  الأمر    لوجود  اأعمالا   راوا  انس�مار لدولة 
 سو  ةالعر الة  راأ�سا   وع لا عديدة   ا الأعمال   
  موع ا عاون امةا ة اال�ساع ادراود واا 

 ةماة والماراال س�سا�وا
واأسار ال�سد جمعة ااجد ا الاا اعودة اأد ع مار 
الا  مرا ومعد  العاون  امة   ةارا  اود 
 و وال ةماوم الة العادلأ اال نالو اوا
 200 ما �سنةمن الأو ا اوال معاون العل اا
 مالع اور  المار     م اأ  د عواأ  2012 سنة� والاة 
 اال  نالو  اوا العاون م معد   د  ادع ال
 ماال سع�ل ر عول م ةماوم الة العادلأ
   د  وال  را  و دوم   ال ال�ساعر  وهو  األ 
العما وال�سعرا ع �س وااا الأدة واداعا ال�سعرية 
 ها مان وس�ما عد جا ة الة الأداحلر  اأو
دول العا ود جرى  ها اور عرس ديوان ال�ساعر دوم 

ومن�سورا لأول مرة  ةالعر جما ام و

جمعة الماجد يشارك في مؤتمر عن المخطوطات بتركمانستان

ووج  اية م ا الدير والام ا الي �سعوا سار ال�سد جمعة ااجد  مور اوا مسدر اأول 
 دمم و ماال سع�ل اوال مالع اال جم 
امة الر�س رد مدو ران  ما وج ي ال�سر 
 مرو ما وم عة العاداأ اود امع ع ماال ا
 م �س ا�سال ور ساة وما لو م جود سادة 
 عاون الال م وى العاس�ا اه سول االو  ر عاونو
  العام   م  س� س هنا�دير ل  ونس�
مدان الاة والا ما �سون داعا لنا م اأج ل ايد 

ناسعونا ودولنا واا د خلدمةا م
 ة والنة الوس وا�الر اجد مد جمعة اار ال�سو
دير ام الا ال يس اة الونة وم الر�س 
�سا  الا م جول مدينة  الوم    ار اورا ما  وسر 
 اري  دار ا داأ مام الن�ساا ال ولد ة الاريال
ال�سم وا ع اارها  ال�سم وعد ود سنا الو�سو 
 موا�س سا�ال اال  اع ااحل ي ال د الأمااأ

دينةا اري ولة عم سرو ا
و الوم الأ م يار ا ع ورسة الم ال اأ�ساها 
اعد    اعددة  الأ�سام   وع  اوا معد     را
مدير   وساأ ران  اا   االأ�س �سعادة   م  عم  َْال وعد 
 م عددا وال ةماوم الالع اأادة   اود امع

روا  ةسار�ة امالع اسال�س
  ادة  العرة   ماراال  س�  م مول   ال ما 
رما�سان الأ�سا �س عد ا العس وا مع  عدد 
ال�سد   ورا  انس�مارو  ماراال    ال  سوعاوا  م
ة  مدير   مالر عد  مد  الدور   يار   ااجد  جمعة 
الدرا�سا ال�سمة والعرة والدور ع الدي  ة ر�س 

را ةون اخلارجوالن�سر وال�سو الدرا�سا س�
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مركز جمعة الماجد بدبي 
يعمل على حفظ وثائق زنجبار

 سري  س� ال�سد   ال
لر�س  الأول   ــــا ــن ال ــاد  ــم
 ــور عــــالــد ــارــ ــومــةــ
 س� رــــ�ــس  ة   ــ  الــديــ
ــا والــنــ�ــســر والــ�ــســوون  ــس ــدرا� ال
اخلـــارجــــــة والـــدــــــور ــ�ــســام 
 ــ�ــســ ـــ�ـــســـر ـــاــ ــسـ ــ�ـ ــداـ الـ
 ــ ــر ــا  ــ ــ ــ ــ واحلــ ـــ ــمـ الـ
 ــاريــ ــ  ـــــــــار   ــــــمــ  
ــــادل   ــــ  2013م210

  ال  عاونل ا ول ال�س رالن اان وجرال
 ةاحلدي انال  ا ومنا ورمرمو االو

 اة الوالأول اأهم ل�سعادة النا الدي ور عالد سواأو
 ارال  ال�سع اــرة  لأــــا   اع  ــااحلــ  ي  ــواأ
جمعة   مر ”ان   :الدي  ع الدور  ال   لول  دال  اريو
  وا�ساعدة  اال  ها    ار   م لعاون  م�سعد  ااجد 
  دى راأ اأر و “ ما    االو  ه 
واا  ار   امعاة وامالع  س�سا�وا  اد مر

ةنا�سا  وعاوا  ال
ما�سة  اجة   هنا ”ان  ار:  ومة  ر�س   ا وــال 

 ــ و ــــــاالـــو ــ حلــــ هــ
رية  لأن   انال  داأ
 ــــ ل  ــة  ــدـ ـــ الـ  ـــاحلـــ
 “ةسمر  ـــو ــالــــرــس 
ــــعــداد  ــ ا�ــس عــ ــ لـــلـــ هـ
لــــــعــاون مــ اــرــ  هــا 

الا
ما ال ود ار وير 
 ــا�ــســة واخلــدمــاون الــرــســو
 سالأر  سوين ال العامة 
ادارا  ا الران ع ا اوسو ومنا�سة   
  عاون  ااة   ول لمد  والأولة  السرورية   وااخل

الا اه
ما ال الدور ع الدي  ة �سعادة الأ�سا هارون 
 سادال والــــعــاون  والويس   العم ويــر  �سمان   ع
 عامل  نوا مالع  دريال  و ة ااا ناولو

 اعوما ي اا ا 
 ــنــالــو ــ ـــ ــسـ ــ مـــديـــر الأرـ ــ مـ ــ  ــد ــوـ ــ الـ ــ ــ ــا ال ــم 
ما   ةنالو اة  ومديرة   نالو  ا لارومديرة 

ار ماس عع رد او ال

 سري  س� ال�سد   ال
لر�س  الأول   ــــا ــن ال ــاد  ــم
 ــور عــــالــد ــارــ ــومــةــ
 س� رــــ�ــس   
ــا والــنــ�ــســر والــ�ــســوون  ــس ــدرا� ال
اخلـــارجــــــة والـــدــــــور ــ�ــســام 
 ــ�ــســ ـــ�ـــســـر ـــاــ ــسـ ــ�ـ ــداـ الـ
 ــ ــر ــا  ــ ــ ــ ــ واحلــ ـــ ــمـ الـ
 ــاريــ ــ  ـــــــــار   ــــــمــ  
ــــادل   ــــ  م

زنجبار

نائب رئيس حكومة زنجبار
يزور المركز 

ومة  لر�س  الأول   النا ماد   سري  س� ال�سد  ام 
 اري  اوال لاة  ااجد  جمعة   مر  ا يارة  ار 
الوير   و  اجدا جمعة   معا لا   ال  2013م22
 رمسوير و ال  س�عاون اال س� معال م سال
اوا والوا  ار وة النوس الع ونمة 
ة  الس رة   م ااجد  وا�سعرس جمعة   عرا  اا
 لو يةة اخلدار�س الأهوا ةة والعرمس�ال الدرا�سا
ةامارية اس ال�سروال سادال الا  عاونا الا

ما ام الس ولة  اأرجا ار واأ�سام و لا 
 وي  ال  نالو  اال  س� وار   اال دمة   ع
 واأع  العر  اخل منة   ع والسور   اوالو  الدرا�سا

 و  مالر  عما ل   م الرمنة  عمة     را رة 
 اسن ةالنادرة و اوا ع ا اوا س�
 سنر�سة والة العم ة عنة العاا س�  ما ا
ااجد  الس دعوة عا جمعة  الوير   ووج ةا   عةا

ار يارةل

 و  مالر  عما ل   م الرمنة  عمة     را رة 



8

    ـعــاالأر يـوم  ساـــا  ع�ســـرة  احلـــادية  ال�ســـــاعة    عـد 
 سال اور   د ااجد  جمعة   مر مر     2013-3-
ايد   ومر  اوال لاة  ااجد  جمعة   مر    س�ا
 واأ    ماراال  را  لناد  اال  ووال  درا�سال
 درا�سال ايد   مر  او  رم اأعمال   اا نا�سة 
 روعا راسد  والدور  ااجد  جمعة  ال�سد  سور   ووال

ايد مدير مر
 رم  س� ر�س   اس�الدا �سام  الدور  ا�سعرس 
 ع  جر  ال الأعمال  اور   اا    را  اوا
 ع العم روا�س او 4 عددها  وال اوا
رمما  13سرا دا م عما السوير الرم لا ومرورا 
 مال ةعاا  وم اا نال عال  اعم

مس�ال د العرال اوا ال وال دوال
 را  واج  ال  اسعوال  ع �سام  الدور   دو
�ساة   رم  اعم  جرال را   اومل  مرم  نااأ
 منة عا وا�سدال جودها ود سناعة ا اأر عا 
ةس�ة الاحل  رج  عاودها جمج ع د العماأع

وعرس الدا�سا لأجة الم ال ام ار ويرها 
 عل ااجد   اج  وه  مال  اعم   وا�سداما 
 اا  نل ااجد   اج  احلرار  دعل ااجد   اوج
 ةامال لمعاة  ااجد   اج  ال  مل ااجد   اج
 را ام  ال�سة  الأجة   وه  مالر لسوير  ااجد   اج
 مس�وال  العر  العا    امر  4 لـ  ا  اأو  عسا   هداا
  واحل مال اعم ع راا ه مو دري امو
 وال اوا مة لالدول  الدورا اأو م ل   ناأما
يعدها ار �سنويا ود ام الدورة العاسرة منا اخلم�س 

20133
 اوا س س الس الأمراع ا اس�سار الداواأ
وة  الوة   اسر�وال  وال  اسا  ا  الور  م
  م رمد ااع و سناعة الور ر سوو امعا
 م�سا  اوا�س عال دال سناعة الور  وس�وال
 ع و س الور س� و ال مال مرا م 

ويال سناعة ورة ورة والمس�نون الال
 ال  العا   امة   راا عس   ا السارة   دي  و
عم ا مر جمعة ااجد لاة والا م اة الوة 
 وم�سرو اا اأ مس ا وسوير ورمم ومة 

ا ماو العاال اوو ريا سا�

 درا�ساايد ل ر مرس� اجدد جمعة اال�س  ل عدو
   ال ه ال مال   ادرةا ع ووال
 وج اأو ة اأو ديل اأ اال اا ع ولم�سو و راا م
وسدد ع ا�سة م ير ال لأن الا ل�س نة واأسار 
 اس�دوا او اال ا  ااواأ را  عاونال ا
 هر ال�ساالأ س عاونو ران م رورد ورود الدج وا

هرالأ او ال اون س� مد ورالد
واأد جمعة ااجد ع دور ار  اا وا و  
 300  سمةالعا ا  ما واحلا ع واا وا 
 س�سا�وا جا  وم هنا س ال ال  سندو

سوار�ا ما واأاسا واأ�ر رى مالأ
 دل    س�  ال  م مرا  ل�س   را اأن   سوو
 اأ  ال  ال وو اخلدمة  اأ مان    ال اخلدمة 

الة اسد م ساأ ة العسد اأن سدد عو الال
 درا�سال ايد   مر مدير  اور     ل عد   دو
والو الدور راسد اأمد اروع ن سر ال�س �سان 
 ماراال را لناد س الأع�س الدولة الر�ر  ايد ا
  اال ع ااحل  ر�سال  ي ال ا النادوه
لأجال   دو  ال�سع  وروا  اوا والالد   العادا

رر�سالة ا ة مال
 اوا ه رم  را ا ام ود الا سادواأ
وال ا�سمر لأ م �سنة  اأس  ة جديدة وال�سر 

اال   ساه� م سول لمو

ترميم ٤٦٨ مخطوطة لمركز زايد للدراسات والبحوث

ترميم

ورشة إيبرو في مكتبة الذيد العامة
عالة  العامة  اليد  مة    ااجد  جمعة   مر  
 رم سعة  ر�س  وال دما   اا  ع الر�س   ويال
 اس  لو  وا سال  مد   االأ�س  را    وعاا

يد العامةة الر م 2013 1 يناير اال
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 مر   ااجد  جمعة  ال�سد   معا وسور  رعاية   
   ال�س يوم   لو  نل يوما   اوال لاة  ااجد  جمعة 
 اعالال  م عددا   سم  د  را مر    م   2013 مار�س 
 د ناو ا ةالن اساة عارة ع اسرة عنوان 
 الدرا�سا  س�    اال  ال�س  سال مد   يالع عد 
ال�سعة   انا ومعرس   د دية   العمرا  اال ادارة 
السدار   و  و  ويال اأم   م  سورنا �سعد   اأ�سل
 الو   مورال  اوا  الن لمر وهو ا راعة  اديد 
 االأ�س :األ م ويرال اا ا عوا الراه الوا العر
الدور عد الا�س عودة اراه  �سنة  الدارة العامة 

مان ع م�س  ة ونراعة م سرو�
 اأ�سل ال�سعة   انا معرس   اا  اعالال  داأ
 م س عدداعرا سم وياأم ال م سورنا راهد اسع�
ة   ماراال ا دولة  �سر   ال السناعا احلرة  اأسر 
اأسار الن وال ا�ساد  الة الماراة ع راعة   الر
 سناعاال  م  ال  داا   العة  اماا   م  احلر
 سوروال نةدوا ودوا ةوا ةوال ساحل ةا
 نوا وال�س ولواحلا نوا وال�سرود وا ةراوا

 الأدوا م ها الو ةوا
عد   االأ�س  األ    سرااا اعة   ا  ما  وا
 ناو ا ةالن عنوان سرةا ال�س سال مد يالع
 ةالن  ة عاري ة  اأولا  ااور   م ا عدد  ا   ر
 واأه ة ن ال�سماوية وال�س ال  ةوالن مارادولة ال  ةالن
الأمال   ا الساة   العر  الأد   والنة   الن  سا
ال�سعة اخلاسة النة وعمارة  ال�سع  د ااسر 
 رس�ا  موال  الأو  ناال مواد     م  ناال  وااأ  ع
 ر جا ا ريدا  ناادية لا الوال ناومواد ال
 او  اال�س  ناوال  او  سال  ناوال  ناال

 ما  ا  نا ال�سع و
ا�سعراس   راها عودة   ا�سال عد  الدور   االأ�س وام 
لاة  ااجد  جمعة   مر  ع  رامو سدر   ال  ا سول 
 :العر  الو   المور   اوا  الن راعة  عنوان   اوال

ويرال اا اعوا الراه الوا
عد ل ع ال�سد جمعة ااجد ع احلسور السادة ود 
 اال  وال  مر الر  وس  واال  ها    الأ�ساة 
امعة المارا وجود  ها اال وع راأ�س الدور عد 
 نل الدولة  ة   ال�س اة  العام   الأم ايد   الوها

را ل  ويرها جرى ال سناس الأع رو
و الدور عد الوها ايد ع جود ال�سد جمعة ااجد 
اأمام احلسور عس  وا�سعرس   الا الأا  ها   دع 
 العا  ااأ    سا�ل  سر�و  را ا     ال  ااال
لعس   اجوا  ويرو  األ  00  م  اأ      العر
وااا  لنا�س  و�سا  اسادية   ام النادرة   واالأ

 مانس الأاأر
 سوالعار  سرياا  ر ااجد  جمعة  ال�سد  وام 
 سور مل اال م س� و ما جرى اداس� لووا

 لوا 

 يوم النخيل

يوم النخيل

 ما  ا  نا ال�سع و

املح��سر عبد العزيز ال�سحياملولف يوقع الكت�ب

�سعيد املن�سوري ي�سر جلمعة امل�جد عن املنت�ت ال�سعفية
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إهداءات

 مر  هداا   اأو   ووال  اول  نالو  را ام 
 عددا م 4  نوعةا الدوريا موعة م اجدجمعة ا
2 دورية ام �س الدوريا الأ�سا ع دروي�س اأمد عمران 

نالو را والدرا�سا وال س� س�ر
وام �س الدوريا م  ار الأ�سا عماد سا ر�س 
 نالو  را وسر   اجدا جمعة   ر النة  اعاة   س�
ة  ممة  اساة   ي�س  الــ  ــدا اله  ع  ووال  اول
 ا  س اأعداد ال  عدد عناوينا 000 عنوان   الدوريا

 سدر عنوان األ م ا اأمن اة لادورية م األ 00
نال  1م4 سدورها م واري وو ماراال 

 ال�سرا العر والأ�س  داة عا الدوريا مسوا
 اس�ال الر   الو�س  العر العــم   العر  الو
الوالة   ةالدول ل�سوون  الأردن   ــرارالــ  الأ ل�سان   داال
 سريةوالأ�سرة الع ر العاوال والعر ريةة الاة لالدول

هاو الأ�سرة و هرة اخل

مهرجان الكتاب المستعمل بالشارقة
اا م مداأ الام  او�س�سا الاة ودعما لر�سالة 
مدينة ال�سارة لدما ال�ساة دم مر جمعة ااجد لاة 
اخلام�س   عمس�ا  اال رجان  دعما   ا  األ  2  اوال

201331 معةا اأعمال ا ال
 ال  د    عمس�ا  اال لرة  امدادا   ال ها   وجا
 م امور   اع  م  اأع وما   200 عام     را داأها 
الرة وا�سمرار ال ال من ل احل ا�سعدادا لرار 

ال م لال ع�سرا ا ما جرى جمع سو  ةرال
 دع  ير ااجد ال�سجمعة ا دم مرة ينا�سا و
 ال  ال اأن  ويود   س�سا�ومو اأراد   م  ةالن الرة   ه
عوا ا جرى وجا ا ريا الس ا�سارة  ها 
 سن� اأن  وياأم اوجوال س الأهدا� مي رجان الا

د  رجانامة ال رواأ السة ورال
وام  ار الأ�سا اأور الاهر �س ال �سوول 
عد   االأ�س  رجانا    وال والعرس   سع�وال  رال نة 

سر دروي�سالنا

 عم    او  ةراال واة   الع �سر  مداأ   م اا 
  هداا  وسمة اأالعا م منة اة ااالأ�س ام اخل
 لو سةا اخلام ة مس� 1 وا ا 1عنوان3
عنوان   00  هداا   واأ  م  عاال اجة  الأ�ساة   ادر
اة والااجد لجمعة ا ر ام ة مس� 00 وا

والرا�سة   ال لارة  الر  دار  مو�س�سة   ام ما 
 ا 4 عنوان1 هداا مانع  ةالد وه اا الأ�سسال

مرة لس� 3131 وا
 س عرلن ةادرة الال ه در ل ا را  ناوا
مة  عمة     م موعاا  وي ما وااة   ال معاة 
 ان ممة  اساة  اعارها   الع وة   ال وممة 

امر

المركز الوطني للوثائق والبحوث يهدي المركز أكثر من ٦ اآلف دورية

إهداء مكتبات إماراتية للمركز 

 العمرا ادارة الا اة والااجد لجمعة ا مر سار
دية د الال وم اة العرة  العاسر م مار�س 2013م 
 مر السور لرياسا الاة نة د ال�سا ندوة عمة 
  ةوالأد الاة   س�سا�وا  م اا   سسم جمع
وااة   الا ها     ااوال  ااخل  م ل�سادة   الدولة
 ال ان ورجم  م ر ع ار ع عرسة لرال

مدار�س الدولة  اا اأمنا م
وسم دوة يوم اة العرة م�س اأورا عم ر�سة خلم�سة 
 س� س�ر ا س عماد اأ�سل ا ة الأوالور سساا
 د  اوال لاة  ااجد  النة ر جمعة  واعاة  الويد 
اأما   سعارا   وا�سارة   اا  راا    را دور  عنوان 
 نال ادير  الو�س  مد  راسد   اأ�سل   الاة  الورة 
 م�سرو ة ع عنوان ال�سارة  اة  دود  �سرو مادرة 
 سال مد يدالعع اأ�سة لالة الالور دود  ةا
 اا عنوان   العمرا  اال ادارة     اري  ا  ال�س
 اأ�سل  عةة الرااأما الور سورو ا :مس�ال العا 
وارة    مدر�سة   ام اأول    موج  سمن  وي�س  ا اأمد 
 دماة وولال واا  عنوان ماراال عة والال
وموارد ال اأما الورة اخلام�سة عنوان اة العرة واأهمة 
الا األا الأ�ساة امة م�س ال�سويد م�س�سار ال�سوون 
مانع سرية�ة النموير والد لم  سدس�سة را�مو  ةاال

االحتفال بيوم المكتبة العربية
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محاضرات

لاة  ااجد  جمعة   مر  ساا�س
 ال اال اد اعال سم اوال
يم �س الا الون ال�ساعر الدور 
وراة  وارية  ج�سة     ا  اس
  نا�سة     ال  لو  سعرية
يوم   لو  مس�ل العاة  اور  جاة 
 را ر  م   2013 اير   13  عاالأر

 د 
دم ال�ساعرة سة ا الدور 

سا ا ال�سان وا�سعرس ريا الولة مع وسا 
 ا اأمام   وو  ار    دسال وعا   سعر�
اأن     جمةوال ال�سعر   ا  و  ةوالعم الدرا�سة   ا
اأيام  اأ�سد الدور ساد م الرة    سعر�ال لا س�
ا احلوار   سعرية ةسعد وو ااري  ورادل درا�س
ا الجمة ال�سعرية ال ر ا الدور سا راأ لمور 
سعوريا   س  م  اع  و  جا ال�سعر   روا  م ام
العمة وراأ النس  اأن ي سا م معا وا لأماة  دون 

عاا ا ورمل ل ال
اأراس ال�سعر   ع لا  ال وجسو� ع اس ورالد واأجا
 ا وا نو ال�سعر العر  ارنو اريو ال
   ماج�سل  درا�س عند     س  داأ  ال  ندال ال�سعر 
الند واأ اأ م رجمة سعرية ل�سعرا هنود ومن اور 
 سعر س ةرا ورما من  اال ة الاا سا

نس  امور   اأ مجما  لاور 
 سعر م

و �سوال ع والد ال�ساعر ال يعد اأول 
 امعةا  م العرة  ايرة     ري
واأن  �سما   س�  م  جا  ع  د
 ل اة  �سة   اأ  اس الدور 
 ووالد ال�سعرا ووا عا ا رو
ال�سعر   م وار     ل  يال  والواأ
ا�سة    اأن   و  والع والاة 
 عر رال ا عا  جمة ود الوا د عال�سعر اأ
 ع   ه ال  س�ا�سواأ  ل م�ساعر م م ع

معا ع
 عام  مرة  وادة  ل�سسة  العاة  ون جاة اور 
م  امعة ويع الدور سا ا اأول امارا واأول 
عر ي ا الر العا وهو ساعر ل 13 ديواا العرة 
 م موعا ع�سر ل ل�سعر   ج م وهو  الية  وديواان 
ال�سعر العر اعاسر مجمة ا الية والع�س ول عدد 
 ومن اا اخلم�س و عوما ير يةة النالأد ال م
 رجمة ال�سعر والعمال�سعر و  اال ا اة ل�ساا
 م ا ي سا�ال اهوير الة ونمل ل  ل م
ويدعو  يناها  اور  ان   ال وال�سم  واة  ال�ساة   
   ندال اال مدينة  ةاا د  امو�س الا

2013 مايو

االحتفاء بالشاعر المترجم الدكتور شهاب غانم لفوزه بجائزة طاغور للسالم

مخطوطات أرخبيل الماليو

لاة  ااجد  جمعة   مر  ساا�س
 ال اال اد اعال سم اوال
يم �س الا الون ال�ساعر الدور 
وراة  وارية  ج�سة     ا  اس
  نا�سة     ال  لو  سعرية
يوم   لو  مس�ل العاة  اور  جاة 
 را ر  م   

ال�سمة  الرم  م اامعة  الدور  عد  دم 
 او عنوان  اسرة   2013-2-2  اري االية 
 اوا  ل النة   ال�سما ا  ا�سعرس   يوا  اأر
 اسوعاومو  ااري  ع  و  اجمال  م     وما 
اورة  ة   احلرم وعا   واأعدادها  اوالواأ

امن ارا سوعر يالا

لماذا نقرأ ؟
لة  راأ  اا  اسرة   ا سة  الأ�ساة   دم
 سم  د وان    عة  مدر�سة    الاأ�س�سة  ارة 
  سر� ا سعار  ةدر�سا امل اال والأ�س
اأعا ورسة راة جرى ا راة   ةال  م اع ل

2013-3-13 اري لو اس�سة ومنا
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معرض شكرا لكم في 
مركز برجمان للتسوق

 ال�سمو ال�س سا ااأ ال را لس ادرةم م اع
 ا  راالو �س  ر�س  الدولة  ر�س   ا راسد    مد 
 مو ر مارةال  ولعة لرى ال�ساة النا�س د
 اوال لاة  ااجد  جمعة   مر اأام   ةالأ�سا�س  اخلدما
مد   ال�س لسور  معرسا   سو�ل رجمان   مر  م العاون 
 رى مموعة اأ ة اساال اال رم هسد وهو يرا ا
 ول مرا   سان�د الاا الاة ه سد� سورال

نواا م عامو ام ولرية والع�س ودرا�س اسو
سور   س� اعمد   ا عد  النان  اعرس     سار ما 
ل�س مد  راسد واأال الري اللو  واد 

عددةدام األوان موا�س
 عمالل الادة احلمة  ورعاية   د دعو  ال اادرة   وه
 ع دلو  ةة راسا�ة اة ول مة م و سونو

مارادولة ال لا سو ال ساروى احلس�ا
 سدرا  مد ا ال�سي ال�سنوية ال ادراا وما ه
وال   الال ول  المارة ال اأدا ع رجمة 
ال�سان  سان   عوا  ماراال ور  دمة     سمو�  ااا
 ر ادرةر مس� ارا اله و معا ورو ع مامواله

 وادمون اوي نون الوي يالرجال ال سن الأم ال

مارادولة ال لا سو ال ساروى احلس�ا

معارض

12

 م موعة  عرس   اوال لاة  ااجد  جمعة   مر ام 
وا السا الاة  ا د ع هام�س معرس 
 ال  د  ا اعرة   واأ�س  سم  الرا  واال  اال

 2013 س 14 مار�س�يوم اخلم اأعمال ا
  سوسا   ساال  سوعامو    ساعروا  نوعو
 واال م رال ا�سرن الال  سر�ا ال ساال اأد
 اأد  او  هـ4 الر�س   ل احلمة  الأسة    الدرية 
 هـ مان الع  س�ام لعالأ ري وس�  اماحل
 هاو 43هـ   سسول  ساال  اأد    ساالر  او
 م اأ  ساال س� م ا سعل رس اعر ل

 و راا اأدرار س� م العر را  عاما م�س
ااموري  س� 1م م0  مداأ وا لامواأ ساال

عرس  الالة  الدورة   اعال   ااجد  جمعة   مر  سار
 مر  2013 24 يناير  مرا�س ال ال مان الدوع
ال�س ايد لمورا واعارس  جامعة عمان واس ا 
  لا سمنة وة واأجنمة وا1 دولة عر سر م� 120 دار

 الالأ ة ورية والأدال العناوي   ال
 سدرما اأ مو ديدة ما سداراا رة ام�سار 
 ال  اوال الاة   اا العمة   و  عناوي  104  الوال
 ال  را اأار  العمة   و  0  ا اأعدادها   سو

عددا 4 ا سو

مخطوطات القضاء في أسبوع المعرفة بمحاكم دبي

معرض عجمان الثالث للكتاب

 و راا اأدرار س� م العر را  عاما م�س
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مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري 
تبحث التعاون في مجال المعارض

 ارم  يو�س را�سة   اعالل  د مو�س�سة   م ود  ام 
 اري  اوال لاة  ااجد  جمعة   ر يارة  ال�سرال 
  ااجد  جمعة   مر م�سارة  �ساأن   ال  201332
 سم  ارا رمسان  سر    ال�سمة  الاة  معرس 

الأمدينة مده�س ل اعالو د س رجانم
 س� س�ر س س�ور اأر الداد الال الوا�س  انو
 س� س�ر ة اس ةام والأ�سعالعامة وال  االع
 العامة اول العم�سو اهرور الاأ اوالأ�س نالو اال
واأدى ار ا�سعداد لعاون م مو�س�سة د لعالا �سما 

ةساا ال�سنوا  امع اسا� اعاو مرواأن ل
 ع الار  الود   ا اعددة   را اأ�سام    جولة   و

 اري   رادة   اسس معرس  الدامة:   را معارس 
 اس منومعر مرة الا  ماراس الومعر ماراال
 را الا ورة  الود ع ر دمة   وو  الن

سا�ال اال 

 اري   رادة   اسس معرس  الدامة:   را معارس 

13

معارض

ملتقى اللغة العربية السادس في مركز 
وزارة الثقافة بأم القيوين

 م  اال وياأم ال مر اجد مجمعة ا عاون مر
العمة   ويال اأم  منة  �سارة  ال�ساد�س  العرة  الة 
وجمعة ماية الة العرة وري لة الساد دية د وا�س 
     ماراال  اواأدي  ةال�سار الأ�سرة  ل�سوون   الأع
 العر اخل سةا الو ع وس يعر رة ام�سار
اأسال   ع و عام األ  م اأ  ة منمن�سو اوو
  و  اعرس   سوي  ة اة   ارو ة  هند�سة 

اعا سر  اسعو ديسعر ا  اسعاو
جمعة   مر   العامة   االع م�سوول   اهرال اأور  وال 
 ع سوال الا ا الدرجة الأو دس يعرن ااجد: ”اا
 ال اة والاال اا ةسة الس اعر ةة العرال
 العر اريال م  انل ي�س س جعراوا�س رسدرها اي
 م س� ا را اني ال اوا سور ع سعر ع

“والأ سعو�ة ل رةا
   يعن ااجد  جمعة   مر  سا� اأن   ا  اهرال واأسار 
 يعو اأهداا  ودمة  العرة  الة  اسة  عناية   م
 و�سع يال ارها ليو ال ل اخلدما ا مام
 وعاوم اوة ومالع  م ااما  ادة مال�س
 واو  وم  ا عنوان   األ  30  وا  ع  مي�س  
 ةسة اأو 1 األ م واأ او سورةم 2 األ0

مال مر وة عع

ال�سارة  مدر�سة    راا  معرسا  ااجد  جمعة   مر  
اخلاسة ول يوم -10 يناير  2013سم اعرس موعة 
 ماراال    عوال  ريةال واحلاة   ادال ام  سور   م
  الدري�سة  والة  الة   م  اع اعرس   ول  اد

در�سةا

معرض تراثي في مدرسة الشارقة الخاصة



14

زيارات خارجية

ادة   وليال اديد  العام   سنال والر   رو ال�سد  ام 
جمعة   ر يارة   2013 30يناير   عاالأر يوم   د الأمرية 
 لو اجدد جمعة اال�س ال ال اة والااجد لا
  ةاال  االع  مع او ام عم ما�س نا�سة 
 د الأمرية  النسة    العاون   و�س واأمريا   ماراال
وار ول العا السادية سة ال�سد جمعة ااجد 

د سادس ال�س ا�ر
 را  اأرجا   ولة   سال ااجد  جمعة  ال�سد   ورا
 وال را ا ة الار�سة الا ع ا  عددةا

عنوان 12 األ م اأ ا اعدد عناوين سي
 مالر عما لا سوما و منة الة رعم ع ما ا
 وي ا  سع�  وع سويرال اأجة    وير م را  
مة ار ا مة رمة وان ل وة  اا اخلاسة 

ريوا اوالأد ماعا لمن 0 م اأ را  ال
ولد اأدى النس اعا ال ار واماا و اية 
 ا  سال  سنال  هداا ااجد  جمعة  ال�سد  ام   اال

امان ل ا جماام ماخل ااعر

ام الو�سور ال �س  وا ولية ايرة ال�سوداة 
والود ارا يوم الأد  2012210يارة ر جمعة ااجد 
 را ر�س  ااجد  ال لا معا جمعة   اوال لاة 
     اوالر  عال  دع  س� الار  الود   م  معال  و
رة   ع  ال�سودا  سال ااجد  جمعة   واأ  ال�سودان

دار�سا  ة ال�سوداواأعداد ال يةة اخلدار�س الأها
 وال عدمة ال  اجدود جمعة اج الوا م دورو
 يا ادة الأالأ�سا م يع ما واأن الواس� مالع
   الع   ادة  العرة   ماراال جامعة    �س  در د  وان 
الة م13-1 م وا�س را�سة جامعة اخلروم ووارة 

ال�سودان  عال
 اال دما ا عل ا رسام ا�اأ  جولة ل و
  وجد   ال  المو  ع  وو  راجا  ا الوسول   رو

 رم    را رة   مو  سرها�  ال  اوالأ  را
 او  ع ايرة  ولية   واا  ا واأسار   اوا
الراة   اراال   الدور رواية    ساسو مل اجة 

س�ها الرة مريرة ال�سوداعد ا ال

القنصل األمريكي العام

والي الجزيرة السودانية 

ريوا اوالأد ماعا لمن  م اأ را  ال

القنصل األمريكي العام

 رم    را رة   مو  سرها�  ال  اوالأ  را

والي الجزيرة السودانية 

وفد من مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم 

 ر يارة  موم  ال  راسد    مد  مو�س�سة   م ود  ام 
جمعة ااجد لاة والا د يوم الأد 201321 مون 
 ةاال  ا-الن�سر ادارة  مدير   ال�سعا  ع ال�ساعر   م
 نال  الدع ادارة  مدير   راها مد   راها وال�ساعر 

س�سة�وا الدا دال س� س�ر ماال مد �ساواأ
 س� ر�س   ا سة  ال�ساعرة  اولة    الود   را
ا   ا  مانع اأمد  واند�س   را  نالو  اال

الأجة   داأ  وي ال  را   مالر  ا  د عالو
 سويرهاو واخلرا منة الة رعم  رورها ا ال

 ةس مدرااأ ا روا وي ةواأج
 سم سر معوا اوا�س ال ودعام�س  دول الوو
 اوا  ساسوو را ا ومي ال ة احللعم
 ا وا عوو عةمة اوال�س احل اجراوا ةاريال

دمةسور مع ا رج امن
 اجد عد جمعة اس الو�ر ر ال�سعاس يارةاية ال و
جود  احلا ع الا ال�سا ووعد الود رار اليارة 

اعالال ن�سو ادراادل او
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وفد من عمادة شؤون المكتبات بجامعة اإلمارات 
يوم   اوال لاة  ااجد  جمعة   مر  ا يارة  ادة  العرة   ماراال امعة  اامعة   اا عمادة   م ود  ام 
ةرال    م وال�سادة   منةوالر اللوة  الأرسة     را رة   ع  ل  لو  201322  نال

وون الود م 14 موا م جم اأ�سام اا اامعة را�سة امة �سعد الاهر ر�سة ما اام وعسوية س مو�س ر�س 
هر�سة ووال سنال س� م اهر ال�سريوال ال�سام�س ومر ةا اخلدما س� سة�ر  ومارى وماعا انولوج س�
 ال  را اللوة  الأرسة  م�سوول  عمان  اأمد  واند�س   ةنال اعاة   س� ر�س   اس الأ�سا عماد  الود  ا�سال    انو

 العم  س�  ع  عواأ  مالر  عما   سة  ولة   را
 اوالو  ال سوير     را ورها   ال والأجة   هنا
ةن اأراس   ا  روا  وي واأجة   واخلرا
ال     ااخل ادل  الود   م  اس عماد   االأ�س  ا ما 
 ا ام مار دامال ا�س  ساسوو سنر�سة والال
 اجد وجمعة ا مر  ر�سةال  عةمة االأ د عالو وا
جمعة  موعة     وماعا نولوجا   س�  ور  ال  اأور ام 
عنوان  األ  30  ع عناوينا  يد   ال  م  وياو  اجدا

وفد محكمي جائزة البردة 
ام موعة م اخلا وار اليرا يارة ر جمعة ااجد لاة والا ع هام�س م�سار   جاة 
الدة ود اسم اموعة ع اخلا اأم �س وار مد ا واأ�سا انمنما والا  الرة اأردس رد 

ل ال سا ما سار وع اس�ا
الرة  اأهمة    واوا   اجدا جمعة   معا الود   وال
الار�سة  اة    لود  جولة   و  يراال  اال    واخل
 ر�سوما اد ار�س  اةسور احل ال ال�ساهنام وا عو
 س� و ار�سال نال داال روا م عو ةجم ارو
اوا و الود مول  ا اأمام ا ال والرة 
  رة ار د عالو وا ةسالأ اوا  هوال

اووا منة الة رعم
 ارة عاجد هدية عد جمعة اس�د لدم الو يارةاية ال و
ا�سمرار   نو  ل  ع الود  وسر   ةرا لية  ة  لوة 

ةار�سة الاوال العر دمة اخل  عاونال

زيارات خارجية

والنون  لاة   د هة  سسا   ال اولة   سم
   ع  د   الاة   س�سا�وا  ع  ل وا 
من  أربع�  من  مكون  ود  ام   ادم  ال  اخلدما ومعرة 
 نيوم ال اة والال موظفيها يارة مر جمعة ااجد 
 ةال م�س�سار   ا�سال  س الدور  را�سة   201334

ول اأ�س رور اي ال د يعد الراا الووه

هيئة دبي للثقافة والفنون تطلع موظفيها على معالم المركز هيئة دبي للثقافة والفنون تطلع موظفيها على معالم المركز 

 العم  س�  ع  عواأ  مالر  عما   سة  ولة   را
 اوالو  ال سوير     را ورها   ال والأجة   هنا
ةن اأراس   ا  روا  وي واأجة   واخلرا
ال     ااخل ادل  الود   م  اس عماد   االأ�س  ا ما 
 ا ام مار دامال ا�س  ساسوو سنر�سة والال
 اجد وجمعة ا مر  ر�سةال  عةمة االأ د عالو وا
جمعة  موعة     وماعا نولوجا   س�  ور  ال  اأور ام 
عنوان  األ  

الرة  اأهمة    واوا   اجدا جمعة   معا الود   وال
الار�سة  اة    لود  جولة   و  يراال  اال    واخل
 ر�سوما اد ار�س  اةسور احل ال ال�ساهنام وا عو
 س� و ار�سال نال داال روا م عو ةجم ارو
اوا و الود مول  ا اأمام ا ال والرة 
  رة ار د عالو وا ةسالأ اوا  هوال

 ارة عاجد هدية عد جمعة اس�د لدم الو يارةاية ال و
ا�سمرار   نو  ل  ع الود  وسر   ةرا لية  ة  لوة 
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زيارات

 جام مام وا العا رد المد عاأ
  س�ال اداد واأ�س  رهان الدي

اامعة العراة 2013-2-12

16

�س جمورية   المارا رو اير 
2013-2-3

ا مد الو وعا الين م ادارة نمة 
2013-3-2 ندريةس�ة الم  واردا

النس العام  د لدولة الو رومولو اأورو 
2013-1-22

الأم عا�س  ع  اي م الأ�سرة اة 
2013-1-2 ةالأرد

 س� س�ر مد جراداأ  مد ورالد
العوم ال�سمة امعة اأدرار اار 

2013-3-2

الدور ي العادي اأو سرة   الة 
العية م مسر 2013-1-22

عمان ا�ساو م جمورية ار�سان 
2013-1-2 ال�سا
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2013-2-10 ود معسع� ماراال�ساعر ال

زيارات

الاس اأمد الرين ر�س امة ااة 
والاس د احلمام ر�س امة الارية 

الأو الدمام 2012-1-13

 ا ان اأمعد ود ا د اماأمون ع
2013-3-13 مال سرمو م

ووم ادو م�ساعد ا لمعة الااة 
 م مس�ال اريال  ةاوم ووير العل

2013-2-1 اناال

ل العد اة و�سة ة الدا والعوم 
2013-1-1 س�و - نارة - جامعة اسا�ال

ال�س اأمد دا واأمد دلة ومد  عال 
2013-1-1  م

17

الدور مد ارو لواد ا�س�سار جراة 
2013-2- ندال اموم م سااأع

�سعد  عمان ان مدير ادارة سوون 
اا  ديوان ال ال�سا عمان 

2013-3-2 راد اوالو
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زيارات

 وير سوي�سرا لور� وعمدة مدينة مو
2013-1-1 مريام وجو

الدور مس سر دو عمد ة العوم 
ال�سمة و�س ر جامعة اأورا ال�سمة 

2013-2-20

لا  سوي وامال  سوي م جامعة 
اة  اار 2013-1-20

اد الا  �س الا الون العاون 
م مو�س�سة مد  راسد ال موم وا 

اراه ادم 2013-3-20

18

اس ايد مدير عام مر مد  راسد 
2013-1-21 ساراحل سوال

اأو اه عد الر م ا�س�سار و اة 
الرية  ال�سودان 2013-1-20

 س� الدي ع ون مم د عراو
م ماس ود هدى النعم وع�س اأمد 

2013-2- اوالع

عم عمران يو�س عدو م مدار�س اأادة 
الرواد الدولة عمان - الأردن 2013-2-10
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زيارات

2013-1-2 ةالدول مدر�سة د  د مو

 اد دارةسو اع مد ال د اور عالد
ا الأد وعسو دري�س رياسا  جامعة 

ا ال�سعودية 2013-1-22

19

ود ة مدر�سة اليرا  راأ�س اخلمة 
2013-2-2

د يةة اخلدر�سة الأها  دو
2013-1-2 

  مدادوو اجامعة م�س و عمامة م العري
عمر  م جامعة وهران اار 2013-1-2

ود الا مدر�سة الا  الة
2013-3-12 

ود  مدر�سة العان الة 2013-3-13  ماراال  ةامعة الأمريا وناة ال  دو
را�سة د  عد الوها ود. ماجد دللعة 2013-3-14
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خزانة آل الفخري الموصلي

رل الاأ�سرة ا
م الأ�سر اوسة العرية اأس وسر �س ا د جورها 
 ةاة والماعاة الجاحل  ااا مول ةناحل�س ال�سادا ا

 نونوال داوم والالع اماماه عر
م اأسر رجالا عمدها ر الدي ا الأعرج  1132هـ-
 سا�ال�سعر وال واه ةة والنوم العالع  ر دو 1م1
 ع  سرواأ  ةوال والار�سة  العرة  وعوم   وال  سروال

وموالع داال عنايةما لووج د اوع ي ة ولدير
رال ي

ال وى احلنة  اوس من عام   ولد �سنة 1112هـ ووج
1143هـ  وا ان عاا الوى ورموها واأ�سرارها ول ا 
ا  ي�سم اوى اس ي واأ عدة عوم ول معرة 
 وي ةة والالعر وال ا والر رلوالأ�س ال

 احلن وال اال المو ع
رال د اع

�ساأ عد ا  اوس واأ ع م�سايا وس عما يرا 
 ا س� دمة احلا سوا ولنول واعنون ا سو
  سناا  درا ووال سا داد ا سوادر ا 
 ول اأ�سعد   نا  و 11هـ او  ا  سا�ال ديوان   ا سار 
الدا سار مسد   ع  واأ  ةو  س�و  الدي  ر 
 سري�  :المو  وم  لوال والر   ديا   سعر   ول  النا�س
 11هـ2 �سنة   من  ر  عامل  الأ  سري�  سر    دراال
 عامل  رلالأ�س     السة   سر   الرية   و�سوا
 العام الدي ا ر�سالة سر ةسال ة العم  ور�سالة
وسر �سري الأ ل اأيسا واسة ع سر اس  الة 
 سعر وديوان   اأد  موو  دةال سدة   سرو  نمل

ةال ةال   العرا اري وهو سا� اريو
عة مولا الأ�سرة

 سرو اال اأن ة اوال ال  العة مو س�
 ع  ي ما  وها   الع ها    �سا     ع وواس 
 سو اما   ه  ا  رةاأا العسور   م احلة     المو
 ا ول سالن س عواو اع اأو اس سرو
 ا ماوم ةال  د مني�س  ا ماوا ر�سالة   ا  وماعا
 ي�س ر را  ةمدر�س ا او ة ماألال عا 

 مرا   وم عند العرالع اري دما يما معررا
 م  داولةا  وال الدري�س  لنا جوا ع عة   س�وي

اا
رل الة اا

 الأ�سرة مة ة  مواس ة �ساه  وينا 
 اوا ر الدي ددها ال�سعم دءاً م رادهااأ ا معوجمع
سورها  لمراأة  وان   ريو  ادواأ  اأولد  م  عد  اأ  
 ل  الأ�سرة ه سا� سع ساهم� اال الن�سا  ودورها
الن�سا وجم اوا ومن ع�سو اون ا ير ع عس 
 1م21-سنة 1241هـ� اري ام  ةااخل ه او
 سوال  ا ة مس� ا عر م ون الا واأ�سما

 ان ون وماما ي ع  سان�ال ع
عسا  اأن  الأ�سرة   او  ع اة  ادير   وم
    اأام  وم  ومعما   اع وعا   و
 الن�س ودا  الما  معرة اهمام  من ووعة 
  الأ ر الدي احل�سن م  عا العوم الة 

ويةوال
ر�س وا اة 

عا�س   ــاــمــو  ندس�الن ــاــســر  اأ�ــســامــة  الــــــر�ــس   ــ اأـ
عسا   اوا  م وممة  ادرة  موعة   سوي  ال�سامرا
اوجودة   امال  ومع  ريل وعسا   الأ�سرة  ه لأعــم 
 وه 110هـ-123هـ   عام   مورة   اوا اهرية   ع
�س جوا ممة  واأ�س�س مة مسسة   ويل مدة وية 
 اماأع  مامااه ــل   م  سمول الاة   االن�سا  م
الن   وه  ة  سموا   عنواا   322  ع اخلاة   وو

خزانة آل الفخري الموصلي
المحفوظة في المركز الوطني للمخطوطات ببغداد
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خزانة آل الفخري الموصلي

 اودار ا  ةو
الا  االا  عد  العراة 
 من  الــ�ــســرعــ  ـــالـــ�ـــســـرا
 م  انماال  سمن
 سن  وع  ساا الرن 
 ـــســـدر عــر�ــس وــا الــــ هـ
 اــــان لــــرــ مــو�ــســ�ــســة ال
العام    لندن     مس�ال

س2  2012م
من العم  الر�س

 ع اــــــر�ــســان  ــار  ــسـ �ـ
الر�س   سن   منة 

س  ر عنوان او وا�س مول ورجم عد وا 
اأول   م الأ�سر  عس  اا�س     مدةعا  راجوا اسادر   م
 سما  لوا  ومن  اال وى   م  س ور   وا
 وا�س ن وجدا من راو�سنة ال األال سول و�سوال واالأ

دادوا اخل وو ان الن�سو�سنة وم النا�س
الساة ا وس الن�سة اا ا ريدة وادرة  وما ها 
 اراو  او  سروو  اع  م  سمن وما  ها   ع
 و وا اس ع  دوا اأو اوم و�سماعا
ر او  اة وا�سا وعدد الأ�سر م احلا اسادر 
واراج ال ر اول والعنوان ور ما اا ان  ا 
اأو دون  �س اور م معوما و�س لا جرى 
 سا�و لمو م موالأع عناويمة لم اسا� ر�سويد ال

وا مدن واأوارى لواأ وم
اأمة ع وا اة

 ادرال د اع  لع احل�سنا ا روالأ ا1- اأدل اخل
 ع ر الن ع واسال  ا وهو 10هـ2  اال�س
 اأ ل سمة وونال ي�سم ر لا ا ع  مدواع سول
م عنوان وسم ر�سوما ة ل الن ع ال�سم موة 
 ال ودا  11هـ  �سنة   سوا عمان     ادرال ر  ا 

13122 ر 112  ة ويس� ار انوم
  الأ�سود   الدي  ع    حل�س  اسا  سر    اال  -2
102هـ وهو سر ع اسا  النو واسا لمام اسر 
 وام�سة اأ  د جعو هـ01  رد اد ال�سع  الدي
 مد ن ونا ع�سو ا�س ةو اأول و سس احلواع ع

31331 ر 12  رس الاو
 الدر  ا  عد   سماع�ا    وان حل�سال سرة   -3

21

 هم  ع احلس    ة  ر�سالة   وه  12هـ ا  ان 
ن�س  الندية  الاوى   م  جا ما  ا   سر نة   اأ المام 

4312 ر 3  12هـ سنة�  سووا
 ا      اأم مد  الران   م�س   الان  ان   -4
 ع  لوا را  1203هـ     سوا  اخل  عروا  العمر
وا   10هـ �سنة  منا   ر  ةاو اأ�سام  وة  مدمة 
 م جرج�س مد   ا عمر  الادر  عد   م   احلا

3122 ر 14  سنة 1221هـ� اأم
 اأ   لرمسان   احل�سا   الرا�سة   لأه اخلسة     -
 ع عو سر وهو 10هـ2 ا ان ادرال رهريرة ا
 سر 1031هـ وهو  العام  الدي  ال  سة احل�سا ر�سالة
و ر ع الأس  مدمة وع�سرة اأوا ر م سرا 
يدو   دمةم  واري   اهااأ  امن اأرى   س� ويوجد   10هـ2
اأا الن�سة الأة م الا سم جداول ور�سوما وسة 
 ر 104  سنة 1210هـ� نداأ ا ع  عد ا يو�س 

2312
 مد احل�ساأ  در د ارعون لع ر اا  ر�سالة -
اأاد الرد110  هـ وه ر�سالة  ما  ع ا�سم رعون 
 12هـ0 مد العمر ا ا الراأه   ال اهوال

13120 ر 11 
 احل�سن ا اأ�سما معن   دادى واأ�سرار الهال ع -
لأ العا�س اأمد  ع  يو�س الرس الو22  هـ وهو 
ا�ساة   األ  الأع  ا  ا�س  معن  لوا   ر  سر 
لأسدا الي �ساألو ع ال�س الأع سم جداول واأواا 

 131433 ر  

 اودار ا  ةو
الا  االا  عد  العراة 
 من  الــ�ــســرعــ  ـــالـــ�ـــســـرا
 م  انماال  سمن
 سن  وع  ساا الرن 
 ـــســـدر عــر�ــس وــا الــــ هـ
 اــــان لــــرــ مــو�ــســ�ــســة ال
العام    لندن     مس�ال

 ع اــــــر�ــســان  ــار  ــسـ �ـ
الر�س   سن   منة 

اا  اس شي
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جديد مكتبة المركز

شيا ا  مام
ةية اة املا  سي ا

ي را�شة   اي ايس
 ارا   رييا ا ميةش�ا شا ا ا�شا

ا    شة
اراد   ا  وال�س  س�  اال مدمة     ا  ي
�سنة  سوال     األ  ا  األال الرية  اة  ماية   سومو
 ا و�سر احلدي ا سام: �سر�ة اأ را ال�س   س�و هـ 01
الا �سرة  لا   األ  ان �سو ال�سعر  ا و�سر  ساال

اسنم عة ما اأرل سعر
 ة س�  ع  جرى لأول مرة ي اا الوه
 اس�ا  مد ان :عنوان الأول عرا ال ا ر سد
 اوال  ر�سال  ا   والأدة  العمة   اسر�ل  الند

مس�ا ماعند ع سال اول والعو النعنوان: ع
 ا سر�  وه  ا ال�سر  م الأول   س�ال  ا  وال�س داأ 
   ااحل ا اأورد ام احلدي  ي و احلدي

ووا رووا اسعال  ةسنا
اأمة    ر  د   ساال  ا سر�  وه  اال  س�ال واأما 
 اال وعو   الن   العمة  الأماة  الموا   يال  ماالع  م

   ريل  ا ور   سال
  م ااأو اأج اسنم اروا عاأ
 سال وااأو يع ه  ين�سوها 

ااسلأ
 سام�الأ اأول   الال  س�ال  وجا
ال  ما   هواأ  ال�سعر  ا سر�  وه
 الا   س� ال عاا ي�سر :وال�س
 م  من  و  ل     ويسوا 

 ال�سعر ي�سر
اال ة م

 ي رجمة     االأد  مع    احلمو  ويا وال 
 اواأ  ريال ا     سا  اأ  :احل  ع  اأ  ا
ال�س ياأ اا د اأع العما  واره ويدم  اأو 
 ه: ال ل  مال و سراأو ي  يدوي ريو
 ويا  م اأورد  ود   ا ا   ل اأعمدها  اا   ساال
 ا  ال�س  ا وال   اري   دسال  سال ها 
 اأن اام ا سن  ان وارد  س� ع  :اال
   :ال اع وو امد اأ ااأ�س ع هما مو

ال ي�سس اوما عا امد دعوة اأ  ن عمر ا 

الموسوعة ا�ماراتية الميسرة
 ش  شطم رشا   ياشا  ا    يا

ا ا  
م اا  ما ش ةاا م ا�شا

اا 
العسر     ــاول ـ ــدة  ع  ــالــعــر  اخل منة   دس
اأسرها   مــ ــان   ةنا اسة  مو�سوعة   ــاــل  احلــديــ
 وا الياة  لومة  اخلاس   عوا   ام  ما  واأرها 
 عم رج دو رلور  اخل  ايال ا�سال�س
وعمان   اخل  دل عنوان   م و�سوعة  العرة  الة   ا
عدها   عا   دا ع�سر  اأرعة     ةالعر ايرة   وو�س

سةسا او�سوعة   اولا
عدة  يوم  اأن   وس�ال  اال  را رر  او�سوعة   ه  
ناول   العر  اخل منة    مسسة  مو�سوعة  اأعمال 
 اراا وجاري سرة م ا دم دة دولة ع 
والجماعة  السادية  واأــوالــــا   ااسسو  ااو

هاو وال�سا�سة 
 وع  ال ال�ساة   و�سوعاا  ع او�سوعة   ه  مداع

  راجسادر واا م س عدد
 دا عع ونا  اسارها  جرى 
ما   ماس�وال  سوعوا ال�سرد 
 عا  ــرو  ــو را  جــرى 
ــادة ــــــســرة ومــرــة  ــ ا ــاــ 
 راال جمور  يد   س�م  واأ�س
العمرية   ويام�س  ــــا  ع

ةاوال
او�سوعة   مــ الأول   ـــا يــــداأ 

 ر  الوال  اخلــا  ر  اال  ــوا  الألـــ  ر
ال

اال م و
ةاال رة 

اأن  ويعد    ادي  سو ود   ةر العامة   سم�و
 ي    ساا  و  رجن  هنا  سم�    هند اأسا 
 ال�سر  م الرة  المسان  دلا  ل�سوا    ي�سوا  النا�س 
ال�ساس ا�سماة مسر ال عم  الالد  وس الاة 

ام وعا ما و س �سمما ون مندية وال

   ريل  ا ور   سال
  م ااأو اأج اسنم اروا عاأ
 سال وااأو يع ه  ين�سوها 

 سام�الأ اأول   الال  س�ال  وجا
ال  ما   هواأ  ال�سعر  ا سر�  وه
 الا   س� ال عاا ي�سر :وال�س
 م  من  و  ل     ويسوا 

  راجسادر واا م س عدد  راجسادر واا م س عدد
 دا عع ونا  اسارها  جرى 
ما   ماس�وال  سوعوا ال�سرد 
 عا  ــرو  ــو را  جــرى 
ــادة ــــــســرة ومــرــة  ــ ا ــاــ 
 راال جمور  يد   س�م  واأ�س
العمرية   ويام�س  ــــا  ع

او�سوعة   مــ الأول   ـــا يــــداأ 

البارق في قطع السارق
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 ي املامل   ا�س اا ا ا  يا
  ةش�

ا  ار اش�ا  يشا امل ا ا  ي
ا  ري اش� يةار اا ا�شا

ا يةا م      ة اطا
العا�س  اأــو   ادرال عد     ع   اأمد  هو   اال  لمو
 سريةا الديار   رمو  :ريا  الدي    دالع  ناحل�س
  ع ارا م ةارارة ا ا س�و  ع م ساأ
 وو  هـ 4 اهرة �سنةال  ساأ وما�و هـ  ولد �سنة اأيام
الاهر   ا  سوا  مــرا والمامة  واخلاة  احل�سة  ا 
 ع وعرس  هـ   10 �سنة  الناسر   ولد  م  دم�س  د  ور
 ما ع اد ة المو ل سرم وعاد ا اأ هاساو

د
 سوعاوا م ال  جا عام اري ا و ا واأما
 ر�سوال  وال الود  واأعاد   والأيــام  اخل  د ر  منا: 
 اساري�س وو سان� ووم مال ووم ةوام ال�ساوالأ
 ةاحل و العرا ول العرو مال وم عة ماوال

 رو  سا�واأ عدان  ونو 
 ــانعــد  ــ معد   مــ  اال
الـــعـــر  اــاهــــــة   ــــو
 ــة الــعــر ـــ واأ�ـــســـواــــــ ولـ
 ــــعــا ــــروو ــاــــــاــو
 ـــاــــــاواأو ـــســـنـــام الـــعـــرواأ
وام العر وساا واأسر 
 ووم ةاها  سسوال
والروم  والوان   سرا�ا  ن
ور   وال  ووم  روال
 اساأ  ــ وـــر   ــاــــالأ

انة   اساأ ر   اال    و  ريةال  اسواأ  ال
سا مسرمنسموا ل�اأ يال

 :ه عامة  ار�س  �سة   عم اان  ام   امال اد   و
 اال ور�س   ــاــوالــ  ــالأمــا ور�س   مالأعـــ ار�س 
واماعا ور�س الأادي النوية ور�س الوا ور�س 

الأرجا

 رو  سا�واأ عدان  ونو 
 ــانعــد  ــ معد   مــ  اال
الـــعـــر  اــاهــــــة   ــــو
 ــة الــعــر ـــ واأ�ـــســـواــــــ ولـ
 ــــعــا ــــروو ــاــــــاــو
 ـــاــــــاواأو ـــســـنـــام الـــعـــرواأ
وام العر وساا واأسر 
 ووم ةاها  سسوال
والروم  والوان   سرا�ا  ن
ور   وال  ووم  روال
 اساأ  ــ وـــر   ــاــــالأ

جديد مكتبة المركز

كتاب الخبر عن البشر
في أنساب العرب ونسب سيد البشر صلى ا¸ عليه وسلم
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معجم فقه فتح الباري
البن حجر العسقالني

يش  شام را يا
ا  ا  ارش� راار ا ا�شا

اطة ا      م
ا  امليةية ااما شا�ة اة مشش�

جامعة   ا  لوا ا  دم  عمة  اأروة   اال ها   ساأ
اأم درمان ال�سمة اسرا اأد مد  ه وا�سا اأد 
 لوا ا   او يد واأ واأد عمان در   اال  دي سم

ا ةر ورادرجة الد
 ال اسنوا الدرا�سا ا ما 21 دمم  لور اي
 سووا اار هد ا ل م الر وع ارال  دم
الناة  ال�ساة   اسنوا  الــدرا�ــســا اهمام  لعدم  را 
 ا ا ا لوا  س� دو الع اا اله ة مال
  ارال  او ر ا احلا   عر د
جا اد ا اع ناول مة اعاج العمة و اخلة 

عا  ر  عةا
 راا�س :عم لوام ا مما :عا رو ة جم واأما
 وعس�  ةاا  ةا :ة مامو�سة الموعة الا
 ساوا�س  ال مان   عــ  س�ال  ــ  ال  ــوا اأـ اة 

الاروعد     ا  م  االأل   ارة   وماعا
ل الد الاة ع  لة  جم ما يع ا ود اعمد 
اول ر الألا الة ع ر رو اع واعماد 

 سال  ه ما  الة  الة 
اأسة   ــرو  م ا  ا   ال

دواو
 اال ة م

 س�ا  ع ارادة   :منال  -
 ع اأن     م      ا ــان 
  وال   ــة ــو ــ ــ م  ــ ــ  ــــ�ــســد 
 منال  ــ ان   :ــــ ــد  و  مــومــةمــ
 جال ساسوعموما و جوال
 ل م اأع  منوال ما 

  ما ل  سع عن وع ا ا عي منال و
2113 سول

 الن اه وع اا ي :اأ ال عما ل ي ن وي -
 ساوال احل�سد   ا داعة  يون  ا  سوس   منال  ع

22013
124 اخل م ا ما ن وي -

2ورة ما والالد  اخل ن -

 سال  ه ما  الة  الة 
اأسة   ــرو  م ا  ا   ال

 س�ا  ع ارادة   :منال  -
 ع اأن     م      ا ــان 
  وال   ــة ــو ــ ــ م  ــ ــ  ــــ�ــســد 
 منال  ــ ان   :ــــ ــد  و  مــومــةمــ
 جال ساسوعموما و جوال
 ل م اأع  منوال ما 

اا ا�ش   اا اامة ام
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أعالم رحلواالمكتبات في اإلمارات قديماً

 مع   وا   ةاال ال نة  دة  موالد   م
 واأ  ال  معا عد   و�سا  مع  مواأ  داال
 اال دينة  الود  دار  لاوية   اسا�ا الاوية   درا�س
ال�سمة  اامعة   م ال�سريعة    الالوريو�س   ع  سو
ادينة انورة ما ال درج ااج�س والدورا  العدة 

رمةة ا رىجامعة اأم ال م
اامعة  العدة   س� الدري�س  ة   سواع  امدال  عم
 ال ل�سوون   داوعم  ة 1402-1404هـال ال�سمة ل 
 ااواأ�س  1404-1410هـ الة  ل  ال�سمة  اامعة 
م�سارا �س الدرا�سا العا اامعة ال�سمة ل الة 
العا   الدرا�سا  س�  اااأ�س  عمل  وا  1410-1414هـ
 سواع  عم ما   142هـ-141 الة  ل  الرى  اأم  امعة 
 م الع�سرا  ع سرواأ  ةمس�ال اامعة   مالع ا�س 
وا�س   وراوالد  اج�سا  ر العمة   ووال  الر�سا
العرة  الة   عل اأما   دور  ع  سرواأ  رىاأ  ع�سرا
الدعوية   الر  م عدد     سارو  سدنو ياا 

 راوا  م  ال    سارو  ةر دول  عدة    العمة  و 
 ةامعا والندوا

م اار العمة والة اوجودة  ار:عدة  النوة 
اأسول   سر  ا    ماج�س ر�سالة  امدية  النوة 
 س  الال  ا�سال  لأ واماعة  ال�سنة   اأه اعاد 
 دور ال اري :ل عد اوال ورار�سالة د اري
    الة   سواال  اار    ال�س  ومن العاد   
 مس�ال دل ةرعة والسالأ سا�ا  الا م عامال

2013م313 اري و

اأ�سرة   م  اس�  ال    120 عام  �سعد   سدر ولد 
اأ�سو وال ة عوم  اأسولا اة  مو�سة احلال عود 
 الأو ة ال�سرر 141 ا عام ر1 و3 اهرة �سنةال
 عد عود ةال اولوجدري�س ا داأو ةال دامع ع 
اأول  ان   11 �سنة  �سوي�سرا   يور امعة  العمة   ع  م
  ةارد الأمريجامعة هار م وراالد ع سي سرم

اأ م0  عاما
 و   1 عام   اهرةال الدري�س  جامعة   عم
نا وادارة مو�س�سة العدي اولوجة و  موع  عام 
  دور جا ا س�سة�وا ة هنم   دور ان ل  1
 د ما ع ال سر مم نم ة العدينال اسا�ال

نال �سعد ا
عام   مس�   يوم   واع  سنوا� لعدة  الان  س عسوية 
الد  لادر   ال�سادا اأور   الأ�س الر�س  عد  اية    11
عد الرا عن  العام �س لر ويسر ل م العمة 
ل�س احلاة  الوليا ادة واار سسا ادرا وهو 

اا  واأسدر  مسر  جولوجة 
 ماع اعا  ال ا ال�س
  معا  مرجعا   سواأ  العا
والعايعد   ا ا�سوى   ع
اأيسا م اأر ا الر واأد 

 ر الن اأ�سرار العار
عام    الناسر  عد  جمال   الرا  سرا الر�س   رم
 سو ة الأوال نون موم والو�سام الع مس�  12
 ولوج ةة الأمريمعا ة الريادة لعام 2003 مجا ع
الول ول ديرا لأعمال العمة  ال جولوجا مسر 
 ا جديدة لاا   ااأ وال�سر الأو�س ال وسا 

ةنا  ولال ع ال ال  ا العه
   اهم وا�سدام   ساأ�  :الن ر   :را    المو  م
 الوا    والوه احلة   سرم جولوجا   س�وا  ساا

ة عمرر نايرة �سج س عم سرا
 او  11 عام ة مدة الأمريا الوليا  سعا
وان عمد ام اسر  واسن  و هناك ع عمر 

20132 معةيوم ا  عاما 3 يناه

الدكتور أحمد بن سعد الحمدان الغامدي

اا  واأسدر  مسر  جولوجة 
 ماع اعا  ال ا ال�س
  معا  مرجعا   سواأ  العا
والعايعد   ا ا�سوى   ع
اأيسا م اأر ا الر واأد 

الدكتور رشدي سعيد
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أعالم رحلواصور من األمس

  مدينة     يال أمد  مود   ال�س ولد 
دار     رو 13م   واا 132هـ  عام  ال�سورية 
الناة  ادر�سة    ال�سرعة  العوم  سة 
 درا�س  ماأ   14م  عام    الاوية   جام  
منا   س العرة  الة  ة  الأهر  جامعة   
  1م  عام    ال�سا�س    العالة  الجاة   ع
   اج�سا   السس  سادة   ع منا   س
 الة والند عام 1م وان موسو الر�سالة 
 م�سا - وينل سايال ا  ةراال ياال

اخل وموا ال�س�ساد وس منا ع ال�سادة العاة 
 الأو ة ال�سرمر م ادرجة الم 1م3 عام وراالد
 ع - ال س�  ةال اا الر�سالة سوان موو

عاا
:اة ال�س  مرا

    ال�سرعة  العوم  سة  دار     مدر�سا  عم
اامعة    معد  ووة   ةدرا�س �سنة  ع�سرة   اأر موعما 

 1م  -10  م انورة  ادينة    ال�سمة 
و ا   دار الو لدرا�سا ال�سمة 
واا الا  د   دارة ال�سوون ال�سمة 
والعم اخل عد اال دار الو الا من عام 

 او  1م
 -د  ةمس�ال راوا عدد م  سار
يوة   دواو  رام  و  الع ال�سارة- 
 CNBC-راأا-وة-اأال�سار  -د  نوا

 اريةسادية-العة-العر
 اعا ان عال س� :را  الوا م ل
 سريع�  اعا الران:   اويال سة     ال�س    نراال
اأهمة   دعة اأم  �سنة  اروسة:  السة  عد   الدعا  ددم
 :الا  ن مراال وال�سنة وار  الران     ةالعر الة 
لنا     م  العر الم     ام  واأ�سال  سولاأ
 :و�س ع ا س يارة الن نراة الل ع الة: مالعر
واار  الا وال�سنة   هد ة عساأ واداا: درا�سة  اأاما 

2013م131 اري و هاو ال�س

  مدينة     يال مد 
دار     رو م 
الناة  ادر�سة    ال�سرعة  العوم  سة 
 درا�س  ماأ   م 
منا   س العرة  الة  ة  الأهر  جامعة   
  م 
   اج�سا   السس  سادة   ع منا   س
م وان موسو الر�سالة 
 م�سا - وينل سايال ا  ةراال ياال

الشيخ محمود أحمد الزين 

الشيخ وهبي الغاوجي
 الدم�س االأل اوج  مانس� ولد وه
 رعرو ا  و�ساأ  األاا عام 123م    ودراس  
 د ال�سام ا واأه والد 1م م3 سنة�  وهاجر
 والد  م   الاهرة   ا �سار  العام  �س   و

1م4 هر عامجامعة الأ م ردر�س و 
 ال�س هر: مالأ  ساي�ا عدد م ع مو
  رواهد ال مد وال�س س� سرمد اخل
 ال�ساي�س مد ع ال�س ةو داأ س� ال�س
 داة ان س� ال�س :دم�س  م�ساي وم

ال�سر  اأو  ال�س مد   وررال  سال ال�س مد 
عادي ال�س عد الوها د�س وي عد عود ا دم�س عام 
ما   سنوا�  3 دة  الاوية    مدار�س     مدر�سا  ع 14م 
  دري�س الدينال امو جامعة دم�س  ة ال�سريعة  در�س
 ار  1م عام 1م ا0 عام م س م�ساجد دم�سع
عام    انورة  ادينة   ا  وا  هنا لدري�س  الرياس   ا
ر�س ا دة  �سنوا عاد ا دم�س عام 12م  د  1م
 ددا نورةدينة اا ا وا 1م0 عام  ا دري�سل
 ا وار دة �سن عمان- الأردن  ر�س د  وم دري�سل
ال�سمة   الدرا�سا ة    لدري�س  ادة  العرة   ماراال
 دم�س وعاد ا عام 2001م 1م و عام م د  ةوالعر
ان منما الألل �س الع  نا ويع در�سعام 2001م ل

 احلن  ال ال     ال  األ اسر 
 ود نراوم الوع ةمس�ة الوال دةوالع
 ةاة والألالعر ال مس�سوم ال اس
 األ ما   اعنوا  23 الألاة  الة   المو  
 :را   وم اا 40 م ساد اأة ال
اأو   انال اأران   مةس�ا اراأة  سايا   م
 اداالع    ا عد    جار   النعمان نة 
 احلن  ال    اال  ةن  اأ  هم  ع
�س�سة   اينو اراأة  لا�س   ا ر�سول  مد 
احلاة   دوال  ع    م�سا  مس�ال اأران 
الرة اأوالا واأهوالا �س سا م ع  اأرا الروس 
 ع ا�سة  �سام   الأ الر  ول�س  ا�سمة  اراأة   ةسرا

ال
 الأ  ال  سر   الأهر  الروس   من  :ال ال   و
 سمد مر ةنواهر اود اع ارال ع مة اعل
 دوا مة اعل و�سم�ساألة ال  لوال    دال
  مال  اأرعماة   م  اري  و  روال اهد  مد   ال

  ةمس�ال ا عدد م
 وه ال�س” :دم�س س اعالر رد الع ال�س ال عن
 ايوم ال و “احلن ال  دم�س  اوج مانس�

ماراال  ةال�سار  2013 اير 1

 الدم�س االأل اوج  مانس� ولد وه
 رعرو ا  و�ساأ  م 
 د ال�سام ا واأه والد م م
 والد  م   الاهرة   ا �سار  العام  �س   و

 ال�س هر: مالأ  ساي�ا عدد م ع مو
  رواهد ال مد وال�س س� سرمد اخل
 ال�ساي�س مد ع ال�س ةو داأ س� ال�س
 داة ان س� ال�س :دم�س  م�ساي وم
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حاتم الضامنالمكتبات في اإلمارات قديماً

الموت يأتي بغتة  ... األستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن في ذمة اهللا 
 ي 

ار اي ا ا اشريي
 ع ياأ ال ار الاال ل رنا ين
 جم  سو  اأة ال  يور  اأن   واأ  ع
 الأ و�سوي ناحل دمي ال م

احل�سرة والندامة عو
 س دسو ي ع ري راا الوه
 سا  ما ع عاا اسالنا�س واأ

ع ع لا اادر
ع لد ادرا اليارة ا اأ�ساا الدور 
عون     ر  ال  سامال  سال  ا

 م ساولنا ج رو مال رن م س م اأ ة الع
احلن والأ واحل�سرة  منا العون و�سع لولا ا�ساعر 

ووال
 الأمر لان   دهو  و  الع ة     ساا ان  ولو 
 ا اأعاد الرو  اة السريان احل نااأم  را د د ول

اوا ام  نارا م ا
 او امعاة اواأ�سا االوال ال ا عا م 
   ا �سنة  ولنا   اووا  الر�سا  واألوا والدواة   ال
لنا  ول�س   اوا الرايا  وا   اوال العايا  ا  احلاة 
 لا اوا  اا  : نار سل ما يرام اا اه م  ول اأن

 راجعون
ما   س  ع مال  داأن ي والمة  السة   واج  وم
 وم والأد اأما الع و و�سم واأد مع م عن ور
 المو  140    ع  واأر  دال  اا    ال  المو  
 جم الة عوال ادة منوال اأ  ي�س اأ م اوه

ة الع
 اورو  س  م   يس   ال و   واخل  ال�سم اأما 
 اواأ�س س ع  داأن اأ  اأرد وعاين وعام وها ما 

 :االو  سر ما من واأ الرا
  ا ا

 اسس اأ ول ل اأه داأ ا منا ما �سمعاأ ما
 ين�سن  ااس�و داوالأ االو ن�س مال  نول : ااأ
 ل  د ال سالع وا ل رالأ�س ة ها ا
 ا الدور   ال ود   س�اخلم يوم  ر  عد   ا الوم 
  ور يو�سوالد سور مالد ييالع واأ م سامال
 ال والا ود  لاة  ااجد  اة  مر جمعة  اعة 
 عد اية عم  �س اوا  ار وان م عادة 
 راا اأ ادل ةممعة ع ر جوا   معناا اأن يااأ�س
  ساخلا سا� ع دا عد ورجال الع ال ع احلدي

د  ةال�س اعد ااأ
 العادة  ع ير    الوم  ها  الأمر   ول
 ع  مس�  جمع  م  ا ان  ما 
 ساال  واأ  م ال�سم   رد  سمع� حتى 
 ما  مع  ااأ�س  سو  سمع� ما   نول
 رالن سايع ا ي  سمع� ول سمع�
 عن  س�ن اأى     لوجود  ياأ    ااأ�س
 م�ساعر  رسوا  وج  مم  
د اأ الدور يو�س ع اراد ال: 
ان الدور عا ع  لأ اأر  ايسال 

لا ال
 سور مالد اأن اأ ا السة هو
اأ�ساا الدور   ي اأن   اأم  ع را  يوم ا اار د
 ل  و  ن�سرل  دمي اأن      د     ع  عل  ا
 سور مالد منس� را ا ا ورسر الدي  ومال
 م رال و ي�س دار  اااأ�س ا ساأن اأو ع ال
 ا  عود  ري    وا  نوم�س  ةال�سار    اسال ناة 

ساناة اأيال ة مريال اة امن  ا اأ�ساأ ال
 داج  نول  اااأ�س  ا  ساليا ة   ع  ال  اأ
 اأوس  ل الوم واأر عدة اأيام لأ اأع اأن اأ�ساا 
ديا  عا   ال  ال عس   م�سودا  س  ولم�س ان 
 ل  ساليا وعدم   ال  اأ  ع ما   ال الار�س  واعداد 

ان ما ان منو  ع س و
اأ�سال    ا  راأ  ال الوم   ل دااأ  ملأ واأعود 
   اعاد  ع الوم   ل   الأمور  ر     يرا  دمع
 سيو اأن   سير    ردامن    ا  االأ�س وعاد   نار
 رال لا   والأ واحلن   ال  نر  عود  ري  و  داأ
 وا  لنا  ا  ساأ اأن    هاا    السال   ادر
 ساواأو   وهون ع حلا ر ا ن اراع ما
 ال اأ ر اسدة ا ور مال ع ادر سار الا
 ا    ار ن �سموما ا ادار اأ�س ا  وجوال
 سو  نع در مين والدم و وجع سامة�وال و

الدر�س سود ما
 م  وا ا   سا  ومر  وع والد   م   اأرم 
 ا دووا رسوة ا� انول ًاا�س  دا نوا ااأ�س

 سالع وا ل م د والأدواال م جن 
  ةاامل  ة

 م رما ي اوا س�  اجدجمعة ا مر  عم
   سامال ا ورالد ساا الاان اأ�سو عة اأعوامس�
يو     ا  را مة   ع ويدد   د    مام ادة 
   ل م اأ  ة اأو مر ة مرا ا  م واأ�س

26

 ع ياأ ال ار الاال ل رنا ين
 جم  سو  اأة ال  يور  اأن   واأ  ع
 الأ و�سوي ناحل دمي ال م

 س دسو ي ع ري راا الوه
 سا  ما ع عاا اسالنا�س واأ

ع لد ادرا اليارة ا اأ�ساا الدور 
عون     ر  ال  سامال  سال  ا
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اأ�ساا   ل ما ار م وارها   د و مة  الأان   م
عةاوا وال ريال اأج م ل  ساال

 ياأ اأن   ي ل ل  ومنا   در وع م ياأ و  مرة 
 االأ�س  ساال  اأ  ي اأو   ني ود    ةال عنا   وي
 ااال اعدة   م وماعا عس   راا�س ادر   ا  اس
 ي ما   عمالا�س يد  ل  و   ة احلا�سوو�سا اللوة 
 ينسر �سريعا ل ي�سنا ع العم م اأن عمنا  ل هو 
  س� نول ماار الع دمة  ة الع دمة

ع ةودما
  ةمة العالال ل ع ان العمم  اسا واأنا اأ
 د رااأ   ةالأ سنوا�  د �س رال�س عنا 
 وهو رج ةاد اار اأج م والو الل او در نا م

ماا همة العنول د األ والأ سرا اأ نعس�
  هم اأي عوالأر وال الع�سري نااأ ع و
 س د  امعاة ااأ�سا ع و  سوال ال

 اوا ال ع
  ا يش�  شخا�

 ا ااأ اة والااجد لجمعة ا مر  عم نااأ 
 ناا سةة اخلامنة العال  ن ماعل ومو عمنارة ل
ال م معارس الا ال ام  ال�سارة واأو ن اأا 
واأ الأ�سا مد �س وة  اأو ه   ا وعس 
 ال نال  عام  اس المعر   را وة مال
 م  امةال  ناي�سار ان الو رة ا عةديدة الناا
 سال ا ورا الداعة اأ�ساوا الع  ة   
 ا جديداا ما راأى اأ ال ع سرو س وم سامال
 ع وينا     اال ها  مان   ع يا    السال  ادرا 

ول اأجر ام  ول م   م ناا
 ل دل عا ا دي  عال ع ماس العر ا ع

ناا ع و س  لا اا نول ا
النا�س   مة   عال مواسة   ع ماالع ا رس   ع
 را ام ال   دو س المعار  الرج ل رى
 ا  ار وردة     م  اأ  اعم رة  �سة  نة 
 عمال و م ا ي اأجديدها ول يع ياأ اا  نم

ال والعمرا م اأ ال  
  شا ا  ا

 يد  المو جم اأن ي سرا واعادة اأ�س ان م
ل اخل ام  الر�س والس  س من اأام لة 
 ين�س اأ  نول موع حلم  راأ   ال م ااأ ما 

اوال سر الع�  والأم احل
 اأ ع سدر ساو  ي  اماأ و منس� ال الأ م
 ع عندما �س لو  س ا   ةاال م نا
 ما ية رياال عاد عال اواأ سو سر� منال يد
 ال ول�سان مل د ا ول سر يد� ما ا ع وىوي الع

 الع ةراوال اال  م اأ  ةاال ن منعول : اي
اال وس وال مةس� مد ا

   ةشام
 امو مع ين�س  ماالع سوا نول اااأ�س م  اأي
 اأ ومنا   ناومرا�س    عنا وال�سوال  نا  السال  منلنا  ودو 
 عد عود ال�سعر م ا سامال سال ا ورالد ا اأر�س
 ع ر�سالة   200م  12    :  اري داد   ا ال�سارة   م

 : ما م ال الالن اال
 رورا ويس مداوما ال ها الدهر ي  الورى

 اأم
 : و او  اأج

الدىع�س يعر الدهر ال سار اأعما  وي  سال  ن
رامو س معمول �سوداو  س�  ــدــ  ورــــــة 

  ا  ة
ينا     ولال اليد  امة  احلدية   سواال  س�
 الور  م  سوا  سا ود   جا  ا  نااأ�سا  م  
 ول  االد اأيام   م  ل   ما  لما   االو اروا   وال
  امن اأاد   ا  ا ورالد اأ�ساا  يما    ادا  لع
 ال ل الأو عاال الوا�س س دور الن�سرع م سواال
 ة سرعة� ار�سو س ا مم عما ي جراين�سرها ل
  ا ع مادان اعو  سع ل  وا�س ا
 مدل سم رد الور عار الدال م وع ةرا�سا
ا اأ م�سودا عس ال ع ريد اللو عندما 
اأ ا يوسن اأن اأعا ع ور  ي�سن ل راا 
واعادة سا وان ا يوسن  اأن اأس الور اخلاس 
ال ادر  اأن يسعا  عا ع �سا اا ما اأوسا 
  هاياأ  اعل سر ال ا ال عال�سو يد 

 اأو  امن ا
وان ها ديد وع   ما يوسنا  م  اأو ها 
  الأمر الم لأن   اأ  ع من  ر  و�سنا نا ل 
 ااأجرة ال اأ  نعنا مام االأ�س س� ااية ا

ما اأراد  الون هو الي  اأ  ن
�سوا ع ها ال س اأسا الدور مس والدور 
يو�س م العرا والدور مد ام م مسر والدور عد 
 م جريان  الد  والدور   سوريا�  م  ه اأا   اوالأ�س  رال

ول مةاوال ال�سعودية
وم ماهر ع  الع اأن ين�س الس وان  لأه اأر 
 ردام    م�سودا  جا  العرا  ا  اراأ�س عس     عن
 ار لراة  منا سس      �سعة   وه  عةال�س  راال
 ا عراا وع رل�س ن وريس�عة اال�س راال م
 ال عندول ي اسو  اها عنداأ  ال اأسولا اخلة 

حاتم الضامنصور من األمس
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وعندما    اأن   يد    س�    اأا�س ود   اسع
اأ العم اأ ال اأن ين�س ل   مدمة اردة ال�ساعة 
 نول ل ر عدم ورجا نع م سا�مام الردة الم

ماة العا عا ع رل اأن يا اأ
  ا ةم

ال  اأ�ساا الجماعة عا ا الع  يس  م�ساعر 
ل لأجا ول ي  لا د ول ل لا سول ي الع

اأا   ناا اأن  يوم   نع  م  در  ال  دموع اأن   س�واأ
رة   ار  د  اس�م�س اأد     يو�س الدور   الو  واأ
 مر  ا مدها  اأمد  اأم   وج ا   در  ال العاس 
 ل معنة   وعم  ملع وة   ا د   ال ها   م اأ�سا 
 ا يو ل ارايا  ا منسا و  اأيام دهر ع
 ع م در ال الدمو  اأهاا ا وم�ساعرهاس� ع
 س د  دها   ع  راأ اأر   راأي وما   ال�سام  ا ها 
ار  ا وه ارة الأو والأة ال راأي ا دم ها 
الو لرينة ا وعمر وم وا لا اأن سا وولد اأمد 
 ع اأر ة الال  دمام   ني  د يو هداا

المو 140
  ا شام

 الع  اأه ة   احلدي دية  الاسة  الدورة   ر
لدا  اأنا  مة     داال ة    اأ�سانا   م  سوال
اأ ما عاد   مال رن م س سرعا ال وه الرا
 اال  ر  وم اأمد   االأ�س ووجا  اجاأها  ال�سر   م
 اأ اأم   :ا  الر  سو  سم�   ال�سماعة  ر ان  ما 
واأا   اأال    ماال  ه سمع� اال  ع ا ااأ
 ماال ه د �سا اأم اأ نع م  اأن الدم ي ع
 لدمو  سور اأم  اأنا   ما    ا  س� اأيما   اأدر  

اا واأ
الول:   ادر    سا ما   ن  اعن  ي ل   او
 دموع  الاأ    رال�س ها     هاد  نا  اأه
اأن   ول  اأ  ن ما  روية   عن   وجن  ع  در

ةوم رو اماس ل� ساعر� الدم وا ر�سارو
 سا يا اأو ريدا ل م ما اأ وع واهر اأم وم
 واأ م�ساعر   م وها   ناو  نالأ واحلوى  الدايا   ن م

ها  ال
 درا ناأن ا ان ي ا ما سا اأاهرها اأيم وم
 نة او ارا  سد ا اأعواأ ا ني ا 
 واأ  سااأي  ة من ر�سالة  ول  سعر م�اأ�س  نول   در
نا  عندما  در   نا    سر ما  وها   در  نا نلة   من
 ا والعودة   سراال واأردا   داد   دال  اس ع� 
الوجة  ول الم ادرا در ول  ولأ الدور 
 ع  اس ع� وا اأن ل   نااأ األ�س : يو�س

  نا لاأن يو عا ن�ساأل ناع وة العاأ س ول ناواأ 
اعد و

اسال   الرج لا  سادة   اريل  اأ�س اأن   اأ ما  ها 
و موع ع ناسم ال

 ــالن مــ ســر�وا  ــدرج ــوار  لــ ــرمواأ  ــر لــا ــال
 ار اأول ســ�و داوال�ســ سديوال

 العا ر  ا اأن احلمدر دعواوا
العرا - الوجة 2013-3-3

 

�شيخة املطريي

حاتم الضامنالمكتبات في اإلمارات قديماً

بغداد حاتم
 سم  را  م  ن�سا  سمي   داد  سر  يسر 
عام       الع اولة  جمعنا   سامال  ا  ةدج  دي
 اأم�س   احلاة   ااأ  ع  ال ود    عمنا  م   2003
 ا    اوا  وج  ع  جم  دو ومررها  اأيدينا 
 مال وعناد    ونا  ننا   ري حلوار   الأو الده�سة 
 سم�ا لو اننا اأ  مدةا ااديد وجاأ م  امن د
 س النا  يدور  ما   راأ ولعا    �سر   سو�   لنا 

 سنوا� ماأن ياأ�سرها ال دى ماأ ا  اسر�ا�س
 د  و يرانا    وعا  عنا   اا  ااأ  ي ان  وهو 
ع اأ�سرار ة م�س  س  �سر  �سال  رس 
 اأجم ما   م ون  اأن  اأمنا   م  اس  م  و  و
الا الأول  والا الأول ا  اا م�سا د النور  اا 

ا و�س منما  ودهما 
 ادون �سنة و الاأو مو ار عا منا األع مع احلدي 
 مة الال ا ةار  األ  ا �سم دون  وسٍّ
ن   ةساال اأا  عرنا  اأن   ا  الو عس  اأماما  ونا 
 ةاحلا  اسم    مرج ون  �سنة  ون  سة 
 عاجا   نا  وجال   سا  ع در�سنا   م  سااأي وهو 
 ال وادر   ع احلدي مةدنا ماال   ا وروا
ال�سعر  ول  نا�س   ا    عند  م نا   اووا
والأد والاة   ي�س : ل  الم  و�س المة ها 
  عمم�سنا لما ي اأ  ا ال م سس  اه 

 اوا
  اأن   ا    وي�سر  ويع  ي�سر    دوي  دي ان 
ال   دل ي اسام ا وسنا  سن  داد س
 م را جر سمدي جر  دوال اال ع وا  
ها   ياأ  نول  اأي  م  اأعر ل   لما    اال  ياأ  اأي
   ي�س اأ  نلأ عن اأ ا لواأ لا هاأل
د  ”ل   : يول  ان     ماأو   عد  اأا   اأدر ل     هنا

  سدورة م سع اه ع “ة سدور ممل
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اأسدر  ال�سعر  اأو - اد را المارا -  عام 
1433 هـ - 2012 م ديواا سعريا ل�ساعر المارا راسد  مد 
اأمد  راسد  الدور   عداد وا  وهو م    ال ا عن 

 روعا
 ا ال�ساعر  اروع  رجمة  راسد  الدور   ا وير   
 ا معد وراجعساال اأ اأمده ن اأن ال�ساعر هو مع

 اأن ين�سر الديوان  اوا الأج ول
  10 -  س دمة ام    ا شاة ا
  - ا مر - ن الع  مد  سدلد ال�ساعر را و
 دعي اأ م  1 م32 العام  لو دينة الع ة همن
دع �سة ن مد  واأم     ال مد  �سعد  عن 
 مالنع ان    مد  اأن   عروا  وم    مالنع ان   ا
الة    عاس   الع الاهرة  منة   م  ها و  م  ساعرا ان 
الالة  وعندما د    ل ع ان يو 1 - 10
 د ع وي  الةال  ال�ساعر جد ن  ر  رام ا والدساعر
ار   وم  الع الاهرة  منة    ال�سعرا ار   م  الةال
  اريدة والمة السعار الالأ رسوا ة النع سعرا

  الا س
 ل    سم�  ا  ال  الع مدينة    ساعرا   رعر ود 
  نراال و  اول وما مارة واوال رى ه الو
 اول ي ان عمر  راال�سعر م ن داأو  ا داية

  دة لس ال اأول عندما عاما 14
اوا   يال الرجال  رة   عم الرجولة   س�  سو اأن  وعد 
ينون اواد ع ور ا ا اأو وها م ادن وما ان 
  داأو اناخلم�س دايا ة منالأجن اال�سر د
  دىا ا سا  ا عمادية لال نااأ م نواا
ال�سرا  اأو لعم  جيرة دا�س لة 3 �سنوا وعد 
وي�سر  منة   الع  ا لعود   هنا العم  ر ةال  
 م  عددا  واأ  و  وهنا م   11 العام     لو   ميد 
  ود وال واأ   ما نم و   ناوال  نال
 مر ايد   س�ل اخلاس  احلر�س     عمل الرسة   ل  سن�
ا لة سة  منس المانا ااسة   اس عد 
  اروال  اا دارة    اواأ  الع دية    عمل  ل

  العم ع اعد

  شا  ا
عن   ا ساعرا   ور
ال�ساعر   جـــد  عــ ال�سعر 
 مالنع ان   ــ مد 
ان  ما   الةال ال�ساعر 
يــــــ عــــــ  وـــد عــاــس 
وية   لــ�ــســنــوا  ــــنــ  
     اس ــان  عندما 
ــ عــنــدمــا ـــ الــ�ــســاعــر  ــ ا
 د رد ع الةال
 من اع ا اساعر
 ورعــا      مع عاس 

 1 م عام  وما الأج اوا 
 سعرا يوال امال ن اع ا اساعر سد او
 اس� سواان ع  ويون اأ  م د  ان ي ال اال
 سمن    لو  الع ال�سرة  انة   سعرا �س   

  و   و انماال
 الا     الساد   ام عن   ا ال�ساعر  ال 
وان ير الا  ر ا�ساعر  ي اأ سعر  الل 
  ايد   ال�س  مد ا ع ي  ال  ديوا    اسا�وا
�سان ال ان -  ا را - و ي ا عن الساد 
 انا�سوا  ال  م  ساما  س   نو  ال الجماعة 

 و ماعد الجة والنماعالج
  ش� م

  31 س   - ا مان - رس�  ايد ال�س  ال
مس الع  نع  الوم  م  سو ادي  وي
مامس الدولة ال� ايد ري سوومالع  اــو الن�س    هو 
يــرام مــا   س ــام   ماماهيــروم لــ س ــايـــد و هــو
مامل ال ما م  سوماحل و ار مسال  

ديوان ابن عبالن
راشد بن محمد بن عبالن الكتبي

عن   ا ساعرا   ور
ال�ساعر   جـــد  عــ ال�سعر 
 مالنع ان   ــ مد 
ان  ما   الةال ال�ساعر 
يــــــ عــــــ  وـــد عــاــس 
وية   لــ�ــســنــوا  ــــنــ  
     اس ــان  عندما 
ــ عــنــدمــا ـــ الــ�ــســاعــر  ــ ا
 د رد ع الةال
 من اع ا اساعر
 ورعــا      مع عاس 

ا اا  شيخة املطريي� اا

ديوان ابن عبالن
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صيد الصقور

ا شي اشر
جا  ا رياسة السد السور اأن لأه اخل وايرة 
  وم درير وساد السة ا  ة ار ةالعر
رية   هنا السور  سد   ر  وم  سنال    داما�س
 د م�ساعدياأ م راد يسة اأن الريال س هوم وال
ا اأما وجود السور  يداأ ر رة عمة  الأرس 
   س  من ير  ول     سم� الساد  ا  ينل  اأن   
 م  وي   مروة  ون  مامة   ا  ا الساد  يعمد 
السر  يرى  ونما   د  س� الر   روال  ر اأد 
 ي وعندها   امن  عام ناول    ويداأ  يسادها  احلمامة 
وعند   روي  دس  ي  ال السر  و   وم�ساعد الساد 
 رسا الل امنا ل اأعد رة الاحل اد اسل الين ل
  اال�س  روو الأع�سا رةة احل وم م�ساعدوي
 س�د لنوي داع م�ساعد هوي س اد اأسال ر مل ي
ماا ي  وعد ة د ول اأاا ي�سعر السر اأ ل�س 
 مي  و احلمامة  ا  اساد   ال انة    اأد   م  هنا
ويداأ م جديد  ا احلمامة  السر  يعود  وعندما   امن  عام
 ج  ا الأداأ هاد يسال  ا وي�سعرمن عام ناول 
السر   ل ي  سديدي رو دو س� ال  اخل
وير وي الساد ها ا اأن ياأد اأن السر ا  مناول 
 ال  الأع�سا  و�س سة  ة  لا   اأعد د  ون   ال  يد
 م روي سا� م س عال وعندها ي�سر رةاحل 
لام   ساس س جماال  عة م سو  وي�سار  
 ادس ل يو  سرةام ادسر عند اسال س عال

 ا الساد   ي�سار  ل عد   اال  سم�  ه الماس  وعة 
ا ع السر اخل م ع ا م اخلار  يداأ 
 م السر   ر الساد  يوم   ل وعد   عاجا دة   و

 دسال ع دريو  داأوي  (1)وال�س دم
ال�سا وا  السور  رية  الاة لسد  اأما الرية 
 ي  وي   دما   م ويرا  احلمامة  الساد   ياأ
النايون   و  م اسنوعة   اال�س دما  عدا    ج�سما 
اا  وون  ودية  رة  ال�سا معودة   ون هو الرعة 
 اأما  وا  اد احلمامةسال وي رسال ال 
وجود السور �سار السر ا اناسا وينم  الأ منا 
 ع ا وا س ة الال�س ال ع  الول ي
 س عاد ويسال هي وعند رال ول ي�س ال

 دري داأوي وال�س وير دو
 ايا  ر اشر

 نس عماأن ي  س�األ  ارا ال  م عم درا يداأ 
 م ا ري اأو ع  ال  ي�سم ا�سدام ا اس 
 وهو يناد رال ال م ا اعا  وي�سر ا ع
ع ويم�س د  نان ال ور سديد وي ها يناول 
 سور دون اأن يرى  س�وي سو وي�سم يد مدر م عام
 سانان لمال  داأوي عادة ال عن  ل عدو
ويون وال الو مول ع انة  يعود ع ل وعد 
 عام سل رالو ع ر سيو ناول وج م اال
 عن هو سو عود ع  اأن درد ااأنما يو دو
اأمان   يد م عام ناولي  واأ  م�سي اخلو والرهة عندما 

صيد الصقور وتدريبها في دولة اإلمارات 
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صيد الصقور

 رس درا ري ل عند روا و  نع  ومي
وي�س  النا�س  يعود �سما اأسوا وياأ�س ل يوما عد 
 نع ع ال سو ادرالنا�س ي م ي دنما يو يوم
 مر هس�و اما ل معود وياأن ي ا ل ي  سرعة�
 سو سما� عود ع د عدها ال وني وعو اأ�س ةال
ال  العام   ال  يع ول   عامال  اعل  ينادي وهو   مدر
 واأ�سمع مدر ادى ع د ونعد اأن يو درياية يوم ال 
 ع اومر  ونوي درا عديدة و عندما ي مرا سو
 د عنع وهو يد  وه عة ال اأن يري ع ي رالو
ادم   اأن مدر  ال ي�سعر    اأ اأو   وا ة ع�سرسا�
 ي يد  راأى ال اأن ال درد ااأ اا عامل لا
 يد ر ةسا� ساأن ي ا ة الا ال�س مروي�س عن
م الور وياأ عة سة م ال ويسعا ع الور دون 
 ل ع  دراأن يعود ا ما ي م�سي ال عاأن ي
 ملع عاأو ين من ل ي لا ي�سع اسا�ما راأى ا سي 
 لأ اون األاأن ي عود الوهنا ي عمدم ل سان�ا الاأن ه

 سان�ا
السار   ير   سة  م�ساة   م اــران  يداأ   ل عد 
 اخلــ  ا  ــ  ــرويــ  ــــاأ وي  دم  مــ  وي    ــ
 سديال  موي  اريسال  م  اسداأ اأد   مع  سوي
 اخل  ــر واأــد   نع  ع  ال ويون   يــد  ع  ال
 اأسا السار السدي يه سا السر عدا عنما 
 سو الندا  داأوي  م ام م�س ار ةس ةسا�
 رر النداوي ع د اأ وني ال ال�س رس عال ع
عدة مرا ويو د  الوا الوا(2)م رار الندا وعندما 
 ام سين واأ الندا د �سم ر اأن السال ام داأي
 وهنا ين يد م وي ال عن ير سوة الا وي
 ع وهو يناد الع اعا ادري ال سا ةا رسال
 لسر ااأن ي موع ال دري ماأ اأ درد ااأعد اأن يو
 واال روهو ي ع اأن يناد م ا�ساا السة رد 
 م ال ع الندا ة وهالأ درية الداأ عمي واال 
م�ساة عدة وه الرية  ع �ساا  اأ عندما 
ين السر  اا سا ال ل يو ع منادا وينس 
 اور    ممع يداأ   مرارا�س    ل  وي  ال  واال  ع
ويعاود   عن  داع �سرعة     واال  ورا  اخل  ي اأن 
عدة  السار   اوروي  وة  واال  سري وهو  الوم   ال
مرا اأن ي عن الوا ويدور  اأمام السر  ها وهو 

 ع  الــنــدا  ع  ي ل 
السر   مي وعــنــدمــا 
 ـــــس عـــــســـاــــــال ــ ــ م
  ــداأ ــ الــــ الــوهــمــ وي
 ي�سار  ــألــ ال�سعداد 
 ر  يــد ا مد   ــدرا
اأن  ودون   واال    م
ود   ل السر  ي�سعر 
الري�س  ل   م  عسااأ
 ــــالــ ــ وــــــا ــــعــة مـ

وعند   ي�س    سا ما  منا   سي السر   عوي  رال
 ع  عس�و  منادا  ع  ــدرا  ي ل  الوجة   هــ ناول 
 ناول وجي  عاأن ي درا ع وهنا ي عامناول ال
 اما رعد اأن ي لا داة اأنا ع مول ي واال ة عام
 ا حلما ياأ اأ ان  ياأد السر    عام ناول م
 عد اأن ينو مدر سنع وهم س ل�ول سن ام ل
 موي ال مدر ل سي دون وج عام ناول ر مسال
 مر  مريال ها   ــدرا ويرر   ةنا  ع  وير  ر  
اا   ارالن اية   ر رىوالأ الار   اسال   يوم مرة  
 ادري امدر راس سي مدر لندا ا انر وسال األ

دسال ا مع سوي ل ماأن ي سا وي�س  ام


 ر  ،س�   و  ول   سم�    م م�ساويان  عان   (١
ها   ر اأد  السر   اأرج
 من الر   روال  اخل
 ال ر�سا ما ي�سم  ي
 - انة     ام  دور يون 
 اأ�سم    ر�سوا  ةنا
 م ال�سو  وهو م ة 
ر  الو    اومر ويون   ااأج
وانة   رسال    -
 م لسار   الوا  الدر  ه
 مي وا   رسال  ال

يد ع 
 ار و�سسال س٢) ري�س ي
  ومارة  عناية   حل عة 

  وااأن ال ر ويعرسعود الي  نايا الري�س  ااا

ها   ر اأد  السر   اأرج
 من الر   روال  اخل
 ال ر�سا ما ي�سم  ي
 - انة     ام  دور يون 
 اأ�سم    ر�سوا  ةنا
 م ال�سو  وهو م ة 
ر  الو    اومر ويون   ااأج
وانة   رسال    -
 م لسار   الوا  الدر  ه
 مي وا   رسال  ال

 ار و�سسال سري�س ي
  ومارة  عناية   حل عة 

 ع  الــنــدا  ع  ي ل 
السر   مي وعــنــدمــا 
 ـــــس عـــــســـاــــــال ــ ــ م
  ــداأ ــ الــــ الــوهــمــ وي
 ي�سار  ــألــ ال�سعداد 
 ر  يــد ا مد   ــدرا
اأن  ودون   واال    م
ود   ل السر  ي�سعر 
الري�س  ل   م  عسااأ
 ــــالــ ــ وــــــا ــــعــة مـ

 �شري  ا �شطا�س
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حصاد ٢٠١٢

والران  العرة  الة   ع  س� الرهان  جماعة  ام  لد   -1
عما   مر  واأم  س�ع �سدا   ع الران   ولي ما  عرة   رال

 دهاا وس الرد عرل سع موا ع ول مال�س
  V    U   T    S   R     Q       P     O   NM   L   K  M

2:الن�سا L  Y  X  W
 ما  العم  ام الران  رجمة    ارة   اولا  وم  -2
لدير   سا�ر ان   ال  11-102  ا ر�س    ام   ال
 راه ع�سرة ال ارماي دينا س�ا االأ م ول و
ر�س  رر  لمد   1142 عام     دير �سماة   م  اأ  عوي
اأورا  عاسمة   ا  ال ا�ساا   ا ر�سا   م رة  الام 
 ع العم  عد  ود   اا  العا وجوهرة   وال  والع لاة 
لد   اداوالع العاد    ال�سمة   ال وعس  الران  رجمة 
 ا عمسم  ةرسة ال�نرة الل ساومعار داا ر�س ان
 ع رال نا سوهو ي مس�ا ة عسال احلرو س
 مس�ا  ع والرد   مس�ال  الدي د  ل   م  رالع�س  نا
 اال ج رال ر�س ع ما عا ةس�ا ا ويو
   اا ال�سادة   الع لة   ةالعر الة   ساسوو الأجنة 
ان يرى اأن ا�سم ه اأه ع وا ول  يرد ع ال�سم 
 يعر  م راأي  و راأي   م مي  و مي   م
ل العرة ان اخلوة الأو  م�سرو ر�س ا ه رجمة 
 ر�س ا سد ول  ةنال  ا العرة  الة   م رال الران 
 م  دل�سالأ ا ديالوا م  ما �س ا عام 1142ماس�ا
اأج ع عوم ال�سم وهنا ال ان م اأسر ام عوم 
 اروهرمان ال Robert of Ketton وال روهما رو مس�ا
Hermann of Carinthia الان اا يعمن معا  رجمة عوم 
 رال  عري  س لأول  ان  د   وال  اسالريا    مس�ا
الا يع ع رجمة سوس  نما ان   موارل  ا ع
 ع ال وا رجما ع العرة مسادر �سة لمدار�س 

 ااأور  ةس�ا
وا   ةنال  ا الران  يجما  اأن  منما   ا ر�س   
اأساما  د   ادين  من  اأ  امع ان  الجمة    سسما  اأن 
 ع اال   داا   يدد     ا ر�س   ول  ددال عس 
 م لاأد   م�س  ال �سس  عهما   نول  اوا لناعما 
�سمة الجمة يدو اأن رور الو هو ال ام  العم ود 
اأول رجمة   ه وه 1143م س  رن الرال  رجم اأ
سرة   دادوا  مرا عدة   ع ود   رال يعرا  لران  امة 

ال�ساد�س  الرن   م الأول   سالن    مرا عدة  اعا   دواأع
ل عد جماال وال  1م0-143 ع�سر

ع�سر   الال الرن    الدومنان  الرهان  جماعة  ام     -3
الران   ولي ما  عرة   رال والران  العرة  الة   ع  س�
 ويام الول م  ام د مس�ا رد عول ةسراالن ع
   اننالدوم جماعة   ا ينمان  وهما   روج  د وريولدو 
الرن الال ع�سر ع الة العرة ورجمة ايا ة م الران 
 رجم ان عنواندو وول م مار ع لو ةنة الال ا
 اأ�سما  رجم   اأورد  ود   نراال  ا  Liber Alchorani

   ة معانوال العرة  ال�سور 
�سوا   د جوان     م لجمة  اأرى  اولة   جا    -4
مدينة    الدينة   درا�س   د  ان   ال  14-133
 ساأ    هوال  س�ل  سا�ر  ساأ    ااس�ا   �سماا 
 سار  1431 عام   و  ةوما�سد  مام   �سار  ود    اردينال
 منارا دينة م عما م�سم م راة يدو اأن جوان د 
سعر احلاجة ا  اأس لران ان الجمة النة ال ام 
ا رور الو  عد �سع  منارا والران �س معة 
  ما   و  رجم   ل   وجو ال  م  ردام    ن  ويةل
 ساأ رجمة  اأراد جوان   س�و معا ريو رجمة  المان هو 
 وه اوس� م مس�ا ماد العساأل اأ� ةالعر ل يعر نول
ورا   دل ج  س�ع اأو   ج  د  س�ع  وا�سم  ااس�ا   مدينة 
 سا م14 ي اية عام  اه ال ه ال�سا س�ع
   اد من ل ة والة العرال س�ال  سع م ال�سري

  جمةال اأج م راس النل ساأ
 :ال جمةال  جوان ان م�سرو

الة   م الران   ج  د  س�ع  جي اأن   ه  الأو اخلوة 
Castilian ةالس�ة الال ة االعر

 م رن الراجمة ال س� وم جواناأن ي ة هاوة الاخل
 ةنة الال  ا ال�سالة  الة 

 ة مالعر وم ل اد  عمة الجمة ع جوان عس 
 م سر ة اأننجمة الل دمم  عد ما   س�ع
 اأ  و  مس�ال  الدي وى   م�سل  ي اأن  هو  الجمة 

 ديا ر ع مس�ا  س�ا ع ال�س م
 د العور م�سالد
اأ�سا �سة العوم والأ والدرا�سا ال�سمة
اعد الو - اأو  المارا العرة ادة
 dr.ma20@yahoo.com:

استراحة

جهود ترجمة القرآن الكريم في القرون الوسطى
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َة .. أعراَب َعزَّ

�����لِّ�����م�����وا ������سَ م���������������ررمْت  اإن  َع���������������زَة  وق���������������ف���������������وا ف������������ُك������������لِّ������������ي اأع�����������������������������ٌن ت������������ت�������������أمُلاأع��������������������راَب 
ت������ري�����َخ�����ه������  ب������رح������ل������ك������ْم  ������س�����م�����م�����ُت  ت������رح������ُم اإين  َم��������������ْن ال  ق�����م�����ي�����������صَ  ع�������ل�������يَّ  األ�����������ُق�����������وا 
ق��������ل��������ٌب ���������س��������ري��������ُر ال�������������������س���������وِق ف��������ْه��������و م�����ت�����ي�����ُم ي�������رت�������دُّ م�������ن ������س�����ب�����ِه ال���������ت���������داين م����ب���������س����راً 
اأ�����س���������رُت ل�����ده�����س��ت�����������ي  ت������ت������ب�������������س������ُم اإن  ت��������ل��ت��ف��ْت  ن���ح�����������وي   ف�������ح�������ب�������ي�������ب�������ت�������ي  ت�������ن�������ط�������ق�������ي  ال 
ول��������ع��������ل��������ه��������� ول��������ع��������ل��������ه��������� َم����������������������ْن ي���������ع���������ل���������ُم ؟ ف�����ل�����ع�����ل�����ه������ ف������ه������م������ْت ح��������ن��������َن ق�����������س������ئ�����دي 
ع�������������ن ه��������������ئ�������������ٍم ه�������������و وامل������������ح������������ب������������ُة ت����������������������واأُم ي���������� َع������������������زَة احل���������ل���������ِم اجل�������م�������ي�������ِل مت����ن����ع�����ً
ث�����ل�����ًة  دي������������������������رِك  ع�������ل�������ى  راأي�����������������������ُت  م���������ن ع��������������س������ق������ي������ِك ف������ف������ي ه������������������واِك اأن���������������� ه������ُم واإذا 
ي����������� َم����������������ْن ل�������ه�������� ع������ي������ن������ي وروح�������������������ي وال����������������دُم خم���ط���وط���ت���������������ي ي������� ع�������������������زت���ي  وع�����������زي���زت���ي 
���������ُم ؟ خم�����������ط��وط��ت��ي ل��ي�����������������اَي ك��������������ح��ُل ع��ي��������وِن��ه���  ُي���������ن���������عَّ ك�������ي�������ف  راأي�������������������ت احل�������������ر   ، ح�������������ٌر 
ت������ت������ك������ل������ُم ك���������م ت�����������س�����ت�����ف�����ي�����ُق ع������ل������ى ي������دي������ه������� ف����ت����ن����ٌة  اإذ  االأن���������������ف��������������������������������صِ  ع�����������رب�����������ي�����������ُة 
ويف  �������س�������ح������ِب������ه�������  ع�����������ن�����������واُن  ت�������ج������ه�������  اأع����������ق�����������ِب����������ه����������� ت��������������ري�������������ُخ ن�����������������س��������ٍخ ُي��������ر���������س��������ُم يف 
)جم�����ه�����ول�����ٌة(  ت������ق������ل:  ف�������ا  ج�����ه�����ل�����َت  ه��������������ي َع���������������������������زٌة ب��������������ل ِع���������������������������زٌة ب��������������ل اأجن������������������ُم واإذا 
�����ُم�����وا ي��������� م�����ع�����������س�����َر االآت�������������������َن ن�������ح�������َو ف������ه�������ر�������صٍ  ف�����ي�����مِّ َف��������َن��������ْح��������َوُه��������نَّ   ، ال�������ع�������ل�������وَم  ح�������������وِت 
م���ط���ل���ب����ً  ت������ن�������ل������وا  مل  اإن  ت�������������س�������أم������وا  ت�������������س�������أم������واال  اأال  ال��������ع��������ل��������ِم  ك��������������لُّ  ف��������ل�������ع�������ل�������ُم 
وع�������ل�������ى اأ���������س���������ب��������ِع َم�������������ْن م�����������س�����ى ف�����رح�����م�����وارف���������ق����������ً ب������ه������� رف���������ق����������ً ب�������������س������م������رة خ�����ده������ 
ع������ي������وِن������ِه ب������ع�������������صُ  وه����������ن�����������َك  ��������ُه  خ��������طُّ ف�����������������������إذا م����������������������ررمْت ب����������ل���������ع���������ي���������وِن ف�����������س�����ل�����م�����واذا 

�شيخة املطريي 
30 مار�س 2013 م 
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