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بالعربي!!

العربية  وثقافتنا  وح�ضارتنا  عزتنا  رمز  وهي  هويتنا،  هي  ))لغتنا 
اأو�ضاط  يف  وننميها  نحرتمها  اأن  جميعًا  وعلينا  العريقة،  والإ�ضالمية 
اأجيالنا احلا�ضرة والواعدة، كي تظل اأمرية لغات العامل وتاجها، لأنها 

لغة القراآن الكرمي، الذي اأنزل هدى للنا�س جميعًا((.

اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الكلمات  هذه  وراء  من 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، حفظه اهلل 
تعاىل حتولت مبادرة )بالعربي( التي اأطلقتها موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم من فكرة تراود النفو�س اإىل عمل جاد مبارك، وا�ضع النطاق، 
الأفعال،  ردود  من  جانبًا  ن�ضتعر�س  وحينما  جغرافية.  حدودًا  يعرف  ل 
امل�ضتويات  اأعلى  من  و�ضعبيًا  ر�ضميًا  دعمًا  تلقت  املبادرة  هذه  اأن  جند 

الر�ضمية اإىل اجلمهور الكبري داخل دولة الإمارات وخارجها.

ال�ضورة  تغيري  حماولة  اإىل  تهدف  ال�ضمو  �ضاحب  يا  كرمية  مبادرة 
التاأخر عن الركب،  اأ�ضابها الكثري من  التي  اللغة العربية،  املعتادة عن 
الكثري.  تقدم  اأن  ميكن  وحيوية  عاملية  لغة  تزال  ل  اأنها  للذاكرة  لتعيد 
اهلل  كتاب  ببقاء  فبقاوؤها  الزوال-  من  عليها  نخ�ضى  ل  كنا  واإن  ونحن؛ 
عايل  الهتمام  هذا  وملثل  الرائدة،  املبادرات  هذه  ملثل  ولكن  تعاىل- 
وعامليتها  و�ضعتها،  بع�س جمدها،  الكرمي  القراآن  للغة  يعيد  اأن  امل�ضتوى 

التي ت�ضتحقها يف كل جمالت احلياة.

يجب اأن يكون لكل منا دوره يف رفعة هذه اللغة الغالية علينا جميعًا، 
ودعم املبادرات التي توؤدي اإىل العناية بها، وجعلها لغة رائدة.

هكذا تتحقق الأهداف الكبرية، بجهود اجلميع. ول ي�ضرتط ملن يريد 
اأو  ندوة  يعقد  اأو  العربية،  اللغة  عن  كتابًا  يوؤلف  اأن  ذلك  يف  امل�ضاهمة 
الف�ضاء  ولعل هذا  مناحي حياتنا.  كل  اإىل  يتعداه  اأن  يجب  بل  موؤمترًا، 
الإلكرتوين الوا�ضع الذي نتعامل معه جميعًا خري و�ضيلة نخدم بها لغتنا 
الع�ضاق، فاإىل متى  فاإذا كنا من  لها،  تعالوا نف�ضح عن حبنا  اجلميلة، 

نخفى ما فعلت بنا الأ�ضواق!!
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تاريخ وطن

ندوة تاريخ وطن
حتت رعاية وح�سور معايل جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، اأقام املركز يوم ال�سبت 
7 دي�سمرب 2013 ندوة بعنوان )تاريخ وطن(، مبنا�سبة اليوم الوطني 42 لدولة الإمارات العربية املتحدة. 

وا�ست�سافت الندوة �سخ�سيات رائدة متخ�س�سة للحديث عن تاريخ دولة الإمارات قبل الحتاد وبعده. 

الطفالن  األقاهما  وطنيتني  بق�ضيدتني  الندوة  بداأت 
الأخوان علي و�ضيف �ضعيد الزيودي، وظهرت فيهما عفوية 
بالل  الأ�ضتاذ  �ضعادة  ا�ضتعر�س  ثم  وبراءته.  الوطن  حب 
الإمارات قبل قيام احتادها،  لدولة  الثقايف  التاريخ  البدور 
فتحدث عن املنتديات الثقافية من جمال�س ومكتبات ومقاٍه 
ونواٍد وغريها، كما حتدث عن احلركة الإعالمية وبواكريها 

واأهم من كتب من اأبناء املنطقة يف ال�ضحف العربية، ومنهم 
البث  على  اأي�ضا  وعّرج  الناخي.  �ضيف  بن  مبارك  الأديب 
عن  بالكالم  حديثه  وختم  املحلية،  ال�ضحف  وبع�س  الإذاعي 
بدايات حركة الطباعة يف املنطقة واأهم املوؤلفني، ومنهم: عبد 

اهلل بن �ضالح املطوع، وحميد ال�ضام�ضي.
يف  التعليم  تاريخ  فتناول  العا�ضي  حممد  الأ�ضتاذ  واأما 
بداية  حتى  )املطوع(  التقليدي  التعليم  بداية  منذ  الإمارات 
يف  �ضوا  درَّ الذين  املعلمني  واأهم  النظامية  املدار�س  تاأ�ضي�س 
فيها.  العلم  تلقوا  الذين  الطلبة  بع�س  واأ�ضماء  املدار�س  تلك 
وذكر كذلك املناهج التي كانت تدر�س فيها. وا�ضتعر�س اأي�ضًا 
اهتمام اأبناء الإمارات بالعلم، فقراأ ر�ضالة من اأبناء الفجرية 
يطلبون فيها اإن�ضاء املدار�س يف منطقتهم حتى تتاح لهم فر�ضة 

التعليم!
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تاريخ وطن

خا�ضا  رونقا  الندوة  على  اأ�ضفت  التي  ال�ضخ�ضيات  ومن 
م�ضوارها  بداأ  التي  امل�ضرحيني  اأّم  املزروعي  موزة  الأ�ضتاذة 
وهي  عذبًا  رقيقًا  حديثها  جاء  حيث  م،   1972 عام  امل�ضرحي 
اأ�ض�ضت  التي  والأ�ضماء  والتلفزيون  امل�ضرح  ذاكرة  ت�ضرتجع 
امل�ضرحية  الفرق  واأهم  الدولة،  يف  امل�ضرحية  احلركة  لهذه 
وامل�ضرحيات التي ُقدمت. كما حتدثت عن ذكريات امل�ضرحيات 
امل�ضاهد  ت�ضتخدم يف  واخليالة  الدبابات  كانت  وكيف  ال�ضابقة 

امل�ضرحية. 
عبد  الأ�ضتاذ  حديث  جاء  للدولة  القت�ضادي  التاريخ  وعن 
اهلل عبد الرحمن من خالل كتابه )الإمارات يف ذاكرة اأبنائها: 
اخلا�س  وهو  منه  الثاين  اجلزء  تناول  حيث  قهوة(،  فنجان 
باحلياة القت�ضادية. وقد عّرف الأ�ضتاذ عبد اهلل عبد الرحمن 
احلياة  اأجزاء:  ثالثة  اأنه  فذكر  بالكتاب،  حديثه  بداية  يف 
الثقافية، واحلياة القت�ضادية، واحلياة الجتماعية. واأنه ي�ضم 
اجلانب  اأما  املجتمع.  اأفراد  بع�س  جمال�س  يف  دارت  حوارات 
و�ضناعة  اللوؤلوؤ  وجتارة  الغو�س  عن  حتدث  فقد  القت�ضادي 
ال�ضفن وغريها. وقد قام م�ضكورا باإهداء مكتبة املركز ن�ضخة 

من كتابه.
الأ�ضتاذ حممد  فتحدث  الريا�ضة،  بذاكرة  الندوة  واختتمت 
الذين  ال�ضيوخ  وجهود  للدولة،  الريا�ضي  التاريخ  عن  اجلوكر 
قام  كما  يومنا،  اإىل  بداياتها  منذ  الريا�ضية  احلركة  دعموا 
وهو  املاجد،  جمعة  ال�ضيد  اإىل  اجلديد  كتابه  باإهداء  اجلوكر 
)رجال  وعنوانه   ،42 الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  �ضدر  كتاب 

اإىل التتويج(، وهو كتاب متميز  �ضنعوا الأبطال من التاأ�ضي�س 
يوثق مل�ضرية الريا�ضة يف الإمارات. وقد رعت �ضركة هيونداي 
كرة  بينها  ومن  احل�ضور،  على  رمزية  هدايا  فوزعت  الندوة، 

القدم التي حتمل �ضعار كاأ�س العامل 2014.
الذكريات  من  اأخرى  اأبوابًا  فاحتة  املداخالت  وجاءت 
واأوائل  وال�ضحة،  التعليم  بدايات  الكويت يف  دولة  حول جهود 

املدار�س ومن�ضئيها.
تراثية(،  )اأنامل  بعنوان  معر�س  الندوة  هام�س  على  واأقيم 
فيه  عر�ضت  �ضعيد،  �ضامل  عائ�ضة  الأ�ضتاذة  اإعداد  من  وهو 
)املنز(،  مثل  الإماراتي،  الرتاث  مظاهر  من  م�ضغرة  مناذج 
واملالب�س  واملنامة  الطفل،  فيه  يو�ضع  كان  الذي  ال�ضرير  وهو 
امل�ضتخدمة  املواد  من  مناذج  عر�ضت  كما  واحللي،  الرتاثية، 
املتحرك  الهاتف  حافظة  مثل  متجدد  ب�ضكل  ولكن  قدميا، 

واحلا�ضب اللوحي التي تعطي عبقا تراثيًّا رائعا!
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احتفاالت المركز باليوم الوطني

يف يوم الثالثاء 2013/11/26 م �ضارك املركز وزارة 
افتتح   42 الوطني  باليوم  الحتفال  يف  واملياه  البيئة 
وزير  فهد،  بن  اأحمد  را�ضد  الدكتور  معايل  الحتفال 
البيئة واملياه، وكانت البداية مع ال�ضالم الوطني للدولة، 
القيادة  دور  على  فيها  اأكد  كلمة  الوزير  معايل  األقى  ثم 
الر�ضيدة والتفاف ال�ضعب حولها يف و�ضول الإمارات اإىل 
املركز يف  م�ضاركة  املتميز، ومتثلت  العاملي  امل�ضتوى  هذا 
املوقعة بني  الوثائق  بوثائق الحتاد، وهي  معر�س خا�س 
خمتلف الإمارات قبل العام 1971م، والتي اأر�ضت جذور 

ت دعائمه. الحتاد وقوَّ

احتفال المركز باليوم الوطني

مركز جمعة الماجد يشارك جامعة الشارقة في اليوم الوطني

مركز جمعة الماجد يشارك البيئة في اليوم الوطني

مركز  اأ�ضرة  اجتمعت   2013 دي�ضمرب  من  الثاين  يف 
الوطني  باليوم  اخلا�س  احتفالها  واأقامت  املاجد،  جمعة 
42 لذكرى قيام الحتاد، وقد ح�ضره بع�س الزوار الكرام 

من خارج املركز.
عرب  الإمارات  عن  موجزة  كلمة  على  احلفل  ا�ضتمل 
العامة  العالقات  من  حممد،  با�ضل  قدمها  التاريخ 
رئي�ضة  املطريي،  �ضيخة  ال�ضاعرة  قدمت  كما  والإعالم، 
حوار  ودار  املنا�ضبة.  بهذه  ق�ضيدة  الوطني  الرتاث  ق�ضم 
الكبرية  والإجنازات  الحتاد  اأهمية  عن  احلا�ضرين  بني 
يجني  التي  العظيمة  والفوائد  خالله،  من  حتققت  التي 

اجلميع ثمارها اليوم، ويتفيوؤون ظاللها.

الوطني،  باليوم  احتفالها  ال�ضارقة  جامعة  املركز  �ضارك 
حيث اأقامت اجلامعة احتفاًل مبنا�ضبة اليوم الوطني يف يوم 
بنت  عائ�ضة  ال�ضيخة  افتتحته   ، م   2013/11/26 الثالثاء 
الأعلى  باملجل�س  ال�ضت�ضارية  اللجنة  ع�ضو  القا�ضمي،  حممد 
معر�س  عن  عبارة  املركز  م�ضاركة  وكانت  الأ�ضرة،  ل�ضوؤون 
الحتاد  اأخبار  فيه  ُعر�س  ال�ضحف(،  يف  )الحتاد  بعنوان 

من الأعداد القدمية جلريدة الحتاد واأخبار دبي وغريها.
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تكريم

اهلل  باإذن  له  املغفور  د�ضن 
�ضعيد بن  را�ضد  ال�ضيخ   تعاىل 
يف  عامة  مكتبة  اأول  مكتوم  اآل 
حي  يف  1963م،  عام  دبي  اإمارة 
الراأ�س، انطالقا من روؤيته الرامية 
ي�ضكل  �ضامل  منطلق  تاأ�ضي�س  اإىل 
للتوا�ضل  ومنطلقا  فكريا  منهال 
البناء،  الثقايف  ومد ج�ضور احلوار 
وتبادل الروؤى والأفكار بني خمتلف 

اأ�ضبحت  وقد  املجتمع،  �ضرائح 
ومو�ضوعة  دبي،  يف  الثقايف  احلراك  يف  الزاوية  حجر  املكتبة 

عامة ينهل منها اجلميع.

ويف يوم الأحد 22 دي�ضمرب2013م احتفلت هيئة دبي للثقافة 
يف  وم�ضريتها  العامة  دبي  ملكتبة  الذهبي  باليوبيل  والفنون 
را�ضد  بن  بن حممد  ماجد  ال�ضيخ  �ضمو  وقام  الثقايف.  العطاء 
اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون بتكرمي نحو 50 من 
دبي  مكتبة  ودعم  بناء  يف  اأ�ضهموا  الذين  والأفراد  املوؤ�ض�ضات 
العامة )الراأ�س �ضابقا(، فكان من بني هوؤلء املكرمني معايل 
اأول  بناء  يف  مل�ضاهمته  وتكرميًا  تقديرًا  وذلك  املاجد،  جمعة 
مكتبة عامة يف اإمارة دبي، كما كان مركز جمعة املاجد من بني 

مل�ضاهمته  تقديرًا  اأي�ضا،  املكرمني 
اإمارة  الثقايف يف  اإثراء املجتمع  يف 
دبي من خالل دعم وتفعيل احلراك 
الأدبي واإن�ضاء مكتبة اأهلية، تع�ضد 
وت�ضاند روؤية ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد 
 600 من  اأكرث  وت�ضم  مكتوم،  اآل 
األف من الأوعية الثقافية املتنوعة، 
من الكتب والدوريات واملخطوطات 

وغريها.

�ضيخة  املاجد  جمعة  معايل  عن  نيابة  التكرمي  ت�ضلم  وقد 
املطريي، رئي�ضة ق�ضم الرتاث الوطني باملركز.

كما قامت هيئة دبي بهذه املنا�ضبة باإهداء املركز عدة ن�ضخ 
العطاء  من  50عاما  العامة  دبي  )مكتبة  بعنوان  كتاب  من 
�ضاكر  د.  اإعداد  من  املدينة اخلالقة(  اآفاق  واملعريف،  الثقايف 
نوري، وهو كتاب يتحدث عن تاريخ مكتبة دبي العامة ومراحل 
الوطنية  واملطابع  الإمارات،  يف  الثقافية  والنه�ضة  تطورها، 
امل�ضتقبلية  بالروؤى  املتعلقة  املو�ضوعات  من  والعديد  فيها، 
املهمة،  القدمية  ال�ضور  العديد من  للمكتبة، كما يحتوي على 

التي تو�ضح دور املكتبة احليوي على مر الأجيال.

كّرم �ضعادة اللواء حممد عيد املن�ضوري - مدير الإدارة العامة 
لأمن الهيئات واملن�ضاآت والطوارئ -  مركز جمعة املاجد للثقافة 
والرتاث يف امللتقى ال�ضنوي لل�ضركاء ال�ضرتاتيجيني، يف احلفل 
الذي اأقيم يوم اخلمي�س 12 دي�ضمرب 2013م، يف مبنى الإدارة. 
الهيئات  اأمن  اإدارة  مع  امل�ضتمر  وتعاونه  املركز  جلهود  وذلك 

واملن�ضاآت يف جمال الدورات التدريبية والأن�ضطة الثقافية.

ت�ضلم التكرمي الأ�ضتاذ اأنور الظاهري م�ضوؤول العالقات العامة 
والإعالم، الذي عرّب عن تثمني املركز لهذا التكرمي، الذي يوثق 
واملوؤ�ض�ضات  الدولة  موؤ�ض�ضات  بني  املتميزة  الثقافية  العالقات 
خدمة  وهو  اجلميع  فيه  ي�ضرك  واحد  هدف  لتحقيق  اخلا�ضة، 

املجتمع.

أمن الهيئات والمنشآت تكرم المركز

تكريم المركز في احتفال هيئة دبي للثقافة والفنون
باليوبيل الذهبي لمكتبة دبي العامة
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زيارات خارجية

وكيل وزارة الثقافة اليمني يزور المركز

قام معايل ال�ضيد هارون علي �ضليمان، وزير العمل واخلدمات العامة 
 ، 2013م  �ضبتمرب   30 الثنني  يوم  املركز  اإىل  بزيارة  زجنبار  بحكومة 
التقى خاللها  معايل جمعة املاجد، وتناول معه مو�ضوع توقيع اتفاقية 
حول  التباحث  وجرى  زجنبار،  حكومة  اأر�ضيف  حلفظ  م�ضرتك  تعاون 
حفظ  اإىل  يوؤدي  اأن  �ضاأنه  من  الذي  امل�ضروع   هذا  لتنفيذ  اآلية  اإيجاد 
الأر�ضيف الزجنباري الذي يعترب ذاكرة �ضعب زجنبار وتاريخه، وحتويله 
اإىل اأر�ضيف رقمي، وذلك من خالل تقدمي املركز معماًل جمهزًا باأحدث 
التقنيات لرتميم و�ضيانة وحفظ الوثائق الزجنبارية من التلف والندثار 

ورقمنتها.
واأق�ضامه،  املركز  اأرجاء  يف  بجولة  له  املرافق  والوفد  ال�ضيف  وقام 
الذي  الوطني  الرتاث  ق�ضم  وزار  الباحثني،  خدمة  على  خاللها  وقف 
وال�ضور عن منطقة اخلليج  والوثائق  الدرا�ضات  كثري من  على  يحتوي 
العربي، واأبدى اإعجابه بتجربة املركز يف عملية الرقمنة وطريقة العمل 
يف املعمل الرقمي، ويف ق�ضم املخطوطات اطلع على املخطوطات النادرة 
وكيفية ت�ضنيفها، كما اطلع يف ق�ضم املعاجلة الفنية على عملية الفهر�ضة 

والت�ضنيف املتبعة يف املكتبة.
وقدم جمعة املاجد لل�ضيف كتابا يحوي �ضورًا نادرة للديار املقد�ضة 

)مكة واملدينة وبيت املقد�س(، التقطت يف القرن التا�ضع ع�ضر امليالدي 
عنوانه :

 To the Holy Lands pilgrimage centres from Mecca 

and Medina to Jerusalem.

عز  الدكتور  من  كل  بها  قام  التي  الزيارة  بعد  الزيارة  هذه  وتاأتي 
املركز  اإدارة  الداغ�ضتاين من جمل�س  ب�ضام  والدكتور  زغيبة  بن  الدين 
اإىل زجنبار يف فرباير املا�ضي، حيث جرى فيها التباحث حول مو�ضوع 

حفظ ومعاجلة وثائق زجنبار.

زار املركز الدكتور مقبل الأحمدي، وكيل وزارة الثقافة لقطاع 
املخطوطات وُدور الكتب يف اليمن، يوم الثنني 7 اأكتوبر 2013م، 
احلديث  معه  وتبادل  املركز،  رئي�س  املاجد  جمعة  �ضعادة  والتقى 

الثقافية. واأهدى جمعة املاجد ال�ضيف  حول العديد من الق�ضايا 
جمموعة من اإ�ضدارات املركز املتعلقة بالتاريخ.

خاللها  واطلع  املركز،  اأرجاء  يف  بجولة  مقبل  الدكتور  قام  ثم 
على مقتنيات املركز من املخطوطات واملكتبات اخلا�ضة، وال�ضور 
املركز،  اإليه  و�ضل  مبا  اإعجابه  اأبدى  اجلولة  نهاية  ويف  والوثائق. 
و�ضرفنا بر�ضالة جاء فيها: " تطوفت مبركز الأ�ضتاذ جمعة املاجد 
ح�ضن  وكذا  املعرو�ضات،  يف  التنوع  نظري  لفت  وقد  املحرتم، 
القائمني  من  واإيجازه  ال�ضرح  ح�ضن  ذلك  اإىل  ي�ضاف  التنظيم، 
ناب�ضة  الإمارات  بدولة  املتعلقة  املعرو�ضات  راأيت  وكذا  عليه. 
الدولة  بناء  اأجل  من  الكثري  بذل  موؤ�ض�س  جيل  على  تدل  باحلياة 

وجعلها منارة كما ُتـرى اليوم للزائرين...".  

 وزير العمل والخدمات العامة بحكومة زنجبار
 يزور المركز
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زيارات خارجية

اأفغان�ضتان،  علماء  من  وفد  2013م  دي�ضمرب   30 الثنني  يوم  املركز  زار 
برئا�ضة ال�ضيد حممد �ضعيب �ضيقل، رئي�س قطاع املدار�س الدينية ودور حتفيظ 
ف�ضل  ال�ضيد  يرافقهم  الأفغانية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الكرمي  القراآن 
اهلل ممتاز، م�ضت�ضار الإعالم لوزارة اجلاليات الأفغانية يف اخلارج، وذلك 

زيارة وفد علماء أفغانستان
لالطالع على جتربة املركز يف حفظ و�ضيانة املخطوطات والكتب والدوريات.

طريقة  يبني  فيلم  تاله  واأق�ضامه،  للمركز  تعريفي  بعر�س  الزيارة  بداأت 
ترميم املخطوطات واملطبوعات يف معمل الرتميم التابع للمركز.

الرتاث  بق�ضم  بداأت  املركز  اأق�ضام  يف  مو�ضعة  بجولة  الوفد  قام  بعدها 
الوطني، حيث قام ال�ضيد �ضمري جنم الدين ب�ضرح مف�ضل حول اأهم مقتنيات 
املركز  وم�ضروع  والدوريات،  والكتب  الربيطاين  الأر�ضيف  وثائق  من  الق�ضم 
اخلا�س الذي عنوانه �ضل�ضلة مقالت عن دولة الإمارات، ثم زار الوفد ق�ضم 
ومعر�س  العطاء  م�ضرية  مبعر�س  مرورًا  اخلا�ضة،  واملكتبات  املخطوطات، 

الإمارات يف ذاكرة الزمن.
ويف ختام الزيارة تقدم ال�ضيد حممد �ضعيب �ضيقل بال�ضكر والتقدير لل�ضيد 
جمعة املاجد وللعاملني يف املركز على اجلهود الكبرية التي اأدت به اإىل هذا 

امل�ضتوى الراقي من اخلدمات.
ومن اجلدير بالذكر اأن الوفد تكون من 17 عاملا ميثلون خمتلف املحافظات 

يف اأفغان�ضتان.

زار املركز خو�ضي فرناندز، م�ضاعد وكيل وزارة اخلارجية الأمريكية 
ل�ضوؤون القت�ضاد والطاقة والعمل يوم اخلمي�س 10 اأكتوبر2013م، والتقى 
�ضعادة  جمعة املاجد ب�ضفته رئي�س جمل�س دبي القت�ضادي، وتباحث معه 

يف العديد من الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك.
ثم قام فرناندز بجولة مو�ضعة يف املركز، بداأها باملكتبة الفار�ضية التي 
ت�ضم اأكرث من 12 األف كتاب باللغة الفار�ضية، واطلع على ن�ضخة من كتاب 
الكتب  فيه  تتحول  الذي  الرقمي  املعمل  زار  ثم  للفردو�ضي.  ال�ضاهنامه 
واملخطوطات اإىل م�ضورات رقمية للحفاظ عليها وا�ضرتجاعها عند احلاجة. 
يقتنيها  التي  القيمة  باملجموعة  اإعجابه  اأبدى  املخطوطات  ق�ضم  ويف 
املركز من املخطوطات املتنوعة، والتي ت�ضتمل على الزخارف واملنمنمات 
املزينة بالعديد من اخلطوط. كما زار ق�ضم الفهر�ضة والت�ضنيف واطلع 
على طريقة معاجلة الكتب وترتيبها، وزار معر�س م�ضرية العطاء الذي 

يوثق م�ضرية املركز، ويحتوي على العديد من نوادر الكتب واملخطوطات. 
واختتم ال�ضيف زيارته بق�ضم الرتاث الوطني، الذي �ضاهد فيه جمموعة 
احلياة  تبني  التي  وال�ضور  والوثائق  الربيطاين،  الأر�ضيف  وثائق  من 

القدمية يف الإمارات.

زيارة القنصل من القنصلية العامة لجمهورية كوريا ونائبه
زار املركز يوم الأحد 29 دي�ضمرب 
اآهن  دو  �ضيوجن  �ضعادة  2013م 
جلمهورية  العامة  القن�ضلية  قن�ضل 
نامهو  القن�ضل  نائب  يرافقه  كوريا، 
جمعة  ال�ضيد  معايل  وقام  كيم. 
جرى  حيث  الوفد  با�ضتقبال  املاجد 
ذات  الق�ضايا  من  بالعديد  التباحث 
معايل  قام  كما  امل�ضرتك.  الهتمام 
جمعة املاجد مبرافقة الوفد يف جولة 
مو�ضعة داخل اأق�ضام املركز كان منها 
زيارة املكتبة الفار�ضية وهي من نوادر 

املكتبات يف املنطقة حيث ت�ضم اأكرث من 12 األف كتاب باللغة الفار�ضية 
يف �ضتى املو�ضوعات. كما اطلع ال�ضيوف على مكتبة الكتب الأجنبية التي 

ت�ضم ما يقارب 30 األف كتاب الكثري منها باللغة 
اللغات  من  كبرية  جمموعة  وحتتوي  الإجنليزية 
الرقمي  املعمل  يف  مطول  الوفد  ووقف  الأخرى. 
الكتب  املركز يف حتويل  اطلعوا على جتربة  حيث 
واملخطوطات الورقية اإىل م�ضورات رقمية ي�ضهل 
وا�ضتمعوا  للباحثني،  ونقلها  وحفظها  ا�ضتخدامها 
ل�ضرح عن بع�س الأجهزة التي طورها املركز مثل 
اللوحات  ت�ضوير  ي�ضتوعب  الذي  الت�ضوير  جهاز 
الكبرية التي ي�ضل مقا�ضها اإىل A0، وجهاز امل�ضح 

ال�ضوئي ال�ضريع الذي مي�ضح مائة ورقة بالدقيقة.
وتقديره  �ضكره  الوفد  اأبدى  الزيارة  ختام  ويف 
جلهود ال�ضيد جمعة املاجد يف حفظ الرتاث الإن�ضاين والثقايف من خالل 

املركز والأعمال الأخرى التي يقوم بها.

مسؤول أمريكي في شؤون االقتصاد والطاقة يزور المركز
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مؤتمرات

�ضارك املركز يف موؤمتر )الأدب الرتكماين من العهد الغزنوي وثقافة 
العامل الروحية(، والذي اأقيم حتت رعاية كرمية من قربان قويل بريدي 
الرتكمانية يف  العلوم  اأكادميية  ونظمته  تركمان�ضتان،  رئي�س  حممدوف، 
ولية البلقان، و�ضم اأكرث من 150 م�ضاركا من خمتلف اللغات والثقافات 
والبلدان، منها : دولة الإمارات العربية املتحدة، املغرب، تون�س، الهند، 
اأوزباك�ضتان، طاجاك�ضتان  اأذربيجان، ماليزيا، تركيا،  اليابان، ال�ضني، 
امل�ضيفة  ــة  ــدول ال مــن  املــ�ــضــاركــني  اإىل  اإ�ــضــافــة   ، الــــدول  مــن  وغــريهــا 

تركمان�ضتان. 
بداأت اأعمال املوؤمتر يف يوم 4 دي�ضمرب 2013 م يف ولية البلقان بحفل 
قربان قويل  تركمان�ضتان  رئي�س  وتقدير من  �ضكر  ر�ضالة  ت�ضمن  افتتاح 
الأوراق  بع�س  تقدمي  تالها  املوؤمتر،  يف  للم�ضاركني  حممدوف   بــريدي 

العلمية حول الثقافة الرتكمانية وبع�س ال�ضعوب الأخرى. 
التي  العلمية  اجلل�ضات  خالل  من  للموؤمتر  متممًا  الثاين  اليوم  وجاء 

تناولت املحاور التالية: 
الأدب  تــطــور  يف  الأ�ضا�ضية  والجتـــاهـــات  والــ�ــضــعــادة  الــقــوة  ع�ضر   -

الرتكماين يف العهد الغزنوي. 
لغة الولية الغزنوية وامل�ضادر املكتوبة.   -

العلم يف العهد الغزنوي والقيم الفكرية العاملية.   -
ق�ضم  رئي�ضة  املطريي،  �ضيخة  الأ�ضتاذة  الإمــارات  دولة  وفد  مثل  وقد 
الدرا�ضات  �ضعبة  رئي�ضة  املخيني،  فاطمة  والدكتورة  الوطني،  الــرتاث 
يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف دبي، ومرمي املن�ضوري، من 
كلية الدرا�ضات الإ�ضالمية والعربية بدبي. وقد �ضاركت �ضيخة املطريي 
ومرمي املن�ضوري يف املحور الأول، فقدمت مرمي املن�ضوري ورقة بعنوان 
)ال�ضلطان حممود الغزنوي قوة ل تقهر(، وحتدثت عن �ضرية ال�ضلطان 
ال�ضعيدين  على  واإجنــازاتــه  الفتوحات،  يف  وبطولته  الغزنوي  حممود 
املجتمعي واملعريف. وكانت ورقة �ضيخة املطريي عن )احل�ضارة باب اأول 

لزدهار احلياة(، ومتحورت حول عوامل بناء احل�ضارة يف عهد حممود 
ا�ضت�ضافتهم  خالل  من  والعلماء  والأدبــاء  بال�ضعراء  واهتمامه  الغزنوي 
ون�ضج  ع�ضره  يف  ال�ضعر  تطور  على  انعك�س  مما  واإكرامهم،  بالطه  يف 
يف  ال�ضاهنامه  من  الأكرب  اجلزء  الفردو�ضي  األف  فقد  العلمي،  البحث 
املحور  يف  املخيني  فاطمة  الدكتوره  و�ضاركت  الغزنوي.  حممود  بالط 
الثالث، وكان عنوان ورقتها )اأبو الريحان البريوين: تاريخ زاهر وعقلية 
مو�ضوعية(، وحتدثت فيها عن معامل هذه ال�ضخ�ضية، واأثرها على اأهايل 
املنطقة وخارجها؛ حيث امتاز عهده بوفرة الإنتاج العلمي والأدبي على 
الرغم من التدهور ال�ضيا�ضي للدولة، بالإ�ضافة اإىل اإ�ضهاماته الفريدة يف 
األَّف )القانون امل�ضعودي(،  ميادين املعرفة وبخا�ضة الفلكية منها، فقد 

والذي برهن فيه على اأنَّ للنجوم حركة حول حمور فلك الربوج.
والثقافية  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  لزيارة  برناجمًا  املنظمون  و�ضع  وقد 
والأماكن  املنطقة  يف  التقليدية  الأ�ضواق  بع�س  اإىل  اإ�ضافة  الدولة،  يف 
حمطة  اأول  اآبـــاد  ع�ضق  يف  قــويل  خمـــدوم  جامعة  وكــانــت  ال�ضياحية. 
اأ�ضاتذة  بح�ضور  املركز  من  امل�ضارك  الوفد  ا�ضُت�ضيف  حيث  للزيارات، 

اجلامعة وطالبها وطالباتها. 

مشاركة المركز في مؤتمر األدب التركماني في تركمانستان

�ضارك املركز يف املوؤمتر ال�ضنوي للمجل�س الدويل لالأر�ضيف والذي 
)املحا�ضبة  عنوان  حتت  نوفمرب   24 اإىل   23 من  بروك�ضل  يف  عقد 

وال�ضفافية والدخول اإىل املعلومات(
Accountability، Transparency and Access to Information
متثلت م�ضاركة املركز يف ورقة عمل حول مو�ضوع التقادم الرقمي، 
الإلكرتونية  الأر�ضفة  م�ضوؤول  عثمان،  اأحمد  الأ�ضتاذ  اأعــدهــا  وقــد 
باملركز، ودارت حماورها حول م�ضكلة �ضرعة تطور الأجهزة الرقمية 
واأوعية حفظ البيانات، حيث ت�ضبح قدمية وغري م�ضتخدمة بعد فرتة 
ق�ضرية من الزمن، وكذلك م�ضكلة تطور الربجميات ولغات الربجمة 
التي قد يختفي بع�ضها بعد فرتة زمنية ق�ضرية، فتظهر احلاجة املا�ضة 
اإىل حلول مقرتحة لهذه امل�ضكلة، ومنها ما اقرتحه بع�س اخلرباء من 
حفظ التقنية القدمية مع الأجهزة امل�ضتخدمة، اأو من خالل حماكاة 
املعلومات  تهجري  اأو  احلديثة،  الربامج  با�ضتخدام  القدمية  التقنية 

وترحيلها اإىل الأ�ضكال اجلديدة.

ويهدف املركز من خالل هذه امل�ضاركة اإىل تطوير وتبادل اخلربات 
الهتمام  ذات  الدولية  اجلهات  مع  الإلكرتونية  الأر�ضفة  جمــال  يف 

امل�ضرتك.
الدويل لالأر�ضيف )ICA( منظمة دولية غري حكومية وغري  واملجل�س 
ربحية تهتم بالأر�ضيفات، وتتوجه اإىل الأر�ضيفيني يف العامل اأجمع،  ومقرها 

العا�ضمة الفرن�ضية باري�س، وت�ضم حوايل 1500 ع�ضو من 195 بلدا.

)ICA( مشاركة المركز في المؤتمر السنوي للمجلس الدولي لألرشيف
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رحلة العمر

محاضرات

 4 ــاء  ــع الأرب يــوم  ـــرتاث  وال للثقافة  املــاجــد  جمعة  مركز  نظم 
وتوثيق  العلمي  البحث  بعنوان )منهجية  دي�ضمرب2013 حما�ضرة 
املعلومات من الن�ضو�س الرتاثية(، قدمها الربوفي�ضور م�ضطفى 
عبد القادر النجار، امل�ضت�ضار الأكادميي ال�ضابق للبالط ال�ضلطاين 

يف ُعـمان.
كم�ضدر  الوثيقة  باأهمية  بداأها  حمــاور  عدة  املحا�ضر  تناول 
الوطنية  الوثيقة  دور  على  اأكد  حيث  التاريخ،  كتابة  م�ضادر  من 
اأنا�س مروا  الوثائق الأجنبية التي كتبها- يف الغالب -  يف مقابل 
على املنطقة، ولي�ضوا من اأهلها، فكتبوا ما كتبوا من وجهة نظرهم 
يف  م�ضاحلهم  وخلدمة  املنطقة،  عن  القا�ضرة  معلوماتهم  ومن 
فرتة معينة، فال ينبغي التعامل مع وثائقهم كاأنها ن�ضو�س منزلة 
ل حتتمل اخلطاأ، بل على الباحث اأن يطلع على م�ضادر متعددة 
للوثائق، ثم يقارن بينها، ويدر�ضها ويحللها حتى يتبني له ال�ضواب 

من اخلطاأ!
ــــــــــن اجلـــــديـــــر  وم
اأن الربوفي�ضور  بالذكر 
ــى الـــنـــجـــار  ــطــف مــ�ــض
اأكـــــــــرث مــــــن 73  لــــــه 
اآخــرهــا كتاب  مــوؤلــفــًا، 
ــخ  ــي ــض )مـــــــذكـــــــرات �
املــــوؤرخــــني الـــعـــرب(،  
جمع فيه مذكراته منذ 
اأن ولد اإىل حني �ضدور 
ــاب، وقـــد اأهـــدى  ــكــت ال
مكتبة  اإىل  ن�ضخة  منه 

املركز.

نظم املركز حما�ضرة مبنا�ضبة قدوم الع�ضر 
من ذي احلجة، قدمها الدكتور عمر عبد الكايف، 
امل�ضت�ضار الثقايف جلمعة املاجد، بعنوان )رحلة 
العمر(، وذلك يوم الأحد غرة ذي احلجة لعام 
ح�ضرها  2013م،  اأكتوبر   6 املوافق  1434هـ، 

العديد من املهتمني، وبع�س موظفي املركز.
تناول الدكتور عمر عبد الكايف يف حما�ضرته 

اأداء  مثل  فيها  الواردة  الأعمال  واأنواع  اأيام ع�ضر ذي احلجة  ف�ضل 
اأو ما  اأف�ضل ما ُيعمل فيها، و�ضيام هذه الأيام  احلج والعمرة، وهو 
تي�ضر منها، وخ�ضو�ضا يوم عرفة والتكبري والذكر والتوبة والإقالع 
من  ال�ضاحلة  الأعمال  من  والإكثار  الذنوب،  وجميع  املعا�ضي  عن 
نوافل العبادات كال�ضالة وال�ضدقة وقراءة القراآن والأمر باملعروف 
ُت�ضاعف  التي  الأعمال  من  فاإنها  ذلك،  ونحو  املنكر  عن  والنهي 

ح�ضناتها يف هذه الأيام.
العيد،  �ضالة  اأداء  على  امل�ضلم  حر�س  �ضرورة  على  ركز  كما 
م�ضروعية  من  احلكمة  ومعرفة  منها،  وال�ضتفادة  اخلطبة  وح�ضور 
العيد ، واأنه يوم �ضكر وعمل بر، فال يجعله يوم اأ�ضر وبطر، ول يجعله 
مو�ضم مع�ضية وتو�ضع يف املحرمات، فيكون �ضببا لإحباط الأعمال 

ال�ضاحلة التي عملها يف اأيام الع�ضر!

9

منهجية البحث العلمي وتوثيق المعلومات 
من النصوص التراثية
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الدورة  بتنظيم  والرتاث  للثقافة  للماجد  جمعة  مركز  قام 
التدريبية الثانية يف املكتبة املركزية يف قونيا برتكيا حتت عنوان 
)املعاجلات الكيميائية والرتميم الآيل للمطبوعات واملخطوطات(، 
وذلك يف الفرتة من 1 اإىل 13 اأكتوبر 2013م، وح�ضرها 20 متدربا 
من العديد من املكتبات الرتكية. وتاأتي هذه الدورة تكميال للدورة 
الأوىل التي كانت حول ترميم وحفظ ومعاجلة املخطوطات. وقد 
رئي�س  داغ�ضتاين  ب�ضام  الدكتور  من  كل  الدورة  هذه  على  اأ�ضرف 
رئي�س  قّواف  ن�ضال  والأ�ضتاذ  والرتميم،  واملعاجلة  احلفظ  ق�ضم 

�ضعبة الرتميم الآيل.

املركز  بني  املثمر  للتعاون  نتيجة  الدورات  هذه  مثل  وتاأتي 
العديد  عنه  نتج  والذي  تركيا،  يف  للمخطوطات  العامة  والإدارة 
اإن�ضاء  اأهمها  وكان  املركز،  نفذها  التي  الثقافية  امل�ضاريع  من 
معمل ترميم متكامل يف كل من املكتبة املركزية يف قونيا، واملكتبة 
الوطنية يف اأنقرة. وي�ضعى املركز اليوم للعمل مع املكتبة ال�ضليمانية 

يف اإ�ضتانبول ومكتبة متحف جالل الدين الرومي يف قونيا.
الدين  حميي  الدكتور  املركز  وفد  التقى  الدورة  هام�س  وعلى 
بايدار،  نيل  وال�ضيدة  تركيا،  يف  املخطوطات  اإدارة  مدير  ماجد، 
ال�ضخ�ضيات  من  والعديد  املخطوطات،   ترميم  اإدارة  مديرة 
خالل  وجرى  �ضلجوق،  وجامعة  اأتاتورك،  جامعة  يف  العلمية 
لقت  التي  امل�ضتقبلية  التعاون  م�ضاريع  بع�س  طرح  اللقاءات  هذه 

اهتماما، وو�ضعت حتت الدرا�ضة.

بعنوان  ور�ضة عمل  اأكتوبر 2013م  الثنني 28  يوم  املركز  نظم 
)�ضيانة املخطوطات الرتاثية(، اأقامها يف مركز م�ضايف الثقايف، 
الأ�ضتاذ  الور�ضة  قدم  وقد  املجتمع،  وتنمية  الثقافة  لوزارة  التابع 
يف  واملطبوعات  املخطوطات  ترميم  �ضعبة  رئي�س  قواف،  ن�ضال 

املركز. 
عن  فيها  حتدث  عامة  مبحا�ضرة  قواف  ن�ضال  الأ�ضتاذ  بداأ 
العامل،  ل�ضعوب  اإرث ح�ضاري  من  وما متثله  املخطوطات،  اأهمية 
واأهمية املحافظة عليها خ�ضية التلف وال�ضياع، كما بني دور املركز 
يف العمل على حفظ ومعاجلة وترميم املخطوطات يف اأماكن كثرية 
من العامل، وذكر بع�ضا من ال�ضفات التي يجب اأن يتحلى بها من 

�ضرب  اإىل  حتتاج  مهنة  فهي  املخطوطات،  ترميم  ملهنة  يت�ضدى 
واأناة وتدريب طويل وعمل دقيق!

من  طالبات  دعوة  جرى  حيث  العملي،  اجلانب  اإىل  انتقل  ثم 
من  مناذج  ترميم  يف  العملية  للم�ضاركة  الثانوية  الإتقان  مدر�ضة 

الوثائق والأوراق امل�ضابة بالتلف.
دورة  �ضنوات  ع�ضر  منذ  يقيم  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املخطوطات  وترميم  ومعاجلة  حفظ  يف  متخ�ض�ضة  �ضنوية 
واملطبوعات من اأجل ن�ضر هذا العلم الدقيق واملتخ�ض�س الذي ل 

بد منه للمحافظة على تراثنا النادر.

دورة المعالجات الكيميائية 
والترميم اآللي في قونية

ورشة عمل في  صيانة المخطوطات التراثية
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اختتم يف جمموعة جمعة املاجد يف نهاية �ضبتمرب برنامج التدريب 
ال�ضيفي لطلبة وطالبات اجلامعات من املواطنني، والبالغ عددهم 
50 متدربًا ومتدربة. حيث تقوم جمموعة املاجد با�ضتقبال الطالب 
املواطنني �ضنويًّا خالل فرتة ال�ضيف ملدة �ضهرين، ميار�ضون فيها 
العمل يف قطاعات متعددة ومتنوعة من املجموعة، وقد كان املركز 

جزءًا مهما من هذا التدريب.
الب�ضرية  املوارد  رئي�س  حمدي،  ال�ضالم  عبد  ال�ضيد  �ضرح  وقد 
والإ�ضرتاتيجية يف املجموعة خالل حفل اخلتام باأن برنامج التدريب 
ال�ضيفي يهدف اإىل �ضقل وبناء �ضخ�ضيات املتدربني من الناحيتني 
املهنية وال�ضخ�ضية، وي�ضاعد على توعيتهم ب�ضوق العمل  املنا�ضب، 
وتعترب جمموعة جمعة املاجد �ضريكا اإ�ضرتاتيجيًّا يف مبادرة )اأب�ضر( 
التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 

الدولة، حفظه اهلل تعاىل.

وقد عربت املتدربة امل�ضاركة يف الربنامج موزة عبد الرحمن، من 
جامعة زايد عن راأيها يف برنامج التدريب ال�ضيفي، فقالت: "تعترب 
هذه الربامج التدريبية التي تنظمها املوؤ�ض�ضات الوطنية على م�ضتوى 
اجلامعات،  وطالبات  طلبة  ومتكني  لتاأهيل  حقيقية  فر�ضة  الدولة 
وذلك من خالل التعرف على احتياجات �ضوق العمل قبل النخراط 
يف  الرائدة  الوطنية  ال�ضركات  من  املاجد  جمعة  وجمموعة  فيها، 

اإعداد مثل هذه الربامج" .  
املوارد  رئي�س  حمدي  ال�ضالم  عبد  ال�ضيد  قام  اخلتام  حفل  ويف 
الب�ضرية والإ�ضرتاتيجية  يف املجموعة بتوزيع ال�ضهادات التقديرية 
على امل�ضاركني يف الربنامج. كما التقى ال�ضيد جمعة املاجد مبجموعة 
واجتهادهم،  اهتمامهم  على  واأثنى  التدريب،  يف  امل�ضاركني  من 

وانتهازهم مثل هذه الفر�س لتطوير اأنف�ضهم.

اختتام برنامج التدريب الصيفي لمواطني الدولة في مجموعة 
جمعه الماجد

دورات تدريبية

بعنوان  عمل   ور�ضة  2013م  اأكتوبر   26 ال�ضبت  يوم   املركز  نظم 
)التميز يف الأداء الوظيفي(، قدمها الأ�ضتاذ ب�ضام اخلطيب، امل�ضت�ضار 
واملدرب الدويل، والأ�ضتاذ الأكادميي يف جامعة الإمارات، ح�ضرها 80 

متدربا من القطاع احلكومي واخلا�س.
تركزت حماور الور�ضة على بناء العالقات الفعالة داخل املوؤ�ض�ضات 
وال�ضركات  وحتديد الهدف املهني و�ضناعة احلظ الدائم وترك الأثر 

الإيجابي، بالإ�ضافة اإىل الإيتيكيت الإداري والنجاح الوظيفي.
اأكد ب�ضام اخلطيب  اأن الهدف من الور�ضة هو ت�ضليط ال�ضوء على  
متيز العن�ضر الب�ضري يف املوؤ�ض�ضات وال�ضركات على م�ضتوى الفرد اأول، 
والذي ينعك�س اإيجابيًا على م�ضتوى ال�ضركة واملوؤ�ض�ضة، وراأى اأن التميز 
بني الأفراد واملوظفني ل يبداأ  بامل�ضادر والإمكانات املادية والتكنولوجية 

وحدها، بل ياأتي عندما يفهم املوظف مكانه يف العمل وم�ضوؤولياته.
وقد اأثنى املتدربون على الور�ضة التدريبية واملادة املقدمة فيها، وعلى 
اأداء املدرب املتميز، حيث قال الأ�ضتاذ  خالد بدوي )اأحد امل�ضاركني(: 
اإر�ضادي  دليل  فهي  مو�ضوعها،  يف  متميزة   الور�ضة   هذه  "تعترب 
لفئات من امل�ضتفيدين يف جمتمع الإمارات على اختالف م�ضتوياتهم 

وتخ�ض�ضاتهم، والور�ضة تهدف اإىل النجاح والتميز يف احلياة العملية 
بالأمثلة  مدعما  لبقا  �ضهال  اأ�ضلوبا  املدرب  ا�ضتخدم  وقد  والوظيفية، 
اللطيف  عبد  وقال  للمتدربني".  الفكرة   اإي�ضال  اأجل  من  العملية 
من  بالأمثلة  غنية  كانت  الور�ضة  "اإن  دبي(:  �ضرطة  )من  الظبياين 
عمالقة التميز املهني مثل �ضتيف جوبز، وبل جيت�س، وغريهما، وكانت 

م�ضجعة على البتكار، وعلى اإخراج اأف�ضل ما عند املوظف".
م املركز املدرب ب�ضام اخلطيب على  ويف نهاية الور�ضة التدريبية كرَّ
دوره الفعال يف تقدمي واإجناح الور�ضة ، ونوه بتعاونه امل�ضتمر يف دعم 
اأن�ضطة املركز التدريبية التي تخدم املجتمع املحلي، وت�ضاهم يف ن�ضر 

الثقافة على م�ضتوى الدولة.

التميز في األداء الوظيفي

جمعة املاجد يتو�ضط جمموعة من املتدربات
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الثنني  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �ضارك 
2013/11/4م، يف معر�س الأ�ضبوع الكويتي الثاين يف دبي، والذي  
بدولة  ال�ضحة  ووزير  الوزراء  ل�ضوؤون جمل�س  الدولة  وزير  افتتحه 
الكويت ال�ضيخ حممد العبد اهلل املبارك ال�ضباح، ورئي�س هيئة دبي 
ال�ضيخ  الإمارات  الأعلى ملجموعة طريان  الرئي�س  للطريان املدين 
اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم، وذلك حتت رعاية نائب حاكم دبي وزير 

املالية ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم.
ال�ضحف  من  جمموعة  �ضور  عر�س  يف  املركز  م�ضاركة  متثلت 
والإمارات،  الكويت  بني  املتينة  العالقة  تبني  التي  القدمية 
يف  ال�ضادر   23 العدد  يف  الحتاد  �ضحيفة  يف  ن�ضر  خرب  ومنها 
1970/4/9م، وفيه فوز الكويت بدورة اخلليج العربي لكرة القدم، 
اإعالن ا�ضتقبال مطار  اآخر ن�ضر يف 1970/11/19م، وفيه  وخرب 

عر�س  وكذلك  ال�ضوت،  من  الأ�ضرع  للطائرات  اجلديد  الكويت 
املركز �ضورًا من جملة اأخبار دبي �ضنة 1972م، حيث جمعت هذه 
اآل مكتوم- رحمه  �ضعيد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأخويًّا بني  لقاء  ال�ضور 
الكويتي  ال�ضفري  ال�ضباح،  اأحمد  حممد  بدر  وال�ضيخ  تعاىل-  اهلل 

لدى الإمارات اآنذاك.
كما �ضارك املركز بعر�س جمموعة من الكتب التي ت�ضلط ال�ضوء 
على الكويت وتاريخها، وجمموعة من الإ�ضدارات الأخرية للمركز، 

واأعداد من ن�ضرة اأخبار املركز التي ت�ضم اأخبارًا عن الكويت.
وا�ضتمر املعر�س اإىل يوم الأربعاء 2013/11/6 يف قاعة �ضمايا 

يف فندق الريتز كارلتون يف دبي.

يف  2013م،  اأكتوبر   30 اإىل   28 من  الفرتة  يف  املركز  �ضارك 
التدريب  معهد  نظمه  الذي  الرابع  القانوين  الكتاب  معر�س 
والدرا�ضات الق�ضائية، فرع ال�ضارقة، واأقيم حتت رعاية كرمية من 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو 
مكتبه  رئي�س  وبح�ضور  ال�ضارقة،  حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س 
هادف  الدكتور  ومعايل  القا�ضمي،  �ضقر  بن  ع�ضام  ال�ضيخ   �ضمو 

ابن جوعان الظاهري، وزير العدل رئي�س جمل�س اإدارة املعهد.
كانت م�ضاركة املركز على هام�س املعر�س مبخطوطات ق�ضائية 
الهجري،  التا�ضع  القرن  انت�ضرت يف  التي  الق�ضاء  اأدب  كتب  مثل 

وكان منها كتاب الفواكه البدرية يف الأق�ضية احلكمية لبن الغر�س 
لعي�ضى  الأحكام  طريق  �ضلوك  يف  احلكام  اأدب  وكتاب  ت894هـ، 
الق�ضاء  اأدب  يف  الرت�ضاء  وكتاب  ت799هـ،  الغزي  عثمان  ابن 
الق�ضاء  م�ضائل  بع�س  وكذلك  وغريها،  ت843هـ  للخ�ضو�ضي 
الفقهية مثل م�ضاألة يف ق�ضاء املقلد بالقول ال�ضعيف ملوؤلفه قا�ضم 
ابن قطلوبغا ت879هـ، وحتبري التحرير يف اإبطال الق�ضاء بالف�ضخ 
وقاعدة  ت1252هـ،  عابدين  لبن  تعزير،  بال  الفاح�س  بالغنب 
لطيفة يف اأق�ضام احلكم لل�ضبكي، وفتح املدبر للعاجز املق�ضر يف 

علم الق�ضاء لل�ضمدي�ضي ت932هـ.
والقانون  الق�ضاء  بكتب  خا�ضة  ببلوجرافيا  املركز  وزع  وقد 
وزع  كما  عنوان،  األف   12 من  اأكرث  وت�ضم  مكتبته،  يف  املوجودة 
الثقافة  اآفاق  وجملة  املركز  باإ�ضدارات  ا  خا�ضًّ �ضوئيًّا  قر�ضا 

والرتاث، ون�ضرة اأخبار املركز.
حممود  حممد  الدكتور  امل�ضت�ضار  قام  املعر�س  نهاية  ويف 
لتعاونه  املاجد  جمعة  مركز  بتكرمي  املعهد  عام  مدير  الكمايل، 
مع اأن�ضطة املعهد وم�ضاركته الرابعة على التوايل، وت�ضلم التكرمي 
بالنيابة عن املركز ال�ضيد اأنور الظاهري، م�ضوؤول العالقات العامة 

والإعالم باملركز.

معرض األسبوع الكويتي الثاني في دبي

معرض الكتاب القانوني الرابع 
جانب من املخطوطات واللوحات املعرو�ضة

معارض
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معر�س  يف  اأعوام-   منذ  كعادته   - العام  هذا  املركز  �ضارك 
الفرتة من  اأقيم يف  والذي   ،32 بن�ضخته  للكتاب  الدويل  ال�ضارقة 

6 – 16 نوفمرب 2013م.
مع  املبا�ضر  التوا�ضل  اإىل  املعر�س  يف  املركز  م�ضاركة  وتهدف 
من  الإ�ضدارات  اآخر  على  والطالع  والباحثني،  املثقفني  جمهور 
اإ�ضدارا من   40 اأكرث من  املركز  وقد عر�س  واملطبوعات.  الكتب 
اإ�ضداراته التي متيزت ب�ضعرها املنا�ضب، وتنوعها، وتخ�ض�ضها. 

وكان من بينها اأربعة اإ�ضدارات جديدة تعر�س لأول مرة، وهي:
1 – الت�ضريح واجلراحة يف احل�ضارة الإ�ضالمية، تاأليف الدكتور 

حممد كامل جاد.

2 - امل�ضوؤولية ال�ضرعية والقانونية عن الأعمال الهند�ضية املدنية، 
تاأليف اإيهاب ريا�س قر�ضايا.

جمال  تاأليف  الهندية،  البالد  يف  بالعربية  املوؤلفني  اأعالم   -  3
الدين الفاروقي، وعبد الرحمن حممد، وعبد الرحمن ح�ضن.
4 - زراعة النخيل واإنتاج التمور يف الوطن العربي، تاأليف الأ�ضتاذ 

الدكتور عبد البا�ضط عودة اإبراهيم.
وقد بلغت اإ�ضدارات املركز حتى الآن 107 اإ�ضدارات يف جمالت 
العلوم املتعددة. ومن الإ�ضدارات اجلديدة التي �ضارك بها املركز 
الثقافة والرتاث، والعدد 57 من ن�ضرة  اآفاق  العدد 83 من جملة 

اأخبار املركز. 

نظمت اإدارة الرتاث العمراين التابعة لبلدية دبي ندوة بعنوان ال�ضعر 
ودوره يف الرتاث يوم الثالثاء 17 دي�ضمرب 2013م، يف متحف العقيلي 
يف منطقة الرا�س بدبي، وياأتي اختيار املكان اعتزازا وتقديرا لل�ضاعر 
الفذ: مبارك بن حمد العقيلي الذي ترك ب�ضمات وا�ضحة يف تاريخ دولة 

الإمارات وتوثيق ما�ضيها.
حتدث يف الندوة كبار الأدباء وال�ضعراء الذين در�ضوا حياة ال�ضاعر 
واأ�ضعاره، وتناولوا اأوجها كثرية من حياته، وبخا�ضة حبه لدبي وما كتبه 
فيها من اأ�ضعار، حيث متيز العقيلي باإبداعه  يف فني ال�ضعر الف�ضيح 
والعامي، وكانت له القدرة على طرق جميع اأغرا�س ال�ضعر من مديح 
من  �ضغره  يف  هاجر  اأنه  اإل  بالأح�ضاء،  ولد  واإخوانيات.  وغزل  وهجاء 
دبي  اإىل  الأح�ضاء 
فا�ضتقر وعا�س فيها 
�ضنة  فيها  وتويف 
ديوان  له  1955م. 
�ضعر ف�ضيح عنوانه 
لأهل  املرام  )كفاية 
الغرام(، وله ديوان 
عنوانه  عامي  �ضعر 

)كفاية الغرمي عن املدامة والندمي(.
وكان من املتحدثني يف الندوة �ضعادة اإبراهيم بوملحة، و�ضعادة بالل 

البدور، والأ�ضتاذ اإبراهيم الها�ضمي، واملهند�س ر�ضاد بوخ�س.
وقد نظم مركز جمعة املاجد معر�ضًا للمخطوطات الأدبية ، جرى فيه 
عر�س مناذج من امل�ضورات لدواوين �ضعرية وق�ضائد اأدبية م�ضهورة، 
كان منها �ضورة مذهبة ومزخرفة لديوان املتنبي، على هام�ضها �ضروح 
ُكتبت �ضمن اأ�ضكال فنية وهند�ضية جميلة. و�ضارك املركز اأي�ضا مبجموع 
عبد  بن  حممد  تاأليف  من  للربدة  تخمي�س  الأوىل  ق�ضائد،  ثالث  فيه 
ال�ضمد الفيومي، والثانية الق�ضيدة الهمزية للبو�ضريي، والثالثة ق�ضيدة 
بانت �ضعاد لكعب بن زهري. واملجموع ن�ضخة م�ضورة عن الأ�ضل املحفوظ 

الوطنية  املكتبة  يف 
يف اململكة املغربية. 
وزارة  ن�ضرتها  وقد 
وال�ضوؤون  الأوقـــاف 
الإ�ــــضــــالمــــيــــة يف 
ــــــاط، وهـــي  ــــــرب ال
ــة  نــ�ــضــخــة مــذهــب
وملونة ومزخرفة. 

المركز يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

معرض مخطوطات األدب في متحف العقيلي
اآخر اإ�ضدارات املركز

معارض
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 د.�ضهيب عالم من جامعة دلهي بالهند
2013-10-13 

زيارات

املدر�ضة الأهلية اخلريية بدبي 2013-10-6

املدر�ضة الدولية للعلوم والفنون 2013-10-31

 ن�ضاأت حممد ،مدير �ضحيفة اخلليج الكويتية
2013-10-30 

معهد ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد الإ�ضالمي 2013-10-7

د. علي ال�ضيباين، من ليبيا 2013-10-2

مدر�ضة اأن�س بن الن�ضر من الفجرية 2013-10-2

د. اإبراهيم اأمني اجلاف،مفكر وموؤرخ 2013-10-2
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زيارات

اأحمد حممد حممود، موؤلف مهتم بالرحالت من 
ال�ضعودية 2013-11-10

د. لطفي دنربي، والأ�ضتاذ بوقن�س عبد النور، من جامعة 
العربي بن مهيدي يف اجلزائر 2013-11-29

الأ�ضتاذ عبد احلافظ عبدالروؤوف بابكر من منظمة 
الدعوة ال�ضالمية و د. حافظ عبد الرحمن، من كلية 

المام مالك 2013-11-21

د. الهادي املربوك الدايل، م�ضت�ضار ال�ضوؤون 
الإفريقية يف مركز ال�ضرق الأو�ضط 2013-11-17

الربوفو�ضور نزار اأحمد، من جامعة مدرا�س بالهند 
2013-11-19

د. �ضيد ب�ضري اأحمد الك�ضمريي، من جامعة نزوى يف 
ُعمان 2013-11-26

ال�ضتاذ زكريا اأحمد عيد، رئي�س ق�ضم الرتجمة يف 
جمعية املعلمني يف راأ�س اخليمة 2013-11-25

د. ه�ضام يو�ضف عبد الرحمن، املدير العام ملركز 
الفي�ضل الثقايف بال�ضودان  20103-11-11
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حممد طاهر، من مركز البحوث الإ�ضالمية يف 
اإ�ضتانبول 2013-11-12

زيارات

د.عبد اهلل الزهراين و د. عبد الرحمن ال�ضريف، من 
جامعة الباحة بال�ضعودية 2013-11-10

را�ضد بن حمد احل�ضيني، و�ضليمان احل�ضيني، من 
كلية العلوم التطبيقية بنزوى 2013-11-12

نور الدين �ضوبد، من مركز الدرا�ضات والأبحاث يف 
املغرب 2013-11-25

مدر�ضة املا�ضة للتعليم الثانوي يف دبا الفجرية 
2013-11-7

 طارق اخل�ضري، باحث من جامعة اأم القرى 
2013-11-14

 مدر�ضة الع�ضماء الثانوية يف راأ�س اخليمة 
2013-11-5

�ضالح حممد، من جامعة الإمام، واأحمد عمر، من 
جامعة امللك في�ضل يف ال�ضعودية 2013-11-17
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زيارات

وفد من ق�ضم الرتميم يف هيئة اأبو ظبي لل�ضياحة 
والثقافة  2013-11-10

وفد من جامعة عني �ضم�س برئا�ضة د. ح�ضني اأحمد 
حممد عي�ضى، والنائب علي عبدالعزيز 2013-12-01

د. فرح اهلل رئي�س الحتاد الهندي جلمعية امل�ضلمني 
يف �ضنغافورة2013-12-22

فريد اخلاجة، من جمعية الآل 
والأ�ضحاب2013-12-03

�ضابر اأحمد اجلابر، باحث من الكويت2013-12-22

جناة النعيمي وو�ضام م�ضلح، من وزارة �ضوؤون الرئا�ضة 
يف اأبو ظبي2013-12-24

د. مربوك زيد اخلري، مدير م�ضروع املركز الوطني للبحوث 
يف العلوم الإ�ضالمية واحل�ضارة باجلزائر2013-12-17

وفد من ال�ضعودية  برئا�ضة الدكتور نا�ضر بن م�ضفر 
القر�ضي الزهراين، موؤ�ض�س ورئي�س جمل�س اإدارة م�ضروع 

ال�ضالم عليك اأيها النبي 2013-12-17
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جديد مكتبة المركز

الوفا بشرح االصطفا
من أسماء المصطفى صلى اهلل عليه وسلم

تاأليف: الإمام العالمة عبد البا�سط بن حممد البلقيني ال�سافعي.
حتقيق ودرا�سة : حممد نعيم الدين الأزهري.

النا�سر : دار ال�سياء – الكويت.
الطبعة الأوىل: 1435 هـ - 2014 م.

عدد ال�سفحات: 770 �سفحة.

درجة  على  للح�ضول  الباحث  قدمها  جامعية  ر�ضالة  الكتاب  هذا  اأ�ضل 
العربية  والدرا�ضات  البحوث  �ضنة 2012م يف معهد  ونوق�ضت  املاج�ضتري، 
بالقاهرة. كما اأنه ين�ضر لأول مرة عن ن�ضختني خطيتني بخط املوؤلف الذي 

كان حيًّا �ضنة 923 هـ.
وقد جمع املوؤلف عبد البا�ضط البلقيني اأكرث من خم�ضمائة ا�ضم للنبي �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم، ونظمها يف ق�ضيدة بلغت 117 بيتا، �ضماها )ال�ضطفا 
من اأ�ضماء امل�ضطفى �ضلى اهلل عليه و�ضلم(، ثم جعل عليها �ضرحا يو�ضح 
لفظها، وُيحكم غريبها، ويح�ضن �ضبطها، و�ضماه )الوفا ب�ضرح ال�ضطفا(.

واأما املحقق فقد ق�ضم الكتاب اإىل مقدمة وق�ضمني: ق�ضم الدرا�ضة، وق�ضم 
التحقيق والتخريج، ثم خامتة وفهار�س، وجعل ق�ضم الدرا�ضة على ثالثة 

ف�ضول: الف�ضل الأول فيه ترجمة العالمة 
الثاين  والف�ضل  البلقيني،  البا�ضط  عبد 
الثالث  والف�ضل  الكتاب،  مو�ضوع  درا�ضة 

درا�ضة الكتاب.
لأ�ضماء  متميز  متخ�ض�س  مرجع  والكتاب 
و�ضفاته،  و�ضلم-  عليه  اهلل  �ضلى  النبي- 
واإن كان بع�ضها غري ثابت من ناحية النقل 
�ضفاته-  حيث  من  ثابت  ولكنه  والــروايــة، 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم- كما يقول اأ.د رفعت 
فوزي عبد املطلب يف تقريظه للكتاب. وقد 
قام الباحث بجهد م�ضكور يف درا�ضة ع�ضر 

العالمة عبد البا�ضط البلقيني، ودور الأزهر يف وقته، واملوؤلفات امل�ضنفة يف 
اأ�ضماء الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، وغري ذلك من البحوث.

مقتطفات من الكتاب...
ع�ضرة  �ضت  ال�ضفاعات  اأن  واعلم  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  �ضفاعته  "عدة 
ي�ضرتك يف غريه.  ما  ومنها  ال�ضالم،  عليه  بها  يخت�س  ما  منها  �ضفاعة، 
بها حممد- �ضلى  التي اخت�س  العظمى  العامة، وهي  ال�ضفاعة  اإحداها: 
اهلل عليه و�ضلم- من بني �ضائر الأنبياء- عليهم ال�ضالم- كما قال القرطبي، 
وتكون يف جميع اخللق دون خ�ضو�س اأمته، بل ل تخت�س باملوؤمنني كما �ضّرح 

بذلك الكرماين يف باب قوله تعاىل: ))وجوه يومئذ نا�ضرة(( ...".

الجدد  المعلمون  إليها  يحتاج  أشياء   10  
لتحقيق النجاح

تاأليف: روبن فوجارتي.
ترجمة: مدار�س الظهران الأهلية.

النا�سر : دار الكتاب الرتبوي للن�سر والتوزيع، الدمام – ال�سعودية.
الطبعة الأوىل: 1435 هـ - 2014 م.

عدد ال�سفحات: 65 �سفحة.

منه،  الإجنليزية  الن�ضخة  من  الثانية  الطبعة  عن  مرتجم  الكتاب  هذا 
خال�ضة  قدمت  التعليم،  مهنة  يف  �ضنة   30 من  اأكرث  عملت  ملوؤلفة  وهو 
ه اإىل املعلمني  خربتها كمعلمة لالأطفال ومدربة للمعلمني. والكتاب موجَّ
اللتحاق  قبل  الإعــداد  مرحلة  واملعلمني يف  التطلعات،  ذوي  الطموحني 

باملهنة، واملعلمني اجلدد، والبدلء، وغريهم.
التي يحتاجها املعلم،  املوؤلفة جمموعة من الن�ضائح والتوجيهات  تذكر 
بداأتها باأن يجد املعلم اجلديد لنف�ضه زميال ذا علم لتقدمي امل�ضورة، ثم 
ذكرت اأهمية الغرفة ال�ضفية و�ضرورة اأن متثل بيئة تعّلم عالية اجلودة، 
وحتّم�س كل متعلم. ونبهت يف الن�ضيحة الثالثة على كرثة القرارات التي 
يتخذها املعلم واأهمية اأن يحكمها املنطق ال�ضليم، ثم ذكرت خطة النظام 
وهي طريقة ملعاجلة امل�ضاكل ال�ضلوكية وامل�ضاحنات بني الطالب، والتي 
ل ميكن تفاديها يف مهنة التدري�س، ويف الن�ضيحة اخلام�ضة اأكدت على 

لي�ضت هي  واأنها  للمعايري،  الدقيق  الفهم 
املق�ضودة،  املنهج  اأهداف  ولكنها  املنهج، 
اجلديد  املعلم  على  اأن  على  نبهت  كما 
ملحتوى  احلقيقية  الأولـــيـــات  يـــدرك  اأن 
املنهج، وي�ضتعني باأدلة املنهج، وكانت اآخر 
الأمور يف عملية  اأولياء  اإ�ضراك  الن�ضائح 

التعليم والتعلم.
والـــكـــتـــاب يــ�ــضــتــمــل عــلــى جمــمــوعــة من 
من  مبقاطع  املرتبطة  والأ�ضئلة  التمارين 

نقا�ضا  نقا�ضها  ثم  الإنرتنت،  م�ضاهدتها عرب  التي ميكن  الأفالم  بع�س 
دقيقا . 

مقتطفات من الكتاب ...
يف  �ضديقا  يجد  اأن  هي  اجلديد  املعلم  اأولويات  اأوىل  اأن  �ضك  ل   "
وميكن  عينيه،  اأمــام  مــوجــودا  ويكون  العمل،  اأمــاكــن  يف  اأي  املدر�ضة، 
هيئة  اأع�ضاء  بني  من  علم  ذا  �ضديقا  يكون  اأن  يجب  معه.  التوا�ضل 
بعد  اجلــديــد.  النا�ضئ  املعلم  مل�ضاندة  مــوجــودا  يكون  واأن  التدري�س، 
التحاقهم  والثانية من  الأوىل  ال�ضنتني  اأثناء  حوارات كثرية مع معلمني 
مبهنة التدري�س ... لحظت اأنهم – دون ا�ضتثناء – يتحدثون دائما عن 

حاجتهم ل�ضخ�س ما ميكنهم العتماد عليه...".
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الخيول العربية األصيلة
دراسة ميدانية عن خيول الجزيرة

اإعداد: �سالح هّوا�س امل�سلط.
النا�سر : دار املكتبي ، دم�سق – ال�سارقة – القاهرة.

الطبعة الأوىل: 1435 هـ - 2014 م.
عدد ال�سفحات: 165 �سفحة.

ي�ضتمل هذا الكتاب على بحوث �ضيقة وممتعة تر�ضخ يف الأذهان مكانة 
اخليل، هذا احليوان النبيل، ويو�ضح اهتمام العرب به اأكرث من غريهم 
من �ضعوب الأر�س. جاء البحث الأول عن موقف الإ�ضالم من اخليل، مع 
َثَبٍت باأ�ضماء اخليول العربية الأ�ضيلة يف اجلاهلية والإ�ضالم، ويف البحث 
اأن�ضاب  عن  وف�ضل خا�س  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  خيول  الثاين 
عن  بها  قام  ميدانية  بحوثا  املوؤلف  ذكر  ثم  الأ�ضيلة،  العربية  اخليول 
خيول اجلزيرة ال�ضورية، من اجلهات الر�ضمية ال�ضعبية، وبع�س خرباء 

وعوارف اخليل.
ثم عر�س بحثا عن اخليول العربية الأ�ضيلة من جملة اإيطالية متخ�ض�ضة 
اأو�ضاع  اآخر عن  اأورد ف�ضال  ثم   ، ال�ضعبية  ال�ضمة  باخليول تتحدث عن 
اخليول العربية الأ�ضيلة يف الإ�ضطبالت الغربية. كما اأفرد الباحث ق�ضما 
ومناطق  اأ�ضحابها  واأ�ضماء  ومرابطها،  اأر�ضانها،  تفا�ضيل  مع  لل�ضور 
عن  الأجانب  الرحالة  ذكره  مما  نادر  مبلحق  الكتاب  واختتم  وجودها، 

نهايات  يف  الأ�ضيلة،  العربية  اخلــيــول 
القرن التا�ضع ع�ضر امليالدي.

مقتطفات من الكتاب ...
: العربي  اجلواد  " حجة 

تفيد م�ضادر بع�س الرحالة اأن احل�ضان 
ديار  �ضمن  اأ�ضله  عن  ُي�ضاأل  ل  العربي 
عند  معروفة  تكون  �ضاللته  لأن  القبيلة؛ 
�ضهرة  من  تكون  �ضهرته  وكــاأن  اجلميع، 
واأ�ضل مالكيه. وعند البيع اأو نقل اخليول 
يف  توؤ�ضر  عندما  اأو  اأخـــرى،  قبيلة  اإىل 

احلرب ل بد من اأن حترر لها �ضهادات َن�َضب تعرف يف البادية باحلجة. 
وقد تبقى احلجة مكتوبة وحمفوظة مبحفظة جلدية تعلق يف عنق الفر�س، 
تراثي  تقليد  احلجة  وتدوين  كتابة  اإن  وقت،  كل  يف  الأ�ضل  على  للدللة 
رائع يف ديار العرب، حيث يجب اأن يبداأ با�ضم اهلل ، وبال�ضرف، وتغليظ 
ال�ضاللة،  اأو  املربط  وا�ضم  ال�ضعر  ثم يحدد  الأميان على �ضدق احلجة، 
وا�ضم املالك وامل�ضرتي، ومتهر احلجة باأختام �ضيوخ القبيلة واحدًا بعد 

الآخر.
وقد كرثت مناذج احلجج يف كتب الرحالة، فهناك حجة دّونها الرحالة 
)اأبيتون( الربيطاين على ل�ضان ال�ضيخ �ضليمان بن مر�ضد لأحد اخليول 

وَمَهرها بخامته، وهناك حجة دّونها الرحالة الأملاين كارل �ضوان ...".

جذور اإلمارات التاريخية
تاأليف: د. حممد حمدان.

النا�سر : مركز الراية للن�سر والإعالم، القاهرة – م�سر.
الطبعة الأوىل: 1435 هـ - 2014 م.

يقع الكتاب يف ثالثة اأجزاء، اخت�س كل واحد منها بجانب:

اجلزء الأول: التطور التاريخي والثقايف. يبحث هذا اجلزء ف�ضوًل عدة 
بداأت مع ن�ضاأة الإمارات عرب الع�ضور القدمية و�ضول اإىل الع�ضر احلديث 
وال�ضتقالل، ثم الحتاد. ويف الف�ضل الثاين جاء التطور ال�ضيا�ضي لن�ضاأة 
الإمارات واحلديث عن اأبو ظبي ودبي واأهمية املوقع الإ�ضرتاتيجي والأبعاد 
ال�ضيا�ضية املتعلقة به. واأما الف�ضل الثالث فجاء فيه احلديث عن الأوربيني 
يف املنطقة والدور الربيطاين، والف�ضل الرابع خ�ض�س للتعليم، والف�ضل 
واملطابع،  املطبوعة،  وال�ضحافة  والثقافة  لالإعالم  خ�ض�س  اخلام�س 

والت�ضوير الفوتوغرايف، والكمبيوترات والتدريب وتوطني ال�ضحافة.
الف�ضل  جاء  القت�ضادي.  والتطور  الإمــاراتــي  الوجود  ال��ث��اين:  اجل��زء 
الأول من هذا اجلزء عن املقومات القت�ضادية لدولة الإمارات، واملوارد 
والقوى العاملة، والف�ضل الثاين حتدث عن اقت�ضاد الإمارات واملع�ضالت 
و�ضيا�ضة  القت�ضادي،  التحول  بدايات  يف  البرتول  ودور  القت�ضادية، 
ال�ضادرات  الثالث عن حجم  النفط. والف�ضل  الإمــارات جتاه �ضركات 
من النفط والغاز الطبيعي، والتو�ضع يف املن�ضاآت ال�ضناعية البرتولية. 
وتربية  البحرية،  واحلــرف  الــزراعــي  القت�ضاد  عن  الــرابــع  والف�ضل 
احليوانات، ومع�ضالت الإنتاج الزراعي. والف�ضل اخلام�س عن اخلدمات 
القت�ضادية والنظم املالية، واملوا�ضالت والطريان. والف�ضل ال�ضاد�س عن 

امل�ضاعدات الإماراتية والتجارة اخلارجية، والرعاية ال�ضحية والتعليم.

ال�ضيا�ضي  الــتــطــور  ال���ث���ال���ث:  اجل�����زء 
والجتماعي. بداأ الف�ضل الأول من هذا 
اجلزء باحلديث عن الأنظمة وال�ضلطات 
والق�ضائية،  والتنفيذية  الت�ضريعية 
الحتــــادي،  املجل�س  واخــتــ�ــضــا�ــضــات 
وال�ضيا�ضة الداخلية واخلارجية للدولة. 
عن  املوؤلف  حتدث  الثاين  الف�ضل  ويف 
ال�ضيا�ضة والتوجه احل�ضاري، و�ضيا�ضة 
لل�ضيخ زايد رحمه  التجربة احل�ضارية 
القبلية  املكانة  على  واملحافظة  اهلل، 
فجاء  الثالث  الف�ضل  واأمــا  والآخرين. 

املوقف  يف  خ�ضو�ضا  الإمـــارات،  لدولة  اخلارجي  ال�ضعبي  التاأييد  عن 
امل�ضريي الذي اتخذه ال�ضيخ زايد- رحمه اهلل تعاىل- حينما قرر قطع 
البرتول عن اأمريكا مل�ضاندتها لإ�ضرائيل، كما حتدث املوؤلف عن الزعامة 
لوطنه. زايد  ال�ضيخ  حققه  الذي  الرائد  احل�ضاري  والواقع  التاريخية، 
واملواطنني،  الوطن  وم�ضلحة  امل�ضوؤولية  الرابع حتدث عن  الف�ضل  ويف 
والف�ضل  العامة.  امل�ضالح  ومراعاة  الآخرين،  اأجل  القومي من  والعمل 
اخلام�س كان عن اإ�ضرتاتيجية ال�ضيا�ضة الإماراتية، واأولوياتها، والهتمام 
بال�ضالم العاملي والإن�ضان. وخ�ض�س الف�ضل ال�ضاد�س للحديث عن الوعي 
الوحدوي يف فكر ال�ضيخ زايد رحمه اهلل، والنظرة العلمية عنده، والعدالة 
الجتماعية، وانت�ضار العلم والثقافة، وحما�ضته لن�ضرة العرب. والف�ضل 
ال�ضابع والأخري كان عنوانه )مكانة املراأة يف املجتمع الإماراتي(، وفيه 
واملوؤ�ض�ضات  الجتماعي،  والتطور  وبعده،  الحتاد  قبل  الإماراتية  املــراأة 
العام،  الن�ضائي  والحتـــاد  للمراأة  دبــي  موؤ�ض�ضة  مثل  بــاملــراأة  اخلا�ضة 

والت�ضريعات املتعلقة باملراأة.
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عمالت

العمالت
 التي كانت تستخدم في اإلمارات قبل االتحاد

)الـجزء الثالث والأخري( 

وال�ضارقة، وعجمان،  اأبوظبي، ودبي،  ال�ضاحل:  العملة لإمارات  ا�ضتخدام  ال�ضابقني م�ضرية  العددين  ا�ضتعر�ضنا يف 
العدد نذكر العمالت  اإىل عام 1956م. ويف هذا  العام 1780 م  ، وقطر منذ  القيوين، وراأ�س اخليمة، والفجرية  واأم 

امل�ضتخدمة من �ضنة 1957 اإىل �ضنة 1973م، حيث �ضدر درهم الإمارات العربية املتحدة. 
روبية الهند اجلديدة والبيزة اجلديدة 1957م - 1965م

ظهرت النايه بيزة كبديل للبيزة القدمية التي �ضدرت عند ا�ضتقالل الهند، وجاز تداولها يف الإمارات اعتبارا من 
1957/7/1م، وجاء هذا الإ�ضدار مع جواز التعامل بالقطع ال�ضابقة حلني اختفائها من الأ�ضواق، حيث اإن كل قطعة 
من القطع القدمية تدخل البنك ل يعاد �ضرفها، واأما الفئات اجلديدة فكانت على النحو الآتي من الأ�ضغر اإىل الأكرب:
نايه بيزة: �ضكت �ضنة 1957م من الربونز م�ضتديرة ال�ضكل، وتعترب 5/1 من الآنة، وحتمل يف الوجه ر�ضما ل�ضعار 
الآخر  الوجه  وعلى  ح�ضان،  و�ضورة  وال�ضم�س  الثور  �ضورة  القاعدة  وبداخل  قاعدة،  على  واقفا  اأ�ضوكا،  اأ�ضد  الهند 

الرقم 1.

البيزتان )اثنان نايه بيزة(: �ضكت �ضنة 1957م، من النيكل والنحا�س، 
وعلى  اأ�ضوكا،  اأ�ضد  الهندي  ال�ضعار  الأول  الوجه  يف  الأ�ضالع،  مثمنة  وهي 

الوجه الآخر الرقم 2. 
خم�سة نايه بيزة: �ضكت �ضنة 1957م من النيكل والنحا�س، وهي مربعة 
ال�ضكل، حتمل �ضعار الهند، وعلى الوجه الآخر الرقم 5 ، وكتبت عبارة نايه 

بيزة بلغات هندية حملية.
ع�سرة نايه بيزة: �ضكت �ضنة 1957م من النيكل والنحا�س، وهي مثمنة 
بلغات  نايه  عبارة  وحوله   ،10 الرقم  الثاين  الوجه  على  كتب  الأ�ضالع، 

هندية حملية وكتب التاريخ باللغة الإجنليزية. 
25 نايه بيزة )ربع روبية اأو اأربع اآنات(: �ضكت �ضنة 1957م، من النيكل، 

م�ضتديرة ال�ضكل، حتمل الرقم 25 .
50 نايه بيزة: �ضدرت فئة اخلم�ضني بيزة �ضنة 1960م، من النيكل، وهي 

م�ضتديرة ال�ضكل، حتمل الرقم 50. 
النيكل  النمط اجلديد �ضنة 1962م، من  اأول روبية من  الروبية: �ضكت 
�ضنة  امل�ضروبة  الأول  النمط  روبية  من  وحجما  وزنا  اأقل  م�ضتديرة  وهي 

.1950

20



191921

عمالت

عبد اهلل بن جا�سم املطريي
م�ست�سار املواقع الرتاثية والآثار
بهيئة دبي للثقافة والفنون

الريال ال�سعودي والدينار البحريني
اخلليج  روبية  �ضحب  تقرر  اأن  بعد 
واأجزائها من الإمارات، كان ل بد من اإيجاد 
اأبوظبي  اإمارة  فقررت  عنها،  بديل  نقد 
من  واأجزائه  البحريني  بالدينار  التعامل 
دبي  اإمارة  قررت  بينما  املعدنية،  القطع 
الريال  ا�ضتخدام  الأخرى  الإمارات  وبقية 
املعدنية  القطع  وا�ضتخدام  الورق  ال�ضعودي 
وذلك  ال�ضعودي،  للريال  كاأجزاء  البحرينية 
قطر  ريال  اإ�ضدار  جرى  حتى  اأ�ضهر  لب�ضعة 

ودبي. 
ريال قطر ودبي

اإ�ضدار  وقطر  دبي  حكومتا  قررت  اأن  بعد 
نقد م�ضرتك بداأ يف ال�ضاد�س من �ضهر يونيو 
1966م جرى تداول النقد اجلديد، وهو ريال 
قطر ودبي، ويتكون من الفئات الورقية الآتية:  
 10  ، ، 25  رياًل  ، 50  رياًل   100 ريال 

ريالت  ، 5 ريالت ، 1 ريال
الفئات  من  فكانت  املعدنية  الأجزاء  واأما 

الآتية:
50 درهما  ، 25 درهما  ، 10  دراهم  ، 5 

دراهم ، 1 درهم.
وا�ضتمر تداول ريال قطر ودبي يف كل من 
اإمارة  عدا  ما  الإمارات  وبقية  وقطر  دبي 
الدينار  تداول  على  اأبقت  حيث  اأبوظبي 
البحريني حتى قيام الحتاد و�ضدور العملة 

الوطنية يف 19 مايو 1973م.

وبهذا ينتهي هذا العر�س املوجز للعمالت 
امل�ضتخدمة يف الإمارات قبل الحتاد.
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المكتبات في اإلمارات قديمًا

نظرات في كشف الظنون من واقع فهرسة المخطوطات )2(
التي كانت  ال�ضل�ضلة،  كتابة هذه  اأ�ضباب  اإىل  ال�ضابق  املقال  اأ�ضرنا يف 
فكرتها تقوم على ت�ضحيح بع�س الأوهام الواقعة يف كتاب ك�ضف الظنون 
يف  اأوهاما  ثمة  اأن  لحقا  يل  ات�ضح  وقد  املخطوطات،  فهر�ضة  واقع  من 
جنزم   اأن  ميكن  ل  فيه  الواردة  املعلومات  بع�س  يف  نق�ضا  اأو  الك�ضف، 
بت�ضويبها اأو نكمل نق�ضها حتى مع وجود ن�ضخ خمطوطة ت�ضوب الوهم 
اأو تكمل النق�س، فثمة نوعان من النظرات يف حديثنا عن ك�ضف الظنون: 
الأوىل نظرات قطعية الثبوت، اأي ل �ضك يف وهم الك�ضف فيها، كالنموذج 
ال�ضابق الذي عر�ضناه يف العدد 57 من اأخبار املركز. والنوع الآخر من 
النظرات هو النظرات ظنية الثبوت، وهي التي مل يثبت القطع بخطئها 
اأو  على الرغم من وجود دلئل من الن�ضخ املخطوطة ت�ضري اإىل وهم ما 
اأردنا  وقد  املقالة،  هذه  يف  مبثالني  �ضنو�ضحه  ما  وهذا  ح�ضلت،  اأوهام 
بهما تو�ضيع دائرة البحث والك�ضف عما يبدو للعيان اأنه وهم، فلعل ن�ضخا 
خمطوطة- مل تتوافر لدينا الآن- تظهر فيما بعد، فت�ضوب هذا الوهم، 
اأو تكمل نق�س تلك املعلومة، اأو تثبت �ضحتها كما هي مدونة يف الك�ضف.

املثال الأول:
1240مــــن  �ـــس  يف  ورد 
الك�ضف: "فتوح الرحمن يف 
وتف�ضريه،  القراآن  اإ�ضارات 
لل�ضيخ عبد امللك الديلمي، 
حــق  احلـــمـــد هلل  اأولـــــــــه: 
تف�ضري  فهذا  قــال:  حمده. 
التي  ــقــراآن  ال اآيـــات  بع�س 
ال�ضوفية  ــهــا  ــي اإل يــحــتــاج 
يف  ولدينا  اأحوالهم".  يف 

املركز خمطوطة بعنوان )ت�ضديق املعارف( تاأليف حممد بن عبد امللك 
�ضم�س الدين الديلمي، كان حيًّا �ضنة 589 هـ، وهذه الن�ضخة حتت املادة 
عبد  ونا�ضخها   ، هـ   734 الثاين  ربيع   2 ن�ضخها  وتاريخ   ،531195 رقم 
ال�ضمد بن �ضليمان بن احل�ضن ، وبداية هذا العنوان هي: " احلمد هلل حق 
حمده و�ضلى اهلل على ر�ضوله حممد واآله واأ�ضحابه و�ضلم ت�ضليما كثريا 
اإليها ال�ضوفية  اآيات القراآن التي حتتاج  اأما بعد فاإن هذا تف�ضري بع�س 
يف اأحوالهم" . فنالحظ اأنها البداية نف�ضها التي يبداأ بها كتاب )فتوح 
الديلمي.  اإىل عبد امللك  الك�ضف، واملن�ضوب  ال�ضابق ذكره يف  الرحمن( 
وبناء عليه ن�ضاأل: هل كتاب )فتوح الرحمن يف اإ�ضارات القراآن وتف�ضريه( 
لعبد امللك الديلمي الوارد يف الك�ضف هو نف�ضه كتاب )ت�ضديق املعارف( 
ملحمد بن عبد امللك �ضم�س الدين الديلمي ؟ للوهلة الأوىل ميكن اعتبار 
العنوانني ال�ضابقني كتابًا واحدًا، ولكن على �ضبيل الظن، ولي�س القطع، 
والثاين  العنوانني.  يف  الواحدة  البداية  الأول  عديدة:  لعتبارات  وذلك 
بع�س الت�ضابه يف مفرادت ا�ضم املوؤلفني يف كال العنوانني، فهذا عبد امللك 
الديلمي،  امللك  عبد  بن  حممد  وهذا  الرحمن،  فتوح  �ضاحب  الديلمي، 
كال  يف  املو�ضوع  ت�ضابه  هو  الثالث  والعتبار  املعارف.  ت�ضديق  �ضاحب 
فجاء  القراآن،  اآيات  لبع�س  بالإ�ضارة  ال�ضويف  التف�ضري  وهو  العنوانني، 
يف البداية الواردة يف الك�ضف لعنوان  )فتوح الرحمن (: " فهذا تف�ضري 
وبت�ضفح  اأحوالهم"،  ال�ضوفية يف  اإليها  يحتاج  التي  القراآن  اآيات  بع�س 
خمطوط )ت�ضديق املعارف( وجدنا اأن املوؤلف اختار بع�س الآيات من كل 

وف�ضرها  �ــضــورة، 
ا  �ضوفيًّ تف�ضريا 

اإ�ضاريًّا.
فــــهــــذا مــثــال 
ـــي الـــثـــبـــوت  ـــن ظ
ن�ضتطع  مل  اإذن، 
اجلــــــزم بــخــطــاأ 
الك�ضف  �ضاحب 
ــــا ل  ــــن فــــيــــه؛ لأن

منلك ن�ضخة حتمل عنوان )فتوح الرحمن يف اإ�ضارات القراآن وتف�ضريه(. 
ويل  مكتبة  يف  تركيا،  يف  موجودة  العنوان  هذا  حتمل  ن�ضخة  ثمة  ولكن 
الدين باإ�ضتانبول، حتت رقم 430 ، فلو توافرت لدينا ل�ضتطعنا اأن جنزم 
ب�ضورة قاطعة اأن العنوانني ال�ضابقني لكتاب واحد وموؤلف واحد ، اأو اأن 

كل عنوان عبارة عن كتاب م�ضتقل مبوؤلف خمتلف. 
واجلدير بالذكر اأن �ضاحب الك�ضف اأورد ملحمد بن عبد امللك الديلمي 
مذاهب  اأ�ضول   : جملتها  ومن  ا�ضمه،  بذكر  م�ضحوبة  اأخرى،  موؤلفات 
العرفاء باهلل، لل�ضيخ اأبي ثابت حممد بن عبد امللك الديلمي )�س 115(. 
اأبي ثابت حممد بن  الدين  ل�ضم�س  الفال�ضفة،  والتجريد يف رد مقا�ضد 
عبد امللك الديلمي )�س 351(. واجلمع بني التوحيد والتعظيم، ل�ضم�س 

الدين اأبي ثابت حممد بن عبد امللك الديلمي )�س 601(.
املثال الثاين:

غري  الأخالق(  )اإ�ضالح  هو  عنوان   108 �س  يف  الك�ضف  يف  ورد 
من�ضوب اإىل موؤلف. وعند فهر�ضة خمطوط بعنوان )ت�ضديق املعارف(، 
عبد  بن  حممد  تاأليف  من  وهو  ال�ضابق،  املثال  يف  قبل  من  ذكرناه  وقد 
اأبي ثابت، وهذا املوؤلف اعتاد ال�ضت�ضهاد  امللك الديلمي، �ضم�س الدين، 
مبوؤلفاته القدمية، فيذكر عناوينها اأثناء قيامه بتاأليف كتاب جديد، ومن 
اأثناء تاأليف كتابه )ت�ضديق املعارف( كتاب  جملة موؤلفاته التي ذكرها 
بعنوان )اإ�ضالح الأخالق(، حيث قال يف ق 92 اأ: " والكالم يف الإخال�س 
هو  يكون  فقد  وعليه  اهلل".  �ضاء  اإن  الأخالق  اإ�ضالح  كتاب  يف  �ضياأتي 

الوارد يف الك�ضف غري من�ضوب اإىل موؤلف. 
من  اأكرث  اأ�ضماء  يذكر  اأن  اعتاد  الك�ضف  �ضاحب  اأن  بالذكر  واجلدير 
يف  نف�ضه  العنوان  يحمل  كتابا  جميعا  األفوا  اإذا  واحد  عنوان  حتت  موؤلف 
املو�ضوع ذاته ، ومن هذا ما ورد يف )�س 241(: "الربهان يف اإعجاز القراآن 
– لكمال الدين حممد بن علي ابن الزملكاين ال�ضافعي، املتوفى �ضنة �ضبع 
وع�ضرين و�ضبعمائة، ثم اخت�ضره، ولبن اأبي الأ�ضيبع اأي�ضا الربهان فيه". 
الأخالق(  باأن �ضاحب كتاب )اإ�ضالح  التام  وبناء عليه ل ميكننا اجلزم 
الديلمي، �ضاحب  الك�ضف بغري موؤلف هو حممد بن عبد امللك  الوارد يف 
)ت�ضديق املعارف( ، حتى لو توافرت ن�ضخ لهذا الكتاب م�ضفوعة مبوؤلفه ، 

فرمبا تت�ضابه اأو تتطابق اأ�ضماء الكتب،  لكن تختلف املوا�ضيع!

اأحمد ماهر حممود عودة
ق�سم املخطوطات

نظرات في كشف الظنون

�ضورة من ك�ضف الظنون فيها اإ�ضارة اإىل 
كتاب فتوح الرحمن

�ضورة من كتاب فتوح الرحمن
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الميكروفيلم ... القديم الحديث !
كيف اكُتشف؟ ومتى بدأ االعتماد عليه؟

وعر�ضه  فيلمية،  بكرة  حول  ملفوف  فيلمي  �ضريط  امليكروفيلم 
امل�ضورة،  املادة  يختلف ح�ضب  اأو 35 ملم، وطوله  ملم  مبقا�س 16 
الدوريات  مثل  الوثائق  من  هائلة  كمية  حفظ  خالله  من  وميكن 
وامل�ضتخل�ضات  والك�ضافات  العلمية  والر�ضائل  واملخطوطات 
الفيلمية،  الثقوب  من  خالية  حوافه  تكون  وقد  والببليوجرافيات، 

فت�ضتغل امل�ضاحة بكاملها للت�ضوير.
ويعد امليكروفيلم اأكرث و�ضائل احلفظ اأمانا، فاإذا روعيت �ضروط 
ال�ضالمة، وُحفظ يف درجات احلرارة املنا�ضبة، ويف خزائن خا�ضة، 

فاإنه قد يبقى مدة 500 عام ح�ضب تقدير بع�س اخلرباء!
بداأت ق�ضة امليكروفيلم حينما ا�ضتطاع جون بنيامني دان�ضر �ضنة 
وكان  الف�ضية،  الألواح  با�ضتخدام  �ضورًا جمهرية  ينتج  اأن  1839م 

ت�ضغري ال�ضورة  بن�ضبة 1 : 160.
الت�ضوير املجهري كطريقة حلفظ  واأول مرة ظهرت فيها فكرة 
ووقاية امل�ضتندات كانت عن طريق اقرتاحني قدمهما الفلكي جيم�س 

جالي�ضر يف عام 1851، وجون هري�ضيل يف عام 1853.
في�ضيندين  ريجنالد  الكندي  املهند�س  اقرتح   1896 عام  ويف   
ا�ضتخدام الو�ضائط املجهرية كحل حلفظ املواد الهند�ضية النظرية 
اأو غري العملية يف ال�ضتخدام ولكن يرجع اإليها يف كثري من الأحيان.

والفيزيائي  اأوتلت،  بول  املعارف  عامل  اقرتح   1906 عام  ويف 
روبرت جولد �ضميت فكرة )الكتاب املجهري( كو�ضيلة للتقليل من 
املخ�ض�س  املكان  �ضيق  مل�ضكلة  وحل  الكتب  و�ضيانة  حفظ  تكلفة 

للحفظ الورقي. 
ومع بداية عقد 1920 بداأ امليكروفيلم يدخل يف اإطار ال�ضتخدام 
حما�ضب  وهو  مكارثي  جورج  ح�ضل   1925 عام  ففي  التجاري. 
م�ضريف يف مدينة نيويورك على براءة اخرتاع اآلة جديدة �ضممها 
الدائم  لتخزينها  و ذلك  امللغاة،  ال�ضيكات  ن�ضخ جمهرية من  لعمل 
والحتفاظ بها لدي البنوك. ويف عام 1928 ا�ضرتت �ضركة اإي�ضتمان 
كوداك اخرتاع مكارثي، وبداأت بت�ضويق اأجهزة ت�ضوير ميكروفيلم 

لل�ضيكات يف اأق�ضام "ريكورداك" للمبيعات.
ويف عام 1935 بداأ ق�ضم "ركورداك" يف �ضركة كوداك بت�ضوير 
 35( امليكروفيلم  من  بكرات  على  تاميز  نيويورك  �ضحيفة  ون�ضر 
مم(، لتعلن ال�ضركة عن ع�ضر جديد حلفظ ال�ضحف على اأفالم 
جمهرية. كما اأقرت جمعية املكتبات الأمريكية ر�ضميًّا يف اجتماعها 
ال�ضنوي عام 1936 بالو�ضائط املجهرية كو�ضيلة لتخزين املعلومات.

و كانت مكتبة جامعة هارفارد اأول موؤ�ض�ضة كربى تلحظ اإمكانيات 

ورق  على  املطبوعة  املهمة  ال�ضحف  على  احلفاظ  يف  امليكروفيلم 
�ضريع التحلل وال�ضفرار، واأطلقت )م�ضروع ال�ضحيفة اخلارجية( 

يف عام 1938 للحفاظ على مثل هذه املن�ضورات �ضريعة الزوال.
واأما ا�ضتخدام امليكروفيلم يف العمل الع�ضكري، فكان يف احلرب 
وكان  باري�س،  ح�ضار  خالل  1870م،  �ضنة  الربو�ضية   الفرن�ضية 
احلمام الزاجل هو ال�ضبيل الوحيد حلكومة الإقليم يف تورز للتوا�ضل 
اأن يحمل برقيات  اأن احلمام ل ي�ضتطع  مع العا�ضمة باري�س. ومبا 
فا�ضتطاع  امليكروفيلم.  ل�ضتخدام  تورز  حكومة  حتولت  ورقية، 
اأُح�ضرت  جمهرية  ت�ضوير  وحدة  با�ضتخدام  تورز-  يف  املوظفون 
من باري�س قبل احل�ضار- ت�ضوير الربقيات الورقية و�ضغطها اإىل 
ميكروفيلم، كان يحمله احلمام الزاجل اإىل باري�س. وقد ُنقل بهذه 
الطريقة ما يقارب 150 األف ات�ضال ر�ضمي، ومليون ات�ضال خا�س 

خالل اأربعة اأ�ضهر من ح�ضار برو�ضيا لباري�س!

اأحمد عثمان
ق�سم املكتبات

الميكروفيلمصور من األمس

ميكروفيلم مبقا�س 35 ملم ومقا�س 16 ملم

احلمام الزاجل
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ث لقاء مع ُمَحدِّ

ث لقاء مع ُمَحدِّ
الشيخ ظهير أحسن شوق النيموي ) 1278هـ - 1322هـ (

اإن مما يتاأثر به الإن�ضان اأن يفوته لقاء العلماء الأفذاذ، 
العلماء  هوؤلء  ومن  اأدركهم.  لو  ويتمنى  بهم  ي�ضمع  الذين 
الأفذاذ الذين اخت�ضوا بعلم احلديث، وكان لهم اأثر كبري 
فاتنا  واإن   - وهو  النيموي.  �ضوق  اأح�ضن  ظهري  ال�ضيخ  فيه 
نافذة  الرحمن  عتيق  حممد  الدكتور  لنا  فتح  فقد  لقاوؤه- 
و�ضماه  عنه،  اأعده  بالعربية  كتاب  خالل  من  معه  توا�ضل 
)املحدث الكبري ال�ضيخ ظهري اأح�ضن �ضوق النيموي: حياته 
واآثاره يف احلديث(. وكانت هناك نوافذ كثرية لكنها باللغة 
ت�ضتوعب  عربية  نافذة  ليفتح  الكتاب  هذا  فجاء  الأردية، 

املاليني من قراء العربية!
وقد تدرج الكتاب بنا، فبداأ بذكر ن�ضاأة علم احلديث يف 
تطرق  ثم  النيموي،  ع�ضر  اإىل  الإ�ضالم  دخول  من  الهند 
اإىل علماء ع�ضره، وعقد بابًا لبيان حياته ومولده ون�ضاأته 
باحلديث  واعتنائه  وتالمذته  و�ضيوخه  تعليمه  ومراحل 
تذكرنا  التي  املوا�ضيع  من  ذلك  وغري  وموؤلفاته،  ال�ضريف 
بجيل من العلماء ال�ضابقني، الذين اأكملوا ال�ضند، وحتملوه 

حتى و�ضل اإلينا �ضليما �ضحيحا.
علي  �ضبحان  �ضيخ  بن  اأح�ضن  ظهري  حممد  ال�ضيخ  ولد 
بتنه  اأعمال  من  نيمى،  قرية  يف  هـ،   1278 �ضنة  النيموي 
بالهند، وهي قرية ُعني اأهلها بالعلم والتدين والثقافة منذ 
زمن قدمي، فلم يكن غريبا اأن تعنى اأ�ضرة النيموي بالعلم، 
فهي اأ�ضرة ينتهي ن�ضبها اإىل �ضيدنا اأبي بكر ال�ضديق ر�ضي 
اهلل عنه. وقد بداأ النيموي درا�ضته يف قريته هذه ، ثم رحل 
منها اإىل عظيم اآباد وغازي فور �ضنة 1296هـ، واأقام عند 
ال�ضيخ حممد الفرنكي، عميد مدر�ضة )ج�ضمه رحمت(، ثم 
�ضافر اإىل لكناو، فق�ضى فيها خم�س �ضنوات ، ح�ضل فيها 

العلوم الدينية والطبية. 
وكانت لل�ضيخ النيموي عناية خا�ضة باحلديث ال�ضريف، 
فقراأ على املحدث الكبري عبد احلي الفرنكي، ونال اإجازة يف 

رواية احلديث من ال�ضيخ ف�ضل الرحمن الكنج املراداآبادي 
عن طريقني، كما اأجازه ال�ضاه حممد عبد احلق الدهلوي 

بجميع ما يجوز له روايته من كتب احلديث.
فقد   ، ال�ضيخ  عناية  بكل  وعلومه  احلديث  ي�ضتاأثر  ومل 
كان لالأدب الأردي ن�ضيب من هذه العناية ، فكان ال�ضيخ 

يقر�س ال�ضعر باللغة الأردية.
ويف �ضنة 1300هـ عاد النيموي اإىل وطنه نيمى، ثم ذهب 
القراآن  وتدري�س  بالطبابة  وا�ضتغل  بها،  واأقام  بتنه  اإىل 
من  وغريها  واملنطق  والفل�ضفة  والأ�ضول  والفقه  واحلديث 

العلوم.
اآباد يوم اجلمعة،  تويف رحمه اهلل تعاىل يف بلدة عظيم 
وحمله  1322هـ،  �ضنة  رم�ضان،  �ضهر  من  ع�ضر  ال�ضابع 

النا�س اإىل وطنه نيمى، ودفن فيها.
املتعلقة  الدينية  بامل�ضائل  موؤلفاته  يف  النيموي  اعتنى 
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بالفقه واحلديث، واملباحث العلمية اللغوية يف الأردية، وله 
موؤلفات كثرية منها ما ياأتي:

وهو  الأردية(،  )باللغة  التقليد  اإثبات  يف  اجِليد  اأو�ضحة   -
كتاب يف تاريخ الفقه الإ�ضالمي، وتطوره، واإثبات التقليد 

من جهات �ضتى لعامة امل�ضلمني.
خلف  التاأمني  م�ضاألة  يف  الأردية(،  )باللغة  املتني  حبل   -

الإمام بال�ضر ل اجلهر.
رد ال�ضكني )باللغة الأردية(، وهو رد على ال�ضيخ حممد   -

�ضعيد البنار�ضي حول امل�ضاألة ال�ضابقة.
)باللغة  بالأم�ضار  اجلمعة  اخت�ضا�س  يف  الآثار  جامع   -

الأردية(.
م�ضائل  على  رد  وفيها  الأردية(،  )باللغة  الكاملة  املقالة   -
اعرت�س فيها على الإمام اأبي حنيفة، وعلى ال�ضيخ ف�ضل 

الرحمن الكنج املراداآبادي.
اآثار ال�ضنن، وهو اأعظم موؤلفات ال�ضيخ، واأعالها منزلة؛   -
ملا يحويه من تخريج الأحاديث املعتربة املوؤيدة للمذهب 
العلماء  والكالم عليها باحلجج والرباهني عند  احلنفي 

من جهة اجلرح والتعديل.
كما اأنه اأورد فيه بع�س حتقيقاته النادرة التي خلت عنها 

كتب املحدثني، ومل يبينها اأحد من املتقدمني واملتاأخرين.
يبداأ  منه  الأول  فاجلزء  جزاأين،  على  ي�ضتمل  والكتاب 
بح�ضرة  ال�ضالة  باب  اإىل  وينتهي  الطهارة،  كتاب  من 
الطعام، والثاين يبداأ من باب ما على الإمام، وينتهي اإىل 
باب يف زيارة قرب النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، اأما من جهة 
يف  ال�ضنن  اآثار  كتابه  النيموي  ال�ضيخ  ق�ضم  فقد  العنوانات 
كتاب الطهارة وكتاب ال�ضالة ثم ق�ضم كل واحد منهما يف 

عدة اأبواب يبلغ عددها  274 بابًا. 
اأراد  فحني  بالغًا،  اهتماما  الكتاب  بهذا  النيموي  اهتم 
تاأليفه �ضافر اإىل بالد خمتلفة، من داخل الهند وخارجها، 
لتح�ضيل  اأ�ضاتذة فن احلديث  اإىل  متعددة  ر�ضائل  واأر�ضل 
املعلومات القيمة املتعلقة به، فتوفرت عنده الكتب املطبوعة 

موؤلفي  عند  جمهوًل  بع�ضها  كان  حتى  النادرة  واخلطية 
احلديث يف الهند، يقول النيموي يف كتابه )يا دكار وطن(:

"قد بداأت يف هذه الأيام يف تاأليف اآثار ال�ضنن على نهج 
اإىل بالد  اإىل ال�ضفر  م�ضكاة امل�ضابيح، واحتاج هذا الأمر 
وال�ضعي  ال�ضريفني،  واحلرمني  والروم  م�ضر  من  خمتلفة 
مني، والإمتام من اهلل، واإين قد وجدت ن�ضخا خطية ما ل 
الكتاب  الهند، ف�ضيكون هذا  العرب ف�ضال عن  توجد عند 

نافعا جدا لالأحناف عند متامه اإن �ضاء اهلل".
واأما موؤلفاته الأدبية فمنها:

)باللغة  واإ�ضالح  الفار�ضية(،  )باللغة  الأغالط  اإزاحة   -
واإي�ضاح  الأردية(،  )باللغة  حتقيق  و�ضرمة  الأردية(، 
)باللغة الأردية(، وديوان �ضوق )باللغة الأردية(، ومثنوي 
دكار وطن  يا  الأردية(،  )باللغة  راز  ونعمة  وكداز،  �ضوز 

)باللغة الأردية( .

با�سل حممد
العالقات العامة والإعالم

ثصور من األمس لقاء مع ُمَحدِّ
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 – الثاين  – كانون  يناير  من  الأول  وعام يف  عام  مائة  قبل 
1913 م جاءت افتتاحية جملة امل�ضرق بعنوان ) عادات الأنام 
يف روؤو�س الأعوام ( – نظر تاريخي لالأب لوي�س �ضيخو الي�ضوعي 
. وفيه ذكر كاتبه بدايات ال�ضنة لدى بع�س الأقوام وكيف كانت 

حتتفل ببداية العام لديها . 
وقد بداأ حديثه قائاًل : "يجد املرء يف غرة كل �ضنة يتخطاها 
�ضبه حياة ي�ضتاأنفها فكاأنه بتوديعه لعام اأدبر و�ضالمه على عام 
اأقبل ي�ضاعف قواه ويبا�ضر �ضوطًا جديدًا من عمره . واإذا لقي يف 
�ضنته املن�ضرمة ما كدر باله وهيج بلباله ن�ضي ما نغ�س عي�ضه 
اأو تنا�ضاه واأحيا اأمله مبا ترجاه ، فيكون راأ�س العام كربزخ بني 

دهر م�ضى ل يوؤ�ضف عليه وع�ضر وافى ي�ضتب�ضر بخرياته . 
اأعوامها  روؤو�س  عظمت  كافة  الأمم  اأن  ذلك  بعد  عجب  فال 
�ضدورها  مكنونات  عن  لتعرب  الو�ضائل  ا�ضتنباط  يف  وتفننت 
وجتاهر بعواطف قلوبها . فما من اأحد اإل رحب بالعام امليمون 
الأماين  ومتنى  باخلري  الأدعية  يف  واأفا�س  للفرح  وا�ضت�ضلم 
تاريخ  يف  اأب�ضارنا  ن�ضرح  اأن  ال�ضنة  بهذه  راأينا  وقد  ال�ضاحلة 
الأمم القدمية واحلديثة لندون لقرائنا �ضيئًا من العادات التي 
للمعترب  النظر عربة  النا�س يف بدء �ضنتهم فاإن يف ذلك  األفها 

وجدوى للم�ضتفيد" 
ليكون  معلوم  يوم  تعيني  على  تتفق  مل  ال�ضعوب  باأن  وي�ضيف 
فيه  تتناوب  واحد  بنمط  ت�ضري  ال�ضنة  واإن  لديهم  ال�ضنة  بداية 
الف�ضول. وهكذا كانت ال�ضعوب تتباين يف تعيني اليوم الذي تبداأ 
فيه ال�ضنة لديهم . ثم يذكر عادات ال�ضعوب والأقوام يف حتديد 

بدايات الأعوام . ونذكر هنا بع�ضَا منها : 
ال�ضنة امل�ضرية وهي �ضنة �ضم�ضية ذات 365 يومًا وكانوا يف   -
عهد ال�ضاللت القدمية يفتتحونها عند طلوع ال�ضعرى اأي يف 
19 اإىل 20 متوز - يوليو وذلك لأن النيل ياأخذ يف ذلك الوقت 
بالت�ضاعد. ويف عهد حكم اليونان كانت ال�ضنة تبداأ يف �ضهر 
اأيلول  اآب �ضرقي و 11  توت املوافق �ضابقًا ليوم 29 من �ضهر 
غربي فجعلوا اأول توت راأ�س عامهم لوقوع العتدال اخلريفي 
الفر�س والعجم كانت �ضنتهم �ضم�ضية كامل�ضريني اإل اأن بدء   -
اأول  فكان  منه  قريبًا  اأو  الربيعي  العتدال  وقت  يقع  �ضنتهم 

عادات األنام في رؤوس األعوام 
األب لويس شيخو اليسوعي

عادات األنام في رؤوس األعوام

�ضنتهم يف غرة �ضهر فروردين ماه املوافق ليوم 14 من اآذار - 
مار�س.

العتدال  يف  تبداأ  �ضنتهم  فكانت  وال�ضريانيون  البابليون   -
الربيعي .

ال�ضينيون كانت �ضنتهم تبداأ اأي�ضَا يف العتدال الربيعي .  -
عند  ال�ضنة  وراأ�س  �ضم�ضية  قمرية  كانت  اليونانية  ال�ضنة   -
امل�ضمى  ال�ضهر  يف  ال�ضيفي  النقالب  يف  يبداأ  الأثينيني 
العتدال  �ضنتهم يف  اأول  فكان  املقدونيون  اأما  الذبائح  �ضهر 
اأهل  وكذلك  اأيلول   24 الواقع يف  امل�ضرتي  �ضهر  اخلريفي يف 

�ضبارته .
كانون  اأواخر  يف  ال�ضتوي  النقالب  يف  �ضنتهم  تبداأ  الإيليون   -

الأول .
وهو  الأول  بكانون  وتنتهي  اآذار  ب�ضهر  تبداأ  الرومانية  ال�ضنة   -

�ضهرهم العا�ضر .
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واقع يف  �ضنتها  واأول  �ضنتها قمرية حم�ضة  الإ�ضالمية  الدول   -
حمرم.

احتفالت  يف  جتري  كانت  التي  العادات  بع�س  ويف 
اأورده  مما  منها  بع�سًا  نذكر  ال�سعوب  عند  ال�سنة  راأ�س 

الأب لوي�س �سيخو يف مقاله. ومنها : 
وهي  اإيزي�س  اآلهتهم  النهار  يكرمون يف ذلك  امل�ضريون  كان 
معبودة �ضم�ضية يعتربون النيل اإحدى هباتها للم�ضريني فكانوا 
اليوم  ذلك  يف  بالزيادة  يبداأ  لأنه  التعظيم  ب�ضروب  يعظمونه 
يغرقونها  النيل  عرو�س  يدعونها  فتاة  فيه  يلقون  كانوا  حتى 
لإكرامه وكان الفرعون يف ذلك اليوم يتقبل هدايا عماله ويفرق 

على خوا�ضه األطافًا �ضتى .
اأما اأهل الهند وال�ضني فكانوا يقومون يف بدء العام مبظاهرات 
�ضائقة فكان ملك الهند يخرج يف موكب عظيم راكبًا على فيل 
كان  ال�ضماء  ماء  ابن  وكذلك  والأمراء  اجلند  يتقدمه  اأبي�س 
ي�ضري برونق جليل وكالهما يدخل هيكل اآلهته ل�ضكرهم ويقدم 
والعطايا  بالهبات  العامة  على  يكرم  ثم  ل�ضتلطافهم  الذبائح 
فتنار املدينة لياًل وتت�ضح باأبهى الأقم�ضة واحللي نهارًا وت�ضدح 

اآلت الطرب وتطلق الفراقيع النارية .
وقد كان الفينيقيون يزينون �ضواحلهم و�ضفنهم يف راأ�س العام 

وكانوا ي�ضحون للبعل �ضحاياهم .
والعرب عظموا اليوم الأول من حمرم لأنه غرة احلول ومفتتح 
ال�ضنة عندهم . قال القزويني يف عجائب املخلوقات : "حمرم 
فاليوم  فيه  القتال  حلرمة  حمرمًا  �ضمي  اإنه  قيل  مبارك  �ضهر 
الأول منه معظم عند ملوك العرب يقعدون للهناء كما اأن اليوم 
الأول من �ضنة الفر�س وهو النريوز معترب عندهم " وكان قدماء 
دعي  قالوا   . املوؤمتر  الأول  ال�ضهر  يدعون  اجلاهلية  يف  العرب 

بذلك لأنه ياأمتر بكل �ضيء مما تاأتي به ال�ضنة من اأق�ضيتها. 
�ضيخو من  لوي�س  الأب  ا�ضتعر�ضه  وما ذكرناه هنا جزء مما 
عادات الأنام يف روؤو�س الأعوام . اأردنا من خالله اأن نبني بع�ضَا 
من بدايات الأعوام وجزءًا من مظاهر الحتفالت لدى الأقوام.

نبذة عن األب لويس شيخو 
اليسوعي:

وكان  )1859م(،  عام  الفراتية  باجلزيرة  ماردين  يف  ولد 
بن  امل�ضيح  عبد  بن  يو�ضف  بن  اهلل  رزق  الرهبنة  قبل  ا�ضمه 
مدر�ضة  يف  فتعلم  يافعًا،  ال�ضام  اإىل  انتقل  �ضيخو،  يعقوب 
الرهبانية  �ضلك  وانتظم يف  بلبنان،  الي�ضوعيني يف غزير  الآباء 

الي�ضوعية �ضنة )1874م(، و�ضار ا�ضمه لوي�س �ضيخو الي�ضوعي. 
وامل�ضرق فاطلع على ما يف اخلزائن من  اأوروبا  وتنقل يف بالد 
اخلزانة  اإىل  حمله  منها  كثريًا  وا�ضتن�ضخ  ون�ضخ  العرب،  كتب 
يف  الي�ضوعية  الكلية  يف  مدر�ضًا  اأ�ضبح  بريوت.  يف  الي�ضوعية 
بريوت التي اأ�ض�ضها الآباء الي�ضوعيون يف بريوت يف عهد الرئي�س 
القدي�س  )كلية  و�ضميت  )1875م(،  عام  مونو  الأب  الي�ضوعي 
التي  الربوت�ضتانتية  الإجنيلية  املعتقدات  ملواجهة  يو�ضف(، 
كانت  والتي  بريوت،  يف  الإجنيلية  ال�ضورية  الكلية  تبثها  كانت 
ت�ضتقطب الطالب الكاثوليك اللبنانيني. اأن�ضاأ جملة )امل�ضرق( 
مدة  مقالتها  اأكرث  يكتب  وا�ضتمر  )1898م(،  �ضنة  بريوت  يف 
معظمه  اأو  يكتب،  ما  كل  يف  همه  وكان  �ضنة.  وع�ضرين  خم�ضة 
خدمة طائفته. تويف يف بريوت عام )1927م(. من ت�ضانيفه: 
اخلطوط  معر�س  الن�ضرانية،  لكتبة  العربية  املخطوطات 

العربية، وجماين الأدب العربي، وعلم الأدب، وغريها.

�سيخة املطريي
ق�سم الرتاث الوطني

لوي�س �ضيخو
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واملف�ضلة  املثالية  الأماكن  من  الكتب  وخمازن  املكتبات  تعد 
الفطريات  مثل  ال�ضارة  احلية  الكائنات  بع�س  وتكاثر  ملعي�ضة 
والبكرتيا واحل�ضرات، فت�ضكل الأوراق واجللود وال�ضمغ والقما�س 
على  لحتوائها  احل�ضرات؛  لبع�س  مف�ضاًل  وغذاء  �ضهية  وجبات 
خمطوطاتنا  بذلك  فتتحول  ون�ضوية،  و�ضكرية  بروتينية  مواد 
تلك  فيها  تعيث  اأماكن  اإىل  واحل�ضاري  الفكري  وتراثنا  النفي�ضة 
ثقوبا  خملفة   وتلفا  وافرتا�ضا  فتكا  احلجم   ال�ضئيلة  الكائنات 
اإىل  اأ�ضف  واحلوا�ضي،  الكعوب  يف  حتفرها  واأنفاقا  واأخاديد 
توؤدي  اإفرازاتها  عن  ناجتة  لونية  وبقعا  وف�ضالت  خملفات  ذلك 
اإىل الت�ضاق الأوراق، وحدوث  تغيريات  يف كيميائيتها وو�ضطها. 
ن�ضو�ضا  فتلتهم  كبريا،  ا  حدًّ احل�ضرات  بهذه  ال�ضراهة  تبلغ  وقد 
اأن تبايل بحجم ال�ضرر الذي ت�ضببه، بل قد تتمادى  باأكملها دون 
كتب  على  رحالها  وحتط  م�ضابة،  كتب  من  فتنتقل  جراأتها،  يف 

�ضليمة، فتنقل  اإليها العدوى واملر�س!

ومن تلك احل�سرات:
الليبي�ضما  اأو  احلائط  �ضمك  وت�ضمى  الف�ضي:  ال�ضمك   -1
لونها  �ضغرية  ح�ضرة  وهي  عدة،  �ضنني  وتعي�س  ال�ضكرية، 
يف  وتعي�س  اأرجل،  عدة  لها  احلركة،  �ضريعة  لوؤلوؤي،  رمادي 

تكرث  فاإنها  لذا  الباردة؛  الرطبة  الأماكن  وتف�ضل  الظالم، 
يف املكتبات القدمية، حيث تتغذى على اأوراق الكتب، فتفتتها 
اخل�ضب  مثل  الع�ضوية  املواد  على  اأي�ضا  وتتغذى  وتخربها، 

وال�ضمغ والورق، وتخلف ثقوبًا �ضغرية كثرية.

طولها  يتعدى  ل  �ضغرية  ح�ضرة  )الأر�ضة(:  الأبي�س  النمل   -2
)5( ملم، متيل اإىل اللون الأ�ضفر، وتعي�س ب�ضكل م�ضتعمرات 
واجلدران،  اخل�ضب  داخل  اأو  الأر�س  حتت  ال�ضوء  عن  بعيدًا 
وتقتات املواد ال�ضليلوزية، وقد ذكرت يف القراآن الكرمي با�ضم 

)دابة الأر�س(.

�ضم،   )1( طولها  اجل�ضم  غليظة  بي�ضاء  دودة  الورق:  دودة   -3
�ضريعة احلركة، �ضرهة للتهام الكتب، حتفر اأنفاقًا يف كعوب 
�ضرهة  يرقات  عن  تفق�س  التي  بيو�ضها  فيها  وت�ضع  الكتب، 

الورق ب�ضرا�ضة وتلتهمه. تهاجم 
طولها  اخلناف�س  ف�ضيلة  من  �ضغرية  دودة  الكليوبرتا:  دودة   -4
)2- 5( ملم، وت�ضع بيو�ضها �ضمن ثقوب حتفرها يف الكتب، 

ثم متوت. 
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كتاب تعر�س غالفه لإ�ضابة من ال�ضمكة الف�ضية

ح�ضرة ال�ضمكة الف�ضية

النمل الأبي�س
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تتعدى   ل  �ضغرية  ح�ضرة   :) القار�ضة  احل�ضرة   ( الكتب  قمل   -5
)2( ملم ، وتتغذى على الورق والأ�ضماغ.

6-  اخلنف�ضاء ال�ضوداء: ح�ضرة بي�ضاوية ال�ضكل عري�ضة، يرقاتها 
طويلة، ويغطي ج�ضمها �ضعر كثيف، وتتغذى على اجللود.

ال�ضرا�ضري: تنت�ضر بكرثة خا�ضة يف املناطق احلارة والرطبة،   -7
وتختفي نهارا، وتن�ضط ليال، وتتغذى على الن�ضاء وال�ضليولوز، 

وتهاجم قما�س الكتاب، وتتلفه، وترتك ف�ضالتها عليه. 

ل  الكائنات  تلك  عن  الناجم  وال�ضرر  الهرتاءات   وملعاجلة 
الورق  بعجينة  وملئها  والأنفاق  والأخاديد  الثقوب  ترميم  من  بد 
املنا�ضب بالطرق اليدوية اأو بالرتميم الآيل اإذا ما كانت الإ�ضابات 

والثقوب منت�ضرة يف كامل الورقة!
ولكن قد تبلغ بع�س الإ�ضابات درجة كبرية من التلف، في�ضعب 

عالجها، 

وملكافحة هذه الآفات احل�سرية ووقف تطاولها وزحفها 
اخلطري على مكتباتنا وكنوزنا الفكرية ل بد من: 

اإحكام اإغالق النوافذ والأبواب.   -1
مراعاة النظافة العامة داخل املكتبات وخمازن الكتب.  -2

والرطوبة  احلرارة  درجات  من  املنا�ضبة  الظروف  توفر   -3
والإ�ضاءة  داخل املخازن. 

يقت�ضر  ول  دوري،  ب�ضكل  واملكتبات  امل�ضتودعات  فح�س   -4
الفح�س على الكتب وحدها، بل ي�ضمل حمتويات املكتبة كافة 

من الأرفف واملفرو�ضات وال�ضجاد. 
واملخلفات   الف�ضالت  ترك  اأو  وال�ضراب  الطعام  تناول  عدم   -5

املكتبات.  داخل 
عدم وجود نباتات اأو مزروعات �ضمن حميط املكتبة.   -6

قبل  امل�ضتودع  اأو  للمكتبة  و�ضمها  جديدة  كتب  اإدخال  عدم    -7
التاأكد من �ضالمتها. 

بني  قما�س  قطعة  �ضمن  النفتالني  حبات  من  قطع  و�ضع    -8
الأرفف. 

التعقيم الدوري با�ضتخدام مبيدات ح�ضرية  للمكتبة وملخازن   -9
الكتب. 

الكيميائية  املواد  اأو  باحلرارة  واملخطوطات  الكتب  تعقيم   -10
التي تعتمد على التبخري مثل اأك�ضيد اليتلني والبارادي كلورو 
بنزول، وذلك  �ضمن جهاز تعقيم خا�س، بحيث تو�ضع الكتب 
املراد  الكيميائية  املادة  تو�ضع  ثم  اأرفف،  على  مروحي  ب�ضكل 
وبعدها  كهربائي،  �ضخان  فوق  خا�س  وعاء  يف  ا�ضتخدامها 
خم�ضة  حوايل  التعقيم  عملية  وت�ضتمر  باإحكام،  الباب  يغلق 
وبيو�ضها  احل�ضرات  على  للق�ضاء  كافية  مدة  وهي  اأيام، 

ويرقاتها. 
وختاما ، نحن الب�ضر يف حاجة  ما�ضة اإىل املحافظة على اإرثنا 
الثقايف واحل�ضاري، واإل حتول اإىل لقمة �ضائغة يف بطون الديدان 
ولتبحث   ، مكتباتنا  لنا  ولترتك   ، اإذن  عنا  فلرتحل   ، واحل�ضرات 

عن طعام بديل لها ، واإل فنحن لها باملر�ضاد !! 

ب�سرى دخوج - ق�سم احلفظ واملعاجلة والرتميم

قمل الكتب

اإ�ضابة الأوراق الداخلية للمخطوط

اخلنف�ضاء ال�ضوداء

جهاز املاجد للتعقيم ا�ضتحدث عام 2001م
يعمل مببداأ التبخري با�ضتخدام مواد معقمة قاتلة لكل اأنواع 

والبكترييا. والفطريات  احل�ضرات 
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2013/05/18قاعة املحا�ضرات باملركزاأ. لوؤي النخال من بلدية دبياتيكيت املرا�ضالت اللكرتونية7

حما�ضرة حول املركز العاملي للدعوة 8
الإ�ضالمية وموؤ�ض�ضه اأحمد ديدات

2013/06/15قاعة املحا�ضرات باملركزاأ. �ضبري با�ضا ، اأ. حممد خان

2013/07/09قاعة املحا�ضرات باملركزد. عمر عبد الكايفمرحبا باملهاجر9
2013/07/28جمل�س ال�ضيخ �ضامل النعيمياأ. �ضيخة املطرييتعزيز عالقة الآباء بالأبناء10
2013/07/28هيئة تنمية يف دبياأ. �ضيخة املطرييزايد دولة يف رجل11
2013/07/28نادي دبي للريا�ضات اخلا�ضةاأ. �ضيخة املطرييالعادات والتقاليد القدمية12
2013/09/28قاعة املحا�ضرات باملركزاأ. حممد �ضالح بداه )اأبو عايدة(فن التعامل مع اجلمهور13
2013/10/06قاعة املحا�ضرات باملركزد. عمر عبد الكايفرحلة العمر14
2013/12/04قاعة املحا�ضرات باملركزد. م�ضطفى عبد القادر النجارمنهجية البحث العلمي15

منه  نتعلم  مير  عام  وكل  املاجد،  جمعة  مركز  على  اآخر  عاٌم  مّر 
الكثري، وي�سيف اإلينا ون�سيف اإليه، وهنا نتذاكر معا كما جرت العادة 
اأن  املقام  ونذكر يف هذا  عام 2013م.  والإجنازات خالل  الأن�سطة  اأبرز 
الكثري من املحا�سرات والدورات التي يقيمها املركز يتم ت�سويرها، ثم 

احلاجة،  عند  اإليها  يرجعون  للباحثني  مفيدة  مادة  لتكون  فهر�ستها، 
وهي كالآتي:
املوؤمترات: 

�سارك املركز يف عدد من املوؤمترات الدولية، جاءت على النحو الآتي:
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الدورات وور�س العمل:
التاريخالن�ساط

2013/01/12دورة مهارات اخلطابة والإلقاء 1
2013/02/03الدورة التاأهيلية التا�ضعة يف علم املكتبات واملعلومات2
2013/02/23الدورة الدولية العا�ضرة يف ترميم املخطوطات3
2013/03/03دورة الأر�ضفة اللكرتونية ملوظفي حكومة ال�ضارقة مع مركز ال�ضارقة للوثائق والبحوث4
2013/03/24الدورة التاأهيلية الأوىل يف الأر�ضفة اللكرتونية5
الرابعة لتحقيق املخطوطات6 التاأهيلية  2013/03/30الدورة 
التطبيقي7 العلمي  البحث  2013/06/01ور�ضة 
2013/06/08دورة العادات ال�ضبع لأكرث النا�س جاذبية 8
2013/08/28دورة التميز يف كتابة املرا�ضالت الإدارية وكتابة التقارير9

2013/09/04دورة فن التيكيت العام10
2013/01/15ور�ضة اإيربو يف مكتبة الذيد العامة11
2013/01/26ور�ضة عمل لغة اجل�ضد 12
2013/07/24ور�ضة عمل يف برامج الوورد والإك�ضل والبوربوينت ملتدربي الربنامج ال�ضيفي13
2013/10/26ور�ضة عمل التميز يف الأداء الوظيفي 14
2013/10/28ور�ضة املخطوطات يف مركز م�ضايف الثقايف15

املعار�س: 
التاريخاملكانعنوان املعر�ض

2013/01/08برجمان - دبيمعر�س �ضكرا لكم مبنا�ضبة تويل ال�ضيخ حممد بن را�ضد احلكم بدبي1
2013/01/09مدر�ضة ال�ضارقة اخلا�ضةمعر�س تراثي2
2013/01/15عجمانمعر�س عجمان الثالث للكتاب3
2013/02/21املركز الثقايف باأم القيوينملتقى اللغة العربية ال�ضاد�س4
2013/03/09مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاثيوم النخيل5
2013/03/10حماكم دبيمعر�س خمطوطات الق�ضاء على هام�س معر�س الكتاب القانوين الرابع6
2013/04/17راأ�س اخليمةمعر�س مهرجان تراث الإمارات الثاين7
2013/04/17جامعة ال�ضارقةمعر�س تراثنا هويتنا8
2013/04/22الفجريةمعر�س اإ�ضدارات املركز مبنا�ضبة اليوم العاملي للكتاب9

2013/04/27البحرينمعر�س خمطوطات قراآنية على هام�س املوؤمتر الدويل الثاين للقراآن الكرمي10
2013/04/30املركز التجاري العاملي بدبيمعر�س وظائف الإمارات 112013
2013/06/22مهرجان �ضيف دبي يف مده�سمعر�س النخيل ولوحات تراثية12
2013/06/27العربي �ضنرت - دبيمعر�س مكافحة املخدرات يف الرتاث الإ�ضالمي13
2013/07/28وزارة البيئة - دبيمعر�س زايد والعمل الإن�ضاين14
2013/10/28معهد الق�ضاء - ال�ضارقةمعر�س الكتاب القانوين الرابع15
2013/11/04فندق الريتز كارلتون يف دبيمعر�س الكويت يف دبي16
2013/11/06ال�ضارقةمعر�س ال�ضارقة الدويل للكتاب17
2013/11/25وزارة البيئة - دبيمعر�س وثائق الحتاد18
2013/11/26جامعة ال�ضارقةمعر�س الحتاد يف ال�ضحف19
2013/12/7مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاثمعر�س اأنامل تراثية مبنا�ضبة اليوم الوطني 2042
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التكرميات: ح�ضل املركز على العديد من التكرميات و�ضهادات التقدير، وهي 
كالآتي:

اإبريل ، تكرمي من مدينة ال�ضارقة للخدمات الإن�ضانية، مل�ضاركة املركز يف   29  -
املهرجان اخلام�س للكتاب امل�ضتعمل.

والأبحاث  الدم  نقل  خدمات  مركز   – ال�ضحة  وزارة  من  تكرمي  يونيو،   12  -
بال�ضارقة، للم�ضاركة يف دعم حمالت التربع بالدم، ودعم برامج التربع بالدم 

داخل الإمارات.
دعم  يف  املركز  جلهود  املجتمع،  وتنمية  الثقافة  وزارة  من  تكرمي  يونيو،   16  -

الثقافة واحلراك الثقايف يف الإمارات.
20 يونيو، تكرمي من مركز ال�ضارقة للوثائق والبحوث، لتعاون املركز يف جمال   -

عقد دورات الأر�ضفة الإلكرتونية، وتبادل اخلربات.
5 اأغ�ضط�س، تكرمي من الإدارة العامة خلدمة املجتمع التابعة ل�ضرطة دبي.  -

25 �ضبتمرب، تكرمي من الإدارة العامة لأمن املن�ضاآت والطوارئ يف �ضرطة دبي.  -
22 دي�ضمرب، تكرمي من هيئة دبي للثقافة والفنون، تقديرا مل�ضاهمة املركز يف اإثراء   -

املجتمع الثقايف من خالل دعم وتفعيل احلراك الأدبي واإن�ضاء مكتبة اأهلية.
الزيارات:

حظي  املركز باأكرث من 212 زيارة، من الوفود الر�ضمية من خارج الإمارات ومن 
داخلها، وكذلك من الأفراد والباحثني.

يف جمال احلفظ واملعاجلة والرتميم كان الإجناز كما يلي:
املطبوعات املرممة : 444384 ورقة
املخطوطات املرممة: 134035 ورقة

املخطوطات املرممة واملجلدة: 589 خمطوطة
املطبوعات املجلدة: 32483 كتاب

التزويد والفهر�سة واملعاجلة الفنية:
الثقافية  والأوعية  والدوريات  الكتب  من  مقتنياته  بتنمية  عام  كل  املركز  يقوم 
الأخرى، من خالل الإهداء والتبادل وال�ضراء، ويغتنم فر�ضة اإقامة معار�س الكتب 
لتحقيق هذا الهدف، كما تعد املكتبات اخلا�ضة التي يحر�س املركز على اقتنائها 
كنزا ثمينًا مبا حتويه من نوادر الكتب وح�ضن النتقاء، وقد انتهى املركز خالل هذا 

العام من ت�ضجيل 3 مكتبات خا�ضة هي:
1. مكتبة د. حامت ال�ضامن.

2. مكتبة عبد اهلل بن نا�ضر النعيمي.
3. مكتبة حممد حرب.

واأما جمموع املواد اجلديدة التي وردت مكتبة املركز فهي كالآتي:
مت ا�ضتالم ما جمموعه 15048 عنوانًا، بواقع 64674 ن�ضخة موزعة كالآتي : 

ا�سرتاكاإيداع�سراءاإهداء و تبادل
10588368675024عنوان
317274964220663895ن�ضخة

الإهداء والتبادل:
مت فتح 220 طلبًا جديدًا من طلبات الإهداء والتبادل و 391 اإ�ضافة على طلب قدمي 

على قاعدة بيانات الإهداء والتبادل.
 مت اإهداء 6182 عنوان بواقع 53322 ن�ضخة .

عدد العناوين امل�ضتلمة على �ضبيل الإهداء والتبادل 10588 عنوانا بواقع 31727 
ن�ضخة منها: 

-  7935 عنوان بواقع 13195  ن�ضخة على �ضبيل الإهداء.
-  2653 عنوان بواقع 18532  ن�ضخة على �ضبيل التبادل .

الفهر�سة و الت�سنيف: 
       18402 ت�ضنيف   و  فهر�ضة  املركز  اأجنز  فقد  والت�ضنيف  الفهر�ضة  جمال  ويف 
يقابلها       عنوان  تدقيق27890   مت  كما  )جملد(،  ن�ضخة    22720 يقابلها   عنوان 
35073 ن�ضخة )جملد(، واأما ملفات ال�ضتناد فقد مت اإ�ضافة  15730 ملف جديد 

وتعديل   5693ملف ما جمموعه  18423.
اأعمال اأخرى تتعلق بالفهر�ضة والت�ضنيف:

اإطالق املوقع الإلكرتوين للمكنز املو�ضع بالتعاون و التن�ضيق مع موؤ�ض�ضة عبد احلميد 
�ضومان يف الأردن، و اإدارة املكتبات العامة يف دبي.

العمل مع ق�ضم تكنولوجيا املعلومات لإجناز عملية نقل البيانات من نظام مارك 
اإىل نظام املكتبة احلايل.

املخطوطات :
بلغ اإجمايل ما ورد اإىل املركز من املخطوطات 20374 جملدًا:

من امل�ضورات الرقمية 20304 جملدًا.
ومن امل�ضورات الورقية 11 جملدًا.

ومن املخطوطات الأ�ضلية 59 جملدًا.
واأ�ضيف على نظام املركز الإلكرتوين 15992 عنوانًا يف 16088 ن�ضخة.

ويف م�ضروع فهر�ضة العنوان الواحد مت اإجناز 14349 عنوانًا يف 15131 ن�ضخة.
الدرا�سات والن�سر وال�سوؤون اخلارجية:

جمموع اللقطات التي مت توريدها للمركز هي: مليونني ) 2021841 لقطة ( .
اإ�ضدار اأربعة اأعداد من جملة اآفاق الثقافة والرتاث.

املوافقة على اإ�ضدار 7 كتب وقد �ضدر منها 5 كتب واثنان حتت الطبع.
النظرية  براجمهما  وجتهيز  املخطوطات  حتقيق  يف  تدريبيتني  دورتني  اإقامة 
مايو  �ضهر  يف  كانت  والثانية  اأبريل  �ضهر  يف  باملركز  الأوىل  كانت  والتطبيقية، 

باجلزائر.
اتفاقيات  م�ضاريع   3 اإجناز  مت  وكذا  اأذربيجان،  مع  وتوقيعها  اتفاقية  اإجناز  مت 

تنتظر التوقيع. 
خدمات الباحثني والإعارة:

جمموع زيارات القاعة من الباحثني 3378 زيارة
عدد الكتب املعارة للباحثني من خارج قاعة املطالعة 10321 كتاب

عدد املخطوطات املطلوبة لقاعة املطالعة 1812 خمطوطة
عدد املخطوطات امل�ضورة للباحثني 1135 خمطوطة

عدد الكتب امل�ضورة للباحثني 2508
عدد الر�ضائل التي مت الرد عليها بالربيد الإلكرتوين 3037

عدد ال�ضتف�ضارات التي مت الرد عليها هاتفيا 4175
الت�سوير الرقمي: 

اأن�ضاأ املركز معمال رقميا متميزًا، كان ح�ضاده خالل العام 2013 كالآتي:

الرقمي عدد عدد املوادالت�سوير 
اللقطات

3901931702ت�ضوير كتب ور�ضائل جامعية مطبوعة
404239445ت�ضوير خمطوطات وميكروفيلم ووثائق

2203980ت�ضوير مواد اأخرى بدقة عالية
45251175127املجموع
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