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 أنا مبتكر .. 
إذن أنا في اإلمارات

الفجرية  قلعة  �سهدت  م   2014 �سنة  من  ع�سر  احلادي  ال�سهر  ختام 
لقاء ا�ستثنائيًا جمع جمل�ض الوزراء لإعالن عام 2015 م عامًا لالبتكار 

يف الدولة.
مادة  البتكار  بو�سع  والأهداف  ال�سيا�سات  تبداأ  النطالق  هذا  من 

اأوىل على جدول اهتماماتها.
الذي  العامل  وهذا  تتنا�سب  بطريقة  اأجيالنا  اإعداد  من  لنا  بد  "ول 
زاهرا  م�ستقبال  لنا  وت�سنع  الأمم،  بني  مكانا  لنا  وت�سمن  فيه،  نعي�ض 
كما هو حا�سرنا اليوم"، هذه العبارة التي عربرّ بها �سمو ال�سيخ حممد 
هذا  يف  املبذولة  الطاقات  نتاج  �ستكون  والتي  مكتوم  اآل  را�سد  ابن 

اجلانب. 
ومن هنا اأي�سَا علينا اأن نفهم جيدًا فقه حب الوطن والذي ل ن�ستفتي 
عن  نبحث  اأن  علينا  الأر�ض.  لهذه  النتماء  ال�سديدة  قلوبنا  اإل  فيه 
التميز يف ر�سم ال�سورة امل�سرقة للدولة يف جميع املجالت يف القطاعني 

احلكومي واخلا�ض. 
كوننا  من  وانطالقًا  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  يف  واإننا 
التي  الثقافية  امل�ساريع  بر�سم  بداأنا  فاإننا  املجتمع  يف  ثقافيًا  �سريكًا 
جمعة  ال�سيد  معايل  يف  ولنا   .. البتكار  وحتفز  اجلانب  هذا  تخدم 
يف  ح�سنة  اأ�سوة  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�ض  املاجد 
طريقة اإدارته املبدعة والتي ت�سجع املوظف على العطاء والتفكري ب�سكل 
اأننا يف دولة حباها  اإىل  اإبداعي وعدم تقليد الآخرين وهو ي�سري دائمًا 

اهلل حكامًا منحونا فر�سة الإبداع. 
ومن اأهم ما نفكر به يف املركز هو التميز والإبداع والبتكار يف تقدمي 
اخلدمات املرجعية للباحث وذلك من خالل البحث الدائم عن امل�سادر 
اإىل  اإ�سافة  والإلكرتونية.  منها  الورقية  الباحثني؛  تخدم  التي  واملراجع 
�سبل البحث املتطورة عن املعلومة التي يحتاجها الباحث وتوفري ما لي�ض 

اإليه. الو�سول  الباحث  با�ستطاعة 
قريبًا  املركز  �سيطلقها  والتي  اجلديدة  البحثية  امل�ساريع  �سمن  ومن 
"م�سروع قاعدة بيانات اأخبار دبي"، هذا امل�سروع الذي �سيوفر للباحثني 
مرجعًا  الدولة  ثقافة  يف  لنا  متثل  التي  الدورية  هذه  يف  بحثية  قاعدة 

مهمًا جدًا. و�سنفرد له حديثًا اأ�سمل يف الأيام القادمة باإذن اهلل. 
ختامًا على كل من يعمل يف املكتبة األ يجل�ض بانتظار باحث ي�ساأل عن 
معلومة اأو قارئ ي�ساأل عن كتاب اإمنا عليه اأن يكون �سباقًا مبتكرًا مبدعًا 

للم�ستفيدين. اإي�سال كنوز مكتبته  يف 

�شيخة املطريي

شخصية العام الداعمة للمكتبات
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 اتفاقية تعاون مع مركز حمدان بن محمد 
إلحيــاء التــراث

اتفاقية   ،2014 اأكتوبر   8 الأربعاء  يوم  املركز  وقع 
تعاون مع مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث تهدف 
الرتاث  جمال  يف  امل�شرتك  العمل  اأوا�شر  تعزيز  اإىل 
والتوثيق والإ�شهام الفعال يف التنمية املجتمعية ال�شاملة 
خدمة  يف  الطرفان  اإليها  ي�شعى  التي  الأهداف  وحتقيق 

ق�شايا وهموم العمل الثقايف بالدولة.

الطرفني  من  الأق�سام  ومديري  امل�سوؤولني  من  عدد  وح�سر 
اإ�سافة اإىل عدد من ممثلي و�سائل الإعالم املحلية والعاملية حفل 
دبي.   - ديرة  يف  املاجد  جمعة  مركز  مقر  يف  اأقيم  الذي  التوقيع 
ووقع التفاقية معايل جمعة املاجد عن مركز جمعة املاجد للثقافة 
حمدان  مركز  عن  دملوك  بن  حمدان  اهلل  عبد  و�سعادة  والرتاث، 
ابن حممد لإحياء الرتاث، لتبداأ �سفحة جديدة يف جمال الثقافة 

والرتاث.
فيها  �سكر  املاجد،  بكلمة معايل جمعة  التوقيع  افتتح حفل  وقد 
مركز حمدان بن حممد على مبادرته وحر�سه على توثيق اأوا�سر 
التعاون والتوا�سل البناء مع املراكز الثقافية يف الدولة ومن بينها 
مركز جمعة املاجد، كما بني اأهمية حفظ الوثائق خ�سو�سا ما يتعلق 
لالأفراد،  ملكا  لي�ست  الوثائق  هذه  اأن  على  و�سدد  الدولة،  بتاريخ 
حيث اإنها حتوي تاريخا كبريًا متتد احلاجة اإليه لالأجيال القادمة، 
اأن  عليه  بل  بها،  يبخل  اأن  الوثائق  هذه  مثل  ميلك  ملن  ينبغي  فال 
بن  حمدان  ملركز  منها  �سورة  واإعطاء  عليها  املحافظة  اإىل  يبادر 
حممد، واأن يحتفظ بالأ�سل لنف�سه. وذلك لأن الكثري من الباحثني 
والدار�سني ل يعلمون �سيئا عن مثل هذه الوثائق املوجودة يف خزائن 

الأفراد. كما نبه على دور املجالت والدوريات القدمية التي توثق 
لتاريخ الإمارات قبل قيام الحتاد وبعد قيامه.

وقد علق �سعادة عبد اهلل حمدان بن دملوك، الرئي�ض التنفيذي 
قائال:  املنا�سبة  بهذه  الرتاث  لإحياء  حممد  بن  حمدان  ملركز 
بن  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  "تنفيذًا 
اآل مكتوم - ويل عهد دبي - حلفظ الرتاث وتوثيقه ورفده  �سعيد 
على  للتوقيع  اليوم  اجتمعنا  والبحوث،  والدرا�سات  بالأبحاث 
والرتاث،  للثقافة  املاجد  تعاون بني مركزنا ومركز جمعة  اتفاقية 
وتبادل  امل�سرتكة،  الأهداف  وحتقيق  التعاون  اأ�س�ض  اإر�ساء  بهدف 
وتكامل املعلومات وال�ستفادة من اخلربات والتن�سيق بني املركزين 

يف جمال الثقافة والرتاث".
يف  متخ�س�سة  جهة  مع  بالتعاون  فخورون  "نحن  واأ�ساف: 
امل�سرتكة  الأهداف  خلدمة  جديدة  من�سة  وبناء  والرتاث  الثقافة 
املاجد  ل�سعادة جمعة  بال�سكر اجلزيل  اأتقدم  املوؤ�س�ستني، كما  بني 

زيارة الوفد لقاعة املطالعة

بن دملوك: 
 نحن فخورون بالتعاون 

 مع جهة متخ�ش�شة 
يف الثقافة والرتاث
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راعي وموؤ�س�ض ال�سرح الثقايف الكبري - مركز جمعة املاجد للثقافة 
والرتاث - الذي تفخر به دولة الإمارات العربية املتحدة".

والتقدير  ال�سكر  دملوك  بن  حمدان  اهلل  عبد  �سعادة  وجه  كما 
الدكتورة  بقيادة  والتن�سيق  التفاقية  العاملني على م�سروع  جلميع 
يف  والبحوث  الدرا�سات  اإدارة  مديرة  الظاهري،  خمي�ض  اأمينة 

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث.
واأكدت الدكتورة اأمينة اأن التفاقية جاءت انطالقا من الإميان 
باأهمية التوا�سل بني املوؤ�س�سات الثقافية ال�سقيقة يف الدولة وتعزيز 
مع  به،  والنتفاع  الرتاث  توثيق  جلهود  وا�ستكمال  بينها،  التكامل 
التطورات  اآخر  ومتابعة  املعلومات،  وتكامل  تبادل  على  احلر�ض 

وتوفريها اأمام الباحثني و�سناع القرار.
اجلانبني  من  جلنة  وتعيني  كمة  ْ حمحُ عمل  اآلية  و�سع  تقرر  كما 
كافة  على  للتغلب  وتطويره  التعاون  جمالت  على  لالإ�سراف 

التحديات امل�ستقبلية.
حماور التفاقية:

وتدور حماور التفاقية حول تن�سيق اجلهود بني الطرفني وو�سع 
التدريب وتبادل اخلربات  بينهما من حيث  امل�سرتك  العمل  اآليات 
والفعاليات  الأن�سطة  واإقامة  املطبوعة  الكتب  من  والإ�سدارات 
الثقافية امل�سرتكة وت�سكيل جلان العمل والتعاون يف جمال الدورات 
باإحاطة  الطرفان  و�سيقوم  والعلمية،  العملية  والور�ض  التدريبية 
بع�سهما بامل�سروعات وبرامج العمل ذات الهتمام امل�سرتك، ومنها 
اإعداد الدرا�سات، والندوات واللقاءات العلمية، اإىل جانب تنظيم 
والربامج.  املقرتحات  اإعداد  يف  والإ�سهام  التدريبية  الدورات 
اخلا�سة  والب�سرية  ال�سمعية  املواد  تبادل  على  الطرفان  و�سيعمل 
لإحياء  بن حممد  مركز حمدان  يقوم  اأن  على  الإماراتي  بالرتاث 
كما  وتوزيعها.  ون�سرها  وطباعتها  واإذاعتها  املواد  بتفريغ  الرتاث 

والرتاثية  التاريخية  والوثائق  املعلومات  بتبادل  الطرفان  �سيقوم 
وغريها من الوثائق اخلا�سة بدولة الإمارات العربية املتحدة ودول 

املنطقة لإن�ساء اأر�سيف وطني موثق ومعتمد.

جولة يف املركز:
اأرجاء  املاجد بجولة يف  التفاقية قام معايل جمعة  توقيع  وبعد 
املرافق  والوفد  دملوك  بن  حمدان  اهلل  عبد  �سعادة  مع  املركز 
الإمارات  لرواد  ال�سور  حيث  الوطنية  الثقافة  بق�سم  بداأت  له، 
على  واطلعوا  واملعلمني،  وال�سعراء  الأدباء  من  الأعالم  ورجالتها 
امل�سادر والوثائق اخلا�سة بتاريخ الدولة، وزاروا معر�ض الإمارات 
الإمارات  تاريخ  القدمية  بال�سور  يوثق  الذي  الزمن  ذاكرة  يف 
والجتماعية  البحرية  واحلياة  التعليم  مثل  متعددة  جوانب  يف 
قاعة  اإىل  الوفد  انتقل  ثم  وغريها.  واحل�سون  والقالع  والتجارة 
اإ�سدارات املركز وعلى  املطالعة وخدمات الباحثني، واطلعوا على 
الكتب املهداة اإليه من موؤ�س�سة حممد بن را�سد، ثم زاروا املكتبات 
املخطوطات  وخزانة  العاملية  الفهار�ض  وخزانة  باملركز،  اخلا�سة 

الأ�سلية املحفوظة يف ق�سم املخطوطات.
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الوفد يف معر�ض الإمارات يف ذاكرة الزمن

الوفد يطلع على خزانة املخطوطات

من اأهداف التفاقية:
حفظ تراث دولة الإمارات 
املتحدة وتقريبه  العربية 

للباحثني
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 المشاركة مع 
وزارة الثقافة والشباب بعجمان

"زايد نبع  نظمت وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع يف عجمان عددًا من الفعاليات الحتفالية �شمن مبادرة 
اخلري للعامل"، وذلك يوم الأربعاء 19 نوفمرب 2014، ت�شمنت عرو�شًا فنية و»اأوبريت« من الرتاث ال�شعبي والرق�شات 
وجمال�س ال�شعر، اإىل جانب عرو�س لفرق الفنون ال�شعبية وفقرات ا�شتعرا�شية، قدمها طلبة املدار�س مبنطقة عجمان 

التعليمية على امل�شرح اخلارجي للمركز.
بق�سائد  املنا�سبة  هذه  يف  املاجد  جمعة  مركز  �سارك  وقد 
�سعرية قدمتها �سيخة املطريي، رئي�سة ق�سم الثقافة الوطنية 

باملركز، وكان من هذه الق�سائد :
ينام عليال وي�شحو عليــال      فـوؤاد من ال�شوق اأبكى الطلـوال
وكل الطلول بريد انتظــاٍر       وكــل االأمــــاكن ت�شكــو الرحيال
، ويف مقلتيَّ       حنـــــني، قفــــا، وابكيـــاه طويـــال اأيـــــــا �شــــاحبيَّ

ا دموع القوايف �شيــــــــــــوال ومرا على نخلة من بكـــــاٍء       وُهـــــزَّ
اأتينا وكــل خطــانـــــا �شــــوؤال       اأزايَد ننعى احلبيب اخلليال؟!
تدعو  التي  املركز  ور�سالة  روؤية  �سمن  امل�ساركة  هذه  وتاأتي 
اإن  الدولة، حيث  الثقافية يف  املراكز  بني  التعاون  تكثيف  اإىل 
مركز جمعة املاجد ل ياألو جهدا يف تقدمي كل ما ميكن ليحقق 

�سعاره "خدمة متميزة وعطاء م�ستمر". التكرمي تت�سلم  �سيخة املطريي 

 المشاركة مع 
دار زايد للثقافة اإلسالمية

الحتفالت  يف  نوفمرب2014   30 الأحد  يوم  املركز  �سارك 
عجمان،  فرع  الإ�سالمية،  للثقافة  زايد  دار  اأقامتها  التي 
الحتفال  ح�سر  حيث  للدولة.   )43( الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
من  وجمموعة  الطنيجي،  ن�سال  الدكتورة  الدار  عام  مديرة 

امل�سلمني اجلدد من ال�سني والفلبني وغريها.
متثلت امل�ساركة بعر�ض جمموعة من �سور الحتاد والوثائق 
توجت  والتي  الإمارات،  بني  الثنائية  التفاقيات  تبني  التي 

بالحتاد الذي اأ�سبح مثاًل ي�سعى اإليه الآخرون.
وجرى تكرمي املركز يف نهاية الحتفال ب�سهادة �سكر ودرع.
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ال�سيد  اأداها  تعاىل  اهلل  كتاب  من  عطرة  بتالوة  احلفل  بداأ 
ال�سيدة  قدمت  ثم  الباحثني،  خدمات  ق�سم  من  �سافع،  حممد 
عائ�سة بالقيزي- من ق�سم الثقافة الوطنية- عر�سًا تناول اأقوال 
الثانية من الحتاد من خالل جملة  ال�سنة  ال�سيوخ ومواقفهم يف 
النظرة  �سنة 1973م، وكيف كانت  ال�سادر  العدد  اأخبار دبي يف 
ولكن  فقط،  عامني  عمره  كان  الذي  النا�سئ  الحتاد  هذا  اإىل 
عنه  عرب  ما  خالل  من  جليًّا  وا�سحا  كان  اإجناحه  على  الإ�سرار 
ال�سيدة  األقت  وبعد ذلك  الوقت.  الإمارات جميعا يف ذلك  حكام 
لل�ساعر  ق�سيدة   - الباحثني  خدمات  ق�سم  – من  دريد  يا�سمني 

اأكرم قنب�ض يف حب الإمارات جاء فيها:

ـــــا ـــــهـــ ــُبّ ــُقـــــلـــــُت اأُحـــ ـــارات فـــ ــــ ــــ ـــــوا االإمــــ ــالـــ قـــ
ــدى ُحـــّبـــي بــــالدي مـــــا َحــيــيـــــُت عــلـــــى املـَــ

بالتعاون  املركز  نظم  الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت  �سمن 
مع اإدارة متاحف ال�سارقة معر�سا لوثائق الحتاد ا�ست�سافه بيت 
 2 الثالثاء  يوم  وذل��ك  كلباء،  مدينة  يف  القا�سمي  �سعيد  ال�سيخ 
دي�سمرب 2014، حتت رعاية وح�سور �سمو ال�سيخ هيثم بن �سقر 

ابن �سلطان القا�سمي، نائب رئي�ض مكتب �سمو احلاكم بكلباء.

التي حتكي ق�سة  املهمة  الوثائق  املعر�ض جمموعة من  ت�سمن 
قيام احتاد دولة الإمارات، كما �سم املعر�ض جمموعة من الكتب 
املتحدة.  العربية  الإم��ارات  بدولة  املتعلقة  والتاريخية  الرتاثية 

املعر�ض  ويهدف 
ال���رتك���ي���ز  اإىل 
ع����ل����ى اإذك����������اء 
الوطنية  ال����روح 
وتعزيز  الأ�سيلة 
بالنتماء  ال�سعور 
ال�����وط�����ن�����ي ب��ني 

اأبناء الإمارات.

احتفل املركز يوم الثنني 1 دي�شمرب2014،  باليوم الوطني الثالث والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
حيث جتمع املوظفون من كل الأق�شام  ليعربوا عن فرحتهم و�شعورهم جتاه الحتاد الذي انطلق يف الثاين من 

دي�شمرب �شنة 1971م.
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المشاركة مع دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة

المشاركة مع متحف الشيخ سعيد في كلباء

يف  ال�سارقة   يف  والإعالم  الثقافة  دائرة  مع  بالتعاون  املركز  �سارك 
 28 اجلمعة  يوم  وذلك  كلباء،  مبدينة   )43( الوطني  باليوم  الحتفال  
نوفمرب 2014، وقد ح�سر احلفل �سمو ال�سيخ هيثم بن �سقر القا�سمي،  

نائب رئي�ض مكتب �سمو احلاكم يف كلباء.
واملباحثات  الحتاد  قيام  تاريخ  عن  مبعر�ض  املركز  م�ساركة  متثلت 
التي �سبقت الإعالن عن قيام دولة الإمارات العربية املتحدة،  الثنائية 

وال�سور التي تبني حلظة رفع علم الحتاد.
وقد لقى املعر�ض الذي اأقيم على �ساطئ املدينة ال�ستح�سان والإعجاب 

اجلمهور،  قبل  من 
ال�سور  تنقل  حيث 
املعرو�سة  القدمية 
املخل�سة  اجل��ه��ود 
هذه  غر�ست  التي 
�سجرة  ال�����س��ج��رة، 
ليتحمل  الحت����اد، 

اجليل اجلديد املحافظة عليها ورعايتها حتى تعم ظاللها اجلميع.

ــراً يـــــلـــــيـــــُق ِبــُحــ�ــشـــــِنـــــهـــــا ـــ ــعـــ ـــ ــا �ــشِ ــهـــ ــُتـــ َغــّنــيـــ
ـــوؤادي قــبـــــل حــرفـــــي قــــــــد �ــَشــــــــدا ــا فــــ ــهـــ وِب

وب���ع���د ذل����ك ج���رى 
ح��������وار م���ف���ت���وح ب��ني 
امل�����وظ�����ف�����ني ع������ربوا 
ف��ي��ه ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م 
وت���ه���ن���ئ���ت���ه���م ل���دول���ة 
الإمارات و�سعبها بهذا 
اعتربوه  الذي  الحتاد 
جلب  يحتذى،  منوذجا 
الأم������ن وال���س��ت��ق��رار 

والنعمة على كل من �سكن يف هذه البالد من املواطنني واملقيمني 
والزائرين.
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 جمعة الماجد شخصية العام 
الداعمة للمكتبات والنشاط الثقافي العربي

متنح  اجلائزة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
لهم  ممن  احلكومية  وغري  احلكومية  لل�سخ�سيات 
املعلوماتي  والعمل  املكتبات  لقطاع  داعمة  م�ساهمات 
بلدهم،  خارج  اأو  بلدهم  يف  عام  ب�سكل  والثقايف 
)اعلم(  واملعلومات  للمكتبات  العربي  الحتاد  ويعد 
جمال  يف  العربي  الوطن  يف  ومهني  علمي  احتاد  اأكرب 
هذه  مبنح  الحتاد  ت�سرف  وقد  واملعلومات.  املكتبات 
اجلائزة من قبل خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد 
�سوزان  وال�سيدة   ،2009 عام  يف  العزيز  عبد  بن  اهلل 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب   ،2010 لعام  مبارك 
موزة  ال�سيخة  و�سمو   ،2011 لعام  القا�سمي  �سلطان 
العزيز  عبد  الأ�ستاذ  و�سعادة   ،2012 لعام  نا�سر  بنت 

البابطني عام 2013 م.
وياأت���ي ت�سليم ه���ذه اجلائزة ل�سع���ادة جمعة املاجد يف 
ه���ذا العام تقديرا وعرفانا ملا يق���وم به من جهود كبرية 
يف دع���م املكتبات واملراكز الثقافية على م�ستوى الع���امل. 
وقد �سارك يف اأعمال املوؤمتر حوايل )340( �سخ�سًا من 
والبحرين،  املتحدة،  العربية  والإمارات  الأردن،  من:  كل 
و�سوريا،  وال�سعودية،  وال�سودان،  واجلزائر،  وتون�ض، 
والعراق، و�سلطنة عمان، وفل�سطني، وقطر، ولبنان، وليبيا، 
من  كل  العربية  غري  الدول  من  و�سارك  واليمن.  وم�سر، 
بريطانيا، وفرن�سا، و�سوي�سرا. كما �ساركت يف املوؤمتر عدة 
الدول  وجامعة  الفال،  اأبرزها  واإقليمية،  دولية  موؤ�س�سات 

العربية.

لل�شخ�شيات  العام   للثقافة والرتاث، بجائزة �شخ�شية  املاجد  املاجد رئي�س مركز جمعة  �شعادة جمعة  فاز 
الذي عقده  والع�شرين  املوؤمتر اخلام�س  للعام 2014، وذلك يف  العربي   الثقايف  والن�شاط  للمكتبات  الداعمة 
املكتبات  يف  الأداء  جودة  )معايري  عنوان  حتت  واأقيم  موؤخرًا،  )اعلم(  واملعلومات  للمكتبات  العربي  الحتاد 
احتفاًل  املوؤمتر  هذا  وياأتي  التون�شية،  باجلمهورية  احلمامات  مدينة  يف  والأر�شيفات(،  املعلومات  ومراكز 
والدكتور  ال�شكلى،  الدكتور مراد  التون�شي  الثقافة  وزير  ملوؤمترات الحتاد، وقد قام معايل  الف�شي  باليوبيل 

خالد احللبي، رئي�س الحتاد بتقدمي اجلائزة ملمثل املركز الدكتور خالد الدايل.

درع التكرمي

تكريم تونس
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د. خالد الدايل يت�سلم التكرمي نيابة عن جمعة املاجد



و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  الثالث  املوؤ�ش�شي  )التعلم  موؤمتر  فعاليات   2014 نوفمرب   30 الأحد  يوم  انطلقت 
اإفريقيا 2014(، وذلك حتت رعاية �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س جمل�س 
اإدارة هيئة الإمارات للهوية حتت قبة املجل�س الوطني الحتادي يف اأبو ظبي، بح�شور معايل حممد اأحمد املر، 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل  الحتادي،  الوطني  املجل�س  رئي�س 
املجتمع، ومعايل الدكتور مهاتري حممد، رئي�س وزراء ماليزيا الأ�شبق، ومعايل الدكتورة اأمل عبد اهلل القبي�شي، 
مدير عام جمل�س اأبو ظبي للتعليم النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني الحتادي، و�شعادة الدكتور عبد اهلل 
العمليات  مدير  الري�شي،  نا�شر  اأحمد  الدكتور  واللواء  املجل�س،  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�شام�شي،  را�شد  حمد 
املركزية يف �شرطة اأبو ظبي ع�شو جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للهوية، اإىل جانب عدد من ال�شخ�شيات الر�شمية 

وال�شفراء املعتمدين لدى الدولة .

جمعة الماجد شخصية العام للتعلم المؤسسي

وكرم معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان خالل اجلل�سة 
الفتتاحية للموؤمتر معايل جمعة املاجد رئي�ض مركز جمعة املاجد 
للثقافة والرتاث بجائزة )�سخ�سية العام للتعلم املوؤ�س�سي( التي 
الفاعلة  الوطنية  لل�سخ�سيات  للهوية  الإم���ارات  هيئة  متنحها 
مفاهيم  وتعزيز  التعليم  مب�ستوى  الرت��ق��اء  جم��ال  يف  وامل��وؤث��رة 

وممار�سات التعلم امل�ستمر يف الدولة .
وت�سلم اجلائزة نيابة عن معايل جمعة املاجد حفيده عبد اهلل 
خالد جمعة املاجد، والذي عرب عن اعتزازه وفخره بهذا التكرمي 
الذي من �ساأنه اأن يدعم جهود كافة املخل�سني يف املجتمع لدعم 

قطاعات التعليم الأكادميي واملوؤ�س�سي .
كما كرم معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان معايل الدكتور 
مهاتري حممد بجائزة )اإجناز احلياة(، وذلك تقديرا ملبادراته 
املوؤ�س�سي،  التعلم  اإ�سرتاتيجيات  تعزيز  يف  اأ�سهمت  التي  اجلليلة 

واألهمت ماليني الب�سر حول العامل تبني مفاهيم التعلم امل�ستمر .

حول  دول��ة   )15( من  وخ��رباء  اأكادمييون  امل��وؤمت��ر  يف  �سارك 
العامل، ناق�سوا خالل جل�ساته اأحدث البتكارات يف جمال التعلم 
من  نخبة  بح�سور  امل�ستدام  والتخطيط  الإدارة  وعلوم  املوؤ�س�سي 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  امل�سوؤولني يف  وكبار  واملهتمني  املتخ�س�سني 

احلكومية واخلا�سة املحلية والإقليمية والدولية.
احلكومي  القطاعني  موؤ�س�سات  ت�سجيع  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 
واخلا�ض يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا على التحول 
اإىل موؤ�س�سات متعلمة وم�ساعدتها على و�سع هياكل تنظيمية ت�ساند 
عملية التعلم املوؤ�س�سي وابتكار ون�سر ثقافة داخلية داعمة له، اإىل 
جانب ت�سجيع قيادات ال�سفني الثاين والثالث وتطوير قدراتهم 
القيادية والإدارية من خالل متكينهم ومنحهم ال�سالحيات التي 
توؤهلهم للقيام مبهامهم وتطبيق اأفكارهم الإبداعية وابتكاراتهم 

على ال�سعيد املوؤ�س�سي .

تكريم هيئة اإلمارات للهوية
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املوؤمتر افتتاح 

عبداهلل خالد املاجد يت�سلم التكرمي نيابة عن جمعة املاجد



تكريم

يف  املاجد  جمعة  معايل  يبذلها  التي  الكبرية  للجهود  تقديرًا 
حفظ املخطوطات يف غرب اإفريقيا، ويف مدينة متبكتو التاريخية، 
قام الدكتور عبد القادر ميغا، مدير معهد اأحمد بابا للدرا�سات، 
بتكرمي معايل جمعة املاجد يوم الأربعاء 15 اأكتوبر 2014، حيث 
ا، و�سكر له م�ساعدته العظيمة  زار املركز وقدم ملعاليه درعًا تذكاريًّ

يف اإنقاذ خمطوطات املعهد من التلف وال�سياع.
وقد كان ملعايل جمعة املاجد دور كبري يف نقل املخطوطات من 
متبكتو اإىل العا�سمة باماكو، وذلك اإبان الأحداث التي وقعت يف 

مايل، وكادت تتعر�ض هذه املخطوطات فيها للنهب وال�سياع!

معهد أحمد بابا يكرم جمعة الماجد

الإدارة  م��دي��ر  ال��غ��ي��ث��ي،  ع��ل��ي  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د  ك���رم 
دبي  ب�سرطة  وال��ط��وارئ  واملن�ساآت  الهيئات  لأم��ن  العامة 
الثالثاء  يوم  وذلك  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز 
2014/11/25، �سمن احلفل ال�سنوي الذي تقيمه الإدارة 
والداخليني  اخلارجيني  الإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء  لتكرمي 
واملن�ساآت  الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  مع  واملتعاونني 
ح�سر  وقد  مكرمًا،   )170( عددهم  والبالغ  وال��ط��وارئ، 
الإدارة  مدير  نائب  املري،  خليفة  اهلل  عبد  العقيد  احلفل 
الإدارة  يف  الفرعية  الإدارات  ومديرو  بالوكالة،  العامة 

احلكومية  ال��دوائ��ر  وممثلي  ال�سباط  من  وع��دد  العامة، 
والإعالميني.  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 

لل�سركاء  الفاعل  ال��دور  الغيثي  اهلل  عبد  العميد  وثمن 
واإ�سهاماتهم يف حتقيق اإجنازات الإدارة معربًا عن تقديره 
عجلة  دفع  يف  الف�سل  لها  كان  التي  املخل�سة  جلهودهم 
تعزيز  يف  والإ�سهام  العمل  جم��الت  يف  والتميز  التطوير 
الأمن وال�ستقرار من خالل دعمهم املتوا�سل للجهود التي 
تقوم بها الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ 
ل�سرطة  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  لتنفيذ  اأدائها  خالل  من 

دبي.

بتوجيهات  ياأتي  التكرمي  هذا  اأن  الغيثي  العميد  واأو�سح 
العام  القائد  امل��زي��ن��ة،  مطر  خمي�ض  ال��ل��واء  �سعادة  م��ن 
ل�سرطة دبي؛ اإميانا منه بالدور الفعال الذي يلعبه املجتمع 
يف  واخلا�سة  العامة  وموؤ�س�ساته  وقطاعاته  اأفراده  بجميع 
للتقدم  الزاوية  حجر  باعتبارهما  وال�ستقرار  الأمن  دعم 

يف جميع املجالت.

اأن���ور  ال�����س��ي��د  امل��رك��ز  ن��ي��اب��ة ع��ن  ال��ت��ك��رمي  ت�سلم  وق���د 
الظاهري، من العالقات العامة والإعالم.

إدارة أمن الهيئات تكرم المركز
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معر�ض  يف  التوايل  على  اخلام�سة  لل�سنة  م�ساركته  املركز  اختتم 
ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  اأقيم  الذي  اخلام�ض،  القانوين  الكتاب 
الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  الدكتور�سلطان  ال�سيخ 
لالحتاد، حاكم ال�سارقة، والذي افتتحه ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن 
القا�سمي، رئي�ض مكتب �سمو احلاكم، ونظمه معهد التدريب والدرا�سات 
الق�سائية يف الفرتة من 19- 23 من �سهر اأكتوبر 2014. مبقر معهد 

التدريب والدرا�سات الق�سائية باملدينة اجلامعية بال�سارقة.
متثلت م�ساركة املركز بعر�ض جمموعة من الإ�سدارات التي تبني 
بع�ض اأحكام الق�ساء، مثل كتاب )جمال�ض الق�ساة واحلكام والتنبيه 
والإعالم فيما اأفتاه املفتون وحكم به الق�ساة من الأوه��ام(، وكتاب 
املدنية(،  الهند�سية  الأعمال  عن  والقانونية  ال�سرعية  )امل�سوؤولية 

وكتاب )ر�سالة يف ال�سيا�سة ال�سرعية(، وغريها. 
كما عر�ض املركز جمموعة من خمطوطات الق�ساء، مثل الفواكه 
ه�،  �سنة 894  املتوفى  الغر�ض،  لبن  احلكمية،  الأق�سية  يف  البدرية 
عثمان  بن  لعي�سى  الأحكام،  طريق  �سلوك  يف  احلكام  اأدب  وكتاب 
الق�ساء،  اأدب  يف  الرت�ساء  وكتاب  ه�،   799 �سنة  املتوفى  الغزي، 

للخ�سو�سي، املتوفى �سنة 843 ه�، وغريها.
العلوم  ن�سر  يف  املركز  م�ساهمة  من  جزءًا  امل�ساركة  هذه  وتعد 
اخلا�سة املتعلقة بالق�ساء قدميًا وحديثًا. وقد وزع املركز خالل اأيام 
املعر�ض قائمة ببليوجرافية مبا حتويه مكتبته من الكتب والر�سائل 
اجلامعية واملقالت والدوريات التي تبحث يف القانون، �سمت اأكرث من 

12 األف عنوان. 

�سارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأحد 2 نوفمرب 
2014، يف حفل جائزة را�سد للتفوق العلمي يف دورتها 27، والذي 
اأقيم برعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي، رئي�ض املجل�ض التنفيذي، ونظمته ندوة الثقافة والعلوم، 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  وح�سره 

حاكم دبي.
له  املغفور  اأقوال  من  لوحات  عر�ض  يف  املركز  م�ساركة  ومتثلت 
باإذن اهلل تعاىل  ال�سيخ را�سد اآل مكتوم رحمه اهلل، و�سور لأخبار 
الأول  التي ن�سرت يف بع�ض ال�سحف واملجالت يف عامها  اجلائزة 

والثاين)1988 – 1989(.

فرحتهم،  املتفوقني  م�ساركة  اإىل  املعر�ض  بهذا  املركز  ويهدف 
واإىل املزيد من الت�سجيع لالأجيال القادمة حتى ي�سريوا على خطا 
يف  املكرمني  عدد  بلغ  حيث  والتفوق،  التميز  درب  يف  �سبقهم  من 
التكرمي  وكان  2013م.  عام  حتى  ومتفوقة  متفوقا   6124 اجلائزة 
فع امل�ستوى  ي�سمل حملة املاج�ستري والدكتوراه حتى عام 2008، فرحُ
اإىل درجة الدكتوراه والأ�ستاذية، وذلك للح�ض على متابعة وموا�سلة 
الوطن،  تخدم  التي  العلمية  الدرجات  اأعلى  اإىل  للو�سول  التعلم 

وحتقق طموح الأمة.

معرض الكتاب القانوني الخامس

على هامش جائزة راشد للتفوق العلمي
معرض جائزة راشد في ذاكرة الصحف والمجالت
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معارض

�سمو ال�سيخ �سامل القا�سمي يطلع على خمطوطات الق�ساء

جانب من املعر�ض



دورت��ه  يف  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ض  يف  املركز  �سارك 
الثالثة والثالثني، والذي اأقيم يف الفرتة من 5 – 15 نوفمرب 2014 
بخم�سة اإ�سدارات جديدة، اإىل جانب اأكرث من 40 عنوانًا يف كثري 
والجتماعية،  والرتبوية،  والتاريخية،  الثقافية،  املو�سوعات  من 
وكتب  ال�سعر،  ودواوين  والفقهية، واجلغرافية،  واللغوية،  والأدبية، 

الرتاجم وغريها. 
ومن الكتب اجلديدة التي عر�ست لأول مرة يف معر�ض ال�سارقة، 
كتاب عبد الل�ه بن �سالح املطوع »املوؤرخ .. الأديب .. القت�سادي« 

من تاأليف الدكتور فالح حنظل.

ال�سيا�سي  واأث��ره��م  )ال��َم�����زارع��ة  فعنوانه  ال��ث��اين  الكتاب  اأم��ا 
تاأليف  من   )1947  –  1699 �سنة  من  ممبا�سة  يف  واحل�ساري 

الوهاب  عبد  فاطمة 
عبد الل�ه.

وي���ح���م���ل ال��ك��ت��اب 
)روؤى  عنوان  الثالث 
اإ���س��الم��ي��ة ل��ل��رع��اي��ة 
والنف�سية  الجتماعية 
واآل��ي��ات  للمكفوفني 

الغفار عطية، ويتناول  تاأليف حنان عبد  دجمهم يف املجتمع( من 
ق�سايا مهمة تتعلق بالإعاقة واملعاقني. 

اأم���������ا ال���ك���ت���اب 
ال��راب��ع ف��ج��اء حتت 
عنوان )النرث الفني 
يف الع�سر العثماين 
وال�سام(  م�سر  يف 
الدكتور  تاأليف  من 
حم������م������د ف���ت���ح���ي 

وبيان  الفني  النرث  اأنواع  درا�سة  على  ويركز  الأع�سر،  الفتاح  عبد 
خ�سائ�سه املو�سوعية والفنية.

عند  الغربية  الثقافة  )مركزية  عنوان  حتت  اخلام�ض  وي��اأت��ي 
امل�ست�سرقني: عر�ض وحتليل(. وبهذا ت�سبح اإ�سدارات املركز حتى 

نهاية العام )112( اإ�سدارًا.
والتقى  املعر�ض،  املركز  رئي�ض  املاجد  جمعة  معايل  زار  وق��د 
مع  التوا�سل  اإىل  ووجههم  امل��رك��ز،  جناح  يف  العاملني  بالزمالء 
التي  الكتب  من  الباحثني  احتياجات  على  والتعرف  اجلناح  زوار 
اقتنائها  على  واحلر�ض  ودرا�ستهم  بحوثهم  يف  منها  ي�ستفيدون 
 400 فيها  العناوين  عدد  يقارب  التي  املركز  مكتبة  اإىل  و�سمها 
األف عنوان مطبوع. كما التقى بالعديد من ال�سخ�سيات التي تزور 
معار�ض  بني  متميزة  مكانة  يحتل  الذي  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ض 

الكتب على م�ستوى العامل.
الثقافية  املوؤ�س�سات  مع  للتوا�سل  رائعة  فر�سة  املعر�ض  وك��ان 
الكتب  م��ن  الإ����س���دارات  اآخ��ر  على  وال��ت��ع��رف  وال��دول��ي��ة،  املحلية 
وتبادل  ق��دمي��ًا.  املطبوعة  الكتب  وحتى  احل��دي��ث��ة،  وال��درا���س��ات 
املعاجلة  ق�سم  رئي�ض  �سباح  عماد  ال�سيد  قام  حيث  الإه���داءات، 
البحوث  مركز  من  احلبيل  عي�سى  ال�سيد  باإهداء  باملركز  الفنية 
الكواكب  �سور  خمطوط  من  م�سورة  ن�سخة  الكويتية   والدرا�سات 
ه�.   376 �سنة  املتوفى  ال�سويف،  احل�سني  لأبي  والأربعني  الثمانية 

وت�سلم منه جمموعة من اإ�سداراتهم.

معرض الشارقة الدولي للكتاب

10

معارض

جمعة املاجد مع بع�ض زوار جناح املركز

جمعة املاجد مع بع�ض موظفي املركز

اإهداء �سورة 
خمطوط اإىل 

البحوث  مركز 
والدرا�سات 

الكويتية

جمعة املاجد يلتقي الوفد ال�سعودي

جمعة املاجد يلتقي عبدالباري عطوان
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 معرض تاريخ العلوم 
عند العرب والمسلمين

متثلت م�ساركة املركز يف عر�ض جمموعة من مقتنيات املركز 
وامل�سلمني يف  العرب  العلماء  تو�سح دور  التي  من املخطوطات 
املحافظة على علوم ال�سابقني وترجمتها، وتطويرها، والتاأ�سيل 
لها، بالإ�سافة اإىل ما ابتكروه واأبدعوه يف العديد من املجالت 

التي �سبقوا فيها غريهم من الأمم.
وكان من هذه املخطوطات كتاب )تركيب العني( الذي جمع 
فيه حنني بن اإ�سحاق الِعبادي من اأقوال جالينو�ض وغريه ع�سَر 
مقالت يف العني وعالجاتها وتركيبها، وهذا املوؤلف مثال على 
الت�سامح الديني الذي كان �سائدا يف ع�سره، حيث اإنه ينتمي 
اإىل قبيلة عربية اعتنقت الن�سرانية، و�سكنت احلرية، وقد تهياأ 
والرتجمة، حتى كان  الطب  لي�بدع يف جمال  املنا�سب  له اجلو 

من املقربني عند اخلليفة املاأمون.
طبية  مو�سوعة  اأول  املركز  عر�ض  اأي�سًا  الطب  جم��ال  ويف 
الذخرية اخلوارزم�ساهية،  الفار�سية، وهي كتاب  باللغة  كتبت 
ملوؤلفها اجلرجاين، املتوفى �سنة 531ه�، وهو كتاب يحوي ع�سرة 
اأجزاء، جمعه املوؤلف لل�سلطان عالء الدين تك�ض خوارزم�ساه، 

ومن هنا جاءت ت�سميته بالذخرية اخلوارزم�ساهية.
من  العديد  اإىل  امل�سلمني  �سبق  تبني  التي  املخطوطات  ومن 
الكت�سافات والخرتاعات كتاب )اجلامع بني العلم والعمل يف 
�سنة 602ه�،  املتوفى  اجلليل اجلزري،  للعامل  �سناعة احليل( 
عبقرية  بعنوان  ورق��ة  املوؤمتر  يف  املقدمة  الأب��ح��اث  من  وك��ان 
اأعظم  من  اجل��زري  يعد  حيث  ال�سناعية،  وال��ث��ورة  اجل��زري 

اأ�سهموا يف اخرتاع الإن�سان الآيل، والرتو�ض  املهند�سني الذين 
القطعية، وامل�سخات الكاب�سة، وال�ساعة املائية، وغري ذلك.

وقام املركز اأي�سا بعر�ض جمموعة من اإ�سداراته املتخ�س�سة 
يف مو�سوع املوؤمتر مثل كتاب الت�ساوير العلمية يف املخطوطات 
العثمانية، وكتاب البحرية، وكتاب الت�سريح واجلراحة ودورهما 
القرن  يف  ال�سحية  الرعاية  وكتاب  الإ�سالمية،  احل�سارة  يف 

الهجري الأول.
كما جرى تنظيم زيارات لبع�ض امل�ساركني يف املوؤمتر، منهم 
يف  اليوناين  للطب  الوطني  املركز  من  اأحمد،  و�سيم  الدكتور 
يف  الأول  حممد  جامعة  من  الغالبي،  خالف  والدكتور  الهند، 
املغرب، والدكتور الب�سري بن جلون، اأ�ستاذ اجلراحة العامة يف 
كلية الطب وال�سيدلة يف جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل يف 

فا�ض، والدكتور عادل ال�سيد، من م�سر، وغريهم.

العرب  عند  العلوم  تاريخ  الثاين يف  الدويل  املوؤمتر  يف  م�شاركته  والرتاث  للثقافة  املاجد  اختتم مركز جمعة 
وامل�شلمني، والذي اأقيم بالتزامن مع املوؤمتر العربي احلادي ع�شر يف علوم الف�شاء والفلك، يف الفرتة من 8- 11 
دي�شمرب 2014. وافتتحه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س االأعلى، حاكم 

ال�شارقة، ونظمته جامعة ال�شارقة.

معارض

جانب من جناح املركز يف املعر�ض

جمعة املاجد يلتقي وفدًا من امل�ساركني يف املوؤمتر املوؤمتر �سعار 
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دورات

دورة بناء الفريق الفعال

دورة تنمية المسار الوظيفي

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 2014/10/1 
العمل(،  فرق  )بناء  بعنوان  واخلا�سة  احلكومية  للموؤ�س�سات  دورة 
قدمها  الأ�ستاذ �سهيل الب�ستكي، املدرب الإماراتي الدويل يف التنمية 
التالية:  املوؤ�س�سات  من  ومتدربة  متدربًا   )54( مب�ساركة  الب�سرية، 
والتعليم،  الرتبية  ووزارة  بدبي،  العامة  والنيابة  ظبي،  اأبو  جمارك 
و�سوؤون  والإقامة  ال�سارقة،  يف  ال�ست�ساري  واملجل�ض  دبي،  بلدية 
الأجانب بدبي، ووزارة البيئة، وجامعة عجمان، وال�سوؤون الإ�سالمية 
والعمل اخلريي بدبي، وهيئة الطرق واملوا�سالت بدبي، وموا�سالت 
للثقافة  دبي  وهيئة  بعجمان،  الإح�سان اخلريية  الإمارات، وجمعية 

والفنون، وجمعية روؤيتي لالأ�سرة.
واأدوار  العمل،  لفرق  اخلم�سة  العنا�سر  الدورة  حماور  ت�سمنت 
املدير الناجح، واأهداف بناء فرق العمل، وموؤ�سرات احلاجة لفرق 
العمل، وفوائد فرق العمل، وعوامل اختيار اأع�ساء الفريق والأعرا�ض 

املر�سية لفرق العمل وطرق عالجها. 
ويقول �سهيل الب�ستكي: اإن بناء فرق العمل يتيح الفر�سة لإبراز اأح�سن 
ال�سفات املوجودة يف الأ�سخا�ض ويرثي النقا�ض وينقح الأفكار ويوؤدي يف 
النهاية اإىل اإجناز الأعمال وحل امل�سكالت وللح�سول على هذه النهاية 
املطلوبة ل بد من بناء فرق عمل على اأ�س�ض علمية ونف�سية وا�ستح�سار 
هدف معني من اأجل حتقيقه، م�ست�سهدًا مبقولة  �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم : " لي�ض املال اأو املوارد هي التي ت�سنع الفرق 

يف العمل احلكومي بل الأفكار هي التي ت�سعنا يف املقدمة".
ميكن  ول  الفريق،  بغري  ينجح  اأن  ميكن  ل  الأفكار  من  والكثري 

ال. للفريق اأن ينجح اإذا مل يكن فعرّ
قام  املتدربني  من  اإيجابيًا  تفاعاًل  لقت  التي  الدورة  نهاية  ويف 

املركز بتوزيع �سهادات �سكر للمدرب واحل�سور.

)تنمية  بعنوان  دورة  اأكتوبر 2014   27 الثنني  يوم  املركز  نظم 
اإبراهيم  الب�سرية  التنمية  يف  املحا�سر  قدمها  الوظيفي(،  امل�سار 
من  عدد  من  ومتدربة  متدربا   )40( فيها  و�سارك  عريقات، 

املوؤ�س�سات منها: هيئة ال�سحة يف دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، 
الرتاث  واإدارة  اخلريي،  والعمل  الإ�سالمية  ال�سوؤون  ودائرة 
العمراين، و�سرطة دبي، والإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب 
املرورية،  لالأنظمة  و�ساعد  عجمان،  يف  املالية  والدائرة  دبي،  يف 
ال�سارقة،  �سرطة  ومدر�سة  ال�سارقة،  و�سناعة  جتارة  وغرفة 
اخلريية،  الإح�سان  وجمعية  عجمان،  وجامعة  ال�سارقة،  ومتاحف 

والقن�سلية ال�سودانية، وعدد من املوؤ�س�سات اخلا�سة والأفراد.
عن  وحتدث  واأهميته،  الوظيفي  التطوير  مبفهوم  عريقات  بداأ 
م�سوؤولية املوظف جتاه التطوير الوظيفي، وم�سوؤولية املوؤ�س�سة، ثم 
التاأ�سي�ض،  تبداأ مبرحلة  التي  الوظيفي  التطوير  اإىل مراحل  انتقل 
التقدم،  حيث يقوم املوظف بتدعيم قدراته ومهاراته، ثم مرحلة 
اأو خارجها،  املوؤ�س�سة  داخل  اأخرى  اإىل  وظيفة  التنقل من  وت�سمل 
للتقاعد.  ال�ستعداد  واأخريا  املكا�سب،  على  املحافظة  مرحلة  ثم 
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دورات

ورشة عمل  في األرشفة اإللكترونية 
في جامعة العين بأبوظبي

وتطرق اإىل كيفية الو�سول اإىل قمة الطموح الوظيفي والنجاح. كل 
ذلك �سمن جمموعة من التمارين التي لقت ا�ستح�سان املتدربني.
لالإقامة  العامة  الإدارة  من  علي  خالد  النقيب  املتدرب  يقول 
و�سوؤون الأجانب يف دبي: اإن مو�سوع الدورة مهم ل�سريحة كبرية من 
النا�ض، خ�سو�سا من يعمل يف جمال الوظيفة، كما اأنها تواكب روؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم لو�سول املوؤ�س�سات 
يف الدولة والأفراد اإىل الرقم واحد يف كل املجالت. وتفتح الطريق 

للمتدربني ملعرفة كيفية تطوير م�سارهم يف وظيفتهم.
املتميز،  اأدائه  على  املحا�سر  بتكرمي  املركز  قام  اخلتام  ويف 

وجرى توزيع ال�سهادات على امل�ساركني. 

 11 الثالثاء  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
نوفمرب 2014 ور�سة عمل يف الأر�سفة الإلكرتونية ملوظفي وطالب 
اأبو ظبي، ح�سرها  جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف العا�سمة 
اجلامعة،  مقر  يف  الور�سة  عقدت  وقد  م�ساركًا،   )30( من  اأكرث 
وقدمها الأ�ستاذ اأحمد عثمان اأحمد، م�سوؤول الأر�سفة الإلكرتونية 

يف املركز.
على  القائمون  يواجهه  ما  على  احل�سور  باإطالع  املحا�سر  قام 
به  العمل  واأثناء  امل�سروع  بداية  قبل  الإلكرتونية  الأر�سفة  م�ساريع 
وبعد النتهاء منه، وطبيعة هذه التحديات وكيفية احتوائها والتغلب 
عليها، و�سرع يف �سرح جتربة مركز جمعة املاجد يف م�سروع املعمل 
املادية  والتجهيزات  واأهدافه  امل�سروع  فكرة   خالل  من  الرقمي 
والربجمية له، وما هي اأهم معايري وموا�سفات الرقمنة، وخطوات 
الروؤية امل�ستقبلية  املتابعة والرقابة، واأخريًا  العمل، ثم نظام  �سري 
للم�سروع. واأكد على اأن من فوائد م�سروع الأر�سفة الإلكرتونية يف 

اأي موؤ�س�سة القدرة على قيا�ض الأداء، وحتديد الحتياجات الالزمة 
من الطاقة الب�سرية وزيادة الإنتاجية، وتقدمي خدمات اأف�سل واأكرث 
�سهولة يف ال�ستخدام، والتحكم يف خطوات العمل وزيادة الكفاءة.

احلديثة  باملفاهيم  امل�ساركني  اإثراء  اإىل  الور�سة  هدفت  كما 
لالإدارة والأر�سفة الإلكرتونية، واإك�سابهم القدرة على التعامل مع 
و�سقل  تنمية  واأي�سًا  الإلكرتونية،  لالأر�سفة  احلديثة  التطبيقات 
وكان لنعقاد هذا  التوثيق واحلفظ؛  امل�ساركني يف جمال  مهارات 
من  العديد  عر�ض  جرى  حيث  كثرية،  فوائد  التدريبي  الربنامج 
احلديثة،  املكتبية  الإدارة  مثل  عملي  �سياق  يف  العلمية  املحاور 
واجلوانب  الإلكرتونية،  للملفات  الإداري  والتنظيم  والتخطيط 

الفنية لالأر�سفة الإلكرتونية وال�سكرتارية .
عميد  نائب  املجيد،  عبد  اإياد  الدكتور  قام  الور�سة  نهاية  ويف 
عثمان  اأحمد  الأ�ستاذ  املدرب  بتكرمي   اجلامعة  يف  الطلبة  �سوؤون 

وتقدمي ال�سهادات اإىل الطالب واملوظفني امل�ساركني يف الور�سة.

من اليمني املدرب اأحمد عثمان يت�سلم التكرمي جانب من الور�سة
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محاضرة في البحث العلمي

البحث،  واأغرا�ض  العلمي،  البحث  مفهوم  املحا�سرة  تناولت 
حيث  من  البحث  واأ�سكال  العلمي،  للبحث  الرتبوية  والأهداف 
اجليد،  البحث  و�سفات  وعنا�سرها،  البحث  وخطة  امل�ستوى، 

والبحث يف البيئة الرقمية.
مع  جيدًا  تفاعاًل  واأبدين  احلوار،  يف  الطالبات  �ساركت  وقد 
جتربتهن،  م�ستعر�سات  الرقمي  البحث  على  وركزن  املو�سوع، 
وجرى نقا�ض حول طرقه املتعددة واإيجابياته و�سلبياته. وحتدثن 

عن عالقتهن باملكتبة واآليات تطويرها.

انطالقا من ر�شالة املركز لن�شر الثقافة  يف املجتمع وخ�شو�شا فئة الطالب، قامت الأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�شة 
ق�شم الثقافة الوطنية بتقدمي حما�شرة بعنوان )البحث العلمي(، وذلك يف ) مدر�شة دبي الدولية - فرع القرهود (، يوم 

الأربعاء 15 اأكتوبر 2014، وح�شرها اأكرث من 60 طالبة من طالبات املرحلة الثانوية.

مؤتمر المواطنة المؤسسية األول

جمعة  مركز  دور  حول  املوؤمتر  يف  عمل  ورقة  املركز  قدم 
املاجد يف تر�سيخ املواطنة املوؤ�س�سية من خالل حتمل امل�سوؤولية 
املجتمعية جتاه الوطن ودعمه يف الق�سايا الثقافية والرتاثية، 
املوؤمتر-  املركز يف  الظاهري- ممثل  اأنور  الأ�ستاذ  بنيرّ  حيث 
يف العر�ض التقدميي الذي قدمه دور املركز يف احلفاظ على 
انطالقًا  ولغاتها  ومعتقداتها  اأ�سكالها  بكل  املعرفة  م�سادر 
اإنقاذ  عن  م�سوؤوٌل  "اأنا  فيها:  يقول  التي  موؤ�س�سه  ر�سالة  من 
كما  ودين"،   لغٍة  وباأي  مكاٍن  اأِيرّ  يف  كتاٍب،  اأو  خمطوطٍة  اأيرّ 
املوؤ�س�سات  املركز مع  التي عقدها  التفاقيات  ذكر جانبًا من 

على  اإيجابي  ب�سكل  انعك�ست  والتي  الدولة  داخل  احلكومية 
خدمة املجتمع الإماراتي، مثل اتفاقية املركز مع وزارة الرتبية 
اأن  على  ون�ست  �سنني،  اأربع  مدى  على  نفذت  التي  والتعليم 
اأنحاء  يف  الدولة  ملدار�ض  مكتبة   80 من  اأكرث  املركز  يقدم 
اجلانب  لإثراء  كتاب.وذلك   300 مكتبة  كل  ت�سم   ، الإمارات 
املعريف لدى طالب املدار�ض وتنمية املعلومات والثقافة لديهم. 
اإدارية  تدريبية  دورات  وتنظيم  حما�سرات  تقدمي  كذلك 

وتربوية وثقافية ي�ستفيد منها الطلبة واملعلمون والإداريون.
ال�سرق  يف  الأول  يعترب  املوؤمتر  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ودولية  حملية  موؤ�س�سات  عدة  فيه  �ساركت  وقد  الأو�سط، 
الطعام  وبنك  العامة،  الأ�سغال  ووزارة  ظبي،  اأبو  بلدية  مثل 
ال�سعودي، و�سندوق الزكاة، والهيئة امللكية ال�سعودية باجلبيل، 
لال�ست�سارات  الغربية  اإىل  بالإ�سافة  للغاز،  احل�سن  و�سركة 

والتدريب.
ويف ختام املوؤمتر قام الدكتور �سعيد احل�ساين، وكيل وزارة 
يف  امل�ساركة  اجلهات  بتكرمي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

املوؤمتر، ومن بينها املركز. 

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف موؤمتر املواطنة املوؤ�ش�شية الذي اأقيم يف فندق �شوفتيل اجلمريا 
بدبي يف الفرتة من 16 اإىل 17 نوفمرب 2014 واملنظم من قبل الغربية لال�شت�شارات والتدريب برعاية كرمية من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان، وزير التعليم العايل والبحث العلمي.

اأثناء العر�ض التقدميي �سيخة املطريي 

اأنور الظاهري يقدم تعريفًا باملركز
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ندوة مكتبات اإلمارات

ملتقى "لغتنا هويتنا"
 ا�شت�شافت "هيئة تنظيم الت�شالت" يوم اخلمي�س 18 دي�شمرب 2014مبقرها يف دبي فعاليات ملتقى "لغتنا هويتنا" 

والذي اأقيم بالتعاون مع "جمعية الإمارات للنا�شرين".

اأقامت بلدية مدينة اأبو ظبي يوم الثالثاء 16 دي�شمرب ندوة 
على  ال�شوء  �شلطت  متخ�ش�شة  ندوة  وهي  الإمارات(.  )مكتبات 
املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  وم�شتقبلها  املكتبات  واقع 
وناق�شت الندوة م�شتجدات املكتبات يف الدولة وتطورها، واأهميتها 
ودورها الريادي يف خدمة املجتمع الإماراتي بكافة فئاته. وجرى 
فيها تبادل املعرفة واخلربات املهنية فيما بني العاملني يف جمال 
املكتبات يف دولة الإمارات للتعريف والرتويج للمكتبات واأهميتها 

وبحث �شبل تطويرها وجمالت التعاون فيما بينها. 
الأوىل  اجلل�سة  يف  �سارك  جل�ستني،  على  العمل  اأوراق  توزعت  وقد 
الأ�ستاذ الدكتور جا�سم حممد جرجي�ض، اأ�ستاذ علم املكتبات واملعلومات 
علم  تدري�ض  برامج  عن  وحتدث  الإمارات،  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف 
من  املهريي،  حممد  �سيخة  وال�سيدة  الإمارات.  يف  واملعلومات  املكتبات 
هيئة ال�سياحة والثقافة يف اأبو ظبي ، �ساركت بورقة حول احلركة املكتبية 
اأ�سماء  وال�سيدة  والطموح.  الواقع  املتحدة:  العربية  الإمارات  دولة  يف 
الأكادميية  الدوريات  عن  حتدثت  البرتويل،  املعهد  من  عا�سم،  �سعد 
ال�سادرة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومطابقتها للمعايري الدولية. 
وقد اأدارت اجلل�سة الأوىل د. جانيت مارتن، من كلية التقنية العليا. اأما 
اجلل�سة الثانية فقد �سارك فيها الأ�ستاذ يا�سر نبوي، من وزارة الثقافة 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عن  حتدث  حيث  املجتمع،  وتنمية  وال�سباب 
الإمارات  بدولة  العامة  باملكتبات  املكتبية  اخلدمات  ت�سويق  يف  ودورها 
ق�سم  رئي�سة  املطريي،  اهلل  عبد  �سيخة  والأ�ستاذة  املتحدة.  العربية 
الثقافة الوطنية يف املركز، �ساركت بورقة حول دور مكتبة مركز جمعة 

املاجد للثقافة والرتاث يف خدمة الرتاث الوطني والإ�سالمي. والأ�ستاذ 
املكتبات  م�سروع  عن  حتدث  اأبوظبي،  بلدية  من  عيد،  اأبو  حممد  عماد 
العامة يف اأبو ظبي بني التعاون املوؤ�س�سي واحتياجات املجتمع. وقد تراأ�ض 

اجلل�سة الثانية عبد اهلل مايد اآل علي، من دار الكتب الوطنية.
واأما البحث الذي قدمته الأ�ستاذة �سيخة املطريي، فقد تناول جهود 
من  املكتبة  تقدمه  ما  خالل  من  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز 
تخدم  التي  املو�سوعات  من  كبريًا  عددًا  تغطي  مطبوعة  ثقافية  اأوعية 
الباحث، وتتنوع بني القدمي النادر واحلديث، اإ�سافة اإىل عدد هائل من 
الوطنية  بالثقافة  تعنى  مكتبة  املركز  ويف  والأجنبية.  العربية  الدوريات 
ت�سم جمموعة من الوثائق والكتب التي تتحدث عن دولة الإمارات قدميًا 
وحديثًا. ويحتوي املركز على خزانة للمخطوطات ي�ستفيد منها الباحث 
يف الطالع والت�سوير وغري ذلك من اخلدمات. وختم البحث باحلديث 

عن جديد اخلدمات التي تقدمها مكتبة املركز للم�ستفيدين.

يهدف امللتقى لت�سليط ال�سوء على اأهمية اللغة العربية وم�ساهمة كل من 
املحتوى  دعم  الت�سالت" يف  تنظيم  الذكية" و"هيئة  الإمارات  "حكومة 
العربي واإبراز جهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف هذا املجال مبا يعزز 

النتماء والهوية الوطنية.
�سارك يف امللتقى جمموعة من اأبرز ال�سخ�سيات الداعمة لهذه املبادرة 
مبن فيهم �سعادة بالل البدور نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة ندوة الثقافة والعلوم 
وجمال  الذكية  الإمارات  عام حكومة  مدير  املن�سوري  عبيد  و�سعادة حمد 
ال�سعايل  وعلي  الإماراتيني.  النا�سرين  اإدارة جمعية  رئي�ض جمل�ض  ال�سحي 

ع�سو جمل�ض اإدارة اجلمعية ود. مرمي ال�سنا�سي اأمني �سر اجلمعية.
الن�سر  دور  من  العديد  فيه  �ساركت  كتاب  معر�ض  اإقامة  امللتقى  ورافق 
الإ�سدارات  لبع�ض  توقيع  حفل  اإىل  اإ�سافة  الدولة  م�ستوى  على  الرائدة 

الوطنية.
األقى  ال�سعايل  علي  ال�ساعر  فيها  �سارك  �سعرية  بجل�سة  اللقاء  واختتم 

فيها عددا ًمن الق�سائد الوطنية والوجدانية كما �ساركت يف اجلل�سة �سيخة 
املطريي رئي�سة ق�سم الثقافة الوطنية مبركز جمعة املاجد األقت فيها بع�سا 

من ق�سائدها الوجدانية.

�سيخة املطريي تعرف بجهود مكتبة املركز

�سيخة املطريي تلقي ق�سائدها



يف  اأقيمت  التي  الإداري  القرار  ندوة  يف  املركز  �سارك 
25 دي�سمرب  يوم اخلمي�ض  ال�سارقة  غرفة جتارة و�سناعة 
2014. ونظمها مركز حا�سنات اأعمال ال�سارقة )بداية(، 
وال���س��ت�����س��ارات  للقيادة  وا�سنطن  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حممد  ال�سيد/  الندوة  ه��ذه  يف  املركز  ومثل  التعليمية، 

جاد احلق رئي�ض ق�سم ال�سوؤون الإدارية باملركز.
اأ�ستاذ القانون  قدم الندوة الدكتور علي حمود القي�سي 
ومب�ساركة  ال�سارقة"  "جامعة  القانون  بكلية  الإداري 
�سعيد  باجلامعة:  العام  القانون  بق�سم  الدكتوراه  طلبة 
املرا�سدة، ونبيل اإبراهيم، و�سيف حممد ال�سويدي، ومنى 

الو�سمي.
العام  امل��دي��ر  م�ساعد  اأم��ني،  اأح��م��د  حممد  وح�سرها 
عمران،  ومنى  بالغرفة،  والدولية  القت�سادية  لل�سوؤون 

اأعمال ال�سارقة. م�سوؤولة مركز حا�سنات 
الإداري���ني  وتثقيف  امل��ع��رف��ة  ن�سر  اإىل  ال��ن��دوة  ت��ه��دف 

والعاملني يف حقل املوارد الب�سرية وال�سوؤون القانونية.
وتطرق الدكتور القي�سي خالل الندوة اإىل اأربعة حماور 
القرارات  تنفيذ  ت�سمنت  القانونية  الناحية  من  رئي�سة 
القرارات  وبطالن  الإدارية،  القرارات  و�سريان  الإدارية، 

الإدارية، و�سحب القرارات الإدارية.
باعتبارها  القرار  اتخاذ  عملية  املحا�سر  تناول  كما 
الهدف الأ�سا�سي الذي ت�سعى املوؤ�س�سات اإىل حتقيقه من 
خالل العمليات الإدارية املختلفة للو�سول اإىل اتخاذ قرار 

منا�سب لتطوير املوؤ�س�سة وحل اأي م�سكلة تواجهها .

بح�سور   2014 دي�سمرب   25 اخلمي�ض  يوم  املركز  �سارك 
ور�سة عمل تدريبية حول املوقع الإلكرتوين والتطبيق الذكي 
ا�ست�سافتها  والتي  الإلكرتونية،  الإمارات  مبو�سوعة  اخلا�ض 
يف  املركز  مثل  دبي.  يف  مقرها  يف  الت�سالت  تنظيم  هيئة 
الوطنية،  الثقافة  ق�سم  رئي�سة  املطريي  �سيخة  الور�سة  هذه 

وبا�سل حممد رئي�ض �سعبة الإعالم.
تكون  اأن  اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة  الإم����ارات  مو�سوعة  وت��ه��دف 
املرجع الوطني الأول للمعلومات حول دولة الإمارات، وت�سم 
عن  م�سوؤوليتها  اخت�سا�ض  ذات  جهة  كل  تتوىل  ق�سمًا   18
اجلانب املرتبط باخت�سا�ساتها يف املو�سوعة، وذلك ل�سمان 
الذكي  التطبيق  اأو م�ستخدمي  الإلكرتوين  املوقع  زوار  اإمداد 
مبعلومات دقيقة و�ساملة عن دولة الإمارات العربية املتحدة.

كما تهدف اإىل دعم املحتوى العربي على �سبكة الإنرتنت، 
واإن�ساء �سجل اإلكرتوين ينقل اخلطاب الإماراتي للعامل.

افتتح اأعمال الور�سة بكلمة ترحيبية �سعادة �سامل احلو�سني 
مدير اإدارة التطوير يف هيئة تنظيم الت�سالت،  ثم  قدمت 
الإم���ارات  مو�سوعة  م�سروع  مدير  ال��ب��دواوي  اآمنة  ال�سيدة 
عر�سا تقدمييا ت�سمن جمموعة من املوؤ�سرات واآليات العمل 
ن�سر  جم��ال  يف  وامل��ع��ارف  اخل��ربات  تبادل  وكيفية  الداخلي 
حياة  اأ�سلوب  باعتباره  اجلودة  مفهوم  وتعزيز  التميز  ثقافة 
وعمل ولي�ض جمرد نتيجة ينبغي حتقيقها فقط. بعد ذلك بداأ 
ال�سيد بكر التميمي ب�سرح عملي لكيفية التعامل مع �سفحات 

املو�سوعة واإدخال البيانات وتن�سيقها بلغة الويكي.
بني  تفاعلي  نقا�ض  عملية  ب��اإط��الق  ال��ور���س��ة  واختتمت 
امل�ساركني، بهدف التن�سيق بني خمتلف املقرتحات والربامج.

موسوعة اإلمارات اإللكترونيةندوة القرار اإلداري
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أنشطة ثقافية منوعة

وفد املركز ي�سارك يف الور�سة للم�ساركني �سورة جماعية 



عبد الجليل علي السعد

الفنية  وال��ق��ط��ع  الأل������وان  رائ���ح���ة  فت�سطحبك  ت��دخ��ل 
واأزمنة متنوعة. لكل قطعة ولكل لوحة  اأمكنة  اإىل  والتاريخية 
ق�سة ل يتقن فن روايتها اإل هو. ثم ي�سري نحو زوجته واأبنائه 

حني تكون اأناملهم مهند�ض هذا العمل. 
زوجته  بامتياز.  فني  �سريك  الأ���س��رة  اأف��راد  من  ف��رد  كل 
ر�سامة وخطاطة واأبناوؤه ر�سامون وعازفون. عرفناهم ونحن 
ثم  الزوايا،  كل  يف  الإب��داع  ون�ساهد  املنزل  ممرات  يف  ن�سري 
معها  باجللو�ض  الأ�سرة  وتكرمنا  املجل�ض  يف  الأ�سرة  جتتمع 
وارت�ساف الأحاديث وال�ساي. ي�سحك عبد اجلليل: "اليابانية 

هي اللغة الر�سمية يف البيت "!
املكتبة،  اإىل  ياأخذنا  وابنته  ابنه  قدمه  جميل  عزف  وبعد 

والتي تقع يف زاوية املنزل. 
وهذه نبذة خمت�شرة عن املكتبة : 

ت�سم تقديرًا 3000 كتاب.  -
بداأ بجمع الكتب حني كان يف ال�سف الرابع البتدائي.  -

وامللحق  العربية  الأزمنة  مثل  ودوري��ات  كتبًا  املكتبة  ت�سم   -
للخليج وغريها. الثقايف 

للمو�سيقى  مدمج  قر�ض   1000 ت�سم  �سوتية  مكتبة  فيها   -
البحرية. واملو�سيقى  واليابانية  الأوروبية  الكال�سيكية 

اأماكن  يعرف  وح��ده  فهو  �ساحبها،  ذهن  يف  مرتبة  امل��واد   -
فيها. الكتب 

-  يوجد على الكتب ختم خا�ض باملكتبة.
امل�سرح،  ال�سيا�سة،  الثقافة،  منوعة:  مو�سوعات  ت�سم   -

ال�سعر، الديانات، الق�سة الق�سرية والرواية، اأدب الطفل، 
تاريخ، تراث.

لديه عدد كبري من الكتب مهداة من املوؤلفني.  -
يقوم باإهداء الكتب التي ل يحتاجها للمهتمني ويوزع يف كل   -

عام 500 كتاب تقريبًا.
موؤلفاته  اقتناء  على  يحر�ض  فاإنه  ما  كاتب  اأعجبه  اإذا   -

كاملة.
موؤلفاته )كتب حتت الطبع( : 

ال�سعبية. الأغنية   -
بدايات التعليم يف ال�سارقة.  -

الفنون ال�سعبية البحرية يف الإمارات.  -
ال�سعبية. املهن   -

وت�سوير  )تاأليف  العامل  حول  احلبارى  كتاب  على  اأ�سرف   -
اأمل الغ�سني – من فل�سطني(.

دليل الباحث امليداين يف الرتاث غري املنقول.  -
م�شاريع ثقافية يعمل عليها:

م�سروع مكنز دولة الإمارات العربية املتحدة .  -
فيلم الرمال العربية .  -

ال�سعد قام بها  الأ�ستاذ عبداجلليل  لبيت  اللقاء خالل زيارة  جرى هذا 
وبا�سل حممد من  الوطنية  الثقافة  ق�سم  رئي�سة  �سيخة املطريي  كل من 

العالقات العامة والإعالم وذلك يوم 13 دي�سمرب 2014م.

البيت املتو�شط قلب احلي يفتح نوافذه اآفاقًا من اللون واخلط والثقافة، م�شورًا ما ي�شكن ممراته املمتزجة 
باأرواح �شاكنيه. بيت عبد اجلليل بن علي ال�شعد اأو متحف عبد اجلليل ال�شعد كما يجوز اأن نطلق عليه. 

17

شخصيات ثقافية

عبداجلليل ال�سعد بني كتبه

كتاب من اإهداء علي عبد اهلل خليفة لعبداجلليل ال�سعد
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 2014 اأكتوبر   7 الثالثاء  ي��وم  املاجد  جمعة  �سعادة  ا�ستقبل 
وبرفقته  بو�سان،  اأن��وراج  دبي  يف  الهندي  العام  القن�سل  �سعادة 

رام بوك�ساين مدير �سركة كوزم�ض.
الفار�سية  وباملكتبة  اخلا�سة  املكتبات  يف  بجولة  الزيارة  بداأت 
املطبوع  اخليام  رباعيات  كتاب  على  ال�سيف  اطلع  حتديدا، حيث 
املعمل  زار  ثم  للفردو�سي،  �ساهنامه  وكتاب  عاملية،  لغات  ب�ست 
الرقمي، و�ساهد الأجهزة واملعدات امل�ستخدمة يف حتويل الأوعية 
اإىل  ال�سيف  انتقل  ذلك  بعد  رقمية.  اأوعية  اإىل  املتنوعة  الثقافية 
الباحثني  اأح��د  مع  وحت��اور  الباحثني،  وخ��دم��ات  املطالعة  قاعة 
التي  اخلدمات  على  واطلع  وقتها،  املركز  ي��زورون  كانوا  الذين 
والدرا�سات  اجلامعات  طالب  خدمات  جمال  يف  املركز  يقدمها 
عند  م��ط��وًل  ال�سيف  وق��ف  الوطنية  الثقافة  ق�سم  ويف  العليا. 
الوثائق الربيطانية املتعلقة بتاريخ دولة الإمارات، واأبدى ده�سته 
يف  احلياة  كانت  كيف  تبني  التي  القدمية  ال�سور  �ساهد  عندما 

يوثق  ال��ذي  العطاء  م�سرية  معر�ض  يف  اجلولة  وختمت  ال�سابق، 
املركز،  وتطور  ن�ساأة  مع  بال�سور  املاجد  جمعة  ال�سيد  م�سرية 
والثقافية  العلمية  التفاقيات  حول  مو�سع  ل�سرح  ال�سيف  وا�ستمع 

التي وقعها املركز مع العديد من اجلهات العاملية.

 زار املركز يوم الثنني 13 اأكتوبر 2014 ال�سيد/ �سو�سيليل عزام
ابن �سعيب املدير الإقليمي والقن�سل التعليمي يف القن�سلية العامة 
املاليزية  بدبي، يرافقه الأ�ستاذ الدكتور جماهد م�سطفى بهجت 
مباليزيا،  الإ�سالمية  اجلامعة  يف  الكرمي  القراآن  خمترب  رئي�ض 

والقارئ ال�سيخ ماأمون الراوي.
معر�ض  على  اطلعوا  حيث  املركز،  اأق�سام  يف  بجولة  الوفد  بداأ 
وم�سرية  املركز  م�سرية  توثق  �سور  من  فيه  وما  العطاء،  م�سرية 
الثقايف املتميز.  العلمي  معايل جمعة املاجد يف بناء هذه ال�سرح 

واطلعوا على �سور املخطوطات وق�سم الثقافة الوطنية.

ثم التقى الوفد مبعايل جمعة املاجد يف مكتبه، حيث دار حديث 

وحوار يف م�ساريع ثقافية عدة.

وذلك  الفرن�سي،  العام  القن�سل  املاجد  جمعة  معايل  ا�ستقبل 
يوم الأحد 16 نوفمرب 2014، ورافقه يف جولة لأق�سام املركز، زار 
مكتبات  من  العديد  ي�سم  الذي  اخلا�سة  املكتبات  ق�سم  خاللها 
اطلع  كما  املركز،  مقتنيات  ن��وادر  �سمت  التي  والأدب��اء  العلماء 
ا  يوميًّ ينتج  ال��ذي  الرقمي  املخترب  يف  العمل  �سري  على  ال�سيف 

الآلف من ال�سور الرقمية.
خدمة  لتقدمي  امل��رك��ز  يف  امل��ب��ذول  اجلهد  القن�سل  ثمن  وق��د 

للباحثني. متميزة 

القنصل العام الهندي يزور المركز

القنصل التعليمي الماليزي

قنصل عام فرنسا

زيارات رسمية
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وفد هيئة الطرق والمواصالت

 وفد من دائرة 
 التنمية االقتصادية في دبي 

زار املركز يوم اخلمي�ض 16 اأكتوبر 2014 وفد من ق�سم املكتبات 
التابع لهيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي، �سمل ال�سيد حممد عبيد 

�سرور، رئي�ض ق�سم املكتبات،  وال�سيد خالد �سلطان احلميدي.

واأن�سطته،  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ال��زي��ارة  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان 
وتنظيم  الفهر�سة،  وط��رق  فيه،  املكتبة  اأق�سام  على  والط���الع 
الباحثني  خ��دم��ات  اإىل  بالإ�سافة  وترتيبها.  الثقافية  الأوع��ي��ة 
والهاتف  الإنرتنت  مثل  متعددة  و�سائل  عرب  املركز  يقدمها  التي 

الباحثني  مب�ساعدة  املركز  يقوم  حيث  ال�سخ�سي.  احل�سور  اأو 
يقوم  كما  اإل��ي��ه��ا،  يحتاجون  التي  وامل��راج��ع  امل�����س��ادر  توفري  يف 
الر�سائل  موا�سيع  من  مناق�سته  جرى  ما  معرفة  يف  مب�ساعدتهم 

اجلامعية، وما طبع اأو حقق من املخطوطات.

ويثمن املركز مثل هذه الزيارات التي توؤدي اإىل مزيد من التعاون 
الثقايف املتميز بني جميع املوؤ�س�سات يف الدولة.

حممد  ال�سيد   2014 دي�سمرب   18 اخلمي�ض  ي��وم  امل��رك��ز  زار 
يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  عبيد،  خالد  وال�سيد  اإبراهيم، 
دبي. وكان الهدف من الزيارة تبادل اخلربات والطالع على جتربة 

املركز يف جمال الأر�سفة اليدوية والإلكرتونية.
م�سوؤول  عثمان،  اأحمد  بال�سيد  الوفد  والتقى 
الأر�سفة الإلكرتونية يف املركز، حيث قدم عر�سًا 
موجزًا ملا يقوم به املركز من الأعمال يف جمال 
الأر�سفة الإلكرتونية، واأو�سح للوفد جمموعة من 
الأوعية الثقافية التي يجري حتويلها اإىل رقمية 
يف املعمل اخلا�ض باملركز، مثل اأ�سرطة الفيديو، 
وامل��ج��الت  وامل��خ��ط��وط��ات  والكتب  والكا�سيت، 

وال�سحف وغريها.
ث���م ق���ام ال���وف���د ب��ج��ول��ة يف اأق�����س��ام امل��رك��ز 
معر�ض  ث��م  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ة  بق�سم  ب����داأت 

وختمت  الرقمي  واملعمل  اخلا�سة  املكتبات  وق�سم  العطاء،  م�سرية 
امل�ساحف  الوفد على مناذج من  بخزانة املخطوطات. حيث اطلع 

واملخطوطات التي يقتنيها املركز.

زيارات رسمية
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زيارات طالبية

وفد من  طالب الماجستير في جامعة الشارقة

معهد العلوم اإلسالمية بالبريمي

واأق�سامه،  ون�ساأته،  املركز  عن  تقدميي  بعر�ض  الزيارة  بداأت 
جولة  اإىل  الوفد  انتقل  ثم  واملعاجلة،  واحلفظ  الرتميم  وطرق 
مرورًا  الوطنية،  الثقافة  ق�سم  من  بدءًا  املركز  اأق�سام  �سملت 
املكتبات  ثم  اأروقته،  يف  املركز  اأقامها  التي  املتنوعة  باملعار�ض 
اخلا�سة، وخزانة املخطوطات، ومكتبة الفهار�ض العاملية، واأخريا 

قاعة املطالعة وخدمات الباحثني.
لطالب  املركز  يقدمها  التي  اجلليلة  اخلدمات  الوفد  ن  ثمرّ وقد 
العلم داخل دولة الإمارات وخارجها، و�سكروا ملعايل جمعة املاجد 
يف  منه  ي�ستفاد  رائعًا  منوذجا  يعد  الذي  الكبري  الإجناز  هذا 

التح�سيل العلمي.

كجهة  املاجد  جمعة  مبركز  الوفد  تعريف  اإىل  الزيارة  تهدف 
العلم،  لطلبة  خدمات  من  يقدمه  وما  متميزة،  وثقافية  علمية 
كالكتب  والعلم  البحث  م�سادر  على  التعرف  اإىل  تهدف  كما 
واملخطوطات والدوريات، ودور املركز يف املحافظة عليها ون�سرها.

�سعادة جمعة  املركز  موؤ�س�ض  موجز عن  بتعريف  الزيارة  بداأت 
املاجد حفظه اهلل تعاىل، ثم نبذة عن اأق�سام املركز واأهم الأعمال 
واملعاجلة  باحلفظ  يتعلق  ما  خ�سو�سًا  يقدمها  التي  واخلدمات 

والرتميم.
الباحثني ومعر�ض م�سرية العطاء، واطلع على مناذج من مقتنيات وزار الوفد كذلك ق�سم الثقافة الوطنية وقاعة املطالعة وخدمات 

املركز من الكتب والوثائق واملخطوطات وال�سور.
ا بالدكتور عمر عبد الكايف، امل�ست�سار  كما التقى الوفد لقاء خا�سًّ
للطالب،  وجهها  كلمة  األقى  حيث  املاجد.  جمعة  لل�سيد  الثقايف 
حثهم فيها على طلب العلم واأهمية العلم ال�سرعي واحلر�ض على 
درعًا  الكايف  عبد  عمر  للدكتور  الوفد  قدم  ثم  تعاىل،  اهلل  تقوى 

تذكاريًّا.
وقد اأثنى الوفد على املركز واجلهود املبذولة فيه، واأهمية هذا 

ال�سرح الكبري يف خدمة العلم والبحث العلمي.

زار املركز وفد من طالب جامعة ال�شارقة الذين يدر�شون يف كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية، يف مرحلة 
املاج�شتري ) ق�شم اأ�شول الفقه(، يرتاأ�شهم الأ�شتاذ الدكتور عثمان جمعة �شمريية، اأ�شتاذ م�شاق قاعة البحث 
يف الفقه. وتهدف الزيارة اإىل الطالع على الوثائق واملخطوطات وامل�شادر املتوفرة باأق�شام املركز، وم�شاهدة 

اخلدمات والأن�شطة التي يقدمها املركز للباحثني والعلماء والطلبة.

زار املركز وفد من طالب معهد العلوم الإ�شالمية يف الربميي يوم الأربعاء 3 دي�شمرب 2014م، برفقة 
الأ�شتاذ هيثم املقبايل، من ديوان البالط ال�شلطاين، والأ�شتاذ اأحمد الكندي.
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زيارات

تينا كوتزاروفا  مدر�سة فل�سفة يف جامعة المارات 
2014-10-21

 وفد من جامعة باري�ض ال�سوربون يف اأبوظبي
2014-11-6 

داليا ن�سار مديرة املكتبة الرقمية يف منظمة التنمية الإدارية 
التابعة جلامعة الدول العربية يف م�سر 2014-10-1

 حممد �سعاد مرداغلو باحث من تركيا
2014-11-8 

 مدر�سة اأن�ض بن الن�سر الثانوية يف الفجرية
2014-10-23 

د.�سامي الزهراين رئي�ض ق�سم اللغة العربية يف 
جامعة الباحة يف ال�سعودية 2014-11-8

 يوميكو كو�سابي باحثة من اأمريكا
2014-10-28 

 اإدوارد كيلي رئي�ض �سركة اإدوارد وكيلي
2014-10-28 
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 د. فراوكة هريد باي باحثة وموؤرخة من اأملانيا
2014-11-9 

زيارات

املطران غطا�ض هزمي من جامعة البلمند يف لبنان 
2014-11-9

 مولود بن عياد مهتم بالرتاث من فرن�سا
2014-12-15 

 �سالفانتور كروبا وميمن�سو من ايطاليا
2014-11-12 

 د.عادل بن منور من اجلامعة الكندية بدبي
2014-11-22 

 حممد عبداهلل اأحمد فار�ض باحث وموؤلف
2014-11-12 

د. عبد اهلل بن �سامل البطاطي، مدير الن�سر العلمي مبركز 
التاأ�سيل للدرا�سات والبحوث 2014-11-10

 وفد من مركز امللك فهد بن عبد العزيز 
برئا�سة �سامل بن �سالح العماري 2014-11-12
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زيارات

 عبداللطيف ال�سايع وال�سيخ حممد الرومي
2014-11-27 

 وفد من اإيران برئا�سة  اأحمد املدر�ض
2014-11-23 

لورين �سارلز باحثة دكتوراه من جامعة اإك�سرت يف بريطانيا 
2014-12-31

د.و�سيم اأحمد من املركز الوطني للطب اليوناين يف الهند 
2014-12-6

 د. عبد املالك عزيزي من جامعة حممد الأول باملغرب
2014-12-11 

 ال�ساعر حممد قبازرد من الكويت
2014-12-6 

 يو�سف م�سرع مدير مطبعة تبوك يف املغرب 
ويو�سف الرومي 2014-12-4

 مرمي املقدم من جريدة اخلليج
2014-12-10 
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إهداءات المؤلفين

30 كسارة جليد 
IBT لفن علم التدريب

تاأليف: د. عبد القادر العداقي.
النا�شر: اأكادميية عبد القادر الدولية للتدريب وال�شت�شارات 

والن�شر والتوزيع.
الطبعة الأوىل، 2014م.

عدد ال�شفحات: 175 �شفحة.

وال���دورات  املحا�سرات  واإل��ق��اء  التلقني  بعامل  الكتاب  ه��ذا  اخت�ض 
التدريبية. 

ملاذا  هو:  القارئ  على  �سوؤاًل  املوؤلف  فيها  طرح  مبقدمة،  الكتاب  بداأ 
القارئ  �سخ�سية  طبيعة  يف  اجل��واب  املوؤلف  وجعل  الكتاب؟  هذا  تقراأ 
والندوات،  املحا�سرات  واإلقاء  التدريب  عامل  النجاح يف  اإىل  تتوق  التي 
الآخرين  وبني  بينه  احلواجز  وك�سر  ثقة،  بكل  اجلمهور  اأم��ام  والوقوف 
وك�سب ثقتهم، فهذا هو فن الت�سال، الذي يهدف اإىل النجاح يف هذه 
ثالثني  اتباع  طريق  عن  تتحقق  املبهرة  النتيجة  وهذه  بجدارة،  املهمة 

طريقة عملية قدمها لنا املوؤلف باأ�سلوب �سيق وممتع.
مفهوم  الأوىل:  ال��وح��دة  تتناول  وح���دات،  ث��الث  اإىل  الكتاب  ق�سم 
وعالقة  التقنيات؟  هذه  ن�ستخدم  ومل��اذا   IBT اجلليد   ك�سارة  تقنيات 
تقنيات ك�سارة اجلليد بحالة ان�سغال بال املدرب، وكيفية اإزالتها بالطرق 

الثانية  الوحدة  وتتناول  الناجحة.  العملية 
اختيار  عند  مراعاتها  يجب  التي  الأم��ور 
 IBT اجلليد  ك�سارة  تقنيات  وا�ستخدام 
والنف�سية،  والذهنية،  اجل�سدية،  كاحلالة 
األقى  كما  وغ��ريه��ا.  والتقاليد  وال��ع��ادات 
ا�ستخدام هذه  ال�سوء على معايري  املوؤلف 
التقنيات للدورات التدريبية واأو�سحها يف 
اأما الوحدة  جدول ذي م�ستويات متباينة. 
ك�سارة  تقنيات  اأن����واع  فتناولت  الثالثة 
اإىل فردية وجماعية،  التي تنوعت  اجلليد 

مع اأف�سل التقنيات من جتارب املوؤلف.
ذيَّل املوؤلف الكتاب بتطبيقات لتقنيات ك�سارة اجلليد التي متثلت يف 
وكيفية  طريقة،  كل  من  الهدف  املوؤلف  بني  وقد  ناجعة،  طريقة  ثالثني 
اأدائها، ومدتها، ونوعها، متبوعة باملالحظات املهمة، كما ي�سارك املوؤلف 

القارئ يف اإف�ساح املجال له لإ�سافة اأي اقرتاحات اأو اأفكار اأخرى.
واأخريًا قدم املوؤلف ن�سائح قيمة يف اآخر الكتاب متثل جلَّ ما اكت�سبه 

من خربات يف علم فن التدريب واأ�سراره.
واإلقاء  التدريب  فن  علم  تقود  جديدة  نوعية  نقلة  يعد  الكتاب  هذا 
ما يف  نقل  العلم يف  التطور وحتقيق هدف هذا  اإىل طريق  املحا�سرات 

جعبة املحا�سر اإىل احلا�سرين بكل �سهولة وي�سر. 
يتميز الكتاب بطريقة عر�ض �سيقة لعامل ال�سحافة ومتطلباتها التي 

حتر�ض على مواكبة ركب التكنولوجيا املعا�سرة يف الإمارات.

الصحافة البحرينية
تاريخ وعطاء

تاأليف: �شقر بن عبد اهلل املعاودة.
النا�شر: مكتبة مطبعة الحتاد – البحرين.

الطبعة الأوىل، 2014م.
عدد ال�شفحات: 169 �شفحة.

يف  الإع���الم  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  م��ن  لطيف  بتقدمي  الكتاب  ب��داأ 
وال�سحافة  التعليم،  انت�سار  بوادر  فيه عن  ا�ستهلت احلديث  البحرين، 
البحرينية  ال�سحافة  بعامل  املهتم  للقارئ  الكتاب  وفائدة  وتطورها، 
عن  فيها  اأب��ان  الكتاب،  موؤلف  من  مقدمة  التقدمي  يلي  واخلليجية. 
�سبب تاأليفه للكتاب والنتائج املرتتبة على درا�سته القيمة يف ال�سحافة 

البحرينية.
بدايات  الأول عن  الف�سل  الكتاب على ثالثة ف�سول، حتدث  احتوى 
كتاأ�سي�ض  الثقافية  الن�ساطات  واأه��م  البحرين  يف  الثقافية  النه�سة 
والن�سر  املطابع  ومكاتب  الطباعة  اآلت  ظهور  بف�سل  املحلية  ال�سحافة 
والتوزيع وتاأهيل ال�سباب وتدريبهم من بدايات القرن الع�سرين. وحتدث 
الف�سل الثاين عن البوادر الأوىل لل�سحافة البحرينية التي قامت على 

يد عبد اهلل الزايد، موؤ�س�ض ال�سحافة يف 
املحلية  ال�سحف  اأهم  ذكر  مع  البحرين، 
تلك  اهتمت  حيث  اآن��ذاك،  انت�سرت  التي 
الوطنية  ال��ق�����س��اي��ا  مب��ع��اجل��ة  ال�����س��ح��ف 
خليجية،  وحدة  قيام  اإىل  ودعت  العربية، 
كما كان لها الف�سل يف دفع م�سرية احلركة 
اإىل  العربي  واخلليج  البحرين  يف  الأدبية 

الأمام.
اأما الف�سل الثالث والأخري فقد اأ�سهب 

القرن  �سني  م��ر  على  البحرينية  املحلية  ال�سحف  ع��ن  احل��دي��ث  يف 
وال�ستينيات  اخلم�سينيات  يف  �سيتها  ذاع  التي  كال�سحف  الع�سرين، 
وال�سبعينيات والثمانينيات والت�سعينيات، ومل يكتف املوؤلف بذلك فقط؛ 
واإمنا انتقل اإىل الزمن املعا�سر، فتحدث عن ال�سحف الألفية وال�سحف 

ال�سادرة باللغة الإجنليزية اأي�سًا.
ال�سحافة  عامل  يف  التاريخية  قيمته  يف  الكتاب  هذا  فائدة  وتكمن 
جاء  كما  احلا�سر،  الوقت  اإىل  الع�سرين  القرن  بدايات  من  البحرينية 

الكتاب مت�سل�ساًل بالأفكار الغنية ومدعمًا بال�سور القدمية النادرة.
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)أين تأكل؟ ماذا تأكل؟(
المقصف الغذائي

تاأليف: د. مرمي ال�شنا�شي.
النا�شر: دار اليا�شمني للن�شر والتوزيع.

الطبعة الأوىل، 2014م.
عدد ال�شفحات: 183 �شفحة.

التي  املهمة  الغذائية  الن�سائح  من  جمموعة  على  الكتاب  يحتوي 
اإح�سا�ض  دون  منار�سها  التي  اخلاطئة  الغذائية  العادات  معظم  ت�سحح 

مبدى خطورتها على �سحتنا.
متتابعة،  مقالت  �سكل  على  الغذائية  الن�سائح  هذه  املوؤلفة  قدمت 
عددها �سبعون مقاًل، لكل مقال عنوان �سيق وفكاهي. من هذه املقالت: 
التبولة!،  اح��ذروا  ن�سائية!،  هرولة  وال�سكري!،  اخلادمة  وامل�سغ!،  البلع 
الغ�سيل  يف  الهري�ض!،  يف  احلفرة  واأخواتها!،  البقالوة   ،! لل�سحة  زين 
فوائد!،  ف�ستق العبيد!، الأكل بايت!، �ساي م�سري، فواكه اخلليج، �ست 

وجبات يوميًا!..وغريها من املقالت ال�سيقة.
�سردت املوؤلفة بع�ض جتاربها احلياتية مما جعل الكتاب عفويًا وب�سيطًا 

يف اأ�سلوبه، غنيًّا ومفيدًا يف م�سمونه، يالئم م�ستويات جميع القراء.

نبذة من الكتاب:
العلمية  الأبحاث  وبع�ض  الرتاث  "كتب 
احل���دي���ث���ة ت���ربه���ن ع��ل��ى ف���وائ���د ق�����س��ور 
مكب  يف  بها  نلقي  التي  الغذائية  امل���واد 
ق�سر  يحتوي  املثال  �سبيل  فعلى  النفايات، 
مبادة  غنية  طيارة  زي��وت  على  الربتقال 
"الليمونني" التي لها دور يف تنظيم حركة 
ارجتاع  وعالج  والأمعاء  اله�سمي  اجلهاز 
املريء والتخل�ض من الغازات والإم�ساك. 
ومركبات  املناعة،  زي���ادة  على  وي�ساعد 
"الفالفونيدات" بق�سر الربتقال تعيق منو 

اخلاليا ال�سرطانية...وق�سر التفاح يحتوي على مواد ت�ساعد يف الوقاية 
"الليكوبني"  م��ادة  على  فيحتوي  الطماطم  ق�سر  اأم��ا  ال�سرطانات،  من 
ال�سيخوخة،  واأمرا�ض  ال�سرطان  مر�ض  مبكافحة  فعاليتها  ثبت  والتي 
وداء  التجاعيد  من  والوقاية  بالب�سرة  العناية  يف  املوز  ق�سر  وي�ستخدم 
ال�سدفية وجفاف الب�سرة، اأما مغلي ق�سور الرمان فيقطع الدم النازف 
عرف  اجل��دري...وق��د  باآثار  ويذهب  به،  ا�ستنجي  ما  اإذا  البوا�سري  من 
وخلطها  ال��رم��ان  ق�سور  ح��رق  بوا�سطة  البطن  دي���دان  قتل  الفراعنة 

بالع�سل...". 

فتح الوهاب في موافقات 
 سيدنا عمر بن الخطاب

لل�شيخ العالمة املحدث حممد بدر الدين بن يو�شف املغربي احل�شني.
حتقيق ودرا�شة : الدكتور طه فار�س.

النا�شر : موؤ�ش�شة الريان – بريوت.
الطبعة الأوىل ، 2014 م.

عدد ال�شفحات : 145 �شفحة.
ا�ستهل املحقق كتابه مبقدمة بنيَّ فيها اهتمام العلماء مبوافقات ال�سحابة 
الكرام - ر�سوان اهلل عليهم- واأبرزها موافقات فاروق الأمة �سيدنا عمر بن 
اخلطاب - ر�سي اهلل عنه- وقد كان ال�سبب الذي جعل املحقق يخرج هذا 
الكتاب حبه لل�سيخ حممد بدر الدين احل�سني املغربي - رحمه اهلل- ورغبته 

يف اإحياء علمه الذي يعد كنزًا من كنوز الرتاث العربي الإ�سالمي.
موؤلف  الأول برتجمة  املبحث  اخت�ض  مباحث.  ثالثة  على  الكتاب  احتوى 
"فتح الوهاب يف موافقات �سيدنا عمر بن اخلطاب، ر�سي اهلل عنه"، وهو 
ال�سيخ حممد بدر الدين احل�سني املغربي، فقد عرفنا املحقق با�سمه ون�سبه 
اهلل  ر�سي   - ال��زه��راء  وفاطمة  علي  بن  احل�سن  �سيدنا  اإىل  ينتهي  ال��ذي 
عنهم- ثم مولده، واأ�سوله التاريخية التي ترجع اإىل املغرب، ون�ساأته يف بيٍت 
اأ�سا�سه الورع والأخالق املباركة، والدين احلنيف، والعلم يف الفقه والتف�سري 
واحلديث، والنحو والبالغة، واحل�ساب والفلك وغريها من العلوم. وقد تعمق 
العلم،  اأ�سرته وف�سلها يف  فاأفا�ض يف احلديث عن  املبحث،  املحقق يف هذا 
بالإ�سافة اإىل تعداد �سفاته ال�سخ�سية احلليمة واأخالقه الكرمية، ومكانته 
يف درجات العلم. ثم انتقل املحقق اإىل احلديث عن منهجية درو�سه العلمية 
بو�سية  املبحث  هذا  املحقق  وختم  وف�سله.  بعلمه  تباركوا  الذين  وتالميذه 

ال�سيخ بدر الدين احل�سني قبل وفاته حيث تويف يف دم�سق عام 1935م.
يف  الثمر  )قطف  ق�سيدة  �ساحب  لرتجمة  الثاين  املبحث  املحقق  اأف��رد 
ال�سيوطي-  لالإمام  عنه"،  اهلل  ر�سي  اخلطاب،  بن  عمر  �سيدنا  موافقات 
رحمه اهلل- وقد اعتنى بها ال�سيخ بدر الدين احل�سني و�سرحها يف ر�سالته: 

عمر  �سيدنا  موافقات  يف  الوهاب  "فتح 
ابن اخلطاب، ر�سي اهلل عنه".

اأما املبح���ث الثالث، فيعد بوؤرة الكتاب 
وغايت���ه، وق���د احت���وى عل���ى خمطوط���ة 
�سيدن���ا  موافق���ات  يف  الوه���اب  ""فت���ح 
عم���ر ب���ن اخلط���اب، ر�س���ي اهلل عن���ه"، 

ون�سبتها ملوؤلفها، وم�سدرها.
وق����د ب���ني امل��ح��ق��ق يف ه����ذا امل��ب��ح��ث 
ط��ري��ق��ت��ه يف حت��ق��ي��ق ه����ذه امل��خ��ط��وط��ة 
وخ�س�ض  منها،  �سورا  وعر�ض  الفريدة، 
كاماًل  حتقيقًا  لتحقيقها  مف�ساًل  ق�سمًا 

متبوعًا بالهوام�ض والفهار�ض.
بعلم  املهتمني  للباحثني  ن��وع��ه  م��ن  ف��ري��دًا  مرجعًا  الكتاب  ه��ذا  وي��ع��د 

املخطوطات، والدار�سني يف جمال احلديث والتف�سري.
نبذة من الكتاب :

"يا �شائلي واحلادثات تكرُث             عن الذي وافق فيه عمُر
بالبعيد  خمت�سة  اأنها  وال�سحيح  النداء،  ح��روف  من   : يا  �سائلي(  )يا 
�سوى الهمزة، فا�ستعمال )يا( هنا يف القريب منزل منزلة البعيد اإجالل له 

وتعظيما، وال�سائل: ا�سم فاعل من �ساأل.
)واحلادثات( جمع حادثة، وهي النازلة وكل ما يحدث.

اأن  اأي: واحلال  للحال،  والواو  قوله: )واحلادثات(،  وجملة )تكرث( خرب 
لتتميم  اجلملة  بهذه  واأتى  عمر،  موافقات  جملتها:  ومن  كثرية،  احلادثات 

البيت.
)عن الذي وافق فيه عمر( بن اخلطاب، اأ�سد هذه الأمة، والفارق بني احلق 
والباطل، وقد ورد فيه اأحاديث كثرية منها: ما اأخرجه الإمام اأحمد والبخاري 
والرتمذي والن�سائي عن عائ�سة اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: "لقد 

ثون، فاإن يكن يف اأمتي اأحد فاإنه عمر". �حدَّ كان فيما قبلكم من الأمم محُ
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بوابة المكانز - محمود أحمد إتيم
يف  املدر�شي  تعليمه  .تلقى   1931 �شنة  فل�شطني  يف  يازور  قرية  يف  اإتيم  اأحمد  حممود  الأ�شتاذ  ولد 
فل�شطني، ثم ح�شل على دبلوم الرتبية من الكويت، كما ح�شل على دبلوم املكتبات واملعلومات، ثم درجة 

البكالوريو�س واملاج�شتري من جامعة لندن.
اأمني  من�سب  و�سغل  والكويت،  الأردن  يف  التدري�ض  جمال  يف  عمل 
مكتبة، وم�ساعد رئي�ض ق�سم املكتبات املدر�سية، ثم اأ�سبح رئي�سا لق�سم 
اجلمعية  يف  املعلومات  ومركز  للمكتبة  وم��دي��رًا  املدر�سية،  املكتبات 
العلمية امللكية يف الأردن، وعمل حما�سرًا يف مركز الدرا�سات التكميلية 
يف الريا�ض، كما عمل مديرًا لوحدة املكتبة والتوثيق يف منظمة الأقطار 
كخبري  تفرغ   ،1981 �سنة  ويف  ل��ل��ب��رتول)اأواب��ك(،  امل�سدرة  العربية 

وم�ست�سار خا�ض يف املكتبات والتوثيق واملعلومات.
علوم  جمال  يف  واملحا�سرات  التدريبية  ال��دورات  من  العديد  م  ق��درّ
اأحد موؤ�س�سي جمعية  املكتبات، و�سارك يف العديد من املوؤمترات، وهو 

املكتبات واملعلومات الأردنية.
الوطن  يف  املكانز  لعلم  الأوىل  البوابة  �ساحب  اإتيم  حممود  يعد 
العربي، وقد قام بجمع وحترير املكنز املو�سع الذي �سدر بالتعاون بني 
ون�سر  دبي،  وبلدية  املاجد  جمعة  ومركز  �سومان  احلميد  عبد  موؤ�س�سة 
باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية، وي�سم الوا�سفات التي ل غنى 
للمكتبات عنها. واأطلقت الن�سخة الإلكرتونية منه على �سبكة الإنرتنت 
اأقيم  حفل  يف  اإتيم  حممود  الراحل  تكرمي  وجرى   .2013 يونيو   26 يف 

بهذه املنا�سبة.
من موؤلفاته يف مكتبة املركز، التي اأعدها وحررها وعّربها واأ�شرف عليها:
اأ�س�ض الت�سنيف و الت�سنيف العلمي : )ديوي، العاملي، الكوجنر�ض( 	•

حترير.  - وتطويرها  املكانز  بناء  	•
والتك�سيف  املو�سوعية  الفهر�سة   : للوثائق  املو�سوعي  التحليل  	•

وال�ستخال�ض والن�ساطات املالزمة للفهر�سة والتحليل املو�سوعي.
للمو�سيقى  الببليوغرايف  للو�سف  الدويل  التقنني   :) م  م   ( تدوب  	•

املطبوعة - تعريب.
للكتب. البيبليوغرايف  للو�سف  الدويل  التقنني  )ك(:  تدوب  	•

)امل��واد  البيبليوغرايف:  للو�سف  ال��دويل  التقنني  خ(:  )م  ت��دوب  	•
اخلرائط(.

 : م(  اأ  )ت  املوحدة  الأردنية  الرتكيبة  	•
الببليوغرافية  الت�سجيالت  اإع��داد  دليل 

لقواعد املعلومات.
والتطبيق. النظرية  بني   : الت�سنيف  	•

يف  ومكتبات  توثيق  مراكز  عن  تقرير  	•
�ست دول اأروبية.

املعلومات-  الببليوغرافية لنظام  الت�سجيالت  العملي لإعداد  الدليل  	•
اإ�سراف.

اأ�سماء  الأ�سخا�ض،  اأ�سماء   : ال�ستاذ  امللف  لبناء  العملي  الدليل  	•
الهيئات، الأ�سماء اجلغرافية.

 - لها  املكملة  وامل��واد  ال�سحفية  امللفات  لت�سنيف  العملي  الدليل  	•
اإ�سراف.

اإ�سراف.  - والتك�سيف  املو�سوعي  للتحليل  العملي  الدليل  	•
الأطفال. ومكتبة  العامة  املكتبة  دليل  	•

العربي. الوطن  يف  واملعلومات  املكتبات  علم  مدار�ض  دليل  	•
يف  حما�سرة   - واخليال  احلقيقة  بني  للمعلومات  العربية  ال�سبكة  	•

ت�سجيل �سوتي.
ترجمة.  - املعلومات  ا�سرتجاع  اأجل  من  املفردات  �سبط  	•

الفهر�سة العلمية والعملية : الدليل العملي لقواعد الفهر�سة الأجنلو  	•
اأمريكية الطبعة الثانية والطبعة العربية الأوىل.

الفهار�ض  يف  املداخل  لرتتيب  للمعلومات  العربية  ال�سبكة  قواعد  	•
والببليوغرافيات والأدلة.

تعريب.  - الأجنلو-اأمريكية  الفهر�سة  قواعد  	•
وال�ستخال�ض. املو�سوعي  التك�سيف  مبادئ  	•

"م"(. )تدوبات  الببليوغرايف:  للو�سف  الدولية  التقانني  جمموعة  	•
- مراجعة وحترير. و عمليا  علميا  فهر�ستها   : العربية  املخطوطات  	•
الأوراق  على  مبنية  العربي:  الوطن  يف  التنمية  اأجل  من  املعلومات  	•

حول  الأول  امللتقى  اإىل  قدمت  التي 
للمعلومات،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ة 
تون�ض، 8-1987/6/12- حترير.

الأر�سيف. مكنز  	•
املو�سع. املكنز  	•

���س��رية   : اإت���ي���م  اأح���م���د  حم��م��ود  	•
ذاتية، وهو كتاب اأ�سدرته جمعية 
املكتبات واملعلومات الأردنية �سنة 
الذاتية  �سريته  فيه  كتب   ،2010
تطرق  التي  واملوا�سيع  وموؤلفاته 

اإليها وبحث وحا�سر فيها.

أعالم رحلوا

يف الو�سط حممود اإتيم ، وقد جرى تكرميه يف حفل اإطالق املكنز املو�سع على الإنرتنت
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القت�ساد  كلية  يف  الدرا�سة  مقاعد  على  كان   1952 العام  ويف 
الثقافية  الربامج  على  عامًا  م�سرفًا  بعدها،  لينتقل  والتجارة، 
الثقافة يف وزارة  ل��دائ��رة  ب��غ��داد، ثم م��دي��رًا  اإذاع���ة  والأدب��ي��ة يف 
الثقافة والإر�ساد ثم مديرًا يف املركز الوطني حلفظ الوثائق، وظل 
التلفزيونية  اللقاءات  عرب  العراقي  الثقايف  امل�سهد  مع  متوا�سال 

واملنتديات الثقافية والن�سر، حتى اآخر يوم يف حياته.
اأ�سهم يف اإ�سدار جملة �سومر واملورد والرتاث ال�سعبي والوثائق 
ومازالت  ال��ع��راق  يف  �سدرت  التي  املجالت  اأ�سهر  من  هي  التي 

ت�سدر ف�سال عن مراكز البحوث والدرا�سات العاملية.
يف  للوثائق  الوطني  للمركز  العام  الأم��ني  من�سب  �سغل  كما 
العربي  الإقليمي  للفرع  العام  والأم��ني  والإع���الم،  الثقافة  وزارة 
للمجل�ض الدويل للوثائق، ومعاون مدير الآثار العام، ومعاون مدير 
التاأليف  ومدير  وكالة،  الإذاع��ة  ومدير  والتلفزيون،  الإذاع��ة  عام 
والرتجمة والن�سر بوزارة الثقافة والإعالم، ومدير ال�سياحة العام، 

وعميد معهد الوثائقيني العرب وكالة.
من  نخبة  مع  فيها  عمل  عاما   20 من  اأك��رث  الآث���ار  يف  اأم�سى 
والدكتور  احل�سري  �ساطع  اأم��ث��ال  الكبار  والأدب����اء  الآث��اري��ني 

م�سطفى جواد والأخوين كوركي�ض 
وال��دك��ت��ور  ع���واد  وميخائيل  ع���واد 
ن��اج��ي الأ����س���ي���ل وال�����س��ي��خ ج��الل 
احلنفي وفوؤاد �سفر وطه باقر وفرج 

�سركي�ض  ويعقوب  كمونة  و�سادق  النق�سبندي  ونا�سر  ب�سمجي 
واأحمد حامد ال�سراف وعبا�ض العزاوي.

تويف رحمه اهلل تعاىل يف 16 دي�سمرب 2014.
من موؤلفاته يف مكتبة املركز:

التاريخية. الع�سور  يف  املعنى  الأ�سل،   : وبغداد  العراق  ا�سما  	•
اإدارته. اأ�سنافه،  تاريخه،   : الأر�سيف  	•

الوثائقية. الت�سريعات  	•
حياته-�سريته-ماآثره.  : البنية  جا�سم  حممود  احلاج  	•

للوثائق. العربي  الإقليمي  الفرع  	•
"عربيكا". للوثائق  العربي  الإقليمي  الفرع  	•

.1947 عاما،  خم�سني  يف  العلمي  املجمع   - م   1997 	•
التي  والق�سائد  الكلمات  جمموعة   : جواد  م�سطفى  ذكرى  	•
األقيت يف الذكرى الأربعينية يف 27 -3-1970 للعالمة الدكتور 

م�سطفى جواد.
ع�سر. الثامن  القرن  يف  اإلعراق  اىل  نيبور  رحلة  	•

بالعربية. ترجمة  اأول   : حمورابي  �سريعة  	•
الدبلوماتيك. بعلم  املعروف،  الوثائق،  حتقيق  علم  	•

العالمة. الراهب  الكرملي  الأب  ذكرى  يف  	•
خمت�سر التاريخ من اأول الزمان اإىل منتهى دولة بني العبا�ض. 	•

الكوفة. اآثار  دليل  موجز  	•
�سامراء. اآثار  دليل  موجز  	•

ومن اجلدير بالذكر اأن مكتبة املركز حتوي ثالثة كتب 
اأهدى  حيث  بخطه،  الآلو�شي  من  اإه��داء  توقيع  عليها 
كتابًا اإىل العالمة الأديب د. �شكري في�شل، وكتابني اإىل 

ال�شاعر حممد �شليم الزركلي.

عميد المؤرخين سالم اآللوسي
اأ�شرة  من  الكرخ،  يف  القدمية  بغداد  حمالت  اإحدى  حمادة،  �شوق  يف  الآلو�شي  ولد 
دائرة  يف  وعمل  بغداد،  يف  والإعدادية  البتدائية  درا�شته  واأكمل  معروفة،  دينية 

العراقي. املتحف 
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فارس المنسرح يترجل - عبد اللطيف عبد الحليم
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ع��ب��د احل��ل��ي��م اأك��ادمي��ي 
ول���د مبحافظة  م�����س��ري  و���س��اع��ر  واأدي�����ب 
)اأبو  بكنيته  ا�ستهر   ،  1945 عام  املنوفية، 
همام(. حفظ القراآن والتحق مبعهد �سبني 
الكوم الديني. ح�سل على الثانوية الأزهرية 
عام 1966. التحق بكلية دار العلوم جامعة 
وعني  ع���ام1970،  منها  وتخرج   ، القاهرة 
املاج�ستري  معيدًا، وح�سل على درجة  فيها 
ثم  �سافر يف بعثة درا�سية اإىل جامعة مدريد عام 1976، وح�سل منها على 
درجتي اللي�سان�ض واملاج�ستري مرة اأخرى، ثم على درجة الدكتوراه. عاد اإىل 
وهو  العلوم.  دار  بكلية  الأدبية  الدرا�سات  لق�سم  ورئي�سا  اأ�ستاذًا  وعني  م�سر 
عا�سق اللغة العربية، واأحد الأ�سوات ال�سعرية احلديثة املتميزة. وكان له ولٌع 

خا�ض ببحر املن�سرح، يحُكرث من النظم عليه حتى عرف به بني ال�سعراء.
يقول يف مقابلة له مع جريدة الأهرام، حينما �سئل ملاذا مل يحقق اإل كتابا 
لالأ�ستاذ  قدمي  و�سديق  تلميذ  لأين  بالتحقيق  اهتممت   " فاأجاب:  واح��دا، 
حممود �ساكر وكان يحثني دائما علي ترك الرتجمة وال�ستغال بالتحقيق ولدي 
جمموعة نادرة من املخطوطات مل تن�سر حتى الآن منها الن�سو�ض ل�ساعد 
البغدادي واأخري لبن اخلطيب وابن حامت الأندل�سي لكنها حتتاج اإيل �سحة 
وقوة فقدت منها الكثري. ولكني وقفت علي كتاب حدائق الأزاهر يف م�ستح�سن 
عام  املتوفى  الغرناطي  عا�سم  لبن  والنوادر  والأمثال  وامل�سحكات  الأجوبة 
1426 م، قبل �سقوط غرناطة وهو يحمل اآخر فتيل للثقافة الغرناطية وقمت 
الكتب، وحاولت من  بدار  اأخري  ن�سرته مرة  ثم  بتحقيقه وطبعه يف بريوت، 
تاأثريا هائال يف  اأي�سا تراثًا واأن لهذا الكتاب  اأن لالأندل�سيني  اأبني  اأن  خالله 
رّ�ر هذا الكتاب يف  الأدب الإ�سباين وكتبت له مقدمة مطولة اأو�سح فيها كيف اأث�

اإ�سبانيا ويف اأمريكا الالتينية".

العربية. وهو ع�سو حمكم يف  والبالد  ح�سل على جوائز عدة من م�سر 
كثري من اللجان واملوؤمترات يف داخل م�سر وخارجها. اختري ع�سوًا يف جممع 
اللغة العربية بالقاهرة عام 2012. تويف رحمه اهلل تعاىل عن عمر يناهز 69 

عاما يف 16 دي�سمرب 2014.
من موؤلفاته يف مكتبة املركز:

املقارن. الأدب  	•
نقد. و  اأدب  	•

الكاملة. ال�سعرية  الأعمال  	•
الأندل�سي. العا�سق  اأغاين  	•

همام. اأبو   : ال�سعر  حديث  	•
�سيدة. اأجل  من  خامتان  	•

اأندل�سية. م�سرحيات  خم�ض  	•
�سعر.  : املطر  من  اخلوف  	•

نقدية. درا�سات  	•
�سعر.  : النار  زهرة  	•

ال�سعر بني فنون القول املعا�سرة. 	•
الديوان. بعد  ما  �سعراء  	•

ترجمة. و  درا�سة   : لوقانور  القونت  	•
والأمثال  واحلكم  وامل�سحكات  الأجوبة  م�ستح�سن  يف  الأزاه��ر  حدائق  	•

واحلكايات والنوادر.
املقارن. الأدب  يف  درا�سات  اإ�سبانية:  حكايات  يف  عربية  تاأثريات  	•

توقيع  كتابا عليها  املركز �سمت 14  اأن مكتبة  اأي�سا  بالذكر  ومن اجلدير 
الكبري  املحقق  اإىل  اأكرثها  اأه��دى  وق��د  احلليم  عبد  اللطيف  عبد  ال�ساعر 
و�سعيد  �سامي خ�سبة،  امل�سرحي  الناقد  اإىل  اإهداء  ومنها  الطناحي،  حممود 

الد�سوقي، ونبيلة اإبراهيم.

 ثالثية غرناطة تودع 
رضوى عاشور

ق�سم  م��ن  وتخرجت   ،1946 ع��ام  القاهرة  يف  عا�سور  ر���س��وى  ول��دت 
على  ح�سلت   .1967 عام  القاهرة  جامعة  الآداب  بكلية  الإجنليزية  اللغة 
من   1972 ع��ام  امل��ق��ارن  الأدب  يف  املاج�ستري 
الدكتوراه  على  ح�سلت  ث��م  نف�سها،  اجلامعة 
جامعة  م��ن  الأم��ري��ك��ي  الإف��ري��ق��ي  الأدب  يف 

ما�سا�سو�ست�ض بالوليات املتحدة عام 1975.
وهي كاتبة واأ�ستاذة جامعية، يتوزع اإنتاجها بني 
الرواية والق�سة الق�سرية والنقد الأدبي والثقايف.

اأ�ستاذ بكلية الآداب يف  �سغلت ر�سوى وظيفة 
جامعة عني �سم�ض، وهي الرئي�ض الأ�سبق لق�سم 
اللغة الإجنليزية واآدابها. وانتخبت مقررة اللجنة 
العلمية الدائمة لرتقية اأ�ساتذة اللغة الإجنليزية 
واآدابها يف اأق�سام اللغة الإجنليزية واآدابها يف اجلامعات امل�سرية )2001-

2008(.  اأ�سرفت على ع�سرات الر�سائل اجلامعية املقدمة لنيل املاج�ستري 
�مت ع�سرات الأبحاث املقدمة للح�سول على درجتي اأ�ستاذ  والدكتوراه، وق�يرّ

واأ�ستاذ م�ساعد.
ت�حُ�رجمت بع�ض رواياتها وق�س�سها الق�سرية اإىل الإجنليزية والإ�سبانية 

والإيطالية والإندوني�سية.
حا�سرت و�ساركت يف موؤمترات يف عدد من اجلامعات واملحافل الثقافية 
مثل جامعة هارفارد ومركز كينيدي للفنون يف الوليات املتحدة، وجامعة 
كمربيدج ومعر�ض لندن للكتاب يف بريطانيا، ويف معهد العامل العربي يف 
باري�ض، واملكتبة املركزية يف لهاي ومعر�ض فرانكفورت للكتاب يف اأملانيا. 

ويف اإيطاليا واإ�سبانيا و�سوي�سرا والهند وغريها. 
نالت عدة جوائز من م�سر وخارجها، منها جائزة ق�سطنطني كفافي�ض 
الدولية لالأدب يف اليونان 2007، وجائزة �سلطان العوي�ض للرواية والق�سة 

من الإمارات 2012.
توفيت رحمها اهلل تعاىل يف 30 نوفمرب2014.

من موؤلفاتها يف مكتبة املركز:
النتفا�سة بني الإعالم الر�سمي وال�ستجابة ال�سعبية، )ت�سجيل فيديو(.  -

الطريق اإىل اخليمة الأخرى : درا�سة يف اأعمال غ�سان كنفاين.  -
ثالثية غرناطة : 1، غرناطة 2، مرمية 3، الرحيل : رواية.  -

اأطياف.  -
التابع ينه�ض : "الرواية" يف   -

غرب اأفريقيا.
قطعة من اأوروبا.  -

الطنطورية : رواية.  -
�سراج.  -
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الحتاد ورئي�ض الدولة، ب�سحن همم املواطنني من اأجل بناء الوطن 
والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية  املجالت  كافة  يف  وخدمته 

ملواكبة ركب التطور والرقي.
واأ�سدر �سموه يف العيد الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
مر�سومًا احتاديًا بتعيني �ساحب ال�سمو ال�سيخ مكتوم بن را�سد اآل 
ويعد  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  وزراء  رئي�سًا ملجل�ض  مكتوم 
هذا املجل�ض اأول جمل�ض وزاري يقام يف الدولة، ويجمع عددًا من 
والتي  وال�سناعة  والقت�ساد  املالية  ك��وزارة  املختلفة  ال���وزارات 
تراأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم، ووزارة 
الداخلية التي تراأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ مبارك بن حممد اآل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تراأ�سها  التي  الدفاع  ووزارة  نهيان، 
اآل مكتوم،  بن را�سد 
اخل��ارج��ي��ة،  ووزارة 
ال�����س��ح��ة،  ووزارة 
املوا�سالت،  ووزارة 
الإع������الم،  ووزارة 
ال���ع���م���ل  ووزارة 
وال�����������������������س�����������وؤون 
ووزارة  الجتماعية، 
ووزارة  ال�����ع�����دل، 
ووزارة  ال�����دول�����ة، 
وغريها  التخطيط، 
التي  ال�����وزارات  م��ن 
يف  البناءة  اليد  لها 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
وت���ن���ظ���ي���م احل���ي���اة 

لأبناء الوطن.
ي������ع������د احت���������اد 
الإم���������ارات ال�����س��ب��ع 
اأم����ن����ي����ة حت��ق��ق��ت، 
�ساحب  ق���ال  ه��ك��ذا 
ال�سيخ حممد  ال�سمو 
مكتوم  اآل  را�سد  بن 
فالحتاد حلم حتقق 
ال��واق��ع،  اأر����ض  على 
وك�������ان وم������ا ي����زال 
من  للجميع  ف��رح��ة 

حكام و�سعب.
قوة،  الحت��اد  اإن   
واأبنائه،  للوطن  قوة 
يعي�ض  من  لكل  وق��وة 
على اأر���ض الحت��اد، 
وق���وة ت��دع��م ال���دول 
اإنها  حيث  ال�سقيقة 
الهدف  يف  ت�سرتك 
وامل���������س����ري، ه��ك��ذا 
املعلم،  الأب،  علمنا 
الإن�������س���ان ���س��اح��ب 

ال�سمو ال�سيخ زايد "طيب اهلل ثراه".
�����������������������������������������������������������������������������������������

املرجع: اأخبار دبي العدد 43 ال�سادر �سنة 1973م.
عائ�شة علي بالقيزي - ق�شم الثقافة الوطنية

من ذاكرة أخبار دبي 1973 ..
دولة اإلمارات العربية المتحدة  في عيدها الثاني

يت�شاءل قارئ هذه املقالة ملاذا الإمارات يف عيدها الثاين ولي�س الأول؟!
ياأتي اجلواب يف اأن هذا العيد كان اأكرث �شعة ورحابة،  ويتميز باأحداث 
بني  م�شرتك  تاريخي  بيان  اأول  اأطلق  ففيه  قوة،  الحتاد  زادت  تاريخية 
فيه  وجرى  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  لقيام  ال�شبع  الإمارات  حكام 
الوفود  اإر�شال  على  ن�س  الذي  الإم��ارات  لدولة  د�شتور  اأول  توقيع  اأي�شًا 
ودعمه،  الحتاد  اأه��داف  �شرح  اأجل  من  والعاملية  العربية  الدول  لزيارة 
واإن�شاء  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  حكومة  ت�شكيل  على  ن�س  كما 

اأجهزتها من اأجل خدمة ال�شعب والوطن.
موؤ�س�ض  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قام  املبارك  اليوم  هذا  ويف 

من ذاكرة أخبار دبي



اأ�شرة  اإىل  ولد فوؤاد �شليم احلجازي بالقاهرة يف الرابع من �شهر مايو �شنة 1875م. وهو ينتمي 
حكمت مملكة القبارديني ب�شمال القوقاز مدة تزيد على األف عام. 

منها  وح�سل  الفرير  مبدر�سة  التحق  الطوق  عن  �سب  وملا 
الأمريية،  التحق مبدر�سة احلقوق  ثم  البكالوريا،  �سهادة  على 
اإجازة  ومنها انتقل اإىل مدر�سة احلقوق الفرن�سية، ونال منها 

احلقوق من جامعة باري�ض �سنة 1896م.

وهناك  تركيا،  لزيارة  والده  ا�سطحبه   1898 عام  وخالل 
والده  على  اأنعم  كما  البكوية،  برتبة  ال�سلطان  عليه  اأنعم 
قادة  اأحد  ابنة  تزوج  م�سر  اإىل  ح�سوره  وبعد  بالبا�سوية، 

امل�سري.  اجلي�ض 

والبطل امل�سري م�سطفى  للمنا�سل  وكان �سديقًا �سخ�سيًّا 
بينهما  وكانت  الوطني،  احلزب  اإن�ساء  يف  معه  فاأ�سهم  كامل، 
من  تاريخية  )ر�سائل  بعنوان  كتاب  يف  معت  جحُ متبادلة  ر�سائل 
لها وجمعها  �سليم احلجازي(، قدم  فوؤاد  اإىل  م�سطفى كامل 
النه�سة  بدار  القاهرة،  يف  ون�سرها  دنيا،  حافظ  العزيز  عبد 
م�سطفى  ال�ساب  الزعيم  مات  وملا  1969م.  �سنة  العربية، 
ع�سر  ثمانية  من  ق�سيدة  يف  ا  حارًّ رثاء  بك  فوؤاد  رثاه  كامل، 

بيتًا قال يف مطلعها : 
اأاأرثــــيــــك اأم اأرثـــــي احلــقــيــقــة واجلـــدا

والهدى؟! الف�شيلة  اأبكي  اأم  واأبكيك 
ثم ختمها بقوله :

ــة ــمـــ ـــ ــرحـــ بـــ الـــــكـــــرمي  اهلل  ـــمـــدك  تـــغــــ
ــدا     ـــ واأبــــقــــى لـــك الـــتـــاريـــخ ذكــــــراً خمــلَّ
وظل فوؤاد بك مكر�سا وقته خلدمة مبادئ الزعيم الراحل، 
الوطني،  احلزب  قانون  لتنقيح  املنتخبني  الأع�ساء  اأحد  وكان 

كما كان اأي�سًا اأول �سكرتري له، وع�سوا يف جلنته الإدارية.

الوطنيني،  على  ال�سغط  وكرث  مب�سر  الأحوال  �ساءت  وملا 
وهرب حممد فريد اإىل تركيا، وكان هذا يف عهد عبا�ض حلمي، 
انتقل هو اأي�سًا اإىل تركيا، وهناك اأعطته تركيا عدة منا�سب؛ 
كان  العالية  ولثقافته  اللغات  من  الكثري  يجيد  كان  لأنه  وذلك 
لرتكيا  ا  عامًّ قن�ساًل  فعني  اأنف�سهم،  الأتراك  على  الأولوية  له 

يف مدينة �سالنيك، ثم عني �سفريًا لرتكيا يف �سوي�سرا.

ويف عام 1915 بعد ف�سل الإجنليز يف الدردنيل، واإخفاقهم 
يف اإخراج تركيا من احلرب، اجته الإجنليز اإىل فوؤاد �سليم يف 
تركيا،  يف  الأعظم  بال�سدر  الت�سال  عليه  يعر�سون  �سوي�سرا 
وملا رف�ض عر�ست عليه مبلغ )ثالثة ماليني جنيه( كهدية له، 
الأعظم  لل�سدر  ويعطي  ي�ساء،  ما  لنف�سه  املبلغ  ياأخذ من هذا 
للثورة  العربية  البالد  زعماء  على  منه  جانبًا  ويوزع  يريد،  ما 
اأعداء  من  يقبل  اأن  له  اأبت  الوطنية  تربيته  ولكن  تركيا،  على 
اأمالكه  بالده هذه الر�سوة ال�سخمة، فرد الإجنليز مب�سادرة 

يف م�سر واحلكم عليه بالإعدام! 

تركيا  خ�سرت  حتى  من�سبه  يف  وظل  بهذا  فوؤاد  يبال  ومل 
اأن  تقبل  ومل  اإجنلرتا،  مع  ال�سلح  عن  احلديث  وبداأ  احلرب، 
اأن  تركيا  فا�سطرت  الر�سمي،  تركيا  �سليم مندوب  فوؤاد  يكون 
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توعز اإليه بال�ستقالة، فخرج فوؤاد �سليم من من�سبه يف اأواخر 
عام 1918، وعا�ض يف �سوي�سرا.

وعاد مل�سر عام 1922 بعد اإعالن ت�سريح برجوع امل�سريني 
املبعدين يف اخلارج، ولكن هذا القرار مل ينطبق عليه وتو�سط 
له  �سرح  واأخريا  با�سا  يكن  وعديل  العراق،  ملك  في�سل  له 

بالعودة، ورد اأمالكه اإليه. 

مقيما يف  وظل  بالبا�ساوية،  عليه  اأنعم  فوؤاد  امللك  ويف عهد 
اإىل �سوي�سرا لعر�ض نف�سه  ، ثم ذهب  م�سر حتى �سنة 1939 
على الأطباء. وبعد ب�سعة �سهور قامت احلرب العاملية الثانية، 

فمكث يف �سوي�سرا حتى وافته املنية عام 1941م.

مكتبة فوؤاد �شليم احلجازي:
وعدد  �سليم احلجازي،  لفوؤاد  اخلا�سة  املكتبة  املركز  ي�سم 
 )1360( وحوايل  مادة،   )1051( حوايل  بها  امل�سجلة  املواد 
ن�سر  تاريخ  اأقدم  يرجع  نادرة،  عربية  كتب  جميعها  ن�سخة 
النبي  داود:  )زبور  بعنوان  كتاب  وهو  1826م،  عام  اإىل  بها 

وامللك(. 
املقد�ض  ال��ك��ت��اب  اإىل  الطالبني  )م��ر���س��د  ب��ع��ن��وان  وك��ت��اب 
كني�سة  جممع  مطبعة  يف  1840م.  �سنة  املن�سور  ال��ث��م��ني، 

فاليتا(. الأ�سقفية،  الإنكليز 
لل�سهارنفوري،  الأف���الك/  ت�سريح  )ب��اب  بعنوان  وك��ت��اب 
اللكهوية،  املطبعة اجلعفرية  اأعظم، طبع يف  بن  اهلل  ع�سمت 

�سنة 1848م(.
الكتب  ومعظم 
ع���رب���ي���ة ن������ادرة، 
يرجع اأحدثها اإىل 

عام 1941م. 
املكتبة  وت�����س��م 
اأك����رث من  اأي�����س��ا 
باللغة  كتاب   400
القدمية  العثمانية 
احل������روف  ذات 

العربية.

املراجع : 
قدم   / احلجازي  �سليم  فوؤاد  اإىل  كامل  م�سطفى  من  تاريخية  ر�سائل 
لها وجمعها عبد العزيز حافظ دنيا. - القاهرة: دار النه�سة العربية، 

1969م

كتاب نفحة الأدب باللغة العثمانية القدمية
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عبد احلليم من�شور حممد
ق�شم املكتبات 
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احل��ج��ازي  ف���وؤاد  مكتبة  يف  ال��ق��دمي��ة  الكتب  م��ن 
ويت�سمن  بالهداية  امل�سمى  البداية  �سرح  ك��ت��اب: 

مقدمة م�سماة مبذيلة الدراية ملقدمة الهداية 

احل�سن  اأب��و  الدين  برهان  املرغيناين،   : املوؤلف 
اأبي بكر الفرغاين، 1197-1135 / 530- علي بن 

.593

1293ه���  الهند،  ؛  امل�سطفائي  املطبع   : النا�شر 
]1876[م طباعة حجرية. 

الإ�سالمية  الفقهية  املذاهب   : الكتاب  مو�شوع 
)ال�سنية( - املذهب احلنفي.



استراحة

)Booker Prize( جائزة البوكر

عالقة اللغة بالعلوم األخرى

الإن�ساين، وهناك  الفكر  تاريخ تطور  اللغة و�سيلة ل غنى عنها لفهم 
الإن�سانية  العلوم  ومنها  املختلفة،  املعرفة  بفروع  اللغة  تربط  عالقات 
ا اأدى  والطبيعية، والفنون باأنواعها؛ لذا اأ�سبحت اللغة نهًجا علمًيا، ممَّ
اإىل ظهور م�سطلحات علمية فمثاًل م�سطلح هند�سة اللغات هو م�سطلح 
اللغة من  اأقامتها  التي  العالقة  وهي  بالهند�سة،  اللغة  مكون من عالقة 
التاريخية،  اللغويات  م�سطلح  وكذلك  املعلومات،  تكنولوجيا  خ��الل 
لبقية  بالن�سبة  اللغوية، وهكذا  بالدرا�سات  التاريخ  ربط  وهو عبارة عن 
امل�سطلحات نحو: لغويات اجتماعية، لغويات نف�سية، ل�سانيات حا�سوبية، 

ل�سانيات ع�سبية، علم طبيعة الأ�سوات....اإلخ.
وتاأ�سي�ًسا ملا ورد، فاإن اللغة لها عالقة مبجموعة من املعارف؛ اإذ حينما 
نربط هذه املعارف باللغة، فاإننا نح�سل على مزيج بني علم اللغة وبقية 

العلوم.
اإذن، هن���اك عالق���ة تاأثري وتاأثر ب���ني اللغة وبقية املع���ارف الإن�سانية؛ 

وذل���ك لوج���ود ثالثة جم���الت خمتلف���ة اأ�سهم���ت يف تطوي���ر الدرا�سات 
اللغوية، هي:

1- الهند�سة.
2- الل�سانيات احلا�سوبية.

3- النظرية املعرفية.
مو�سوعه  علم  وه��و  التطبيقي،  اللغة  علم  بحث  جم��الت  تعد  وه��ي 
اللغة يف جميع جمالت احلياة، ولدى اأي جمتمع مدين؛ حيث يدخل يف 
جمالت الرتجمة الآلية والتوا�سل وتدري�ض اللغات وال�سطرابات اللغوية 

والإعالم واللهجات والربجمة اللغوية الع�سبية وغريها.
بتعليم  يتعلق  الأم��ر  هذا  اأن  جند  اللغات،  تدري�ض  اإىل  اأتينا  ما  واإذا 
Linguis� )اللغات الثانية، علمًا باأننا منيز بني مفهوم الكت�ساب اللغوي 
tics Acguisition( ومفهوم التعلم اللغوي )Linguistic Learning(؛ 
اللغة الأوىل )الأم(، وحتقيقها فعليًا،  فالكت�ساب اللغوي يعني اكت�ساب 
يف حني اأن التعلم يق�سد به تعليم اللغة الثانية، ومن هذا املنطلق يرتبط 
الكت�ساب بالقدرة اللغوية لدى املتكلم، يف حني اأن التعلم يرتبط بالإجناز 

اللغوي اإىل جانب كبري منه.
وعليه، فتوجد هناك نقطة التقاء بني اللغة وفروع املعرفة، مما اأدى 
اإىل التعاون املتبادل بينهما؛ حيث ن�ساأت فروع معرفية حديثة نتيجة هذا 
يكفيه  الذى  بالقدر  اهتمامه  زواي��ا  على  يركز  علم  كل  واأخ��ذ  اللتقاء، 
باملنهجية  يتميز  حيث   حليفه؛  التقدم  يكون  ث��مَّ  وم��ن  اللغة،  ه��ذه  من 

واملو�سوعية وال�سمول.
د. فاطمة نا�شر املخيني
ق�شم الدرا�شات والن�شر

كانت  حيث  ماكنويل؛  بوكر  ا�سم  حتت   1968 �سنة  اجلائزة  تاأ�س�ست 
�سركة بوكر ماكنويل هي التي ترعاها. ويف عام 2002 انتقلت اإدارتها اإىل 
الراعي اجلديد جمموعة مان ال�ستثمارية، فاأ�سبح ا�سم اجلائزة جائزة 

مان بوكر، وتعرف اخت�سارًا بجائزة بوكر.
باللغة  الروائية  لالأعمال  املخ�س�سة  الأدبية  اجلوائز  اأه��م  من  وهي 
الإجنليزية، ومتنح لأف�سل رواية كتبها مواطن من اململكة املتحدة اأو من 

دول الكومنولث اأو من جمهورية اأيرلندا. 
كانت برني�ض روبنز اأول كاتبة متنح هذه اجلائزة �سنة 1970، لروايتها 

)ع�سو منتخب(.
بوكر  جائزة  هما:  للرواية  عامليتان  جائزتان  ال�"بوكر"  من  تفرعت 
عام  الإفريقي  لالأدب  كاين  جائزة  و   ،1992 عام  تاأ�س�ست  التي  الرو�سية 

.2000
ويف اأبريل 2007 اأطلقت الن�سخة العربية من اجلائزة بعد تعاون وتن�سيق 
للحوار  وايدنفيلد  و"معهد  الإمارات"  و"موؤ�س�سة  بوكر"  "موؤ�س�سة  بني 

الإ�سرتاتيجي".
اجلائزة العاملية للرواية العربية

البوكر  من  العربية  الن�سخة  �سميت 
يقوم  العربية.  للرواية  العاملية  باجلائزة 
جمل�ض الأمناء �سنويًا بتعيني جلنة حتكيم 
اد  نقرّ وه��م  اأ�سخا�ض  خم�سة  من  تتاألف 
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روائع  النا�سرون  م  يقدرّ وخارجه.  العربي  العامل  من  واأكادمييون  وروائيون 
رة لديهم والتي ن�سرت خالل العام ال�سابق. يقراأ اأع�ساء جلنة  الأدب املتوفرّ
حة وقد يزيد عددها على مائة رواية، ويقررون  التحكيم كل الروايات املر�سرّ
بالتوافق قائمة مر�سحني طويلة وقائمة ق�سرية وفائزًا. ومن اأجل �سمان 
نزاهة اجلائزة التامة ل تحُك�سف هويات اأع�ساء جلنة التحكيم حتى موعد 

الإعالن عن القائمة النهائية.
من  كل  ويح�سل  اآذار/م��ار���ض  يف  ظبي  اأب��و  يف  الفائز  اإع��الن  يجري 
باملرتبة  الفائز  ��ا  اأمرّ دولر،  اآلف  ع�سرة  على  النهائيني  ال�سترّة  حني  املر�سرّ
الأوىل فيفوز بخم�سني األف دولر اإ�سافية. ويح�سد الكترّاب اأي�سا زيادًة يف 
اء يف العاملني  اأو�سع من القررّ مبيعات كتبهم واإمكانية الو�سول اإىل جمهور 

العربي والعاملي، ف�سال عن تاأمني ترجمة الكتاب الفائز.

الروايات الفائزة:
عنوان الروايةالبلدالفائزال�شنة
واحة الغروبم�سربهاء طاهر2008
عزازيلم�سريو�سف زيدان2009
ترمي ب�سررال�سعوديةعبده خال2010
القو�ض والفرا�سةاملغربحممد الأ�سعري2011
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