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القيادة الثقافية
كثري منا ال يعي الفرق بني القائد واملدير، ويظن اأنه- ومنذ اللحظة 
اأو  فالرئي�ش  ا.  جدًّ كبري  بينهما  والفرق  قائدًا.  اأ�صبح  الإدارته-  االأوىل 
املدير اإمنا هو من�صب وظيفي ال اأكرث، والقائد هو حمرك جمموعة ما 

الأداء عمل ما يف وقت ما. 
الثقافية،  القيادة  وهي  القيادة،  من  لنوع  نخ�ص�صه  هنا  حديثنا 
اإال  تر�صى  ال  دولة  يف  ونحن  النجاح  مطالب  من  مطلبًا  اأ�صبحت  التي 
كبريًا.  اهتمامًا  الثقايف  اجلانب  تويل  دولة  �صيء،  كل  يف  االأول  باملركز 
لذا فحري بنا اأن يكون كل منا قائدًا ثقافيًّا يف مكتبته اأو مركزه الثقايف 

البحثية.  موؤ�ص�صته  اأو 
اإىل  بحاجة  نعد  مل  االإمارات  دولة  يف  الثقافية  املوؤ�ص�صات  يف  ونحن 
اإىل قادة يعرفون احتياجات دولة تتقدم كل يوم،  مديرين وروؤ�صاء، بل 

وال تقبل بالنمطية والروتني.
كيف اأكون قائداً ثقافيًّا ؟؟!

حتى  املكان  هذا  يف  اأكون  اأن  يل  اختار  اهلل  اأن  اأدرك  اأن  يجب  اأواًل 
اأن  دون  لالأف�صل  التغيري  يف  واأ�صتثمره  ال�صابقون،  بناه  ما  على  اأحافظ 
اأن�صف ن�صفًا ما كان قبلي، وحتى اأ�صحح ما يحتاج للت�صحيح، واأن اأقود 

للنجاح. فريقي 
ثانيًا اأن اأدرك اأننا نعمل معًا فريقًا واحدًا، وال تاأخذين العزة، فاأظن 
اأنني الوحيد القادر على القيام بكل �صيء، فلكل مهمة �صخ�ش ي�صتطيع 
اأداءها بطريقة ناجحة. فالقائد احلقيقي من ي�صعى اإىل اإخراج اأف�صل 
ما عند موظفيه، وال تخلو بيئة عمل من موظفني مبدعني، لهم خربات 

متنوعة، واأفكار قد تغيب عنه. 
دائم  اطالع  على  يكون  اأن  القائد  على  يجب  الثقايف  العمل  ويف 
خط  على  فريقه  ي�صع  واأن  والعامل،  الدولة  يف  الثقافية  احلركة  على 
احلركة  من  جزءًا  منهم  كل  يكون  اأن  فر�صة  ومينحهم  املعرفة،  هذه 
الثقافية. واأن يطور ما لديهم من معرفة ومهارات ومواهب دافعًا اإياهم 
ي�صجعهم  اأن  ذلك  ومن  الثقايف.  امل�صهد  يف  المعة  اأ�صماء  يكونوا  الأن 
والور�ش  املحا�صرات  وتقدمي  املتخ�ص�صة،  الدوريات  يف  الكتابة  على 
والدورات، واالهتمام باالإ�صدارات اجلديدة يف جمالهم، وما يت�صل به 
طريق  عن  حني  كل  معارفهم  جتديد  اإىل  اإ�صافة  اأخرى.  جماالت  من 
االطالع على جتارب املوؤ�ص�صات امل�صابهة، وزيارتها لبناء تعاون حقيقي 

ملمو�ش. 
القائد احلقيقي يرى جناحه يف جناح اجلميع، واإذا اأخطاأ موظف من 
اإدارته، فاإنه ي�صارع اإىل حتمل امل�صوؤولية، وي�صعى  املوظفني الذين حتت 
اللوم  يلقي  اأن  دون  ال�صبل.  واأف�صل  باأحكم  اخلطاأ،  واإ�صالح  للم�صورة 

على املوظف وحده.
الفريق  يحب  اأن  هي  اإليها  ن�صل  اأن  نريد  التي  فالنتيجة  وختامًا، 
واأن  العطاء،  مراحل  اأجمل  اإىل  وي�صلوا  قائدهم،  ويحرتموا  عملهم، 

ي�صبحوا يومًا ما هم القادة!!
�شيخة املطريي

انتقال العلوم الطبية إلى أوربا



جائزة خليفة التربوية

قام �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة رئي�س جمل�س 
اأمناء جائزة خليفة الرتب�ية، بتكرمي ال�شيد جمعة املاجد وت�شليمه درع جائزة خليفة الرتب�ية لف�زه 
يف جمال ال�شخ�شية الرتب�ية االعتبارية يف الدورة الثامنة 2014 – 2015، وذلك يف احلفل الذي اأقيم 
ي�م الثالثاء 14 اإبريل 2015 يف ق�شر االإمارات يف اأب�ظبي، وح�شره معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان، وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان، وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي، ومعايل مرمي بنت حممد خلفان الرومي، وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية، ومعايل 
ح�شني بن اإبراهيم احلمادي، وزير الرتبية والتعليم، ومعايل اأحمد جمعة الزعابي، نائب وزير �ش�ؤون 
مدير  القبي�شي،  اأمل  والدكت�رة  الرئا�شة،  �ش�ؤون  وزارة  عام  اأمني  احلمريي،  حممد  واأحمد  الرئا�شة، 
عام جمل�س اأب�ظبي للتعليم، و�شلطان احلمريي، وكيل وزارة �ش�ؤون الرئا�شة لقطاع اخلدمات امل�شاندة، 
والدكت�ر خالد  الرئا�شة،  �ش�ؤون  وزارة  والبح�ث يف  الدرا�شات  والدكت�ر عبد اهلل مغربي، مدير قطاع 

الكركي.
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التعليم مسؤولية كل فرد
 منصور بن زايد يكرم جمعة الماجد في 

جائزة خليفة التربوية

ياأتي هذا التكرمي تقديرًا جلهود ال�صيد جمعة املاجد يف 
دعم التعليم والثقافة بالدولة، حيث ي�صغل معايل جمعة 
يف  االقت�صادية  ال�صوؤون  جمل�ش  رئي�ش  من�صب  املاجد 
دبي، ورئي�ش مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف دبي، 
وقدم معاليه عددًا من امل�صاهمات الكبرية يف جمال ن�صر 
الثقافة وحفظ الرتاث واملخطوطات، واملبادرات الكرمية 
يف اإن�صاء الكليات واملدار�ش االأهلية واجلمعيات اخلريية 
والعاملي،  العربي  دوره  جانب  اإىل  االإم����ارات،  دول��ة  يف 
العربي  العامل  الفاعلة يف  اللجان  فهو ع�صو يف عدد من 
واللجنة  ب��ريوت،  يف  العربي  الفكر  كموؤ�ص�صة  وال���دويل، 
جامعة  يف  االأو�صط  ال�صرق  درا�صات  ملركز  اال�صت�صارية 
والفكر  الثقافة  رج���االت  اأح��د  بذلك  ليكون  ه��ارف��ارد، 

البارزين والفاعلني يف الدولة والوطن العربي.

قال جمعة  االإع��الم  و�صائل  ويف حديثه مع عدد من 
يف  م��وج��ود  ف��رد  ك��ل  م�صوؤولية  التعليم  "اإن  امل��اج��د: 
اجلميع  وعلى  مقيمًا،  اأو  مواطنًا  كان  �صواء  الدولة؛ 
امل�صاهمة يف ذلك، واجلائزة عامل حمفز ومهم للذين 
لديهم عالقة بهذا املجال، وثمة توا�صل مع العديد من 

ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان يكرم جمعة املاجد



جائزة خليفة التربوية
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املكرمون يف اجلائزة

املاجد  اأ�صار  كما  التعليم".  بجودة  لالرتقاء  املدار�ش 
اإىل اأن تكرميه من قبل جمل�ش اأمناء اجلائزة واختياره 
اأف�صل  يعد  العام  هذا  دورة  يف  االعتبارية  ال�صخ�صية 
بالتعليم،  معنية  اجل��ائ��زة  الأن  عليه؛  ح�صل  تكرمي 
ارتقاء  �صبب  الأن��ه  التعليم؛  اإىل  حاجة  يف  والب�صرية 

وتقدم االإن�صانية.

وتقدم املاجد بال�صكر اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
ابن زايد اآل نهيان، رئي�ش الدولة حفظه اهلل، على هذه 
اجلائزة املتخ�ص�صة، واهتمام �صموه بالعلم والعاملني 
بال�صكر  تقدم  كما  والعربي،  املحلي  امل�صتويني  على  به 
اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 
رعاه اهلل، واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�صلحة، واإىل �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، على 
االهتمام املتزايد بالعلم، ودعمهم لل�صباب واالأجيال؛ 
اأو العاملني  اأو اخلريجني  �صواء على مقاعد الدرا�صة 
هذه  وتخ�صي�ش  مكوناته،  بكافة  التعليم  جمال  يف 
اجلوائز والتكرمي لهذه ال�صريحة املهمة يف االإمارات 

وعلى م�صتوى الوطن العربي.

التي ح�صل  بهذه اجلائزة  اعتزازه  اأعرب عن  كما 
عليها، خا�صة واأنها حتمل ا�صم �صخ�صية عزيزة على 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صم  وهي  قلوبنا، 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل، ومتعه مبوفور 

ال�صحة والعافية.



الدورات الكبرى
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رعى �شعادة جمعة املاجد رئي�س املركز حفل تخريج 50 متدربًا ومتدربة يف الدورة التاأهيلية ال�شاد�شة 
يف حتقيق املخط�طات، والتي ا�شتمرت ملدة اأ�شب�عني، وانطلقت يف 28 مار�س ، وُختمت يف 9 اإبريل 2015.

جمعة الماجد يرعى تخريج 50 متدربًا في دورة 
تحقيق المخطوطات

املتدربني  املاجد  جمعة  �صعادة  دعا  اخلتام  حفل  يف  كلمته  ويف 
اإىل حمل هذه امل�صوؤولية،  م�صوؤولية احلفاظ على الرتاث االإن�صاين، 
وتو�صيلها اإىل موؤ�ص�صاتهم التي يعملون بها، وذكر اأن هناك الكثري 
من املخطوطات تنتظر من يفهر�صها، ويخرجها من الظلمات اإىل 
م�صوؤولية  وهذه  والغرب،  ال�صرق  يف  الباحثني  بها  ف  ويعرِّ النور، 
اجلميع ولي�ش م�صوؤولية فرد، اأو موؤ�ص�صة واحدة. كما اأ�صار اإىل اأن 
ت�صكو من عدم فهر�صة  العامل  الكثري من مكتبات املخطوطات يف 
من  ميلكه  م��ا  يعرف  ال  البع�ش  اأن  ل��درج��ة  لديها  املخطوطات 
مب�صروع  حاليًّا  يقوم  املاجد  جمعة  مركز  اإن   : وقال  املخطوطات. 

التي  املخطوطات  لفهر�صة  م��ايل،  جمهورية  يف  متبكتو،  يف  كبري 
لديهم. واأ�صار اأي�صا اإىل اأهمية دور املراأة يف هذا املجال، فحينما 
العاملني يف  اأن غالبية  زار تركمان�صتان قبل ع�صر �صنوات، الحظ 
بالكتاب  امل��راأة  اهتمام  على  دليل  وهذا  الن�صاء،  من  املخطوطات 

وباملخطوط!
امل�صت�صار  الكايف،  عبد  عمر  الدكتور  اخلتام  حفل  ح�صر  وقد 
الثقايف جلمعة املاجد، وقال يف كلمته: اإن الفكر االإن�صاين لي�ش ملكا 
الأحد بعينه، وال هو حكر على اأحد. وقال اأي�صا: اإن العامل بحاجة 
والعمل  التعاون  اإىل  تدعو  التي  االإ�صالمية  القيم  منظومة  اإىل 

د. عز الدين بن زغيبة املتدربون خالل اجلانب العملي من الدورة

جمعة املاجد ود. عمر عبد الكايف يتو�صطان اخلريجني
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الدورات الكبرى

ال��دورات  ه��ذه  تقدمي  يف  املركز  ب��دور  واأ���ص��اد  الب�صرية.  مل�صلحة 
النافعة، و�صكر للمتدربني ح�صورهم واهتمامهم بهذا العلم، علم 

حتقيق املخطوطات الذي ما زال اأمامه الكثري ليخرجه للنا�ش.
جمال  يف  املخت�صني  من  نخبة  العام  ه��ذا  ال��دورة  ا�صت�صافت 
حتقيق املخطوطات والعلوم املتعلقة بها، حيث بداأ د. عز الدين بن 
زغيبة، امل�صرف العلمي على الدورة بلمحة تاريخية عن املخطوطات 
العربية، ثم حتدث عن املناهج املتبعة يف حتقيق املخطوطات، واأما 
فقد  باملركز،  املخطوطات  ق�صم  من  بهادر،  اهلل  �صهاب  االأ�صتاذ 
الن�صخ  جمع  وكيفية  وت�صنيفها،  املخطوطات  فهر�صة  عن  حتدث 
ومقابلتها. وقد ا�صت�صافت الدورة هذا العام االأ�صتاذ الدكتور عبد 
ال�صتار احللوجي، من جامعة القاهرة، احلا�صل على جائزة امللك 
في�صل العاملية عن كتابه )املخطوط العربي(. وقد تناول احللوجي 
والتعامل  االأقوال،  الن�ش وتخريج  ، منها: �صبط  عدة مو�صوعات 
و�صع  وطريقة  املخطوطات،  يف  ال���واردة  وال��رم��وز  احلوا�صي  مع 
عمله.  يف  املحقق  يواجهها  اأن  ميكن  التي  وامل�صكالت  الفهار�ش، 
تخريج  عن  ال�صارقة،  جامعة  من  دخ��ان،  العزيز  عبد  د.  وحتدث 
رئي�صة  املطريي،  �صيخة  االأ�صتاذة  وحتدثت  احلديثية.  الن�صو�ش 
ال�صعرية  الن�صو�ش  حتقيق  عن  باملركز،  الوطنية  الثقافة  ق�صم 
التدريب  بداأ  قدمت  التي  املحا�صرات  جمموعة  وبعد  وتخريجها. 
العملي على مناذج من املخطوطات قام امل�صاركون بن�صخها والعمل 

على توثيق الكتاب وموؤلفه، وتخريج االأقوال والن�صو�ش.
قال  ال���دورة  عن  انطباعهم  عن  امل�صاركني  لبع�ش  ���ص��وؤال  ويف 
اأحمد ال�صلمان، مدير اإدارة البحوث والدرا�صات يف مركز ال�صارقة 
للوثائق والبحوث: "تاأتي هذه الدورة يف زمن يتجه العامل فيه اإىل 

النظر  دون  املعلومات  مع  الذكي  والتعامل  االإل��ك��رتوين  التحول 
الإرث العامل العربي يف نه�صته ال�صاملة املحفوظ بني دفتي الكتب 
من  وال��رتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  يقدمه  وما  التاريخية، 
جهد وعناء ُيَثّمن وُيقدر. وقد حوت الدورة جمموعة من العناوين 
املهمة واملحا�صرين البارزين، وا�صتفدنا منهم الكثري يف التعرف 
اإىل علم حتقيق املخطوطات". وقالت الدكتورة عائ�صة املرزوقي، 
لنا يف  كبرية  اإ�صافة  ال��دورة  هذه  "كانت  االإم���ارات:  من جامعة 
الطريقة  على  تعرفنا  حيث  الكثري،  عنه  نعلم  نكن  مل  جم��ال 
الدقيقة لتحقيق املخطوطات، وتخريج ن�صو�ش الكتب القدمية".

ومن اجلدير بالذكر اأن دورة هذا العام متيزت مب�صاركة وا�صعة 
�صارك  اأبوظبي  فمن  االإم��ارات،  دولة  وخارج  داخل  20 جهة  من 
االإم��ارات،  وجامعة  الق�صاء،  دار  يف  الفتوى  اإدارة  من  متدربون 
دب��ي،  م��ن  امل�صاركة  اجل��ه��ات  واأم���ا  اخل��ام�����ش،  حممد  وجامعة 
ال�صوؤون  ودائ��رة  دبي،  وبلدية  دبي،  ل�صرطة  العامة  القيادة  فهي 
االإ�صالمية والعمل اخلريي، وكلية الدرا�صات االإ�صالمية والعربية، 
دارة  ال�صارقة  وم��ن  الكندية،  واجلامعة  املاجد،  جمعة  ومركز 
ومركز  اخلليجية،  للدرا�صات  القا�صمي  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
ال�صارقة للوثائق والبحوث، وجامعة ال�صارقة، ومن اململكة العربية 
�صلطنة  ومن  القرى،  اأم  وجامعة  االإ�صالمية  اجلامعة  ال�صعودية 
عمان وزارة االأوقاف وال�صوؤون الدينية، ووزارة الرتاث والثقافة، 
اجلو  و�صالح  والعلوم،  للثقافة  العايل  قابو�ش  ال�صلطان  ومركز 

العماين، ومن باك�صتان جامعة العلوم االإ�صالمية بنوري تاون.

املطريي �صيخة 

د. عبد العزيز دخان

االأ�صتاذ الدكتور عبد ال�صتار احللوجي

�صهاب اهلل بهادر
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انطلقت ي�م االثنني 25 ماي� 2015 دورة االأر�شفة االإلكرتونية الذكية الثالثة يف املركز، والتي امتدت اإىل 28 
ماي�، مب�شاركة 30 متدربا ومتدربة. نظمت الدورة هذه ال�شنة حتت �شعار "اإدارة االأر�شيف يف الع�شر الذكي"، حيث 
ا�شتلهمت ذلك من مبادرة احلك�مة الذكية التي اأطلقها �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب رئي�س 
الدولة، رئي�س جمل�س ال�زراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، بهدف ت�فري اخلدمات للجمه�ر حيثما كان�ا على مدار ال�شاعة. 

دورة األرشفة اإللكترونية الذكية

ركز االأ�صتاذ اأحمد عثمان اأحمد، خبري االأر�صفة االإلكرتونية، وع�صو 
املجل�ش الدويل لالأر�صيف ICA، يف هذه الدورة على اإك�صاب امل�صاركني 
التقليدي  االأر�صيف  واإدارة  حلفظ  ال�صليمة   العلمية  واملعايري   االأ�ص�ش 
االأر�صفة  اإىل  التقليدي  االأر�صيف  من  التحول  وكيفية  واالإل��ك��رتوين، 
االأر�صيف.  الذكية يف  التطبيقات احلديثة  والتدريب على   ، االإلكرتونية 
ويف اجلانب العملي جرى توفري العديد من االأجهزة والربجميات الذكية 
امل�صاركون  ليتدرب  املتنوعة،  واملوا�صفات  املتعددة  اال�صتخدامات  ذات 
طبيعة  ح�صب  جهة  كل  تنا�صب  التي  والتخزين  احلفظ  عمليات  على 

عملها. 
واأقيمت هذه الدورة بالتعاون مع عدة جهات، منها: حماكم دبي التي 

علي  اإبراهيم  ال�صيد  قدم  الذكية، حيث  احلكومة  عر�صت جتربتها يف 
احلو�صني، مدير اإدارة التقنية يف حماكم دبي حما�صرة حتدث فيها عن 
جتربة حماكم دبي و�صعيها اإىل التحول من النظام االإلكرتوين اإىل النظام 
�ن املراجعني من تقدمي معامالتهم على مدار ال�صاعة  الذكي الذي مَيكِّ
حيث  املتابعة،  بدقة  النظام  يتميز  كما  االأ�صبوع،  يف  اأيام  �صبعة  خالل 
ا اإىل االإدارة االأعلى يف حال مل حُتول خالل  يجري حتويل الطلبات تلقائيًّ
مبحا�صرة  فتمثلت  االت�صاالت  تنظيم  هيئة  م�صاركة  واأما  معينة.  مدة 
لهيئة  التابع  االأمنية  التوعية  فريق  من  �صفوان،  نوري  املهند�ش  قدمها 
فريق  فيها عن  امل�صتهدف"، حتدث  "اأنت  عنوانها  االت�صاالت،  تنظيم 
اال�صتجابة لطوارئ احلا�صب االآيل، واجلرمية االإلكرتونية كعمل جتاري، 
االإنرتنت،  على  والتهديدات  االإنرتنت،  على  والت�صوق  الهوية،  و�صرقة 

املهند�ش نوري �صفوان من فريق التوعية االأمنية التابع لهيئة تنظيم االت�صاالتاإبراهيم علي احلو�صني مدير اإدارة التقنية يف حماكم دبي

�صورة تذكارية للخريجني والرعاة والداعمني للدورة
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يف  االإن�صان  ليكون  الالزمة  احلماية  توفري  وكيفية  التج�ص�ش،  وبرامج 
للدفاع  اأخ��رى  م�صاركة  هناك  وكانت  االإلكرتونية.  املخاطر  من  ماأمن 
املدين حيث قام املقدم خبري جمعة حممد مبارك، مدير مركز الدفاع 
التوجيهات  عن  فيها  حتدث  حما�صرة  بتقدمي  الكرامة  فرع  يف  املدين 
العامة فيما يخ�ش حفظ الوثائق يف اأح�صن الظروف وحمايتها ل�صمان 
اأمنها و �صالمتها، وحتدث عن االأخطار التي تهدد الوثائق مثل الظروف 

والفي�صانات  واحل��رائ��ق  البيئية 
واحل�صرات والقوار�ش، وركز على 
خطة االأمن وال�صالمة وكيف ميكن 
جتنب هذه االأخطار، واالإجراءات 
اتباعها يف  يجب  التي  ال�صحيحة 
حال وقعت، و�صرورة وجود قوائم 
ف��ح�����ش االأخ���ط���ار وخ�����ص��ائ�����ش 
ال�����ص��الم��ة، وخ���ت���م حم��ا���ص��رت��ه 

بقائمة اأولويات االإنقاذ.
ومن ال�صركات الداعمة للدورة 

التي  للتكنولوجيا  فورفرونت  �صركة 
املا�صحات  ع��ن  عمل  ور���ص��ة  قدمت 

والتطبيقات  وا�صتخداماته،  جهاز  كل  وموا�صفات  واأنواعها  ال�صوئية 
كما  ممكن،  �صكل  باأكرب  االأر�صيف  من  لال�صتفادة  الالزمة  احلديثة 
رقمية  مكتبة  من  املكونة  اإنفو  ميديا  برامج  عبيد  �صاهر  ال�صيد  عر�ش 
ذكية تتعامل مع ال�صور بحيث ميكن البحث عن الن�ش الذي بداخلها، 
واالأنظمة  واالأرف��ف  اخلزائن  عن  عمل  ور�صة  كاردك�ش  �صركة  وقدمت 

احلديثة للحفظ والتخزين.

وختم اليوم االأخري من الدورة مبحا�صرة عنوانها )املدن الذكية(، 
حتدث  العلمي،  والنادي  دبي  جامعة  رئي�ش  الب�صتكي،  عي�صى  للدكتور 
فيها عن تعريف املدن االأذكى، والروؤية االإ�صرتاتيجية ملا بعد البرتول، 
ال�صامل  واالإن��رتن��ت  املعرفة،  على  املبني  ال��ذك��ي  املجتمع  وعنا�صر 

لالأ�صياء.
اأكرث  م�صاركة  بالذكر  اجلدير  ومن 
يف  وخا�صة  حكومية  موؤ�ص�صة   20 من 
اخلارجية  وزارة  منها:  ال��دورة،  هذه 
العني،  وبلدية  اأبوظبي،  يف  االإماراتية 
الع�صكري  والتوثيق  االأر�صيف  ومركز 
اأبوظبي،  يف  امل�صلحة  للقوات  التابع 
واالأمانة العامة لالأوقاف يف ال�صارقة، 
االإ���ص��الم��ي��ة يف  ل��ل��ث��ق��اف��ة  زاي����د  ودار 
الع�صكري  والتاريخ  واملتحف  عجمان، 
يف ال��ف��ج��رية، وحم��اك��م دب����ي، ودائ����رة 
ومركز  دبي،  حلكومة  االإعالمي  واملكتب  بدبي،  االقت�صادية  التنمية 
دعم واتخاذ القرار يف �صرطة دبي، وهيئة الطرق واملوا�صالت، ومركز 
املالية  االأوراق  وهيئة  بدبي،  والت�صويق  ال�صياحة  ودائرة  للوثائق،  دبي 
والعلوم،  الثقافة  ون��دوة  اخلليج،  وجريدة  اليوم،  واالإم��ارات  وال�صلع، 

ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

�صاهر عبيد من �صركة فورفرونت

جانب من امل�صاركني

الدكتور عي�صى الب�صتكي رئي�ش جامعة دبي والنادي العلمي

اأحمد عثمان اأحمد امل�صرف على الدورة

املقدم خبري جمعة حممد مبارك مدير مركز الدفاع املدين يف فرع الكرامة بدبي



دورات وورش

نظم املركز دورة يف االأر�صفة االإلكرتونية ملوظفي املدار�ش االأهلية 
االأر�صفة  خبري  وقدمها  ومتدربة،  متدربًا   20 ح�صرها  اخلريية 
يومني  ملدة  ُعقدت  وقد  عثمان،  اأحمد  االأ�صتاذ  باملركز  االإلكرتونية 

يف الفرتة من 1 – 2 اإبريل 2015م.
املوؤ�ص�صات  م��ع  التعاون  ث��م��رات  م��ن  كثمرة  ال���دورة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
التي  الر�صالة  من  االأمر جزءا  هذا  يعد  والثقافية، حيث  التعليمية 

ي�صعى املركز لتحقيقها. 
بداأ االأ�صتاذ اأحمد عثمان بنبذة تعريفية عن دور الوثائق واأهميتها 
يف التوثيق، واأهمية ن�صر الوعي وثقافة التوثيق، واأ�صا�صيات االأر�صفة 
التقليدية واالإلكرتونية، وكيفية االنتقال من االأر�صيف التقليدي اإىل 

امل�صتخدمة  املادية  االأجهزة  اأه��م  وعر�ش  االإل��ك��رتوين،  االأر�صيف 
من  العديد  وذكر  اإليها،  االأر�صيف  يحتاج  التي  الربجميات  واأه��م 
وقد  االإلكرتونية.   االأر�صفة  جم��ال  يف  والعاملية  املحلية  التجارب 
يف  ت�صاعد  مهمة  بتو�صيات  وخرجوا  ال��دورة  يف  املتدربون  تفاعل 

تي�صري االأعمال االإدارية وحفظ الوثائق بطرق حديثة مرنة.
ويف ختام الدورة قام الدكتور كمال فرحات، املدير العام للمدار�ش 
االأهلية اخلريية، بتكرمي االأ�صتاذ اأحمد عثمان على تقدميه الفاعل 
يف الدورة، و�صلمه �صهادة �صكر وتقدير، و�صكر للمركز اجلهود التي 

يبذلها يف خدمة الثقافة والرتاث.

المركز ينظم دورة في األرشفة اإللكترونية للمدارس األهلية الخيرية

)فرع  واالأوق��اف  االإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
العني( نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ور�صة عمل بعنوان 
 2015 مايو   2 ال�صبت  يوم  قدمها  ال�صخ�صية(،  املاركة  )�صناعة 
الت�صويق  يف  واال�صت�صاري  امل��درب  االأ���ص��د،  حممد  نا�صر  الدكتور 

والعالقات العامة يف قاعة املحا�صرات باملركز.
التوجه  اإن  الور�صة:  هذه  من  الهدف  عن  نا�صر  الدكتور  يقول 
الرقم  كلمات،  ع��دة  يف  يتمثل  الدولة  يف  الر�صيدة  للقيادة  العام 
واحد، االإبداع، الكفاءة، االبتكار. وكل هذا جزء من مفهوم املاركة 
املاركة  مو�صوع  من  الهدف  اإن  حيث  اإليها،  ن�صعى  التي  ال�صخ�صية 
جنوما  ي�صبحوا  اأن  اإىل  وال�صابات  ال�صباب  حتفيز  هو  ال�صخ�صية 
منظومة  خالل  من  وتفوقهم،  باإجنازاتهم  الوطن،  �صماء  يف  تتالأالأ 
التي  والعوائق  وامل�صاكل  الهموم  تعالج  ال�صخ�صية  املاركة  يف  كاملة 
املهارات،  وتنمية  التخطيط  على  وت�صاعدهم  طريقهم،  تعرت�ش 
ورق��ي  لتطور  النجاح  اأ���ص��ا���ش  يعترب  ال��ذي  ال��وط��ن،  ح��ب  وتعميق 
اخلارجي،  املظهر  يف  التميز  تعني  ال  ال�صخ�صية  فاملاركة  البالد. 

واإمنا التميز يف االإجناز.
ال�صخ�صية،  املاركة  يف  وم�صطلحات  مفاهيم  الور�صة  تناولت 
ومراحل  التغيري،  يف  ودورها  ال�صخ�صية،  ماركتك  اكت�صاف  و�صحر 
واملاركة  الذهنية  ال�صورة  وعالقة  ال�صخ�صية،  امل��ارك��ة  انطالق 
النجومية  وقوانني  التنفيذي،  املدير  اأنت  تكون  وكيف  ال�صخ�صية، 

يف املجتمع، ومناذج يف املاركة ال�صخ�صية.

ح�صر الور�صة 59 متدربًا ومتدربة، من جهات عدة، منها: وزارة 
االإ�صالمية، فرع عجمان، غرفة  للثقافة  الرتبية والتعليم، دار زايد 
جتارة و�صناعة ال�صارقة، االأمانة العامة لالأوقاف بال�صارقة، �صرطة 

اأبوظبي  جمل�ش  دب��ي، 
دب��ي  م��ع��ه��د  للتعليم، 
ال���ق�������ص���ائ���ي، ه��ي��ئ��ة 
واملوا�صالت،  الطرق 
ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة 
البيئة  وزارة  والفنون، 

واملياه، وزارة املالية.

ورشة عمل الماركة الشخصية
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ال�صيد اأحمد عثمان يتو�صط املتدربني

الدكتور نا�صر االأ�صد يتو�صط املتدربني

د. كمال فرحات يكرم ال�صيد اأحمد عثمان

اأثناء الور�صة مع اأحد املتدربني



ا�ص���تقبل �ص���عادة جمعة املاجد، رئي�ش مركز جمع���ة املاجد للثقافة 
والرتاث يف مكتبه يوم االأربعاء 10 يونيو 2015 وفدا من االإدارة العامة 
للموؤ�ص�ص���ات العقابية واالإ�صالحية يف دبي برئا�صة العميد علي حممد 
ال�ص���مايل، مدير االإدارة العامة للموؤ�ص�ص���ات العقابية، يرافقه العقيد 
م���روان عبد الك���رمي جلفار، نائب مدي���ر االإدارة العامة للموؤ�ص�ص���ات 
العقابي���ة، وامل���الزم اأول حمم���د عب���د اهلل العبي���ديل، مدي���ر اإدارة 
تعليم وتدريب النزالء بالوكالة، واملالزم اأول علي �ص���يف اهلل �ص���الح 
الظبياين، رئي�ش ق�صم الربامج التعليمية بالوكالة، وح�صر اللقاء من 

املركز االأ�صتاذ عماد �صباح، رئي�ش ق�صم املعاجلة الفنية.
وقد قام العميد ال�ص���مايل بتكرمي �صعادة جمعة املاجد على جهوده 
التي يبذلها يف �صبيل االرتقاء بامل�صتوى الثقايف للمجتمع وعلى التعاون 
القائم بني االإدارة العامة للموؤ�ص�ص���ات العقابية واالإ�ص���الحية ومركز 
جمعة املاجد، كما كّرم العميد االأ�صتاذ عماد �صّباح الذي قام باإعداد 
وتق���دمي دورتني متخ�ص�ص���تني يف جمال املكتب���ات واملعلومات لنزالء 
املوؤ�ص�صات العقابية واالإ�ص���الحية من الذكور واالإناث، يف اأواخر �صهر 
مايو املا�ص���ي، تناول فيها مو�ص���وع  الق���راءة ، واأهميتها، والت�ص���جيع 
عليه���ا، واأهمية اإن�ص���اء املكتبات ال�صخ�ص���ية والغر����ش منها، وكيفية 
تنظيمها، وط���رق تنمية مقتنياتها، واختيار املكان املنا�ص���ب، وكيفية 

املحافظة عليها من االآفات.
وقد اأ�صاد العميد خالل اللقاء بالتعاون املثمر والبناء بني املوؤ�ص�صات 
احلكومي���ة واملوؤ�ص�ص���ات الثقافي���ة يف الدول���ة، وا�ص���تعر�ش اخلدمات 
التعليمي���ة والتدريبية الت���ي تقدمه���ا االإدارة لنزالئها كي متكنهم من 

مواجهة احلياة بعد خروجهم منها. 
ومن جانبه فقد �صكر جمعة املاجد حر�ش االإدارة العامة للموؤ�ص�صات 

زارت املرك���ز ي���وم االأربع���اء 17 يونيو 2015 الدكت���ورة عفاف 
ال�ص���يد، االأم���ني العام ومدير مرك���ز بحوث الرتاث والدرا�ص���ات 

االآ�صيوية يف جامعة الزقازيق مب�صر.

ته���دف الزيارة اإىل مد ج�ص���ور التوا�ص���ل والتع���اون بني مركز 
جمعة املاجد ومركز بحوث الرتاث، كما تهدف اإىل االطالع على 
اأن�ص���طة املركز، واجلهود التي يبذلها يف خدمة الرتاث، وطريقة 
تقدمي اخلدم���ات للباحثني، واالطالع عل���ى مقتنيات املركز من 
املخطوط���ات، ونوادر الكت���ب والدوريات، والر�ص���ائل اجلامعية. 

حيث قامت بزيارة اإىل عدة اأق�صام داخل املركز.

في إطار التعاون الثقافي

العميد علي الشمالي يكرم جمعة الماجد
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تكريم

العميد يكرم جمعة املاجد

العقابية واالإ�ص���الحية على تقدير وتثمني اجله���ود املبذولة يف جمال 
اإجن���اح منظومة التاأهي���ل واالإ�ص���الح، وعلى تفعيل عملية التوا�ص���ل 

املجتمعي مبا ي�صمن تنمية جانب امل�صوؤولية امل�صرتكة.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن االإدارة العام���ة للموؤ�ص�ص���ات العقابي���ة 
واالإ�ص���الحية كان���ت قد د�ص���نت العام املا�ص���ي مبادرة )ن�ص���لكم .. 
لن�ص���كركم( لتكرمي املتعاونني من ال�ص���ركاء اخلارجيني والتي تتجلى 

اآلية تنفيذها يف الو�صول اإىل املكرمني باأماكن عملهم وتكرميهم.

كما قامت الدكتورة عفاف بتكرمي املركز ب�صهادة �صكر تقديرًا 
جلهوده غري امل�ص���بوقة يف دعم الرتاث والتاريخ االآ�ص���يوي. ت�صلم 

التكرمي ال�ص���يد با�ص���ل 
ق�ص���م  م���ن  حمم���د 
العام���ة  العالق���ات 
واالإع���الم، واأعرب عن 
�ص���كره له���ذه االلتفاتة 
الكرمية، وهذا التقدير 
بح���وث  مرك���ز  م���ن 

الرتاث.

العميد يكرم اأ.عماد �صباح

د. عفاف ت�صلم ال�صهادة

شكر من مركز بحوث التراث



�صارك املركز يف معر�ش بانكوك الدويل للكتاب الذي اأقيم يف الفرتة 
من 27 مار�ش اإىل 6 اإبريل 2015م، وذلك �صمن جناح دولة االإمارات، 
�صيف ال�صرف امل�صارك يف املعر�ش الذي يعد اأحد اأكرب معار�ش الكتب 
اإقبااًل  اآ�صيا، وقد �صهد جناح دولة االإم��ارات  يف منطقة جنوب و�صرق 
كبريًا من الزوار وامل�صاركني خالل اليوم االأول لالفتتاح، وزارت االأمرية 
افتتاحها  خالل  تايالند،  مملكة  اأم��رية  �صرييندهورن،  ت�صاكري  مها 
�صلطان  بنت  بدور  ال�صيخة  ا�صتقبالها  يف  وكان  الدولة  جناح  املعر�ش 
االإماراتيني،  النا�صرين  الفخري جلمعية  والرئي�ش  املوؤ�ص�ش  القا�صمي، 
رئي�ش وفد الدولة امل�صارك يف معر�ش بانكوك للكتاب، يرافقها �صيف 

ال�صام�صي، �صفري الدولة لدى مملكة تايالند.

وق����������د م���ث���ل 
امل����������رك����������ز يف 
ه���ذه امل�����ص��ارك��ة 
�صيخة  االأ�صتاذة 
رئي�صة  املطريي، 
ق�����ص��م ال��ث��ق��اف��ة 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة، 
املركز  و���ص��ارك 

ب�����ع�����ر������ش اآخ�������ر 
اإ�صداراته التي بلغت 113 اإ�صدارًا حتى االآن.

احتفل مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث باليوم العاملي لالأر�صيف 
الأوائ��ل  معر�ش  باإقامة  وذل��ك  يونيو،   9 الثالثاء  ي��وم  ���ص��ادف  ال��ذي 
الدوريات التي �صدرت يف دولة االإمارات العربية املتحدة مثل: جريدة 
وجملة   ،1984 �صنة  العني  وجملة   ،1969 �صنة  �صدرت  التي  االحت��اد 
وجملة   ،1977 �صنة  اخليمة  راأ���ش  بلدية  وجملة   ،1970 �صنة  ال�صروق 

غرفة جتارة و�صناعة عجمان �صنة 1983، وجملة القافلة �صنة 1977.
كما اأطلق املركز م�صروع "اأخبار دبي"، وهو م�صروع متخ�ص�ش كان 
املركز قد عمل عليه منذ مدة، يقوم على تك�صيف ورقمنة جملة اأخبار 
دبي التي �صدرت �صنة 1965 كن�صرة، ثم حتولت اإىل جملة �صنة 1968، 
وكانت بداية �صدورها عن املكتبة العامة بدبي، ثم اأ�صبحت ت�صدر عن 

دائرة االإعالم ببلدية دبي.
دورية  "تعد  الوطنية:  الثقافة  ق�صم  رئي�ش  املطريي،  �صيخة  وقالت 
اأخبار دبي اإرثًا ثقافيًا واإعالميًا لدبي ودولة االإمارات العربية املتحدة؛ 
اإذ ا�صتطاعت هذه الدورية اأن تثبت اأهميتها كمرجع اأ�صا�صي يعتمد عليه 
اإعالمية  ظاهرة  وهي  والعاملية،  والعربية  املحلية  االأخبار  يف  الباحث 
مميزة ت�صتحق الدرا�صة واالإ�صادة واالهتمام، وانطالقًا من هذه االأهمية 
اأن�صاأ ق�صم الثقافة الوطنية يف مركز جمعة املاجد نظامًا خا�صًا للبحث 
يف اأعداد الدورية وت�صفحها. و�صيكون النظام نظام بحث داخلي. وقد 
اإطالق  جرى 
امل�����������ص�����روع 
مع  ت���زام���ن���ًا 
العاملي  اليوم 

لالأر�صيف . 
وب������ه������ذه 
امل���ن���ا����ص���ب���ة 
االأ�صتاذ  قال 
عثمان  اأحمد 

لنظام  التقني  وامل�صوؤول  باملركز،  االإلكرتونية  االأر�صفة  خبري  اأحمد، 
املجتمع،  وذاك��رة  االأم��ة  ذاك��رة  االأر�صيف  اإن  دب��ي:  اأخبار  يف  البحث 
املا�صي  مراآة  واالأر�صيف  االإن�صان.  حياة  يف  ا  جدًّ مهم  �صيء  والذاكرة 
باأهمية  الوعي  زي��ادة  من  بد  وال  امل�صتقبل.  وطريق  احلا�صر  ودليل 
ي�صاعد  التوثيق لدى عموم فئات املجتمع، حيث  االأر�صيف ون�صر ثقافة 
والتاريخية،  واالجتماعية  واملعنوية  املادية  احلقوق  حفظ  على  ذلك 

ويوؤدي اإىل احلفاظ على الهوية والثقافة الوطنية للمجتمع.
اأما عائ�صة بالقيزي، امل�صرف العلمي للم�صروع، فقالت: انطالقًا من 
اأهمية توفري امل�صادر واملراجع للباحثني يف تاريخ الدولة قمنا باإن�صاء 
هذا امل�صروع، والذي �صم كل االأخبار واملقاالت واالإعالنات الواردة يف 
اأخبار دبي. و�صتكون هذه القاعدة البحثية اإ�صافة جديدة للباحثني يجد 
فيها الباحث تاريخ الدولة واقت�صادها وق�صاياها االجتماعية وغريها 

الكثري. 
ومن اجلدير بالذكر اأن املعر�ش ا�صتمر حتى 16 يونيو.

معرض بانكوك الدولي للكتاب

بمناسبة اليوم العالمي لألرشيف
مركز جمعة الماجد يطلق مشروع أخبار دبي
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معــارض

م�صاركة املركز يف معر�ش بانكوك

من اأوائل الدوريات يف االإمارات

جانب من املعر�ش
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مشاركة المركز في المؤتمر الدولي الثاني لتعليم العربية

 مؤتمر صاحبة الجاللة 
المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية 2015

ظل  يف  ولغريهم  الأبنائها  العربية  تعليم  ق�صايا  يف  امل��وؤمت��ر  يبحث 
املعطيات املعا�صرة، والرتكيز على االأ�صاليب املجدية يف تعليم املهارات 
اللغوية للطلبة، باالإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء على العامية واأثرها يف تعليم 
مهارة املحادثة للناطقني بغري العربية، ودور املعلم واللغة الثانية )اللغة 
الو�صيطة( يف تعليم اللغة العربية، باالإ�صافة اإىل توظيف التكنولوجيا يف 

تعليمها.
رئي�صة  املخيني،  نا�صر  بنت  فاطمة  الدكتورة  املوؤمتر  يف  املركز  مثل 
�صعبة الدرا�صات والن�صر باملركز.وجاءت م�صاركتها بورقة عمل عنوانها 
)املدخل التكاملي يف تعليم املهارات اللغوية(؛ اأو�صحت فيها دور املدخل 
الفاعلة،  املجاالت  كافة  يف  وترقيته  االإن�صاين  الفكر  تنمية  يف  التكاملي 

وال���ت���ي ب���دوره���ا حت��ق��ق ك��ي��ان 
اإىل  وتطرقت  ووحدتها.  االأم��ة 
ومن  اللغوي.  التخطيط  اأهمية 
الواردة يف البحث  اأهم املحاور 
للمدخل  ال��ن��ظ��ري  االأ����ص���ا����ش 
تعليم  يف  وتوظيفه  التكاملي، 
وم�صوغات  اللغوية،  امل��ه��ارات 

تعليم  يف  ا�صتخدامه 
املهارات اللغوية.

وم��������������ن اأه�����������م 
خرج  التي  التو�صيات 
العمل  امل���وؤمت���ر:  ب��ه��ا 
ع���ل���ى ن�������ص���ر ال��ل��غ��ة 
ال��ع��امل  ال��ع��رب��ي��ة يف 
التخا�صم  وفك  كله، 

امل���ت���وه���م ب���ني ال��ل��غ��ة 
العربية وغريها من اللغات، وو�صل اللغة العربية الف�صيحة ببناتها من 

اللهجات؛ لتكون عونًا يف تعلم الف�صيحة.
ومن اجلدير بالذكر اأن املركز ي�صارك يف هذا املوؤمتر ال�صنوي للمرة 
عنوانها  عمل  بورقة  املا�صي  العام  يف  امل�صاركة  ج��اءت  حيث  الثانية، 

)اإ�صكالية تعليم العربية لغري الناطقني بها(.
و�صارك يف موؤمتر هذا العام نخبة من العلماء واملتخ�ص�صني من �صبع 
العلمية  اأربعني جامعة عاملية وتناولت االأوراق  اأكرث من  ع�صرة دولة من 

حماور مهمة يف جماالتها ُوزعت على �صبع جل�صات علمية.

ناق�ش املوؤمتر721 بحًثا يف 120 ندوة، وحتدث فيه 925 �صخ�صية، وح�صره 
االآالف من 74 دولة، وطبعت االأبحاث يف 12 جملًدا جرى توزيعها يف املوؤمتر.

نا�صر  بنت  فاطمة  الدكتورة  بورقة عمل قدمتها  املركز  م�صاركة  وجاءت 
جمعة  مركز  "م�صاهمة  بعنوان:  والن�صر،  الدرا�صات  �صعبة  رئي�ش  املخيني، 
املاجد للثقافة والرتاث يف خدمة اللغة العربية واإثرائها"، تناولت فيها ن�صاأة 
املركز وروؤيته واالأهداف التي ي�صعى اإىل حتقيقها، وركزت على الدور الذي 

يوؤديه خدمة للغة العربية من خالل العديد من اجلوانب، منها:
اإن�صاء مكتبة ال�صعر املتخ�ص�صة التي ت�صم ما يزيد عن 14 األف عنوان،  	•

منها اأكرث من 530 كتاًبا من نوادر املطبوعات.
املكتبات اخلا�صة؛ حيث ي�صم املركز اأكرث من 90 مكتبة خا�صة، اأن�صاأها  	•
بتعليقات  متميزة  وه��ي  متنوعة،  ب��ل��دان  م��ن  ومفكرون  واأدب���اء  علماء 

اأ���ص��ح��اب��ه��ا ع��ل��ى ه��وام�����ش 
كتبها، ومتميزة باآالف الكتب 
باللغة  املتخ�ص�صة  ال��ن��ادرة 

العربية واآدابها.
فقد  االأ�صلية،  املخطوطات  	•
 18000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  بلغت 
�صعرية  دواوين  من  خمطوط 

نقدية  وم��وؤل��ف��ات 
واأدبية ور�صائل.

وي�صم  الدوريات،  	•
يقارب  م��ا  امل��رك��ز 
يف  دوري���ة  اآالف   7
متنوعة  جم����االت 
خمتلفة،  ول���غ���ات 
العربية  للغة  ك��ان 

ن�����ص��ي��ب  واالأدب 
كبري منها.

وي�صارك  املركز  التي ينظمها  واالأدبية  ال�صعرية  واالأم�صيات  املحا�صرات،  	•
فيها جمهور من طالب املدار�ش واجلامعات.

وعلومها؛  العربية  اللغة  اإىل  كبرًيا  ر�صيًدا  ت�صيف  التي  االإ���ص��دارات،  	•
كتاًبا،   )113( اإىل  )2014م(  �صنة  نهاية  يف  الكتب  ع��دد  و�صل  حيث 
وكذلك جملة اآفاق الثقافة الرتاثية املتخ�ص�صة التي بلغت 89 عدًدا حتى 

منت�صف 2015 ون�صر فيها ما يزيد على األف مقال.
جامعية  ر�صالة  13األ��ف  من  اأكرث  املركز  وي�صم  اجلامعية،  الر�صائل  	 	•

ورقية ورقمية، قد اأجيزت من اأعرق اجلامعات العربية.

اختتم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث م�شاركته يف املوؤمتر الدويل الثاين لتعليم العربية، والذي اأقيم يف مركز 
اللغات باجلامعة الأردنية يف عّمان حتت عنوان: )دور املهارات اللغوية يف تعليم اللغة( يف الفرتة من 21- 23/ 2015/4م.

�شارك املركز يف املوؤمتر الدويل الرابع للغة العربية الذي اأقيم برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، ونظمه املجل�س الدويل للغة العربية بالتعاون مع منظمة 
واحتاد  )الك�شو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  العربية،  اخلليج  لدول  الرتبية  ومكتب   ،)UNESCO(اليون�شكو

اجلامعات العربية خالل الفرتة من 17 - 21 رجب 1436هـ ، املوافق 6- 10 مايو 2015 يف دبي.

ممثل املركز الدكتورة فاطمة

الدكتورة فاطمة املخيني

للم�صاركني �صورة جماعية 

 اأ.د علي عبد اهلل مو�صى املن�صق العام للموؤمتر 
يكرم الدكتورة فاطمة على م�صاركتها يف املوؤمتر

مؤتمر ات اللغة العربية 
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محاضـــرات

 مركز جمعة الماجد 
يبحث انتقال العلوم الطبية إلى أوربا

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ي�م ال�شبت 25 اإبريل 2015 حما�شرة بعن�ان )انتـقال العـل�م الطبيـة 
العربيـة اإىل اأوربـا واأثرها يف اجلامعـات االأوربيـة(، قدمها االأ�شتاذ الدكت�ر في�شل الدب�شي،  اخت�شا�شي اأمرا�س 

وجراحة االأذن واالأنف واحلنجرة وجراحة الراأ�س والعنق، من جامعة حلب، وح�شرها عدد من املهتمني.

محاضرة في التراث الوطني
�صمن االأن�صطة والفعاليات التي يقدمها املركز لطالب املدار�ش، قامت �صيخة املطريي، رئي�صة ق�صم الثقافة الوطنية باملركز، 
بتقدمي حما�صرة بعنوان )الرتاث الوطني( يف مدر�صة االأق�صى يف دبي يوم اخلمي�ش 16 اإبريل 2015م،  ح�صرها 30 طالبا من 

ال�صف الثالث االبتدائي. 
دارت حماورها حول مفهوم الرتاث، واأ�صكال الرتاث املوجودة من حولنا، وكيفية املحافظة على الرتاث.

احلج  دور  عن  باحلديث  حما�صرته  دب�صي  الدكتور  بداأ 
العامل  �صرق  من  العربية  الطبية  العلوم  نقل  يف  واالأ�صفار 
االإ�صالمي اإىل اإ�صبانيا، وذكر طرقا اأخرى النتقال هذه العلوم، 
مثل الفتوحات والقن�صليات االأوربية يف البالد االإ�صالمية. كما 
من  الغربيني  املرتجمني  واأهم  العربية  اللغة  اأهمية  على  نبه 
العرب وامل�صلمني  اأ�صهر االأطباء  اإىل الالتينية، وذكر  العربية 
الذين ُترجمت موؤلفاتهم اإىل الالتينية مثل: ابن �صينا والرازي 
والزهراوي وعلي بن عبا�ش وابن النفي�ش وابن زهر وابن ر�صد 

وحنني بن اإ�صحاق ويوحنا بن ما�صويه. 

العرب  قام  الذين  االإغريق  االأطباء  اأهم  عن  حتدث  كما 
بلغتها  االأ�صلية  ن�صخها  اإن  حيث  وحفظها  موؤلفاتهم  برتجمة 
اأبقراط،  هوؤالء:  اأمثال  ومن  اليوم،  تعرف  تعد  مل  القدمية 

وجالينو�ش، وِدَي�ْصُقوِريُدو�ش.

وركز على دور االأندل�ش يف نقل العل�وم الطبي�ة العربي�ة اإىل 
الغرب، وبني اأن ابن �صينا كان من اأكرث االأطباء تاأثريا يف اأوربا 

حيث ا�صتمر تدري�ش كتابه القانون اأكرث من خم�صة قرون.

عند  العلوم  تاريخ  بيان  اإىل  املحا�صرات  هذه  مثل  وتهدف 
ويف   . به  قاموا  الذي  احل�صاري  والدور  وامل�صلمني،  العرب 
كان  التي  واملداخالت  النقا�ش  باب  فتح  املحا�صرة  نهاية 
جامعة  من  البلوي،  �صالمة  الدكتور  االأ�صتاذ  مداخلة  منها 
واأكد  القيمة،  حما�صرته  على  املحا�صر  �صكر  حيث  ال�صارقة، 

العلوم  من  الكثري  وامل�صلمني يف  للعرب  الدور احل�صاري  على 
اأ�صدره  الذي  املر�صوم  اإىل  اأ�صار  كما  وحده،  الطب  يف  ولي�ش 
القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ال�صارقة،  جامعة  رئي�ش  ال�صارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ش  ع�صو 
الذي ين�ش على اإن�صاء موؤ�ص�صة علمية با�صم موؤ�ص�صة ال�صارقة 
لهذا  ملا  نظرا  وامل�صلمني  العرب  عند  العلوم  لتاريخ  الدولية 

املو�صوع من اأهمية.

ال�صيد جمعة  دب�صي  الدكتور في�صل  التقى  املحا�صرة  وعقب 
يف  ودوره  املركز  ر�صالة  عن  احلديث  وجرى  مكتبه،  يف  املاجد 
حلب،  يف  الوقفية  باملكتبة  املحفوظ  اململوكي  امل�صحف  ترميم 
وحماوالت املركز يف حفظ املخطوطات ال�صريانية املنت�صرة يف 
�صوريا، وجرى احلديث عن املكتبات اخلا�صة املميزة يف حلب 
اأبدى الدكتور دب�صي  مثل مكتبة جورج االأنطاكي وغريها. وقد 

اإعجابه باملركز واجلهد الكبري املبذول فيه خلدمة الرتاث.

جانب من احل�صور
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محاضـــرات

محاضرة آليات كتابة القصة القصيرة
قدم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث حما�شرة بعن�ان )اآليات كتابة الق�شة الق�شرية(، وذلك يف مدر�شة 
ال��شل االإعدادية، قدمتها االأ�شتاذة عائ�شة بالقيزي من ق�شم الثقافة ال�طنية باملركز، �شمن فعاليات اأ�شب�ع 
اللغة العربية الذي تنظمه جماعة اللغة العربية حتت �شعار ب�ح الق�ايف، وقد ح�شر املحا�شرة ع�شرون طالبة 

وعدد من املعلمات الفا�شالت. 

الق�صرية،  الق�صة  كتابة  تقنيات  على  املحا�صرة  ركزت 
وكيفية توظيف عن�صر االإبداع كمحور اأ�صا�صي يف عملية الكتابة 
الق�ص�صية. بداأت االأ�صتاذة عائ�صة مباهية الق�صة الق�صرية 
وهي:  الق�صرية،  الق�صة  كتابة  اآليات  على  وركزت  ون�صاأتها، 
عن�صرًا  م�صيفًة  وال�صخ�صيات،  والزمان،  واملكان  امل�صهد، 
امل�صهد،  و�صف  اإىل  و�صواًل  اخلم�ش،  احلوا�ش  وهو  جديدًا، 
يف  واخليال  الفنية  وال�صور  اللغوي  املعجم  توظيف  وكيفية 

اإىل  انق�صمت  التي  ال�صخ�صيات  على  ال�صوء  واإلقاء  امل�صهد، 
ق�صمني، هما: ال�صخ�صية الرئي�صية والثانوية، واأخريًا عن�صر 

احلبكة الذي يقود اإىل مغزى الق�صة.
لتو�صيل  التو�صيحية  الر�صوم  اإىل  املحا�صرة  ا�صتندت 
املعلومات ب�صكل حيوي وم�صوق. و�صاركت الطالبات يف ن�صاط 
عملي لكتابة ق�صة ق�صرية ناجحة، كاملة العنا�صر واملقومات، 

وقد اأثبنت جدارتهن يف كتابتها بال عناء.

جلسة ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
والعمل  االإ�صالمية  ال�صوؤون  دائ��رة  يف  البحوث  اإدارة  من  بدعوة 
اخلريي بدبي �صارك املركز يف االحتفال الذي نظمته الدائرة مبنا�صبة 
اليوم العاملي للكتاب، وذلك يوم اخلمي�ش 23 اإبريل 2015م. حيث قدم 
الدكتور عز الدين بن زغيبة، رئي�ش ق�صم الدرا�صات والن�صر باملركز، 
حما�صرة خالل جل�صة ثقافية بهذه املنا�صبة اأكد فيها على اأهمية العلوم 
هذه  اأهم  على  ركز  كما  الكتب.  و�صناعة  التاأليف  واأهمية  واملعارف 
امل�صحف  وكتابة  القراآن  بعلوم  املتعلقة  الكتب  وهي  واأ�صماها،  الكتب 

ال�������ص���ري���ف، وم���راح���ل 
وطباعته  كتابته  تطور 

وتف�صريه .

اجلل�صة  خ��ت��ام  ويف 
ق����ام االأ����ص���ت���اذ ع���ادل 

مدير  مطر،  جمعة 
ال��ب��ح��وث،  اإدارة 
ب��ت��ك��رمي ال��دك��ت��ور 
و�صلمه  الدين،  عز 
�صهادة �صكر ودرعًا 

تذكاريًّا.

ي��������اأت��������ي ه�����ذا 
ال����ن���������ص����اط ���ص��م��ن 

اأهداف ور�صالة املركز التي ت�صعى اإىل التوعية باأهمية الكتاب، واحلث 
على القراءة، كما يعد ثمرة من ثمرات التعاون مع املوؤ�ص�صات الثقافية 
املنا�صبات  �صتى  يف  معها  بالتوا�صل  املركز  يفخر  التي  واحلكومية 

العلمية والثقافية والوطنية.

االأ�صتاذ عادل جمعة مطر يكرم د. عز الدين

د. عز الدين بن زغيبة
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زيارات وفود

زيارة وفد هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الرتميم  جمال  يف  املركز  جتربة  على  االطالع  اإىل  الزيارة  تهدف 
وطريقة  املخطوطات  �صيانة  �صبل  اإىل  والتعرف  واملعاجلة،  واحلفظ 

تخزينها. كما تهدف اإىل بناء ج�صور من التعاون بني املركز والهيئة.
وقد زار الوفد العديد من اأق�صام املركز، منها: ق�صم الثقافة الوطنية، 
الفنية  املعاجلة  وق�صم  الرقمي،  واملعمل  اخلا�صة،  املكتبات  وق�صم 
والفهر�صة، وق�صم املخطوطات، ثم انتقل اإىل ق�صم احلفظ واملعاجلة 
الوفد  التقى  حيث  دبي،  يف  الق�صي�ش  منطقة  يف  الواقع  والرتميم 
الدكتور ب�صام داغ�صتاين، رئي�ش الق�صم، ودار معه حديث مطول حول 
اأف�صل الطرق الإن�صاء معمل للرتميم يكون قادرا على خدمة املخطوطات 
واحلفاظ عليها، كما جرى احلديث عن موا�صفات خزائن املخطوطات 

التي ت�صاعد على حمايتها من الظروف البيئية ال�صعبة.
ويف ختام الزيارة ثمن الوفد اجلهود املبذولة يف مركز جمعة املاجد 

للثقافة والرتاث، و�صكر لل�صيد جمعة املاجد ما يقدمه من خدمة للرتاث، 
كما قام الوفد بت�صلم جمموعة من املخطوطات التي عمل املركز على 

ترميمها ل�صالح هيئة البحرين للثقافة واالآثار.

زار املركَز ي�م االأربعاء 1 اإبريل 2015 وفٌد من هيئة البحرين للثقافة واالآثار، �شمل ال�شيدة فداء الزيداين، باحثة 
تراث، وال�شيدة لبنى العمران، م�شرفة �شيانة املقتنيات، وال�شيدة ثريا ب�عالوي، م�شرفة االإر�شاد.

وفد من معرض دبي الدولي للخط العربي يزور مركز جمعة الماجد

دبي  لهيئة  باالإنابة  العام  املدير  النابودة،  �صعيد  �صعادة  الوفد  رافق 
للثقافة والفنون، و�صعادة عبد اهلل بن جا�صم املطريي، م�صت�صار �صوؤون 
املتاحف والرتاث يف هيئة دبي للثقافة والفنون، و�صم الوفد خطاطني من 
عدة دول، منها : اجلزائر، واإ�صبانيا، واإيران، وتركيا، والعراق، و�صوريا، 

وغريها.
املركز،  اأق�صام  داخل  جولة  يف  الوفد  املاجد  جمعة  ال�صيد  رافق  وقد 
الرقمية،  واملكتبة  الرقمي،  واملعمل  اخلا�صة،  املكتبات  ق�صم  من  بداأت 
ولفت انتباههم مقتنيات املركز من الكتب اخلا�صة املمتلئة بالزخارف، 

ثم انتقل الوفد لروؤية �صور املخطوطات ذات املوا�صيع املتنوعة التي واملنمنمات، واخلطوط امل�صتخدمة يف بناء امل�صاجد.
تزين جدران املركز، وزار معر�ش )االإمارات يف ذاكرة الزمن(، وتوقف 
مطواًل عند ال�صور التي تظهر تاريخ دولة االإمارات وحياتها االجتماعية 
الرتميم  معمل  يف  الزيارة  ختام  وكان  فيها.  االأخرى  اجلوانب  وبع�ش 
القدمية  املطبوعات  ومعاجلة  حفظ  يجري  حيث  باملركز،  اخلا�ش 

واملخطوطات.
عرّب الوفد عن اإعجابهم مبا راأوه من مقتنيات املركز من املخطوطات 
والكتب واأوائل الدوريات ، واأ�صادوا باجلهود الكبرية التي يبذلها ال�صيد 
جمعة املاجد الذي جعل همه حفظ الكتاب يف العامل، كما اأ�صادوا بتكرمي 
واإبراز  مكتباتهم،  على  واحلفاظ  اخلا�صة  املكتبات  الأ�صحاب  املركز 

تعريف ب�صاحب كل مكتبة.

ا�شتقبل ال�شيد جمعة املاجد ي�م االأحد 19 اإبريل 2015 وفدًا من اخلطاطني امل�شاركني يف معر�س دبي الدويل 
للخط العربي الذي ت�شرف على تنظيمه هيئة دبي للثقافة والفن�ن، ويقام  يف مركز وايف للت�ش�ق بدبي خالل 

الفرتة املمتدة بني 14 اإبريل حتى 15 ماي� 2015.

زيارة الوفد ملعمل الرتميم

للوفد �صورة جماعية 

يف املخترب الرقمي
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زيارات وفود

جمعة الماجد يستقبل وفد ندوة الحديث

زيارة وفد من هيئة الطرق والمواصالت

زار املركــز يــ�م اخلمي�ــس 23 اإبريــل 2015 وفد من امل�شاركــني يف الندوة الدولية للحديــث ال�شريف يف دورتهــا ال�شابعة التي 
عقدت حتت عن�ان )اإدارة املال واالأعمال يف ال�شنة النب�ية(، برئا�شة االأ�شتاذ الدكت�ر حمزة املليباري، االأمني العام للندوة.

زار املركز ي�م االثنني 15 ي�ني� 2015 وفد من هيئة الطرق وامل�ا�شالت، �شم ال�شيد م�ؤيد حممد ، املخت�س يف اإدارة اخلدمات 
االإدارية، وال�شيدة ديانا حممد، مدير االأر�شفة يف اإدارة اخلدمات االإدارية.

بداأت الزيارة بجولة تعريفية باأق�صام املركز، وقد رافق الوفد خاللها 
الدكتور حممد كامل، رئي�ش ق�صم املخطوطات، حيث اأطلعهم على ق�صم 
الثقافة الوطنية، وقام االأ�صتاذ �صمري جنم الدين بالتعريف بالق�صم وما 
يحويه من الوثائق، والكتب واملراجع التي تتعلق بدولة االإمارات العربية 
دولة  عن  مقاالت  �صل�صلة  م�صروع  عن  �صرحا  لهم  قدم  كما  املتحدة، 
الكتب  من  واأجزاء  املجالت  من  م�صتلة  مقاالت  ي�صم  والذي  االإمارات، 
مرتبة �صمن 55 مو�صوعا، وتقع يف اأكرث من 150 جملدا، واطلع الوفد 
ذاكرة  يف  االإمارات  معر�ش  يف  االإمارات  لدولة  القدمية  ال�صور  على 

الزمن.
ال�صور  العديد من  ي�صم  الذي  العطاء  الوفد معر�ش م�صرية  زار  ثم 
التي توثق م�صرية املركز وال�صيد جمعة املاجد يف لقاءاته ورحالته العلمية 
املخطوطات  من  جمموعة  ي�صم  كما  املركز،  وقعها  التي  واالتفاقيات 

امل�صتخدمة  واالأدوات  والوثائق، 
انتقل  ذلك  بعد  الرتميم.  يف 
املخطوطات،  ق�صم  اإىل  الوفد 
ف�صاهد مكتبة الفهار�ش العاملية 
التي حتوي فهار�ش املخطوطات 

املكتبات  ق�صم  على  الوفد  عرج  ثم  العامل.  حول  دولة   55 من  اأكرث  من 
نوادر  ت�صم  خا�صة،  مكتبة   90 من  اأكرث  االآن  حتى  بلغت  التي  اخلا�صة 

الكتب التي حتمل تعليقات العلماء واإهداءاتهم على تلك الكتب.
باملركز،  املحا�صرات  املاجد يف قاعة  بال�صيد جمعة  الوفد  ثم اجتمع 
ملناق�صة مو�صوع مهم  االجتماع  لهم جهدهم يف  و�صكر  بهم  حيث رحب 
ال�صنة  يف  واالأعمال  املال  اإدارة  مو�صوع  وهو  الع�صر،  موا�صيع  من 
اأجاب فيه ال�صيد جمعة املاجد عن  النبوية، وجرى حوار علمي وثقايف، 
ا�صتف�صاراتهم، وا�صتمع القرتاحاتهم التي تتعلق بتطوير العمل يف مركز 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

الطرق  وهيئة  املركز  بني  التعاون  �صبل  بحث  اإىل  الزيارة  تهدف 
واملوا�صالت يف املجاالت امل�صرتكة، كما تهدف اإىل االطالع على جتربة 
رقمية  اأوعية  اإىل  الورقية  االأوعية  حتويل  وطريقة  الرقمية،  املركز 
الظروف  من  عليها  املحافظة  اإىل  باالإ�صافة  معها،  التعامل  لت�صهيل 
تلفها  اإىل  يوؤدي  اأن  ا�صتعمالها ميكن  كرثة  اإن  املختلفة، حيث  البيئية 
خ�صو�صا الوثائق وال�صجالت القدمية التي تعود اإىل ع�صرات ال�صنني.

االإلكرتونية  االأر�صفة  خبري  عثمان،  اأحمد  االأ�صتاذ  الوفد  التقى 
الوطنية،  الثقافة  ق�صم  رئي�ش  املطريي،  �صيخة  واالأ�صتاذة  باملركز، 
يعترب  الذي  العطاء،  م�صرية  مبعر�ش  بداأها  جولة  يف  الوفد  وانطلق 
تاريخا م�صورا للمركز وزواره، وفيه بع�ش املقتنيات من املخطوطات 
من  مف�صل  ل�صرح  وا�صتمع  الوطنية،  الثقافة  ق�صم  زار  كما  وغريها. 
االأ�صتاذة عائ�صة بالقيزي حول م�صروع املركز الذي اأطلق قبل اأ�صبوع،  

وهو م�صروع رقمنة جملة اأخبار دبي. وزار الوفد اأي�صًا املعمل الرقمي، 
وحتويل  الت�صوير  يف  امل�صتخدمة  والربجميات  االأجهزة  على  واطلع 

امليكروفيلم والفيديو والكا�صيت اإىل ن�صخ رقمية.

جمعة املاجد يتو�صط الوفد يف �صورة تذكارية

وفد من هيئة الطرق واملوا�صالت

لقاء جمعة املاجد مع الوفد



�صلطان العلماء يف ا�صتقبال وفد املركزوفد املركز يطلع على املخطوطات القراآنية

االإلكرتونية  االأر�صفة  خبري  اأحمد،  عثمان  اأحمد  االأ�صتاذ  قام 
دبي،  يف  واالأم��الك  االأرا�صي  دائرة  اإىل  ميدانية  بزيارة  باملركز 
يف يوم الثالثاء 28 اإبريل 2015. وكان يف ا�صتقباله �صعادة را�صد 

ال�صويدي مدير االأر�صفة والت�صجيل يف الدائرة.
االأرا���ص��ي  دائ���رة  اإىل االط���الع على جت��رب��ة  ال��زي��ارة  ت��ه��دف 
يف  امل�صتخدمة  واالأجهزة  واالأنظمة  الوثائق،  حفظ  يف  واالأم��الك 
عالقات  وتوثيق  اأي�صا،  امل�صتخدمة  الربامج  على  واالطالع  ذلك، 
�صنة  وذلك  الدائرة،  مع  تعاون  اتفاقية  املركز  وقع  حيث  التعاون 
الوثائق  من  جمموعة  ورقمنة  برتميم  مبوجبها  املركز  2007ق��ام 

للدائرة. التابعة 

قام  املركز،  رئي�ش  املاجد  جمعة  معايل  توجيهات  على  بناء 
للقراآن،  الدولية  دبي  جائزة  مقر  اإىل  بزيارة  املركز  من  وفد 
يوم الثالثاء 5مايو2015، �صم كال من د. عز الدين بن زغيبة 
رئي�ش ق�صم الدرا�صات والن�صر، و د. حممد كامل، رئي�ش ق�صم 
الثقافة  ق�صم  رئي�ش  املطريي،  �صيخة  واالأ�صتاذة  املخطوطات، 

الوطنية.
رئي�ش  ملحة،  اأب��و  اإبراهيم  امل�صت�صار  �صعادة  مع  اللقاء  ب��داأ 
تعريفية  جولة  يف  الوفد  انتقل  ثم  للجائزة،  املنظمة  اللجنة 
عليه  ي�صرف  الذي  النبي(  اأيها  عليك  )ال�صالم  معر�ش  داخل 
جمل�ش  ورئي�ش  موؤ�ص�ش  ال��زه��راين،  م�صفر  بن  نا�صر  الدكتور 
اأول  يعترب  والذي   ،" النبي  اأيها  " ال�صالم عليك  اإدارة م�صروع 
مبكة  املقام  النبي  اأيها  عليك  ال�صالم  معر�ش  مياثل  معر�ش 
املكرمة، ويهدف اإىل اإطالع الزائرين على م�صاهد و�صور البيئة 
التي عا�صها الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم من خالل جم�صمات 

طبق االأ�صل ملا كان عليه الع�صر النبوي.
القراآن  الوفد على مقتنيات اجلائزة من خمطوطات  واطلع 
التي تبلغ مائة خمطوطة تقريبا، واطلع على م�صروع م�صحف 
ال�صيخ خليفة بن زايد الذي تقوم اجلائزة باإعداده لطبع مليون 

ن�صخة منه، وتوزيعها على العامل.
واجتمع الوفد بالدكتور حممد عبد الرحيم �صلطان العلماء، 
املاجد  جمعة  مركز  بني  امل�صرتك  التعاون  �صبل  بحث  وج��رى 
وجائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي، يف جماالت عديدة منها: 
تقتنيها  التي  املخطوطات  وفهر�صة  وترميم  تقييم  يف  التعاون 
اجلائزة، وتبادل اأ�صماء املحّكمني للكتب والبحوث التي ت�صدر 

عن املوؤ�ص�صتني، وتبادل الزيارات، والطباعة والن�صر.
دبي  جائزة  ملوؤ�ص�صة  وتقديره  اإعجابه  املركز  وفد  اأبدى  وقد 
من  يبذلونه  ما  عليها  للقائمني  و�صكر  الكرمي،  للقراآن  الدولية 

جهد يف خدمة كتاب اهلل تعاىل.

زيارة إلى دائرة األراضي واألمالك في دبي

زيارة إلى مؤسسة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
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زيارات خارجية



واحل�صارة  الثقافة  خدمة  يف  البناء  الثقايف  ال��ت��ع��اون  �صمن 
جامع  ومركز  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  بني  االإ�صالمية 
يونيو 2015 االنتهاء من  االأربعاء 3  الكبري، جرى يوم  ال�صيخ زايد 
جامع  مبركز  اخلا�صة  الكتب  من  ن��ادرة  جمموعة  ورقمنة  ترميم 
ال�صيخ زايد الكبري، والتي بلغ عددها 145 كتابا. حيث قام االأ�صتاذ 

عبد اهلل اأحمد الطاهر بت�صلم املجموعة.
يف  متخ�ص�صة  اأ�صا�صية  م�صادر  بكونها  الكتب  جمموعة  تتميز 
يف  ن�صرت  كتب  ت�صعة  ومنها  وعلومها،  وفنونها  االإ�صالمية  العمارة 
 The( القرن التا�صع ع�صر، من اأقدمها كتاب االآثار العربية يف اإ�صبانيا
Arabian antiquities of Spain( املن�صور يف لندن، يتحدث الكتاب 
عن االآثار العربية يف اإ�صبانيا املتمثلة يف مائة نق�ش ور�صم ماأخوذة 
واللوحات  املنحوتات  يف  موجودة  تزال  ال  التي  العمارة  مبادئ  من 
والف�صيف�صاء العربية االإ�صبانية، وقد ر�صمت هذه النقو�ش يف االأماكن 
القاهرة  من  ر�صومات  فيه  كتاب  اأي�صا  الكتب  بني  وم��ن   نف�صها. 
)Illustrations of Cairo( للموؤلف هاي روبرت، وفيه جمموعة من 
الر�صومات احلجرية ملدينة القاهرة، وقد ن�صر الكتاب يف لندن �صنة 

1840م.

املراكز  من  يعد  املاجد  جمعة  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
املتخ�ص�صة واملتميزة يف ترميم املخطوطات واملطبوعات، حيث قام 
والوثائق،  النادرة  والكتب  املخطوطات  من  االآالف  برتميم  املركز 
املتحدة.  العربية  االإمارات  دولة  للعديد من اجلهات داخل وخارج 
كما يقوم بحفظها رقميًّا با�صتخدام اأحدث االأجهزة املتخ�ص�صة يف 

ذلك.
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مركز جمعة الماجد يرمم 145 كتابًا نادراً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير 

إهداء

أكثر من 1000 مجلد إهداء إلى 
مدرسة الهمهام

المركز يهدي مكتبة بلدية 
مدينة الشارقة الجديدة

اأهدى املركز اإىل مدر�صة الهمهام للتعليم الثانوي بنات يف منطقة 
الدقداقة براأ�ش اخليمة اأكرث من 1000 جملد ت�صم 650 كتابا من 

اأمهات الكتب واملراجع التي تكرث احلاجة اإليها.
بامل�صوؤولية،  ال�صعور  منطلق  من  املركز  من  املبادرة  هذه  تاأتي 
غرفة  يف  وقع  ال��ذي  احلريق  بعد  وذل��ك  املحلي،  للمجتمع  وخدمة 

م��اي��و،  ب��امل��در���ص��ة يف 31  امل�����ص��ادر 
اأ������ص�����رارًا ج�����ص��ي��م��ة بكل  واأحل������ق 
حمتوياتها من كتب واأدوات واأجهزة 

حا�صب اآيل.
ي��وم  ال��ك��ت��ب  ت�صليم  ج���رى  وق���د 

االأربعاء 24 يونيو 2015.

اأهدى املركز اأكرث من 2000 جملد ت�صم ما يقارب 1500 كتاب 
اإىل املكتبة اجلديدة يف  بلدية مدينة ال�صارقة.

بلدية مدينة  القائم بني  التعاون  املبادرة انطالقا من  تاأتي هذه 
ال�صارقة ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، كما تهدف اإىل اإثراء 

ثقافة االطالع والقراءة ملرتادي مكتبة البلدية.
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ال�صارقة كان قد  االأعلى حاكم  القا�صمي ع�صو املجل�ش  ابن حممد 
افتتح املبنى اجلديد للبلدية يف 21 مايو املا�صي، وي�صتمل على اأكرث 
من 200 غرفة، تنت�صر فيه �صرفات عدة تتوزع على الطوابق العلوية، 
الإقامة  وقاعات  وم�صرح  ومكتبة  للرجال،  واآخ��ر  للن�صاء  وم�صلى 
لل�صيارات  مواقف  اإىل   باالإ�صافة  املختلفة،  والفعاليات  االأن�صطة 

تت�صع ل�250 �صيارة.
�صورة احلريق كما ورد يف 

البيان جريدة 

اإىل الي�صار االأ�صتاذ عبد اهلل اأحمد الطاهر من مركز م�صجد ال�صيخ زايد يت�صلم 
الكتب بعد ترميمها ورقمنتها

الكتب املهداة اإىل مدر�صة الهمهام
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م�صطفى حاجيك مدير مكتبة الغازي خ�صرو بيك يف 
�صراييفو 2015-4-7

زيارات

 االإعالمي عبداهلل ا�صماعيل 
2015-4-18

 د. اإياد حافظ من جامعة روما يف اإيطاليا
2015-4-16 

ال�صيخ خالد بن �صعود بن �صقر القا�صمي والدكتور الفرد بلون 
نائب رئي�ش جامعة نيويورك 2015-4-18

 وفد من مدر�صة البدية يف الفجرية 
2015-4-15

األيك�ش فورد، ونيكوالي بارون من �صركة مكت�صفي 
املحيط يف �صنغافورة 2015-4-13

الباحث واملوؤرخ اأ.د عبداملجيد القدوري من املغرب 
2015-4-9

 انطونيللو مارتينز رئي�ش جامعة اإيطالية
2015-4-5 
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زيارات

 وفد من طالب املدر�صة الهندية 
2015-4-21

 املن�صد عا�صم الب�صري من ال�صعودية
2015-4-27 

 وفد من طالبات املدر�صة الهندية 
2015-4-20

اأ.د. اأمل فتح اهلل رئي�ش جامعة دار ال�صالم كونتور يف 
اإندوني�صيا 2015-4-30

 القا�صي اإ�صماعيل بكر  من ال�صعودية، 
يرافقه ابنه حامت 2015-4-22

 وفد االأمانة العامة لالأوقاف يف الكويت
2015-4-30 

 وفد من املكتبة العامة يف منطقة هور العنز
2015-4-23 

زيارة االأديب �صهاب غامن واالديب الياباين �صوكا كاكاي 
واال�صتاذ راكي�ش ثارور من الهند 2015-4-22
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ال�صيخ حممد زياد التكلة موؤلف وباحث متخ�ص�ش يف 
علم احلديث 2015-5-10

زيارات

 د.نادية العزاوي من اجلامعة امل�صتن�صرية 
يف بغداد 2015-5-6

 وفد املعهد البرتويل يف اأبوظبي برئا�صة 
اإبراهيم حمد اهلل 2015-5-19

د.يحيى �صالح نائب مدير جامعة غرداية باجلزائر 
2015-5-11

وفد من املركز العاملي للدعوة االإ�صالمية بجنوب 
اإفريقيا 2015-5-18

 طالبات مدر�صة ال�صلمة يف اأم القيوين
2015-5-11 

د. عايد اليوبي، ويا�صر احلارثي من الهيئة امللكية يف 
ينبع بال�صعودية 2015-5-10

د.وايف حاج ماجد رئي�ش ق�صم اللغة العربية يف 
اجلامعة العاملية 2015-5-10



21

زيارات

 وفد ثقايف من فنلندا
2015-5-21 

 اخلطاط عبد الرحمن اأجمدمن ال�صعودية
2015-6-13 

 فادي باف�صل املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة قلم لالإبداع 
يف اليمن 2015-5-19

وفد طالب كلية املجتمع يف جامعة ال�صارقة- فرع خورفكان
2015-5-12

 وفد ثقايف من كوريا اجلنوبية
2015-5-23 

 م. عبد اهلل اأحمد بق�صان
2015-6-15 

اإليا�ش اأ�صعد من بريطانيا مهتم بالرتاث ال�صرقي  
2015-6-6

 د. عظيمي من املكتبة الوطنية يف  اإيران
2015-6-6 
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جديد المكتبة

للقراء  الكريم  ال��ق��رآن  تجويد  أص���ول 
العشر ورواتهم

من  سليمان  بن  حفص  برواية  مقارنة 
طريقي الشاطبية والدرة

تاأليف : الدكت�ر طه فار�س.
النا�شر: م�ؤ�ش�شة الريان نا�شرون.

الطبعة االأوىل 1436 هـ - 2015م. 
عدد ال�شفحات : 406.

مباحث  اأعر�ش  اأن  ه��ذا  كتابي  يف  "ق�صدت   : الكتاب  موؤلف  يقول 
ليكون  مل�صادرها،  م��ع��ُزّوة  موثقة  �صليمان  بن  حف�ش  برواية  التجويد 
الباحث واملهتم بهذا الفن على �صلة بكتبه وم�صادره، ثم اأُتبعها باأ�صول 
على  لي�صهل  وذلك  حف�ش،  رواية  فيها  خالفوا  التي  الع�صر  القراء  رواة 
اأن يطلعوا على  طلبة علم التجويد والقراءات، وحمبي القراآن وعلومه، 

اأ�صول رواة القّراء الع�صر، ويلّموا باأ�صولها".
يحتوي الكتاب على بابني: الباب االأول: اأ�صول جتويد القراآن الكرمي 
برواية حف�ش بن �صليمان، وفيه ت�صعة ف�صول هي: بيان املراد من علم 

واال�صتعاذة  التالوة،  ومراتب  التجويد، 
و�صفات  احلروف،  وخمارج  والب�صملة، 
احلروف الالزمة، وال�صفات العار�صة، 
واأح���ك���ام ال����الم ال�����ص��اك��ن��ة، واأح���ك���ام 

الهمزة، والوقف واالبتداء. 
رواة  اأ�صول  فهو:  الثاين  الباب  واأم��ا 
القّراء الع�صر التي تخالف رواية حف�ش 
وع�����ص��رون  واح���د  وف��ي��ه  �صليمان،  اب���ن 
اأ�صماء  يف  منها  االأول  الف�صل  ف�صال، 
على  امل�صهورين  ورواتهم  الع�صر  القراء 
والف�صل  وال����درة،  ال�صاطبية  ترتيب 

الف�صل  القراءات،  ثم من  اأ�صول علم  وتعاريف يف  الثاين م�صطلحات 
حف�صًا،  فيها  خالفوا  التي  ال��رواة  اأ�صول  الع�صرين  الف�صل  اإىل  الثالث 
القّراء  اأئمة  مذاهب  اأ�صول  بع�ش  خال�صة  والع�صرون  الواحد  والف�صل 

الع�صر ورواتهم.
رواية  تخالف  التي  روايته  اأ�صول  يذكر  ثم  ب��ال��راوي،  املوؤلف  ف  ُيعرِّ
)اإذ(  ذال  اإدغ��ام  يف  حف�ش  رواي��ة  ذك��وان  ابن  خالف  فمثاًل:  حف�ش، 
واأدغم دال )قد، فقد،  ال�صاكنة يف )ال��دال( فقط، نحو: )اإذ دخلوا(، 
اأمال بال  لقد( يف: ) ذ، ز، �ش، ظ(. ويف االإمالة الكربى )االإ�صجاع( 

خالف الكلمات: )جاء(، )�صاء( كيفما وردا.

تفسير النق�ّ������اش 
المسمى

شفاء الصدور من تفسير القرآن
المقدمة وتفسير سورة الفاتحة 

البغدادي،  االأن�شاري  احل�شن  بن  حممد  بكر  اأب�   : تاأليف 
املعروف بابن النقا�س )266-351هـ(
درا�شة وحتقيق: جميلة �شيف املري.

 – والت�زيع  والن�شر  للطباعة  اجلابري  �شيف  دار  النا�شر: 
دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

الر�شائل  �شل�شلة  2015م،   - هـــ   1436 االأوىل  الطبعة 
اجلامعية 1.

عدد ال�شفحات : 394.

اأ�صل الكتاب ر�صالة جامعية ح�صلت بها الباحثة على درجة املاج�صتري 
يف اأ�صول الدين، تخ�ص�ش التف�صري واحلديث من جامعة ال�صارقة �صنة 

2009م.
يعد هذا الكتاب من قبيل التف�صري باملاأثور، وموؤلفه من علماء القرن 
الرابع الهجري، وهو معا�صر للطربي والزجاج وابن اأبي داود وابن اأبي 
حامت والنحا�ش وغريهم من كبار املف�صرين. ومن دوافع الباحثة الختيار 

َّ��ف من قبل. ن�صر هذا الكتاب اأن النق�ّ��ا�ش مل ين�صر له اأي موؤل�
تناولت  الدرا�صة  ق�صم  ففي  ق�صمني،  اإىل  الكتاب  الباحثة  ق�ّصمت 
ون�صبه  ا�صمه  فبينت  اهلل،  رحمه  النّقا�ش  بكر  الأبي  االجتماعية  احلياة 

ومولده، ون�صاأته ومذهبه، وطلبه للعلم، 
�صفاء  كتاب  درا�صة  تناولت  ثم  ووفاته، 
اإىل  الكتاب  ن�صبة  وتوثيق  ال�����ص��دور، 
تف�صريه،  يف  النقا�ش  ومنهج  النّقا�ش، 
وتقومي  عليها،  اعتمد  ال��ت��ي  وامل����وارد 
الق�صم املحقق، وو�صف ن�صخ املخطوط 

املعتمدة، واملنهج املتبع يف التحقيق.
جاء  الكتاب  من  الثاين  الق�صم  ويف 
على  وا�صتمل  حمققا،  النقا�ش  تف�صري 
حتت  واندرج  الفاحتة.  و�صورة  املقدمة 
مقدمة النقا�ش يف كتابه اأبواب كثرية، 
هي: باب يف االخت�صار، وباب الو�صية 

بكتاب اهلل عز وجل والتم�صك بالقراآن، وباب يف ف�صل التف�صري واإعرابه، 
وباب يف الزجر عن الكالم يف القراآن بغري علم، وباب يف �صواذ التف�صري 
مما ينكره اأهل اللغة والنظر ويتذاكر به اأ�صحاب االأخبار واالأثر، وباب 
ما جاء يف ف�صل العلم، وباب يف االختيار، وباب اأن لكل اآية ظهرًا وبطنًا، 
يف  خمت�صر  وب��اب  والتابعني،  ال�صحابة  من  التفا�صري  اأ�صحاب  وب��اب 
اال�صتعاذة، وباب تف�صري ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، وباب يف ف�صل ب�صم 
اهلل الرحمن الرحيم، وباب تنزيل احلمد فاحتة الكتاب، وباب ف�صائل 
�صورة  تف�صري  ثم  ذلك،  وغري  الكتاب  اأم  قال  وذكر من  الكتاب،  فاحتة 

احلمد، واأخريا القول يف اآمني.
و�صيوخ  واالآث��ار،  واالأح��ادي��ث،  لالآيات،  فهار�ش  الباحثة  �صنعت  وقد 

النّقا�ش، واالأعالم، والبلدان وامل�صادر واملراجع.
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جديد المكتبة

سورة  في  ك��اره  وادِّ الفني  اإلعجاز  انبجاس 
يوسف عليه السالم

)مقاربة في الخصائص القصصية(

تاأليف: د. حممد االأمني بن حممد خالدي.
النا�شر: دار االأيام للن�شر والت�زيع، عّمان – االأردن.

الطبعة االأوىل، 2015م.
عدد ال�شفحات: 235 �شفحة.

عليه  يو�صف-  ل�صورة  املعجز  ال��ق��راآين  ال�صرد  بنية  على  الكتاب  يركز 
ال�صالم- ف�صورة يو�صف احتوت على الكثري من �صيغ الق�ش ذات الدالالت 

الفنية والت�صوير املحكم.
اعتمد املوؤلف على الدرا�صة التحليلية الفنية لل�صورة، وذلك من بدايتها 
اإىل نهايتها، متخذًا من كل اآية من اآيات ال�صورة مو�صوعًا بيانيًا يف الدرا�صة، 
وذلك من خالل الرتكيز على بنية ال�صرد وتتابع االأحداث وازدحام الوقائع 
وتاأثري احلوار واختالف الزمان واملكان يف بوؤرة ق�ص�صية متالحمة الروؤى 

تربهن نظرية االإعجاز القراآين. 
وقد ا�صت�صف املوؤلف من ال�صورة اأنواع ال�صرد، فق�ّصم كل حدث من ال�صورة 
اإىل نوعني فنيني من ال�صرد بطريقة حتليلية تك�صف االإعجاز عن الطريقة 
الفنية لبناء االأحداث وتواليها و�صرح ت�صوراتها واأهدافها اجلمالية. وركز 
املوؤلف على الثنائيات من خالل ال�صرد الزمني واملكاين وجمالياتهما الفنية 
املتلقي  على  واأثرهما  االأح���داث،  م�صار  يف  اأهميتهما  وم��دى  االإع��ج��از،  يف 

ك��احل��دي��ث ع���ن ال��ب��ادي��ة واحل��ا���ص��رة، 
اأ�صهب  كما  وغريهما.  واالآخ��رة  والدنيا 
واالإيقاع  احل��وار  تقنية  و�صف  يف  املوؤلف 
عدة  اإىل  ق�صمها  التي  ال�صورة  يف  الفني 
اأق�صام بيانية للتو�صيح العلمي لالإعجاز. 

من  فريدًا  بكونه  الكتاب  ه��ذا  يتميز 
من  يو�صف  �صورة  تناول  فاملوؤلف  نوعه، 
زاوية علمية قائمة على التحليل والتقومي 
الق�ش  الأدوات  متقنة  درا�صة  خالل  من 
الإب���راز  ال�����ص��ورة،  تناولتها  ال��ت��ي  الفنية 

نظرية االإعجاز القراآين فيها.

نبذة من الكتاب : 

يذكر  ال  "وال�صياق  فعلوا  ما  بعظيم  اإخوته  الكبري  اأ�صعر  اأن  "وبعد 
االأر���ش  اإبراحه  عدم  عن  الكبري  باإعالن  ال�صرد  يكتفي  جميعا"  اأقوالهم 
حتى ياأذن له اأبوه اأو يق�صي اهلل بق�صائه، وهو بذلك حكيم يف التعامل مع 
الظرف الع�صيب الذي هم فيه، اإذ ا�صتع�صم مبوقف و�صط وكاأنه يحافظ 
على املوثق بوجه اآخر فر�صته ظروف الرحلة يف حني ياأمر االإخوة باأن يعودوا 
ابنه �صواع  اإذ �صرق  اكتيالهم؛  بعد  ليطلعوه على حقيقة ما وقع  اأبيهم  اإىل 
امللك، وما �صهادتنا اإال مبا عايناه، اأما غري ذلك فال نتحمل م�صوؤوليته، وله 
التي  والعري  التي كنا فيها  القرية  باأهل  اأو كذبنا  ي�صت�صهد على �صدقنا  اأن 

اأقبلنا فيها ...".

الغوص على اللؤلؤ 
الغوص نظام اقتصادي، اجتماعي، ثقافي:

اإلمارات نموذجًا

تاأليف: مرمي جمعة فرج.
النا�شر: مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث.

        دبي - االإمارات العربية املتحدة.
الطبعة االأوىل، 2014م.

عدد ال�شفحات: 64 �شفحة.
الدينية، مع  الناحية  اللوؤلوؤ من  اأهمية  ال�صوء على  بت�صليط  الكتاب  بداأ 
اال�صت�صهاد مبنزلته يف القراآن الكرمي. كما �صلط ال�صوء على قيمته املادية 

واملعنوية عند اأهل اخلليج كافة.
تناول الكتاب مهنة الغو�ش على اللوؤلوؤ، متخذًا من دولة االإمارات العربية 
يف  واالجتماعية  والثقافية  االقت�صادية  الناحية  من  لها  منوذجًا  املتحدة 
مرحلة ما قبل اكت�صاف النفط، وم�صتداًل باأقوال ودرا�صات معتمدة من كبار 

املوؤرخني والرواة الثقات. 
ُق�ّصم الكتاب اإىل اأربعة ف�صول. تناول الف�صل االأول اخللفية التاريخية 
ملهنة الغو�ش على اللوؤلوؤ يف منطقة اخلليج ب�صكل عام، وعوامل ازدهارها. 
م�صادر  )الهريات(–  اللوؤلوؤ  "م�صائد  عنوان  حتت  الثاين  الف�صل  جاء 
الدخل القومي"، وتناول احلديث عن عائدات الغو�ش على الدخل القومي، 
وكيفية تكّون اللوؤلوؤ، وتعداد �صفاته. وقد اتخذ هذا الف�صل مثااًل مل�صيدة 
"الهريات" التي متتد من م�صيق هرمز  اللوؤلوؤ وهي  اأهم م�صائد  تعد من 
اإىل راأ�ش بوعلي.كما بنّي هذا الف�صل العنا�صر التي حتدد قيمة اللوؤلوؤ من 

وال��وزن  كاحلجم  االقت�صادية  الناحية 
وال�����ص��ن��ف وال���ل���ون وامل�����ص��م��ى وغ��ريه��ا. 
"منظومة  بعنوان  الثالث  الف�صل  ج��اء 
يف  به  املعمول  الوظيفي  والتق�صيم  العمل 
الف�صل  ه��ذا  اخت�ش  وق��د  االإمارات"، 
درا�صة  اللوؤلوؤ  على  الغو�ش  مهنة  بدرا�صة 
بيانية مف�صلة، كاإلقاء ال�صوء على موا�صم 
واملكانية،  الزمانية  الناحية  من  الغو�ش 
وو����ص���ف ط��اق��م ال�����ص��ف��ي��ن��ة وم��رات��ب��ه��م، 
وو�صف  والبحارة،  والغوا�صني  كالنواخدة 
العاملني بتجارة اللوؤلوؤ كالطوا�ش والدالل، 
م��ع ذك��ر اأه���م اأ���ص��واق��ه وك��ب��ار جت���اره يف 

الثقايف  االإرث   : اللوؤلوؤ  "ثقافة  الرابع  الف�صل  اأما  الدولة.  اإمارات  خمتلف 
ملرحلة الغو�ش على اللوؤلوؤ" ، فقد �صلط ال�صوء على املوروث الثقايف الذي 
تركته مهنة الغو�ش على اللوؤلوؤ على املجتمعات اخلليجية، كاملوروث االأدبي 
االإم��ارات،  من  �صعراء  كق�صائد  ال�صعر  ي�صمل  ال��ذي  ال�صعبي  واملو�صيقي 
املواويل  اأي�صا  االأدبي  املوروث  هذا  ومن  وغريه،  يدعوه  بن  ومنهم: خلفان 

واالأهازيج املغناة، واالأمثال واحلكم االأ�صيلة. 
متيز هذا الكتاب بتناول مهنة تراثية وتاريخية مهمة عند اأهل اخلليج 
لالأحداث  عر�صه  يف  متميزًا  منوذجًا،  االإم��ارات  دولة  من  متخذًا  �صابقًا 
زاخ��رًا  احلقبة،  تلك  عا�صروا  الذين  ال��رواة  واأق��وال  التاريخية  واملواقف 

بال�صور والوثائق التي متثل اأهمية مهنة الغو�ش.
عائ�شة بالقيزي )ق�شم الثقافة ال�طنية(
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يف يوم االأحد 21 رجب 1436ه�، املوافق 10مايو 2015م، زار املركز 
ال�صيخ حممد زياد التكلة، وهو حمقق له الكثري من املوؤلفات، خ�صو�صا 
ما يتعلق باحلديث ال�صريف. واأثناء جتوالنا يف املكتبات اخلا�صة وقعت 
عينه على كتاب قرة العني بفتاوى احلرمني، فنبهني- جزاه اهلل خريا- 
اأتقدم  اأن  فاأحببت  الكتب،  نوادر  يعد من  الذي  الكتاب  اأهمية هذا  اإىل 
كتب  ثالثة  يعد  اأن  ميكن  الكتاب  فهذا  الكرام،  للقراء  التعريف  بهذا 
العلماء،  ا�صتملت عليه من فتاوى  ملا  نف�صه، مع اختالف  العنوان  حملت 
اأجزاء، ويف كل كتاب منها كتابان واحد يف �صلب  والبع�ش عدها ثالثة 
اأ�صولها  و�صبط  ت�صحيحها  على  اأ�صرف  وقد  بهام�صه.  واالآخر  الكتاب 
التجارية  املكتبة  وقامت  املالكي،  بن ح�صني  االأ�صتاذ حممد علي  ف�صيلة 
رحمه  ال�صالياتي-  ال�صيخ  عن  نقال  ووجدت  بن�صرها.  يف م�صر  الكربى 
املدنية(  )الفوائد  اإين وجدت   "ثم  الدينية(:  )العوائد  كتابه  اهلل- يف 
�صنة  مب�صر  حممد  م�صطفى  مبطبعة  مطبوعة  امللخ�ش  اأ�صل  هي  التي 
املوؤلف،  الكردي  �صليمان  بن  ال�صيخ حممد  فتاوى  ه� على هام�ش   1357
بفتاوى علماء احلرمني".  العني  "قرة  املجموعة  تلك  الطابع  �صمى  وقد 
فقد يكون هذا العنوان )قرة العني بفتاوى علماء احلرمني( من اختيار 
النا�صر، جمع فيه �صتة كتب خلم�صة موؤلفني كما �صياأتي، وطبعت متفرقة.

املالكي: ترجمة 
 1287( "املالكي:  للزركلي،  االأع��الم  يف  وردت  كما  املالكي  ترجمة 
اإبراهيم  بن  بن ح�صني  علي  1948 م(، حممد   -  1870 ه� =   1367  -
اإفتاء  وويل  مبكة.  وتعلم  ولد  االأ�صل.  مغربي  نحوي  فقيه  املكّي:  املالكي 
اإىل  برحالت  وقام  احل��رام.  بامل�صجد  ودر���ش   ،1340 �صنة  بها  املالكية 
كتابا،   30 زه��اء  له  بالطائف.  وت��ويف  وامل��الي��ا،  و�صومطرة  اإندوني�صية 
طبع  مبكة.  املالكي،  اللطيف  عبد  ولده  عند  خمطوطا  اأكرثها  زال  ما 
يف  مدر�صيان  ج���زاآن  االإع����راب(،  ق��واع��د  يف  ال��ط��الب  )ت��دري��ب  منها 
اأ�صول  يف  ال��ق��رايف(  )ف��روق  به  اخت�صر  ال��ف��روق(،  و)تهذيب  النحو، 
املخطوطة  كتبه  ومنه   ،1317 �صنة  ن�صره  احلازمة(،  و)ال�صوانح  الفقه، 
مذهب  كل  مبعتمد  االعت�صام  و)انت�صار  الع�صرية(،  النوازل  )فتاوى 
من مذاهب االأئمة االأعالم(، و)القواطع الربهانية يف بيان اإفك غالم 

القاديانية(". واأتباعه  اأحمد 
وثمانية ع�صر  اأكرث من ثالثني عنوانا خمطوطا،  املركز  مكتبة  له يف 

مطبوعا. كتابا 

ورد  كما  العين  قرة  من  األول  الكتاب 
عنوانه في صفحة الغالف:

1 - قرة العني بفتاوى علماء احلرمني
على: ي�صتمل 

1- فتاوى العالمة االإمام ال�صيخ ح�صني اإبراهيم املغربي، مفتي ال�صادة 
املالكية مبكة املكرمة، رحمه اهلل تعاىل ، وقد وردت يف �صلب الكتاب.

2- فتاوى العالمة االإمام ال�صيخ حممد �صالح الرئي�ش الزبريي، تغمده 
اهلل برحمته، وقد وردت يف هام�ش الكتاب.

1356هـــ  �شنة  الأوىل:  الطبعة 
�شنة 1937م

�صفحة،   382 يف  الكتاب  يقع 
وت�صحيح  ب�صبط  امل��ال��ك��ي  ق���ام 
ف���ت���اوى وال������ده ال�����ص��ي��خ ح�����ص��ني 
ال�صيخ  وفتاوى  املغربي،  اإبراهيم 
حم��م��د ���ص��ال��ح ال���زب���ريي. ف��اأم��ا 
ح�صني املالكي فقد جاء يف ترجمته 
امل��ال��ك��ي:  "ُح�َصنْي   : ب���االأع���الم 
 -  1807  = ه���   1292  -  1222(
بن  اإبراهيم  بن  ح�صني  1875م(، 
ويعرف  املالكي،  عابد  بن  ح�صني 

االأ�صل،  مغربي  مبكة.  املالكية  مفتي  كان  فقيه،  ب��االأزه��ري:  م�صر  يف 
يف  تعلم  )الع�صور(،  لها  يقال  الغرب،  طرابل�ش  يف  قبيلة  اإىل  ينت�صب 
حممد  ال�صريف  اأمريها  فقّربه   ،1240 �صنة  ُبعيد  مكة  وق��دم  االأزه��ر. 
بن عون، وواله اخلطابة واالإمامة يف امل�صجد احلرام. ثم توىل االإفتاء، 
اإىل اأن تويف. له كتب، منها )تو�صيح املنا�صك - ط(، و)ر�صالة - ط(، 
الفتاوى  هذه  مقدمة  ويف  لها".  ط(   - و)�صرح  احلديث،  م�صطلح  يف 
حممد  ال�صيخ  ابن  يحيى  ال�صيخ  ن�صك  على  حا�صية  موؤلفاته  من  اأن  ورد 
مالك، رحمه  االإمام  فقه مذهب  ال�صهري يف  املكي،  بن حممد احلطاب 
مالك،  مذهب  على  العبادة  ربع  يف  ور�صالة  مهمة،  وفتاوى  تعاىل،  اهلل 
مولد  ق�صة  على  وحا�صية  ال�صكندري،  اهلل  عطاء  ابن  حكم  على  و�صرح 
التي  االألفاظ  وتعريفات  الدردير،  للعالمة  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي 
�صرح  اإال  تاآليفه  من  يطبع  ومل  لطيف،  للموؤلفني يف جزء  عليها  ا�صطلح 
مهمة  عليه  حا�صية  مع  املنا�صك  وتو�صيح  متنه،  مع  احلديث  م�صطلح 
التي  الفتاوى،  وهذه  املالكية،  مفتي  عابد  حممد  ال�صيخ  االأ�صتاذ  البنه 

قام ب�صبطها وت�صحيحها ابنه حممد علي املالكي.
يوجد له يف مكتبة املركز 12 خمطوطا من بينها الفتاوى.

واأما ال�صيخ حممد �صالح الزبريي، فهو كما جاء يف هدية العارفني:
بن  اإبراهيم  بن  الح  �صَ د  مَّ حُمَ اهلل  عبد  اأَُبو  الّدين  جمال  "الزبرِيي 
املكرمة،  ة  َمكَّ اإِىَل  �َصافر  اِفِعي،  ال�صَّ الزبرِيي  الزمزمى  الرئي�ش  د  مَّ حُمَ
ملا  العالم  امللك  في�ش  َلُه  1240ه���،  �صنة  بها  وتوفى  1188ه���،  �صنة  ولد 

ا�ْصَتَمل َعَلْيِه الّن�صك يف االأحكام، اأعني يف اأحكام امَلَنا�ِصك، ِر�َصاَلة".
اأبو  الرحمن  عبد  بن  ح�صن  اأن  يو�صح  ما  جاء  الفتاوى  مقدمة  ويف 
الزبريي  �صالح  حممد  �صيخه  ف��ت��اوى  جمع  ال��ذي  ه��و  الدوعني  راأ���ش 
ويلقب  1226ه���.  �صنة  رجب  من  اخلام�ش  يف  ذلك  وكان  منه،  باإ�صارة 
مبقام  واالإمامة  ال�صافعية  الفتاوى  توىل  ال�صغري،  بال�صافعي  الزبريي 
له  ترجم  من  واأ�صهر  وكتبه.  م�صنفاته  على  كثرية  تراجمه  اإبراهيم.. 

)العالمة ال�صيد يو�صف بن بطاح يف كتابه اإر�صاد االأنام(.
يوجد له يف مكتبة املركز 7 خمطوطات، لي�ش من بينها الفتاوى.

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

من نوادر الكتب .. ستة كتب في
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
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ــاب الــثــانــي  ــت ــك ال
عنوانه  ورد  كما 
ـــــــي صـــفـــحـــة  ف

الغالف
بفتاوى  الــعــني  قــرة   -  2

علماء احلرمني
على: وي�صتمل 

االإم����ام  ال��ع��الم��ة  ف��ت��اوى   -1
�صليمان  بن  حممد  ال�صيخ 
ال�صافعي  امل���دين  ال��ك��ردي 

الكتاب(. )ب�صلب 
للموؤلف  ال�صافعية  من  العلماء  اختالف  بيان  يف  املدنية:  الفوائد   -2

الكتاب(. اأي�صًا )بهام�ش 
الطبعة الأوىل: 1357هـ  1938م.

يقع الكتاب يف 261 �صفحة.
د الُكردي، وهي: ")1127  وقد وردت يف االأعالم ترجمة ال�صيخ حممَّ
فقيه  الكردي:  �صليمان  بن  حممد  م(   1780  -  1715  = ه�   1194  -
املدينة،  ون�صاأ يف  بدم�صق،  ولد  بالديار احلجازية يف ع�صره.  ال�صافعية 
ط(،   - )الفتاوى  كتبه  من  تويف.  اأن  اإىل  فيها  ال�صافعية  اإفتاء  وتوىل 
خ(،   - االإن�صان  حوائج  لق�صاء  ال�صاعي  عن  وال��ت��وان  الهم  و)جالية 
 - االأج��ري  ن�صك  متعلقات  باخت�صار  القدير  و)فتح  حديثا،  اأرب��ع��ون 
للمقدمة  حجر  اب��ن  ���ص��رح  على  امل��دن��ي��ة  و)احل��وا���ص��ي  ر���ص��ال��ة،  ط(، 
و)عقود  التحفة(،   فرائ�ش  و)���ص��رح  جم��ل��دان،  ط(،   - احل�صرمية 
الغاية  �صرح  على  و)حا�صية  حجر(،  ابن  حتفة  م�صطلحات  يف  ال��درر 
ال�صافعية(،  اأئمة  من  بقوله  يفتى  فيمن  املدنية  و)الفوائد  للخطيب(، 
و)فتح الفتاح( يف �صروط احلج، و)كا�صف اللثام عن حكم التجرد قبل 
امليقات بال اإحرام(، و)الثغر الب�صام عن معاين ال�صور التي يزّوج فيها 

احلكام(، و)زهر الربى يف بيان اأحكام الربا( )1( .
وله يف مكتبة املركز 16 عنوانا خمطوطًا.

من  وه��و  ح�صن،  ب��ا  اأح��م��د  ال�صهاب  جمعها  ال��ك��ردي  وف��ت��اوى   
علوي  بن  العابدين  زين  اأخوه  الفقه  اأبواب  على  ورتبها  تالمذته، 
الكردي،  فتاوى  من  به  ظفر  ما  بها  واأحل��ق  ح�صن،  با  الليل  جمل 

وو�صع كل �صوؤال مع جوابه، كما ذكر هو يف مقدمة الكتاب.
بيان  يف  املدنية  الفوائد  ه��و  الهام�ش  يف  املطبوع  ال��ث��اين  والكتاب 
ُرفع  �صوؤال  الكتاب  هذا  تاأليف  و�صبب  ال�صافعية.  من  العلماء  اختالف 
وهل  قول،  بكل  االإفتاء  وجواز  املتاأخرين  العلماء  اختالف  عن  للموؤلف 
يجب على املفتي اأن يفتي باالأ�صد، ويف هذا الكتاب ي�صرح املوؤلف اأ�صول 
واأوجه  ال�صافعية،  متاأخري  اأقوال  من  االأخذ  وجواز  ال�صافعي،  املذهب 
غري  اإىل  اخل��الف...  عند  اأقوالهم  من  واملعتمد  العلماء،  بني  اخلالف 
االأربعة،  االإ�صالمية  املذاهب  بني  املقارن  الفقه  مناق�صات  من  ذل��ك 

والكتاب مطبوع طبعة حديثة يف دار الفاروق لال�صتثمارات الثقافية.

ــاب الــثــالــث  ــت ــك ال
عنوانه  ورد  كما 
في صفحة الغالف

بــفــتــاوى  الــعــني  قــــرة   -  3
علماء احلرمني

على: وي�صتمل 
ال�صيخ  االإمام  العالمة  فتاوى   -1
ع��ب��د احل��ف��ي��ظ ب���ن دروي�������ش 
مكة  مفتي  احلنفي،  العجيمي 

الكتاب(. امل�صرفة )ب�صلب 
)بهام�ش  املكي  �صنبل  طاهر  حممد  ال�صيخ  االإم��ام  العالمة  فتاوى   -2

الكتاب(.
الطبعة الأوىل: 1357 هجرية.

يقع الكتاب يف 611 �صفحة.
عبد  ال�صيخ  هو  الكتاب:  مقدمة  يف  العجيمي  ترجمة  يف  ج��اء  مما 
احلفيظ بن دروي�ش بن حممد بن اأبي البقاء، تلقى العلم من علماء مكة 
كالعالمة ال�صيخ عبد امللك القلعي، وال�صيخ طاهر �صنبل، وبهما تخرج، 
وال�صيخ  الدردير،  اأحمد  ال�صيخ  كالعالمة  اإليها  الواردين  وعن كثري من 
االإفتاء،  وت��وىل  1221ه���،  �صنة  مبكة  الق�صاء  ت��وىل  ال�صنواين،  حممد 
وتويف وهو �صاجد باملحكمة ال�صرعية مبكة �صنة 1246ه�، ودفن باملعلى.
من موؤلفاته: كتاب يف الفتاوى؛ ور�صالة يف جواز التو�ّصد على اللحاف 

احلرير، ور�صالة يف جواز فعل االإن�صان اال�صتخارة لغريه.
العربي  اإىل  العجيمي  اإجازة  بعنوان:  خمطوط  املركز  مكتبة  يف  وله 

ابن حممد الدمناتي.
ومما جاء يف االأعالم يف ترجمة ال�صيخ حممد طاهر �صنبل:

بن  ط��اه��ر  حممد  م(،   1803  -  000  = ه���   1218  -  000("
ووفاة.  مولدا  مكة،  اأهل  من  احلنفية  بفقه  عامل  �صنبل:  �صعيد  حممد 
املجموعة  يف  اجلنية  )الثمار  منها  كتبا،  و�صنف  بها،  مدر�صا  ك��ان 
ال�صنبلية - ط(، يعرف بفتاوى �صنبل، و)دليل املهتدي يف اآداب البحث 
االأب�صار(،  و)�صياء  الدين،  الأكمل  االإر�صاد(  منت  و)�صرح  للمبتدي(، 

حا�صية على منا�صك الدر املختار، و)العرو�ش العلوية – خ(.
له يف مكتبة املركز 9 عناوين خمطوطة.

هو– يف  العني  ق��رة  كتاب  اأن  لنا  يبدو  �صبق  ما  خ��الل  من 
فيكون  ك��ت��اب��ان،  منها  كتاب  ك��ل  ويف  كتب،  ثالثة  حقيقته- 
املالكي،  املذهب  فتاوى على  االأول  الكتاب  كتب.  �صتة  املجموع 
على  والرابع  والثالث  ال�صافعي،  املذهب  على  فتاوى  والثاين 
وال�صاد�ش على املذهب احلنفي،  ال�صافعي، واخلام�ش  املذهب 
ال�صيخ  عدا  ما  املكرمة،  مكة  علماء  من  كانوا  امل�صنفني  وكل 
املدينة  يف  االإف��ت��اء  ت��وىل  ال��ذي  ال��ك��ردي  �صليمان  ب��ن  حممد 

املنورة.
با�شل حممد - العالقات العامة واالإعالم

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
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عبد الهادي التازي
وحفظه  القراآن  وتعلم  1921م،  يونيو   15 يف  فا�ش  مبدينة  ولد 
والثانوي،  االبتدائي  تعليمه  اأكمل  ثم  التا�صعة،  �صن  الُكّتاب يف  يف 
ونال �صهادة العاملية من جامعة القرويني بفا�ش �صنة 1947، وعني 
اأ�صتاذا بها ابتداء من 1948/5/1. ح�صل �صنة 1953 على برويف 
الدرا�صات  دبلوم  على  وح�صل  املغربية،  العليا  الدرا�صات  معهد 
على  ح�صل  ثم  اخلام�ش،  حممد  جامعة  من   1963 �صنة  العليا 
دكتوراه الدولة يف االآداب من جامعة االإ�صكندرية مبرتبة ال�صرف 

االأوىل �صنة 1971م، وكان مو�صوع االأطروحة جامعة القرويني.
وترجم  مقال،   900 يفوق  ما  له  ن�صر  حيث  مبكرا،  الكتابة  بداأ 
عن الفرن�صية واالإجنليزية عددا من الدرا�صات واملقاالت، واأل�ّ��ف 

الع�صرات من الكتب.
واملدار�ش  املعاهد  من  طائفة  يف  واملحا�صرة  االأ�صتاذية  مار�ش 
حول  وخ��ارج��ه  املغرب  داخ��ل  اجلهات  مبختلف  والكليات  العليا 
ال�صلة  املو�صوعات ذات  الدولية، وغري ذلك من  العالقات  تاريخ 

باحل�صارة والتاريخ.
�صنة  العراقية  اجلمهورية  ل��دى  املغربية  للمملكة  �صفريا  عني 
ليبيا �صنة 1967م،  ثم لدى بغداد �صنة 1968  1963 م، ثم لدى 
م، وكان اأول �صفري للمغرب لدى دولة االإمارات العربية املتحدة يف 
مار�ش 1971م، ثم عني �صفريا لدى اجلمهورية االإيرانية 1979م، 
للمعهد  مديرا  عني  كما  امللكي.  ال��دي��وان  مبهمة  مكلفا  عني  ثم 

اجلامعي للبحث العلمي عام 1974م.
1990م،  املغاربة  الدبلوما�صيني  لنادي  املوؤ�ص�ش  الرئي�ش  وهو 
ورئي�ش املوؤمتر ال�صاد�ش لالأمم املتحدة لتنميط االأ�صماء اجلغرافية 
)نيويورك( ابتداء من 1992م، وع�صو املجمع العلمي العراقي منذ 
1966م، وجممع اللغة العربية بالقاهرة 1976م،  واملعهد الثقايف 
اللغة  وجممع  البيت  اآل  وموؤ�ص�صة  1978م،  االأرجنتيني  العربي 
العربية يف االأردن �صنة1980م، وع�صو اللجنة التاأ�صي�صية الأكادميية 

اململكة املغربية ثم ع�صو 
ب���االأك���ادمي���ي���ة )اإب���ري���ل 
مبجمع  وع�صو   ،)1980
بدم�صق  العربية  اللغة 
1986م، وع�صو موؤ�ص�صة 
ال��������رتاث االإ�����ص����الم����ي 
وع�صو   ،)1991 )لندن 
باملجمع العلمي امل�صري 

1996م.
ح�����ص��ل ع��ل��ى و���ص��ام 
ال���ع���ر����ش م����ن امل���غ���رب 
واحلمالة  1963م،  �صنة 
ال����ك����ربى ل��ال���ص��ت��ق��الل 
1968م،  �صنة  ليبيا  من 

الكفاءة  ق��الدة  و  1972م،  �صنة  ال��ع��راق  م��ن  ال��راف��دي��ن  وو���ص��ام 
وامليدالية  �صنة 1976م،  املغرب  املمتازة من  الدرجة  الفكرية من 

الذهبية لالأكادميية �صنة 1982م.
من  اأك���رث  يف  وك��ت��ب  تقريبا،  عنوانا   70 امل��رك��ز  مكتبة  يف  ل��ه 
املغرب،  وت��اري��خ  ال�صيا�صة،  علم  اأب��رزه��ا:  من  ك��ان  20مو�صوعا 
والرتاجم،  االإ�صالمي،  العربي  والتاريخ  والرحالت،  واجلغرافيا، 

وغريها.
كان له ولع خا�ش بابن بطوطة، فحقق كتاب رحلة ابن بطوطة 
االأ�صفار(،  وعجائب  االأم�صار  غرائب  يف  النظار  )حتفة  امل�صماة 
اآخر �صماه )امل�صتدركات على  ا�صتدرك على حتقيقه يف كتاب  ثم 
حتقيقي لرحلة ابن بطوطة(، وله كتاب اآخر بعنوان )ابن بطوطة: 
اأمري الرحالة(، وكتاب )اإيران بني االأم�ش واليوم: قراءة جديدة 

ل��رح��ل��ة اب���ن ب��ط��وط��ة(. 
م�صجلة  حما�صرة  ول��ه 
بطوطة:  )اب��ن  بعنوان 
ا�����ص����ت����ث����م����ار ث���ق���ايف 
ع����رب����ي(، ول�����ه ب��ح��ث 
غري  )اكت�صاف  بعنوان 
ابن  رحلة  حول  م�صبوق 

بطوطة(.
املركز  مكتبة  وت�صم 
توقيع  عليهما  ك��ت��اب��ني 

اإهداء منه.
تويف رحمه اهلل تعاىل 

يف 2 اإبريل 2015م.

أعالم رحلوا

زيارة التازي للمركز يف 1998-11-5

خطاب �صكر من امللك حممد ال�صاد�ش ملك 
املغرب للتازي لتاأليفه كتاب دفاعا عن 

املغربية للمملكة  الرتابية  الوحدة 
توقيع التازي على كتاب اأهداه لعبد اهلل 

اجلبوري �صنة 1965م
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أعالم رحلوا

ناصر الدين األسد
نا�صر الدين حممد اأحم�د جميل االأ�صد، اأديب اأردين، ولد 
االأردن يوم 13 دي�صمرب 1922، ويف عام  العقبة يف  يف مدينة 
ح�صل  ثم  القد�ش،  مدينة  يف  العربية  الكلية  يف  در�ش   1939
القاهرة عام   الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة  على درجة 
من  الدكتوراه  �صهادة  على  يح�صل  اأردين  اأول  فكان   1955
ومعاهد  اجلامعات  من  ع��دد  يف  وحا�صر  القاهرة،  جامعة 
البحوث يف االأردن وليبيا وم�صر، واأ�ص�ش اجلامعة االأردنية، ثم 
ُعنِيّ رئي�صًا لها خالل الفرتة من عام1962- 1968.كما عني 

وزيرًا للتعليم العايل يف االأردن من �صنة 1985 – 1989.
نال  كما  االأوىل،  الدرجة  من  اال�صتقالل  و�صام  االأ�صد  ونال 
الدكتور طه ح�صني الأول اخلريجني  عدة جوائز منها: جائزة 
وجائزة   ،1947 االأول  فوؤاد  جامعة  يف  العربية  اللغة  ق�صم  يف 
وجائزة   ،1982 للعام  العربي  ل��الأدب  العاملية  في�صل  امللك 
والنقد  االأدبية  الدرا�صات  حقل  يف  الثقافية  العوي�ش  �صلطان 
للعام 1994/1995، وجائزة الدولة التقديرية يف االآداب من 

االأردن 2003.
ومن الكتب التي عليها اإهداوؤه وتوقيعه يف مكتبة املركز: 

اإىل  مهداة  اجلاهلي(  ال�صعر  )م�صادر  كتاب  من  ن�صخة 
والغناء  )القيان  كتاب  من  ون�صخة  في�صل،  �صكري  الدكتور 
يف الع�صر اجلاهلي( مهداة اإىل الدكتور �صكري في�صل �صنة 
�صاكر  الدكتور  اإىل  مهداة  اأخ��رى  ون�صخة  دم�صق،  يف   1960
بن  قي�ش  )دي��وان  ون�صخة من  دم�صق،  1989 يف  �صنة  الفحام 
اخلطيم( مهداة اإىل الدكتور نبيه عاقل، ون�صخة من )ديوان 
�صنة1971  الفحام  �صاكر  الدكتور  اإىل  مهداة  احلادرة(  �صعر 
اخل��ال��دي(  روح��ي  )حممد  كتاب  م��ن  ون�صخة  ال��ق��اه��رة،  يف 

القاهرة،  يف   1970 �صنة  في�صل  �صكري  الدكتور  اإىل  مهداة 
ون�صخة اأخرى مهداة اإىل الدكتور حممود الطناحي �صنة 1970 

يف القاهرة. 
الكتب  منها  عنوانا،   45 يزيد عن  ما  املركز  مكتبة  وله يف 
جامعية  ور�صائل  موؤمترات،  يف  واأعمال  وحققها،  األفها  التي 

اأ�صرف عليها، وبع�ش املقاالت.
جدير بالذكر اأنه يف عام 2000م نظمت موؤ�ص�صة عبد احلميد 
�صومان يف عّمان ندوة )�صيف العام( تكرميا للمفكر العربي 
ا�صتملت  وقد  االأ�صد.  الدين  نا�صر  الدكتور  االأ�صتاذ  الكبري 
الندوة على �صت جل�صات، حتدث فيها نخبة من االأ�صاتذة عن 
حمطات خمتلفة من حياة الدكتور االأ�صد، واإجنازاته احلافلة 
بالعطاء املو�صول. وطبعت اأعمال الندوة �صنة 2002م يف كتاب 

بعنوان )نا�صر الدين االأ�صد بني الرتاث واملعا�صرة(.
تويف رحمه اهلل تعاىل يف 21 مايو 2015م.

اإهداء من نا�صر الدين االأ�صد اإىل د.حممود الطناحي �صنة 1970اإهداء من نا�صر الدين االأ�صد اإىل د.�صكري في�صل �صنة 1960
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دبي في الرحلة الكمشكية

دبي في الرحلة الُكمشكية

ال�شيخ �شالح الُكم�شكي 
هو �صالح بن اإبراهيم بن علي الُكم�صكي، ن�صبة اإىل بلد يف فار�ش 
الكم�صكي  بنت  عائ�صة  امل�صهورة  الن�صابة  وتروي  )ًكِم�ْصك(  ت�صمى 
اأن الكم�صكيني من قبيلة اخلزرج وذلك نقاًل  الكبري ال�صيخ حممد 
عن والدها. واأما ن�صبه من جهة االأم فهو بندري والدته هي فاطمة 
بنت حممد بن عبد اهلل البندري. ولد ال�صيخ �صالح يف �صحار عام 
واملعروف عند  البالد  الذي عم  امل�صهور  الوباء  وهو عام  ه�   1336
ر�صيع مري�ش.  وهو  والدته  فيه  توفيت    ) املوت  �صنة   ( ب�   العامة 
وتويف والده يف الهند وهو م�صافر لق�صاء بع�ش اللوازم وذلك عام 
الثاين ع�صر من  وترتيبه  االأوالد  اآخر  ال�صيخ �صالح  1343 ه�. كان 
اإخوته وهو  اأكرب  ال�صيخ �صالح حتت كفالة  واإناث. عا�ش  بني ذكور 
ال�صيخ حممد الكم�صكي. والذي مل ير�صله اإىل مدر�صة القراآن خوفًا 
ولل�صيخ  الفالحة.  ال�صيخ �صالح يف  فا�صتغل  االأوالد.  اأذية  عليه من 
يواجه  وكيف  احلياة  فنون  خاللها  من  تعلم  كثرية  مواقف  �صالح 
فيها االأخطار ال ي�صع املقام هنا لذكرها. وهي م�صوغة ب�صكل رائع 

باأ�صلوب ال�صيخ يف ذكر التفا�صيل التي ال ميلها القارئ.
الرحلة االأوىل لدبي 

يف  اإبراهيم  بن  �صليمان  ال�صيخ  اأخيه  ارحت��ال  مع  البداية  كانت 
�صحار  اإىل  ورجع  م�صقط  اإىل  رحل  داخلية حيث  علمية  رحلة  اأول 

ر�شالة ت�شل اإىل بريد طفل يتيم، تغري مالمح حياته وم�شتقبله، وتفتح له اأب�اب الن�ر والتعليم الذي طاملا حلم به، وه� يرى 
حار.  من ح�له يتعلم�ن القراآن الكرمي، لي�س ذلك وح�شب بل كانت هذه الر�شالة بداية انطالقه لرحلة علمية ط�يلة خارج �شُ
تلك هي ر�شالة ال�شيخ �شليمان الُكم�شكي اأخي ال�شيخ �شالح بن اإبراهيم الُكم�شكي ال�شحاري �شاحب كتاب الرحلة الُكم�شكية والتي 

تناولت �شريته الذاتية ورحالته يف طلب العلم اإىل دبي ومكة وغريهما. و�شنفرد احلديث هنا عن رحلته يف طلب العلم يف دبي.
ثم انتقل اإىل دبي والتحق مبدر�صة الفالح عام 1350ه�. ثم اأر�صل 
اإىل اإخوته يطلب فيها التحاق ال�صيخ �صالح  ال�صيخ �صليمان ر�صالة 
ال�صفر  من  االأ�صغر  االأخ  على  خوفاً  طويل  تفكري  وبعد  دبي.  يف  به 
وعدم مقدرتهم على حتمل غيابه وافق االإخوة على �صفره. يف عام 
1353 ه� بداأت رحلة ال�صيخ �صالح اإىل دبي مع قافلة كبرية و�صلت 
اأن التقى ال�صقيقان يف دبي ذهبا  اأربعة ع�صر يومًا. وبعد  دبي بعد 
اإىل م�صجد بالهول وبعد دقائق جاء ال�صيخ حممد نور �صيف. الذي 
رحب بال�صيخ �صالح ودعا له بالربكة. يف �صباح اليوم التايل انتظم 
ال�صيخ �صالح يف مدر�صة الفالح بدبي يف ال�صف االأول من الق�صم 
التح�صريي ثم انتقل لل�صف الثاين من الق�صم التح�صريي ثم اأمت 
ذاكرًا  االبتدائي  الرابع  حتى  االبتدائي  االأول  ال�صف  من  التعليم 

مقررات الدار�صة يف كل مرحلة. 
الرحلة الثانية اإىل دبي 

 1354 عام  اأواخ��ر  ويف  اإليها.  فعاد  ل�صحار  �صالح  ال�صيخ  حن 
الرابع  ال�صف  يف  الدرا�صة  ووا�صل  دبي  اإىل  ثانية  مرة  �صافر  ه� 
االبتدائي. وكانت له عدة درو�ش يتلقاها خارج املدر�صة ومن اأولئك 
اأحمد  بن  حممد  ال�صيد  وال�صيخ  �صيف  نور  حممد  ال�صيخ  ال�صيوخ 
بن  حممد  وال�صيخ  ماجد  بن  حممد  بن  ماجد  وال�صيخ  ال�صنقيطي 
وال�صيخ  االأدام��ي  �صعيد  بن  بن حمد  اأحمد  وال�صيخ  الدعفو�ش  علي 

�صليمان الفار�صي.
تعلم ال�صيخ �صالح اأي�صا ًعلى يدي ال�صيخ عبد الرحمن بن حممد 
بن حافظ وكان قا�صيًا وكان ال�صيخ �صالح يذهب اإليه كل �صباح يف 
بيته وملا تعني مقره للق�صاء يف املدر�صة االأحمدية �صار يذهب اإليه 
يف املدر�صة. ثم بنى �صهره حممد علي العو�صي املعروف بالع�صب 
من  فطلبوا  العيد،  م�صلى  وق��رب  الرباحة  اأول  يف  ال��ذي  امل�صجد 
ال�صيخ �صالح اأن يكون موؤذنًا يف امل�صجد وكان راتبه ثالث ربيات يف 
ال�صهر. وتقرر الريوق والع�صاء عند عبد الرحمن مريزا والغداء يف 

بيت حممد علي الع�صب. 
البلو�صي وهو  ال�صيخ عبد اهلل مريد  ال�صيخ �صالح بحلقة  التحق 
الذكر  حلقة  يح�صر  وك��ان  امل�صهور  االأفغاين  حممد  ال�صيد  خليفة 
ثم  واجلمعة.  واخلمي�ش  االثنني  ليلة  وذلك  امل�صايخ  بع�ش  ب�صحبة 

ي�صف ال�صيخ ما كان يحدث يف احللقة.
الرحلة الثالثة اإىل دبي 

ه�   1355 عام  يف  �صالح  ال�صيخ  عاد  ل�صحار  طارئة  ع��ودة  بعد 
وا�صتغرقت ما يقارب �صت  الرحالت،  اأطول  اإىل دبي، وكانت هذه 
قراءته  ال�صيخ  فيها  وا�صل  رح��الت،  عدة  منها  وتفرعت  �صنوات، 

�صورة املخطوط بخط املوؤلف
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ودرا�صته مع امل�صايخ ويف �صهر رم�صان طلب منه بع�ش اأرحام ال�صيخ 
حممد نور اأن يقراأ عندهم ف�صار يذهب كل ليلة بعد �صالة الرتاويح 
اإليهم، ويقراأ عندهم يف البيت اإىل ال�صحور، ثم يرجع اإىل امل�صجد 

الأذان الفجر وال�صالة مع ال�صيخ حممد نور. 
عبد  بن  حممد  دبي  قا�صي  ال�صيخ  �صماحة  تويف  العام  هذا  يف 
ال�صالم املغربي واأغلق ال�صيخ حممد نور مدر�صة الفالح. ثم يذكر 
ال�صيخ �صالح اأنه يف عام 1356 ه� وملا انتقل ال�صيخ حممد نور اإىل 
م�صكن القيظ يف الرباحة بنى عري�صًا خ�صه ملدر�صة تعليم القراآن 
وجعل ال�صيخ �صالح ثالث ثالثة معلمني، وا�صتمرت املدر�صة اإىل اآخر 
جمادى االأوىل حيث رجع ال�صيخ حممد نور اإىل البالد وكانت ح�صة 

ال�صيخ �صالح من التعليم 29 ربية ون�صفًا.
ويف ذلك العام كان ال�صيخ را�صد بن �صعيد يتاأهب لزيارة جاللة 
ال�صيخ  على  نور  حممد  ال�صيخ  فعر�ش  �صعود  اآل  العزيز  عبد  امللك 
ال�صيخ  وكلم  للحج.  املوكب  مع  يذهبا  اأن  �صليمان  وال�صيخ  �صالح 
حممد نور ال�صيخ را�صد بن �صعيد فوافق على اأخذهما معه. وكتب 
فيها:  جاء  االأح�صاء  اإىل  مرور  ورقة  مكتوم  بن  �صعيد  ال�صيخ  لهما 
اإبراهيم  بن  �صليمان  هو  املرور  هذا  حامل  اإن   .. يراه  من  "اإىل 
العلم  وق�صدهما طلب  رعايانا  اإبراهيم هما من  بن  �صالح  واأخوه 
اأمرهم  وتي�صري  وم�صاعدتهم  املرور  لهم حرية  االأح�صاء فرنجو  يف 
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. �صعيد بن مكتوم حاكم دبي " 
هذا بع�ش مما جاء يف �صرية ورحلة هذا ال�صيخ والتي تعد وثيقة 
بن  اهلل  عبد  بتحقيق  والكتاب  دب��ي.  يف  التعليم  تاريخ  عن  جميلة 

قا�صم القا�صمي طبع يف دار اأروقة - االأردن 2014 م.

رحلة الخط العربي في ظالل المصحف الشريف

والأهمية الكتاب وا�صتماله على العديد من خطوط امل�صاحف 
اأحببنا اأن نعرف به من خالل هذا املقال.

يعتمد الكتاب يف معظمه على مقتنيات املوؤلف من امل�صاحف 
اأن كان  اخلا�صة به، وقد عر�ش فيه رحلة اخلط العربي منذ 
ًّا ُيقتنى، وتناول كتابة امل�صحف من اخلط  ب�صيطًا حتى اأ�صبح فن�
بخط  يكتب  اأ�صبح  حتى  الحقا(  بالكويف  �ُصمي  )ال��ذي  املكي 

الن�صخ مرورا بالعديد 
التي  اخل��ط��وط  م��ن 
ب��ع�����ص��ه��ا  زال  م����ا 
وبع�صها   ، م�صتعمال 

اندثر.
ي��ق��ع ال���ك���ت���اب يف 
ف�صال،  ع�صر  ثالثة 

هي:

زار املركز ي�م االأربعاء 10 ي�ني� 2015 املهند�س اإبراهيم بن ي��شف الفخرو، من دولة قطر، واأهدى كتابه )رحلة 
اخلط العربي يف ظالل امل�شحف ال�شريف( اإىل �شعادة جمعة املاجد.

اخلط  وج��ذور  العامل  يف  الكتابة  ن�صاأة  عن  تاريخية  ملحة   .1
العربي.

2. والدة اخلط العربي )بداية الرحلة(.
3. خطوط امل�صاحف املكرمة يف مرحلة والدة اخلط العربي.
4. اخلط العربي ورحلة االرتقاء والتطوير )املرحلة الثانية(.

5. خطوط امل�صاحف املكرمة يف مرحلة االرتقاء والتطوير.
6. العثمانيون وجمالية اخلط العربي )املرحلة الثالثة(.

7. خطوط امل�صاحف املكرمة يف املرحلة العثمانية.
8. فن الزخرفة والتذهيب.

9. مناذج خمتارة لفن التذهيب.
10. تاريخ طباعة امل�صاحف املكرمة )املرحلة الرابعة(.

11. �صور الأوائل امل�صاحف املطبوعة واملرتجمة يف العامل.
12. امل�صاحف احلديثة : ق�صة اإبداع )نهاية الرحلة(.

13. مناذج للم�صاحف املكرمة املخطوطة حديثا. املوؤلف يهدي كتابه جلمعة املاجد



ما اال�شتخال�س؟
مبحت�ى  الباحث  لتعريف  معينة  بطريقة  وم�ش�غة  داللة،  ذات  و�شاملة  ومكثفة  ملخ�شة  معل�مات  يقدم  عمل  ه� 
التعرف على  ت�شاعد يف  كافية  ببلي�جرافية  وبيانات  معل�مات  له  يقدم  اإليها كما  للرج�ع  ا�شطراره  معينة دون  وثيقة 
املقاالت واملطب�عات يف املجاالت امل��ش�عية املتخ�ش�شة، وميتاز باالإيجاز واالخت�شار والدقة وال�شم�ل وااللتزام مبا يف 

ال�ثيقة وذلك دون تف�شري اأو نقد وبدون متييز لكاتب املقال.

اأن�اع امل�شتخل�شات:
1 - امل�شتخل�شات االإعالمية:

املعلومات  يت�صمن  ال��ذي  امل�صتخل�ش  هو  االإعالمي  امل�صتخل�ش 
الكمية والنوعية امل�صمنة يف الوثيقة ، ويكون عادة ما بني ) 100-
250 ( كلمة يف حالة موؤمتر اأو مقال يف دورية، وقد ي�صل اإىل )500 

ا بتقرير مطول اأو ر�صالة جامعية . ( كلمة اإذا كان خا�صًّ
2 - امل�شتخل�شات الداللية:

بيانات  ويت�صمن  الوثيقة  حمتوى  اإىل  ي�صري  الداليل  امل�صتخل�ش 
يفعل  كما  لها  الفعلي  املحتوى  يحاول اخلو�ش يف  وال  عامة حولها، 
امل�صتخل�ش االإعالمي. وال يتطلب خربة مو�صوعية من جانب كاتب 

امل�صتخل�ش. ويطلق عليه اأحيانا ا�صم امل�صتخل�ش الو�صفي .
3 - امل�شتخل�شات الداللية االإعالمية:

بع�ش  يف  دالليًّا  م�صتخل�صا  االإعالمي  الداليل  امل�صتخل�ش  يكون 
النوع عادة  اإىل هذا  االأخ��رى. يركن  االأج��زاء  واإعالميًّا يف  اأجزائه 
اإذا كان اجلزء االإعالمي يخ�ش اهتمامات القراء، الذين تعد لهم 
ال��داليل منه ما هو خ��ارج نطاق هذه  بينما يغطي اجل��زء  اخلدمة 

االهتمامات.
4 - امل�شتخل�شات النقدية:

امل�صتخل�ش النقدي ي�صف املحتوى املو�صوعي للوثيقة ويقيمه مع 
اأ�صلوب عر�صه . اأي انه م�صتخل�ش تقييمي ، اإذ يعرب كاتب املو�صوع 
عن راأيه يف العمل ، كما قد يقارنه مع عمل اأو اأعمال اأخرى . ولهذا 
يكون كاتب امل�صتخل�ش عادة خبريا يف مو�صوع امل�صتخل�ش مما جعل 
هذا النوع من امل�صتخل�صات غري �صائع . كما اإنه يكون عادة طويال .

5 - امل�شتخل�شات امل�شغرة:
يطلق على هذا النوع عدة اأ�صماء ح�صب �صكله، ومن ذلك:

للتك�صيف متثل  : وهي م�صطلحات تخ�ص�ش  املفتاحية  الكلمات 
بالكلمات  التك�صيف  اإىل  اأق��رب  وهي   . املو�صوعي  الوثيقة  حمتوى 

املفتاحية منها لال�صتخال�ش .

حمتوى  متثل  ق�صرية  جمل  اأ�صباه  وهي   : الربقية  امل�صتخل�صات 
الوثيقة املو�صوعي .

اأو  جملة  على  ع���ادة  ت�صتمل  وه��ي   : الق�صرية  امل�صتخل�صات 
جملتني متثل حمتوى الوثيقة املو�صوعي . ومن هذا النوع ما ي�صمى 
جللب  امل�صممة  امل�صتخل�صات  وهي  الهامة:  النقاط  م�صتخل�صات 
ثناياها  اأو يف  الوثيقة  بداية  ويكون عادة يف  للوثيقة،  القارئ  انتباه 

. كما قد تكون تو�صيعا لقائمة حمتوياتها .
6 - امل�شتخل�شات االإح�شائية اأو العددية اأو املجدولة:

عادة  تكون  التي  الرقمية  البيانات  لتلخي�ش  و�صيلة  النوع  هذا 
البيانات  الأن��واع معينة من  فعال  ب�صكل  وهو مفيد  �صكل ج��داول  يف 

االقت�صادية واالجتماعية وال�صوقية.
خط�ات اإعداد امل�شتخل�س:

هي  امل�صتخل�ش  اإع���داد  يف  االأوىل  اخل��ط��وة  الوثيقة:  ق���راءة   -  1
قراءة الوثيقة االأ�صلية كاملة لتكوين �صورة وا�صحة متكاملة عن 
حمتوياتها، ومن ال�صروري للقائم باال�صتخال�ش اأن ي�صجل بع�ش 

النقاط اأو املالحظات اأثناء القراءة.
من  االنتهاء  بعد  امل�صتخل�ش  ي�صرع  امل�صتخل�ش:  م�صودة  كتابة   -  2
ما  على  اعتمادا  للم�صتخل�ش  م�صودة  اإع��داد  يف  الوثيقة  ق��راءة 

�صجله من مالحظات اأثناء القراءة .
من  االنتهاء  مبجرد  امل�صتخل�ش  على  والتحرير:  املراجعة   -  3
امل�صودة االأوىل مراجعة الن�ش الناجت للتاأكد من دقته فيما يتعلق 
با�صتعمال عالمات الرتقيم والنحو والهجاء ف�صال عن االطمئنان 
والتعليمات  بالقواعد  والتزامه  امل�صتخل�صة  للوثيقة  متثيله  اإىل 

التي ينبغي مراعاتها كافة.
اأهمية امل�شتخل�شات:

وجهد  وقت  اإىل  يحتاج  امل�صتخل�صات  اإعداد  اأن  من  الرغم  على 
العظيمة،  الفوائد  فيها من  ملا  العناء  ت�صتحق هذا  اأنها  اإال  وخربة، 

ومن هذه الفوائد:
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1 - توفري اجلهد والوقت على الباحثني، حيث ميكن اأن يكتفي مبا 
ورد يف امل�صتخل�ش من معلومات، اأو يقرر اإن كان بحاجة للرجوع 

اإىل املادة االأ�صلية.
2 - حفظ العلوم والكتب التي قد تكون غائبة عن الكثريين، فهناك 
من  الباحثون  يتمكن  وال  حم��دودة،  طبعاتها  تكون  ور�صائل  كتب 

معرفة وجودها.
املطروحة  املوا�صيع  اإىل  العليا  ال��درا���ص��ات  ط��الب  اإر���ص��اد   -  3
والدرا�صات ال�صابقة، التي ميكن اأن تكون يف نف�ش الوقت مراجع 

مهمة لر�صائلهم العلمية.
مناذج من امل�شتخل�شات:

االإ�صالمية(، كتب-  ال�صريعة  اإىل مقا�صد  االإر�صادي  – )الدليل   1
ر�صائل- اأبحاث:

 

�صنعه وقدم له اأ.د. حممد كمال الدين اإمام، �صدر الكتاب عن 
موؤ�ص�صة الفرقان للرتاث االإ�صالمي، �صنة 2007-2009، ويقع يف 
األف م�صدر، وعرف  املوؤلف ما يزيد على  9 جملدات. جمع فيه 
املقا�صد  لعلم  غائبا  ك��ان  تاريخ  عن  وك�صف  وافيا،  تعريفا  بها 
كتب  بني  فيه  ال���واردة  املوؤلفات  وتنوعت  فيه.  التاأليف  وحركة 
الرتاث، والكتب احلديثة، واالأطروحات العلمية، واالأبحاث. وقد 

ياأخذ تعريف الكتاب �صفحتني اأو اأكرث.
2 - م�صتخل�صات ر�صائل ال�صعوديني لدرجة الدكتوراه. ال�صادر عن 
– جامعة امللك �صعود- الريا�ش. ي�صتمل  عمادة �صوؤون املكتبات 
دكتوراه،  ر�صالة  وت�صعني  وث��الث  لثالثمائة  م�صتخل�صات  على 
مرتب  وهو  االإجنليزية.  باللغة  والباقي  العربية  باللغة   39 منها 
باأ�صماء  هجائيا  الر�صائل  رتبت  مو�صوع  كل  وداخ��ل  مو�صوعيا، 
العثور  القارئ من  ت�صل�صلية متكن  اأرقام  لها  موؤلفيها. كما و�صع 

على بغيته ب�صهولة وي�صر.
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االستخالص والمستخلصات

امل�صتخل�صات امل�صتخل�صاتمنوذج من  منوذج من 



استراحة

جائزة كتارا 
للرواية العربية من موسوعة الشعر..

الُخبز أَرزي
ن�صر بن اأحمد بن ن�صر بن ماأمون الب�صري اأبو القا�صم، 
)اأو  اأرزي  باخلبز  يعرف  �صهرة.  ل��ه  علت  غ��زل،  �صاعر 
الب�صرة  االأرز مبربد  يخبز خبز  اأميًا،  وكان  اخلبزرزي(، 
يف دكان، وين�صد اأ�صعاره يف الغزل، والنا�ش يزدحمون عليه 
حممد  بن  حممد  احل�صني  اأب��و  وك��ان  حاله.  من  ويتعجبون 
ينتاب  امل�صهور  ال�صاعر  الب�صري  لنكك،  بابن  امل��ع��روف 
انتقل  دكانه لي�صمع �صعره، واعتنى به وجمع له ديوانًا، ثم 

اإىل بغداد، ف�صكنها مدة، وقراأ عليه ديوانه.
من  اأك��رث  فيها  ق�صيدة،   378 ال�صعرية  املو�صوعة  يف  له 

2500 بيت من ال�صعر، تويف رحمه اهلل �صنة 317 ه�.
من اأ�شعاره:

راأيــــــــُت الــــهــــالَل ووجـــــــَه احلــبــيــب
ــــظــــْر ــــــِن عــــنــــد الــــنَّ فــــكــــانــــا هــــــالَل

فــيــهــمــا حــــرتــــي  مـــــن  اأدِر  فــــلــــم 
الب�شْر ِمـــن هـــالل  الــدجــى  هــــالَل 

الـــوجـــنـــتـــن ُد يف  الــــــــتــــــــورُّ ولــــــــول 
ـــَعـــْر ومـــــا راعــــنــــي مــــن �ــــشــــواد الـــ�ـــشَّ

لـــُكـــنـــُت اأظـــــــن الـــــهـــــالَل احلـــبـــيـــَب
وكــــنــــُت اأُظــــــــــّن احلــــبــــيــــَب الـــقـــمـــْر

وقال اأي�شا: 
ــــــــس لـــــــلـــــــثـــــــعـــــــلـــــــب حــــــــــظٌّ ــــــــ� ــــــــي ل

ذئــــــــــــــٍب ـــــــــد  عـــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــزاٍل  يف 
وقال اأي�شا:

ملـّـــا عـــفـــوُت ومل اأحـــقـــد عــلــى اأَحــــٍد
ـــمِّ الـــعـــداواِت اأرحــــُت نــفــ�ــِشــَي مــن َه

روؤيـــتـــِه عــنــد  عــــــدّوي  ــــي  اأَُحــــيِّ اإيّن 
ـــرَّ عـــنـــي بــالــتــحــيــاِت لأدفـــــــــَع الـــ�ـــش

فني يكفِّ بــغــٌي  واإن  اأبـــغـــي  ــُت  ولــ�ــش
ـــاُر الــ�ــشــمــاواِت كـــفـــايِنَ الــبــغــَي جـــّب

والغلُّ واحلقُد من َيخلَْع لبا�َشهما
ــ�ــس اأثـــــــــواَب الـــديـــانـــاِت فــــَقــــْد تــلــبَّ

اأُخفي جمياًل كما اأُبدي وي�شرتين
مــــن الـــبـــلـــّيـــات عـــــــاّلُم اخلـــفـــّيـــاِت

هي  العربية  للرواية  كتارا  جائزة 
العامة  املوؤ�ص�صة  اأطلقتها  �صنوية  جائزة 
العام  بداية  يف  -كتارا  الثقايف  للحي 
بالتم�صك  كتارا  جائزة  وتلتزم   .2014

اختيار  عملية  خالل  والنزاهة  وال�صفافية  اال�صتقاللية،  بقيم 
االإجنليزية  اللغة  اإىل  الفائزين  اأعمال  برتجمة  تقوم  كما  املر�صحني، 
عمل  اإىل  فنيًا  ال�صاحلة  الرواية  وحتويل  والفرن�صية،  واالإ�صبانية 
درامي مميز، ون�صر وت�صويق الروايات غري املن�صورة، وتفتح اجلائزة 
فيهم  مبا  �صواء  حد  على  والروائيني  الن�صر  دور  اأمام  املناف�صة  باب 

الروائيون اجلدد الذين مل تن�صر رواياتهم.
جماالت اجلائزة:

الروايات املن�صورة: تقدم خم�ش جوائز للفائزين امل�صاركني من  فئة  	•
فائز  روائي  ن�ش  كل  فيها  ويح�صل  الن�صر،  دور  تر�صيحات  خالل 
على جائزة مالية قدرها 60 األف دوالر اأمريكي، لي�صبح جمموعها 

300 األف دوالر اأمريكي.
التي  للروايات  جوائز  خم�ش  تقدم  املن�صورة:  غري  الروايات  فئة  	•
مل تن�صر، قيمة كل منها 30 األف دوالر اأمريكي، لي�صبح جمموعها 

150 األف دوالر اأمريكي.
الفائزون باجلائزة يف الدورة االأوىل 2015:

فئة الروايات املن�ش�رة
الفائزالرواية

اأمري تاج ال�صر من ال�صودان366
منرية �صوار من البحرينجارية

نا�صرة ال�صعدون من العراقدوامة الرحيل
اإبراهيم عبد املجيد من م�صراأداجيو

الفرا�صة وا�صيني االأعرج من اجلزائرمملكة 
فئة الروايات غري املن�ش�رة

الفائزالرواية
العا�صق  حكاية  النار-  اأفاعي 

جالل برج�ش من االأردنعلي بن حممود الق�صاد
عبد اجلليل التهامي من املغربامراأة يف الظل

مي�صلون هادي من العراقالعر�ش واجلدول
زكرياء اأبو مارية من املغربمزامري الرحيل والعودة

�صامح اجلبا�ش من م�صرحبل قدمي وعقدة م�صدودة

وقد جرى اختيار رواية مملكة الفرا�صة للروائي اجلزائري وا�صيني 
بني  من  درامي  عمل  اإىل  للتحويل  قابلة  رواية  اأف�صل  جلائزة  االأعرج 

الروايات املن�صورة الفائزة وقيمتها 200 األف دوالر اأمريكي.
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