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ن�ضرة ف�ضلية ت�ضدر عن ق�ضم العالقات العامة والإعالم

الشيخ مكتوم يكرم جمعة الماجد
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يوم المرأة اإلماراتية

�ضاحبة  واملراأُة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  احتاد  قيام  قبل 
مع  املراأة  اأ�ض�ضت   فقد  حولها.  من  الأحداث  يف  موؤثرين  وفعل  �ضوت 
والثقافية  الرتبوية  العملية  يف  و�ضاركت  الن�ضائية،  اجلمعيات  اأخواتها 
والإعالمية. وها نحن الآن ونحن نقراأ التاريخ جند اأ�ضماء كثرية لن�ضاء 
كن الأوائل يف اأ�ضياء متعددة ويف جمالت خمتلفة. فلدينا اأول اإعالمية 
اإماراتية ح�ضة الع�ضيلي، والتي بداأت م�ضريتها يف بداية ال�ضتينيات من 
القرن املا�ضي، وكذلك اأول م�ضورة اإماراتية �ضيخة ال�ضويدي، وغريهما 

من الرائدات يف خمتلف املجالت.
وهذا التميز انطلق من املراأة القائدة، وامتد اإىل الن�ضاء الأخريات، 
وخري �ضاهد على التميز هذه ال�ضخ�ضية املوؤثرة واملبدعة فكرًا وعطاًء؛ 
الحتاد  رئي�ضة  الإمارات(،  )اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  اإنها 
رئي�ضة  الأ�ضرية،  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ش  العام،  الن�ضائي 
له  املغفور  درب  رفيقة  كانت  والتي  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�ش 

باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان. 
للمراأة  الإمارات خ�ض�ضت  ن�ضاء  األهمت  التي  ال�ضتثنائية  املراأة  هذه 
عام؛  كل  من  اأغ�ضط�ش  من  والع�ضرين  الثامن  يوافق  يومًا  الإماراتية 
تاأ�ضي�ش  ذكرى  يوافق  الذي  اليوم  وهو  الإماراتية،  املراأة  يوم  ليكون 

الحتاد الن�ضائي العام. 
�ضعيد  على  اليوم  بهذا  الحتفاء  يكون  باأن  التوجيهات  كانت  وقد 
للمنا�ضبة  �ضعاٌر  واعُتمد  واملدار�ش،  واجلامعات  والدوائر  املوؤ�ض�ضات 
ميثل  العلم  من  م�ضتقطع  �ضكل  يتخلله  الدولة  علم  من  عنا�ضره  تتكون 

املراأة. 
اإجنازات  لهن  كانت  اللواتي  الن�ضاء  م عدٌد من  ُكرِّ املنا�ضبة  ويف هذه 

�ضاخمة و�ضاهدة على متيز املراأة الإماراتية.
للثقافة والرتاث م�ضاركة فاعلة يف هذا  املاجد  وقد كان ملركز جمعة 
اليوم. كيف ل ؟! ومعايل ال�ضيد جمعة املاجد يحر�ش حر�ضًا بالغًا على 
خالل  من  وذلك  املختلفة.  احلياة  جمالت  يف  ومتكينها  املراأة  تعليم 
ال�ضهادات  الطالبات  متنح  التي  والعربية  الإ�ضالمية  الدرا�ضات  كلية 
والرتاث.  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  يف  املراأة  دور  خالل  ومن  العليا. 
على  و�ضجعها  الثقايف،  العمل  يف  النخراط  فر�ضة  معاليه  منحها  فقد 
احل�ضور الفاعل يف امل�ضهد الثقايف والجتماعي داخل  الدولة وخارجها. 
واأثبتت ح�ضورها  الإماراتية �ضعت واجتهدت  املراأة  باأن  القول  ونختم 
وتخ�ض�ش  الدولة،  بها  اأن حتتفي  لها  كان  ملا  ال�ضعي  ولول هذا  القوي، 

لها هذا اليوم! 

�شيخة املطريي

مشروع حفظ مخطوطات مالي



الشيخ مكتوم بن محمد يكرم جمعة الماجد

كرم �شم� ال�شيخ مكت�م بن حممد بن را�شد اآل مكت�م، نائب حاكم دبي، رئي�س م�ؤ�ش�شة دبي لالإعالم، 
جمعة املاجد، رئي�س جمل�س اإدارة »بيت اخلري« وذلك ي�م الأربعاء 16 �شبتمرب 2015 مبنا�شبة احتفال 
م�ؤ�ش�شة دبي لالإعالم مبرور 10 �شن�ات على اإ�شدار �شحيفة »الإمارات الي�م« الي�مية، �شمن املتربعني 
وامل�شاهمني الدائمني ل�شفحة اخلط ال�شاخن، وهي ال�شفحة املعنية با�شتقبال �شكاوى املر�شى وال�شجناء 

املع�شرين واحلالت الإن�شانية، وتعمل على م�شاندتهم لتجاوز حمنهم.
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الشيخ مكتوم بن محمد يكرم جمعة الماجد

اللفتة  لهذه  وامتنانه  �ضكره  املاجد عن  اأعلن  جانبه  من 
الكرمية من �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد، موؤكدًا ا�ضتعداد 
)بيت اخلري( امل�ضتمر والثابت للتفاعل مع جهود ال�ضحيفة 
ال�ضعيفة  الفئات  ���ض��وت  اإي�����ض��ال  يف  ل��الإع��الم(  و)دب���ي 
واملع�ضرة اإىل الراأي العام، والتن�ضيق مع اجلهات اخلريية 
لتحقيق  كربتها؛  من  واإخراجها  احل��الت،  هذه  مل�ضاعدة 
الوطن  اأبناء  بني  التكافل  روح  وتعزيز  املجتمعي،  الأم��ن 

الواحد.
التي  اجلهات  مقدمة  يف  اخل��ري(  )بيت  جمعية  وكانت 
ال�ضاخن يف �ضحيفة )الإمارات  تفاعلت مع �ضفحة اخلط 
ل��وزارة  التابع  الفرج  �ضندوق  ن��داءات  تبث  التي  ال��ي��وم(  
وغريهم  والغارمني  النزلء  من  العديد  مل�ضاعدة  الداخلية 
مالية  بالتزامات  املتعلقة  الق�ضايا  واأ�ضحاب  ال�ضجناء  من 

عجزوا عن ت�ضديدها، و�ضدرت بحقهم اأحكام ق�ضائية.
من  نخبة  يد  على  1989م  ع��ام  اجلمعية  تاأ�ض�ضت  لقد 
رجال الأعمال يف دبي، مببادرة اإن�ضانية هدفت اإىل تاأ�ضي�ش 
اأ�ض�ش  على  الدولة  داخل  بالعمل  تخت�ش  عام،  نفع  جمعية 

بيت  )جمعية  ا�ضم  عليها  واأطلقوا  مبتكرة،  وفنية  اإداري��ة 
للعام   41 رقم  ال��وزاري  بالقرار  اإ�ضهارها  وجرى  اخلري(، 
1989م، وكانوا حري�ضني على رفع املعاناة عن اإخوانهم من 
اأبناء الوطن، وتقدمي امل�ضاعدة لكل من جلاأ اإليهم، وتاأكدوا 

من ا�ضتحقاقه للم�ضاعدة.
املتعففة  الأ�ضر  اإف��ادة  اإىل  ولدتها  منذ  اجلمعية  و�ضعت 
وال�ضرائح امل�ضتحقة، عن طريق حزمة متكاملة من امل�ضاريع 
وامل�ضاكني  الفقراء  خدمة  يف  جميعها  ت�ضب  وال��ربام��ج، 
والأرامل واملطلقات و�ضعيفي الدخل واملر�ضى واأ�ضر نزلء 
والغارمني  واملع�ضرين  واملتعرثين  واملت�ضررين  ال�ضجون 

وذوي الحتياجات اخلا�ضة والأيتام.
وتقدم اجلمعية م�ضاعدات �ضهرية لأكرث من 5200 اأ�ضرة، 
اأي ما يزيد عن 61 األف فرد، ينتظرون م�ضاعداتها النقدية 
الأعمال  ورج��ال  املح�ضنني  لدعم  تتطلع  وه��ي  �ضهر،  كل 
من  تتمكن  حتى  املجتمع؛  يف  البي�ضاء  الأي��ادي  واأ�ضحاب 
الوفاء بالتزاماتها جتاه هوؤلء، لينعموا بحياة كرمية، اأ�ضوة 

باإخوانهم الذين من اهلل عليهم من اأبناء الوطن.



إذاعة الشارقة 

اإذاعة  احتفلت  لالإعالم،  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  رئي�س  القا�شمي،  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ورعاية  بح�ش�ر 
الذكرى )43(  لها، مبنا�شبة  واله�ية اجلديدة  ال�شعار  باإعالن  �شبتمرب 2015م،  ي�م الثنني 14  ال�شارقة، 

ات الع�شر. زة، تلبية لطلبات امل�شتمعني، وا�شتجابة لتغريرّ لنطالقتها، والتي �شت�اكبها دورة براجمية متميرّ
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بمناسبة مرور 43 عامًا
مركز جمعة الماجد يشارك إذاعة الشارقة احتفالها

اأقيم احلفل يف مبنى موؤ�ض�ضة ال�ضارقة لالإعالم، حيث و�ضح ال�ضيخ 
الهوية  مالمح  اأهم  الفتتاحية  كلمته  يف  القا�ضمي  اأحمد  بن  �ضلطان 
العام  املدير  كلمة  اأت��ت  ثم  العري�ضة،  وخطوطها  لالإذاعة  اجلديدة 
بخريطة  التعريف  على  وا�ضتملت  املدفع،   خالد  الدكتور  للموؤ�ض�ضة 
عر�ش  تالها  الأث��ري،  عرب  للجمهور  �ضُتبث  التي  اجلديدة،  الربامج 
ال�ضارقة  اإذاع��ة  ملدير  وكلمة  ب��الإذاع��ة،  اخلا�ضة  اجلديدة  للكليبات 
الإذاع��ة  بني  القائم  التعاون  على  فيها  اأثنى  يعقوب،  ح�ضن  الأ�ضتاذ 
اأقامه  ال��ذي  املتميز  باملعر�ش  اإعجابه  واأب��دى  املاجد،  جمعة  ومركز 

املركز على هام�ش الحتفال.
لالأخبار  لوحة   )13( �ضم  معر�ش  باإقامة  املركز  م�ضاركة  متثلت 
حيث   .  1974 حتى   1972 �ضنة  من  واملجالت  ال�ضحف  يف  ال���واردة 
مثلت تلك الفرتة البداية الأوىل لالإذاعة. فكان اأول خرب قد ن�ضر يف 
اأن جمهورية  ومفاده  اأ�ضهر،  بعدة  الإذاعة  اإطالق  قبل  مايو1972   14
م�ضر العربية اأهدت اإذاعة ال�ضارقة مكتبة اإذاعية قيمتها )100( األف 
جنيه اإ�ضرتليني، وفيه اأي�ضا موافقة نائب رئي�ش الوزراء ووزير الإعالم 
على اإعارة )18( اإذاعيًّا للعمل يف اإذاعة ال�ضارقة. كما جاء يف �ضورة 
تعود لالأول من اأكتوبر1972 خرب افتتاح �ضمو ال�ضيخ �ضلطان القا�ضمي 
دور  على  وتاأكيده  ال�ضارقة،  من  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لإذاع��ة 
الإذاعة يف ربط املواطن بالثقافة العربية والإ�ضالمية، واأنها �ضتبث 16 
�ضاعة يوميًّا، واأعلن مدير الإذاعة وقتها اأنه جرى اإنتاج معظم الربامج 
حمليًّا، وكانت موجاتها تغطي الإمارات وال�ضعودية، وقطر والبحرين 

والكويت واليمن واإيران وم�ضر وباك�ضتان.
اإذاع��ة  ا�ضت�ضافة  عن  خرب  املعر�ش  لوحات  من  اأخ��رى  لوحة  ويف 
ال�ضارقة �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد القا�ضمي، حاكم ال�ضارقة، يف 
برنامج )�ضهرة مع الذكريات(، الذي حتدث فيه �ضموه عن ذكرياته، 

وعن ال�ضارقة منذ 20 �ضنة، وذكريات الغو�ش، و�ضيد اللوؤلوؤ، وال�ضعر 
. ويف  ال�ضهرية  الرولة  وال�ضعراء، كما حتدث عن ذكرياته مع �ضجرة 
وخرب  رم�ضان،  �ضهر  خالل  وبراجمها  الإذاع��ة  اأخبار  اأخ��رى  لوحات 
امل�ضاركة  يف املوؤمتر الدويل خلرباء الراديو والتلفزيون الرتبوي الذي 
عقد يف مدينة العني يوم 24 فرباير 1973، وخرب توزيع الكوؤو�ش على 

املدار�ش الفائزة يف م�ضابقة اإذاعة ال�ضارقة، وغريها.
وجدير بالذكر اأن هذه الأخبار كانت قد ن�ضرت يف جريدة الحتاد 
اأخبار دبي، حيث يحتفظ املركز بالأعداد القدمية للكثري من  وجملة 
اأكرث  فهناك  والدولية،  والعربية  املحلية  القدمية  والدوريات  املجالت 
من 400 عنوان دورية يعود اإىل ما قبل �ضنة 1940، كما ت�ضم مكتبة 
مليون  اأكرث من ن�ضف  تقع يف  دوري��ة  اآلف عنوان   7 اأكرث من  املركز 
عدد، وي�ضعى مركز جمعة املاجد ل�ضتثمار مثل هذه املنا�ضبات لإبراز 

ما لديه من كنوز يف هذه الدوريات خدمة للباحثني والدار�ضني.

ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد القا�ضمي يتفقد املعر�ش يرافقه د.خالد املدفع 
والأ�ضتاذ ح�ضن يعقوب

خرب افتتاح الإذاعة �ضنة 1972 ال�ضيخ �ضلطان القا�ضمي يفتتح احلفل مع فريق الإذاعة 



تعاون ثقافي
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بتكليف من �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، قام رئي�س ق�شم احلفظ 
واملعاجلة والرتميم باملركز الدكت�ر ب�شام داغ�شتاين بزيارة عمل جلزيرة مالطا ملدة اأربعة اأيام من 13 
اإىل 16 اأغ�شط�س 2015. كان الهدف من الزيارة الطالع على الأر�شيف التاريخي للجزيرة، وبحث �شبل 

التعاون، وتقدمي الدعم وامل�شاعدة حلفظ ال�ثائق التاريخية والكن�ز التي يحت�ي عليها الأر�شيف.

مركز جمعة الماجد 
يمد جسور التعاون الثقافي إلى مالطا

والتعليم  الرتبية  وزير  مع  بالجتماع  زيارته  داغ�ضتاين  بداأ 
ال�ضيد كارلو�ش  بارتولو، بح�ضور  اإيفاري�ضت  ال�ضيد  والتوظيف 
�ضبل  الوطني، وجرى احلديث حول  الأر�ضيف  رئي�ش  فاروجا، 
والأر�ضيف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  بني  التعاون 
الأعمال  على  الوزير  اطلع  حيث  مالطا،  جلمهورية  الوطني 
ومعاجلة  وترميم  حفظ  يف  املركز  اأقامها  التي  وامل�ضاريع 
اأثنى الوزير  الرتاث الإن�ضاين يف العديد من دول العامل. وقد 
على جهود جمعة املاجد وحر�ضه على املحافظة على الرتاث 
خربة  له  مركز  مع  للتعامل  و�ضعادته  ارتياحه  واأبدى  العاملي، 
الوثائق  ترميم  اأعمال  "اإن  وقال:  الرتميم،  جمال  يف  وا�ضعة 
ونادرة،  كبرية،  خربات  اإىل  حتتاج  القدمية  واملخطوطات 
فنحن نتعامل مع كنوز تاريخية ل جمال فيها للتجربة والعبث، 
وعليه فال بد اأن نتعامل مع جهة ذات م�ضداقية عاملية يف هذا 

املجال".
الأر�ضيف  مباين  اإىل  بزيارة  داغ�ضتاين  قام  الجتماع  وبعد 
الوطني املنت�ضرة يف اأنحاء اجلزيرة، حيث اطلع على خمازن 

وك�ضف  القدمية،  والأوراق  الوثائق  من  وحمتوياتها  احلفظ 
فيها،  املختلفة  الإ�ضابات  ون�ضبة  امل��ادي��ة  الوثائق  حالة  عن 
مرت  فقد  الوثائق،  لتلك  املتنوع  الزمني  العمر  اإىل  اإ�ضافة 
اجلزيرة مبراحل تاريخية متعاقبة، وهي تقع جغرافيًّا �ضمن 
فاإيطاليا  اأوربا،  �ضيا�ضيًّا تقع �ضمن قارة  لكنها  اإفريقيا،  قارة 
الدول  اأقرب  من  وليبيا  وتون�ش  اإليها،  اأوربية  دولة  اأقرب  هي 
الإفريقية اإليها، وجتمع فيها الكثري من الوثائق التي تعود اإىل 
مراحل خمتلفة. فهناك وثائق من احلقبة العربية الإ�ضالمية، 
الربيطانيني.  وحقبة  نابليون،  وحقبة  الهيكل،  حرا�ش  وحقبة 
ومن اجلدير بالذكر اأن تاريخ مالطا زاخر بالأحداث املهمة، 
الأو�ضط،  وال�ضرق  واأورب��ا  اإفريقيا  ب�ضمال  يتعلق  فيما  خا�ضة 
الذي  اأر�ضيف اجلزيرة،  الأح��داث مدون يف  والكثري من هذه 

يقدر حجمه باملقيا�ش العاملي لالأر�ضيف بنحو 15 كم.
لبناء  م�ضودة  و�ضع  على  التفاق  ج��رى  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
اأ�ض�ش التعاون امل�ضتقبلية من اأجل اإنقاذ هذا الإرث العاملي مبا 

يتنا�ضب مع القوانني املرعية لكلتا اجلهتني.

اإىل اليمني وزير الرتبية والتعليم املالطي ي�ضافح د.داغ�ضتاين
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تعاون ثقافي

ا�شتكمال مل�شروع حفظ وت�ش�ير وفهر�شة خمط�طات متبكت�، يف كل من معهد اأحمد بابا ومكتبة مما 
حيدرة، الذي تبناه مركز جمعة املاجد منذ عام 2012، وبت�جيه كرمي من �شعادة جمعة املاجد قام 
الدكت�ر ب�شام داغ�شتاين رئي�س ق�شم احلفظ واملعاجلة والرتميم بزيارة جلمه�رية مايل يف الفرتة من 4 

اإىل 16 �شبتمرب2015، لل�ق�ف على ما جرى اإجنازه يف هذا امل�شروع ال�شخم.

في لقاء وزيرة الثقافة
مركز جمعة الماجد يستكمل مشروع 

حفظ المخطوطات في مالي

ا�ضتهل داغ�ضتاين زيارته مبقابلة وزيرة الثقافة ال�ضيدة )اإجناي 
رحمة اهلل ديالو( التي جددت ثناءها و�ضكرها جلهود ال�ضيد جمعة 
متبكتو،  خمطوطات  لإنقاذ  املتوا�ضل  ودعمه  الكبري  ودوره  املاجد 
تلك املدينة الأثرية التي حتت�ضن ع�ضرات الآلف من املخطوطات. 
املاجد،   جمعة  مركز  مع  الثقايف  بالتعاون  الوزيرة  اأ�ضادت  وقد 
مكتبات  لي�ضمل  التعاون  ذل��ك  لتو�ضيع  التام  ا�ضتعدادها  واأب��دت 
الذي  الكبري  الإجن��از  على  واأثنت  مايل،  الأخ��رى يف  املخطوطات 
طرف  من  امل�ضروع  لهذا  الكامل  الدعم  خالل  من  حتقيقه  جرى 
مركز جمعة املاجد، واملتمثل بتوفري كل الأجهزة واملعدات واملواد 
الرقمي،  والتخزين  واملعاجلة  واحلفظ  الرتميم  باأعمال  اخلا�ضة 
نهاية  ويف  العمل.  فريق  اأع�ضاء  كامل  روات��ب  دف��ع  اإىل  اإ�ضافة 
لزيارة  الوزيرة  ال�ضيدة  اإىل  دعوة  بتوجيه   داغ�ضتاين  قام  اللقاء 
مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف دبي، لالطالع على اأعماله 

ون�ضاطاته، ولقاء موؤ�ض�ش املركز �ضعادة جمعة املاجد.
اإىل  بزيارة  داغ�ضتاين  قام  مايل  جمهورية  يف  اجلولة  و�ضمن 
معهم  وناق�ش  هناك،  العمل  فريق  مع  واجتمع  بابا،  اأحمد  معهد 
الكم  الإنتاج، من حيث  لتو�ضيع وزيادة عملية  التوجيهات الالزمة 

والنوعية.
يف  املخطوطات  مكتبات  بع�ش  زار  اأي�ضا  الزيارة  هام�ش  وعلى 

والتي  حولها  وما  �ضيغو  مدينة 
ت��ب��ع��د ع���ن ال��ع��ا���ض��م��ة ح���وايل 
200ك����م، وك���ان م��ن اأه���م هذه 
العامل  ال�ضيخ  مكتبة  املكتبات 
حتوي  ال��ت��ي  ال�ضو�ضي،  عقيب 
ي��ق��ارب 20األ�����ف خمطوط  م��ا 
اطلع  حيث  العلوم،  خمتلف  يف 
ع��ل��ى ح���ال امل��خ��ط��وط��ات فيها 
حفظ  مل�ضروع  �ضمها  اأج��ل  من 
املخطوطات يف مايل م�ضتقبال.

ومن اجلدير بالذكر اأن العمل الذي جرى اإجنازه حتى الآن يف 
مركز اأحمد بابا هو ت�ضوير 28 األف خمطوط، و�ضناعة علب حفظ 
لأكرث من 10اآلف خمطوط. واأما يف مكتبة مما حيدرة فقد جرى 

النتهاء من فهر�ضة ما يقارب 17 األف خمطوط.
وتعود بدايات التعاون الثقايف بني املركز ومدينة متبكتو اإىل عام 
وكان  بداأ منذ عام 2006،  وامل�ضتمر  الفعلي  التعاون  ولكن   ،1997
من ثماره بناء مركز متكامل موؤلف من طابقني يحتوي على خمترب 
ومكتبة  الرقمي  للت�ضوير  وخمترب  املخطوطات  لرتميم  متكامل 

عامة حتتوي 10اآلف كتاب وقاعة مطالعة وقاعة اإنرتنت.

معمل مركز جمعة املاجد يف متبكتو
 د. ب�ضام داغ�ضتاين 

ال�ضو�ضي يعاين خمطوطات مكتبة عقيب 

الوزيرة تهدي مركز جمعة املاجد لوحة خمطوط تذكارية
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 نائب وزير الخارجية الطاجيكي 
يزور المركز

املركز  بني  الثقايف  التعاون  اأوا�ضر  توثيق  اإىل  الزيارة  هدفت 
مع  املاجد  جمعة  �ضعادة  تباحث  حيث  طاجك�ضتان،  وجمهورية 
نائب الوزير حول �ضبل تعزيز هذا التعاون. فالعالقات بني املركز 
ع املركز اتفاقية تعاون ثقايف  وطاجك�ضتان بداأت منذ الت�ضعينيات، ووقَّ
مع وزارة اخلارجية الطاجيكية �ضنة 2007، كما وقع املركز اتفاقية 
الأكادميي  املخطوط  والرتاث  ال�ضرقية  البحوث  معهد  مع  اأخرى 
ع موؤخرا اتفاقية جديدة مل تدخل حيز  جلمهورية طاجك�ضتان. ووقَّ

التنفيذ بعد مع املتحف الوطني يف طاجك�ضتان.
وقد �ضكر �ضعادة جمعة املاجد لنائب الوزير هذه الزيارة والفر�ضة 
ن نائب  الرائعة لتحقيق تعاون مثمر يف خدمة الرتاث. ومن جانبه ثمَّ

ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد ي�م الثالثاء 22 �شبتمرب 2015 �شعادة نائب وزير اخلارجية الطاجيكي نظام الدين زاهد 
زاده، يرافقه ال�شيد اأكرم كرمي زاده، من دائرة ال�ش�ؤون الآ�شي�ية ب�زارة اخلارجية الطاجيكية، وح�شر اللقاء الدكت�ر عز 

الدين بن زغيبة، رئي�س ق�شم الدرا�شات والن�شر وال�ش�ؤون اخلارجية باملركز.

من اأجهزة الرتميم التي اأهداها املركز اإىل معهد البحوث ال�ضرقية

زيارة الوفد خلزانة املخطوطات

الوزير اجلهود الكبرية التي يبذلها معايل جمعة املاجد، والإمكانات 
التي �ضخرها لتحقيق هذه الغاية.

بعد ذلك انتقل الوفد اإىل جولة يف اأق�ضام املركز بداأها من ق�ضم 
الفهر�ضة  طريقة  حول  مف�ضل  �ضرح  اإىل  وا�ضتمع  املخطوطات، 
املتبعة لت�ضنيف مئات الآلف من املخطوطات التي يحتفظ املركز 
باأ�ضولها اأو ب�ضورها، وزار مكتبة الفهار�ش العاملية التي ت�ضم معظم 
فهار�ش املخطوطات العربية املنت�ضرة يف اأنحاء العامل، ومن بينها 
فهار�ش مكتبات املخطوطات يف طاجك�ضتان. ثم اطلع على خزانة 
املخطوطات الأ�ضلية. ومن ق�ضم املخطوطات انتقل الوفد اإىل ق�ضم 

املكتبات اخلا�ضة واملعمل الرقمي وباقي الأق�ضام باملركز.
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م املركز ي�م ال�شبت 25 ي�لي� 2015م،  �شمن فعاليات الن�شاط ال�شيفي يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث نظرّ
دورة يف اإ�شرتاتيجيات حتقيق الأهداف، ح�شرها )37( متدربا ومتدربة، وقدمها املدرب العاملي الدكت�ر عبد القادر 

العداقي، خبري التدريب والت�ش�يق.

رؤية الهدف من أهم عوامل النجاح
المركز ينظم دورة في إستراتيجيات تحقيق األهداف

ال�ضخ�ش  هو  احلياة  يف  جناحًا  ي�ضنع  الذي  "ال�ضخ�ش 
الذي يرى هدفه بثبات"، بهذه العبارة املثرية بداأ د. العداقي 
النجاح.  مفاتيح  اأهم  من  الهدف  حتديد  اعترب  حيث  دورته، 
ثم تناول باأ�ضلوب �ضيق الفوائد التي تعود على الأفراد حينما 
تكون الأهداف حمددة. وبّي�ن كيفية حتديد الهدف، وما يتطلبه 
من توفري املعلومات الالزمة عنه، والإميان به وبقيمته واأولويته 
والآث��ار، وغري ذلك. كما تطرق  العواقب  ودرا�ضة  على غريه، 
اإىل خوا�ش الأهداف التي من اأهمها اأن تكون قابلة للقيا�ش، 
ميكن حتقيقها، وفيها مرونة وواقعية. وتناول د. العداقي اأي�ضا 
حتقيق التوازن يف احلياة بحيث ل تطغى الأهداف املالية على 
الروحية اأو اجل�ضدية، ول توؤدي اإىل اإهمال الأهداف الأ�ضرية. 

وختم حديثه باخلطوات ال�ضبع لتحقيق الأهداف.
ب، وقام بتوزيع ال�ضهادات  ويف ختام الدورة كرم املركز املدرِّ

على امل�ضاركني.
متيزت هذه الدورة باأنها جمعت العديد من امل�ضاركني الذين 
جاوؤوا من جهات حكومية وخا�ضة متعددة؛ ليتبادلوا خرباتهم، 
الرتبية،  وزارة  اجلهات:  هذه  ومن  جتاربهم،  من  وي�ضتفيدوا 
وبلدية دبي، و�ضرطة دبي، وور�ضة حكومة دبي، و�ضلطة موانئ 
للثقافة والفنون، واملكتب الإعالمي حلكومة  دبي، وهيئة دبي 
دبي، وغرفة جتارة و�ضناعة ال�ضارقة، وجريدة اخلليج، ومركز 

الأنظمة الإلكرتونية واملعلومات يف اأبوظبي، ودار زايد للثقافة 
الإ�ضالمية، وجمعية بيت اخلري، وتاك�ضي دبي، والدائرة املالية 

يف اأبوظبي، وغريها.



دورات وورش عمل

حول  اخلاطئة  املفاهيم  بع�ش  لت�ضحيح  ال��دورة  هذه  تاأتي 
التغيري، فقد و�ضحت د. ليلى البلو�ضي اأن التغيري ممكن، ويبداأ 
مراحل  اإىل  يحتاج  التغيري  اأن  بينت  كما  الإن�ضان،  نف�ش  من 
التغيري.  من  هدفه  الإن�ضان  يحقق  حتى  منها  بد  ل  وخطوات 
مقاومة  اإىل  واملنظمات  الأف��راد  تدعو  التي  الأ�ضباب  وذك��رت 
بع�ش  يعتقدها  التي  التغيري  خرافات  اإىل  وتعر�ضت  التغيري، 
النا�ش، وتوؤدي اإىل نتائج �ضلبية، حيث يقوم البع�ش باإلقاء اللوم 
على الآخرين، اأو ل ي�ضربون على متطلبات التغيري، فيف�ضلون.
كانت الدورة مفعمة بجو من امل�ضاركة والإقبال من املتدربني، 
الفجرية:  اإذاعة  من  امل�ضماري،  �ضيخة  الإعالمية  قالت  حيث 
"اإن هذه الدورة اأك�ضبتني املعرفة يف كيفية التمهيد للتغيري، واأن 
التغيري ل بد اأن يكون على مراحل؛ حتى يتهياأ الفرد واملوؤ�ض�ضة 
من  الإن�ضان  يطور  وحتى  منه،  املرجوة  النتائج  اإىل  للو�ضول 

نف�ضه على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي والعملي".

وقد �ضهدت الدورة م�ضاركة 39 متدربا ومتدربة من العديد 
الأم���ريي يف  ال��دي��وان  العامة واخل��ا���ض��ة، منها:  م��ن اجل��ه��ات 
الفجرية، والقيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة، وجامعة ال�ضارقة، 

ودائرة الأوقاف يف ال�ضارقة، وغرفة جتارة و�ضناعة ال�ضارقة، 
يف  اخلريية  الإح�ضان  وجمعية  ل��الإع��الم،  ال�ضارقة  وموؤ�ض�ضة 
عجمان، ومن دبي �ضاركت النيابة العامة وبلدية دبي، و�ضلطة 
والعمل  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  ودائرة  دبي،  و�ضرطة  دبي،  موانئ 
اخلري،  بيت  وجمعية  والفنون،  للثقافة  دبي  وهيئة  اخل��ريي، 

وعدد من املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة.
وتقدير  �ضكر  ب�ضهادة  املدربة  املركز  كرم  الدورة  نهاية  ويف 
ال�ضهادات  بتوزيع  ليلى  الدكتورة  وقامت  املتميز،  اأدائها  على 
على املتدربني، كما �ضاركت موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
بدعم الدورة من خالل توزيع اأحد اإ�ضداراتها وهو كتاب بعنوان 
حيث  ال�ضبع(،  الأ�ضا�ضية  القواعد  با�ضتخدام  التغيري  )ح�ضد 

جرى توزيع الكتاب على كل امل�ضاركني يف الدورة.

المركز ينظم دورة في إدارة التغيير واألزمات
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 ليلى البلوشي: 
التغيير يبدأ من النفس أوالً !!

نظم املركز ي�م الأربعاء 5 اأغ�شط�س 2015 دورة تدريبية بعن�ان )اإدارة التغيري والأزمات(، بالتعاون مع روا�شي 
للتدريب وال�شت�شارات التي اأن�شئت يف دبي حتت مظلة م�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملت��شطة. 
قدمت الدورة املدربة الإماراتية الدكت�رة ليلى البل��شي، خبرية التنمية الب�شرية، ومن اأوائل ال�شيدات الإماراتيات 

الل�اتي عملن يف جمال التدريب.



تهدف الور�ضة اإىل تطوير قدرات 
وخربات املوظفني الذين يعملون يف 
املخترب الرقم���ي باملركز، والتعرف 
عل���ى اأح���دث التقني���ات يف جم���ال 
والتع���رف عل���ى  الوثائ���ق،  رقمن���ة 
امل�ض���اكل واحللول الت���ي يواجهونها 
اإن ت�ضوي���ر  العم���ل، حي���ث  اأثن���اء 
والكت���ب  واملخطوط���ات  الوثائ���ق 
القدمية يحتاج اإىل مهارات خا�ضة 

توؤثر على الإنتاجية واجلودة.
بداأ فرح���ات الور�ضة بلمحة عامة ع���ن الت�ضوير الفوتوغرايف 
وا�ضتخداماته، ومدى انت�ضاره يف اأيامنا، والفوائد الكبرية له. ثم 
ركز على حمورين اأ�ضا�ضيني: الأول كيفية ال�ضتفادة من اإعدادات 
الكام���ريا لإخراج اأف�ضل م���ا ميكن من ال�ض���ور ح�ضب احلاجة، 
فهناك �ضرع���ة غالق الكام���ريا )Shutter( الذي يتحكم بالوقت 
ال���ذي ياأخذه غالق الكامريا ليظل مفتوح���ًا حتي ت�ضل كمية من 
ال�ضوء اإىل ح�ضا�ش ال�ضورة )sensor( اأو فيلم الكامريا، فاأحيانا 
يحت���اج امل�ضور اإىل زيادة كمي���ة ال�ضوء يف ال�ض���ور اأو اإنقا�ضها، 
ح�ضب طبيعة كل �ضورة، كما حتدث فرحات عن م�ضتوى ح�ضا�ضية 
الكام���ريا لل�ض���وء )ISO(، وكيفية �ضبطه للح�ض���ول على �ضورة 
اأف�ضل. ويف املحور الثاين تناول جانب الإ�ضاءة اخلارجية، وكيفية 

ورشة عمل في التصوير الفوتوغرافي
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�ضبطها، حيث يحتاج املتخ�ض�ضون اإىل اإ�ضاءة منا�ضبة لكل نوع 
من اأنواع الوثائق، فزيادة الإ�ضاءة اأو نق�ضانها قد يوؤدي اإىل عدم 
و�ضوح يف الن�ش، اأو ال�ضور امللتقطة، ويف معظم الأحيان ل ميكن 
ا�ضتخدام الإ�ضاءة العادي���ة اأو املبا�ضرة لت�ضوير الكتب والوثائق 

القدمية واملخطوطات.
متيزت الدورة باجلان���ب العملي، حيث قام امل�ضاركون ب�ضبط 
الكامريات والإ�ضاءة، والتقاط جمموعة من ال�ضور، وذلك حتت 

اإ�ضراف امل�ضت�ضار علي فرحات.
يف نهاية الور�ضة كرم املركز الأ�ضتاذ فرحات على اأدائه املتميز، 

وقام بتوزيع ال�ضهادات على امل�ضاركني. 

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ي�م الثالثاء 18 اأغ�شط�س 2015 ور�شة عمل يف الت�ش�ير الف�ت�غرايف، 
باإ�شراف خبري الأر�شفة الإلكرتونية باملركز الأ�شتاذ اأحمد عثمان اأحمد، ح�شرها 11 متدربا من العاملني يف جمال 

الت�ش�ير، وقدمها الأ�شتاذ علي �شمري فرحات، م�شت�شار الت�ش�ير الف�ت�غرايف.



رم�ضان   17 ال�ضبت  ي��وم  وال���رتاث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  مركز  نظم 
ليلة  ما  اأدراك  )وم��ا  بعنوان  حما�ضرة  2015م  يوليو   4 املوافق  1436ه���، 
القدر(، قدمها ف�ضيلة الدكتور عمر عبد الكايف، امل�ضت�ضار الثقايف جلمعة 

املاجد، وح�ضرها جمع غفري من املوظفني واملهتمني.
وذلك  رم�ضان؛  من  الأواخ��ر  الع�ضر  دخول  قبيل  املحا�ضرة  هذه  جاءت 
ل�ضحذ الهمم، والتعرف على اأف�ضل الأعمال التي ينبغي على امل�ضلم اأن ي�ضغل 

بها نف�ضه يف هذه الأيام الف�ضيلة.
واأنها  القدر،  ليلة  ف�ضيلة  على  بالتاأكيد  الكايف حما�ضرته  عبد  بداأ  وقد 

اأي  يف  ت���ك���ون  ق���د 
ل��ي��ل��ة م����ن ل��ي��ايل 
الع�ضر الأخرية من 
اهلل  واأن  رم�ضان، 
تعاىل اأخفاها حتى 
يف  امل�ضلم  يجتهد 
وركز  الليايل.  كل 

ف�����ض��ي��ل��ت��ه ع��ل��ى 
ي�ضتغل  اأن  اأهمية 
امل���������ض����ل����م ه����ذه 
الأي������ام امل��ب��ارك��ة 
نف�ضه  م��ن  ليغري 
ن���ح���و الأف�������ض���ل، 
وذل���ك م��ن خالل 

ج���ان���ب���ني: اجل��ان��ب 
من  الإن�ضان  يف  ما  يظهر  رم�ضان  �ضهر  اإن  حيث  العبادات،  جانب  الأول 
الليل  قيام  على  وحر�ضه  وال�ضراب،  الطعام  عن  امتناعه  مثل  ق���درات، 
وال�ضدقة، وغريها من الأعمال ال�ضاحلة، فال بد اأن تبقى مثل هذه الأعمال 
معنا اإىل ما بعد رم�ضان. واأما اجلانب الثاين فهو جانب املعامالت، فعلى 
امل�ضلم اأن يهتم بتح�ضني �ضلوكه، ون�ضر الرتاحم، وترك الغ�ضب، واللتزام 

ب�ضائر الأخالق احل�ضنة، حيث اإن هذا هو الهدف احلقيقي من ال�ضيام.
ومن اجلدير بالذكر اأن املركز ينظم مثل هذه املحا�ضرات بهدف ن�ضر 

الوعي، واإ�ضاعة اجلو الإمياين يف هذه الأيام الف�ضيلة.

جمعة  مركز  نظم  احلجة  ذي  �ضهر  من  الف�ضيلة  الأي��ام  مبنا�ضبة 
حما�ضرة  2015م  �ضبتمرب   19 ال�ضبت  ي��وم  وال��رتاث  للثقافة  املاجد 
عبد  عمر  الدكتور  ال�ضيخ  ف�ضيلة  قدمها  الطاعات(،  )موا�ضم  بعنوان 
من  غفري  جمهور  وح�ضرها  باملركز،  املحا�ضرات  قاعة  يف  ال��ك��ايف 

موظفي املركز وعدد من املهتمني.
بداأ عبد الكايف حديثه بنعي املرحوم ال�ضيخ را�ضد بن حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم الذي انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل �ضباحًا، فدعا له باملغفرة 
والرحمة، واأن يرزق اهلل تعاىل والده ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأ�ضرة اآل 

مكتوم الكرام جميل ال�ضرب وال�ضلوان.
يبذلونها  التي  جهودهم  وموظفيه  للمركز  الكايف  عبد  د.  �ضكر  ثم 
والكتب  املخطوطات  جمال  يف  الإن�ضاين  العاملي  الرتاث  على  للحفاظ 
وال���دوري���ات، 
ل���ت���ق���دمي���ه���ا 
يف  للباحثني 

كل مكان.
حمور  دار 
امل��ح��ا���ض��رة 
مو�ضوع  على 
ا����ض���ت���غ���الل 

م�����وا������ض�����م 
ال��ط��اع��ات، 
وال����رتك����ي����ز 
ع����ل����ى ف��ق��ه 
الأول���وي���ات، 
وال����رتك����ي����ز 
الكيف  على 

ق���ب���ل ال���ك���م، 
اأمثلة من عامل احليوان، وعامل احل�ضرات، ففي مملكة  و�ضرب لذلك 
تعود  نحلة  كل  لتفح�ش  اخللية  باب  على  منها  ال�ضغالت  تقف  النحل 
بالغذاء، فاإذا كانت حتمل القاذورات فاإنها متنع من دخول اخللية. كما 
دعا اإىل ا�ضتغالل العمر يف العمل النافع، فلي�ضت العربة بطول العمر، 
بل مبا يقدمه الإن�ضان ولو عا�ش فرتة ق�ضرية. ومن املفاهيم التي نبه 
الت�ضديد،  على  مقدم  التخفيف  واأن  احلفظ،  قبل  الفهم  ق�ضية  اإليها 
اإىل  اأي�ضا  حيث كان هذا هو منهج النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم. ودعا 
التوازن يف الأمور كلها، وختم املحا�ضرة مبو�ضوع الت�ضالح مع النف�ش، 

واإ�ضالح القلب.

 مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة الستقبال 
العشر األواخر من رمضان

محاضرة مواسم الطاعات

10

محاضرات 

احل�ضور

د. عمر عبد الكايف
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 مركز جمعة الماجد يشارك محاكم دبي 
في يوم زايد للعمل اإلنساني

جلنة  رئي�ش  كلداري،  الواحد  عبد  ال�ضيد/  الفتتاح  ح�ضر 
وب��داأت  املحاكم.  موظفي  م��ن  وع��دد  دب��ي،  حماكم  فعاليات 
ي�ضلط  زاي���د(،  ا�ضُمه   ٌ )ع���املمَ بعنوان  فيلم  بعر�ش  الفعالية 
ال�ضوء على عهد ال�ضيخ زايد، وعالقاته الداخلية واخلارجية، 

واإجنازاته، وهو من اإنتاج قناة الإمارات يف اأبو ظبي. 
الثقافة  ق�ضم  رئي�ش  املطريي،  �ضيخة  الأ�ضتاذة  قدمت  ثم 
الوطنية باملركز، حما�ضرة بعنوان )زايد ومواقفه الإن�ضانية(، 
للعني،  حكمه  وف���رتة  زاي���د،  ال�ضيخ  ح��ي��اة  ع��ن  فيها  حت��دث��ت 
ملمو�ضا  واقعا  لي�ضبح  احلثيث  و�ضعيه  ب��الحت��اد،  واهتمامه 

يجلب القوة واملحبة للجميع، ويكون مثال يحتذى.
ا�ضتمل  العطاء(،  )زايد  بعنوان  املركز مبعر�ش  �ضارك  كما 
على لوحات ت�ضم �ضورا لل�ضيخ زايد تذكر باإجنازاته العظيمة 
وما قدمه لالإمارات ودول اأخرى كثرية، كما ي�ضم جمموعة من 
الكتب التي تروي �ضرية ال�ضيخ زايد، وت�ضم مكتبة املركز اأكرث 
من 500 كتاب عن ال�ضيخ زايد، جرى عر�ش 20 كتابا منها يف 

هذا املعر�ش الذي ا�ضتمر ملدة يومني.
ويف ختام الفعالية �ضكر الأ�ضتاذ عبد الواحد كلداري للمركز 
م�ضاركته وتعاونه الدائم يف الأن�ضطة والفعاليات التي تنظمها 

وتقدير  �ضكر  و�ضهادة  تذكاريًّا،  درعا  قدم  كما  دبي،  حماكم 
ت�ضلمتها الأ�ضتاذة �ضيخة املطريي.

ومن اجلدير بالذكر اأن جمل�ش الوزراء كان قد اأ�ضدر قرارًا 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  رحيل  ذك��رى  يوم  بت�ضمية   2012 �ضنة 
)يوم العمل الإن�ضاين الإماراتي(، وي�ضادف 19 رم�ضان من كل 
عام. حيث تقوم خمتلف املوؤ�ض�ضات يف الدولة باإطالق مبادرات 
الباب لالأفراد واملوؤ�ض�ضات احلكومية والأهلية  اإن�ضانية، وتفتح 
اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  باإحياء ذكرى  للم�ضاركة  واخلا�ضة 
نهيان-طيب اهلل ثراه- عرفانا بدوره يف تاأ�ضي�ش م�ضرية العطاء 

الإن�ضانية يف الدولة.

وذلك مبنا�سبة  دبي،  بالتعاون مع حماكم  الإن�ساين  للعمل  زايد  يوم  والرتاث يف  للثقافة  املاجد  �سارك مركز جمعة 
الذكرى احلادية ع�سرة لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد تغمده اهلل بوا�سع رحمته، والذي �سادف يوم الثنني 

19 رم�سان، املوافق 6 يوليو2015، والذي اأقيم حتت �سعار )عطائي يف العمل الإن�ساين(.

املعر�ش افتتاح 

يوم زايد للعمل اإلنساني

اأثناء املحا�ضرة �ضيخة املطريي  عبدالواحد كلداري يكرم املركز
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معارض 

إصدارات المركز تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب
�شارك املركز يف معر�س بكني الدويل للكتاب يف دورته الثانية والع�شرين، الذي اأقيم يف الفرتة من 26 – 31 
اأغ�شط�س 2015. حيث يعد معر�س بكني من اأهم معار�س الكتب يف جن�ب �شرق اآ�شيا، ل �شيما اأنه يقام يف منطقة 

ذات ح�شارات متعددة، وكثافة �شكانية كبرية.

مشاركة المركز في يوم المرأة اإلماراتية
�ضارك املركز يف يوم املراأة الإماراتية الذي اأقيم يف مقر مراكز 
 ، 2015م  اأغ�ضط�ش   27 اخلمي�ش  يوم  احل�ضني  بنت  هيا  الأمرية 
امل�ضلحة  للقوات  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  الطاقة  وزارة  ونظمته 
ومراكز الأمرية هيا بنت احل�ضني الثقافية الإ�ضالمية. وذلك تلبية 
لتوجيهات �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�ضة الحتاد الن�ضائي 
املجل�ش  رئي�ضة  الأ�ضرية،  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ش  العام، 
الأعلى لالأمومة والطفولة، حيث ق�ضت باعتبار يوم الثامن والع�ضرين 
من اأغ�ضط�ش من كل عام يوما للمراأة الإماراتية. وقد جرى اختيار 
�ضهر  من   28 يف  العام  الن�ضائي  الحتاد  مبيالد  احتفاء  اليوم  هذا 
اأغ�ضط�ش عام 1975 ليكون املمثل الر�ضمي للمراأة الإماراتية، وذلك 
الوطن  بنات  م�ضاهمات  باأهمية  الر�ضيدة  الدولة  قيادة  من  اإميانا 
ودورهن يف جهود التنمية ونه�ضة البالد وتقديرا وتكرميا ملا قدمنه 

لدعم م�ضرية الدولة داخل الوطن وخارجه. 
اآل نهيان رئي�ش  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  اأكد �ضاحب  وقد 
الدولة، دور املراأة يف املجتمع، حيث قال �ضموه: "ل �ضيء ي�ضعدين 
وحتقق  املجتمع،  يف  دورها  تاأخذ  الإماراتية  املراأة  روؤية  من  اأكرث 
تقدمها،  �ضيء يف وجه م�ضرية  األ يقف  ويجب  بها.  الالئق  املكان 
وللن�ضاء احلق مثل الرجال يف اأن يتبواأن اأعلى املراكز مبا يتنا�ضب 

مع قدراتهن وموؤهالتهن".
حتدثت  حيث  حياتية،  �ضرية  بتقدمي  املركز  م�ضاركة  متثلت 
ال�ضاعرة �ضيخة املطريي، رئي�ضة ق�ضم الثقافة الوطنية باملركز، عن 

جتربتها يف العمل وال�ضعر، فبداأت بعالقتها باملكتبة والكتب وتاأثري 
ذلك على ال�ضعر، ثم تطرقت اإىل املرحلة الأهم يف حياتها– كما 
تقول- وهي عملها يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، والذي 
بداأت فيه كمفهر�ضة يف ق�ضم املخطوطات لت�ضل خالل عدة �ضنوات 
اإىل رئي�ضة لق�ضم الثقافة الوطنية، كما حتدثت عن الفر�ش اجلميلة 
التي ا�ضتفادت منها من خالل وجودها باملركز، فقد التقت بالعديد 
على  كبري  تاأثري  لها  التي  والثقافية  الر�ضمية  ال�ضخ�ضيات  من 
امل�ضتوى العاملي والعربي واملحلي، وا�ضتفادت منها، وتعلمت الكثري، 
كما حتدثت عن دور ودعم �ضعادة جمعة املاجد لها، خ�ضو�ضا يف 

ى الوداد(. ْر�ضمَ طباعة ديوانها الأول الذي جاء بعنوان )ممَ

ومتيزت م�ضاركة هذا العام باختيار دولة الإمارات العربية �ضيف 
�ضرف، وقد خ�ض�ضت وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع ركنا 
الوزارة  نظمت  كما  للدولة.  الر�ضمي  اجلناح  �ضمن  للمركز  ا  خا�ضًّ
ا اإماراتيًّا يف بكني يهدف اإىل بناء  على هام�ش املعر�ش اأ�ضبوعا ثقافيًّ

ج�ضور من احلوارات الفكرية والفنية.
 2015 للكتاب  ال��دويل  بكني  معر�ش  يف  املركز  م�ضاركة  ج��اءت 
التعاون  خالل  من  الدولية  الكتب  معار�ش  يف  مل�ضاركته  ا�ضتمرارا 
حر�ضه  من  وانطالقا  املجتمع،  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزارة  مع 
على الوجود يف مثل هذه الفعاليات الثقافية وعر�ش اإ�ضداراته بها، 
لتحقيق روؤيته ور�ضالته واأهدافه يف جعل املركز قبلة لع�ضاق الثقافة 

والرتاث يف كل مكان ي�ضتطيع الو�ضول اإليه.
املوا�ضيع  من  العديد  يف  اإ�ضدارًا   113 املركز   اإ�ضدارات  وبلغت 
وهو  القوا�ضم(،  )ِحلف  كتاب  اأب��رزه��ا  من  واملتخ�ض�ضة،  املهمة 

فيكتور  ميخني  تاأليف  م��ن  كتاب 
جنم  �ضمري  وترجمة  ليونوفيت�ش، 
�ضيا�ضة  ويعر�ش  �ضطا�ش،  الدين 
اخلليج  يف  ال�ضتعمارية  بريطانيا 
ال��ث��ام��ن ع�ضر  ال��ق��رن  ال��ع��رب��ي يف 
التا�ضع  القرن  من  الأول  والن�ضف 

ع�ضر من وجهة نظر رو�ضية .
من  العديد  املركز  عر�ش  كما 
والأدب  وال��رتاج��م  ال��ت��اري��خ  كتب 
الثقافة  اآف����اق  وجم��ل��ة  ال��ع��رب��ي، 
وال������رتاث، وك���ت���اب ف���ن ال��رتم��ي��م 
امل��رك��ز يف  ال��ذي يعرب ع��ن جتربة 
جم���ال ح��ف��ظ وم��ع��اجل��ة وت��رم��ي��م 

املخطوطات واملطبوعات .

م�ضاركة املركز يف يوم املراأة الإماراتية
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زيـــارات رسمية

زيارة األرشيف الوطني للمركز
يف  املعل�مات  تقنية  ق�شم  رئي�س  املطريي،  اهلل  عبد  حمد  ال�شيد  �شبتمرب2015م،   9 الأربعاء  ي�م  املركز  زار 
الأر�شيف ال�طني، والتقى ال�شيد اأحمد عثمان اأحمد، خبري الأر�شفة الإلكرتونية باملركز، والدكت�ر طه ن�ر، من 
ق�شم املخط�طات، وجمم�عة من امل�ظفني، وهدفت الزيارة اإىل تبادل اخلربات والتجارب بني الأر�شيف ال�طني 

ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

الأر�ضفة  جمال  يف  جتربتهم  بعر�ش  املطريي  حمد  بداأ 
الأر�ضيف  اإليها  و�ضل  التي  التقنيات  واأحدث  الإلكرتونية، 
املخاطر،  واإدارة  املعلومات،  واأمن  احلفظ  جمال  يف  الوطني 
من  جمموعة  عن  حتدث  كما  لذلك.  الالزمة  وال�ضيا�ضات 
التطبيقات التي اأطلقها الأر�ضيف الوطني، وكان منها تطبيق 
ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ش  بالقائد  اخلا�ضة  ال�ضوتية،  املكتبة 
اإذ  مميزًا؛  اإقباًل  لقى  والذي  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زايد 
تتطرق  التي  ال�ضوتية  الت�ضجيالت  مئات  على  املكتبة  حتتوي 
اإىل ق�ضايا خمتلفة حملية وعربية وعاملية، وهو تطبيق جماين 
التباحث  اأي�ضا  وجرى  الذكية.  الهواتف  على  حتميله  ميكن 
بداأت  التي  التقنيات  بع�ش  من  ال�ضتفادة  اإمكانية  مدى  يف 

بالنت�ضار مثل نظارة جوجل.

ركز  املركز  اأق�ضام  يف  بجولة  املطريي  قام  اللقاء  هذا  بعد 
فيها على املعمل الرقمي، حيث ا�ضتمع من ال�ضيد اأحمد عثمان 

الرقمي،  والت�ضوير  والأر�ضفة  العمل  لآلية  مف�ضل  �ضرح  اإىل 
وحتويل املواد باأنواعها املختلفة اإىل مواد رقمية، وقد اأ�ضاد مبا 
و�ضل اإليه املركز من طرق متتاز بقلة التكاليف وجودة الأداء 

والإنتاج. 

به،  رحب  الذي  املاجد،  ب�ضعادة جمعة  املطريي  التقى  كما 
و�ضكر له هذه الزيارة التي اأتاحت تبادل اخلربات والتجارب؛ 

ليتمكن كل طرف من امل�ضي قدما يف اآفاق جديدة متطورة.
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إهداء وتكريم

ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد يف مكتبه ي�م الثنني 14 �شبتمرب2015م، ال�شيد خليل بن �شليمان الكندي، املدير 
العام ملكتبة اجليل ال�اعد، والدكت�ر عي�شى بن حممد بن عبد اهلل ال�شليماين، وال�شيد اأحمد الكندي.

مكتبة الجيل الواعد تهدي جمعة الماجد  كتاب قاموس الشريعة

القائد العام لشرطة دبي يكرم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

قام ال�ضيد خليل الكندي باإهداء ال�ضيد جمعة املاجد اإ�ضدارهم املميز 
ا�ضتخراج  من  املركز  قدمه  ملا  تقديرًا  ال�ضريعة(؛  )قامو�ش  كتاب  من 
ال�ضور  وتوفري  �ضنوات،  ع�ضر  قبل  املمغنطة  الأفالم  من  العلمية  املادة 
لل�ضيد جمعة  ال�ضليماين  عي�ضى  الدكتور  اأهدى  كما  للكتاب.  املخطوطة 
ال�ضاملي(،  الدين  نور  )دي��وان  وهو  حتقيقه  من  الأول  كتابني:  املاجد 
الق�ضيدة  بناء  يف  ال�ضعرية  )ال�ضورة  بعنوان  وهو  تاأليفه،  من  والثاين 

العمانية احلديثة 1980-1900(.
وقد �ضكر ال�ضيد جمعة املاجد لل�ضيوف الكرام على هديتهم القيمة، 

وقدم لهم بع�ضا من اإ�ضدارات املركز.
* كتاب قام��س ال�شريعة:

مو�ضوعة  اأكرب  الو�ضيعة  طرقها  احلاوي  ال�ضريعة  قامو�ش  كتاب  يعد 
عمانية على الإطالق، وهو من تاأليف جميل بن خمي�ش بن ليف ال�ضعدي. 
جمع فيه اأ�ضول ال�ضريعة وفروعها، وجعل فيه كتاب بيان ال�ضرع اجلامع 
508ه���  �ضنة  املتوفى  الكندي،  اإبراهيم  بن  ملحمد  والفرع  الأ�ضل  مع 
م�ضائله يف  بع�ش  بني  وخالف  التكرار،  منه  ، فحذف  عليه  يبني  اأ�ضال 
التقدمي والتاأخري، واأ�ضاف اإليه كثريا من م�ضائل املتقدمني واملتاأخرين؛ 
خ�ضو�ضا عن العالمة اأبي نبهان اخلرو�ضي، وابنه ال�ضيخ نا�ضر بن اأبي 
نبهان، كما زاد يف بع�ش اأجزائه ما اختاره من كتب اأ�ضحاب املذاهب 

الأخرى .
ال�ضيخ جميل كتابه بنف�ضه ثالث مرات.  ونظرا ملا له من  وقد ن�ضخ 
ابن  منهم  والأدب���اء،  العلماء  من  واح��د  غري  قرظه  فقد  عديدة  مزايا 
نبهان  اأب��ي  بن  خلفان  بن  ويحيى  الب�ضري،  عي�ضى  بن  ومو�ضى  رزي��ق، 

اخلرو�ضي.
بداأ تاأليف الكتاب �ضنة 1256ه�، ويتميز ببقائه كامال غري منقو�ش، 

دبي،  ل�ضرطة  العام  القائد  املزينة،  مطر  خمي�ش  خبري  اللواء  كرم 
مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف احلفل ال�ضنوي لتكرمي الفائزين 
يف امل�ضابقات الرم�ضانية يف دورتها )34(، والذي نظمته الإدارة العامة 
نادي  الأحد 2015/7/12 يف  يوم  ل�ضرطة دبي  التابعة  املجتمع  خلدمة 
�ضباط �ضرطة دبي. واأتى هذا التكرمي يف اإطار تعاون مركز جمعة املاجد 
مع �ضرطة دبي يف دعم فعالياتها املجتمعية والثقافية والإهداء والتبادل 
اإىل  الهادفة  امل�ضرتكة  املعار�ش  واإقامة  املتنوعة،  والكتب  لالإ�ضدارات 
اآخرها تقدمي دورتني يف  توعية املجتمع، والدورات التدريبية التي كان 
والإ�ضالحية:  العقابية  املوؤ�ض�ضات  لنزلء  واملعلومات  املكتبات  جمال 
واحدة للذكور، واأخرى لالإناث، يف اأواخر �ضهر مايو املا�ضي، تناول فيها 
اإن�ضاء  واأهمية  عليها،  والت�ضجيع  واأهميتها،   ، القراءة  مو�ضوع   املركز 
تنمية  وط��رق  تنظيمها،  وكيفية  منها،  والغر�ش  ال�ضخ�ضية  املكتبات 
مقتنياتها، واختيار املكان املنا�ضب، وكيفية املحافظة عليها من الآفات. 
ومن اجلدير بالذكر اأن املركز يح�ضل على هذا التكرمي لل�ضنة الثالثة 

اأبواب ال�ضريعة  ويوجد عدة اأجزاء منه بخط املوؤلف، ويحتوي على كل 
من العقيدة والفقه والآداب والأخالق، فهو ميثل دائرة معارف. 

ومل ي�ضبق اأن طبع كتاب قامو�ش ال�ّضريعة كاماًل، ولكنه طبع مرتني، 
ربع  اإىل  املطبوعة منه حتى  الأج��زاء  الطبعتني مل ي�ضل عدد  كلتا  ويف 

الكتاب كله!
�ضنة  برغ�ش  ال�ضلطان  منه  طبع  زجنبار.وقد  طبعة  الأوىل:  الطبعة 

1880م �ضبعة ع�ضر جملدا. 
الطبعة الثانية: طبعة وزارة الرتاث القومي والثقافة ب�ضلطنة عمان. 
وقد طبعته الوزارة على دفعات بداأت باجلزء الأول منه �ضنة 1982م، 

وو�ضلت �ضنة 2007م اإىل اجلزء احلادي والع�ضرين. 
واأما الطبعة املهداة للمركز، فهي ن�ضخة حمققة كاملة، تقع يف ت�ضعني 

جملدًا، وجملد واحد للمقدمات، واأكرث من 35 األف �ضفحة!!
وحتقيق  العلمية  للبحوث  الواعد  اجليل  مركز  عن  نقال  بت�ضرف   *

الرتاث.

على التوايل، وقد ت�ضلم التكرمي نيابة عن املركز ال�ضيد اأنور الظاهري، 
رئي�ش �ضعبة العالقات العامة.

القائد العام ل�ضرطة دبي ي�ضلم درع التكرمي لأنور الظاهري
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زيارات

القن�ضل الأمريكي يف دبي 2015-7-7

فرحان عبداهلل اأحمد فرحان م�ضت�ضار املكتبة الوطنية يف 
الكويت 2015-7-27

 وفد من غرفة جتارة و�ضناعة دبي برئا�ضة 
هاين الهاملي 2015-7-7

 اإىل الي�ضار د. ممدوح احلربي من املدينة املنورة، 
متخ�ض�ش باللغة العربية 2015-8-6

 لبنى اأ�ضتاذي باحثة يف الرتاث الإماراتي 
2015-7-8

يف الو�ضط الأ�ضتاذ ها�ضم عبدالواحد من ال�ضودان 
وزوجته 2015-7-28

د.هادي بن �ضالح العوثاين من جامعة ال�ضلطان 
قابو�ش يرافقه فواز هادي املحرمي 2015-7-22

د.من�ضور بن ال�ضبيب من جامعة الإمام ابن �ضعود الإ�ضالمية 
يرافقه �ضعود �ضلطان ال�ضبلي و�ضعود ال�ضقري  2015-7-21
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علي جابي من جمهورية مايل، باحث من اجلامعة 
الإ�ضالمية باملدينة املنورة 2015-8-17

زيارات

 اإىل الي�ضار ملياء فرج من �ضركة �ضك�ش دجريز 
2015-8-31

زاهد علي خان حمرر يف جريدة �ضيا�ضات اليومية من حيدر اآباد 
بالهند 2015-8-30

 وفد من موظفي جمموعة جمعة املاجد اجلدد 
2015-8-31

عبد امللك اليعقوبي و�ضباع ال�ضوايف من كلية العلوم 
ال�ضرعية يف م�ضقط 25 08 2015

 وفد من الديوان الأمريي يف الفجرية 
برئا�ضة مرمي احلمر 2015-8-23

 د.عبري البواب من اجلامعة الأردنية، 
والدكتورة مرمي العطار 2015-8-22

 �ضوجر اإميانويل من �ضوي�ضرا، مهتمة بالرتاث
2015-8-3 
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زيارات

�ضوقي هايل �ضعيد، واأحمد قا�ضم من جمموعة هايل �ضعيد 
يف اليمن 2015-9-6

بنيامني فيرن وزوجته اإيرينا من جامعة ميونخ اأملانيا 
2015-9-19

د. حممد احلويحي رئي�ش جلنة العالقات الدولية يف الحتاد 
العاملي للخط العربي، وال�ضيد حممد التومي 2015-9-1

الدكتور جا�ضم حممد عبد الكرمي حممد باحث يف تراث 
الإمارات 2015-9-30

الأ�ضتاذ عبدال�ضكور ح�ضني تهلك نائب الرئي�ش 
التنفيذي يف بنك الإمارات دبي الوطني 2015-9-9

وفد معهد ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد الإ�ضالمي 
2015-9-21

بيرت �ضاكا�ش، واآنا�ضي�ضا من �ضركة وايت �ضتون 
2015-9-17

 جورج فتحي اأنطاكي 
رئي�ش جمعية الكلمة اخلريية بحلب 2015-9-14
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جديد المكتبة

االجتهادات الشرعية واللطائف األدبية
للشيخ اإلمام محمد الطاهر بن عاشور

جمع ودرا�شة وحتقيق: اأ.د حممد ب� زغيبة.

النا�شر: الدار املت��شطية للن�شر – ت�ن�س.
الطبعة الأوىل 1436 هـ - 2015م. 

عدد ال�شفحات : 343.
بداأ املوؤلف مبقدمة ذكر فيها ثلة من علماء تون�ش الذين ن�ضروا العلوم 
و�ضول  127ه���(،  )ت  التجيبي  عمران  اأب��ي  بن  بخالد  ب��دءًا  ال�ضرعية، 
حيث  امل��ي��الدي.  الع�ضرين  القرن  علماء  من  عا�ضور،  بن  الطاهر  اإىل 
ثم  لتاآليفه،  الدرا�ضي  اجلانب  متناوًل  املطبوعة  وموؤلفاته  �ضريته  ذكر 
بلغ  ابن عا�ضور  اأن  راأى  ابن عا�ضور والجتهاد، حيث  ال�ضيخ  حتدث عن 
ح، وا�ضتطاع اأن يلّم بال�ضريعة والت�ضريع بعد متكنه  مرتبة املجتهد املرجِّ
بفروع  واإحاطته  الإ�ضالمية،  ال�ضريعة  ومقا�ضد  الفقه  اأ�ضول  علمي  من 
يدل  ومما  العزيز،  اهلل  كتاب  تف�ضري  اإىل  وانت�ضابه  الفقهية،  املذاهب 

على ذلك تف�ضريه الذي نال �ضهرة عاملية )التحرير والتنوير(.
الفقهية  واختياراته  عا�ضور  بن  الطاهر  اجتهادات  بجمع  املوؤلف  قام 
الزيتونية،  املجلة  هي:  مراجع،  عدة  اإىل  الرجوع  خالل  من  والأدب��ي��ة، 
وجريدة النه�ضة، بالإ�ضافة اإىل �ضتة من موؤلفات ابن عا�ضور، هي: كتاب 

يف  الأنظار  م�ضايق  عن  الف�ضيح  النظر 
حتقيقات  وك��ت��اب  ال�ضحيح،  اجل��ام��ع 
واأنظار من القراآن وال�ضنة، وكتاب األي�ش 
املغطى  ك�ضف  وكتاب  بقريب،  ال�ضبح 
من املعاين والألفاظ الواقعة يف املوطا، 
يف  الجتماعي  النظام  اأ���ض��ول  وك��ت��اب 
ال�ضريعة  مقا�ضد  وك��ت��اب  الإ����ض���الم، 

الإ�ضالمية.
وقد و�ضع املوؤلف نبذة خمت�ضرة عن 
كل كتاب من هذه الكتب املذكورة، وذكر 
امل�ضائل التي انتقاها، فكان املجموع 80 

ا واأدبيًّا، منها 53 م�ضاألة اجتهادية، و27 م�ضاألة اأدبية. اختيارا �ضرعيًّ
ورتب املوؤلف هذه امل�ضائل على اأحد ع�ضر بابًا، هي:

والج��ت��ه��ادات  احلديثية،  والج��ت��ه��ادات  التف�ضريية،  الج��ت��ه��ادات 
العقدية، والجتهادات يف العبادات، والجتهادات الأ�ضرية، والجتهادات 
الفرائ�ش،  يف  والجتهادات  املعامالت،  يف  والجتهادات  املطعومية،  يف 
والجتهادات امل�ضتحدثة، والجتهادات الأ�ضولية، والختيارات واللطائف 
الأدبية. وللموؤلف تعليقات اأوردها بعد جمموعة من الختيارات واللطائف 

الأدبية.

الزجاج اإلسالمي 

تاأليف : اأ.د  ح�شن حممد ن�ر عبد الن�ر.
النا�شر: دار ال�فاء لدنيا الطباعة والن�شر.

الطبعة الأوىل 1436 هـ - 2015م. 
عدد ال�شفحات : 591.

اأهمية  وبيان  الإ���ض��الم��ي،  ال��زج��اج  فن  بدرا�ضة  الكتاب  ه��ذا  اهتم 
القدم  العريقة منذ  التاريخ، واهتمام احل�ضارات  �ضناعة الزجاج عرب 

بهذا الفن.
�ضم الكتاب خم�ضة ف�ضول. حتدث الف�ضل الأول عن اأهمية �ضناعة 
من  النوع  بهذا  املهتمة  واجلهات  العلمية  املوؤ�ض�ضات  تعداد  مع  الزجاج 
اأما  الزجاج وزخرفته.  الثاين عن طرق �ضناعة  الف�ضل  الفن. وحتدث 
الف�ضل الثالث فقد ركز على ا�ضتخدامات الزجاج الإ�ضالمي من حيث 
اأ�ضكاله و�ضفاته ووظائفه على مر الع�ضور الإ�ضالمية، كالع�ضر اململوكي 

يف م�ضر، والدولة العثمانية، واإيران، من القرن 10م اإىل القرن 19م.
�ضناعة  مراكز  عن  احلديث  يف  امل��وؤل��ف  اأ�ضهب  ال��راب��ع  الف�ضل  يف 
والأردن  وفل�ضطني  كم�ضر  الإ�ضالمية،  الأقطار  يف  و�ضّناعه  الزجاج، 
و�ضورية ولبنان والعراق واإيران و�ضمال اإفريقية والأندل�ش واليمن وجنوب 
�ضرق اآ�ضيا، من القرن 10م اإىل القرن 19م. ويف الف�ضل اخلام�ش قدم 
الإ�ضالمي  الزجاج  بني  املتبادلة  الفنية  التاأثريات  عن  درا�ضة  املوؤلف 

ونظريه الأوربي.
�ضم الكتاب ملحقا جمع 449 �ضورة 
لقطع زجاجية جذابة تنوعت باختالف 
11م  القرن  من  والثقافات،  الع�ضور 

اإىل القرن 19م.
باهتمامه ب�ضنعة  الكتاب  متيز هذا 
الع�ضور  اأوائ����ل  م��ن��ذ  اأ���ض��ي��ل��ة مم��ت��دة 
لهذا  اإح��ي��اًء  ميثل  حيث  الإ���ض��الم��ي��ة، 
ال�����رتاث الإ����ض���الم���ي ال��ع��ري��ق ال���ذي 
الع�ضور  ت��ل��ك  ت��ق��دم  ي���دل ع��ل��ى م���دى 

وازدهارها.
نبذة من الكتاب:

امل�ضكاوات  من  الطراز  نف�ش  فرن�ضا  يف  الزجاج  م�ضانع  "وقلدت 
ق��رون،  لعدة  ذل��ك  يف  وا�ضتمرت  11ه�����/17م،  ال��ق��رن  منذ  اململوكية 
النباتية  ب���ال���زخ���ارف  اأو  ف��ق��ط،  ب��الأراب�����ض��ك  زخ����رف  مم���ا  ����ض���واء 
واجل���ام���ات وال��ك��ت��اب��ات ال��ع��رب��ي��ة ب��خ��ط ال��ث��ل��ث، وم���ن ه���ذه املجموعة 
الفرن�ضية الكثرية نكتفي بنموذج واحد يرجع للقرن 13ه�/19م )لوحة 
ال�ضناعة  وم��ك��ان  ال�ضانع،  ا�ضم  �ضراحة  حتمل  لأن��ه��ا  415(؛  رق��م 
هكذا  قاعدتها،  ظاهر  منت�ضف  على  الفرن�ضية  باللغة  �ضطرين   يف 

."...)Brocare. Paris(
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جديد المكتبة

تاج الحرة 
معجم ألفاظ وأوصاف النساء

تاأليف: زياد حمم�د الفيا�س.
النا�شر: دار �شعد الدين للطباعة والن�شر – دم�شق.

الطبعة الأوىل 1436 هـ - 2015م. 
عدد ال�شفحات : 1039.

باألفاظ واأو�ضاف  ا  قدم املوؤلف يف هذا الكتاب معجمًا وا�ضعًا خمت�ضًّ
الن�ضاء، فقد �ضم �ضرح اأكرث من األف لفظة معجمية �ضرحًا وافيًا، م�ضتدًل 
واأقوال  وال�ضعر  ال�ضريفة  النبوية  والأحاديث  الكرمي  القراآن  من  باآيات 

العامة.
وقد جمع املوؤلف مادة احلرائر )الن�ضاء( كما وردت يف ل�ضان العرب، 
الهمزة  بدءًا من  الكلمات  اأواخ��ر  على  ابن منظور  تبويب  ورتبها ح�ضب 
وانتهاء بالياء، حيث قام بقراءة الل�ضان من اأوله اإىل اآخره ب�ضرب وجلد، 
كتاب  من  العنوان  اختيار  وجاء  الزمان.  من  قرن  ربع  ذلك  وا�ضتغرقه 

عنوانه  املعري  العالء  اأب��ي  اإىل  ين�ضب 
للن�ضاء.  عظات  وفيه  احل���رة(،  )ت��اج 
اأكرث  يف  فهار�ش  بعمل  املوؤلف  قام  كما 
والأحاديث،  لالآيات،  �ضفحة   150 من 
والأعالم والأماكن والألفاظ احل�ضارية 
وامل�ضطلحات واأ�ضماء الكتب، والقوايف 

ال�ضعرية.
خمتارات من الكتاب: 

نحل: ناحلة، ون�ضاء نواحل اأي دقيقة 
امل����راأة:  وُن��ْح��ل  ه����زال،  ال��ع��ظ��م، فيها 

مل  اإذا  بالك�ضر،  ِنْحلة،  مهرها  اأعطيتها  تقول:  حلة،  النِّ وال�ضم  مهرها، 
ِنْحلة".  "واآتوا الن�ضاء �ضداقتهن  ُتِرد منها عو�ضًا. ويف التنزيل العزيز: 

الن�ضاء : 4.
لل�ضالة.  الليل  يقمن  اللواتي  اأي  اأع��رف.  وقائمات  ٌم،  ُقيَّ ن�ضاء  قوم: 
وقامت املراأة تنوح، اأي جعلت تنوح، وقد ُيعنى به �ضد القعود؛ لأن اأكرث 

نوائح العرب ِقياٌم. قال لبيد: 

ُق�ما جت�بان مَع الأن�اح".

فقط أنصت
اك��ت��ش��ف س��ر ال��ت��واص��ل م��ع ك��ل أن���واع 

الشخصيات

تاأليف : مارك ج�ل�شت�ن، ترجمة مكتبة جرير.
النا�شر: مكتبة جرير – الريا�س.

الطبعة الأوىل 1436 هـ - 2015م. 
عدد ال�شفحات : 246.

يتحدث الكتاب عن طرق التوا�ضل مع كل اأنواع ال�ضخ�ضيات املختلفة 
تلك  م��ع  التعامل  وكيفية  الآخ���ر،  ال��ط��رف  اإىل  ال�ضتماع  ط��ري��ق  ع��ن 
الدرا�ضة  �ضملت  وقد  والقبول،  الر�ضا  درجة  اإىل  للو�ضول  ال�ضخ�ضيات 
واملوظفني،  وال��روؤ���ض��اء  كاملديرين  خمتلفة  �ضخ�ضيات  م��ع  التعامل 

والعمالء، واملر�ضى، وحتى اأفراد العائالت. 
الإن�ضات  يف  النف�ش  اإدارة  جعل   : منها  مفيدة،  حماور  الكتاب  �ضم 
اإقناع  كالتدرب على  الآخر،  الطرف  ر�ضا  فنون احل�ضول على  ا من  فنًّ
اجلميع.  تر�ضي  بناءة  بطريقة  امل�ضكالت  ومعاجلة  باأهدافهم،  النا�ش 
كاملدير،  التوا�ضل  �ضعبة  �ضخ�ضيات  مع  التعامل  طرق  على  والرتكيز 
اأحيانا  نحتاج  حيث  مراهق،  ول��د  اأو  كالزوجة،  عائلية  �ضخ�ضيات  اأو 
واإقناعهم وك�ضب ر�ضاهم. كما قدم  للتوا�ضل معهم،  و�ضيلة معينة  اإىل 
الكتاب درا�ضة علمية يف كيفية التحكم بالعقل عن طريق درا�ضة اأجزاء 

املخ وخالياه وطبيعة عمله، فاملوؤلف يرى 
اأن اإدارة العقل بحاجة اإىل درا�ضة علوم 
مع  التوا�ضل  ل�ضهولة  كافية  درا�ضة  املخ 

الآخرين.
ق���دم امل���وؤل���ف ل��ل��ق��ارئ ت�����ض��ع ق��واع��د 
وكيفية  ���ض��خ�����ش،  اأي  م���ع  ل��ل��ت��وا���ض��ل 
وكيفية  الإن�ضات،  على  النف�ش  برجمة 
واأهميتهم  بقيمتهم  الأ�ضخا�ش  اإ�ضعار 
من  ب�ضيطة  عملية  اأم��ث��ل��ة  توظيف  م��ع 
القارئ يف  ت�ضهياًل على  املجتمع، وذلك 
"قدرة  قوله:  مثل  الجتماعية،  حياته 
)ال���رتي���و( ع��ل��ى ال��ت��وا���ض��ل م��ع هاتفك 

)البالك بريي( تعتمد على برنامج)الأوت لوك( اخلا�ش بك". وقوله: 
اأ�ضتمع يف  فاأنا  ال�ضتماع،  اأفعله هو  ما  كل  اإن  الآن مارك،  تقول  "لعلك 
الجتماعات، واأ�ضتمع لزمالئي، واأ�ضتمع لزوجتي، واأ�ضتمع لأولدي، فال 
اأحد ي�ضمت اأبدًا..وهذا كله �ضحيح، لكن امل�ضكلة هي اأنك حني ت�ضتمع، 
املحاولة  يف  اجتهدت  ومهما  نواياك،  ح�ضن  كان  مهما  تن�ضت  ل  فاإنك 

وال�ضبب اأن خمك مينعك"!
يف  النف�ضي  املنهج  على  معتمدّا  ممتع،  حيوي  باأ�ضلوب  الكتاب  متيز 
يف  للنجاح  القارئني  جميع  تفيد  مب�ضطة  بطريقة  ال�ضخ�ضيات  درا�ضة 

حياتهم الجتماعية.

عائ�شة بالقيزي )ق�شم الثقافة ال�طنية(
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المعمل الرقمي

تطوير المعمل الرقمي
ا �شنة 1991م ، كانت البداية هي جمع الكتب والدوريات  حينما انطلقت رحلة مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ر�شميًّ
واملخط�طات وغريها، ومع ت��شع اأعمال املركز بداأت عملية ت�ش�ير املخط�طات بجهاز ب�شيط ي�شتمل على كامريا رقمية، 
وحامل لها ميكن نقلهما ب�شه�لة من مكان اإىل اآخر، ثم جاءت فكرة اإقامة معمل رقمي متخ�ش�س، لتلبية الحتياجات 

املتن�عة، وال�شتفادة من التكن�ل�جيا احلديثة حلماية وحفظ الرتاث الإن�شاين، وتي�شري خدمة الباحثني.
حتديث  مب�ضروع  املركز  قام  املا�ضية  القليلة  الأ�ضهر  وخالل 

املعمل الرقمي، وذلك لتحقيق اأهداف كثرية، منها: 
حفظ ما ميتلكه من م�ضادر معلومات على و�ضائط اإلكرتونية  	•

ميكن ا�ضرتجاعها ونقلها واإجراء املعاجلة الإلكرتونية لها.
املعلومات  م�����ض��ادر  اإت��اح��ة  خ���الل  م��ن  ال��ب��اح��ث��ني  خ��دم��ة  	•
والب�ضرية  وال�ضمعية  الورقية  امل�ضادر  وحتويل  الإلكرتونية، 

وامليكروفيلمية اإىل م�ضادر رقمية.
من  الالزمة  الحتياجات  الأداء، وحتديد  قيا�ش  على  القدرة  	•

الطاقة الب�ضرية وزيادة الإنتاجية.
واأ�ضرع. اأ�ضهل  لتكون  للباحثني،  املقدمة  اخلدمات  تطوير  	•

والدقة.  اجلودة  �ضبط  على  ت�ضاعد  اأنظمة  تطبيق  	•
من التحديثات اجلديدة يف املعمل الرقمي:

قام املركز بتطوير الكامريات امل�ضتخدمة يف عملية الت�ضوير، 
املركز  اأ�ضبح  بك�ضل،  ميجا   12 الكامريات  دقة  كانت  اأن  فبعد 
ي�ضتخدم كامريات احرتافية رقمية من نوع )كانون( ت�ضل دقتها 
اإىل 18 ميجا بك�ضل، وهي كامريات تتميز بدقة عالية وو�ضوح يف 

ال�ضور، بالإ�ضافة اإىل اإمكانية ذاتية للتحكم يف الإ�ضاءة.
كما قام املركز بتطوير نظام الإ�ضاءة امل�ضتخدم؛ ملا لها من 
تاأثري كبري على و�ضوح الن�ضو�ش وال�ضور املوجودة داخل الكتب. 
خا�ضة  موا�ضفات  اإىل  حتتاج  والطباعة  ال��ورق  من  اأن��واع  فثمة 

واإ�ضاءة منا�ضبة لكل منها، وتتميز الإ�ضاءة اجلديدة مبا ياأتي:

جهاز لت�ضوير الوثائق والكتب الكبرية

املعمل الرقمي

عالية. وجودة  و�ضوح  درجة  	•
توفر تقنية )Day light(، اأي �ضوء النهار، يف النظام اجلديد.  	•

بعد. عن  التحكم  جهاز  طريق  عن  ال�ضوء  كمية  يف  التحكم  	•
احلالة  على  املحافظة  على  ي�ضاعد  مما  اأقل،  حرارة  درجة  	•

املادية للمخطوطات الأ�ضلية.
.)LED Light( نظام  يف  امل�ضتهلكة  الطاقة  توفري  	•

ومن اأجل متابعة تطوير املوظفني العاملني يف املعمل الرقمي 
الرقمي،  الت�ضوير  حقل  م�ضتجدات  على  وال��وق��وف  ملهاراتهم 
جمال  يف  خمت�ضون  يقدمها  عمل،  وور�ش  دورات  املركز  ينظم 
امل�ضرتك،  الهتمام  ذات  اجلهات  مع  يتوا�ضل  كما  الت�ضوير، 

لالطالع على جتارب الآخرين وال�ضتفادة منهم والإفادة.
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قسم المخطوطات

من أخبار قسم المخطوطات بالمركز
جرى يف ال�شه�ر الثالثة الأخرية بالتعاون مع ق�شم تكن�ل�جيا املعل�مات يف جمم�عة املاجد تط�ير نظام املاجد 
للمخط�طات �شكاًل وم�شم�نًا ؛ ليك�ن مت�اكبًا مع املتغريات الفنية والتقنية املتالحقة بهدف تي�شري ا�شتخدامه 

للباحثني واملفهر�شني يف اآن واحد. وكانت اأهم املحاور التي ارتكز عليها هذا التط�ير ما ياأتي :

�ضهولة،  اأك��رث  لتكون  للنظام  امل�ضتخدم  واجهة  تطوير   -1
اأك��رث،  بحثية   خ��ي��ارات  تعطي  ج��دي��دة  حقول  واإ���ض��اف��ة 
للنظام لإ�ضفاء مزيد من  ال�ضتناد  وتو�ضيع دعم ملفات 

توحيد البيانات و�ضهولة ال�ضرتجاع والبحث.
الإدخ��ال  �ضا�ضات  بني  العمل  دائ��رة  مراحل  اخت�ضار   -2
يوفر  مما  واملراجعة(  والفهر�ضة،  )الت�ضجيل،  الثالث 

الوقت واملجهود.
النظام،  داخ��ل  الآل��ي��ة  الفهر�ضة  دع��م  دائ���رة  تو�ضيع   -3
وتي�ضري ا�ضتخدامها لن�ضخ بيانات املخطوطات التي �ضبق 

جتهيزها، والتي تتكرر يف كل ن�ضخها.
4- ربط امل�ضورة الرقمية للمخطوط بالت�ضجيلة التي حتتوي 
على كامل بياناته، بحيث يتمكن الباحث من الطالع على 

املخطوط قبل اأن يقرر طلب ن�ضخة منه.
5- يجري العمل حاليًّا يف ا�ضتكمال نظام البحث، وحتويل 
يف  معه  املتعاملني  والباحثني  املركز  بني  التعامل  و�ضائل 

جمال املخطوطات اإىل منظومة اإلكرتونية متكاملة. 
ما  منذ  املخطوطات  خدمة  يف  ر�ضالته  املركز  ب��داأ  وقد 
اأعمال  اخلدمة  هذه  �ضملت  الزمان،  من  قرن  ربع  يقارب 
مكتبة   46 اإىل  للرتميم  املاجد  اأجهزة  فاأهدى  الرتميم، 
وتبادل  املخطوطات  ت�ضوير  اأعمال  و�ضملت   ، دولة   31 يف 
�ضورها، وفهر�ضة وتوثيق بياناتها، لنحو 837 مكتبة ومركزًا 
الرتميم  باأف�ضل اخل��رباء يف جمال  دول��ة، م�ضتعينًا  يف 50 
كل  من  �ضورة  حفظ  مع  والتوثيق.   والفهر�ضة  والت�ضوير 
اأ�ضبح  حتى  امل��رك��ز،  يف  املخطوطات  ه��ذه  م��ن  خمطوط 

املركز ي�ضم اأكرب جمموعة �ضور للمخطوطات يف العامل!!
جمعة  مركز  يف  الرقمية  والــثــ�رة  املخط�طات 

املاجد :
عمل املركز على ال�ضتفادة من الثورة التكنولوجية الهائلة 
الو�ضائل  اأف�ضل  با�ضتخدام  فقام  املخطوطات،  ل�ضالح 
مع  لتتنا�ضب  وتطويرها  املخطوطات،  رقمنة  يف  احلديثة 

خ�ضو�ضية املخطوط وحالته املادية التي تختلف عن الكتاب 
بها،  التي كتب  والأحبار  اأوراق��ه،  العادي، من حيث طبيعة 
وتعاون املركز مع عدد كبري من مكتبات العامل، كان اآخرها 
مكتبة مما حيدرة، ومركز اأحمد بابا يف جمهورية مايل يف 
خمطوطاتها  حفظ  على  املركز  عمل  حيث  اإفريقيا،  غرب 

ورقمنتها وفهر�ضتها.
مكانة املركز :

اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ق��ال  حينما 
ال��وزراء، حاكم  رئي�ش جمل�ش  الدولة،  رئي�ش  نائب  مكتوم، 
"اأنا و�ضعبي نع�ضق املركز الأول" كان يعرب  دبي رعاه اهلل: 
العمل  يف  روؤيته  املركز  منها  ا�ضتلهم  واقعة،  حقيقة  عن 
وخا�ضة  فيهما،  العلمي  البحث  وخدمة  والرتاثي،  الثقايف 
واملكتبات  املراكز  بني  اليوم  فغدا  املخطوطات،  جمال  يف 
الريادة  هذه  وتتجلى  الأول،  املركز  يف  العامل  يف  الرتاثية 

فيما ياأتي:
1- املركز الرتاثي الثقايف الأول يف العامل الذي يحتوي على 
اإذ  يزيد ر�ضيده منها  اأكرب قدر من �ضور املخطوطات؛ 
ّورت من  837 جهة، يف  عن 600 األف ن�ضخة خمطوطة، �ضُ
50 دولة، فيها اأكرب جمموعة خمطوطات نادرة يف العامل.
2- املركز الثقايف الرتاثي الأول يف العامل الذي عمل بنف�ضه 
واإنتاجها،  للمخطوطات،  ترميم  اأج��ه��زة  تطوير  على 

وكذلك طور تقنيات وو�ضائل فهر�ضتها وت�ضفحها.
للموؤ�ض�ضات  دع��م��ًا  الأك���رث  ال��رتاث��ي  ال��ث��ق��ايف  امل��رك��ز   -3
الرتاثية يف العامل؛ اإذ جرى اإهداء اأجهزة املاجد لرتميم 
املخطوطات اإىل 46 جهة، من 31 دولة من دول العامل، 

كما قام برتميم خمطوطات 70 جهة يف العامل. 
على  وال��رد  الباحثني،  اإف���ادة  �ضرعة  يف  الأول  املركز   -4
جمال  يف  وخ��ا���ض��ة  طلباتهم،  وتلبية  ا�ضتف�ضاراتهم، 

املخطوطات.
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من الخدمات المكتبية

اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات
التي  الهائلة  والتقنية  العلمية  للتط�رات  تبعا  الزمن  عرب  وخدماتها  املكتبة  تعريف  مفاهيم  تعددت 
ي�شهدها عاملنا املعا�شر، ول بد للمكتبة- مهما كان ن�عها اأو حجمها- من اأن تتاأثر ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر 
بهذا التط�ر، وخ�ش��شا ن�ع اخلدمات التي تقدمها؛ حتى ت�شتطيع حتقيق الغاية  الأ�شمى ل�ج�دها، وهي 

خدمة رواد العلم والباحثني واي�شال املعل�مات باأ�شهل واأي�شر الطرق.
ومن بني اخلدمات الكثرية واملتنوعة التي تقدمها املكتبة 
اأن  يجب  التي  اخلدمات  واأدق  اأه��م  من  الآن  تعترب  خدمة 
تتوفر يف كل مكتبة؛ نظرًا ملا فيها من اأهمية لأمناء املكتبات 

والعاملني فيها، وللباحثني الذين هم اأ�ضا�ش وجود املكتبة.
اإليها  ي�ضاف  اجل��اري��ة(،  )الإح��اط��ة  هي  اخلدمة  ه��ذه 
خدمة البث النتقائي للمعلومات، والتي تعد الأخت التواأم 
الدقة  حيث  م��ن  تختلفان  ولكنهما  اجل��اري��ة،  ل��الإح��اط��ة 

واخل�ضو�ضية فقط.
هي  تعريفها-  على  متفق  هو  كما  اجل��اري��ة-  فالإحاطة 
املعرفة،  فروع  من  فرع  اأي  يف  احلديثة  بالتطورات  الإمل��ام 
بهذه  اه��ت��م��ام  لهم  ال��ذي��ن  امل�ضتفيدين  يهم  م��ا  خا�ضة 
التطورات. وهذا الهتمام قد  يكون نتيجة رغبة �ضخ�ضية 
يف التعرف على اأحدث ما ن�ضر يف مو�ضوع معني، من اأجل 
اأو  التدري�ش،  اأو  البحث،  يف  ا�ضتخدامه  اأو  عليه،  الط��الع 
اأو  كتب،  اأو  تقارير،  اأو  مقالت،  كتابة  يف  منه  ال�ضتفادة 
ال�ضتعانة به يف اإدارة ق�ضم، اأو هيئة، اأو �ضركة، اأو التعرف 
على اجتاهات املناف�ضني من �ضركات ومنظمات يف جمالت 
معينة، اأو ا�ضتخدامه يف تخطيط برامج امل�ضتقبل يف بع�ش 

املجالت، وغري ذلك من الأمور.
ّرف خدمة الإحاطة اجلارية  باأنها ت�ضجيل ومراجعة   كما ُتعمَ
وتنظيمها  املكتبة،  اإىل  حديثا  ترد  التي  الإ�ضدارات  جميع 
واخت�ضا�ضاتهم  امل�ضتفيدين  لحتياجات  تبعا  وف��رزه��ا 
واملعار�ش  الإلكرتوين،  كالربيد  طرق،  بعدة  بها  واإبالغهم 
يف  احلديثة  املقتنيات  قوائم  وت��وزي��ع  الهاتفي  والت�ضال 

املكتبة، بالإ�ضافة اإىل البث النتقائي للمعلومات.

ولو اأردنا احلديث عن بداية ظهور هذه اخلدمة لوجدنا 
اأنها تعود اىل اأواخر القرن الثامن ع�ضر وبداية القرن التا�ضع 
ع�ضر امليالديني ، حيث اأن�ضئت جمعيات علمية متخ�ض�ضة 
واجليولوجيا  والنبات  الآث���ار  مثل  معينة،  مو�ضوعات  يف 

والفلك والكيمياء وغري ذلك.
الأع�ضاء  على  من�ضورات  ت��وزع  اجلمعيات  ه��ذه  وكانت 
يف  احل��دي��ث��ة  ل��ل��ت��ط��ورات  م�ضاركتهم  اأج���ل  م��ن  امل�ضجلني 

املجالت املتخ�ض�ضة والطالع على ما هو جديد.
 ، ن�ضراتها  وتعددت  اجلمعيات،  تطورت  ال�ضنني  ومبرور 
بكل  الإمل��ام  املخت�ش  الع�ضو  على  ال�ضعب  من  اأ�ضبح  حتى 
فاأظهروا لذلك مطبوعات  التخ�ض�ش،  ين�ضر يف جمال  ما 
التي  املجمعة،  والك�ضافات  بامل�ضتخل�ضات  تعرف  جديدة 
ت�ضهل البحث على املخت�ضني، اإىل اأن دخل احلا�ضب الآيل 
يف ال�ضتينيات من القرن املن�ضرم، وبداأت املعلوماتية تاأخذ 
فاأ�ضبحت  فاأكرث،  اأكرث  اإىل تطور اخلدمة  اأدى  دورها مما 
معظم املكتبات الكربى توفر خدمة الإحاطة اجلارية ب�ضرعة 
اأكرب وتكاليف اأقل ودقة عالية للم�ضتفيدين واملهتمني بهذه 
اخلدمة. وعك�ش ذلك انطباعا جيدا لدى امل�ضتفيدين ورواد 
املكتبة، و�ضاهم يف رفع جودة اأداء املكتبة وفعالية خدماتها 

بطرق اإيجابية اأكرث.
ل�ضمان  اأم���ور  ع��دة  اجل��اري��ة  الإح��اط��ة  خدمة  وتتطلب 
جن��اح��ه��ا، وم���ن اأه��م��ه��ا الإع����الن ع��ن وج���ود اخل��دم��ة يف 
املكتبة، واإعداد قوائم بامل�ضتفيدين، والتوا�ضل معهم ملعرفة 
اهتماماتهم، واإعداد كلمات مفتاحية لت�ضهيل الو�ضول اإىل 

املو�ضوعات.
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من الخدمات المكتبية

البث النتقائي للمعل�مات
منتقاة  معلومات  باأنه  ُيعرف  للمعلومات  النتقائي  البث 
تخدم �ضريحة معينة من امل�ضتفيدين، تعك�ش اهتماماتهم، 
وتهدف اإىل تزويد كل م�ضتفيد منهم ب�ضفة دورية اأ�ضبوعيًّا 
تدخل  التي  ال�ضيا�ضات  اأو  باملعلومات،  �ضهر  ن�ضف  كل  اأو 
�ضمن نطاق اهتمامه، دون ال�ضوؤال من جانبه. وتتطلب مثل 

هذه اخلدمات خطوات متهيدية، هي:
وحتديد  امل�ضتفيدين،  لالأع�ضاء  �ضامل  م�ضح  اإجراء  	•
لكل  الأول���وي���ات  حت��دي��د  م��ع  ب��دق��ة  اهتماماتهم  جم���الت 

م�ضتفيد. 
•	اإعداد ا�ضتمارات لكل ع�ضو تت�ضمن و�ضف الهتمامات 

بوا�ضطة جمموعة من امل�ضطلحات املحددة وامل�ضتخدمة.
خدمات  اأه��م  للمعلومات  النتقائي  البث  خدمة  وتعترب 
الإحاطة اجلارية، واأكرث اأ�ضاليبها فعالية. وتهدف اإىل اإبقاء 
والإجن��ازات  التطورات  لآخ��ر  متابعا  امل�ضتفيد  اأو  الباحث 
يحددها  التي  املو�ضوعية  واهتماماته  تخ�ض�ضه  حقل  يف 

بنف�ضه، وميكن اأن يعدلها بني احلني والآخر. 
اأما ما مييز خدمة البث النتقائي للمعلومات عن خدمة 
احلا�ضوب  ا���ض��ت��خ��دام  ���ض��رورة  فهو  اجل��اري��ة،  الإح��اط��ة 
اإمكانية  وعدم  املعلومات،  انفجار  ب�ضبب  وذلك  لتقدميها؛ 
اإمكانيات  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  دون  ��ا  ي��دويًّ عليها  ال�ضيطرة 

احلا�ضوب يف جمال تخزين وا�ضرتجاع وبث املعلومات. 
املكونات  للمعلومات  الن��ت��ق��ائ��ي  ال��ب��ث  ن��ظ��ام  ويتطلب 

الرئي�ضة التالية:
1 - ملفات امل�شتفيدين اأو الباحثني:

ال�ضم   : مثل  م�ضتفيد  كل  عن  كافية  معلومات  وت�ضم 
ال��ك��ام��ل، وال���ع���ن���وان، وال���درج���ة ال��ع��ل��م��ي��ة، وال��وظ��ي��ف��ة، 
والتخ�ض�ش، واللغة، اأو اللغات التي يجيدها، والهتمامات 
بها،  يقوم  التي  وال��درا���ض��ات  البحوث  وم�ضاريع  العلمية، 
اأو  املو�ضوعات  بروؤو�ش  قائمة  يقدم  اأن  للم�ضتفيد  وميكن 

الوا�ضفات التي يهتم بها . 

2 - ملف ال�ثائق:   
ويحتوي على معلومات ببليوجرافية كاملة عن الوثائق التي 
اأو م�ضطلحات  تدخل اىل النظام، بالإ�ضافة اإىل وا�ضفات 

تعك�ش مو�ضوعاتها، وت�ضتخدم يف ا�ضرتجاعها.
3 - املطابقة:

اأو الوا�ضفات التي اختارها  وتكون مبقارنة امل�ضطلحات 
امل�ضتفيد، وتلك التي اأخذت من الوثائق، اأو وجدت فيها، اأي 
ذلك  تهم  التي  الوثائق  ملف  مع  امل�ضتفيدين  ملف  مطابقة 
امل�ضتفيد بعينه، وجتري عملية املطابقة اآليًّا من اأجل حتقيق 

عن�ضري الدقة وال�ضرعة فيها. 
4- الإعالم : 

امل�ضتفيد بوجود وثائق مطابقة لحتياجاته  اإخبار  ويعني 
وميوله واهتماماته وتخ�ض�ضه، وذلك بالهاتف، اأو بالربيد، 
اإر�ضال  وميكن  الذكية.  بالأجهزة  اخلا�ضة  بالتطبيقات  اأو 

�ضورة عن الوثائق، اأو بيانات ببليوجرافية عنها.
5- حتديث امللفات : 

حمدثة  الوثائق  وملفات  امل�ضتفيدين  ملفات  اإبقاء  وتعني 
عن طريق الإ�ضافة اأو التعديل اأو احلذف. 

ول بد من الإ�ضارة اإىل اأنه ي�ضعب عزل خدمات الإحاطة 
تكون  اأن  فيجب  باملكتبة،  الأخ��رى  اخلدمات  عن  اجلارية 
املكتبة  خدمات  مع  ومت�ضابكة  مرتابطة  الإحاطة  خدمات 
الأخرى؛ ملا يف ذلك من توفري للتكاليف، وفعالية يف الأداء، 
واإحاطة  املطبوع،  واقتناء  اختيار  بني  ا  جدًّ متينة  فالعالقة 

م�ضتفيد معني مبحتوى هذا املطبوع.
فيها  ملا  بنوعيها  اخلدمة  ه��ذه  اأهمية  يتبني  �ضبق  مما 
املكتبة  تن�ضيط  اإىل  ت��وؤدي  اإنها  حيث  مزدوجة،  فائدة  من 
على  وت�ضاعد  الباحثني،  وثقة  التفاعل  وتك�ضبها  ودوره��ا، 
اإبقاء الباحث على �ضلة مبوا�ضيع بحثه وحتفزه على الإنتاج 

الفكري والعلمي.
يا�شمني دريد
خدمات الباحثني
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الدرا�ضة  من  �ضنني  م�ضرية  ليلخ�ش  ك��اٍف  واح��د  ي��وم  هو 
اأم��ني  بلقب  ج��دي��را  اأ�ضبح  حتى  ق�ضاها  والإع���داد  والبحث 

املكتبة.
اأنه  اأحد  على  تخفى  ل  التي  مهامه  من  الذي  املكتبة  اأمني 
ومفكرين  واأدباء  علماء  جهود  �ضملت  فكرية،  كنوز  على  اأمني 
يفرط  اأن  له  فكيف  الب�ضرية،  خلدمة  حياتهم  اأفنوا  وباحثني 

بهذه الأمانة؟!!
ل بد اأن يكون اإذن حلقة و�ضل بني جيلني: اجليل الذي ر�ضم 
اإىل  للو�ضول  ال��درب  هذا  يكمل  �ضوف  ال��ذي  واجليل  ال��درب، 

قمة الإبداع يف كل فن من الفنون ، وكل علم من العلوم. 
والت�ضنيفي  الفهر�ضي  عمله  نطاق  م��ن  خرجنا  م��ا  واإذا 
لندخل  املنا�ضب  مكانها  يف  جوهرة  كل  و�ضع  يف  والهند�ضي 
ب�ضكل  عليه  التعرف  من  �ننا  كِّ مُيمَ واأ�ضمل  اأو���ض��ع  مفهوم  اإىل 
مع  واملبا�ضر  اليومي  واختالطه  تعامله  خالل  من  وذلك  اأدق، 
من  وباحثني  ومفكرين  علماء  من  اأو�ضع  وجمهور  وا�ضعة،  باقة 
رحلته  لتبداأ  والخت�ضا�ضات،  واجلن�ضيات  الثقافات  خمتلف 

اليومية املمتعة من وراء مكتبه الب�ضيط.
ت��راث  يف  للغو�ش  متلهف   غ��وا���ش  م��ع  رح��ل��ة  ميينه  فعن 
اأو  مئات،  من  يدهم،  بخط  اأبدعوها  لآلئ  عن  باحثا  اأجدادنا 
اأمني  اآلف ال�ضنني، تنتظر من ينت�ضلها من الأعماق، في�ضاعد 
املن�ضودة  لوؤلوؤته  اإىل  ي�ضل  حتى  املتلهف  الغوا�ش  هذا  املكتبة 

واأي�ضر الطرق. باأب�ضط 
اإىل  املكتبة  اأم��ني  ينتقل  حتى  ب�ضيطة  ب��ره��ة  اإل  ه��ي  وم��ا 
مرتقبة،  عيونا  فيجد  ي�ضاره،  اإىل  بال���تفاتة  تبداأ  اأخرى  رحلة 
العلم  اإليه  تو�ضل  ما  اأح��دث  اإىل  رحلته  لبدء  متلهفًا  وبّحارًا 
 ، اإليها  ال�ضهل  الو�ضول  له  فيي�ضر   ، واكت�ضافات  اإجنازات  من 
فيتمكن هذا البحار املتلهف من حتقيق اإجناز اآخر يقدمه على 

طبق من ذهب خدمة للعلم والب�ضرية على حد �ضواء.
حريان  ملتعط�ش  الهاتف  رنني  �ضوُت  الرحلةمَ  هذه  يقاطع  ثم 
اأو  معلومات  من  عط�ضه  ي��روي  ما  على  للح�ضول  ي�ضعى  اآخ��ر 
بحثه،  مو�ضوعات  من  تفكريه  ي�ضغل  ما  ح��ول  ا�ضتف�ضارات 
وج�ضرًا  حل��ريت��ه،  ه��داي��ة  املكتبة  اأم��ني  وبحث  ج��واب  فيكون 

للو�ضول اإىل غايته خالل دقائق معدودة.
من  اآٍت  �ضوٌت  امل��رة  ه��ذه  ولكنه  اآخ��ر،  �ضوت  اإىل  وي�ضغي 
يف  مبتغاه  وير�ضل  ليكتب  الباحث  اختارها  اإلكرتونية  �ضا�ضة 
�ضطور معدودة ، فتكون هذه ال�ضا�ضة الإلكرتونية حلقة و�ضل ل 

وتكون  الهاتفية،  املحادثة  اأو  ال�ضخ�ضي  اللقاء  اأهمية عن  تقل 
الأمانة يف الرد على نف�ش امل�ضتوى.

اأدوات  عن  يبحث  مرتقبًا،  دوره  ينتظر  علم  طالب  هو  وها 
ي�ضتطيع من خاللها اإجناز ما يدور يف خلده من مو�ضوع بحث 
واملواد  الأوعية  املنا�ضب من  اختيار  يعجز عن  ولكن  اأو مقال، 
الفكرية، فيقدمها له اأمني املكتبة بي�ضر و�ضهولة وب�ضاطة تريح 

نف�ضه وتدفعه للم�ضي بال عوائق.
هي مهنة جتاوزت مواد الدرا�ضة والتطبيق احلريف لها، بل 
و�ضعة  ال�ضدر،  رحابة  ميار�ضها  من  تعلم  اأو�ضع  مدر�ضة  هي 
العلوم،  من  علم  كل  يف  والكت�ضاف  البحث  وح��ب  الط��الع، 
لينال من كل علم ريحا طيبة من روائحه العطرة تبقى عالقة 

يف الذهن، وتزيده خربة وثقة ومعرفة.
تنتهي  حني  رائعة  هي  وكم  تغرب،  الرحلة  �ضم�ش  هي  وها 
اأو �ضكر لطيف ملا قدمه من  اأو دعوة �ضادقة،  بابت�ضامة ر�ضا، 
نبيل  م�ضاعدة، رمبا كانت ق�ضاء حاجة ملحتاج حقيقي لهدف 

هو خدمة العلم.
لكن  اجلامعية،  ال�ضهادة  بوجود  فقط  تكتمل  ل  مهنة  هي 
احلب والإخال�ش وحمل الأمانة بكل �ضدق هو فقط ما يكملها.

اأمني املكتبة!! ف�ضكرًا 

يا�شمني دريد - خدمات امل�شتفيدين

أمين المكتبة!

رحلة مع أمين المكتبة!

اأمني املكتبة - لوحة للر�ضام الإيطايل غي�ضيبي اأر�ضيمبولدو املتوفى �ضنة 
1593م موجودة حاليا يف قلعة �ضكوكلو�ضرت يف ال�ضويد



2525

شيخ المعماريين العراقيين ... محمد مكية

جامع ال�ضلطان قابو�ش من ت�ضميم املهند�ش حممد مكية

ولد املهند�ش املعماري العراقي حممد �ضالح مكية يف بغداد �ضنة 
1914م، واأكمل فيها درا�ضته، ثم در�ش الهند�ضة يف جامعة ليفربول 
على  وح�ضل  1941م،  �ضنة  البكالوريو�ش  درجة  ونال  بريطانيا  يف 
�ضهادة الدكتوراه �ضنة 1946م من كلية كينغز يف جامعة كامربيدج، 
العمارة يف منطقة  تطور  املناخ يف  )تاأثري  اأطروحته  مو�ضوع  وكان 

البحر املتو�ضط(.
ت���رك م��ك��ي��ة ب�����ض��م��ات وا���ض��ح��ة يف ال��ع��دي��د م��ن امل����دن، ففي 
اأحد  وكان  وجتارية،  �ضكنية  ملبان  ت�ضميمات  و�ضع  اخلم�ضينيات، 
املوؤ�ض�ضني لق�ضم الهند�ضة املعمارية بكلية الهند�ضة يف جامعة بغداد 

عام 1959م. وظل رئي�ضا للق�ضم حتى عام 1968م. 
اأعماله واأفكاره يف العديد من الكتب واملقالت  وقد جرى تناول 
واملوؤمترات واملعار�ش، ومن بينها موؤمتر دويل عن الرتاث املعماري 
املوؤمتر جزءا من فعاليات  يف بغداد، عقد يف جامعة بغداد. وكان 
جامعة  برعاية   ،)2013 لعام  العربية  الثقافة  عا�ضمة  )ب��غ��داد 
بغداد واملعهد الفرن�ضي لل�ضرق الأدنى ومكتب منظمة اليوني�ضكو يف 

العراق.
وقد ح�ضل على و�ضام التميز من ملكة بريطانيا يف فرباير �ضنة 

2014م.

ومن اأهم اأعماله : 
هند�ضة  �ضمن  التقليدّية  لالأ�ضكال  البارع  باإدخاله  مكية  متّيز 

امل��ع��م��ار احل��دي��ث ، ولأع��م��ال��ه 
ما�ضا�ضو�ضت�ش  معهد  اأر�ضيف يف 
كبري  م�ضروع  اأول  وكان  للتقنّية، 
بغداد،  يف  اخللفاء  جامع  هو  له 
باإعادة  1961م  �ضنة  كلف  حيث 
ب�ضكل  اجلامع  وت�ضييد  ت�ضميم 
اجلامع  ت�ضميم  طريقة  ي�ضبه 
ُب���ن���ي يف زم��ن  ال���ق���دمي ال�����ذي 
ال��ع��ب��ا���ض��ي��ني يف اأواخ�����ر ال��ق��رن 
الثالث الهجري، وهو من اآثارهم 

الوحيدة الباقية اإىل يومنا.
الرتبية،  وكلية  التكنولوجية،  الكلية  مبنى  اأي�ضا  اأعماله  وم��ن 
الكبري،  الدولة  وم�ضجد  الر�ضيد،  وجامعة  الأوقاف،  ديوان  ومكتبة 
وم�ضرف الرافدين يف الكوفة، وم�ضجد ال�ضيخ حمد يف البحرين، 
ومبنى  الكبري،  الكويت  وم�ضجد  ال��دوح��ة،  يف  ال�ضديق  وم�ضجد 
اجلامعة العربية يف تون�ش، وجامع روما يف اإيطاليا، وجامع تك�ضا�ش 
يف اأمريكا، وجامع ال�ضلطان قابو�ش يف ُعمان، وبوابة مدينة عي�ضى 
يف  الرافدين  وم�ضرف  ال��ع��راق،  يف  احللة  وبلدية  البحرين،  يف 

الب�ضرة، وفندق ريجينت بال�ش يف بغداد.

وله يف مكتبة املركز ثالثة 
كتب، هي:

1- تراث الر�ضم البغدادي، وهو 
الإعالم  وزارة  من�ضورات  من 
العراقية �ضنة 1972م، �ضمن 
ال�ضل�ضلة الفنية اخلا�ضة التي 
مهرجان  مبنا�ضبة  ���ض��درت 
�ضغري  كتاب  وهو  الوا�ضطي، 
يقع يف 26 �ضفحة، ون�ضر معه 

كتابان اآخران.
وقد خ�ض�ش مكية هذا الكتاب لدرا�ضة ما اأنتجه البغداديون يف   
حقل الر�ضوم الت�ضويرية اأو الت�ضوير امللون اخلال�ش املتمثل يف 
املنمنات اأو الت�ضويرات التي ر�ضمت لتزويق املخطوطات، وكانت 

و�ضائل اإي�ضاح يف مقابل الن�ضو�ش املكتوبة.
�ضنة  لندن  يف  ال��وراق  دار  من�ضورات  من  الكتاب  وهذا  بغداد،   -2
واأحمد  الكتاب م�ضطفى جواد،  اأعد بع�ش بحوث  2005م، وقد 
�ضو�ضة، وناجي معروف، وعر�ش الكتاب تخطيط مدينة بغداد يف 
الثقافية  بغداد قدميًا وحديثًا، واحلياة  ورّي  خمتلف ع�ضورها، 
الر�ضم  ت��راث  اإىل  الإ�ضارة  مع  الفلكية،  ومرا�ضدها  بغداد،  يف 
�ضابقًا،  مر  كما  م�ضتقل  كتاب  يف  طبع  قد  كان  ال��ذي  البغدادي 
ثم  بغداد،  يف  الإ�ضالمي  الت�ضوير  ن�ضاأة  عن  ذلك  بعد  وحتدث 
واملحالت  واملقاهي  الأ�ضواق  فيها  تناول  التي  البغدادية  العمارة 
فن  تطور  تناول  كما  واملنائر،  والقباب  النهرية  والبيئة  وال��دور 
ب��غ��داد، وال��زخ��ارف الآج��ري��ة، والأع��م��ال  العمارة احل��دي��ث يف 
اخل�ضبية، واأعمال احلديد، والقا�ضاين، وهو اخلزف الذي ُتزين 
فن  ومدر�ضة  للر�ضم،  بغداد  ومدر�ضة  ال��داخ��ل،  من  الأبنية  به 

الت�ضوير احلديث.
3 - خواطر ال�ضنني: �ضرية معماري ويوميات حملة بغدادية، وهو من 

من�ضورات دار ال�ضاقي يف بريوت �ضنة 2005م. 
عمر  عن  2015م،  يوليو   19 لندن  يف  تعاىل-  اهلل  رحمه  تويف- 

يزيد على املائة عام . 

حممد مكية

تراث الر�ضم البغدادي

أعالم رحلوا
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األستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي*
ولد الزحيلي يف 1932/1/5م، يف مدينة دير عطية – القلمون، 
ثم  البتدائية،  املرحلة  ودر�ش  فيها  دم�ضق.ون�ضاأ  للعا�ضمة  التابعة 
اأكمل الدرا�ضة يف ثانوية ت�ضمى )الكلية ال�ضرعية( يف حي العمارة، 
ال�ضريعة  كلية  يف  ال��درا���ض��ة  تابع  ث��م  بدم�ضق،  النقيب،  ب��زق��اق 
من  التدري�ش  تخ�ض�ش  مع  العاملية  درجة  على  وح�ضل  بالأزهر، 
كلية اللغة العربية مبرتبة الأول بالمتياز �ضنة 1957 م ، ودر�ش يف 
الوقت نف�ضه احلقوق يف جامعة عني �ضم�ش، فح�ضل على لي�ضان�ش 
احلقوق بدرجة جيد عام 1957م، ثم ح�ضل على درجة الدكتوراه 
الإ�ضالمية( مع مرتبة  القاهرة )ال�ضريعة  يف احلقوق من جامعة 
ال�ضرف الأوىل مع التو�ضية بتبادل الر�ضالة مع اجلامعات الأجنبية 

عام 1963م.
ح�ضن  وال�ضيخ  اخلطيب،  ها�ضم  ال�ضيخ  �ضورية:  يف  �ضيوخه  من 
وال�ضيخ  اق،  ال�ضمَّ اأحمد  وال�ضيخ  فرفور،  �ضالح  وال�ضيخ  ال�ضطي، 
ال��رزاق  عبد  وال�ضيخ  اخلطيب،  منر  وال�ضيخ  جويجاتي،  حمدي 
�ضادق  وال�ضيخ  امل��ي��داين،  احلبنكة  ح�ضن  وال�ضيخ  احلم�ضي، 
ال�ضيخ  م�ضر:  ويف  املارديني.  جودت  وال�ضيخ  امليداين،  احلبنكة 
وال�ضيخ م�ضطفى عبد  وال�ضيخ ح�ضن وهدان،  م�ضطفى جماهد، 
وال�ضيخ حممد �ضلتوت،   الغني عبد اخلالق،  وال�ضيخ عبد  اخلالق، 
وال�ضيخ عبد الرحمن تاج، وال�ضيخ حممد اأبو زهرة، وال�ضيخ علي 
اخلفيف، وال�ضيخ حممد فرج ال�ضنهوري، وال�ضيخ حممد الزفزاف، 

وغريهم.
التدري�ش يف عدد من اجلامعات حيث در�ش يف كليتي  عمل يف 
ال�ضريعة واحلقوق، يف دم�ضق ، وليبيا وال�ضودان، وكان عميدا لكلية 
جامعة  يف  والقانون  ال�ضريعة  وكلية  بدم�ضق.  بالوكالة  ال�ضريعة 

الإم��������ارات )ال���ع���ني(، 
وك�������ان ل����ه اأح����ادي����ث 
م�����ض��ت��م��رة اأ���ض��ب��وع��ي��ة 
بدم�ضق  الإذاع�����ات  يف 
وغ�����ريه�����ا، وك�������ذا يف 
وع��م��ل على  ال��ت��ل��ف��از، 
ال�ضريعة  جملة  اإن�ضاء 
ج��ام��ع��ة  وال���ق���ان���ون يف 
الإم����������ارات، واأ���ض��ه��م 
اإ�ضهامًا كبريًا يف تطوير 
ال�ضريعة  كلية  مناهج 

وو�ضع  وغ��ريه��ا،  بدم�ضق 
مناهج الثانويات ال�ضرعية يف �ضورية، و�ضارك يف اأكرث من )170( 
موؤمترًا علميًّا يف البالد العربية والإ�ضالمية والغربية، وقدم فيها 

بحوثًا .
و�ضغل العديد من املنا�ضب العلمية، منها:

الأردن  يف  الإ�ضالمية  احل�ضارة  لبحوث  امللكي  املجمع  ع�ضو   -
)موؤ�ض�ضة اآل البيت(.

خبري يف جممع الفقه الإ�ضالمي بجدة واملجمع الفقهي يف مكة   -
املكرمة، وجممع الفقه الإ�ضالمي يف الهند واأمريكا وال�ضودان.

واملقا�ضة  امل�ضاربة  ل�ضركة  ال�ضرعية  ال��رق��اب��ة  هيئة  رئي�ش   -
الإ�ضالمية يف البحرين، ثم رئي�ش هذه الهيئة للبنك الإ�ضالمي 

الدويل يف املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية يف البحرين ولندن.
خبري يف املو�ضوعة العربية الكربى يف دم�ضق.  -

رئي�ش جلنة الدرا�ضات ال�ضرعية للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية.  -
ع�ضو جمل�ش الإفتاء الأعلى يف �ضورية.  -

ع�ضو جلنة البحوث وال�ضوؤون الإ�ضالمية وهيئة حترير جملة نهج   -
الإ�ضالم بوزارة الأوقاف ال�ضورية.

ع�ضو مرا�ضل للمو�ضوعة الفقهية يف الكويت، واملو�ضوعة العربية   -
ب��الأردن،  الإ�ضالمية  احل�ضارة  ومو�ضوعة  دم�ضق،  يف  الكربى 
جدة،  يف  الإ�ضالمي  الفقه  جممع  يف  املعامالت  فقه  ومو�ضوعة 

وغريها.
كتابا،   85 من  اأك��رث  املركز  مكتبة  يف  فله  العلمي  اإنتاجه  واأم��ا 
واأدلته )11 جملدًا(،  الإ�ضالمي  الفقه  اأربع مو�ضوعات هي:  منها 
والتف�ضري املنري )17 جملدًا(، واأ�ضول الفقه )جملدان(، ومو�ضوعة 

الفقه الإ�ضالمي املعا�ضر )8 جملدات(.
تويف رحمه اهلل تعاىل يوم ال�ضبت 23 �ضّوال 1436ه�، املوافق 8 

اأغ�ضط�ش 2015م.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ال�ضنة  �ضبكة  ال�ضيخ على موقع  اأجري مع  بت�ضرف من حوار  منقول   *
النبوية وعلومها.

أعالم رحلوا

 كتاب اآثار احلرب يف الفقه الإ�ضالمي اأهداه الزحيلي اإىل 
اأ. د. �ضكري في�ضل �ضنة 1966

الزحيلي وهبة 
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التربوي المخضرم ... محمد مطر العاصي
تدرج املربي حممد مطر العا�ضي مهنيًّا من معلم اإىل مدير 
وزارة  دي��وان  اإىل  ثم  التعليمية،  دب��ي  مبنطقة  فني  وكيل  اإىل 
املدار�ش  من  للعديد  مدير  من�ضب  و�ضغل  والتعليم.  الرتبية 
الذين  الطالب  من  كثري  ي��ده  على  وتتلمذ  بدبي،  احلكومية 
اأ�ضبحوا ي�ضغلون الآن منا�ضب مهمة، وكان- رحمه اهلل- يوؤدي 

دور املعلم والأب معًا رافعًا راية الرتبية قبل التعليم. 
يقول حممد اجلوكر يف مقال له يف جريدة الأيام البحرينية: 
"... واأتذكر من خالل بحثي التوثيقي عن الريا�ضة الإماراتية 
باأن الأ�ضتاذ املربي الفا�ضل ناظر مدر�ضتنا ثانوية دبي، املوجه 
يف  �ضارك  العا�ضي،  مطر  حممد  الرتبية،  وزارة  يف  ال�ضابق 
البطولة العربية الأوىل لكرة الطاولة عام 69 قبل قيام الحتاد 
يف الكويت، وح�ضل على اأول برونزية يف اللعبة مازال يحتفظ 

بها ...".
من موؤلفاته يف مكتبة املركز كتاب )م�ضرية التعليم يف دولة 
وقد  �ضنة 1993م.  دبي  وُن�ضر يف  املتحدة(،  العربية  الإم��ارات 
األف العا�ضي هذا الكتاب بعد اأن اأم�ضى اأكرث من 35 عامًا يف 
م�ضرية التعليم ، وو�ضع فيه احلقائق التاريخية التي عا�ضرها، 
بها  مر  التي  املراحل  عاي�ش  الذي  الأول  الرعيل  من  كان  فقد 

التعليم يف الإمارات.
زمنية،  فرتات  ثالث  اإىل  املذكور  كتابه  العا�ضي  ق�ضم  وقد 
جاءت الفرتة الأوىل من عام 1902م اإىل 1952م، وهي مرحلة 
التعليم الديني، ثم كانت الفرتة الثانية من عام 1953م حتى 

بداية  مرحلة  وه��ي  1971م، 
الفرتة  ثم  النظامي،  التعليم 
حتى  1972م  ع��ام  من  الثالثة 

عام 1993م، وهو عام تاأليف الكتاب، وهذه الفرتة الثالثة هي 

فرتة التعليم النظامي ال�ضامل بالدولة. 
 كما خ�ض�ش العا�ضي يف كتابه ف�ضاًل للموؤ�ض�ضات التعليمية 
الإ�ضافات  ومن  التعليم.  م�ضرية  يف  اأ�ضهمت  التي  واجلمعيات 
الرقمية،  والبيانات  الإح�ضائية،  اجلداول  الكتاب  يف  املفيدة 
هذا  ويعد  الأح��داث.  توثق  التي  القدمية  ال�ضور  من  والكثري 

ا يف بابه للباحثني والدار�ضني. الكتاب بحقٍّ م�ضدرًا مهمًّ
اأقامها  التي  )تاريخ وطن(  ندوة  العا�ضي يف  �ضارك حممد 
دي�ضمرب  يف   42 الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  املاجد  جمعة  مركز 
2013م، وحتدث فيها عن تاريخ التعليم يف الإمارات منذ بداية 
حتى  فيه،  الأ�ضا�ش  هو  )املطوع(  كان  الذي  التقليدي  التعليم 

امل��دار���ش  تاأ�ضي�ش  ب��داي��ة 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة، واأه����م 
امل���ع���ل���م���ني ال���ذي���ن 
�ضوا فيها، واأ�ضماء  درَّ
الذين  الطلبة  بع�ش 
تعلموا فيها. والندوة 
مكتبة  يف  م�ضجلة 
امل���رك���ز حت���ت رق��م 

.)715138(
ت���������ويف- رح���م���ه 
ي���وم  ت����ع����اىل-  اهلل 
اأغ�ضط�ش   30 الأحد 

2015م.

جمعة املاجد يكرم العا�ضي على م�ضاركته يف ندوة تاريخ وطن 
7دي�ضمرب2013

حممد العا�ضي اأثناء حديثه عن التعليم يف ندوة تاريخ وطن

التعليم كتاب م�ضرية 

ن�ضخة من كتاب العا�ضي عليها توقيع اإهداء 
بتاريخ 26-10-1993م
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لمحة من تاريخ مطبعة جامعة كامبريدج

جون  كتبهم  املطبعة  ن�ضرت  الذين  امل�ضهورين  املوؤلفني  من 
واإ�ضحاق  1657م(،  )ت  هاريف  ووليام  1674م(،  ميلتون)ت 
و�ضتيفن  1970م(،  )ت  را�ضل  وبرتراند  1727م(،  )ت  نيوتن 

هوكينج.
جامعي  طباعة  متخ�ض�ش  اأول  فيها  عني  1583م  عام  ويف 
يحمل  كان  ال��ذي  توما�ش،  توما�ش  وهو  الكتب،  طباعة  يتوىل 

مرتبة الزمالة من الكلية امللكية.
ويف عام 1591م، عني جون ليغيت خلفًا لتوما�ش، وطبع اأول 

ن�ضخة من الإجنيل.
والن�ضر اخلا�ش  الطباعة  دار  مقر  تاأ�ض�ش  عام 1655م  ويف 

بجامعة كامربيدج على يد جون فيلد.
الأع�ضاء  اأحد  وهو  بنتلي،  ريت�ضارد  متكن  1696م  عام  ويف 
امل�ضت�ضارين ، من و�ضع نهج جديد للمطبعة، وقام باإ�ضالحات 
واملعدات مملوكة من قبل اجلامعة،  املباين  فاأ�ضبحت  كبرية، 
اأعظم  م��ن  ولعل  الأع�����ض��اء.  كبار  م��ن  هيئة  اإ���ض��راف  وحت��ت 

اإجنازاته طباعة كتاب مبادئ الريا�ضيات لإ�ضحاق نيوتن.
لتكون  العلماء  كبار  من  هيئة  تعيني  جرى  1698م  عام  ويف 
منذ  وُعرفت  باجلامعة،  الطباعة اخلا�ضة  �ضوؤون  م�ضوؤولة عن 
عام 1733م با�ضم النقابة، ول تزال اإىل اليوم جتتمع 18 مرة 

�شنة  بالطباعة  واإذنا  امتيازا  الثامن  هرني  امللك  منحها  حينما  كامربيدج  جامعة  مطبعة  ق�شة  بداأت 
1534م، وهي جزء من جامعة كامربيدج، ونا�شر تعليمي واأكادميي، اأ�شبح لها الآن مبيعات عاملية، ومكاتب 
يف اأكرث من 40 بلدا، ون�شرت اأكرث من 50 األف كتاب مل�ؤلفني من اأكرث من مائة دولة. وقد �شملت من�ش�راتها 
املجالت الأكادميية والدرا�شات واملراجع، والكتب املدر�شية، وتعليم اللغة الإجنليزية ومن�ش�رات تعليمية. 
ل ريعها ال�شن�ي الفائ�س اإىل اجلامعة. وتعد ثاين اأكرب مطبعة جامعية من حيث  وهي م�ؤ�ش�شة خريية يح�رّ

احلجم بعد مطبعة جامعة اأك�شف�رد.

يف ال�ضنة ل�ضتعرا�ش اخلطط واملوافقة عليها.
ن�ضخة  اأجود  بطباعة  با�ضكرفيل  قام جون  ويف عام 1763م 
وكان  به،  خا�ضة  وتقنيات  ت�ضميم  با�ضتخدام  الإجنيل،  من 

تركيزه من�ضبًا على اإنتاج اأجود ما ميكن من الكتب.
اآلية  مكاب�ش  ت�ضتخدم  املطبعة  كانت  1850م  عام  وبحلول 
تعمل على البخار، وبلغ عدد املوظفني فيها من 200 اإىل 300 
اأ�ضهرها املبنى الذي  العديد من املباين، من  موظف، و�ضغلت 
)ت  الأ�ضغر  بيت  ويليام  بريطانيا  وزراء  لرئي�ش  تكرميا  �ضيد 

1806م(.
ويف عام 1854م توىل �ضي جي كالي اإدارة املطبعة حتى عام 
اإ�ضرافه ازدادت من�ضورات املطبعة من الكتب  1882م، وحتت 
الزيادة  ه��ذه  اأ�ضباب  اأه��م  من  وك��ان  والتعليمية.  الأكادميية 
 Pitt Press( تد�ضني �ضل�ضلة من الكتب التعليمية عرفت با�ضم
منقحة  ن�ضخة  طباعة  مب�ضروع  املطبعة  قامت  كما   .)Series

مبنى بيت يف كامربيدج، التي كانت مقر مطبعة جامعة كامربيدج، والآن 
مبثابة مركز للموؤمترات لل�ضحافة.

امتياز مطبعة جامعة كامربدج من هرني الثامن
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به عام 1870م،  بداأت  اأك�ضفورد،  مع  بال�ضرتاك  الإجنيل  من 
واكتمل عام 1885م.

ن�ضر  �ضركة  فاأ�ضبحت  املطبعة،  تطورت  1892م   عام  ويف 
حديثة، مع �ضيا�ضة حتريرية وا�ضحة املعامل والهيكل الإداري، 

وذلك عندما جرى تعيني اآر تي رايت اأمينًا للنقابة.
بت�ضع  وبعدها  احلديث،  املطبعة  تاريخ  اكتمل  1912م  عام  ويف 
�ضنوات قامت باإ�ضدار املجلد الأول من الأعمال الكاملة ل�ضك�ضبري 

)ت 1616م(، وجرى النتهاء من هذا امل�ضروع عام 1966م.
الكتب،  لبيع  كامربيدج  مكتبة  افتتاح  جرى  1992م  عام  ويف 
يف �ضارع ترينيتي، يف و�ضط كامربيدج. وقد بيعت الكتب ب�ضكل 
م�ضتمر يف ذلك املوقع منذ عام 1581م، ورمبا يف وقت مبكر منذ 
عام 1505م، مما يجعله اأقدم موقع مكتبة معروف يف بريطانيا!
حمت�يات مركز جمعة املاجد من من�ش�رات املطبعة:

ت�ضم مكتبة املركز اأكرث من 400 عنوان من من�ضورات مطبعة 
اللغات  يف  اأكرثها  متنوعة،  مو�ضوعات  يف  كامربيدج،  جامعة 
التي �ضكلت ما يزيد على 30%، ثم الآداب ، وهي تقريبًا %20، 
ثم العلوم الجتماعية ، وهي 19%. ومن حيث اللغة فقد جاءت 
هما:  العربية،  باللغة  كتابني  عدا  ما  الإجنليزية،  باللغة  كلها 

ديوان �ضعر ذي الرمة، وقد ُعني بت�ضحيحه وتنقيحه امل�ضت�ضرق 
�ضنة 1337ه���/1919م،  ون�ضره  مكارتني،  هي�ش  كارليل هرني 
بت�ضحيحه  وُعني  ع��ون؛  اأب��ي  لبن  الت�ضبيهات،  كتاب  والآخ��ر 
حممد عبد املعيد خان، ون�ضر �ضنة 1369ه���/1950م. وكتاب 
Choix de con� )واحد باللغة الفرن�ضية هو: ق�ض�ش خمتارة 

tes(، ملوؤلفه: غي دو موبا�ضان )ت1893م(، وهو كاتب وروائي 

ن�ضرت  وقد  احلديثة،  الق�ضرية  الق�ضة  اآب��اء  واأح��د  فرن�ضي، 
الق�ض�ش  هذه  من  الثالثة  الطبعة  كامربيدج  جامعة  مطبعة 

�ضنة 1952م.
اأقدمها  دوري����ات،  خم�ش  على  اأي�����ض��ًا  املجموعة  ا�ضتملت 
واأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  الآ�ضيوية  امللكية  اجلمعية   جملة 
 Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain &(
ت�ضدر  زالت  وما  1834م،  �ضنة  �ضدورها  بداأ  التي   ،)Ireland

حتى الآن، وهي تن�ضر مقالت عن التاريخ وعلم الآثار والأدب 
املجالت،  ه��ذه  يف  الكتب  ومراجعات  والفن،  والدين  واللغة 

ون�ضخة املركز قد اأعيدت طباعتها �ضنة 1985م.
كتاب  املركز  الإجنليزية �ضمن جمموعة  الكتب  اأقدم   ومن 

كليلة ودمنة، باللغة الإجنليزية، املن�ضور �ضنة 1885م.

كتاب الت�ضبيهاتال�ضفحة الأوىل من ديوان ذي الرمة

كتاب كليلة ودمنةغالف جملة اجلمعية امللكية الآ�ضيويةروايات خمتارة للموؤلف الفرن�ضي موبا�ضان

غالف ديوان ذي الرمة
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حممد  بن  بايل  اأوزن  القا�شي  ابن  علي  املــ�ىل  تاأليف: 
)934 – 992هـ (.

حتقيق: الدكت�ر اأحمد عبد ال�هاب ال�شرقاوي.
الطبعة الأوىل ،  1436 هـ - 2015م.

عدد ال�شفحات: 354 �شفحة .
من  لنا  ب��د  ل  امل��ن��ظ��وم(  )العقد  ك��ت��اب  ع��ن  احل��دي��ث  قبل 
امتدادا  املنظوم  العقد  جاء  الذي  الأ�ضلي  بالكتاب  التعريف 
الدولة  النعمانية يف علماء  األ وهو كتاب )ال�ضقائق  له وذياًل؛ 
بن  اأحمد  اخل��ري  اأب��و  الدين  ع�ضام  األفه  ال��ذي  العثمانية(، 
بهذا  وا�ضتهر  زاده،  بطا�ضكوبري  ال�ضهري  خليل،  بن  م�ضطفى 
اجل�ضر  ومعناها  ك��وب��ري(،  )طا�ش  بلدته  اإىل  ن�ضبة  ال�ضم 
جويان،  اإم��ارة  عا�ضمة  ق�ضطموين،  ولي��ة  يف  وتقع  احلجري، 
اإمارات الأنا�ضول. وقد ولد طا�ضكوبري زاده يف مدينة  اإحدى 
بور�ضة �ضنة 901 ه�، وكانت مدينة ثقافية ذات �ضاأن ، حتى اإنها 
وعا�ش  العثمانية،  للدولة  عا�ضمة  الفرتات  من  فرتة  يف  كانت 
واأدباء و�ضعراء وعلماء. وتويف- رحمه اهلل- يف  فيها موؤرخون 

اإ�ضتانبول �ضنة 968ه�.
والعلوم،  املو�ضوعات  من  العديد  يف  زاده  طا�ضكوبري  األف 
ويعد كتابه ال�ضقائق من اأهم الكتب التي األفها، حيث كان نقطة 
البداية لكتب تراجم الأحوال يف الدولة العثمانية، وتناول فيه 
ترجمة 521 عاملًا من العلماء وامل�ضايخ الذين عا�ضوا يف الدولة 
العثمانية من عهد ال�ضلطان الغازي عثمان الأول حتى ال�ضلطان 
�ضنة  من  رم�ضان  �ضهر  يف  تاأليفه  اأمت  وقد  القانوين،  �ضليمان 

965ه�.
وكان �ضبب تاأليفه اأن املوىل ف�ضيل بن علي اجلمايل التم�ش 
الروم، وذلك ملا  اأن يجمع مناقب علماء  من طا�ضكوبري زاده 
راأى اأن املوؤرخني دونوا مناقب علماء بالدهم، ومل يلتفت اأحد 
فنه�ش طا�ضكوبري  الروم.  بالد  علماء  اأخبار  اإىل جمع  منهم 
عهود  يف  عا�ضوا  ال��ذي��ن  العلماء  ت��راج��م  ه��ذا  كتابه  يف  زاده 
اإىل  ال�ضابع  القرن  من  العثمانية،  الدولة  �ضالطني  من  ع�ضرة 
ترتيب  على  ع�ضر طبقات،  وجعله يف  الهجري.  العا�ضر  القرن 

ال�ضالطني.
واأما موؤلف العقد املنظوم، فهو : علي بن اأوزن بايل بن حممد، 
ال�ضهري مبنق علي، ولد �ضنة 934ه�، وقراأ مقدمات العلوم على 
والده، واأخذ عن قطب الدين �ضيخ احلنفية مبكة، وعن املوىل 

م�����ض��ل��ح ال����دي����ن، 
بب�ضتان،  امل�ضتهر 
وع����ن ت����اج ال��دي��ن 
ب��ن عبيد  اإب��راه��ي��م 
ع��ل��ى  وق�������راأ  اهلل، 
حممد،  �ضاه  امل��وىل 
امل�ضتهر بابن ُخّرم، 
م�ضلح  ع��ن  واأخ����ذ 
ال����دي����ن، امل�����ض��ت��ه��ر 
ب��ك��وج��ك ب�����ض��ت��ان، 
و������ض�����اه اأف�����ن�����دي، 
زاده  ب��اأخ��ي  وانتفع 
اأف����ن����دي، ولزم����ه، 

واأخذ عن املوىل �ضنان، وغريهم. وقد عا�ضر طا�ضكوبري زاده، 
ولكنه مل يتتلمذ على يديه.

�ش  �ش مبدر�ضة عبد الوا�ضع اأفندي يف دميتوقة، ثم درَّ وقد درَّ
مبغني�ضيا  الإفتاء  وويل  بالق�ضطنطينية،  كتخدا  فوخ  مبدر�ضة 
�ضنة 988ه�، ثم الق�ضاء مبرع�ش �ضنة 991ه�، وتويف بها �ضنة 

992ه�.
العربية  ن��وادر  معرفة  يف  وقته  فريد  اهلل-  رحمه  ك��ان- 
وجواهر الفنون الأدبية، نقادة ذا دراية يف النظم والنرث، 
ومن موؤلفاته: العقد املنظوم يف ذكر اأفا�ضل الروم، وخري 
الكالم يف التق�ضي عن غلط العوام، واإفا�ضة الفتاح، وهي 
يف  الزمن  ون��ادرة  البالغة،  يف  املفتاح،  �ضرح  على  حا�ضية 
ر�ضالة  منها  وتعليقات،  ور�ضائل  نظم  ول��ه  اليمن،  تاريخ 
الغوا�ش  درة  كتاب  بها  تعقب  ورق��ات  ع�ضر  يف  خمطوطة 

للحريري.
ومن �ضعره:

غ��ن��ى ال��ط��ي��ور ب��اأط��ي��ب الأل�����ح�����اِن
�������ح�������رٍة ب�����م�����ن��اب��ر الأف����ن����اِن ف�������ي ����سُ

ف��اه��ت��ز م��ن��ه��ا ك���ل ���س��يء يف ال��ُرب��ى
الأغ�������س���اِن؟ راأي������ت مت���اي���ل  م���ا  اأَو 

ف�����ك��اأن�����ه��ا ت��ب��ك��ي ال��رب��ي�����َع وح�����س��َن�����ُه
ملّ�����ا األ��������������مَّ ال�����س��م�����س ب��ال�����م��ي��������زاِن 

 العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم 
ذيل الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية
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كتاب العقد املنظ�م يف ذكر اأفا�شل الروم:
العرب  ا�ضتخدمه  ال��ذي  اللقب  هنا  )ال��روم(  بكلمة  يق�ضد 
تابعة  كانت  التي  ال��روم  لأرا���ض��ي  ن�ضبة  للعثمانيني،  والفر�ش 
للدولة البيزنطية، والتي �ضميت بروما ال�ضرقية، وقد اأطلق على 
ولية �ضيوا�ش يف بدايات عهد الدولة العثمانية ولية روم، كما 
اأطلقت الت�ضمية على املن�ضوبني للعرق الألني )اليوناين(، فلي�ش 
املق�ضود بالروم هنا الدولة البيزنطية، ولكن املق�ضود الأتراك 

الذين �ضكنوا الأنا�ضول.
دار  من  اإحداهما  للمخطوط:  ن�ضختني  على  املحقق  اعتمد 
ويقول حمقق  الأزهرية.  املكتبة  والأخرى من  امل�ضرية،  الكتب 
طا�ضكوبري  منهاج  على  علي  منق  املوؤلف  �ضار  "وقد  الكتاب: 
زاده، فكتب كتابه بالعربية، وا�ضتخدم الكثري من مالمح اأ�ضلوبه 
ومنهجه، وحتى عباراته واألفاظه، لكن يبقى له اأ�ضلوبه اخلا�ش 
زاده  املتميز عن غريه، وقد جعل ترجمة طا�ضكوبري  ومنهجه 

هي اأول تراجم كتابه".
ال��دول��ة  لعلماء  ترجمة   92 امل��ن��ظ��وم  العقد  ك��ت��اب  يف  ورد 
العثمانية، وجعله موؤلفه يف ثالث طبقات، فاأكمل ذكر العلماء 
الذين مل يذكرهم طا�ضكوبري زاده من عهد ال�ضلطان �ضليمان 
عهد  م��ن  العلماء  ذك��ر  ث��م  974ه����،  �ضنة  املتوفى  ال��ق��ان��وين، 
ال�ضلطان �ضليم الثاين، املتوفى �ضنة 982ه�، ثم ال�ضلطان مراد 

الثالث الذي تويف املوؤلف يف عهده. 
�ضمل الكتاب تراجم من تويف من العلماء ملدة 22 �ضنة، تبداأ 
اإىل �ضنة 990ه�. فمن عهد ال�ضلطان �ضليمان  من �ضنة 968ه� 
 39 الثاين  �ضليم  ال�ضلطان  عهد  وم��ن  ترجمة،   22 القانوين 

ترجمة، ومن عهد ال�ضلطان مراد الثالث 31 ترجمة.
باللغة  منقولة  الكتاب  نهاية  يف  املوؤلف  ترجمة  وردت  وق��د 
ال�ضقائق، للموىل  الرتكية من كتاب حدائق احلقائق يف تكملة 

ال�ضهري بنوعي زاده.

منهج امل�ؤلف:
الذين  وامل�ضايخ  الكبار  العلماء  تراجم  ذكر  علي  منق  اختار 
ذكر  يف  متوازنًا  وك��ان  زمانه،  يف  وتوفوا  راآه��م،  اأو  عا�ضرهم 
�ضفات من يرتجمهم مدحًا اأو قدحًا، فيذكر احل�ضنات، ويذكر 
من  باملغفرة  بدعوات  ويتبعها  وال�ضقطات،  الهنات  جمٍّ  ب��اأدب 
ل�ضاحب  العلمية  وامل�ضرية  اخللقية،  ال�ضفات  ويذكر  اهلل. 
ويعر�ش  والأخ��الق��ي،  ال�ضويف  امل�ضلك  يذكر  كما  الرتجمة، 
ومراتبهم  الق�ضاء،  اأو  التعليم  �ضلك  يف  الإداري���ة  م�ضريتهم 
وتاريخ وفاتهم،  العثمانية، وموؤلفاتهم،  املدار�ش  وترقياتهم يف 

واأماكن دفنهم، ومن �ضلى عليهم.
ف  وع��رَّ النافعة،  التعليقات  من  كثريا  املحقق  اأ�ضاف  وق��د 
علمية  وموؤ�ض�ضات  واأ�ضخا�ش  بلدان  من  املخطوط  يف  ورد  مبا 
الفهار�ش  من  جمموعة  وو�ضع  ذلك.  وغري  تاريخية،  واأح��داث 
والكتب  والأ�ضعار،  والأع��الم،  القراآنية،  الآيات  �ضملت:  الفنية 
واملتون العلمية، والأمثال، واملواقع والبلدان، واملدار�ش واملعاهد 

العلمية.
من  خمطوطة  ن�ضخ  ع�ضر  م��ن  اأك��رث  امل��رك��ز  مكتبة  وت�ضم 
خمطوطة  واح��دة  ن�ضخة  ت�ضم  كما  املنظوم(،  )العقد  كتاب 
وله  نف�ضه.  للموؤلف  ال�ضرف(  يف  الق�ضارى  )�ضرح  كتاب  من 
اأغالط  عن  التق�ضي  يف  الكالم  )خري  كتاب  املطبوعات  من 
ال�ضقائق  بهام�ش  املطبوع  املنظوم(  )العقد  وكتاب  العوام(، 
�ضنة 1892م،  اأخرى مطبوعة  ون�ضخة  �ضنة 1881م،  النعمانية 
ون�ضخة ثالثة مطبوعة �ضنة 1975م، ثم هذه الن�ضخة احلديثة 

املحققة حتقيقًا علميًّا.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ماج�ضتري  ر�ضالة   - للزركلي  الأع���الم   - التحقيق  مقدمة  املراجع: 
ال�ضقائق  كتابه  يف  زاده  طا�ضكوبري  العثماين  املوؤرخ  منهج  بعنوان: 

النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، اإعداد : حممد اجلعربي.

ال�ضلطان �ضليم الثاين ال�ضلطان مراد الثالثال�ضلطان �ضليمان القانون
با�شل حممد- العالقات العامة والإعالم

السالطين 
العثمانيون الذين 
تتطرق الكتاب إلى 
تراجم العلماء في 

عهودهم



استراحة

نصائح مفيدة عند كتابة الرسائل اإللكترونية في العمل*
ا  مهمًّ وتاأثريا  انطباعًا  تعطي  اأنها  اإل  الأعمال،  عامل  يف  املطب�عة  الر�شائل  من  ر�شمية  اأقل  الإلكرتونية  الر�شائل 
لالآخرين. وميكن لبع�س الن�شائح الب�شيطة اأن متنح ر�شالتك الإلكرتونية املزيد من املهنية وامل�شت�ى الحرتايف العايل.

َصْحُن ثمان!!

الر�ضالة لهم  تر�ضل  اأن  تريد  الذين  الأ�ضخا�ش  اأ�ضماء  وج��ود  من  تاأكد   -  1 
)...To(، والأ�ضخا�ش الذين �ضرت�ضل لهم ن�ضخة)...Cc(، ول تلجاأ لإخفاء 

اأ�ضماء الأ�ضخا�ش )...Bcc( اإل عند ال�ضرورة.
2 - يجب اأن يكون مو�ضوع الر�ضالة )Subject( مكتوبًا يف اخلانة املخ�ض�ضة، 

وو�ضفيًّا وخمت�ضرًا غريمَ مبهم، واأن يربز الإجراء املطلوب من امل�ضتقِبل.
3 - ا�ضتخدم نوعًا من اخلطوط ي�ضُهل على اأي �ضخ�ش اأن يقراأه، ول تكون فيه 
اأي م�ضكلة تتعلق بالغمو�ش اأو عدم الو�ضوح  يف بع�ش احلروف اأو الأرقام، 
ويف�ضل اأن يكون اخلط بلون قامت. وين�ضح البع�ش بعدم ا�ضتخدام اأكرث من 

ثالثة خطوط يف الر�ضالة الواحدة.
4 - ابداأ الر�ضالة بال�ضالم والتحية، مثل: ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 
ال�ضخ�ش مبا�ضرة  ا�ضم  ا�ضتخدام  ذل��ك...، وميكن  اأو غري  اأو حتية طيبة، 
ب�ضيطة،  بتحية  تبداأ  اأن  وميكن  العالقة،  طبيعة  ح�ضب  العائلة،  ا�ضم  اأو 
مثل:مرحبا فالن، اأو عزيزي اأحمد. واإذا كانت الر�ضالة موجهة اإىل جهة اأو 
�ضركة ميكن اأن تكون البداية: اإىل من يهمه الأمر، اأو : ال�ضادة �ضركة الن�ضر 

الذهبي املحرتمون، اأو غري ذلك.
ا�ضتف�ضار عميل،  ا على  ردًّ الر�ضالة  فاإذا كانت  امل�ضتقبل،  ت�ضكر  اأن  5 - حاول 
ا  فيمكنك اأن تقول يف بداية ر�ضالتك: �ضكرا على ات�ضالك بنا، واإذا كانت ردًّ
، فيمكنك اأن تقول: �ضكرًا ل�ضرعة ال�ضتجابة. �ضوف  على ر�ضالة �ضابقة منكمَ

يجعلك ذلك تظهر ب�ضكل اأكرث لياقة وتهذيبًا.
6 - اإذا كانت الر�ضالة هي الأوىل، ومل تتمكن من البدء بال�ضكر، فعليكمَ اأن تبداأ 
بذكر الغر�ش من الر�ضالة مبا�ضرة ومن بدايتها، مثل: اأود اأن اأ�ضتف�ضر عن 
اأ�ضعار الب�ضائع ...، اأو: اأود اأن اأعر�ش عليكم ...، ويف�ضل اأن تكون الر�ضالة 
وين�ضح  اأي�ضًا.  الق�ضرية  اجلمل  ا�ضتخدام  يف�ضل  كما  وا�ضحة،  ق�ضرية 
بع�ش اخلرباء باأن تقت�ضر الر�ضالة الإلكرتونية على �ضا�ضة قراءة واحدة. 
وحتى يف الر�ضائل الق�ضرية ل تر�ضل فقرات طويلة من الن�ضو�ش، بل عليك 

اأن تربز النقاط الرئي�ضة، وت�ضتخدم الفقرات الق�ضرية املتعددة.
7 - اهت�مَّ بقواعد اللغة والإمالء وعالمات الرتقيم، فعندما تر�ضل عددا كبريا 
من الر�ضائل قد جتد نف�ضك تتغا�ضى عن بع�ش عالمات الرتقيم، اأو تهمل 
موا�ضع الهمزة مثال، فعليكمَ األ تفعل ذلك، وخذ بع�ش الوقت ملراجعة هذه 

اأقل  جمهودًا  يعني  فذلك   ، مهمة  ولكنها   ، هينة  حت�ضبها  قد  التي  الأم��ور 
لتو�ضيح  اإ�ضايف  لق�ضاء وقت  ت�ضطر  ولن  الر�ضالة،  �ضيقراأ  الذي  لل�ضخ�ش 

ما كنت تريد اأن تقوله.
على  �ضكرا  تقول:  ك��اأن  م��رة،  القارئ  ت�ضكر  اأن  باأ�ش  ل  الر�ضالة  اآخ��ر  - يف   8
�ضربكم، اأو: �ضكرا على تعاونكم، كما ميكنك اأن تختم بعبارة مثل: اإذا كان 
لديك اأي اأ�ضئلة اأو ا�ضتف�ضارات، ل ترتدد يف مرا�ضلتنا. اأو عبارة مثل: اإنني 

اأتطلع اإىل ال�ضتماع منك.
مع  الهاتف،  ورقم  الوظيفي،  وال�ضم  ا�ضمك  تكتب  اأن  9 - يف اخلتام ميكنك 
"�ضكرا لك"،  "مع خال�ش التقدير"، و  اأطيب التحيات"،  "مع  عبارة مثل: 
فكلها عبارات مهنية، وجتنب ا�ضتخدام عبارات مثل: حتياتي اأو غريها من 

العبارات التي ميكن اأن ت�ضتخدم يف الربيد الإلكرتوين ال�ضخ�ضي.
10 - قبل ال�ضغط على زر الإر�ضال ل بد من قراءة الر�ضالة مرة اأخرى، واإجراء 

ا ل ينبغي التكا�ضل فيه. التعديالت وت�ضحيح الأخطاء. وهذا اأمر مهم جدًّ
يف  )امي��وج��ي(  با�ضم  املعروفة  التعبريية  الأ�ضكال  ا�ضتخدام  ميكنك   -  11
املنا�ضب،  الر�ضم  اختيار  مراعاة  مع  فقط،  املهنية  الإلكرتونية  الر�ضالة 
بحيث ل يعطي انطباعا ل تريده، فال ميكنك اأن تر�ضل �ضورة قد تدل على 
الغ�ضب اأو عدم الر�ضا بينما تق�ضد بها اأنت جمرد املزاح، فاإن الر�ضالة قد 

ل تفهم كما تق�ضد!
12 - يف بع�ش الأحيان قد يكون احلديث ال�ضخ�ضي وجهًا لوجه، اأو رفع �ضماعة 
الهاتف لإجراء مكاملة �ضريعة اأف�ضل من اإر�ضال ر�ضالة اإلكرتونية. فاإذا كان 
هناك �ضراع اأو اأنباء �ضيئة، فيمكن تف�ضري الر�ضائل املكتوبة ب�ضكل خمتلف 
يف  للقارئ.  العاطفية  احلالة  على  ذلك  ويتوقف  تق�ضده،  كنت  عما  متاما 
ا اأو عرب  ا اأو التحدث هاتفيًّ هذه احلالت غالبًا ما ي�ضاعد الجتماع �ضخ�ضيًّ

�ضكايب يف تبديد مثل ذلك النوع من القلق اأو التوتر.
وعلى اأي حال، مييل النا�ش اإىل اأن يكونوا اأكرث حت�ضرًا وثقة عندما 
على  املكتوبة  الأح��رف  من  ب��دًل  حقيقي،  اإن�ضان  مع  مبا�ضرة  يتعاملون 

�ضا�ضة الكمبيوتر!!
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

* منقول بت�ضرف من موقع بي بي �ضي كابيتال

و�ضمها  الق�ضطنطينية،  الفاحت  حممد  ال�ضلطان  فتح  857ه�  عام  يف 
الإ�ضالمية  املدينة  قْلب  جديد يف  م�ضجد  ببناء  اأمر  ثم  امل�ضلمني،  بالد  اإىل 

د الفاحت(. لطان حممَّ اجلديدة، اأطلق عليه ا�ضم )جاِمع ال�ضُّ
 ثم بنى ال�ضلطان حممد الفاحت اأربع مدار�ش اإىل �ضمال جامعه، ثم اأربعا 
ثمان(،  )�ضحن  مبدار�ش  املدار�ش  هذه  و�ضميت  اجلامع،  جنوب  اأخرى 
اأو ال�ضعيد  وي�ضميها البع�ش )املدار�ش العالية(. وكلمة �ضحن تعني الِفناء 
املدينة  ي�ضبه  املدار�ش يف جمموعها ما  ّكلت هذه  �ضمَ الوا�ضعة. وقد  وال�ضاحة 
مثل  والعقلية،  النقلية  العلوم  فيها  تدر�ش  كانت  حيث  اأيامنا،  يف  اجلامعية 

علوم العقائد، والفقه، والطب، وغريها من العلوم الإ�ضالمية التقليدية.
ُي�ِتّم تعليمه  مل يكن الطالب ي�ضتطيع الو�ضول اإىل مدار�ش ال�ضحن حتى 
ي�ضبه  مبا  البع�ش  �ضبهها  ال�ضحن(،  )مو�ضلة  ت�ضمى  اأخرى  مدار�ش  يف 

الإعدادي. التعليم 
اإليه من ِخْدمات،  جهز ال�ضلطان حممد الفاحت هذه املدار�شمَ مبا حتتاج 
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وامل�ضت�ضفى  اخلريي،  املطعم  مثل 
ال�ضحية  اخِلْدمات  بني  جمع  الذي 
للطلبة،  غرف  فيها  وكان  والتدريب، 

وغرف للمدر�ضني، وقاعات رئي�ضة.
املدار�ش  هذه  يف  �ضون  املدرِّ بلغ 
درجة عالية من الثِّقة والعلم، اأو�ضلْت 
هم اإىل النيابة عن �ضيخ الإ�ضالم  بع�ضمَ
هذه  كانت  فقد  غيابه،  حال  يف 
الدولة  يف  املدار�ش  اأ�ضهر  املدار�ش 

التا�ضع والعا�ضر الهجريني. العثمانية خالل القرنني 
عدا  ما  ثمان(   مدار�ش)�ضحن  بنية  يف  كبرية  تغيريات  حتدث  ومل 
�ضنة  وقعت  التي  الزلزل  ب�ضبب  ُخربت  قد  لكونها  اأجريت  التي  الرتميمات 
وبعد  1924م،  عام  حتى  فيها  م�ضتمرا  التدري�ش  وبقي  و1765م.  1509م، 
وحتتاج  جديد.  طريق  لإف�ضاح  مرافقها  بع�ش  ُهدم  الثانية  العاملية  احلرب 

هذه املدار�ش العريقة اليوم اإىل الرتميم!
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