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عام القراءة ... عام الحياة

تطلق دولة الإمارات العربية املتحدة مبادرات تهدف اإىل رقي املقيمني 
على هذه الأر�ض، ولكل مبادرة اأدوات ت�سهم يف حتقيقها وقيا�ض نتائجها. 

ومن تلكم املبادرات جاءت مبادرة اأن يكون عام 2016 عامًا للقراءة. 
ودولة تهتم بالقراءة هي دولة تهتم باحلياة، فبمعادلة ب�سيطة ت�ستطيع 
الكتب  الإماراتية يف عدد  البقعة اجلغرافية  �سكان هذه  ت�سرب عدد  اأن 
األفوها  ومن  كتبهم  تعرف كم حياة عا�سوها وهم مع  قروؤوها حتى  التي 
دث فيه القراءة اأثرًا،  ْ ... وانظر كذلك اإىل هذا الإن�سان القارئ الذي حتحُ
وتثقف اأعواد عقله، وتنحت يف روحه اأ�سكاًل جديدة لفهم احلياة واأ�ساليب 
خمتلفة لقراءة ما يدور حوله . وهنا نتحدث عن الوعي ... هذه النتيجة 
انتهاء  فور  به  عالقتك  تنتهي  الذي  فالكتاب  اإليها،  الو�سول  نريد  التي 

�سفحاته لي�ض جديرًا باأن ت�سيفه اإىل معارفك، فهو جمرد عبور �سريع!
 – تعيننا  وخطط  برامج  اإىل  بحاجة  فاإننا  املبادرة  هذه  خالل  ومن 
على  تعود  فائدة  من  نرجوه  ما  اإىل  الو�سول  – على  وموؤ�س�ساٍت  اأفرادًا 
الفرد واملجتمع. ولعل التخطيط هنا يبداأ من معرفة ما حولنا من م�سادر 
معرفية ومكتبات عامة اأو خا�سة اأو اأكادميية تخدم و�سولنا اإىل الكتاب، 
مما ينعك�ض على معرفة الو�سع احلقيقي للمكتبات وحماّل البيع، فتنتع�ض 
�سوق الكتب، وهذا الأمر بدوره ياأخذنا اإىل مو�سوع اآخر وهو �سناعة ن�سر 
القارئ،  املجتمع  توفري حاجة  املكتبات يف  عليه  تعتمد  ما  فهذا  الكتاب، 

ومن هنا جتد اأن اقت�ساد املعرفة اأي�سًا �سينتع�ض. 
املحا�سرات  بع�ض  نقدم  اأن  فقط  نريد  ل  خططنا  ن�سع  حني  ونحن 
التوعوية، اأو نرفع �سعارات القراءة، اأو اأن منالأ مواقع التوا�سل الجتماعي 
اأو�سمة، بل نحن بحاجة اإىل فعل حقيقي نركز من خالله على الأطفال، 
وهذا الفعل ياأتي اأوًل من خالل الرتكيز على توفري منوذج قارئ، وهو ما 
يجب اأن يكون يف البيت واملدر�سة حتى يرى الطفل فعاًل حقيقياًّ ويحاكيه، 
ثم تبداأ مرحلة احلوار والنقا�ض حول ما نقراأ وحول الكتاب وموؤلفه وما 
حولهما. فالقراءة اإذن لي�ست جمرد عملية ب�سيطة يقوم بها فرد واحد، 
بل هي عملية ي�سرتك فيها اأكرث من حمور. ومن هنا يتعلم الطفل اختيار 

الكتاب املنا�سب وطريقة القراءة والنقا�ض.  
اأما فيما يخ�ض طبيعة الكتب املقروءة، فيجب اأن نتنبه اإىل هذه الق�سية، 
ويجب توعية اجليل باملو�سوعات املتنوعة التي كتب فيها العلماء الأوائل، 
وا�ستمر فيها الباحثون، وهذا يتاأتى من خالل توظيف كل الو�سائل املتاحة 

للتعريف بدور املكتبة العربية والعاملية والكنوز املتاحة فيها. 
وبعد الهتمام بالطفل وقراءته ن�ستطيع اأن نكون مطمئنني على م�ستقبل 

القراءة يف دولة امل�ستقبل.
قل يل ما تقراأ اأقل لك من اأنت!! 

�شيخة املطريي

مشروع مخطوطات داغستان



أوائل اإلمارات

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 
الثاين، وذلك خالل تكرمي �شموه لأربع  اأوائل الإمارات يف عامها  املاجد يف مبادرة  دبي، معايل جمعة 
واأربعني �شخ�شية رائدة ومتميزة يف جمال عملها من اأبناء الإمارات يف حفل وطني جرى تنظيمه يوم 
الأحد 15 نوفمرب 2015، يف مدينة جمريا يف دبي، تزامنا مع الحتفالت باليوم الوطني 44 لقيام دولة 

الحتاد.
ياأتي هذا التكرمي جلهود ال�شيد جمعة املاجد يف تاأ�شي�س اأول مركز اإماراتي عاملي لرتميم املخطوطات.
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مركز جمعة الماجد
أول مركز إماراتي عالمي لترميم المخطوطات!

نبذة عن معمل الرتميم باملركز:
�سعبة  خالل  من  باملركز  املخطوطات  ترميم  اأعمال  ب��داأت 
ترميم املخطوطات عام 1992م، وقد كان قبل ذلك  جزءًا من 
ق�سم املخطوطات، حيث كانت العمليات جتري داخليًّا، وكانت 
اأعداد املخطوطات قليلة، ومل يكن يف �سعبة الرتميم اإل موظف 
واحد، وكانت البداية مقت�سرة على ترميم بع�ض املخطوطات 
ب�سيطة التلف ترميمًا يدويًّا، ويف عام 1993م كانت النطالقة 
الفعلية لق�سم الرتميم الذي تنوعت اأعماله وت�سعبت، وامتدت 

لتعالج املخطوطات يف اأنحاء كثرية من العامل.
التي  ال�سيانة  عمليات  بكل  واملعاجلة  الرتميم  ق�سم  يحُعنى 
– اجلرائد  – الوثائق  – املطبوعات  )املخطوطات  تت�سمن 
للموؤ�س�سات  الأعمال  تلك  – اخلرائط(، كما يقدم  واملجالت 
وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن  والأف����راد  والأه��ل��ي��ة  احلكومية 

ويقيم الدورات املتخ�س�سة يف هذا املجال على تعّدد اأنواعها، 
الفنية  املعار�ض  اأي�سًا  ويقيم  واملحلية،  والإقليمية  الدولية 

اخلا�سة بفنون �سناعة الكتاب واملخطوط. 
ويعمل املخت�سون من خالل هذا الق�سم على تخلي�ض الأوعية 
الثقافية من كل الآفات التي ت�سيبها بطرق يدوية حتتاج اإىل 
اإىل  بالإ�سافة  معها،  التعامل  عند  �سديدين  وحر�ض  �سرب 

الطرق الآلية املتطورة.
املطبوعات  ترميم  �سعبة  تاأ�سي�ض  جرى   1999 اأكتوبر  ويف 
الإ�سابات  من  املطبوعات  اأن��واع  جميع  بتعقيم  تخت�ض  التي 
البيولوجية، ومعاجلتها كيميائيًّا؛ لتخلي�سها من الآثار املدمرة 
والأل���وان  والتق�سف  والتك�سر  ال��زائ��دة  الأح��م��ا���ض  مثل  لها 
القامتة ب�سبب الأك�سدة ال�سوئية، واأ�سباب اأخرى عديدة، ثم 
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بحيث  احلديثة،  الآلية  بالطرق  وتدعيمها  وتقويتها  ترميمها 
ت�سمن �سالمتها وا�ستمرارها ع�سرات ال�سنني.

ا�ستخراج  �سعبة  تاأ�سي�ض  ج��رى  اأي�سا   1999 اأكتوبر  ويف 
الأل��ي��اف  ا�ستخراج  اأج���ل  م��ن  النقية  ال�سيللوزية  الأل��ي��اف 
مع  يتنا�سب  مب��ا  طبيعية،  خ��ام��ات  م��ن  النقية  ال�سيللوزية 
والو�سط  وال��ن��ق��اء  ال��ط��ول  م��ن حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��وا���س��ف��ات 
اليدوية  الرتميم  اأعمال  يف  ل�ستخدامها  املعتدل؛  الكيميائي 
لكل   الفقري  العمود  امل�ستخرجة  الألياف  هذه  وتعّد  والآلية، 
الألياف،  هذه  من  الطبيعي  ال��ورق  ع  ويحُ�سنَّ الرتميم،  اأعمال 
�سناعة  يف  اأو  املختلفة،  الرتميم  اأعمال  يف  اأي�سًا  وي�ستخدم 
الكتب الفاخرة. ويجري تلوين الأوراق با�ستخدام مواد طبيعية 
مثل بع�ض النباتات املعروفة مثل ال�ساي، والقهوة، والزعفران، 

وق�سر الرمان، والكركم، وغريها. 
فاأ�سبح  بالتجليد،  خا�سة  �سعبة  ا�ستحداث  ج��رى  كما 
العربي  التجليد  هو  الأول  التجليد:  من  نوعني  يقدم  املركز 
العربية  املخطوطات  اأنواع  كافة  بتجليد  الإ�سالمي،:ويخت�ض 
والإ�سالمية بالطريقة القدمية نف�سها، وذلك با�ستخدام املواد 
املوجودة  الزخارف  العتبار  بعني  الأخذ  مع  ذاتها،  الطبيعية 
وتاريخ  يتنا�سب  مبا  جديد  من  واإعادتها  الغالف  �سطح  على 
ن�سخ كل خمطوط. والنوع الثاين هو التجليد الفني احلديث، 
ويخت�ض هذا النوع بتجليد جميع اأنواع املطبوعات معتمدًا على 
حيث  ومن  التنفيذ،  حيث  من  اأ�سكالها  بكل  الأوربية  الطرق 

املواد امل�ستخدمة.

حول  املخطوطات  حفظ  يف  العمل  من  امل��دة  ه��ذه  وخ��الل 
ميت  �سحُ متخ�س�سة  اآلية  اأج��ه��زة  خم�سة  املركز  ط��ور  العامل 
الأول  اجلهاز  والرتميم:  واملعاجلة  للحفظ  املاجد  اأج��ه��زة 
للرتميم  والثالث  اجلاف،  للتنظيف  والثاين  التعقيم،  وظيفته 
الآيل، والرابع للعالج الكيميائي، واخلام�ض للتدعيم احلراري.
ترميم  امل��رك��ز  بها  ق��ام  التي  الدولية  الأع��م��ال  اأب���رز  وم��ن 
يف  الأهلية  املكتبات  وبع�ض  البحرين،  متحف  خمطوطات 
�سلطنة عمان، وترميم جمموعة ال�سيخ خالد اآل ثاين يف قطر. 
حلب  مكتبة  يف  م�سحف  اأك��رب  املركز  رمم   2008 �سنة  ويف 
املركز  عقم  كما  املماليك.  ع�سر  اإىل  تاريخه  يعود  الوقفية، 
اجلزائري،  الوطني  الأر�سيف  مركز  يف  العثماين  الأر�سيف 
 20 يقارب  ما  تعقيم  اإىل  بالإ�سافة  اجل��زائ��ر،  العا�سمة  يف 
اأجهزة  اأنحاء خمتلفة من اجلزائر.واأهدى  األف خمطوط يف 
جهة   46 م��ن  اأك��رث  اإىل  والرتميم  واملعاجلة  للحفظ  امل��اج��د 
جهة   70 خمطوطات  رمم  كما  العامل،  دول  من  دولة   31 من 
يف العامل. ونظم دورات تدريبية دولية متخ�س�سة يف ترميم 
املخطوطات يف الإمارات ، ويف غريها من الدول مثل: اإيران، 

وتركيا، وطاجك�ستان، ومايل.
املاجد؛  جمعة  ال�سيد  الإم��ارات  ابن  من  العمل  هذا  وياأتي 
وهي:  اجلميع،  م�سامع  على  رددها  طاملا  التي  مقولته  ليحقق 
وهذا  دين".  و�أي  لغة  ب�أي  �لكت�ب  �إنق�ذ  عن  م�س�ؤول  "�أن� 

بع�ٌض مما تعلمه من �سيوخ دولتنا احلبيبة الإمارات!
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نظمته  الذي   )14 )فكر  موؤمتر  اأعمال  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد  جمعة  �شعادة  �شارك 
موؤ�ش�شة الفكر العربي بال�شراكة مع جامعة الدول العربية، وعقد يف القاهرة يف الفرتة 6 – 8 دي�شمرب 2015، وجاء 

هذا العام حتت عنوان )التكامل العربي : حتديات واآفاق(. 

جمعة الماجد يشارك في مؤتمر )فكر14( ويزور جامعة عين شمس

عقد املوؤمتر يف مقّر الأمانة العاّمة جلامعة الدول العربّية، مبنا�سبة 
ل امللتقى العربي الأّول للمنّظمات  الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�سها، وهو ي�سكِّ
والهيئات واملجال�ض والحّتادات وال�سناديق العربّية التكاملّية، املنبثقة 
معها  املرتبطة  اأو  اإط��اره��ا،  يف  العاملة  اأو  العربّية  ال��دول  جامعة  عن 

باّتفاقيات تعاون.
ِقَد  عحُ ال��ذي  ال�سابق  للموؤمتر  ا�ستكماًل  ال�سنة  ه��ذه  امل��وؤمت��ر  ج��اء 
خمتلف  امل��وؤمت��ر  غ��ط��ى  ح��ي��ث  امل��غ��رب��ّي��ة،  باململكة  ال�����س��خ��ريات،  يف 
الراهنة  الأو�ساع  من  انطالقًا  وذلك  وق�ساياه،  العربّي  حماورالتكامل 
يف  العربّية  الدول  جامعة  مع  وبال�سراكة  العربّي،  الوطن  يعي�سها  التي 

اإطار الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�سها.
الرابع  العربّي منهجّية جديدة يف موؤمترها  الفكر  موؤ�ّس�سة  اعتمدت 
الأوراق  يت�سّمن  �سامل  عربّي  بتقرير  له  الإع���داد  خ��الل  من  ع�سر، 
ّدمت ونوق�ست يف �سل�سلة ور�ض العمل التح�سريّية، واأبرز  البحثّية التي قحُ

ما خلحُ�ست اإليه هذه الور�ض من اأ�سئلة واقرتاحات وتو�سيات. 
خالد  بندر  والأم���ري  الفي�سل،  �سعود  خالد  الأم���ري  امل��وؤمت��ر  ح�سر 
لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم  و�سفري  كامل،  �سالح  وال�سيخ  الفي�سل، 
العربية  اجلامعة  لدى  الدائم  اململكة  مندوب  العربية،  م�سر  جمهورية 
الأمري  لل�سياحة  العربية  املنظمة  ورئي�ض  قطان،  العزيز  عبد  بن  اأحمد 
بندر بن فهد، ورئي�ض جلنة حقوق الإن�سان العربية د هادي اليامي، وعدد 

كبري من املثقفني واملفكرين واخلرباء العرب .
ويف كلمته طالب ال�سيد جمعة املاجد، رئي�ض املركز، جميع الدول العربية 
والإ�سالمية باإنفاق 10 % من دخلها القومي على تطوير التعليم، وذلك اإذا 
ا يف بناء �سبابها ومواجهة الأفكار املتطرفة،  كانت ترغب هذه الدول حقًّ
ال�سعوب  فكر  لإ�سالح  الأ�سا�ض  ميثل  التعليمي  الإ�سالح  اأن  اإىل  واأ�سار 
للحكومات  تقدم  التي  املقرتحات  من  العديد  هناك  اأن  موؤكدا  العربية، 
للنهو�ض بالتعليم، ولكن هناك من ل يهتم بها، وتظل حبي�سة الأدراج. فال 
بد اأن تكون الأولوّية يف الأّمة العربّية والإ�سالمّية لدعم الرتبية والتعليم؛ 
اإذ اإنه وفق تقرير الأمم املّتحدة واليون�سكو، فاإن 80 مليون عربي من اأ�سل 

300 مليون يعانون من الأّمية، والأمم ل تتقّدم اإل بالعلم!
اأهلية  العربي موؤ�س�سة دولية  الفكر  اأن موؤ�س�سة  بالذكر  ومن اجلدير 
احلزبية  الّتوجهات  اأو  بالأنظمة  ارتباط  لها  لي�ض  ربحية  م�ستقلة، غري 
العتزاز  لتنمية  واملال  الفكر  بني  ت�سامنية  مبادرة  وهي  الّطائفية،  اأو 

امل�سوؤولة،  احلرية  بنهج  واأخالقها  وقيمها،  ومبادئها،  الأم��ة،  بثوابت 
واإعالم  واإدارة  واقت�ساد  وطب  علوم  من  املعرفة  �سبل  مبختلف  وتحُعنى 
واآداب يف �سبيل توحيد اجلهود الفكرية والّثقافية التي تدعو اإىل ت�سامن 

الأمة، والّنهو�ض بها واملحافظة على هويتها.
�سنة  مايو  يف  اأحُطلقت  وقد  ب��ريوت،  يف  للموؤ�س�سة  الرئي�ض  املقر  يقع 
2000 خالل زيارة الأمري خالد الفي�سل اإىل بريوت. وتقيم �سنويًّا موؤمتر 
"فكر" بح�سور اأهل الفكر والنخبة من املثقفني ويح�سرها روؤ�ساء دول ، 

ويراأ�سها الأمري خالد الفي�سل.
منهم:  العرب  الأعمال  ون�ساء  رجال  من  نخبة  تاأ�سي�سها  يف  و�سارك 
الرحمن  عبد  وال�سيخ  العليان،  لبنى  وال�سيدة  احلريري،  بهية  ال�سيدة 
العينني،  اأبو  حممد  والأ�ستاذ  �سيوري�ض،  جنيب  واملهند�ض  ال�سربتلي، 
وال�سيخ �سالح كامل، والدكتور نا�سر الر�سيد، والدكتور حمزة اخلويل، 
والأمري بندر بن خالد الفي�سل، والأمري خالد بن �سلطان، والأمري �سعود 
ابن نايف، والدكتور م�سلم علي م�سلم، و�سعادة عبد العزيز البابطني، 
و�سعادة عبد العزيز كانو، و�سعادة حممد ال�سايع، و�سعادة جمعة املاجد، 
وال�سيدة �سعاد اجلفايل، واآخرون حتى و�سل العدد اإىل اأربعني �سخ�سية 

موؤثرة يف الوطن العربي.
الإدارة،  جمل�ض  ع�سوية  يف  العرب  املثقفني  من  العديد  وي�سارك 
جهاد  والأ�ستاذ  الرميحي،  حممد  الدكتور   : املثال  �سبيل  على  ومنهم 

اخلازن، والأ�ستاذ اأحمد الغز، واآخرون.
زيارة اإىل جامعة عني �شم�س

املاجد  جمعة  �سعادة  قام  العربية  م�سر  جلمهورية  زيارته  و�سمن 
بزيارة اإىل جامعة عني �سم�ض، وكان يف ا�ستقباله الدكتور ح�سني عي�سى، 
رئي�ض  نائب  الطوخي،  احل�سيني  حممد  وال��دك��ت��ور  اجلامعة،  رئي�ض 
نائب  العزيز،  عبد  علي  والدكتور  والطالب،  التعليم  ل�سوؤون  اجلامعة 
رئي�ض اجلامعة للدرا�سات العليا والبحوث، والدكتور عبد الوهاب عزت، 
والدكتورة  البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ض  نائب 
لرئي�ض  الإع��الم��ي  وامل�ست�سار  الآداب  كلية  عميدة  القليني،  ���س��وزان 
العربية  اجلامعات  احت��اد  رئي�ض  ها�سم،  �سالح  والدكتور  اجلامعة، 

ورئي�ض اجلامعة الأ�سبق.

رئي�ض جامعة عني �سم�ض يكرم جمعة املاجد

جمعة املاجد ي�سارك يف ور�سة العمل
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بيتي وليامز

ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف مكتبه يوم الأحد 13 دي�شمرب 2015 
ال�شيدة بيتي وليامز، الفائزة بجائزة نوبل لل�شالم، وبرفقتها ال�شيد راكي�س ثارورز، املدير العام ملوؤ�ش�شة �شوكا جاكاي 

العاملية )فرع اخلليج(، وال�شيد اأو�شي اأكا�س، ممثل املوؤ�ش�شة يف جنوب اآ�شيا وال�شرق الأو�شط.

جمعة الماجد يستقبل بيتي وليامز الحائزة على جائزة نوبل للسالم

تاأتي هذه الزيارة على هام�ض الفعالية ال�سنوية التي تقيمها موؤ�س�سة 
�سوكا جاكاي العاملية يف قرية املعرفة يف دبي حتت عنوان )خلق القيم - 
بيتي وليامز  ال�سيدة  املوؤ�س�سة  ت�ست�سيف  الإن�سانية(، حيث  القيم  تعزيز 
يف حما�سرة بعنوان )توفري مالذات اآمنة لأطفال العامل(. وقد اختارت 
كنموذج  الفعالية  تلك  يف  للم�ساركة  املاجد  جمعة  �سخ�سية  املوؤ�س�سة 
لهم  امل��دار���ض  وتوفري  الأط��ف��ال  لتعليم  الداعمة  لل�سخ�سيات  اإم��ارات��ي 

ليوا�سلوا تعليمهم، �سواء اأكان ذلك داخل دولة الإمارات اأم خارجها.
املركز  بدور  الوفد  بتعريف  املاجد  جمعة  ال�سيد  قام  الزيارة  وخالل 
يقوم  التي  الكبرية  الأخرى  للجهود  بالإ�سافة  للتعليم،  داعمة  كموؤ�س�سة 
بها، وقال: "اإننا كموؤ�س�سة داعمة للتعليم نواجه اأحيانًا بع�ض ال�سعوبات، 
ونعتربها درو�سًا نتعلم منها الإ�سرار من اأجل حتقيق الهدف، وقد حظينا 

بقيادة ر�سيدة متميزة يف دعم التعليم واحلر�ض على النهو�ض به".
وقد اأثنت وليامز على جهود ال�سيد جمعة املاجد يف جمال خدمة التعليم، 
حيث زارت املدار�ض الأهلية اخلريية التي اأ�س�سها جمعة املاجد �سنة 1983، 
الآمن لالأطفال". ويف ختام  "هذا هو املالذ احلقيقي  التعليم:  وقالت عن 

للوفد  املاجد  جمعة  �سكر  الزيارة 
ج��ه��وده��م يف دع��م ال�����س��الم حول 
رجال  على  " يجب  وق��ال:  العامل، 
الأعمال امل�ساهمة يف التعليم؛ لأنه 

املفتاح لبناء الإن�سان".
وقد �سارك مركز جمعة املاجد 
يف م�ساء اليوم نف�سه يف الفعالية 
كلمة  عر�ض  خالل  من  ال�سنوية 

تلفزيونية م�سورة ل�سعادة جمعة املاجد، حتدث فيها عن اأهمية التعليم 
واأثنى فيها على دور بيتي وليامز وموؤ�س�سة �سوكا جاكاي يف دعم ال�سالم، 
بتمثيل  باملركز،  الثقافة  ق�سم  رئي�ض  املطريي،  �سيخة  الأ�ستاذة  وقامت 
املدار�ض  ن�ساأة  تاريخ  عن  وحتدثت  الفعالية،  يف  املاجد  جمعة  �سعادة 
الأهلية اخلريية، التي اأ�سبحت ت�سم اليوم اأكرث من ع�سرة اآلف طالب 
وطالبة. ومبثل هذه اجلهود ا�ستحق جمعة املاجد جائزة خليفة الرتبوية.
ومن اجلدير بالذكر اأن بيتي وليامز حازت جائزة نوبل لل�سالم عام 
1976 تقديرًا جلهودها ال�ستثنائية لو�سع حد للعنف الطائفي يف اأيرلندا 
يف  ال�سالم  ي�سوده  مل�ستقبل  الأ�سا�ض  بناء  يف  تفانيها  وعلى  ال�سمالية، 
ال�سبعينيات من القرن املا�سي. ومنذ ت�سلمها جائزة نوبل جابت العامل، 
ال�سيئة  الظروف  يف  الأطفال  و�سالمة  �سحة  جمال  يف  كلل  بال  وعملت 
واخلطرة. وح�سدت املزيد من اجلوائز، منها: جائزة الرنويج لل�سالم، 
اليانور  لل�سجاعة، وجائزة مارتن لوثر كينج، وجائزة  وميدالية �سويرتز 
الأطفال.  لرعاية  العاملية  فرانك  موؤ�س�سة  اأوليفر، من  وجائزة  روزفلت، 
ويف عام 1997 اأ�س�ست موؤ�س�ستها اخلريية )مراكز التعاطف العاملية من 
اأجل الأطفال(. وتعد موؤ�س�سة �سوكا جاكاي منظمة غري ربحية ملتزمة 

بتعزيز القيم الإن�سانية من خالل التعليم والثقافة.

زيارة بيتي وليامز للمدار�ض الأهلية اخلريية

�سيخة املطريي ت�سرح دور جمعة املاجد يف خدمة التعليم

جمعة املاجد ي�ستقبل بيتي وليامز
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سفير سنغافورة يزور مركز جمعة الماجد

جمعة الماجد يبحث أوجه التعاون الثقافي مع مدير األرشيف األلباني

وفد المكتبة البطريركية المارونية

التعاون  �سبل  بحث  اإىل  الزيارة  وتهدف 
وتنمية العالقات الثنائية املتميزة بني دولة 
العديد  يف  �سنغافورة  وجمهورية  الإمارات 
جمعة  �سعادة  و�سح  حيث  املجالت،  من 
به  يقوم  الذي  املهم  الدور  لل�سيف  املاجد 
الإن�ساين،  الرتاث  حفظ  جمال  يف  املركز 
بن�سر  والهتمام  املخطوطات،  وترميم 
التطور  حول  التباحث  جرى  كما  الثقافة. 

اإمارة  اإليه  و�سلت  الذي  واملتقدم  املتميز 
�سورة  ال�سفري  �سعادة  �ساهد  حيث  دبي، 
القرن  اأربعينيات  اإىل  تعود  لالإمارة  قدمية 

املا�سي.
ال�سفري  �سعادة  اأبدى  الزيارة  ختام  ويف 
يقدمها  التي  الكبرية  باجلهود  اإعجابه 

مركز جمعة املاجد خدمة للباحثني.

تهدف الزيارة اإىل التباحث يف اأوجه التعاون الثقايف بني املركز 
العربية  املخطوطات  من  عددًا  ي�سم  الذي  الألباين،  والأر�سيف 

والإ�سالمية، بالإ�سافة اإىل الوثائق التاريخية املهمة.
وخالل اجتماع مدير الأر�سيف الألباين مع �سعادة جمعة املاجد 
الذي  والعناء  الكبرية  باجلهود  واأ�ساد  ال�ستقبال،  ح�سن  له  �سكر 
اأنحاء  يف  و�سيانتها  املخطوطات  �سور  جمع  يف  املركز  تكبده 
من  عددًا  ميتلك  الألباين  الأر�سيف  "اإن  وقال:  العامل،  من  كثرية 
املخطوطات العربية، وجمموعة كبرية من الوثائق العربية اأي�سًا، 
وهي بحاجة اإىل �سيانة". وتباحث مع �سعادة جمعة املاجد يف اأوجه 
اأبدى  كما  والوثائق.  املخطوطات  تلك  ل�سيانة  املقرتحة  التعاون 
اإعجابه بهذه ال�سخ�سية الإماراتية التي �سخرها اهلل تعاىل خلدمة 

الثقافة والعلم.
الدول  من  العديد  يف  املركز  ن�ساط  لل�سيف  املاجد  اأو�سح  وقد 
ومايل،  وم�سر  واملغرب  وتركمان�ستان  وطاجك�ستان  الهند  مثل 

واملباحثات  ولبنان، 
حول  تدور  التي 
الأر�سيف  مع  التعاون 
مالطا،  يف  الوطني 
"اإن  وقال:  وغريها. 
الثقافة ج�سر للتعاون 
وثمن  الب�سر"،  بني 
زيارته  لل�سيف 

الكرمية.
مع  بالتن�سيق  جرت  الزيارة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
توقيعها  جرى  تعاون  اتفاقية  اإطار  يف  الألباين  الوطني  الأر�سيف 
والأر�سيف  اأبوظبي  يف  الوطني  الأر�سيف  بني  املا�سي  �سبتمرب  يف 

الوطني يف األبانيا.

حفظ  يف  وجتربته  املركز،  اأن�سطة  على  التعرف  اإىل  الزيارة  تهدف 
بني  الثقايف  التعاون  ج�سور  مد  اإىل  بالإ�سافة  وترميمها،  املخطوطات 

املركز واملكتبة.

زار اأوميج باتيا، �شفري جمهورية �شنغافورة لدى دولة الإمارات العربية املتحدة مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم 
الأحد 25 اأكتوبر2015 ، وكان يف ا�شتقباله �شعادة جمعة املاجد، رئي�س املركز. 

زار مركَز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يوم الثالثاء 24 نوفمرب 2015 وفٌد من األبانيا برئا�شة �شعادة جيجت ندوج، مدير 
عام الأر�شيف الوطني الألباين، وكان يف ا�شتقباله �شعادة جمعة املاجد، رئي�س املركز.

املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد  جمعة  �شعادة  من  بدعوة 
للثقافة والرتاث زار املركَز يوم الثالثاء 24 نوفمرب 2015 وفٌد من 
اإدارة املكتبة البطريركية املارونية يف لبنان ، �شّم اخلوري �شيمون 
م�شاعد  �شعادة،  اإيلي  واخلوري  واملكتبة،  الأر�شيف  مدير  �شليبا، 

مدير الأر�شيف. 

جمعة املاجد ي�سرح ل�سعادة ال�سفري �سور قدمية للمنطقة

جمعة املاجد يبحث اأوجه التعاون الثقايف مع مدير 
الأر�سيف الألباين

ويف لقاء �سعادة جمعة املاجد مع الوفد تباحث معه يف العديد من الق�سايا 
التي تهم الطرفني، وكيفية تبادل اخلربات وحتقيق الفائدة من خالل التعاون 
املاجد جمموعة  جمعة  �سعادة  اإىل  الوفد  اأهدى  وقد  امل�ستقبل.  يف  امل�سرتك 

منطقي  ثبت  منها  الكتب،  من 
يف  املحفوظة  للمخطوطات 
بكركي، وثبت منطقي ملخطوطات 
كم  وغريها.  قنوبني،  �سيدة  دير 
الوفد  باإهداء  املاجد  جمعة  قام 
اخليام  عمر  رباعيات  من  ن�سخة 
املكتوبة باأربع لغات هي الفار�سية 
وفد املكتبة املارونيةوالعربية والإجنليزية والفرن�سية.
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زار املركز يوم الأربعاء 21 اأكتوبر 2015 ال�شيد م�شطفى فاهور، موؤ�ش�س ومدير املتحف الإ�شالمي يف اأ�شرتاليا. وتهدف الزيارة اإىل 
بحث �شبل التعاون املمكنة بني املركز واملتحف الإ�شالمي، والطالع على جتربة املركز فيما يتعلق باملخطوطات وغريها من املقتنيات.

ال�شباب  الأدباء  من  وفٌد   2015 نوفمبر   10 الثالثاء  يوم  المركَز  زار 
نوين،  ماي  وجيني  حامد،  �شفينة  ي�شمُّ  التحادية،  األمانيا  جمهورية  من 
نظمتها  التي  الُكتاب  تبادل  مبادرة  اإطار  في  وذلك  ماركفاردت،  وتري�شتان 
ت�شكل  والتي  جوته،  معهد  مع  بالتعاون  مكتوم  اآل  را�شد  بن  محمد  موؤ�ش�شة 
الإماراتية،  للحياة  األمانيا  من  كـُــّتاب  ثالثة  معاي�شة  منها  الأولى  المرحلة 
لمدة معينة عبر برنامج مكثف ي�شمل زيارة اأهم المعالم الثقافية والتراثية 

والترفيهية، والتي كان منها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

مؤسس ومدير المتحف اإلسالمي في أستراليا

وفد األدباء األلمان

بداأ فاهور جولته يف اأروقة املركز، فاطلع على مناذج و�سور لع�سرات 
املخطوطات املعرو�سة على اجلدران، ويف معر�ض م�سرية العطاء �ساهد 
ن�سخة من امل�سحف املن�سوب اإىل ال�سلطان اإبراهيم، حفيد تيمور لنك، 
اأ�سله يف املكتبة الر�سوية يف م�سهد، باإيران، كما اطلع على  واملحفوظ 
خزانة  وزار  املخطوطات،  لرتميم  املركز  يف  امل�سنع  الورق  من  مناذج 
جمعة  �سعادة  التقى  ثم  اخلا�سة.  واملكتبات  الأ�سلية،  املخطوطات 
املاجد، وتباحث معه حول اأوجه التعاون املمكنة، واأهداه كتبًا تبني تاريخ 

امل�سلمني يف اأ�سرتاليا، وتو�سح مقتنيات املتحف الإ�سالمي.
التعاون  ملنظمة  ال�سابق  ال��ع��ام  الأم���ني  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 
الإ�سالمي اأكمل الدين اإح�سان اأوغلو كان قد و�سع يف مايو 2012 حجر 
الأ�سا�ض للمتحف يف مدينة ملبورن ، ويهدف املتحف اإىل التعريف بالفن 

الإ�سالمي، وبتاريخ امل�سلمني واإ�سهاماتهم يف اأ�سرتاليا.

وقد رافق الوفد يف جولته يف اأق�سام املركز الأ�ستاذ اأنور الظاهري، من 
ق�سم العالقات العامة والإعالم، فزاروا خزانة املخطوطات، و�ساهدوا 
ق�سم  على  اطلعوا  ثم  ال�سنني،  مئات  اإىل  تعود  اأ�سلية  عدة خمطوطات 
اأكرث  ي�سم  الذي  الق�سم  بهذا  كبريًا  اإعجابًا  واأبدوا  اخلا�سة،  املكتبات 
من 90 مكتبة خا�سة ل�سخ�سيات علمية واأدبية، وزاروا املعمل الرقمي، 
على  اأي�سا  واطلعوا  العطاء،  م�سرية  ومعر�ض  الوطنية،  الثقافة  وق�سم 
اأر�سيف الوثائق الربيطانية، وم�سروع �سل�سلة مقالت عن دولة الإمارات.

وفد مكتبة الجامعة األردنية
زار املركَز يوم الأربعاء 11 نوفمرب 2015 وفٌد من مكتبة اجلامعة الأردنية يف عّمان 
برئا�سة مدير املكتبة الدكتور مهند املبي�سني، وتهدف الزيارة اإىل التعرف على املركز 

واأن�سطته، وبحث �سبل التعاون امل�سرتك.
الوفد  مع  تباحث  حيث  املركز،  مدير  كامل،  حممد  الدكتور  الوفد  ا�ستقبال  يف  كان 
ق�سم  �سملت  بجولة  الوفد  قام  ثم  امل�سرتك.  الهتمام  ذات  الق�سايا  من  العديد  يف 

وفد مكتبة اجلامعة الأردنية اأثناء زيارته للمعمل الرقمياملخطوطات، واملكتبات اخلا�سة، واملعمل الرقمي.

ثم التقى الوفدحُ �سعادة جمعة املاجد، الذي رحب بهم، وا�ستمعوا منه 
الكتاب،  التي يقوم بها املركز يف �سبيل احلفاظ على  اأهم الأعمال  اإىل 

ون�سر التعليم. ويف اخلتام �سكر الوفد لل�سيد جمعة املاجد تلك اجلهود.
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بع�ض  على  فيها  واطلع  املخطوطات،  بخزانة  جولته  الوفد  ب��داأ 
املخطوطات الأ�سلية التي يقتنيها املركز، وطريقة حفظها يف علب 
والهواء  الرطوبة  مثل  ال�سارة،  اجلوية  العوامل  عنها  متنع  خا�سة 
فيها  جتري  التي  الداخلية  املطالعة  قاعة  الوفد  زار  ثم  وال�سوء. 
اإليها  يحتاج  التي  واملراجع  الكتب  اأمهات  وت�سم  الباحثني،  خدمة 

عموم الطالب. 
�سرح  على  للتعرف  الفر�سة  هذه  الوفد  ثمن  الزيارة  ختام  ويف 
من  م�سكوكة  �سملت  للمركز  تذكارية  هدية  وق��دم  متميز،  ثقايف 
على  عاما   40 م��رور  مبنا�سبة  املركزي  امل�سرف  اأ�سدرها  الف�سة 
�ساحب  �سورة  منها  الأول  الوجه  حمل  الوطني،  الأر�سيف  اإن�ساء 
وحمل  ال��دول��ة،  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
بريدية  طوابع  ثالثة  اإىل  بالإ�سافة  املنا�سبة.  �سعار  الثاين  وجهها 
اإن�ساء  اأي�سا مبنا�سبة مرور 40 عاما على  الإم��ارات  بريد  اأ�سدرها 
مبنى  �سورة  يحمل  الدرهم  فئة  من  طابع  منها  الوطني،  الأر�سيف 
مركز الوثائق والبحوث، وطابع من فئة 4 دارهم يحمل �سور حكام 
الدائري الذي جرى فيه توقيع  املبنى  العربية املتحدة يف  الإمارات 
وثيقة الد�ستور )بيت الحتاد(، وطابع فئة 10 دراهم ميتاز بتعدد 

ال�سور؛ اإذ يحمل �سورة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه'، واملغفور له ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم، و�ساحب 
اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل،  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، و�سورة الفريق 
اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة. وهذه الطوابع موؤرخة ل�سنة 2008م.

وال��ت��ع��رف على جتربة  ت��ب��ادل اخل����ربات،  اإىل  ال��زي��ارة  ت��ه��دف 
املركز يف جمال احلفظ والأر�سفة الإلكرتونية، والفهر�سة، واإقامة 

املعار�ض، واملحافظة على املقتنيات.
�سيخة  الأ�ستاذة  قدمت  ثم  بالوفد،  بالرتحيب  ال��زي��ارة  ب��داأت 
اأق�سام املركز،  الوطنية عر�سًا حول  الثقافة  املطريي، رئي�ض ق�سم 

وع��م��ل��ي��ات ال��رتم��ي��م. بعد 
ذل���ك ق���ام ال�����س��ي��د اأح��م��د 
الأر�سفة  م�سوؤول  عثمان، 
ب��امل��رك��ز ب��ت��ق��دمي ع��ر���ض 
الإلكرتونية  الأر�سفة  عن 
املتبعة  والطرق  واأهميتها، 
الوفد  زار  ث��م  امل��رك��ز.  يف 

امل��ع��م��ل ال��رق��م��ي، و���س��اه��د 
اإىل  ال��ك��ت��ب  حت��وي��ل  كيفية 
املواد  وكذلك  رقمية،  اأوعية 
امليكروفيلم  م��ث��ل  الأخ����رى 
والفيديو كا�سيت، والكا�سيت 

ال�سوتي.

الظروف  على  واطلع  املخطوطات،  خزانة  الوفد  زار  وبعدها 
اخلا�سة التي حتفظ بها.

حفظ  يف  املبذولة  اجلهود  للمركز  الوفد  �سكر  الزيارة  نهاية  يف 
املقتنيات والهتمام بالتعريف بها للباحثني والدار�سني، وعرب عن 

�سعادته بالفائدة الكبرية التي ح�سلت من وراء تلك الزيارة.

وفد مكتبة اإلمارات في األرشيف الوطني

وفد متحف رأس الخيمة الوطني
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زيارة الوفد خلزانة املخطوطات

زار املركَز وفٌد من مكتبة الإمارات يف الأر�شيف الوطني يوم الثنني 12 اأكتوبر 2015، �شمَّ ال�شيد ريا�س بن لعالم، 
وال�شيد عمر حممود حمادنة، وتهدف الزيارة اإىل التعرف على اأق�شام املركز ون�شاطاته، خ�شو�شا ما يتعلق بفنون 
الكتاب، وطريقة تنظيم مرافق املكتبات. وقد ا�شتقبل الوفَد الدكتور حممد كامل، رئي�س ق�شم املخطوطات باملركز، 

وعماد �شباح، رئي�س ق�شم املعاجلة الفنية. 

زار املركَز يوم الثالثاء 22 دي�شمرب 2015 وفدان م�شرتكان : اأولهما من اأر�شيف ق�شر حاكم راأ�س اخليمة، و�شم 
كالاًّ من علياء العو�شي، وو�شحة ال�شحي، واأ�شماء امل�شايخي، والوفد الآخر من دائرة الآثار واملتاحف يف حكومة راأ�س 

اخليمة، و�شم كالاًّ من علياء ال�شحي، واأمل النعيمي، وناهدة جمعة، وكاثرين اآيريز، واأحمد هالل.



تهدف الزيارة اإىل التعرف على طريقة �سري العمل يف املركز فيما يتعلق 
الأوعية  من  للمقتنيات  والإل��ك��رتوين  الورقي  احلفظ  وط��رق  بالأر�سيف، 

الثقافية كالكتب والدوريات واخلرائط وال�سور واملخطوطات وغريها.
الوطنية،  الثقافة  ق�سم  رئي�ض  املطريي،  �سيخة  الأ�ستاذة  الوفد  التقى 

والأ�ستاذ اأحمد عثمان اأحمد، م�سوؤول الأر�سفة الإلكرتونية.
�سور  على  فيه  الوفد  واطلع  الوطنية،  الثقافة  ق�سم  يف  الزيارة  ب��داأت 
اأر�سيفية لرواد الإمارات، وبع�ض الوثائق واملرا�سالت املحلية، واطلع على 

جمموعة من الأعداد القدمية جلريدة اخلليج.
ثم ا�ستمع الوفد اإىل عر�ض قدمه الأ�ستاذ اأحمد عثمان حول الأر�سفة 
الإلكرتونية، واأحدث ما تو�سلت اإليه التقنيات والربجميات يف هذا املجال. 

ال��زي��ارة  تهدف 
على  الط���الع  اإىل 
م��ق��ت��ن��ي��ات امل��رك��ز 
املخطوطات،  م��ن 
وب���ع�������ض ال��ق��ط��ع 
الأث�������ري�������ة، ك��م��ا 
تهدف اإىل التاأكيد 

على ا�ستمرار التعاون الثقايف بني املركز واملتحف، حيث ي�سارك املتحف 
ترميم  دورة  وخ�سو�سا  امل��رك��ز،  ينظمها  التي  التدريبية  ال���دورات  يف 

املخطوطات.
وقد اجتمع الوفد ب�سعادة جمعة املاجد، وتباحث معه حول دور املتحف 
وا�ست�سافته للمتاحف من خارج الدولة، واأهدوا هدية اإىل �سعادة جمعة 

امل����اج����د ع���ب���ارة 
م�سور  كتاب  عن 
ي����و�����س����ح اأه������م 
مقتنيات املتحف، 
اأهدى �سعادة  كما 
ج���م���ع���ة امل���اج���د 
جمموعة  ال���وف���َد 
من الكتب القيمة.

ب����داأت ال��زي��ارة 
بعر�ض قدمه ال�سيد 
اأنور الظاهري، من 
العامة  ال��ع��الق��ات 
والإع���������الم، ح��ول 
واأق�سامه،  امل��رك��ز 
الرتميم،  وعمليات 

والأن�سطة الدولية التي يقدمها يف هذا املجال. بعد ذلك قدم ال�سيد اأحمد 
عثمان اأحمد، م�سوؤول الأر�سفة الإلكرتونية، عر�سا لنظام الأر�سيف املعمول 
به يف املركز، والذي ي�ستخدم يف اأر�سفة الوثائق، واأر�سفة ال�سور، والأخبار 
ال�سحفية، وال�سادر والوارد ، ثم جرى حوار حول النظام املعمول به يف معهد 

ال�سارقة، والفرق بينه وبني نظام املركز.
ثم زار الوفد اأق�سام املركز، واختتم زيارته باملعمل الرقمي، حيث �ساهد 
رقمية،  �سيغ  اإىل  وامليكروفيلم  والفيديو  ال�سور  وحتويل  الت�سوير  عمليات 

في�سهل حفظها ونقلها. 
الكبرية  والإمكانات  املركز،  اإليه  و�سل  ال��ذي  بالتطور  الوفد  اأ�ساد  وقد 

املتوفرة فيه، واأهدى املركز جمموعة من اإ�سداراته.

وفد دائرة الثقافة واإلعالم في حكومة الشارقة

زيارة وفد من معهد الشارقة للتراثوفد من متحف الحضارة اإلسالمية 
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وبعد ذلك زار الوفد 
امل��ع��م��ل ال��رق��م��ي، 
على  ف��ي��ه  واط���ل���ع 
املتنوعة  الأج��ه��زة 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
حتويل كل ما ميكن 
من الأوعية الورقية 
اإىل  وامليكروفيلمية 

�سيغ رقمية.
ويف نهاية الزيارة �سكر الوفد ملركز جمعة املاجد اجلهود الكبرية التي 

يبذلها، واخلدمات التي يوفرها للباحثني والدار�سني.

زار املركَز وفٌد من دائرة الثقافة والإعالم يف حكومة ال�شارقة يوم الثنني 12 اأكتوبر 2015، برئا�شة عبد احل�شن 
املناعي، مدير اإدارة ال�شوؤون الإدارية.

زار املركَز يوم الثالثاء 17 نوفمرب 2015 وفٌد من متحف 
فريد،  عثمان  ال�شيد  �شمَّ  الإ�شالمية،  للح�شارة  ال�شارقة 

وحمدة الزرعوين، واأمرية احلو�شني، ومرية اجلابري.

 10 اخلمي�س  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركَز  زار 
نوفمرب 2015 وفٌد من معهد ال�شارقة للرتاث، �شمَّ الأ�شتاذة موزة 
 ،Juozs Markauskas الرئي�شي، والأ�شتاذة مهرة الغفلي، وال�شيد
رئي�س املجل�س البلطيقي ال�شمعي الب�شري يف اإ�شتونيا، الذي يحل 
�شيفا على معهد ال�شارقة للرتاث. وتهدف الزيارة اإىل الطالع 

على جتربة املركز يف اأر�شفة الوثائق واملخطوطات.



جاءت م�ساركة املركز �سمن جناح الوزارة الذي �سم هذا العام اأكرث من 
500 عنوان، من الإ�سدارات الفكرية والثقافية احلديثة يف خمتلف العلوم، 
عدد  املعر�ض  يف  �سارك  بالدولة.  الثقايف  للم�سهد  كاملة  روؤية  متثل  والتي 
وهيئة  الوطني،  الأر�سيف  منها:  الإماراتية،  واملوؤ�س�سات  اجلهات  من  كبري 
ال�سارقة(،  )حكومة  والإعالم  الثقافة  ودائرة  والإع��الم،  للثقافة  الفجرية 
ومركز �سلطان بن زايد للثقافة والإعالم، وندوة الثقافة والعلوم بدبي، ودار 

زايد للثقافة الإ�سالمية.
تنوعت اإ�سدارات املركز املعرو�سة ، فمن تراث الإمارات و�سخ�سياتها 
جرى عر�ض كتاب )عبد اهلل �سالح املطوع( الذي يدور حول �سرية رجل من 
اأهم رجال النه�سة يف دولة الإمارات، الذين كر�سوا حياتهم، وبذلوا اأق�سى 
جهودهم يف �سبيل بناء الوطن وخدمته ونه�سته، و�سعوا نحو اآفاق تاريخية 
من  القادمة  والأجيال  ال�سابقة  الأجيال  لها  ت�سهد  بّناءة  وثقافية  وفكرية 
بعدنا. كما عر�ض كتاب )حلف القوا�سم(. ويف مو�سوع اللغة والأدب جرى 
عر�ض كتاب )النرث الفني يف الع�سر العثماين يف م�سر وال�سام(، وهو كتاب 
يرّكز على درا�سة اأنواع النرث الفني، وبيان خ�سائ�سها املو�سوعية والفنية، 
واإبراز بع�ض كّتابه ممن توف��ّ���ر جهدهم يف التاأليف الأدبي، وكذا بيان بع�ض 
موؤرخي الأدب يف الع�سر العثماين ممن تركوا اآثارًا خالدة تدل عليهم. ومن 
الروم(،  اأفا�سل  ذكر  يف  املنظوم  )العقد  كتاب  امل�ساركة  الإ�سدارات  اآخر 
وهو ذيل على كتاب )ال�سقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية(، وفيه 
ترجمة لثنني وت�سعني من علماء الدولة العثمانية الذين كانت �سنة وفاتهم 
بني 968 اإىل 990 هجرية، وعا�سروا ثالثة من ال�سالطني العثمانيني هم : 

�سليمان القانوين، و�سليم الثاين، ومراد الثالث.
العربي،  والأدب  والرتاجم  التاريخ  كتب  من  العديد  املركز  عر�ض  كما 
يعرب عن جتربة  الذي  الرتميم  فن  وكتاب  وال��رتاث،  الثقافة  اآف��اق  وجملة 

املركز يف جمال حفظ ومعاجلة وترميم املخطوطات واملطبوعات .
ومن اجلدير بالذكر اأن معر�ض 
مهمة  فر�سة  ي�سكل  ف��ران��ك��ف��ورت 
العربية  الإم���ارات  بدولة  للتعريف 
حيث  الفكري،  واإنتاجها  املتحدة، 
اأقدم  من  فرانكفورت  معر�ض  يعد 
العامل،  يف  الكتب  معار�ض  واأك��رب 
وميتد تاريخه اإىل اأكرث من خم�سة 
فقد  املعا�سر  تاريخه  واأم��ا  ق��رون. 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  انطلق 
مكانته  ي�ستعيد  وب��داأ   ،1949 ع��ام 
ال���ب���ارزة م��ن��ذ ذل���ك احل���ني، حتى 
و�سلت مبيعاته اإىل 424 مليون يورو 

عام 2007. و�سارك يف هذا العام اأكرث من 7500 عار�ض من اأكرث من 110 
دول.

اإ�شدارات املركز يف معر�س الكويت الدويل للكتاب
كما �سارك املركز يف معر�ض الكويت الدويل للكتاب يف دورته الأربعني، 
"عندما  �سعار  حتت   ،2015 نوفمرب   28 اإىل   18 من  الفرتة  يف  اأقيم  الذي 
نقراأ تحُفَتح لنا اآفاق اأرحب"، وذلك اأي�سا �سمن جناح وزارة الثقافة وال�سباب 

وتنمية املجتمع.
ب��ل��غ��ت اإ�����س����دارات امل��رك��ز 
نهاية  ح��ت��ى  اإ�����س����دارًا   115
من  العديد  يف   ،2015 اأكتوبر 
امل��وا���س��ي��ع، وك���ان م��ن اآخ��ره��ا 
ك��ت��اب )ال��ع��ق��د امل��ن��ظ��وم يف 
وكتاب  ال���روم(،  اأفا�سل  ذك��ر 
)ع���ل���م ال�����س��ن الإل���ه���ي���ة من 
التاأ�سي�ض  اإىل  النظري  الوعي 

العملي(.
وق���د اأع��رب��ت ال�����وزارة عن 
���س��ك��ره��ا مل�������س���ارك���ة امل���رك���ز 
خالل  من  اإ���س��دارات��ه  بعر�ض 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  جناح 
م��ن  ال���ع���دي���د  امل���ت���ح���دة، يف 
��ن��ت  امل��ع��ار���ض ال��دول��ي��ة، وث��مَّ
�سعي املركز الدائم  ملد ج�سور 
لهذا  خ��دم��ة  فيه  مل��ا  ال��ت��ع��اون 

الوطن الغايل.

معارض الكتاب الدولية
إصدارات المركز في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

10

�س�رك �ملركز يف معر�ض فر�نكف�رت �لدويل للكت�ب يف دورته �ل�س�بعة و�ل�ستني، يف �لفرتة من 14 �إىل 18 �أكت�بر2015.
ت�أتي هذه �مل�س�ركة ��ستمر�ر� مل�س�ركته يف مع�ر�ض �لكتب �لدولية من خالل �لتع�ون مع وز�رة �لثق�فة و�ل�سب�ب وتنمية 
�ملجتمع، و�نطالق� من حر�سه على �ل�ج�د يف مثل هذه �لفع�لي�ت �لثق�فية �لع�ملية، وعر�ض �إ�سد�ر�ته به�، لتحقيق روؤيته 

ور�س�لته و�أهد�فه يف جعل �ملركز قبلة لع�س�ق �لثق�فة و�لرت�ث يف كل مك�ن ي�ستطيع �ل��س�ل �إليه.

معارض الكتاب

جناح املركز يف معر�ض فرانكفورت

جناح املركز يف معر�ض الكويت

�س�رك  دولية  مع�ر�ض  خم�سة 
فيه� �ملركز ب�لتع�ون مع وز�رة 
�ل��ث��ق���ف��ة و�ل�����س��ب���ب وت��ن��م��ي��ة 

�ملجتمع، وهي:
�ل��دويل  �لق�هرة  معر�ض   .1

للكت�ب
�ل���دويل  م�سقط  م��ع��ر���ض   .2

للكت�ب
م���ع���ر����ض ب���ك���ني �ل������دويل   .3
ل���ل���ك���ت����ب، وك������ن�����ت دول�����ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�ر�ت 

فيه �سيف �سرف.
م����ع����ر�����ض ف����ر�ن����ك����ف�����رت   .4

�لدويل للكت�ب
�ل��دويل  �ل��ك���ي��ت  معر�ض   .5

للكت�ب
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جديد إصدارات المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب

ويف هذه الدورة الرابعة والثالثني التي اأقيمت من 4-14 نوفمرب2015 
)الِعقد  كتاب  اآخرها  من  ومتنوعة،  جديدة  باإ�سدارات  املركز  �سارك 
املنظوم يف ذكر اأفا�سل الروم(، وهو كتاب يحقق لأول مرة حتقيقًا علميًّا، 
وين�سره املركز يف كتاب م�ستقل بلغ عدد �سفحاته 354، والكتاب من تاأليف 
ه�(،  �سنة 992  تويف   ، علي  يحُدعى )منق  العا�سر  القرن  علماء  عامل من 
جمع فيه 92 ترجمة لعلماء الدولة العثمانية الذين توفوا بني �سنتي 968- 
ال�سلطان  وهم  العثمانية،  الدولة  �سالطني  من  ثالثة  وعا�سروا  ه�،   990
الكتاب ذياًل على  الثالث. ويعد  الثاين، ومراد  القانوين، و�سليم  �سليمان 

كتاب �سبقه ي�سمى )ال�سقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية(.
ال�سن  )علم  كتاب  املركز  بها  ي�سارك  التي  اجل��دي��دة  الكتب  وم��ن 
حُ�و�ض، من علماء املغرب  حُ�ه� الإلهية(، من تاأليف دكتور اأبو الي�سر ر�سيد ك�
املعا�سرين، حيث جعل كتابه تاأ�سياًل لعلم ال�سن الإلهية، فذكر اأق�سامها، 
ودواع��ي  وقواعدها  عليها،  املرتتبة  والآث��ار  ومقا�سدها  وخ�سائ�سها، 
�ل يف منهج القراآن وال�سنة يف عر�ض ال�سن الإلهية،  الهتمام بها، وف�سّ
وختم الكتاب بثالثة مناذج من تلك ال�سن وهي: �سنة اهلل تعاىل يف تغيري 

النعم، و�سنة الأخذ بالأ�سباب، و�سنة الختالف.
وقد زار جناح املركز العديد من رواد املعر�ض الذين قدموا من داخل 

املجل�ض  رئي�ض  املر،  اأحمد  حممد  معايل  منهم  وكان  وخارجها،  الدولة 
الوطني الحتادي، و�سعادة �سلطان �سقر ال�سويدي، رئي�ض جمل�ض اإدارة 

ندوة الثقافة والعلوم.
وع��ر���ض امل��رك��ز ب��الإ���س��اف��ة اإىل الإ����س���دارات جم��م��وع��ة م��ن �سور 

املخطوطات للقراآن الكرمي، وعلم القراءات، وغريها .

يحر�ض مركز جمعة �مل�جد للثق�فة و�لرت�ث على �مل�س�ركة يف معر�ض �ل�س�رقة �لدويل منذ �لت�سعيني�ت، حيث ميثل �ملعر�ض 
ملتقى لفئ�ت كبرية من �لأو�س�ط �لثق�فية د�خل دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة وخ�رجه�. ويف كل ع�م يزد�د �ملعر�ض ت�ألق�، ويزد�د 

عدد �مل�س�ركني من �لن��سرين و�لقر�ء و�ملثقفني و�س�ئر فئ�ت �ملجتمع.

معرض الكتاب القانوني السادس

الكمايل،  حممود  حممد  الدكتور  امل�ست�سار  الفتتاح  حفل  ح�سر 
مدير عام معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية، وامل�ست�سار من�سور 
احلاكم،   �سمو  مبكتب  القانونية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  ن�سار،  ابن 
وامل�ست�سار عبيد �سيف بن تري�ض القمزي، نائب املدير العام للمعهد، 
وامل�ست�سار اأحمد �سالح ال�سحي، م�ست�سار مكتب مدير عام املعهد، 
وال�سرق  لإفريقيا  الإقليمي  املدير  بومان،  �سي  روب��رت  وامل�ست�سار 
وزارة  يف  اجلنائي  بالق�سم  اخل��ارج  يف  والدع��اء  للتنمية  الأو�سط 
الق�سائي يف  امللحق  مايكل جين�سون،  وامل�ست�سار  الأمريكية،  العدل 
رئي�ض  دعيف�ض،  اهلل  عبد  واملحامي  باأبوظبي،  الأمريكية  ال�سفارة 
اللجنة التنفيذية يف مركز ال�سارقة للتحكيم التجاري الدويل، وعدد 

من اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية وامل�ست�سارين.
متثلت م�ساركة املركز بعر�ض جمموعة من الإ�سدارات التي تبني 
بع�ض اأحكام الق�ساء، مثل كتاب )جمال�ض الق�ساة واحلكام والتنبيه 
والإعالم فيما اأفتاه املفتون وحكم به الق�ساة من الأوهام(، وكتاب 
املدنية(،  الهند�سية  الأعمال  عن  والقانونية  ال�سرعية  )امل�سوؤولية 

وكتاب )ر�سالة يف ال�سيا�سة ال�سرعية(، وغريها.

مثل  ال��ق�����س��اء،  م��ن خم��ط��وط��ات  امل��رك��ز جمموعة  ع��ر���ض  كما 
)الفواكه البدرية يف الأق�سية احلكمية(، لبن الغر�ض ، املتوفى �سنة 
894 ه�، وكتاب )اأدب احلكام يف �سلوك طريق الأحكام(، لعي�سى 
ابن عثمان الغزي، املتوفى �سنة 799ه�، وكتاب )الرت�ساء يف اأدب 

الق�ساء(، للخ�سو�سي، املتوفى �سنة 843 ه�، وغريها.

لل�سنة �ل�س�د�سة على �لت��يل �س�رك �ملركز يف معر�ض �لكت�ب �لق�ن�ين �ل�س�د�ض، �لذي �أقيم حتت رع�ية �س�حب �ل�سم� �ل�سيخ 
�لدكت�ر �سلط�ن بن حممد �لق��سمي، ع�س� �ملجل�ض �لأعلى لالحت�د، ح�كم �ل�س�رقة، و�لذي �فتتحه �ل�سيخ �س�مل بن عبد �لرحمن 
�أكت�بر 2015، يف مقر  �لق��سمي، رئي�ض مكتب �سم� �حل�كم، ونظمه معهد �لتدريب و�لدر��س�ت �لق�س�ئية يف �لفرتة من 19- 22 

معهد �لتدريب و�لدر��س�ت �لق�س�ئية ب�ملدينة �جل�معية ب�ل�س�رقة.

ال�سيخ �سامل القا�سمي يزور جناح املركز

معارض الكتاب
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معارض المخطوطات

مؤتمر الريادة واالبتكار والتميز
حتت رعاية وح�شور معايل وزير الرتبية والتعليم املهند�س ح�شني احلمادي، �شارك املركز يف موؤمتر الريادة 
الغربية  ونظمته  الب�شتان يف دبي،  بفندق  اأكتوبر 2015،    6 - الفرتة من 5  اأقيم يف  الذي  والتميز،  والبتكار 

لال�شت�شارات والتدريب، بالتعاون مع جمعية الإمارات للجودة.

يوم الوثيقة العربية
مبقرها  دبي  بلدية  نظمته  الذي  الحتفال  يف  املركز  �سارك 
احتفاء بيوم الوثيقة العربية، وذلك يوم الثالثاء 13 اأكتوبر 2015، 
الوطني،  الأر�سيف  عام  مدير  الري�ض  اهلل  عبد  الدكتور  وح�سره 
العام  والأمن  ال�سرطة  رئي�ض  نائب  متيم  خلفان  �ساحي  والفريق 
واللواء  دبي،  بلدية  عام  مدير  لوتاه  نا�سر  واملهند�ض ح�سني  بدبي، 
خمي�ض مطر املزينة قائد عام �سرطة دبي، وعدد كبري من امل�ساركني 

بافتتاح معر�ض الوثائق التاريخية.
متثلت م�ساركة املركز مبعر�ض للمخطوطات العربية �سم موا�سيع 

م�سورات  ت�سم  التي  املراكز  اأكرب  من  املركز  يعد  حيث  متنوعة، 
املخطوطات يف العامل، بالإ�سافة اإىل ر�سيده الذي بلغ 17 األفا من 
املخطوطات الأ�سلية. وتهدف هذه امل�ساركة اإىل ن�سر الوعي باأهمية 
الوثائق بجميع اأنواعها، حيث اإنها متثل ثروة تاريخية، ي�ستفيد منها 

الباحثون يف جميع جوانب احلياة.
ويف ختام الحتفال قام املهند�ض ح�سني لوتاه بتكرمي املركز بدرع 
تذكاري؛ تقديرا جلهود املركز يف حفظ الرتاث والوثائق التاريخية 

القدمية والعناية بها.

والتميز  الريادة  ملفهومي  والرتويج  التعريف  اإىل  املوؤمتر  يهدف 
الفردي، وربطهما بالتميز املوؤ�س�سي واملجتمعي، من خالل امل�ساهمة 
واإقليمية  حملية  ريادية  جتارب  اإىل  بالنظر  التميز  ثقافة  ن�سر  يف 

وعاملية.
�سارك املركز مبعر�ض حول ترميم الكتب واملخطوطات والوثائق، 
حيث يعد املركز اأول مركز اإماراتي عاملي يقوم برتميم املخطوطات 
الأجهزة  اإه��داء  وذلك من خالل  ال��دول،  العديد من  و�سيانتها يف 
اخلا�سة بالرتميم اإىل اأكرث من 40 دولة حول العامل، بالإ�سافة اإىل 
والرتميم  واملعاجلة  املتخ�س�سة يف جمال احلفظ  الدورات  تنظيم 
املخطوطة  بالأ�سول  حتتفظ  التي  وامل��راك��ز  للمكتبات  والتجليد، 
لديها، وكذلك تقدمي الأجهزة اخلا�سة بالت�سوير الرقمي؛ لتحويل 
ي�سهل  ن�سخ رقمية،  اإىل  القدمية  والكتب  والوثائق  تلك املخطوطات 
رئي�سيني:  هدفني  بذلك  املركز  فحقق  وحفظها.  معها،  التعامل 
الأول حفظ الرتاث الإن�ساين، والثاين توفري وتقريب العلم والثقافة 

للباحثني والدار�سني.
الرتميم  اأجهزة  ت�سنيع  ا من خالل  املركز متيزًا مهمًّ كما حقق 

قوانني  وفق  الآيل 
ب�سيطة،  فيزيائية 
ميكن ا�ستخدامها 
�����س����ن����اع����ة  يف 
ج���م���ي���ع اأن���������واع 
ال�����ورق اخل��ا���س��ة 

اإ�سافة  اليدوي،  بالرتميم 
اإىل العمليات الأ�سا�سية املتعلقة بالرتميم، والتي تبداأ بالتعقيم، ثم 
التنظيف اجلاف، ثم الرتميم الآيل، والعالج الكيميائي، والتدعيم 

احلراري. ولكل مرحلة من هذه املراحل جهاز خا�ض.
الغربية  البلو�سي، مديرة  ليلى  الدكتورة  املوؤمتر قامت  ويف نهاية 
وب�سمته  جلهوده،  تقديرا  املركز  بتكرمي  والتدريب  لال�ست�سارات 

الوا�سحة يف الريادة والتميز والبتكار.

وزير الرتبية احلمادي يزور جناح املركز

الفريق �ساحي خلفان يزور جناح املركز

م.ح�سني لوتاه يكرم املركز
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معارض المخطوطات

بمناسبة األسبوع العالمي للفضاء
مركز جمعة الماجد يشارك في فعالية الفلك

�شارك املركز يف فعالية يوم الفلك التي اأقيمت يف الفرتة من 22 – 24 اأكتوبر2015، ونظمها املتحف العلمي 
بال�شارقة يف مقره، وجاءت حتت عنوان )اكت�شاف(، وذلك مبنا�شبة الأ�شبوع العاملي للف�شاء الذي يقام يف �شهر 

اأكتوبر من كل �شنة.
وقد زار جناح املركز الأ�ستاذة منال عطايا مدير عام اإدارة متاحف 
مركز  يف  الفلكية  القبة  مدير  ال�سويكي  مروان  والأ�ستاذ  ال�سارقة، 
الفلكية،  املخطوطات  على  واطلعا  والفلك،  الف�ساء  لعلوم  ال�سارقة 
اأي�سا على منوذج  واطلعا  وامل�سلمني،  العرب  الفلك من  وتراجم علماء 

حقيقي لالأ�سطرلب، وهو من مقتنيات املركز.
نظم املركز بهذه املنا�سبة معر�سا عنوانه )خمط�ط�ت علم �لفلك(، 
قّدم فيه �سورًا ملجموعة من املخطوطات القدمية املخت�سة بعلم الفلك، 
وبجانبه���ا ترجمة ملوؤلف كل خمطوط. كان من اأقدم هذه املوؤلفات كتاب 
اأبي احل�س���ني ال�سويف املتوفى �سنة 376ه�، وعنوان���ه )�سور الكواكب(، 
�س���ّور فيه موؤلفه 48 من الأبراج ال�سماوية كم���ا تخيلها العرب القدماء، 
وذك���ر ع���دد جنومه���ا، ومق���دار ملعانها. ومن �س���ور املخطوط���ات كتاب 
)ر�سال���ة يف الأ�سط���رلب( لب���ن ال�ساطر، �س���رح فيه كيفي���ة ا�ستخدام 
الأ�سطرلب وهو اآلة فلكية قدمية ي�سميها العرب اأحيانا ذات ال�سفائح. 

وه���و من���وذج ثنائ���ي البع���د 
للقبة ال�سماوية، يظهر كيف 
تبدو ال�سماء يف مكان حمدد 
عند وقت حمدد، وقد كانت 
حوا�سيب���ا  الأ�سطرلب���ات 
فلكي���ة يف وقته���ا، فقد كانت 
حتل امل�سائل املتعلقة باأماكن 
مث���ل  ال�سماوي���ة،  الأج���رام 
ال�سم����ض والنج���وم، والوقت 
اأي�س���ا، وكانت �ساعات جيب 
لعلم���اء الفل���ك يف الق���رون 

الو�سطى.
 ومن املخطوطات امل�ساركة يف املعر�ض )الر�سالة الفتحية( لعلي بن 
من  ريا�سي،  فلكي  والقو�سجي  879ه�،  �سنة  املتوفى  القو�سجي  حممد 

"األغ  الأمري  خدام  من  اأبوه  كان  �سمرقند،  من  اأ�سله  احلنفية،  فقهاء 
بك" ملك ما وراء النهر، يحفظ له البزاة )ومعنى القو�سجي يف لغتهم 

حافظ البازي اأي ال�سقر(.
حل�سني  الهندية(  الدائرة  )�سرح  كتاب  املخطوطات  �سور  ومن   
الِقبلة  اخللخايل والذي يبني طريقة معرفة الجتاهات وحتديد �سمت 
الهيئة  علم  تتحدث عن  التي  الكتب  ومن  الهندية.  الدائرة  با�ستخدام 
الهيئة(  علم  يف  )التب�سرة  كتاب  الفلك  لعلم  القدمية  الت�سمية  وهي 
للطو�سي  املج�سطي(  )حترير  وكتاب  533ه�،  �سنة  املتوفى  للخرقي 
ال�سريازي  للقطب  ال�ساهية(  )التحفة  وكتاب  672ه�،  �سنة  املتوفى 
املتوفى �سنة 710 ه�، وكتاب )معرفت نامه( لالأر�سرومي املتوفى �سنة 
1195ه�. وجرى عر�ض كتاب من اإ�سدارات املركز عنوانه )مكانة الفلك 

والتنجيم يف تراثنا العلمي(.
وقد قامت اإدارة متاحف ال�سارقة بتكرمي املركز بدرع تذكاري تقديرًا 
و�سائر  الفلك،  علم  يف  والإ�سالمي  العربي  الرتاث  ن�سر  يف  جلهوده 

العلوم، وم�ساهمته يف تقريبها لأفراد املجتمع والباحثني. 

منال عطايا ومروان ال�سويكي يزوران جناح املركز

جمموعة من الطالب ي�ستمعون اإىل �سرح عن الأ�سطرلب جمموعة من الطالب ي�ساهدون �سور خمطوطات الفلك

�سورة من كتاب معرفت نامه
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محاضرات

اأقيمت يف مركز م�شايف الثقايف  اأكتوبر 2015 ور�شة عمل بعنوان )اأ�شعف كتابي(،   نظم املركز يوم الثنني 19 
بالفجرية التابع لوزارة الثقافة وتنمية املجتمع، وقدمتها الأ�شتاذة ب�شرى دخوج، رئي�س �شعبة ترميم املخطوطات 

واملطبوعات باملركز، وح�شرها عدد من طالبات املدار�س بالفجرية.

أسعف كتابي !!

تهدف الور�سة اإىل ن�سر الوعي باأهمية الكتاب وطرق املحافظة عليه؛ 
ملا يحمله من معان وقيم مادية ومعنوية وتاأثري على الفكر الب�سري، كما 
تهدف اإىل تعليم الطالبات �سبل املحافظة على الكتاب يف ظروف بيئية 
منا�سبة، وجتنب احل�سرات والآفات التي توؤدي اإىل تلفه، بالإ�سافة اإىل 

طرق العالج يف حالت الإ�سابة اأو التلف.

وقد تطرقت الأ�ستاذة ب�سرى يف حما�سرتها اإىل اأهمية املخطوطات، 
وما متثله من اإرث ح�ساري ل�سعوب العامل، حيث يتوجب علينا املحافظة 
ال�سبل  اتباع  خالل  من  وذلك  وال�سياع،  الندثار  من  الإرث  هذا  على 
العلمية يف معاجلة و�سيانة وترميم وحفظ املخطوطات، وبينت اأن مهنة 
وتدريب طويل وعمل دقيق،  واأناة  اإىل �سرب  املخطوطات حتتاج  ترميم 
ودعت الطالبات اإىل امل�ساركة ب�سكل عملي يف الور�سة من خالل ترميم 

مناذج بع�ض الوثائق امل�سابة بالتلف. 

ويف نهاية الور�سة قام املركز الثقايف مب�سايف بتكرمي الأ�ستاذة ب�سرى، 
املثمر  التعاون  على  وتقدير  �سكر  ب�سهادة  املاجد  جمعة  مركز  وتكرمي 

واجلهود املبذولة يف ن�سر الثقافة وخدمة املجتمع.

حتويل  وكيفية  وال�سعر،  النرث  بني  ما  بالتفريق  املطريي  ب��داأت 
التطبيق  اإىل ق�سيدة، وجرى  الن�سيد  واإرجاع  ن�سيد  اإىل  الق�سيدة 
قام  بق�سيدة  املحا�سرة  وختمت  الوطني،  الن�سيد  كلمات  على 

الطالب بنظمها جماعيًّا.
�سيخة  لالأ�ستاذة  �سكر  �سهادة  بتقدمي  املدر�سة  ثم قامت مديرة 
املطريي تقديرا جلهدها يف تنمية ذوق الطالب اللغوي ، والرتقاء 

هم اجلمايل .  بح�سِّ

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف مقره بدبي يوم الثنني 30 
نوفمرب 2015 احتفاًل مبنا�سبة اليوم الوطني الرابع والأربعني لدولة الإمارات 

العربية املتحدة، ح�سره موظفو املركز من جميع الأق�سام. 
األقت الأ�ستاذة �سيخة املطريي،  بداأ احلفل بالن�سيد الوطني للدولة، ثم 
والولء  النتماء  اأهمية  فيها عن  كلمة عربت  الوطنية،  الثقافة  ق�سم  رئي�ض 
للوطن، والذي ينعك�ض على �سلوك الفرد واأفعاله ليخدم بذلك نف�سه واأ�سرته 
وجمتمعه، فيتحقق الرخاء وال�ستقرار والأمن للجميع. ثم جرى تقدمي عر�ض 
بعنوان )حكام الإمارات بعد الحتاد(، من اإعداد الأ�ستاذة عائ�سة بالقيزي، 
�سورا  ت�سم  خمت�سرة  نبذة  فيه  ا�ستعر�ست  الوطنية،  الثقافة  ق�سم  من 
حلكام كل اإمارة منذ بدء الحتاد عام 1971م، وحتى يومنا هذا. بعد ذلك 
قّدم الأ�ست�اذ با�سل حممد من العالقات العامة والإع��الم، م�سابقة بعنوان 
ه فيها جمموعة من الأ�سئلة للجمهور حول  )الإم��ارات �سوؤال وج��واب(، وجَّ
جوانب متعددة عن دولة الإم��ارات العربية املتحدة، ثم جرى توزيع جوائز 

رمزية على الفائزين.
ويف ختام احلفل عرب احل�سور عن �سعادتهم وفرحتهم بيوم الحتاد، الذي 
حقق فيه �سيوخ الإمارات اإجنازًا اأ�سبح م�سرب الأمثال، ومثاًل ي�سعى اإليه 

الآخرون.

المركز يحتفل باليوم الوطني 44 معًا نكتب قصيدة !!
الثقافة  ق�شم  رئي�س  املطريي،  �شيخة  الأ�شتاذة  قدمت 
الوطنية، يوم الثالثاء 20 اأكتوبر 2015 حما�شرة بعنوان 
)معًا نكتب ق�شيدة(، ح�شرها جمموعة من طالب مدر�شة 
اإىل  املحا�شرة  وتهدف  دبي.  يف  البتدائية  اجلاحظ 

التعرف على اأوزان ال�شعر، وكيفية حماكاة ال�شعر.
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محاضرة عن المخطوط

معرض المخطوطات األدبية

وعر�ض  )خم��ط��وط(،  كلمة  معنى  عن  حديثه  كراجة  ب��داأ 
والرق،  التي كتبت على احلجر،  مناذج من �سور املخطوطات 
واأوراق الربدي، والأوراق القدمية، التي ي�سل عمر بع�سها اإىل 
مئات ال�سنني. ثم حتدث عن اأجزاء املخطوط، وعمل الوراقني 
الطباعة.  توجد  اأن  قبل  الكتب  لن�سخ  متفرغني  كانوا  الذين 
وعر�ض مناذج لأ�سهر اخلطوط العربية امل�ستخدمة مثل اخلط 
الكويف والفار�سي والديوان والن�سخ وغريها. بعد ذلك تطرق اإىل 
واحلا�سية  املنت  مثل  باملخطوطات  املتعلقة  امل�سطلحات  بع�ض 
والهوام�ض وال�سروح واملقابلة وال�سماعات والإجازات، وحتدث 
العربية  املخطوطات  واأهمية  املخطوطات،  حتقيق  معنى  عن 

واأماكن وجودها.

الطالبات، حيث  قبل  املحا�سرة جتاوبا لفتا من  وقد لقت 
بعلم  املتعلقة  الق�سايا  من  العديد  ح��ول  ونقا�ض  ح��وار  ج��رى 

املخيني،  فاطمة  الدكتورة  �سكرت  اخلتام  ويف  املخطوطات. 
اأ�ستاذة اللغة العربية يف كلية الدرا�سات، الأ�ستاذ �سامي كراجة 

على م�ساركته واأدائه املتميز.

وملدة  والعلوم،  الثقافة  لندوة  الرئي�ض  البهو  املعر�ض يف  اأقيم   
يف  املخطوطة  مقتنياته  من  مناذج  املركز  فيه  عر�ض  اأ�سبوع. 
واملخطوطات  النادرة  الكتب  من  وجمموعة  والنحو،  الأدب 
املقامة  منها:  العربي.  تراثنا  امل�سهورة يف  الكتب  من  الأ�سلية 
وتخمي�ض  احلريري،  مقامات  من  الزبيدية  واملقامة  الرملية 
لالأما�سي،  الأخيار  ورو�سة  للعبا�سي،  الو�ساح  ونظم  للربدة، 
والتذكرة احلمدونية، و�سرح لمية العرب ملوؤلف جمهول، و�سرح 
لطائف  يف  ال�سرائر  واأنوار  احل�سرمي،  لبحرق  العجم  لمية 
ت�سهيل  النحو  خمطوطات  ومن  احلموي.  العزم  لأبي  الدوائر 

الفوائد لبن مالك، و�سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك.

مبنا�شبة اأ�شبوع اللغة العربية الذي ينظم يف الفرتة من 13 اإىل 20 دي�شمرب من كل عام، تزامنًا مع اليوم 
مع  بالتعاون  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم  دي�شمرب،   18 ي�شادف  الذي  العربية،  للغة  العاملي 
كلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية حما�شرة بعنوان )املخطوط(، وذلك يوم الأربعاء 16 دي�شمرب 2015، 
�شامي كراجة، رئي�س �شعبة فهر�شة املخطوطات باملركز، وح�شرها جمع غفري من طالبات  الأ�شتاذ  قدمها 

كلية الدرا�شات.

مبنا�شبة اليوم العاملي للغة العربية، نظم املركز يوم الثنني 21 دي�شمرب 2015 بالتعاون مع ندوة الثقافة 
ندوة  املر( على هام�س  والأديب )حممد  الكاتب  افتتحه  العربية(،  اللغة  بعنوان )ذاكرة  والعلوم معر�شا 

بعنوان: )حا�شر اللغة العربية( قدمها الدكتور �شمر روحي الفي�شل، من جامعة الإمارات.

الأديب حممد املر يطلع على املخطوطات املعرو�سة

أسبوع اللغة العربية

�سامي كراجة يقدم حما�سرة املخطوط
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مخطوطات داغستان

تهدف الزيارة اإىل اإقامة تعاون م�سرتك بني موؤ�س�سة فاكتوم اأرت وموؤ�س�سة بريي 
املخطوطات يف جمهورية  وت�سوير  ترميم  اأجل  املاجد من  ومركز جمعة  اخلريية 
داغ�ستان. وقد ا�ستقبل �سعادة جمعة املاجد الوفَد يف مكتبه، وتباحث معهم حول 
�سبل تنفيذ مثل هذا امل�سروع الذي يهدف اإىل احلفاظ على الرتاث املخطوط يف 
جمهورية داغ�ستان. حيث يذكر اأن عدد املخطوطات يف اأكادميية العلوم ويف جامعة 
التي  املخطوطات  وعدد  اآلف خمطوط،  يبلغ حوايل خم�سة  داغ�ستان احلكومية، 
�ستة  حوايل  يبلغ  اجلبال  يف  املواطنني  لدى  اخلا�سة  املكتبات  يف  ت�سجيلها  جرى 
اآلف خمطوط. ول يزال يوجد يف اجلبال واملناطق ال�سكنية الإ�سالمية الآلف من 

املخطوطات.
رحلة اإىل داغ�شتان

وعلى اإثر تلك الزيارة كلف �سعادة جمعة املاجد د. ب�سام داغ�ستاين، رئي�ض ق�سم 
الرتميم بزيارة اإىل جمهورية داغ�ستان امتدت من 4 – 11 دي�سمرب 2015؛ وذلك 
اأجل و�سع اخلطوط العري�سة مل�سروع حفظ وترميم وت�سوير املخطوطات يف  من 
داغ�ستان، بالتعاون مع اجلهات الر�سمية املخت�سة يف جمهورية داغ�ستان، وي�سارك 
فيه اأي�سا موؤ�س�سة بريي اخلريية، من مو�سكو، وموؤ�س�سة فاكتوم اآرت لتوثيق وحفظ 

الآثار، من مدريد.
التنفيذية  ال�سيدة بولينا فيليبوفا، املديرة  بداأ داغ�ستاين زيارته بالجتماع مع 
والفنان  اآرت،  فاكتوم  موؤ�س�سة  رئي�ض  لو،  اآدم  وال�سيد  اخلريية،  بريي  ملوؤ�س�سة 
الت�سكيلي ر�سيد قري�سي املن�سق لالجتماع، وتباحث معهم حول ال�سبل الالزمة من 
اأجل و�سع خطة العمل النهائية للقيام بحفظ وترميم اأكرث من 25 األف خمطوط 
منت�سرة يف العديد من الأماكن يف جمهورية داغ�ستان. وذلك بعد جولة قام بها يف 
عا�سمة داغ�ستان )حمج قلعة( للتعرف على اأهم جمموعات املخطوطات املوجودة 

عن  والك�سف  فيها 
حتتاجه  وما  حالها 
م���������ن م����ع����اجل����ة 
وت����رم����ي����م؛ ح��ي��ث 
التاريخ  معهد  زار 
اأك������ادمي������ي������ة  يف 
ال����ع����ل����وم، واط���ل���ع 

ع��ل��ى خم��ط��وط��ات��ه��ا، 
دربنت،  مدينة  زار  كما  العا�سمة.  يف  الوطنية  واملكتبة  اجلامعة،  وخمطوطات 
من  خا�سة  جمموعات  على  واط��ل��ع  قري�ض،  ق��رى  ومدينة  كوبات�سي،  ومدينة 
اخلا�سة  التفا�سيل  مناق�سة  وبعد  العائالت.  بع�ض  عند  موجودة  املخطوطات 
بامل�سروع مع اجلهات امل�ساركة فيه جرى التفاق على اأن يتوىل مركز جمعة املاجد 
بالتعاون  نهايته  اإىل  بدايته  من  امل�سروع  على  وامليداين  الفني  الإ���س��راف  جانب 
ز  يجهِّ كما  داغ�ستان،  جمهورية  يف  باملخطوطات  املعنية  الر�سمية  اجلهات  مع 
فريق  تدريب  على  وي�سرف  الرقمي،  للت�سوير  وخمتربا  للرتميم  خمتربا  املركز 
الآلية  واملعاجلة  والتجليد  الرتميم  اأعمال  كافة  على  الداغ�ستانيني  املوظفني  من 
يف  وذلك  الرقمي،  واحلفظ  الت�سوير  اأعمال  كافة  وعلى  للمخطوطات،  واليدوية 
مدينة دبي ويف جمهورية داغ�ستان. وتتوىل كل من موؤ�س�سة بريي اخلريية وموؤ�س�سة 
لإح�ساء  والقرى  املدن  �ستزور  التي  امليدانية  الفرق  وتدريب  متابعة  اآرت  فاكتوم 

وت�سجيل وت�سوير املخطوطات اخلا�سة باملكتبات الأهلية.
مكتب  مدير  اي�سافيت�ض،  ماغومد  ال�سيد  مع  داغ�ستاين  اجتمع  الزيارة  وخالل 
ال�سابقة ومديرة  الثقافة  وزيرة  زابريوفنا،  وال�سيدة زمرد  الوزراء،  رئي�ض جمل�ض 
املتاحف، وجمموعة من امل�سوؤولني الر�سميني، حيث اأطلعهم على تفا�سيل امل�سروع 
كاملة، والفائدة الكبرية التي يقدمها هذا امل�سروع من اأجل حفظ املخطوطات التي 

متثل ثروة قومية للبالد، وت�سهيل درا�ستها والتعريف بها.
وقد لقى امل�سروع ترحيبًا كبريًا من جانبهم، وتوجهوا بال�سكر والتقدير ل�سعادة 
الكامل  ال�ستعداد  واأب��دوا  داغ�ستان،  خمطوطات  بخدمة  لهتمامه  املاجد  جمعة 

لتقدمي الت�سهيالت والدعم الالزم من اأجل اإجناح امل�سروع.
ومن ال�سخ�سيات العلمية املهمة التي التقى بها داغ�ستاين الربوفي�سور عمري 
ر�ساييفت�ض، رئي�ض مركز الأبحاث التاريخية يف الكلية ال�سرقية بجامعة داغ�ستان، 
وامللقب بال�سيخ عمر �سعيدوف، حيث يعد موؤرخ داغ�ستان الأول والباحث املتمر�ض 

برتاثها املخطوط. وقد اأبدى ا�ستعداده التام للتعاون من اأجل اإجناح امل�سروع.

مشروع مخطوطات داغستان
زار املركز يوم الثنني 16 نوفمرب 2015، وفٌد �شم ال�شيدة جميتا كاتو، من موؤ�ش�شة فاكتوم اأرت، مبدريد، وال�شيدة 

بولينا فيليبوفا، املديرة التنفيذية ملوؤ�ش�شة بريي اخلريية يف مو�شكو، والفنان الت�شكيلي ر�شيد قري�شي.

د.ب�سام مع امل�سوؤولني يف رئا�سة جمل�ض الوزراء

زيارة الوفد اإىل املركز

د.ب�سام مع مفتي داغ�ستان �سهاب الدين قر�سي

لقاء د.ب�سام بال�سيخ عمر �سعيدوف
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تهدف الزيارة اإىل التعرف على املتحف، ومقتنياته، والتباحث يف اأوجه 
التعاون املمكنة مع املركز.

يف  ال�سابق  الع�سو  املن�سوري،  عبيد  اأحمد  �سعادة  املتحف  هذا  اأ�ّس�ض 
املجل�ض الوطني الحتادي، وقام �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد اآل 

مكتوم بافتتاحه ر�سميًّا يف 27 يناير 2014.
من  متعددة  زمنية  حقب  اإىل  تعود  تاريخية  مقتنيات  املن�سوري  جمع 
ح�سارات واأماكن متنوعة من العامل، وي�سعى من خالل هذا املعر�ض اإىل 
التاأكيد على الدور التاريخي لدولة الإم��ارات التي كانت وما زالت ملتقى 

للح�سارات، ومثال للتنوع الثقايف.
عدة  على  املتحف  ي�ستمل 
منها  �����س�����س��ت  خحُ غ������رف، 
غ��رف��ت��ان مل���ا ق��ب��ل امل���ي���الد، 
القدمية،  لالأ�سلحة  وغرفتان 
وغ��رف��ت��ان مل��ا ب��ع��د امل��ي��الد، 
باملخطوطات  خا�سة  وغرف 
املتعلقة  واخل��رائ��ط  الأ�سلية 

ال�سنجري،  بداأت احللقة بالوقوف دقيقة �سمت على روح الراحل عمار 
الباحث واملوؤلف بق�سم البحوث والدرا�سات مبعهد ال�سارقة للرتاث �سابقًا، 
نبذة خمت�سرة  بامل�ساركني من خالل  املطريي  �سيخة  الأ�ستاذة  عّرفت  ثم 
من �سريتهم واإ�سهاماتهم يف جمال الرتاث، وبينت مدى احلاجة لعقد هذه 
و�سعوبة جمعها،  ال�سفاهية،  الثقافة  البحث يف  ل�سعوبة  احلوارية  اجلل�سة 

وت�سنيفها، وتذليلها للباحثني.
اللهجة  ومفردات  ال�سعر  بجمع  بدايته  عن  حنظل  فالح  الدكتور  حتدث 
العامية، وتو�سيح معنى كلمة الرتاث، وتطرق اإىل اإ�سكالية احلديث عن تاريخ 
الإمارات الذي يعترب البع�ض اأنه بداأ منذ 100 �سنة بينما هو اأبعد من ذلك 
بكثري، ومن الإ�سكاليات التي نبه اإليها: املبالغة يف الأحداث عند بع�ض الرواة، 
والفجوات التي مل يتطرق النا�ض اإىل تدوينها مثل طريقة ت�سعري اللوؤلوؤ، وقيام 
بع�ض الرواة بكتمان بع�ض الأخبار لعتبارات �سخ�سية اأو اجتماعية، وكذلك 

قيام البع�ض بالت�سكيك وتكذيب بع�ض الروايات دون دليل اأو برهان.

زيارة إلى متحف معبر الحضارات

تدوين الثقافة الشفاهية

مشاركات خارجية

ب��اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، 
املطبوعات،  واأوائ��ل 
وي�������س���م امل��ت��ح��ف 
اأي�������س���ًا جم��م��وع��ة 
م�������ن ال����ع����م����الت 
املعدنية،  التاريخية 
وال�����ف�����خ�����اري�����ات 
ال����ن����ادرة، وب��ع�����ض 
واملالب�ض  الأدوات 

امل�ستخدمة قدميًا.
اإىل  وا�ستمع  املركز بجولة مو�سعة،  وقد قام وفد 
�سرح مف�سل من املن�سوري حول املقتنيات وتاريخها 
واأهميتها. ويف نهاية الزيارة �سكر الوفد للمن�سوري 
على  التعرف  له  اأتاحت  التي  الكبرية  الفر�سة  هذه 
تاريخ قدمي يختبئ وراء تلك املقتنيات التي ل تقدر 

بثمن.

قام وفد من املركز بزيارة اإىل متحف معرب احل�شارات يوم الأحد 22 نوفمرب 2015، �شمَّ الأ�شتاذة �شيخة املطريي، 
رئي�س ق�شم الثقافة الوطنية، والأ�شتاذ با�شل حممد، من ق�شم العالقات العامة، والإعالمي وامل�شور نو�شاد خان. 

التي  الثالثة  النقا�شية  احللقة  يف  املركز  من  وفد  �شارك 
نظمها معهد ال�شارقة للرتاث باملدينة اجلامعية، يوم الثالثاء 
24 نوفمرب 2015، حتت عنوان )تدوين الثقافة ال�شفاهية يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة(. وحا�شر فيها الدكتور فالح 
ال�شحي،  �شالح  بن  حممد  بن  العزيز  عبد  والأ�شتاذ  حنظل، 
والدكتور  دبي،  بلدية  يف  التاريخية  الوثائق  مركز  رئي�س 
اأحمد حممد عبيد، واأدارت اجلل�شة الأ�شتاذة �شيخة املطريي، 

رئي�س ق�شم الثقافة الوطنية مبركز جمعة املاجد.

املن�سوري يطلع وفد املركز على نوادر الكتب

اإحدى قاعات املتحف

واأم�����ا الأ���س��ت��اذ 
ع�����ب�����د ال����ع����زي����ز 
ب��داأ  فقد  ال�سحي، 
ب�����احل�����دي�����ث ع��ن 
تدوين  يف  جتربته 
ال�سفاهية،  الثقافة 
واأه���م���ي���ة ال��وث��ائ��ق 
املتعلقة  العثمانية 

عدة  اإىل  ونبه  وحدها،  الربيطانية  الوثائق  على  العتماد  وع��دم  باملنطقة 
م�سائل منها: تكرار املو�سوعات لدى الباحثني، وعدم التوجه اإىل البحث عن 
اجلديد الذي مل يكتب فيه، واأهمية الرتاث املعنوي الذي يقابل الرتاث املادي، 
مثل الأخالق والعادات وغريهما، ودعا اإىل طرح مبادرة كاملة وخطة عمل 
للقيام بتدوين الثقافة ال�سفاهية تتبناها موؤ�س�سات حتى يكتب لها ال�ستمرار 

والنجاح.
وحتدث الدكتور ال�ساعر اأحمد عبيد عن جتربته يف جمع اللهجة العامية، 
واأنواع النخل واأ�سماء املوا�سع، وذكر من م�ساريعه امل�ستقبلية جمع ما يتعلق 
بامل�ساكن، واألف نوع من اأنواع النخيل، واألف لفظ خا�ض بالزراعة، ومعجم 
الأ�سماك، وغريها. واأ�ساف اأن الباحث يف الرتاث ال�سفهي ل بد له من عدة 
مع  التعامل  وح�سن  الوقت،  وبذل  امليداين،  والعمل  ال�سغف،  منها:  �سفات 

الراوي، ودقة املالحظة، وا�ستنطاق الراوي وغريها.
يف نهاية اجلل�سة جرت بع�ض املداخالت والنقا�سات من احل�سور، ثم  قام 
الدكتور خالد الهندا�سي، مدير فرع معهد ال�سارقة للرتاث يف دبا احل�سن، 

بتكرمي امل�ساركني.
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تكريم وإهداء

مدينة دبي للطفل تكرم المركز
نظمت مدينة دبي للطفل التابعة لبلدية دبي يوم الثالثاء 13 اأكتوبر2015  ملتقى املتعاملني ال�شاد�س الداعمني 
ملدينة الطفل ل�شنة 2015، ويهدف هذا امللتقى اإىل فتح باب احلوار والنقا�س مع العديد من اجلهات املعنية التي 

تتعامل مع املدينة للو�شول اإىل اأف�شل التطلعات والتوقعات التي حتقق اأهداف مدينة الطفل.

ت�شلم معايل جمعة املاجد ترخي�شا لربنامج املكتبة الرقمية كم�شاهمة من ميديا اإنفو )Media INFO( وكالء 
جمموعة جينيزا )Geneza(، وذلك يوم الثالثاء 10 نوفمرب 2015.

وخالل اللقاء كرمت الأ�ستاذة ليلى املن�سوري، مديرة مدينة دبي 
للطفل، مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث؛ وذلك لتعاونه الدائم مع 
املدينة وم�ساركته يف العديد من الأن�سطة والفعاليات التي تنظمها، 
والتي كان من اآخرها امل�ساركة يف اأ�سبوع العلوم الذي اأقيم يف بداية 
عند  العلوم  )تاريخ  بعنوان  معر�سا  املركز  فيه  ونظم   ،2015 العام 
املخطوطات  من  جمموعة  عر�ض  خالله  جرى  وامل�سلمني(،  العرب 
الطب  مثل  بالعلوم،  وامل�سلمني  العرب  اهتمام  تو�سح  التي  العلمية 

والهند�سة امليكانيكية، والكيمياء، وعلم النبات، والفلك، وغريها.
وقد ت�سلم التكرمي نيابة عن املركز الأ�ستاذ اأنور الظاهري، رئي�ض 

�سعبة العالقات العامة.

وقد ح�سر الت�سليم  �سا�سا موتيك، املوؤ�س�ض والرئي�ض التنفيذي ل�� 
)Geneza(، وجوين جبور مدير )Media INFO(، و�ساهر عبيد، 

مدير املبيعات واإنتاج الربجميات.
للكنوز  الرقمي  احلفظ  يف  امل�ساعدة  الربنامج  هذا  �ساأن  ومن 
واملخطوطات التي يقتنيها املركز، واإتاحتها للباحثني والطلبة وعامة 
النا�ض بكل تفا�سيلها. 
املكتبة  برنامج  ويوفر 
الرقمية اأدوات ت�سمح 
مب�����س��ت��وي��ات ج��دي��دة 
وتكمن  التفاعل،  من 
اأه���م���ي���ة ال���ربن���ام���ج 
احل����دود  ت��خ��ط��ي  يف 
والختالفات  امل��ادي��ة 
الثقافية، حيث ي�سمح 
بتمرير معارف وعلوم 
كل  اإىل  ال�����س��اب��ق��ني 
ب���اح���ث ع���ن ال��ت��ع��ل��م 
والك����ت���������س����اف م��ن 

ميديا إنفو تهدي المركز برنامج المكتبة الرقمية

الأجيال اجلديدة.
برجمية  حلول  تقدم   Media INFO اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
املحتويات  وت��ب��ادل  وفهر�سة  وبحث،  وت�سفح،  لعر�ض،  متكاملة 
والأر�سيفات،  العامل،  يف  املكتبات  اأرق��ى  بع�ض  وتدعم  الرقمية، 
تطور  كما  واخلا�سة.  احلكومية  املوؤ�س�سات  من  والعديد  واملتاحف 
واملوؤ�س�سات  املنظمات  من  للعديد  املتكاملة  احللول   )Geneza(

حول العامل يف جمال الرقمنة.
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زيارة إلى فيينا

سيمفونية الربع الخالي
�شاركت الأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�س الثقافة الوطنية باملركز، يف مهرجان )�شيمفونية الربع اخلايل(، الذي 
اأقيم يف العا�شمة النم�شاوية فيينا، يف 2 دي�شمرب 2015، ونظمه نادي القلم النم�شاوي الذي تاأ�ش�س �شنة 1923، وهو 
ع�شو يف نادي القلم الدويل، بالتعاون مع جامعة فيينا )ق�شم حوار الأديان(، ووزارة اخلارجية، ومب�شاركة �شعراء 

وكتاب من الإمارات، و�شلطنة عمان.
يهدف املهرجان اإىل تبادل احلوار الثقايف بني الثقافات املختلفة 
يف العامل وبناء اجل�سور التي متهد حلوار متكافئ ينطلق من وجدان 
ال�سعر والأدب، وذلك حتت �سعار )الأدب الطريق اإىل معرفة الآخر(.

وقد اأطلق كتاب )�سيمفونية الربع اخلايل( خالل املهرجان، وهو 
عبارة عن ترجمة لن�سو�ض �سعراء من الإمارات و�سلطنة عمان من 
اللغة العربية اإىل اللغة الأملانية، و�سدر عن دار لوكر النم�ساوية بفيينا، 
برتجمة د. اإ�سراقة حامد م�سطفى. ومن بني هوؤلء ال�سعراء ال�ساعرة 

�سيخة املطريي.
امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ت�سمنت 
�سعرية  واأما�سي  �سحفيًّا،  موؤمترًا 
وور�ض عمل حول دور الأدب كف�ساء 

للحوار الثقايف، و�سبل تعزيزه.
ك��م��ا ق��ام��ت امل��ط��ريي ب��زي��ارة 
فيينا،  يف  الوطنية  املكتبة  اإىل 
بهدف الطالع على املخطوطات 
املكتبة،  تقتنيها  ال��ت��ي  العربية 
ونوادر املطبوعات. والتقت مديَر 
ق�سم املخطوطات والكتب النادرة 
فنجرناجلز،  اأندريا�ض  الدكتور 
التعاون  �سبل  معه حول  وتباحثت 
وما  واملكتبة،  املركز  بني  الثقايف 

ميكن القيام به من اأن�سطة م�سرتكة 
يف العام القادم، حيث وجهت املكتبة دعوة للمركز للم�ساركة يف موؤمتر 
املخطوطات الذي تنظمه املكتبة. وقد قام مدير الق�سم مبرافقتها يف 
جولة داخل اأق�سام املكتبة حيث اطلعت على مقتنياتها وطرق التخزين 

واحلفظ. 

اإ�سدارات  من  جمموعة  املكتبة  باإهداء  قامت  الزيارة  نهاية  ويف 
باإهدائها كتاب  املدير  املركز، و�سكرت لهم ح�سن ال�ستقبال، وقام 

فهر�ض املخطوطات الرتكية يف املكتبة الوطنية.
تبادل الزيارات:

ويف يوم الثنني 28 دي�سمرب 2015 قامت د. اإ�سراقة حامد م�سطفى، 
العربية  املو�سوعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�سة  اهلل،  عبد  كلثم  وال�ساعرة 
�سيخة  ا�ستقبالهما  يف  وك��ان  للمركز،  بزيارة  الجتماعية  للم�سوؤولية 
املطريي، حيث رافقتهما يف جولة للتعرف على اأق�سام املركز واأن�سطته.

اإ�سراقة دورها  وخالل اللقاء مع �سعادة جمعة املاجد �سرحت د. 
فيينا،  كاأديبة عربية وحما�سرة يف جامعة  النم�ساوي  القلم  دار  يف 
وكيف  الأدب،  خالل  من  ال�سعوب  ثقافات  بني  التقريب  يف  وهدفها 
ا�ستطاعت اأن تدخل مادة حول الأدب الإماراتي والعماين يف مناهج 
التدري�ض يف جامعة فيينا. كما حتدثت عن م�ساريعها امل�ستقبلية، مثل 

م�سروع )ن�ساء يغرين وجه العامل(.
وبدوره فقد اأثنى ال�سيد جمعة املاجد على تلك اجلهود، ور�سح بع�ض 
ال�سخ�سيات الإماراتية لدرا�سة اأدبها مثل ال�ساعرة عو�سة بنت خليفة 

ال�سويدي )فتاة العرب(.

كتاب �سيمفونية الربع اخلايل

جمعة املاجد ي�ستقبل د.اإ�سراقة حامد وال�ساعرة كلثم عبد اهلل �سيخة املطريي يف املكتبة الوطنية

مدير ق�سم املخطوطات يطلع على اإ�سدارات املركز
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زيارات

الربوف�سور جو كاريال  من جامعة اأريزونا الأمريكية 
2015-10-18

هيثم علي مدير ق�سم الكمبيوتر يف البنك املركزي باخلرطوم، 
ولوؤي النخال من بلدية دبي2015-10-12

 د. يو�سف بن م�سلح الردادي من اجلامعة الإ�سالمية 
باملدينة املنورة 2015-10-17

فريونيك �سلويف من املكتبة الوطنية يف باري�ض 
2015-10-12

توفيق عبد الر�سا باحث يف الرتاث والفنون من 
الأهواز 2015-10-11

د.يو�سف العمار رئي�ض بلدية حمافظة النبهانية يف 
ال�سعودية 2015-10-10

 د.ربحي عليان رئي�ض جمعية املكتبات 
واملعلومات الأردنية 2015-10-7

 عبد العزيز اإبراهيم املو�سى من الكويت
2015-10-7 
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زيارات

د.اإ�سالم ديه اأ�ستاذ اللغة العربية يف جامعة برلني باأملانيا 
2015-11-15

عادل خزام مدير اإدارة املحتوى للتلفزيون والإذاعة يف 
حكومة دبي 2015-10-19

ديباك مي�سرا كاتب ونا�سط اجتماعي من لكناو يف الهند 
2015-11-23

 د. عادل يّني من اأكادميية الفنون يف م�سر
2015-10-26 

وفد من الإدارة العامة مل�سرف ال�سالم يف اجلزائر 
برئا�سة عبد الرحمن احلف�سي 2015-11-17

 الدكتور حممد الراوي من املغرب 
2015-11-25

عبد ال�سمد رومريو مدير موؤ�س�سة الثغرة الثقافية يف 
غرناطة باأ�سبانيا 20015-11-9

مي�سلني بيطار مديرة املكتبة ال�سرقية يف بريوت 
2015-11-23
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زيارات

اأحمد مكي من الق�سر مب�سر، مهتم بالآثار والرتاث 
2015-12-23

 اأكرم اجلافان من �سركة جال للتعليم
2015-12-15 

م�سطفى الزرعوين مدير حترير �سحيفة اخلليج تاميز 
2015-12-20

 جون دايل من اأر�سيف مالطة 
2015-12-13

الأ�ستاذ جنيب عبداللطيف عي�سى من جمموعة 
عبداللطيف عي�سى القاب�سة 2015-12-13

كري�ستوفر األريو اأخ�سائي معلومات خرائط تاريخية من 
مكتبة قطر الوطنية 2015-12-8

الدكتور عبد القادر �سليمان اأ�ستاذ اللغة العربية يف 
جامعة وهران باجلزائر 2015-12-1

 يو�سف كايد طاهات قا�سي يف حماكم دبي 
2015-12-1
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وفود

وفد من طلبة املاج�ستري يف كلية ال�سريعة بجامعة ال�سارقة 
برفقة الدكتور عثمان �سمريية 2015-12-05

 طالب مدار�ض جمي�ض الهندية 
2015-10-8 

 وفد من املكتبة العامة بال�سارقة
2015-10-11 

وفد من متحف احل�سارة الإ�سالمية بال�سارقة 
2015-11-17

 طالب مدر�سة ال�سالمات يف العني 
2015-11-22

 طالبات مدار�ض جمي�ض الهندية 
2015-10-7

وفد من امل�ساركني يف املوؤمتر  الطبي حول اأمرا�ض 
ال�سداع  2015-10-28

وفد من طالبات كلية ال�سريعة والقانون يف جامعة 
ال�سارقة فرع خورفكان 2015-10-29
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جديد المكتبة

مخطوطات من التراث مطوية

حتقيق وتعليق : اأ.د عبد احلليم ح�شني الهروط . د. حممود 
عبد الرحيم �شالح.

النا�شر: دار جرير للن�شر والتوزيع . الأردن.
الطبعة الأوىل 1437 هـ - 2016م. 

عدد ال�شفحات : 172.
يقدم الكتاب ثالث خمطوطات قيمة من الرتاث كانت حبي�سة اأدراج 
وجريدة  الق�سر  )خريدة  وهي:  املخطوطات،  حفظ  ومراكز  املكتبات 
الع�سر: باب �سعراء ع�سقالن( للعماد الأ�سفهاين )590ه�/1200م( " 
، و)ديوان التحري�ض على حفظ اأوزان القري�ض(، لأبي احل�سني اجلزار 
)679ه�/1281م("، و)الر�سالة اجلدية(، لأبي الوليد اأحمد ابن زيدون 

)463ه�( .
غريها،  دون  الثالث  املخطوطات  هذه  اختيار  �سبب  املحققان  ذكر 
نفي�سة،  تراثية  خمطوطات  ثالث  فهذه   ..." الكتاب:  مقدمة  يف  فقال 
ومن  فيها،  تتوافر  التي  واجلمالية  الأدبية  القيمة  من  اأهميتها  تكت�سب 
الإ�سافة التي تبدو بوجهها اجللي، الذي ي�سكل اإ�ساءة جديدة على جهود 
ال�سلف من الأدباء، وهي بذلك تقدم قب�سًا نرّيًا من املنجز الأدبي العربي 
يف بيئاته املختلفة، وتقدم كثريًا من الن�سو�ض التي مل ترد يف غريها من 
امل�سادر، اأو كانت م�سدرًا رئي�سًا ملا جاء بعدها من امل�سادر، ف�ساًل عما 

حفظته من ن�سو�ض َعَدْت عليها الأيام".
�سعراء ع�سقالن  باب  قيمة حتقيق  اإن 
الق�سر  ك��ت��اب )خ��ري��دة  م��ن خم��ط��وط 
النق�ض  �سد  يف  تتمثل  الع�سر(  وجريدة 
 ، املخطوط  هذا  من  ن�سر  فيما  احلا�سل 
املن�سور  الباب  هذا  يف  ما  اإىل  بالإ�سافة 
ل�سعراء  وت��راج��م  �سعرية  ن�سو�ض  م��ن 

نادرين. 
على  التحري�ض  )دي����وان  وخم��ط��وط 
يف  قيمته  تكمن  القري�ض(  اأوزان  حفظ 
اأنه قدم ن�سو�سًا �سعرية مل ي�سبق ن�سرها 

عند  ال�سعرية  البحور  تعلم  يف  منهجية  طريقة  اأي�سًا  وق��دم  قبل،  من 
القدماء، واأبان عما اآل اإليه فن املديح النبوي يف القرن ال�سابع الهجري. 
واملحدثون  القدماء  اأجمع  فقد  زيدون،  لبن  اجلدية(  )الر�سالة  اأما 

على اأنها طليعة الر�سائل الأدبية يف تاريخ الأدب العربي.
وفق  علميًّا  حتقيقًا  املخطوطات  ه��ذه  بتحقيق  املحققان  ق��ام  لقد 
الأ�سول املتبعة يف حتقيق الن�سو�ض، وكانت هذه املخطوطات قد ن�سرت 
يف اأزمنة خمتلفة يف املجالت العلمية، وجاء هذا الكتاب لي�سهل الو�سول 
اإليها. والكتاب مرجع قيم ومفيد للباحثني والدار�سني املهتمني بالرتاث 

الإ�سالمي عامة، وعلم املخطوطات خا�سة.

الموانئ القديمة في الخليج العربي
اإعداد : اإ�شالم ال�شنهوري.

النا�شر: مركز الراية للن�شر والإعالم – القاهرة.
الطبعة الأوىل 1437 هـ - 2016م.

يقع الكتاب يف جزاأين.
تعد  كانت  التي  القدمية،  العربي  اخلليج  دول  موانئ  الكتاب  جمع 
همزة و�سل بني العرب يف اخلليج والدول الأخرى ملمار�سة مهنة التجارة 

وغريها من املهن. 
تاريخ اخلليج  تناوله حقبة زمنية قدمية يف  الكتاب يف  تتجلى فائدة 
و�سدر  والبابلي،  الآ���س��وري  والع�سر  امليالد،  قبل  ما  كع�سور  العربي 
ع�سر  والتا�سع  ع�سر  الثامن  والقرنني  الو�سطى،  وال��ق��رون  الإ���س��الم، 

امليالديني اإىل منت�سف القرن الع�سرين.
مثل:  ال�سعودية  موانئ  الكتاب  اإليها  تطرق  التي  املوانئ  اأه��م  ومن 
ميناء ينبع، وجدة، وجازان، وموانئ البحرين كميناء املنامة، واملحرق، 
قطر  وموانئ  وقلهات،  و�سور،  �سمهرم،  كميناء  مان  عحُ وموانئ  ودمل��ون، 
كميناء الزبارة، واخلور، وموانئ الإمارات كميناء خور دبي، وخورفكان، 
من  وغريها  فيلكا،  وجزيرة  الفر�سة،  كميناء  الكويت  وموانئ  وجلفار، 

املوانئ يف تلك الدول.
يعد الكتاب مو�سوعة تاريخية وجغرافية لتوثيق موانئ اخلليج العربي 
القدمية، ويو�سح قيمتها التاريخية والتجارية منذ القدم، والتي كان لها 

العرب  العالقات بني  وكبري يف  دور مهم 
وال�سعوب الأخرى وانتقال الثقافة.

نبذة من الكتاب: 
وموطن  للتجارة  موطنًا  "تعترب جلفار 
بن  اأح��م��د  وه��و  ال��ع��رب،  البحارة  اأ�سهر 
م���اج���د، امل��ل��ق��ب ب��اأ���س��د ال���ب���ح���ار. كما 
ال��ذي  فخارها  ب��ج��ودة  جلفار  ا�ستهرت 
حقيل،  ووادي  �سمل  منطقتي  يف  ي�سنع 
اإن��ت��اج  يف  الرئي�سية  امل��راك��ز  م��ن  وه���ي 
على  ت��وزع  كانت  التي  الفخارية  الأواين 

دول اخلليج لأكرث من 500 عام...".
�سنة  يف  فيلكا  جزيرة  بكنغهام  جيم�ض  الربيطاين  الرحالة  "زار 
هو  ال��ق��دمي  فيلكا  ج��زي��رة  ا���س��م  اأن  عنها  م��دون��ات��ه  يف  وذك���ر   ،1861
واجلغرافيني  املوؤرخني  كتابات  يف  جاء  ما  على  معتمدًا  "اإيكارو�ض" 
على  وا�سرتاحوا  بحرها،  على  مّروا  لأنهم  القدماء؛  والرومان  اليونان 
اأكرب  اأن  نن�سى  ول  ال��ق��دمي،  التاريخ  من  متالحقة  ف��رتات  يف  اأر�سها 
امل�سمى  الع�سور  تلك  يف  الأول  احل��رب  وعبقري  القدمي  العامل  غ��زاة 
ب�"الإ�سكندر الكبري و"الإ�سكندر املقدوين" )ت323 ق.م( قد ا�ستقرت 
اإحدى حامياته الع�سكرية على اأر�ض فيلكا، خالل اجتياح جيو�سه لل�سرق 

وو�سولها اإىل الهند وحدود ال�سني".
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جديد المكتبة

ابني مبدع
10 خطوات فعالة لتنمية إبداع أبنائكم

تاأليف : اأحمد حامد ال�شبع.
النا�شر: قرطبة للن�شر والتوزيع – الريا�س.

الطبعة الأوىل 1437 هـ - 2016م .
عدد ال�شفحات : 228

لدى  بالنف�ض  والثقة  والبتكار  الإب��داع  روح  بتعزيز  الكتاب  هذا  يهتم 
على  ت�ساعد  ب�سيطة  وو�سائل  بطرق  للوالدين  ن�سائح  طريق  عن  الطفل 

تن�سئة طفل ذكي مبدع.
يتميز هذا الكتاب بطريقته امل�سوقة يف عر�ض الأفكار اجلذابة والو�سائل 
املمتعة والتدريبات املحفزة لفهم الطفل، وتربيته وتنمية مهاراته وقدراته 

على الإبداع والتفكري والبتكار.
واأ�سلوب  خمت�سر  ب�سكل  وامل��ح��اور  الأف��ك��ار  م��ن  العديد  ت��ن��اول  وق��د   
الأطفال  اأك��رث...،  ين�سطون  املبدعون  الأطفال  املحاور:  تلك  فمن  �سهل، 
مبدع،  لطفل  بالن�سبة  مثاليون  واأمهات  اآب��اء  اأك��رث...،  يخفتون  املبدعون 
م�ستعدون؟  اأبناءكم  اأن  تدركون  كيف  املبدع،  الطفل  ملنزل  املثايل  املناخ 
اكت�سف مهارة الإبداع الإيقاعي، اخرت مهارة ابنك الإيهامية، �سراكة بني 
الو�سف، احلذر قد  لتنمية مهارة طفلك يف  واملدر�سة، �ست طرق  املنزل 

اأين�ستاين  جتربة  اخلطر...ولكن!  مينع 
ي�ست�سرفون  كيف  علِّموهم  املده�سة، 
لدى  ال�ستك�ساف  اأدوات  البعيد،  الغد 
الأطفال، مظاهر الف�سول لدى الأطفال، 
ما�سيكم،  ا�ستن�ساخ  متعة  من  تخل�سوا 
ت��اأث��ري ال���ق���دوة، الأ���س�����ض وامل��وا���س��ف��ات 
جنعل  كيف  الأط��ف��ال،  جلي�سة  لختيار 
ق��درات  حت�سني  و�سائل  متعة؟  ال��ق��راءة 
كيف  بالثقة،  ت�سعر  رائحتكما  الأب��ن��اء، 
اأنهم  اأ�سعروهم  طفلك؟  ذه��ن  تنع�ض 

مراقبون، ر�سائل لالأطفال املبدعني...
نبذة من الكتاب :

 "لدى بع�ض الآباء اعتقاد قاطع باأن الطفل يولد مزودًا بقابليته اأو عدم 
قابليته للقراءة؛ ومن ثم فاإن الرتكيز على �سرورة حت�سيله املعريف يعد 
ق�سرًا له واإجبارًا؛ بل اإن معظمهم يظنون اأن اخلو�ض يف هذه امل�ساألة يعد 
لد  كمن يهرول اإىل الدخول يف معركة خا�سرة... احلقيقة اأنه ل اأحد منا وحُ
بالفطرة  ياأتي  للمعاناة ل  الكامل لأن يعاين؛ فالت�سدي  ال�ستعداد  ولديه 
واإمنا بالرتبية. بع�ض الأطفال قد تغّلب على اأغلب اأعباء القراءة ف�سارت 

مبرور الوقت ت�سكل بالن�سبة لهم متعة يف حد ذاتها...".

.. أس��ال��ي��ب االخ���ت���راق وط��رق  ال��ه��اك��رز 
الحماية

تاأليف : جمدي حممد اأبو العطا.
النا�شر: �شركة علوم احلا�شب )كمبيو�شاين�س(. القاهرة

الطبعة الأوىل 1437 هـ - 2016م. 
عدد ال�شفحات : 224.

بداأ الكتاب بتقدمي �سورة �ساملة ومف�سلة عن الهاكرز واأنواعه واأق�سامه 
ل�سرورتها  وذلك  الربجمة؛  عن  مب�سطة  طريقة  املوؤلف  وقدم  واأ�ساليبه. 

للتعرف على الخرتاق ب�سورة اأدق. 
ومن اأهم النقاط الواردة يف الكتاب:

امل�ستخدم 	• ت�ساعد  التي  الناجحة،  الأخالقية  القر�سنة  خطوات  درا�سة 
على اخرتاق بع�ض املواقع اأو و�سائل التوا�سل الجتماعي للفائدة، ولي�ض 

ال�سرر. 
فهم ميكانيكية الخرتاق وكيفية مواجهته.	•
كيفية حماية كلمات املرور وكيفية اخرتاقها.	•
كيفية تاأمني ال�سبكات الإلكرتونية وكيفية اخرتاقها.	•
كيفية حماية نظام ت�سغيل الكمبيوتر من الخرتاق وكيفية اخرتاقه.	•
كيفية حماية الربيد الإلكرتوين واملرا�سلة الفورية وكيفية اخرتاقهما.	•
كيفية حماية الهواتف الذكية والأجهزة املتنقلة وكيفية اخرتاقها.	•

جاء الكتاب مدعمًا بال�سور البيانية، وهو مفيد مل�سوؤويل اأمن ال�سبكات، 

والأ�سخا�ض  املعلومات،  اأم��ن  ومديري 
ال��ذي��ن ي�����س��ت��خ��دم��ون ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، اأو 
الأجهزة املتنقلة، ومن يخ�سون قر�سنة 
الإل��ك��رتوين  الربيد  و�سرقة  املعلومات 
والتج�س�ض على الهواتف الذكية واأجهزة 
الكمبيوتر املحمولة واللوحية، كما يفيد 
الهواتف  على  التعرف  يف  الآب��اء  اأي�سًا 
باأولدهم،  اخلا�سة  املحمولة  والأجهزة 
واأ���س��ح��اب الأع���م���ال مل��ت��اب��ع��ة اأج��ه��زة 

موظفيهم اإذا دعت ال�سرورة.
نبذة من الكتاب:

 يقول املوؤلف: "هذا الكتاب دليل مرجعي ل�سرح قر�سنة النظم اخلا�سة 
بك لتح�سني الو�سع الأمني وامل�ساعدة على تقليل خماطر الأعمال التجارية. 
ويغطي هذا الكتاب كل �سيء بدءًا من اإن�ساء خطة القر�سنة لختبار النظم 
ال�سبكات  من  العديد  يف  توجد  اأن  ميكن  التي  الثغرات  ل�سّد  بك  اخلا�سة 
اأن  ميكن  التي  املخاطر  ب�سرح  وان��ت��ه��اًء  والتطبيقات،  الت�سغيل،  ونظم 
يتعر�ض لها العاملون يف جمال التكنولوجيا واملعلومات والت�سالت ب�سفة 
ال�سلكية والال�سلكية ب�سفة  وال�سبكات  الإنرتنت  عامة، وم�ستخدمي �سبكة 
خا�سة... اأمان الكمبيوتر وال�سبكة هو مو�سوع معقد يجب عليك اأن تتاأكد 
من ذلك دائمًا ل�سمان حماية املعلومات اخلا�سة بك من الأ�سرار. وهذا ما 

تقدمه لك الأدوات والأ�ساليب املذكورة يف هذا الكتاب".
عائ�شة بالقيزي )ق�شم الثقافة الوطنية(
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الضبط الببليوغرافي والببليوغرافيات
تلو  يوما  تطوره  ون�سهد  نعي�سه  ال��ذي  املعريف  النفجار  ظل  يف 
الآخر مبختلف نواحيه واأ�سكاله وموا�سيعه، وحيث اإن اأي ن�ساط اأو 
عمل اأو مهنة حتتاج اإىل املعلومات احلديثة وال�سحيحة حتى يتمكن 
القائمون عليها من اتخاذ القرارات ال�سحيحة يف الوقت املنا�سب، 
ومبا اأن املهمة الأ�سا�سية للمكتبات تكمن يف توفري املعلومات باأي�سر 
واأ�سهل الطرق كان لزاما على املرء اأن يتعرف على م�سطلح جديد 

وخدمة جديدة، هي ال�سبط الببليوغرايف والببليوغرافيات.
معنى ببليوغرافيا:

اأ�سل هذا امل�سطلح يوناين، وهو مركب من مقطعني )ببليو(، 
فاإن  لذلك  ين�سخ،  وتعني  اأو )غراف(  كتاب، و)جراف(  ومعناها 
وانت�ساره  ا�ستعماله  ازداد  ثم  الكتب(.  )ن�سخ  يعني  امل�سطلح 
اأق��دم  وم��ن  الكتب.  قائمة  اأو  الكتب  اأدل��ة  لي�سمل  بعدها  ودللته 
اأعدها  التي  باري�سيان(  )ببليوغرافيا  املطبوعة  الببلوغرافيات 
)لوي�ض جاكوب دو �سانت ت�سالز( �سنة 1645م، ويعد لوي�ض موؤ�س�ض 
الببليوغرافيا الوطنية يف فرن�سا، حيث اأ�سدر عدة اأجزاء لقوائم 

بجميع الكتب يف باري�ض ن�سرت يف �سنوات متعددة.
وحتمل الببليوغرافيا يف طياتها م�سطلحات ودللت عدة وفقا 
الدللت  تلك  اأوتليت(  )بول  جمع  وقد  بها،  مرت  التي  للمراحل 

كافة يف تعريف واحد و�سامل وهو: 
ال�سكل  يدر�ض  ال��ذي  العلم  هي  �ل���ر�ق��ة:  �أو  )�لببلي�غر�في� 
املادي مل�سادر املعلومات بن�سخها واإ�سدارها لو�سفها اأو حتقيقها، 
قوائم  واإع���داد  للم�سادر  ال�سليم  الببليوغرايف  الو�سف  ويقن 
معت لهدف  مب�سادر املعلومات التي جتمع بينها عالقة معينة، اأو جحُ
معني بحيث تكون مرتبة وفق نظام معني مثل الرتتيب الهجائي اأو 

املو�سوعي اأو امل�سنف(.
�أم� �ل�سبط �لببلي�غر�يف فه� عملي�ت ح�سر وت�سجيل منظمة 
لالإنت�ج �لفكري ب�أن��عه و�أ�سك�له ب�سكل ع�م �أو خ��ض. كاأن يكون 
اأدوات  خالل  من  معينة،  منطقة  اأو  معني،  جمال  اأو  معينة،  بلغة 
اإىل  اإ�سافة  ه��ذا،  بحثنا  حم��ور  وه��ي  كالببليوغرافيات.  معينة، 
البيانات  وقواعد  امل�ستخل�سات  ون�سرات  والك�سافات  الفهار�ض 
ذاتها،  اخلدمة  توؤدي  فاإنها  اأ�سمائها،  اختالف  برغم  التي  الآلية 
للباحثني  واإتاحته  ودرا�سته  الفكري  النتاج  ح�سر  على  يعني  مما 

ب�سهولة وي�سر.
اأهمية ال�شبط الببليوغرايف:

ميكن التعرف على اأهمية ال�سبط الببليوغرايف من خالل قيامه 
لتنمية  وال�سعف  القوة  نقاط  ملعرفة  التحليلية  الدرا�سات  باإجراء 
الفكرية، ف�سال  الأعمال  التكرار يف  الفكري، ومنع جتنب  الإنتاج 
عن دوره يف تنمية التعاون وتبادل املعلومات بني املكتبات ومراكز 

والببليوغرافيات من  املتوفرة حاليًّا.  الأ�ساليب  باأحدث  املعلومات 
اأهم الأ�ساليب املتبعة لل�سبط الببليوغرايف.

وتنبع اأهمية الببليوغرافيا من اأنها من الأدوات الأ�سا�سية الالزمة 
لكل باحث، حيث اإن كل بحث علمي ل بد اأن يبداأ من الببليوغرافيا، 
وينتهي بها من خالل جمع م�سادر املعلومات املتعلقة باملو�سوع املراد 
بحثه وينتهي ببيان امل�سادر التي ا�ستعان بها اأثناء قيامه بالبحث. 
وتظهر اأهميتها اأي�سا يف عمليات ال�سبط الببليوغرايف ملواجهة الكم 
العام املتدفق  التي يزخر بها الإنتاج الفكري  الهائل من املعلومات 
ب�ستى اأنواعه واأ�سكاله. وكل ذلك من اأجل حتقيق اأق�سى الإفادة من 

تلك املعلومات باأقل جهد واأق�سر وقت.

الببليوغرافيا

ببلوغرافيا بار�سيان

الببليوغرافيات 
مفتاح أساسي ال يمكن االستغناء عنه في 

عالمنا المعرفي الحاضر
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الببليوغرافيا

بدايات العمل الببليوغرايف
1- �لبد�ي�ت �لع�ملية للببلي�غر�في�:

رمبا كانت الببليوغرافيات الأوىل التي عرفها العامل هي قوائم 
باأوعية املعلومات التي �سمتها املكتبات الأوىل على األواح طينية يف 
مدينة نينوى ومملكة اآ�سور )628 - 668 ق.م( وكذلك يف مكتبات 
حيث  ق.م(   300  -  200( اىل  تاريخها  يعود  التي  القدمية  م�سر 
األف عمل، كما يف  اأعداد الكتب يف تلك الفرتة عن ع�سرين  زادت 
فهر�ض  اأي�سا  وا�ستهر  الإ�سكندرية.  ومكتبة  الثاين  رم�سي�ض  مكتبة 
والعامل  ال�ساعر  اأع��ده  ال��ذي   ) )بيانك�ض  ب�  املعروف  املكتبة  تلك 
يف  الإ�سكندرية  مكتبة  يف  عمله  اأثناء  )كاليماخو�ض(  الإغريقي 
)القرن الثالث ق.م( ليح�سر جمموعاتها الأدبية العظيمة يف ذلك 

الفهر�ض الذي يعترب من الأعمال الببليوغرافية الكبرية الأوىل.
2 - �لبد�ي�ت �لعربية �لإ�سالمية للببلي�غر�في�:

كان للعرب يف القرن الثامن امليالدي الأثر الكبري يف معرفة هذا 
والهتمام  باأنواعها  املكتبات  انت�سار  مع  تزامنًا  وممار�سته  العلم 
وازده��ار  ال��ورق  وانت�سار  والتاأليف  الرتجمة  حركة  ون�ساط  بالعلم 

املراكز العلمية والثقافية يف اأرجاء العامل الإ�سالمي.
ومن �أهم �لأعم�ل �لببلي�غر�فية �لعربية �لإ�سالمية ورو�ده� يف 

هذ� �ملج�ل:
�ل������ف������ه������ر�������س������ت :   -
لب����ن ال���ن���دمي )ت 
438ه����(، وه��و اأول 
ع��م��ل ب��ب��ل��ي��وغ��رايف 
ي�سم  �سامل  علمي 
ال����ك����ت����ب ب���ال���ل���غ���ة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��وؤل��ف��ة 
ذكر  مع  واملرتجمة 
املوؤلفات  اأ���س��ح��اب 

وكتبهم.

م���ف���ت����ح �ل�������س���ع����دة   -
�ل�سي�دة:  وم�سب�ح 
زاده  ك��ربي  لطا�ض 
968ه������������(،  )ت 
فيه  ت���ن���اول  ح��ي��ث 
الب�سرية  امل��ع��رف��ة 
فرتبها  ع�سره،  يف 
م�سنفًا  مو�سوعيًّا، 
واأهم  ع�سره  علوم 

املوؤلفات وموؤلفيها.

�أ�س�مي  ع��ن  �لظن�ن  ك�سف   -
و�سعه   : و�ل���ف���ن����ن  �ل��ك��ت��ب 
حاجي خليفة )ت 1067ه�( 
ببليوغرافيًّا  �سجالًّ  ليكون 
�ساماًل للموؤلفات يف ع�سره.

�ل�����ع�����م�����ل  ب������������د�ي�������������ت   -  3
�لببلي�غر�يف �لغربي:

الببليوغرايف  العمل  ازده��ر 
ال��غ��رب��ي يف ال��ن�����س��ف ال��ث��اين 
تطور  مع  الع�سرين  القرن  من 
يف  وا�ستخدامها  التكنولوجيا 
جم���ال اخ���ت���زان وا���س��رتج��اع 
املعلومات، حيث كانت تقت�سر 

لإن��ت��اج  اأدل���ة  جمع  على  ب��داي��ة 
حيز  من  الببليوغرافيا  انتقلت  املرحلة  ه��ذه  ويف  الكتب.  قوائم 

املطبوعات اإىل حيز قواعد البيانات الببليوغرافية.
الأنواع الرئي�شة للببليوغرافيات :

وهو  الأول  النوع  نوعني:  اإىل  عام  ب�سكل  الببليوغرافيات  تق�سم 
الببليوغرافيات العامة، ومنها: 

1- الببليوغرافيات ال�ساملة اأو العاملية.
2- الببليوغرافيات الإقليمية.

3- الببليوغرافيات الوطنية اأو القومية.
4- الببليوغرافيات التجارية.
5- الببليوغرافيات النقدية.

اأما النوع الثاين، فهو الببليوغرافيات املتخ�س�سة، ومنها:
1- الببليوغرافيات املو�سوعية.

2- ببليوغرافيا الأفراد.
3- الببليوغرافيا املحددة زمنيًّا.

4- ببليوغرافيا لفئات معينة من الإنتاج الفكري.
5- ببليوغرافيا الطبعات املتعددة لبع�ض الأعمال النوعية.

6- ببليوغرافيا مق�سمة بح�سب ال�سكل الأدبي.
7- ببليوغرافيا الببليوغرافيات.

وب���ه���ذا ن��ك��ون ق���د ق��دم��ن��ا ���س��رح��ًا م��ب�����س��ط��ًا وخم��ت�����س��رًا عن 
اإىل ما يريد من معلومات،  للو�سول  الباحث  الببليوغرافيات يفيد 
من  الكثري  اإىل  حتتاج  التي  وتفريعاتها  ت�سعباتها  يف  اخلو�ض  دون 
اأ�سا�سي  مفتاح   - – بحق  الببليوغرافيا  ولكن  والتف�سيل.  ال�سرح 
ثرواته  احلا�سر حل�سر  املعريف  عاملنا  عنه يف  ال�ستغناء  ل ميكن 

التي ل تن�سب.
يا�شمني دريد  - خدمات الباحثني

خمطوط ك�سف الظنون

خمطوط مفتاح ال�سعادة
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أعالم رحلوا

جمال الغيطانيعمار السنجري

در������ض ع���م���ار ال�����س��ن��ج��ري يف ج��ام��ع��ة 
الإجنليزية  اللغة  يف  وتخ�س�ض  الإم��ارات، 
اأدي��ب  وه��و  ا.  ج���دًّ بتقدير جيد  والإع����الم، 

وروائي ومرتجم وباحث يف الرتاث والتاريخ، ومن اأوائل املهتمني بجمع 
وتدوين الثقافة ال�سفاهية وال�سعبية يف دولة الإمارات. وهو اأول من اأجرى 
حوارًا ين�سر باللغة العربية مع مرافَقْي ودليَلْي الرحالة الربيطاين ولفرد 
ثي�سجر، املعروف با�سم )مبارك بن لندن(، البدويني ال�سجاعني: �سامل 
ابن كبينة، و�سامل بن عبي�سة، اللذين رافقاه يف رحالته التي عرب فيها 

�سحراء الربع اخلايل. وَن�َسَر هذا املقال يف كتابه )ذاكرة ال�سحراء(.
وهو اأول من اأجرى حوارا مع ال�سيخ مبخوت بن علي �سبعان امل�سيعي، 
توما�ض،  برترام  الربيطاين  الرحالة  دليل  �سبعان،  علي  ال�سيخ  جنل 
�سبق  وال��ذي   ،1931 �سنة  اخلايل  الربع  �سحراء  عبور  يف  الأول  الرائد 

ثي�سجر.
وامل�ست�سرقني  ال�ست�سراق  ح��ول  احل���وارات  م��ن  العديد  اأي�سًا  ول��ه 
وامل�ست�سرقات، وله العديد من الرتجمات الأدبية وال�سعرية املن�سورة يف 

ال�سحافة املحلية.
بالعني،  والتاريخ  للرتاث  زايد  اإعالميًّا يف مركز  م�ست�سارًا  وقد عمل 
وعمل  2001م،   -  1999 من  الفرتة  يف  الإم���ارات،  ت��راث  لنادي  التابع 

معهد  يف  والن�سر  املطبوعات  لق�سم  رئي�سًا 
ال�سارقة للرتاث.

ومن م�ؤلف�ته يف مكتبة �ملركز:
1 - البدو بعيون غربية.

2 - ذاكرة ال�سحراء.
3 - التاريخ ال�سفوي.

4 - �سعراء ورواة الإمارات.
5 - ديوان مَهريِّ بن �سعيد.

6 - ثقافات القبائل.
وله العديد من املقالت املن�سورة، منها :

�ساعر الوجن.  -
- ال�ساعر حممد بن نعمان.

- احلزميي �ساعر الأماكن والغزل العفيف.

- مدينة العني يف كتابات الرحالة الغربيني.
وله م�ؤلف�ت �أخرى، منه�:

�سعرية  جمموعة  الأمل،  اأيها  �سيئا  كن   -
2001م.

الأ�سري، رواية 2002م.  -
التاريخ ال�سفاهي يف دولة الإمارات.  -

اأرمينيا فردو�ض اآ�سيا املن�سي.  -
القبائل العربية خارج احلدود )يف طور   -

ال�سدور( .
 26 الثنني  ي��وم  تعاىل  اهلل  رحمه  ت��ويف 

اأكتوبر 2015.

البتدائية  اجلمالية  ومدر�شة  البتدائية، 
حيث   ،1959 �شنة  وال�شنائع  الفنون  مبدر�شة  التحق  ثم  والإعدادية. 
ر�شامًا  �شنة 1962. وعمل  ال�شرقي، وتخرج يف  ال�شجاد  در�س يف ت�شميم 
 ،1963 عام  منذ  الإنتاجي  للتعاون  العامة  امل�شرية  باملوؤ�ش�شة  لل�شجاد 
املنيا  مبحافظة  ال�شجاد  م�شانع  على  م�شرفًا  عمل  ثم   ،1965 عام  وحتى 
امل�شرية ل�شناع  التعاونية  للجمعية  حتى عام 1966. ثم عمل �شكرتريًا 
عام  ويف   .1969 فرباير  وحتى   1967 عام  منذ  اخلليلي،  خان  وفناين 
يف  ا  حربياًّ مرا�شاًل  عمل  حيث  اليوم"،  "اأخبار  دار  يف  للعمل  انتقل   1969
بق�شم  حمــررًا  وعمل   .1974 عام  وحتى   1969 عام  منذ  القـتال  جبهة 
التحقيقات ال�شحفية، ثم اأ�شبح رئي�شًا للق�شم الأدبي عام 1985، وكاتبًا 
لليوميات، وم�شت�شارًا ثقافيًا لدار اأخبار اليوم، وم�شرفًا على �شل�شلة )كتاب 
رئي�س  اأ�شبح   1992 اأكتوبر  ويف   .1990 وحتى   1987 عام  من  اليوم( 

حترير جريدة اأخبار الأدب الأ�شبوعية.
اأعماله الأدبية اإىل لغات عدة، منها: الفرن�سية،  ترجمت العديد من 
وكتب  والإيطالية.  والأملانية،  والهولندية،  والإجنليزية،  وال�سويدية، 
الكثريون من كبار الكتاب العرب والأجانب عن اأعماله، واأعدت العديد 

من الأطروحات اجلامعية عن اأعماله داخل وخارج الوطن العربي.
منها: جائزة  ودولية،  اأكرث من جائزة عربية  على  الغيطاين   ح�سل 
�سنة  العوي�ض  �سلطان  وجائزة   ،1980 �سنة  م�سر  يف  الت�سجيعية  الدولة 
1997، وو�سام ال�ستحقاق الفرن�سي، وجائزة الدولة التقديرية يف م�سر.

جاء يف قرار جلنة التحكيم اخلا�سة بجائزة �سلطان العوي�ض ما ياأتي: 
"متيزت اأعمال جمال الغيطاين الروائية والق�س�سية بتفاعلها الإيجابي 
اأ�سلوب  بلورة  الكاتب يف  العربية الرتاثية، وجناح  ال�سردية  الأ�سكال  مع 
ولغة ي�ستمدان اأهم مقوماتهما من ذلك التفاعل اخل�سب، فربز نتاجه 
واأعطى  نقدي،  بح�ض  وم�سحونًا  الأ�سالة  من  بطابع  حمماًل  ال�سردي 

ا �سواء على م�ستوى ال�سكل اأو الدللة". جتربته بعدًا خا�سًّ
منذ  عا�ض  �ساب  اأوراق  اأقدمها:  من  عنوانًا،   55 املركز  مكتبة  يف  له 
األف عام ، وهي جمموعة ق�س�سية، ن�سرت �سنة 1960، ورواية )الزيني 
الغربة(،  ليل  و)منت�سف  تلفزيوين،  م�سل�سل  اإىل  التي حتولت  بركات( 
و)جنيب حمفوظ .. يتذكر(، و)وقائع حارة الزعفراين(، ومما ن�سره يف 
الق�س�سية(، و)الأعمال  و )الأعمال  الروائية(،  الت�سعينيات )الأعمال 
الكاملة(، ومن اآخر ما ن�سر له: )جتليات م�سرية : جولت يف القاهرة 

القدمية : ق�سائد احلجر(، و)حكايات هائمة(.
تويف رحمه اهلل تعاىل يف 18 اأكتوبر 2015.

عابرون..  كلنا  عابر..  اأنت  عابر...  "اأنا 
ولكن.. من �شيرتك الأثر..."!

بهذه الكلمات بداأ ال�شنجري مقاًل ن�شر له يف 
(، وقد ترك عظيم الأثر! جملة )�َشربرْ

مايو   9 يف  الغيطاين  اأحــمــد  جمال  ولــد 
حمافظة  مراكز  اإحــدى  جهينة،  يف   ،1945
تعليمه  وتلقى  م�شر،  �شعيد  �شمن  �شوهاج، 
كتخدا  الرحمن  عبد  مدر�شة  يف  البتدائي 
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من حصاد المركز 2015
نعر�س يف نهاية العام ملخ�شا ملا قد يهم القارئ الكرمي من اأن�شطة املركز واإجنازاته خالل عام 2015، بهدف التعريف 
بها، والتعريف باملركز ور�شالته التي ي�شعى لتحقيقها. وحتى تكون فر�شة لفتح اآفاق تعاون مع اجلهات الثقافية التي ت�شعى 
اأو  اإىل الأهداف نف�شها، وحتى يتمكن الأفراد من حتقيق ال�شتفادة من الأن�شطة الالحقة من خالل احل�شور وامل�شاركة، 

الأن�شطة ال�شابقة من خالل الطالع عليها، حيث اإن الكثري منها م�شجل وم�شنف، ميكن لأي باحث الطالع على مادته.

اجلهات الر�شمية واخلا�شة والأفراد:
وخارج  داخل  والأفراد  اجلهات  من  العديد  مع  املركز  يتوا�سل 
اجلديدة  اجلهات  اإجمايل  وكان  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة 

لهذا العام 1229 جهة، ح�سب التف�سيل الآتي:

1229عدد اجلهات اجلديدة
319املوؤ�س�سات

910الأفراد
53العدد الإجمايل للدول

20الدول العربية
33الدول الأجنبية

املخطوطات:
حتتفظ خزانة املخطوطات باملركز باأكرث من 16 األف خمطوط 
اأ�سلي، وما يقرب من 400 األف من امل�سورات. وبلغ عدد املواد التي 
العمل على  مادة، كما جرى  العام )21189(  جرى فهر�ستها هذا 

اأر�سفة وربط )63265( مادة اإلكرتونيًّا ببياناتها.
وقد كان الوارد اإىل املركز من املخطوطات كالآتي:

الأوراقعدد املجلداتالوارد

63 جملدا = 86 املخطوطات الأ�سلية
9858 ورقةعنوانًا

6580795 63149 املخطوطات الرقمية
لقطة

املخطوطات الورقية 
2700 ورقة17 امل�سورة

اأعمال التزويد والفهر�شة:
والكتب  املطبوعات  من  مقتنياته  زيادة  على  املركز  يحر�ض 
والر�سائل اجلامعية والدوريات وغريها، عن طريق ال�سراء والإهداء 
والتبادل. ثم تعالج هذه املقتنيات فنيًّا، وتفهر�ض لت�سهيل الو�سول 
اإليها من خالل حقول الفهر�سة املعمول بها يف نظام املركز، وفيما 

يلي اأهم الأعمال املتعلقة بالكتب وفهر�ستها:

عدد العناوين 
عدد الن�سخ 15764امل�ستلمة

49228امل�ستلمة
عدد العناوين 

عدد الن�سخ 25895امل�سجلة
38353امل�سجلة

عدد العناوين التي 
عدد الن�سخ التي 12721اأهديت للمركز

26664اأهديت للمركز
عدد العناوين التي 

عدد الن�سخ التي 9326اأهداها املركز
37611اأهداها املركز

عدد العناوين 
15445املفهر�سة وامل�سنفة

عدد الن�سخ 
املفهر�سة 
وامل�سنفة

19252

عدد العناوين 
عدد الن�سخ 19183املدققة

24286املدققة
عدد الإ�سافات اإىل 

عدد ملفات 11614ملفات ال�ستناد
4035ال�ستناد املعدلة

من اأهم امل�شاريع:
مارك. نظام  من  الببليوغرايف  اجلزء  اإجناز  •	

 )www.maknaz.org( اإجناز املوقع الإلكرتوين للمكنز املو�سع •	
بالتعاون مع مكتبة �سومان العامة، واإدارة املكتبات العامة - دبي.

مقتنيات املركز من املطبوعات حتى نهاية 2015:

1329363عدد الن�سخ الكلي371157عدد العناوين الكلي

792755ن�سخ الكتب333924عناوين الكتب
عناوين الر�سائل 

ن�سخ الر�سائل 12160اجلامعية
35187اجلامعية

468884ن�سخ الدوريات7105عناوين الدوريات
عناوين الو�سائط 

ن�سخ الو�سائط 7764املتعددة
18191املتعددة

العناوين امل�سورة 
الن�سخ امل�سورة 46045من الكتب

81906من الكتب

العناوين امل�سورة 
الن�سخ امل�سورة 12045من الر�سائل

20910من الر�سائل

ملحوظة: يق�سد بالن�سخ عدد املجلدات اأو الأجزاء اأو الأعداد للعنوان الواحد.
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عمليات اجلرد والتدقيق:
واأدباء  علماء  اإىل  تعود  مكتبة خا�سة   90 من  اأكرث  املركز  ي�سم 
على  كل  عليها  واحلفاظ  مكتباتهم  باقتناء  املركز  قام  ومفكرين، 
حدة اإكراما لأ�سحابها. وجتري على هذه املكتبات اأعمال كثرية من 
املركز خالل عام  ونقل وغري ذلك. وقد قام  وتدقيق وجرد  اإعارة 

2015 بتدقيق وجرد36162 عنوانًا من 14 مكتبة خا�سة.
الت�شوير الرقمي:

اأن�ساأ املركز معمال رقميا متميزًا، يقوم بتحويل املواد اإىل �سيغة 
امليكروفيلم  فيحول  وال�ستخدام،  والنقل  احلفظ  لت�سهيل  رقمية 
�سيغ  اإىل  والكا�سيت  الفيديو  واأ�سرطة  وال�سور  واخلرائط  والكتب 

رقمية. فكان من اإجنازاته خالل العام 2015 ما يلي:

عدد الكتب اأو نوع املادة
عدد اللقطاتال�سجالت

10417956ت�سوير الوثائق
55106688ت�سوير ميكروفيلم
37787825ت�سوير املخطوطات

57981352113ت�سوير الكتب
119209�سور فوتوغرافية

339953ت�سوير ر�سائل جامعية
15111546مواد خا�سة عالية الدقة

66371586290املجموع
مكتبة الثقافة الوطنية:

اأ�سيف اإىل مكتبة الثقافة الوطنية 639 عنوانا ، منها 723 ن�سخة، 
لي�سبح عدد العناوين فيها 10962 عنوانا.

عدد طلبات الت�سوير للباحثني 142 طلبًا.
اأهم امل�ساريع اجلديدة التي اأطلقت يف عام 2015 :

نظام املاجد ملجلة )اأخبار دبي(. م�سروع  •	
والأمريكية. الربيطانية  الوثائق  م�سروع  •	

مكتبة الغو�ض واللوؤلوؤ. •	
عمليات الرتميم واحلفظ:

418085عدد الأوراق املرممة من املطبوعات
102874عدد الأوراق املرممة من املخطوطات

32233عدد الكتب املجلدة من املطبوعات
424عدد الكتب املجلدة من املخطوطات

خدمات الباحثني:
يقوم املركز بخدمة الباحثني من خالل احل�سور ال�سخ�سي، اأو 
تف�سيل  يلي  وفيما  الإلكرتوين.  الربيد  عرب  اأو  الهاتفي،  الت�سال 

اخلدمات املقدمة للباحثني خالل العام:

3220عدد رواد املكتبة
8080عدد الكتب املطلوبة للمطالعة 

1340عدد املخطوطات املطلوبة للمطالعة
1226عدد الدوريات املطلوبة للمطالعة

2196عدد الكتب امل�سورة للباحثني
1047عدد املخطوطات امل�سورة للباحثني 

2995عدد الر�سائل الإلكرتونية التي جرى الرد عليها
3884عدد ال�ستف�سارات الهاتفية التي جرى الرد عليها

الإ�شدارات اجلديدة:
اإ�سدارًا يف  اإىل 116  اإ�سدارات املركز حتى نهاية 2015  و�سلت 

خمتلف املو�سوعات والفنون، وكان اآخرها:
العقد املنظوم يف ذكر اأفا�سل الروم. •	

من الوعي النظري اإىل التاأ�سي�ض العملي. الإلهية  ال�سن  علم  •	
الآية والآيتني.  اإعجاز  يف  النريين  �سنا  •	

كما و�سلت جملة )اآفاق الثقافة والرتاث( اإىل العدد 92، وو�سلت 
جملة )اأخبار املركز( اإىل العدد 66.

التفاقيات:
وقع املركز خالل عام 2015 اتفاقية واحدة مع مكتبة خالد �سابر 

اخلا�سة من الهند.
التكرميات واجلوائز:

�أوًل: �لتكرمي�ت و�جل��ئز �لتي ح�سل عليه� �سع�دة جمعة �مل�جد:
1- جائزة خليفة الرتبوية، 2015/04/02.

2- جائزة خليفة العتبارية ، 2015/04/14.
3- تكرمي �سحيفة الإمارات اليوم، 2015/09/16.

4- جائزة اأوائل الإمارات، اأول مركز ترميم اإماراتي عاملي لرتميم 
املخطوطات، 2015/11/15.

جمال  يف  للتميز  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  جائزة   -5
الأعمال اخلريية، 2015/12/07.

بجائزة  الفائزين  الأفراد  فئة  الجتماعية،  الإمارات  جائزة   -6
الإمارات للعمل الجتماعي من الدرجة الأوىل، 2015/12/23.
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ث�ني�ً: مركز جمعة �مل�جد:
1- ت��ك��رمي م���ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���س��الح��ي��ة يف دب���ي، 

.2015/06/10
جامعة  يف  الآ�سيوية  والدرا�سات  ال��رتاث  بحوث  مركز  تكرمي   -2

الزقازيق مب�سر، 2015/06/17.
3- تكرمي نادي �سباط �سرطة دبي،2015/07/13.

 ، الطفل  ملدينة  الداعمني  ال�ساد�ض  املتعاملني  ملتقى  تكرمي   -4
.2015/10/13

الدورات وور�س العمل:

املكانالتاريخالن�ساطالرقم

املركز2015/02/01دورة علم املكتبات واملعلومات1

دورة ترميم املخطوطات 2
املركز2015/03/01احلادية ع�سرة

ور�سة عمل الو�سف الأر�سيفي 3
املركز2015/03/15للوثائق

املركز2015/03/28دورة حتقيق املخطوطات4

دورة الأر�سفة الإلكرتونية 5
2015/04/01للمدار�ض الأهلية اخلريية بدبي

املدار�ض 
الأهلية 
اخلريية 

بدبي

2015/04/12دورة علم املكتبات واملعلومات6

املوؤ�س�سات 
العقابية 

والإ�سالحية 
بدبي

ور�سة عمل �سناعة املاركة 7
املركز2015/05/02ال�سخ�سية

دورة الأر�سفة الإلكرتونية 8
املركز2015/05/25الذكية الثالثة

دورة اإ�سرتاتيجيات حتقيق 9
املركز2015/07/25الأهداف

املركز2015/08/05دورة اإدارة التغيري والأزمات 10

املركز2015/08/18دورة يف الت�سوير الرقمي11

مركز م�سايف 2015/10/19ور�سة عمل ترميم الكتب12
بالفجرية

املحا�شرات:

املكانالتاريختقدميعنوان املحا�سرةالرقم

1

انتقال العلوم 
الطبية العربية  

اإىل اأوربا 
وتاأثريها على 

اجلامعات 
الغربية

د. في�سل 
املركز2015/04/25الدب�سي

مدار�ض 2015/04/16�سيخة املطرييالرتاث الوطني 2
الأق�سى

3

حما�سرة عن 
اأهمية العلوم 

واملعارف و�سناعة 
التاأليف والكتاب

د. عزالدين بن 
2015/04/23زغيبة

دائرة 
ال�سوؤون 

الإ�سالمية 
والعمل 
اخلريي 

بدبي

)وما اأدراك ما 4
ليلة القدر(

د. عمر عبد 
املركز2015/07/04الكايف

موا�سم 5
الطاعات

د. عمر عبد 
املركز2015/09/19الكايف

كيف تكتب 6
2015/10/20�سيخة املطرييق�سيدة ؟

مدر�سة 
اجلاحظ 

بدبي

اآليات كتاب 7
2015/05/28عائ�سة بالقيزيالق�سة الق�سرية 

مدر�سة 
الو�سل 

الإعدادية 
بدبي

8
جهود جمعة 

املاجد يف تعليم 
الأطفال

2015/12/13�سيخة املطريي
قرية 

املعرفة 
بدبي

2015/12/16�سامي كراجةاملخطوط 9

كلية 
الدرا�سات 
الإ�سالمية 
والعربية 

بدبي



املعار�س:
املكانالتاريخعنوان املعر�ضالرقم

1
معر�ض مهرجان 

كويت ال�سالم 
واإمارات الوفاء

قرية ال�سندغة الرتاثية2015/01/16

معر�ض ملتقى اللغة 2
اأم القيوين2015/02/17العربية

معر�ض اأ�سبوع 3
مدينة الطفل بدبي2015/02/08العلوم

معر�ض توعية 4
اإك�سبو ال�سارقة2015/03/09للخدمة املجتمعية

معر�ض الكتاب 5
حماكم دبي2015/03/23القانوين

معر�ض يوم زايد 6
حماكم دبي2015/07/06للعمل الإن�ساين

معر�ض بكني 7
بكني2015/08/26الدويل للكتاب

8
معر�ض اإذاعة 

ال�سارقة... اأكرث 
من اأربعني عاما

اإذاعة ال�سارقة2015/09/14

معر�ض يوم الوثيقة 9
بلدية دبي2015/10/13العربية

معر�ض فرانكفورت 10
فرانكفورت2015/10/13الدويل للكتاب

معر�ض الكتاب 11
2015/10/19القانوين ال�ساد�ض

معهد التدريب 
والدرا�سات الق�سائية 

بال�سارقة

معر�ض خمطوطات 12
متحف ال�سارقة العلمي2015/10/22الفلك

معر�ض ال�سارقة 13
اإك�سبو ال�سارقة2015/11/04الدويل للكتاب

معر�ض 14
ندوة الثقافة والعلوم 2015/12/21املخطوطات الأدبية

بدبي

الندوات:

املكانالتاريخعنوان الندوةالرقم

ندوة التوثيق 1
مركز اخلليج للدرا�سات 2015/01/17الإلكرتوين

بال�سارقة

2
 ندوة الثقافة 

ال�سفهية لدولة 
الإمارات 

معهد ال�سارقة للرتاث2015/11/24

موؤمترات:
املكانالتاريخعنوان املوؤمترالرقم

املوؤمتر العاملي 1
باماكو - مايل2015/01/28ملخطوطات مايل

2
املوؤمتر الدويل 
الثاين لتعليم 

العربية
اجلامعة الأردنية - عّمان 2015/04/21

3
موؤمتر اللغة العربية 

الرابع - �ساحبة 
اجلاللة

دبي2015/05/06

موؤمتر الريادة 4
دبي2015/10/05والتميز والبتكار

الزيارات: 
زار املركَز بهدف التعرف على اأق�سامه واأن�سطته خالل عام2015 
اأكرثحُ من 800 �سخ�ض، من 44 دولة، منها 16 دولة عربية، و28 دولة 

اأجنبية. �سم 53 وفدا، بخالف الزيارات الفردية.
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