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مؤتمر مالي
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روزنامه !

عام م�ضى، دونت فيه حياتنا اأ�ضياء كثرية ، واكتمل البهاء يف ذلك 
العام مبا حولنا من فعاليات واأن�ضطة ثقافية متنوعة ما بني املحا�ضرة 
وما  فينا؟  تغري  الذي  فما  ذلك؛  وغري  واملعر�ش  والأم�ضية  والور�ضة 
الذي اأ�ضيف اإلينا؟ وماذا اأ�ضفنا نحن؟ وِمن هنا يجب التوقف طوياًل 
عند نوعية الفعاليات التي نقيمها اأو نح�ضرها، فاإن كنا من املن�ضقني 
اأجوبتها  تكون  اأن  ويجب  كثرية،  اأ�ضئلة  اأنف�ضنا  ن�ضاأل  اأن  فعلينا  لها، 
اعتدنا  والتي  ا،  العادية جدًّ العبارات  وبعيدة عن  وحقيقية،  واقعية، 

قولها. 
واأين  تقام؟  وملن  الفعالية؟  هذه  اخرتنا  ملاذا   : الأ�ضئلة  تلك  ومن 
على  نحكم  وكيف  التوقيت؟  هذا  يف  وملاذا  يقدمها؟  ومن  تقام؟ 
جناحها؟ وهذه الأ�ضئلة وغريها ن�ضاألها لأن بع�ش الأن�ضطة تقام من 
باب اأننا ملزمون ب�ضد فراغ هذا التاريخ اأو ذاك ب�ضيء ما، اأو من اأجل 
اأمام  الثقايف  دورنا  يعزز  مما  بالأن�ضطة  مليء  جدولنا  اأن  ن�ضعر  اأن 

اجلمهور. 
ترفيه  هو  اأحيانًا  به  نقوم  ما  اأن  الإماراتيني  املثقفني  اأحد  يذكر 
تغيري  اإىل  لن�ضل  ذلك  من  اأعمق  التفكري  علينا  ويجب  للمثقف، 
العبارة  ت�ضتوقفنا هذه  لديه. وكثريًا ما  الوعي  وزيادة  ال�ضعب  ثقافة 
ونحن نعد لفعالياتنا، فنحاول جاهدين اأن نثقف الفكر وال�ضلوك يف 

جمتمعنا. 
خمتلفة  اأخرى  وبروح  خمتلفة،  ب�ضورة  يخرج  اأن  لالإن�ضان  نريد 
ما  وهو  ح�ضوره،  بعد  تغري  اأنه  ي�ضعر  اأن  نريد  بها،  جاء  التي  غري 
منت�ضني  احل�ضور  يخرج  اإذ  الأدبية؛  اللقاءات  بع�ش  يف  ا  حقًّ يحدث 
حاملني خمتلفني، ل ي�ضبهون اأحدًا يف اأََلِقهم؛ لأن ما �ضعروا به متعلق 
الفكر  ولم�ش  حولها،  اأو  داخلها  حدث  ما  ب�ضيء  متعلق  باأرواحهم، 
عن  يبحثون  وهم  احل�ضور  يخرج  حني  هكذا  معًا.  واحلياة  والعقل 
اأنَك  حينئذ  فتدرك  �ضمعوه،  ما  لديهم  اأحدثها  التي  لالأ�ضئلة  اأجوبة 
غريَت، واأنك اأ�ضفَت، واأنَك قدمَت ما يليق بالثقافة والعلم واحلياة. 

ويف هذا العام اجلديد القادم نحتاج اأن جنل�ش معًا لنعرف ماذا 
... حتى نكون على من�ضة  نريد، وملن، ومتى  نريد، وكيف نقدم ما 

ثقافية كبرية واحدة، ونحلم معًا بواقع ثقايف اأجمل!

�شيخة املطريي

زيارة القنصل األمريكي

info@almajidcenter.org :الربيد الإلكرتوين
www.almajidcenter.org :املوقع

@almajidcenter



مخطوطات مالي

رئي�س  املاجد  جمعة  �شعادة  مايل،  جمهورية  رئي�س  كيتا،  بكار  بو  اإبراهيم  الرئي�س  فخامة  ا�شتقبل 
مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 3 دي�شمرب 2016، يف مقر �شفارة مايل يف اأبوظبي، وذلك 

مبنا�شبة افتتاح ال�شفارة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

2

رئيس جمهورية مالي يستقبل جمعة الماجد في مقر 
السفارة الجديد في أبو ظبي

جاء هذا اللقاء بناء على دعوة خا�ضة وجهها الرئي�ش املايل ل�ضعادة 
احلفظ  ق�ضم  رئي�ش  داغ�ضتاين،  ب�ضام  الدكتور  ورافقه  املاجد،  جمعة 
واملعاجلة والرتميم باملركز، وح�ضر اللقاء �ضعادة �ضفري جمهورية مايل 
يف الدولة ال�ضيد بوكاري �ضيدبي، و�ضعادة وزيرة الثقافة يف مايل اإجناي 

رحمة اهلل ديالو، وال�ضيد عبد القادر حيدرة، رئي�ش منظمة �ضافاما.
خ�ضو�ضًا  امل�ضرتكة،  الق�ضايا  من  العديد  بحث  جرى  اللقاء  وخالل 
الق�ضايا املتعلقة بحفظ الرتاث املخطوط يف جمهورية مايل، حيث اأ�ضاد 
فخامة الرئي�ش املايل باجلهود التي قدمها معايل جمعة املاجد على مدار 
20 عامًا من اأجل حفظ ومعاجلة وترميم املخطوطات يف مايل، كما عرب 
عن عميق امتنانه وتقديره ملا قام به معايل جمعة املاجد عندما �ضاهم يف 
اإنقاذ مئات الآلف من املخطوطات التي ُنقلت من متبكتو اإىل العا�ضمة 

باماكو وذلك خالل الأحداث التي وقعت يف مايل قبل عدة �ضنوات.
وقد �ضكر معايل جمعة املاجد لفخامة الرئي�ش هذا التقدير، وقدم له 
هدية تذكارية عبارة عن ن�ضخة قيمة من كتاب رباعيات عمر اخليام، 

ووجه له دعوة لزيارة املركز يف دبي. 
ويف نهاية اللقاء ودع فخامة الرئي�ش املايل �ضعادة جمعة املاجد، ووجه 

له دعوة لزيارته يف جمهورية مايل.

مدينة متبكتو
الإ�ضالمية يف  العوا�ضم  اأهم  ُبْكُتو مدينة يف مايل، من  مُتْ اأو  تينبكتو 
وهي  الرمال،  على  املرتبعة  ال�ضحراء  بجوهرة  تلقب  اإفريقيا،  غرب 
اإفريقيا، اأجنبت العديد من الفقهاء  اإفريقيا وغرب  البوابة بني �ضمال 
ع�ضر  الثالث  القرن  منذ  الثقافية  احلركة  فيها  وازدهرت  والعلماء، 
ي�ضمى م�ضجد  اأو كما  اأ�ضهر معاملها  الكبري من  امل�ضجد  ويعد  امليالدي. 
هذا  بناء  �ضمم  الذي  اأن  العجيب  ومن   ،)Djinguereber(جنِجريرب
�ضنة  غرناطة  يف  املولود  ال�ضاحلي  اإبراهيم  اإ�ضحاق  اأبو  هو  امل�ضجد 
1290م. وقد تعرف اإىل اإمرباطور مايل مان�ضي مو�ضى خالل رحلته اإىل 
احلج، فعر�ش عليه مرافقته اإىل مايل وال�ضودان الغربي، فرافقه وعا�ش 

يف متبكتو اإىل اأن تويف بها �ضنة 747 هـ. 
وقد �ضكل بناء امل�ضجد النواة الأوىل ل�ضرح علمي �ضار مع مرور الأيام 
مركزًا للعلم، وهو اأحد اأقدم مدار�ش التعليم مباىل. واأدرج على قائمة 
اأحد امل�ضاجد التي  لليون�ضكو يف عام 1988. وهو  مواقع الرتاث العاملي 
لت فيما م�ضى جامعة متبكتو، التي مل تكن جامعة باملعنى احلديث  �ضكَّ

للجامعات، ولكنها كانت تقدم التعليم لع�ضرات الآلف من الطلبة.

رئي�ش جمهورية مايل ي�ضتقبل جمعة املاجد

مركز جمعة املاجد من اأوائل املراكز التي 
تنبهت اإىل اأهمية املحافظة على خمطوطات 

مدينة متبكتو التاريخية

 �شورة امل�شجد الكبري يف متبكتو كما وردت يف كتاب 
)TEMBUCTOO THE MYSTERIOS( متبكتو الغام�شة، من 
تاأليف الفرن�شي فيلك�س دوبوي�س، وترجمته اإىل الإجنليزية 

ديانا وايت. ن�شر يف نيويورك �شنة 1896م.
وي�شم 153 من ال�شور والر�شومات، بالإ�شافة اإىل 11 خريطة.



مؤتمر مالي

غرب  خمطوطات  وتقييم  حلفظ  الإقليمي  املوؤمتر  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �شارك 
اإفريقيا، الذي اأقيم يف باماكو عا�شمة جمهورية مايل، يف الفرتة من 15 – 16 دي�شمرب 2016، ودعت 
اإفريقيا من  املوؤمتر ممثلون عن دول غرب  العاملية. وح�شر  �شافاما وموؤ�ش�شة فورد  اإليه كل من منظمة 
على  املوؤ�ش�شات  ومن  وغامبيا.  والكامريون  وموريتانيا  وال�شنغال  ونيجرييا  والنيجر  مايل  جمهوريات: 
م�شتوى اخلرباء كان احل�شور ممثاًل يف  مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، من دولة الإمارات العربية 
جامعة  من  متبكتو(،  خمطوطات  حماية  )م�شروع  للمخطوطات  الثقافية  الدرا�شات  ومركز  املتحدة، 

هامبورغ باأملانيا، واملركز الوطني للبحث العلمي يف فرن�شا.
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المؤتمر اإلقليمي لحفظ وتقييم مخطوطات غرب إفريقيا

اإجناي رحمة  ال�ضيدة  الثقافة يف جمهورية مايل  وزيرة  املوؤمتر  افتتح 
اهلل ، ورحبت بامل�ضاركني يف املوؤمتر، واأعربت عن اأملها الكبري يف التو�ضل 
جلمهورية  التاريخي  الإرث  على  احلفاظ  يف  ت�ضاهم  ناجحة  حلول  اإىل 
لتحقيق  الداعمة  باملجتمعني واجلهات  الكبرية  ثقتها  مايل، وعربت عن 
هذا الهدف. ويف كلمة الدكتور عبد القادر حيدرة، رئي�ش منظمة �ضافاما 
عرب عن �ضكره لكل امل�ضاهمني يف حفظ خمطوطات مايل، وخ�ش بالذكر 
وترميم  حفظ  اأجل  من  به  قام  الذي  الكبري  للدور  املاجد  جمعة  ال�ضيد 

وت�ضوير خمطوطات متبكتو. 
وقد مثل املركز يف املوؤمتر الدكتور ب�ضام داغ�ضتاين، رئي�ش ق�ضم احلفظ 
الأوىل  الورقة  تناول يف  بورقتي عمل،  �ضارك  الذي  والرتميم،  واملعاجلة 
اأعمال احلفظ واملعاجلة والرتميم التي يقوم بها املركز، وتناول يف الورقة 
والتي  متبكتو،  خمطوطات  حفظ  يف  املاجد  جمعة  مركز  اأعمال  الثانية 

بداأت منذ عام 1997 ، ومازالت م�ضتمرة اإىل اليوم. و�ضملت تلك الأعمال 
بناء مركز متكامل للرتميم والت�ضوير واملعاجلة والتجليد واحلفظ، وهو 
جمهز باأحدث الأجهزة واملعدات، بالإ�ضافة اإىل الدورات التدريبية التي 
الدولية  امل�ضاريع  يف  وم�ضاركته  املجال،  هذا  يف  للعاملني  املركز  ينظمها 
وم�ضاريع  اللوك�ضمبورغ،  دولة  م�ضروع  مثل  ودول  موؤ�ض�ضات  رعتها  التي 
ه املركز من قوائم ببليوغرافية لهذه املخطوطات  موؤ�ض�ضة فورد، ثم ما ُيِعدُّ

ون�ضرها.
املخطوطات  حفظ  م�ضاريع  املوؤمتر  خالل  امل�ضاركون  عر�ش  وقد 
العلمية  اخلربات  نق�ش  مثل  يواجهونها  التي  وال�ضعوبات  بالدهم  يف 
واملهنية، وتعذر احل�ضول على التمويل الالزم لتنفيذ هذه امل�ضاريع. واأنهى 
املوؤمتر اأعماله بالت�ضديد على توحيد جهود دول غرب اإفريقيا والعمل معا 
على م�ضاريع م�ضرتكة وال�ضتفادة من خربات املوؤ�ض�ضات واملراكز العاملية 

من اأجل احلفاظ على الرتاث واملخطوطات التاريخية فيها.

داغ�ضتاين اأثناء املوؤمتر

 )SAVAMA-DCI( منظمة �شافاما
هي منظمة غري حكومية وغري ربحية حلماية 
املخطوطات والدفاع عن الثقافة الإ�شالمية، 

اأ�ش�شها الدكتور عبد القادر حيدرة، لرقمنة اأكرث 
من 400 األف من الوثائق واملخطوطات التاريخية 

املوجودة يف جمهورية مايل.

موؤ�ش�شة فورد
قام اإد�شل فورد باإن�شاء موؤ�ش�شة فورد عام 

1936م، ومقرها نيويورك. وتقدم املوؤ�ش�شة 
منًحا مالية للتمكني القت�شادي والتعليم 
وحقوق الإن�شان، والدميقراطية، والفنون 

الإبداعية، والتنمية يف العامل الثالث.

داغ�ضتاين يتحدث عن اأكرب معمل رقمي يف غرب اإفريقيا
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ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 16 نوفمرب2016، القن�شل 
العام للوليات املتحدة الأمريكية يف دبي بول مالك.

جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  معايل  ا�شتقبل 
 ،2016 نوفمرب   21 الثنني  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد 
معايل الدكتور اإميانويل ماليا، وزير التناف�شية والرقمية 
والقت�شاد واخلدمات يف جمهورية مالطا، يرافقه كينيث 

فاروغيا، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مالطا املالية.

خالل زيارته لمركز جمعة الماجد
القنصل األمريكي يشيد بجهود جمعة الماجد في حفظ التراث اإلنساني

جمعة الماجد يستقبل وزير التنافسية في مالطا

القت�ضادية  الق�ضايا  مــن  العديد  ال�ضيف  مــع  املــاجــد  جمعة  ناق�ش 
والثقافية ذات الهتمام امل�ضرتك، كما رافقه يف جولة مو�ضعة اإىل اأق�ضام 
املركز، بداأت من ق�ضم املكتبات اخلا�ضة، حيث �ضاهد ال�ضيف جمموعة من 
نوادر الكتب الفار�ضية مثل ال�ضاهنامه ورباعيات اخليام و�ضور من لوحات 
املطالعة،  ال�ضيف قاعة  وزار  العاملي حممود فر�ضجيان.  الت�ضكيلي  الفنان 
واطلع على �ضور لأقدم الكتب املطبوعة من مقتنيات املركز، والتي تعود اإىل 
�ضنة 1586 و�ضنة 1593. وتوقف مطوًل يف ق�ضم الثقافة الوطنية ليطلع على 

وقد جرى بحث العديد من الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك خ�ضو�ضًا 
ما يتعلق بالعالقات التجارية والقت�ضادية بني دولة الإمارات وجمهورية 

مالطا.
اأق�ضام  اإىل  جولة  يف  الوفد  املاجد  جمعة  رافــق  الجتماع  هــذا  وبعد 
على  الــوزيــر  اطلع  حيث  اخلــا�ــضــة،  املكتبات  ق�ضم  مــن  بـــداأت  املــركــز، 
جمموعة الكتب الفار�ضية التي تربو على 14 األف كتاب، واطلع على املكتبة 
احلجرية، وتوقف عند خريطة قدمية لبالد ال�ضام بالفرن�ضية تعود ل�ضنة 
املاجد  جمعة  معايل  �ضرح  وقد  الرقمي،  املعمل  الوفد  زار  كما  1945م، 
حتويل  يف  به  يقوم  الــذي  ال�ضخم  والعمل  اإن�ضائه،  من  الهدف  لل�ضيف 

الكتب الورقية اإىل اأوعية رقمية حماية لها وت�ضهياًل لإي�ضالها للباحثني.
يقوم  ما  على  و�ضكره  ا،  تذكاريًّ درعًا  املاجد  جلمعة  الوفد  اأهدى  وقد 

العي�ش،  وب�ضاطة  الحتاد  قبل  احلياة  تو�ضح طبيعة  للمنطقة  �ضور قدمية 
قدم  كما  ال�ضابق.  يف  الإمــارات  عن  تتحدث  التي  الوثائق  اإىل  بالإ�ضافة 
التي  املغا�ضات  وخريطة  الغو�ش  حياة  عن  مف�ضاًل  �ضرحًا  املاجد  جمعة 
كان ي�ضتخدمها النوخذة يف رحلة �ضيد اللوؤلوؤ. واطلع على اأحدث املعدات 
اخلا�ضة باملعمل الرقمي حيث يجري حفظ الكتب واملخطوطات والأوعية 

الثقافية بطريقة رقمية ت�ضهل ا�ضرتجاعها.
ويف ختام الزيارة اأهدى �ضعادة جمعة املاجد للقن�ضل ن�ضخة من كتاب 

ربــاعــيــات عمر اخلــيــام، وقــد عرب 
املاجد  جلمعة  �ضكره  عن  القن�ضل 
وجهوده الكبرية يف حماية الرتاث، 
ــــدى اإعــجــابــه مبــا �ــضــاهــده من  واأب
وفنية  ــة  ــي واأدب تاريخية  مقتنيات 
حمفوظة لالإن�ضانية من اأجل تعليم 
وتثقيف الأجيال التي �ضوف ت�ضاهم 
يف حتقيق التفاهم امل�ضرتك. وقال: 
ي�ضتحق  املاجد  جمعة  �ضعادة  "اإن 
الثناء الكبري على روؤيته وم�ضاهماته 
والعامل  والتعليم،  املعرفة  ن�ضر  يف 
اخلطوة  هــذه  مــن  ا�ضتفاد  قــد  كله 

التي قام بها �ضعادته".

ن�ضخة  للوزير  املاجد  اأهدى جمعة  وبــدوره  والــرتاث.  للعلم  به من خدمة 
مرتجمة اإىل الإجنليزية من كتاب رباعيات عمر اخليام، واأهداه �ضورة 

قدمية لدبي تعود اإىل �ضنة 1940م.
للثقافة والرتاث كان قد  املاجد  اأن مركز جمعة  بالذكر  ومن اجلدير 
قام بزيارة اإىل مالطا يف العام املا�ضي من اأجل الطالع على الأر�ضيف 
التاريخي للجزيرة، وبحث �ضبل التعاون، وتقدمي الدعم وامل�ضاعدة حلفظ 

الوثائق التاريخية والكنوز التي يحتوي عليها الأر�ضيف.

القن�ضل يطلع على �ضور احلياة الجتماعية يف الإمارات قدميًا

زيارة وزير التناف�ضية من جمهورية مالطا

كلمة القن�ضل يف دفرت الزوار
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وفود دولية

ا�شتقبل ال�شيد جمعة املاجد يف مكتبه يف دبي وفدًا من 
النادي العربي ال�شعودي يوم الأربعاء 26 اأكتوبر 2016، 

برئا�شة الأ�شتاذ عبد العزيز الدرع، رئي�س النادي.

وفد النادي العربي السعودي

تاأتي هذه الزيارة �ضمن جمموعة من الزيارات قام بها الوفد من 
ال�ضخ�ضيات  من  جمموعة  اإىل  الدعوات  وتوجيه  ال�ضتعدادات  اأجل 

واملوؤ�ض�ضات للم�ضاركة يف منتدى اأندية الظل الذي �ضيقام حتت �ضعار 
)اأندية الظل بني الواقع واملاأمول(، مبحافظة عنيزة يف اململكة العربية 
ال�ضعودية، و�ضتنطلق اأعمال املنتدى يف ال�ضابع ع�ضر من يناير 2017، 
وبالتعاون مع مركز اجلودة  بعنيزة،  العربي  النادي  ي�ضت�ضيف  حيث 
وجه  وقد  املنتدى،  اأعمال  دبي،  يف  وال�ضت�ضارات  للتدريب  ال�ضاملة 
الوفد لل�ضيد جمعة املاجد دعوة ليكون �ضيف �ضرف املنتدى الر�ضمي.

�ضعادته  عن  املاجد  جمعة  ال�ضيد  عرب  بالوفد  اجتماعه  وخــالل 
هذه  "اإن  وقال:  عنيزة،  مبحافظة  الظل  اأندية  دعم  منتدى  بتنظيم 
باأن�ضطتها  والرتــقــاء  الأندية  هذه  تطوير  �ضبيل  يف  متقدمة  خطوة 
الريا�ضية والجتماعية والتدريبية على نطاق منطقة اخلليج العربي".

ويف ختام الزيارة �ضكر الوفد لل�ضيد جمعة املاجد دعمه وجهوده، 
وقدم له درعًا تذكاريًّا من النادي العربي ال�ضعودي.

زيارة الوفد ملعر�ش م�ضرية العطاء

الأعمال  رجَل   ،2016 نوفمرب   16 الأربعاء  يوم  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  �شعادة  ا�شتقبل 
هيئة  ع�شو  اجلريان،  خالد  الدكتور  يرافقه  ال�شعودية،  العربية  باململكة  الأح�شاء  مدينة  من  املو�شى،  العزيز  عبد  الوجيه 
التدري�س بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران، ونائب رئي�س نادي الأح�شاء الأدبي، والأ�شتاذ خالد الدو�شري، مدير 

العالقات العامة ل�شحيفة الأح�شاء نيوز الإخبارية.

عبد العزيز الموسى يزور المركز

الثقافية،  الق�ضايا  من  العديد  معه  وبحث  بال�ضيف،  املاجد  جمعة  رحب 
يدركون  ل  ورثــة  اإىل  ــوؤول  ت التي  اخلا�ضة  واملكتبات  املخطوطات  وخ�ضو�ضًا 

اأهميتها وقيمتها، فال تاأخذ حقها من العناية والهتمام، فتتعر�ش لل�ضياع.
وحتدث جمعة املاجد عن اأهمية الكتاب، واأنه لي�ش ملكًا لأحد بعينه، واإمنا هو 
ملك للب�ضرية، كما ذكر دعم �ضيوخ الإمارات له عندما بداأ يف تاأ�ضي�ش املركز، 
وعلى راأ�ضهم ال�ضيخ زايد، طيب اهلل ثراه، واأبان عن اهتمامه مبكتبات العلماء 
التي يقتنيها املركز من اأجل املحافظة عليها واإتاحتها للباحثني، وقد زادت عن 

مائة مكتبة حتى الآن.
العزيز  عبد  وال�ضيخ  املركز  بني  امل�ضتقبلي  التعاون  اأوجــه  بحث  جرى  وقد 
املو�ضى من اأجل اإقامة مركز يهتم باملخطوطات وترميمها ورقمنتها يف الأح�ضاء.

املكتبات  ق�ضم  بدءًا من  املركز  اأق�ضام  املرافق يف  والوفد  املو�ضى  وقد جتول 
اخلا�ضة، واطلع على حجم العمل يف املعمل الرقمي، وزار ق�ضم املعاجلة الفنية 
والعلب  احلفظ  طريقة  على  فيها  اطلع  التي  املخطوطات  وخزانة  والفهر�ضة، 
اخلا�ضة التي ي�ضتخدمها املركز، وزار قاعة املطالعة وخدمات الباحثني، واطلع 

على اإ�ضدارات املركز، وختمت اجلولة بزيارة ق�ضم الثقافة الوطنية.
"اإن هذا  اأبدى املو�ضى اإعجابه باملركز واخلدمات التي يقدمها فقال:   وقد 

العمل يحتاج اإىل جمهود كبري ويحتاج اإىل جهود دولة لتحقيقه".
ويف ختام الزيارة �ضكر ال�ضيخ عبد العزيز املو�ضى لل�ضيد جمعة املاجد جهده 
جمعة  ال�ضيد  �ضكر  كما  والإ�ضالمي،  العربي  بالرتاث  الهتمام  على  وحر�ضه 

املاجد له زيارته، وجرى تبادل الهدايا بينهما.
من  عـــددًا  يقتني  املو�ضى  العزيز  عبد  ال�ضيخ  اأن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
املخطوطات وامل�ضاحف النادرة، منها م�ضحف ال�ضلطان �ضليم العثماين، وعدد 

من الوثائق املتنوعة، ولديه متحف يعد من اأندر املتاحف يف الأح�ضاء. 

املو�ضى خالل لقائه بجمعة املاجد



وفود رسمية

)EWS-WWF( وفد جمعية اإلمارات للحياة الفطرية

وفد طالبات الجامعة القاسمية

مدير التطوير في الجامعة األمريكية بالقاهرة تزور المركز

زار املركز يوم اخلمي�س 20 اأكتوبر 2016 وفد من جمعية الإمارات للحياة الفطرية برئا�شة املدير العام للجمعية 
ال�شيدة اآيدا تيلي�س، وال�شيدة �شيمون لورن�س، وال�شيدة ب�شنت حممد �شليم.

زار املركز يوم الأربعاء 7 دي�شمرب 2016 وفد من طالبات اجلامعة القا�شمية من كلية ال�شريعة وكلية الآداب والعلوم الإن�شانية 
برئا�شة الدكتور العبيدي بو عبد اهلل، الأ�شتاذ امل�شارك يف حتقيق املخطوطات. وتهدف هذه الزيارة امليدانية اإىل اأن يتعرف 

الطالبات على املخطوطات يف مركز جمعة املاجد، وطريقة حتقيق الن�شو�س، وو�شائل حتقيق املخطوطات باملركز.

ا�شتقبل ال�شيد جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف مكتبه يوم الثنني 7نوفمرب2016، ال�شيدة دينا 
من  العديد  اجلزار  ال�شيدة  مع  بحث  الزيارة  بهذه  ترحيبه  وبعد  بالقاهرة.  الأمريكية  اجلامعة  يف  التطوير  مديرة  اجلزار، 

الق�شايا الثقافية، واأطلعها على اأن�شطة املركز والأعمال التي يقوم بها.

تهـــدف الزيـــارة اإىل التعـــرف اإىل املركـــز ودوره يف حماية الـــرتاث املكتوب 
واملخطوطـــات والكتب والدوريات القدمية، مـــن خالل حفظها وترميمها لتبقى 

متاحة لالأجيال القادمة.
على  الوفد  اطلع  ثم  الباحثني،  وخدمات  املطالعة  قاعة  يف  الزيارة  بــداأت 
جهود  تو�ضح  التي  وال�ضور  العطاء،  م�ضرية  معر�ش  يف  املوجودة  املقتنيات 
ال�ضيد جمعة املاجد يف التوا�ضل مع العديد من الدول وال�ضخ�ضيات من اأجل 
كما  الأخرى.  الثقافية  والأوعية  املخطوطات  وتبادل  الثقايف،  التعاون  حتقيق 
توقف الوفد عند �ضور املخطوطات التي تزين جدران املركز مثل ال�ضاهنامه 
على  الوفد  اطلع  الوطنية  الثقافة  ق�ضم  ويف  والأدبــيــة.  العلمية  واملخطوطات 

جرى ا�ضتقبال الطالبات يف قاعة املحا�ضرات باملركز، وبداأ العر�ش بنبذة 
عن املركز وموؤ�ض�ضه ال�ضيد جمعة املاجد، ثم حتدث الأ�ضتاذ با�ضل اأبو �ضعيد، 
واملطبوعات،  املخطوطات  من  املركز  مقتنيات  عن  الإعـــالم،  �ضعبة  رئي�ش 
اأن  وعن معمل الرتميم، وحاجة املخطوطات اإىل احلفظ والعناية، وما ميكن 
عن  احلديث  جرى  ذلك  بعد  تلفها.  اإىل  تــوؤدي  التي  املخاطر  من  له  تتعر�ش 
من  وذلك  لها،  املحقق  يحتاج  التي  امل�ضاعدة  والأدوات  املخطوطات،  حتقيق 
للوراق  الوترية  الق�ضائد  تخمي�ش  مثل  املخطوطات،  من  خالل عر�ش مناذج 
)ت757هـ(، و�ضرح مقامات احلريري لبن حمامة ال�ضجلما�ضي )ت ق 6هـ(، 
للفتوى لأبي الف�ضل املو�ضلي )ت683هـ(، كما جرى عر�ش ن�ضختني  واملختار 
من كتاب الفوائد ال�ضيائية �ضرح الكافية للجامي )ت898هـ( وذلك للمقارنة 
بني ن�ضخ املخطوط الواحد. وقد جرى نقا�ش حول بع�ش ق�ضايا التحقيق، وطرح 

عدة اأ�ضئلة من قبل الطالبات.
ثم بعد هذا العر�ش قام ال�ضيد اأنور الظاهري، رئي�ش �ضعبة العالقات العامة 

املطالعة  قاعة  فــزارت  املركز  اأق�ضام  يف  مو�ضعة  بجولة  اجلــزار  ال�ضيدة  قامت  ثم 
وخدمات الباحثني، ومعر�ش م�ضرية العطاء، وق�ضم املكتبات اخلا�ضة ومعمل الرتميم.

زيــارة  كثريًا  "اأ�ضعدتني  فقالت:  الــزيــارة  بهذه  �ضعادتها  عن  اجلــزار  عــربت  وقــد 
به  تقومون  الــذي  الرائع  واملجهود  املركز،  زيــارة  اأبهرتني  ولقد  الكرمي،  �ضخ�ضكم 
للم�ضاهمة يف احلفاظ على الرتاث العربي والإن�ضاين، وا�ضتخدام اأحدث الو�ضائل للقيام 

بهذا. اإنه ملن دواعي فخري وكل عربي اأن يرى هذا ال�ضرح العظيم".
القاهرة ت�ضتعد لالحتفال مبنا�ضبة  اأن اجلامعة الأمريكية يف  ومن اجلدير بالذكر 
مرور مائة عام على تاأ�ضي�ضها، والذي ي�ضادف عام 2019، فقد تاأ�ض�ضت �ضنة 1919، 

ذاكــرة  يف  الإمــــارات  معر�ش 
الوثائق  اأر�ضيف  وعلى  الزمن، 

الربيطانية.
عـــربرّ  الزيـــارة  نهايـــة  ويف 
الوفـــد عـــن �ضعادتـــه الكبرية 
فقـــد  املركـــز،  اإىل  بالتعـــرف 
كتبت ال�ضيـــدة تيلي�ش يف دفرت 

الـــزوار: "لقـــد كانت رحلة رائعـــة �ضافرنا فيهـــا عرب الزمـــن، وا�ضتمتعنا بكرم 
ال�ضيافة واملعرفة العميقة، وال�ضغف عند جميع املوجودين يف هذا املكان".

باملركز، مبرافقة الوفد يف جولة للتعرف على اأق�ضام املركز، بداأت من معر�ش 
م�ضرية العطاء، ثم قاعة املطالعة وخدمات الباحثني، لتختم يف ق�ضم املكتبات 

اخلا�ضة واملعمل الرقمي.
وقد تقدم الأ�ضتاذ الدكتور ر�ضاد �ضامل، مدير اجلامعة القا�ضمية، بال�ضكر 

لـــلـــقـــائـــمـــني 
ــى مــركــز  عــل
جمعة املاجد 
ـــة  ـــاف ـــق ـــث ـــل ل
والــــــــــــرتاث 
لــرتحــيــبــهــم 
ـــبـــات  بـــطـــال
اجلــــامــــعــــة 

القا�ضمية.

ــة  ــري ـــة مــ�ــض ـــع وهــــــي جـــام
الثقافات  متعددة  م�ضتقلة 
ــات، وتــعــتــرب  ــ�ــض ــخــ�ــض ــت وال
مــــــن اأكـــــــــرب اجلــــامــــعــــات 
متميزًا  تعليمًا  تــوفــر  الــتــي 
وتعليم  الإجنــلــيــزيــة  باللغة 
يف  التاأ�ضي�ضية  الــدرا�ــضــات 

العامل العربي. 

جانب من عر�ش املخطوطات ومواد الرتميم
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جمعة املاجد ي�ضتقبل دينا اجلزار



اتفاقية نماء

 اتفاقية تعاون علمي بين 
مركز جمعة الماجد ومؤسسة نماء

مجلة الوصل لالقتصاد اإلسالمي إحدى ثمارها
اتفاقية  نوفمرب 2016،  والرتاث يف 25  للثقافة  املاجد  رئي�س مركز جمعة  املاجد،  ع معايل جمعة  وقَّ

تعاون علمي وثقايف مع موؤ�ش�شة مناء الدولية للبحوث والتطوير يف دبي.

التي  املبادرة  دعم  يف  امل�ضاهمة  اإىل  التفاقية  تهدف 
اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، وهي 
ولتحقيق  الإ�ضالمي(.  القت�ضاد  عا�ضمة  )دبي  مبادرة 
باإن�ضاء  مــوؤخــرًا  املاجد  جمعة  مركز  قــام  الهدف  هــذا 
�ضعبة البحوث والدرا�ضات يف القت�ضاد الإ�ضالمي حتت 
اإدارة ق�ضم الدرا�ضات والن�ضر وال�ضوؤون اخلارجية؛ لكي 
ي�ضهم اإ�ضهاًما فاعاًل يف حتقيق اأهداف هذه املبادرة من 
جهة اخت�ضا�ضه العلمي والثقايف، وباعتباره من املراكز 

العلمية والثقافية املتخ�ض�ضة يف املنطقة.
مبقت�ضاها  تــقــوم  الــتــي  اجلــديــدة  التفاقية  وتن�ش 
موؤ�ض�ضة مناء برعاية الأعمال البحثية والن�ضاطات العلمية 
التي يقوم بها املركز يف جمال القت�ضاد الإ�ضالمي على 

ن�ضف  مٍة  كَّ حُمَ علمية  جملة  اإ�ــضــدار  منها:  نقاط  عــدة 
�ضنوية ُتعنى بالقت�ضاد الإ�ضالمي، وحتمل ا�ضم )الو�ضل 
لالقت�ضاد الإ�ضالمي(، واإ�ضدار �ضل�ضلة بحوث ودرا�ضات 
دورة  واإقــامــة  فــروعــه،  بجميع  الإ�ضالمي  القت�ضاد  يف 
الإ�ضالمية.  ال�ضريفة  يف  متخ�ض�ضة  �ضنوية  تدريبية 
بالإ�ضافة اإىل اإقامة حما�ضرات علمية، وحلقات درا�ضية، 
من ِقبل متخ�ض�ضني، وعقد ندوات وموؤمترات دولية يف 

جمالت القت�ضاد الإ�ضالمي املتنوعة.

موؤ�ش�شة مناء
موؤ�ش�شة مناء الدولية للبحوث والتطوير هي موؤ�ش�شة وطنية رائدة، تهتم بكل ما يتعلق بالتنمية الب�شرية 
والتطوير املوؤ�ش�شي من خالل تقدمي برامج تدريبية متخ�ش�شة ومبتكرة يقدمها نخبة من اخلرباء وامل�شت�شارين 

املتخ�ش�شني واملبدعني �شواء من داخل الدولة اأو الوطن العربي.
وتفخر موؤ�ش�شة مناء الدولية للبحوث والتطوير برئي�شتها الفخرية، �شمو ال�شيخة رو�شة بنت اأحمد بن 
جمعة اآل مكتوم، حفظها اهلل، وتنطلق يف عملها من روؤية �شموها ب�شرورة امل�شاهمة الفاعلة يف تطوير الكوادر 
الب�شرية لالرتقاء باأدائها والو�شول بها لأعلى م�شتويات اجلودة، وحر�شًا من املوؤ�ش�شة على حتقيق هذه الروؤية 
واأهدافها  خططها  حتويل  على  للعمل  اخلربة  ذات  الوطنية  الكفاءات  من  عدد  تعيني  جرى  فقد  الطموحة، 
اإىل اأعمال متميزة، وتطبيق مفاهيم اجلودة يف تطوير وتنفيذ براجمها وخدماتها املختلفة، مع احلر�س على 

اإقامة ال�شراكات مع املوؤ�ش�شات العاملية ل�شمان جودة خدماتها التدريبية وال�شت�شارية.
يف  القت�شادية  التنمية  دائرة  ومن  الب�شرية،  والتنمية  املعرفة  هيئة  من  ومعتمدة  مرخ�شة  واملوؤ�ش�شة 
دبي، ومن غرفة جتارة و�شناعة دبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة. كما اأن املوؤ�ش�شة حا�شلة على �شهادة 
اجلودة )ISO 9001/2008(، ولها �شراكات مع العديد من املوؤ�ش�شات احلكومية واملحلية واخلا�شة داخل الدولة 

وخارجها.
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جنعل  واأن  املــنــزل،  يف  مكتبة  اإن�ضاء  �ــضــرورة  عن  املطريي  حتدثت 
الأ�ضرة  فكما جتتمع  الأ�ضرية،  العالقات  تعزيز  املكتبة  الهدف من هذه 
على الطعام ميكن اأن جتتمع على الكتاب. لذا يجب اأن نراعي يف تاأ�ضي�ش 
هذه املكتبة جميع املوجودين يف املنزل، من حيث الفئة العمرية، والدور 
امل�ضاندة  العمالة  حتى  واحلاجات،  والهتمامات،  فرد،  كل  يوؤديه  الذي 

ميكن اأن تكون جزءًا من هذه املكتبة، فالقراءة للجميع.
بناء  عند  الأطــفــال  على  الرتكيز  اأهمية  اإىل  املــطــريي  نبهت  كما 
املكتبة املنزلية، فال بد اأن يكون لهم ن�ضيب فيها، ول بد من اإعطائهم 

الكتب  اختيار  فر�ضة 
هذا  فـــاإن  لأنف�ضهم، 
على  اأكـــر  ي�ضجعهم 

القراءة.
اأن  واقـــــــرتحـــــــت 
اأن�ضطة  عــمــل  يــجــري 
حتى  باملكتبة  تتعلق 

باملكونات  الأ�ضا�ضية  املرحلة  طــالب  تعريف  اإىل  الــور�ــضــة  تــهــدف 
الطبيعية وطريقة �ضنع الورق، مل�ضاعدتهم على تنمية مواهبهم من اأجل 

حتقيق البتكار يف امل�ضتقبل.
قدم الور�ضة الأ�ضتاذ حممد الدايل، رئي�ش �ضعبة املطبوعات باملركز، 
وهي:  الطبيعي،  الورق  منها  ي�ضنع  التي  باملواد  الطالب  بتعريف  فبداأ 
كيفية  لهم  �ضرح  ثم  وغريها،  النخيل  و�ضعف  واخلي�ش  والقطن  الكتان 

األــيــاف  اإىل  حتويلها 
�ــضــلــيــولــوزيــة نــقــيــة. 
املواد  ت�ضبح  اأن  وبعد 
قام  األياف  �ضكل  على 
عجينة  ب�ضنع  الــدايل 
الطالب  اأمـــام  الـــورق 
خلطها  طـــريـــق  عـــن 
ا�ضتخدام  ثــم  بــاملــاء، 
ت�ضب  و�ضبكة  قــالــب 

كيف تصنع مكتبتك ؟

مركز جمعة الماجد يشارك في أسبوع االبتكار
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بالتع��اون مع الإدارة العام��ة لالإقامة و�شوؤون الأجانب يف دبي، وتنظيم مكتبة رواق، قدم��ت الأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�شة 
ق�ش��م الثقاف��ة الوطني��ة باملركز، ور�شَة عمل بعن��وان )كيف ت�شنع مكتبت��ك ؟(، وذلك يوم الأربعاء 16 نوفم��رب 2016، واأقيمت 
الور�ش��ة مبعر���س )القراءة طاقة اإيجابية( يف حديقة زعبيل، وح�شرها 20 موظفًا وموظفة من الإدارة العامة لالإقامة. وتعد 

هذه الور�شة اأوىل الور�س التي تنظمها مكتبة رواق التي جرى افتتاحها يف 12 من �شهر اأكتوبر املا�شي.

نظ��م مرك��ز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يوم اخلمي�س 24 نوفمرب، ور�شَة عمل بعنوان )�شناعة الورق(، مبنا�شبة الحتفال 
باأ�شبوع البتكار الذي امتد من 19 – 26 نوفمرب، وذلك يف مدر�شة اجلاحظ للتعليم الأ�شا�شي.

فاعل،  دوٌر  لها  يكون 
ديكور  جمــرد  ولي�ضت 
يف املنزل، فعلى �ضبيل 
ــــال ميـــكـــن عــمــل  ــــث امل
م�ضابقات وطرح اأ�ضئلة 
تكون اإجاباتها يف كتب 
يرجع  بحيث  املكتبة، 

اأفراد املنزل اإليها.
وقد تفاعل اجلمهور مع الور�ضة، وجرى طرح ومناق�ضة بع�ش الق�ضايا 
الإجنليزية مع  باللغة  القراءة  وم�ضكلة  القراءة،  مع  الأبناء  م�ضاكل  مثل 

العزوف عن اللغة العربية.
قبل  من  املطريي  �ضيخة  الأ�ضتاذة  تكرمي  جــرى  الور�ضة  ختام  ويف 
الإدارة العامة لالإقامة و�ضوؤون الأجانب على جهودها وتعاونها يف تقدمي 

هذه الور�ضة.

لت�ضفية  العجينة  فيها 
املــــــاء عــــن الألــــيــــاف 
ــورقــة،  ال تنتج  بحيث 
يف  رطبة  تكون  والــتــي 
فيجري  الأمـــر،  بــادئ 
با�ضتخدام  جتفيفها 

املكواة الكهربائية.
الور�ضة  ح�ضر  وقــد 
وزارة  ــل  ــي وك ــعــادة  �ــض

للتعليم  اجلاحظ  مدر�ضة  ومديرة  ال�ضوالح،  مــروان  والتعليم  الرتبية 
الأ�ضا�ضي مليحة ها�ضم.

الــورق  ب�ضناعة  الطالب  قــام  حيث  عمليًّا،  جانبًا  الور�ضة  و�ضملت 
باأنف�ضهم، واأبدوا تفاعاًل كبريًا، فالكثري منهم مل يروا مثل هذه الطريقة 

يف �ضنع الورق من قبل.

تكرمي املطريي

زيارة وكيل وزارة الرتبية جلناح املركز

جانب من الور�ضة

الدايل يدرب الطالب على �ضناعة الورق



بداأ اأباظة بتذكري احل�ضور بالهدف من الدورات التدريبية والتي 
ل بد اأن متالأ فراغًا بني الواقع واملاأمول، فال بد اأن يرجع ال�ضخ�ش 
بعد الدورة مبا كان يتوقعه، وميالأ الفراغ اأو النق�ش الذي كان لديه 
التي  الأربعة  الأهداف  اإىل  اأ�ضار  ثم  اجلوانب.  من  جانب  اأي  يف 
اآل مكتوم نائب  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  حددها كتاب روؤيتي ل�ضمو 
تعاىل،  دبي حفظه اهلل  الوزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  الدولة  رئي�ش 

حيث اإن هذه الأهداف هي اأ�ضا�ش يف اإدارة اجلودة ال�ضاملة.
وحت�ضني  بالتطوير  خا�ضة  الــدورة  هذه  اأن  اإىل  اأباظة  واأ�ضار 
الأداء مبا يتوافق مع متطلبات املتعاملني، لتحقيق اإنتاجية اأكرب. 
الفعالة  والقنوات  الأ�ضاليب  ا�ضتخدام  الــدورة  هذه  مييز  ومما 
التكلفة وزيــادة معدل الإنتاج، والذي يبداأ  مع املتعاملني لتقليل 

بالتخطيط ال�ضليم.
واأما حماور الدورة فهي:

اجل���ودة  اإدارة  مفاهيم  ح���ول  م��ق��دم��ة  وه���و  الأول،  امل��ح��ور 
منها،  منــاذج  مع  اجلــودة،  تعريف  وي�ضمل   ،)TQM( ال�شاملة 
وتاريخها، واملق�ضود باإدارة اجلودة ال�ضاملة، وعوامل جناحها، 
والعالقة بني اأيزو 9000 واإدارة اجلودة ال�ضاملة، وفوائد تطبيق 
اجلودة  رواد  ومقارنة  ال�ضيئة،  اجلــودة  وتكلفة  اجلــودة،  منوذج 
)دمينيغ، كرو�ضبي، جوران، اإلخ(، وجوائز اجلودة مثل: جائزة 
اجلودة الوطنية ملالكوم بالدريج، وجائزة ال�ضيخ خليفة لالمتياز، 

وغريهما.

إدارة الجودة الشاملة
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املحور الثانى، وهو عنا�شر النجاح لإدارة اجلودة ال�شاملة، 
وي�ضمل: اجلودة التي يتوقعها العميل، ومنوذج التخطيط والتنفيذ 
والتحقق والت�ضرف )PDCA(، ومنهجية الثماين خطوات حلل 
امل�ضاكل، ومنهجية حتليل العملية، ومنهجية ا�ضتبعاد القيمة غري 
امل�ضافة، واأ�ضلوب الإدارة من خالل احلقائق والبيانات، ومنهجية 
التح�ضني امل�ضتمر )KAIZEN(، وتطوير م�ضاركة املوظفني واتخاذ 

القرار من خالل نظم توليد الأفكار، ومكافاأة وتقدير املوظفني.
وي�ضمل:  واملنهجيات،  التح�شني  اأدوات  وه��و  الثالث،  املحور 
اأدوات اجلودة، واأدوات �ضبط اجلودة ال�ضبع، وخمطط ال�ضبب 
والنتيجة وجدول التحقق، وخمططات املراقبة واملدرج التكراري، 
الذهني،  والع�ضف  النــتــ�ــضــار،  وخمــطــط  بــاريــتــو،  وخمــطــط 
الفعال،  والتفكري  التقارب،  وخمططات  التحليل،  وخمططات 

والأنواع ال�ضبعة للهدر يف املوؤ�ض�ضات، وغريها.
وقد متيزت الدورة باأ�ضلوب عملي وحوار �ضارك فيه اجلمهور 
التي  امل�ضكالت  مــن  العديد  طــرح  خــالل  مــن  كبرية  بفاعلية 

يتعر�ضون لها يف مواقع عملهم.
�ضعبة  رئي�ش  الظاهري،  اأنــور  الأ�ضتاذ  قام  الــدورة  ويف ختام 
املتميز، ثم جرى  اأدائــه  املــدرب على  العامة، بتكرمي  العالقات 

توزيع ال�ضهادات على امل�ضاركني. �ضورة تذكارية للم�ضاركني

جانب من الدورة

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 26 نوفمرب 2016 دورة بعنوان )اإدارة اجلودة ال�شاملة(، قّدمها 
اجلهات  من  جهة   20 من  اأكرث  من  ومتدربة،  متدربًا   44 وح�شرها  اأباظة،  حممد  الأ�شتاذ  والتطوير  التدريب  ا�شت�شاري 
دبي،  حلكومة  الإعالمي  واملكتب  والتوطني،  الب�شرية  املوارد  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  منها:  واخلا�شة،  احلكومية 
و�شرطة دبي، و�شرطة ال�شارقة، ومطار ال�شارقة، وبلدية دبي، وبلدية ال�شارقة، ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي 
وجامعة  الإمارات،  وجامعة  بال�شارقة،  الأمريكية  واجلامعة  واملوا�شالت،  الطرق  وهيئة  بدبي،  ال�شحة  وهيئة  بدبي، 

ال�شارقة، ودار زايد للثقافة الإ�شالمية، وجمعية دار الرب، وجمعية روؤيتي، وكلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية.



يوم  الوطنية  الثقافة  ق�ضم  رئي�ضة  املطريي،  �ضيخة  وقدمت 
القراءة،  اأهمية  حول  حما�ضرة   ،2016 اأكتوبر   19 الأربــعــاء 
يف  املتخ�ض�ضني  وبع�ش  مــول،  دبــي  زوار  من  جمع  ح�ضرها 

املكتبات.
بداأت املطريي حديثها ب�ضرورة غر�ش الوعي باأهمية القراءة 
املرجوة  الثمار  تعطي  م�ضتمرة حتى  وعادة  ثقافة  اإىل  لتتحول 
منها، وو�ضحت باأن هذه امل�ضوؤولية منوطة باجلميع ، كل بح�ضب 
دور،  له  واملجتمع  مهم،  دور  لها  فالأ�ضرة  واإمكاناته،  موقعه 

المركز يشارك في "صندوق القراءة"
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�شارك مركز جمعة املاجد يف مبادرة "�شندوق القراءة" يف دبي مول، والتي اأطلقتها هيئة دبي للثقافة والفنون �شمن 
�شل�شلة فعاليات مبنا�شبة �شهر القراءة الوطني اأكتوبر 2016، حتت �شعار )نقراأ .. ن�شعد .. نرقى(.

محاضرات

�شمن فعاليات القراءة طاقة اإيجابية األقت الأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�شة ق�شم الثقافة الوطنية باملركز حما�شرة بعنوان 
)كيف تقتني كتابًا؟(، وذلك يف حديقة زعبيل مبعر�س )القراءة طاقة اإيجابية(، نظمتها هيئة الكهرباء واملياه يف دبي )ديوا(، 

يوم الأحد 9 اأكتوبر 2016، ح�شرها جمهور من املهتمني.
الكتاب وحاجتنا  باأهمية  بالتنويه  املحا�شرة  بداأت املطريي 
التي تعني على  النقاط  اأهم  اأبانت عن  اإليه واإىل اقتنائه، ثم 
اختيار الكتاب املنا�شب، ومنها: معرفة موا�شفات القارئ، فال 
الفئات  الأ�شرة بكافة  املنزل تهم  بد من وجود كتب يف مكتبة 
العمرية املكونة لها، كما اأنه ل بد قبل �شراء الكتاب من اإلقاء 
واخل��امت��ة؛  وامل��ق��دم��ة  امل��ح��ت��وي��ات،  فهر�س  �شريعة على  ن��ظ��رة 
ملعرفة ما اإذا كان الكتاب هو املطلوب اأم ل، فكثري من عناوين 
دور  اأهمية معرفة  اإىل  واأ���ش��ارت  توحي مب�شمونها.  الكتب ل 
الن�شر، فاإذا كان الكتاب �شادراً من دار ن�شٍر معروفة ب�شمعتها 
وح�شن اختيارها ملا تطبع وتن�شر، فاإن ذلك ي�شاعد على الوثوق 

حلفظ  املنا�شب  املكان  تهيئة  اأهمية  اإىل  بالإ�شافة  بالكتاب. 
الكتاب و�شهولة الو�شول اإليه ليتحقق الغر�س من وجوده.

ويف خ��ت��ام امل��ح��ا���ش��رة اأج���اب���ت امل��ط��ريي ع��ل��ى اأ���ش��ئ��ل��ة بع�س 
اأن��ه  واأو���ش��ح��ت  الإل��ك��روين،  بالكتاب  تعلقت  التي  امل�شاركني 
اأبداً عن الكتاب الورقي، ولكن ميكننا ال�شتفادة من  ل يغني 
جرى  كما  الإل��ك��روين.  الكتاب  يوفرها  التي  الكثرية  امل��زاي��ا 
اأنه  اأ�شئلة تتعلق بت�شجيع الأطفال على القراءة، فبينت  طرح 
اإخافتهم من  الأط��ف��ال، وع��دم  الف�شول عند  اإ�شباع  ل بد من 
على  تق�شي  قد  اخلاطئة  املمار�شات  فبع�س  الكت�شاف،  حب 

هذه امليزة عند الأطفال.

والإعالم له دور، وكذلك مواقع التوا�ضل الجتماعي التي باتت 
كما  واهتماماتهم،  النا�ش  اأوقــات  من  كبريًا  حيزًا  ت�ضغل  الآن 
اإىل ما يبحثون  النا�ش  اإر�ضاد  اأمني املكتبة يف  اإىل دور  اأ�ضارت 

عنه من املو�ضوعات والكتب.
و�ضارك  تفاعاًل لفتًا من احلا�ضرين،  املحا�ضرة  وقد لقت 
عدد من الأطفال يف احلوار من خالل عر�ش بع�ش جتاربهم 

يف القراءة.

كيف تقتني كتابًا ؟ 
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المركز يشارك في ندوة
"نشأة وتطور الحركة التعليمية والثقافية في إمارة الشارقة"

معرض الكتاب المستعمل في محاكم دبي

متثلت م�ضاركة املركز مبعر�ش على هام�ش الندوة، ي�ضلط ال�ضوء 
التي  التعليم يف الإمــارات قدميًا، مع �ضور للمدار�ش القدمية  على 
كانت منارات للعلم، وبع�ش ال�ضخ�ضيات التي كان لها تاأثري يف هذا 

اجلانب.  
امل�ضادر  عن  باحلديث  املطريي  �ضيخة  الأ�ضتاذة  �ضاركت  كما 
اإمارة ال�ضارقة وتاريخها وتطور احلياة فيها  واملراجع التي تناولت 

من اجلوانب الثقافية والجتماعية وغريها.

ولقيت  الفكرة  بهذه  اجلمهور  اأ�ضاد  وقد  الكتاب.  ولقتناء  للقراءة 
اإعجاب الكثريين.

ا واإن�ضانيًّا من  وعلى �ضعيد اآخر حققت هذه املبادرة بعدًا اجتماعيًّ
خالل التربع بريع هذه الكتب اإىل جمعية بيت اخلري.

لتكرمي  حفاًل  دبي  حماكم  اأقامت  دي�ضمرب   14 الأربعاء  يوم  ويف 
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  وهــي:  الفعالية،  يف  امل�ضاركة  اجلهات 
للثقافة  ــي  دب وهيئة  الــعــامــة،  والــنــيــابــة  دبـــي،  ــــرتاث، وحمــاكــم  وال

والفنون. حيث قام �ضعادة 
حمـــمـــد عـــبـــد الــرحــمــن 
الإدارة  مـــديـــر  حمـــمـــد، 
والتميز  الإ�ــضــرتاتــيــجــيــة 
دبي  حماكم  يف  املوؤ�ض�ضي 
ب�ضهادة  املــركــز  بــتــكــرمي 
حتمل  فنية  ولــوحــة  �ضكر 

�ضعار حماكم دبي. 

يهدف مركز جمعة املاجد من خالل هذه امل�ضاركة اإىل ن�ضر ثقافة 
من  بكثري  اأقل  ثمنها  يعترب  التي  امل�ضتعملة  الكتب  واقتناء  القراءة، 

الكتب اجلديدة مما ميكن القارئ من اقتناء عدد اأكرب من الكتب.
واأن�ضطته  املاجد  جمعة  مبركز  اجلمهور  تعريف  اإىل  يهدف  كما 
واملعار�ش،  التدريبية  والـــدورات  املحا�ضرات  ت�ضمل  التي  املتنوعة 
بالإ�ضافة اإىل التعريف مبكتبته ال�ضخمة التي ت�ضم اأكر من 350 األف 
عنوان من املطبوعات، واأكر من 380 األف عنوان من املخطوطات، 
والتعريف باخلدمات التي يقدمها املركز لطلبة املاج�ضتري والدكتوراه 
وغـــــــريه مـــــن الـــبـــاحـــثـــني 

واملثقفني.
املركز  جــنــاح  لقي  وقــد 
اإقباًل كبريًا من اجلمهور، 
ــرات الــكــتــب  ــض ــ� ــيــعــت ع وب
ت�ضجيعًا  رمــزيــة،  بــاأثــمــاٍن 

التي  الندوة  يف   2016 اأكتوبر   19 الأربعاء  يوم  املركز  �شارك 
وتطور  "ن�شاأة  عنوان:  حتت  ال�شارقة  جامعة  مكتبات  عقدتها 
يف  واأقيمت  ال�شارقة"،  اإمارة  يف  والثقافية  التعليمية  احلركة 
املطرو�شي،  علي  الأ�شتاذ  فيها  و�شارك  ال�شارقة،  جامعة  مكتبة 
يف  ال�شياحية  التنمية  لدائرة  املحلي  والتاريخ  الراث  م�شت�شار 
عجمان، والأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�س ق�شم الثقافة الوطنية 
مبركز جمعة املاجد للراث، وح�شرها عدد من الطلبة، واأع�شاء 

الهيئة التدري�شية والإدارية.

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والراث يف املعر�س الثاين للكتاب امل�شتعمل، الذي اأقيم يف حماكم دبي يف الفرة من 17 – 19 اأكتوبر 
2016، وافتتحه طار�س عيد املن�شوري، مدير عام حماكم دبي، ونظمه ق�شم اإدارة املعرفة �شمن مبادرة )تداول املعرفة(، التي تاأتي ان�شجاماً 

مع مبادرة 2016 عام القراءة.

تكرمي حماكم دبي

جانب من املعر�ش

امل�ضاركون يف الندوة

املن�ضوري يزور جناح املركز

ندوة ومعارض



معارض

مهرجان القراءة في جامعة اإلمارات

متثلـــت م�ضاركة املركز بعر�ش وتوزيـــع اإ�ضدارات املركز من 
الكتـــب، حيث بلغت هـــذه الإ�ضدارات 117 اإ�ضـــدارًا يف العديد 
عت هـــذه الإ�ضدرات جمانـــًا على طلبة  مـــن املوا�ضيـــع، وقد ُوزِّ

اجلامعة والزوار.
وتعد هـــذه امل�ضاركة جـــزءًا من تفاعل املركز مـــع املبادرات 
التي اأقيمت مبنا�ضبة عام القراءة، كما �ضكلت امل�ضاركة فر�ضة 
لتوفـــري اإ�ضـــدارات املركـــز لطـــالب اجلامعـــات، خ�ضو�ضًا يف 
مدينة العني، حيث ي�ضعـــب على البع�ش اأحيانًا احل�ضول على 

هذه الإ�ضدارات القيمة. 
وقد �ضارك يف املهرجان، بالإ�ضافة اإىل مركز جمعة املاجد، 

كل مـــن الأر�ضيف الوطنـــي، وهيئة اأبو ظبـــي لل�ضياحة، ومركز 
الإمارات للدرا�ضات.

�شارك مركز جمعة املاجد يف مهرجان القراءة الذي نظمته جامعة الإمارات، يف الفرتة من 24 – 27 اأكتوبر 
2016، دعمًا لعام القراءة، واأقيم يف القاعة الكربى باحلرم اجلامعي، بح�شور اأ�شاتذة وطلبة اجلامعة، وعدد 

من اجلهات واملوؤ�ش�شات الثقافية. 

جناح املركز
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معرض فاروق شوشة
�ش��ارك مرك��ز جمعة املاج��د يوم الثالثاء 1 نوفم��رب 2016 يف اأم�شية تاأبينية نظمه��ا احتاد كتاب واأدباء الإم��ارات، فرع دبي، 
مل�ش��رية ال�شاعر الراحل فاروق �شو�شة، �شم��ن اأوىل فعاليات املو�شم الثقايف للفرع، يف مكتبة دبي العامة بالطوار، وح�شرها اأحمد 
الع�ش��م، نائ��ب رئي�س احتاد كتاب واأدب��اء الإمارات، والدكتور اأجمد اجلوهري، امل�شت�شار الثق��ايف ل�شفارة جمهورية م�شر العربية 
ل��دى دول��ة الإمارات العربية املتح��دة، والدكتور من�شور ال�شام�شي، الأمني العام لحتاد كت��اب واأدباء الإمارات، والهنوف حممد، 
امل�ش��وؤول الثق��ايف لحتاد الأدباء، رئي�س الهيئة الإدارية لفرع دبي. وا�شت�شافت الأم�شية كالاًّ من: الكاتب والناقد الدكتور هيثم 
اخلواجه، وال�شاعرة �شاجدة املو�شوي، والكاتبة والإعالمية حورية عبيدة، ليتحدثوا عن م�شرية الأديب الراحل فاروق �شو�شة، 

واأدار اللقاء الإعالمي عبد العليم حري�س.
�ضم  الأم�ضية  هام�ش  على  اأقيم  مبعر�ش  املركز  م�ضاركة  متثلت 
من  لكتب  و�ضور  بال�ضاعر،  تعريفية  نبذة  على  ا�ضتملت  لوحة   14
مكتبة املركز عليها توقيعه، ومناذج من �ضعره، ودواوينه ال�ضعرية، 

وموؤلفاته.
هذا  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  امل�ضاركة  هذه  من  املركز  يهدف 

الــ�ــضــاعــر املــعــطــاء، ومــا 
اأثــرت  موؤلفات  من  خلفه 

مكتبة ال�ضعر العربي.
الهنوف  �ــضــكــرت  وقـــد 
م�ضاركته  للمركز  حممد 
كتاب  احتــاد  مع  وتعاونه 

اجلوهري يطلع على املعر�شجانب من لوحات املعر�شواأدباء الإمارات. 



معارض

عر�ش املركز جمموعة من اإ�ضداراته التي كان من اآخرها كتاب )منية 
املحبِّني وبغية العا�ضقني(، ملوؤلفه مرعي بن يو�ضف الكرمي )ت1033هـ(، 
درا�ضة وحتقيق : الدكتور عبا�ش هاين الـجـراخ. والكتاب يتعر�ش للحب 
والعا�ضق،  املحب  املحبة، وعالمات  و�ضروط  والع�ضق ومرارته،  وحقيقته 

وغري ذلك.
يف  النريين  )�ضنا  كتاب  اأي�ضًا  املعرو�ضة  الإ�ــضــدارات  بني  من  وكــان 
القد�ضي(،  احلديث  يف  املك�ضي  الريا�ش  وغ�ضن  والآيتني  الآية  اإعجاز 
الدم�ضقي احلنفي  ال�ضادات  �ضاكر بن حممد  بن  الغني  تاأليف عبد  من 
اإثبات  الأوىل   : م�ضاألتني مهمتني  يتحدث عن  كتاب  وهو  )ت1265هـــ(، 
لفظ  اأن  والثانية  والآيــتــني،  بــالآيــة  والبياين  البالغي  الــقــراآن  اإعــجــاز 
اأنه مل ُيرد منه  اإل  احلديث القد�ضي هو من اهلل تعاىل، وكذلك معناه، 
الإعجاز القائم يف القراآن الكرمي. وكتاب )علم ال�ضنن الإلهية من الوعي 
النظري اإىل التاأ�ضي�ش العملي(، تاأليف الدكتور اأبو الي�ضر ر�ضيد ُكُهو�ش، 
احلياة  فهم  وفل�ضفته يف  القراآن  فهم  من  امل�ضتنبط  الت�ضور  ومو�ضوعه 
وتف�ضري الظواهر الجتماعية والتاريخية والكونية، وهو الدعامة الرئي�ضة 
وكتاب  احلــ�ــضــاري.  والــتــدافــع  والتجديد  احل�ضارية  الوقاية  لتحقيق 

الوكيل  الرند،  الرحمن  عبد  ح�ضني  الدكتور  احلفل  ح�ضر 
اأمني  والدكتور  ال�ضحية،  والعيادات  املراكز  لقطاع  امل�ضاعد 
العامة  ال�ضحة  ل�ضيا�ضة  امل�ضاعد  الوكيل  الأمـــريي،  ح�ضني 

والرتاخي�ش، ومديرو الإدارات، وموظفو الوزارة.
م�ضاركة  متثلت 
املــــركــــز مبــعــر�ــش 
روح الحتــاد، الذي 
من  جمموعة  �ــضــمَّ 
�ضور وثائق الحتاد 
املراحل  تبني  التي 

معرض الشارقة الدولي للكتاب 35

مركز جمعة الماجد 
يشارك وزارة الصحة في احتفاالت اليوم الوطني

�ش��ارك املركز يف معر���س ال�شارقة الدويل للكتاب يف دورته اخلام�شة والثالث��ني، يف الفرتة من 2-12 نوفمرب 
2016، ف��كان ج��زءًا من هذا احلدث الكبري الذي رفع �شعار "اقراأ اأكرث". وقد متيزت هذه الدورة باأكرب عدد من 

دور الن�شر امل�شاركة من 60 دولة، واأكرب عدد للزوار حيث جتاوز مليوَنْ زائر.

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الثالثاء 29 نوفمرب2016 يف احتفالت وزارة ال�شحة بدبي باليوم الوطني.

)العقد املنظوم يف ذكر اأفا�ضل الروم ذيل ال�ضقائق النعمانية يف علماء 
الدولة العثمانية(، تاأليف املوىل علي ابن القا�ضي اأوزن بايل بن حممد 
الثقافة  اآفاق  اأعداد جملة  )ت992هـــ(. كما جرى عر�ش جمموعة من 

والرتاث واأخبار املركز.

�ضيوخ  اجتماعات  �ضور  ومنها  قيامه،  �ضبقت  التي  واخلطوات 
الحتاد،  لهذا  اأ�ض�ضوا  الذين   - ثراهم  اهلل  طيب   - الإمــارات 
التحديات.  وجه  يف  �ضامدًا  قويًّا  ليكون  و�ضعهم  يف  ما  وبذلوا 

بالإ�ضافة اإىل �ضور الوثائق الثنائية التي وقع عليها ال�ضيوخ.
نــــهــــايــــة  ويف 
الرند  قــام  احلفل 
امل�ضاركني  بتكرمي 
تقديرية  ب�ضهادات 

ودروع تذكارية.
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اأنور الظاهري ي�ضرح للزوار عن وثائق الحتاد

جناح املركز

د. الرند يكرم املركز
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إهـــداءات

مبادرة "ُمِسنٌّ يقرأ"

وقـــد قامـــت الأ�ضتـــاذة �ضيخـــة املطـــريي، رئي�ضة ق�ضـــم الثقافة 
الوطنيـــة باملركـــز، والأ�ضتـــاذ عبـــد العزيـــز احلو�ضنـــي، امل�ضـــرف 
الجتماعي يف الدار، بت�ضليم هـــذه الكتب اإىل املجموعة الأوىل من 

امل�ضنني وامل�ضنات املنت�ضبني اإىل هذه املبادرة.
وت�ضتمـــل مبـــادرة "م�ضـــن يقـــراأ" علـــى العديـــد مـــن الربامـــج 
والفعاليـــات والأن�ضطة بهدف ت�ضجيـــع امل�ضنني على القراءة، و�ضغل 
اأوقات فراغهم مبـــا هو مفيد، واإك�ضابهم خربات جديدة، وتن�ضيط 
ذاكرتهـــم. وجـــاء تعـــاون مركز جمعـــة املاجد مع الـــدار يف تقدمي 
هذه املكتبـــات ال�ضغرية التي حتتوي جمموعة مـــن الكتب يف �ضتى 
املجـــالت حتفيزا لهوؤلء امل�ضنني، وترغيبًا لهم يف موا�ضلة الطالع 
والقراءة، وامتدادًا ملبادرة عام القراءة لت�ضمل كافة فئات املجتمع، 
�ضغريهـــم وكبريهـــم، فالهـــدف اأن ت�ضـــل القـــراءة اإىل اجلميـــع، 

لت�ضبح عادة را�ضخة يف املجتمع.
وجـــرى اختيار هذا التوقيت لتنفيـــذ املبادرة مبنا�ضبة يوم امل�ضن 

العاملي الذي ي�ضادف الأول من اأكتوبر من كل عام.

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بالتعاون مع دار رعاية امل�شنني يف عجمان التابعة لوزارة تنمية املجتمع يف مبادرة 
"م�شن يقراأ"، والتي انطلقت املرحلة الأوىل منها يوم الثالثاء 4 اأكتوبر 2016، وتقوم على توفري 25 مكتبة للم�شنني، ت�شم كل 
مكتب��ة يف البداي��ة 30 كتاب��ًا على اأن ُترفد املكتبة بدفعات اأخرى من الكتب لحق��ًا. وحتفظ هذه املكتبة يف بيوت امل�شنني الذين 

ترعاهم الدار، اأو يف اأماكن �شكناهم.

�ضيخة املطريي ت�ضلم الكتب لأحد امل�ضنني

مركز جمعة الماجد يشارك في مشروع "هيا نقرأ"
ا ي��وم الأربعاء 5 اأكتوبر 2016 مببادرة  �ش��ارك مرك��ز جمعة املاجد للثقافة وال��رتاث يف م�شروع "هيا نقراأ"، الذي انطلق ر�شمياًّ
من رواق عو�شة بنت ح�شني الثقايف وبالتعاون مع العديد من اجلهات. وافتتح امل�شروع الدكتورة موزة غبا�س، رئي�شة رواق عو�شة 

الثقايف، حيث ق�شت �شريط الفتتاح يف مكتبة »هّيا نقراأ« يف ابن بطوطة مول، بح�شور امل�شاركني يف املبادرة.
يف  جمانًا  للقراءة  مفتوحة  مكتبات  اإن�ضاء  على  املــبــادرة  تقوم 
مارت،  ودراغــون  بطوطة،  ابن  هي:   التجارية  املراكز  من  خم�ضة 
الكتب  توزيع  يجري  كما  والحتــاد.  �ضوقات،  وابن  �ضكوير،  وتاميز 
جمانًا على اجلمهور، بالإ�ضافة اإىل تنظيم فعاليات ثقافية موجهة 

لالأطفال.
 2016 اأكتوبر  عن  الإعــالن  مبنا�ضبة  املبادرة  هذه  توقيت  ياأتي 
�ضهرًا  مار�ش  �ضهر  من  يجعل  �ضنوي  تقليد  �ضمن  للقراءة،  �ضهرًا 
من  ابتداء  للقراءة، 
 ،2017 املقبل  العام 
هذه  ت�ضبح  بحيث 
�ضهر  يف  املــــبــــادرة 

مار�ش من كل عام.
م�ضاركة  ومتثلت 

والفتيات  والفتيان  لالأطفال  موجهًا  كتابًا   1360 بتقدمي  املركز 
وتاريخ  والآداب،  الق�ض�ش  مثل  عديدة  مو�ضوعات  يف  وال�ضباب، 
دولة الإمارات وتراثها، بالإ�ضافة اإىل عدد من الكتب التي اأ�ضدرها 

املركز.
رواق  اأقامه  حفل  يف  املركز  تكرمي  جرى   2016 دي�ضمرب   6 ويف 

عو�ضة الثقايف، للم�ضاركني يف �ضناعة جناح مبادرة »هيا نقراأ«.
وكـــانـــت املـــبـــادرة 
ــفــاعــاًل  ـــالـــت ت قــــد ن
رواد  مـــــن  كـــــبـــــريًا 
مراكز الت�ضوق، حيث 
املعرفة  ن�ضر  اأ�ضافت 
اأماكن  اإىل  والقراءة 

الرتفيه والت�ضوق.
تكرمي رواق عو�ضةجانب من الفعالية
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املكتبة  هـــذه  وتــعــد 
اأنــ�ــضــئــت خلدمة  الــتــي 
املـــوظـــفـــني، ورفـــعـــت 
"بالكلم���ة  �ضعــــــــــــــــار 
مــبـــــــــــادرة  نك���������ون" 
البيئة  تــوفــر  ــدة  جــدي
للت�ضجيع  ــة  ــي ــرف ــع امل
وتطوير  الــقــراءة  على 
العلم  باكت�ضاب  الذات 

على  بــالطــالع  والتعلم 
خمتلف الثقافات، وهي متمثلة بق�ضم الطاقة الإيجابية يف اإقامة دبي.

الفوتوغرايف  للت�ضوير  معر�ش  املكتبة  افتتاح  هام�ش  على  اأقيم  وقد 
ت�ضمن جمموعة من الأعمال الفوتوغرافية املتميزة بعد�ضات الرائد وليد 
حممد �ضعيد، وجرى عر�ش فيلم ت�ضجيلي عن مكتبة "رواق" ت�ضمن نبذة 
اإىل جانب  للموظفني  التي تقدمها  الكتب واخلدمات  عن مقتنياتها من 
املبادرات ذات الهتمامات املعرفية، واأعقب ذلك لقاء مفتوح مع الأديب 
حممد املر، حتدث فيه عن القراءة واأهميتها، وا�ضتعر�ش باأ�ضلوب �ضيق 
�ضتى  يف  عليها  الطــالع  ينبغي  التي  الكتب  واأبــرز  الكتاب،  تاريخ  ممتع 

املوا�ضيع والفنون.
اإليها  اأهدى  املاجد م�ضاركة يف مكتبة رواق، حيث  وكان ملركز جمعة 
جمموعة من الكتب القيمة ذات املوا�ضيع املتنوعة، واأخرى من اإ�ضدارات 

املركز؛ لتكون لبنة يف هذا ال�ضرح النا�ضئ.

�ضابق  وقت  يف  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
والرئي�ش  املــوؤ�ــضــ�ــش  مــوتــيــك،  �ضا�ضا  قــام 
وجــوين   ،)Geneza( ل�ضركة  التنفيذي 
 ،)Media INFO(ــضــركــة� مــديــر  جــبــور، 
جمعة  لل�ضيد  الربنامج  ترخي�ش  بــاإهــداء 

املاجد.

اأداة  اأنـــه  يف  الــربنــامــج  اأهــمــيــة  وتكمن 
على  ت�ضاعد  الرقمي  احلفظ  يف  متميزة 
و�ضائر  واملــطــبــوعــات  املــخــطــوطــات  حفظ 
البحث  عمليات  وت�ضهل  الثقافية،  الأوعية 
فيها وال�ضرتجاع وال�ضتعرا�ش وغري ذلك 

مما يحتاج اإليه الباحث.

ياأتـــي هـــذا الإهداء 
تقديـــرًا مـــن الباحـــث 
ملـــا وجده مـــن التعاون 
واخلدمـــات من مكتبة 
املركز حيث اأم�ضى يف 
املكتبة اأكر من �ضنتني 
وهو يعـــد هذه الر�ضالة 
حتـــى اأمتها بحمد اهلل 

تعاىل.
عنـــوان الر�ضالـــة هـــو )حمارب���ة الف�ش���اد الإداري يف اخلدم���ة املدنية 
م���ن منظ���ور اإ�شالم���ي يف فرة اخلالف���ة الرا�شدة وحت���ى نهاية خالفة 
الف���اروق عم���ر بن اخلطاب ر�ش���ي اهلل عنه(. بـــداأ الباحث فيها مبقدمة 
عامـــة تناولت اأهمية الدرا�ضة واأهدافهـــا املرجوة واملنهج الذي اتبعه. ثم 
اأعقب ذلك بف�ضول اأربعة، ركز الف�ضل الأول على الإطار النظري للف�ضاد 
الإداري مـــن حيث مفهومه وموقف الإ�ضـــالم منه، واأنواعه، والنحرافات 
املف�ضية اإليه واأ�ضبابـــه. ويف الف�ضل الثاين تطرق اإىل الآثار املرتتبة على 
ـــا واجتماعيًّا. ويف الف�ضـــل الثالث تناول طرق  الف�ضـــاد الإداري اقت�ضاديًّ
الوقايـــة من الف�ضاد الإداري مبينًا اجلهود الواجب بذلها لذلك والو�ضائل 
املعينة على الوقاية وفل�ضفة الفكر الإداري واإمكانية ال�ضتفادة منها. واأما 
الف�ضل الرابع فجاء يف طرق العالج من الف�ضاد الإداري، والعقوبات التي 
ـــا، واملعايري والأ�ض�ش الإ�ضالمية  ترتتـــب على مرتكب هذه اجلرمية �ضرعيًّ

التي ينبني عليها عالج الف�ضاد الإداري.

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 
الإدارة  يف  رواق  مكتبة  افتتاح  حفل  يف   2016 اأكتوبر   12
ح�شره  والذي  بدبي،  الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 
الأديب حممد اأحمد املر، واللواء حممد اأحمد املري، مدير 
الأجانب بدبي، وعدد  و�شوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  عام 
من الأدباء والإعالميني واملهتمني يف املجال الأدبي باملبنى 

الرئي�س لالإدارة.

يف يوم الثنني 21 نوفمرب 2016 اأهدى الباحث اآدم حممد 
مو�شى حامد اإىل مكتبة املركز ر�شالته اجلامعية التي تقدم 
من  العامة،  الإدارة  يف  املاج�شتري  درجة  على  للح�شول  بها 
اأم درمان  معهد بحوث ودرا�شات العامل الإ�شالمي يف جامعة 
الإ�شالمية، واأ�شرف عليها الأ�شتاذ الدكتور عبد املنعم حممد 

علي اإدري�س.

إهـــداءات

فورفرونت تهدي المركز برنامج المكتبة الرقمية
قام��ت �شرك��ة فورفرونت بت�شلي��م برنامج املكتبة الرقمية اإىل املركز، حيث ح�شر ي��وم الثنني 24 اأكتوبر 2016 كل من 
ل��وؤي اأحم��د الزعبي، وداميان �شفيتان، م��ن �شركة فورفرونت، وقاما برتكي��ب الربنامج على جهاز املرك��ز، وت�شغيله، و�شرح 

طريقة عمله.

الباحث يوقع اإهداءه للمركزافتتاح مكتبة رواق



تكريم

 24 الثنني  يوم  املعلمة جميلة  برفقة  املدر�ضة  من  قامت طالبتان  وقد 
اأكتوبر 2016 باحل�ضور اإىل املركز وت�ضليم بطاقة ال�ضكر.

زيــارة  بعد  والتقدير  ال�ضكر  هــذا  ياأتي 
املدر�ضة  طالبات  من  جمموعة  بها  قامت 
يوم الأربعاء 5 اأكتوبر 2016، ح�ضرن فيها 
يقوم  التي  الرتميم  عمليات  حــول  عر�ضًا 
واملخطوطات،  الكتب  حلماية  املركز  بها 
وزرن اأق�ضام املركز املتعددة، وتعرفن على 
اخلدمات التي يقدمها املركز للباحثني من 

خالل قاعة املطالعة.

حيث  املنا�ضبة،  بهذه  �ضخ�ضية  تكرمي  احلفل  فقرات  بني  من  وكــان 
قررت كلية الرتبية تكرمي ال�ضيد جمعة املاجد واختياره �ضخ�ضية العام؛ 

ملا يقوم به من جهود قيمة يف احلفاظ على الهوية والثقافة العربية.
�ضعبة  رئي�ش  كراجة،  �ضامي  الأ�ضتاذ  احلفل  هذا  يف  املركز  مثل  وقد 
جمعة  مركز  حول  مف�ضاًل  عر�ضًا  وقدم  باملركز،  املخطوطات  فهر�ضة 
يحويه  مبا  العربية،  اللغة  خدمة  يف  وجهوده  ــرتاث،  وال للثقافة  املاجد 
وموؤمترات  دورات  فيه من  ي�ضارك  وما  ومراجع،  وكتب  من خمطوطات 

واأن�ضطة تتعلق باللغة العربية.
رئي�ش  نائب  خليفة،  حممد  الدكتور  الأ�ضتاذ  قام  احلفل  ختام  ويف 

جامعة الغرير، بت�ضليم درع التكرمي لالأ�ضتاذ �ضامي كراجة.

بطاقة شكر

جامعة الغرير تكرم جمعة الماجد بمناسبة يوم اللغة العربية

ت�شلمت الأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�شة ق�شم الثقافة الوطنية باملركز، 
بطاقة �شكر من طالبات ال�شف العا�شر يف مدر�شة العامل اجلديد اخلا�شة 
ن فيها عن �شكرهن وتقديرهن لل�شيد جمعة املاجد الذي اأ�ش�س  يف دبي، عربَّ
لتميزه  تقديرهن  عن  عرّبن  كما  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز 

واأفكاره النرية التي ترجمت اإىل اأفعال ينت�شر نفعها بني اجلميع.

حتت �شعار )لغتنا كنز( احتفلت جامعة الغرير بدبي يوم الأربعاء 14 دي�شمرب 2016 باليوم العاملي للغة العربية الذي يوافق 
18 دي�شمرب من كل عام ، وقد �شهد الحتفال ن�شاطات عديدة اأ�شرفت على تنظيمها كلية الرتبية برعاية رئا�شة اجلامعة.

�ضيخة املطريي تت�ضلم بطاقة ال�ضكر

طالبات مدر�ضة العامل اجلديد يف قاعة املطالعةبطاقة �ضكر

�ضامي كراجة يت�ضلم التكرمي

اليوم العاملي للغة العربية
اليوم العاملي للغة العربية ُيحتفل فيه باللغة العربية يف 18 كانون الأول / دي�شمرب من كل 
�شنة. وقد احتفلت اليون�شكو بهذا اليوم لأول مرة يف عام 2012، حيث جرى اختيار هذا اليوم يف 
اأكتوبر 2012 عند انعقاد الدورة 190 للمجل�س التنفيذي لليون�شكو. واختري هذا التاريخ لكونه 
اليوم الذي اأ�شدرت فيه اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قرارها رقم 3190 يف دي�شمرب عام 1973، 
والذي يقر مبوجبه اإدخال اللغة العربية �شمن اللغات الر�شمية ولغات العمل يف الأمم املتحدة. 
العربية  الثقافة  لتنمية  الدولية  للخطة  ال�شت�شارية  الهيئة  قررت   2013 اأكتوبر   23 ويف 
يف  الأ�شا�شية  العنا�شر  كاأحد  العربية  للغة  العاملي  اليوم  اعتماد  لليون�شكو،  التابعة  )اأرابيا( 

برنامج عملها لكل �شنة.
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بداأ احلفل بال�ضالم الوطني اأعقبه كلمة قدمتها الأ�ضتاذة 
حتدثت  الوطنية،  الثقافة  ق�ضم  رئي�ش  املطريي،  �ضيخة 
دولة  املواطنني يف  واآثــاره على  واأهميته،  فيها عن الحتاد 

الإمارات واملقيمني فيها.

وجــواب(،  �ضوؤال  ــارات  )الإم عنوانها  م�ضابقة  ذلك  تال 
اأ�ضئلة على اجلمهور تدور حول الإمارات  جرى فيها طرح 
على  رمــزيــة  جــوائــز  نهايتها  يف  عــــت  ُوزِّ ثــم  وتــاريــخــهــا، 

الفائزين.

تكريم واحتفال

احتفال المركز باليوم الوطني

احتفل��ت اأ�ش��رة مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث باليوم الوطن��ي، حيث جرى يوم الأربعاء 30 نوفمرب 2016 تنظيم 
احتفال بهذه املنا�شبة �شارك فيه العاملون باملركز.

ح�ضر الحتفال ال�ضيخ خالد بن اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي، 
املدير العام لدائرة احلكومة الإلكرتونية، و�ضعادة �ضالح �ضامل 
املحمود، مدير عام هيئة ال�ضارقة للوثائق والأر�ضيف، واأ�ضحاب 
التجاري  الإمنــاء  هيئة  رئي�ش  املدفع،  جا�ضم  خالد  ال�ضعادة 
الرقابة  لدائرة  العام  املدير  املزروع،  وال�ضياحي، وعلي ح�ضني 

املالية، واأحمد عبيد الق�ضري.
ملعايل  الهيئة  وجهتها  دعوة  على  بناء  امل�ضاركة  هذه  جاءت 
رئي�ضة  املطريي،  �ضيخة  الأ�ضتاذة  قامت  حيث  املاجد،  جمعة 
معايل جمعة  بالنيابة عن  كلمة  باإلقاء  الوطنية،  الثقافة  ق�ضم 
الحتاد،  دولة  خدمة  يف  معاليه  مبواقف  فيها  اأ�ضادت  املاجد، 
وحر�ضه على رفعة �ضاأنها ومنزلتها، ووقوفه اإىل جانب الرواد 

الأوائل يف قيام الحتاد ودعم م�ضريتهم، ومباركة جهودهم.
الــلــوحــات  مــن  الــعــديــد  ت�ضمن  مــعــر�ــضــًا  الحــتــفــال  �ضمل 

المركز يشارك في احتفال 
هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف باليوم الوطني

�ش��ارك املرك��ز يف احتفال هيئ��ة ال�شارقة للوثائ��ق والأر�شيف بالي��وم الوطني، والذي اأقيم ي��وم الثنني 28 
نوفمرب 2016 يف مقر الهيئة.

التعبريية، وال�ضور التذكارية التي توثق مرحلة قيام الحتاد، 
مت فقرات فنية وق�ضائد لإبراز الفرحة بذكرى قيام دولة  وُقدِّ
اإهداء درع  العربية املتحدة. ويف ختام احلفل جرى  الإمــارات 
الأ�ضتاذة  عنه  بالنيابة  ت�ضلمته  املاجد،  جمعة  ملعايل  الهيئة 

�ضيخة املطريي. 
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متفرقات

المركز يشارك في افتتاح مركز الوثائق التاريخية

وكان ملركـــز جمعـــة املاجد للثقافـــة والرتاث م�ضاركـــة مميزة يف هذه 
الفعاليـــة مـــن خـــالل اإقامة ور�ضـــة عمل لرتميـــم الوثائـــق. حيث قدمت 
ال�ضيـــدة ب�ضـــرى �ضالح الديـــن دخوج، رئي�ضـــة �ضعبة الرتميـــم باملركز، 
ملحـــة عن  املخطوطـــات والوثائـــق التاريخيـــة، والعوامل املوؤثـــرة عليها، 
واأنـــواع الإ�ضابات وطرق عالجهـــا، واأ�ضاليب احلفـــظ اجليد. وتطرقت 
اإىل �ضناعـــة الورق يف املركـــز بدءًا من اخلامات الطبيعية التي تدخل يف 
�ضناعـــة الورق، ومرورًا ب�ضل�ضلة من املراحل واخلطوات التي يجري فيها 
معاجلـــة عجينة الورق، حتى نح�ضل يف النهايـــة على اأطباق ورقية ذات 

جودة عالية.
ثـــم قامت ال�ضيـــدة دخوج برتميـــم عينة مـــن اإحـــدى الأوراق التالفة 
واملتهالكـــة اأمام اجلمهور، مما اأثار اإعجابهم وثناءهم على جهود ال�ضيد 
جمعـــة املاجد وما يقدمه مـــن اأعمال متميزة يف �ضبيـــل خدمة الباحثني 

واإنقاذ الوثائق واملخطوطات والكتب من ال�ضياع.
ويف نهايـــة احلفـــل قام مدير عـــام بلدية دبي بتكـــرمي املركز ب�ضهادة 

تقدير ودرع تذكاري.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن مرك���ز الوثائ���ق التاريخي���ة التاب���ع لإدارة 
الراث العمراين يهدف اإىل جمع واقتناء الوثائق التاريخية اخلا�شة 
باإم���ارة دب���ي، والإ�ش���راف عل���ى ترمي���م الوثائ���ق التاريخي���ة، واحلفاظ 

عليها من التلف وال�شياع، واإعداد الدرا�شات التاريخية والوثائقية عن 
اإمارة دبي. اإ�شافة اإىل تبني اأف�شل املمار�شات يف اإعداد وتنفيذ الربامج 
اخلا�شة برميز وفهر�ش���ة وحفظ وتنظيم تداول الوثائق التاريخية، 
واإتاحته���ا للباحثني، واإعداد خط���ط للتوعية الثقافية باأهمية الوثائق 
التاريخي���ة، وحفظه���ا م���ن ال�شي���اع وامل�شارك���ة يف املوؤمت���رات والندوات 

وور�س العمل اخلا�شة بالوثائق التاريخية.

�ش��ارك مرك��ز جمع��ة املاجد للثقاف��ة والرتاث يف افتتاح مرك��ز الوثائق التاريخي��ة التابع لإدارة ال��رتاث العمران يف منطقة 
ال�شندغ��ة، وال��ذي افتتح��ه املهند�س ح�شني نا�ش��ر لوتاه، مدير ع��ام بلدية دب��ي يف 14 دي�شمرب 2016، وح�ش��ره ممثلو الدوائر 

احلكومية وال�شخ�شيات التي كان لها دور وم�شاهمة يف توفري الوثائق التاريخية لإمارة دبي.

ب�ضرى دخوج ت�ضرح للح�ضور طريقة �ضناعة الورق

مركز جمعة الماجد
ِج طالب جامعة الشارقة ضمن مشاريع َتَخرُّ

ِج طلب��ة كلية الت�شال )انطالقتنا(،  اأقام��ت جامع��ة ال�شارقة يوم الأربعاء 14 دي�شم��رب 2016 املعر�س اخلام�س مل�شاريع َتَخرُّ
��م حت��ت �شعار )جمتمع واح��د(، وح�شره ال�شيخ �شامل ب��ن عبد الرحمن القا�شم��ي، رئي�س مكتب �شاح��ب ال�شمو حاكم  وال��ذي ُنظِّ
ال�شارقة، والأ�شتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي، مدير جامعة ال�شارقة، والأ�شتاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير اجلامعة 
ل�ش��وؤون البح��ث العلمي والدرا�ش��ات العليا، والدكتور �شالح طاهر احل��اج، نائب مدير اجلامعة ل�ش��وؤون املجتمع، وماجد اجلروان، 
نائ��ب مدي��ر اجلامعة ل�شوؤون العالقات العامة، والدكتور ع�شام ن�شر، عميد كلية الت�شال بالإنابة، والعقيد علي �شيف الندا�س، 

مدير اإدارة ال�شرطة املجتمعية، واملقدم حممد را�شد ال�شويدي، نائب قائد �شرطة فر�شان الإمارات.
وثائقي عن  واإخراج فيلم  اإعداد  امل�ضاريع م�ضروع  ومن بني هذه 
الطالبة مي علي  به  والــرتاث، تقدمت  للثقافة  املاجد  مركز جمعة 
بجامعة  الإلــكــرتوين،  الإعــالم  ق�ضم  الت�ضال،  كلية  من  دراو�ضة، 
اخلام�ش  املعر�ش  فعاليات  �ضمن  الفيلم  ُعر�ش  وقــد  ال�ضارقة، 

ج طلبة كلية الت�ضال. مل�ضاريع تخرُّ
تاأ�ضي�ضه،  بداية  منذ  املركز  عن  �ضاماًل  عر�ضًا  الفيلم  ت�ضمن 
بالإ�ضافة اإىل ما يت�ضمنه من اأق�ضام، مع  ت�ضليط ال�ضوء يف الفيلم 
وخزانة  م�ضتودعًا  باعتباره  خا�ش  ب�ضكل  املخطوطات  ق�ضم  على 
للذخائر وكنزًا للمعرفة والرتاث، ويرتبط به ق�ضم احلفظ واملعاجلة 

والرتميم، الذي يحافظ على هذا الكنز من خالل تعقيم املخطوطات 
وحمايتها من التلف، 
ومـــعـــاجلـــة وتــرمــيــم 
املتنوعة  الإ�ــضــابــات 
حتى  ت�ضيبها؛  التي 
ـــوروث  امل هـــذا  يبقى 
الـــعـــظـــيـــم ذخـــــــرًا 
تقدر  قادمة  لأجيال 

الطالبة مي دراو�ضة خالل زيارتها للمركز وت�ضوير الفيلماأهميته، وتنتفع به.
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زيارات

من اليمني حممد يو�ضف املدين نائب رئي�ش معهد اخلليل 
الإ�ضالمي يف ال�ضعودية 2016-10-11

 مدر�ضة ال�ضارقة الدولية 
2016-10-4

د.حممد �ضعيب النغرمي، باحث يف الأدب العربي من الهند 
2016-10-15

 مدر�ضة العامل اجلديد 
2016-10-5

 دكتور راجا حممد، باحث يف التاريخ من الهند 
2016-10-11

وفد من طالب اجلامعة الأمريكية يف الإمارات 
2016-10-16

 مدار�ش جيم�ش الهندية 
2016-10-6

 ال�ضيد ح�ضني العمري زائر من الأردن 
2016-10-15
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زيارات

د.طالل يا�ضني اأوم من اجلامعة الوطنية الأ�ضرتالية والأ�ضتاذ موين 
اأنور ممثل ال�ضرق الأو�ضط للحكومة الأ�ضرتالية 2016-10-23

 وفد من طالبات كلية التقنية يف العني 
2016-10-25

 فيزيانا مرتجمة ومهتمة بالثقافة من اإيطاليا 
2016-11-1

 وفد من عدة موؤ�ض�ضات �ضعودية 
2016-10-27

�ضعد الربيعان من �ضركة �ضلكة لال�ضت�ضارات والعالقات العامة 
2016-11-7

من اليمني د. من�ضور ح�ضن هادي، ود. جواد كاظم 
مدير املعهد العراقي للدرا�ضات الكردية 2016-10-26

 ال�ضيخ الدكتور خالد بن خليفة اآل خليفة، 
املدير التنفيذي ملركز عي�ضى الثقايف 2016-10-19

امل�ضت�ضار الإعالمي حممد اجلوكر يهدي املركز كتابه 
اجلديد "الأهلي فر�ضان الإجنازات" 2016-10-20
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زيارات

ح�ضني �ضعيد من مكتبة الإمام اخلوئي العامة يف النجف 
2016-11-8

 الدكتورة اأر�ضي عبدالعزيز، طبيبة عيون يف 
م�ضت�ضفى الزهراء 2016-11-19

يف الو�ضط د.كمال قده اأ�ضتاذ القراءات والتجويد بجامعة 
ال�ضهيد حمه لخ�ضر يف اجلزائر 2016-11-14

 وفد من نادي اقراأ وا�ضتمتع برئا�ضة وداد بو�ضنني 
2016-11-30

 من الي�ضار رجل الأعمال خليفة جمعة النابودة 
2016-11-15

ال�ضيد عمر ح�ضن �ضينكو، امل�ضت�ضار الثقايف، وال�ضيد عماد الدين 
اأحمد، امل�ضت�ضار العالمي، يف القن�ضلية ال�ضودانية 2016-11-22

يا�ضر عبد ال�ضمد، مدير اخلدمات الفنية والربجميات مبركز 
ال�ضودان للهند�ضة، وعمار حممود حاج من �ضركة يجوب لال�ضتثمار 

2016-12-20

الأديب طالل الرمي�ضي، رئي�ش حترير جملة البيان 
من الكويت 2016-11-23
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جديد المكتبة

الهامسون بالكتب 
إحياء القارئ الكامن داخل كل طفل

تاأليف: دونالني ميلر.
ترجمة: اأمرية علي عبد ال�شادق.

النا�شر: موؤ�ش�شة هنداوي للتعليم والثقافة - القاهرة.
الطبعة الأوىل: 2016م.  عدد ال�شفحات: 224 �شفحة.

موؤلفة الكتاب معلمة لغة ودرا�ضات اجتماعية يف مدر�ضة ترينيتي ميدوز يف 
مدينة كيلر، ت�ضف يف كتابها كيف تلِهُم طالَبها وحتفزهم ليكونوا قراًء مدى 

احلياة.
ينق�ضم الكتاب اإىل �ضبعة ف�ضول: 

الف�ضل الأول هو الهتداء لل�شبيل ، حتدثت فيه املوؤلفة عن ال�ضعوبات والف�ضل 
جلعل  التقليدية  الأ�ضاليب  ا�ضتخدمت  حينما  مهنتها  بداية  يف  واجهته  الذي 

طالبها يقبلون على القراءة.
قارئًا  طفل  كل  يف  اأن  على  املوؤلفة  توؤكد  وفيه  ق���ّراء،  كلنا  هو  الثاين  الف�ضل 
اء وحالت واقعية واجهتها،  كامنًا واإن اختلفت امل�ضتويات، ثم تذكر اأنواع الُقررّ
اإىل  وت�ضري  حقيقيني،  قراًء  الأطفال  هوؤلء  جلعل  ا�ضتخدمته  الذي  والأ�ضلوب 
القرائية  امليول  معرفة  يف  ت�ضاعد  التي  ال�ضتبيانات  اأو  ال�ضتق�ضاءات  اأهمية 
لدى الأطفال، فرمبا ل يتمكن الطالب من و�ضف اأنواع الكتب التي قد يحبون 

قراءتها.
كيفية  فيه  املوؤلفة  وتبني  دائ��م��اً،  متاحان  وامل��ك��ان  ال��وق��ت  هو  الثالث  الف�ضل 
طابور  يف  الوجود  مثل  بالقراءة  الطالب  ل�ضغل  ال�ضائعة  ــات  الأوق ا�ضتغالل 
اأنه  وتنبه على  بها،  كلفوا  التي  ال�ضفية  الأعمال  النتهاء من  اأو عند  انتظار، 

ميكن التعود على القراءة يف اأي مكان حتى لو كان مليئًا باحل�ضود.
اإعطاء حرية  اأهمية  فيه  املوؤلفة  واأو�ضحت  القراءة،  حرية  هو  الرابع  الف�ضل 
املطلوب  الكتب  لعدد  اأقل  حدٍّ  مثل  اأحيانًا  الأ�ضياء  بع�ش  فر�ش  مع  القراءة، 

م�ضتويات  ومــراعــاة  الــعــام،  خــالل  قراءتها 
على  الــتــعــرف  يف  وم�ضاعدتهم  ــالب،  ــط ال
وختمت  م�ضوقة،  باأ�ضاليب  املتميزة  الكتب 
وفيها  القراء،  دفاتر  تها  �َضمَّ بهم�ضة  الف�ضل 
ما  حــول  مالحظات  من  الطالب  يكتبه  ما 

يقروؤونه.
وفيه  ُق���ُدم���اً،  امل�����ش��ي  هــو  اخلام�ش  الف�ضل 
يف  للطالب  قدوة  وجود  اأهمية  املوؤلفة  تذكر 
من  الكتب  لهم  تر�ضح  كانت  فقد  الــقــراءة، 
خالل قراءاتها هي، وتنقل لهم حبها للكتب، 
خطة  وتعر�ش  ذلــك.  يف  معها  فينجرفون 
خطوات،  �ضبع  خــالل  من  الــقــراءة  لتح�ضني 

وت�ضري اإىل اأهمية اأن يقراأ الكبار كتب الأطفال اأي�ضًا.
الف�ضل ال�ضاد�ش هو ك�شر قيود املعلم، وتدعو فيه املوؤلفة اإىل اإعادة النظر يف 
بع�ش املمار�ضات التقليدية يف تعليم القراءة باملدار�ش، مثل فر�ش رواية معينة 
على طالب ف�ضل مدر�ضي بكامله، بحيث ل تراعى الفروق الفردية، اأو تكليف 
الطالب بالتناوب على قراءة كتاب بالختيار الع�ضوائي، وتطرح بع�ش الأفكار 

واحللول لذلك.
املوؤلفة:  تقول  وفيه  به،  التحكم  اأم  املدر�شي  الف�شل  اإدارة  هو  ال�ضابع  الف�ضل 
"باإمكاين اإدارة ف�ضلي دون اأن اأملي على طالبي كل فكرة اأو قرار ". وتذكر اأن 
الطالب الأكر ممار�ضة للقراءة هم الأف�ضل يف كل جانب من جوانب الدرا�ضة،  

وهم الأف�ضل يف خو�ش الختبارات اأي�ضًا.
التي  وال�شخ�شيات  الواقعية واحل��الت  الأمثلة  بكثري من  الكتاب  يتميز 

واجهتها املوؤلفة يف حياتها العملية يف تعليم القراءة.

الجامع في تراجم أعالم الدمشقيين
ووالتهم وقضاتهم

تاأليف: الدكتور مطيع احلافظ.
النا�شر: دار طيبة للطباعة والن�شر والتوزيع – دم�شق.

الطبعة الأوىل: 2017م.   اأربعة اأجزاء.
جمع املوؤلف يف هذا الكتاب تراجم اأعالم دم�ضق من القرن الأول حتى القرن 
العا�ضر الهجري، واعتمد على امل�ضادر القدمية مثل تاريخ دم�ضق لبن ع�ضاكر، 
والتي  عليها،  اعتمدا  التي  امل�ضادر  اإىل  الرجوع  مع  للذهبي،  الإ�ضالم  وتاريخ 
متيزت باملعا�ضرة وامل�ضاهدة، والتوثيق والدقة يف اإيراد املعلومات، واملو�ضوعية، 
والبعد عن التع�ضب. كما رجع املوؤلف اإىل كتب ال�ضفدي، وابن حجر، وال�ضبكي، 
واملو�ضوعات  وامل�ضادر  املراجع  من  وغريها  احلنبلي،  رجب  وابن  رافــع،  وابن 

و�ضوًل اإىل القرن العا�ضر الهجري.
واأما عنا�ضر الرتجمة التي يذكرها املوؤلف ملن ترجم لهم، فهي كما اأوردها يف 
مقدمته : الن�ضبة، وال�ضم واللقب، والكنية، والن�ضب، وتعريف موجز للمرتَجم 
له، مثل قوله: عامل فا�ضل، فقيه �ضافعي، �ضاعر، كاتب. ويف الن�ضاأة يذكر مكان 
والإجازات  العلمية،  والرحالت  ال�ضيوخ،  واأ�ضهر  العلم،  تلقي  ومراحل  الولدة، 
وكذلك  ا�ضتق�ضاء،  غري  من  الرتجمة  �ضاحب  موؤلفات  ذكر  مع  وامل�ضموعات، 
التالميذ والرواة عنه، واأعماله، ومكانته العلمية، ومنزلته عند النا�ش ومواقفه 
من احلكام، وتاريخ وفاته ومكان دفنه. واأخريًا يذكر املوؤلف يف احلا�ضية اأ�ضهر 

امل�ضادر واملراجع واأوثقها التي اعتمدها يف 
الرتجمة.

واأما طريقة الرتتيب فهي على القرون، 
الباحث  لإعطاء  الق�ضاة،  ثم  بالولة،  بدءًا 
وتطور  و�ضيا�ضة،  علوم  من  قرن  كل  مزايا 

من تقدٍم اأو تاأخر كما يقول املوؤلف.
ـــد عــقــد املـــوؤلـــف يف بـــدايـــة الــكــتــاب  وق
ف�ضاًل لف�ضائل دم�ضق وغوطتها، وتاريخها 
حتى  يخ�ضها  مما  ذلــك  وغــري  وعمرانها، 

منت�ضف القرن الع�ضرين.
يبداأ اجلزء الأول من الكتاب من القرن 
الــهــجــري،  الــ�ــضــاد�ــش  ــقــرن  ال حــتــى  الأول 

الثامن،  بالقرن  خا�ش  الثالث  واجلــزء  ال�ضابع،  بالقرن  خا�ش  الثاين  واجلــزء 
واجلزء الرابع خا�ش بالقرنني التا�ضع والعا�ضر الهجريني.

و�ضورًا  ومعاملها،  لدم�ضق  �ضورًا  ي�ضم  الكتاب  اأن  اإليه  الإ�ضارة  جتدر  ومما 
ملخطوطات بخطوط العلماء واملوؤلفني، و�ضماعات، ووثائق مهمة.

منوذج من الكتاب:
"- �ُشُبْكِتكني الركي = متام الدولة اأبو من�شور �ُشُبْكِتكني )...-453ه�(:

اأ�ضهر  ثالثة  بها  فبقي  )452هـــ(،  �ضنة  م�ضر  �ضاحب  ِقبل  من  دم�ضق  ويل 
كن بن ُجميع، وعن  ون�ضفًا، ومات، وكان قبل الولية مقيمًا بدم�ضق. روى عن ال�ضَّ
ربيع  �ضهر  والع�ضرين من  الرابع  الثنني  ليلة  تويف  الكتاين وغريه.  العزيز  عبد 

الأول، ودفن يف �ضفل املغارة. تاريخ دم�ضق 147/20، تاريخ الإ�ضالم 235/9".
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تحقيق مخطوطات علوم القرآن الكريم: 
األصول والقواعد والمشكالت

تاأليف: جمموعة من املوؤلفني.
النا�شر: موؤ�ش�شة الفرقان للرتاث الإ�شالمي - لندن.

�شل�شلة الدورات التدريبية.
الطبعة الأوىل: 2016م. 

عدد ال�شفحات: 423 �شفحة.
فعاليات  �ضمن  األقيت  التي  املحا�ضرات  من  جمموعة  الكتاب  هذا 
حتقيق  عنوان:  حتت  التحقيق،  جمــال  يف  العا�ضرة  التدريبية  الــدورة 
التي  وامل�ضكالت،  والقواعد  الأ�ضول  الكرمي:  القراآن  علوم  خمطوطات 
الفرقان  ملوؤ�ض�ضة  التابع  الإ�ضالمية  املخطوطات  درا�ضات  مركز  مها  نظرّ
وذلك  بالرباط،  دار احلديث احل�ضنية  بالتعاون مع  الإ�ضالمي،  للرتاث 
احلديث  دار  موؤ�ض�ضة  برحاب  2016م،  مار�ش   5 اإىل  فرباير   29 من 

احل�ضنية بالرباط.
وي�شم الكتاب اثنتي ع�شرة حما�شرة، هي:

1 - امل�شاحف املخطوطة: جوانب العناية بها واملوقف من درا�شتها: 
هي حما�ضرة لغامن قدوري حمد، تقع يف 50 �ضفحة، حتدث فيها عن 
القراآنية  والقراءات  املخطوطة،  امل�ضاحف  وال�ضبط يف  والر�ضم  اخلط 
يف  الوقف  وعالمات  والعدد  ال�ضور  وفــواحت  املخطوطة،  امل�ضاحف  يف 
املخطوطة،  امل�ضاحف  يف  الفنية  والــزخــارف  املخطوطة،  امل�ضاحف 

وموقف الباحثني من درا�ضة امل�ضاحف املخطوطة.
2 - يف حتقيق الن�شبة : تف�شري الطرباين املزعوم منوذجاً:

َ فيها بالأدلة عدم  هي حما�ضرة لب�ضار عواد تقع يف 24 �ضفحة. بنيرّ
اأيوب  اأحمد بن  القا�ضم �ضليمان بن  التف�ضري املن�ضوب لأبي  �ضحة ن�ضبة 
اللخمي ال�ضامي الطرباين )ت360هـ(، وامل�ضمى التف�ضري الكبري، والذي 

طبع �ضنة 2008.
3 - مطارحات واأنظار يف �شبيٍل قيٍم لتحقيق خمطوطات علوم القراآن 

الكرمي وما اإليها: 
هي حما�ضرة قدمها حممد الطرباين، تقع يف 65 �ضفحة. ومما جاء 
ياألفه،  يوافق ما  اإذا مل  الن�ش  العجلة بتخطئة  فيها حتذير املحقق من 
واحلر�ش على التثبت من ن�ضبة الكتاب اإىل موؤلفه، والتمييز بني روايات 
الكتاب اإن كان له اأكر من رواية، واللتزام بالعنوان كما اأراده املوؤلف، 

والتحري الدقيق قبل ن�ضر كتاب على خمطوطة يتيمة له.
4 - تنزيٌل يف �شبط ن�سٍّ من كتاب يف علوم القراآن اعتماداً على ثالِث 

ن�شٍخ مع مقارنته بنظريه املطبوع على غري اجلادة: 
وُتَعدُّ مثال  اأي�ضًا تقع يف 20 �ضفحة،  هي حما�ضرة ملحمد الطرباين 
خمطوط  على  طبعت  بن�ضخة  ومقارنته  املخطوط  الن�ش  لقراءة  عمليًّا 

واحد.
معها:  التعامل  وكيفية  اأهميتها  املوؤلفني:  املجهولة  املخطوطات   -  5

خمطوطات علوم القراآن منوذجاً:
هي حما�ضرة لغامن قدوري تقع يف 29 �ضفحة، اأ�ضار فيها اإىل جتربته 
للمفهر�ضني  التجويد، وذكر ن�ضائح مفيدة  املو�ضح يف  يف حتقيق كتاب 

لكي يقربوا مثل هذه املخطوطات اإىل اأ�ضحاب الخت�ضا�ش.

6 - حتقيق املخطوط يف علوم القراآن: 
ب�����ني ث����ق����اف����ة امل����ح����ق����ق واخ����ت����الف 

املجالت وتعدد الحتمالت:
مبارك  جميل  ملحمد  حما�ضرة  هي 
عن  فيها  ــدث  حت �ضفحة،   22 يف  تقع 
متاأنية،  قــراءة  املخطوط  قــراءة  اأهمية 
عند  الــقــراءات  اختالف  اإىل  والنتباه 
املخطوط  احتواء  اأو  الكلمات،  ت�ضكيل 
اأو الحــتــمــالت   ، اأكــــر مـــن فــــنٍّ عــلــى 
اإىل  يوؤدي  الفهم  فاخلطاأ يف  الغام�ضة، 
اأمثلة  املحا�ضر  واأورد  الإفهام،  خطاأٍ يف 

كثرية لالأخطاء التي تقع ب�ضبب ذلك.
7 - التك�شيف املو�شوعي لكتب التف�شري: املفهوم واملنهج واملق�شد:

اإىل  فيها  اأ�ــضــارت  �ضفحة،   20 يف  تقع  زمــرد  لفريدة  حما�ضرة  هي 
التك�ضيف  ومقا�ضد  التف�ضري،  كتب  تك�ضيف  ومنهجية  التك�ضيف،  مفهوم 

وثمراته.
و�شياقات  التاأ�شيل  مرجعية  يف  اإمل��ام��ات  ال��ق��راآين  امل��ن  حتقيق   -  8

التنزيل: 
هي حما�ضرة لتوفيق عبقري تقع يف 77 �ضفحة، اأ�ضار فيها اإىل م�ضائل 
منها: منهجية حتقيق املنت القرائي يف عهد النبوة واخلالفة الرا�ضدة، 

وامل�ضحف الإمام، وخالئق املحقق وعنوان اأهليته. 
9 - التعامل مع الن�شو�س احلديثية عند حتقيق خمطوطات التف�شري 

وعلوم القراآن:
هي حما�ضرة لب�ضار عواد تقع يف 21 �ضفحة، تطرق فيها اإىل التف�ضري 
احلديث  �ضحة  بيان  اإىل  املحقق  وحاجة  فيه،  الروايات  واأنــواع  باملاأثور 
بالرجوع اإىل اأهل الخت�ضا�ش من املحدثني، ونبه على اأن ال�ضخ�ش قد 

يكون ثقة يف علم من العلوم، ويكون مرتوكًا يف علم اآخر.
10 - كتب الرواية امل�شرقية يف علم ر�شم امل�شحف: تعريف بها وبيان 

اأهميتها:
عن  فيها  حتــدث  �ضفحة،   52 يف  تقع  قـــدوري  لغامن  حما�ضرة  هــي 
م�ضادر ر�ضم امل�ضحف الأوىل، والتي اندثرت فلم يبَق من خمطوطاتها 
�ضيء، ولكن بقي ما نقلته الكتب التي جاءت بعدها، وحتدث عن م�ضادر 
مادة  من  امل�ضرقية  الر�ضم  كتب  ت�ضيفه  وما  امل�ضرقية،  امل�ضحف  ر�ضم 

علمية.
11 - مناهج حتقيق الروايات الإ�شرائيلية يف كتب التف�شري:

 هي حما�ضرة لب�ضار عواد تقع يف 18 �ضفحة. حتدث فيها عن تدوين 
الروايات  واأنواع  يت�ضمنه،  وما  باملاأثور،  والتف�ضري  وا�ضتقالله،  التف�ضري 

الإ�ضرائيلية، وطرائق توثيق الروايات.
12 - مناهج حتقيق املخطوطات بني امل�شت�شرقني والعرب: 

بيان تقع يف 13 �ضفحة، حتدث فيها  هي حما�ضرة لأحمد بن حممد الدُّ
عن اهتمام علماء امل�ضلمني والعرب بالتحقيق ووقوفهم عليه منذ القرون 
الأوىل، وتطور هذا العلم عندهم، ثم عر�ش لتاريخ حتقيق الن�ضو�ش يف 
اأوربا، ومناحي الت�ضابه والختالف يف علم حتقيق الن�ضو�ش بني منهج 
امل�ضت�ضرقني  خ�ضو�ضًا  الأوربيني،  ومنهج  املعا�ضرين  وامل�ضلمني  العرب 

املحققني للرتاث العربي.

جديد المكتبة
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المحدث شعيب األرنؤوط

من  اأكر  يف  تقع  عنوانًا،   40 يقارب  ما  املركز  مكتبة  يف  له 
عنه  اهلل  ر�ضي  ال�ضديق  بكر  اأبي  )م�ضند  اأقدمها  طبعة،   90
للمروزي(، ن�ضره املكتب الإ�ضالمي �ضنة 1970، ويف مكتبة املركز 
منه ن�ضخة عليها قيد اإهداء بخطه اإىل الدكتور �ضاكر الفحام، 
للبغوي(،  ال�ضنة  )�ضرح  اأي�ضًا  كتبه  ومن   ،1974 ب�ضنة  مــوؤرخ 
يف  حتقيقاته  اأ�ضهر  ومن   .1971 �ضنة  الإ�ضالمي  املكتب  ن�ضره 
احلديث م�ضند الإمام اأحمد وال�ضنن، ويف الفقه رو�ضة الطالبني 
التف�ضري  للمو�ضلي، ويف  والختيار  واملبدع لبن مفلح،  للنووي، 
والديار  املنازل  والأدب  اللغة  ويف  اجلــوزي،  لبــن  امل�ضري  زاد 

لأ�ضامة بن منقذ، وخمت�ضر الأغاين لبن منظور.
واأما الكتب املوؤلفة عنه فمنها: 

يف  وجهوده  �ضريته  من  جوانب  الأرنــــوؤوط:  �ضعيب  املحدث   -
دار  النا�ضر:  الكوفحي،  اإبراهيم  للدكتور  الــرتاث،  حتقيق 

ان، 2002م. الب�ضري للن�ضر والتوزيع،عمَّ
من لطائف الرحالت العلمية : رحلة ف�ضيلة ال�ضيخ العالمة   -
تلميذه  قيده  الكويتية،  الديار  اإىل  الأرنــوؤوط  �ضعيب  املحدث 
�ضعيب  لــه  وقـــدم  ــه  وراجــع ؛  اجلــــوراين  يو�ضف  بــن  حممد 
الإ�ضالمية،  وال�ضوؤون  الأوقـــاف  وزارة  النا�ضر:  ـــوؤوط،  الأرن

الكويت،2011م.
املـــحـــدث الــعــالمــة   -
ــعــيــب  ـــخ �ــض ـــي ـــض ـــ� ال
�ضريته  الأرنــــــوؤوط: 
الـــعـــلـــم  طــــلــــب  يف 
حتقيق  يف  وجــهــوده 
لالأ�ضتاذ  ــــرتاث،  ال
اإبــراهــيــم الــزيــبــق، 
دار  الـــــنـــــا�ـــــضـــــر: 
الب�ضائر الإ�ضالمية، 

2012م.
ـــــــــث ومــــا  الأحـــــــــادي  -
مــن  الأذهــــــــــــــان  يف 

تاأليف:  الأرنــوؤوط،  �ضعيب  الكبري  املحدث  اأ�ضئلة، مقابلة مع 
راغبيت  النا�ضر:  الرتكية،  باللغة  والكتاب  يــلــدرمي،  اإِنبيا 

ياينالري،2011م.
الألبانيني  مــن  ال�ضريف  الــنــبــوي  احلــديــث  علماء  اأ�ــضــهــر   -

ـــريـــن، حمــمــد  املـــعـــا�ـــض
الألباين،  الدين  نا�ضر 
عبد القادر الأرناوؤوط، 
�ــضــعــيــب الأرنــــــــاوؤوط، 
تــاألــيــف: حمــمــود عبد 
ـــــــاوؤوط،  الـــقـــادر الأرن
ال�ضيخ  مركز  النا�ضر: 
الأرناوؤوط  القادر  عبد 
 – – بر�ضتينا  للثقافة 

كو�ضوفا 2013م.
تعاىل  تويف رحمه اهلل 

اأكتوبر   27 اخلمي�ش  يــوم 
2016م.

أعالم رحلوا

م الأرنوؤوط، الألبان الأ�شل، الدم�شقي املولد والن�شاأة، �شنة 1928، واأم�شى ما  ولد ال�شيخ اأبو اأ�شامة �ُشعيب بن حُمرَّ
يربو على ع�شر �شنوات يف درا�شة العربية يف م�شاجد دم�شق ومدار�شها القدمية، وتتلمذ على يد ال�شيخ حممد �شالح 
الفرفور، وال�شيخ عارف الدوجي، وال�شيخ �شليمان الغاووجي. ثم در�س الفقه، ولزم اأكرث من �شيخ يقراأ عليهم كتب الفقه 
احلنفي، ثم توجه لدرا�شة احلديث النبوي ال�شريف، وراأ�س ق�شم التحقيق والت�شحيح يف املكتب الإ�شالمي منذ �شنة 
1958، وبقي فيه حوايل 20 �شنة، اأ�شهم خاللها يف حتقيق ما يزيد على �شبعني جملدًا من اأمهات كتب الرتاث. ثم انتقل 
�شنة 1982 اإىل العمل يف موؤ�ش�شة الر�شالة يف مدينة َعّمان، فرتاأ�س فيها ق�شم حتقيق الرتاث، فبلغ عدد املجلدات التي 

حققها واأ�شرف عليها اأكرث من 250 جملدًا.

ال�ضيخ �ضعيب الأرناوؤوط �ضورة من كتاب 
الرحلة الكويتية للجوراين

غالف كتاب الأحاديث وما يف الأذهان من اأ�ضئلة
توقيع اإهداء من الأرناوؤوط اإىل �ضاكر 

الفحام �ضنة 1974
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طريقة تبخري املالب�ش

أعالم رحلوا

لغتنا الجميلة ... فاروق  شوشة

قدم �ضو�ضة منذ عام 1967، وعلى مدى عقود، برنامج )لغتنا 
اجلميلة( الذي يعر�ش فيه مناذج �ضعرية من ال�ضعر القدمي اأو 

احلديث، يلقيها ب�ضوته، وباأدائه املتميز.
فقدم   ،1977 الــعــام  يف  امل�ضري  بالتليفزيون  عمل  كما 
اهتمامه  اإليه  ونقل  ثقافية(،  )اأم�ضية  امل�ضهور  برناجمه  منه 
رموز  من  كثريًا  فيه  وا�ضت�ضاف  والأدبــيــة،  اللغوية  بالق�ضايا 

الثقافة العربية.
دواوينه ال�شعرية:

.1966 م�ضافرة،  اإىل  	•
العيون املحرتقة، 1972. 	•
.1973 القلب،  يف  لوؤلوؤة  	•

انتظار ما ل يجيء، 1979. يف  	•
.1983 املحكمة،  الدائرة  	•
الأعمال ال�ضعرية، 1985. 	•

.1986 العا�ضقني،  دم  من  لغة  	•
يقول الدم العربي، 1988. 	•

.1992 لك،  هئت  	•
املاء، 1994. �ضيدة  	•

.1997 الوقت،  لقتنا�ش  وقت  	•
)�ضعر لالأطفال(، 1998. والقمر  حبيبة  	•

.2000 اأبنو�ضي،  وجه  	•
اإىل النهر، 2002. تنزل  اجلميلة  	•

.2006 البكاء،  حتى   ... اأحبك  	•
بغدادي، 2007. موال  	•

.2008 العمر،  خريف  ربيع  	•
الذاكرة : لوحات �ضعرية، 2010. يف  وجوه  	•

ولد فاروق �شو�شة يف قرية ال�شعراء مبحافظة دمياط ب�شمال م�شر يف العام 1936، واأمت حفظ القراآن الكرمي، ثم 
اأكمل درا�شته وتخرج يف كلية دار العلوم يف العام 1956، ومن كلية الرتبية يف العام 1957، ثم عمل معلمًا ملدة عام. 
وبداأ م�شريته الإعالمية بالإذاعة امل�شرية يف العام 1958، وتدرج يف املنا�شب حتى اأ�شبح رئي�شًا لها يف عام 1994. ثم 

حظي بع�شوية جممع اللغة العربية يف القاهرة، وعمل يف عدد من جلانه الثقافية.

موؤلفاته : 
.1967 اجلميلة،  لغتنا  	•

20 ق�ضيدة حب يف ال�ضعر العربي، 1973. اأحلى  	•
وم�ضكالت املعا�ضرة، 1979. اجلميلة  لغتنا  	•

.1982 اأخرى،  واأوراق  بال�ضعر  العالج  	•
اأحلى 20 ق�ضيدة يف احلب الإلهي،1983. 	•

.1989 ثقافية،  مواجهة  	•
.1996 العقاد،  �ضعر  من  خمتارات  	•

اجلميل )�ضرية �ضعرية(، 1997. العمر  عذابات  	•
.2000 وال�ضعراء،  لل�ضعر  زمن  	•

ثقافة الأ�ضالك ال�ضائكة، 2001. 	•
.2003 العربية،  جمال  	•

بالقراءة، 2003. الإغراء  	•
.2004 مقتحمة،  �ضعرية  اأ�ضوات  	•

اأبو �ضنة: �ضبعون عامًا من الإبداع، 2007،  اإبراهيم  حممد  	•
اإعداد وتقدمي.

املركز كتبًا كثرية من موؤلفاته، بع�ضها يحمل  وت�ضم مكتبة 
�ضريف  حممد  ال�ضاعر  اإىل  اإهــدائــه  مثل  واإهــــداءه،  توقيعه 
 ،1973 �ضنة  اجلعار  علية  وال�ضاعرة   ،1983 �ضنة  ال�ضيباين 

والدكتور بديع الك�ضم �ضنة 1995.  
تويف رحمه اهلل يف 14 اأكتوبر �ضنة 2016.

فاروق-�ضو�ضة

اإهداء من فاروق �ضو�ضة اإىل 
ال�ضاعرة علية اجلعار

25
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جديد فهارس المخطوطات
فهرس مخطوطات مكتبة األزهر الشريف  *

نبذة عن مكتبة الأزهر:
رم�ضان  من  ال�ضابع  يف  الأزهــر  اجلامع  افتتح 
ُعِقد يف �ضحنه كان يف  واأول در�ش  �ضنة 361هـــ، 
�ضهر �ضفر من �ضنة 365 هـ، ويعود تاريخ مكتبته 
ما  بها  تتعلَّق  اإ�ضارة  اأقــدم  ولعل  عام381هـ،  اإىل 
مكتبة  اأمــانــة  اأنَّ  ذكــر  حيث  املي�ضر،  ابــن  اأورده 
الأزهر كانت ُتَعدُّ من الوظائف الكربى، واأنَّها يف 
�ضنة 517 هـ اأُ�ضِندت اإىل اأبي الفخر �ضالح اإ�ضافًة 
اإىل وظيفته كخطيب للجمعة يف اجلامع الأزهر. 
اأنَّ  من  املوؤرخني  بع�ش  يذكُره  ما  اإىل  بالإ�ضافة 
اأكر  على  حتتوي  كانت  الفاطمي  الق�ضر  مكتبة 
والفنون  العلوم  �ضائر  يف  جملد  األــف  مائتي  من 
وغريها،  والأدب  والتاريخ  واحلــديــث  الفقه  يف 
اخلليفة  باأمر  الأزهــر  اجلامع  اإىل  ن�ضفها  نقل 
عمر  يكون  وبهذا  اهلل.  باأمر  احلاكم  الفاطمي 
َدْت  مكتبة الأزهر  اأكر من األف عام، وتكون قد ُزوِّ

مبائة األف كتاب يف القرن الرابع الهجري.
التاريخ احلديث ملكتبة الأزهر:

دعا الإمام حممد عبده يف اأوائل القرن الرابع ع�ضر الهجري اإىل اإن�ضاء 
مكتبٍة جتمُع �َضتات الكتب املتناثرة يف امل�ضاجد والأروقة واملدار�ش التابعة 
�ضيخ  النواوي،  ح�ضونة  ال�ضيخ  اإىل  امل�ضروع  بهذا  م  وتقدَّ الأزهــر،  ملكتبة 
اجلامع الأزهر اآنذاك ، فاأ�ضدر قراًرا باإح�ضاء الكتب وجتميعها وِحفظها 
�ش لهذا الغر�ش، وبداأ العمل اجلاد يف اإن�ضاء هذه املكتبة  يف مبًنى ُيخ�ضَّ
اجلامعة يف اأوَّل حمرم من �ضنة ) 1314هـ/ 1897م (، فُنقلت اإليها كتب 
الكتب فيها  الإمام حممد عبده على جتميع  الأروقــة، ومل تقت�ضر دعوة 

ع باملكتبات اخلا�ضة املتواَرثة ملكتبة الأزهر. فقط، بل دعا اإىل التربُّ
فهار�س خمطوطات مكتبة الأزهر:

ــ  1943م   ( عامي  بني  اأجزاء  ثمانية  يف  الأزهر  مكتبة  فهر�ش  �ضدر  	•
1951م (، على النحو الآتي:

�ضيخ  املراغي،  م�ضطفى  حممد  الإمــام  ف�ضيلة  من  ورعاية  بت�ضجيع  1ــ 
فهر�ش  من  والثاين  الأول  اجلــزاآن  �ضدر  تعاىل،  اهلل  رحمه  الأزهــر، 

مكتبة الأزهر لأول مرة.
الأزهر،  �ضيخ  الرازق،  الأكرب م�ضطفى عبد  الإمام  2ــ ويف عهد ف�ضيلة 

رحمه اهلل تعاىل، �ضدر اجلزء الثالث من الفهر�ش.
�ضيخ  ال�ضناوي،  ماأمون  حممد  ال�ضيخ  الأكرب  الإمام  ف�ضيلة  عهد  ويف  3ــ 

الأزهر، رحمه اهلل تعاىل، �ضدر اجلزاآن الرابع واخلام�ش من الفهر�ش.
4ــ ويف عهد ف�ضيلة الإمام الأكرب ال�ضيخ اإبراهيم حمرو�ش، �ضيخ الأزهر، 

رحمه اهلل تعاىل، �ضدر اجلزء ال�ضاد�ش من الفهر�ش.
الأزهر،  �ضيخ  �ضلتوت،  ال�ضيخ حممود  الأكرب  الإمام  ف�ضيلة  5ــ ويف عهد 
رحمه اهلل تعاىل، �ضدر اجلزء ال�ضابع من فهر�ش مكتبة الأزهر، وهو 

ملحق للفنون يف اجلزاأين الثاين والثالث.
�ضيخ  حممود،  احلليم  عبد  ال�ضيخ  الأكــرب  الإمــام  ف�ضيلة  عهد  ويف  6ــــ 
مكتبة  فهر�ش  من  الثامن  اجلــزء  �ضدر  تعاىل،  اهلل  رحمه  الأزهـــر، 

الأزهر، وهو ملحق للفنون يف اجلزء اخلام�ش.
:) ــ1993م  1985م   ( البطاقي  ال�ضكل  يف  الأزهر  مكتبة  فهر�ش  	•

ويف عهد ف�ضيلة الإمام الأكرب ال�ضيخ جاد احلق علي جاد احلق، �ضيخ 
ال�ضكل البطاقي (،  اأُعــدت ثالثة فهار�ش )   ، الأزهــر، رحمه اهلل تعاىل 

وهي :
ــ فهر�ش بالعنوان.
ــ فهر�ش باملوؤلف.

ــ فهر�ش باملو�ضوع.
من  البيانات  قواعد   ( الإلكرتوين،  ال�ضكل  يف  الأزهر  مكتبة  فهر�ش  	•

1997ــ2001م (:
طنطاوي،  �ضيد  حممد  الدكتور  الأكرب،  الإمام  الف�ضيلة  �ضاحب  قرر 

فهارس مخطوطات األزهر

�شدر حديثًا عن اجلامع الأزهر بالقاهرة )1437ه� /2016م( فهر�س خمطوطات مكتبة الأزهر ال�شريف، يف 
)28( جملدا ، من اإعداد مكتبة الأزهر ال�شريف، بالتعاون مع �شقيفة ال�شفا العلمية يف لبوان مباليزيا.

اجلامع الأزهر
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فهارس مخطوطات األزهر

بيانات اأرقام حفظ املخطوط باملكتبة، وهي : الرقم اخلا�ش، وهو   -
املوجود  الرقم  العام، وهو  الرقم  ثم  الأقوا�ش،  املوجود بني  الرقم 
خارج الأقوا�ش، وقد يقرن الرقم العام باأ�ضماء مثل : ) بخيت (، اأو 
) طنطا (، اأو ) ال�ضقا (، وهي تعرب عن اأ�ضماء اأ�ضحاب املكتبات 

اخلا�ضة، واأماكن وجودها قبل اأن تهدى اإىل املكتبة. 
مو�شوعات الفهر�س:

ق�ضم الفهر�ش على ح�ضب املو�ضوعات، وقد بلغت 51 مو�ضوعًا ح�ضب 
الرتتيب الآتي: امل�ضاحف، علوم القراآن، القراءات والتجويد، التف�ضري، 
احلنفي،  الفقه  الفقه،  اأ�ضول  ال�ضريف،  احلديث  احلديث،  م�ضطلح 
العام،  الفقه  الفرائ�ش،  احلنبلي،  ال�ضافعي،الفقه  الفقه  املالكي،  الفقه 
فقه املذاهب الأخرى، النحل الإ�ضالمية، الكالم والتوحيد، املنطق، اآداب 
الو�ضع،  العربية،  اللغة  والف�ضائل،  الآداب  الت�ضوف،  الفل�ضفة،  البحث، 
ال�ضرف، النحو، البالغة، الَعرو�ش والقافية، الأدب، ال�ضرية والتاريخ، 
الطب،  والــلــوائــح،  القوانني  واملجتمع،  والرتبية  الأخـــالق  اجلغرافيا، 
وامليقات،  الفلك  العامة،  املعارف  واملقابلة،  الهند�ضة، اجلرب  احل�ضاب، 
الهيئة، الأدعية والأوراد، تعبري الروؤيا، احلرف والرمل، الفرا�ضة والكف، 
الفرو�ضية،  الكيمياء،  الــزراعــة،  ال�ضناعة،  والإمـــالء،  والر�ضم  اخلط 

املو�ضيقى، اللغات ال�ضرقية، املجاميع.

وا�ضتخداَم  املكتبة،  وتطوير  ميكنَة  تعاىل،  اهلل  رحمه  الأزهـــر،  �ضيخ 
البحث  يتيح  اإلكرتونـي،  فهر�ش  اأول  اإنــتــاج  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
وال�ضرتجاع للمقتنيات، من خالل ا�ضتخدام تطبيقات حديثة، يتاح بها 
ون�ضاخها،  ونا�ضريها،  وموؤلفيها،  واملخطوطات،  الكتب  بعناوين  البحث 
بالتعاون  وذلك  اإلخ،  ومتلكاتها...  واأوقافها،  ون�ضخها،  ن�ضـرها،  وتواريخ 
مع مركز املعلومات، ودعم اتخاذ القرار برئا�ضة جمل�ش الوزارء امل�ضري.

اجلديد: الفهر�ش  	•
مكتبة  ملخطوطات  جديد  فهر�ش  اإ�ــضــدار  اإىل  دعــت  كثرية  اأ�ضباب 

الأزهر، منها:
1ــ الفهار�ش املن�ضورة للمكتبة يف ثمانية اأجزاء كبرية، اأ�ضبحت قدمية، 

ويف حاجة ما�ضة اإىل حتديث.
والتي حتتوي  والأتــراك،  وال�ضوام  املغاربة  باأروقة  ة  املكتبات اخلا�ضَّ 2ــ  
على اآلف املخطوطات، كانت حتت اإ�ضراف م�ضايخ هذه الأروقة، ومل 
�ضدور  بعد  اإل  ة  العامَّ الأزهرية  املكتبة  لإدارة  عليها  الإ�ضراف  ُينَقل 
فلم   ،) 1978م   ( �ضنة  طبع  الفهار�ش  هــذه  ــر  واآِخ املكتبة،  فهار�ش 
تدخل حمتويات تلك املكتبات يف هذه الفهار�ش، ويبُلُغ العدد التقريبي 
لتلك املخطوطات خم�ضة ع�ضر األف خمطوط يف خمتلف فروع العلوم 

الإ�ضالمية.
عة يف مكتبات املعاهد الأزهرية  3ــ ثمة اآلف من املخطوطات كانت ُموزَّ
املكتبة  يف  جُتمع  مل  حيث   ، بها  للباحثني  علم  ول  القاهرة،  خــارج 

الأزهرية بالقاهرة اإل يف عام )1424هـ/2003م(.
ترتيب الفهر�ش واآليات البحث فيه:

يبداأ الفهر�ش مبخطوطات امل�ضاحف، ثم املخطوطات التي كتبت يف 
مو�ضوع علوم القراآن، ثم القراءات، ثم التف�ضري، ثم م�ضطلح احلديث، 
اإلخ. وقد ُرتب على عناوين املخطوطات ح�ضب  ثم احلديث ال�ضريف... 

ترتيبها الهجائي .   
للمخطوطات   ) الببليوجرافية   ( الو�ضفية  البيانات  الفهر�ش  وي�ضم 
الفهر�ش  تاريخ طبع  بلغ عددها حتى  الأزهر، حيث  تقتنيها مكتبة  التي 
ما يقرب من ) 49361 ( خمطوطًا، وت�ضتمل بطاقة فهر�ضة كل خمطوط 

على البيانات التالية :
عنوان املخطوط املوثق.  -

موؤلف املخطوط موثقًا مع تاريخ الوفاة اإن وجد.  -
بيانات الن�ضخ، وت�ضمل ا�ضم النا�ضخ وتاريخ الن�ضخ.  -

 ، عليها  املوقوف  واجلهة  الواقف،  ا�ضم  وت�ضمل  الأوقــاف،  بيانات   -
وتاريخ الوقف.

بيانات التملكات، وت�ضمل ا�ضم املالك وتاريخ التملك.  -
وعدد  والعر�ش  الطول  وت�ضمل  للمخطوط،  املادي  الو�ضف  بيانات   -

الأوراق... اإلخ.
بيانات مقدمة املخطوط، وت�ضمل اأول ُجَمٍل كتبها موؤلف املخطوط   -

من بعد الفتتاح.
بيانات خامتة املخطوط، وت�ضمل اآخر ُجَمل كتبها موؤلف املخطوط.  -

غالف الفهر�ش
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الأروقة واملكتبات التي ا�شتمل عليها الفهر�س:
ُجِمعت يف مكتبة الأزهر الكتب التي كانت يف الأروقة واملكتبات التابعة 
قائمة  وهــذه  اخلا�ضة،  املكتبات  من  اإليها  اأهــدي  ما  اإىل  بالإ�ضافة  له، 

بالأروقة واملكتبات الواردة يف الفهر�ش:
اأباظة )�ضليمان با�ضا اأباظة(.  .1

رواق الأتراك.  .2
رواق الأحناف.  .3

الإ�ضكندرية.  .4
عام  املتوفى  الأزهر،  اجلامع  �ضيخ  الأمبابي  حممد  )ال�ضيخ  الأمبابي   .5

1313هـ/ 1895م(.
بخيت )ال�ضيخ حممد بخيت املطيعى، مفتى الديار امل�ضرية، املتوفى   .6

عام 1935م(.
ب�ضيم )ب�ضيم اأغا(.  .7

اجلوهري )ال�ضيخ اجلوهري(.  .8
ح�ضنني با�ضا.  .9

10. ح�ضونة )ال�ضيخ ح�ضونة النواوي، �ضيخ اجلامع الأزهر، املتوفى عام 
1925م(.

11. حفظي )اإبراهيم بك حفظي(.
12. حليم )حليم با�ضا(.

13. د�ضوق.
14. دمياط.

15. الرافعي )ال�ضيخ عبد القادر الرافعي، مفتى الديار امل�ضرية، املتوفى 
عام 1323هـ/ 1903م(.

16. زكي )زكي با�ضا(.
17. ال�ضقا )ال�ضيخ اإبراهيم، واأخوه عبد العظيم ال�ضقا(.

18. رواق ال�ضوام.
19. رواق ال�ضعايدة.

20. طنطا.
21. عبد الرحمن ح�ضن.

22. العرو�ضي )ال�ضيخ م�ضطفى العرو�ضي، �ضيخ اجلامع الأزهر، املتوفى 
عام 1293هـ/1875م(.

23. الفحام )ال�ضيخ حممد عبد اللطيف الفحام، وكيل اجلامع الأزهر، 
املتوفى عام 1943م(.

24. خمتار )خمتار با�ضا(.
25. مدر�ضة الق�ضاء ال�ضرعي.

26. رواق املغاربة.
27. مكتبة املجمع.

الفهار�س العامة:
 ،27  ،26  ،25( : وهي  الفهر�ش،  الأخــرية من  الأربعة  املجلدات  واأما 

28(، فت�ضم الفهار�ش العامة، وفيها:
1 - فهر�ش اأ�ضماء املخطوطات، املجلد 25.

2 - فهر�ش اأ�ضماء املوؤلفني، املجلد 26.

3 - فهر�ش اأ�ضماء الن�ضاخ، املجلد 26.
4 - فهر�ش التملكات، املجلد 27.
5 - فهر�ش الأوقاف، املجلد 27. 

6 - فهر�ش الأروقة واملكتبات، املجلد 27. 
7 - فهر�ش تواريخ الن�ضخ، وهي مرتبة ح�ضب القرون، وتبداأ من القرن 

الرابع اإىل القرن الرابع ع�ضر الهجري، املجلد 28. 
من  وتبداأ  القرون،  ح�ضب  مرتبة  وهي  الأوقــاف،  تواريخ  فهر�ش   -  8

القرن الثامن اإىل القرن اخلام�ش ع�ضر الهجري، املجلد 28.
من  وتبداأ  القرون،  مرتبة ح�ضب  وهي  التملكات،  تواريخ  فهر�ش   -  9

القرن ال�ضاد�ش اإىل القرن اخلام�ش ع�ضر الهجري، املجلد 28.
10 - فهر�ش خمطوطات جمهولة املوؤلف، املجلد 28.

11 - فهر�ش خمطوطات ناق�ضة الأول، املجلد 28.
12 - فهر�ش خمطوطات ناق�ضة الآخر، املجلد 28.

13 - فهر�ش خمطوطات بها خروم، املجلد 28.
14 - فهر�ش خمطوطات جمهولة النا�ضخ، املجلد 28.

قاعدة بيانات اإلكرتونية:
اأقــرا�ــش  ثمانية  ت�ضم  اإلكرتونية،  بيانات  قــاعــدة  بالفهر�ش  اأرفـــق 
مدجمة، حتوي برناجمًا يتيح البحث يف الفهر�ش بطرق �ضتى، مع اإمكانية 
املخطوطات.  والأخــرية من  الأوىل  ال�ضفحات  على مناذج من  الطالع 
بالإ�ضافة اإىل ن�ضخة من الفهر�ش ب�ضيغة )وورد(، ون�ضخة اأخرى ب�ضيغة 
اإىل  الأول  املجلد  من  كاملة  املخطوطات  فهار�ش  حتوي  وهي  )اإك�ضل(، 
الأجزاء من  تقع يف  التي  الك�ضافات  با�ضتثناء  والع�ضرين،  الرابع  املجلد 

)25( اإىل )28(.

 ------------------------
* بت�ضرف، انظر مقدمة فهر�ش خمطوطات مكتبة الأزهر ال�ضريف.

فهارس مخطوطات األزهر

قاعدة البيانات الإلكرتونية املرفقة مع الفهر�ش
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حصاد عام القراءة

فعاليات المركز بمناسبة عام القراءة
املوؤ�ش�شات  من  جزٌء  فهو  الدولة،  تطلقها  التي  املبادرات  مع  وال��رتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  يتفاعل 
الثقافية الكثرية واملتنوعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وقد كان عام 2016 هو )عام القراءة(، توجهت 
ت فائدتها، وو�شل  فيه اأن�شطة املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة، والأفراد اأي�شًا، اإىل حتقيق هذه املبادرة التي عمَّ
اأريجها اإىل داخل الدولة وخارجها، ويف اجلدول الآتي اأهم الفعاليات التي �شارك فيها املركز لدعم وت�شجيع 

القراءة لت�شبح عادة و�شلوكًا اأ�شياًل يتناقله الأجيال.

اجلهةالتاريخعنوان الفعالية
16 مكتبة من مكتبات فل�ضطنيمايو2016اإهداء 28،553 كتابًا اإىل مكتبات فل�ضطني1.

املجل�ش الإماراتي لكتب اليافعنياأغ�ضط�ش 2016اإهداء  729 كتابًا اإىل املجل�ش الإماراتي لكتب اليافعني2.

اإدارة مناهج ال�ضفوف املتو�ضطة2016/08/28اإهداء 250 كتابًا اإىل اإدارة مناهج ال�ضفوف املتو�ضطة3.

هيئة الفجرية للثقافة والإعالم2016/09/24اإهداء 258 كتابًا اإىل هيئة الفجرية للثقافة والإعالم4.

دار رعاية امل�ضنني يف عجمان التابعة لوزارة تنمية املجتمع2016/10/04م�ضن يقراأ5.

رواق عو�ضة الثقايف2016/10/05هيا نقراأ6.

حما�ضرة بعنوان )الرتبية بالقراءة(، �ضمن فعاليات 7.
جمموعة �ضفراء العطاء التطوعية2016/03/19�ضكرا جنتي

متحف ال�ضارقة للخط، التابع لإدارة متاحف ال�ضارقة2016/04/24حما�ضرة بعنوان )رحلة الكتاب(8.

مدر�ضة دبي2016/05/09حما�ضرة حول القراءة والهتمام باللغة العربية9.

مدر�ضة العمداء الدولية )عجمان(2016/05/16حما�ضرة التعريف بالكتب واملكتبة10.

مدر�ضة �ضتار الدولية بدبي2016/05/29حما�ضرة كيف تكتب ق�ضة بنجاح؟11.

هيئة الكهرباء واملياه يف دبي )ديوا(2016/10/09القراءة طاقة اإيجابية12.

هيئة دبي للثقافة والفنون2016/10/19�ضندوق القراءة13.

الإدارة العامة لالإقامة و�ضوؤون الأجانب يف دبي2016/11/16حما�ضرة كيف ت�ضنع مكتبتك؟14.

مدينة ال�ضارقة للخدمات الإن�ضانية2016/02/23مهرجان الكتاب امل�ضتعمل15.

كلية الدرا�ضات الإ�ضالمية والعربية2016/05/29معر�ش املخطوطات16.

حماكم دبي2016/09/25معر�ش الكتاب القانوين17.

حماكم دبي2016/10/17معر�ش الكتاب امل�ضتعمل18.

جامعة الإمارات )العني(2016/10/24مهرجان القراءة19.

كلية الرتبية والعلوم الإن�ضانية – جامعة الغرير2016/12/14احتفالية اللغة العربية20.
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ومن ثم كان هناك حاجة ما�ضة لتبني معيار جديد للو�ضف يكون 
�ضبيعينات  منذ  وامل�ضتخدمة  املعروفة  الكال�ضيكية  للقواعد  وريثًا 
الرقمية،  البيئة  مع  التكيف  ي�ضتطيع   AACR2 املن�ضرم  القرن 
املتعلق  املفاهيمي  الإطار  ويحقق  وحتررية،  ديناميكية  اأكر  ويكون 

بالإيجاد والإتاحة، والت�ضفح وامل�ضاركة.
 Joint Steering وكانت جلنة التوجيه امل�ضرتكة ملراجعة القواعد
JSC( Committee for Revision of AACR( ت�ضدر مراجعات 

وحتــديــثــات كــان اآخــرهــا عــام 2002، وذلــك ا�ــضــتــعــدادًا لإ�ــضــدار 
اأبحاث  بعد  اأنه  اإل  للفهر�ضة،  ال�ضهري  التقنني  ثالثة من هذا  طبعة 
مواكبة  قـــدرةAACR3  على  عدم  تبني  عملية  وجتــارب  ودرا�ضات 
هذا الكم الهائل من املعلومات واللحاق بركب التطور التكنولوجي 
ال�ضريع، فكان التوجه لإ�ضدار قواعد جديدة للفهر�ضة اأطلق عليها 
وتعرف   ،)Resource Description and Access( )RDA(
على  العمل  واعتمد  )وام(،  امل�ضادر  واإتاحة  و�ضف  قواعد  با�ضم 
يف  وال�ضت�ضاريني  اخلرباء  من  جمموعة  قيام  مع   )RDA(اإ�ضدار
IFLA(  على  املكتبات )اإفال  الدويل جلمعيات وموؤ�ض�ضات  الحتاد 

اإ�ضدار وثيقتني مهمتني هما: 
 Functional الببليوجرافية  للت�ضجيلة  الوظيفية  املتطلبات   -1
التي   ،Requirements for Bibliographic Records-FRBR

و�ضع  منها  الهدف  وكان   ،1998 عام  الأوىل  طبعتها  يف  ن�ضرت 
اأن  ينبغي  التي  املعلومات  على  ودقــة  بو�ضوح  ين�ش  عمل  اإطــار 

تقدمها الت�ضجيلة الببليوغرافية لتلبية احتياجات امل�ضتفيدين.
Functional Re� ال�ضتنادية   للبيانات  الوظيفية  املتطلبات   -2

مت  قدرّ وقــد   ،)FRAD(  quirements for Authority Data

ال�ضبعني  ال�ضنوي  املوؤمتر  يف   2004 عــام  الوثيقة  هــذه  دة  م�ضورّ
IFLA املنعقد يف بوين�ش اآير�ش منِ قبل جلني باتن، وهو  لالإفال 
ع لنموذج فربر FRBR، مع اإ�ضافة كيانات جديدة  امتداد وتو�ضرّ

يف  والفهر�ضة  الت�ضنيف  جلنة  عليها  ووافقت  متعددة.  وخوا�ش 
الإفال يف يونيو 2010.

   والتطورات الأخرية التي حدثت يف بيئة الويب Web ، وخ�ضو�ضًا 
من  جياًل  لنا  اأفـــرزت   2004 عــام  من  ابــتــداء  منها  الثاين  اجليل 
الجتماعية  الفهار�ش  وهي  الرابع،  اجليل  اعتباره  الفهار�ش ميكن 
 SOPAC = Social Online Public املبا�ضر  اخلط  على  املتاحة 
Access Catalog، وهو يعتمد على م�ضاركة امل�ضتفيدين بالتيجان 

املو�ضوعية احلرة Tags، وامل�ضتخدمة يف مواقع التوا�ضل الجتماعي 
Book Re� الكتب  مراجعات  وكذلك  وغريها،    Facebook  مثل

views، وتقييم اأوعية املعلومات بجانب الكثري من اإمكانيات البحث 

وارتباطها   ،FRBR املفاهيم  على منوذج  باعتمادها  وال�ضرتجاع  
مبلفات ال�ضتناد ومواقع دور الن�ضر العاملية.

الإر�ضادات  من  جمموعة   IFLA الإفــال  اأ�ضدرت  ذلك  اأجــل  من 
وذلك   املبا�ضرة،  الفهار�ش  بناء  توافرها عند  ينبغي  التي  واملعايري 
الدولية،  الفهر�ضة  مبادئ  لبيان   2003 دي�ضمرب   19 مل�ضودة  طبقًا 

وتهدف اإىل التو�ضع يف مبادئ باري�ش، وتغطي العنا�ضر التالية:
التغطية.  جمال  	•

وارتباطاتها.  وخ�ضائ�ضها  الكينونات  	•
الفهر�ش. وظائف  	•

الببليوجرايف. الو�ضف  	•
الو�ضول. نقاط  	•

ال�ضتناد. ت�ضجيالت  	•
الإمكانيات والقدرات البحثية.  اأ�ض�ش  	•

كما كان قد �ضدر التقرير النهائي لالإفال لعام 1998 بخ�ضو�ش 
املتطلبات الوظيفية للت�ضجيالت الببليوجرافية FRBR، والتي تركز 
على املهام املتوقعة من تلك الت�ضجيالت خلدمة امل�ضتفيدين منها، 
 ،Identify والتعريف ،Find اأو وظائف فهر�ش املكتبة، وهي: الإيجاد

مدخل إلى قواعد وصف وإتاحة المصادر - 1 
عقل جديد لعالم جديد 

Resource Description and Access (RDA)
قواعد  يف  التغيري  حتمية  عن  ال��دويل  امل�شتوى  على  الأخ��رية  الآون��ة  يف  احلديث  كرث 
الفهر�شة الأجنلو-اأمريكية، خا�شة يف ظل املتغريات التكنولوجية احلديثة التي حملت يف 
عباءتها �شورة جديدة لالإبداع يف الن�شر الإلكرتون وت�شميم املواقع يف بيئة اجليل الثان 
الفنية  العمليات  مب�شتقبل  تتعلق  كثرية  حتديات  و�شمت  الرقمية...اإلخ،  واملكتبات  للويب 

باملكتبات وتو�شيف امل�شادر الهائلة واملتنوعة واإتاحتها يف قوالب ومعايري خمتلفة.
ثروت العليمي
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والختيار Select ، واحل�ضول Acquire. كما �ضدرت اأي�ضًا وثيقة 
اأو عرو�ش  اأخرى يف 30 �ضبتمرب 2003 لإر�ضادات الإفال ل�ضا�ضات 
فهار�ش ال�ضرتجاع العام املبا�ضر، ويعود تاريخها لعام 1997، وذلك 
اأثناء انعقاد املوؤمتر ال�ضنوي لالحتاد الدويل )الإفال(، بكوبنهاجن، 
بالدمنارك، وتتوافق تلك الإر�ضادات مع فربر ب�ضكل كبري مما ي�ضمح 
بتطبيقها على اأي نوع من اأنواع الفهار�ش ب�ضرف النظر عن واجهة 
ال�ضتخدام User Interface ، اأو التقنية امل�ضتخدمة املعتمدة على 

.Web-based الويب
يف  الهتمام  من  الأكرب  بالن�ضيب  الببليوجرايف  الو�ضف  حظي 
عامًا   170 على  يزيد  ما  منذ  العامل  م�ضتوى  على  املكتبات  مهنة 
بداية من قواعد بانيزي Panizzi، 1841 حتى ظهور وتطبيق قواعد 
 Resource Description and Access امل�ضادر  واإتاحة  و�ضف 

)RDA( يف عام 2013. 
والتطوير:  البحوث  حركة  يحكمان  اجتاهني  هناك  اأن  يبدو  و 
خالل  من  درا�ــضــة  كمو�ضوع  املعلومات  تنظيم  هو  الأول  الجتــاه 
 ،entity relationship modeling منذجة العالقات بني الكينونات
اأما  )الإمربيقي(.  التجريبي  والبحث  اللغوية  املفاهيم  و�ضياغة 
الجتاه الثاين فهو تزايد الو�ضول اإىل الأمتتة لتطوير و�ضائل جديدة 
لتحقيق الأهداف الببليوجرافية التقليدية وت�ضميم حمركات بحث 

ذكية للم�ضاعدة يف اأعمال الفهر�ضة والت�ضنيف.
ولقد زودتنا الثورة التقنية بو�ضائل جديدة لتحقيق اأهداف تنظيم 
الت�ضجيالت  ووظيفة  �ضكل  يف  النظر  اإعــادة  وفر�ضت  املعلومات، 
م�ضتمر  بتغري  الببليوجرايف  الــعــامل  يت�ضم  حيث  الببليوجرافية 
لالت�ضاع،  وقاباًل  مرنًا  يكون  اأن  منوذج  لأي  فينبغي  )ديناميكي(، 

مبعنى اأن يكون قادرًا على متثيل كينونات مل حتدد بعد.
 وميكن ح�ضر اأهداف ومبادئ تنظيم املعلومات يف الآتي:

ما. وثيقة  اإيجاد  يف  امل�ضاعدة  	•
ما. وثيقة  ذاتية  حتديد  يف  امل�ضاعدة  	•

اختيار وثيقة ما. يف  امل�ضاعدة  	•
ما. وثيقة  على  احل�ضول  يف  امل�ضاعدة  	•

امل�ضاعدة يف التجول بني الوثائق.  	•
ولكي ن�ضتوعب عامل البيانات الببليوجرايف ينبغي معرفة اأن العمل 
احلقيقي،  العامل  يف  فعلي  وجــود  الأغلب  يف  له  الفكري  الوعاء  اأو 
، اأو ملمو�ضًا، فقد يكون  ولكن لي�ش من ال�ضروري اأن يكون م�ضتقالًّ
ف�ضاًل من كتاب، اأو مقالة يف دورية، اأو بحثًا يف موؤمتر، اأو يف �ضكل 
اإلكرتوين، اأو قر�ش مدمج، اأو خريطة داخل اأطل�ش. وميكن اأن يكون 
مكماًل لوثيقة اأكرب اأو منحدرة من �ضلف اأو اأ�ضل م�ضرتك كما يعرف 
ل هذا الأمر الدكتور كمال  بالعمل الأعلى super work . وقد ف�ضَّ

عرفات نبهان يف كتابه )عبقرية التاأليف العربي(، و�ضاغ م�ضطلحًا 
جديدًا هو ببليوجرام Bibliogram، اأي خمطط عالقات الن�ضو�ش، 
Biblio –Chron�  ويتفرع منه املخطط الزمني لعالقات الن�ضو�ش
ogram، وهو م�ضطلح جديد اأي�ضًا لو�ضف ومتثيل المتداد الزمني 

لتاأثري الن�ش يف ظهور املوؤلفات املتفرعة عليه، وقد امتد تاأثري بع�ش 
الن�ضو�ش اإىل ثمانية قرون!

وهناك خم�ش جمموعات ذات اأهمية خا�ضة حتقق هدف التجميع 
النظامي يف الفهر�ش ب�ضكل �ضريح:  

يف  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  ت�ضرتك  التي  الوثائق  جميع  من  جمموعة  	•
املعلومات ذاتها )العمل(.

ذاتها  املعلومات  يف  ت�ضرتك  التي  الوثائق  جميع  من  جمموعة  	•
)طبعة(.

اأ�ضل م�ضرتك )عمل  املنحدرة من  الوثائق  جميع  من  جمموعة  	•
.)Super workاأعلى

جميع الوثائق  ملوؤلف معني. من  جمموعة  	•
مو�ضوع معني . حول  الوثائق  جميع  من  جمموعة  	•

على  الدالة    Entities الكينونات  من  جمموعات  ثالث  وتوجد 
اهتمامات امل�ضتفيدين من البيانات الببليوجرافية، وهي:

اأو الفني التي  املجموعة الأوىل: ت�ضم منتجات الن�ضاط الفكري 
 ،Work يجري و�ضفها يف الت�ضجيلة الببليوجرافية، وت�ضمل )العمل
املفردة   ،Manifestation املــادي  املظهر   ،Expression التعبري 

.) Item

املجموعة الثانية : وت�ضمل امل�ضوؤول عن املحتوى الفكري )�ضخ�ش 
.)Corporate Body هيئة ،Person

املجموعة الثالثة : وت�ضمل مو�ضوعات املحتوى الفكري )املفهوم   
.)Place املكان ،Event احلدث ،Object ال�ضيء،Concept

  ------------------------------------
واإتاحة امل�ضادر على موقع  للمزيد ميكن متابعة جمموعة قواعد و�ضف   )1(

التوا�ضل الجتماعي في�ضبوك
https://www.facebook.com/groups/RDA.Librarian/

اإعداد:ثروت العليمي
خبري العمليات الفنية باملكتبات 
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ميدالية نيوبري

جاءت ت�ضمية اجلائزة ن�ضبة اإىل جون نيوبري، وهو نا�ضر اإجنليزي وبائع كتب، ا�ضتهر باأنه اأول من طبع وباع كتبًا لالأطفال، وقد 
."Little Goody Two Shoes " وكتاب ،"A Little Pretty Pocket�Book " ولد �ضنة 1713م، وتويف �ضنة 1767م، ومن اأبرز اأعماله

تعـــد هذه اجلائزة اأول جائزة يف العـــامل لكتب الأطفال، وقد اأُن�ضئت يف 22 يونيو �ضنة 1921 يف املوؤمتر ال�ضنوي جلمعية املكتبات 
الأمريكيـــة، باقرتاح من فريدريك ميلت�ضر، وهو نا�ضر اأمريكـــي، وجمتهد يف جمال علم املكتبات و�ضناعة الكتاب، و�ضمم ميدالية 

ر فيها كاتبًا يقدم كتابه اإىل �ضبي و�ضبيَّة. اجلائزة النحات الأمريكي رينيه بول ت�ضامبيالن الذي �ضورّ
ا للكتب الفائزة مبيدالية نيوبري، كما حتر�ش الربامج التلفزيونية ال�ضهرية على عقد  تخ�ض�ش الكثري من املكتبات ق�ضمًا خا�ضًّ

لقاءات مع الفائزين، ويجري اإعداد ر�ضائل جامعية حولهم. 
تهـــدف اجلائـــزة اإىل ت�ضجيع اجلودة والإبداع يف كتب الأطفـــال، ولتثبت للجمهور اأن كتب الأطفال ت�ضتحـــق الت�ضجيع والتقدير، 
وُي�ضرتط لنيل اجلائزة اأن يكون الكتاب باللغة الإجنليزية، ويكون املوؤلف من مواطني الوليات املتحدة الأمريكية اأو املقيمني فيها. 

ويكون قد ن�ضر الكتاب لأول مرة خالل العام ال�ضابق لعام اجلائزة.
ـــاٍب جـــدد، فا�ضرتطـــت �ضرطـــًا  وُيذكـــر اأنـــه يف عـــام 1932 راأت اللجنـــة امل�ضرفـــة علـــى اجلائـــزة اأنـــه مـــن املهـــم ت�ضجيـــع كترّ
 جديـــدًا، وهـــو اأنـــه ل بـــد لأي مرت�ضـــح للجائـــزة فـــاز بهـــا مـــن قبـــل اأن يكـــون الت�ضويـــت علـــى فـــوزه بالإجمـــاع، وكان الكاتـــب 

Joseph Krumgold اأول من يفوز بهذه اجلائزة مرتني، وذلك يف �ضنة 1954 و�ضنة 1960.

واإىل جانـــب جائزة نيوبري ُيكرم عدد من الفائزين باملرتبـــة الثانية، مبيدالية ف�ضية �ُضميت 
مرتبة ال�ضرف. وقد بلغ اأق�ضى عدد للحا�ضلني على مرتبة ال�ضرف ثمانية يف �ضنة واحدة.

)Newbery Medal ( ميدالية نيوبري
املكتبات  جلمعية  التابعة  لالأطفال،  املكتبية  اخلدمات  جمعية  متنحها  جائزة  هي  نيوبري  ميدالية  جائزة 

الأمريكية لأف�شل موؤلف يف الأدب الأمريكي لالأطفال خالل ال�شنة ال�شابقة ملنحها.

 الكتاب الفائز باجلائزة 
�ضنة 2016

امليدالية الذهبية متنح للفائزين 
باملركز الأول بجائزة نيوبري

امليدالية الف�ضية متنح للحا�ضلني على 
مرتبة ال�ضرف يف جائزة نيوبري

اأول كتاب يفوز بجائزة نيوبري
The Story of Mankind
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