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مكتبة اإلنسان

اأفكار  تقدمه من  العامل مبا  املكتبات حول  بع�ض جتارب  ُتده�شنا 
اإبداعية جتعلنا نفكر اأين نحن، وماذا قدمنا للقارئ الذي اأتيحت له 
املعرفة بالطريقة التي يريد. العامل الفرتا�شي املفتوح يفتح ذراعيه 
لكل طالب معرفة ويجعلنا اأكرث اطالعًا وتوا�شاًل مع اجلميع. وهذا 
بعد مدة من  ا  العادي جدًّ بالإح�شا�ض  الو�شول  اإىل  ما يدعونا دائمًا 
انت�شار املده�ض.. اإن الأفكار الإبداعية ل تنتهي، ولكنها بحاجة اإىل 
عقل يبحث عن الإبداع، ويريد تطبيقه، اإ�شافة اإىل اجلراأة اجلميلة 

املح�شنة بالأدوات املكتملة الن�شج، والتي تعني على الأداء الأمثل. 
مكتبة  تفتتح  وهي  املكتبات  يف  اإبداعية  جتربة  الدمنارك  تقدم 
الإن�شان، والتي تقوم فكرتها على اأن يدخل امل�شتفيد للمكتبة ل ليطلب 
كتابًا ولكن ليطلب لقاء �شخ�ض ذي خربة ومعرفة يف جمال بعينه، 
يح�شل  اأن  التجربة  هذه  يف  فاملهم  عملي.  اإطار  �شمن  فيتحاورا 
ال�شخ�ض على ال�شتفادة ويتلقى املعرفة، والتي ميكن اأن تقدم له يف 
رًا بذلك عددًا من ال�شنوات العملية. وكان هدف  وقت ق�شري خمت�شِ
الب�شر  مفاهيم  من  يغري  الذي  البّناء  احلوار  تفعيل  التجربة  هذه 
وهم يتعاطون احلياة واخلربات من اأ�شحابها مبا�شرة، فتقلُّ بذلك 
الظواهر ال�شلبية يف املجتمع، وي�شبح املجتمع اأكرث حُلمًة ومتا�شكًا. 
ا ن�شتطيع اأن ندرك متامًا اأن  وبالنظر اإىل ا�شم املكتبة الإن�شاين جدًّ
الوعي بدور املكتبة اأ�شبح وا�شحًا، واأن الإن�شان هو حمور املعرفة التي 

تنتج يوميًّا، فله وبه ي�شتمر العمل املعريف يف النماء.
ماذا قدمنا نحن للمكتبة وللقارئ اأو امل�شتفيد ب�شكل عام؟؟ 

وتفكريًا عميقًا  فعاًل حقيقيًّا  يحتاج  بل   ... اإجابة  يحتاج  ل  �شوؤال 
اأن  ي�شتطع  مل  َمن  فيه  ويتخلف  النب�ض  فيه  يت�شارع  عامل  يف  ونحن 
يجاريه. ماذا �شنقدم واملكتبة الرقمية اأ�شبحت متاحة ب�شكل كبري، 
الورقي  الكتاب  على  احل�شول  �شهلت  الجتماعي  التوا�شل  ومواقع 
الذي ي�شلك اإىل بيتك، ونوادر الكتب العربية اأ�شبح لها منافذ بيع 
تفكر  اأن  واخلا�شة  العامة  املكتبات  على  يحتم  هذا  كل  اإلكرتونية؟ 
بالإن�شان، هذا العن�شر الذي تعود عليه كل �شمائر املخاطب والغائب 

يف روؤية املكتبة ور�شالتها واأهدافها. 
العامل املقبل على خطة 2020 و 2030 ينتظر منا مزيدًا من البذل 

والعطاء، فلنكن م�شتعدين. 

�شيخة املطريي

حاكم عجمان يزور جناح المركز في أيتكس

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

@almajidcenter



تكريم

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، الرعاة 
اخلا�س  القطاع  و�شركات  احلكومية  و�شبه  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  العطاء  لدبي  والعطاء  اخلري  مل�شرية  والداعمني  وال�شركاء 
والأفراد، وذلك يف احلفل الذي اأقيم يوم الأربعاء 15 فرباير 2017 مبنا�شبة احتفال )دبي العطاء( مبرور ع�شر �شنوات على 
تاأ�شي�شها على يد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم وا�شتمرارها يف توفري التعليم للأطفال املحرومني حول العامل.
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* محمد بن راشد يكرم جمعة الماجد 
في )دبي العطاء(

�شمو  اأرماين يف برج خليفة   اأقيم يف فندق  الذي  وح�شر الحتفال  
الرئي�ض  للطريان،  دبي  هيئة  رئي�ض  مكتوم،  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ 
اآل مكتوم،  بن مكتوم  وال�شيخ ح�شر  الإمارات،  الأعلى ملجموعة طريان 
مدير دائرة اإعالم دبي، ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ض، وزير 
وزيرة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل  اخلارجية،  لل�شوؤون  الدولة 
الدولة ل�شوؤون التعاون الدويل، رئي�شة جمل�ض اإدارة دبي العطاء، ومعايل 
حممد  ومعايل  دولة،  وزير  اجلابر،  �شلطان  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 
و�شعادة  دبي،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ديوان  مدير  ال�شيباين،  اإبراهيم 
خليفة �شعيد �شليمان، مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي، 

وح�شد من الرعاة وال�شركاء الرئي�شيني لدبي العطاء .
ه �شاحُب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم   وقبل التكرمي وجَّ
ودعاهم  العطاء،  لدبي  الرئي�شيني  وال�شركاء  الداعمني  اإىل  �شكر  كلمة 
اأجل الأطفال املحرومني وتاأمني م�شتقبل  البذل والعطاء من  ملزيد من 
يف  خ�شلة  وهو  عدة  باأ�شكال  ياأتي  العطاء  اأن  �شموه  موؤكدا  لهم  زاهر 
بغ�ض  ال�شخ�ض  بكينونة  املمزوجة  الإن�شانية  الطبيعة  تعك�ض  الإن�شان 
النظر عن ديانته اأو جن�شيته اأو انتمائه اجلغرايف والقومي، وقال �شموه: 
"كنتم معنا منذ بداية رحلتنا يف دبي العطاء، واأرجو اأن ت�شتمروا معنا 
يف الع�شر �شنوات املقبلة لن�شنع حياة كرمية وم�شتقباًل م�شرًقا لكل طفل 
حول العامل يحتاج مل�شاعدة ومد يد العون له للدرا�شة والعي�ض ال�شحي 

الآمن".
و�شمل التكرمي كال من : هيئة دبي للكهرباء واملياه ممثلة باملهند�ض 

�شعيد حممد الطاير، الرئي�ض التنفيذي وع�شو جمل�ض الإدارة املنتدب، 
لل�شرافة،  والأن�شاري  ودناتا،  الدويل،  دبي  مطار  يف  احلرة  وال�شوق 
وجمموعة لولو الدولية، وداماك العقارية، وال�شيد �شني فاركي، وكني�شة 
وجمموعة  واإفكو،  �شويرتام،  وتي  ال�شمالية،  والإمارات  وال�شارقة  دبي 
لالإعالنات،  والتالل  للتعليم،  واأمل  اخلليج،  �شيفرون  و�شركة  �شلهوب، 
غالريي،  باري�ض  حمال  وجمموعة  الإمارات،  طريان  يف  واردز  و�شكاي 
واملوؤ�ش�شة الوطنية للتجارة والإمناء، وال�شيد جمعة املاجد، وال�شيد عبد 
الكاظم، وال�شيد  اأحمد املو�شى، وال�شيد زياد غزل، وال�شيد ماجد  اهلل 
وليد الغفاري، وال�شيدة �شيما قرقا�ض، وطالب وطلبة الرو�شة البتدائية 

يف دبي.

جمعة املاجد يت�شلم التكرمي

دبي العطاء
اإىل  تهدف  عاملية  اإماراتية  اإن�شانية  موؤ�ش�شة  وهي  العاملية،  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  مبادرات  من  جزء  العطاء  دبي 
تعزيز فر�س ح�شول الأطفال يف البلدان النامية على التعليم ال�شليم من خلل ت�شميم ودعم برامج متكاملة وم�شتدامة 

وقابلة للتو�شعة.
مع  بال�شراكة  ناميًا  بلدا   45 يف  م�شتفيد  مليون   16 عن  يزيد  ما  مل�شاعدة  تعليمية  برامج  بنجاح  العطاء  دبي  اأطلقت 
وكالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية واملحلية مثل منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�شف(، 
، وموؤ�ش�شة بيل وميليندا  ال�شرق الأدنى )الأونروا(  الفل�شطينني يف  املتحدة لإغاثة وت�شغيل اللجئني  ووكالة الأمم 
 ،)ITA( واإدارة التعليم والوعي ،)PrathaM( وبراثام ،)WFP( غيت�س، وبلن اإنرتنا�شيونال، وبرنامج الغذاء العاملي
 ،)IRC( وجلنة الإنقاذ الدولية ،)CARE(  ومنظمة كري الدولية ،)ARED( وال�شركاء يف البحوث والتعليم للتنمية

ومنظمة اإنقاذ الطفولة، وغريها.

* نقاًل عن وام



تكريم

كرم �شاحب ال�شمو امللكي الأمري الدكتور في�شل بن م�شعل بن �شعود بن عبد العزيز اأمري منطقة الق�شيم 
م�شاء الثلثاء 10 يناير 2017 �شعادة جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث وذلك 
ا للنادي، بو�شفه ال�شخ�شية  ا من النادي العربي يف عنيزة لختياره ع�شوًا �شرفيًّ بت�شليمه درعًا تذكاريًّ

الأكرث تاأثريًا يف جمايل الثقافة والأعمال اخلريية.
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أمير القصيم يكرم جمعة الماجد
ضمن فعاليات منتدى دعم وتطوير أندية الظل

جاء هذا التكرمي �شمن فعاليات موؤمتر "اأندية الظل بني الواقع 
واملاأمول"، الذي اأقيم برعاية وح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
الدكتور في�شل بن م�شعل، وبح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري عبد 
اهلل بن م�شاعد رئي�ض الهيئة العامة للريا�شة، ونظمه النادي العربي 
بعنيزة بالتعاون مع مركز اجلودة ال�شاملة للتدريب وال�شت�شارات يف 

دبي ومب�شاركة نخبة من الأدباء واملفكرين ورجال املال والأعمال.
املوؤمتر  يف  األقاها  التي  الكلمة  خالل  املاجد  جمعة  تقدم  وقد 
للمنتدى،  ورعايته  ح�شوره  على  الق�شيم  لأمري  والتقدير  بال�شكر 
اأن  واأكد  الكرمية،  الدعوة  على هذه  العربي  للنادي  بال�شكر  وتقدم 
هذه خطوة متقدمة يف �شبيل تطوير هذه الأندية والرتقاء باأن�شطتها 
الريا�شية والجتماعية والتدريبية على نطاق منطقة اخلليج العربي، 
الدعم.  ت�شتحق  مبادرة  الظل  اأندية  دعم  منتدى  اأن  اإىل  م�شريًا 
التي جتعل  بالأدوات  نعينه  اأن  علينا  ا  اليوم حقًّ لل�شباب  "اإن  وقال: 
والريا�شة  والثقافة  التعليم  خالل  من  وطنه  يف  ا  مهمًّ عن�شرًا  منه 
وعمل اخلري، وعلى ال�شباب اأن ياأخذوا باأ�شباب التقدم يف املجالت 
كافة، فهم من �شيقودون م�شعل التقدم يف بلدانهم، وهم امل�شتقبل". 

واأعرب عن �شعادته مبا راآه من اعتناء القيادات يف اململكة العربية 
ال�شعودية بال�شباب ثقافيًا واجتماعيًا، وكرثة هذه الربامج وتنوعها.

التي قرر  العربي  النادي  املنتدى تد�شني مكتبة  وقد جرى خالل 
بدوره  عرفانا  املاجد  جمعة  مبكتبة  ت�شميتها  النادي  اإدارة  جمل�ض 
، وتقديرًا لإهدائه  العامل  اأرجاء  واأعمال اخلري يف  الثقافة  ن�شر  يف 

حوايل 2000 كتاب ملكتبة النادي وجامعة الق�شيم.
املنتدى زار جمعة املاجد والوفد املرافق عددًا من  وعلى هام�ض 
املراكز الثقافية والجتماعية يف ُعنيزة وبريدة، منها: مركز �شالح 
بن �شالح بعنيزة، وجمعية ُعنيزة للخدمات الإن�شانية، ومكتبة عبد 

الرحمن امل�شيقح بربيدة.
الظل  اأندية  خدمة  اإىل  يهدف  املنتدى  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
وتوفري الدعم املايل لها وحتديد اأوجه اخللل وامل�شكالت التي حتول 
املجالت  جميع  يف  واإمكانياتها  قدراتها  وتطوير  الأندية  هذه  بني 
الأندية  الظل هي  فاأندية  ؛  والجتماعية  والإدارية  واملالية  الب�شرية 

الريا�شية غري امل�شهورة والتي لي�ض لها اإيرادات مالية.

جمعة املاجد يت�شلم الدرع من اأمري الق�شيمكلمة جمعة املاجد يف املنتدى
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�شمن اأكرث من 40 موؤ�ش�شة تعليمية وجامعية وكلية اأكادميية ومدر�شة �شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف الدورة 
اخلام�شة من معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب الذي نظمته غرفة جتارة و�شناعة عجمان يف الفرتة من 20 اإىل 22 
فرباير2017 حتت �شعار )نحو ع�شر جديد من التعليم املبتكر(، وافتتحه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي، ع�شو 
النعيمي، رئي�س ديوان حاكم عجمان، و�شعادة  �شعيد  الدكتور ماجد بن  ال�شيخ  املجل�س الأعلى حاكم عجمان. وح�شره معايل 
ال�شرفا،  اأمني  و�شعادة عبد اهلل  التعليمية واخلريية،  لل�شوؤون  ال�شمو حاكم عجمان  م�شت�شار �شاحب  النعيمي،  اأحمد  بن  �شامل 
امل�شت�شار يف ديوان احلاكم، و�شعادة حمد را�شد النعيمي مدير الديوان، و�شعادة عبد اهلل املويجعي، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 

جتارة و�شناعة عجمان. 

أيتكس 2017 ..
حميد بن راشد النعيمي يزور جناح المركز

بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ورافقه  املركز  جناح  �شموه  زار  وقد 
حميد ويل عهد عجمان، واطلع على مناذج من املخطوطات، 
ب�شبب  التلف  لأنواع من  تعر�شت  املخطوطات  ورقة من  وعلى 
اأن��ور  الأ�شتاذ  من  وا�شتمع  الزمن،  وعوامل  احلفظ  ظ��روف 
الظاهري، رئي�ض �شعبة العالقات العامة، اإىل طريقة معاجلة 
واحلفظ  الرتميم  عمليات  خ��الل  م��ن  الإ���ش��اب��ات  ه��ذه  مثل 
وال�شيانة التي يقوم بها املركز. واأ�شاد �شموه باخلدمات التي 
يقدمها املركز، وقال: "هذا هو العمل الباقي"، م�شريًا اإىل دور 

املركز يف حفظ الرتاث الإن�شاين.
ويهدف املركز من خالل امل�شاركة يف )اأيتك�ض 2017( اإىل 
تعريف الأكادمييني وطالب الدرا�شات العليا وطالب املدار�ض 
حيث  املركز،  يقدمها  التي  اخلدمات  من  ال�شتفادة  بطرق 
ي�شم مكتبة عامة حتوي ما يقرب من 400 األف عنوان مطبوع، 
بالإ�شافة اإىل مئات الآلف من املخطوطات التي متثل مرجًعا 

ا للباحثني. وم�شدرًا مهمًّ

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي يزور جناح املركز
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العمل الخيري الثـقافي

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة 
والرتاث يف الندوة التي نظمتها ندوة 
البيان  و�شحيفة  والعلوم  الثقافة 
الثقايف  )العمل اخلريي  حتت عنوان 
وثمار  عميقة  ج��ذور   : الإم���ارات  يف 
ع�شرية متميزة تغني روؤى امل�شتقبل(. 
واأق��ي��م��ت يف م��ق��ر ن����دوة ال��ث��ق��اف��ة 
 15 الأربعاء  يوم  املمزر،  يف  والعلوم 
فرباير 2017، و�شارك فيها: �شلطان 
اإدارة  ال�شويدي، رئي�س جمل�س  �شقر 

ندوة الثقافة والعلوم يف دبي، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئي�س 
رئي�س مركز الأخبار يف  والعلوم،  الثقافة  اإدارة ندوة  جمل�س 
اأمني عام  موؤ�ش�شة دبي للإعلم، ود. حممد عبد اهلل املطوع، 
منى  ود.  دبي،  يف  الثقافية  العوي�س  علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة 
ال�شيخة �شما  اإدارة جمل�س  اأمني �شر وع�شو جمل�س  الفل�شي، 
بنت حممد للفكر واملعرفة )العني(، ويا�شر القرقاوي، مدير 
الأن�شطة يف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، وح�شني دروي�س، 
واأ�شماء  البيان،  �شحيفة  يف  واملنوعات  الثقافة  ق�شم  رئي�س 
عزة  ود.  اأبوظبي،  يف  امللتقى  �شالون  موؤ�ش�س  املطوع  �شديق 
جلل ها�شم، من�شق اأكادميي وع�شو يف �شالون امللتقى، وبا�شل 
للثقافة  املاجد  الإعلم يف مركز جمعة  �شعبة  رئي�س  حممد، 

والرتاث.

ندوة "العمل الخيري الثقافي في اإلمارات"

املو�شوع  اأهمية  منها:  امل��ح��اور  م��ن  العديد  ال��ن��دوة  تناولت 
املبحوث، والتعريف مبنجزات خمتلف اجلهات امل�شاركة، وتاريخ 
الثقايف يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ودور  العمل اخلريي 
املجالت،  خالل  من  الثقايف  العمل  يف  �شاهموا  الذين  املثقفني 

واأهمية متويل العمل الثقايف وم�شادره، وغريها من املحاور.
للم�شاركة  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  اختيار  وياأتي 
اأهم املراكز الثقافية التي تقوم  يف هذه الندوة كونه واحدًا من 
على متويل فردي، بالإ�شافة اإىل تاريخ تاأ�شي�شه، حيث بداأ املركز 
عمله ر�شميًّا �شنة 1991م. كما اأن له دورًا كبريًا يف ن�شر الثقافة 
داخل جمتمع دولة الإمارات وخارجها، وذلك من خالل ما متيز 
به عن �شائر املراكز الثقافية باحت�شانه مكتبة �شخمة ت�شم اأكرث 
من  األف خمطوط   850 واأكرث من  كتاب مطبوع،  األف   400 من 
وقد  الباحثني.  متناول  يف  لتكون  ُجمعت  والأ���ش��ول،  امل�شورات 
واخلدمات  املركز  بدايات  عن  الندوة  يف  املركز  ممثل  حتدث 

الذي لقيه املركز من �شيوخ وحكام دولة  التي يقدمها، والدعم 
وتناول  ث��راه.  اهلل  طيب  زاي��د  ال�شيخ  راأ�شهم  وعلى  الإم���ارات، 
املقتنيات والأوعية الثقافية التي يقوم املركز بجمعها، والعالقات 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  بالعديد  امل��رك��ز  تربط  التي  املتميزة 

واخلا�شة.
تو�شيات  جملة  اإىل  امل�����ش��ارك��ون  خل�ض  ال��ن��دوة  نهاية  ويف 

ومقرتحات، اأبرزها:
التطوير  م�����ش��روع  يف  زاوي���ة  حجر  ال��ث��ق��ايف  اخل���ريي  العمل   -
العمل  م�شرية  لريفد  ح�شوره  تعزيز  من  بد  ول  الجتماعي، 

الثقايف.
يف  للمنخرطني  احلكومي  الر�شمي  التحفيز  ت��واف��ر  وج��وب   -

ميدان هذا العطاء عرب �َشنِّ ت�شريعات ناجعة. 
تعميق التن�شيق بني جهات العمل الثقايف اخلريي.  -

�شرورة وعي اجلهات الر�شمية لأهمية زرع ثقافة الوقف بكل   -
جوانبه وخا�شة الثقايف بنفو�ض الأجيال اجلديدة.

اإيجاد ميثاق للتعاون بني املوؤ�ش�شات الر�شمية املعنية بالثقافة   -
وموؤ�ش�شات الوقف اخلريي الثقايف.

م����اأ�����ش���������ش����ة   -
الثقايف  العمل 
امل���ج���ت���م���ع���ي 
ب������ح������ي������ث ل 
العمل  يقت�شر 
على  ال��ث��ق��ايف 
�شاحب  وج��ود 
اأو  ال�شتثمار 

با�شل حممد ممثل املركز يف الندوةالوقف املايل.

امل�شاركون يف الندوة



وفود دولية

رئيس مجلس علماء قرغيزستان يزور المركز

وفد علمي من جامعة ماليزيا كلنتان

ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد رئي�س املركز يوم الثلثاء 24 يناير 2017 �شماحة نارماتوف عبد ال�شكور اإ�شلموفت�س، رئي�س 
جمل�س العلماء مل�شلمي قرغيز�شتان، وم�شت�شار رئي�س اجلمهورية، يرافقه حممد خمي�س احلكم، خمت�س الربامج مبوؤ�ش�شة زايد 

بن �شلطان اآل نهيان للأعمال اخلريية والإن�شانية.

ا من ماليزيا �شم كًل من ال�شيد نور �شام  ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س املركز، يوم اخلمي�س 28 فرباير 2017، وفدًا علميًّ
عبد الرحمن، نائب القن�شل التعليمي املاليزي، يرافقه ثلثة اأ�شاتذة من مركز الدرا�شات اللغوية والتنمية العامة يف جامعة 
ماليزيا كلنتان، وهم الدكتور اأحمد طلل بن ح�شن، املدير يف ق�شم اللغة العربية، والدكتور قمر الزمان بن عبد الغني، رئي�س 

الق�شم، والدكتور اأحمد بن عبد الرحمن، من�شق برنامج اللغة العربية.

وخالل اللق����اء قام جمعة املاجد بتعري����ف ال�شيف باملركز 
وامله����ام الت����ي اأن�ش����ئ لأجلها، وم����ا يقدمه م����ن خدمات حول 
الع����امل، بالإ�شافة اإىل كلية الدرا�ش����ات الإ�شالمية والعربية، 

كما بحث معه اأوجه التعاون امل�شتقبلية. 
وقام ال�شي����ف اأي�شا بجول����ة مو�شعة �شمل����ت اأق�شام املركز 
رافق����ه فيها الأ�شت����اذ اأنور الظاهري، رئي�����ض �شعبة العالقات 
العام����ة باملركز، بداأت من معر�ض م�شرية العطاء حيث اطلع 
ال�شي����ف على بع�ض مقتنيات املركز من املخطوطات الأ�شلية 
واملطبوع����ات القدمي����ة، و�ش����ور الزي����ارات العلمي����ة التي قام 
به����ا جمع����ة املاجد من اأجل عق����د التفاقيات م����ع العديد من 
املكتبات ح����ول العامل. وزار ق�شم الدرا�ش����ات والن�شر، وق�شم 

الثقافة الوطنية، وقاعة املطالعة وخدمات الباحثني.

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  على  التعرف  اإىل  ال��زي��ارة  تهدف 
ماليزيا  وجامعة  املركز  بني  امل�شرتك  التعاون  �شبل  وبحث  والرتاث، 

كلنتان.

التعاون  اأوجه  وخالل لقاء الوفد ب�شعادة جمعة املاجد جرى بحث 
حيث  املخطوطات  ترميم  جم��ال  يف  التعاون  ذل��ك  وم��ن  امل�شتقبلية، 
متتلك اجلامعة جمموعة من املخطوطات التي حتتاج اإىل ترميم، كما 
اإمكانية  للنظر يف  املخطوطات  بهذه  قائمة  جرى احلديث حول عمل 
ترميمها من قبل املركز م�شتقباًل. ويف نهاية اللقاء قدم جمعة املاجد 

جمموعة من جملة كلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية هدية للوفد.
زي���ارة لأق�شام  ال��وف��د يف  ق��د راف��ق  ال��ظ��اه��ري  اأن���ور  ال�شيد  وك��ان 
املركز، �شملت ق�شم الثقافة الوطنية، ومعر�ض م�شرية العطاء، وقاعة 

املطالعة، وق�شم املكتبات اخلا�شة، واملعمل الرقمي.
وقد اأبدى الوفد �شعادته بهذه الزيارة، و�شكر ل�شعادة جمعة املاجد 
للعلم  ودعمه  العلمي،  ال�شرح  ه��ذا  بناء  يف  املبذول  الكبري  اجلهد 

والرتاث يف �شائر امليادين.

الوفد يلتقي جمعة املاجد
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جمعة املاجد ي�شتقبل الوفد املاليزي

ويف نهاية اللق����اء اأهدى جمعة املاجد لل�شيف جمموعة من 
الإ�ش����دارات، و�شكر له زيارته للمرك����ز، وبدوره �شكر ال�شيف 
جلمعة املاجد ح�شن ال�شتقبال مثمنًا الدور الكبري الذي يقوم 

به املركز، واجلهود الكبرية املبذولة فيه.



وفود دولية

زيارة من الصين ولقاء مع الدكتورة تشي مينغمين

تاأتي هذه الزيارة �شمن جولة قامت بها الدكتورة ت�شي يف عدد من 
البلدان العربية �شملت املغرب، وتون�ض، وكانت دولة الإمارات العربية 
املتحدة حمطتها الأخرية قبل العودة اإىل بالدها ال�شني. وتهدف هذه 
والرتاث، حيث  للثقافة  املاجد  التعرف على مركز جمعة  اإىل  الزيارة 
اإنها �شمعت عنه من خالل تلميذتها الدكتورة فاتن التي �شبق لها زيارة 
املركز ولقاء �شعادة جمعة املاجد الذي قّدم جلامعة زيهجيانغ مكتبة 

يت با�شمه.  عربية �ُشمِّ
باللغة  كتابًا   293 اجلامعة  مكتبة  ب��اإه��داء  اأي�شا  املركز  ق��ام  كما 

العربية، من اأجل دعم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة. 
م�شرية  معر�ض  منها:  املركز  اأق�شام  من  العديد  الزيارة  و�شملت 
وخزانة  والتزويد،  الفهر�شة  وق�شم  املكتبات اخلا�شة،  وق�شم  العطاء، 

املخطوطات، واملعمل الرقمي.
ويف نهاية الزيارة اأ�شادت الدكتورة ت�شي بجهود املركز التي �شاهمت 
الب�شري  احل�شاري  ال��رتاث  حماية  يف  عظيمة  اإجن���ازات  حتقيق  يف 
وال�شتفادة منه. وثمنت ما يبذله املركز من اإ�شهامات م�شكورة وجليلة 

والفكرية  الثقافية  الأوعية  والقدرات يف جمع  الطاقات  تعبئة  اأجل  من 
والرتاثية املتنوعة، وتقدميها للباحث بكل ي�شر و�شهولة. ومتنت املزيد 

من التعاون والتفاهم بني احل�شارات املختلفة.

تعريف بالدكتورة ت�شي مينغمني:
الإدارة  جمل�ض  اأع�شاء  من  هي  مينغمني  ت�شي  الدكتورة  الأ�شتاذة 
رئي�ض  ونائبة  ال�شني،  لعموم  العربي  لالأدب  العلمية  البحوث  جلمعية 
جلنة اخلرباء يف اللغة العربية لالمتحانات الوطنية عن م�شتوى الرتجمة 
لعموم ال�شني )CATTI(، ومن كبار اخلرباء يف جلنة اخلرباء ملوقع 

 .)CCTSS( ال�شني للرتجمة والدرا�شات عن الثقافة ال�شينية
يف  العربية  اللغة  تعلم  وب���داأت   ،1955 ع��ام  بكني  مواليد  من  وه��ي 
الثانوية �شنة )1971م(، ووا�شلت تعّلمها يف كلية الدرا�شات العربية يف 
جامعة الدرا�شات الأجنبية ببكني، حيث نالت الدكتوراه يف اخت�شا�ض 
اللغة العربية واآدابها �شنة )1992م( وعملت فيها مدر�شة، ثم اأ�شتاذة 
�شت فيها مقررات  َدرَّ اأ�شتاذة، ملدة زادت على 30 عامًا،  م�شاعدة، ثم 
)يف  وال�شفوية  التحريرية  الرتجمة  مثل  عديدة  واختيارية  اإجبارية 
والأدب  والكتابة،  والقراءة،  والقت�شاد(،  وال�شيا�شة  الثقافة  جمالت 
العربي القدمي تاريخه ون�شو�شه، واحل�شارة العربية الإ�شالمية ن�شاأتها 

وتطورها، وما اإىل ذلك. 
و�شبق اأن تولت عدة منا�شب يف جلان اأكادميية منها:

- نائبة رئي�ض جمعية البحوث العلمية لالأدب العربي لعموم ال�شني.
- اأمني عام جمعية البحوث العلمية لتدري�ض اللغة العربية لعموم ال�شني.

التابعة  الإر�شادية  للجنة  العربية  اللغة  يف  اخلرباء  جلنة  عام  اأمني   -
لوزارة الرتبية والتعليم يف ال�شني يف جمال تدري�ض اللغات الأجنبية 

يف اجلامعات واملعاهد العليا.
يف  ال�شني  يف  املدر�شية  الكتب  اأمهات  من  عدد  تاأليف  يف  و�شاركت 
جمال تدري�س اللغة العربية للطلب اجلامعيني وطلب الدرا�شات 

العليا مثل:
- اللغة العربية الأ�شا�شية.

- اجلديد يف اللغة العربية.

- ال�شيا�شة والدبلوما�شية العربية والعالقات ال�شينية العربية.
- احل�شارة العربية الإ�شالمية.

- خمتارات من الأعمال الأدبية العربية.
وكتبت عدة درا�شات علمية مثل:

تانغ و�شونغ يف ال�شني  اأ�شرتي  البوذي يف فرتة  ال�شعر  "املقارنة بني   -
و�شعر الزهد العربي يف الع�شر العبا�شي" )بال�شينية(.

)باللغتني  ال�شينية"  خوي  لقومية  امل�شافهة  لغة  يف  العربية  "اللغة   -
ال�شينية والعربية(.

- "ما وراء لغة جنيب حمفوظ يف رواياته" )بال�شينية(.
���ش��دام   - هنتنغتون  �شمويل  ال��ربوف�����ش��ور  ي�شميه  فيما  "قراءة   -

احل�شارات" )بالعربية(.
- "جربان خليل جربان يف ال�شني" )بالعربية(.
- "عالء الأ�شواين وتنبوؤه للثورة" )بال�شينية(.

وترجمت نخبة من الأعمال النرثية يف فرتة اأ�شرتي تانغ و�شونغ من   
ال�شينية اإىل العربية.

و�شاركت يف ترجمة كتب عديدة، مثل:
- حول احلكم والإدارة، للرئي�ض ال�شيني احلايل �شي جني بينغ )من 

ال�شينية اإىل العربية(.
)من  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب   ، روؤيتي   -

العربية اإىل ال�شينية(.
اإىل  العربية  )من  الق�شرية  حمفوظ  جنيب  رواي��ات  من  خمتارات   -

ال�شينية(.
اإىل  العربية  )من  الق�شرية  العربية  الروايات  جمموعة   ، زوج  ربع   -

ال�شينية(.
- خمتارات من الروايات العربية املعا�شرة )من العربية اإىل ال�شينية(.

اإىل الي�شار ت�شي مينغمني واإىل اليمني تلميذتها د.فاتن
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زار املركز يوم الأربعاء 8 فرباير 2017، كل من الدكتورة فاتن، عميدة كلية اللغة العربية يف جامعة 
زيهجيانغ للعلوم ال�شناعية والتجارية، والأ�شتاذة الدكتورة ت�شي مينغمني )ليلى( )                (، اأ�شتاذة 

اللغة العربية واآدابها يف كلية الدرا�شات العربية جلامعة الدرا�شات الأجنبية ببكني يف ال�شني.



وفود محلية

الأر�شفة  جم��ال  يف  املركز  جتربة  على  الط��الع  اإىل  ال��زي��ارة  تهدف 
على  والتعرف  وفهر�شتها،  والوثائق  واملخطوطات  وال�شجالت  والتوثيق 
بني  التعاون  �شالت  وتوثيق  اخلربات،  وتبادل  وال�شيانة،  احلفظ  طرق 

املوؤ�ش�شات احلكومية والثقافية.
اجتمع الوفد بالأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�ض ق�شم الثقافة الوطنية، 
بحث  وجرى  العامة،  العالقات  �شعبة  رئي�ض  الظاهري،  اأن��ور  والأ�شتاذ 

اأوجه التعاون املمكنة بني املوؤ�ش�شة واملركز.
ثم زار الوفد اأق�شام املركز بدءًا من ق�شم الثقافة الوطنية، ومعر�ض 
م�شرية العطاء، وق�شم خدمات الباحثني، وقاعة املطالعة، وق�شم املكتبات 

اخلا�شة واملعمل الرقمي، وختمت الزيارة يف خزانة املخطوطات.
تاأ�ش�شت  ر  الُق�شَّ و�شوؤون  الأوق��اف  موؤ�ش�شة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

تهدف الزيارة اإىل الطالع على امل�شادر واملراجع التي يقتنيها املركز 
من املطبوعات واملخطوطات، والتعرف على اأق�شام املركز.

وخالل اللقاء مع ال�شيد جمعة املاجد قام بتعريف الوفد بن�شاأة املركز 
مع  املركز  عقدها  التي  والتفاقيات  واخلارجية،  الداخلية  واأن�شطته 

ر وفد مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ

وفد علمي من جامعة نيويورك أبوظبي يزور المركز
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ر التابعة حلكومة دبي، ي�شم كًل من فهد حممد  زار املركز يوم الثنني 6 فرباير 2017 وفد من موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون الُق�شَّ
البن��اي، رئي�س ق�ش��م امل�شارف الوقفية، و�شمية حممد املفت��ول، تنفيذي رئي�شي بامل�شارف الوقفي��ة، وناعمة طناف، رئي�س ق�شم 

التكافل.

ا من جامعة  ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يوم الأحد 19 فرباير 2017 وفدًا علميًّ
نيوي��ورك اأبوظبي، �شم كلًّ من: موري�س بومرانت�س، اأ�شت��اذ م�شاعد يف اجلامعة، ومايكل كوبر�شون، اأ�شتاذ اللغة العربية والأدب 
العرب��ي يف جامع��ة كاليفورني��ا، يف لو�س اأجنلو�س، وه��و اأ�شتاذ زائر يف جامعة نيويورك اأبو ظبي، ولوق��ا ياربرو، اأ�شتاذ م�شاعد يف 
ق�ش��م التاري��خ بجامعة �شانت لوي���س بولية ميزوري الأمريكية، وهو اأ�شت��اذ زائر يف جامعة نيويورك اأب��و ظبي، وجوزيف لوري 

اأ�شتاذ م�شاعد يف الدرا�شات العربية والإ�شلمية بجامعة بن�شلفانيا، وهو اأ�شتاذ زائر يف جامعة نيويورك اأبو ظبي.

القانون  باإ�شدار 
ل�����ش��ن��ة   6 رق������م 
عهد  يف   2004
ب��اإذن  ل��ه  املغفور 
ت�����ع�����اىل  اهلل 
ال�شيخ مكتوم بن 
اآل مكتوم،  را�شد 

ورعايتها  الأوقاف  على  القانوين  الإ�شراف  تتوىل  دائرة حكومية  وباتت 
وتاأهيلهم  ورعايتهم  القا�شرين  احت�شان  على  وتعمل  وا�شتثمارها، 
ومبا  معا�شر  اإ�شالمي  منظور  خالل  من  واإدارت��ه��ا  اأموالهم  وا�شتثمار 

يتوافق مع ال�شريعة الإ�شالمية.

العلمي  التعاون  اأوجه  كما جرى بحث  العامل،  العديد من اجلهات حول 
والثقايف بني املركز واجلامعة.

وقد زار الوفد اأق�شام املركز بدءًا مبعر�ض م�شرية العطاء الذي ي�شم 
من  العديد  اإىل  بالإ�شافة  النادرة،  والكتب  املخطوطات  من  مقتنيات 
ال�شور التي تو�شح تاريخ املركز والتفاقيات التي عقدها، وجهود ال�شيد 
جمعة املاجد ورحالته التي قام بها من اأجل التعاون مع املكتبات العاملية 

والعربية.
دولة  تاريخ  على  لالطالع  الوطنية  الثقافة  ق�شم  اأي�شًا  الوفد  وزار 
القدمية،  وال�شور  والوثائق  الكتب  املتحدة من خالل  العربية  الإم��ارات 
ثم زار ق�شم املكتبات اخلا�شة، واملعمل الرقمي، ووقف مطوًل يف خزانة 
وطرق  الأ�شلية  املخطوطات  من  من��اذج  على  اطلع  حيث  املخطوطات 

احلفظ والعناية بها.
املركز،  يقدمها  التي  باخلدمات  الكبري  اإعجابه  الوفد  اأب��دى  وق��د 
و�شكر لل�شيد جمعة املاجد حفاوة ال�شتقبال وكرم ال�شيافة. وقد اأهدى 
املركز ملكتبة جامعة نيويورك اأبوظبي 180 كتابًا لتكون مرجعا للدار�شني 

والباحثني. 

زيارة الوفد للمعمل الرقمي

زيارة الوفد ملعر�ض الإمارات يف ذاكرة  الزمن



عن  والتعرف  املركز،  اأق�شام  على  التعرف  اإىل  الزيارة  تهدف 
قرب على اأعمال احلفظ واملعاجلة والرتميم للمخطوطات والوثائق 
املهمة، بالإ�شافة اإىل توثيق التعاون بني املوؤ�ش�شات الثقافية وتبادل 

اخلربات.
بداأت الزيارة بعر�ض قدمه الأ�شتاذ اأنور الظاهري، رئي�ض �شعبة 
�شعادة  موؤ�ش�شه  عن  ونبذة  ون�شاأته  املركز  حول  العامة  العالقات 
والتجليد  الرتميم  واأع��م��ال  امل��رك��ز،  اأق�شام  وع��ن  امل��اج��د،  جمعة 

للمطبوعات واملخطوطات.
بعد ذلك زار الوفد معر�ض م�شرية العطاء واطلع على حمتوياته 
ومن��اذج  الرتميم،  واأدوات  وال��وث��ائ��ق،  واملخطوطات  ال�شور  م��ن 
ق�شم  الوفد  زار  ثم  وغريها.  املخطوطة  الأ�شلية  امل�شاحف  من 
واملكتبة  الربيطانية  الوثائق  اأر�شيف  على  واطلع  الوطنية،  الثقافة 
املتخ�ش�شة املتعلقة بدولة الإمارات العربية املتحدة، وزار معر�ض 
املكتبات  اإىل  الوفد  توجه  ذل��ك  بعد  الزمن.  ذاك��رة  يف  الإم���ارات 
اإىل  الكتب  حتويل  عمليات  �شاهد  حيث  الرقمي،  واملعمل  اخلا�شة 

اأ�شكال رقمية لت�شهيل حفظها وال�شتفادة منها.
وبع���د الطالع على اأق�شام املركز يف املبنى الرئي�شي انطلق الوفد 

جمال  يف  املركز  جتربة  على  الط��الع  اإىل  ال��زي��ارة  تهدف 
الأر���ش��ف��ة الإل��ك��رتون��ي��ة، وت��ب��ادل اخل���ربات يف ه��ذا امل��ج��ال، 

بالإ�شافة اإىل توثيق �شالت التعاون بني املوؤ�ش�شات.
م�شوؤول  عثمان،  اأحمد  الأ�شتاذ  قدمه  بعر�ض  الزيارة  بداأت 
من  التحول  عملية  فيه  و�شح  باملركز،  الإلكرتونية  الأر�شفة 
اإدارة  وط��رق  الإل��ك��رتوين،  الأر�شيف  اإىل  التقليدي  الأر�شيف 
بالأر�شفة  اخل��ا���ش��ة  وامل��ع��اي��ري  والأ���ش�����ض  ال��رق��م��ي،  امل��ح��ت��وى 
الإلكرتونية، واإدارة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ض لها الأر�شفة 

الإلكرتونية.
العملية  اخلطوات  على  ليطلع  الرقمي  املعمل  الوفد  زار  ثم 
كتب  من  املختلفة  باأنواعها  الثقافية  والأوع��ي��ة  امل��واد  لتحويل 
وو�شائط  وخ��رائ��ط،  وميكروفيلم،  وخم��ط��وط��ات،  ووث��ائ��ق، 
لذلك.  الالزمة  والأجهزة  والآليات  رقمية،  مواد  اإىل  متعددة، 

وفد من بلدية العين

وفد من متحف الخط بالشارقة
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وفود محلية

زار املرك��ز ي��وم الثنني 27 فرباي��ر 2017 وفد من متحف اخلط بال�شارق��ة، برئا�شة بثينة الر�شا�شي، اأم��ني متحف ال�شارقة 
للخط، يرافقها عدنان ال�شريفي، اأ�شتاذ اخلط يف املتحف، وجمموعة من املوظفات.

زار املرك��ز ي��وم الثلث��اء 14 فرباي��ر 2017 وفد م��ن اإدارة البيانات املكانية، قط��اع تخطيط املدن وامل�شاح��ة يف بلدية مدينة 
العني، �شم كلًّ من ال�شيد عدنان الها�شمي، وال�شيد �شيخ حممد الها�شمي.

اإىل منطق���ة الق�شي�ض لزيارة معمل احلف���ظ واملعاجلة والرتميم، 
حي���ث ا�شتكمل التع���رف على الأجه���زة والعملي���ات اخلا�شة بحفظ 
ومعاجل���ة وترمي���م الكتب واملخطوط���ات، والتي تب���داأ بالتعقيم، ثم 
التنظيف اجل���اف، والع���الج الكيميائي، والرتمي���م الآيل واليدوي، 
العرب���ي  بنوعي���ه  التجلي���د  اإىل  بالإ�شاف���ة  احل���راري.  والتدعي���م 

الإ�شالمي، والتجليد الفني احلديث.

ثم عمليات �شبط اجلودة للتاأكد من اأن عملية التحويل ل يوجد 
بها نق�ض اأو مواد غري وا�شحة. 

ال�شتقبال،  ح�شن  للمركز  الوفد  �شكر  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 
واأ�شاد باللقاء الذي جرى فيه نقا�ض الكثري من امل�شائل املتعلقة 

بالأر�شفة الإلكرتونية، وتبادل اخلربات.

زيارة الوفد للمعمل الرقمي

اإىل الي�شار عدنان الها�شمي و �شيخ عيديد



اإىل  ال���زي���ارة  ت��ه��دف 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى م��رك��ز 
للثقافة  امل��اج��د  جمعة 
وال����رتاث، وب��ح��ث اأوج��ه 

التعاون امل�شتقبلي.
ال�شيد  ال��وف��د  ال��ت��ق��ى 
رئي�ض  ال��ظ��اه��ري،  اأن���ور 
العامة  العالقات  �شعبة 
رافقهم  ال��ذي  باملركز، 
قاعة  م��ن  ب���داأت  بجولة 
ل��ي�����ش��رح لهم  امل��ط��ال��ع��ة 

اخل����دم����ات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
اأو  �شخ�شيًّا،  املركز  اإىل  يح�شرون  الذين  للباحثني  املركز 
اإىل  بالوفد  انتقل  ثم  الإلكرتوين.  الربيد  عرب  معه  يتوا�شلون 
مقتنيات  من  من��اذج  على  ليطلعهم  العطاء  م�شرية  معر�ض 
القدمية،  والكتب  وامل�شاحف  الأ�شلية  املخطوطات  املركز من 
واأدوات الرتميم، بالإ�شافة اإىل ال�شور التي متثل م�شرية املركز 

من وزارة التربية والتعليم
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زار املركز يوم الثلثاء 21 فرباير 2017 وفد من وزارة الرتبية والتعليم من اأبوظبي، �شم كل من الدكتور 
اإدارة املنظمات الدولية التعليمية اخلارجية، وفاطمة اجلفري، مدير اإدارة العلوم  ح�شام العلماء، مدير 
وعائ�شة  املرزوقي  اأ�شماء  من  كل  والتكنولوجيا  العلوم  اإدارة  من  ورافقهم  العلمي،  والبحث  والتكنولوجيا 
اخلنبويل و�شفيق �شعيد، وِمن اإدارة املنظمات الدولية التعليمية اخلارجية ح�شنة حممد بوفطيم، والدكتور 

جا�شم جرجي�س، خبري املكتبات.

وفود محلية

وفد اإدارة املناهج يزور ق�شم الثقافة الوطنية

ق�شم  ويف  ن�����ش��اأت��ه.  م��ن��ذ 
توقف  الوطنية  الثقافة 
الوفد مطول عند اأر�شيف 
ال���وث���ائ���ق ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
وال�������ش���ور ال��ت��ي ت��و���ش��ح 
ك��ي��ف ك��ان��ت احل���ي���اة يف 
ع�شرات  قبل  الإم����ارات 
الوفد  زار  كما  ال�شنني. 
اخلا�شة  املكتبات  ق�شم 
وخ����زان����ة امل��خ��ط��وط��ات 

الأ�شلية.
وقد اأبدى الوفد اإعجابه باملركز واأق�شامه خ�شو�شًا املكتبات 
والعلماء  امل�شاهري  من  جمموعة  مكتبات  ت�شم  التي  اخلا�شة 
والأدباء التي اأهديت اإىل املركز لتكون جزءًا من مكتبته. وقد 
هذه  لهم  �شاكرًا  للوفد  اإ�شداراته  من  جمموعة  املركز  اأهدى 

الزيارة، وهذا التوا�شل الفعال مع املوؤ�ش�شات الثقافية.
زيارة وفد من اإدارة املناهج

وعلى �شعيد اآخر زار املركز يوم الأحد 19 مار�ض 2017 وفد 
يف  املتو�شطة  ال�شفوف  مناهج  اإدارة  من  الخت�شا�شيني  من 
وزارة الرتبية والتعليم بدبي، �شم كال من الأ�شتاذ غالب اأحمد 

عطايا، والأ�شتاذة عائ�شة علي بالقيزي.
من  امل��رك��ز  مقتنيات  على  الط���الع  اإىل  ال��زي��ارة  ت��ه��دف 
الق�شائد ال�شعرية، وت�شجيالتها ال�شوتية لال�شتفادة منها يف 

تطوير مناهج الدرا�شات الجتماعية والرتبية الوطنية.
الثقافة  ف��زار ق�شم  امل��رك��ز،  اأق�����ش��ام  ال��وف��د يف  وق��د جت��ول 
قاعة  اإىل  يتوجه  اأن  قبل  العطاء  م�شرية  ومعر�ض  الوطنية، 

املطالعة وخدمات الباحثني.

وفد وزارة الرتبية
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مركز جمعة الماجد يفتتح عام الخير بحملة للتبرع بالدم

ندوة مكتبات اإلمارات

تواكب احلملة ال�شعار الذي اأعلن عنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
عام  اأن  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
م�شوؤولية  لرت�شيخ  احلملة  تهدف  كما  اخل��ري(.  )ع��ام   2017
الأفراد نحو جمتمعهم وخدمة وطنهم مبا ي�شتطيعون تقدميه 

من خدمات تطوعية حتقق النفع للجميع.
ومن اجلدير بالذكر اأن وزارة ال�شحة �شبق اأن كرمت مركز 
جمعة املاجد مبنا�شبة اليوم العاملي للتربع بالدم، وذلك لتعاونه 

التا�شعة  ال�شنة  فهذه  بالدم،  التربع  تنظيم حمالت  الدائم يف 
على التوايل التي ينظم فيها املركز هذه احلملة.

م�شوؤولية وا�شتدامة، بالإ�شافة اإىل ورقة عمل حتت عنوان )دور املكتبات 
يف التعليم الر�شمي والتعليم غري الر�شمي(، وورقة عمل حول )امل�شوؤولية 
الجتماعية للموؤ�ش�شات الثقافية : مكتبة ال�شارقة العامة اأمنوذجا(، وورقة 
عمل حول )الأر�شيف الوطني ودوره يف حفظ ذاكرة الوطن(، وورقة عمل 
الإم��ارات  دولة  يف  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  الطبية  املكتبات  )دور  حول 

العربية املتحدة(.

يهدف املركز من خالل هذه امل�شاركة اإىل تعزيز التعاون مع املوؤ�ش�شات 
امل�شتدامة،  التنمية  تر�شيخ  ت�شتهدف  ومبادرات  اأفكار  وتقدمي  املعنية، 
للمكتبات،  الجتماعية  امل�شوؤولية  دعم  جمال  يف  املركز  جتربة  وعر�ض 

وتبادل اخلربات مع اجلهات الأخرى.
مثل املركز باحل�شور الأ�شتاذ بهاء فتحي، مفهر�ض اأول وخبري مكتبات، 

كما �شارك يف النقا�شات واملحاور التي جرى طرحها.
 : املعرفة  عن  عمل  ورق��ة  منها:  امل��ح��اور،  من  العديد  ال��ن��دوة  �شهدت 

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الثنني 
مركز  مع  بالتعاون  بالدم  للتربع  حملة   2017 يناير   16
�شركة  وبرعاية  بال�شارقة  والأبحاث  الدم  نقل  خدمات 
املاجد لل�شيارات )كيا(. وقد �شارك يف احلملة 54 متربعًا 

من املوظفني يف جمموعة املاجد.

اأبوظبي حتت رعاية  �شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف ندوة مكتبات الإمارات التي نظمتها بلدية مدينة 
للمكتبات يف دولة  الثلثاء 21 مار�س 2017 حتت عنوان )امل�شوؤولية الجتماعية  اأبوظبي يوم  مدير عام بلدية مدينة 

الإمارات العربية املتحدة(، واأقيمت يف قاعة املجل�س البلدي مببنى البلدية.

امل�شاركون يف الندوة

حملة التربع بالدم

ندوة



دورة المكتبات

جمعة الماجد يخرج 33 متدربًا في دورة المكتبات 
الثالثة عشرة

ال��دورة  ه��ذه  اأن  اإىل  كامل  د.  اأ���ش��ار  الفتتاح  كلمة  وخ��الل 
على  امل��رك��ز  واظ��ب  التي  ال�شابقة  ل��ل��دورات  ا�شتمرارًا  ت��اأت��ي 
تقدميها جمانًا للراغبني واملهتمني، حيث ينظم املركز دورات 
تخ�ش�شية يف علم املكتبات ويف حتقيق املخطوطات وفهر�شتها 

وترميمها ويف الأر�شفة الإلكرتونية وغريها.
ق�شم  يف  العاملني  املخت�شني  من  فريق  ال��دورة  بتقدمي  قام 
ب��داأ  حيث  باملركز،  والت�شنيف  والفهر�شة  الفنية  املعاجلة 
وامل�شرف  الفهر�شة،  وح��دة  م�شوؤول  ال�شعدي،  عماد  الأ�شتاذ 
متمثلة  الو�شفية  الفهر�شة  عن  باحلديث  ال��دورة،  على  العلمي 
قواعد  وف��ق  للكتب  الببليوغرايف  للو�شف  الثمانية  باحلقول 
كل  تخ�ض  التي  امل�شاكل  �شرح  مع  الأجنلواأمريكية  الفهر�شة 
اأ�شكالها من عنوان  حقل، وتطرق اإىل مو�شوع )املداخل( بكل 
تو�شيح  مع  موحدة،  وعناوين  وم��وؤمت��رات  وهيئات  واأ�شخا�ض 
اأو الكتاب  قواعد الو�شل التي تعني املفهر�ض على فهم الوثيقة 

وفيما  الرئي�شية.  املداخل  يف  اخل��الف  نقاط  اأه��م  يبني  فهمًا 
روؤو���ض  قوائم  اإىل  التطرق  جرى  املو�شوعية  الفهر�شة  يخ�ض 

املو�شوعات مع الرتكيز على املكنز املو�شع. 
الت�شنيف،  وح��دة  م�شوؤول  ب��دوي،  خالد  الأ�شتاذ  تناول  ثم 
 21 الطبعة  وفق  الع�شري  ديوي  ت�شنيف  عن  احلديث  باملركز 
واأهميته  ون�شاأته  وتاريخه  بالت�شنيف  املق�شود  واأبان عن  منه، 
خطة  ت��ن��اول  كما  املكتبات،  يف  الكتب  وا���ش��رتج��اع  حفظ  يف 

ت�����ش��ن��ي��ف دي����وي 
اأحدث  يف  الع�شري 
العربية،  طبعاته 
وه��������ي ال���ط���ب���ع���ة 
وال���ط���ب���ع���ة   ،21
 .23 الإجن��ل��ي��زي��ة 
ويف اجلانب العملي 

انطلق��ًا م��ن مبادرة )ع��ام اخلري( الذي يدع��و املوؤ�ش�شات اإىل تر�شي��خ امل�شوؤولية املجتمعية لت��وؤدي دورها يف 
خدم��ة الوطن وامل�شاهمة يف م�شريت��ه التنموية، وبرعاية من �شعادة جمعة املاج��د، رئي�س مركز جمعة املاجد 
للثقافة والرتاث، وح�شور الدكتور حممد كامل، مدير عام املركز، انطلقت يوم الأحد 26 فرباير 2017 الدورة 
التاأهيلي��ة الثالث��ة ع�ش��رة يف علم املكتب��ات واملعلومات، والتي ا�شتم��رت حتى 8 مار�س، و�ش��ارك فيها 33 متدربا 
ومتدربة، من 18 جهة حكومية وخا�شة، منها: وزارة الرتبية والتعليم، واحتاد كتاب واأدباء الإمارات، واجلامعة 
القا�شمي��ة، وجامعة الغرير، وكلي��ة التقنية العليا، وكلية الإمام مالك، وكلي��ة الدرا�شات الإ�شلمية والعربية 
بدب��ي، واأكادميية �شرطة ال�شارقة، واأكادميية �شرطة دبي، وهيئة الفجرية للثقافة والإعلم، و�شقيفة ال�شفا 

العلمية يف جدة، ومكتبة �شامل بن عبد اهلل اآل حميد يف عجمان، واملدار�س الأهلية اخلريية، وغريها.
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خالد بدوي يتحدث عن ت�شنيف ديوي الع�شري

عماد ال�شعدي يتحدث عن الفهر�شة الو�شفية د.حممد كامل وعماد ال�شعدي يف افتتاح الدورة



دورة المكتبات

ت��ن��اول جم��ل��دات خطة 
ال��ت�����ش��ن��ي��ف الأرب����ع����ة 
وك��ي��ف��ي��ة ب���ن���اء اأرق�����ام 
واخلطوات  الت�شنيف، 
املفهر�ض  يتبعها  ال��ت��ي 
ال��رق��م  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 

الدقيق للت�شنيف.
وخبري  اأول  مفهر�ض  فتحي،  بهاء  الأ�شتاذ  ق��دم  ذل��ك  بعد 
بنبذة  وبداأ  املعلومات،  خدمات  مو�شوع  واملعلومات،  املكتبات 
عامة حول خدمات املعلومات واأهميتها بالن�شبة لأمني املكتبة، 
ثم حتدث عن خدمة البحث من خالل النظام اخلا�ض مبكتبة 
من  البحث  ميكن  التي  واحل��ق��ول  امل��ت��ع��ددة  وامل��زاي��ا  امل��رك��ز، 
املو�شوع  اأو  املوؤلف  اأو  املطلوب،  الكتاب  اإىل  للو�شول  خاللها 
البحث  الباحثني. وكذلك �شرح طريقة  يهم  اأو غري ذلك مما 
من خالل املوقع الإلكرتوين للمركز والذي يوفر قاعدة بيانات 
ت�شم مئات الآلف من عناوين الكتب واملخطوطات والر�شائل 
الإح��اط��ة  مو�شوع  وت��ن��اول  وامل��ق��الت.  وال��دوري��ات  اجلامعية 
مواقع  خالل  من  املركز  يقدمها  التي  اخلدمة  وهي  اجلارية 
الباحث  ليبقى  الإلكرتوين،  الربيد  وعرب  الجتماعي  التوا�شل 

مطلعًا على كل ما هو جديد.
واأما الأ�شتاذ اأحمد الزيود، رئي�ض �شعبة التزويد، فقد تناول 
املكتبة  تزويد  وط��رق  املجموعات،  وتنمية  التزويد  مو�شوع 
باملقتنيات من خالل معار�ض الكتب املحلية والدولية، والتوا�شل 
مع دور الن�شر، اأو املوؤلفني مبا�شرة، اأو اجلامعات للح�شول على 
املواقع  ال�شتفادة من  اإىل  بالإ�شافة  الر�شائل اجلامعية،  ن�شخ 
النادر  خ�شو�شا  الكتب  توفري  يف  املتخ�ش�شة  الإلكرتونية 

جمعة املاجد يتو�شط اخلريجني

بها  يقوم  التي  والتبادل  الإهداء  �شيا�شة  اإىل  منها. كما تطرق 
املركز مع العديد من اجلهات الثقافية والعلمية من داخل دولة 
الإمارات وخارجها، حيث ت�شهم هذه ال�شيا�شة يف ن�شر الكتاب 

وتوفريه للباحثني.
وقد متيزت الدورة بربنامج عملي مكثف، حيث قام املتدربون 
بتطبيق ما تعلموه على النظام اخلا�ض مبكتبة املركز، بالإ�شافة 
كما  للمكتبات.  والإجنليزية  العربية  الإلكرتونية  املواقع  اإىل 
الآيل  تغطي اجلانب  التي  اأهم احلقول  بعر�ض  الدورة  متيزت 

للفهر�شة متمثال بحقول مارك 21.
واأكد �شعادة جمعة املاجد، رئي�ض مركز جمعة املاجد للثقافة 
والرتاث، خالل احلفل الذي اأقيم مبنا�شبة ختام الدورة اأهمية 
علم املكتبات وحاجة كل �شخ�ض اإليه حتى يف بيته. واأثنى على 
اأن القراءة ما زالت  املتدربني الذين مثلوا دليال ملمو�شا على 
هذه  مبثل  واهتمامهم  حر�شهم  لهم  و�شكر  وطننا،  يف  بخري 

الدورات التي ُتعنى بالكتاب.
عليها،  ويحافظ  يرعاها،  من  اإىل  حتتاج  الكتب  "اإن  وقال: 
م�شوؤولية  ولي�شت  اجلميع،  م�شوؤولية  وهذه  للباحثني،  ويتيحها 

�شخ�ض واحد".
جمعة  لل�شيد  اجلزيل  بال�شكر  املتدربون  تقدم  جانبهم  من 
التي  املتخ�ش�شة  ال��دورات  هذه  مثل  ورعايته  لدعمه  املاجد 
وم�شادر  املكتبات  جم��ال  يف  العاملني  ت��دري��ب  يف  ت�شاعد 
املعلومات، وتعرفهم بالتغريات التي حتدث يف جمال الفهر�شة 
واأثنوا  الدورة  على  للقائمني  بال�شكر  تقدموا  كما  والت�شنيف. 

على اأدائهم.
ويف اخلتام قام ال�شيد جمعة املاجد بتخريج املتدربني، وتوزيع 
يف  ْوُهما  َق�شَ اأ�شبوعني  ثمرة  بذلك  ليجنوا  عليهم،  ال�شهادات 

حقول علم املكتبات واملعلومات.
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بهاء فتحي يتحدث عن خدمات املعلومات

جمعة املاجد يتو�شط اخلريجات
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دورات

على املوظف املتميز اأن يتعامل مع 
الوظيفة كرجل اأعمال

دورة في التميز الوظيفي
نظ��م مرك��ز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 14 يناير2017  دورة بعن��وان )�شفرة التميز الوظيفي والإبداع يف العمل( 
قدمه��ا امل��درب العاملي خبري التدريب والت�شويق د. عبد القادر العداقي، موؤ�ش�س اأكادميية عبد القادر العداقي. وح�شرها 42 متدربًا 
ومتدرب��ة م��ن اأكرث م��ن 15 جهة حكومي��ة وخا�شة، منها: وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، ووزارة املالية، واملكتب الإعلم��ي حلكومة دبي، 
واأكادميي��ة �شرط��ة دبي، و�شرطة ال�شارق��ة، وبلدية ال�شارقة، ومركز حمدان بن حممد لإحياء ال��رتاث، ودائرة ال�شوؤون الإ�شلمية 
والعم��ل اخل��ريي يف دبي، وغرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة، وموؤ�ش�شة دبي للإعلم، وموؤ�ش�شة رواد، وهيئة ال�شباب والريا�شة، وهيئة 

ال�شحة بدبي، واملدار�س الأهلية اخلريية بدبي، وجمعية روؤيتي. 

جانب من الدورة

تهدف الدورة اإىل حتفيز املوظفني لل�شعي اإىل التميز والإبداع 
مراتب  من  املوظف  اإليه  و�شل  مبا  الكتفاء  وع��دم  العمل،  يف 
اإدارية اأو اإجنازات �شابقة، فال ينبغي للموظف اأن يتوقف عن 

تطوير نف�شه وخرباته وتعلم كل ما هو جديد.
اأو  اجلامعية  ال�شهادة  اأن  اإىل  بالإ�شارة  الدورة  العداقي  بداأ 
اخلربة الطويلة مل تعد تكفي للح�شول على الوظائف املميزة، 
فال بد من اأن ميتلك ال�شخ�ض متيزًا واإبداعًا ليختار الوظيفة 
ميتلك  اأن  ميكن  اإن�شان  كل  اأن  اإىل  واأ�شار  اإليها.  يطمح  التي 
وعر�ض  العمل،  يف  والإب��داع  الوظيفي  التميز  لتحقيق  املهارة 
جاك  مثل  موؤثرة  جناح  ق�ش�ض  لها  كان  ل�شخ�شيات  من��اذج 
ويل�ض، مدير �شركة جرنال اإلكرتيك، واأنه ل بد ملن يريد التميز 
اأو  اأع��م��ال  ري��ادي  اإىل  موظف  من  عمله  اإىل  نظرته  يغري  اأن 
مهارات  له من  بد  ل  املتميز  املوظف  "اإن  وقال:  اأعمال.  رجل 
واملبادرة،  والإب��داع،  ال��ذات(،  )قيادة  القيادة  هي:  اأ�شا�شية، 
والتطوير،  امل�شوؤولية،  وحتمل  وامل�شاركة،  اجلماعي،  والعمل 

واملهارات الإ�شرافية".
التميز  مفهوم  منها:  حم���اور،  ع��دة  ال���دورة  خ��الل  وت��ن��اول 
ال�شتة  والعنا�شر  اإليه،  الو�شول  وكيفية  واأهميته،  الوظيفي، 

واملفاتيح اخلم�شة  العمل،  والإبداع يف  الوظيفي  التميز  ل�شفرة 
الكربى للتميز الوظيفي والإبداع يف العمل.

املوظفني،  من  اأن���واع  خم�شة  بذكر  ال���دورة  العداقي  وختم 
والروتيني،  النفعي،  والربغماتي  املت�شلق،  املوظف  فمنهم: 
التميز  �شفرة  عنا�شر  وذك��ر  واملتميز.  واملجهول،  وامل��زاج��ي، 
والتحكم  ال��ذات،  تطوير  وه��ي  العمل،  يف  والإب���داع  الوظيفي 
واكت�شاب  والتوا�شل،  والت�شال  الأولويات،  واإدارة  الوقت  يف 

املهارات وتطويرها، وقيادة الذات.

فيها  ���ش��ارك  وت��دري��ب��ات  ب��ج��وان��ب عملية  ال����دورة  مت��ي��زت 
لفتت  التي  ال���دورة  بهذه  اإعجابهم  اأب���دوا  ال��ذي��ن  امل��ت��درب��ون 
ا�شتثمارها  اإىل جوانب مهمة يف �شخ�شياتهم ميكن  اأنظارهم 

وتطويرها لتحقيق التميز الوظيفي.
ويف نهاية الدورة قام الدكتور حممد كامل، مدير عام مركز 
ب على اأدائه املتميز، كما قام بتوزيع  جمعة املاجد، بتكرمي املَُدرِّ

ال�شهادات على احل�شور.

ختام الدورة
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دورات

الإن�شان ال�شلبي يت�شاءم قبل حدوث 
امل�شكلة وي�شخمها بعد حدوثها

نظ��م مركز جمع��ة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 4 فرباير 2017 ور�شة عمل  بعنوان )الطاقة الإيجابية وتاأثريها يف بيئة 
العمل( قدمها الدكتور م�شطفى كامل املحمد، املدير العام ملركز اجلودة ال�شاملة للتدريب وال�شت�شارات بدبي. وح�شرها 30 متدربًا 
ومتدرب��ة م��ن 13 جهة حكومي��ة وخا�شة، منها: النياب��ة العامة، واأكادميية �شرطة دب��ي، و�شرطة دبي، و�شرط��ة ال�شارقة، ودائرة 
ال�ش��وؤون الإ�شلمي��ة والعمل اخلريي بدبي، ودائرة الأوقاف بال�شارقة، وهيئة كهرباء ومي��اه دبي )ديوا(، وجامعة جمريا، وجامعة 
زاي��د، وكلي��ة ال��دار اجلامعية، وجريدة اخللي��ج، والنادي الأهل��ي، ومركز جمع��ة املاجد للثقافة وال��رتاث، بالإ�شاف��ة اإىل عدد من 

املهتمني.

تخريج املتدربني

ينظم املركز هذه الور�ض العملية والدورات التدريبية جمانًا 
للمجتمع  وخدمة  اخل��ري،  عام  مبادرة  مع  ان�شجامًا  للجمهور 

املحلي. 
قال املحمد عن هذه الور�شة: "اإن الهدف منها هو بث الطاقة 
الإيجابية من خالل تغيري منظومة الأفكار لدى الفرد، وتثبيت 
الإن�شان على ممار�شة  الباطن، ت�شاعد  العقل  قواعد مهمة يف 
وعظمت  ك��رثت  مهما  وم��ه��ارة،  باحرتافية  الإيجابي  ال�شلوك 
ال�شمو  روؤية �شاحب  توجيه م�شتمد من  التحديات. وهو  اأمامه 
رئي�ض  الدولة،  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
�شموه  يوجه  حيث  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء،  جمل�ض 
التزامًا  ويعتربها  واحلياة،  العمل  بيئة  يف  الإيجابية  مبمار�شة 

موؤ�ش�شيًّا".
وتطرق املحمد اإىل عدة حماور يف هذه الور�شة منها: مفهوم 
وال�شخ�ض  الإيجابي،  ال�شخ�ض  وموا�شفات  الإيجابية،  الطاقة 
ال�شلبي، وكيفية اإن�شاء الأفكار الإيجابية، كما ذكر �شبع قواعد 

للتفكري الإيجابي، هي: 
اأن ما يف خميلتك وعقلك  وتعني  لي�شت احلدود،  1. اخلارطة 

لي�ض بال�شرورة هو احلقيقة والواقع.
2. لي�ض هناك ف�شل ، بل جتارب.

3. اخليال من اأ�ش�ض النجاح.
ا اأن نفهم كل �شيء لكي نكون قادرين على ا�شتعمال  4. لي�ض ُمِهمًّ

اأي �شيء.
5. لي�ض املهم ما يحدث اإمنا املهم كيف تف�شر احلدث وتنظر 

اإليه.

6. الأكرث ليونة هو الأكرث حتكمًا.
7. الإبداع والبتكار طريقة فعالة لتحقيق الذات ومن ثم حتقيق 

الإيجابية وال�شعادة.
ا�شتفادوه  وما  الور�شة  يف  راأيهم  عن  امل�شاركني  �شوؤال  ويف 
بدبي:  وامل���رور  ال�شري  نيابة  م��ن  العو�شي  ع��ادل  ق��ال  منها، 
"تعلمنا من الور�شة اأن الإن�شان ل بد اأن يواجه الف�شل خ�شو�شًا 
يف البدايات، واأن احلياة تختربك لتعلمك بعك�ض املدر�شة التي 
بهذه  �شعادتهم  عن  امل�شاركون  عرب  وقد  لتختربك".  تعلمك 
الور�شة التي فتحت لهم الكثري من الآفاق الإيجابية للتعامل مع 

بيئة العمل وم�شاكل احلياة اليومية.
ويف نهاية الدورة قام الدكتور حممد كامل، مدير عام مركز 
ب على اأدائه املتميز، كما قام بتوزيع  جمعة املاجد، بتكرمي املَُدرِّ

ال�شهادات على احل�شور.

جانب من الور�شة

ورشة في الطاقة اإليجابية
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تنفيذاً التفاقية التعاون

المركز يستضيف متدربتين من معهد التاريخ في داغستان
ا�شت�شاف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ال�شيدة مارتا عبد املجيدوفا، وال�شيدة را�شدة جيتينوماجوميدوفا 
م��ن معه��د التاري��خ والآثار والأجنا���س الب�شرية التاب��ع لأكادميية العل��وم الرو�شية، ومقره يف حم��ج قلعة عا�شمة 
جمهوري��ة داغ�شت��ان. وتهدف هذه الزيارة اإىل التدرب على اأعمال حف��ظ ومعاجلة وترميم املخطوطات والوثائق 

التاريخية. 
مار�ض   9 اإىل  فرباير   11 من  الفرتة  يف  املتدربتان  التحقت 
جمعة  ملركز  التابع  والرتميم  واملعاجلة  احلفظ  بق�شم   2017
اأعمال  على  تدريبهما  وج��رى  الق�شي�ض،  منطقة  يف  املاجد 
الرتميم اليدوي، والرتميم الآيل، والتجليد العربي الإ�شالمي، 

و�شناعة علب احلفظ، و�شناعة الورق اخلا�ض بالرتميم.
املتدربتان عن  املاجد عربت  ب�شعادة جمعة  لقائهما  وخالل 
�شكرهما على ح�شن �شيافته، ودعمه الكبري حلفظ خمطوطات 
دبي  اإىل  املجيء  قررنا  "عندما  وقالتا:  داغ�شتان،  ووث��ائ��ق 
للتدرب على اأعمال الرتميم �شعرنا بالقلق يف بداية الأمر؛ لأن 
وراءنا  ملن  نحملها  �شوف  وم�شوؤولية  واأمانة  ر�شالة  املهمة  هذه 
يف معهد التاريخ، ثم حتول القلق اإىل �شعادة كبرية، ملا وجدناه 
راأ�شهم  وعلى  العمل،  فريق  من  والرتحيب  الكبري  التعاون  من 
و�شائر  ب�شاييف،  م��راد  وال�شيد  داغ�شتاين،  ب�شام  الدكتور 
املخطوطات  حول  الكثري  وتعلمنا  الرتميم.  معمل  يف  العاملني 
وما يجب على املرمم فعله بدءًا من تنظيف الأوراق، واختبار 
لها  تعر�شت  التي  والإ�شابات  التلف  م�شتوى  وحتديد  احلرب، 

املخطوطات، ثم اختيار الطريقة املنا�شبة للرتميم".

ومن اجلدير بالذكر اأن هذا التدريب جزء من اتفاقية تعاون 
رباعية وقعها املركز يف العام 2016 مع موؤ�ش�شة بريي اخلريية 
ا لها، وموؤ�ش�شة فاكتوم  التي تتخذ من حمج قلعة ومو�شكو مقرًّ
التاريخ  ومعهد  مدريد،  ومقرها  الرقمي،  احلفظ  لتكنولوجيا 
الرو�شية  العلوم  لأكادميية  التابع  الب�شرية  والأجنا�ض  والآث��ار 
ومقره يف حمج قلعة. وجرى التفاق على تنفيذ م�شروع يهدف 
يف  م��وج��ودة  ووثيقة  خمطوط  األ��ف   30 يقارب  ما  حفظ  اإىل 
الأهلية  واملكتبات  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  يف  داغ�شتان  جمهورية 
اخلا�شة وعند الأفراد. ومنها خمطوطات تعود اإىل الفرتة ما 
ووثائق  الع�شرين،  والقرن  امليالدي  ع�شر  احل��ادي  القرن  بني 
والقرن  امليالدي  ع�شر  ال�شابع  القرن  بني  ما  الفرتة  اإىل  تعود 

الع�شرين.
ومن بنود التفاقية اأن يتكفل املركز بتجهيز املعدات الالزمة 
التاريخ،  معهد  يف  واملعاجلة  واحلفظ  للرتميم  معمل  لإقامة 
وت��وف��ري ال��ت��دري��ب على اأع��م��ال احل��ف��ظ وال��رتم��ي��م م��ن خالل 
يف  املركز  مقر  اإىل  داغ�شتان  جمهورية  من  طالب  ا�شت�شافة 
واملعاجلة  احلفظ  اأعمال  اأن  من  التاأكد  اإىل  بالإ�شافة  دب��ي، 

والرتميم جتري على اأعلى امل�شتويات واملقايي�ض الدولية. اأثناء التدريب يف معمل الرتميم

جمعة املاجد ود. داغ�شتاين وب�شاييف مع املتدربات
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تهدف الزيارة اإىل بحث اأوجه التعاون بني املركز واإدارة املخطوطات، 
وامل��ع��اجل��ة وترميم  امل��رك��ز يف جم��ال احل��ف��ظ  والط����الع على جت��رب��ة 
اأ�شبوعني  ملدة  العملي  والتدريب  امل�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  املخطوطات، 
على اأعمال الرتميم اليدوي والرتميم الآيل و�شناعة الورق و�شناعة علب 

احلفظ.
يف  الأخ���رى  الأق�����ش��ام  امل��ج��رن  زار  الرتميم  معمل  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
وق�شم  الباحثني،  وخدمات  الوطنية،  الثقافة  ق�شم  على  واطلع  املركز، 
وخزانة  والفهر�شة،  التزويد  وق�شم  الرقمي،  واملعمل  اخلا�شة،  املكتبات 
الذي  بالعمل اجلبار  انبهرُت  "لقد  املخطوطات. وقال يف ختام زيارته: 
من  العديد  زرت  ولقد  الرتميم،  جمال  يف  خ�شو�شًا  املركز،  به  يقوم 
املكتبات يف العامل، ولكن مل اأَر مثل الإتقان والدقة التي راأيتها يف مركز 

جمعة املاجد".
هذا  اأ�ش�ض  الذي  املاجد  ال�شيد جمعة  اإىل  بال�شكر  املجرن  توجه  كما 

املركز ليقوم بدور عظيم يف احلفاظ على الرتاث الإن�شاين على الرغم 
من قلة العاملني يف هذا املجال.

بح�شور  ال���دورة  افتتحت 
امل��ه��ن��د���ض اأح���م���د حم��م��ود، 
ال�������رتاث  اإدارة  م����دي����ر 
ال��ع��م��راين، والأ���ش��ت��اذ عبد 
العزيز ال�شحي، مدير مركز 
الوثائق التاريخية، وح�شرها 
25 متدربًا ومتدربة من عدة 
جهات هي: هيئة دبي للثقافة 
معرب  وم��ت��ح��ف  وال���ف���ن���ون، 

الوثائق  ومركز  احل�����ش��ارات، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، وق�����ش��م الآث����ار، 

ومتحف �شاروق احلديد لالآثار، وق�شم درا�شة الرتاث العمراين.
الرتميم  �شعبة  رئي�شة  الدين،  �شالح  ب�شرى  الأ�شتاذة  الدورة  قدمت 
عن  بنبذة  ال��دورة  من  الأول  الق�شم  ب��داأ  حيث  املاجد،  جمعة  مركز  يف 
ثم  والوثائق،  الكتب  لتلف  امل�شببة  والعوامل  واأهميتها،  املخطوطات 
اإىل  احلياة  لإع���ادة  الإ�شابات  من  ن��وع  كل  معاجلة  ط��رق  عن  حتدثت 
ت�شمن  التي  املنا�شبة  التاريخي، وحتدثت عن طرق احلفظ  الكنز  هذا 
اأطول فرتة ممكنة. وخالل �شرحها  �شالمة وبقاء املخطوطات والوثائق 
قامت بعر�ض مناذج من الأوراق القدمية التي تعر�شت لإ�شابات خمتلفة 
العالج  طريقة  لتحديد  بتمييزها  ويقوموا  عليها  امل�شاركون  ليتعرف 

املنا�شبة لكل اإ�شابة.

تعاون مع إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمية في الكويت

دورة في ترميم الوثيقة والمخطوطات التاريخية

زار املرك��ز ي��وم ال�شب��ت 28 يناي��ر 2017 الأ�شت��اذ اإبراهي��م املجرن، رئي�س ق�ش��م احلفظ واملعاجل��ة يف اإدارة 
املخطوطات واملكتبات الإ�شلمية التابعة لوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شلمية يف دولة الكويت.

بالتعاون مع مركز الوثائق التاريخية يف اإدارة الرتاث العمراين والآثار ببلدية دبي قدم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 22 
فرباير 2017 دورة تدريبية بعنوان )ترميم الوثيقة واملخطوطات التاريخية(، وذلك يف دار الرتميم مبنطقة ال�شندغة.

وا�����ش����ت����م����ل 
ال��ث��اين  الق�شم 
م�����ن ال���������دورة 
ع���ل���ى اجل���ان���ب 
ال��ع��م��ل��ي ال���ذي 
جرى فيه توزيع 
م�شابة  اأوراق 
ب������اه������رتاءات 
الأط�����راف  يف 

توزيع  جرى  كما  الالئق،  بال�شكل  واإخراجها  برتميمها  املتدربون  ليقوم 
كل قطعة  اإعادة  املتدربني  وطلب من  وتفتت،  اإىل متزق  تعر�شت  اأوراق 
من الورقة اإىل مكانها ال�شحيح من الن�ض والعمل على ترميمها. وخالل 
التدريب جرى حوار وطرحت اأ�شئلة عديدة اأجابت عنها الأ�شتاذة ب�شرى.

ويف ختام الدورة عرب امل�شاركون عن �شعادتهم ورغبتهم يف امل�شاركة 
باملزيد من الدورات املتعلقة برتميم الوثائق والكتب ملا لها من اأثر مهم 
اأحمد حممود  املهند�ض  اأثنى  وقد  املعرفة و�شقل اخلربات.  اكت�شاب  يف 
الدائم  وتعاونه  ال��رتاث،  على  املاجد يف احلفاظ  دور مركز جمعة  على 
يف تقدمي خرباته وم�شاركته مع موؤ�ش�شات الدولة، وقام بت�شليم الأ�شتاذة 

ب�شرى �شهادة �شكر وتقدير على دورها الفاعل يف تقدمي هذه الدورة.
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املجرن ي�شنع غالفًا جلديًّا للمخطوط

التدريب العملي على الرتميم  الأ�شتاذة ب�شرى تعر�ض مناذج من 
اإ�شابات املخطوطات
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معرض مسيرة محمد بن راشد

اأدار الن���دوة ال�ساع���ر خال���د الظنح���اين، وحتدث فيه���ا كل من: الدكت���ور يو�سف 
احل�سن، وال�ساعرة كلثم عبد اهلل، والطفلة مهرة ال�سحي.

متثلت م�ساركة املركز مبجموعة من ال�سور املتنوعة التي تعر�ض حمطات عدة 
يف م�س���رة �سم���ّوه، مثل لقطة جماعية جتمعه باملغف���ور له ال�سيخ مكتوم بن را�سد، 
واأ�سح���اب ال�سم���ّو ال�سيوخ م���ن اإخوانه، ولقطات منفردة ل�سم���ّوه يف �سباه، واأخرى 
اإب���ان تلق���ي �سمّوه تدريبه الع�سكري يف اأرفع الأكادمييات الع�سكرية العاملية، وتويل 
�سم���ّوه رئا�س���ة )اأم���ن اإم���ارة دب���ي وتاأ�سي�سه ق���وة دفاع اأم���ن دبي و�سرط���ة دبي(، اإىل 

جانب �سور جماعية عدة.

نظم املركز بالتعاون مع احتاد كتاب واأدباء الإمارات ، فرع دبي ، يوم الأربعاء 4 يناير 2017 ، معر�شًا بعنوان ) م�شرية حممد 
ابن را�شد (، وذلك على هام�س ندوة ت�شّمنت قراءة يف ملمح �شخ�شية حاكم دبي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، واأقيمت يف فرع الحتاد اجلديد مبكتبة الطوار العامة يف دبي.

 من �شور املعر�ض �شورة جتمع ال�شيخ حممد بن را�شد 
مع املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد

معرض الرياض الدولي للكتابمعرض القاهرة الدولي للكتاب
�شارك مركز جمعة املاجد يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته 
48، والذي اأقيم حتت �شعار )ال�شباب وثقافة امل�شتقبل(، وا�شتمرت فعالياته 

من 26 يناير اإىل 10 فرباير2017. و�شارك فيه 850 نا�شًرا من 35 دولة.
جرى  حيث  واملعرفة،  الثقافة  وزارة  خالل  من  املركز  م�شاركة  ج��اءت 
عر�ض اأكرث من 40 اإ�شدارًا من اآخر اإ�شدارات املركز �شمن جناح الوزارة. 
اآخرها كتاب )منية املحبني وبغية العا�شقني( من تاأليف مرعي بن يو�شف 

الكرمي )ت: 1033ه�(، درا�شة وحتقيق: الدكتور عبا�ض هاين ال�چ�راخ.
الوطنية  الثقافة  ق�شم  رئي�ض  املطريي،  �شيخة  الأ�شتاذة  �شاركت  كما 
باملركز يف ندوة اأقيمت �شمن فعاليات املعر�ض حتت عنوان: "عقيدة املهدي 
موؤ�ش�شة  بجناح  وذلك  الإ�شالمي"،  الع�شر  يف  الآث��ار  على  واأثرها  املنتظر 
عزب،  خالد  اأ.د  الندوة  اأدار  2017/1/29م.  املوافق  الأحد  يوم  الأه��رام 
مدير اإدارة امل�شروعات مبكتبة الإ�شكندرية، و�شارك فيها كمتحدث رئي�شي 
�شارك  كما  الفيوم،  بجامعة  الآثار  كلية  عميد  من�شور،  عاطف  اأ.د  معايل 
فيها اأي�شًا الأديب الكبري حممد املر، رئي�ض املجل�ض الوطني ال�شابق ورئي�ض 
جمل�ض اإدارة مكتبة ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، وح�شرها نخبة من 

العلماء والباحثني من داخل م�شر وخارجها.
ومثَّل معر�ض القاهرة فر�شة لتزويد مكتبة املركز مبجموعة من الكتب 
القيمة منها: اأرجوزة نيل الآمال يف زيارة اأ�شرف النعال، واأرجوزة الإ�شراف 
على ن�شب الأقطاب الأربعة الأ�شراف، ونزهة النادي وطرفة احلادي يف من 
كان باملغرب من اأهل القرن احلادي، والتعريف والإعالم بف�شيلة اخلطوط 
والأقالم، و�شرح ق�شيدة اأبي مدين )ما لذة العي�ض اإل �شحبة الفقرا(، و16 

التاريخ  ب�شموا  عاملًا 
باإنتاجاتهم  املغربي 
وزاد  ال����ف����ك����ري����ة، 
حميا  وغ��رة  امل�شافر 
ويليه  ال�شافر،  الأدب 
امل�����ش��اف��ر،  زاد  ذي���ل 

وغريها.

عر�ض مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 45 عنوانًا من اآخر اإ�شداراته، 
الثقافة وتنمية املعرفة، حيث ت�شارك دولة  وذلك من خالل ركن وزارة 
 2017 للكتاب  ال��دويل  الريا�ض  معر�ض  يف  املتحدة  العربية   الإم���ارات 

الذي اأقيم يف الفرتة من 8 – 18 مار�ض2017.
الإ�شدارات  هذه  وت�شفح  الطالع  املعر�ض  لزوار  العر�ض  هذا  يتيح 
املركز  مرا�شلة  الكتب  ه��ذه  على  احل�شول  يف  للراغبني  ميكن  بحيث 

و�شراوؤها.
العربية  الإمارات  بدولة  تتعلق  تاريخية  درا�شات  الكتب على  ا�شتملت 
املطوع،  �شالح  بن  اهلل  عبد  وكتاب  القوا�شم،  حلف  كتاب  مثل  املتحدة 
ومن كتب الأدب كتاب النرث الفني يف الع�شر العثماين يف م�شر وال�شام، 
وكتاب منية املحبني وبغية العا�شقني ملرعي الكرمي، ويف الرتاجم كتاب 
بالعربية  املوؤلفني  اأعالم  وكتاب  ال��روم،  اأفا�شل  ذكر  يف  املنظوم  العقد 
عن  ال�شتقالل  من  األبانيا  كتاب  التاريخ  كتب  ومن  الهندية،  البالد  يف 
 ،)1945-1912( الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  حتى  العثمانية  الدولة 
واآخر اإ�شدارات املركز كتاب قرا�شنة غرب البحر املتو�شط )من القرن 

6ه�/12م حتى القرن 9ه�/15م(، وغريها من الإ�شدارات.

جناح املركز

18

جناح املركز يف معر�ض الريا�ض
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وقد جرى عر�ض اأكرث من 40 اإ�شدارًا من اإ�شدارات املركز، 
كان من اآخرها كتاب ُمنية املحبني وبغية العا�شقني من تاأليف 
هاين  عبا�ض  وحتقيق  درا���ش��ة   ، الكرمي  يو�شف  ب��ن  م��رع��ي 
اجلراخ، وكتاب قرا�شنة غرب البحر املتو�شط، تاأليف الدكتور 

حممود اأحمد علي هدية.
وقد زار �شعادة حممد �شلطان ال�شويدي، �شفري دولة الإمارات 
يف �شلطنة عمان، جناح املركز، واأثنى على الدور الذي يقوم به 
وقام  العاملي،  وال��رتاث  الثقافة  دعم  املاجد يف  �شعادة  جمعة 

املركز باإهداء جمموعة من اإ�شدارته اإىل ال�شفارة.
مبادرة  بدعم  م�شقط  معر�ض  املركز من خالل  �شاهم  كما 
ومن  اإ���ش��دارات��ه  من  كتابًا  خم�شني  بنحو  اجلامعي  الطالب 
الإ�شالمية  الدرا�شات  كلية  عن  ال�شادرة  اجلامعية  الر�شائل 
والعربية بدبي. وهذه املبادرة تنظمها وت�شرف عليها اجلمعية 
العمانية للكتاب والأدباء، وتهدف اإىل جمع الكتب والإ�شدارات 
من املتربعني، وترتيبها ح�شب املو�شوع، ثم اإهدائها اإىل طلبة 

اجلامعة جمانًا.

وقد �شهد جناح املركز اإقباًل لفتًا، وعددًا كبريًا من الزوار، 
بزيارة  �شعادته  عن  عرّب  الذي  العدوي  خمي�ض  الكاتب  منهم 
اجلناح ومب�شاركة املركز يف معر�ض م�شقط، فقال يف تغريدة 

له على تويرت: "اإن م�شاركتكم اإ�شافة مهمة وجميلة".
وزار اجلناح اأي�شًا ال�شاعر العراقي قا�شم �شعودي، وال�شاعرة 
ال�شايغ،  عدنان  العراقي  وال�شاعر  اأ�شكناين،  هدى  الكويتية 
وال�شاعر العماين عبد الرزاق الربيعي، والكاتب خالد بن علي 

املخيني، رئي�ض حترير جملة بحرنا.
�شاركت  واإ�شداراته  واأن�شطته  باملركز  اجلمهور  ولتعريف 
الوطنية  الثقافة  ق�شم  -رئي�ض  امل��ط��ريي  �شيخة  الأ���ش��ت��اذة 
وامل�شرفة على جناح املركز يف معر�ض م�شقط الدويل للكتاب- 
م�شقط"  من  "كتاب  برنامج  يف  اإذاع��ي��ة  مقابلة  يف  �شاركت 
الذي يبث من املعر�ض على الهواء مبا�شرة على قناة الو�شال، 
والكاتب  والإع��الم��ي  الربيعي،  ال��رزاق  عبد  ال�شاعر  ويقدمه 

ن�شر البو�شعيدي.

مركز جمعة الماجد يشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب
�شارك املركز يف معر�س م�شقط الدويل للكتاب يف دورته 
22، وال��ذي اأقي��م يف الف��رتة م��ن 22 فرباي��ر اإىل 4 مار�س 
2017، و�شارك��ت في��ه 750 دار ن�ش��ر م��ن 28 دولة. يهدف 
املرك��ز من خلل هذه امل�شاركة اإىل توفري اإ�شدارات املركز 
للجمهور العماين، كما يهدف اإىل التعريف باخلدمات التي 
يقدمه��ا املرك��ز للطلب والباحث��ني واملوؤلف��ني واملحققني. 
فمكتبة املرك��ز من املخطوطات اأ�شبح��ت ت�شم اليوم اأكرث 
م��ن 850 األف خمطوط، بالإ�شافة اإىل اأكرث من 400 األف 

كتاب مطبوع.

19

�شفري الإمارات يزور جناح املركز يف معر�ض م�شقط الدويل للكتاب

ال�شاعر عدنان ال�شايغ وال�شاعر عبد الرزاق الربيعي ال�شاعر قا�شم �شعودي وال�شاعرة هدى اأ�شكناين خمي�ض العدوي



إهــداء

دعمًا لمبادرة )كتب للجميع(
مركز جمعة الماجد ُيهدي دبي القابضة 792 كتابًا

اأه���دى مركز جمعة املاجد للثقافة وال���رتاث يوم الأربعاء 18 
يناي���ر 2017 اإىل جمموع���ة دبي القاب�ش���ة ال�شتثمارية العاملية 
792 كتاب���ًا، وذلك من اأجل امل�شاهم���ة يف املبادرة التي اأطلقتها 
املجموع���ة بالتع���اون م���ع موؤ�ش�شة اأم���ل الرتبوية بعن���وان )كتب 
للجمي���ع(، والتي تهدف اإىل تعزيز و�شول الأفراد اإىل الكتب يف 

خمتلف اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة. 
وتوف���ر املجموعة رفوف���ًا مكتبية موؤقتة تزخ���ر مبختلف اأنواع 
الكت���ب يف اأب���رز الأماك���ن العام���ة بدب���ي ت�شجيعًا للق���راء على 
ا�شتع���ارة الكتب والت���ربع بها وتبادلها بحري���ة تامة ل�شتك�شاف 

اإىل اليمني مندوب دبي القاب�شة يت�شلم الكتبمتعة القراءة.

 المركز ُيهدي المكتبات العمانية أكثر من 
10 آالف كتاب

من  العديد  دع��م  يف  الر�شيدة  القيادة  دور  م��ع  ان�شجامًا 
يف  املكتبات  ل��دور  وتعزيزًا  ��ا،  ودول��يًّ حمليًّا  ال��ق��راءة  م��ب��ادرات 
املاجد،  جمعة  �شعادة  ��ه  وجَّ واملتعلم،  والقارئ  الكتاب  خدمة 
يزيد  ما  باإر�شال  وال��رتاث،  للثقافة  املاجد  رئي�ض مركز جمعة 
وتعليمية يف خمتلف  ثقافية  اإىل 33 جهة  كتاب  اآلف  على 10 
املركز؛  يف  والتبادل  الإه��داء  مكتبة  حتويه  مما  التخ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات  وبع�ض  العمانية،  املكتبات  مقتنيات  لرفد  وذل��ك 
احلارثي،  اأحمد  ال�شيخ  مكتبة  املكتبات  تلكم  ومن  الثقافية، 
قابو�ض،  ال�شلطان  وجامعة  العمانية،  والثقافة  الرتاث  ووزارة 
ومكتبة  ال�شاأن،  �شمد  ومكتبة  اخلليلي،  ومكتبة  عمان،  وذاكرة 
�شحار،  جامعة  ومكتبة  ظفار،  جامعة  ومكتبة  ن��زوى،  جامعة 
املركز  �شارك  كما  وغريها.  التطبيقية،  العلوم  كلية  ومكتبة 
عليها  اأ�شرفت  التي  اجلامعي  الطالب  دعم  مبادرة  يف  اأي�شًا 
من  عددًا  للمبادرة  وقدم  والأدب��اء،  للكتاب  العمانية  اجلمعية 
الإ�شالمية  الدرا�شات  كلية  عن  ال�شادرة  اجلامعية  الر�شائل 
املركز. وجرى  اإ�شدارات  قيمة من  بدبي، وجمموعة  والعربية 

ت�شليم الكتب خالل م�شاركة املركز يف معر�ض م�شقط الدويل 
للكتاب.

وعرب القائمون على تلك اجلهات عن تقديرهم الكبري للدور 
الريادي الذي يقوم به جمعة املاجد يف خدمة الرتاث والثقافة 
كما  وال��دويل،  والعربي  الإ�شالمي  العامل  م�شتوى  على  والعلم 
التوا�شل  هذا  ا�شتمرار  اإىل  ودع��وا  مبادرته،  للمركز  �شكروا 
الثقايف املتميز، حيث كان لهذه الكتب املهداة دور مهم يف اإثراء 
املكتبات وم�شاعدة الطالب على الو�شول اإىل املراجع وامل�شادر 

التي يحتاجونها يف درا�شاتهم.

و�شول الكتب وتوزيعها
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 19 الأح��د  ي��وم  وال���رتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  ق��ام 
 712 الإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  باإهداء   2017 فرباير 
كتابًا، وذلك من منطلق التعاون امل�شرتك واحلر�ض على دعم 
القراءة والثقافة. حيث �شتقوم املوؤ�ش�شة باإطالق جمموعة من 
فعاليات املعرفة املعنية بالقراءة واحلث عليها وذلك على مدار 

العام.
جمموعة  كل  �شمت  جمموعات،  اأربع  املهداة  الكتب  �شكلت 
وال�شعر  الأدب  ف�شملت  مو�شوعاتها،  تنوعت  عنوانًا،   178
والتاريخ والديانات، و�شملت جمموعة من الكتب املتعلقة بدولة 

الإمارات العربية املتحدة، وجمموعة من اإ�شدارات املركز.

المركز ُيهدي 712 كتابًا لمؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف

مندوب موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف يت�شلم الكتب

تقوم فكرة املبادرة على و�شع مكتبات )اأك�شاك( بت�شاميم 
جمانًا  الكتب  خاللها  من  وت��وزع  التجارية،  املراكز  يف  جميلة 
تنظيم  اإىل  بالإ�شافة  ال��ق��راءة،  �شهر  ط��وال  املت�شوقني  على 

فعاليات لالأطفال ت�شجعهم على الإقبال على الكتب والقراءة.
اأهداف  ويهدف املركز من خالل هذه امل�شاركة اإىل حتقيق 
بالهتمام  احلكومية  للتوجهات  ال�شتجابة  وه��ي  امل��ب��ادرة، 
بالقراءة، وتخ�شي�ض �شهر مار�ض من كل عام �شهرًا للقراءة، 
وت�شجيع الأطفال على القراءة، وتعزيز ال�شورة الثقافية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة يف جمال القراءة واحلث على املعرفة.
ويف هذا املو�شم �شاهم املركز باأكرث من 600 كتاب، تنوعت 
واللغة،  والأدب،  الإم���ارات���ي،  ال���رتاث  ف�شملت  موا�شيعها، 
وال��ت��اري��خ  الج��ت��م��اع��ي��ة،  واخل��دم��ات  الجتماعية  وامل�����ش��اك��ل 

والرتاجم، وغريها.
وانطلقت املبادرة يف مو�شمها الثاين يف بداية الأ�شبوع الثاين 
من )�شهر القراءة(، وا�شتمرت حتى مطلع الأ�شبوع الأخري من 

ال�شهر، ونظم حفل الفتتاح يف جناح املبادرة يف )دبي في�شتفال 
�شيتي(، وتوزعت بقية الأجنحة على برجمان ، والريف مول، يف 

دبي، و�شحارى مول، وميغا مول، يف ال�شارقة.
ومن اجلدير بالذكر اأن املركز �شارك يف املبادرة يف مو�شمها 
الأول الذي انطلق يف �شهر اأكتوبر 2016، وذلك بتوزيع 1360 

ن�شخة من الكتب املوجهة لالأطفال والفتيان والكبار. 

 مركز جمعة الماجد 
يشارك في الموسم الثاني من مبادرة )هيا نقرأ(

�شارك املركز يف املو�شم الثاين من مبادرة )هيا نقراأ( التي نظمها رواق عو�شة بنت ح�شني الثقايف يف �شهر القراءة 
2017، وجرى خللها توزيع اأكرث من 7 اآلف كتاب يف خم�شة مراكز جتارية يف دبي وال�شارقة، بالتعاون مع العديد من 

الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة.

افتتاح املو�شم الثاين من مبادرة هيا نقراأ
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ق�شم  رئي�ض  املطريي،  �شيخة  الأ�شتاذة  امل�شاركة  هذه  يف  املركَز  َمثََّل 
الثقافة الوطنية، كرئي�ض جلنة حتكيم للم�شابقة التي عقدت يوم الأربعاء 

25 يناير2017.
خمتلفة،  درا�شية  مراحل  من  وطالبة  طالبًا   20 امل�شابقة  يف  �شارك 
وجرى تقييم امل�شاركني بناًء على عدة نقاط منها: اختيار املو�شوع، ولغة 
اجل�شد، والتعبري، و�شالمة اللغة. ثم وقع الختيار على ثالثة مت�شابقني 

فازوا باملراكز الثالثة الأوىل.

محاضرة التسامح والقراءةمسابقة )قوة الكلمة( 

متثلت م�شاركة املركز بورقة عمل قدمتها الأ�شتاذة �شيخة املطريي، 
بيئة  املهمة يف  واأدواره���ا  )امل��راأة  بعنوان  الوطنية  الثقافة  ق�شم  رئي�ض 
العمل اخلليجية(، حتدثت فيها عن عالقة املراأة مبن حولها، واأهمية 
عالقتها  باإيجابية  تبني  ثم  اأوًل،  بنف�شها  عالقتها  امل��راأة  ت�شلح  اأن 
وعاداتها  بدينها  تعتز  اأن  املراأة  على  اأن  واأكدت  وجمتمعها.  باأ�شرتها 
منها  املطلوب  ال��دور  وت��وؤدي  احلقيقي  النجاح  حتقق  حتى  وتقاليدها 
على  واملحافظة  امل���راأة  جن��اح  بني  اأب���دًا  تعار�ض  ول  الآخ��ري��ن.  جت��اه 

العادات والتقاليد.
)العمل  بعنوان  املنتدى  جل�شات  من  جل�شة  املطريي  اأدارت  كما 
اجل���ودة(.  ومفاهيم  ال��ت��ع��اون  روح  تاأ�سيل  على  وق��درت��ه  التطوعي 

وختمت م�شاركتها بقراءة التو�شيات.
وعربت عن �شكرها وامتنانها لهذه الفر�شة لت�شارك املراأة ال�شعودية 
وتوجهت  العمل،  من  ال�شعودية  امل��راأة  ومتكني   2030 روؤي��ة  منتدى  يف 
اأمري  �شعود،  بن  م�شعل  بن  في�شل  الدكتور  الأم��ري  اإىل  خا�ض   ب�شكر 

منطقة الق�شيم، وحرمه الأمرية عبري املنديل، على حفاوة ال�شتقبال 
ورعايتهما واهتمامهما اخلا�ض باملنتدى.

م�شتويات  من  ال�شعودية  امل��راأة  اإليه  و�شلت  مبا  اإعجابها  واأب��دت 
ثقافية، معتربة اأن املراأة ال�شعودية قد نالت الفر�شة للتمكني من قبل، 

واأن ما ي�شعى اإليه املنتدى اليوم هو تاأكيد وتعزيز هذا التمكني.

ته���دف ه���ذه امل�شاركة اإىل تفعيل مب���ادرة الق���راءة خ�شو�شًا يف �شهر 
مار����ض الذي جرى اختياره �شه���رًا للقراءة من كل ع���ام، كما تهدف اإىل 

تفعيل التعاون بني املوؤ�ش�شات الثقافية يف اإقامة الأن�شطة واملحا�شرات.
حتدثت املطريي عن اأهمية القراءة ودورها يف غر�ض قيم الت�شامح يف 
نفو�ض الق���راء، وبداأت حديثها بالرتكيز عل���ى الت�شالح مع الذات بحيث 
ينعك����ض ذل���ك على التعامل مع الآخري���ن، وبينت اأن للق���راءة دورًا كبريًا 
���ا يف مو�شوع الت�شامح، ومثلت لذل���ك بالكتب التي ت�شاعد على فهم  ومهمًّ
�شخ�شي���ات الآخري���ن، وتو�ش���ح اأن اختالف النا�ض حقيق���ة واقعة ينبغي 
ال�شتف���ادة منها ل اأن تكون �شببًا يف التنافر والتباعد. فالقارئ يطلع من 
خ���الل الكتب على ثقافات وعادات واأفكار مل يعاي�شها، فاإذا تعرف عليها 
م���ن خالل الق���راءة مل ي�شتهجنها، ومثل ذلك كثري. فالق���راءة ت�شهم يف 

تطور الفكر، خ�شو�شًا اإذا جعلها الإن�شان عادة.

للثقافة والرتاث يف م�شابقة )قوة  املاجد  �شارك مركز جمعة 
اخلا�شة  الأمريكية  العربية  دبي  مدر�شة  نظمتها  التي  الكلمة( 

مبنا�شبة اأ�شبوع اللغة العربية.

ا�شتمرارًا لدعم مبادرات القراءة على م�شتوى دولة الإمارات 
فرع  الن�شائية،  النه�شة  جمعية  مع  وبالتعاون  املتحدة  العربية 
الثقافة  ق�شم  رئي�س  املطريي،  �شيخة  الأ�شتاذة  قدمت  اللي�شيلي، 
بعنوان  حما�شرة   2017 مار�س   16 اخلمي�س  يوم  الوطنية 
)الت�شامح والقراءة(، ح�شرها عدد من موظفات جمعية النه�شة 

وجمموعة من املتطوعات.

منتدى رؤية 2030 وتمكين المرأة من العمل
�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف منتدى )روؤية 2030 ومتكني املراأة ال�شعودية من العمل( الذي اأقيم برعاية الأمري 
الدكتور في�شل بن م�شعل بن �شعود، اأمري منطقة الق�شيم يف املركز الثقايف مبدينة بريدة، ونظمته جمعية امللك عبد العزيز اخلريية 
الن�شائية )عون( بربيدة، بالتعاون مع مركز اجلودة ال�شاملة للتدريب وال�شت�شارات بدبي. وا�شتمر ملدة يومني من 19 اإىل 20 مار�س 
2017، وح�شره الرئي�س الفخري للجمعية حرم اأمري منطقة الق�شيم الأمرية عبري املنديل، كما �شارك فيه عدد من املخت�شني واملهتمني 
التعاون  جمل�س  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  احلكومية  اجلهات  يف  العلقة  ذات  املهمة  وال�شخ�شيات  والن�شاء  الرجال  من 

اخلليجي، ورجال اأعمال و�شخ�شيات ا�شتثمارية بارزة وممثلي �شركات ومراكز اأبحاث وبع�س اجلامعات ال�شعودية واخلليجية.

املطريي �شمن جلنة التحكيم

جانب من املنتدى



زيارات

 ر�شا الزركا من مكتبة الإ�شكندرية يف م�شر 
2017-1-11

 الداعية الربيطاين عبداحلكيم مراد 
2017-1-7

 مدر�شة ال�شروق اخلا�شة 
2017-1-30

الربوف�شور �شباهات ح�شني رئي�ض جمعية املكتبات يف 
الهند 2017-1-7

 ال�شيد حممد مري اخلوري وال�شيد �شمري قرقا�ض 
2017-1-18

د.حمد احلمادي الأمني العام ملركز حممد بن را�شد 
العاملي ل�شت�شارات الوقف والهبة 2017-1-31

وفد من خريجي كلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية 
العمانيني 2017-1-8

 الإعالمي حممد اخلطيب من تلفزيون دبي 
2017-1-23
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زيارات

 الأ�شتاذ بدر �شعود ال�شميط 
املدير العام للهيئة اخلريية الإ�شالمية العاملية 2017-2-8

 وفد من طالبات جامعة الغرير 
2017-2-12

 وفد من مركز الإميان الثقايف الهندي 
2017-2-18

الأ�شتاذ حممد �شعيد البلو�شي ا�شت�شاري تراث يف وزارة 
الثقافة والفنون والرتاث بدولة قطر 2017-2-14

ال�شيخ حممد زكريا امل�شعود مفتي ومدير اأوقاف مدينة الباب 
�شابقا- �شوريا 2017-2-21

د. غورام ت�شيكوفاين من جامعة تبلي�شي احلرة يف 
جورجيا 2017-2-13

 مدر�شة املهلب احلكومية 
2017-1-31

 لبنى قا�شم من جامعة الب�شرة - كلية الآداب - 
ق�شم املعلومات واملكتبات 2017-2-2
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زيارات

ح�شني �شهراب من�ض طالب من جامعة تورنتو يف كندا 
2017-2-21

 رجاء اأبو �شملة مديرة مدر�شة من فل�شطني 
2017-2-22

الأ�شتاذ اإبراهيم بن من�شور الها�شمي باحث يف الأن�شاب 
من مكة املكرمة 2017-3-8

 ال�شحفي خدو�شي رابح وزوجته من اجلزائر 
2017-3-19

 مدر�شة ال�شارقة الدولية اخلا�شة 
2017-2-22

وفد من طالب املاج�شتري يف جامعة الغرير برئا�شة 
د.جنيب عبد الوهاب 2017-3-4
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د.اأحمد تاكيدا من كلية الدرا�شات العليا للدرا�شات الآ�شيوية 
والإفريقية بجامعة كيوتو يف اليابان 2017-3-8

د.موري�ض بومريانتز من جامعة نيويورك اأبوظبي والربوفو�شور اآدم 
�شربا من جامعة كالفورنيا يف اأمريكا 2017-1-11



جديد المكتبة

جديد الرسائل الجامعية
قضايا اإلنسان في الشعر اإلماراتي المعاصر

دراسة موضوعية فنية
اإعداد: وفاء اأحمد را�شد.

اإ�شراف : الأ�شتاذ الدكتور عمر بوقرورة.
تاريخ الن�شر: 1437-1438ه�/2016-2017م.

عدد ال�شفحات: 360 �شفحة.

تخ�ش�ض  الدكتوراه،  درجة  ملتطلبات  ا�شتكماًل  الأطروحة  هذه  َمت  ُقدِّ
)اأدب ونقد(، ح�شلت بها الباحثة على تقدير امتياز من كلية الدرا�شات 

الإ�شالمية والعربية يف دبي.
املعا�شرة  فرتته  يف  الف�شيح  الإم��ارات��ي  ال�شعر  على  الدرا�شة  تركز 
يف  الإن�شان  ق�شايا  �شعر  فيها  تكّون  التي  احلقيقية  احلقبة  باعتبارها 
واملعا�شرة  م�شمونًا  الق�شية  يف  باحثًا  العنوان  جاء  لذلك  الإم���ارات، 

زمانًا.
والق�شية،  ال�شعر  بني  العالقة  التمهيدي  املدخل  يف  الأطروحة  تناولت 
ويف  وحديثه.  قدميه  العربي  ال�شعر  يف  الإن�شان  ق�شايا  �شعر  وتطور 
الف�شل الأول تناولت الق�شايا التي اأدت اإىل ن�شاأة �شعر ق�شايا الإن�شان، 
ال�شيا�شي،  العامل  فناق�شت  وتطوره،  ظهوره  يف  اأ�شهمت  التي  والعوامل 

والقت�شادي، والثقايف، والجتماعي.
ويف الف�شل الثاين تناولت الباحثة ال�شعر 
هذا  يف  واأو���ش��ح��ت  والق�شية،  وال��وط��ن 
ل  الإم��ارات  ال�شعر يف  اأن جتربة  املجال 
الأدب  يف  ال�شعرية  التجارب  عن  تختلف 
ال��ع��رب��ي احل��دي��ث وامل��ع��ا���ش��ر وح��ت��ى يف 
الأدب العاملي، ومثلت لأهم ق�شايا الوطن 
وما  الحت��اد  قبل  ما  زم��ن  يف  الأ�شا�شية 
الثالث  الف�شل  يف  فعلت  وكذلك  بعده. 
ح��ني ت��ن��اول��ت ال��ق�����ش��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة. 
الأمة  ق�شايا  الرابع  الف�شل  يف  وج��اءت 

الفرقة  العاملية، فكان منها: ق�شية فل�شطني، وق�شية  والق�شايا  العربية 
العاملية  الق�شايا  وم��ن  الكويت،  وق�شية  العربي،  الوطن  يف  والت�شتت 
ويف  والطفل.  املراأة  �شد  العنف  وق�شية  والفقر،  وال�شلم  احلرب  ق�شية 
الف�شل اخلام�ض تناولت ق�شايا اإن�شانية وفل�شفية، مثل: ق�شية احلرية، 
ذاتية  ق�شايا  تناولت  كما  والزمن.  واملوت،  احلياة  مع  الإن�شان  و�شراع 
مثل: ماهية الوجود الإن�شاين، والت�شاوؤم، والغياب والفراق، وغريها. ويف 
الف�شل ال�شاد�ض والأخري تناولت الق�شايا الفنية من خالل ثالثة مباحث 
ال�شعرية،  وال�شورة  الق�شايا،  و�شعر  ال�شعرية  اللغة  بني  هي:  رئي�شية، 

والإيقاع ال�شعري يف ق�شيدة الق�شايا.

التعري��ف واإلع��الم بفضيل��ة الخط��وط 
واألقالم

تاأليف: احل�شن بن حممد الغ�شال )1358 ه�(.
درا�شة و حتقيق: بدر العمراين.

النا�شر: الرابطة املحمدية للعلماء - الرباط.
الطبعة الأوىل: 1438ه� / 2017م.

عدد ال�شفحات: 209.
هذا الكتاب �شمن �شل�شلة اإ�شدارات مركز ابن اأبي الربيع ال�شبتي للدرا�شات 

اللغوية والأدبية التابع للرابطة املحمدية للعلماء.
بداأ املحقق الكتاب مبقدمة ذكر فيها كوكبة من اخلطاطني امل�شهورين عرب 
التاريخ، ثم تناول يف الف�شل الأول من ق�شم الدرا�شة ترجمة املوؤلف، فذكر ا�شمه 
وموؤلفاته  �شغلها، ورحالته،  التي  والوظائف  العلمية،  واأ�شرته، ودرا�شته  ومولده 
التي بلغت 51 كتابًا. ويف الف�شل الثاين قام بالتعريف مب�شمون الكتاب، فذكر 
ا�شمه، ومنهج املوؤلف فيه، وامل�شادر واملراجع التي اعتمد عليها. كما قام بو�شف 

الن�شخة الوحيدة التي اعتمد عليها يف التحقيق، وهي حمفوظة بخزانة خا�شة.
واأما الكتاب فجاء يف مقدمة و�شبعة ف�شول، فاملقدمة- كما يقول املحقق- 
ذكر  جاء  الأول  الف�شل  ويف  بالقلم،  اخلط  بحرفة  للتعريف  املوؤلف  خ�ش�شها 
الألغاز.  من  فيه  اأن�شد  وما  قيل يف ح�شنه،  وما  واأو�شافه،  واخلط،  القلم  اأولية 
الثالث  والف�شل  بها.  واأول من نطق  العربية  للكالم عن  اأفرده  الثاين  والف�شل 
من  وغريها  الأخ���رى،  باللغات  وعالقتها  وتطورها،  العربية  تعلم  فيه  تناول 

عن  فيه  حت��دث  الرابع  والف�شل  امل�شائل. 
ف�شل �شناعة الكتابة و�شرفها، وما ات�شلت 
ال��وح��ي.  الأع��م��ال ككتابة  م��ن ج��الئ��ل  ب��ه 
عن  للكالم  خ�ش�شه  اخلام�ض  والف�شل 
من  الإ���ش��الم  يف  بالكتابة  ا�شتهر  من  اأول 
اخلط  نقل  م��ن  واأول  ال��ك��رام،  ال�شحب 
والف�شل  الآن.  املعهود  اخل��ط  اإىل  الكويف 
قيل  وم��ا  النقود  عن  فيه  حت��دث  ال�شاد�ض 
اأ�شعار،  اأمثال، وما نظم فيها من  فيها من 
معرجا  وحكايات  ق�ش�ض  من  بها  و�شارت 
والف�شل  بها.  عالقته  مبينا  الدنيا  على 
ال�شابع ذكر فيه التحذير من الدهر ونوائبه 

وتقلباته حيث كنته العرب )اأبا العجائب(، م�شت�شهدًا على ذلك بال�شعر والنرث.
نبذة من الكتاب:

"اأول من ا�شتهر بالكتابة يف الإ�شالم من ال�شحب الكرام ال�شادة ال�شحابة 
واأُبي بن كعب وزيد بن ثابت، ر�شوان اهلل عليهم  الأعالم: عمر وعثمان وعلي 
اإىل اخلط املعهود  الكويف  اأول من نقل بخط  ال�شيوطي:  اأجمعني. قال احلافظ 
املثل بُح�شن  اأخوه احل�شن. وكان ي�شرب  اأبو علي ابن مقلة. وقيل:  الوزير  الآن 

ه، حتى قال فيه ال�شاحب ابن عّباد: خطَّ
خ�ّط ال��وزي������������ر اب����ن م��ق���ل������������ْه           ُب�ست���������ان ق���ل���������ٍب وُم�����ْق����لَ����ْه

وملا �شاهد اأبو عبيد البكري الأندل�شي - �شاحب الت�شانيف العجيبة - خطَّ 
ابن مقلة، اأن�شد:

خّط ابن مقلة من اأرعاه مقلَتُه           ودَّت جوارُحُه لو اأ�سبحْت ُمَقال".
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قصة مكتبة
خ���م���س���ون ع����ام����ًا ف����ي ص��ح��ب��ة ال��ك��ت��ب 

والمكتبات في الوطن العربي وخارجه
تاأليف: اأ.د عبد اهلل عبد الرحيم ع�شيلن.

النا�شر: نادي املنطقة ال�شرقية الأدبي – الدمام.
الطبعة الأوىل: 1438ه�/2017م.

عدد ال�شفحات: 574 �شفحة.

بها  يعتز  التي  مكتبته  تكوين  ق�شة  امل��وؤل��ف  فيه  اأودع  الكتاب  ه��ذا 
التي زادت  املكتبة  لهذه  كاأنه �شرية ذاتية  املقدمة، ف�شار  يقول يف  كما 
1381ه���،  �شنة  ال�شرية  هذه  ب��داأت  وقد  كتاب،  اآلف   5 على  حمتوياتها 
اإىل دول  فا�شتغرق تكوينها ما يزيد على خم�شني عامًا، تخللها رحالت 
عديدة خارج ال�شعودية، مثل: م�شر، و�شوريا، واملغرب، ولبنان، وتون�ض، 

وتركيا، وبريطانيا، واأملانيا، وهولندا، واأيرلندا.
مكتبة،  يوؤ�ش�ض  اأن  يريد  ملن  طريقًا  هذا  كتابه  يف  املوؤلف  خط  ولقد 
اختيار  على  حر�شه  ثم  �شمَعه،  طرق  كتاب  واأول  م�شواره،  بداية  فذكر 
يف  طريقته  ذكر  كما  الخت�شا�ض.  على  الرتكيز  مع  وتنوعها،  الكتب 
ت�شنيف مكتبته، ورحلته مع املخطوطات، لينتقل بعد ذلك اإىل امل�شادر 

التي كان يقتني منها كتبه.
فبداأ  اأم��ام��ك،  تت�شفحها  كاأنك  املكتبة  يف  اجلولة  تبداأ  ذل��ك  بعد 
بعنوان: ال�شرية النبوية يف مكتبتي، ثم ذكر اأهم الكتب التي اقتناها يف 
هذا املو�شوع، ثم انتقل اإىل كتب التاريخ والرتاجم، وكتب الرحالت، ثم 

يف  وهكذا  مكتبتي،  يف  النبوية  املدينة 
العديد من املو�شوعات. وذكر جمموعة 
من املوؤلفات ل�شعراء اأو ملوؤلفني معينني، 
القي�ض  ع��ن��وان )ام���روؤ  ذل��ك  م��ن  فكان 
مكتبتي(،  يف  القدمي  ال�شعر  ودواوي���ن 
وعنوان )اأبو الطيب املتنبي يف مكتبي(، 

وهكذا.
وم���ن امل�����ش��ائ��ل ال��ت��ي ت��ط��رق اإل��ي��ه��ا 
الكتاب ماآل املكتبة، واإهداءات املوؤلفني، 
اجلوائب،  ومطبوعات  النادرة،  والكتب 
ونوادر  الطبع،  وتواريخ  املطابع  واأ�شماء 
من  مبلحق  الكتاب  وُخ��ت��م  ال��دوري��ات. 

من  ومناذج  املوؤلف،  حققها  التي  والكتب  املوؤلفات  اأغلفة  ت�شم  ال�شور 
الطبعات النادرة، واإهداءات املوؤلفني.

نبذة من الكتاب ...
امل�شرية،  الكتب  دار  مكتبة  ك��ث��ريًا  زرت��ه��ا  التي  املكتبات  "ومن 
اأُودع  لأن��ه  ذل��ك  ا؛  ون��ادرة ج��دًّ ن��ادرة،  املكتبة جتمع خمطوطات  وه��ذه 
ع�شاق  ومن  املخطوطات،  ع�شاق  من  كانوا  لأُنا�ٍض  مة،  قيِّ مكتبات  فيها 
فيها  وقفُت  قيمة  مكتبة  وهي  با�شا،  تيمور  اأحمد  مكتبة  مثل:  ال��رتاث، 
على خمطوطات نفي�شٍة بخطوط موؤلفيها، ووجدُت فيها ُن�َشخًا قيمة من 
"حما�شة اأبي متام"، ومن هذه الن�شخ ن�شخٌة ا�شتفدُت منها كثريًا، وهي 
منهم  اأِج��الء،  علماء  على  ومقروءة  ه�،  �شنة 640  خمطوطٌة يف حوايل 

اجلواليقي، العامل اللغوي املعروف وامل�شهور".

معجم القضاة العمانيين
يابي. تاأليف: د. عبد اهلل بن را�شد ال�شِّ

النا�شر: مكتبة خزائن الآثار – بركاء – �شلطنة ُعمان.
الطبعة الأوىل: 1438ه� / 2017م.

جمع املوؤلف يف هذا الكتاب تراجم الق�شاة العمانيني من القرن الأول 
�شرق  يف  العمانيني  الق�شاة  ذلك  �شمل  احلا�شر،  ع�شرنا  اإىل  للهجرة 

اإفريقيا، نظرًا خل�شوع تلك املناطق للحكم الُعماين عهودًا طويلة.
يقع الكتاب يف جملدين، يحتوي املجلد الأول على 480 �شفحة، ويبداأ 
 544 على  الثاين  املجلد  ويحتوي  ال�شاد،  حرف  اإىل  الأل��ف  حرف  من 

�شفحة، من حرف العني اإىل الياء.
وكتب  الفقهاء،  معاجم  من  املقدمة-  يف  يقول  كما  امل��وؤل��ف-  اأف��اد 
الأعالم، وكتب التاريخ. بالإ�شافة اإىل الق�شاة املعا�شرين، حيث ات�شل 
فكان  توفر،  ح�شبما  لهم  تراجم  على  للح�شول  اأقاربهم  اأو  باأبنائهم 
ح�شيلة املراجع اأكرث من خم�شني مرجعًا. وكان ترتيب مادة املعجم بناء 
اأو  الكنية  اعتبار  دون  الأع��الم،  لأ�شماء  الهجائية  ترتيب احلروف  على 
اللقب، اإل اإذا مل ُيعرف ا�شم العَلم، فاإن اللقب اأو الكنية يقومان بدًل عن 
ذلك. وق�شر املوؤلف الكتاب على من توىّل الق�شاء، وا�شتثنى َمن اأطلق 

عليهم لقب )القا�شي(، ولكنهم مل يلوا الق�شاء.
بذكر  فيبداأ  الرتجمة،  الخت�شار يف عر�ض  املوؤلف طريق  �شلك  وقد 

العلم كاماًل، ثم �شفته مثل قوله:  ا�شم 
فيقول  ن�شبته  يذكر  ث��م  فقيه،  ق��ا���ض، 
�شيئًا  يذكر  ذلك  بعد  ظفار.  من  مثاًل: 
ويذكر  عليه،  النا�ض  وثناء  ترجمته  من 
وموؤلفاته،  وتالميذه،  �شيوخه  اأحيانًا 
واأخ����ريًا يذكر  ال��وف��اة.  �شنة  ي��ذك��ر  ث��م 

امل�شادر التي رجع اإليها لكل عَلم.
�شور  جم��م��وع��ة  ال��ك��ت��اب  اآخ����ر  ويف 
ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ح��اك��م��ات،  جل�شات  م��ن 
حتتوي  التي  الوثائق  من  جمموعة  اإىل 
من  ���ش��ادرة  وف��ت��اوى  واأق�شيًة  اأح��ك��ام��ًا 

ق�شاة عمانيني.
نبذة من الكتاب:

بلدة  �شكن  فقيه.  قا�ض،  املغريي،  علي  بن  جمعة  بن  حممد  "ال�شيخ 
يديه  على  تتلمذ  اإفريقيا.  �شرق  م��ن  اخل�شراء  باجلزيرة  ك�شكا�ض 
عينه  الأخ��ب��ار.  جهينة  كتاب  �شاحب  امل��غ��ريي،  علي  بن  �شعيد  ال�شيخ 
ال�شلطان برغ�ض قائدًا للحامية الع�شكرية التي جعلها يف ك�شكا�ض، من 
ل عليه كثريًا يف اأمور احلكم والق�شاء.  اأعمال ويتة. كان ال�شيد برغ�ض يعوِّ
تويف عام 1325 ه� / 1907 م. امل�شادر: املغريي، �شعيد بن علي، جهينة 

الأخبار يف تاأريخ زجنبار".

جديد المكتبة
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هذا هو عبد اهلل الزهدي اأفندي 
النابل�شي  اأفندي  القادر  عبد  ابن 
نابل�ض،  اإىل  ن�شبته  فاأما  التميمي، 
اأن  امل�شادر  بع�ض  ذكرت  فقد 
ال�شام،  اإىل  منها  هاجروا  اأجداده 
وبعد  دم�شق،  يف  ولد  اأنه  ويرجح 
1251ه�  �شنة  والده  مع  هاجر  ذلك 
ثم  الرتكية،  كوتاهية  مدينة  اإىل 
دولة  عا�شمة  اإ�شتانبول  اإىل  رحل 

اخلالفة العثمانية.)1(
كان  فقد  متيم،  اإىل  ن�شبته  واأما 
يذكرها يف كثري من اأعماله، ومنها 

واآيات  اأدعية  فيه  خمطوط  �شورة 
و�شور من القراآن الكرمي، وفيه دلئل اخلريات للجزويل، بخط الزهدي، 
يف مكتبة مركز جمعة املاجد حتمل الرقم )524112(، واأ�شلها يف مكتبة 
اأ�شعف عباد املنان ال�شيد عبد  "كتبه  اآخرها:   دمنهور مب�شر، جاء يف 
اهلل الزهدي، املن�شوب اإىل �شاللة متيم الداري، ر�شي عنه ربه الباري ". 

وتاريخ ن�شخها �شنة 1274ه�.
وع�شري حتديد �شنة ولدته على وجه دقيق، حيث ل تعني امل�شادر على 

ذلك.
اأ�شاتذته الذين تتلمذ عليهم:

تذك���ر امل�ش���ادر اأن بدايت���ه م���ع فن 
اخل���ط كان���ت بت�شجيع من وال���ده عبد 
القادر اأفندي. وم���ن اأ�شهر اخلطاطني 

الذين تتلمذ عليهم:
اأفن���دي، حار����ض �شري���ح  - را�ش���د 
ال�شحابي اأبي اأي���وب الأن�شاري ر�شي 

اهلل عنه.
- قا�ش���ي الع�شك���ر م�شطف���ى عزت 
اأفندي، وتعلم منه خطي الثلث والن�شخ.

وملا اأتقن هذا الفن ُعني معلمًا للخط 
يف جام���ع ن���ور عثمانيه، حي���ث جاء يف 

اأحد اأعماله:
اهلل  عب���د  ال�شي���د  الفق���ري  "كتب���ه 
معل���م اخل���ط يف  الزه���دي التميم���ي، 
جامع نور عثمانيه، من تالميذ ال�شيد 
التاريخ بعنوان: عبد اهلل الزهدي  )1(  انظر ورقة من موؤمتر جتليات حركة 
اآثارية   – وثائقية  تاريخية  ال�شريفني،"درا�شة  احَلَرمني  كاتب  النابل�شي 

فنية"، د. �شامي �شالح عبد املالك البيا�شي.

احل���اج م�شطفى عزت، امل�شتهر باإمام الث���اين ل�شلطان الزمان ال�شلطان 
عب���د املجي���د خ���ان " وكان ذلك �شنة 1263 ه����. وقد بداأ بن���اء جامع نور 
عثمانيه �شنة 1748 م، باأمر من ال�شلطان حممود الأول، ومت �شنة 1755، 
ي با�شمه ن�شبة اإليه،  يف عه���د اأخيه وخليفته ال�شلطان عثمان الثالث، ف�ُشمِّ
وما زال اجلامع قائمًا اإىل الآن يف حي ت�شنربيل طا�ض ببلدية الفاحت، على 

التلة الثانية من تالل اإ�شطنبول ال�شبعة. )2(
من تلميذه)3(:

كان لعبد اهلل الزهدي اأثر كبري يف ن�شر اخلط وتعليمه، خ�شو�شًا يف 
م�شر التي ا�شتقر بها، فكان من اأ�شهر تالميذه:

- حممد موؤن�ض.
- جعفر بيك.

عمل الزهدي يف احلرم املدين :
اإن مما ل �شك فيه اأن اأعظم الأعمال التي قام بها عبد اهلل الزهدي 
نال  حتى  ال�شريف،  النبوي  امل�شجد  جدران  على  كتابته  هي  واأكربها 
ال�شلطان  اأراد  عندما  ذلك  وكان  ال�شريف،  النبوي  لقب خطاط احلرم 
العثماين عبد املجيد )ت1277ه�/1861م( اإعادة تعمري امل�شجد النبوي 
من  ال�شلطان  فطلب  فيه،  القباب  اإحدى  انهيار  بعد  وتو�شعته  ال�شريف 
لديهم من  ما  اأف�شل  تقدمي مناذج من  تركيا  املوجودين يف  اخلطاطني 
خطوط لختيار الأف�شل منهم، واإ�شناد �شرف الكتابة على جدران امل�شجد 
النبوي اإليه، وقد �شارك يف تلك امل�شابقة كبار اخلطاطني الأتراك، وكان 
اأ�شرف  اأفندي، الذي مل يكن م�شهورًا قبل ذلك. وقد  من بينهم زهدي 
على عملية اختيار اخلطوط املنا�شبة ال�شلطان عبد املجيد نف�شه، ووقع 
الختيار على عبد اهلل الزهدي، فتوجه اإىل املدينة املنورة لكتابة خطوط 

امل�شجد النبوي ال�شريف)4(.
اأمر  ه�  �شنة 1270  "... يف  الع�شرين:   القرن  معارف  دائرة  جاء يف 
ال�شلطان عبد املجيد خان- رحمه اهلل- بعمارة امل�شجد النبوي والزيادة 
الآن)5(،  عليه  هي  ما  على  عمارته  ومتت  ذلك  فكان  ال�شمال،  اإىل  فيه 
جداره  على  وكتب  الو�شف،  حد  تفوق  التي  والزخارف  بالنقو�ض  اه  وو�شَّ
مبتدئا من باب ال�شالم اإىل ال�شرق �شورة الفتح باخلط الثلث املجوف ويف 
اخلط الذي حتتها �شورة اأخرى بخط اأرفع منه، ولكنه اأكرث تعليقًا ومن 
حتته �شطر اآخر اأ�شغر من الذي فوقه فيه اأ�شماء النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم وق�شيدة الربدة مكتوبة يف حميط قباب امل�شجد ويف الزوايا التي 
واآله وبع�ض �شحابته. كل  اأ�شماء اهلل ور�شوله  القباب  ترتكز عليها هذه 
)2(  انظر: مقال بعنوان خطاط امل�شجد النبوي ال�شريف للكاتب اإبراهيم باح�شن 

عبد املجيد، جملة الفي�شل، العدد 275، اأغ�شط�ض-�شبتمرب 1999م.
)3(  طبقات اخلطاطني، ها�شم حممد اخلطاط البغدادي، �ض88.

)4(  جملة الفي�شل، العدد 275.
اململكة  عهد  يف  قامت  التي  التو�شعة  قبل  وذلك  املقال،  كتابة  وقت  اأي    )5(

العربية ال�شعودية.

عبد اهلل الزهدي

عبداهلل الزهدي

لوحة من اأعمال الزهدي يذكر 
فيها اأنه معلم اخلط يف جامع نور 

 عثمانيه، ويذكر اأ�ستاذه 
احلاج م�سطفى عزت

عبد اهلل الزهدي
خطاط الحرم النبوي الشريف وخطاط مصر األول

َزْت جدراُن امل�شجد النب��وي ال�شريف يف املدينة النبوي��ة املنورة باآيات  اأك��رُث م��ن قرن ون�شف م��ن ال�شنوات مرت منذ اأن ُط��رِّ
الق��راآن الك��رمي، وملي��ني امل�شلم��ني مروا عليها ومي��رون، فياأ�شره��م الإبداع، ويبعث جم��ال اخلط وح�شن��ه يف الناظر م�شاعر 

ر؟! العظمة والده�شة، ويقع يف النف�س �شوؤال: من �شاحب هذا الأثر املُوؤَثِّ
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ذلك مكتوب بخط غاية يف جماله وح�شن تن�شيقه وكمال و�شعه، وح�شبك 
اأنه اأثُر ذلك اخلطاط ال�شهري املرحوم عبد اهلل بك زهدي الذي اأوفده 
وع�شر  ب�شعا  فيه  ومكث  الغاية  لهذه  املدينة  اإىل  املجيد  عبد  ال�شلطان 
�شنني يعمل يف بيت ر�شول اهلل مبا اآتاه اهلل من اإحكام يف �شناعته ونبوغ 

يف مهنته... ")6(.
وكان مما كتب يف احلرم النبوي: على باب ال�شالم من اخلارج اأربعة 
اأ�شطر اأي�شًا، ففي ال�شطر الأول والثاين اآيات قراآنية، ويف ال�شطر الثالث 

اأبيات �شعرية، ويف الرابع اأ�شماء �شالطني اآل عثمان)7(.
اأعماله يف م�شر:

اإ�شماعيل  اخلديوي  اإليه  طلب  وفيها  امل�شرية،  الأرا�شي  اإىل  �شافر 
كالفرامني  الر�شمية،  الكتابات  يف  لال�شتغال  القاهرة  يف  البقاء 
والتعيينات، وغري ذلك. وقد كتب عبد اهلل الزهدي يف القاهرة م�شجد 
الإمام الرفاعي، ثم كتب جامع الأمري حممد علي بالقلعة، ثم كتب �شبيل 

دائرة معارف القرن الع�شرين، حممد فريد وجدي، اجلزء الثامن �ض548.  )6(
اجلمعية  النا�شر:  الكردي،  طاهر  حممد  واآدابه،  العربي  اخلط  تاريخ    )7(

العربية ال�شعودية للثقافة والفنون، 1982م، �ض385.

واحلليات  الرقاع اخلطية  وكتب  اآغا،  خليل  مدر�شة  كتب  ثم  عبا�ض،  اأم 
النفي�شة واأختام بع�ض الأمراء والأمريات، وكتب دلئل اخلريات و�شورة 

الأنعام، وكتب م�شحفا واحدًا للخديوي اإ�شماعيل)8(.
ومن اأعماله التي قام بها يف م�شر كتابة خطوط امل�شاجد واملدار�ض 
كلفته  ثم  امل�شرية،  النقدية  الأوراق  خطوط  وكذلك  الدولة،  ودوائر 
الكعبة  ك�شوة  على  ذلك  وغري  القراآنية  الآيات  كتابة  امل�شرية  احلكومة 
اإن ك�شوة الكعبة كانت ت�شنع يف  اإبداع. حيث  امل�شرفة، فاأبدع فيها اأميا 
املدر�شة  يف  العربي  اخلط  فن  يدر�ض  كان  كما  الوقت،  ذلك  يف  م�شر 
اخلديوية واملدار�ض يف تلك الديار عامة، وقد تخرج على يديه الكثري من 

كبار اخلطاطني يف م�شر.
اأن يتمها، فاأمتها  واأما النقو�ض التي مب�شجد الرفاعي فاإنه تويف قبل 
بعد وفاته م�شطفى احلريري. وكتب عام 1273ه� ثالثة اأ�شطر منقو�شة 

على امليزاب الذهبي الذي اأر�شله ال�شلطان عبد املجيد اإىل الكعبة)9(.
اأ�شهر  من  وهو  ال�شليبة،  �شارع  يف  اليوم  يوجد  عبا�ض  اأم  و�شبيل 
ُبِني على الطراز العثماين عام 1867م، وميتاز  اأ�شبلة القاهرة،  واأجمل 
و�شبابيكه من  بالذهبية،  و�شقفه منقو�ض  بالرخام،  اأر�شه مفرو�شة  باأن 

النحا�ض الأ�شفر، تتخللها دوائر عليها اآيات قراآنية)10(.
وفاته:

اأ�شح الأقوال عام 1296ه�/1879م، ودفن بالقرب  تويف الزهدي يف 
من �شريح الإمام ال�شافعي. ونق�ض �شاهد قربه بخط اخلطاط خريت)11(.

التاريخ ب�شنني عديدة،  اأنه تويف قبل هذا  وقد ذكرت بع�ض امل�شادر 
ولكن الذي دفعنا لختيار هذا التاريخ اأمران: 

الأول: وجود عدة اأعمال بخطه موؤرخة بعد التواريخ التي قيل اإنه تويف 
فيها.

الثاين: رثاء من عا�شره، وهو ال�شاعر ح�شن ح�شني با�شا بن ح�شني 
عارف الطويراين )ت1315ه�( يف اأبيات اأرخ فيها لوفاة الزهدي بح�شاب 

ل، قال فيها)12(: اجُلمَّ
�َس��ْت اأَْعالَمه�ا وْج��داً لدي���ه َنكَّ ماَت علُم اخلطِّ والأقالُم قد 
بعد من كانت تباَهى يف يدي�ه وانحنت قاماُتها ِمْن ح�س���رةٍ 
مات زهدي رحم�ة اهلل علي�������ه وله�����ذا قلُت ف��ي ت�اريخ�����������ه: 

واجلدول الآتي يبني ح�شاب التاريخ:
ه�يلعه�للاتمحريده�زتام

4102008404001303057030105ه4014007
4412664866115

1296

لالطالع على املزيد من اأعمال عبد اهلل الزهدي انظر:
/http://www.kuranlaulfet.com/abdullah-zuhdu-efendi

)8(  طبقات اخلطاطني �ض88.
)9(  القامو�ض الإ�شالمي ج3 �ض106.

)10( انظر:جملة الفي�شل، العدد 275، وانظر: القامو�ض الإ�شالمي، اأحمد عطية 
اهلل، النا�شر: مكتبة النه�شة امل�شرية بالقاهرة، 1970م ، ج3 �ض106. 

)11( القامو�ض الإ�شالمي ج3 �ض106 
)12( ثمرات احلياة : ديوان ح�شن ح�شني، الطويراين،النا�شر: مطبعة اإدارة 

الوطن، 1300ه� )1882(م، ج2 �ض127 
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من اأعمال الزهدي يف امل�سجد النبوي

ال�سطر  الن�ساء،  �سورة  من   65 بالآية  ينتهي  الأعلى  من  الأول  ال�سطر 
من  اأبيات  الثالث  وال�سطر  الأحزاب،  �سورة  من   56 بالآية  ينتهي  الثاين 

الق�سائد الِوترية، من قوله:
باأقدامه يف ح�سرة القد�ض قد �سعى       ر�سول له فوق املنا�سب من�سب

ب�اأع��لى ال�سم����ا اأم�سى يك�ل���م رب������ه      وجربي���ل ن�اٍء واحلبيب مق���رب
بع���زت���ه �س��دن�����ا ع����لى ك����ل اأم�������ة      وملتن����ا فيه��ا النبي����ون ترغ��ب

وال�سطر الرابع فيه اأ�سماء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم

خط الزهدي على �سبيل اأم عبا�ض

اإعداد:با�شل حممد
العلقات العامة والإعلم
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أعالم رحلوا

وكان كثري الهتمام بالرتاث اخلليجي ، فانتقل بني العديد من بلدان 
اخلليج جلمع املزيد من ذلك الرتاث، والتقى عددًا من الباحثني الأوربيني 
للتعريف  اآداب وتراث اخلليج، و�شعى كثريًا  واليابانيني املتخ�ش�شني يف 

بالرتاث اخلليجي، وترجم العديد من الكتب والأعمال املهتمة به. 
ومن موؤلفاته:

اأطفال(. )ق�ش�ض  �شعبية  • حكايات 
توثيقي(. )كتاب  امل�شرح  من  �شنة   25 •

�شخ�شية(. )�شرية  باروت  • عثمان 
)درا�شة(.  املاء  هم�ض  • املوال 

املكان. رائحة  • املحرق 

وله يف مكتبة املركز:
الإمارات. دولة  يف  املو�شيقية  • الآلت 

الإمارات(. نخيل  )اأبجدية  واملدى  الرمل  عرو�ض  • النخلة 
 25-01 �شور(،  و  )كلمات  الرتاثية  ال�شارقة  اأي��ام   : الأي��ام  مقهى   •

اإبريل 2015م.
وكان يعمل قبل وفاته على عدة موؤلفات منها:

- الأغنية ال�شعبية.
- بدايات التعليم يف ال�شارقة.

الإم��ارات، وكان قد قدمها يف حما�شرة  ال�شعبية البحرية يف  الفنون   -
يف مايو 2016.
- املهن ال�شعبية.

- دليل الباحث امليداين يف الرتاث غري املنقول.

حارس التراث ... عبد الجليل السعد
تويف الكاتب والباحث عبد اجلليل علي ال�شعد م�شاء ال�شبت 18 فرباير 2017 بعد غيبوبة 
ال�شهر. وقد ُعرف الراحل من خلل العديد من كتاباته، حيث كتب �شيناريو  دامت قرابة 
فيلم الرمال العربية، وله حلقات تلفزيونية )�شوالف بو عريفان(، كما كتب يف العديد من 
البحرينية  ال�شحف  ويف  والظفرة،  والبيان،  واخلليج،  الحتاد،  مثل:  الإماراتية  ال�شحف 
مثل: �شدى الأ�شبوع، والأيام، والو�شط، وجملة روؤى الُعمانية. وكان م�شاركًا فاعل يف العديد 

من الن�شاطات والندوات واحللقات النقا�شية.
�شورة لعبد اجلليل ال�شعد يف بيته بني كتبه 

التقطت بتاريخ 13 دي�شمرب 2014

اأواخر  بداأ حياته الفنية بكتابة الق�شة الق�شرية، والنرث الغنائي يف 
وتقدمي  الأدبية  والدرا�شة  الق�شرية  الق�شة  بني  زاوج  ثم  الأربعينيات، 
الرتاث والرتجمة. وترجمت ق�ش�شه اإىل كثري من اللغات الأجنبية. كما 
�شارك يف كثري من برامج الإذاعة والتليفزيون، يف مقدمتها برامج: مع 

النقاد، وكتابات جديدة، ومع الأدباء ال�شبان.
يف  �شاهم  كما  ال��ع��رب  الأدب����اء  م��وؤمت��رات  م��ن  الكثري  يف  ا���ش��رتك 
بلجنة  ع�شوًا  وكان  الأدبية،  الندوات  من  العديد  يف  وكذلك  اإعدادها، 
الفنون ال�شعبية باملجل�ض الأعلى للثقافة، وع�شوًا بجمعية الأدباء، واحتاد 

الأدباء، ونادي الق�شة، واحتاد الكتاب.
اجلوائز والأو�شمة التي ح�شل عليها:

الق�ش�شية  ع���ن جمموعته  الق�شة  الت�شجيعية يف  الدولة  جائ���زة   •
)الزحام( عام 1970م.

جائزة الدولة الت�شجيعية يف النقد عن كتابه )مناذج من الرواية   •
امل�شرية( عام 1978م.

1970م. عام  الأوىل  الطبقة  من  والفنون  العلوم  و�شام   •
1979م. عام  الثانية  الطبقة  من  اجلمهورية  و�شام   •

2001م. التقديرية  الدولة  جائزة   •
2007م. الثقافية  العوي�ض  علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  جائزة   •

توقيع  عليه  كتابًا   11 منها  عنوانًا،   53 املركز  مكتبة  يف  له 
اإهداء، ومن اأهم موؤلفاته :

- الع�شاق اخلم�شة.

- ر�شالة اإىل امراأة.
- الزحام.

- حالوة الروح.
- مطاردة منت�شف الليل.

- اآخر العنقود.
- الأم والوح�ض.

- الكرا�شي املو�شيقية.
- املختارات.

- املجموعة الق�ش�شية الكاملة ج1.
- املجموعات الق�ش�شية الكاملة، ج2.

- امل�شاء الأخري )نرث غنائي(.
الدرا�ش��ات :

- درا�شات يف الأدب العربي املعا�شر.
- درا�شات يف احلب.

- درا�شات يف الرواية والق�شة الق�شرية.
- الالمعقول يف الأدب املعا�شر.

- الرواية امل�شرية املعا�شرة.
تويف يوم اخلمي�ض 19 يناير 2017م.

  ---------------------
* انظر الفائزون يف جائزة العوي�ض 2007.

يوسف الشاروني ... من رواد السرد العربي*
ولد يف 14 اأكتوبر 1924م يف قرية �شارونة يف حمافظة املنيا ب�شعيد م�شر، وح�شل على لي�شان�س الآداب 
من ق�شم الفل�شفة بجامعة القاهرة عام 1945م، ثم تدرج بالعمل يف املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

والعلوم الجتماعية )املجل�س الأعلى للثقافة الآن( حتى اأ�شبح وكيًل للوزارة به.

يو�شف ال�شاروين



31

ميدالية كالديكوت 

ميدالية كالديكوت 

 الكتاب احلا�شل على امليدالية 
�شنة 2017

اأول كتاب يح�شل على ميدالية 
كالديكوت

الر�شم الذي ر�شمه كالديكوت وا�شتق منه رينيه �شورة امليدالية

الوليات  مواطني  من  الفنانني  يف  اجلائزة  وتنح�شر 
املتحدة الأمريكية اأو املقيمني فيها، ويجب اأن يكون الكتاب 
عماًل اأ�شياًل للفنان، اأما اإذا كان الكتاب من اإنتاج فنانني 
الفنان  ولي�ض  اجل��ائ��زة،  على  كالهما  فيح�شل  اث��ن��ني، 
اأ�شا�ض  ُتَعَدّ ال�شور ل الن�ض  مطالًبا اأن يكتب الق�شة، بل 

العمل ولّبه.

اأن�شاأ هذه امليدالية الر�شام فريدريك ج. ميلت�شر، املحرر 
وموؤ�ّش�ض  الأ�شبوعية،  )ال��ن��ا���ش��رون(  جملة  يف  امل�شارك 
يف  وجمتهد  اأمريكي،  نا�شر  وهو  الأط��ف��ال،  كتاب  اأ�شبوع 
�شاحب  اأي�شًا  وهو  الكتاب،  و�شناعة  املكتبات  علم  جمال 
الأدب  موؤلف يف  لأف�شل  التي متنح  نيوبري  ميدالية  فكرة 

الأمريكي لالأطفال.

بول  رينيه  الأمريكي  النحات  امليدالية  بت�شميم  وق��ام 
ر�شومات  ا�شتق �شورتها من  وقد  �شنة 1937،  ت�شامبيالن 
تخليًدا  با�شمه  امليدالية  يت  و�ُشمِّ كالديكوت،  لراندولف 
لذكراه، وقد ا�شتهر بر�شوماته لكتب الأطفال، وكان مولده 
�شنة  املتحدة  الوليات  يف  وتويف  اإجنلرتا،  يف   1846 �شنة 

1886 عن عمر يناهز 39 عامًا.
واأوُل من ح�شل على هذه امليدالية هي دوروثي بولي�ض لثروب، 
وهي كاتبة اأمريكية ور�شامة لكتب الأطفال، ح�شلت على امليدالية 
عن كتابها )Animals of the Bible( املن�شور �شنة 1937. وكان 
اآخُر َمن ح�شل عليها �شنة 2017 الكاتب والر�شام جافاكا �شتيبتو 

عن كتابه )Radiant Child( املن�شور �شنة 2016.

ُيكرم  حيث  كالديكوت،  ميداليُة  نيوبري  ميدالية  وِمثُل 
مرتبة  �ُشميت  بجائزة  الثانية  باملرتبة  الفائزين  من  عدد 

ال�شرف. 

ميدالية كالديكوت 
 )Caldecott Medal(

ميدالي��ة كالديك��وت هي جائزة اأمريكية �شنوية مُتنح منذ ع��ام 1938 لأف�شل كتاب م�شور للأطفال ين�شر يف 
العام الذي �شبق عام منح اجلائزة، وُتعد اأول جائزة متنح تقديًرا جلهد ر�ّشام الكتاب.
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جديد اإلصدارات 

قراصنة غرب البحر المتوسط
من القرن 6 ه� / 12 م حتى القرن 9 ه� / 15 م

تاأليف: الدكتور حممود اأحمد علي هدية.
الطبعة الأوىل، 1438ه� – 2017م.

النا�شر: مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث – دبي.
عدد ال�شفحات: 341 �س.

بدرا�شة  حتظ  مل  القر�شنة  لأن  املو�شوع  ه��ذا  املوؤلف  اختار 
متخ�ش�شة منفردة، على الرغم من اأهميتها كظاهرة انت�شرت 
يف البحر املتو�شط. بالإ�شافة اإىل رغبته يف اإبراز اأثر القر�شنة 
بني  وال�شيا�شية  القت�شادية  والعالقات  التجارة  حركة  على 
جانبًا  يو�شح  اأن  واأراد  وامل�شيحي،  الإ�شالمي  الغرب  بلدان 
امل�شادر  من  الكثري  عنه  �شكتت  الإ�شالمي  التاريخ  من  مبهمًا 

العربية اإل القليل منها.
البحر  لغرب  اجل��غ��رايف  اجل��ان��ب  التمهيد  يف  امل��وؤل��ف  ت��ن��اول 
عن  وال�شيا�شية  التاريخية  الناحية  م��ن  وحت��دث  املتو�شط، 
قيام  من  الدرا�شة،  فرتة  خالل  القائمة  الإ�شالمية  الكيانات 

دولة املوحدين وبني مرين، واحلف�شيني، وبني الأحمر.
ويف الف�سل الأول حتدث عن قرا�شنة غرب البحر املتو�شط، 
واجلذور  واجلهاد،  القر�شنة  بني  والفرق  القر�شنة،  ومفهوم 
التاريخية للقر�شنة يف غرب املتو�شط، وتطور القر�شنة، واأهم 

الأ�شاليب التي اتبعها القرا�شنة يف غاراتهم وهجماتهم.
قرا�شنة  عن  للحديث  املوؤلف  فخ�ش�شه  الثاين  الف�سل  واأما 
امل�شيحي،  الغرب  قرا�شنة  غارات  بذكر  وبداأ  املتو�شط،  غرب 

ثم غارات الغرب الإ�شالمي.
التجارة  القر�شنة على  اأثر  لدرا�شة  الثالث  الف�سُل  �َض  وُخ�شِّ
والتجار، وِذْكِر اأهم الب�شائع وال�شلع التجارية املتبادلة، واأهم 
حركة  تاأثر  وم��دى  عليها،  القر�شنة  وتاأثري  التجارية  املوانئ 
النقل البحري يف غرب املتو�شط بالقر�شنة، وتاأثر املعاهدات 

التجارية بها.
ويف ال��ف�����س��ل ال���راب���ع حت��دث ع��ن دور اخل��ل��ف��اء واحل��ك��ام يف 
ال�شعي  خ��الل  من  لها،  الت�شدي  واأوج���ه  القر�شنة  مكافحة 
ب�شرف  والقيام  وامل�شافرين،  للتجار  والأم��ن  احلماية  لتوفري 
الأ�شرى  لتحرير  وال�شعي  القرا�شنة،  ل�شحايا  التعوي�شات 
واملختطفني، وذكر املوؤلف اأهم املعاهدات التجارية واتفاقيات 
من  وبخا�شة  ومنعها  القر�شنة  مبكافحة  ن��ادت  التي  ال�شلح 

جانب الغرب الإ�شالمي. 
منها 182  ومرجعًا  كتابه على 222 م�شدرًا  املوؤلف يف  اعتمد 
مرجعًا عربيًّا و40 مرجعًا اأجنبيًّا، �شملت كتب الوثائق العربية 
واملناقب،  الفقهية  النوازل  وكتب  الرحالة،  وكتب  والأجنبية، 

وكتب اجلغرافيا، وكتب التاريخ، وغريها.

يف  املوؤلف  �شنيع  جميل  ومن 
اثني  اإليه  اأ�شاف  اأنه  الكتاب 
ج��دوٌل  منها:  ملحقًا،  ع�شر 
اأ�شماء الأ�شر احلاكمة  ي�شم  
البحث، وج��دوٌل  ف��رتة  خ��الل 
ي�����ش��م��ل اأ���ش��م��اء ال��ق��را���ش��ن��ة 
يف  ذك����ره����م  ورد  ال����ذي����ن 
الكتاب، وجدول يو�شح بع�ض 
ور�شائل  ال�شلح  م��ع��اه��دات 
مبكافحة  نادت  التي  ال�شكوى 
القر�شنة. ومن املالحق عقد 
قر�شنة،  غ����ارة  يف  ���ش��راك��ة 
وق���ائ���م���ة ب��ب��ع�����ض غ�����ارات 
اأراج���ون���ي���ني �شد  ق��را���ش��ن��ة 

من  ملجموعة  و�شور  املتو�شط،  غرب  متثل  وخرائط  امل�شلمني، 
ال�شفن ترجع اإىل القرن الثامن والتا�شع الهجريني.

نبذة من الكتاب:  
ب�شفة  البحرية  احل��روب  �شمة  واحليل  اخلدع  لأن  "ونظرًا 
القرا�شنة  التي لزمت  الأ�شاليب  اأي�شًا من  فكانت هي  عامة، 
لتطبيق مبداأ املفاجاأة واملباغتة ل�شحاياهم حتى ل ي�شتطيعوا 
ال�شفن  اإىل دهن  التح�شن منهم، فمنهم من جلاأ  اأو  الهروب 
بالقار ور�شم الأعالم وال�شلبان عليها بق�شد التمويه واخلداع، 
اأو اإىل تلوين ال�شفن واملراكب باألوان ت�شاهي لون الأمواج واملياه 
مراكبهم  لوا  �شدَّ اأنهم  اأو  �شحاياهم،  اأعني  عن  يتخفوا  حتى 
حلجب  بال�شتائر  �شميت  والتي  الزرقاء  الأل��وان  ذات  بالقلوع 
الروؤية يف البحر، اأو تنكروا يف هيئة جتار ملفاجاأة �شحاياهم، 
كالغارة التي قادها روجر دي لوريا )Roger de Loria( على 
هاجمهم  اأن��ه  بعد  1286م   / 658ه���  ع��ام  يف  ميورقة  جزيرة 

التجار". من  �شفر  "كاأنهم 

نبذة عن موؤلف الكتاب:
الدكتور حممود اأحمد علي هدية

- حما�شر يف ق�شور الثقافة مب�شر.
)التاريخ(  الآداب  اللي�شان�س يف  - حا�شل على درجة 
الوادي  جنوب  جامعة  ب�شوهاج،  الآداب  كلية  من 
الإ�شلمي  التاريخ  يف  املاج�شتري  ودرجة   ،)2005(
جامعة  الآداب،  كلية  من  والأندل�س(،  )املغرب 
التاريخ  يف  الدكتوراه  ودرجة   ،)2011( �شوهاج 
الآداب،  كلية  من  والأندل�س(،  )املغرب  الإ�شلمي 
الأبحاث  من  عدد  وله   ،)2014( �شوهاج  جامعة 
املوؤمترات  يف  امل�شاركات  وبع�س  املن�شورة،  العلمية 

والندوات العلمية. 

قرا�شنة غرب البحر املتو�شط
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