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هذا زايد !
 مائة عام على ذكرى مولده  

وأربعة عشر عامًا على ذكرى رحيله
يف هذا العام تتو�صح احلياة ب�صورته و�صعار عامه، عام 
زايد، الذي اختارته حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة 
الر�صيدة لأن يكون با�ْصِم باين هذا الوطن. فماذا ميكن اأن 

نقدم يف هذا العام؟ 
اأعواٌم  هي  الأعوام  هذه  اأن  متامًا  ندرك  اأن  علينا 
زادًا  العام  هذا  يف  الدولة  اأجنزته  ما  ُتبقي  �صة،  موؤ�صِّ

لالأجيال القادمة. 
ولعل من الإجنازات اجلميلة يف هذا العام كتاب )هذا 
زايد( املرتقب �صدوره يف �صهر مايو 2018 م، وهو الكتاب 
اأ�صرف على اإجنازه د. حممد �صعيد العولقي، ويعد  الذي 
اأكرب كتاب حجمًا ووزنًا يف العامل، وي�صم معلومات جديدة 
ومن  متنوعة.  م�صادر  من  الكتاب  تاأليف  هيئة  جمعتها 
خالل حديث الدكتور العولقي عن عملهم يف الكتاب تتبني 
اأمامنا �صورة العمل احلقيقي الذي نرجو اأن ينفع اهلل به 

الأمة، والذي ي�صتحق منا جميعًا الحتفال به. 
اإن على الأجيال التي �صتتعاقب على هذه الأر�ض الطيبة 
بالأخالق  اإل  يكن  مل  الدولة  بناء  اأن  متامًا  تدرك  اأن 
وال�صالم،  وال�صعب،  الأر�ض  وحب  والطموح،  ال�صامية، 
اإن�صانها  برقي  وارتقت  ُبنيت  الإمارات  واأن  والحتواء، 

وتقبله جلميع من يعي�ض معه.
هكذا ت�صتمر هذه الأر�ض بتقدمي اأروع الأمثلة يف العطاء 
والبذل، وهكذا هم اأبناء هذا الوطن يتنف�صون حب زايد، 

ويبقون حافظني للعهد، كلٌّ من خالل مكانه يف املجتمع.
 ونحن يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث حَر�صنا 
على اأن نقدم ما يليق بهذا العام عرب عدد من الفعاليات 

والأن�صطة واملوؤلفات التي نرجو اأن ينفع اهلل بها النا�ض.

�شيخة املطريي

9 جمعة الماجد يستقبل كوربرشوك 

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

@almajidcenter

10 طالب جامعة سانت ماريز  



اليوبيل الفضي لمجلة آفاق الثقافة والتراث

يوم  املركز  احتفل  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  معايل  وح�شور  رعاية  حتت 
ال�شبت 17 فرباير 2018 يف مقره بدبي باليوبيل الف�شي ملجلة اآفاق الثقافة والرتاث مبنا�شبة مرور 25 عامًا 

على �شدور العدد الأول منها، والتي و�شلت اإىل العدد مائة.
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مركز جمعة الماجد
يحتفل باليوبيل الفضي لمجلة آفاق الثقافة والتراث

قدمت احلفل الأ�صتاذة �صيخة املطريي، رئي�ض ق�صم الثقافة 
والرتاث  الثقافة  اآفاق  وبداأ بعر�ض فيلم حول جملة  الوطنية، 
وتاريخ �صدورها وبلوغها العدد مائة، ومناذج من كبار الكتاب 
�صلطان  ال�صاعر  مثل  فيها  مقالتهم  ن�صرت  الذين  والأدباء 
العوي�ض، وال�صاعر حمد بو �صهاب، من الإمارات، والدكتور عمر 

ال�صاري�صي، من فل�صطني، والدكتور عبد الرزاق ال�صعدي، من 
وغريهم  املغرب،  من  التازي،  الهادي  عبد  والدكتور  العراق، 

كثري.
�صعبة  رئي�صة  املطري،  منى  الأ�صتاذة  األقت  ذلك  بعد 
الدرا�صات واملجلة، كلمة نيابة عن مدير التحرير الدكتور عز 
الدين بن زغيبة، جاء فيها ذكر بدايات املجلة، ومو�صوعاتها، 

منى املطري تلقي كلمة نيابة عن مدير التحريرجمعة املاجد يلقي كلمتهد. �صالمة البلوي يلقي كلمة اأع�صاء هيئة التحرير

جمعة املاجد يتو�صط احل�صور
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اليوبيل الفضي لمجلة آفاق الثقافة والتراث

املجلة خالل  وقالت:"ا�صتقطبت  انبثقت عنها،  التي  وال�صل�صلة 
ربع قرن اأقالمًا م�صهودًا لها باجلدة والر�صانة والر�صوخ العلمي 
والأدبي، ون�صرت 1202 بحثًا، و74 خمطوطًا، وبلغ عدد الكتاب 

748 كاتبًا من نحو 28 دولة".
ثم األقى كلمة هيئة التحرير الأ�صتاذ الدكتور �صالمة البلوي، 
العرب  عند  العلوم  لتاريخ  الدولية  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  مدير 
لقيته  الذي  بالهتمام  ونوه  باحل�صور،  رحب  حيث  وامل�صلمني، 
جملة اآفاق الثقافة والرتاث حتى نالت احرتام القارئ واإعجاب 
والرتاث  الثقافة  اآفاق  جملة  مييز  ما  اأهم  وقال:"اإن  املهتم، 
انتظام �صدورها طوال ربع قرن منذ يونيو 1993، مع املحافظة 
على جودة مادتها العلمية وتنوع عطائها، وتطرقها ملوا�صيع مل 
وتقريب  الباحثني،  درا�صات  وتبنيها  قبل،  من  طرحها  ي�صبق 
الرتاث املخطوط لغري املخت�صني، وحر�صها على اأجمل تقنيات 

الإخراج الورقي والإلكرتوين".
التحرير  هيئة  اأع�صاء  املاجد  جمعة  م  كرَّ احلفل  ختام  ويف 
والعاملني يف املجلة، و�صكر لكل من �صاهم يف اإخراجها منذ ربع 

الكتب التي �شدرت عن �شل�شلة اآفاق الثقافة والرتاث:
ديوان مر�صى الوداد، 2009م.  .1

الر�صالة العذراء، 2009م.  .2
فن ال�صرية النبوية : تاريخ واأ�صول : مقدمة العالمة �صبلي   .3
و�صلم"،  عليه  اهلل  �صلى  النبي  "�صرية  لكتابه  النعماين 

2011م.
الإيجاز يف معرفة ما يف القراآن من من�صوخ ونا�صخ، 2011م.  .4

كتاب الربا، 2012م.  .5
املوؤرخ-الأديب-القت�صادي،   : املطوع  �صالح  بن  اهلل  عبد   .6

2014م.
الريا�ض  وغ�صن  والآيييتييني  الآييية  اإعجاز  يف  النريين  �صنا   .7

املك�صي يف احلديث القد�صي، 2015م.
وتو�صيف،  تاأ�صيل   : العربية  املعاجم  يف  ال�صواد  اأهييل  لغة   .8

2017م.

قرن اإىل يومنا، و�صكر الذين كتبوا فيها، ومتابعيها وقراءها.
يف   1.77 على  ح�صلت  املجلة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
معامل التاأثري للمجالت العربية ال�صادر عن احتاد اجلامعات 
باللغة  ت�صدر  جملة   148 بني  من   19 املرتبة  لتحتل  العربية، 

العربية ح�صب تقرير 2017.

غالف العدد 100 غالف العدد 1

جمعة املاجد يتو�صط املكرمني



عالمة دبي للوقف
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ح�شل املركز على عالمة دبي للوقف كاإحدى املوؤ�ش�شات الثقافية التي اأن�شاأها معايل جمعة املاجد 
خلدمة الثقافة والرتاث، وذلك تقديرًا مل�شاهمة املركز الوقفية املتميزة يف خدمة الثقافة والرتاث 
داخل دولة الإمارات وخارجها ِطيلة 27 عامًا، منذ اإن�شائه يف العام 1991، وقد جاء ذلك تزامنًا مع 
قرار �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باإعالن عام 2018 
)عام زايد(؛ ليكون منا�شبة وطنية لالحتفاء مبئوية القائد املوؤ�ش�س املغفور له باإذن اهلل تعاىل، 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيَّب اهلل ثراه.

مركز جمعة الماجد يحصل على عالمة دبي للوقف

"اأُن�صئ  املركز:  ورئي�ض  موؤ�ص�ض  املاجد،  جمعة  معايل  وقال 
املركز بدافع احلفاظ على الرتاث الإن�صاين بوجه عام، وتراث 
وح�صارة دولة الإمارات بوجه خا�ض، حيث بداأت فكرة املركز 
فقمت  الييعييامل،  حييول  الييدول  من  للعديد  اأ�صفاري  خييالل  من 
بانتقاء املفيد من املطبوعات واملخطوطات داخل مكتبة خا�صة 
بي، وما لبثت تلك املكتبة اأن احتوت جمموعة كبرية من الكتب 
بعد  فيما  كانت  التي  الأر�ييض،  بقاع  �صتى  والنادرة من  القيمة 
واملركز  حاليًّا.  املركز  ميتلكها  التي  اخلا�صة  للمكتبات  نواة 
الباحثون  منها  لي�صتفيد  املكتبات اخلا�صة  م�صتعد ل�صت�صافة 

وطالب العلم ب�صورة وقفية".
اأجييزاء  تتجمع  بييداأت  احلني  ذلك  "ومنذ  معاليه:  واأ�صاف 
من  بييدءًا  يوم،  بعد  يومًا  ويزدهر  وينمو  ف�صيئًا،  �صيئًا  املركز 
نظامه  ولئييحيية  الأ�صا�صي  ونظامه  التنظيمي  هيكله  و�صع 
يف  املتخ�ص�صة  العلمية  الكفاءات  باختيار  مييرورًا  الداخلي، 
من  لقا�صديه  يقدمها  التي  بخدماته  وانتهاًء  الثقايف،  املجال 
اإعطائه  على  املركز  وقد حَر�صنا يف  وخارجها،  الدولة  داخل 
؛ حتى مُنكن الدار�صني والباحثني من  طابعًا موؤ�ص�صيًّا م�صتقالًّ
ال�صتفادة من اخلدمات املقدمة كافة من دون اأي عائد مادي. 

واأقول دائمًا: اإن اأف�صل العطاء هو العلم".

للمركز:  الييعييام  املييدييير  جيياد،  كامل  حممد  الدكتور  وقييال 
"منذ انطالق املركز وله روؤية ي�صري �صمن حدودها، ور�صالة 
�صامية ي�صعى لن�صرها، واأهداف نبيلة مي�صي قدمًا لتحقيقها، 
وتتلخ�ض روؤية املركز يف اأن يكون قبلة ثقافية تهوي اإليها اأفئدة 

الباحثني وع�صاق الرتاث".
ومن ناحيته قال الدكتور حمد احلمادي، الأمني العام ملركز 
"مركز  والهبة:  الوقف  ل�صت�صارات  العاملي  را�صد  بن  حممد 
الوقفية  املوؤ�ص�صات  اأوىل  من  والييرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة 
التي كانت يف طليعة العمل الوقفي الإن�صاين، وكثريًا ما قدمت 
الوقفية  واجلهود  امل�صروعات  من  العديد  قرن  ربع  من  لأكرث 
متامًا  ن�صعد  واليوم  وخارجها،  العربية  الإمييارات  دولة  داخل 
وعرفانًا  تقديرًا  للوقف  دبي  عالمة  ومنحها  املوؤ�ص�صة  بتكرمي 
لذلك الدور، وكذلك اأماًل يف دور اأكرب خالل الأعوام القادمة 
الوقفية  اجلهود  كل  يدعم  خال�ض  وطني  اإميياراتييي  كنموذج 

وامل�صروعات املجتمعية داخل الدولة"*.
على  واطلع  �صابق  وقييت  يف  املركز  زار  قد  احلمادي  وكييان 
اأق�صامه، والتقى جمعة املاجد وا�صتمع منه اإىل اخلدمات التي 
اأكرث من 100 مكتبة خا�صة  اليوم  يقدمها املركز الذي ي�صم 
املركز؛  خزانة  اإىل  اآلت  ثم  ومفكرون،  واأدبيياء  علماء  امتلكها 
لتكون جزءًا من �صرح جمع بني جنباته كنوزًا قلما توجد يف 

مكان اآخر.
للوقف هي تقدير مينحه  اأن عالمة دبي  ومما يجدر ذكره 
والهبة  الوقف  ل�صت�صارات  العاملي  را�صد  بن  حممد  مركز 
م�صاهمات  لديها  الييتييي  واخلييا�ييصيية  احلكومية  للموؤ�ص�صات 

جمتمعية م�صتدامة مبنية على مفهوم الوقف املبتكر.

جانب من املكتبات اخلا�صة التي تقدم خدماتها للباحثني

عالمة دبي للوقف

 ------------------------
*  نقاًل عن جريدة الحتاد 15 فرباير 2018.
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يوم التراث الثقافي العربي

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف الحتفال بيوم الرتاث الثقايف العربي الذي عقدته الأمانة العامة 
جلامعة الدول العربية )قطاع ال�شوؤون الجتماعية- اإدارة الثقافة(، مبقرها بالقاهرة يوم الثنني 12 مار�س 2018، 
قطاع  مدير  عاليل،  الدين  بدر  ود.  بالقاهرة،  الإقليمي  اليون�شكو  مكتب  مدير  فريز،  غيث  د.  من  كل  احلفل  وح�شر 
ال�شوؤون الجتماعية، ود. حممد �شعد الهاجري، مدير اإدارة الثقافة ، ود.حممد خمتار جمعة، وزير الأوقاف امل�شري، 
واأ. مكرم حممد اأحمد، رئي�س املجل�س الأعلى لتنظيم الإعالم امل�شري، و�شفراء ومندوبي الدول الأع�شاء يف جامعة 

الدول العربية. كما ح�شره مندوبًا عن مركز جمعة املاجد د. حممد كامل، املدير العام. 

مركز جمعة الماجد 
يشارك في احتفال جامعة الدول العربية بيوم التراث الثقافي العربي

ياأتي احتفال هذا العام لتقييم و�صع الرتاث العربي ب�صكل 
م�صاركة  متثلت  وقد  خا�ض.  ب�صكل  الفل�صطيني  والييرتاث  عام 
اأقيم على هام�ض الحتفال،  الذي  املركز يف املعر�ض الرتاثي 
حيث قام  بعر�ض جمموعة من اإ�صداراته الرتاثية التي تركز 
كتاب  مثل  املخطوطات،  تاريخ  يف  متخ�ص�صة  درا�صات  على 
الت�صاوير العلمية يف املخطوطات العثمانية، وهو درا�صة علمية 
وكتاب  امل�صرية،  الكتب  دار  جمموعة  �صوء  يف  موثقة  فنية 
والقد�ض  الأق�صى  امل�صجد  وتاريخ  ف�صائل  يف  األف  ما  معجم 
يف  واأعماله  املركز  دور  عر�ض  جرى  كما   ، ومدنها  وفل�صطني 
اأدت  والتي  العامل،  دول  خمتلف  يف  والرقمنة  الرتميم  جمال 

اإىل حفظ تراث علمي وثقايف كبري. 
وقد حظي املعر�ض باقبال كبري من امل�صاركني والزوار. وكان 
الإ�صالمية  املنظمة  املعر�ض:  يف  امل�صاركة  اجلهات  بني  من 

بن  حممد  وموؤ�ص�صة   ، )اإ�صي�صكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
را�صد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�صانية، ووزارة الثقافة 
والإعالم باململكة العربية ال�صعودية، واملعهد الثقايف الإفريقي 
)اإر�صيكا(،  والتاريخ  للفنون  الأبحاث  ومركز  مبايل،  العربي 

من تركيا . 
العلماء  من  لنخبة  املحا�صرات  من  �صل�صلٌة  املعر�َض  وتبع 

املخت�صني يف الرتاث العربي بجوانبه املتعددة.
وقد توجه د.حممد �صعد الهاجري، مدير اإدارة الثقافة يف 
�صه معايل جمعة املاجد  اجلامعة العربية، بال�صكر للمركز وملوؤ�صِّ
الثقافية  الفعاليات  يف  امل�صاركة  على  وحر�صه  الدعوة  لتلبية 

التي تنظمها وتتبناها الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
لقرار  تنفيًذا  ياأتي  الحتفال  هييذا  اأن  ذكييره  يجدر  وممييا 
جمل�ض جامعة الدول العربية على امل�صتوى الوزاري رقم 8030 

ال�صادر يف دورته العادية )145(، بتاريخ 11 مار�ض 2016.

جانب من اجلل�صة

جانب من املعر�ض



معارض دولية

معرض مسقط الدولي للكتاب

معرض الرياض الدولي للكتاب

اختتم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 3 مار�س 2018 م�شاركته الثانية يف معر�س م�شقط 
الدويل للكتاب يف دورته 23، والذي اأقيم يف الفرتة من 21 فرباير اإىل 3 مار�س، و�شاركت فيه 783 دار ن�شر، من 

28 دولة، وُعر�س فيه ن�شف مليون عنوان. 

اختتم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 24 مار�س 2018 م�شاركته الأوىل يف معر�س الريا�س 
الدويل للكتاب 2018، الذي اأقيم يف الفرتة من 14-24 مار�س يف مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س، 

وكانت دولة الإمارات العربية املتحدة �شيف ال�شرف لهذا العام.

تاأتي م�صاركة املركز يف املعر�ض من اأجل تفعيل التوا�صل مع اجلمهور 
الثقافية  املركز  اإ�صدارات  عن  يبحثون  الذين  املعر�ض  ورواد  العماين 
من  بعدد  العام  هذا  املركز  م�صاركة  متيزت  وقد  املتميزة.  والرتاثية 
رحلة  وكتاب  ال�صواد،  اأهييل  لغة  كتاب  اآخييرهييا  كييان  التي  الإ�ييصييدارات 
املجاجي، وكتاب الفوائد امل�صجلة يف �صرح الب�صملة واحلمدلة، وغريها. 
عليها  ويغلب  مرة،  لأول  تطبع  باأنها  اجلديدة  املركز  اإ�صدارات  وتتميز 

الطابع الرتاثي، والدرا�صات العلمية املتخ�ص�صة.
من  وعييدد  املعر�ض  رواد  ميين  غفري  جمهور  املييركييز  جناح  زار  وقييد 

ال�صخ�صيات .

املركز  فيها  التقى  كبرية  فر�صة  امل�صاركة  هذه  مثلت 
جمهوَره الكبري يف اململكة العربية ال�صعودية من الباحثني 
وطالب الدرا�صات العليا يف اجلامعات، كما �صاهمت هذه 
امل�صاركة يف التعريف باملركز ودوره يف جمال املخطوطات 
وجييرى  منها.  اليينييادرة  خ�صو�صًا  واملييراجييع  وامليي�ييصييادر 
التوا�صل مع عدد من اجلهات احلكومية واجلامعات من 

اأجل تبادل الإ�صدارات والكتب.
�صارك املركز بعر�ض 48 اإ�صدارًا من اإ�صداراته، وكان 
كبريًا  رواجييًا  لقى  الذي  املحبني  منية  كتاب  اآخرها  من 
بحيث نفدت كل ن�صخه املعرو�صة، وكتاب رحلة املجاجي، 
واحلمدلة،  الب�صملة  �صرح  يف  امل�صجلة  الفوائد  وكتاب 
وكتاب قرا�صنة غرب البحر املتو�صط، وكتاب تاريخ غزة. 
الثقافية  ال�صخ�صيات  من  عييدٌد  املركز  ركييَن  زار  وقد 

�صيخة  ال�صاعرة  ديييوان  من  ن�صخًة  املركُز  واأهييدى  والعلمية، 
املطريي )مر�صى الوداد( لل�صاعر ال�صعودي زياد بن نحيت، 
وذلك خالل زيارته جلناح دولة الإمارات، وقد عرب ال�صاعر 

عن �صكره وتقديره للمركز. 
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زيارة ال�صيد خالد بن حمد البو�صعيدي جلناح املركز

جانب من اإ�صدارات املركز يف جناح دولة الإمارات



مجلس محمد خلف المزروعي

للتعريف بجهوده في حفظ التراث اإلنساني ..
المركز ينظم محاضرة ومعرضًا في مجلس محمد خلف المزروعي

يهدف املركز من خالل هذا الن�صاط اإىل التعريف باجلهود 
املخطوط  الإنيي�ييصيياين  اليييرتاث  حفظ  �صبيل  يف  يبذلها  الييتييي 
واملطبوع، كما يهدف اإىل توثيق التعاون مع املجال�ض الثقافية 

والجتماعية املنت�صرة يف الدولة.
يعود  التي  املخطوطات  من  منيياذج  بعر�ض  الظاهري  بييداأ 
تاريخ ن�صخها اإىل مئات ال�صنني، حيث �صاهد اجلمهور اأوراقها 
كما  َن�ْصخها.  وطريقة  واجللدية،  الورقية  واأغلفتها  القدمية 
�صاهدوا مناذج من املخطوطات العلمية امل�صورة التي تتحدث 

عن الفلك وال�صيدلة والطب والهند�صة واجلغرافيا وغريها.
جمعة  �صخ�صية  عن  الظاهري  حتدث  حما�صرته  وخييالل 
املركز،  ن�صاأة  وعن  واخلريي،  الثقايف  العمل  ودوره يف  املاجد 
حيث اأ�صار اإىل اأن جمعة املاجد من خالل اأ�صفاره كان يواجه 
باحثني ي�صاألون عن الكتب واملخطوطات املوجودة يف مكتبات 
العامل، فخطرت له فكرة اإقامة مركز للثقافة والرتاث يجمع 
احل�صول  واأ�صبح  تناثرت،  التي  املخطوطات  لهذه  �ييصييورًا 
وي�صهل طريقها  �صملها  يجمع  اأن  فاأراد  وع�صريًا،  ا  �صاقًّ عليها 
اإفريقيا، حيث  املركز يف غرب  دور  ثم حتدث عن  للباحثني. 
اأقام مركز جمعة املاجد مركزًا لرتميم املخطوطات يف تي�صيت 

مبوريتانيا، ومركزًا اآخر يف متبكتو مبايل.

عر�صه  اأنييور  لالأ�صتاذ  املنظمون  �صكر  املحا�صرة  ختام  ويف 
ملركز  �صكروا  كما  تقدير،  ب�صهادة  بتكرميه  وقاموا  وتقدميه، 

جمعة املاجد جهوده.
ومما يجدر ذكره اأن جمل�ض حممد خلف املزروعي قد اأقيم 
بتوجيهات من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
املجالت  كافة  يف  لوطنه  له  املغفور  قّدمه  ملا  وتقديرًا  عرفانًا 
وي�صكل هذا  الييرتاث.  و�صون  الثقافة  رئي�صي يف جمال  وب�صكل 
خالل  من  واملعرفة  الثقافة  روافييد  من  ا  مهمًّ رافيييدًا  املجل�ض 
ويح�صرها  وي�صت�صيفها،  ينظمها  التي  والفعاليات  الأن�صطة 

جمهور كبري من اأبناء املجتمع. 

اأنور الظاهري يت�صلم التكرمي
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نظم مركز جمعة املاجد بالتعاون مع جمل�س حممد خلف املزروعي مبنطقة الكرامة يف اأبو ظبي م�شاء الثنني 8 يناير 
اأنور الظاهري، رئي�س �شعبة  2018 حما�شرة بعنوان )جهود مركز جمعة املاجد يف حفظ الرتاث الإن�شاين(، قدمها 
العالقات العامة، وح�شرها جمهور من املثقفني واملهتمني بالرتاث. وعلى هام�س املحا�شرة اأقيم معر�س للمخطوطات 

العلمية.

جانب من معر�ض املخطوطات

الظاهري اأثناء املحا�صرة



وفود دولية

جمعة الماجد يستقبل الملحق التركي
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ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يف مكتبه �شباح الأربعاء 31 يناير 
2018 �شعادة �شالح اأوزار، امللحق الثقايف والإعالمي يف القن�شلية الرتكية بدبي.

يقدمها  التي  واخلدمات  الثقايف  التعاون  اأوجه  بحث  وجرى 
بجولة  اأوزار  قام  وقد  وحفظها.  املخطوطات  جمال  يف  املركز 
يف اأق�صام املركز �صملت معر�ض م�صرية العطاء، وق�صم املكتبات 
�صعبة  رئي�ض  الظاهري،  اأنييور  الأ�صتاذ  فيها  رافقه  اخلا�صة 

العالقات العامة.
ويف ختام الزيارة تقدم ال�صيد جمعة املاجد بال�صكر والتقدير 
للملحق الثقايف على هذه الزيارة، و�صكر ال�صيف جلمعة املاجد 
من  يقدمه  وما  املركز  اإىل  التعرف  وفر�صة  ال�صتقبال  ح�صن 

لقاء جمعة املاجد مع امللحق الرتكيخدمات.

امل�صادر  من  ال�صتفادة  الييزيييارة  هييذه  على  الباعث  وكييان 
بحوثه،  اأجل  املركز من  النبطي يف  بال�صعر  واملراجع اخلا�صة 
كما اطلع ال�صيف على اأق�صام املركز خالل جولة �صملت املكتبات 

اخلا�صة ومعر�ض م�صرية العطاء وق�صم خدمات الباحثني.
دبلوما�صي  كوربر�صوك  مار�صيل  د.  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  بالده  �صفارة  يف  عمل  هولندي 
ثم انتقل اإىل املعهد الهولندي للدرا�صات الإ�صرتاتيجية، ومثَّل 
بالده يف مقر الحتاد الأوروبي يف بروك�صل خالل الفرتة 1990 
وملدة 4 �صنوات، ثم عاد بعدها اإىل وزارة اخلارجية يف لهاي 
اأ�صتاًذا يف جامعة ليدن،  ا  اأي�صً �صنوات، وعمل خاللها   8 ملدة 
اأول  وكييان  �صنوات،  خم�ض  ملدة  له  خا�ضٌّ  كر�صيٌّ  اأُن�صئ  حيث 
�صفري لهولندا يف اأفغان�صتان، وانتقل بعدها اإىل باك�صتان. ويف 
عام 2005 عنّي �صفرًيا لبالده يف اأنقرة، ومنها اإىل وار�صو. وبعد 
تقاعده نهاية 2014 عمل يف جامعة نيويورك اأبو ظبي ل�صتكمال 

بحوثه ودرا�صاته يف ال�صعر النبطي.
مو�صوع  وكييان  العربي،  الأدب  يف  متخ�ص�ض  باحث  وهييو 

زيارة السفير الهولندي السابق كوربرشوك
ا�شتقب��ل �شع��ادة جمعة املاجد، رئي���س املركز، يف مكتبه يوم الأربعاء 7 مار���س 2018 �شعادة ال�شفري الهولندي 

ال�شابق د. مار�شيل كوربر�شوك )Marcel Kurpershoek(، ترافقه زوجته. 
ر�صالته للدكتوراه عن يو�صف اإدري�ض، وا�صتغل بعد ذلك بالبحث 
يف  عمل  عندما  وذلك  وثقافتها،  العربية  ال�صحراء  اآداب  يف 

�صفارة بالده يف الريا�ض.
ال�صحراء  يف  البدوية  القبائل  الأخييري:  البدوي  كتاب  ولييه 

العربية، من�صور يف دار ال�صاقي، �صنة 2003.

لقاء جمعة املاجد مع ال�صفري الهولندي ال�صابق وزوجته
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وفود دولية

تهدف الزيارة اإىل التعرف اإىل املركز واأق�صامه واخلدمات 
وقد  الثقايف.  التعاون  اأوجه  اإىل بحث  بالإ�صافة  يقدمها،  التي 
الباحثني،  خدمات  وق�صم  املطالعة  قاعة  يف  الييزيييارة  بييداأت 
حيث اطلع ال�صيف على اآخر اإ�صدارات املركز، ثم زار معر�ض 

م�صرية العطاء.
والكتب  املخطوطات  حييول  احلييديييث  جييرى  اللقاء  وخييالل 
موؤخرًا  تقرر  املحافظة عليها، حيث  التعاون يف  و�صبل  النادرة 
باملدينة  الوقفية  للمكتبات  العزيز  عبد  امللك  جممع  اإن�صاء 
النادرة  باملقتنيات  العناية  اأهدافه  من  جعل  والييذي  املنورة، 
التي لدى املجمع واملحافظة عليها، وعر�صها متحفيًّا وفق اأعلى 
امل�صتويات واملعايري الدولية، ون�صر املعرفة والوعي باملخطوطات 
واأهمية العناية بها، واإقامة املعار�ض واملوؤمترات والندوات عن 

املكتبات الوقفية وتنظيمها.
داخل  الثقافية  اجلهات  من  عييددًا  زار  قد  ال�صريحي  وكييان 

حفاوة  للمركز  �صكر  الزيارة  ختام  ويف  ذاتييه،  للهدف  الدولة 
ال�صتقبال على اأمل اأن يتجدد اللقاء مرة اأخرى يف تعاون ثقايف 

م�صرتك. 

زيارة أ.د. حسن السريحي
زار املركز يوم الأربعاء 28 فرباير 2018 الأ�شتاذ الدكتور ح�شن عواد مهنا ال�شريحي، من ق�شم علم املعلومات 
بكلي��ة الآداب والعل��وم الإن�شاني��ة يف جامعة امللك عبد العزيز والأمني العام ملجمع املل��ك عبد العزيز للمكتبات 
الوقفي��ة، ورئي���س الحت��اد العرب��ي للمكتب��ات واملعلومات �شابق��ًا. وكان يف لقائ��ه د. حممد كام��ل، املدير العام 

للمركز، ود. اأحمد عبد الرا�شي، رئي�س ق�شم اخلدمات الفنية.

زار املركز يوم الثالثاء 6 فرباير 2018 �صعادة الدكتور خالد 
اأرن، مدير مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإ�صالمية 

 .) ircica – يف اإ�صتانبول )اإر�صيكا
وكان يف ا�صتقباله الدكتور حممد كامل، املدير العام، وال�صيد 
رافقاه يف  وقد  العامة،  العالقات  �صعبة  رئي�ض  الظاهري،  اأنور 
الرقمي،  املعمل  ميين  بيييداأت  املييركييز  اأق�صام  يف  مو�صعة  جولة 
واملكتبات اخلا�صة، ليزور بعدها ق�صم املخطوطات، ويطلع على 
املنهج املتبع يف الفهر�صة، وعلى خزانة الفهار�ض العاملية التي 
ت�صم فهار�ض من اأكرث من 55 دولة حول العامل. ثم زار ال�صيف 
تقع يف  عنوان  اآلف   7 من  اأكييرث  ي�صم  الييذي  الييدوريييات  ق�صم 
ن�صف مليون عدد. وكان ال�صيف قد زار معمل الرتميم، واطلع 
على املراحل التي متر بها الكتب واملخطوطات التي حتتاج اإىل 

العالج.

مدير إرسيكا يزور المركز ويلتقي جمعة الماجد

وبعد هذه اجلولة قام ال�صيد جمعة املاجد بدعوة ال�صيف اإىل 
التعاون  اأوجه  اأعدها على �صرفه، بحث معه فيها  ماأدبة غداء 
الثقايف، وواقع املخطوطات وكيفية حمايتها واإي�صالها للباحثني 

واملهتمني.

د.خالد اأرن يزور ق�صم الدوريات

على ي�صار ال�صورة ال�صريحي يطلع على اإ�صدارات املركز



جمعة الماجد يستقبل مدير عام بيت الزبير 

أصدقاء متحف قصر الَمْنَيل يزرون المركز
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وفود دولية

ق�صم  رئي�صة  املطريي،  �صيخة  الأ�صتاذة  التقى  قد  ال�صيف  وكان 
العالقات  �صعبة  رئي�ض  الظاهري،  اأنور  والأ�صتاذ  الوطنية،  الثقافة 
العامة، الذي رافقه يف جولة لأق�صام املركز بداأت يف معر�ض م�صرية 
العطاء الذي اطلع فيه على ال�صور التي تو�صح تاريخ املركز وزواره 
واطلع  املطالعة،  قاعة  اإىل  توجه  ثم  عقدها،  التي  والتفاقيات 
اخلا�صة  املكتبات  ق�صم  اإىل  بعدها  لينتقل  املركز،  اإ�صدارات  على 
واملعمل الرقمي، في�صاهد عن قرب عمليات احلفظ الرقمي للكتب 

واملخطوطات.
، ُفتحت بوابته  وبيت الزبري موؤ�ص�صة ثقافية بداأت مبتحٍف خا�ضٍّ
ٌل من  وَّ اخل�صبية املزخرفة لرتحب بزواره يف عام 1998 م. وهو مُمَ
�صيه )عائلة الزبري(، ففي عام 2005م اأن�صاأت العائلة هذه  قبل موؤ�صِّ
املوؤ�ص�صة لتكون الذراع الثقايف والجتماعي للموؤ�ص�صة التجارية التي 

بيت  متحف  التجارية  الزبري  بيت  موؤ�ص�صة  فتدير  الأ�صرة.  متلكها 
الزبري وم�صروعات اأخرى متعلقة بالثقافة والفنون وخدمة املجتمع 

والتاريخ والن�صر.

واملخطوطات العلمية والأدبية. ويف ق�صم الثقافة الوطنية اطلع الوفد على 
معر�ض الإمارات يف ذاكرة الزمن، وعلى اأر�صيف الوثائق الربيطانية.

ورحب جمعة املاجد بالوفد اأثناء لقائه بهم، وحتدث معهم عن ر�صالة 
املركز يف خدمة الثقافة واحلفاظ على الرتاث العاملي، وقال: "نحن يف 
اإنقاذ الكتاب من الهالك من خالل مراكز  مركز جمعة املاجد مهمتنا 
من  بكل  ونرحب  العامل،  بلدان  من  العديد  يف  اأن�صاأناها  التي  الرتميم 

يتعاون معنا يف هذا املجال".
�صكرهم  عن  املرافق  والوفد  الثالث  حلمي  عبا�ض  الأمييري  عرب  وقييد 
عليه  واملحافظة  والييرتاث  الثقافة  خدمة  يف  ودوره  باملركز  واإعجابهم 
لالأجيال القادمة، ووجه الدعوة جلمعة املاجد لزيارة متحف ق�صر املنيل 

بالقاهرة.
العهد  ق�صور  اأحييد  هو  املنيل  ق�صر  متحف  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
امللكي يف م�صر ذات الطابع املعماري اخلا�ض. بداأ بناوؤه عام 1901، ويقع 
بجزيرة منيل الرو�صة بالقاهر،ة ويعد حتفة معمارية فريدة، حيث ي�صم 
ُطُرَز فنون اإ�صالمية متنوعة ما بني فاطمي ومملوكي وعثماين واأندل�صي 

وفار�صي و�صامي.
اأر�ض  اختار  الييذي  الثالث  حلمي  عبا�ض  لالأمري  ملكًا  الق�صر  وكييان 
باقي  اأكمل بعدها  ثم  الإقامة،  البداية �صراي  واأن�صاأ يف  بنف�صه،  الق�صر 
ال�صرايا، وو�صع الت�صميمات الهند�صية والزخرفية، واأ�صرف على البناء، 
يتحول  اأن  الأمييري  واأو�صى  عفيفي،  حممد  الأ�صتاذ  بالتنفيذ  قام  فيما 

الق�صر بعد وفاته اإىل متحف.

ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 13 يناير 2018 الدكتور حممد عبد الكرمي ال�شحي، 
مدير عام موؤ�ش�شة بيت الزبري يف م�شقط، والذي يزور املركز من اأجل التباحث حول اإقامة اأيام ثقافية م�شرتكة بالتعاون مع املركز.

املنيل  ق�شر  متحف  اأ�شدقاء  جمعية  رئي�َس   ،2018 مار�س   12 الثنني  يوم  املركز،  رئي�س  املاجد،  جمعة  ا�شتقبل 
بالقاهرة، الأمري عبا�س حلمي الثالث، يرافقه جمموعة من الفنانني واملثقفني.

جمعة املاجد يلتقي ال�صحي

وتهدف الزيارة اإىل توثيق العالقات بني املوؤ�ص�صات الثقافية، بالإ�صافة 
الكتب  نيييوادر  ميين  ي�صمه  ومييا  امليياجييد  جمعة  مييركييز  اإىل  التعرف  اإىل 

واملخطوطات والدوريات القدمية.
بداأت الزيارة يف ق�صم املكتبات اخلا�صة وم�صتودع الدوريات القدمية 
وقاعة املطالعة وخدمات الباحثني، ثم اطلع الوفد على املقتنيات املوجودة 
يف معر�ض م�صرية العطاء، وال�صور التي تو�صح جهود جمعة املاجد يف 
التعاون  حتقيق  اأجل  من  وال�صخ�صيات  الييدول  من  العديد  مع  التوا�صل 
توقف  كما  الأخيييرى.  الثقافية  والأوعييييية  املخطوطات  وتبادل  الثقايف، 
ال�صاهنامه  التي تزين جدران املركز مثل  الوفد عند �صور املخطوطات 

لقاء جمعة املاجد بالوفد
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قام وفد من طلبة جامعة �شانت ماريز)St. Mary’s University( يف الوليات املتحدة الأمريكية ، برئا�شة 
للثقافة والرتاث،  املاجد  ، بزيارة خا�شة ملركز جمعة  مار�س 2018  الأربعاء 14  �شام �شدقي يوم  الربوف�شور 

بهدف التعرف اإىل ما يقدمه املركز من خدمات واأن�شطة، وما يحتويه من ذخائر املقتنيات.

وفد أكاديمي من جامعة سانت ماريز 
يزور المركز

رئي�ض  الظاهري،  اأنييور  الأ�صتاذ  الوفد  ا�صتقبال  يف  وكييان 
يف  بجولة  رافقهم  الييذي  املييركييز،  يف  العامة  العالقات  �صعبة 
اأق�صام املركز، تعرفوا خاللها اإىل دور املركز يف حفظ الرتاث 
جمع  على  يعمل  الذي  املخطوطات  ق�صم  خالل  من  الإن�صاين 
وتوفريها  وفهر�صتها  العامل  مكتبات  من  املخطوطات  �صور 
للباحثني والدار�صني، وق�صم احلفظ واملعاجلة والرتميم الذي 
والتقى  املنطقة،  م�صتوى  على  الرتميم  معامل  اأبييرز  من  يعد 
الوفد الدكتور ب�صام الداغ�صتاين، رئي�ض الق�صم، حيث اأطلعهم 
الكتب واملخطوطات يف  التي متر بها  على اخلطوات واملراحل 
لييالأوراق. كما  الآيل  الرتميم  و�صاهدوا عملية  الرتميم،  عملية 
التي  الكتب  نييوادر  ي�صم  الييذي  اخلا�صة  املكتبات  ق�صم  زاروا 
والعلماء  الأدبيياء  لكبار  اأكرث من 100 مكتبة خا�صة  جمعت يف 
الأوعية  بجمع  املخت�ض  الوطنية  الثقافة   وق�صم  واملثقفني، 
والييدرا�ييصييات  املتحدة  العربية  بييالإمييارات  اخلا�صة  الثقافية 

واملقالت املتعلقة بها.
ال�صتقبال،  ح�صن  للمركز  الوفد  �صكر  الييزيييارة  نهاية  ويف 
نوا  واأ�صادوا بالفوائد الكبرية التي اأفادوها خالل الزيارة، وثمَّ
الربوفي�صور  وقييال  الإنيي�ييصيياين.  اليييرتاث  حفظ  يف  املييركييز  دور 
اأن اأغتنم هذه الفر�صة  اأود  "نيابة عن طالبي ،  �صام �صدقي: 

طالبنا  وم�صاركة  الزيارة  لهذه  امتناننا  عن  واأعرب  لأ�صكركم 
بالطالع على عملية ترميم وحفظ الكتب واملخطوطات، وبعد 
العر�ض الذي قدمتموه اأعرب الطالب يل عن ده�صتهم، حيث 
اإنها املرة الأوىل التي ي�صاهدون فيها عمليات الرتميم وت�صنيع 

الورق".
موؤ�ص�صة  هي  ماريز  �صانت  جامعة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اأنطونيو  �صان  يف  وتقع   ،1852 عييام  تاأ�ص�صت  خا�صة  تعليمية 
وتقدم  طييالييب،   3900 حييواىل  بها  ويييدر�ييض  تك�صا�ض،  بييولييية 
وبرامج  البكالوريو�ض،  برامج  من  وا�صعة  جمموعة  اجلامعة 

درا�صية خا�صة، وبرامج للماج�صتري.

زيارة الطالب للمركز زيارة الطالب ملعمل الرتميم

الوفد يف قاعة املطالعة
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معهد الشارقة للتراث يزور المركز

تهدف الزيارة اإىل التعرف اإىل املركز واأق�صامه واخلدمات التي 
املعهد  بني  التعاون  توثيق  اإىل  بالإ�صافة  الرتاث،  يقدمها يف جمال 

واملركز.
زار الوفد معر�ض م�صرية العطاء، واطلع من خالله على التاريخ 
وحفظه،  بالرتاث  الهتمام  املاجد يف  ال�صيد جمعة  ر جلهود  امل�صوَّ
واطلع على مناذج من املخطوطات التي يعود تاريخ ن�صخها اإىل مئات 

ال�صنني. ثم زار الوفد قاعة املطالعة وق�صم خدمات الباحثني، وق�صم 
املكتبات اخلا�صة، واملعمل الرقمي، وخزانة املخطوطات.

وبعد هذه اجلولة التقى الوفد �صعادة جمعة املاجد، وتباحث معه 
حول معهد ال�صارقة وجهوده يف خدمة الرتاث، حيث يلتقي املركز 
واملعهد يف هذه الأهداف. وقد اأ�صاد جمعة املاجد بجهودهم، ودعا 

لهم بالتوفيق وال�صداد.

زار املركز يوم اخلمي�س 4 يناير 2018م وفد من معهد ال�شارقة، وكان يف ا�شتقبالهم الدكتور حممد كامل، املدير العام 
للمركز، و�شيخة املطريي، رئي�س ق�شم الثقافة الوطنية، واأنور الظاهري، رئي�س �شعبة العالقات العامة.
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الذهبي يطلع على خمطوط بخط ال�صلطان اإبراهيم بن �صاه رخ بن تيمورلنك

رئيس جامعة الغرير يزور المركز

امليياجييد  جمعة  مييركييز  اإىل  الييتييعييرف  اإىل  اليييزييييارة  تييهييدف 
اإىل  تهدف  كما  والباحثني،  للطالب  يقدمها  التي  واخلدمات 

توثيق العالقات بني جامعة الغرير واملركز.
الوفد  اطلع  العطاء، حيث  الزيارة يف معر�ض م�صرية  بداأت 
على ن�صخة من منتخب من �صور القراآن، مكتوب بخط ال�صلطان 
اأ�صلها يف مكتبة  اإبراهيم بن �صاهرخ بن تيمورلنك، واملوجود 
م�صهد باإيران، وزار ق�صم الثقافة الوطنية والتقى رئي�صة الق�صم 
املكتبات  ق�صم  يف  الزيارة  وختمت  املطريي،  �صيخة  الأ�صتاذة 

اخلا�صة.
يف  املبذولة  للجهود  وتقديره  اإعجابه  عن  الذهبي  عرب  وقد 
تلك اجلهود يف خدمة  يبارك يف  اأن  تعاىل  داعيًا اهلل  املركز، 

العربية وتراثها.

الوفد يزور معر�ض م�صرية العطاء

جمعة املاجد يلتقي الوفد

زار املرك��ز ي��وم الثالثاء 9 يناي��ر 2018 الأ�شتاذ الدكت��ور با�شم الذهب��ي، رئي�س جامعة الغري��ر، يرافقه الدكتور 
جني��ب عبد الوهاب، اأ�شت��اذ ال�شريعة والقانون يف اجلامعة، وكان يف ا�شتقبالهما الأ�شتاذ اأنور الظاهري، رئي�س �شعبة 

العالقات العامة.
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جمعة املاجد يتو�صط طالب جامعة الغرير

زيارة الطالب لقاعة املطالعة وخدمات الباحثني

جمعة الماجد يلتقي وفداً من طالب جامعة الغرير

تهدف الزيارة اإىل التعرف اإىل مركز جمعة املاجد ودوره يف ن�صر 
العلم والثقافة، كما تهدف اإىل البحث عن املراجع وامل�صادر التي 

تتعلق بالقانون، وتهم الطالب وتعينهم يف درا�صتهم واأبحاثهم.
بداأ جمعة املاجد كلمته بالرتحيب بالطالب واحلديث عن ن�صاأة 
التي كان لها دور كبري يف  القيادة احلكيمة  املركز وتطوره يف ظل 
دعمه لي�صبح مركزًا ثقافيًّا عامليًّا متميزًا، م�صتذكرًا، ونحن يف عام 
َجْمِع  ت�صهيل  زايد يف  ال�صيخ  تعاىل  باإذن اهلل  له  املغفور  دور  زايد، 
�صور املخطوطات التي كانت نواة لنطالق املركز يف خدمة الثقافة 

والرتاث. كما وجه الطالب نحو الهتمام بالتعليم.
املخطوطات  على  واطلعوا  املييركييز،  اأق�صام  الييطييالب  زار  وقييد 
ثم  الرقمي.  واملعمل  اخلا�صة،  واملكتبات  وامليي�ييصييورات،  توجهوا اإىل قاعة املطالعة وخدمات الباحثني من اأجل البحث عن الأ�صلية 

امل�صادر املتعلقة بالدرا�صات القانونية.
نوا الدور  و�صكر الوفد لل�صيد جمعة املاجد فر�صة اللقاء به، وثمَّ
الكبري واجلهود التي اأدت اإىل توفري الكثري من امل�صادر النادرة يف 

هذا املركز.
األف عنوان  اأكرث من 400  اأن املركز ي�صم  بالذكر  ومن اجلدير 
يف �صتى املو�صوعات، منها اأكرث من 14 األف عنوان متخ�ص�ض يف 

القانون. 

جمعة الماجد يستقبل وفد ندوة الحديث 
ا�صتقبل �صعادة جمعة املاجد رئي�ض مركز جمعة 
يناير   10 الأربييعيياء  يييوم  والييرتاث  للثقافة  املاجد 
-2017( التا�صعة  احلديث  نييدوة  اأع�صاء   2018

اأ.د حمزة املليباري،  2019(، الذي �صم ُكالًّ من 
الأمني العام للندوة، ود. عبد ال�صالم اأبو �صمحة، 
اأ.د. عبد اهلل بن حممد  و  العام،  الأمني  م�صاعد 
ح�صن بن يعقوب دمفو، الأ�صتاذ بق�صم الدرا�صات 
يف  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  بكلية  الإ�صالمية 
د عمر حممد  اأ.  و  املنورة،  باملدينة  جامعة طيبة 
كلية  يف  احلديث  اأ�صتاذ  الفرماوي،  املنعم  عبد 

الرتبية يف جامعة تبوك بال�صعودية، و اأ.د. حممد حممد خروبات، 
عيا�ض  القا�صي  جامعة  يف  الآداب  كلية  يف  العايل  التعليم  اأ�صتاذ 
امل�صارك  احلديث  اأ�صتاذ  الوريكات،  الكرمي  عبد  اأ.د.  و  مبراك�ض، 
مدير  اجلليل،  عبد  الكرمي  عبد  �صالح  د.  و  الأردنية،  اجلامعة  يف 

برنامج الدرا�صات الإ�صالمية يف جامعة جمريا. 
الوفد مع جمعة املاجد الأمور املتعلقة بالندوة، حيث  وقد بحث 
�صتعقد الندوة التا�صعة يف العام القادم 2019 حتت عنوان )ِحَماَيُة 

ٌد �َضْرِعيٌّ َو�َضُروَرٌة ُمتَمِعيٌَّة(. ِة َمْق�ضِ نَِّة النََّبِويَّ اْلَوَطِن ِف ال�ضُّ

وفد ندوة احلديث

التقى �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 3 مار�س 2018، وفدًا من طالب 
وطالبات الدرا�شات العليا من كلية القانون يف جامعة الغرير، برئا�شة عميد الكلية الدكتور جنيب عبد الوهاب.
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مع الشيخ زايد

ضمن جلسة )ذكريات مع الشيخ زايد(
جمعة الماجد يلتقي طالبات جامعة عجمان

التق��ى �شع��ادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يوم الأحد 11 مار�س 2018، وفدًا 
م��ن طالب��ات كلية الإعالم والعل��وم الإن�شانية برئا�شة الأ�شت��اذ الدكتور ن�شر الدين علي عثم��ان. جرى ذلك �شمن 
جل�ش��ة بعن��وان )ذكري��ات مع ال�شيخ زاي��د(، نظمها املركز يف مق��ره بالتعاون مع جامعة عجم��ان، وقد جرى اختيار 

مو�شوع اجلل�شة مبنا�شبة عام زايد لتكون م�شروع تخرج لعدد من طالبات الكلية. 

لهن  �صاكرًا  بالطالبات  بالرتحيب  حديثه  املاجد  جمعة  بداأ 
من  يييوفييره  ممييا  لال�صتفادة  لهن  وداعيييييًا  للمركز،  زيارتهن 
املراجع وامل�صادر املهمة التي بلغت اأكرث من 400 األف عنوان. 
له  املغفور  راأ�صهم  الإمارات وعلى  باهتمام �صيوخ  كما ذّكرهن 
باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بالتعليم داعيًا اإىل موا�صلة التعليم 
ا على �صوؤال اإحدى الطالبات  للو�صول اإىل ال�صهادات العليا. وردًّ
قال:  اهلل،  رحمه  زايد  ال�صيخ  من  املاجد  جمعة  ا�صتفاده  عما 
"ال�صيخ زايد كان مدر�صة، تعلمنا منه كل �صيء، تعلمنا منه اأن 
العطاء يكون لالإن�صانية كلها دون النظر اإىل عرق اأو دين، كما 

فتح ال�صيخ زايد للمركز اأبواب التعاون الثقايف مع العديد من 
الدول من اأولها اململكة املغربية".

و�صمن اجلل�صة اأي�صًا قدم با�صل حممد، رئي�ض �صعبة الإعالم 
الكتب  من  املركز  مقتنيات  حييول  للطالبات  عر�صًا  باملركز، 
وامل�صادر التي حتدثت عن ال�صيخ زايد، والتي زادت عن 400 

عنوان، ن�صرت يف 22 مدينة من 13 دولة حول العامل.
�صكر  �صهادة  بتقدمي  الدين  ن�صر  اأ.د  قام  اللقاء  ختام  ويف 
يف  عجمان  جامعة  مع  املركز  لتعاون  املاجد  جلمعة  وتقدير 
خدمة الطالب والطالبات يف العديد من الأن�صطة والفعاليات.

�صورة تذكارية للطالبات مع جمعة املاجد

الطالبات اأثناء اإعداد امل�صروع جانب من كلمة جمعة املاجد
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إهــداء

�شمن تفاعل املركز مع مبادرات عام زايد، وحتقيقًا لأهداف املركز يف ن�شر الوعي والثقافة قامت وحدة الإهداء والتبادل التابعة 
لق�شم اخلدمات الفنية باملركز باإهداء اأكرث من 4 اآلف كتاب لأكرث من 20 جهة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها. 

عدد الكتبتاريخ الإهداءاجلهة الرقم
0220 يناير، 2018املكتبة الأكادميية الوطنية يف اآ�صتانا، عا�صمة كازخ�صتان1
058 فرباير، 2018�صفارة دولة الإمارات العربية املتحدة يف لهاي بهولندا2
18244 فرباير، 2018مدر�صة املواكب3
18377 فرباير، 2018مدر�صة عالية الدولية اخلا�صة4
20173 فرباير، 2018املجل�ض الأعلى لالأمن الوطني5
20747 فرباير، 2018مدر�صة الحتاد اخلا�صة  ) بفروعها اخلم�صة (6
20205 فرباير، 2018مدر�صة حميد بن عبد العزيز الثانوية يف عجمان7
24128 فرباير، 2018�صفارة دولة الإمارات العربية املتحدة يف بلغراد، عا�صمة �صربيا8
24188 فرباير، 2018جممع بينونة التعليمي9

24229 فرباير، 2018مكتبة القن�صلية العامة الإماراتية يف بر�صلونة 10
25325 فرباير، 2018اجلامعة القا�صمية11
12ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY 0198 مار�ض، 2018جامعة زهيجياجن يف ال�صني
04278 مار�ض، 2018مدر�صة دبي الوطنية 13
13178 مار�ض، 2018املكتب الإقليمي للمنظمة الإ�صالمية للرتبية والثقافة والعلوم، فرع ال�صارقة14
13368 مار�ض، 2018كلية الدار اجلامعية15
1710 مار�ض، 2018حماكم دبي16
20290 مار�ض، 2018دار زايد للثقافة الإ�صالمية بفرعيها ) العني وعجمان (17
2545 مار�ض، 2018وزارة اخلارجية والتعاون الدويل18
2647 مار�ض، 2018مكتبة الغبرياء العامة يف �صلطنة عمان19
29153 مار�ض، 2018جمل�ض روؤية ال�صباب - دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي20

بدايته،  منذ  املركز  �صيا�صة  من  كجزء  الإهييداء  هذا  وياأتي 
اجلهات  من  العديد  وبني  بينه  والإهييداء  التبادل  يجري  حيث 
املركز  اإ�صدارات  بلغت  وقد  وخارجها،  الدولة  داخل  الثقافية 

الثقافة  اآفيياق  جملة  اإىل  بالإ�صافة  اإ�ييصييدارًا،   122 الآن  حتى 
والرتاث التي احتفلت بيوبيلها الف�صي يف �صهر فرباير 2018. 

وقد جاءت الإهداءات ح�صب التاريخ على النحو الآتي:

المركز يهدي أربعة آالف كتاب ألكثر من 20 جهة

ت�صليم الإهداء ملجمع بينونةوزارة اخلارجية تت�صلم الإهداء املر�صل اإىل بلغراد ت�صليم الإهداء اإىل املجل�ض الأعلى لالأمن الوطنيت�صليم الإهداء اإىل مدر�صة عالية بالعني
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نظ��م مرك��ز جمعة املاجد للثقاف��ة والرتاث يوم الأربعاء 24 يناي��ر 2018 ور�شة عمل بعنوان )التفك��ري الإيجابي لأداء 
وظيفي اأف�شل(، قدمتها الأ�شتاذة عبري وكيل، مدرب اأول معتمد يف جمال التنمية الب�شرية، وح�شرها 35 متدربًا ومتدربة 

من عدد من اجلهات احلكومية واخلا�شة واملهتمني.
تيييييياأتييييييي هييييذه 
اليييييور�يييييصييييية مييع 
املو�صم  انييطييالق 
اليييثيييقيييايف الييييذي 
املركز يف  ينظمه 
زايد،  عام  بداية 
يف  ور�صًا  وي�صمل 
وحتقيق  املكتبات 
املييييخييييطييييوطييييات 
وتييييرميييييييييمييييهييييا، 
والأر�يييييييصيييييييفييييييية 
الإلييييكييييرتونييييييييية 

حيث  الييذات.  وتطوير  وتنمية  الإداريييية  الربامج  من  وغريها 
يهدف املركز من خالل هذه الربامج التدريبية اإىل ن�صر الوعي 

والثقافة يف املوا�صيع التي تهم املجتمع.
اأنظار احل�صور  اللحظَة(، لفتة  ب�صعار )ِع�ِض  بة  املَُدرِّ بداأت 
اإىل اأن املا�صي اأ�صبح وراءنا، وامل�صتقبل ُمَغيَّب عنا، وكثري من 
يوم  بعد  يومًا  نف�صه  يكرر  فيبقى  حا�صره،  عي�ض  يهمل  النا�ض 

دون اأن يحقق ما ي�صبو اإليه.
يف  التقليدي  ال�صكل  بتغيري  وكيل  عبري  املدربة  متيزت  وقد 
متدرب  لكل  وجعلت  املفاجاأة،  عن�صر  وا�صتخدام  التدريب، 
تخدم  التي  والأن�صطة  التمارين  خييالل  من  اخلا�ض  عر�صه 

الور�صة.  اأهيييداف 
الأثر  له  كان  مما 
الإيييييييجييييييابييييييي يف 
املتدربني؛  نفو�ض 
حيث عرّب بع�صهم 
عيييييين �يييصيييعيييادتيييه 
قائاًل:  بامل�صاركة 
الييور�ييصيية  "كانت 
ومنحتني  مميزة، 
الييييييكييييييثييييييري مييين 
اأملكها،  التي  الأ�صياء  من  الكثري  يف  اأفكر  وجعلتني  ال�صعادة، 

ولكني مل اأكن اأدركها".
التفكري  ماهية  الور�صة  اإليها  تطرقت  التي  املييحيياور  وميين 
اللحظية،  الأفكار  وتوليد  الإن�صانية،  القيم  واأنييواع  الإيجابي، 
معايري  ورفع  الأفعال،  ردود  على  وال�صيطرة  التحكم  ومعايري 

القيم الذاتية للو�صول اإىل الهدف الأكرب.
العام  املدير  كامل،  حممد  الدكتور  قام  الور�صة  ختام  ويف 
بة على اأدائها وتطوعها يف تقدمي  للمركز، بتقدمي ال�صكر للُمَدرِّ

هذه الور�صة، كما قام بتوزيع ال�صهادات على امل�صاركني.

عبري الوكيل اأثناء الور�صة

تخريج املتدربني تخريج املتدربات

انطالق الموسم الثقافي
مركز جمعة الماجد ينظم ورشة التفكير اإليجابي
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حت��ت رعاي��ة مع��ايل جمع��ة املاجد، رئي�س مرك��ز جمعة املاج��د للثقافة وال��رتاث، ودعمًا ملبادرة ع��ام زايد انطلق��ت باملركز يوم 
الأح��د 25 فرباي��ر 2018 الدورة الرابعة ع�شرة يف علم املكتبات واملعلومات حتت عنوان )الجتاهات احلديثة يف املكتبات ومراكز 
املعلوم��ات: امل�شت��وى املتقدم(، وذلك بح�شور 32 متدربًا ومتدربة، م��ن العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة، منها: وزارة الرتبية 
والتعلي��م، واملجل���س الوطن��ي الحتادي، وهيئ��ة دبي للثقاف��ة والفنون، ومكتبات دب��ي العامة، ومكتب��ات ال�شارق��ة العامة، وهيئة 
ال�شارق��ة للكت��اب، ودائرة ال�شوؤون القانونية حلكومة دبي، وهيئة ال�شارقة للوثائ��ق والأر�شيف، واأكادميية �شرطة دبي، واجلامعة 

القا�شمية، وكلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية، ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، وعدد من املدار�س احلكومية واخلا�شة.

فيها  رحييب  للمركز،  العام  املدير  كامل،  حممد  د.  بكلمة  اليييدورة  بييداأت 
يقدمها.  التي  واخلدمات  وتاريخه  باملركز  تعريفية  نبذة  وقييدم  باملتدربني، 
باملركز  الفنية  اخلدمات  ق�صم  رئي�ض  الرا�صي،  عبد  اأحمد  د.  بداأ  ذلك  بعد 
وامل�صرف العلمي على الدورة بعر�ض حماور الدورة، وعر�ض حمتواها العلمي 
َم خالل اأ�صبوعني هما عمر الدورة، حيث ناق�ض فيها مهارات البحث  الذي ُقدِّ
املقتنيات  وتنمية   ،  3.0 والويب   2.0 الويب  وتطبيقات  الرقمية،  البيئة  يف 
املقروءة  والفهر�صة  الرقمية،  وامل�صتودعات  ومتطلباتها،  والرقمنة  الرقمية، 
و�صف  وقواعد  امل�صدر،  مفتوحة  املتكاملة  الآلية  والنظم   ،MARC21 ا  اآليًّ

."RDA امل�صادر واإتاحتها "وام
مركز  يعد  حيث  املتخ�ص�صني،  ا�صتهدافها  العام  هذا  دورة  يف  واجلديد 
التي تقدم  العربية املتحدة  الإمييارات  اأوائل املراكز يف دولة  جمعة املاجد من 

هذه الدورات املتخ�ص�صة واملجانية يف علم املكتبات واملعلومات.
بداأ  حيث   ،  2018 مار�ض   7 الأربعاء  يوم  املتدربني  تخريج  حفل  اأقيم  وقد 
اأ�ص�ض  قد  املركز  هذا  "اإن  وقييال:  بامل�صاركني  بالرتحيب  كلمته  املاجد  جمعة 
للعطاء، اأ�ص�ض خلدمة العلم والكتاب بكل اأ�صكاله. ولقد اأتيتم اإىل هذه الدورة 
لتعلم الطرق املتقدمة يف فهر�صة الكتب وت�صنيفها، وللتزود باأحدث الو�صائل 
التقنية فيها، ون�صكركم على احلر�ض عليها، واأرجو اأن تنعك�ض بالتطبيِق العملي 

يف موؤ�ص�صاتكم...".
ونيابة عن املتدربات األقت منى امل�صافري، من هيئة دبي للثقافة والفنون، 
كلمة عربت فيها عن ال�صكر والتقدير جلمعة املاجد الذي كان له الدور الكبري 
يف مثل هذه الدورات املتميزة، و�صكرت اأي�صًا مدرب الدورة على جهده واأدائه. 
وقالت:"اإن دورنا كمتدربني ومتدربات -جئنا من مناطق وموؤ�ص�صات متعددة- 
اأن ننقل هذه املعرفة التي تلقيناها يف هذه الدورة اإىل زمالئنا يف العمل، كما 

ينبغي علينا اأن نحول ما تعلمناه اإىل عمل ن�صتفيد منه يف موؤ�ص�صاتنا".
املتدربني،  نيابة عن  كلمة  دبي،  �صرطة  اأكادميية  من  واألقى هاين طوخي، 
حماور  وقال:" مل�َصْت  املكتبات،  دورة  على  والقائمني  املركز  رئي�ض  فيها  �صكر 
الدورة العديد من احتياجات املكتبة يف الع�صر الراهن، والتي متثلت يف كيفية 
نقلة  واإحييداث  باملكتبات،  العمل  تطوير  يف  احلديثة  التقنيات  من  ال�صتفادة 

نوعية يف طبيعة تقدمي اخلدمات للم�صتفيدين ".
ويف اخلتام قام جمعة املاجد بتوزيع ال�صهادات على املتدربني.

املجانية  الييدورات  من  عييددًا  �صنويًّا  ينظم  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
والأر�صفة  والرتميم،  املخطوطات،  وحتقيق  املكتبات،  دورة  مثل  املتخ�ص�صة 
الإلكرتونية؛ وذلك حتقيقا لر�صالة املركز التي ت�صعى اإىل ن�صر الثقافة والرتاث 

خدمة للمجتمع.

تخريج التدربني

جمعة املاجد يلقي كلمتهجانب من الدورة

تخريج التدربات

دورة المكتبات الرابعة عشرة 
جمعة الماجد يرعى تخريج 32 متدربًا  

ورش عمل ودورات
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أنشطة منوعة

اغتن��م �شع��ادة جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاج��د للثقافة والرتاث فر�شة وجوده يف اإ�شباني��ا، فقام بزيارة جامعة 
بر�شلون��ة برفق��ة �شع��ادة �ش��امل را�ش��د العوي���س، القن�شل الع��ام لدول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة يف بر�شلون��ة، وكان يف 
ا�شتقبالهما �شعادة جوان اإليا�س، رئي�س جامعة بر�شلونة، و�شعادة دومينيك اي�شربيو، نائب الرئي�س ل�شوؤون البحث العلمي.

وخييييالل الييلييقيياء جيييرى بييحييث اأوجيييييه الييتييعيياون الييثييقييايف 
واطلع  اجلامعة،  مكتبة  املاجد  جمعة  زار  وقد  والأكادميي، 
على الكتب العربية فيها، كما اطلع على بع�ض مقتنياتها من 

املخطوطات.
املتحدة �صور  العربية  الإمارات  ن�صرت قن�صلية دولة  وقد 

تلك الزيارة من خالل تغريدة لها على تويرت.

القن�صل العام وجمعة املاجد خالل الزيارة جمعة املاجد يت�صفح خمطوطًا

من تويتر ...
جمعة الماجد يزور جامعة برشلونة

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 17 يناير 2018 حملة للتربع بالدم بالتعاون مع مركز خدمات نقل 
الدم والأبحاث بال�شارقة، وبرعاية من عوايف لل�شناعات الغذائية التابعة ملجموعة املاجد. ومب�شاركة 49 متربعًا ومتربعة.

 تاأتي هذه احلملة بداية لنطالق فعاليات واأن�صطة مركز جمعة 
الذي  والنهج  بالقيم  التذكري  اإىل  وتهدف  زايييد،  عييام  يف  املاجد 
بال  للجميع  اخلييري  تقدمي  علَّمنا  حيث  زايييد،  ال�صيخ  من  تعلمناه 

مقابل، وبذل العطاء بال حدود، والتربع بالدم عطاء بال مقابل.
الدم  نقل  خدمات  مركز  من  جرك�ض  رمي  الدكتورة  قالت  وقد 
تنظيم هذه  تعاونه يف  املاجد على  "ن�صكر مركز جمعة  والأبحاث: 
احلملة، وم�صاركة هذا العدد الكبري، وهذه لي�صت املرة الأوىل التي 

اق لعمل اخلري". بَّ نتعاون فيها مع املركز ال�صَّ
بالدم  الييتييربع  حمالت  ينظم  املييركييز  اأن  بالذكر  اجلييدييير  وميين 
مبنا�صبة  ال�صحة  وزارة  كرمته  وقد  التوايل،  على  العا�صرة  لل�صنة 
توفري  يف  احلمالت  هذه  ت�صهم  حيث  بالدم.  للتربع  العاملي  اليوم 

املحتاجني، وخا�صة  املر�صى  اأجل م�صاعدة  للم�صت�صفيات من  الدم 
احلالت الطارئة، واأمرا�ض الثال�صيميا. 

حملة التربع بالدم

انطالقًا لفعاليات عام زايد
مركز جمعة الماجد ينظم حملة للتبرع بالدم 



زيارات

 اأمل �صامل را�صد، خمرجة اأفالم وثائقية 
2018-1-16

بدر الزوير، باحث متخ�ص�ض يف تاريخ التعليم 
بالكويت 2018-1-23

 الإعالمي مفيد النوي�صري 
2018-1-23

 �صعيد ال�صوايف، من وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية 
يف �صلطنة عمان 2018-1-25

الأ�صتاذ وليد �صالح، من جامعة نيويورك اأبوظبي 
2018-1-24

 د.ج�صنت �صترينز، من جامعة نيويورك اأبوظبي 
2018-1-24

 وفد طالبي من جامعة م�صقط 
2018-1-10

 وفد ثقايف من الهند برئا�صة الأ�صتاذ 
عدنان م�صطفى ح�صني 2018-1-16
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 وفد من املعهد الإ�صالمي بكومنني يف ال�صني 
برئا�صة عبد اهلل اإبراهيم 2018-2-13

 مالي�صا جرنلند، من جريدة ذا نا�صيونال، وم�صور اجلريدة 
2018-2-20

زيارات

 با�صل بدران ،مدر�ض يف كلية التقنية العليا 
2018-1-28

 د.�صفوان حو�صك، مهتم بالرتاث 
2018-1-27

 �صلطان العميمي، مدير اأكادميية ال�صعر يف اأبوظبي 
2018-1-28

 وفد اأكادميي من اجلامعات العراقية 
2018-2-1

 د.اإبراهيم املطوع، من جامعة الق�صيم 
2018-2-7

 طالبات املدار�ض الأهلية اخلريية بعجمان 
2018-2-5
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زيارات

 اأحمد خلف، مدير ق�صم امل�صاريع يف احتاد املوؤ�ص�صات الإ�صالمية 
يف الربازيل 2018-3-4

وفد من مكتبات دبي برئا�صة ح�صة اأحمد بن م�صعود 
2018-3-7

 وفد من طالبات جامعة زايد 
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جوانب من الثقافة الوطنية 

 في دولـة اإلمـارات قبـل قيــام 
دولـة االتحــاد

تاأليف: طالب غلوم طالب.

النا�شر: اأطل�س للن�شر والإنتاج الإعالمي – اجليزة – م�شر.

الطبعة الأوىل  2018م.

عدد ال�شفحات: 68.

هذا الكتاب- كما يقول املوؤلف يف مقدمته- درا�صة ومراآة تاريخية 
ت�صرد لنا بع�ض املعلومات عن حقبة اأدبية �صعرية تراثية ملرحلة ما قبل 
الثقافة،  مفهوم  بذكر  املوؤلف  فيه  بداأ  وقد  الإمييارات.  دولة  يف  النفط 
ثم بني م�صطلح الثقافة الوطنية كمفهوم حمدد، وركز بعد ذلك على 
القوي، ثم مثل لفنون هذا  البحرية لرتابطهما  والبيئة  ال�صعبي  الأدب 
الأدب بادئًا بال�صعر ال�صعبي الذي كان له دور كبري يف توثيق حياة البحر 
والغو�ض، واإبراز املعاناة التي كان يعانيها اأهل الإمارات. وذكر مناذج 
ظاهر،  بن  واملاجدي  املهريي،  يدعوه  بن  اهلل  عبد  مثل  ال�صعراء  من 

وعبد العزيز بن دخني، كما ذكر مناذج 
من �صيوخ الإمارات ال�صعراء مثل ال�صيخ 
بطي بن �صهيل اآل مكتوم، حاكم دبي من 

�صنة 1906 اإىل �صنة 1912م. 
املييوال  اإىل  املييوؤلييف  تطرق  ذلييك  وبعد 
وثيقًا  ارتييبيياطييًا  ارتييبييط  اليييذي  ال�صعبي 
ام( الذي  هَّ بالغو�ض من خالل مهنة )النَّ
له  ملييا  الييغييو�ييض؛  رحييليية  يف  اأ�صا�صيًّا  يعد 
القوة  تعطي  حما�صية  غنائية  طاقة  من 

وذكر  ال�صعبي  املثل  عن  اأي�صًا  املوؤلف  وحتدث  ال�صفينة.  على  للعاملني 
جالبوته".  النوخذه  عند  ما  "اأعز  مثل:  البحرية  بالبيئة  تتعلق  مناذج 
الأبناء عن  يتناقلها  التي  ال�صعبية  الأ�صطورية  اإىل احلكايات  انتقل  ثم 

الأجداد.
املعا�صرة،  الوطنية  ال�صعرية  الثقافة  مبو�صوع  الكتاب  املوؤلف  وختم 
وذكر عددًا من �صعراء النه�صة الأوىل يف الإمارات، وذكر املراحل التي 

مرت بها الثقافة ال�صعرية.
والكتاب �صغري احلجم، ولكنه – على �صغر حجمه- يلخ�ض جانبًا 

ا ل بد من الطالع عليه من احلياة الثقافية يف دولة الإمارات. مهمًّ

أدوات الكتابة وضوابطها عند العرب
تاأليف: اإياد خالد الطباع.

النا�شر: دار طيبة للطباعة والن�شر والتوزيع – دم�شق.
الطبعة الأوىل 2018م.

عدد ال�شفحات: 215.
هذا  �صدر  وامل�صلمني  الييعييرب  عند  الكتاب  �صناعة  �صل�صلة  �صمن 
الكتاب  ويهدف  املاجد،  جمعة  مركز  اإىل  موؤلفه  اأهييداه  الييذي  الكتاب 
جمال  يف  العلماء  بجهود  التعريف  "اإىل  متهيده:  يف  �صاحبه  يقول  كما 
اأكرث من ع�صرة قرون، وذلك من  امتّدت  الكتابة لفرتة  لأدوات  التاأريخ 
الكتابات الأوىل يف اجلاهلية حتى نهاية الع�صر اململوكي )القرن العا�صر 
مبنهجهم  التعريف  عن  ف�صاًل  امليييييالدي(؛  ع�صر  ال�صاد�ض  الهجري/ 
وتوثيقها".  الن�صو�ض  باإحكام  والعناية  وحتريرها،  الكتابة  �صبط  يف 

والكتاب يف بابني :
ف�صول:  ثالثة  وفيه  التاريخ،  الكتابة يف  اأدوات  الأول  جاء يف  الباب 
يف  الكتابة  اأدوات  يف  والثاين  اجلاهلية،  يف  والتدوين  الكتابة  يف  الأول 
اأدوات الكتابة يف املخطوطات العربية حتى  الع�صر النبوي، والثالث يف 

نهاية الع�صر اململوكي.
الكتابة  اأدوات  يف  الييثيياين  والييبيياب 
و�صوابطها يف الأدب واللغة، وفيه ثالثة 
الكتابة  اأدوات  يف  الأول  اأي�صًا:  ف�صول 
والييثيياين  الأدب،  كييتييب  يف  و�ييصييوابييطييهييا 
الفروق  يف  والثالث  الكتابة،  معجم  يف 

اللغوية املتعلقة بالكتابة.
نبذة من الكتاب:

القطن  من  الكاغد  اتخاذ  يف  "باب 
يف اأواخييييير اأيييييام اليي�ييصييحييابيية بييجييزيييرة 

�صنعة  �صيوع  �ييض337:  املرجاين  لل�صهاب  الأ�صالف  وفيات  يف  العرب: 
اخرتع  والقنب.  والقطن  الإْبَرْي�َصِم  من  واتخاذها  وتوفريها،  الكاغد 
ثمانني يف  القطن، يف حدود  من  الكاغد  اتخاذ  املكي  عمرو  بن  يو�صف 
الهجرة باحلجاز، ومو�صى بن ن�صري اتخذه من الكتان والقنب يف بالد 
املغرب، وباجلملة واإن كان ابتداء هذه ال�صناعة يف اأهل ال�صني، ولكن 
اإىل غاية كمالها، ون�صروها يف  باإ�صالحها، وبلغوها  الإ�صالميني اهتموا 

الأقطار ...".

جديد المكتبة

22



مدرسة مازونة الفقهية:
دراسات في السير 

والتراجم واألعالم والزعامات

تاأليف جماعي، اإ�شراف الدكتور عبد القادر بغداد باي.
النا�شر: دار احلامد للن�شر والتوزيع – عّمان.

الطبعة الأوىل 2018م.
عدد ال�شفحات: 404.

والتف�صري  الدينية  العلوم  يف  متخ�ص�صة  فقهية  مدر�صة  هي  مازونة  مدر�صة 
واحلديث وغريها، وقد تاأ�ص�صت على يد ال�صيخ حممد بن �صارف �صنة 1029هي يف 
مدينة مازونة التابعة لولية غليزان يف اجلزائر، وتخرج فيها العديد من العلماء 

وطالب العلم.
 ،)LESPA( رب الدرا�صات الجتماعية والنف�صية والأنرثوبولوجية وقد قام خَمْ
من  عدد  بجمع  باجلزائر،  غليزان،  يف  اجلامعي،  زبانة(  )اأحمد  ملركز  التابع 
الدرا�صات التي طرحت �صمن الفعاليات العلمية التي داأب املركز على تنظيمها، 
والتي تلقي ال�صوء على هذه املدر�صة العريقة، وكانت هذه الدرا�صات على النحو 

الآتي:
ديباجة  خمت�صر  كتاب  خييالل  من  مازونة  و�صلحاء  علماء  تراجم  من  نتف   .1

الفتخار يف مناقب اأولياء اهلل الأخيار، ملو�صى بن عي�صى املازوين.
حتفظ  وعيييييادات  عتيقة  )مييدر�ييصيية  فرن�صية  نيي�ييصييو�ييض  خيييالل  ميين  ميييازونييية   .2

اخل�صو�صية(.
الزعامات الأهلية مبازونة �صنة 1852م من خالل الأر�صيف الفرن�صي.  .3

الوظائف الدينية بحا�صرة مازونة من خالل الوثائق العثمانية.  .4
ن�صاط النَُّخب العلمية بحا�صرة مازونة.  .5

الثقايف  ودورهييييا  مبييازونيية  العلمية  الأ�ييصيير   .6
باجلزائر خالل العهد العثماين.

يف  وعلمائها  الفقهية  مييازونيية  مدر�صة  اأثيير   .7
الإ�صالحي  ال�صنو�صي  علي  بن  حممد  فكر 

وانت�صاره يف املغرب وامل�صرق.
مدر�صة مازونة النوازلية من خالل قا�صيها   .8
اأبي زكرياء يحيى بن مو�صى وَمْعلمته "الدرر 

املكنونة".
مازونة من خالل كتب الرحالة واجلغرافيني   .9

خالل الفرتة الو�صيطة.
عائلة  خيييالل  ميين  الأنيي�ييصيياب  يف  مييقيياربيية   .10

املازوين املغيلي.
11. بيت ابن ال�صارف يف مازونة: درا�صة يف املكانة والأدوار.

12. حا�صرة مازونة العلمية واأثرها يف خدمة املذهب املالكي يف اجلزائر والغرب 
الإ�صالمي.

13. مدر�صة مازونة الفقهية.
روؤييية  امليييازوين:  املحلي  املجتمع  يف  اجلمعي  وال�صمري  اجلمعوية  احلييركيية   .14

اإنرثوبوجلية.
15. تاريخ ون�صاط مدينة مازونة التجاري يف الع�صور الو�صطى.

16. معامل واأعالم مدينة مازونة التاريخية.
17. مدر�صة مازونة العلمية مرجعية اجلزائريني ومرتكز الزيتونة والقرويني.

الثالث  القرن  من  الو�صيط  الع�صر  يف  مازونة  ملدينة  القت�صادية  احلياة   .18
الهجري اإىل القرن 9 هي / 15 م.

19. مدر�صة مازونة منوذجًا لالتباع املحمود والتباع امل�صروع.
20. التعليم والعلماء مبدر�صة مازونة يف العهد العثماين.

21. مدر�صة مازونة الفقهية: �صرح تاريخي واإ�صعاع علمي.

جديد المكتبة

صورة الصحفي في السينما: 
مشاهد صحفية في األفالم العربية

خالل الفترة )من 1952م إلى 2009م(
تاأليف: �شارة عبد العزيز كامل.

النا�شر: العربي للن�شر والتوزيع – القاهرة.
الطبعة الأوىل 2018م.

عدد ال�شفحات: 247.
تقول املوؤلفة يف مقدمة الكتاب:" ي�صعى هذا الكتاب اإىل ر�صد وحتليل وتف�صري 
الفرتة  خالل  امل�صرية  ال�صينمائية  الروائية  الأفالم  يف  املقدمة  ال�صحفي  �صورة 
ال�صيا�صية  الفرتات  عن  احلديث  اإىل  الكتاب  ويتطرق  2009م.  حتى  1952م  من 
املختلفة التي مرت بها م�صر ... واأهم التطورات ال�صحفية يف تلك الفرتات ... 
دورًا  ال�صحفي  �صخ�صية  فيها  لعبت  التي  الأفالم  لأهم  حتليليًّا  عر�صًا  ويت�صمن 

حموريًّا يف اأحداث العمل".
جاء الكتاب يف اأربعة ف�صول:

الف�ضل الأول: ال�ضحافة ونا�ضها، وفيه تعريف بال�صحفي ووظائفه، والعوامل 
املوؤثرة على القائم بالت�صال، وهموم وق�صايا ال�صحافة خالل فرتة الدرا�صة، ثم 

ال�صينما واأهميتها وتاريخها.
الف�ضل الثاين يت�صمن احلديث عن ثالث 
�صور : ال�صورة الأوىل هي ال�صورة الإعالمية 
والييعييوامييل امليييوؤثيييرة يف بيينييائييهييا ووظييائييفييهييا. 
الذهنية  اليي�ييصييورة  هييي  الييثييانييييية  واليي�ييصييورة 
وال�صورة  الإعييالمييييية،  بال�صورة  وعالقتها 

الثالثة هي ال�صورة النمطية ووظائفها.
الواقع  بيين  ال�ضحافة  الثالث:  الف�ضل 
التحليلية  الدرا�صة  نتائج  وفيه  وال�ضينما، 
الدرا�صة  ونتائج  الييدرا�ييصيية،  عينة  لييالأفييالم 

امليدانية للخرباء.
الف�ضل الرابع: درا�ضة ا�ضتطالعية، وفيه مالمح �صورة ال�صحفي وال�صحافة 
و�صور  النتائج،  تلك  ومناق�صة  ونتائجها،  ال�صتطالعية  والدرا�صة  ال�صينما،  يف 
العمل  لتفا�صيل  الأفييالم  وتقدمي  العمل،  يف  حوله  باملحيطني  ال�صحفي  عالقات 

ال�صحفي. 
وقد �صملت الدرا�صة 54 فيلمًا، كان اأولها فيلم )النمر( �صنة 1952م، واآخرها 

فيلم )عمارة يعقوبيان( �صنة 2007م.
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مكتبة سعادة السفير 

منوچهر مرزبان

24

مكتبات خاصة

ولييييييييد مييينيييوچيييهييير 
مرزبان �صنة 1911م 
يف طييهييران، ودر�يييض 
الجتماعية  الييعييلييوم 
فرايبورغ  جامعة  يف 
وكذلك  �صوي�صرا،  يف 
لييييوزان،  جييامييعيية  يف 
اخلدمة  اإىل  وان�صم 
اخليييييييارجييييييييييييييية يف 

احلييكييوميية الإيييرانييييية 
عام 1936م، فكان القن�صل العام يف مدينة نيويورك، وبو�صفه 
اأمينًا لل�صفارة يف روما كان ي�صغل من�صب مدير تنفيذي، وعمل 
و�صغل  و�صتوكهومل.  وبغداد  وبانكوك  طوكيو  يف  لبالده  �صفريًا 
من�صب كبري املوظفني ال�صيا�صيني يف وزارة اخلارجية الإيرانية. 

ميين اخلييدميية  عييامييًا  بييعييد 38  عيييام 1976م  تييقيياعييد يف  ثييم 
الدبلوما�صية، ثم انتقل اإىل لندن، وبعدها اإىل الوليات املتحدة. 

وتويف �صنة 2004م.

تعريف باملكتبة: 
�صنة  امليياجييد  جمعة  مييركييز  اإىل  مييرزبييان  مكتبة  اأُهييديييت 
ا�صتملت على  العناوين فيها 978 عنوانًا  وبلغ عدد  2016م، 
بلغت  واجلغرافيا، حيث  التاريخ  عليها  وغلب  ن�صخة.   1597
ن�صبتهما من املكتبة 47٪، ثم العلوم الجتماعية بن�صبة ٪17، 
اللغات  واأمييا  املو�صوعات.  باقي  ثم   ،٪16 بن�صبة  الأدب  ثم 
اللغة  تليها  الإجنليزية،  باللغة  املكتبة  ن�صف  من  اأكرث  فاإن 
والأملانية،  بالفرن�صية،  الكتب  من  القليل  وفيها  الفار�صية، 
بع�ض  اإليها  اأ�صيف  وقد  والرو�صية.  والإيطالية،  والعربية، 

الكتب بعد وفاة �صاحبها.

كتاب ترجمهاي فار�ضي كتاب الأعمال ال�صعرية لفيلي�صيا هامينز

منوچهر مرزبان



من اليمن لوحة ملدينة فلورن�ضا الإيطالية من كتاب The book of Italian travel واإىل الي�ضار �ضورة حديثة للمدينة
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مكتبات خاصة

من نوادر املكتبة: 
فيلي�صيا  الإجنليزية  لل�صاعرة  ال�صعرية  الأعييمييال  كتاب   .1
 ،)The poetical works of Mrs. F. Hemans( :هامينز

مطبوع يف اإدنربة ، اأ�صكتلندا، �صنة 1845م. 
ملختارات  فار�صية  ترجمات  وهييو  العامل،  تاريخ  يف  كتاب   .2
منتخبات  از  فييار�ييصييي  )تييرجييمييهيياي  بييعيينييوان  اإجنييليييييزييية، 

انگلشيه(، مطبوع يف كلكتا، بالهند، �صنة 1890م.
الإجنليزيية،  باللغة  والقد�ض،  فل�صطني  تاريخ  يف  كتاب   .3
�صنة  ليينييدن،  يف  مطبييوع   ،)The holy land( بييعيينييوان 

1902م.
كتاب يف اجلغرافيا والرحالت، باللغة الإجنليزية، بعنوان   .4
)The book of Italian travel 1580-1900(، مطبوع يف 

لندن، �صنة 1903م.
كتاب يف قواعد اللغة الفار�صية، باللغة الإجنليزية، بعنوان   .5
)A grammar of the Persian language(، مطبوع يف 

اأك�صفورد، �صنة 1911م.
كتاب يف اجلغرافيا والرحالت، باللغة الإجنليزية، بعنوان   .6

)Peeps into Persia(، مطبوع يف لندن، �صنة 1913م. 
بعنوان  الإجنليزية،  باللغة  فار�ض،  بييالد  تاريخ  يف  كتاب   .7
)Recent happenings in Persia( املطبوع يف اإدنربة، 

اأ�صكتلندا، �صنة 1922م.
كتاب يف اجلغرافيا والرحالت، باللغة الإجنليزية، بعنوان   .8
 Scott's last expedition : the personal journals(
 of Captain R. F. Scott ... on his journey to the

.)South pole

كتاب يف اجلغرافيا والرحالت، باللغة الإجنليزية، بعنوان   .9
A Persian journey : being an Etcher 's impres�(
sions of the Middle East، with forty-eight draw�

ings(، مطبوع يف لندن، �صنة 1931م.

10. كتاب يف اجلغرافيا والرحالت، باللغة الإجنليزية، بعنوان 
يف  مطبوع   ،)The Nile : the life-story of a river(

نيويورك، �صنة 1937م.
بعنوان  الإجنييليييييزييية،  باللغة  الأوربييييي،  الييتيياريييخ  يف  11. كتاب 
)Seven pillars of wisdom : a triumph(، مطبوع يف 

لندن، �صنة 1939م.
ا�صتاد  )ديوان  بعنوان  الفار�صية،  باللغة  الفار�صية  الآداب  يف  كتاب   .12

منوچهري دامغاين(، مطبوع يف طهران، �صنة ]1947م[.
�صيد  )ديييوان  بعنوان  الفار�صية،  باللغة  الفار�صية  الآداب  يف  كتاب   .13
ح�صن غزنوي ملقب به اأ�صرف(، مطبوع يف طهران، �صنة ]1949م[.

ويف املكتبة عدد من الكتب املهداة التي حتمل توقيع موؤلِّفيها.  

لوحة ملدينة القد�ض من كتاب The holy land الأر�ض املقد�صة
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بني عن تراٍث ما زال ع�شاقه  مبنا�شبة اليوبيل الف�شي ملجلة اآفاق الثقافة والرتاث، وتقديرًا لكل الذين �شطروا فيها اآثارهم، منقِّ
ِمل يف هذه القائمة املخطوطاِت التي جرى حتقيقها يف جملة اآفاق الثقافة والرتاث، وبع�َس  نا اأن جُنْ يزيدون يومًا بعد يوم، ي�شرُّ
ا، راجني اأن يكون يف ذلك نفع للباحثني وطالب  املقالت التي جمَعْت ما تناثر من الأ�شعار اأو الن�شو�س والآثار، مما يعد حتقيقًا علميًّ
حتقيق  اأ�شبح  وقد  واملو�شوع.  واملحقق  واملوؤلف  عنوانه  ذكر  مع  املقال،  فيه  ورد  الذي  العدد  رقم  اإىل  بالإحالة  واكتفينا  العلم. 
املخطوطات ال�شغرية عادة ح�شنة ل يكاد يخلو منها عدد من اأعداد جملة اآفاق الثقافة والرتاث. وميكن الو�شول اإىل هذه الأعداد 

www.almajidcenter.org : من خالل املوقع الإلكرتوين ملركز جمعة املاجد
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محاسن البادية )وثيقة تاريخية لألمير عبد 1
القادر الجزائري(

األمير عبد القادر الجزائري، ت 
1الشعر العربيمحمد مطيع الحافظ1300هـ

بدر الدين محمد بن يحيى توالي المنح في أسماء ثمار النخل ورتبة البلح 2
6اللغة العربيةمحمد مطيع الحافظالقرافي، ت939هـ

7األدب العربِينزار أباظةمحمد بن الفضلالّظرف والتّظرف3

فضل العلم الشريف وأهله وما ورد فيه من اآليات 4
العظيمة واألخبار الكريمة واآلثار الجسيمة

محمد بن أبي بكر بن علي بن 
13التربية والتعليمعبد القادر أحمد عبد القادرظهيرة، ت986هـ

الكالم على تفصيل إعراب قول سيبويه في 5
16اللغة العربية حاتم صالح الضامنأبو جعفر النحاس، ت338هـأول الكتاب )هذا باب علم ما الكلم من العربية(

محمد بن عبد الرحمن المغربي تقييد على سورة الفاتحة البن زكري6
القرآن الكريم عبد اهلل محمد النقراطالفاسي ت4411هـ

وعلومه
-29
30

تحفة أهل الحديث في إيصال إجازة القديم 7
بالحديث 

 ابن العمادية أبو علي منصور 
بن سليم الهمداني اإلسكندراني 

الشافعي، ت673هـ 
الحديث الشريف  عامر حسن صبري

31وعلومه

33اللغة العربيةعبد القادر أحمد عبد القادرأحمد المأمون البلغيثي، ت1348هـاستدراك الفلتة على من قطع بقطع همزة البتة 8

عبد الرحمن بن أبي بكر القول الُمْجَمل في الرد على المهمل9
34اللغة العربيةأحالم خليل محمدالسيوطي الشافعي، ت911هـ

 محمد بن بير علي البركوي الدر اليتيم في التجويد10
القرآن الكريم محمد عبد القادر خلف)البركلي(، ت981هـ

34وعلومه

أبو القاسم سليمان بن أحمد الزيادات في كتاب )الجود والسخاء( 11
الحديث الشريف  عامر حسن صبريالطبراني، ت360هـ

35وعلومه

 حسين بن محمد البالي الغزي، إعراب ال سيما وفوائد أخرى12
36اللغة العربية صبيح التميميت1271هـ

أمين الدولة أبو الحسن هبة اهلل بن الرسالة األمينية في الفصد13
عبد القادر أحمد عبد القادرصاعد بن إبراهيم، ت560هـ

علم العقاقير 
)الصيدلة( وعلم 
المداواة )العالج(

37

اِن في فضائل أهل األندلس: إضاءة وتحقيق14 رسالة من أبي عمرو بن الهوزني َنصَّ
التاريخ العربي محمود خياريإلى أبي بكر بن صقالب وجوابها

38اإلسالمي

الراغب األصفهاني، المتوفى رسالة في مراتب العلوم واألعمال الدنيوية15
38التربية والتعليمعمر عبد الرحمن الساريسيأوائل القرن الخامس الهجري

شفاء الغلة في تحقيق مسألة )أي( المجعولة 16
وصلة 

أحمد بن محمد مكي الحموي، 
39اللغة العربية حازم سعيد يونس البياتيت1098هـ

 المخطوطات المحققة في مجلة آفاق الثقافة والتراث 
من العدد األول إلى العدد المائة
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إدريس بن علي بن الغالي تأنيس المسجونين وتنفيس المحزونين 17
41األدب العربِيعبد القادر أحمد عبد القادرالسناني، ت1319هـ

إعراب ]كلمة[ )الرب( من )اللهم رب هذه 18
42اللغة العربية أحالم خليل محمد صنعة اهلل محمد، ت1280هـالدعوة التامة(

أبو بكر عبد اهلل بن علي الشيباني الفرق بين الضاد والظاء 19
42اللغة العربية حاتم صالح الضامنالموصلي، ت797 هـ

الجوهر المضيء على عمدة المفيد في علم 20
تجويد الحروف الهجائية

إبراهيم بن محمد بن عبد الخالق 
43اللغة العربيةمحمد عادل شوكالمزجاجي، ت1304هـ 

َفر والخالص21 محمد بن سليمان الكافيجي كتاب الظَّ
44التفسير عبد الواحد جهدانيالحنفي، ت879 هـ

22
جزء فيه أجوبة مشايخ اإلسالم رحمهم اهلل : 
ابن حجر، والقاياتي، من الشافعية، والعيني، 
وابن الديري، من الحنفية، والعز الحنبلي، من 

الحنابلة، عن مسألة التاريخ 

 جمع الحافظ شمس الدين 
46الفقه اإلسالميبدر العمراني السخاوي، ت 902هـ

تقييد األمثلة المستحضرة لبعض مسوغات 23
االبتداء بالنكرة

علي بن أحمد الرسموكي، ت 
47اللغة العربية أحالم خليل محمد1049هـ

48الحديث الشريف وعلومهعبد القادر أحمد عبد القادر السيوطي، ت911هـإفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه24

 أحمد بن الحسن البناني، الحكم على النجوم25
49علم الفلكإلياس بلكات1194هـ

 عبد السالم بن أحمد بن غانم تلخيص العبارة في نحو أهل اإلشارة26
49التصوف اإلسالمي خالد زهري المقدسي، ت678هـ

أبو زكريا يحيى بن محمد حكم بيع الوقف واستبداله والمناقلة به وتأجيره27
الحطاب، ت995هـ

عبد السالم محمد الشريف 
50الفقه اإلسالميالعالم 

كتاب تحسين الطرق والوجوه في قوله صلى اهلل 28
الحديث الشريف يونس قدوري عويد الكبيسي مرعي الكرمي، ت1033هـعليه وسلم: "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه"

51وعلومه

علم الوثائق والتوثيق في تراثنا اإلسالمي مع 29
تحقيق )رسالة التنبيه الفائق على خلل الوثائق(

محمود بن محمد الحمزاوي، 
علم المكتبات  علي زوينت1305هـ

53والمعلومات

علي بن عبد اهلل الحسيني المقاالت المسفرة عن دالئل المغفرة30
54المواعظابن يطو عبد الرحمنالسمهودي الشافعي، ت911هـ

56الشعر العربي يوسف بكارعمر الخيام، ت515 هـعمر الخّيام: شعره العربي، جمع وتحقيق ودراسة31

برنامج شيوخ علي بن محمد بن رزين التجيبي 32
56األثبات واإلجازاتسمير قدوريمحمد بن رزين، ت692هـاألندلسي )625� 692هـ/ 1227� 1292م(

رحلة ابن َرِشيد البغدادي إلى الحرمين 33
)661هـ- 1263م( 

ابن رشيد البغدادي، ت692هـ، 
57الجغرافيا والرحالت عبد الهادي التازي أو 693هـ

34
أبو عبد اهلل محمد بن علي ... ابن عسكر 

الغساني المالقي )ت 636هـ( "حياته وآثاره" 
دراسة وجمع وتحقيق

58التراجم الموضوعية محمد عويد السايرابن عسكر، ت636هـ

من كتاب )األنواء( ألبي حنيفة الدِّينَوري )ت 35
مي أبو حنيفة الدينوري ت282هـ282هـ(: دراسة تحقيقية 58علم الفلك عبد القادر سالَّ

أبو عبد اهلل محمد بن علي الحكيم مسألة في شأن النية 36
59الفقه اإلسالمي خالد زهري الترمذي، ت255هـ

القرآن الكريم  منال صالح الدين عزيز الخطيب الشربيني، ت977هـمقدمة في الكالم على البسملة والحمدلة37
60وعلومه
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62الفقه اإلسالمي محماد رفيعابن البناء المراكشي، ت721هـرسالة في الجدل بمقتضى قواعد األصول 38

39
شعر أبي جعفر الرعيني الغرناطي 

)ت779هـ( مع طائفة من نصوصه النثرية: 
جمع وتحقيق ودراسة 

أبو جعفر الرعيني الغرناطي، 
ت779هـ

 فراس عبد الرحمن أحمد 
64الشعر العربيالنجار

الفيروزآبادي، صاحب القاموس شرح مثلثة قطرب 40
65اللغة العربية حنا بن جميل حدادالمحيط، ت817هـ

41
إمارة آل زجاج في جزيرة أوال وصراعها 

مع اإلمارة القرمطية الثانية، مع تحقيق خطاب 
أرسله مؤسسها إلى ديوان الخليفة العباسي

66التاريخ محمد محمود خليلأبو البهلول العوام

42
كتاب القوافي وعللها ألبي عثمان المازني 

)ت248هـ(، كتبه بخطه أبو العباس محمد بن 
يزيد المبرد )285هـ(

66العروض والقوافي حنا بن جميل حدادأبو عثمان المازني، ت248هـ

شعر تقي الدين السروجي عبد اهلل بن علي بن 43
67الشعر العربي عباس هاني الجراخالسروجي، ت693هـمنجد )ت693هـ(: جمع وتحقيق ودراسة

تحقيق النصوص: مبادئ السالكين في شرح 44
67الرياضيات   يوسف قرقورابن قنفذ القسنطيني، ت810 هـرجز ابن الياسمين: دراسة وتحقيق

69الشعر العربي عباس هاني الجراخجعفر بن علبة الحارثيجعفر بن علبة الحارثي، حياته وما تبقى من شعره45

جواب العالمة أبي حفص الفاسي عن مسألتين 46
القرآن الكريم رشيد بن علي الحمداويأبو حفص الفاسي، ت1188هـفي أسماء السور

69وعلومه

70الحديث الشريف وعلومه محمد السيد محمد إسماعيلعلي بن المديني، ت234هـمخطوط األحاديث المعلالت47

محيي الدين عبد القادر الحسيني عرق الشبه والفرق بين ما اشتبه 48
70اللغة العربية عدنان عبد الرحمن الدوريالطبري، ت1032هـ

علي بن شهاب الدين الهمذاني، ناسخ القرآن ومنسوخه 49
القرآن الكريم  حاتم صالح الضامنت687هـ

73وعلومه

75التصوف أبو اليسر رشيد كهوس نجم الدين الكبري، ت618هـرسالة في الطريق إلى اهلل50

بيان األصل في لفظ )بافضل(51
أحمد بن محمد بن السيد رمضان 

المرزوقي الحسني المالكي، 
ت1262هـ

76اللغة العربيةعبد اهلل عبد القادر الطويل

جواب العالمة أبي حفص الفاسي في حكم 52
77الفقه اإلسالمي رشيد الحمداويأبو حفص الفاسي، ت1188هـإهداء الخيل للعدو المهادن

جار اهلل محمود بن عمر المفيد في التصريف53
78اللغة العربيةبيان محمد فتاح الجباويالزمخشري، ت538هـ

79الشعر العربي عباس هاني الجراخأحمد بن المعدل، ت نحو 240هـشعر أحمد بن المعذِّل54

محمد مرتضى الزبيدي، القماعيل في مدح شيخ العرب إسماعيل55
ت1205هـ

محمد فتحي عبد الفتاح 
79األدب العربياألعصر

محمد بن محمد بن الحسن المفرد في الوقوف الالزمة من القرآن العظيم 56
القرآن الكريم  محمد عادل شوكالحاجي المديني

81وعلومه

تاج الدين المظفر الذهبي )ت686 هـ(: حياته 57
وما تبقى من شعره )جمع وتحقيق ودراسة(

تاج الدين المظفر الذهبي، 
82الشعر العربي عباس هاني الجراخت686 هـ

أجوبة السنوسي عن مسائل مشكلة في الفقه 58
والحديث والعقيدة والتصوف 

 محمد بن يوسف السنوسي 
82الفقه اإلسالميعبد القادر باجيالحسني التلمساني، ت895 هـ

أحمد بن أحمدون الحسني، َقفُّ الشاي: دراسة وتحقيق59
ت1333هـ

 محمذن بن أحمد بن 
84األدب العربِيالمحبوبي
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ما لم ينشر من كتاب: األقصى القريب في علم 60
البيان للتنوخي

محمد بن محمد التنوخي ، 
85اللغة العربية حاتم صالح الضامنت748 هـ 

88األدب العربيعباس هاني الجراخالمرزباني، ت384هـتكملة )تتمة معجم الشعراء للمرزباني(61

عمر بن سعيد الفوتي، تذكرة الغافلين عن قبح اختالف المؤمنين62
88المواعظآدم بمبات1280هـ

 شمس معارف التكاليف في أسماء ما أنعم اهلل 63
به علينا من التآليف 

 أبو رأس الناصري المعسكري 
89األثبات واإلجازاتبوركبة محمدالجزائري، ت1238هـ

جزء في حديث دعاء نزول المطر الوارد عند 64
البخاري

محمد عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني، ت1382هـ

نور الدين بن محمد الحميدي 
اإلدريسي

الحديث الشريف 
90وعلومه

65
حملة أوريلي على مدينة الجزائر سنة 1775 
من خالل مخطوط "الزهرة النائرة فيما جرى 
في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة"، 
مع تحقيق الجزء المتعلق بالحملة من المخطوط

محمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن 
بن ُرقّية الّتلمساني، ت بعد 

1222هـ
91التاريخخير الدين سعيدي

 شعر مطرود بن كعب الخزاعي: 66
عمر عبد اهلل أحمد شحادة مطرود بن كعب الخزاعي جمع وتحقيق ودراسة

92الشعر العربيالفجاوي

الدر المسلوك في جموع العبد المملوك67
عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس 

الكتاني اإلدريسي الحسني، 
ت1334 هـ

92اللغة العربيةحميد الكتاني

إجازة البديري لمحمد بن زين الدين، الشهير 68
بأصطا الدمشقي، وولديه مصطفى ومحمد

محمد بن محمد البديري 
93األثبات واإلجازاتتامر الجباليالدمياطي، ت1140 هـ

69
اإليضاح التام لبيان ما يقع في ألسنة العوام 
ويحصل به اإلحرام لتكبير الملك العالم 

والسالم الذي هو للصالة ختام 

شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر 
الدين الطيبي الدمشقي الصالحي، 

ت981هـ
94الفقه اإلسالميطه محمد فارس

رسالة في ترتيب مملكة الديار المصرية 70
95تاريخ مصرمحمد الزاهيمؤلف مجهولوأمرائها وأركانها وأرباب الوظائف 

عود أفندي، ت982 هـرسالٌة في معرفة لفظ )َچَلبي(71 96اللغة العربيةصفاء صابر مجيد بياتيأبو السُّ
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1 - اإبراهيم نافع:
ُوليييد الكاتيييب اإبراهييييم نافيييع 
�صنييية 1934 مبحافظة ال�صوي�ض، 
وح�صل عليييى لي�صان�يييض احلقوق 
عيييني  مييين جامعييية  عيييام 1956 
�صم�يييض، ثيييم انخيييرط يف العميييل 

ال�صحايف بعدة موؤ�ص�صات.
�صغيييل من�صب رئي�ض جمل�يييض اإدارة �صحيفة الأهرام، ورئي�ض 
حتريرهيييا ل�صنوات طويلة، كما كان نقيبيييًا لل�صحافيني لدورات 
متتاليييية، واأجيييرى اأحادييييث �صحافية ميييع العديد مييين الروؤ�صاء 
واملليييوك وروؤ�صاء اليييوزارات، وله مقالت كثيييرية معنية بق�صايا 

قومية وعاملية يف جمال ال�صيا�صة والقت�صاد.
توف ف 1 يناير 2018.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
اآراء حرة : مقالت الزمالء ف مواجهة القانون، 93 ل�ضنة   .1

1995م )حترير(.
اآفاق الت�ضعينات.  .2

ال�ضن معجزة نهاية القرن الع�ضرين.  .3
الفتنة الكربى : عا�ضفة اخلليج.  .4

انفجار �ضبتمرب بن العوملة والأمركة.  .5
اإبراهييييم نافيييع : احلريييية، التحدييييث، الكرامييية  برناميييج   .6

لل�ضحافة وال�ضحفين.
حيييوارات للتاريخ مع مليييوك وروؤ�ضاء الدول واحلكومات ف   .7

م�ضر والعامل.
رياح الدميقراطية.  .8

�ضنوات اخلطر.  .9
ف احلب واحلياة.  .10

ف بيتنا مدمن : كيف مننع الكارثة؟  .11
كابو�س الإرهاب و�ضقوط الأقنعة.  .12

كارثة الإدمان.  .13
كالم ف احلب وال�ضرب.  .14

مييياذا بعيييد عا�ضفييية اخلليج : روؤيييية عاملية مل�ضتقبيييل ال�ضرق   .15
الأو�ضط، )موؤلف م�ضارك(.

مييياذا يجيييري ف العيييامل الغنيييي والعيييامل الفقييير؟: �ضركاء   .16
التنميييية ف  عييين  اقت�ضيييادي  تقريييير  اأخطييير  التنميييية:  ف 
اأهيييم القت�ضاديييين ف  ال�ضبعينيييات كتبيييه مموعييية مييين 

العامل )اإعداد(.
نحن والعامل ونحن واأنف�ضنا.  .17

نيييدوة الأهيييرام عييين نحو م�ضيييروع ح�ضاري عربيييي )موؤلف   .18
م�ضارك( .

2 – �شربي مو�شى:
يف  مو�صيييى  �صيييربي  ُوليييد 
حمافظييية دمياط عيييام 1932، 
وهو من كتاب الق�صة البارزين 
يف م�صييير، وتخيييرج يف مدار�ض 
دميييياط، وعميييل يف ال�صحافة، 
اأدب  يف  موؤلفاتيييه  وتعيييددت 

الرحالت والق�صة الق�صرية وال�صيناريو والرواية. 
عميييل مدر�صًا للر�صم ملدة عيييام واحد، ثم �صحافيًّا يف جريدة 
اجلمهورية، وكاتبًا متفرغًا يف موؤ�ص�صة )روز اليو�صف(، وع�صوًا 
يف جمل�يييض اإدارتها، ومقيييررًا للجنة الق�صييية يف املجل�ض الأعلى 

للثقافة، وقد ترجمت اأعماله لعدة لغات .
التكرميات:

.  1974 عام  الأدب  يف  الت�صجيعية  الدولة  جائزة  	•
و�صيييام اجلمهوريييية للعلوم والفنون مييين الطبقة الأوىل عن  	•

اأعماله الق�ص�صية والروائية عام 1975 .
.  1992 عام  والفنون  للعلوم  اجلمهورية  و�صام  	•

.  1978 عام  اأمريكا،  من  )بيجا�صو�ض(  جائزة  	•
.  1999 عام  للتفوق  الدولة  جائزة  	•

.2003 عام  التقديرية  الدولة  جائزة  	•
توف ف 18 يناير 2018.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
الغداء مع اآلهة ال�ضيد : رحلتان ف اليونان وباري�س.  .1

القمي�س : ق�ض�س م�ضرية ق�ضرة.  .2
حيييادث الن�ضيييف مرت : ق�ضة حب ب�ضيطييية ؛ ف�ضاد الأمكنة   .3

)الرواية الفائزة بجائزة الدولة(.
حبيبي ا�ضمه احلب.   .4

حكايات �ضربي مو�ضى.  .5
�ضينارييييو فيليييم البو�ضطجي : الن�يييس ال�ضينمائيييي املاأخوذ   .6

عن ق�ضة )دماء وطن(.
ف البحرات.  .7
ف ال�ضحراء.  .8

م�ضروع قتل جارة.  .9
وجهاً .. لظهر.  .10

3 – اأور�شول يل جوين:
ُوليييدت اأور�صول يل جوين عام 1929، وهي اأديبة اأمريكية لها 
العدييييد من الإبداعيييات الأدبية يف جمال الروايييية ذات اخليال 
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العلميييي، ولها اأ�صليييوب قوي يف 
الكتابة، ومن اأ�صهر موؤلفاتها:

•	A Wizard of Earthsea 
•	The Tombs of Atuan
•	The Farthest Shore
•	Tehanu: The Last 

Book of Earthsea
•	Tales from Earthsea
•	The Other Wind

توفيت ف 22 يناير 2018.
موؤلفاتها يف مكتبة املركز:

لها يف مكتبة املركز طبعتان من كتاب واحد هو: 
A wizard of Earthsea

4 – مو�شى عبد الكرمي املعماري: 
ُوليييد ُمو�صيييى املعماري �صنييية 1930 يف قرية الفاكهييية الواقعة 
ِبق�صييياء بعلبيييك يف لبنيييان، وا�صُتهيييرت عائلتيييه بتوارثهيييا مهنة 
العميييارة حتى اتخيييذت من املهنة ا�صًما لهيييا، وكان اأجداده اأحد 
الذيييين ا�صتعان بهيييم ال�صلطان الظاهر بيرب�يييض لرتميم ح�صن 

الأكراد بعد ان�صحاب ال�صليبيني منه.
بقلعتيييه  ا�صُتهييير  وقيييد 
يت با�صميييه )قلعة  التيييي �ُصمِّ
بناهيييا  حييييث  مو�صيييى(، 
وزينهيييا بيدييييه عليييى ميييدى 
�صنيييوات طيييوال حُمقًقيييا بها 
حلم حياتيييه، وقد بداأ العمل 
بهيييا �صنييية 1962 م�صتخدمًا 
حتيييى  والطيييني  احلجيييارة 
واأودعهيييا  منهيييا،  انتهيييى 
م�صاهد خمتلفة مييين حياة القرية اللبنانيييية وال�صامية القدمية 
رور  يف القرنني التا�صع ع�صر والع�صرين امليالديني، واأ�صبحت مِبُ

الزمن مق�صًدا للبنانيني وال�صائحني. 
توف ف 31 يناير 2018.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
ليييه كتييياب واحيييد ف املركيييز، منيييه اأربيييع طبعيييات، وهيييو: حليييم 
حياتيييي، 1936-1986، وي�ضميييى اأي�ضييياً )قلعييية مو�ضيييى : حليييم 

حتقق(.

5 – ال�شاعر كمال عبد اهلل احلديثي: 
ُوليييد ال�صاعر كمال عبد اهلل احلديثي 
عيييام 1939 بالعراق، ثيييم التحق بق�صم 
اللغييية العربيييية بكليييية الآداب، بجامعة 
�ض  بغداد، وتخرج فيها �صنة 1960، ودَرّ
اللغييية العربيييية بيييني عاميييي 1963-60 
يف دار املعلميييني البتدائيييية، واإعدادية 
�صهيييا بني عامي  النا�صريييية للبنني، ودرَّ
63-1968 يف متو�صطة ال�صليخ وثانوية 
ال�صوي�يييض، ثيييم عميييل منيييذ عيييام 1968 

حميييررًا يف جرييييدة الثورة حتيييى اأ�صبيييح النائيييب الأول لرئي�ض 
حتريرهيييا، ثم عمل مدييييرًا ملكتب الثقافة والإعيييالم منذ بداية 

عام 1977. 
توف ف 13 فرباير 2018 .

من موؤلفاته يف مكتبة املركز:
ا�ضرتاحة حمارب.  .1

ديوان جنوى حمب.  .2
ق�ضائدنا.  .3

اأغاين املو�ضم الأخ�ضر.  .4
تراتيل حب.  .5

ف دروب اخليل.  .6
هنا الفاو.  .7

6 – اإملي ن�شر اهلل:
ُوليييدت اإملي ن�صراهلل �صنييية 1931 يف قريييية الكفري، بجنوب 
لبنيييان، وتلقت تعليمهيييا اجلامعي يف جامعة بيييريوت )اجلامعة 
الأمريكية حاليًّا(، وح�صلت على �صهادة املاج�صتري �صنة 1958، 
واأبدعيييت يف جميييال الروايييية ، وروايتهيييا الأوىل )طييييور اأيلول( 
ُن�صيييرت عام 1962، وحيييازت ثالث جوائز اأدبيييية، وقد ترجمت 

العديد من رواياتها اإىل الإجنليزية والفرن�صية.
توفيت ف 14 مار�س 2018.

موؤلفاتها يف مكتبة املركز:
الباهرة.  .1

اأوراق من�ضية.  .2
تلك الذكريات.  .3
روت يل الأيام.  .4
فلي. �ضجرة الدِّ  .5

طيور اأيلول.  .6
على ب�ضاط الثلج.  .7

ق�ضايا املراأة العربية: ال�ضريعة، ال�ضلطة، اجل�ضد.  .8
ن�ضاء رائدات من ال�ضرق ومن الغرب.  .9
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ُولد �صتيفن ويليام هوكنج يف اأك�صفورد، باإجنلرتا �صنة 1942، 
وهو من اأبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على م�صتوى 
درا�صته يف جامعة  واأكمل  اأك�صفورد،  ودر�ض يف جامعة  العامل، 
كامربيدج للح�صول على الدكتوراه يف علم الكون، وله اأبحاث 
نظرية يف علم الكون واأبحاث يف العالقة بني الثقوب ال�صوداء 
والديناميكا احلرارية، وله اأي�صًا اأبحاث ودرا�صات يف الت�صل�صل 

الزمني. 
عانيييى هوكنج من مر�يييض نادر مبكر الظهيييور وبطيء التقدم 
يعيييرف مبر�يييض الع�صبيييون احلركيييي، وهيييو نيييوع مييين الت�صلب 
يييا على مدى  اجلانبيييي ال�صميييوري، وقيييد �صبَّب ليييه �صلاًل تدريجيًّ

عقود من الزمن.
توف ف 14 مار�س 2018.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
موجيييز تارييييخ الزمن مييين النفجيييار الأعظيييم اإىل الثقوب   .1
ال�ضيييوداء. وليييه ن�ضيييخ بالإجنليزيييية والفرن�ضيييية والعربيييية 

والفار�ضية.
الثقوب ال�ضوداء.  .2

الكون ف ق�ضرة جوز : �ضكل جديد للكون.  .3
التاريخ الأكرث اإيجازاً للزمن.  .4

الت�ضمييييم العظييييم : اإجابيييات جدييييدة عليييى اأ�ضئلييية الكون   .5
الكربى.

The universe in a nutshell  .6

8 – اأحمد خالد توفيق:7 – �شتيفن هوكنج:

ُولد الدكتيييور اأحمد خالد توفيق مبدينييية طنطا، يف حمافظة 
الغربيييية، مب�صييير، وتخرج يف كلية الطيييب يف جامعة طنطا عام 
1985، وح�صيييل عليييى الدكتيييوراه يف طب املناطق احليييارة عام 
1997. وهو موؤلف وروائي، ويعد اأول كاتب عربي يف جمال اأدب 
الرعيييب، والأ�صهييير يف جمال اأدب ال�صبييياب والفانتازيا واخليال 

اب. العلمي ولقب بالَعرَّ
بيييداأت رحلته الأدبية ميييع �صل�صلة ميييا وراء الطبيعة، ورغم اأن 
اأدب الرعيييب مل يكييين �صائيييدًا يف ذليييك الوقيييت اإل اأن ال�صل�صلييية 
حققيييت جناحًا كبيييريًا وا�صتقبييياًل جيدًا من اجلمهيييور، واأ�صدر 
بعدها �صل�صلة فانتازيا عام 1995، و�صل�صلة �صفاري عام 1996، 

.)WWW ( ويف عام 2006 اأ�صدر �صل�صلة
وله العدييييد من الروايات التي ُترجيييم بع�صها اإىل عدة لغات 
مثيييل روايييية )يوتوبييييا(، وا�صُتهر اأي�صيييًا بالكتابيييات ال�صحفية، 
وان�صم عام 2004 اإىل جملييية ال�صباب التي ت�صدر عن موؤ�ص�صة 
الأهرام، وكانت له من�صورات عرب جريدة التحرير والعديد من 
املجالت الأخرى، وكان له اأي�صًا ن�صاط يف  جمال الرتجمة. وقد 
ا�صتمييير ن�صاطه الأدبي ميييع مزاولته مهنة الطب، فقد كان ع�صو 
هيئة التدري�ض وا�صت�صاري ق�صم اأمرا�ض الباطنة املتوطنة بكلية 

الطب  يف جامعة طنطا.
توف ف 2 اإبريل 2018.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
 له ف مكتبة املركز 53 عنواناً ، منها:

مو�ضوعييية الظيييالم : اأول مو�ضوعييية عربيييية متخ�ض�ضييية ف   .1
عامل الرعب.

ع�ضاق الأدرينالن.                  3. حكايات التاروت.  .2
اأ�ضطورة بعد منت�ضف الليل.  .4

دواء يقتل.                              6. اأ�ضطورة الطوطم.  .5
احللقات املن�ضية.                   8. اأ�ضطورة نادي الغيالن.  .7

ومن موؤلفاته التي ترجمها:
التعويذة الغام�ضة، بقلم م. د. �ضبن�ضر.  .1

خمن من القادم على الع�ضاء، بقلم م. د. �ضبن�ضر.  .2
�ضرطي املكتبة، تاأليف �ضتيفن كينج.  .3
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