جديد مكتبة اليقظة العربية
هدية دائرة الثقافة – الشارقة
 .1البساط الفيروزي – رواية )تأليف :أحمد الزناتي محمد(.
 .2رهني الصبوتني – رواية )تأليف :عبد الكريم إبراهيم(.
 .3كبرت حني ضاق القميص – شعر )حيدر محمد هوري(.
 .4الغجرية تبحث عن أرضها – شعر )جعفر حجاوي(.
 .5طقوس األبيض ومسرحيات أخرى )تأليف :محمود أبو العباس(.
 .6آصابع الياسمني ومسرحيات أخرى )تأليف :أحمد املاجد(.
 .7سيمائية العالمة في املسرح اإلماراتي املعاصر )تأليف :د .ميثاء ماجد الشامسي( .
 .8اإلعالم الجديد – الثابت واملتغير في عالم التحديات الرقمية )تأليف :د .عمر عبد العزيز(.
اصبحت دائرة الثقافة – الشارقة بفضل الدعم السخي واملتابعة املباشرة من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة ،حفظه اهلل ،أكبر دار نشر
في الخليج ومن كبريات دور النشر في العالم العربي ،وأصبحت إصداراتها التي تشمل جميع فروع
املعرفة اإلنسانية كنوزا ً يحرص على إقتنائها القراء في اإلمارات وفي جميع أقطار العالم العربي
لجودة الشكل واملضمون وأيضا ً ألسعارها الرمزية ،وأكاد أجزم أن هذه املطبوعات تتصدر مكتبات
جميع مثقفي العالم العربي.
والحقيقة أن عالقة مكتبة اليقظة العربية بدائرة الثقافة  ،عالقة قديمة وحميمة وتزين إصداراتها أرفف
املكتبة كما خصصت املكتبة قسما ً خاص يحمل أسم )دائرة الثقافة – الشارقة(.
وهذه الكتب من اإلصدارات الجديدة هي أحدث هدايا الدائرة للمكتبة ،وكما نالحظ جميعا ً تتنوع من
الرواية إلى الشعر إلى النصوص والدراسات املسرحية إلى أحدث الدراسات عن وسائل التواصل
االجتماعي عبر اإلنترنت .وجميع هذه الكتب الجديدة وغيرها من إصدارات دائرة الثقافة متاحة أمام
زائري مكتبة اليقظة العربية .وأرجو أن نعود في رسائل قادمة إلى قراءات نقدية أو تعريفية بهذه
الكتب.
ويبقى أن نقدم امتناننا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي الذي جعل
الكتاب يصل بكل سهولة إلى جميع القراء ،كما نقدم شكرنا الجزيل لسعادة عبداهلل محمد العويس
رئيس دائرة الثقافة ولفريق عمله النشط الراقي الذي يقدم كل الخدمات والتسهيالت املمكنة للمكتبات
واملؤسسات الثقافية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
املستشار الثقافي والتربوي
زكريا أحمد عيد

