
مجـــلـــــس إدارة دارة املــلــــك 

عبـــــدالعزيز يتخـــــذ عــــدداً من 

القــــرارات تحــت رئاســــة خــادم 

ــن ــن الرشيف الحرميـــ

ســـمو أمــــر الـــكويت يفـــتتـــح 

ــام متـــــحف دار الــســ

املســــرح القيصــــري 

التــــاريخي باإلرميتــاج 

يشــهد االحتفــال بيــوم 

ــضة العمــانية الــنهـــ

يف  عضــواً  خليفــة  آل  خالــد  د. 

ــاألردن ــباب ب ــن الش ــس متك مجل

٢٠١٩ ١٤٤١

األرشيـــف الوطنــي لدولــة اإلمارات 

والســوربون  املتـــحدة  العربـــية 

يخـــرجـــان أول دفـعة يف مـهـنــيـة 

ــيف ــوثائق واألرش إدارة الــ

األمــــــانة العــامـــــة تـــعــقـد 

ــالث والــثــاثن  اجتمــاعها الثــ

يف املــركــــز الــــوطني للـوثــائق 

واملحفوظــات بـــالـــريــــــاض
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ــق  ــز الوثائ ــدورة ال32 ملراك ــال ال ــت أع انطلق

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــات ب والدراس

والتــي اســتضافها مركــز البحــوث والدراســات 

ــق  ــاء 1440/1/2هـــ املواف ــوم األربع ــة ي الكويتي

2018/9/12م.

وقــال رئيــس املركــز الدكتــور عبداللــه الغنيــم يف 

الجلســة االفتتاحيــة للــدورة إن اجتــاع الــدورة 

يثبــت عــر أكــر مــن ثالثــة عقــود وحــدة تاريــخ 

هــذه املنطقــة وتوافــق مكوناتهــا الحضاريــة.

وأكــد الغنيــم الســعي إىل املحافظــة عــى تــراث 

هــذه املنطقــة مــن الوثائــق واملخطوطــات ونرش 

ــي  ــق الت ــة الوثائ ــن بأهمي ــن املواطن ــي ب الوع

ــاج  ــخ وكان نت ــى التاري ــة ع ــواهد وأدل ــد ش تع

ــة.  ذلــك منــو األرشــيف الخــاص بالوثائــق األهلي

ــا  ــح مرجًع وأضــاف أن منــو هــذا األرشــيف أصب

علميًــا للكثــر مــن الباحثــن ومــادة إضافيــة 

ــة  ــر املعلوم ــل غ ــة التفاصي ــا وملعرف إىل تاريخن

بعــض  يف  جــاءت  التــي  األخطــاء  وتصحيــح 

ــد  ــي كان يعتم ــة الت ــادر األجنبي ــق واملص الوثائ

عليهــا الباحثــون.

وشــدد األمــن العــام ملراكــز الوثائــق والدراســات 

بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الدكتــور فهــد 

الســاري يف كلمــة ماثلــة عــى رضورة التواصــل 

مــع الشــباب الخليجــي وتفعيــل مواقــع التواصل 

االجتاعــي لألمانــات يف دول الخليــج.

التنســيق بشــأن  الســاري إىل رضورة  وأشــار 

مركز البحوث والدراسات الكويتية يستضيف أعامل الدورة الـ )32( لألمانة

وكذلــك  األمانــة”.  ألنشــطة  الخــاص  القطــاع 

متابعــة تبنــي مــرشوع تبــادل الوثائــق التاريخيــة 

القابلــة  املعايــر  وفــق  املجلــس  دول  بــن 

للــدول املجــاورة،  للنــرش واالطــالع والتبــادل 

وتبنــي مــرشوع توحيــد مصطلحــات الوثائــق 

إىل  باإلضافــة  العربيــة.  الــدول  يف  واألرشــيف 

مصــورة  تاريخيــة  موســوعة  إعــداد  دراســة 

لــدول املجلــس، وإقامــة املركــز الوطنــي للوثائــق 

الســعودية  العربيــة  باململكــة  واملحفوظــات 

مؤمتــراً دوليــاً بعنــوان “دور األرشــيفات العربيــة 

يف دعــم مجتمــع املعرفــة العــريب بــن التحديــات 

والتطلعــات املســتقبلية”، كــا أقــر يف ضــوء 

ــن  ــدد م ــال ع ــات حي ــن التوصي ــدًدا م ــك ع ذل

املقرتحــات املقدمــة مــن األعضــاء؛ ســعياً لخدمــة 

حضورهــا  وتعزيــز  العامــة  األمانــة  مســرة 

املؤسســايت يف املجتمــع الخليجــي بصفــة خاصــة 

والعــامل العــريب بصفــة عامــة واالضطــالع بدورهــا 

يف خدمــة تاريــخ املنطقــة.

كــا جــرى خــالل الــدورة التنســيق لعقــد لقــاء 

علمــي عــن الشــيخ عبداللــه بــن خالــد بــن عــي 

آل خليفــة، وإقامــة املركــز الوطنــي للوثائــق 

الســعودية  العربيــة  باململكــة  واملحفوظــات 

ــا بعنــوان )دور األرشــيفات العربيــة  مؤمتــرًا دوليً

يف دعــم مجتمــع املعرفــة العــريب بــن التحديــات 

ــتقبلية(. ــات املس والتطلع

وإيصــال  املشــرتكة  التاريخيــة  املــواد  جمــع 

املعلومــات عــر مواقــع التواصــل االجتاعــي إىل 

ــي  ــق الت ــة الوثائ ــي بأهمي ــرش الوع ــباب لن الش

ــج. ــخ الخلي ــى تاري ــواهد ع ــد ش تع

ودعــا إىل التعــاون مــع األكادمييــن والباحثــن 

ــيف  ــل األرش ــر عم ــهام يف تطوي ــج لإلس يف الخلي

مشــيًدا  معهــم  الخــرات  وتبــادل  التاريخــي 

ــن  ــه ب ــيخ عبدالل ــة الش ــس األمان ــف مؤس مبواق

خالــد بــن عــي آل خليفــة رحمــه اللــه وجهــوده 

ــي. ــخ الخليج ــراء التاري يف إث

وناقــش االجتــاع أبــرز التحديــات والحلــول 

املقرتحــة يف مــــجـــــال الـــــوثائق والبحــوث 

والدراســـــات، وتضـــــمنت أعــــال الــدورة 

تنفيــذ  متابعــة  منهــا  مهمــة،  موضوعــات 

اتفاقيــة التعــاون مــع األرشــيف الدبلومــايس 

ــة  ــية املوقع ــة الفرنس ــؤون الخارجي ــوزارة الش ل

ــر الوثائــق  ــة العامــة، ومــرشوع تصوي مــع األمان

املتعلقــة بتاريــخ مجلــس التعــاون الخليجــي 

عقــد  وتنفيــذ  العامليــة،  األرشــيفات  لــدى 

الخليــج  يف  الوثائــق  عــن  الــدويل  امللتقــى 

ــز  ــإرشاف مراك ــة ب ــرق بحثي العــريب، وتشــكيل ف

الوثائــق والدراســات بــدول املجلــس للعنايــة 

التاريــخ الشــفوي، ومــرشوع بحــث  بدراســة 

دعــم القطــاع الخــاص لألنشــطة العامــة ملراكــز 

والدراســات  الوثائــق 

بالــدول األعضــاء “دراســة إســرتاتيجية دعــم 
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للوثائــق  الوطنــي  املركــز  يســتضيف 

الثالثــة  الــدورة  بالريــاض  واملحفوظــات 

والثالثــن الجتاعــات األمانــة العامــة ملراكــز 

ــاون  ــس التع ــدول مجل ــات ب ــق والدراس الوثائ

الخليجــي، وذلــك يف صبــاح يــوم األحــد 6ربيــع 

2019م. نوفمــر   3 املوافــق  1441هـــ  األول 

ويناقــش االجتــاع برئاســة معــايل األمــن العــام 

الدكتــور فهــد بــن عبداللــه الســاري عــدًدا مــن 

املوضوعــات املدرجــة ضمــن جــدول أعــال 

ــايل  ــر امل ــاع، كــا ســيجري عــرض التقري االجت

عــى  والتصديــق  العامــة  لألمانــــة  واإلداري 

محــر االجتــاع الثــاين والثالثــن الســابق. كــا 

ســيواصل النقــاش يف موضوعــات ســبق طرحهــا 

ــرأي واســتكال  ــداء ال ــاع الســابق إلب يف االجت

ــرارات  ــاذ ق ــة التخ ــا املختلف ــث يف جوانبه البح

ــات بشــأنها. وتوصي

ومــن ضمــن املوضوعــات املطروحــة للنقــاش يف 

ــة  ــة مــن الناحي ــر أعــال األمان ــاع تطوي االجت

اإلداريــة والعلميــة واملاليــة، واملســودة النهائيــة 

لألمانــة(  الشــاملة  اإلســرتاتيجية  )الخطــة  لـــ 

ــي،  ــي يف أبوظب ــيف الوطن ــن األرش ــة م املقدم

كــا ســيجري االطــالع عــى مــا تــم إنجــازه مــن 

ــدوة  ــل مركــز عيــى الثقــايف حــول إقامــة ن قب

عـــلميـــــة عــن )الشــيخ عـــــبدالله بــن خالــد

 آل خليفه رحمه الله(

وكذلــك االطــالع عــى مــا تــم إنجــازه مــن 

األمانة العامة تعقد اجتامعها الثالث والثاثن يف املركز الوطني 

للوثائق واملحفوظات بالرياض

بالشــارقة  والبحــوث  الوثائــق  هيئــة  قبــل 

ــن مــرشوع  ــلطان القاســمي م ــيخ س ودارة الش

)موســوعة تاريخيــة مصــورة لــدول مجلــس 

الدراســة  ومناقشــة  الخليجــي(،  التعــاون 

املقدمــة مــن هيئــة الشــارقة للوثائــق والبحــوث 

ــق  ــات الوثائ ــد مصطلح ــرشوع توحي ــول )م ح

العربيــة(، واســتعراض  الــدول  واألرشــيف يف 

التصــور املقــدم مــن مركــز زايــد للدراســات 

ــن  ــي ع ــاب توثيق ــدار كت ــول إص ــوث ح والبح

يشــارك يف  املعــارص  العــريب  الخليــج  تاريــخ 

ــز  ــوم مرك ــة ويق ــة العام ــاء األمان ــداده أعض إع

زايــد بطباعتــه ونــرشه.
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ــي  ــرض أبوظب ــع يف مع ــن التوقي ــى رك احتف

 .. )زايــد  بتوقيــع كتــاب  للكتــاب  الــدويل 

عــن  حديثــاّ  الصــادر  وجوائــز(  أوســمة 

حفــل  شــهد  وقــد  الوطنــي،  األرشــيف 

الشــخصيات  مــن  مميــزاً  إقبــاالً  التوقيــع 

والكتــاب. واإلعالميــن  املهمــة 

وقــام املؤلــف جمعــة ســامل الدرمــي بتوقيــع 

نســخ مــن كتــاب )زايــد .. أوســمة وجوائــز( 

بحضــور حمــد الحمــري مديــر إدارة البحوث 

ــي،  ــيف الوطن ــة يف األرش ــات املعرفي والخدم

وعــدد كبــر مــن جمهــور املعــرض.

االحتفاء بتوقيع كتاب 

زايد.. أوسمة وجوائز يف 

أبوظبي الدويل للكتاب 2019

قــام األرشــيف الوطني باملشــاركة مــع رشيكه 

بتخريــج  الســوربون  اإلســرتاتيجي جامعــة 

الدفعــة األوىل مــن املشــاركن يف الشــهادة 

املهنيــة يف إدارة الوثائــق واألرشــيف، يف مقــر 

واســتطاع  أبوظبــي،  الســوربون-  جامعــة 

الرنامــج أن يؤهــل املشــاركن لإلملــام بكيفيــة 

الوثائــق  وإدارة  اإللكرتونيــة  الوثائــق  إدارة 

ــيطة. ــة الوس الجاري

األرشيف الوطني اإلمارايت والسوربون يخرجان 

أول دفعة يف مهنية إدارة الوثائق واألرشيف

األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة

اإلمــارات  بدولــة  الوطنــي  األرشــيف  شــارك 

ــة يف االحتفــاالت التــي  مبعــرض للصــور التاريخي

ــش  ــي لكورني ــل الذهب ــاء باليوبي ــت احتف أقيم

ــن  ــراً م ــدداً كب ــد ضــّم املعــرض ع ــي، وق أبوظب

اهتــام  توثــق  التــي  الفوتوغرافيــة  الصــور 

ــان  القائــد املؤســس الشــيخ زايــد بــن سلـــطـــ

آل نهيــان -طيــب اللــه ثــراه- بهــذا الجــزء املهــم 

مــن مدينــة أبوظبــي، واالهتــام املســتمر الــذي 

مشاركة بالصوت والصورة يف االحتفاالت باليوبيل الذهبي 

لكورنيش أبوظبي

يلقــاه كورنيــش أبوظبــي مــن القيــادة الحكيمــة، 

األرشــيف  املعــرض عــى دور  ويرهــن هــذا 

ــش،  ــور الكورني ــل تط ــق مراح ــي يف توثي الوطن

وقــد أتــاح للــزوار فرصــة االطــالع عــى صفحــات 

مــن املــايض والحــارض يف تأســيس الكورنيــش 

وتطــوره، والــذي يحــي جانبــاً مهــاً مــن ســرة 

ــي. ــة أبوظب ــور مدين تط

أجــرى األرشــيف الوطنــي عــدداً مــن املقابــالت 

مــع الــرواة يف منطقــة الظفــرة، ويف مهرجــان 

ــات  ــذي يعــّد مــن أهــم الفعالي ــوا للرطــب ال لي

الــرتاث،  عشــاق  تســتهوي  التــي  الرتاثيــة 

ــأيت هــذه املقابــالت يف إطــار توثيــق التاريــخ  وت

توثيق تاريخ الظفرة يف مقابات

التاريخ الشفاهي 
الشــفاهي ملنطقــة الظفــرة، وإمياناً من األرشــيف 

الوطنــي بأهميــة تاريــخ املنطقــة وتراثهــا وثــراء 

ــايض. ــا يف امل ــاة أهله حي

ــام املهرجــان لــي  واغتنــم األرشــيف الوطنــي أي

يصــل إىل عــدد كبــر مــن رواة التاريــخ الشــفهي 

عاشــوا  ممــن  واملخرمــن  املعمريــن  مــن 

مرحلــة مــا قبــل قيــام االتحــاد وتأســيس الدولــة 

ليســتمد مــن رواياتهــم الشــفهية مــا يــري 

ــي  ــيف الوطن ــدّون األرش ــوب، وي ــخ املكت التاري

ــة  ــخ الشــفهي وفــق أســس ومعايــر علمي التاري

تضمــن موضوعيــة املعلومــات التاريخيــة، ويــأيت 

ذلــك يف صميــم مهامــه يف جمــع ذاكــرة الوطــن 

ــتخدمة يف  ــنيات املس ــدث التقـــ ــا بأح وحفظه

ــب. ــذا الجان ه
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اختتام مهرجان سلطان بن 

زايد الرتايث 2019

ــان  ــد آل نهي ــن زاي شــهد ســمو الشــيخ ســلطان ب

ممثــل صاحــب الســمو رئيــس الدولــة رئيــس نادي 

تــراث اإلمــارات يف ميــدان ســباقات الهجــن مبدينة 

ســويحان، اليــوم الختامــي للــدورة الثالثــة عــرشة 

ــذي  ــرتايث 2019، ال ــد ال ــن زاي ملهرجــان ســلطان ب

ــاين  ــوم الث ــات الي ــن مبنافس ــج الفائزي ــهد تتوي ش

مــن ســباق اإلبــل الــرتايث األصيــل وتكريــم جميــع 

ســاهموا  الذيــن  واإلعالميــن  والرعــاة  اللجــان 

ــراث  ــادي ت ــه ن ــذي نظم ــان ال ــاح املهرج يف إنج

ــات  ــد بتوجيه ــن زاي ــلطان ب ــز س ــارات ومرك اإلم

ــة كرميــة مــن ســموه. ورعاي

محارضة عن أسامء الكثبان الرملية

نظــم مركــز زايــد للدراســات والبحــوث التابــع 

لنــادي تــراث اإلمــارات، صبــاح 2019/01/21م 

ــاء  ــوان »أس ــارضة بعن ــن، مح ــره يف البط مبق

الكثبــان الرمليــة يف دولــة اإلمــارات وتناولهــا يف 

ــرتاث  الشــعر النبطــي«، ألقاهــا الباحــث يف ال

الشــعبي فهــد املعمــري.

البيئــة  أثــر  املحــارضة  الباحــث يف  وتنــاول 

اإلماراتيــن  حيــاة  يف  وكثبانهــا  الصحراويــة 

قدميــاً، مبينــاً األســاء التــي تطلــق عليهــا مثــل 

مركز زايد للدراسات والبحوث - اإلمارات العربية املتحدة

ضمــن املوســم الثقــايف ملركــز زايــد للدراســات 

والبحــوث وبالتعــاون مــع نــادي جمهوريــة مــر 

العربيــة فــرع العــن، ألقــى د.حمــدان راشــد 

الدرعــي محــارضة عــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

ــر  ــن ودوره الكب ــه للع ــدة حكم ــان يف م آل نهي

يف تأســيس االتحــــاد. شــهد املـــــحارضة عــدد مــن 

األرس واملهتمن. 

ويف نهايــة املحــارضة قــام النــادي املــري بإهــداء 

املحــارض درًعــا تذكاريـًـا، وتخلــل املحــارضة العديــد 

مــن األســئلة والتعقيبــات واالستفســارات.

محارضة ما ال تعرفه عن زايد

ــض  ــاً أن بع ــدا، موضح ــراء، والري ــر، والصح ال

األســاء التــي يتــم تداولهــا بكــرة أتــت مــن 

ــل  ــا، مث ــات بأنواعه ــام للمرتفع ــف الع الوص

حدبــــة، وعرقـــــوب، ودعثــور، ونقــــا، ونــد، 

ــا جــاءت شــهرته لســبب  وطعــس. وأن بعضه

ــالً لهــا  تاريخــي أو جغــرايف أو اقتصــادي، ممث

بأســاء »عرقــوب الســديرة، عرقــوب عشــيو، 

ونــد الشــبا«.

ناقشــت نــدوة »توثيــق الشــعر الشــعبي« 

التــي نظمهــا مركــز زايــد للدراســات والبحــوث 

تــراث اإلمــارات -يف مركــزه  لنــادي  التابــع 

ــا  ــرة الشــعبية بوصفه ــة الذاك ــن- أهمي بالع

حاضنــة للمــورث الشــعبي.

يف  عقــدت  -التــي  النــدوة  خــالل  وتــم 

الضــوء عــى توجيهــات  إلقــاء  2019/1/8م 

بــن ســلطان  الشيـــــخ زايــد  لــه  املغفــور 

آل نهيــان »طيــب اللــه ثــراه« يف هــذا املجــال، 

»األمثــال  موضــوع  النــدوة  تناولــت  كــا 

ــن  ــري والتيق ــعبية« رضورة التح ــم الش والحك

ــات  ــد للدراس ــز زاي ــن ودور مرك ــد التدوي عن

والبحــوث يف تدويــن الــرتاث الشــعبي.

ندوة توثيق الشعر الشعبي
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سمو حاكم الشارقة 

يستقبل املشاركن يف مؤمتر األدباء والكتاب العرب

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  اســتقبل 

ســلطان بــن محمــد القاســمي ، عضــو املجلــس 

األعــى لالتــــــحاد، -حاكــم الشارقـــــة-  صبــاح 

يــوم الثالثــاء املوافــق 22 ينايــر 2019م، وفــد 

املشاركة يف مؤمتر نيودلهي 

الدويل للكتاب

القاســمي  ســلطان  الدكتــور  دارة  شــاركت 

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  مبقتنيــات 

معــرض  يف  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 

نيودلهــي الــدويل للكتــاب ، ضمــن وفــد حكومــة 

ــف  ــارقة ضي ــارة الش ــت إم ــث كان ــارقة حي الش

رشف يف هــذه الــدورة  والــذي أقيــم يف نيودلهــي 

- الهنــد بتاريــخ 05 ينايــر 2019 م. 

دارة د. سلطان القاسمي للدراسات الخليجية - اإلمارات العربية املتحدة

املشــاركن يف املؤمتــر الســابع والعرشيــن لالتحــاد 

ــك يف دارة  ــاء العــرب، وذل ــاب واألدب العــام للكت

الدكتــور ســلطان القاســمي ،واســتهل ســموه 

ــرب يف  ــاء الع ــاب واألدب ــب بالُكت ــه بالرتحي كلمت

دارة الدكتــور ســلطان القاســمي، والتــي وصفهــا 

ســموه بأنهــا  جــزٌء مــن بيتــي، حيــث نقلنــا مــا 

ــا ننقــل إىل  ــدارة، ومــا زلن يف البيــت إىل هــذه ال

ــا هــذا . يومن
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ــرتاث  ــاء ال ــد إلحي ــن زاي ــق مركــز حمــدان ب أطل

الخامســة مــن  النســخة  تحضراتــه النطــالق 

رحلــة الهجــن يف يــوم 16 ينايــر 2019م واســتمر 

نحــو  تبلــغ  مســافة  ضمــن  14يومــاً،  ملــدة 

500  كيلومــرت، بــدأت مــن غيــايث ومتــر مــن 

ــة،  ــق الدول ــن مناط ــا م ــويحان وغره ــوا وس لي

انطاق النسخة الخامسة من رحلة الهجن 2019م

تكريم الفائزين يف الدورة الخامسة من  »مسابقة املتوصف«
ــوايل التعــاون  تواصــل للعــام الخامــس عــى الت

ــاء  ــن محمــد إلحي ــر بــن مركــز حمــدان ب الكب

باســتكال  التعليميــة  ديب  ومنطقــة  الــرتاث 

الشــعبية  لألمثــال  املتوصــف«  »مســابقة 

للعمــل  حــي  تجســيٍد  يف  وذلــك  اإلماراتيــة 

التكامــي بــن املؤسســات الحكوميــة يف تعزيــز 

الهويــة الوطنيــة، حيــث اختتمــت فعاليــات 

يــوم  الختامــي  حفلهــا  بتنظيــم  املســابقة 

وجــرى  2019م،  مايــو   2 املوافــق  الخميــس 

تكريــم الفائزيــن يف املســابقة يف مــرح مدرســة 

أيب حنيفــة للتعليــم األســايس يف منطقــة القــوز.

مؤمتر جامعة زايد )االبتكار والرتاث( يعقد 

برعاية املركز

ُعقــدت الــدورة الثالثــة مــن مؤمتــر 

جامعــة زايــد يــوم الخميــس املوافق 

مقــر  يف  وذلــك   2019 مــارس   14

الجامعــة بــديب، ويشــكل املؤمتــر 

الــذي يأتـــي هــذا العــام تحــت 

ــدة  ــرتاث( أجن ــكار وال ــوان )االبت عن

املركز يطلق الدورة الثالثة من مسابقة القصة 

القصرة

الثالثــة  الــدورة  املركــز  أطلــق 

القصــرة،  القصــة  مســابقة  مــن 

يقدمهــا  ســنوية  مســابقة  وهــي 

ــدارس  ــات امل ــالب وطالب ــز لط املرك

الحكوميــة والخاصــة عــى مســتوى 

منطقــة دبـــي التعليميــة.

مركز حمدان بن محمد إلحياء الرتاث - اإلمارات العربية املتحدة

ــة،  ــة العاملي ــة بالقري ــة الرتاثي ــت يف القري وانته

حيــث تجــوب القافلــة عــدداً مــن املناطــق 

الصحراويــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

لتكــون الرحلــة مبثابــة محــاكاة لخطــى األجــداد، 

حيــث وســائل الرتحــال عــر ســفن الصحــراء كــا 

ــايض. ــت يف امل كان

املتعلقــة  البحثيــة  لألنشــطة 

ــتوى  ــى مس ــرتاث ع ــكار وال باالبت

مؤسســات التعليــم العــايل الوطني 

لدعــم الكــوادر الشــابة والعلــم 

األكادمييــة  والجوانــب  واالبتــكار 

ــاً  ــك حفاظ ــارايت، وذل ــرتاث اإلم وال

ــًا  ــة ودع ــة الوطني ــزاً للهوي وتعزي

للثقافــة والعلــم واملعرفــة.

ــر  ــة للمؤمت ــج املصاحب ــن الرام وم

)االبتــكار  عنــوان  تحــت  نــدوة 

والــرتاث(

طــالب  املســابقة  واســتهدفت 

ســنة   17 إىل   12 مــن  املــدارس 

ــم الكتشــاف  لتســليط الضــوء عليه

مجــال  يف  واملبدعــن  املوهوبــن 

القصصيــة. الكتابــة 

وتتطلــع املســابقة يف دورتهــا الثالثــة 

إىل مزيــد مــن اإلبــداع للوصــول إىل 

القصــص  تُنــرش  التميــز، وســوف 

الفائــزة يف كتــاب يحمــل عنــوان 

كتــاب  وهــو  الجائــزة(  )كتــاب 

يجمــع كل القصــص املميــزة.
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هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف - اإلمارات العربية املتحدة

بالتعــاون مــع هيئــة الشــارقة 

أقامــت  واألرشــيف  للوثائــق 

للمتاحــف  الشــارقة  هيئــة 

العــامل:  عــى  »نافــذة  معــرض 

ــارقة  ــة الش ــخ محط ــرض لتاري ع

دور  عكــس  الــذي  الجويــة«، 

يف  الجويــة  الشــارقة  محطــة 

املــايض،  القــرن  ثالثينيــات 

لألحــوال  مركــزاً  كانــت  إذ 

للطائــرات  ومحطــة  الجويــة، 

الريطانيــة املتجهــة نحــو الهنــد.

وتوضــح صــور املعــرض كيــف 

يف  والعمــل  الحيــاة  كانــت 

الفــرتة،  تلــك  خــالل  املحطــة 

اعتمــدت هيئــة الشــارقة للوثائــق 

الوثائــق  إدارة  نظــام  واألرشــيف 

االستشــاري  باملجلــس  الخصوصيــة 

أبــدت  أن  بعــد  الشــارقة  إلمــارة 

ــه املجلــس  موافقتهــا عــى مــا قــام ب

يف  العامــة  أمانتــه  خــالل  مــن 

يف  النظــام  هــذا  مضمــون  تطبيــق 

ــة وفــق خطــة  ــه اإلداري ســائر وحدات

»الشارقة للوثائق واألرشيف« تستقبل وفداً من »الداخلية« 

اســتقبل األســتاذ صــالح ســامل املحمــود مديــر عــام هيئــة الشــارقة للوثائــق واألرشــيف، يف مقــر الهيئــة، وفــداً مــن وزارة الداخليــة، وتهــدف 

الزيــارة إىل االطلـــــاع عــى تجـــــربة الهيئــة يف إدارة الوثائــق واألرشــيف، باتباعهــا أفـــــضل املــــارسات وأحــدث اآلليــــات املتعلقة مبجال

 التوثيق واألرشفة.

ــات العمــل  ــم عــى آلي ــر، وأطلعته ــد الزائ ــز املؤســي، بالوف ــط اإلســرتاتيجي والتمي ــرة إدارة التخطي ــة، مدي ــق بورقيب ــت حصــة عتي ورحب

ــن  ــا م ــا يســهم يف متكينه ــة اإلدارات، مب ــالزم لكاف ــم ال ــر الدع ــة، وتوف ــر الخطــة اإلســرتاتيجية للهيئ ــة عــى تطوي ــة يف اإلدارة واملبني املتبع

ــا الخمســية. ــة ضمــن خطته ــق أهــداف الهيئ تحقي

وأكــدت أهميــة هــذه الزيــارات يف مواصلــة التطويــر آلليــات وسياســات العمــل يف حفــظ الوثائــق، وبحــث أوجــه التعــاون املمكنــة بــن 

ــة، مبــا  ــدى الهيئ ــة، وســبل االســتفادة مــن الخــرات والكفــاءات املتوافــرة ل ــة التــي تقــوم بهــا الهيئ الطرفــن يف مجــال األرشــفة اإللكرتوني

يتناســب مــع أهــداف الــوزارة.

معرض عن محضة الشارقة الجوية  هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف تعتمد نظام إدارة 

وثائق استشاري إمارة الشارقة 

ومصرهــا  الوثائــق  اســتبقاء  مــدد 

ــك بعــد أن قدمــت إدارة  النهــايئ وذل

الوثائــق واألرشــيف بالهيئــة مختلــف 

ــي يف  ــم الفن ــاعدة والدع ــه املس أوج

ــق  ــام إدارة الوثائ ــق نظ ــة تطبي عملي

االستشــاري  باملجلــس  الخصوصيــة 

إلمــارة الشــارقة.

ــت  ــي حطّ ــرات الت ــواع الطائ وأن

ــق  ــة إىل مراف ــا، إضاف ــى أرضه ع

أول  ضمنهــا  مــن  املحطــة، 

ــة. ــتوى املنطق ــى مس ــينا ع س

ــور  ــرض فرصــة للجمه ــر املع يوف

مــن  فريــدة  باقــة  ملشــاهدة 

التاريخيــة  والوثائــق  الصــور 

طبيعــة  عــى  الضــوء  تســلط 

قدميــاً،  املحطــة  يف  العمــل 

ويتيــح للــزوار فرصــة االطــالع 

وصــول  توثــق  صــور  عــى 

مــن  الطائــرات  مــن  عــدد 

الشــارقة. إىل  الطــرز  مختلــف 
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 افتتــح الدكتــور الشــيخ خالــد بــن خليفــة 

ــز  ــاء مرك ــس أمن ــس مجل ــب رئي ــة نائ آل خليف

عيــى الثقــايف، مؤمتــر املكتبيــن األول بعنــوان 

مملكــة  رؤيــة  دعــم  يف  املكتبــات  »دور 

ــه إدارة املكتبــة  البحريــن 2030« والــذي نظمت

إطاق أول مؤمتر للمكتبين يف البحرين

ندوة عاصفة الفكر برشم الشيخ

ــن  ــة م ــخة الثامن ــات النس ــت فعالي اختتم

ــر«  ــة الفك ــف عاصف ــدوة »تحال ن
ــاون  ــايف بالتع ــس الثق ــز عي ــا مرك ــي نظمه الت

مــع تحالــف مراكــز البحــوث العربيــة يف مدينــة 

رشم الشــيخ بجمهوريــة مــر العربيــة مبشــاركة 

والباحثــن  والخــراء  املفكريــن  مــن  نخبــة 

واملتخصصــن مــن مختلــف الــدول العربيــة 

ــل 2019. ــن 23 إىل 24 أبري ــدة م ــالل امل خ

ــوان  ــت عن ــاءت تح ــي ج ــدوة الت ــت الن خلص

العلمــي يف  التعليــم والبحــث  )مســتقبل 

العــريب ( إىل ثــالث عــرشة توصيــة  العــامل 
ــم يف الوطــن العــريب   ــر التعلي اســتهدفت تطوي

ــة  ــورة الصناعي ــات الث ــع متطلب ــق م ــا يتس مب

الرابعــة، وذلــك مــن خــالل تقديــم أطروحــات 

ورؤى غــر تقليديــة لواقــع التعليــم يف الوطــن 

ــا عــى  ــا قامئً العــريب تضمنــت تحليــاًل موضوعيًّ

ــباب  ــن الش ــريب لتمك ــز الع ــن املرك أعل

عــن تعيــن ســعادة د. الشــيخ خالــد بــن 

خليفــة آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس 

ــى  ــز عي ــذي ملرك ــر التنفي ــاء املدي األمن

ــز  ــاء املرك ــس أمن الثقــايف عضــًوا يف مجل

الــذي يتخــذ العاصمــة األردنيــة، عــّان، 

مقــرًا لــه.

ويعــد املركــز إحــدى مبــادرات صاحــب 

ــن فهــد  الســمو امللــي األمــر محمــد ب

رئيــس  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن 

ــد  ــر محم ــة األم ــاء مؤسس ــس أمن مجل

د. خالد آل خليفة عًضوا يف مجلس متكن الشباب باألردن

مركز عيى الثقايف - مملكة البحرين

ــث يعــد أول وأكــر تجمــع  ــز، حي ــة باملرك الوطني

ومصــادر  املكتبــات  مجــال  يف  للمتخصصــن 

ــن 140  ــر م ــة، مبشــاركة أك ــات يف اململك املعلوم

مشــاركًا وعارًضــا مــن داخــل البحريــن وخارجهــا.

دراســات وإحصــاءات مقارنــة مــع مختلــف 

حلــول  إىل  للوصــول  املتقــدم،  العــامل  دول 

ــم يف  ــراج التعلي ــهم يف إخ ــق تس ــة للتطبي قابل

الوطــن العــريب مــن أزمتــه مــن خــالل التعاطــي 

ــة،  ــات العمليــة التعليميــة املختلف ــع مكون م

والحــرص عــى تطويرهــا وصــوالً إىل الغايــة 

ــث  ــايل والبح ــم الع ــل التعلي ــودة يف جع املنش

التنميــة  لتحقيــق  دافعــة  قــوة  العلمــي 

املســتدامة يف املنطقــة العربيــة.

مملكــة  تهنئــة  عــى  املشــاركون  وحــرص 

ــة عــام عــى التعليــم  البحريــن عــى مــرور مئ

النظامــي، واإلشــادة بالتجربــة البحرينيــة التــي 

منطقــة  يف  الرائــدة  التجــارب  إحــدى  تعــد 

الخليــج العــريب.

ــن  ــم تعي ــث ت ــة، حي ــد العاملي ــن فه ب

ــمية  ــرة س ــي األم ــمو املل ــة الس صاحب

رئيســة  طــالل  بــن  الحســن  بنــت 

للمجلــس. ويهــدف املركــز إىل متكــن 

الشــباب مــن مارســة الحيــاة بإيجابيــة 

وفعاليــة مــع إحــداث نقلــة نوعيــة 

يف واقــع الشــباب العــريب يف مختلــف 

املجــاالت واكتشــاف املهــارات الشــبابية 

املتميــزة ودعمهــا لتحقيــق إنجــازات 

عامليــة مرموقــة.
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امللــك  الرشيفــن  الحرمــن  خــادم  رأس 

ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه 

ــوان امللــي بقــر الياممــة يف  ــه - يف الدي الل

مدينــة الريــاض، االجتــامع الثامــن واألربعــن 

ملجلــس إدارة دارة امللــك عبدالعزيــز.

القــرارات  املجلــس عــدًدا مــن  وقــد أصــدر 

عبدالعزيــز  امللــك  دارة  بأعــال  املتعلقــة 

وأنشــطتها، ومنهــا املوافقــة عــى اعتــاد الئحــة 

املركــز الوطـــــني للعرضــة الســعودية وفقــاً 

لنظام الدارة.

يف اجتامعه الـ 48 تحت رئاسة خادم الحرمن الرشيفن

مجلس دارة امللك عبدالعزيز يوافق عىل الئحة مركز العرضة 

السعودية والتعاون مع جامعة نايف

دارة امللك عبدالعزيز - اململكة العربية السعودية

كــا وافــق املجلــس عــى توقيــع مذكــرة تعــاون 

بــن دارة امللــك عبدالعزيــز وجامعــة نايــف 

لالســتفادة  وذلــك  األمنيــة،  للعلــوم  العربيــة 

األمنيــة  الجوانــب  يف  واملعرفــة  الخــرة  مــن 

ــات  ــس أيضــاً عــى مجري ــع املجل ــق واطل للوثائ

العمــل يف مــرشوع »أنتمــي« الــذي تعمــل عليــه 

الــدارة لربــط الشــباب بتاريــخ اململكــة العربيــة 

الســعودية والتاريــخ العــريب اإلســالمي، كــا 

صــادق املجلــس عــى حســاب صنــدوق الـــدارة 

الختامــي  والحســاب  م،  لعــــام 1437/ 2016 

ــز. ــك عبدالعزي ــدارة املل ل

 حقــق الطالــب تــريك بــن ماجــد القحطــاين 

ـل اململكــة العربيــة الســعودية  الــذي مثَـّ

للتاريــخ  العاملــي  األوملبيــاد  مســابقة  يف 

املقامــة يف برلــن بأملانيــا، املركــز الثالــث 

وحصــد امليداليــة الرونزيــة يف أول مشــاركة 

ســعودية يف األوملبيــاد. 

ــث  ــز الثال ــد املرك ــعودية تحص الس

ــي ــاد العامل ــابقة األوملبي مبس

للتاريخ بأملانيا

ــور  ــف الدكت ــام املكل ــن الع ــايل األم ــلّم مع تس

الــدارة،  مبقــر  الســاري  عبداللــه  بــن  فهــد 

حصــل  التــي  للجــودة   )9001  ISO( شــهادة 

عليهــا مركــز امللــك ســلان بــن عبدالعزيــز 

شهادة اآليزو للجودة ملركز امللك سلامن للرتميم واملحافظة عىل املواد التاريخية

التاريخيــة املــواد  عــى  واملحافظــة  للرتميــم 

»ترميــم« التابــع للـــــدارة، بعــد أن أكـــــمل 

املركــز كل االشــرتاطات اإلداريـــــة والتجـــــهيزية 

والفنية املطلوبة. 

وضــم املركــز هــذه الشــهادة الدوليــة إىل قامئــة 

أنجــز  بــه، حيــث  الخاصــة  العلمــي  التميــز 

والفنيــة  التدريبيــة  املكتســبات  مــن  عــدًدا 

وإداريــة  بيئيــة  عوامــل  وســط  املتميــزة 

ــرتاطات إدارة  ــتوعب اش ــة تس ــجعة وناهض مش

وتحقــق  العامليــة،  املواصفــات  ذات  الجــودة 

الدقــة الفنيــة وشفـــــافية الخدمـــــات املقدمــة، 

وثبــات معـــــاير الجــودة يف كل املنتجــات التــي 

ــع. ــدمها للمجتم يقـــ
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الســمرين ، كــا قــام بتقديم الورشــة ممثــل املركز 

الوطنــي للوثائــق واملحفوظــات بالديــوان امللــي 

املستشــار القانــوين عبداملحســن هــداب الهــداب.

املركز الوطني للوثائق واملحفوظات - اململكة العربية السعودية

للمركــز  علميــة  لجنــة  تشــكيل 

واملحفوظــات للوثائــق  الوطنــي 
ــوزراء  ــس ال ــو مجل ــة عض ــر الدول ــدر وزي أص

ــز  ــة املرك ــس هيئ ــي ورئي ــوان املل ــس الدي رئي

الوطنــي للوثائــق واملحفوظــات خالــد بــن 

ــة  ــكيل لجن ــراراً بتش ــى، ق ــن العي عبدالرحم

علميــة للمركــز الوطنــي للوثائــق واملحفوظات 

برئاســة مديــر عــام املركــز الدكتــور فيصــل بــن 

ــاء  ــتة أعض ــة س ــي وعضوي ــز التميم عبدالعزي

ــه بنــت محمــد الشــويعر  ــورة خول هــم الدكت

األمــرة  بجامعــة  التدريــس  هيئــة  عضــو 

ــل  ــور جري ــن، والدكت ــت عبدالرحم ــورة بن ن

ــس  ــة التدري ــو هيئ ــي عض ــن عري ــن حس ب

بجامعــة امللــك ســعود، و الدكتــورة نجــاح 

ــس  ــة التدري ــالن عضــو هيئ ــالن القب ــت قب بن

بجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن، 

ــو  ــارك عض ــه املب ــن عبدالل ــدر ب ــور بن والدكت

ــن  ــام محمــد ب ــس بجامعــة اإلم ــة التدري هيئ

ســعود اإلســالمية، ومــن املتخصصــن يف شــؤون 

الوثائــق كل مــن خالــد بــن محمــد الخضــري 

ــر مركــز الوثائــق بجامعــة امللــك ســعود،  مدي

املعثــم  عبدالرحمــن  بــن  نبيــل  والدكتــور 

واملحفوظــات  الوثائــق  مركــز  عــام  مديــر 

ــة. ــروة املعدني ــة وال ــة والصناع ــوزارة الطاق ب

واملحفوظــات  للوثائــق  الوطنــي  املركــز  أقــام 

بالديــوان امللــي ورشــة عمــل ملنســويب املؤسســة 

العامــة لتحليــة امليــاه املالحة، تحت عنــوان )رشح 

آليــات تنظيم العمــل الوثائقي(، بحضــور املحافظ 

ــك  ــن املل ــن الرشيف ــادم الحرم ــة خ ــت رعاي تح

ســلان بــن عبــد العزيــز آل ســعود- حفظــه الله- 

افتتــح صاحــب الســمو امللــي األمــر فيصــل بــن 

بنــدر بــن عبدالعزيــز أمــر منطقــة الريــاض مؤمتر 

األرشــيفات العربيــة الــذي ينظمــه املركــز الوطني 

للوثائــق واملحفوظــات بعنــوان “دور األرشــيفات 

ــن  ــريب ب ــة الع ــع املعرف ــم مجتم ــة يف دع العربي

الــذي  املســتقبلية”  والتطلعــات  التحديــات 

اســتضافه املركــز الوطنــي للوثائــق واملحفوظــات 

1440هـــ  رجــب   19  -17 مــن  الفــرتة  خــالل 

املوافــق مــن 24- 26 مــارس 2019م، يف قاعــة 

ــاض. ــال الري ــدق اإلنرتكونتننت ــل بفن ــك فيص املل

ــى  ــرف علــ ــدويل للتعــ ــر ال ــد هــذا املؤمت وعقــ

ــواب  ــي، ون املهنــدس عــي عبدالرحمــن الحازم

ــة. ــوم باملؤسس ــدراء العم ــرشيف وم ــظ وم املحاف

وتضمنــت الورشــة رشح مفصــل عــن )آليــات 

ــة  ــر الحكومي ــي( بالدوائ ــل الوثائق ــم العم تنظي

التطــور  ومواكبــة  معهــا  التعــــــامل  وكيفيــة 

والحكومــة  الرقمــي  التحــول  يدعــم  مبــا 

اإللكــرتونــــــية ورؤيتــــة املــملــــكـــــة 2030.

املركــز  بــن  التعــاون  ســبل  بحــث  تــم  كــا 

الوطنــي للوثــــــائق واملحفوظــات واملؤسســة 

مبــا يحقــــــق أن تــــــكون املؤسســة نراســاً 

الوثائقــي. العمــل  مجــاالت  يف  بــه  يحتــذى 

ألقــى الكلمــة الرتحيبيــة لهــذه الورشــة مديــر عام 

مركــز الوثائــق واملحفوظــات عبدالرحمــن إبراهيم 

رشح آليات تنظيم العمل الوثائقي يف ورشة عمل ملنسويب التحلية

مؤمتر األرشيفات العربية يناقش 

تحديات وتطلعات دعم مجتمع املعرفة

التحديــــات الحاليــــة والتطلعــــات املســتقبلية 

مــن خــالل رؤيــة اململكــة العربيـة السـعودية 

2030 والتـــي تهـــدف فـي مجملهـــا إلـى تنميـة 

املجتمـــع والوطـــن وتعزيـــز مكانتـــه الدوليـــة. 

ــع  ــة كان الدافــ ــذه الرؤيــ ــن هـ ــاً مـ وانطالقـ

النطــــالق هــــذا املؤمتــــر الــــذي يهـــدف إلـــى 

مناقشـــة أهم القضايـا واإلشـكاالت التـي تعانـي 

منهـــا مراكـــز الوثائـق املحفوظـــات والتحديـات 

التـــي تواجههـــا فــــي ظــــل البيئــــة الرقميــــة 

الستشــــراف آفــــاق املســتقبل بطــــرح الــرؤى 

العلميــــة التــــي مــن شــــأنها االرتقــاء ودعــم 

توجــــه املجتمــع للتحــول ملجتمــع املعرفــة.
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املرسح القيري التاريخي باإلرميتاج يشهد االحتفال بيوم النهضة املباركة

ــف  ــع متح ــاون م ــي بالتع ــف الوطن ــم املتح نظ

الروســية  اإلرميتــاج مبدينــة ســانت بطرســرج 

النهضــة  بيــوم  احتفــااًل  2018م،  يوليــو   23 يف 

املباركــة بعنــوان »يــوم ُعــان« تضمــن مجموعــة 

ــد  ــة، ورأس الوف ــة العاني ــات الثقافي ــن الفعالي م

الُعمــــاين املـــــشارك يف الفعاليــــــات الدكتـــــور 

حمــد بــن محمــد الضويــاين رئيــس هيئــة الوثائــق 

افتتــح صاحــب الســمو الســيد هيثــم بــن 

طــارق آل ســعيد وزيــر الــرتاث والثقافــة صبــاح 

االثنــن 8 أكتوبــر 2018م أعــال املؤمتــر الــدويل 

ــالل  ــة خ ــة الريطاني ــات العاني ــابع العالق الس

املــدة مــن القــرن الســابع عــرش إىل القــرن 

ــب  ــي املصاح ــرض الوثائق ــرش، واملع ــع ع التاس

الوثائــق  هيئــة  نظمتــه  والــذي  للمؤمتــر، 

ــدد  ــور ع ــك بحض ــة، وذل ــات الوطني واملحفوظ

ــؤولن  ــعادة واملس ــايل والس ــاب املع ــن أصح م

املجــال  يف  واملختصــن  واملهتمــن  والباحثــن 

التاريخــي والحضــاري والثقــايف.

املؤمتر الدويل السابع” العاقات العامنية الربيطانية”

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية - سلطنة عان

أمنــاء  مجلــس  عضــو  الوطنيــة  واملحفوظــات 

ــي. ــف الوطن املتح

ــات الحفــل عــى خشــبة املــرح  وأقيمــت فعالي

وتضمنــت  باإلرميتــاج  التاريخــي  القيــري 

ــق  ــة الوثائ ــس هيئ ــور رئي ــعادة الدكت ــة لس كلم

واملحفوظــات الوطنيــة، كــا تضمــن الحفــل نــدوة 

ــان. ــخ ُع ــن تاري ــت ع ــة تحدث أكادميي

مذكرة تفاهم مع أرشيف املغرب
وقعــت ســلطنة عــان واململكــة املغربيــة 

مجــال  يف  تفاهــم  مذكــرة  عــى  الشــقيقة 

الوثائــق  وإدارة  التاريخــي  التوثيــق 

واملحفوظــات حيــث وقعهــا مــن الجانــب 

العــاين الدكتــور حمــد بــن محمــد الضويــاين 

رئيــس هيئــة الوثائــق واملحفوظــات الوطنيــة، 

ــور جامــع بيضــا  ــب املغــريب الدكت ومــن الجان

مديــر عــام أرشــيف املغــرب باململكــة املغربية 

الشــقيقة، وشــملت املذكــرة تشــجيع الطرفــن 

عــى التعــاون يف مجــال تبــادل نســخ مــن 

وثائــق املحفوظــات وأدوات البحــث املتعلقــة 

وأعــال  واملطبوعــات  املحفوظــات،  بهــذه 

البحــث والدراســات التــي تســهل البحــوث 

حــول هــذه الوثائــق، إضافــة إىل تبــادل الخــراء 

يف مجــال اإلدارة الرقميــة للمحفوظــات خاصــة 

املــدى  عــى  الرقميــة  املحفوظــات  حفــظ 

الطويــل، إىل جانــب تنظيــم األنشــطة املتعلقــة 

بحفــظ وثائــق املحفوظــات واســتعادة قيمتهــا.
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - دولة الكويت

مجلس اإلدارة يكرم الرئيس السابق أ.د.حسن السند ملسرته املعطاءة

 قــام مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة 

بتكريــم رئيــس مجلــس إدارة املركــز األســتاذ 

والــذي  الســند  عبدالعزيــز  حســن  الدكتــور 

ــد أن  ــك بع ــإلدارة، وذل ــته ل ــدة رئاس ــت م انته

ــاد  ــه واالجته ــن العطــاء والتوجي ــر م ــدم الكث ق

يف مســرته العــــــلمية والعـــــملية املعطــاءة يف 

مجلس اإلدارة.

ــع  و شــكر أ.د.حســن الســند إدارة املركــز وجمي

ندوة عن التغرات املناخية 

يف دول الخليج

مناقشة السياسة الخارجية األمريكية وأثرها يف 

منطقة الخليج

نظــم مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة يف جامعــة 

الكويــت حلقــة نقاشــية تحــت عنــوان) السياســة الخارجيــة 

األمريكيــة الجديــدة وتأثرهــا يف منطقــة الخليــج (،  تنــاول 

ــة  ــات املتحــدة ودول ــن الوالي ــزة ب ــات املتمي ــاء العالق اللق

الكويــت التــي متتــد منــذ حقبــة تاريخيــة عميقــة، وهــي ما 

زالــت قويــة مــع اســتمرار التغــرات يف األوضــاع السياســية 

ــددة ذات  ــوارات ُمتع ــا دارت ح ــدة، ك ــات املتح يف الوالي

عالقــة بالــدور األمريــي تجــاه قضايــا األمــن والســالم، 

ــاء  ــة للقض ــائل واألدوات املرشوع ــاد الوســ ــبل إيجــــ وُس

عى كُل ما يُعــــــطل املـــــسرة والوجــــــود اإلنــــســــاين 

بصورته الطبيعية.

ندوة رؤية الكويت 2035 املجتمع املدين يف رؤية وطني

 يف جامعة الكويت

بعنــوان  علميــة  نــدوة  املركــز  نظــم 

ــدين  ــع امل ــت 2035م املجتم ــة الكوي )رؤي

يف رؤيــة وطنــي( وشــارك فيهــا نخبــة 

مجــال  يف  واملختصــن  األكادمييــن  مــن 

وعقــدت  املــدين،  املجتمــع  جمعيــات 

النــدوة يــوم الثالثــاء 9 إبريــل 2019 يف 

قاعــة الخطــوط الجويــة الكويتيــة بكليــة 

خدمــت  والتــي  املميــزة  ألعالهــم  األعضــاء 

ــاركة  ــى مش ــى ع ــوظ، وأثن ــكل ملح ــز بش املرك

مركــز  إدارات  ومختلــف  األعضــاء  جميــع 

كل  يف  العربيــة  والجزيــرة  الخليــج  دراســات 

املواســم الثقافيــة الســابقة، متمنيًــا بــأن يســتمر 

املركــز يف متيــزه وعطائــه حتــى بعــد رحيلــه عــن 

ــه. ــس إدارت مجل

ــت  ــدوة تح ــت ن ــة الكوي ــز يف جامع ــم املرك نظ

الخليــج  دول  يف  املناخيــة  )التغــرات  عنــوان 

العربيــة – التداعيــات واألخطــار واالســتعداد( 

وذلــك يــوم االثنــن املوافــق 11 فرايــر 2019م يف 

قاعــة البنــك الــدويل – كليــة العلــوم االجتاعيــة 

ــويخ. ــي- الش ــرم الجامع يف الح

وقــد أدار النــدوة رئيــس قســم الجغرافيــا بكليــة 

العلــوم االجتاعيــة أ.د. عبيــد رسور العتيبــي، 

ــم  ــاخ بقس ــتاذ املن ــن أس ــا كالًّ م ــتضاف به واس

الجغرافيــا بجامعــة القصيــم يف اململكــة العربيــة 

عبدالرحمــن  بــن  عبداللــه  أ.د.  الســعودية 

املســند، وأســتاذ الــزالزل بقســم علــوم األرض 

ــت أ.د.  ــة الكوي ــوم بجامع ــة العل ــة بكلي والبيئ

فريــال نــادر بوربيــع، وأســتاذ الجيولوجيــا البيئية 

بقســم علــوم األرض والبيئــة بكليــة العلــوم أ.د. 

محمــد عبدالرحمــن الرعــاوي، وخبــر األرصــاد 

والـــــتنبؤات الجــــــوية بــــــدولة الكــــويـــت 

أ. عيى رمضان.

العلــوم االجتمـــــاعية يف جــــامـــعــــة 

الـــــكويت بالشــويخ. 

وهدفــت الندوة إىل إبراز دور مؤسســات 

املجتمــع املــدين يف كل مــا يخــص تطويــر 

ــار  ــة إىل إظه ــا، باإلضاف ــة وتنميته الدول

الــدور التنمــوي لجمعيــات النفــع العــام، 

كــا هدفــت النــدوة إىل تحقيــق رشاكــة 

ــرة  ــج والجزي ــات الخلي ــز دراس ــن مرك ب

وبــن  حكوميــة  كمؤسســة  العربيــة 

مؤسســات املجتمــع املــدين كمؤسســات 

غــر حكوميــة. 

ــز  ــا إىل تحفي ــدوة أيض ــت الن ــا هدف ك

لبــذل  املــدين  املجتمــع  مؤسســات 

ــار  ــق انتش ــع لتحقي ــر وأوس ــود أك مجه

وجذبهــم  املواطنــن  بــن  واســع 

املؤسســات. هــذه  يف  للمشــاركة 
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ــت رعايــة حــرة صاحــب الســمو أمــر  تح

دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر 

ــل  ــم حف ــاه- ، أُقي ــه ورع ــه الل ــاح -حفظ الصب

افتتــاح متحــف قــر الســالم يف 29 مــن أبريــل 

املــايض وهــو متحــف يهــدف إىل توثيــق تاريــخ 

دولــة الكويــت مــن خــالل حكامهــا، باإلضافــة 

تحفــة  بوصفــه  القــر،  تاريــخ  توثيــق  إىل 

ــد. ــديس فري ــع هن ــة ذات طاب معاري

أُنشــئ قــر الســالم يف بدايــة ســتينيات القــرن 

بالجــال والفخامــة؛  املــايض بطــراز يتســم 

سمو أمر الكويت يرعى افتتاح متحف قر السام

مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان األمري - دولة الكويت

الدائــري  التصميــم  جــال  انعكــس  حيــث 

الخارجــي مــع جــال التجهيــز الداخــي.

واســتمر قــر الســالم يف عملــه باســتقبال 

ضيــوف الكويــت حتــى العــام 1990م، عندمــا 

ــى  ــم ع ــي الغاش ــزو العراق ــُة الغ ــت كارث حلّ

الكويــت، فُدّمــر القــر ونُهبــت محتوياتــه. ويف 

ــر  ــى الجاب ــت الشــيخة من م ــام 2013م، قدَّ الع

الوثائــق  مركــز  رئيــس  الصبــاح،  العبداللــه 

الديــوان  ومكتبــات  ومتاحــف  التاريخيــة 

ــالم،  ــر الس ــى ق ــام ع ــرشف الع ــري وامل األم

مقــرتح إعــادة ترميــم القــر وتحويلــه إىل 

متحــف متخصــص لتاريــخ الكويــت، وبالفعــل 

الــذي ميتــد عــى مســاحة  املتحــف  أنجــز 

ــام  ــة أقس ــمل ثالث ــع ويش ــرت مرب ــف م 32 أل

مــن  الكويــت  تاريــخ  يعــرض  األول  رئيســة: 

ــر  ــخ ق ــن تاري ــاين يحتض ــا، والث ــالل حكامه خ

الســالم منــذ إنشــائه، يف حــن يُعنــى الثالــث 

بالحضــارات، التــي ازدهــرت عــى أرض الكويــت، 

ونتيجــة لعمــل متواصــل عــى مــدى 6 ســنوات 

أنجــز قطــاع الشــؤون التاريخيــة يف الديــوان 

ــذي  ــام وال ــي اله ــرشوع الوطن ــذا امل ــري ه األم

الكويــت  بتاريــخ  القادمــة  ســيعرِّف األجيــال 

ــيفتتح  ــذي س ــا. وال ــازات حكامه ــق وإنج العري

بــإذن اللــه للجمهــور يف أكتوبــر 2019.
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مراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



تتطلــع األمانــة العامــة إىل تحقيــق الريــادة يف التكامــل والتعــاون املشــرتك بــن مراكــز 

الوثائــق والدراســات الخليجيــة، والتميــز يف أعالهــا مبــا يخــدم تاريــخ املنطقــة وتراثهــا، 

وتدعــم رســالة األمانــة هــذا التوجــه نحــو التكامــل والتعاون؛ إذ تبــن أن األمانة ســتحقق 

الرؤيــة مــن خــالل تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات املشــرتكة يف مجــال الوثائــق والدراســات 

الخليجيــة التــي تعــزز الجوانــب العلميــة واملهنيــة وتواكــب التجــارب الدوليــة، وبالفعــل 

نفــذت األمانــة العامــة عــدًدا مــن املبــادرات واألنشــطة التــي تســتهدف تحقيــق هــذه 

الرؤيــة، وتعزيــز التعــاون بــن املراكــز األعضــاء عــى مــدى الســنوات الســابقة.

غــر أن األمانــة تســعى دامئًــا إىل تعزيــز التعــاون والتكامــل بــن املراكــز وزيــادة حجــم 

األعــال املشــرتكة ورفــع مســتواها، لذلــك ارتــأت األمانــة العامــة رضورة تحديــث خطتها 

اإلســرتاتيجية ملواكبــة التطــورات والتغيــرات إقليميًــا وعامليًــا، وتحقيــق االســتفادة املثــى 

مــن قــدرات املراكــز األعضــاء، فــكان أول الغيــث قــرار االســتفادة مــن قــدرات األعضــاء 

ــة  ــي لدول ــة إىل األرشــيف الوطن ــت هــذه املهم ــث الخطــة اإلســرتاتيجية، وأوكل لتحدي

اإلمــارات العربيــة املتحــدة لخراتــه الواســعة يف هــذا املجــال.

فقــد اتفقــت املراكــز األعضــاء يف اجتاعهــا الســنوي )31( يف ســلطنة عــان عــام 

ــة  ــاملة لألمان ــرتاتيجية ش ــة إس ــداد دراس ــي بإع ــيف الوطن ــف األرش ــى تكلي 2017م ع

العامــة، الــذي قــام بــدوره بإنشــاء فريــق عمــل متخصــص لهــذه الغايــة برئاســة مديــره 

ــة  ــادرة مبثاب ــع املب ــل م ــن ســلطان املهــري، وجــرى التعام ــذي األســتاذ ماجــد ب التنفي

ــاريع  ــد إدارة املش ــة مبعه ــاريع الخاص ــة إدارة املش ــا ملنهجي ــدار وفًق ــاص ي ــرشوع خ م

)PMI(، وذلــك للتحقــق مــن تنفيــذ جميــع املهــام املطلوبــة وفًقــا لجــدول زمنــي محــدد 

ــه ســلًفا. وضمــن نطــاق معــروف ومتفــق علي

ــة العامــة نبــارك لألعضــاء هــذا اإلنجــاز الكبــر الــذي ســيكون محفــزًا  ونحــن يف األمان

ومحــركًا ملزيــد مــن التعــاون بــن أعضــاء األمانــة بشــكل منظــم وجاعــي ســيكون لــه 

األثــر الفاعــل يف اإلنجــازات املســتقبلية لألمانــة.

*األمن العام ملراكز الوثائق والدراسات   

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

خطتنا اإلسرتاتيجية
األمن العام

معايل الدكتور فهد بن عبدالله السامري

نائب األمن العام
األستاذ عيل بن إبراهيم املري

أعضاء األمانة العامة

األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة - أبو ظبي

مركز زايد للدراسات والبحوث
اإلمارات العربية املتحدة - أبو ظبي

دارة د.سلطان القاسمي للدراسات الخليجية
اإلمارات العربية املتحدة - الشارقة

مركز حمدان بن محمد إلحياء الرتاث
اإلمارات العربية املتحدة - ديب

هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف
اإلمارات العربية املتحدة - الشارقة

مركز عيىس الثقايف
مملكة البحرين - املنامة

مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين
مملكة البحرين - املنامة

دارة امللك عبدالعزيز
اململكة العربية السعودية - الرياض

املركز الوطني للوثائق واملحفوظات
اململكة العربية السعودية - الرياض

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
سلطنة عان - مسقط

قسم الوثائق واألبحاث - الديوان األمري
دولة قطر - الدوحة

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
دولة الكويت - جامعة الكويت

 
مركز البحوث والدراسات الكويتية

دولة الكويت

مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان األمري
دولة الكويت

املركز الوطني للوثائق
الجمهورية اليمنية - صنعاء

الدكتور فهد بن عبدالله السامري*
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