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 يف هذا العدد

التاريــخ والماضــي جــزء أســاس ألي مجتمــع، واالهتمــام  قــال الحكمــاء إن 
الحضــارة والتقــدم، وإهمالــه ســيؤثر ســلبا يف مســتقبل ذلــك  بــه هــو عنــوان 
عناصرهــا  صــاغ  التــي  الغــايل  لوطننــا   ٢٠٣٠ رؤيــة  نطالــع  وعندمــا  المجتمــع.  
ومضامينهــا و أطلقهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
ــا  ــد أنه ــه اهلل-  نج ــوزراء -يحفظ ــس ال ــس مجل ــب رٔيي ــد نأي ــز ويل العه عبدالعزي
تضــع التاريــخ والماضــي يف محــور أســاس مــن محاورهــا.  فلقــد أكــد ســموه يف 
ــا لهــا عمــق تاريخــي مميــز يمكنهــا مــن العبــور إىل  أكثــر مــن مناســبة أن بالدن
المســتقبل بــكل ثقــة.  وســمو ويل العهــد ينطلــق يف رؤيتــه للتاريــخ مــن وعــي 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز  -يحفظــه اهلل-  للتاريــخ 
وعنايتــه بــه ودعــم المؤسســات والبرامــج والباحثيــن يف هــذا الميــدان.  فالملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز دأيمــا يربــط الماضــي بمــا يحــدث ويقــرأ مــا حــدث ليســتفيد 
منــه فيمــا ســيحدث.  يعــد هــذا الوعــي بالماضــي ركيــزة مهمــة مــن ركأيــز بنــاء 

ــة الســعودية. الدول
وعندمــا تشــرفت الــدارة بتــويل ســمو ويل العهــد مســؤولية نأيــب رٔييــس مجلــس 
إدارتهــا وضــع ســموه وعــي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز بالتاريــخ يف إطــار عملي 
ــدارة، حيــث وجــه بتنفيــذ عــدد  ــرز مؤسســة وطنيــة تعنــى بــه وهــي ال جديــد ألب
مــن البرامــج والمشــروعات لنقــل التاريــخ الوطنــي إىل ســاحة الشــباب بالوســأيل 
الحديثــة، وتنفيــذ إســتراتيجية كاملــة لتطويــر الــدارة وفقــا لتوجيهــات خــادم 

الحرميــن الشــريفين.
واليــوم علينــا جميعــا نحــن المهتميــن بالتاريــخ مســؤولية مســاندة هــذا التحــول 
ــم  ــح القأي ــكل الصحي ــا بالش ــا ونظرتن ــا ومناهجن ــر أدواتن ــل لتطوي ــم والعم المه
علــى المنهجيــة العلميــة الدقيقــة مــن جهــة، وفهــم واقــع اليــوم ومواكبتــه 
لتصــل المعرفــة التاريخيــة الوطنيــة لألجيــال الجديــدة والقادمــة مــن جهــة أخرى.

أننــا يف عصــر مختلــف  العهــد-   ســمو ويل  أشــار  نــدرك -كمــا  أن  وعلينــا 
يســتوجب التحــول يف الوســيلة ومواكبــة المســتجدات. والتاريــخ والتــراث مــن 
حيــث دراســاته واســتخداماته وتوظيفــه وطنيــاً وعربيــاً وإســالمياً يتطلــب قنــوات 
ــم  ــزز لديه ــباب، وتع ــال الش ــع أجي ــل م ــة تتواص ــكارًا مبدع ــدة وأف ــأيل جدي ووس
هــذا العمــق الحضــاري.  لــذا فــإن رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ هــي رؤيــة حضاريــة مبنيــة 
علــى مصلحــة الوطــن وتوظيــف مقوماتــه واســتثمار إمكاناتــه الكامنــة ومنهــا 
التاريــخ والتــراث الحضــاري، وأمامنــا جميعــاً مؤرخــون ومهتمــون ومؤسســات 

ــرة للتفاعــل واإلســهام والعطــاء. ــة وعلميــة مســؤولية وطنيــة كبي بحثي

التاريخ والتراث يف رؤية 30 20 
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 تصدرها دارة الملك عبدالعزيز
 تعنى بأخبارها وأنشطتها

وأبرز إنجازاتها



رعى خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز لإلبل الذي نظمته دارة الملك 
عبدالعزيز، وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشــريفين وضيوفه مكانهم في المنصة الرئيســة عزف الســام الملكي، ثم بدأ الحفل المعد بهذه 
المناسبة بتاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور سباقًا للشوطين األخيرين للهجن )فئة الحيل(.
ثــم ألقــى الشــاعر حاكــم العنــزي قصيــدة نبطيــة بهــذه المناســبة، كمــا ألقى الشــاعر محمــد بن فطيــس المــري قصيــدة نبطية 

عبدالعزيــز  الملــك  لجائــزة  األول  بالمركــز  الفائزيــن  بتســليم  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  تفضــل  بعدهــا  المناســبة.  بهــذه 
عرضــًا والحضــور  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  شــاهد  ثــم  الهجــن،  لســباقات  عبدالعزيــز  الملــك  وجائــزة  اإلبــل  لمزاييــن 
لمنقيــات المركــز األول لفئــة الجمــل لمزاييــن اإلبــل فئــة خمســين ومئــة، كمــا شــاهد - يحفظــه اهلل - والحضــور العــرض 
المســرحي )اإلبــل عالمنــا( وهــو عبــارة عــن اســتعراض لعالميــة اإلبــل والرؤيــة المســتقبلية. بعد ذلــك أديــت العرضة الســعودية. 

ســباق  ميــدان  دشــن 
الهجن بطول 8 كم 
مســارات   7 ويضــم 
مطيــة   100 تســتوعب 
ســيارة  200 لـــ  ويتســع 

 خادم الحرمين الشريفين يرعى الحفل الختامي لمهرجان 

الملك عبدالعزيز لإلبل الثاين
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أمير منطقة جازان، وصاحب الســمو الملكي 
األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز 
المستشــار بالديوان الملكي، وصاحب السمو 
الملكــي األمير بندر بن فيصــل بن بندر بن 
عبدالعزيز مساعد رئيس االستخبارات العامة، 
وصاحب الســمو الملكي األميــر فيصل بن 
نواف بن عبدالعزيز، وصاحب الســمو الملكي 
األمير ســعود بن سلمان عبدالعزيز، وصاحب 
الســمو األمير فهــد بن تركي بــن جلوي، 
وصاحب الســمو الملكي األميــر عبداهلل بن 

خالد بن ســلطان بن عبدالعزيز المستشــار 
بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيــز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز 
نائــب أمير منطقة الجوف، وصاحب الســمو 
األميــر فيصل بن تركي بن ســعد، وصاحب 
السمو الملكي األمير عبدالمجيد بن عبداإلله 
بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير 
فيصل بن أحمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز، 
وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين 

من مدنيين وعسكريين.

وفــي ختام الحفل عزف الســام الملكي. ثم 
تناول خــادم الحرمين الشــريفين وضيوفه 
الكرام طعام الغداء المعد بهذه المناسبة. حضر 
الحفل صاحب السمو األمير خالد بن فهد بن 
خالد، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
ســعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن ناصــر بن عبدالعزيز أمير 
منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي األمير 
منصور بن ســعود بــن عبدالعزيز، وصاحب 
الســمو الملكي األمير ســلطان بن محمد بن 
ســعود الكبير، وصاحب السمو الملكي األمير 
سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو 
الملكي األمير خالد بــن بندر بن عبدالعزيز 
مستشــار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب 
الســمو الملكي األمير الدكتور منصور بن 
متعب بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس 
الوزراء مستشــار خادم الحرمين الشريفين، 
وصاحب الســمو األمير نــواف بن محمد بن 
عبداهلل، وصاحب الســمو األميــر تركي بن 
فهد بن جلوي، وصاحب الســمو األمير فيصل 
بن ســعود بن محمد، وصاحب السمو األمير 
الدكتور تركي بن ســعود بن محمد رئيس 
الملك عبدالعزيــز للعلوم والتقنية،  مدينة 
وصاحب الســمو األمير بندر بن ســعود بن 
محمد المستشــار بالديوان الملكي، وصاحب 
الســمو األمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف 
وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي 
األميــر عبدالرحمــن بن خالد بن مســاعد، 
وصاحب الســمو األمير ســلطان بن ســعود 
بن محمد، وصاحب الســمو األمير محمد بن 
تركي بن سعود الكبير، وصاحب السمو األمير 
منصور بن ثنيان بن محمد، وصاحب الســمو 
األمير الدكتور تركي بن ســعد بن سعود، 
وصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد 
بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود 
الشمالية، وصاحب السمو الملكي األمير محمد 
بــن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب 
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ســلم خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس 
مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز 
ـ يحفظــه اهللـ  يوم االثنيــن 30 /1439/3 هـ 
الحرمين  الفائزين بجائــزة ومنحة خــادم 
الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في 
دورتها الســابعة 1438هـ / 2017م، والفائزين 
بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها 
الثالثة 1436هـ / 2016م  الشــهادات التقديرية 

والجوائز المقررة .
العامة للجائــزة والمنحة  وكانت األمانــة 
الملكية قد أعلنت في وقت سابق أسماء الفائزين 
والفائــزات بها في دورتها الحالية، وهم : في 
فرع الجائزة التقديرية للمتميزين : الدكتور 
محمد بن فارس الجميل ) سعودي ( ، الدكتور 
جرالد يكس سميث )بريطاني( ، الدكتورسعد 
بن  عبدالعزيز الراشد ) سعودي ( ، وفي فرع 
المقالة العلمية كل مــن : الدكتور عبداهلل 
بن عبدالرحمن الخرعان ، الدكتور طال بن 
خالد الطريفي ، الدكتور أحمد بن عيدروس 
العيــدروس ، الدكتــورة منال بنــت عواد 
المريطب ، وفي فرع الرســائل العلمية كل 
من : الدكتور محمد بن عبدالرحمن الثنيان، 
الدكتور نايف بن علي الشــراري ، األســتاذ 
إبراهيم بن حســن مشبي، األستاذة ابتسام بنت 

حسن الزهراني .

دعم خادم الحرمين الشريفين للتاريخ وأهله 

تكريم الفأيزين بجأيزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين لبحوث ودراسات تاريخ الجزيرة العربية 
يف دورتها السابعة وجأيزة الملك عبدالعزيز للكتاب يف دورتها الثالثة 

كما كانت اللجنة العلميــة لجائزة الملك 
عبدالعزيز للكتاب قد أعلنت أســماء الفائزين 
والفائزات في فروعها، وهم : الدكتورة إيمان 
بنت إبراهيم كيفي بجائزة فرع الكتب المتعلقة 
بتاريخ الملــك عبدالعزيز والمملكة العربية 
السعودية عن كتابها )الحياة االجتماعية بمكة 
المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود 
1343ـ  1373هـــ / 1924ـ 1953م(، والدكتــور 
عبدالرحمن بن حســن المحسني بجائزة فرع 
الكتب المتعلقة باألدب فــي المملكة العربية 
الســعودية عن كتابه )الباصرة الحجازية ؛ 
دراســة في أثر جماعة الديوان في الحجاز(، 

والدكتور أحمد بن محمد العبودي بجائزة 
فــرع الكتب المتعلقة باآلثــار في المملكة 
العربية الســعودية عن كتابه ) المؤشرات 
اآلثارية للعمارة السكنية التقليدية في جنوب 
غربي المملكة العربية السعودية (، واألستاذ 
الدكتــور عبدالرحمن بــن أحمد هيجان 
بجائزة فرع الكتب المتعلقة بتاريخ المجتمع 
الســعودي عن كتابه )الصور الذهنية عن 

منطقة جازان ـ انعكاسات التنمية(

   



األمــم العريقــة تعتز بتاريخهــا وتبني 
عليه والءاتها وتســتلهم منه بناء حاضرها 
والتخطيط لمســتقبلها. هذه الحقائق لم 
تغب عن ذهــن رائد النهضة في هذه الباد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز المؤرخ والقارئ النهم للتاريخ 
والمــدرك ما للتاريخ مــن أهمية كبيرة 
في بنــاء األمم، كيف ال والمملكة العربية 
السعودية التي أنشئت على العقيدة السمحة 
الصافية والوســطية في الممارســة الدينية على مدى أطوارها الثاثة 
منذ خواتيم األلف األولى الهجرية تقوم على مســتند تاريخي. فعندما 
يتكلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تاريخ 
المملكة بخاصة، والجزيرة العربيــة بعامة فإنك أمام مؤرخ فذ ليس 
راوية للتاريخ بل محلًا له، له اســتنتاجاته العميقة واجتهاداته الفذة. 
حظيت الجمعية التاريخية السعودية على مدى عقدين من الزمان برئاسة 
خادم الحرمين الشــريفين الفخرية لها. وكان مجلس إدارة الجمعية 
يتزود بتوجيهاته على الــدوام . وكان -حفظه اهلل- يقول على الدوام: 
إنه يجد نفســه عندما يكون مع المؤرخين في دارة الملك عبدالعزيز 
وفي الجمعية التاريخية السعودية، وكان -يحفظه اهلل- حفيا بالمؤرخين 

الجأيزة والمنحة:  مسيرة وعطاء

بقلم أ.د. بسام بن عبد العزيز الخراشي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤرخ الثبت

د. عبداهلل بن علي الزيدان

لقد جاء إعان  األمانــة العامة بدارة الملك 
عبــد العزيز لجائزة ومنحــة خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية أسماء 
الفائزين بالجائزة لهذا العام  في دورتها السابعة 
2017م، امتداًدا لمسيرة البذل والعطاء في تكريم 

من  المتميزين 
أبناء الوطن.

فدارة الملــك عبد العزيز وهي تحتضن هذه 
الجائــزة الغاليــة التي تهدف إلــى ما يعزز 
المعرفة ويثري الفكر اإلنساني جعلها تحظى 
بمكانــة عظيمــة وعناية كريمــة من لدن 
خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز-حفظه اهلل- راعي التاريخ في بادنا 

الغالية ومحبه وداعمه األكبر، فقد استحّق عن جدارة وصفه بأمير المؤرخين، 
وُأطلق اســمه على عدد من الكراســي البحثية التي ُتْعنى بالتاريخ والحضارة 
في عدد من الجامعات الســعودية في جامعة الملك سعود وجامعة أم القرى 
والجامعة اإلســامية. حيث إن لخادم الحرمين – حفظه اهلل- إسهاًما  واضًحا 
في بعض قضايا التاريخ ومسائله ورواياته، خصوصًا ما يتصل بتاريخ المملكة 

بتفصياتها بذهنية متقدة ووعي ألحداث تأسيس الدولة وبنائها، وال غرابة  في 
ذلــك، فقد وعى األحداث وقرأ الكثير عنها... على مر عقود مديدة في إدارة 

عاصمة الدولة.
وألهمية علم التاريخ في خدمة المجتمع، ومشاركته بقية العلوم اإلنسانية  في 
توعية أبناء الوطن، واإلسهام في التنمية البشرية التي هي الركيزة األساسية 
في خطط التنمية في هــذه الباد المباركة، ولمواكبة التغيرات والخطوات 
العملية من أجل أن يكون لها دور فاعل في مشروع التحول 
الوطنــي 2020م ورؤية المملكة 2030م. التي يشــكل فيها 
التاريخ والتراث الوطني عمومًا ركيزة أساسية في أهدافها 
وتفعيل دورها التنموي والعلمي والمجتمعي في المرحلة 
القادمــة إن شــاء اهلل، فإن لهذه الجائــزة والمنحة األثر 
البالغ في تعزيز الدراسات التاريخية بالمملكة وترشيدها 
أيًضــا على نحو يجعل الدارس يتجه إلى البحث في تاريخ 
الجزيرة العربية وأقاليمها ومناطقها، والتاريخ السعودي 

وتاريخ الحرمين الشريفين . 
وختاًما أسأل اهلل أن يديم على هذه الباد المباركة نعمة األمن واالستقرار في 
ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  ملك الحزم 
والعزم، وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز حفظهم اهلل ورعاهم.

تســهم الجائــزة بفروعهــا يف حفــز 

تجويــد  نحــو  والباحثيــن  األســاتذة 

بحوثهم وتقويتها؛ وتعريف الوسط 

المتميزيــن بالباحثيــن  الثقــايف 

 

محبا لهم كما هو محب للعلم والعلماء. واليوم برعاية خادم الحرمين 
الشريفين الكريمة صارت الجمعية التاريخية السعودية كيانًا مرجعيًا 
متميــزًا لتاريخ وطننــا المملكة العربية الســعودية والتاريخ العربي 
واإلســامي بعامة. درجت كلية اآلداب في جامعة الملك سعود )قسم 
التاريخ( منذ عام 1395هـ على عقد ندوة عالمية لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية، ومنذ بداية أول ندوة لها كان خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز راعيا لها وتوالت الندوات وتوالت الرعاية الكريمة 
لها، وكان يســتقبل المشاركين القادمين من مختلف أنحاء العالم في 

ديوان اإلمارة في قصر الحكم.
إن منجزات خادم الحرمين الشريفين في خدمة تاريخ المملكة العربية 
الســعودية، وتاريخ الملك عبدالعزيز بخاصــة تتجلى في الدعم غير 
المحدود لــدارة الملك عبدالعزيز التي يرأس مجلــس إدارتها خادم 
الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل، فجهود 
الدارة داخليًا وخارجيًا تذكر فتشــكر . فبفضــل رعايته وتوجيهاته 
قامــت الدارة بجمع الوثائــق المحلية في مناطــق المملكة المختلفة 
وعقدت اتفاقات مع األرشيفات ودور الوثائق العالمية لتوطين الوثائق 
الخاصة بالمملكة العربية السعودية وجلبها، كما عقدت الدارة مؤتمرات 
ونــدوات عديدة في كل مناحي تاريخ المملكة وأصدرت دوائر معارف 
تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية مثل موسوعة الحج والحرمين 

الشريفين وموسوعة السيرة النبوية والعديد من األطالس. 
وفــي الختام أقول إن أمــة ال تحفظ تاريخها غيــر جديرة بتحقيق 

طموحاتها اآلنية والتخطيط لحياتها المستقبلية.
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ملك إسبانيا يزور قصر المربع

يف مكتبه بقصر اليمامة

احتفى صاحب الســمو الملكي األمير سلطان 
بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني بجالة الملك فيليب 
السادس ملك مملكة إســبانيا في أمسية تلونت بعبق 
التراث السعودي. حيث أقام سموه مأدبة عشاء للضيف 
في البيوت الطينية التابعة لقصر المربع، وكانت عبارة 
عن أكات ســعودية أعدتها األسر المنتجة السعودية 
التي قدمت أطباقًا متنوعة تمثل مختلف مناطق المملكة، 
وسبق العشــاء ألوان من العرضة السعودية، كما اطلع 
الضيف على معرض لبرنامج خادم الحرمين الشريفين 
للعنايــة بالتراث الحضاري الذي يشــمل عددًا كبيرًا 
من المشــروعات والبرامج للعناية بالمواقع التاريخية 

والتراثية في المملكة. 

وجاء احتفاء األمير سلطان بن سلمان بالضيف في إطار 
زيارة فخامته لقصر المربع التاريخي التي اســتقبله 
فيها صاحب الســمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 
عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي 
األمير سلطان بن ســلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة 
السياحة والتراث الوطني ومعالي المستشار في الديوان 
الملكي األمين العــام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز 
الدكتور فهد بن عبداهلل السماري ومعالي أمين منطقة 

الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان. 
وقد أبدى الملك فيليب الســادس ســعادته باألمسية 
التراثية، وبما شــاهده من اهتمــام ملحوظ ببرنامج 
خادم الحرمين الشــريفين للعناية بالتراث الحضاري، 
الذي قدم له األمير سلطان معلومات عنه، خصوصًا أنه 
المسار الذي أولته مملكة إســبانيا عناية كبيرة منذ 
وقت مبكر، وجنت من ورائه الكثير من الفوائد الوطنية 
لتعزيز روح االنتماء عند مواطنيها إلى جانب الفوائد 

االقتصادية وتوفير فرص العمل.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه اهلل 
ـ في مكتبه بقصر اليمامة االجتماع الســابع واألربعين لمجلس إدارة دارة الملك 
عبدالعزيز. وقد أصدر المجلس عــددًا من القرارات المتعلقة بأعمال دارة الملك 
عبدالعزيز وأنشــطتها ومنها الموافقة على إقرار برنامج استراتيجية تطوير دارة 
الملك عبدالعزيز ، الذي جرى تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
ونائب رئيس مجلس إدارة الدارة، وتتمثل االستراتيجية في تحديد الجوانب اإلدارية 
والتنظيمية والعلمية والثقافية للدارة حسب الرؤية الجديدة؛ لتكون مرجعًا عالميًا 
لتاريخ وتراث المملكة العربية الســعودية والعالم العربي واإلسامي، وجسرًا بين 
الماضي والمستقبل ، يربط أجيال المملكة بعضها ببعض ويعزز القيم الوطنية، وأن 
تكون رســالتها خدمة المملكة والعالم العربي واإلسامي من خال المحافظة على 

المعرفة وتعزيزها ونشرها .
كما وافق المجلس على إقرار الئحة حفظ الوثائق التاريخية وفق ضوابط ومعايير 

تحدد مجاالت الحفظ واالطاع.
وجرى إحاطة المجلس بشأن توجيه المقام السامي الكريم بخصوص الموافقة على 
طلب صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس 
مجلــس إدارة دارة الملــك عبدالعزيز إقامة مهرجان الملــك عبدالعزيز لإلبل 
والفعاليات المصاحبة له لعام 1438هـ واعتماد تولي الدارة التنظيم واإلشراف على 
هذا المهرجــان والفعاليات المصاحبة له، وما قامت بــه الدارة من تنظيم وجهود 

وبرامج للمهرجان هذا العام.
كما أحيط المجلس بما تم في مشروع التاريخ واإلعام الجديد الذي انطلق تحت 
إشراف صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، والذي يهدف إلى ترســيخ التراث التاريخي والثقافي لدى الشــباب 
الســعودي من خال وضع خطة عمل متكاملة تشــمل تحديد الشرائح المستهدفة 
واالستراتيجية لكل منها ومن ذلك البرامج واآلليات والتطبيقات واألفام والقنوات 

المناسبة والشركاء االستراتيجيين.
وأحيط المجلس بما تم إنجازه في مشــروع األطلس التاريخي للســيرة النبوية، 
واإلشــارة إلى انتهاء المادة العلمية والفنية لألطلس ، وتجري دراسة أفضل السبل 
والطــرق إلخراج األطلس وتصميمه لطباعته ورقيًا ورقميًا ، وإمكانية اســتخراج 

منتجات أخرى منه كأفام وثائقية وتطبيقات على األجهزة الذكية وغيرها.

بحضور أمير منطقة الرياض   

الملك سلمان يرأس االجتماع السابع واألربعين 

لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
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األمم المتحدة تعتمد بدء العمل

للرومنة الموحد  العربي  بالنظام 

اإلمارايت الوطني  األرشيف  مع  تعاون  ــيــابــة مذكرة  ــن ــال ــطــقــة الـــمـــكـــرمـــة ب أمـــيـــر مــن

ــام الــمــكــلــف ــعــ ــ ــن ال ــ ــي يــســتــقــبــل األمــ

صادق مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر المعني بتوحيد األسماء الجغرافية الذي 
أنهى أعماله مؤخرًا في نيويورك على النظام العربي الموّحد للرومنة الذي رفعته 
الشعبة العربية لخبراء األســماء الجغرافية عقب اجتماعها في العاصمة السعودية 
الرياض في مايو الماضي بموافقة كريمة من المقام السامي، وبمبادرة من اللجنة 

الوطنية السعودية ألسماء األماكن الجغرافية.
وشاركت المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر الدولي بوفد مكون من ممثلي 
دارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للمساحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، 
والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وأدى الوفد عمًا رائدًا وفّعااًل في شــرح 
النظــام الجديد وإقناع المجتمعين بإقرار بنــوده واعتماده والعمل به وبدعم غير 

محدود من البعثة السعودية 
في األمم المتحدة، ومن ذلك 
أن اللجنة الوطنية ألســماء 
األماكــن الجغرافية وزعت 
كتابــًا خاصــًا يوثق جهود 
لتوثيق  الســعودية  الجهات 
بالمملكة  الجغرافية  األسماء 
العربية الســعودية باللغتين 

العربية واإلنجليزية.

وقعت دارة الملك عبد العزيز مع األرشــيف الوطني بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة مذكرة تعاون بهدف تطوير عاقات التعاون الثنائي 
وتعزيزها في عدد من المجاالت ودعم البرامج والنشاطات المشتركة 

ذات الصلة بعمليهما.
وتأتي المذكرة - التي وقعت على 
الدولي  الريــاض  هامش معرض 
الذي تحل اإلمارات ضيف  للكتاب 
شــرف عليه في دورتــه الحالية 
- ســعيًا مــن الطرفيــن لإلفادة 
مــن اإلرث التاريخي والحضاري 
المتوافر لدى الجانبين على شكل 
التاريخي  اإلرث  توثــق  مقتنيات 

والتراثي للبلدين الشقيقين.
وتعمل مذكرة التعاون لترســيخ 
التعاون في النشاطات المشتركة والبحث عن الموارد األرشيفية التاريخية لكل 

منهما ورقمنة نسخ الوثائق وتبادلها وفقا للقوانين في البلدين.
وتتيــح بنود مذكرة التعاون تبــادل الطرفين الخبراء في مجال األرشــيف 
ومشــاركة المعلومات وتنظيم البرامج التدريبية في األرشــفة حيث سيعمل 
الطرفان لتعزيز التعاون في إطار التبادل الثقافي بينهما كالندوات والمؤتمرات 

وورش العمل وتدريب الكوادر وتبادل النشرات األرشيفية والتاريخية.
وقــع مذكرة التعاون من جانب دارة الملك عبد العزيز معالي الدكتور فهد  
بن عبداهلل الســماري األمين العام لدارة الملك عبد العزيز المكلف ومن جانب 
األرشيف الوطني اإلماراتي مدير عام األرشيف الوطني بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة الدكتور عبد اهلل محمد الريسي.

على هامش االحتفال بيوم المخطوط العربي

إلنقاذ  مندوبيها  ترسل  ــدارة  الـ المساعد:  األمــيــن 

ــل مــكــان ــربـــيـــة يف كــ الـــعـ الـــمـــخـــطـــوطـــات 

أكد األســتاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان األمين 
العام المســاعد لدارة الملــك عبدالعزيز أن التراث 
العربي يتعــّرض ألخطار واضحة، محذًرا من إمكانية 
زوال المخطوطات والوثائق العربية في المســتقبل 

القريب إذا لم يحافظ عليها.
وأضاف على هامش مشــاركته فــي االحتفال بيوم 
المخطوط العربي، في دورِته الخامسة، بمقر األمانة 
العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أن دارة الملك 
عبدالعزيز ال تنتظر قدوم المخطوط أو الوثيقة إليها، 
إنما تذهب إليهما حيثما كانا ســواء في المكتبات أو 

المنازل الخاصة داخل وخارج المملكة.
ونّوه بأن للدارة تجارب عديدة في هذا المجال مع دول 

عربية شقيقة، أقامت عاقات مشتركة معها.

اســتقبل صاحب السمو الملكي األمير عبداهلل بن بندر 
بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في 
مقر اإلمارة بجدة األمين العام لدارة الملك عبدالعزيز 

المكلف الدكتور فهد السماري.
واّطلع ســموه خــال اللقاء على برامــج الدارة في 
منطقــة مكة المكرمة، ومن بينهــا المبادرة الوطنية 
لتراث محافظــات المنطقة، التي تركــز في إبراز 
الهوية الثقافية، والمعمارية، واالقتصادية، والمجتمعية 
للمحافظات، وتســليط الضوء كذلك على المواقع 

التاريخية واألثرية فيها.
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أمير الرياض يطلع على مشاركة الدارة يف ملتقى آثار المملكة العربية السعودية

أمير الرياض يفتتح معرض "تراثنا حبنا" يف مركز الملك عبدالعزيز

شـــاركت دارة الملـــك عبدالعزيـــز فـــي 
ملتقـــى آثـــار المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ـــمو  ـــب الس ـــرًا صاح ـــه مؤخ ـــذي افتتح )1(، ال
ــن  ــدر بـ ــن بنـ ــل بـ ــر فيصـ ــي األميـ الملكـ
ـــور  ـــاض بحض ـــة الري ـــر منطق ـــز أمي عبدالعزي
ــلطان  ــر سـ ــي األميـ ــمو الملكـ ــب السـ صاحـ
ـــة  ـــس الهيئ ـــز رئي ـــن عبدالعزي ـــلمان ب ـــن س ب
ـــه  ـــي، وتنظم ـــراث الوطن ـــياحة والت ـــة للس العام
ـــي  ـــراث الوطن ـــياحة والت ـــة للس ـــة العام الهيئ
ـــن  ـــام خـــادم الحرمي ـــن مق ـــة م ـــة كريم برعاي
الشـــريفين -يحفظـــه اهلل-، تحـــت مظلـــة 
ـــة  ـــن الشـــريفين للعناي )برنامـــج خـــادم الحرمي
ـــح  ـــذي افتت ـــة(، ال ـــاري للمملك ـــراث الحض بالت
فـــي مدينـــة الريـــاض، وقـــد قـــام ســـموه 
بافتتـــاح معـــرض دارة الملـــك عبدالعزيـــز 
ـــة  ـــار المملك ـــوان )آث ـــع بعن ـــر المرب ـــي قص ف
ـــك  ـــة- المل ـــة ملكي ـــعودية: رعاي ـــة الس العربي
عبدالعزيـــز والملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز( 
ـــد  ـــور فه ـــي الدكت ـــتقباله معال ـــي اس وكان ف
ـــدارة  ـــام ل ـــن الع ـــماري األمي ـــداهلل الس ـــن عب ب
الملـــك عبدالعزيـــز المكلـــف، حيـــث أطلـــع 
ــاركة  ــى مشـ ــم علـ ــموه الكريـ ــه سـ معاليـ
ـــع  ـــموه موق ـــن س ـــى ودش ـــي الملتق ـــدارة ف ال
ـــة  ـــي المملك ـــة ف ـــماء الجغرافي )مستكشـــف األس

ـــرض  ـــى المع ـــع عل ـــا اطل ـــة، كم ـــرة العربي ـــى الجزي ـــافية إل ـــة استكش ـــاب رحل ـــك كت ـــن كذل ـــعودية(، ودش ـــة الس العربي
ـــارة  ـــن زي ـــًا ع ـــًا وثائقي ـــاهد فيلم ـــى، وش ـــبة الملتق ـــة بمناس ـــز التذكاري ـــك عبدالعزي ـــة المل ـــي قاع ـــدارة ف ـــه ال ـــذي أقامت ال
ـــرض  ـــى المع ـــموه عل ـــع س ـــا اطل ـــك، كم ـــر المصم ـــز لقص ـــن عبدالعزي ـــلمان ب ـــك س ـــريفين المل ـــن الش ـــادم الحرمي خ
ـــي. ـــراث الوطن ـــياحة والت ـــة للس ـــة العام ـــذه الهيئ ـــذي تنف ـــدارة ال ـــي ال ـــام ف ـــز المق ـــك عبدالعزي ـــور المل ـــور لقص المص

فيصـــل  األميـــر  افتتـــح 
ــة  ــر منطقـ ــدر أميـ ــن بنـ بـ
ــا  ــرض "تراثنـ ــاض معـ الريـ
ــكيلية  ــون التشـ ــا" للفنـ حبنـ
فـــي نســـخته الثالثـــة، الـــذي 
أقيـــم فـــي البيـــوت الطينيـــة 
ـــز  ـــك عبدالعزي ـــز المل بمرك

ــع. ــي المربـ ــي فـ التاريخـ
ـــن  ـــي القائمي ـــح صحف ـــي تصري ـــاض ف ـــة الري ـــر منطق ـــكر أمي وش
ـــزة،  ـــًا ممي ـــوا عروض ـــن قدم ـــن الذي ـــة والفناني ـــذه الفعالي ـــى ه عل
ـــن  ـــورًا ع ـــاء متط ـــذي ج ـــرض ال ـــي المع ـــم ف ـــع دوره ـــدرًا للجمي مق
ـــن  ـــة الف ـــه مؤسس ـــذي تنظم ـــرض ال ـــي المع ـــي. ويأت ـــام الماض الع
النقـــي بالتعـــاون مـــع دارة الملـــك عبدالعزيـــز، دعمـــًا للمبـــادرة 
ـــعود،  ـــداهلل آل س ـــن عب ـــد ب ـــت يزي ـــرة أضـــواء بن ـــا األمي ـــي أطلقته الت
ـــا"  ـــا حبن ـــوان "تراثن ـــت عن ـــي تح ـــن النق ـــس إدارة الف ـــس مجل رئي
ـــي  ـــاف الماض ـــة، واكتش ـــوت الطيني ـــة للبي ـــة التاريخي ـــاء القيم إلحي
األصيـــل، وإظهـــاره برؤيـــة معاصـــرة، وتعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة 

ـــة. والثقافي

زار صاحـــب الســـمو الشـــيخ ناصـــر صبـــاح األحمـــد الصبـــاح 
ـــي  ـــاع الكويت ـــر الدف ـــوزراء وزي ـــس ال ـــب األول لرئي النائ
ـــه  ـــوم ب ـــذي تق ـــدور ال ـــى ال ـــع عل ـــدارة  واطل ـــر ال مق
ـــره  ـــي ومآث ـــخ الوطن ـــادر التاري ـــظ مص ـــي حف ـــدارة ف ال
ـــك  ـــة المل ـــموه لقاع ـــارة س ـــال زي ـــن خ ـــة م الفكري
عبدالعزيـــز التذكاريـــة وقصـــر المربـــع التاريخـــي 
واطلـــع فـــي هـــذه الجولـــة علـــى بعـــض المقتنيـــات 
ـــه  ـــا يمثل ـــة وم ـــة التاريخي ـــواد ذات الرمزي ـــة والم الملكي
قصـــر المربـــع بمكوناتـــه التـــي تعـــود ألكثـــر مـــن مئـــة 

ـــة. ـــاء الدول ـــي بن ـــة ف ـــة مهم ـــن قيم ـــام م ع

وزير الدفاع الكويتي يزور الدارة
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ضمـــن نشـــاطها العلمـــي والثقافـــي عقـــدت الـــدارة 
نـــدوة تحـــت اســـم )الجزيـــرة العربيـــة فـــي المصـــادر 
ـــدة:  ـــي الم ـــاض ف ـــة الري ـــي مدين ـــك ف ـــيكية(، وذل الكاس
12-16 مـــن جمـــادى األولـــى 1439هــــ )29 يناير-2فبرايـــر 2018م(، 
ـــة  ـــرة العربي ـــخ الجزي ـــدارة بتاري ـــام ال ـــن اهتم ـــًا م ـــك انطاق وذل
ومصادرهـــا، بهـــدف إتاحـــة الفرصـــة للباحثيـــن والمتخصصيـــن 
لمزيـــد مـــن البحـــث العلمـــي فـــي التاريـــخ القديـــم للجزيـــرة 

العربيـــة.
ــروع  ــدارات مشـ ــن إصـ ــاء مـ ــبة االنتهـ ــدوة بمناسـ ــت النـ وأقيمـ
ـــا،  ـــث عنه ـــيكية( للحدي ـــادر الكاس ـــي المص ـــة ف ـــرة العربي )الجزي
ـــخ  ـــن تاري ـــب م ـــت جوان ـــي ناقش ـــاور الت ـــن المح ـــددًا م ـــت ع وتناول
ـــيكية،  ـــادر الكاس ـــي المص ـــم ف ـــة القدي ـــرة العربي ـــرب والجزي الع

واشـــتملت محـــاور النـــدوة علـــى مفهـــوم العـــرب والجزيـــرة 
العربيـــة قديمـــًا فـــي تلـــك المصـــادر، ومصـــادر الُكتَّـــاب 
ــة  ــة واالقتصاديـ ــاة االجتماعيـ ــم، والحيـ ــيكيين ومناهجهـ الكاسـ
ــك  ــي تلـ ــة فـ ــرة العربيـ ــي الجزيـ ــة فـ ــة والحيوانيـ والنباتيـ
ـــة. ـــرة العربي ـــن الجزي ـــة ع ـــام بالكتاب ـــع االهتم ـــادر، ودواف المص
وحفلـــت النـــدوة بعـــدد مـــن البحـــوث العلميـــة الجـــادة التـــي 
ـــة  ـــة والاتيني ـــة اليوناني ـــاول المصـــادر التاريخي ـــة تن اهتمـــت بكيفي
ـــات  ـــن فـــي جامع ـــن متخصصي ـــة، بمشـــاركة باحثي ـــرة العربي للجزي
ـــي  ـــز الوطن ـــس والمرك ـــرج وأرتوي ـــتر وغوتنب ـــارد ومانشس هارف
ـــان،  ـــة باليون ـــات التاريخي ـــد الدراس ـــا ومعه ـــي بفرنس ـــث العلم للبح
ـــخ  ـــن بالتاري ـــرب المختصي ـــن الع ـــن الباحثي ـــدد م ـــن ع ـــًا ع فض
ــن واألردن  ــارات واليمـ ــعودية واإلمـ ــر والسـ ــن مصـ ــم مـ القديـ

ـــر. ـــراق والجزائ والع

ـــز  ـــك عبدالعزي ـــي دارة المل ـــدوة تبن ـــات الن ـــم توصي ـــن أه وكان م
ـــاون  ـــج تع ـــأن برنام ـــون بش ـــون اليوناني ـــه الباحث ـــذي قدم ـــرح ال المقت
ـــا  ـــة بوصفه ـــادر البيزنطي ـــي المص ـــة ف ـــرة العربي ـــال الجزي ـــي مج ف
ـــر  ـــو األم ـــيكية. وه ـــة الكاس ـــادر اليوناني ـــي للمص ـــداد التاريخ االمت
ـــاد  ـــن لب ـــرة البيزنطيي ـــوار نظ ـــبر أغ ـــي س ـــهم ف ـــوف يس ـــذي س ال
ـــرن  ـــى الق ـــع وحت ـــرن الراب ـــذ الق ـــا من ـــعوبها واقتصادياته ـــرب وش الع

ـــن. ـــر المياديي ـــس عش الخام

المكرمة ريخ مكة  الملك سلمان لدراسات تا ر استئناف فترة عمل كرسي  ا إقر

تقديرًا لدوره يف إبراز جهود عمارة الحرمين الشريفين

بمشاركة متخصصين عالميين وعرب

ندوة عن الجزيرة العربية يف المصادر الكالسيكية 

ـــة  ـــخ مك ـــات تاري ـــز لدراس ـــن عبدالعزي ـــلمان ب ـــك س ـــي المل ـــارية لكرس ـــة االستش ـــت الهيئ وافق
ـــداًء  ـــنوات ابت ـــاث س ـــي لث ـــل الكرس ـــرة عم ـــد فت ـــة تمدي ـــى توصي ـــرى عل ـــة أم الق ـــة بجامع المكرم

ـــة. ـــن الجامع ـــه م ـــي وتمويل ـــي الحال ـــام الجامع ـــن الع م
مـــن جانبـــه، كشـــف أســـتاذ الكرســـي الدكتـــور عبـــداهلل بـــن حســـين الشـــريف أن الهيئـــة 
ـــر،  ـــوث والنش ـــال البح ـــي مج ـــزه ف ـــى وتمي ـــه األول ـــي مرحلت ـــي ف ـــزات الكرس ـــتعرضت منج اس
ـــدد  ـــي ع ـــاركاته ف ـــه ومش ـــب تنظيم ـــى جان ـــًا، إل ـــًا علمي ـــت 55 بحث ـــًا تضمن ـــدر 21 كتاب ـــث أص حي

ـــا. ـــارض وغيره ـــرات والمع ـــدورات والمحاض ـــدوات وال ـــل الن ـــة مث ـــات الثقافي ـــن الفعالي م
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الدارة تقيم مسابقة األولمبياد الوطني للتاريخ

شـــهدت الـــدورة الــــ11 مـــن ســـوق عـــكاظ التـــي افتتحـــت 
برعايـــة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
ـــراوي«  ـــة ال ـــة »خيم ـــي فعالي ـــدة ه ـــة جدي ـــز، فعالي عبدالعزي

التـــي أقيمـــت بإشـــراف دارة الملـــك عبـــد العزيـــز.
ـــي  ـــة مخصصـــة بح ـــي خيم ـــي ف ـــكل يوم ـــة بش ـــت الفعالي وأقيم
ـــن دول  ـــة م ـــة رواة؛ ثاث ـــوم خمس ـــوق، إذ يق ـــي الس ـــكاظ ف ع
ـــم  ـــة، بتقدي ـــن المملك ـــان م ـــي، واثن ـــاون الخليج ـــس التع مجل
ـــرة  ـــخ الجزي ـــن تاري ـــزوار ع ـــة لل ـــات تاريخي ـــص وحكاي قص

ـــة. ـــا التاريخي ـــا وقصصه ـــرز أحداثه ـــة وأب العربي

ــاد  ــابقة " األولمبيـ ــرًا مسـ ــدارة مؤخـ ــت الـ اختتمـ
ـــاون  ـــدارة بالتع ـــا ال ـــي نظمته ـــخ " الت ـــي للتاري الوطن
ــة  ــات المرحلـ ــاب وطالبـ ــم لطـ ــع وزارة التعليـ مـ
ــة  ــرح وزارة الثقافـ ــى مسـ ــك علـ ــة، وذلـ ــة العامـ الثانويـ
ـــف  ـــام المكل ـــن الع ـــي األمي ـــور معال ـــاض، بحض ـــام بالري واإلع
ـــد اهلل  ـــن عب ـــد ب ـــور فه ـــز الدكت ـــد العزي ـــك عب ـــدارة المل ل
ـــم  ـــوزارة التعلي ـــي ب ـــاط الطاب ـــام النش ـــر ع ـــماري، ومدي الس
ـــاد  ـــة لألولمبي ـــة العلمي ـــس اللجن ـــعود، ورئي ـــد المس ـــد الحمي عب
الدكتـــور زهيـــر الشـــهري. وســـلم معالـــي األميـــن العـــام 
ــز  ــال للفائـ ــف ريـ ــغ 50 ألـ ــاد ومبلـ ــف درع األولمبيـ المكلـ
ـــن  ـــي م ـــارك العبدل ـــن مب ـــل ب ـــب فيص ـــز األول الطال بالمرك
ــابقين  ــن المتسـ ــد مـ ــكل واحـ ــال لـ ــذة، و10 آالف ريـ القنفـ
ـــاد  ـــه أن األولمبي ـــح معالي ـــة. وأوض ـــب وطالب ـــم 15 طال وعدده
الوطنـــي للتاريـــخ شـــارك فيـــه 23690 طالـــب وطالبـــة مـــن 
جميـــع مناطـــق المملكـــة، ومـــر بثـــاث مراحـــل، المرحلـــة 
األولـــى لجميـــع المشـــاركين وتأهـــل منهـــم 50 طالـــب وطالبـــة، 
والمرحلـــة الثانيـــة بيـــن الــــ 50 طالـــب وطالبـــة تأهـــل منهـــم 16 
ـــن الــــ 16  ـــرة بي ـــة واألخي ـــة الثالث ـــم المرحل ـــة، ث ـــب وطالب طال
ـــاد  ـــز األولمبي ـــوع جوائ ـــى أن مجم ـــيرًا إل ـــة، مش ـــب وطالب طال
ـــى  ـــز األول عل ـــز بالمرك ـــل الفائ ـــال، حص ـــف ري ـــت 200 أل بلغ
ـــم  ـــابقين وعدده ـــة المتس ـــن حصـــل بقي ـــي حي ـــال ف ـــف ري 50 أل

ـــابق. ـــكل متس ـــال ل ـــغ 10 آالف ري ـــى مبل 15 عل

فـــي  الـــدارة  شـــاركت 
معـــرض الريـــاض الدولـــي 
الـــذي   2018 للكتـــاب 
الثقافـــة  وزارة  نظمتـــه 
فـــي  مؤخـــرًا  واإلعـــام 
مركـــز الريـــاض الدولـــي 
والمعـــارض  للمؤتمـــرات 
بأكثـــر مـــن 435 إصـــدارًا.
ـــى  ـــرض إل ـــي المع ـــاركتها ف ـــن خـــال مش ـــدارة م ـــدف ال وته
ـــي  ـــهد الثقاف ـــل المش ـــي داخ ـــاب التاريخ ـــد الكت ـــز تواج تعزي
والمعرفـــي، وتقديـــم التســـهيات للباحثيـــن للوصـــول 
ـــدوات  ـــوث والن ـــدارة والبح ـــا ال ـــي تصدره ـــب الت ـــى الكت إل
ــات،  ــن الخدمـ ــا مـ ــا، وغيرهـ ــي عقدتهـ ــرات التـ والمؤتمـ
ـــطة  ـــام بأنش ـــات ذات االهتم ـــوث والدراس ـــط حركـــة البح ورب
الـــدارة وإصداراتهـــا ومناســـباتها العلميـــة المختلفـــة علـــى 
ـــن  ـــة الباحثي ـــة وخدم ـــادر الموثق ـــم المص ـــام، ودع ـــدار الع م
والباحثـــات مـــن خـــال الكتـــب التـــي أصدرتهـــا وأعـــادت 
ــائل ورحـــات  ــا ترجـــم مـــن كتـــب ورسـ ــا ومـ طباعتهـ
مستشـــرقين أثـــرت تاريـــخ الجزيـــرة العربيـــة، وتاريـــخ 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

الدارة تشارك يف سوق عكاظ وتشرف 

على «خيمة الراوي»

المشاركة يف معرض الرياض للكتاب بـ 435 إصدارًا

أمير المدينة المنورة يشكر الدارة يف اجتماع مجلس أمناء 

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

ـــن  ـــلمان ب ـــن س ـــل ب ـــر فيص ـــي األمي ـــمو الملك ـــب الس ـــع صاح رف
عبدالعزيـــز أميـــر منطقـــة المدينـــة المنـــورة رئيـــس مجلـــس 
ـــكر  ـــة الش ـــات الوقفي ـــز للمكتب ـــد العزي ـــك عب ـــع المل ـــاء مجم أمن
والتقديـــر لخـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود -حفظـــه اهلل- علـــى دعمـــه ورعايتـــه لمجمـــع 
ــة المنـــورة،  ــة بالمدينـ ــات الوقفيـ الملـــك عبدالعزيـــز للمكتبـ
ـــن  ـــي العالمي ـــي ف ـــاري والمعرف ـــعاع الحض ـــدرًا لإلش ـــون مص ليك
العربـــي واإلســـامي، وأكـــد ســـموه خـــال ترؤســـه االجتمـــاع 
ـــات  ـــاء المجمـــع أهميـــة تحويـــل مشـــروع المكتب األول لمجلـــس أمن
الوقفيـــة إلـــى برنامـــج عمـــل إبداعـــي يعكـــس مـــا تنعـــم بـــه 
ـــي  ـــة ف ـــود الدول ـــزز جه ـــي، يع ـــي وثقاف ـــن إرث تاريخ ـــة م المملك
المحافظـــة علـــى الفكـــر واألدب العربـــي واإلســـامي. ووجـــه ســـموه 
ـــدارة الملـــك عبدالعزيـــز، وعـــدد مـــن الجهـــات  شـــكره وتقديـــره ل
الحكوميـــة، والقطـــاع الخـــاص، نظيـــر الجهـــود التـــي بذلـــت خـــال 

ـــة. ـــات المكتب ـــل محتوي ـــة نق مرحل
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ـــة  ـــة المكرم ـــة مك ـــارة منطق ـــياحية  بإم ـــة الس ـــس التنمي ـــن مجل ـــة م ـــة المنبثق ـــت اللجن اجتمع
برئاســـة الدكتـــور فـــواز الدهـــاس مديـــر عـــام مركـــز تاريـــخ مكـــة المكرمـــة بمقـــر المركـــز، 
ـــك  ـــور عبدالمل ـــيخ الدكت ـــه الش ـــذي قدم ـــامي ال ـــه اإلس ـــف الفق ـــى متح ـــاع عل ـــك لاط وذل
ـــي  ـــد بحضـــور الشـــيخ عل ـــن حمي ـــح ب ـــن صال ـــد ب ـــد  الســـبيل والدكتـــور محم ـــن محم ب

ـــة. ـــو باللجن ـــامية العض ـــؤون اإلس ـــرع وزارة الش ـــر ف ـــي مدي العبدل
ـــة  ـــي الجلس ـــا ف ـــرى تداوله ـــي ج ـــات الت ـــات والملحوظ ـــى التعدي ـــة عل ـــت اللجن ـــد اطلع وق
ـــا  ـــة بصورته ـــال اللجن ـــى جـــدول أعم ـــى المذكـــرة المدرجـــة عل ـــاق عل ـــم االتف ـــث ت ـــى حي األول

ـــة. ـــس التنمي ـــى مجل ـــا عل ـــة لعرضه النهائي

ـــذي  ـــي ال ـــج العلم ـــن البرنام ـــرة ضم ـــاس، محاض ـــواز الده ـــور ف ـــة الدكت ـــة المكرم ـــخ مك ـــز تاري ـــام مرك ـــر ع ـــى مدي ألق
ـــعة  ـــت توس ـــف حافظ ـــع وكي ـــماء ومواق ـــة، أس ـــة المكرم ـــول مك ـــي ح ـــراث الوطن ـــياحة والت ـــة للس ـــة العام ـــه الهيئ نظمت
ـــدأ  ـــة األول، وب ـــار المملك ـــى آث ـــع ملتق ـــًا م ـــرام، تزامن ـــجد الح ـــي للمس ـــراث العمران ـــى الت ـــريفين عل ـــن الش ـــادم الحرمي خ
ـــن  ـــات ع ـــرد لمح ـــم س ـــة 2030، ث ـــة المملك ـــق رؤي ـــامي لتحقي ـــخ اإلس ـــع التاري ـــع مواق ـــل م ـــف نتعام ـــن كي ـــه ع محاضرت

ـــلمين. ـــوب المس ـــي قل ـــا ف ـــيتها ومكانته ـــمائها وقدس ـــة وأس ـــة المكرم ـــخ مك تاري
ـــار  ـــة بآث ـــة للعناي ـــرق الناجع ـــائل والط ـــات، والوس ـــن معوق ـــه م ـــا تواجه ـــياحة وم ـــة للس ـــة المجتمعي ـــن الثقاف ـــف ع وكش

ـــة. ـــذه الثقاف ـــاء به ـــة لارتق ـــود المبذول ـــة، والجه المملك

اجتماع لجنة مجلس التنمية السياحية بإمارة منطقة مكة المكرمة بمقر المركز

المشاركة يف فعالية مكتبة الحرم المكي الشريف

محاضرة عن كيفية التعامل مع مواقع التاريخ اإلسالمي

حلقة تلفزيونية بعنوان )اليوم الوطني: تاريخ وإنجاز( الدكتور فواز بن على الدهاس مديرًا للمركز

ـــي  ـــج الوطن ـــات البرنام ـــب لفعالي ـــرض المصاح ـــي المع ـــة ف ـــة المكرم ـــخ مك ـــز تاري ـــارك مرك ش
عـــن تاريـــخ المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإنجازاتهـــا التـــي نظمتهـــا مكتبـــة الحـــرم المكـــي 
ـــز،  ـــائي للمرك ـــم النس ـــي القس ـــة ف ـــات ممثل ـــذه الفعالي ـــي ه ـــاركة ف ـــت المش ـــث تم ـــريف، حي الش
وكانـــت المشـــاركة معـــرض صـــور عـــن مكـــة المكرمـــة قديمـــًا، وكذلـــك مجموعـــة مـــن 
ـــى  ـــعودية حت ـــة الس ـــة العربي ـــوك المملك ـــراه- ومل ـــب اهلل ث ـــز -طي ـــك عبدالعزي ـــن المل ـــور ع الص
ـــة  ـــة العربي ـــازات المملك ـــات وإنج ـــه اهلل- ولوح ـــر -حفظ ـــريفين الزاه ـــن الش ـــادم الحرمي ـــد خ عه

ـــبة. ـــذه المناس ـــعودية به الس

ـــة  ـــة العربي ـــي للمملك ـــوم الوطن ـــات أنشـــطة الي ـــن فعالي ضم
ـــة الســـعودية  ـــاة الثقافي الســـعودية جـــرى التواصـــل مـــع القن
ـــن مركـــز  ـــاون بي ـــبة بالتع ـــة خاصـــة  بالمناس ـــة حلق إلقام
تاريـــخ مكـــة المكرمـــة ومركـــز تلفزيـــون مكـــة 
ــان(،  ــن إنسـ ــج )الوطـ ــن برنامـ ــك ضمـ ــة، وذلـ المكرمـ
ـــاز(   ـــخ وإنج ـــي: تاري ـــوم الوطن ـــة )الي ـــوان الحلق وكان عن
ـــة  ـــة العربي ـــازات المملك ـــن إنج ـــث ع ـــداول الحدي ـــرى ت وج
ـــإذن  ـــه ب ـــور ل ـــد المغف ـــى ي ـــها عل ـــذ تأسيس ـــعودية من الس
ــن آل  ــن عبدالرحمـ ــز بـ ــك عبدالعزيـ ــة الملـ اهلل جالـ
ـــادم  ـــد خ ـــى عه ـــررة ، وحت ـــاؤه الب ـــده أبن ـــن بع ـــعود ، وم س
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز.

صـــدر قـــرار معالـــي األميـــن 
لـــدارة  المكلـــف  العـــام 
الملـــك عبدالعزيـــز  بتكليـــف 
ــي  ــن علـ ــواز بـ ــور/ فـ الدكتـ
ـــز  ـــًا لمرك ـــًرا عام ـــاس مدي الده
المكرمـــة،  مكـــة  تاريـــخ 
الدهـــاس  الدكتـــور  ويعـــد 
مـــن الكفـــاءات الوطنيـــة فـــي 
ـــوراه  ـــهادة الدكت ـــى ش ـــل عل ـــو حاص ـــخ، وه ـــال التاري مج
فـــي تاريـــخ الجزيـــرة العربيـــة مـــن جامعـــة إكســـتر 
البريطانيـــة، وعمـــل أســـتاذًا مســـاعدًا بجامعـــة أم القـــرى، 
ولـــه عـــدد مـــن الكتـــب والبحـــوث العلميـــة فـــي مجـــال 
تخصصـــه، كمـــا أنـــه عضـــو فـــي عـــدد مـــن الجمعيـــات 
ـــي. ـــي والعالم ـــتوى المحل ـــى المس ـــة عل ـــس العلمي والمجال
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ندوة بالطائف بعنــــــــــــــــــــوان «كلنـــا وطـن»

بالصور.. كيف استقبلت مصر وملكها "فاروق" الملك عبدالعزيز قبل 71 عاًما؟

أجــرت الدكتــورة آني فان أوســتروم زيارة  لمركــز تاريخ البحر 
االحمر وغربي المملكة العربية الســعودية حيــث التقت بأعضاء اللجنة 
العلميــة وألقت محاضرة عن الفن في الحجــاز، وقد حضر المحاضرة 
عدد من منسوبي المركز، الذين أكدوا أهمية استمرار تنظيم مثل هذه 

المحاضرات الكتساب الخبرة في البحث التاريخي االجتماعي.

ضمن أنشــطة مركز تاريخ البحــر األحمر وغــرب المملكة العربية 
السعودية العلمية، التي تهتم باالستفادة من الخبرات األكاديمية العالمية، 
عقــدت محاضرة للدكتور لويس بلين بعنــوان )جدة من خال الصور 
الفرنســية قبل مئة عــام(، حضرها عدد من منســوبي المركز وبعض 

المهتمين والباحثين والباحثات.

محاضرة عن جدة من خالل الصور 
الفرنسية قبل مئة عام

باحثة هولندية تلقي محاضرة عن 
جوانب من تاريخ جدة

بحضور محافظ الطائف المكلف األســتاذ سعد بن مقبل الميموني أقامت دارة الملك عبدالعزيز بالطائف 
ندوة وطنية بعنوان )كلنا وطن( وذلك بمناســبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة بقرية الكر الســياحية، 
وافتتح الميموني معرض »وطن وتاريخ« الذي يروي التاريخ الخالد للمملكة والجهود المبذولة لتدعيم 

ركائزها، ومعرض حماة الوطن الذي يهدف إلى إبراز جهود الدفاع عن الوطن ومقدساته.
وقد بدأت الفعاليات بندوة الهوية الوطنية )كلنا وطن( وقدم لها رئيس مركز تاريخ الطائف الدكتور 
عايض الزهراني متحدثًا عن دور المؤسس في إرساء دعائم الوطن  ومسيرة المملكة والبطوالت واإلنجازات 

والتطوير الذي تحقق.
ثم بدأت الندوة التي أدارها عميد كلية اآلداب بجامعة الطائف الدكتور نايف البراق وتحدث فيها الكاتب 

حماد السالمي عن الطائف في مشهد االحتفال باليوم الوطني والعاقة الحميمة بين الطائف والملك عبدالعزيز الذي جعلها مقرًا للحكومة.
ثــم تحدثت الدكتورة لطيفة مطلق العدوانــي عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف عن )الملك ســلمان والتاريخ الوطني( وتناولت محبة خادم 
الحرمين الشــريفين للتاريخ معاصرة ومعايشة وممارسة واطاعًا، وناقشت دور الملك سلمان في النهوض برسالة دارة الملك عبدالعزيز العلمية 
والتاريخية والثقافية من خال رئاسته لمجلس إدارتها، والعناية بالتراث الحضاري للمملكة وتأسيس المراكز العلمية المتخصصة وكراسي البحث.

دارة  "جداريــات"  أعــادت 
الملــك عبدالعزيز الذاكرة 
للــوراء قبل 71 عاًمــا، وتحديًدا في 
عــام 1365هـــ - 1946م، عندما زار 
الملــك عبدالعزيز آنــذاك مصر، 
والتقــى ملكها "فــاروق". وتجّول 
زوار "الجنادريــة 31" في معرض 
"الدارة"، واستذكروا تلك الزيارة 
الميمونة التي شملت القصر الرئاسي، 
وقصر "عابديــن"، وجامع األزهر، 
َقِدم الملك  ومصانع النسيج، عندما 
عبدالعزيز من ميناء جدة على ظهر 
"المحروســة"  الملكي  المركــب 

باتجاه ميناء "بور توفيق".
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نشــرت الدارة على حسابها الرســمي في موقع »تويتر« مجموعة صور تاريخية عن الدور 
السعودي من القضية الفلسطينية.

وعكســت الصور جوانب تاريخية مختلفة ومواقف ملوك السعودية إبان العقود الماضية منذ 
عهد المؤســس الملك عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.
كما نشــر الحســاب الذي يتابعه مغردون من مختلف األطياف الثقافية والعلمية من داخل 
المملكة وخارجها من المهتمين بالتاريخ ومصادره والباحثين عن المعلومة التاريخية الموثقة 
ومن خال صور تاريخية ووثائق رسمية ومقاطع فيديو تاريخية من فيلم )نداء الشهامة .. 
الجيش السعودي في فلسطين 1367هـجري و1948 ميادي( من إنتاج دارة الملك عبدالعزيز.
وضمن الصور صورة قديمة ونادرة نشــرتها  صحيفة »أم القــرى« في الـ14 من حزيران 
)يونيو( لعام 1948 للملك عبد العزيز يســتعرض في الرياض كتائب المجاهدين السعوديين 
إلنقاذ فلسطين، في حضور ولي عهده األمير سعود بن عبد العزيز لمشاركة الجيش السعودي 

في الدفاع عن فلسطين.
وصورة أخرى من الصحيفة نفســها لخطبة وزير الدفاع السعودي آنذاك األمير منصور بن 
عبد العزيز في فرقة الجهاد النظامية الســعودية في فلســطين يعود تاريخها إلى 28 من آب )أغسطس( لعام 1948، وقائمة بأسماء الشهداء السعوديين 
في الحرب، وصورة لرســالة من القيادة العامة لقوات فلســطين تعزي في 9 شهداء سعوديين في وقعة »المزرعة« في الـ 16من شباط )فبراير( في 

العام نفسه.

وقعت الدارة وشركة تطوير للخدمات التعليمية مؤخرًا مذكرة تفاهم 
بغــرض التعاون العلمي بين الطرفين، ووقع عن دارة الملك عبدالعزيز 
معالــي الدكتور فهد بن عبداهلل الســماري األمين العــام المكلف وعن 
شــركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبداهلل الزغيبي 

الرئيس التنفيذي. 

وتهــدف المذكرة إلى قيــام الدارة بإعداد مناهــج التاريخ والجغرافيا 
وصياغتهــا بهدف إثراء المحتوى التعليمي الخاص بالمناهج الدراســية 
لجميع المراحل التعليميــة ودعمه بالمعلومــات والمرئيات التاريخية 
الموثقة، بما يعزز الشخصية السعودية واالنتماء الوطني في جميع المناهج 
والمقــررات من خال ما تمتلكه من المخــزون المعلوماتي والتاريخي 
الورقي والمصور والرقمي بجميع أنواعه وأشكاله لدعم محتوى المناهج 
التعليمية الورقي واإللكتروني وما لديها من مصادر المرجعية العامة في 

جوانب التاريخ والمعلومات االجتماعية.

أطلقت الدارة تطبيق الهواتف الذكية الرسمي للموقع اإللكتروني لمشروع 
 ،www.saudigeonames.com مستكشف األســماء الجغرافية في المملكة
الذي نفذه المركز السعودي لنظم المعلومات الجغرافية التاريخية تحت 

إشراف اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة.
ويمكن تحميل هذا التطبيــق الذكي من متجر تطبيقات غوغل، ومتجر 
تطبيقات أبل ، إذ ُيمّكنان مستخدميهما من البحث عن األسماء الجغرافية 
بالمملكة داخل قاعدة بيانات تحوي ما يزيد على 73 ألف اســم جغرافي، 
وعرض موقعه على خرائط غوغل واســتعراض تفاصيله مثل: االســم 
الجغرافي باللغة العربية، واالسم الجغرافي باللغة اإلنجليزية )مرومن(، 
وفي أي منطقــة إدارية يقع، ومعرفة تصنيفه هل هو: ســكني، زراعي، 
جبلــي، رملي، بحــري...، فضًا عن عرض اإلحداثيــات الجغرافية لكل 
اســم جغرافي. ويتيح التطبيق للمستخدم إضافة أسماء جغرافية جديدة، 
والبحث بالخريطة، وإيجاد أقرب األسماء الجغرافية من موقع المستخدم 
الحالي وإنشــاء المســار الماحي إليها، والتبديل بيــن خرائط الطرق 

والمصورات الفضائية.

الدارة تنشر صورًا تاريخية عن موقف المملكة من قضية فلسطين

قاعدة بيانات تحوي 73 ألف اسم جغرايف 

تطبيق لمشروع مستكشف األسماء الجغرافية يف المملكة

توقيع مذكرة تفاهم إلثراء المحتوى المعلومايت والتاريخي 

يف مناهج التعليم
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الدارة تطلق برنامج "قاعدة معلومات الوثائق 

التاريخية المحلية"
شــرعت دارة الملك عبدالعزيز في بناء قاعدة 
معلومات للمهتمين بالوثائق التاريخية المحلية 
ِضمن برامجها العلمية ومسؤوليتها االجتماعية.
ودعــت الــدارة عبر حســابها فــي "تويتر" 
المســتهدفين بالبرنامج من المهتمين بالوثائق 
والباحثين فيها والمحللين لها من كل مناطق 
المملكة، إلى المبادرة بالتســجيل باســتخدام 
 /http://darahservices.info/form-emp الرابط 

على موقعها اإللكتروني.
وســيقوم البرنامج بدعم الجهود الشــخصية 
ألعضائه، ومســاندتها، وتطوير مهارات القراءة 
المنهجية للوثائق الخطية، ودعوتهم لانخراط 
في ورش عمل سيقيمها في هذا المجال؛ لتعزيز 
قدرات المتعاملين مع هــذا المصدر التاريخي 
المهم، وفي الوقت نفســه إفــادة دارة الملك 
عبدالعزيز من خبراتهم في برامجها، والتشاور 
معهم لتطوير العمل الوثائقي المحلي؛ مما ُيعد 
شراكة بين العمل المؤسسي المتمثل في الدارة 
والجهود الفردية المتمثلة في أعضاء البرنامج.

وتسعى الدارة إلى تطوير الشريك الفردي من 
كل مناطق المملكة العربية السعودية بتزويده 

بالمعلومــات العلمية الجديدة، وتطوير آليات التعامل مع الوثيقة التاريخية؛ من خال برنامج قاعــدة معلومات المهتمين بالوثائق التاريخية المحلية، 
وتسخير خبراتها في الجانب العلمي والترميم والتعقيم، وكشف الوثائق المزورة والحفظ واألرشفة ألعضاء البرنامج.

مجلس الوزراء يضع قواعد لعمل لجنة األسماء الجغرافية

أصدر مجلس الوزراء قرارًا نصَّ فيه على القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية لألســماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية، وتضمن القرار 
الصادر برقم )318( وتاريخ 1439/6/18هـ، تلك القواعد التي جاءت في خمس مواد تضمنت صاحيات اللجنة ومهامها، وتلك المواد هي:

التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة باألسماء الجغرافية عند رغبتها في إطاق أسماء جديدة أو تغيير أسماء قائمة مع اللجنة الوطنية   •
لألسماء الجغرافية بوصفها مرجعًا رسميًا إلبداء التوصيات حيالها.

جمع األسماء الجغرافية في المملكة ونشرها وممارسة األعمال ذات الصلة بها وإعداد قاعدة بيانات لها.  •
إعداد معجم وطني مفهرس يتضمن تلك األســماء بالحروف الاتينية بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة باألسماء الجغرافية لتكون مرجعًا   •

ملزمًا لجميع الجهات الحكومية.
التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العاقة باألسماء الجغرافية والتعاون معها لتوحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.  •

تمثيل المملكة داخليًا وخارجيًا في شأن األسماء الجغرافية والتعاون والمشاركة الدولية في إعداد معجم الفهرس الدولي الجغرافي.  •
الجدير بالذكر أن تأسيس اللجنة جاء تلبية لتنامي االهتمام باألسماء الجغرافية في دول العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، 
ولتعدد الجهات الحكومية التي ُتعنى بأســماء األماكن في المملكة مثل الهيئة العامة للمساحة، واإلدارة العامة للمساحة العسكرية في وزارة الدفاع، 
وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ودارة الملك عبدالعزيز، والجمعية الجغرافية السعودية 
وغيرها، إضافة إلى عدد من الباحثين والمهتمين، وألهمية توحيد الجهود بين هذه الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية صدر األمر السامي الكريم 
رقم 36072 وتاريخ 28 من رمضان 1434هـ القاضي بالموافقة على تأســيس اللجنة الوطنية لألســماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية ويكون 

مقرها دارة الملك عبدالعزيز.
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نيابــة عن مدير فرع الجمعية العربية الســعودية للثقافة والفنون 
بالرياض بندر الجريان، افتتح مســؤول اإلعام والنشــر بالجمعية 
األستاذ طاهر بخش، واألستاذ سعد الخرجي مدير مكتب األمين العام 
لدارة الملك عبدالعزيز، وعدد من المهتمين بالفن التشــكيلي معرض الملك 
عبدالعزيز التشــكيلي للفنانة فضيلة الجفال، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز 
التذكارية في الدارة، وأوضح طاهر بخش أن الجمعية تبّنت هذا المعرض الذي 
يشتمل على العديد من اللوحات التشكيلية التي تحكي سيرة الملك عبدالعزيز 
السياسية، وأقامته في هذا الوقت تزامًنا مع االحتفال باليوم الوطني 87، مشيًرا 

ا وعلى فترتين صباحية ومسائية. إلى أن المعرض يستقبل زواره يوميًّ
مــن جانبها، أوضحــت الفنانة فضيلة الجفال، أنها جمعــت الكثير من الصور 
للملك المؤّســس في أرشــيف، واختارت منها ما تعتقــد أنها أبرز المحطات 
السياســية والتاريخية، مثل اجتماعه الشــهير مع الرئيس األمريكي روزفلت 
على متن السفينة الحربية كوينســي بعد الحرب العالمية الثانية، واجتماعه 
مع رئيس الوزراء البريطاني الســير ونستون تشرتشل، واجتماعه مع الملك 
فاروق في مصر، ولقائه في قصر القضيبية في البحرين بالشيخ حمد بن عيسى 
آل خليفة، ولقائه بالجنرال األمريكي رالف رويس، وملك أفغانســتان محمد 
ظاهر شــاه، وزيارته للكويت ولقاؤه الشيخ أحمد الجابر الصباح، ثم للبصرة 
بدعوة من الســير البريطاني بيرســي كوكس، ولقاؤه الشيخ خزعل الكعبي 
شيخ األحواز، وعلى متن السفينة األمريكية )يو إس إس سيمارون( مع البحرية 
األمريكيــة، وزيارته التاريخية ألرامكو في المنطقة الشــرقية، وركوب أول 
طائرة أّسست للخطوط السعودية، وغيرها، وهي في مجملها نوع من االحتفاء 
بهذا التاريخ. ضمن الفعاليات التي أقامتها الدارة بمناسبة اليوم الوطني، وكان 
افتتاح المعرض التشكيلي للرسامة فضيلة الجفال، بالتعاون مع الجمعية العربية 
الســعودية للثقافة والفنون، حيث أقيم المعرض في قاعة الملك عبدالعزيز 

التذكارية في مقر الدارة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في المربع.
والمعرض عبارة عن مجموعة من الصور الزيتية التي تجسد جوانب من الحياة 
السياســية واالجتماعية والعائلية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، 
منها بعض الصور الشخصية، والبقية صور جماعية للملك مع أبنائه أو مع قادة 
دول العالم، وكذلك مع عدد من المبعوثين الذين التقوا به -طيب اهلل ثراه-.

الــدارة تدعم المحتوى المعــريف لمعرض جدة الدويل للكتــاب بإصداراتها 

التاريخيــة مــن المؤلفــات والترجمات والمخطوطــات المطبوعة يف كتب 

ورسأيل الماجستير والدكتوراه المتفوقة.

الــدارة تشــارك يف اجتماعــات اللجنة الســعودية البرتغالية، الــدورة الرابعة-

ديسمبر، لشبونة

معرض الدارة عن المدينة المنورة يلقى اهتماماً من زوار ملتقى ألوان السعودية

مركــز تاريخ مكة المكرمة يســلم مكتبة الحرم المكي الشــريف نســخة 

كاملــة من مجلة الــدارة منذ صدورها وحتــى اآلن يف 168 عددًا، وذلك يف 

إطــار التعــاون المشــترك بين الدارة والرٔياســة العامة لشــؤون المســجد الحرام 

والمسجد النبوي.

صور تشكيلية تستعيد سيرة 
المؤسس بمناسبة اليوم الوطني
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بمناســبة افتتاح ملتقى آثار المملكة العربية السعودية زار 
الــدارة عدد من أصحاب المعالــي وزراء الثقافة بعدد من 
الدول العربية، حيــث تجولوا في قاعة الملك عبدالعزيز 
التذكارية وقصر المربع التاريخي، وقد كان في صحبتهم 
معالي الدكتور فهد بن عبداهلل السماري، الذي أطلعهم على 

ما تحتويه القاعة، وقدم لهم شرحًا لموجوداتها.
وقد أبدى الوزراء إعجابهم بما تحويه القاعة من مقتنيات 
قيمــة تحكــي تاريخ الملــك المؤســس عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود -رحمه اهلل-.

زيارة األمير عبدالعزيز 

ابن طالل لقصر 

المربع التاريخي

زيارة سفير فرنسا السابق للدارة

أستاذة من جامعة إنديانا يف زيارة للدارة

إهداء من قاعدة الملك سلمان الجوية

زيارة وفد من شركة روسية

زيارة وفد من ضيوف مركز الملك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية

وزراء الثقافة العرب يزورون الدارة

21

م
ه

ون
عي

يف 
ة 

دار
ال

ن
عو

رب
األ

 و
ي

ثان
 ال

دد
لع

  ا
.  

ية
خ

ري
تا

ال
 م

20
18

ر 
وب

كت
- أ

هـ 
 14

40
م 

حر
م



الشهري مستشارًا بدارة الملك عبدالعزيز

أصــدر معالي أمين عــام دارة الملــك عبدالعزيز المكلف 
الدكتور فهد بن عبداهلل الســماري قرارًا بتكليف الدكتور 
زهير بن عبداهلل الشــهري األســتاذ بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسامية مستشارًا غير متفرغ بدارة الملك عبدالعزيز. 
وجــاء القرار بناًء على موافقة وزير التعليم الدكتور أحمد 
العيسى ومدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية األستاذ 

الدكتور سليمان أبا الخيل.

ترقية )14( من موظفي الدارة
صــدرت موافقة معالي أميــن عام دارة الملك عبدالعزيــز المكلف الدكتور فهد 
بن عبداهلل الســماري بترقية عدد من الموظفين بالدارة، وشــملت ترقية كل من:  
إبراهيم  بن زيد العويرضي للمرتبة الثامنة، محمد بن سعد الريس للمرتبة الثامنة، 
عبدالرحمن بن إبراهيم الســلوم للمرتبة الثامنة، أحمد بن عبدالرحمن الحريشــي 
للمرتبة الســابعة، مشاري بن رجا المحلســي للمرتبة السابعة، عامر بن زهير إمام 
للمرتبة الســابعة، حمد بن صالح الهدلق للمرتبة السابعة، عبدالعزيز بن عبداهلل بن 
سعيد للمرتبة السابعة، تركي بن عبدالرحمن القميزي للمرتبة السابعة، محمد بن 
عبدالعزيز بن طالب للمرتبة الســابعة، حمد بن عبداهلل آل فواز للمرتبة الســابعة، 
عبداهلل بــن عايض القرني للمرتبة الســابعة، عبداإلله بن فهد الموســى للمرتبة 
الســابعة، ثامر بن محمد السعيري للمرتبة السادسة. وقد هنأ معاليه الجميع داعيًا 

لهم بالتوفيق والسداد في حياتهم الوظيفية والعملية.

عبداإلله الموسىعبدالعزيز السعيدإبراهيم العويرضيعبدالرحمن السلوم

محمد بن طالبعامر إماممحمد الريسعبداهلل القرين

تركي القميزيحمد آل فوازمشاري المحلسي

ثامر السعيريحمد الهدلقأحمد الحريشي

القحطاين للرابعة عشرة

التريكي للثالثة عشرة

أصدر مجلــس الوزراء قــرارًا بترقية الزميل 
األســتاذ محمد بن علي القحطاني إلى المرتبة 
الرابعة عشــرة على وظيفة مدير عام الشؤون 

اإلدارية والمالية. 
القحطاني عبر عن شكره وتقديره لمقام مجلس الوزراء 
علــى هذه الثقة الغالية ســائًا المولى عــز وجل العون 
والتوفيق وأن يكون عند حســن ظن القيادة الحكيمة، وأن 
تكون هذه الثقة دافعًا للمزيد من اإلنجاز والعمل بما يحقق 

تطلعات والة األمر.

قرر معالي األمين العام المكلف ترقية األســتاذ 
خالد بن ناصر التريكي على وظيفة مستشــار 
إداري بالمرتبة الثالثة عشرة، التريكي الذي تميز 
باالنضباط والتفاني واإلخاص في العمل تلقى التهاني من 
األهل واألصدقاء والزماء بهذه المناسبة، وعبر عن شكره 
وتقديره لمعالي األميــن العام المكلف على ثقته مؤكدًا 

أنها دافع كبير للمثابرة في أداء العمل.
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التاريخ والمؤرخون يف مكة المكرمة من 

القرن الثالث الهجري إىل القرن الرابع عشر

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: خطب وكلمات

المكتبات الخاصة يف المملكة العربية 

السعودية، الواقع والمستقبل

بحوث ندوة شعراء الرسول صلى اهلل عليه 

وسلم يف زمن الرسالة 

الوراقة والورَّقون يف الحضارة اإلسالمية 

)4أجزاء(

جهود المملكة العربية السعودية يف خدمة 

األسماء الجغرافية

السجل العلمي لندوة المؤرخ عثمان بن عبداهلل بن بشر

تأليف/ أ.د. محمد الحبيب الهيلة
يقدم ترجمات موجزة للمؤرخين المكيين، ويشير إلى 
مصادر ترجماتهم، ويسرد مؤلفاتهم، ويعرف بما هو 
مخطــوط منها وما هو مطبوع، ويوضح منزلة تلك 
الكتب وقيمتها العلمية، وقد جاء ترتيب ترجمات هؤالء 
األعام على حســب تواريخ وفياتهم، ابتداًء من العام 

)244هـ( تاريخ وفاة األزرقي إلى منتصف القرن الخامس عشر الهجري.

هذا الكتاب يجمع أبرز خطب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده اهلل – وكلماته التي ألقاها في 
مناســبات متعددة، ما بين افتتاح مشروعات الخير والنماء التي تعم هذه الباد في مختلف مناطقها ومدنها، واالحتفال بتخريج أفواج 
جديدة من بناة مجد هذا الوطن، إلى كلماته – أيده اهلل – التي ألقاها في أثناء زياراته الخارجية ولقاءاته الدبلوماســية مع مختلف 

زعماء دول العالم.
وقد تنوعت مضامين هذه الكلمات الضافية، حيث أكدت المكانة الســامية للمملكة العربية الســعودية بوصفها منطلق اإلسام ومهد 
العروبــة، وقبلة المســلمين، وتحتضن أطهر بقــاع األرض. إلى التحدث بنعم اهلل على هذه الباد من وحــدة صفها وتكاتف أبنائها. 
واســتتباب أمنها وشــمول رخائها، إلى جانب التأكيد على التزامها بالوقوف إلى جانب أشــقائها من الدول العربية واإلسامية في 

الحصول على حقوقهم العادلة.

يضم بحوث الندوة العلمية التي نظمها مركز تاريخ 
مكة المكرمــة بالتعاون مع جامعــة أم القرى حول 
المكتبات الخاصــة في المملكة واقعها ومســتقبلها، 
ويقدم عددًا من البحوث العلمية التي تناولت بالدراسة 
المسحية والوصفية تعداد هذه المكتبات ومحتوياتها 
وأثرها العلمي في نشــر الثقافة والمعرفة، وواقعهــا الحالي والتحديات 
المســتقبلية التي تواجههــا في ظل تقادم مقتنياتها الثمينة ســواء كانت 

مخطوطة أو مطبوعة، وما يشهده العصر من تطورات تقنية متسارعة.

هذا الكتــاب يضم الندوة العلميــة التي نظمتها دارة 
الملك عبدالعزيز بمناســبة اختيار المدينة المنورة 
عاصمة للثقافة اإلسامية لعام 1434هـ/ 2013م. حول 
شــعراء الرسول صلى اهلل عليه وســلم. والتي ألقت 
محاورهــا الضوء على موضوعــات مهمة من ضمنها 
موقف اإلسام من الشــعر. وشخصية الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم وشمائله في شعر الصحابة رضوان اهلل عليهم، والحديث عن 
أبرز شعراء الرســول صلى اهلل عليه وسلم، والمكانة السامية التي حظيت 
بها المدينة المنورة في الشــعر السعودي، والنقد والدراسات الفنية لذلك 

الشعر، والجهود العلمية في جمع شعر الصحابة وتحقيقه.

تأليف/ أ.د. علي بن إبراهيم النملة
يترجم لما يقارب ألفين وســبعمئة وراق ووراقة 
من أشهر الوراقين في العالم اإلسامي الذين ينسب 
إليهــم الفضل بعد اهلل ســبحانه وتعالى في حفظ 
المعرفة اإلنســانية، ويلقي الضوء على إسهاماتهم 
العلمية، وبعض أخبارهم وإنتاجهم العلمي واألدبي، وقد جاء ترتيبهم على 

الحروف األبجدية.

هذا الكتاب يرصد الجهــود التي قامت بها المملكة 
العربية السعودية لخدمة األسماء الجغرافية والتي 
تنوعت بين أفراد وجهــات حكومية متعددة. فعلى 
صعيد األفراد كان الشــيخ حمد الجاسر في طليعة 
الذين أولوا األســماء الجغرافية في الباد العربية 
السعودية عنايتهم، وتاه الشيخ عبداهلل بن خميس، 
والشيخ سعد بن جنيدل، والشيخ محمد العقيلي رحمهم اهلل جميعًا، والشيخ 
محمد العبودي، واألستاذ عبداهلل الشايع، واألستاذ عبداهلل القاضي، وغيرهم 
كثير. وقد بلورت الجمعية السعودية الجغرافية تلك الجهود الفردية في 

إصدار موسوعة األماكن الجغرافية في المملكة العربية السعودية.

يتضمن الســجل العلمي للنــدوة العلمية التي نظمتها 
الــدارة للتعريف بالمؤرخ الكبير عثمان بن عبداهلل بن 
بشــر –رحمه اهلل-، مبتدئًا بالتعريف بنشــأته وحياته 
ومؤلفاته، وقد قسمت الندوة إلى إطارين، إطار تاريخي 
تضمن تعريفًا بابن بشر المؤرخ، حيث تناول بالدراسة 
إنتاجه العلمــي، وفي مقدمته كتابــه المهم )عنوان 
المجد في تاريخ نجد(، ووضح ســبب تأليفه ومنهجه وأســلوبه ومامحه 
وآراء بعض المؤرخين فيه. واإلطار الثاني ألقى الضوء على ابن بشر أديبًا 

مشيرًا إلى مامح األدب في مؤلفاته.

إصدارات الدارة
رة

دا
 ال

ت
ارا

صد
إ

23



إسهامات المشروع:

حصر الكتابات الكالسيكية عن المنطقة وترجمتها وإصدارها يف أوعية علمية تخدم الباحثين.

فتح المجال أمام دراسات معمقة يف تاريخ الجزيرة العربية القديم.

فهم النظرة الغربية للجزيرة العربية منذ بدء التواصل الحضاري، وبناء حوار إيجابي إلقامة عالقات إنسانية بناءة.

إصدارت متميزة

ضمن مشروع "الجزيرة العربية يف المصادر الكالسيكية"


