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يســتضيف مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة الــدورة
الثالثــة والثالثيــن الجتمــاع األمانــة العامــة لمراكــز
الوثائــق والدراســات بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة وذلــك صبــاح يــوم األربعــاء 1440/1/2هـــ الموافــق
2018/9/12م ،ويناقــش االجتمــاع برئاســة معالــي الدكتــور
فهــد بــن عبــداهلل الســماري األميــن العــام لألمانــة عــدداً مــن
الموضوعــات الجديــدة ،كمــا يواصــل النقــاش فــي موضوعــات
ســبق طرحهــا فــي االجتمــاع الســابق إلبــداء الــرأي واســتكمال
البحــث فــي جوانبهــا المختلفــة التخــاذ قــرارات وتوصيــات
بخصوصهــا.
وســيجري خــال االجتــاع عــرض التقريــر المالــي واإلداري
لألمانــــة العامــة ،والتصديــق علــى محضــر االجتماع الســابق
(الحــادي والثالثيــن) ،وكذلــك ســتتم مناقشــة اقتــراح عقــد
لقــاء علمــي عــن الشــيخ عبــداهلل بــن علــي آل خليفــة ،وتنفيــذ
عقــد الملتقــى الدولــي عــن الوثائــق فــي الخليــج العربــي،
وتشــكيل فــرق بحثيــة بإشــراف مراكــز الوثائــق والدراســات
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للعنايــة
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بدراســة التاريــخ الشــفوي ،وبحــث دعــم القطــاع الخــاص
لألنشــطة العامــة لمراكــز الوثائــق والدراســات بــدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة (دراســة إســتراتيجية
دعــم القطــاع الخــاص ألنشــطة األمانــة) ،وإعــداد موســوعة
تاريخيــة مصــورة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وتبنــي
مشــروع تبــادل الوثائــق التاريخيــة بيــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي وفــق المعاييــر القابلــة للنشــر واالطــاع والتبــادل
للــدول المجــاورة ،وكذلــك تبنــي (مشــروع توحيــد
مصطلحــات الوثائــق واألرشــيف فــي الــدول العربيــة) ،وإقامة
المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات بالمملكــة العربيــة
الســعودية مؤتمــراً بعنــوان (دور األرشــيفات العربيــة فــي
دعــم مجتمــع المعرفــة العربــي بيــن التحديــات والتطلعــات
المســتقبلية).

يف العاصمة العمانية مسقط
عقد االجتماع الحادي والثالثين يف لمراكز الوثائق والدراسات بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عقــدت األمانــة العامــة لمراكــز الوثائــق والدراســات بــدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة اجتماعهــا الســنوي
فــي دورتــه (الحاديــة والثالثيــن) فــي مســقط ,وباســتضافة
هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة بســلطنة عمــان ,وقــد
بــدأ االجتمــاع بكلمــة مــن ســعادة الدكتــور حمــد بــن محمــد
الضويانــي ,رئيــس هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة
مرحب ـًا فيهــا بالوفــود المشــاركة مــن أعضــاء األمانــة ,وقــدم
شــكره ألميــن عــام األمانــة العامــة الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل
الســماري علــى جهــوده الواضحــة فــي دعــم مســيرة األمانــة
وتشــجيع أعضائهــا علــى الرقــي بمســتواها العلمــي ,ثــم ألقــى
األميــن العــام لألمانــة العامــة كلمــة بهــذه المناســبة ,وبعــد
ـرض نائــب األميــن العــام لألمانــة األســتاذ /علــي بــن
ذلــك َعـ َ
إبراهيــم المــري ,مديــر عــام دارة الشــيخ ســلطان القاســمي
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التقريــر اإلداري المالــي
لألمانــة العامــة لعــام (2017/2016م) ,وتلتهــا مناقشــة موضوعــات
جــدول أعمــال االجتمــاع ,ومنهــا متابعــة تنفيــذ اتفاقيــة التعــاون
مــع األرشــيف الدبلوماســي التابــع لــوزارة الشــؤون الخارجيــة
بالجمهوريــة الفرنســية مــع األمانــة العامــة ،واســتمع األعضــاء
نجــز مــن إجــراءات
إلــى شــرح مقــدم مــن األميــن العــام عمــا ُأ ِ
بخصــوص تعــاون األمانــة مــع األرشــيف الدبلوماســي التابــع

لــوزارة الشــؤون الخارجيــة بالجمهوريــة الفرنســية .كمــا
جــرى متابعــة مشــروع تصويــر الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ
مجلــس التعــاون الخليجــي لــدى األرشــيفات العالميــة ،ومناقشــة
اإلجــراءات المقترحــة لقيــام األمانــة العامــة بتصويــر الوثائــق
المتعلقــة بتاريــخ مجلــس التعــاون الخليجــي مــع األرشــيفات
العالميــة.
وكمــا تــم مناقشــة تنفيــذ عقــد الملتقــى الدولــي عــن الوثائــق
فــي الخليــج العربــي ،واطلعــوا علــى محــاور الملتقــى الدولــي
عــن الوثائــق فــي الخليــج العربــي الــذي تعتــزم دارة الملــك
عبدالعزيــز بالمملكــة العربيــة الســعودية إقامتــه.
واطلــع األعضــاء علــى التصــور
المقــدم مــن األرشــيف الوطنــي
بأبوظبــي عــن بحــث دعــم
القطــاع الخاص ألنشــطة األمانة
العامــة ,الــذي يركز فــي إعادة
بنــاء األمانــة العامــة مــن خــال
وضــع إســتراتيجية متكاملــة
وتحديــد الرؤيــة والرســالة
واألهــداف والبرامــج ,وثمــن
األعضــاء الجهــد المبــذول فــي
إعــداده ,واتفقــوا علــى قيــام
األرشــيف الوطنــي بأبوظبــي
بإعــداد الدراســة اإلســتراتيجية
الشــاملة ألعمــال األمانــة مــن
النواحــي.
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مركز زايد للدراسات والبحوث-اإلمارات
جلسة عن تاريخ اللؤلؤ حاضره ومستقبله

نظــم مركــز زايــد للدراســات والبحــوث ،التابــع لنــادي تــراث اإلمــارات ،مؤخــراً
جلســة حواريــة بعنــوان «تاريــخ اللؤلــؤ ..حاضــره ومســتقبله» ،تحــدث فيهــا
عبــداهلل راشــد بــن محمــد الســويدي عــن تاريــخ صيــد اللؤلــؤ فــي اإلمــارات،
مستشــهداً علــى عراقــة المهنــة فــي المنطقــة بالمصــادر القديمــة والمســوحات
األثريــة ،التــي أثبتــت أن اللؤلــؤ كان معروفــًا فــي اإلمــارات منــذ القــدم.
وأشــار الســويدي إلــى أن تاريــخ اللؤلــؤ فــي اإلمــارات يعــود إلــى  6000ســنة ،علــى
عكــس مــا يظــن بعضهــم أنــه ال يتعــدى  200ســنة ،مســتد ً
ال بالمســوحات األثريــة
فــي أم النــار عــام  ،1959وفــي أم القيويــن ،حيــث ُعثــر علــى أقــدم حبــات اللؤلــؤ
فــي العالــم ،وقــال إنــه كان يســمى فــي المخطوطــات القديمــة «عيــون الســمك»،
واســتوردته بــاد مــا بيــن النهريــن مــن ســاحل الخليــج العربــي.
وعــرج الســويدي علــى المراجــع القديمــة ،التــي ذكــرت صيــد اللؤلــؤ فــي منطقــة
اإلمــارات الحاليــة ،كمــا تنــاول أهميــة أبوظبــي التاريخيــة فــي صيــد اللؤلــؤ،
حيــث تقــع قــرب أكبــر تجمعــات محــار اللؤلــؤ فــي العالــم ،وهــو األمــر الــذي
منحهــا أهميــة إســتراتيجية فــي صيــد اللؤلــؤ والتجــارة فيــه.
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ملحمة السادس من أغسطس يف »زايد للدراسات»

ضمــن فعاليــات «عــام زايــد» ،أحيــا مركــز زايــد للدراســات والبحــوث ،التابــع
لنــادي تــراث اإلمــارات ،الذكــرى الـــ 52للســادس مــن أغســطس ،بمحاضــرة تحــت
عنــوان «الســادس مــن أغســطس ملحمــة البنــاء والتأســيس» .وأجمــع المتحدثــون
ـول
فــي المحاضــرة علــى أن تاريــخ الســادس مــن أغســطس  ،1966يعـ ّ
ـد نقطــة تحـ ّ
فــي واقــع دولــة اإلمــارات ومســارها ،وذلــك بتقلــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،مقاليــد الحكــم فــي إمــارة أبوظبــي ،وهــو الــذي
أدت رؤيتــه وفكــره وجهــوده الحكيمــة إلــى إنشــاء دولــة اإلمــارات ونهضتهــا .وتحــدث
فــي المحاضــرة ،التــي أدارهــا رئيــس قســم البحــوث والدراســات فــي المركــز،
الدكتــور حمــدان الدرعــي ،كل مــن :األكاديمــي والســفير الســابق ،الدكتور يوســف
المدفعــي ،ومديــر مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن،
توبــي هــارورد .وشــهدت المحاضــرة حضــوراً نوعيــًا مــن الباحثيــن والمثقفيــن
والك ّتــاب والمهتميــن.

محاضرة »عن العالقات اإلماراتية الصينية» بالسعديات

نظـم مركـز زايـد للدراسـات والبحوث التابـع لنادي تـراث اإلمارات
مؤخـراً بمنـارة السـعديات فـي إطـار فعاليـات األسـبوع اإلماراتـي
الصينـي الذي تحتضنه المنارة ،محاضرة بعنـوان «العالقات اإلماراتية
الصينيـة ..آفـاق جديـدة للتعـاون» ،تحدثـت فيهـا األسـتاذة فاطمـة
المنصـوري مديـرة مركـز زايـد للدراسـات والبحـوث والدكتـور
حمـدان الدرعـي رئيـس قسـم البحـوث والدراسـات فـي المركز.
وأكـدت أ.فاطمـة المنصـوري أن العالقـات اإلماراتيـة الصينية وضع
أسسـها المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان «طيـب اهلل
ثـراه» ،مشـيرة إلـى أن زيارة المغفور لـه التاريخية إلـى الصين عام
 1990جـاءت بعـد أن استشـعر  -رحمـه اهلل  -ببصيرتـه النافـذة الدور
المسـتقبلي للصيـن كقوة عالمية ،السـيما مـع بوادر تفـكك االتحاد
السـوفييتي أيامها .مشـيرة إلـى أن العالقات مع الصيـن تتميز بالنمو
المتصاعـد ،وأن اإلمـارات تعـد بوابـة الصـن للعالقـات مـع الـدول العربيـة .موضحـة أن
اإلمـارات مؤهلـة ببنيتهـا التحتيـة التـي تحتـل موقعـًا مرموقـًا بين الـدول فـي التقارير
الدوليـة ألداء دور تاريخـي مهـم فـي هـذه العالقات.
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أمسية شعرية لنجمي
شاعر المليون

فــي إطــار احتفاالت نــادي تــراث االمارات
باليــوم الوطنــي  ،46نظــم مركــز زايــد
للدراســات والبحــوث مؤخــراً فــي مســرح
أبوظبــي أمســية شــعرية ،أحياهــا نجمــا
شــاعر المليــون الشــاعران اإلماراتيــان
ســيف ســالم المنصــوري ،وأحمــد بــن
هيــاي المنصــوري ،بحضــور عــدد مــن
المســؤولين ،ونخبــة مــن الكتــاب واألدباء
والشــعراء وجمهــور مــن محبــي الشــعر.
وتنــاوب الشــاعران فــي إلقــاء قصائدهمــا
التــي ألهبــت مشــاعر الحضــور ،وركــزت
فــي الموضوعــات الوطنيــة ،وتطرقــت
فــي بعضهــا إلــى جوانــب الحيــاة
االجتماعيــة والتراثيــة فــي اإلمــارات،
ثــم قــام المديــر التنفيــذي للدراســات
واإلعــام ،بحضــور مديــر مكتــب ســمو
المديــر العــام بتكريــم الشــاعرين.

محاضرة عن تاريخ اإلمارات
يف األرشيفات األجنبية

نظــم مركــز زايــد للدراســات والبحــوث
بمقــر المركــز فــي البطيــن مؤخــراً
محاضــرة بعنــوان «تاريــخ اإلمــارات فــي
األرشــيفات األجنبيــة» ،قدمهــا الباحــث
والمــؤرخ الدكتــور فالــح حنظــل .وقالــت
مديــرة المركــز فاطمــة المنصــوري:
«المحاضــرة تأتــي ضمــن الموســم
الثقافــي لمركــز زايــد للدراســات
والبحــوث تزامنــا مــع اليــوم العالمــي
لألرشــيف الــذي يحتفــى بــه فــي التاســع
مــن يونيــو كل عــام ،كمــا تعبــر عــن
اهتمــام المركــز بتدويــن وحفــظ
تاريــخ اإلمــارات» ،مشــيرة إلــى جهــود
الدولــة فــي الحفــاظ علــى أرشــيفها
وامتــاك المركــز كثيــراً مــن الوثائــق
والمخطوطــات المهمــة.

األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -اإلمارات
تعزيز المنصة الذكية بإصدارات جديدة وإتاحتها مجاناً
فــي إطــار خطتــه اإلســتراتيجية الهادفــة إلــى توفيــر بحــوث وخدمــات معرفيــة
متكاملــة ،وإثــراء تطبيقاتــه الذكيــة أطلــق األرشــيف الوطنــي علــى منصتــه
اإللكترونيــة ثالثــة إصــدارات جديــدة تتطــرق إلــى جوانــب مــن ســيرة القائــد
المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  -طيــب اهلل ثــراه -وتفتــح صفحــات
مهمــة مــن تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتأتــي هــذه اإلصــدارات
لكــي تزيــد منصــة األرشــيف الوطنــي اإللكترونيــة تنوع ـًا وثــرا ًء ،ولتســهم فــي
تعزيــز القيــم الوطنيــة والمعرفيــة لــدى جمهــور المســتفيدين ،ولكــي تغــرس قيم
الشــيخ زايــد ومبادئــه الوطنيــة وتعززهــا فــي نفــوس األجيــال .وفــي الوقــت الذي
يتيــح األرشــيف الوطنــي للجمهــور تحميــل تطبيقاتــه الذكيــة مجانـًا لمــدة 100
يــوم ابتــدا ًء مــن  25أبريــل الماضــي ،وذلــك ضمــن مبــادرة (المئــة) التــي أطلقهــا
احتفــا ًء بعــام زايــد ،قــام بإثــراء منصتــه اإللكترونيــة بإتاحــة اإلصــدارات اآلتيــة:
للمســتفيدين ،وهــي كتــاب 50( :عام ـًا فــي واحــة العيــن) وكتــاب( :زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان :حاكــم العيــن) وكتــاب( :خليــج النفــط) ويســتطيع زوار
الموقــع اإللكترونــي لألرشــيف الوطنــي تحميــل الكتــب المذكــورة فــي المهلــة
التــي قدمهــا للجمهــور لتحميــل تطبيقاتــه الذكيــة مجان ـًا فــي مئــة يــوم.

ورشه قرائية بأسلوب يعزز لدى الطلبة الوالء واالنتماء
أطلــق األرشــيف الوطنــي وســيلة تربويــة وتعليميــة تتمثــل ببطاقــات يوزعهــا علــى الطلبــة
ـدون الطالــب عليهــا خالصــة مــا اســتفاد وأهــم مــا تعلّمــه مــن
المشــاركين فــي الــورش ،ليـ ّ
الورشــة القرائيــة ،ولكــي يكتــب عليهــا قيمــة وطنيــة تبرهــن عــن حبــه وانتمائــه لوطنــه
ووالئــه لقيادتــه الحكيمــة ،وتتنــوع عناويــن هــذه البطاقــات بمــا ينســجم مــع مواضيــع الورش:
كلمــة فــي حــب زايــد ،وكلمــة فــي حــب خليفــة ،وكلمــة فــي حــب الوطــن ،وتأتــي هــذه
البطاقــات فــي إطــار مســاعيه الحثيثــة نحــو تحقيــق مزيــد مــن الفائــدة المنشــودة مــن الورش
القرائيــة التــي ينظمهــا لطلبــة المــدارس.
وتعــد بطاقــات األرشــيف الوطنــي أســلوبًا مبتكــراً يضيــف للطالــب مزيــداً مــن المعرفــة
ّ
والمهــارات الكتابيــة ،وتعــزز لديــه الــوالء واالنتمــاء وأســس المواطنــة الصالحــة.
ويســتهدف األرشــيف الوطنــي مــن هــذه البطاقــات تعزيــز المهــارات الكتابيــة لــدى الطالــب،
وتنميــة قدرتــه علــى التعبيــر عــن ذاتــه وعــن مشــاعره ،والتركيــز فــي مــادة الورشــة ،ثــم
تبــادل المعرفــة مــع زمالئــه عبــر قراءتــه لبطاقــات زمالئــه ،وفــي ذلــك مــا يوســع أفــق
الطالــب ،ويعــزز هويتــه الوطنيــة وتأســيه بســير قادتــه العظــام.

برنامج تسويقي يعزز ذاكرة الوطن
في األوساط السياحية

أطلـق األرشـيف برنامجـًا تسـويقيًا تحـت شـعار
«ذاكـرة الوطـن  ..تاريـخ أمـة وسـيرة وطـن»
يسـتهدف تعزيز التاريـخ الموثق للدولة بين أوسـاط
الجهـات السـياحية ،وتضمـن البرنامـج ثلاث مراحل،
األولـى فـي الفنـادق الرئيسـة الكبـرى ،والثانيـة في
شـركات الطيـران الرسـمية المحليـة ،والثالثـة فـي
األسـواق التجاريـة ،واألسـواق الكبـرى فـي دولـة
اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،ويتطلـع هـذا البرنامـج
إلـى إطلاع المجتمـع على تاريـخ الوطـن وإنجازاته،
وأمجـاده ،وقيمـه ومثلـه العليـا ،وهـذا مـا يتفـق مع
رؤيـة األرشـيف الوطنـي ورسـالته وأهدافـه.

األرشيف الوطني وإكسبو دبي  2 02 0يبحثان تعزيز التعاون
اســتقبل األرشــيف الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمقــره وفــداً
مــن مكتــب إكســبو دبــي  2020حيــث تــم مناقشــة تعزيــز أواصــر التعــاون
بيــن الطرفيــن فــي عــدة مجــاالت ذات صلــة بمهــام الجهتيــن ،وجــرى
التنســيق مــن أجــل خطــة عمــل مســتقبلية يجــري فيهــا تبــادل الخبــرات
والخدمــات بينهمــا.

مـــن
إصدارات
األرشيف
الوطني
لدولة
اإلمارات
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سمو الشيخ عبداهلل بن خالد بن علي آل خليفة يف رحاب اهلل
ببالغ األسى تلقت األمانة العامة لمراكز الوثائق
والدراســات بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية والوســط الثقافي واألدبي والسياسي في
مملكة البحرين وفي دول الخليج والدول العربية
نبأ وفاة ســمو الشيخ عبداهلل بن خالد بن علي آل
خليفة الذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى في  20من
رمضان 1439هـ 5 /يونيو 2018م ،بعد حياة حافلة
بالعطاء واإلخالص في خدمة وطنه.

حياته ونشأته
ولد ســموه بمدينة المحرق عــام 1922م ،وتعلم القراءة
والكتابة وحفظ القرآن الكريم في سنوات عمره المبكرة،
ثم التحق بمدرســة الهداية الخليفية وتخرج فيها عام
1940م .يعد أبرز الشخصيات العلمية واألدبية والثقافية التي
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إنجازات عبداهلل بن خالد يف
البحرين سطرها التاريخ

عرفها تاريخ البحرين الثقافي ،فهو البليغ والشاعر واألديب
والمؤرخ والموثق والكاتب ،كما ُعرف بكرم أخالقه وتواضعه
الجم ،مع علو شــأنه ومعالجته لألمور بحكمة وروية وبعلم
ودرايــة ،األمر الذي جعله الشــخصية التي ال يختلف عليها
اثنان عند أهل البحرين ،فهو محل احترام وتقدير جميع أبناء
البحرين قاطبة.

ملتحقا بالقضاء فعين في عام 1951م قاض ًيا بمحاكم البحرين واســتمر في مزاولة
بدأ مســيرة حياته العملية
ً
عمله قاض ًيا حتى نهاية عام 1956م ،حيث عين في عام 1957م قاض ًيا بمحكمة االســتئناف العليا حتى عام 1962م .ثم
شــغل عدة وظائف إدارية في الدولة ،حيث عين رئيســا لبلدية الرفاع مدة خمس سنوات ورئيسا لبلدية المنامة،
ورئيسا لمجلس التخطيط والتنسيق في المدة (1970 - 1967م) ،تقلد بعدها كرسي وزارة الزراعة والبلديات عام
وزيرا للعدل والشؤون اإلسالمية ،ثم نائبا لرئيس الوزراء .وشغل منصب رئيس المجلس األعلى
1971م ،ثم أصبح
ً
للشؤون اإلســامية ،ورئيس لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني ،ورئيس مركز الوثائق التاريخية التابع لديوان
ســمو ولي العهد ،وتولى رئاسة اللجنة العامة ألســبوع الصحة وأيضًا عضوية مجلسها في المدة(1969 - 1957م)،
ورأس جمعية الهالل األحمر البحريني منذ عام 1969م ،وكان رئيسًا للجنة العليا للحج ،وتولى الرئاسة الفخرية
لجمعيــة البحرين الخيرية ،كما تولى األمانة العامة لمراكز الوثائق والدراســات بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية في المدة (2005 - 1985م) وكان رئيســها الفخري حتى وفاته -رحمه اهلل .-ومن أعماله تأســيس
أول مكتبة عامة في البحرين عام 1954م ،ومركز الوثائق التاريخية عام 1978م واشــرف على إصدار العدد األول
من مجلة الوثيقة التي يصدرها المركز ،كما أسس مركز عيسى الثقافي عام 2008م ،وأشرف على صياغة أهم
الوثائق الوطنية وأعالها مقاماً ،كالميثاق الوطني ،والدستور عام 1982م ،وكان له دور كبير في تدشين ميثاق
العمل الوطني البحريني الذي أقر في 2002م.
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مؤلفاته
أسهم الفقيد في كتابة تاريخ البحرين الحديث بمؤلفات عديدة معروفة ،ومن مؤلفاته:
•
•
•
•
•

البحرين عبر التاريخ (موسوعة تاريخية من أربعة أجزاء).
رؤى إسالمية :من وحي القـرآن1996 ،م.
مكانة البحرين في التاريخ اإلسالمي2005 ،م.
تاريخ آل خليفة في البحرين.
ملك وسيرة.
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هيئة الوثائق والمحفوظات العمانية  -سلطنة عمان
“يوم عمان” يعرض المقومات الحضارية والثقافية الفريدة
لسلطنة عمان يف روسيا
تتواصـل الفعاليات الثقافيـة العمانية لمعرض
«يـوم ُعمـان» ،فـي قاعـة أبولـو بمتحـف
اإلرميتاج بمدينة سـانت بطرسـبرج الروسية،
العمانيـة
فـي ظـل االحتفـاء بيـوم النهضـة ُ
المباركـة .حيـث يشـهد المعـرض الدولـي
المشـترك بيـن هيئـة الوثائـق والمحفوظات
الوطنيـة والمتحـف الوطنـي إقبـاال الفتا من
الـزوار الذين أبـدوا إعجابهم بما يشـاهدونه
مـن تاريـخ وحضـارة السـلطنة والتعـاون
المشـترك العمانـي الروسـي والعالقـات
القديمـة التـي تجمـع البلديـن.

يسهل عمليات البحث للمستفيدين بمختلف جنسياتهم

صدور »دليل االطالع على الوثائق والمحفوظات» باللغة اإلنجليزية
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أصـدرت هيئـة الوثائـق والمحفوظات الوطنيـة «دليل االطالع علـى الوثائـق والمحفوظات»،
تلبيـة لرغبـة المسـتفيدين الراغبيـن فـي االطلاع علـى المحفوظـات
باللغـة اإلنجليزيـة،
ً
تعد النافـذة التـي ُيطلع من خاللهـا ،و ُيحصل على نسـخ
المتاحـة ،عبـر دائـرة االطلاع ،التـي ّ
ومضاميـن مـن المحفوظـات المتاحـة ،وفـق الضوابـط واإلجـراءات المتبعة ،وحيـث إن عملية
االطلاع متاحـة للجميـع؛ فقـد أصبحت الحاجـة الملحـة لترجمة الكتـاب باللغـة اإلنجليزية.
وقـد حرصـت هيئـة الوثائـق والمحفوظـات الوطنية على تسـهيل عمليات البحـث التي يجريها
المسـتفيدون بمختلـف جنسـياتهم؛ حيـث سـبق أن أصـدرت «دليـل االطلاع علـى الوثائـق
والمحفوظـات» باللغـة العربيـة ،ويتضمـن الدليـل النصـوص القانونيـة المتعلقـة باالطلاع
علـى المحفوظـات ،والضوابـط واإلجـراءات الداخليـة لالطلاع علـى المحفوظـات ،إضافة إلى
الضوابـط العامة.

مؤتم ــر علم ــي دويل للوثائ ــق والمحفوظ ــات
تح ــت عن ــوان

(األرشيف دعامة للذاكرة الوطنية)

أقيمـت مؤخـراً فـي مسـقط أعمـال المؤتمـر
العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات “األرشـيف
دعامـة للذاكـرة الوطنيـة” ،الـذي نظمته هيئة
الوثائـق والمحفوظـات الوطنية وكلية الشـرق
األوسـط ،وذلـك تحـت رعاية معالـي الدكتور
عبـداهلل بـن محمـد بـن سـعيد السـعيدي ،وزير
الشـؤون القانونيـة ،وبحضـور عدد مـن أصحاب
المعالـي والسـعادة والمسـؤولين ،وشـارك فـي
المؤتمـر الدولـي الذي اسـتمر ليومين بمسـرح
كليـة الشـرق األوسـط نخبـة مـن األسـاتذة
والباحثيـن والمختصيـن فـي مجـال األرشـيف
مـن داخل السـلطنة وخارجها ،وعـرض المؤتمر
 ١٤ورقـة عمـل ضمـن اربعـة محـاور عرضـت
وناقشت التشـريع األرشيفي ،والسـيادة الوطنية،
والنزاعـات األرشـيفية ،إضافـة إلـى األرشـيف
والتنميـة الوطنيـة ،إلـى جانـب أمـن الوثائـق
وحوكمـة األنترنـت.

أعضاء مجلس الشورى يزورون هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

معـــرض بصاللـــة  ٢٠٠وثيقـــة ومخطـــوط
تحكـــي حقبـــة مـــن تاريـــخ ُعمـــان
افتتـح مؤخـراً بمركـز البلديـة الترفيهـي بصاللـة
المعـرض الوثائقـي الـذي تنظمـه هيئـة الوثائـق
والمحفوظـات الوطنيـة ضمـن فعاليـات مهرجـان
صاللـة السـياحي  ،2018واحتـوي المعـرض الوثائقي
علـى أكثـر مـن  200وثيقـة ومخطـوط ،إلـى
جانـب المجلات والقصاصـات الورقيـة ،وأركانـا
مختلفـة أبرزهـا :المراسلات السـلطانية ،عمان عبر
التاريـخ ،عمـان فـي الصحافـة العالميـة ،المعاهـدات
واالتفاقيـات ،الخرائـط والخطـب والتمائـم وغيرها
مـن المواضيـع المتنوعـة ،كما ضـم المعرض ركنا
خاصـا بالوثائـق الخاصـة متمثلا بفريق العمـل الذي يسـعى لتوثيق تاريخ السـلطنة المشـرق،
حيـث إن فريـق العمـل بالوثائـق الخاصـة سـيكون حاضـرا بالمعـرض الوثائقـي مـن أجل حث
وتشـجيع المواطنيـن بمحافظـة ظفـار بتسـجيل وثائقهـم الخاصة فـي الهيئة ،لتضـاف لرصيد
السـلطنة الوثائقـي.
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قـام سـعادة الشـيخ خالـد بن هلال المعولـي رئيس
مجلـس الشـورى وعدد مـن أصحاب السـعادة أعضاء
المجلـس بزيـارة لهيئـة الوثائـق والمحفوظـات،
حيـث كان في اسـتقبالهم سـعادة الدكتور حمد بن
محمـد الضويانـي رئيـس الهيئـة .وهدفـت الزيارة
إلـى االطالع علـى تجربـة الهيئة فـي إدارة الوثائق
والمحفوظـات ،والتعـرف علـى أهميـة الهيئـة فـي
حفـظ الذاكـرة الوطنية التـي تزخر بها السـلطنة
عبـر الحقـب الزمنيـة المختلفة.

دارة الملك عبدالعزيز  -المملكة العربية السعودية

خادم الحرمين الشريفين يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل
رعـى خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز ،الحفـل الختامـي لمهرجـان الملك عبـد العزيز لإلبـل الذي نظمتـه دارة
الملـك عبدالعزيـز ،وبعـد الحفـل تفضـل خـادم الحرمين الشـريفين بتسـليم الجوائـز للفائزين بجائـزة الملـك عبدالعزيـز لمزايين اإلبل
وجائـزة الملـك عبدالعزيـز لسـباقات الهجن.

تكريم الفائزين بجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين
لبحوث ودراسات تاريخ الجزيرة العربية يف دورتها السابعة
وجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب يف دورتها الثالثة
سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس
إدارة دارة الملك عبدالعزيــز ـ يحفظه اهلل ـ يوم االثنين  1439/3/ 30هـ
الفائزين بجائزة ومنحة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن
عبدالعزيز لدراســات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السابعة
1438هـــ 2017 /م ،والفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها
الثالثة 1436هـ 2016 /م الشهادات التقديرية والجوائز المقررة .

الدارة تقيم مسابقة«األولمبياد الوطني للتاريخ«

مذكرة تعاون مع األرشيف الوطني اإلمارايت

الملـك
دارة
اختتمـت
عبدالعزيـز مؤخـراً مسـابقة
األولمبيـاد الوطنـي للتاريـخ
التـي نظمتها الـدارة بالتعاون
مـع وزارة التعليـم لطلاب
وطالبـات المرحلـة الثانويـة
العامـة ،وذلك علـى مسـرح وزارة الثقافة واإلعلام بالرياض،
بحضـور معالـي األمين العـام المكلف لدارة الملـك عبدالعزيز
الدكتـور فهـد بـن عبـداهلل السـماري ،ومديـر عـام النشـاط
الطالبـي بـوزارة التعليـم عبدالحميد المسـعود ،ورئيس اللجنة
العلميـة لألولمبيـاد الدكتـور زهيـر الشـهري .وسـلم معالـي
األميـن العـام المكلـف درع األولمبيـاد ومبلـغ  50ألـف ريـال
للفائـز بالمركـز األول الطالـب فيصل بن مبـارك العبدلي من
القنفـذة ،و 10آالف ريـال لـكل واحد مـن المتسـابقين وعددهم
 15طالـب وطالبـة.

وقعت دارة الملك عبد العزيز مع األرشيف الوطني بدولة
اإلمارات العربية المتحدة مذكــرة تعاون بهدف تطوير
عالقات التعاون الثنائــي وتعزيزها في عدد من المجاالت
ودعم البرامج والنشاطات المشتركة ذات الصلة بعمليهما.
وتأتي المذكرة  -التي وقعت على هامش معرض الرياض
الدولي للكتاب الذي تحل اإلمارات ضيف شــرف عليه في
دورته الحالية  -ســعيًا من الطرفين لإلفــادة من اإلرث
التاريخي والحضاري المتوافر لدى الجانبين على شــكل
مقتنيات توثق اإلرث التاريخي والتراثي للبلدين الشقيقين.
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مركز البحوث والدراسات الكويتية  -الكويت
سمو أمير دولة الكويت يستقبل ممثلي أسرة الخالد ..ويتسلم كتاب
(المدرسة المباركية يف وثائق الخالد)
حــرص رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس المركــز أ .د .عبــداهلل يوســف
الغنيــم وفــي صحبتــه كل مــن الســيد حمــد فهــد الخالــد والســيد فيصــل
عبدالــرزاق الخالــد ممثليــن ألســرة الخالــد الكريمــة علــى إهــداء صاحــب
الســمو أميــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح
إصــدار المركــز «أرشــيف المدرســة الخيريــة المباركيــة فــي وثائــق
الخالــد» الــذي يحتــوي علــى وثائــق أهليــة تاريخيــة نــادرة عــن
المدرســة المباركيــة ،ومــا يمثلــه إنشــاؤها مــن قيمــة علميــة وتربويــة
ومــن إضافــة إلــى تاريــخ الوطــن العزيــز.
وهــذه الوثائــق جــزء ممــا قدمتــه أســرة الخالــد الكريمــة مــن وثائــق
للمركــز ،يبلــغ عددهــا نحــو ســبعين ألــف وثيقــة أهليــة تحتــوي كثيراً
مــن المعلومــات المهمــة .وقــد أشــاد ســمو األميــر -حفظــه اهلل ورعــاه-
ـز الــذي وثــق المســيرة الرائــدة ألول مدرســة نظاميــة
بهــذا العمــل المميـ ّ
فــي الكويــت ،وأدوار مؤسســيها والقائميــن عليهــا ،كمــا تفضــل ســموه
بتوجيــه رســالة شــكر وتقديــر للمركــز أشــاد فيهــا بالجهــود المبذولــة
فــي إعــداد هــذا الكتــاب وإخراجــه بالمســتوى الرفيــع.

الحرس الوطني الكويتي
بحث التعاون مع مركز البحوث
والدراسات الكويتية

12

قـام وكيـل الحرس الوطنـي الفريـق الركن م.
هاشـم عبدالـرزاق الرفاعـي بزيـارة إلـى مركز
البحـوث والدراسـات الكويتيـة حيـث كان فـي
اسـتقباله رئيـس مجلـس اإلدارة ورئيس المركز
أ .د .عبـداهلل يوسـف الغنيـم ،وبحـث الجانبـان
إمكانيـة التعـاون المشـترك وتبـادل الخبرات في
مجال البحـوث والدراسـات.
وقـال الوكيـل :إن الحـرس الوطنـي يولـي
اهتمامـا كبيـرا بالبحـوث والدراسـات إيمانا من
القيـادة العليـا للحـرس الوطنـي ممثلة في سـمو
الشـيخ سـالم العلـي رئيـس الحـرس الوطنـي،
والشـيخ مشـعل األحمـد نائـب رئيـس الحـرس
الوطنـي بأهميتهـا فـي إثـراء بيئـة العمل ونشـر
الثقافـة والمعرفة فـي مختلف المجاالت ،مشـددا
علـى أن الوثيقـة اإلسـتراتيجية للحـرس الوطني
( 2020األمـن أوال) ترسـخ أهميـة التعـاون مـع
الجهـات المتخصصـة ذات الصلـة.
وأشـاد الوكيـل بالدور الـذي يقوم بـه المركز
فـي جمـع الوثائـق وإعـداد الدراسـات نظـرا
ألهميتهـا فـي تعزيـز االنتمـاء الوطنـي وتقديـم
الـرأي والمشـورة ألجهـزة الدولـة المختلفـة.
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من إصدارات المركز
يتابــع المركــز إصــدار الكتــب
والدراســات التــي تتنــاول تاريــخ
الكويــت والمنطقــة ،وبخاصــة
مــا يتصــل منهــا ممــا نشــر فــي
المصــادر األجنبيــة ،ومــا تكشــف
عنــه الوثائــق التاريخيــة أهليــة
ورســمية ،وممــا أصــدره المركــز:
 كتاب «رسائل من الكويت 1955-1953م»للباحــث اإلنجليــزي مــن جامعــة أكســفور الدكتــور بيتــر لينهــاردت ،حــرره
األســتاذ الدكتــور أحمــد الشــاهي ،وترجمــه الدكتــور طــارق عبــداهلل فخــر
الديــن وأضــاف ليــه عــدداً مــن التعليقــات والملحوظــات المفيــدة.
 كتاب «وثائق من عصر اللؤلؤ»تأليــف األســتاذ الدكتــور عبــداهلل يوســف الغنيــم الــذي يشــتمل علــى مجموعــة
مــن الوثائــق األهليــة التــي تنشــر ألول مــرة ،والتــي تكشــف عــن أحــوال تجارة
اللؤلــؤ ومــا يواجههــا مــن صعــاب وعقبــات ،وتبيــن جانب ـًا مــن أخــاق تجــار
اللؤلــؤ الذيــن كانــوا يعملــون كمــا لــو كانــوا تابعيــن لمؤسســة واحــدة،
يقدمــون النصــح بعضهــم لبعــض.

رسالة تقدير سمو أمير
الكويت للمركز
رســالة تقديــر يعتــز بهــا المركــز
مــن الوالــد الكبيــر صاحــب الســمو
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر
الصبــاح أميــر دولــة الكويــت
المفــدى بعــد إهدائــه نســخة مــن
كتــاب أرشــيف المدرســة الخيريــة
المباركيــة مــن وثائــق الخالــد.
فشــكرا مــن جميــع أســرة مركــز
البحــوث والدراســات الكويتيــة علــى
هــذه اللفتــة الطيبــة مــن صاحــب
الســمو وتشــجيعه المتواصــل لجميع
البحــوث المتعلقــة بتاريــخ الكويــت.

مركز عيسى الثقايف  -مملكة البحرين
» عيسى الثقايف »

يحتفل باليوم العالمي للكتاب ويكرم البروفسور وهيب الناصر
احتفــل مركــز عيســى الثقافــي وللعــام الســابع علــى التوالــي ،باليــوم العالمــي للكتــاب،
حيــث قــام الدكتــور الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء
المديــر التنفيــذي لمركــز عيســى الثقافــي بتكريــم الكاتــب األكاديمــي الدكتــور وهيــب
ـة إلــى تكريــم  15طفــا مــن الفائزيــن فــي المســابقة الثقافيــة التــي
عيســى الناصــر ،إضافـ ً
تعكــف المكتبــة الوطنيــة ســنويا علــى إقامتهــا.
وفــي كلمتــه بهــذه المناســبة عبــر الدكتــور وهيــب الناصــر عــن بالــغ ســعادته بهــذا
التكريــم الــذي يعــد احتفــا ًء متميــزا باألقــام البحرينيــة ،وذكــر خــال كلمتــه مراحــل
تطــور مســاره العلمــي وشــغفه بالكتابــة والتأليــف التــي بدأهــا منــذ شــبابه مــرورا
بالمراحــل الدراســية والجامعيــة.
ا عــن
وأشــار إلــى أنــه أصــدر نحــو  55كتابــا ،واســتعرض ملخص ـًا ألهــم كتبــه ،فض ـ ً
نشــره أكثــر مــن  130بحثـًا علميـًا محكمـاً ،كمــا اســتعرض خــال كلمتــه مراحــل تطــور
الكتابــة والتأليــف مشــيراً إلــى تأثــره بأحــد كتــب الفلــك ومواقيــت الصــاة أعــده كاتــب مســيحي فشــجعه نحــو االهتمــام بعلــم
الفلــك ضمــن مجاالتــه العلميــة.
ويعــد البروفســور وهيــب الناصــر أحــد أبــرز علمــاء الفلــك والفيزيــاء فــي مملكــة البحريــن ومنطقــة الخليــج العربــي ويشــغل حاليـًا
منصــب نائــب رئيــس جامعــة البحريــن للبرامــج األكاديميــة والدراســات العليــا منــذ عــام 2014م .وهــو أســتاذ للفيزيــاء منــذ عــام 1998م،
وشــغل منصــب عميــد كليــة العلــوم ،وعميــد البحــث العلمــي الــذي كان مؤسسـًا لهــا ،كمــا كان رئيســا للجنــة االعتمــاد األكاديمــي
بمملكــة البحريــن ،وعضــواً فــي هيئــة للتحريــر ومحكم ـًا لعــدد مــن المجــات العلميــة المحليــة والعالميــة ،ومستشــاراً لعــدد مــن
الجمعيــات العالميــة.

معرض لمكتبة األكاديمي الراحل »جليل العريض» الخاصة

بحضـور معالـي رئيـس مجلس الشـورى علي بن صالـح الصالح وعدد مـن المسـؤولين والمثقفين أقام
مركـز عيسـى الثقافي معرضـًا خاصًا لمقتنيـات المكتبة الخاصـة باألكاديمي الراحـل الدكتور جليل
بـن إبراهيـم العريـض ،حيـث تضمـن المعرض مـا يقـارب  300عنوان مـن بين أكثـر مـن  5700كتابًا
أهدتهـا عائلة العريـض للمكتبة الوطنيـة بالمركز.
المعـرض يأتـي في سـياق احتفـاء المركز بجهود رجـاالت الدولة الذين أسـهموا في االرتقاء بمسـيرة
الفكـر والثقافـة ،خصوصـًا أن العريـض يعد مـن أعمدة الـرواد والباحثيـن واألكاديمييـن البحرينيين
الذيـن خدمـوا الوطـن فـي مجـال والتربيـة والبحـث العلمـي والدراسـات العليـا ،مسـتذكرا دوره في
تأسـيس اللبنـات األولـى لجامعـة البحريـن وإدارتهـا ،وقـد ثمـن المركز مبـادرة أسـرة الراحل جليل
العريـض فـي إهدائهـم لهـذا الكنـز المعرفي إثـرا ًء للمكتبـة الوطنيـة ،بما يسـهم في اسـتفادة جمهور
الباحثيـن والقـراء والمهتمين.
ويبلـغ عـدد كتـب مكتبـة العريض المهـداة زهـاء  5780كتابا ،تضـم مجموعة كبيرة من الموسـوعات
والقواميـس والمعاجـم وكتـب التعليـم العالـي وغيرهـا فـي الشـأن اإلداري واألدب والثقافـة والفنون
باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة ،وقـد أوصـى الفقيد عائلتـه قبل وفاته بـأن تهدى مكتبتـه الخاصة إلى
المكتبـة الوطنيـة بمركـز عيسـى الثقافـي ،بهـدف تعميم االسـتفادة مـن مضامينهـا الغنية وتشـجيعًا
للباحثين.
ويعـد الراحـل جليـل العريـض مـن بيـن العلمـاء البارزيـن والمتميزيـن فـي العلـوم والتربيـة علـى
المسـتوى العالمـي ،وهـو علم مـن أعالم التعليـم العالي فـي منطقة الخليـج العربي ،وله خبـرة علمية
وعمليـة أهلتـه للوصـول إلى العديد مـن المناصب واألعمـال الفنيـة واإلدارية في الجامعـات ،وقد ُمنح
جائـزة الدولـة للعمـل الوطنـي عـام 1992م ،كمـا منحتـه المؤسسـة األمريكية لـذوي السـير الدولية
ميداليـة الشـرف التذكاريـة الذهبيـة عـام 1988م وقلادة االمتيـاز العالميـة عـام 1990م لمنجزاته في
مجـال التربيـة والتعليم العالـي والبحـوث المتميزة.

تدشين كتاب
«العثور على ناقة النبي صالح»

دشـــن مركز عيســـى الثقافي في كتاب
«العثور على ناقة النبـــي صالح» لمؤلفه
الباحـــث البحرينـــي الدكتـــور أحمد
العبيدلي ،وأدار الجلســـة الباحث د .عبداهلل
يتيـــم ،بحضور عـــدد مـــن المؤرخين
والباحثيـــن والمهتمين.

المكتبة الوطنية بـ »عيسى الثقايف»
تدشن خدمة »رمز االستجابة السريع »QR
بمناســـبة اليـــوم العالمي للكتـــاب ،تم
تدشـــين خدمة «رمز االســـتجابة السريع
 »QRفـــي المكتبة الوطنيـــة بالمركز،
والتـــي تتيـــح طرقـــًا جديـــدة للقراء
والباحثين ،كما ستســـهل علـــى الباحث
عمليـــة البحث ومعرفـــة المعلومات التي
يحتويها الكتـــاب من خـــال المعلومات
المشـــفرة التـــي تقدم ملخصـــًا مقتضبًا
عن محتويـــات الكتاب بشـــكل ال يتعدى
فقرتيـــن ،األمر الذي يســـهل على الباحث
والقـــارئ معرفة أهم مـــا يحتويه الكتاب.
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دعـا صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور
سـلطان بـن محمـد القاسـمي عضـو
المجلـس األعلـى حاكـم الشـارقة،
رئيـس جامعـة الشـارقة ،جميـع
الباحثيـن لالسـتفادة مـن المخطوطـات
القديمـة والخرائـط المطبوعـة النادرة،
والمقتنيـات التي تحويهـا دارة الدكتور
سـلطان القاسـمي للدراسـات الخليجيـة.
جـاء ذلك خالل حضور سـموه الجلسـة
الختاميـة للمؤتمـر الدولـي الثالـث لتاريـخ العلوم عنـد العرب والمسـلمين الذي
نظمتـه جامعـة الشـارقة وقدمـت فيها ثلاث محاضـرات متنوعة ،وذلـك في دارة
الدكتور سـلطان القاسـمي للدراسـات الخليجية.
وتحـدث صاحـب السـمو حاكم الشـارقة مرحبـًا بالضيوف وشـارحًا فكـرة الدارة
قائلا« :نرحب بكم فـي هذه الـدارة والتـي هي كل
وهـدف سـموه مـن إنشـائها
ً
مـا تثقفـت بـه واطلعت عليه مـن العلـم والمعرفة وضعتـه في هذا المـكان ،وآمل
أن يسـتفيد منـه اآلخـرون ،هـذه الـدار تحوي أقـدم األشـياء من ناحيـة التصوير
والمخطوطـات والوثائـق والمقتنيـات ،وهـي لـم تزل في طـور البنـاء واإلضافة،
ونحـن ال نحـرم النـاس مـن زيارتهـا وهـي مـا تـزال في طـور الترتيـب» .وعن
أهميـة المؤتمـر ،ودور العلماء العرب والمسـلمين السـابقين والبحـث العلمي قال
صاحـب السـمو حاكـم الشـارقة« :لكـن بالنسـبة لمؤتمركـم هـذا ،نحـن نعرف
أن الغـرب اسـتفاد مـن المسـلمين اسـتفادة كبيـرة حيـث انتقلوا من الظلام إلى
ُـؤرخ ،وال يعـرف معظـم الباحثين من أيـن وصلت هذه
النـور ،وهـذه الفتـرة لم ت ّ
العلـوم إلـى أوروبـا؟ أحد ينسـبها إلـى األندلـس ،أحد إلى فرنسـا» .وعـن جهود
سـموه فـي هـذا الجانـب قـال صاحب السـمو حاكـم الشـارقة« :لكن أنا اشـتغلت
علـى هـذا الجانـب وقلـت حتـى أثبـت بالحقيقـة واليقين كيـف دخل العلـم إلى
أوروبـا .ولـدي مـن الطبعـات األولـى مـن الترجمـات مـن العلـوم العربيـة إلـى
وأول نقـل إلـى اللغـة الالتينيـة للقرآن
األوروبيـة عـن طريـق اللغـة الالتينيـةّ ،
الكريـم ،كذلـك اقتنيتهـا ،لتكـون هذه الكتـب إثباتًا فـي صور ٍة ُمحققـة .أن هذه
هـي الصـورة التـي دخـل بهـا العلـم والمعرفـة إلـى أوروبا .آمـل إن شـاء اهلل أن
جـزءاً مـن هذه النسـخ سـتُهدى إلى مؤسسـة الشـارقة الدولية لتاريـخ العلوم عند
العـرب والمسـلمين لتكون مـادة للبحـث العلمي».

سمو الشيخ
سلطان
القاسمي
يلتقي شعراء
سعوديين يف
» الدارة »
التقى صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد القاسـمي ،عضو المجلس
األعلـى حاكـم الشـارقة ،فـي دارة الدكتـور سـلطان القاسـمي وفـداً من شـعراء
المملكة العربية السـعودية الشـقيقة.
ورحـب سـموه فـي مسـتهل لقائه بالشـعراء في إمـارة الشـارقة ،مشـيراً إلى عمق
الروابـط األخويـة المشـتركة بين دولـة اإلمارات والسـعودية والعالقـات البناءة
فـي مختلـف المجاالت التنمويـة والثقافية التي تدعم مسـيرة البلديـن في التقدم
على مسـتوى جميـع األصعدة.
وتبـادل سـموه مـع الشـعراء األحاديث ذات الشـأن األدبـي والثقافـي والموضوعات
الشـعرية المتنوعـة بمـا يدعم الشـعراء واألدباء في مختلف أقطـار الوطن العربي،
ويسـهم فـي حفظ المـوروث الشـعري والثقافي .وتقدم الشـعراء بجزيل شـكرهم
وامتنانهـم لصاحـب السـمو حاكـم الشـارقة ،علـى اهتمامـه الكبيـر بالشـعراء
واألدبـاء ودعمـه لمسـيرة األدب والثقافـة العربية.
حضـر اللقاء رئيـس دائرة الثقافة عبـداهلل محمد العويس ،ورئيـس دارة الدكتور
سـلطان القاسـمي علي المري ،ومدير عام مؤسسـة الشـارقة لإلعالم محمد حسـن
خلف ،ومدير مركز الشـارقة للشـعر الشـعبي راشد شرار.
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سلطان يلتقي المشاركين يف مؤتمر
» تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين »

اسـتقبل صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور
سـلطان بـن محمـد القاسـمي عضـو المجلـس
األعلـى حاكـم الشـارقة فـي مكتب سـموه في
دارة الدكتـور سـلطان القاسـمي للدراسـات
الخليجيـة العلمـاء والباحثيـن المشـاركين في
المؤتمـر الدولـي الثالـث لتاريـخ العلـوم عنـد
العـرب والمسـلمين مـن مختلـف دول العالـم.
وقـدم صاحـب السـمو حاكـم الشـارقة خلال
الجولـة التعريفيـة التـي أجراهـا الضيـوف في
أقسـام وقاعـات الـدارة ،شـروحات مفصلـة عن
مقتنيـات كل قسـم من أقسـام الـدارة.

حاكم الشارقة يستقبل وفدًا من
شعراء الجمهورية السودانية يف
دارة الدكتور سلطان القاسمي

اسـتقبل صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور
سـلطان بـن محمـد القاسـمي عضـو المجلـس
األعلـى حاكـم الشـارقة ،فـي مكتب سـموه في
دارة الدكتـور سـلطان القاسـمي للدراسـات
الخليجية ،وفداً من شـعراء جمهورية السـودان.

مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث  -اإلمارات العربية المتحدة
مؤتمر بحوث التراث اإلمارايت يعقد بعنوان »وثائق دبي التاريخية »
بالتعـاون مـع مركـز حمـدان بن محمـد للتـراث انطلقـت فعاليـات الدورة
الثانيـة لمؤتمـر بحـوث التـراث اإلماراتـي تحت رعايـة معالي الشـيخة لبنى
بنـت خالد القاسـمي رئيسـة جامعة زايـد الذي تنظمه كلية العلوم اإلنسـانية
واالجتماعيـة بالجامعـة واسـتمر علـى مـدى يومين فـي مركـز المؤتمرات
بحـرم جامعـة زايد فـي دبي.
وعقـدت هـذه الـدورة تحـت عنـوان «وثائـق دبـي التاريخية» حيـث رافقها
معـرض ضـم عـدداً كبيراً مـن الوثائـق التاريخيـة األصلية ،وذكر األسـتاذ
راشـد بـن مرخان نائـب الرئيس التنفيـذي لمركز حمدان بـن محمد إلحياء
التـراث أن مشـاركة المركـز تأتي تجســيداً للـدور التكاملي لمؤسساتــنا
الوطنيـة ،وأشـار إلـى أن المركز سـبق له التعاون مع كثير من المؤسسـات
التعليميـة بالدولـة وعلـى رأسـها جامعـة زايـد في مبـادرات جادة لصـون التـراث الثقافي المـادي وغير المـادي انطالقـا من رؤى
وقيـم مشـتركة تصـب في تمكيـن المواهب الشـابة واسـتمرارية المـوروث االجتماعي ونقلـه إلى األجيال الناشـئة.

المركز يلقي الضوء على إصدارات المركز ومبادرة »وثيقتي»
ألقـى مركـز حمدان بن محمـد إلحياء التراث خالل مشـاركته السـنوية في الدورة
السادسـة والثالثيـن مـن معرض الشـارقة الدولي للكتـاب  2017الذي أقيمـت فعالياته
فـي مركـز إكسـبو الشـارقة خلال المـدة مـن  1حتـى  11نوفمبـر الضـوء علـى
مختلـف مبـادرات وإصـدارات وفعاليات وأنشـطة المركـز خالل السـنوات الماضية،
وتحـدث سـعادة عبـد اهلل حمـدان بـن دلموك
الرئيـس التنفيـذي لمركز حمـدان بن محمد
إلحيـاء التـراث عـن القيـم الثقافيـة واألدبية
للمعـرض كمـا شـكر القائميـن والمنظميـن
وعلى رأسـهم صاحب السـمو الشـيخ الدكتور
سـلطان بـن محمـد القاسـمي عضـو المجلس
األعلـى حاكـم الشـارقة على مـا يقدمونه في
سـبيل العلم ونشـر ثقافـة القراءة.

ندوة »الفنون الشعبية التراثية» بجامعة اإلمارات

بدعـوة مـن جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة أقام
مركـز حمـدان بـن محمـد إلحيـاء التـراث نـدوة
بعنـوان «الفنون الشـعبية التراثية» في قسـم التاريخ
واآلثـار فـي مقـر الجامعـة بمدينـة العين.
وتحـدث فـي النـدوة السـيد إبراهيـم جمعة ،مستشـار
الفنـون فـي المركـز عـن أصـول الفنـون الشـعبية
اإلماراتيـة ومدى تأثرها بالفنون السـاحلية اإلفريقية،
وتناولـت النـدوة ثالثـة محـاور رئيسـة تضـم رحلة
الغـوص وأنـواع الفنـون الشـعبية التـي كانـت تقـام على متن السـفن فـي الماضي
وكيفيـة تطورهـا ،أمـا المحـور الثانـي فتنـاول الفنـون المسـتوردة وأغلبهـا مـن
شـرق إفريقيـا خصوصـا من مدن السـواحل الشـرقية والناطقين باللغة السـواحيلية
وصـو ً
ال إلـى منطقـة النوبـا ،مـع االسـتدالل بتاريـخ العـزف بالمقام الخماسـي ،في
حيـن دار المحـور األخيـر حـول العيالـة وتاريخها ورمـوز الرقصة بمـا فيها طبل
الـراس والتخاميـر والطيـرن الـذي يسـمى في اإلمـارات بـ «السـماع».

المركز
يشارك
في
معرض
سكة
الفني

إعالن اسماء الفائزين يف مسابقة
القصة القصيرة
أعلـن مركـز حمـدان بـن محمـد إلحياء
التراث أسـماء الطلبـة الفائزين في الدورة
الثانيـة من مسـابقة القصـة القصيرة على
هامـش معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب
وحضـر مراسـم التكريـم األسـتاذ عبد اهلل
حمـدان بـن دلمـوك الرئيـس التنفيـذي
لمركـز حمـدان بن محمد إلحيـاء التراث
وعـدد مـن المسـؤولين بالمركز ،وأشـاد
بن دلموك بالمسـتوى الـذي حققه الطالب
والطالبـات فـي كتابة القصـص القصيرة
خصوصـًا تلـك التـي فـازت هـذا العـام
وفقـًا الختيار اللجنـة المكلفة بالمسـابقة
ولجنـة التحكيـم ،مؤكـداً أن المسـابقة
تجسـد أهـداف المركز ورؤية سـمو ولي
عهـد دبـي في صقـل مواهب جيل الناشـئة
وحثهـم علـى الكتابـة والقـراءة واإلبداع.

دعمـًا للمواهـب الصغيـرة واحتفـاء بالفنـون واألدب ومـا لهمـا مـن أثر فـي حياة
المجتمعـات ،شـارك مركـز حمدان بـن محمد إلحياء التـراث في النسـخة الثامنة
مـن معـرض سـكة الفنـي ،الـذي أقيم في حـي الفهيـدي التاريخـي مـن تاريخ 16
لغايـة  26مـارس الماضـي وذلك خالل موسـم فعاليـات دبي الفني الـذي يقام على
مـدار شـهر مـارس وأبريل  ،2018ووفـر المعرض منصـة فريدة للمواهب الناشـئة
علـى المسـتويين المحلـي والخليجـي لعـرض أعمالهـم ،من خلال برنامـج يمتد
إلـى  10أيام مـع مجموعة من المعـارض والفعاليات الفنيـة وورش العمل والفنون
مـن عالم المسـرح والسـينما والموسـيقى ،ودعمـًا لمبادرة عام زايـد .2018
وثائق الخليج  -العدد الرابع عشر  -ذو الحجة  1439هـ  -سبتمبر  2018م (الكويت)
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األمانة العامة تنعى سمو الشيخ
عبداهلل بن خالد آل خليفة

إ ّنا هلل وإنا إليه راجعون
فقدت األمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والمجتمع الخليجي مؤخراً واحداً من أبرز رجاالت التاريخ والفكر
والوثائق وهو سمو الشيخ عبداهلل بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس
األعلى للشؤون اإلسالمية بمملكة البحرين رحمه اهلل وغفر له ،الذي تشرفت األمانة
بأن كان رئيسها الفخري حتى وفاته ،وأمينها العام من عام 1405هـ (1985م) حتى
عام 1426هـ (2005م) ،بعد مسيرة حافلة بالعطاء في عدد من المجاالت ،السياسية
والتاريخية واألدبية والتراثية ،حيث تسنم -يرحمه اهلل -رئاسة العديد من المراكز
قبل استقالل البحرين وبعده ،وأسهم في رفع شأن الثقافة واألدب في البحرين
خصوصًا وفي دول الخليج العربي والدول العربية عموماً ،وكان لجهوده المشهودة
حيًا في مملكة البحرين.
أعمق األثر في مسيرة الرقي التي نشهدها واقعًا ّ
لقد فقدنا نحن أعضاء األمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس
الع َلم األخ األكبر الذي كان لتوجيهاته
التعاون لدول الخليج العربية بموت ذلك َ
وإرشاداته ونصائحه الفضل -بعد اهلل -في تطوير أعمال األمانة ،ولن ننسى أبداً
حرصه المستمر على قيام األمانة بدور ريادي في خدمة التراث الخليجي وتحفيز
األنشطة البحثية عن تاريخ الخليج المشرق واستجالء العالقات التاريخية بين
شعوبه المتقاربة ،وعمله الدؤوب على جذب أعضا ٍء جد ٍد في بوتقة األمانة لتوسيع
دائرة عملها وتقوية تجمعها للقيام بأدوار علمية مؤثرة تحت مظلة مجلس التعاون
الخليجي ،إيمانًا منه بأهمية تعزيز مكانة البحث العلمي في المؤسسات الرسمية
في المنطقة ،مستشعراً أن المادة التاريخية بجميع جوانبها لمنطقة الخليج تستحق
جهوداً مضنية وحثيثة قد ال يستطيعها غير العمل الجماعي ،السيما أنها مترابطة
ومتشابكة ومتشابهة بين دول المنطقة ،ولذلك عمل الراحل بكل إخالص لتكوين
قاعدة عمل متينة وواسعة تخدم جميع أعضاء األمانة والمؤرخين والباحثين ،كما
عمل ِّ
لمد جسور التواصل مع مؤسسات وهيئات عربية ودولية مثيلة من خالل
مجلس التعاون الخليجي إلعادة الوثائق الخليجية إلى بيئتها األولى.
أك َّف الدعاء هلل العلي
نحن ال نملك في هذا المصاب الجلل الذي آلمنا إال أن نرفع ُ
القدير أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة وأن يسكنه في فسيح ج ّناته لقاء ما قدمه
لإلنسان البحريني والخليجي من فضائل جمة ال يتسع المجال لسردها في جنبات
هذه السطور ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون ..

