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مجـــلـــــس إدارة دارة املــلــــك
عبـــــدالعزيز يتخـــــذ عــــدداً من
القــ ـرارات تحــت رئاســــة خــادم
الحرميـــــن الرشيفــن

ســـمو أمــــر الـــكويت يفـــتتـــح
متـــــحف دار الــســــام

د .خالــد آل خليفــة عضــواً يف
مجلــس متكــن الشــباب بــاألردن

األمــــــانة العــامـــــة تـــعــقـد
اجتمــاعها الثــــالث والــثــالثني
يف املــركــــز الــــوطني للـوثــائق
واملحفوظــات بـــالـــريــــــاض

املســــرح القيصــــري
التــــاريخي باإلرميتــاج
يشــهد االحتفــال بيــوم
الــنهـــــضة العمــانية

األرشيـــف الوطنــي لدولــة اإلمارات
العربـــية املتـــحدة والســوربون
يخـــرجـــان أول دفـعة يف مـهـنــيـة
إدارة الــــوثائق واألرشــيف

٢٠١٩
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انطلقــت أعــال الــدورة ال 32ملراكــز الوثائــق
والدراســات بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
والتــي اســتضافها مركــز البحــوث والدراســات
الكويتيــة يــوم األربعــاء 1440/1/2هـــ املوافــق
2018/9/12م.
وقــال رئيــس املركــز الدكتــور عبداللــه الغنيــم يف
الجلســة االفتتاحيــة للــدورة إن اجتــاع الــدورة
يثبــت عــر أكــر مــن ثالثــة عقــود وحــدة تاريــخ
هــذه املنطقــة وتوافــق مكوناتهــا الحضاريــة.
وأكــد الغنيــم الســعي إىل املحافظــة عــى ت ـراث
هــذه املنطقــة مــن الوثائــق واملخطوطــات ونرش
الوعــي بــن املواطنــن بأهميــة الوثائــق التــي
تعــد شــواهد وأدلــة عــى التاريــخ وكان نتــاج
ذلــك منــو األرشــيف الخــاص بالوثائــق األهليــة.
وأضــاف أن منــو هــذا األرشــيف أصبــح مرج ًعــا
علميًــا للكثــر مــن الباحثــن ومــادة إضافيــة
إىل تاريخنــا وملعرفــة التفاصيــل غــر املعلومــة
وتصحيــح األخطــاء التــي جــاءت يف بعــض
الوثائــق واملصــادر األجنبيــة التــي كان يعتمــد
عليهــا الباحثــون.
وشــدد األمــن العــام ملراكــز الوثائــق والدراســات
بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الدكتــور فهــد
الســاري يف كلمــة مامثلــة عــى رضورة التواصــل
مــع الشــباب الخليجــي وتفعيــل مواقــع التواصل
االجتامعــي لألمانــات يف دول الخليــج.
وأشــار الســاري إىل رضورة التنســيق بشــأن

جمــع املــواد التاريخيــة املشــركة وإيصــال
املعلومــات عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي إىل
الشــباب لنــر الوعــي بأهميــة الوثائــق التــي
تعــد شــواهد عــى تاريــخ الخليــج.
ودعــا إىل التعــاون مــع األكادمييــن والباحثــن
يف الخليــج لإلســهام يف تطويــر عمــل األرشــيف
التاريخــي وتبــادل الخــرات معهــم مشــي ًدا
مبواقــف مؤســس األمانــة الشــيخ عبداللــه بــن
خالــد بــن عــي آل خليفــة رحمــه اللــه وجهــوده
يف إثــراء التاريــخ الخليجــي.
وناقــش االجتــاع أبــرز التحديــات والحلــول
املقرتحــة يف مــــجـــــال الـــــوثائق والبحــوث
والدراســـــات ،وتضـــــمنت أعــــال الــدورة
موضوعــات مهمــة ،منهــا متابعــة تنفيــذ
اتفاقيــة التعــاون مــع األرشــيف الدبلومــايس
لــوزارة الشــؤون الخارجيــة الفرنســية املوقعــة
مــع األمانــة العامــة ،ومــروع تصويــر الوثائــق
املتعلقــة بتاريــخ مجلــس التعــاون الخليجــي
لــدى األرشــيفات العامليــة ،وتنفيــذ عقــد
امللتقــى الــدويل عــن الوثائــق يف الخليــج
العــريب ،وتشــكيل فــرق بحثيــة بــإرشاف مراكــز
الوثائــق والدراســات بــدول املجلــس للعنايــة
بدراســة التاريــخ الشــفوي ،ومــروع بحــث
دعــم القطــاع الخــاص لألنشــطة العامــة ملراكــز
الوثائــق والدراســات
بالــدول األعضــاء “دراســة إســراتيجية دعــم
وثائق الخليج  -العدد الخامس عرش

القطــاع الخــاص ألنشــطة األمانــة” .وكذلــك
متابعــة تبنــي مــروع تبــادل الوثائــق التاريخيــة
بــن دول املجلــس وفــق املعايــر القابلــة
للنــر واالطــاع والتبــادل للــدول املجــاورة،
وتبنــي مــروع توحيــد مصطلحــات الوثائــق
واألرشــيف يف الــدول العربيــة .باإلضافــة إىل
دراســة إعــداد موســوعة تاريخيــة مصــورة
لــدول املجلــس ،وإقامــة املركــز الوطنــي للوثائــق
واملحفوظــات باململكــة العربيــة الســعودية
مؤمتـرا ً دوليـاً بعنــوان “دور األرشــيفات العربيــة
يف دعــم مجتمــع املعرفــة العــريب بــن التحديــات
والتطلعــات املســتقبلية” ،كــا أقــر يف ضــوء
ذلــك عــد ًدا مــن التوصيــات حيــال عــدد مــن
املقرتحــات املقدمــة مــن األعضــاء؛ ســعياً لخدمــة
مســرة األمانــة العامــة وتعزيــز حضورهــا
املؤسســايت يف املجتمــع الخليجــي بصفــة خاصــة
والعــامل العــريب بصفــة عامــة واالضطــاع بدورهــا
يف خدمــة تاريــخ املنطقــة.
كــا جــرى خــال الــدورة التنســيق لعقــد لقــاء
علمــي عــن الشــيخ عبداللــه بــن خالــد بــن عــي
آل خليفــة ،وإقامــة املركــز الوطنــي للوثائــق
واملحفوظــات باململكــة العربيــة الســعودية
مؤمت ـ ًرا دول ًيــا بعنــوان (دور األرشــيفات العربيــة
يف دعــم مجتمــع املعرفــة العــريب بــن التحديــات
والتطلعــات املســتقبلية).

األمانة العامة تعقد اجتامعها الثالث والثالثني يف املركز الوطني
للوثائق واملحفوظات بالرياض
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يســتضيف املركــز الوطنــي للوثائــق
واملحفوظــات بالريــاض الــدورة الثالثــة
والثالثــن الجتامعــات األمانــة العامــة ملراكــز
الوثائــق والدراســات بــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،وذلــك يف صبــاح يــوم األحــد 6ربيــع
األول 1441هـــ املوافــق  3نوفمــر 2019م.
ويناقــش االجتــاع برئاســة معــايل األمــن العــام
الدكتــور فهــد بــن عبداللــه الســاري عــد ًدا مــن
املوضوعــات املدرجــة ضمــن جــدول أعــال
االجتــاع ،كــا ســيجري عــرض التقريــر املــايل
واإلداري لألمانــــة العامــة والتصديــق عــى
محــر االجتــاع الثــاين والثالثــن الســابق .كــا
ســيواصل النقــاش يف موضوعــات ســبق طرحهــا

يف االجتــاع الســابق إلبــداء الــرأي واســتكامل
البحــث يف جوانبهــا املختلفــة التخــاذ قــرارات
وتوصيــات بشــأنها.
ومــن ضمــن املوضوعــات املطروحــة للنقــاش يف
االجتــاع تطويــر أعــال األمانــة مــن الناحيــة
اإلداريــة والعلميــة واملاليــة ،واملســودة النهائيــة
لـــ (الخطــة اإلســراتيجية الشــاملة لألمانــة)
املقدمــة مــن األرشــيف الوطنــي يف أبوظبــي،
كــا ســيجري االطــاع عــى مــا تــم إنجــازه مــن
قبــل مركــز عيــى الثقــايف حــول إقامــة نــدوة
عـــلميـــــة عــن (الشــيخ عـــــبدالله بــن خالــد
آل خليفه رحمه الله)
وكذلــك االطــاع عــى مــا تــم إنجــازه مــن
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قبــل هيئــة الوثائــق والبحــوث بالشــارقة
ودارة الشــيخ ســلطان القاســمي مــن مــروع
(موســوعة تاريخيــة مصــورة لــدول مجلــس
التعــاون الخليجــي) ،ومناقشــة الدراســة
املقدمــة مــن هيئــة الشــارقة للوثائــق والبحــوث
حــول (مــروع توحيــد مصطلحــات الوثائــق
واألرشــيف يف الــدول العربيــة) ،واســتعراض
التصــور املقــدم مــن مركــز زايــد للدراســات
والبحــوث حــول إصــدار كتــاب توثيقــي عــن
تاريــخ الخليــج العــريب املعــارص يشــارك يف
إعــداده أعضــاء األمانــة العامــة ويقــوم مركــز
زايــد بطباعتــه ونــره.

األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة

مشاركة بالصوت والصورة يف االحتفاالت باليوبيل الذهبي
لكورنيش أبوظبي
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شــارك األرشــيف الوطنــي بدولــة اإلمــارات
مبعــرض للصــور التاريخيــة يف االحتفــاالت التــي
أقيمــت احتفــاء باليوبيــل الذهبــي لكورنيــش
أبوظبــي ،وقــد ض ـ ّم املعــرض عــددا ً كب ـرا ً مــن
الصــور الفوتوغرافيــة التــي توثــق اهتــام
القائــد املؤســس الشــيخ زايــد بــن سلـــطـــــان
آل نهيــان -طيــب اللــه ثـراه -بهــذا الجــزء املهــم
مــن مدينــة أبوظبــي ،واالهتــام املســتمر الــذي

يلقــاه كورنيــش أبوظبــي مــن القيــادة الحكيمــة،
ويربهــن هــذا املعــرض عــى دور األرشــيف
الوطنــي يف توثيــق مراحــل تطــور الكورنيــش،
وقــد أتــاح للــزوار فرصــة االطــاع عــى صفحــات
مــن املــايض والحــارض يف تأســيس الكورنيــش
وتطــوره ،والــذي يحــي جانب ـاً مه ـاً مــن ســرة
تطــور مدينــة أبوظبــي.

توثيق تاريخ الظفرة يف مقابالت
التاريخ الشفاهي

أجــرى األرشــيف الوطنــي عــددا ً مــن املقابــات
مــع الــرواة يف منطقــة الظفــرة ،ويف مهرجــان
ليــوا للرطــب الــذي يع ـ ّد مــن أهــم الفعاليــات
الرتاثيــة التــي تســتهوي عشــاق الــراث،
وتــأيت هــذه املقابــات يف إطــار توثيــق التاريــخ

الشــفاهي ملنطقــة الظفــرة ،وإمياناً من األرشــيف
الوطنــي بأهميــة تاريــخ املنطقــة وتراثهــا وث ـراء
حيــاة أهلهــا يف املــايض.
واغتنــم األرشــيف الوطنــي أيــام املهرجــان لــي
يصــل إىل عــدد كبــر مــن رواة التاريــخ الشــفهي
مــن املعمريــن واملخرضمــن ممــن عاشــوا
مرحلــة مــا قبــل قيــام االتحــاد وتأســيس الدولــة
ليســتمد مــن رواياتهــم الشــفهية مــا يــري
التاريــخ املكتــوب ،ويــد ّون األرشــيف الوطنــي
التاريــخ الشــفهي وفــق أســس ومعايــر علميــة
تضمــن موضوعيــة املعلومــات التاريخيــة ،ويــأيت
ذلــك يف صميــم مهامــه يف جمــع ذاكــرة الوطــن
وحفظهــا بأحــدث التقـــــنيات املســتخدمة يف
هــذا الجانــب.
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االحتفاء بتوقيع كتاب
زايد ..أوسمة وجوائز يف
أبوظبي الدويل للكتاب 2019

احتفــى ركــن التوقيــع يف معــرض أبوظبــي
الــدويل للكتــاب بتوقيــع كتــاب (زايــد ..
أوســمة وجوائــز) الصــادر حديثــاّ عــن
األرشــيف الوطنــي ،وقــد شــهد حفــل
التوقيــع إقبــاالً مميــزا ً مــن الشــخصيات
املهمــة واإلعالميــن والكتــاب.
وقــام املؤلــف جمعــة ســامل الدرمــي بتوقيــع
نســخ مــن كتــاب (زايــد  ..أوســمة وجوائــز)
بحضــور حمــد الحمــري مديــر إدارة البحوث
والخدمــات املعرفيــة يف األرشــيف الوطنــي،
وعــدد كبــر مــن جمهــور املعــرض.
األرشيف الوطني اإلمارايت والسوربون يخرجان
أول دفعة يف مهنية إدارة الوثائق واألرشيف

قــام األرشــيف الوطني باملشــاركة مــع رشيكه
اإلســراتيجي جامعــة الســوربون بتخريــج
الدفعــة األوىل مــن املشــاركني يف الشــهادة
املهنيــة يف إدارة الوثائــق واألرشــيف ،يف مقــر
جامعــة الســوربون -أبوظبــي ،واســتطاع
الربنامــج أن يؤهــل املشــاركني لإلملــام بكيفيــة
إدارة الوثائــق اإللكرتونيــة وإدارة الوثائــق
الجاريــة الوســيطة.

مركز زايد للدراسات والبحوث  -اإلمارات العربية املتحدة

محارضة عن أسامء الكثبان الرملية

نظــم مركــز زايــد للدراســات والبحــوث التابــع
لنــادي تـراث اإلمــارات ،صبــاح 2019/01/21م
مبقــره يف البطــن ،محــارضة بعنــوان «أســاء
الكثبــان الرمليــة يف دولــة اإلمــارات وتناولهــا يف
الشــعر النبطــي» ،ألقاهــا الباحــث يف ال ـراث
الشــعبي فهــد املعمــري.
وتنــاول الباحــث يف املحــارضة أثــر البيئــة
الصحراويــة وكثبانهــا يف حيــاة اإلماراتيــن
قدميـاً ،مبينـاً األســاء التــي تطلــق عليهــا مثــل

اختتام مهرجان سلطان بن
زايد الرتايث 2019

الــر ،والصحــراء ،والريــدا ،موضحــاً أن بعــض
األســاء التــي يتــم تداولهــا بكــرة أتــت مــن
الوصــف العــام للمرتفعــات بأنواعهــا ،مثــل
حدبــــة ،وعرقـــــوب ،ودعثــور ،ونقــــا ،ونــد،
وطعــس .وأن بعضهــا جــاءت شــهرته لســبب
تاريخــي أو جغ ـرايف أو اقتصــادي ،ممث ـاً لهــا
بأســاء «عرقــوب الســديرة ،عرقــوب عشــيو،
ونــد الشــبا».

ندوة توثيق الشعر الشعبي

ناقشــت نــدوة «توثيــق الشــعر الشــعبي»
التــي نظمهــا مركــز زايــد للدراســات والبحــوث
التابــع لنــادي تــراث اإلمــارات -يف مركــزه
بالعــن -أهميــة الذاكــرة الشــعبية بوصفهــا
حاضنــة للمــورث الشــعبي.
وتــم خــال النــدوة -التــي عقــدت يف
2019/1/8م إلقــاء الضــوء عــى توجيهــات

شــهد ســمو الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان
ممثــل صاحــب الســمو رئيــس الدولــة رئيــس نادي
تـراث اإلمــارات يف ميــدان ســباقات الهجــن مبدينة
ســويحان ،اليــوم الختامــي للــدورة الثالثــة عــرة
ملهرجــان ســلطان بــن زايــد ال ـرايث  ،2019الــذي
شــهد تتويــج الفائزيــن مبنافســات اليــوم الثــاين
مــن ســباق اإلبــل الـرايث األصيــل وتكريــم جميــع
اللجــان والرعــاة واإلعالميــن الذيــن ســاهموا
يف إنجــاح املهرجــان الــذي نظمــه نــادي تــراث
اإلمــارات ومركــز ســلطان بــن زايــد بتوجيهــات
ورعايــة كرميــة مــن ســموه.

محارضة ما ال تعرفه عن زايد

املغفــور لــه الشيـــــخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان «طيــب اللــه ثـراه» يف هــذا املجــال،
كــا تناولــت النــدوة موضــوع «األمثــال
والحكــم الشــعبية» رضورة التحــري والتيقــن
عنــد التدويــن ودور مركــز زايــد للدراســات
والبحــوث يف تدويــن الــراث الشــعبي.

ضمــن املوســم الثقــايف ملركــز زايــد للدراســات
والبحــوث وبالتعــاون مــع نــادي جمهوريــة مــر
العربيــة فــرع العــن ،ألقــى د.حمــدان راشــد
الدرعــي محــارضة عــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان يف مــدة حكمــه للعــن ودوره الكبــر
يف تأســيس االتحــــاد .شــهد املـــــحارضة عــدد مــن
األرس واملهتمني.
ويف نهايــة املحــارضة قــام النــادي املــري بإهــداء
املحــارض در ًعــا تذكاريًــا ،وتخلــل املحــارضة العديــد
مــن األســئلة والتعقيبــات واالستفســارات.
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دارة د .سلطان القاسمي للدراسات الخليجية  -اإلمارات العربية املتحدة

سمو حاكم الشارقة
يستقبل املشاركني يف مؤمتر األدباء والكتاب العرب

6
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي  ،عضــو املجلــس
األعــى لالتــــــحاد- ،حاكــم الشارقـــــة -صبــاح
يــوم الثالثــاء املوافــق  22ينايــر 2019م ،وفــد

املشــاركني يف املؤمتــر الســابع والعرشيــن لالتحــاد
العــام للكتــاب واألدبــاء العــرب ،وذلــك يف دارة
الدكتــور ســلطان القاســمي ،واســتهل ســموه
كلمتــه بالرتحيــب بالكُتــاب واألدبــاء العــرب يف

املشاركة يف مؤمتر نيودلهي
الدويل للكتاب
شــاركت دارة الدكتــور ســلطان القاســمي
مبقتنيــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي يف معــرض
نيودلهــي الــدويل للكتــاب  ،ضمــن وفــد حكومــة
الشــارقة حيــث كانــت إمــارة الشــارقة ضيــف
رشف يف هــذه الــدورة والــذي أقيــم يف نيودلهــي
 الهنــد بتاريــخ  05ينايــر  2019م.وثائق الخليج  -العدد الخامس عرش  -ربيع األول 1441هـ  -نوفمرب 2019م

دارة الدكتــور ســلطان القاســمي ،والتــي وصفهــا
ســموه بأنهــا جــز ٌء مــن بيتــي ،حيــث نقلنــا مــا
يف البيــت إىل هــذه الــدارة ،ومــا زلنــا ننقــل إىل
يومنــا هــذا .

مركز حمدان بن محمد إلحياء الرتاث  -اإلمارات العربية املتحدة

انطالق النسخة الخامسة من رحلة الهجن 2019م
أطلــق مركــز حمــدان بــن زايــد إلحيــاء ال ـراث
تحضرياتــه النطــاق النســخة الخامســة مــن
رحلــة الهجــن يف يــوم  16ينايــر 2019م واســتمر
ملــدة 14يومــاً ،ضمــن مســافة تبلــغ نحــو
 500كيلومــر ،بــدأت مــن غيــايث ومتــر مــن
ليــوا وســويحان وغريهــا مــن مناطــق الدولــة،

وانتهــت يف القريــة الرتاثيــة بالقريــة العامليــة،
حيــث تجــوب القافلــة عــددا ً مــن املناطــق
الصحراويــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
لتكــون الرحلــة مبثابــة محــاكاة لخطــى األجــداد،
حيــث وســائل الرتحــال عــر ســفن الصحـراء كــا
كانــت يف املــايض.

تكريم الفائزين يف الدورة الخامسة من «مسابقة املتوصف»

تواصــل للعــام الخامــس عــى التــوايل التعــاون
الكبــر بــن مركــز حمــدان بــن محمــد إلحيــاء
الــراث ومنطقــة ديب التعليميــة باســتكامل
«مســابقة املتوصــف» لألمثــال الشــعبية
ٍ
تجســيد حــي للعمــل
اإلماراتيــة وذلــك يف
التكامــي بــن املؤسســات الحكوميــة يف تعزيــز
الهويــة الوطنيــة ،حيــث اختتمــت فعاليــات
املســابقة بتنظيــم حفلهــا الختامــي يــوم
الخميــس املوافــق  2مايــو 2019م ،وجــرى
تكريــم الفائزيــن يف املســابقة يف مــرح مدرســة
أيب حنيفــة للتعليــم األســايس يف منطقــة القــوز.

مؤمتر جامعة زايد (االبتكار والرتاث) يعقد
برعاية املركز

ُعقــدت الــدورة الثالثــة مــن مؤمتــر
جامعــة زايــد يــوم الخميــس املوافق
 14مــارس  2019وذلــك يف مقــر
الجامعــة بــديب ،ويشــكل املؤمتــر
الــذي يأتـــي هــذا العــام تحــت
عنــوان (االبتــكار والــراث) أجنــدة

لألنشــطة البحثيــة املتعلقــة
باالبتــكار والــراث عــى مســتوى
مؤسســات التعليــم العــايل الوطني
لدعــم الكــوادر الشــابة والعلــم
واالبتــكار والجوانــب األكادمييــة
وال ـراث اإلمــارايت ،وذلــك حفاظ ـاً
وتعزي ـزا ً للهويــة الوطنيــة ودعـ ًـا
للثقافــة والعلــم واملعرفــة.
ومــن الربامــج املصاحبــة للمؤمتــر
نــدوة تحــت عنــوان (االبتــكار
والــراث)

املركز يطلق الدورة الثالثة من مسابقة القصة
القصرية

أطلــق املركــز الــدورة الثالثــة
مــن مســابقة القصــة القصــرة،
وهــي مســابقة ســنوية يقدمهــا
املركــز لطــاب وطالبــات املــدارس
الحكوميــة والخاصــة عــى مســتوى
منطقــة دبـــي التعليميــة.

واســتهدفت املســابقة طــاب
املــدارس مــن  12إىل  17ســنة
لتســليط الضــوء عليهــم الكتشــاف
املوهوبــن واملبدعــن يف مجــال
الكتابــة القصصيــة.
وتتطلــع املســابقة يف دورتهــا الثالثــة
إىل مزيــد مــن اإلبــداع للوصــول إىل
التميــز ،وســوف ت ُنــر القصــص
الفائــزة يف كتــاب يحمــل عنــوان
(كتــاب الجائــزة) وهــو كتــاب
يجمــع كل القصــص املميــزة.
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هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف  -اإلمارات العربية املتحدة

هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف تعتمد نظام إدارة
وثائق استشاري إمارة الشارقة

8

اعتمــدت هيئــة الشــارقة للوثائــق
واألرشــيف نظــام إدارة الوثائــق
الخصوصيــة باملجلــس االستشــاري
إلمــارة الشــارقة بعــد أن أبــدت
موافقتهــا عــى مــا قــام بــه املجلــس
مــن خــال أمانتــه العامــة يف
تطبيــق مضمــون هــذا النظــام يف
ســائر وحداتــه اإلداريــة وفــق خطــة

مــدد اســتبقاء الوثائــق ومصريهــا
النهــايئ وذلــك بعــد أن قدمــت إدارة
الوثائــق واألرشــيف بالهيئــة مختلــف
أوجــه املســاعدة والدعــم الفنــي يف
عمليــة تطبيــق نظــام إدارة الوثائــق
الخصوصيــة باملجلــس االستشــاري
إلمــارة الشــارقة.

معرض عن محضة الشارقة الجوية

بالتعــاون مــع هيئــة الشــارقة
للوثائــق واألرشــيف أقامــت
هيئــة الشــارقة للمتاحــف
معــرض «نافــذة عــى العــامل:
عــرض لتاريــخ محطــة الشــارقة
الجويــة» ،الــذي عكــس دور
محطــة الشــارقة الجويــة يف
ثالثينيــات القــرن املــايض،
إذ كانــت مركــزا ً لألحــوال
الجويــة ،ومحطــة للطائــرات
الربيطانيــة املتجهــة نحــو الهنــد.
وتوضــح صــور املعــرض كيــف
كانــت الحيــاة والعمــل يف
املحطــة خــال تلــك الفــرة،

وأنــواع الطائــرات التــي حطّــت
عــى أرضهــا ،إضافــة إىل مرافــق
املحطــة ،مــن ضمنهــا أول
ســينام عــى مســتوى املنطقــة.
يوفــر املعــرض فرصــة للجمهــور
ملشــاهدة باقــة فريــدة مــن
الصــور والوثائــق التاريخيــة
تســلط الضــوء عــى طبيعــة
العمــل يف املحطــة قدميــاً،
ويتيــح للــزوار فرصــة االطــاع
عــى صــور توثــق وصــول
عــدد مــن الطائــرات مــن
مختلــف الطــرز إىل الشــارقة.

«الشارقة للوثائق واألرشيف» تستقبل وفداً من «الداخلية»
اســتقبل األســتاذ صــاح ســامل املحمــود مديــر عــام هيئــة الشــارقة للوثائــق واألرشــيف ،يف مقــر الهيئــة ،وفــدا ً مــن وزارة الداخليــة ،وتهــدف
الزيــارة إىل االطلـــــاع عــى تجـــــربة الهيئــة يف إدارة الوثائــق واألرشــيف ،باتباعهــا أفـــــضل املــــارسات وأحــدث اآلليــــات املتعلقة مبجال
التوثيق واألرشفة.
ورحبــت حصــة عتيــق بورقيبــة ،مديــرة إدارة التخطيــط اإلس ـراتيجي والتميــز املؤســي ،بالوفــد الزائــر ،وأطلعتهــم عــى آليــات العمــل
املتبعــة يف اإلدارة واملبنيــة عــى تطويــر الخطــة اإلس ـراتيجية للهيئــة ،وتوفــر الدعــم الــازم لكافــة اإلدارات ،مبــا يســهم يف متكينهــا مــن
تحقيــق أهــداف الهيئــة ضمــن خطتهــا الخمســية.
وأكــدت أهميــة هــذه الزيــارات يف مواصلــة التطويــر آلليــات وسياســات العمــل يف حفــظ الوثائــق ،وبحــث أوجــه التعــاون املمكنــة بــن
الطرفــن يف مجــال األرشــفة اإللكرتونيــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة ،وســبل االســتفادة مــن الخ ـرات والكفــاءات املتوافــرة لــدى الهيئــة ،مبــا
يتناســب مــع أهــداف الــوزارة.
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مركز عيىس الثقايف  -مملكة البحرين

إطالق أول مؤمتر للمكتبيني يف البحرين
افتتــح الدكتــور الشــيخ خالــد بــن خليفــة
آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز
عيــى الثقــايف ،مؤمتــر املكتبيــن األول بعنــوان
«دور املكتبــات يف دعــم رؤيــة مملكــة
البحريــن  »2030والــذي نظمتــه إدارة املكتبــة

الوطنيــة باملركــز ،حيــث يعــد أول وأكــر تجمــع
للمتخصصــن يف مجــال املكتبــات ومصــادر
املعلومــات يف اململكــة ،مبشــاركة أكــر مــن 140
مشــاركًا وعارضً ــا مــن داخــل البحريــن وخارجهــا.

ندوة عاصفة الفكر برشم الشيخ
اختتمــت فعاليــات النســخة الثامنــة مــن
نــدوة «تحالــف عاصفــة الفكــر»

التــي نظمهــا مركــز عيــس الثقــايف بالتعــاون
مــع تحالــف مراكــز البحــوث العربيــة يف مدينــة
رشم الشــيخ بجمهوريــة مــر العربيــة مبشــاركة
نخبــة مــن املفكريــن والخــراء والباحثــن
واملتخصصــن مــن مختلــف الــدول العربيــة
خــال املــدة مــن  23إىل  24أبريــل .2019
خلصــت النــدوة التــي جــاءت تحــت عنــوان دراســات وإحصــاءات مقارنــة مــع مختلــف
(مســتقبل التعليــم والبحــث العلمــي يف دول العــامل املتقــدم ،للوصــول إىل حلــول
العــامل العــريب ) إىل ثــاث عــرة توصيــة قابلــة للتطبيــق تســهم يف إخــراج التعليــم يف
اســتهدفت تطويــر التعليــم يف الوطــن العــريب الوطــن العــريب مــن أزمتــه مــن خــال التعاطــي
مبــا يتســق مــع متطلبــات الثــورة الصناعيــة مــع مكونــات العمليــة التعليميــة املختلفــة،
الرابعــة ،وذلــك مــن خــال تقديــم أطروحــات والحــرص عــى تطويرهــا وصــوالً إىل الغايــة
ورؤى غــر تقليديــة لواقــع التعليــم يف الوطــن املنشــودة يف جعــل التعليــم العــايل والبحــث
العــريب تضمنــت تحليـ ًـا موضوع ًّيــا قامئًــا عــى

العلمــي قــوة دافعــة لتحقيــق التنميــة
املســتدامة يف املنطقــة العربيــة.
وحــرص املشــاركون عــى تهنئــة مملكــة
البحريــن عــى مــرور مئــة عــام عــى التعليــم
النظامــي ،واإلشــادة بالتجربــة البحرينيــة التــي
تعــد إحــدى التجــارب الرائــدة يف منطقــة
الخليــج العــريب.

د .خالد آل خليفة عضً وا يف مجلس متكني الشباب باألردن
أعلــن املركــز العــريب لتمكــن الشــباب
عــن تعيــن ســعادة د .الشــيخ خالــد بــن
خليفــة آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس
األمنــاء املديــر التنفيــذي ملركــز عيــى
الثقــايف عض ـ ًوا يف مجلــس أمنــاء املركــز
الــذي يتخــذ العاصمــة األردنيــة ،عـ ّـان،
مقـ ًرا لــه.
ويعــد املركــز إحــدى مبــادرات صاحــب
الســمو امللــي األمــر محمــد بــن فهــد
بــن عبدالعزيــز آل ســعود رئيــس
مجلــس أمنــاء مؤسســة األمــر محمــد

بــن فهــد العامليــة ،حيــث تــم تعيــن
صاحبــة الســمو امللــي األمــرة ســمية
بنــت الحســن بــن طــال رئيســة
للمجلــس .ويهــدف املركــز إىل متكــن
الشــباب مــن مامرســة الحيــاة بإيجابيــة
وفعاليــة مــع إحــداث نقلــة نوعيــة
يف واقــع الشــباب العــريب يف مختلــف
املجــاالت واكتشــاف املهــارات الشــبابية
املتميــزة ودعمهــا لتحقيــق إنجــازات
عامليــة مرموقــة.
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دارة امللك عبدالعزيز  -اململكة العربية السعودية
يف اجتامعه الـ  48تحت رئاسة خادم الحرمني الرشيفني

مجلس دارة امللك عبدالعزيز يوافق عىل الئحة مركز العرضة
السعودية والتعاون مع جامعة نايف

10

رأس خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك
ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود  -حفظــه
اللــه  -يف الديــوان امللــي بقــر الياممــة يف
مدينــة الريــاض ،االجتــاع الثامــن واألربعــن
ملجلــس إدارة دارة امللــك عبدالعزيــز.
وقــد أصــدر املجلــس عــد ًدا مــن القــرارات
املتعلقــة بأعــال دارة امللــك عبدالعزيــز
وأنشــطتها ،ومنهــا املوافقــة عــى اعتــاد الئحــة
املركــز الوطـــــني للعرضــة الســعودية وفقــاً
لنظام الدارة.

كــا وافــق املجلــس عــى توقيــع مذكــرة تعــاون
بــن دارة امللــك عبدالعزيــز وجامعــة نايــف
العربيــة للعلــوم األمنيــة ،وذلــك لالســتفادة
مــن الخــرة واملعرفــة يف الجوانــب األمنيــة
للوثائــق واطلــع املجلــس أيض ـاً عــى مجريــات
العمــل يف مــروع «أنتمــي» الــذي تعمــل عليــه
الــدارة لربــط الشــباب بتاريــخ اململكــة العربيــة
الســعودية والتاريــخ العــريب اإلســامي ،كــا
صــادق املجلــس عــى حســاب صنــدوق الـــدارة
لعــــام  2016 /1437م ،والحســاب الختامــي
لــدارة امللــك عبدالعزيــز.

الســعودية تحصــد املركــز الثالــث
مبســابقة األوملبيــاد العاملــي
للتاريخ بأملانيا

حقــق الطالــب تــريك بــن ماجــد القحطــاين
الــذي مثَّــل اململكــة العربيــة الســعودية
يف مســابقة األوملبيــاد العاملــي للتاريــخ
املقامــة يف برلــن بأملانيــا ،املركــز الثالــث
وحصــد امليداليــة الربونزيــة يف أول مشــاركة
ســعودية يف األوملبيــاد.

شهادة اآليزو للجودة ملركز امللك سلامن للرتميم واملحافظة عىل املواد التاريخية

تســلّم معــايل األمــن العــام املكلــف الدكتــور
فهــد بــن عبداللــه الســاري مبقــر الــدارة،
شــهادة ( )9001 ISOللجــودة التــي حصــل
عليهــا مركــز امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز
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للرتميــم واملحافظــة عــى املــواد التاريخيــة
«ترميــم» التابــع للـــــدارة ،بعــد أن أكـــــمل
املركــز كل االشـراطات اإلداريـــــة والتجـــــهيزية
والفنية املطلوبة.
وضــم املركــز هــذه الشــهادة الدوليــة إىل قامئــة
التميــز العلمــي الخاصــة بــه ،حيــث أنجــز
عــد ًدا مــن املكتســبات التدريبيــة والفنيــة
املتميــزة وســط عوامــل بيئيــة وإداريــة
مشــجعة وناهضــة تســتوعب اشــراطات إدارة
الجــودة ذات املواصفــات العامليــة ،وتحقــق
الدقــة الفنيــة وشفـــــافية الخدمـــــات املقدمــة،
وثبــات معـــــايري الجــودة يف كل املنتجــات التــي
يقـــــدمها للمجتمــع.

املركز الوطني للوثائق واملحفوظات  -اململكة العربية السعودية
مؤمتر األرشيفات العربية يناقش
تحديات وتطلعات دعم مجتمع املعرفة

تحــت رعايــة خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك
ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود -حفظــه الله-
افتتــح صاحــب الســمو امللــي األمــر فيصــل بــن
بنــدر بــن عبدالعزيــز أمــر منطقــة الريــاض مؤمتر
األرشــيفات العربيــة الــذي ينظمــه املركــز الوطني
للوثائــق واملحفوظــات بعنــوان “دور األرشــيفات
العربيــة يف دعــم مجتمــع املعرفــة العــريب بــن
التحديــات والتطلعــات املســتقبلية” الــذي
اســتضافه املركــز الوطنــي للوثائــق واملحفوظــات
خــال الفــرة مــن  19 -17رجــب 1440هـــ
املوافــق مــن  26 -24مــارس 2019م ،يف قاعــة
امللــك فيصــل بفنــدق اإلنرتكونتننتــال الريــاض.
وعقــــد هــذا املؤمتــر الــدويل للتعــــرف علــــى

تشــكيل لجنــة علميــة للمركــز
الوطنــي للوثائــق واملحفوظــات

التحديــــات الحاليــــة والتطلعــــات املســتقبلية
مــن خــالل رؤيــة اململكــة العربيـة السـعودية
 2030والتـــي تهـــدف فـي مجملهـــا إلـى تنميـة
املجتمـــع والوطـــن وتعزيـــز مكانتـــه الدوليـــة.
وانطالقـــاً مـــن هـــذه الرؤيــــة كان الدافــــع
النطــــاق هــــذا املؤمتــــر الــــذي يهـــدف إلـــى
مناقشـــة أهم القضايـا واإلشـكاالت التـي تعانـي
منهـــا مراكـــز الوثائـق املحفوظـــات والتحديـات
التـــي تواجههـــا فــــي ظــــل البيئــــة الرقميــــة
الستشـــراف آفــــاق املســتقبل بطــــرح الــرؤى
العلميــــة التــــي مــن شــــأنها االرتقــاء ودعــم
توجــــه املجتمــع للتحــول ملجتمــع املعرفــة.

أصــدر وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء
رئيــس الديــوان امللــي ورئيــس هيئــة املركــز
الوطنــي للوثائــق واملحفوظــات خالــد بــن
عبدالرحمــن العيــى ،قــرارا ً بتشــكيل لجنــة
علميــة للمركــز الوطنــي للوثائــق واملحفوظات
برئاســة مديــر عــام املركــز الدكتــور فيصــل بــن
عبدالعزيــز التميمــي وعضويــة ســتة أعضــاء
هــم الدكتــورة خولــه بنــت محمــد الشــويعر
عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة األمــرة
نــورة بنــت عبدالرحمــن ،والدكتــور جربيــل
بــن حســن عريــي عضــو هيئــة التدريــس
بجامعــة امللــك ســعود ،و الدكتــورة نجــاح
بنــت قبــان القبــان عضــو هيئــة التدريــس
بجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن،
والدكتــور بنــدر بــن عبداللــه املبــارك عضــو
هيئــة التدريــس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية ،ومــن املتخصصــن يف شــؤون
الوثائــق كل مــن خالــد بــن محمــد الخضــري
مديــر مركــز الوثائــق بجامعــة امللــك ســعود،
والدكتــور نبيــل بــن عبدالرحمــن املعثــم
مديــر عــام مركــز الوثائــق واملحفوظــات
بــوزارة الطاقــة والصناعــة والــروة املعدنيــة.

رشح آليات تنظيم العمل الوثائقي يف ورشة عمل ملنسويب التحلية

أقــام املركــز الوطنــي للوثائــق واملحفوظــات
بالديــوان امللــي ورشــة عمــل ملنســويب املؤسســة
العامــة لتحليــة امليــاه املالحة ،تحت عنــوان (رشح
آليــات تنظيم العمــل الوثائقي) ،بحضــور املحافظ

املهنــدس عــي عبدالرحمــن الحازمــي ،ونــواب الســمرين  ،كــا قــام بتقديم الورشــة ممثــل املركز
املحافــظ ومــريف ومــدراء العمــوم باملؤسســة .الوطنــي للوثائــق واملحفوظــات بالديــوان امللــي
وتضمنــت الورشــة رشح مفصــل عــن (آليــات املستشــار القانــوين عبداملحســن هــداب الهــداب.
تنظيــم العمــل الوثائقــي) بالدوائــر الحكوميــة
وكيفيــة التعــــــامل معهــا ومواكبــة التطــور
مبــا يدعــم التحــول الرقمــي والحكومــة
اإللكــرتونــــــية ورؤيتــــة املــملــــكـــــة .2030
كــا تــم بحــث ســبل التعــاون بــن املركــز
الوطنــي للوثــــــائق واملحفوظــات واملؤسســة
مبــا يحقــــــق أن تــــــكون املؤسســة نرباســاً
يحتــذى بــه يف مجــاالت العمــل الوثائقــي.
ألقــى الكلمــة الرتحيبيــة لهــذه الورشــة مديــر عام
مركــز الوثائــق واملحفوظــات عبدالرحمــن إبراهيم
وثائق الخليج  -العدد الخامس عرش  -ربيع األول 1441هـ  -نوفمرب 2019م
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هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية  -سلطنة عامن

املرسح القيرصي التاريخي باإلرميتاج يشهد االحتفال بيوم النهضة املباركة
نظــم املتحــف الوطنــي بالتعــاون مــع متحــف
اإلرميتــاج مبدينــة ســانت بطرســرج الروســية
يف  23يوليــو 2018م ،احتفــالً بيــوم النهضــة
املباركــة بعنــوان «يــوم ُعــان» تضمــن مجموعــة
مــن الفعاليــات الثقافيــة العامنيــة ،ورأس الوفــد
ال ُعمــــاين املـــــشارك يف الفعاليــــــات الدكتـــــور
حمــد بــن محمــد الضويــاين رئيــس هيئــة الوثائــق

واملحفوظــات الوطنيــة عضــو مجلــس أمنــاء
املتحــف الوطنــي.
وأقيمــت فعاليــات الحفــل عــى خشــبة املــرح
القيــري التاريخــي باإلرميتــاج وتضمنــت
كلمــة لســعادة الدكتــور رئيــس هيئــة الوثائــق
واملحفوظــات الوطنيــة ،كــا تضمــن الحفــل نــدوة
أكادمييــة تحدثــت عــن تاريــخ ُعــان.

املؤمتر الدويل السابع” العالقات العامنية الربيطانية”
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افتتــح صاحــب الســمو الســيد هيثــم بــن
طــارق آل ســعيد وزيــر الـراث والثقافــة صبــاح
االثنــن  8أكتوبــر 2018م أعــال املؤمتــر الــدويل
الســابع العالقــات العامنيــة الربيطانيــة خــال
املــدة مــن القــرن الســابع عــر إىل القــرن
التاســع عــر ،واملعــرض الوثائقــي املصاحــب
للمؤمتــر ،والــذي نظمتــه هيئــة الوثائــق
واملحفوظــات الوطنيــة ،وذلــك بحضــور عــدد
مــن أصحــاب املعــايل والســعادة واملســؤولني
والباحثــن واملهتمــن واملختصــن يف املجــال
التاريخــي والحضــاري والثقــايف.

مذكرة تفاهم مع أرشيف املغرب
وقعــت ســلطنة عــان واململكــة املغربيــة
الشــقيقة عــى مذكــرة تفاهــم يف مجــال
التوثيــق التاريخــي وإدارة الوثائــق
واملحفوظــات حيــث وقعهــا مــن الجانــب
العــاين الدكتــور حمــد بــن محمــد الضويــاين
رئيــس هيئــة الوثائــق واملحفوظــات الوطنيــة،
ومــن الجانــب املغــريب الدكتــور جامــع بيضــا
مديــر عــام أرشــيف املغــرب باململكــة املغربية
الشــقيقة ،وشــملت املذكــرة تشــجيع الطرفــن
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عــى التعــاون يف مجــال تبــادل نســخ مــن
وثائــق املحفوظــات وأدوات البحــث املتعلقــة
بهــذه املحفوظــات ،واملطبوعــات وأعــال
البحــث والدراســات التــي تســهل البحــوث
حــول هــذه الوثائــق ،إضافــة إىل تبــادل الخـراء
يف مجــال اإلدارة الرقميــة للمحفوظــات خاصــة
حفــظ املحفوظــات الرقميــة عــى املــدى
الطويــل ،إىل جانــب تنظيــم األنشــطة املتعلقــة
بحفــظ وثائــق املحفوظــات واســتعادة قيمتهــا.

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية  -دولة الكويت

مجلس اإلدارة يكرم الرئيس السابق أ.د.حسن السند ملسريته املعطاءة
قــام مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة
بتكريــم رئيــس مجلــس إدارة املركــز األســتاذ
الدكتــور حســن عبدالعزيــز الســند والــذي
انتهــت مــدة رئاســته لــإدارة ،وذلــك بعــد أن
قــدم الكثــر مــن العطــاء والتوجيــه واالجتهــاد
يف مســرته العــــــلمية والعـــــملية املعطــاءة يف
مجلس اإلدارة.
و شــكر أ.د.حســن الســند إدارة املركــز وجميــع

األعضــاء ألعاملهــم املميــزة والتــي خدمــت
املركــز بشــكل ملحــوظ ،وأثنــى عــى مشــاركة
جميــع األعضــاء ومختلــف إدارات مركــز
دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة يف كل
املواســم الثقافيــة الســابقة ،متمن ًيــا بــأن يســتمر
املركــز يف متيــزه وعطائــه حتــى بعــد رحيلــه عــن
مجلــس إدارتــه.

ندوة عن التغريات املناخية
يف دول الخليج

نظــم املركــز يف جامعــة الكويــت نــدوة تحــت
عنــوان (التغــرات املناخيــة يف دول الخليــج
العربيــة – التداعيــات واألخطــار واالســتعداد)
وذلــك يــوم االثنــن املوافــق  11فربايــر 2019م يف
قاعــة البنــك الــدويل – كليــة العلــوم االجتامعيــة
يف الحــرم الجامعــي -الشــويخ.
وقــد أدار النــدوة رئيــس قســم الجغرافيــا بكليــة
العلــوم االجتامعيــة أ.د .عبيــد رسور العتيبــي،
واســتضاف بهــا كالًّ مــن أســتاذ املنــاخ بقســم

ندوة رؤية الكويت  2035املجتمع املدين يف رؤية وطني
يف جامعة الكويت

نظــم املركــز نــدوة علميــة بعنــوان
(رؤيــة الكويــت 2035م املجتمــع املــدين
يف رؤيــة وطنــي) وشــارك فيهــا نخبــة
مــن األكادمييــن واملختصــن يف مجــال
جمعيــات املجتمــع املــدين ،وعقــدت
النــدوة يــوم الثالثــاء  9إبريــل  2019يف
قاعــة الخطــوط الجويــة الكويتيــة بكليــة

العلــوم االجتمـــــاعية يف جــــامـــعــــة
الـــــكويت بالشــويخ.
وهدفــت الندوة إىل إبراز دور مؤسســات
املجتمــع املــدين يف كل مــا يخــص تطويــر
الدولــة وتنميتهــا ،باإلضافــة إىل إظهــار
الــدور التنمــوي لجمعيــات النفــع العــام،
كــا هدفــت النــدوة إىل تحقيــق رشاكــة
بــن مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة
العربيــة كمؤسســة حكوميــة وبــن
مؤسســات املجتمــع املــدين كمؤسســات
غــر حكوميــة.
كــا هدفــت النــدوة أيضــا إىل تحفيــز
مؤسســات املجتمــع املــدين لبــذل
مجهــود أكــر وأوســع لتحقيــق انتشــار
واســع بــن املواطنــن وجذبهــم
للمشــاركة يف هــذه املؤسســات.

الجغرافيــا بجامعــة القصيــم يف اململكــة العربيــة
الســعودية أ.د .عبداللــه بــن عبدالرحمــن
املســند ،وأســتاذ الــزالزل بقســم علــوم األرض
والبيئــة بكليــة العلــوم بجامعــة الكويــت أ.د.
فريــال نــادر بوربيــع ،وأســتاذ الجيولوجيــا البيئية
بقســم علــوم األرض والبيئــة بكليــة العلــوم أ.د.
محمــد عبدالرحمــن الرصعــاوي ،وخبــر األرصــاد
والـــــتنبؤات الجــــــوية بــــــدولة الكــــويـــت
أ .عيىس رمضان.

مناقشة السياسة الخارجية األمريكية وأثرها يف
منطقة الخليج

نظــم مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة يف جامعــة
الكويــت حلقــة نقاشــية تحــت عنــوان( السياســة الخارجيــة
األمريكيــة الجديــدة وتأثريهــا يف منطقــة الخليــج ) ،تنــاول
اللقــاء العالقــات املتميــزة بــن الواليــات املتحــدة ودولــة
الكويــت التــي متتــد منــذ حقبــة تاريخيــة عميقــة ،وهــي ما
زالــت قويــة مــع اســتمرار التغـرات يف األوضــاع السياســية
يف الواليــات املتحــدة ،كــا دارت حــوارات ُمتعــددة ذات
عالقــة بالــدور األمريــي تجــاه قضايــا األمــن والســام،
وســبل إيجــــــاد الوســــائل واألدوات املرشوعــة للقضــاء
ُ
عىل كُل ما يُعــــــطل املـــــسرية والوجــــــود اإلنــــســــاين
بصورته الطبيعية.
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تحــت رعايــة حــرة صاحــب الســمو أمــر
دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر
الصبــاح -حفظــه اللــه ورعــاه ، -أُقيــم حفــل
افتتــاح متحــف قــر الســام يف  29مــن أبريــل
املــايض وهــو متحــف يهــدف إىل توثيــق تاريــخ
دولــة الكويــت مــن خــال حكامهــا ،باإلضافــة
إىل توثيــق تاريــخ القــر ،بوصفــه تحفــة
معامريــة ذات طابــع هنــديس فريــد.
أُنشــئ قــر الســام يف بدايــة ســتينيات القــرن
املــايض بطــراز يتســم بالجــال والفخامــة؛

رئيســة :األول يعــرض تاريــخ الكويــت مــن
خــال حكامهــا ،والثــاين يحتضــن تاريــخ قــر
الســام منــذ إنشــائه ،يف حــن يُعنــى الثالــث
بالحضــارات ،التــي ازدهــرت عــى أرض الكويــت،
ونتيجــة لعمــل متواصــل عــى مــدى  6ســنوات
أنجــز قطــاع الشــؤون التاريخيــة يف الديــوان
األمــري هــذا املــروع الوطنــي الهــام والــذي
ســيع ﱢرف األجيــال القادمــة بتاريــخ الكويــت
حيــث انعكــس جــال التصميــم الدائــري العريــق وإنجــازات حكامهــا .والــذي ســيفتتح
بــإذن اللــه للجمهــور يف أكتوبــر .٢٠١٩
الخارجــي مــع جــال التجهيــز الداخــي.
واســتمر قــر الســام يف عملــه باســتقبال
ضيــوف الكويــت حتــى العــام 1990م ،عندمــا
حلّــت كارثــ ُة الغــزو العراقــي الغاشــم عــى
الكويــت ،ف ُد ّمــر القــر ونُهبــت محتوياتــه .ويف
العــام 2013م ،ق َّدمــت الشــيخة منــى الجابــر
العبداللــه الصبــاح ،رئيــس مركــز الوثائــق
التاريخيــة ومتاحــف ومكتبــات الديــوان
األمــري واملــرف العــام عــى قــر الســام،
مقــرح إعــادة ترميــم القــر وتحويلــه إىل
متحــف متخصــص لتاريــخ الكويــت ،وبالفعــل
أنجــز املتحــف الــذي ميتــد عــى مســاحة
 32ألــف مــر مربــع ويشــمل ثالثــة أقســام
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معايل الدكتور فهد بن عبدالله السامري
نائب األمني العام
األستاذ عيل بن إبراهيم املري
أعضاء األمانة العامة
األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة  -أبو ظبي
مركز زايد للدراسات والبحوث
اإلمارات العربية املتحدة  -أبو ظبي
دارة د.سلطان القاسمي للدراسات الخليجية
اإلمارات العربية املتحدة  -الشارقة
مركز حمدان بن محمد إلحياء الرتاث
اإلمارات العربية املتحدة  -ديب
هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف
اإلمارات العربية املتحدة  -الشارقة
مركز عيىس الثقايف
مملكة البحرين  -املنامة
مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين
مملكة البحرين  -املنامة
دارة امللك عبدالعزيز
اململكة العربية السعودية  -الرياض
املركز الوطني للوثائق واملحفوظات
اململكة العربية السعودية  -الرياض
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
سلطنة عامن  -مسقط
قسم الوثائق واألبحاث  -الديوان األمريي
دولة قطر  -الدوحة
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
دولة الكويت  -جامعة الكويت
مركز البحوث والدراسات الكويتية
دولة الكويت
مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان األمريي
دولة الكويت
املركز الوطني للوثائق
الجمهورية اليمنية  -صنعاء

خطتنا اإلسرتاتيجية
الدكتور فهد بن عبدالله السامري*
تتطلــع األمانــة العامــة إىل تحقيــق الريــادة يف التكامــل والتعــاون املشــرك بــن مراكــز
الوثائــق والدراســات الخليجيــة ،والتميــز يف أعاملهــا مبــا يخــدم تاريــخ املنطقــة وتراثهــا،
وتدعــم رســالة األمانــة هــذا التوجــه نحــو التكامــل والتعاون؛ إذ تبــن أن األمانة ســتحقق
الرؤيــة مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات املشــركة يف مجــال الوثائــق والدراســات
الخليجيــة التــي تعــزز الجوانــب العلميــة واملهنيــة وتواكــب التجــارب الدوليــة ،وبالفعــل
نفــذت األمانــة العامــة عــد ًدا مــن املبــادرات واألنشــطة التــي تســتهدف تحقيــق هــذه
الرؤيــة ،وتعزيــز التعــاون بــن املراكــز األعضــاء عــى مــدى الســنوات الســابقة.
غــر أن األمانــة تســعى دامئًــا إىل تعزيــز التعــاون والتكامــل بــن املراكــز وزيــادة حجــم
األعــال املشــركة ورفــع مســتواها ،لذلــك ارتــأت األمانــة العامــة رضورة تحديــث خطتها
اإلسـراتيجية ملواكبــة التطــورات والتغيـرات إقليم ًيــا وعامل ًيــا ،وتحقيــق االســتفادة املثــى
مــن قــدرات املراكــز األعضــاء ،فــكان أول الغيــث قـرار االســتفادة مــن قــدرات األعضــاء
لتحديــث الخطــة اإلس ـراتيجية ،وأوكلــت هــذه املهمــة إىل األرشــيف الوطنــي لدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة لخرباتــه الواســعة يف هــذا املجــال.
فقــد اتفقــت املراكــز األعضــاء يف اجتامعهــا الســنوي ( )31يف ســلطنة عــان عــام
2017م عــى تكليــف األرشــيف الوطنــي بإعــداد دراســة إســراتيجية شــاملة لألمانــة
العامــة ،الــذي قــام بــدوره بإنشــاء فريــق عمــل متخصــص لهــذه الغايــة برئاســة مديــره
التنفيــذي األســتاذ ماجــد بــن ســلطان املهــري ،وجــرى التعامــل مــع املبــادرة مبثابــة
مــروع خــاص يــدار وفقًــا ملنهجيــة إدارة املشــاريع الخاصــة مبعهــد إدارة املشــاريع
( ،)PMIوذلــك للتحقــق مــن تنفيــذ جميــع املهــام املطلوبــة وف ًقــا لجــدول زمنــي محــدد
وضمــن نطــاق معــروف ومتفــق عليــه ســلفًا.
ونحــن يف األمانــة العامــة نبــارك لألعضــاء هــذا اإلنجــاز الكبــر الــذي ســيكون محف ـ ًزا
ومحــركًا ملزيــد مــن التعــاون بــن أعضــاء األمانــة بشــكل منظــم وجامعــي ســيكون لــه
األثــر الفاعــل يف اإلنجــازات املســتقبلية لألمانــة.
*األمني العام ملراكز الوثائق والدراسات
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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