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لألمانة  والعشرون  التاسع  االجتماع  أكد   
بدول  والدراسات  الوثائق  لمراكز  العامة 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
في  وضرورتهما  والتكامل  التعاون  أهمية 
الجديدة  المرحلة  لمواجهة  المراكز  عمل 

والتحديات ومواكبة المستقبل.
دارة  مقر  في  عقد  الذي  االجتماع  وكان 
بن  أ.علي  وترأسه  بالشارقة  القاسمي 
البنود  من  عددًا  ناقش  قد  المري  إبراهيم 
األمانة  دور  لتنشيط  العملية  واالقتراحات 
وخارجها  الخليج  منطقة  داخل  العامة 
وتطوير أداء المراكز الفني والعلمي، وبدأ 
االجتماع بكلمة للمري رحب فيها باألعضاء 
باسم سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 
عضو المجلس األعلى لإلمارات حاكم إمارة 
شكره  قدم  الدارة كما  رحاب  في  الشارقة 
لألمين العام لألمانة العامة د.فهد السماري 
هذا  دعم مسيرة  في  الواضحة  على جهوده 
أعماله  وتنويع  المتخصص  العلمي  التجمع 
على  جرى  ثم  فيه،  العمل  آليات  وتطوير 
تذكاري  درع  بتقديم  تكريمه  ذلك  ضوء 
كما  العامة  األمانة  باسم  تقدير  وشهادة 

كرمته بعض المراكز.
لمراكز  العامة  لألمانة  العام  األمين  ودعا 
التعاون  مجلس  بدول  والدراسات  الوثائق 
لدول الخليج العربية د. فهد السماري في 
استمرار  إلى ضرورة  كلمته في االجتماع 
األمانة العامة لتحقيق مزيد من اإلنجازات 
والتكتل  االجتماع  تحقيق  رأسها  وعلى 
مؤسسي  لعمل  الرؤية  وتوحيد  العلمي 
الخليجي  التعاون  ضرورة  مؤكدًا  منسق، 
والمحافظة  األرشيفات  مجال  في  العربي 
للفرع  العامة  األمانة  بمساندة  عليها 
لألرشيف  الدولي  لالتحاد  العربي  اإلقليمي 

أعضاء  ضم  على  االجتماع  ووافق  )عربيكا(. 
لمناقشة  المكونة  للجنة  المراكز  من  جدد 
الشؤون  لوزارة  التابع  الدبلوماسي  األرشيف 
الخارجية بالجمهورية الفرنسية في االجتماع 
الذي  واألرشيف  العامة  األمانة  بين  المقبل 
التنفيذي  البرنامج  حول  الرياض  في  سيعقد 
مجال  في  الجانبين  بين  الموقعة  لالتفاقية 
نسخ  واستجالب  والتجارب  المعلومات  تبادل 
من األرشيف الفرنسي إلى األمانة العامة التي 
ستقوم بدور تنسيقي بين األعضاء في حصر 
المراكز  من  والمطلوبة  المرغوبة  الوثائق 

األعضاء من األرشيف الدبلوماسي الفرنسي.
االستمرار  ضرورة  على  األعضاء  اتفق  كما 
لمراكز  العامة  األمانة  تحويل  إجراءات  في 
الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول 
خليجية  تنسيقية  هيئة  إلى  العربية  الخليج 
تحت  لتكون  الوثائق  ومراكز  لألرشيفات 
النظام  الخليجي ووفق  التعاون  مظلة مجلس 
ودعا  باالجتماع،  المرفق  للهيئة  األساسي 
األمين العام في هذا اإلطار إلى ضرورة دعم 
المقترح،  المشروع  لهذا  دولها  في  المراكز 
العملية  التجارب  من  عددًا  االجتماع  وعرض 
اإلداري  التعامل  األعضاء في  المراكز  لبعض 
وتصوير  العالمية  األرشيفات  مع  والفني 

ذلك  عقب  االجتماع  ليوافق  منها  الوثائق 
على البدء في تنفيذ مشروع تصوير الوثائق 
في  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  المتعلقة 
أعضاء  بين  التنسيق  بعد  العالمية  األرشيفات 
محدد  زمني  برنامج  ووفق  العامة  األمانة 
الجهود  وتوحيد  التصوير  إزدواجية  لتالفي 
وخفض التكاليف. وناقش المجتمعون االقتراح 
فيه  يشارك  وثائقي  معرض  بإقامة  المقدم 
األمانة  اجتماعات  مع  ويتزامن  األعضاء  كل 
االجتماع  وافق  دولي  مستوى  وعلى  العامة، 
التعاون  مجلس  بدول  تعريفي  لقاء  على 
دولة  في  سنتين  كل  العربية  الخليج  لدول 
من الدول األوروبية وغيرها مع ندوة علمية 
األمانة  من  ينجز  توثيقي  مصور  ومعرض 
العامة ويتزامن مع مناسبة علمية أو اجتماعية 
أو ثقافية في تلك الدول، واشترطت األمانة 
تصور  وضع  ذلك  على  للموافقة  العامة 
كما  المختلفة.  األبعاد  كل  يدرس  أوسع 
الفنية  الدورات  من  عدد  على  االجتماع  وافق 
المتخصصة في األرشفة اإللكترونية والترميم 
ستقام  التي  والمخطوطات  للوثائق  والتعقيم 
تأهيل  لدعم  األعضاء  المراكز  من  عدد  في 
منسوبي المراكز في هذا المجال وتطويرهم 
وتبادل الزيارات العلمية بما يحقق أهداف هذا 

التجمع العلمي.
األرشيف  مركز  بمبادرة  االجتماع  وأشاد 
في  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني 
أبو ظبي بإنشاء مركز التميز األرشيفي الذي 
سيكون نقلة نوعية في خدمة مجال األرشيفات 
دعم  ضرورة  إلى  السماري  ودعا  واألرشفة، 
الوطني  األرشيف  مركز  لدى  التوجه  هذا 
والتعاضد معه في تحقيق هذا المشروع الرائد 
بما يمثله من قفزة طويلة في العمل األرشيفي 

بدول الخليج العربي والعالم العربي.

أخبـــار

عقد يف مقر دارة الشيخ سلطان القاسمي بالشارقة

اجتماع األمانة )29(يؤكد أن  التحديات الجديدة تستدعي 
توحيد الجهود
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أخبـــار

باستضافة من قسم الوثائق واألبحاث بالديوان األميري القطري

الدوحة تستضيف الدورة )30( الجتماع األمانة العامة لمراكز الوثائق 
والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي

بالديوان  واألبحاث  الوثائق  قسم  يستضيف 
الدورة  الدوحة  مدينة  في  القطري  األميري 
الثالثين الجتماع األمانة العامة لمراكز الوثائق 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  والدراسات 
1437هـ  شعبان  من   12-10 من  المدة  في  العربية 

الموافق 17-19 مايو 2016م.
يومين  يستمر  الذي  االجتماع  في  وسيجري 
وممثليهم  االعضاء  جميع  ــاء  رؤس بحضور 
السابقة  الدورة  اجتماع  محضر  على  التصديق 
اإلمارات  بدولة  الشارقة  إمارة  في  عقدت  التي 
من  عدد  مناقشة  الى  إضافة  المتحدة،  العربية 
التي  أعماله  جدول  على  المدرجة  الموضوعات 
تتعلق بخدمة أدوار المراكز االعضاء  وتفعيلها 
والفكرية،  الثقافية  وأوساطها  مجتمعاتها  داخل 
لخدمة  وجهودها  أنشطتها  في  التكامل  وتحقيق 

تاريخ المنطقة. 
وأوضح أمين عام األمانة العامة لمراكز الوثائق 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  والدراسات 
الملك  لدارة  المكلف  العام  واألمين  العربية 
عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبداهلل السماري أن 
االجتماع سيتطرق كذلك الى مناقشة عدد من 
الموضوعات منها متابعة مشروع تصوير الوثائق 
لدول  التعاون  مجلس  دول  بتاريخ  المتعلقة 
الخليج العربية مع عدد من األرشيفات العالمية، 
تبادل  وتطوير  تعزيز  االجتماع  سيناقش  كما 
الوثائق  مراكز  موجودات  حول  البيانات  قواعد 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  والدراسات 

العربية.
سيناقش  االجتماع  أن  إلى  معاليه  أضاف  كما 
المتعلقة  الوثائق  لترجمة  العمل  بشأن  االقتراح 
بتاريخ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
المراكز  مع  وتبادلها  الترجمات  هذه  ونشر 
المناظرة إقليميًا ودوليًا، ويناقش أيضًا االقتراح 
مجلس  بدول  الشفوي  التاريخ  بدراسة  المتعلق 

التعاون الخليجي عبر لقاءات مسجلة مع كبار 
مراكز  بإشراف  بحثية  فرق  وتشكيل  السن، 
التعاون لدول  الوثائق والدراسات بدول مجلس 
سيناقش   كما  الغرض،  لهذا  العربية  الخليج 
اقتراح بشأن بحث دعم القطاع الخاص ألنشطة 

األمانة ودراسة آلية التواصل معه.
بشأن  مقترح  مناقشة  سيتم  أنه  معاليه  وبين 
علم  في  يستجد  ما  متابعة  على  الحرص 
الجهات  مع  بالتعاون  والمخطوطات  الوثائق 
سيناقش  وعالميًا، كما  إقليميًا  االختصاص  ذات 
عن  دولي  ملتقى  إقامة  بشأن  اقتراحًا  االجتماع 
الوثائق في الخليج العربي وتكليف دارة الملك 
عبدالعزيز بتقديم دراسة وتصور شامل للمقترح 
يشمل األهداف والمحاور، كما سيناقش اقتراح 
بشأن دعوة أعضاء األمانة العامة للمشاركة في 
كوريا  في  للوثائق  الدولي  المجلس  اجتماع 
بحوث  إصــدارات  وعرض  )سيئول(  الجنوبية 
المصاحب  المعرض  في  األعضاء  المراكز 
لالجتماع، ويناقش االجتماع أيضًا مقترحًا بشأن 
الوثائق  ودور  الهيئات  واقع  عن  دراسة  إعداد 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورفع 
اتخاذه  يجب  وما  الدراسة  تلك  بنتائج  توصية 
االهتمام  من  مزيد  إليالء  المجلس  دول  لدى 
وعرضها  الدراسة  تقويم  بعد  المؤسسات  بهذه 
التوصيات  واتخاذ  العامة  األمانة  اجتماعات  على 
المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك الدراسة، 
كما سيجري إحاطة المجلس بقيام دارة الملك 
عبدالعزيز بتنفيذ دورة تدريبية في مجال كشف 
الملك  التاريخية بمركز  الوثائق  التزوير في 
سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على 
العربية  المملكة  في  بالدارة  التاريخية  المواد 
السعودية التي تركزت محاورها في التعامل مع 
الوثائق التاريخية، والتقنية التحليلية، وأساليب 
اليدوية،  التوقيعات  والتزوير، وفحص  التزييف 

الوثائق  مع  والتعامل  األمنية،  والمستندات 
التاريخية.

سوف  المجلس  إن  العام  األمين  معالي  وقال 
يناقش طلبي انضمام المركز الوطني للوثائق 
الرياض  في  الملكي  بالديوان  والمحفوظات 
دراسات  ومركز  السعودية  العربية  بالمملكة 
البحرين بجامعة البحرين إلى عضوية األمانة 
العامة الستكمال مسوغات االنضمام وفقًا لنظام 

األمانة العامة.
تتخذ  التي  العامة  األمانة  أن  بالذكر  الجدير 
من دارة الملك عبدالعزيز مقرًا لها تضم في 
عضويتها عددًا من المراكز هي: دارة الملك 
عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، ومركز 
الوطني  واألرشيف  بالبحرين،  الثقافي  عيسى 
في إمارة أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة، 
للدراسات  القاسمي  سلطان  الشيخ  ودارة 
الخليجية في إمارة الشارقة باإلمارات العربية 
والبحوث  للدراسات  زايد  ومركز  المتحدة، 
في إمارة أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة، 
رأس  إمارة  في  والوثائق  الدراسات  ومركز 
ومركز  المتحدة،  العربية  باإلمارات  الخيمة 
دبي  إمارة  في  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة 
الشارقة  ومركز  المتحدة،  العربية  باإلمارات 
للوثائق والبحوث في إمارة الشارقة باإلمارات 
العربية المتحدة، وهيئة الوثائق والمحفوظات 
بسلطنة عمان، وقسم الوثائق واألبحاث بالديوان 
األميري بدولة قطر، ومركز دراسات الخليج 
ومركز  الكويت،  بدولة  العربية  والجزيرة 
الكويت،  بدولة  الكويتية  والدراسات  البحوث 
الديوان  ومكتبات  التاريخية  الوثائق  ومركز 
الوطني  والمركز  الكويت،  بدولة  األميري 
للوثائق بالجمهورية العربية اليمنية، ومركز 
دبي  بإمارة  التراث  إلحياء  محمد  بن  حمدان 

باإلمارات العربية المتحدة.
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مـن خـالل حكامه، هـذا باإلضافة إلـى قاعة 
العـروض المؤقتـة والمكتبـة اإللكترونيـة 
وقاعـة اسـتقبال كبـار الضيـوف باإلضافة 
الـى المقاهـي ومتاجـر الهدايـا التذكاريـة 
وسـيكون وجهة سـياحية مميـزة للمواطنين 

والمقيميـن والسـياح في دولـة الكويت.
هـذا إلـى جانـب بنـاء مقـر جديـد لمركز 
الديـوان  ومكتبـات  التاريخيـة  الوثائـق 
األميـري والذي سـيكون من ضمن مشـروع 
مركـز جابـر األحمـد الثقافـي المالصـق 
ومـن  السـالم  قصـر  متحـف  لمشـروع 

2017م. العـام  افتتاحـه خـالل  المتوقـع 

مركز الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان األميري  - الكويت

تعزيزاً للهوية الوطنية وقيم االنتماء

تحويل قصر السالم إلى متحف تاريخي ومبنى جديد لمركز الوثائق 
التاريخية ومكتبات الديوان األميري

اختيار منظمة اليونسكو للشيخ عبداهلل الجابر - رحمه اهلل -
بوصفه شخصية عالمية في مجال الثقافة والتعليم لعام 2014 -2015م

برغبة سـامية من حضرة صاحب السـمو أمير 
دولـة الكويـت تـم تكليـف مركـز الوثائـق 
التاريخيـة ومكتبات الديـوان األميري بتحويل 
قصـر السـالم التاريخي وهـو قصـر الضيافة 
الـذي اسـتضاف العديد من األباطـرة والملوك 
واألمـراء والرؤسـاء علـى مـدى ثالثـة عقود 
مـن الزمـن ودمر خـالل الغـزو العراقي على 
الكويت إلـى متحف تاريخي والمشـروع يمتد 
علـى مسـاحة 32 ألـف متر مربـع ويتكون من 
دوريـن يشـتمالن على متحفيـن، متحف يوثق 
تاريـخ القصـر فـي عصـره الذهبـي، ومتحف 
آخـر وهـو األكبـر ويوثـق تاريـخ الكويـت 

صباح  الشيخ  البالد  أمير  سمو  رعاية  تحت 
األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه أقيم 
له  للمغفور  اليونسكو  منظمة  اختيار  حفل 
الشيخ عبداهلل الجابر بوصفه شخصية عالمية 
في مجال الثقافة والتعليم لعام 2014 - 2015م 
وذلك في العاصمة الفرنسية باريس الموافق 
مركز  وإشراف  بتنظيم  نوفمبر2015م   12
الوثائق التاريخية ومكتبات الديوان األميري. 
الديوان  شؤون  وزير  نائب  سموه  أناب  وقد 

األميري الشيخ علي الجراح لحضور الحفل.
إنه  الصباح  الجراح  علي  الشيخ  معالي  وقال 
لمن محاسن الصدف أن تقوم األمم المتحدة 
ومنظمتها الثقافية بتكريم شخصيتين بارزتين 
من الكويت في المدة نفسها هما صاحب السمو 
األمم  اختارته  الذي  األحمد  صباح  الشيخ 
لدوره  تقديرًا  اإلنساني  للعمل  قائدًا  المتحدة 
تخفيف  في  العالمي  المستوى  على  الريادي 

معاناة الشعوب المنكوبة ومساندتها، والشيخ 
تقدير  موضع  كان  الذي  الجابر  عبداهلل 
وتكريم منظمة اليونسكو بعدما ترك بصمات 
بالمجتمع  ثقافيًا  الكويت  ربط  في  مؤثرة 
الكويت  اكتساب  على  وحرص  الدولي، 
عضوية اليونسكو منذ عام 1958م، وشدد على 
التعاون معها في مختلف المجاالت التربوية 
والمبادئ  والقيم  بالمثل  وآمن  والثقافية، 
التي تقوم عليها المنظمة قبل إنشائها بوقت 

طويل.
لمنظمة  العامة  المديرة  قالت  جهتها  من 
لشرف  إنه  بوكوفا  أرينا  السيدة  اليونسكو 
بحق أن نشيد بإنجازات رجل عظيم ونستذكر 
إذ  والثقافة،  التعليم  مجاالت  في  إنجازاته 
خلفت رؤيته وقيادته أثرًا جوهريا في تنمية 
الشيخ  له  المغفور  »كان  الكويت.وأضافت 
وكان  الكويت،  رواد  أحد  الجابر  عبداهلل 
وزارة  يتولى  كان  حينما  تربويًا  مصلحًا 
التعليمي  النظام  تطوير  في  ونجح  التعليم 
كما  للبنات،  التعليم  إتاحة  في  وركز 
كان مؤمنًا بالثقافة والتعليم بوصفها قوى 
وكذلك  التراث  ودعم  والتنمية  للتجديد 
بوصفها مصدر هوية وإنتماء وإبداع، وكان 
من  الثقافي  التبادل  على  شجع  من  أول 
طريق تنظيم الندوات والمحاضرات لتعميق 
المعرفة واالستيعاب المتبادل لتقوية جسور 
في  ذلك  وأسهم كل  الحدود،  عبر  الحوار 
وشاباتها  وشبابها  ومجتمعها  الدولة  تشكيل 
وكذلك عالقتها بالعالم على أساس الكرامة 
المتبادل«.وأعربت  واالحترام  والمواساة 
الكويت  إسهام  إزاء  شكرها  عن  بوكوفا 
الحالي  العام  دوالر  ماليين   )5.5( بمبلغ 

لليونسكو لألزمة  الطارئة  2015م لالستجابة 
الالجئين  بمساعدة  يتعلق  ما  في  السورية 
والنازحين في الداخل لتقديم التعليم الجيد 
لهم وكذلك  االجتماعي   - النفسي  والدعم 
مستوى  تحسين  في  تسهم  مهارات  تعليمهم 

معيشتهم.
محمد  بنت  مي  الشيخة  معالي  أشادت  وقد 
المركز  إدارة  مجلس  رئيسة  خليفة  آل 
باحتفالية  العالمي  للتراث  العربي  اإلقليمي 
عبداهلل  الشيخ  له  للمغفور  اليونسكو  اختيار 
الثقافة  مجال  في  عالمية  شخصية  الجابر 
الشيخة  2015م.وقالت   -  2014 لعام  والتعليم 
مي آل خليفة على هامش المناسبة، إن »هذه 
االحتفالية الجميلة التي تكرس دور األشخاص 
الذين قدموا للوطن الكثير يستحقون منا أن 
نسجل  وأن  الذاكرة،  في  أسماءهم  نحفر 
مواقف تعيشها أوطاننا وألشخاص قدموا لنا 
االحتفالية  هذه  أهمية  أن  وأضافت  الكثير. 
تكمن في أنها جاءت بالتشارك مع اليونسكو، 
حيث يأتي التكريم من المؤسسات التعليمية 
هي  الثقافة  إن  لنقول  الدولية  والثقافية 

مفتاحنا إلى العالم.
الوثائق  مركز  رئيسة  قالت  جانبها  من 
التاريخية ومكتبات الديوان األميري ورئيسة 
اختيار  الحتفالية  المنظمة  العليا  اللجنة 
الشيخ عبداهلل الجابر الصباح بوصفه شخصية 
اليونسكو لعام 2014 - 2015   عالمية من قبل 
الشيخة منى الجابر العبداهلل الصباح: يسعدني 
المغفور  ويشرفني بصفتي ممثلة عن أسرة 
والدي  عن  ونيابة  الجابر  عبداهلل  الشيخ  له 
الشيخ جابر العبداهلل أن أعبر عن بالغ الشكر 
الشيخ  اختيار  اليونسكو  لقرار  واالعتزاز 
في  رائدة  عالمية  شخصية  الجابر  عبداهلل 
مجال الثقافة والتعليم لعامي 2014 - 2015م.

وكلي  اليوم  أقف  منى:  الشيخة  وأضافت 
الرجل  هذا  أن أكون حفيدة  واعتزاز  فخر 
الذي سبق عصره شخصية عرفتها عن قرب 
جانب  فإلى  التاريخ،  حّب  منها  واكتسبت 
ذاكرة  فهو  والتعليم  للثقافة  رائدًا  كونه 
لنستذكر  نجتمع  اليوم  ومؤرخه.  الوطن 
إنجازات رجل شهد تاريخ منطقة مهمة من 
العالم، وشارك في جميع األحداث التي مرت 
بها بالده، وخدم وطنه بكل ما يملك.. وترك 
أثرًا في أجيال متعاقبة في بالده وخارجها... 
رجل كان يؤمن بالمساواة في نشر التعليم 
دون تفرقة بين جنس أو عرق أو دين، وهو 
من  ومؤازرة  الكويت  دولة  لسياسة  انعكاس 

حكامها الذين آمنوا برسالته.
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت - الكويت

الدكتور محمد عبدالجواد محمد علي.
ملخص  في  عبدالجواد  محمد  الدكتور  وبين 
الدراسة أن هدف الدراسة في األصل سام ونبيل، 
عليه  اهلل  صلى   ( المصطفى  قدرة  تعظيم  وهو 
وسلم( فعلى خطى تعظيم هذا القدر يكون أيضًا 
آمنة  عليها  والمحافظة  المنورة  مدينته  تعظيم 
مطمئنة بعيدًا عن أي مكروه، وصيانتها من أي 
أذى وحمايتها من أي كارثة، لذا تسعى الدراسة 
إلى اجراء استطالع شامل واف دقيق ، وتحليل 
األودية  لمنظومة  ورصين  موثق  معمق  علمي 
البيئي  إطارها  في  المنورة  المدينة  في  التي 
سيناريوهات  عدة  تقدم  أن  وتحاول  العمراني 
السيول  أخطار  الحتمالية  بدائل  عدة  وتصيغ 
التي يمكن أن تحدث بها من جراء  والفيضانات 

التغيرات المناخية الكونية.
دراسات  مركز  إدارة  أكدت  ناحيتها  ومن 
الخليج والجزيرة العربية أن هذه الدراسة تأتي 
سلسلة  وهي  الخاصة  االصدارات  سلسلة  ضمن 
علمية ُمحكمة ُتعنى موضوعاتها بمنطقة الخليج 
منها  إصدار  ُكل  وُيعنى   ، العربية  والجزيرة 
قواعد  فيه  ُيراعى  ُمتخصص  علمي  بحث  بنشر 

النشر العلمي الُمتعارف عليها .

الدكتورة سعاد عبدالوهاب العبدالرحمن .
ومن هذا الجانب أشادت د.سعاد العبدالرحمن بما 
حققه مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية 
وثقافية مشهودة  وأكاديمية  علمية  نجاحات  من 
ووضعه  وتطويره  بالمركز  االرتقاء  سبيل  في 
الدراسات  في  خليجيًا  األولــى  المراكز  بين 
عمل  طاقم  به  يتمتع  بما  مشيدة  الخليجية، 
وعملية  أكاديمية  وقدرات  خبرات  من  المركز 
ومهنية عالية ساعدت على تألق فعاليات وأنشطة 

المركز المختلفة. 

الخليج  ــات  دراس مركز  عن  حديثًا  صــدر 
والجزيرة العربية التابع إلدارة األبحاث بجامعة 
اإلصدارات  لسلسلة  تابع  جديد  إصدار  الكويت، 
احتمالية  »تقدير  بعنوان  دراسة  وهو  الخاصة 
ضوء  في  للسيول  المنورة  المدينة  تعرض 
التغيرات المناخية الكونية المعاصرة« من إعداد 
في  طيبة  جامعة  في  المشارك  الجغرافيا  أستاذ 
السعودية  العربية  المملكة  في  المنورة  المدينة 

والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز  إدارة  نظمت 
خاص  تكريم  حفل  الكويت  جامعة  في  العربية 
بموظفي المركز من مختلف القطاعات واألقسام، 
وذلك تقديرًا على جهودهم وعطائهم الالمحدود 
ختم  الذي  األخير  الثقافي  الموسم  في  وبخاصة 
التعرفه«  الــذي  »جسمك  الطبية  بالندوة 
وتلتها  التخصصي  سعد  مستشفى  مع  بالتعاون 
الندوة الخاصة باألوضاع النفطية المستجدة التي 
التكيف«، وكان  .. إعادة  كانت بعنوان »النفط 
الحفل برعاية خاصة من مديرة المركز األستاذة 

أكدت مدير مركز دراسات الخليج 
الكويت  جامعة  العربية-  والجزيرة 
األستاذة الدكتورة سعاد عبدالوهاب 
يخطط  المركز  أن  العبدالرحمن 
األنشطة  من  عدد  لتنظيم  ويستعد 
المحاضرات  منها  والفعاليات 
العام  بداية  مع  وذلك  والندوات 
الجديد 2016م، مهنئة الجميع بحلول 
ومتمنية  الجديدة  الميالدية  السنة 
والطلبة  الجامعية  األســرة  لكل 

والطالبات دوام النجاح والتوفيق.
أن  أ.د.العبدالرحمن  ــدت  وأك
الموسم  الستقبال  مستعد  المركز 

الثقافي الجديد المتزامن مع العام الدراسي الطالبي 
الجديد 2015 / 2016م، الذي سيشمل على عدد كبير 
لمختلف  الموجهة  بالمركز  الخاصة  اإلنجازات  من 

والفئات  االجتماعية  الطبقات 
والمهتمين  الباحثين  من  العمرية 
باإلضافة  والطلبة  واألكاديميين 
بمختلف  االختصاص  أصحاب  إلى 

المجاالت واألصعدة.
ونوهت أن مركز دراسات الخليج 
سيستمر  العربية  والجزيرة 
المتمثل  األساسي  عمله   بمواصلة 
في إصدار المواد العلمية المختلفة 
المهمة  القضايا  تعرض  التي 
والخليجية  المحلية  الساحة  في 
هذه  تسهم  أن  آملة  والدولية، 
اإلصدارات في نشر العلم والمعرفة 
إعداد  في  االختصاص  ألهل  عونًا  وتكون  والثقافة، 
الرسالة  دعم  إلى  باإلضافة  والدراسات،  البحوث 

األكاديمية في جامعة الكويت.

محاضرات وندوات من بداية 2016م

أ.د. سعاد العبدالرحمن : دراسات الخليج والجزيرة العربية مستعد للعام الجديد

تابعاً لسلسلة اإلصدارات الخاصة من إعداد الدكتور محمد عبدالجواد محمد

دراسات الخليج والجزيرة العربية أصدر
» تقدير احتمالية تعرض المدينة المنورة للسيول يف ضوء التغيرات 

المناخية الكونية المعاصرة «

المركز شارك يف ورشةعمل

واقع تشغيل المرأة  يف دول 
الخليج العربية

شـارك مركـز دراسـات الخليـج والجزيرة 
العربيـة فـي جامعـة الكويـت بورشـة عمل 
بعنـوان »واقـع تشـغيل المـرأة  فـي دول 
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية«، 
التـي نظمهـا المعهـد العربـي للتخطيـط ، 
والتـي تهدف إلى التعرف على واقع تشـغيل 
المـرأة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي 
واسـتعراض التشـريعات النافـذة التي تعنى 
بتنظيم شـؤون المـرأة ومناقشـة التحديات 
والمعوقـات التـي تمـس قضاياهـا باإلضافة 
إلـى التعـرف إلى جهـود مؤسسـات وزارات 
العمـل بـدول مجلـس التعـاون ومؤسسـات 

المجتمـع المدنـي فـي هذا الشـأن.
ومـن هـذا الجانـب قالـت مديـرة مركـز 
دراسـات الخليج والجزيرة العربية األسـتاذة 
الدكتورة سـعاد عبدالوهـاب العبدالرحمن: 
‘‘يسـعدنا ويشرفنا مشـاركة المركز بهذا 
النشـاط المميـز والورشـة التـي تحمل في 
طياتهـا العديـد مـن المحـاور والمواضيـع 
المرتبطـة  وخاصـة  بالمـرأة،  الخاصـة 
بعملهـا وخوضهـا تجربة االنضمـام لألعمال 
المختلفـة في القطـاع الخاص الـذي يعتبر 
قطاعـا حيويـا فـي أي مجتمـع وأي دولة’’.

الرميحي مديرًا للمركز
أصـــــدر مديــــر 
ــت  ــة الكويـ جامعـــ
ـــاذ الدكتور  األســتـ
حســــيــــن بـــن 
ـــاري  ـــد األنص أحمــ
ــن  ــرارًا بتعييـ قــــ
ــور  ــتاذ الدكتـ األسـ
محمـــد بـــن غانـــم 
الرميحـــي مديـــرًا 
ــات  ــز دراسـ لمركـ
ـــرة  ـــج والجزي الخلي
ـــة. ـــة بالجامع العربي

ـــارزة  ـــوادر الب ـــن الك ـــد م ـــي يع ـــور الرميح الدكت
ـــد  ـــي العدي ـــو ف ـــو عض ـــت، وه ـــة الكوي ـــي جامع ف
مـــن المجالـــس االستشـــارية واللجـــان العلميـــة، 
ـــى  ـــة – أعل ـــة التقديري ـــزة الدول ـــى جائ وحصـــل عل
ــز  ــت–2010م، وجوائـ ــة الكويـ ــي دولـ ــزة فـ جائـ
ثقافيـــة أخـــرى مـــن بعـــض دول العالـــم، ولـــه 
أكثـــر مـــن عشـــرين مؤلًفـــا باللغتيـــن العربيـــة 
ـــات  ـــاالت والدراس ـــن المق ـــد م ـــة والعدي واإلنجليزي

المنشـــورة.

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية كرم موظفيه 
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رعى سعادة جمعة الماجد رئيس المركز حفل 
تخريج 50 متدربًا ومتدربة في الدورة التأهيلية 
السادسة في تحقيق المخطوطات، التي استمرت 
لمدة أسبوعين، وانطلقت في 28 مارس ، وُختمت 

في 9 إبريل 2015م.
دعا سعادة جمعة  الختام  في حفل  وفي كلمته 
المسؤولية،   هذه  حمل  إلى  المتدربين  الماجد 
اإلنساني،  التراث  على  الحفاظ  مسؤولية 
بها،  يعملون  التي  مؤسساتهم  إلى  وتوصيلها 
وذكر أن هناك كثيرًا من المخطوطات تنتظر 
من يفهرسها، ويخرجها من الظلمات إلى النور، 
ف بها الباحثين في الشرق والغرب، وهذه  ويعرِّ
أو  فرد،  مسؤولية  وليس  الجميع  مسؤولية 
من  كثيرًا  أن  إلى  أشار  كما  واحدة.  مؤسسة 
عدم  من  تشكو  العالم  في  المخطوطات  مكتبات 
بعضهم  أن  لدرجة  لديها  المخطوطات  فهرسة 

 : وقال  المخطوطات.  من  يملكه  ما  يعرف  ال 
بمشروع  حالّيًا  يقوم  الماجد  جمعة  مركز  إن 
كبير في تمبكتو، في جمهورية مالي، لفهرسة 
إلى  أيضًا  وأشار  لديهم.  التي  المخطوطات 
أهمية دور المرأة في هذا المجال، فحينما زار 
تركمانستان قبل عشر سنوات، الحظ أن غالبية 
العاملين في المخطوطات من النساء، وهذا دليل 

على اهتمام المرأة بالكتاب وبالمخطوط!
عبد  عمر  الدكتور  الختام  حفل  حضر  وقد 
الماجد، وقال  الثقافي لجمعة  المستشار  الكافي، 
في كلمته: إن الفكر اإلنساني ليس ملكًا ألحد 

بعينه، وال هو حكر على أحد. 

األمير بندر بن خالد آل سعود 
يزور مركز جمعة الماجد

األربعاء7  يوم  الماجد  جمعة  معالي  استقبل 
بندر بن خالد بن  األمير  يناير 2015م  سمو 
مقر  في  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  فيصل 
المركز وبرفقته السيد لقمان بن علي، مدير 

مكتبه.
وقد زار سمو األمير قسم المكتبات الخاصة، 
من  عدد  وعلى  الكتب  نوادر  على  واطلع 
مكتباتها  المركز  أهدت  التي  الشخصيات 
الخاصة. كما اطلع على خزانة المخطوطات 
التي تضم أكثر من 17 ألف عنوان مخطوط، 
ألف  يقارب  ما  إلى  بعضها  نسخ  تاريخ  يعود 

عام.

للعمل  وتقديره  إعجابه  سموه  أبدى  وقد 
للمحافظة  المبذول  العظيم  والجهد  الكبير 
على هذا التراث اإلنساني واإلسالمي والعربي، 
الذي يقوم المركز على حفظه عبر توجيهات 

معالي جمعة الماجد رئيس المركز.
أبناء  من  األكبر  االبن  هو  بندر  واألمير 
آل  العزيز  عبد  بن  الفيصل  خالد  األمير 
سعود، تخرج في جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن، علوم حاسب آلي، وحصل على درجة 

الماجستير في العالقات الدولية من أمريكا.

بالتعاون مع مركز جمعة الماجد
افتتاح أكبر مختبر للتصوير الرقمي 

للمخطوطات يف غرب أفريقيا

مالي  جمهورية  عاصمة  باماكو  في  افتتح 
أكبر مختبر للتصوير الرقمي للمخطوطات 
مكثفة  جهود  بعد  وذلك  إفريقيا،  غرب  في 
مركز  بين  المشترك  الثقافي  التعاون  من 
دبي،  في  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة 
لجامعة  التابع  هيل  مخطوطات  ومكتبة 
األمريكية،  مينيسوتا  والية  في  جون   سانت 
ومنظمة سافاما لحماية المخطوطات والدفاع 
مالي.  جمهورية  في  اإلسالمية  الثقافة  عن 
الدكتور  المركز  مندوب  االفتتاح  حضر 
بسام داغستاني مدير قسم الحفظ والمعالجة 
للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  في  والترميم 
والتراث، والدكتور عبد القادر حيدرة رئيس 

منظمة سافاما.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - اإلمارات العربية المتحدة

مركز  رئيس  الماجد  جمعة  معالي  رعاية  تحت 
جمعة الماجد للثقافة والتراث انطلقت يوم األحد 1 
فبراير2015 فعاليات الدورة التأهيلية الحادية عشرة 
فعالياتها  وختمت  والمعلومات،  المكتبات  علم  في 
يوم الخميس 19 فبراير 2015م. وقد انطلقت هذه 
الدورة أول مرة في المركز عام 2005م، وأصبحت 

تعقد كل سنة.
الفهرسة  مبادئ  على  التدريب  إلى  الدورة  تهدف 
في  وتركز  أميـركيـــة،  األنجـــلو  وقواعدها 
الفهرسة  مفهوم  األول  مهمة:  موضوعات  ثالثة 
وأنواعها،  الفهارس  الفهرس وأشكال  والغرض من 
الوصف  الوصف، وحقول  في  التفصيل  ومستويات 
أمريكية،  األنجلو  الفهرسة  وقواعد  الببليوغرافي، 
ديوي  ونظام  وأغراضه،  التصنيف،  مفهوم  والثاني 
العشري، والثالث تنمية المقتنيات وسياسة التزويد، 

والتزويد اإللكتروني.
الذي  الختام  حفل  الماجد  جمعة  السيد  رعى  وقد 

جرى فيه تخريج 21 متدربة و11 متدربًا. 
قسم  رئيسة  المطيري  التخرج شيخة  أدارت حفل 
من  عطرة  بتالوة  الحفل  فبدأ  الوطنية،  الثقافة 
عبد  عمر  الدكتور  ألقى  ثم  تعالى،  اهلل  كتاب 
المتدربين  جهود  على  فيها  أثنى  كلمة  الكافي 

وحرصهم على االستمرار في التعلم، وعلى أهمية ما 
يقومون به من عمل، إذ إن أعمال الفهرسة هي التي 
الباحثين، ولوال عملهم الستغرق  العلوم إلى  تقرب 

الباحث جهدًا ووقتًا طويلين للوصول إلى مبتغاه.
 ومن الجدير بالذكر أن عدد المشاركين بلغ 32 
الحكومية  الجهات  من  عدد  من  ومتدربة  متدربَا 
والخاصة الذين يعملون في حقل المكتبات ومصادر 
ومنطقة  التعليمية،  دبي  مثل:منطقة  المعلومات، 
التعليمية،  عجمان  ومنطقة  التعليمية،  الفجيرة 
الشارقة،  وجامعة  دبي،  شرطة  أكاديمية  ومكتبة 
ودائرة  التراث،  إلحياء  محمد  بن  حمدان  ومركز 
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري في دبي، وغيرها.

شـارك مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة والتـراث فـي 
المؤتمـر العالمـي لمخطوطـات مالـي الـذي عقـد فـي 
باماكـو عاصمـة مالـي، فـي المـدة مـن 28 – 30 يناير 
2015  تحـت عنـوان »المخطوطات القديمـة في مواجهة 

اليوم«. تحديـات 
تأتي هذه المشـاركة تلبية لدعـوة ُوجهت إلى المركز 
مـن الجهـات المنظمـة للمؤتمـر، وهـي وزارة التعليـم 
العالـي والبحـث العلمـي فـي جمهورية مالـي، ومنظمة 
اليونسـكو، ومعهـد أحمد بابـا للتعليم العالـي والبحوث 
اإلسـالمية، بالشـراكة مـع وزارة الثقافـة والصناعـات 
اليدويـة والسـياحة فـي مالـي، ووزارة الخارجيـة فـي 

النرويج.

جمعة الماجد يرعى تخريج 
50 متدربًا يف دورة تحقيق 

المخطوطات

تحت رعاية معايل رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 

الدورة الحادية عشرة يف علم المكتبات والمعلومات

مركز جمعة الماجد يشارك في المؤتمر العالمي لمخطوطات مالي
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الحلقة التدريبية لشرح دليل اإلجراءات الوطني إلدارة الوثائق اإللكترونية

هيئة الوثائق والمحفوظات العمانية - سلطنة عمان

زارت الهيئـة معالـي الدكتـورة أمينـة محمـد 
وزيرة الخارجيـة والتجارة الدوليـة بجمهورية 
كينيـا وذلك في إطـار التعاون المشـترك بين 
البلديـن فـي مجـال تدريـب الكـوادر البشـرية 
برنامـج  ضمـن  وذلـك  وتأهيلهـا،  المختصـة 
اسـتمر  الزائـر  للوفـد  الهيئـة  تعـده  تدريبـي 
الـى 14 إبريـل 2015م شـمل برنامجـًا تدريبيـًا 
واسـتطالعيًا لتجربـة السـلطنة في مجـال ادارة 
الوثائـق والمحفوظـات، اطلـع الوفـد فيهـا على 
مختلـف تقسـيمات الهيئـة التخصصيـة والفنيـة 
فضـال عن العـروض المرئية التـي قدمت للوفد 
للتعريـف بأنشـطة الهيئـة وأعمالهـا المختلفـة 
والتدريـب في نظـام إدارة الوثائق والمحفوظات 
الورقـي واإللكترونـي مـن تطبيـق جـداول مدد 
والمشـتركة  الخصوصيـة  الوثائـق  اسـتبقاء 
ونظـام التصنيـف، كما اطلع الوفـد على تجربة 
الهيئـة فـي متابعـة أماكـن الحفـظ ومتابعتهـا 

وقعـت هيئـة الوثائـق والمحفوظـات الوطنيـة 
مذكـرة تفاهم مـع المديرية العامة لألرشـيف 
الوطني بالجمهوريـة الجزائرية الديموقراطية 
انطالقـًا  المذكـرة  هـذه  تأتـي  الشـعبية. 
مـن العالقـات المتميـزة بيـن سـلطنة عمـان 

محمـد  بـن  حمـد  الدكتـور  سـعادة  افتتـح 
الضويانـي رئيس هيئـة الوثائـق والمحفوظات 
“دليـل  لشـرح  التدريبيـة  الحلقـة  الوطنيـة 
اإلجـراءات الوطني إلدارة المسـتندات والوثائق 
اإللكترونيـة ” وذلك بمعهد العلوم اإلسـالمية 
بجامـع السـلطان قابوس األكبر التي اسـتمرت 
علـى مدار خمسـة أيام فـي المدة مـن 6 الى 10 
مـارس 2016م، التـي تنظمهـا الهيئة، اسـتهدفت 
الحلقـة التدريبيـة الجهـات الحكوميـة الداخلة 
فـي المرحلـة الثانيـة مـن مشـروع منظومـة 
اإللكترونيـة،  والوثائـق  المسـتندات  إدارة 
إذ شـارك فـي هـذه الحلقـة اكثـر مـن 140 
موظفـًا يمثلـون 43 جهـة حكوميـة مختلفة من 
متخصصـي تقنيـة المعلومـات وإدارة الوثائـق. 
دليـل  شـرح  الـى  التدريبيـة  الـدورة  تهـدف 
اإلجـراءات الوطني إلدارة المسـتندات والوثائق 
اإللكترونيـة، وشـرح مفاهيم إدارة المسـتندات 
فتنوعـت  وأساسـياتها،  اإللكترونيـة  والوثائـق 
األيـام  مـدار  علـى  المطروحـة  الموضوعـات 
الخمسـة للـدورة، كمـا تطرقوا إلى أساسـيات 
إدارة الوثائـق ونظـام التصنيف وطـرق التعامل 
معـه والمفاهيـم المرتبطـة بنظـام التصنيـف، 
الـى  والتطـرق  اإللكترونيـة  الوثائـق  وإدارة 

المعرض الوثائقي السادس
مشهٌد وثائقيٌّ فريد

المعرض  كشـــف 
الســـادس  الوثائقي 
التاريخي  المشـــهد 
الوثائـــــق  مـــن 
والمخطــوطــــات 
ئـــــط  لخــــرا وا
ر  لصـــــــــــو ا و
رة  د لنــــــــــــا ا
جســـــدت  التـــي 
العمـانية  الحضــارة 
شــــواهدها  فـــي 
وذلـك  اإلنســانية، 
ألكثر  بعرضـــــه 
مـــن 300 وثيقـــة 

إضافة  زمنية مختلفـــة  الى حقـــب  تعـــود  متنوعه 
والخرائط  والمقـــاالت  الصور  و  المخطوطـــات  إلى 
والطوابع والعمـــالت المعدنية والورقيـــة التي زخر 
بها المعـــرض الوثائقي، فقد ســـعت الهيئة عبره الى 
إبـــراز المـــوروث والمخزون الوثائقي لـــدى الهيئة 
وتجســـيد دورها فـــي التواصل مع أفـــراد المجتمع، 
واالكاديميين  والدراســـين  الباحثين  اطالع  جانب  الى 
علـــى هذا المـــوروث الحضاري واالســـتفادة منه في 
مجـــال الدراســـات والبحوث العلميـــة، والذي تزامن 
اقامته مـــع احتفاالت الســـلطنة بالعيـــد الوطني 45 
المجيد، إلـــى جانب االحتفاء بنـــزوى عاصمة للثقافة 
اإلســـالمية، والذي اقيـــم بفندق جرانـــد هرمز في 

الفتـــرة مـــن 2- 7 نوفمبـــر الجاري.

ندوة نزوى تاريخ وحضارة

إنطالقـًا من رؤية هيئـة الوثائق والمحفوظات 
الوطنيـة في تشـجيع البحث العلمـي واإلبداع 
الفكـري والفنـي واهتمامهـا بدراسـة التاريخ 
ذلـك  تمثـل  المعـارف،  شـتى  فـي  العمانـي 
المحليـة  والنـدوات  المؤتمـرات  إقامـة  فـي 
والتاريخيـة  العلميـة  والبرامـج  والدوليـة 
والمحفوظـات  الوثائـق  بمجـاالت  المتعلقـة 
والتاريخـي العمانـي. ونـدوة نـزوى » تاريخ 
وحضـارة« هـي واحـد مـن أنشـطة الهيئـة 
خـالل عـام 2015م. حيـث جـاءت فكـرة هـذه 
الثقافـة  عاصمـة  بنـزوى  احتفـااًل  النـدوة 
اإلسـالمية لعـام 2015م وذلـك بالتعـاون مـع 
وزارة التـراث والثقافـة لتسـليط الضـوء عن 
الحضـاري والفكـري  الـدور  كثـب وإبـراز 
النـدوة  هـذه  تعـد  كمـا  نـزوى،  لمدينـة 
تاريخيـة تجمـع كوكبـة  علميـة  تظاهـرة 
مـن األكاديمييـن والباحثيـن فـي المجـاالت 
العلميـة والتاريخيـة واألدبيـة حيـث أبـرزت 
النـدوة الـدور التاريخـي الـذي لعبتـه مدينة 
نـزوى عبـر التاريـخ والحقـب الزمنيـة مـن 
خـالل المحـاور وأوراق العمـل التـي قدمـت 

واسـتمرت أعمالهـا  لمـدة ثالثـة أيـام.

الوفد الكيني يطلع على تجربة الهيئة

انطالقاً من العالقات المميزة بين البلدين

هيئة الوثائق والمحفوظات توقع مذكرة  تفاهم مع األرشيف الجزائري

لتطبيـق األدوات اإلجرائيـة، وكذلـك تجربة 
الهيئـة في إتـالف الوثائق، إضافة إلى فهرسـة 
العمـل  آليـات  وشـرح  وتوصيفهـا  الوثائـق 
وكيفيـة تصنيـف الوثائـق، الـى جانـب زيارة 
قسـم الميكروفيلـم وقسـم الوثائـق الخاصـة  
والتعقيـم  اإللكترونـي  التخزيـن  وقسـم 

والترميـم وَاليـات العمـل فـي كل قسـم.

الديموقراطيـة  الجزائريـة  والجمهوريـة 
الشـعبية، ورغبـة مـن البلديـن فـي تعزيـز 
مجـاالت  فـي  بينهمـا  وتطويـره  التعـاون 
الوثائـق والمحفوظـات وذلـك علـى أسـاس 
مبـدأ المصالح المتبادلة. إذ شـملت االتفاقية 
المكتوبـة  الوثائـق  عـن  المعلومـات  تبـادل 
المسـموعة، المرئيـة واإللكترونية، باإلضافة 
والمطبوعـات  اإلصـدارات  تبـادل  إلـى 
الصلـة  ذات  العلميـة  والدراسـات  والبحـوث 
بالوثائـق والمحفوظات، كما تعمل لتشـجيع 
تبـادل الـدورات التدريبية وزيـارات الخبراء 
التعـاون  إلـى  إضافـة  العلميـة،  والبحـوث 
والتنسـيق فـي كل مـا يتعلـق بنشـاطاتهما 
مـع الهيئـات اإلقليمية والدوليـة ذات العالقة 

باألرشـيف.

األساسـيات والمفاهيـم وأفضـل الممارسـات 
فـي هـذا المجـال، باإلضافـة الـى المتطلبات 
األساسـية التـي البـد ان تتوافـر فـي أنظمة 
المراسـالت  إدارة  وأنظمـة  الوثائـق  إدارة 
موضـوع  تخـص  التـي  التفاصيـل  وبعـض 
رقمنـة الوثائـق الورقية وأفضل الممارسـات 
فـي هـذا الجانـب إلـى جانـب التطـرق إلـى 
بعـض التفاصيـل الفنية التي تخـص الجانب 
األمنـي والتوقيع اإللكتروني وارتـبــاطـــه 
بموضــــوع إدارة الوثــائــق اإللكترونيـة 
آلليـة  اختبـاري  عـرض  سيقـــدم  حيــث 
اسـتخدام التوقيـع اإللكترونـي المبنـي على 
تقنيـة PKI واسـتعراض بعض أنـواع التوقيع 

اإللكترونـي األخـرى.
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بمناسبة مرور سبعين عاماً على إنشاء »الجامعة«

»يوم الوثيقة العربية« يكرم الشيخ سلطان القاسمي لحفاظه على هوية األمة

احتفـل مركـز الشـارقة للوثائق 
والبحـوث، فـي مقـره بالذكـرى 
بحضـور  االتحـاد،  لقيـام  الــ44 
الشـيخ خالـد بن أحمد بن سـلطان 
لدائـرة  العـام  المديـر  القاسـمي، 
وبـدأ  اإللكترونيـة.  الحكومـة 
الوطنـي  السـالم  بعـزف  الحفـل 
للدولـة، وُقـدم عدد مـن الفقرات 
التهانـي  وعبـارات  والمسـابقات 
بتلـك المناسـبة الوطنيـة الغالية 

وأبيـات شـعرية، ووزعت الهدايـا التذكاريـة التي تحمل 
أعـالم الوطـن وصـور القيـادة الرشـيدة.

خالـد  الشـيخ  مـن  كل  ورفـع 
بـن أحمـد بن سـلطان القاسـمي، 
وخالـد جاسـم المدفـع وصـالح 
التهانـي  المحمـود  سـالم 
والتبريـكات لمقام صاحب السـمو 
الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان، 
رئيـس الدولـة، ولصاحب السـمو 
بـن  سـلطان  الدكتـور  الشـيخ 
محمـد القاسـمي، عضـو المجلس 
األعلـى لالتحاد حاكم الشـارقة، 
وأصحاب السـمو حـكام اإلمارات وشـعب اإلمـارات بهذه 

المناسـبة.

نال صاحب السمّو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى، 
العامة  األمانة  تكريم  الشارقة،  حاكم 
العربية، خالل احتفاالتها  الدول  لجامعة 
بيوم الوثيقة العربية، لدور سمّوه الفاعل 
في مجال الحفاظ على األرشفة الوثائقية 

العربية.
العامة  األمانة  مقّر  في  الحفل،  وأقيم 
القاهرة،  في  العربية  الدول  لجامعة 
الشخصيات  كبار  من  عدد  بحضور 
الدول  ممثلي  من  القرار  وأصحاب 
الجامعة، وحشد من وسائل  في  األعضاء 
بالتوثيق  المعنية  والمؤسسات  اإلعالم 

والوثائق.  
صاحب  عن  نيابة  التكريم  مراسم  حضر 
سالم  بن  صالح  الشارقة،  حاكم  السمّو 
الشارقة  العام لمركز  المدير  المحمود، 
االحتفالية  خالل  والبحوث  للوثائق 
مع  بالتنسيق  الجامعة،  نظمتها  التي 
الفرع اإلقليمي العربي للمجلس الدولي 

لألرشيف »عربيكا.«
سنوي  احتفال  هو  العربية  الوثيقة  يوم 
التي  العربية  الوثيقة  بمكانة  للتعريف 
العربية  الحقوق  طياتها  في  تحفظ 
العامة  األمانة  من  وإدراكــاًً  القومية، 
الوثيقة  بأن  العربية  الــدول  لجامعة 
العربية هي القاعدة األصيلة التي ترتكز 
عليها هوية األمم، وهي من مكونات بناء 
على  األعظم  والدليل  وكتابته،  التاريخ 

السمة الحضارية للشعوب، كونها ذاكرة 
األمة.

الدول  لجامعة  العامة  األمانة  وخّصصت 
العربية  الوثيقة  بيوم  االحتفال  العربية 
الدول  »جامعة  عنوان  تحت  العام،  هذا 
العربية.. سبعون عامًا من العمل العربي 
عامًا  سبعين  مرور  بمناسبة  المشترك«، 

على إنشاء الجامعة.  
الكلمات  من  عددًا  التكريم  حفل  وشمل 
إسهامات  على  أثنت  التي  الترحيبية 
صاحب السمّو حاكم الشارقة البارزة في 
تقديم كل أنواع الدعم إلقامة المؤسسات 
الوثائق  ترميم  ومعامل  الوثائقية 
ورقمنتها،  العربي  العالم  في  التاريخية 

وكانت آخر إسهاماته جلية في بناء مبنى 
دار الوثائق القومية المصرية الجديدة.

نبيل  الدكتور  قال  المناسبة  وبهذه 
الدول  لجامعة  العام  األمين  العربي، 
العربية: »يسعدني أن أرحب بكم اليوم، 
في األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
على  جميعًا  وأشكركم  العرب«،  »بيت 
الوثيقة  بيوم  االحتفال  في  مشاركتكم 
واعتزاز  تقدير  تحية  وأوجه  العربية، 
ومؤسسات  العرب،  الوثائقيين  كل  إلى 
ودور الوثائق العربية في هذه المناسبة، 
األمانة  تحتضن  أن  كبير  لشرف  وإنه 
فعاليات  العربية  الدول  لجامعة  العامة 
على  الثالث  للعام  العربية  الوثيقة  يوم 

التوالي.«
وأضاف العربي بقوله: »إنه لمن دواعي 
إلى  الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  سروري 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمّو  صاحب 
من  به  يقوم  لما  القاسمي،  محمد  بن 
جهود مقدرة لرفع شأن الثقافة العربية، 
التفاعل  تشجيع  في  الفعال  ودوره 
العربية  الساحتين  الثقافي على  والحوار 
مبادرات  من  لسمّوه  ولما  والدولية، 
واألرشيفات  الوثائق  دور  لدعم  مهمة 
إلنجاز  دعمه  بالذكر  وأخص  العربية، 
القومية  الوثائق  لدار  الجديد  المبنى 
واألساليب  التجهيزات  بأحدث  المصرية 
الفنية والتكنولوجية للحفاظ على اإلرث 

الوثائقي المصري.«

]الشارقة للوثائق[ يبحث التعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات 

البحوث والدراسات، فيما رافق األميرة فهدة بنت 
مكتبة  على  العام  المشرف  المغامسي  فؤاد  سعود 

مؤسسة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود. 

استقبل مركز الشارقة للوثائق والبحوث األميرة 
مركز  رئيس  عبدالعزيز  بن  سعود  بنت  فهدة 
الدراسات واألبحاث في مؤسسة الملك عبدالعزيز 
السمو  صاحب  جهود  سموها  حيت  وقد  بجدة، 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
الشارقة،  إمارة  حاكم  لالتحاد،  األعلى  المجلس 
وما يقدمه من دعم واهتمام كبير بالوثائق التي 
رصيد  تمثل  كونها  أعماله  أولويات  في  يضعها 
المملكة  تقدير  إلى  مشيرة  وذاكرتها  األمة 
حاكم  لدور  العربي  والعالم  السعودية  العربية 
وبغزارة  بالتوثيق  العناية  في  الكبير  الشارقة 

اإلنتاج العلمي والفكري واألدبي . 
إدارة  مدير  السلمان  سلمان  أحمد  الوفد  استقبل 

شرح  فيه  جرى  تقديمي  بعرض  الزيارة  بدأت 
وأهدافه  ورسالته  المركز  رؤية  عن  تفصيلي 
ينفذها  التي  المبادرات  وأهم  وأقسامه  إداراته  و 
أرشيفات  تنظيم  في  المركز  وعن  المركز، 
الجهات الحكومية جميعها في إمارة الشارقة، كما 
أطلعت سمو األميرة القائمين على مركز الشارقة 
الدراسات  مركز  جهود  على  والبحوث  للوثائق 

واألبحاث في مؤسسة الملك عبدالعزيز بجدة.
إدارات  شملت  المركز  في  بجولة  قامت  ثم 
المركز وأقسامه، واستمعت إلى شرح مفصل لما 
يقوم به المركز من أعمال وإلى دور األرشيف 
التي  الوثائق  أهم  وأرشفة  حفظ  في  الحكومي 

تتصل بالدولة وبإمارة الشارقة. 

الشارقة للوثائق والبحوث  يحتفل باليوم الوطني
من إصدارات المركز الحديثة
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مع بداية العام الحايل
خمسة إصدارات جديدة لمركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث اإلمارات

أصـدر مركـز زايد للدراسـات والبحوث 
التابـع لنـادي تـراث اإلمارات فـي أواخر 
العـام الماضـي عددًا مـن الكتـب التراثية 
الجديـدة لثالثة من الباحثيـن المتميزين 
في جمـع التـراث وتدوينه، شـملت ثالثة 
الشـعراء  مـن  لـكل  شـعرية  دواويـن 
الدرمكي والفالسـي والمنتفقـي، وكتاب 
حـول التعليـم التقليدي لإلمـارات وآخر 
عن األلغاز الشـعبية في اإلمـارات، وذلك 
ضمـن اهتمـام المركز الموصـول بجمع 
التـراث واالهتمـام بـه وتوثيقه ونشـره، 
وفـي إطـار خطتـه السـنوية فـي طـرح 
اإلصـدارات الجديـدة التـي تنسـجم مـع 
توجيهات سـمو الشـيخ سـلطان بـن زايد 
آل نهيـان ممثـل صاحـب السـمو رئيـس 
الدولـة رئيس نادي تـراث اإلمارات بجمع 
التـراث واالهتمـام بـه وتوثيقـه، وتبنـي 
المركـز نشـره عبر إصـدارات ذات طابع 

العلمي فـي مجال التاريخ والتـراث الوطني 
لدولـة اإلمارات العربيـة المتحدة خصوصًا، 
والتـراث الخليجي والعربي عمومـًا، وإعداد 
بالتـراث  الخاصـة  والبحـوث  الدراسـات 
الشـعبي فـي الدولـة وتوثيقها عبـر إصدار 
ل للمركز  الكتـب والمطبوعـات التي ُيسـجَّ

إصـدار العشـرات منها.

علمـي تجسـد االهتمـام بثقافـة التـراث 
بوصفـه إسـتراتيجية فـي بنـاء الدولـة 
الحديثـة، نظـرًا لمـا للتـراث مـن أهمية 

فـي التنميـة المجتمعية والبشـرية.
شـأنها  الجديـدة،  اإلصـدارات  وتعكـس   
شـأن إصـدارات المركز السـابقة، جهود 
المركـز في توجيـه العناية إلـى البحث 

»عند ربهم يرزقون... وشفاء لما يف الصدور« 

محاضرة لمركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث اإلمارات بمناسبة يوم الشهيد

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع 
الشهيد  يوم  بمناسبة  اإلمارات  تراث  لنادي 
أبوظبي  مسرح  في  ديسمبر   31 األحد  مساء 
بكاسر األمواج محاضرة خاصة بيوم الشهيد 
وشفاء  يرزقون...  ربهم  »عند  بعنوان 
سلطان  د.  فيها  تحدث  الصدور«،  في  لما 
في  التدريس  هيئة  عضو  النعيمي  محمد 
وفضائلها  الشهادة  آثار  عن  أبوظبي  جامعة 
اهلل  به  يكرم  ما  الدنيا واآلخرة في ظل  في 
الشهيد وأقاربه، وما يشفي به القرآن الكريم 
الصدور، ثم ما تثبت به القيادة على الذود عن 
الحق، وذلك بحضور عدد من األكاديميين 
وجمع  واإلعالميين  والمثقفين  والباحثين 

كبير من المدعوين.
على  بالتأكيد  محاضرته  النعيمي  د.  بدأ 
أفئدة  يعتصرا  وحزن  ألم  من  للشهادة  ما 
دربه  ورفاق  وأصدقائه  وذويه  الشهيد  أهل 
وسالحه لفقده، وما لها من فضائل ومكارم 
واآلخرة،  الدنيا  في  العباد  رب  بها  تعهد 
وانطلق المحاضر يوازن بين هاتين الكفتين 
التي طغى الحزن فيها على األولى واكتست 
نهاية  في  ليصل  بالفرح،  األخــرى  الكفة 
كفة  ألن  األخيرة،  ترجيح  إلى  محاضرته 
الحزن على الشهيد ال تعدو أن تكون محطة 
ميزان  كفة  تثقل  حتى  تطول  ال  انتظار 
الفرحة لتستمر باقية حاضرًا ومستقباًل في 

دنيانا وآخرتنا.
تدمع  العين  أن  رغم  أنه  المحاضر  وبين 
أنه  إال  الشهيد،  فقد  على  يعتصر  والقلب 
وكفى  واحُد«،  والموت  األسباب  »تعددت 
بالموت شهيدًا ُحسن خاتمة؛ إذ ينتقل الشهيد 
الى ربه حيًا يرزق، ينتظر في الدار اآلخرة 
ليشفع في سبعين من أهله، بل وبسببه يرفع 
التي  األعلى  الفردوس  إلى  أهله  منزلة  اهلل 
بشره اهلل بها، وبشهادته شحذ للهمم وتفجير 
السالح  رفاق  قلوب  في  جديد  من  للحماسة 
الحق  لراية  رفعة  مقاتلين  تركهم  الذين 

وذودًا عن العروبة واإلسالم وإحقاقًا للحق.
شفاء  كله  ذلك  في  أن  المحاضر  وأوضح 
افتقدوا  الذين  هؤالء  نفوس  للنفوس.. 

الشهيد، مستشهدًا بعدٍد من اآليات القرآنية 
التي تشفي ما في صدورنا، وبمواقف والة 
بمواقفهم  يشفوا  أن  إال  أبوا  الذين  أمورنا 
ما في صدورنا، وبتصريحاتهم التي أكدت 
أن توالي استشهاد جنود الوطن البواسل ال 
تزيدنا  وال  الحق..  على  ثباتًا  إال  يزيدنا 
تضحيات أبنائنا إال فخرًا بهم.. وال تزيدنا 

األيام إال عزمًا وقوة وإصرارًا.
الوطن  أمن  التصاق  المحاضر مدى  وشرح 
باألمن اإلقليمي والعربي، وارتباطه باألمن 
جانب  إلى  اليمن،  أحداث  أن  مبينا  الدولي، 
ما حملته من تهديد للتجارة الدولية التي 
المندب،  باب  مضيق  عبر  ثلثيها  نحو  يمر 
حملت تهديدا مباشرًا ألمن المملكة العربية 
ألمن  تهديدًا  وبالتالي  الشقيقة،  السعودية 
اإلمارات ولألمن اإلقليمي، وكان مفجروها 
برمتها،  المنطقة  أمن  تهديد  إلى  يرمون 
وهدم ما بني من تقدم حضاري واستقرار، 
األمر الذي استدعى التدخل العسكري العربي 
الذي تفتخر دولة اإلمارات بفاعليتها ضمنه، 
الكبيرة  إسهاماتها  عنها  عرف  التي  وهي 
عدٍد  في  االستقرار  تحقيق  في  والمتنوعة 

من بقاع العالم.  
بالتعاون  المناسبة  بهذه  المركز  وأصدر 
كتابًا  اإلماراتيين  الشعراء  من  عدد  مع 
شعرية  ملحمة  تضمنا  وملصقًا  شعريًا 
أبدعها مئة وخمسة من الشعراء اإلماراتيين 
والخليجيين، إذ أوضح د. راشد المزروعي 
في  المحاضرة  أدار  الذي  المركز  مدير 
واإلصــدار  المحاضرة  أن  ألقاها  كلمة 
توجيهات سمو  مع  انسجامًا  يأتيان  الخاص 
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ 
النادي،  صاحب السمو رئيس الدولة رئيس 
حيث يحرص سموه على أن يظل النادي في 
إحياء  على  تعمل  التي  المؤسسات  مقدمة 
الفعاليات الوطنية، واالهتمام بيوم الشهيد، 
إرساء للروابط بين األجيال، وتذكيرًا ألبناء 
الحاضر والمستقبل بتضحيات األسالف وما 
بمسلكهم  لالقتداء  وِعَبر  دروٍس  من  ُتمّثله 

الوطني العظيم. 

تسليط الضوء على تراث الخير 
الخالد لرائد العمل اإلنساين يف 

ذكرى رحيله 
 نظم مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي  

تراث اإلمارات مساء السادس من يوليو2015م 
على مسرح أبو ظبي في كاسر األمواج ندوة 
خاصة باسم »زايد والعمل اإلنساني« شارك 
فيها كل من سلطان محمد الشامسي وكيل 
الوزارة المساعد للتنمية الدولية في وزارة 
شبيب  وأحمد  الدولي،  والتعاون  التنمية 
الظاهري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان 
واإلنسانية،  الخيرية  لألعمال  نهيان  آل 
الهالل  فرع  مدير  الرميثي  سعيد  ومحمد 
وحضرها  أبوظبي،  في  اإلماراتي  األحمر 
سماحة السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون 
الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة، 
القتبي  علي  بن  عبداهلل  بن  محمد  والشيخ 
من  وعدد  الدولة،  لدى  عمان  سفير سلطنة 
الليلة  الضيوف وجمهور كبير، وذلك في 
قبل األخيرة من ليالي المهرجان الرمضاني 
العاشر الذي ينظمه النادي بتوجيهات ورعاية 
كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ممثل  نهيان 

رئيس النادي.
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مركز البحوث والدراسات الكويتية  - الكويت

الكتب  من  ــددًا  ع المركز  ــدر  أص
والدراســات التي تتناول تاريخ الكويت 
لحركة  دعمه  وواصل  والمنطقـــة، 
ومما  الكويت،  في  والنشر  البحث 
أصدره المركز كتاب )توظيف التراث 
إعداد  المعاصر(  الكويت  الشعر  في 
الرشيدي  الدكتور أحمد نزال ضيدان 
الشعر  في  الجانب  هذا  يتناول  الذي 
الحضارية  )المواقع  وكتاب  المعاصر، 
العربي  للخليج  الغربي  الساحل  على 
حتى القرن الثالث قبل الميالد - دراسة  
الدكتور  لمؤلفه  مقارنة(،  آثارية 
كما  الدويش.  صطام  محمد  مطلق 
أصدر كتاب )وثائق من تاريخ الخيول 

أ.د.  إعداد  الكويت(،  في  األصيلة  العربية 
فيه  يركز  الذي  الغنيم،  يوسف  عبداهلل 
للخيل  والوثائقي  التاريخي  الجانب  على 
وبعض  الكويت،  في  األصيلة  العربية 
الجوانب الحديثة عن أوضاعها في الوقت 
في  الخيول  تجارة  ويتناول  الراهن، 
الهند، وما  إلى  الكويت قديمًا وتصديرها 
الخيول  عن  باشا  عباس  كتاب  في  جاء 
في  ورد  ما  وكذلك  األصيلة،  العربية 
إلى  باإلضافة  عنها،  الخالد  أسرة  وثائق 
الملحقات الخاصة بمركز الجواد العربي 
ومربط الدانات وسجالت الخيول العربية 

األصيلة في الكويت .

من إصدارات المركز

تلقـــــــى معالي 
الدكـتور  األسـتاذ 
بـــن  عبـــــداهلل 
يوســــف الغنــيم 
رئيس مركـــــز 
لبحــــــــــوث  ا
ت  ســــــا ا ر لد ا و
التهنئات  الكويتية 
من  والتبريـــكات 
الجهـــات  كل 

فـــي الكويـــت وخارجها، وفـــي مقدمة 
المهنئيـــن حضرة صاحب الســـمو أمير 
دولـــة الكويـــت وســـمو ولـــي عهده 
وكل  الـــوزراء  مجلس  رئيس  وســـمو 

نال جائزة دولة الكويت التقديرية لعام 2015م
وجائزة التمّيز لمجلس التعاون الخليجي لعام 2015م

الغنيم يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات 
اإلسالمية لعام2016م

السياســـية  القيادات 
واالجتــمــاعيــــة 
في  واألكاديميـــة 
وخارجها،  الكويـــت 
بفـــوزه  وذلـــك 
الملك  بجائـــزة 
فيصـــل العالميـــة 
الدراســـات  فـــرع 
اإلســـالمية لعـــام 
قـــد  وكان  2016م. 
فاز قبلها مباشـــرة بجائـــزة دولة الكويت 
التميز  التقديرية لعـــام 2015م، وجائـــزة 
الخليج  لـــدول  التعاون  لمجلـــس  األولى 

لعـــام 2015م.

في عددها 
الثالث والخمسين

رسالة الكويت 
تعلي من شأن 

تكريم المميزين 
من أبناء الوطن 

ومنحهم 
الجوائز التقديرية 

والتشجيعية 
وغيرها

والخمســـين  الثالـــث  العـــدد  تصـــدر 
مـــن مجلـــة رسالــــــة الكــــــويت التـــي 
ــات  ــوث والدراسـ ــز البحـ ــا مركـ يصدرهـ
الكويتيـــة، الصــــــادر فـــي شـــهر ربيـــع 
ــة  ــة كلمـ ــي االفتتاحيـ ــي، فـ األول الماضـ
لمعالـــي الدكتـــور عبـــداهلل بـــن يوســـف 
ـــى  ـــا إل ـــار فيه ـــز، أش ـــس المرك ـــم رئي الغني
ـــة  ـــجيعية المحلي ـــة والتش ـــز التقديري الجوائ
ـــن  ـــا م ـــز وغيره ـــز التمّي ـــة وجوائ والخليجي
الجوائـــز التـــي طالـــت نخبـــة مـــن أبنـــاء 
الكويـــت والخليـــج العربـــي، وبّيـــن أن 
ـــجيع  ـــث وتش ـــه ح ـــديد، في ـــه س ـــا توّج منحه
ــاء  ــة العطـ ــى مضاعفـ ــن علـ ــاء الوطـ ألبنـ
ــي كل  ــداع فـ ــرة واإلبـ ــة المثابـ ومواصلـ
مجـــاالت العمـــل الوطنـــي، ولفـــت انتبـــاه 
الشـــباب إلـــى مـــا نســـميه )المواطـــن 
ــروح  ــزز الـ ــذي يعـ ــر الـ ــدوة(، األمـ القـ
ـــي  ـــث العلم ـــة والبح ـــو المعرف ـــة نح اإليجابي

ــالد. ــة للبـ ــة العامـ والخدمـ
ـــع  ـــي أن تتس ـــه ف ـــن أمل ـــب ع ـــر الكات ويعب
ـــك  ـــل تل ـــح مث ـــي تمن ـــات الت ـــتقباًل الفئ مس
الجوائـــز لتشـــمل كل مـــا مـــن شـــأنه أن 
يحّســـن مخرجـــات التعليـــم فـــي وطننـــا 
العربـــي وأن يصـــل بـــه إلـــى أرقـــى 

ــة. ــتويات العالميـ المسـ
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دارة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية

  كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
دورتها  في  للكتاب  العزيز  عبد  الملك  بجائزة  الفائزين  اهلل-  -حفظه 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  ومنحة  وبجائزة  الثانية، 
عبدالعزيز آل سعود لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها 

السادسة لعامي 1436 / 1437هـ، المقدمتين من دارة الملك عبد العزيز.
 جاء ذلك خالل استقبال خادم الحرمين الشريفين -رعاه اهلل- في مكتبه 

الملكي  الديوان  في  المستشار  اليمامة  بقصر 
األمين العام لدارة الملك عبد العزيز المكلف 
الدكتور فهد بن عبد اهلل السماري، والفائزين 
بالجائزتين في دورتيهما الحاليتين. وقد هنأ 
خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالجائزتين، 
مشيدًا بجهودهم العلمية لخدمة تاريخ المملكة 

والجزيرة العربية.
  وأكد -حفظه اهلل- أهمية العناية واالهتمام 
اآلباء  ماضي  على  األجيال  واطالع  بالتاريخ 
واألجداد والتاريخ الحافل باإلنجازات، ودورهم 
القائمة  البالد  لهذه  المتينة  األسس  وضع  في 

على كتاب اهلل وسنة نبيه.
  من جانبه ألقى الدكتور فهد السماري كلمة رفع فيها الشكر لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اهتمامه 
ودعمه -أيده اهلل- غير المحدود لدارة الملك عبد العزيز حتى أصبحت 

منارة ومرجعًا لتاريخ المملكة والجزيرة العربية.
  وبين ما شهدته الجائزتان من حراك علمي وتنافس شريف ودورهما 

  كرم الفائزين والفائزات بجائزة ومنحة الملك سلمان بن عبدالعزيز
لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية يف دورتها السادسة

خادم الحرمين الشريفين يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها الثانية  

المملكة  تاريخ  في  والدراسة  بالبحث  والباحثين  المؤرخين  تحفيز  في 
أرجاء  من  والمهتمين  الوطن  ألبناء  وإبرازه  وتوثيقه  العربية  والجزيرة 

المعمورة.
  بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود -رعاه اهلل- بتسليم الفائزين شهاداتهم، حيث فاز بجائزة الملك 
العبودي،  ناصر  بن  محمد  الشيخ  معالي  من:  كل  للكتاب  عبدالعزيز 
المزيني،  سليمان  بن  عبدالرحمن  والدكتور 
وعوض  القحطاني،  سعد  بن  راشد  والدكتور 
إبراهيم  والدكتور  الزهراني،  السبالي  علي 
الجدعاني،  مده  بن  وصالح  الدغيري،  علي  بن 

ومشاعة بنت جهيم بن مقبول العتيبي.
الحرمين  خادم  ومنحة  بجائزة  فاز  كما   
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
الجزيرة  وتاريخ  وبحوث  لدراسات  سعود 
إسماعيل  الدكتور  معالي  من:  كل  العربية، 
بن  سليمان  والدكتور  البشري،  محمد  بن 
عبدالرحمن الذييب، والدكتور خالد بن حمود 
السعدون، والدكتور عبدالعزيز بن راشد السنيدي، والدكتورة الجوهرة 
البصيري،  عبدالعزيز  بنت  بدرية  والدكتورة  السعدون،  عبدالعزيز  بنت 

وريما بنت صالح القرناس، ورشا بنت إبراهيم الفواز.
  ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. حضر االستقبال وتكريم 
الفائزين، وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير 

الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

والباحثين  للمؤرخين  تحفيز  الجائزة 
المملكة  تاريخ  في  والدراسة  بالبحث 
العربية  والجزيرة  السعودية  العربية 
وتوثيقه وإبرازه ألبناء الوطن والمهتمين 

من أرجاء المعمورة

دارة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تعاون علمي مع المديرية العامة لمحفوظات الجمهورية البرتغالية

وقعـت دارة الملـك عبدالعزيـز بالمملكـة العربية 
السعـودية والمـديــريـة العــامـة لمحـفــوظـات 
الجمهـــورية البرتغاليـة صبـــاح يـوم الخميـس 
14 رجـب 1437هــ الموافـق 21 إبريـل 2016م فـي 
تعـاون  مذكـرة  لشـبونة  البرتغاليـة  العاصمـة 
العلميـة  العالقـات  بتنميـة  تتعلـق  بينهمـا  علمـي 
ذات االهتمـام المشـترك وتعزيزهـا لخدمـة أهداف 
عبدالعزيـز  الملـك  دارة  عـن  ووقـع  الطرفيـن، 
معالـي الدكتـور فهد بن عبـداهلل السـماري األمين 
العـام المكلـف وعـن المديريـة العامـة لمحفوظات 
الجمهوريـة البرتغاليـة الدكتـور سيلفسـتري دي 

ألميـدا السـيردا.
 وتختـص المذكرة بتشـجيع الدراسـات والبحوث، 
وإتاحة الفـرص للباحثين مـن الطرفين لتزويدهم 
بالمعلومـات التاريخيـة وتصويـر المـواد العلميـة 
والتاريخيـة ، وتبادل النشـرات العلمية واإلصدارات 
الصيانـة والترميـم والتقنيـة وتدريـب  وخبـرات 
العامليـن، وتبـادل الزيـارات العلميـة والفنيـة بين 

الجهازين،وإقامـة نـدوات ومعارض مشـتركة.
الـدارة  سـعي  إطـار  فـي  التعـاون  هـذا  ويأتـي   
للوصـول إلـى المصـادر التاريخيـة المتعـددة عـن 

. الباحثيـن  لخدمـة  المنطقـة 
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مركز الدراسات والوثائق برأس الخيمة    
اإلمارات العربية المتحدة

قسم الوثائق واألبحاث بالديوان 
األميري - قطر

المركز يشارك بفعاليات معرض رأس الخيمة للكتاب

تحت شعار )عام 2016م .. عام القراءة (

 المركز يتيح فرصة قراءة مجموعة من كتب مكتبة 
المركز لجميع الفئات العمرية 

بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية يف الدولة

نشر المعرفة والثقافة العامة وحفظ التراث الوطني

في إطار سعي إدارة المركز لتشجيع القراءة تماشيًا مع مبادرة  ) عام 
2016م ... عام القراءة ( التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة - حفظه اهلل -  مطلع العام 
الجاري، قامت إدارة المركز بالتعاون مع قسم العالقات العامة في دائرة 

بتنظيم  والمتاحف  ــار  اآلث
المتنقلة(   )المكتبة  مبادرة 
الخيمة  رأس  متحف  في 
بين:  ما  المدة  في  الوطني  
 ،) 2016م  مارس    15  -  6  (
من  مجموعة  عرضت  حيث 
كتب مكتبة المركز؛ إلتاحة 
فرصة القراءة لجميع الزوار 

من جميع الفئات العمرية.

واألبحاث  الوثائق  قسم  يتابع 
قطر  بدولة  األميري  بالديوان 
الوثائق  تصنيف  فــي  أعماله 
على  والعمل  لديه  المحفوظة 
للترجمة  وإعــدادهــا  فهرستها 
وثائق  وهي  التاريخي،  والبحث 
تتعلق بتاريخ قطر والخليج العربي 
مع  وأجنبية  قطرية  مصادر  من 
خزائن  تنمية  على  القسم  حرص 

المحفوظات بمصادر جديدة.
الخبرة  بتقديم  القسم  ويهتم 
في  الرسمية  للجهات  العلمية 
ــدراســات  ــداد ال ــإع ــة، وب ــدول ال
ما  في  الرأي  وإبــداء  والتقارير 
يخص تاريخ قطر والمشاركة في 
لنشر  الدولة  تنظمها  التي  الجهود 

وحفظ  العامة  والثقافة  المعرفة 
التراث التاريخي الوطني في قطر، 
القسم  يتعاون  الصدد  هذا  وفي 
في  المعنية  الرسمية  الجهات  مع 
الحياة  من  جوانب  لتوثيق  الدولة 

االجتماعية والثقافية.
وأسهم القسم في العمل على إعداد 
قطر  دولة  بين  ثنائية  اتفاقيات 
ودول عربية وإسالمية للتعاون في 
مجال األرشيف لإلسهام في تنمية 
الخليج  تاريخ بالد  لكتابة  البحوث 
العربي، وشارك القسم في اجتماع 
في  انعقدت  التي  العامة  األمانة 
العربية  اإلمارات  بدولة  الشارقة 

المتحدة في 2015م.

في إطار خطة المركز لطباعة البحوث الجديدة، يجري العمل حاليًا 
على إصدار كتاب جديد بعنوان : )جوازات رأس الخيمة القديمة ... 
حياة في التاريخ وحديثًا في الذاكرة( لألستاذ الدكتور حمد محمد 
بن صراي . وهو دراسة بحثية تتناول تاريخ استخدام جوازات السفر 
إلمارة رأس الخيمة في حقبة ما قبل االتحاد بوصفها وثائق رسمية .

إدارة  شــــــاركت 
الدراســـات  مركز 
بدائرة  والوثائـــق 
والمتاحف  اآلثـــار 
في رأس الخيــمــة 
بفــــعاليات معرض 
الخيمـــــــة  رأس 
المدة  فـــي  للكتاب 
ما بيـــن :)31 يناير 
- 11 فبراير 2016 م( 

حياة يف التاريخ وحديثاً يف الذاكرة

دورة تدريبية

من أرشيف الصور التاريخية

 قطر الماضي

ـــة  قـــام مركـــز الدراســـات والوثائـــق بالمشـــاركة بالـــدورة التدريبي
)كشـــف التزويــــر في 
ـــة(  ـــق التاريخي الوثائـ
التـــي نظمتهـــا دارة 
ـــز  ـــد العزي ـــك عب المل
ــي  ــاض فـ ــي الريـ فـ
ـــن ) 18  ـــا بي ـــدة م الم
- 19 ينايـــر 2016م(.

شارع سوق واقف كما بدا عام 1958 م

قلعة الوجبة وقد ُشيدت في أواخر القرن 
التاسع عشر الميالدي
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مشاركة مركز الوثائق التاريخية يف معرض الكتاب 
الدويل السنوي السابع عشر 2016م

مركز عيسى الثقايف ينظم محاضرة 
احتفال مركز الوثائق التاريخية بيوم المخطوط العربياألرشيف الوطني ذاكرة الوطن 

ــيخ  ــمو الش ــة س برعاي
عبــــداهلل بــن خــالـــد 
آل خليفـــــة رئيــس 
ــاء مركــز  ــس أمن مجل
الثقــــــافي،  عيســى 
نظــــم مركـــــــز 
الثقافـــي  عيســـى 
 5 الثــالثــــاء  يــوم 
مايــو2016م محاضــرة 
»األرشــيف الوطنــي.. 
ذاكـــرة الوطـــــن« 
لمديــر عــام األرشــيف الوطنــي بــوزارة شــؤون 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة بدول الرئاس
د.عبــداهلل الريــس، حيــث اســتعرضت المحاضــرة 
والمــوروث  التاريــخ  الحفــاظ علــى  ســبل 
الثقافــي والحضــاري للمجتمعــات، موجهيــن 
والمهتميــن  والمثقفيــن  للطلبــة  الدعــوة 
ــتفادة  ــفة لالس ــخ واألرش ــن بالتاري والمختصي
منهــا. وتضمنــت المحاضــرة عرضــًا حــول 
أهميــة األرشــيف الوطنــي فــي المجتمعــات 
المعاصــرة، وذلــك مــن خــالل اســتعراض 
ــي  ــا ف ــة ومهامه ــيفات العالمي ــف األرش مختل
ــى  ــعوب، إل ــم والش ــخ األم ــى تاري ــاظ عل الحف
ــاده  ــي وأبع ــي اإلمارات ــيف الوطن ــب األرش جان
التأسيســية واإلســتراتيجية فــي كافــة األبعــاد 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، باإلضافــة 
إلــى عــرٍض تاريخــي للعالقــات األخويــة التــي 
تربــط دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة 

ومملكــة البحريــن. 

ــات  ــد المخطوط ــة معه ــذًا لتوصي تنفي
مراكــز  بإحيــاء  القاضيــة  العربيــة 
ــوم  ــة لي ــات العربي ــق والمخطوط الوثائ
ــع  ــوم الراب ــي الي ــي ف المخطــوط العرب
مــن إبريــل ســنويا، نظــم مركــز 
الوثائــق التاريخيــة معرضــًا للمقتنيــات 
ــور  ــق والص ــات والوثائ ــن المخطوط م
ســمو  رعايــة  تحــت  الفوتوغرافيــة 
ــة  ــد آل خليف ــن خال ــد اهلل ب ــيخ عب الش
ــى  ــز عيس ــاء مرك ــس أمن ــس مجل رئي
ــن 4  ــرة م ــال الفت ــك خ ــي، وذل الثقاف
إلــى 6 إبريــل 2016م. هــذا وقــد تفضــل 
ســعادة الدكتــور الشــيخ خالــد بــن 
خليفــة آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلــس 
ــز  ــذي لمرك ــر التنفي ــاء والمدي األمن

المعــرض  بافتتــاح  الثقافــي  عيســى 
الصحــف  مــن  الصحفييــن  بحضــور 
المحليــة وبعــض المدعويــن، ونســبة 
ــح  ــداد فت ــرر امت ــن تق ــال الزائري لإلقب
المعــرض ألســبوع ينتهــي فــي 14 إبريــل 

2016م. 

في  الفاعلة  المســـاهمة  إطـــار  في 
الفعاليـــات الثقافيـــة القائمـــة في 
مركز  شـــارك  البحرين،  مملكـــة 
الوثائـــق التاريخيـــة فـــي معرض 
السابع عشر  الســـنوي  الدولي  الكتاب 
الســـمو  صاحب  رعاية  تحت  المنظم 
خليفة  آل  ســـلمان  بن  خليفة  الشيخ 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الموقر 
حفظـــه اهلل، خـــالل المـــدة من 24 
مباني  إبريـــل2016م في   3 إلى  مارس 
المتحـــف الوطني مملكـــة البحرين. 
بعرض  المركز  مشـــاركة  وكانت 
مجموعات كاملـــة من كل إصدارات 
مجلـــة الوثيقة ومجموعـــة مختارة 
مـــن المطبوعات والكتـــب التاريخية 

الزائرون على شـــرائها  التي أقبـــل 
المعـــرض. كما  عرضت  أيام  طوال 
الفوتوغراقية  الصـــور  من  مجموعة 
مراحل  مـــع  المتوافقة  التاريخيـــة 
والمعاصر.  القديـــم  البحرين  تاريخ 
هذا ومن الجديـــر بالذكر أن وزارة 
الثقافـــة البحرينية قـــد درجت على 
تنظيـــم هذا المعرض ســـنويًا بدعوة 
والتوزيع  النشـــر  دور  ومشـــاركة 
والفنون  الثقافـــة  خدمـــات  ومنافذ 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، 
كمـــا تنظم إبان المعـــرض فعاليات 
تدشـــين مؤلفات الكتـــب والروايات 

. يثة لحد ا

مركز عيسى الثقايف - مملكة البحرين

مركز عيسى الثقايف يصدر البيبلوغرافيا 
الوطنية لمملكة البحرين 2010- 2014م

دارة  شــــــــاركت 
الدكتـــور سلطـــان 
ـــات  ـــمي للدراس القاسـ
الخليجيــــــة فـــي 
ــة  ــاع األمانـ اجتمــــ
ــز  ــة لمراكـ العامـــ
الوثائـــق والدراســـات 
لـــدول مجلــــــس 
لـــدول  التعـــــاون 
الخليــــج العربيـــة 
خـــــــالل دورتـــه 
ــرين  ــة والعشـ الثامنـ

ــي   ــى الثقافـ ــز عيسـ ــي مركـ ــد فـ ــذي عقـ الـ
بمملكـــة البحريـــن – المنامـــة يـــوم األحـــد 
الموافـــق 11 مايـــو 2014م والـــذي صاحبـــه نـــدوة 
علميـــة بعنـــوان » تاريـــخ الشـــيخ عيســـى بـــن 

علـــي آل خليفـــة«. 
كمـــا أقامـــت دارة الدكتـــور ســـلطان القاســـمي 
ـــن  ـــًا تضم ـــًا مصاحب ـــاع معرض ـــش االجتم ـــى هام عل
مؤلفـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان 
بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلـــس األعلـــى 
ـــد  ـــيخ عب ـــح الش ـــارقة، وافتت ـــم الش ـــاد، حاك لالتح
ــس  ــس  مجلـ ــة – رئيـ ــد آل خليفـ ــن خالـ اهلل بـ
أمنـــاء مركـــز عيســـى الثقافـــي و الرئيـــس 
ــق  ــز الوثائـ ــة لمراكـ ــة العامـ ــري لألمانـ الفخـ
ــب و  ــرض المصاحـ ــدوة و المعـ ــات النـ و الدراسـ
ـــمو،  ـــب الس ـــات صاح ـــديد بمؤلف ـــه الش ـــدى إعجاب أب

حاكـــم الشـــارقة.
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دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية -  اإلمارات العربية المتحدة

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن 
سلطان  الدكتور  دارة  في  الشارقة،  حاكم 
القاسمي للدراسات الخليجية برئيس وأعضاء 

الجمعية البلجيكية للدراسات الخليجية .
بالوفد  اللقاء  مستهل  في  سموه  ورحب 
الضيف، متمنيًا لهم طيب اإلقامة في الشارقة 
وتبادل معهم األحاديث عن عدد من القضايا 
بمنطقة  المرتبطة  والثقافية  التاريخية 

الخليج العربي .
في  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  وقدم 
معرض حديثه لمحة تاريخية عن المنطقة، 
لكونها  الجغرافية  أهميتها  إلى  مشيرًا 
مركزًا لربط الشرق بالغرب بحكم الموقع 

الذي تشغله .
وتطرق سموه كذلك للحديث عن مختلف 
األطماع والقوى الغربية التي مرت بالمنطقة 
الشرق األقصى، حيث كانت  عبورًا لمناطق 
أغلب تلك القوى تسلك ما يسمى بطريق 
أهم  بين  ومن  التجارة  لمزاولة  الحرير 
تلك  التي القت رواجًا كبيرًا في  البضائع 

الحقبة »تجارة البهارات« .
وعن الحديث عن تلك القوى الغربية ذكر 
صاحب السمو حاكم الشارقة أن المنطقة قد 
كالهولنديين  القوى  من  عدد  عليها  تعاقب 
والبرتغاليين والفرنسيين والبريطانيين بيد 
أن القوة البريطانية كان لها إدارة الجانب 
السياسي للمنطقة بشكل واضح وذلك يرجع 
للحقبة التي قضوها في المنطقة التي أمتدت 

ألكثر من 150 عامًا .
ومن خالل عرض إحدى الخرائط الجغرافية 
التي  العربي  الخليج  لمنطقة  القديمة 
الجغرافية  المراجع  أهم  من  واحدة  تعد 
السمو  صاحب  مقتنيات  وإحدى  للمنطقة 
القاسمي  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
استعرض سموه مستعينًا بالمعالم واألماكن 

زار مـعـــالي 
محمــد أحمد 
المـــّر رئيس 
ــس  ــل ــج ــم ال
الـــوطـــنـــي 
دارة  االتحادي 
ــور  ــت ــدك ال
ــان  ــلـــطـ سـ
ــي  ــم ــاس ــق ال
ــات  ــدراس ــل ل

المري مدير  استقباله سعادة علي  الخليجية حيث كان في 
عام دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية .

يرافقه  االتحادي  الوطني  المجلس  رئيس  معالي  وتجول 
الخليج وقسم  لمنطقة  التاريخية  الخرائط  المري في قسم 
الحياة في الخليج واطلع على المجموعة الشخصية و قاعة 
السمو  لصاحب  الخاصة  الصور  قسم  و  التاريخية  األفالم 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى حاكم الشارقة مبديًا إعجابه بمحتويات الدارة القيمة 

النادرة.

بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
الشارقة مرسومًا أميريًا رقم )65( لسنة 2015م بشأن 
للدراسات  القاسمي  سلطان  دارة  عام  مدير  ترقية 

الخليجية لدرجة رئيس دائرة.
ونص المرسوم في مادته األولى أن يرقى السيد علي 
إبراهيم سالم المري مدير عام دارة سلطان القاسمي 

للدراسات الخليجية إلى درجة رئيس دائرة. 

»القواسم  كتابه  محتوى  الخريطة  على 
أسطورة  يفند  الذي  البريطاني«  والعدوان 
روجت  التي  الخليج  في  العربية  القرصنة 
تجارية  ألسباب  الشرقية  الهند  شركة  لها 
محضة إال أن حقيقة األمر تكمن في مساعي 
ومخططات الكابتن »جون مالكولم« إلقامة 
قاعدة بريطانية تجارية في الخليج وكانت 
منذ  تنفيذها  على  عمل  التي  خطته  تلك 
الهند  باشرت شركة  1800م وبموجبها  سنة 
واتهام  لوصم  افتراءاتها  حملة  الشرقية 
تهديد كل  بالقرصنة وأنهم خلف  القواسم 
النشاط البحري في المحيط الهندي بل ذهبوا 
إلى أبعد من ذلك، حيث ألصقوا كل حظ 
عاثر وسوء طالع يحيق بأي سفينة بالقواسم 
الشرسة  الحملة  تلك  قادت  ما  وسرعان 
وتدميرها  الخيمة  رأس  على  الهجوم  إلى 
بدافع  البحرية  القواسم  قوة  على  والقضاء 
أطماعهم التجارية وليس بدافع رد أي نوع 

من القرصنة أوانفالت أمني .
كريستيان  البروفيسور  عبر  جانبه  من 
كنووير األستاذ بجامعة ليل بفرنسا رئيس 
عن  الشرقية  للدراسات  البلجيكية  الجمعية 
الشيخ  السمو  صاحب  بلقاء  سعادته  بالغ 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

واإلصغاء  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس 
الخليج  في  القرصنة  حول  حديثه  إلى 
ودراساته المتعمقة في التاريخ حول دحض 
الباطلة  واالتهامات  الخاطئة  الفكرة  تلك 

التي اتهم بها القواسم .
وأوضح بأن ما قام سموه بتقديمه من خالل 
لإلنسانية  منفعة  يعد  التاريخية  مؤلفاته 
خاليًا  واضحًا  تاريخًا  تقدم  كونها  كلها 
التواصل  من أي شوائب وتشكل جسورًا من 

والتعاون بين الشرق والغرب .
للدراسات  البلجيكية  الجمعية  رئيس  وأشاد 
حاكم  السمو  صاحب  بحديث  الشرقية 
الشارقة حين قال: »إن أفضل مايقدم لهذه 
أكثر  مستقبل  بناء  أجل  من  العلم  األمة 
ازدهارًا ونهوضًا ونموًا في كافة المجاالت«، 
لكونه  ومفخرة  شرفًا  بسموه  اللقاء  معتبرًا 
حاكمًا سياسيًا ومؤرخًا وأديبًا مثقفًا يحترم 
ويقدر ويجل المؤرخين واألدباء والمثقفين 
إليمانه منقطع النظير في أنهم الجسر الذي 

يربط بين مختلف الشعوب .
البروفيسور  قال  للشارقة  زيارتهم  وعن 
الجمعية  تعمل  كنووير  كريستيان 
البلجيكية للدراسات الشرقية على دعم فكرة 
»عالم أفضل ثقافيًا واقتصاديًا وعلميًا« من 
خالل زياراتها السنوية لمختلف مدن وبلدان 
العالم وفي زيارتنا مؤخرًا ألرمينيا واطالعنا 
الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  جهود  على 
هناك والمتمثلة في الحفاظ على الموروث 
دفعنا  ألرمينيا  التاريخي  العمراني  الديني 
الشارقة  إمارة  بزيارة  جديًا  للتفكير  ذلك 
ولقاء حاكمها، وهذا ما تحقق لنا اليوم« .

المري  إبراهيم  علي  من  كل  اللقاء  حضر 
القاسمي  سلطان  الدكتور  دارة  عام  مدير 
عمرو  والدكتور  الخليجية  للدراسات 
حاكم  السمو  صاحب  مستشار  عبدالحميد 

الشارقة لشؤون التعليم العالي .

الشيخ الدكتور سلطان القاسمي يلتقي وفدًا بلجيكيًا

رئيس المجلس الوطني االتحادي يزور دارة الدكتور 
سلطان القاسمي للدراسات الخليجية 

ترقية مدير عام دارة سلطان القاسمي للدراسات الخليجية لدرجة رئيس دائرة 

زيارة أحمد أبو الغيط - وزير خارجية مصر األسبق للدارة 

قام سعادة أحمد أبو الغيط – وزير خارجية مصر األسبق 
للدراسات  القاسمي  سلطان  الدكتور  دارة  إلى  بزيارة 
الخليجية يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2014م يرافقه 

سعادة عبد اهلل العويس رئيس دائرة الثقافة و االعالم.
حيث كان في استقبالهم سعادة علي المري / مدير عام 
الخليجية،  للدراسات  القاسمي  سلطان  الدكتور  دارة 
وجرى اطالعهم على ما تحويه الدارة، حيث أبدى سعادته 
رائعة من  بأنها قطعة  بالدارة ووصفها  الشديد  إعجابه 
الحضارة الخليجية و اإلسالمية تحافظ على كل تراث 
عظيم لبشر وأهل الخليج ... له كل الشكر على حفاظه 
على هذه الصورة التاريخية التي ستتعلم منها األجيال 

القادمة من أبناء الشـــارقة و اإلمارات.
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مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث - اإلمارات العربية المتحدة

انعقاد ورشة العمل المشتركة الثانية بين مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث واليونسكو

المشتركة  الثانية  العمل  ورشة  عقدت 
بن  حمدان  مركز  من  التدريب  فرق  بين 
منظمة  من  ووفد  التراث  إلحياء  محمد 
والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم 
»اليونسكو«، وذلك من أجل تنفيذ وتطبيق 
المادي  غير  الثقافي  التراث  »صون  اتفاقية 

2003م«. 

وركزت الورشة التي أقيمت خالل المدة من 
التراث  في حصر  الجاري،  يناير   31 إلى   24
المجتمع  على  القائم  المادي  غير  الثقافي 
وبعد  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في 
الجلسة االفتتاحية التي ضمت فرق التدريب 
في المركز والمدربين من منظمة اليونسكو، 
وشرح  الورشة،  من  العام  الهدف  تحديد  تم 
الطرق  خصوصًا  تنفيذها،  وطرق  أبعادها 
المتبعة لحصر التراث غير المادي الموجود 

فعلًيا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
دلموك،  بن  حمدان  عبداهلل  سعادة  وقال 
الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد 
يمثل  دولة  أي  في  »التراث  التراث:  إلحياء 
أن  وبما  الوطنية،  الهوية  عناصر  أهم  أحد 
رؤية وإستراتيجية مركز حمدان بن محمد 

العناصر واألدوات  التراث تستخدم كل  إلحياء 
الالمادي، كان ال  الثقافي  الدولة  تراث  لصون 
التابعين  الخبراء  من  بنخبة  االستعانة  من  بد 
السبل  أفضل  إلى  للتعرف  اليونسكو  لمنظمة 
ذلك  لتعريف  المستخدمة  العالمية  والمعايير 
وعملية  آلية  وجه  أكمل  على  تنفيذ  وبذلك 
لصون  األممية  االتفاقية  أن  ونعتقد  صونه. 
المناسبة  األدوات  لنا  توفر  الثقافي  التراث 
لتحقيق هذا الغرض والتي سنحصل على أكبر 

قسط منها مع نخبة األساتذة في المجال«.
من  المدربون  شرح  ذاتها،  الجلسة  وخالل 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
وأهدافها  االتفاقية  حول  مقدمة  »اليونسكو« 
النظري في األيام  العامة، وذلك ضمن جانبها 
مناطق  في  فرق  بمشاركة  األولى  األربعة 
التدريب خاللها  الدولة، وسيتولى  مختلفة من 
األستاذة الدكتورة آني تابت، واألستاذ الدكتور 
الميداني فاستمر على  أما شقها  هاني هياجنة. 
مدى ثالثة أيام من 28 إلى 30 يناير، في حين 
الجتماع  يناير،   31 في  األخير  اليوم  خصص 
الفرق مع المدربين لتقييم العمل العملي الذي 

قامت به الفرق.

وتطرق الخبراء في جلسة اليوم األول بالشرح 
الموسع للكلمات المفتاحية والمفاهيم األساسية 
الميدان  في  العاملة  الفرق  على  يسهل  بما 
التعامل معها، والتغلب على أي مصاعب متوقعة 
النتائج  وصياغة  التقارير  وضع  محاولة  عند 

المتوخاة.

إدارة  مدير  الظاهري،  أمينة  الدكتورة  وقالت 
بن  حمدان  مركز  في  والدراسات  البحوث 
محمد إلحياء التراث: »يسعدنا استقبال خبراء 
معهم  للتعاون  اإلمارات  في  اليونسكو  منظمة 
الوطني  المادي  غير  التراث  صون  مجال  في 
التي  الورشة  هذه  أن  المؤكد  ومن  وحمايته. 

ننظمها للمرة الثانية ستعمل على تأهيل الفرق 
منهم.  بما هو مطلوب  للقيام  العاملة  الوطنية 
التي  النتائج  ستعرض  األخير،  اليوم  وفي 
االستعداد  أجل  من  لتقييمها  إليها  توصلنا 
للمراحل الالحقة التي تنص عليها االتفاقية«.

طرح  للجلسة  المخصص  اليوم  نهاية  وقبل 
المادي،  غير  الثقافي  التراث  عناصر  الخبراء 
لها، حتى  تعاريف موسعة وواضحة  تقديم  مع 

تتمكن الفرق من حصرها على أرض الواقع.

كل  توفر  التراث  صون  اتفاقية  أن  إلى  يشار 
سبل الدعم للقائمين على هذا الشأن حول العالم، 
الوطني  االنتماء  تعزيز  في  أهدافها  وتتمحور 
بتأثيراته  اعتراًفا  التراث،  حماية  خالل  من 
المادية.  غير  المستدامة  التنمية  في  اإليجابية 
وتشارك في الورشة خمسة فرق سيتوزعون في 
مناطق مختلفة في الدولة خالل تطبيق الجزء 
حتا،  منطقة  دبي،  مدينة  وهي:  منها،  العملي 
منطقة الذيد، مدينة الفجيرة، المنطقة الشرقية 
 25 المشاركين  عدد  ويبلغ  الشارقة.  إلمارة 
لمركز  التنفيذي  الرئيس  يترأسهم  شخصًا 

حمدان بن محمد إلحياء التراث.



سريعين  وتقدم  تطور  من  العالم  به  يمر  ما  جميعًا  علينا  يخفى  ال 
هذا  ارتباط  هو  هذا  واألهم من  ويكل،  متابعتهما  في  اإلنسان  يحتار 
الناس.   بين  وحراكها  وتداولها  بالمعلومات  المتقدم  السريع  العالم 
اليوم أصبحت المعلومة الرقمية هي السائدة في تداوالت المجتمعات 
وتفاعالتها، وسيأتي اليوم الذي تنتهي فيه التعامالت الورقية المكتوبة 

وتسود فيه المعلومات الرقمية في تعامالت الحكومات الرسمية.  
من هنا سيكون األرشيف في وضع مختلف عن وضعه التقليدي السابق 
والتفاعل  للتواصل  التقنية  استخدام  في  الكبير  التحول  هذا  بسبب 
اإلداري.  لذا نجد أن هناك تطورًا سريعًا في عالم األرشيف لمن يدرك 
هذا التحول، في حين نشاهد على الجانب اآلخر أن بعض األرشيفات ال 
تتفاعل مع هذا التغير. وهذا سيؤدي بال شك إلى تأخر هذه األرشيفات 

لعدم مواكبتها التطور.
أن  العربية، وعليها  األرشيفات  أفضل وضعًا من  الخليجية  أرشيفاتنا 
العربية  األرشيفات  وتساعد  الريادة  في  لتكون  أكثر  تفاعاًل  تتفاعل 
التي تحتاج إلى الدخول في هذا التحول حتى تكون مهيأة للمستقبل.  
دور  وتقوية  جهودها  بتوحيد  مطالبة  الخليجية  أرشيفاتنا  أن  كما 
التعاون  مجلس  بدول  والدراسات  الوثائق  لمراكز  العامة  األمانة 
المجلس  بالشراكة مع  المستقبل  الحراك نحو  لتقود هذا  الخليجي 

الدولي لألرشيف وبعض األرشيفات المتقدمة في العالم.
إن تسارع التقدم في التقنية وتحول نوعية أوعية المعلومات يفرض 
يواكبه  بما  أرشيفاتنا  لتطوير  والعمل  التحول  بهذا  االهتمام  علينا 
إّن  وإذ  المتقدمة.   المراكز  في مصاف  الوثائقية  مراكزنا  ويضع 
لدينا إطارًا تنظيميًا له جذور ممتدة في عقود زمنية حافلة بالتعاون 
الوقت  الرضا والطموح - فإن  والتنسيق - وإن لم يصل إلى درجات 
جادًا  الحديثة  التطورات  هذه  مع  تفاعلنا  يكون  ألن  رأيي  في  حان  
في األرشفة وعلومها وأساليبها بشكل تكاملي وتعاون مشترك لنحقق 

أعلى درجات اإلنجاز ويفيد بعضنا من تجارب بعض.
وفق اهلل الجميع وسدد الُخطا.

أرشيفاتنا والمستقبل


