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دشن املرحلة األولى لـ »الفهرس اإللكتروني« على نظام »سيمفوني«

اجلبري: املكتبات العامة مالذ للباحثني والدارسني

الوزير محمد اجلبري أثناء افتتاح مكتبة خيطان العامة

خالل افتتاح مؤمتر اإلعالم العربي البيئي األول

طالل الصباح: »النفط« حريصة على نشر الثقافة البترولية

أك��د وكيل وزارة النفط الكويتية 
الشيخ ط��الل الصباح أم��س الثالثاء 
ح��رص ال����وزارة على نشر الثقافة 
البترولية عبر التعاون مع كافة وسائل 
اإلع��الم احمللية واجل��ه��ات احلكومية 
ومنظمات املجتمع املدني الكويتية في 

البالد. 
 ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ألقاها الشيخ 
ط��الل نيابة ع��ن وزي���ر النفط وزي��ر 
الكهرباء واملاء الكويتي الدكتور خالد 
ال��ف��اض��ل ف��ي اف��ت��ت��اح م��ؤمت��ر اإلع��الم 
العربي البيئي األول ال���ذي تنظمه 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
بالتعاون مع األمانة العامة للبيئة 
والتنمية املستدامة ب��االحت��اد العام 

للمنتجني العرب.  
وق���ال الشيخ ط��الل ال��ص��ب��اح: إن 
الكويت منذ انطالق مسيرة نهضتها 
احلديثة أطلقت العنان ألذرع إعالمية 
رصينة دأب���ت على إدم���اج امل��واط��ن 
الكويتي في تدفقات توعوية وتثقيفية 
من منظور شمولية اإلع��داد والتأهيل 
ملتطلبات ال��ع��ص��ر وم���ا ي��واك��ب��ه من 

تغيرات على كافة األصعدة.
وأعرب عن شكره وتقديره للقائمني 
على املؤمتر الذي يدفع باجتاه صحوة 
إعالمية بيئية عربية مشيدا بجهود 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
واألم��ان��ة ال��ع��ام��ة للبيئة والتنمية 
املستدامة ب��اإلحت��اد العام للمنتجني 

العرب.
وأك��د أهمية احلاجة امللحة لنشر 

ثقافة إعالمية بيئية متزنة تأسيسا 
على مكانة البيئة في مسيرة التنمية 
املستدامة العاملية والتي تتسق معها 
اجلهود الكويتية وفقا لرؤية صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد  

)كويت 2035(.  
من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة 

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة أمني 
ع��ام األمانة العامة للبيئة والتنمية 
املستدامة ب��اإلحت��اد العام للمنتجني 
العرب وجدان العقاب في كلمة مماثلة 
إن اإلع��الم البيئي يظهر على الساحة 
العربية مدفوعا بأهمية كبيرة اكتسبها 
م��ن االه��ت��م��ام��ات ال��دول��ي��ة املتنامية 

بالبيئة وفروعها حتى باتت مقرونة 
ومتداخلة مع خطط التنمية املستدامة.  
وأضافت العقاب أن اإلع��الم العربي 
البيئي بحاجة للتمازج معا في كيان 
واحد وجسد واحد لضخ دماء جديدة 
تتفق مع التوجهات العربية والعاملية 

ألهداف التنمية املستدامة.

من جهته أكد رئيس االحت��اد العام 
للمنتجني ال��ع��رب ال��دك��ت��ور إبراهيم 
أب��و ذك��ري في كلمة له أهمية تكوين 
التنظيمات ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي تتولى 

معاجلة قضايا البيئة مبهنية.
ولفت إل��ى أن دور األم��ان��ة العامة 
للبيئة والتنمية املستدامة هو توفير 
امل���واد وامل��ع��ل��وم��ات وحتفيز اإلع��الم 
الرسمي واخلاص الذي عليه أن يقوم 
ب��دوره األهم في رفع ال��روح املعنوية 
وشحذ همم املواطن العربي وتقدمي 
الصورة احلقيقية عن العالم العربي 
واهمية احلفاظ على البيئة وآليات 
التنمية املستدامة واملشاريع املرافقة 

لها.
وقال أبو ذكري إن املؤمتر سيثبت 
على خريطة العمل العربي املشترك 
ليقام سنويا اذ نستعرض فيه ما 
حققته األمانة العامة للبيئة والتنمية 
املستدامة على أرض الواقع كل عام 
عبر مشروعات قومية كبرى تستهدف 

حتقيق الرخاء لألجيال القادمة. 
 وش��ه��دت فعاليات امل��ؤمت��ر جولة 
في معرض الشيخ أحمد اجلابر للنفط 
والغاز وعرض فيلم )امللحمة البيئية( 
من انتاج اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة وفيلم )قصص لم ترو من قبل( 
من إنتاج شركة نفط الكويت.وقدمت 
وج��دان العقاب محاضرة تخصصية 
عن األم��ان��ة العامة للبيئة والتنمية 
املستدامة كما مت تنظيم محاضرة عن 

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة.

قطاع األخبار أعد خطة برامجية خاصة

بن ناجي: اتفاقية احلماية أسست 
لعالقات كويتية بريطانية 

ق��ال وكيل وزارة اإلع���الم املساعد 
لقطاع األخ��ب��ار والبرامج السياسية 
محمد بن ناجي إن العالقات الكويتية 
البريطانية راس��خ��ة ومتميزة عبر 
ت��اري��خ البلدين ، منذ توقيع الشيخ 
مبارك الصباح طيب الله ثراه، اتفاقية 
احلماية م��ع بريطانيا ف��ي 23 يناير 
1899، والتي متثل منوذجاً للعالقات 
الثنائية ب��ني ال���دول، مشيراً ف��ي ذات 
الوقت إلى أن وجهات نظر دولة الكويت 
واململكة املتحدة متطابقة جتاه مختلف 
القضايا وامللفات الدولية واإلقليمية، 
خاصة ما يتعلق منها بقضايا العنف 
واإلره����اب، وترسيخ م��ب��ادئ العدل 

والسالم لكافة الشعوب.
وأض����اف ب��ن ن��اج��ي ف��ي تصريح 
صحفي مبناسبة م���رور 120 عاماً 
ع��ل��ى ت��أس��ي��س ال��ع��الق��ات الكويتية 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ال���ذي ي��ص��ادف ال��ي��وم 
األرب��ع��اء إن ال��ع��الق��ات ب��ني البلدين 
والشعبني الصديقني أتسمت ط��وال 
هذه الفترة الزمنية على ترسيخ مبادئ 
امل��ص��ال��ح امل��ش��ت��رك��ة، وال��ت��ي أكدتها 
األح����داث التاريخية ال��ت��ي تعرضت 
لها الكويت، ب��دءاً من استبعاد إم��ارة 
الكويت م��ن خريطة تقسيم مناطق 
النفوذ البريطاني الفرنسي للمنطقة 
العربية، واملعروفة باتفاقية سايكس 
بيكو، ح��ف��اظ��اً على اس��ت��ق��الل إم��ارة 
الكويت من التبعية ألي نفوذ أجنبي، 
وه��و ما أك��دت عليه اتفاقية احلماية، 
التي منحت حاكم الكويت آنذاك الشيخ 
مبارك الصباح طيب الله ث��راه، كامل 
احلرية والصالحية في إدارة دفة حكم 
اإلمارة دون أي تدخل خارجي، ومروراً 
باملوقف البريطاني املساند لدولة 
الكويت إبان أزمة تهديدات عبدالكرمي 
ق��اس��م، بعد إل��غ��اء اتفاقية احلماية 
وإعالن االستقالل عام 1961، وانتهاء 
بالوقفة الشجاعة للمملكة املتحدة 
ضد جرمية الغزو واالحتالل العراقي 
الغاشم لدولة الكويت 1990 ومشاركة 
اململكة املتحدة في حرب حترير الكويت 

من براثن االحتالل 1991.
وذكر الوكيل بن ناجي أن العالقات 
الكويتية البريطانية ممتدة عبر تاريخ 
البلدين، حتى قبل عام 1899، حيث في 
العام 1775، مت حتويل طريق البريد 
االجنليزي القادم من اخلليج العربي، 
من البصرة والزبير إلى الكويت، وأيضاً 
انضمام دولة الكويت لالتفاقية البحرية 
التي دعت إليها بريطانيا العظمى في 
ابريل 1841 للعمل على إشاعة األمن 

في منطقة اخلليج ومحاربة القرصنة 
البحرية، كما أشار الى أن قيادة البلدين 
الصديقني، ومنذ العام 1899 حرصت 
كل احلرص على تنمية وتطوير مجاالت 
ال��ت��ع��اون الثنائي بينهما، م��ن خالل 
ال��زي��ارات املتبادلة لقيادتي البلدين 
ط��وال العقود املاضية، والتي أكدتها 
زي���ارة ال��دول��ة ال��ت��ي ق��ام بها صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
للمملكة املتحدة عام 2012 ، وما حققته 
من نتائج ترسم طريق تلك العالقات 
النموذجية في األلفية الثالثة مبا يحقق 
تطلعات البلدين والشعبني الصديقني 
وايضاً تشكيل اللجنة املشتركة الكويتية 
البريطانية التي تساهم بشكل مباشر 
في توثيق العالقات بني البلدين في كافة 

املجاالت. 
وأشار بن ناجي إلى أن قطاع األخبار 
والبرامج السياسية أعد خطة برامجية 
خاصة، تواكب االحتفال مب��رور 120 
عاماً على تأسيس العالقات الكويتية 
البريطانية، يأتي في مقدمتها إنتاج 
فيلم وثائقي، يرصد محطات العالقات 
الكويتية البريطانية، منذ عام 1899 
وح��ت��ى اآلن، س��ي��ت��م ع��رض��ه ب��ه��ذه 
املناسبة، إل��ى جانب إنتاج مجموعة 
م��ن ال��ب��رام��ج وال��ت��ق��اري��ر اإلذاع��ي��ة 
والتلفزيونية امل��ص��ورة، باللغتني 
العربية واإلجنليزية، سيتم بثها طوال 

هذا اليوم احتفاء بتلك املناسبة.
وفي ختام تصريح الصحفي تقدم 
وكيل وزارة اإلع���الم لقطاع األخبار 
والبرامج السياسية محمد بن ناجي 
بتقدمي الشكر لكافة العاملني بالقطاع، 
الذين حرصوا على إبراز تلك املناسبة 
بأعمال إعالمية على الوجه األمثل الذي 

يليق بأهميتها في تاريخ دولة الكويت.

محمد بن ناجي

دشن وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
ال��ش��ب��اب رئ��ي��س املجلس ال��وط��ن��ي للثقافة 
والفنون واآلداب محمد اجلبري أمس الثالثاء 
املرحلة األولى للفهرس اإللكتروني على نظام 
)سيمفوني( إلدارة املكتبات في خمس مكتبات 

عامة.
وقال الوزير اجلبري في تصريح صحفي 
عقب افتتاح مكتبة خيطان العامة بحلتها 
اجل��دي��دة وت��ك��رمي فريق الفهرسة وتدشني 
الفهرس اإللكتروني إن املكتبة العامة تعتبر 
مالذا للباحثني والدارسني ومحبي االطالع وال 

ميكن إغفال دورها في تنمية املشهد الثقافي.
وأك��د أن للمكتبات ال��ي��وم دورا أكبر من 
السابق فبسبب تطور وتنوع وسائل نقل 
امل��ع��رف��ة وال��ب��ح��ث عنها ت��ط��ورت ه��ي أيضا 
بشكل كبير وغ��ي��ر مسبوق مشيرا إل��ى أن 
هذا الفهرس يلبي احتياجات رواد املكتبات 
بتيسير العثور على العناوين املطلوبة 
بطريقة سهلة وحديثة. وثمن الوزير اجلبري 
اجلهود املبذولة والعمل املثمر الذي أفضى إلى 
إجناز هذا املشروع املهم مبا يعود بالنفع على 
املستفيدين بالتالي املجتمع واملشهد التعليمي 

والثقافي ككل.
من جانبه قال األمني العام املساعد لقطاع 
الثقافة في املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الدكتور عيسى األنصاري ل� )كونا( 
إن املجلس يعمل على حتويل نحو 48 مكتبة 
عامة إلى نظام الفهرس اإللكتروني ملواكبة 

التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وأوض���ح األن��ص��اري أن اجل��ي��ل الصاعد 
يركز اهتمامه على اللغة الرقمية ول��م يعد 
الكتاب رغ��م جمالياته ورونقه محببا لدى 
األبناء مبينا أن السرعة في عمليات البحث 
عن املعلومات باتت مسيطرة فكان ال بد من 
الولوج الى األرشيف االلكتروني ومواكبة 

التطور.
ولفت إلى أنه مت وضع خطة ملدة عامني يتم 
خاللها حتديث كل املكتبات التقليدية ملواكبة 
النظم احلديثة في نظم املعلومات والفهرسة 
االلكترونية بحيث يتم االنتهاء بالكامل من 

حتديث كل املكتبات وربطها معا.
وأشار إلى أن افتتاح مكتبة خيطان بحلتها 
اجلديدة يأتي مضمن فعاليات مهرجان القرين 
الثقافي الذي يحتفل بربع قرن من الزمان على 

انطالقته وتنوع املكون الثقافي له الفتا الى 
ان قطاع املكتبات العامة من القطاعات املهمة 

للثقافة. 
  ورأى أن املكتبة العامة معني وشعاع فكري 
وحضاري يستفيد منه الباحث واملفكر وكل 
من له اهتمام بالشأن الثقافي مضيفا أن رؤية 
املجلس بعد توجيهات الوزير اجلبري واألمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة أن تتحول هذه 
املكتبات الى األرشيف االلكتروني بعد موجة 

التحديث التي شهدتها نظم املعلومات. 
من ناحيته قال أمني مكتبة خيطان العامة 
مشعل احلبيب ل��� )ك��ون��ا( إن مبنى املكتبة 
أنشئ في الستينيات وك��ان مكونا من دور 
واح��د وفي عام 2014 متت إع��ادة البناء من 
سرداب بأربعة أدوار على مساحة ثالثة آالف 

متر مربع.
وأش��ار احلبيب إلى أن املكتبة تضم قاعة 
ع��رض وق��اع��ات مخصصة لألطفال وأخ��رى 

للكبار وش��اش��ات ع��رض فضال عن أنها من 
أوائ���ل املكتبات ال��ع��ام��ة ال��ت��ي تطبق نظام 
الفهرس االل��ك��ت��رون��ي ل��ع��دد 11 أل��ف كتاب 

اضافة الى كتب األطفال.
وق���ال إن ال����دور األرض����ي ي��ح��ت��وي على 
قاعة للقراءة وأخ��رى للطفل أما ال��دور األول 
فيحتوي على قاعة للمحاضرات والندوات 
وورش العمل وقاعات اخللوة مزودة بأجهزة 
الكمبيوتر والدور الثاني عبارة عن قاعة كبيرة 

تضم الكتب العربية واألجنبية واملراجع.  
 يذكر أن املكتبات التي دخلت الفهرس 
االلكتروني في املرحلة االولى هي )اجلابرية 
وخيطان واليرموك ونصف عيسى العصفور 
وال��ع��ي��ون( بإجمالي 81598 عنوانا فيما 
تنطلق املرحلة الثانية في شهر فبراير املقبل 
في خمس مكتبات أخرى وهي )جابر العلي 
والقرين والعارضية وعبدالعزيز الصرعاوي 

وعبدالله زكريا االنصاري(.

تكرمي الشيخ عبد الله األحمد  لقطة جماعية للمشاركني في املؤمتر مع راعي احلفل
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اجلبري يكرم أحد أعضاء فريق الفهرسة وتدشني الفهرس اإللكترونياجلبري يقوم بجولة في املكتبة

مكتبة خيطان العامةد.عيسى األنصاري

والفنون  للثقافة  الــوطــنــي  املجلس  األنـــصـــاري: 
مكتبة   48 نــحــو  حتـــويـــل  عــلــى  يــعــمــل  واآلداب 
عــــــامــــــة إلـــــــــى نــــــظــــــام الــــــفــــــهــــــرس اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي 

جولة في معرض الشيخ أحمد اجلابر للنفط والغاز


