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  حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور ن��ائ��ب وزي��ر 
ش���ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ علي 
اجلراح أقيم مساء أمس األول حفل تسليم 
مكتبة االستاذ محمد عبدالرحمن الشارخ 

واملهداة الى مكتبة الكويت الوطنية.
واستهل احلفل بالسالم الوطني ثم 
ألقى مدير ع��ام مكتبة الكويت الوطنية 
كامل العبداجلليل كلمة أمام احلفل أعقبتها 
كلمة ألمني عام رابطة االدب��اء طالل سعد 
الرميضي. وق��ال العبداجلليل في كلمته 
إن املنظور الشامل لدور املكتبة الوطنية 
يتمثل في كونها ذاك��رة للوطن وحاضنة 
للتاريخ والتراث الكويتي وحافظة لالنتاج 
الفكري والتوثيقي في شتى صنوف العلوم 

واملعارف من خالل أوعية املعلومات كافة.
وأضاف العبداجلليل أن هذه املشاركة 
ف��ي فعاليات وأنشطة املكتبة الوطنية 
ت��ؤك��د وت��ع��زز دع���م وم��س��ان��دة ال��ق��ي��ادة 
الرشيدة في البالد لها في ه��ذه املرحلة 
الهامة من إعادة التأسيس والتشغيل على 
أسس جديدة تعتمد على النظم احلديثة 
للعمليات الفنية. وأش��ار إل��ى أن املكتبة 
امل��ه��داة ستخضع إل��ى العمليات الفنية 
املكتبية الالزمة وستحظى مبوقعها املميز 
ب��ني املكتبات اخل��اص��ة التي بلغ عددها 
19 مكتبة أهلية عدا املكتبات املهداة من 
قبل اجلهات احلكومية واخلاصة والتي 
وص��ل فيها ع��دد عناوين الكتب ال��ى 59 

أل��ف عنوان. وذك��ر أن الرصيد اإلجمالي 
ملجموعات الكتب في املكتبة الوطنية وصل 
إلى 403 آالف كتاب الفتا إلى أن هذا العدد 

في منو وازدياد مضطرد.
وأشار إلى بادرة بنك الكويت الصناعي 
التي أه��دى فيها املكتبة الوطنية كامل 
مكتبته املتخصصة وتتضمن 5400 كتاب 
في االقتصاد واإلدارة والصناعة وعلوم 
وم��ع��ارف أخ��رى مبينا أن��ه سيتم قريبا 
االحتفال بذلك االه��داء ومراسم االستالم 

والتدشني.
وعن محمد الشارخ ذكر العبداجلليل 
أنه أدرك مدى أهمية وقيمة حتديث اللغة 
العربية واملساهمة في إطالقها املتطور 
في عالم البرمجيات وتقنية املعلومات 

واملعرفة االلكترونية.
وبني أنه في هذا اإلط��ار أنشأ الشارخ 
في بداية ثمانينات القرن املاضي مشروع 
برامج )صخر( خلدمة األطفال والناشئة 
والشباب بتوفير برامج علمية وثقافية 

ومعرفية باللغة العربية تعزز القيم 
التربوية الهادفة وترفع اإلنتماء العربي 

واإلسالمي في النفوس.
وأوضح أن عطاءات الشارخ لم تتوقف 
عند هذا احلد فكان من املبادرين لتأسيس 
منظمات حقوق اإلنسان العربية وأسس 
مشروع )كتاب في جريدة( بالتعاون مع 
منظمة اليونسكو متمنيا له دوام التوفيق 
والسداد وأن ميتعه العلي القدير مبوفور 

الصحة والعافية.
وتقدم العبداجلليل باسم ادارة املكتبة 
الوطنية ون��ي��اب��ة ع��ن املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بجزيل الشكر 
وبالغ االمتنان ملعالي الشيخ علي اجلراح 

على تفضله برعاية وحضور احلفل.
بعدها ألقى أمني عام رابطة األدباء طالل 
الرميضي كلمة أكد فيها أن الكويت لديها 
رج��ال لديهم اهتمام كبير بجمع الكتب 
الورقية التي هي نبع الثقافة احلقيقي 
ومصدر أصيل لرقي املجتمعات احلضارية 
بالرغم من التطور التكنولوجي الهائل في 

هذا العصر.
وأوض��ح الرميضي أن محمد الشارخ 
قامة ثقافية تعتز الكويت بها وبعطاءاتها 
الكثيرة ال��ت��ي ت��رك��ت بصمة كبيرة في 
خارطة الثقافة العربية معربا عن السعادة 
بهذه املناسبة الثقافية بتسليم املكتبة 
اخلاصة لألديب الشارخ للمكتبة الوطنية.

ولفت إلى أن الشارخ أهدى جزءا عزيزا 
م��ن قلبه وعقله ل���زوار املكتبة الوطنية 
ليتعرفوا على هذه الكتب التي تعد كنوزا 
التقدر بثمن لتعم الفائدة على املجتمع 

بأسره وأن تكون متاحة جلميع القراء.
وتوجه الرميضي بالشكر إلى الشيخ 
ع��ل��ى اجل�����راح ع��ل��ى رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة 
وحضوره هذا احلفل وال��ذي يؤكد الدعم 
ال��دائ��م م��ن قبل احلكومة الرشيدة التي 
تعمل على تنمية احلراك الثقافي وحتقيق 

املنجزات الكبيرة وبناء الصروح الثقافية.
ثم ألقى االستاذ محمد الشارخ كلمة عبر 
فيها عن سعادته لتسليم جزء مما حتتويه 
مكتبته اخلاصة ملكتبة الكويت الوطنية 
متمنيا ان تشكل بذلك اضافة الص��دارات 
الرعيل االول من اجن��ازات واعمال ادبية 

وتاريخية.
كما أعرب الشارخ عن شكره وامتنانه 
لنائب وزي���ر ش���ؤون ال��دي��وان االم��ي��ري 
على رعايته الكرمية للحفل وتشريفه 
باحلضور والذي يدل على اهتمامه ودعمه 

للحركة االدبية الكويتية.
بعدها مت تسليم قائمة الكتب املهداة من 
مكتبة االستاذ محمد الشارخ الى مكتبة 
الكويت الوطنية ثم قام نائب وزير شؤون 
الديوان األميري بتكرميه والقيام بجولة 
في املكتبة واالط��الع على ما حتتويه من 

أعمال.

.. ويقوم بجولة في املكتبة

نائب وزير شؤون الديوان األميري يرعى حفل تسليم مكتبة محمد عبدالرحمن الشارخ 
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الشيخ علي اجلراح يتقدم احلضور

الشيخ علي اجلراح يوقع على سجل الشرف في املكتبة

اجلراح يكرم محمد الشارخ


