
 
 

  نشءوال نشر ثقافة القراءة بين األطفال بهدف
 كتًبا لألطفال حديقة كهرماء للتوعية تهديمكتبة قطر الوطنية 

 
القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لمؤسسة اأهدت مكتبة قطر الوطنية  – 2017 يناير 9الدوحة، قطر، 
وذلك في إطار  ،عاًما 17و 6 عمارهم ما بينلطالب المدارس الذين تتراوح أ كتاب 500مجموعة تضم 

  .بين الطرفين التي تم توقيعها مؤخراً على مذكرة التفاهم  بناءً و  ،مساهمتها لحديقة كهرماء للتوعية

خدمات التسجيل في الموارد اإللكترونية والتدريب على  ،مذكرةهذه الفي إطار  ،م مكتبة قطر الوطنيةتقد  و 
 ،حديقةالتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة في مكتبة إلى حديقة كهرماء للتوعية، باإلضافة موظفي لاستخدامها 

 المعلومات المستهدفين. ييألخصائ وتقديم التدريب

الترشيد دارة إتسعى : ""كهرماء"  في الطاقة وكفاءة الترشيد إدارةعبدالعزيز الحمادي، مدير  المهندس حصر  و 
الذي أطلقته "كهرماء"  ،كفاءة الطاقةو البرنامج الوطني للترشيد  من خاللتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم ل

بالتزامن  ،2012تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى "حفظه اهلل ورعاه" في أبريل 
لتقنيات والتشريعات واللوائح المتعلقة بالترشيد مع يوم األرض العالمي، الذي يهدف إلى تشجيع ونشر الثقافة وا

مع مراعاة النمو االجتماعي واالقتصادي والبعد البيئي  ،وكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة بدولة قطر
من خالل وضع و ، مستدامةالتنمية تحقيق اللمقيم من أجل اوضمان المحافظة على مستوى الرفاهية للمواطن و 

ة مبنية على ثالثة أركان أساسية وهي التوعية والتثقيف وتنمية المجتمع، والقوانين واللوائح خطة استراتيجي
 ."والتقنيات الحديثة، وتعرفة االستهالك

من  ،ترشيداللنشر ثقافة وفكر  ،واليوم نوقع مذكرة تفاهم مع مكتبة قطر الوطنيةوأضاف المهندس الحمادي: "
وبذلك نولي التوعية  ،ولالستفادة من مصادرها المعرفية العالمية ،خالل تبادل الخبرات في المجال البحثي

 ".ترشيد"ولى من ركائز البرنامج الوطني األ الركيزة وهذه ،والتثقيف وتنمية المجتمع االهتمام

 



 
 

: ، بقولهفي مكتبة قطر الوطنية والتخطيط اإلدارية الشؤون مديرالمهندس سعدي السعيد،  قعل   ،جانبه ومن
 إلى قطر بدولة المحلية المؤسسات مع التعاون في الوطنية قطر مكتبة تبذلها التي المستمرة الجهود تهدف"

 ،المجتمع فئات لمختلف مجانية معرفية مصادر توفير إلى باإلضافة ،وتعزيزها الدولة في التعلم مبادرات رفد
مجتمع  بناءسيكون له إسهام كبير في ومكتبة قطر الوطنية  "كهرماء"ونثق في أن تكاتف جهود كال من 

 ".2030المعرفة بما يتفق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 

"تؤكد مساهمة مكتبة : بمكتبة قطر الوطنية، قائلة خدمات األطفالقسم صرحت هند الخليفي، رئيس  بدورها،
دب، ونممل أن يكون ثقافة األمنا بنشر االتز بكتب وقصص األطفال قطر الوطنية في حديقة كهرماء للتوعية 

 . "قطردولة في  شءوالن لها تمثير ملموس ضمن جهودنا الرامية لغرس حب القراءة بين األطفال

 دتع ،"كهرماءالتابعة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " ،للتوعية "كهرماء"حديقة الجدير بالذكر أن 
جيال القادمة واأل النشء وعيةلتمنارة ومنصة و  ،"ترشيد"هداف البرنامج الوطني أتحقيق ل اتعليميً  اصرحً 

بضرورة تكثيف المساعي في مجال بضرورة وأهمية الترشيد في استخدام الطاقة، وذلك إيمانًا من "كهرماء" 
 .بداعتنتهج االبتكار واإلالتوعية المجتمعية لضمان وصول الرسالة في بيئة تعلم رائدة واستثنائية 

تدعم مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، رحلة  ،خرالجانب اآل وعلى
ثراء الخيال وصقل اإلبداع والحفاظ بناء دولة قطر نحو  اقتصاد قائم على المعرفة من خالل نشر المعرفة وا 

 على التراث ألجيال المستقبل.

 تعليق الصور:

المهندس سعدي السعيد، مدير الشؤون اإلدارية والتخطيط في مكتبة : )من اليمين إلى اليسار( 1صورة 
 .دارة الترشيد وكفاءة الطاقة في " كهرماء"إوالمهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير  ،قطر الوطنية

 

 -انتهى -
 

 واإلسالمي والمستقبل.مد جسور المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي  –مكتبة قطر الوطنية 



 
 

وتدعم مكتبة قطر الوطنية دولة قطر في  ،مكتبة قطر الوطنية هي منظمة غير ربحية تمسست تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
ثين وأفراد مسيرة تحولها من االقتصاد القائم على الكربون إلى االقتصاد القائم على المعرفة، وذلك من خالل إتاحة المصادر الالزمة للطالب والباح

دارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع رئيس مجلس إ وقد تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ،المجتمع القطري على حٍد سواء 
  .٢٠۱٢نوفمبر  ۱٩باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في 

 
فة المكتبة تضطلع مكتبة قطر الوطنية برسالتها من خالل ثالث وظائف: المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة العامة. وتتمثل وظي

كما تقوم المكتبة الوطنية كذلك بجمع المنشورات  ،سهيل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصلة بدولة قطر والمنطقةالوطنية في جمع وت
تاحتها للمهتمين بمطالعتها  أم ا وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجلى في دعم التعليم ،والوثائق التراثية التي تتناول دولة قطر والمنطقة وحفظها وا 

وتبرز وظيفة المكتبة العامة في توفير الخدمات  ،والبحث على جميع المستويات من خالل توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطو رة للطالب والباحثين
 المكتبية والمعرفية للجميع بهدف نشر المعلومات وتزويد الجميع بالمعارف الالزمة.

 
 :أفضل لحياة -كهرماء

ت ئ. أنشالقطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر تعتبر المؤسسة العامة
 وتتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، ،من أجل تنظيم وتممين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة 2000كهرماء في يوليو 

برام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي إلنشاء مشاريع مح طات توليد الكهرباء كما أنها تتولى إعداد وا 
عداد خطط وبرامج تطوير نَشاء وتْشِغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر؛ وا  شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه؛  وتحلية المياه؛ وَتَمُلك وا 

األنشطة التي ووضع القواعد المنظمة ألعمال التوصيالت الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت؛ وتقديم الخدمات واالستشارات في مجال 
 .تقوم بها
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