
 

 

 

 الوطنية مكتبة قطرإطالق كتاب "ابن آوى األزرق" التي نظمتها  مشاركة واسعة في

 

 )الدوحة، قطر( 8102يونيو  82

إطالق كتاب "ابن آوى األزرق" فعالية  ،ً مؤخرا، الوطنية بالتعاون مع شركة أوكسيدنتال قطر لمبترول نظمت مكتبة قطر

لألطفال لمؤلفتو فرانسيس جيميسبي، وذلك بيــدف تعزيــز التقاليــد والعــادات المحميــة وحث األجيال القادمة عمى الحفاظ عمى 

 ىوية األمة وتراثيا.

 اً تضمنت ىذه الفعالية عددمع عائالتيم. وقد  طفال 051وشيدت الفعالية إقبااًل كبيرًا من األطفال، حيث شارك فييا حوالي 

وتوزيع نسخ "ابن آوى األزرق" من األنشطة المتنوعة الخاصة باألطفال ومنيا قراءة الكاتبة لعدد من القصص من كتاب 

 مجانية من الكتاب موقعة من المؤلفة.

 حفاظ عمى تراث قطروىدفت الفعالية التي عقدت في مركز طالب جامعة حمد بن خميفة، إلى تشجيع األطفال عمى القراءة لم

مكانية الوصول إلييما خاصة بين  العريق ونقمو لألجيال القادمة ونشر الثقافة المحمية وتنميتيا من خالل زيادة التوعية وا 

 الوطنية من نجاح في تنظيم مثل ىذه األنشطة.  الشباب في دولة قطر. وقد أبدى الحضور إعجابيم بما حققتو مكتبة قطر

الوطنية قائمة :"لقد نالت ىذه الفعالية إعجاب  صرحت الدكتورة كموديا لوكس، مدير مشروع مكتبة قطروفي ىذا السياق، 

جميع المشاركين الذين أعربوا عن مدى سعادتيم  بيذه المناسبة وأبدوا رغبتيم في عقد المزيد من ىذه الفعاليات التي تجمع 

 بين التثقيف والترفيو عمى حد سواء". 

 

 

 



 

 

، قائاًل: "نحن فتتاحي لفعالية إطالق الكتاب، عمق السيد ستيفن كيمي، رئيس ومدير عام شركة أوكسي قطروفي خطابو اال

جدًا بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية في تنظيم ىذه الفعالية إلطالق كتاب "إبن آوى األزرق" الذي يحتوي عمى سمسمة  داءسع

أنحاء العالم اإلسالمي. وتفخر شركة أوكسي بإىداء ىذا الكتاب  التراث الغني من مختمف  من الحكايات المستوحاة من

ألطفال دولة قطر، كما نأمل أن تساعد الحكايات التي يحتوييا الكتاب والموحات التوضيحية المرافقة ليا في تحفيز الصغار 

 يقًا ومميمًا لكل من يقرأه".وتشجيعيم عمى القراءة والتعمم. ونؤمن جميعًا في شركة أوكسي أن ىذا الكتاب الجميل سيكون ش

، مؤلفة الكتاب، قائمة: "أود أن أعبر عن امتنناني العميق لشركة أوكسي فرانسيس جيميسبي  وفي ذات السياق صرحت السيدة

قطر لتمويل نشر ىذا الكتاب، كما أعبر عن شكري الجزيل لكل من شركة أوكسي قطر ومكتبة قطر الوطنية لجيودىما 

وأنا أرى الحضور الكبير لألطفال وعائالتيم  ط والتنظيم لفعالية إطالق الكتاب. لقد شعرت بسعادة غامرة الكبيرة في التخطي

 في ىذه الفعالية".

عامًا، حيث عممت كمعممة ومستشارة في  01بالذكر أن مؤلفة الكتاب فرانسيس جيميسبي عاشت في دولة قطر لمدة  وجدير

، وتخصصت في السنوات األخيرة بتأليف كتب 0111لكاتبة رحمتيا األدبية في العام مجاالت البيئة ثم كصحافية. وقد بدأت ا

كتب مميزة عن الطبيعة في دولة قطر. ومن ضمن مؤلفاتيا  6األطفال، ومنيا كتاب "مستكشف بيئة قطر"، وىو سمسة من 

استميمت المؤلفة قصة حكاية . وقد 0116مرات منذ إطالقو في عام  0أيضًا كتاب "استكشاف قطر" الذي أعيدت طباعتو 

 "ابن آوى األزرق" من التراث الغني من مختمف أنحاء العالم اإلسالمي.

الوطنية حاليًا خدمة التصفح المجاني لمجموعة ضخمة من قواعد البيانات اإللكترونية، ومنيا قواعد  ىذا وتوفر مكتبة قطر

وادًا لمقراءة ومجالت وأقراص فيديو رقمية وكتبًا سمعية وغيرىا بيانات خاصة باألطفال وتتضمن كتبًا مصورة وكتبًا نصية وم

الكثير. وبإمكان كل من يعيش في دولة قطر، ويحمل بطاقة ىوية قطرية أو إقامة سارية المفعول، الحصول عمى حق 

  .التسجيل المجاني في المكتبة

 األعضاء المسجمين لدييا، يرجى الدخول عمى الرابط:لتصفح قواعد البيانات اإللكترونية التي توفرىا المكتبة مجانًا لكافة 

http://www.qnl.qa/find-answers-ar/online-resources-ar،  :ولمتسجيل ُيرجي زيارة الرابط اإللكتروني التالي 

https://library.qnl.qa/selfreg*ara 
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 ومستقبمهامد جسور المعرفة بين تراث دولة قطر  –مكتبة قطر الوطنية 

ر في مسيرة تحوليا مكتبة قطر الوطنية ىي منظمة غير ربحية تأسست تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. وتدعم مكتبة قطر الوطنية دولة قط

ين وأفراد المجتمع القطري عمى حٍد سواء. من االقتصاد القائم عمى الكربون إلى االقتصاد القائم عمى المعرفة، وذلك من خالل إتاحة المصادر الالزمة لمطالب والباحث

قطر الوطنية في  وقد تفضمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، باإلعالن عن مشروع مكتبة

  .٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩

ة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة العامة. وتتمثل وظيفة المكتبة الوطنية في جمع تضطمع مكتبة قطر الوطنية برسالتيا من خالل ثالث وظائف: المكتب

التراثية التي تتناول دولة وتسييل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصمة بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية كذلك بجمع المنشورات والوثائق 

تاحتيا لمميتمين بمطالعتيا. أما وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجمى في دعم التعميم والبحث عمى جميع المستويات من خالقطر والمنطقة  ل توفير وحفظيا وا 

بيدف نشر المعمومات وتزويد الجميع  المواد المطبوعة والرقمية المتطّورة لمطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في توفير الخدمات المكتبية والمعرفية لمجميع

 .بالمعارف الالزمة

 

 www.qnl.qa لممزيد من المعمومات عن مكتبة قطر الوطنية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

 . gbaraka@qf.org.qa، 44546104أو التواصل مع أ. جييان محسن بركة عمى تمفون 

  www.facebook.com/QatarNationalLibrary وفيسبوك  QNLib@ :أو متابعتنا عمى تويتر:

 

http://www.facebook.com/QatarNationalLibrary

