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لبنان عضوًا في لجنة األمم المتحدة سيتم تقديم الجائزة في المغرب 10 الجاري

حول تعويضات الغزو العراقي للكويت االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات يسّمي خادم الحرمين 
فائزاً بجائزته لدعمه المشاريع الثقافية والمعرفية المتنوعة
العتيقي: خادم الحرمين حقق منذ توليه مقاليد الحكم  إنجازات فكرية وثقافية هامة

أعلن االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات »اعلم« قبل 
6 اشهر عن تقدمي جائزة مبسمى »جائزة االحتاد العربي 
للمكتبات واملعلومات للشخصيات الداعمة للمكتبات 
والنشاط الثقافي العربي«، وهي جائزة موجهة لتكرمي 
شخصية عربية لها مساهمات داعمة لقطاع املكتبات 
والعمل املعلوماتي والثقافي بش����كل عام في بلدها او 
خارجه، وهي اعتراف وتقدير من قبل اكبر احتاد علمي 
ومهني في الوطن العربي ملا تقدمه هذه الشخصية من 
دعم ومساندة لقطاع املكتبات واملعلومات عبر مشاريع 
محددة او اي ش����كل من اشكال الدعم لقطاع املكتبات 
واملعلومات والعم����ل الثقافي، وقد أقر اعضاء املكتب 
التنفيذي لالحتاد واملكون من: د.حسن السريحي � رئيس 
االحتاد )السعودية(، د.هشام عزمي � نائب الرئيس 
)مصر(، د.ربحي علي����ان � عضوا )األردن(، د.محمد 
عبداهلل العيساوي � عضوا )السودان(، سعاد عبداهلل 
العتيقي � عضوا )الكويت(، صالح بن عيسى � األمني 
الع����ام )تونس(، نبيل بن عمار � أمني املال )تونس(، 
باإلجماع في اجتماعه األول في دورته املستمرة من العام 
2009 وحتى نهاية العام 2011 في العاصمة التونسية 
في يوم االربع����اء 4 يناير 2009، والذي عقد في مقر 
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلسكو( 
باإلجماع اس����تحداث جائزة مبسمى »جائزة االحتاد 
العربي للمكتبات واملعلومات للش����خصيات الداعمة 

للمكتبات والنشاط الثقافي العربي«.
الترش����يحات لتس����مي خ����ادم احلرمني  وجاءت 
الش����ريفني امللك عبداهلل ب����ن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية الرئيس األعلى ملجلس إدارة مكتبة 
امللك عبدالعزيز العامة للفوز بجائزة االحتاد العربي 
للمكتب����ات واملعلومات )اعلم( من جهات مختلفة في 
الوطن العربي من املش����رق واملغرب، وقدمت اجلهات 
مبررات واضحة لترش����يحها تعدد وتوضح ما قدمه 
خادم احلرمني من تنب ودعم ورعاية مباشرة للمشاريع 
الثقافية واملعرفية واملعلوماتية املتنوعة واملتمثلة في 
رعاية املكتبات وإصدار املوسوعات واألعمال املعرفية 
وإقامة املش����اريع الببليوغرافية القومية وامللتقيات 
واملهرجانات الثقافية ومشاريع الترجمة، وقد بينت 
اجلهات املرشحة دوره االساس����ي في نشأة ورعاية 
بعض املشاريع وعددتها في اآلتي: 1 � إنشاؤه ورعايته 
وإشرافه على مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، التي قدمت 
ايضا: أ � إنشاء اول مكتبة نسائية في اململكة العربية 
السعودية، ب � إنش����اء اول مكتبة أطفال في اململكة 
العربية الس����عودية، ج � تعد اول مكتبة بها 6 فروع 

في اململكة العربية الس����عودية، 2 � تأسيس ورعاية 
مؤسسة امللك عبدالعزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية 
والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء، اململكة املغربية. 
لدعم وشائج القربى بني املشرق )الرياض( واملغرب 
)الدار البيضاء(. 3 � تبنيه ورعايته للمهرجان الوطني 
للت����راث والثقافة »اجلنادري����ة«. 4 � تبنيه ورعايته 
للمش����روعات الثقافية والعلمية احمللية واإلقليمية 
والعاملية ومنها: أ � جائزة خادم احلرمني الش����ريفني 
عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية للترجمة: إنشاء جائزة 
خادم احلرمني الش����ريفني العاملية للترجمة، كجائزة 
تقديرية عاملية، متنح سنويا لألعمال املتميزة واجلهود 
البارزة في مجال الترجمة في فروعها اخلمسة وهي: 
1 � جائ����زة الترجمة جلهود املؤسس����ات والهيئات، 2 
� جائزة الترجمة في العلوم االنس����انية من العربية 
الى اللغات األخ����رى، 3 � جائزة الترجمة في العلوم 
االنس����انية من اللغات االخرى الى اللغة العربية، 4 � 
جائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من العربية الى 
اللغات األخرى، 5 � جائزة الترجمة في العلوم الطبيعية 
من اللغات األخرى الى اللغة العربية. ب � نادي كتاب 
الطفل: ج � املش����روع الثقافي الوطني لتجديد الصلة 
بالكتاب: د � تبنيه ورعايته ودعمه للفهرس العربي 
املوحد كمشروع عربي غير ربحي يهدف الى تطوير 

البنى التحتية للمكتبات العربية، ه� � تبنيه ورعايته 
ودعمه ملشروع موسوعة اململكة العربية السعودية: و 
� رعايته وتوجيهه إلشاعة ثقافة احلوار، خصوصا في 
مشروع اإلسالم وحوار احلضارات ليكون ضمن أنشطة 
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، ز � إنشاء مؤسسة امللك 
عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني. ح � إنشاء مركز 
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، ط � إطالقه ملبادرة 

احلوار العاملي بني أتباع األديان والثقافات.
وقد أعربت اللجنة عن سعادتها وتشرف اجلائزة 
بأن يكون خادم احلرمني الشريفني هو اول فائز بهذه 
اجلائزة التي تعد تقدي����را واعترافا من املتخصصني 
مبا قدم����ه خادم احلرمني لقطاع املكتبات واملعلومات 
والش����أن الثقافي في الوطن العربي، وس����يتم تقدمي 
اجلائ����زة في املؤمتر ال� 20 لالحتاد العربي للمكتبات 
واملعلومات )اعلم( والذي ينظم بالتعاون مع وزارة 
الثقافة املغربية ومؤسسة امللك عبدالعزيز آل سعود 
للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية في مدينة الدار 
البيضاء باملغرب من 9 الى 11 اجلاري بعنوان »نحو 
جيل جديد م����ن نظم املعلومات واملتخصصني: رؤية 

مستقبلية«، وسيكون موعد احلفل 10 اجلاري.
الى ذلك، أعربت رئيسة جمعية املكتبات واملعلومات 
سعاد العتيقي عن اعتزاز املكتبيني في الكويت وفي 
جمي����ع أرجاء الوطن العربي مبن����ح االحتاد اجلائزة 
خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
للعام احلالي 2009، وقالت: ان خادم احلرمني الشريفني 
ليس فقط رجل سياس����ة، بل حقق منذ توليه مقاليد 
احلكم في اململكة العربية السعودية الشقيقة، اجنازات 
فكرية وثقافية هامة، وأتاح املجال واسعا امام حوار 
احلضارات والثقافات، وقد أكدت مقولته الش����هيرة: 
»العل����م واإلميان ال ميكن ان يكون����ا خصمني اال في 
النفوس املريضة«، مدى يقينه بأهمية التواصل الثقافي 

إلرساء لغة احلوار وبناء احلضارات.
مضيفة: لذلك تأتي أحقية خادم احلرمني الشريفني 
في احلصول على هذه اجلائزة التي تعكس ش����غف 
املكتبيني لالرتقاء بالعم����ل املكتبي، من خالل جهود 
األش����خاص الذين يعون أهمية هذا اجلانب في حياة 
الشعوب، ويأتي خادم احلرمني الشريفني في مقدمة 
هؤالء الداعمني واملدركني ملا تقوم به املكتبات من دور 

حيوي في تنمية املجتمعات على مر العصور.
وهنأت العتيقي املكتبيني واملثقفني في أرجاء الوطن 
العربي على هذا االختيار، وقالت ان اجلائزة املناسبة 

منحت للشخص املناسب.

الكويت تدعو إلى التصدي لظاهرة القرصنة
األمم املتحدة � كونا: دعت الكويت املجتمع الدولي 
الى تضافر اجلهود للتصدي ألعمال القرصنة والسطو 
املسلح ضد السفن والتي التزال تشكل تهديدا للتجارة 
واملالحة البحرية وتعرض أرواح املالحني الى اخلطر. 
جاء ذلك في بي����ان لوفد الكوي����ت الدائم لدى األمم 
املتحدة ألقاه السكرتير الثالث في الوفد محمد العتيقي 
أمام اللجنة القانوني����ة التابعة للجمعية العامة في 
دورته����ا ال� 64 خالل مناقش����تها احمليطات وقانون 
البحار.وشدد العتيقي على أن الكويت تشجب جميع 
أعمال القرصنة وخطف الس����فن التجارية واإلرهاب 
التي تقع في احمليطات والبحار، خصوصا عمليات 
القرصنة التي تنفذ في خليج عدن وقبالة السواحل 
الصومالي����ة ودعا الى تضافر جهود املجتمع الدولي 
في التصدي ألعمال القرصنة والس����طو املسلح ضد 

السفن بالتطبيق الفاعل ألحكام القانون الدولي وقانون 
البحار والصكوك القانونية ذات الصلة في مواجهة 

القرصنة ومقاضاة املجرمني.
وأشاد في هذا الشأن بقرار مجلس األمن 1846 الذي 
صدر في ديس����مبر 2008 وأكد أهمية تعزيز اجلهود 
الدولية ملكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية من 
خالل توسيع نطاق والية الدول واملنظمات اإلقليمية 
التي تعمل مع املس����ؤولني الصوماليني لتحقيق هذا 
الهدف. وقال »ان البحار واحمليطات تراث مش����ترك 
لإلنسانية جمعاء ويتعني ان تراعي العالقات الودية 
بني جميع الدول مبادئ العدل واملساواة في حتقيق 
النظام االقتصادي الدولي على أساس حماية البيئة 
البحرية واحلفاظ على استدامة احمليطات مبا يحقق 

التقدم واالزدهار لشعوب العالم«.

جنيڤ: اعلن رسميا انضمام
لبنان ودول اخرى من االعضاء 
اجلدد غي���ر الدائمني في مجلس 
االمن ال���ى مجل���س ادارة جلنة 
االمم املتح���دة للتعويضات عن 
اخلسائر الناجمة عن الغزو العراقي 
للكويت اغس���طس 1990. وتضم 
اللجنة ممثلني عن االعضاء  هذه 
ال� 15 في مجلس االمن واالعضاء 
اجلدد في اللجن���ة وهم االعضاء 
غي���ر الدائمني ف���ي مجلس االمن 
الدولي: لبنان، نيجيريا، البوسنة 
والهرسك، الغابون والبرازيل، التي 
شاركت في اعمال الدورة الثامنة 
والس���تني ملجل���س ادارة اللجنة 
في جنيڤ ف���ي 12 نوفمبر 2009 
بصفة مراقب���ني، على ان تتثبت 
عضويتهم اعتبارا من مطلع السنة 
اجلديدة تبعا لصيرورتهم اعضاء 
في مجلس االمن اعتبارا من هذا 
التاري���خ. ويجتمع مجلس ادارة 
اللجنة مرتني في الس���نة، ويعقد 
االجتماع الثاني في ابريل 2010. وقد 
انخفض عدد موظفي امانتها العامة 
من 259 موظفا اثناء تأليف اللجنة 
عام 1991 الى س���تة موظفني فقط 
اآلن. وفي الدورة املاضية، حتدث 
رئيس وفد الكويت خالد املضف 
مبدي���ا امتن���ان الكويت العضاء 
املنتهية عضويتهم وهم:  اللجنة 
ليبيا، ڤيتنام، كرواتيا، كوستاريكا 

وبوركينا فاسو، كما شكر اللجنة 
لتوزيعه���ا تعويضات في يوليو 

واكتوبر املاضيني.
وفي تقرير عن ذلك االجتماع 
حصلت عليه »األنباء«، الحظ رئيس 
وفد الكوي���ت انه مع قرب انتهاء 
والية املجلس الدولي للمش���ورة 
واملراقب���ة نهاية الش���هر املقبل، 
حيث ستحل محله جلنة العراق 
املالي���ني كلجنة ملراقبة  للخبراء 
عائدات صادرات النفط العراقي، 
نطالب باسم حكومة الكويت من 
مجل���س االدارة اتخاذ اخلطوات 
الالزمة لضمان مواصلة تطبيق 
االجراءات والترتيبات القائمة حاليا 
للتأكد من استمرار حتويل املبالغ 
املتأتية من استقطاع نسبة 5% من 

ايرادات العراق النفطية الى صندوق 
التعويضات بعد استبدال املجلس 
الكبير  باللجنة، وتبيان الشوط 
الذي قطعته نقطة االتصال الوطنية 
الكويتية )يرأسها املضف كذلك( 
فيما خ���ص برنامج اعادة تأهيل 
البيئة، مع تأكيد حرص الكويت 
على ان تبقى املسألة البيئية حتت 
التعويضات مع بدء  مظلة جلنة 
بروز الس���ؤال عما اذا كانت ثمة 
حاجة لترتي���ب جديد من خارج 
اللجنة ملتابعة تنفيذ برنامج اعادة 

تأهيل البيئة.
الكويت  الت���زام  واكد املضف 
العراق  املفاوضات مع  مبواصلة 
للنظر في املبالغ املتبقية للكويت 
امام اللجن���ة والتي تقارب ال� 24 
مليار دوالر، ه���ذا باالضافة الى 
التشديد على اهمية اصدار مقرر 
جديد عن مجلس ادارة اللجنة ينص 
صراحة على تس���ديد املدفوعات 

املتبقية.
كم���ا اك���د اقتن���اع الكوي���ت 
بضرورة اع���ادة توظيف الفائدة 
على احلسابات اخلاصة للمشاريع 
املنفذة على مراحل، والناجتة عن 
تراكم االموال في احلساب اخلاص 
لتنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة 
وذلك لتغطي���ة ارتفاع التكاليف 
الناجمة عن ارتفاع االسعار بسبب 

التضخم.

خالد املضف

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز


