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حاكم الشارقة افتتح معرض الكتاب الدولي
 الـ ٤١ «كلمة للعالم» مبشاركة ٩٥ دولة

الشارقة - يوسف غامن

في تظاهرة ثقافية كبيرة ووسط 
جمع كبير من عشاق الثقافة ومحبي 
القراءة من مختلف أنحاء العالم، افتتح 
صاحب الســمو الشــيخ د.ســلطان 
القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم 
الشــارقة، وبحضور ســمو الشيخ 
سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم 
الشــارقة، الدورة الـــ ٤١ من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه 
هيئة الشــارقة للكتاب حتت شعار 
«كلمة للعالم»، والذي يستمر حتى 
١٣ نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.
وفي البداية، رحب القاســمي في 
كلمة مبناسبة االفتتاح باحلضور من 
العلماء والكتاب واملثقفني من ضيوف 
معرض الشارقة للكتاب، الفتا إلى أن 
املعرض شــهد في العامني املاضيني 
إطــالق األجــزاء األولى مــن املعجم 

التاريخي للغة العربية.
وأعلن القاســمي إطــالق األجزاء 
اجلديدة للمعجم، مباركا هذا اإلجناز 
العلمي الكبير قائال: ونحن إذ جنتمع 

في هــذه املناســبة العظيمة أتوجه 
بالتهنئــة إلى كل أبناء العربية على 
هذا اإلجناز الذي كنا ننتظره منذ أمد 
بعيد، وسعادتنا كبيرة بهذه األجزاء 
الـــ ٣٦ التــي تؤرخ لـــ ٩ أحرف من 
حــروف العربية، ونحــن اليوم في 
منتصف الطريق واملستقبل القريب 

حافل باخليرات بإذن اهللا.
وتنــاول أهميــة وفوائــد املعجم 
فــي البحــث والتأريخ، وشــموليته 
العربيــة  اللغويــة  املعــارف  لــكل 
وتفرده املعلوماتي قائال: إن املعجم 
التاريخي الذي مــا أجنز منه متاحا 
بشكله املطبوع والرقمي، ليس معجما 
كسائر املعاجم يشرح معاني كلمات 
العربية ويعرف مبعانيها فقط، وإمنا 
هو سجل هذه األمة وتاريخها وديوان 
أشعارها وأخبارها وأمثالها ابتداء من 
عصر النقوش القدمية ومرورا بجميع 
أعصر العرب التاريخية ووصوال إلى 

العصر احلديث.
وقدم القاسمي الشكر إلى كل من 
عمل وساعد في إجناز املعجم التاريخي 
من العلماء األجــالء، قائال: يا علماء 

العربيــة في كل مــكان، يا من بذلتم 
جهودا لتصنعوا هذا النجاح، باسم 
أبناء العربية جميعا نتقدم لكم بالشكر 
اجلزيل، وهذا اليوم يوم ســروركم 
وابتهاجكم بعظمة اإلجناز، الفتا الى 
احلدث الثقافي الكبير الذي تعيشه 
اإلمارة هذه األيام، داعيا اجلميع إلى 
االستفادة منه قائال: تعيش الشارقة 
أكثر من ١٠ أيام من احلراك الثقافي من 
خالل معرض الشارقة الدولي للكتاب 
بخالف ما يعرض بــني أجنحته من 
كتب فــي مختلف املعارف والعلوم، 
وننتهز هذه الفرصة لندعو اجلميع 
لإلقبال على املعرض، والنهل مما في 
صاالته من العلوم واملعارف والثقافات 

مبختلف لغات العالم.
وتفضل حاكم الشــارقة بالتقاط 
صــورة تذكارية مع العلمــاء الذين 
ساهموا في العمل على مشروع املعجم 
التاريخي للغة العربية من رؤســاء 
املجامع اللغوية في الوطن العربي، 
وتكــرمي شــخصية العــام الثقافية 
لهذه الدورة وهو املؤرخ الســوداني 

البروفيسور يوسف فضل حسن.

القاسمي: إطالق األجزاء الـ ٣٦ للمعجم التاريخي للغة العربية إجناز علمي عاملي

جانب من جولة سمو الشيخ د.سلطان القاسمي في املعرض

تغيير مواعيد جائزة امللتقى للقصة القصيرة 
العربية لتتزامن مع أعياد الكويت

اجلامعة األمريكية استضافت حملة «قل ال للمخدرات»

الكويتية منى الشمري تفوز بجائزة  «أفضل كتاب»

مبناسبة احتفال الكويت 
باألعيــاد الوطنية في شــهر 
فبرايــر من كل عــام، وبغية 
امللتقــى  جائــزة  مشــاركة 
للقصــة القصيــرة العربيــة 
بهذه االحتفاالت، ناقش مجلس 
أمناء اجلائزة إمكانية تغيير 
مواعيــد برنامــج االحتفالية 
الثقافي واإلعــالن عن الفائز 

ليصبح في شهر فبراير.
وكانت الئحة اجلائزة، منذ 
انطالقها عام ٢٠١٥، قد حددت 

مواعيدها على النحو اآلتي:
اإلعــالن عــن فتــح بــاب 
الترشــح للجائــزة في األول 
من يناير حتى ٣١ مارس من 

كل عام.
الطويلة  القائمــة  إعــالن 
بتاريــخ األول من أكتوبر كل 

عام.
إعــالن القائمــة القصيرة 
بتاريخ األول من نوفمبر كل 

عام.
إقامة احتفاليــة اجلائزة 
الفائــز فــي  واإلعــالن عــن 

استضاف مركز االستشارات الطالبية 
باجلامعــة األمريكية فــي الكويت حملة 
وزارة الداخلية بعنوان «قل ال للمخدرات»، 
بهــدف توعيــة الشــباب بخطــورة آفة 
املخدرات، وقد حاضر فيها ضابط قسم 
التوعية في اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
املــالزم األول علي عبدالناصر، واخلبير 
الدولي فــي مجال املخــدرات واملؤثرات 

العقلية د.عايد احلميدان.
وأكد احملاضــران، خالل الندوة التي 
أقيمــت في احلــرم اجلامعــي، ضرورة 
تعريف الطلبة الشباب مبشكلة تعاطي 
املخدرات التي قد تؤدي إلى تدمير صحتهم 
ومستقبلهم، كما أوضحا أسباب اإلدمان 
وكيفية حتديد املدمن وأنواع املخدرات، 
إضافــة إلى طرق الوقاية والعالج منها، 
واملســؤولية القانونيــة املترتبــة على 
الترويج والتعاطي. وقال د.عايد احلميدان 
إن تعاطي املخدرات يتسبب في آثار مدمرة 
للصحة، حيــث تؤدي أنــواع املخدرات 
املختلفة إلى اإلصابة بالســرطان وتلف 

خاليا الدماغ وتشوهات الوجه والسكتة 
القلبية واإلصابة بالذهان، مســتعرضا 

أنواع املخدرات وآثارها على املتعاطي.
وبــني احلميدان أن املتعاطي يتضح 
عليــه بعــض الســلوكيات اإلجراميــة 
وكثرة صرف األموال والغياب املستمر 
عن املدرســة أو اجلامعة أو العمل، كما 
يصاب بخلل البصر وغيرها من األعراض، 
فيما تتلخص أسباب التعاطي في ضعف 
الوازع الديني ومجالسة أصدقاء السوء 
وحب التقليد، كما قد تتســبب وسائل 
التواصل االجتماعي في زيادة املتعاطني.
وذكــر احلميــدان أن عــالج اإلدمــان 
مير بعدة خطوات، منها مرحلة التقييم 
والفحص األولي، يليها طرد السموم في 
املرحلة الثانية والتأهيل والعالج النفسي 
في املرحلة الثالثة، واملتابعة اخلارجية في 
املرحلة الرابعة، داعيا إلى جتنب األسباب 

التي قد تؤدي إلى اإلدمان.
بدوره، أوضح املالزم األول علي عبد 
الناصر املوقف القانوني من املتعاطي ومن 

جليس املتعاطي، كما سرد عددا من مواد 
القانون املعنية بعقاب املروجني، مبينا 
أن القانون ال يعاقب املتعاطي الذي يسلم 
نفسه طواعية إلى اجلهات املسؤولة، كما 
ميكن اإلبالغ عن املتعاطي من األسرة في 
سرية تامة دون مسؤولية قانونية عليه. 
وتعليقا علــى احلملة، أكــد مدير مركز 
االستشــارات الطالبية د.جورج شــديد 
أن هذه الندوة تعكس أهداف املركز التي 
تتضمن توعية الطلبة لتجنب املخدرات 
واملؤثرات العقلية بأنواعها، كما تشجع 
علــى تبني العادات الصحية الســليمة، 
مبينا أن املركز تعاون مع وزارة الداخلية 
لتحذيــر الطلبة من خطــورة املخدرات 
على صحتهم ومستقبلهم، كما مت توزيع 
كتيبات توعوية للطلبة. وحترص اجلامعة 
األمريكية في الكويت على تسليط الضوء 
على املشكالت االجتماعية التي قد يواجهها 
الشباب، وذلك ضمن مساعيها لتخريج 
أجيال قادرة على حتمل املسؤولية وعلى 

النجاح في كل املجاالت.

الشارقة - يوسف غامن

تقديرا جلهودهم وإجنازاتهم 
األدبية والثقافية كرم نائب حاكم 
الشارقة سمو الشيخ سلطان بن 
أحمد القاسمي الفائزين بجائزة 
معرض الشارقة الدولي للكتاب 
٢٠٢٢، وجائزة ترجمان، وجائزة 
اتصاالت لكتاب الطفل، في أول 
أيام املعرض الذي تنظمه هيئة 

الشارقة للكتاب.
وتفضــل نائــب حاكــم 
معهــد  بتكــرمي  الشــارقة 
الشــرق - كارلو ألفونســو 
نلينو اإليطالي عن الترجمة 
الصــادرة باللغــة اإليطالية 
البســتاني  ملقدمة ســليمان 
إلليــاذة هوميــروس، الفائز 
بجائــزة ترجمان، وهي أكبر 
جائزة للترجمــة في العالم، 
تعنى بتنشيط حركة الترجمة 
عن اللغــة العربيــة، وتبلغ 
قيمتها مليون وثالثمئة ألف 

درهم إماراتي.
وضمــن جوائــز معرض 
الدولــي للكتــاب،  الشــارقة 
كرم ســموه الفائزيــن وهم: 
إبراهيم  الكاتبــة د.مشــاعل 
الفائــزة بجائــزة  النابــودة 
الشارقة ألفضل كتاب إماراتي 

كل عام.
الطويلة  القائمــة  إعــالن 
بتاريــخ األول من ديســمبر 

كل عام.
إعــالن القائمــة القصيرة 
بتاريخ األول من يناير كل عام.
إقامة احتفاليــة اجلائزة 
الفائــز فــي  واإلعــالن عــن 
األسبوع األول من شهر فبراير 

كما فــازت بجائزة أفضل 
كتاب عربي في مجال الرواية 
الكاتبة الكويتية منى الشمري 
عن روايتها «خادمات املقام»، 
نشــر  دار  حصــدت  فيمــا 
بينغوين راندوم هاوس جائزة 
أفضــل كتــاب أجنبي خيالي 
عن كتــاب «احلياة املصغرة 
- كشف املعجزات عن العالم 
املصغر»، فيمــا نالت جائزة 
أفضــل كتــاب أجنبي واقعي 
الكاتبة فاثي نسثنينغيال من 

من كل عام.
وعليه، فإن إعالن القائمة 
القصيــرة للــدورة احلاليــة 
(اخلامسة ٢٠٢٢/٢٠٢١) سيكون 
فــي األول مــن ينايــر ٢٠٢٣. 
وكانت إدارة اجلائزة قد أعلنت 
عــن القائمــة الطويلــة لهذه 
الدورة فــي األول من أكتوبر 
املاضــي. وبالنســبة ألعمال 
جلنة التحكيم، فهي تسير على 
أكمــل وجه ودون أي تأخير. 
واجلديــر ذكــره أن جامعــة 
الشــرق األوســط األمريكية 
(AUM) هي الراعي الرســمي 
للجائزة، حيث تســتضيف، 
في كل عام، احتفالية اجلائزة 
في حرمها. كما تنظم البرنامج 
الثقافي املصاحب لالحتفالية 
الثقافي. وينال  في مركزهــا 
الفائز باجلائزة مبلغ ٢٠٠٠٠

دوالر أميركي، ودرع وشهادة 
اجلائزة. كما ينال كتاب القائمة 
القصيرة مبلغ خمســة آالف 
دوالر أميركي، ودرع وشهادة 

اجلائزة.

جنوب أفريقيا عن كتابها «ذاي 
غت يو توو».

وعلى صعيد جوائز دور 
النشــر، نالت جائــزة أفضل 
دار نشر محلية للعام ٢٠٢٢، 
دار روايات اإلمارات وحازت 
على جائزة أفضل دار نشــر 
عربية دار مؤسسة االنتشار 
العربي من لبنان، فيما جاءت 
جائزة أفضل دار نشر أجنبية 
للعام من نصيب الدار العاملية 

للكتاب اإلسالمي.

جانب من احلضور خالل ندوة «قل ال للمخدرات»عدد من ممثلي اجلامعة األمريكية في الكويت مع ممثلي وزارة الداخلية

سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مكرما الكاتبة الكويتية منى الشمري

األســبوع األول مــن شــهر 
ديسمبر من كل عام.

وبعد نقاش، اتفق مجلس 
أمنــاء اجلائزة علــى مواعيد 
جديــدة وثابتة علــى النحو 

اآلتي:
اإلعــالن عــن فتــح بــاب 
الترشــح للجائــزة في األول 
من مــارس حتى ٣١ مايو من 

في مجال الرواية عن روايتها 
«جراح مزمنــة»، وفي مجال 
الدراسات جاءت اجلائزة من 
نصيــب الكاتــب د.عبــداهللا 
املغنــي عــن مؤلفــه «مالمح 
من تاريخ اإلمارات من خالل 
كتابات الرحالة والسياسيني 
الغربيني»، بينما ذهبت جائزة 
أفضل كتاب إماراتي في مجال 
اإلبــداع األدبــي إلــى الكاتبة 
شــيخة مبــارك الناخــي عن 

كتابها «وتلك األيام».

«نيسان» قدمت لعمالئها ٥٠٪ خصمًا 
على فحوصات سرطان الثدي

في مبــادرة تعكس التزامهــا بالنهوض 
مبســؤوليتها االجتماعيــة حيــال املجتمع 
الكويتــي وصحــة أفــراده، وإميانــا منهــا 
بأهمية تقدمي املســاعدة والدعــم للمجتمع 
الذي تنشــط في أوساطه، قامت شركة عبد 
احملســن البابطني، الوكيــل املعتمد الوحيد 
لســيارات نيســان في الكويت باالتفاق مع 
مركز إميجز لألشــعة التشخيصية بتقدمي 
خصم خــاص وحصري بنســبة ٥٠٪ على 
الفحوصات املتعلقة بسرطان الثدي لعمالء 

نيسان البابطنب خالل شهر أكتوبر.
يتضمن عرض التعاون الذي أبرمته شركة 
عبد احملسن البابطني مع مركز إميجز لألشعة 
التشــخيصية الذي منح خصم ٥٠٪ لعمالء 
نيســان احلاليني واملستقبليني على كل من 
التصوير باملوجات فــوق الصوتية للثدي 
والتصوير الشــعاعي للثدي (املاموجرام)، 
حيــث مت ترتيــب هــذا العــرض احلصري 

لعمالء نيســان البابطني انطالقا من حرص 
الشــركة على صحة عمالئها وبهدف توعية 
اجلمهــور بخطــورة مرض ســرطان الثدي 
وأهمية الكشف املبكر عنه والتشجيع على 
إجراء الفحوصــات الطبية، عالوة على أنه 
يأتي في إطار التضامن مع اجلهود العاملية 
التي تكرس أكتوبر شــهرا رسميا للتوعية 
بسرطان الثدي. وجتدر اإلشارة إلى أن مركز 
إميجز لألشعة التشخيصية تأسس في عام 
٢٠١٠. وما يزال حتى اآلن يتفرد بتميزه في 
تقدمي أفضل خدمات تشخيصية آمنة وفعالة 
تضاهي أرفع معايير اجلودة، متوجا مسيرة 
ارتقائه بنيله جائزة DICOE وشهادة االعتماد 
من قبل الكلية األميركية للطب االشــعاعي 
ACR، ولدى مركز إميجز لألشعة التشخيصية 
ثالثة مراكز للتصوير التشخيصي باألشعة 
في الكويت، تقع فــي مزايا اجلابرية، مزايا 

بنيد القار ومزايا حولي.

احلمود: «انتقالية جمعية التدريس»
ستكون مدافعًا شرسًا عن أعضائها

قــال رئيس اللجنة االنتقالية لرئاســة جمعية أعضاء 
هيئــة التدريس بجامعــة الكويت د.إبراهيــم احلمود إنه 
يتقــدم بالشــكر والعرفان ألعضاء هيئــة التدريس الذين 
رغم مشاغلهم الكثيرة أثروا احلضور والتواجد والتفاعل 
مع اجلمعية العمومية غير العادية وتوجوا ذلك بقراراتهم 
التي متخضت بحل الهيئة اإلدارية وإنشاء جلنة انتقالية 
إلدارة دفــة جمعيــة أعضــاء هيئة التدريــس حلني إجراء 

االنتخابات املبكرة.
وذكر احلمــود أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تقدم 
الدعم واملشورة جلميع أعضائها وتستقبلهم حلل مشكالتهم 
مع اإلدارة اجلامعية وفي كل ما يتعلق بحياتهم اجلامعية 
املهنية واإلدارية وتخصص لهم كوادرها العاملة في تلقي 
مشــكالتهم وتقدمي املذكرات من الســاعة ١٠ صباحا حتى 

الساعة ١ ظهرا يوميا مبقر اجلمعية.
وأوضح أن اللجنة االنتقالية ســتكون احلارس األمني 
واملدافع الشــرس عن حقــوق أعضاء الهيئة التدريســية 
وتعمل على تصحيح املسار لعودة اجلمعية كرائدة وقائدة 
للعمــل األكادميي والنقابي بحسبــــــانها املمثل الشــرعي 
جلمعيــة أعضاء هيئة التدريس أمام اإلدارة اجلامعيــــــة 
وفي عالقتـــها الرسمية مع جميع اجلهات في الدولة وعلى 

رأس ذلك عالقتها مع السلطتني التنفيذية والتشريعية.

«زكاة الرميثية» تستقبل التبرعات
أكد مديــر زكاة الرميثية 
البرامــج  لقطــاع  التابعــة 
واملشــاريع بجمعيــة النجاة 
العبيــد  اخليريــة ســلمان 
أهمية فريضــة الزكاة، داعيا 
أهل اخلير وأصحاب األيادي 
البيضــاء واحملســنني فــي 
الكويت إلــى ضرورة إخراج 
الزكاة بأنواعها ســواء كانت 
زكاة املال أو الذهب أو غيرها، 
مؤكدا أن اهللا تعالى يضاعف 
الثواب لكل من يحرص على 
فعل اخلير والطاعات، مستدال 

بقول اهللا تعالى: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك 
هم املضعفون). وأوضح أن زكاة الرميثية تقوم بتوزيع أموال 
الزكاة على مســتحقيها، كما يتم من خاللهــا تنفيذ العديد من 
املشاريع اخليرية التي تنفع املسلمني من خالل املصارف الثمانية 

التي حددها الشرع.
وتابــع أن من فوائد الزكاة اخللقية أنها تلحق املزكي بركب 
الكرماء ذوي الســماحة والسخاء وتستوجب اتصافه بالعطف 
على إخوانه املعدمني، والراحمون يرحمهم الرحمن، وفي الزكاة 
تطهير لفاعلها من البخل والشــح، مشــيرا الى أنه ميكن ألهل 
اخلير التبرع للجنة عبر اخلط الساخن ٩٤٤١٥٤٤٨ أو الذهاب ملقر 
اللجنة مبنطقة الرميثية، حيث نستقبل الزكاة على مدار العام.

سلمان العبيد

سمو الشيخ د.سلطان القاسمي متحدثاً للمشاركني

القاسمي متفقداً األجنحة املشاركة في املعرض

حاكم الشارقة سمو الشيخ د.سلطان القاسمي يلقي كلمة االفتتاح


