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اب وإصدارات ُكتَّ

ت��ح��دث��ت ع���ن ت��ج��رب��ت��ه��ا ف���ي ال��ك��ت��اب��ة ل��ه��م ب�����7 م��راح��ل

كاتبة األطفال أمل الرندي تتساءل:
هل يكفي أن نبدع ونكتب للصغار؟

الكاتبة أمل الرندي متوسطة القراء الصغار

من مؤلفات الرندي لألطفال

  انطلق بمشاركة 95 دولة وأكثر من ألفي ناشر

معرض الشارقة للكتاب:
كونوا مخلصين للكتب حريصين على صداقتها

ي��س��ت��ض��ي��ف م���ع���رض ال���ش���ارق���ة ال���دول���ي 
للكتاب ال��ذي افتتح أول من أم��س، على 
م���دار 12 ي��وم��ًا ف��ي دورت���ه ال����41 مثقفني 
وأدب������اء ون���اش���ري���ن وم��ب��دع��ني وف��ن��ان��ني 
وم���ؤث���ري���ن وأص����ح����اب ت���ج���ارب م���ن 95 
دول�������ة ح�����ول ال����ع����ال����م، ك���م���ا ي��س��ت��ض��ي��ف 
ن��اش��رًا م��ن 95 دول���ة، منهم 1298   2213
وينظم  أجنبية،  و915  عربية،  نشر  دار 
123عرضًا فنيًا، يقدمها 22 مشاركًا من 
8 دول، منها 6 برامج جديدة تقام ألول 
إل��ى أكثر م��ن 30 فعالية  للمرة، إض��اف��ة 

مخصصة ألبرز طهاة املنطقة والعالم.
ووج���ه امل��ع��رض ال���ذي يحمل ه��ذا العام 
ش����ع����ار »ك���ل���م���ة ل���ل���ع���ال���م« رس�����ال�����ة، ق���ال 
تبني  أن  على  ق���ادرة  الكلمة  »إن  فيها: 
م��س��ت��ق��ب��ل��ن��ا وت���غ���ي���ر واق����ع����ن����ا، ف��ك��ون��وا 
م���خ���ل���ص���ني ل���ل���ك���ت���ب وح����ري����ص����ني ع��ل��ى 
ي��ع��رض 1.5 مليون  ص��داق��ت��ه��ا«، ح��ي��ث 
كتاب بمختلف لغات العالم وح��ول كل 

املعارف والعلوم والفنون.
وي����ش����ارك ف����ي ف���ع���ال���ي���ات امل����ع����رض 150 
��اب وامل��ف��ك��ري��ن وامل��ب��دع��ني 

َّ
م��ن ك��ب��ار ال��ك��ت

والفنانني العرب واألجانب من 15 دولة، 
حوارية  وجلسة  فعالية   1500 يقدمون 
م���ت���ن���وع���ة، م��ن��ه��ا 200 ف��ع��ال��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة 
ت��ض��م ج��ل��س��ات وق������راءات وورش ع��م��ل، 
وخطابات حول تجاربهم اإلبداعية في 

مختلف أنواع املعارف والتأليف.

فعاليات لألطفال

ون���ظ���م امل���ع���رض 623 ف��ع��ال��ي��ة ل��ألط��ف��ال، 
ت��ت��ن��وع م��ا ب��ني ورش ع��م��ل وم��س��رح��ي��ات 
ترفيهية وتعليمية، تستهدف  وع��روض 

تنمية مهارات األطفال العلمية والعملية، 
وي����ش����ارك ف����ي إع�����داده�����ا 45 م��ت��خ��ص��ص��ًا 
املعرض  يستضيف  دول���ة، حيث   14 م��ن 
مسرحية »حكاية لعبة«، كما يستضيف 
رك�����ن ال���ك���ت���ب امل����ص����ورة )ك���وم���ك���س( 188 
فعالية وورشة عمل، ضمن 16 موضوعًا، 
و4 ع��روض ج��وال��ة، منها فعاليات حول 
واس���ت���ك���ش���اف   ،NFT ال���رق���م���ي���ة  ال�����رم�����وز 

الشخصيات والرسم التقني.

ضيوف املعرض 

وض��م��ن ب��رن��ام��ج��ه ال��ث��ق��اف��ي امل��ص��اح��ب، 

ي����س����ت����ض����ي����ف امل��������ع��������رض ك�����وك�����ب�����ة م���ن 
والكتاب  واألدب��اء  الثقافيني  املسؤولني 
ف��ي سلسلة م��ن الجلسات  اإلم��ارات��ي��ني، 
وال���ح���وارات وال��خ��ط��اب��ات وه���م: الكاتب 
وال��ش��اع��رة  العميمي،  سلطان  وامل��ؤل��ف 
خلود املعال، والشاعر والكاتب إبراهيم 
ال��ه��اش��م��ي، وال���ك���ات���ب س��ع��ي��د ال��ح��ن��ك��ي، 
وامل����ؤرخ د.ح��م��د ب��ن ص���راي، وال��ش��اع��رة 
وال��ك��ات��ب��ة أس��م��اء ال��ح��م��ادي، وال��ش��اع��رة 
الشامسي،  عائشة  ال��دك��ت��ورة  والكاتبة 
الكتاب والفنانني  إل��ى جانب نخبة من 
ال���ع���رب، وم����ن أب����رزه����م: ال��ك��ات��ب الليبي 

ال��ح��اص��ل على جائزة  ال��ن��ع��اس،  محمد 
رواي��ت��ه خبز  ع��ن   2022 العربية  البوكر 
ع���ل���ى ط����اول����ة ال����خ����ال م����ي����الد، وال���ك���ات���ب 
محمد  السابق  املغربي  الثقافة  ووزي���ر 
جائزة  على  الحاصلني  أح��د  األش��ع��ري 
ال���ب���وك���ر ال���ع���رب���ي���ة، وال���ش���اع���ر ال��ك��وي��ت��ي 
م���ح���م���د ج���������اراهلل ال���س���ه���ل���ي، وال���ش���اع���ر 
املصري هشام الجخ، وكاتب السيناريو 
امل�����ص�����ري ه����ان����ي س�����رح�����ان، وال�����روائ�����ي 
امل�����ص�����ري أح�����م�����د م����������راد، واس����ت����ش����اري 
من  الحيوية  والطاقة  النفسية  الصحة 
ال��دك��ت��ور أح��م��د ع��م��ارة، والكاتب  مصر 
ال���ج���زائ���ري ب���وم���دي���ن ب��ل��ك��ب��ي��ر، وامل��م��ث��ل 
وامل����خ����رج ال��س��ي��ن��م��ائ��ي امل����ص����ري ك��ري��م 
ع���ب���دال���ع���زي���ز، وامل���م���ث���ل امل����ص����ري أح��م��د 

السقا، وغيرهم كثير.
كما يستقطب امل��ع��رض ع���ددًا م��ن أع��الم 
ال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة األج���ان���ب م��ن ع���دة دول 
في العالم، منهم: ديباك شوبرا، املؤلف 
ال���ع���امل���ي مل��ج��م��وع��ة م���ن األع����م����ال األك��ث��ر 
املؤلف  بيرس،  ولينكولن  عامليًا،  مبيعًا 
العديد  الحائز  األطفال،  لكتب  والرسام 
م����ن ال����ج����وائ����ز، وروب�������ي ك������ور، ال���ش���اع���رة 
والرسامة، وبيكو أيير، الروائي وكاتب 
ع��دة عن  الحائز جوائز  العاملي  املقاالت 
الروائية  ش��ري،  وجيتانجالي  كتاباته، 
من  ملجموعة  والكاتبة  الهندية  العاملية 
ال��ق��ص��ص ال��ق��ص��ي��رة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت أع��ل��ى 
املبيعات وح���ازت ال��ع��دي��د م��ن ال��ج��وائ��ز، 
ودانيال باملر، املؤلف األميركي ملجموعة 
م���ن أع���م���ال ال���خ���ي���ال ال��ت��ش��وي��ق��ي األك��ث��ر 
م��ب��ي��ع��ًا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م، وم��ي��غ��ان 

هيس، املصممة في عالم األزياء.

ترى كاتبة أدب الطفل، أمل الرندي، أن إبداعات كثيرة تحتاج إلى تواصل مباشر بين المبدع والفئة 
المستهدفة أو الجمهور في المسرح والشعر وغيرهما، وكذلك أدب األطفال.  وقالت الرندي في ندوة 
استضافتها قاعة كاب للفنون، أخيرا، وقدمها فيها الكاتب ابراهيم فرغلي أن إبداع الكبار يلعب اإلعالم 

دوراً أساسياً في عملية التفاعل، أما األطفال فأمرهم مختلف مع اإلعالم، وهم يحتاجون إلى عناية 
أكثر، إلى اهتمام ومتابعة، أي إلى من يمسك بأيديهم ويدلهم إلى الكتاب، ويحفزهم على القراءة.

وخصصت صاحبة المجموعات القصصية الكثيرة لألطفال والكبار أيضا الندوة للحديث عن تجربتها في 
الكتابة للصغار والناشئة، منذ البدايات في سبعة نقاط متتالية على النحو التالي: 

تحفيز وتعزيز
التفاعل المباشر بين الطفل وكاتب أدب الطفل 

له أهداف عدة، وفقا للرندي، منها:

1 - اخ��ت��ب��ار م��ا نكتب م��ن خ���ال رد فعل 
األطفال، بمعنى أننا نتعلم من التجربة مع 

األطفال.

2 - تحفيز األطفال على القراءة.
 3 - ال��ع��اق��ة امل��ب��اش��رة ب��ن ال��ط��رف��ن تعزز 

القراءة.

4 - تقريب مضمون هذا األدب من األطفال 
من خال شرح األديب نفسه ألدبه.

أه��م م��ا ف��ي امل��ب��ادرة أن تلعب دور ت��واص��ل ال��ك��ات��ب مع 
إلى  وص���واًل  بينهما،  املباشر  التفاعل  وت��ؤم��ن  الطفل، 
ال��ق��راءة، وال شك أن مبادرة الشيخ  تحفيز الطفل على 
ة ال��ع��رب��ي« ك��ان حافزًا  محمد ب��ن راش���د »ت��ح��دي ال��ق��راء
أن تكون  الكويت، على  الفراغ في  م��لء  للتفكير في  لي 
الكاتبات  التي بنيتها مع ثلة مميزة من  املبادرة  هذه 
اب الكويتيني حافزًا آلخرين أيضًا، فنساهم معًا 

ّ
والكت

في تعزيز ثقافة الطفل الكويتي. وقد حصل تطوران في 
هذه املبادرة، أولهما أنها تحولت إلى املستوى العربي 
في سنتيها الثانية والثالثة، وثانيهما أننا كنا ندعو 
األطفال إلى مكتبة ذات السالسل فصرنا نقصدهم في 

مدارسهم.

حولت املبادرة إلى برنامج تلفزيوني، لتحقيق الهدف 
ي��ك��ون وتحفيزه  أينما  الطفل  إل��ى  ال��وص��ول  أي  نفسه، 
ال��ب��وادي  ق��ن��اة  بثتها  20 حلقة  ال���ق���راءة، فسجلت  على 

الثقافية.

كنت أشعر أن هناك مشكلة في 
وصول الكتاب إلى الطفل، وأن 
هناك ضرورة إلى صلة وصل 
والطفل،  املطبوع  الكتاب  ب��ني 
ف���ف���ّك���رت ع��ن��دم��ا ك��ن��ت رئ��ي��س��ة 
ل��ج��ن��ة أدب ال��ط��ف��ل ف���ي راب��ط��ة 
األدباء الكويتيني، في »مبادرة 
أص�����دق�����اء امل����ك����ت����ب����ة«، ت��ب��ن��ت��ه��ا 
ال����راب����ط����ة ف����ي ال���س���ن���ة األول������ى، 
ث�����م رع����ت����ه����ا األم������ان������ة ال���ع���ام���ة 
ل��ل��م��ج��ل��س ال���وط���ن���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وت��وق��ف��ت  واآلداب،  وال���ف���ن���ون 
س��ن��ت��ني ق���ب���ل أن ت��ن��ط��ل��ق ه���ذا 
ال��ع��ام منذ أس��ب��وع، ومل���دة عام 
برعاية   2023  -  2022 دراس���ي 
جود  وجمعية  نفسه  املجلس 

الخيرية. 

ب��اك��رًا،  ب���دأت  التفاعل م��ع األط��ف��ال،  ف��ي  تجربتي 
ف��ق��د س��ه��ل��ت ع��ل��يَّ م��ه��ن��ت��ي، ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ري���اض 
أطفال لسنني طويلة، هذه املهمة، وباتت عالقتي 
الكتابة.  ف��ي  لتجربتي  ن��ج��اح  م��ص��در  ب��األط��ف��ال 
ال��ق��ص��ص، ف��ي األس���اس،  وق��د انطلقُت ف��ي كتابة 
م��ن ش��ع��وري ب��ح��اج��ة األط��ف��ال إل���ى ال��ق��ص��ص في 
م��ن��ه��اج ال���روض���ات، ف��ش��رع��ت ب��ت��أل��ي��ف ال��ق��ص��ص، 
��م��دت ف��ي ال��روض��ات، 

ُ
وق���د أص����درت 20 ق��ص��ة اع��ت

وهكذا تابعت تجربة التأليف والنشر، وتنوعت 
األع����م����ار امل��س��ت��ه��دف��ة ح���ت���ى ش��م��ل��ت ك����ل ال��ف��ئ��ات 

العمرية لألطفال. 

ه��دف��ي، منذ ال��ب��داي��ة، أن يصل كتابي إل��ى الطفل 
مع  التواصل  إل��ى  منه، فوجدت حاجة  املستفيد 
مختلفة، جعلت  ب��ل��دان  وف��ي  متنوعة،  نشر  دور 
البديهي أن  خبرتي أوس��ع من ذي قبل. لكن من 
نقول إن نشر أدب الطفل ال يكون من خالل الكتاب 
فقط، إنما من خ��الل مجالت األط��ف��ال أيضًا. فقد 
ف��ي الكتابة م��ع مجالت األط��ف��ال،  ب��دأت تجربتي 
فقد مضى عصر كانت فيه الكويت من أوائل دول 
املنطقة العربية في إصدار مجالت األطفال، وقد 
وص��ل عددها إل��ى 24 مجلة، وق��د تراجع عددها 
اليوم إلى قرابة عشر، شأنها شأن تراجع مجالت 
األط���ف���ال ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال�����دول، خ��ص��وص��ًا بعد 
اهتمامات  وت���وزع  اإللكترونية،  امل��واق��ع  انتشار 

الطفل على الكثير من األلعاب اإللكترونية.

فقد  الكتب،  طريق  ع��ن  النشر  إل��ى  بالنسبة 
فضلت أن أبني دار نشر خاصة بمنشوراتي، 
حتى ال يتحكم أحد بإصداراتي. حتى إنني 
أهتم برسوم الكتاب وأتابع مع الرسامني كل 
اإلخ��راج  وأت��اب��ع  التي يصورونها،  املشاهد 
ونوعية الورق والغالف. فأنا أفضل أن يقدم 
ال��ك��ت��اب ك��ل أن����واع ال��ج��م��ال، ف��ي��ج��ذب الطفل 
ب��ج��م��ال ش��ك��ل��ه وأل����وان����ه، ك��م��ق��دم��ة ل��دخ��ول��ه 
الخمسني  إلى املضمون. وقد تخطت كتبي 
عنوانًا حتى اآلن، أعتمد في توزيعها على 

دار نشر تقوم بمهمة التوزيع. 

ك��ن��ت أت���س���اءل دوم�����ًا: ع��ن��دم��ا ن��ت��ف��ق م���ع دار 
ن��ش��ر، مهمتها إي��ص��ال ال��ك��ت��اب إل���ى ال��ق��ارئ 
الكتاب  املشكلة؟ هل يصل  الطفل، هل تحل 
إل���ى ال��ط��ف��ل؟ وك��ن��ت أج���ي���ب: ن��ع��م ي��ص��ل لكن 
الكتاب  ي��ع��رض  فالناشر  ك���اٍف.  غير  بشكل 
ف����ي م����ع����ارض ال���ك���ت���ب وف�����ي امل���ك���ت���ب���ات، وق���د 
يصل الكتاب إلى املكتبات العامة ومكتبات 
امل����دارس، لكن األط��ف��ال ل��م ي��ع��ت��ادوا ال��ذه��اب 
ب��أدب  االهتمام  إن  ث��م  العامة،  املكتبات  إل��ى 
الطفل في املكتبات العامة قليل. أما مكتبات 
امل�����دارس ف��ل��ي��س��ت م���وج���ودة إال ف���ي ال��ب��ل��دان 
بالشكل  ه��ن��ا  فاعليتها  تثبت  ول���م  ال��غ��ن��ي��ة، 
املطلوب، أي تحويل القراءة إلى سلوك دائم 

عند الطفل.
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فن التركيز واإلنجاز..
11 طريقة لترتيب المكتب ومساحة العمل

عن مكتبة الشروق في القاهرة، صدر مؤخرا كتاب »فن التركيز 
واإلنجاز«، وهو من تأليف ديمون زهاريادس وترجمة د.سالى 

مجدى. وفي الكتاب يمكنك أن: 

مكتبك  شكل  لترتيب  اخ��ت��ب��اره��ا  ت��م  طريقة   11 على  تتعرف   ◄
ومساحة العمل لتساعدك على اإلنجاز والتركيز بشكل أسرع.

◄ تكتشف طرق اإلنجاز وتجنب املشتتات من حولك.

قلة  التي تسبب  العراقيل والعقبات  أن��واع  أه��م  ◄ تتعرف على 
التركيز وبطء اإلنجاز وكيف تتغلب عليها.

◄ تتعلم فن إتقان االنتهاء من األم��ور وفقا لترتيب األولويات 
دون الضغط على نفسك.

◄ تتعرف على 5 أس��رار مهمة للتركيز اذا كنت مضطرا للعمل 
من مقهى أو مكان عام.

كما يساعد الكتاب الطالب، وأصحاب األعمال، واملوظفني، وربات املنازل، والباحثني وغيرهم على 
الحياة عبارة عن مجموعة  إن  الكتاب  واإلن��ج��از. ويقول  االنتباه  واكتساب مهارات  التركيز  سرعة 
من املشتتات والعراقيل التي يجب علينا اجتيازها، وذلك إذا أردن��ا تحقيق إنجاز ما، فهناك تحد 
دائم ومستمر يفرض علينا أن نحاول كي نصير منتبهني بشكل كامل ولفترة طويلة املدى.. ولذلك 
ض انتباهنا للوصول إلى أفضل  فالكتاب يرسم خط َسيٍر وخريطة عمل يمكننا من خاللها أن نروِّ
نك من معرفة املشكلة التي  نقطة من التركيز، وبه مجموعة من القواعد والخطوات البسيطة التي تمكِّ

تعاني منها أواًل ومن ثم الشروع في حلها.

جناح خاص ألعمال الشاعر الراحل محمود درويش
يخصص املعرض جناحًا لعرض تجربة وإبداعات الشاعر الفلسطيني محمود درويش، 
عرض مؤلفاته وأعماله الشعرية والنثرية، 

ُ
من خال »مؤسسة محمود درويش« حيث ت

باإلضافة إلى شاشة عرض تبث فيلمًا وثائقيًا قصيرًا عن حياته، ومقاطع من القصائد 
 عن تنظيم املشرفن على الجناح عددًا من الحوارات املفتوحة 

ً
التي ألقاها بصوته، فضا

الحياة  إث��راء  العرب ودوره��م في  املبدعن  أهمية  الضوء على  لتسليط  املعرض  مع زوار 
الثقافية على املستوى العربي والعاملي، وتكريمًا لذكراهم.

رد والشعر حول الرواية والسَّ

ثالثة مرافئ في كتاب أحالم فوق الغيم
»أحام فوق الغيم« مجموعة من القراءات النقدية للكاتب والناقد زياد الجيوسي صدر 
مئتن  يتكون من  والكتاب  األردن.  في  الثقافة  وزارة  وبدعم من  دار جفرا  أخيرا عن 
وخمس وستن صفحة توزعت على ثاثة مرافئ هي: الرواية، السرد، الشعر، ورتبت 

تاب.
ُ
موضوعات الكتاب حسب الحروف الهجائية للك

 م��رف��أ ال���رواي���ة: ف��راش��ة/ أح���ام ب���ش���ارات، ي��اف��ا أم ال��غ��ري��ب/ أس��م��اء ن��اص��ر أب���و ع��ي��اش، 
الرصاصة 666/ تفاحة بطارسة، تماثيل كريستالية/ رشا سامة، صابر/ سليم دبور، 
في حضرة ابراهيم/ عامر طهبوب، أيام في بابا عمرو/ عبداهلل املكسور، من السما/ 
الرفاعي،  غصون رح��ال، كوفيد األح��ام/ قمر عبدالرحمن، عابر في املاضي/ محمد 
الروايات: مثلث توت األرض/ تراحيل األرمن/ فيتا أنا عدوة أنا/ للكاتبة ميسون األسدي، 

القط الذي علمني الطيران/ هاشم غرايبة.
 مرفأ السرد: ثرثرة األيام/ جليلة الجشي، الدائرة في املنتصف/ ثريا وقاص، خاخيل/ 
ال��زع��ب��ي، ج��م��رة/ ش��وق��ي ي��ون��س، نبضات ضمير/ ع��دل��ة ش���داد خشيبون، قناع  دع���اء 

الكاتب  الحريرات، رحلة في كتب  أنثى/ فاديا  أفكار وأحاسيس  السموأل/ عواد علي، 
فدى  الصغيرة/  ح��اج محمد، حياتنا  ف��راس  املدينة/  في  فايز محمود، نسوة  واملفكر 
أحمد  الجبور،  املساء/ محم�د رمضان  أكاذيب  الكام/ مح�مد خضير،  جريس، رجع 
ومردخاي/ محم�د سعيد، حبة سكر/ ميرنا حتقوة، كام غير مباح/ ميسون األسدي، 

باع أرضه ليشتري مقعدا في صفه/ نضال الفي، شباطيات/ هشام خاطر.
القرنفلة/  ابتهال  أي��وب،  إلى أفروديت/ أحمد  التسلسل رسائل   مرفأ الشعر: وحسب 
بلغيث، تشوقات/  الحلم/ ج��ودة  نافلة  تفاحة سابا،  ألف دهشة/  م��داي  أميمة يوسف، 
الحكاية/ رانيا جوري،  رائ��دة شالفة، نصف  الربابعة، مطر وت��راب/  د. حسن محمد 
في كفها حناء شمس/ ردينة آسيا، مغناة الليلك/ مرافئ الغيم/ بن قصيدتن/ الفرح 
والوطن/ للشاعرة رفعة يونس، جمرة املاء/ سميح محسن، املوت على أهداب الشمس/ 
واإلب��داع  اب��داع  عزالدين جوهري، بسطة  الجمر/  ميقات  على  تقريبا  القيسي،  عاطف 

الشبابي/ مح�مد راضي عطا، لعنة الشعراء/ د. هناء البواب.

لتتزامن مع أعياد الكويت

تغيير مواعيد جائزة الملتقى 
للقصة القصيرة العربية

◄ اإلعالن عن فتح باب الترشح للجائزة في األول من يناير وحتى 31 مارس من كل عام.
◄ إعالن القائمة الطويلة بتاريخ األول من أكتوبر كل عام.

◄ إعالن القائمة القصيرة بتاريخ األول من نوفمبر كل عام.
◄ إقامة احتفالية الجائزة واإلعالن عن الفائز في األسبوع األول من شهر ديسمبر من كل عام.

وبعد نقاش، اتفق مجلس أمناء الجائزة على مواعيد جديدة وثابتة على النحو اآلتي:
◄ اإلعالن عن فتح باب الترشح للجائزة في األول من مارس وحتى 31 مايو من كل عام.

◄ إعالن القائمة الطويلة بتاريخ األول من ديسمبر كل عام.
◄ إعالن القائمة القصيرة بتاريخ األول من يناير كل عام.

◄ إقامة احتفالية الجائزة واإلعالن عن الفائز في األسبوع األول من شهر فبراير من كل عام.
وعليه، فإن إعالن القائمة القصيرة للدورة الحالية )الخامسة 2021���� 2022( سيكون في األول من يناير 
2023. وكانت إدارة الجائزة قد أعلنت عن القائمة الطويلة لهذه الدورة في األول من أكتوبر املاضي. 
أن  ذك��ره  والجدير  تأخير.  أي  أكمل وج��ه ودون  فهي تسير على  التحكيم،  لجنة  ألع��م��ال  وبالنسبة 
جامعة الشرق األوسط األمريكية AUM هي الراعي الرسمي للجائزة، حيث تستضيف، في كل عام، 
احتفالية الجائزة في حرمها. كما تنظم البرنامج الثقافي املصاحب لالحتفالية في مركزها  الثقافي. 
اب القائمة 

ّ
وينال الفائز بالجائزة مبلغ 20.000 دوالر أميركي، ودرع الجائزة وشهادتها. كما ينال ُكت

القصيرة مبلغ خمسة آالف دوالر أميركي، ودرع الجائزة وشهادتها.

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية عن تغيير مواعيد 
إعالن الفائزين لتتزامن مع أعياد الكويت الوطنية. وقال بيان 

تلقته سبقلا أمس: بمناسبة احتفال دولة الكويت باألعياد 
الوطنية في شهر فبراير من كل عام، وبغية مشاركة جائزة 

الملتقى للقصة القصيرة العربية بهذه االحتفاالت، ناقش 
مجلس أمناء الجائزة إمكانية تغيير مواعيد برنامج االحتفالية 

الثقافي واإلعالن عن الفائز ليصبح في شهر فبراير. 
وكانت الئحة الجائزة، منذ انطالقها عام 2015، قد حددت 

مواعيدها على النحو اآلتي:
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