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أعرب الكاتب والباحث عبدالنبي الش���علة عن فخره واعتزازه باختيار كتابه “غاندي... وقضايا العرب والمس���لمين” ضمن 6 أعمال 
مرشحة للفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة لفرع التنمية وبناء الدولة بدورتها الثالثة 
عش���رة 2018 – 2019، معتبرا أن ترش���يحه و5 أس���ماء من كبار الكتاب والمؤلفين من الس���عودية واألردن والمغرب لهذه الجائزة 

العالمية المرموقة يعد تكريما كبيرا له ولكل من أسهم بجهده حتى رأى هذا الكتاب النور مطلع أكتوبر الماضي.  

وقـــال الشـــعلة، فـــي تصريـــح خـــاص لـ 
“البـــاد” أمـــس، إن وجـــود عمـــل يمثل 
زايـــد  الشـــيخ  جائـــزة  فـــي  البحريـــن 
للكتـــاب يعكس ثراء الســـاحة الثقافية 
واألدبيـــة في المملكـــة وبلوغها مرحلة 
متقدمـــة مـــن اإلبداع الفكـــري في ظل 
الدعم الكبير الذي يحظى به المفكرون 
والباحثـــون واألدبـــاء مـــن لـــدن عاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وكانت جائزة الشـــيخ زايد للكتاب قد 
أصـــدرت بيانا أمـــس األول أعلنت فيه 
عـــن األعمـــال المرشـــحة للفـــوز، والتي 
شـــملت إلـــى جانـــب كتـــاب “غانـــدي... 
مـــن  والمســـلمين”  العـــرب  وقضايـــا 
إصدارات الدار العربية للعلوم ناشرون 

2018، كتـــاب “النفط بين إرث التاريخ 
وتحديـــات القرن الحادي والعشـــرين” 
المنيـــف،  هللا  عبـــد  ماجـــد  للســـعودي 
كيـــف  اإلســـام!  “كراهيـــة  وكتـــاب 
العـــرب  الجديـــد  يصـــور االستشـــراف 

والمســـلمين” لألردنـــي فخـــري صالـــح، 
نقـــد  والدنيـــوي...  “الدينـــي  وكتـــاب 
الوســـاطة والكهنتة” للمغربي عبداإلله 
لألردنـــي  “التطـــرف”  وكتـــاب  بلقزيـــز، 
“التـــداوي  وكتـــاب  غرايبـــة،  إبراهيـــم 

بالفلسفة” للمغربي سعيد ناشيد.
وقالـــت الجائـــزة فـــي البيـــان إن هـــذه 
بيـــن  مـــن  اختيـــرت  الســـتة  األعمـــال 
هـــذا  للمشـــاركة  تقدمـــت  عمـــا   173
العـــام أغلبها من الســـعودية والبحرين 

واألردن والمغرب. 
وكانت إدارة الجائزة أعلنت في األيام 
القليلـــة الماضيـــة عن القائمـــة الطويلة 
لفرعـــي “الفنـــون والدراســـات النقدية” 
و”أدب الطفـــل”، فيمـــا ُينتظـــر أن تعلن 
التســـعة  الفـــروع  باقـــي  عـــن  قريبـــا 

للجائزة.
وكان الكاتب الســـوري محمد شحرور 
قد حصل على جائزة العام 2017 لفرع 
التنميـــة وبناء الدولـــة بدورتها الثانية 

سمو رئيس الوزراء لدى تسلمه نسخة من كتاب “غاندي” )أرشيفية(عشرة عن كتابه “اإلسام واإلنسان”.

ترشيــح “غانـــدي” للفـــوز بجائـــزة الشيـــخ زايـــــد
ال��ش��ع��ل��ة: االخ���ت���ي���ار ي��ع��ك��س ث�����راء ال���س���اح���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ال��ب��ح��ري��ن

تقدير المفكرين، والباحثين، واألدباء، الذين قدموا إسهامات  «
جليلة، وإضافات، وابتكارات، في الفكر، واللغة، واألدب، 

والعلوم االجتماعية، وفي ثقافة العصر الحديث ومعارفه.

تكريم الشخصيات الفاعلة التي قدمت إنجازات متميزة  «
على المستويين؛ العربي أو العالمي، وتعريف القارئ بتلك 
اإلنجازات، وربطه بالتجارب اإلبداعية، وبالمنجزات الفكرية 

الجديدة والفاعلة.

تقدير الدور الحضاري والبناء الذي يقوم به المترجمون،  «
والمتمثل في إثراء الثقافات واألدب، وتعزيز الحوار بين 

الحضارات، وبناء روح التقارب بين األمم.

تشجيع إبداعات الشباب، وتحفيزهم على البحث، وخلق  «

روح التنافس اإليجابي في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل 
حاضر األمة ومستقبلها.

تكريم المؤسسات، والهيئات، ومراكز البحوث، ودور النشر  «
العربية وغير العربية المتميزة التي تحتفي بالكتاب، 

وتصدر عن مشروع حضاري وثقافي، وتقدم اإلبداع، وتنشر 
ثقافة االستنارة، وتعزز القيم اإلنسانية القائمة على الحوار 

والتسامح.

تشجيع أدب األطفال والناشئة، الذي يسعى إلى االرتقاء  «
بثقافة هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وبذائقتهم 

الجمالية، ويبني هويتهم الحضارية على التفاعل الخالق 
بين الماضي والحاضر.

أهداف الجائزة

جائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة أدبية إماراتية ُتقدم  «
سنويا منذ العام 2007 وترعاها هيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث وُتمنح للمبدعين من المفكرين والناشرين 
والشباب عن مساهماتهم في مجاالت التأليف 

والترجمة في العلوم اإلنسانية، التي لها أثر واضح في 
إثراء الحياة الثقافية واألدبية واالجتماعية وذلك وفق 

معايير علمية وموضوعية. 

وتبلغ القيمة المادية للجائزة 7 ماليين درهم إجمااًل،  «
حيث يمنح الفائز في كل فرع جائزة مالية قدرها 

750 ألف درهم وميدالية ذهبية تحمل شعار الجائزة 
المعتمد، إضافة لشهادة تقدير للعمل الفائز. في 

حين تبلغ القيمة المادية لجائزة شخصية العام 

الثقافية مليون درهم. وتشرف على الجائزة لجنة 
عليا ترسم سياستها العامة ومجلس استشاري يتابع 

آليات عملها. وتقوم على أسس علمية وموضوعية 
لتقييم العمل اإلبداعي، تعتبر األكثر تنوعًا وشمولية 

لقطاعات الثقافة مقارنة مع الجوائز العربية 
والعالمية األخرى.

وفي العام 2016 أعلنت الجائزة أنها ستعتمد 5 لغات  «
دائمة بفرع الثقافة العربية في اللغات األخرى، بدال 
من لغتين متغيرتين في كل دورة كما كان معموال 

به في الدورات السابقة، وبذلك أصبحت اللغات 
المعتمدة هي اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية 

واإلسبانية واأللمانية.

أسس علمية للتقييم

محرر الشؤون المحلية

غالف كتاب غاندي

جانب من التوقيع على كتاب ‘غاندي’ )أرشيفية(وزير الخارجية متسلما نسخة من كتاب “غاندي” من الشعلة )أرشيفية(

حظ���ي المهتّم���ون بالتراث الثقافي في مملك���ة البحرين بفرصة االطالع 
على آخر االكتشافات األثرية في منطقة مقابة، جاء ذلك خالل الجولة 
التي نّظمتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار للجمهور مساء اليوم الجمعة 

الموافق 23 نوفمبر 2018.

التّجمـــع كان بالقرب من موقع مقابة 
الخبـــراء  فريـــق  فيـــه  يعمـــل  الـــذي 
اليابانـــي التابـــع لمعهـــد نـــارا لآلثـــار، 
وثـــم كان االنتقال إلـــى حيث أعمال 
التنقيـــب، حيث اســـتمع المشـــاركون 
فـــي الجولة لشـــرح حول آخـــر ما تم 

التوصل إليه من اكتشافات. 
اليابانـــي  التقنيـــب  فريـــق  وأوضـــح 
أن الموقـــع يعـــود إلى فتـــرة تايلوس 
الثانـــي  القـــرن  بيـــن  )مـــا  المتأخـــرة 
والثالـــث بعد المياد(، مشـــيرين إلى 
اكتشاف تال مدافن أثرية متشابهة 

فـــي الحجم والشـــكل مـــع غيرها من 
التال المكتشـــفة فـــي مناطق أخرى 
مـــن البحريـــن. وقالـــوا إنهـــم وجدوا 
هيـــاكل  المدافـــن  هـــذه  داخـــل  فـــي 
ومقتنيات ألشخاص من تلك الفترة.
هـــذه الجولـــة، تعكـــس جهـــود هيئـــة 
الثقافـــة لتعريف الجمهـــور على أهم 
شـــكلت  التـــي  التاريخيـــة  المامـــح 
التـــراث الحضاري البحريني. وتتركز 
آثـــار فتـــرة تايلـــوس فـــي المناطـــق 
البديـــع، وتشـــمل  لشـــارع  المحاذيـــة 
مناطـــق القـــدم، الحجـــر، الشـــاخورة، 

جنوســـان مقابة، وهي غنّية بمدافن 
تعود لهذه الفترة والممتدة من القرن 
الرابـــع قبـــل الميـــاد ولغايـــة القـــرن 

الرابع بعد المياد
يذكـــر أن الفريـــق اليابانـــي للتنقيـــب 
تخصصـــات  مـــن  أعضـــاء   7 يضـــم 

والمســـح  اآلثـــار  مثـــل  مختلفـــة 
مـــن  برئاســـة ســـايتو  والجيولوجيـــا 
معهـــد نـــارا لآلثـــار، كمـــا أن هـــذا هـــو 

الموســـم الثالـــث للتنقيب فـــي موقع 
تال مقابة )فترة تايلوس( ويســـتمر 

حتى ديسمبر 2018.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

“الثقافة” تنظم جولة لالكتشافات األثرية في مقابة

جانب من الجولة


