جائزة

الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي
كتيب ادلورة الثانية 2022 - 2021

بعنوان "دار الوصل"
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لكمة مؤســس وراعي اجلائزة
خلــف أمحد احلبتور
عوشة بنت خليفة السويدي "فتاة العرب" هي شخصية استثنائية عرفتها
عن قرب .هي حقا امرأة عظيمة .كم تمنيت أن أجد نساء أخريات يتسمن
بخصالها وفصاحتها الشعرية .لقد أسست "جائزة فتاة العرب" تخليدا ً
إلرثها الشعري ،وتكريما ً لمكانتها وموهبتها الشعرية ،وترسيخا ً لدور المرأة
اإلماراتية وحضورها المؤثر على الساحتين الثقافية واألدبية.
أصبحت عوشة بنت خليفة السويدي أيقونة الكلمة والفكر لما تحتويه
معان عميقة ،مستوحاة من صحراء هذه األرض المباركة.
قصائدها من
ٍ
ً
ويأيت اإلعالن عن إطالق الجائزة تزامنا مع الذكرى المئوية لمولدها (،)1920
باعتبارها رمزا ً إماراتيا ً مشرفا ً وقدوة لنساء الوطن.
ستساهم جائزة فتاة العرب بتسليط الضوء أ كثر على الشعر النبطي التي
تشتهر به منطقتنا (دول مجلس التعاون الخليجي) ،وباألخص قصائد عوشة
بنت خليفة السويدي لما تحمله من مفردات وصور لغوية بليغة ،حتى أن
من يقرأ قصائدها يعجب من خيالها الخصب الذي تعدى الحدود الجغرافية
والثقافية.
الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي ،رحمها هللا ،قامة أدبية ورمز كبير يف
تاريخ اإلمارات ...نفخر ويعتز بها جميعاً.
خلف أحمد الحبتور
مؤسس وراعي الجائزة
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور
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لكمة رئيسة جملس األمناء
دكتورة رفيعة غباش
عاما على قيام اتحاده الذي لم تتوقف
يحتفل الوطن-هذا العام-بمرور خمسين ً
َي عوشة إىل هذا
إنجازاته الهائلة ،وبهذه المناسبة الجليلة علينا أن ننظر َ
بع ْين ْ
وإبداعا.
الجمال الوطني ،ونؤرخه شع ًرا
ً
كما يتزامن احتفال الدولة مع معرض إ كسبو ديب  2020الذي يزوره معظم
رؤساء العالم ،وقد اشتهر بفعالياته التي تقام يف ساحة "الوصل" ،وكان لفتاة
العرب حضورها يف تلك الفعاليات من خالل عرض سينمايئ عن مسيرتها
اإلبداعية.
وجدير بالذكر أن عوشة من أوائل الشعراء الذين ذكروا اسم ديب القديم
"الوصل" كما يف قصيدتها:
َ
نهار مسراحي من العين

يممت صوب ديبّ قصاد

أعني الوصل دار المحبين

حي البالد وذيج ليواد

وعليه ،فقد ارتأى مجلس األمناء أن تكون مسابقة القصيدة -يف جائزة عوشة-
من روح قصائد عوشة التي أبدعتْها ،وأن تكون يف حب الوطن وذكر إنجازاته ،مع
المقدَّم.
محاولة توظيف اسم "الوصل" إبداع ًيا يف النص ُ
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حقول اجلائزة:
أوالً :تكريم شخصية عامة لها إسهاماتها يف األدب والشعر:
• الشخصية األكثر عطاء يف الشعر النبطي يف منطقة الخليج العريب.
• أفضل موهبة شابة يف الشعر النبطي.

ثال ًثا :جائزة أفضل دراسة أدبية عن شعرعوشة:
آلية وشروط الترشح
• أن تتسم المشاركة بالجدة واألصالة واتباع المنهج العلمي.
• يوضع عنوان محدد للدراسة المقدمة ،على سبيل المثال:

ثان ًيا :جائزة أفضل قصيدة نبطية:

 .1تجليات مدينة ديب (دار الوصل) يف قصائد فتاة العرب.

آلية وشروط الترشح

 .2الطبيعة يف شعر عوشة بنت خليفة السويدي.

• أن تنبثق القصيدة من روح المقدمة يف حب الوطن ،وتوظيف
أسم الوصل فن ًيا.

 .3التركيب اللغوي يف أشعار عوشة بنت خليفة السويدي.
 .4الهوية الوطنية يف شعر عوشة بنت خليفة السويدي.

• االلتزام بشروط وقواعد الشعر النبطي من حيث الوزن والقافية.
• أال تقل القصيدة المقد ََّمة عن  10أبيات ،وال تزيد عن  20بيتاً.

 .5األساليب الشعرية الجديدة التي اختصت بها عوشة أو أضافتها
إىل تراث الشعر النبطي.
 .6التنوع والعمق الثقايف يف قصائد فتاة العرب.
 .7الروحانيات يف قصائد فتاة العرب.
 .8إعالء القيم يف قصائد فتاة العرب.
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ً
شاملة.
• ال تقل الدراسة عن  5000كلمة ،وال تزيد عن  6000كلمة،
• يقتصر على مشاركة واحدة فقط لكل باحث.
• ال يحق للمرشح المشاركة يف فروع الجائزة األخرى.

رابعا :لطلبة المدارس :جائزة أفضل إلقاء إلحدى قصائد عوشة.
ً
آلية وشروط الترشح:
• يحفظ الطالب -أوالطالبة -إحدى قصائد عوشة بنت خليفة
السويدي التالية:

ب الدراسة باللغة العربية.
• ُت ْك َت ُ
• يقدم مخطوط الدراسة على شكل كتاب وريق.
• أن يتبع أسلوب  APAيف التوثيق العلمي:

 .1يممت صوب ديب قصاد.

 .2يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 .3منزلك يا محمد يف محل الشهب.

 .1توثيق المعلومة يف المتن.

 .2عرض قائمة المراجع يف آخر البحث مرتبة أبجديًا وفق اسم العائلة.
• تقدم الدراسة بصيغتي  PDFوWORD
• حجم الخط يف المتن باللغة العربية ( )14واللغة اإلنجليزية (.)12
• حجم الخط يف الهوامش باللغة العربية ( )12واللغة اإلنجليزية (.)10
• نوع الخط العريب واإلنجليزي (.)Times New Roman
• أن تكون المسافة بين األسطر ( 1سم).
• آخر موعد لتقديم المشاركة  20فبراير 2022
12

 .4يا كم يا عاذل تعذلون.
 .5ابتدي باسم اإلله األويل
 .6يا تراب الوصل.
جل القصيد ُة بالصوت والصورة ،بجودة عالية.
س َّ
• ُت َ
• ُتس َّل ُم القصيد ُة المسجل ُة على ذا كرة خارجية ()Flash memory
سل إىل بريد الجائزة اإللكتروين
إىل إدارة الجائزة ،أو ُت ْر َ
(.)info@oshaaward.com
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الرشوط العامة لالشرتاك يف اجلائزة
• تسلم المادة المشاركة يف موعد أقصاه شهر من تاريخ إعالن الجائزة.

• المشاركة مفتوحة لجميع األعمار.

• ُيشت َر ُط يف المادة المشارِكَ ِة أال تكون فائزة يف أي جائزة محلية أو دولية.
• ال تكون القصيدة المشاركة منشورة بأي شكل من أشكال النشر.

• إلدارة الجائزة الحق الكامل يف استخدام القصائد والدراسات الفائزة ،يف
أي مناسبة ،ولها كامل حقوق نشرها باسمِ مؤلفها.
• ال يحق االعتراض على قرارات لجنة التحكيم.

• ال ُتقبل النصوص المكتوبة بخط اليد.
• ُترسل مطبوعة على صفحة  ،A4ويفضل استخدام خط ،Times New Roman
بحجم  ،14مع كتابة العنوان الرئيسي بخط عريض بحجم  ،16مع الحفاظ على
المسافات بين السطور ،لتسهيل القراءة.
• إرسال صورة الهوية الوطنية أو جواز السفر ،مع صورة شخصية.

• ترسل المادة المشاركة على البريد اإللكتروين المخصص للجائزة
()info@oshaaward.com
• مالحظة :نرجو مراجعة الموقع الرسمي للحصول على التفاصيل
العامة عن المسابقة ،وهو (.)www.oshaaward.com

• يحق إلدارة الجائزة إلغاء النتيجة إذا ثبتت مخالفة الفائز ألي شرط من شروط
الجائزة ،وأهمها حقوق الملكية الفكرية واإلبداعية.
ل المشارك ُة باألسماء المستعارة.
ل كل صفحة باسم المؤلف ورقم هاتفه ،وال ُت ْق َب ُ
• ُت َذيَّ ُ
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جلان اجلائزة
ايقودين الهوى
ول
ِسـ
ـقى هللا داران ِع ْقب ْل ِم ُح ِ
حِ ُقـ ْ
ـوق الغيث ِم ْن ِ ْ
س ٍب رسااي
سي ِ ُهويل
إحْ ي
َاب ســاقه ال َو ْ ِ
ٍ
ِي ِعـ ْـم اليود به ْ
ك ال ِّنحااي
ِ
يوم ابلمكويل
عــى
عرشين ٍ
وْ َعـ ْـر ّاي ْم تتالها وفااي
ِم َط ْرهــا من خما ِي ْلها هطويل
تِ ِشــعّ ا ْبروقها مثل ّ
الصااي
يِ َزا ِف ْن رعدها َب ْر ٍق شــعويل
وتِ ْسـ َـمعْ ِ ْل دِ وِ ٍّي يف اخلفااي
وسـ َـال ْت م ّ
الشـعَاب ْإلها �سيويل
َ
ْ
َ
حتـ َّـد ْر م احلزوم إىل الوطااي
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• مجلس أمناء الجائزة
• السكرتارية
• لجنة التحكيم

القميــة املادية للجائزة
قيمة الجائزة:
إجمايل قيمة الجائزة ثالثمائة ألف درهم إمارايت لجميع حقول الجائزة
وشهادة لكل فائز.
منح الجائزة:
تمنح الجائزة كل سنة وتسلم للفائزين ويتم تحديد موعد الجائزة كل عام
من قبل أعضاء مجلس أمناء الجائزة.
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جملس أمناء اجلائزة
هل قوايف اكلصخر ملسا
َه ّب رشات ال ٍحف ترســا
من فيوي ديب ن�سناســه
ايب ِ ْل يف مســمعي مهسا
حَ ِّركت من قليب اجراســه
يل بذوقه تَ ْن ِط ْق اخلرســا
والبليد ا ْي َرجِّ ع احساســه
َ ّ
قول به زها الطرســا
ح ٍ
ي�شــبه ّ
ادليباج ابملاسه
هل قوايف ّ
اكلصخر ملســا
املص ّفا من جحر ماســه
مك د َر ْ�سـ ِت ْه ابذلاك درسا
واسـ َف ْر ْال ِي ْه نور نرباسه
ْ

الدكتورة رفيعة غباش
رئيسة مجلس أمناء الجائزة
مؤسس متحف المرأة ومؤلفة السيرة الذاتية لفتاة العرب
السيد عبد السالم المرزويق
أمين عام الجائزة
مدير إدارة الشؤون المحلية وعالقات المجتمع ،مجموعة الحبتور
أعضاء المجلس:
الشيخ سالم بن خالد القاسمي
الوكيل المساعد لقطاع تنمية المعرفة  -وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
الدكتورة نادية عبد الوهاب خوندنة
محاضــر أدب إنجليــزي ،قســم اللغــة اإلنجليزيــة ،جامعــة أم القــرى،
المملكــة العربيــة الســعودية
السيد وليد راشد الزعايب
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
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َس َّل ْم ْت ِل يف احلب تَ ْسلمي
َسـ َّـل ْم ْت ِل يف احلب تَسْ لمي
ّ
أحاســب عن صاليح
ولكه ِ
واليوم ِم ْنك َأشــوف تَ ْلزمي
ـت ِ ْ
وان ِطعْ ـ ْ
ل فيه ارتيايح
الن ال َّت َع ِّن ْت وال ِّت َغ ّ�شــم
يف احلب اي �ســيدي مبايح
أان ْبـ ِودِّ ْك ِ ْ
داي أهمي
جمنــون ليىل يف النوايح

السيد غيث مطر بن مزينة
مديــر العالقــات الحكوميــة والتعــاون الــدويل ،الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت
السيد فهد المعمري
هيئة الثقافة والفنون يف ديب
السيد هزاع أبو الريش
جريدة اإلتحاد

وا ْن ِتـ ْـه عىل راحاتِك امْ جمي
صــايح و َق ْليب هوب صايح
تَـ ْـدري وال ِتتاج تعلمي
اب ْ�ســباب مايب واجنرايح
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همــام جملس أمناء اجلائزة
َح ّد مثيل ابت ِم ْشجن ّْه
َح ّد مثيل ابت ِم ْشــجن ّْه
حِ ْـ ِـم َط ْي ٍف مَ ّر ّ
خطايف
واغ ِت ْـ ِـم من وجدي ال َو ّنه
يــوم ٍّ
َ
ابلكرى غايف
لك
جَ ـ ْـرح يف جايش امْ َخف ّن ْه
واخلوايف َ ْ
ض ِبن خايف
يل ٍّ ِحمــب ّ
وم ّنه
من ِ
ـب مثل اجلوهر ّ
حِ ـ ّ
الصايف

• اإلشراف العام على الجائزة.
• اعتماد الفائزين بالجائزة بعد انتهاء لجان التحكيم من الترشيح.

• اإلشراف على المهام المالية والتنظيمية.
• اتخاذ القرار النهايئ بشأن األعمال المرشحة ،خاصة إذا تساوت بعض
األعمال كمناصفة الجائزة أو الرأي بحجبها يف حال عدم ا كتمال شروط
الترشيح.
• يحق لرئيس مجلس األمناء إضافة أو إلغاء أي اسم من أعضاء مجلس
األمناء.
• يجتمع أعضاء مجلس األمناء لتحديد عنوان وحقول الجائزة كل عام.
• حجب الجائزة عن أي فرع يف حال عدم الشروط للمواد المرشحة.

ليــت ابي ْن ِقل ِل ْالمنّه
جــان قدره عندِ ِي ْه وايف
والوفــا من َف ّن وف ّنه
َب ْي َّنــا ما مييش ُاخاليف
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سكراترية اجلائزة
ميم ْت صوب ديب َّ
ْ
قصاد

رد عــى قصيــدة الشــاعر حامد بن خلف بن غيث
هنــار مرسايح من العني
ميمـ ْ
ـت صوب ديب َّ
ْ
قصاد

إدارة قسمي شؤون المجتمع ،واإلعالم واإلتصاالت بمجموعة الحبتور.

اعــي الوصل دار احمل ّبني
ّْ
يح البــاد وذجي َل ْيواد
ووجوه امْ ِب ّشــن
اكرام
ٍ
ْ
ّ
وي َرحِّ بــون ْب ِك معتاد
س فرحني
مــن طيهبم واإل ْن ْ
وأايمنــا يل مَ َّر ْت أعياد
وايمك فهيــم من املودِّ ين
لل َف ّْن ْ
وال ِم ْزمَ ْل والنشــاد
ستعدين
اشــوفهم هل م� ِّ
ومتحمّ لــن بزود وزاند
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همام ســكراترية اجلائزة
عىل جسعيت
عــى جسعــي ايهل الهوى ي ّروا الوانت
َ
وعـ ُّزوا لقلب عن حم ّبه يعذلونــــــــــــه
حيام ابت
واان و ِّنــي ّونت ٍ
ركب ٍ
جد َخ َّ ْي اجليش من دونه
عــى مــوردٍ ْ
ولــو وَ َّن ْة اليل هييــس من جَ بْدِ ْه الليعات
خـ ٍّ
ـي مــن ّ
اليل عن صوابه يسل ُّونــــــــــه
للهدات
عــى مــن أومايب َومَ ْي ْة احل ّْر ّ
يتوق احلبــارى والصجاجري يدعونه
وطى همجيت َو ْ
ادلمنيت عىل الر�ســتات
ي
ط
ْ
جديد اللوايل من َكراجه يســوقونه
رضب يف مضريي واي ٍر مشــعل الليتات
وْ َخـ َّـى معاليجــي من َاجل ْب ْد مطحونه
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 .1تقوم بكل مهام السكرتارية.
 .2اإلعالن عن دورة الجائزة.
 .3عمل المطبوعات الورقية للجائزة.
 .4استقبال المواد المرشحة وفرزها.
 .5ترشيح لجان التحكيم ورفعها ألعضاء مجلس األمناء للموافقة
عليها.
 .6المتابعة والتنسيق الستالم نتائج التحكيم من اللجان ورفعها
العتمادها.
 .7التحضير لإلعالن عن الفائزين بالجائزة لكل دورة عبر وسائل
اإلعالم.
 .8تنظيم حفل تسليم الجوائز المالية والمواد اإلعالنية واإلعالمية
المصاحبة.
 .9يحق لسكرتير اللجنة االستعانة بمن يراه مناسبا ً للعمل ضمن
فريق السكرتارية أو االستغناء عن أي عضو يف اللجنة بعد الرجوع
ألعضاء مجلس األمناء.
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جلنة التحكمي
مزنكل اي محمد يف حمل الشهب
الشــعر والفصاحه من افنون العرب
والندى والشــجاعه والطرب والغرام
ادلر فهيــا من حبور األدب
َن ْن ِضـ ْـم ّ
يف عقــود املعــاين صب َغ ٍة للكرام
مرحبا ابلشــك ِّي ْه من عريب النســب
الزعمي ّ
املســمى والفريق اهلامم

يعتمد استخدام الطرق المتطورة يف التحكيم لتوفير الوقت والجهد
على أعضاء لجنة التحكيم واالستغناء عن االجتماعات لفرق التحكيم
وتكون كاآليت:
 .1تحديد أسماء المحكمين كل عام من قبل أعضاء مجلس األمناء.
 .2استقبال المواد المشاركة للترشيح حسب حقول الجائزة وفق
جدول تقييم مرفق لكل حقل.
 .3إرسال الملف المشارك بدون أسماء حرصا ً على الموضوعية.

م ِزن ِ ْ
ل اي محمد يف ّ
حمل الشــهب
واألدب من صنيعك والعمل والوســام
وانتــه فوق املراتب واملراتب ذهب
والنياشــن دونك ْقد َتا لألمام
مــن ير ّقيــه ِفعْ ِل عاليات الرتب
َق ْبل ما تِ ْن ِت ِسـ ْ
ـب هل قادها ابلزمام
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اإلعالن عن اجلائزة

ا�سامترة التقيمي
حقل اجلائزة
م
1
2
3

امس
الرتتيب
املتسابق /املتسابقة
األول

القصيدة /
ادلراسة

يتم اإلعالن عنها عبر مؤتمر صحفي مخصص يعلن فيه عن شعار الجائزة،

البدل

الن�سبة

أهدافها ،قيمتها وتدشين موقعها اإللكتروين مع إصدار كتيب ونسخة عنها
تشمل جميع بنودها وطريقة الترشيح لها.

الثاين
الثالث
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