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 جائزة 

 "الشعرية "المنارة

  

 ةـــاجـبـدي

تفرد قامة صرح مفي إ  لقد وفق هللا الجزائر من خالل حكمة رئيسها السيد عبد العزيز بوتفليقة     

لى علدين اللدين اإلسالمي تترقب كل األمة اإلسالمية إشعاعه وبريقه في مجاالت الفقه وعلوم 

 اختالفها.

ة طية ومواكبجامع الجزائر األعظم هذه القلعة الحصينة التي تقوم على االعتدال والوس إنه     

نسانية مي واإلهو أيضا تحفة معمارية محكمة التصميم يزهو بها العالم اإلسالو، اإلنسانيةالحضارة 

 جمعاء حاضرا ومستقبال.

ابعة شخصية ه الجزائر بمتومن أجل هذا وجب التوثيق لهذا اإلنجاز التاريخي الذي سخرت ل      

لهذا المشروع  إمكانيات في مستوى األهداف النبيلة  بوتفليقة من رئيسها فخامة السيد عبد العزيز 

 خدمة للشريعة اإلسالمية السمحة.

وبرعاية زائرية االذاعة الج تنظم  ، توثيقا و يبقى من أهم أشكال الفنون وصفا  وألن الشعر       

قوق لوطني لحاو بمشاركة الديوان  بوتفليقة عبد العزيز  السيد  س الجمهوريةكريمة من فخامة رئي

ستنفر لي "جامع الجزائرفي وصف  الشعرية "المنارة جائزة  (ONDAالمؤلف والحقوق المجاورة )

واهب من م شعراء الجزائر قرائحهم ويبدعوا في تناول هذا الموضوع النبيل ويتفننوا بما أوتوا

 واقتدار في التصوير والتعبير.

 " الشعرية " المنارة لجائزة القانون المنظم 

  رالشعفي  وطنية مسابقة، تدشين جامع الجزائر بمناسبة  الجزائرية اإلذاعة  تنظم:  االولى  المادة 

لديني و احصريا و دوره  جامع الجزائرموضوعها حول  يكون   " الشعرية المنارة"   تحت عنوان 

 . الثقافي و الحضاري

   .يد السن: المسابقة مفتوحة لكل الشعراء الجزائريين  من الجنسين دون تحد الثانية المادة 
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على  رك )ة( يقتصر كل مشان  أعلى  اللغة العربية الفصيحةبالمشاركة  : تكون  الثالثة المادة  

 وفي الصحف  شرتنولم خرى أ شعرية  بها في مسابقة  شاركفقط لم يسبق أن   واحدة قصيدة

  المواقع االلكترونية بما فيها مواقع التواصل االجتماعي. أو الدوريات

رفاق إ)ة(  يشترط من كل مشارك و ، مستعارةترفض النصوص الموقعة بأسماء  : الرابعة المادة  

 شخصية صورةوالذاتية )باللغة العربية(،  تهسيرمصورة عن بطاقته للهوية الوطنية و نصه بنسخة

ً بأرقام الهواتف والبريد كذا  وحديثة  لن تقبل أيّة  و  اإللكتروني،العنوان البريدي كامالً مرفقا

   صاحبها بذلك.أال يلتزم  ةمشارك

 ستينوخمسين  بيتا عموديا أو بين  أربعينو  ثالثينتراوح حجم القصيدة  بين ي:  الخامسة المادة  

 سطرا حرا .

النصوص لدى مكتب التنظيم العام بالطابق الثامن لمقر االذاعة الجزائرية،   تودع:  المادة السادسة

مرفقة بالوثائق  CDالكترونية على  أخرىورقية و  ةفي نسخ، Wordبنظام ويندوز مطبوعة 

 على  و ترسلأ " الشعرية  المنارة االخرى المطلوبة  و في ظرف مغلق مكتوب عليه "جائزة 

أو على البريد  ، "الشعرية  جائزة "المنارة -شارع الشهداء 21 -إذاعة الجزائر  :التالي  العنوان

 prixmanara@algerian-radio.dz:  اإللكتروني

   لم تفز.  مأسواٌء فازت  ألصحابها  النصوص  بإعادةاالذاعة  ال تلتزم :  المادة السابعة

اذاعتها على  االذاعة الجزائرية بضمان التسجيل الصوتي للقصائد الفائزة وتتكفل :  المادة الثامنة

 .  جامع الجزائر اتجداري ، كما تتصدر إحدىقنواتها االذاعية الوطنية، الجهوية  و الموضوعاتية

   ..2018أكتوبر  30يوم  نهاية آخر أجل الستالم النصوص :  التاسعةالمادة 

بحضور كبار األسماء  يحدد موعده ومكانه الحقا و يكونفي حفل  ائزوتسلم الج :  المادة العاشرة

 الثقافية من الجزائر والعالم اإلسالمي.

 :    على النحو التاليللقصائد الفائزة  و هذا  ( جوائز 30) ثالث تمنح  :ةعشر ةالحاديالمادة 

  .ائريزج مليون دينارب قدر قيمتها المالية ت وللقصيدة الفائزة "  الشعرية المنارة"جائزة  -

 خمسمائة ألف دينار جزائري   قيمة كل واحدةتان تشجيعيتان لقصيدتين جائز -

 اأسماء مشهود وتضم أربعة أعضاء من رئيس و تتكون حرة لجنة تحكيم: تشكل  المادة الثاني عشر

 .القصائد الفائزة لتقييم النصوص وانتقاء في المشهد األدبي واألكاديمي الجزائريبالكفاءة لها 
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وخيا ت ابهاأصحلتحكيم مغفلة من أسماء قصائد المشاركة على لجنة اعرض الت : المادة الثالثة عشرة

 هة والموضوعية.انزلل

 و غير قابلة للطعن.  نهائية  التحكيم  قرارات لجنة : عشر المادة الرابعة 

 


