
   
 

 
 مبادرة اإلصدار األول تحتفي بفائزیھا في الموسم الثاني

 
 2016، ینایر 31 – المملكة العربیة السعودیة، جدة

 
 

الفائزین األربعة بمبادرة  سعد الغامدي وسعادة الدكتور دكتور / عبدهللا بن عویقل السلميكّرم سعادة اال
الثقافي بجدة للموسم  والنادي األدبي الفن جمیل، احدى مبادرات مجتمع جمیل،اإلصدار األول بالتعاون بین 

، في مجاالت الشعر والقصة القصیرة والروایة والبحث العلمي في اللغة العربیة م 143/2015الثاني 
الربیع الثاني  18یوم الخمیس الموافق الذي أقیم مساء وة، والبحث العلمي في الثقافة اإلسالمی وآدابھا 
بحضور مدیر فرع وزارة الثقافة واالعالم  الثقافي بجدة في مقر النادي األدبي )2016ینایر  28( 1437

 .بمنطقة مكة المكرمة ولید بافقیھ
 

كریم الفائزین بمبادرة حفل تخالل  رئیس النادي الثقافي األدبي بجدةأكد الدكتور عبدهللا عویقل السلمي 
ن الشراكة الممیزة والمثمرة "إحرص النادي األدبي الثقافي بجدة على أداء رسالتھ، قائال: اإلصدار األول 

جتمع ادي األدبي الثقافي بجدة ومجمیل تتجمل حسناً وبھاء وھي تربط بین قطبین كبیرین، الن الفنمع مبادرة 
ومكمن الحسن فیھا منطقة االلتقاء وھي الشباب، تلك المنطقة التي تسعى كل مؤسسات الدولة  جمیل،

الحكومیة والخاصة أن تلبَي طموَحھا وتكشَف مواھَبھا وترعى إبداعاتھا، لتشّكل منھا جیالً یبني وطناً ویفوح 
 ".وطنیة

 
ى التطلع وال نھایة المقصد، ولكنھ خطوة إن ھذا اإلنجاز في عامھ الثاني ال یعني أنھ منتھ"السلمي:  وأضاف

وطموحنا أیضاً أن تواصل ھذه المبادرة الرائدة عملھا،  ائدة یسعى لھا النادي.في طریق مشروعات أخرى ر
ر آلیتھا وتدوم ما دامت ھذه المؤسسات الثقافیة قائمة. ووعد السلمي ببذل الجھد في كل ما یحقق  "وتطوِّ

 .الطموح
 
ن ھذه المبادرة تعنى بتشجیع شركة عبداللطیف جمیل: "إ نائب رئیس، سعد الغامديالدكتور  قالبالمناسبة، و

وبین نادي جدة  جمیل الفنن ھذه التجربة المشتركة بین وإالناشئین من أصحاب المواھب األدبیة والعلمیة. 
 األدبیة اإلبداعات عن الكشف دبي ھي استمرار لالحتفاء والعنایة بالبراعم المبدعة، والحرص علىاأل

 وتوزیعھا األعمال تلك بطباعة منھم الفائزین ودعم ألعمالھم، للترویج للمتقدمین الفرصة وإعطاء المتنوعة،
 ."األدبیة الساحة إلثراء

 
 وجاءتْ  الثاني للموسم واستمرت ،1435/2014  الماضي الموسم في المبادرة "انطلقت :الغامدیال أضافو

 الخاص، والقطاع الحكوميِّ  القطاعِ  بین الثقافيِّ  التعاون صور من مشرقةً  صورةً  لتمثل المبادرة ھذه
 المباركة." البالد ھذه موھوبي من كبیراً  عدداً  تجتذبَ  أن واستطاعتْ 

 
جمیل الفن األول بالتعاون بین  وتم خالل الحفل إعالن أسماء الفائزین األربعة بمسابقة مبادرة اإلصدار



   
 

، الذین فازوا بفرصة طباعة إصداراتھم األدبیة م1436/2015األدبي الثقافي بجدة للموسم الثاني والنادي 
 :ة، وجاءت النتائج كالتاليیوالثقاف

 
نفث الشیطان ( تلقي «عن بحثھ  ،* البحث العلمي في مجاالت اللغة العربیة وآدابھا: بداح فھد السبیعي

 ».تجاوزات الشعراء األخالقیة والدینیة ) 
 ».اللؤلؤة المسروقة«روایتھا * الروایة: فاطمة حسن طاھرعن 

 ».متاھة في بطن الشاحنة«القصصیة * القصة القصیرة: كامل عبدالجواد أحمد رزق عن مجموعتھ 
 ».ما كان كان «* الشعر: عبدهللا محمد العنزي  عن دیوان بعنوان 

 زة. * البحث العلمي في مجاالت الثقافة اإلسالمیة: حجبت الجائ
 

مجتمع  في رنامج بمدیر ال ،ستاذ عبدهللا طلبجتماعیة والثقافیة، تحدث األوحول ھذه المبادرة الوطنیة واال
من كبار األدباء  17، وضمت نحو بجدة نادي األدبي الثقافيالجمیل ، موضحاً أن لجان التحكیم التي حددھا 

بمراجعة وتقییم لكل األعمال التي شاركت في والمثقفین والشعراء في المجاالت المحددة للجائزة، قاموا 
 المسابقة، وبذلوا جھوداً ممیزة من أجل الخروج بأفضل النتائج لھؤالء المتسابقین.

 
مشاركاً ومشاِركًة،  106سیطر المشاركون من المنطقة الغربیة على أكبر نسبة، حیث تجاوز عددھم قد و

والمنطقة  15والمنطقة الجنوبیة  17المنطقة الشرقیة ومن  31فیما بلغ المشاركون من المنطقة الوسطى 
 واحدة مبتعثة في أمریكا . متسابقة سعودیة تمشاركین، في الوقت الذي شارك 6الشمالیة 

 
وبلغ عدد المشاركین  . 18 ومن آسیا 21ومن أفریقیا  137بلغ عدد المشاركین من السعودیة إجماال، و

مشارك ومشاركة ،  66: 28 -22 ومن عمر  ومشاركة ، مشارك 71:  21-14من عمر حسب األعمار 
 . مشارك ومشاركة 39:  35-29عمر ومن 

 
 47مشاركة، بینما تجاوز عدد الذكور المشاركین  129بلغ عدد المشاركین من اإلناث من جھة أخرى، 

 مشاركاً، وتوزعت ھذه المشاركاُت على مجاالِت المبادرِة على النحِو التالي: 
 

مشاَرَكًة، مجال الثقافِة  51مشاَرَكًة، مجاُل الروایة:  60مشاَرَكًة، مجاُل القصة:  42ر: مجاُل الشع
 .مشاَركات 8جاُل اللغة العربیة : مشاَرَكًة، م 15اإلسالمیِة: 

 
 

 إنتھى
 
 
 
 
 
 



   
 

 
  الموسم لھذا الفائزون

مجاالت مبادرة  
االصدار االول 

 للعام الثاني
 الجائزة اسم االصدار المدینة الفائزون

1 

عبدهللا محمد  مجال الشعر
 ماكان كان الریاض العنزي

الف لایر + طباعة  5000
التعریف بھم  االصدار +

والتطویر اإلثرائي لمھاراتھم 
  من خالل نادي اإلصدار األول

2 

 القصة القصیرة
كامل 

عبدالجواد 
 رزق

متاھة في بطن  جده
 الشاحنة

الف لایر + طباعة  5000
التعریف بھم  االصدار +

والتطویر اإلثرائي لمھاراتھم 
 من خالل نادي اإلصدار األول

3 

فاطمة حسن  الروایھ 
 اللؤلؤة المسروقة مكة طاھر

الف لایر + طباعة  5000
التعریف بھم  االصدار +

والتطویر اإلثرائي لمھاراتھم 
 من خالل نادي اإلصدار األول

البحث العلمي في  4
اللغة العربیة 

 وآدأبھا

بداح فھد 
 الریاض السبیعي

نفث الشیطان ( 
تلقي تجاوزات 

الشعراء في الدین 
 واألخالق)

الف لایر + طباعة  5000
التعریف بھم  االصدار +

والتطویر اإلثرائي لمھاراتھم 
 من خالل نادي اإلصدار األول

مجال البحث  5
العلمي في 

مجاالت الثقافة 
 اإلسالمیة

 تحجب الجائزة  

 
 
 

 الفن جمیل
 

الفن جمیل ھي إحدى مبادرات مجتمع جمیل، وتھدف إلى تعزیز ودعم المشھد الفني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا 
تعمل الفن جمیل من خالل إنشاء شراكات قویة مع منظمات الفنون في جمیع أنحاء العالم، على إنشاء مركزین فنیین  ووتركیا.

الثقافي بھدف توفیر منصة إقلیمیة لتشجیع الفن المعاصر والتواصل والتعاون، ودعم وتطویر الفنون الخاصة وبرامج التبادل 
 األعمال الفنیة واألعمال اإلبداعیة.

 
ذا كروس واي فاوندایشن"، و"أسبوع فن جدة"، "، و"أدج أوف أرابیا"الشریك المؤسس لكل من   "الفن جمیل"وتعتبر مبادرة 

كل  "جمیل للفن اإلسالمي"كة مع متحف فكتوریا وألبرت في لندن، بتنظیم جائزة كما تقوم بالشرا األرشیف"."والمكتبة 



   
 
عامین، و المختصة باألعمال الفنیة المعاصرة المستوحاة من التقالید اإلسالمیة. وتتضمن المشاریع األخرى للمبادرة: "متحف 

ائزة جمیل للتصویر الفوتوغرافي"، وبرنامج جدة للمجسمات"، حدیقة عامة تم إنشائھا بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، و"ج
الفن جمیل للتربیة الفنیة، ھذا إلى جانب بیت الفنون التراثیة بجدة وبرنامج الفن جمیل للفنون والحرف التقلیدیة في مركز 

 الفسطاط بالقاھرة، بالتعاون مع مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة بلندن.
 

، بھدف إحداث تغییر إیجابي في المجتمع من خالل توفیر الدعم والشراكة مع مؤسسات 2003تأسست مجتمع جمیل في عام 
باب رزق جمیل، مكافحة الفقر حول العالم، الفن والثقافة  –عالمیة وإنشاء مبادرات في المجاالت التالیة: توفیر فرص العمل 

بیئة جمیل. للمزید من المعلومات  –المائي والغذائي  تعلیم جمیل، الصحة والمجتمع، األمن –الفن جمیل، التعلیم والتدریب  –
  www.cjameel.orgعن مبادرات مجتمع جمیل یرجى زیارة 

 
 

 مبادرات مجتمع جمیل
 

الموزعین أكبر ، ذراع المسؤولیة االجتماعیة لعبداللطیف جمیل، احدى 2003تأسست مبادرات مجتمع جمیل في عام 
تضع رفاھیة الفرد والمجتمع في العالم العربي وخارجھ ضمن أھم أولویاتھا. واھتّمت المستقلین لسیارات تویوتا في العالم، ل

ت بتوفیر فرص العمل ومحاربة مشكلة البطالة وتشجیع الفنون والثقافة العربیة والتعریف بھما في منطقة الشرق المبادرا
لى دعم األبحاث والدراسات في مجال محاربة الفقر، وتوفیر فرص التعلیم والتدریب بما یمكنھا من األوسط والعالم، كم سعت إ

إحداث تغییر إیجابي في المجتمع. وتقوم المبادرات في الوقت الحاضر بدعم مؤسسات عالمیة من خالل عالقات شراكة بھدف 
على تحقیق أحالمھم الوظیفیة والحد من معدالت البطالة توظیف مئات األفراد وإتاحة فرص العمل والتدریب لھم لمساعدتھم 

 المتصاعدة.
 

وتدعم مبادرات مجتمع جمیل وتتعاون مع مؤسسات علمیة توظف المئات من األفراد بھدف إتاحة فرص العمل والتدریب في 
 المجاالت التالیة:

 
 باب رزق جمیل –توفیر فرص العمل  •
 مكافحة الفقر حول العالم •
 الفن جمیل  –الفن والثقافة •
 تعلیم جمیل  –التعلیم والتدریب •
 مجتمع جمیل –الصحة والمجتمع  •
 بیئة جمیل  –األمن المائي والغذائي  •

 
  www.cjameel.orgللمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع 

 
 

 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 
 

 عبیر بن بشیر
 مجتمع جمیل الدولیة

 
 971551012621+جوال: 

 .a.bechir@aljایمیل:   
 

http://www.cjameel.org/
http://www.cjameel.org/

