


 

 

 

قافة بن عبد الّرحمان أيمن  ول من السيد الوز�ر األ سامية برعاية  
ّ
�علن وزارة الث

قافة "والفنون عن إطالق جائزة 
ّ
إ�� روح األديب الكب�� �� دور��ا األو�� ��فع سوال�ي  "أشبال الث

�� مجاالت اإلبداع  املواصلةمالك حداد، وذلك ��جيعا للمبدع�ن الّناشئ�ن وتحف��ا لهم ع�� 

قافية والفنية، و�س�� ا�جائزة إ�� �شكيل 
ّ
قا�� واإلبدا�� ا�جزائري، الث

ّ
إضافة �� املشهد الث

 ومرافقة الناشئة من املوهو��ن �� الفئات الفنية والتشكيلية واألدبّية.

ة وتأ�ي مبادرة إطالق ا�جائزة إيمانا بأّن 
ّ
قا�� وممارسات اإلبداع من �اف

ّ
تقر�ب الفعل الث

م دائم من قبل الفعاليات ودع ،الشرائح والفئات �� ا�جتمع مهّمة تحتاج إ�� جهد مش��ك

الناشطة �� ا�جتمع، وعليھ فإّن ت�و�ن جيل من املبدع�ن يبدأ من التفك�� �� إدراج قيم 

 لالتنافس واإلبداع �� ذائقة األطفال، وهو مرادنا جميعا وهدفنا األس�ي من أجل مستقب

 أفضل لبالدنا.

قافّية والفنّية، تقّدر ا�جوائز اإلبداع �� مختلف ا�جاالت، وتحتفي بأبرز ال
ّ
نصوص الث

قافّية واإلبداعّية �ستند إ�� التتو�ج �واحد من األدوات للتقييم، 
ّ
كما أّن معيارّ�ة األعمال الث

ة البلدان، وقد عرفت ا�جزائر تأسيس عدد مهّم من 
ّ
ومن هذا املنطلق تتأّسس ا�جوائز �� �اف

نت ا�جوائز، لم ينجح أغل��ا �� االستمرار، غ�� أّن جائزة ع�
ّ

� معا��ي للمبدع�ن الشباب تمك

باب، ما استد�� من الظفر بالعمادة، ووصلت إ�� طبعات متقّدمة، 
ّ

و�� �س��دف فئة الش

 التفك�� �� فئة الناشئة.

ن من تحف�� املشهد 
ّ

قافة عموما، واإلبداع األد�ي والف�ي خصوصا، تمك
ّ
إّن جوائز الث

وألّن التأسيس الّرس�ي  واهب وكشف التمّ��،األد�ي والف�ي، و�عز�ز قيمة التنافس، و�ظهار امل

رفية،
ّ
قافة  والقانو�ي ل�جوائز يحّقق لها استمرارّ���ا و�نأي ��ا عن االرتجالية والظ

ّ
فإّن وزارة الث

والفنون �س�� ملرافقة املبادرات ا�ختلفة لدعم املبدع�ن من �ّل الفئات، و��دف إ�� مرافقة 

قافة للمبدع�ن  ع��ألد�ي والف�ي مواهب الناشئة �� ا�حقل اخاّصة لل
ّ
جائزة أشبال الث



 

 

 

الناشئ�ن، وفاء للذاكرة اإلبداعّية ا�جزائرّ�ة واستمرارا لدورة اإلبداع واإلنتاج األد�ي والف�ي �� 

اهر وطار ورشيد 
ّ
بالد أبوليوس ومحمد ديب وعبد ا�حميد بن هدوقة ومالك حداد والط

ومحمد العنقا وأحمد وه�ي ومحمد إسياخم  بوجدرة وزهور وني��ي وآسيا جبار و�يقر�وشن

ومحمد خّدة وحسن ا�حس�ي وعبد القادر علولة وولد عبد الرحمان �ا�ي وغ��هم من اآلباء 

املؤسس�ن واألجيال الالحقة من األسماء ال�ي حّققت التفّوق وا�خصوصّية اإلبداعّية وصنعت 

 التمّ�� �� ا�جزائر وخارجها.

 

 فئات ا�جائزة:

 األعمال الفنّية والتشكيلّية •

(مقطوعة ع�� آلة  جوائز �� العزف املنفرد ثالثوتخّصص  املوسيقى واآلداء: -

(عصو�ة فرقة موسيقية والعزف �� حفل أو عمل ف�ي  أو مع فرقة موسيقّية)

(دور �� فيلم أو  و�� التمثيل للمسرح أو التلفز�ون أو السينما موسيقي مش��ك)

(أداء �� حفل أو ��جيل أغنية  و�� الغناء أو مسلسل)فيلم قص�� أو مسرحية 

 .منفردة)

ّية أو (لوحات �شكيل الّرسمجوائز ��  ثالثوتخّصص  الفنون التشكيلّية: -

(منحوتة ع�� أي  والنحت ورتر��ات أو إعادة ألعمال عاملية أو جزائر�ة معروفة)ب

 �ط مرسوم)(عمل أّو�� لشر  والشر�ط املرسوم معدن تحمل �عدا وداللة فنية)

 

 



 

 

 

 :األعمال األدبّية •

 ك��)أ(القصة القص��ة قصة أو  جوائز �� القصة ثالثتخّصص  الّسرد: -

(الرواية والرواية املوجهة والّرواية (القصة املوجهة لألطفال) والقّصة لألطفال 

 للفتيان)

عر: -
ّ

عر  ثالثتخّصص  الش
ّ

 جوائز �� الش
ّ

 عر العمودي والتفعيلة)(الش

 

 قانون املسابقة:

) 16(ادسة عشر الّس  ولم يتجاوزا، )07( السا�عةيحّق للناشئ�ن الذين بلغوا سن  -

 
ّ

  بأعمالهم �� إحدى فئات ا�جائزة. حال���

 .اإل�سانيةيرا�� العمل ا�خصوصية الثقافية ا�جزائر�ة وال ���يء إ�� القيم  -

 يرفق مع العمل تصر�ح أبوي بالسماح للم���ح بالتقدم إ�� ا�جائزة. -

 شهادة ميالد -

 صورة حديثة -

 بطاقة توصيفية للعمل -

قافة والفنون  أو تودع لدى ترسل األعمال -
ّ
قافة مفدي زكر�اء وزارة الث

ّ
فصر الث

  - - - - - -هضبة العناصر القبة. ا�جزائر العاصمة أو ع�� ال��يد اإللك��و�ي: 

 .وخارجها املقيم�ن با�جزائرائزة مفتوحة لألطفال ا�جزائر��ن ا�ج -

جنة أن  -
ّ

 تق��ح منح جوائز تحف��ية ��جيعّية خارج التتو�جات.يمكن ل�



 

 

 

عن ف��ا. -
ّ
جنة ��ائية وال يحّق الط

ّ
 قرارات ال�

ح ال ترد إ�� أ�حا��ا باستثناء األعمال التشكيلّية (لوحات، نحت). -
ّ

 األعمال ال�ي تر�

 �التا�� �� �ّل مجال:تقّدر ا�جوائز  -

 ل�جائزة األو�� دج 150000 

 ةدج ل�جائزة الثاني 100000

الثة 70000
ّ
 دج ل�جائزة الث

د واحد ل�ّل فئة �عنوان  
ّ
"األعمال باإلضافة إ�� طبع األعمال املكتو�ة �� مجل

قافة دورة املتوّجة بجائزة 
ّ
 ، ودرع ا�جائزة."2023مالك حداد لسنة أشبال الث

مة باإليواء.  أولياؤهم�شارك املتوجون و  -
ّ
 �� حفل التتو�ج وتتكّفل ا�جهة املنظ

 ائزة �� حالة ثبوت أّي سرقة أدبّية أو انتحال.��حب ا�ج -

 .2023مارس  15آخر أجل الستالم األعمال  -

م جوائز املسابقة يوم  -
ّ
 .من �ّل سنة أفر�ل 16�سل

 

 

 

 

 


