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مسابقة النخلة بلسان الشعر العامي بالسودان
الدورة الثالثة 2019

أحكام خاصة بالمسابقة:

يتعهد جميع الشعراء المشاركين في المسابقة بما يلي:
الخاصة  الفكرية  الحقوق  كامل  عن  التنازل   -1
بالقصيدة الفائزة في المسابقة، شاملة كافة العناصر، 
لصالح األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
بأية  المطالبة  للشاعر  يحق  وال  الزراعي،  واالبتكار 
حقوق مادية أو معنوية للقصيدة الفائزة عقب التكريم.

أو  منقولة  أو  منسوخة  غير  المقدمة  القصيدة  أن   -2
مضافًا إليها أي عنصر من أعمال الشعراء اآلخرين.

3- أن كافة األفكار اإلبداعية المتعلقة بالقصيدة كاملة 
تعود للشاعر صاحب القصيدة.

(بأي شكل  ُتمنح حقوقها  لم  المقدمة  القصيدة  أن   -4
من األشكال) ألي جهة أو مؤسسة، أو بيعت، أو ُرخصت، 
التعامل بحرية  أو علقت حقوقها ألية جهة أخرى تمنع 

مع األعمال والحقوق المتصلة بها.
5- السماح بنشر كافة القصائد المشاركة بأي وقت في 
خليفة  بجائزة  الخاصة  والمعارض  المطبوعات  كافة 

الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.

الشروط والقوانين العامة:

1- المشاركة بقصيدة بلسان الشعر العامي بالسودان ال تقل عن 10 أبيات وال تزيد على 15 بيتًا.
2- أن تكون القصيدة خاصة بالمسابقة ولم يسبق نشرها في وسائل اإلعالم أو المشاركة بها في أي مسابقة أخرى.

3- أن تكون القصيدة في وصف شجرة نخيل التمر حصرًا، وكل وما يتعلق بها.
القافية  ووحدة  الوزن  استقامة  حيث  من  بالسودان  العامي  للشعر  الفنية  للشروط  مستوفية  القصيدة  تكون  أن   -4

والموضوع.
5- المسابقة مفتوحة للشعراء والشاعرات من سن 18 فما فوق، من أبناء جمهورية السودان فقط.

6- سيتم اختيار أفضل ثالث قصائد من قبل لجنة تحكيم متخصصة.. ويعتبر قرار لجنة التحكيم نهائي غير قابل للطعن.
7- يفتح باب المشاركة اعتبارًا من 01 يوليو 2018 ولغاية 25 سبتمبر 2019 

الخاص  االلكتروني  البريد  عبر  بالخرطوم  السودانية  النخيل  ورعاية  فالحة  جمعية  إلى  حصريًا  القصائد  ترسل   -8
بالمسابقة  sdpoetry@gmail.com (ضمن ملف word) أو عبر واتساب الجمعية 09123863485 مع استمارة المشاركة.

9- يحق لألمانة العامة للجائزة استخدام أي من القصائد المشاركة، ألهداف غير تجارية تخص أنشطة وفعاليات الجائزة 
أو في الحمالت اإلعالمية أو االعالنية، أو في مجلة الجائزة (الشجرة المباركة) أو عبر وسائل التواصل االجتماعي للترويج 

للمسابقة نفسها مع حفظ حق الشاعر في ذكر اسمه مع القصيدة المستخدمة.
(واتساب)  المتحرك  الهاتف  أو  االلكتروني  البريد  األولى عن طريق  الثالثة  بالمراكز  الفائزين  الشعراء  10- سيتم إخطار 

الخاص بهم قبل حفل التكريم بعدة أيام.
11- العتماد المسابقة يجب أن ال يقل عدد المشاركين بهذه الدورة عن عشرون شاعرًا وما فوق.

مالحظة هامة: تستبعد كافة القصائد غير المستوفية لشروط المسابقة المذكورة أعاله

األهداف:
1- تعزيز ثقافة نخيل التمر. 

الجمهور ألهمية  لتنمية وعي  السودانية كوسيلة  العامية  باللهجة  الشعر  توظيف   -2
الشجرة المباركة، من الناحية التراثية والزراعية والغذائية واالقتصادية.

3- إحياء غرض مهم من أغراض الشعر العامي بوصف النخلة ورفد المكتبة العربية 
والساحة الشعرية بنوعية من القصائد المتميزة.

4- تشجيع شعراء العامية على إبداع وكتابة قصائد نوعية وإتاحة الفرصة أمام الجميع 
تجارب  على  األضواء  تسليط  خالل  من  الشهرة  وتحقيق  شفافة  بطريقة  للتنافس 

الشعراء الفائزين بالمسابقة.

الجوائز:
1- الفائز األول:

(30000) جنيه سوداني.
2- الفائز الثاني:

(20000) جنيه سوداني.
3- الفائز الثالث:

(15000) جنيه سوداني.
باإلضافة إلى درع تذكاري وشهادة تقدير. 



................................................................................. .................................................................................

تعهــد

استمارة مشاركة في مسابقة
النخلة بلسان الشعر العامي بالسودان

الدورة الثالثة 2019

آخــر مـوعــد للمـشـاركــة 25 سبتمبر  2019

sdpoetry@gmail.com  ترسل القصائد حصرًا عبر البريد الكتروني
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 التوقيع                                               التاريخ

أنا الموقع أدناه: ..................................................................................................... أتعهد لألمانة العامة للجائزة باآلتي:
العامة لجائزة خليفة  العناصر، لصالح األمانة  المسابقة، شاملة كافة  الفائزة في  بالقصيدة  الخاصة  الفكرية  الحقوق  التنازل عن كامل     -1

الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي. وال يحق للشاعر المطالبة بأية حقوق مادية أو معنوية للقصيدة الفائزة عقب التكريم.
2-   أن القصيدة المقدمة غير منسوخة أو منقولة أو مضافًا إليها أي عنصر من أعمال الشعراء اآلخرين.

3-   أن كافة األفكار اإلبداعية المتعلقة بالقصيدة كاملة تعود للشاعر صاحب القصيدة.
4-   أن القصيدة المقدمة لم ُتمنح حقوقها (بأي شكل من األشكال) ألي جهة أو مؤسسة، أو بيعت، أو ُرخصت، أو علقت حقوقها ألية جهة أخرى 

تمنع التعامل بحرية مع األعمال والحقوق المتصلة بها.
5-   السماح بنشر كافة القصائد المشاركة بأي وقت في كافة المطبوعات والمعارض الخاصة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.

.(word ضمن ملف)  sdpoetry@gmail.com  6-   ترسل القصائد حصريًا عبر البريد اإللكتروني الخاص بالمسابقة

االسم:.......................................................................................................................        العمر: ....................................................  

الوالية: ..................................................................................        المدينة: .................................................................................... 

الهاتف المتحرك (الجوال): ..............................................................................................................................................................

العنوان البريدي: ............................................................................................................................................................................

البريد االلكتروني: ..........................................................................................................................................................................

عنوان القصيدة المشاركة: ............................................................................................................................................................


