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العوي�س،  علي  بن  �سلطان  املرحوم  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  لذكرى  وفاًء 

الريادي  لدوره  وا�ستح�سارًا  والثقايف،  والفكري  الإن�ساين  لعطائه  وا�ستلهامًا 

واإميانه املطلق بقيمة العمل الثقايف، توا�سل جائزة �سلطان العوي�س للإبداع عملها 

يف ت�سجيع الفكر واحت�سان الثقافة والأدب والعمل اخللق، وكل ما من �ساأنه اأن 

يقود اإىل مزيد من الرقي والزدهار، وذلك من خلل تكرميها وت�سجيعها ملختلف 

الأجيال على بذل اجلهد والعطاء عرب امل�ساركة يف خمتلف فروع اجلائزة، واإذكاًء 

لروح التناف�س املنتج بني الطاقات واملواهب وحتفيز النتاج الأدبي والفكري والفني 

وت�سليط ال�سوء على جيده. 

يف دورتها احلادية والع�سرين تكرم جائزة العوي�س للإبداع �سخ�سية ثقافية 

والأكادميي  الثقايف  العمل  ميادين  يف  جلية  ب�سماتها  وتركت  اأعطت  اإماراتية 

والبحثي، كما تكرم نخبة من ال�سخ�سيات الفاعلة يف ميادين الفكر، وت�سلم ثلة 

من املوهوبني �سعلة يجتازون بها دروب امل�ستقبل.

توا�سل جائزة العوي�س دورتها اجلديد مبزيد من امل�ساركات والتي فاقت الـ 

يف  عليها  املتعارف  املعايري  تقييمها  يف  التحكيم  جلان  اعتمدت  م�ساركة،   120

وم�ستعينة  والنزاهة،  واحليادية  املو�سوعية  درجات  اأعلى  متوخية  امل�سابقات، 

بخرباء وخمت�سني يف كافة الفروع �سواء البحثية اأو الأدبية اأو الفنية.

بثوابتها  �سائرة على نهج موؤ�س�سها، معتزة  العوي�س للإبداع  �ست�ستمر جائزة 

حيث  واجلاد،  الراقي  للإبداع  الرا�سخ  الأ�سا�س  ت�سكل  التي  وقيمها،  ومبادئها 

يتكامل الفكر والأدب والفن مع التقنية يف عمل اجلائزة.

بداية ماراثون  اإل  والإبداع، وما اجلائزة  العطاء  للفائزين مزيدًا من  نرجو 

الإبداع، م�سرية تتطلب بذل مزيد من اجلهد واملتابعة والعمل الدوؤوب.

�سلطان �سقر ال�سويدي

رئي�س جمل�س الإدارة  
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يف  الربيطاين  الدبلوم  و�سهادتي  النف�سية،  الأمرا�س  وبائيات  تخ�س�س  يف   1992 لندن  جامعة  من  الدكتوراه  على  -  حا�سلة 

الأامرا�س النف�سية والع�سبية 1990 - والبورد العربي 1997 - حا�سلة على بكالوريو�س الطب واجلراحة - كلية طب جامعة 

القاهرة 1983.

-   اأول طبيبة نف�سية اإماراتية، واأول من ح�سل على درجة اأ�ستاذ )بروف�سور( يف الطب النف�سي، واملراأة الأوىل التي �سغلت من�سب 

رئي�س جامعة اإقليمية )جامعة اخلليج العربي( يف البحرين 2001 اإىل 2009.

-   �سغلت عدة منا�سب بجامعة الإمارات العربية املتحدة منذ 1992، كان اآخرها عميدة كلية الطب والعلوم ال�سحية 2000.

-   موؤ�س�سة ورئي�سة متحف املراأة يف دبي، واملتحف مبادرة ثقافية فريدة من نوعها يف الوطن العربي، للحتفاء بال�سيدات الرائدات، 

والعتزاز باإجنازاتهن، ولإبراز اأعمالهن.

مثل  املوؤ�س�سات  من  العديد  وع�سوية  رئا�سة  جانب  اإىل  والتكنولوجيا،  العلوم  يف  للمراأة  العربية  ال�سبكة  رئي�سة  من�سب  -   ت�سغل 

العامل يف  م�ستقبل  2014-2003. وجمل�س  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  الب�سرية يف  التنمية  لتقارير  ال�ست�ساري  املجل�س 

اأملانيا، 2014-2003. وجمل�س اأامناء اللجنة ال�ست�سارية العليا لهيئة الثقافة والفنون بدبي، 2014، ومهرجان طريان الإمارات 

للآداب، 2014، وموؤ�س�سة خلف اأحمد احلبتور للأعمال اخلريية، 2014.

-   نالت العديد من اجلوائز: املركز الأول يف جائزة العوي�س للبحوث يف دوراتها يف: 1992 و1994 و1995، وجائزة »مواطنون 

على دروب التميز« من جمعية اأم املوؤمنني الن�سائية 2002، وجائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم للعلوم الطبية 2003 ـ 

 ،Arab Women Award، Lofficiel، 2012 .2012 2004، ال�سخ�سيات الطبية املتميزة. جائزة ترمي عمران ال�سحافية
واختريت من قبل منظمة »عطـــاُء الن�ســـاء« �سمن مائة امراأة من جميع اأنحاء العامل، ا�ستحققن اأن يكَنّ )الن�ساء الأعظم عطاًء( 

للعام 2011.

-   �سدر لها موؤلفات وكتب يف توثيق الرتاث والتاريخ الإماراتي وال�سعر النبطي يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأبرزها »الق�سائد 

ال�سوتية لل�ساعرة عو�سه بنت خليفة ال�سويدي« عام 2014 م، »الأاعمال الكاملة وال�سرية الذاتية لل�ساعرة عو�سه بنت خليفة 

ال�سويدي« عام 2012 م، »اأوراق تاريخية من حياة ال�ساعر ح�سني بن نا�سر اآل لوتاه« عام 2008 م.   

 الدكتورة رفيعة عبيد غبا�ش





اجلائزة الثقافية اخلا�صة

اإيزابيل اأبو الهول

د. عمر عبدالعزيز 

الأ�ستاذ يحيى احلاج 
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اأن تكون م�ساركة يف تاأ�سي�س مدر�سة الحتاد اخلا�سة ومن ثم موؤ�س�سة  -   عملت مدر�سة يف مدر�سة دبي للأطفال لعدة �سنوات قبل 

م�ساركة ل�سل�سلة مكتبات جمرودي عام 1975. 

-   اأ�س�ست بالتعاون ومب�ساندة موؤ�س�سة حممد بن را�سد م�سروع القراءة والتعليم بالعربي والذي اأطلق عليه »ب�ستان الق�س�س« لدعم 

وت�سجيع املدر�سني للكتابة وا�ستعمال ق�س�سهم ال�سخ�سية. 

-   يف عام 2008 اأن�ساأت وتراأ�ست »مهرجان طريان الإمارات للآداب« وعاونت عددًا من طالبات كلية دبي للبنات يف ن�سر اإ�سدارهن 

الأول للأطفال والتي �ساركت يف مهرجان الآداب 2010، و2013.

ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  الثقافية  العام  �سخ�سية  ُمنحت   2010 عام  -   ويف 

املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة. ويف 2012 منحت و�سام الإمرباطورية الربيطانية من قبل �ساحبة اجلللة امللكة اإليزابيت ملكة 

بريطانيا العظمى.

-   اختريت رمزا اجتماعيًا يف الإمارات العربية املتحـدة من قبـل املهرجان »بتـروكم الثالـث« جلائـزة املراأة يف ال�سـرق الو�سط 

لعام 2013.

اإيزابيل اأبو الهول
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-   حا�سل على ماج�ستري يف العلقات القت�سادية الدولية، ودكتوراه دولة يف فل�سفة العلوم القت�سادية.

-   مقيم يف دولة المارات العربية املتحدة، ي�سغل من�سب رئي�س ق�سم البحوث والدرا�سات بدائرة الثقافة والإعلم بال�سارقة، ورئي�سًا 

لتحرير جملة )الرافد(، ورئي�س جمل�س اإدارة النادي الثقايف العربي بال�سارقة، امل�سرف العام على جائزة ال�سارقة للإبداع العربي.

اأ�سبوعية بجريدة البيان الإماراتية، وزوايا �سهرية  -   كاتب زاوية يومية بعنوان )يوميات( يف جريدة )اجلمهورية( اليمنية، وزاوية 

مبجلت »الرافد« و »مرامي«.

-   الرئي�س الفخري للمنظمة اليمنية للثقافة، و�سحيفة »املهاجر« اليمنية

-   عمل اإعلميًا يف دار اخلليج للطباعة والن�سر، وكاتب زوايا �سيا�سية وثقافية، وا�ست�ساري م�ساهم فى العديد من القنوات الإذاعية 

والتلفزيونية، وفنان ت�سكيلي، وناقد.

-   فنانًا ت�سكليًا له العديد من املعار�س ال�سخ�سية يف اليمن والإمارات منها معر�س خما�سي بجالريي فاطمة لوتاه دبي عام 2013م.

�سدر له العديد من املوؤلفات منها:   -

– ال�سارقة،  والإعلم  الثقافة  دائرة  وال�سهيد:  ال�ساهد  العلي  ناجي  – ال�سارقة،  والإعلم  الثقافة  دائرة  الت�سكيل:  يف  -   مقاربات 

حتولت الن�س اإ�سدار املجل�س الأعلى للثقافة م�سر، احلمودي رواية - جملة الرافد – دائرة الثقافة والإعلم - ال�سارقة.

د. عمر عبد العزيز 
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-   حا�سل على بكالوريو�س املعهد العايل للمو�سيقى وامل�سرح بال�سودان 1972 تخ�س�س متثيل واإخراج، ودبلوم تخ�س�س يف التمثيل 

والإخراج من اأكادميية اإي�ست ففتني – لندن – 1978.

باحث وناقد وحما�سر يف علوم امل�سرح.  -

-   مقيم يف دولة الإمارات، ويعمل رئي�سًا لق�سم ال�سيناريو يف وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع منذ العام 1980م وحتى تاريخه.

اأخرج واأ�سرف على العديد من الأعمال امل�سرحية يف خمتلف م�سارح الدولة.   -

�سارك يف معظم جلان التحكيم والتن�سيق ومتابعة وتقومي العرو�س امل�سرحية ملهرجان »اأيام ال�سارقة امل�سرحية« منذ تاأ�سي�سه.   -

ع�سو جلنة تقييم واإجازة الن�سو�س والعرو�س امل�سرحية املتناف�سة يف مهرجان »اأيام ال�سارقة امل�سرحية«.   -

ع�سو جلنة اختيار العرو�س امل�سرحية املتناف�سة يف »مهرجان اأيام ال�سارقة امل�سرحية«.   -

�سارك يف العديد من املهرجانات واملوؤمترات والندوات اخلا�سة مب�سرح الطفل وامل�سرح املدر�سي.   -

-   �سارك يف و�سع املنهج والتدري�س للدورة امل�سرحية الأوىل لتاأهيل الكوادر امل�سرحية والتي اأقامتها وزارة الإعلم والثقافة اآنذاك يف 

العام 1982.

له العديد من الدرا�سات والبحوث حول تاأهيل الكوادر امل�سرحية والتجارب الإخراجية يف الإمارات.   -

نال العديد من جوائز و�سهادات التقدير يف خمتلف املهرجانات امل�سرحية.    -

يحيى احلاج 



امل�صابقات العامة
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1 - م�سابقة البحوث

اأف�ضل	بحث	عن	الإمارات:	

الدرا�سات الإن�سانية - املحور الرتبوي

الباحث / حممد	حممود	اأبو	احل�ضن	اإ�ضماعيل 

عن بحثه: فعالية الألعاب الكمبيوترية يف تنمية مفاهيم هند�سة الفراكتال لطلب ال�سف التا�سع ال�سا�سي

اأف�ضل	بحث	عن	الإمارات:	

الدرا�سات التطبيقية - املحور البيئي

الباحث / اأ�ضرف	فوزي	عبد	ال�ضالم	البارودي

عن بحثه / درا�سة البيئة ال�سخرية والأهمية التاريخية واملعدنية ملنطقة حّتا

 

البتكار العلمي: 

منا�ضفة	بني:

•  اأحمد	عبداهلل	جمان:	عن	اخرتاعه	»قاطف	الثمار«
•  حممد	مطر	ال�ضام�ضي:	عن	اخرتاعه	»روبوت«

ومنح جائزة ت�سجيعية للمخرتع ال�سغري 

اأديب	�ضليمان	البلو�ضي



22

اأف�سل كتاب:

المارات:	 دولة	 عن	 املواطنني	 لغري	 كتاب	 اأف�ضل	 	 	- 	3
اأحمد بن علي الكندي املرر

مــوؤيــد		ال�ضيباين

اأف�ضل	كتاب	ي�ضدره	اأبناء	 	 	- 	1
المارات	عن	دولة	المارات

 ق�صة النفط يف اأبوظبي
حمدان	را�ضد	الدرعي

اأبناء	الإمارات: لأحد	 كتاب	 اأف�ضل	 	 	- 	2
مو�صوعة اأدب الأطفال

د.	علي	عبد	القادر	احلمادي
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الإبداع الأدبي والثقايف:

اأف�سل اإبداع ق�س�سي اأو روائي:

اأف�ضل	ديوان	�ضعر	

 �صــوانــح
كرمي	معتوق	املرزوقي

	نداء	الأماكن	

خــزينــة 
مـريـم	الغـفـلي
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 �صــراب
�ضالح	كرامة	العامري

اأف�سل ن�ص م�سرحي

اأف�سل عمل مرتجم

مــن اأجــل ال�صــالم
لل�ضاعر	الياباين	داي�ضاكو	ايكيدا

ترجمة:	د.�ضهاب	غامن	
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اأف�سل برنامج ثقايف حملي تلفزيوين:

برنامج:	

اأمـيــر ال�صـعــراء 
جلنة	اإدارة	املهرجانات	والربامج	الثقافية	والرتاثية	ــ	اأبوظبي

اأف�سل برنامج ثقايف حملي اإذاعي: 

برنامج:	

ُيـحــكــى اأنَّ  
لإذاعة	ال�ضارقة	

اأف�سل فيلم وثائقي ق�سري:

 املحــارب ال�صغيـــر
للمخرجة	/	جنوم	الغامن
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اأف�سل عمل فني :

الر�سم

املركز	الأول:

منال عبداهلل بن عبود الفال�صي

هدى علي �صعيد اجلنيبي

املركز	الثاين	منا�ضفة:

يا�صمني عبدالهادي اخلاجة
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اخلط

املركز	الأول:

حممد عي�صى خلفان النعيمي

املركز	الثاين:	

هيا عبيد حميد الكتبي
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املركز	الأول:

�صلطان �صعيد علي الزيدي

الت�سوير

املركز	الثاين:

عبدالرحمن عبداهلل اجلالف الزعابي
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النحت

املركز	الثالث:

عبداهلل عمران خليفة ال�صام�صي

املركز	الأول:

�صامل اأحمد �صالح جوهر

	املركز	الثاين:

عبداهلل اأحمد حممد �صامل	
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البو�سرت:

املركز	الأول:

�صيخه اأحمد ال�صرهان النعيمي

	املركز	الثاين:

حممد مراد اإ�صماعيل �صالح 



م�صابقات ال�صباب:

اأف�صل عمل فني 
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املركز	الأول:

غايه يون�س ال�صباغ

	املركز	الثاين:

�صمايل حممد قيو�صي 

املركز	الثالث:

كوثر جمعة ال�صويدي

 الر�سم:
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اخلط:

املركز	الأول:

اإميان حممد �صالح

	 املركز	الثاين	والثالث:	

حجبت اجلائزة
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الت�سوير:

املركز	الأول:

نورة هارون اأبو ال�صوارب

املركز	الثاين:

�صلطان علي دافون العليلي 

املركز	الثالث:

خليفة مراد الن�صاري  



36

بالل البدور

نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

�سلطان �سقر ال�سويدي

رئي�س جمل�س الإدارة  

علي عبيد

رئي�س اللجنة الإعلمية

علي ال�سعايل

رئي�س جلنة اجلوائز وامل�سابقات

الدكتور �سالح القا�سم

املدير الإداري

الدكتور عي�سى ب�ستكي

رئي�س نادي الإمارات العلمي

�سيخة املطريي

رئي�س جلنة املكتبة والن�سر

الدكتورة ح�سه لوتاه

رئي�س اللجنة الثقافية     

جمال حممد �سريف اخلياط

املدير املايل

اأع�ساء جمل�ص اإدارة ندوة الثقافة والعلوم




