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 حجازي والخراط ویوسف شاھین ورؤوف عباس
 وفؤاد زكریا في جائزة مبارك... وفي التقدیریة

 محمد مستجاب لآلداب رغم رحیلھ:
 المبشرون بجوائز الدولة ھذا العام!

  
 محمد شعیر

  
األسبوع الثالث من یونیو الجاري للتصویت علي جوائز الدولة في اآلداب  یجتمع أعضاء المجلس األعلي للثقافة في

والفنون والعلوم االجتماعیة وإقرار ترشیحات الجائزة التشجیعیة. وتنقسم جوائز الدولة الي أربعة أقسام: جوائز مبارك 
ن والعلوم االجتماعیة. أما ألف جنیھ وتمنح للفائزین بھا في اآلداب والفنو 200وعددھا ثالث جوائز قیمة كل منھا 

ألف  100جوائز الدولة التقدیریة فعددھا عشر جوائز، ثالثة لآلداب والفنون وأربع للعلوم االجتماعیة وقیمة كل جائزة 
جنیھ، تأتي بعد ذلك جوائز الدولة للتفوق وعددھا سبع جوائز اثنان في اآلداب ومثلھما في الفنون وثالث للعلوم 

جائزة في كل فرع مقسمة  32ألف جنیھ، وأخیرا جوائز الدولة التشجیعیة وعددھا  50منھا  االجتماعیة قیمة كل
بالتساوي بین أربعة فروع ھي اآلداب ، الفنون، اللعلوم االجتماعیة،و العلوم القانونیة واالقتصادیة وتبلغ قیمة كل 

 آالف جنیة. 20واحدة 
عل المنافسة بین الجمیع مشتعلة وھو ما قد یؤدي إلي الحجب، اسما مما یج 12یتنافس علي جائزة مبارك في اآلداب 

یأتي علي رأس المتنافسین الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي الذي رشحھ للحصول علي الجائزة (أتیلیھ القاھرة)، 
نوب إدوار الخراط ( أتیلیھ اإلسكندریة للفنون) ، الطاھر احمد مكي وقام بترشیحھ ثالث جامعات ھي ( الزقازیق، ج

الوادي ، المنصورة)، د. حسین نصار ورشحتھ أیضا ثالث جھات ھي (أكادیمیة الفنون ، جامعة بني سویف ، جامعة 
القاھرة)، د. عبده الراجحي ( جامعة اإلسكندریة)،د. عز الدین إسماعیل ( إتحاد الكتاب)، علي أبو المكارم ( جامعة 

ة العربیة ، المجمع العلمي المصري)، الشاعر محمد التھامي ( المنیا)، كمال بشر رشحتھ جھتان ھما ( مجمع اللغ
جمعیة األدباء)، محمد زغلول سالم ( جامعة بنھا)، مصطفي الشكعة ( جامعة عین شمس)، وأخیرا الروائي یوسف 

 الشاروني ( نادي القصة). 
قاھرة) ، عائشة راتب ( جامعة ویتنافس علي الجائزة في مجال العلوم االجتماعیة الدكاترة رؤوف عباس ( أتیلیھ ال

الزقازیق، جمعیة القانون الدولي) ، عبد السالم عبد الغفار( مجلس الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة)،علي لطفي( 
الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي واإلحصاء والتشریع)، فؤاد زكریا( جامعة المنیا)، مأمون سالمة ( الجمعیة 

ائي)، محمد حامد دویدار ( جامعة اإلسكندریة)، محمد صفي الدین أبوالعز ورشحتھ ثالث المصریة للقانون الجن
جھات ھي ( الجمعیة الجغرافیة، المجمع العلمي المصري، جامعة بني سویف)، محمد الجوھري( جامعة حلوان)، 

ن ، المركز محمود عودة ( جامعة عین شمس)، مصطفي سویف ورشحتھ أیضا ثالث جھات ھي ( أكادیمیة الفنو
 القومي للبحوث الجنائیة ، جامعة القاھرة) ، مصطفي العبادي ( الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة).

أما في مجال الفنون فیأتي المخرج یوسف شاھین كأبرز المرشحین للجائزة ورشحھ مجلس نقابة المھن السینمائیة ، 
نون ، نقابة المھن التمثیلیة) ، وینافسھما الدكاترة محمد طھ وینافسھ سعد أردش ورشحتھ جھتان ھما ( أكادیمیة الف

حسین الذي رشحتھ جامعتي المنصورة وحلوان، أحمد عبد الوھاب ( جامعة اإلسكندریة)، حسام الدین عبد الحمید ( 
جوھري( جامعة جامعة القاھرة) سامي رافع ( نقابة الفنانین التشكیلیین)، عبد هللا جوھر ( أتیلیھ القاھرة )، فاروق ال

عین شمس)، محمد صالح الدین حجاب ( جمعیة المھندسین المصریة)، محمد صبري ( جمعیة محبي الفنون 
 الجمیلة). 

أما في جائزة الدولة التقدیریة في اآلداب فیتنافس علیھا عشرة أسماء الختیار ثالثة للحصول علي الجائزة أبرزھم اسم 
التصویت علي اسمھ حیث رشحھ أتیلیھ القاھرة أثناء حیاتھ. وھناك أیضا  الراحل محمد مستجاب ورغم رحیلھ یجوز

د. سمیر سرحان رئیس ھیئة الكتاب السابق والذي تنازل عن الترشیح المرة السابقة حیث كان مسئوال عن ھیئة الكتاب 
مجلس جمعیة األدباء، مصطفي وقد رشحتھ جامعة المنصورة للجائزة، ومن المتنافسین علي الجائزة نھاد شریف ( 
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عوضین حجازي( مجمع اللغة العربیة)، والدكاترة : عبد الحمید إبراھیم رشحتھ جامعتي ( حلوان والمنیا)، عبده 
الراجحي ( جامعة اإلسكندریة)، محمد حسن عبد هللا ( نادي القصة)، محمد حمدي إبراھیم ( جامعة القاھرة)، محمد 

 ن شمس). عوني عبد الرءوف ( جامعة عی
اسما الختیار أربعة أسماء للحصول علي الجائزة وھم :صالح قنصوه (  19ویتنافس علي تقدیریة العلوم االجتماعیة 

أكادیمیة الفنون)، عبد الحمید حواس ( أتیلیھ القاھرة) ، جاب هللا علي جاب هللا ( جامعة القاھرة) ،آمال أحمد مختار( 
، حسن عبد اللطیف الشافعي ( مجمع اللغة العربیة )، حسنین إبراھیم صالح ( الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة)

الجمعیة المصریة للقانون الجنائي)، حمدي عبد العظیم عبد اللطیف( أكادیمیة السادات للعلوم اإلداریة)، رمضان عبده 
الحمید بھجت فاید ( جامعة  السید( جامعة المنیا)، عادل حسن غنیم ( الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة)، عبد

الزقازیق)، عبد المنعم علي راضي ( جامعة عین شمس)، عز الدین فودة (الجمعیة المصریة للقانون الدولي)، عوض 
محمد عوض( جامعة اإلسكندریة)، محمد إبراھیم الفیومي ( مجمع البحوث اإلسالمیة)، محمد عبد الرحمن الشرنوبي 

شاھین ( جامعة األزھر)، ولیم تاوضروس عبید ( جامعة قناة السویس)، یوسف  ( الجمع العلمي المصري)، موسي
عبد المجید فاید ( الجمعیة الجغرافي المصریة)، مصطفي كامل السعید ( مجلس الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي 

 واإلحصاء والتشریع). 
نفي ( نقابة الفنانین التشكیلیین)، رمزي السید أما تقدیریة الفنون فیتنافس علیھا أحد عشر اسما ھم جمال الدین الح

مصطفي( جامعة المنصورة)، رمسیس مرزوق( نقابة المھن السینمائیة)، سمیر خفاجي( نقابة المھن التمثیلیة)، 
صبحي جرجس سعد ( أتیلیھ القاھرة)، عایدة عبد الكریم( جمعیة الفنون الجمیلة)، عبد هللا عبد العزیز ( جامعة عین 

واطف عبد الكریم( أكادیمیة الفنون)، فاروق إبراھیم شحاتة(جامعتي المنیا و اإلسكندریة)، محمد صالح شمس)، ع
الدین حجاب ( جمعیة المھندسین المعماریین ، وجمعیة المھندسین المصریة) ، ومحمود حسین مصطفي شكري( 

 جامعة حلوان).
مثقفا وبقیة األعضاء من الموظفین في ھیئات  22 عضوا منھم 50المعروف أن المجلس األعلي للثقافة یتكون من 

الوزارة المختلفة وال یصح عقد االجتماع للتصویت علي الجائزة إال بحضور ثالثة أرباع أعضاء المقیمین في مصر، 
ویفوز المرشح بالجائزة إذا حصل علي ثلثي أصوات أعضاء المجلس الحاضرین ویحق ألعضاء المجلس التقدم 

 وج العضو المرشح من اجتماع المجلس أثناء التصویت علي أعمالھ.للجائزة بشرط خر
وقد تم إضافة عشرة أسماء جدیدة ألعضاء المجلس حتي یزید عدد األعضاء المعینین علي األعضاء الذین یحق لھم 

الوزراء  التصویت لمناصبھم ، وقد تم رفع مذكرة إلي رئیس الوزراء باألسماء المختارة العتمادھا ، وإذا وافق رئیس
علي األسماء فسیتم دعوتھم لحضور االجتماع ، أو سیتم تأجیل إضافتھم إلي االجتماع المقبل، ویتردد أنھ تم اختیار 
األسماء التي ستضاف من قیادات الوزارة الذین أحیلوا إلي التقاعد منذ فترة قلیلة ومنھم الدكتور فوزي فھمي، سمیر 

األسماء األخري المرشحة مثل ثروت عكاشة ونعمات فؤاد و عبد الرحمن سرحان، أحمد مرسي، كما أن ھناك بعض 
 األبنودي، خیري شلبي، أحمد مستجیر و إدوار الخراط.

كما سیتم اختیار شخصیة أخري بدیال لعضوة المجلس الراحلة الدكتورة سمحة الخولي، ومن المحتمل أن تكون 
 الدكتورة رتیبة الحفني. 
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