2222/9/20م.

( تعمٌم رقم ) 2223 /9
حضرة أولياء األمور الكرام
تحية طيبة ،،،

الموضوع  :مسابقة كتابة القصة
نفٌد سٌادتكم علما ً بأنه قد تم فتح باب التسجٌل فً مسابقة كتابة القصة هً مسابقة مخصصة لجمٌع الطلبة
بمختلف مراحلهم الدراسٌةٌ ،نظمها مهرجان طٌران اإلمارات لآلداب سنوٌا ً.
موضوع الكتابة لعام  2023هو " َخ ٌْ ُر َجلٌِس “
المشاركة:
ٌِس فً ّ
ِتاب» ،فالكتاب هو الصدٌق الذي ٌعطً الحكمة بال مقابل
مان ك ُ
الز ِ
قال أبو الطٌب المتنبً أن « َخ ٌْ ُر َجل ٍ
وٌنشر أسراره ل ُتطل به الدهور.
تدور المسابقة لهذا العام حول الصداقات التً نكونها عبر السنٌن ،والذكرٌات التً تتوق أنفسنا السترجاعها من
جدٌد ،وال تقتصر الصداقات فقط على البشر؛ إذ أن قراءتك لكتا ٍ
صدٌق ُمقرب.
ب جدٌ ٍد ستشعرك بوجود
ٍ
ترافقنا الكتب حتى حٌن اإلنتهاء من قراءتها ،كما تبقى أجزاء منها عالقة فً عقولنا ،وفً بعض األحٌان نتذكر
ال ُمقتطفات التً أضحكتنا واألخرى التً أبكت عٌوننا .وقد نقرأ الكتاب ذاته أكثر من مرة لنعٌد ألذهاننا البرٌق الذي
التارٌخ.
مر
الكتاب خٌر جلٌس لنا على ِّ
ُ
أعطانا إٌاه موضوع الكتاب .ولذلك ٌظل َّ
ِ





اطلق العنان لقلمك ودع الكلمات تصعد ببراعة أثناء كتابتك للقصة ،ولٌكن موضوع الكتابة – «خٌر جلٌس» – هو
مصدر إلهامك لكتابة قصة ناجحة.
ٌحق للمشتركٌن اختٌار العنوان الذي ٌرونه مناسبا ً لقصتهم ،شرط أن تكون فكرة العنوان مستوحاة من موضوع
الكتابة “خٌر جلٌس”.
تقدم األعمال إما باللغة العربٌة أو اإلنجلٌزٌة.
ٌجب التقٌد بالفئة العمرٌة التً تندرجون تحتها وعدد الكلمات المخصصة لكل فئة عمرٌة ،على أن ٌتم احتساب
العمر حتى تارٌخ  24أكتوبر  2022وهً:
 11 oسنة وما دون ( 500كلمة كحد أقصى).
 14 – 12 oسنة ( 1000كلمة كحد أقصى).
 11-15 oسنة (  1500كلمة كحد أقصى ).
 25 –18 oسنة ( 1500كلمة كحد أقصى).
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 تكتب القصة فً ملف  Wordباستعمال خط ” “Times New Romanواستعمال خط حجم  12والمسافة
بٌن السطور 1.5
 آخر موعد الستالم المشاركات  14أكتوبر 2022م حٌث ٌرسل ملف الـ  Wordعلى هذا اإلٌمٌل
 Dinaamagdy2020@gmail.comقبل أو بحلول التارٌخ المذكور.
ٌ كتب فً ملف ( Wordاسم الطالب الثالثً  +تارٌخ مٌالد الطالب  +الصف والشعبة  +عنوان القصة  +القصة).
(مع مالحظة أن بٌانات الطالب السابق ذكرها ال تحتسب من عدد الكلمات المحددة لكل فئة عمرٌة ،فعلى سبٌل المثال:
ٌمكن لطالب عمره  10سنوات ٌرسل ملف ٌ Wordحتوي على  520كلمة عبارة عن  500كلمة القصة وعنوانها
والتً تعد الحد األقصى لفئته العمرٌة باإلضافة إلى  20كلمة بٌانات الطالب ).

الجائزة:
سٌتم تكرٌم الفائزٌن وتوزٌع الجوائز فً حفل خاص خالل شهر فبراٌر 2023م ،وستنشر األعمال الفائزة فً كت ٌّب خاص،
وسٌحصل كل فائز على:

 درع تكرٌمً.
 ثالث نسخ من كت ٌّب األعمال الفائزة ( ٌتوفر نسخة إلكترونٌة  PDFلكت ٌّب األعمال الفائزة للتحمٌل من خالل الموقع
اإللكترونً للمسابقة).
 فرصة لحضور جلسة من جلسات المهرجان.

الشروط واألحكام:
 جمٌع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمهرجان طٌران اإلمارات لآلداب.
ٌ رجى العلم أن جمٌع األعمال ٌجب أن تقدم من إبداعات الطالب ،وعلٌه سوف ٌتم استبعاد أي مشاركة تتضمن أي
شخص آخر ،أو ٌحتوي على أي محتوى مقتبس من عمل آخر ،وٌشتمل ذلك االقتباس من اإلنترنت.
جزء قام بكتابته
ٌ
 المشاركة فً المسابقة تعنً الموافقة ضمنا َ على شروط وأحكام مؤسسة اإلمارات لآلداب ،ومهرجان طٌران اإلمارات
لآلداب ،بما فً ذلك نشر المشاركات الفائزة واستخدام الصور الفوتوغرافٌة للمشاركٌن فً المواد اإلعالنٌة
واألنشطة ذات الصلة وعند الحاجة لذلك ،وقد ٌحتاج الطالب إلى أخذ موافقة األهل بهذا الخصوص.
ٌ جب تقدٌم القصة فً ملف  Wordباستعمال خط ” “Times New Romanواستعمال خط حجم  12والمسافة
بٌن السطور .1.5
ٌ جب أن ال تكون القصة قد نشرت من قبل أو شاركت فً مسابقة أخرى.
 سٌتم استبعاد القصص المشاركة فً حال تجاوزت عدد الكلمات المحددة والمخصصة لكل فئة عمرٌة
ٌ غلق باب التسجٌل فً  14اكتوبر 2022م ،وٌجب أن ٌتم استالم جمٌع القصص المشاركة قبل التارٌخ المذكور.
ٌرجى التأكد من اتباع جمٌع القواعد واألحكام قبل إرسال مشاركاتكم.

ٌحصل جمٌع المشاركٌن على شهادات مشاركة بعد إتمام عملٌة التسلٌم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
مدٌرة المدرسة
األخت  /سمٌرة أٌوب
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