
    
 
 

 "القدس ميراثنا" مسابقة التالعب الرقمي
 شروط المسابقة

 
 رقمي: تجريبي وملون

 .1948الموضوع: القدس، المدينة المقدسة التي مازالت تئن تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 

 المسلمين على الهجرة من هذه البالد المباركة وترك أراضيهم منذ سنين االحتالل األولى وحتى اآلن. نأُجبَِر مئات آالف الفلسطينيي

اإلفقار  تألف مسلم على الهجرة من القدس بسبب سياسا 400وهذه الحالة مازالت مستمرة حتى يومنا هذا، حيث أجبر مايقارب 

 دودة بهذه.الممنهجة ضدهم. ومن المؤكد أن مشاكل المقدسيين ليست مح

حيث أصبح الكثير من بيوت وممتلكات المقدسيين غير صالح لالستخدام إما بسبب حصارها بالوحدات االستيطانية اإلسرائيلية التي 

 يتم إنشاء المئات منها يومياً، أو بسبب االستيالء عليها وحرقها وتدميرها من قبل المستوطنين.

. ويزيد من خطورة األمر ردة الفعل صف الشارع كل يوم تقريبًا في القدس وجوارهامن الممكن رؤية إعدام مسلم دون حكم في منت

 الباردة واالرتياح الذي يقابل هذا الفعل.

بينما الهدف األساسي للمحتل الظالم الذي يعمل على محو كل شيء إسالمي في القدس هو قبلة المسلمين األولى ومسجدهم الثاني 

الذي يحاول المئات من المستوطنين كل يوم تقريبا الدخول إلى المسجد األقصى والتعبد فيه تحت  وحرمهم الثالث المسجد األقصى.

  حماية عساكر االحتالل، المسجد الذي تم الحفر تحته بحجج مختلفة

د األقصى بأن المسج تستمر دولة االحتالل بممارسة االضطهاد دون االلتزام بأي حد، على الرغم من اتخاذ قرار من طرف اليونسكو

للمسلمين. كما تقوم باالعتداء النفسي والجسدي عن طريق تنظيم مداهمات في منتصف الليل لمنازل السكان وخاصة في الضفة 

 الغربية الواقعة قرب القدس.

 كما يقوم جنود االحتالل بإخافة األطفال بكالبهم ويتركون أثراً عميقا في نفوس هؤالء األطفال.

لى المسابقة أن تحتوي على رسالة ساخرة تناقش المخاطر التي يتعرض لها المسجد األقصى، وتوصل رسائل على األعمال المرسلة إ

ستقبل فقط أعمال التالعب الرقمي المعدلة من للعالم حول المعاملة غير اإلنسانية التي يتعرض لها المسلمون في القدس وجوارها. 

  .صور حقيقية

بين كل من جمعية حماية التراث العثماني في بيت المقدس ) ميراثنا ( و اإلتحاد العالمي للرسامين يتم تنظيم هذه المسابقة بالتعاون   

  .  ( UWC ) 

 

  .المشاركة في المسابقة مجانية 

  .يستطيع المشاركون إرسال أي عدد من األعمال 

 أعضاء لجنة التحكيم وسكرتاريا المسابقة، وأعضاء أو  ءاالشتراك مفتوح لجميع المصورين المحترفين والهواة باستثنا

 موظفي جمعية ميراثنا أو أقربائهم من الدرجة األولى.



  على المشتركين أن يمتلكوا حقوق استخدام الصور التي قاموا بإرسالها. يعتبر إرسال الصور للمسابقة تأكيداً على امتالك

 حقوق نشرها.

 ماله للمسابقة بأن ملكيتها تعود له كلياً وبحصوله على جميع األذونات المطلوبة يتعهد ويقبل المتسابق عبر إرسال أع

 .الستخدامها. يعتبر إخالل األعمال الفائزة بهذا الشرط انتهاكاً لقواعد المشاركة

 لجنة التحكيم  إذا قام المتسابق باالدعاء بأن ملكية األعماله المرسلة تعود له، وهي ال تعود له في الحقيقة، وإذا قام بتضليل
 بأي شكل من األشكال يكون قد انتهك القواعد.

  يتم إلغاء الجائزة الممنوحة للمخالفين ويظل المكان فارًغا. يتم سحب الجوائز وجميع المكاسب التي تم الحصول عليها من

جائزة. ال يلغي هذا إرجاع ال المخالفتم منح الجائزة، يجب على  في حال .فائزين الذين تصرفوا خالفاً لهذه الشروطال

 .اإللغاء المتسابقين اآلخرين الذين تلقوا و/أو الذين لم يتم منحهم

 .ستكون جمعية ميراثنا قادرة على طلب الملفات األصلية من الفائزين أو من الذي ستعرض أعمالهم 

 يمكن للمشاركين رؤية النتائج عبر الموقع التالي : www.mirasimiz.org.tr 

  .الجمعية ليست مسؤولة عن المشاكل التقنية التي يمكن أن تحدث خالل إرسال الصور بالبريد اإللكتروني 

  .في حال لم يشارك عدد كاف من المتسابقين يحق للجمعية إلغاء المسابقة 

 

 :رحقوق الطبع والنش

 ر الفائزة والمعروضة في أرشيف جمعية ميراثنا وسيكون لها الحق باستعمالها ألي غرض ترويجي أو ستحفظ الصو

 تعريفي. لن يتم دفع أي مقابل مادي للصور.

 ض. اريوافق المشاركون على استخدام جمعية ميراثنا للصور الفائزة بالجائزة أو المعروضة في الكتالوجات والمع 

 اك الحقوق الفكرية في حال استخدم صوًرا تعود ملكيتها آلخرين أو أجزاء منها. يتحمل المشارك كل عوقب انته 

  في حال ظهور أشخاص في الصور المرسلة للمسابقة، ينبغي الحصول على موافقة الشخص الظاهر في الصورة لنشرها

 لخصوص.في الوسائل المطبوعة أو عبر شبكة االنترنت. يتحمل المشارك عواقب أي نزاعات تنشأ بهذا ا

  يتعهد المشارك بأنه حصل على جميع األذونات الالزمة الستخدام الصور، وأنه يتحمل مسؤولية أي نزاع قد ينشأ بهذا

 . أي نزاعات قد تنشأ بخصوص هذا الخصوص، وأن جمعية ميراثنا لن تكون مسؤولة عن

 نهم. لن تحمل جمعية ميراثنا المسؤولية في حال عدم حضور الفائزين إلى حفل توزيع الجوائز، ترسل جوائزهم إلى عناوي

 إذا تعرضت الجوائز في البريد لضرر أو تلف. 

 ستنشر األعمال الفائزة واألعمال التي تم تقييم قابليتها للعرض على موقع جمعية ميراثنا اإللكتروني ،

  www.mirasimiz.org.trماكن التي ستقام فيها المعارض. ديد األكما سيتم عبره تح 

  .سيتم تقييم الصور المرسلة إلى بإرسال الصور من قبل المتسابقين يكونون قد قبلوا بشروط المسابقة

kudusphotos@gmail.com .فقط، وهذه هي الطريقة الوحيدة للمشاركة في المسابقة 

  بيكسل. 2500أال يقل طول الصورة عن ينبغي 

  240على الصور أن تكون على األقل بدقة dpi. 

  اسم المشارك وتوقيعه وشعاره والتاريخ وغيرها ال يمكن كتابة  .فارغة هوامش وأ على أي حاشيةالصور تحتوي  أاليجب

 من المعلومات فوق الصورة.

 .بجب تسمية جميع األعمال المرسلة إلى المسابقة 

  بصيغة األعمالترسل JPEG/TIFF. 

 

  أعضاء لجنة التحكيم :

فرنسا / فنان تصميم –شاه روخ حيدري   

البرتغال / فنان تصميم  –فاسكو غارغالو   

اسبانيا / فنان تصميم  –عمر بيريز   

تركيا / مدير إبداعي  –أحمد آلطاي   

http://www.mirasimiz.org.tr/
http://www.mirasimiz.org.tr/
http://www.mirasimiz.org.tr/
mailto:kudusphotos@gmail.com


سوريا / فنان تصميم –ياسر أحمد   

تركيا / رئيس جمعية ميراثنا –محمد ديميرجي   

تركيا / مسؤول قسم األنشطة و التعريف في جمعية ميراثنا  –إبراهيم أدهم آياز    

 

 الجوائز:

 ليرة تركية 5000المركز األول: 

 ليرة تركية 3000المركز الثاني: 

 ليرة تركية 2000المركز الثالث: 

 20.8.2019: يبدأ استقبال المشاركات

 29.05.2020 لالشتراك:أخر تاريخ 

من الممكن تأخير إعالن النتائج لشهر واحد في حال كثافة  www.mirasimiz.org.trعبر الموقع  22..202006 تعلن النتائج في 

 المشاركة أو أي سبب أخر.

 

http://www.mirasimiz.org.tr/

