
  
  

   يطلق مصرفيوفد االتحاد األوروبي 
    

   تحت عنوان2014  للھواه لعام للتصوير الفوتوغرافيثامنة السنوية التهمسابق
 

  "مصر ھبة النيل"
  
  

لتصوير الفوتوغرافي في مصر من أجل تعزيز وتحفيز  لثامنةالالسنوية  تهمسابق مصر فيوفد االتحاد األوروبي ينظم  :الھدف
تاحة الفرصة لنشر أعمالھم إل  باالضافة التصوير الفوتوغرافي بين المصورين الھواة في مصر مجال فياالھتمام واإلبداع

  .وعرضھا
  

 لھذا م رؤيتھواأن يطرحالمتسابقين المطلوب من . يأتي ذلك من منطلق أھمية نھر النيل كشريان للحياة في مصر  :السياق
كمصدر حياة للبشرية ورمز لالستقرار، متد من جنوب مصر وحتى شمالھا  يالذيأھمية نھر النيل  مِرجَتُ بصورة ت الموضوع

ًحيث اعتمدت الحضارة المصرية عليه منذ قديم الزمان، كما يعد نھر النيل ممرا مائيا  ھاما للتجارة والسياحة على حد سواء، 
  ."مصر ھبة النيل": بقولهالمؤرخ اليوناني الشھير ھيرودوت وقد وصفه 

 
  

يتم اختيار صورة واحدة لكل مصور، تطلب لجنة التحكيم تقديم ثالث صور وستقوم بتقييم سنه بالرغم من أ  
 .جودة العمل ومدى توافقه مع المسابقة

 .ًلن يتم قبول أية مواد منشورة أو صور حصلت على جوائز مسبقا في مسابقات أخرى  
  :من

وتوغرافيين الھواة في مصر الذين ال يشتمل معظم  للتصوير مفتوحة أمام كافة المصورين الفالثامنةھذه المسابقة  
 .دخلھم على عائد من التصوير الفوتوغرافي

 . المسابقةھذهوال للجنة التحكيم بالمشاركة في  ال يسمح لموظفي االتحاد األوروبي 
  :كيف

 قبل كل وستكون المواد المقدمة من.  صور فوتوغرافية تتوافق مع موضوع المسابقة3يقوم كل متسابق بتقديم   
 :متسابق على النحو التالي

نرجو  .لكل صورة من الصور الثالث باأللوان أو األبيض واألسود)  سم36×24(ينبغي تقديم نسخة مطبوعة  -
 ا، مع مراعاة عدم كتابة أي شيء آخر عليھ)3 أو 2-1(ترقيم الصور من الخلف باألرقام 

 أو CD قرص مدمج علىرسال الملفات الرقمية ويجب إ  مع الصور المقدمةdigitalيجب تقديم ملف رقمي   -
DVDلن يتم قبول المواد المرسلة بأي طرق  .ً على أن يكون مغلفا بشكل جيد ومحمي داخل مظروف منفصل

 .أخرى مثل الفاكس أو البريد اإللكتروني أو التي ترسل إلى أي عنوان آخر
 . عالية الجودة F TIFأوjpeg   يجب تقديم المواد الرقمية للصور على ھيئة صور -
ًيجوز تحسين الصور رقميا إلزالة أية بقع أو خدوش بشرط أال يتم التالعب بھا، ويمكن للمتسابقين تحسين  -

  ً. لكن ال ينبغي التالعب بمحتوياتھا رقمياًالصورة بحيث تكون أكثر صفاء أو وضوحا
أحمد :  على سبيل المثال،)3إلى 1(سم المصور ورقم الصورة من الخلف إيجب أن يحمل كل ملف للصور  -

 .jpeg-1رأفت 
  
  



  :وعلى صفحة منفصلة من الورق تتضمن
الوظيفية والبريد  ورقم التليفون والعنوان والسيرة الذاتية في صفحة واحدة متضمنة اسم المتسابق بالكامل   ) أ

 .اإللكتروني
خدمة اللتقاطھا والعدسات كل صورة من الصور الثالث وعنوانھا والتعليق عليھا والكاميرا المستوصف مختصر ل  ) ب

 .مع وصف مختصر ألين ومتى وكيف تم التقاط الصورة
  .غير مطابقة للمواصفات المطلوبةاللن يتم قبول الصور 

  
  :متى

الحالتين يكون الميعاد النھائي لتلقي وفد االتحاد  وفي ،يمكن تسليم مواد المسابقة الفوتوغرافية باليد أو إرسالھا بالبريد 
لن يتم قبول المواد التي ستصل للوفد بعد الميعاد . 2015 أكتوبر 16جمعة الاألوروبي في مصر لمواد المسابقة ھو 

   .المحدد
 .يعن طريق البريد االلكترونالصور الفائزة سيتم إبالغ الفائزين و 

  
  :أين

 DVD أو CD البريد االلكتروني والمحتوية على نسخ الصور المطبوعة والقرص المضغوط يجب تسليم المظاريف باليد أو
  :على العنوان التالي CV وورقة تتضمن السيرة الذاتية digitalالرقمية مع الملفات 
  رشا سري
  والمعلوماتعالم اإلة عنالمسئول

 وفد االتحاد األوروبي لدى جمھورية مصر العربية
   كورنيش النيل2005: البرج الشمالي –أبراج نايل سيتي 

   القاھرة- رملة بوالق –الدور العاشر 
  215:  داخلي24619860: الھاتف

  
  الثامنةإلى مسابقة التصوير الفوتوغرافي : كتابة على المظروف من الخارجاليجب 
 .لن يتم إعادة إرسال أية مواد فوتوغرافية للمتسابقين -
  :قة، يمكنكم إرسال رسالة على البريد اإللكتروني التاليفي حالة وجود أية أسئلة حول المساب -

eu.europa.eeas@serry.rasha  
  

  :الجوائز
وتتكون الجوائز من . سيقدم وفد االتحاد األوروبي في مصر ثالثة جوائز ألفضل ثالث صور تجسد المعني 

لية الحديثة التي تساعد علي التصوير الفوتوغرافي صوير والحواسب اآلأجھزة التكاميرات وأحدث 
 .والصحفي

 .في حقل توزيع الجوائزسيتم عرض كافة الصور الثالثين المختارة في معرض بالقاھرة  
 . صورة الفائزة بتلك المناسبةللثالثينتسلم شھادات تقدير س 
 لوفد االتحاد األوروبي في 2016م ھا على نتيجة عا ليتم وضع30  من تلك الصور الـ   صورة12سيتم اختيار   

 .مصر
  

  :الشروط القانونية
  :تكونوا قد وافقتم على قواعد االشتراك في المسابقة والشروط القانونية التالية  إنه بمشاركتكم في تلك المسابقة الفوتوغرافية

وبلد  واسمكم( صوركم الفوتوغرافية يكون اشتراككم في تلك المسابقة بمثابة موافقة وإقرار على السماح بنشر 
ليتم نشرھا بوصفكم من الفائزين المختارين للجائزة في إصدارات االتحاد األوروبي والتي ستستخدم للترويج ) اإلقامة
ة االتحاد األوروبي المعارض ونتيج -على سبيل المثال ال الحصر- ابقة التصوير الفوتوغرافي متضمنةعن مس

الصور الفوتوغرافية على  ومقاالت ر الفوتوغرافيةورات أو المجموعة اإللكترونية للصو والبروشالفوتوغرافية
 . وصفحات اإلنترنت المقدمة لمعلومات عن االتحاد األوروبياإلنترنت



 وسيضمن ،يحتفظ المتسابقون بملكيتھم للصور ولكافة الحقوق األخرى الخاصة باستخدام صورھم في المستقبل 
 .وق الطبع الخاصة بمالك الصورة في كافة إصداراتهاالتحاد األوروبي حق

 ألية حقوق ألي ً يضمن المتسابقون أن مواد المسابقة الخاصة بھم أصلية وال تعد انتھاكاوباالشتراك في المسابقة 
 .طرف آخر

ة  المتسابقون االتحاد األوروبي وأي عضو من أعضاء لجنة التحكيم من أييعفي باالشتراك في المسابقة ًأيضا 
أو تلف من أي نوع قد ينشأ من المسابقة أو أي جائزة تم الحصول  مطالبة أوفقدان أو مسئولية ألية معلومات خاطئة

 وستكون قرارات االتحاد األوروبي ، من أھلية الفائز لتقديرھا الشخصيً وفقا الحق في التحققوفديكون للو .عليھا
  .نھائية وملزمة


