
 
 

 يوم في الحياة

 
 مصٌرةالمصة الشعر وأدبٌة فً المسابمة 

  

 
 
 

  



 6266إبريل  62 –مسابقة "يوم في الحياة" 
 

 
 

 

مسابقة دولية جديدة وجود بأن تعرف سيهمك العربي، فبالتراث طموحا  وشغوفا   إذا كنت كاتبا  
 .جنيه إسترليني 0222التي تبلغ قيمتها  هاوائزبجوإمكانية الفوز ، والقصة القصيرةللشعر 

 

والثمافة مع مهرجان لٌفربول للفنون لشراكة با، جامعة لٌفربول هوبتنظمها األدبٌة " يوم في الحياةمسابمة "

 . العربٌة
  

ط الضوء على جانب ٌسلتل، أو ممطع فٌدٌو، أو لصة لصٌرة ،مدعوون لتمدٌم لصٌدةفً المسابمة المشاركون 
 .لٌفربولمماطعة من حٌاتهم فً  ،أو سلبً ،إٌجابً

 
وم ٌمعلى أن ، ت الفراغاولفً أأو ، أو المجتمع ،أو العمل ،المدرسةتجاربهم فً ٌكون هذا عن ٌمكن أن 

  الٌومٌة.  متهحٌاأٌام ( من ساعة 42ٌوم كامل )عن لمحة بتمدٌم  ونالمشارك

 
، ممطع فٌدٌو لصٌرإرسال أو عبر الكتابة سواء لتمدٌم أعمالهم، ٌمكن للمتمدمٌن استخدام أي وسٌلة ٌرغبون فٌها 

 ىخراأل جتماعًل التواصل االوسائفً أو أي ممطع الـ"تٌن تون" الخاص بهم،  أو رابط إلى، رابأغنٌة أو 
 .الخاصة بهم

 
بشكل و، الكتاب األردنٌٌن ورابطة، الفلسطٌنٌٌنواألدباء لكتاب العام لتحاد االكل من ٌمٌم  على نفس السٌاق

ً مسابمتهم الخاصة  ،منفصل  ،همن منٌمندوبتم استضافة فً بلدانهم األصلٌة، وسٌ" ٌوم فً الحٌاةبعنوان "أٌضا
لٌفربول فً ولت مدٌنة فً الذي سٌمام بهذه المسابمة، وبالفائزٌن خاص الحفل اللحضور الزووم، برنامج عبر 

 .الحك من هذا الصٌف
 

هذه فرصة عظٌمة  تُعدجامعة لٌفربول هوب، لال " االجتماعٌة فً، عمٌد كلٌة العلوم البروفٌسور ماٌكل الفالٌت
ً "، للكتاب الشباب الطموحٌن والمفكرٌن المبدعٌن ً حم هما نرٌد"8 موضحا  ،أو لصص لصٌرة ،رؤٌته لصائدهو  ا

كمشترن فً ال توجد لٌود على ما لد تتناوله ""، مؤكداً على أنه تمدم نافذة على تجربة ٌعٌشها شخص ما
ٌمكن للمتمدمٌن استخدام مجموعة متنوعة ""، كما حٌاتنن أٌام ٌتعلك األمر بكٌفٌة تفسٌرن لٌوم مالمسابمة، إذ 
، أو تحوٌل هذه األفكار إلى ممطع أو لصة لصٌرة ،أفكارهم، سواء كانت لصٌدة مكتوبةلتسجٌل من الوسائط 

 ."وسائل التواصل االجتماعًعبر فٌدٌو 
 



ً حم اً مثٌر للمومٌات ةبراعالر المنافسة عنصٌعتبر بالنسبة لً "الفالٌت لائال8ً وٌضٌف  تلتزم جامعة لٌفربول ، إذ ا
، ونأمل أن تكون المحلٌةبتعزٌز الروابط بٌن المجتمعات ، العربٌةوالثمافة مهرجان لٌفربول للفنون معها و، هوب
لٌست لهذه المسابمة بالطبع الجائزة المالٌة "، مختتماً بالمول8 "لبناء المزٌد من الجسورأخرى طرٌمة المسابمة هذه 

 . "اً سٌئة أٌض
 

ٌسعدنا أن نعمل بالشراكة مع ، "العربٌةوالثمافة أفراح لاسم، رئٌسة مهرجان لٌفربول للفنون من جهتها، لالت 
الوصل ط انمهً  4244مهرجان خاصة أن السمة األساسٌة ل، جامعة لٌفربول هوب فً هذه المبادرة الرائعة

، ال لكتابة إلى مماطع الفٌدٌو والصوتمن ا"، مضٌفة "بشكل رائعترجم هذا األمر وهذا المشروع ٌ، بٌن الثمافات
 ".للمومٌاتالعابرة المسابمة ٌسعنا انتظار رؤٌة الردود اإلبداعٌة فً هذه 

 
ً عام 864 لٌفربولللمتمدمٌن فً عمرٌتان ستكون هنان فئتان  ً  46إلى  65ألل؛ و  وأ ا  .عاما

 
جنٌه  632) ةالثانٌالجائزة (، جنٌه إسترلٌنً 432) ىاألولالجائزة كما ٌل8ً  ،لكل فئة عمرٌة ،هًفالجوائز أما 

 .(جنٌه إسترلٌنً 622) ةالثالثالجائزة (، إسترلٌنً
 
مهرجان لٌفربول للفنون و ،جامعة لٌفربول هوبمن لبل خبراء من  منطمة لٌفربولالتحكٌم فً مسابمة تم سٌ

ٌوم األربعاء  ،صٌف الكبٌرال الفتحاخالل  ٌن، وسٌتم اإلعالن عن الفائزمن المجتمع هئوشركا، العربٌةوالثمافة 
 .4244 ٌولٌو 61

 
فً الكتابة  محاضر أولالتً تعمل ك، وإلٌانور رٌسد.  ،الحائزة على جوائز ،الشاعرةالُمحَكمٌن هؤالء ِمن 

الباحث العربٌة والثمافة مهرجان لٌفربول للفنون من تحكٌم الومن بٌن لجنة ، جامعة لٌفربول هوب اإلبداعٌة فً
فنانة هً أمٌنة عتٌك، و لٌفربولٌة المنشأالٌمنٌة الشاعرة و، مدان دماجهد. الحائز على جوائز  ،الروائً الٌمنًو

 وناشطة مجتمعٌة حائزة على جوائز. ة،إبداعٌ ةأداء وممارس
 

، الوالعة فً لماعة الكبرى بجامعة لٌفربول هوبفً ا 4244ٌولٌو  61ٌوم األربعاء تم اإلعالن عن الفائزٌن سٌ
 .بوسط المدٌنة( Creative Campus)م الجامعً اإلبداعً الحر

 
وٌعتبر أطول مهرجان سنوي ، 6776عام تأسس  العربٌةوالثمافة مهرجان لٌفربول للفنون الجدٌر بالذكر أن 

وٌستضٌف أفضل الفنانٌن العرب فً المملكة ، العربٌة وأكثرها نجاحاً فً المملكة المتحدةوالثمافة مستمر للفنون 
 .المتحدة والعالم

 
ً بٌن مختلف األشكال الفنٌة العربٌة التملٌدٌة والمعاصرة، وٌشجع على النماش المهرجان ٌخلك  ً دٌنامٌكٌا حراكا

 . واالطالع علٌها وتمدٌرها ،الذي ٌُسهم فً التعرٌف بثمافة العرب الغنٌةالواعً 
 

عبر مجموعة واسعة من الفعالٌات والمشارٌع   ٌستمر مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌة على مدار العام
التماء بٌن التشاركٌة التً تجمع بٌن الفنانٌن ومختلف المجتمعات المحلٌة. ٌبنً المهرجان جسور تواصل و

 . مما ٌساهم فً زٌادة معرفة الجمهور وخبراتهم بالثمافة العربٌة فً لٌفربول وخارجها ،لٌفربول والعالم العربً
 

 الذي، "مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌة"لفعالٌات الفنٌة والثمافٌة على مدار العام على ا ٌشمل برنامج
احتفاالً مثٌراً بالثمافة العربٌة فً ، والذي سٌمدم 4244ٌولٌو  65ٌولٌو إلى األحد  5سٌمام هذا العام من الخمٌس 

ٌعرض للجمهور ثراء الثمافة العربٌة من خالل برنامج منّظم ملًء بالفنون ، وسأنحاء مختلفة من مدٌنة لٌفربول
 . ح والفعالٌات الرلمٌةالمرئٌة والموسٌمى والرلص واألفالم واألدب والمسر

 
تابعة لمجلس ( الناشونال بورتفولٌو)المحافظ الوطنٌة منظمات أحد مهرجان لٌفربول للفنون والثمافة العربٌة هو 

 . الفنون فً إنجلترا
 



"هذه 8 الفلسطٌنٌٌنواألدباء لكتاب العام لتحاد لالسودانً، األمٌن العام اللال مراد "ٌوم فً الحٌاة"، مسابمة وعن 
االطالع على و، المسابمة فرصة عظٌمة للشباب فً فلسطٌن واألردن ولٌفربول للتعلم من بعضهم البعض

 ".  أال تكون األخٌرةبلداننا، ونأمل . إنها المنافسة المشتركة األولى بٌن الطالب فً تهمحٌاتفاصٌل 
 

 .الحائز على العدٌد من الجوائزالمعروف و، الشاعر دمحم خضٌرفٌترأسها الكتاب األردنٌٌن أما رابطة 
 

*** 
 

 األحكام والشروط: 
  ًفً بشكل منفصل للمتواجدٌن وكذلن ) لٌفربولمماطعة المسابمة مفتوحة ألولئن الذٌن ٌعٌشون ف

 .(فلسطٌن واألردن

  دقيقة واحدة.قدم للمسابقة ي  فيديو ال يتعدى طول أي 

  كلمة. 022طول أي مشاركات مكتوبة عن زيد يال 

  العمل المشارن باللغة االنجلٌزٌة أو العربٌة.مادة ٌمكن تمدٌم  

 لمتمدمٌن كما ٌل8ًالعمرٌة لفئات ال 
 ألل، وعاماً أ 64( 6
 عاماً.  46إلى  65( 4

 كما ٌل8ً الجوائز لكل فئة عمرٌة 
 (، جنٌه إسترلٌنً 432ى )األولالجائزة 
 (، جنٌه إسترلٌنً 632ة )الثانٌالجائزة 
 .(جنٌه إسترلٌنً 622ة )الثالثالجائزة 

 الرابط8  علىللمسابمة االطالع على التفاصٌل الكاملة  كمٌمكن 
https://www.hope.ac.uk/socialsciences/adayinthelifecompetition 

  8 عبر البرٌد اإللكترونًالمساهمات تُرسلadayinthelife@hope.ac.uk 

  على اٌمكن العثور علٌهالتً ، وشاركة فً المسابمةالمالموافمة على استمارة إرفاق تعبئة وٌرجى 
 الرابط8

https://www.hope.ac.uk/socialsciences/adayinthelifecompetition 

 ٌرجى أٌض ً  حسب ما ٌتطابك مع) ولً أمرنتلن الخاصة بأو ، الخاصة بنالتواصل تضمٌن تفاصٌل  ا
 .(فئتن العمرٌة

  4244 ٌونٌو 65للمتمدمٌن من لٌفربول هو منتصف لٌل الجمعة المساهمات الموعد النهائً لتمدٌم. 

 ٌولٌو 61ٌوم األربعاء فعالٌة إلى ، مع عائالتهم ،متسابمٌن نهائٌٌن من كل فئة مشاركة 62تم دعوة ٌس 
 . اإلعالن عن الفائزٌنخالل الفعالٌة سٌتم ، و4244

 تسلم الجائزة ٌلآخر فٌرجى ترشٌح شخص  ،لم تتمكن من التواجد فً ذلن الٌومإذا كنت من الفائزٌن، و
 .نٌابة عنن

  أو عن طرٌك بطالة هداٌا إذا كان أو بشٌنالبنكً أموال الجائزة إما عن طرٌك التحوٌل تسلٌم سٌتم ،
 .لجوءالبً الطالمتمدم للمسابمة من 

 

      

 

 


