القدس ميراثنا

مسابقة الرسوم المتحركة الدولية الخامسة

COMPETITION INFORMATION AND PARTICIPATION CONDITIONS
Objective: Raising awareness of the city of Jerusalem, which has been under Israeli occupation
since 1967. To mobilize the international public by drawing attention to the discriminatory
policies that the invaded state systematically imposes on 400,000 Muslims living in Jerusalem
and the restriction of the freedom of worship that they have carried out in the Masjid al-Aqsa.
To bring about the concept of cultural heritage in the context of Jerusalem, the importance of
cultural heritage in social life, the awareness of social responsibility in the framework of cultural
heritage, the contribution of the cultural heritage of the city of Jerusalem and the importance of
our cultural life in the city of Jerusalem.
Theme: Jerusalem
Under the headline “Our Heritage Jerusalem” is associated with the city of Jerusalem by
cartoonists; Concepts and topics such as human rights, justice, freedom, love, culture, social life,
social responsibility, peace, city life are expected to be processed with caricatures in an enriched
perspective.
Our Heritage Jerusalem International Cartoon Contest is organized every year by the
Association of Mirasımız in Istanbul, Turkey.
The selection committee and jury members will meet in November 12-13, 2022.
The award ceremony of Our Heritage Jerusalem International Cartoon Competition will be
held in Istanbul between 1-31 December 2022.

1. Theme: Free Jerusalem
2. . The competition is open to professional and amateur cartoonists of all countries. (There is no
age limit.)
3. More than one caricature related to the subject of the competition may be sent. (There is no
limit to the number of pieces.)
4. The work submitted to the competition must not have received a prize from any competition
before.
5. All drawing techniques are accepted. (Digital drawings can also be sent to the competition.)
6. To pre-register for the competition, participants fill out the participation form on the
kuduscartoon.com , jerusalemcartoon.com and mirasimiz.org.tr websites. By e-mailing
the entry form together with your work or works in jpeg format no more than 200 dpi, not
exceeding 5 MB for each work kuduscartoon@gmail.com or jerusalemcartoon@gmail.com.

7. Participants who have pre-registered for the competition must submit the original work(s) with
the wet-ink signed participation form, by mail or cargo to MİRASIMIZ DERNEĞİ Aksemsettin Mah.
Halicilar Cd. No:12 34080 Fatih-Istanbul / TURKİYE (If the work is a digital drawing, it is necessary to
have a print out with a wet-ink signature on the front side.) Important note: Those who did not posted their
original work will be disqualified.
8. The submitted original work must be at least A4 (21 x 29.7 cm) and no more than A3 (29.7 x 42 cm).
9. The submitted work with missing participation form, photograph, wet-ink signature etc. will be out of
the evaluation.
10. Association of Mirasımız is not responsible for the damage to the work in the post.
11. The works participating in the competition will not be returned.
12. The participant licenses and exclusively permits the Association of Mirasımız for the use rights
which is described under the Turkish Intellectual and Artistic Works Law No. 5846, 21.-25: on processing,
reproduction, distribution, representation in any way, use of fiscal rights, transferring those rights to
third parties without limitation of any place, time and number restriction of the participated work(s).
The participant further accepts the Association of Mirasımız has the rights to keep submitted work(s) in
archive, to publish them on the internet and in other forms, including but not limited to the use of them
in any way they desire, and in respect of the financial rights transferred for that reason is accepted by
participant and declared in advance that they will not engage in any transactions with 3rd persons for
the mentioned rights.
13. Those who will participate in the competition should not have a travel disability.
14. All award winners’ transport and accommodation costs will be covered by the Association of
Mirasımız to attend the award ceremony.
15. The last entry into the competition is on Friday, October 28, 2022.
16. Members of the jury and 1st degree relatives can not participate in the competition.
17. The authority to decide whether the submitted cartoons should be published on the website
belongs to the Association of Mirasımız.
18. If the winning caricatures appear similar, the authority to cancel the awards belongs to the contest
committee.
19. In case, one or more declared jury members would not have a chance to take part of the
organization because of compelling reasons, the contest committee has a right to replace them.
Awards:
First Prize			
Second Prize			
Third Prize			

30.000 Turkish Lira.
25.000 Turkish Lira.
15.000 Turkish Lira.

Association of Mirasımız Special Prize
Naci el-Ali Special Prize			
Necmettin Erbakan Special Prize		
II. Abdulhamid Han Special Prize		
Selahaddin Eyyubi Special Prize		
Jurors:
Mojmir MIHATOV / Cartoonist (Croatia)
Klaus PITTER / Cartoonist (Austria)
Anas LAKKIS / Cartoonist (Lebanon)
Mahboube PAKDEL / Cartoonist (Iran)
Maya TCHOLAKOVA / Cartoonist (Bulgaria)
Murat YILMAZ / Karikatürist (Turkey)
Ahmet ALTAY / Karikatürist (Turkey)

7.500 Turkish Lira.
7.500 Turkish Lira.
7.500 Turkish Lira.
7.500 Turkish Lira.
7.500 Turkish Lira.
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معلومات المسابقة وشروط االشتراك:
الهدف:
إحداث تغيير في الوعي حول مدينة القدس القديمة الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ عام  1967وحتى
اآلن.
ولفت النظر للسياسات العنصرية الممهنجة التي تقوم بها دولة االحتالل ضد نحو  400ألف من سكان
القدس المسلمين والتضييق عىل حريتهم في العبادة في المسجد األقصى بهدف تحريك الرأي العام
الدولي.
إضافة إلحياء الوعي بالتراث المقدسي وأهميته في الحياة االجتماعية ،وزيادة الحس بالمسؤولية االجتماعية
تجاهه ،وتسليط الضوء عىل أثر القدس عىل موروثنا الثقافي وأهميتها.
الموضوع :القدس الحرة
تحت عنوان «القدس ميراثنا» ،عىل الرسامين التعبير عن األفكار المتعلقة بمدينة القدس مثل حقوق
اإلنسان والعدالة والحرية والحب والثقافة والحياة االجتماعية والمسؤولية االجتماعية والسالم والحياة
المدنية وما شابهها من أفكار ،من منظور يدعم هذه القضايا ويغنيها.

تنظم مسابقة القدس ميراثنا الدولية للكاريكاتير سنويًا في مدينة إسطنبول من قبل جمعية ميراثنا.
يعقد اجتماع لجنة التحكيم في  13و 12شهر نوفمبر .2022
سيقام حفل توزيع جوائز مسابقة القدس ميراثنا الدولية للكاريكاتير بين  31 – 1من شهر ديسمبر
 2022في مدينة إسطنبول.
شروط االشتراك:
 .1الموضوع :القدس الح ّرة.
 .2يحق لكل الرسامين المحترفين والهاوين من جميع الدول التقديم للمسابقة( .ال يوجد حد لسن
المشتركين)
 .3يمكن االشتراك في المسابقة بأكثر من لوحة( .ال يوجد حد لعدد ألعمال المقدمة)
 .4ال تقبل األعمال التي حصلت عىل جوائز في أي مسابقة أخرى
 .5يمكن للفنانين استخدام أي من أساليب الرسم( .يمكن للرسومات الرقمية المشاركة)

 .6عىل الراغبين في االشتراك تعبئة استمارة التسجيل األولي الموجودة عىل المواقع التالية:
 kuduscartoon.com، jerusalemcartoon.com، mirasimiz.org.trوإرسالها مرفقة باألعمال إىل البريد
اإللكتروني kuduscartoon@gmail.com :أو  jerusalemcartoon@gmail.comترسل األعمال بصيغة
 Jpegوبدقة ال تزيد عن  dpi 200عىل أال يزيد حجم كل لوحة عن .MB 5
 .7عىل المشاركين الذين قاموا بالتسجيل األولي ،إرسال استمارة االشتراك موقعة يدويا ً والعمل  /األعمال
المشاركة األصلية موقعة يدويا ً (في حال كان الرسم رقم ًياّ ،
يوقع العمل باليد بعد أن تتم طباعته) وإرسالها
ُ
عبر البريد إىل العنوانMİRASIMIZ DERNEĞİ Akşemsettin Mah. Halıcılar Cd. No:12 34080 Fatih- :
 İstanbul / TÜRKİYEمالحظة هامة :عدم إرسال األعمال األصلية سيعرضها لالستبعاد من التقييم.
 .8يجب أن ال تقلّ أبعاد العمل األصلي عن  A4 (29.7x21سم ) وأن ال تزيد عن  A3 (42x29.7سم )
 .9ال تتأهل األعمال للمسابقة في حال نقصان استمارة االشتراك أو الصورة الشخصية أو التوقيع ..الخ)
 .10ال تتحمل جمعية ميراثنا المسؤولية في حال تعرض األعمال للضرر في البريد.
 .11لن تعاد األعمال المشاركة ألصحابها.
 .12بحسب قانون األعمال الفنية واألدبية /المادة  25 21-فإن الرسام عند مشاركته في المسابقة يكون قد
أعطى لجمعية ميراثنا الموافقة الكاملة بعرض األعمال المشاركة وحفظها بأرشيف الجمعية واستخدامها
عىل اإلنترنت والتصرف بها بالشكل الذي تشاء ،وال يحق ألي من المشتركين استعمال رسومهم ألغراض
تجارية أو نشرها بطرق أخرى.
 .13عىل المشاركين أن يكونوا قادرين عىل السفر
 .14تقوم جمعية ميراثنا بتغطية نفقات سفر وإقامة الفائزين بالجائزة لحضور حفل توزيع الجوائز.
 .15آخر موعد للمشاركة يوم الجمعة الموافق في  28أكتوبر .2022
 .16ال يحق للجنة التحكيم أو للذين فازوا بالجائزة في السنة الماضية المشاركة.
 .17تحتفظ جمعية ميراثنا بحق اختيار األعمال للنشر عىل موقعها اإللكتروني.
 .18تحتفظ لجنة التنظيم بحق سحب الجائزة في حال وجود كاريكاتير مشابه ألحد األعمال الفائزة.
 .19تحتفظ لجنة التنظيم بحق تغيير أسماء أعضاء لجنة التحكيم في حال عدم تمكن فرد أو أكثر من
أعضائها من المشاركة.
الجوائز:
الجائزة األوىل 30.000 :ليرة تركية
الجائزة الثانية 25.000 :ليرة تركية
الجائزة الثالثة 15.000 :ليرة تركية
جائزة جمعية ميراثنا 7.500 :ليرة تركية
جائزة ناجي العلي 7.500 :ليرة تركية
جائزة نجم الدين أربكان 7.500 :ليرة تركية
جائزة عبد الحميد خان الثاني 7.500 :ليرة تركية
جائزة صالح الدين األيوبي 7.500 :ليرة تركية
لجنة التحكيم:
موجمير ميهاتوف  /رسام كاريكاتير (كرواتيا)
كالوس بيتر  /رسام الكاريكاتير (النمسا)
أنس لقيس  /رسام كاريكاتير (لبنان)
محبوب باكدال  /رسام كاريكاتير (إيران)
مايا تشوالكوفا  /رسام كاريكاتير (بلغاريا)
مراد يلماز  /رسام كاريكاتير (تركيا)
أحمد الطاي  /رسام كاريكاتير (تركيا)

