
 للكتابة اإلبداعيةفي هيوستن العربي األمريكي الثقافي اإلجتماعي جائزة المركز 

   روى شيبانيآتحت رعاية الروائية األستاذة 

فةدعوة للتسجيل للقصص المؤل    

 مسابقة القصة الصغيرة

 الهدف والمعايير

وذلك لتشجيع المواهب  سنة، 17و  7ن مفتوحة أمام الالجئين العرب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بيمسابقة الروائيين 

بداخلهم  الكامنةفة وأفكارهم اب الشباب لمشاركة قصصهم المؤل  لتوفير منصة للكت   اإلبداعية في أدب القصة القصيرة ، و أيضا  

 مع بقية العالم.

 

 يرجى من المشاركين كتابة ما يقرب من صفحتين عن أحد المواضيع التالية:

 نوم؟لفيما تفكر عندما تذهب ل -1

 ما هو الموقف الذي أثر فيك أكثر من أي شئ آخر أثناء رحلتك إلى الواليات المتحدة األمريكية؟ -2

 ما هي الذكريات العزيزة التي حملتها معك؟ ما الذي تفتقده علي األكثر من بلدك؟ -3

 ما هو حلمك للمستقبل ؟ -4

 يات المتحدة األمريكية؟ما هي التحديات التي تواجهها أثناء التكيف مع حياتك الجديدة في الوال -5

  

الكتابة والتي تدعم رواية القصة. و هذااختياري ولكن قد يؤدي إلى إضافة  أثتاء يةتوضيحرسوم على تضمين ونحن نشجعكم 

 نقاط.

 

 تعليمات وشروط  التسجيل :

. سنة17و 7يتراوح عمره/ها  بين  و، عربي/ة  )الجئ/ة(، يجب أن يكون كاتب القصة شاب/ة *   

 ب المقال باللغة التي يختارها الكاتب/ة، مع العلم أن األفضلية للغة العربية.يكت* 

أن يكون االسم والعمر والعنوان الكامل للمشاركين مطبوعين بشكل واضح في الزاوية العلوية اليمنى من المقال لتلقي  يجب* 

 إحدى المراكز الثالثة األولى. الي وصلوا ماإخطارهم إذا  كنناموأيضا  لي،  (Gift Card)بطاقة الهدية 

  يجب إرسال القصة )المقال( علي العنوان التالي:* 
Aziz Shaibani, MD 

6624 Fannin #1670 

Houston, Texas 77030 

 

2017نوفمبر / تشرين الثاني لعام آخر موعد للتقديم هو يوم اإلثنين الموافق السادس من شهر   

 

 .(Gift Card 25$)مة خمسة وعشرون دوالرا  كارت هدية بقي سيحصل كل متسابق علي

 

األستاذة قصة. سيتم تحرير العمل ونشره من قبل الراعية الكريمة والروائية  50ع مقاالت مختارة في كتيب من تجم   وفس

 .آروى شيباني 

 

دوالر  300،  األول للفائز (500$)دوالر  500كالتالي: دية للفائزين الثالث األوائل على التوالي سيتم تسليم جوائز نق

للفائز الثالث . وذلك أثناء إحتفال الجاال السنوي للمركز الثقافي اإلجتماعي  (200$)دوالر  200للفائز الثاني ،  ($300)

 والية تكساس . –بهيوستن  يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر ديسمبر/كانون األول بفندق رويال سونستا العربي األمريكي
The Arab American Cultural and Community Center 

10555 Stancliff Rd, Houston, TX 77099 – Tel: (832) 351-3366 


