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#

لإلستخدام الرسمي

 . ٢معلومات عن الخط
ميكنك تقدمي الطلب عىل إحدى الفئات املذكورة أدناه .الرجاء قراءة رشوط كل فئة بانتباه:
ّ
ممصمو الخطوط
 .1يحصلون عىل جائزة مضن إحدى الفئات (ذهبية ،برونزية أو فضية)،
 .2تعرض أعمالهم خالل مؤمتر نقاط أو أي فعاليات مستقبلية،
 .3يقدمون أعمالهم لجمهور من املبدعني خالل حفلة توزيع جوائز،
 .4يحق للرابح اإلختيار لنرش خطه من خالل «٢٩حرف».
ّ
ممصمو الغرافيك
	 .1يحصلون عىل جائزة مضن إحدى الفئات (ذهبية ،برونزية أو فضية)،
 .2تعرض أعمالهم خالل مؤمتر نقاط أو أي فعاليات مستقبلية،
 .3يشاركون يف ورشة عمل للمبتدئني حول تمصمي الخطوط.

اخرت (ي) إحدى الفئات أدناه:
ّ
ممصمي الخطوط
 Oفئة
إمس الخط
إمس ّ
ممصم (ي) الخط
ّمت تمصميه يف العام
حدد أوزان الخط
 Oرفيع  Oخفيف

 Oعادي

حدد أداة رمس وتعديل الحرف
O Glyphs O Robofont

ّ
متوسط
O

 Oمسيك

 Oأسود

O Fontlab

تحدث عن فكرة الخط ( 100كلمة ّ
ّ
كحد أقىص)

يرجى تأكيد تحميل الخط وفقا للمثال «أ» املرفق يف نهاية هذا الطلب.
 Oتأكيد
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ّ
ممصمي الغرافيك
 Oفئة
إمس الخط
إمس ّ
ممصم (ي) الخط
ّمت تمصميه يف العام
حدد أوزان الخط
 Oرفيع  Oخفيف

 Oعادي

ّ
متوسط
O

 Oمسيك

 Oأسود

تحدث عن فكرة الخط ( 100كلمة ّ
ّ
كحد أقىص)

يرجى تأكيد تحميل الخط وفقا للمثال «أ» املرفق يف نهاية هذا الطلب.
 Oتأكيد

.١

ّ
املشاركات املؤهلة

ّ
	١.١أي خط ّمت تمصميه يف فرتة ما بني  1يناير  2010و  30يونيو  2014مؤهل للمشاركة.
للممصمني أو الرشكات أن ّ
ّ
يقدموا خطوطهم.
ميكن
ّ
يحق لكل من  29LTونقاط تغيري فئة الخط ّ
املقدم بناء عىل تقديرهم الخاص.
١.٢
.٢

املشاركات غري املؤهلة

ً
ّ
 ٢.١أي نسخة ّ
معدلة عىل خط ّمت تمصميه ونرشه سابقا غري مؤهلة للمشاركة.
	
 ٢.٢أي خط ّ
مصمه أحد أعضاء لجنة التحكمي أو أعضاء املجلس الحايل غري مؤهل للمشاركة.
 ٢.١التصاممي اليت مت نرشها قبل  1يناير  2010غري مؤهلة للمشاركة.
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 .٣املوعد النهايئ
 	٣.١يجب أن يمت إرسال جميع الطلبات قبل الثلثاء  15يوليو .2014
	٣.١يجب تقدمي جميع التصاممي مع الطلبات مرفقة قبل األربعاء  1أكتوبر .2014
ً
سيمت تحديد تفاصيل تقدمي التصاممي الحقا.
 .٤رشوط وأحكام
ّ ٤.١
	إن مسابقة «حروف» يف تمصمي الخطوط بلغتني هي مسابقة دولية.
	٤.٢تعطى الخطوط الفائزة اإلمس ّ
املحدد لها يف هذا الطلب.
خطوطهم من خالل ٢٩حرف،
	٤.٣يف حال إختار الرابحون يف فئة ممصمي الخطوط نرش ً
متنح  ٢٩حرف املمصمني حقوق ملكية ترتاوح نسبتها نظرا اىل مدى إمتام الخط.
تحفظ  29LTحق تحديد ذلك.
ّ
وممياته،
	٤.٤ألغراض تلك الرشوط واألحكام ،نعين بـ «خط» أسلوب كتابته
ّأما «الشكل» فنعين به أنواع الخط ،أي مسيك أو عادي أو خفيف.
ّ
ّ
وممصمي الغرافيك).
(ممصمي الخطوط
	٤.٥سيمت اختيار ثالثة فائزين يف كل فئة
 .٥حقوق النرش واستعمال اإلمس
	٥.١يحتفظ كل مشرتك غري فائز بحق امللكية الفكرية عىل تمصميه.
	٥.٢يف حال إختار الرابحون يف فئة ممصمي الخطوط نرش خطوطهم من خالل ٢٩حرف،
ً
متنح  ٢٩حرف املمصمني حقوق ملكية ترتاوح نسبتها نظرا اىل مدى إمتام الخط.
تحفظ  29LTحق تحديد ذلك.
ّ
	٥.٣يعطي املرشحون والفائزون  29LTونقاط حق استعمال إمس تصامميهم والتفاصيل
عنها يف غضون املسابقة.
	٥.٤تحتفظ كل من  29LTونقاط بحق عرض التمصمي أو التصاممي الرابحة كلها أو جزء
منها عىل موقع  29LTأو نقاط اإللكرتوين ،ويف الصحف أو عرب محطات البث
اإلذاعي أو التلفزيوين ،من دون أي أجر مايل عائد للمشرتك.
 .٦الكفالة
ّ
ّ
	٦.١ميثل املشرتك تمصميه ويكفل أنه عمله الخاص ويمضن لكل من  29LTونقاط تعويض
أي خسارة قد تنتج عن خرق تلك الكفالة.
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 .٧أسئلة وإجابات
	٧.٣ميكن إرسال األسئلة فقط اىل  horouf@29LT.comسيجيب كل من  29LTونقاط
ّ
عىل األسئلة املتعلقة باملسابقة مبا فيها تفاصيل التسجيل وسري املسابقة ،بأرسع
ّ
وقت ممكن ولكنهما ال يمضنون اإلجابة قبل أي تاريخ محدد.
 .٨مواد املسابقة
	٨.٣يجب عىل املشرتكني االحتفاظ بنسخات عن التصاممي ّ
املقدمة .سيحرص فريقا 29LT
ّ
ّ
يتحملون مسؤولية أي رضر قد يطرأ إثر تقدمي
ونقاط عىل سالمة التصاممي ولكنهما ال
التمصمي أو خالل فرتة املسابقة .لن يسرتجع املشرتك التمصمي الذي ّ
قدمه.
ّ
الرسية
.٩
	٩.٣قبل اإلعالن عن الفائزين ال يحق ألي مشرتك أن يبوح لإلعالم أو أي مجموعة من
ّ
األفراد مبعلومات متعلقة باملسابقة ،مثل إمس املشرتك الرابح .البوح بأي معلومة
ّ
متعلقة باملسابقة قد تسبب بإجراءات قانونية ضد الفرد املعين.
.١٠

التجريد من أهلية املشاركة

	١٠.١عند محاولة املمصم إقناع لجنة التحكمي بتمصميه بطريقة غري مالمئة.
	١٠.٢عندما يمت تقدمي التمصمي بعد املوعد ّ
املحدد.
	١٠.٣عندما يمت كشف هوية املمصم أمام أعضاء لجنة التحكمي أو مستشاريهم.
	١٠.٤يف حال خرق أي من قواعد املسابقة أو نظمها.
	١٠.٥يعود قرار التجريد من أهلية املشاركة لكل من  29LTونقاط.
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ً
ّ
أن املعلومات املذكورة أعاله والتصاممي ّ
املوقع أدناه أستعرض ّ
املقدمة الحقا تتطابق
أنا
مع قواعد املسابقة.

التوقيع املعمتد

اإلمس
التاريخ
مالحظة :يجب تعبئة الطلب عىل الكمبيوتر ،طبعه ،مث توقيعه بخط اليد .يعترب الطلب
ً
ّ
صالحا فقط عندما يوقعه صاحبه.

التوقيع املعمتد عن «٢٩حرف»

اإلمس

باسكال زعبي

التوقيع املعمتد عن «نقاط»

اإلمس
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#

مثال «أ» عىل تقدمي الخط

إخراج فين مبديئ للرمحلة األوىل من املسابقة.
مثال «ب» سيوزع عىل املمصمني املختارين للرمحلة الثانية.

لإلستخدام الرسمي

مجموعة األحرف العربية:

.a

.b

Alef

’Ba

. sh / ch

. z / zz
˙

.q

Qaf

.n

Noon

.j

. dh / z

Jeem

. d / dd

Sheen

˙

. g / gh

Zah

. k/c

.h

.l

Kaf

. w / o /u

Heh

Zal

Dhad

.f

Ghayn

Lam

Waw

.z

Zayn

’Fa

.m

. y/i

Meem

’Ya

مجموعة األحرف الالتينية:

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
Upper-case Latin

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
Lower-case Latin
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