
 جائزة بيار صادق للرسم اإلعالمي  
 

ات التلفزيون ألكثر من بيار صادق رسام كاريكاتوري من لبنان، واكب في رسومه التي نُِشرت في الصحف وعلى شاش

 مجريات التاريخ السياسي واإلجتماعي في لبنان والشرق األوسط والعالم. (2013 – 1958)د خمسة عقو

رسماً، أرشيفاً فذاً عن تاريخ مضطرب لنصف قرٍن ومطلع ألفية جديدة. ثاقب  30,000البالغ   عملهِ  يشكل مجموع 

 ة.راءة نقدية لتاريخ لبنان والمنطقومعطاء، أعطى صادق في أعماله مفاتيح عّدة لق

 

 Ecole Supérieure Estienneو  جامعة البلمند ،مع األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ـ ألبا مؤسسة بيار صادق بالتعاون

Paris بنسختها الثانية« جائزة ريشة بيار»الكاريكاتوري وعلى نشره، تطلق  في مبادرة منها للحفاظ على إرث هذا الفنان. 

وهي جائزة مستقلّة للفنانين والمحترفين والهواة في لبنان تشجيًعا  ف مؤسسة بيار صادق جائزة تقديريةتضي ولهذه السنة،

 .لكاريكاتور والرسم اإلعالميوتقديًرا لفن ا

 

 نظام المسابقة
 

 المادة األولى: المشاركون
 جائزة الطاّلب-

الهندسة والتصميم في  مسابقة مفتوحة للطالب المسجلين في برامج الفنون، ،للرسم اإلعالمي السنويةصادق  إن جائزة بيار

  2018. -2017األكاديمية  ةالسنمعات اللبنانية في خالل الجا

 الجائزة المستقلّة-

 .المستقلّة في نسختها األولى مفتوحة لجميع الفنانين والمحترفين والهواة في لبنان إن جائزة ريشة بيار

 

 الموضوع المادة الثانية:
تعود إلى الفترة   حديثاً يلقي الضوء على مشكلة إجتماعية، سياسية أو ثقافيةاً يجب أن تعالج الرسومات المشاركة موضوع

 .ضمنًا 2017 كانون األول 31و 2017 الواقعة بين األول من كانون الثاني

 
 التسجيل و التسليم \المادة الثالثة 

 .www.pierresadek.comللتسجيل، الرجاء زيارة موقع مؤسسة بيار صادق 
 :2018كانون الثاني  31 يمكن للمشاركين أن يتنافسوا بأكثر من رسمة واحدة على أن يسلموا عملهم في فترة أقصاها

 .foundation@pierresadek.comعلى البريد اإللكتروني إلى: -

 

 الصيغ  \المادة الرابعة 
 يجب أن تتبع الرسومات المسلمة التوجيهات اآلتية:

 .jpeg – 300 dpiأو  A4 - pdfإرسال الرسومات بالبريد اإللكتروني، أرسلها بشكل  عند -

 ".jpgاإلسم._" أو "الشهرةpdfاإلسم._"الشهرةاإللكتروني: تسمية المستند 
د الملفات: " الشهرة عدد _اإلسم_" أو "الشهرةpdfعدد الرسومات._اإلسم_عند إرسال رسومات متعددة، عدِّ

 ". jpgالرسومات.

الدراسة، التسجيل في الجامعة، سنة في متن البريد اإللكتروني المعلومات اآلتية: الشهرة، اإلسم،  أضف مالحظة هاّمة:

 عنوان البريد العادي، و رقم الهاتف الخليوي.

 

 الدعوة  \المادة الخامسة 
يتلقى كل مشترك يتم إدراج رسمه أو رسومه على قائمة المرشحين النهائيين دعوة عبر البريد إلى حفل توزيع الجوائز 

 في متحف سرسق، بيروت.  2018آذار  2المقررة في 

 

 اإلختيار \المادة السادسة 
 جائزة الطاّلب -١

. تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز و 2018خصصة تجتمع خالل شهر شباط تفائزين من قبل لجنة م ثالث يتّم اختيار

التابعة و اإلنستغرام الفايسبوك  اتعلى صفحو ، www.pierresadek.comعلى المواقع اإللكترونية لمؤسسة بيار صادق 

 .لها



 الجائزة المستقلّة -٢

تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز و على المواقع ة بنسختها األولى. يتّم اختيار الفائز لمسابقة ريشة بيار المستقل

 .التابعة لهاو اإلنستغرام الفايسبوك  اتعلى صفحو ، www.pierresadek.comاإللكترونية لمؤسسة بيار صادق 

 

 لجوائز ا \ لمادة السابعةا
 جائزة الطاّلب -١

رحلة إلى  صادق و دوالر أميركي مقدمة من قبل مؤسسة بيار 2000جائزة مالية قيمتها وس توما يتلقى الفائز األول كأ

باإلضافة إلى  Ecole Supérieure Estienneللرسوم اإلعالمية الذي تنظمه  Presse Citronباريس للمشاركة في معرض 

ألبا، جامعة البلمند. ويتلقى الفائز بالمرتبة الثانية  –نانية للفنون الجميلة هدايا من قبل مؤسسة بيار صادق و األكاديمية اللب

باإلضافة إلى هدايا من قبل  Presse Citronيشارك من خالل عمله في معرض و دوالر أميركي 1000جائزة مالية قيمتها 

جائزة مالية كذلك يتلقى الفائز بالمرتبة الثالثة ألبا، جامعة البلمند.  –األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة يار صادق ومؤسسة ب

يار باإلضافة إلى هدايا من قبل مؤسسة ب Presse Citronيشارك من خالل عمله في معرض ودوالر أميركي  500قيمتها 

 ألبا، جامعة البلمند. –األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة صادق و

 الجائزة المستقلّة -٢

للرسوم  Presse Citronرحلة إلى باريس للمشاركة في معرض  و ،بالجائزة المستقلة، جائزة ريشة بيار يتلقى الفائز

 و مجموعة كتب بيار صادق.  Ecole Supérieure Estienneاإلعالمية الذي تنظمه 

 

 الحقوق \المادة الثامنة 

 –يَسمح المشتركون، إال في حال تم االتفاق على ما يخالف ذلك، لمؤسسة بيار صادق و لألكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة 
ألبا، جامعة البلمند بتقديم أعمالهم و عرضها و نشرها و إعادة إنتاجها على نحو غير حصري، في كل األماكن غير الربحية 

 للجائزة و حمالت أخرى.  الترويجو ذلك كجزء من حمالت 

 

 الضمانات \المادة التاسعة 
مة و بالتالي فإن مؤسسة بيار رسومات المسلّ الحقوق ذات الصلة المرتبطة بالرية ويضمن المرشحون حيازة الملكية الفك

ألبا، جامعة البلمند ال تتحمل أية مسؤولية عن األعمال التي يقدمها المرشحون  –صادق و األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة 

 في حال كانت تخالف أحكام قانون الملكية الفكرية أو تمسُّ حقوق الغير لهذه الجهة. 

 

 تشكل المشاركة في المنافسة قبوالً غير مشروط و تام لألحكام أعاله. 


