


لمن توّجه نمس هذه الدعوة؟
لكل من لديهّن/هم محتوى ساخر، وناقد ومخالف، من جميع الجنسيات العربية.

هل تُقبل الطلبات من المقيمين والمقيمات خارج الدول العربية؟
نعم، مكان اإلقامة ليس مهًما.

هل نستطيع المشاركة بأكثر من نوع فين؟
للمتقّدمين والمتقّدمات حرّية اختيار نوعين للمشاركة، ولكن - إفساًحا يف المجال أمام جميع 

المهتّمين والمهتمات - ستقوم نمس  باختيار نوع واحد لكل مشارك أو مشاركة.

هل نستطيع التقّدم كمجموعة؟
نعم.

مىت تنتهي عملية االختيار؟
بعد ثالثة أسابيع من تاريخ انتهاء تقديم الطلبات.

هل سيتّم الرد عىل جميع المتقّدمات والمتقّدمين؟ 
نعم سيتّم الرّد عىل الجميع.

ما يه لغة المواد المطلوبة للنشر؟
العربية و/أو االنكليزية.

هل يمكن المشاركة بمواد منشورة مسبًقا؟
ال.

هل إرسال نماذج عن األعمال السابقة شرط إجباري؟
تقوم نمس بإتاحة المجال للفنانين/ات الذين/اللوايت لم تسمح لهم/لهّن الفرصة بعد لنشر 

أعمالهم/هن، ولكّن تجربتنا السابقة أثبتت أن وجود نماذج "ولو مبدئية" تساعد يف توضيح األفكار 
وتقنية العمل.

بعد عملية اختيار المشاركين والمشاركات، مىت سيكون موعد نشر أوىل المواد؟
سيتّم تحديد موعد نشر المواد باالتّفاق مع المشاركات والمشاركين وبحسب خطة النشر.
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أسئلة قد تكون شائعة
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هل سيكون هناك آلية متابعة واضحة للمشاركات والمشاركين يف المدّونة؟
نعم، فريق نمس جاهز لمساندة ومؤازرة الجميع عند الحاجة لضمان النشر يف المواعيد المحّددة 

والمتّفق عليها سلًفا.

عة للمواد المطلوبة:
ّ
ما يه المعايير المتوق

- النّص: تقبل نمس أي نّص إبدايع أو صحيف نقدي ساخر، مكتوب باللغة العربية أو اإلنجليزية عىل 
أال يقّل عن ٣٠٠ وال يزيد عن ٥٠٠ كلمة. 

-الصورة والتصميم: تقبل نمس الصور المأخوذة بكاميرات التلفون، وتعين بالصور: الفوتوغراف، 
الكوّالج، وأي مزج تقين آخر.

-الفيديو: يحتمل أن يكون:  تصوير، كوالج ، رسم وتحريك، ستاند اب كوميدي، وغيرها. عىل أن ال تقّل 
مّدته عن دقيقتين، وال تزيد عن خمس دقائق.

(px ١٠٨٠*١٠٨٠ ) أو ( px ٦٩٠ *١٠٨٠) الرسم: - كاريكاتور :القياس-
(px ١٠٨٠*١٠٨٠) غاغ (صفحة تحتوي أكثر من فريم): ٤ فريمات القياس -                 

(px ١٣٥٠*١٠٨٠) ٦ فريمات القياس                                                                                    

(px ١٠٨٠*١٠٨٠ ) القصص المصورة: ٢ - ٨ صفحات كحد أقىص ، قياس الصفحة -                 

من يمتلك الحقوق الفكرية والفنّية للمواد المنشورة يف نمس؟
تدعم نمس مبدأ النسخ (COPY PASTE) بشكل مباشر تحت رخصة النسبة (ذكر المؤلف/ة والمصدر) 

من رخص المشاع اإلبدايع. 
لمزيد من المعلومات حول المشاع اإلبدايع الرجاء زيارة الموقع:

https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar

ما يه طريقة المشاركة مع نمس؟
١: ماّدة واحدة "باإلمكان إرسال مواد منفصلة بشكل متكرّر"

٢: سلسلة مواد عىل أن يكون لها خطة بداية ونهاية "مثال: مسلسل كرتوين من حلقات، سلسلة صور 
تعالج موضوًعا معيّنًا، قصص مصّورة متسلسلة".

ما يه طريقة الدفع؟
عبر التحويل إىل حساب البنك، ونقًدا يف حال التواجد يف لبنان فقط
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https://forms.gle/mnchGgQe1t4Ntbmj9
https://forms.gle/mnchGgQe1t4Ntbmj9
https://forms.gle/mnchGgQe1t4Ntbmj9

يف حال وجود أي استفسار إضايف، يرجى التواصل معنا عبر اإليميل التايل:
info@al-nems.org


