
 ألن الشــباب هــم الرشيحــة التــي يُّعــول 

عليهــا يف البنــاء والتصحيــح والرقــّي لــذا 

ــدف إىل  ــباب يه ــي للش ــان الرجب ــإن املهرج ف

ــجيعها  ــبابية وتش ــب الش ــاف املواه استكش

ــام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــر أه ــاء فك إلحي

ونــرشه بــن رشائــح املجتمــع عمــاً بالحديث 

ــا  ــه مــن أحي ــا رحــم الل ــوا أمرن ــل )أحي القائ

أمرنــا( مــن خــال توظيــف الفنــون املختلفــة 

ــه  ــِه وإتقان واألقــام الواعــدة كل وفــق هوايت

كــي يصــل الصــوت الكاظمــي الجــوادي عــر 

الفنــون الثقافيــة واإلعاميــة املتنوعــة إىل 

الجميــع لرتســيخ املبــادئ والقيــم التــي دعــا 

ــم  ــر الكاظ ــن جعف ــوىس ب ــام م ــا اإلم إليه

ــك . ــق ذل ــه الســام..  ولتحقي علي

ــة  ــة الكاظمي ــة للعتب ــة العام ــو األمان تدع

ــذا  ــاركة يف ه ــباب للمش ــة الش ــة فئ املقدس

املهرجــان الــذي يقــام تحــت شــعار: )اإلمــام 

ــجون(. ــَر الس ــاَء قع ــوٌر أض ــم .. ن الكاظ

املقال..  

 القصة القصرية. . 

الشعر الفصيح..  

الرسم..  

الصور الفوتوغرافية..  

األفام القصرية. .  

جميع المحاور يجب أن تكون 
 متعلقة باإلمام الكاظم

العاقة مع الّله..  

مفاهيم تربوية للبيت واألرسة )تنمية مجتمع(..  

التعايش السلمي وثقافة التسامح وكظم .  

الغيظ.

دالالت ومعاني الزيارة املليونية .  

)الرجبية(.

حقوق اإلنسان . .  
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أن يكــون عمــر املشــارك  مــن )  -0 ( .  
ســنة لــكا الجنســن.

أن تكــون األعمــال املشــاركة ضمــن .  
املهرجــان. محــاور 

أو .   نرشهــا  ســبق  قــد  يكــون  ال  أن 
بهــا. املشــاركة 

ــة .   ــة واملهني ــة الفكري أن تتصــف باألصال
ــة. ــة العلمي واألمان

ــعار .   ــتوى الش ــل إىل مس ــي العم أن يرتق
ــان. ــه املهرج ــذي يحمل ال

ــة واحــدة .   ــم فعالي يحــق للمشــارك تقدي
فقــط لــكل قســم مــن أقســام املهرجان.

تعــرض األعمــال عــى لجــان متخصصــة .  
لاختيــار والتقييــم.

آخر موعد لتسّلم 
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تُســّلم املشــاركات اليدويــة )األعمال  *

الفنيــة(  إىل مركــز القــرآن الكريــم الكائــن 
ــع الســرية  ــة  م ــش الكاظمي يف شــارع كورني

الذاتيــة.
تُرســل املشــاركات األخــرى إلكرتونيــاً عــى موقــع  *

ــى  ــة ع ــع الســرية الذاتي ــة م ــة املقدس ــة الكاظمي العتب
 info@aljawadain.org   :العنــوان

شـــــروط
المشــاركة
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ستكون هناك جوائز قيّمة للفائزين الثاثة

لكل قسم من أقسام املهرجان
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