اسم الجائزة :جائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي.
المجاالت :الرواية ،القصة القصيرة ،دراسات في الرواية األفريقية.
شروط المشاركة :متاحة لكل الجنسيات ،بشرط أن تكون المادة مكتوبة باللغة العربية الفصحى.
قيمة الجائزة 022 :ألف دوالر أمريكي ترصد للجائزة والفعاليات المصاحبة.
التحكيم  :هيئة مستقلة متخصصة تشرف عليها أمانة الجائزة
الشروط العامة للجائزة:
يشترط في األعمال المقدمة لنيل الجائزة اآلتي:
1الكتابة باللغة العربية.2أال يكون العمل قدم للمشاركة في أي مسابقة أخرى وأال يكون قد نشر من قبل بأي وسيلة من وسائل النشرمع االلتزام بعدم نشر األعمال المقدمة إال بعد اإلعالن عن نتائج المسابقة.
3يجوز للفائزين في الدورات السابقة المشاركة بعد مضي خمس سنوات على فوزهم.4يحق للشركة السودانية للهاتف السيار (زين) طباعة النصوص الفائزة طبعة أولى ونشرها نشراً غيرتجاري وعلى كل متسابق ملء استمارة المشاركة والتوقيع على إقرار النشر الموجود بالموقع اإللكتروني
للجائزة.
5اليجوز المشاركة بأكثر من عمل واحد واألعمال المقدمة التعاد ألصحابها.6قرارات لجان التحكيم نهائية.7يحق لمجلس األمناء إذا تأكد إخالل مشارك بهذه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة -حتى بعدإعالن الفائزين -سحب الجائزة وإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
كيفية المشاركة:
8آخر موعد للتقديم للمسابقة هو يوم  13أغسطس .02329تقبل المشاركات على البريد اإللكتروني(Eltayeb.Salih@sd.zain.com).10في حالة التقديم عبر البريد أو التسليم باليد تبعث المشاركات على العنوان التالي:مبنى الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) – جمهورية السودان – الخرطوم ص ب  – 31511المقرن –
شارع الغابة.د
11في حالة التقديم باليد تقدم نسختان من العمل مع كتابة اآلتى على المظروف:أ -البيانات الشخصية ب -عنوان البريد اإللكتروني ج – رقم الهاتف د -محور المشاركة.ل
قيمة الجوائز لكل محور:
–الجائزة األولى 350222 :دوالر
–الجائزة الثانية 320222 :دوالر
–الجائزة الثالثة 10222 :دوالر
التقديم للجائزة
أعلن مجلس أمناء “جائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي” عن عن إنطالق الدورة السابعة للجائزة
وفتح باب التقديم اعتباراً من اليوم األحد الثاني والعشرين من مايو وحتى الحادي والثالثين من أغسطس
0232م.
*ترسل االعمال على العنوان التالي:

مبنى الشركة السودانية للهاتف السيار(زين).
جمهورية السودان-الخرطوم
ص ب -31511:المقرن -شارع الغابة
أو عبر البريد االلكتروني:
Eltayeb.salih@sd.zain.com
لإلستفسار الرجاء االتصال على االرقام التالية061122233223 :

