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ةيیتآلاا ثثررااوكلااوو تتوملااوو ةةايیحلاا نع :»2013 تتابتع« > ةيیسيیئرلاا ةحفصلاا

« ةيیتآلاا ثثررااوكلااوو تتوملااوو ةةايیحلاا نع :»2013 تتابتع

زيیهھھجت نم ةةرروص ٢۲٠۰١۱٢۲،٬( »ةّليیختموو ةنكمم ةةايیح« ييريیك نيززوورروو غغابصلاا ديیع نيیمساي )
٬،حيدق لئااوو اهھھمّدق يتلاا كلت اهھھھااوقأأ لعل .»نفلل تتووريیب زكرم« هميیقي ييذلاا ييونسلاا ضضرعملاا يف للامعألاا تعّونت ٬،مماع لكك  
للاكشأأوو طئاسوو ىلإإ أجلت ببرراجت .ييريیك نيززوورروو غغابصلاا ديیع نيیمسايوو ٬،ااززريیم اادنرروو ٬،سيیق ىهھھموو ٬،اارقش وبأأ نيريیشوو  
ةنهھھھاارر ىىرخأأ اياضقوو ببرحلااوو ضضرملااوو تتوملاا ببرراقتل ةفلتخم

بيیدد ييوورر
نم .ننانبل يف ننوميیقي ووأأ نيیيینانبل نيینانفل ةةرصاعمً الامعأأ »تتابتع« ممّدقي ٬،»نفلل تتووريیب زكرم« يف ةسماخلاا هترروودد يف  
٬،ااديرفوو ٬،نيیلسوج ةصق ددرسي زيیهھھجت .ييريیك نيززوورروو غغابصلاا ديیع نيیمسايیل »ةليیختموو ةنكمم ةةايیح« للامعألاا ههذهھھھ ززربأأ  
٬،نيرشعلاا ننرقلاا للالخ نشع ةيینانبل ةيینيیطسلف ةيیسنج نم تتااوخأأ ٬،تتاسكاشموو تتايوق ءاسن عبررأأ ٬،اليیيززاارغوو اليیتسوو  
تقِّلع رروص ىلع ءوضلاا يقلأأ ٬،ةملظم ةفرغ لخاادد .ككررويويینوو سيرراب ٬،ةةرهھھھاقلاا ٬،تتووريیب :فلتخم نناكم ىلإإ ةةدحااوو لك تيیفنوو  
طئاحلاا ىلع »جيیتنيیف«وو ةةريیغص تتاارراططإإ نمض .

يف عبررألاا ةةوسنلاا ىلإإ ددوعت اهھھنأأ جتنتسنً اارروص امهھھمامأأ بيرقلاا طئاحلاا ىلع ننايیقلت رروصلاا حئاارشل نيیتلآآ ىىرن ٬،قمعلاا يف  
عم ٬،نهھھتوصب ءاسنلاا تتااويیحل ددرس هللختيوو ٬،ةفرغلاا يف ةعبررألاا تتوصلاا تتااربكم ىلع ععّززوتيیف ٬،يتوصلاا طيرشلاا امأأ .نهھھھابص  
ضضرعلاا ةفرغ لخاادد ههرصانع تعززوت ًايددرس ًاملاع قلخي هنأب »ةليیختموو ةنكمم ةةايیح« زيیمتي .ةيیقيیسوملاا عططاقملاا ضعب  
اهھھضعب ةلوصفم ةثالث رصانع ...يتوص طيرشوو ةكرحتم ىىرخأأوو ةةدماج رروص .هتقيرطط ىلع دهھھھاشملاا للايیخ يف طباارتتوو ددوعتل  
ةيوواستملاا ةقالعلاا كلت ححرطي ام لضفأأ »ةليیختموو ةنكمم ةةايیح« لعل .عمتسملاا /دهھھھاشملاا دنع يقتلت اهھھنكل ٬،ضعب نع  
ةيااووزز يف اهھھھاادص ىقلت للايیخلاب ةجووزمملااوو عئاقولاا ىلع ةةزكترملاا ةيددرسلاا ةصقلاا .ةيینفلاا للامعألاا يف ةةرروصلااوو تتوصلاا نيیب  
هنكست ملااوع ىلإإ للوحتي ملظملاا ةفرغلاا ءاضف ىتح ٬،تتوصلاف ةكرحتملاا ىلإإ ةتباثلاا ةةرروصلاا نم ةةدع ًالاكشأأ ذختتوو ٬،ةفرغلاا  
يف نكأأ مل ال« :ةيیفاارغوتوف ةةرروص ىلإإ رظنت يهھھھوو عبررألاا ءاسنلاا ىىدحإإ للوقت ٬،تتااررااوحلاا دحأأ يف .عبررألاا تتايیصخشلاا صصق  
غغابصلاا ديیع نيیمساي لمع رصتخت ةلمجلاا كلت .»فيیلوت هنإإ .تتايركذذ تسيیل كلت .يتخأأ الوو يبأأ ىتح الوو ٬،سسرعلاا كلذذ  
اتقلخ لب ٬،تتايركذذ ااددرست مل .يفيیلوتلاا ححرطلاا ااذهھھھ ربع نكل ٬،ةميدق صصقوو فيیشررأأ ىلإإ اتأجل امهھھّنأأ حيیحص .ييريیك نيززوورروو  
عمتسملاا /دهھھھاشملاا كلم تحبصأأ ةةديدج ملااوع .
تجزم ٬،ةيیفاارغوتوفلاا اهھھھرروص يف .»رردنجلااوو سنجلاا للوح« ننااونعب تتاهھھيرترروب ةعومجم ااززريیم اادنرر ضضرعت ٬،ةيیناث ةفرغ يف  
يف اهھھحاجن وهھھھ ةنانفلاا لمع زيیمي ام .ىثنألااوو ركذلاا هيیف ججزتميً ااديدجً اادسج هيرترروب لك بستكيیل ةيرراعً اادداسجأأ ااززريیم  
طلتخت .رردنجلااوو سنجلاا نيیب ةحاسملل يطيیمنتلاا ديدحتلاا ىطختي رروضحب دهھھھاشملاا ىلع اهھھتااذذ ضضرفت دداسجأأ قلخ  
ىلع .ةفلتخم اًادداعبأأوو ًالاكشأأ ذختي ةيیسنجلاا ةيوهھھلاا للااؤس .ةفلتخم ريیياعم نم اندداسجأأ ةيؤؤرل ةةوعدد اهھھّنإإ .انهھھھ نناتحاسملاا  
ةفرغ يف ةبنك ىلع نيیتيرراع نيیتيیقلتسم نيیتأأرماا ىلإإ رظنلاا هنم سلتخت ننأأ كنكميً ابقث اادنرر تكرت ٬،ةفرغلاا نناارردج دحأأ  
سسولج .
رياطتت ةةرراتسوو ٬،ةةذفان ممامأأ ااريیماكلاا تبثت مث ٬،ععرراشلاا يف ليیصفتل نناتطقل .»نيیلرب اهھھنأك« ويديیف ضضرعتف ٬،سيیق ىهھھم امأأ  
ررااذنإإ ةةررافص .ًايیلك بحسني ننأأ لبق ةهھھھرب ًاقلاع ىقبي هنكل ٬،ءافتخالاا للوواحي مث ٬،ةةرراتسلاا ىلع رهھھظي ةةأأرماا للايیخ .ءااوهھھلاا عم  
ةقيیقدد ةةدمل رهھھظلاا دنع رهھھش لك ةةرم سيرراب ةنيدم ءاجررأأ يف ييوّودت ررااذنإلاا تتااررافص تلاازز ام« .ةنيدملاا ءاجررأأ يف ييوّودت  
ًاصن ددرستف ةجرخملاا امأأ .»رطخلاا نم ريذحتلل ةيیناثلاا ةيیملاعلاا ببرحلاا للالخ ييوّودي نناك ييذلاا هسفن تتوصلاا ًةقلطم ٬،فصنوو  
.ةيیثرراك ةحاسم قلختل عمتجت ةطيیسب ةليیلق رصانع ٬،سيیق ويديیف يف .هيیلع ربقلاا لفقي نم رظتني لجرر نع اهھھتوصب  
ةياهھھنلاا دعوم اهھھيیف نيیحي ال ةقلعم ةياهھھن نمزز مسرت ٬،اهھھھركذذ ننوودد نم ةثرراكلاا فصوو يف ةغيیلب ةحاسم .
ىلع تضقوو تتوملااوو ةةايیحلاا تفشتكاا ثيیحوو ٬،ثيیبخلاا نناططرسلاا رهھھظظ ثيیح اهھھھدسجب اارقش وبأأ نيريیش يفتحت ٬،اهھھتهھھج نم  
ةفافش ششامق ةعقرب ىطغملاا ثلاثلاا رراادجلاا ىلع ةةريیغص ىىرخأأوو ٬،نيیتلباقتم نيیتريیبك نيیتشاش نم زيیهھھجت ربع .ضضرملاا  
ةلحرر ىلإإ ةةوعدب هبشأأ اهھھنإإ .»ككاتفلاا كثبخب تنتف يل ام« يسقطلاا اهھھلمع ةيینانبللاا ةنانفلاا ممدقت ٬،عباارر ويديیف اهھھيیلع ضضرعي  
ةةايیحللً انابرق اهھھمامأأ هعضتوو ٬،اهھھيديیب اهھھھرعشّ صقت ٬،يهھھلإإ للاثمتك ةيرراع ةفقااوو اهھھھدجت .دبعم ىلإإ هتلوح ييذلاا اهھھھدسج يف  
تتوملاا ةيیجااووددززاا تتووربج ىلع ةشاشهھھھً افيیضم ففافشلاا ششامقلاا ىلع ويديیفلاا ليامتي ٬،ككااذذ ةيیحضتلاا لعف ققوف .تتوملااوو  
ةةايیحلااوو .

يف حيدق لئااوو امأأ  Lost and Found نضرع ءاسن رروودص نع تليززأأ يتلاا تتاملحلاا نم ننووزخم هيیلع رتويیبموك ززاهھھج ضضرعيیف  
ننووزخم ىلإإ جليیل رتويیبموكلاا ىلع تتاحفصلاا بلقي ننأأ دهھھھاشملاا نناكمإب .يعامتجالاا لصااوتلاا عقااوم ىلع تتايرراع نهھھھرروص  
تلغش ةكئاش عيیضااوم ىلإإ انليیحي زيیهھھجت .ننااونعلااوو سنجلااوو رمعلاا لثم تتامولعملاا ضعب عم تتاملحلاا فيیشررأأ نم مخض  
لبق نم ةعبتملاا تتاسايیسلااوو ٬،ةنيیعم ةيیعامتجااوو ةيیسايیس اياضق لجأأ نم تتايرراعلاا ءاسنلاا تتاارهھھھاظت لثم اًاريیخأأ مماعلاا ييأأرلاا  
نع تتامولعملاا ننووزخم ىلإإ ةفاضإلاب ٬،اهھھتيیكلموو اهھھيیلع ةةرشتنملاا رروصلاا ةيیصوصخوو ككوبسيافك يعامتجالاا لصااوتلاا عقااوم  
تلاازز اموو تترراثأأ عيیضااوم .ةيرراجت ةعلسك ققوسلاا يف هحرطط ةةدداعإل ووأأ ةيررابختساا ضضاارغأل عمجُي ييذلاا تنرتنإلاا يمدختسم  
نع اًاديیعب اًادبأأ ننوكي ال دق يلايرس بلاق نمض يطمنلاا اهھھھرراططإإ ججرراخ ههزيیهھھجت ربع حيدق اهھھحرطي ٬،ششاقنلاا نم ريیثكلاا  
ةقيیقحلاا .

« 01/397018 :ممالعتسالل ــ »نفلل تتووريیب زكرم« ـــ لبقملاا )رياني( يناثلاا ننوناك 11 ىتح :»تتابتع
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ميیكحتلاا ةنجل

ىتح ةعفدد ربكألاا »2013 تتابتع« لعج ام ٬،بلطط ةئم نيیب نمً انانف 14 مماعلاا ااذهھھھ »تتابتع« يف ةيیميیكحتلاا ةنجللاا تترراتخاا  
سسرراف ٬،ننايیكاشوب ييرروغيرغ :نم ةنسلاا ههذهھھھ ةنجللاا تفلأت .ضضرعملاا نضتحي ييذلاا »نفلل تتووريیب زكرم« قفوو ٬،ااذهھھھ انموي  
يف ةمدقملاا للامعألاا تعّونت ٬،مماع لككوو .»نفلل تتووريیب زكرم« نم دحااوو تتوصوو ننافيیتس ايیناارر ٬،ححوتفلاا وبأأ ققرراطط ٬،يبلش  
يف ةتووافتم ةجيیتنلاا يتأت ٬،ةحوتفم ةةوعدد ىلع مئاق ضضرعم يّيأكوو .ةفلتخم للاكشأأوو طئاسول اهھھماادختساا يف »تتابتع«  
ةيیعونلاا .

للامشلاا ىلإإ ةةرجهھلاا مسوم
نم عم ررااوح يف ٬،ةصاخلاا هلئاسوووو ههرراكفأأ ححرطي ننأأ للوواحي ديدج ليیج ززوورب اًاريیخأأ ةيینانبللاا ةةرصاعملاا ةيینفلاا ةحاسلاا تتدهھھش  
نيینانف ففاشتكاا يفً ااديرفووً امهھھمً اارروودد »تتابتع« ضضرعم ربع بعليیف »نفلل تتووريیب زكرم« امأأ .هنعً اادجً ااديیعب ووأأ ٬،هقبس  
مهھھبرراجتب رروهھھمجلاا فيرعتوو ٬،مهھھل ضضرعلاا ةحاسم نيیمأتوو ٬،)يساسأأ لكشب نيیيینانبل( نيدعاص .
نم ةةرروودد لك يف نيیكرراشملاا نيینانفلاا ررايیتخاا متي امنيیب ٬،نيدعاصلاا نيینانفلل ةحوتفم ةةوعدد ىلع مئاق »تتابتع« ضضرعم  
ننونفلاا تتااءاضف مهھھھأأ دحأأ يف فصنوو رهھھش ةةدمل ضضرعلاا ةصرف ىسنن ننأأ ننوودد نم ٬،مماع لك ريیغتت ةلقتسم ةنجل للالخ  
نكلوو ٬،ننانبل يف يبابشلاا رصاعملاا ينفلاا ججاتنإلاا نع ةةرروص ام ًاعون ممدقي »تتابتع« نّنإف ٬،كلذبوو .ننانبل يف ةةرصاعملاا  
شيیعي ةفدصلاا بباب نموو« :ةيیتآلاا ةلمجلاب »٢۲٠۰١۱٣۳ تتابتع« غغولاتاك ةمدقم اهھھب متتخااوو ٬،مماعلاا ااذهھھھ زكرملاا تفقوتساا ةظحالم  
ننانبل ججرراخ نيیكرراشملاا نيینانفلاا نم ريیبك دددع ».
ىلع ةظحالم .ننانبل ججرراخً ااريیخأأ شيیعلل ااولقتناا ووأأ ااوماقأأوو ااوودلُوو 14 لصأأ نم نيینانف 10 ننأأ يف اهھھتّيیقدص دجتٌ ةظحالم  
اهھھھدنع فقوتلاا نم دب ال يتلاا تتالؤؤاستلاا ضعب ممامأأ ببابلاا حتفت اهھھتططاسب .
ًاصوصخوو ٬،مهھھنمً ااريیبكً اادددع ننأأ رهھھظت »٢۲٠۰١۱٣۳ تتابتع« يف نيیكرراشملاا نيینانفلاا ايیفاارغويیب ىلع ةعيرس ةلوج ننإإ ٬،ًالووأأ  
٬،ملاعلاا للوح ةقومرم ةيیفاقث مصااوع يف امك ننانبل يف ةةددرفنموو ةيیعامج ضضرراعم يف ًاقباس ااوكرراش ٬،ننانبل ججرراخ نيیميیقملاا  
رثكأأ رططاخت ننأأ ًالبقتسم ةيیميیكحتلاا ةنجللاا ىلع لهھھھوو .ضيیبألاا بعكملاا للوخدل ةبتع ىلإإ ًالعف مهھھتجاح للوح ًالااؤس ححرطي ام  
يف ىتح مهھھلامعأأ ميدقتل ةصرفب تتايريیلاغلاا الوو ننويینفلاا ننووّدعملاا مهھھل حمسي مل ببابش نيیيینانبل نيینانفل ةبتعلاا ميدقت يف  
ننوكي دق ؟دلبلاا ججرراخ نيیميیقم نيیيینانبللاا ببابشلاا نيدعاصلاا نيینانفلاا مظعم حبصأأ ااذذامل :مهھھھألااوو يناثلاا للااؤسلاا امأأ ؟مهھھھدلب  
ننانبل يف ايیلعلاا ةيینفلاا تتاساارردلاا رفااوت ممدعوو ٬،ييدداصتقالااوو ينمألاا عضولاا ءوس اهھھنم ؛ةةريیثك ببابسأأ كلذل .
ةةررااززوو تتاارراعش نم ييأأ ووأأ نططولاا ضضررأب يحطسلاا كسمتلاا ًاعبطط دصقن ال انهھھھوو .ةجيیتنلاا لب ٬،انهھھھ ةمهھھم ريیغ ببابسألاا  
تتالامتحاا ىلع ببابلاا حتفي عقااوو ممامأأ اننكل ٬،تتاقرطلاا رمغت ةيینالعإإ تتاتفال ىلع اهھھب انفحتت يتلاا شيیجلاا ةيريدموو ةيیلخاادلاا  
هلعافت رراصحنااوو ٬،ججرراخلاا نم اهھھيیلإإ رظني ةيیلحم عيیضااومبوو ٬،ينانبللاا رروهھھمجلاب رصاعملاا نفلاا ةقالع رروطت ةيیفيیك اهھھنم ٬،ةةديدج  
ليیجلاا ينانف مظعمف ٬،ةةديدج ةلاحلاا كلت ننوكت ال دق .لخاادلااوو ججرراخلاا نيیب ةلصلاا كلت نمؤت تتاسسؤموو تتاحاسم عم  
؟ًايیلاح ةسكاعم ةلاح دهھھشن لهھھف ٬،ججرراخلاا ىلإإ ةيیلحملاا مهھھتئيیب نم ااوقلطناا دق ااوناك ممويیلاا ننانبل ججرراخ ااوحبصأأ نيذلاا قباسلاا  
خخرشلاا لظظ يفً اصوصخوو ٬،اهھھتشقانموو ٬،اهھھھدنع فقوتلاا مهھھملاا نم نكل ٬،ةلاحلاا كلت ىلع ةيیبلس ووأأ ةيیباجيإب مكحن انسل  
لهھھف .لئالقلاا نيیمتهھھملاا ضعبوو مهھھسفنأأ نيینانفلاا ىلع رصتقي دداكي ييذلاا ينانبللاا ههرروهھھمجوو رصاعملاا نفلاا نيیب ددوجوملاا  
؟مهھھلامعأأ عم ربكأأ ةفاسم سيركت يف نيینانفلااوو رروهھھمجلاا نيیب ةفاسملاا ههذهھھھ مهھھست

ييوورر  ...

ننونفوو ببدداا
٢۲٠۰١۱٣۳ يناثلاا نيرشت ٢۲٠۰ ءاعبررالاا ٢۲١۱٥٦ دددعلاا
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« 1[ ثحبلاا ططاسب ىلع رصاعملاا نفلاا :»رلمزز ريیفص ]

2[ ببرحلاا ةةركااذل ييرصب خيررات :ييززرطط ديرفلأأ ]
« 3[ خيرراتلااوو ةيوهھھلاا للوح »ةيیهھھتنم ال تتاثدداحم ]

4[ ّصنوو »ييدلب« | شتيیفيیكيیلوب رردنسكلأأ ]
ايیفاارغوتوف  | Open /Rhapsody... 5[ ؟ممويیلاا ةةرروصلاا ّميیقن فيیك ]
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