
1# لمع ةشرو – نوز جولانأ

   2012 ويام 21 ىلإ 13 نم

 ميدقتلا ةرامتسإ

 رــــيوطتــــل وأ/و ملعتــــل ةــــصرفــــلا ةاوهــــلاو >ــــنانفــــلاو م8ــــف.ا عانُصــــل نوز جولاــنأ عورــــش/ ىلو.ا لمعــــلا ةــــشرو ىطعت
 ضـيرعتـبً ارورـم رـيوصتـلا نـمً اءدـب )مـم16 / مـم8( ماخـلا مليفـلا عم لـماعتلـل ةفلتخـ/ا لـحارـ/ا ىف مهـتاربـخو مهـفراعـم
.ةيئامنيسلا طئارشلا ضرعبً اءاهتنإو جاتنو/ا ةيلمع ءارجإو م8ف.ا ضيمحت مث ماخلا مليفلا نم ةفلتخم عاونأ

 مدختــست ىتلا ةينفــلا تاــعامــجلاو تايعمــجلا مظعــم اــهدمتعــت ىتلاو - )ةــسرامــ/ا ل8ــخ نــم ملعتــلا( ةركــف ىلعً ادامتــعإ 
 ةـسرامـ/ا عم ةـيرظنـلا ةـفرعـ/ا جزـم ةـشروـلا لواحـت  -filmlabs.org رظـنأ ،مـلاعـلا ىف مويـلا مـم 16و مـم 8 م8ـف.ا
 دـقو .اهسفـن ةـشروـلا ءانـثأ ريصـق مليـف ةـعانصـب كراشـم لـك مايـق ل8ـخ نـم امنيسـلا تاينقـتو تاودا لكـل ةفثكـ/ا ةيلمعـلا
 براجـت ضوـخ نـم هنكمـت ىتلا ةينفـلا ةردقـلا ةـشروـلا ءاهتـنإ درـجمب كراشـم لـك ىدـل حبصي ثيحـب جماـنربـلا ميمصـت مـت

.كلذ ىلع نيرخآ بيردتو لب ىرخأ م8فأ ةعانص

 عيطتــسيل ماخــلا مليفــلا عم لــماعتــلاــب ةــصاخــلا ةينقتــلاو ةيملعــلا بــناوجــلا ىلع ىرــهوــج لكشــب ىلو.ا ةــشروــلا زــكرــتو
 >ـكراشـ/ا جاتحـيwو .م8ـف.ا تايـلامـجو ىوتحمـب ةـصاخـلا بـناوجـلا نـعً اديعـب بولطـ/ا ليصفتـلاـب اهـب ماـ/vا كراشـ/ا
 ل8ــخ اــهزاجــنإو مليــف ةركــف رــيوطتــل دادعتــسvا مهنــم لــك ىلع نإ ريــغ ةــشروــلا ءدــب لبــق مليــف عورــشم ةركــف ريضحــت ىلإ
 اهــــضرــــع متيــــسو ةــــشروــــلا ءانــــثأ >ــــكراشــــ/ا ةــــعومــــجم عم اــــهرــــيوطــــتو اهتــــشقانــــم متيــــس م8ــــف.ا هذــــه .اهسفــــن ةــــشروــــلا
.ةشرولا نم ريخ.ا مويلا ىف روهمجلل

 متيــسو .أ بC نــم ساكـيروب ىليساـفو Eـلرـب روبC نــم هيـج@ـب ليشيـم نــم لــك ةــشروــلا ىف بــيردتــلا ىلوتيــس
.ميدقتلا ةرامتسإ ىلعً اءانب كراشم 12 رايتخإ

 تادعـ/ا مادختـسإو ةـشروـلا فيـلاكـت ىطغت ىهو )ريـغw ىرصـم هينـج ناتـئاـم( هينـج200 ةـشروـلا ىف كارتـشvا موـسر
.نوكراش/ا هجاتحي ىذلا )مم16/ مم8( ماخلا مليفلا ةفلكتو

 analoguezones@gmail.com :ينورتكvا ديربلا ىلع ةلئس.ا تاباجإ و ةبولط/ا تامولع/ا لاسرإ ءاجرب

.2012 ليربإ 25 هاصقأ دعوم يف

 – ىلدـع عراـش أ19 ىف ةرـهاقـلا ىف لـيدبـلا مليفـلا زـكرـم – "كيـتاميـس" رقـم ىف نوز جولاـنأ نـم 1 # ةـشرو دقعـت
.دلبلا طسو 28/29 ةقش سماخلا رودلا

mailto:analoguezones@gmail.com


ميدقتلا ةرامتسإ

:مسNا

:نسلا

:ناونعلا

:نوفيلتلا

:ىنورتكلNا ديربلا

روطس 5 دودح ىف ةيصخشلا ةريسلل رصتخم ةباتك ءاجر-1

؟اهل8خ نم ملعتت نأ ديرت اذامو ؟ ةشرولا ىف ةكراش/اب كمامتهv ىسيئرلا ببسلا ام-2

 /مم16( رصتخم ىنقت ديدحت عم ةشرولا ل8خ نم هتبرجت ىف بغرت ا/ رصتخم راطإ ةباتك ءاجر-3
)خلإ.../دوسأو ضيبأ/ناولأ /مم8

 نف /م8ف.ا ةعانص /ريوصتلا( ةيرصبلا نونفلا عم لماعتلا ىف )تدجو نإ( ةقباسلا كتاربخ ىهام-4
)خلإ.../مسرلا /ويديفلا

 كلذ كل قبس نإ ؟امنيسلل ماخ وأ ايفارغوتوف ءاوس لبق نم م8ف.ا ضيمحت ىف ةربخ ىآ كيدل له-5
 / فيـــــــتاجيـــــــن /ناوـــــــلأ /دوـــــــسأو ضيـــــــبأ( اهـــــــعوـــــــن دـــــــيدـــــــحتب مـــــــقو ةربخـــــــلا هذـــــــهل رصتخـــــــم فـــــــصو ءاطـــــــعإ ءاـــــــجر
)خلإ.../فيتزوب

 فصو ءاطعإ ءاجر معن ةباجvا تناك نإ )مم16 / مم8( ماخلا مليفلا عم لماعتلا كل قبس له-6
.ةربخلا هذهل رصتخم

 /اريماك لماح( ةشرولا ىف اهجاتحت دق ىرُخأ تادعم يأ وأ/و )مم16 / مم8( اريماك كيدل له-7
.[ةشرولا ىف رايتخvا ريياعم نم سيل اذه نأ ةظح8م ىجري] )خلإ... /ءوضلا سايق زاهج

 تادعمو تاريماكلاب زهجم )مم16 / مم8( م8ف�ل لماكتم لمعم حاتتفإ متيس ةشرولا ل8خ نم-8
 هـنأ دقتعـت لـهف .ةرـهاقـلا ىف لـيدبـلا مليفـلا زـكرـم – كيـتاميـس رقـم ىف كـلذو ضرعـلا تwأو جاتـنوـ/او ضيمـحتلا
 عيطتــست اــم دــيدــحت ءاــجر معــن ةــباــجvا تــناــك اذإ ؟لمعــ/ا ةرادإ قــيرــف ىف لبقتــس/ا ىف رود كــل نوكــي نأ نكمــي
؟هلعفت نأ



 10 ةعاسلا نمً ايموي فثكم لمع ىه نوز جولانأ عورشم نم ىلوwا ةشرولا نا ةظح8م ىجري-9

 ؟ هيـف روضحـلا عيطتـستw وـياـم 21 - 13 >ـب ةرتفـلا ىف موـي يأ كانـه لـه ً؟اءاسـم 8 ةـعاسـلا ىتحً اـحابـص
.دجو نإ مويلا ددح


