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ماع
 اهيلإ لوخدلاو اهنم جورخلا بلطتي ةقلغم ةيركسع ةقطنم ةرماسلاو ادوهي قطانم ربتعت ،1967 ماعل )34 مقر( )ليدعت( )ةيبرغلا ةفضلا قطانم( ةقلغملا قطانملا رمأ ىلإ ادانتسا



ماع
 اهيلإ لوخدلاو اهنم جورخلا بلطتي ةقلغم ةيركسع ةقطنم ةرماسلاو ادوهي قطانم ربتعت ،1967 ماعل )34 مقر( )ليدعت( )ةيبرغلا ةفضلا قطانم( ةقلغملا قطانملا رمأ ىلإ ادانتسا

.يركسعلا دئاقلا نم احيرصت
 ينطاوم ءافعإ( "ليئارسإ ىلإ لوخدلا رمأب" روكذملا ليكوتلا ىلإ ادانتسا ،ةزغ عم طابترالاو قيسنتلا بتكم نم احيرصت بلطتي ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق نم نطاوم يأ لوخد نإ

.2003 ماعل )ةعاسلا رمأ( ليئارسإ ىلإ لوخدلاو ةنطاوملا نوناق ىلإ ادانتسا "ةقطنملا دئاق" تايحالص بجومبو ،2005 ماعل )ةزغ
 ةقطنملا دئاق نم ايروف احيرصت بلطتي ةزغ عاطق ىلإ ،ليئارسإ يف ةماقإ حيرصت ىلع لصح يذلا يبنجألا نطاوملاو يليئارسإلا نطاوملا كلذ يف نمب ،يليئارسإلا جورخ نإ

.2005 ماعل لاصفنالا ةطخ قيبطت نوناق نم 24 ةداملا ىلإ ادانتسا هل ةحونمملا ةيحالصلا بجومب كلذو ،هل لثممك ةزغ عم طابترالاو قيسنتلا ريدمو ةيبونجلا ةيركسعلا
 ءيست يتلا ةیباھرإلا تامظنملا ةطشنأ يف ةنماكلا ةینمألا رطاخملا بسحبو ،يسایسلا ىوتسملا تارارق ىلإو ،قطانملا يف ةموكحلا نؤش قیسنت ةدحول ةحونمملا تایحالصلا ىلإ ادانتسا
 ھیلعو .ریغتملا ينمألا يسایسلا عضولاب اقیثو اطابترا طبترت ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوھی قطانمو لیئارسإ ةلود نیب ناكسلا لقنتب ةقلعتملا ةسایسلا فیرعتو ةغایص نإف ،سانلا لقنت لالغتسا

.كلذل ةلوخملا تاھجلا لبق نم ,ركذ امك ریغتملا ,عضولا مییقت ىلإ رارمتساب عضخت ناكسلا لقنتب ةقلعتملا رییاعملا نإف
 ةطرشو ةينمألا تاهجلا رظن يف ةيرورضلاو ةبولطملا ةلصفملا ةينمألا تاصوحفلا ىلإ لوخدلا تابلط عضخت ،لوعفملا يراس صيخارتلا عقاول اهتمءالم ىلإ ةجاحلا ىلإ ةفاضإلاب

 يتلا ةيرادإلا تاصوحفلا ,تابلطلا عيمج يفوتست نأ بجي امك .لوخدلا تابلطلاب ةقلعتملا ةيجيتارتسالاو ةيسايسلاو ةينمألا ليئارسإ حلاصم اهبلطت يتلا رومألاو ،ليئارسإ
.بلطلا معدل ةيفاضإ تادنتسم زاربإل ةجاح كلانه نوكت نأ نكمملأ نمو ،تابلطلا معدل ةقفرملا قئاثولاو تادنتسملا ةيقدص صحفل عضختو ،ةمئالم ةيرادإ ةطلس لك اهبلطت

.ةزغ عاطق ىلإ جورخلاب يليئارسإ ةيأل قح دجوي ال امك ،ليئارسإ ىلإ لوخدلاب ينيطسلف نطاوم ةيأل قح دجاوت مدع ةقيقح ركذلاب ريدجلأ نم
 ،قطانملا يف ةيموكحلا نؤش قيسنت ةدحو نع رداص رخآ ماظن وأ دنتسم يأ يفو ،دنتسملا اذه يف "ىلوألا ةبارقلا" حلطصم درو امنيأ هنأب اذهب حضون كشلل الاجم عدن ال يكل
 جوزلا ,نبالا ,ةنبالا ,تخألا ,خألا ,بألا ,مألا الإ لمشي ال حلطصملا اذه نإف ،ةرماسلاو ادوهي ةقطنمو ةزغ عاطقو ليئارسإ ةلود نيب نينطاوملا لقنت ةسايسب قلعتي امب ،اهلثمي نم وأ

.ثيدح دنتسم يف لصفم نيعم رايعمل ةبسنلاب ةرابعلا حيرصبو كلذ ريغ ركذ اذإ الإ ،ةجوزلاو
 ،لامكتسالاو ةدايزلا وه لوادجلا كلت يف درو امم فدهلاو .ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوهي قطانم يف نيينيطسلفلا ناكسلل ةمئالملا "صيخارتلا لوادج" دنتسملا اذه رخآ يف تقحلأ

.لوادجلا يف هل مئالملا رطسلا ةءارق مث دنتسملا بلص يف رايعم لك ةءارق بجي .دنتسملا بلص يف ةلصفملا ريياعملل ،كلذ بلطتي ثيح
دنتسملا فده

.دالبلا جراخ ىلإ رفسلا فدهبو ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوهي قطانم نيب لقنتلا فدهب لوخدلا كلذ يف امب ،ليئارسإ ىلإ نيينيطسلفلا لوخد صيخارت فيرعت
دنتسملا ىنبم

 .ةرماسلاو ادوهي قطانم يف نيينيطسلفلا ناكسلل ةحونمملا صيخارتلا عقاو -لوألا لصفلا
.ةزغ عاطق يف نيينيطسلفلا ناكسلل ةحونمملا صيخارتلا عقاو -يناثلا لصفلا

.ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوهي قطانم نيب لقنتلا فدهب ليئارسإ ىلإ نيينيطسلفلا لوخد صيخارت عقاو -ثلاثلا لصفلا
.رباعملا لمع -عبارلا لصفلا

.صيخارتلا لوادج -سماخلا لصفلا



 نيينيطسلفلا ناكسلل ةحونمملا صيخارتلا عقاو -لوألا لصفلا
ةرماسلاو ادوهي قطانم يف

ةيحصلا ضارغألا•
:فادهأ ةثالث ىلإ ادانتسا ليئارسإ ىلإ لوخدلا نكمي•

.نينمزم ىضرمو تايفشتسم نم تاوعد ،ليئارسإ ىلإ )ازيلايدلا( يولكلا ليسغلاو ناطرسلا ىضرم لوخد -ةيبطلا ضارغألا•
.ليئارسإ يف نينمزملا ىضرملاو ،ىفشتسملا يف دقارلا ةلئاعلا بيرق ةقفارم فدهب ليئارسإ لوخد -ضيرم ةقفارم•

.ةلئاعلل بيرق يليئارسإ \ينيطسلف ضيرم ةرايز فدهب ليئارسإ لوخد -ضيرم ةرايز•
صيخارتلا لودج يف -حيراصتلا ليصفت•

ةيئاضقلا ضارغألا•
 :نيصّخرم نيفده ىلإ ادانتسا ليئارسإ لوخدب حمسُي•

-ةيئاضقلا ضارغألا•
.)اهمامأ لوثملل وأ ةدافإ ميدقتل( مكاحم تاسلج يف ةكراشملل•

 نأ ىلع صني يبط ريرقت ىلع ءانب وأ ،يبطلا صحفلا ءارجإب رمأ ىلع ءانب -ةيئاضق ضارغأل ةبولطم ةيبط تاصوحف ءارجإل•



.)اهمامأ لوثملل وأ ةدافإ ميدقتل( مكاحم تاسلج يف ةكراشملل•
 نأ ىلع صني يبط ريرقت ىلع ءانب وأ ،يبطلا صحفلا ءارجإب رمأ ىلع ءانب -ةيئاضق ضارغأل ةبولطم ةيبط تاصوحف ءارجإل•

.ةيئاضقلا تاءارجإلا لامكتسال يرورض صحفلا
 ريضحتلاو ةراشتسالا ضارغأ كلذ لمشيو ،نيينيطسلف نيلقتعم نع ةعفارملل ليئارسإ يف نيينيطسلفلا نوماحملا لمع -ليئارسإ يف ماحم•

.تاسلجلل
.صيخارتلا لودج يف -حيراصتلا ليصفت•

ةيساردلا ضارغألا•
:فادهأ ةتس ىلإ ادانتسا ليئارسإ ىلإ لوخدلاب حمسُي•

.سدقلا يقرش سرادم يف نولماعلاو ،سدقلا يقرش سرادم وملعم -سرادملا يف نيلماعلل ةصاخ ضارغأ•
.سدقلا يقرش يف نوسردي نيذلا سرادملا بالط صختو -سرادملا بالطب ةصاخ ضارغأ•

 ةساردل ةيلضفألا ىطعت .ليئارسإ ريغ رخآ يلمع ليدب كانه نوكي الأ ةطيرش ،ليئارسإ يف ةيميداكألا ةساردلل -ةيميداكألا ةساردلا•
 مالسلاو شياعتلاو نواعتلا ةلأسم لوانتي يساردلا جمانربلا نوكي نأ ةطيرش ،ةرغاش صصح تيقب لاح يف ريتسجاملا ةساردلو ،هاروتكدلا

.يميلقإلا
.ةيبطلا تارمتؤملا يف ةكراشملل -ةيبطلا تارمتؤملاب ةصاخلا ضارغألا •

.ةيبط تالامكتسا يف ةكراشملا فدهب ليئارسإ ىلإ لوخدلا -ةيبطلا تالامكتسالا•
 ياهلا( ةقيقدلا ايجولونكتلا لاجم يف تالامكتسا يف ةكراشملل ليئارسإ ىلإ لوخدلا -ةقيقدلا ايجولونكتلا يف ةينهملا تالامكتسالا•

.)كت
.صيخارتلا لودج يف -حيراصتلا ليصفت•

لمعلاو داصتقالا•
 كلذو ،لمعلا نؤشل طباضلأ قيرط نع ,لمعلا فدهب ليئارسإ ىلإ لوخد حيراصت رادصإ لالخ نم ليئارسإ يف لمعلل نيينيطسلفلا نيلماعلا لوخد متي•

.ةددحملا ريياعملاو ينمألا صحفلا ةمظنأ ىلإ ةفاضإلاب ،لمع حيرست ىلع لّغشملا ةزايحو ليئارسإ يف لمعلا ةحلصم ةمظنأو ريياعم بجومب
:ةرماسلاو ادوهي تانطوتسم يف ةيعانصلا قطانملا يف لمعلاب حمسُي•

.ةيمكلل ديدحت نودب ،قوف امو 26 رمعلا نم غلب دقو ،ءانبأ هيدلو اجوزتم لماعلا نوكي نأ ىلع -سامتلا قطانم لخاد•
.ةيصخشلا ةلاحلل ديدحت نودبو ةیمكلل دیدحت نودب ،قوف امو اماع 18 نس نم -سامتلا قطانم يف سيل نكلو ةرماسلاو ادوهي قطانم يف•

 :"اشيداك ةكرش" ىتوملا نفد ةكرش لامع•
 نيجوزتم مهنوكب طورشم ليئارسإ ىلإ ةرماسلاو ادوهي نم "اشيداك ةكرش " ىتوملا نفد ةكرش ةمدخ يف نيلماعلا نيينيطسلفلا لامعلا جورخ•

.اماع 22 رمعلا نم اوغلب دقو
.لمعلا صيخارت ساسأ ىلع ليئارسإ ىلإ لوخدلا متي•



.اماع 22 رمعلا نم اوغلب دقو
.لمعلا صيخارت ساسأ ىلع ليئارسإ ىلإ لوخدلا متي•

.قالغإلا تالاح يف ىتح مهلوخدب حمسُي هنإف مومعلا ىلع•
.صيخارتلا لوادج يف - لمعلا صیخارت صصح ليصفت•

:13ـلا ةيساسألا صيخرتلا فادهأ ىلإ ادانتسا ليئارسإ ىلإ لوخدلاب حمسُي•
• BMC- نيينيطسلفلا لامعألا لاجر رابك .

.ليئارسإ ىلإ نيينيطسلفلا راجتلا لوخد -ةراجتلا•
 .ليئارسإ ىلإ ةيلودلا تامظنملا يف نيلماعلا نيينيطسلفلا لوخد -ةيلودلا تامظنملا يف نولماعلا•

.سدقلا يقرش ءابرهك ةكرش يف نولماعلا -سدقلا ءابرهك ةكرش يف نولماعلا•
.ليئارسإ يف سئانكلا يف نولماعلا -ةسينكلا وفظوم•

.سدقلا يف )ةنهكلا( نايدألا وفظوم -نايدألا وفظوم•
.سدقلا يقرش ءابرهك ةكرش يف نولماعلا -سدقلا ءابرهك ةكرش وفظوم•

 نيلماعلا مئاوق ليوحتب فيرشلا مرحلا يف فاقوألا ةرادإ موقت .فيرشلا مرحلا يف فاقوألا وفظوم -فيرشلا مرحلا يف فاقوألا وفظوم•
.ةمزاللا تاصوحفلا ءارجإ دعب سدقلا يحاوض ةقطنم يف طابترالاو قيسنتلا ريدم ىلإ لوحُت مث ةيليئارسإلا ةطرشلا ىلإ فاقوألا يف

.ليئارسإ يف لمع تاءاقل ءارجإل نيينيطسلفلا لوخد -لمع تاءاقل ءارجإل ةصاخ تاجايتحا•
.ليئارسإ يف لمع نع ثحبلل نيينيطسلفلا لوخد -لمع نع ثحبلل ةصاخ تاجايتحا•

.ليئارسإ يف ةحايسلا ودشرم -يحايس دشرم•
.رمحألا لالهلل ةعباتلا ةيبطلا مقاوطلا -ةيبطلا ئراوطلا مقاوط•

 تويب يف مهتاجتنم بيكرتل ةرماسلاو ادوهي قطانم نم لغشملا عم جورخلا مهنم بلطي نيذلا تانطوتسملا يف نولماعلا -بيكرتلا ماظن•
.نئابزلا

.صيخارتلا لودج يف -حيراصتلا ليصفت•
ةينيدلا سوقطلاو ةدابعلا ضارغأ•

 نلعُيو .ةيحيسملا دايعألاو ،رطفلاو ىحضألا :ةيمالسإلا دايعألا ءانثأ ةصاخلا ةيندملا ليهستلا تاوطخ نم ءزجك ليئارسإ يف تالئاعلا ةرايزب حمسُي•
.صاخ رمأ نمض تاوطخلا نع

:فادهأ ةثالث ىلإ ادانتسا ةينيدلا سوقطلاو ةدابعلا ضارغأل نيينيطسلفلا لوخدب حمسُي•
.طقف ةعمجلا مايأ يسدقلا مرحلا يف ةالصلا ءادأل نيينيطسلفلا نيلصملا لوخد -طقف ةعمجلا مايأ يسدقلا مرحلا يف ةالصلا ءادأ•

 "يحيسملا ديعلا" حيراصت رادصإب حمسُي .ةيحيسملا دايعألا ءانثأ ليئارسإ ىلإ نييحيسملا نيينيطسلفلا لوخد -ةيحيسملا دايعالا•
.4.5.16 و 19.3.16 نيب حصفلا دايعأ ةيشع ةرماسلاو ادوهي قطانم يف نييحيسملل



 "يحيسملا ديعلا" حيراصت رادصإب حمسُي .ةيحيسملا دايعألا ءانثأ ليئارسإ ىلإ نييحيسملا نيينيطسلفلا لوخد -ةيحيسملا دايعالا•
.4.5.16 و 19.3.16 نيب حصفلا دايعأ ةيشع ةرماسلاو ادوهي قطانم يف نييحيسملل

.ليئارسإ يف تالئاعلا ةرايز -ةلئاعلا ةرايز•
.)هالعأ ّانيب امك( ليئارسإ يف تالئاعلا ةرايزب حمسُي ,دايعألا لالخ ةصاخلا ةيندملا لیھستلا تاوطخ نمض -ديعلا ءانثأ ةلئاعلا ةرايز •

:كرابملا ىحضالا ديع ةبسانمب ةيندملا تاليهستلا ةحئال•
 نمو ,لیجلل دیدحت الب ,نیعونمملا ریغ ,طقف جاوزألل ,"دیعلا مایا ةیلئاع ةرایز" فدھل ,دیعلا مایا ةدمل لیئارسإل حیرصت 100,000 رادصا•

.22:00 ىتحو 08:00 ةعاسلا نیب ,ةیكذلا ةقاطبلل ةجاح نود
 .13/09-12:دیعلا يمویل ,30 قوف ام نسب ءاسنو ,نوجوزتم 45 قوف ام نسب لاجر -نیلصملل حیرصت 20,000•

 ةزھجألاب نیلماعلل ةصصخم 50 -ينمالا صحفلا طورش تحت ,نویروجنب راطم قیرط نع دالبلا نم جورخلا حیراصت 650 نیب نم .•
.ةینمألا

 ىتح ثوكم ةدملو 12.09.2016 خیرات نم ءادتبا .ةینیطسلفلا ةینمالا ةزھجالا لاجر تالئاعل 50 ,دیعلاب ةرایزلا صخر 700 نیب نم•
.طقف موی 30

.صيخارتلا لودج يف -صيخارتلا ليصفت•

ىوتسملا ةعيفر ةينيطسلفلا تايصخشلا•
.مهتابكرم ىلع ابوكر يبنللأ رسج نم رورملاب طقف ةينيطسلفلا ةموكحلا سيئرلو ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئرل الإ حمسُي ال•

.ربعملا عم رمألا قيسنت بجومبو )يليئارسإ قئاس دوجو ةطيرش( ةمئالم قئاثو هتزوحب نمل الإ ،تابكرم ىلع ابوكر ،ليئارسإ ىلإ روبعلاب حمسُي ال•
 تاهبش دوجو مدع لاح يفو ةيداعلا تاقوألا يف( "صحف نودب ماظن" بجومبو ىلوألا ةجردلا نم مهبراقأل حمسُي ,VIP1 تاقاطب ةلَمحل ةبسنلاب  •

.يدودحلا "يبنللأ رسج" ربعم نم جورخلاو لوخدلاب )ةددحم
.يلودلا نويروغ نب راطم يف لماكلا ينمألا صحفلل تايصخشلا رابك عضخي ،ماع لكشب•

:نيصخرم نيفده ىلإ ادانتسا تايصخشلا رابك لوخدب حمسُي•
-1 ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ةعيفر ةيصخش•

 ماظن يف لصفم وه امك( ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئر نم نيرخآ نيبرقمو ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ةعيفرلا بصانملا باحصأ لمشي•
.)VIP ةناكم ىلع لوصحلا

 راطم يف صحفلل نوعضخي( صحف نودب جراخلاو ليئارسإ نيب وأ ،ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوهي نيب )تيبملا لمشي( لقنتلاب حامسلا•
.)يلودلا نويروغ نب

.)VIP ةناكم( هتناكمب ةهيبش ةناكم ىلع نولصحي ،عيفرلا بصنملا بحاص مهبيرق ةقفرب نورفاسي نيذلا ،ىلوألا ةجردلا نم براقألا•
 رداغي ال نأ ىلع ،يصخش قئاسو ةرايسب "يبنللأ رسج" ىلإ لوصولا )قبسم قيسنتب( اوبلطي نأ ةعيفرلا بصانملا باحصأل قحي•

.دالبلا جراخ ىلإ ةرايسلاو قئاسلا
.طقف اصخش 120 نع ديزي ال  VIP1 تاداهش ةلَمح ددع•



.دالبلا جراخ ىلإ ةرايسلاو قئاسلا
.طقف اصخش 120 نع ديزي ال  VIP1 تاداهش ةلَمح ددع•

-2 ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ةعيفر تايصخش•
.)VIP ةناكم ىلع لوصحلا ماظن يف لصفم وه امك( ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ةعيفرلا بصانملا باحصأ فلتخمب صاخ•

 ينورتكلإلا فشكلا زاهجب صحفلل عضخي -يبنللأ رسج هروبع دنع صحفلا يف تاليهست ىلع لوصحلا ةقاطبلا هذه لماحل قحي•
.حئاورلا صحاف وأ\و يرطمونجملا زاهجلاب صحفلا نم ىفعم نوكي هنكلو ،نداعملا فشك زهاجو

.)ليئارسإ ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم نم( ةيلخادلا رباعملا يف ةيليئارسإلا رباعملا نم روبعلا هل قحي•
.)مويلا يف ةعاس 24( ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوهي قطانم نيب لقنتلاب حمسُي•

 لوصولا( رسجلل ةعباتلا ةرجألا ةرايسب "يبنللأ رسج" ىلإ لوصولا )قبسم قيسنتب( اوبلطي نأ ةعيفرلا بصانملا باحصأل قحي•
 .)ةرجأ ةرايسب ةرماسلاو ادوهي ىلإ ربعملا نم جورخلا وأ ،)VIP ـلا ةفرغ -رسجلا ىلإ ةرجألا ةرايسب

.طقف صخش 200 نع ديزي الو دودحم  VIP2 ةقاطب ةلَمح ددع•
.صيخارتلا لودج يف -صيخارتلا ليصفت•
ةفلتخم ضارغأل نيينيطسلفلا ناكسلا لقنت•

:17 ـلا فادهألا ىلإ ادانتسا ىرخأ ةفلتخم ضارغأل ليئارسإ ىلإ نيينيطسلفلا لوخدب حمسُي•
.)ةيلخادلا ةرازو ةقداصمب( ليئارسإ يف نيينيطسلفلا تالئاع لمش عمج -لمشلا عمج•

.ليئارسإ ىلإ ةينيطسلف تاعومجمل تالحر -تالحرب مايقلل ةصاخ تاجايتحا•
.ليئارسإ يف هافرلا تاجايتحال -هافرلاب ةصاخ تاجايتحا•

.ليئارسإ يف فافز تالفح يف ةكراشملل -جاوزلاب ةصاخ تاجايتحا•
.ليئارسإ يف ةزانج يف ةكراشملل -زئانجلاب ةصاخ تاجايتحا•

.ةرافس \ةيلصنق يف ةلباقم ءارجإ ضرغل ليئارسإ ىلإ نيينيطسلفلا لوخد -ةرافس يف تالباقمب ةصاخ تاجايتحا•
.يلودلا نويروغ نب راطم قيرط نع دالبلا جراخ ىلإ نيينيطسلفلا رفس -دالبلا جراخ رفسلا•

.ةيليئارسإلا نوجسلا يف مهترايزل ءانجسلا تالئاع لوخد -نيجس ةرايز•
 مهقاقحتساب ةيلخادلا ةرازو تفرتعا نيذلاو ،سدقلا ةيدلب ذوفن ةقطنم يف نوميقملا ةرماسلاو ادوهي ناكس -سدقلا يف ةيناسنإلا ةيوستلا•

.ةقطنملا هذه يف ةيناسنإلا ةيوستلا نمض حيراصت ىلع لوصحلا
.ةددحم صصح بسح اهيلع قداصي -ةيصخش تاجايتحا•

 ىوتسملاو تاداحتالاو ةينهملا تاباقنلاو ،ةينيطسلفلا ةطلسلا تارازو يف تايصخشل -ماعلا عاطقلا يف نولماعلا ،ةيصخش تاجايتحا•
.ةزهجألاو ينيطسلفلا طابترالا لمشي ال ،ةدايقلا ىوتسم ىلعو ةفلتخملا تاعاطقلا يف يدلبلا

 تاكرشلا ىربكو ،ةيعرفلا تاكرشلا نم اددع مضت يتلا ةيزكرملا تاباقنلا ولثمم -يداصتقالا عاطقلا يف نيلماعلل ةيصخشلا ضارغألا•



.ةزهجألاو ينيطسلفلا طابترالا لمشي ال ،ةدايقلا ىوتسم ىلعو ةفلتخملا تاعاطقلا يف يدلبلا
 تاكرشلا ىربكو ،ةيعرفلا تاكرشلا نم اددع مضت يتلا ةيزكرملا تاباقنلا ولثمم -يداصتقالا عاطقلا يف نيلماعلل ةيصخشلا ضارغألا•

 لوح لب راجتلا لوح رودي ال ثيدحلا نأ ىلع ديكأتلا ردجي .تاباقنلا وأ\و تاكرشلل ايلعلا ةرادإلا بلطل عضاخ ،)خلا ...وكيداب ،يباورلا :لثم(
.تاكرشلا يلثمم

 يف نيينيطسلفلا نيلماعلاو ،مهتالئاع دارفأو ةزهجألا ةداقو ،مهتالئاع دارفأو طابترالا طابضل -ليئارسإ يف ثوكملل ةيصخشلا ضارغألا•
.ليئارسإ ىلإ نييفاحصلا لوخدو ةيندملا ةرادإلا

 صيخارتلا نوكت .ةيحبر ريغ ةسسؤمك لدعلا ةرازو ىدل ةفورعملا ةيليئارسإلا تامظنملل -ةيليئارسإلا تامظنملل ةيصخشلا ضارغألا•
.ليئارسإ يف تارمتؤم يف ةكراشملاو تالحرلا فدهب

.طقف ىلوألا ةبارقلا ةجرد نم ةقاطبلا هذه ةلَمح تالئاع دارفأل – BMC تالئاعل ةيصخشلا ضارغألا•
 يف لصفم وه امك قاقحتسالا بجومب .طقف ىلوألا ةبارقلا ةجرد نم ةقاطبلا هذه ةلَمح تالئاع دارفأل – VIP تالئاع ةيصخشلا ضارغألا•

 .VIP ماظن
 حيرصت ىلإ ةجاحلا نود )قوف امف 50 نس نم ءاسنلاو ،قوف امف 55 نس نم لاجرلا( نسلا رابك نيينيطسلفلل لوخد حيرصت -نسلا رابك•

.عوبطم
.صيخارتلا لودج يف -صيخارتلا ليصفت•

 ةزغ عاطق يف ةيمسرلا مهتماقإ ةلجسملا ةينيطسلفلا ةطلسلا يفظوم نم ينيطسلف 1,100 ـل ةرماسلاو ادوهي قطانم يف ةماقإلا حیراصت ددجتت•
 داعبإلا مدع ةسايس مهيلع يرست نيذلا ةزغ عاطق ناكس نم نيينيطسلفللو )2007 ماع ناريزح يف هيلع "سامح" ةرطيس باقعأ يف عاطقلا اورداغ(
 ةجلاعم ماظن" بجومب ةيجيردتلا ةيلمعلا ىلإ مهلوخدب حمُس نيذلا نيينيطسلفللو ،4019\10 مقر ايلعلا لدعلا ةمكحم رارق يف ةلودلا اهنع تنلعأ يتلا

 وأ ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ةيندملا نوؤشلا ةرازو نم تاهجوت بجومب تابلطلا ىلع قداصُي .ةرماسلاو ادوهي قطانم يف ةزغ عاطق ناكس ءاقب تابلط
.ينمألا قيسنتلا تاونق لالخ نم

ىرخأ ةماه طاقنو تاهيجوت•
 بآ رهش نم ءادتبا ةدحاو ةنس رمتست ةبرجت راطإ يف )ينمألا صحفلا بجومب ,اينمأ نيعونمم( ةبرعلا ةقطنمو تاليإ ةنيدم لوخدب ةيلاتلا ةيناكسلا تاعومجملل حامسلا نكمي

 VIP ةداهشو BMC ةداهش ةلَمحلو ،ةنيدملاب نيمتهملا ةحايسلا ءالكولو ،ةيراجت ضارغأل راجتللو ،ةبرعلا ةقطنم يفو تاليإ ةنيدم يف دقعُت ةينهم تارمتؤم يف نيكراشملل :2015
.ةيئانثتسا ةيناسنإ تالاح يفو ،"ةبرعلا دهعم" يف تالامكتسالا يف نيكراشمللو ،ةينيطسلفلا ةطلسلا يلوئسم رابكو

:هيلع قداصم -يبنللأ رسج قيرط نع دالبلا جراخ ىلإ نيينيطسلفلا رفس
.قبسملا قيسنتلا بجوتسي الو هيلع اقداصم يبنللأ رسج قيرط نع دالبلا جراخ ىلإ رفسلا ناك اذإ

.ةلصفم ةينمأ ةقداصم بجومب -دالبلا جراخ رفسلا نم نيعونمملل
-يبنللأ رسج ربعم قيرط نع جراخلا ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم يف نيميقملا ةزغ عاطق ناكس نم نيينيطسلفلا رفس

.قبسملا قيسنتلل ةجاحلا نود هيلع اقداصم مهجورخ نوكي -ددجتم ةماقإ صيخرت بجومب ةرماسلاو ادوهي قطانم يف نيميقملا



-يبنللأ رسج ربعم قيرط نع جراخلا ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم يف نيميقملا ةزغ عاطق ناكس نم نيينيطسلفلا رفس
.قبسملا قيسنتلل ةجاحلا نود هيلع اقداصم مهجورخ نوكي -ددجتم ةماقإ صيخرت بجومب ةرماسلاو ادوهي قطانم يف نيميقملا

 اهيلع قداصملا ةددحملا فادهألا بجومبو ةجاحلا بسح صحفلاو ةزغ طابتراو قيسنت ريدم عم لصفملا قيسنتلا دعب -ددجتم صيخرت نودب ةرماسلاو ادوهي قطانم يف نيميقملا
.عجاُرملا نطاوملل رارقلا ملسيو يعوضوم لكشب بلطلا سرُدي .ةزغ عاطق ناكس تاكرحت ةسايس بجومب

 -ليئارسإ يف تيبملا لمشت صيخارت تابلط 
 .تيبملل لماشلا صيخرتلا ىلع ةقداصملل اساسأو ادانسإو امعد لكشت تادنتسم \تاداهش ىلع بلطلا لمتشي نأ بجي•

.هيلع قداصي نل ليئارسإ يف تيبملا رربت يتلا تادنتسملا يفوتسي ال بلط يأ
.)عنام يأ لجُس لاح يف( ينمألا صحفلا بجومب•

.ةيكذلا ةقاطبلاب صحف ةزايحب طورشم•

ةزغ عاطق يف نيينيطسلفلا ناكسلل ةحونمملا صيخارتلا عقاو - يناثلا لصفلا
ةماع تاهيجوت•

 نع هيلإ تلوُح اهنأ املاط اهتجلاعمب ريدملا موقيو ةزغ طابتراو قيسنت ريدم لالخ نم ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق نم لوخدلل نيينيطسلفلا تابلط عيمج مدقت•
 مسجلا يه ةيندملا ةنجللا هذه .هللا مار يف ةينيطسلفلا ةطلسلل ةعباتلا ةيندملا نوؤشلا ةرازول ةعضاخلا ،عاطقلا يف ةينيطسلفلا ةيندملا ةنجللا قيرط
 يف .اهدحو اهتارابتعا بجومب يليئارسإلا بناجلا ىلإ ةزغ عاطق نم لاقتنالاب نيينيطسلفلا تابلط ةيولوأ ديدحتو ءاقتناو زيكرت ةيلمع نع لوئسملا

.ةفورعم ةيلود تامظنمو يلودلا عمتجملا نم تاهج اهتمدق تابلط لبقت ةصاخ تالاح
 بجومب سرُدت ليئارسإ ىلإ لوخدلاب ةزغ عاطق ناكس تابلط نإف رخآ ىلإ نيح نم ددحت يتلا ريياعملا عم تابلطلا ةمءالم ىلإ ةجاحلا ىلإ ةفاضإلاب •

 ليئارسإ ةلود حلاصم صحفو ،ةبولطملا ةيرادإلا تاصوحفلا بجومبو ،هتلئاع دارفأب وأ\و ،بلطلا مدقمب ةقلعتملا ةبولطملا ةلصفملا ةينمألا تاصوحفلا
 ةيفاضإ تادنتسم ميدقتل ةلمتحملا ةجاحلاو ،تابلطلا معدل ةقفرملا تادنتسملا ةيقدص صحُفت امك ،تابلطلل ةبسنلاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلاو ةينمألا

.هيلع ةقداصملاو بلط لك ةسارد ةيلمع نم أزجتي ال اءزج لكشت تاصوحفلا هذه نإف ركذ امكو .تابلطلا معدل
ةيحصلا ضارغألا•

:فادهأ ةعبرأ ىلإ ادانتسا ليئارسإ ىلإ لوخدلاب حمسُي•
 جالعلا يقلت ضرغل ،دالبلا جراخ ىلإ وأ ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ روبعلا كلذ يف امب ،ليئارسإ ىلإ لوخدلاب حمسُي -يبطلا جالعلا•

 نوكي الأ ةطيرش هلك كلذو ،ايلك ةايحلا ىنعم ريغتيسف هريفوت متي مل اذإ يذلا يبطلا جالعلا وأ ،ناسنإ ةايح ذاقنإ هنأش نم يذلا يبطلا
 ةيندملا ةنجللا نمض لمعي يذلا ،ينيطسلفلا ةحصلا قسنم هجوت ىلع ءانب لوخدلاب حمسُي .ةزغ عاطق يف ارفوتم بولطملا يبطلا جالعلا
 لباقم عفدلا نأ ركذلاب ريدج .ةزغ طابتراو قيسنت ريدم ىلإ اهليوحتو اهيلإ ةجاحلا ىدمو تابلطلا ةيولوأ ديدحت نع لوئسملاو ةينيطسلفلا

 ىلع ةقبسملا ةقداصملاب ةينيطسلفلا ةطلسلا بلاطت كلذلو ،ةرشابم ةيليئارسإلا تايفشتسملا ىلإ ةينيطسلفلا ةطلسلا نم لوحُي يبطلا جالعلا
.جالعلا يقلتل ليئارسإ ىلإ ضيرملا لوخد



 ىلع ةقبسملا ةقداصملاب ةينيطسلفلا ةطلسلا بلاطت كلذلو ،ةرشابم ةيليئارسإلا تايفشتسملا ىلإ ةينيطسلفلا ةطلسلا نم لوحُي يبطلا جالعلا
.جالعلا يقلتل ليئارسإ ىلإ ضيرملا لوخد

 ادوهي تايفشتسم ىلإ وأ ،ةيليئارسإلا تايفشتسملا ىلإ ةيبطلا مقاوطلا لوخدب حمسُي -ةيبط تالامكتسا يف ةيبطلا مقاوطلا ةكراشم •
 تالاحلا يف عاطقلا ناكسل ةمدقملا ةيبطلا تامدخلا نيسحتو معدب ةليفك تاصصختو ةيبط ةينهم تالامكتسا يف ةكراشملا ضرغل ،ةرماسلاو

.ايلك ةايحلا ىنعم نادقف ىلإ يبطلا جالعلا رفوت مدع اهيف يدؤي يتلا تالاحلا يف وأ ،ةايحلا ىلع ارطخ لكشت يتلا
 وأ ةرماسلاو ادوهي ىلإ لاقتنالا فدهب لوخدلا لمشي( ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق ناكس لوخدب حمسُي -ريطخ ضرمب باصم بيرق ةرايز •

 دوقرلا يعدتسي ضرمب وأ هتايح ىلع ارطخ لكشي ريطخ ضرمب باصم ىلوألا ةجردلا نم مهل بيرق ةرايز ضرغل )دالبلا جراخ ىلإ رفسلا
.اضيأ ضيرملا رمُع قايسلا اذه يف نابسحلاب ذخؤي هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت .ىفشتسملا يف لّوطملا

 ليئارسإ ىلإ ةصاخلا ضارغألا يوذو ىضرملا لافطألا لوخدب حمسُي -ةصاخ تاجايتحا يوذو ىضرم لافطأل ةمظنم ةلحر•
.يناسنإ عباط تاذ ةصاخ ةمظنم تالوج يف ةكراشملل
.صيخارتلا لودج يف -صيخارتلا ليصفت•

لمعلاو داصتقالا•
:فادهأ ةسمخ ىلإ ادانتسا ليئارسإ ىلإ لوخدلاب حمسُي•

 هجوت ىلع ءانب ،دالبلا جراخ ىلإو ،ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإو ،ليئارسإ ىلإ نيينيطسلفلا راجتلا لوخدب حمسُي -لامعألا لاجرو راجتلا•
 يف لمعي وهو ،عاطقلا داصتقا نيسحت يف هلوخد مهسي دق اريبك ارجات بلطلاب ينعملا رجاتلا نوكي نأ ىلع ،ةينيطسلفلا ةيندملا ةنجللا نم

.بلطلا ميدقت دنع ةدمتعملا ةيندملا ةسايسلا بجومب اهيلع قداصملاو ةحومسملا عئاضبلا ةراجت
.مهلوخد دنع ،مهلوخد ىلع قدوص نيذلا نهجاوزأ ةقفارمب راجتلا تاجوزل حمسُي -راجتلا وقفارُم •

• BMG (Business Man Gaza)- نيينيطسلفلا راجتلا رابكو لامعألا لاجر .
.ةيبط لامعأب مايقلل سدقلا يقرش يف تايفشتسملا ىلإ ةيبطلا مقاوطلا لوخدب حمسُي -يبطلا ئراوطلا مقاط•

 ةطلس يفظوم نم طقف ةرشعل صاخ صيخرت حنُمي نكلو .ليئارسإ يف ةزغ عاطق ناكس ليغشتب حمسُي ال ماع لكشب -ةصاخ لمع ةصخر•
.ةزغ عاطقو ليئارسإ نيب ةيربلا رباعملا ليغشتل ايرورض مهلمع ربتعي نيذلا ،نمألا ةرازول ةعباتلا ةيربلا رباعملا

.صيخارتلا لودج يف -صيخارتلا ليصفت•
ةفلتخم ضارغأل ناكسلا لقنت•

:فادهأ ةرشع ىلإ ادانتسا ىرخأ ةفلتخم ضارغأل ،ةرماسلاو ادوهي ىلإ وأ ،ليئارسإ ىلإ نيينيطسلفلا لوخدب حمسُي•
 وأ ةرماسلاو ادوهي ىلإ لاقتنالا فدهب لوخدلا لمشي( ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق ناكس لوخدب حمسُي -ةزانج يف وأ فافز يف ةكراشملا•

.ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ةزانج يف وأ فافز يف ةكراشملا فدهب )دالبلا جراخ ىلإ رفسلا
 ليئارسإ ىلإ هلوخدب حمُس يذلا ،عاطقلا ناكس نم نطاومل )اماع 15 نس ىتح( نيرصاقلا ءانبألا لوخدب حمسُي -نيقفارمك لافطألا لوخد•

 ةيناسنإ ةياغل وأ ،)1.أ.4 ةداملا( ةزانج يف وأ ،فافز يف ةكراشملا فدهب وأ ،)هالعأ 3.أ.2 ةداملا( ريطخ ضرمب باصم هل بيرق ةرايز فدهب



 ليئارسإ ىلإ هلوخدب حمُس يذلا ،عاطقلا ناكس نم نطاومل )اماع 15 نس ىتح( نيرصاقلا ءانبألا لوخدب حمسُي -نيقفارمك لافطألا لوخد•
 ةيناسنإ ةياغل وأ ،)1.أ.4 ةداملا( ةزانج يف وأ ،فافز يف ةكراشملا فدهب وأ ،)هالعأ 3.أ.2 ةداملا( ريطخ ضرمب باصم هل بيرق ةرايز فدهب

.ةلوخملا تاهجلا تارابتعا بجومب ،ىرخأ
 تاهيجوتلاو دعاوقلا بجومب كلذو ،ةيليئارسإلا نوجسلا يف نينوجسملا مهبراقأ ةرايزل ءانجسلا تالئاع دارفأ لوخدب حمسُي -نيجس ةرايز•

.ةرايزلا تاددرتو راوزلا ددع ,ةبارقلا صخي ام كلذ يف امب ،ءانجسلا ةرايز نأشب نوجسلا ةحلصم اهددحت يتلا
 ةيليئارسإلا مكاحملا يف ةيئاضق تاءارجإ ةرادإل ةيرورض تاوطخب مايقلل ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق ناكس لوخدب حمسُي -ةيئاضقلا ضارغألا•

 دعب الإ تابلطلا هذه لثم ىلع قداصي ال .)كلذ هباش امو ،ةمكحملا لبق نم يبط ريبخ صحفل عوضخلاو ،مكاحملا يف تادافإ ميدقتك(
 ،"ليئارسإ يف ةيئاضق تاءارجإ ةرادإ فدهب ةزغ عاطق ناكس نم نيينيطسلفلا لوخد تابلط ةسارد ماظن" تاميلعت ءافيتسا

 ،اهب ديدشلا سملا ىلإ وأ ،ةيئاضقلا تاءارجإلا لاشفإ ىلإ يدؤي نأ هنأش نم نطاوملا لوخد عنم نأ ىلع صنت يتلا طورشلا كلذ يف امب
.يئانج وأ ينمأ عنام بايغ ىلعو ،اهجئاتنو ةيئاضقلا تاءارجإلا ذيفنتب قلعتت اهعون نم ةديرف ةيناسنإ فورظ دوجو ىلعو

 ىلإ لوخدلاب ،ليئارسإ يف "تالئاعلا لمش عمج" تاءارجإب نوموقي نيذلا ،ةزغ عاطق ناكس نم نيينيطسلفلل حمسُي -لمشلا عمج •
.ةيلخادلا ةرازو اهددحت يتلا ريياعملاو تاميلعتلا بجومبو ،رخآ ىلإ نيح نم ىرجُي يذلا قيقدلا ينمألا صحفلا ىلع ءانب ليئارسإ

 نوكي الأ ةطيرش ،ةيبنجأ ةرافس يف وأ ةيلصنق يف ةلباقم ءارجإ فدهب ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق ناكس لوخدب حمسُي -ةرافسلا يف ةلباقم•
.ةزغ عاطق يف احاتم ةلباقملا كلت ءارجإ

 يموي فيرشلا مرحلا يف ةالصلا ءادأ فدهب ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق ناكس نم نيينيطسلفلا لوخدب حمسُي -فيرشلا مرحلا يف ةالصلا•
 ةطساوب لوخدلا اذه ميظنت ةصاخلا تالاحلا ضعب يف يرجيو .نطاوملا رمع دويق بجومبو ،نيلصملا ددع ديدحتب كلذو ،ةعمجلاو سيمخلا

.ةينيطسلفلا ةطلسلا نع لثمم نيدفاولا نيلصملا قفاريو ةينيطسلفلا ةطلسلا اهرجأتست تالفاح
 يف وأ ،ءابنألا تالاكو يف ةفاحصلا لاجم يف نيلماعلا ةزغ عاطق ناكسل ليئارسإ ىلإ لوخدلاب حمسُي -ليئارسإ ىلإ نييفحصلا لوخد•

 ،مالعإلا ةليسو وأ ،ةلاكولا بلط ىلع ءانب كلذو ،يموكحلا ةفاحصلا بتكم يف ةلجسملاو ،ليئارسإ يف تايلثمم اهل يتلا مالعإلا لئاسو
.ةيفحص ةزئاج ىلع لوصحلا وأ لمع تالباقم ءارجإو ينهملا لامكتسالا ضرغل لوخدلاب مهل حامسلاب

.هددحم هيمكب هيلع قداصم -ةيصخش ضارغأل لوخدلا•
 فصتنم يف ليئارسإ يف ةلحرب مايقلل )اماع 15 نس ىتح( ةزغ عاطق ناكس نم نيينيطسلفلا بالطلا لوخدب حمسُي -ليئارسإ يف ةلحر•

.عوبسألا
 ىلإ لاقتنالا ضرغل ،ليئارسإ ىلإ لوخدلاب ةزغ عاطق ناكس نم ةيلحملاو ةينطولا ةيضايرلا تابختنملا ءاضعأ عيمجل حمسُي -نييضايرلا لوخد•

 ةيبملوألا ةنجللا ءاضعأل كلذب حمسُي امك .تابختنملا اهب موقت يتلا ةيمسرلا ةطشنألاب مايقلل كلذو ،دالبلا جراخ ىلإ رفسلا وأ ةرماسلاو ادوهي قطانم
.ينيطسلفلا مدقلا ةرك داحتا ءاضعألو

 ةطلسلا يلثمم نم ةلصفم تابلط ىلع ءانبو ،رخآل نيح نم حمسُي -ةينيطسلفلا ةطلسلاب ةصاخ تاطاشنو تارمتؤم يف ةكراشملل لوخدلا•
 تاطاشن يف وأ ،تارمتؤم يف ةكراشملا فدهب ،ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإو ،ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق ناكس لوخدب ،ةرماسلاو ادوهي يف ةينيطسلفلا



 ةطلسلا يلثمم نم ةلصفم تابلط ىلع ءانبو ،رخآل نيح نم حمسُي -ةينيطسلفلا ةطلسلاب ةصاخ تاطاشنو تارمتؤم يف ةكراشملل لوخدلا•
 تاطاشن يف وأ ،تارمتؤم يف ةكراشملا فدهب ،ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإو ،ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق ناكس لوخدب ،ةرماسلاو ادوهي يف ةينيطسلفلا

.ةينيطسلفلا ةطلسلا ةياعر تحت مظنت ةصاخ
:كرابملا ىحضالا ديع ةبسانمب ةيندملا تاليهستلا ةحئال•

 ةصاخ تابكرمب ,اماع 60 لا قوف ام مهرمع حوارتي نيذلل 13/09-12 ديعلا يمويل حيرصت 300 ل قفاوم -فيرشلا مرحلا يف ةالصلا•
.ينمالا صحفلا طرشبو

 ىلوالا ةجردلا نم هبارقل( هصاخ تابكرمب حيرصت 200 ىتح هيمكل -يبنلا رسج قيرط نع دالبلا جراخل هزغ عاطق نم هيلئاع ةرايز•
.)اماع 16 لا نس ىتح نيقفارمو

-دالبلا جراخ رفسلا فدهب ةزغ عاطق ناكس نم نيينيطسلفلا لوخد•
 غلبت ةصح بجومب )"يبنللأ" ربعم قيرط نع( دالبلا جراخ رفسلا فدهب ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق ناكس لوخدب حمسُي -هددحم ةيعوبسأ هيمك•

 جراخ ةمدقتملا ةيعماجلا تاجردلا بالطو ،ةصاخ تارمتؤم يف ةكراشملا ،صاخلا يبطلا جالعلا يقلت :فادهأل كلذو ايعوبسأ صيخرت 100
.دالبلا

 باتك لّوحُي ،ليئارسإ يف ةيبنجأ ةرافس نم وأ\و ،ةيلصنق نم يمسر بلط يقلت لاح يف -ليئارسإ يف ةيبنجأ ةرافس نم وأ ةيلصنق نم بلط•
 ةرماسلاو ادوهي \ليئارسإ قيرط نع لاقتنالا متي .هالعأ ةبولطملا تانايبلا ةيقبو لوعفملا يراس رفسلا زاوج ةروص لمشي ،اهنم يمسر هّجوت

.ةقالعلا تاذ ةيلصنقلا ةقفارمب دالبلا جراخ جورخلا ىتح
 ةيصخش فادهأل دالبلا جراخ ىلإ رفسلا فدهب ةرماسلاو ادوهي قطانمو ليئارسإ لوخدب ينعم ةزغ عاطق نم نطاوم يأ ،مومعلا ىلع•

 ىلع قداصي ،دحاو ماعل ةرماسلاو ادوهي قطانمو ليئارسإ قيرط نع ةزغ عاطق ىلإ لوخدلاو ةدوعلا مدعب يطخلا مازتلالا عم ،ةفلتخم
:ةيلاتلا طورشلا بجومبو صحفلا ةسايس بجومب قيقد ينمأ صحف ىلع ءانب كلذو ،هبلط

:ةيلاتلا تانايبلا لمشي نأ ىلع ةزغ عاطق يف ةينيطسلفلا ةيندملا ةنجللا لثمم قيرط نع بلطلا ليوحت•
.لماكلا مسالا•

.ةيوهلا ةقاطب نع ةروص•
.لوعفملا يراس رفسلا زاوج ةروص•

.)لاوجلا فتاهلا مقر اهيف امب( لاصتالا ةليسو•
.ةيندرألا يضارألا نم رورملاب بلطلا مدقمل حامسلاب ،ةيندرألا تاطلسلا نم ةقبسم ةقداصمب بلطلا قفُري•

 ةيليئارسإلا يضارألا قيرط نع ةدحاو ةنس ةدم ةزغ عاطق ىلإ ةدوعلا مدعب اهيب مزتلي بلطلا مدقم عيقوتب حيرصت ةلاسرب بلطلا قفُري•
.حيرصت ةرامتسا ىلع مازتلالا اذه مدُقي .ةرماسلاو ادوهي قطانمو

 ةقفارمب وأ\و ،ةيركسع ةقفارمبو تاعومجم يف متيو ،"يبنللأ" ربعم قيرط نع دالبلا جراخ ىلإ نيينيطسلفلا نينطاوملا جورخ متي ،مومعلا ىلع•
.ةرماسلاو ادوهي قطانمو ليئارسإ قيرط نع ةينيطسلفلا ةطلسلا لثمم



 ةقفارمب وأ\و ،ةيركسع ةقفارمبو تاعومجم يف متيو ،"يبنللأ" ربعم قيرط نع دالبلا جراخ ىلإ نيينيطسلفلا نينطاوملا جورخ متي ،مومعلا ىلع•
.ةرماسلاو ادوهي قطانمو ليئارسإ قيرط نع ةينيطسلفلا ةطلسلا لثمم

 قداصت ثيح ،ادج ةصاخلا ةيناسنإلا تالاحلا ءانثتساب ،يلودلا نويروغ نب راطم قيرط نع نيينيطسلفلا جورخ ىلع قداصُي ال ،مومعلا ىلع•
 يلودلا نويروغ نب راطم قيرط نع هجورخ ىلع قدوص يذلا نطاوملا .ةصاخ ةقداصم قطانملا يف ةيموكحلا ةطشنألا قيسنت ةدحو اهيلع

 .يلودلا نويروغ نب راطم قيرط نع ةدوعلا هل قحي
.ينمألا صحفلل تابلاطلا يمدقم عيمج عضخي•

 ،"دالبلا جراخ دمألا ليوط ثوكملا" ضرغل رفاس دق روكذملا نأب ةلصلا تاذ ةزهجألا يف ةظحالم لَّجست دالبلا جراخ ىلإ نطاوملا رفس دنع•
.لقألا ىلع ةنس ةدمل ةقطنملا ىلإ هتدوع ددحتو

 ادوهي قطانم قيرط نع( ةزغ عاطق ىلإ ةدوعلاب ,دمألا ليوط ثوكملا ضرغل دالبلا جراخ ىلإ ةزغ عاطق نم رفاس يذلا ,نطاوملا بلاط اذإ•
 ةدحو( بلطلا ىلع ةقِداصملا ةهجلا تارابتعا بجومب رارق هنأشب ذخُتي -ةددحملا ةنسلا يهتنت نأ لبق ،ةيناسنإ بابسأل )ليئارسإو ةرماسلاو

.ةدح ىلع ةلاح لكل ةقيقدلا ةصاخلا فورظلا صحف ىلع ءانب )طابترالاو قيسنتلا ةيريدم سيئر \قطانملا يف ةموكحلا نؤش قيسنت
 ةرماسلاو ادوهي قيرط نع( اهب اومزتلا يتلا ةنسلا ءاهتنا عم ،ةزغ عاطق ىلإ دالبلا جراخ نم ةدوعلاب نيينعملا عيمج•

 ةزغ عاطق ىلإ ةدوعلا ةيناكمإ مهل حاتت ،ليئارسإ عم قبسملا قيسنتلا بجومب جراخلا ىلإ اورفاس دق اوناكو ،)ليئارسإو
 ميدقت ىلإ رطضيسف دالبلا جراخ ىلإ ىرخأ ةرم رفسلاب مهنم يأ بغر اذإو ،)مازتلالا ةرتف ةياهن عم( "دحاو هاجتاب"

.ةدمتعملا ريياعملا بجومب ديدج بلط
 عاطق ىلإ داع مث ةلوطم ةرتف دالبلا جراخ نطاوملا ثكم نأ دعب ،ديدجلا رايعملل رركتملا مادختسالا ةحاتإ نم عنام ال•

 ىلع ىرخأ ةرم عقوي نأ ةطيرش ،ةرماسلاو ادوهي قطانمو ليئارسإ قيرط نع دالبلا جراخ ىلإ ىرخأ ةرم رفسلل ،ةزغ
.اهتاذ تابيترتلاو تايوستلا بجومبو ماع ةليط ةزغ عاطق ىلإ ةدوعلا مدعب مازتلا

.صيخارتلا لودج يف -صيخارتلا ليصفت•
ىوتسملا ةعيفر ةينيطسلفلا تايصخشلا•

 اهتلوح يتلا مئاوقلا نمض درت يتلاو ،ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ةيزكرم بصانم لغشت يتلا ةينيطسلفلا تايصخشلا -VIP2 -و VIP1 تاقاطب ةلَمح•
.قطانملا يف ةيليئارسإلا ةموكحلا نؤش قيسنت ةدحو نم ةقداصم بجومب ،ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ةيندملا نوؤشلا ةرازو

ةيلودلا تامظنملاو بناجألا•
:نيفده ىلإ ادانتسا ةيلودلا تامظنملا يفظوم رورمب حمسُي•

 وأ ،)ةيجراخلا وأ ،ةيلخادلا وأ ،هافرلا تارازو ىدل( ةفورعملا ةيلودلا تامظنملا يف نيلماعلا نيينيطسلفلل حمسُي -ةيلودلا تامظنملا وفظوم•
 تاقالع ميقت يتلا لودلل ةعباتلا )ةينيطسلفلا ةطلسلا ىدل ةيسامولبدلا تالثمملاو تايلصنقلاو تارافسلا( ةيسامولبدلا تاثعبلا يفظومل

.طقف تالثمملاو تامظنملا كلت يف مهلمع نمض ليئارسإ ىلإ لوخدلاب ،ليئارسإ عم ةيسامولبد



 تاقالع ميقت يتلا لودلل ةعباتلا )ةينيطسلفلا ةطلسلا ىدل ةيسامولبدلا تالثمملاو تايلصنقلاو تارافسلا( ةيسامولبدلا تاثعبلا يفظومل
.طقف تالثمملاو تامظنملا كلت يف مهلمع نمض ليئارسإ ىلإ لوخدلاب ،ليئارسإ عم ةيسامولبد

 وأ ،هافرلا ةرازو ىدل( ةفورعم ةيلود ةمظنم يف رشابم لكشب نيلماعلا ريغ نم نيينيطسلفلا لوخد -ةيلودلا تامظنملا عم نولماعلا •
 حلاصل مهلمع نمض ،)ةلماعلا ىوقلا تاكرش يف نيلماعلاك( ةنيعم عيراشم ذيفنتل ةمظنملا مهترجأتسا لب ،تباث لكشب )ةيجراخلا وأ ،ةيلخادلا

.طقف ةمظنملا ةطشنأ
 تاقالع ميقت ةلود نم اهب فرتعم ةحنم ىلع نيلصاحلا ،ةزغ عاطق ينطاومل حمسي -ليئارسإ ىلإ حنم ىلع نيلصاحلا لوخد  •
 ىلإ لوخدلاب ،)ةيجراخلا ةرازو وأ ،ةيلخادلا ةرازو وأ ،هافرلا ةرازو( ليئارسإ ةلود اهب فرتعت ةيلود ةمظنم نم وأ ،ليئارسإ ةلود عم ةيسامولبد
 ،لوخد ةريشأت ىلع لوصحلل ةلباقم ءارجإ ضرغل وأ ،دالبلا جراخ رفسلا ضرغل وأ ،دالبلا جراخ ةيميداكألا ةساردلل رفسلا فدهب ليئارسإ
.ةيلصنقلا وأ ةرافسلا نم ةقفارم بجومبو ،اهيف ةساردلل ةحنملا ىلع لصاحلا هجوتيس يتلا ةلودلا ةيلصنق وأ ةرافس نم رشابم هجوت بجومب

.صيخارتلا لودج يف -صيخارتلا ليصفت•
-"زريإ" ربعم قيرط نع ةزغ عاطق ىلإ ليئارسإ نم بناجألا جورخ

:ةيلاتلا تاهيجوتلاو تائفلا بجومب كلذ نمضبو ،"ةزغ عاطق ىلإ بناجألا لوخد قيسنت ماظن" تاميلعت بجومب متي
-ةزغ عاطق ىلإ ةيسامولبدلا تايصخشلا جورخ

 ةرازو نم ةيمسر قئاثو مهتزوحبو ليئارسإ ةلودل مهدامتعا قاروأ اومدق نيذلا ،ليئارسإ عم ةيسامولبد تاقالع ميقت يتلا لودلا نولثمي نمم نييسامولبدلا جورخ•
.ةيجراخلا

 يمسر بلط مهمساب مدُق نيذلاو ،اهنولثمي يتلا لودلا مساب ةيمسر ضارغأل ،ليئارسإ ةلود عم ةيسامولبد تاقالع ميقت يتلا ،ةيبنجلا لودلا نع نييمسرلا نيلثمملا جورخ•
.)الثم "سامح" يلثمم ةلباقمك( ليئارسإ ةلود حلاصمو ضراعتي يسايس عباط ةزغ عاطقل مهترايزل سيل نيذلاو ،ليئارسإ يف ةيمسرلا ةيسامولبدلا ةيلثمملا نم

-مهب فرتعملا بناجألا ةيلودلا تامظنملا يفظوم جورخ
 ةلمحو ،ةیبنجألا ةیسنجلا ةلَمحو ،)ةیجراخلا وأ ،ةیلخادلا وأ ،هافرلا ةرازو قیرط نع( لیئارسإ ةلود ىدل مھب فرتعملا ةیلودلا تامظنملا يفظوم جورخ -ةیلودلا تامظنملا يفظوم جورخ
.ةزغ طابتراو قیسنت سیئر ةیحالص نمض -لیئارسإ يف يلودلا ةمظنملا رقم نم يمسر بلط مھمساب مدُق نیذلا وأ\و )"لیئارسإ ىدل نودمتعملا"( ةیجراخلا ةرازو نم ةیمسرلا قئاثولا

 يف اهب فرتعملا ةيلودلا ةمظنملا رقم نم يمسر بلط مهمساب مدُق نكلو ،ةيلودلا تامظنملا يف نيلماعلا ريغ بناجألا جورخ -اهب فرتعملا ةيلودلا تامظنملا يلثمم  بناجألا جورخ 
.)نيزيمتملا نيينفلاو نيسدنهملاو ءابطألاك( ةمظنملا لمع حلاصل مزاللا صاصتخالا بلطتت نهم باحصأ مه نيذلاو ،ليئارسإ

 يموكحلا ةفاحصلا بتكم نم احيرصتو ةقاطب نولمحي نيذلاو ،)ايليئارسإ سيل( ايبنجأ رفس زاوج نولمحي نيذلا نويفحصلا -ةزغ عاطق ىلإ بناجالا نييفحصلا جورخ
 .قيقدلا صحفلل عوضخلا دعب سكعلابو ةزغ عاطق ىلإ ليئارسإ نم جورخلاب مهل حمسُي ،طقف

.ةيلخادلا ةرازو يف نايدألا مسق نم اهب فرتعملا تامظنملا يف نيلماعلا جورخب حمسُي -ةيحيسملا تامظنملا يف نيلماعلا جورخ
:ةزغ عاطق ىلا نویلیئارسإلا جورخ

 ةرازو يف ةلصلا تاذ تاهجلا ةقداصم بجومبو ،همساب ةزغ طابتراو قيسنت ريدمو ،ةيبونجلا ةيركسعلا ةقطنملا دئاق ةيحالص نمض•
.ةبولطملا ةينمألا تاصوحفلاو ةيلخادلا

 لكشب ةزغ عاطق ىلإ نييليئارسإلا لوخد صيلقت نأشب ،يليئارسإلا شيجلا يف ةيبونجلا ةيركسعلا ةقطنملا دئاق هيجوت بجومب•



.ةبولطملا ةينمألا تاصوحفلاو ةيلخادلا
 لكشب ةزغ عاطق ىلإ نييليئارسإلا لوخد صيلقت نأشب ،يليئارسإلا شيجلا يف ةيبونجلا ةيركسعلا ةقطنملا دئاق هيجوت بجومب•

 فورظ يفو قيقد لكشب سرُدت يتلا ةيناسنإلا تالاحلا يف الإ عاطقلا ىلإ نييليئارسإلا لوخدب ةرتفلا هذه يف حمسُي نل ،تقؤم
.طقف ةلجاعو ةديرفو ةصاخ

:ةزغ عاطق ىلا نويليئارسإلا جورخ ريياعم ةحئال•
:ةبعصلا ةيناسنإلا تالاحلا يف•

.ىفشتسملاب هليوط ةرتف ذنم جلاعي هنا وا توملا رطخبو بعص ضرمب باصملا ,ىلوالا ةجردلا نم بيرق ةرايزل•
.ىلوالا ةجردلا نم بيرقل حرف عف هزانج ميسارمب ةكراشملل ةزغ عاطق ىلا نویلیئارسإلا جورخ•

 .ةروكذملا طورشلا بسحب هجورخ ىلع قفاوت يذلا يليئارسالا عم ,طقف ھنس 16 رمع ىتح نیقفارملا دالوالا جورخب حمسی :نیقفارملا جورخ•
 ام داحتالا لجا نم ,)"ةمسقنملا تالئاعلا"( عاطقلا ناكس نم نوجوزتملا نييليئارسإلا جورخ -"ةمسقنملا تالئاعلا" جورخ•

.ماع 18 لا نس نود مهدالوا ةقفارمب ,نهنيب
 ليئارسإب اهب فرتعملا تامظنملا يفظوم جورخب حمسي -)سدقلا يقرش ناكس( نييليئارسإلا ةيلودلا تامظنملا وفظوم جورخ•

 ةيسامولبد تاقالع ميقت يتلا لودلل ةعباتلا ةیسامولبدلا  ناتيبودنملا يفظوم وا ,)ةيجراخلا وأ ،ةيلخادلا وأ ،هافرلا ةرازو ىدل(
.ةزغ عاطق ىلا سدقلا يقرش نم ,هزغ عاطقب ةبودنملا وا ةمظنملا امعل يرورض مهلمع لاجم وا مهصصختو ،ليئارسإ عم

 ةینمالا تاصوحفلا عیمج ءارجأب ,هالعا تركذ يتلا طورشلل ةفاضإلاب ,طورشم ةزغ عاطق ىلا نییلیئارسإلا جورخ ھنا ىلع دیكأتلا يغبنی•
 ىلا جورخلا ىلع ةقفاوملا ,ھنا امك ."زرا" ربعم لوح مھجئاتنو ةیسایسلا-ةینمألا عئاقولا يف تاریغتلا بسحبو ,اھجئاتن بسحبو ةبولطملا
 اھتایحالص بسحب ةھج لك ,"زرا" رمم يف ةلماعلا ةیمومعلا تاطلسلا دی ىلع تعضو يتلا طورشلاو تابلطلا عیمجب مایقلاب طورشم عاطقلا

       .اھتامیلعتو



 ليئارسإ ىلإ نيينيطسلفلا لوخد صيخارت عقاو - ثلاثلا لصفلا
ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوهي قطانم نيب لقنتلا فدهب

:طقف ةيلاتلا ةيئانثتسالا تالاحلا يف ةزغ عاطق ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم ناكس جورخب حمُسي•
 طابترالاو قيسنتلا بتاكم نم بلط ىلع ءانب ،طقف ةيناسنإلا تالاحلا ىلع ديكأتلا عم ،ادج دودحم لكشب ةزغ عاطق ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم ناكس لوخدب حمسُي

.ةينيطسلفلا ةطلسلل ةعباتلا
:ةيلاتلا فادهألل نوكت سرُدت يتلا تابلطلا ،مومعلا ىلع

 ضرمب باصملا ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ةرايز فدهب ةزغ عاطق ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم ناكس جورخ -ريطخ ضرمب باصملا براقألا دحأ ةرايز ضرغل جورخلا
.شارفلا يف ليوطلا دوقرلا ىلا جاتحي وأ ضيرملا ةايح ىلع رطخ هيف ريطخ

 ةجردلا نم براقألا دحأ ،ةزانج يف وأ ،فافز لفح يف ةكراشملا فدهب ةزغ عاطق ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم ناكس جورخ -ةزانج يف وأ فافز يف ةكراشملا فدهب جورخلا
.ىلوألا

."ةزغ عاطق يف مهئاقبو ةرماسلاو ادوهي قطانم ناكس ثوكم ماظن" ماكحأ بجومب كلذ لك .عاطقلا ىلإ نطاوملا ةايح زكرم لقنو عاطقلا يف ءاقبلا فدهب جورخلا
 ىلع ةقداصملا سدقلا يحاوضو احیرأ طابتراو قیسنت ریدم ةیحالص نم .عاطقلا ىلإ ةدوعلا ضرغل لیئارسإ ىلإ ةرماسلاو ادوھی نم ةزغ عاطق يف مھنیوانع ةلجسملا نیینیطسلفلا لوخد
 ةدمل ةرماسلاو ادوھی يف نیمیقملا ةزغ عاطق ناكسل ةبسنلاب .عاطقلا نم مھجورخ دعوم نم رھش ىتح ةرماسلاو ادوھی يف نومیقی نیذلا عاطقلا ناكسل ةزغ عاطق ىلإ ةدوعلا حیرصت رادصإ

.ھنم حیرصت ىلع لوصحلل ةزغ طابتراو قیسنت ریدم ةعجارم سدقلا يحاوضو احیرأ طابتراو قیسنت ریدم ىلع بجی ،رھش نع دیزت
 يتلاو ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ىوتسملا ةعيفر بصانم يف مدخت يتلا ةينيطسلفلا تايصخشلا جورخ -ةزغ عاطق ىلإ بصانملا ةعيفر ةينيطسلفلا تايصخشلا جورخ

.قطانملا يف ةيموكحلا نؤش قيسنت ةدحو ىلإ ةينيطسلفلا ةطلسلا سيئر بتكم اهلّوح يتلا تالجسلا يف اهؤامسأ رهظت
 نيلماعلا ،ةرماسلاو ادوهي ناكس نم نيينيطسلفلل ةزغ عاطق ىلإ جورخلا -ةزغ عاطق ىلإ ةرماسلاو ادوهي ناكس نم نيينيطسلفلا ةيلودلا تامظنملا يفظوم جورخ

 تاقالع ميقت يتلا لودلل ةعباتلا ةيسامولبدلا تايلثمملا يفظوم وأ ،)ةيلخادلا ةرازو وأ ةيجراخلا ةرازو وأ هافرلا ةرازو( ليئارسإ ةلود اهب فرتعت يتلا ةيلودلا تامظنملا يف
.ةزغ عاطق يف ،ةيلثمملا وأ ،ةمظنملا لمعل ايرورض مهلمع لاجم وأ مهصصخت ربتعي نيذلا ،ليئارسإ ةلود عم ةيسامولبد

 -ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ ةزغ عاطق ناكس لوخد
 نم )1.أ.2 ةداملا( يناثلا لصفلا يف لصفم وه امك .ايلك هنودب ةايحلا ىنعم ريغتي يذلا يبطلا جالعلا يقلتل وأ ،ضيرملا ذاقنإ هنأش نم يذلا يبطلا جالعلا يقلت ضرغل



 -ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ ةزغ عاطق ناكس لوخد
 نم )1.أ.2 ةداملا( يناثلا لصفلا يف لصفم وه امك .ايلك هنودب ةايحلا ىنعم ريغتي يذلا يبطلا جالعلا يقلتل وأ ،ضيرملا ذاقنإ هنأش نم يذلا يبطلا جالعلا يقلت ضرغل

.ةزغ طابتراو قيسنت ريدم ةيحالص نم .ةقيثولا هذه
.ةزغ طابتراو قيسنت ريدم ةيحالص نم ..ةقيثولا هذه نم )3.أ.2 ةداملا( يناثلا لصفلا يف لصفم وه امك -ريطخ ضرمب باصملا ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ةرايز
 طابتراو قيسنت ريدم ةيحالص نم ..ةقيثولا هذه نم )1.أ.4 ةداملا( يناثلا لصفلا يف لصفم وه امك -ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ،ةزانج يف وأ ،فافز يف ةكراشملا

.ةزغ
-"يبنللأ رسج" قيرط نع ندرألا ىلإ عاطقلا ناكس جورخ

 ادوهي قطانم يف ةيندملا ةرادإلاو ةزغ طابتراو قيسنت ريدم نيب قيسنتلا دعبو ،ينمألا صحفلا قفوو ،لقنتلا ةسايس ريياعم بجومبو ،ةيئانثتسا ةيناسنإ تالاح يف ،قداصُي
.يبنللأ رسج عم طابترالا بتكم\ ةرماسلاو

 ندرألا ىلإ ةقطنملا نم مهجورخ ىلع ةيندملا ةرادإلا قداصت ،ددجتم ثوكم حيرصت مهتزوحب نيذلا وأ\و ،ةرماسلاو ادوهي قطانم يف ةنس نع ديزت ةدمل نيميقملا ،ةزغ عاطق ناكس
.ةلصلا تاذ صحفلا تاهيجوت بجومب ،يبنللأ رسج قيرط نع

.ةقيثولا هذه نم )ب.4 ةداملا( يناثلا لصفلا يف لصفم وه امك -نويضايرلا
.ةقيثولا هذه نم )ج.4 ةداملا( يناثلا لصفلا يف لصفم وه امك -ةينيطسلفلا ةطلسلا اهمظنت تاطاشنو تارمتؤم يف ةكراشملل لوخدلا

 هذه نم )1.أ.6 ةداملا( يناثلا لصفلا يف لصفم وه امك -ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ ةزغ عاطق نم ،اهب فرتعملا ةيلودلا تامظنملا يفظوم ،نيينيطسلفلا لوخد
.ةقيثولا

 ىلإ مهروبع مت ثيح -ةرماسلاو ادوهي ىلإ ةدوعلا ضرغل ليئارسإ ىلإ ةزغ عاطق نم ةرماسلاو ادوهي قطانم يف مهنيوانع ةلجسملا نيينيطسلفلا لوخد
.ليئارسإ قيرط نع ةقطنملا ىلإ مهتدوع ديقت ملو ،اهعم قيسنتلابو ليئارسإ ةلود ملعب عاطقلا

 ةزغ عاطق ناكس لوخدب حمسُي -ةزغ عاطق ميمرت ةيضق لوانتتو ةرماسلاو ادوهي قطانم يف دقعت تالامكتسا \تارمتؤم يف ةكراشملل ةزغ عاطق ناكس لوخد
 ىلع ءانب .)داصتقالاو ةيتحتلا هينبلا تالاجم يف( عاطقلا ميمرت ةلأسم لوانتتو ،ةينيطسلفلا ةطلسلا اهمظنت ،ةرماسلاو ادوهي قطانم يف ةينهم تالامكتساو تارمتؤم يف ةكراشملل

.)قطانملا يف ةيموكحلا نؤش قيسنت ةدحو ىلإ ةيندملا نوؤشلا ةرازو نم( ةينيطسلفلا ةطلسلا قيرط نع بلط ميدقتو ينمأ صحف
 ةطلسلا يفظوم( عاطقلا ميمرتب ةطبترملا بصانملا يوذل ،سكعلاو ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوهي قطانم نيب روبعلا حمسُي -ةزغ عاطق ميمرتب ةطبترملا بصانملا يوذ روبع

.راجتلا روبع لمشي ال رايعملا اذه .)طقف عاطقلا ميمرتب ةرشابم ةقالع تاذ ىرخأ تاهجو ةينيطسلفلا
.صيخارتلا لودج يف ليصفتلا

:سكعلاو ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوهي قطانم نيب لقنتلل ةكرتشم تاميلعت
 نم نطاوملا وأ ،ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ هلوخدب حمُس يذلا ةزغ عاطق نم نطاوملا ءانبأ ،)اماع 15 ـلا نس ىتح( نيرصاقلا لافطألا روبعب حمسُي -نيقفارمك لافطألا لوخد
 وأ ،فافز لفح يف ةكراشملل وأ ،ريطخ ضرمب باصملا ،ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ةرايز فدهب كلذو ،ليئارسإ قيرط نع ةزغ عاطق ىلإ هجورخب حمُس يذلا ةرماسلاو ادوهي

.ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ،ةزانج يف
 يف وأ ،فافز لفح يف ةكراشملل وأ ،ريطخ ضرمب باصملا ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ةرايز فدهب ،سكعلاو ةزغ عاطق ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم نم طقف روبعلا تابلطل



.ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ،ةزانج يف
 يف وأ ،فافز لفح يف ةكراشملل وأ ،ريطخ ضرمب باصملا ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ةرايز فدهب ،سكعلاو ةزغ عاطق ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم نم طقف روبعلا تابلطل

   .هتدجو ،هدجو ،هترايز متت يذلا نطاوملا ة\نبا ،ت\خأ ،ة\دلاو :ينعيف "ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ" حلطصم امأ ،ىلوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ةزانج

 رباعملا لمع – عبارلا لصفلا
ةرماسلاو ادوهي قطانم يف رباعملا لمع•

 -يبنللأ ربعم•
 نم احوتفم ربعملا نوكيف عوبسألا رخآ يف امأ .ليللا فصتنم دعب 01:30 ةعاسلاو احابص 07:00 ةعاسلا نيب سيمخلا ىتح دحألا مايأ نيهاجتالا يف نيرفاسملا روبعل حوتفم

.رهظلا دعب 15:00 ةعاسلا ىتح احابص 8:00 ةعاسلا
-تانحشلاو عئاضبلا ربعم

.18:00-08:00 تاعاسلا نيب سيمخلا ىتح دحألا مايأ عئاضبلا لقن ىلع ربعملا لمعي
 نم 24:00 ةعاسلا ىدعتي ال ام( ةرخأتم ةعاس ىتح عئاضبلا ربعم ليغشت لجا نم ،يندرألا ربعملاو ئناوملا ةطلسو كرامجلا عم ،يدرف لكشب رمألا قيسنت نكمي رمألا بلطت اذإ

.)لمعلا موي
.اقلغم تانحشلاو عئاضبلا ربعم نوكي عوبسألا رخآ يف
عئاضبلا نحشل ةحوتفم -عئاضبلل "Back to back " رباعم

.ىطسولا ةيركسعلا ةقطنملا ةدايق ةسايس بجومب -ةرماسلاو ادوهي قطانم لخاد زجاوحلا لمع
-)دالبلا جراخ نم \ليئارسإ نم \ةزغ عاطق نم( ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ عئاضبلا لقن

 ،نأشلا تاذ تاهجلا نم ةلصفم ةصاخ ةصخرو ينمألا صحفلا بجوتست يتلا ةبقارملا تاجتنملا نم ةمئاق ءانثتساب ،ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ عئاضبلا لمجم لاخدإ نكمي
:يلاتلا ليصفتلا بجومب

 ةدحو يف كلذب نيلوخملا نيلوئسملا ةيحالصب .2008 ماعل )ةينيطسلفلا ةيندملا ةيلوؤسملا قطانم ىلإ ةلوقنملاو ةبقارملا مادختسالا ةيئانث تادعملا( ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ
.قطانملا يف ةيموكحلا نؤش قيسنت

 ىلع ةباقرلا ةبعش ،عافدلا ةرازو ةيحالصب .2008 ماعل )ةينيطسلفلا ةيندملا ةيلوؤسملا قطانم ىلإ ةلوقنملاو ةبقارملا مادختسالا ةيئانث تادعملا( ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ
.ينمألا ريدصتلا



 ىلع ةباقرلا ةبعش ،عافدلا ةرازو ةيحالصب .2008 ماعل )ةينيطسلفلا ةيندملا ةيلوؤسملا قطانم ىلإ ةلوقنملاو ةبقارملا مادختسالا ةيئانث تادعملا( ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ
.ينمألا ريدصتلا

 .ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا ةبعش ،عافدلا ةرازو ةيحالصب .2008 ماعل )خيراوصلاو تادعملا( ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ
 .ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا ةبعش ،عافدلا ةرازو ةيحالصب .2008 ماعل )ةيبرحلا تادعملا( ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ

 صيخرت ىلع لوصحلاب ةبلاطملا عئاضبلا عاونأ رمألا ددحي .هبجومب تردص يتلا عئاضبلا بلجب ماعلا صيخرتلاو 1988 ماعل ،)1252 مقر( )ةرماسلاو ادوهي( عئاضبلا لقن رمأ
.)ةعانصلاو ةراجتلا طباضو لاصتالا طباض ،ةئيبلا ىلع ضافحلا طباض( ةيندملا ةرادإلا يف مئالملا طباضلا نم لصفم

 ةرادإلا سيئر ةيحالصب .عئاضبلا عاونأ ضعب لقن اهلالخ نم نكمي يتلا روبعلا طاقن نالعإلا ددحي .2008 ماعل )ةرماسلاو ادوهي( عئاضبلا روبع طاقن ديدحت نأشب نالعإلا
.ةيندملا

.ةیندملا ةرادإلا يف ةئیبلا ىلع ضافحلا طباض ةیحالصب .1975 ماعل )653 مقر( )ةرماسلاو ادوھی( داوملا ضعب ىلع ةباقرلا رمأ 
 لصف يف درو امم 3و 2 نيدنبلا بجومب ددحتي ،ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ ةزغ عاطق نم وأ ،ةزغ عاطق ىلإ ةرماسلاو ادوهي قطانم نم عئاضبلا لقن نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

."ةزغ عاطق يف رباعملا صيخارت عقاو ليصفت"
ةزغ عاطق يف رباعملا لمع•

-)زريإ( نوناح تيب ربعم
:هاندأ ةلجسملا لوصفلا يف ةددحملا ريياعملا بجومب صاخشألا ةكرح مامأ حوتفم

 .ليئارسإ ىلإ لوخدلا راسم -15:00- 07:30
.ةزغ عاطق ىلإ جورخلا راسم -19:00- 07:30

 -)ملاس وبأ مرك( مولاش مريك ربعم
 ،ةزغ طابتراو قيسنت ريدم ىلإ ةيلودلا تامظنملاو ينيطسلفلا بناجلا اهلّوحي يتلا ،قيسنتلا تابلط بجومب ،عئاضبلا نحشل حوتفم

.اقحال لصفيس امك ةبقارم مادختسالا ةيئانث تادعم مئاوق بجومبو
 ةدحو نم حيرصت بجومب ربعملا حتف نكمي ةيئانثتسالا تالاحلا يف .16:00-07:00 تاعاسلا نيب سيمخلا ىتح دحألا مايأ حوتفم

.رباعملا ةبعش سيئرو قطانملا يف ةيموكحلا نؤش قيسنت
-)دالبلا جراخ نمو ليئارسإو ةرماسلاو ادوهي نم( ةزغ عاطق ىلإ عئاضبلا لقن
.ةزغ طابتراو قيسنت ريدم عم قيسنت ىلع ءانب ةزغ عاطق ىلإ عئاضبلا لقن تايلمع عيمج متت

 صحفلا بجوتست يتلا ةبقارملا تاجتنملا نم ةمئاق ءانثتساب ةزغ عاطق ىلإ عئاضبلا لمجم لاخدإ نكمي هنإف ،2010 ناريزح يف 44\ب يموقلا نمألل ةيرازولا ةنجللا رارق بجومب
:يلاتلا ليصفتلا بجومب ةلوخملا تاهجلا نم صاخ صيخرت ىلع لوصحلاو ينمألا

 قيسنت ةدحو يف كلذب اولوُخ نيذلا نيلوؤسملا ةيحالصب .2008 ماعل )ةينيطسلفلا ةيندملا ةيلوئسملا قطانم ىلإ ةلوقنملا -مادختسالا ةيئانث تادعملا( ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ



:يلاتلا ليصفتلا بجومب ةلوخملا تاهجلا نم صاخ صيخرت ىلع لوصحلاو ينمألا
 قيسنت ةدحو يف كلذب اولوُخ نيذلا نيلوؤسملا ةيحالصب .2008 ماعل )ةينيطسلفلا ةيندملا ةيلوئسملا قطانم ىلإ ةلوقنملا -مادختسالا ةيئانث تادعملا( ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ

.قطانملا يف ةيموكحلا نؤش
.ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا ةبعش ،عافدلا ةرازو ةيحالصب .2008 ماعل ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ

.ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا ةبعش ،عافدلا ةرازو ةيحالصب .2008 ماعل )خيراوصو تادعم( ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ
.ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا ةبعش ،عافدلا ةرازو ةيحالصب .2008 ماعل )ةيبرحلا تادعملا( ينمألا ريدصتلا ىلع ةباقرلا رمأ

-)دالبلا جراخ ىلإو ليئارسإو ةرماسلاو ادوهي ىلإ( ةزغ عطق نم عئاضبلا لقن
ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ ةزغ عاطق نم عئاضبلا لقن

.ةزغ طابتراو قيسنت ريدم عمو بئارضلا ةطلس عم قبسم قيسنت ىلع ءانب ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ ةزغ عاطق نم عئاضبلا لقن تايلمع عيمج متت
.بئارضلاو كرامجلا ةطلس ةمظنأو نيتيليئارسإلا ةحصلا ةرازوو ةعارزلا ةرازو هتددح ام بجومب ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ ةزغ عاطق نم ةيعارزلا تاجتنملا قيوستب حمسُي

.كرامجلاو بئارضلا ةطلس ةمظنأ بجومب ةرماسلاو ادوهي قطانم ىلإ ةزغ عاطق نم ثاثألاو جيسنلا تاجتنم قيوستب حمسُي

-دالبلا جراخ ىلإ ةزغ عاطق نم عئاضبلا لقن
:ةيئانثتسا تالاح

 رتافدلاك( قرولا تاجتنم ،جيسنلاو ثاثألا ،ذالوفلاو ديدحلا ،)رهشلا يف انط 350( ةيعارزلا تاجتنملا ،ةغرافلا بشخلا قيدانص ،ةغرافلا تاوبعلا :ةيلاتلا ءايشألا جارخإب حمسُي
.)اههباش امو

ةزغ عاطقو ةرماسلاو ادوهي – صيخارتلا لوادج
ةرماسلاو ادوهي – صيخارتلا لودج

ةيحصلا تاجايتحالا
لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ةدم رمُعلا تاظحالم

1. ةيبطلا تاجایتحالا

 ىضرم•
 ناطرسلا
 ليسغلاو
 يولكلا

 )ازيلايدلا(
 مئاوق بجومب

 ةقسنم
.هحصلا

 نم تاوعد•
 تايفشتسم

 ةيليئارسإ
 بجومب

 تانيع صحف
 مامأ

.ىفشتسملا
 ىضرملا•

.نونمزملا

.ديدحت نودب
 نيب ةجاحلا بسح

  تاعاسلا
00:00-00:00

. ديدحت نودب

 قافرإ•
 تادنتسم
.ةيفاضإ

 طورشم ريغ•
 صحفب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 ينمأ صحف•
 بسح

.ةجاحلا

2. ضيرم ةقفارم

 دحأ ةقفارم•
 نم براقألا

 ةجردلا
.ىلوألا

 ىضرملا•
.نونمزملا

.ديدحت نودب
 نيب ةجاحلا بسح

 تاعاسلا
00:00-00:00

.ديدحت نودب

 ةيولوألا•
 نم ىبرقلل

 ةجردلا
.ىلوألا

 قافرإ•
 تادنتسم
.ةيفاضإ

 طورشم ريغ•
 صحفب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 ينمأ صحف•
 بسح

.ةجاحلا

3. ضيرم ةرايز

 ضيرم ةرايز•
 ،براقألا نم

ينيطسلف
.يليئارسإ\

.ديدحت نودب
 نيب مايأ 3 ىتح

 -05:00 تاعاسلا
00:00

ديدحت نودب

 صحف•
 حيرصت

 ةيراس
 لوعفملا
 \بيرقلل

 تبثي دنتسم
 دوجو

 يليئارسإ
 يف

.ىفشتسملا
 طورشم•

 صحفب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 ينمأ صحف•
 بسح

.ةجاحلا
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.ةجاحلا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ةدم رمُعلا تاظحالم
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  تاعاسلا
00:00-00:00

. ديدحت نودب
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 تادنتسم
.ةيفاضإ
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 ةقاطبلا
.ةيكذلا
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00:00
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ةيئاضقلا ضارغألا
لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم
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 لمع•
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 ليئارسإ يف
 نيلقتعملا عم
نيينيطسلفلا
 كلذ يف امب ،
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هساردلا تاجايتحا
لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

6.
 -ةصاخ ضارغأ
ةسردم يف فظوم

 نوملعملا•
 يف نولماعلا

 ساردم
 يقرش
.سدقلا

 نوفظوملا•
 يف نولماعلا

 سرادم
 يقرش
.سدقلا

 نيملعملل•
 – نيملسملا

400.
 نيملعملل

.150 -نييحيسملا
 -نيفظوملل•

 ديدحت نودب
.ةصح

 نيب ةيسارد ةنس ةدمل
تاعاسلا

 05:00- 19:00
ديدحت نودب

 هجوت بجومب•
 ةسسؤملا نم

 ةيوبرتلا
 صحفو
 ءامتنالا

 يسايسلا
 ةسسؤملل

 ضرعو
 تاداهش
.ةمئالم

 طورشم•
 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 ينمأ صحف•
 بسح

.ةجاحلا

7.
 بلاط -ةصاخ ضارغأ

ةسردم يف

 سرادملا بالطب صاخ
 يقرش يف نيسرادلا

.سدقلا
ديدحت نودب

 نيب ةيسارد ةنس ةدمل
تاعاسلا
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8. ةيميداكألا ةساردلا
 ةيميداكألا ةساردلا

.ليئارسإ يف 50
 نيب ةنس فصن ىتح

تاعاسلا
 05:00- 19:00.

ديدحت نودب
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 )ريتسجاملا(
 ةثلاثلا وأ

 .)ةاروتكدلا(
 نم تادنتسم

 ةسسؤملا
 وأ ةيميداكألا

 تاهجلا نم
 ةقالعلا تاذ
.ةحنملا حنمب
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..ةجاحلا
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لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

9.
 -ةصاخ ضارغأ

يبط رمتؤم
 رمتؤم يف ةكراشملا

يبط
ديدحت نودب

 نيب ةجاحلا بسح
تاعاسلا

 ىتح .00:00-00:00 
.رهشأ 3

ديدحت نودب

 ميدقت•
 تادنتسم
 دكؤت ةيمسر

 ةوعدلا
 يف ةكراشملل

 ،لامكتسالا
 ةيهامو

 لامكتسالا
.هديعاومو

 قسنم ريرقت•
.ةحصلا

 طورشم•
 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 ينمأ صحف•
 بسح

..ةجاحلا

10. ةيبط تالامكتسا
 يف ةكراشملل لوخدلا
 يف ةيبط تالامكتسا

ليئارسإ
ديدحت نودب

 ةجاحلا بسح
 تاعاسلا نيب(

00:00-00:00(
ديدحت نودب

 ميدقت بجومب•
 تادنتسم

 فقومو
 قسنم
.ةحصلا

 طورشم•
 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
.ينمأ صحف

11.
 -ةينهم تالامكتسا
 ةقيقدلا ايجولونكتلا

)كت ياهلا(

 يف ةكراشملا
 تالامكتسا

 ةقيقدلا ايجولونكتلا
.)كت ياه(

1,000
 ةنس فصن ةدمل

 -05:00 تاعاسلا نيب
00:00
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 تابلطلا مدقت•
 ةطساوب

 ةكرش
 ايجولونكتلا
 ياه( ةقيقدلا
 طابترالا \)كت

 ينيطسلفلا
 ةقطنملا يف

 ريدم ىلإ
 قيسنتلا

 وأ ،طابترالاو
 ةطساوب

 ةكرش
 ايجولونكتلا
 ياه( ةقيقدلا

 عرفل )كت
.داصتقالا

 ميدقت بجي •
 ةرامتسا

 ةروص ،بلط
 ةقاطب نع

 ،ةيوهلا
 عقوم دنتسم

 ريدم نم
 ةكرش

 ايجولونكتلا
 ياه( ةقيقدلا

 )كت
 ةينيطسلفلا
 نم دنتسمو

 ةكرش
 ايجولونكتلا
 ياه( ةقيقدلا

 )كت
 ةيليئارسإلا
 بلطت يتلا

 روضح
.نطاوملا

 طورشم•
 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ريغ( طقف
 هب حومسم
.)نيعونمملل
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 لامكتسالا
.هديعاومو

 قسنم ريرقت•
.ةحصلا

 طورشم•
 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 ينمأ صحف•
 بسح

..ةجاحلا

10. ةيبط تالامكتسا
 يف ةكراشملل لوخدلا
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ديدحت نودب
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 تاعاسلا نيب(
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ديدحت نودب
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 صحف
 ةقاطبلا
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 بجومب•
.ينمأ صحف

11.
 -ةينهم تالامكتسا
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)كت ياهلا(

 يف ةكراشملا
 تالامكتسا
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.)كت ياه(

1,000
 ةنس فصن ةدمل

 -05:00 تاعاسلا نيب
00:00
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 صحف
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 طورشم•
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 هب حومسم
.)نيعونمملل
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:لمعلاو داصتقالا تاجایتحا

ةصحلا عون عرفلا عرفلل ةصحلا يوناثلا عرفلا
 عرفلل  ةصحلا

يوناثلا
رايعملا رايعملل ةصحلا ةصحلا ةدم

نوتباث

ءانبلا 37,100 - - جوزتم 22 رمُعلا 37,100

 ةتباث ةصحلا
 مهنم(

16,000 
 تيبم ةصخر
 :رايعملا بسح

 اماع 22
+ جوزتم

نكسلل ءانبلا 4,000 - - جوزتم 22 رمُعلا 4,000
تامدخلاو ةعانصلا 2,250 - - جوزتم 22 رمُعلا 2,250

 ريغ ةعارزلا
ةيمسوملا 5,000 - - جوزتم 22 رمُعلا 5,000

 يف ةحصلا
ليئارسإ 270 - - قوف امف 21 رمُعلا 250

 قطانم يف نوتباث
ةصاخ

 يقرش يف ةحصلا
 وفظوم( سدقلا

 يف ةحصلا
 يقرش تايفشتسم

)سدقلا

1,980 - - قوف امف 21 رمُعلا 2,000

 يقرش يف ةقدنفلا
سدقلا 300 - - قوف امف 21 رمُعلا 300

 "توراطع" ةقطنم
ةيعانصلا 2,000 - - قوف امف 21 رمُعلا 1,700 ةتباث صصح

جوزتم 22 رمُعلا 300
نويمسوم ةيمسوملا ةعارزلا 8,250 موركلاو تارايبلا 5,250 جوزتم 22 رمُعلا 4,250 ةنسلا لاوط

نوتيزلا فاطق 3,000 جوزتم 22 رمُعلا 3,000 15/08/15- 
15/02/16
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 ةيداصتقا تاجایتحا
)مهريغو نوفظوملاو BMC ،نودشرملاو راجتلا( ةيداصتقالا ضارغألا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا حیرصتلا ةدم رمُعلا تاظحالم

12. BMC
 لاجر رابكب صاخ

.نيينيطسلفلا لامعألا 2,000
 تاعاسلا نيب ةنس ةدمل

00:00-00:00
ديدحت نودب

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
 ينمأ صحف

 يراس(
 راطمل لوعفملا

 نويروغ نب
 يلودلا
.)اضيأ

 ام بجومب•
 لصفم وه
.ماظنلا يف

13. ةراجتلا
 راجتلاب صاخ
 نيينيطسلفلا

.ليئارسإل
20,000

 نيب ةنس فصن ةدمل
 -07:00 تاعاسلا

00:00
+جوزتم 25 رمُعلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 طورشم•
 عناملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل

14.
 ةمظنم يف فظوم

ةيلود

 نيينيطسلفلاب صاخ
 تامظنملا يفظوم

.ةيلودلا

 ةصحلا•
 لمشت

2,200.
 -22 رمُعلا•

25- 200.
 -25 رمُعلا•

2,000.

 نيب ةنس فصن ةدمل
تاعاسلا

 05:00- 00:00.

قوف امف 22 رمُعلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 بجومب•
 نم تابلط
.تارافسلا

15. يسنك فظوم
 لمعلل نوينيطسلفلا

 يف سئانكلا يف
.ليئارسإ

1,200
 نيب ةنس فصن ةدمل

تاعاسلا
 05:00- 22:00

قوف امف 25 رمُعلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 ماظن بجومب•
.نييحيسملا
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.ليئارسإ

1,200
 نيب ةنس فصن ةدمل

تاعاسلا
 05:00- 22:00

قوف امف 25 رمُعلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 ماظن بجومب•
.نييحيسملا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا حيرصتلا ةدم رمُعلا تاظحالم

16. نايدألا وفظوم
 نايدألا وفظوم

سدقلا يف )ةنهكلا( 100
 نيب ةنس فصن ةدمل

تاعاسلا
 05:00- 22:00

قوف امف 25 رمُعلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 بجومب•
 ماظن"

."نييحيسملا

17.
 ءابرهك ةكرش وفظوم

سدقلا
 ةكرش يفظوم لوخد
سدقلا يقرش ءابرهك 100

تاعاسلا نيب
 05:00- 00

ديدحت نودب

 دنتسم•
 نم يمسر
 ءابرهك ةكرش
 قفرم سدقلا

 ةيصوتب
 لاجم سيئر

 ةينبلا
.ةيتحتلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

18.
 يف فاقوألا وفظوم

فيرشلا مرحلا
 يف فاقوألا وفظوم

فيرشلا مرحلا 150
 ةنس فصن ةدمل
 بجومب تاعاس(
.)ةجاحلاو ةفيظولا

ديدحت نودب

 ةمئاق صحف•
 عم ءامسألا
.سدقلا ةيدلب

 ينمأ صحف•
.ةنس ةدمل

 طورشم•
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 ةقاطبلا
.ةيكذلا

19.
 -ةصاخلا ضارغألا

لمع تاءاقل
 تاءاقل دقعل جورخلا

.ليئارسإ يف لمع
ديدحت نودب

 نيب مايأ 5 ىتح
 تاعاسلا

00:00- 00:00
ديدحت نودب

 نوكت•
 ةقداصملا
 بلطلا ىلع

 ةطورشم
 زاربإب

 تادنتسم
 هتيقدص دكؤت

 هنأب قيثوتو
 العف دقعُي

 يف ءاقل
 ،ليئارسإ
 طورشمو

 لصاوت مدعب
 مئادلا ثوكملا
.ليئارسإ يف
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لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا حیرصتلا ةدم رمُعلا تاظحالم

20. لمع نع ثحبلا
 يف لمع نع ثحبلا

ليئارسإ
ديدحت نودب

 نيب مايأ 5 ىتح
تاعاسلا

 00:00- 19:00
+جوزتم 22

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 طورشم•
 عناملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي
 لوخدب

.)نيعونمملا
 ىطعُي•

 حيرصتلا
 مايأ نودب

 ةعمجلا
.تبسلاو

21. يحايس دشرم
 يف ةحايس ودشرم

ليئارسإ 88
 نيب ةنس فصن ةدمل

تاعاسلا
 00:00-00:00

ديدحت نودب

 ىلإ ادانتسا•
 44 ـب ةمئاق

 دشرم
 ةحايس

 غلب امبسح
 ةرازو نم
 ةحايسلا

.ةينيطسلفلا
 بجومب•

 صحفلا
.ينمألا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

22. ةحايس فظوم
 يف ةحايس وفظوم

ليئارسإ 350
 نيب ةنس فصن ةدمل

تاعاسلا
 05:00- 00:00

ديدحت نودب

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

23. يبط ئراوط مقاط
 ةعباتلا ةيبطلا مقاوطلا

 ءارمحلا دواد ةمجنل
رمحألا لالهللو

2,000
تاعاسلا نيب

 00:00-00:00
ديدحت نودب

 بلط بسح•
 تايفشتسم

 يقرش
.طقف سدقلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 صحفلا•
 ينمألا
 لمجمل

 نيلصاحلا
 ىلع

.تاداهشلا

24. بيكرتلا لامعأ ماظن

 يف نولماعلا
 نيذلا تانطوتسملا

 جورخلا مهلمع بلطتي
 نم لّغشملا عم
 ادوهي يضارأ
 بيكرتل ةرماسلاو
 تيب يف "جتنملا"

.نوبزلا

200
 نيب رهشأ 3 ةدمل

تاعاسلا
 05:00- 00:00

قوف امف 22
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 لمعلا لصفي
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.ةيكذلا

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا
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 نيذلا تانطوتسملا

 جورخلا مهلمع بلطتي
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 ادوهي يضارأ
 بيكرتل ةرماسلاو
 تيب يف "جتنملا"
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200
 نيب رهشأ 3 ةدمل

تاعاسلا
 05:00- 00:00

قوف امف 22

 نم دنتسم•
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 لمعلا لصفي
.ليئارسإ يف

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
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 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

نيدلاو ةدابعلا تاجايتحا



نيدلاو ةدابعلا تاجايتحا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

25.
 مرحلا يف ةالصلا

 ةعمجلا مايأ فيرشلا
طقف

 نيلصملا جورخ
 ةالصلل نيينيطسلفلا

 فيرشلا مرحلا يف
.ةعمجلا مايأ

ديدحت نودب
 نيب ةنس فصن ةدمل
 -05:00 تاعاسلا

16:00.

 ,55 رمُع قوف ام لاجر
.45 رمُع قوف ام ءاسن

 تابلطلا مدقت•
 ىطعت مئاوقب

 قيرط نع
 طابترالا

.ينيطسلفلا
 طورشم•

 ةزايحب
 ةقاطبلا

 ىتح ةيكذلا
.60 رمُع

 طورشم•
 صحفب

 بسح ينمأ
.ةجاحلا

26. هيحيسملا دايعالا
 نيينيطسلفلا لوخد

 لالخ نييحيسملا
.ليئارسإ ىلإ دايعألا

ديدحت نودب
:اهيلع قداصم خيراوت

19.3.16- 4.5.16 
.حصفلا دايعأ ةيشع

ديدحت نودب

 ناكسلا•
.نويحيسملا

 نع مدقت•
 ريدم قيرط

 لاجم
 نييحيسملا
 ةرازو يف
.ةيلخادلا

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 نل( طقف
 حمسُي

 .)نيعونمملل
 طورشم ريغ

 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

27. ةلئاعلا ةرايز
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 -ةمسقنملا
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.ءانبألاو
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.ةيحيسملا

 هيلع ةقفاوملا بجومب
 تاليهستلا  لمج نم

 ھیلع ةقفاوملا بجومب
.تالیھستلا  لمج نم

 ھیلع ةقفاوملا بجومب
تالیھستلا  لمج نم

 وه امك•
 يف ددحم

 رمأ
 تاوطخلا
 تاليهستلاو

 قداصملا
.اهيلع

 طورشم•
 صحفب

 بسح ينمأ
.ةجاحلا
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ىوتسملا ةعيفر ةينيطسلفلا تايصخشلا
لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

29.  يف عیفر زكرم بحاص
1 ةینیطسلفلا ةطلسلا

 زكارملا باحصأ
 ةطلسلا يف ةعيفرلا
 رئاسو ةينيطسلفلا
 سيئر نم نيبرقملا
.ةينيطسلفلا ةطلسلا

120
 لمشي .ةنس ةدمل

.ليئارسإ يف تيبملا
ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 حمسي•
 ةكرحلاب

 صحف نودب
 لمشي ال(
 نب راطم
 نويروغ
.)يلودلا

 حمسي•
 رحلا لقنتلاب

 ىلإ
 نيب .ليئارسإ

 قطانملا
 بجومب
 قيسنتلا
.لصفملا

30.  يف عیفر زكرم بحاص
2 ةینیطسلفلا ةطلسلا

 زكارملا باحصأ
 ةطلسلا يف ةفلتخملا

.ةينيطسلفلا
200

.ماع ةدمل
تاعاسلا نيب 

 00:00-00:00.
ديدحت نودب

 قحتسي•
 يف تاليهست

 صحفلا
  هروبع ءانثأ
 يبنللأ رسج
 ةكرش هقفارتو

.رفوال
 هل قحي•

 يف روبعلا
 رباعملا

 ةيليئارسإلا
.ةيلخادلا

 حمسي•
 نيب لقنتلاب

 ادوهي
 ةرماسلاو
 ةزغ عاطقو

 بجومب
.قيسنتلا

 بجومب•
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.ينمألا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

29.  يف عیفر زكرم بحاص
1 ةینیطسلفلا ةطلسلا

 زكارملا باحصأ
 ةطلسلا يف ةعيفرلا
 رئاسو ةينيطسلفلا
 سيئر نم نيبرقملا
.ةينيطسلفلا ةطلسلا

120
 لمشي .ةنس ةدمل

.ليئارسإ يف تيبملا
ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 حمسي•
 ةكرحلاب

 صحف نودب
 لمشي ال(
 نب راطم
 نويروغ
.)يلودلا

 حمسي•
 رحلا لقنتلاب

 ىلإ
 نيب .ليئارسإ

 قطانملا
 بجومب
 قيسنتلا
.لصفملا

30.  يف عیفر زكرم بحاص
2 ةینیطسلفلا ةطلسلا

 زكارملا باحصأ
 ةطلسلا يف ةفلتخملا

.ةينيطسلفلا
200

.ماع ةدمل
تاعاسلا نيب 

 00:00-00:00.
ديدحت نودب

 قحتسي•
 يف تاليهست

 صحفلا
  هروبع ءانثأ
 يبنللأ رسج
 ةكرش هقفارتو

.رفوال
 هل قحي•

 يف روبعلا
 رباعملا

 ةيليئارسإلا
.ةيلخادلا

 حمسي•
 نيب لقنتلاب

 ادوهي
 ةرماسلاو
 ةزغ عاطقو

 بجومب
.قيسنتلا

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

29.  يف عیفر زكرم بحاص
1 ةینیطسلفلا ةطلسلا

 زكارملا باحصأ
 ةطلسلا يف ةعيفرلا
 رئاسو ةينيطسلفلا
 سيئر نم نيبرقملا
.ةينيطسلفلا ةطلسلا

120
 لمشي .ةنس ةدمل

.ليئارسإ يف تيبملا
ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 حمسي•
 ةكرحلاب

 صحف نودب
 لمشي ال(
 نب راطم
 نويروغ
.)يلودلا

 حمسي•
 رحلا لقنتلاب

 ىلإ
 نيب .ليئارسإ

 قطانملا
 بجومب
 قيسنتلا
.لصفملا

30.  يف عیفر زكرم بحاص
2 ةینیطسلفلا ةطلسلا

 زكارملا باحصأ
 ةطلسلا يف ةفلتخملا

.ةينيطسلفلا
200

.ماع ةدمل
تاعاسلا نيب 

 00:00-00:00.
ديدحت نودب

 قحتسي•
 يف تاليهست

 صحفلا
  هروبع ءانثأ
 يبنللأ رسج
 ةكرش هقفارتو

.رفوال
 هل قحي•

 يف روبعلا
 رباعملا

 ةيليئارسإلا
.ةيلخادلا

 حمسي•
 نيب لقنتلاب

 ادوهي
 ةرماسلاو
 ةزغ عاطقو

 بجومب
.قيسنتلا

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا



ةفلتخم ضارغأل ناكسلا لقنت

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

31. لمشلا عمج
 تالئاع لمش عمج
 يف نيينيطسلفلا

.ليئارسإ
ديدحت نودب

 نيب نيماع ةدمل
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت نودب
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 نم قيدصت
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 طورشم•
 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل

32. ةلحر -ةصاخ ضارغأ ليئارسإ يف تالحر ديدحت نودب
 نيب نيمويل ةصخر
 -08:00 تاعاسلا

00:00
ديدحت نودب

 بجومب•
 تابلط
 تارازو
 ةطلسلا

 ةينيطسلفلا
 ىلع(
 صخالا

 ال .)سرادملا
 ةين دجوت
 ةقداصملل
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.ةصاخ
 طورشم ريغ•
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 يف هافر ضارغأ

ليئارسإ
ديدحت نودب

 نيب ةجاحلا بسح
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت ديدحت نودب

 هجوت بجومب•
 ةسسؤم
 ىلإ هافرلا

 ةقسنم
 ةحصلا

 لاجم(
.)هافرلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

31. لمشلا عمج
 تالئاع لمش عمج
 يف نيينيطسلفلا

.ليئارسإ
ديدحت نودب

 نيب نيماع ةدمل
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت نودب

 زاربإ بجومب•
 نم قيدصت

 ةرازو
 ةيلخادلا

 دجاوتو
 ةظحالم

 زكرم
 حيراصتلا

 دكؤي امب
 لمش عمج
  .تالئاعلا

 طورشم•
 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل

32. ةلحر -ةصاخ ضارغأ ليئارسإ يف تالحر ديدحت نودب
 نيب نيمويل ةصخر
 -08:00 تاعاسلا

00:00
ديدحت نودب

 بجومب•
 تابلط
 تارازو
 ةطلسلا

 ةينيطسلفلا
 ىلع(
 صخالا

 ال .)سرادملا
 ةين دجوت
 ةقداصملل
 تالحر ىلع

.ةصاخ
 طورشم ريغ•

 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل
 مايأ نودب•

 ةعمجلا
.تبسلاو

33. هافر -ةصاخ ضارغأ
 يف هافر ضارغأ

ليئارسإ
ديدحت نودب

 نيب ةجاحلا بسح
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت ديدحت نودب

 هجوت بجومب•
 ةسسؤم
 ىلإ هافرلا

 ةقسنم
 ةحصلا

 لاجم(
.)هافرلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

34. فافز -ةصاخ ضارغأ
 فافز يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا ددحتت

.ةجاحلا بسح
ديدحت نودب

 هبارق ةقالع•
.هيلئاع

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل
 طورشم•

 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا

 ىتح ةيكذلا
.60 رمُع

 بجومب•
.ةوعد

35.
 -ةصاخ ضارغأ

ةزانج
 ةزانج يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 نيب ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت نودب

 ھبارق  ةقالع•
.ھیلئاع

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم ريغ•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 زاربإ بجومب•
.ةافو ةداهش

36.
 -ةصاخ ضارغأ
ةرافس يف ةلباقم

 نيينيطسلفلا جورخ
 ءارجإل ليئارسإ ىلإ
 وأ ةيلصنق يف ةلباقم

.ةرافس يف

ديدحت نودب
 دحاو مويل ةصخر

 تاعاس بجومب
.ةلباقملا

ديدحت نودب

 نم دنتسم•
 ةيلصنقلا
.ةلصلا تاذ

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

37. دالبلا جراخ رفسلا

 ىلإ نيينيطسلفلا رفس
 قيرط نع دالبلا جراخ

 نويروغ نب راطم
.يلودلا

ديدحت نودب
 ددحتت ،دحاو مويل
 بجومب تاعاسلا
.ةرئاطلا ةلحر دعوم

.ديدحت نودب

 ميدقت بجومب•
 تادنتسم
 رفسلا دكؤت

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ
 ،يلودلا
 ةركذتو

 زاوجو رفسلا
 رفسلا

 ينيطسلفلا
 يراس

 .لوعفملا
 بجومب
 صحفلا

 لك( .ينمألا
 حوارتي نم

 نيب هرمع
18-60 
 فرصب
 نع رظنلا

.)عناملا
 طورشم•

 ىلع ةزايحب
 ةقاطبلا
 ،ةيكذلا
 ءانثتساب
 تالاحلا
 .ةيناسنإلا

 هل حمُس نم•
 ىلإ رفسلاب
 دالبلا جراخ

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ

 نم ،يلودلا
 ةدوعلا هقح
 ةقطنملا ىلإ

 سفن نم
.قيرطلا

38. نيجس ةرايز
 تالئاع جورخ

 يف ةرايزلل ءانجسلا
 .ةيليئارسإلا نوجسلا

ديدحت نودب
 نيب ةنس ىتح

تاعاسلا
 05:00- 19:00

ديدحت نودب

 ردصت•
 حيراصتلا
 بلط بسح

 بيلصلا
 .رمحألا

  ىطعُي
  حيرصتلا
 نم رئازلل

 ةجردلا
 دجلاو ىلوألا

.ةدجلاو
  ىطعت•

  حیراصتلا
 نيعونمملل

 \ةوخإلاو
 نيذلا ءانبألا

 حوارتت
 نيب مهرامعأ

 ةدمل 16-45
 اموي 45
.طقف

 طورشم ريغ•
  ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب •
 صحفلا
.ينمألا

39.
 يف تقؤملا ثوكملا

 ادوهي قطانم
ةرماسلاو

 ثوكم صيخارت
 1,100 ـل ةددجتم

 يفظوم نم ينيطسلف
 نم مهلصأو ةطلسلا

.عاطقلا

ديدحت نودب نيماع ىتح ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 هجوت بجومب•
 ةطلسلا نم
.ةينيطسلفلا
 مهنم•

 ناكسلا
 مهيلع يرست

 مدع ةسايس
 درطلا

 ناكسلاو
 نيدوجوملا
 ةيلمع يف

 ةجردتم
 ماظن بسح

.ثوكملا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

34. فافز -ةصاخ ضارغأ
 فافز يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا ددحتت

.ةجاحلا بسح
ديدحت نودب

 هبارق ةقالع•
.هيلئاع

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل
 طورشم•

 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا

 ىتح ةيكذلا
.60 رمُع

 بجومب•
.ةوعد

35.
 -ةصاخ ضارغأ

ةزانج
 ةزانج يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 نيب ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت نودب

 ھبارق  ةقالع•
.ھیلئاع

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم ريغ•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 زاربإ بجومب•
.ةافو ةداهش

36.
 -ةصاخ ضارغأ
ةرافس يف ةلباقم

 نيينيطسلفلا جورخ
 ءارجإل ليئارسإ ىلإ
 وأ ةيلصنق يف ةلباقم

.ةرافس يف

ديدحت نودب
 دحاو مويل ةصخر

 تاعاس بجومب
.ةلباقملا

ديدحت نودب

 نم دنتسم•
 ةيلصنقلا
.ةلصلا تاذ

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

37. دالبلا جراخ رفسلا

 ىلإ نيينيطسلفلا رفس
 قيرط نع دالبلا جراخ

 نويروغ نب راطم
.يلودلا

ديدحت نودب
 ددحتت ،دحاو مويل
 بجومب تاعاسلا
.ةرئاطلا ةلحر دعوم

.ديدحت نودب

 ميدقت بجومب•
 تادنتسم
 رفسلا دكؤت

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ
 ،يلودلا
 ةركذتو

 زاوجو رفسلا
 رفسلا

 ينيطسلفلا
 يراس

 .لوعفملا
 بجومب
 صحفلا

 لك( .ينمألا
 حوارتي نم

 نيب هرمع
18-60 
 فرصب
 نع رظنلا

.)عناملا
 طورشم•

 ىلع ةزايحب
 ةقاطبلا
 ،ةيكذلا
 ءانثتساب
 تالاحلا
 .ةيناسنإلا

 هل حمُس نم•
 ىلإ رفسلاب
 دالبلا جراخ

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ

 نم ،يلودلا
 ةدوعلا هقح
 ةقطنملا ىلإ

 سفن نم
.قيرطلا

38. نيجس ةرايز
 تالئاع جورخ

 يف ةرايزلل ءانجسلا
 .ةيليئارسإلا نوجسلا

ديدحت نودب
 نيب ةنس ىتح

تاعاسلا
 05:00- 19:00

ديدحت نودب

 ردصت•
 حيراصتلا
 بلط بسح

 بيلصلا
 .رمحألا

  ىطعُي
  حيرصتلا
 نم رئازلل

 ةجردلا
 دجلاو ىلوألا

.ةدجلاو
  ىطعت•

  حیراصتلا
 نيعونمملل

 \ةوخإلاو
 نيذلا ءانبألا

 حوارتت
 نيب مهرامعأ

 ةدمل 16-45
 اموي 45
.طقف

 طورشم ريغ•
  ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب •
 صحفلا
.ينمألا

39.
 يف تقؤملا ثوكملا

 ادوهي قطانم
ةرماسلاو

 ثوكم صيخارت
 1,100 ـل ةددجتم

 يفظوم نم ينيطسلف
 نم مهلصأو ةطلسلا

.عاطقلا

ديدحت نودب نيماع ىتح ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 هجوت بجومب•
 ةطلسلا نم
.ةينيطسلفلا
 مهنم•

 ناكسلا
 مهيلع يرست

 مدع ةسايس
 درطلا

 ناكسلاو
 نيدوجوملا
 ةيلمع يف

 ةجردتم
 ماظن بسح

.ثوكملا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

34. فافز -ةصاخ ضارغأ
 فافز يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا ددحتت

.ةجاحلا بسح
ديدحت نودب

 هبارق ةقالع•
.هيلئاع

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل
 طورشم•

 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا

 ىتح ةيكذلا
.60 رمُع

 بجومب•
.ةوعد

35.
 -ةصاخ ضارغأ

ةزانج
 ةزانج يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 نيب ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت نودب

 ھبارق  ةقالع•
.ھیلئاع

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم ريغ•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 زاربإ بجومب•
.ةافو ةداهش

36.
 -ةصاخ ضارغأ
ةرافس يف ةلباقم

 نيينيطسلفلا جورخ
 ءارجإل ليئارسإ ىلإ
 وأ ةيلصنق يف ةلباقم

.ةرافس يف

ديدحت نودب
 دحاو مويل ةصخر

 تاعاس بجومب
.ةلباقملا

ديدحت نودب

 نم دنتسم•
 ةيلصنقلا
.ةلصلا تاذ

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

37. دالبلا جراخ رفسلا

 ىلإ نيينيطسلفلا رفس
 قيرط نع دالبلا جراخ

 نويروغ نب راطم
.يلودلا

ديدحت نودب
 ددحتت ،دحاو مويل
 بجومب تاعاسلا
.ةرئاطلا ةلحر دعوم

.ديدحت نودب

 ميدقت بجومب•
 تادنتسم
 رفسلا دكؤت

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ
 ،يلودلا
 ةركذتو

 زاوجو رفسلا
 رفسلا

 ينيطسلفلا
 يراس

 .لوعفملا
 بجومب
 صحفلا

 لك( .ينمألا
 حوارتي نم

 نيب هرمع
18-60 
 فرصب
 نع رظنلا

.)عناملا
 طورشم•

 ىلع ةزايحب
 ةقاطبلا
 ،ةيكذلا
 ءانثتساب
 تالاحلا
 .ةيناسنإلا

 هل حمُس نم•
 ىلإ رفسلاب
 دالبلا جراخ

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ

 نم ،يلودلا
 ةدوعلا هقح
 ةقطنملا ىلإ

 سفن نم
.قيرطلا

38. نيجس ةرايز
 تالئاع جورخ

 يف ةرايزلل ءانجسلا
 .ةيليئارسإلا نوجسلا

ديدحت نودب
 نيب ةنس ىتح

تاعاسلا
 05:00- 19:00

ديدحت نودب

 ردصت•
 حيراصتلا
 بلط بسح

 بيلصلا
 .رمحألا

  ىطعُي
  حيرصتلا
 نم رئازلل

 ةجردلا
 دجلاو ىلوألا

.ةدجلاو
  ىطعت•

  حیراصتلا
 نيعونمملل

 \ةوخإلاو
 نيذلا ءانبألا

 حوارتت
 نيب مهرامعأ

 ةدمل 16-45
 اموي 45
.طقف

 طورشم ريغ•
  ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب •
 صحفلا
.ينمألا

39.
 يف تقؤملا ثوكملا

 ادوهي قطانم
ةرماسلاو

 ثوكم صيخارت
 1,100 ـل ةددجتم

 يفظوم نم ينيطسلف
 نم مهلصأو ةطلسلا

.عاطقلا

ديدحت نودب نيماع ىتح ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 هجوت بجومب•
 ةطلسلا نم
.ةينيطسلفلا
 مهنم•

 ناكسلا
 مهيلع يرست

 مدع ةسايس
 درطلا

 ناكسلاو
 نيدوجوملا
 ةيلمع يف

 ةجردتم
 ماظن بسح

.ثوكملا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

34. فافز -ةصاخ ضارغأ
 فافز يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا ددحتت

.ةجاحلا بسح
ديدحت نودب

 هبارق ةقالع•
.هيلئاع

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل
 طورشم•

 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا

 ىتح ةيكذلا
.60 رمُع

 بجومب•
.ةوعد

35.
 -ةصاخ ضارغأ

ةزانج
 ةزانج يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 نيب ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت نودب

 ھبارق  ةقالع•
.ھیلئاع

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم ريغ•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 زاربإ بجومب•
.ةافو ةداهش

36.
 -ةصاخ ضارغأ
ةرافس يف ةلباقم

 نيينيطسلفلا جورخ
 ءارجإل ليئارسإ ىلإ
 وأ ةيلصنق يف ةلباقم

.ةرافس يف

ديدحت نودب
 دحاو مويل ةصخر

 تاعاس بجومب
.ةلباقملا

ديدحت نودب

 نم دنتسم•
 ةيلصنقلا
.ةلصلا تاذ

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

37. دالبلا جراخ رفسلا

 ىلإ نيينيطسلفلا رفس
 قيرط نع دالبلا جراخ

 نويروغ نب راطم
.يلودلا

ديدحت نودب
 ددحتت ،دحاو مويل
 بجومب تاعاسلا
.ةرئاطلا ةلحر دعوم

.ديدحت نودب

 ميدقت بجومب•
 تادنتسم
 رفسلا دكؤت

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ
 ،يلودلا
 ةركذتو

 زاوجو رفسلا
 رفسلا

 ينيطسلفلا
 يراس

 .لوعفملا
 بجومب
 صحفلا

 لك( .ينمألا
 حوارتي نم

 نيب هرمع
18-60 
 فرصب
 نع رظنلا

.)عناملا
 طورشم•

 ىلع ةزايحب
 ةقاطبلا
 ،ةيكذلا
 ءانثتساب
 تالاحلا
 .ةيناسنإلا

 هل حمُس نم•
 ىلإ رفسلاب
 دالبلا جراخ

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ

 نم ،يلودلا
 ةدوعلا هقح
 ةقطنملا ىلإ

 سفن نم
.قيرطلا

38. نيجس ةرايز
 تالئاع جورخ

 يف ةرايزلل ءانجسلا
 .ةيليئارسإلا نوجسلا

ديدحت نودب
 نيب ةنس ىتح

تاعاسلا
 05:00- 19:00

ديدحت نودب

 ردصت•
 حيراصتلا
 بلط بسح

 بيلصلا
 .رمحألا

  ىطعُي
  حيرصتلا
 نم رئازلل

 ةجردلا
 دجلاو ىلوألا

.ةدجلاو
  ىطعت•

  حیراصتلا
 نيعونمملل

 \ةوخإلاو
 نيذلا ءانبألا

 حوارتت
 نيب مهرامعأ

 ةدمل 16-45
 اموي 45
.طقف

 طورشم ريغ•
  ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب •
 صحفلا
.ينمألا

39.
 يف تقؤملا ثوكملا

 ادوهي قطانم
ةرماسلاو

 ثوكم صيخارت
 1,100 ـل ةددجتم

 يفظوم نم ينيطسلف
 نم مهلصأو ةطلسلا

.عاطقلا

ديدحت نودب نيماع ىتح ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 هجوت بجومب•
 ةطلسلا نم
.ةينيطسلفلا
 مهنم•

 ناكسلا
 مهيلع يرست

 مدع ةسايس
 درطلا

 ناكسلاو
 نيدوجوملا
 ةيلمع يف

 ةجردتم
 ماظن بسح

.ثوكملا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

34. فافز -ةصاخ ضارغأ
 فافز يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا ددحتت

.ةجاحلا بسح
ديدحت نودب

 هبارق ةقالع•
.هيلئاع

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل
 طورشم•

 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا

 ىتح ةيكذلا
.60 رمُع

 بجومب•
.ةوعد

35.
 -ةصاخ ضارغأ

ةزانج
 ةزانج يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 نيب ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت نودب

 ھبارق  ةقالع•
.ھیلئاع

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم ريغ•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 زاربإ بجومب•
.ةافو ةداهش

36.
 -ةصاخ ضارغأ
ةرافس يف ةلباقم

 نيينيطسلفلا جورخ
 ءارجإل ليئارسإ ىلإ
 وأ ةيلصنق يف ةلباقم

.ةرافس يف

ديدحت نودب
 دحاو مويل ةصخر

 تاعاس بجومب
.ةلباقملا

ديدحت نودب

 نم دنتسم•
 ةيلصنقلا
.ةلصلا تاذ

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

37. دالبلا جراخ رفسلا

 ىلإ نيينيطسلفلا رفس
 قيرط نع دالبلا جراخ

 نويروغ نب راطم
.يلودلا

ديدحت نودب
 ددحتت ،دحاو مويل
 بجومب تاعاسلا
.ةرئاطلا ةلحر دعوم

.ديدحت نودب

 ميدقت بجومب•
 تادنتسم
 رفسلا دكؤت

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ
 ،يلودلا
 ةركذتو

 زاوجو رفسلا
 رفسلا

 ينيطسلفلا
 يراس

 .لوعفملا
 بجومب
 صحفلا

 لك( .ينمألا
 حوارتي نم

 نيب هرمع
18-60 
 فرصب
 نع رظنلا

.)عناملا
 طورشم•

 ىلع ةزايحب
 ةقاطبلا
 ،ةيكذلا
 ءانثتساب
 تالاحلا
 .ةيناسنإلا

 هل حمُس نم•
 ىلإ رفسلاب
 دالبلا جراخ

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ

 نم ،يلودلا
 ةدوعلا هقح
 ةقطنملا ىلإ

 سفن نم
.قيرطلا

38. نيجس ةرايز
 تالئاع جورخ

 يف ةرايزلل ءانجسلا
 .ةيليئارسإلا نوجسلا

ديدحت نودب
 نيب ةنس ىتح

تاعاسلا
 05:00- 19:00

ديدحت نودب

 ردصت•
 حيراصتلا
 بلط بسح

 بيلصلا
 .رمحألا

  ىطعُي
  حيرصتلا
 نم رئازلل

 ةجردلا
 دجلاو ىلوألا

.ةدجلاو
  ىطعت•

  حیراصتلا
 نيعونمملل

 \ةوخإلاو
 نيذلا ءانبألا

 حوارتت
 نيب مهرامعأ

 ةدمل 16-45
 اموي 45
.طقف

 طورشم ريغ•
  ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب •
 صحفلا
.ينمألا

39.
 يف تقؤملا ثوكملا

 ادوهي قطانم
ةرماسلاو

 ثوكم صيخارت
 1,100 ـل ةددجتم

 يفظوم نم ينيطسلف
 نم مهلصأو ةطلسلا

.عاطقلا

ديدحت نودب نيماع ىتح ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 هجوت بجومب•
 ةطلسلا نم
.ةينيطسلفلا
 مهنم•

 ناكسلا
 مهيلع يرست

 مدع ةسايس
 درطلا

 ناكسلاو
 نيدوجوملا
 ةيلمع يف

 ةجردتم
 ماظن بسح

.ثوكملا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

34. فافز -ةصاخ ضارغأ
 فافز يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا ددحتت

.ةجاحلا بسح
ديدحت نودب

 هبارق ةقالع•
.هيلئاع

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل
 طورشم•

 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا

 ىتح ةيكذلا
.60 رمُع

 بجومب•
.ةوعد

35.
 -ةصاخ ضارغأ

ةزانج
 ةزانج يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 نيب ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت نودب

 ھبارق  ةقالع•
.ھیلئاع

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم ريغ•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 زاربإ بجومب•
.ةافو ةداهش

36.
 -ةصاخ ضارغأ
ةرافس يف ةلباقم

 نيينيطسلفلا جورخ
 ءارجإل ليئارسإ ىلإ
 وأ ةيلصنق يف ةلباقم

.ةرافس يف

ديدحت نودب
 دحاو مويل ةصخر

 تاعاس بجومب
.ةلباقملا

ديدحت نودب

 نم دنتسم•
 ةيلصنقلا
.ةلصلا تاذ

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

37. دالبلا جراخ رفسلا

 ىلإ نيينيطسلفلا رفس
 قيرط نع دالبلا جراخ

 نويروغ نب راطم
.يلودلا

ديدحت نودب
 ددحتت ،دحاو مويل
 بجومب تاعاسلا
.ةرئاطلا ةلحر دعوم

.ديدحت نودب

 ميدقت بجومب•
 تادنتسم
 رفسلا دكؤت

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ
 ،يلودلا
 ةركذتو

 زاوجو رفسلا
 رفسلا

 ينيطسلفلا
 يراس

 .لوعفملا
 بجومب
 صحفلا

 لك( .ينمألا
 حوارتي نم

 نيب هرمع
18-60 
 فرصب
 نع رظنلا

.)عناملا
 طورشم•

 ىلع ةزايحب
 ةقاطبلا
 ،ةيكذلا
 ءانثتساب
 تالاحلا
 .ةيناسنإلا

 هل حمُس نم•
 ىلإ رفسلاب
 دالبلا جراخ

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ

 نم ،يلودلا
 ةدوعلا هقح
 ةقطنملا ىلإ

 سفن نم
.قيرطلا

38. نيجس ةرايز
 تالئاع جورخ

 يف ةرايزلل ءانجسلا
 .ةيليئارسإلا نوجسلا

ديدحت نودب
 نيب ةنس ىتح

تاعاسلا
 05:00- 19:00

ديدحت نودب

 ردصت•
 حيراصتلا
 بلط بسح

 بيلصلا
 .رمحألا

  ىطعُي
  حيرصتلا
 نم رئازلل

 ةجردلا
 دجلاو ىلوألا

.ةدجلاو
  ىطعت•

  حیراصتلا
 نيعونمملل

 \ةوخإلاو
 نيذلا ءانبألا

 حوارتت
 نيب مهرامعأ

 ةدمل 16-45
 اموي 45
.طقف

 طورشم ريغ•
  ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب •
 صحفلا
.ينمألا

39.
 يف تقؤملا ثوكملا

 ادوهي قطانم
ةرماسلاو

 ثوكم صيخارت
 1,100 ـل ةددجتم

 يفظوم نم ينيطسلف
 نم مهلصأو ةطلسلا

.عاطقلا

ديدحت نودب نيماع ىتح ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 هجوت بجومب•
 ةطلسلا نم
.ةينيطسلفلا
 مهنم•

 ناكسلا
 مهيلع يرست

 مدع ةسايس
 درطلا

 ناكسلاو
 نيدوجوملا
 ةيلمع يف

 ةجردتم
 ماظن بسح

.ثوكملا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

34. فافز -ةصاخ ضارغأ
 فافز يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا ددحتت

.ةجاحلا بسح
ديدحت نودب

 هبارق ةقالع•
.هيلئاع

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 ال( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل
 طورشم•

 ةزايحب
 صحف
 ةقاطبلا

 ىتح ةيكذلا
.60 رمُع

 بجومب•
.ةوعد

35.
 -ةصاخ ضارغأ

ةزانج
 ةزانج يف ةكراشملا

.ليئارسإ يف
ديدحت نودب

 نيب ،مايأ ةثالث ىتح
 تاعاسلا
00:00-00:00

ديدحت نودب

 ھبارق  ةقالع•
.ھیلئاع

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم ريغ•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 زاربإ بجومب•
.ةافو ةداهش

36.
 -ةصاخ ضارغأ
ةرافس يف ةلباقم

 نيينيطسلفلا جورخ
 ءارجإل ليئارسإ ىلإ
 وأ ةيلصنق يف ةلباقم

.ةرافس يف

ديدحت نودب
 دحاو مويل ةصخر

 تاعاس بجومب
.ةلباقملا

ديدحت نودب

 نم دنتسم•
 ةيلصنقلا
.ةلصلا تاذ

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

37. دالبلا جراخ رفسلا

 ىلإ نيينيطسلفلا رفس
 قيرط نع دالبلا جراخ

 نويروغ نب راطم
.يلودلا

ديدحت نودب
 ددحتت ،دحاو مويل
 بجومب تاعاسلا
.ةرئاطلا ةلحر دعوم

.ديدحت نودب

 ميدقت بجومب•
 تادنتسم
 رفسلا دكؤت

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ
 ،يلودلا
 ةركذتو

 زاوجو رفسلا
 رفسلا

 ينيطسلفلا
 يراس

 .لوعفملا
 بجومب
 صحفلا

 لك( .ينمألا
 حوارتي نم

 نيب هرمع
18-60 
 فرصب
 نع رظنلا

.)عناملا
 طورشم•

 ىلع ةزايحب
 ةقاطبلا
 ،ةيكذلا
 ءانثتساب
 تالاحلا
 .ةيناسنإلا

 هل حمُس نم•
 ىلإ رفسلاب
 دالبلا جراخ

 قيرط نع
 نب راطم
 نويروغ

 نم ،يلودلا
 ةدوعلا هقح
 ةقطنملا ىلإ

 سفن نم
.قيرطلا

38. نيجس ةرايز
 تالئاع جورخ

 يف ةرايزلل ءانجسلا
 .ةيليئارسإلا نوجسلا

ديدحت نودب
 نيب ةنس ىتح

تاعاسلا
 05:00- 19:00

ديدحت نودب

 ردصت•
 حيراصتلا
 بلط بسح

 بيلصلا
 .رمحألا

  ىطعُي
  حيرصتلا
 نم رئازلل

 ةجردلا
 دجلاو ىلوألا

.ةدجلاو
  ىطعت•

  حیراصتلا
 نيعونمملل

 \ةوخإلاو
 نيذلا ءانبألا

 حوارتت
 نيب مهرامعأ

 ةدمل 16-45
 اموي 45
.طقف

 طورشم ريغ•
  ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومب •
 صحفلا
.ينمألا

39.
 يف تقؤملا ثوكملا

 ادوهي قطانم
ةرماسلاو

 ثوكم صيخارت
 1,100 ـل ةددجتم

 يفظوم نم ينيطسلف
 نم مهلصأو ةطلسلا

.عاطقلا

ديدحت نودب نيماع ىتح ديدحت نودب

 بجومب•
 صحفلا
.ينمألا

 هجوت بجومب•
 ةطلسلا نم
.ةينيطسلفلا
 مهنم•

 ناكسلا
 مهيلع يرست

 مدع ةسايس
 درطلا

 ناكسلاو
 نيدوجوملا
 ةيلمع يف

 ةجردتم
 ماظن بسح

.ثوكملا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

40. ةيصخش ضارغأ .ةيصخش ضارغأ

  حیرصت  20 ىتح
  30و طابترا بتكم لكل

 زكرمل  حیرصت
حیراصتلا

 نع ديزت ال ةينمز ةدم
تاعاسلا نيب ،رهش
 05:00- 22:00. 
  فاقيا ةرتف ددحتت
 عوبسأل  حیراصتلا
  عومجم .لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع ديزي ال نا بجي

.ةنسلا يف رهشأ

.ديدحت نودب

 لبقت ال•
 مئاوقلا

 لب ةزكرملا
 تابلطلا

.طقف ةلصفملا
 طورشم•

 ةزايحب
 ةقاطبلا
 ةيكذلا
 حيرصتل

 هتدم حوارتت
 نم رثكأ
.مايأ ةثالث

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

41.
 ،ةيصخش ضارغأ
 عاطقلا يف فظوم

ماعلا

 تارازو يف تاهجل
 ،ةينيطسلفلا ةطلسلا

 \ةينهم تاباقن
 ىوتسملاو تاداحتالا

 فلتخم يف يدلبلا
 ىلعو تاعاطقلا

 ريغ ،ةدايقلا ىوتسم
 ىلع ةبوسحملا

 ينيطسلفلا طابترالا
.ةزهجألاو

600

 نع ديزت ال ةينمز ةدم
رهش

تاعاسلا نيب
 05:00- 22:00. 
  فاقیا ةرتف ددحتت
 عوبسأل   حیراصتلا
  عومجم  .لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع دیزی ال نا بجی

.ةنسلا يف رھشأ

ديدحت نودب

 لبقت ال•
 مئاوقلا

 لب ةزكرملا
 تابلطلا

 طقف ةلصفملا
 بلط بسح

 ةطلسلا
.ةينيطسلفلا

 طورشم•
  ةزايحب
 ةقاطبلا
  ةيكذلا
 حیرصتل
 ھتدم حوارتت
 ةثالث نم رثكأ

.مایأ
• .

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
..ةجاحلا

42.
 ،ةيصخش ضارغأ
 عاطقلا يف فظوم

يداصتقالا

 تاباقنلا ولثمم
 ددع مهتحتو ةيزكرملا
 ،ةيعرفلا تاكرشلا نم

 تاكرشلا كلذكو
 يباورلا :لثم( ةريبكلا

 ،)امهريغو وكيدابو
 مقاط بلط بجومب

 ىلعألا ةرادإلا
 وأ\و تاكرشلل
 ردجت .تاباقنلا
 نأ ىلإ ةراشإلا

 لوح رودي ال ثيدحلا
 يلثمم لوح لب راجتلا

.تاكرشلا

300

 نع ديزت ال ةينمز ةدم
تاعاسلا نيب رهش
 05:00- 22:00.   
  فاقیا ةرتف ددحتت
 عوبسأل   حیراصتلا
  عومجم.لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع دیزی ال نا بجی

.ةنسلا يف رھشأ

ديدحت نودب

 مئاوق لبقت ال•
 تابلطلا
 لب ةزكرملا

 تابلطلا
 ةلصفملا
 بلط بسح

 وأ\و تاباقنلا
 .تاكرشلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
  ةيكذلا

  ةیكذلا ةقاطبلا
 حیرصتل
 ھتدم حوارتت
 ةثالث نم رثكأ

.مایأ
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

40. ةيصخش ضارغأ .ةيصخش ضارغأ

  حیرصت  20 ىتح
  30و طابترا بتكم لكل

 زكرمل  حیرصت
حیراصتلا

 نع ديزت ال ةينمز ةدم
تاعاسلا نيب ،رهش
 05:00- 22:00. 
  فاقيا ةرتف ددحتت
 عوبسأل  حیراصتلا
  عومجم .لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع ديزي ال نا بجي

.ةنسلا يف رهشأ

.ديدحت نودب

 لبقت ال•
 مئاوقلا

 لب ةزكرملا
 تابلطلا

.طقف ةلصفملا
 طورشم•

 ةزايحب
 ةقاطبلا
 ةيكذلا
 حيرصتل

 هتدم حوارتت
 نم رثكأ
.مايأ ةثالث

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

41.
 ،ةيصخش ضارغأ
 عاطقلا يف فظوم

ماعلا

 تارازو يف تاهجل
 ،ةينيطسلفلا ةطلسلا

 \ةينهم تاباقن
 ىوتسملاو تاداحتالا

 فلتخم يف يدلبلا
 ىلعو تاعاطقلا

 ريغ ،ةدايقلا ىوتسم
 ىلع ةبوسحملا

 ينيطسلفلا طابترالا
.ةزهجألاو
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.مایأ
• .
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..ةجاحلا
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 ،)امهريغو وكيدابو
 مقاط بلط بجومب

 ىلعألا ةرادإلا
 وأ\و تاكرشلل
 ردجت .تاباقنلا
 نأ ىلإ ةراشإلا

 لوح رودي ال ثيدحلا
 يلثمم لوح لب راجتلا

.تاكرشلا

300
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لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم
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40. ةيصخش ضارغأ .ةيصخش ضارغأ

  حیرصت  20 ىتح
  30و طابترا بتكم لكل

 زكرمل  حیرصت
حیراصتلا

 نع ديزت ال ةينمز ةدم
تاعاسلا نيب ،رهش
 05:00- 22:00. 
  فاقيا ةرتف ددحتت
 عوبسأل  حیراصتلا
  عومجم .لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع ديزي ال نا بجي

.ةنسلا يف رهشأ

.ديدحت نودب

 لبقت ال•
 مئاوقلا

 لب ةزكرملا
 تابلطلا

.طقف ةلصفملا
 طورشم•

 ةزايحب
 ةقاطبلا
 ةيكذلا
 حيرصتل

 هتدم حوارتت
 نم رثكأ
.مايأ ةثالث

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

41.
 ،ةيصخش ضارغأ
 عاطقلا يف فظوم

ماعلا

 تارازو يف تاهجل
 ،ةينيطسلفلا ةطلسلا

 \ةينهم تاباقن
 ىوتسملاو تاداحتالا

 فلتخم يف يدلبلا
 ىلعو تاعاطقلا

 ريغ ،ةدايقلا ىوتسم
 ىلع ةبوسحملا

 ينيطسلفلا طابترالا
.ةزهجألاو

600

 نع ديزت ال ةينمز ةدم
رهش

تاعاسلا نيب
 05:00- 22:00. 
  فاقیا ةرتف ددحتت
 عوبسأل   حیراصتلا
  عومجم  .لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع دیزی ال نا بجی

.ةنسلا يف رھشأ

ديدحت نودب

 لبقت ال•
 مئاوقلا

 لب ةزكرملا
 تابلطلا

 طقف ةلصفملا
 بلط بسح

 ةطلسلا
.ةينيطسلفلا

 طورشم•
  ةزايحب
 ةقاطبلا
  ةيكذلا
 حیرصتل
 ھتدم حوارتت
 ةثالث نم رثكأ

.مایأ
• .

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
..ةجاحلا

42.
 ،ةيصخش ضارغأ
 عاطقلا يف فظوم

يداصتقالا

 تاباقنلا ولثمم
 ددع مهتحتو ةيزكرملا
 ،ةيعرفلا تاكرشلا نم

 تاكرشلا كلذكو
 يباورلا :لثم( ةريبكلا

 ،)امهريغو وكيدابو
 مقاط بلط بجومب

 ىلعألا ةرادإلا
 وأ\و تاكرشلل
 ردجت .تاباقنلا
 نأ ىلإ ةراشإلا

 لوح رودي ال ثيدحلا
 يلثمم لوح لب راجتلا

.تاكرشلا

300

 نع ديزت ال ةينمز ةدم
تاعاسلا نيب رهش
 05:00- 22:00.   
  فاقیا ةرتف ددحتت
 عوبسأل   حیراصتلا
  عومجم.لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع دیزی ال نا بجی

.ةنسلا يف رھشأ

ديدحت نودب

 مئاوق لبقت ال•
 تابلطلا
 لب ةزكرملا

 تابلطلا
 ةلصفملا
 بلط بسح

 وأ\و تاباقنلا
 .تاكرشلا

 طورشم•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
  ةيكذلا

  ةیكذلا ةقاطبلا
 حیرصتل
 ھتدم حوارتت
 ةثالث نم رثكأ

.مایأ
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

43.
 -ةصاخ ضارغأ

ليئارسإ يف ثوكملا

 حيراصتلا ردصت
 طابترالا طابضل

 ةداقو ،مهتالئاع دارفأو
 دارفأو ةزهجألا

 نيفظوملاو ،مهتالئاع
 يف نيينيطسلفلا

 لوخدو ةيندملا ةرادإلا
 ىلإ نييفحصلا

.ليئارسإ

 200 ىتح•
 زكرمل

 قيسنتلا
 يف طابترالاو

 هللا مار
.ليلخلاو

 ةيقبل 150•
 زكارم

 قيسنتلا
.طابترالاو

 ةرادإلا•
700 -ةيندملا

 نع ديزت ال ةينمز ةدم
 .رهشأ 3

 -05:00 تاعاسلا نيب
22:00.

ديدحت نودب

 مئاوق لبقت ال•
 تابلطلا
 لب ،ةزكرملا

 تابلطلا
.ةلصفملا

 صحفب مزلم•
 ةقاطبلا

 يف ،ةيكذلا
 ةلاح لك
 رادصإ

 رثكأل حيرصت
 ةثالث نم

.مايأ
 لاح يف•

 -عناوم دوجو
 بجومب
 صحفلا
.ينمألا

44.
 يف ةيناسنإلا ةيوستلا

سدقلا

 ادوهي قطانم ناكس
 يف نيميقملا ةرماسلاو

 ةيدلب ذوفن ةقطنم
 ةرازو نيذلاو سدقلا
 مهقاقحتساب ةيلخادلا
 راطإ يف صيخارتلل
 يف ةيناسنإلا ةيوستلا

 .ةقطنملا هذه

نيماع ةدمل
 تاعاسلا نيب 

00:00-00:00
.ديدحت نودب

 مئاوقلا•
 قداصملا
 نم اهيلع

 ةرازو
.ةيلخادلا

 طورشم ريغ•
 ةقاطبلاب
.ةيكذلا

 ينمأ صحف•
 بسح

.ةجاحلا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم
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لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

45.
 -ةصاخ ضارغأ
ةيليئارسإ تامظنم

 حيراصتلا ردصت
 ةيليئارسإلا تامظنملل
 ةرازو اهب فرتعت يتلا

 تاسسؤمك ةيلخادلا
 عجشت ةيحبر ريغ
  .براقتلاو مالسلا
 يه  حیراصتلا

 تالحر يف ةكراشملل
 يف تارمتؤمو

 .ليئارسإ

1,500

  ىلع نولصحي
 ةددجتم  حیراصت
 ،ةنس فصن ىتح

 100 ىلإ لصت ةصحب
 فصن لك يف لوخد
 لكل ليئارسإ ىلإ ةنس

.ةمظنملا يف طشان

ديدحت نودب

 مدقت•
 تامظنملا

 بلطلا
 ةقداصمل

 زكرم
 حيراصتلا

.طقف
  حیراصتلا•

 ديدحت نودب
 ىلع ،رمُعلا

 ةرثك ةيفلخ
 ءانبأ دادعأ

 ةبيبشلا
 نيكراشملا

 .ةطشنألا يف
 بجومبو•

 تاطارتشالا
 يف ةدراولا

 مقر
 لسلستلا

40.

46.
 -ةصاخ ضارغأ

BMC تالئاع

 دحأل حیراصتلا  ردصت
 ةجردلا نم براقألا
 )ة\جوز( طقف ىلوألا

 ةقاطب هتزوحب نمل
BMC.

ديدحت نودب

 ةدمل  حیراصتلا  ردصت
 ةثالث نع ديزت ال ةينمز

 ددحتت الو رهشأ
.تاعاسب

ديدحت نودب

  ردصت ال•
  حیراصتلا

 لكشب
 لب ،يئاقلت
 ىلإ ادانتسا

 نم بلط
 نمو رجاتلا

 ةطلسلا
 ةينيطسلفلا

 حرشي
 .كلذل ةجاحلا

 بجومبو•
 تاطارتشالا

 يف ةدراولا
 مقر

 لسلستلا
40.

47.
 -ةصاخ ضارغأ

VIP تالئاع

  حیراصتلا  ردصت
 نم براقألا دحأل
 طقف ىلوألا ةجردلا
 هتزوحب نمل )ة\جوز(
 بجومب ,VIP ةقاطب
 وه امك قاقحتسالا
ـ لا ماظن يف لصفم

VIP.

ديدحت نودب

 ةدمل  حیراصتلا  ردصت
 ةثالث نع ديزت ال ةينمز

 ددحتت الو رهشأ
.تاعاسب

ديدحت نودب

 طورشم ريغ•
 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 بجومبو•
 تاطارتشالا

 يف ةدراولا
 مقر

 40 لسلستلا
 ءانثتساب(

 ةزايح
 ةقاطبلا
.)ةيكذلا

48. نسلا رابك

 لوخد حيرصت
 ىلإ نيينيطسلفلا

 ةجاحلا نود ليئارسإ
.حیراصتلا  ىلإ

ةنس فصن ىتح
 -07:00 تاعاسلا نيب

22:00

 55 نس نم لاجرلا
اماع

 50 نس نم ءاسنلاو 
اماع

  حیراصتلا•
 يف ةيئاقلت
 نودب ،ماظنلا

.ةعابط
 طورشم ريغ•

 ةزايحب
 ةقاطبلا
.ةيكذلا

 طورشم•
 عناوملا ةلازإب

 نل( طقف
 حمسُي

.)نيعونمملل



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

45.
 -ةصاخ ضارغأ
ةيليئارسإ تامظنم

 حيراصتلا ردصت
 ةيليئارسإلا تامظنملل
 ةرازو اهب فرتعت يتلا

 تاسسؤمك ةيلخادلا
 عجشت ةيحبر ريغ
  .براقتلاو مالسلا
 يه  حیراصتلا

 تالحر يف ةكراشملل
 يف تارمتؤمو

 .ليئارسإ

1,500

  ىلع نولصحي
 ةددجتم  حیراصت
 ،ةنس فصن ىتح

 100 ىلإ لصت ةصحب
 فصن لك يف لوخد
 لكل ليئارسإ ىلإ ةنس

.ةمظنملا يف طشان

ديدحت نودب

 مدقت•
 تامظنملا

 بلطلا
 ةقداصمل

 زكرم
 حيراصتلا

.طقف
  حیراصتلا•

 ديدحت نودب
 ىلع ،رمُعلا

 ةرثك ةيفلخ
 ءانبأ دادعأ

 ةبيبشلا
 نيكراشملا

 .ةطشنألا يف
 بجومبو•

 تاطارتشالا
 يف ةدراولا

 مقر
 لسلستلا

40.
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 -ةصاخ ضارغأ

BMC تالئاع

 دحأل حیراصتلا  ردصت
 ةجردلا نم براقألا
 )ة\جوز( طقف ىلوألا

 ةقاطب هتزوحب نمل
BMC.

ديدحت نودب

 ةدمل  حیراصتلا  ردصت
 ةثالث نع ديزت ال ةينمز

 ددحتت الو رهشأ
.تاعاسب

ديدحت نودب

  ردصت ال•
  حیراصتلا

 لكشب
 لب ،يئاقلت
 ىلإ ادانتسا

 نم بلط
 نمو رجاتلا

 ةطلسلا
 ةينيطسلفلا

 حرشي
 .كلذل ةجاحلا

 بجومبو•
 تاطارتشالا

 يف ةدراولا
 مقر

 لسلستلا
40.
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.)نيعونمملل



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم
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ةزغ عاطقل صيخارتلا لودج



ةزغ عاطقل صيخارتلا لودج
ةيحصلا ضارغألا                

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

1.
 دوقرلا ضرغل جورخلا

ىفشتسملا يف

 ليئارسإ ىلإ لوخدلا
 ادوهي قطانمو

 جراخ ىلإو ،ةرماسلاو
 جالعلا يقلتل ،دالبلا

 ذاقنإل حلملا يبطلا
 وأ ،ناسنإ ةايح

 يذلا يبطلا جالعلا
 ىنعم ريغتي هنودب

.ايلك ةايحلا

ديدحت نودب

 بسح\دحاو مويل
 ةموعدملا ةجاحلا

 بسح يجالع جمانربب
 .هتريتوو هعونو هتدم

ديدحت نودب

 ميدقت بجومب•
 نم بلط

 قسنم
 يف ةحصلا
 ةيندملا ةنجللا
.ةينيطسلفلا

 ميدقت بجومب•
 تادنتسم

 .ةيبط
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا
 حمسُي•

 لوخدب
 قفارم

 نمل ضيرملل
 نأ قبس

 ىلع قدوص
 يقلتب هبلط

 جالعلا
 ،يبطلا

 ميدقت بجومب
 لمشي بلط

 ديدحت
 ةبارقلا
 ،ةيلئاعلا
 حمسُيو
 لوخدلاب

 ةقفرب
 وأ ضيرملا

 بجومب
 ضرع
 حيرصت
 يف دوجوم
.ىفشتسملا

2. ةيبطلا تارودلا

 ةيبطلا مقاوطلا روبع
 ىلإ ةزغ عاطق نم

 ىلإو ةرماسلاو ادوهي
 فدهب سدقلا يقرش
 ينهملا لامكتسالا
 بجومب صصختلاو

.ةددحملا طورشلا

رهشلا يف 150
ةبولطملا خيراوتلل

 تاعاسلا نيب 
00:00-00:00.

ديدحت نودب

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

3. ضيرم ةرايز

 براقألا دحأ ةرايز
 ريطخ ضرمب باصملا

 طورشلا بجومب
 \ليئارسإ يف ةددحملا

 \ةرماسلاو ادوهي
.دالبلا جراخ

ديدحت نودب

 نيب ،طقف دحاو مويل
تاعاسلا

 05:00- 19:00 
 .عوبسأ ىتحو

ديدحت نودب

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

4. ةلحر -ةصاخ ضارغأ

 لافطألا لوخد
 يوذو ىضرملا

 ةصاخلا تاجايتحالا
 تالوج يف ةكراشملل
 .ليئارسإ يف ةمظنم

ديدحت نودب
 دحاو مويل حيرصت
 تاعاسلا نيب ،طقف

05:00- 22:00
ديدحت نودب

 ةياعر تحت•
 ةيعمج

.ةيليئارسإ
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا
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ديدحت نودب

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

3. ضيرم ةرايز

 براقألا دحأ ةرايز
 ريطخ ضرمب باصملا

 طورشلا بجومب
 \ليئارسإ يف ةددحملا

 \ةرماسلاو ادوهي
.دالبلا جراخ

ديدحت نودب

 نيب ،طقف دحاو مويل
تاعاسلا

 05:00- 19:00 
 .عوبسأ ىتحو

ديدحت نودب

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

4. ةلحر -ةصاخ ضارغأ
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 ةصاخلا تاجايتحالا
 تالوج يف ةكراشملل
 .ليئارسإ يف ةمظنم

ديدحت نودب
 دحاو مويل حيرصت
 تاعاسلا نيب ،طقف

05:00- 22:00
ديدحت نودب

 ةياعر تحت•
 ةيعمج

.ةيليئارسإ
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

)خلا ...نوفظوملا ،BMG ،راجتلا( ةيداصتقالا ضارغألا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

5. رجاتلا

 راجتلا لوخد
 ىلإ نيينيطسلفلا
 ادوهيو ليئارسإ
 مهرفسو ةرماسلاو
 بجومب .دالبلا جراخ

 .ةددحملا طورشلا

5,000.
 .رهشأ ةثالث ىتح
 بسح تاعاسلا

.ةجاحلا
30

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 هجوت بجومب•
 لثمم نم

 ةيندملا ةنجللا
.ةلصلا تاذ

6. رجاتلا قفارم

 ةقفارمك رجاتلا ةجوز
 يذلا رجاتلا اهجوزل

 هلوخد ىلع قدوص
.هروبع دنع

.ايعوبسأ 200 ىتح
 .نيعوبسأ ىتح

 بجومب تاعاسلا
.رجاتلا تاعاس

30

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

7. BMG
 لامعألا لاجر رابك

.نيينيطسلفلا راجتلاو 500
 نيب ،ةنس فصن ىتح

تاعاسلا
 00:00- 00:00

30

 ماظن بجومب•
BMG.

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

8. يبط ئراوط مقاط

 ةيبطلا مقاوطلا لوخد
 يف تايفشتسملا ىلإ

 مايقلل سدقلا يقرش
.ةيبط لامعأب

500
 3 ةدمل دحاو مويل

تاعاسلا نيب رهشأ
 00:00- 00:00

ديدحت نودب

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

9. ةيئانثتسا لمع ةصخر

 رباعملا ةطلس وفظوم
 رباعملا ليغشتل طقف

 ةزغ عاطق نيب
.ليئارسإو

10 .ةنس فصن ىتح 30

 بجومب•
 ينمأ صحف
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.ةجاحلا

 بجومب•
 ةقداصم
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.ليئارسإ يف



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم
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ةيلودلا تامظنملاو بناجألا
لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

10.
 ةمظنملا فظوم

ةيبنجألا

 نيينيطسلفلا لوخد
 تامظنملا يفظوم نم
 اهب فرتعملا ةيبنجألا
 فدهب ليئارسإ ىلإ

 ةمظنملا ةطشنأب مايقلا
 ليئارسإ ىلإ .طقف

 ىلإو ةرماسلاو ادوهيو
.دالبلا جراخ

1,000 -عومجملا
.500 :28 رمُعلا

500 :28 -25 رمُعلا

 لمشي ،رهش ىتح
 ليئارسإب تيبملا

 هدوهي ةقطنمو
 .ةرماسلاو

 

28 -25 رامعألل

 هجوت بجومب•
 ةمظنملا نم

.ةيلودلا
 بجومب•

 صحفلا
 ينمألا

 بسح
.ةجاحلا

11.
 تامظنملا عم نولماعلا

ةيلودلا

 نيينيطسلفلا لوخد
 ةرشابم نيلماعلا ريغ
 ةيلودلا تامظنملا يف
 كئلوأ لب ،اهب فرتعملا
 كلت مهرجأتست نيذلا

 ذيفنتل تامظنملا
 ،ةنيعم عيراشم
 ةطشنأب مايقللو

.طقف ةمظنملا

 لمشی ، ,رھش ىتح
 لیئارسإب تیبملا

 هدوھی ةقطنمو
.ةرماسلاو

 28- 25 رامعألل

 هجوت بجومب•
 ةمظنملا نم

.ةيلودلا
 بجومب•

 صحفلا
 ينمألا

 بسح
.ةجاحلا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم
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11.
 تامظنملا عم نولماعلا

ةيلودلا

 نيينيطسلفلا لوخد
 ةرشابم نيلماعلا ريغ
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 صحفلا
 ينمألا
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.ةجاحلا

ةفلتخم ضارغأل ناكسلا لقنت

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

12. نيجس ةرايز
 تالئاع لوخد

 يف ةرايزلل ءانجسلا
.ةيليئارسإلا نوجسلا

 يف انيجس 50 ىتح
.عوبسألا

 نيب ،دحاو مويل
 -05:00 تاعاسلا

19:00
ديدحت نودب

 بجومب•
 دعاوق \ةمظنأ

 ةحلصم
.نوجسلا

 هبارقلا•
 ىلوألا

 ،نادلاولا(
 ،جاوزألا
 3 ىتحو
.)لافطأ

 ةرم جورخلا•
.عوبسألا يف
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

13. ةيئاضق ضارغأ

 ليئارسإ ىلإ لوخدلا
 ةيرورض لامعأب مايقلل

 يف ةيئاضق تاءارجإل
 بجومب .ليئارسإ

 يف ةددحملا طورشلا
.مئالملا ماظنلا

ديدحت نودب
 دحاو مويل حيرصت

 تاعاسلا بسح
 .ةبولطملا

ديدحت نودب

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 بجومب•
 ءافيتسا
 تاميلعت
.ماظنلا

14. لمشلا عمج

 ليئارسإ ىلإ لوخدلا
 حيراصت ديدجتو

 ليئارسإ يف ثوكملا
 نيذلا نيينيطسلفلل
 تاءارجإب نوموقي

 لمش عمج"
 ."تالئاعلا

ديدحت نودب  تاعاسلا نيب ةنس ةدمل
00:00- 00:00

ديدحت نودب

 بجومب•
 تاهيجوت
 ةقداصمو

 ةرازو
.ةيلخادلا

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

15.
 -ةصاخ ضارغأ

تارافس يف تالباقم

 عاطق ناكس لوخد
 ليئارسإ ىلإ ةزغ
 يف ةلباقم ءارجإل

 ،تارافس \تايلصنق
 نكمي ال نأ ةطيرش

 يف ةلباقملا كلت ءارجإ
 .ةزغ عاطق

ديدحت نودب
 ةدحاو ةرمل  حیرصت
ةلباقملا تاعاس بسح

ديدحت نودب

 نم دنتسم•
 ةيلصنقلا
.ةلصلا تاذ

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

16. دالبلا جراخ رفسلا

 ىلإ نيينيطسلفلا رفس
 قيرط نع دالبلا جراخ

 :ةيدودحلا رباعملا
 نب راطمو يبنللأ

 نوكي .يلودلا نويروغ
 قيرط نع رفسلا
 يقلت فدهب يبنللأ

 يبطلا جالعلا
 ةكراشملاو ،صاخلا
 ةصاخ تارمتؤم يف

 تاداهشلا بالطلو
 .ةمدقتملا ةيعماجلا
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ةماقإلا فده ىلع ءانب
 جراخ دمألا ةليوط

 ليصفت بسح( دالبلا
 نع .)هالعأ درو ام

 نويروخنب راطم قيرط
 لامعالا لاجر رابكل
 ةفاطب ىلع نيلصاحلا

BMG يتلا طورشلاب 
 تالاحو ,تددح

  ادج هصاخ ةيناسنا
 .تددح يتلا  طورشلاب

 نويروغ نب راطم
.ديدحت نودب -يلودلا

 يف 100 -يبنللأ
عوبسألا

 نيب .دحاو مويل
 -05:00 تاعاسلا

22:00
ديدحت نودب

 رفس زاوج•
 ينيطسلف

 يراس
.لوعفملا

 نب راطم•
 نويروغ
 -يلودلا
 تالاحلا
 ةيناسنإلا
 .ةيئانثتسالا

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 نمض•
 تاعومجم
.ةقفارمبو
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 قيرط نع دالبلا جراخ

 :ةيدودحلا رباعملا
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 نوكي .يلودلا نويروغ
 قيرط نع رفسلا
 يقلت فدهب يبنللأ

 يبطلا جالعلا
 ةكراشملاو ،صاخلا
 ةصاخ تارمتؤم يف

 تاداهشلا بالطلو
 .ةمدقتملا ةيعماجلا
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ةماقإلا فده ىلع ءانب
 جراخ دمألا ةليوط

 ليصفت بسح( دالبلا
 نع .)هالعأ درو ام

 نويروخنب راطم قيرط
 لامعالا لاجر رابكل
 ةفاطب ىلع نيلصاحلا

BMG يتلا طورشلاب 
 تالاحو ,تددح

  ادج هصاخ ةيناسنا
 .تددح يتلا  طورشلاب

 نويروغ نب راطم
.ديدحت نودب -يلودلا

 يف 100 -يبنللأ
عوبسألا

 نيب .دحاو مويل
 -05:00 تاعاسلا

22:00
ديدحت نودب

 رفس زاوج•
 ينيطسلف

 يراس
.لوعفملا

 نب راطم•
 نويروغ
 -يلودلا
 تالاحلا
 ةيناسنإلا
 .ةيئانثتسالا

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

 نمض•
 تاعومجم
.ةقفارمبو



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم
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لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

17.
 مرحلا يف ةالصلا

فيرشلا

 عاطق ناكس لوخد
 يف ةالصلا ءادأل ةزغ
 موي لك فيرشلا مرحلا

.ةعمجو سيمخ

 ،ةعمجلا موي 300
.سيمخلا موي 100

 بسح .دحاو مويل
.ةالصلا ديعاوم

 لاجرلا لمشي( 50
.)ءاسنلاو

 مدع بجومب•
 عناوم دوجو

.ةينمأ
 ىلع نولقنتي•

 تالفاح نتم
 ةيليئارسإ
 اهرجأتست

 ةطلسلا
 ،ةينيطسلفلا

 مهقفاريو
 نع لثمم
 ةطلسلا

.ةينيطسلفلا
 لوخد•

 نيلصملا
 دافحأ ةقفرب

 نس ىتح
.اماع 15

18. ةزغ عاطق ميمرت

 عاطق ناكس لوخد
 يف ةكراشملل ةزغ
 يف دقعت تارمتؤم

 ةرماسلاو ادوهي
 ميمرت عوضوم لوانتتو

 ةكراشمللو ،عاطقلا
 تارمتؤم يف

 ةينهم تالامكتساو
 ةطلسلا اهمظنت
 لوح ةينيطسلفلا

 ميمرت عوضوم
.عاطقلا

ديدحت نودب

 دحاو مويل ةصخر
 ادوهي ىلإ لوصولل
 ةدمل حمسُي .ةرماسلاو

.طقف عوبسأ

ديدحت نودب

 ىلع ءانب•
 نم بلط
 ةطلسلا

.ةينيطسلفلا
 ماع لكشب•

 كلذب حمسُي
 قلعتي اميف

 تالاجمب
 ىنبلا
 ةيتحتلا

.داصتقالاو
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

19. ةيصخش ضارغأ .ةيصخش ضارغأ  حيرصت 30  ىتح

 نيب رهش نع ديزي ال
تاعاسلا

 05:00- 22:00. 
  فاقیا ةرتف ددحتت
 عوبسأل   حیراصتلا
  عومجم.لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع دیزی ال نا بجی

ةنسلا يف رھشأ

ديدحت نودب

 لبقت نل•
 ةزكرم مئاوق

 تابلط لب
 .ةلصفم

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

17.
 مرحلا يف ةالصلا

فيرشلا

 عاطق ناكس لوخد
 يف ةالصلا ءادأل ةزغ
 موي لك فيرشلا مرحلا

.ةعمجو سيمخ

 ،ةعمجلا موي 300
.سيمخلا موي 100

 بسح .دحاو مويل
.ةالصلا ديعاوم

 لاجرلا لمشي( 50
.)ءاسنلاو

 مدع بجومب•
 عناوم دوجو

.ةينمأ
 ىلع نولقنتي•

 تالفاح نتم
 ةيليئارسإ
 اهرجأتست

 ةطلسلا
 ،ةينيطسلفلا

 مهقفاريو
 نع لثمم
 ةطلسلا

.ةينيطسلفلا
 لوخد•

 نيلصملا
 دافحأ ةقفرب

 نس ىتح
.اماع 15

18. ةزغ عاطق ميمرت

 عاطق ناكس لوخد
 يف ةكراشملل ةزغ
 يف دقعت تارمتؤم

 ةرماسلاو ادوهي
 ميمرت عوضوم لوانتتو

 ةكراشمللو ،عاطقلا
 تارمتؤم يف

 ةينهم تالامكتساو
 ةطلسلا اهمظنت
 لوح ةينيطسلفلا

 ميمرت عوضوم
.عاطقلا

ديدحت نودب

 دحاو مويل ةصخر
 ادوهي ىلإ لوصولل
 ةدمل حمسُي .ةرماسلاو

.طقف عوبسأ

ديدحت نودب

 ىلع ءانب•
 نم بلط
 ةطلسلا

.ةينيطسلفلا
 ماع لكشب•

 كلذب حمسُي
 قلعتي اميف

 تالاجمب
 ىنبلا
 ةيتحتلا

.داصتقالاو
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

19. ةيصخش ضارغأ .ةيصخش ضارغأ  حيرصت 30  ىتح

 نيب رهش نع ديزي ال
تاعاسلا

 05:00- 22:00. 
  فاقیا ةرتف ددحتت
 عوبسأل   حیراصتلا
  عومجم.لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع دیزی ال نا بجی

ةنسلا يف رھشأ

ديدحت نودب

 لبقت نل•
 ةزكرم مئاوق

 تابلط لب
 .ةلصفم

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا



لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

17.
 مرحلا يف ةالصلا

فيرشلا

 عاطق ناكس لوخد
 يف ةالصلا ءادأل ةزغ
 موي لك فيرشلا مرحلا

.ةعمجو سيمخ

 ،ةعمجلا موي 300
.سيمخلا موي 100

 بسح .دحاو مويل
.ةالصلا ديعاوم

 لاجرلا لمشي( 50
.)ءاسنلاو

 مدع بجومب•
 عناوم دوجو

.ةينمأ
 ىلع نولقنتي•

 تالفاح نتم
 ةيليئارسإ
 اهرجأتست

 ةطلسلا
 ،ةينيطسلفلا

 مهقفاريو
 نع لثمم
 ةطلسلا

.ةينيطسلفلا
 لوخد•

 نيلصملا
 دافحأ ةقفرب

 نس ىتح
.اماع 15

18. ةزغ عاطق ميمرت

 عاطق ناكس لوخد
 يف ةكراشملل ةزغ
 يف دقعت تارمتؤم

 ةرماسلاو ادوهي
 ميمرت عوضوم لوانتتو

 ةكراشمللو ،عاطقلا
 تارمتؤم يف

 ةينهم تالامكتساو
 ةطلسلا اهمظنت
 لوح ةينيطسلفلا

 ميمرت عوضوم
.عاطقلا

ديدحت نودب

 دحاو مويل ةصخر
 ادوهي ىلإ لوصولل
 ةدمل حمسُي .ةرماسلاو

.طقف عوبسأ

ديدحت نودب

 ىلع ءانب•
 نم بلط
 ةطلسلا

.ةينيطسلفلا
 ماع لكشب•

 كلذب حمسُي
 قلعتي اميف

 تالاجمب
 ىنبلا
 ةيتحتلا

.داصتقالاو
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

19. ةيصخش ضارغأ .ةيصخش ضارغأ  حيرصت 30  ىتح

 نيب رهش نع ديزي ال
تاعاسلا

 05:00- 22:00. 
  فاقیا ةرتف ددحتت
 عوبسأل   حیراصتلا
  عومجم.لقألا ىلع
 نطاوملل  حیراصتلا
 6 نع دیزی ال نا بجی

ةنسلا يف رھشأ

ديدحت نودب

 لبقت نل•
 ةزكرم مئاوق

 تابلط لب
 .ةلصفم

 بجومب•
 ينمأ صحف

 بسح
.ةجاحلا

لسلستلا مقر ةياغلا فدهلا ةصحلا ةصخرلا ىدم رمُعلا تاظحالم

20. فافز -ةصاخ ضارغأ

 عاطق ناكس لوخد
 ليئارسإ ىلإ ةزغ

 لاقتنالا فدهب ىتح(
 ادوهي قطانم ىلإ
 ىلإ وأ ةرماسلاو
 فدهب )دالبلا جراخ
 لفح يف ةكراشملا

 نم براقألا دحأ فافز
 .ىلوألا ةجردلا

ديدحت نودب
 .مايأ ةثالث ىتح
 بسح -تاعاسلا

.ةجاحلا
ديدحت نودب

 هبارق بجومب•
 نم هيلئاع

 ةجردلا
 ىلوألا
 يونملل

 هترايز
 ،نادلاولا(

 ،ةوخإلا
 ،ءانبألا

 .)دادجألا
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

21.
 -ةصاخ ضارغأ

 ةزانج

 عاطق ناكس لوخد
 ليئارسإ ىلإ ةزغ

 لاقتنالا فدهب ىتح(
 ادوهي قطانم ىلإ
 ىلإ وأ ةرماسلاو
 فدهب )دالبلا جراخ
 ةزانج يف ةكراشملا

 نم براقألا دحأ
 .ىلوألا ةجردلا

ديدحت نودب
.مايأ ةثالث ىتح

تاعاسلا نيب 
 00:00- 00:00

ديدحت نودب

  بجومب•
  ھیلئاع ھبارق

 ةجردلا نم
 ىلوألا
 ىفوتملل

 ،نادلاولا(
 ،ةوخإلا
 ،ءانبألا

 .)دادجألا
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

22. ةلحر

 بالطلا لوخد
 نم نيينيطسلفلا

 ىلإ ةزغ عاظق ناكس
 مايقلا فدهب ليئارسإ

.ةلحرب

ديدحت نودب
دحاو مويل

تاعاسلا نيب 
 05:00- 19:00

نس ىتح
اماع 15 

 تالحر•
 يف ةيسردم

 فصتنم
 .عوبسألا

 -نوملعملا•
 نوقفارم

 ملعم ةبسنب(
 15 لكل دحاو

.)ابلاط
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

23.
رمتؤمب ةكراشملا

 نیینیطسلفلا لوخد
 يف ةكراشملل
 تالاجم يف تارمتؤملا
 يف ,بطلا / ةعارزلا
 ةرماسلاو هدوھی ةقطنم
 طورشلل اقفو لیئارسإو
.اھیلع صوصنملا

نودب

 نيب ,عوبسا ىتح
 تاعاسلا

05:00-19:00
نودب

 صحفلا طرشب 
 ةجاحلا بسح ,ينمالا

24.
لمع ءاقل

 ةنجللا يفظوم لوخد
  لجا نم ةیندملا
 يف لمع تاعامتجا
 ةقطنم يفو  لیئارسإ
  ةرماسلاو هدوھی

نودب نودب مون نودب عوبسا ىتح  ,ينمالا صحفلا طرشب
ةجاحلا بسح
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 لفح يف ةكراشملا

 نم براقألا دحأ فافز
 .ىلوألا ةجردلا

ديدحت نودب
 .مايأ ةثالث ىتح
 بسح -تاعاسلا

.ةجاحلا
ديدحت نودب

 هبارق بجومب•
 نم هيلئاع

 ةجردلا
 ىلوألا
 يونملل

 هترايز
 ،نادلاولا(

 ،ةوخإلا
 ،ءانبألا

 .)دادجألا
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

21.
 -ةصاخ ضارغأ

 ةزانج

 عاطق ناكس لوخد
 ليئارسإ ىلإ ةزغ

 لاقتنالا فدهب ىتح(
 ادوهي قطانم ىلإ
 ىلإ وأ ةرماسلاو
 فدهب )دالبلا جراخ
 ةزانج يف ةكراشملا

 نم براقألا دحأ
 .ىلوألا ةجردلا

ديدحت نودب
.مايأ ةثالث ىتح

تاعاسلا نيب 
 00:00- 00:00

ديدحت نودب

  بجومب•
  ھیلئاع ھبارق

 ةجردلا نم
 ىلوألا
 ىفوتملل

 ،نادلاولا(
 ،ةوخإلا
 ،ءانبألا

 .)دادجألا
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

22. ةلحر

 بالطلا لوخد
 نم نيينيطسلفلا

 ىلإ ةزغ عاظق ناكس
 مايقلا فدهب ليئارسإ

.ةلحرب

ديدحت نودب
دحاو مويل

تاعاسلا نيب 
 05:00- 19:00

نس ىتح
اماع 15 

 تالحر•
 يف ةيسردم

 فصتنم
 .عوبسألا

 -نوملعملا•
 نوقفارم

 ملعم ةبسنب(
 15 لكل دحاو

.)ابلاط
 بجومب•

 ينمأ صحف
 بسح

.ةجاحلا

23.
رمتؤمب ةكراشملا

 نیینیطسلفلا لوخد
 يف ةكراشملل
 تالاجم يف تارمتؤملا
 يف ,بطلا / ةعارزلا
 ةرماسلاو هدوھی ةقطنم
 طورشلل اقفو لیئارسإو
.اھیلع صوصنملا

نودب

 نيب ,عوبسا ىتح
 تاعاسلا

05:00-19:00
نودب

 صحفلا طرشب 
 ةجاحلا بسح ,ينمالا

24.
لمع ءاقل

 ةنجللا يفظوم لوخد
  لجا نم ةیندملا
 يف لمع تاعامتجا
 ةقطنم يفو  لیئارسإ
  ةرماسلاو هدوھی

نودب نودب مون نودب عوبسا ىتح  ,ينمالا صحفلا طرشب
ةجاحلا بسح
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