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حبق    اهغع٘رٜ األًضٙلٛ ضصز اُتٔاكات ٗدضا٢ٍ اهعزٗاْاهغِٜ٘ اخلاص بٙزٙلٍ اهتقضٙض أُطع بني 

عوغقققوٞ  املتصقققوٞ بضصقققز تققققاصٙض االذبقققارٗٓققق٘ اهِغقققدٞ اهجاهجقققٞ ًقققّ  اهقققٌّٚ عقققالَ ٗاإلعالًقققٚني   اإل

ًققّ قبققى عققالَ اهقق٘   ٗعققا٢ى اإلٗإلعالًققٚني اهٌِٚققٚني   اهققزاخى االُتٔاكققات ٗااققضا٢ٍ اهقق  ت ققاي ا

 .عوٟ اهٌّٚ األًضٙلٛذباهف اهعزٗاْ اهغع٘رٜ 

ْ  مل َ 6102ًققاصؼ  63 فٌِققش ٗاملؤعغققات اإلعالًٚققٞ   اإلعالًققٚني عققّ اعققتٔزا   تتقق٘صق ققق٠٘ اهعققزٗا

ْ  باعقٍ اهتشقاهف     اهضمسٛ  تصضحيات عوٟ هغاْ اهِا  اعتربت قز ٗٓٛ  اهٌِٚٚٞ عقالَ  ٗعقا٢ى اإل  بقن

  هوقصف.ًؾضٗعٞ  اه٘ ِٚٞ أٓزافًا

ٗقصققف املؤعغققات اإلعالًٚققٞ   املتعٌققزاهقتققى  مشوقق  عؾققضات االُتٔاكققات اهقق صصققز اهتقضٙققض اهجاهققح ٗ

ٗاعتٌضاص سذب عزر ًّ اهقِ٘ات اهفطا٢ٚٞ ٗاعتِغاذ اهبعض اآلخض  باإلضافٞ إىل إغالق اهعؾضات ًّ 

 صفشات اهت٘اصى اإلدتٌاعٛ  ٗغريٓا ًّ االُتٔاكات املباؽضٝ .

عوٟ احلٚاٝ املعٚؾٚٞ هوٌِٚٚني ًع اُق اق صض  املضتبات ٗأُٚاص  اهعزٗاْ   اهتطٚٚ ٗباهت٘اطٜ ٙغتٌض 

اهعٌوٞ اه٘ ِٚٞ ٗتضادع إٙضارات املؤعغقات اإلعالًٚقٞ اهضمسٚقٞ ٗاألٓوٚقٞ بفعقى احلصقاص املٌقِٔر اهقشٜ         

 تت٘الٖ رٗي ذباهف اهعزٗاْ.

ٛ  ً٘اققع  بتصاعز احلضب اهطضٗؼ عوٟ صقفشات   اهجاهح هوعزٗاْكٌا اتغٍ اهعاَ    اهت٘اصقى االدتٌقاع

٘ أقققز كققاْ ً٘قققع فٚغققب٘ن ه٘سققزٖ    6105ًَٗققع ُٔاٙققٞ فرباٙققض   هققف صققفشٞ فٚغققب٘ن   أ 02غوقق  سلقق

  ُآٚقم عقّ ًِقع     ىل اهعامل اخلاصدٛإاهص٘صٝ ٗاهفٚزٙ٘ سذب ُقى  هِاؽ ني ٗإعالًٚني ميِٚني بٔز 

  اهٌّٚ ًقّ دقضا٢ٍ    ٙضتلبٗ اهِزٗات هِقى احلقٚقٞ عٌا أعالًٚٛ اهزاخى ًّ املؾاصكٞ   املؤمتضات إ

ٜ أ  بٌِٚا ٙتاح ملضتظققٞ اهعقزٗاْ   املٚقزاْ اإلعالًقٛ اهتشقضن بلقى سضٙقٞ هتطقوٚى اهقض         ٗدلاطص ٗسؾٚٞ

  .ًاَ رٓؾٞ ٗصزًٞ اهعاملأ صٗٙزًا اهعاَ اهعاملٛ ٗسذب احلقٚقٞ اه  تتلؾف صٗٙزًا

ٙت٘ققف اهعقزٗاْ عوقٟ    كقرب هلقٛ   أسضاص اهعامل اهتشضن جبزٙقٞ  أُِا ُنًى ًّ إاهعاَ اهضابع ف ًٗع رخ٘هِا

دٔق٘ر اهِاؽق ني اهقزٗهٚني    املقابقى   ُٗقجٌّ    اهفعوٚقٞ .  باحلٌاٙقٞ  َ اهقٌٚ   العق حيعقٟ اإل اهٌّٚ  ٗهلقٛ  

  ُٗزعٍ٘ٓ   اِٞ احلق٘ق ٗاحلضٙات باالذبار إىل املؤاطصّٙ ملعوً٘ٚٞ اهؾعب اهٌٚ    رلتوف اهعامل

 .ًّ اأ٘ر   ٓشا املطٌاصبشي املظٙز 

 : اللــهـتــاس
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 تُ٘ػ:بِاٝ املغريٝ   ًٔضداْ إعالًٛ إٙقا  ًؾاصكٞ ق  7102َ ابضٙى72

ًؾقاصكٞ  عوٟ إٙققا   ضغ٘ط عع٘رٙٞ  ُتٚذٞإراصٝ ًٔضداْ اإلساعات ٗاهتوفظُٙ٘ات اهعضبٚٞ أقزً  * 

ابضٙققى  64بتققاصٙ   اهعضبٚققٞ املقققاَ   تققُ٘ػقِققاٝ املغققريٝ اهفطققا٢ٚٞ   ًٔضدققاْ اإلساعققات ٗاهتوفظُٙ٘ققات 

ْ قِقاٝ املغقريٝ   ن  ٗاذبار اإلعالًٚني ٙؾذب صض٘ذ اذبار اإلساعقات ٗاهتوفقظٝ اهعضبٚقٞ  ٗٙؤكقز بق     6104

 ص٘ت مي  سض   ً٘ادٔٞ اهعزٗاْ عوٟ اهٌّٚ.

 :َ إصابٞ اإلعالًٚني ٗهٚز امل ٔض ٗعوٛ اهبو7102ٛٔٚٙ٘هٚ٘ 20

امساعٚى عوٛ  املص٘ص اهتوفظُٙ٘ٛ ًضاعى قِاٝ املغريٝ   ذلافعٞ سذٞ ٗهٚز امل ٔض ًٗعإُٗ تعضض* 

 عوٟ عٚاصتٍٔ   ًِ قٞ اهؾقعب ًزٙضٙقٞ سقضض ٗققز أصقٚب املصق٘ص       اهغاصٝ د٘ٙٞ ٌٗٓعجٌاْ اهبوٚٔٛ 

 اهبوٚٔٛ جبضاح فٌٚا تطضصت اهغٚاصٝ بؾلى باهغ.

 اإلعالًٛ صارق اهؾٌض:َ إصابٞ 7102أكت٘بض  01

 اهعزٗاْ اهغع٘رٜ األًضٙلٛ ضصاص ًضتظقٞه٘ص قِاٝ املغريٝ صارق ًباصن صاحل اهؾٌض صًتعضض *

 .  ذلافعٞ اا٘ 
 َ تزًري ًِظي اإلعالًٛ ُبٚى ًص فٟ:7102ُ٘فٌرب  7
تعضض ًِظي اإلعالًٛ ُبٚى ذلٌز ًص فٟ هتزًري دظ٢ٛ دقضا١ قصقف دقٜ٘ هوتشقاهف عوقٟ سقاصٝ       *

 كٌا تطضصت عٚاصتٕ اخلاصٞ دضا١ اهقصف.  اًاُٞ اهعاصٌٞ –اهصعزٜ مبزٙضٙٞ اهصافٚٞ 

 اإلعالًٛ ًادز اهعضدوٛ: اعتٔزا  ٧١٠٢ُ٘فٌرب 2

ٙٞ أفوح اهقٌّٚ ذلافعقٞ سذقٞ    ضًص٘ص قِاٝ املغريٝ   ًزٙضٙٞ اهؾضفني   ًِ قٞ ٓضاْ ًزٙتعضض *

ْ أهقصققف دققٜ٘ ًادققز اهعضدوققٛ   ٘قعققًاًُ إلسققز٠ اهقققض٠ ثِققا١ تغ ٚتققٕ دضميققٞ اعققتٔزا   ققرياْ اهعققزٗا

عالَ ٔز  املغعفني  ٗظى ميِع ٗص٘ي  ٘اقٍ املغعفني ٗ ٘اقٍ اإلتعلأُا بني قتٚى ٗدضٙح   كٌا اع

تطقضصت عقٚاصتٕ بؾقلى     االعقتٔزا    ٗفٌٚا زلا اهظًٚى اهعضدوقٛ ًقّ   كى ًّ ٙقرتب هغاعات ًغتٔزفًا

 باهغ.

 اعتؾٔار مخغٞ إعالًٚني ٗعاًوني   قِاٝ اهٌّٚ اهفطا٢ٚٞ: َ 7102رٙغٌرب  1

 دق٘ٙتني  رياْ ذباهف اهعزٗاْ ًبِٟ قِاٝ اهٌّٚ اهفطا٢ٚٞ بنًاُٞ اهعاصٌٞ صقِعا١ بغقاصتني   اعتٔز  *

 .إعالًٚني ٗعاًوني باهقِاٝ  مخغًٞا أر٠ إىل اعتؾٔار 
ٞ   اهٌِٚقٚني   ٗدضح اثِني آخضّٙ ًّ أفضار احلضاعٞ  ٗاذبار اإلعالًٚني كقرب٠   ٙعتقرب االعقتٔزا  دضميق

 تطا  إىل دضا٢ٍ اهعزٗاْ اه٘سؾٚٞ حب  اإلعالَ ٗاإلعالًٚني ًِش ثالثٞ أع٘اَ.

 ث:ـالـثـام الـعـي الـاث فـاكـهـتـع االنـائـوق -أ-أ
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 اعتؾٔار اإلعالًٛ عفري اهؾاًٛ: 7102َِٙاٙض  6

افعٞ اا٘  ٗٓ٘ ٙؤرٜ رٗصٖ ذل   ًص٘ص قِاٝ املغريٝ اهفطا٢ٚٞ اهظًٚى عفري اهؾاًٛ ؽٔٚزًااصتقٟ *

ضا٢ٍ اق ثِقا١ ت٘ثٚققٕ بلاًريتقٕ    أغاصٝ ه رياْ اهعزٗاْ   ًزٙضٙٞ خقب ٗاهؾقعف        ٗاه٘  اإلعالًٛ 

 اهعزٗاْ.
 : اهَٚ٘ اهٌّٚ قِاٝ اعتِغاذ َ 7102 ِٙاٙض

َ املؤعفٞ إىل اإلعتِغاذ ًّ قبى ذباهف 6104تعضض  قِاٝ اهٌّٚ اهَٚ٘ إثض أسزاخ رٙغٌرب *

 اهعزٗاْ ًٗضتظقتٕ.

 اإلعالًٛ عابز محظٝ: َ اعتؾٔار7102فرباٙض  2

اهعط٘ املؤعػ   اذبار اإلعالًٚني اهٌِٚقٚني ٗص٢قٚػ    محظٝ عبز اهللاهظًٚى عابز   ٓشا اهَٚ٘ اصتقٟ *

ؽققٔٚزًا   عققبٚى اهلل  اهعققزٗاْسققز كقق٘ارص اابٔققٞ اإلعالًٚققٞ   ً٘ادٔققٞ أٗ احلقٚقققٞ ذبضٙققض صققشٚفٞ 

   ٗاالذبار ِٙعٛ اهؾٔٚز ٗٙعترب صسٚوٕ خغاصٝ فارسٞ.ٗاه٘ ّ

 اإلعالًٛ عبزاهلل املِتصض: َ اعتؾٔار7102فرباٙض  2

ًص٘ص قِاٝ اهغقاسات اهفطقا٢ٚٞ اهظًٚقى عبقز اهلل املِتصقض   ذلافعقٞ احلزٙقزٝ           ٓشا اهَٚ٘ اعتؾٔز*

جبققضاح أصققٚب بٔققا اثِققا١ قٚاًققٕ بتنرٙققٞ ٗادبققٕ اإلعالًققٛ   تغ ٚققٞ دققضا٢ٍ اهعققزٗاْ اهغققع٘رٜ          ًتققنثضًا

 ٗٙعترب صسٚوٕ خغاصٝ فارسٞ. زاهؾٔٚ  ٗاالذبار ِٙعٛ األًضٙلٛ
 :ًري أبضاز اهبح اإلساعٛ   عٚباْتز 7102ًَاصؼ  0

ْ      إأبضاز  عوٟ تزًري  رياْ اهعزٗاْأقزَ * إساعقٞ  ًِٔقا    صعاي عقزر ًقّ اإلساعقات اه٘ ِٚقٞ   دبقى عٚبقا

َ  -َ ا  ااهٌّٚ  -َ ا  اعاَ  -إساعٞ قِاٝ املغريٝ  -"صِعا١" اهربُاًر اهعاَ   60إساعقٞ   - َا  ا اهٌّٚ اهٚق٘

 .ٗتٚوٌّٚميّ ً٘باٙى  اتصاالتباإلضافٞ اىل أبضاز إساعٞ آفاق    –إساعٞ اهؾعب  -إساعٞ ٗ ّ  - ربعبتٌ

 ً٘قع ٗكاهٞ اهصشافٞ اهٌِٚٚٞ: إغالقَ 7102ًاصؼ  01

 صضق٘خاً  ملاُٚقا  أًقّ قبقى اهؾقضكٞ املغتطقٚفٞ        هإلغقالق ً٘ققع ٗكاهقٞ اهصقشافٞ اهٌِٚٚقٞ     تعقضض  * 

 عوٟ اهٌّٚ. عافضًا اه  تؾّ عزٗاًُا ذباهف اهعزٗاْطغ٘ط رٗي ه

 بضٙى اعتؾٔار عبزاهلل اهِذاص ٗذلٌز ُاصض اه٘ؽوٛ :ا 01

َ بغقققاصٝ د٘ٙقققٞ  قققاقٍ توفظٙقققُ٘ٛ ٗأفقققضارٖ ٙصققق٘صْٗ 6105بضٙقققى ا 01اعقققتٔز  ذبقققاهف اهعقققزٗاْ   *

ًغوغاًل توفظًُٙ٘ٚا ًّ إُتاز ًؤعغٞ اإلًقاَ ااقارٜ  ٗققز زلقٍ عِقٕ اعتؾقٔار اإلعالًقٚني   قِقاٝ اهقٌّٚ          

 اهضمسٚٞ عبزاهلل اهِذاص ٗذلٌز ُاصض اه٘ؽوٛ  إضافٞ إىل دضح آخضّٙ.
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ّ  اإلُرتُق   خقزًات  ق قع  اىل أر٠ االتصقاالت  أبضاز اعتٔزا  عٌوٚات   اهعزٗاْ اعتٌضاص*  ّ  عقزر  عق  ًق

ّ  اهفٚزٙ٘ أٗ اهص٘صٝ ُقى صع٘بٞ ٗباهتاهٛ اهٌِٚٚٞ املِا   ْ  ٗٙطق ض  املِقا     توقم  ًق  دلقاي    اهعقاًو٘

 أٗ كقققاًرياتٍٔ عزعقققات ٗثقتقققٕ ًقققا إلصعقققاي بٔقققا ٙعٌقققى اإلُرتُققق  طاي ال ًِقققا   إىل ُتققققايإله اإلعقققالَ

 .احملٌ٘هٞ ٓ٘اتفٍٔ

ٛ اهصققفشات هإلعالًققٚني ٗاهِاؽقق ني اهٌِٚقق  غققالق ٣ًققاتإ*  ًجققاي    ٚني عوققٟ ً٘اقققع اهت٘اصققى االدتٌققاع

 2غوققق   صققفشتٕ أُبققا١ اهٌِٚٚققٞ عققبن اهِاؽققو ٗاإلعالًققٛ ضققٚف اهلل اهؾققاًٛ ص٢ققٚػ ذبضٙققض ٗكاهققٞ األ 

ًقضات     01محقز عقاٙض   أغالق صفشٞ اهِاؽو ٗاإلعالًٛ عوٟ إٗكشهم    6104ًَضات خالي اهعاَ 

ٗ  نإبضآٍٚ اهفضح بٗأفار اهِاؽو  ْ تققَ٘  أعالًقٚني ميِقٚني قبقى    إُٕ اعتعار عؾضات اهصقفشات هِاؽق ني 

 .إراصٝ اهفٚغب٘ن حبشفٔا ُٔا٢ًٚا

 
 
 عض٠ األٗعؾضات ااضسٟ ٗ ؽٔٚزًا 021عالَ احلضبٛ عوٟ ًز٠ ثالثٞ أع٘اَ ًّ اهعزٗاْ قزَ اإل

االذبار مل ٙتٌلّ ًّ ت٘ثٚ  أمسا١ ؽٔزا١ اإلعالَ احلضبٛ هوعاَ اهجاهح ُعضًا غري أْ  ًّ ًِتغبٕٚ 

 ه بٚعٞ عٌى أفضار اإلعالَ احلضبٛ كٌت ٘عني   ااٚؿ ٗاهوذاْ اهؾعبٚٞ.

ىل اهعامل ٗاهزاخى ًؾآز اهبنؼ اهٌٚاُٛ  ٗٗث  هب ٘الت إ اإلعالَ احلضبٛ ٗخالي ثالثٞ أع٘اَ ُقى

 .اإلعالَ احلضبٛ ًِتغيبأٗه٣م األب اي ًّ  تغِٟ صؤٙتٔا ه٘ال تطشٚاتمل ٙلّ ٙاه  ااٚؿ ٗاهوذاْ 

 

 
       ٞ اهق  تعقضض اقا     ٗاالُتٔاكقات  هتِقاٗي اخلغقا٢ض   اهتقضٙض اهغِٜ٘ اهجاهقح ُفقضر ًغقاسٞ إضقافٚ

املضتظقٞ ٗااٌاعات املغوشٞ املضتب ٞ عرب  ٗأعالَ اهضمسٛ دضا١ اهعزٗاْ ع٘ا١ باهقصف ااٜ٘ اإل

خبققاصٜ اهٚققً٘ٛ تضٙققات   ملققا تؤكققزٖ املصققارص اهضمسٚققٞ ٗاهضصققز اإل    باهعققزٗاْ ٗاملٌ٘هققٞ ًِققٕ  ٗفقققاً  

 اهعزٗاْ.
 

 

 

 

  :يـزبـحـالم الـعاإلاث ـيـحـضـت -ب-ب
 

 :يــمــزســالم الــعاإلائز ــســخ - خ جـج
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 :اعٞ ٗاهتوفظْٙ٘ساملؤعغٞ اهعاًٞ هإل -0

ً قق ً ققعققزْ( - قِققاتني توفظٙققُ٘ٚتني فطققا٢ٚتني بؾققلى كوققٛ )عققبن   ض اهعققزٗاْ ًبِققٟر ض ًبِققٟ   كٌققا ر

ً اإلمياْ( - اهٌّٚ توفظُٙ٘ٚتني فطا٢ٚتني بؾلى دظ٢ٛ )قِاٝ قِاتني إساعقات ذلوٚقٞ    3ض ًبقاُٛ    ٗر

 .باحملافعات ٗٓٛ إساعٞ تعظ  إساعٞ حلر  إساعٞ صعزٝ  إساعٞ سذٞ  إساعٞ أبني  إساعٞ امللال

  كٌققا ٓقق٘   عققزر ًققّ احملافعققات ٗتوفظٙققُ٘ٛ صعققاي إساعققٛإ ثالثققني ًضكققظباإلضققافٞ اىل تققزًري 

   اهؾلى ٗاازٗي اهتاهٚني:ً٘ضح 
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 اهعزٗاْ خالي ثالثٞ أع٘اًَضاكظ اإلصعاي اإلساعٛ ٗاهتوفظُٙ٘ٛ اه  اعتٔزفٔا ذباهف 

 
 

  الطحافظة الطركز م
  صعده األحطر 1

 
 
 
 
 
 

 اإلجــطــالــي:
 مـركـز إرسـال إذاعـي وتـمفـزيـهنـي، 11

 %71 وحدىاكـان نـصـيـب محـافـظـة صعـدة 
 %01صظعاء 
 %01عطران 
 %01تعز 

 

 صعده مرع 2
 صعده حرم 3
 صعده الدافع 4
 صعده ساقين 5
 صعده العبمة 6
 صعده الظهعة 7
 صظعاء الصباحة 8
 صظعاء عيبان 9
 صظعاء يسمح 10
 صظعاء فرضة نيم 11
 عطران ضين 12
 عطران حهث 13
 عطران الجبل األسهد 14
 عطران بظي غيث 15
 تعز العروس 16
 تعز تعبات 17
 تعز الحهبان 18
 مأرب ىيالن 19
 مأرب حريب 20
 الضالع شيرزم 21
 الضالع ىيهه 22
 الحديده الطراوعة 23
 الحديده باجل -الدرب  24
 األمانة شعهب 25
 عدن البرق  26
 الجهف ريدان 27
 البيضاء حيد عظيطو 28
 شبهه بيحان 29
 حجة ظفر 30
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 :ُبا١ اهٌِٚٚٞ عبن ًٗقضٓا صِعا١ ٗكاهٞ األ -7

 ً ُبا١ اهٌِٚٚٞ عبن بؾلى كاًى   كى ًّ ض  رياْ اهعزٗاْ باهقصف ًلاتب ٗكاهٞ األر

 - ضضاص اهقصف ًلاتب اه٘كاهٞ   ذلافعات )إبأعٌضاْ( ٗ اه   - صميٞ -ذلافعات )صعزٝ 

ضضاص فقز تعضض  ىل داُب اهتزًري ٗاألإً اص صِعا١ (  ًٗلتب  -سًاص - احلزٙزٝ -اهبٚطا١

تعظ  -أبني  -ُبا١ اهٌِٚٚٞ عبن هؤِب ًّ قبى ًضتظقٞ اهعزٗاْ   كى ًّ )عزْ ًلاتب ٗكاهٞ األ

 .اهبٚطا١(  -ًنصب  -ؽب٘ٝ  -

 :ا١ًؤعغٞ اهج٘صٝ هوصشافٞ ٗاه باعٞ ٗاهِؾض ًٗقضٓا صِع -1
ٜ  دقضا١ اهقصقف   هعزٝ خغا٢ضصشٚفٞ اهج٘صٝ تعضض   هقبعض ًبقاُٛ املؤعغقٞ   عقزر ًقّ       ااق٘

 احملافعات.
ٗ توققم اهقق  تؾققٔز ً٘ادٔققات بِٔققب  تولققات  أكٌققا قققاَ ًضتظقققٞ اهعققزٗاْ   احملافعققات احملتوققٞ  

 .ٔاىل ُٔب عزر ًّ رلاطُإص٘ي املؤعغٞ  باإلضافٞ أٗ
ٚٞ ق قع اهغٚقاص ٗرخق٘ي اهفقضق ااِزعق      اعقتريار املؤعغقٞ ًقّ    عوٟ اهٌّٚميِع احلصاص املفضٗض ٗ

 األدِبٚٞ إلصالح امل بعٞ اهض٢ٚغٚٞ هوٌؤعغٞ ٗاملت٘قفٞ ًِش بزاٙٞ اهعزٗاْ.

 ٗٙتِاقص املدظْٗ اه٘صقٛ هوٌؤعغٞ ًًٙ٘ا بعز آخض  ًا ٙٔزر بت٘قفٔا عّ اهصزٗص   أٜ ٗق .

  :أكت٘بض هوصشافٞ ٗاه باعٞ ٗاهِؾض ًٗقضٓا عزْ 04ًؤعغٞ  -4

هوتقزًري ٗاهِٔقب ًقّ قبقى اهعقزٗاْ ًٗضتظقتقٕ        تعضض  امل ابع اهتابعقٞ هوٌؤعغقٞ ًقع ًوشقاتٔقا     

   ٞ ٗقققز ت٘قفقق  اهصققشٚفٞ اهًٚ٘ٚققٞ عققّ       ٗاهتققزًريهؤِققب  أٙطققًا كٌققا تعضضقق  رلققاطْ املؤعغقق

 ٗاالستالي.اهصزٗص هفرتٝ  ٘ٙوٞ قبى أْ ٙعاٗر املضتظقٞ إصزاصٓا خبو عٚاعٛ ً٘اي هوعزٗاْ 

 :شافٞ ٗاه باعٞ ٗاهِؾض ًٗقضٓا تعظًؤعغٞ اأٌ٘صٙٞ  هوص -1
هوتزًري ٗاهِٔب ًّ قبى ًضتظققٞ اهعقزٗاْ ٗاتقاًٚع اهتابعقٞ هقٕ       اهجالخً ابع املؤعغٞ  تعضض 

 .  رلاطْ املؤعغٞ هؤِب بؾلى كاًى  ًزِٙٞ تعظ   كٌا تعضض

َ  قبققى أْ تعققاٗر ٗطاصٝ اإلعققالَ 6102ٗقققز ت٘قفقق  اهصققشٚفٞ اهًٚ٘ٚققٞ عققّ اهصققزٗص ًِققش أبضٙققى   

 َ.6104املؤعغٞ باهعاصٌٞ صِعا١ ًِش أكت٘بض اعت٣ِا  إصزاص اهصشٚفٞ اهًٚ٘ٚٞ ًّ ًلتب 
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 املؾتقات   أطًٞ إىل أر٠ ًا ٗدً٘ا  ٗحبضًا بضًا ٗخاُقًا ؽاًاًل سصاصًا اهٌّٚ عوٟ اهعزٗاْ ذباهف فضض 

 عوٟ عوبًا أثض ًا ٗٓ٘   اأٌ٘صٙٞ ذلافعات عّ اهلٔضبا١ بق ع اهعزٗاْ ًضتظقٞ قاَ فٌٚا اهِف ٚٞ 

 .ًِٔا اهلجري اعتٌضاص رْٗ ٗساي اإلعالًٚٞ  املؤعغات أرا١

 أرا١ ًغت٠٘   تزٓ٘ص إىل ٗاحملافعات املزٙضٙات ًّ كجري   االتصاالت أبضاز اعتٔزا  أر٠ كٌا       

 . اإلعالًٚٞ ٗاملؤعغات اإلعالًٚني ُؾاط عوٟ عوبًا اُعلػ اهشٜ األًض االُرتُ   ؽبلٞ

  اهعزٗاْ بفعى تفاقٌ  ٗاه  اأٌ٘صٙٞ  ذلافعات ًععٍ   املرترٙٞ األًِٚٞ األٗضاق ساه 

 عّ تعظ   اأٌ٘صٙٞ صشٚفٞ ت٘قف  سٚح اإلعالًٚٞ  املؤعغات أرا١ اعتٌضاص رْٗ ٗاحلصاص 

   أكت٘بض 01 صشٚفٞ كشهم ٗت٘قف  كوٛ  بؾلى ٗاهتدضٙب هؤِب ً ابعٔا ٗتعضض  اهصزٗص 

 احملافعات  ًّ كبري عزر   اهضمسٚٞ اإلعالًٚٞ املؤعغات فضٗق ًلاتب ت٘قف  كٌا   عزْ

 ٗاهتِعٌٚات اهعزٗاْ ذباهف ًضتظقٞ قبى ًّ ٗاهِٔب هوغ ٘ امللاتب ٓشٖ ًّ عزر ٗتعضض 

 .ٗتعظ عزْ ذلافع    اهج٘صٝ صشٚفٞ ًلتيب ٗباألخص اإلصٓابٚٞ 

 ٍاهغٚاص ق ع اعتريار صع٘بٞ بغبب اإلعالًٚٞ هوٌؤعغات ٗاهفِٚٞ اهتقِٚٞ األٗضاق ًّ احلصاص فاق 

 ًجى اهعٌى عّ اهلبريٝ امل ابع ت٘قف إىل أر٠ ًا املدتصني  ٗاهفِٚني املِٔزعني ٗاعتذالب اهالطًٞ

 .عبن اهٌِٚٚٞ األُبا١ ٗكاهٞ ًٗ بعٞ ٗاهِؾض  هوصشافٞ اهج٘صٝ ًؤعغٞ ً بعٞ

 ٗاحلصاص  اهعزٗاْ ًّ أع٘اَ ثالثٞ ظى   صعبٞ اقتصارٙٞ أٗضاعًا اهٌِْٚٚ٘ اإلعالًْٚ٘ ٙعٚؿ 

 قاً  سٚح املضتبات  صض  ت٘قف بفعى اإلعالًٚٞ املؤعغات   امل٘ظفني ًٗعاُاٝ أطًٞ ٗتطاعف 

 أر٠ ًا ٗٓ٘ اهعزٗاْ  ذباهف قبى ًّ بزعٍ عزْ إىل املضكظٜ اهبِم بِقى باهؾضعٚٞ ٙغٌٟ ًا سلً٘ٞ

 . احملافعات ٗبقٚٞ اهعاصٌٞ أًاُٞ   اهضمسٚني امل٘ظفني صٗاتب صض  ت٘قف إىل

 رْٗ احلعض ٗساي اهٌّٚ  ٗإىل ًّ اهغفض إعاقٞ   اهزٗهٛ صِعا١ ً اص عوٟ ااٜ٘ احلعض تغبب 

 ًغقو   عاهقًا ظى اهشٜ اهل٘ٙ   ًفاٗضات إىل اه٘   هو٘فز املضاف  اإلعالًٛ اهفضٙ  ع٘رٝ

 .6103َ اهعاَ ًّ أكت٘بض   صِعا١ إىل اهع٘رٝ قبٚى ؽٔضّٙ ًّ ألكجض

 : زةــاشـبــاملز ـيــغاث ـــاكــهـتـاالن -د
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 بعزر قا٢ٌٞ عٌٍ اهعزٗاْ ذباهف أْ اهظًال١ ًّ عزر ؽلا٠ٗ خالي ًّ اإلعالَ ه٘طاصٝ ٗتبني ًّ 

 ذلف٘فًا اهبالر خاصز عفضٍٓ جيعى ًا اهعزٗاْ  ذباهف رٗي ً اصات عوٟ اه٘ ِٚني اإلعالًٚني

 .باملدا ض

 ًَطاٙقٞ عوٟ ُٗاٙوغات عضبغات اهقٌضّٙ عوٟ اهضٙاض ُف٘س خالي ًّ اهعزٗاْ ذباهف أقز 

 ٗقاَ األًضٙلٛ  اهغع٘رٜ اهعزٗاْ ً٘ادٔٞ   اهٌٚ  اهؾعب داُب إىل ٗقف  اه  اهعضبٚٞ اهفطا٢ٚات

 قٌض عوٟ املٚارّٙ قِاٝ حبذب قاَ كٌا   ُٗاٙوغات عضبغات اهقٌضّٙ عوٟ املِاص قِاٝ حبذب اهتشاهف

 اهٌٚ  املوف ًع تعا ٚٔا بغبب كاْ" عضبغات" عوٟ بجٔا إٙقا  قضاص إْ املٚارّٙ قِاٝ ٗقاه  عضبغات 

 .إُغاُٚٞ طاٗٙٞ ًّ

   ْاهؾٌغٚٞ االه٘اح اعتريار ًِع 6105َ فرباٙض أقضت عو ات االستالي   ذلافعٞ عز 

 عوٟ هٚػ كبري بؾلى اهشٜ ِٙعلػ احلصاص هتؾزٙز ت٘دٔا ًا ٙعلػ ٗاهب اصٙات اخلاصٞ بٔا 

ٙعتٌزْٗ بؾلى أعاعٛ عوٟ ت٘هٚز ذبزٙزا  ٗاهشّٙ  اهؾعبٚٞ ٗاهوذاْ ااٚؿ ًِا     اهغلاْ

 سٚح االعالَ ٗعا٢ى أرا١ عوٟ د٘ٓضٜ بؾلى ٙؤثض اه اقٞ اهلٔضبا٢ٚٞ ًّ اه اقٞ اهؾٌغٚٞ  ٗامنا

 عٌؤا  ً٘اصوٞ   اهؾٌغٚٞ ٗااله٘اح اهب اصٙات عوٟ اهتوفظُٙ٘ٚٞ ٗاهقِ٘ات اه٘ ِٚٞ اإلساعات تعتٌز

 .اهتؾغٚوٚٞ اهلوفٞ ٗتقوٚى

 تغبب   ًِع ٗص٘ي  اهت٘اهٛ عوٟ اهجاهح اهزٗهٛ هوعاَ صِعا١ ً اص عوٟ ااٜ٘ احلعض اعتٌضاص

 رْٗ إىل اخلاصز ٗاحلؤٗي  اإلُغاُٚٞ احلاالت عفض إعاقٞ داُب ىلإ اهصشفٚني اهزٗهٚني إىل اهٌّٚ

   ٙزٗص عٌا هوشزٙح خصص  اه  اهزٗهٚٞ املؤمتضات ًّ عزر   اهٌِٚٚني اإلعالًٚني ًؾاصكٞ

االعتٌضاص ًع رٗي اهعامل    تإً حبضٙٞ اهتذ٘ي االعالَ ق اق   ملضتظقتٕ اهعزٗاْ أتاح  بٌِٚا اهٌّٚ

 .   تعوٚى اهضأٜ اهعاَ
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 اعتِغاذ ااضسٟ اهؾٔزا١

اٙققققققققققا  

عوٟ اهبح 

عضبغققات 

 ُٗاٙوغات

سذققققققققب 

 ٗتؾ٘ٙؿ 

تققققققققققققققققققزًري 

 ًِؾ٣ات

ت٘قققققققف  

عقققققققققققققّ 

 اهصزٗص

       0 ٗطاصٝ اإلعالَ
    1 01 قِاٝ اهٌّٚ

  ًلتب صِعا١
    قِاٝ عبن

  
  ًلتب صِعا١

    قِاٝ اإلمياْ
  

  ًلتب صِعا١
    قِاٝ عزْ

  
  تسقا ضٗقًؾ

  ًلتب امللال      قِاٝ سطضً٘ت
   ٗكاهٞ عبن

 
  

ًلاتب صعزٖ  

 سذٞصميٕ  
 

     0 صشٚفٞ اهج٘صٝ

ًلتب تعظ 

 ٗعزْ
 

  ًلتب تعظ      صشٚفٞ اأٌ٘صٙٞ
 اكت٘بض 01صشٚفٞ 

  ًلتب عزْ     
    2 1 قِاٝ املغريٝ

  ًٝلتب صعز
   0 قِاٝ اهغاسات

  
  ًلتب تعظ

  1 قِاٝ اهٌّٚ اهَٚ٘
   

  ب صِعا١ًلت
   إساعٞ تعظ

 
  ًلتب تعظ  

  ًلتب سذٞ      إساعٞ سذٞ
  ًلتب احلزٙزٝ      إساعٞ احلزٙزٝ
  ًلتب صِعا١      إساعٞ املغريٝ

 عبتٌرب 63صشٚفٞ 
  املداطْ     

       0 صشٚفٞ احلقٚقٞ
  صِعا١ًلتب      0 املغريٝشٚفٞ ص

       0 اإلعالَ املغتقى
ؽٔزا١ اإلعالَ 

 احلضبٛ
021 

      
       2 ؽٔزا١ اإلعالَ األً 
      5  دضسٟ اهصاهٞ اهلرب٠

اإلعالًٛ املضكظ 

 ألُصاص اهلل
0       

  صِعا١ًلتب       ُٚ٘طًنصب 
كظ اإلصعاي اًض

 اإلساعٛ ٗاهتوفظُٙ٘ٛ

     11  

 االُتٔان

 اأٞ

 ام(ـــاألرقــىام ) بـــت أعــالثــالل ثــاث خـاكـهـتـاالن -هـ
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ٙزع٘ اذبار االعالًٚني اهٌِٚٚني إىل تؾلٚى اِٞ ذبقٚ  رٗهٚٞ ذلاٙزٝ هوِعض   دضا٢ٍ احلضب  (0

 ّ.اهٌٚاه  ٙضتلبٔا اهتشاهف اهغع٘رٜ حب  اإلعالَ ٗاإلعالًٚني   

ٙؤكز االذبار أْ دضا٢ٍ احلضب حب  اإلعالَ ٗاإلعالًٚني اهٌِٚٚني هّ متض رْٗ عقاب ٗأُٔا ًّ  (6

اهِ٘ق اهشٜ ال ٙغقو باهتقارَ   ٗأْ االذبار عاطَ عوٟ  ضق كى األب٘اب بادباٖ ذلاكٌٞ 

 . دلضًٛ احلضب عوٟ اهٌّٚ ًّ كاُ٘ا ٗأّٙ كاُ٘ا

حيح االذبار رلتوف املؤعغات اإلعالًٚٞ اه٘ ِٚٞ عوٟ ت٘ثٚ  ااضا٢ٍ ٗاالُتٔاكات اه   (1

 .اهزٗهٚٞتعضض  اا ًع ًضاعاٝ أعاهٚب اهت٘ثٚ  احلق٘قٛ ٗفقًا هوٌعاٙري 

ٙزع٘ االذبار املِعٌات اهزٗهٚٞ ٗاإلقوٌٚٚٞ املعِٚٞ حبق٘ق اإلُغاْ ٗاحلضٙات اإلعالًٚٞ باهتطاًّ  (1

  . اٌِٚني ًٗغاُزتٍٔ   ً٘ادٔٞ اهعزٗاْ ٗاحلصاص ٗتزاعٚاتًٔع اإلعالًٚني اهٌٚ

   ٙ اهب االذبار اأات اهضمسٚٞ باالعتٌضاص   رعٍ اإلعالًٚني ٗاملؤعغات اإلعالًٚٞ اه٘ ِٚٞ (2

ٗاهتعاًى مبغؤٗهٚٞ رِٙٚٞ ٗٗ ِٚٞ ًع األٗضاق االقتصارٙٞ ٗاملعٚؾٚٞ اه  ٙعاُٚٔا اإلعالًْٚ٘ 

 .ف صض  املضتبات ٗاحل٘افظبفعى اهعزٗاْ ٗاحلصاص ٗت٘ق

 اث ـــــــيــــىصــــــت - و
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  تنعػ اذبار اإلعالًٚني اهٌِٚٚني كٌِعٌٞ ًزُٚٞ تٔتٍ بؾ٣ْ٘ اهصشفٚني ٗاإلعالًٚني ٗكتاب

  إ اصٖ   ّ ٙزعٌْ٘ اهتغٚري ٗبِا١ اهزٗهٞ املزُٚٞ اهق٘ٙٞ ٗاملقتزصٝ   ٗٙعٌوْ٘  اهضأٜ املِطّ٘ٙ

عوٟ اهزفاق عّ عٚارٝ اهبالر   ٗتعظٙظ قٍٚ اه٘ال١ اه٘   ٗاهؾضاكٞ ٗاهتعاٙؿ اهغوٌٛ بني أبِا١ 

 اه٘ ّ .

  ًٍِٔتغيب ٙعٌى االذبار عوٟ تٌِٚٞ احلق٘ق ٗاحلضٙات   ٗمحاٙٞ اهعاًوني   اإلعالَ ٗ  ًقزًت

االذبار ًّ أٜ اعتزا١ سٜ صوٞ بِؾا ٍٔ اإلعالًٛ   ٗحبضٙٞ اهضأٜ ٗاهتعبري امللف٘هٞ رعت٘صًا 

 ٗقاًُُ٘ا .

  ِٙؾو االذبار   اهتصزٜ هوعزٗاْ اهغع٘رٜ األًضٙلٛ عوٟ اهٌّٚ   ٗت٘ثٚ  دضا٢ٍ ٗاُتٔاكات

ِعٌات احلق٘قٚٞ   ذباهف اهعزٗاْ حب  اإلعالًٚني ٗاملؤعغات اإلعالًٚٞ اهٌِٚٚٞ  ٗٙعٌى ًع امل

 اهزاخى ٗاخلاصز عوٟ كؾف ٓشٖ ااضا٢ٍ ٗتقزٍٙ ًضتلبٚٔا هوٌشاكٌٞ اهعارهٞ .

  ٙت وع االذبار إىل ت٘ثٚ  اهعالقات ًع املِعٌات ٗاا٣ٚات املٌاثوٞ   ٗاالُطٌاَ إىل االذبارات

 ٗاال٢تالفات اإلقوٌٚٚٞ ٗاهزٗهٚٞ سات اهصوٞ .

 ًٗغ٣٘هٚٞ اخل اب اإلعالًٛ ًع كفاهٞ سق٘ق ٙعٌى االذبار عوٟ االصتقا١ مبغت٠٘ امل ِٞٔ

اهصشفٚني ٗاإلعالًٚني بؾلى عاَ   ٗاشا اهغضض أ و  االذبار ًٚجاق اهؾض  اإلعالًٛ   اهشٜ 

ت٘افق  عوٕٚ أكجض ًّ أصبعني ًؤعغٞ إعالًٚٞ ٗٗقع صؤعا٢ٔا أٗ ًّ ميجؤٍ عوٕٚ   استفاهٚٞ 

 َ .6104ؼ ًاص 06خاصٞ ًتظاًِٞ ًع اهَٚ٘ اه٘   هإلعالَ 

 لمتهاصل : 
 10701220:  تمفهن 
 www.yemenimu.net: الطهقع 

 yemenimu@gmail.com:  البريد الألكتروني
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 Abdullah.sabry@gmail.com:  بريد رئيس االتحاد
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