
 

 

 

٢٠١٩ ،١٥  ربوتكأ ءاثالثلا  لوألا مويلا  
   

  ةوهقلا /ليجستلا ًاحابص 7:00

 ىدتنملا حاتتفا ًاحابص 8:00

 يناث لآ ةفيلخ نب رصان نب هللادبع خيشلا يلاعم

 رطق ةلود ،ةّيلخادلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئر

  :ةيبيحرتلا ةملكلا ًاحابص 8:10

 مولعلل يفلغوأ زكرم سّسؤمو سيئر زفيارج رفوتسيرك دّيسلا

 ةّيكولسلا

  لفحلا فيرع

 ةّيحاتتفالا ةملكلا ًاحابص 8:30

  يلينود فزوج روتانيسلا

 نافوص زكرم ،ةرادإلا سلجم سيئر

 ،يناث لآ نمحرلادبع نب دّمحم خيشلا ةداعس :حوتفم شاقن ًاحابص 8:40

 رطق ةلود ،ةّيجراخلا نوؤشلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئر بئان

 .نإ .سإ .مإ ةكبش يف جمارب مدقم ،يشليف يلع دّيسلا هرواحي --

 ةانقل ةيداصتقإلا و ةّيراجتلا نوؤشلا لسارمو ةيكيرمألا يس .يب

 .ةّيرابخإلا يس .يب .نإ

 ًاحابص 9:25

 

 

 

 

 

 

 نوؤشلا ريزو ،ماجومناش هيك ديسلا ةداعس :حوتفم شاقن

 .ةروفاغنس ةموكح ،نوناقلاو ةّيلخادلا

 ةكبش ىدل يموقلا نمألا نوؤش لّلحم ،نجريب رتيب دّيسلا هرواحي --

 زكرم ،نيثحابلاو ةّيملاعلا تاساردلا مسق سيئر بئانو نإ .نإ .يس

 .ثاحبألل "اكريمأ وين"
 
 

 



 

 

  راطإلا ةملكلا ًاحابص 10:10

  هنسح دهاجم دمحأ روتكدلا

 رطق ةسسؤم يف وضع ةفيلخ نب دمح ةعماج سيئر --

 ةحارتسا ًاحابص 10:15

 ًاحابص 10:30

 

 ليلضتلا ّدض عافدلا :"ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع

 .يمقرلا رصعلا يف ةّيباختنالا تالمحلا ةنصرقو

 ةّيسامولبدلا مسق ،لوؤسملا ريدملا ،هزتيون ناي ديسلا --

 تفوسوركيام ،ةّيمقرلا

 ءوضلا ءاقلإ :ليلضتلا ىلع ةلماش ةرظن :ىلوألا شاقنلا ةقلح ًاحابص 10:45

 تاديدهتلا دهشمو ةّيساسألا ميهافملا ىلع

 يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا ، زورتس دراودإ ديسلا :راطإلا ةملكلا

 غربديرف زورتس ،

 ".وكيتيلوب" يف ريرحتلا سيئر ،سوليناك رتيب ديسلا :ةسلجلا ريدم

 :نوثّدحتملا

 نيلسارملا ريبك ،فوكيسيإ لكيام ديسلا •

 ةّيرابخإلا "وهاي" ةباّوب ،نيّيئاصقتسالا

 يجولونكتلا راشتسملا ،سكودام يد .يج ديسلا •

  ةّيكريمألا ةّيجراخلا ةرازو ،ةكراشملل يملاعلا زكرملل

 ةقباسلا ايجولونكتلاو تالاصتالا ةريزو ،رباجلا ةّصح .د •

 قاطّنلل ايلعلا ةنجللا ةضّوفمو ،رطق ةلود ةموكح يف

 يلودلا داحتالل ةعباتلا ةيمقرلا ةيمنتلا لجأ نم ضيرعلا

 ".تاس ليهس" ةكرش ةرادإ سلجم سيئرو ،تالاصتالل

 ءاربخلا ةنجل سيئر ،يكسنيجروج نافيج ديسلا •

 ةيتاذلا ةكاتفلا ةحلسألاب نيّينعملا نييموكحلا

  .ةدحّتملا ممألا ةمّظنم ،ليغشتلا

 ءادغلا ةبجو ًارهظ 12:15



 

 

 هجولاو حالسك تامولعملا مادختسا :ىلوألا لمعلا ةشرو رهظلا دعب 1:30

 .بورحلل ديدجلا

 ثاحبألل "اكريمأ وين" زكرم :مّظنملا

 نمألا نوؤشل ىلعألا راشتسملا ،كرالك يراش .د :راطإلا ةملكلا

 ةّيكريمألا ةّيجراخلا ةرازو ،فينعلا فّرطتلا ةحفاكمو يناربيسلا

 تاساردلا مسق سيئر بئان ،نجريب رتيب دّيسلا :ةسلجلا ريدم

 .ثاحبألل "اكريمأ وين" زكرم ،نيثحابلاو ةّيملاعلا

 :نوثّدحتملا

 ةقباسلا ةّصاخلا ةدعاسملا ،يلرتسيإ نيج ةديسلا •

 نوؤشل ىلعألا ريدملاو ،امابوأ كاراب يكيرمألا سيئرلل

 يموقلا نمألا سلجملا يف باهرإلا ةحفاكم

 نجروم يف بدتنم ةرادإ سلجم وضعو ،يكيرمألا

  .يلناتس

 يكريمألا شيجلا ،اتسوك .ب رفوتسيرك ديقعلا •

 بمارت دلانود سيئرلل قباسلا صاخلا دعاسملا :)دعاقتم(

 ،يموقلا نمألا سلجم وضع ،باهرإلا ةحفاكم نوؤشل

  .يلودلا سيساوجلا فحتمل يذيفنتلا ريدملاو

 يف ىوتسملا ةعيفر ةثحاب ،ودنور سادناك ةديسلا •

 "اكريمأ وين" زكرم ،بورحلا لبقتسمب صاخلا زكرملا

  .ثاحبألل

 نوؤشل قباسلا ىلعألا ريدملا ،رزتليج اوشوج ديسلا •

 سلجم يف ينوناقلا راشتسملا بئانو باهرإلا ةحفاكم

 نواتجروج ةعماج زكرم ،يكيرمألا يموقلا نمألا

  .نوناقلل

 رهظلا دعب 2:45

 

 ،رطاخلا دشار تنب ةولول ةديسلا ةداعس :حوتفم شاقن

 .ةّيرطقلا ةّيجراخلا ةرازو مساب يمسرلا ثّدحتملا



 

 

 

 

رهظلا دعب   3:15 

 

 ىدل ةّيملاعلا نوؤشلا ةللحم ،ريزود يلربميك ةديسلا اهرواحت --

 نإ .نإ .يس ةكبش

 بناجألا نولتاقملا :"ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع

 ايناركوأ يف نوللضملا

 ةمظنم ،يموقلا نمألا جمانرب سيئر ،كيواكير ربساك دّيسلا --

 كيسبولغ

 ليلضتلاو باهرإلا ةحفاكم نيب طباّرلا  :ةيناثلا لمعلا ةشرو رهظلا دعب 3:30

 نوؤشل ةّيذيفنتلا ةّيريدملا ،ةّيملاعلا ثاحبألا ةكبش :مّظنملا

 ةدحّتملا ممألا ةمّظنم ،باهرإلا ةحفاكم

 ةنجلل ةّيذيفنتلا ةّيريدملا ،ايراش ديفاد ديسلا :ةسلجلا ريدم

 .ةدحتملا ممألا ،يلودلا نمألا سلجمب ةصاخلا باهرإلا ةحفاكم

 :نوثّدحتملا

 ىوتسملا ةعيفر ةثحاب ،ينادنشريم ايام ةديسلا •

 مسق ،ثاحبألل "رفرزبوأ" ةسّسؤم يف ةدعاسم ةذاتسأو

  ".اكوشأ" ةعماج ،ةّيمالعإلا تاساردلا

 دهعمل ىلعألا ريدملا ،دروفرموك وليم ديسلا •

 .يجيتارتسالا راوحلاب ينعملا تاسايسلا

 .نافوص زكرم سيئر ،زرتسام لكيام ديسلا •

 مولعو نمألا مسق ، ثحاب دعاسم ،رلياوتور انيتييب •

 ندنل ةيلك ةعماج ، ةميرجلا

 ةحارتسا ًارصع4:45 

 تالاح تاسارد :عقاولا ضرأ ىلع ليلضتلا :ةيناثلا شاقنلا ةقلح ًارصع 5:00

 اكيرمأ - رطق دهعم سيئر ، ريامرتنوأ سيشت ديسلا راطإلا ةملكلا

  رطق يف قباسلا ةدحتملا تايالولا ريفسو

 ةمدخ ،ريرحتلا سيئر ،جبيكس اكيبير ةديسلا :ةسلجلا ريدم

 ".يس .يب .يب" ةكبش يف ةيمالعإلا ةعباتملا



 

 

 :نوثّدحتملا

 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ،رواب كرام ديسلا •

 ،ىوتسملا ةعيفر ةيفاحص ،نوسنبور اغلوأ ةديسلا •

 ".يس .يب .يب" ةكبش يف ةيمالعإلا ةعباتملا ةمدخ

 ،يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا ،روثام كنايرب ديسلا •

 ".زبال سوثيم" ةكرش

 ةّصنم رّرحمو سّسؤم ،نفيارش ديفاد ديسلا •

 .ةّيئاصقتسالا "فيتكروك"

 ةّيماتخلا ةملكلا ًءاسم 6:15

 مولعلل يفلغوأ زكرم سّسؤمو سيئر ،زفيارج رفوتسيرك دّيسلا

 ةّيكولسلا

 لفحلا فيرع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

٢٠١٩ ،١٦ ،ربوتكأ ءاعبرألا يناثلا مويلا  
 

 ةوهقلا /ليجستلا ًاحابص 7:00

 ًاحابص 8:00

 

 

ًاحابص   8:45 

 بئان ،ةّيطعلا دّمحم نب دلاخ روتكدلا ةداعس :حوتفم شاقن

 رطق ةلود ،عافدلا نوؤشل ةلودلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئر

  ".ليه اذ" عقوم ريرحت سيئر ،زنوميلك فيتس دّيسلا هرواحي --

 ببس ام "!فيزم تنأ " :"ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع

 ةفيزملا رابخألا ىلإ ةراشإلا وأ رابخألا نم ققحتلا ةيلاعف مدع

 ةقيقح ريغ مدختسملا ةيوه نوكت امدنع

 مولعلل يفلغوأ زكرم سّسؤمو سيئر ،زفيارج رفوتسيرك دّيسلا --

 ةّيكولسلا

 ،سولوبوكايد سوردنسكلأ يرحب قيرفلا :حوتفم شاقن ًاحابص 9:00

 .نانويلا ةموكح ىدل يموقلا نمألا راشتسم

 "ناو سنفيد" عقوم ريرحت سيئر ،نوراب نفيك ديسلا هرواحي --

 .يرابخإلا

 لئاسو روهظ ىلع ًاماع 16 :"ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع ًاحابص 9:30

 )عقاوملا نم هريغو( كوبسيف رّوطت فيك :يعامتجالا لصاوتلا

 .ملاعلا هجو رّيغو ةلهذم ةعرسب

 لبقتسملا زكرم ،ثحاب ذاتسأو ريدم ،لوك يرفيج ديسلا --

 .اينروفيلاك بونج ةعماج ،تالاصتالل "غربننأ" ةّيلك يف يمقرلا

 ةنجّلل ماعلا نيمألا ،يداوذلا نسح ديسلا ةداعس :حوتفم شاقن ًاحابص 9:45

 نيب قيسنتلا نع ةلوؤسملا ةمّظنملا ،ثرإلاو عيراشملل ايلعلا

 ّماعلا نيعاطقلا يف ةيملاعلا و ةيلحملا تاهجلا فلتخم

 ةّيتحتلا ىنبلاو ريوطتلا عيراشم ةّيزوهج ىلع صرحلل ّصاخلاو

 .2022 ملاعلا سأك ةفاضتسال



 

 

 ينعملا يئاصقتسالا يفاحصلا ،يتيزام كرام ديسلا هرواحي --

 ".زميات كرويوين" ةفيحص ،نطنشاو نوؤشب

 ةيادب ىلع ماوعأ ةسمخ :"ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع ًاحابص 10:15

 ةاقتسملا سوردلا :ايناركوأ يف يسورلا ليلضتلا ّدض ةكرعملا

 "كيافبوتس" ةمّظنم ةبرجت نم

 عقوم ريرحت سيئرو سّسؤم كراشم ،وكنيشتديف نيفي ديسلا --

StopFake.org، فييك ةعماج يف ةفاحصلل "اليهوم" ةيلك ريدمو – 

  .ايناركوأ ،ةّينطولا اليهوم

 ةحارتسا ًاحابص 10:30

 ةفيلخ نب دمح ةعماج :ةثلاثلا لمعلا ةشرو  ًاحابص 10:45

 ةرباعلا تايدحتلا يف ليلضتلا رودو تاملكلا برح" :عوضوملا

 "دودحلل

 ةسايسلاو نوناقلا ةّيلك ديمع ،نايناماراك .ل نازوس :ةسلجلا ريدم

 ةماعلا

 :نوكراشملا

 بتكم ريدم ، يناث لآ دمحأ نب فيس خيشلا ةداعس •

 رطق ةلود ، ةيموكحلا تالاصتالا

 دمح ةعماج ، ةماعلا ةسايسلا ةيلك ديمع ، لاب يلزيل •

 ةفيلخ نب

 ةبسوحلا ثاحبأل رطق دهعم ريدم ، دمرقملا دمحأ .د •

 ، ةيمالعإلا ةيجيتارتسإلا ريدم ، يدران ولراك ديسلا •

  شعاد دض  يلودلا فلاحتلا

 رصع يف تارارقلا ةعانص :"ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع ًارهظ :12:00

  .قيمعلا فييزتلاو ليلضتلا

 ،ةّيجيتارتسالا تاردابملا مسق سيئر بئان ،ميهاربا رينم ديسلا --

 ".كيبورت"



 

 

 ءادغلا ةبجو ًارهظ 12:15
 

 رهظلا دعب 1:30

 

 

 

 

 

رهظلا دعب  1:45 

 
 ملع روظنم نم ليلضتلا :"ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع

  سفنلا

 ياج نوج ةّيلك ،سفنلا ملع يف ذاتسأ ،نهوك يكوش روتكدلا --

 كرويوين ةنيدم ةعماج ،ةّيئانجلا ةلادعلل

 

 نييباهرإلا مادختسا :ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع

 ةيدؤملا تامولعملا تالمحل

 ،طسوألا قرشلا تاساردو تالاصتالا ذاتسأ ،مولب ايم ةروتكدلا

 .ايجروج ةيالو ةعماج

 

 ةّيلاملا راثآلا :قاوسألا يف ليلضتلا :ةثلاثلا شاقّنلا ةقلح رهظلا دعب2:00

 ةّيراجتلا تايعادتلاو

 ،ريرحتلا ةئيه وضعو يفاحص ،شوغ يبوب دّيسلا :ةسلجلا ريدم

 ةّيمالعإلا غريبمولب ةئيه

 طيطختلاو تاراشتسالا مسق ،ليدوك ليف ديسلا :راطإلا ةملكلا

 نافوص ةعومجم ، يجيتارتسالا

 :نوثّدحتملا

 مالعإلا يف صّصختم لّلحم ،ريفاش تيرب دّيسلا •

 ةّيطارقميدلا نامض لجأ نم فلاحتلا ،يمقّرلا ليلضتلاو

 يف ةثحابو ةذاتسأ ،هارتس ليشيم يرام ةروتكدلا •

 ،)كرويوين ةنيدم ةعماج( ةّيئانجلا ةلادعلل ياج نوج ةّيلك

 ةّيلودلا لدعلا ةمكحم جمانرب

 ةمالعلا ةمالس لوؤسم ،يرموغتنوم نوج دّيسلا •

 .مإ بورغ ةكرش ،ةّيراجتلا



 

 

 ةيروطاربمالا ماسو ىلع زئاح ،نكتيأ ريتسلأ دّيسلا •

 يف بدتنم ةرادإ سلجم وضعو ،دئاق ةبتر نم ةيناطيربلا

 سنجيليتنإ لوفيروتس ةلاكو

 

 رهظلا دعب 3:15

 

 

 عادخلا :يرشبلا توصلا :"ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع

 ليلضتلاو

 ،بوساحلا مولع ةّيلك يف ةثحابو ةذاتسأ ،غنيس اتير ةوتكدلا --

 نوليم يجينراك ةعماج

 ةحارتسا رهظلا دعب 3:30

 لاكشأ ىلإ فّرعتلا :"ديت" تارضاحم نم ىحوتسم ضرع ًارصع 3:45

 اهيلع ّدرلاو اهديدحتو ثيدحلا ليلضتلا

 ،يجيتارتسالا طيطختلاو تاراشتسالا مسق ،ليدوك ليف دّيسلا --

 نافوص ةعومجم

 ةحاتملا تارايخلا :تاعيرشتلاو ليلضتلا :ةعبارلا شاقّنلا ةقلح ًارصع 4:00

 تاسايسلا ىوتسم ىلع

 ينعملا زكرملا ةريدم ،غريبنيرغ .ج نيراك ةدّيسلا :ةسلجلا ريدم

 ماهدروف ةعماج ،قوقحلا ةيلك ،يموقلا نمألاب

 قباسلا ريدملا ،نيسومسار .ج سالوكين دّيسلا :راطإلا ةملكلا

 دهعمل ةبانإلاب يديفنتلا ريدملاو باهرإلا ةحفاكمل ينطولا زكرملل

 ةيلودلا ةدايقلل نيكام

 :نوثّدحتملا

 ليلحتلاو دصّرلا مسق سيئر ،نوسيفوت لياكيم دّيسلا •

 ةّيديوسلا ةيندملا ئراوطلا ةحلصم ،يملاعلا

 ناملربلا يف وضع ،سوناميسور-سوتنب تيك ةدّيسلا •

 ةموكح يف ةقباسلا ةئيبلاو ةيجراخلا ةريزو ،ينوتسإلا

 اينوتسإ



 

 

 نؤوشل FBI ـلا ريدم دعاسم ،رسنبس زلراشت دّيسلا •

 تايالولا ،يلارديفلا تاقيقحتلا بتكم ،ةيلودلا تايلمعلا

 ةدحّتملا

 يف ىوتسملا عيفر ثحاب ،سيكازالب .م نوسيج ديسلا •

 ينعملا زكرملا ريدمو ،صصختم ذاتسأ ،نافوص زكرم

 دهعم يف باهرإلا ةحفاكمو فرطتلاو باهرإلا لئاسمب

 يريتنوم يف ةيلودلا تاساردلل يربلديم
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 ةّيماتخلا ةملكلا

 مولعلل يفلغوأ زكرم سّسؤمو سيئر ،زفيارج رفوتسيرك دّيسلا

 ةّيكولسلا

 لفحلا فيرع

 


