ٌحضمّهّحفالتّمىسٍقٍةّوأنعاباّّوارٌةّ
وعزوضاّّجزاثٍةّ ّ

دبًّجححفًّبانٍىوّانىطىًّنذونةّانكىٌثّ ّ
ببزوامجّحافمّفًّمىاقعّمخحهفةّ ّ
 كاوحٍهّانشاطئّبزعاٌةّاجصاالتّأبزسّمىاقعّاالححفاالتّّ
دبًّ 32ّ ،فبزاٌز ّ :3122ذغرؼذ دت ٙحانٛاً نًشاسكح دٔنح انكٕٚد انشمٛمح
احرفاالذٓا تٕٛيٓا انٕطُ ،ٙانز٘ ٕٚافك ٕٚو  52فثشاٚش يٍ كم ػاوٚٔ ،ؼكظ احرفاء
دت ٙتٓزِ انًُاعثح انٕطُٛح انكٕٚرٛح انؼضٚضج ػًك انؼاللاخ انٕطٛذج ت ٍٛدٔنح
اإلياساخ انؼشتٛح انًرحذج ٔدٔنح انكٕٚد ػهٗ انًغرٕ ٍٛٚانشعًٔ ٙانشؼث.ٙ

ٔذغرمثم دت ٙيُاعثح انٕٛو انٕطُ ٙنذٔنح انكٕٚد ،تثشَايح حافم ٔيرُٕع يٍ
االعرؼشاضاخ انفُٛح ٔانرشاثٛح ٔانحفالخ انغُائٛح ،انرٚ ٙحٓٛٛا يطشتٌٕ خهٛدٌٕٛ
يٍ تُٓٛى ،فشلح يٛائ ،ٙانفُاٌ تذس انشؼٛث ،ٙتاإلضافح إنٗ ػشٔض ذشاثٛح ذماو
تانرضايٍ يغ يٓشخاٌ دت ٙنهًأكٕالخ ،حٛث ذمذو انطاْٛح انكٕٚرٛح انشٓٛشج
خًٛهح انهُمأ٘ ػشضاً يًٛضاً نهطٓ ٙضًٍ فؼانٛاخ كاَر ٍٛانشاطئ تشػاٚح

اذصاالخٚٔ .رٕج تشَايح احرفاالخ انٕٛو انٕطُ ٙنذٔنح انكٕٚد تؼشض يثٓش نألنؼاب
انُاسٚح.
ٔذغرًش احرفاالخ انٕٛو انٕطُ ٙنذٔنح انكٕٚد ػهٗ يذاس ٕٚي 52ٔ 52 ٙفثشاٚش،
ٔذرشكض ف ٙفؼانٛح "كاَر ٍٛانشاطئ تشػاٚح اذصاالخ" انر ٙذؼرثش أتشص فؼانٛاخ
"يٓشخاٌ دت ٙنهًأكٕالخ" انز٘ ذُظًّ يؤعغح دت ٙنهًٓشخاَاخ ٔانردضئح،
إحذٖ يؤعغاخ دائشج انغٛاحح ٔانرغٕٚك انرداس٘ تذت( ٙدت ٙنهغٛاحح)،
ٔذُطهك فؼانٛاذّ ٕٚو  55فثشاٚش ٔذغرًش حرٗ  01ياسط.
وقال ّأحمذ ّانخاجةّ ،انمذٌز ّانحىفٍذي ّنمؤسسة ّدبً ّنهمهزجاواتّ
وانحجشئةٚ"ّ :ؼكظ تشَايح احرفاالخ دت ٙتانٕٛو انٕطُ ٙنذٔنح انكٕٚد ،ػًك
انؼاللاخ انطٛثح ت ٍٛدٔنح اإلياساخ انؼشتٛح انًرحذج ٔدٔنح انكٕٚد ،كًا ذثشص لًُٛا
ٔثمافرُا انًشرشكحٚٔ ،غؼذَا أٌ ذرضايٍ ْزِ انًُاعثح انؼضٚضج ػهٗ لهٕتُا خًٛؼاً،
يغ اَطالق فؼانٛاخ "يٓشخاٌ دت ٙنهًأكٕالخ"ٔ ،انز٘ ذرشكض أغهة أَشطرّ فٙ
"كاَر ٍٛانشاطئ تشػاٚح اذصاالخ".

كًا ٚغرؼذ يطاس دت ٙانذٔن ٙنالحرفال تًُاعثح انٕٛو انٕطُ ٙنذٔنح انكٕٚد ،ػثش
اعرمثال انطائشاخ انماديح يٍ انكٕٚد تانرحٛح انشعًٛح انًرؼاسف ػهٓٛا ػانًٛاً،
ػثش سػ انطائشج تخشاطٛى انًٛاِ ،كًا ذمذو انٕسٔد ٔانمٕٓج انؼشتٛح ٔانحهٕٚاخ نضٔاس
دت ٙيٍ دٔنح انكٕٚد .فًٛا ذحرفم انؼذٚذ يٍ انًٕالغ انغٛاحٛح ف ٙدت ٙيثم
يشاكض انرغٕق ٔانًُرضْاخ تٓزِ انًُاعثح.
وٌحضمهّانبزوامجّنالححفالّبانٍىوّانىطىًّنذونةّانكىٌثّاَجًّ:
ّ
انحفالتّانغىائٍةّ
ّ34فبزاٌزّّ،انقزٌةّانعانمٍة
ً
ً
ً
ذمذو فشلح يٛاي ٙانكٕٚرٛح ػشضا غُائٛا يفؼًا تانحٕٚٛح ف ٙانمشٚح انؼانًٛح يغاء
ٕٚو اندًؼح  52فثشاٚش ْٙٔ ،إحذٖ أتشص انٕخٓاخ انغٛاحٛح ف ٙدت ٙانرٙ

ذغرمطة انؼائالخٔ .ذمذو انفشلح يدًٕػح يٍ األغاَ ٙانر ٙحممد َداحاً كثٛشا ً
ٔعاًْد ف ٙصٚادج شؼثٛح انفشلح ٔاَطاللرٓا َحٕ انُدٕيٛح.
ّ 35فبزاٌزّ ،كاوحٍه ّانشاطئ ّبزعاٌة ّاجصاالتّ ،شاطئ ّجمٍزاّ ،خهفّ
سىسثّمىل
عٛكٌٕ ػشاق انغُاء انؼشت ٙػهٗ يٕػذ يغ حفم غُائٚ ٙمذو نهدًٕٓس يداَاً
ٕٚو انغثد  52فثشاٚش  8يغا ًء ٚح ّٛٛانًطشب انخهٛد ٙتذس انشؼٛثٚٔ .ٙمذو
انحفم انفُاٌ انكٕٚر ٙانشٓٛش يحًٕد تٕشٓش٘.
عزضّمباشزّنفىىنّانطهًّ
ّ35فبزاٌزّ،كاوحٍهّانشاطئّ
أيا ػشاق فٌُٕ انطٓ ،ٙفغرراذ نٓى فشصح نماء انطاْٛح انكٕٚرٛح انشٓٛشج،
خًٛهح انهُمأ٘ يثاششج ٕٚو انغثد  52فثشاٚش ف ٙانغاػح  2ػصشأً ،انرؼشف
ػهٗ أعهٕتٓا انًًٛض ف ٙإػذاد أشٓٗ األطثاق ،حٛث ذمذو نٓى خًٛهح فمشج
ذفاػهٛح تًشاسكح اندًٕٓس إلػذاد أطثاق نكم أفشاد انؼائهحٔ .ذرًٛض انطاْٛح خًٛهح
انهُمأ٘ تاذمآَا ف ٙإػذاد انًأكٕالخ انرمهٛذٚح ٔانًؼاصشج ،كًا ذمذو دائًاً
َصائحٓا حٕل لٕاػذ انطٓٔ ،ٙأعٓم ٔأفضم أعانٛة إػذاد انٕصفاخ انًحثثح نذٖ
اندًٛغ.
عزضّاألنعابّانىارٌة
ّ36فبزاٌزّ،كاوحٍهّانشاطئّ
عٛرًكٍ اندًٕٓس انًرٕاخذ ف ٙكاَر ٍٛانشاطئ تشػاٚح اذصاالخ ،يٍ يراتؼح
انؼشض انًزْم نألنؼاب انُاسٚح انز٘ ُٚطهك انغاػح  8321يغاء ٕٚو األحذ 52
فثشاٚش نٛضٙء عًاء دت ،ٙف ٙيغك خراو احرفاالخ انًذُٚح تانٕٛو انٕطُ ٙنذٔنح
انكٕٚد.
مطارّدبًّانذونً
ّ36ّ–ّ33فبزاٌزّ،صانةّانقادمٍهّّ2وّّ3وّّ4
ٔٚغرمثم يطاس دت ٙانذٔن ٙانطائشاخ انماديح يٍ دٔنح انكٕٚد تانرحٛح انؼانًٛح
العرمثال انطائشاخ ف ٙانًُاعثاخ انخاصح ،ػثش سشٓا تخشاطٛى انًٛاِ ػهٗ يذسج
انٓثٕط ،تًُٛا ذغرمثم خًٛغ صاالخ انمادي ٍٛف ٙانًطاس صٔاسْا يٍ دٔنح انكٕٚد،
تانٕسٔد ٔانمٕٓج انؼشتٛح ٔانحهٕٚاخ .كًا ٚرى إراػح أغأَ ٙطُٛح كٕٚرٛح تٓزِ
انًُاعثح.
كاوحٍهّانشاطئّبزعاٌةّاجصاالت
ّ33فبزاٌزّ–ّّ21مارصّ،شاطئّجمٍزاّ،خهفّّسىسثّمىل

ًٔٚكٍ نهًشاسك ٍٛف ٙاحرفاالخ انٕٛو انٕطُ ٙنذٔنح انكٕٚد ،االعرًراع
تاألَشطح األخشٖ انر ٙعرماو ف" ٙكاَر ٍٛانشاطئ" ،ضًٍ فؼانٛاخ "يٓشخاٌ
دت ٙنهًأكٕالخ"ٔ ،يٍ تُٓٛا فمشاخ ذؼهى فٌُٕ انطٓٔٔ ،ٙسػ انؼًمٔ ،انشعى
ػهٗ انًأكٕالخٔ ،ذشكٛم انثانَٕاخٔٔ ،سػ صُاػح انشٕكٕالذّٔ ،األنؼابٔ ،أَشطح
انًشذ انًخصصح نألطفال.
-اوحهى-

