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مقدمة

نتشــرف بــأن نضــع بيــن أيــدي ممثلــي وســائل اإلعــام هــذا الدليــل العملــي 
والتنبيهــات  اإلرشــادات  مــن  ومجموعــة  معلومــات  علــى  يحتــوي  الــذي 
الجوانــب  بجميــع  المتعلقــة  المتخــذة  واإلجــراءات  التنظيميــة  والترتيبــات 
اإلعاميــة التــي تعنيـــهم، بمناســبة انعقــاد اجتماعــات مجلــس جامعــة الــدول 
العربيــة فــي دورتــه الحاديــة والثاثيــن علــى مســتوى القمــة بالجزائــر، يومـــي 

01 و 02  نوفمبــر 2022.

ــائل  ــي وس ــاد ممثل ــات اعتم ــول كيفي ــات ح ــات وبيان ــل معلوم ــن الدلي يتضم
اإلعــام المحليــة والعربيــة واألجنبيــة بمختلــف أنواعهــا، وكــذا الجوانــب العملية 
للتغطيــة اإلعاميــة الجتمــاع القمــة واالجتماعــات التحضيريــة الســابقة لــه ومــا 
تــم اتخــاذه مــن تدابيــر وتوفيــره مــن خدمــات طيلــة مــدة وجودهــم بالجزائــر.

نتمنــى للطواقــم الصحفيــة والتقنيــة المعتمــدة لتغطيــة فعاليــات القمــة إقامة 
ــات  ــزام بهــذه اإلجــراءات والترتيب ــدة، ونرجــو منهــا االلت ــة وممتعــة ومفي طيب
مــن أجــل تســهيل مهمتهمــا والقيــام بهــا فــي أحســن الظــروف واألحــوال، ممــا 

يضفــي علــى هــذا الحــدث العربــي الهــام طابعــا مميــزا ويســهم فــي إنجاحــه.
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اعتماد اإلعالميين 
إجراءات االعتماد : 

الراغبيــن اإلعــام،  بوســائل  العامليــن  والتقنييــن  الصحفييــن  علــى  يجــب   - 
في تغطية فعاليات القمة العربية أن يحصلوا على وثيقة اعتماد. 

- يتــم تســجيل الصحافــة الرســمية المرافقــة للوفــود الرســمية عبــر الرابــط 
المشــاركة.  للــدول  الرســمية  الوفــود  لتســجيل  المخصــص  االلكترونــي 

- تــودع طلبــات االعتمــاد لفائــدة الصحافــة غيــر المرافقــة للوفــود الرســمية لــدى 
المراكــز الدبلوماســية أو القنصليــة الجزائريــة بالخــارج. 

- يحتــوي ملــف طلــب االعتمــاد علـــى الوثائــق التــي تــم إباغهــا عــن طريــق 
فــي  ونشــرها  الخــارج  فــي  الجزائريــة  والقنصليــة  الدبلوماســية  البعثــات 
الرابــط علــى  للقمــة  االلكترونــي  الموقــع  وفــي  االلكترونيــة   مواقعهــا 

.www.arabsummit2022.dz

- يتــم تقديــم طلبــات اعتمــاد الصحافــة المحليــة والصحافــة األجنبيــة المعتمــدة 
ــر لــدى وزارة االتصــال. بالجزائ

- يتــم الــرد علــى طلبــات االعتمــاد مــن خــال اتصــال هاتفــي أو عبــر البريــد 
اإللكترونــي.

- تنتهــي عمليــة االعتمــاد بتســليم مــن تــم الموافقــة علــى طلبــه، وثيقــة اعتمــاد 
تســمح لــه بالدخــول إلــى مواقــع وأماكــن محــددة، للقيــام بمهــام إعاميــة 
ــة مناســبا. ــة اإلعامي ــراه اللجن ــا ت ــع، وبم ــكل موق ــة االســتيعابية ل بحســب الطاق

ــن  ــادات ع ــليم االعتم ــكان تس ــد وم ــن، بموع ــن المعتمدي ــاغ اإلعاميي ــم إب - يت
طريــق الممثليــات الدبلوماســية والقنصليــة بالخــارج وعبــر الموقــع اإللكترونــي 

.www.arabsummit2022.dz : الخــاص بالقمــة
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توجيـهات وإرشادات 
- تقدم جميع طلبات االعتماد بشكل فردي ومباشر.

- يقدم طلب االعتماد مرة واحدة، ولن يتم النظر في الطلبات المتكررة.
- يعتبــر تقديــم طلــب االعتمــاد، تعهــدا مــن صاحبــه باحتــرام اإلجــراءات 
التنظيميــة للتغطيــة اإلعاميــة وااللتــزام بهــا، بمــا فــي ذلــك تحديــد مواقــع 

ومواعيــد التصويــر الفوتوغرافــي والفيديوغرافــي.
- يعد اإلعاميون المرافقون لرؤساء الوفود جزء من الوفود الرسمية.

- يســمح للفرق اإلعامية لمختلف وســائل اإلعام الـــمحلية والعربية واألجنبيـــة 
 مـــن صحفييـــن )مقدمــو البرامــج، والمحــررون، والمراســلون( وتقنييــن

)المصــورون، والمنتجــون، والمعــدون، والفنيــون( الذيــن تــم اعتمادهــم 
بالتواجــد فــي المركــز اإلعامــي والفضــاء المخصــص لهــم بالمركــز الدولــي 

ــف رحــال«. ــد اللطي للمؤتمــرات »عب

الشارات  
- يتــم تزويــد اإلعامييــن الذيــن تــم اعتمادهــم لتغطيــة أعمــال القمــة بمــن 
فيهــم اإلعاميــون الرســميون المرافقــون للقــادة ورؤســاء الوفــود بشــارات 

مميـزة.
ــة  ــى مواقــع معين - تخــول هــذه الشــارات لإلعامييــن المعتمديــن الدخــول إل
فــي المركــز الدولــي للمؤتمــرات » عبــد اللطيــف رحــال« وهــي المركــز 

اإلعامــي والفضــاء المخصــص لممارســة نشــاطهم.
- يقــوم فريــق مــن اللجنــة اإلعاميــة بمرافقــة المصوريــن فــي جميــع أماكــن 

التصويــر.
- يتــم تســليم الشــارات لإلعامييــن المرافقيــن للوفــود الرســمية فــي مــكان 

يحــدد مــن طــرف الجهــة المختصــة.
- يتســلم اإلعاميــون المحليــون والصحفيــون األجانــب المعتمــدون فــي الجزائر 
شــاراتهم فــي مــكان يعلــن عنــه فــي الموقــع اإللكترونــي الرســمي الخــاص 

www.arabsummit2022.dz :بالقمــة
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- يتســلم اإلعاميــون الذيــن تــم اعتمادهــم والمقيمــون خــارج الجزائــر شــاراتهم 
فــي موعــد ومــكان يعلــن عنهمــا عــن طريــق المراكــز الدبلوماســية والقنصليــة 
ــة:  ــاص بالقم ــمي الخ ــي الرس ــع اإللكترون ــي الموق ــارج، وف ــي الخ ــة ف الجزائري

www.arabsummit2022.dz
ــاتهم ــماء مؤسس ــس بأس ــن ولي ــماء اإلعاميي ــدر بأس ــخصية، وتص ــارات ش  - الش

و على صاحبها مسؤولية الحفاظ عليها. 
- يتســلم كل إعامــي معتمــد شــارته بنفســه، أو مــن خــال المؤسســة التــي 
يعمــل لديهــا، فــي حــال تمــت الموافقــة علــى اعتمــاد أكثــر مــن إعامــي لــدى 

ــة. ــة للتغطي المؤسس
ــح  ــكل واض ــا بش ــارات وإبرازه ــل الش ــن حم ــن المعتمدي ــع اإلعاميي ــى جمي - عل

ــم. ــاز مهامه ــة إلنج ــن المخصص ــي األماك ــت، ف ــوال الوق ط

األسس التنظيمية للتغطية اإلعالمية
ــة  ــاط التغطي ــي نش ــادات ف ــة االعتم ــط عملي ــد ضب ــة بع ــة اإلعامي ــر اللجن - تنظ
اإلعاميــة لهــذا الحــدث العربــي الهــام لمختلــف ممثلــي وســائل اإلعــام الوطنية 

واألجنبيــة.
ــة  ــة وصحاف ــة وإذاعي ــوات تلفزيوني ــة )قن ــة محلي ــة إعامي ــكل مؤسس ــدد ل - يح
مكتوبــة ومواقــع الكترونيــة( وكــذا ممثلــو وســائل اإلعــام العربيــة واألجنبيــة 
بالجزائــر عــدد معيــن، حســب تقديــرات اللجنــة اإلعاميــة وفقــا لخطــة التغطيــة 

لــكل قنــاة واحتياجاتهــا، وبمــا يراعــي الطاقــة االســتيعابية لمواقــع العمــل.
- فــي ضــوء الطاقــة االســتيعابية لمرافــق اســتقبال االجتماعــات التحضيريــة 
واالجتمــاع علــى مســتوى القمــة، ســتقوم اللجنــة اإلعاميــة بتحديــد عــدد 
المصوريــن الفوتوغرافييــن والفيديوغرافييــن، بمــا يمثــل عــددا مناســبا مــن 
وســائل اإلعــام التــي تــم اعتمــاد مصوريــن لديهــا للتغطيــة فــي المركــز 

الدولــي للمؤتمــرات.
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التغطية المكان التوقيت التاريخ االجتماعات الرقم

مؤسسة التلفزيون 
الجزائري ) مباشر ( 
مصور فوتوغرافي 

وفيديوغرافي

المركز 
الدولي 

للمؤتمرات.
»عبد اللطيف 

رحال«

يعلن الحقا على الموقع 
الخاص بالقمة :

www.arabsummit2022.dz

26 و 27 
أكتوبر 2022

اجتماع المندوبين 
الدائمين وكبار 

المسؤولين لإلعداد 
الجتماع وزراء الخارجية 
التحضيري للقمة د.ع )31(

01

مؤسسة التلفزيون 
الجزائري ) مباشر ( 
مصور فوتوغرافي 

وفيديوغرافي

المركز 
الدولي 

للمؤتمرات

يعلن الحقا على الموقع 
اإللكتروني الرسمي الخاص 

بالقمة:
www.arabsummit2022.dz

27 أكتوبر 
2022

اجتماع كبار 
المسؤولين للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي 
التحضيري لمجلس 

جامعة الدول العربية 
على مستوى القمة

02

مؤسسة التلفزيون 
الجزائري ) مباشر ( 
مصور فوتوغرافي 

وفيديوغرافي

المركز 
الدولي 

للمؤتمرات

يعلن الحقا على الموقع 
اإللكتروني الرسمي الخاص 

بالقمة:
www.arabsummit2022.dz

28 أكتوبر 
2022

اجتماع المجلس 
االقتصادي واالجتماعي 
على المستوى الوزاري 

التحضيري لمجلس 
جامعة الدول العربية 

على مستوى القمة 
د.ع )31(

03

مؤسسة التلفزيون 
الجزائري ) مباشر ( 
مصور فوتوغرافي 

وفيديوغرافي

المركز 
الدولي 

للمؤتمرات

يعلن الحقا على الموقع 
اإللكتروني الرسمي الخاص 

بالقمة:
www.arabsummit2022.dz

29و 30 
أكتوبر 2022

اجتماع وزراء الخارجية 
التحضيري للقمة د.ع 

)31(
04

مؤسسة التلفزيون 
الجزائري ) مباشر ( 
مصور فوتوغرافي 

وفيديوغرافي

المركز 
الدولي 

للمؤتمرات

يعلن الحقا على الموقع 
اإللكتروني الرسمي الخاص 

بالقمة:
www.arabsummit2022.dz

01 و 02 
نوفمبر 2022

اجتماع مجلس جامعة 
الدول العربية على 

مستوى القمة د.ع )31(
05

برنامج االجتماعات وطبيعة التغطية

المخصــص لهــم، المركــز اإلعامــي والفضــاء   يتواجــد جميــع اإلعامييــن فــي 
ــذا  ــاز مهامهــم وكل احتياجاتهــم، وك ــة إلنج ــات المطلوب ــع الخدم ــر جمي ــن تتوف أي

ــأكل والشــرب علــى طــول اليــوم. أماكــن ل
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التغطية التلفزيونية المباشرة 
تقــوم مؤسســة التلفزيــون الجزائــري بنقــل أعمــال القمــة العربيــة واجتماعاتهــا 
التحضيريــة علــى الهــواء مباشــرة، وإرســال الشــارة التلفزيونيــة عبــر أقمــار اتحــاد 
إذاعــات الــدول العربيــة، وســيتاح لجميــع وســائل اإلعــام التــي ترغــب فــي ذلــك 

نقــل شــارة البــث.
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تنظيم المصورين 
- يتــم تنظيــم حركــة المصوريــن الفوتوغرافييــن والفيديوغرافييــن الرســميين 

المرافقيــن للقــادة ورؤســاء الوفــود مــن قبــل اللجنــة اإلعاميــة.
- يســمح لمصــور فوتوغرافــي ومصــور  فيديوغرافــي واحــد مــن الوفــود 

اإلعاميــة المرافقــة للوفــود الرســمية التصويــر فــي األماكــن التاليــة :
• وصول رؤساء الوفود إلى مطار الجزائر الدولي واالستقبال.

• القاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي.
• وصول رؤساء الوفود إلى المركز الدولي للمؤتمرات. 

• أخذ الصور الثنائية والمصافحة.
• أخــذ الصــورة الجماعيــة للقــادة ورؤســاء الوفــود في المــكان المخصص 

لهــذا الغرض.
• قبيل بدء الجلسة االفتتاحية وقبيل الجلسة الختامية للقمة.

• مغادرة رؤساء الوفود بعد انتهاء القمة.
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اللقاءات الثنائية بين قادة الوفود 
 - تكــون هــذه اللقــاءات متاحــة للمصوريــن المرافقيــن للوفــود الرســمية،

حسب رغبة المنسقين اإلعاميين لهذه الوفود.
ــة  ــة فــي منطق ــة اإلعامي ــع اللجن ــي التواصــل م - يرجــى مــن المنســق اإلعام
العمــل المخصصــة لإلعامييــن بالمركــز الدولــي للمؤتمــرات لتنظيــم وضبــط 

تصويــر اللقــاءات.

تنظيم الندوات الصحفية
ــم  ــي يت ــة الت ــدوات الصحفي ــي وســائل اإلعــام حضــور الن ــع ممثل يســمح لجمي
تنظيمهــا فــي المــكان المخصــص لذلــك إلــى غايــة النــدوة األخيــرة التــي تقــام 

فــي ختــام القمــة.
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حركة تنقل اإلعالميين
تغطية االجتماعات التحضيرية 

تخصــص حافــات لنقــل اإلعامييــن المعتمديــن مــن مــكان إقامتهــم إلــى المركز 
الدولــي للمؤتمــرات، وفقــا لمواعيــد محــددة ذهابــا وإيابا.

تغطية وصول القادة ورؤساء الوفود 
- تخصــص حافــات للمصوريــن الذيــن ســيرافقون القــادة ورؤســاء الوفــود 
ــون  ــل وصــول وفودهــم ويرغب ــر قب الرســمية فــي حــال وجودهــم فــي الجزائ

ــي. ــر الدول ــار الجزائ ــى مط ــود، إل ــاء الوف ــادة ورؤس ــول الق ــة وص ــي تغطي ف
ــر  ــار الجزائ ــرفية لمط ــة الش ــى القاع ــور إل ــميين الحض ــن الرس ــى المصوري - عل

ــة. ــة اإلعامي ــع اللجن ــيق م ــم والتنس ــد مقدمته ــن وف ــي ضم الدول
- علــى المصوريــن الرســميين المرافقيــن للقــادة ورؤســاء الوفــود الذيــن يصلون 
ــوص  ــة بخص ــة اإلعامي ــات اللجن ــزام بتوجيه ــمي االلت ــد الرس ــرة الوف ــع طائ م
ــة  ــة التلفزيوني ــى التغطي ــر عل ــدم التأثي ــان ع ــا لضم ــة وحدوده ــاق الحرك نط

المباشــرة.

تغطية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 
إقامتهــم أماكــن  مــن  المعتمديــن  اإلعامييــن  لنقــل  حافــات  تخصــص   - 

إلى المركز اإلعامي بالمركز الدولي للمؤتمرات وعودتهم إلى الفنادق.
- علــى المصوريــن الرســميين المرافقيــن للقــادة ورؤســاء الوفــود التجمــع فــي 
ــي للمؤتمــرات، وســيتم نقــل  ــى المركــز الدول ــل نقلهــم إل أماكــن محــددة قب
هــؤالء المصوريــن مــن مقــرات إقامتهــم وإليهــا وفقــا لمواعيــد محــددة يعلــن 

عنهــا داخــل المركــز اإلعامــي.
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واتحــاد  الجزائــري  التلفزيــون  بــث  تغطيــة  خطــة 
ASBU العربيــة  الــدول  إذاعــات 

- تقـــــــوم مؤسســة التلفزيــون الجزائــري واتحــــــاد إذاعات الدول العربيــــــــــة 
المركــــــــز  فــي  اإلخبــاري  والتبــادل  البــــث  خدمــــــات  بتقديــم   ASBU

ــي. اإلعامــــــــــ
ــة بالنظــام  ــاج اإلشــارة التلفزيوني ــة إنت ــون الجزائري ــى مؤسســة التلفزي - تتول
عالــي الدقــة HDTV مــن خــال ســعة االتحــاد علــى قنــوات ASBU 1 علــى قمــر 
عربســات 5Aو ASBU5 علــى قمــر يوتلســات EB21 وعبــر الشــبكة الســحابية 

.MENOS TV+  وعلــى نظــام
- تتولــى مؤسســتا التلفزيــون واإلذاعــة الجزائريــة بالتعــاون مــع اتحــاد إذاعــات 
الــدول العربيــة تأميــن البــث المباشــر Live  والبــث الاحــق لفعاليــات القمــة 

العربيــة.
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تم توفير المواقع التالية مجهزة بالكامل:
• ثاثة مواقع تصوير خارجي في المركز اإلعامي.

• ثاث وحدات تركيب تعمل بأنساق مختلفة في المركز اإلعامي.
• استوديوهات خارجية في المركز اإلعامي.

• مواقع للتصوير الخارجي في المركز الدولي للمؤتمرات )مقر انعقاد القمة(.

مواقع العمل
ــة  ــزودة باإلشــارة الدولي ــة م ــة العربي ــرق اإلعامي ــع عمــل للف ــر مواق ــم توفي ت
ــة  ــة ووصل ــي الدقــة وبطــاوالت وكراســي وشاشــة عــرض تلفزيوني بنظــام عال

ــت. انترني

المركز اإلعالمي
ــف  ــد اللطي ــرات »عب ــي للمؤتم ــز الدول ــي المرك ــي ف ــز إعام ــع مرك ــم وض - ت

رحــال«، يحتــوي علــى كافــة الخدمــات والتجهيــزات اللوجســتية.
ــن  ــن المعتمدي ــه لإلعاميي ــتخدام مرافق ــز واس ــى المرك ــول إل ــمح بالدخ - يس

ــن. ــع اإلعاميي ــل م ــن بالتواص ــمية الراغبي ــود الرس ــاء الوف وأعض
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يوفــر المركــز الخدمــات والتجهيــزات والتســهيالت 
التاليــة:

تنســيق  ويتــم  الصحفيــة.  المؤتمــرات  قاعــة   •
اإلعاميــة. اللجنــة  خــال  مــن  المؤتمــرات 

ــزودة  ــن م ــع اإلعاميي ــة لجمي ــل متاح ــة عم • منطق
تصويــر  وآالت  وإنترنــت،  كومبيوتــر  بأجهــزة 
وطباعــة، وهــي مــزودة بشاشــات لمتابعــة البــث 
المباشــر لفعاليــات القمــة الــذي تقــوم بــه مؤسســة 

الجزائــري. التلفزيــون 
ــات  ــر لفعالي ــث المباش ــة الب ــرى لمتابع ــة كب • شاش
ــري. ــون الجزائ ــة التلفزي ــه مؤسس ــوم ب ــذي تق ــة ال القم

• مــكان عمــل للفــرق التلفزيونيــة خاصــة باســتقبال 
شــارات البــث ومــواد التغطيــة والتركيــب. 

التلفزيونيــة  للفــرق  مكاتــب  تخصيــص  يتــم   •
المرافقــة للوفــود، أمــا باقــي المكاتــب فهــي عامــة، 
ويتابــع خدماتهــا  المنطقــة  هــذه  علــى  ويشــرف 

.ASBU العربيــة  الــدول  إذاعــات  اتحــاد 
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الخاصــة  التغطيــة  برامــج  وتســجيل  لبــث  وباتوهــات  اســتوديوهات   •
محــددة.  ولفتــرة  مســبقة  بمواعيــد  حجزهــا  ويتــم  واللقــاءات،  والمقابــات 
ــم  ــة، ويت ــة أو إذاعي • غــرف إلجــراء وتســجيل مقابــات أو لقــاءات تلفزيوني
ــة. ــة اإلعامي ــرات محــددة بالتنســيق مــع اللجن ــد مســبقة ولفت حجزهــا بمواعي

 - علــى المؤسســات اإلعاميــة الراغبــة بإقامــة اســتوديوهات خاصــة )إذاعيــة
أو تلفزيونيــة(، التواصــل مــع مســؤول المركــز اإلعامــي، للنظــر فــي طلباتهــا 

بحســب طاقــة اســتيعاب المركــز وتاريــخ وصــول الطلــب.
- يســمح للمؤسســات اإلعاميــة المعتمــدة إدخــال معــدات بــث تخــدم احتياجــات 
كل محطــة فقــط، وســينظر فــي الطلبــات بحســب تاريــخ ورودهــا مــع مراعــاة 
الطاقــة االســتيعابية للمركــز اإلعامــي، وشــرط الترتيــب المســبق مــع مســؤول 

المركــز اإلعامــي واللجنــة اإلعاميــة.
- خصصــت اللجنــة اإلعاميــة منطقــة عمــل وتجمــع وانتظــار لإلعامييــن المخــول 
لهــم الدخــول للمركــز الدولــي للمؤتمــرات، وال يســمح لإلعامييــن – وبخاصــة 
المصوريــن – التحــرك خــارج هــذه المنطقــة لغــرض التصويــر واللقــاءات 

الثنائيــة إال بوجــود مرافــق مــن تلــك الجهــة.
الرســمية  التصويــر  فــرق  قبــل  مــن  المؤتمريــن  مــع  اللقــاءات  تصويــر   -
ــة  ــي منطق ــط ف ــه فق ــمح ب ــرات، يس ــي للمؤتم ــز الدول ــي المرك ــودة ف الموج
عمــل اإلعامييــن باإلضافــة إلــى قاعــات اللقــاءات الثنائيــة المخصصــة للوفــود 
ــمية  ــود الرس ــي الوف ــن ف ــقين اإلعاميي ــى المنس ــز، وعل ــي المرك ــمية ف الرس

ــك. ــط ذل ــة لضب ــة اإلعامي ــع اللجن ــل م التواص
- ال يســمح بعقــد اللقــاءات الصحفيــة إال فــي المــكان المخصــص لذلــك، ويرجــى 
مــن المؤتمريــن الراغبيــن بإجــراء لقــاءات إعاميــة أو التواصــل مــع اإلعامييــن 

التنســيق مــع اللجنــة اإلعاميــة وإدارة المركــز اإلعامــي.
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النقل
ــار  ــن مط ــن م ــن المعتمدي ــات لإلعاميي ــل بالحاف ــات النق ــر خدم ــم توفي - يت
الجزائــر الدولــي إلــى أماكــن اإلقامــة، وفــق برنامــج مواعيــد يعلــن عنــه عبــر 

ــي. ــز اإلعام ــي المرك ــة وف ــاص بالقم ــمي الخ ــي الرس ــع اإللكترون الموق
- يخصــص لممثلــي وســائل اإلعــام الجزائريــة حافــات نقــل انطاقــا مــن وزارة 
االتصــال إلــى المركــز الدولــي للمؤتمــرات ذهابــا وإيابــا فــي مواقيــت محــددة 
يعلــن عنهــا عبــر الموقــع اإللكترونــي الرســمي الخــاص بالقمــة وفــي المركــز 

اإلعامــي.
- يتــم تنظيــم تنقــات اإلعامييــن المعتمديــن مــن أماكــن إقامتهــم إلــى المركــز 
الدولــي للمؤتمــرات والعــودة، وفــق برنامــج مواعيــد يعلــن عنــه عبــر الموقــع 

اإللكترونــي الرســمي الخــاص بالقمــة وفـــي المركــز اإلعامــي.
 - يرافــق أعضــاء مــن اللجنــة اإلعاميــة زيــارات اإلعامييــن ألماكــن ســياحية

في المساحات والمواقع المحددة.

اإلطعام
- يتــم توفيــر خدمــات الطعــام والشــراب والمرطبات فــي منطقة عمــل اإلعاميين 

بالمركــز الدولــي للمؤتمرات طــول الوقت.

اإليواء
- يمكــن لممثلــي المؤسســات اإلعاميــة المعتمديــن الراغبيــن فــي اإلقامــة 
الرســمية  للوفــود  المرافقيــن  غيــر  للصحفييــن  المخصصــة  بالفنــادق 

التاليــة: الفنــادق  فــي  حجزهــم  ترتيــب  المعتمديــن، 
GoldenTulip فندق قولدن تيليب •

Mariott فندق ماريوت •
Residence Inn فندق ريزيدونس إن •
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نقاط االتصال
طلبات االعتماد:

• الصحافة الوطنية والصحافة األجنبية المعتمدة بالجزائر

السيدة خديجة خليفي
• الهاتف : 0791.01.46.36      

d.media@ministerecommunication@gov.dz : عنوان البريد االلكتروني •

• الصحافة األجنبية غير المرافقة للوفود الرسمية 
www.arabsummit2022.dz سيتم اإلعان عنها في الموقع الرسمي للقمة العربية

النقل واإليواء:
www.arabsummit2022.dz سيتم اإلعان عنها في الموقع الرسمي للقمة العربية

خدمات المركز اإلعامي:
• فريق المركز اإلعالمي : 

السيد مراد بن رضوان 
هاتف : 0561656161  •

m.benredouane@cip.dz : بريد إلكتروني  •

السيدة آسيا عوادي
هاتف : 0560821955  •

a.aouadi@cipalgerie.com : بريد إلكتروني  •
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التغطية اإلعامية:
www.arabsummit2022.dz سيتم اإلعان عنها في الموقع الرسمي للقمة العربية

خدمــات البــث فــي المركــز اإلعامــي مــن قبــل التلفزيــون 
العربيــة: الــدول  إذاعــات  واتحــاد  الجزائــري 

• مؤسسة التلفزيون الجزائري 
السيد عبد الرحمان خالص

هاتف : 0779048094  •
 hotmail.com@akhellas : بريد إلكتروني  •

• اتحاد إذاعات الدول العربية
السيد أحمد محمد إبراهيم

هاتف : 0659315747  •
ahmed.brahim@asbucenter.dz :بريد إلكتروني  •

المهندس محمد سمير سايح
هاتف : 0661615130  •

samir.saiah@asbumenos.net :بريد إلكتروني  •

www.arabsummit2022.dz بمــا  الخــاص بالقمــة  الرســمي  الموقــع اإللكترونــي 
يتضمنــه فــي مختلــف أقســامه مــن معلومــات رئيســية حــول القمــة وأعمــال القمــة 
ــدة  ــات لفائ ــات ومعطي ــن بيان ــه م ــيتم إدراج ــا س ــة، وم ــا التحضيري واجتماعاته

ــن. اإلعاميي

حســابات القمــة العربيــة فــي الجزائــر علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي:

www.youtube.com/ArabSummitAlgiers 2022
www.twitter.com/ArabSummitAlgiers 2022
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معلومات هامة
- تــم وضــع بروتوكــول صحــي خــاص لمكافحــة فيــروس كورونــا كوفيــد 19 

مــع ضــرورة اتبــاع عــدد مــن اإلجــراءات الوقائيــة.

اإلقامــات  الطبيــة لإلعامييــن علــى مســتوى  الخدمــات  يتــم توفيــر   -
ــم، وفــي مــكان انعقــاد أعمــال القمــة العربيــة بالمركــز  المخصصــة له
الدولــي للمؤتمــرات » عبــد اللطيــف رحــال«، وفــي مواقــع الزيارات الســياحية 

ــددة. ــة مح ــز صحي ــاء لمراك ــة اإلج ــذا إمكاني وك

- عملة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الدينار الجزائري.

ــة  ــى الرابع ــا حت ــة صباح ــاعة الثامن ــن الس ــمي: م ــدوام الرس ــاعات ال - س
ــة(. ــي راح ــبت، يوم ــة والس ــدا الجمع ــاء )ع مس

.GMT-1 التوقيت : ناقص توقيت غرينتش بساعة واحدة -

- تتمتــع الجزائــر بمنــاخ متوســطي بــارد وممطــر شــتاء، معتــدل فــي فصلــي 
الخريــف والربيــع، وحــار وجــاف صيفــا.
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مذكرة
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