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 : ىنخص امجلسًس

، حٌث 2020 ًَاًس معاو كوات االحجالل اإلشسائٌنٍ اٍجهاكاثها ةحم امفنصطٌٌٌَُ خالل شهس واصنح      

 كثفحفلد ،  صعدت كوات االحجالل ىُ اعجداءاثها طد كطاع غزة خالل امشهس اميَصسو ةصوزة صازخة

 هجياثها داخه ىدٌ كطاع غزة ةامطائسات امحسةٌة واملرائف اميدفعٌة وامطائسات اميصٌسِ، كيا كثفح

ىواطُ وطفه ىجأثساٌ هً  " 2" ىلجه حٌث وثم ةاحثو اميسكزىُ عينٌات إطالق امَاز عنى طول امحدود 

 ة( عين79ٌ) فة لةاإلطا أثَاء ىشازكجهيا فٍ ىصٌسة امعودة وفك امحصاز ةجساحهيا امجٍ اصٌتا ةها

 عالوة عُ وكوع  ىجفاوثةةجسوح  أخسًُ  3وإصاةة  فلد آثاز ثالثة ىواطٌَُثصتتح فٍ   إطالق ٍاز

 " حاالت اعجلال. 4و" ثوغه اتعينٌ (3ب ) كوات االحجالل كاىحكيا , فٍ ىيجنكات اميواطٌَُ "أطسازا

امصٌادًُ امفنصطٌٌٌَُ فٍ عسض  عنى اعجداءاثهاكوات امتحسًة اإلشسائٌنٌة  واصنحوفٍ شٌاق ىجصه 

( اعجداء عنى امصٌادًُ داخه امحدود اميائٌة 18)حٌث وثم ةاحثو اميسكز امتحس خالل امشهس اميركوز، 

كيا كاىح كوات االحجالل ةإغالق اميعتس "ىعتس كسو أةو شامً  ،امتحسًة اميصيوح مهً امصٌد فٌها

 :وفلا ميا هو ىوطح فٍ امجدول أدٍاِوذمك  ،خالل امشهس( ًوو 9)امججازي" 
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 مكـــدمــة

كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ علوآهب عٌى اًشعج اًفٌٍطٌٍٔ ـالي اًفروح اًىاكعخ ُب تٌٕ  واضٌز   

وآرهبهبد ًلىاعل اًلبٓىْ اًلوًٍ اإلٍٓبٍٓ  وشهلد هنٖ اًفروح ذطعٌلا   31/1/2020وؼرى 1/1/2020

واذفبكٌبد ظٌٔف تبٌرهلاف كىاد االؼرالي ًٌِلٌٌٕٓ فٍ كطبع غيح وـبضخ األعٌبْ اًِلٌٓخ، واًطٌبكًٕ 

كىاعل اًلبٓىْ  ذفبًف تنًى وهٍكاـٍ اًٌِبٖ اإلكٌٌٌِخ، واًِياهعٌٕ، وذشلًل اًؽطبه عٌى كطبع غيح 

 ِىاشٌم اًلوًٌخ.اًلوًٍ اإلٍٓبٍٓ واالذفبكٌبد واً

 أٌفود ع2020ًٕٔبًو  فلل كبُز كىاد االؼرالي تٌٌٍٍخ ُٕ االعرلاءاد عٌى كطبع غيح ـالي شهو

 .ُىاطٌٕٔ 3ُىاطٌٕٔ واعرلبي  3اضبتخ  

ُٕ ـالي غيح اعرلاءاذهب ضل اًِلٌٌٕٓ اًعيي فٍ أًِبطم اًؽلوكًخ ًلطبع وُبذياي كىاد االؼرالي ذىاضٍ  

ُٔبطم اًرِبً اًرٍ ذٍٍِ "أًِبطم اًعبىًخ, وًوضل اًرلوًو ذياًل االعرلاءاد عٌى ذىغالذهب اًِرووهح فٍ 

اًطٌبكًٕ فٍ عوض اًثؽو ُلبتٍ شىاطئ كطبع غيح، واالٌرِواه فٍ إذثبع ٌٌبٌخ اًعلبة اًعِبعٍ ُٕ 

ـالي اٌرِواه ذشلًلهب ًٌؽطبه عٌى كطبع غيح وإغالق اًِعبتو ُفبًفخ تنًى كىاعل اًلبٓىْ اًلوًٍ 

ٍٓبٍٓ واإلعالْ اًعبًٍِ ًؽلىق اإلٍٓبْ وهبفخ اًِىاشٌم واالذفبكٌبد اًلوًٌخ ماد اًعالكخ، اًرٍ ذوفٍ اإل

 ؼوًخ اًرٔلٍ واًؽٌبح اًووًِخ ًإلٍٓبْ كوْ أي كٌل أو شوط.

 

اًرٍ كبُز تهب كىاد االؼرالي ـالي اًفروح اًىاكعخ تٌٕ األوي وهنا اًرلوًو ًوضل االٓرهبهبد فٍ كطبع غيح  

 .ًٔبًو ًصالشىْ ُٕاؼل واو اًى

  



 

 إطالق النار واستهداف املدنًني واالعتكال والكتلأوال: 
 

" ؼٌض ذّ هضدل وذىشٌدم ًٔبًو" هبهبذهب تؽم اًِىاطٌٕٔ ـالي شهواإلٌوائٌٌٍ آر االؼراليواضٌز كىاد 

 االٓرهبهبد اًربًٌخ:

  االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد  9:00ؼىاًٍ اًٍبعخ   فٍ 1/1/2020األزةعاء

شوق ظثبًٌب   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ظثبًٌب , شِبي كطبع اًشوًط اًفبضٍ شوق

عِبًهّ , أُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون  , 

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد

 ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  9:00ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 2/1/2020خيٌض ام

كًو شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًثٌؾ , 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  ء  بٍُ 10:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  2/1/2020امخيٌض ،

ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  اًلٔبتٍ اًِضٌئخ و غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف ـبْ ًىَٓ  تٌلح عثٍبْ اًوثٌوح , شوقشوق  , األهاضٍ اًيهاعٌخ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبداًِىاطٌٕٔ 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  ء  بٍُ 11:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  2/1/2020امخيٌض ،

ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  اًلٔبتٍ اًِضٌئخ و غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف تٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  , األهاضٍ اًيهاعٌخ

  , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبداًِىاطٌٕٔ 

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  9:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  3/1/2020امجيعة

ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  اًلٔبتٍ اًِضٌئخ و غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعٍ شوق اًشوًط اًفبض

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف تٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  أًِطلخ اًؽلوكًخ ,

  , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأاًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

 ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  10:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  3/1/2020مجيعة ا

  األهاضٍ اًيهاعٌخ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ُلًٔخ غيح شوق شوق ؼٍ اًشعبعٌخ , اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح  ؼٍ اًشعبعٌخ  , شوق

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  فعوا   1:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  4/1/2020امصتح ،

ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  ٔبتٍ اًِضٌئخ واًل غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  أًِطلخ اًؽلوكًخ ,

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبداًِىاطٌٕٔ 

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ظهوا   12:50فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  5/1/2020ألحد ا ،

  األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  شوق ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح ُفٌّ اًِغبىي , شوق 

 . أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد, كوْ  عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

 



 

 ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  6/1/2020الثٌَُ ا

 شوق  األهاضٍ اًيهاعٌخ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ُلًٔخ غيح شوق شوق ؼٍ اًيًرىْ , اًشوًط اًفبضٍ 

فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع  ؼٍ اًيًرىْ  ,

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأ

 ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  11:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  6/1/2020الثٌَُ ا

  األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  شوق ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح ُفٌّ اًِغبىي , شوق 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ظهوا   12:50فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   6/1/2020الثٌَُ ا ،

شِبي   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شِبي تٌز الهٌب , شِبي كطبعًفبضٍ اًشوًط ا

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون  تٌز الهٌب , 

 . عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأ

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 6:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  6/1/2020الثٌَُ ا ،

ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  اًلٔبتٍ اًِضٌئخ وغيح ،  شوق ُفٌّ اًثوًغ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

, كوْ أْ ًٍعٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًثوًغ , شوق   أًِطلخ اًؽلوكًخ

  وكىع إضبتبد

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 11:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   6/1/2020ثٌَُ الا ،

غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  ُلًٔخ هفؾ , ظٔىة كطبع تٌلح اًشىهخ , شوق اًشوًط اًفبضٍ شوق

, كوْ أْ ًٍعٍ  ىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِ شوق هفؾ ,   األهاضٍ اًيهاعٌخ

 . وكىع إضبتبد

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  7:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  7/1/2020امثالثاء

  األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  شوق ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح ُفٌّ اًِغبىي , شوق 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  7:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  7/1/2020امثالثاء

شوق  األهاضٍ اًيهاعٌخ ,ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

  الؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد ا 10:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  7/1/2020امثالثاء

كًو شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون اًثٌؾ , 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأ

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 3:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  7/1/2020امثالثاء ،

شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق ُفٌّ اًثوًغ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون اًثوًغ , 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأ



 

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 5:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  9/1/2020 امخيٌض ،

كًو شوق   ْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٌٓوا شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

  , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًثٌؾ , 

 اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  ء  بٍُ 10:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  9/1/2020 خيٌضام ،

غيح , ُىاطٌٕٔ وهّ , ظٔىة شوق ُلًٔخ   -ظؽو اًلًى  –كوًخ واكي غيح كاـٍ اًشوًط اًفبضٍ شوق 

( ُٕ ٌوبْ 21)فوط عٌى اًِطبًؽخ اًِىاطٕ  )  هىق ُوواْ اًِطبًؽخ، و اًِىاطٕ  كوًخ واكي غيح عبُب 

( ، ُٕ ٌوبْ 25 , أشٔبء ُؽبوًرهِب اظرٌبى اًٌٍبط اًفبضٍ شوق كوًخ واكي اًٌٍلب , شوق كًو اًثٌؾ عبُب 

 .  ًثٌلحا

 ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  10:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  10/1/2020 امجيعة

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كوًخ ظؽو اًلًى , ظٔىةكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ 

ٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌكوًخ ظؽو اًلًى , شوق 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأأهاضٌهّ و ذون 

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ٍُبء   5:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  10/1/2020 امجيعة ،

 أًِطلخ اًؽلوكًخ ,ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

, كوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق 

  ًٍعٍ وكىع إضبتبد

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  11/1/2020امصتح

  األهاضٍ اًيهاعٌخٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ غيح ، ٌٓواْ أٌ شوق ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح ُفٌّ اًِغبىي , شوق 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 9:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   11/1/2020امصتح ،

غيح ، ٌٓواْ  ُلًٔخ هفؾ , ظٔىة كطبع تٌلح اًشىهخ , شوق شوقكوة ُعثو ضىفٌب شِبي اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  شوق تٌلح اًشىهخ ,  , وضٌبكي اًعطبفٌو , شِبي أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ

عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ أو ذون  اًِوبْ, ُب كفعهّ ًِغبكهح  واًوعبح فىف اًِياهعٌٕاًفىف واًهٌع فٍ ض

  وكىع إضبتبد

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  10:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  11/1/2020امصتح

ألهاضٍ اًيهاعٌخ  آًٌواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب تٌلح عثٍبْ اًوثٌوح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  ,

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأكفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 2:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  11/1/2020امصتح ،

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ تٌلح عثٍبْ اًعلًلح , شوق ـبْ ًىَٓ 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأذون ًِغبكهح أهاضٌهّ و 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 6:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  11/1/2020امصتح ،

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

شبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح ُِب أتٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأأهاضٌهّ و ذون 



 

 ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  7:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  12/1/2020ألحد ا

كًو شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون اًثٌؾ , 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأ

 ئٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوا 7:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  12/1/2020ألحد ا

شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كوًخ ظؽو اًلًى , ظٔىةاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و كوًخ ظؽو اًلًى , 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأذون 

 ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   12/1/2020ألحد ا

شِبي   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شِبي تٌز الهٌب , شِبي كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون  تٌز الهٌب , 

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأ

 ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  10:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  12/1/2020ألحد ا

 اًألهاضٍ اًيهاعٌخ  ,واْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ٌٓ غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب تٌلح عثٍبْ اًوثٌوح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأكفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 11:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   12/1/2020ألحد ا ،

غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  وشِبي غوة تٌلح تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع –اًوى  –ُعثو تٌز ؼبٓىْ 

, كوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف  شِبي تٌز الهٌب ,   األهاضٍ اًيهاعٌخ

 . ًٍعٍ وكىع إضبتبد

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 4:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  13/1/2020الثٌَُ ا ،

  األهاضٍ اًيهاعٌخ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ُلًٔخ غيح شوق شوق ؼٍ اًشعبعٌخ , اًشوًط اًفبضٍ 

ب كفعهّ ًِغبكهح ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُ ؼٍ اًشعبعٌخ  , شوق

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

 ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  11:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   14/1/2020 امثالثاء

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شِبي تٌز الهٌب , شِبي كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و  شِبي تٌز الهٌب , 

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأذون 

 اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح فٍ  ظهوا   11:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  14/1/2020 امثالثاء ،

( , ُٕ ٌوبْ 42)وًٌل ُططفى عٌٍى كًج  ُعثو تٌز ؼبٓىْ )اًوى( اًِىاطٕ شوق ُلًٔخ ,  ؼٍ اًرفبػعبُب 

، إال أْ  ًٌٍفو ًالهكْ , وُٕ شّ ُبًٌيًب ؽبظي تٌز ؼبٓىْ فٍ ُؽبفظخ شِبي غيح , ً، ومًى أشٔبء ذىظهه  غيح

 كىاد االؼرالي كبُز تبعرلبًه ، واكرٌبكٖ إًى ظهخ ُعهىًخ 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 2:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  14/1/2020امثالثاء ،

ُعِىعخ ُٕ هعبح غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

, ُب  وعبحُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًتٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  األغٔبَ ,

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأو ذون  اًِوبْكفعهّ ًِغبكهح 



 

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 3:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  14/1/2020 امثالثاء ،

كًو شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون اًثٌؾ , 

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأ

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 4:50فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  14/1/2020 امثالثاء ،

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ  ,، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ شوق ُلًٔخ غيح اًشوًط اًفبضٍ 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدىاطٌٕٔاًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِ

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 8:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  14/1/2020 امثالثاء ،

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ طبعـبْ ًىَٓ , ظٔىة كاًشوًط اًفبضٍ شوق 

, كوْ أْ ًٍعٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ 

  وكىع إضبتبد

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  6:50فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  15/1/2020األزةعاء

  األهاضٍ اًيهاعٌخ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ُلًٔخ غيح شوق شوق ؼٍ اًشعبعٌخ , اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح  ؼٍ اًشعبعٌخ  , شوق

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  10:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  15/1/2020األزةعاء

  األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  شوق ُفٌّ اًثوًغ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ُفٌّ اًثوًغ , شوق 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأذون 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  ظهوا   12:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  15/1/2020األزةعاء ،

  ٌواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٓ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و كًو اًثٌؾ , شوق 

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأذون 

  ِرِوهيح كاـٍ ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اً ء  بٍُ 2:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  15/1/2020األزةعاء

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأأهاضٌهّ و ذون 

  شالشخ ضىاهًق ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ء  بٍُ 9:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  15/1/2020األزةعاء 

ُب أكي إًى وكىع  ، غيح شِبي كطبع, شِبي غوة ظثبًٌب  ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ,

  اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح فٍ  ء  بٍُ 9:10ىاًٍ اًٍبعخ فٍ ؼ 15/1/2020األزةعاء ،

( , ُٕ ٌوبْ 36)ضالػ عثل اًِبًى اًلوا ُعثو تٌز ؼبٓىْ )اًوى( اًِىاطٕ   ، شوق ـبٌٓىَٓ,  تٍٔ ٌهٌالعبُب 

ؼبظي تٌز ؼبٓىْ فٍ ُؽبفظخ شِبي غيح , فٍ  ًِلبتٌخ اًِفبتواد ومًى أشٔبء ذىظههظٔىة كطبع غيح . 

 ، إال أْ كىاد االؼرالي كبُز تبعرلبًه ، واكرٌبكٖ إًى ظهخ ُعهىًخ ًٌؽطىي عٌى ذطوًؾ ذبظو 

  شالشخ ضىاهًق ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ء  بٍُ 9:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  15/1/2020األزةعاء 

ُب أكي إًى وكىع  ، غيح شِبي كطبع, شوق ُفٌّ ظثبًٌب  ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ,



 

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  8:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   16/1/2020امخيٌض

  بشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوش شِبي تٌز الهٌب , شِبي كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و  شِبي تٌز الهٌب , 

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأذون 

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  9:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  16/1/2020امخيٌض

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و كًو اًثٌؾ , شوق 

 . أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّ , كوْأذون 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  ء  بٍُ 1:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  16/1/2020امخيٌض ،

 , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ شوق 

ًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اتٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

  ٌرخ  ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ء  بٍُ 11:00فٍ ؼىاًٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  16/1/2020امخيٌض

ُب أكي  ، غيح شِبي كطبع, شِبي شوق تٌز الهٌب  ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ ضىاهًق

 كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد إًى وكىع أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ,

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  17/1/2020امجيعة

شوق  , هاعٌخغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًي ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح تٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأأهاضٌهّ و ذون 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 1:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  18/1/2020امصتح ،

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ 

  ِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدعأأهاضٌهّ و ذون 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 2:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  18/1/2020امصتح ،

اًثوًغ شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق اًثوًغ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

عِبًهّ , أضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون  ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ, 

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 3:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  18/1/2020امصتح ،

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح تٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأأهاضٌهّ و ذون 

  ؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ ضثبؼب، أطٌلز كىاد اال 8:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  19/1/2020األحد

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ 

 .عٍ وكىع إضبتبدعِبًهّ , كوْ أْ ًٍأأهاضٌهّ و ذون 

 



 

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  19/1/2020األحد

كًو شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون اًثٌؾ , 

 . عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأ

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 4:50فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   19/1/2020األحد ،

 غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح  ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ ,   شوق

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأأهاضٌهّ و ذون 

  ٌَُضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  7:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  20/1/2020االث

  األهاضٍ اًيهاعٌخ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ُلًٔخ غيح شوق شوق ؼٍ اًشعبعٌخ , اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح  ؼٍ اًشعبعٌخ  , شوق

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

  ٌَُضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  9:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   20/1/2020االث

 غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح ُِب أشبه ؼبًخ  ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ ,   شوق

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأأهاضٌهّ و ذون 

  ٌٍَُُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  20/1/2020االث

اًوشبشخ واًلٔبتٍ اًضىئٌخ ذعبٖ اًشوًط اًفبضٍ شوق ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبع غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب 

ظبٖ شالشخ ُىاطٌٕٔ أؼلهّ طفٍ اظربىوا اًٌٍبط اًفبضٍ شوق ُفٌّ اًِغبىي وهّ: ُؽِل هبٍٓ ٍُعل 

( ، و ٌبًّ ىوًل هىًشٍ أًعبٍُ) 17ٌبًّ أتىُٔلًٍ) ( ، وهالهِب ُٕ ٌوبْ ُفٌّ اًِغبىي ، 18عبُب  عبُب 

(، ُٕ ٌوبْ شو 18وُؽِىك ـبًل ُؽِىك ٌعٌل ) ق كًو اًثٌؾ، وكل أعٌٕ أًبطم تبٌّ ظٌش االؼرالي عبُب 

اإلٌوائٌٌٍ عٕ هضل شالشخ أشفبص اظربىوا اًٌٍبط اًفبضٍ، وًّ ذعٌٕ وىاهح اًطؽخ أو أي ُطبكه هٌٌِخ 

 فٌٍطٌٌٔخ أـوي عٕ ُلرٍ أو إضبتخ أي فٌٍطٌٍٔ وال ًياي ُطٌو اًفرٌخ غٌو ُعٌىَ هٌٌِب .

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  ء  بٍُ 4:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   22/1/2020األزةعاء ،

غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ  شوق ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ  ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ ,   شوق اًيهاعٌخ

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأذون ًِغبكهح أهاضٌهّ و 

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  1:50فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/1/2020امخيٌض

 , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ شوق 

أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ  ُِبتٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق 

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  2:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  25/1/2020امصتح

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ تٌلح اًففبهي , شوق ـبْ ًىَٓ 

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 



 

  علح ضىاهًق  اد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ، أطٌلز طبئو ء  بٍُ 11:05فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  25/1/2020امصتح

أًؽم أضواه ُِب  ، غيح ظٔىة كطبع, شِبي غوة ـبٌٓىَٓ  ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

  , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدُبكًخ تبًِوبْ 

  علح ضىاهًق  ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ء  بٍُ 11:25فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  25/1/2020امصتح

ُِب  ، غيح ظٔىة كطبع, فٍ ُٔطلخ أًِبهح وٌط ـبٌٓىَٓ  ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

  , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأًؽم أضواه ُبكًخ تبًِوبْ 

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  7:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  26/1/2020األحد

  األهاضٍ اًيهاعٌخ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ُلًٔخ غيح شوق شوق ؼٍ اًشعبعٌخ , اًشوًط اًفبضٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح  ؼٍ اًشعبعٌخ  , شوق

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ضثبؼب   8:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  26/1/2020األحد ،

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح تٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ 

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأأهاضٌهّ و ذون 

  ضثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  9:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   26/1/2020األحد

شوق ظثبًٌب   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ظثبًٌب , شِبي كطبع اًشوًط اًفبضٍ شوق

عِبًهّ , أع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌ , 

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  1:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   26/1/2020األحد

كٔبتٍ غبى ٌٌٍُخ غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ و شوق ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

أكي الضبتخ طفٍ ًثٌغ ُٕ اًعِو ُِب  ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ ,   ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ , شوق، ذعبٖ  ًٌلُىع

 عبُب وذّ ٓلٌه ًرٌلٍ اًعالط تبًٍِرشفى األٓلوٌٍٍٓ ووضفز ؼبًره تبًِرىٌطخ . 17

  ضبهوؿ واؼل  اإلٌوائٌٌٍ، أطٌلز طبئواد االؼرالي  ء  بٍُ 6:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  26/1/2020األحد

 ، غيح ظٔىة كطبع, شِبي شوق تٌلح اًشىهخ , شوق هفؾ   ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأًؽم أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ُِب 

  ضبهوؿ واؼل ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ء  بٍُ 7:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  26/1/2020األحد 

 ، غيح ظٔىة كطبع, شِبي شوق تٌلح اًشىهخ , شوق هفؾ   ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأًؽم أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ُِب 

  ٌَُضثبؼب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  7:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  27/1/2020االث

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ تٌلح عثٍبْ اًوثٌوح , شوق ـبْ ًىَٓ 

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأهّ و ذون ًِغبكهح أهاضٌ

  ٌٍَُُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  11:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  27/1/2020االث

 , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبضٍ شوق 

, كوْ أْ  ىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِىَٓ تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًشوق 

 ًٍعٍ وكىع إضبتبد



 

  ضثبؼب، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  7:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  29/1/2020األزةعاء

ٌلُىع، اًشوًط اًفبضٍ شوق ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبع غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ وكٔبتٍ غبى ٌٌٍُخ ً

 ذظبهووا عٌى ُلوتخ ُٕ اًشوًط اًؽلوكي شوق تٌلح ـياعخاًنًٕ  ،واًِىاطٌٕٔ   ذعبٖ ُعِىعخ ُٕ اًطٌثخ

 علك ُٕ اًِرظبهوًٕ تؽبالد اـرٔبق , ُِب أكي الضبتخ  ”ضفلخ اًلوْ“االؼرعبط عٌى  ًٌِشبههخ فٍ ، 

 .ٓرٌعخ اٌرٔشبكهّ اًغبى

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 2:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  29/1/2020األزةعاء ،

اًثوًغ , شوق   هعبح األغٔبَغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  شوق اًثوًغ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

عِبًهّ , كوْ أْ أو ذون  اًِوبْ, ُب كفعهّ ًِغبكهح  وعبحُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اً

 . بدًٍعٍ وكىع إضبت

  أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ضبهوـٌٕ  ء  بٍُ 11:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  29/1/2020األزةعاء ،

أكي الضبتخ طفٍ ًثٌغ كطبع غيح , ُِب وٌط , كًو اًثٌؾ , شوق  كوًخ واكي اًٌٍلب ـبًٌخ شوقذعبٖ أهض 

هِب  ؼبًره تبًطفٌفخ ,عبُب , وذّ ٓلٌه ًرٌلٍ اًعالط تٍِرشفى شهلاء األكطى ووضفز  16ُٕ اًعِو 

 ذضوهد ٓىافن علك ُٕ أًِبىي فٍ ُؽٌط ُٔطلخ اًلطف  .

  ذعبٖ  ضبهوؿ ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ء  بٍُ 11:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  29/1/2020األزةعاء

طفٌخ ذثٌغ  أكي الضبتخُِب  ، غيح ظٔىة كطبع, غوة ـبٌٓىَٓ  ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

هِب  أعىاَ , وذّ ٓلٌهب ًرٌلٍ اًعالط تبًٍِرشفى األوهوتٍ ووضفز ؼبًرهب تبًطفٌفخ , 10ُٕ اًعِو 

 ذضوهد ٓىافن علك ُٕ أًِبىي فٍ ُؽٌط ُٔطلخ اًلطف  .

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 3:05فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  31/1/2020امجيعة ،

 خذبتع كنًفرٍ ُلفعٌخ , ذعبٖ ٓلطخ أٌُٔخغيح ،  شوق ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبع اًشوًط اًفبضٍ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأًؽم أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ُِب اًِغبىي , شوق   ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

  علح ضىاهًق  ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ء  بٍُ 11:35فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  31/1/2020امجيعة

  , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدأًؽم أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ُِب ُلًٔخ غيح , ، شوق أهض ىهاعٌخ  ذعبٖ 

  ٌرخ ضىاهًق  ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ء  بٍُ 11:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  31/1/2020امجيعة

أًؽم أضواه ُِب  ، غيح وٌط كطبع, شِبي ُفٌّ أًطٌواد ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدُبكًخ تبًِوبْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ىدةـــرية العـــمش: ثانًًا

عٌى ؼلوك كطبع غيح آرهبههب ًؽلىق اًِىاطٌٕٔ اًِشبههٌٕ فٍ ٌٍُوح اًعىكح  اإلؼراليواضٌز كىاد 

 عٌى أًؽى اًربًٍ : "ًٔبًو "اًٌٌٍِخ  وهبٓز ـالي شهو

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 5:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  17/1/2020امجيعة ،

غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ وكٔبتٍ اًغبى اًٌٌٍِخ ًٌلُىع ذعبٖ  شوق اًثوًغ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبضٍ 

هٌع فٍ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًاًثوًغ , فٍ ُؽٌط ُفٌّ اًعىكح , شوق   ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ ,

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدىاطٌٕٔ ضفىف اًِ

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 2:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  17/1/2020امجيعة ،

غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ وكٔبتٍ اًغبى اًٌٌٍِخ ًٌلُىع  ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبضٍ شوق 

ُِب أشبه تٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ فٍ ُؽٌط ُفٌّ اًعىكح شوق  اًِىاطٌٕٔ, ُعِىعخ ُٕذعبٖ ذعبٖ 

  , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدىاطٌٕٔ ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ ضفىف اًِ

  ٍُبء  ، أعٌٔز اًِطبكه اًطثٌخ فٍ وىاهح اًطؽخ عٕ عٕ  8:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  19/1/2020األحد

عبُب( , ُرأشوا  تعواؼه فٍ اًٍِرشفى األٓلوٌٍٍٓ تِلًٔخ  34) ًؽعبهاٌرشهبك اًِىاطٕ عبُو ُٔبه ُؽِل ا

ًىَ االشٌٕٔ   واًني أضٌج تعٌبه ٓبهي فٍ اًفبضوح اًٌٍوي ،أطٌله ذعبهه ظٔىك االؼرالي ,  تٌز الهٌب

تٌِٔب هبْ ُشبههب فٍ فٍ ٌٍُوح اًعىكح اًوثوي ًٌرأهٌل عٌى ؼم اًالظئٌٕ  5/2018/ 14     اًِىافم

 . ى كًبههّ اًرٍ هعووا ُٔهب, فٍ ُٔطلخ أتى ضفٌخ , شوق ظثبًٌب  , شِبي كطبع غيحتبًعىكح إً

  ظهوا  ، أعٌٔز اًِطبكه اًطثٌخ فٍ وىاهح اًطؽخ عٕ عٕ  12:15فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  31/1/2020امجيعة

عبُب( ,ُٕ ٌوبْ ُفٌّ ـبْ ًىَٓ, ُرأشوا  تعواؼه فٍ  14) اٌرشهبك اًطفٍ عالء هبٍٓ ؼِبكح اًعثبٌٍ

واًني أضٌج تلٔثٌخ غبى ُثبشوح فٍ اًوأً ،أطٌله ذعبهه ظٔىك  ٍُرشفى ٓبضو تفبْ ًىَٓ , 

تٌِٔب هبْ ُشبههب فٍ فٍ ٌٍُوح اًعىكح اًوثوي ًٌرأهٌل  10/2019/ 11ًىَ اًعِعخ اًِىافم   االؼرالي

اًرٍ هعووا ُٔهب, شوق تٌلح ـياعخ شوق ـبْ ًىَٓ, شِبي كطبع عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىكح إًى كًبههّ 

 غيح .

  



 

 التىغالت داخل األراضٌ: ثالجًا

اإلٌوائٌٌٍ اعرلاءاذهب تؽم اًِىاطٌٕٔ فٍ كطبع غيح وـبضخ  فٍ أًِبطم  االؼراليواضٌز كىاد 

" ترعوًف وهلَ وإطالق ٓبه ـالي ًٔبًوـالي شهو " االؼرالياًؽلوكًخ "أًِبطم اًعبىًخ"، ؼٌض كبُز آًٌبد 

ُياهع ؤُبىي اًِىاطٌٕٔ  اإلؼراليذللُهب كاـٍ أًِبطم اًيهاعٌخ واألُبهٕ اًؽلوكًخ، وذٍرهلف كىاد 

 وذلىَ ترعوًفهب هٍ فروح ُِب ًعىك تبًضوه اًثبًغ عٌٌهّ وهبٓز آـوهب عٌى أًؽى اًربًٍ: 

  ٌَُعلك ُٕ ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ُعيىح ت,  ضثبؼب   7:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  6/1/2020االث

فٍ تٌز الهٌب  ُلًٔخ ِبي غوةش ُرو( ، فٍ األهاضٍ اًىاكعخ 100عٍووًخ , ٍُبفخ ذلله تؽىاًٍ )اًًٌبد اآل

ُؽبفظخ شِبي غيح ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذٍىًخ وذعوًف ، وآٍؽثز ُٕ اًِوبْ كوْ أْ ًٍعٍ وكىع 

 . إضبتبد

  ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ُعيىح تعلك ُٕ  ضثبؼب   9:00ؼىاًٍ اًٍبعخ فٍ  14/1/2020امثالثاء ,

عثٍبْ اًعلًلح و ُرو( ، فٍ األهاضٍ اًىاكعخ شوق تٌلح  100اآلًٌبد اًعٍووًخ , ٍُبفخ ذلله تؽىاًٍ )

, شوق ُلًٔخ ـبْ ًىَٓ، ظٔىة كطبع غيح , تِؽبماح ؼلوك اًفطٍ اًشوكٌخ ، ؼٌض كبُز تأعِبي اًوثٌوح 

 .ذٍىًخ وذعوًف ، وآٍؽثز ُٕ اًِوبْ كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد

 آًٌبد  تأهتعضثبؼب  , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ  6:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020 امخيٌض

،  هفؾ, شوق ُلًٔخ  اًشىهخُرو( ، فٍ األهاضٍ اًىاكعخ شوق تٌلح  100عٍووًخ , ٍُبفخ ذلله تؽىاًٍ )

ظٔىة كطبع غيح , تِؽبماح ؼلوك اًفطٍ اًشوكٌخ ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذٍىًخ وذعوًف ، وآٍؽثز ُٕ 

 .اًِوبْ كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد

 

  



 

 داخل املًاه اإلقلًنًة لكطاع غزةاالعتداءات على الصًادين : رابعًا

 

ُِبهٌخ آرهبهبذهب تؽم اًطٌبكًٕ اًفٌٍطٌٌٌٕٔ وُؽبهترهّ فٍ هىكهّ ؼٌض  اإلؼراليواضٌز كىاد 

، األُو اًني ًعرثو آرهبهب  ـطٌوا  تؽوًخ فٍ عوض اًثؽو "أٌُبي 6" ُٔعرهّ ُٕ اإلتؽبه ًٍِبفخ ذيًل عٕ

هِب واضٌز اعرلائهب عٌى  "تؽوي ٌٍُ 12"ِعبهلاد اًلوًٌخ واًِؽلكح ٍُبفخ ًالذفبكٌبد اًِىكعخ واً

 اًطٌبكًٕ واعرلبًهّ، وكل ذّ هضل وذىشٌم االٓرهبهبد اًربًٌخ تؽلهّ:

 أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  ضثبؼب  ، 9:00 ؼىاًٍ اًٍبعخ فٍ 1/1/2020 زةعاءاأل

 اًطٌبك كبهةشوٍ هصٌف ذعبٖ كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب ت وٌط،  اًثٌؾ كًو تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ

 ٓرٌعخ اًلبهة شثبن اغواق عٕ اًؽبكس واٌفو ٌٍُ 10 تعل عٌى اًثٌؾ كًو ُٔطلخ غوة اًعبضٍ ُؽِىك ًؽٌٍ

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف  اًشثبن , ذؽٍِ اًرٍ اًعىاُبد تبذعبٖ أًبه إلطالق

كوْ أْ ًٍعٍ وكىع  , ُٕ ذعوضهّ ًالعرلبي أو اإلضبتخ اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  . إضبتبد

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  ، ٍُبء   3:30 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 3/1/2020امجيعة

كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة  ظٔىة، ـبٌٓىَٓ تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب   اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  ٌَُأطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  ، فعوا   1:10 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 6/1/2020االث

بع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة كط ظٔىة، ـبٌٓىَٓ تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  ًٍعٍ وكىع إضبتبدكوْ أْ  , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ،ٍُبء   2:50 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 10/1/2020امجيعة

كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة  ظٔىة، ُلًٔخ هفؾ عوض تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبهكذهب , ٌٍُ تؽوي ،"  4اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

 ئٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوا ضثبؼب  ، 9:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  11/1/2020 صتحام

كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة  ظٔىة، ُلًٔخ هفؾ تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

 

 



 

 أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  ظهوا   12 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 11/1/2020 مصتحا ،

 شثبن اغوكز و ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة اًطٌبكًٕ  غيح ُلًٔخكثبًخ شىاطئ  , بع غيحتؽو كط

ُِب أشبه  وكبُز تِطبهكذه , " ٌٍُ تؽوي ، 8ًثؽو عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًنًٕ هبْاًهٍى  ؼٍبَ اًطٌبك كبهة

ُٕ ذعوضهّ  ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

 ضثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  9:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  12/1/2020 األحد

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , غوة ُٔطلخ اًٍىكآٌخ , غوة ظثبًٌب , شِبي كطبع غيح ,  طبع غيحتؽو ك

ُِب أشبه ؼبًخ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاهة اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  أًِطلخ ـىفب   ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  ٌَُضثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  7:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  13/1/2020االث

تشوٍ هصٌف ذعبٖ ٌٓواْ هشبشرهب , غوة ُٔطلخ اًٍىكآٌخ , غوة ظثبًٌب , شِبي كطبع غيح ,  تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه ؼبًخ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاهة اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

 ضثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  7:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  13/1/2020ثٌَُ اال

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه ؼبًخ  وكبُز تِطبهكذهب , ؽوي ،" ٌٍُ ت 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاهة اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  .كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ،ٍُبء   7:00 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 15/1/2020األزةعاء

كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة  ظٔىة، ُلًٔخ هفؾ عوض تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 4اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  اًفىف واًهٌع اًشلًل

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ،ٍُبء   9:15 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 15/1/2020األزةعاء

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عوض تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاهة اًطٌبكًٕ

 ُٕ ذعوضهّ ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  .كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ضثبؼب  ، 10:30 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 16/1/2020امخيٌض

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عوض تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  ًٕذعبٖ كىاهة اًطٌبك

ُٕ ذعوضهّ  ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

 



 

 ضثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  11:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  19/1/2020 ألحدا

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , غوة ُٔطلخ اًٍىكآٌخ , غوة ظثبًٌب , شِبي كطبع غيح ,  تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه ؼبًخ  هكذهب ,وكبُز تِطب " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاهة اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  .كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  ٌَُأطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  ،ٍُبء   8:30 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 20/1/2020االث

كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة  ظٔىة، ـبٌٓىَٓ تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب   اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ،ٍُبء   11:40 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 21/1/2020امثالثاء

كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة  ظٔىة، هفؾ عوض تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 4اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  . أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبدكوْ  , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

 أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ضثبؼب  ، 10:30 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 22/1/2020 األزةعاء

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غيح , شِبي غوتٍ تٌلح تٌز الهٌب شىاطئ  كثبًخ ,  عوض تؽو كطبع غيح

 وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3ووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" اًنًٕ هبٓىا ًثؽ,  هصٌف ذعبٖ كىاهة اًطٌبكًٕ

ُٕ  ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  .كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ذعوضهّ ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  ٌَُأطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  ،ٍُبء   9:45 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 27/1/2020االث

كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة  ظٔىة، ـبٌٓىَٓ تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًطٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب   اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إضبتبد , ًالعرلبي أو اإلضبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ضثبؼب  ، 4:30 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 30/1/2020امخيٌض

اًنًٕ  ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة اًطٌبكًٕ,   غيح ُلًٔخعوض تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" 

 , ُٕ ذعوضهّ ًالعرلبي أو اإلضبتخ اًشلًلًٕ فٍ ضفىف اًطٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  . إضبتبد كوْ أْ ًٍعٍ وكىع

 

 

 

 



 

 استنرار احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزة: خامشًا

ذىاضٍ ٌٌطبد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ٌٌبٌخ اًعلبة اًعِبعٍ تؽم ُب ًيًل عٕ اشٔبْ ٌٌُىْ      

فٌٍطٌٍٔ فٍ كطبع غيح ومًى ُٕ ـالي اٌرِواه إغالق هبفخ اًِعبتو وأًِبفن اًِرطٌخ 

اًثضبئع واًٍِرٌيُبد اًضووهًخ، ؼٌض ًّ ذلّ تفرؾ ُعثو هوَ أتى تبًلطبع واًرؽوّ تلـىي 

( ًىَ  9ٌبًّ اًرعبهي اًىؼٌل ًلطبع غيح إال أًبَ ُؽلوكح وكبُز تئغالكه ـالي اًشهو ُلح )

تبإلضبفخ إًى ذؽوِهب فٍ ٓىعٌخ اًثضبئع اًرٍ ذلـٌهب واًرٍ ال ذغطى هبفخ اًلطبعبد 

ؼبظخ اًِىاطٕ اًفٌٍطٌٍٔ وهى ُب ذون أشوا  ـطٌوا   واالؼرٌبظبد وال ذفٍ إال تعيء تٌٍط ُٕ

عٌى هبفخ ٓىاؼٍ اًؽٌبح فٍ كطبع غيح ـبضخ عٌى اًطعٌل اًفلُبذٍ واالكرطبكي األُو اًني 

 . ًشوٍ ُفبًفخ ًوبفخ اًلىإٌٓ واًِىاشٌم واألعواف اًلوًٌخ، اًرٍ ذؽظو اًعلىتبد اًعِبعٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التىصًات

ُوهي ؼِبًخ ًؽلىق االٍٓبْ اٌرٔوبهٖ الٌرِواه االعرلاءاد واالٓرهبهبد ًعلك 

اإلٌوائٌٌٌخ عٌٍ كطبع غيح وًطبًج اًِعرِع اًلوًٍ ترؽٍِ ٍُئىًٌبذه اذعبٖ االٓرهبهبد 

ُٕ ـالي اٌرهلاف اًِلٌٕٓ واألطفبي وأًٍبء  اإلؼرالياًفطٌوح اًرٍ ذلىَ تهب كىاد 

اًٌٍبق فئْ ُوهي ؼِبًخ ًؽلىق اإلٍٓبْ إم ًؤهل تأْ واٌرهلاف األعٌبْ اًِلٌٓخ وفٍ هنا 

 اإلؼراليٓرٌعخ ًطِز اًِعرِع اًلوًٍ وعلَ ُؽبٌثخ كىاد  ٍأذهنٖ االٓرهبهبد اًِرووهح ذ

عٌى  اإلؼراليواًني تلوهٖ شعع  ،عٌٍ ُب ذوذوثه ُٕ ظوائّ تؽم أتٔبء اًشعج اًفٌٍطٌٍٔ

ألطواف اًٍبٌُخ ِوهي ًلعى اًلوي اْ اًئرِواه فٍ اهذوبة ُصٍ هنٖ اًعوائّ، هنًى فاالٌ

فبكٌخ ظٌٔف اًواتعخ ترؽلًل ُىكفهب وذؽٍِ ٍُئىًٌرهب اذعبٖ ُب ًؽلس ُٕ إذواًِرعبكلح عٌى 

ذفبكٌخ ظٌٔف اًواتعخ واًرٍ هفٌز ؼِبًخ اًِلٌٕٓ ىاعل اًلبٓىْ اًلوًٍ اإلٍٓبٍٓ وإلآرهبن ًل

اإلٍٓبْ تبًرؽون  هي ُعٌَ ؼلىقهِب وًطبًج اًِو، اًِلٌٓخ ُٕ علَ االعرلاء عٌٌهبواألعٌبْ 

ٓرهبهبد اإلٌوائٌٌٌخ واًعٍِ عٌى إٓهبء اًؽطبه اًِفووض عٌى كطبع غيح ُٔن اًفىهي ًِٔع اإل

أؼل عشو عبُب،  هِب ًطبًج اًِوهي تضووهح ُالؼلخ ُعوٌُٕ اًؽوة اإلٌوائٌٌٌٌٕ وُؽبهِرهّ 

اًعوائّ هٍ ًٍىك اًؽم هِعوٍُ ؼوة أُبَ اًِؽبهّ اًعٔبئٌخ اًلوًٌخ وعلَ إعفبئهّ ُٕ ذٌى 

 وذرؽلم اًعلاًخ.

 ىانتهـ
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