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 : ىنخص امجقسًس

 امللخص      
، حٌث 2020 ًونٌو معاو قوات االحجالل اإلشسائٌنٍ انجهاكاثها ةحق امفنصطٌنٌٌن خالل شهس واصنح

كثفح ىن عينٌات فقد ،  طد قطاع غزة خالل امشهس امينصسو ةصوزة صازخة صعدت ىن اعجداءاثها

ةنٌغة فٍ ىيجنكات  "أطسازا , أمحقحإطالق ناز  ة( عين48ٌ) وةنغ عددهاإطالق امناز عنى طول امحدود 

 (10ب ) قاىحكيا ,  فٍ إثازة حامة ىن امفزع وامخوف فٍ أوشاط اميواطنٌن حوثصتت , اميواطنٌن

امصٌادًن  عنى اعجداءاثهاقوات امتحسًة اإلشسائٌنٌة  واصنحوفٍ شٌاق ىجصه ، ثوغه اتعينٌ

( اعجداء عنى امصٌادًن داخه امحدود 23قاىح ب) فقدامفنصطٌنٌٌن فٍ عسض امتحس خالل امشهس اميركوز، 

كيا قاىح قوات االحجالل ةإغالق "ىعتس كسو أةو شامً ,  اميائٌة امتحسًة اميصيوح مهً امصٌد فٌها

 ، وذمك وفقا ميا هو ىوطح فٍ امجدول أدناه.( أًاو  8)زي" امججا

 

 العدد طبيعة االعتداء
 -  قتل

 - إصابات
 01 توغل محدود داخل أراضي قطاع غزة

 84 إطالق نار على المواطنين
 32 اعتداءات على الصيادين

 - اعتقال
 4 إغالق المعابر
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 مكـــدمــة

كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ عذوآهب عٌى اًشعج اًفٌعطٌٍٔ خالي اًفرشح اًىاكعخ ُب تٌٕ  واصٌز   

ٓرهبهبد ًلىاعذ اًلبٓىْ اًذوًٍ اإلٓعبٍٓ عذد ُٕ االوشهذد هزٖ اًفرشح  30/6/2020وؼرى 1/6/2020

واذفبكٌبد ظٌٔف تبظرهذاف كىاد االؼرالي ًٌِذٌٌٕٓ فٍ كطبع غضح وخبصخ اًصٌبدًٕ داخٍ اًٌِبٖ 

ىاعذ اًلبٓىْ اًذوًٍ اإلٓعبٍٓ فٍ ذؽذي ًلاإلكٌٌٌِخ، واًِضاسعٌٕ، وذشذًذ اًؽصبس عٌى كطبع غضح 

 واالذفبكٌبد واًِىاشٌم اًذوًٌخ.

ذضاي كىاد ؼٌض ال ,االعرذاءاد عٌى كطبع غضح خالي هزا اًشهش تعٌِه ُٕ  االؼراليكىاد اكذُز 

ُٕ خالي ذىغالذهب غضح اعرذاءاذهب ضذ اًِذٌٌٕٓ اًعضي فٍ أًِبطم اًؽذودًخ ًلطبع االؼرالي ذىاصٍ 

صٌبدًٕ اًِروشسح فٍ ُٔبطم اًرِبط اًرٍ ذعٍِ "أًِبطم اًعبصًخ, وًشصذ اًرلشًش ذضاًذ االعرذاءاد عٌى اً

فٍ عشض اًثؽش ُلبتٍ شىاطئ كطبع غضح، واالظرِشاس فٍ إذثبع ظٌبظخ اًعلبة اًعِبعٍ ُٕ خالي اظرِشاس 

ذشذًذهب ًٌؽصبس عٌى كطبع غضح وإغالق اًِعبتش ُخبًفخ تزًى كىاعذ اًلبٓىْ اًذوًٍ اإلٓعبٍٓ واإلعالْ 

عالكخ، اًرٍ ذوفٍ ؼشًخ اًرٔلٍ اًعبًٍِ ًؽلىق اإلٓعبْ وهبفخ اًِىاشٌم واالذفبكٌبد اًذوًٌخ راد اً

 واًؽٌبح اًوشًِخ ًإلٓعبْ دوْ أي كٌذ أو ششط.

 

اًرٍ كبُز تهب كىاد االؼرالي خالي اًفرشح اًىاكعخ تٌٕ األوي وهزا اًرلشًش ًشصذ االٓرهبهبد فٍ كطبع غضح 

 ًىٌٓى ُٕواًصالشىْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إطالق النار واستهداف املدنًني واالعتكال والكتلأوال: 
 

" ؼٌض ذّ سصذ وذىشٌم ًىٌٓى" كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ آرهبهبذهب تؽم اًِىاطٌٕٔ خالي شهش واصٌز

 االٓرهبهبد اًربًٌخ:

 ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 9:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 1/6/2020الثنٌن ا

ششق  , ب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخٌٓشاْ أظٌؽره غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع ىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِتٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . إصبتبد

  ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  6:30ؼىاًٍ اًعبعخ   فٍ 1/6/2020االثنٌن

األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ُذًٔخ تٌز الهٌب , شِبي كطبع, شِبي اًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف  شِبي ُذًٔخ تٌز الهٌب , 

  إصبتبد

  اًِرِشهضح داخٍ ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ صثبؼ 6:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 2/6/2020امثالثاء

ششق   , ششق ؼٍ اًرفبػ , ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخششق ُذًٔخ غضح اًششًط اًفبصٍ 

 ., دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُذًٔخ غضح , 

  االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ًب ، أطٌلز كىادصثبؼ 7:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 3/6/2020األزةعاء

ُِب أشبس ُذًٔخ غضح , ششق   , ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخششق ُذًٔخ غضح اًششًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌٕٔؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 11:20ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 4/6/2020امخيٌض

األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  , شِبي ُذًٔخ تٌز الهٌب , شِبي كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف  شِبي ُذًٔخ تٌز الهٌب , 

 . إصبتبد

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 5/6/2020امجيعة

دًش ششق   األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

عِبًهّ , أسح أساضٌهّ و ذشن ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبداًثٌؾ , 

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  2:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 5/6/2020امجيعة

ششق  , ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِتٌذح عثعبْ اًوثٌشح , ششق خبْ ًىٓغ 

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

 ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 5/6/2020مجيعة ا

تٌذح ششق  , ًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخٌٓشاْ أظٌؽرهب ا غضح ، سفؾ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

 ., دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِاًشىهخ , ششق سفؾ ,  

. 



 

  ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  5:40ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 5/6/2020امجيعة

ششق   األساضٍ اًضساعٌخغضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  اًثشًغ , وظط كطبعششق ُخٌّ اًششًط اًفبصٍ 

 ., دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبداًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًثشًغ , 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 7:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 6/6/2020امصتح

  األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعشًط اًفبصٍ اًش

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ُخٌّ اًِغبصي , ششق 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأذشن 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 11:30خ ؼىاًٍ اًعبع فٍ 6/6/2020امصتح

ششق  , ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

  ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:15ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 6/6/2020امصتح

ششق  , ْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخٌٓشا غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف تٌذح عثعبْ اًوثٌشح , ششق خبْ ًىٓغ 

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 7:50ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 7/6/2020األحد

  األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعفبصٍ اًششًط اً

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ُخٌّ اًِغبصي , ششق 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأذشن 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 7/6/2020األحد

دًش ششق   األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

عِبًهّ , أُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن اًثٌؾ , 

 .دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:40ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 7/6/2020األحد

ششق  , ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ تٌذح اًلشاسح , ششق خبْ ًىٓغ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 7:40ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 8/6/2020االثنٌن

  األساضٍ اًضساعٌخ ًششبشخ ذعبٖ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب ا ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ُخٌّ اًِغبصي , ششق 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأذشن 

  ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:50ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 8/6/2020االثنٌن

ششق   األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًثشًغ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًثشًغ , 



 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:20ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 9/6/2020امثالثاء

دًش ششق   األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

عِبًهّ , أساضٌهّ و ذشن ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أاًثٌؾ , 

 .دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 11:40ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 9/6/2020امثالثاء

اًشىهخ ششق  , األساضٍ اًضساعٌخ ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  غضح ، سفؾ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف , ششق سفؾ 

  ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  4:20ؼىاًٍ اًعبعخ   فٍ 12/6/2020امجيعة

ألساضٍ اغضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  , شِبي ششق ُذًٔخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف  اًضساعٌخ شِبي ششق ُذًٔخ تٌز ؼبٓىْ , 

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ُعبءً  3:15ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 13/6/2020امصتح ،

دًش اًثٌؾ ششق  سعبح األغٔبَ ,ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  غضح ، دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

عِبًهّ , دوْ أْ أو ذشن  اًِوبْ, ُب دفعهّ ًِغبدسح  شعبحُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اً, 

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

  ح داخٍ ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهض 3:20ؼىاًٍ اًعبعخ   فٍ 13/6/2020امصتح

األساضٍ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  , شِبي ششق ُذًٔخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف  اًضساعٌخ شِبي ششق ُذًٔخ تٌز ؼبٓىْ , 

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 14/6/2020األحد

ششق  , ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . بًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدعِأأساضٌهّ و ذشن 

  ذعبٖ صبسوخٌٕ  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ءً بُع 10:10فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  15/6/2020االثنٌن

ُِب تٌذح اًشىهخ ,  ششق سفؾ , ظٔىة كطبع غضح , ششق  تبًلشة ُٕ ُطبس غضح اًذوًٍ اًِذُش , ،أسض خبًٌخ  

  أْ ًععٍ وكىع إصبتبد, دوْ أًؽم أضشاس ُبدًخ تبًِوبْ 

  ذعبٖ صبسوخب  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ءً بُع 10:20فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  15/6/2020االثنٌن

, دوْ أْ ًععٍ أًؽم أضشاس ُبدًخ تبًِوبْ ُِب كشًخ ظؽش اًذًى , ظٔىة ششق ُذًٔخ غضح , ششق  أسض خبًٌخ  ,

  .وكىع إصبتبد

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ُعبءً  10:35فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  15/6/2020االثنٌن ،

ًٌِلبوُخ  خذبتع ٓلطخ أٌُٔخذعبٖ  ُذفعٌخ شالشخ كزائف غضح ، دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأًؽم أضشاس ُبدًخ تبًِوبْ ُِب دًش اًثٌؾ , ششق  , اًفٌعطٌٌٔخ

 

 



 

  ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  5:00ؼىاًٍ اًعبعخ   فٍ 16/6/2020امثالثاء

األساضٍ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  , شِبي ششق ُذًٔخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف  اًضساعٌخ شِبي ششق ُذًٔخ تٌز ؼبٓىْ , 

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:50ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 17/6/2020األزةعاء

ُِب أشبس  غضح , األساضٍ اًضساعٌخ ششق ُذًٔخ  ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖششق ُذًٔخ غضح اًششًط اًفبصٍ 

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبداًِىاطٌٕٔ ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:10ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 19/6/2020امجيعة

دًش ششق  اًضساعٌخ ,األساضٍ ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  غضح ، دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد ِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًاًثٌؾ , 

  ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  5:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 19/6/2020امجيعة

ضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ اًششًط اًفبصٍ , ششق ُٔطلخ أتى صفٌخ , ششق ظثبًٌب , شِبي كطبع غ

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف  , ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ كشة اًعٌبط اًششكٍ اًفبصٍ , ششق ُٔطلخ أتى صفٌخ

 .  واًهٌع فٍ صفىف اًِىاطٌٕٔ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 7:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 20/6/2020امصتح

األساضٍ اًضساعٌخ , غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

 .,دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًِغبصي , ششق 

 ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 10:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 20/6/2020مصتح ا

 ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔغضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

 ., دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًش اًثٌؾ , ششق 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 7:50ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 22/6/2020االثنٌن

األساضٍ اًضساعٌخ ششق ؼٍ  ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖششق ؼٍ اًضًرىْ , ششق ُذًٔخ غضح اًششًط اًفبصٍ 

 .أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , دوْاًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًضًرىْ ,

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 10:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 22/6/2020االثنٌن

ششق   سعبح األغٔبَ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

و ذشن اًِوبْ , ُب دفعهّ ًِغبدسح  شعبحفٍ صفىف اًُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع ُخٌّ اًِغبصي , 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأ

  ُعبًء ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:25ؼىاًٍ اًعبعخ   فٍ 23/6/2020امثالثاء

سعبح شخ ذعبٖ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششب , شِبي ششق ُذًٔخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ اًِضاسعٌٕ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف  شِبي ششق ُذًٔخ تٌز ؼبٓىْ ,   األغٔبَ 

  .ًععٍ وكىع إصبتبد

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:20ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 24/6/2020األزةعاء

دًش ششق   األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  كطبعششق دًش اًثٌؾ , وظط اًششًط اًفبصٍ 

عِبًهّ , أُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن اًثٌؾ , 

 .دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد



 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 25/6/2020امخيٌض

ششق  , ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . بًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدعِأأساضٌهّ و ذشن 

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 7:50فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  26/6/2020اًعِعخ

ششق   سعبح األغٔبَ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

و ذشن اًِوبْ , ُب دفعهّ ًِغبدسح  شعبحف واًهٌع فٍ صفىف اًُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىُخٌّ اًِغبصي , 

 .عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأ

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ءً بُع 1:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  26/6/2020امجيعة ،

ششق  , األساضٍ اًضساعٌخٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع  اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . إصبتبد

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ءً بُع 9:10فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  26/6/2020امجيعة ،

ششق  , ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع  اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف تٌذح اًلشاسح , ششق خبْ ًىٓغ 

 . إصبتبد

  شالشخ صىاسًخ  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ءً بُع 10:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  26/6/2020امجيعة

أًؽم أضشاس ُبدًخ ُِب , غضح  ظٔىة دًش اًثٌؾ , وظط كطبع , ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطٌٌٔخ ُىكع ععوشي ذعبٖ

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدتبًِوبْ 

  خِعخ صىاسًخ  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ءً بُع 10:40فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  26/6/2020امجيعة

أًؽم أضشاس ُِب , غضح  ظٔىة غشة دًش اًثٌؾ , وظط كطبع , فٌعطٌٌٔخذبتع ًٌِلبوُخ اً ُىكع ععوشي ذعبٖ

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدُبدًخ تبًِوبْ 

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ُعبءً  11:45فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  26/6/2020مجيعة ا ،

 خذبتع ذعبٖ ٓلطخ أٌُٔخٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  غضح ، دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

 ., دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأًؽم أضشاس ُبدًخ تبًِوبْ ُِب دًش اًثٌؾ , ششق شِبي  , ًٌِلبوُخ اًفٌعطٌٌٔخ

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 7:45ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 27/6/2020امصتح

ششق   سعبح األغٔبَ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعششاًششًط اًفبصٍ 

و ذشن اًِوبْ , ُب دفعهّ ًِغبدسح  شعبحُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًُخٌّ اًِغبصي , 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأ

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 8:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 27/6/2020امصتح

دًش ششق   األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

عِبًهّ , أُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن اًثٌؾ , 

 .ًععٍ وكىع إصبتبددوْ أْ 

 



 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ءً بُع 7:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  28/6/2020األحد ،

ششق  , ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع  اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . إصبتبد

  ًب ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبؼ 5:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 29/6/2020االثنٌن

دًش ششق   ٌخ األساضٍ اًضساعغضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق دًش اًثٌؾ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبداًِىاطٌٕٔ  ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىفاًثٌؾ , 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ُعبءً  3:40ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 29/6/2020االثنٌن ،

ششق   سعبح األغٔبَ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

و ذشن اًِوبْ , ُب دفعهّ ًِغبدسح  شعبحُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًُخٌّ اًِغبصي , 

 .عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التىغالت داخل األراضٌ: ثانًًا

فٍ أًِبطم  خً كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اعرذاءاذهب تؽم اًِىاطٌٕٔ فٍ كطبع غضح وخبص واصٌز   

" ترعشًف وهذَ وإطالق ٓبس خالي ًىٌٓىكبُز آًٌبد االؼرالي خالي شهش "ؼٌض اًؽذودًخ "أًِبطم اًعبصًخ"، 

ٔبصي اًِىاطٌٕٔ ذلذُهب داخٍ أًِبطم اًضساعٌخ واألُبهٕ اًؽذودًخ، وذعرهذف كىاد االؼرالي ُضاسع وُ

 وذلىَ ترعشًفهب هٍ فرشح ُِب ًعىد تبًضشس اًثبًغ عٌٌهّ وهبٓز آخشهب عٌى أًؽى اًربًٍ: 

آًٌبد عثعخ , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح ت صثبؼبً  9:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  1/6/2020االثنٌن 

 غضح ششق ُذًٔخ،  ؼٍ اًضًرىْ ششقشِبي  ُرش( , فٍ األساضٍ اًىاكعخ 70ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

 ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إ صبتبد .

آًٌبد عرخ , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح ت صثبؼبً  7:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  2/6/2020امثالثاء 

 غضح ششق ُذًٔخ،  ؼٍ اًضًرىْ شِبي ششق اًىاكعخُرش( , فٍ األساضٍ  50ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

 ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إ صبتبد 

آًٌبد  أستعخًا, ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح تظهش 12:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  8/6/2020الثنٌن ا

كطبع غضح ، ؼٌض شِبي , ششق ظثبًٌب  شِبي األساضٍ اًىاكعخ ُرش( , فٍ 100ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

 كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إ صبتبد .

 عذد ُٕ, ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح ت صثبؼبً  7:45فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  10/6/2020ألزةعاء ا

, غشة تٌذح تٌز الهٌب  شِبي ُرش( , فٍ األساضٍ اًىاكعخ 100تؽىاًٍ )ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس اًًٌبد اآل

 كطبع غضح ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إ صبتبد شِبي 

 ُٕ , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح تعذد صثبؼبً  9:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  14/6/2020األحد 

, ششق ُذًٔخ اًشىهخ ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ ششق تٌذح  70ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )اًًٌبد اآل

، ظٔىة كطبع غضح , تِؽبراح ؼذود اًفصٍ اًششكٌخ ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ  سفؾ

 . اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

آًٌبد  أستعخذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح ت , صثبؼبً  0فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  23/6/2020مثالثاء ا

شِبي , ششق ُذًٔخ تٌز ؼبٓىْ  شِبي ُرش( , فٍ األساضٍ اًىاكعخ 100, ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ ) ععوشًخ

 كطبع غضح ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إ صبتبد .

آًٌبد أستعخ , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح ت صثبؼبً  7:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  24/6/2020األزةعاء 

ؼٌض  غضح ششق ُذًٔخ،  ؼٍ اًشعبعٌخ ششق  ُرش( , فٍ األساضٍ اًىاكعخ 70ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

 كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إ صبتبد .

آًٌبد أستعخ , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح ت صثبؼبً  8:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  29/6/2020االثنٌن 

، ظٔىة  سفؾ, ششق ُذًٔخ اًشىهخ ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ ششق تٌذح  70ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

كطبع غضح , تِؽبراح ؼذود اًفصٍ اًششكٌخ ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ 

 . أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 



 

ُٕ , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح تعذد  صثبؼبً  8:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  30/5/2020امثالثاء 

ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ ششق تٌذذٍ عثعبْ اًوثٌشح  100ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )اًًٌبد اآل

, ششق ُذًٔخ خبْ ًىٓغ، ظٔىة كطبع غضح , تِؽبراح ؼذود اًفصٍ اًششكٌخ ، ؼٌض كبُز  وعثعبْ اًعذًذح

 . تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 تصِبٌٓخ, ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح  صثبؼبً  11:20فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  30/5/2020امثالثاء 

كطبع غضح ,  وظط،  دًش اًثٌؾُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ, ششق  100آًٌبد ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

تِؽبراح ؼذود اًفصٍ اًششكٌخ ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ 

 . وكىع إصبتبد

 ُٕ , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح تعذد صثبؼبً  6:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  31/5/2020األحد 

, ششق ُذًٔخ اًشىهخ ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ ششق تٌذح  100ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )اًًٌبد اآل

عشًف ، وآعؽثز ُٕ ، ظٔىة كطبع غضح , تِؽبراح ؼذود اًفصٍ اًششكٌخ ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذ سفؾ

 . اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داخل املًاه اإلقلًنًة لكطاع غزةاالعتداءات على الصًادين : ثالجًا

كىاد االؼرالي ُِبسظخ آرهبهبذهب تؽم اًصٌبدًٕ اًفٌعطٌٌٌٕٔ وُؽبسترهّ فٍ سصكهّ ؼٌض واصٌز    

خطٌشًا  عشض اًثؽش ، األُش اًزي ًعرثش آرهبهبً "أٌُبي تؽشًخ فٍ 6ُٔعرهّ ُٕ اإلتؽبس ًِعبفخ ذضًذ عٕ"

هِب واصٌز اعرذائهب عٌى ٌٍُ( تؽشي 12واًِؽذدح ُعبفخ )ًالذفبكٌبد اًِىكعخ واًِعبهذاد اًذوًٌخ 

 االٓرهبهبد اًربًٌخ تؽلهّ: ذّ سصذ وذىشٌماًصٌبدًٕ واعرلبًهّ، وكذ 

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  8:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  1/6/2020االثنٌن

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  تؽش كطبع غضح

ُِب أشبس  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  7:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  2/6/2020امثالثاء

, غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ  ُذًٔخطبع غضح , كثبًخ شىاطئ شِبي غشة تؽش ك

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ذعشضهّ ًالعرلبي أو ُٕ  واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  8:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  2/6/2020امثالثاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  تؽش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  اًصٌبدًٕ ذعبٖ كىاسة

ُٕ  أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  9:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  2/6/2020امثالثاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  تؽش كطبع غضح

ُِب أشبس  بسدذهب ,وكبُز تِط " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  شض صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ ع 7:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  3/6/2020األزةعاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  تؽش كطبع غضح

ُِب أشبس  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  .دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 

 



 

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  10:50فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  4/6/2020امخيٌض

غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة  دًش اًثٌؾ , وظط كطبععشض تؽش كطبع غضح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  اًصٌبدًٕ

ُٕ ذعشضهّ  اًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً اًخىف و

  .دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  7:10فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  6/6/2020امصتح

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غضح , ة تٌذح تٌز الهٌب غش, ُٔطلخ اًىاؼخ ,  تؽش كطبع غضح

ُِب أشبس  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  7:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  6/6/2020امصتح

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  تؽش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ة اًصٌبدًٕذعبٖ كىاس

ُٕ  أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ُعبءً  10:30ٍ اًعبعخ فٍ ؼىاً 6/6/2020امصتح ،

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عشض تؽش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  ُعبءً  10:50فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  8/6/2020االثنٌن ،

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  بع غضحتؽش كط

ُِب أشبس  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  أًِطلخ خىفبً  ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  8:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  11/6/2020امخيٌض

هصٌف ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عشض تؽش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 

 



 

 أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ُعبءً  11:10فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  11/6/2020مخيٌض ا ،

, غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ  ُذًٔخعشض تؽش كطبع غضح , كثبًخ شىاطئ غشة 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو  واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ُعبءً  11:15فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  11/6/2020امخيٌض ،

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  ع غضحعشض تؽش كطب

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  7:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  14/6/2020األحد

, غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ  ُذًٔخغشة شِبي ع غضح , كثبًخ شىاطئ تؽش كطب

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

شضهّ ًالعرلبي أو ُٕ ذع واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  ُعبءً  5:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  14/6/2020األحد ،

اًزًٕ , غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ  ُذًٔختؽش كطبع غضح , كثبًخ شىاطئ غشة 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

 , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  5:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  16/6/2020امثالثاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عشض تؽش كطبع غضح

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  بس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً ُِب أش

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  7:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  17/6/2020األزةعاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عشض تؽش كطبع غضح

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  بًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً ُِب أشبس ؼ

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 

 



 

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  7:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  17/6/2020األزةعاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عشض تؽش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  لخ خىفبً أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِط

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  8:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  21/6/2020األحد

بٖ ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذع, شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  تؽش كطبع غضح

ُِب أشبس  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ُعبءً  11:50فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  21/6/2020األحد ،

غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة  دًش اًثٌؾ , وظط كطبععشض تؽش كطبع غضح , كثبًخ شىاطئ 

أشبس ؼبًخ ُٕ ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  اًصٌبدًٕ

ُٕ ذعشضهّ  اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ُعبءً  10:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  22/6/2020االثنٌن ،

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  ضحعشض تؽش كطبع غ

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼًب ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  3:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  24/6/2020األزةعاء

غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة  خبٌٓىٓغ , ظٔىة كطبعكطبع غضح , كثبًخ شىاطئ عشض تؽش 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  اًصٌبدًٕ

ُٕ ذعشضهّ  بً اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىف

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ُعبءً  10:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  25/6/2020امخيٌض ،

غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة  سفؾ , ظٔىة كطبععشض تؽش كطبع غضح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  اًصٌبدًٕ

ُٕ ذعشضهّ  اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ُعبءً  10:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  31/5/2020األحد ،

غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة  ُذًٔخعشض تؽش كطبع غضح , كثبًخ شىاطئ شِبي غشة 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تؽشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" , اًصٌبدًٕ 

ُٕ ذعشضهّ  اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفبً 

  .دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 

 

 



 

 استنرار احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزة: رابعًا

فٌعطٌٍٔ فٍ  ُب ًضًذ عٕ اشٔبْ ٌٌُىْظٌطبد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ظٌبظخ اًعلبة اًعِبعٍ تؽم ذىاصٍ 

كطبع غضح ورًى ُٕ خالي اظرِشاس إغالق هبفخ اًِعبتش وأًِبفز اًِرصٌخ تبًلطبع واًرؽوّ تذخىي اًثضبئع 

ُؽذودح  أًبَع غضح إال ُعثش هشَ أتى ظبًّ اًرعبسي اًىؼٌذ ًلطب ، ؼٌض ًّ ذلّ تفرؾواًِعرٌضُبد اًضشوسًخ

تبإلضبفخ إًى ذؽوِهب فٍ ٓىعٌخ اًثضبئع اًرٍ ذذخٌهب واًرٍ ال   ( ًى8َ) خالي اًشهش ُذح هكبُز تإغالكو

ذغطى هبفخ اًلطبعبد واالؼرٌبظبد وال ذفٍ إال تعضء تعٌط ُٕ ؼبظخ اًِىاطٕ اًفٌعطٌٍٔ وهى ُب ذشن 

بصخ عٌى اًصعٌذ اًخذُبذٍ واالكرصبدي األُش اًزي خطٌشًا عٌى هبفخ ٓىاؼٍ اًؽٌبح فٍ كطبع غضح خ أششاً 

 ًشوٍ ُخبًفخ ًوبفخ اًلىإٌٓ واًِىاشٌم واألعشاف اًذوًٌخ، اًرٍ ذؽظش اًعلىتبد اًعِبعٌخ.

 التىصًات

 الظرِشاس االعرذاءاد واالٓرهبهبد اإلظشائٌٌٌخ عٌٍ كطبع غضح  إدآره ؼِبًخ ًؽلىق االٓعبْ ُشهض  ًعذد  

ٌٌُىْ ُىاطٕ ًعٌشىْ فٍ ظشوف صعثخ   2الظٌِب فٍ ظٍ أصُخ إٓعبٌٓخ ذهذد كطبع غضح وؼٌبح أهصش ُٕ  

ٓرٌعخ اًؽصبس اإلظشائٌٌٍ اًِفشوض عٌى اًلطبع ًٌعبَ اًشاتع عشش عٌى اًرىاًٍ، الظٌِب ُع  ذفشٍ ظبئؽه  

بهبد اًخطٌشح اًرٍ ذلىَ تهب اًِعرِع اًذوًٍ ذؽٍِ ُعئىًٌبذه اذعبٖ االٓرههىسوٓب األُش اًزي ًفشض عٌى 

واظرِشاس فشض كٌىد عٌى ؼشهخ اًِعبتش واًِعبفشًٕ وإدخبي كىاد االؼرالي ُٕ خالي اظرهذاف اًِذٌٌٕٓ 

اًذوي األطشاف اًعبٌُخ واًِرعبكذح عٌى اذفبكٌخ ظٌٔف اًشاتعخ  اًِشهض ًذعى اًِعرٌضُبد اًطثٌخ، وتذوسٖ

ذس ُٕ آرهبن ًلىاعذ اًلبٓىْ اًذوًٍ اإلٓعبٍٓ والذفبكٌخ ترؽذًذ ُىكفهب وذؽٍِ ُعئىًٌرهب اذعبٖ ُب ًؽ

االٓرهبهبد اإلظشائٌٌٌخ واًعٍِ عٌى إٓهبء اًؽصبس  تبًرذخٍ ًِٔع االُّ اًِرؽذحوًطبًج  ،ظٌٔف اًشاتعخ 

 وإًضاَ االؼرالي االظشائٌٌٍ ترؽٍِ ُعئىًٌبذه ذعبٖ ظوبْ االساضٍ اًِؽرٌخ.  اًِفشوض عٌى كطبع غضح ،

 ىانتهـ

 

  

 
 

 ماالثنين
 


