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تهىيد األرض وانًقدساث
ٛ٠اصً االدزالي اإلعشائ ٍٟ١إجشاءارٗ اٌز٠ٛٙذ٠خ ٚاألِٕ١خ فِ ٟذٕ٠خ اٌمذط اٌّذزٍخ ثٛعبئً ِزؼذدح ال عّ١ب لجً١
افززبح اٌغفبسح األِش٠ى١خ ف ٟاٌمذط اٌّذزٍخ اعزٕبدًا إٌ ٝاػزشاف اٌشئ١ظ األِش٠ى ٟدٔٚبٌذ ٚرشِت ثبٌمذط
ػبصّخ ٌٍى١بْ اٌص٘ٚ ،ٟٔٛ١ٙذِذ عٍطبد االدزالي اإلعشائ ٍٟ١خالي ؽٙش ٔ١غبْ/أثشِٕ 7 ،ً٠بصي ِٕٚؾآد
عىٕ١خ ٚرجبس٠خ ِٓ ثٕٙ١ب إججبس اٌّمذع ٟإ٠بد سِعبْ ػٍ٘ ٝذَ ِٕؾؤرٗ ثٕفغٗ ف ٟدٚ ٟاد ٞدٍٛح ثجٍذح عٍٛاْ
جٕٛث ٟاأللص ،ٝوّب أججشد ػبئٍخ اٌش٠ٚع ٟاٌّمذع١خ ػٍ ٝإخالء ِٕضٌٙب ف ٟثٍذح عٍٛاْ ٌصبٌخ جّؼ١بد
اعز١طبٔ١خ.
ٚأخطشد عٍطبد االدزالي ِ 15جٕ ٝف ٟلش٠خ لٍٕذ٠ب ؽّبي ِذٕ٠خ اٌمذط اٌّذزٍخ ثبٌٙذَ ،ثبإلظبفخ إٌ ٝػؾشاد
إٌّبصي ف ٟثٍذح عٍٛاْ ٚثٍذح اٌؼ١غ٠ٛخ ٚعػ اٌمذط اٌّذزٍخ.
ِٓ جٙزّٙب ،دزّسد "ِٕظّخ األُِ اٌّزذذح" ِٕٚظّخ "٘ ِٓٛ١سا٠زظ ٚٚرؼ" ِٓ اٌخطش اٌّزشرت ػٍٝ
رزؼشض ٌؼٍّ١بد ٘ذَ ِٓ لجً
رشد ً١اٌزجّؼبد اٌجذ٠ٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌٛالؼخ ؽشق ِذٕ٠خ اٌمذط اٌّذزٍخٚ ،اٌزٟ
ّ
"إعشائ "ً١ثؾىً ِغزّشٚ .أوذد "٘ ِٓٛ١سا٠زظ ٚٚرؼ" سفط "إعشائِٕ "ً١خ اٌفٍغط ٓ١١ٕ١رصبس٠خ ٌجٕبء
ِذاسط ف ٟاٌعفخ اٌغشث١خ ٚاٌمذطٚ ،لبٌذ اٌّؤعغخ ف ٟث١بْ ٌٙب ":إْ "إعشائ٘ "ً١ذِذ ِذاسط ثٕ١ذ ِٓ
د ْٚرصبس٠خِ ،ب جؼً ِٓ اٌصؼت أ ٚاٌّغزذ ً١دصٛي آالف األغفبي ػٍ ٝاٌزؼٍ."ُ١
ٚأٚظذذ إٌّظّخ اٌذمٛل١خ اٌذ١ٌٚخ أْ خطػ "اٌج١ؼ اإلعشائٌٙ "ٍٟ١ذَ ِذسعخ ف ٟرجّغ خبْ األدّش اٌزٞ
٠مطٕٗ فٍغطٚ ٟ٘ ،ْٛ١ٕ١ادذح ِٓ ِ 44ذسعخ فٍغط١ٕ١خ ِؼشظخ ٌخطش اٌٙذَ اٌىبًِ أ ٚاٌجضئ ٟألْ عٍطبد
االدزالي رمٛي إٔٙب ثُٕ١ذ ثطش٠مخ غ١ش لبٔ١ٔٛخ.
ٚلبٌذ إٌّظّخ اٌذمٛل١خ٠ ":شفط "اٌج١ؼ اإلعشائ "ٍٟ١أغٍت غٍجبد اٌجٕبء اٌفٍغط١ٕ١خ اٌجذ٠ذح فِٓ %60 ٟ
اٌعفخ اٌغشث١خ ،د١ش ٠غ١طش ثؾىً دصش ٞػٍ ٝاٌزخط١ػ ٚاٌجٕبء ،ف ٟاٌٛلذ اٌز١٠ ٞغش ف ٗ١اٌج١ؼ اٌجٕبء
ٌٍّغزٛغٕ٠ ،ٓ١طجك اٌج١ؼ ٘زا إٌظبَ اٌزّ١١ض ِٓ ٞخالي رجش٠ف آالف اٌّّزٍىبد اٌفٍغط١ٕ١خ ،ثّب فٙ١ب
اٌّذاسطِ ،ب أد ٜإٌ ٝاٌعغػ ػٍ ٝاٌفٍغطٌّ ٓ١١ٕ١غبدسح ِجزّؼبر."ُٙ
استيطاٌ وتهىيد
وؾفذ ٚعبئً إػالَ ػجش٠خ (ف )4/6 ٟػٓ خطخ اعز١طبٔ١خ ٌجٕبء ٚ 1600دذح اعز١طبٔ١خ ،رزٛصع ػٍ ٝػذ ٍد ِٓ
اٌّؾبس٠غ اٌز ٟعزمبَ فِ ٟغزٛغٕزٔ" ٟف٠ ٟؼمٛة" "ٚججؼبد ثٕ١بِ ،"ٓ١ظّٓ خطخ االدزالي ٌشثػ
اٌّغزٛغٕبد اٌّذ١طخ ثبٌمذط ثىزً اعز١طبٔ١خ ِزصٍخ ثجؼعٙب اٌجؼطٌٍ ،معبء ػٍ ٝاٌزشاثػ اٌجغشافٌٍ ٟعفخ
اٌغشث١خ.
ٚروشد ٚعبئً إػالَ ػجش٠خ ،أْ خطخ اٌجٕبء فِ ٟغزٛغٕخ "ٔف٠ ٟؼمٛة" (اٌّمبِخ ػٕٛح ػٍ ٝأساظ ٟاٌمذط
اٌّذزٍخ) عزى ْٛػٍِ ٝشادً أٌٙٚب ٚ ٩١٥دذح ف ٟلغُ ِٕفصًٚ ،اٌّشدٍخ اٌضبٔ١خ ف ٟإٌّطمخ اٌٛعط ٝثٓ١
اٌّغزٛغٕخ اٌّزوٛسح ِٚغزٛغٕخ "ججؼبد ثٕ١بِ( "ٓ١آدَ) لشة اٌؾبسع اٌز٠ ٞشثػ ؽّبي اٌعفخ ثجٕٛثٙب فٟ
ِٕطمخ اٌٛعػ ِٓ أساظ ٟدضِب ثبرجبٖ ججغ ٚع١جٕٔ ٝذٚ 1167 ٛدذح اعز١طبٔ١خ ػٍِ ٝشدٍز ِٓ ٓ١صالس
ؽشوبد ِٚغزضّش ٓ٠صٙبٕ٠خ ِغ ِالػت ِٕٚبغك ػبِخ ثبرجبٖ اٌؾشق.
ٚثبؽشد عٍطبد االدزالي اإلعشائ( ٍٟ١ف )4/23 ٟاٌزذع١ش إلٔؾبء د ٟاعز١طبٔ ٟجذ٠ذ ػٍ ٝأساظ ٟصٛس
ثب٘ش ؽشل ٟاٌمذط اٌّذزٍخ ِخصص ٌٍّغشد ِٓ ٓ١اٌخذِخ ف ٟج١ؼ االدزاليٚ ،جشفذ لٛاد االدزالي
ػؾشاد أؽجبس اٌض٠ز ْٛرّ١ٙذًا ٌجذء اٌّخطػ اٌز ٞع١ؾًّ ٚ 180دذح اعز١طبٔ١خ ف ٟاٌّشدٍخ األ.ٌٝٚ
ٚٚاصٍذ غٛالُ ربثؼخ ٌّؤعغبد االدزالي دفش٠برٙب اٌز٠ٛٙذ٠خ ثّمجشح اٌٛ١عف١خ اٌّالصمخ ثغٛس اٌمذط
اٌزبس٠خ ِٓ ٟجٙخ ثبة األعجبغٚ ،أغٍمذ ثٍذ٠خ االدزالي ف ٟاٌمذط (ف )4/10 ٟاٌطش٠ك اٌّؤد ٞإٌ ٝثبة
األعجبغ ثزس٠ؼخ أػّبي اٌص١بٔخ ٚاٌذفش٠بد ،ثٙذف أؾبء دذ٠مخ رٍّٛد٠خ ِالصمخ ثغٛس اٌمذط اٌزبس٠خ ،ٟوّب
ٔفزد ثٍذ٠خ االدزالي دفش٠بد ػّ١مخ ٚصٍذ إٌِ ٝذاِ١ه أصش٠خ لش٠جخ ِٓ ػزجخ ثبة األعجبغ ،ثبإلظبفخ إٌٝ

ثشوخ سِٚبٔ١خ ظٍذ رغزؼًّ دز ٝاٌؼٙذ األسدٔ .ٟوّب ٘ذِذ جشافبد االدزالي عٛس اٌّمجشح اٌٛ١عف١خ
اٌّالصك ٌجبة األعجبغ ٚأصاٌذ دسجٙب األصشٚ .ٞرٙذف عٍطبد االدزالي ٚفمًب ٌّخطػ "صاِٛػ" اٌز٠ ٞطبي
اٌغٛس اٌؾشلٌٍ ٟمذط ٚاٌّغجذ األلص ،ٝإٌٚ ٝلف رّذد ِمجشر ٟثبة اٌشدّخ ٚاٌٛ١عف١خ ٚٚلف اٌذفٓ فّٙ١ب
العزؼّبي أساظّٙ١ب ف ٟاٌّؾبس٠غ اٌز٠ٛٙذ٠خ .وّب ؽشػذ غٛالُ فٕ١خ ربثؼخ ٌغٍطبد االدزالي (ف)4/26 ٟ
ثزشو١ت اٌّض٠ذ ِٓ وبِ١شاد اٌّشالجخ اٌذذ٠ضخ فِٕ ٟطمخ ثئش أٛ٠ة ثجٍذح عٍٛاْ جٕٛة اٌّغجذ األلصٝ
اٌّجبسن.
أِشا ػغىشًّ٠ب ٠مع ٟثئغالق ِؤعغخ
ٚٚلغ ٚص٠ش دشة االدزالي اإلعشائ ،ٍٟ١أف١غذٚس ٌ١جشِبْ ،فً )4/17( ٟ
"إ١ٍ٠ب ٌإلػالَ اٌؾجبث "ٟف ٟاٌمذط اٌّذزٍخٚ ،رصٕ١فٙب ِٕظّخ "إس٘بث١خ" ثضػُ االسرجبغ ثـ"اٌججٙخ اٌؾؼج١خ"
ٌزذش٠ش فٍغطٚ .ٓ١رؾٓ لٛاد االدزالي دٍّخ ٚاعؼخ ف ٟاٌمذط اٌّذزٍخ ٌفشض ع١بدرٙب ػٍِٕ ٝبد ٟاٌذ١بح فٟ
اٌّذٕ٠خ اٌّمذعخ خبصخ ثؼذ إػالْ اٌشئ١ظ األِ١شو ٟدٔٚبٌذ رشِت اٌمذط ػبصّخ ٌـ"إعشائٚ ."ً١لشس ٚص٠ش
داخٍ١خ االدزالي أس ٗ١٠دسػ ٟف )4/29( ٟعذت إلبِخ إٌٛاة اٌمذط اٌضالصخ دمحم أث ٛغ١شٚ ،دمحم ػطٚ ،ْٛدمحم
غٛغخٚٚ ،ص٠ش اٌمذط األعجك خبٌذ أث ٛػشفخ ،ثؼذ ِصبدلخ اٌىٕ١غذ ف ٟؽٙش آراسِ/بسط اٌّبظ ٟػٍٝ
لبٔ٠ ْٛؼطٚ ٟص٠ش داخٍ١خ االدزالي اٌصالد١خ ٌغذت االلبِبد ِٓ اٌّمذع ،ٓ١١ثٙذف إثؼبد سِٛص اٌّذٕ٠خ
ٚؽخص١برٙب ٚفشض ٔفغٗ ػٍ ٝأٔٗ اٌجٙخ اٌغ١بد٠خ اٌؾشػ١خ ف ٟاٌّذٕ٠خ.
انتاريخ

َىع انهدو

تفاصيم ػًهياث انهدو وانًصادرة

ف4/4 ٟ

إخطار

ف4/7 ٟ

مصادرة

ف4/11 ٟ

هدم

٘ذَ ٌّٕبصي اٌّمذع ٓ١١ف ٟد ٟرشثخ اٌغٛادشح ثجٍذح عٍٛاْ
رٛص٠غ إخطبساد ٍ
جٕٛة اٌّغجذ األلص.ٝ
إججبس ػبئٍخ اٌش٠ٚع ٟاٌّمذع١خ ػٍ ٝإخالء ِٕضٌٙب ف ٟثٍذح عٍٛاْ ٌصبٌخ
جّؼ١بد اعز١طبٔ١خ.
٘ذَ ِٕضٌٍّ٠ ٓ١ىّٙب اٌّمذع ٟػجذ أدّذ دغٌٛٚ ،ٓ١سصخ ِٛع ٝلبعُ ف ٟلش٠خ
أث ٛغٛػ غشة اٌمذط.

ف4/17 ٟ

هدم

ف4/20 ٟ

إخطار

ف4/22 ٟ

هدم

٘ذَ جذساْ ِطجؼخ اٌصفب رؼٛد ٍِى١زٙب ٌٍّمذع ٟسجبئ ٟدّ١ذ ف ٟث١ذ ػٕبْ
ؽّبي غشة اٌمذط.

ف4/24 ٟ

إخطار

إٔزاساد ثٛلف ثٕبء ِ 15جٕ ٝف ٟلش٠خ لٍٕذ٠ب ؽّبي ِذٕ٠خ اٌمذط اٌّذزٍخ.

ف4/25 ٟ

إخطار

الزذبَ ثٍذح اٌؼ١غ٠ٛخ ٚعػ اٌمذط ٚرص٠ٛش ػذد ِٓ إٌّبصي رّ١ٙذًا ٌٙذِٙب.

ف4/25 ٟ

هدم

ف4/25 ٟ

هدم

ٚجشف
٘ذَ جضء ِٓ أسض اٌّمذع ٟف١صً دمحم ػشاسح لشة لش٠خ ججغ
ّ
ِذبصٍٙ١ب.
٘ذَ عٛس ِٕضي أدذ عىبْ ثٍذح ججغ ؽّبي اٌمذط.

ف4/27 ٟ

هدم

إججبس اٌّمذع ٟإ٠بد سِعبْ ػٍ٘ ٝذَ ِٕؾؤح ٌٗ ف ٟدٚ ٟاد ٞدٍٛح ثجٍذح عٍٛاْ.

٘ذَ دذ٠مخ ٌألغفبي ف ٟد ٟاٌّطبس ؽّبٌِ ٟذٕ٠خ اٌمذط ٌزٛع١غ دبجض لٍٕذ٠ب
اٌؼغىش.ٞ
رٛص٠غ إخطبساد ٘ذَ ِٕبصي ِٕٚؾآد ف ٟثٍذح عٍٛاْ جٕٛة اٌّغجذ األلص.ٝ

أهم انقدس (انسكاٌ)
رٛاصً عٍطبد االدزالي اإلعشائ ٍٟ١دٍّزٙب اٌؾشعخ ثذك اٌّمذع ،ٓ١١د١ش اػزمٍذ لٛاد االدزالي خالي
ؽٙش ٔ١غبْ /أثشِ ً٠ب ال ٠مً ػٓ ِ 169مذعً١ب ثٔ ُٕٙ١غبء ٚأغفبي ،ثٙذف إس٘بة اٌّمذع ٓ١١رع١ك اٌخٕبق
ػٍ ُٙ١إلججبسُ٘ ػٍ ٝاالٔص١بع ٌغ١بع١بد االدزالي اٌز٠ٛٙذ٠خ اٌز ٟرغزٙذف ِذٕ٠خ اٌمذط اٌّذزٍخ.
ٚأػبدد عٍطبد االدزالي اػزمبي األع١شح اٌّذشسح ٚإٌبؽطخ ٚفبء ػ١غ ٝأث ٛجّؼخ (38ػب ًِب) ِٓ ِذٕ٠خ
اٌمذط اٌّذزٍخ ٚٚجٙذ ٌٙب رّٙخ اٌزذش٠ط ػٍِٛ ٝلغ اٌزٛاصً االجزّبػ" ٟاٌف١ظ ثٛن"ٚ ،اػزمٍذ اثزغبَ
ػجذاٌؼض٠ض ػج١ذ ( 35ػب ًِب) ِٓ اٌمذط ػمت الزذبَ ِٕضي ػبئٍزٙب ٚأصذسد لشاس ثئثؼبد٘ب ػٓ اٌمذط ،وّب
اػزذد ٚدذح "إٌذؾ "ْٛاٌمّؼ١خ ثبٌعشة اٌّجشح ػٍ ٝاألع١ش "دمحم دس٠ٚؼ ػ١غ18( "ٝػب ًِب) ِٓ اٌمذط
خالي جٍغخ ِذبوّزٗ.
انشهداء:
ً
اعزؾٙذ اٌؾبة دمحم ػجذ اٌىشِ ُ٠شؽٛد ( 30ػب ًِب) ف١ٔ 9 ٟغبْ /أثشِ ً٠زؤصشا ثجشاح أص١ت ثٙب ثؼذ إغالق
إٌبس ػٍِ ِٓ ٗ١غزٛغٓ لشة ِغزٛغٕخ "ِ١ؾٛس أد "ُ١ِٚؽشق اٌمذط ،ثضػُ ِذبٌٚخ رٕف١زٖ ػٍّ١خ غؼٓٛ٘ٚ ،
ِٓ عىبْ ِخ ُ١ثالغخ ؽشق ٔبثٍظ ؽّبي اٌعفخ اٌغشث١خ اٌّذزٍخ.
انتاريخ
4/1
4/2

4/3
4/4
4/5
4/8
4/9
4/11
4/11
4/13

انتفاصيم
اعتقال سٌدة مقدسٌة بالقرب من باب العامود.
اعتقال أربعة مقدسٌٌن من مخٌم شعفاط
اعتقال كل من محمود اشرف عبٌد ( 31عاما) ،وصالح الفاخوري( 31عاما)،
واسماعٌل علً عاصً( 31عاما) ،وٌونس سفٌان عبٌد ( 35عاما) ،ورضى
دمحم خضر عبٌد ( 37عاما) ،وعلً أمجد عطٌة ( 31عاما) من سكان بلدة
العٌسوٌة.
اعتقال فتاة عند مدخل مخٌم شعفاط.
اعتقال مصطفى جمٌل الهشلمون ،من سكان حً جبل الزٌتون/الطور.
اعتقال  1مقدسٌٌن من بلدة العٌسوٌة.
اعتقال كل من مؤمن الحشٌم ،وجودة سلٌم من البلدة القدٌمة.
إبعاد السٌدة ابتسام عبٌد عن بٌتها فً بلدة العٌسوٌة وسط القدس المحتلة.
اعتقال ال ُمسن عبٌد من بلدة العٌسوٌة.
اعتقال الشاب أمٌر كركش بعد دهم منزله ببلدة العٌسوٌة وسط القدس المحتلة.
اعتقال أمٌر خلدون مصطفى ،وأحمد عامر محمود ،ودمحم أٌمن عبٌد ،بعد دهم
منازلهم فً بلدة العٌسوٌة.
اعتقال الشاب عبد الرحمن محسن ،ومن عناتا الشابٌْن ٌزن السلوادي وجهاد
السلوادي.
اعتقال رشدي ٌاسر الخطٌب ،آدم شفٌق عبٌد ،أمٌن حامد ،علً سفٌان تبٌد،
أحمد عصام دروٌش من مدٌنة القدس.
اعتقال الشاب شادي محٌسن .من بلدة العٌسوٌة ،وشهاب أحمد القبٌنً (37
عاما) وٌحٌى ٌاسر عبد الكامل ( 36عاما).
اعتقال الشاب محمود سعدي الرجبً ( 31عاما) وضٌاء عبٌد.

ػدد انًؼتقهيٍ
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4/16

4/17
4/23
4/24
4/25
4/26
4/31

اعتقال السٌدة وفاء جمعة ،واألطفال :محمود ولٌد أبو الهوى  35عاما ،وٌزن
أنور السلفٌتً ( 35عاما) وأمٌر حازم الصٌاد ( 36عاما) واعتقال األسٌر
المحرر أمٌر خضر الدبس ،ونضال شٌحة من مخٌم شعفاط.
اعتقال الشاب نسٌم حربً عبٌد بعد دهم منزله فً بلدة العٌسوٌة
اعتقال األسٌر المحرر عز الدٌن نجل الشهٌد المقدسً مصباح أبو صبٌح
اعتقال الشاب رشٌد الرشق بعد اقتحام منزله فً البلدة القدٌمة بالقدس.
اعتقال ثالثة أطفال من مدٌنة القدس المحتلة ،بعدما أزالوا "أعالم إسرائٌلٌة"
عن مركبا ٍ
ت لمستوطنٌن فً المدٌنة.
ابعاد فادي علٌان ،ولؤي أبو السعد ،وعرفات نجٌب ،بٌنما تم إبعاد الحارس
خلٌل الترهونً مدة شهر.
اعتقال أحمد ٌوسف عبٌد ،ووسٌم داري ،من منزلٌهما ببلدة العٌسوٌة وسط
القدس المحتلة.
اعتقال قاصر ( 34عاما) من سكان القدس المحتلة بشبهة إلقاء الحجارة.
اعتقال الشابٌن المقدسٌٌن حمزة قطٌنة ،وأحمد الباسطً بعد االعتداء علٌهما
بالضرب المبرح وبصورة وحشٌة فً القدس القدٌمة.
اعتقال المقدسً خالد الزٌر ،من داخل مقبرة "باب الرحمة" المالصقة بجدار
المسجد األقصى المبارك الشرقً
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ػًهياث انًىاجهت يغ االحتالل
ؽٙذد ِذٕ٠خ اٌمذط اٌّذزٍخ ٔ 70مطخ ِٛاجٙخ ِغ االدزالي خالي ؽٙش ٔ١غبْ/أثش ،2018 ً٠رٛصػذ ػٍٝ
ِٕبغك ػذح ف ٟاٌّذٕ٠خ ،ال عّ١ب اٌؼ١غ٠ٛخ ٚؽؼفبغ ٚأث ٛد٠ظ ٚدضِبٚ ،أعفشد ػٓ  5إصبثبد ف ٟصفٛف
ػب
جٕٛد االدزالي ِٚغزٛغٕٚ .ٗ١رعّٕذ ٔمبغ اٌّٛاجٙخ ِغ االدزالي اإلعشائ ٍٟ١إٌمبء  16صجبجخ دبسلخ ٚوً ٛ
ٔبعفًب ٚادذًا.
وّب ٔفزد ػٍّ١خ غؼٓ فِ ٟغزٛغٕخ "ِ١ؾٛس أد "ُ١ِٚؽشل ٟاٌمذط (ف )4/8 ٟأص١ت خالٌٙب إٌّفز ثجشاح
خط١شح  ٛ٘ٚدمحم ػجذ اٌىشِ ُ٠شؽٛد ( 30ػب ًِب) ِٓ ِخ ُ١ثالغخ لعبء ٔبثٍظٚ ،أدد إلصبثخ ِ 3غزٛغٕٓ١
ثجشاح غف١فخ.
انتاريخ

انًُطقت

4/1

ثٍذح ؽؼفبغِ ،خ ُ١ؽؼفبغِ ،غزٛغٕخ "ِؼبٌٗ١
أد ،"ُ١ِٚأث ٛد٠ظ
أث ٛد٠ظ ،دضِب
دضِب
ِخ ُ١ؽؼفبغ
اٌؼ١غ٠ٛخ ،ثبة اٌغب٘شح ،دبسح اٌغؼذ٠خ
اٌطٛس ،أث ٛد٠ظِ ،خ ُ١ؽؼفبغ
اٌؼ١غ٠ٛخ ،لطٕخ ،أث ٛد٠ظ
اٌؼ١غ٠ٛخِ ،غزٛغٕخ "ِ١ؾٛس أد"ُ١ِٚ

4/9

اٌؼ١غ٠ٛخ ،اٌطٛس ،اٌجٍذح اٌمذّ٠خ ،دضِب ،دبجض
ِخ ُ١ؽؼفبغ
ِغزٛغٕخ "ججؼبد صئ١ف"
ساط خّ١ظ
اٌؼ١غ٠ٛخِ ،غزٛغٕخ "ِؼبٌ ٗ١أد"ُ١ِٚ
دبسح اٌغؼذ٠خ ،أث ٛد٠ظ ،اٌؼ١ضس٠خ
اٌطٛس
دضِب
ثٍذح ؽؼفبغ
ٚاد اٌجٛص ،ثٍذح ؽؼفبغ ،ث١ذ دٕٕ١ب
ِغزٛغٕخ "ِؼبٌ ٗ١أد ،"ُ١ِٚدبجض اٌضػ ،ُ١دبجض
لٍٕذ٠ب

4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8

4/10
4/11
4/12
4/13
4/14
4/15
4/16
4/17
4/18

4/19

عٍٛاْ ،دضِبِ ،خ ُ١ؽؼفبغ

يالحظاث
صجبجبد دبسلخ فِ ٟغزٛغٕخ "ِؼبٌٗ١
أد"ُ١ِٚ
صجبجبد دبسلخ ف ٟأث ٛد٠ظ

صجبجبد دبسلخ ف ٟاٌؼغ٠ٛ١خ
صجبجبد دبسلخ ف ٟاٌطٛسِ ،خ ُ١ؽؼفبغ
صجبجبد دبسلخ ف ٟاٌؼ١غ٠ٛخ
إصبثخ ِ 3غزٛغٕ ٓ١ثؼٍّ١خ غؼٓ فٟ
ِغزٛغٕخ "ِ١ؾٛس أد"ُ١ِٚ
صجبجبد دبسلخ ف ٟاٌجٍذح اٌمذّ٠خ

صجبجبد دبسلخ ف ٟدبسح اٌغؼذ٠خ

إصبثخ ِغزٛغٕخ ثبٌذجبسح لشة "ِؼبٌٗ١
أد"ُ١ِٚ
صجبجبد دبسلخ ف ٟدبجض اٌضػُ١
صجبجبد دبسلخ ف ٟعٍٛاْ

4/20
4/21
4/22
4/23
4/24
4/25
4/26
4/27
4/28
4/29
4/30

اٌؼ١ضس٠خ
اٌؼ١غ٠ٛخ ،عٍٛاْ ،ث١ذ دٕٕ١ب ،دضِب ،أث ٛد٠ظ
أث ٛد٠ظِ ،غزٛغٕخ "ؽبػش ثٕ١بِ"ٓ١
اٌؼ١غ٠ٛخ ،أث ٛد٠ظِ ،خ ُ١ؽؼفبغ
اٌؼ١غ٠ٛخ ،صٛس ثب٘شِ ،ذ١ػ ِغزؾف٘" ٝذاعب"،
أث ٛد٠ظِ ،خ ُ١ؽؼفبغ
عٍٛاِْ ،خ ُ١ؽؼفبغ ،دضِب
اٌجٍذح اٌمذّ٠خ ،اٌطٛس ،اٌشاَ ،اٌؼ١ضس٠خ
عٍٛاِْ ،خ ُ١ؽؼفبغ ،ػٕبرب
ِخ ُ١ؽؼفبغ ،ػٕبرب
ِمجشح ثبة اٌشدّخِ ،خ ُ١لٍٕذ٠ب

إصبثخ ِغزٛغٓ سؽمًب ثبٌذجبسح ف ٟدضِب
ػجٛح ٔبعفخ ف ٟأث ٛد٠ظ
صجبجبد دبسلخ ف ٟأث ٛد٠ظ
صجبجبد دبسلخ فِ ٟذ١ػ ِغزؾف٘" ٝذاعب"
صجبجبد دبسلخ ف ٟعٍٛاْ
صجبجبد دبسلخ ف ٟاٌطٛس
صجبجبد دبسلخ فِ ٟخ ُ١ؽؼفبغ ٚػٕبرب

