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1 /4 /2017 

أصيي جنديييهينصييب ريحنإدييرشقن بييرنررييمننإِبلدييِر نلييينييإييينرييإِين   يي  ي  ين ييحنإ ييه ن -
 يع  ينغرجنرشمنشهلل.

ش يييفبه ونييييرشونشبعيييهرنشبصيييب ريحنأرش يييحنشبليييرش ي ينريييرانله يييي نر ييي ندييييرجنشبم يييِ  ن -
 عررشئحنصرجنليِزينرأرش حنشبلرش ي ي نهرينرير ن صِإِو.نرأ  مونشبيِرنإركي

نللف  ي نإعل  ي ن عييني يسطِن   ي  يحنييرجنإيِجنشبعيِلرهن - أص جنبالب ن"  يرشئ    ي"نإديرشقم
إِبمهسنشبللف   ن  ليِنأع ييونرزشر نشبصيل نشب   ي  ي  نش فريبِهنشبلي يسنرطيرنشبريب هنألليهن

 لِينشب   نشبغرإ  نشبللف  .عًِلِ(نلينله ي نيِإ سنإرن١٧زشطرن فلحنغزشين)
أصيي جنعييههنلييينشبلييرش ي ينإلييِخونشلفيييِانلييالينلرشدبييِونإيي ينش طييِبحنرشبل ييفر ي ين -

 ريرشونشبعهرن حنإ ه نإرر ينديرجنله ي نيِإ سنرلِينشب   نشبغرإ  نشبللف  .
شعفم ييونشبمييرشونشبصييب ري  نش  يي رنشبللييررنيإ ييينليصييرر نع ييجنلييِدزنع ييكرينل ييِد ن -

 س نرلِينشب   نشبغرإ  نشبللف  .غرجنله ي نيِإ 

ن
2 /4 /2017 

هشطلييونيييرشونشبعييهرنليييزينعِئ يي نشبرييب هنأللييهنزشطييرنغييزشينإله ييي نيييِإ سنرييلِينشب يي  ن -
شبللف يي نإعيييهن يييِعِونلييينفي  يييسينعل  ييي ن عييين يييحنشبإ يييه نشبمه ليي نإله يييي نشبميييهسنشبللف ييي ن

 أص جن  بِنل فر يِينررر حن"  رشئ  ح".
 ِهً يِن يحنشبلركي نشم يالل  ن يحنشبيهشلينشب   ي  يحنشبللفيي.نشعفم ونشبرير  نشبصيب ري  ني -

 ن ينيير ن"  يرشئ    "نشعفم يون ديًرشنشبم يِهين يحنشبدييِقنشبريلِبحنب لركي نشبعهرريِبون سشع ن
 .   لِينأللهنشغإِر  نأمنشب لم ن ِإمِنشخ الل  نرئ سنإ ه  

 
3 /4 /2017 

 نع  ج نرشعفم ونيد بِنشبرِجنييررنهشطلونأعهشهنكإ ر نلينيرشونشبعهرنليزين عرهنبعِئ  -
ع  ييج ن ييحنإ ييه نعيِفييِنرييلِينرييرانشبمييهسنشبللف يي .نرأ ييِهونعِئ يي نشبرييِجنشبلعفمييينيييررن



 

 

ديييهً ِنر ييِإً ِنن40يلييرننلكرييي نلييينع  ييج نأينيييرشونشخلييفالينشيفللييونإيعييهشهنكإ يير 
 ن. دًرش نليزينشبعِئ  ن حنإ ه نعيِفِ نل ِبإ نإِعفمِبن4 نشب ِع نشبي"ش رشئ  ً ِ"

أصيييي جنعييييههنلييييين  إيييي نشبلييييهشرسنإلييييِخونشلفيييييِا ن بييييرنلرشدبييييِونشيييييهبعونليييي نيييييرشون -
نشخلفالينشبصب ريحنع جنلِدزنلل منرع ِ نشبع كرينرلِينررانشبمهسنشبللف  .

أص جنعههنلينشبرإِينشب     ي  ينإِخلفيِان برن  الانيرشونشبعهرن"شم يرشئ  ح"نييِإيين -
 لرشدبِونررانله ي نشبمهسنشبللف  .شبغِزنشب ِمنشبل  ينب هلر نصرإبمن حن

هريننشبلِ يي  نفعييرمنلرييي نع ييكرين"  ييرشئ  ح"نرييلِبحنله ييي ندييي ينم ييالانيييِرنشب   يي  -
 رير ن صِإِو.

 
4 /4 /2017 

ريونيرشونشبعهرنشبصب ريح نلل  نشعفمِينرهطمن حنعههنلينلهينشب   نشبللف  ن ِبون -
 رإ ونبلمنشبللف  .نلرش يًِنلينلهينشبمهسنر ربكرمنررشمنشهللنرشبل  ين13

أل ييييرون يييي  ِونشبعييييهرنشبصييييب ريحنإبييييهمنل ييييكي ين ييييحنير يييي نأمنشبل ييييرنإل ييييِ رن  ييييِ ن -
 إللِ ظ نشبل  ينديرجنشب   نشبللف  .

شملإِرينشبعإري نأينل ي ل ين   ي  ي  ينأ  ميرشنشبييِرنيليرنل يفر ي نن0404سكرنلري ن -
يي نشبعإيري ن ميهنعبيرون"رِ حنررلرري" نغيرجنله يي نييِإ سنإِب ي  نشبللف ي .نرر ميًِنب لرن

يرشونشبعهرنشبصب ريحنع جنف ي ن  ميِونأصيِإونديهشرنشبل يفر ي  نهرينريير ن صيِإِون
 إرر  .

 
5 /4 /2017 

رشص ون ِئرشونزرشع  نصب ري  نب  رمنشببيِيحنع يجنشبفيرشبحنربنلإ يهشونزرشع ي نلدبربي ن -
 ع جنشبليِ انشبزرشع  نررانللِ ظ نلِي ريسنديرجني ِ نغز .

بعيهرنشبصيب ريح نعيِئالونأ يرسن   ي  ي  ين يحنليه يفحنرشمنشهللنرشبإ ير نأل رون ي  ِونش -
 )رلِينشبمهسنشبللف  ( نإبهمنليِزببمنشبليطرب نإسر ع نشبإيِءنهرينفرل ص.

أع ييييندبيييِزنش ليييينشبعيييِمنشبصيييب ريحن"شبريييِإِم" ن"شعفميييِينشبريييِجنلِبيييمنييييزشرنيزليييِرنليييين -
بلركييي ن"لليييِس" نرشبفل ييي  ننليييينريييبرنريييإِ نشبلِ يييح نإفبلييي نشخيفليييِءن28ي م   ييي ن يييحن

بفي  يييسنعل  يييِون يييحنشبيييهشلينشبللفيييي".نرزعييييمندبيييِزن"شبريييِإِم" نأين"شبريييِجنيزليييِرنف مييييجن
 فهر إِونع جنصي نشبلف درشونرش فلهشمنش   ل ن حنلع كرنفهر إحن حن رر ِ".

زعمند بنشبعهرنشبصب ريح نأيننشعفمينرِجن     يحنلِرينشبف  ينعإرنشبليهرهندييرجن -
أليييهنشبك إرف يييِونشبلفِللييي نبليييهرهنشبم يييِ .نرسكيييرنلريييي ن"ل يييزشمنخ ييي "ني يييِ نغيييز ن بيييجن



 

 

شبعإييرينأين"   يي  ي ًِنف يي ينعإييرنشب يي ِننشب ِصييينليييني ييِ نغييز نإِفدييِينألييهنشبك إرف ييِون
 إلي م نأركرينديرجنشبم ِ ".

 
6 /4 /2017 

غيالانبييالكنريمان ييكي  نن يحنشبميهسنشبللف يي نأصيهرونإ ه ي نشبعييهر - ييرشرشن م ييحنإي لالءنرش 
هنبعِئ ييي نعر  ييي ن يييحنليييحنرشهينل ييير نإإ يييه ن ييي رشي نإ يييإجنل ررفبيييِنيف دييي نشف يييِ نفعيييرن

شبفريييممِونرشخيب يييِرشون يييحنأ ِ يييِونشبلييييِزينشبيِفدييي نعيييينل يييرنش ي يييِانأ ييي  بِ.نرأر ييي ن
لركزنلع رلِونرشهينل ر ن حنإ ِينبننأين"شبليِزينشببالب نفعيرهنبكيينلييانلِليهنعر  ي ن

 أ  ِي".ن10 رهشنإ يبمنن16بليِزينرعإهنعر   نر   لِينعر    نرفيرينش
ييي  ن - رييييقونييييرقشونشبعيييهرنشبصيييب ريح نلل ييي نشعفميييِخونرليييهشطلِونإييليييِءنلف ريييي نليييينشب ق

 لرش يًِ.ن24شبللف   ن ِبون
فرغ ونعه نآب ِونع كر  نصب ري   نبل ِ  نللهره نع جنأ رش نإ ه نإ ونخط ِنرلِين -

 ي ِ نغز .
هطسنإ رب  ني سطِنريِجن   ي  يحنعييهنيفينديهينصب ريحنرأص جنآلر ي ن حنعل   ن -

ل فييرانل ييفر ي ن"عيير رش"نرييرانرشمنشهللنإِب يي  نشبللف يي .نريييهنسكييرونلصييِهرنعإر يي  نأين
"     ي ًِن مرهن  ِر نلينير نإ درنهطسنإ  ِرفننهرر  نع كر  نكِيونفم نع يجنل فيران

صِإ نآلر ين  إدرشق".ل فر ي نعر رشنررانرشمنشهلل نللِنأهسنبلمفينديهين  رشئ  حنرش 
شيفللونيرشونشبعهرنشبصب ريح ن يهاندإينشبز فرين حنإ ه نشب ررنررانشبمهسنشبللف ي  ن -

 رشعفم ونرِإًِنلينله ي نغز .
شعفم ونيرشونشبعهرنشبصب ريح نيِصر ينليينليحنشب يرز ن يحنإ يه ن ي رشي ندييرجنشبل يدهن -

 بيييجنش يصييجنشبلإييِرم نرطلييِن يييزينلللييهن ييرر  نر ر يي نللليييهنلدييِزي نرفييمنفلر  بلييِن
 لركزنفري  نرفلم انإله ي نشبمهس".

فرغ ييونعييههنلييينشاب ييِونشبع ييكر  ن"شم ييرشئ    "ن ييحنأرش ييحنشبلييرش ي ينرييلِينإ ييه نإ ييون -
 لِيرينرلِيني ِ نغز .

زعلييونيييرشونشبعييهرنشبصييب ريح نفعييرمنلِ  يي ن"  ييرشئ    "نم ييالانيييِرنرطييحن ييحن ر مبييِن -
 ييزشمنخ يي "نشبعإر يي  ن ين" ييهشئ  ينب مييهس نلييينيإييين ييهشئ  ين   يي  ي  ي.نريِبييونصييل   ن"ل

 فلييرشني ييرشينأ يي لفبمنشبررِريي نفدييِينلِ  يي ن  ييرشئ    نكِيييون ييحن ر مبييِنب مييهس نربييمنفكييين
 طيِمنأين صِإِو نربكينبلانإِبلِ   نأ رشرنلِه  نكإ ر ".

فعييرمنلرييي نبديي بنشبعييهرنشبصييب ريح نم ييالانيييِرنع ييجنلييهلينل ييفر ي ن"إ ييِغرو"ن -
شب   نشبللف  .نرسكرونشبميِ ن"شبعإر ي نشبعِرير " نأين"لركإي نليِر ننرلِبحنله ي نرشمنشهللن ح

 أ  مونشبيِرنصرجنلري نع كرينإل فر ي ن"إ ِغرو" نهرينرير ن صِإِو".



 

 

 
7 /4 /2017 

يدِنرِإِينلينعل   نهطسنأيهمنع جنفي  سطِنل فر ينيرجنلهلينإ يه نإ يونأليرنريلِين -
 شبل  ينديرجنشب ق  نشبللف  .

آلررينإِخلفيِانلالينيلي نييرشونشبعيهرنشبصيب ريحنبل ي ر نن7إدررقنرأص جنلرش يِين -
ير يي نك ييرنيييهرمنشخ ييإرع  نشب يي ل  نشبليِط يي نبال ييف  ِي نرشبل ِبإيي نإ ييف نرييِر نشبمر يي ن

 (نعِلِنبصِب نل فر يحن"يهرل م"نشبدِبل نع جنأرش حنشبمر  .14شبرئ سنرشبلغ انليسن)
 يييه ن إ ييي   نريييلِينله يييي نييييِإ سنريييلِينشعفم يييونييييرشونشبعيييهرنشبصيييب ريح ن   ييي ينليييينإ -

 شب   نشبللف   نعمجن  الانشبيِرنصرإبلِنهرينرير ن صِإِو.
ألييسونيييرشونشبعييهرنشبصييب ريح ني ِ ييِونليييزينلي ييسنعل  يي نشبييهطسنلِبييمنلِلييهن ييحنإ ييه ن -

   رشهنررانرشمنشهلل نلبهه نإبهلن.
 

9 /4 /2017 

ِءنرإ ييهشونشبمييهسنشبللف يي  نريييونيييرشونشبعييهرنشبصييب ريحنلل يي نشعفمييِخونرش ييع ن ييحنأل يي -
ليبمنإعهنف   لبمنيرشرشونإِمإعِهنعينشبل دهنن15لمه ً ِ نأ ردونخلًمِنعينن23 ِبون

 ش يصجنشبلإِرمنب فرشونلف ِرف .
نشبل دهنش يصجنشبلإِرم نإللِ  منألي  نليين - شيفللْونلدلرعِونلينشبل فر ي ي نإِلِوي

نرش ي نر ِ ي نبلريِعر ننعصِإِونشبعيهر ن يحنش يف زشزم شبل ي ل ينرشبليرشإ  ين يحنشبل يدهي
 ش يصجنشبلإِرم.

أع يييونشبريير  نشبصييب ري   نعييينر يي نلِبيي نشبفيطييجنإصيي ر نعيِصييرطِنرإلِصيي نهشلييين -
له ي نشبمهسنشبللف   نلري  نفي  يسنشبلز يهنليينشبعل  يِونلي نل يرينع يهنشب صي نشب بيرهي.ن

للف ي  نإعيهنعيه نأ يِمن مهنعززند بنشبعهرنلينيرشفننشبليفرر ن حنأردِءنشب ي  نشبغرإ ي نشب
 لينلمفينألهنديرهين حنعل   نهطسني سطِنرِجن     يحنيرجنرشمنشهلل.

 
10 /4 /2017 

أيهلونير نع كر  نصب ري  نع جنفل  منيصجنفسكِرينبرب ه نلينله ي نشبل  ينديرجن -
 شب   نشبغرإ  نشبللف   نرسبمنإل جنلِنيررونصل   ن" ه عرونألرريرو".

عِليييِ(نليييينللييي منشبد يييزرينن17ش فريييبِهنشب فيييجندِ يييمنيل ييي ن)أع ييييونرزشر نشبصيييل نعيييين -
ريييلِينله يييي نرشمنشهللن يييحنشب ييي  نشبللف ييي نشب يييرمنشمبيييي ينلفييييبرًشنإ صيييِإفننإرصيييِصنشبعيييهرن



 

 

شبلِ يحنإعيهنن/آسشرلينلِرسن23شبصب ريحنيإينيلرنأ إرع ي.نرأص جنشب فجنيل  ن حن
 . يهشمنيرشونشبعهرنع جن  الانشبيِرنع  ننإِبمرجنلينشبلل م

شعفم ونيرشونشبعهرنشبصب ريح ن    ينيِصير ينليينليحنعي ينشب يرز نإإ يه ن ي رشيندييرجن -
شبل يييدهنش يصييييجنشبلإيييِرم نرشيفِهفبلييييِن بيييجنألييييهنلرشكيييزنشبفلم ييييانرشبفري ييي ن ييييحنشبله ييييي ن
شبلمه  .نرأ ِهنلركزنلع رلِونرشهينل ير  نإييينييرشونشبعيهرنشيفلليونشبليحنرشيفريرون يحن

لرشدبِونلف ريي ن يحنشبلي مي  نش يفلهلونلالببيِنييرشونشبعيهرنررشرعن نلِنف إجنإِيهخ ن
شبميِإييييينشبصييييرف  نشبلِرييييي نرشبغِز يييي نشب ييييِل نرش ع يييير نشبلعهي يييي نشبلغ  يييي نإِبل ييييِ نإصييييرر ن

 عِلًِ نرعلرنعزنهعيِ.ن15عررشئ   نرشعفم ونشب    يانلِبمنطرِمنشبمِان
 

11 /4 /2017 

ن - شبل ييدهنش يصييجنشبلإييِرم نإللِ يي منشيفللييْونلدلرعييِونليييني عييِينشبل ييفر ي ي نإِلييِوي
نرش يييي نر ِ يييي نبلرييييِعرنشبل يييي ل ين ألي يييي نلييييينريييير  نشبعييييهرنشبصييييب ريح ن ييييحنش ييييف زشزم

نش يصجنشبلإِرم.  رشبلرشإ  ين حنشبل دهي
أص جنعههنلينشبلرش ي ينإلِخونشلفيِانليالينلرشدبيِونلي نييرشونشبعيهرن"شم يرشئ  ح"ن -

ر(ندييرجنإ يونأليرن يحنشبل  ييندييرجن حنلي مي نشبظبيرنشبلمِإ ي نبل يفر ي ن)كرليحنف يرن
 شب   نشبغرإ  .

أع ينشبد بنشبصب ريحنعينشعفمِبننب     ي  ينشبي ينإعهنف   بلِنلينديرإحني ِ نغز ن -
  بجنشبمرجنلينشبك إرف ِونشبللِس  نبغال نغز .

أصيي جنعييههنلييينشبلييرش ي ينشب   يي  ي  ينإلييِخونشلفيييِانإِبغييِزنشبل يي ينب ييهلر  نلييالين -
شوندييي بنشبعيييهرنشبصيييب ريح ن يييحنإ يييه نإ يييونأليييرنريييلِينشبل  ييييندييييرجنلرشدبيييِونلييي نييييرن
 شب   نشبغرإ  .

 
12 /4 /2017 

شيييييفلمنلئييييِونشبل ييييفر ي ينشبلي ميييي نش بر يييي ن ييييحنإ ييييه ن إ يييي   نرييييلِينيييييِإ سنشبللف يييي  ن -
باللف ِينإي"ع هنشب ص نشب برهي".نريِينأل ين رنلرك ن" يف "ن يحن إ ي   نللليهنعيِزم ن

فللييرشنشبلي ميي ن دييرشنإللِ يي نديي بنشخلييفالي نإبييه نشخلف ييِين ين"لئييِونشبل ييفر ي ينشي
 إع هنشب ص نشب برهي" نلر رًشن بجنأين"شخلف ِين   فلرنب رمنغه".



 

 

 
13 /4 /2017 

نشبل دهنش يصجنشبلإيِرم ن - شيفللْونلدلرعِونليني عِينشبل فر ي ينشبصبِ ي  نإِلِوي
 إللِ  منألي  نلينرر  نشبعهرنشبصب ريح.

شبعييهرنشبصييب ريحنرييِإًِن   يي  ي ًِنإييزعمنللِربفييننعإييررنلييِدزني يييه ِنرييلِينشعفم ييونيييرشون -
"نشبعإييرين0404شبميهسنرشبيهلرين بيجنش رش ييحنشبللف ي نبفي  يسنعل  ي ن عييي.نرسكيرنلريي ن"
عِلييًِ نكييِينن20أين"ريير  نشبلييهرهنرشبديي بنشعفم ييونرييِإًِنلييين ييكِيني يييه ِن إ يي نشبعلييرن

إيييررنليييِدزني يييه ِنريييلِينشبميييهسنرشبيييهلرين للييين يييك يًِنرييإ ييي نصيييرو نإييزعمنللِربفيييننع
 م رشئ ينبفي  سنعل   ن عينلالينلِن  لجنع هنشب ص ".

زعمند بنشبعهرنشبصيب ريح نأييننشعفميينريِإًِن   ي  ي ًِنف ي ينعإيرنشبليهرهنريلِينشبم يِ ن -
  بجنألهنشبك إرف ِونشبلفِلل نب لهره.

 
14 /4 /2017 

إ رب يي ن ييحنلي ميي نشبم ييِرنشبل  يي نعِلييًِ ن ييحنعل  يي ن عييين25يف ييون ييِئل نإر  ِي يي  ن -
ًِنبإ يِينشبلفلهبي نإِ يمنرير  نشخليفالين"شم يرشئ  ح" نبرإيِنشب يلري ن إِبمهسنشبللف  .نرر مي

ِونليينعلرطيِنليِنأهسنمصيِإفبِن   ينريِجن   ي  يحنأييهمنع يجن عيينريِإ ن يحنشبعرير ي
.نكليِنإدرشقنلرد  نيم ونع جنشبرطِنشبيجنل فري جنطهش يِ نل يكنأع يينعيينر ِفبيِنخلميًِن

ِونليينشبعلير نرل يفر ينآليرن ييحن يأصي إون يحنشبعل  ي نل يفر ي نصيب ري  ن يحنشببالب ي
 ِونلينشبعلر نريهندرسنفمه منشبعالننببمن حنشبلكِي نر مًِنب لصِهرنشبعإر  . شبلل  ي

أ  ييِينإدييررقندييرشءنش ييفبهش بمنإييِ ع ر نشبلعهي يي نشبلغ  يي نإِبل ييِ نلييالينيليي نن3أصيي جن -
ك ييرنيييهرمنشب يي ل  نش  ييإرع  نشبليِط يي نبال ييف  ِينرشبل ِبإيي نإ ييف نديي بنشبعييهرنبل يي ر ن

 عِلِ.ن14رِر نشبمر  نشبلغ انليسن
أصيي جنعييههنلييينشبلرييِرك ين ييحنل يي ر نل ِبإيي نإِ ييفرهشهندبييِل ينشبرييبهشءنشبللفدييز ن ييحن -

بالدِوند بنشبعهرنشبصب ريح.نرشي  مونشبل  ر نلينل فرانلير نر ي نله يي نإ يونبليم ن
له ييي نإ ييونبلييمنشبرييلِبح نيإييينأينففعييرمنب مليي نليييندِيييجنشبمييرشوننرصييرخن بييجنلييهلي

شبصييب ري   نإيي  الانشبميِإييينشبغِز يي نرشبصييرف  نصييرجنشبلرييِرك ي نلييِنأرييي ن صييِإِون ييحن
 ص ر نأطِبحنشبربهشءنرشبلرِرك ينرشبصل   ي.

لييرش ي ينلييينرشمنشهللنرشبمييهسنشبللف يي  ن  لييِنشيفللييونن3شعفم ييونيييرشونشبعييهرنشبصييب ريح ن -
  نك ينلِرسني ِءن    و.ير 



 

 

لِدزنير  نشبيإحنصِب ننهشعفم ونيرشونشبعهرنشبصب ريح نشبرِجنرب هن ِل نشبر لِرينعي -
رلِينغرجنرشمنشهلل.نرشهعجند بنشبعهرنإل جنلِنسكرون"شمسشع نشم رشئ    نشبعِل "نأين

 "شبر لِرينرطرن حنشببالب ينلينشبعلرنفمنشبعبررنإلرزفننع جن ك ي".
شبعهرنشبصب ريحنفرش مبِنلدلرع نلينشبل فر ي ينإ يه نك يينليِرسني يِءنشيفللونيرشون -

 له ي ن    ونرلِينشب   نشبللف   نرشيفرررشن حنلمِلِونه ي  ن حنشبإ ه .ن
شعفم يييونييييرشونشبعيييهرنأرإعييي نريييإِينعميييجنلريييِركفبمن يييحنشبفصيييهينخلف يييِخونعصيييِإِون -

 لإِرم.شبل فر ي ينإع هنشب ص نشبعإرينيرجنأإرشجنشبل دهنش يصجنشب
 

15 /4 /2017 

أصيي جنرييِإِينإِبرصييِصنشبلييحنرعييههنلييينشبلييرش ي ينإِبرصييِصنشبل ييِ حنرشخلفيييِا ن -
لييالينلرشدبييِونشيييهبعو نيييرجنل ييرانإ ييه ن لييرينع ييجنلييهلين رإييِسنشبديييرإحنرييلِين

 شب   نشبغرإ  نشبللف  .
أصيييي جن فييييجنإرصِصيييي نلعهي يييي نلغ  يييي نإِبل ييييِ ن ييييحنرأ ييييننلييييالينلرشدبييييِونليييي نيييييرشون -

  حنير  نك رنيهرم نرراني م    .ن"شم رشئ  ح"شخلفالين
 

17 /4 /2017 

أص جنعههنلينشبليرش ي ينإليِخونشلفييِا نديرشءنيلي نييرشونشبعيهرن"شم يرشئ  ح" نبل ي ر ن -
شي  مييونلييينرنهعييونببييِنشبمييرس نرشب صييِئينشبر ي يي  نن ف ييِلي  نليي نش  ييرسن ييحنإ ييونبلييم

رًخن بييجنشبلييهلينشبرييلِبحنبإ ييونلي ميي ن"إييِجنشبزيييِا"نللفرييي نرييِر نشبمييهس نشبل  ييي نرصيي
بلم نل كنيلعفبِنيرشونشبعهرنإ  الانييِإيينشبغيِزنرشبصيرو نليِنأ ي رنعيين صيِإ نعيههن

 لينشبلرش ي ينإِخلفيِا ندرشءنش فيرِيبمنشبغِزنشبلهل  نرفمنلعِبدفبمنل هشي ًِ.ننن
 ن

18 /4 /2017 

  ينشعفم يرشنليالينإل جنلِنأررهنلريي نشبييِ انإِ يمندي بنشخليفالي ن ي ين يإع ن   ي  ي -
  ِعِونشب  ين حنأيلِءنلف ري نلينشب   نشبللف  .

شعفم يييونييييرشونشبعييييهرنشبصيييب ريح ن   يييي  ي  ينييييرجنشبليييرمنشمإرشط لييييحنإِبل  يييي نديييييرجن -
 شب   نشبللف   نإزعمنل ِز ن ك ي.

شيفلليونيييرشونشبعييهرنلييزينشبللِ ييرنإدِلعيي نشبيدييِق نلصي  جنشبريييِر نإله ييي نيييِإ س ن -
ب لر نشببِي  نلالين رل ي نإلبًِنعيينيد يننشبلبييهسنليفصير.نرأ يِهنريبرهنع يِينأينييرشون
شبعييييهرنهشطلييييونليييييزينشبريييييِرنإلييييحنشبلعييييِد ينغرإييييحنشبله ييييي نإعييييهنللِصييييرفن نرريعييييون



 

 

هر نأ  يانلالببيِنشبدييرهنييِإيينشبصيرونرشبغيِزنلرشدبِونإي ينعريرشونشبريإِينرييرشونشبعي
 شبل  ينب هلر .

"بمنفعر نطر فن"نر  ن ك يننإ فدِيننِ     ي نِ"نشبعإرينش ليحنإيينرِإ0404زعمنلري ن" -
يرشونشخليفالي نشبفيحنفعليينع يجنليِدزن" ركيرس"نإيِبمرجنليينإ يون  يينريلِينله يي نرشمن

بدييرهنربكييننر ي نشب يك ينركيِينع يجنإعيهنشهلل.نرأهعجنشبلري  نإيينشبرِجنبيمن مفيرجنليينش
 عفمِبن.إِلفرنلينشبلِدز نريِلونيرشونشخلفالينن300

شييييهبعونلرشدبيييِونعي  ييي نإييي ينعريييرشونشبريييإِينرييييرشونشبعيييهرنشبصيييب ريحن يييحنير ييي نشبيإيييحن -
صِب نرلِينغرجنله ي نرشمنشهللنر  نشب   نشبللف   نفل  بِن  الانكب  نلينيإينف من

 شبمرشونب رصِصنشبلح.
 

19 /4 /2017 

هرر ي ننيإيينأص جنرِإِين     ي ِينلين كِينإ ه نفمر نررانإ ونبلمنإعهنهط بلِنليي -
 رر  ن"  رشئ    ".

ش فرييبهنرييِجن   يي  يح نإعييهن  ييالانشبيييِرنع  ييننلييينيإييينديييرهنشبعييهرنشبصييب ريح نإييزعمن -
للِربفيييننفي  يييسنعل  ييي نهطيييسنييييرجنل يييفر ي نغيييربنعفصييي ريندييييرجنإ يييونبليييمندييييرجن

   ن  لِنأص جنل فر ينإدرشق.شب   نشبللف 
 

20 /4 /2017 

   يي  ي  ين ييحنأيلييِءنللف  يي نن9أررهنلرييي نشبيييِ انإِ ييمنديي بنشبعييهر نأينيرشفييننشعفم ييون -
 لينشب   نشبللف  .

لِخونشخلفيِانلالينلرشدبِونعي  ي نشييهبعونإأص جنرِجنإِبرصِصنشبلحنرعررشون -
 انشبمهسنشبللف  .ل نيرشونشخلفالينشبصب ريح ن حنإ ه نأإرنه سنديرجنررن

ليييينإ يييه نفمييير نريييرانإ يييونبليييم نإديييرشقنلفر ييي  نديييرشءنهط يييبِنليييينيإيييينن  فيييِأصييي إون -
ن13ل يييفر ي.نرأ يييِهنلصيييهرنألييييحطنإييييينشبل يييفر ينهطيييسنشب فيييِينكيييربرنللليييهنريييِرر  ن)

عِلييِ( نأبيييِءن يي رطِنع ييجنشبليي نشخبف ييِ حنيييرجنإ ه يي نفميير  نرفييمنيم بييِنشبييجنل فريي جنإ ييون
 الن نرص ونلِبفبِنإِبلفر   .دِخنشبلكرلحنبف محنشبع

 
21 /4 /2017 

ليرش ي ينليينشب ي  نشبللف ي  نإِم يِ  ن بيجنلهشطلي نن6شعفم ونييرشونشبعيهرنشبصيب ريح ن -
غالان  للِر ن حنشبل  ي نإزعمنشبعبررنع جنأ  ل .ن6رش 



 

 

 فلونييرشونشبعيهرني يرشينأ ي لفبِنشبررِري  نليينأليهنش إيرشننشبع يكر  ن"شم يرشئ    "نفديِين -
ش غيِمنع جنشبلهرهنشبرري  نبإ ه ندلرنشبه منريراندييرجنله يي نغيز .نكليِنأ  ميونرعِ ن

يرشونشبعهرنشبيِرنفدِينش رش حنشبزرشع  نرريحنلحنشبعلررندييرإحنريريحنللِ ظي نليِين
  ريس؛نديرجني ِ نغز نشب رمنهرين صِإِو.

شبغرإ ي  ننهشطلونيرشونشبعيهرن"شم يرشئ  ح" نل ي نلكليرين يحنش غيرشرنشبريلِب  ن يحنشب ي   -
رصيييررونطر يييِونإعيييمنشبليييرش ي ين يييحنشبلي مييي .نرييييِينشبلإ يييرن يييحنرييي رينشخ يييف  ِين
رشخيفبِكيييِون"شم يييرشئ    " نعييييِر نهرشغلييي  ن ينيييييرشونشبعيييهرنهشطلييييونشبلي مييي نرصييييررون

 طر ِونلرش ي ين  بِ نهرينلعر  نشب إج.
عي نإيِبمرجنشعفم ونيرشونشبعهرنشبصيب ريح نريِإِنليالينأهشءنلئيِونشبليرش ي ينصيال نشبدل -

لينل رانإ فِنديرجنيِإ س.نرلي نشبعررشونلينديرهنشخليفالي نشبليرش ي ينشبميِهل ينليين
عه نييرس نطيحانإ فيِنرشرصير ينرشرهخنرعمرإيِنليينشخيفيرشجنليينل يرانإ فيِن هشءنشبصيال  ن
ش ييفدِإ نبييهعر نردبفبييِن"لركيي ن ييف "نف ييِليِنليي ن  ييرشجنش  ييرسنرشبلعفم يي ين ييحن ييدرين

 يح.شخلفالينشبصب رن
يلعييييييونيييييييرشونشبعييييييهرنشبصييييييب ريح نل يييييي ر نك ييييييرنيييييييهرمنشب يييييي ل  نش  ييييييإرع  نشبليِط يييييي ن -

ريإِينن9عِليًِ نليِنأهسنمصيِإ نن14بال ف  ِي نرشبل ِبإ نإ ف نرِر نشبمر  نشبلغ يانلييسن
 إدررق نإ يبمنلرش ين"  ِئ  ن     ي" نأيِينشبده نريِر ن"  رشئ  ح".

  نشبللف يي  نل يي رشونرلرشدبييِونهعليييًِنرييبهونعييه نليييِ انإللِ ظيي نرشمنشهللنر يي نشب يي -
 رش  يِهًشنبأل رسنشبل رإ ين حن درينشبعهرنشبصب ريح.

ف ييي لونعِئ ييي نشبريييب هنألليييهنزشطيييرن فليييحنغيييزشي نإله يييي نييييِإ سنريييلِينشب ييي  نشبللف ييي ن -
 دبلِين نإعهنشلفدِزينببالب نأ ِإ  نبهسن   ِونشبعهرنشبصب ريح.

شبصيييب ري  نليييينرليييه ن"شبلف يييِهش" ني يييمنشيفلليييونييييرشونشبملييي نشبفِإعييي نبلصييي ل نشب يييدرين -
ش  يييرسنشبل يييرإ ينعيييينشب عيييِمن يييحن يييدين"ي ف يييِي"نإله يييي نشبرل ييي نشبللف ييي  نل يييفلهلً ن
شبكالجنشبإرب    .نرسكرون"ط ئ نر رينش  رسنرشبللرر ي" ن يحنإ يِينصيل ح نأينييرشون

 شبمل نليعونش  رسنلينأهشءنصال نشبدلع  نرصِهرونشبلصِل نليبم.
ع يييِرنلعيييهيحنلغ ييي نإِبل يييِ  نر يييإع نآليييررينإليييِخونشلفييييِانإِبغيييِزنأصييي جنليييرش ينإ -

شبل ييي ينب يييهلر  نليييالينلرشدبيييِونلييي نييييرشونشبعيييهرنشبصيييب ريحن يييحنإ يييه نأإيييرنه يييسنريييران
شبمهسنشبللف  .نرأع يوندلع  نشببالينش لليرنشب   ي  يحنأين رشيلبيِنييهلونشم يعِ ِون

 شبالزل نب لصِإ ي.
 



 

 

22 /4 /2017 

شبصيب ريحنليرش ي ينشبيي ين يحنلل ي نهطيمن ِبيونعيه نأيليِءنإِب ي  نشعفم ونيرشونشبعيهرن -
 شبللف  .

 يييحنإ يييه ن يييرشيندييييرجننريييإِين   ييي  ي  يأصييي جندييييهينصيييب ريحنليييالينلرشدبيييِونلييي ن -
 شبل دهنش يصجنإِبمهسنشبللف  .ن

ن
23 /4 /2017 

لر ًيييِنلييالينلل يي نشعفمييِخونرش ييع ن ييحنأيلييِءنشب يي  نشبللف يي نن12شعفم ييونيييرشونشبعييهرن -
 آلر ينإالغِونإلرشدع نشبللِإرشون"شم رشئ    ".ن4ر  لون

شيفلمنعريرشونشبل يفر ي ينشبلف ير  ينصيإِقنش ليه نشبل يدهنش يصيجنشبلإيِرمنليينإيِجن -
نشبلغِرإ نإلرش  نلرهه نلينعصِإِونشبعهر.

أصي جنعيههنلييينشبليرش ي ينإِخلفييِانإِبغييِزنشبل ي ينب يهلر  نلييالينلرشدبيِونلي نيييرشون -
 إ ونألرنرلِينشبل  ي.شبعهرن حنإ ه ن

أيييهمنل ييفر يِين"  ييرشئ   ِي" نع ييجنهطييسنأرإيي نلرش يييِون ييحنصييررنإييِطرنإله ييي نشبمييهسن -
 شبللف  .

24 /4 /2017 

أصيي إونلديييه نصييب ري  نإدييرشقنلفر يي   ندييرشءنعل  يي ن عييينع ييجنلييِدزني يييه ِنرييلِين -
 ي.شبمهسنشبللف   ن  لِنشعفم ونلي س نشبعل   نإعهن صِإفبِنإرصِصنديرهنشخلفال

شعفم ييونيييرشونشبعييهرنشبصييب ريح نأرإعيي نعرييرنلرش يييًِنلييالينلل يي نلييهشطلِون ييحنأيلييِءن -
 لف ري نإِب   نشبغرإ  نرشبمهسنشبللف ف ي.

لييرش ي ينلييالينلرشدبييِونليي نيييرشونشبعييهرنشبصييب ريحنعيييهنلييهلينله ييي نشبإ يير نن4أصي جن -
شعلييي نشبرييلِبح نر ييحنلليي  نل ييفر ي ن"إ ييونش ييي"نر يي نشب يي  نشبللف يي  نعمييجنل يي ر نه

 بأل رسنشبل رإ ي.
 

25 /4 /2017 

لِدزنليرشر ندييرجنييِإ س نإيهعرسننعيهع جنرِجن     يحننشبيِرأ  انديرهنشخلفالين -
للِربفنن عينديهي.نرشهعونلصِهرنصب ري  نأينشبرِجنلِرين عينديه  ينلينكف إ ن

نشبفِإعيي نب ييرشءندييرخيح نشبلك  يي نإلرش يي نلرييي نب لييِ الونيييرجنشبلييِدز ن ييفمن  ييالان51
صِإفننإدررق.  شبيِرنع  ننرش 



 

 

ألييرانل ييفر يرينصييبِ ي  نيلييرنلئيي نرييدر نز فييرين ييحنأرش ييحن"إ ييونفعليير"نرييرانله ييي ن -
 إ ونبلمنإِب   نشبللف  .ن

ن
26 /4 /2017 

      ي  ين حنأيلِءنللف   نلينشب   نشبللف  .ن8شعفميند بنشبعهرنشبصب ريح ن -
يإِبيي نإلييرنشب ييرهشي  نرييلِيني ييِ نش ييفبه ونزرشرانشبعييهرنشبصييب ريح نلرشكييجنشبصيي ِه ين -

 غز .
أيهمنل يفر يري نع يجن ليرشان ي ِر ن   ي  ي  ن يحنإ يه نليرشر ندييرجنله يي نييِإ سنريلِين -

نشب   نشبللف  .
أصيي جنرييِجن   يي  يحنإدييرشق نإعييهنأينأ  مييونيييرشونشخلييفالين"شم ييرشئ  ح"نشبيييِرنع  يينن -

  يسنعل  ي ن عيي نرديرسنيرجنلِدزنلرشر ن حنييِإ سنإِب ي  نشبللف ي  نإلدي نللِربفيننفي
 شعفمِبن.

شلفدزونللِإرشونشبعهرن"شم رشئ  ح" نرز رنشبفرإ  نرشبفع  منشبعِبحنصإرينص هم نرليعفينن -
لينشبلرِرك ن حنيهر نع ل  نإعيرشين"     ين حنشبليِطجن"شم يرشئ    "نربمِ ي نشبفلير م"ن

إِ ي ِ نريِليونن-هرب  إله ي نشبمهس نهعون ب بِنشبدلع  نشب     ي  نش كِه ل  نب ر رينشب
 .شبر ل  نإ  بِنإِبمر نإل جنلِنأررهفننركِب نر ِ

 
27 /4 /2017 

ريييونيييرشونشبعييهرنشبصييب ريح نلل يي نشعفمييِينرهطييمن ييحنعييههنلييينلييهينشب يي  نشبللف يي  ن -
 لرش يِنلينلهينشبمهسنرإ ونبلمنري م    .ننن14 ِبون

 ظيي نشبر ي ج نيم يي نفِإعيي نش يفبه ونله ع يي نشخليفالين"شم ييرشئ  ح"نشبلفلركييز نريرانشبللِ -
بمييييير نشب يييييإ نشبل يييييهشيحنريييييرانله يييييي نه يييييرنشبيييييإ  نر ييييي ني يييييِ نغيييييز .نريِليييييونشبله ع ييييي ن
"شم رشئ    "نإِ فبهش نشبيم  نإمس  ف ينله ع ف ي نلِنأهسن  رشرنلِه  ن  بِ نهرينرير ن

  صِإِو.
إِبرصييِصنشبلعييهيحنشبلغ يي نن3ليييبمنإِبرصيِصنشبلييح نرن6رييإِين   يي  ي ي نن9أصي جن -

ل ِ  نلالينشبلرشدبِونشبفحنشيهبعونإي ينشبريإِينرييرشونشخليفالينإيِبمرجنليينليِدزنإِب
 "إ ونش ي"نعيهنشبلهلينشبرلِبحنبله ي نشبإ ر .

نزرشع ي نإإ يه نإيرر يندييرجنله يي نييِإ سنريلِينشب ي  ن - أيهمنل فر يرينع جنلرانأرشمم
 شبغرإ  نشبللف  .

 



 

 

28 /4 /2017 

رييييرشونشخليييفالين يييحنعيييه نلييييِ انفليييِسن يييحنن   ييي  ي  ينشييييهبعونلرشدبيييِونإييي ينريييإِي -
للِ ظييِونشب يي  نشبللف يي .نرشل ييرونيييرشونشخلييفالينعرييرشونييِإييينشبغييِزن ييحنلرشدبييِون
شي  ميييونإعيييهنصيييال نشبدلعييي نف يييِليِنلييي نش  يييرسن يييحنلييي منشخعفصيييِمن يييحنليييهينرييييرسن

 رلل لِونشب   .
 ي نإِبل يِ نليالينرإِينإدررقنللف   ندرشءنش فبهش بمنإِ ع ر نشبلعهي ي نشبلغ ن6أص جن -

يلييي نييييرشونشبعيييهرنشبصيييب ريح نبل ييي ر نير ييي نك يييرنييييهرمنشخ يييإرع  نشب ييي ل  نشبفيييحنلرديييون
 ف ِليِنل نش  رسنشبل رإ ينعينشب عِم.

شعفم ونير نليند بنشبعهرنشبصب ريح نش   رنشبلليررنبيِئرنلالل ي نليينإ يه نشبل ير ن -
ديي بنشبعييهرنيصيييإونديييرجنله ييي نإ ييونبلييم.نرأ ييِهونلصييِهرن   يي  ي  نأينهرر يي نلييين

لييِدًزشن"  ييًِرش"نعيييهنلييهلينشبيرييِبن ييجنإ ييونبلييم نرأيزبييونش  يي رنلالل يي نلييين يي ِرفن ن
 ري هون ه ن نرشيفِهفنن بجندب نلدبرب .

أص جن  ينإرصِصنيرشونشبعهرنشبصب ريحن يحنيهلين نرشلفف ي نلل ي نليرش ي ينع يجن -
  هن"ل فعرإ ي" نلالينلرشدبِونشيهبعونر  نله ي نشبل  ي.ن

نونيييرشونشبعييهرنشبصييب ريحنلرش ييي نإييزعمنل ِزفبييِن ييك يف ينع ييجنلييِدزني يييه ِنيييرجشعفم يي -
 رشمنشهلل.نله ي 

 
29 /4 /2017 

ش ييفبه ونإلر يي نشخلييفالين"شم ييرشئ  ح" نلرشكييجنريييرشرجنشبصيي ِه ينشب   يي  ي  ين ييحنإلييرن -
 شب رهشي  نرلِينغرجني ِ نغز .

شيهبعونل نيرشونشخلفالينأص جنبالب نلرش ي ينألهطمن م نعينع ر نلالينلرشدبِون -
 رشبل فر ي ينإإ ه نعرر  نديرجنله ي نيِإ سنرلِينشب   نشبغرإ  نشبللف  .

 
30 /4 /2017 

ريونيرشونشبعهرنشبصب ريحنلل  نشعفمِخونرش ع ن حنإ ه نشبع  ر  نرلِينريرانشبميهسن -
 رًِإِنر فج.ن15شبللف   ن ِبونأكبرنلين

 

 

 



 

 

 


