
 

 

 48الرصد الشهري ألحداث الداخل المحتل 

 2017نيسان  / "انتفاضة القدس"في 

 
2 /4 /2017 

اعتقلت الشرطة  الهرونيةن  انيًن ري ارح ال طإلر  اة ري ن  ارح الرًاطي الال رةنةح ال  تري   -
، إن اري  إإ رطالنلن إ اعتقلرت اارط ا القنريًا ارح الاةريل الشر يلح لل طإلر  العًيإذاع   يايلت

طلررنا الدلًنرر   رريدق ي  ررلن ين ا  ررً امديطنرر  اررح  ًنةرر  اط الا ررط شرر يي ال ررةنن اال رري ن  
 ال  تل  

 
4 /4 /2017 

ت ًنً اةطيء الةويلح لقطن  اط ال نطان اح الةقب ال  تي ل ً  ثيث   العًياططت  لةيت  -
اشوط، إإلح تهي  ع  إليةوي إلى  يإ  يإلين القطاط دإطيء يهًط الدنيت ال تدقن  اح إاط 

  نطانإ  تى ةوين  الشوط ال ةهطط، إال اةه اطى تأاني الوًط ال
 
5 /4 /2017 

هً ت اطاايت العرًي الهرونيةح، اطنر  العطاانرب   رليد  االعترطال ارح الةقرب الال رةنةح  -
  111ال  تي لل ط  الر

 
6 /4 /2017 

طررريا،  ةررع عيللررر   ةارررذ ع لنررر   - اررطط  ة رررا اع ررريي  إلي ررر  العررًي الهرررونيةح، نررريةل  ًط
  48عيط  الًطيي إلى األطاضح ال  تل   ن يلك  ي ًعياط  

 
8 /4 /2017 

، إن إال  ريإلط اة رطالنلن   رًًت اعتقريي القنريًا ارح ال طإلر  اال ري ن  العرًي ايلت إذاع  -
طلرررنا دلًنررر  اط الا رررط  ررريدق ي  رررلن ين امديطنررر  ل رررً  لرررط ت رررًًهيإ  يذإلرررطت اةذاعررر  علرررى 



 

 

ةرررع ارررح  ياعوررري االلإلتطيةرررح اةررره إلرررط ت عرررطل دعرررً ال ل ررر  االتوررريط ال ة ررريد  لررره، منرررط اةررره   
 دًياع ا ةن إ  (الإلنين)ال يضح  ن  غيًط  

ً ط   ثرري ال  تشرريط القضرريلح لل إلي رر  ا ررتلةيا ي علررى اررطاط إ  إل رر  الهررل إ اررح ةتيةنرري  - ارر
اشرروط، األ ررط الررذا اثرريط مضررب اهرر يب  6تا نررً ايا ررط هررًط الدنرريت اررح الة رري  ل ررً  

 ل طاك الشعدح للتهًا ل ني   الوًط اح الة ي  ال ةيزي ال وًً  ديلوًط يا
 

9 /4 /2017 

ااررطت   إل رر  الهررل  اررح دلررط ال رردع، االتارريا دررنن   رري ح الةيلررب ال رريدا عررن إالقيل رر   -
ال شتطإل إ، دي ي مةيا، يالةنيد  العي  ، طمط اةتقيًهي له اح الدًان ، ياطضت علنه ًاع 

 رران  ي ررييي القيضررح ةنلرر  الال رر  الررل شررنإلي إلغطا رر ، ديةضرريا  ل ررةتح  120 دلرر  
النيط اةتزاع تهطن   ن ً  مةيا دأةه إنةًط على  ي اعيإ، يهي  ي طاضه مةيا دشً  

 ت يز/ نيلني ال قدي  2ةنل  الال    ي ن ال قطط ان نًطي ً  مةيا ال ان دتيطنخ 
 

10 /4 /2017 

نريط/  ريني القريًط هيًات الشطة  الهرونيةن  علرى   رنط  العرًي  ال قرطط  ارح الثريةح  رن ا -
اح اطن  الإليدطا ال واط  اضيء عإلي، دعرً ان ترط تغننرط ال  ريط، إذ  رتطتتط ال  رنط  ارطب 
عرررنن ال ررريء ارررح القطنررر    ينرررأتح هرررذا القرررطاط ارررح اعقررريب طاررر  الشرررطة  الهرررونيةن   رررة  
التهررطن  ةاررطاء   ررنط  العررًي  ديًعرريء عررًط ياررًي عررًً إلرريل  ررن ااطاًهرري لتررأ نن ي  ينرر  

 ال  نط  
ارريي الةيلررب عررن ال طإلرر  اة رري ن  اررح إالقيل رر  ال شررتطإل إ،   ررعًي مةررينط، إن إ ررن نقررل  -

يطاء ا ررتعايي يت ررطنع إاررطاط هررذا القرريةين هرري طلررنا ال إلي رر ، دةنرري نن ةتةنرريهي، يالوررًل 
 ن يطاء ذلك هي  هل ته االةتطيدن  اح االةتطيديت القيً  إ  ياضيل مةرينط ارح طةيدره 

إلةن ت طيي التهينت على إايةين ت طنع هًط ال ةيزي العطدن إ ياقي ا يط الونل  العي   لل
درريلت طن   2015لتيهررنيت جلاةرر  إل نةررتاج، إن إةتةنرريهي دررًا   لترره االةتطيدنرر  ال رريدق  

علرررى العرررطب  رررن طرررريي ا لتررره ان العرررطب نتقررريةطين دإلثيارررر  لهرررةيًنا االاترررطاع، يدعررررً 
ةتطيدنرر  القيً رر  دا لرر  لقررً اطضررت ال هرريًا  علررى ارريةين إل نةررتا  رريل ندررًا   لترره اال

الةظيط على العطب  اإلرط  اريةين إل نةرتا درًات عةرً ي يارل ةتةنريهي ارح  نرًان ًنزةإلريل 
اح تي ادنب ي ط   على الا يهنط العطدنر  ياريي إن هةريك ًيلر  اطرطى انوري    ن ريت ال 



 

 

ح هرذ  نياً انوي ايةين، يإلرين نقهرً القرطى يال رًن العطدن ر   ياريي نارب ارط  القريةين ار
 ال   ن يتإ 

 
12 /4 /2017 

املقرررت ي رررً  الت قنقررريت التيدعررر  لشرررطة  العرررًي الهرررونيةح الت قنرررا ارررح  لرررل ا تشرررويً  -
رررري( دطهيهرررروي اررررح الةقررررب ال  ترررري، ادرررري ة رررري  ررررة   18الشرررريب  رررريزن ادرررري  درررريك ) عي  

ي اةه لط نتط الت قنا  ع ال شتدونن إال  دعً  طيط عيط على ال يًث   .يشوطنن، عل  
 

17 /4/ 2017 

شررريطك العشرررطات  رررن  ًنةررر  اط الا رررط ارررح يااررر  تضررري ن  رررع ا رررطى ال طنررر  ارررح ال ررراين  -
ال    إةعرررط للاررريع :، ت رررت شرررعيطديل ًنةررر الهررونيةن ، يذلرررك د دررريًط   رررن اللاةررر  الشرررعدن  

للطإلرريع لل رراين الغيشرررط ال  ترريإ  يطاررع ال شررريطإلين اررح الياارر  التضررري ةن ، عةررً ال رررًطي 
الطلن ررح لل ًنةرر  دايةررب دلًنرر  اط الا ررط، األعرريط الال ررةنةن  يالشررعيطات ال ةررًً  د ني رر  

 د ا ا طى ال طن    إاة طالنلن إال لةيت 
   

18 /4 /2017 

عررن إلاةرر  ال تيدعرر إ ديةهررطاط علررى ان إنإلررين ةيلدررت إلاةرر  ال طنرريت ياأل ررطىإ ال ةدثقرر   -
ا طى الًاطي الال ةنةح ض ن ايل   األ طى الذنن  نةلا  رطا وط  ريي إت ريط الهراق ، 
علررى اعتدرريط ان تدنررن  ال رراين ديتررت ا ةنرر  إلرري ادةرريء شررعدةيإ  ياهررًطت لاةرر  ال طنرريت 

ل شرعدةي إللره ًاع ري دنيةي، ايلت انه إن إالنريط هري نريط األ رنط الال رةنةح، النريط الرذا نقر
طب  ررن  رردع  ةالل ا رررنط ال ررةنةح نقدعرررين اررح  ررراين يي ةيهررطا، درري ي اتطرررطا د رري نقررر

 اال تيي، ث ةي ل ياااوط الطااض  لي تيي ي ةيهط  لقضن  شعدوط العيًل إ 
اعتدررررط الةيلررررب عررررن إالقيل رررر  العطدنرررر  ال شررررتطإل إ، ني ررررل ادرررريطنن، ان إإضررررطاب األ ررررطى  -

ان إ رطالني لن رت اريا القريةين،  ، هرحياضر   لل ات رع الرًيلح الال ةنةننن ن  ي ط يل 
ي ةررع  1967يان ا تاريز اال ررطى الال رةنةننن اررح  رراين طريطا األطاضررح ال  تلر  عرريط 

زنررريطاتوط هررري طرررطا ايضررر  للقررريةين الرررًيلح، يطيهررر  اتايانررر  اةنرررل الطادعررر ، ياةررره علرررى 
 إ ال ات ع الًيلح التًطي لإلح تةد ا إ طالني القيةين الًيلح



 

 

ً  ت الةيلررب عررن إالقيل رر  العطدنرر  ال شرريطإل إ، عينررً  تي رري  ررلن ين، ةلد رري لزنرريط  األ ررطى  - ارر
ال ضررطدنن عررن الةعرريط اررح  رراين اال ررتيي،  وإلررً  علررى إضررطيط  الغرريء  ةررع اعضرريء 

ررر  ارررح ظررري  التهرررعنً ياةضرررطاب  ا اعلةرررت عةررره ذالرررال شرررتطإل   رررن زنررريط  األ رررطى، طيه 
العيًلرر إ،  عتدررط  ان إ ةررع اعضرريء القيل رر  ال شررتطإل   ررن  ال طإلرر  اال ررنط  لت قنررا  ةرريلدوط

زنيط  األ طى اح هرذا اليارت ديلرذات نورًل الرى عرزلوط عرن   رنةوط الطريطاح يالشرعدح، 
 يالت ت ط على التاييزات التح ت يط وي ال لةيت اال طالنلن   د ق وطإ 

 

19 /4 /2017 

دن  يادةيء ال ات ع العطدح الال رةنةح ًعت إلاة  ال تيدع  العلنيإ القنيًات ال ني ن  يالشع -
عررن الةعرريط  ررع األ ررطى  تضرري ةح ط ررزا ، لل شرريطإل  اررح إضررطاب48 اررح الررًاطي ال  ترري

اح  اين اال تيي، يذلك نيط الا ع  ال قدي، ارح  ًنةر  عطادر   ي رذط طلرنا ال تيدعر ، 
هرري  إلي رر  اال ررتيي للت ررطن      ررً دطإلرر ،  ررن إال  لرر  ال ني ررن  ياةعي نرر  التررح تقًي

 يتشينه ط يل  األ طى إلى العيلطإ 
 

20 /4 /2017 

الررًن قطاةحإ اررح إالقيل رر  ال شررتطإل إ، ا عرر  الزديطارر ، ادررطا الةيلررب عررن إالتا ررع الرريةةح  -
ان، اةتقررً انورري تعي رري الشررطة  الهررونيةن   ط رريل  عيالرر  لرريزنط األ ررن الررًاطلح، العرريً إًط
 رررع  ررريًد االعترررًاء الطةنرررط علرررى  ررريلا ال يالررر  الع ي نررر ، طلنررري زديطاررر ، نررريط األ رررً 

علررى اطررذ القضررن  علررى  ال يضررح  يةيلررب الزديطارر  يزنررط األ ررن الررًاطلح د ررد الشررطة 
   رري الاررً يتقرررًنط  ال شررتده ديالعتررًاء علرررى ال رريلا العطدررح، لل  يإل ررر  ي عيادترره ل ةرررع 

 ال يًد القيًط 
ةظ ررررت ياارررر  تضرررري ةن   ررررع األ ررررطى  دررررًعي   ررررن  ررررزب إالتا ررررع الرررريةةح الررررًن قطاةحإ -

   اطا إلارط ني رنل  يطارع ال شريطإلين ارح الياار عةًالال ةنةننن ال ضطدنن عن الةعيط، 
إاأل طى الب القضن  الةريد إ،  ويالعلط الال ةنةح ديةضيا  إلى الاتيت إلتب على دعض

إت نتةري العيلنر  لع عريء الطيينر إ، إال طنر  أل ررطى ال طنر إ، يشرعيطات اطرطى  ياريي عضرري 
ال إلتررب ال ني ررح اررح التا ررع، ً  دي رري مةرريا، إن إهررذ  طةرري  ايلررى ةقرريط دورري تضرري ةي 

ال ررراين اة رررطالنلن ، يالترررح ةرررًعي  رررن طيلوررري إلياررر  األ رررزاب   رررع ا رررطاةي ال عتقلرررنن ارررح
ياألةرط ال ني رن  إلررى ان نإلرين ع ري  ي ررً، إلرح نإلررين زطرط اإلدرط اررح التضري ن الشررعدح 



 

 

الال ةنةح  ن الًاطي  ع اةضطاب منط ال  ديا الذا شطع ده األ طى  ةذ نيط األ رنط 
 الال ةنةحإ 

العطدن  ال شتطإل إ، الةيلب ً  ا يي ز يلق ، طلرنا  هياط طلنا الإلتل  الدطل يةن  لر إالقيل   -
لرررره   ررررويلن  إ قترررري ا الل اررررح  طدرررره علررررى مررررز  عرررريط  ال إلي رررر ، دةنرررري نن ةتةنرررريهي، ي   

   ياررريي ز يلقررر  إن إةتةنررريهي اطتررريط ال رررطب ينطةرررة لل رررطب ينرررطا  اا درررًني 2014إ
ي، ناب د د  ن ال  ويي عن اتري  مرز ،  رن ال رةنةح ارح  2200لل طب   تقدي  انض 

 طةة؟  ن اهًط األيا ط؟  ن اةلا الةيط؟ يناب  عياد  ال اط نن ا نع يإ 
 

21 /4 /2017 

ًعررري عضررري ال إلترررب ال ني رررح ارررح إالتا رررع الررريةةح الرررًن قطاةحإ، الةيلرررب ال ررريدا دي ررري  -
مةيا، إلتي نً الاعيلنيت يالةشيةيت التضي ةن  ارح الرًاطي  رع األ رطى ال ضرطدنن عرن 

  طالنلن إ الةعيط اح ال اين اة
قطنررر  عررريط  ديل ثل رررد دالشررريطع الطلن رررح  ارررحاعلرررن القررريل ين علرررى طن ررر  إالإلطا ررر إ ال قي ررر   -

الشر يلح، عررن شرن    لرر   قيةعر  لل شررطيديت ياأللدرين إاة ررطالنلن إ ةهرط  أل ررطى ال طن رر  
 ال ضطدنن عن الةعيط اح  اين العًي الهونيةح 

ال شررتطإل إ،   ررعًي مةررينط، إن إإلارريل  ارريي الةيلررب اررح الإلةن ررت الهررونيةح عررن إالقيل رر  -
األ ررطى ال ني ررننن يةضرريلوط العرريًي نعتدررط اررزءا ا ي ررني  ررن اضررن  الشررعب الال ررةنةح 
عي مةرينط إلرى إ رةيً األ رطى  الذا ن  ى للعنش د طن  يإلطا   إلدياح شعيب األط إ  ًي

ا هررذ  الررذنن اعلةرريا  عطإلرر  األ عرريء الطيينرر   ررن اارري ت قنررا  ةرريلدوط العيًلرر ، يعلررى طا
ال ةيلررب يال قرريا ال ررا اررح الررتعل ط يالزنرريطات، يال ررا اررح إةورريء  رري ن رر ى درريلعزي منررط 

 اةة يةح يالتع اح د ا األ طى الذنن تض ن  قياوط ال عيهًات يال ياثنا الًيلن  إ 
 

22 /4 /2017 

 ًنةرر  عطادرر ، ا ررتقديال داررح  وطاررين  يشررً  ،48 ررن ادةرريء الررًاطي ال  ترري  شرريطك ال لرريت -
ً ا ةضررطاب ال طنرر   ، ال  ررطط   األ ررنطات الال ررةنةنيتلع نررً رري ياا ررةي ع   لنةرري الاطدرريةح، ًي

 يالإلطا   الذا نطيضه األ طى اح ال اين للنيط الطي ا على التيالح 
ًعرررت إلاةررر  ال تيدعررر  العلنررريإ يإالتا رررع الررريةةح الرررًن قطاةحإ يعرررًً  رررن اللارررين الشرررعدن   -

 رررررن الاعيلنررررريت التضررررري ةن   رررررع األ رررررطى ياألةرررررط الي ًينررررر  إلرررررى ال شررررريطإل  ارررررح  ل رررررل  
 ال ضطدنن عن الةعيط اح  اين اال تيي 



 

 

 
23 /4 /2017 

 ذطت إلتل  إالقيل   ال شتطإل  الدطل يةن إ  ن لايء  هل   ال اين إلرى اةةعريط الق رطا  -
عت ةقيد  األةديء العي   اح إإ طالنيإ إلى اةنايء  لإل ط إضطاب األ طى الال ةنةننن، ًي

ط ال  يل ألا ةدنب للقنيط دإةعيط ا رطا، الرذا اعتدطتره الةقيدر  ةا روي شرإلي  دتعوًهي دعً
 ررن اشرررإليي التعرررذنب، تدع رري للقررريةين الرررًيلح ي ياارررل  ةظ رريت األةدررريء الًيلنررر   يةيشرررًت 
إال شرررتطإل إ  ةظ ررريت  قررريا اةة رررين يالقنررريً  الال رررةنةن  يالةقيدررريت الهررر ن  ديال رررتعًاً 

إلنورري  أ ررتلالتررح تعلررن ال رلةيت إاة ررطالنلن إ اورريطا  اةوري ل يااور  هررذ  الطةرري  الطةنرط ، ا
ً ا إلى ايةين جاةةعيط الق طاج، الذا ااطته إالإلةن ت إ  اطند ي، ا تةي

إإ ررطالنلنننإ دعررً تعطضرروط للةعررن علررى نررً ال ررةنةح ي ررة  ًنةرر  إترري ادنررربإ  4اهررنب  -
  يذإلرطت القةري  العدطنر  ال  تل ، ان ي تطا  الشطة  إاة طالنلن إ ان تإلين الطلانيت اي ن 
إإ رطالنلنننإ ارح شريطع  4الثيةن  ان ال ةنةن ي اح الثي ة  عشط   ن الع ط ااًط علرى ةعرن 

  داطيل إهنطإلينإ ي ة تي ادنب  ي اًى ةهيدتوط
 

24 /4 /2017 

اً ت الةنيد  العي   الهونيةن ، إلى ال  إل   ال طإلزن  اح دلط ال دع ديلةقرب لريال  اتوريط  -
  تيةةنن نوًي دنةوط اةًنين يا رنعوط  رن  رإلين  ًنةر  دلرط ال ردع، علرى شدين  6ضً 

طلانرر  تةانررذ اعتررًاءات عةهررطن  إطهيدنرر  ضررً  ررياةةنن عررطب ي ررنيطاتوط اررح دلررط ال رردع  
يةاذ العةهرطنين اعترًاءات عةنار  علرى  رياةةنن عرطب  ةرذ شروط إلريةين األيي/ ًن ر دط 

شدية/ ادطانط ال يضح، ا رتطًاط  21ل  اح  ًنة  دلط ال دع، ش لت تةانذ اطن   ةعن لن
 عهح ي إليإلنن ياضدين  ًنًن  يامطا  اططى 

 
25 /4 /2017 

ًاه ت ايات العًي الهونيةح،  ةيةا  تاطا   ن األمياط الش يلن ، ياثريطت الطعرب درنن  -
 األهيلح ال  ن ي األةايي يالة يء 

 ال  تل   ياةةي   ن   ياظيت الضا   15اعتقلت ايات العًي الهونيةح،  -
هً ت  لةيت اال تيي الهونيةح، اطنر  العطاانرب   رليد  االعترطال ديلةقرب الال رةنةح  -

  112ال  تي لل ط  الر



 

 

 
26 /4 /2017 

ا تشوً ةاين، اح اةاايط اذنار   رن  طلاريت الارنش الهرونيةح، يارع ارح ًاطري طن ر    -
 ررن ةيعورري  يعلررط  قطنرر  الزطةرريا )ادرري اينررًط( اررح الةقررب، يذلررك اررح  يًثرر  لن ررت األيلررى د

اعياط، ا ري الةاري الثريةح اوري ادرن  6ان الةاي األيي هي ع ط ادي اينًط ندل   ن الع ط 
 اعياط  10ع ه    ً ادي اينًط، يندل   ن الع ط 

ةظط إ زب التا ع اليةةح الًن ياطاةحإ، تظيهط  على  اترطا الةندر  الةنرط  تضري ةي   رع  -
دنن عرررن الةعررريط للنررريط العيشرررط علرررى التررريالح  األ رررطى ارررح ال ررراين إاة رررطالنلن إ ال ضرررط 

يشرريطك اررح هررذ  التظرريهط ، ةيشررةين  ررن الررًاطي ال  ترري ي ررن  ررزب التا ررع يلانررل  ررن 
 الشطهنيت األططى 

نن، ا ررريط  ررران إ إلنشرررينإ الياارررع درررنن  رررًنةتح الال رررةنةنتظررريهط العشرررطات  رررن الةشرررةيء  -
ع ري    يتأتح ا1948إ نايإ يإالةيهط إ اح األطاضح ال  تل  عيط   لريت للياار  تضري ةي  ًي

 األ طى الال ةنةننن ال ضطدنن عن الةعيط  ةذ عشط  انيط لل ةيلد  د قياوط العيًل  
 

27 /4 /2017 

اشيً الةيلب عرن إالقيل ر  العطدنر  ال شرتطإل إ ارح الإلةن رت الهرونيةح،   رعًي مةرينط، ارح  -
عررط ال ةيلررب ا رريط الونلرر  العي رر  للإلةن ررت، إدإضررطاب ال طنرر  يالإلطا رر  لع طةرريب  ررطى ًي

العيًل  لع طى الال ةنةننن ال ضطدنن عرن الةعريطإ  يةيلرب مةرينط ال رلةيت الهرونيةن  
إدإعةرررريء األ ررررطى  قررررياوط إلي لرررره، ياه ورررري إلغرررريء االعتقرررريي االًاطا يالعررررزي االةاررررطاًا، 
يالتياهرري  ررع األهرري يالررتعلط،  وإلررًا  ان هررذ  ال ةيلررب  قرريا ضرر ةتوي ال ياثنررا يالقررياةنن 

 يلن إ الً
شطعت الاطاايت الع إلطن  إاة طالنلن إ، دتً نط إليا  طةية ال نري  الطلن رن  الترى تيهري  -

لال ني  الى اطن    ديألمياط الش يلن     دًط
 

28 /4 /2017 

تياه الةيلب عرن إالقيل ر  العطدنر  ال شرتطإل إ ارح الإلةن رت الهرونيةح، ً  ني رل ادريطنن  -
ةاي   لاة  ت قنا دظطيل  قتي الةالنن ع ط إلى يزنط األ ن الًاطلح دةلب   تعاي 

ي   رررًي ادررري اينرررًط ارررط اء اةااررريط  رررياً  تاارررط   رررن  طلاررريت الارررنش الهرررونيةح  ياررريي 



 

 

ادررريطنن إن إعلرررى هرررذ  اللاةررر  الت قنرررا دتهرررطايت اارررطاً الارررنش يالشرررطة  الرررذنن نقي رررين 
الترًطنب تريطإلنن  ديلتًطنديت ديلةقب، ديل ةريةا ال  يذنر  للقرطى العطدنر  ثرط نغريًطين  ةةقر 

ً ا  يطاءهط  ياً  تااط  طةنط ، منط  إلتطثنن د ني  يد ي   الةيا ياألةايي العطبإ،  وإلر
ان إ ثي هذ  اللاة  هح ضطيطن  ليضع تيهنيت يطةيات ع لنر  ت ةرع تإلرطاط  ثري هرذ  

 ال آ حإ 
رررر  للإلةن ررررت، تةررررط ا الةيلررررب   ررررعًي مةررررينط ةلغرررريء طلررررنا  - اررررح طةيدرررره ا رررريط الونلرررر  العي  

ال إلي رررر  الهررررونيةن ، دةنرررري نن ةتةنرررريهي، اللقرررريء  ررررع يزنررررط طيطان رررر  ال يةنرررري علررررى طلانرررر  
يارررريي مةررررينط إن إ ررررليك  اات يعرررره د  ثلررررنن عررررن ا عنرررريت إإل ررررط الهرررر تإ يإدت ررررنلطإ 

ادريط الًدلي ي رننن  يتهط ل ةتةنيهي هي تهط ل اطعن ييا ، ألةه نطنً  ن طيله إلرزاط ياا
  يااه ال تةطل ضً هذ  الا عنيت اةة يةن إ  يال ني ننن اح العيلط على تدة ح

 
29 /4 /2017 

شيطك ال ليت  ن ادةيء الًاطي ال  تري ارح العًنرً  رن اليااريت يالتظريهطات، الترح ةظ رت  -
ً ا لع ررطى ال ضررطدنن عررن الةعرريط للنرريط الثرريةح عشررط  اررح  طتلررل الدلررًات العطدنرر ، إ ررةي

   إاة طالنلنإعلى التيالح ًاطي ال اين 

 

 
 


