
 ججًع دٓار ظٓرٔا 

 املكحب اهدلٓكي

 

 

ًٌّ كضٓا جدث اهحػشٔب هيف يصاكض االغحلال 0261ػْساء ظٓرٔا يف غام   ي

 
 

يف ظجٓن  يػحلن هيزحعف 204 حب اهدلٓكي يف ججًع دٓار ظٓرٔا اظحؼْادهدق املك
 هيصاكض اخحجاز جاةػة هػسة جْاة يعودة يف يزحوف املدافظاة اهعٓرٔة.

 :كًا ٔوي هكس جٓزع اهؼْساء ةدعب اهجْاة اهفاغوة

خاهة إغسام ةػس اهحػشٔب يف ظجٓن كٓاة  61يػحلالى جدث اهحػشٔب ةَْٕى ػْٕساى  220 -
 األظس هيوٕؼٕاجِ األجَتٕة.

 فوععَٕٕاى، هظتٕب هؾدفي هرٔاضي. 61ظٕساة هظفوٌٕ ه 2هيٌ ةٌٕ ّؤالء اهؼْساء 

 ةٕس جَظًٕاة يحؼسدة ةَْٕى:ػْٕساى  032 -

إغسام  خاالة 2هجدث اهحػشٔب  خاالة كضث 1يدحجضاى ةٕس جَظٕى داغغ ةَْٕى ػْٕساى ( 012)
 ةػس اهحػصض هوحػشٔب.

إغاليٌٕٕ ةَْٕى  1غَؿصاى يٌ اهجٕغ اهدص، ه  64اهشٌٔ كضٓا ةٕس اهحَظٕى  هيٌ أةصز املدحجضٌٔ
 إغاليي كضى جدث اهحػشٔب، هػاغص، هفوععَٕي.

يٌ غَاؾص اهجٕغ  3يدحجضاى هسى جتْة فحح اهؼام )جتْة اهَؿصة( ظاةلاى ةَْٕى ػْٕساى ( 62)
 .ٍاػط ظٕاظياهعٓرو اهدص، ه

 2هة يَْى خاهة جػشٔب كتن اإلغسام، هةَْٕى ػْٕساى يزحعفاى كضٓا ةٕس جْاة يجْٓ 63 -
 غَاؾص يٌ اهجٕغ اهدص. 



 خاالة جدث اهحػشٔب  2ػْٕساى يدحجضاى ةٕس فؿائن يعودة ةَْٕى  61 -

 خاالة كضث جدث اهحػشٔب. 2" ةَْٕى PYDػْساء يدحجضٌٔ هسى يوٕؼٕاة اهـ" 4 -

 ص.غَاؾص يٌ اهجٕغ اهد 1ةَْٕى ػْساء يزحعفٌٕ هسى جًاغة يعودة  2 -

هكس ظجوث يدافظة دٔصاهضهر اهػسد األىلع يٌ اهؼْساء املػحلوٌٕ هاملدحجضٌٔ، خٕخ ةوؼ 
 ػْٕساى، فًٕا جٓزع اهؼْساء يف ةاكي املدافظاة كاهحاهي:  622غسدّى 

يٌ  14يٌ خًؽ،  12يٌ اهصكة، 11 يٌ خًاُ، 12يٌ خوب،  36يٌ رٔف ديؼق،  622يٌ درغا،  602
يٌ  6يٌ اهعٓٔساء، ه 6يٌ ةإٍاس،  0يٌ اهالذكٕة،  2يٌ اهدعكة،  62يٌ ديؼق،  03إدهب، 

 اهلَٕعصة.

ةًَٕا ظجن ػْٕسان األهل يٌ اهجَعٕة املؿصٔة هاٖرص هى ٍحًكٌ يٌ جدسٔس اظى املدافظة 
 اهَي َٔحًي إهْٕا.

 ة األظس اهؼْٕس ؾالح يٌ أةصز املػحلوٌٕ اهشٌٔ كضٓا جدث اهحػشٔب يف ظجٓن كٓا
  .اهَاػط أٍط غوي اهؼغصو يٌ يسَٔة ةإٍاس ػلٕقغوي اهؼغصو 

 
جى اهحػصف ىلع ؾٓرجِ يٌ ةٌٕ اهؿٓر املعصةة هؼْساء يػحلوٌٕ كضٓا جدث اهحػشٔب 

يٌ كتن األيٌ اهػعكصو، هّٓ ظاهب  2/3/0261يف ظجٓن األظس، هاهشو اغحلن ةحارٔذ 
 ظَة أرٕصة يف اهذآٍٔة اهػاية.

  اهؼاغص يدًس ةؼٕص اهػاٍي هيٌ أةصز املدحجضٌٔ اهشٌٔ أغسيٓا ةٕس جَظٕى داغغ
 يٌ يٓاهٕسيدافظة دٔص اهضهر، هّٓ يٌ أةصز ػػصاء   هٍجوِ إٔاس، يف يسَٔة دٔص اهضهر،

 .6412غام 

 



إغاليٌٕٕ يٌ دٔص اهضهر، هذهم يف إؾسار يؿٓر ٍؼصُ ىلع يٓاكع  2كًا أغسم اهحَظٕى 
 .0261خضٔصان/ٍٕٔٓٓ  01ةحارٔذ  اهحٓاؾن االجحًاغي

 هاإلغاليٌٕٕ ّى :

، يسٔص ػتكة جفاغن غاياى 11يٌ يسَٔة دٔص اهضهر، اهتاهؼ يٌ اهػًص  ظايص يدًس غتٓد -
 .اهحًَٓٔة هإلغالم

 ٍاػط إغاليي. غاياى 03 ظايي جٓدة رةاح -

 ٍاػط إغاليي. يدًس يصهان اهػٕعى -

 .ن إف إم"يصاظن إذاغة "اٖ يدًٓد ػػتان اهداج رضص -

غًن ةحٓدٕق االٍحْاكاة هدلٓق إغاليي يَش ةسأة اهذٓرة ه ٍاػط يؿعفى خاظة -
 .اإلٍعان يع يَظًة "ّٕٓيٌ رأحط هجغ"

 
 

، ةدصكْى هّى أخٕاء خحى يٌ أةَاء غؼٕصة اهؼػٕعاةكًا أغسم اهحَظٕى أرةػة ػتان 
ةػس اخحجازّى ، هذهم هحػاين يع هخساة اهدًأة اهكصدٔةاملٓة أيام ذهْٔى ةحًْة ا

 أػْص. 1ملسة 
 

  ٓخضب يٌ أةصز املدحجضٌٔ اهشٌٔ أغسيٓا ةٕس جْة اهَؿصة ةػس جػصضْى هوحػشٔب، غض
هزهجحِ يارٌٔ  6422يٓاهٕس  "رزق اهوِ جصجط خأم" لصاظي اهعٓرواهؼػب اهسًٔ

ةاهلصب يٌ جعص اهؼغٓر يف ةوسة اهجسٔسة اهٓادغة، اهٓاكػة ، 6424ٓ جٓهس ةسهر رٕج
 .دهبإيف يدافظة 


