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 االعتقال هالحجز هاالختطاف هاملحاصرة هاملالحقة

 م
 الصحفي/الصحيفة
 الوشيلة اإلعالنية

 الواقعة

قاملعؼث يف كَاة  املنٓذ 1
 اراؿ يْغ اهؽكؼك

1-1-5115 
جْؼص يف جًاـ اهـاّة اهٓاصغة قاهَنف يٌ هٕن اهعًٕؾ هالظحٌاؼ ىلع ظوفٕة 

اّغاخُ ياخة جوفؽٍٕٔٓة جىًَث جنؼٔضاة هلاخة يٌ جَُٕى اهلاّغة ، قصـب يْغ فاٍْا 
قموث اهى زٓاذ يَؽهِ ظًؾ ؿٕاذاة قىلع يحَْا يـوضٌٕ ةأؿوضة يحٓؿٌة قظفٕفة 

كايٓا ةحٌٓٔق املٌَلة قاذؿوٓا قعل ملَاخاجِ قاؿحساب هْى اظِٕ اهنغٕؼ يْحؽ 
فلايٓا ةاكحٕاخُ اهى اهـٕاذة ، قَّغ ظؼقث يْغ جى اكحٕاخُ أىا اهى يكاف يسْٓؿ ةْغ 
جغٌٕة إًَّْا قاخظاهًْا يف رٍؽاٍحٌٕ اٍفؼاخٔحٌٕ ، صٕخ جْؼص هوىؼب يٌ كتن اصغ 

ّحؼافاة ، قاهحْػٔب ةاملاء اهتاذخ املحـط ،ق ّٓين املضللٌٕ اهػك صاقؿ اٍحؽاع يَِ ا
 يْايوة ؿٕئة قهى ٔفؼث َِّ اال ةْغ دالدة أاـ صٕخ ذيي يف صي كؼٔب يٌ يَؽهِ .

 
يضًغ اهـٕاغي اهنضفي  5

يف قكاهة االٍتاء اهًَٕٕة 
 ؿتأ

19-1-5115 
اصحسؽُ صؼز يَؽؿ اهؼئٕؾ ّاخك خاظن ) كَحٕؼة ( يعننة إلكاية صؼاؿة املَؽؿ، 

 قاجْايِ ةاهًْاهة قاهحعٌٓٔ ةـتب جغٌٕحِ هٓكفة اصحسازٕة اياـ يَؽؿ اهؼئٕؾ.
 ـ   51/1/5115اهنضفي ّاذؼ اهٓاكغك  3



 رحيمبسم اهلل الرمحن ال
  

 
 

 
 

 حي الزراعة  -صيعاء     ير الرئيصقامل 
   2/101535 :  تليفون
 232303 -215312:  فاكس 

املضؼذ اهنضفي  يف 
 يٓكِ االقحؼاكي ٍث  

اّحلوحِ يوٕكٕاة اهضٓدي أدَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة ًٍُْا قتاب زايْة مَْاء قةْه 
زًاّة اهضٓدي ، صٕخ جى اّحلاهِ  يِ ّغخ  اهكتاب اهـوًٌٕ وغ االٍلالب اهػك كاية ةِ

يٌ اهكتاب يٌ خاظن اهضؼـ اهسايْي  يف اهْامًة مَْاء قجى ٍلوِ إهى كـى اهسغٔؼك 
قَوٓا يْحلوٌٕ صحى يَحنف اهوٕن قهى ٔحى اإلفؼاث َّْى إال ةْغ قكفِ اصحسازٕة كاـ 

 ةْا ةْه اهنضفٌٕٕ قاهَاقٌٌٕ اهضلٓكٌٕٕ أياـ اهلـى .
 

اهـايْي  اهنضفي مايغ 4
املضؼذ اهنضفي  يف 

 مضٕفة األقهى

 ـ   51/1/5115
اّحلوحِ يوٕكٕاة اهضٓدي أدَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة ًٍُْا قتاب زايْة مَْاء قةْه 

اهكتاب اهـوًٌٕ وغ االٍلالب اهػك كاية ةِ زًاّة اهضٓدي ، صٕخ جى اّحلاهِ  يِ ّغخ 
ٍلوِ إهى كـى اهسغٔؼك  يٌ اهكتاب يٌ خاظن اهضؼـ اهسايْي  يف اهْامًة مَْاء قجى

قَوٓا يْحلوٌٕ صحى يَحنف اهوٕن قهى ٔحى اإلفؼاث َّْى إال ةْغ قكفِ اصحسازٕة كاـ 
 ةْا ةْه اهنضفٌٕٕ قاهَاقٌٌٕ اهضلٓكٌٕٕ أياـ اهلـى .

 
يضًغ املـْٓخك يؼاؿن  5

مضٕفة اهٓصغقك يف 
 يغَٔة اهلاّغة

 ـ 54/1/5115
ةًضافُة اب أدَاء جغٌٕة هوًـٕؼة اظحٌفحِ يوٕكٕاة اهضٓدي يف يغَٔة اهلاّغة 

املَغخة ةاالٍلالب صٕخ اظػقا املـْٓخك ةاهلٓة ىلع يحٌ ًلًٌٕ ّوْٕا قْاذاة 
زًاّة اهضٓدي إهى يَؽؿ ّـكؼ رّٕن اهػك ٔحعػُ اهضٓدٌٕٕ ؿسٌ هْى  قّغخقُ ةَلوِ 

إهى يغَٔة اب ، قكغ  جى اصحسارّى يَػ اهـاّة اهْاقؼة إهى اهـاّة اهضاخك ّكؼ ق 
قكايٓا ةاهحضلٕق يِْ قّغخقُ يف صاؿ جكؼاذ جغٌٕحِ  ألك يُاّؼُ  ةاالّحلاؿ  اهَنف

 قاهحْاين يِْ ةٌؼٔلِ أظؼى 
اهنضفي ٔضي اهلتاًي  6

يضؼذ مضفي يف يٓكِ 
 ًٌٔ زٓذٍاؿ

 ـ 55/1/5115
اظحٌفحِ  يٕوٕكٕاة اهضٓدي  يف زٓهة اهلاخؿة ةاهلؼب يٌ ؿاصة اهحغٕؼ يف اهْامًة 

هلتاًي  أدَاء جغٌٕحِ  ملـٕؼة خّاء هْا ٍكٌاء قتاب هوحَغٔغ مَْاء . قزاء اّحلاؿ ا
ةاكحضاـ املغف قذفىا هالٍلالب اهػك كايث ةِ زًاّة اهضٓدي  ، قكغ ققّٓغ  أفؼاخ 

يـوضٌٕ ةْىْى ٔؼجغك ّـكؼك قاهتْه األظؼ ةؽك يغٍي ٔعحٌفٓف اهنضفي 
غ جى أظػة اهلتاًي  قأظػُ ىلع يحٌ ًلى ّوْٕا يونلاة قْاذاة زًاّة اهضٓدي قك

 إهى زْة يسْٓهة . 
 

 ـ 55/1/5115 اهنضفي ّٕكن اهْؼٔلي   7
اظحٌفحِ  يٕوٕكٕاة اهضٓدي يف زٓهة اهلاخؿٕة ةاهلؼب يٌ ؿاصة اهحغٕؼ يف اهْامًة 

مَْاء . قزاء اّحلاؿ اهنضفي اهْؼٔلي   أدَاء يكاذكحِ يف يـٕؼة خّاء هْا ٍكٌاء 



 رحيمبسم اهلل الرمحن ال
  

 
 

 
 

 حي الزراعة  -صيعاء     ير الرئيصقامل 
   2/101535 :  تليفون
 232303 -215312:  فاكس 

ب اهػك كايث ةِ زًاّة اهضٓدي  ، قكغ قتاب هوحَغٔغ ةاكحضاـ املغف قذفىا هالٍلال
ققّٓغ  أفؼاخ يـوضٌٕ ةْىْى ٔؼجغك ّـكؼك قاهتْه األظؼ ةؽك يغٍي ٔعحٌفٓف 

اهنضفي اهْؼٔلي  قأظػُ ىلع يحٌ ًلى ّوْٕا يونلاة قْاذاة زًاّة اهضٓدي قكغ 
 جى أظػة إهى زْة يسْٓهة.

 
يضًغ اهلاوي يؼاؿن  8

كَاة )ؿكاك ٍٕٓر( يِ 
 ـياملنٓذ ؿايي اهْت

56-1-5115 
جى اصحسارًّا يٌ كتن يـوضي اهضٓدي  ةضسِ جنٓٔؼّى هَلٌة جفحٕف صٓدٕة 

 ةاهْامًة مَْاء
 

ُّٓاذك 9  5115-1-56 املنٓذ ٔضٕى اه
جْؼص هالظحٌاؼ قاالصحسار يف اصغ فَاخؽ اهْامًة يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ادَاء 

 يَْى ةْغ أاـ جغٌٕحِ الّحغاءاجْى ىلع يـٕؼة ؿوًٕة ةنَْاء قاؿحٌاع اهفؼاذ
1
1 

املنٓذ اهنضفي ّتغ 
 اهْؽٔؽ اهنتؼك

 ـ  59/1/5115
اظحٌفحِ يوٕكٕاة اهضٓدي يف زٓهة اهلاخؿٕة يف اهْامًة مَْاء . أدَاء جغٌٕحِ 
هوًـٕؼة اهحي ٍىًْا يسًّٓة يٌ ًالب زايْة مَْاء قةْه اهَاقٌٌٕ اهـوًٌٕ  

ايث املوٕكٕاة ةأظػُ ةاهلٓة هوحَغٔغ ةاالٍلالب اهػك كايث ةِ زًاّة اهضٓدي ، صٕخ ك
 ىلع يحٌ ًلى جاةِ هْى اهى زْة يسْٓهة  . 

   
 

ّتغ اهعاهق اهضٓخ يؼاؿن  11
 كَاة املٕاخٌٔ اإلظتاذٔة

 ـ 5115َٔأؼ 31
اصحسؽُ زَٓخ يف اهتضخ اهسَائي ةْغف ّٓ قينٓذ اهلَاة ةضسة جنٓٔؼ اصغ املْـكؼاة 

ة قماخذ اهىتاض ّوًْٕا اهكايٕؼا املضادٔة هـاصة اهْؼقص اهحي كاٍث جكْغ اّحنايا
 قاهحوفٍٓاة قاجًِْ أصغ املضللٌٕ ةاالٍضٕار اهى اهضٓدٌٕٕ 

1
5 

يؼاؿن كَاة ؿْٕن 
اهفىائٕة االّوٕة كًاؿ 

زًاؿ  قاملنٓذ ٔضي 
 االّٓذ   

 ـ  3/5/5115
اظحٌفًْا يـوضٓف صٓدٌٕٕ ةأدَاء جَفٕػ جلؼٔؼا يٕغاٍي يف صؼـ زايْة مَْاء قأقاذ 

أكحٓةؼ اهػك  14ـوضٌٕ اكحاخقا املعحٌفٌٕ قأقخًّّٓا يف كـى قؼًة املنغذ اف امل
 جـٌٕؼ ّوٕة زًاّة اهضٓدي 

1
3 

اهٌاكى اهحضؼٔؼك قاهفَي 
يف مضٕفة اظتاذ اهٕٓـ 

 االّوٕة

5-5-5115 
جْؼوٓا هالصحسار يف ماهة اهحضؼٔؼ هـاّاة يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ادَاء اكحضايْى 

 اهف هحٓزْاة اهسًاّةهونضٕفة ةـتب ٍكاًْا اهنضفي املع
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1
4 

يؼاؿن كَاة ًٌٔ قتاب 
 أيٌٕ خةٓاف

 ـ 6/5/5115
اّحلوحِ يوٕكٕاة اهضٓدي يٌ ؿاصة اهحغٕؼ يف اهْامًة مَْاء أدَاء جغٌٕحِ هٓكفِ 

اصحسازِٕ كاـ ةْا اهكتاب قاهَاقٌٌٕ ةْغ اإلّالف اهغؿحٓذك اهػك أمغذجِ زًاّة 
ف يوٕكٕاة اهضٓدي ةْىْى ٔوتؾ اهضٓدي  صٕخ أفاخى قْٓخ ّٕاف اف يـوضٌٕ ٔحتْٓ

أكحٓةؼ اهػك ٔـٌٕؼ  14اهؽك اهعاش ةاهكؼًة اكحاخقا املؼاؿن يِ ةْه اهكتاب إهى يؼكؽ 
 ّوِٕ املوٕكٕاة اهضٓدٕة

 
1
5 

 ـ 6/5/5115 املنٓذ ٔضي اهـٓاذك
اّحلوحِ يوٕكٕاة يٌ ؿاصة اهحغٕؼ يف اهْامًة مَْاء أدَاء جغٌٕحِ هٓكفِ اصحسازِٕ 

قاهَاقٌٌٕ ةْغ اإلّالف اهغؿحٓذك اهػك أمغذجِ زًاّة اهضٓدي  صٕخ كاـ ةْا اهكتاب 
أفاخ قْٓخ ّٕاف اف يـوضٌٕ ٔحتْٓف يوٕكٕاة اهضٓدي ةْىْى ٔوتؾ اهؽك اهعاش 

ةاهكؼًة اكحاخة املنٓذ اهـٓاذك يِ ةْه اهكتاب قّى ٔاؿؼ اهكٕتاٍي ق ٔضي صًؼاف ق 
 ملوٕكٕاة اهضٓدٕة أكحٓةؼ اهػك ٔـٌٕؼ ّوِٕ ا 14يضًغ اهفلِٕ   إهى يؼكؽ 

 
1
6 

  اهنضفي ؿاـ اهغتاذك
9-5-5115 

اظحٌفِ يـوضٓ اهضٓدي يٌ خاظن يَؽهِ ةًغَٔة دياذ قهفلث هِ جْى كٕغِٔ ىلع 
 ظوفٕة ٍكاًِ اهنضفي. قذفىث االفؼاث َِّ ذغى كؼاذ اهَٕاةة املعحنة ةػهم.

1
7 

يٓرع مضٕفة اظتاذ اهٕٓـ 
 ّوي االٍـي

9-5-5115 
يِ ةاش اهحٓرِٔ يٌ اصغ قٓاذع اهْامًة مَْاء ىلع ظوفٕة  اظحٌفِ يـوضٓ اهضٓدي

 اخاء اهنضٕفة املعاهف هحٓزْاة زًاّة اهضٓدي.
1
8 

املـئٓؿ اهفَي يف 
مضٕفة اظتاذ اهٕٓـ 

ّتغاهٓاصغ اهَساذ قادٌَٕ 
يٌ صؼاؿة يؤؿـة 

اهكًٓع قًّا" يضًغ 
 زًاؿ قذوٓاف اهضاوؼك "

9-5-5115 
 يتَى املؤؿـة ادَاء اّحنايْى أياـ اظحٌفْى يـوضٓ اهضٓدي املحًؼكؽٌٔ يف

 املؤؿـة هوًٌاهتة ةأظالئْا يٌ يـوضي اهضٓدي.
 

1
9 

يضًغ املْوًي ينٓذ 
 كَاة ةولٕؾ ةإب

 ـ 15/5/5115
اظحٌفحِ يٕوٕكٕاة اهضٓدي أدَاء جغٌٕحِ ملُاّؼة ظؼزث وغ يٕوٕكٕاة اهضٓدي يف 

ةاهىؼب ىلع يضافُة اب قكاؿ قْٓخ ّٕاف اف َّامؼ يٌ زًاّة اهضٓدي اّحغة 
 املنٓذ املْوًي  دى جى اكحٕاخُ إهى زْة يسْٓهة ىلع يحٌ ًلى جاةِ هوسًاّة .
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5
1 

ٔضى اهْؼاؿي ّىٓ 
اهَلاةة قاهـكؼجٕؼ 

 اهنضفي هوؼئٕؾ ّاخك

51-5-5115 
اصحسؽ يٌ كتن اهضٓدٌٕٕ ادَاء جٓازغُ يف يَؽؿ اهؼئٕؾ ْٔغ جًكٌ اهؼئٕؾ يٌ اهحعول 

 يفؼقوة ّوِٕ يٌ كتن اهضٓدٌٕٕ.يٌ االكاية اهستؼٔة اهحي كاٍث 
 

5
1 

ينٓذ كَاة ةولٕؾ 
 صػٔفة ّوي

55-5-5115 
جْؼص  هالظحٌاؼ يِ يْغاجِ اهى زْة يسْٓهة ادَاء جغٌٕحْى ملـٕؼة ةًٌَلة ةاب 

 اهًٌٕ يف اهْامًة مَْاء يٌ كتن يـوضٌٕ ٔحتْٓف زًاّة اهضٓدي.
 

5
5 

اهنضفي  يف مضٕفة 
اظتاذ اهٕٓـ االّوٕة فؤاخ 

 اهؽةٕؼك
يـئٓؿ املٍٓحاث ق

 ّتغاهٓاصغ اهَساذ

5-3-5115 
اظحٌفا  يٌ كتن زًاّة اهضٓدي أدَاء يضاقهحًْا جنٓٔؼ ًّوٕاة اهَْب اهحي جحْؼص هْا 

 يٌاةِ املؤؿـة قمضٕفة أظتاذ اهٕٓـ ةنَْاء.
 

5
3 

اهنضفي ٍتٕن اهكؼّتي 
املضؼذ يف مضٕفة اظتاذ 

 اهٕٓـ

 ـ5/3/5115
ـ يف اهْامًة 5/3/5115هعًٕؾ املٓافق اظحٌفحِ يوٕكٕاة اهضٓدي يـاء ٔٓـ ا

 مَْاء . قدهم  أدَاء يؼقذُ ةاهلؼب يٌ يتَى يؤؿـة اهكًٓع هونضافة قاإلّالـ  ،
5
4 

ّكاـ ّاخك يؼاؿن كَاة 
 ؿْٕن ةإب

 ـ7/3/5115
اظحٌفحِ يٕوٕكٕاة اهضٓدي ةًضافُة إب أدَاء جغٌٕحِ هوًـٕؼة اهـوًٕة  اهحي ظؼزث 

تة ةإظؼاث املٕوٕكٕاة املـوضة يٌ املغف قخًّا هوؼئٕؾ يَغخُ ةاالٍلالب قكػهم هوًٌاه
اهكؼّي ّتغذةِ يَنٓذ ّاخك صٕخ جى اّحلاؿ ّكاـ يِ ّغخ يٌ األقعاش أدَاء 

 املُاّؼة قأظػّى إهى ؿسٓف ظامة ةاملوٕكٕاة يف يضافُة إب .
5
5 

يضًٓخ اهكؼّتي 
اهنضفي يف قكاهة االٍتاء 

 اهًَٕٕة ؿتأ

قاقخُّٓ يف اصغ    َّٓة اهضٓدي  يٌ يَؽهِ قاظػقُ اظحٌفِ يـوضٓف ٔحتْٓف زًاّة 
 اياكٌ االصحسار ةاهْامًة مَْاء ىلع ظوفٕة ٍكاًِ اهنضفي

5
6 

ةكٕؼ اهتكاهي يغٔؼ اداّة 
قخٔاف يف يضافُة 

 اهضغٔغة

54-3-5115 
اؿحغذزحِ زًاّة اهضٓدي قاصحسؽجِ ةْغ أاـ يٌ اكحضايْا هإلداّة قاهـٌٕؼة ّوْٕا 

 ةاهلٓة
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5
7 

ضفٌٕٕ يف دًإٍة م
 مضٕفة املنغذ االّوٕة

55-3-5114 
 اصحسؽّى يـوضٓ اهضٓدي هتىِ اهٓكث ادَاء اكحضايْى اهنضٕفة

5
8 

 5114-3-55 ّايوٌٕ يف كَاة ؿْٕن
 اصحسؽّى يـوضٓ اهضٓدي هتىِ اهٓكث ادَاء اكحضايْى اهلَاة

5
9 

 5114-3-55 ؿائق ةاش كَاة اهسؽٔؼة
 هى يكاف يسْٓؿاصحسؽُ يـوضٓ اهضٓدي يِ اهتاش قاظػقُ ا

3
1 

اهنضفي اهَؼقٔسي 
ذًٍٔٓغ هٕغاؿ ًْٔن هغى 

 اهَؼقٔسٕة  NRKكَاة 

 ـ58/3/5115
اظحفى يف اهْامًة مَْاء. صٕخ ككفث اهلَاة اف اهنضفي هٕغاؿ جى اصحسارُ يف 

ياذز َّغيا 58ؿسٌ يف اهْامًة مَْاء يٌ كتن اهكؼًة قّٓ ٔنٓذ فٕوًا يف هٕوة 
ْامًة مَْاء . قصـب اهلَاة اهَؼقٔسٕة فاٍِ جى اجْايِ ٍفػة اهـْٓخٔة وؼةاجْا ىلع اه

ةاهًْن غٕؼ اهكؼّي كنضفي كٍِٓ خظن اهتوغ ةفٕؽا ؿٕاصٕة ، يكٕؼة اهى اف اهنضفي 
 كاـ ةحنٓٔؼ ّغة جلاذٔؼ هولَاة يٌ خاظن اهًٌٕ

3
1 

 ّتغاهوِ غؼاب
 mbcيؼاؿن 

 كغـ يـوضٓف صٓدٕٓف اهى يكحب اهلَاة ةنَْاء هوتضخ َِّ قهى ٔسغقُ

3
5 

 5115-4-3 اهنضفي يضًٓخ ًِ
 جْؼص هالظحٌاؼ يٌ يَؽهِ قاصحسارُ ملغة دالدة أاـ يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ةًْؼاف

3
3 

املنٓذ إةؼإّى اهْتٕغك 
ينٓذ يف كَاة ًٌٔ 

 قتاب

 ـ3/4/5115
اظحٌفحِ يٕوٕكٕاة  اهضٓدي يف يغٔؼٔة مَْاء اهلغًٔة. ىلع ظوفٕة ًّوِ يف كَاة 

ؽب اإلمالج ق اجْايِ ةَلن يْوٓياة اؿحعتاذاجٕة هوْغق صـب ًٌٔ قتاب املؤٔغة  هض
 قمفْى

3
4 

قصٕغ اهنٓيف ذئٕؾ 
 يٓكِ اهْؼةٕة اقٍالٌٔ

6-4-5115 
جْؼص هالظحٌاؼ يٌ خاظن ةؼٔغ اهحضؼٔؼ يٌ كتن يـوضٌٕ يسْٓهٌٕ اهى يكاف 

 يسْٓؿ.قالٔؽاؿ يعفٕا صحى اهٕٓـ
3
5 

 ـ11/4/5115 اهنضفي ًاّؼ قًـاف
ة اهضٓدي  يٌ يلؼ زًِْٕ ؿفٓج ّٕتاف  اهٓاكْة يف يٌَلة اظحٌفحِ يٕوٕكٕا

 اهْكف يف اهْامًة مَْاء .
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3
6 

 5115-4-53 اهنضفي زالؿ اهكؼّتي
جْؼص هالظحٌاؼ يف ؿاّة يحأظؼة يٌ يـاء ٔٓـ اهعًٕؾ يٌ كتن يـوضٌٕ ٔحتْٓف 

لاهِ زْار االيٌ اهلٓيي كًا جْؼوث ؿٕاذجِ إلًالؽ اهَاذ يٌ االياـ قاهسٓاٍب ادَاء اّح
 قجى االفؼاث َِّ ةْغ كؼاةة االذةْة االقْؼ. . قاماةة ؿائلِ اماةة ظٌٕؼة

 
3
7 

اهنضفي ٍتٕن االؿٕغك 
ّىٓ يسوؾ ٍلاةة 

 اهنضفٌٕٕ

 ـ53-4-5115
 

 جْؼص هوًالصلة قاكحضاـ يَؽهة هوتضخ َِّ يٌ كتن يوٕكٕاة زًاّة اهضٓدي.
3
8 

املنٓذ يضًغ ّٕىة 
 ينٓذ كَاة اهضؼة

30/4/2015 
الّحلاؿ ادَاء جنٓٔؼُ هولاء يِ يٓاًٌ صٓؿ اهٓوِ االٍـاٍي ، قجى أغاِّ يف جْؼص  ه

 .يٌ كتن زًاّة اهضٓدي  ؿسٌ اهضًٕؼك ةاهْامًة مَْاء
 

3
9 

صًغاف اهؼصتي يؼاؿن 
مضٕفة اهكؼؽ االقؿي 

 ةنَْاء

 
13-5-5115 

جى اّحلاهِ ىلع ظوفٕة ٍكؼ ظتؼ يف اهنضٕفة اهحي ًْٔن يؼاؿال هْا ىلع ظوفٕة ظتؼ 
ال ّالكة هِ ةِ، قٍكؼ ةاؿى مضفي  يف مضٕفة اهكؼؽ االقؿي اهغقهٕة  يَكٓذ 
 يٌ كتن زًاّة اهضٓدي .ؿْٓخك

 
4
1 

ٔٓؿف اهْؽٔؼك يؼاؿن 
 كَاة ؿْٕن ةػياذ

53-5-5115 
جى اظحٌافِ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي ةًضافُة دياذ قاصحسارُ يف يؼكؽ اهؼمغ اهؽهؽاهي 

 ء ّٓخجِ يٌ جغٌٕة كتوٕة ةًغٔؼٔة اهضغأاملْؼص هولنف اهسٓك ةاملضافُة  ادَا
4
1 

ّتغاهوِ كاةن يؼاؿن 
كَاجي ةولٕؾ قًٌٔ 

 قتاب ةػياذ

53-5-5115 
جى اظحٌافِ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي ةًضافُة دياذ قاصحسارُ يف يؼكؽ اهؼمغ اهؽهؽاهي 

 املْؼص هولنف اهسٓك ةاملضافُة  ادَاء ّٓخجِ يٌ جغٌٕة كتوٕة ةًغٔؼٔة اهضغأ
4
5 

ٍاقي  –َْـي صـٌٕ اه
 إّاليي

53-5-5115 
جى اظحٌافِ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي ةًضافُة دياذ قاصحسارُ يف يؼكؽ اهؼمغ اهؽهؽاهي 

 املْؼص هولنف اهسٓك ةاملضافُة  ادَاء ّٓخجِ يٌ جغٌٕة كتوٕة ةًغٔؼٔة اهضغأ
4
3 

ّوي ماهش ؿَضاف يغٔؼ 
يكحب قكاهة االٍتاء 

اهًَٕٕة ؿتأ ةًضافُة 
 صسة

59-5-5115 
اّحلاهِ يٌ كتن ٍلٌة اهَنٕؼٔة املـوضة يف يغظن املضافُة ادَاء ٍؽقصِ قاؿؼجِ جى 

 ةْغ كنف اؿحْغؼ املغَٔة .
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4
4 

اهنضفي  يضًغ اهغتاذك 
 يؼاؿن قكاهة ذقٔحؼر

 ـ.31-5-5115
اصحسؽجِ ازْؽة ايٌ يٌاذ مَْاء هـاّاة ادَاء ّٓخجِ يٌ اهلاّؼة ةضسة اف اؿًِ قذخ 

اهؼٔاص قّٓ يا ٍفاُ اهؽيٕن اهغتاذك، كتن اف ٔحى االفؼاث وًٌ ككٓفاة يٌ صىؼقا يؤجًؼ 
.َِّ 

 
4
5 

 ـ5115-6-4 اهنضفي ّكاـ اهـايْي
جْؼص هالظحٌاؼ ادَاء ّٓخجِ اهى يَؽهِ يٌ كتن يـوضي اهضٓدي يف يضافُة جْؽ 

 ىلع ظوفٕة ٍكاًِ اهنضفي
4
6 

اهنضفي ّتغاهعاهق 
 ًّؼاف

9-6-5115 
صغ فَاخؽ اهْامًة ىلع ظوفٕة ٍكاًِ اظحٌفحِ يوٕكٕاة زًاّة اهضٓدي يٌ ا

 اهنضفي  قالٔؽاؿ يْحلال صحى اهٕٓـ
 

4
7 

اهنضفي جٓفٕق 
 املَنٓذك

9-6-5115 
اظحٌفحِ يوٕكٕاة زًاّة اهضٓدي يٌ اصغ فَاخؽ اهْامًة ىلع ظوفٕة ٍكاًِ 

 اهنضفي  قالٔؽاؿ يْحلال صحى اهٕٓـ
 

4
8 

 5115-6-9 ّٕذى اهكْاب
يٌ اصغ فَاخؽ اهْامًة ىلع ظوفٕة ٍكاًِ اظحٌفحِ يوٕكٕاة زًاّة اهضٓدي 
 اهنضفي  قالٔؽاؿ يْحلال صحى اهٕٓـ

 
4
9 

 5115-6-9 اهنضفي صـٌ َّاب
اظحٌفحِ يوٕكٕاة زًاّة اهضٓدي يٌ اصغ فَاخؽ اهْامًة ىلع ظوفٕة ٍكاًِ 

 اهنضفي  قالٔؽاؿ يْحلال صحى اهٕٓـ
 
 

5
1 

 5115-6-9 اهنضفي ّناـ ةوغٕخ
ضٓدي يٌ اصغ فَاخؽ اهْامًة ىلع ظوفٕة ٍكاًِ اظحٌفحِ يوٕكٕاة زًاّة اه

 اهنضفي  قالٔؽاؿ يْحلال صحى اهٕٓـ
 

5
1 

 5115-6-9 اهنضفي أكؼـ اهٓهٕغك
اظحٌفحِ يوٕكٕاة زًاّة اهضٓدي يٌ اصغ فَاخؽ اهْامًة ىلع ظوفٕة ٍكاًِ 
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 اهنضفي  قالٔؽاؿ يْحلال صحى اهٕٓـ
 

5
5 

 5115-6-9 اهنضفي ّكاـ اهٕٓؿفي
ة زًاّة اهضٓدي يٌ اصغ فَاخؽ اهْامًة ىلع ظوفٕة ٍكاًِ اظحٌفحِ يوٕكٕا

 اهنضفي  قالٔؽاؿ يْحلال صحى اهٕٓـ
 

5
3 

اهنضفي صًٕغ ّكاـ 
 ًؼيٓـ

9-6-5115 
اظحٌفحِ يوٕكٕاة زًاّة اهضٓدي يٌ اصغ فَاخؽ اهْامًة ىلع ظوفٕة ٍكاًِ 

 اهنضفي  قالٔؽاؿ يْحلال صحى اهٕٓـ
 

5
4 

اهنضفي صاذت ّكاـ 
 ًؼيٓـ

9-6-5115 
اظحٌفحِ يوٕكٕاة زًاّة اهضٓدي يٌ اصغ فَاخؽ اهْامًة ىلع ظوفٕة ٍكاًِ 

 اهنضفي  قالٔؽاؿ يْحلال صحى اهٕٓـ
 

5
5 

ادٌَٕ يٌ يٓرّي مضٕفة 
 اهَاز االّوٕة

54/6/5115 
جى اّحلاهًْا ةْغ اف اكحضًث يوٕكٕاة زًاّة اهضٓدي  اهنضٕفة ّلب يناخذجْا 

 هوْغخ األظٕؼ يَْا



 رحيمبسم اهلل الرمحن ال
  

 
 

 
 

 حي الزراعة  -صيعاء     ير الرئيصقامل 
   2/101535 :  تليفون
 232303 -215312:  فاكس 

 

 ىقات هالتشهير هالتحرىضالتهدىد هاملظا

 

 م
 الصحفي/الصحيفة
 الوشيلة اإلعالنية

 الواقعة

 اهنضفي يف قكاهة  1
 االٍتاء اهًَٕٕة ؿتأ

 غًغاف اهٕٓؿفي 

 ـ 4/1/5115
ّغخُ قعل َٔحًي إهى زًاّة اهضٓدي ةاهحنفٕة اهسـغٔة يف  . قكاؿ اهٕٓؿفي 

ًٌٔ ًّاذ اهضغاخ  اٍِ جولى ذؿاهة ّتؼ مفضحِ يف اهفٕؾ ةٓؾ يٌ قعل ٔغّى اةٓ ا
ْٔغخُ  ةاهلحن يف صاؿ اؿحًؼ يف يًاذؿة ٍكاًِ اهنضفي قاهـٕاؿي وغ 

اهضٓدٌٕٕ قٍكؼ اهنضفي اهٕٓؿفي  ٍل ذؿاهة خّاة فْٕا اهى اصحؼاـ ٍفـة قاهكف 
 ٌّ اٍحلاخ قجْؼٔة ؿوٓكٕاة اهضٓدٌٕٕ ياهى ؿٕحى جنفٕحِ . 

 
ؿْٕغ داةث ؿْٕغ اهٓكٕن  5

االقؿ هَلاةة اهنضفٌٕٕ 
ٌَٕٕ قيغٔؼ يكحب اهًٕ

 كَاة اهسؽٔؼة ةنَْاء

15-1-5115 
جولى جْغٔغا ةاهحنفٕة اهسـغٔة ّتؼ اجناؿ يٌ ذكى جضحفٍ اهَلاةة ةِ ىلع ظوفٕة 

 ٍكاًِ اهنضفي.
 

صًغك اهتكاذك يؼاؿن  3
 كَاة اهسؽٔؼة يف اهًٌٕ

 ـ 18/1/5115
ن ّغخُ قعل ةاهحنفٕة اهسـغٔة  املٓافق ّتؼ ذؿاهة يَكٓذة يف يٓكِ اهحٓام

االزحًاّي جٓٔحؼ ، يٌ كتن قعل ٔغّي ؿٕف اهغٌٔ ّتؼ جغؼٔغُ يف يٓكِ جٓجٕؼ 
صٕخ  كاؿ صًغك اهتكاذك ٍْى ٍْؼؼ يـكَم قاجساّم ةأدف اهوِ ؿحكٓف اهْغؼ 

 اهلاخـ ياهى جحؼؾ ًّوم  . 
 

املنٓذ قاهؼؿاـ  4
 اهكاذٔكاجٕؼ ّالؿ املؼكب

58 /1/5115  
ة. صٕخ جولى  اهؼؿاـ املؼكب ّغة ّغخُ قعل يسْٓؿ ةاهىؼب قاهحنفٕة اهسـغٔ

ذؿائن جْغٔغ ٌّ ًؼٔق اهتؼٔغ اإلهكحؼقٍي اهعاش ةِ قكػهم ّتؼ ذؿائن جولْا ّتؼ 
مفضحِ يف يٓكِ اهحٓامن االزحًاّي فٕؾ ةم ، قزاء يف ذؿائن اهحْغٔغ اٍِ ادا 

اؿحًؼٔث  يف ًّوٕة اٍحلاخؾ  ةٌؼٔلة اهؼؿى اهكاذٔكاجٕؼك ؿٓؼ ٍؤخةم قادا هى 
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 هؼؿى هٌ ٍحؼازِ ٌّ جنفٕحم  .جحٓكف ٌّ ا
 
 

5 
 

اهنضفٕة قاهَاقٌة 
 اهضلٓكٕة ؿايٕة األغتؼك

 
 ـ 58-59-1/5115

جْؼوث هوـب قاهحسؼٔش  ىلع يٓاكِ اهحٓامن االزحًاّي فٕـتٓؾ يٌ كتن يسًّٓة 
يٌ املضـٓةٌٕ ىلع اهضٓدٌٕٕ صٕخ كاـ ّغخ كتٕؼ يٌ اهضٓدٌٕٕ ةاهـب  قاهكحى ىلع 

 املَغخة قاهؼافىة هالٍلالب ظوفٕة يٓاكفْا قيلاهحْا 
 

صًٓخ يَنؼ يغٔؼ يكحب  6
 كَاة اهْؼةٕة ةنَْاء

جْؼص هوحضؼٔه يٌ كتن يكحب اهؼئٕؾ اهـاةق ماهش اهػك امغذ ةٕاف صًن جضؼٔىا 
 قاوضا جساِّ

 

ٔٓؿف ّسالف ؿكؼجٕؼ  7
 يف يٓكِ املنغذ اقٍالٌٔ

 ـ 58/1/5115
ؿاّاة ، قأفاخ ّسالف اف اصحسؽجِ يوٕكٕاة اهضٓدي  يف اهْامًة مَْاء هْغة 

اهضٓدٌٕٕ اكحاخقُ إهى يْحلن يف ةٕث ةٓز ةْغ اصحسارُ هْغة ؿاّاة قاظوٓا ؿتٕوة 
 َّاؾ. ىلع ظوفٕة ٍكاًِ اهنضفي 

ّتغاهـالـ يَنؼ يٌ  8
يؤؿـة  اهذٓذة هوٌتاّة 

 قاهَكؼ جْغٔغا

55-1-5115 
ؿـة اهذٓذة جولى جْغٔغا يٌ كتن  اهوساف اهكْتٕة اهحاةْة هسًاّة اهضٓدي يف يؤ

 جّٓغجِ ةاالّحلاؿ ّٓ قاةَائِ ىلع ظوفٕة يٌاهتحِ ةضلٓؽ قَٕفٕة
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اهنضفٕة ٍاخذُ  9
ّتغاهلغقز يغٔؼة 

أكحٓةؼ اهناخذة  14مضٕفة 
 يٌ يضافُة ّغف

 ـ 6/5/5115
جْؼوث هضًوة جكِٓٔ قجضؼٔه يٌ كتن يسْٓهٌٕ يف ّغة مضف قيٓاكِ أظتاذِٔ 

أكحٓةؼ وغ االٍلالب  14َكؼ يف مضٕفة جحتِ زًاّة اهضٓدي  قدهم ىلع ظوفٕة يا ٔ
 ىلع اهـوٌة اهػك صنن يف اهْامًة مَْاء 

 
 5115-5-14 اهنضفٕة يَى مفٓاف 11

جْؼوث  هوحْسى اهكعني قيضاقهة االؿاءة اهْٕا ةْغ اف كغيث اؿحلاهحْا يٌ كَاة 
املٕاخٌٔ ةْغ يَِ ةخ صولة جضغت فْٕا وٕف اهضولة " ٍتٕن ؿتِٕ" ٌّ االٍحْاكاة 

 ٔحْؼص هْا اهنضافٕٓف قاهَاقٌٓف ىلع ٔغ اهضٓدٌٕٕ . اهحي

اهنضفي غًغاف  11
اهـايْي  يضؼذ ةًٓكِ 

 "ًَٔاة" اإلظتاذك

 ـ14/3/5115
ّغخُ يـوضٓف صٓدٕٓف ةاهحنفٕة اهسـغٔة يف قاذع اهؽةٕؼك يف اهْامًة مَْاء ، 

هػك  أدَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة يَاقئة هوسًاّة قجىايَٕة يِ ذئٕؾ اهٓرذاء ظاهغ ةضاج ا
كاف ٔؼرج جضث اإلكاية اهستؼٔة املفؼقوة ّوِٕ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي  . ق كاؿ  

اهـايْي، أف يـوضٌٕ صٓدٌٕٕ صاقهٓا اّحلاهِ، أدَاء جغٌٕحِ هوًـٕؼة االصحسازٕة. ق 
يـوضٌٕ صٓدٌٕٕ هضلٓا ةِ ةْغ جفؼٔلْى هوًـٕؼة قصاقهٓا اّحلاهِ، كتن  3أقاذ إهى أف 

يٌ أٔغْٔى. ق أواؼ0 "ّغخٍي أصغ املـوضٌٕ ةاهحنفٕة  اف ٔحغظن املاذة قٔعونُٓ
 اهسـغٔة، ادا يا قزغٍي يؼة أظؼى يف أك يـٕؼة".

اهنضفي ّتغاهوِ ّوي  15
يكاذـ ذئٕؾ جضؼٔؼ يٓكِ 

 ؿٕئٓف ةؼز

 ـ16/3/5115
ّغخُ أقعاش يحٌؼفٓف ةاهحنفٕة اهسـغٔة يف يغٔؼٔة ؿٕئٓف ةًضافُة صىؼيٓة 

املٓكِ ٔحَاقؿ اؿحلٌاب اهسًاّاة املحٌؼفة هوكتاب . زاء دهم ةْغ جلؼٔؼ  ٍكؼُ يف 
ةًٌَلة اهغؼفة ةًضافُة صىؼيٓة ، قظنٓما ًالب اهذآٍٔة اهْاية اهػٌٔ ٔحى 

اهحؼكٕؽ ّوْٕى يف يضاوؼاة هالٍىًاـ إهى مفٓؼ املساّغٌٔ . قكاف أقعاش 
ك يحٌؼفٓف قزْٓا إهِٕ جْغٔغاة يتاقؼة ةاهلحن  إف هى ٔضػؼ اهحلؼٔؼ يٌ املٓكِ اهػ

 ٔغٔؼُ
اإلّاليٕة ذصًِ صسٕؼة  13

يػْٔة يف كَاة اهًٌٕ 
 اهٕٓـ

 ـ4/4/5115
ـ . 4/4/5115جْؼوث هضًوة جضؼٔه يٌ كتن  كَاجي اهْؼةٕة قاهْؼةٕة اهضغت يف 

وًٌ جغٌٕحْا اهضٕة ألصغات )ّامفة اهضؽـ ( ! قّؼص ،اؿًْا قمٓذجْا كلائغة ملا 
 قاهؼاك اهْاـ وغّا.أؿًُٓ ةاهحًؼخ يف يضاقهة هحضؼٔه أًؼاؼ اهنؼاع 
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اهنضفي صًغك اهتكاذك  14
 يؼاؿن كَاة اهسؽٔؼة

 ـ4-5-5115
جْؼص هضًوة جضؼٔه ةاهلحن ّتؼ قؿائن االّالـ ققؿائن اهحٓامن االزحًاّي يٌ كتن 

 َّامؼ ققؿائن اّالـ جاةْة هسًاّة اهضٓدي  قاهؼئٕؾ اهـاةق ّوي ّتغاهوِ ماهش
 

كَٓاة هلَٓاة " اهًٌٕ  15
 راؿ" ق" املـٕؼة"اهٕٓـ" ق" ا

" 

 
ّغخ أصًغ اهْـٕؼك اهَاًق ةاؿى جضاهف "ّامفة اهضؽـ"  يف يؤجًؼ مضفي ةاف 
جكٓف قؿائن اّالـ جحتِ اهؼئٕؾ ماهش قاهضٓدٌٕٕ ّغؼ هولنف اهسٓك يف اقاذة 

 هلَٓاة " اهًٌٕ اهٕٓـ" ق" اراؿ" ق" املـٕؼة"

ّوي ّوٓك يؼاؿن  16
مضٕفة اهذٓذة ةسؽٔؼة 

 ؿلٌؼى

9-4-5115 
يٌ كتن يـئٓهٌٕ يف .ؼص هوًىألة  قاهحضؼٔه ىلع ظوفٕة ٍكاًِ اهنضفيجْ

 اهسؽٔؼة
 

ّغخ يٌ اهنضفٌٕٕ  17
 قاإلّاليٌٕٕ

6-5-5115 
جْؼوٓا هضًالة اهحضؼٔه قاالجْاـ كاف اظؼّا يونلاة ةنٓذ قأؿًاء مضفٌٕٕ قزْث 

يٌ كتن كٕاٍاة يسْٓهة خّث هحتَي ّػُ اهضًالة  هْى جْى اهعٕاٍة قاهًْاهة 
 جحْى اهؽيالء ةاهًْاهة قاهعٕاٍة اهًُْىق 
 

اهنضفي قاهَاقي  18
اهسَٓةي املْؼقؼ متؼك 

ؿاملٌٕ يعاقٌ ذئٕؾ 
جضؼٔؼ مضٕفة املضؼذ 

قيٓكِ يضؼذ « املٓكٓفة»
 ٍث اإلظتاذك

قاهكاجب اهنضفي فائؽ ةٌ 
ًّؼق قاهنضفي يضًغ 

اهكؼيف املؼاؿن اهنضفي 
 ةضىؼيٓة

51-5-5115 
وة وغّى قاجْايْى ةاٍْى ّتاذة ٌّ ظالٔا ٍائًة كايث كٕاخاة ؿٕاؿٕة ةكٌ صً

 جحتِ اهضٓدٌٕٕ قاهؼئٕؾ اهـاةق ماهش االيؼ اهػك ٔسْن صٕاجْى قاؿؼّى يف ظٌؼ.
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اهنضفي أصًغ قتش  19
ذئٕؾ جضؼٔؼ مضٕفة 

األّاهي قيٓكِ األّاهي 
 ٍث

جْؼص هضًوة جضؼٔه ىلع يٓكِ اهحٓامن االزحًاّي فٕؾ ةٓؾ،صٕخ كاـ ٍاقٌٓف 
زًاّة ماهش قاهضٓدي ةَكؼ مٓذجِ قةٕاٍاجِ قيكاف إكايحِ، قاجًُْٓ ةأٍِ يلؼةٓف يٌ 

 كغـ يا قمفُٓ ةاإلصغادٕاة هلٓاة اهحضاهف، ققمن األيؼ صغ اهحضؼٔه ىلع كحوِ

« املنغذ أقٍالٌٔ»يؼاؿن  51
« املنغذ»قمضٕفة 

 ةاهضغٔغة  ةـٕى اهسَاٍي

 ـ1-6-5115
 ظوفٕة ٍكاًِ اهنضفي يف جْؼص هوحْغٔغ ةاهلحن يٌ كتن زًاّة اهضٓدٌٕٕ ىلع

املغَٔة قأًوق اهضٓدٌٕٕ جْغٔغاجْى ققّٕغّى يف ةؼٍاير ىلع إداّة اهضغٔغة، 
، ىلع ظوفٕة «ؿٕأجي اهٕٓـ املّٓٓخ هتـٕى اهسَاٍي قاهضٌايي»ةاهلٓؿ إٍِ 

 ٍكاًًْا اهنضفي يف املغَٔة
 

يؼاؿن كَاة ؿْٕن   51
ةاهضغٔغة  اهنضفي ّتغ 

 اهضفٍٕ اهضٌايي

 ـ1-6-5115
جولى جْغٔغ ةاهلحن يٌ كتن زًاّة اهضٓدٌٕٕ ىلع ظوفٕة ٍكاًة اهنضفي يف 
املغَٔة قأًوق اهضٓدٌٕٕ جْغٔغاجْى ققّٕغّى يف ةؼٍاير ىلع إداّة اهضغٔغة، 

، ىلع ظوفٕة «ؿٕأجي اهٕٓـ املّٓٓخ هتـٕى اهسَاٍي قاهضٌايي»ةاهلٓؿ إٍِ 
 ٍكاًًْا اهنضفي يف املغَٔة
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 نيع نو دخول –إىقاف نرتتات  –تهدىد ةالفصل  –إىقاف عو العهل 

 

يضًغ اهلًؼاٍي يغٔؼ  1
ّاـ األظتاذ يف إداّة 

 مَْاء

 ـ  55/1/5115
أكنحِ زًاّة اهضٓدي املـٌٕؼة ىلع إداّة مَْاء يٌ يَنتِ  ىلع ظوفٕة يٓاكفِ 

 املَاّىة  هوسًاّة .
 

يَٓفٓ  كٌاع جوفؽٔٓف  5
 اهًٌٕ

15-5-5115 
ؼايسٕة املحٓاوْة ملغة قْؼٌٔ يححاهٌٕٕ ، يف قكث جعوث هى جنؼؼ يـحضلاجْى اهت

اهلٕاخاة املـئٓهة يف اهلٌاع قاملؤؿـة اهْاية هإلداّة قاهحوفؽٔٓف املضـٓةة ىلع 
 زًاّة اهضٓدي ٌّ يـئٓهٕاجْى جساُ اهْايوٌٕ

ذازش ةاخك ّىٓ  3
اهَلاةة قاملحضغت 

اهؼؿًي ةاؿى ذئاؿة 
 اهٓرذاء

55-5-5115 
ذئاؿة اهٓرذاء يٌ كتن زًاّة اهضٓدي يف إزؼاء جْـفي يعاهف جى إٔلاؼ ذاجتِ يف 

 هولآٍف.

مضفٕٓف يف مضٕفة  4
 اهذٓذة

54-5-5115 
كايث يوٕكٕاة اهضٓدي ةإٔلاؼ يـحضلاة اهؽيالء اهنضفٌٕٕ يف مضٕفة اهذٓذة اهػٌٔ 

ذفىٓا اهًْن جضث ؿوٌة املوٕكٕا اهحؽايا ةحٓزْٕاة قرٔؼ اإلّالـ اهحي قزْث ةْغـ اهًْن 
 .ضث ؿوٌة ّػُ املوٕكٕاةج

 5115-3-4 يَٓفٓ اداّة مَْاء 5
هى جنؼؼ يـحضلاجْى  يَػ اكذؼ يٌ دالدِ اقْؼ جْـفا قهى جتاؿ كٕاخة املؤؿـة اهْاية 

 اهحاةْة هسًاّة اهضٓدي ألقواع اهْايوٌٕ.
 

 5115-3-15 يَٓفٓ مضٕفة اهذٓذة 6
اّة اهضٓدي ىلع هى جنؼؼ يـحضلاجْى يَػ اكذؼ يٌ دالدة قْٓذ ةْغ ؿٌٕؼة زً

 املؤؿـة قإخاذجْا ظاذث قوْْا اهلآٍٍي.
 5115-3-15يَٓفٓ قكاهة االٍتاء  7
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هى جنؼؼ يـحضلاجْى يَػ اكذؼ يٌ دالدة قْٓذ ةْغ ؿٌٕؼة زًاّة اهضٓدي ىلع  اهًَٕٕة ؿتأ
 املؤؿـاة يف اهْامًة مَْاء

 5115-3-17 مضٕفة اهذٓذة اهؼؿًٕة 8
اهؼؿًٕة  جحغظن يف اهكئٓف االخاذٔة قاهحضؼٔؼٔة يوٕكٕا اهضٓدي يف مضٕفة اهذٓذة 

قاملاهٕة  هنضٕفة اهذٓذة  قجْغخ ةفنن اهكٓاخذ قجٌْٕٕ اقعاش آظؼٌٔ هلٕاخجْا قّي ال 
جًحوم اك قؼّٕة يف كؼاذاة اهحٌْٕٕ هلٕاخاة املؤؿـاة االّاليٕة كًا صغت يف 

 اهحوفؽٔٓف قاهٕٓـ يف يؤؿـة اهذٓذة

 

 

 

 إىقاف صحف،صحفييو،ه نصادرة االت التصوىر

 ـ
 اهنضفي/اهنضٕفة
 اهٓؿٕوة اإلّاليٕة

 اهٓاكْة

 املنٓذ ّتغاهْؽٔؽ اهنتؼك  1
 

 ـ 5/1/5115
ماخذ يـوضٌٕ صٓدٌٕٕ  اهكايٕؼا اهعامة ةِ  يف اصغى ٍلاض اهحفحٕف اهحاةْة هْى يف 

ٌَلة اذصب ةنَْاء يٌَلة اذصب ةًضافُة مَْاء .قكاؿ اهنتؼك اٍِ ادَاء ّٓخجِ يٌ ي
 اذصب ةْغ اٍسارُ جنٓٔؼ أداذ املَارؿ املفسؼة  يٌ كتن زًاِّ اهضٓدي . ق األؿؼ املكؼخة  

اقكفحِ ٍلٌة يـوضة جاةْة اهضٓدٌٕٕ يف كؼٔة قؼاع ةضسة اف َّاؾ ةالغال ةاٍِ مٓذ 
يَارؿ اهلحوة اهحكفٕؼٌٔ اهغقاّف صـب كٓهْى قًوتٓا يَِ جـوٕى اهكايٕؼا قاظػقّا 

 َّٓة.ّوِٕ 
 

يضًغ اهـٕاغي اهنضفي  5
يف قكاهة االٍتاء اهًَٕٕة 

 ؿتأ

19- 1- 5115 
ماخذ اهضؼز اهؼئاؿي ملَؽؿ ذئٕؾ اهسًْٓذٔة ّتغ ذةِ يَنٓذ ّاخك زًِٕ اخقاجِ 

 )كايٕؼجاف قّاجف قزًِٕ ةٌائلِ . ادَاء جغٌٕحِ هٓكفة اصحسازٕة اياـ يَؽؿ اهؼئٕؾ.

 ـ 55/1/5115 جوفؽٔٓف ّغف اهضكٓيي 3
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خذة زًاّة اهضٓدي  يف اهْامًة مَْاء جؼخخ اهلَاة ىلع اهلًؼٌٔ االمٌَإٌّٕ ما
ٍأن ؿاة قّؼةـاة ، ةْغ أف كايث ةلٌِ ةذْا اةحغاء يٌ يـاء ٔٓـ اهعًٕؾ املٓافق 

إدَاء كؼاءة ةٕاف اهوسَة  األيَٕة اهْوٕة هوًضافُاة اهسَٓةٕة ةْغ االٍلالب ىلع اهؼئٕؾ 
 ة مَْاء ، ّتغذةِ يَنٓذ ّاخك يف اهْامً

. 
يضًغ ّٕىة ينٓذ كَاة  4

 اهضؼة
56-1-5115 

ماخذ يـوضٓ اهضٓدي كايٕؼاجِ ادَاء جنٓٔؼُ الّحغائْى ىلع يـٕؼة ةنَْاء دى أّاخقّا 
 إهِٕ الصلا

 
 
5 

 5115-1-56 املنٓذ  ياّؼ اهضتٕكي
 ماخذ يـوضي اهضٓدي  كايٕؼجِ ادَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة ةاهْامًة مَْاء

 5115-1-56 ِ اهؼقصاٍياملنٓذ ّتغ اهو 6
 ماخذ يـوضي اهضٓدي  كايٕؼجِ ادَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة ةاهْامًة مَْاء

ُّٓاذك 7  5115-1-56 املنٓذ ٔضٕى اه
 ماخذ يـوضي اهضٓدي كايٕؼجِ ادَاء جغٌٕحِ الّحغائْى ىلع يـٕؼة ؿوًٕة ةنَْاء

يؤؿـة اهكًٓع  8
 هونضافة قاهَكؼ

54-5-5115 
ًوٕاة اهَْب املَُى ألزْؽة قيًحوكاة املؤؿـة  ، صٕخ قؼّث املوٕكٕاة اهضٓدٕة ةْ

جى ٍْب دالدة ةاماة ظامة ةحٓرِٔ  مضٕفة اظتاذ اهٕٓـ قزْار االظؼاث اهعاش 
 ةاهنضٕفة . ةْغ دًإٍة ّكؼ  ٔٓيا يٌ ؿٌٕؼة املوٕكٕا ّوْٕا

 
 

ذأفث املًْؼك  اهنضفي  9
يف يكحب اهتي ةي ؿي 

 ةنَْاء
 قاملنٓذ رٌٔ اهـلاؼ

  قؼكة ًٌٔ قاملنٓذ يف
 خٔسحاؿ هإلّالـ

55-5-5115 
جى يناخذة كايؼجٌٕ ظامحٌٕ ةْى يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ادَاء جغٌٕحْى ملـٕؼة يف 

 يٌَلة ةاب اهًٌٕ

ينٓذ كَاة ةولٕؾ  11
 صػٔفة ّوي

55-5-5115 
ماخذ يـوضٌٕ ٔحتْٓف زًاّة اهضٓدي كايٕؼاجِ ادَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة اصحسازٕة يف 

 نَْاءيٌَلة ةاب اهًٌٕ ة
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يؤؿـة اهكًٓع  11
 هونضافة

5-3-5115 
ةغء يـوضي زًاّة اهضٓدي ةَْب زًِٕ يضحٓٔاة املؼكؽ االظتاذك اهحاةِ ملؤؿـة 
اهكًٓع قمضٕفة أظتاذ اهٕٓـ يٌ أزْؽة قيْغاة قًاقالة قًاةْاة قكؼاؿي قكافة 

 يضحٓٔاة املؼكؽ، قجضًٕوْا إهى قاصَاة يحٓكفة أياـ يلؼ املؤؿـة
ٓب يؼاؿن ماهش املَن 15

مضٕفة اهٓصغقك يف 
 اهىاهِ

55- 3- 5115 
ماخذ يـوضٓ اهضٓدي كايٕؼجِ قجوفٍِٓ ادَاء جغٌٕحِ ملٓازْاة يـوضة يف يغٔؼٔة 

 كٌْتة.
 

ظغية أظتاذ اهنضٓة  13
 يٓةأن

 ـ6/4/5115
أقكفث قؼكة ًٌٔ يٓةأن اهحي جـٌٕؼ ّوْٕا يٕوٕكٕاة اهضٓدي هوًكحؼكٌٕ خاظن 

 ا االظتاذٔةاألذاوي اهًَٕٕة ظغياجْ
. 

 
 ـ6/4/5115 اهسؽٔؼة يٓةأن  - 14

أقكفث قؼكة ًٌٔ يٓةأن اهحي جـٌٕؼ ّوْٕا يٕوٕكٕاة اهضٓدي هوًكحؼكٌٕ خاظن 
 األذاوي اهًَٕٕة ظغياجْا االظتاذٔة

 
 ـ6/4/5115 اهْؼةٕة يٓةأن 15

أقكفث قؼكة ًٌٔ يٓةأن اهحي جـٌٕؼ ّوْٕا يٕوٕكٕاة اهضٓدي هوًكحؼكٌٕ خاظن 
 وي اهًَٕٕة ظغياجْا االظتاذٔةاألذا

 
 55/6/5115 مضٕفة اهَاز 16

ماخذ يـوضٓ زًاّة اهضٓدي ّغخّا ادَاء جٓرِْٔ ةاهْامًة مَْاء ىلع ظوفٕة 
 جغٌٕحْا اهنضفٕة
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 تهجم -إطالق ىار  –إصاةة  –اقتحام  –إعتداء 

 

 م
 الصحفي/الصحيفة
 الوشيلة اإلعالنية

 الواقعة

يف كَاة  املنٓذ قاملعؼث 1
 اراؿ يْغ اهؽكؼك

1-1-5115 
جْؼص هوىؼب يٌ كتن اصغ املضللٌٕ اهػك صاقؿ اٍحؽاع يَِ اّحؼافاة َّٓة ، كًا ّػب 

 ةاملاء اهتاذخ املحـط ،ق ّٓين يْايوة ؿٕئة
ذئٕؾ يسوؾ اخاذة  5

يؤؿـة اهذٓذة هونضافة 
قاهٌتاّة قاهَكؼ ػ ذئٕؾ 

 اهحضؼٔؼ "اهـاةق"
 فٕنن يكؼـ

6-1-5115 
 يـوضٓف ٔحتْٓف زًاّة اهضٓدي يَؽهِ قإزتاذُ ىلع جلغٔى اؿحلاهحِاكحضى 

يكحب ٍٕٓر ًٌٔ اإلظتاذك  3
 ةنَْاء

 ـ  1/5115//16
اكحضًِ يسْٓهٓف قؿؼكٓا ةْه أزْؽة املكحب اهٓاكِ يف قاذع اهكْٕغ يضًغ 

ّتغاملوم املحٓكن  ةنَْاء اهلؼٔب يٌ يـحكفى اهكٓٔث . قكاؿ املٓكِ يف ةالغ 
حب جْؼص هوـٌٓ ق اهـؼكة قأواؼ اف اهونٓش كايٓا ةكـؼ كفن ةاب مضفي اف املك

اهكلة اهحي ٔلِ فْٕا املكحب  قاوش اف اهـؼكة اكحنؼة ىلع ّغخ يٌ ازْؽة 
اهكًتٕٓجؼاة  يف صٌٕ اف ةاكي املضحٓٔاة يٌ يوفاة قاظحاـ قاخقاة يكحتٕة هى جًؾ 

. 
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اهؽيٕن يضًغ اهـٕاغي  4
اهنضفي يف قكاهة االٍتاء 

 ة ؿتأاهًَٕٕ

19-1-5115 
كاـ اهضؼز اهؼئاؿي ملَؽؿ ذئٕؾ اهسًْٓذٔة ّتغ ذةِ يَنٓذ ّاخك ةاالّحغاء ّوِٕ  

 ادَاء جغٌٕحِ هالصغات يف قاذع اهـحٌٕ .
يؼاؿن كَاة ةولٕؾ  5

اهفىائٕة معؼ اهنَٕغك 
 قاملنٓذ ّٕتاف اهٕٓؿفي

55/1/5115 
ؼب قيًَْْا يٌ اهحنٓٔؼ اّحغى ّوًْٕا زَٓخ يٌ اهضؼاؿة اهحاةْة  هسايْة مَْاء ةاهى

يف صؼـ زايْة مَْاء ادَاء كٕايًْا ةًْن هلاءاة يِ اكاخًٌٕٕٔ قًالب يٌ كوٕة 
 اإلّالـ. 

 
يضًغ اهلاوي يؼاؿن  6

)ؿكاك ٍٕٓر( يِ املنٓذُ 
 ؿايي اهْتـي

56-1-5115 
جْؼوا هالّحغاء يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ةـتب جنٓٔؼّى هَلٌة جفحٕف صٓدٕة 

 ةاهْامًة مَْاء
 

ينٓذ قكاهة ذقٔحؼر ظاهغ  7
 املْغك

56-1-5115 
 جْؼص هالّحغاء يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ادَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة ةاهْامًة مَْاء

يؼاؿن كَاة ؿْٕن )ّائن  8
 اهَتكاهي(

56-1-5115 
 جْؼص هالّحغاء يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ادَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة ةاهْامًة مَْاء

 5115-1-56 املنٓذ  ياّؼ اهضتٕكي 9
 جْؼص هالّحغاء يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ادَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة ةاهْامًة مَْاء

 5115-1-56 املنٓذ ّتغ اهوِ اهؼقصاٍي 11
 جْؼص هالّحغاء يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ادَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة ةاهْامًة مَْاء

ْٔلٓب اهكؼّتي ينٓذ  11
 يف قؼكة ًٌٔ خٔسحاؿ

56-1-5115 
 اهضٓدي ادَاء جغٌٕحِ ملـٕؼة ةاهْامًة مَْاء جْؼص هالّحغاء يٌ كتن يـوضي

 5115-1-56 املنٓذ يضًغ اهًْاخ 15
جْؼص هالّحغاء ةاهىؼب يٌ كتن يـوضي اهضٓدي قأزتؼ ىلع صػؼ اهنٓذ يٌ كايٕؼاجِ 

 ادَاء جنٓٔؼُ اّحغاء املـوضٌٕ ىلع يـٕؼة ؿوًٕة ةنَْاء
ُّٓاذك 13  5115-1-56 املنٓذ ٔضٕى اه

اب اهتَاخؽ  يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ادَاء جغٌٕحِ الّحغاءجْى جْؼص  هالّحغاء ةأّل
 ىلع يـٕؼة ؿوًٕة ةنَْاء

ًاكى كَاة اهْؼب  14
اهفىائٕة اهنضفي ّامى 

56/1/5115  
اّحغة يٕوٕكٕاة اهضٓدي ةاهىؼب  ّوًْٕا قماخذة اهكايٕؼا قاهْٓاجف اهسٓاهة اهعامة 
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اهنتؼك قاملنٓذ يضًغ 
 اهكًٕؼك

ةاهلؼب يٌ زٓهة اهلاخؿٕة يف اهْامًة مَْاء . يٌ كتن ةًْا يف ؿاصة اهحغٕؼ 
 يـوضٌٕ ةؽك يغٍي كآٍا ٔؼخخقف قْاذ زًاّة اهضٓدي  )اهنؼظة ( 

ينٓذ كَاة )آراؿ( اهفىائٕة  15
 يٕـٓذ ّتغاهٓهي اهـلاؼ

 ـ  56/1/5115
اّحغة ّوِٕ يٕوٕكٕاة اهضٓدي  قيَْحِ يٌ  اهحنٓٔؼ ق جغٌٕة اصغى املـٕؼاة 

يف قاذع اهغائؼك ةاهلؼب يٌ ؿاصة اهحغٕؼ يف اهْامًة مَْاء .  املَاّىة هْا 
قماخذة كايٕؼاجِ هْغة ؿاّاة، جى إّاخجْا ةْغ اهحْْغ ةْغـ جنٓٔؼ املـٕؼاة 

 قاملُْؼاة اهحي جعؼث يف اهْامًة مَْاء .
 

اهنضفي جٓفٕق  16
 املـوًي

 ـ  56/1/5115
املنٓذ أدَاء  جغٌٕة اصغى اّحغة يٕوٕكٕاة اهضٓدي  ّوِٕ قماخذة ةاهلٓة  كايٕؼا 

 املـٕؼاة املَاّىة هْا ةنَْاء
مضٕفة اظتاذ اهٕٓـ  17

 االّوٕة
5-5-5115 

اكحضى يـوضٓ زًاّة اهضٓدي يلؼ مضٕفة أظتاذ اهٕٓـ ةنَْاء.يغًٌّٕ ةذالدة اًلى 
 يـوضة ةـتب ٍكاًْا اهنضفي املعاهف هحٓزْاة اهسًاّة

ينٓذا  كَاة اهسؽٔؼة ظاهغ  18
 ّالق   ذازش ق يَنٓذ

 ـ 11/5/5115
اّحغة يٕوٕكٕاة اهضٓدي ّوًْٕا ادَاء جغٌٕة يُاّؼة يَاقاُ هْى قةًَاؿتة اهػكؼى  

يٌ يـوضٌٕ اهضٓدي اّحغقا ّوًْٕا  7اهؼاةْة هوذٓذة اهكتاةٕة  قكاؿ ظاهغ ذازش اف 
ةاهىؼب قصاقهٓا اظحٌافًْا كتن اف ٔحًكَا يٌ اهفؼاذ قجغظن املحُاّؼٌٔ ملَِ 

 اظحٌافًْا 
 

يَؽؿ ذئٕؾ يسوؾ  19
يؤؿـة اهكًٓع 

هونضافة قاهَكؼ ؿٕف 
 اهضاوؼك

5-5-5115 
اكحضى يـوضٓ زًاّة اهضٓدي يَؽؿ اهضاوؼك ةـتب ٍكاًِ اهنضفي املعاهف 

 هحٓزْاة اهسًاّة

يَؽؿ اهنضفي ٍتٕن  51
 ؿتِٕ

7-5-5115 
 جْؼص الٍفساذ ّتٓة زٓاذ يَؽهِ يـاء يا اداذ اهفؽع قاهؼّب هغى افؼاخ اؿؼجِ ىلع

 ظوفٕة ٍكاًِ اهنضفي  .
 

ذأفث املًْؼك  اهنضفي  51
يف يكحب اهتي ةي ؿي 

ةنَْاء قاملنٓذ رٌٔ 

55-5-5115 
جْؼوا هالّحغاء يٌ كتن يـوضٌٕ صٓدٌٕٕ  ىلع ظوفٕة جغٌٕحْى ملـٕؼة اصحسازٕة 

 يف يٌَلة ةاب اهًٌٕ ةنَْاء
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اهـلاؼ قاملنٓذ يف  
قؼكة ًٌٔ خٔسحاؿ 

 هإلّالـ هالّحغاء

 

ف يٌ يؤؿـة يَٓفٓ 55
اهكًٓع هونضافة 
 قاهٌتاّة قاهَكؼ

56- 5-5115 
اكحضى  يـوضي اهضٓدي هعًٕة ٍنتْا يحىايَٓف يِ املؤؿـة قجفؼٔق املْحنًٌٕ 

اهػٌٔ كؼذقا املكٓت يف املكاف صحى اظالء يتَى املؤؿـة  ةلٓة اهـالج قاالّحغاء 
 ىلع ّغخ يَْى قٍْب املعٕى .

 
 ـ3/3/5115 اهنضفي يضًغ اهْتـي 53

اكحضى يٕوٕكٕاة اهضٓدي يَؽهِ يف اهْامًة مَْاء . صٕخ أكغيث ىلع اكحضاـ يَؽؿ 
اهْتـي ةْغ يلاةوة أزؼاّا يِ كَاة ؿكاك ٍٕٓر ّؼةٕة قىلع ظوفٕة كحاةاجِ املَاقئة 

 ملٕوكٕاة اهضٓدي
اإلّاليي " يضًغ قؼؼ  54

اهغٌٔ املػِٔ ةلَاة "اهًٌٕ 
 اهٕٓـ

 ـ3/3/5115
هٓف يف يٌَلة اهحضؼٔؼ قؿي اهْامًة مَْاء . قكاؿ اّحغى ّوِٕ يـوضٓف يسْٓ

ينغذ يف اهلَاة هٓكاهة "ظتؼ"0 إف يسْٓهٌٕ كايٓا ةحْغٔغ اهؽيٕن قؼؼ اهغٌٔ، قأذغًُٓ 
ىلع اهَؽقؿ يٌ ؿٕاذجِ جضث كٓة اهـالج ةكاذع اهلنؼ، قٍْب ّاجفِ قيا ةضٓرجِ يٌ 

 ياؿ، كتن أف ٔحًكٌ يٌ اهفؼاذ
اهنضفي اهتؼٌٔاٍي ةِؼة  55

ة  املنٓذ يف ؿكٓ
 مضٕفة ًٌٔ جأًؽ

 ـ7/3/5115
اّحغة ّوِٕ يوٕكٕاة اهضٓدي املـوضة ةاهىؼب ةنَْاء  أدَاء جغٌٕة اصغى املـٕؼاة 

املَاّىة  الٍلالب اهضٓدي ىلع اهـوٌة ، قكغ جى اظػ كايٕؼاة اهحنٓٔؼ ق اهحوفٍٓاة 
 يَِ قيٌ ينٓذٌٔ قمضفٌٕٕ أظؼٌٔ ةحًْة اهحنٓٔؼ .

 
 إداّة قخٔاف  يف 56

 يضافُة اهضغٔغة االّوٕة
 
11-3-5115 

ذةْاء يٌ كتن الجْؼوث هالّحغاء قاالكحضاـ يف جًاـ اهـاّة اهذإٍة ّكؼة يٌ هٕوة ا
يسًّٓة يـوضة جاةْة ملكحب أٍناذ اهوِ)اهضٓدٌٕٕ( يف  اهضغٔغة ةلٕاخة  قعل 

 ٔغّى "أةٓ ياهم" كتٕن اًالؽ ةذْا اهحسؼٔتي ةـاّاة
يلؼ يؤؿـة أدٕؼ يٕغٔا  57

 عغياة اإلٍحاث  اإلّاليياه
 ـ11/3/5115

اكحضًث يٕوٕكٕاة اهضٓدي املـوضة يلؼ املؤؿـة اهكائٌ  يف قاذع قًـاف. 
 ةًغَٔة اهضغٔغة .

قكاؿ ةٕاف ماخذ ٌّ يؤؿـة أدٕؼ يٕغٔا هوعغياة اإلّاليٕة اف يسًّٓة يـوضة جحتِ 
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ؤؿـة أدٕؼ زًاّة اهضٓدي ةًضافُة اهضغٔغة ةلٕاخة أةٓ ياهم ةاالّحغاء ىلع يلؼ ي
يٕغٔا  صٕخ كايث ةكـؼ األكفاؿ قفحضث األةٓاب قاكحضاـ املكاف ، قةْغ اكحضايْا 

 جًؼكؽة خاظن املكاف كًسًّٓة يـوضة جضحن يؤؿـة إّاليٕة جحتِ اهلٌاع اهعاش
اهنضفٕة ٍْوة اهلغؿي  58

املنٓذة قاملضؼذة يف 
 يٓكِ "قْب أقٍالٌٔ"

 ـ14/3/5115
ٌ صٓدٌٕٕ ٔؼجغقف  رٔا ّـكؼٔا قٔضًوٓف أؿوضة جْؼوث هالّحغاء  يٌ كتن يـوضٕ

ّوْٕا  قْاذاة اهضٓدي يونلة ىلع أؿوضحْى ةاهىؼب يف قاذع اهؽةٕؼك جلاًِ قاذع 
 ّائن يف اهْامًة مَْاء ،أدَاء جنٓٔؼّا هحفؼٔق يُاّؼة

 
قواج اهًٌٕ ّتغ اهلاخذ   59

مضفي قيؼاؿن ينٓذ 
قتكة اهحوفؽٔٓف اهْؼةي 

 جْؽ

54-3-5115 
حغاء ةاهىؼب صحى االغًاء يٌ كتن يغٌٍٕٕ يف قاذع ّتغاهؼكٕب جْؼص هالّ

ّتغاهّٓاب يٓاهٌٕ هلٓاة االيٌ يف زٓهة اهلنؼ اياـ يْـكؼ كٓاة االيٌ اهعامة ةحْؽ 
ادَاء جغٌٕحِ الصغات اهحُاّؼاة قاالّحغاءاة اهحي جْؼص هْا املحُاّؼٌٔ يٌ كتن 

ص يف اهًْٓخ اهفلؼك قاهـاؽ كٓاة االيٌ اهعامة ةحْؽ قّٓ يا اخى اهى اماةحِ ةؼوٓ
اهًَٕي قكغياة قذوٓص يعحوفة يف ةلٕة اهسـغ قكػهم وؼةاة يف اهؼأز اخة اهى 

 فلغاف اهؼؤٔة يف اهٌْٕ اهٕـؼى.
ينٓذ كَاة اهـْٕغة   31

 ماهش اهْايؼك   ةحْؽ
 ـ 55/3/5115

جْؼص هالّحغاء يٌ كتن يـوضٌٕ ةؽك كٓاة األيٌ اهعاش يف زٓهة اهلنؼ ةًضافُة 
أدَاء  جنٓٔؼُ هوًُاّؼة  اهحي جٌاهب ةؼصٕن اهلٓاة اهعامة املٓاهٕة هوًٕوٕكٕاة  جْؽ.

صٕخ جى االّحغاء ّوِٕ ةاهىؼب يٌ كتن املـوضٌٕ   يا أخى إهى إماةحِ ةْغة وؼةاة 
يف أياكٌ يعحوفة يف زـًِ ، كًا كاـ املـوضٌٕ ةَْب كايٕؼاجِ ق كن يْغاة 

 اهحنٓٔؼ اهحي كاٍث ةضٓرجِ  . 
 

ش املَنٓب يؼاؿن ماه 31
مضٕفة اهٓصغقك يف 

 اهىاهِ

55- 3-5115 
جْؼص هالّحغاء يٌ كتن يـوضي اهضٓدي ادَاء جغٌٕحِ ملٓازْاة يف يغٔؼٔة 

 كٌْتِ قاقْؼ ّوِٕ املـوضٌٕ اهَاذ هٓال اٍِ الد ةاهفؼاذ
اإلّاليي ذخفاف اهغةٕؾ  35

يغٔؼ يكحب كَاة مٓة 
 اهسَٓب

 ـ1/4/5115
قاهلٓاة املٓاهٕة هناهش ةإًالؽ اهَاذ قيضاقهة كحوِ  يف  اؿحْغفحِ يوٕكٕاة اهضٓدي 

صي أكحٓةؼ يف يغَٔة ّغف. إدَاء كٕاية ةحغٌٕة مضافٕة يا اخى اهى اماةة املؼكتة  
ةلػٔفة خةاةة أًولحْا كٓاة يٓاهٕة هوضٓدٌٕٕ ّوْٕى قكغ ٍسا ّٓ قاملنٓذ يٌ إماةة 

 يضللة".   صـب جنؼٔش مضفي هِ ملٓكِ ّغف اهغغ
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 5115-4-5 اّة املكال املضوٕةإد 33
جْؼوث هالكحضاـ يٌ كتن َّامؼ إزؼايٕة يـوضة قٍْب أزْؽجْا قيْغاجْا قأذقٕفْا 

 . اهـًْي قاملٓؿٕلي قإصؼاؽ يكاجتْا اهفَٕة قاإلخاذٔة قاؿحٓخّٔٓاجْا
يؤؿـة ةاكذٕؼ هوٌتاّة  34

 قاهَكؼ
5-4-5115 

   ٍٓفًتؼ 31يَْا مضٕفة  جى  اهـٌٓ ىلع ازْؽجْا قيْغاجْا اهٌتإّة اهحي جنغذ
 َّامؼ إزؼايٕة يـوضة

 5115-4-5 جوفؽٔٓف ّغف 35
جْؼص هولنف ةلػائف اهْاقف يٌ اهضٓدٌٕٕ اخى اهى ألاؼ اهتخ هـاّاة قجْؼص 

 .يتَى يلؼ اهحوفؽٔٓف ألوؼاذ خقف أة إماةاة" يف األذقاج
 

 5115-4-15 اهنضفي أصًغ اهكؼّتي 36
 ـةًغَٔة إب هالكحضا  جْؼص يَؽهِ

يٌ كتن يسايِٕ يـوضة يف اهٓاكْة اهحي جى فْٕا اظحٌاؼ اهَاقي اصًغ ّتغ 
 اهٌٕف. يا اخى اهى اذّاب اؿؼجِ

 قيالصلة اهَاقٌٌٕ قامضاب اهؼأك قجغّٓ اهى ألاؼ ّػُ املًاذؿاة ةضق اهنضفٌٕٕ.
 

 ـ  .51/4/5115 يتَى كَاة اهًٌٕ اهٕٓـ 37
اف يف اهْامًة مَْاء يا أخى اؿحْغؼ يف كنف ًائؼاة اهحضاهف ملٌَلة زتن ٌّ

إهى اهضاؽ أوؼاذ كتٕؼة يف املتَى  ، قجغيٕؼ ّؼةة اهتخ اهفىائٕة املحَلوة اهعامة 
ةاهلَاة قكـى املٍٓحاث إوافة إهى اهضاؽ أوؼاذ كتٕؼة زغا ةاؿحغٔٓ يَفنن ٌّ املتَى . 

 أظؼٌٔ يٌ يَٓفي 11ق إماةة  4اوافة اهى يلحن 
 5115-4-53 اهنضفي زالؿ اهكؼّتي 38

 جْؼص يَؽهِ هالكحضاـ ادَاء اظحٌافِ يٌ كتن يـوضٌٕ ٔحتْٓف زْار االيٌ اهلٓيي .
يكحب كَاة ةولٕؾ  39

 ةنَْاء
55-4-5115 

 . جى اكحضايِ يٌ كتن يوٕكٕا اهضٓدي قٍْب يْغاجِ قيضحٓٔاجِ
 

قْاب االّغؿ ذئٕؾ  41
جضؼٔؼ مضٕفة اهَْاذ 

 قاهَْاذ ةؼز

55-4-5115 
 

j)اّحؼوث ؿٕاذة ؿٓخاء  eep ىلع يحَْا يسًّٓة يٌ املـوضٌٕ ؿٕاذجِ قمغيْا )
ّغة يؼاة قاًالؽ ذماش كذٕف مٓةِ ادَاء يغاخذة يَؽؿ أصغ اهؽيالء يف قاذع 

 اهعًـٌٕ .
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كَاة ّغف اهحاةْة  41

 هوكؼّٕة
 ـ6-5-5115

جْؼوث هالكحضاـ يٌ كتن يوٕكٕاة زًاّة ماهش قاهضٓدٌٕٕ ىلع ظوفٕة ٍكاًْا 
 االّاليي

 

كَاة اهـْٕغة يكحب  45
 اهفنائٕة ةًضافُة ّغف

 

 ـ51-5-5115
اكحضى يـوضٓف يٌ زًاّة اهضٓدي يكحب كَاة اهـْٕغة اهفىائٕة ةًضافُة ّغف 

 قكاـ املـوضٌٕ ةكـؼ االةٓاب قاكحضاـ املكحب خقف اك يتؼذ هػهم.
 

اهنضايف ّتغ اإلهِ جلي،  43
املحْاقف يِ مضٕفة 

 "اهْؼةي اهسغٔغ"،

أٍناذ اهوِ" )اهضٓدٕٓف( ّوِٕ يف اهْامًة مَْاء ادَاء يًْة اّحغى يـوضٓ زًاّة "
 مضفٕة.

قكاـ املـوضٓف ةإٔػاء جلي، ةعغقس يف ٔغُ، كًا أخى االّحغاء ّوِٕ إهى إماةحِ 
خاظن إصغى َِّٕٕ، ةىؼةة أّخة اهى ٍؽٔف خاظوي يضغقخ، قدهم صًَٕا كاف ٔلٓـ 

قؿي  45ِ ًؼٔق قاذع ةحغٌٕة املْاٍاة اإلٍـإٍة هوًٓإًٌَ َّغ كٕايْى ةلٌ
املغَٔة، اصحسازال ىلع اٍْغاـ ياخة غار اهٌتط. قاصحسؽ اهضٓدٕٓف، اهؽيٕن جلي، ملغة 

 ؿاّة قماخذقا ّاجفِ قيضٓا كافة اهنٓذ
 

اهنضفي غًغاف  44
 اهغكًٕي

 ينٓذ كَاة
 54فؼٍـا 

15  ٍٕٓٓٔ5115، 
اؿًي ةًغَٔة هالّحغاء يٌ كتن يَغقب اٍناذ اهوِ يف صاذة اهلًاكى اهلَاة جْؼص ق

مَْاء اهلغًٔة، قذزن األًّاؿ ٔضٕى اهضتاذك، ادَاء كٕايِ ةاهحنٓٔؼ قاهحغٌٕة االّاليٕة 
هوغياذ اهػك جْؼوث هِ ّغٔغ يٌ املَارؿ اهحاذٔعٕة يف صي اهلاؿًي ةًغَٔة مَْاء 

اهلغًٔة، زؼاء اؿحْغاؼ ًٕؼاف اهحضاهف هوضي ةناذقح صٕخ كاـ يَغقب اٍناذ اهوِ 
هـب قيَِْ يٌ اهحنٓٔؼ ةضسة اٍِ ًْٔن يف كَاة "خاّكٕة" صـب ةاهحْسى ّوِٕ ةا

 رًِّ، فًٕا كاـ اٖظؼ ةاٍحؽاع "اهوٓزٓ" اهعاش ةاهلَاة قذيِٕ يف األذص.
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يلؼ إداّة "ٍاز إؼ إـ"  45
 املضوٕة يف مَْاء

 ـ6-5115 -11
اكحضى يـوضٓ زًاّة "أٍناذ اهوِ" )اهضٓدٌٕٕ( قكاف  املـوضٌٕ اظحٌفٓا أصغ يَٓفي 

إلداّة يٌ يلؼّا قاؿحًؼقا ةاهحضلٕق يِْ ملغة ٔٓيٌٕ دى أفؼزٓا َِّ. قال جؽاؿ ا
 املوٕكٕا جضحن يلؼ اإلداّة

يتَى قكاهة االٍتاء  46
اهًَٕٕة ؿتأ ةاهْامًة 

 مَْاء

55- 6-5115 
جْؼص هحفسٕؼ اذّاةي اؿحْغؼ  قأؿفؼ ٌّ يلحن اصغ صؼاؿة املتَى قاماةة ادٌَٕ 

 آظؼٌٔ يٌ اهسَٓخ.
 

 54/6/5115 مضٕفة اهَاز يلؼ 47
اكحضًْا يـوضٓ زًاّة اهضٓدي ّلب يناخذجْا هوْغخ األظٕؼ يٌ اهنضٕفة قاّحلاؿ 

 ادٌَٕ يٌ يٓرّْٕا
 

 54/6/5115 إداّة " اهضٕاة اؼ اـ 48
جْؼوث هالكحضاـ يٌ كتن يـوضي زًاّة "أٍناذ اهوِ" )اهضٓدٌٕٕ( قاصحالهْا يف 

 مَْاء
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 حجب هقرصية

 

 م
 في/الصحيفةالصح

 الوشيلة اإلعالنية
 الواقعة

 صستحِ زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة يٓكِ اهنضٓة ٍث اهضؽةي 1
يٓكِ املنغذ  اقالٌٔ  5

 االّوي
 صستحِ زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة

 صستحِ زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة يٓكِ يأذب ةؼز االّوي 3
 صستحِ زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة ًٌٔ ةؼزيٓكِ  4
 صستحِ زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة يضؼؾ ةضخ مضافة ٍث 5
 صستحِ زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة يٓكِ املكْغ اهًَٕي 6
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 صستحِ زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة يٓكِ اهـتئي ٍث 7
ّغف “فة يٓكِ مضٕ 8

 ”اهغغ
8-4- 5115 

 جْؼص هوضسب ىلع رقاذُ خاظن اهًٌٕ يٌ كتن ؿوٌة االيؼ اهٓاكِ اهحاةْة هوضٓدٌٕٕ
 جْؼص هوضسب ىلع رقاذُ خاظن اهًٌٕ يٌ كتن ؿوٌة االيؼ اهٓاكِ اهحاةْة هوضٓدٌٕٕ يٓكِ اهسؽٔؼة ٍث 9
 اليؼ اهٓاكِ اهحاةْة هوضٓدٌٕٕجْؼص هوضسب ىلع رقاذُ خاظن اهًٌٕ يٌ كتن ؿوٌة ا يٓكِ اهْؼةٕة ٍث 11
كَاة اهًٌٕ اهٕٓـ االّوٕة  11

املًوٓكة هَسن اهؼئٕؾ 
اهـاةق اصًغ ّوي 

 ّتغاهوِ ماهش

 .جى صسب ةخ اهلَاة ّتؼ كًؼ اهَأن ؿاة

كَاة املـٕؼة اهَاًلة  15
 ةاؿى زًاّة اهضٓدي

 .جى صسب ةخ اهلَاة ّتؼ كًؼ اهَأن ؿاة

كَاة اهـاصاة االّوٕة  13
 ة يٌ اهضٓدٌٕٕامللؼة

 .جى صسب ةخ اهلَاة ّتؼ كًؼ اهَأن ؿاة

 5115-5-55 يٓكِ اهحغٕٕؼ ٍث 14
 جى صستِ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة

 جى صستِ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة يٓكِ ٍٕٓر ًٌٔ االظتاذك 15
 هضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕةجى صستِ يٌ كتن زًاّة ا يٓكِ ٍكٓاف ٍٕٓر 16
 جى صستِ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة يٓكِ صكغ ٍث 17
 جى صستِ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة يٓكِ مٓة ؿتأ 18
 جى صستِ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة يٓكِ َّا ّغف 19
 اإلظتاذٔةةٓاةة اهًٌٕ  51

 
31- 6- 5115 

 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي
 5115 -6 - اظتاذ اهـاّة 51

 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي
 5115 -6 - يضؼؾ ةضخ -اهـسن 55

 ٌ كتن زًاّة اهضٓديجى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا ي
 يٓكِ اهٓصغقك ٍث 53

 
- 6- 5115 

 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي
 5115 -6 - يٓكِ ٍسى املكال 54

 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي
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 5115 -6 - يٓكِ ةؼاكف ٍث 55
 ذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓديجى صستِ يٌ كتن قرا

 5115 -6 - يٓكِ ًٌٔ زٓذٍاؿ 56
 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي

 5115 -6 - يضؼؾ ةضخ -مضافحي  57
 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي

 ؾ ةضخيضؼ -54مضافة  58
 

- 6- 5115 
 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي

 5115 -6 - يٓكِ اهعتؼ 59
 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي

 5115 -6 - يٓكِ يؼاكتٓف ةؼز 31
 ًاّة اهضٓديجى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن ز

 5115 -6 - يٓكِ يناخذ ٍث 31
 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي

 يٓكِ اهٕٓـ ةؼز 35
 

- 6- 5115 
 جى صستِ يٌ كتن قراذة االجناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي

 5115 -6 - يٓكِ "اهكؼاية ٍث 33
 ناالة املـٌٕؼ ّوْٕا يٌ كتن زًاّة اهضٓديجى صستِ يٌ كتن قراذة االج
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يؼاؿن كَاة املـٕؼة  1
اهفىائٕة يف يضافُة 

 دياذ ظاهغ يضًغ اهٓقوي

4-1-5115 
 كحن  ةاٍفساذ ّتٓة ٍاؿفة رذّث ةاهلؼب يٌ خاذ اهىٕافة ةًغَٔة دياذ.

 
اهنضفي ّتغاهكؼٔى  5

 ياهعٕٓاٍ
18-3-5115 

كحن يٌ كتن يـوضي ٔحتْٓف زْاة يحٌؼفة كاٍا ٔـحلالف خذازة ٍاذٔة كؼب يَؽهِ 
 ةكاذع اهؼكاش ةاهْامًة مَْاء.

 5115-3-51 اإلّاليي ٔضٕى اهػاذك 3
 كحن يف اهحفسٕؼ االذّاةي اهػك اؿحْغؼ يـسغ ةغذ ةاهْامًة مَْاء

يضًغ ذازش قًـاف  4
املػِٔ يف كَاة اهًٌٕ 

 اهٕٓـ

51-4-5115 
كحن يف اهلنف اهػك اؿحْغؼ يٌَلة ٌّاف يٌ كتن ًٕؼاف اهحضاهف اهْؼةي قؿلي 

فِٕ ّغخ يٌ اهسؼصى يٌ يَٓفي اهلَاة  اهحي جلِ يف املٌَلة املـحْغفة قجْؼوث 
 .اهلَاة ألوؼاذ يعحوفة

 
أيٌٕ اصًغ ٔضي   5

املَٓف يف اهكئٓف 
املاهٕة قاالخاذٔة يف كَاة 

 اهًٌٕ اهٕٓـ

51-4-5115 
يف اهلنف اهػك اؿحْغؼ يٌَلة ٌّاف يٌ كتن ًٕؼاف اهحضاهف اهْؼةي قؿلي  كحن

فِٕ ّغخ يٌ اهسؼصى يٌ يَٓفي اهلَاة  اهحي جلِ يف املٌَلة املـحْغفة قجْؼوث 
 .اهلَاة ألوؼاذ يعحوفة

 
يَٕؼ ّلالف ًْٔن يف  6

 صؼاؿة كَاة اهًٌٕ اهٕٓـ،
51-4-5115 

كتن ًٕؼاف اهحضاهف اهْؼةي قؿلي كحن يف اهلنف اهػك اؿحْغؼ يٌَلة ٌّاف يٌ 
فِٕ ّغخ يٌ اهسؼصى يٌ يَٓفي اهلَاة  اهحي جلِ يف املٌَلة املـحْغفة قجْؼوث 

 .اهلَاة ألوؼاذ يعحوفة
 

صؽاـ يضًغ رٔغ ًْٔن  7
يف صؼاؿة كَاة اهًٌٕ 

 اهٕٓـ

51-4-5115 
كحن يف اهلنف اهػك اؿحْغؼ يٌَلة ٌّاف يٌ كتن ًٕؼاف اهحضاهف اهْؼةي قؿلي 

ّغخ يٌ اهسؼصى يٌ يَٓفي اهلَاة  اهحي جلِ يف املٌَلة املـحْغفة قجْؼوث فِٕ 
 .اهلَاة الوؼاذ يعحوفة

 
يغٔؼ ّاـ إداّة ياذب  8

 ّتغاهكؼٔى ّوي يذَى
55 4-5115 

 كحن ظالؿ جغٌٕحِ املٓازْاة ةٌٕ اهضٓدٌٕٕ قذزاؿ اهلتائن يف يضافُة يأذب
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ّتغاهوِ كاةن يؼاؿن كَاة  9
 ًٌٔ قتاب  ةػياذ

53- 5- 5115 
كحن يف غاذة زٓٔة يٌ كٓاة اهحضاهف ةْغ اصحسارُ يٌ كتن زًاّة اهضٓدي يف 

يْـكؼ يْؼص هولنف اهسٓك قؿتق هوَلاةة اهحضػٔؼ يٌ ّػا اهحنؼؼ. ىلع ظوفٕة 
 جغٌٕاجِ اإلّاليٕة

ٔٓؿف اهْٕؽذك يؼاؿن  11
 كَاة ؿْٕن

53- 5- 5115 
ٌ كتن زًاّة اهضٓدي يف كحن يف غاذة زٓٔة يٌ كٓاة اهحضاهف ةْغ اصحسارُ ي

يْـكؼ يْؼص هولنف اهسٓك قؿتق هوَلاةة اهحضػٔؼ يٌ ّػا اهحنؼؼ. ىلع ظوفٕة 
 جغٌٕاجِ اإلّاليٕة
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 الصحفي/الصحيفة
 الوشيلة اإلعالنية

 الواقعة

 5115-3 -55 مضٕفة املنغذ االّوٕة 1
ٓدي ةاهلٓة قؿٌٕؼقا ّوْٕا قاغالكْا  ىلع ظوفٕة جغٌٕحْا اكحضًْا يـوضٓ اهض

 اهنضفٕة.
 5115-3 -55 يكحب كَاة اهسؽٔؼة 5

 اكحضًِ  اهضٓدٕٓف قاغولُٓ ةاهلٓة ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ االّاليٕة
 5115-3-55 كَاة ؿْٕن االّوٕة 3

 ٕةاكحضًْا يـوضٓ اهضٓدي قؿٌٕؼقا ىلع يتَاّا ةاهلٓة ىلع ظوفٕة جغٌٕحْا االّالي
 5115-3-55 كَاة ًٌٔ قتاب االّوٕة 4

 اكحضًْا يـوضٓ اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحْا اإلّاليٕة
 5115-3-55 كَاة اهـْٕغة 5

 اكحضًْا يـوضٓ اهضٓدي ىلع ظوفٕة  جغٌٕحْا االّاليٕة
 5115-3-55 كَاة يٌْٕ االّوٕة 6

 اكحضًْا يـوضٓ اهضٓدي ىلع ظوفٕة  جغٌٕحْا االّاليٕة
اهْؼةٕة  يكحب كَاة 7

 ةنَْاء
 اغوق يٌ كتن زًاّة اهضٓدي ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة

يكحب كَاة اهتي ةي ؿي  8
 ةنَْاء

 اغوق ىلع ظوفٕة جغٌٕحِ اهنضفٕة زًاّة اهضٓدي

اهعغية االظتاذٔة اهنضٓة  9
 يٓةأن

 جى ألافْا يٌ كتن زًاّة اهضٓدي قيٌاذخة مضٕفْٕا.

 

 
 


