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أمير املنطقة الشرقية تفقّد املصابني ونقل متنيات خادم احلرمني الشريفني لهم بالشفاء العاجل

السعودية تعلن القبض على 26 عنصرًا من »داعش« 
وتكشف عن هوية انتحاري »القديح«

»التحالف« يقصف مخازن أسلحة في مسقط رأس صالح

هادي يعتذر عن املشاركة في اجتماع جنيڤ
وسفينة إيران ترسو في جيبوتي للتفتيش

ـ وكاالت: قصف  عواصـــم 
طيـــران التحالف العربي الذي 
تقوده السعودية لدعم الشرعية 
في اليمن مخازن أســـلحة في 
سنحان، مسقط رأس الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبداهلل 
صالـــح. وقد شـــنت طائرات 
التحالف سلســـلة من الغارات 
املركزة امس االول اســـتهدفت 
مخازن أسلحة وجتمعات عدد 
من مواقع ميليشيات احلوثي 
التابعة لصالح.  وامليليشيات 
واستهدفت مواقع للمتمردين 
احلوثيني في صنعـــاء وعدن 
ومأرب وشـــبوة. ففي محيط 
صنعاء، استهدفت الغارات عشرة 
معسكرات أو جتمعات للحوثيني 

وميليشيات صالح.
وفي صـــرواح في محافظة 
مأرب )شـــرق صنعاء( شنت 
التحالف سلســـلة  مقاتـــات 
غارات على مواقع، كما تعرضت 

جتمعات للحوثيني في شبوة 
)جنوبـــا( لغارات عـــدة. وفي 
عدن كبرى مدن اجلنوب اليمني 
ســـقط 20 قتيا فـــي صفوف 
احلوثيني وحلفائهم. الى ذلك، 
اعتذر الرئيس اليمنى عبد ربه 
منصور هادى عن املشـــاركة 
في محادثـــات جنيڤ قائا ان 
املســـتجدات احلالية ال تساعد 
على اتخاذ قرار باملشاركة في 
احملادثات بني األطراف اليمنية 
املزمع عقدها مبدينة جنيڤ يوم 
اخلميس القادم.  وذكر موقع مين 
برس اإلخبارى أن هادى أوضح 
في رسالة بعث بها الى بان كى 
مون األمني العام لألمم املتحدة 
أنه ليس هناك ما يدل على أن 
االنقابيني احلوثيني لديهم حسن 
نوايا وملتزمون بقرار مجلس 

األمن رقم 2216. 
وأضاف أن جماعة احلوثيني 
لم تبد حسن النية للتعامل مع 

املؤمتـــر ولم تبـــد أي جتاوب 
مع محاوالت احلل السياســـي 
لألزمـــة اليمنية.  في ســـياق 
متصل، ســـقط قتلى وجرحى، 
امس في اشتباكات بني املقاومة 
الشعبية التابعة للرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي، ومسلحني 
حوثيني في عدة أحياء مبدينة 
تعز وسط اليمن، حسب شهود 
عيان. وأفاد شهود العيان عبر 
الهاتـــف بأن قتلـــى وجرحى، 
لم يعرف عددهم، ســـقطوا من 
مســـلحي احلوثـــي واملقاومة 
الشعبية جراء اندالع اشتباكات 
الطرفني في أحياء حوض  بني 
األشراف واإلخوة واجلمهوري 
مبدينة تعز. إلـــى ذلك، أفادت 
وكالة فارس اإليرانية أن سفينة 
املساعدات اإليرانية املتجهة إلى 
اليمن رست في جيبوتي لتفتيش 
شحنتها، مؤكدة أن سفينة »إيران 
شاهد حتمل 2500 طن من الغذاء 

والدواء إلى الشـــعب اليمني«. 
وقال مسؤولون في االمم املتحدة 
انهـــم تســـلموا حمولة  امس 
التي نقلتها سفينة  املساعدات 
ايرانية في مرفأ جيبوتي قبل 
نقلها الى اليمن. وحتمل السفينة 
2500 طن من املساعدات بينها 
الدقيق واالرز واالطعمة املعلبة 
واملعدات الطبية وزجاجات املياه، 
وجميعها تعتبر حاجات طارئة 

للشعب اليمني.
 من جهتها، اعلنت السلطات 
في جيبوتي ان السفينة االيرانية 
وصلت فـــي وقت متأخر امس 
االول. وقال رئيس سلطات ميناء 
جيبوتي ابو بكر هادي لفرانس 
برس ان »السفينة ستفرغ متاما 
لتنقل احلمولة الى سفن اخرى، 
كل شـــيء يحصل بشفافية«. 
وكانت الواليات املتحدة دعت ألن 
تتوجه السفينة الى جيبوتي بدال 

من ميناء احلديدة في اليمن.

رؤساء أركان جيوش الدول العربية يدينون حادث »القطيف«

حجازي: االنتهاء من اإلجراءات اخلاصة بإنشاء القوة العربية 
املشتركة قبل 29 يونيو املقبل

القاهرةـ  وكاالت: عقد رؤساء 
أركان جيـــوش الدول األعضاء 
بجامعة الدول العربية اجتماعهم 
الثانـــي امس الســـتكمال بحث 
تشـــكيل قوة عربية عسكرية 
مشـــتركة، وذلـــك فـــي إطـــار 
تنفيذ قرار القمة العربية التي 
استضافتها مدينة شرم الشيخ 
املصرية في 29 مارس املاضي.

وأكد رئيس االجتماع رئيس 
أركان القوات املسلحة املصرية 
الفريق محمود حجازي في كلمته 
لـــدى افتتاح أعمـــال االجتماع 
ضرورة االنتهاء من عمل رؤساء 
األركان فيما يتعلق بتنفيذ قرار 
قمة شرم الشيخ اخلاص بإنشاء 
قوة عربية عسكرية مشتركة قبل 

يوم 29 يونيو املقبل.
وأوضح الفريق حجازي انه 
وفقا لقرار قمة شرم الشيخ يوجد 

3 محددات، أولها ان القمة اعتمدت 
مبدأ إنشاء القوة وأوكلت مهمة 
ذلك الى رؤساء األركان ووضع 
اآلليات اخلاصة، والثاني االنتهاء 
من ذلك فـــي 29 يونيو املقبل. 
وأضاف ان احملدد الثالث يتضمن 
التقـــدم بنتيجة عمل رؤســـاء 
األركان الى رئاســـة القمة على 
ان يكون ذلك في شكل متكامل، 
معربا عن أمله ان تكلل اجلهود 

إلجناز هذه املهمة.
وفي الســـياق ذاته، شـــدد 
حجازي على وجوب االنتهاء من 
العمل قبل يوم 29 يونيو حتى 
»نتيح لرئاسة القمة العربية فترة 
شهر على األقل إلجراء املشاورات 
املطلوبة في هذا الصدد«. وناقش 
رؤساء أركان اجليوش العربية 
»املشروع األولي للبروتوكول 
االختياري بشأن إنشاء قوة عربية 

مشتركة« ومذكرة شارحة بشأن 
تنفيذ قرار القمة العربية إلنشاء 
قوة عربية مشتركة لصيانة األمن 
القومي العربي. يذكر ان رؤساء 
األركان عقدوا اجتماعهم األول في 
22 أبريل املاضي مبقر اجلامعة 
برئاسة مصر، وأكدوا ضرورة 
العمل اجلماعي املشترك إليجاد 
حلول عربية لقضايا املنطقة، 
وكذلــــك أهمية تشــــكيل القوة 
العربية املشتركة لتمكني الدول 
العربية من التعامل بفاعلية مع 

التحديات الراهنة.
أركان  إلى ذلك، دان رئيس 
القوات املسلحة املصرية الفريق 
محمود حجازي أمس احلادث 
»اإلرهابي« الذي وقع مبحافظة 
القطيف شرقي اململكة العربية 
الســــعودية أمس األول وخلف 
العشرات من القتلى واجلرحى. 

وقــــال حجــــازي ان »مثل تلك 
األعمــــال اإلرهابيــــة لكل قوى 
التطرف واإلرهــــاب لن تزيدنا 
إال إصرارا على اجتثاث جذور 
اإلرهــــاب من أوطاننــــا لتحيا 

شعوبنا في أمن وسام«.
وأعرب عــــن خالص العزاء 
للشعب السعودي والى خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي العهد صاحب 
السمو امللكي نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــــر الداخلية األمير 
محمد بن نايف وولي ولي العهد 
صاحب الســــمو امللكي النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفــــاع األمير محمد بن 
سلمان في ضحايا احلادث، داعيا 
اهلل عز وجل أن يتقبل الضحايا 
في فسيح جناته وأن يلهم ذويهم 

الصبر والسلوان.

عبدالعزيز اخلضيري.
13 عصام سليمان محمد 
الداوود )املشــــار الســــمه 

آنفا(.
14 محمد حمد عبداهلل 

احلميدي.
15. محمد ابراهيم محمد 

احلمدان.
16 محمد حمدان حمود 

الرحيمي املطيري.
17 محمــــد عبدالعزيز 

محمد الربع.
18 معــــاذ عبداحملســــن 

عبداهلل بن زامل.
19 عبداهلل عبدالعزيز 
محمد السعوي من مواليد 
1420/10/3هـــــ، ويبلغ من 

العمر ستة عشر عاما
20 عبداهلل عبدالرحمن 
سليمان الطلق من مواليد 
1421/5/22هـــــ، ويبلغ من 

العمر خمسة عشر عاما.
21 صالح محمد صالح 
مــــن مواليــــد  الســــعوي 
1421/9/1هـ، ويبلغ من العمر 

خمسة عشر عاما.
املتحــــدث األمني  وأكد 
أن اجلهات األمنية ال تزال 
تواصل حتقيقاتها في هاتني 
اجلرميتني وتتبع كل ما له 
صلة بهما، والقبض على من 
يتبني تورطه فيهما سواء 
بالتحريض أو التمويل أو 

التستر.
وشــــدد على أن »وزارة 
إذ تعلــــن ذلك  الداخليــــة 
لتؤكد أن مثل هذه األعمال 
اإلرهابية التي تســــتهدف 
العبــــادة  املصلــــني ودور 
الشرفاء نفذت  واملواطنني 
بأدوات تدار بأيد خارجية 
هدفها شق وحدة املجتمع 
وجره لفتنة طائفية، وأن 
استنكار املجتمع السعودي 
بجميع فئاته لهذه اجلرمية 
النكراء ووقوفه صفا واحدا 
ضد هــــذا العمــــل اجلبان 
يقول لهؤالء خبتم وخاب 
مسعاكم، وثقتنا باهلل عز 
وجل ثــــم بقوات األمن في 
ماحقة هؤالء القتلة ومن 
يقف وراءهم وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون..
واهلل الهــــادي إلى ســــواء 

السبيل«.

عشر مخزنا لها.
- عدد خمــــس بنادق، 
وتســــعة مسدسات، واثنا 
عشر مخزنًا لها، وأسلحة 

بيضاء.
- 230 كغــــم من مادتي 
نترات األملنيــــوم ونترات 
تدخــــل  البوتاســــيوم 
فــــي صناعــــة اخلائــــط 

املتفجرة.
- نشرات تشرح كيفية 
إعــــداد اخلائط املتفجرة، 
وأخرى تتضمــــن فتاوى 

للفكر الضال.
ثالثا: متثلت أدوار بقية 
املوقوفني من عناصر هذه 
اخللية وعددهم 21 موقوفا 
فــــي تبنــــى فكــــر تنظيم 
داعش اإلرهابي، والدعاية 
له وجتنيد األتباع خاصة 
صغار السن، وجمع األموال 
لتمويل عملياتهم، ورصد 
حتركات رجال أمن وعدد من 
املواقع احليوية، والتستر 
على املطلوبني أمنيا وتوفير 
املأوى لهــــم ومن ضمنهم 
منفــــذ العملية االنتحارية 
ببلدة القديح الذي ظهر أن 
املوقوف عصام ســــليمان 
محمد الداوود كان يؤويه. 
وأسماء هؤالء على النحو 

التالي:
1 احمد عبداهلل عيسى 

العيسى.
2 اســــامة علي عبداهلل 

العثمان.
3 اســــيد عثمان احمد 

الدويش.
4 دخيل شــــبيب دخيل 

الدوسري.
5 ســــليمان عبدالعزيز 

محمد الربع.
6 صالح ابراهيم صالح 

النمي.
7 صالح ســــعد محمد 

السنيدي.
فهــــد  8 عبدالرحمــــن 

عبداهلل التويجري.
9 عبــــداهلل عبدالعزيز 

الهذال.
10. عبداهلل ســــليمان 

عبداهلل الفرج.
مشــــعل  عبــــداهلل   11

الكثيري.
ابراهيــــم  عثمــــان   12

صالح بن عبدالرحمن صالح 
القشعمي، سعودي اجلنسية، 
وهو من املطلوبني للجهات 
األمنيـــة النتمائـــه خللية 
إرهابية تتلقى توجيهاتها 
من تنظيم داعش اإلرهابي 
في اخلارج، مت كشفها في 
أواخر شهر رجب املاضي 
وقبض حتى تاريخه على 
26 من عناصرها وجميعهم 
سعوديو اجلنســـية. كما 
أثبت املعمـــل اجلنائي من 
خال فحـــص العينات من 
بقايا جثة اإلرهابي وموقع 
احلادث أن املادة املستخدمة 
في التفجير هي من نوع »آر 

دي اكس«.
ثانيًا: أســــفرت نتائج 
التحقيقــــات عــــن ثبوت 
تــــورط 5 من عناصر هذه 
اخللية اإلرهابية في ارتكاب 
جرمية إطــــاق النار على 
إحدى دوريات أمن املنشآت 
أثناء قيامها مبهام احلراسة 
مبحيــــط موقــــع اخلــــزن 
االستراتيجي جنوب مدينة 
الرياض يوم اجلمعة املوافق 
1436/7/19هـ والتي نتج عنها 
استشهاد قائدها اجلندي 
ماجد عائض الغامدي تغمده 
اهلل بواسع رحمته حيث 
أقروا بجرميتهم، والتمثيل 
بجثته بإشعال النار فيها، 

وهم كل من :
1 عبدامللك فهد عبدالرحمن 

البعادي.
2 محمد خالد ســــعود 

العصيمي.
3 عبداهلل سعد عبداهلل 

الشنيبر.
4 محمــــد عبدالرحمن 

طويرش الطويرش.
5 محمد عبداهلل محمد 

اخلميس.
وقد ضبط بحوزتهم ما 

يلي:
- عدد رشاشني من نوع 
) كاشــــينكوف( ضبطــــا 
داخل مزرعة في محافظة 
القصب, وأثبتت املضاهاة 
الفنية لهما  والفحوصات 
مبعامل األدلة اجلنائية أنهما 
الساحان املستخدمان في 
اجلرمية، كما مت ضبط ثاثة 
رشاشات أخرى مع أربعة 

الرياض ـ )واس(: تفقد 
الســـمو امللكي  صاحـــب 
األمير سعود بن نايف بن 
أميـــر املنطقة  عبدالعزيز 
الشـــرقية، أمس، املصابني 
جراء العملية اإلرهابية التي 
اســـتهدفت املصلني بأحد 
مســـاجد القديح مبحافظة 
القطيف، بحضـــور وزير 
الصحة م. خالد الفالح وذلك 
مبستشفى القطيف والدمام 

املركزي.
ونقل سموه للمصابني 
حتيـــات خـــادم احلرمني 
امللك سلمان بن  الشريفني 
عبدالعزيز وسمو ولي العهد 
وســـمو ولي ولـــي العهد، 
ومتنياتهم لهم بالشـــفاء 

العاجل.
وأكد األمير ســـعود بن 
نايف في تصريح صحافي 
نقلته وكالة األنباء السعودية 
الرسمية »واس« أن زيارته 
للمصابني أتت بتكليف من 
خادم احلرمني الشريفني، 
ناقـــا متنياتـــه ألبنائـــه 
الذيـــن أصيبوا  املواطنني 
بهذا احلادث األليم، مشيرا 
الى أنه أقل ما يقال عنه إنه 
عمل إجرامي وغير مبرر، 
مؤكدا أن شعب اململكة يقف 
صفا واحدا ضد من يريد أن 
يســـيء ألي مواطن في أي 
بقعة مـــن أراضي اململكة. 
وقدم العزاء ألسر الشهداء، 
متمنيا للمصابني الشـــفاء 
العاجل، مشددا على أن خادم 
احلرمني يتابع باهتمام حالة 
املواطنني، والوضع  أبنائه 
في القديح للتأكد من توفير 
الرعايـــة الطبيـــة الازمة 
للمصابني، الفتا إلى متابعة 
خادم احلرمني الشـــريفني 
وســـمو ولي العهد وسمو 

ولي ولي العهد ألحوالهم.
وأكـــد أميـــر املنطقـــة 
أنه لن يهدأ  الشرقية على 
بـــال ألي رجل مـــن رجال 
األمن مـــا لم يتوصلوا ملن 
يقف وراء هـــذه اجلرمية 
النكراء جتاه أبناء الوطن، 
مشـــددا على الوقوف بكل 
صابة وبكل قوة لكل من 
يريد اإلضرار باململكة كائنا 
من كان سواء بشق اللحمة 
الوطنية أو باإلساءة لديننا 

أو لوطننا.

بيان »الداخلية السعودية«

وصرح املتحدث األمني 
لوزارة الداخلية بأنه إحلاقا 
ملا سبق إعانه، يوم اجلمعة 
املوافق 1436/8/4هـ، عن إقدام 
أحد األشخاص بتفجير نفسه 
بحزام ناسف بني املصلني 
مبسجد اإلمام علي بن أبي 
طالـــب ÿ ببلدة القديح 
مبحافظة القطيف، مما نتج 
عنه استشهاد 21 وإصابة 101 
مواطن من املصلني )تغمد 
اهلل الشهداء بواسع رحمته 
وعجل بشفاء املصابني(.. 
ومبباشرة اجلهات املختصة 
التحقيقية في  إجراءاتهـــا 
هذه اجلرمية النكراء تبني 

اآلتي:
أوال: اتضح من إجراءات 
التثبـــت من هويـــة منفذ 
اجلرميـــة اإلرهابية اآلثمة 
مبسجد اإلمام علي بن أبي 
طالـــب ÿ ببلدة القديح 
مبحافظة القطيف أنه يدعى 

.. وسموه متحدثا إلى أحد األطفال املصابني باملستشفى  )واس(  صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف أمير املنطقة الشرقية مواسيا أحد املصابني من كبار السن مبستشفى القطيف والدمام املركزي أمس         )واس( 

عواصم - وكاالت: توالت ردود األفعال الدولية بإدانة 
التفجير اإلرهابي الذي استهدف مسجدا في منطقة 

القديح مبحافظة القطيف، فقد أدان مجلس األمن 
الدولي التفجير، مؤكدا ان تنظيم »داعش« الذي تبنى 

االعتداء »يجب ان يهزم«. وقال املجلس في بيان 
رئاسي، امس األول، ان اعضاءه الـ 15 »يدينون بأشد 
عبارات اإلدانة« هذا التفجير ويعبرون عن »تعاطفهم 

العميق ويقدمون تعازيهم الى عائالت ضحايا هذا 
العمل الشرير والى احلكومة السعودية«. واضاف 

البيان ان »تنظيم داعش يجب ان يهزم« وان افكار 
»التعصب والعنف والكراهية التي يعتنقها يجب ان 

يتم القضاء عليها«. واكد اعضاء املجلس ان »األعمال 
الهمجية التي يرتكبها التنظيم ال ترهبهم بل تزيدهم 

إصرارا على وجوب ان يكون هناك جهد مشترك 
بني احلكومات واملؤسسات، مبا فيها تلك املوجودة 

في املنطقة األكثر تضررا، ملواجهة تنظيم الدولة 
اإلسالمية واجلماعات التي بايعته«. وحض املجلس 
كل الدول على التعاون مع السلطات السعودية من 

اجل اعتقال ومحاكمة األشخاص املتورطني »في هذه 
األعمال اإلرهابية املستنكرة«.

كما أدان األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون بشدة 
التفجير اإلرهابي، مؤكدا أن »مثل هذه الهجمات 

البغيضة على أماكن العبادة تهدف إلى تأجيج الصراع 
الطائفي«، معربا عن أمله في أن يتم تقدمي اجلناة على 

جناح السرعة إلى العدالة«.
وقدم األمني العام خالص تعازيه ألسر الضحايا، 
معربا عن تعاطفه مع حكومة وشعب السعودية. 

من جهته، أعرب األمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية د.عبداللطيف الزياني عن شجب 

دول مجلس التعاون واستنكارها الشديد الستهداف 
املواطنني األبرياء »وهم يتعبدون في بيوت الرحمن 

ومساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات 
حلماية أمنها واستقرارها«. ووصف الزياني هذا 

احلادث املؤلم بأنه »عمل اجرامي جبان يتنافى مع 
كل القيم واملبادئ اإلسالمية واإلنسانية«، مشيرا 

الى ان مرتكبي هذه اجلرمية البشعة استهدفوا من 
ورائها اشعال نار الفتنة وتهديد النسيج االجتماعي 

وزعزعة أمن واستقرار اململكة. وعبر الزياني عن 
ثقته في كفاءة أجهزة األمن السعودية وقدرتها على 

كشف مالبسات هذا العمل »االرهابي« ومحاربة 
تنظيم »داعش« اإلرهابي ومكافحة فكره الضال. كما 
اعرب األمني العام ملجلس التعاون عن تعازيه احلارة 

لذوي الشهداء وللحكومة والشعب السعودي، متمنيا 
للجرحى الشفاء العاجل. وفي وقت سابق، دانت 

الواليات املتحدة التفجير اإلرهابي واعتبر املتحدث 

باسم البيت األبيض جوش إيرنست ان هذا احلادث 
»مأساوي للغاية«.

وفي السياق، دانت وزارة اخلارجية الروسية 
التفجير، وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، املتحدث 

الرسمي باسم الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء 
»سبوتنيك« الروسية، إن موسكو تقف ضد استغالل 
الدين ألهداف سياسية وضد إشعال نار التناقضات 

الطائفية. وأعرب عن تأييد موسكو الثابت جلهود 
قيادة اململكة العربية السعودية وأجهزتها األمنية 
للتصدي احلازم ألعمال اإلرهابيني على اختالف 

انتماءاتهم.  بدوره، استنكر وزير الشؤون اخلارجية 
والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس الهجوم 

الشنيع، داعيا إلى ضرورة تقدمي املسؤولني عن 
هذا احلادث إلى العدالة، مؤكدا أن بالده تعرب عن 

تضامنها مع السلطات والشعب السعودي في مكافحة 
اإلرهاب.

وأعربت وزارة اخلارجية املصرية عن استنكارها 
الشديد لهذا العمل اإلرهابي، مؤكدة تضامن القاهرة 
مع السعودية في مواجهتها اإلرهاب بجميع صوره. 
كما دان احلادث شيخ األزهر د.احمد الطيب، ووزير 

األوقاف د.محمد مختار جمعة، ومفتي مصر د.شوقي 
عالم، ونقابة االشراف.

كما استنكر التفجير اإلرهابي كل من: األردن، واملغرب، 
ولبنان، وتركيا، وباكستان، وإسبانيا، وافغانستان، 

وليبيا، وفلسطني، إضافة إلى رئيس البرملان العربي. 
وكان الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد 
النبوي الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 

قد أدان، باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء ومدرسي 
احلرمني الشريفني ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون 

املسجد احلرام واملسجد النبوي عن استنكاره للحادث 
اإلجرامي والهجوم الدموي الذي استهدف املصلني 

ببلدة القديح في محافظة القطيف. 
وعد السديس ذلك إجراما وفسادا وعدوانا وإرهابا 
وطغيانا، داعيا إلى تقوى اهلل عز وجل واحلذر من 
أعمال العنف واجلرائم اإلرهابية التي هي من الشر 

العظيم الذي يهدد أمن املجتمعات واستقرارها، وأهاب 
باجلميع الى احلذر من هذه املسالك الضالة. كما أدان 

رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودية د.بندر بن محمد 
العيبان هذا التفجير اإلرهابي اآلثم واجلبان، وقال إنه 

يتنافى مع القيم اإلسالمية واإلنسانية كافة، مؤكدا 
أن اململكة العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ستمضي بكل 
قوة في مكافحتها لإلرهاب واجتثاثه وان أبناء اململكة 

يقفون صفا واحدا ضد هذه األعمال اإلجرامية التي 
تنتهك كل القيم واألعراف واحلقوق.

إدانة دولية واسعة للتفجير اإلرهابي


