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تقشٌش انخبشاء األيًً : حكىيت هادي فاقذ نهسٍطشة عهى 

 انجُىب بشكم كهً

اٌّؼٕٟ ثب١ٌّٓ ٚاٌّمذَ إٌٝ ِغٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ أْ ؽىِٛخ ٘بدٞ اٌّؼزشف ثٙب ” األُِ اٌّزؾذح“وذ رمش٠ش فش٠ك خجشاء أ

د١ٌّٚبً ، ال رّبسط إال اٌم١ًٍ ِٓ اٌغٍطخ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ ٘زٖ اٌغّبػبد اٌّغٍؾخ اٌزبثؼخ ٌذٚي اٌزؾبٌف. ٚأؽبس إٌٝ أْ 

ِبساد ٚلٛاد ربثؼخ ٌزٍه اٌؾىِٛخ فٟ أسغطظ اٌّبمٟ صاد ِٓ رنبلي اٌمزبي اٌزٞ ؽذس ث١ٓ االٔزمبٌٟ اٌّٛاٌٟ ٌإل

، ٌٚفذ اٌزمش٠ش إٌٝ أٔٗ ِٓ اٌّفبسلبد اٌغبدح أْ اٌزؾبٌف ” ِغزٜٛ اٌغ١طشح اٌنؼ١ف أفالً اٌزٞ ٠ّبسعٗ اٌشئ١ظ ٘بدٞ“

 .٠ّذػٟ أٔٗ ٠ؼًّ فٟ ا١ٌّٓ ثٕبًء ػٍٝ هٍت ٘بدٞ فمو، س١ش أْ ِؼظُ ػٕبفشٖ ال ٠ٕفزْٚ أٚاِشٖ

فجؼنٙب  –ثذالً ِٓ رٌه، رؼًّ ِب ال ٠مً ػٓ عذ ِٕظّبد ِغٍؾخ فٟ ظً رغٍغً ل١بدٞ ِخزٍف ” بف اٌزمش٠ش األِّٟ ٚأم

اٌغّبػبد “٠خنغ ٌٙبدٞ، ٚثؼنٙب ا٢خش ٌإلِبساد ، أٚ اٌغؼٛد٠خ، أٚ ٌغٙبد س١ش ِؼٍِٛخ ، ٠ٚطٍك ػ١ٍٙب اٌفش٠ك اعُ 

لٛاد إٌخجخ ” ٚ” لٛاد إٌخجخ اٌؾجٛا١ٔخ” ٚ” األِٕٟلٛاد اٌؾضاَ “ٚرؾًّ ٘زٖ ” اٌّغٍؾخ س١ش اٌزبثؼخ ٌٍذٌٚخ

” لٛاد اٌؼّبٌمخ“اٌزٟ رنُ صالس ِغّٛػبد فشػ١خ ٟ٘: ” لٛاد اٌغبؽً اٌغشثٟ“ٚ ” لٛاد أثٛ اٌؼجّبط” ٚ” اٌؾنش١ِخ

اٌؾشط اٌغّٙٛسٞ” ٚ” لٛاد رٙبِخ” ٚ ”. 

ُ األِش اٌٛالغ وبْ ِؼظّٙب رؾذ ل١بدح اإلِبساد ِضبالً سئ١غ١ّبً ػٍٝ اٌّؾىٍخ. فجؾى” لٛاد اٌغبؽً اٌغشثٟ“ٚلبي اٌزمش٠ش أْ 

” ل١بدح اٌمٛاد اٌّؾزشوخ“إٌٝ أْ سبدسد ٘زٖ األخ١شح اٌغجٙخ اٌغشث١ّخ فٟ اٌق١ف اٌّبمٟ، ٚرخنغ ٘زٖ اٌمٛاد ا٢ْ ٌـ 

ٍّؾخ إٌٝ اٌزؾبٌف ثم١بدح اٌغؼٛد٠خ/اإلِبساد ٚفٟ ِضبٍي آخش، ٠ٚؾ ١ش اٌزٟ ٠خنغ ف١ٙب اٌنجبه ِٓ ِخزٍف اٌغّبػبد اٌّغ

، 2ٕٔٓؽزٝ ػبَ  ٕٙٔٓفٟ ػذْ رخنغ ٌغ١طشح ؽى١ِٛخ ِززثزثخ ِٓ ػبَ ” لٛاد اٌؾضاَ األِٕٟ“اٌزمش٠ش و١ف وبٔذ 

ٌزخنغ ٌٍغ١طشح اٌؼ١ٍّبر١خ -” اٌّغٍظ االٔزمبٌٟ اٌغٕٛثٟ” ثؼذ رٌه، فٟ أسغطظ اٌّبمٟ، أٌؾمذ ٘زٖ اٌمٛاد ٔفغٙب ثـ 

ٔظش٠ّبً رؾذ ” لٛاد إٌخجخ اٌؾنش١ِخ” ٚ” جخ اٌؾجٛا١ٔخلٛاد إٌخ“اٌغؼٛد٠خ فٟ ٔٛفّجش، ٚفٟ سنْٛ رٌه، رجمٝ 

 .ع١طشح اإلِبساد

ٌٚفذ اٌزمش٠ش إٌٝ أْ خجشاء اٌزبثغ ٌألُِ اٌّزؾذح إٌٝ أٔٗ ٚاعٗ فؼٛثخ فٟ رؾذ٠ذ اٌزغٍغً اٌم١بدٞ اٌخبؿ ثبٌّمبر١ٍٓ 

ا١١ّٕ١ٌٓ ػٍٝ اٌؾذٚد اٌغؼٛد٠خ، ِغ اإلؽبسح إٌٝ أٔٗ ِٓ س١ش اٌٛامؼ ِب إرا وبٔٛا ٠ؾّىٍْٛ عّبػًخ ِغٍَّؾخً أَ ِزؼبلذ٠ٓ 

خنٛع أٞ ِٓ ٘زٖ اٌغّبػبد اٌّخزٍفخ ٌٍغ١طشح اٌؼ١ٍّبر١خ ٌٍمٛاد اٌّٛا١ٌخ خبّف١ٓ ، ِٚب ٘ٛ ٚامؼ فٟ اٌزمش٠ش ػذَ 

 .ٌٙبدٞ

ٚأوذ اٌزمش٠ش أْ وبفخ اٌغغْٛ اٌغش٠خ ال رخنغ ٌغ١طشح ؽىِٛخ ٘بدٞ ٚال رٕفز اٌزٛع١ٙبد اٌمنبئ١خ فٟ ػذْ ٚال رؼزشف 

ْٟ ػذْ ٚاٌّىال اٌغٕٛث١ز١ْٓ ٚ٘ٛ ِب ثبٌمبْٔٛ ا١ٌّٕٟ ، ِؾ١شاً إٌٝ أْ اٌؾىِٛخ ال رغ١طش ػٍٝ اٌغغْٛ اٌىجشٜ فٟ ِذ٠ٕز

 ٠ؤدٞ س١بة اٌغ١طشح ػٍٝ اٌمبْٔٛ ٚإٌظبَ األعبع١ْ١ٓ إٌٝ فغؼ اٌّغبي أِبَ اٌغّبػبد اٌّغٍّؾخ ٌفشك لٛاػذ٘ب اٌخبفخ

. 

ٌم١بِٙب ” لٛاد إٌخجخ اٌؾجٛا١ٔخ” ٚ” لٛاد اٌؾضاَ األِٕٟ” ٚأداْ فش٠ك اٌخجشاء األ١١ِّٓ اٌغؼٛد٠خ ٚاإلِبساد ٚ

، ٚفٟ ظً ِٛاعٙخ ٘زٖ االدػبءاد ” ٚاالؽزغبص اٌزؼغفٟ، ٚعٛء اٌّؼبٍِخ، ٚاٌزؼز٠ت، ٚاالخزفبء اٌمغشٞ ثبالػزمبي

هبٌّب رمَٛ “، ثأٔٙب ”لٛاد اٌؾضاَ األِٕٟ“اٌخط١شح ٚاٌؼغض إٌٝ ؽذ وج١ش ػٓ ثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙٛد، ٠زّوش اٌفش٠ك 

مٛق اإلٔغبْثٛظبئف ؽج١ٙخ ثبٌٛظبئف اٌؾى١ِٛخ، فٟٙ ٍِضِخ ثبؽزشاَ ِؼب١٠ش ؽ ” . 

ٚوبْ اٌٙذف ِٓ ارفبق  –” اٌغ١ؼ اٌٛهٕٟ“ٚٚفمبً ٌؾىِٛخ ٘بدٞ، إْ ٘زٖ اٌمٛاد اٌّخزٍفخ عزخنغ أخ١شاً ٌغ١طشح 

، ٠ٚقّش اٌّغؤٌْٚٛ ػٍٝ أْ ”اٌّغٍظ االٔزمبٌٟ اٌغٕٛثٟ“اٌش٠بك فٟ ٔٛفّجش اٌّبمٟ ٘ٛ دِظ اٌمٛاد اٌّزؾبٌفخ ِغ 

رؾزٚ ؽزٚ ٘زٖ اٌمٛاد لش٠جبً. ِٚغ رٌه، فئْ ارفبق اٌش٠بك ٌُ ٠ٕغؼ ؽزٝ  اٌغّبػبد اٌّغٍّؾخ األخشٜ فٟ اٌزؾبٌف عٛف

ِب صاي ٠طبٌت ثبالؽزفبظ ثغالعً ل١بدرٗ ” اٌّغٍظ االٔزمبٌٟ اٌغٕٛثٟ“ا٢ْ، ٠ٚؼٛد اٌغجت فٟ رٌه إٌٝ ؽذ وج١ش إٌٝ أْ 

ٛع ٌم١بدح اٌغ١ؼ إرا اٌخن” لٛاد اٌغبؽً اٌغشثٟ“رؾذ ع١طشح ٚصاسح اٌذفبع. ٚثبٌّضً، عزشفل ” دِغٗ“ؽزٝ أصٕبء 

، ٠ٚطٍمبْ ػ١ٍٗ ”اٌغ١ؼ اٌٛهٕٟ“رغ١طش ػٍٝ « اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ»ُهٍت ِٕٙب رٌه. ٠ٚؼزجش وال اٌفق١ٍْ١ٓ أْ عّبػخ 

ع١ؼ اإلفالػ“اعّبً ثذ٠الً ٘ٛ  ”. 

ي ، ٚعزجمٝ ٌٓ ٠زُ ثغٌٙٛخ رٛؽ١ذ رشر١جبد اٌم١بدح ٚاٌغ١طشح ٘زٖ اٌّض١شح ٌٍغذ  ٚرٕجأ اٌفش٠ك األِّٟ إٌٝ أٗ ٚثؼذ اٌؾشة

 .إػبدح اٌزٛؽ١ذ اٌؼغىشٞ اٌؾم١مٟ رؾذ٠بً ٘بئالً ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌذاخٍٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب اإلصالح يجند المئات من 
ن ولحج عقب  ي أبي 

ن
األشخاص ف

 فشل اتفاق الرياض

ٚ   ٠ٛافً اٌزٛرش اٌؼغىشٞ ؽذرٗ ث١ٓ لٛاد ٘بدٞ 

 اٌّغٍظ االٔزمبٌٟ اٌّٛاٌٟ ٌإلِبساد ػمت فؾً ارفبق اٌش٠بك،

ؽ١ش ثذأ ؽضة االفالػ اٌّذػَٛ ِٓ ؽىِٛخ ٘بدٞ ثزغ١ٕذ ِئبد 

 األؽخبؿ فٟ أث١ٓ ِٚزطمخ اٌقج١ؾٗ ثٍؾظ.

ٚرؾذصذ ِقبدس ػغىش٠خ ػٓ ػ١ٍّخ رغ١ٕذ ثذأد لجً ١ِٛ٠ٓ 

ٌزؾى١ً ٌٛأئ١ٓ فٟ ِؾبفظزٟ أث١ٓ ِٕٚطمخ اٌقج١ؾخ ثّؾبفظخ ٌؾظ 

.  اٌف ِمبرً ٠ٚٙزىْٛ اٌٍٛائ١ٓ   

ٕجئ ثّؼشوخ هبؽٕخ ث١ٓ ؽىِٛخ ٚرؾٙذ اٌغٕٛة رٛرش ػغىشٞ ٠

 ٘بدٞ ٚاالٔزمبٌٟ ثبٌزضآِ ِغ فؾً ارفبق اٌش٠بك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاع أسعاس انىقىد فً عذٌ

فٟ إهبس اٌزن١١ك اإللزقبدٞ ػٍٝ اٌّٛاه١ٕٓ ثؼذْ ، 

سفؼذ ؽشوخ إٌفو ثؼذْ عؼش اٌٛلٛد ا١ٌَٛ اٌغّؼخ ِٓ 

ٌزش . ٌٍٕٓذثخ اٌٛاؽذح عؼخ  0ٙٓٓلاير اٌٝ  0ٕٓٓ  

ِقذس فٟ ؽشوخ إٌفو إْ اٌؾشوخ ثذأد اٌج١غ ثٙزٖ  ٚلبي

 اٌزغؼ١شح .

ٚرؾٙذ ػذْ ٚاٌّؾبفظبد اٌغٕٛث١خ أصِخ ٚلٛد ٚرذٟٔ 

فٟ اٌخذِبد اٌؾ١بر١خ اٌّخزٍفخ ِٕز ع١طشح االِبساد 

 ٚاٌغؼٛد٠ٗ.
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انجُىب انٍىو ٌكشف َتائج انتحقٍقاث االونٍت الستهذاف 

 يعسكش األياجذ بهىدس

ِقذس ػغىشٞ فٟ ٌٛاء األِبعذ اٌزبثغ ٌٍؼ١ّذ فبٌؼ اٌؾبعشٞ فٟ ِذ٠ش٠خ ٌٛدس  ػٍُ اٌغٕٛة ا١ٌَٛ ِٓ

ِؾبفظخ أث١ٓ ، اْ االٔفغبس اٌزٞ اعزٙذف اٌّؼغىش أِظ االٚي ٚادٜ ثؾ١بح صالصخ عٕٛد ِٓ ِٕزغجٟ 

اخش٠ٓ ، ٌُ ٠برٟ ٔز١غخ ٘غَٛ ِٓ خبسط اٌّؼغىش ٚأّب رُ رٕف١زح ِٓ اٌذاخً ،  ٖٔاألِبعذ ٚافبة 

ذس فبْ اٌزؾم١مبد اال١ٌٚخ وؾفذ ثبْ االٔفغبس وبْ ٔز١غخ صسع ػجٛح ٔبعفخ داخً فشْ ٚٚفمب ٌٍّق

ٚرُ ٚمؼٙب ثذلخ ِٓ لجً ِغ١ٌٛٙٓ ِّب ادٜ إٌٝ عمٛه لزٍٝ ٚعشؽٝ  اٌّؼغىش  . 

ٚلبٌذ اٌّقبدس أْ االرٙبِبد اال١ٌٚخ رؾ١ش إٌٝ ٚلٛف اٌمبئذ اٌغٕٛثٟ االلشة ٌٍّغٍظ االٔزمبٌٟ هٗ 

١ٌٚظ وّب   فٟ ػمجخ صشح ٚساء صسع اٌؼجٛح ػجش ِذعٛع١ٓ صسػُٙ داخً اٌّؼغىشؽغ١ٓ ٚاٌزٞ ٠زٛاعذ 

 . سٚعذ ٚعبئً اػالَ ػٍٝ اْ االٔفغبس ٔبرظ ػٓ اعزٙذاف ؽٛصٟ ثطبئشح ِغ١شح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 سائقى انذساجاث انُاسٌت بعذٌ ٌشكىٌ ابتضاص أجهضة شالل شائع

اٌزؼغف١خ ِٓ لجً األعٙضح األ١ِٕخؽىب عبئمٛ اٌذساعبد إٌبس٠خ ثؼذْ اٌّّبسعبد  . 

ٚلبي اٌغبئمْٛ أْ األعٙضح األ١ِٕخ اٌزبثؼخ ٌؾالي ؽبئغ اؽزغضد اٌؼؾشاد ِٓ اٌذساعبد إٌبس٠خ رؾذ 

ِجشس ػذَ ٚعٛد سخقخ ، ِؾ١ش٠ٓ إٌٝ أْ عٕٛد ِٓ اٌؾضاَ األِٕٟ ٠مِْٛٛ ثبثزضاصُ٘ ِٓ خالي 

 .إػطبءُ٘ اٌّبي ِمبثً االفشاط ػٓ اٌذساعبد إٌبس٠خ

أمبف ثؼل اٌغبئم١ٓ أُٔٙ سسُ اعزىّبي ِؼبِالرُٙ إال أْ اثزضاص األعٙضح األ١ِٕخ ِغزّشحٚ . 

دساعخ ٔبس٠خ فٟ إهبس ؽٍّخ أ١ِٕخ ٌزٕف١ز  ٖٓاٌؾ١خ ػضّبْ مجطذ   ٚوبٔذ األعٙضح األ١ِٕخ فٟ ِذ٠ش٠خ

١ٕخ األِٓ ؽالي ؽبئغ اٌزٞ ِٕغ أزؾبس اٌذساعبد إٌبس٠خ ، ٚففٙب اٌغبئمْٛ ثبٌّٙ  لشاس ِذ٠ش

 .ٚاالثزضاص٠خ ٘ذفٙب اثزضاص ِبٌىٟ اٌذساعبد إٌبس٠خ اٌز٠ٓ ٠ؼٌْٛٛ األعش

 ٚثؾغت اٌغبئم١ٓ فمذ رُ ِقبدسح دساعبرُٙ إٌبس٠خ إٌٝ ِؼغىش اٌؾؼت

 

ي يحذر من معركة  ي جنون 
ن
برلمان

ي الجنوب عقب فشل 
ن
قادمة ف

 اتفاق الرياض

ػجذاٌشؽّٓ اٌٛاٌٟ أْ ارفبق   لبي اٌجشٌّبٟٔ اٌغٕٛثٟ 

بك فؾً رّبِب ٠ٚغت ػٍٝ ؽىِٛخ ٘بدٞ ٚاالٔزمبٌٟ اٌش٠

 ٚاٌغؼٛد٠خ ٚ اإلِبساد االػزشاف ثزٌه.

اٌّؾبسو١ٓ فٟ ارفبق اٌش٠بك أْ ٠ؼزشفٛا ثفؾً االرفبق لجً أْ 

 ٠مٛدُ٘ إٌٝ أذالع ِؼشوخ لبدِخ .

االرفبق اٌؾبٌٟ ٍِٟء ثبٌزٕبلل “ٚأٚمؼ اٌٛاٌٟ فٟ رغش٠ذح ٌٗ إْ 

ِؼشوخ، ألْ وً هشف ٠ؾبٚي  ٚاٌّطجبد ٚع١ؤدٞ ثبٌنشٚسح إٌٝ

”.٠طجمٗ ٌقبٌؾٗ  

ٚؽزس ِٓ ِؼشوخ لبدِخ فٟ اٌغٕٛة ع١خغش٘ب اٌغ١ّغ ؽغت 

 ٚففٗ.

ٚرؾٙذ ػذْ رٛرش ػغىشٞ ث١ٓ لٛاد ٘بدٞ ٚاإلٔزمبٌٟ فٟ فؾً 

 ارفبق اٌش٠بك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثٕبء ٌؾظ ٠ؾىْٛ ِٓ االٔمطبع 
 اٌىٍٟ ٌٍز١بس اٌىٙشثبئٟ

اعزّشاس أمطبع اٌز١بس  ؽىب اٌّٛاهْٕٛ فٟ ِؾبفظخ ٌؾظ ِٓ

 .اٌىٙشثبئٟ ٚعو رغبً٘ ِؤعغخ اٌىٙشثبء ٌّٕبؽذارُٙ

ٚلبي ِٛاهْٕٛ أْ أمطبػبد اٌىٙشثبء صادد ثؾىً ٠ِٟٛ ، 

ِؾ١ش٠ٓ إٌٝ أْ أِظ األسثؼبء ٚأِظ األٚي ؽٙذد اٌّؾبفظخ 

 .أمطبع وٍٟ ٌٍىٙشثبء

ٚرزؾىُ ػذْ ثخو ر١ٌٛذ اٌىٙشثبء ، ؽ١ش أْ ؽذٚس أٞ خًٍ فٟ 

بػ اٌىٙشثبئٟ ثّذ٠ش٠خ إٌّقٛسح فٟ ػذْ ٠خشط اٌز١بس خو اإلٔؼ

 .اٌىٙشثبئٟ فٟ ِؼظُ ِذ٠ش٠بد ِؾبفظخ ٌؾظ

ٚرؾٙذ ِؾبفظبد اٌغٕٛة رذ٘ٛس فٟ خذِبد اٌىٙشثبء فٟ ظً 

 .ع١طشح اإلِبساد ٚاٌغؼٛد٠خ

. 

 

 



  اجلنىب يف اسبىع
 
 

                

 

 4صفحه 

شبىة : اإلياساث تتجت نإلستعاَت بىاشُطٍ إلعادة حضىسها 

 انعسكشي

ٌٟ اٌغٕٛثٟ ٚفؾٍذ ؽغبثبد أثٛ ظجٟ ِغذداً فٟ اٌؼٛدح إٌٝ ِؾبفظخ ؽجٛح ػجش ثغبه ارفبق رجذدد أِبي اٌّغٍظ االٔزمب

اٌش٠بك اٌّٛلغ ث١ٓ االٔزمبٌٟ ٚؽىِٛخ ٘بدٞ فٟ اٌخبِظ ِٓ ٔٛفّجش اٌّبمٟ ٚاٌزٞ أزٙٝ فؼ١ٍب فٟ اٌخبِظ ِٓ فجشا٠ش 

ؾ١بد اٌّٛا١ٌخ ٌٍغٕشاي ػٍٟ ِؾغٓ األؽّش اٌغبسٞ، فبالرفبق اٌزٞ ؽقذ ف١ٗ االٔزمبٌٟ ػذد ِٓ اٌّىبعت ِٕٙب إصاؽخ ا١ٌٍّ

ِٓ وبفخ اٌّؾبفظبد اٌغٕٛث١خ ٚاؽالٌٙب ثمٛاد ِٛا١ٌخ ٌالٔزمبٌٟ ٚأخشٜ عٕٛث١خ ِٛا١ٌخ ٌٙبدٞ عمطذ ِؾبٚالد رٕف١زٖ ِٓ 

 . لجً اٌغبٔت اٌغؼٛدٞ فٟ ؽذٚد ِؾبفظخ ؽجٛح اٌؾٙش اٌّبمٟ ثزٛاهئٛ عؼٛدٞ

جغو إٌفٛر ػجش اٌغالَ اوضش ِٕٗ فٟ اٌؾشة، دفؼذ أثٛظجٟ إٌٝ اٌجؾش ػٓ رٍه اٌش٘بٔبد اٌخبعشح ٌإلِبساد ٚاالٔزمبٌٟ ث

ثذائً ٌٍؼٛدح إٌٝ ؽجٛح فمذ ؽبٌٚذ إػبدح ٔغخ رغشثخ هبسق ػفبػ ٚٔمٍٙب ِٓ اٌّخب فٟ اٌغبؽً اٌغشثٟ ٌٍجالد إٌٝ ؽجٛح 

إػبدح رشر١ت إلػبدح ؽنٛس٘ب ثطش٠مخ أخشٜ ٚثزؾى١الد ػغىش٠خ اوضش ٚالء ٌؾجٛح، ٚػٍٝ ِذٜ اؽٙش ػٍّذ ػٍٝ 

اٚسالٙب ثؼذ اْ عمطذ وبفخ ِؼغىشاد إٌخجخ اٌؾجٛا١ٔخ اٌّٛا١ٌخ ٌٙب رؾذ ع١طشح ١ٍِؾ١بد اإلفالػ فٟ أسغطظ 

% ِٓ اٌّؾبفظخ إٌفط١خ ٚاٌغبص٠خ اٌغ١ٕخ ، ٌىٕٙب فؾٍذ فٟ فٕغ ١ٍِؾ١بد عذ٠ذح رؾذ 2ٓاٌّبمٟ ٌزفمذ اٌغ١طشح ػٍٝ 

ٔٗ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌؾضة اٌّزّش اٌؾؼجٟ اٌؼبَ ػبسف اٌضٚوب ٚال اٌّبي ِغّٝ ؽشاط اٌغّٙٛس٠خ فٟ ؽجٛح ٌُٚ رغبػذ٘ب ِىب

 . اإلِبسارٟ فٟ أؾبء ػذد ِٓ اٌّؼغىشاد ِٓ أثٕبء لجبئً اٌّؾبفظخ رؾذ ل١بدح ػٛك ػبسف اٌضٚوب اٌّم١ُ فٟ اإلِبساد

اٌغ١بعخ اٌمّؼ١خ اٌزٟ  ٌىٓ ٘زٖ اٌخطخ اٌزٟ ٌغأ إ١ٌٙب االٔزمبٌٟ ثؼذ فؾً ارفبق اٌش٠بك ٟ٘ األخشٜ فؾٍذ ا٠نبً فٟ ظً

ارخزرٙب ا١ٌٍّؾ١بد االخٛا١ٔخ فٟ ؽجٛح خالي اٌفزشح األخ١شح فٟ ِٛاعٙخ وبفخ اٌز١بساد اٌّؼبسمخ ٌٙب ، فٍغئذ إٌخجخ 

اٌؾجٛا١ٔخ إٌٝ خٍك ػذد ِٓ اٌى١بٔبد ٚاٌؾشوبد إٌّب٘نخ ٌؾضة اإلفالػ ٚعو اعزمطبة اخٛأٟ ؽبد ، ٚػٍُ اٌغٕٛة 

اٌٟ ٌؼٍٟ ِؾغٓ األؽّش دمحم ثٓ فبٌؼ ثٓ ػذ٠ٛا ، رؼشك ٌضالس ِؾبٚالد اسز١بي فٟ ظً ٚعٛد ا١ٌَٛ اْ ِؾبفع ؽجٛح اٌّٛ

ػؾشاد ا٢الف ِٓ ا١ٌٍّؾ١بد اٌّٛا١ٌخ ٌإلفالػ فٟ اٌّؾبفظخ ، ٌىٓ اٌٛعٛد اٌؼغىشٞ االخٛأٟ ٌُ ٠ؾّٟ ِٕضي ثٓ ػذ٠ٛ 

ٔزمبٌٟ اخزشاق إِٟ ٘بَ ٠ىؾف مؼف رٍه ِٓ ٘غّبد االٔزمبٌٟ اٌّجبسزٗ اٌزٟ رىشسد اوضش ِٓ ِشح ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼذٖ اال

ا١ٌٍّؾ١بد ٚإِىب١ٔخ مشثٙب ػجش رٕف١ز عٍغٍخ ػ١ٍّبد ػغىش٠خ ِؾذٚدح ِٚزفشلخ ٚرؾذ٠ذا ثؼذ عمٛه عجٙخ ُٔٙ رؾذ 

 . ع١طشح لٛاد فٕؼبء أٚاخش ٠ٕب٠ش اٌّبمٟ ٚ٘ض٠ّخ ١ٍِؾ١بد اإلفالػ فٟ ِأسة ٚاٌغٛف

ؾذ ؽ١ٙخ االٔزمبٌٟ فٟ اٌؼٛدح إٌٝ ؽجٛح ٌىٕٗ افطذَ ثٛعٛد لٛاد ِٛاعٙبد ُٔٙ اٌزٟ ؽغّذ ٌقبٌؼ لٛاد اٌؾٛص١١ٓ فز

وج١شح ربثؼخ ٌٙبدٞ رغبٔذ٘ب ١ٍِؾ١بد اإلفالػ فٟ ؽمشح ثّؾبفظخ أث١ٓ ، ٠نبف إٌٝ اْ اإلفالػ ٘ضَ فٟ ُٔٙ ٚفٟ ِأسة 

أسة إٌٝ ٚاٌغٛف ٌُٚ ٠غؾت ػٕقشا ٚاؽذ ِٓ ١ٍِؾ١برٗ ِٓ ؽجٛح ثً ثذأ ِٕز أعبث١غ ١ٙ٠ئ ٔفغخ ٌٕمً اٌؼبفّخ ِٓ ِ

 , ؽجٛح ٚثذأد ل١بدارٗ رزمبهش إٌٝ ِذ٠ٕخ ػزك

إصاء رٍه اٌزطٛساد ألذِذ اإلِبساد ػٍٝ أضاي اٌؼؾشاد ِٓ اٌّذسػبد إٌٝ ِمش٘ب فٟ ١ِٕبء ثٍؾبف خؾ١خ رؼشك ا١ٌّٕبء 

ٓ ثؼذ اػالْ ٌإللزؾبَ ِٓ لجً ١ٍِؾ١بد اإلفالػ ، ٌىٕٙب ِؤخشاً فٟ ظً اال٘زّبَ األِش٠ىٟ اٌىج١ش ثزٕظ١ُ اٌمبػذح فٟ ا١ٌّ

اٌج١ذ األث١ل ِمزً صػ١ُ رٕظ١ُ اٌمبػذح فٟ ا١ٌّٓ لبعُ اٌش٠ّٟ ثغبسح أِش٠ى١خ فٟ اٌمشة ِٓ ِذ٠ٕخ ِأسة ، ٚلفذ ٚساء 

ارٙبَ اإلفالػ ثبٔؾبء ِؼغىشاد ٌٍمبػذح فٟ ؽجٛح ، ٚٔظشا ٌمشثٙب ِٓ أِش٠ىب وضفذ ارٙبِبرٙب ٌإلفالػ ثزجٕٟ اٌمبػذح 

% ِٓ ؽجٛح رؾذ رس٠ؼخ ٓٙػضفذ ػ١ٍخ لجً ػب١ِٓ ِٚىٕٙب ِٓ اٌغ١طشح ػٍٝ ٚثذأد رؼضف ػٍٝ راد اٌٛرش اٌزٞ 

 , ِىبفؾخ اإلس٘بة

ٚٚفمب ٌّقبدس ع١بعخ فأْ أثٛظجٟ ػٍّذ ِؤخشاً ػٍٝ سفغ رمبس٠ش ٌٍجٕزبعْٛ األِش٠ىٟ ٌ٘ٛذ ف١ٗ ِٓ ؽغُ رٛاعذ اٌمبػذح 

ٓ ؽٍّخ ػغىش٠خ ػٍٝ ؽجٛح ٚالؽمذ فٟ ؽجٛح ٚػضد رٌه إٌٝ هشد ١ٍِؾ١بد اإلفالػ لٛاد ِٛا١ٌخ ٌٙب ؽٕذ لجً ػب١ِ

اٌمبػذح فٟ ػذد ِٓ ِذ٠ش٠بد اٌّؾبفظخ ، ٚرؾذ راد اٌزس٠ؼخ رؼًّ اإلِبساد ػٍٝ إلٕبع ٚاؽٕطٓ ثذػّٙب عٛاً ٚرٕف١ز 

ػ١ٍّبد أضاي ثشٞ ػغىشٞ اِش٠ىٟ ثبٌزؼبْٚ ِؼٙب ٌنشة ثؤس اٌمبػذح فٟ ؽجٛح ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ اْ اإلِبساد رؼذ ٌنشة 

ذ رس٠ؼخ ِؾبسثخ اٌمبػذح فٟ ؽجٛح١ٍِؾ١بد اإلفالػ رؾ  . 

ٚفٟ إهبس رٌه ٠أرٟ دٚس اٌغؼٛد٠خ ٕ٘ب فٟ ِغبٔذح ؽضة اإلفالػ ٌٍغ١طشح ػٍٝ ِؾبفظخ ؽجٛح ٚصشٚرٙب إٌفط١خ، وْٛ 

اإلفالػ األلشة ٌٙب ِٓ االٔزمبٌٟ راد اٌؾؼبساد اٌزؾشس٠خ، فّقبٌؼ اٌش٠بك رٍزمٟ ِغ ِقبٌؼ ٚاعٕذح اإلفالػ اٌخف١خ 

وبٔذ اٌغؼٛد٠خ األلشة ٌإلفالػ فٟ ؽجٛح ٚاألوضش ِغبٔذح ٌٍؾضة ثبٌّبي ٚاٌغالػ فٟ ِؼبسوخ اٌّزؼذدح  فٟ ؽجٛح ، ٌٚزٌه

 . اٌزٟ خبمٙب ِؤخشاً ِغ ١ٍِؾ١بد ِٛا١ٌخ ٌالٔزمبٌٟ

 

 

 

كة ب قوة أمنية تتسبب بإغالق شر
ي عدن

ن
 مصاف

أػٍٕذ ؽشوخ ِقبفٟ ػذْ إسالق أثٛاثٙب اؽزغبعب  

ٌإلٔزمبٌٟ ٌّمش٘ب ٚرٙذ٠ذ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ الزؾبَ لٛح أ١ِٕخ ربثؼخ 

 .ف١ٙب

ٚلبٌذ ِقبدس أْ ِقبفٟ ػذْ أسٍمذ أثٛاثٙب ٚأػٍٓ اٌؼب١ٍِٓ 

 .إمشاثب ِفزٛؽب ػٓ اٌؼًّ

ٚهبٌت اٌّقذس فٟ اٌؾشوخ ، ارخبر اإلعشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ اٌشادػخ 

رغبٖ اٌمٛح األ١ِٕخ اٌزٟ الزؾّذ اٌؾشوخ ٚاٌزٟ رغججذ ثزؼط١ً 

 .اٌؼًّ

إِٟٔ ٚاعغ ِىٕذ اٌمٛاد األ١ِٕخ ٚاٌم١بداد  ٚرؾٙذ ػذْ أفالد

اٌؼغىش٠خ اٌزبثؼخ ٌإلٔزمبٌٟ ِٓ ِّبسعخ ِخزٍف االٔزٙبوبد ث١ٕٙب 

 .اٌزؼذٞ ػٍٝ ِّزٍىبد اٌذٌٚخ ٚأسامٟ اٌّٛاه١ٕٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽجٖٛ .. اسز١بي عٕذٞ فٟ 
 إٌخجخ اٌؾجٛا١ٔخ

فٟ لزً عٕذٞ فٟ إٌخجخ اٌؾجٛا١ٔخ ا١ٌَٛ األسثؼبء ثشفبؿ ِغٍؼ 

 .ِؾبفظخ ؽجٖٛ

ٚلبٌذ ِقبدس ِؾ١ٍخ أْ ِغٍؼ أهٍك إٌبس ػٍٝ اٌغٕذٞ فٟ إٌخجخ 

اٌؾجٛا١ٔخ أؽّذ فبٌؼ ٔبفش فجش .ِب أدٜ إٌٝ ِمزٍٗ ػٍٝ اٌفٛس ، 

 .صُ الر اٌّغٍؼ ثبٌفشاس

ٚرؾٙذ ؽجٖٛ رٛرش ػغىشة ث١ٓ لٛاد ٘بدٞ ٚاالٔزمبٌٟ فٟ ظً 

 .فؾً ارفبق اٌش٠بك

. 
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انحهفاء»عىدة انتجارب بٍٍ «: اتفاق انشٌاض»فشم تُفٍز  » 

بعدما كان من المفترض أن ٌنتهً فً الخامس من شباط/ فبراٌر الجاري تنفٌذ الترتٌبات العسكرٌة المتفك علٌها فً 

، انتهت المهلة الُمحّددة لذلن من دون تغٌٌرات حمٌمٌة على األرض، بل إن األمور عادت لتنحو «اتفاق الرٌاض»إطار 

والتصادم فً أكثر من محافظة جنوبٌة فً اتجاه التجاذب  

 جرٌدة األخبار : رشٌد الحداد

المولّع فً تشرٌن الثانً/ نوفمبر « اتفاق الرٌاض»ٌعود التوتر إلى المحافظات الجنوبٌة مع فشل السعودٌة فً تنفٌذ  

الموالً لإلمارات. « ًالمجلس االنتمالً الجنوب»الماضً بٌن حكومة الرئٌس المنتهٌة والٌته عبد ربه منصور هادي، و

باستثناء نجاحها فً تعزٌز حضورها العسكري فً عدن، وانتزاع ما تبمى من صالحٌات شكلٌة لحكومة هادي، ووضع 

المحافظات الغنٌة بالثروات تحت ٌد العمٌد السعودي مجاهد العتٌبً الذي بات ٌُعّد حاكماً عسكرٌاً فً الجنوب، لم تخُط 

من شباط/  5ة على طرٌك تنفٌذ االتفاق، الذي كان ٌفترض أن ٌنتهً جدول تطبٌمه فً الـ المملكة خطوات حمٌمٌة وجادّ 

فبراٌر الحالً، بل إن عملٌات التحشٌد واالستفزاز المتضاّدة عادت لتسود تلن المحافظات، من عدن وأبٌن، مروراً 

 .بشبوة وحضرموت، وصوالً إلى المهرة وجزٌرة سمطرى

التابع له، والذي ٌموده المدعو هارون « اللواء الخامس ــــ عمالمة»لى سحب كتٌبتٌن من ع« االنتمالً»هكذا، ألدم 

من جبهة األزارق ولعطبة فً المحافظة « اللواء السادس ــــ صاعمة»الٌافعً، من الضالع، فٌما تّم الترتٌب لسحب 

« التجمع الٌمنً لإلصالح»ٌات حزب إلى عدن لمواجهة مٌلٌش« اللواء األول ــــ صاعمة»نفسها، والتوجٌه بإعادة 

، ورفض االنسحاب من منطمة شمرة فً محافظة «اتفاق الرٌاض»بالتنّصل من « االنتمالً»)إخوان( التً ٌتهمها 

التابع « خفر السواحل»أبٌن، وتعزٌز وجودها العسكري فً محافظة شبوة. أما فً سمطرى، فمد ُسّجل تمّرد فً معسكر 

، لترّد السلطة المحلٌة الموالٌة لتلن الحكومة «االنتمالً»ن أواخر األسبوع الماضً مواالته لـلحكومة هادي، والذي أعل

 .الخمٌس الماضً باتهام أبو ظبً بالعمل على تغذٌة االنشمالات فً أوساط لواتها، وتموٌل عملٌات التمّرد فٌها

لتابع له من الضالعا« اللواء الخامس ـــ عمالمة»على سحب كتٌبتٌَن من « االنتمالً»ألدم   

، السبت الماضً، لوات موالٌة «االنتمالً»وفٌما ال تزال المشكلة لائمة من دون حّل فً سمطرى، منعت مٌلٌشٌات 

لحكومة هادي لادمة من منطمة شمرة فً محافظة أبٌن من دخول مدٌنة عدن، والمرور منها إلى منطمة طور الباحة 

هنان. وتباٌنت األسباب « التحالف»فً نطاق محافظة لحج، لتعزٌز لوات موالٌة لـالمرٌبة من الساحل الغربً، والوالعة 

المتداولة لعملٌة المنع التً تّمت عند نمطة العلم الوالعة فً بوابة عدن الشرلٌة؛ ففً حٌن اشترطت لٌادات فً 

بن برٌن، الموات  مٌلٌشٌات تابعة له من شمرة، اتهم نائب رئٌس المجلس، هانً« اإلصالح»سحب « االنتمالً»

السعودٌة « التحالف»توجٌهات لٌادة « االنتمالً»وفً أعماب رفض «. الماعدة»المادمة إلى عدن باالنتماء إلى 

بالسماح لتلن الموات بالدخول إلى عدن، اندلعت اشتباكات عنٌفة بٌن الطرفٌن انتهت بإجبار المادمٌن على العودة إلى 

اتً فً سماء منطمة دوفس فً أبٌن، حٌث دارت االشتباكات، وألمى لنابل ضوئٌةشمرة، بعدما حّلك الطٌران اإلمار . 

إسماط معسكر تابع لألمن المركزي الموالً للرئٌس المستمٌل فً « االنتمالً»وفً حٌن أفشلت لوات هادي محاولة 

سٌطرتها على جبل منطمة عٌن بامعبد شمالً عتك فً محافظة شبوة األسبوع الماضً، أعلنت فصائل تابعة للمجلس 

لرن السوداء، بعد ٌوم من سٌطرتها على منطمة العرم بهدف لطع خّط اإلمداد بٌن شبوة وأبٌن. واتهم محافظ شبوة 

الموالً لهادي، دمحم صالح بن عدٌو، الذي تعّرض لثالث محاوالت اغتٌال فً اآلونة األخٌرة فً عتك، اإلمارات 

بموة « مؤامرات أبو ظبً الجدٌدة»متوّعداً بالضرب بموة، وإفشال بتخصٌص موازنة ضخمة للسٌطرة على شبوة، 

السالح. وكانت اإلمارات لد عّززت وجودها العسكري فً مٌناء بلحاف فً المحافظة، حٌث أنزلت عشرات اآللٌات 

وجٌهها آلٌة عسكرٌة، وت 03والمدّرعات الحدٌثة إلى المٌناء، توازٌاً مع تعزٌز السعودٌة لوات هادي فً أبٌن بـ 

كذلن، زرع «. اتفاق الرٌاض»بسحب لوات موالٌة لنائب هادي الجنرال علً محسن األحمر من شمرة تنفٌذاً لـ

مجهولون خمس عبوات ناسفة أمام تعزٌزات عسكرٌة سعودٌة فً منطمة العبر فً محافظة حضرموت، حٌث كانت فً 

 طرٌمها إلى محافظة شبوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثٍٍُ أبٍٍ.. اغتٍال يىاطٍٍُ ا
 بًذٌشٌت انًحفذ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رؼ١ؼ ِؾبفظخ أث١ٓ أفالد إِٟٔ ٚاعغ فٟ ظً اٌقشاع اٌمبئُ ث١ٓ 

لٛاد االٔزمبٌٟ ٚؽىِٛخ ٘بدٞ ، ؽ١ش اسزبي ِغٍؾْٛ ِغٌْٙٛٛٚ 

 .ؽخق١ٓ فٟ ِذ٠ش٠خ اٌّؾفذ

ٚلبٌذ ِقبدس ِؾ١ٍخ أْ ِغٍؾ١ٓ أهٍمٛا إٌبس ػٍٝ اٌّٛاه١ٕٓ 

ٌٝ ِمزٍّٙب ػٍٝ اٌفٛسػ١شاْ ثٓ ػٍٟ ٚسث١غ وذػ، ِب أدٜ إ . 

ٚأٚمؾذ اٌّقبدس أْ اٌّغٍؾ١ٓ الرٚا ثبٌفشاس ، ٚعغٍذ اٌمن١خ 

 .فٟ لنب٠ب اٌمزً اٌّغٙٛي وبٌّؼزبد

ٚرؾٙذ ِؾبفظخ أث١ٓ ٚاٌّؾبفظبد اٌغٕٛث١خ فٛمٝ أ١ِٕخ 

ٚػ١ٍّبد اسز١بالد ٚاعؼخ ِٕز خّظ عٕٛاد فٟ ظً ع١طشح 

 .اً .اإلٔزمبٌٟ ٚاٌغؼٛد٠خ

ٕب ِٓ إٔٙبء ٌغجٛأٟ: ال ِغبي أِبِا
 رّشد اإلٔزمبٌٟ إال ثبٌمٛح

دػب ٚص٠ش إٌمً فٟ ؽىِٛخ ٘بدٞ فبٌؼ اٌغجٛأٟ ، إٌٝ عؾك 

 .رّشد اإلٔزمبٌٟ اٌغٕٛثٟ فٟ ػذْ

اإلِبساد ١ٍِٚؾ١برٙب فٟ ػذْ، ٟ٘  ٚارُٙ اٌغجٛأٟ فٟ رغش٠ذح ،

 .ِٓ رفؾً ارفبق اٌش٠بك ثؾغت ٚففٗ

ذْ ؽ١ش لبي ٚهبٌت إٌٝ ؽٓ ٘غِٛب ػغىش٠ب ػٍٝ اإلٔزمبٌٟ فٟ ػ

١ٌظ أِبِٕب وؾشػ١خ س١ش اٌزأ٘ت ٌغؾك ٘زا اٌزّشد فٟ ػذْ : ” 

 .ثبٌمٛح

وّب دػب إٌٝ ػٛدح سئ١ظ ٚصساء ٘بدٞ إٌٝ اٌش٠بك ٚاٌّؾبفش 

 .ِٓ لجً لٛاد االٔزمبٌٟ فٟ لقش ِؼبؽ١ك

ٚرؾٙذ ػذْ رٛرش ػغىشٞ ػمت فؾً ارفبق اٌش٠بك ٚعو رجبدي 

 .اٌطشف١ٓ ثئفؾبي االرفبق

 



  اجلنىب يف اسبىع
 
 

                

 

 6صفحه 

فً انًٍٍ« انقاعذة»ًًٌ وأحجٍاث تصفٍت انش  

فٟ ا١ٌّٓ ِٓ لِجًَ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح. فف١ّب وبٔذ رسٚح « اٌمبػذح»رٕبلـ، فٟ اٌؼبَ اٌّبمٟ، مشة أ٘ذاف رزجغ رٕظ١ُ 

إٌٝ ثنغ  2ٕٔٓمشثخ، ٌزٕؾغش ػبَ  ٖٙإٌٝ  2ٕٔٓسبسح ع٠ٛخ، أخفنذ ػبَ  ٖٔٔثـ 0ٕٔٓاٌزقؼ١ذ األ١ِشوٟ ػبَ 

ي ػ١ٍّبد فمو. ٚلذ ٔغؾذ ٚ ّٚ اؽٕطٓ فٟ رقف١خ ِؼظُ اٌم١بداد اٌزبس٠خ١خ ٌٍزٕظ١ُ فٟ ا١ٌّٓ، ٚوزٌه ل١بداد اٌقف١ّٓ األ

لٛاد أ١ِشو١خ أعشد، ثزٛع١ٙبد ِٓ »اٌغٕٛاد األخ١شح. أِظ، أفذس اٌج١ذ األث١ل ث١بٔبً أػٍٓ ف١ٗ أْ ٚاٌضبٟٔ فٟ 

ػٍٝ صػ١ُ اٌمبػذح فٟ ا١ٌّٓ لبعُ اٌشئ١ظ دٚٔبٌذ رشاِت، ػ١ٍّخ ٌّىبفؾخ اإلس٘بة فٟ ا١ٌّٓ، أعفشد ػٓ اٌمنبء 

، ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ربس٠خ اٌؼ١ٍّخ«اٌش٠ّٟ . 

٠ض٠ذ ِٓ رذ٘ٛس رٕظ١ُ اٌمبػذح فٟ ا١ٌّٓ ػٍٝ ٔؾٛ خبؿ، ٚاٌزٕظ١ُ اٌؼبٌّٟ ػٍٝ ٚعٗ »ٚاػزجش اٌج١بْ أْ ِمزً اٌش٠ّٟ 

ٚعبء ف١ٗ: «. ٌألِٓ اٌمِٟٛ اٌؼَّٛ، وّب رمزشة ٚاؽٕطٓ ِٓ اٌمنبء ػٍٝ اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رؾىٍٙب ٘زٖ اٌغّبػبد اإلس٘بث١خ

ُّ رؼمت اإلس٘بث١١ٓ »، ِغ رٙذ٠ذ ثأٔٗ «اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚؽٍفبل٘ب ِٚقبٌؾّٙب أوضش أِبٔبً ا٢ْ ثؼذ ٚفبح اٌش٠ّٟ» عٛف ٠ز

جأ١ِشوب، ٠ٚزُ اٌمنبء ػ١ٍُٙاٌز٠ٓ ٠غؼْٛ إٌٝ إٌؾبق األرى ». 

فٟ ا١ٌّٓ.  202ٔؽض٠شاْ/ ١ٔٛ٠ٛ  ٘، فٟ «اٌقٕؼبٟٔأثٛ ٘ش٠شح »ٌٚذ لبعُ ػجذٖ دمحم أثىش، أٚ لبعُ اٌش٠ّٟ، اٌٍّمّت ثـ

َٞ اٌؼغىشٞ فٟ رٕظ١ُ ِٕٕ٘ٔٓٚزقف  ٔبفش اٌٛؽ١ؾٟ )اٌزٞ لزً أ٠نبً « لبػذح اٌغٙبد فٟ عض٠شح اٌؼشة»، َخٍَف اٌم١بد

ُّ اٌش٠ّٟ إٌٝ اٌزٕظ١ُ فٟ فزشح ِجىشح ِٓ ؽ١برٗ، ثؼذِب اخزفٝ ِغ أٍ٘ٗ  ثغبسح أ١ِشو١خ(، ػٍٝ سأط ٘زا اٌزٕظ١ُ. أن

فٟ ا١ٌّٓ ثؼذ ػٛدرٗ « اٌمبػذح»ِٓ ػّشٖ، ٚرّّىٓ ِٓ إؽ١بء رٕظ١ُ  ٘ٔألبسثٗ ِٓ ِؾبفظخ س٠ّخ ا١ّٕ١ٌخ، ٚوبْ فٟ اٌـٚ

األ١ِشو١خ أْ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ّٔفزد سبسح « ٠ٛ١ٔٛسن رب٠ّض»ِٓ أفغبٔغزبْ. ِطٍغ ؽجبه / فجشا٠ش اٌغبسٞ، وؾفذ فؾ١فخ 

 ّٛ ٚعّغ ِٚزبثؼخ ِؼٍِٛبد اعزخجبسار١خ. ٚٔمٍذ اٌقؾ١فخ ؽ١ٕٙب ػٓ صالصخ  ع٠ٛخ ػٍٝ اٌش٠ّٟ ثؼذ أؽٙش ِٓ رؼمّجٗ ِٓ اٌغ

ِغؤ١ٌٚٓ أ١ِشو١١ٓ، ؽب١١ٌٓ ٚعبثم١ٓ، لٌُٛٙ إْ اٌش٠ّٟ لُزً ثغبسح ع٠ٛخ ؽٕزٙب هبئشح أ١ِشو١خ فٟ وبْٔٛ اٌضبٟٔ/ ٠ٕب٠ش 

اٌمبػذح فٟ عض٠شح »ظ١ُ اٌّبمٟ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼضص اٌؾىٛن فٟ اٌزٛل١ذ اٌغ١بعٟ ٚاالٔزخبثٟ إلػالْ رشاِت. ٠ُزوش أْ رٕ

إهالق ٔبس فٟ لبػذح ػغىش٠خ أ١ِشو١خ فٟ ث١ٕغبوٛال ثفٍٛس٠ذا خٍّف  2ٕٔٓرجّٕٝ ِطٍغ وبْٔٛ األٚي/ د٠غّجش ػبَ « اٌؼشة

ٚلذ ّٔفز اٌٙغَٛ اٌنبثو اٌغؼٛدٞ اٌّزذّسة فٟ عالػ اٌط١شاْ دمحم اٌؾّشأٟ. ٚروشد «. اٌّبس٠ٕض»صالصخ لزٍٝ ِٓ ػٕبفش 

فذس ثقٛد لبئذٖ لبعُ اٌش٠ّٟ« اٌمبػذح فٟ عض٠شح اٌؼشة»ث١بْ  أْ« عٙبد٠خ»ِٛالغ  . 

فٟ اٌؼبٌُ« اٌمبػذح»ال ٠ؾجٗ اٌزٕظ١ُ فٟ ا١ٌّٓ أ٠ّبً ِٓ فشٚع   

فٟ اٌؼبٌُ، إر رغٍت « اٌمبػذح»ال ٠ؾجٗ أ٠بً ِٓ فشٚع رٕظ١ُ « لبػذح اٌغٙبد فٟ عض٠شح اٌؼشة»ٚثبٌؼٛدح إٌٝ اٌزٕظ١ُ، فئْ 

بداد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌزمب١ٌذ اٌمج١ٍخ ا١ّٕ١ٌخ، ٚرزذاخً األثؼبد اٌّؾ١ٍخ ِغ األثؼبد اٌغ١بع١خ. ٚسبٌجبً ِب ػٍٝ اٌزٕظ١ُ اٌىض١ُش ِٓ اٌؼ

رُزُّٙ اٌغٙبد اٌغ١بع١خ ا١ّٕ١ٌخ، ٚوزٌه اٌغٙبد اٌخبسع١خ، ٚال ع١ّب اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚاٌغؼٛد٠خ ٚاإلِبساد، ثزٛظ١ف 

إٌٝ دٚي أخشٜ. فٟ اٌغبٔت اٌّؾٍّٟ، ٠زُّٙ اٌطشفبْ اٌجبسصاْ فٟ  اٌزٕظ١ُ ثٙذف رجش٠ش اٌزذّخً فٟ ا١ٌّٓ أٚ االٔطالق ِٕٗ

، ثؼنّٙب اٌجؼل ثبالعزفبدح ِٓ اٌزٕظ١ُ ٚرٛظ١ف «اٌّغٍظ االٔزمبٌٟ اٌغٕٛثٟ»ٚ« اٌؾشػ١خ»، أٞ ِب ٠غّٝ «اٌزؾبٌف»

ثبإلس٘بة ِؾٙذ  د٠ِٛزٗ ٚػ١ٍّبرٗ اٌؼغىش٠خ ٚاأل١ِٕخ خذِخ ٌٕفٛرٖ ٚرّٛعؼٗ ػٍٝ ؽغبة اٌطشف ا٢خش. ارٙبِبد االعزضّبس

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌؾقش: إصش «. اٌزؾبٌف»٠زىّشس دائّبً فٟ دٚساد اٌؼٕف اٌىض١شح ث١ٓ األهشاف اٌّؾ١ٍخ اٌٍّزؾمخ ثـ

فٟ أث١ٓ « االٔزمبٌٟ»ثبٌغ١طشح ػٍٝ أؽذ اٌّٛالغ اٌزبثؼخ ٌـ« اٌؾشػ١خ»ِؼبسن ػذْ ِٕزقف اٌؼبَ اٌّبمٟ اؽزفً ِغؤٌٚٛ 

ًّ ِٓ  ٚاػزجشٖٚ ٔقشاً ٌُٙ، ث١ّٕب ٠زج١ٕبْ اٌّغؤ١ٌٚخ ػٓ اٌٙغَٛ. أِب ألٜٛ االرٙبِبد « داػؼ»ٚ« اٌمبػذح»وبْ و

، إر رشرجو ل١بدارٗ «اٌزغّغ ا١ٌّٕٟ ٌإلفالػ»، فٟٙ رٍه اٌّٛعٙخ إٌٝ ٌؾضة «اٌمبػذح»ثبٌزّٛسه فٟ اإلس٘بة ٚدػُ 

ٔت ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌفىش٠خ. ثبٌىض١ش ِٓ اٌّغبؽبد اٌّؾزشوخ فٟ اٌغٛا« اٌمبػذح»اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ِغ ِغؤٌٟٚ 

ِٚٓ أثشص اٌم١بداد اٌؼغىش٠خ ٚاٌغ١بع١خ اٌز٠ٓ رٍقك ثُٙ ثؾىً ِزىّشس رّٙخ االعزضّبس ثبالس٘بة: ٔبئت سئ١ظ 

ٌّقٍؾخ إٌظبَ « اٌمبػذح»اٌغّٙٛس٠خ اٌغٕشاي ػٍٟ ِؾغٓ األؽّش. ٚرف١ذ رمبس٠ش ثأْ األؽّش ٠ّٛظف ػاللبرٗ ِغ 

ػجذ اٌّغ١ذ اٌضٔذأٟ، اٌزٞ فّش إٌٝ « اإلفالػ»جك ػٍٝ اٌذاػ١خ اٌجبسص ٚأؽذ ِؤعغٟ ؽضة اٌغؼٛدٞ. ٚاٌؾٟء رارٗ ٠ٕط

ثؾىً ػٍٕٟ. إال أْ مغٛهبً أ١ِشو١خ ِٛسعذ ػٍٝ « ػبففخ اٌؾضَ»اٌغؼٛد٠خ ثذا٠خ اٌؾشة ػٍٝ ا١ٌّٓ ٚدػُ ػ١ٍّخ 

س ا«اٌمبػذح»اٌش٠بك ثغجت ؽىٛن ؽٛي لشثٗ ِٓ  ّٛ ألِش فٟ ِب ثؼذ إٌٝ ٚمؼٗ ل١ذ ، فبمطشد اٌٍّّىخ إٌٝ ر١ّٙؾٗ، ١ٌزط

 .اإللبِخ اٌغجش٠خ

أِب دالئً اٌزٛظ١ف اإلل١ٍّٟ ٌٍزٕظ١ُ، ٚال ع١ّب اٌخ١ٍغٟ، فٟٙ وض١شح، ٚلذ ألّش اٌمبدح اٌؼغىش٠ْٛ اإلِبسار١ْٛ ثؼذ دخٌُٛٙ 

، ثٙذف رؼض٠ض ؽٍّزُٙ مذ «اٌمبػذح»ثأْ لٛارُٙ اعزٛػجذ، فٟ ثؼل اٌؾبالد، ِمبر١ٍٓ ِٓ  ٕ٘ٔٓػذْ ف١ف ػبَ 

ِغزؼّذْٚ ٌٍزؼبْٚ ِغ اٌزؾبٌف. ٠ُٚذسط « اٌمبػذح»، ف١ّب أؽبسٚا أ٠نبً إٌٝ أْ ِمبرٍٟ «اٌٍغبْ اٌؾؼج١خ»ٌغ١ؼ ا١ٌّٕٟ ٚا

، ػٍٝ لبئّخ اإلس٘بة األ١ِشو١خ، ٚ٘ٛ أؽذ أثشص سعبي اإلِبساد فٟ ِؾبفظخ «أثٛ اٌؼجبط»ػبدي ػجذٖ فبسع، اٌّؼشٚف ثـ

ُّ رض٠ٚذٖ ثبٌّذسػبد اٌؼغىش٠خ ٚاٌذٚس٠بد رؼض )عٕٛة سشة(، ؽ١ش أٚوٍذ إ١ٌٗ ل١بدح ػذد  ِٓ عجٙبد اٌؾشة اٌغبخٕخ، ٚر

ٌقبٌؼ ١ٔٚبثخ ػٓ رٕظ١ُ »ػٍٝ اٌمبئّخ ثأٔٗ ٠ؼًّ « أثٛ اٌؼجبط»ٚاألعٍؾخ. ٚثّشسد ٚصاسح اٌخضأخ األ١ِشو١خ إدساط 

بٌٟ أٚ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٌزٕظ١ُ ٌزمذ٠ّٗ اٌّغبػذح أٚ اٌشػب٠خ أٚ رمذ٠ُ اٌذػُ اٌّ»، ٚوزٌه «اٌمبػذح فٟ ؽجٗ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ

 .«اٌمبػذح فٟ ؽجٗ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ ٚداػؼ

، إال أْ رٌه ٌُ ٠ذفغ أثٛ ظجٟ «أثٛ اٌؼجبط»ٚػٍٝ سسُ أْ ٚاؽٕطٓ رزّوش ثبعزّشاس ثمٛائُ اإلس٘بة ا١ّٕ١ٌخ، ِٚٓ مّٕٙب 

اٌزٞ ٠ض١ش ؽىٛوبً وج١شح ؽٛي  إٌٝ ِشاعؼخ اٌؼاللخ ِغ اٌشعً، ثً اعزّّشد فٟ رض٠ٚذٖ ثبٌذػُ اٌؼغىشٞ ٚاٌّبٌٟ. ٚ٘ٛ األِش

األ١ِشو١خ ؽٛي ا١ٌّٓ، ٚال ع١ّب أْ ٚاؽٕطٓ ٚأثٛ ظجٟ رشرجطبْ ثئداسح أ١ِٕخ ِؾزشوخ « إفذاساد اإلس٘بة»عّذ٠خ 

ُّ « ِىبفؾخ اإلس٘بة»ٌـ فٟ ا١ٌّٓ، ٚلذ أوذد اٌغٍطبد األ١ِشو١خ فٟ أوضش ِٓ ِشح أْ ػ١ٍّبرٙب ػٍٝ األسامٟ ا١ّٕ١ٌخ رز

 .ثبٌزٕغ١ك ِغ أثٛ ظجٟ

 عش٠ذح األخجبس: ٌمّبْ ػجذهللا

ي 
ن
ل قيادي ف ن مسلحون يفجرون منن

ن  ي بأبي 
 الحزام األمنن

لبَ ِغٍؾْٛ ثزفغ١ش ِٕضي ل١بدٞ فٟ اٌؾضاَ األِٕٟ  

 ثّذ٠ش٠خ اٌّؾفذ ثّؾبفظخ أث١ٓ.

ٚلبي ِقذس ِؾٍٟ أْ ِغٍؾ١ٓ فغشٚا ِٕضي لبئذ لٛاد اٌزذخً 

 اٌغش٠غ ثّذ٠ش٠خ اٌّؾفذ ،عّبي ٌىّؼ.

خ أث١ٓ رٛرش ػغىشٞ ث١ٓ لٛاد االٔزمبٌٟ ٚلٛاد ٚرؾٙذ ِؾبفظ

 ٘بدٞ، ثبٌزضآِ ِغ فؾً ارفبق اٌش٠بك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ٘بٌٟ رجٓ ثٍؾظ ٠طبٌجْٛ ثبإلفشاط 
 ػٓ أثٕبئُٙ

ٔفز ِٕطمخ اٌشثبه ثّذ٠ش٠خ رجٓ ثٍؾظ ٚلفخ ٌٍّطبٌجخ 

ثبإلفشاط ػٓ اثٕبئُٙ اٌّؾزؾض٠ٓ فٟ عغٓ اٌٍٛاء 

 . اٌخبِظ ِٕز صالصخ اؽٙش

ا٘بٌٟ إٌّطمخ ل١بداد اٌّغٍظ اإلٔزمبٌٟ ٚؽىِٛخ ٚٔبؽذ 

٘بدٞ ثبإلفشاط ػٓ اثٕبئُٙ اٌّخزطف١ٓ ِٕز اؽٙش دْٚ 

اٞ ارٙبِبد اٚ ِغٛؽ لبٟٔٛٔ ثؼذ اْ رُ الز١بدُ٘ اٌٝ 

عغٓ اٌٍٛاء ثؼذ اْ داُ٘ ِٕضٌُٙ لٛاد رزجغ اٌٍٛاء 

 . اٌخبِظ ٚاخزطبف عزٗ ُِٕٙ

مْٛ ٌٙب ٚاؽبس اإل٘بٌٟ اٌٝ ؽغُ اٌّؼبٔبح اٌزٟ ٠زؼش

عشاء س١بة اإلعٙضح اٌؾى١ِٛخ ٚرذٔٝ اٌخذِبد ثبٌّٕطمخ 

ٚس١بة األِٓ ٚع١طشح اٌّغٍؾ١ٓ ػٍٝ اٌّؾبفظخ ثقٛسح 

 سع١ّخ

 . 

 



  اجلنىب يف اسبىع
 
 

                

 

 7صفحه 

انجُىب انٍىو ٌكشف انتفاصٍم انكايم التفاق اَهى اصيت قىاث 

 هادي فً َقطت انعهى

غب٘ذ اٌؼز١جٟ رٛفٍذ إٌٝ ارفبق ػٍُ اٌغٕٛة ا١ٌَٛ أْ ل١بدح اٌزؾبٌف فٟ ػذْ ثم١بدح اٌؼ١ّذ اٌغؼٛدٞ ِ

ِغ اٌّغٍظ االٔزمبٌٟ اٌغٕٛثٟ ثؼذ رذخً ل١بداد إِبسار١خ ثبٌغّبػ ٌٍّذسػبد ٚا١ٌ٢بد اٌؼغىش٠خ اٌزٟ 

لذِذ ِٓ ؽمشح ػٍٝ سأط لٛاد ِٛا١ٌخ ٌٙبدٞ اٌزٟ ِٕؼذ ِٓ لجً لٛاد ربثؼخ ٌٍؾضاَ األِٕٟ اٌّٛاٌٟ 

ْ ، ٚٚفمب ٌٍّقذس فبْ االرفبق ٔـ ػٍٝ اْ رغّؼ ٌإلِبساد فٟ ٔمطخ اٌؼٍُ ِٓ اٌذخٛي إٌٝ ِذ٠ٕخ ػذ

لٛاد االٔزمبٌٟ ثذخٛي اٌّذسػبد ٚا١ٌ٢بد اٌؼغىش٠خ إٌٝ اؽذٜ ِؼغىشاد اٌزؾبٌف فٟ ػذْ ، ٠ٚزُ إػبدح 

وبفخ اٌمٛاد اٌزبثؼخ ٌضوٟ اٌٍؾغٟ اٌّؼشٚف ثبٔزّبئخ ٌٍمبػذح ؽذ ارٙبَ االٔزمبٌٟ ، ٚأؽبسد اٌّقبدس إٌٝ 

ٌمٛاد ثزشن اٌغالػ اٌضم١ً ٚرغ١ٍّخ ٌمٛاد عؼٛد٠خ الدخبي اٌّذسػبد إٌٝ اْ اٌغؼٛد٠خ ٚعٙذ رٍه ا

ػذْ ٚاٌؼٛدح إٌٝ ؽمشح فٟ ِؾبفظخ أث١ٓ ، ٌُٚ رؼٍٓ ؽىِٛخ ٘بدٞ ػٓ رٌه االرفبق ِٕز أِظ األٚي وٛٔٗ 

أزمـ ِٕٙب ٚاػذح ِشالجْٛ إ٘بٔخ عذ٠ذح ٌٙب ِٓ لجً اٌغؼٛد٠خ اٌزٟ لجٍذ ؽشٚه اإلِبساد ثئػبدح رٍه 

دْٚ عالػ اٌمٛاد  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلَتقانً ًٌُع قىة عسكشٌت نهادي يٍ دخىل عذٌ

ثؼذ ا٠بَ ِٓ أمنبء ٍِٙخ ارفبق اٌش٠بك ث١ٓ اهشاف ػذْ اٌّزٕبصػخ ، ٠خ١ُ اٌزٛرش ػٍٝ اعٛاء اٌّذ٠ٕخ 

 . ثؼذ اإلرٙبِبد اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ثؼشلٍخ اإلرفبق

ِٕٟ ثؼذْ اٌزبثؼخ ٌٍّغٍظ اإلٔزمبٌٟ ِغبء ا١ٌَٛ اٌغجذ ٌٍٚؼٛدح اٌٝ ِنّْٛ اٌخجش ِٕؼذ لٛح ٌٍؾضاَ األ

 . لٛاد ربثؼخ ٌؾىِٛخ ٘بدٞ ِٓ دخٛي ِذ٠ٕخ ػذْ

ٚاؽبسح ِقبدس ِطٍؼخ اٌٝ اْ لٛح ػغىش٠خ ربثؼخ ٌٙبدٞ رُ ا٠مبفٙب ػٕذ ٔمطخ اٌؼٍُ ِٕٚؼٙب ِٓ دخٛي 

ٟ ربثغ ٌٍزؾبٌفاٌّذ٠ٕخ ِٓ لجً ٔمطخ اٌؾضاَ األِٕٟ اٌّزّشوضح ٕ٘بن ٚرؾ١ٍك وض١ف ٌط١شاْ ؽشث  . 

ٚثؾغت اٌّقبدس فئْ ل١بداد اٌؾضاَ سفنذ دخٛي لٛاد ؽىِٛخ ٘بدٞ دْٚ ا٠نبػ اعجبة رٌه اإل٠مبف 

 . ِغ اؽزذاَ اٌّٛلف ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٔز١غخ ٌٍقشاع اٌّزفبلُ ث١ّٕٙب

ِٓ عبٔت اخش اوذد ِقبدس ِطٍؼخ اْ لٛاد ربثؼخ ٌٍّغٍظ اإلٔزمبٌٟ رؾبفش اٌٍغٕخ اٌغؼٛد٠خ 

ٟ أث١ٓ ٚرّٕغ ٔمً لٛح ػغىش٠خ ربثؼخ ٌؾىِٛخ ٘بدٞ إٌٝ ٌؾظٚاٌؾى١ِٛخ ف . 

ٚروشد اٌّقبدس اْ ٘زٖ اٌزطٛساد رزضآِ ِغ ؽٍّخ ٠مٛد٘ب اإلٔزمبٌٟ ٌزن١١ك اٌخٕبق مذ ؽىِٛخ ٘بدٞ 

فٟ إٌّبهك اٌزبثؼخ ٌغ١طشح اٌزؾبٌف ٚارٙبِٙب ثذػُ عّبػبد اس٘بث١خ ٚاسعبٌٙب اٌٝ ػذْ ٚاٌّؾبفظبد 

١طشح ؽضة اإلفالػاٌغٕٛث١خ ِٓ ِٕبهك ع  . 

 
 
 

 

مسلحو حزب اإلصالح يعتقلون 
 شيخ قبلي موالي لإلنتقالي بشبوه

اػزمً ِغٍؾٟ ؽضة اإلفالػ ا١ٌَٛ اٌغجذ ؽ١خ  

 .لجٍٟ ثبسص ِٛاٌٟ ٌإلٔزمبٌٟ فٟ ِؾبفظخ ؽجٖٛ

ٚلبٌذ ِقبدس ِؾ١ٍخ أْ لٛاد األِٓ اٌخبفخ اٌزبثؼخ ٌؾىِٛخ 

ٓ اٌخبفخ فٟ ٘بدٞ ِغٍؾٛ ؽضة #االفالػ مّٓ لٛاد األِ

 .#ؽجٛح ، ػٍٝ اػزمبي ؽ١خ لجٍٟ ثبسص ٠ؾغً ِٕقجبً ؽى١ِٛبً 

ٚأفبدد ِقبدس ِؾ١ٍخ ثأْ ِغٕذ٠ٓ ِٓ ؽضة اإلفالػ فٟ لٛاد 

األِٓ اٌخبفخ اػزمٍٛا ػنٛ اٌّغٍظ اٌّؾٍٟ فٟ اٌّؾبفظخ، 

 اٌؾ١خ ػٍٟ عؼ١ذ ٌذُ٘ اٌم١ّؾٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إػالِٟ عٕٛثٟ : اٌؾضاَ األِٕٟ 
ذْ ٠ٚمَٛ ثٕٙت ٠غزغً اٌٛمغ ثؼ

 األسامٟ

ارُٙ اإلػالِٟ دمحم عبٌُ عؼ١ذ ، اٌؾضاَ األِٕٟ ثؼذْ ٠غزغٍْٛ 

األٚمبع اٌّزٛرشح ١ٌمِْٛٛ ثؼ١ٍّبد ٔٙت ٌألسامٟ ِّٚزٍىبد 

 .إٌبط فٟ ػذْ

ٚهبٌت اإلػالِٟ دمحم عبٌُ عؼ١ذ إٌٝ ٔضع عالػ اٌؾضاَ األِٕٟ 

 .اٌزٟ رؾىً خطش ػٍٝ ؽ١بح إٌبط ؽغت ٚففٗ

ِغٍؾٟ اٌؾضاَ األِٕٟ ألذِٛا ا١ٌَٛ ػٍٝ اٌجغو  ٚلبي عؼ١ذ أْ

 .ػٍٝ ؽٛػ ربثغ ٌّىزت إٌمً اٌجشٞ ثبٌؾ١خ ػضّبْ

ٚأٚمؼ اإلػالِٟ عؼ١ذ أْ ِغٍؾٟ اٌؾضاَ األِٕٟ أفجؾٛا 

٠ٕٙجْٛ إٌبط ػال١ٔخ فٟ ػذْ ٠ٚمِْٛٛ ثٕٙت األسامٟ ٚؽمٛق 

 .إٌبط

ٚأمبف ، فٟ ؽ١ٓ إٌبط ٠زشلجْٛ اٌخ١ش ثؼذْ ، ٠مَٛ اٌؾضاَ 

ِٕٟ ثبفط١بد اٌغٕٛة ٠ٕٚٙجْٛ أسامٟ اٌذٌٚخ ٠ٚغشلْٛ األ

 .ِغبوٓ إٌبط ٠ٚؼ١ضْٛ فٟ األسك فغبدا ثؾغت ٚففٗ

ٚرؾٙذ ػذْ رٛرش ػغىشٞ ثبٌزضآِ ِغ فؾً ارفبق اٌش٠بك ث١ٓ 

 .ؽىِٛخ ٘بدٞ ٚلٛاد اإلٔزمبٌٟ

وّب هبٌت اإلػالِٟ عبٌُ عؼ١ذ أثٕبء اٌغٕٛة اٌخشٚط إٌٝ اٌؾبسع 

ِٕٟ ٚفش٠ك ِىبفؾخ اإلس٘بة ٚأزضاع ٚهشد لٛاد اٌؾضاَ األ

 .اٌغالػ ٚاألهمُ ٚاٌغ١بساد اٌزٟ ٠ّزٍىٛٔٙب

. 

. 

 

 


