




























رصــد

نف���ت رو�ص���يا م���ا �أوردت���ه �صحيف���ة 
بريطاني���ة ع���ن حماول���ة �غتي���ال تعر����ض 
له���ا �لرئي����ض فالدمي���ر بوت���ن بو��ص���طة 

قنبل���ة.
وق���ال �ملتح���دث با�ص���م �لرئا�ص���ة 
�لرو�ص���ية )�لكرمل���ن( دمي���ري بي�ص���كوف 
�أم�ض �لأول �إن ما ن�رشته �صحيفة “ذ� �صن” 
�لربيطاني���ة حول حماولة �غتيال بوتن 
يف �لعا�صمة مو�صكو �صباح �لأربعاء غر 

�صحيح.
وكان���ت �صحيف���ة “ذ� �ص���ن” حتدث���ت 
عن تعر�ض �لرئي����ض �لرو�صي 

ملحاول���ة �غتي���ال مات���ز�ل تفا�صيله���ا 
جمهولة، ولكنها متعلقة بقنبلة و�صيارة 

�إ�صعاف.
ونقل���ت �ل�صحيف���ة ع���ن م�ص���ادر يف 
�لكرمل���ن �أن �ص���يارة بوت���ن م���ن ن���وع 
“ليموزي���ن” تعر�ص���ت لهج���وم بقنبل���ة، �إل 
�أن �لرئي����ض مل ُي�ص���ب ب���اأذى ومت تاأمين���ه.
وزعم���ت �ل�صحيف���ة �لربيطاني���ة �أن 
حماولة �لغتيال ُنفذت با�صتخد�م �صيارة 
�إ�ص���عاف ودر�ج���ة ناري���ة، و�أن �لهج���وم 

مرتب���ط باحل���رب �لد�ئ���رة يف �أوكر�ني���ا.
 ”RT �لي���وم  “رو�ص���يا  وكان موق���ع 
ن����رش خ���رب تعر����ض بوت���ن ملحاول���ة 
�غتي���ال، لكن���ه ����رشعان م���ا ق���ام بح���ذف 

�خل���رب.

عبداملجيد الرتكي

يف �ل�صاد����ض و�لع����رشين م���ن 
نوفم���رب 2017م، ب����رشَّ ويل �لعهد 
�ل�ص���عودي حمم���د ب���ن �ص���لمان، 
�ملغرب���ن  �أو�ص���اع  بت�ص���وية 
�ليمني���ن يف �ململك���ة �لعربي���ة 
�ل�ص���عودية ومعاجلة م�ص���اكلهم.. 
�لأول  �لجتم���اع  يف  ذل���ك  كان 
ملجل�ض وزر�ء دفاع دول �لتحالف 
�لإ�ص���المي ملحارب���ة �لإره���اب، 
وه���ذ� �لجتم���اع ل يق�صد مبحاربة 
�لإرهاب �ص���يئًا �صوى �ليمن، �لذي 
ح�رش با�ص���مه �للو�ء علي حم�صن، 
وعربَّ عن تقديره للت�صهيالت �لتي 
ُمنح���ت للمغرب���ن يف ظ���ل �لأزم���ة 
�لتي تعي�ص���ها �ليم���ن.. و�أكد علي 
�لأخوي���ة  �أن �ملو�ق���ف  حم�ص���ن 
للمملك���ة �ص���تظل ماثل���ة لالأجي���ال 
�لإخ���اء  عم���ق  عل���ى  و�ص���اهدة 
و�أو�����رش �ملحب���ة ب���ن �لبلدي���ن 
و�ل�ص���عبن �ل�ص���قيقن وو�حدي���ة 
�له���دف و�مل�ص���ر يف مو�جه���ة 
�لأخط���ار �لت���ي ته���دد �أم���ن بلدين���ا 

و�أم���ن �ملنطق���ة!
�ملا�ص���ي  م�ص���وؤولونا  ين�ص���ى 
�لأ�ص���ود لل�صعودية و�حلا�رش �ملوؤمل، 
وين�ص���ون كل �ص���يء ح���ن يك���ون ب���ن 
ي���دي �أرب���اب نعمته���م. ع���ن �أي �إخ���اء 

وحمب���ة يتح���دث؟ ...

سرقة جهود 
المغتربين

وه����ن ال  ت�����راج�����ع  ال  ف���ي���ن���ا  ����ض���ع���ف  ال 
ع�����ل�����ى ث�����ق�����ة ب���������اهلل واحل�������ب�������ل امل����ت����ن
ن���دع�������س ع���ل���ى ق������رن ال�������ض���ال���ة وال���ف���ن
ون������واج������ه ال�������ع�������دوان وامل�������ض���ت���ع���م���ري���ن
ب���ات���ن���ت�������ض���ر ����ض���ن���ع���اء وت����ت����ح����رر ع����دن
ال���ق���ب���ل���ت���ن واوىل  ال����ك����ع����ب����ة  ون����ط����ه����ر 

»نحن ال ُنقاتل ب�سالحنا.
�إننا نقاتل بقّوة وعزمية

�إمياننا. �إن �ل�ّسالح �لذي بني
�أيدينا ما هو �إالَّ و�سيلة ال �أكرث..

�الإميان هو �لقوة �لتي ننت�سربها«.
عاقل بن صبر
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الشهيد اللبناني محمد عبده حجازي

رصــد

�أف���ادت م�ص���ادر حملي���ة، �أم����ض �ل�ص���بت، ع���ن قي���ام مرتزق���ة حتال���ف 
�لع���دو�ن باحت���الل مدر�ص���ة حكومي���ة بري���ف تع���ز، وحتويله���ا �إىل ثكن���ة 

ع�ص���كرية.
وقال���ت �مل�ص���ادر �إن �ملرت���زق عبد�لرحم���ن �ل�صم�ص���اين، قائ���د م���ا 
ي�ص���مى �للو�ء 35 مدرع، يف تعز، يحتل مع جنوده مدر�ص���ة 7 يوليو يف 
�ص���وق �لأحد مبنطقة �ل�ص���عوبة مبديرية �ملو��ص���ط بريف تعز �جلنوبي.
و�أ�ص���ارت �مل�صادر �إىل �أن طالب �ملدر�ص���ة �لتي يتخذها �ملرتزقة يف 

�للو�ء �ملزعوم مقر� ع�صكريا ي�صطرون للدر��صة حتت ظالل �لأ�صجار.
ولفت���ت �إىل تلوي���ح �لأه���ايل بالدعوة لحتجاج �ص���عبي �أمام �ملدر�ص���ة 
لل�صغ���ط عل���ى عنا����رش �ملرتزقة لإخالء �ملدر�ص���ة �لتي حتولت �إىل ثكنة 

ع�صكرية.
ويتخ���ذ �ملرتزق���ة م���ن ع����رش�ت �ملد�ر����ض �حلكومي���ة مق���ر�ت وثكن���ات 
ع�صكرية و�صط �أو�صاع فو�صوية ونز�عات ع�صكرية م�صتمرة بن �ملرتزقة 

ت�صل حركة �حلياة �لعامة.

الخائن الشمساني يصادر»٧ يوليو«ويشرد تالميذها

رئ����ي���������س ال���ت���ح���ري���ر
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االأح����د

عدن

ع��ر مو�طن��ون، �أم���ض، عل��ى جث��ة مو�ط��ن 
يف �لعق��د �لثال��ث م��ن عم��ره مرمي��ة باإح��دى 
مناط��ق جعول��ة �ص��مال مدين��ة ع��دن �ملحتل��ة.
وق��ال مو�طن��ون �إنه��م ع��رو� عل��ى �جلث��ة 

وعليه��ا �آث��ار دم��اء، متهمن مرتزق��ة �لحتالل 
�لإمار�ت��ي بت�صفية �ل�ص��اب ورمي��ه يف جعولة.
عل��ى  �لتع��رف  يت��م  مل  �أن��ه  و�أ�صاف��و� 
�ل�صحي��ة، يف ظ��ل �نف��الت �أمن��ي ت�ص��هده مدينة 
ع��دن �ملحتل��ة وعملي��ات �غتي��الت وت�صفي��ات 
ج��ر�ء �ص��يطرة ق��و�ت �لحت��الل و�أدو�ت��ه عل��ى 

�ملدين��ة.

العثور على جثة مرمية يف خورمك�سر

RT  ترتاجع عن حماولة اغتيال بوتني

لالا


