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ـــــــو ا"كـــــــــــثـــــــــــر شــــعــــبــــيــــة  ـــــــوســـــــك ـــــــو ا"كـــــــــــثـــــــــــر شــــعــــبــــيــــة م ـــــــوســـــــك م

جهود لتجويد أداء كليات المجتمع جهود لتجويد أداء كليات المجتمع 

ــــة الــــــصــــــالحــــــيــــــة فـــــــــي الــــبــــيــــضــــاء ــــي ــــه ــــت ــــن ــــــــــــــالف أغـــــــــذيـــــــــة م ــــة الــــــصــــــالحــــــيــــــة فـــــــــي الــــبــــيــــضــــاءإت ــــي ــــه ــــت ــــن ــــــــــــــالف أغـــــــــذيـــــــــة م إت

ندوة التحاد ا=عالميين ببيت الثقافةندوة التحاد ا=عالميين ببيت الثقافة

ــداً األحد باليوم العاملي  ــخاص ذوي اإلعاقة غ ــل املنتدى اليمني لألش يحتف
ــمرب تحت شعار " نحو  ــخاص ذوي اإلعاقة الذي يصادف الثالث من ديس لألش

مجتمع مستدام ومرن للجميع " الذي أعلنت عنه األمم املتحدة.
ــخاص ذوي  ــة إرشاك األش ــواء عىل أهمي ــليط األض ــدف الفعالية إىل تس ته
ــتفيدين أو كرشكاء يف التنفيذ من خالل الحمالت  ــواء كمس اإلعاقة يف التنمية س
اإلعالمية للمساعدة يف إيجاد وسائل مبتكرة لتمكينهم من املشاركة بفاعلية يف 

مجتمعهم دون إقصاء.
ــن إسماعيل لـ  ــخاص ذوي اإلعاقة حس وأوضح رئيس املنتدى اليمني لألش
(سبأ) أن اإلحتفال بهذا اليوم يسلط الضوء عىل قضية نزوح األشخاص ذوي 

اإلعاقة التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة.
ــار إىل أنه سيتم مناقشة الصعوبات التي يعاني منها النازحون من ذوي  وأش
اإلعاقة بعقد ورشة عمل بعنوان "العنف املوجه ضد النازحات من ذوات اإلعاقة 
ــة البحثية التي  ــة امليداني ــرض نتائج الدراس ــم فيها ع ــي" يت ــع اليمن يف املجتم

نفذها املنتدى بهذا الشأن.
ــة تكتسب أهميتها من كونها تناولت جزئية تكاد تكون مغيبة  وبني أن الدراس

تماما وهي النازحات من ذوي اإلعاقة.

ــث جاءت العاصمة  ــور العاملية لعام 2017، حي ــهر وأفضل الص ــتغرام، ، قائمة بأش أصدر إنس
الروسية موسكو يف املركز الثاني.

ــاطعة  ــن األضواء الس ــكو، ابتداء م ــة موس ــة للعاصم ــور الرائع ــة من الص ــرشت مجموع وانت
ــاحة الحمراء الشهرية ونهر  ــحاب يف منطقة األعمال التجارية بالعاصمة، إىل الس وناطحات الس

موسكو وحتى الطرق املزدحمة املحيطة بالنهر.
ــية موسكو،  ــتغرام نيويورك بالواليات املتحدة، والعاصمة الروس ــهر عىل انس وتعد املدن األش
ــاو باولو يف الربازيل، والعاصمة الفرنسية باريس، ولوس أنجلوس األمريكية،  ولندن بربيطانيا، وس

وسان بطرسبورغ الروسية، وجاكارتا يف إندونيسيا، واسطنبول يف تركيا، وبرشلونة يف إسبانيا.

 / يحيى كرد 
ــع التحاد  ــة للعلوم والتكنولوجيا بالحديدة اللقاء املوس ــد بالكلية التطبيقي عق

كليات املجتمع الخاصة برئاسة الدكتور محمد الوشيل رئيس االتحاد.  
ــاء الذي حرضه 30 عميدا من عمداء كليات املجتمع الخاصة بمحافظة  ويف اللق
ــة إطار االتحاد والذي  ــاد كليات املجتمع إىل إدراك أهمي ــار رئيس اتح الحديدة أش
ــيق ورشاكة وتوحيد  يهدف اىل إيجاد كيان موحد وبيئة تعاون وتبادل خربات وتنس
ــم الفني  ــني وزارة التعلي ــا وب ــة وبينه ــة من جه ــع الخاص ــات املجتم ــني كلي رؤى ب
ــتوى  والتدريب املهني والجهات املختصة من جهة أخرى جنبا إىل جنب لرفع مس
ــة معايري الجودة واألداء  ــات املجتمع الخاصة اليمنية ملواكب ــودة واألداء يف كلي الج
ــن تقديمه للمجتمع اليمني من  ــتوى االقليمي والدويل ، اىل جانب ما يمك عىل املس
ــع وخاصة  يف ظل الحرب العدوانية التي تتعرض  خدمات تلبي احتياجات املجتم

لها بالدنا.
ــي والتدريب املهني   ــوزارة التعليم الفن ــه يربط االتحاد ب ــيل عىل  ان ــد  الوش  وأك
ــرش بالخري وخاصة بعد عقد العديد من اللقاءات  بني  ــة وطيدة وتوافق كبري تب عالق

االتحاد والوزارة.   
ــتعرض الدكتور هاشم املغربي نائب رئيس االتحاد جدول أعمال  عقب ذلك اس
اللقاء واملحرض السابق وما تم انجازه من مهام وأعمال . مؤكدا أن االتحاد وبجهود 
ــهادة البكالوريوس التطبيقي  ــص منح ش ــه يف طريقه للحصول عىل ترخي أعضائ
ــات اىل قوام  ــن الكلي ــام عدد م ــوزارة . مرحبا بانضم ــل ال ــن قب ــع م ــات املجتم لكلي
ــا اىل أن االتحاد إطار  ــاد . الفت ــم عىل عضوية االتح ــة وحصوله ــة العمومي الجمعي
ــعى اىل تحقيق  ــام إليه وهو يس ــات اليمنية الخاصة لالنضم ــع الكلي ــوح لجمي مفت
ــني الكليات ملا يخدم  ــة وصحيحة وحقيقية ب ــدة وتعاون ورشاكة واضح رؤية موح

الصالح العام . 
ــاركني يف اللقاء  ــاد الدكتور مجدي الصماد املش ــن جانبه دعا أمني عام االتح  م
ــت نظام االتحاد بما  ــاهم يف تثبي ــأنه ان يس اىل تقديم  املقرتحات والرؤى بما من ش
يتوافق مع املصلحة العامة للمجتمع. مستعرضا أهم ما تم انجازه من مهام وأعمال 
لالتحاد يف الفرتة السابقة وابرز الصعوبات التي واجهت االتحاد يف تنفيذ مهامه.  

ــكل نهائي بما يخدم املصلحة  ــايس لالتحاد بش وتم يف اللقاء اقرار النظام األس
ــتوى  ــة الخاصة اىل املس ــات اليمني ــي يف الكلي ــم األكاديم ــي بالتعلي ــة ويرتق العام
ــي والدويل والعمل  ــتوى االقليم ــا يتوافق مع معايري الجودة عىل املس املطلوب وبم

عىل توحيد املناهج التعليمية بني الكليات اليمنية والتنسيق االلكرتوني املوحد . 

البيضاء /محمد املشخر
ــة البيضاء  ــغال العامة بمحافظ ــف مكتب األش  أتل
أمس أربعة أطنان من املواد الغذائية منتهية الصالحية 
والفاسدة، تم ضبطها يف املحال التجارية يف إطار حملة 

تفتيش واسعة خالل النصف األول من العام الجاري .
ــني العام  ــالف التي حرضها األم ــالل عملية اإلت وخ
للمجلس املحيل للمدينة صادق القايض أشاد مدير عام 
ــالم املظفري بجهود  ــة مدينة البيضاء مطري س مديري
ــط  ــة يف ضب ــة البيئ ــني بصح ــغال و العامل ــب األش مكت
ــة وإحالتهم  ــش واملتابع ــالت التفتي ــني عرب حم املخالف

لجهات االختصاص. 
وأوضح مدير عام مكتب األشغال العامة  باملحافظة 
ــوي أن املواد املنتهية  ــري عبدالرحمن الصل املهندس من
ــال التجارية  ــض املح ــت يف بع ــي ضبط ــدة الت والفاس

ــتهلك  ــاء، تؤثر عىل صحة املس ــواق بمدينة البيض بأس
وبعضها سلع مجهولة املصدر.

ــت من مختلف  ــريا إىل أن تلك املواد التي ضبط مش
ــع الجملة،  ــة وبي ــة للتجزئ ــال التجاري ــواق واملح األس
ــث مدير عام مكتب  ــاع بطرق غري مرشوعة وح كانت تب
ــىل التعاون  ــاء، املواطنني ع ــة يف البيض ــغال العام األش
ــة ليتم ضبطها  ــواد منتهية الصالحي ــالغ عن أي م واإلب
ــىل صحة الفرد  ــا تمثله من مخاطر ع ــا وذلك مل وإتالفه

واملجتمع.
ــغال   ــة البيئة بمكتب األش ــدوره أوضح مدير صح ب
ــق  فري أن  ــاح  الرم ــد  عبدالحمي ــه  عبدالل ــة  باملحافظ
ــة  التجاري ــال  املح ــىل  ع ــه  حمالت ــل  يواص ــش  التفتي
ــواد  ــة امل ــالمة وصالحي ــان س ــل ضم ــن اج ــة م املختلف

الغذائية التي يشرتيها املستهلك.

ــالمية ندوة عن  ــاد اإلعالميني واتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلس يعقد اتح
ــات اإلرهابية" وذلك يف العارشة  ــار عىل داعش والجماع ــالم يف االنتص "دور اإلع

من صباح اليوم ببيت الثقافة.
ــدوة وإثراءها  ــني وإعالميني يف الن ــاركة الزمالء صحفي ــاد مش ــع االتح ويتوق

باملالحظات.

موجة الصقيع تعود من جديدموجة الصقيع تعود من جديد
ــة قاطني  ــي لألرصاد الجوي ــز الوطن ــذر املرك ح
ــة من التدني امللحوظ يف درجات  املرتفعات الجبلي

الحرارة خالل الـ 24 الساعة املقبلة.
ــاد يف نرشته الجوية  ــز الوطني لألرص ــه املرك ونب
ــن واألطفال  ــبأ) كبار الس ــا وكالة (س ــس تلقته أم
والعمال الذين يذهبون إىل أعمالهم خالل ساعات 
ــل،  ــاعات اللي ــاء س ــني أثن ــاح األوىل واملناوب الصب
بارتداء املالبس الشتوية للوقاية من صدمات الربد.
 كما نبه املزارعني من آثار موجة الصقيع حفاظا 
ــن ومرتادي  ــم الزراعية، والصيادي ــىل محاصيله ع
ــر يف باب املندب ومدينة املخا من ارتفاع املوج  البح

واضطراب البحر.
ــة  الجبلي ــات  املرتفع أن  إىل  ــز  املرك ــار  وأش
ــات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء  ملحافظ
وأجزاء من محافظتي إب والضالع وبعض املناطق 
ــالد، تتأثر  ــة من الب ــمالية الرشقي ــة الش الصحراوي
بكتلة هوائية باردة يرافقها انخفاض درجة الحرارة 
ــزاء من  ــىل أج ــع ع ــون الصقي ــد يتك ــرى، وق الصغ

املناطق الجبلية.
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يحيى صالح الدين
يوميات الثورة

أبو جهل مرة أخرى أبو جهل مرة أخرى 
في بالد الحرمينفي بالد الحرمين

مشهدمشهد

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم﴾﴾   اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِه   َوالَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ Mاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْمم اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِه   َوالَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ Mم ﴿ ﴿
صدق اO العظيم صدق اO العظيم 

ــالم عاد ليعبث  ــبات امة االس عاد أبو جهل يف غفلة من الزمان وس
ــعل الحروب والفنت قتل  ــن جديد عاد وعادت معه بقية األصنام أش م
ــدرا كان قد ظهر  ــري ان حي ــود والصهيونية غ ــادي اليه ــر عاد بأي ودم

واقسم انه سيطهر الحرم من رجس كل كافر وصنم
ــول الله جاء  ــة جده رس ــد املجد ألم ــول الله ليعي ــاء حفيد رس ج
ــيد عبد  ــتضعفني العلم الهمام الس ــي قائد ثورة املس ــام اليمان الحس
ــع رأس الرش  ــاه أمل األمة ليقط ــه الله ورع ــدر الدين حفظ ــك بن ب املل

والفتنة ابو جهل العرص املهفوف بن سلمان الرجيم.
ــلمان وماهو  ــتنقع يحرك اليهود مجنون الرياض بن س إىل أي مس

املطلوب ان يعمله يف االيام القادمة؟
حركات وتوجهات هذا املهفوف األخرية تدل عىل ان هناك مخططاً 
ــعال املنطقة يف حروب جديدة وقد عرف اليهود أن  صهيونياً آخر إلش
ــدور الخبيث وخري  ــلمان خري من يقوم بهذا ال ــوف  محمد بن س املهف
من  يمثل إرسائيل يف أرض الحجاز وبذلك أصبحوا وال مبالغة قريبني 
من السيطرة عىل مكة واملدينة وما ظهور صورة أحد اليهود الصهاينة 
يف الحرم النبوي وتم تناولها بكرثة عىل مواقع التواصل االجتماعي اال 
ــة والذي  ــلمني املقدس ــيطرة عىل أماكن املس دليل عىل رغبتهم يف الس
ــيقطعون وتنتهك  ــىل اي يشء س ــلمني غريه ع ــا لن يكون للمس بعده

حرماتهم دون ردة فعل بل وسيرضبون من الله أيضا.
ــلمان  ــهيل وانبطاح كبري جدا من قبل املهفوف بن س كل ذلك بتس
ــدة الحكم  ــه يف الوصول إىل س ــة لهم الجل دعم ــود خدم ــه لليه يقدم
ــود ان هذا املجنون  ــعود عرف اليه ــه ملكا عىل مهلكة بني س وتتويج
ــو كانت هذه  ــام حتى ول ــام والعظ ــازالت الجس ــم التن ــتعد لتقدي مس
ــعال  ــلمني ليس فقط إش ــات لدى املس التنازالت تمس أقدس املقدس
ــراق وغريها من  ــا والع ــوريا وليبي ــم يف اليمن وس ــروب نيابة عنه الح
ــرشوع والهيمنة  ــارض للم ــر فيها صوت مع ــا إن يظه ــن التي م األماك
ــون للهجوم عىل هذا  ــربي هذا املجن ــه األمريكية حتى ين الصهيونيه
ــيقام  الصوت الحر كأنه كلب بيد اليهود يطلقونه عىل من يريدون.. س
ــجون لكل من يعارض مرشوعهم ستحكم قبضة اليهود  املزيد من الس
ــىل العرب أكرث هذا املجنون الذي يهرول للتطبيع واالنبطاح لليهود  ع
ــيئا   ــا قد حدث للمنطقة من حروب ش ــر املنطقة لكوارث تجعل م يج
قليال بما يمكن أن يحدث مستقبال إن تمكنت أيدي اليهود من العرب 

بمساندة وتسهيل املهفوف الغبي لليهود .
ــعوا لتأسيس حلف  عىل العرب جميعا إدراك خطورة ذلك وان يس
ــذي لو ترك  ــعودي األمريكي اإلرسائييل ال ــرش الس ــاوم لتحالف ال مق
ــتعلة  ــة العربية وتجزأ إىل كانتونات مش ــتدمر املنطق دون مواجهة س
ــبيهة بداحس والغرباء وحرب البسوس التي  بالحروب والرصاعات ش
استمرت لعرشات السنني وال اشك ان وراء تلك الحروب هم اليهود وال 
ــا قيل لنا وإنما  ــابق الخيول كم ــبب الرئييس لتس أظن أنها كانت الس
هذه الحادثة استغلت من قبل اليهود وجعلوا منها منطلقا ملخططهم 
ــيادتهم عىل العرب بإدخال العرب نفق الحروب الذي  ــتمرار س يف اس

الينتهي.
ــاف املهفوف بن  ــة اليق ــة إيجاد طريق ــف املقاوم ــىل محور وحل ع
سلمان مجنون الرياض عند حده وأوىل هذه الخطوات تأسيس وعقد 
ــتكبار العاملي والرافض  مؤتمر دويل للحلف املمانع واملقاوم لدول االس
ــا يف منطقتنا العربية واالتفاق عىل الدفاع  للهيمنة األمريكية وأذنابه
ــة واملقاومة  ــرتكة حرة لدول حلف املمانع ــوق مش ــرتك وإقامة س املش
ــة الي حصار قد  ــرس اي محاول ــن محور الرش وك ــداء م ــرس اي اعت لك
ــرة الواقفة بوجه محاوالت  ــرض عىل اي دولة من دول املمانعة الح يف

األعداء ومؤامراتهم الخبيثة عىل أبناء امتنا العربية واإلسالمية.
ــلمان وبقية  ــن س ــوف محمد ب ــرص  املهف ــل الع ــو جه ــب اب وليذه
األصنام إىل جهنم وبئس املصري  فأرض الحرمني الرشيفني ال تقبل أن 

يحكمها غري نبي او ويص وصالح املؤمنني.

لها  ليس كمثله خروج،مهيب ورائع وحشوٌد 
تحمل  بأصوات  تهتف  مالئكية،خرجت  مالمح 
إلى  القلب  من  العميق  والذوق  الصادق  الحس 
حبيبه المصطفى،صرخات مدوية تأتي من كل 
اتجاه، كادت ان تهز األرض وتنتزع بقايا الضالل 
التي ستزول عما قريب، وهتافات تنادي الرسول 
وتعلن الوالء والتعظيم وإحياء النهج المحمدي 
السماوي الذي تعرض لقاذورات األعداء ،أصوات 
عنه  الدنس  تزيح  والجميع  واألطفال  الرجال 
وتعيد إليه لمعانه ورونقه األصيل، وتجدد التنديد 

بالثبات دفاعاً عنه واستبساالً في سبيله.
بمشاعر  الممزوجة  واالندفاع  الفرح  مشاعر 
هذا  في  لالستمرار  الموجبة  المسؤولية 
تستجيب  ألنها  منتصرة  بأنها  الطريق،والواثقة 
بعده  من  المؤمنون  ُبشر  الذي  اإللهي  للنداء 
من  وعهداً  وعداً  اصدق  المبين،ومن  بالنصر 
الله  حبيب  عن  الدفاع  ففي  وجل،  عز  المولى 

واجب ديني حتم على األمة إال أن تتحرك وتستمر 
وتضحي من اجل إعادة النور الذي يحاول أنصار 
الضالل ان يطفئوه ويخمدوه حسداً وحقداً من 
في  الله  حكى  ،كما  والجبانة  الذليلة  أنفسهم 

كتابه عنهم .
هذا  على  المحسوب  اليمني  الشعب  اثبت 
أوال  الله  انه مستميت من اجل  المعطاء  الوطن 

وأخيرا أن يلبي داعي الله حين دعاه لنصرة نبي 
األمة األعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله 
والضياع  بالخسران  عدو  لكل  ومبشراً  وسلم، 
أمام اإلصرار والوالء المحمدي العظيم، وفي كل 
هتاف ونداء بالتلبية للرسول األعظم، يستشعر 
من يهتف بروحانية مهمته وعظمتها مما يدفعه 
مهمته  إلنهاء  شيء  كل  وباذالً  شامخاً  للوقوف 

النزيهة والصادقة مع الله.
تحرق  قوية  رساالت  الحضور  مالمح  وفي 
مسار  يشوهوا  او  يدنسوا  ان  حاولوا  من  مكر 
الرسول والرسالة ، ووصمة عاٍر ستظل تالحق من 
استكانوا واستغلوا البذل في سبيل إعادة إعالن 
الوالء والتعظيم لمن جاء فيه القول من الله بأنه 
اطهر مخلوق خلقه المولى عز وجل، وانه القائد 
األعظم والنبي األكرم والنعمة السماوية منه عز 

وجل لجميع ما دونه المخلوقات.
انطلقتم في سبٍق  يا من  الله وجيهكم  بيض 
سيكتبه التاريخ ولن ينسى تفاصيله التي تكتب 
بماء من ذهب، بيض الله وجيهكم أيها اليمانيون 
،يا من ارتضيتم السبق في إعادة إنعاش الذكرى 
من  وإقامته  الدين  بقيه  واستنهاض  المحمدية 
استخلفكم  وكما  أمرتم  كما  األرض  في  جديد 
يا  دوماً  بعثه  عرفتم  من  الوجيه  بياض  به،  الله 
العراقة  منبع  يا  والنشامة  والجود  الكرم  أهل 

القدم  منذ  معروف  اليمني  ،فالشعب  واألصالة 
بمواقفه المشرفة في نصرة الدين ومن عرفوا منذ 
ففي  واإلبرار،  األنصار،الشجعان  بأنهم  القدم 
كل منعطف يهوي بقيم الرسالة المحمدية تبرز 
مواقف مشرفه لليمن واليمنيين، فحمداً لله أننا 

يمانيون.
هتافات التلبية ..لبيك يا رسول الله..لم تكن 
للرسول  الشعب  هذا  تلبية  يؤكد  إعالنا  فقط 
وأضعفت  اوهت  الله،فقد  عند  من  المختار 
وكشفت من به مرض في نفسه ومن به استكباراً 
على أوامر الله ، وقد استلهم هذا الشيء كل من 
مشاعر  تجدد  بهتافات  للرسول،  ملبياً  هتف 
يواجهها  ما  لكل  والجهوزية  واالستعداد  الحب 
من مؤامرات شيطانيه تخدم الشرك والمشركين، 
السيف  هي  الله  بإذن  ستكون  الهتافات  وهذه 
مؤامرات  اي  فيه  يحاك  طريق  لكل  القاطع 

تستهدف الرسول او الرسالة إلى النهاية.

يمانيون خرجوا ببياض 
الوجيه

شفاء ابوطالب

Oبعد ا=فراج عن متعب بن عبداOبعد ا=فراج عن متعب بن عبدا
غموض يكشـــف مصيـــر الوليـــد بن طاللغموض يكشـــف مصيـــر الوليـــد بن طالل

ــري الوليد  ــوض مصري األم ــف الغم   يل
ــد العزيز، فهو من األمراء  بن طالل بن عب
ــات  اتهام ــون  يرفض ــن  الذي ــؤولني  واملس
ــن  ــي م ــه ه أن ثروت ــد  ــالس، ويؤك االخت

استثمارات خارجية أكرث منها داخلية.
ــلمان، عن األمري  ــد بن س ــرج محم وأف
ــت مصادر  ــه، وروج ــد الل ــن عب ــب ب متع
ــعودية مقربة من ويل العهد بأن متعب  س
ــار دوالر، يف حني  ــازل عن ما قيمته ملي تن
ــا يجري يف  ــة عىل م ــادر مطلع ــد مص تفي
ــري متعب هو  ــاض أن اإلفراج عن االم الري
بسبب وضعه الصحي املرتدي وخوفا من 
ــون وافق عىل  ــه يف االحتجاز، وقد يك وفات
ــة لكنها ال تصل اىل مليار  دفع مبالغ مالي
دوالر ألن التقارير كانت تشري اىل امتالكه 

ثروة أقل بكثري.
ويسود االعتقاد أن رقم مليار دوالر هو 
ــاد وإنهاء كل  لتأكيد تورط متعب يف الفس
ــه كان أبرز  ــتقبال ألن حلم له بالعرش مس

معاريض محمد بن سلمان.

األمري الوليد بن طالل، مازال الغموض 
ــال يقارب  ــد اعتق ــريه وملفه بع ــف مص يل
ــادر أنه يرفض  ــول املص ــهر اآلن. وتق الش

االعرتاف بالتورط يف الفساد.
ــراء الذين يفضلون  وقد يكون من األم
ــع تعويضات  ــاب دف ــة عىل حس املحاكم
ــارات  ــة ملي ــل اىل ثماني ــد تص ــة ق خيالي
ــام  اته إىل  ــة  املحاكم ــؤدي  ت ــد  وق دوالر، 
ــاد  ــعودي برمته بالفس ــام املايل الس النظ

ــات  ــن صفق ــراء م ــم األم ــتفادة معظ واس
ــلمان بن  ــات بمن فيهم امللك س واختالس
عبد العزيز وويل العهد محمد بن سلمان.
ــد  الولي ــري  باألم ــون  العارف ــول  ويق
ــض رشوط محمد بن  ــه يرف ــالل أن بن ط
سلمان التي يفرضها عىل األمراء وباقي 
أو  ــة  اإلجباري ــة  اإلقام ــي  وه ــني  املعتقل
املحروسة يف السعودية وعدم السفر إىل 

الخارج.
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