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كشفت وكالة بلومبريغ االقتصادية 
ــد  ــعودية ق ــس، أن الس ــة، أم األمريكي
ــة 10  ــم بقيم ــرض قائ ــم ق ــد حج تزي

مليارات دوالر.
ــادر  مص ــن  ع ــة  الوكال ــت  ونقل
ــعودية قد ترفع قيمة  باململكة، أن الس
ــه يف العام  ــرض الذي حصلت علي الق
ــوك الدولية  ــن مجموعة البن 2016، م
 HSBC - JPMorgan Chase - Bank)
 5 ــة  بقيم  ،(of Tokyo Mitsubishi

مليارات دوالر.
ــعودية  الس أن  إىل  ــارت  أش ــا  كم
تخطّط القرتاض 31 مليار دوالر خالل 
ــة عجز املوازنة  ــام الجاري؛ لتغطي الع
ــه 52 مليار  ــغ قيمت ــذي تبل ــع ال املتوق

دوالر.
ــن إصدار  ــام م ــد أي ــك بع ــي ذل يأت
ــلمان بن عبد  ــعودي، س ــل الس العاه
ــة تضّمنت رصف  ــر ملكي ــز، أوام العزي

ــني واملوظفني ملواجهة  بدالت للمواطن
ارتفاع األسعار.

ــر  وزي ــن  أعل ــايض،  امل ــبت  والس
ــواد، أن  ــعودي، عواد الع ــالم الس اإلع
ــة  املتضّمن ــرية  األخ ــة  امللكي ــر  األوام
ــة،  زيادة للرواتب، وبدالت غالء معيش

ــدي للمواطنني  ــم النق ــج الدع وبرنام
ــف الدولة 80  ــن)، كلّ ــاب املواط (حس

مليار ريال خالل العام الجاري.
ــعودي  ــه الس ــىل التوج ــاً ع ومعلّق

نحو االقرتاض..

تتواصل حالة الال استقرار يف 
املناطق الجنوبية الواقعة تحت 
ــدم  تنع ــكاد  ت ــث  حي ــالل  االحت
ــكالت  املش ــم  وترتاك ــات  الخدم
ــاة الناس اليومية،  املرتبطة بحي
األمر الذي ولد حالة من الرفض 
ــكل  ــاس ما يدفعهم بش لدى الن
ــوارع  ــروج إىل الش ــتمر للخ مس
يف  ــخطهم  س ــن  ع ــري  والتعب
ــلطات  ــني عىل الس ــه القائم وج

املرتبطني باالحتالل.
ــذ  نف ــياق  الس ــذا  ه ويف   
ــايل مديرية  ــن أه ــري م ــد كب حش
ــة  وقف ــني  أب ــة  محافظ ــودر  ل

الثاني عىل  ــوم  ــة للي احتجاجي
ــا اللجنة  ــي تنظمه ــوايل والت الت
ــودر  م/ل ــية  الرئيس ــة  األهلي
ــبابي  الش ــيل  األه ــس  للمجل
ــة  املحلي ــلطات  الس ــة  ملطالب
ــل  بح ــة  واملحافظ ــة  باملديري
ــف  ــكالت وتخفي ــن املش ــري م كث
ــاريع  معاناة الناس وإنجاز املش
ــاه  ــرشوع مي ــا م ــرثة وأهمه املتع
ــرشوع مياه  ــودر ومطالبتهم بم ل
ــىل برئ  ــد ع ــرتاتيجي اليعتم اس

واحدة.
ــل  ح إىل  ــايل  األه ــا  دع ــا  كم
ــة التي  ــوق اإلغاثي ــة الحق قضي

ــا الكثري من  ــوزع دون أن يناله ت
املواطنني يف مديرية لودر.

يف  ــة  املنظم ــان  اللج ــد  وتؤك
مناشداتها للسلطات املحلية يف 
ــاك نهباً للمواد  ــة أن هن املحافظ
الغذائية املمنوحة من املنظمات 

املدنية املانحة لإلغاثات.
ــن املواطنني إىل  ــا كثري م ودع
ــة القائمني عىل اإلغاثة وكذا  إقال
ــذي  ــيل ال ــس املح ــالل املجل إح
ــدرات هذه  ــاريع ومق عبث بمش
ــذا  وك ــبة  املحاس إىل  ــة  املديري
إعادة النظر يف آلية عمل املرافق 

الحكومية.

ارضار  ــت  ولحق ــان  مدني ــهد  استش
بمنازل وممتلكات املواطنني أمس جراء 
ــتهدفت  اس ــف  للتحال ــة  جوي ــارات  غ
ــاء والبيضاء  ــات صعدة وصنع محافظ

وحجة.
ــهاد  استش ــي  أمن ــؤول  مس ــد  وأك
مواطنني اثنني من الرعاة املتنقلني أمس 
ــارات لطريان تحالف العدوان  جراء 3 غ
ــتهدفت خيام  ــعودي اس األمريكي الس
البدو الرحل بمنطقة عكوان  يف مديرية 
ــمال  ش ــدة  صع ــة  بمحافظ ــراء  الصف

اليمن.

ــفرت  ــؤول أن الغارات اس ــد املس وأك
ــائر بممتلكات  عن إتالف الخيام وخس

البدو الرحل.
وأضاف أن طريان التحالف استهدف 
ــد املواطنني يف  ــزل أح ــة من ــارة جوي بغ
منطقة آل صبحان بمديرية باقم وغارة 
ــكنية يف مديرية مجز  ــىل املناطق الس ع
ــة  ــة بمديري ــق متفرق ــت مناط ، وتعرض
ــي  صاروخ ــف  لقص ــة  الحدودي ــه  منب
ومدفعي سعودي خلّف أرضاراً يف مزارع 

املواطنني والطرق.
ويف العاصمة صنعاء ، أفاد املسؤول 

األمني أن التحالف شن غارتني جويتني 
ــتهدفاً دائرة  ــىل العاصمة صنعاء مس ع
ــعوب  ــكرية بمديرية ش ــغال العس األش
ــني  املواطن ــازل  بمن أرضاراً  ــا  ألحقت

املجاورة.
ــف  التحال ــريان  ط أن  إىل  ــت  ولف
ــبكة  ــل ش ــة جب ــارة جوي ــتهدف بغ اس
ــاء جنوب رشق  ــع بمحافظة البيض ناط
ــىل  ــرى ع ــارة أخ ــن غ ، وش ــة  العاصم
ــتبأ بمحافظة حجة شمال  مديرية مس

غرب اليمن .

صنعاء/ سبأ
ــاء ووحدة  ــاد بصنع ــاف واإلرش ــب األوق ــن مكت دش
ــعار  ــة التجنيد تحت ش ــس حمل ــة أم ــة القرآني الثقاف
ــن العلماء  ــور كوكبة م ــاال " بحض ــا وثق ــروا خفاف " انف

والخطباء واملرشدين.
ويف الفعالية أشار رئيس رابطة علماء اليمن العالمة 
ــؤولية امللقاة عىل  ــن إىل املس ــن رشف الدي ــمس الدي ش

عاتق الجميع يف مواجهة قوى االستكبار .
ــدوان ومخططاته  ــة التحرك ملواجهة الع وأكد أهمي
التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا والعمل عىل تعزيز 

الوعي املجتمعي بعدالة القضية اليمنية .. الفتا إىل أن 
اليمن لم يعتد عىل أحد.

وقال العالمة رشف الدين " إن النرص سيكون حليف 
ــداء وتمادوا  ــه األع ــا تكالب علي ــي مهم ــعب اليمن الش
ــني والتحيل  ــالح ذات الب ــا إىل إص ــم ".. داعي يف جرائمه

بالحكمة ملواجهة الغزو.
ــار مدير مكتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة  فيما أش
ــاني  أيمن عبدالقادر ونائب مدير األوقاف محمد العرش
ــتجابة  ــيل إىل أن الحملة تأتي اس ــد مج ــة أحم والعالم
ــن وأمنه  ــاع عن الوط ــي يف الدف ــب الوطن ــداء الواج لن

واستقراره .
ــدين  ــاء والخطباء واملرش ــة دور العلم ــدوا أهمي وأك
ــد جبهات الرشف  ــد الناس وتحريضهم عىل رف يف حش

والبطولة ملواجهة العدوان وصلفه وغطرسته.
ــي يرتكبها تحالف  ــم املروعة الت ــتنكروا الجرائ واس
ــيوخ يف مختلف  ــاء واألطفال والش ــدوان بحق النس الع
ــادة  ــآت ودور العب ــازل واملنش ــري املن ــات وتدم املحافظ
ــع دخول الغذاء  ــة إىل ما يفرضه من حصار من باإلضاف

والدواء واملشتقات النفطية وغريها.

مصرع عدد من المرتزقة  واغتنام عتادهم في عمليات مصرع عدد من المرتزقة  واغتنام عتادهم في عمليات 
للمجاهدين بمديريتي الغيل وخب والشعفللمجاهدين بمديريتي الغيل وخب والشعف

الجوف - سبأ
نفذ الجيش واللجان الشعبية أمس هجوما نوعيا 
ــواق بمديرية  ــدوان بوادي ش ــع مرتزقة الع ــىل مواق ع

الغيل بالجوف.
ــدوان تكبدوا  ــكري أن مرتزقة الع ــد مصدر عس وأك
ــلحة يف عملية  عدد من القتىل والجرحى واغتنام أس

هجومية استهدفت مواقعهم بوادي شواق.

ــعبية أمس هجوما  ــذ الجيش واللجان الش كما نف
ــواق  ــدوان بوادي ش ــة الع ــع مرتزق ــىل مواق ــا ع نوعي

بمديرية الغيل بالجوف.
ــدوان تكبدوا  ــكري أن مرتزقة الع ــد مصدر عس وأك
ــلحة يف  ــم اغتنام أس ــىل والجرحى وت ــن القت ــددا م ع

عملية هجومية استهدفت مواقعهم بوادي شواق.
ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي األمريكي 

ــد الجيش  ــرون أمس خالل ص ــم وأصيب آخ مرصعه
ــعبية محاولتي زحف لهم بمديرية خب  واللجان الش

والشعف يف محافظة الجوف.
ــكري أن أبطال الجيش واللجان  وذكر مصدر عس
صدوا زحفني للمرتزقة يف جبهة اليتمة بمديرية خب 
والشعف ما أدى إىل مرصع وإصابة عدد من املرتزقة.

أبطال الجيش واللجان ينكلون بمجاميع العدو  يف الجوف

استهداف خيام البدو الرحل يف عكوان  

الخارجية تؤكد رفض اليمن تجاوزات قوات االحتالل ا@ماراتي الخارجية تؤكد رفض اليمن تجاوزات قوات االحتالل ا@ماراتي 
ومحاوالتها تغيير هوية سقطرىومحاوالتها تغيير هوية سقطرى

ــض  رف ــة  الخارجي ــوزارة  ب ــؤول  مس ــدر  مص ــد  أك
ــاوزات غري  ــات والتج ــة لكل املمارس ــة اليمني الجمهوري
ــي يف األرايض اليمنية  ــة لقوات االحتالل اإلمارات القانوني
ومحاوالتها عرب مرتزقتها ، تغيري هوية محافظة أرخبيل 

سقطرى .
ــاء اليمنية  ــة األنب ــدر يف ترصيح لوكال ــد املص كما أك
ــات مدفوعة األجر بضم  ــبأ) الرفض املطلق للمطالب (س
ــيوخ أبوظبي عرب  ــال التابعة لش ــقطرى إىل دولة الرم س
ــكان  ــعبي لس ــتفتاء ش ــل إجراء اس ــة مث ــاليب واهي أس

األرخبيل.
ــمي الصادر عن  وذكّر املصدر أوالد زايد بالبيان الرس
ــة بتاريخ 19 يونيو 2017، والذي وزع عىل  وزارة الخارجي

ــات الدولية، والذي حذر  أعضاء مجلس األمن واملؤسس
ــعودي – اإلماراتي  من محاوالت قيام دولتي العدوان الس
ــزر اليمنية خالل فرتة  ــالل أجزاء من األرايض والج باحت

العدوان والعمليات الحربية.
ــا  ــص م ــدد باألخ ــان ح البي ــدر إىل أن  ــار املص وأش
ــارة أبوظبي من  ــة إلم ــالل التابع ــوات االحت ــه ق ــوم ب تق
ــة باملحافظات الجنوبية  ــتفزازية وغري قانوني أعمال اس
ــك  وذل ــقطرى،  س ــل  أرخبي ــة  محافظ يف  ــد  وبالتحدي
ــاألرض كأمر واقع  ــيطرة والترصف ب ــة فرض الس بمحاول
ــي، بينما يف واقع األمر  ــا أجزاء تابعة إلمارة أبوظب وكأنه
وحسب القانون الدويل ينطبق عىل تلك األرايض والجزر 
املحتلة املادة رقم ( 42 ) من اتفاقية الهاي للعام 1907م 

ــي تذكر بأنه " تعترب أرايض الدولة محتلة حني تكون  والت
تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" .

ــرتكة من اتفاقيات  ــدر أن املادة الثانية املش وبنّي املص
جنيف األربع للعام 1949م تنص عىل أن هذه االتفاقيات 
ترسي عىل أي أرض يتم احتاللها أثناء "عمليات عدائية 
ــك املواد أيضاً يف الحاالت التي" ال  دولية"، كما ترسي تل

يواجه فيها احتالل أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة".
ــات اإلمارات  وأكد املصدر الرفض القاطع لكل ممارس
ممثلة بترصفات حكام إمارة أبوظبي خالل فرتة التدخل 
ــة، بصفتها القوى القائمة  والعدوان عىل األرايض اليمني

باالحتالل..

أكد أن اإلمارات تستغل الوضع لبسط سيطرتها على أراٍض يمنية

قاهر قاهر MM--٢٢  يدك معسكر القوات الخاصة ومرابض "االباتشي "بنجران  يدك معسكر القوات الخاصة ومرابض "االباتشي "بنجران
نجران - سبأ

للجيش  الصاروخية  القوة  أطلقت 
صاروخا  ــس  أم الشعبية  والــلــجــان 
معسكر  عىل   M2 قاهر  نــوع  باليستا 
يف  األباتيش  ومرابض  الخاصة  القوات 

نجران.
الصاروخ  أن  عسكري  مصدر  وأكــد 
خسائر  مخلفا  هدفه  أصاب  الباليستي 
يف صفوف العدو وعتاده العسكري. وعىل 
الجيش  مدفعية  دكــت  الصعيد  نفس 
العدو  تجمعات  أمس  الشعبية  واللجان 
محققة  وجيزان  نجران  يف  السعودي 

إصابات مبارشة .
مدفعية  أن  عسكري  مصدر  وأوضــح 
استهدفت  الشعبية  واللجان  الجيش 
موقعي  يف  السعوديني  للجنود  تجمعات 
وكبدتهم  بنجران  والشبكة  الضبعة 

خسائر فادحة .

مدفعية الجيش واللجان الشعبية تدك تجمعات العدو يف جزيان ونجران
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خسائر فادحة للمرتزقة في خسائر فادحة للمرتزقة في ٣٣ عمليات نوعية للجيش   عمليات نوعية للجيش  
وإفشال وإفشال ٤٤ زحوفات بتعز والبيضاء زحوفات بتعز والبيضاء

 سبأ/
ــائر كبرية  ــدوان بخس ــوات مرتزقة الع ــت ق مني
ــات  ــر 3 عملي ــكري إث ــا العس ــا وعتاده يف صفوفه
ــان  واللج ــش  الجي ــال  ألبط ــة  هجومي ــكرية  عس
ــال 4 محاوالت  زحوف عىل مواقعه  الشعبية وافش

بجبهات تعز  والبيضاء 
ــت  باغ ــش  الجي أن  ــكري  عس ــدر  مص ــال  وق
مسلحي التحالف بعملية عسكرية عىل مواقعهم 
ــا, مؤكداً أن  ــمال يختل بجبهة املخ ــاري ش يف الزه
ــة العرشات يف  ــل وإصاب ــفرت عن مقت ــة اس العملي
ــاب آليتني  ــلحني وإعط ــم وأرس 2 من املس صفوفه

عسكريتني وإحراق آلية ثالثة.

قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان وإعطاب ٣ آليات
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البقية صفحة 02

ــرة يف اليمن بأنها األكرث  ــت منظمة هيومن رايتس ووتش الحرب الدائ  وصف
ــرتاتيجية له، كما أن  حماقة وبال معنى من جانب التحالف العربي الذي ال اس

أهدافه مثرية للشكوك.
ــمال أفريقيا يف  ــم الرشق األوسط وش ــون مديرة قس ــارة ليا ويتس وقالت س
ــرض عقوبات عىل  ــرة إن منظمتها دعت إىل ف ــاء مع قناة الجزي ــة  يف لق املنظم
ــلمان ”الذي يجب  ــعودي األمري محمد بن س التحالف العربي وويل العهد الس

أن يعاقب هو ومسؤولني سعوديني آخرين.
ــتخدام السعودية  ــرية إىل أن منظمتها لديها بعثات يف اليمن حددت اس مش
لبعض األسلحة ومن باعها لها، معتربة أن الحرب عىل اليمن البلد الفقري زادت 

من فقره ونرشت الدمار فيه.
ــان يف منطقة الرشق األوسط،  وعن موقف الغرب من انتهاكات حقوق اإلنس
ــري املزدوجة يف ما  ــن النفاق واملعاي ــجل طويل م ــدول الكربى لها س ــت إن ال قال

يتعلق بحقوق اإلنسان.

هيومن رايتس ووتش : الحرب على اليمن هيومن رايتس ووتش : الحرب على اليمن 
حمقاء وابن سلمان يجب أن يعاقبحمقاء وابن سلمان يجب أن يعاقب

ــعودية يف محافظة  ــركات الس ــذ بدء التح ــر من نوعه من ــور هو األخط  يف تط
ــاء مركز سلفي  ــهر نوفمرب املايض، عن تحضريات جارية إلنش املهرة يف أواخر ش
ــي ذلك يف وقت تكثف فيه الرياض  ــن، ثاني أكرب مدن املحافظة. يأت يف مدينة قش
أنشطتها «اإلنسانية» داخل املهرة، بالتوازي مع اتخاذها خطوات تدفع باتجاه 
ــكرة» املحافظة و«تفريخ» تشكيالت مسلحة يف مديرياتها عىل غرار عدن.  «عس
ــكل من  ــتاراً تتش ــهدية تتخذ من «مكافحة التهريب من عمان إىل املهرة» س مش
خلفه، يف ما يبدو أنه محاولة الستفزاز عمان وتصعيد الضغوط عليها، خصوصاً 

يف ما يتصل بموقفها من أزمتَي اليمن والخليج.
ــعودياً  ــرشق اليمني، حراكاً س ــة يف أقىص ال ــرة، الواقع ــهد محافظة امله وتش
ــطاً عىل املستويات كافة، بات يتجاوز ما كانت قد بدأته اإلمارات، قبل أشهر،  نش
ــك املحافظة التي لم تطاولها نريان الحرب إىل اآلن. هذا الحراك أضحى من  يف تل

االتساع والتنوع والكثافة بمستوى يصعب معه غّض الطرف عنه..

"غزو" سعودي للمهرة.. ونهب اماراتي "غزو" سعودي للمهرة.. ونهب اماراتي 
العالمة شمس الدين: النصر سيكون حليف الشعب اليمني العالمة شمس الدين: النصر سيكون حليف الشعب اليمني لسقطرى وإرثها ا@نساني  لسقطرى وإرثها ا@نساني  

وعلى الجميع التحرك لمواجهة قوى االستكباروعلى الجميع التحرك لمواجهة قوى االستكبار

تواصل حملة التجنيد التطوعي يف عدد من المحافظات:
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ــيخ زايد بن  ــد أن الش ــث تركي وثيقة تؤك ــرج باح ــيخ زايد بن  أخ ــد أن الش ــث تركي وثيقة تؤك ــرج باح  أخ
ــع عرش، كان  ــيخ أبوظبي يف نهاية القرن التاس ــع عرش، كان خليفة، ش ــيخ أبوظبي يف نهاية القرن التاس خليفة، ش
يقوم بعمليات نهب وقتل يف دولة قطر، متعاوناً بذلك مع يقوم بعمليات نهب وقتل يف دولة قطر، متعاوناً بذلك مع 
ــا  ــز، عندما كان القائد العثماني فخر الدين باش ــا اإلنجلي ــز، عندما كان القائد العثماني فخر الدين باش اإلنجلي

يقاتلهم دفاعاً عن املدينة املنورة.يقاتلهم دفاعاً عن املدينة املنورة.
ــه الرئيس  ــؤال وجه ــة رداً عىل س ــرش الوثيق ــاء ن ــه الرئيس وج ــؤال وجه ــة رداً عىل س ــرش الوثيق ــاء ن وج
ــر  ــايض، لوزي ــهر امل ــان، الش ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــر الرتك ــايض، لوزي ــهر امل ــان، الش ــب أردوغ ــب طي ــي رج الرتك
ــنّه  ــد، بعد هجوم ش ــد الله بن زاي ــارات عب ــة اإلم ــنّه خارجي ــد، بعد هجوم ش ــد الله بن زاي ــارات عب ــة اإلم خارجي

األخري عىل فخر الدين باشا وأردوغان.األخري عىل فخر الدين باشا وأردوغان.
ــرش تغريدة تتهم  ــمرب املايض، أعاد بن زايد ن ــرش تغريدة تتهم ويف ديس ــمرب املايض، أعاد بن زايد ن ويف ديس
القائد العثماني بعمليات رسقة وخطف يف املدينة املنورة القائد العثماني بعمليات رسقة وخطف يف املدينة املنورة 
ــية بني  ــعل أزمة دبلوماس ــية بني  عام، وهو ما أش ــعل أزمة دبلوماس ــل نحو 100100 عام، وهو ما أش ــل نحو قب قب

البلدين.البلدين.
ــاً الوزير اإلماراتي  ــرج أردوغان مخاطب ــاً الوزير اإلماراتي فعىل الفور خ ــرج أردوغان مخاطب فعىل الفور خ
ــا  ــا كان فخر الدين باش ــدادك عندم ــه: أين كان أج ــا بقول ــا كان فخر الدين باش ــدادك عندم ــه: أين كان أج بقول

يدافع عن املدينة املنورة؟يدافع عن املدينة املنورة؟

وهذه الصورة تظهر فخر الدين باشا عند قرب الرسول وهذه الصورة تظهر فخر الدين باشا عند قرب الرسول 
يف املدينة املنورة.يف املدينة املنورة.

ــال، يف مقال له نُرش  ــراد بردكتيش ق ــث الرتكي م ــال، يف مقال له نُرش الباح ــراد بردكتيش ق ــث الرتكي م الباح
األربعاء عىل صحيفة "خرب ترك" الرتكية، إنه وجد جواباً األربعاء عىل صحيفة "خرب ترك" الرتكية، إنه وجد جواباً 
ــؤال الرئيس الرتكي يف إحدى وثائق الدولة العثمانية  ــؤال الرئيس الرتكي يف إحدى وثائق الدولة العثمانية لس لس

لتلك الفرتة.لتلك الفرتة.
ــث الرتكي فقد  ــا الباح ــة التي نرشه ــب الوثيق ــث الرتكي فقد وبحس ــا الباح ــة التي نرشه ــب الوثيق وبحس
ــغوالً  ــيخ زايد (جد وزير الخارجية الحايل) مش ــغوالً كان الش ــيخ زايد (جد وزير الخارجية الحايل) مش كان الش
ــة  ــل والرسق ــال القت ــام بأعم ــر والقي ــىل قط ــوم ع ــة بالهج ــل والرسق ــال القت ــام بأعم ــر والقي ــىل قط ــوم ع بالهج
بتحريض من اإلنجليز، الذين كان فخر الدين باشا يصد بتحريض من اإلنجليز، الذين كان فخر الدين باشا يصد 

غزوهم للمدينة املنورة يف تلك الفرتة.غزوهم للمدينة املنورة يف تلك الفرتة.
ــيف الدولة العثمانية للفرتة من أواخر  ــيف الدولة العثمانية للفرتة من أواخر وبالرجوع ألرش وبالرجوع ألرش
ــت  ــة األوىل، كان ــرب العاملي ــة الح ــى بداي ــت  وحت ــة األوىل، كان ــرب العاملي ــة الح ــى بداي ــرن 1919 وحت ــرن الق الق
ــيوخ القبائل،  ــتمالة ش ــكل جهدها اس ــرتا تحاول ب ــيوخ القبائل، إنجل ــتمالة ش ــكل جهدها اس ــرتا تحاول ب إنجل
أصحاب التأثري يف شبه الجزيرة العربية التي كانت تدار أصحاب التأثري يف شبه الجزيرة العربية التي كانت تدار 

من طرف إسطنبول (الدولة العثمانية)،.من طرف إسطنبول (الدولة العثمانية)،.

كل  ــل  تفع ــرتا  إنجل ــت  بردكتيش"كان ــع:  كل ويتاب ــل  تفع ــرتا  إنجل ــت  بردكتيش"كان ــع:  ويتاب
ــل ليتمردوا  ــيوخ القبائ ــب ش ــن أجل كس ــل ليتمردوا يشء م ــيوخ القبائ ــب ش ــن أجل كس يشء م

ــة، ووفرت لهم املال ووزعت  ــة، ووفرت لهم املال ووزعت عىل الدولة العثماني عىل الدولة العثماني
عليهم السالح".عليهم السالح".

وتقول الوثيقة إن شيخ قطر كان مخلصاً وتقول الوثيقة إن شيخ قطر كان مخلصاً 
ــرب من  ــب الق ــطنبول ويتجن ــة يف إس ــرب من للحكوم ــب الق ــطنبول ويتجن ــة يف إس للحكوم

ــيوخ اإلمارت، وخاصة شيوخ  ــيوخ اإلمارت، وخاصة شيوخ الربيطانني، يف حني كان ش الربيطانني، يف حني كان ش
ــز، وهاجموا  ــع اإلنجلي ــاس وتواصل م ــي، عىل تم ــز، وهاجموا أبوظب ــع اإلنجلي ــاس وتواصل م ــي، عىل تم أبوظب
ــالح الذي  ــم، بالس ــوا بضائعه ــوا أهلها ورسق ــر وقتل ــالح الذي قط ــم، بالس ــوا بضائعه ــوا أهلها ورسق ــر وقتل قط

حصلوا عليه من اإلنجليز.حصلوا عليه من اإلنجليز.
ووقفت الشارقة عىل الحياد لفرتة قبل أن تنضم إليهم ووقفت الشارقة عىل الحياد لفرتة قبل أن تنضم إليهم 
ــات والهجمات،  ــع الرسق ــطنبول تتاب ــاً. وكانت إس ــات والهجمات، الحق ــع الرسق ــطنبول تتاب ــاً. وكانت إس الحق

وترسل أوامر إىل املحافظني وحكام املقاطعات، وغريهم وترسل أوامر إىل املحافظني وحكام املقاطعات، وغريهم 
من اإلداريني، يف تلك املناطق.من اإلداريني، يف تلك املناطق.

وثيقة تاريخية: زايد ا\ول "عميًال" لZنجليز وهاجم قطر بإيعاز منهموثيقة تاريخية: زايد ا\ول "عميًال" لZنجليز وهاجم قطر بإيعاز منهم
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