
اغتيال مواطن يف حضرموت وإمام مسجد يف عدن

زيد البعوة
اليمن يخوض حربًا 

مباشرة مع أمريكا؟
ــتحياء  ــكل صريح وإن كان أعلنها على اس البنتاغون األمريكي يعلنها بش
ــتخباراتي  ــكري واالس ــدوان على اليمن في المجال العس ــارك في الع أنه مش
ــاركة التي  ــم قواته المش ــف عن حج ــى وإن قال أنه لن يكش ــتي حت واللوجس
ــها يوماً بعد يوم أن  ــف عن نفس ــوف تكش وصفها بالمحدودة ولكن الحقيقة س
ــنطن  العدوان على اليمن أمريكي منذ اليوم األول فإعالن العدوان جاء من واش
ونحن نعرف منذ البداية أن أمريكا هي السبب الرئيسي في العدوان على اليمن 

لهذا كنا وال نزال نسميه عدواناً أمريكياً سعودياً ..
ــاركتها في العدوان في هذا التوقيت  ــباب إلعالن أمريكا مش طبعاً هناك أس
ــكا بطائرات  ــذي اغتالته أمري ــاد وال ــهاد الرئيس الصم ــد استش ــاً بع خصوص
ــعب اليمني والقيادة  ــاهدوا تفاعل وغضب الش MQ9 في الحديدة وبعد إن ش
العسكرية والثورية والسياسية في صنعاء مع جريمة اغتيال الشهيد الرئيس 
ــذه الجريمة فعبروا عن  ــعبية الرد على ه ــاد وعزم الجيش واللجان الش الصم
ــتطاعوا أنهم  ــم وقلقهم من الرد القادم فقرروا ان يخوفوا اليمنيين إن اس خوفه
ــيحصل من قبل  ــدوان وان أي رد س ــركاء في الع ــعود وأنهم ش حلفاء مع آل س
اليمنيين سوف يكون ضد أمريكا وهذا ما نريده كشعب يمني فنحن نتمنى أن 

نخوض حرباً مباشرة مع األمريكيين ألنهم أعداؤنا الحقيقيون..
ــن يثير فينا  ــلبي ول ــكل س ــون األمريكي علينا بش ــر إعالن البنتاغ ــن يؤث ل
ــرف  ــى ذلك أيضاً فهذا ش ــذ البداية ونتمن ــا نعلم ذلك من ــق ألنن ــوف والقل الخ
ــلم مجاهد مناهض للمشروع األمريكي الصهيوني  ــعب يمني مس كبير لنا كش
ــة وثباتاً على  ــراراً وعزيم ــوف يزيدنا قوة وإص ــل إن اإلعالن س ــي المنطقة ب ف
ــا من قوة  ــعودي بكل ما أوتين ــدوان األمريكي الس ــي مواجهة الع ــتمرار ف االس
وبكل ما نستطيع حتى ال نكون في يوم من األيام مجرد عبيد أذالء مستعمرين 
تحت رحمة اليهود والنصارى وقد قدمنا الكثير من الشهداء في سبيل الحرية 

واالستقالل..
من الذي اغتال الشهيد الرئيس الصماد؟ اليست الطائرات األمريكية؟ ومن 
الذي استهدف القصر الجمهوري ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومكتب رئاسة 
الجمهورية؟ إنها أمريكا بطائراتها وقنابلها ومن الذي يقتل اليمنيين ويرتكب 
ــع الجرائم سوى أمريكا ومن الذي أعطى اإلمارات الضوء األخضر  بحقهم أبش
الحتالل سقطرى سوى أمريكا، لكن في المقابل الشعب اليمني ليس في حالة 

جمود بل يواجه بكل قوة العدوان األمريكي ويلحق به شر الهزائم..
ــوات األمريكية بصاروخ  ــة اليمنية للق ــتهداف القوة الصاروخي ويعتبر اس
ــرة مع  ــعب اليمني الذي أصبح يخوض حرباً مباش ــدر1 انتصاراً عظيماً للش ب
ــتهدف القوات األمريكية المتمركزة بمعسكر  القوات األمريكية صاروخ بدر اس
ــهد المزيد من الضربات التي  ــي جيزان واأليام القادمة ستش الدفاع الجوي ف
ــتقبلهم  ــعب اليمني لن يس ــوف تطال القوات األمريكية حتى يدركوا أن الش س

بالورود بل سوف يتصدى لهم بالنار والبارود وبالثقة بالله..
ــعب اليمني يخوض حرباً  ــوم أصبح واضحاً وجلياً للعالم أجمع أن الش الي
ــمي  ــاً بعد اعترافهم الرس ــدة األمريكية خصوص ــات المتح ــرة مع الوالي مباش
ــعب اليمني  ــك فكل جريمة وكل ظلم وكل طغيان ارتكبه العدوان بحق الش بذل
ــترون  ــدة األمريكية حتى وإن كانوا يتس ــؤول األول عنه الواليات المتح المس
على ذلك بأنهم فقط حلفاء للسعودية التي تدعي أنها من تتزعم العدوان على 
ــككين والمغالطين من مرتزقة  ــن ويكفينا من هذا االعتراف أن بعض المش اليم
ــم تجاوزوا  ــى اليمن بل أنه ــي العدوان عل ــاركة أمريكا ف ــرون مش ــدوان ينك الع
وقوفهم في موقف محرج حتى ان وقوفهم في صف أمريكا ضد بلدهم وشعبهم 

جعلهم  مجرد خدم وعبيد أذالء صاغرين..
ــي العدوان  ــاركتها الفعلية ف ــتور وأكدت مش ــفت المس ــا ان أمريكا كش وبم
ــذا ما كنا نتمناه فإن المعركة اليوم لم تعد معركة اليمنيين لوحدهم المعركة  وه
ــي اليمن هو دفاع عن األمة بكلها  ــبر ف هي معركة األمة بكلها والدفاع عن كل ش
ــم أنه كذلك من  ــرعيا ووطنيا رغ ــدي للعدوان واجبا ش ــح الجهاد والتص وأصب
ــكن  ــلم يس البداية لكن اليوم عندما تجلت الحقائق ثبتت الحجة على كل مس

هذا الوطن والنصر حليفنا بدون شك ما دمنا واثقين بالله.

ــح عيل  ــد صال ــي محم ــالم الحرب ــهيد اإلع ــريت أرسة ش س
ــة املفتاح محافظة حجة  ــل من قرية بني مجمل بمديري مجم
ــال الجيش واللجان  ــة ومالية متنوعة دعماً ألبط قافلة غذائي

الشعبية.
ــية  واحتوت القافلة عىل أصناف من املواد الغذائية األساس

ــهيد أن طريق  ــد ذوو الش ــث أك ــة، حي ــوال نقدي ــوايش وأم وامل
ــهداء  ــد وأن تُعبَّد بالدم وأن الش ــة والعزة ال ب ــال والحري النض
ــائرون عىل  ــددين بأنهم س ــه والوطن والثورة، مش ــم فداء لل ه
ــهداء ولن يتوانوا عن تقديم الغايل  النهج الذي مىض عليه الش

والنفيس يف سبيل إعالء كلمة الله والحق.

قافلة دعم من أسرة الشهيد مجمل قافلة دعم من أسرة الشهيد مجمل 

ــة  ــرع محافظ ــي ف ــر اليمن ــالل األحم وزع اله
صنعاء مساعدات إيوائية للمترضرين من غارات 
طريان العدوان يف منطقة االزرقني مديرية همدان، 
ــدويل لجمعيات الصليب األحمر  بدعم االتحاد ال

والهالل األحمر واملركز الرئييس.
ــر اليمني  ــالل األحم ــرع اله ــس ف ــح رئي وأوض
ــني الطويل أن توزيع املساعدات  باملحافظة حس
ــذه أعضاء  ــذي نف ــح ال ــج املس ــا لنتائ ــي وفق يأت
ــاة املترضرين  ــف معان ــدف تخفي ــرع الهالل به ف

والنازحني.
ــي يف إطار  ــاعدات تأت ــذه املس ــار إىل أن ه وأش
ــة للصليب  ــة الدولي ــه اللجن ــذي تقدم ــم ال الدع

األحمر للمترضرين.

مساعدات إيوائية للمتضررين في ا�زرقينمساعدات إيوائية للمتضررين في ا�زرقين

أتعجب وأتساءل مع نفسي عن بعض الشخصيات 
الفاترة أو إن صح القول العمالء الذين يحرمون االحتالل 

ويحللون العدوان!
عندما نسمع منهم ونرى مواقفهم وهم يتكلمون كثيرا 
وينددون باالحتالل على محافظة سقطرى وغيرها من 
من  فيها  يحدث  وما  العدو  يحتلها  التي  المحافظات 
احداث متواترة يقوم بها العدو وخصوصا في سقطرى 
ونزول قوات محتلة فيها وسيطرة من المحتل على جميع 

مرافقها الحكومية وتنزيل العلم الجمهوري ووضع العلم 
اإلماراتي بدال عنه ..ال بأس فهذا يحسب لهم.

أن  يكاد  ال  والذي  الغريب  هنا  ليست  الغرابة  لكن 
في  العدوان  يؤيدون  أنهم  والمنطق  العقل  يستوعبه 
قصف وتدمير وضرب محافظات أخرى من الجمهورية 
اليمنية  من جانب آخر بل يباركون ما يحصل بها من 
قتل لألبرياء وسفك للدماء ونسف كل شيء فيها بحجة 

إعادة الشرعية إليها  ..!

نفس  هو  هنا  ويؤيدونه  هناك  يدينونه  من  أن  علما 
العدو السعوامريكي اإلماراتي الصهيوني الغاشم.

فهل هناك فرق بين االحتالل والعدوان.. ؟
وهل تقسم الوطنية كيفما نشاء ؟

وهل من تفسير أخي القارئ وأختي القارئة. لديكم 
يوحي لكم بأن هؤالء شرفاء وحريصون على وطنهم إن 

كانوا يدعون الوطنية  ؟
إن الوطنية ال تجزأ حسب الرغبة، فمن يحب الوطن 
ال يرضى بأن تنتهك سيادته ويقتل شعبه وتحتل أراضيه 

في أي شبر من أنحائه شماال أو جنوبا شرقا أو غربا.
حضرموت  وليست  تعز  من  أغلى  سقطرى  فليست 

بأغلى من الحديدة وليست عدن بأغلى من صنعاء.
فكالهما  وعدوان  احتالل  بين  فرق  فال  واحد  الوطن 
وسماسرة  العمالء  فليخسأ  واحدة  لعملة  وجهان 

األوطان.
* رئيس مجلس التالحم القبلي بمحافظة 
حضرموت        

أغبياء أم عمالء ؟!

الشيخ/ محمد الكندي* 

ــة  األمني ــوىض  الف ــل  مسلس ــار  إط يف 
ــهدها مناطق  ــي تش ــاالت الت ــوادث االغتي وح
ــدن وحرضموت  ــة ع ــل وخاص ــوب املحت الجن
ــت متأخر من  ــلحون مجهولون يف وق ــام مس ق
ــال مواطن  ــس األول الخميس باغتي ــاء أم مس
ــاعات فقط عىل  ــد س ــك بع ــوت وذل يف حرضم
اغتيال أحد أئمة املساجد بمدينة عدن، الذين 
ــت  ــعة طال ــاالت واس ــة اغتي ــون لحمل يتعرض
ــرتة املاضية وخاصة  ــرشات منهم خالل الف الع
ــيطرة  ــط قوى العدوان واالحتالل الس منذ بس

عىل تلك املناطق.
ــلحني  مس ــأن  ب ــة  محلي ــادر  مص ــت  وقال
مجهولني أطلقوا النار عىل املواطن عبده مقبل 
ــع مديرية  ــد الخط الرسي ــده الكثريي عن بن ك

شبام حرضموت، ثم الذوا بالفرار.

وأوضحت املصادر عن انتشار العنارص املسلحة 
ــهد فيه املدينة غيابا  ــة، يف الوقت الذي تش يف املديري
ــة يف مدينة  ــم الرشط ــا ألجهزة األمن وإغالق قس تام

”شبام حرضموت“ ما يقارب العامني.

ــوادي  ال ــوت  حرضم ــات  مديري ــهد  وتش
ــداً يف املطالبات  ــاالت، وتصاع ــرشات االغتي ع
ــكرية األوىل  العس ــة  املنطق ــليم  ــة بتس املحلي
ــر، وفرض   ــن األحم ــوات عيل محس ــراج ق وإخ

ــة املوالية  ــة الحرضمي ــوات النخب ــمى ق ما تس
للقوات اإلماراتية يف كافة املديريات.

ــدن قد أكد  ــة ع ــيل بمدين ــدر مح وكان مص
ــس  ــاء أم ــوا مس ــني أطلق ــلحني مجهول أن مس
ــجد الصومال يف  ــىل إمام مس ــاء النار ع األربع
ــي أثناء عودته  ــة املعال صفوان الرشجب مديري

إىل منزله أصيب عىل إثرها بجراح بالغة.
ــام الرشجبي تويف  ــدر إن اإلم ــاف املص وأض
ــة  ــفى نتيج ــه إىل املستش ــد نقل ــه بع بجراح

اإلصابة املبارشة بالرصاص يف الرأس.
ــوادث اغتيال منذ  ــدن ح ــهد مدينة ع وتش
ــياتها  ــزو واالحتالل وميلش ــوى الغ ــيطرة ق س
ــجد  ــب مس ــا وخطي ــن 25 إمام ــرث م ــت أك طال
ــة انفالت  ــي تعاني حال ــة الت ــة يف املدين وداعي

أمني غري مسبوق.

ــؤون مجليس  ــه وزير الدولة لش ــى صلح قبيل تقدم أنه
ــو حليقة وعضو مجلس  ــورى الدكتور عيل أب النواب والش
ــامي وأبو  ــواب أحمد النزييل قضية قتل بني أرستي الش الن

حليقة من مديرية حبيش بإب.
ــو حليقة يف  ــامي وأب ــن أولياء الدم من أرستي الش وأعل
ــخصا،  ــر عليها 25 عاما وراح ضحيتها ش ــة التي م القضي
ــوكل وراكان  ــور أرشف املت ــة الدكت ــور وكالء املحافظ بحض
ــمي ومحمد  ــى القاس ــفيان ويحي ــماعيل س ــب وإس النقي
الكبيس وعدد من املشائخ واألعيان، أعلنوا التنازل والعفو 

والصفح لوجه الله وإنهاء القضية بني األرستني.
ــكر  ــة عن الش ــو حليق ــور أب ــة الدكت ــر الدول ــرب وزي وع

ــائخ واألعيان  ــأن من األرستني وكافة املش ألهايل وذوي الش
ــاء واملحكمني يف القضية ومبادرتهم الطيبة للصلح  والوجه

وإغالق ملف القضية لألبد .
ــس بغريب عىل  ــاء القضية لي ــة أن إنه ــد أبو حليق وأك
ــني املتخاصمني  ــعى للصلح ب ــي تس ــة الت ــل اليمني القبائ
ــريا إىل أن  ــع .. مش ــراد املجتم ــني أف ــم األخوة ب ــز قي وتعزي
ــهم  ــرق أخوية ومرضية للجميع تس ــل قضايا القتل بط ح
ــار الفتنة  ــاد ن ــتقرار وإخم ــن واالس ــىل األم ــاظ ع يف الحف

واالقتتال.
فيما أشار عضو مجلس النواب النزيىل إىل أن الوساطة 
ــاوز  تج ــتطاعت  اس ــة  القضي ــواء  الحت ــة  املكلف ــة  القبلي

ــالق القضية  ــني والتوفيق بينهما إلغ ــات بني األرست الخالف
ــع  ــم البض ــون لبعضه ــوم يتنازل ــني الي ــدا أن اليمني .. مؤك
ــم ووحدة  ــن أجل تالح ــا بينهم م ــامح يف م ــو والتس بالعف
الصف الداخيل ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي 

تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــة  ــؤون القانونية بمؤسس ــر الش ــتعرض مدي ــدوره اس ب
ــك رشف الدين جهود  ــي عبداملل ــجني الوطنية املحام الس

املؤسسة لحل هذه القضية.
ــائخ وأعيان  ــامي وأبو حليقة ومش وقد ثمنت أرستا الش
مديرية حبيش دور املكلفني وكافة الخريين الذين ساهموا 

يف حل القضية وتقريب وجهات النظر.

تواصل مسلسل االغتياالت والفوضى ا�منية في الجنوب المحتلتواصل مسلسل االغتياالت والفوضى ا�منية في الجنوب المحتل

صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتي الشامي وأبو حليقة بإبصلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتي الشامي وأبو حليقة بإب

مشهدمشهد

الثــــورة
ALTHAWRAH

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 26 شعبان 1439ه - 12 مايو 2018م العدد 19532السبت

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

أي جندي أجنبي تطأ قدمه أرض اليمن، هو جندي 
احتالل، وأي تبرير لوجود األجنبي على ارض اليمن 
وعمالة  للوطن،  عظمى  خيانة  هو  يافطة  أي  تحت 

حقيرة، ال يمكن القبول بها تحت أية مزاعم.
أكثر من ثالثة أعوام وأحرار اليمن يواجهون العدوان، 
العدوان.  وجه  في  يصرخون  التضحيات،  ويقدمون 
يعانون  اليمني  التراب  طول  على  الناس  من  والكثير 
التي  الفاسدة  الحثالة  لكن  االحتالل،  ممارسات  من 
لفظها الشعب بثورات عارمة، تلك الحثالة التي تدعي 
الشرعية، وتمارس الخيانة واالرتزاق والعمالة، والتآمر 

على اليمنيين تسمي العدوان واالحتالل تحريراً !!
إنزال عسكري حماراتي  ما حدث في سقطرى من 
أنفسهم  يسمون  من  المرتزقة،  أعين  أمام  مفضوح 
فجنود  الزيف،  مقوالت  كل  فضح  المعراصة  حكومة 
المرتزقة،  رؤوس  على  داسوا  اإلماراتي  االحتالل 
وأذلوهم في عقر دارهم، بل أذلوا، حتى أولئك الجنود 

الذين كانوا يرابطون في مطار وميناء الجزيرة.
لقد صدق من قال أن الذي يمد يده يبقى ذليال، فلم 
في  يصرخ  جندي  أو  مرتزق،  لمسؤول  صوت  يسمع 
وجه المحتل. ال ندري ما هي مهمة الحامية اليمنية في 

الجزيرة، إذا لم تكن الدفاع عن شرف الوطن؟!
العدوان السعو/ إماراتي ومرتزقته، ومن يقف خلفهم 
معظم  لكن  الحوثيين،  يسمونهم  من  بمحاربة  تذرعوا 
المحافظات والجزر المحتلة في الجنوب لم يكن فيها 

حوثيون.
مثال : حضرموت، المهرة، سقطرى لم يكن فيها أي 
وجود للحوثيين، إنما هي رغبة العدوان الحتالل هذه 

المحافظات والجزر.
اليمنية،  األراضي  في  أطماع  لها  االحتالل  دول 
وقد بدت أطماعها واضحة في نهب الثروات النفطية 
االحتالل  قبل  من  وشبوة  حضرموت  في  المكتشفة 
في  فأطماعه  السعودي  االحتالل  أما  اإلماراتي. 
في  بدأ  فقد  تحصى،  ال  والجوف  ومارب  حضرموت، 
أراضي  في  والتوغل  الحدودية،  العالمات  إزاحة 
حضرموت، والبدء بتوصيل انبوب النفط السعودي إلى 

البحر العربي، حلم بني سعود.
لقوه  الذي  وهوانهم  ضعفهم  شكوا  المراقص  سفلة 
المحتل  إلى  سقطرى  في  اإلماراتي  المحتل  يد  على 
السعودي، بما يعني تنقلهم من ذل إلى ذل، وهم يعلمون 
ان االحتالل واحد، والعدو واحد، لكنهم "يتعامسون"، 

كما يقال في األوساط الشعبية.
واضح أن االحتالل اإلماراتي يبدي وقاحة أكثر بما 
اليه من مهام االحتالل، فهؤالء األوغاد يقومون  توكل 
باالختطاف، واالغتصاب والتعذيب، واإلخفاء القسري 
فإن  الدولية  المنظمات  تقارير  وبحسب  للمعتقلين، 
اإلماراتيين يمارسون الخطف والتعذيب، واالغتصاب، 
في  سريا  سجنا   18 من  أكثر  في  القسري  واإلخفاء 
حدوث  ناشطون  سجل  وقد  الجنوبية،  المحافظات 
أكثر من 443 حالة اغتصاب في عدن وحدها من خالل 
يقتصر  ولم  المغتصبات.  بها  تقدمت  التي  البالغات 
القسري  واإلخفاء  واالغتصاب  واالختطاف،  التعذيب، 
على اليمنيين فحسب، بل تعداه الى الجاليات األخرى، 
كالصومال واألثيوبيين، وما كشفته المنظمات الدولية ( 
هيومن رايتس واتش ) في معتقل البريقة من اغتصاب 
همجية  على  شاهد  أكبر  األفارقة،  لالجئين  وتعذيب 
من  بهم  يستعين  ومن  البدوي،  اإلماراتي  االحتالل 

المرتزقة.
من  للعدوان  صفقوا  الذين  المرتزقة  حثاالث  بعض 
جماعة ( شكرا سلمان ) والذين كانوا يحلمون بالوصول 
إلى السلطة على ظهر دبابة االحتالل، وخاصة جماعة 
توكل كرمان، مأجوري قطر بدأوا يتظاهرون بمعاداة 
دول االحتالل، وخاصة اإلماراتي، وهو موقف مدفوع 

األجر، وليس عن غيرة وطنية.
فهناك  الدفع،  دول  بتعدد  االرتزاق  جماعات  تتعدد 
مرتزقة بني سعود، ومرتزقة اإلمارات، ثم مرتزقة قطر، 
وكلهم يلهثون وراء الريال والدرهم. كل هؤالء وغيرهم لم 
يكتفوا بما احتلته دول العدوان من أراضي وجزر اليمن، 
أخرى،  مناطق  إلى  االحتالل  يقودون  بعضهم  فمازال 
فقد سمعنا عن مرتزقة في أرياف تعز يفرشون بيوتهم 
الستقبال جنود االحتالل، وبعض هؤالء كانوا يدعون 
أصبحوا  واليوم  واليسار،  والقومية  بالوطنية،  وصال 

أحذية األحذية لالحتالل وأدواته.
أخر المرتزقة الهارب بالشرشف اللص السافل، ذارق 
والسعودية،  اإلمارات  بدوالرات  عمه  باع  الذي  عفاش 
وأوهمه باالنتصار، ثم ولى هاربا. اليوم ينبطح في بئر 
احمد في محافظة لحج لينافس المرتزقة الجنوبيين 
في العمالة لصهاينة اإلماراتي، وليغرر بأوالد الفقراء، 
ويرمي بهم إلى محارق الموت، من أجل استعادة أوهام 
من  الشمس  طلعت  ولو  حتى  تعود،  أن  يمكن  ال  زائلة 

عدن.
االحتالل،  تحت  واقعة  الوطن  أراضي  معظم  اليوم 
وما  البالد،  على  هجماته  من  يصعد  مازال  والعدوان 
على أي وطني حر وشريف إال الوقوف في وجه العدوان 

واالحتالل.
كل المكونات أمام اختبار وطنيتهم، وإخالصهم لهذا 

الشعب، فالنصر صبر ساعة.

عبدالله األحمدي
يوميات الثورة

احتالل مفضوح !!احتالل مفضوح !!

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

٦٠٦٠ ألفا  يؤدون صالة الجمعة في المسجد ا�قصى المبارك
قال املنسق اإلعالمي بدائرة األوقاف اإلسالمية يف مدينة القدس املحتلة فراس الدبس، 

إن نحو 60 ألفاً شاركوا بصالة الجمعة أمس برحاب املسجد األقىص املبارك.
وكانت وفود املصلني بدأت بالتدفق عىل املسجد املبارك منذ ساعات الصباح قادمة من 
مختلف ضواحي وأحياء القدس، والتجمعات السكانية داخل أرايض العام 48م، فضًال 

عن مشاركة عدد كبري من مسلمي جنسيات أجنبية.
املدينة  عىل  االحتالل  سلطات  فرضتها  مشّددة  إجراءات  مع  الجمعة  صالة  وتزامنت 
املقدسة، خالل استعداداتها األمنية غري املسبوقة يف القدس لالحتفال بنقل السفارة 

األمريكية إىل املدينة املقدسة بعد عدة أيام.


