
ــدة لتوزيع مادة الغاز املنزيل  ــة اليمنية للغاز، تنفيذ آلية جدي أكدت الرشك
يف أحياء أمانة العاصمة.

ــذ آلية جديدة لتوزيع  ــبأ) أنه تم تنفي وأوضحت الرشكة يف بيان تلقته (س
ــاز املنزيل، ابتداَء من أمس وذلك من خالل التوزيع عرب نقاط البيع املبارش  الغ

للمواطنني بوجود مندوب من رشكة الغاز واملجالس املحلية باملديريات.
ــب  ــارش باألحياء بحس ــتقوم بالبيع املب ــا س ــة إىل أنه ــان الرشك ــار بي وأش
ــاء.. منوهاً بأن  ــل للمواطنني يف األحي ــف املندوب أو العاق ــوفات أو تعري الكش
ــث يقوم أغلب  ــاق التمويني حي ــدف إىل الحد من االختن ــة الجديدة ته اآللي
ــيارات بتعبئة أسطوانات الغاز من الدينات باألحياء  أصحاب الباصات والس

أو عمل طوابري يف الحارات ، رغم ان الرشكة خصصت لهم 23 طرمبة يومياً.
ــتمرار  وطمأنت الرشكة يف بيانها املواطنني إىل توفر الغاز بكميات كبرية باس
ــني واملركبات واملطاعم. مؤكدة أن  ــي حيث يتم ضخ كميات كافية للمواطن يوم

عدد نقاط البيع املبارش ليومنا هذا عرب الدينات بلغ 223 نقطة.

ُدشنت بمديرية شعوب بأمانة العاصمة أمس حملة نظافة واسعة يف كافة 
أحياء ومناطق املديرية تحت شعار "وفاء للشهيد الرئيس صالح الصماد".

ــف مناطق  ــن مختل ــل نظافة م ــو 300 عام ــاركة نح ــة بمش ــدف الحمل ته
ــوارع الرئيسة  ــة يف الش النظافة باملديريات، إىل رفع املخلفات واألتربة املكدس
ــواق واألحياء والحارات يف إطار جهود مرشوع النظافة بأمانة العاصمة  واألس

يف تحسني مستوى خدمة النظافة.
ــني العاصمة  ــار أم ــؤولون خالل الحملة التي حرضها مستش ــح مس وأوض
عيل األسدي، ومدير منطقة النظافة بشعوب سعد الجمل، أن الحملة تهدف 
ــية ورفع املخلفات املكدسة من الجزر الوسطية  ــوارع الرئيس إىل  تنظيف الش

واألرصفة الجانبية واألحياء.

آلية جديدة لتوزيع الغاز في أمانة العاصمة آلية جديدة لتوزيع الغاز في أمانة العاصمة 

حملة نظافة واسعة بمديرية شعوب حملة نظافة واسعة بمديرية شعوب 

املحويت/سبأ
ــا يف مديرية الخبت  ــعافل العلي أكدت قبائل الش
ــت مواصلة الصمود والثبات ودعم  محافظة املحوي

املرابطني يف جبهات القتال.
ــائخ وأعيان ووجهاء  ويف لقاء قبيل ضم مش
ــويل ألقيت  ــد ال ــة أحم ــر املديري ــة ومدي العزل
ــز دور القبيلة يف إمداد  ــات دعت إل? تعزي كلم
ــذود عن حياض  ــال والرجال لل ــات بامل الجبه

الوطن.

ــي يمر بها الوطن يف  ــت إل? التحديات الت وتطرق
ــار وتصعيد الجرائم  ــتمرار العدوان والحص ظل اس
ــدي  ــرك للتص ــعب ورضورة التح ــاء الش ــق أبن بح

ملخططات وأهداف قو? الغزو واالحتالل.
ــارات  ــا بانتص ــعافل العلي ــل الش ــادت قبائ وأش
ــات  ــف جبه ــعبية يف مختل ــان الش ــش واللج الجي
الدفاع عن الوطن وكرامة أبنائه.. مؤكدة استعدادها 
ــاد لتطهري البالد من  ــني بالرجال والعت دعم املرابط

املعتدين املحتلني.

  /  معني حنش
ــة  ــة الخاص ــة التدريبي ــت الورش أوص
ــل  التأهي ــز  مراك يف  ــة  اإلجرائي ــة  باألدل
واإلصالح برضورة العمل عىل إعداد لوائح 
ــل إىل املعايري  ــتوى األداء لتص ترقى بمس

الدولية .
ــة التي اختتمت أعمالها  ودعت الورش
ــات املعنية إىل وضع   ــس بصنعاء الجه أم
ألداء  اإلداري  ــل  العم ــر  لتطوي ــح  لوائ
ــد  وتحدي ــاز  االحتج ــز  ومراك ــجون  الس
ــكل  بش ــات  والصالحي ــات  االختصاص
ــات  املؤسس يف  ــني  للعامل ــبة  بالنس أدق 
ــزول امليداني  ــة إىل الن العقآبية..باإلضاف

ــم واملعايري  ــق املفاهي ــجون لتطبي إىل الس
عمليا عىل ارض الواقع يف اإلصالحيات .

ــا  ــي نظمته ــة الت ــام الورش  ويف اختت
ــوزارة  ب ــالح  واإلص ــل  التأهي ــة  مصلح
ــة الدولية  ــة بالتعاون  مع املنظم الداخلي
ــع  م ــيق  وبالتنس ــي  الجنائ ــالح  لإلص
ــة سويا للتنمية وحقوق اإلنسان،   مؤسس
أكد رئيس املصلحة اللواء عبدالله الهادي 
عىل أهمية التأهيل والتدريب للعاملني يف 
ــا باملحافظات  ــة التأهيل وفروعه مصلح
ــل وتقديم الخدمات  وذلك لالرتقاء بالعم
للسجناء ونزالء السجون حسب املعايري 

الدولية.

ــة  وأهاب اللواء الهادي يف ختام الورش
ــوض  ــرشوع النه ــار م ــي يف إط ــي تأت الت
ــن حكومة  ــول م ــجون واملم ــاع الس بأوض
ــدى ثالثة  ــتمرت عىل م ــدا والتي اس هولن
ــني عكس كل ما تلقوه  أيام، أهاب باملتدرب
ــربات ونتائج عىل  ــارف وخ ــوم ومع من عل
أرض الواقع العميل وبما ينفع ويعود عىل 
ــل الجيد  ــجون بالفائدة والعم ــزالء الس ن
ــل يف املصلحة  ــني والعم ــذا عىل العامل وك

بشكل عام.
ــادي بجهود املنظمة  ــاد اللواء اله وأش
الدولية لإلصالح الجنائي ومؤسسة سويا 
والحكومة الهولندية عىل دعمها ملصلحة 

ــويا تعد من  ــة س ــون مؤسس ــجون ك الس
ــت املصلحة  ــات املدنية التي ملس املؤسس
ــطة الحقيقية  منها فعليا الجهود واألنش
ــا تهدف إىل تقديم خدمات  والتي جميعه

ومشاريع لصالح السجني 
ــار منسق الورشة ومدير  من جانبه أش
ــد عبدالله  ــب والتأهيل العمي عام التدري
الحكيم إىل أهمية مخرجات الورشة التي  
ــي والدوري  ــب العمل اليوم ــب يف صل تص
ــا إن التأهيل  ــجون املركزية .. مضيف للس
والتدريب أمر رضوري ومهم ألجل تجويد 
ــات بني  ــارف واملعلوم ــادل املع ــل وتب العم

العاملني والخرباء.

قبائل الشعافل في المحويت تؤكد مواصلة الصمودقبائل الشعافل في المحويت تؤكد مواصلة الصمود
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حمري العزكي
يوميات الثورة

ــاعته ضد الخصوم  ــى اإلفك وإش ــلمون عل يتكئ اإلخوان المس
ــور ، وعلى أحاديث اإلفك  ــول بالخصومة إلى درجة الفج ، والوص
ــارها جماهيريا  ــي انتش ــلمين ف ــة اإلخوان المس ــدت جماع اعتم
ــك تتحرك  ــم بعد ذل ــا كفريات ث ــن خصومه ــيع ع ــدء تش ــي الب . فف
ــى أنها رد فعل لمواجهة تلك )الكفريات ( ففي اليمن  بمواقفها عل
ــث اإلفك ضد )الجبهة الوطنية( وتصويرها على أنها  كانت أحادي
ــك المخترعة في تكفير  ــالق ، وكذلك أحاديث اإلف ــد الدين واالخ ض

المثقفين واألدباء ،وجرجرتهم في المحاكم .
ــم للدكتور عبد العزيز المقالح متعللين  يدخل في ذلك تكفيره
ــم للدكتور  ــده ،وتكفيره ــدى قصائ ــي إح ــعرية وردت ف ــل ش بجم
ــي أحد كتبه  ــة أوردها ف ــوالت اجتماعي ــبب مق حمود العودي بس
ــارة قالها في  ــبب عب ــم تكفير الكاتب أحمد ناجي النبهاني بس ، ث
ــل الوحدة  ــة والتعليم قبي ــوان وزارة التربي ــاع تربوي في دي اجتم
مباشرة ،ثم تكفير رئيس تحرير صحيفة الثقافية سمير اليوسفي 
ــة " للروائي  ــة مفتوح ــاء مدين ــره لرواية "صنع ــادة نش ــبب إع ،بس
ــن حملة لتكفير  ــاب الصحيفة ضم ــي ، وتكفير كت ــد عبد الول محم

المتخيل ، ولجم اإلبداع من أن ينزاح متحررا من سطوتهم إلخ . 
ــب كتاب) اإلخوان والعسكر ،قصة الجبهة  وفي السودان بحس
ــودان)) لطه حيدر – مركز الحضارة  ــلطة في الس ــالمية والس اإلس
ــورات  العربية يناير 1993م – قام اإلخوان عام 1954م "بتوزيع منش
ــم  ــاجد ممهورة باس ــوم ، وفي عدد من المس ــي العاصمة الخرط ف
ــالمي  ــى التخلي عن الدين اإلس ــو فيها الناس إل ــيوعيين تدع الش
ــاة  ــا بحي ــادي فيه ــع ،وتن ــرد والمجتم ــاة الف ــي حي ــقاطه ف ،وإس
الشيوعية والشيوعيين ، وعلى إثر هذه المنشورات نظمت حملة 
ــم ،فقد وقف  ــب بإهدار دمه ــيوعيين تطال ــاجد ضد الش ــي المس ف
الفيشاوي –واعظا بعد صالة الجمعة في مسجد ود نوباوي معيدا 
ــدة "وأثار  ــذه الفئة "الملح ــاس على ه ــك " محرضا الن ــث اإلف "حدي
الخواطر وهيج العواطف الدينية لدى المصلين الذين كان أغلبهم 
من كيان " األنصار" ... وقد حذر اإلمام المهدي من هذه الفتنة التي 
ــألة ال  ــهم فيصبحون في مس قد يثار أتباعه لالندفاع فيها بحماس
ــق أحد أن يهدر  ــم فيها وقال : ليس من ح ــم وال مصلحة له تخصه

دماء الناس " ص25.
ــو منذ أواخر 1953م  ــر كان مبتدأ الصراع مع ثورة يولي وفي مص
ــن القوانين ، وحين  هو رغبة اإلخوان أن يفرضوا وصايتهم على س

رفض مجلس القيادة ذلك كان تكفير الحكم ،ثم تكفير المجتمع !
ــراء والكذب بقصد  ــالق العديد من أحاديث اإلفك واالفت  وتم اخت

تصوير جمال عبد الناصر بصورة الملحد وعدو الدين !
ــة اإلخوان بأنها "  ــي كتابه آنف الذكر جماع ــف طه حيدر ف يص
ــية أنها  ــمتها األساس تقول غير ما تفكر وتفعل غير ما تقول ... س
ــارة للروائي الطيب  ــال بعب ــكال واأللوان"ص10. متوس ــرة األش متغي
ــن أين جاء هؤالء الناس ، بل  ــح ،قالها بأنين ووجع وغضب : م صال
ــتنكاري المتفجر ألما  ــؤاله االس من هم هؤالء الناس ...؟قاصدا بس
ــودان ،  ــالمية بالس ــا مجموعة االنقالبيين في الجبهة اإلس وغضب
ــام 1989م بقيادة  ــودان ع ــت على الديمقراطية في الس التي انقلب
الظل الدكتور حسن الترابي ، وعسكريا بقيادة العميد عمر حسن 

البشير . 
ــر واليمن كانت  ــلمين في مص ــة اإلخوان المس ــى عكس حرك عل
ــودان ، القيادة نالت تعليما عاليا ، فالدكتور  قيادة اإلخوان في الس
حسن الترابي نال دبلوم الدراسات العليا ثم الدكتوراه في القانون 
ــيخ إدريس حاصال  ــنة 1964م ، وكان الدكتور جعفر ش ــارن س المق
ــا كان تأثر  ــفة بإنجلترا ، ومن هن ــة الدكتوراه في الفلس ــى درج عل
ــفة  ــا للفلس ــي دارس ــد الغنوش قيادة اإلخوان في تونس ،فكان راش

بسوريا .
وصمت الثقافة الحقوقية والفلسفية قادة اإلخوان في السودان 
ــو الفكر  ــع ، ونم ــل مع الواق ــي التفاع ــة ف ــدرة اجتهادي ــس بق وتون
ــه الواقع  ــا للتحديات وفق ــة الحركة هناك وفق ــي وصياغ التجريب
ــع  ــد بتجميد النص ،وإنما يتس ــذي ال يتقي ــاكله ال ــرك بمش ،والتح
ــن  لحركة الحياة  بفقه نفعي ميكافيللي ،نجده لدى الدكتور حس
ــي  ــد الغنوش ــي بقفزات صادمة للتنظيم الدولي  ، ولدى راش التراب

بشكل متدرج .
ــن القوالب الجامدة  ــي التي حذرت م ــعت براغماتية التراب اتس
ــعت ألفكار  ــا للمالحظة والتجريب ، واتس ــرورات التطور وفق ،وض
ــيوعيين ،ليصهرها في قالب  وتصورات اقتبسها من خصومه الش

حركة اإلخوان المسلمين في السودان .
لقد أخذ الترابي من الشيوعيين منذ منتصف الستينيات نظام 
ــام تأهيل األعضاء فكريا  ــد والتعبئة اإلجمالية ،وأخذ بنظ " الحش
ــر  ــتبدل نظام الس ــكادر ،واس ــرف بمدارس ال ــا يع ــا في م وتنظيمي
ــاء لحضورها  ــة ،التي تدعو من ش ــر المفتوح ــة بنظام الس المغلق
ــابق. بل وانفتح على  ــاركة في برامجها ..."27 المرجع الس والمش
التجارب األوربية في المجاالت السياسية واالجتماعية والفكرية 

" ففيها ما أدعى للتقدم " ص28.
ــودان في  ــوان الس ــتخدم إخ ــوان اس ــركات اإلخ ــن ح ــا م كغيره
ــتينيات   ــج الجماهير دينيا في منتصف الس ــة الكمون  تهيي مرحل
ــع بأحد  ــم الدف ــد ت ــيوعيين ،فق ــرة الش ــار ومحاص ــرض االنتش بغ
ــراؤهم ليقول كالما منافيا للثقافة الدينية  ــخاص الذين تم ش األش
ــوارع ،  ــرات يقودها اإلخوان إلى الش ــائدة ،حتى تندفع مظاه الس
ــيلة استخدمها  ــيوعيين . ذات الوس ومطالبة البرلمان بحضر الش
ــف ورميه في  ــق المصح ــر قصة تمزي ــن حين تم تدبي ــوان اليم إخ
ــام 1973م  ــر بتعز ع ــد الناص ــة جمال عب ــة ثانوي ــات مدرس حمام
ــيين من جانب  ــدام بين الطلبة الناصريين والماركس ،ليحدث الص
ــة اإلخوان في  ــا كانت حرك ــن جانب آخر ، وقته ــة اإلخوان م وطلب
ــى االنتقال من الكمون  ــاعدها عل ــائل إفك تس اليمن تبحث عن وس

إلى االنتشار جماهيريا بتهييج المشاعر الدينية .
ــين األحمر رئيس مجلس  ــيخ عبد الله بن حس يومها طالب الش
ــم أن لجنة  ــوا المصحف رغ ــن مزق ــالب الذي ــدام الط ــورى بإع الش
ــالب من كل  ــس الط ــت باقتراح حب ــدا واكتف ــدن أح ــم ت ــق ل التحقي
األطراف تأديبيا ،لمدة تتراوح من أسبوع إلى ثالثة أسابيع لتهدئة 
ــق المصحف ورميه في  ــف المنفلتة .فلم تؤت حكاية تمزي العواط
ــبة لحركة اإلخوان في  ــا ،لكنها كانت مهمة بالنس ــات أُكله الحمام
اليمن كي يبدأوا باالنتشار جماهيريا وتحجيم خصومهم ونعتهم 
ــين عبد العزيز الذي كان  بالكفر واإللحاد ، بتكامل األدوار بين ياس
ــد الله بن  ــيخ عب ــك القضية وبين الش ــر بتحري ــى تماس مباش عل

حسين األحمر الذي أراد تلجيم الخصوم !

 إخوان السودان واليمن 

 تماثل النهج والعمل 

الغربي أهمية كبيرة  الساحل  احتلت معركة 
يخوضها  التي  والكرامة  الصمود  معارك  بين 
السعودي  العدوان  مواجهة  في  اليمنيون 
دفاع  معركة  باعتبارها  وذلك  الغاشم  األمريكي 
مقدس عن تراب الوطن الطاهر وباعتبار مكانة 
في  االستراتيجية  وأهميته  الغربي  الساحل 
قائمة األهداف االستعمارية للقوى االستكبارية 
التي تدير العدوان عبر ادواتها الرخيصة والغيبة 

في نفس الوقت .
حقيقة  كشفت  الغربي  الساحل  ومعركة 
أهداف تحالف العدوان الذي رفع شعار (إعادة 
وهيج  وضج  وأرعد  أزبد  أن  فبعد  الشرعية) 
واستنفر كل قواته العسكرية وأدواته اإلعالمية 
لمعركة صنعاء وإعادة أذنابه اليها كما يحلمون 

أن  بعد  عنها  بعيدا  ينصرفون  هم  ها  جميعا 
عجزوا وهزموا فيها لنراهم يتجهون إلى الحديدة 
البعيدة جدا عن شعارهم الزائف الكاذب ولكنها 
األقرب إلى مطامعهم المادية التي تكشفت وظهر 

قبح وجهها.
معركة  مستجدات  في  لالنتباه  والالفت 
الساحل الغربي والحديدة خاصة انها تزامنت 
غريفيتس  مارتن  األممي  المبعوث  تولي  مع 
التي  األولى  المهلة  وكانت  اليمن  في  لمهامه 
طلبها لتقديم رؤيته للحل السياسي في اليمن 
هي ذات المهلة التي طلبها العدوان لإلعداد لغزو 
الحديدة فهل من الصدفة انهما فشال معا خالل 
تلك المهلة ام ان رؤيته كانت مرتبطة بالنتائج 
المرجوة من معركة الحديدة والتي خابت وغابت 

معها الرؤية الغريفتسية؟!!!.
ما يبحث عنه تحالف العدوان في اتون معركة 
والسيطرة  الهيمنة  إلى  باإلضافة  الحديدة 
وإطباق الحصار، هو أن يجد موطئ قدم لمرتزقته 
الجدد من بقايا فتنة مليشيات الخيانة العفاشية 
وان يجعل من الحديدة مركزا لتجميع واستيعاب 
العناصر التابعة لتلك المليشيات والتي رفضت 
التي  المناطق  في  قبولها  االرتزاق  قوى  بقية 
تتولى إدارتها تحت سيطرة قوى العدوان وهذا 
في اعتقادي ما يؤخر المبعوث غريفيتس عن 
حسب  الشامل  السياسي  للحل  رؤيته  تقديم 

قوله.
يمثلها  التي  المتحدة  واألمم  غريفيتس  إن 
ومن خلفهما دول االستكبار العالمي ال يمكن ان 
يقدموا لليمن حال حقيقيا يضمن أمنه واستقراره 
يكون  ان  المستحيل  ومن  وسيادته,  واستقالله 
حسنة  نوايا  حتى  أو  لذلك  جاد  سعي  أي  لهم 
باتجاهه, ومن الغباء مجرد التفكير في حل يأتي 
من خاللهم فما يحيكونه من مؤامرة ضد الحديدة 
دليل كاف على سوء نواياهم وقبح أهدافهم في 
ما سيقدمونه من حل سياسي سيكون في أفضل 
لحروب  ومقدمة  البالد  لتقسيم  تهيئة  حاالته 
داخلية طاحنة تضمن تحقيق ما عجز العدوان 

عن تحقيقه.

غريفيث  والحديدة

حمري العزكي

١١--٢٢

ــّيص، فخَذَيّ  ــالِك والع ــدوا بالرضب باألس  «اعت
ــرأٌة من  ــي ام ــب»، تحك ــات التعذي ــني بعالم ممتلَئ
ــاة عامالِت  ــىل هامش معان ــش تفاصيَل ع بنجالدي
ــوٍر أعىل وحياٍة  ــعودية. بحثاً عن أج املنازل يف الس
ــن بنجالديش إىل  ــاء م ــل، هاجرت مئاُت النس أفض
ــر غري  ــيناريو آخ ــن س ــَل أن يواجه ــعودية قب الس

متَوقَع.

”هددوا بقطع لساني إذا تكلمت“.. تعذيٌب واعتداءاٌت جنسية ”هددوا بقطع لساني إذا تكلمت“.. تعذيٌب واعتداءاٌت جنسية 
ترويها عامالٌت بنغالياٌت بالسعوديةترويها عامالٌت بنغالياٌت بالسعودية

 كاتب يهودي  يدعو إلى مشاركة إسرائيلية 
مباشرة في معركة الساحل الغربي !

الشرطة الروسية تعتقل قاتال "مات" قبل ٢٠ عاما

/ 
ــاال  مق ــت"  ــم بوس ــة "جريوزالي ــرشت صحيف ن
ــل رماني، انتقد فيه ما وصفه  بـ " ال  للكاتب صموي
ــب  ــاالة " نتنياهو تجاه اليمن التي تمثلـ  بحس مب
ــل  ــل . ونق ــن إرسائي ــا ألم ــدا حيوي ــب ـ تهدي الكات
ــرتاتيجية الضغط  الكاتب عن نتنياهو قوله : إن اس
ــز عىل طردها من  ــوى عىل إيران يجب أن ترك القص
ــوريا، وتقوية التعاون بني إرسائيل ودول  جنوب س

الخليج.
ــق رماني قائال إنه "يف الوقت الذي تعد فيه  ويعل
هذه وصفات متناسقة مع أجندة الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب..
ــك بومبيو يف  ــن خطاب ماي ــا انحرفت ع  إال أنه

ــال  ــو، بإغف ــار/ ماي ــن) يف 21 أي ــج فاونديش (هريت
ــهم يف  ــران يف اليمن، الذي يس ــث عن دور إي الحدي

زعزعة االستقرار".
ــايل من نتنياهو  ــول الكاتب إن املوقف الالمب ويق
ــا ألمن إرسائيل،  ــن يهمش تهديدا حيوي تجاه اليم
ــف تكتيكي ضد  ــول تحال ــا من فرصة تح ويحرمه
ــف حقيقي، مقرتحا  ــعودية إىل تحال ــران مع الس إي

تدخال عسكريا قليل الكلفة يف اليمن.
ــرى رماني أن "اليمن، وإن ابتعد عن إرسائيل  وي
ــىل  ع ــني  الحوثي ــيطرة  س أن  إال  ــرت،  كيلوم ــي  ألف
ــن اإلرسائييل،  ــد بمثابة تهديد لألم ــرب اليمن تع غ

باإلضافة إىل أن األيديولوجية الحوثية معادية..

يف  ــية  الروس ــة  الرشط ــت  ألق
ــض عىل  ــراد القب ــة كالينينغ مقاطع
ــذ أكرث من 20  ــل اعترب متوفيا من قات

عاما.
ــة املقاطعة  ــان رشط ــاء يف بي وج
ــاري،  ــبتمرب الج ــور، يف 11 س املنش
ــكان مدينة  ــد س ــم اعتقال أح ــه ت أن
ــا)،  عام  60 ــره  (عم ــك  خاباروفس
ــام  ــه يف ع ــه صديق ــتباه يف قتل لالش
ــاركا  ــذاك ت ــى آن ــث اختف 1997، حي
"رسالة انتحار" واعرتاف بالجريمة 

التي اقرتفها.
ــربه أقاربه  ــذ ذلك الوقت، اعت ومن
ــاؤه متوفيا، وأدرجته الرشطة  وأصدق

يف قائمة املطلوبني للعدالة.
ــع احتماالت  ــة جمي ــن دراس وم
ــخص املطلوب، اكتشف  صالت الش
أن  ــة  الجنائي ــات  التحقيق ــط  ضاب
ــن الرشق  ــت لإلقامة م ــه انتقل زوجت
ــراد،  ــة كالينينغ ــىص إىل مقاطع األق
ــات إىل مديرية  ــذه املعلوم ــل ه وأرس

رشطة املقاطعة.

ــة  رشط ــراد  أف ــد  وج ــم،  وبدوره
ــخص املطلوب،  املقاطعة زوجة الش
ــفوا وجود رجل بنفس العمر  واكتش
ــش معها. واعتقلت  واملواصفات يعي
ــدم وثائق  ــذي ق ــل ال ــة الرج الرشط
ــي،  أجنب ــل  رج ــم  باس ــخصية  ش
ــا بجريمته التي  ــه اعرتف الحق ولكن
ــا. ونقل الرجل  ــا قبل 20 عام ارتكبه
ــة  ــددة إىل مدين ــة مش ــت حراس تح
خاباروفسك، حيث اقرتف جريمته، 

وسلم إىل لجنة التحقيق هناك.

التفاصيل صفحة 02
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