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غرافيك: حسام الحوراين

خيانة «الشقيق» ألشقائه مل تعد خافية، فأبعادها باتت مفضوحة ومبذولة للعامة ولكن ما كشفه القيادي يف «التنظيم الرسي» عبد الرحمن 
خليفة بن صبيح السويدي خلف صدمة كبرية يف جميع األوساط العربية التي تابعت املقابلة التي بثتها جميع القنوات الفضائية اإلماراتية ليعلم 

الجميع كيف تآمرت قطر عىل دولة اإلمارات وحاولت رضب مرشوعها النهضوي الناجح واملتفرد.

الجزيرة دربت شـــباب من «التنظيم الرسي» 
لنرش  االجتامعي  التواصل  وســـائل  الستخدام 

الفوىض وإشاعة االضطرابات يف الدولة.

دعمـــت الهاربني ماديـــاً ومعنويـــاً وإعالمياً 
وملكتهم الوسائل لالتصال باألجهزة اإلعالمية 
والقنوات  الصحـــف  مبراســـيل  وأوصلتهـــم 

الفضائية يف تركيا. 

التنســـيق  مكتب  متول  قطر 
اإلخوان  لجامعـــة  الخليجي 
املدعو  ويديره  إيران،  ومقره 
تحت  عبدالرحمن  يحيى  أبو 

إرشاف الحكومة القطرية. 

استقبلت الدوحة بعض الهاربني من 
الـــرسي»  «التنظيـــم  منســـويب 

ومنحتهم وثائق سفر. 

الدوحة دعمت حســـن الدقي وهو 
أحد مؤســـيس التنظيـــم الرسي يف 
اإلمارات، ولعب دوراً كبرياً يف تجنيد 
املتطرفني لتنظيم داعش يف ســـوريا 

والعراق

األعامل الخرييـــة تعترب واجهة لنقل 
األموال إىل فروع التنظيم اإلخواين يف 
بلدان أخـــرى، ودعم مشـــاريعهم 
الهادفـــة إىل تجنيد الشـــباب ونرش 

األفكار املتطرفة.

عالقة مشبوهة تجمع قطر 
وإرسائيل وحامس والرابط 

بينهم «اإلخوان»

قطر هـــي أرض اإلرهابيني 
اآلمنـــة، وحيـــث يقيمون 
ويعقـــدون  ويعملـــون 
اجتامعاتهم فيها، وتعد أكرب 

مكان لإلساءة لإلمارات.

التمثيـــل  مكتـــب  منـــح 
يف  اإلرسائيـــيل  التجـــاري 
الدوحـــة وفـــداً إخوانيـــاً 

تأشريات لزيارة نابلس 
وسهل مهمته هناك

إغداق أموال التربعات عىل 
املنظامت يف أوروبا جعلها 

تتأثر وتروج لفكر القرضاوي 
وتنظيم اإلخوان املتطرف

www.albayan.ae
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قامت الحكومة القطرية بترسيب 

املطالب الـ13 للدول العربية 

غرافيك: حسام الحوراين

قامت الحكومة القطرية بترسيب 

املطالب الـ13 للدول العربية 

غرافيك: حسام الحوراين

مددت الدول العربية الداعية ملكافحة 
اإلرهاب املهلة لقطر 48 ساعة 

الدوحة ترفض االستجابة للمطالب 

وتطلق حملة تلفيقات 

الدول األربع تصدر بياناً عن حقها يف اتخاذ 
إجراءات ضد الدعم القطري لإلرهاب
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غرافيك: حسام الحوراين

التنظيامت  إدارة 
اإلرهابية يف ليبيا 

متويل وإدارة العمليات 
اإلرهابية يف مرص

فتوى القرضاوي 
فتحت الباب أمام 
تجنيد اإلرهابيني 

يف العراق

دعم تجنيد 
اإلرهابيني يف 

جبهتي النرصة 
وداعش
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