
صنعاء / سبأ
ــا طفل  ــا ونج ــهدت األرسة بأكمله استش
ــية العدوان  ــاهداً عىل وحش ــد ليكون ش واح
ــف كل يوم جريمة إىل  ــعودي الذي يضي الس
ــود ليبقى متصدراً قائمة القتلة  سجله األس

ومنتهكي حقوق الطفولة.
ــري الجماعي البالغ من العمر  الطفل بش
ــنوات أنموذج جديد ملعاناة الناجي  ــت س س
الوحيد من مجازر العدوان اليومية بمختلف 

محافظات الجمهورية.
ــني كافة أفراد  ــه الحياة من ب ــد كتبت ل فق
ــك الجماعي الذي  ــن حمدي دي أرسة املواط
ــدوان منزله يف  ــريان تحالف الع ــتهدف ط اس
ــارات، يف  ــلة غ ــة بسلس ــران بحج ــة ه منطق

واحدة من أبشع املجازر وأشدها ترويعاً ولم 
ينُج منها املسعفون أو حتى املارة يف الطريق.
إن  ــان  اإلنس ــوق  حق وزارة  ــت  وقال
ــيئة جداً  ــري س ــة للطفل بش ــة الصحي الحال
واليستجيب إىل العالج بسبب الصدمة التي 
مر بها واآلالم غري املُحتملة التي انهالْت عىل 

جسده الغض.
ــة  ــه وكال ــان تلقت ــوزارة يف بي ــددت ال وج
ــا املجتمع  ــبأ) مطالبته ــاء اليمنية (س األنب
ــة برسعة إيقاف  ــدويل واملنظمات الحقوقي ال
ــربي  ال ــر  الجائ ــار  الحص ــاء  وإنه ــدوان  الع
ــكيل لجنة  والبحري والجوي، داعية إىل تش
تحقيق دولية مستقلة للتحقيق يف انتهاكات 

حقوق اإلنسان يف اليمن.

نجا وحيدا بعد استشهاد افراد عائلتهنجا وحيدا بعد استشهاد افراد عائلته

الطفل بشير الجماعي شاهد جديد على وحشية عدوان ومأساة طفولةالطفل بشير الجماعي شاهد جديد على وحشية عدوان ومأساة طفولة

 يصعب على النظام السعودي وأركانه ان يفهموا أن أمن بالدهم  •
دول  وتدمير  القوة  بمنطق  يتحقق  أن  يمكن  ال  الخليج  وأمن 
الجوار واشعال الحرائق فيها وفرض الحصار عليها، من يعلِّم 
هؤالء الحثالة أن امن السعودية والخليج يمكن أن يتحقق فقط 
بالتعايش مع الجوار والعالقات القائمة على اإلخاء والتعاون 

واحترام السيادة .
السعودي  • النظام  يخصصها  هائلة  ميزانيات 

لبروبغاندا دعائية تحاول اقناع العالم أن الصواريخ 
اليمنية التي تنفذ ضربات موجعة في عمق أراضيه، 
العسكري  فشله  لتبرير  محاولة  في  إيرانية   صناعة 
بعدوانه المستمر منذ نحو عامين من جهة، والتقليل 
من شأن القدرات اليمنية في الصناعات العسكرية من 

جهة ثانية.
سيهتم بن سلمان بهذه الفقاعة الدعائية وستكون محوراً في  •

التفاعالت الدولية لملف العدوان الهمجي بعدما سجلت تطوراً 
هائالً فاق التوقعات في ظل العدوان والحصار سيما وهي جاءت 
في وقت ال يزال فيه النظام السعودي يتجرع ميزانيات مالية 
هائلة ناهزت في هذا العام وحده التريليون دوالر للتسليح من 

كل قارات العالم.
عمالء  • وحكومة  هادي  الفار  السعودي  النظام  وضع 

يكن  لم  السعودية  في  الجبرية  اإلقامة  قيد  الرياض 
سياسيا كما سيظن البعض فالتقارير السعودية تقول 
إن بن سلمان قرر ببساطة استرجاع األموال التي قدمها 
لهم لقاء دور الخيانة والعمالة الذي لعبوه خالل ثالث 
سنوات من العدوان الهمجي على اليمن بذرائع إعادة 

الشرعية واإلطاحة باالنقالب.
التي  • المرتزقة  لطابور  الجبري  التوقيف  أن عمليات  المرجح 

سلمان  بن  محمد  السعودي  الطاغية  مكتب  يوميا  يصدرها 
عمالء  حكومة  في  المسؤولين  بعض  إقالة  حد  عند  تقف  لن 
ترتيبات  إلى  أيضا  تشير  الرسمية  غير  فالتقارير  الرياض، 
والعربية  السعودية  المصارف  من  هؤالء  أرصدة  لمصادرة 
والدولية بدعوى اتهامهم بالفساد في ملف المعونات اإلنسانية 

ومقاوالت تجنيد المرتزقة .
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بلدوزر بن سلمان !بلدوزر بن سلمان !

ــي دونالد ترامب أواخر  ــالل الحملة االنتخابية للرئيس األمريك خ
ــح  ــعودي امللياردير الوليد بن طالل " املرش ــف األمري الس 2015، وص
ــوري وعىل أمريكا كلها ، داعيا  ــب "  بأنه عار عىل الحزب الجمه ترام
ــة األمريكية . ورد ترامب عىل األمري  ــيحه للرئاس ــحب ترش إياه إىل س
ــهرية قال فيها : " األمري البليد الوليد طالل يريد التحكم  بتغريدة ش
ــتطيع فعل ذلك  ــوال والده ، لكنه لن يس ــيني األمريكيني بأم بالسياس

عندما يتم انتخابي " . 
بعد سنتني ، يبدو أن ترامب نفذ وعده أو انتقامه من األمري الوليد 
ــلمان  ــذي تم اعتقاله وتجميد أرصدته قبل أيام ضمن حملة بن س ال

املحمومة لالنفراد بالسلطة.
ــن مغادرة "  ــالل بعد بضعة أيام م ــال الوليد بن ط ــد جاء اعتق وق
ــرن " كبري مستشاري ترامب وزوج ابنته الذي كان يف زيارة  جارد كوش
رسية للملكة أجرى خاللها مباحثات وصفتها صحيفة " جريوزاليم 
ــلمان  ــرن مع بن س ــت " اإلرسائيلة بأنها هامة ، حيث بحث كوش بوس

فرص  تدشني عالقات دبلوماسية بني الرياض وتل أبيب.
ــن طالل إرضاًء لــ " ترامب " ؟ . قد ال  ــل تم اعتقال الوليد ب إذا ، ه
يكون الجواب مؤكدا ، لكن املؤكد أن األمري الوليد يعترب خصما مشرتكأ 
ــرش كالبلدوزر .  ــري نحو الع ــي وإلبن عمه الذي يس ــس األمريك للرئي
ــارض والده األمري " طالل بن  ــح ترامب ، ع ومثلما عارض الوليد ترش

عبدالعزيز آل سعود " صعود محمد بن سلمان إىل السلطة . 
ــو العرش  ــا وعرا نح ــلمان ـ MBS " طريق ــن س ــد ب ــلك " محم س
ــد أن جمع  ــن التتويج بع ــني أو أدنى م ــات قاب قوس ــعودي ، وب الس
ــع كل هذه  ــا كان له أن يقط ــه ، وم ــال يف يدي ــوة وامل ــم أدوات الق معظ
ــام دفع خاص "  ــرة دون حصوله عىل " نظ ــق الوع ــافة يف الطري املس
ــذي يقوده ، وقد وفرت له الواليات املتحدة وإرسائيل هذا  للبلدوزر ال

النظام الخاص .
ــذا الطريق  ــيكون له ــا س ــن ، ومثلم ــر دون ثم ــن يم ــك ل ــن ذل  لك
ـــ " نظام  ــيكون ل ــاقطون فيه تبعات وآثار، س ــا الذين يتس والضحاي

الدفع " ثمن باهظ ، سيدفعه بن سلمان ومملكته. 
ــس األمريكي ترامب والذي يعد أول الدائنني أو الداعمني ، لم  الرئي
يتأخر كثريا باملطالبة بالثمن ،  فبعد عودة جاريد كوشرن من الزيارة 
ــة أرامكو،  ــعودية إىل إدراج رشك ــب الس ــا ترام ــة ، دع ــة للمملك الرسي
ــي دوالر، يف بورصة  ــغ قيمتها تريليون ــط بالعالم والبال أكرب رشكة نف
ــي تويرت،  ــع التواصل االجتماع ــىل موق ــرد ترامب ع ــورك . إذ غ نيوي
ــنقدر للغاية خطوة السعودية إدراج رشكة أرامكو يف بورصة  قائًال: س

نيويورك. إنه أمر مهم للواليات املتحدة. 
ــل من أجمايل  ــط ضئي ــو يف بورصة نيويورك ، هو قس إدراج أرامك
ــب الذي بارك  ــلمان ومملكته .  ترام ــن س ــي يف رقبة ب ــن األمريك الدي
ــؤوال  ــى األن 11 أمريا و38 مس ــلمان التي طالت حت ــن س ــوات  ب خط
ــون " ثروات اململكة  ــال ، بأعتبارهم كما قال كانوا " يحلب ــل أعم ورج
ــاال نهاية ، ذلك هو  ــعودية وحليبها إىل م ــوف ينفرد بالبقرة الس ، س

 . " MBS الثمن لـ " نظام دفع بلدوزر
ــدوز "  ــع البل ــام دف ــم نظ ــي يف " تصمي ــك الثان ــل ، الرشي إرسائي
ــا برش به تقرير  ــعودية ، وهذا م ــيكون لها نصيبها من حليب الس س
ــار إىل أن " الحوار  ــت " االثنني املايض ، حيث أش الـ " جريوزاليم بوس
ــرأ يف املنطقة "،  ــعودية وإرسائيل يعد أهم تحول ط ــوح بني الس املفت
معترباً أن الزيارة التي قام بها بن سلمان لتل أبيب يف سبتمرب املايض 
ــات مع إرسائيل لم  ــني العالق ــعودية بتحس " تدل عىل أن الرغبة الس

تكن يف يوم من األيام أقوى مما هي عليه اآلن". 

/  
ــعودي  ــا بضجيج الربوبغاندا الدعائية لتحالف العدوان الس قياس
ــف مقاطع  ــلحة اإليرانية إىل اليمن كش ــي عن ذرائع تدفق األس اإلمارات
ــلحة  ــور التي يوزعها اإلعالم الحربي تباعا أن أكرث األس الفيديو والص
ــش  ــتودعات الجي ــن مس ــي م ــة تأت ــوق اليمني ــق إىل الس ــي تتدف الت

السعودي يف جبهات نجران وعسري وجيزان.
ــريان وبوارج  ــي تفرضها ط ــار املطبق الت ــت إجراءات  الحص وأفض
وكتائب العدو السعودي اإلماراتي جوا وبرا وبحرا وعمليات ا لتجسس  
الفضائية إىل منع دخول أي نوع من أنواع السالح الخفيف أو املتوسط 

ناهيك عن السالح الثقيل.
ــات ما وراء  ــعبية يف جبه ــاط ومقاتلون من اللجان الش ويقول ضب
ــلمان يف  ــود كتائب بن س ــي يخلفها جن ــات العتاد الت ــدود أن كمي الح
ــكاد تكفي  ــا وراء الحدود ت ــات م ــا يف جبه ــي يفرون منه ــم الت مواقعه
ــش واللجان إىل إحراق  ــكرية ما يضطر أبطال الجي ــز ألوية عس لتجهي
ــن عتاد يف  ــه م ــا يحتاجون ــتخدام م ــات واس ــة بالوالع ــات الثقيل اآللي
ــعودي وراء  ــم  البطولية لدحر تحصينات العدو الس مواصلة عملياته

الحدود.
وتتعدد أنواع األسلحة التي يغنمها أبطال الجيش اليمني واللجان 

ــعودي بني الصواريخ بأنواعها الحرارية  الشعبية من مواقع العدو الس
واملحمولة والقاذفات وأنواع متعددة من القذائف الصاروخية واملدفعية 
ــة  ــري الليلي ــة والنواظ ــادق القناص ــطة وبن ــة املتوس ــادق الرشاش والبن
والذخائر واأللغام األرضية والقنابل الهجومية فضال عن كميات هائلة 
ــعودي  والتي صارت  ــنكوف املخصصة للجيش الس ــن بنادق الكالش م

تباع بكميات كبرية يف أسواق السالح اليمنية يف طول البالد وعرضها.
ــكرية  يضاف إىل ذلك التجهيزات املتطورة ألنظمة االتصاالت العس
ــة الرصد عرب األقمار  ــكرية املتخصصة يف الرصد وأنظم واآلليات العس

الصناعية .

هكذا تتدفق شحنات ا1سلحة إلى اليمن .. تأملوا هذا العرضهكذا تتدفق شحنات ا1سلحة إلى اليمن .. تأملوا هذا العرض
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شيء  كل  المدينة،  تلك  مرعبة  هي  كم 
فيها مخيف، يقال إن رجالها قابضو األرواح، 
وأن بإمكانهم أن ينسفوا ممالك وينهوها من 
الوجود وأن يزيلوا إمارات وسالطين ويسووها 
بالرمال ،  وأطفالها ليسوا كبقية األطفال ألن 
األعمار الفعلية لهم أكبر من أعمارهم الزمنية 
في  األشداء  الرجال  يعادلون  وأنهم  بكثير 
أفعالهم، ونساؤهم هي من تخرج أمثال هؤالء 
وتربيهم على مثل ذلك، وبيوتهم كأنّها مساكن 
لألرواح  التي تقدر أن تجتاز األميال البعيدة 
الكواليس  وراء  إلى  وتصل  الحدود  وتخترق 

المخيفة.
وأما أحجارها ورمالها فهي ليست عادية 
كغيرها ألنها تبدو كما لو أنها تتحرك استنفاراً 
وغيرًة، ستراها إن دققت جيداً كأنما يسكنها 
جآّن وكأنها في حالة تأُهب؛ ألن تشن حملة 
ليس  من  أرواح  فتخطف  مباغتة  عسكرية 

لديهم إنسانية .
من  مجموعة  يراها  هكذا  بل  ُيقال  هكذا 

األبالين (رعاة اإلبل) الذين يقطنون مناطق 
ومعمورة  بالبالستيك  مزخرفة  صحراوية 
بزجاج مزركش بيد أن العقليات الصحراوية 
الجامدة والمتحجرة هي التي ال تزال طاغية 

عليهم بقوة .
معروفة بين أهلها أنها مدينة السالم، لكن 
أولئك ال يرونها كذلك فهي كم تؤرقهم ويزور 
في  حرباً  عليها  ليشنوا  عتاولتهم  ساكنيها 

األحالم .
ال  أهلها.  أبيدوا  فيها.  شيء  كل  اقصفوا 

تتركوا حجراً وال شجراً وال حتى رمالً.
أما عن الرمل فاقصفوه المرة تلو المرة ألن 

األرواح األصيلة تنبت فيه مع كل مرة يقصف.
حرٍب  وساحة  عسكرية  منطقًة  أعلنوها 
حمالٍت  يلعُن  فيها  ما  كل  ألن  مفتوحة 

مفضوحة .
هم  المتأمركة  الحدود  خلف  الساكنون 
السبب، نعم هم السبب في كل شيء وهم وراء 

تهديد المهلكة.
لم يكونوا يمتلكون أسلحة دماٍر شامل وال 

كما  حتى  وال  جديد  أوسٍط  لشرق  مخططاً 
تهدد  إقليمية  بقوى  ارتباطات  لهم  إن  ُيقال 

الجوار.
لكن!

لماذا جاء كل هذا الرعب وحمالت اإلبادة 
الجماعية واالستنفار؟

مناهضاً  جاء  كرامٍة  مشروع  بسبب  إنه 
المأل  فصرخ  واالستعمار،  العمالة  لمشاريع 

منهم أن حاربوا ذلك المشروع.
امشوا واصبروا على عمالتكم وانحطاطكم 

حتى ترضى عنكم قوى الهيمنة واالستكبار.
النصر  له  مكتوٌب  مشروٌع  أنه  تعرفون  أال 

حتى وإن بدا في ظاهره سلميا؟
والغفلة،  التبعية  من  األمة  يوقظ  أنه  إال 

لتعود لها القيادة وتصبح لها الريادة.
بسبب ذلك اجتمع األعداء والعمالء وتوحد 
عليهم  اقضوا  أو  أوقفوهم  أن  على:  تحالفهم 
قبل أن يصلوا بمشروع يحمل في باطنه كل 
الخطر والتهديد وقد تمت محاربته منذ زمٍن 

التمكين  له  وظهر  النجاح  له  تم  فإن  بعيد، 
وأمانيكم  خططكم  جميع  سقطت  والفالح 

وذهبت كل مشاريع هيمنتكم أدراج الرياح.
المدينة  وأبيدوا  البلدة  تلك  أهل  اقتلوا 
فمنها  أحداً  منهم  تبقوا  وال  أجمعين  وأهلها 
كان المنطلق، وكم نشعر نحوها بغيظ وحنق.

الشاة  لرعاة  األكبر  الشيطان  قال  وهكذا 
المستكبرين.

وألنه مشروع قرآني قد كتب الله له الغلبة 
والتمكين مهما اشتدت رياح الظلم وعصفت، 
محصوراً  يعد  لم  فهو  السنون،  تعاقبت  ولو 
على أهل تلك المدينة بل إن كل أهل اإليمان 
في كل مكان من بلد الحكمة قد تشربه قلُبه 
لو  حتى  يهزم  أن  له  فهيهات  راسخ،  بيقين 

اجتمع على حربه كل المدعين.
"إن الله مخرج ما تحذرون".

"والله غالٌب على أمره ولكن أكثر الناس ال 
يعلمون"

"ولتعلُمّن نبأُه بعد حين".

إن اهللا ُمخِرٌج ما تحذرون

أسماءالشهاري

إعفاء أسر الشهداء من الرسوم القضائيةإعفاء أسر الشهداء من الرسوم القضائية

"مودة وبنان" تدشنان المرحلة السابعة "مودة وبنان" تدشنان المرحلة السابعة 
من توزيع سالل غذائية بالعاصمة صنعاءمن توزيع سالل غذائية بالعاصمة صنعاء

أهاب وزير العدل القايض احمد عبدالله عقباب، بجميع القضاة، إعفاء أرس الشهداء من 
الرسوم القضائية، عند نظر الدعاوى والطلبات املقدمة منهم، ممن ثبت عجزهم عن دفعها.

ــه، إىل أن مراعاة حالة أرس  ــخة من ــبأ) عىل نس ــار وزير العدل يف تعميم حصلت (س وأش
ــأن الرسوم القضائية  ــنة 2013 بش ــهداء من اإلجراءات التي كفلها القانون رقم (26) لس الش
ــوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار  ــذي  نصت املادة (29) منه" يعفى من الرس وال

من املحكمة".
ــإن التخفيف من  ــن جرائم العدوان ف ــم من املترضرين م ــهداء كونه ــت إىل أن أرس الش ولف
ــهداء وتقديرا ألرسهم التي قدمت أبناءها دفاعا عن  معاناتهم يأتي يف إطار الوفاء لدماء الش

الوطن واألرض والعرض.

فلكي مغربي يعلن تنبؤات صادمة عن لبنان فلكي مغربي يعلن تنبؤات صادمة عن لبنان 
وسوريا واالنقالبات الوشيكة في السعودية  وسوريا واالنقالبات الوشيكة في السعودية  

  / متابعات
ــهري عيل عبد الرحمن العيس اندالع حرب إقليمية بني محور املقاومة  توقع املتنبئ املغربي الش
ــإدارة واوامر  ــعودية ب ــية يف الس ــي واداوته يف املنطقة بالتزامن مع انقالبات سياس ــدو الصهيون والع

امريكية.
ــوف  ــيتكرر وأن امريكا س ــني للكويت س ــيناريو اجتياح صدام حس ــئ العييش إن س ــال املتنب وق
ــتقوم يف اململكة  ــق.. وس ــف الطري ــعودي وترتكهم يف منتص ــم الس ــني ضد الحك ــن املنقلب ــىل  ع تتخ
ــاء لالمراء  ــام والحلف ــني املعارضني للنظ ــعودي وب ــوات النظام الس ــروب أهلية بني ق ــعودية ح الس

املعتقلني وستجري الدماء كاالنهار .
ــعودية رصاعا حربيا مع إيران جراء رعونة السعودية وتهورها وسيدخل  ــتواجه القوات الس وس

الرصاع األرايض السعودية التي ستكون تحت مرمى الصواريخ
ــري تهويل  ــان وكل ما يج ــوف عىل لبن ــال : ال خ ــان الخري حيث ق ــع للبن ــه توق ــرض تببؤات ويف مع

وترصيحات ليست بحيز التنفيذ وإنما للتهويل وقال إن الجيش اللبناني واملقاومة صمام أمان للبلد.
ويف حديثه عن سوريا قال إن االنتصارات مستمرة والجيش السوري سيحقق تحرير كل البالد 
ــرنى  ــتجري بعيدا عن اإلعالم وس ــة عظيمة معركة الظل الكربى س ــهر القادم معرك ــتبدا يف الش وس

بعدها إدلب محررة .

/  
ــان التنموية الخريية   ــة بن ــة مودة التنموية الخريية بالرشاكة مع مؤسس ــنت مؤسس دش
ــتهدفت  ــد فقرا  والتي اس ــالل غذائية  لألرس املحتاجة واألش ــابعة من توزيع س املرحلة الس

عدداً من األرس املحتاجة والفقرية.
وأوضحت املدير التنفيذي ملؤسسة بنان. نريم املراني أن املرشوع جاء استمرارا للحمالت 
ــانية من  ــة واألعمال اإلنس ــتان يف اإلغاث ــام وتنطلق املؤسس ــذا الع ــانية  له ــة واإلنس اإلغاثي

الواجب اإلنساني تجاه الفقراء واملحتاجني يف ظل الحصار الجائر عىل بلدنا وشعبنا.
ــتمرار  ــعب اليمني يف اس ــرة التي يعاني منها الش ــم  الظروف القاه ــت املراني: رغ وأضاف
ــة املحتاجني  ــاهمة يف إغاث ــتمر املس ــر يف زيادة املعاناة واملجاعة ستس ــا له من آث ــرب وم الح

وذويهم ولو بالقليل مساندة لهم ملا يمرون به من وضع مؤلم.
ــه الكبيس أن تنفيذ املرشوع  أتى  ــة مودة عبدالل من جهته أوضح املدير التنفيذي ملؤسس
ــر والجوع كما تم تقييم  ــتجابة للحاجة امللحة واملتزايدة من الفق ــن الربنامج اإلغاثي اس ضم

االحتياجات وفق فرق ميدانية  لتفقد أوضاع الناس.
ــيتم  ــة وادي أحمد حيث س ــتهدف منطق ــة ستس ــة القادم ــيس إىل أن  املرحل ــار الكب وأش
ــتهداف عدد من األرس األشد حاجة ومنهم النازحون.. شاكرا كل الداعمني وأهل الخري ملا  اس

يبذلونه من مساعدات إنسانية تسهم يف تخفيف املعاناة.

اقفال تحالف اقفال تحالف 
العدوان العدوان 
السعودي السعودي 

المنافذ اليمنية المنافذ اليمنية 
انتج تأثيرات انتج تأثيرات 

انسانية طاولت انسانية طاولت 
كل مظاهر كل مظاهر 

الحياة الحياة 
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