
أقول لكم الحقيقة.. إنه هو المتهم األول  
بــإغــراق أســـواق العالم بالنفط الــخــام، 
والمتسبب بتراجع قيمة برميل النفط إلى ٥٥ 
دوالرًا كونه يضخ عبر األنابيب التي تشفط يوميًا 
عشرات الماليين من آبار حقول نفط ريمة حميد 

التي تمتلك أكبر مخزون في العالم..
كما انه هو الذي حرض روسيا ودفعها السترداد 
شبه جزيرة القرم، وزور نتائج االستفتاء لصالح 
مخطط الرئيس فالديمير بوتين.. وأيضًا هو الذي 
أرسل كتيبة من الحرس الجمهوري لعمل نقطة 
تفتيش في مثلث برمودا بالمحيط االطلنطي 
ويقومون بنهب السفن والبوارج ولهف الطائرات 

حتى من الجو..
هذا الرجل الخارق فضح الكثير من سياسيي 
ــداء بحق  ــل ــم  وكــشــف عــن أنــهــم مــجــرد ب ــعــال ال
وحقيقي، ويــرددون مثل الببغاء نفس الكلمات 
التي يسمعونها دون فهم أو معرفة.. زد على ذلك 
إنه هو الذي يمسي في حوزات قم ويلعب صباحًا 

مع جماعة الدرعية.. 
ليس هــذا فقط، بل إنــه ُيعد الرجل األول في 
طالبان  واألمير الذي تخضع له كل عناصر داعش 
والقائد الفعلي للقاعدة وبــوكــو حــرام وأنصار 

الشريعة وجماعة شباب الصومال وغيرهم.. 
ويعد أيضًا القائد األعلى للحرس الثوري االيراني 
ويخفي نار المجوس تحت لحيته.. صحيح، كل 
بالوي العالم انتجها من المصانع السرية في ريمة 
حميد وأضـــاف لهم بــهــارات سحرية وصدرها 
للعالم.. الــذي اصبح يعيش ُنــذر حرب عالمية 

ثالثة..
في الظهر يتهمه االخــوان باغتيال الصحفي 
الخيواني احد قادة أنصار الله، وفي العصر يتهمه 
االخوان ايضًا انه يقاتل مع انصار الله في البيضاء 
ومارب وفي المغرب ايضًا يزعم الخرفان انه مع 
الحوثة في عــدن  يقودون انقالبا على الرئيس 

المخلوع هادي ..
هذا الرجل الخارق رغم كل ذلك نجده هو من 

يعيل آالف األسر من االخوان ومن لف لفهم ممن 
جندوا أنفسهم الطــالق التهم عليه عبر أبواق 
«الجزيرة» و«العربية» وصحف «ابو رغال» ليل 

نهار..
لقد استطاع ان يكشف لنا  كم في العالم من 
دبلوماسيين وسياسيين وصحفيين وكتاب وقادة 

دول ووزراء أغبياء جدًا..
 كما فضح أجهزة استخبارات األشقاء واألصدقاء 
وكشف أنهم مثلهم مثل غيرهم يحملون رؤوسًا 
ال تصلح لبني آدم وال يمكن مقارنتهم برؤوس 
الخرفان، ألنه ينتفع منها  بينما رؤوس أولئك 
ال فائدة ترجى منها.. ليس ذلك فحسب بل لقد 
فضح فريق الخبراء الدوليين والذين  أثبتوا انهم 
مخبولون وال يعرفون الجمع والطرح والقسمة 

والضرب.. وورطوا مجلس األمن بتقرير مخجل..
صراحة.. الشعب اليمني يريد من مجلس األمن- 
وبناًء على مطالباته صالح- أن يعيد له الـ٦٠ المليار 
دوالر ويوردها  للخزينة العامة.. أو يمتلك مجلس 
االمن الشجاعة ويحقق مع لجنة الخبراء ليعرف 
حجم مبلغ الرشوة التي تلقاها ذلك الفريق مقابل 
ذلك التقرير الفضيحة، والذي يكشف عن تورط 
مجلس األمن في لجاٍن على درجة عالية من الفساد 

والغباء!!..
هذا الرجل الخارق استطاع خالل أربع سنوات 
أن ُيعري الكثير وهو جالس داخل بيته ال يخرج 

منه إال نادرًا..
صراحة.. اشفق على االشقاء واالصدقاء.. فكل 
االمــوال التي ينفقونها لدبلوماسييهم واجهزة 
استخباراتهم تذهب ألغبياء، فطوال سنوات وهم 

عاجزون عن فهم حقيقة األحداث في اليمن..
أكــيــد اصبحتم تــعــرفــون هــذا الــرجــل الــخــارق 
والعبقري الداهية.. إنه جدير باالحترام وخلع 
القبعات تقديرًا لذكائه الذي تجاوز قدرات العقل 
البشري الذي يعيش في هذا العصر، فليس من 
الغرابة أن يصفه خصومه بأنه رئيس الرئيس في 

اليمن..!!
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رئيس التحرير

ــم بشعة    هــنــاك جــرائ
ـــهـــا لـــجـــان  ـــت ـــب ـــك ارت
ــة في  ــزق ــرت ــم ــــــادي» ال «ه

محافظتي عدن ولحج 
عـــكـــســـتـــهـــا صــــور 

ــم يأبه  مفجعة ل
لــهــا المدعو 
ـــــــــــادي»  «ه
فـــي خــطــابــه 

الممجوج..
هذه الصور 
التي ننشرها 
هنا ال تمثل 
عمًال إرهابيًا 
ـــًا في  وأرعـــن
ـــــدة  عـــــقـــــي

ــــادي».. وال تستحق  «ه
منه ذكرًا وال تنديدًا

ال ُيـــعـــقـــل أن يــدعــي 
شخص أنــه مسئول عن 
بــالد ويلقي خطابًا للناس 
ويدين ما له ويتجاوز ما 

عليه..
×  هــــادي الــــذي دان ما 
وصفه بتمرد قــوات األمن 
ـــخـــاصـــة فــــي عـــــدن ولـــم  ال

يلتفت- ولــو بــاالشــارة- إلى 
االعــــدامــــات والــتــصــفــيــات 
الجماعية التي قامت بها 
«مرتزقته اإلرهابية» بحق 

الجنود في لحج وعدن!!
×  خطاب «هادي» كشف 
حجم الحقد والغل الذي 
يكنه لمنتسبي القوات 
المسلحة واألمن بدءًا 
بــمــؤامــرة الهيكلة 
ومــــــرورًا بتأليب 
وتــــــحــــــريــــــض 
اإلرهـــابـــيـــيـــن 
عـــــلـــــيـــــهـــــم 
وتــســلــيــمــه 
المعسكرات 
للمليشيات، وصوًال إلى 
لجماعية  ا لتصفيات  ا

على الهوية!!
×  وبــاإلمــعــان في 
الــــصــــور الــشــنــيــعــة 
لــمــا يــحــدث للجنود 
ــحــج،  ـــي عــــدن ول ف
لسان حــال الجميع 
يقول: ليت هـــادي 

صمت!!

عقيــــدة  «هــــــــــــادي»!!

الردمي مديرًا 
«اليمن اليوم» لـ

تـــواصـــل قــنــاة   
«اليمن اليوم» 
تــمــيــزهــا وتــصــدرهــا 
للمرتبة األولــــى لــدى 

الجمهور المشاهد..
ـــــام صــدر  وقـــبـــل أي
قــرار بتعيين الزميل 
اإلعالمي محمد الردمي 
مــديــرًا عامًا تنفيذيًا 

للقناة..
اإلعــــالمــــي الـــردمـــي 
بالشك يشكل إضافة 
نوعية ستحمل الكثير 
مــن الــتــمــيــز فــي اداء 
القناة مستقبًال نظرًا 
لما يمتلكه من قدرات 

وخبرة..
 تهانينا للزميل اإلعالمي محمد الردمي نيله الثقة..


