
معنا صنفين حنبه، زي اصناف الحشيش..
الــمــؤتــمــري، الــلــي كـــان يعتبر الــثــورة كــفــر، في 
٢٠١١م.. وبعدها بكم سنة، قلب، ورجعت الثورة 

عنده فرض عين واجب، في ٢٠١٤م..
يحسب نفسه هو المرجع، فحيثما يكون، يكون 

الفرض والواجب.. 
والثاني، االنصاري، الذي مايبلعش كلمة شراكة اال 
بعد مايشرب اربعة كأسات "مصالح ذاتية"، ويبقي 
ل طمع، الزم 

ّ
الــكــأس الخامسة يقول لــك: هيا بط

نتشارك فيه. ويثبت لك انه عادل جدا، لما يشرب النص فقط، ويبقي لك النص 
بالتمام والكمال.. ولو تفرجت انت للكأسات االربعة اللي قد افرغها في معدته، رجع 

يكسر عليك القلص الخامس، وقال لك: انت مش حق شراكة.
مله طيب، اآلن كسرت علينا القالصات، ال عاد انت باتشرب وحــدك وال عاد 

باتبهرر علي.

المؤتمر في الصدارة
- مليارات علي عبدالله صالح هي الجيش 
واألمن والمدارس والمستشفيات والطرق 

والجسور والكهرباء وكل البنى التحتية..
- سيظل المؤتمر الشعبي العام في 
الصدارة وفي المقدمة شاء من شاء وأبى 

من أبى ..
- ادعو مؤيدي العدوان لخلع نظارات 
الــعــمــالــة وخــلــع نــظــارات الــريــاض وأن 
تشاهدوا أبناء وطنكم بنظارات اليمن يمن الثاني والعشرين من 

مايو ..
- شعارنا سيظل بالروح بالدم نفديك يايمن.. بالروح بالدم 

نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن.

ماتقوم به ميليشيات القتل واالجــرام 
في مــارب من حصار وقطع الطريق امام 
لــمــواد الغذائية  المشتقات النفطية وا
والخضروات لكي التصل للعاصمة صنعاء 
وباقي المحافظات الرافضة للعدوان ليس 
ذلك اال محاولة لقتل خمسه وعشرين مليون 
مواطن يمني وذلك عقابًا للزعيم عفاش 
ــم يــرحــل ولـــم يمتسح مــن قلوب  ـــذي ل ال
الماليين، فهذه هي اخالقهم اليصلون 
الهدافهم اال بأنهار من الدماء للوصول الى 

هدف واحد..
يامتخلفين.. علي عبدالله صالح لم يفرض 
حبه في قلوب اليمنيين بالقوة وال باالرتزاق 
فمن كانت بطونهم مألى من خيرات عفاش 
هــم ســادتــكــم وقــادتــكــم ومـــن يسكنون 
بفنادق الرياض أما من هم اآلن حوله فهم 

البسطاء الذين سخر الله سبحانه وتعالى 
قلوبهم لحب هذا الرجل.. من تحاصرونهم 
االن هم من خصهم رب السماوات بحب 
هــذا الرجل االســطــورة أفــال تتقون ربكم 
ــره أليس حب  انتم تعارضون الله فــي ام
علي عبدالله صالح بأمر الله الذي ملك لهذا 

الزعيم في قلوب الماليين..
يامتخلفين.. ما أنزله رب السماوات ال 

قدرة الي قوة في الدنيا اواستطاعة لنزعه 
مهما فعلتم ومهما قتلتم ومهما حاصرتم.. 
والله الذي ال معبودًا سواه انكم لن تنزعوا 
حب هذا الرجل من قلوب محبيه وانصاره 
وانكم بافعالكم تزيدونهم اصرارًا على حبه 
وحب من يحبه وكل عمل يقربهم الى حبه..
بل انكم تجبرون من كانوا اليطيقونه 
على حبه ويزداد كرهكم على مر العصور 
واالزمــان في قلوب الضعفاء البسطاء من 

النساء واالطفال والشيوخ..
سالمًا عليك ايها الزعيم.. سالمًا على 
قلبك السموح الرحيم الكريم.. سالمًا على 
اخالقك وحكمتك.. سالمًا على صمودك 
وشجاعتك وثباتك.. سالمًا عليك يوم ولدت 

بعث حيًا.
ُ
ويوم تموت ويوم ت

بالرغم مما يحدث اال 
اننا مازلنا احياء وسنحيا 
كل لحظة بكل مافيها 
من فرح وبكل طاغوت 
السعادة التي نمتلكها 
قصفكم  يثنينا  فلن 
عــن مقارعتكم ولن 
يضرنا ويؤذينا منظر 

اشالئنا المتناثرة هنا وهناك 
فـــإذا سقطت ذراعـــي مبتورة 
ــاالخــرى واجعلها  سأحملها ب

تصافح الدنيا كاملة 
ــتــرت  ـــي ب وان ســـاق
ــــودهــــا بـــيـــدي  ســــأق
ــى النعيم غير آبــٍه  ال
فنحن نحن اليمانيين 
الموت عندنا هواية 
احترفناها من قبل ان 
يصنعكم التاريخ الننا 
نحن التاريخ ونحن من صنعناكم 
كنتم اشباه انعام تحولت الى 

بشر .

نفس الحمير.. الذين 
فــرحــوا..لــمــا اسرائيل 
احـــتـــلـــت ســـيـــنـــاء فــي 
٦٧م.. انــتــقــامــًاً من 

جمال عبدالناصر..
هم نفس البهايم.. 
اللي هللوا.. لما امريكا 
ـــعـــراق في  ــت ال احــتــل

٢٠٠٣م.. انتقامًا من صدام 
حسين..

ـــي  ـــل ـــجـــرذان..ال ــفــس ال هـــم ن
ساعدوا حلف الناتو على احتالل 

لــيــبــيــا.. انــتــقــامــًا من 
القذافي..

هم نفس الكالب.. 
الــلــي ســجــدوا..شــكــرًا 
الســـــرائـــــيـــــل حــيــن 
قصفت مخزن اسلحة 

في سوريا..
انتقامًا من بشار االسد..
هــم نفسهم الــذيــن يؤيدون 
العدوان السعودي الغاشم على 
ابناء جلدتهم.. انتقامًا من علي 

صالح والحوثي...

- العدوان مستمر وطائراته وبوارجه 
تواصل حصد ارواح اليمنيين ليل نهار..
والعشرات والمئات ينضمون الى قوافل 
الشهداء سواًء أكانوا من المواطنين االبرياء 
ـــن واللجان  او مــن ابــطــال الجيش واألم

الشعبية.
- اجزاء من اراضي الجمهورية اليمنية 

ترزح تحت احتالل قوات اجنبية...
- اجزاء اخرى ومحافظات ترزح تحت 

سيطرة التنظيمات االرهابية.
- مرتزقة العدوان يواصلون معاركهم في اكثر 
من منطقة وجبهة امال بتحقيق ولو انتصار مهما 
كان بسيطا، بل ربما انهم يعدون العدة لالستمرار 
في القتال لفترة طويلة ومــا يحدث في ميدي 

ومأرب والجوف وتعز خير شاهد.
- اقتصاد منهار جراء عام من العدوان والحصار 

الجائر.
- كارثة انسانية وغذائية وصحية جراء الحصار 
المستمر على البالد، والمئات ينضمون كل يوم 
الى طابور البطالة جراء استمرار العدوان والحصار 

والقصف والتدمير للبنية التحتية.
- مرضى يعانون من انعدام ابسط متطلبات 
عــالجــهــم ومستشفيات تــزدحــم بــــاآلالف من 
ـــراض المزمنة  المعاقين والــجــرحــى وذوي االم

واآلنية...الخ.
- آالف االسر النازحة ال تجد مأوى وال غذاء وال 
دواء بسبب العدوان والمواجهات ضد مرتزقته. 

- كل شيء في هذا البلد يعاني ويتألم ويئن جراء 
عــام من غطرسة وهمجية ووحشية وبربرية 
العدوان السعودي، لكن كل شيء يقاوم ويواجه 
بصبر وصمود وأنفة وكبرياء وشموخ وتوحد 
وتماسك اذهل العالم ومثل هزيمة للعدوان رغم 

كل ما فعله ويفعله..
ورغم كل ذلك تجد ان هناك من ال يلقي باًال لكل 

ما سبق وكأنه يعيش في كوكب 
المريخ وليس في اليمن، هؤالء 
البعض يتناسون الوطن والناس 
ويبثون امــراضــهــم وأحقادهم 
على صفحات الفيس بوك وتويتر 
بخالفات ال اهمية لها ال للوطن وال 

لمن يختلفون.
كل ما نجح العدوان السعودي 
ومرتزقته في فعله على مدى 
عــام لم يفت في عضد اليمنيين، ولــوال صمود 
الجبهة الداخلية وتماسكها في مواجهته لكان 
الــعــدوان ومرتزقته حققوا مــا يحلمون بــه من 
انتصار في اقل وقت نظرا لفارق االمكانات المهول 

بيننا وبينهم.
ويبدو ان العدوان السعودي ومرتزقته شعروا 
باليأس وأدركوا ان أي انتصار سيحققونه لن يتأتى 
إال بتفكيك تماسك وتالحم الجبهة الداخلية وشق 
الصف الوطني الذي يقف ضد العدوان، ولذلك ترى 
اعالمهم ينفخ في كير الخالفات (التافهة) التي 
تثار هنا وهناك من قبل البعض المحسوبين على 
القوى الوطنية المواجهة للعدوان ويحولون من 

(الحبة قبة) كما يقال..
ورغم ان القيادات السياسية للقوى الوطنية 
المواجهة للعدوان تدرك ان هؤالء نافخو كير وال 
تلقي لما يقولون باًال، إال ان استمرارهم في اثارة 
خالفات ال معنى لها وال تخدم احدًا سوى العدوان 

ومرتزقته بات امرا يثير (االشمئزاز)..
باختصار هـــؤالء الــذيــن يــحــاولــون شــق الصف 
الوطني ال فــرق بينهم وبين المرتزقة الذين 
يظهرون على قنوات العدوان السعودي ليقولوا 

نفس الكالم وان بشكل مختلف...
ورحم الله مبصر اليمن البردوني حين قال :

وفوق ذلك ألقى ألف مرتزق في اليوم يسألني ما 
لون معتقدي!؟؟

مقتطفات
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زياد السالمي
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إبراهيم حمود

عصام الصالح

محمد طاهر

في اليمن
ليست الــجــبــال وحــدهــا الشامخة 

والعصية على الغزاة والمرتزقة..
ـــان والــســواحــل  ـــودي فــالــســهــول وال
والصحارى عصية وشامخة بامتدادها..
الخسف السادس للغزاة في صحراء 

ميدي..
إنها اليمن..

تحيا_الجمهورية_اليمنية.

إلغاء السعودية تصريحات اإلقامة 
آلالف اليمنيين في هذا التوقيت، هو 
ابــتــزاز لوضعهم بين خيارين : إما 
الرحيل، أو التجنيد لتعويض النزيف 

في خطوط المرتزقة.

اليمن وحدها ستعيش 
وستذكر لألجيال مــن كــان طوع 
أمرها وهواها ومن شذ في النار عنها 

وعن سيادتها 
فكونوا من تريدون أن تكونونه 

أو كونوا كيف شئتم 
اليمن وحدها ستعيش وتنتصر

ــعــدوان الــســعــودي لــه عــدة ايــام  ال
يدفع بمئات المرتزقة في ميدي في 
مهمه انتحارية ليتخلص منهم فقد 

اصبحوا عبئًا عليهم..
الــحــقــيــقــة ان هـــــــؤالء الـــمـــئـــات 
يتساقطون قتلى على ايدي الجيش 

واللجان.. والمشكلة انهم يمنيون !

قبل ان تتصارعوا على من يحكم 
هذا الشعب.. 

اتـــحـــدوا أوًال لــلــدفــاع عــن شرفه 
وعرضه وأرضه من العدوان..

شــراء االعــالم المسموع والمقروء 
هو احدى الهوايات المفضلة للنظام 

السعودي..
بـــدأت ظــهــور الــهــوايــة بصحيفة 

«الحياة» اللبنانية...

ــشــعــب الــيــمــنــي بين  يــخــيــرون ال
الدستور اليمني وصندوق االنتخاب 
وبين قرارات مجلس االمن االمريكي 

الروسي البريطاني..
بالعقل من هو الذي يمثل الشرعية 
ــة ليست  فيهم...للعلم اليمن دول
واليــة امريكية وال غرفة بمجلس 

االمن.

مرتزقة العدوان.. ونافخو الكير؟

كمال الصعفاني 
مواليد يناير ١٩٧٣صنعاء

بكالريوس اذاعه وتلفزيون  كلية اإلعالم - جامعة صنعاء)
ماجستير اعالم كلية االعالم - جامعه القاهرة

مدير ادارة االنتاج لدى قناة اليمن اليوم الفضائية
احد المخرجين المتميزين والكوادر المتميزه بقناة اليمن اليوم

عمل سابقا في قناة سبأ  الحكوميه وكان احد اهم مخرجيها

أبوعفاش الحويسكعبدالملك الفهيدي

كتاباتهم

علي حمود الدمتي
اشتياق الشعب لألمن.. لالستقرار.. للطمأنينة.. للسالم.. هو ما جعل هذين المعاقين يأتيان حبوًا إلى مهرجان 

«الصمود والتحدي» بالسبعين..

ميليشيات مأرب اإلجرامية

م
ّ

التاريخ خير معل

ـــعـــدوان بــبــث االشـــاعـــات  ـــام ال ق
ـــوك لعمل  واســتــخــدام الــفــيــس ب
ضجيج والدخول في مهاترات على 
مواضيع غير حقيقية بين الحلفاء 
ليقوم بعد ذلك بتصعيد عسكري 
وبزحوفات خاصه في ميدي حتى 
هذه اللحظة.. العدو يراهن علي 
كسر وحدة الصف بين ابناء الشعب 
اليمني والتاثير على نفسية هذا 
الشعب من اول العدوان وزاد حقده 
بعد الخروج المشرف للشعب اليمني 
ــوحــده الوطنية الــتــي جسدها  وال
ورأيناها في السبعين والستين لكل 
الشرفاء والتي اوضحت الكثير وكم 
هو الشعب اليمني قريب من بعض.. 
وسيستمر الــعــدو فــي استخدام 
ادواته في الفيس بوك وسيستفز 

الطرفين.....

يحيى صالح الحداء

حسين عزيز

أحمد يحيى العوامي

لن يثنينا قصفكم

نفس التركيبة!!

كونوا يدًا وال 
تتفرقوا

الذي كسر كبرياء وغطرسة 
بني سعود وفضح هشاشتهم 
ــم  ــعــال ـــــام ال ــة ام ــعــســكــري ال
ــــام شعبهم واجــبــرهــم  وام
ــتــفــاوض  ــخــضــوع وال عــلــى ال
المباشرمع انــصــار الــلــه هي 
تلك االنتصارات واالقتحامات 
ـــواقـــعـــهـــم  وتـــــســـــاقـــــط م
ومــعــســكــراتــهــم ومــدنــهــم 
الــواحــدة تلو االخـــرى وليس 
شيئًا آخر...فعودوا الى سابق 
عهدكم وال تنشغلوا بتبعات 
المهرجانات وتشغلوا الناس 
معكم في مهاترات وشتائم 
لداخلية. وخلخلة للجبهة ا
فكلما اشتعلت جبهة الحدود 
اتجهت انظارالداخل نحوها 

وتجمع الفرقاء.

بن غالب المزنعي

ياحراجاه يارواجاه
الــســعــوديــة تطالب 
هـــا بــالــكــشــف  عـــمـــالء
عــن حقيقة ستمائة 
الـــف تــأشــيــرة منحت 
لقيادات العماله بحجة 
استضافة اسر واهالي 

المرتزقة والعمالء!
اقـــــل تـــأشـــيـــرة تــم 
ــيــعــهــا فــــي الـــســـوق  ب

السوداء بألفي ريال سعودي والسعودية ملزمة 
بمنحهم حق اللجوء كون الفيز منحت لهم على 

هذا االساس!!
ياحراجاه يارواجاه

ناصر الكاهلي
نبيل الصوفي

صنفان

مع الوطن
أن تــكــون مــع الــوطــن، فــي أي 
وطــٍن، يعني أن تكون مع الحق 
والعدالة وضد الظلم والقهر!! أن 
تكون مع الوطن يعني أن تكون 
مع الحرية والديمقراطية ورفض 
كل أشكال االستبداد والطغيان 
من أي مسئول، وترفض االستئثار 

بخيرات الوطن ومناصبه ومــراكــزه!. أن 
تكون مع الوطن يعني أن تكون مع حقوق 
كافة أبناء الوطن وترفض أن تنشأ طبقة 
أسياد وطبقة عبيد!. أن تكون مع الوطن 
يعني أن تكون ضد الفساد والُمستغلين 

للسلطة الذين انعدم لديهم 
كــل ضمير وبــاتــوا يعتقدون 
هــم ُمــمــّيــزون  أنــهــم هــم وأبــنــاء
ومــن طينة مختلفة، وال تليق 
المراكز والمناصب والوجاهات 
إال لهم وألبنائهم! أن تكون مع 
الوطن يعني أن تكون مع تكافؤ 
الفرص والمعايير التي يجب تطبيقها على 
كافة أبناء الوطن!. أن تكون مع الوطن يعني 
تلقائيًا أن تجد نفسك في صف المظلومين 
والمحرومين والمقهورين والجائعين 

والمفجوعين..

د.خالد الحرازي

هاربة
هــاربــة مــن تعز لصنعاء... 
ـــدد بــالــحــوثــي وصــالــح  ـــن وت
وجرمهم فــي تعز وتتغنى 
بحمود صـــّورنـــي... طيب يا 
شاطرة هاربة لوكر الحوثي 

وصالح بصنعاء ليش...!! 
ســـؤال محيرني مــن بداية 
العدوان.. ما للمؤيدين لحمود 

والــعــدوان كلهم يفرون الى احضان الحوافيش في 
صنعاء المحتلة. مصيبة ليكونوا ناوين يجاهدوا حتى 

ينالوا الشهادة فيها !!

حنان حسين

عبداهللا الفخري

 تكافل
التكافل االجتماعي اصبح 
ــوا في  ــخــل ــب ـــال ت ضــــــرورة ف
السؤال عن جيرانكم وعن 
احوالهم وتقديم المساعدة 

لهم بقدر استطاعتكم.
فــلــن يــنــســى الــلــه خــيــرًا 
قدمته وهمًا فرجته وعينًا 
كادت ان تدمع فأسعدتها.

فإن لم تجد ثمرة عملك في الدنيا فال شك انك 
ستجدها في اآلخرة.

قال تعالى:-
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره).

رقم صعب
مـــــــســـــــاكـــــــيـــــــن 
ــمــؤتــمــريــيــن الــلــي  ال
مــع عــيــال العاصفة 
والذين روجوا لفكرة 
نتهاء شعبية علي  ا
ــح فى  عــبــدالــلــه صــال

اوساط المؤتمر. 
ــــــعــــــد حـــــشـــــود  ب

السبعين يجلسوا يلعنوا اليوم اللى ذهبوا فيه الى 
الرياض وايدوا العدوان. 

الحشود تثبت ان علي عبدالله صالح هو الرقم 
الصعب داخل المؤتمر وهو المؤسس والزعيم 

الفعلي للمؤتمر الشعبي العام.

منير القاضىأبو نشمي


