
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

لم تكن الخالفات السياسية 
ــة، وال  ــق ــيــن الــيــمــنــيــيــن ســاب ب
االحــــتــــراب وال حــتــى الــثــورة 
واالنقالب كذلك ، لكنهم كانوا 
يكتفون باليسير من التدمير 
ويتفقون في نهاية المطاف .. 
ال فــرق بين خــالف شخصي أو 
قبلي أو جهوي غير أن ما حدث 
بعد فشل هادي واستقالته ثم 
هربه واستقوائه بالخارج وما 
ترتب على االستقواء من تدمير 
لليمن وقتل شعبه على النحو 
الذي شهدناه ونشهده منذ بدء 
العدوان على اليمن قبل أكثر 
ل بؤرة سوداء 

ّ
من ٥٠٠ يوم مث

وصفحة موتورة لطخت مواقع 
الــســجــود فــي الــتــأريــخ اليمني 

برمته.
² وكان يمكن تشبيه ما فعله 
هـــادي وجماعته فــي الــخــارج 
التي ال يطيقها وال هي تطيقه 
ــبــدر وجحافل  بــالــذي فعله ال
اعــتــبــار القطرنة دلــيــل حياة 
لوال هذا الفارق المهول في كل 
هذا الزمن من احتشاد تحالف 
العدوان لضرب اليمن وتدمير 
مابناه خــالل عقود حتى طال 
لتدمير بنى تاريخية تمتد  ا
إلــى مئات السنين، فضًال عما 
ــعــدوان من  احدثته غـــارات ال
قتل وإصابة وتشريد وتجويع 
وحــصــار الماليين جلهم من 

األبرياء .
² وفي مرور خمسمائة يوم 
على العدوان على اليمن وسط 
تآمر وصمت وتواطؤ العالم إال 
من تمسك بخيط من المساندة 
المعنوية الباهتة بالقياس لحجم 
ــعــدوان وظلمه وغطرسته  ال
وتــجــرده مــن األخــــالق يجدر 
مخاطبة مــا تبقى مــن أدمغة 
وعقول عند السائرين في فلك 
العدوان.. هل فاتكم أنه كما أن 
الجهل طــول الزمن عيب فإن 
القبول بــدور أحصنة طــروادة 
ــخــطــر والـــضـــرر  مـــع فـــــارق ال
والتدمير هو جرم كبير وخطر 
ساحق ماحق للدين واألخــالق 

واالنتماء.
² ليكن الواحد منا حيث أراد 
في مربعات السياسة والحزبية، 
لــكــن اســتــمــراء الـــعـــدوان على 
هــذا النحو هــو لعنة ستطارد 

مستحقيها دنيا وآخرة .
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تشهد الساحة اليمنية تحوالت كبيرة في 
ــة السياسية ومواجهة العدوان  مسار األزم
السعودي أفرزتها متغيرات مهمة توجت 
باتفاق المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على 
تشكيل المجلس السياسي لقيادة الشأن العام 
للدولة وتمثيلها في الــداخــل والــخــارج وفقًا 

للدستور والقوانين النافذة.
فإعالن هذا االنجاز الوطني الكبير بتشكيلته 
المتميزة التي أحدثت ارتياحًا كبيرًا في الشارع 
اليمني أحــدث تغيرات مهمة على مستوى 
الساحة الوطنية وفتح آفاقًا جديدة تستجيب 
لتطلعات الشعب اليمني الــذي ينشد األمن 
والسالم واالستقرار ومغادرة متاريس االقتتال 
والتصارع العبثي الى ساحات البناء واإلعمار، 
وتضميد الــجــراح وفتح صفحة جــديــدة من 
التصالح والتسامح واطــفــاء نــيــران االحــقــاد 

والكراهية.
إن خــــروج جــمــاهــيــر الــشــعــب الــيــمــنــي في 
ــعــزل لتأييد  المحافظات والــمــديــريــات وال
ومباركة االتفاق الوطني وتشكيل المجلس 
السياسي األعلى وتسمية اعضائه يعبر عن 

وحـــدة اإلرادة الشعبية الــرافــضــة للعدوان 
واالقتتال الداخلي ووصول ابناء الشعب اليمني 
بمختلف توجهاتهم -وفــي المقدمة قــواه 
السياسية- الى قناعة بضرورة الوقوف صفًا 
واحــدًا لمواجهة الــعــدوان، وفــي ذات الوقت 
للسير نحو إدارة الدولة ومؤسساتها والعمل 
على أداء وظائفها بشكل كــامــل وبــمــا يلبي 
احتياجات المواطنين وحماية مصالحهم، 
وتعزيز ثقتهم بالدولة والتي تدير شئون 

البالد وفقًا للدستور.
هــذا التفاعل الجماهيري الكبير والتأييد 
الشعبي المنطقع النظير لتشيكل المجلس 
السياسي وتسمية اعضائه يعكس وعيًا وطنيًا 

حريصًا على أهمية الحفاظ على الدولة اليمنية 
لمواجهة العدوان الذي تقوده السعودية وانهاء 
االقتتال الداخلي، ألن الحفاظ على تماسك 
مؤسسات الــدولــة يعد انتصارًا وطنيًا على 
العدوان السعودي ومرتزقته الذين يسعون 
الى اسقاط الدولة اليمنية والقضاء على كل 
مؤسساتها كهدف استراتيجي إلسقاط اليمن 
في فوضى عارمة من الصراعات التي ال تبقي 
وال تذر، مدركين أنه بدون ذلك لن تستطيع 
السعودية ومرتزقتها أن ينفذوا أجندتهم ضد 

الشعب اليمني.
واذا كان إعالن اسماء اعضاء المجلس السياسي 
وانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس يمثل 

بداية مرحلة جديدة لحسم معركة مصيرية 
للشعب اليمني، فعلى أعــضــاء المجلس أن 
يدركوا أن الجميع معهم يخوضون معركة 
شرسة وليس أمامنا إّال النصر أو الموت، وهذا 
يوجب عليهم أن يتحملوا المسئولية بأمانة 
وشجاعة ويتجردوا من األهواء الضيقة ويكبروا 
الى مستوى التحديات ويقودوا معركة شعبنا 
بــرجــال أكــفــاء ومؤهلين وجــديــريــن بتحمل 
المسئولية الوطنية وبتنفيذ ما توكل إليهم 
مــن مــهــام بــإخــالص الفدائيين ومصداقية 
المؤمنين، فهذا يعد السالح األقــوى إن إراد 
المجلس السياسي تحقيق انتصار وطني، أما 
اذا أوكــل المجلس المهام الوطنية لمعايير 
المحسوبية والقرابة والوساطة أو للمعيار 
الحزبي والمناطقي واألسري فسيسقط الوطن 
ــة تحت مخالب  ــدول والمجلس السياسي وال
وحــوش همج آل سعود وداعـــش والقاعدة 

واالصالح وغيرهم من اإلرهابيين..
لهذا ال يجب السماح ألي أخطاء كهذه أن 
تمر.. والبــد أن ننتصر للوطن والشعب أوًال 

وأخيرًا.

     محمد أنعم

المجلس السياسي..

بَمْن سيخوض معركة الوطن؟

عنتريات بني قينقاع
ضابط المخابرات السعودي الجنرال 
ــور عشقي أحــد أحفاد بني قينقاع  أن
وفي سياق مغالطاته لتبرير التطبيع 
السعودي مع الكيان الصهيوني قال: 
«إن زمــن (العنتريات) انتهى ونحن 

عقًال كبيرًا وثقافة عالمية، 
ـــواجـــه  والبــــــــد أن ن

اســـرائـــيـــل بــهــذه 
الثقافة».

هـــــــــــــــــــــــذا 
الـــســـعـــودي 
ـــــــــح  الـــــــــوق

يتكلم عن 

مواجهة إسرائيل بالعقل والثقافة، 
فيما الــنــظــام الــســعــودي يشن حربًا 
عدوانية على الشعب اليمني منذ أكثر 
من عام وتقود الرياض جيوش اكثر 
من ١٥ دولــة في هــذا الــعــدوان غير 
المبرر وترتكب جرائم، ومع 
ـــك يــســعــى هـــذا الــوغــد  ذل
لتطبيع الــعــالقــات مع 
لكيان الصهيوني  ا
ويتاجر بالقضية 
الفلسطينيـــــة 
لــــــصــــــالـــــــــــــح 

اسرائيل.

الحوار.. واالسترزاق
يقال: «مصائب قوم عند قوم فوائد» فعندما 
يجري حــوار ألكثر من مائة يوم داخــل فنادق 
فــخــمــة، فيما الــشــعــب يعيش تــحــت القصف 
والموت اليومي والحصار.. فهذا لم يعد حوارًا 

وإنما مجرد استرزاق.. واسترزاق «عيال مهرة» 
وكان مندوب روسيا قد ضاق ذرعًا من اكاذيب 
ولد الشيخ وتبريراته.. والذي حول الحوار مع 
وفد الرياض الى عملية استرزاق قــذرة.. لقد 

اتضحت الصورة أن من مصلحة ولد الشيخ ووفد 
الرياض استمرار العدوان والحصار، وافشال 
الحوار يكسب المزيد من األموال.. ويبقى الحوار 

مجرد كذبة.

صنعاء عزيزة ما 
تذل رجالها

شعر/ أوس اإلرياني

ــّد مـــــن صــنــعـــــاء" كفـْر ـــ ــهـــــا "ال ب
ّ
مـــــن شــل

 رجـــــالـــــهـــــا
ّ

ـــذل ــــ ـــا ت ــاء عـــزيـــــــزه م ــعـــ صــن
ـــه أمــــــــر ــن جــبـــــار لـــــو ربــــ ــمـــ ــي ــب ال شــعـــ

ــا" ـــ ــه ــزال ـــت زل ــــ ـــزل أرض الـــمـــعـــــــارك "زل
وان السمـا مـــــن فوقهـم تــقـــــدح شــرر

واألرض ثـــــارت "واخــرجـــــت أثقـالهـا"
ـــــت ويــســـــأل مـــا الــخـــــبـــــر؟

ّ
 يــتــلــف

ّ
والـــكـــــــل

ل بــحــيـــــره "مـــا لــهـــــا؟!" ــاس تــتــســـــاء ـــ ــن وال
ــان خــافـــــي قـــــد ظهــر فــي حينهـا مــا كـــ

ـــى لـــــهـــــا" ــــ ـــه قــــد "أوحــــ ـــل ــاس ان ال ـــ ــن ــل ل
ــدر" ــن بــاقـــــي عليهـا قـــــد "صـــ  مـــ

ّ
وكـــــــل

ـــزا "أعــمــالــهـــــا" ــى جــــ ــقـــ ـــاس تــتــل ــــ ـــن وال
ــر: "خلـف ُدْر" ـــ فالمعتـدي يصـدر أوام

ـــّر اذيــالـــــهـــــا ـــرب وقــــواتـــــــــه تـــجــــ يـــهــــ
ــار فـــــي صـــــف "الــتــحــالـــــف" تستـعــر والــنـــ

ــة واطــفــالـــــهـــــا ــحــامــيـــ ــوف ال ـــ ــل صــف ـــ ــاك ت
ب أو نكـر

ّ
ـــذ ـــر لــمـــــن عـــــــارض وكــــ واذكــــ

ــا" يـــــدّك ارتــالـــــهـــــا فــي مــــأرب "الــتــوشــكـــ
* * * * *

ــســعــودي مـــــن يــحــاربــنـــــا انتحـر قـــل لــــ ال
ــا ــهـــ ــاهــوال ــدم ب ــصــطـــ ــم ي ـــ يـــــــــورد جــهــن

ــر" ـــ ــره "زق ـــ ــول الـــــــذي م ـــ ال تــســمــعـــــوا ق
ـــــن بــاحــمــالــهـــــا

ُ
ــم ُســف ـــــت كـــ

ّ
ـــارب وفــل قــــ

ــد فــر ـــ ــي ــج ــه مـــتـــوّرطـــــــه وال ــكـــ ــمــمــل وال
ــاء بــالــوعـــــد طبـع افسالهـا وامــســـــى الــوفـــ

ــادس عشـر ــســـ ــوا لــبـــــن سلمانهـا ال ـــ قــول
ــه.. والــمــمــلــكـــــه عــقــبـــــى لهـا ـــ جــمــهــوري

ـــْر ــــ
َ
ـــرٍّ وف ـــي كــــ والــمــعــركـــــه دارت وهــــ

ــــادات الــــعــــرب وانـــذالـــهـــــــا ــن ســـــ ـــ ــي مــــا ب
ــْر ــحــضـــ ـــالق ال ـــأخــــ ـــا تـــســـّيـــدنـــــــا ب ــــ واحـــن

ــا" أو "خــالــهـــــا" ــهـــ ــا .. ال "عــّم ــنـــ وافــعــال
ــْر

َ
واحــنـــــا عـــــرب قحطـان و األعــــراب ش

ـــــا ــع جـــــــــذور انــجــالـــــهـــ ـــ ــقــل ـــّد مـــــــا ن ــــ ال ب
ــْر ــبــشـــ ــا رّب ال ــهـــ ــال ـــرًا" ق ــــّد كـــفــــ "أشـــــ

ــا ــهـــ ــعــال ـــا واف ـــهــــ ـــل الـــنـــفـــــــاق اقـــوال أصــــ
ــه لـــــه "غـفـْر" ـــ واحــنـــــا "بــلـــــد طــيـــــب" ورّب

ــا ــهـــ ـــي مــحــكـــــم كـــتـــابـــــــه قــال ــــه فــــ ــــل وال
* * * * *

ــد بــتـــــْر ـــ ــو ق ـــد اذا هـــ قــولـــــوا ل بـــن زايــــ
ــا حــبــالــهـــــا ـــوده مـــــا قــطــعــنـــ ـــمــــ ــل ال ـــ حــب

ــْر ـــ ــَج
َ
ــم ف مـــا نـــــــاش إصــالحـــــي إذا خــاصـــ

ـــاع الــجــمـــــال بــاحــمــالــهـــــا أو نـــاصـــــــري بــــ
أو اشــتــراكـــــي فـــــي السياسـه مـــــا استقـر

ــن حــالــهـــــا ـــ ــا م ــهـــ ــي ل ـــ ــن ذا لـــــــــذا.. خــل ـــ م
ـــدى أرضـــــــي وحـــزبـــــــي الــمــؤتــمـــــر ــــا فــــ أن

ــا ــهـــ ــــروس جــبــال ـــــ ــــي تــخــفـــــق ب ورايــــتـــــ
ــو زأر ـــ ــه ل ـــ ــا تــهــاب ــن أســـــــد فــيــنـــ ـــ ــم م ـــ ك

ــــاد تــأتـــــي اشــبــالــهـــــا ـــت اآلســـــ ــــ وان راح
ــات الــخــيـــــل مــعــقـــــود الظفـر فـــي نــاصــيـــ

ــا ــهـــ ــال ـــد عـــلـــــــي خــي ــــ مـــــا دام بـــــو أحـــم
ــذر ــحـــ ــان ابـــــن زايـــــــــد ال ــطـــ ـــن ســل ــــ يــــا اب

ـــا ـــهــــ ـــاقـــوال ـــــوان او ب ـــــاالخــــــ ـــر ب تـــغـــتــــ
ــــــوان تـــالـــيـــهـــــــا كـــــــدر ـــف األخـــــــ ــــ تـــحـــال

ــى لــهـــــا ـــو تــصــفـــ ــــ ــة ول ـــ ــي ــن ــي ال مــــا تــصــفـــ
ــا ينتصـْر ــه مـــ ـــ شــعـــــب الــيــمـــــن ال بـــــّد ل

ــزم ابــطــالــهــــــــــــــا ــعـــ والـــحـــــــرب تــتــوقـــــف ب

 اإلماراتيون شــيلة بعنــوان "ال بد 
ّ

شــل
مــن صنعاء ولــو طال الســفر" فــرد علي 
شيلتهم األديب المهندس/ أوس مطهر 

األرياني قائًال :

انهيار أجزاء من سور قلعة رداع  التاريخية
رداع- محمد المشخر

تعرض الجانب الغربي من سور قلعة 
رداع التاريخية لالنهيار جــراء هطول 
ــلــه بها  ــتــي مـــنَّ ال ــغــزيــرة ال األمــطــار ال
على مدينة رداع ومعظم محافظات 
الجمهورية وإهــمــال أعــمــال الصيانة 

والترميم لها.
وطالب مصدر محلي بمدينة رداع 
الهيئة العامة لآلثار والجهات المعنية 
التحرك لحصر األضرار وسرعة الترميم 
ــون القلعة مــهــددة بتهدم األجـــزاء  ك
األخرى فضًال عن المخاطر التي تتهدد 
أهالي البيوت المجاورة لها وسط مدينة 

رداع. معربًا عن أمله في أن تسرع الهيئة 
العامة لــآلثــار فــي إعـــادة ترميم سور 
القلعة وتالفي اي انهيارات محتملة ال 
سيما وأن المحافظة في موسم األمطار.. 

وتشير المراجع التاريخية إلى أن قلعة 
رداع التاريخية يرجع بناؤها إلى عهد 
الملك شمر يهرعش الحميري سنة 

٢٤٣ ميالدي قبل اإلسالم.

أنعم يدعو لمناقشة ميثاق شرف للحد من المناكفات الطائفية والمناطقية

اليوم انعقاد المؤتمر اإلعالمي األول
تحت شعار "صوت واحد ضد 
العدوان واالحتالل" وبالتزامن 
مــع مـــرور "٥٠٠" يـــوم من 
صمود شعبنا اليمني في وجه 
العدوان السعودي األمريكي 

الغاشم..
ينعقد اليوم االثنين بقاعة 
المركز الثقافي بالعاصمة 

ـــاء الـــمـــؤتـــمـــر  ـــع صـــن
الــعــام األول التحاد 
اإلعـــــالمـــــيـــــيـــــن 

اليمنيين.
وقـــــــال مــحــمــد 
أنعم األمين العام 

الــمــســاعــد لــالتــحــاد 
في تصريح صحفي: ان 

المؤتمر سيناقش مــشــروع ميثاق شرف 
إعالمي لتنظيم شئوون المهنة والحد من 
المناكفات ذات الطابع الطائفي والمناطقي .
مؤكدا على تكاتف اإلعالميين في إطار 

ــصــمــود الشعبي  تــعــزيــز ال
وترسيخ الــوحــدة الوطنية 

والسلم االجتماعي.
ولفت أنعم الى تزامن هذا 
المؤتمر مع االتفاق السياسي 
الوطني واالعالن عن المجلس 
ـــى إلدارة  ــاســي األعـــل ــســي ال
ــالد فــي مواجهة  ــب شــئــون ال
العدوان وهو ما يحتم أهمية 
تضافر جــهــود اإلعالميين 
والمؤسسات االعالمية في 
مواجهة وكشف جرائم العدوان واالحتالل 
والتصدي لإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية 
وإشاعة األجواء اإليجابية إلنجاح التسوية 
السياسية وأية خطوات استراتيجية مقبلة 
تقدم عليها القوى الوطنية الموقعة على 

االتفاق.
داعيًا اإلعالميين اليمنيين والمؤسسات 
اإلعالمية الوطنية إلى المشاركة الواسعة في 

المؤتمر اإلعالمي األول.

اخرطوا.. 
وارقدوا..

هات يا خــرط.. وهــات يا 
كـــذب.. وآخـــر مسخرة أن 
يــهــددنــا الــفــار عبدالملك 
«ثورة» شعبية  المخالفي بـ
من داخــل فنادق الرياض، 
اذا لــم ُيــســمــح لــه وبقية 
ــالــعــودة على  الــمــرتــزقــة ب
ظهر دبابة سعودية الى 
داخــل القصر الجمهوري 

بالعاصمة صنعاء.
هــذه البراميل الفارغة 
المثيرة للضجيج لو كانوا 
يثقون أن الشعب معهم 
لما قبلوا أن يـــؤدوا مهمة 
ــي فــنــادق  كـــالب الــصــيــد ف
ـــســـارعـــوا الــى 

َ
ـــريـــاض ول ال

صنعاء وحسموا المعركة 
مثلما يحسمونها في قناتي 

«الجزيرة والعربية».

إنهم يألمون كما نألم
بعد فتواه بقتل اليمنيين واعتبار ذلك «جهادًا» في سبيل الله 

وتقربًا إليه ألنهم- حسب زعمه- روافض، ها هو مفتي السعودية 
المدعو عبدالعزيز آل الشيخ يتوسل المؤسسات األهلية 
والبنوك ورجــال االعمال في بالده للتبرع ودعم جيشهم 

الذي يشن عدوانًا همجيًا على الشعب اليمني لتسديد ديون 
الجنود وغيرها.. ويوظف آيات قرآنية وكأنهم يخوضون 
معارك لتحرير المسجد األقصى.. ويتجاهل هذا الكاهن 
أن آل سعود يصدرون ١٤ مليون برميل نفط يوميًا، وهو 

بذلك يتستر على فساد أمراء أوالد سعود.
وصدق الله القائل: (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون 

وترجون من الله ما ال يرجون وكان الله عليمًا حكيمًا).
نعم.. نحن نرجو من الله ما ال يرجون ألننا شعب معتَدى عليه.. قتل شيوخنا واطفالنا 
م الظلم على نفسه، فكيف   لنا أن نرجو الله الذي حرَّ

َّ
نا ودمر بالدنا دون حق.. لذلك َحق ونساء

بمن يظلم عباده ويقتل اآلمنين العزل؟

«خالد العسيري» وأطفال اليمن
الــمــدعــو خــالــد اليماني 
المعين مــن الــفــار هــادي 
مندوبًا لليمن لــدى االمم 
المتحدة ال يختلف دوره 
عن البوق احمد العسيري 
الناطق العسكري للعدو 
الـــســـعـــودي.. فــمــنــذ عــام 
وستة أشهر وهذا المرتزق 
خالد اليماني يصر إال أن 

يكون «خالد العسيري» يدافع عن جرائم 
السعودية في أروقة األمم المتحدة أكثر 
من مندوب السعودية نفسه.. ووصلت 
الوقاحة والنذالة بهذا المرتزق األجير 
الى أن يزعم أن  المعلومات التي تضمنها 

تقرير أمين عام األمم 
المتحدة حــول تــورط 
السعودية بقتل اطفال 
اليمن كانت غير دقيقة 

وغير صحيحة.
المؤلم جدًا أن «خالد 
ــري» يــتــحــدث  ــعــســي ال
بــاســم الــيــمــن ويتاجر 
بـــدمـــاء اطـــفـــال اليمن 
مقابل المال المدنس ويطالب أمين عام 
األمم المتحدة بتبرئة السعودية من جرائم 
قتل أطفال اليمن.. إن هذه الخيانة ليس 
بعدها خيانة.. السيما وهذا المرتزق كان 

يمارس أكبر ضغط على بان كي مون..

أطلقت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نداء استغاثة إلنقاذ المدن 
التاريخية- وفي مقدمتها مدينة صنعاء القديمة- من آثار االمطار التي تسببت في 
انهيار بعض المباني، كما تهدد بوقوع كارثة، حيث أدت إلى انهيارات جزئية في 
بعض المباني التاريخية بالمدينة ومنها بيت محمد بن الحسن وبيت صبرة الذي 

سكن فيه الرحالة الشهير نيبور، باإلضافة إلى حدوث أضرار في عدد من بيوت 
حيي الفليحي والقاسمي اللذين تعرضا لغارات من طائرات العدوان السعودي.

الجدير بالذكر أن العاصمة صنعاء أكثر المدن تضررًا وقد تشهد كارثة حقيقية 
مع استمرار األمطار وتوقف أعمال الصيانة.

األمطار الغزيرة تهدد صنعاء القديمة

لكم الله يا طالب اليمن
< عدوان سعودي إرهابي متوحش معاٍد للعلم والمعرفة ال 
يردع همجيته ال دين وال عرف وال قيم.. حقده ال حدود له تجاه 
الشعب اليمني عبر عنه في استهدافه ألطفال اليمن بصورة 
ممنهجة.. لم يكتِف بقتلهم وتدمير مدارسهم وجامعاتهم 
ومنشآتهم التعليمية.. بــل ويعمل على منعهم مــن تأدية 
امتحاناتهم بتكثيف غاراته في أوقات تأديتهم امتحاناهم.. وهذا 
ما يحصل هذه األيام وأبناؤنا الطالب يؤدون امتحانات الشهادة 
العامة األساسية والثانوية السيما في مناطق حرض وميدي من 

محافظة حجة وذوبــاب والمخا بمحافظة تعز وفي محافظتي 
الجوف ومأرب، ونهم محافظة صنعاء، ومحافظة شبوة والتي 
يؤدي فيها طالب هذه المحافظات والمديريات امتحاناتهم 
تحت قصف الطيران السعودي.. والدول الديمقراطية الغربية 
ومنظماتها الحقوقية واإلنسانية قــد أصابها الــمــال النفطي 
السعودي القذر بالعمى والصمم والخرس.. فلكم الله يا أطفال 
وطالب اليمن الصامدين وأنتم تؤدون امتحاناتكم تحت قصف 

طائرات العدوان السعودي الباغي للعام الثاني على التوالي.


