
موضوع طويل للي فيبه طافة..
صالح سلم المؤتمر لميليشيات طائفية..

صالح يشارك في إهانة المؤتمريين بتواطؤه مع تصرفات 
الحوثيين ضــدهــم.. عــفــاش هــد أركـــان الــدولــة بتحالفه مع 
الحوثيين.. صالح أهان الجيش وسلم المعسكرات لسالليين 

مذهبيين..!!
هذه طبعًا من عناوين لمرتزقة العدوان وعيال العاصفة 
وجواري سلمان يرددونها دائمًا لتبرير عمالتهم وتحالفهم مع 
 
ً
عدو حقير ونذل يستهدف اليمن ارضًا وانسانًا وتاريخًا وهوية
وأحرق األخضر واليابس واستهدف االطفال والنساء والعجزة 

من المدنيين قبل ان يستهدف المقاتلين..
وعلى شان أرد عليهم بطريقة سريعة.. نقول لهم: دخل 
ــار وريمة  الحوثيون دمــاج وعــمــران وصنعاء والحديدة وذم
وإب وحجة والجوف في عهد هــادي وبمباركة شخصية منه 
وبألسنتكم انتم بتواطؤ معه وبتنسيق، هذا كالمكم انتم قبل 

ان يكون كالمنا..
اقتحم الحوثي الــوزارات ومعسكرات الجيش ووزارة الدفاع 
والقيادة العامة وما زال هادي في صنعاء ويحكم ويعين ويمارس 

مهامًا بكافة صالحياته..
هـــادي هــو مــن عين زكــريــا الــشــامــي نائبًا لرئيس االركـــان 
وبصالحيات وزير دفاع وترفيعه من رتبة مقدم الى لواء في 

سابقة تاريخية.
«اللجان الثورية» تشكلت وبدأت عملها ومارسته بكل أريحية 
وتدخلت في عمل مؤسسات الدولة ووزاراتها في عهد هادي 
وخــالل حكومة بحاح، وصــور محمد علي الحوثي وهو يجتمع 
بالوزراء في ذلك الوقت ما زالت موجودة ومنتشرة في الفيسبوك..
كان المقدشي «رئيس اركان جيشكم المرتزق» وليس صالح 
هو قائد المنطقة العسكرية السابعة المسئولة عن محافظات 
صعدة وعمران والجوف وصنعاء عندما سقطت عمران والجوف 

في يد الحوثيين.. وهو الذي لم يقم بأي شيء اليقاف تقدمهم…
كما كان اليافعي نائب رئيس اركان جيشكم العميل.. هو قائد 
المنطقة الخامسة المتمركزة في الحديدة وهو الذي سلمها بكل 
معسكراتها للحوثي وبدون اي مقاومة في شهر أكتوبر ٢٠١٤م 

وعاد هادي رئيس للجمهورية وبحاح رئيس وزراء..
أما الصبيحي اللي ضجيتونا بكاء وشكا عليه فقد كان وزير 
الدفاع وقت احتجاز هادي وسقوط دار الرئاسة وكان من ضمن 
لجنة الوساطة التي أوقفت المواجهات والزمت قوات اللواء الثالث 
في النهدين باالستسالم والسماح للحوثيين بالدخول للمعسكر..

كان الصبيحي مش «صالح» هو الذي جلس في الصفوف االمامية 
يوم االعــالن الدستوري النصار الله وكــان الصبيحي هو وزير 
دفاعهم ورئيس لجنتهم العسكرية وهو من منح الغماري 

والمداني وابو علي الحاكم رتبهم العسكرية مش «صالح».
وما دفعني لكتابة هذا المنشور هو ان نغمة «صالح» سلم 
ف بنا بتحالفه مع ميليشيات..  المؤتمر للحوثي.. الزعيم ودَّ
الزعيم أهان المؤتمر والمؤتمريين بتحالفه مع الحوثه الخ.. 
الخ .. صارت اآلن تردد من قبل مؤتمريين ومن ناس يقفون 

ضد العدوان..
ولهؤالء نقول: ايش كنتم تتوقعون من الزعيم يقف موقفًا 

غير هذا؟ أمام أنذل وأسفل عدوان يواجهه شعب ووطن؟

تطالبون المؤتمر بالتراجع عن تحالفه مع انصار الله واتفاقه 
السياسي.. ايــوه وبعدين أيش البديل؟ هاتوا لنا بدائلكم يا 

فطاحلة السياسة؟!
انصار الله بالفعل في رأيي لهم اخطاء كارثية وعملوا نثرات 
في ادارتهم للدولة "ركزوا معي في ادارتهم للدولة" وهذا الشيء 
نقدر نعذرهم فيه لقلة خبرتهم وحداثة تجربتهم وكمان 
النهم حركه فتية ومندفعة ومتهورة لكن هم يمنيون -وحطوا 
مائة خط تحت هــذي الجملة يمنيون- مش سعوديين، وال 
سودانيين، وال اماراتيين.. صح استخدموا السالح في استيالئهم 
على السلطة.. لكن ممكن حد منكم يقول لنا كم عدد الضحايا 
المدنيين الذين سقطوا في معركة صنعاء؟ الــذي معه رقم 
يعطيني وقارنوها بأقل غارة سعودية كم مــدارس دمرت؟ 
كم مستشفيات قصفوا كم وزارات هدموا كم جسور فجروا لما 
دخلوا صنعاء ولما دخلوا ذمار والحديدة وحجة وإب وريمة قبل 

العدوان؟! ببساطة.. ال شيء.
وفــوق كــذا محد يقدر ينكر دور انصار الله المحوري في 
الدفاع عن اليمن وصمودهم االسطوري في التصدي للعدوان 

السعودي.. على االقل ال تبخسوا الناس اشياءهم..
الذي يبرر رفضه لتحالف المؤتمر مع الحوثيين والتفاقهم 
السياسي بحجة انه خائف على الدولة ومؤسساتها تقول له: ايش 

رأيك نخرج المجلس السياسي والحكومة ويرجع ابو احمد ولجانه 
الثورية علشان ترتاح وتطمئن على مؤسسات الدولة؟ انتم 
واخذين االمر بسهولة وبسطحية غبية ايش تتوقعوا ترجع 
دولة ومؤسسات في غمضة عين وفي ظل عدوان حقير وحصار 

ظالم، واستهداف مستمر القتصاد البلد؟!
تحالفنا مع انصار الله أعاد لنا البرلمان واعاد الروح للسياسة  في 
البلد وضخ الدم في قلب مؤسسات الدولة.. صح ببطء لكن هناك 
شيئًا يتحقق.. خالص مع المؤتمر نص حكومة؟ كل وزير يفرض 
عل العمل المؤسسي فيها 

ّ
نفسه في وزارته ويثبت وجوده ويف

ويوقف أي تدخالت خارجية في عمله.. ما فيش مع احد عذر..
واألهــم من ذلك أيش رأيكم نخلي الشرعية تدخل وترجع 
مؤسسات الدولة زي ما رجعتها بعدن وأبين وشبوة وحضرموت 
وتسلم لكم الرواتب زي ما سلمتها البناء تلك المحافظات بعد ما 

بطلت صنعاء تصرف لهم؟!
ومــرة ثانية اقــول للمعترضين من التحالف بين المؤتمر 
والحوثيين.. ايش بديلكم؟ اعتبروا عفاش سافر اعتبروه 
ال سمح الله توفى ايش باتعملوا؟ اطرحوا لنا خياراتكم يا 
الله.. طيب اعملوا بديل وروونا ايش بتسووا واثبتوا لنا أننا 

غلطانين ؟
اقول لكم شي وانا اقوله من زمان للي يقولوا لي باتعملوا ما معك 
من عفاش واقف معه؟ اقول لهم انا واقف مع نفسي مش واقف 

مع عفاش.. بالعكس اعتبر عفاش هو الذي واقف معي..
وإال قولوا بــدون عفاش فين كنتم بتكونوا الــيــوم.. مع من 
واقفين؟ ببساطة يا مع العدوان.. يا بتقعوا حوثيين اكثر من 
الحوثة.. واللي مش واقــف معاهم او مع العدوان بيكون بالع 

لسانه، وعر ينطق بكلمة.
كتبت هذه لما عضلت يدي وبانشره بدون مراجعة وشكله 
محد بيقرأه لكن هي ذمة وضمير، واحد يدي اللي مؤمن به وطز 

بالباقي!

 محمد أنعم

زت محالت كوافير  مطابخ التآمر يبدو أنها جهَّ
سياسية كثيرة وعلى مستوى عالمي لتحسين صورة 
السعودية واخفاء القبح والبشاعة والوحشية وازاء ما 

ارتكبته من جرائم حرب إبادة بحق الشعب اليمني.
فعقب اجتماع ما تسمى باللجنة الرباعية التي 
ـــذي عقد االســبــوع  اصبحت اللجنة الخماسية وال
الماضي فــي الــريــاض بشأن األزمـــة اليمنية، بــدأت 
تشتم رائحة هذا المكياج، حيث هناك من يسعى الى 
تقديم السعودية كدولة تحب الشعب اليمني «موت» 
وحريصة على اليمن الى درجة جعلتها تبيد الشعب 
لعلها تجد إيرانيًا بينهم، ليس هذا فحسب، بل إن 
السعودية ال تحاصر اليمنيين وهي تقدم مساعدات 
سخية باسمهم ومركز سلمان الملعون يعتقد أن 

اليمن تقع وسط افريقيا فينقلها الى هناك.
ـــدأوا يــســربــون أخــبــارًا أن  «الممكيجون» أيــضــًا ب
السعودية طــردت هــادي وجماعته من الرياض، 
وزعالنة جدًا جدًا منه ألنه رفض خارطة الطريق 
واتفاق مسق.. ومن ال يصدق هذا الكالم عليه أن 
يسمع اخبار أصحاب الكوافير، فهم يروجون أن 
السعودية منعت  اعطاء أسلحة للفار هادي بعد ما 
علمت أنه قتل مدنيين في اليمن.. وحلف آل سعود 
وآل نهيان وآل الكبسة أنهم خرجوه من الرياض 
مطرودًا وأن صفقة األسلحة التي اشتراها من السودان 
ليس للسعودية عالقة بها ال من قريب وال من بعيد.. 
شفتم كيف أن السعودية بريئة جــدًا جــدًا.. هذا 

كوافير سياسة سبعة نجوم مش أي كالم!!
وألن السعودية حنونة جدًا على اليمن واليمنيين 
فقد قــررت ومــن أجــل أال يتقاتل اليمنيون بينهم 
البين أن تتكعف وتسلم الصواريخ الباليستية لطرف 
ثالث.. احمدوا الله على «الشقيقة الكبرى» وبطلوا 

زنط ومدالزة!
لكن ليش ولد الشيخ زعل وخرج لنفي خبر أن األردن 
ستستضيف المشاورات اليمنية المرتقبة.. هنا كما 
يقال «مربط الفرس» وليش عملوا الكوافير إّال لهذا 
السبب.. يعني بالواضح يريدون أن يتحاور اليمنيون 
في السعودية ويتفقوا في مكة.. وهذا الخبر مش 
جديد ومن حق ولد الشيخ أن يزعل ألن الشغلة كلها 
ستخرب اذا تشاور اليمنيون في األردن.. ومحالت 
تزيين قبح السعودية ستغلق أبوابها.. مش معقول 
اليمنيون أصــل العرب فلوا خسروا  كل شــيء مش 
مهم.. يكفي يؤدوا عمرة ويندعوا أبوها كبسة فقد 
قال أصحاب المقولة المشهورة «بعد الحروب العوافي 
ويا ويل من سار فيها» يتحكموا بكل شــيء.. وذي 

عاده مشّعب يهّجره «سلمان» ببعير أو بعشرة.
خلوها على الله.. فإذا كان مقر لجنة التهدئة يراقب 
وقف اطالق النار في ظهران الجنوب والقصف على 
صنعاء وتعز وإب والحديدة والجوف وصعدة ومأرب 
ــخ.. فال تتوقعوا حربًا مجلية كما تقول  وذمـــار.. ال

العرب.
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وكأن 
العدوان 
اليعنينا..!

انطلقت جارة الشر ومملكة الخراب وشنت حربها الهوجاء 
على اليمن منذ قرابة العامين ، وعلى مدى أكثر من ستمائة 
يوم ظل المواطن اليمني صخرًا عصيًا وسدًا قويًا وحاجزًا 
منيعًا امام جيوش بضع عشرة دولة تحالفت بأموال وهباٍت 
وِمنح سعودية سعيًا من ملوكها وامرائها الصغار الى اخضاع 
شعب اإلبــاء ولكسر شموخ شيوخه وصمود رجاله وعزة 
نسائه وعنفوان شبابه واطفاله ، ومع محاوالتهم العديدات 
ولهثهم المحموم وبرغم ما فعلوه وما زالوا وبكل ما أنفقوه 
وما زالوا ُيمولونه إّال انهم فشلوا منذ اول وهلة بدأوا فيها 
ُسعارهم وسيفشلون وُيهزمون.. وااليام القادمات كفيالٌت 

بإعادة سرد ما ُسرد هنا..!
أمــٌر مفروغ منه ان ُيهزم العدوان بصمودنا وان ندحر 
أذنابهم بشموخنا وان نذود عن وحدتنا وثرى وطننا ما حيينا، 
لكن المستغرب له وما ال يستوعبه متابٌع لنا وعن الوضع 
الذي نعيشه بعيٌد عنا، كيف لنا ان نهتم بأمور صغيرات 
وكيف للبعض فينا ان يسعى لتحصيل مكاسب خاصة او حتى 
"جماعية ألحزاب او فئات او جماعات " في ظل تحالف أعداء 
وتكالب فرقاء وتجاذب اطــراف محلية واقليمية ودولية 

للنزاع في اليمن..
ما يجعلني والكثيرين بؤساء ان نرى الصامدين في هذا 
الوطن فرقاء وتسود بيننا البغضاء ويتهم البعض منا اآلخر 
ويصفه بالحية الرقطاء، وذاك يرد بأنك ابن السوداء، وثالث 
يقول انا أكرم منكما فجدي الـعلي ابو الزهراء ويظهر من 
بعيد من للهاشميين اطلق عنانه يكيل اللعن ويقدح من 

دون دراية.. 
وحين تحاول ان تبحث عما قد يفيدك ستجد احدهم 
ينتقد ِفعًال يراه او يظنه منكرًا وما ان فرغ من نقده لذاك او 

هذا حتى صاح احدهم من بعيد ويلك يا أيها.....؟!!
هل نسيت نفسك ، ام انك قد أصبحت اليوم مرتزقًا، ما قلته 
ليس فيه سوى الغوى وكل ِذكٍر ذكرته لم يكن اّال ُبهتانًا 
وافتراء ، وحين يرد عليه الناقد سائًال ولماذا تهيج ان كنت 
تثق ان كالمك هو الكالم المختار والمصطفى، وِلَم تخاف 
من قول زوٍر ما دمت تثق بقول من قال : واثــق الخطوة 

يمشي ملكًا..؟!!
نحن في عدوان وأحدهم يود فرض منهاٍج وآخر يتفحص 
اهم المناصب والمراكز والقيادات ، وثالث يلهث كيف يزيد 
من أرصدته في البنوك وُيكثر من امتالكه للدور والعقارات 
، وحين يرى احد هؤالء المشغولين والمشتغلين واحدًا من 
الناس السائلين المنتمين ألبناء الشعب الصامدين وهو ينقب 
عن مصير راتبه ويبحث - فإن احد اولئك سيقيم الدنيا ولن 
يقعدها وسيسرد عليه بطوالت من في الجبهات ويقص 
عليه عددًا من التضحيات وقد يخرج هاتفه الفاخر ليريه 
 إلحدى الطالبات وهي تضع ورقة نقدية في صندوق 

ً
صورة

التبرعات - ذلك ان كان يحترمك ويعرفك - اما ان كان يجهل 
عنك فقد يعقد لك محكمة عاجلة ليصدر فيها الناصح 
«دعسشتك ، وقعقعتك»، وستكون حينها  القاضي ُحكمًا بـ
اول المرتزقة الصامدين الرافضين للعدوان على طول االيام 

الفائتات والسنين".
وإن نقبنا عما ُيخجل وعما يقهر لوجدنا العديد من 
المنغصات وألعدنا نبش أموٍر ميتات ، ال يتسع المقام لها 
وستضيق أفئدتنا ان تذكرناها ، وتجنبًا لهذا وذاك فإن علينا 
جميعًا ان ندرك اننا صامدون وان المواطن المرتكن لراتبه 
والصامد في وطنه اكثر سموًا وشرفًا ومجدًا من مترفين 
يتنقلون في جوالٍت مكوكية حوارية خارج البالد وان كانوا 
َيــَرْون في رحالتهم تلك فوائد جمة، لكني ارى الطفل في 
احدى ارصفة العاصمة يقف تحت أزيز الطائرات ويداه 
تمألها الجرائد والصحف والمجالت، اكثر فائدة لي واعظم 
شموخًا في ناظري ممن يتنقل من محافظة الى اخرى ومن 
مديرية الى ناحية بموكب سيارات فارهات وتراه محاطًا 

بالحراسات..
يا هؤالء جميعكم - أتــدرون - أصبحت أحترم المسنات 
العاجزات أكثر منكم، فهن يمنحن اليمن واليمنيين مئات 
الدعوات وينذرن بالصلوات ، وأنتم -ومع كل شدائد االيام 
وهذه المعضالت - كل واحٍد فيكم ما زال يبحث عن اخر 
العثرات ، وفيكم من كأنه يعيش في عالم الغاب متنقًال 
ه يجد حتى 

َّ
يبحث الهثًا عما يغتنمه ويسطو عليه، او عل

الميتة المخططة بالخطوط الــســوداوات ليسد جوعه 
المجنون..!

 حامد غالب

ت الصحف..
َّ

ُرفعت االقالم وَجف

 عبداهللا المغربي

مهلة (هادي) انتهت.. 
وعروس البحر األحمر 

بعيدة .. بعيدة
ــهــت الــمــهــلــة.. وضــاعــت  ــت < ان
ــوضــيــع هـــادي  ــصــعــبــة) أمــــام ال (ال

الــذي وعــد أســيــاده بالسيطرة 
ــدة وحــــرض خــالل  ــحــدي عــلــى ال
ــام واأليــام ولم  أيــام.. ومــرت األي
يضع الخائن هــادي الطريق الى 

عروس البحر األحمر.. لكنه وجد وكل 
رها له 

ّ
جيوش تحالف الــعــدوان التي سخ

محمد سلمان أن الوصول الى الحديدة ال 
يتم إال عبر باب من أبواب جهنم تلتهم 
نيرانها كل غاٍز وخائن.. ارتعدت فرائصه 
ولـــم يــجــرؤ عــلــى االقـــتـــراب مــن عــروس 
البحر األحمر.. فهرب الفار مذعورًا الى 
حضرموت لعله يجد ُجْحرًا يختبئ فيه.. 
ما لم فسيتوسل مجددًا قوات اإلمارات أن 
تحمي (شرعيته) بعد أن أصبح مطاردًا 
ومطلوبًا لقوات محمد سلمان التي تحتل 
عدن.. ورغم أن الفار هادي امتلك أطول 
حبل للكذب لكنه ظل قصيرًا .. وها هو 

اليوم ال يجد أمامه إال حبل المشنقة..

حكومة إنقاذ.. يا وزراء!!
 أْن يتهامس بعض الـــوزراء فيما بينهم عن «فلل» 
و«سيارات» و«مزايا» في مثل هذه الظروف العصيبة فذلك 

أمر معيب وإن كان من حقهم..
ال نعتقد أن هناك وزيرًا في حكومة بن حبتور قبل بالمنصب 
وفي نفسه مثقال ذرة من شك أن هذه المسؤولية في هذا الظرف 
مغنم.. جميعهم من رئيس الحكومة وحتى وزير دولة يدركون 
أنها مغرم.. مغرم.. مغرم.. ويكفيهم أن الشعب اليمني األبي 

يشاركهم هذا المغرم وفائضه.
ندرك ومعنا الوزراء أنها حكومة إنقاذ ال استحواذ.. ونحن 
ر بأن الظروف 

ّ
هنا ال نريد أن نقطع رزق أحد، ولكن نذك

صعبة والوضع استثنائي والخزينة فارغة والشعب على 
الَحديَدة.. دعواتنا لكم ونحن إلى جانبكم.. وفقكم الله..

تّبت يدا هادي!!
< أســـوأ مــا يمكن أن تسمعه األذن هو 
ــث هــــادي عـــن الــتــاريــخ والــوطــنــيــة  حــدي

واإلنسانية..
هذا الكائن لم يترك شيئًا إيجابيًا أو خصلة 
حميدة يمكن ألي مــؤرخ أو إنسان واٍع أن 

يذكرها أو يرويها عنه..
قاتل، مجرم، خائن، فــار، دمية، سفيه، 
عميل .. مرتزق و..و.. قاموس من الحقارة 
ة ستلتصق  ة والنخاسة والبذاء والنذالة والدناء
بهذا الكائن األحمق الذي فاق كل من سبقه 

في مثل هذه المثالب.
لم يعد هناك عاقل راشد واٍع يفاخر بانتماء 
أو معرفة أو قرابة أو صداقة أو رئاسة الخائن 
«هـــادي» له ابــتــداًء من قريته أو عزلته أو 
مديريته الوضيع أو محافظته أبين أو وطنه 

اليمن، وحتى العروبة واإلسالم واإلنسانية!!
فمن ذا الذي يشرفه حتى النظر في وجه 
هذا «السفاح» الذي استباح كل شيء وتجاوز 
كل الحدود وارتكب كل ما يغضب اإلنسان 

في األرض، والله في السماء؟!
ال مكان في التاريخ لمثل هذا «الطاعون» 
وستظل اللعنات تطارده في حله وترحاله، 
وستظل تالحقه دعوات األمهات والثكالى 
واألرامل واأليتام والمعاقين والمظلومين.. 

وستظل أرواح الشهداء تقض مضاجعه..
وأكثر من مالحقة القضاء ويد العدالة له، 
ارة بالسوء تكابد  ستظل نفسه الشريرة األمَّ

صراع ما أقدمت عليه.
 ومــا ينتظره عند مليك مقتدر أدهــى 

وأَمّر!!

نحن أفضل من غيرنا
باليقظة والحس األمني واستشعار المسؤولية 
وتكاتف الجميع استطعنا أن نجنب محافظاتنا 
وفي مقدمتها العاصمة صنعاء األعمال االرهابية 
الــتــي تشهدها كثير مــن الــعــواصــم العربية 
والغربية وأيضًا ما تشهده محافظة عدن التي 
أخضعها الخائن هادي وسادته من قادة العدوان 

للتنظيمات االرهابية القاعدة وداعش.
 شيء عظيم أن نعيش -في ظل تآمر العالم 
علينا- في مأمن من األعمال االرهابية، وهذا 
يتطلب منا جميعًا مسؤولين ومواطنين مزيدًا 

من اليقظة والحذر.
ـــجـــاه آخــــر نستطيع  وفــــي ات

لجميع  لمسؤولية مــن ا باستشعار ا
أن نجفف منابع الفساد ونتكاتف جميعنا 

بمسؤولية.. ولو فعلنا فثقوا أننا سنتجاوز 
الــظــروف االقتصادية االستثنائية 

وســنــوفــر السيولة وسنوفر 
المرتبات بالراحة.

لنجرب، وسنجد أننا أفضل 
من غيرنا رغم العدوان.

 هل أتاكم حديث ِنْهِم
ومراٍد وآل جْهِم

لى أحالوا
ُ
والرجال األ

جحفل الغزو بعض وْهِم
أسرف المرجفون دهرًا

ْهِم
َ
حين قالوا بغير ف

إن صنعاء قاب قوٍس
والمسافات طول سْهِم

هم ها هنا غواهم غرَّ
ْهِم(١)

ُ
فالتقاهم فحول ط
أقبل الليل بالمنايا

بين قصٍف وبين َدْهِم
فاستحال الغزاة ملحًا

خالط الرمل تحت ِرْهم
وانجلى الصبح عن سراٍب
ْهِم(٢)

ُ
طار منه هبوب ز

هم: الناس
ُّ
(١) الط

هم: الرياح المنتنة
ُ
(٢) ز

م
ْ

سورة ِنه
 أحمد غيالن

برمودا نهم تبتلع العكفي (محسن)
 الجنرال العجوز أو أبورغال (محسن) حلف يمينًا بأنه سيبسط على نهم 
ونقيل بن غيالن في ساعات.. ومنذ يوم الخميس ورغــم مئات الغارات 
الهيستيرية والزحوفات االنتحارية وقصف القرى واألســواق والمزارع بأحدث 

األسلحة والقنابل العنقودية، لكنه وجد األرض تشتعل نارًا تحت أقدامه.
في نهم ُيسدل الستار على الفصل األخير من قصة عكفي بدأ حياته مقاوًال يعمل مع 
أعداء الجمهورية، لتنتهي بنفس نهاية أبورغال الذي خان األرض والعرض ومات تحت 

أقدام إبرهة العصر غير مأسوف عليه!؟

إلى األمراء الرافضين للعدوان
 اليوم األول للعدوان السعودي على اليمن 

ُ
< منذ

أدرك المتابعون للشأن السعودي أن واحدًا من أهم 
أهدافه هو البحث عن انتصار بأي ثمن حتى وإن كان 
شكليًا ليتم تجييره لصالح محمد سلمان ليتمكن من 

خالله اإلطاحة بمنافسيه والسيطرة على العرش.
العديد من األمــراء داخل أسرة آل سعود عارضوا 
العدوان منذ األيام األولى، لكنهم لم يستطيعوا أن 
يوقفوا تهور وغطرسة محمد سلمان خشية أن تتم 
تصفيتهم، كما أن عصابة االنتهازيين حوله يصرون 
على استمرارها، لكونهم يحصلون من خاللها على 
 على 

ً
المليارات عبر صفقات شراء األسلحة، عــالوة

المكاسب الكبيرة التي يحصلون عليها من أطراف 
دولية كون هذه الحرب الظالمة تخدم أجندتهم..

ال يهمنا صراع األمراء السعوديين ومن يحكم، بقدر 
ما يهمنا أن الطرف الصامت ال يجب أن يستمر صمته 
الى ماالنهاية، فنزيف الدم اليمني يجب أن يتوقف..

الفنان اليمني عمار العزكي يتأهل إلى المرحلة 
النهائية في مسابقة «عرب أيدول»

 تأهل النجم اليمني عمار محمد العزكي إلى المرحلة المتقدمة في 
«M.B.C» الفضائية. برنامج «عرب أيدول» الذي تبثه قناة الـ

وحصل المتسابق اليمني عمار العزكي على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور.
هذا وقد لفت الفنان العزكي بصوته الجميل وأدائه الرائع أنظار لجنة 

ت له في هذه المسابقة. التحكيم والجمهور العربي الذي صوَّ
للتصويت لعمار العزكي ارسل الرقم «١٤» إلى األرقام التالية:

 يمن موبايل: (٨٧٦٠١) إم تي إن: (١٧٤٢)
 سبأفون: (٥٢٨٠) واي (٨٠٨٥).


