
االثنين : 17 / 10 / 2011م 
 الموافق :19 / ذو القعدة / 1432هـ 

العدد: )1576(

عدد مكرس بمناسبة العيد الـ48 لثورة 14 اكتوبر
علي عبداهلل صالح4

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

نتطلع بكل األمل والثقة واإلخالص الى أن ينتصر 
الجميع للمصلحة العليا للوطن والشعب ولقيم األخوة 

الوطنية الصادقة ولروح المحبة في اهلل وفي الوطن.

المؤتمر يهنِّئ الشعب والرئيس 
بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة

هنّأ المؤتمر الشعبي العام أبناء الشعب  
اليمني والقيادة السياسية ممّثلة باألخ علي 
عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام بمناسبة الذكرى الثامنة واألربعين لثورة 

الـ 14 أكتوبر المجيدة. 
وبعث األخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام األمين العام برقية تهنئة إلى فخامة األخ علي عبد 
اهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام عبّر فيها عن تهانيه باسمه شخصيًا ونيابًة عن 
جميع قياديّي وكوادر المؤتمر الشعبي العام بكل أطره 

التنظيمية والقاعدية. 
كما بعث ببرقيات تهاني إلى األخوة أعضاء اللجنة 
العامة وإلى جميع قياديي وقواعد وكــوادر المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظات والمديريات ورؤســاء 
المجالس  ء  وأمنا لتنفيذية  وا لتنظيمية  ا لهيئات  ا
المحلية بالمحافظات وإلــى هيئة رئاسة مجلسي 
النوّاب والشورى وإلى أعضاء مجلس الــوزراء وإلى 
رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى وإلى رئيس 
المحكمة العليا والنائب العام وإلى رئيس وأعضاء 

اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء وإلى رئيس 
ــى رئيس  وأعــضــاء هيئة مكافحة الفساد وإل

وأعضاء لجنة المناقصات والمزايدات وإلى 
أمناء وقياديي األحزاب والتنظيمات السياسية 
والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الوطنية 

واالجتماعية. 
معبّرًا فيها عن تهانيه الحارة ومباركته لهم 

باألصالة عن نفسه ونيابًة عن األخــوة 
أعضاء األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام بمناسبة حلول العيد الوطني الـ 
48 لثورة الـ 14 من أكتوبر للجمهورية 
الصحة  دوام  لهم  متمنيًا  ليمنية،  ا
والعافية وعلى شعبنا ووطننا الغالي 

ـــار  ــرخــاء واالزده في بالمزيد مــن التقدم وال
ظل زعامة باني صرح الدولة اليمنية الحديثة فخامة 
األخ علي عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس 

المؤتمر الشعبي العام. 
كما بعث األمناء العامون المساعدون ورئيس هيئة 
الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي برقيات تهانٍ 

مماثلة.

تحالف السالم يطالب باإلفراج عن 
المختطفين لدى أوالد األحمر

ملتقى أبناء دمت يدين التصعيد ويطالب بضبط ومحاكمة المجرمين

دان التحالف المدني   
ــالم وحــمــايــة  ــس ــل ل
اختطاف  لــحــقــوق عملية  ا
األخ أمين ناصر الشغدري 
الحاشدي رئيس فرع اللجان 
الشعبية بمديرية آزال بأمانة 
العاصمة من قبل عصابة 
أوالد األحمر بشارع مــازدا 
االسبوع الماضي بعد تعرضه 
للضرب وإطالق النار.. وقال 
التحالف إنه تم اقتياده الى 
ن  أ مبينًا   . . لة مجهو جهة 
حــريــات الــنــاس وممارسة 
االختطاف واالرهاب والعنف 

تعتبر تعديًا للمواثيق الدولية 
والمحلية وانتهاكًا صارخًا 

لحقوق االنسان
وطالب التحالف في بيان 
له بــاالفــراج عن المختطف 
ــر  ــــا  وزي ــدري، ودع ــغ ــش ال
الداخلية والنائب العام بفتح 
فــي قضية  تحقيق شامل 
المعتقلين من قبل عصابات 
االحــمــر ومليشيات  أوالد 
حــزب االصـــالح.. والقبض 
على مرتكبي تلك الجرائم 
وتقديمهم للعدالة لينالوا 

جزاءهم الرادع.

حيّا الملتقى  الفكري والثقافي   
واالجتماعي األول ألبناء مديرية 
دمت كل الدعوات واالطــروحــات التي 
تؤكد على الحل السلمي والخيارات 
السلمية الديمقراطية وتدعو للتقارب 

وترفض العنف والتصعيد.
ودان المشاركون في الملتقى كل 
خيارات التصعيد والعنف وأعمال التخريب 
ــداء على المنشآت  والفوضى واالعــت
ــاب  والنقاط األمنية، وجــرائــم االره
والسطو على الممتلكات العامة والخاصة 
والتحريض على  الفتنة وشق الصف 
والعودة الى أزمنة الصراعات مؤكدين 

رفضهم لمثل هذه الخيارات.
ودعا الملتقى أبناء الشعب الى  الترفع 
عن الصغائر والتسامي فوق الجراحات 
وتجسيد الحكمة اليمانية وعدم السماح 

ألي كــان أن يستغل الظرف الراهن 
لح  بمصا متصلة  ت  با حسا لتصفية 
شخصية أو حزبية أو فئوية أنانية ضيقة.
ــى ســرعــة إخـــالء المنشآت  ودعـــا ال
التعليمية والرياضية والخدمية التي 
ويستنكر  لــعــبــث،  ا و لسطو  ا لها  طا
للنيل من  محاولة  ــة  ي أ المشاركون 
مكتسبات الثورة والوحدة التي هي ملك 
للجميع ويدعو الملتقى الى سرعة ضبط 
ومحاكمة كل من ارتكب جريمة في حق 

عام أو خاص.
وطالب الملتقى كافة أبناء الشعب 
اليمني باالصطفاف الجاد لتأييد كل جهد 
يصب في إطار البحث عن حلول سلمية 
تحترم السيادة الوطنية والتشريعات 
النافذة وخيارات الجماهير وتعزز النهج 

الديمقراطي.

مصدر مؤتمري: 
المخطط التآمري للعناصر االنفصالية لن يكتب له النجاح

اعتبر مــصــدر فــي المؤتمر  
الشعبي الــعــام مــا تقوم به 
فة  و لمعر ا صر  لعنا ا بعض 
بنزعاتها االنفصالية من لقاءات مع 
بعض المنظمات محاوالت يائسة في 
مسار مخططها التآمري الذي يستهدف 

وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
ولفت المصدر إلى أن تلك العناصر 
تحاول الترويج لنفسها من خالل 
لتشويه صــورة  السعي 
اليمن في الخارج عبر 
المعلومات المضللة 
والمغلوطة، وتحقيق 
مخططاتها ونزعاتها 
االنفصالية التي تحاول 

تمزيق اليمن.
ــمــصــدر تلك  ــح ال ــص ون
العناصر بالكف عن ممارسة 
تلك األدوار التآمرية المفضوحة 

ألنه لن يكتب لها النجاح ،وقال: إن الشعب 
اليمني قد حسم أمره فيما يتعلق بالحفاظ 
على وحدة الوطن كمكسب لكافة أبنائه، 
وهــو الــذي سيحافظ عليها في وجــه أية 
مــؤامــرة تستهدفها كما فعل ذلــك في 
الماضي. وأضاف: أن تلك العناصر بنزعاتها 
االنفصالية تلعب دورًا قديمًا جديدًا فهي 
معروفة لدى أبناء الشعب اليمني بافتعالها 
لألزمات والصراعات، ولذلك نجدها تحاول 

تكرار هذا الدور مرة أخرى اليوم، وقال: 
وكلما تم التقدم خطوة إلى األمــام على 
طريق الحوار داخليًا تحاول هذه العناصر 
بالتنسيق مع  التوافق  إفشال مساعي 
العناصر اإلصالحية المتطرفة والمتمرد 

علي محسن ، وأوالد األحمر.
وقال المصدر:يفترض على المنظمات 
العربية والدولية وفي المقدمة جامعة الدول 
العربية أن تكون حريصة على وحدة الدول 
العربية واستقاللها، وأال تتيح المجال أمام 
كل من يسعى إلى المساس باستقرارها 

وأمنها ، واليمن واحدة من هذه الدول.
وأضاف المصدر :إن فتح المجال أمام 
مثل هؤالء األشخاص من شأنه أن يوحي 
برسائل مغلوطة تحاول تلك العناصر 
استغاللها لتنفيذ مخططاتها التآمرية 
التي ال تتوافق  مع نزعاتها الذاتية ،وال 
تتفق مع مصلحة الشعب اليمني وال اليمن 

الموحد وأمنه واستقراره.

االنفصاليون ينسقون مع 
متطرفي االصالح وعلي 

محسن الفشال الحوار

على جامعة الدول العربية أن 
تحرص على الوحدة اليمنية

المؤتمر يسخر من هذيان المتمرد علي محسن

التشكيك باالنتخابات ال يصدر إال من معتوه أو واهم
علق مصدر في المؤتمر الشعبي العام على  

التصريحات الصادرة عن مهرج الفرقة األولى 
مدرع المدعو علي محسن قائاًل: وعلى طريقة »إذا لم 
تستح فاصنع ماشئت« جاءت تصريحات ذلك المعتوه 
الفاقد لكل قيم أو أخالق أو ضمير أو دين، المتلبس 
بالكذب منذ عرفه الناس، غير أنه تكشف للناس هذه 
األيــام ألنه عاش في الماضي بكنف الرئيس علي 
عبداهلل صالح وفي ظله فكان يبدو للناس وكأنه رجل 
يشار إليه، لكننا اليوم ونحن نتابع ما صدر عنه منذ 
أعلن تمرده وخان أمانته وغدر سنجدها ال تستحق 

الوقوف أمامها.
وأضاف المصدر: ومع إدراكنا أن المتمرد علي محسن 
يصدق عليه الحديث الشريف »آية المنافق ثالث إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان«، غير أننا في 
المؤتمر الشعبي -واألمر يعني االنتخابات والحزب هو 
األساس فيها- نقول لذلك المعتوه: إننا نعذرك حينها 
واليوم ألنك لم تكن سياسيًا وال مهتمًا أو متابعًا لقضايا 
البلد بقدر ما كنت مشغواًل يومها بعملية السمسرة 
باألراضي والتهريب للمشتقات النفطية والسالح 
وبالسمسرة بالذهاب إلى رئيس الجمهورية تحمل إليه 
العديد من األوراق آلخرين تحصل على نصيب منها، 
ولم تكن تعنيك االنتخابات التي راقبتها المنظمات 
الدولية وأدارتها األحزاب السياسية ونعفيك أنك لم 
تذكر )البارونة( أيما نلكسون التي رأست بعثة االتحاد 
األوروبي للرقابة على االنتخابات الرئاسية 2006م 
وأصدرت تقريرها الشهير الذي وقعت عليه األحزاب 
السياسية في اليمن وتضمن التقرير تصريحها وبعثتها 
أن انتخابات الرئاسة 2006م جرت وفقًا للمعايير 
الدولية ولم يكن شأن االنتخابات يعني أناسًا أمثال 
علي محسن على اإلطالق، ألنه كان مهتمًا كما أشرنا 
بأعمال السمسرة بتجارة الحروب كحرب صعدة التي 
استغلها للتكسب واإلعداد لمرحلته الخيانية الحالية. 
وليته تذكر أنه كان حاضرًا المهرجانات الضخمة التي 
حضر بعضها بصفته جنديًا يرافق علي عبداهلل صالح.. 

ذلك هو شأنه وليس الشأن السياسي.
وقال :ولسنا بحاجة إلى شهادة علي محسن عن 
االنتخابات ومن هم على شاكلته وال يضير االنتخابات 
أي حديث للمتمرد علي محسن كما ال يضير البحر إن 

رجم باألحجار .
وقال المصدر: لكن نعيد عليه التذكير وهو يرى 
تلك الماليين التي تجمعت في الميادين االنتخابية 

للرئيس علي عبداهلل صالح وتلك الطوابير الطويلة 
التي انتظمت أمــام صناديق االقتراع عبر اللجان 
االنتخابية التي كان للمشترك فيها 46% من عدد 
اللجان االنتخابية ورفعت تقاريرها ومحاضر النتائج 
موقعة من جميع األعضاء على مستوى كل صندوق.. 
ولو فطن المدعو علي محسن أو كان يفهم بالسياسة 
لسأل نفسه إن 46 % من اللجان االنتخابية للمشترك 
موقعة على المحاضر وتقارير المراقبين الدوليين 
وممثل المشترك في لجان االنتخابات وممثل المشترك 
في اللجنة العليا لالنتخابات تجعل التشكيك بالنتيجة 
ال يصدر إال عن أرمد ال ينظر القمر أو تائه ومخبول 
في عقله وهن أو أنه ال يفرق بين الغث والسمين 

ويهرف بما ال يعرف، هذا شأن المدعو علي محسن 
الذي أراد بعد عمر 70 عامًا أن يمارس العمل السياسي 
بإيعاز من بعض القوى السياسية ناسيًا أنه جزء من 
الماضي وليس شانًا من الحاضر وأن أمثاله بطبيعتهم 
التي جبلوا عليها نهبًا وتهريبًا وترويعًا وسرقة وظلمًا 
وجحودًا وخيانة ال يمكن أن يكونوا شيئا كما هو الذي 

لم يكن شيئًا في الماضي.
ــال المصدر:ونحن هنا ال ندافع عن نتيجة  وق
االنتخابات التي ال يأتيها الباطل من بين أيديها وال من 
خلفها ولكننا نريد أن نقول للشعب اليمني والعالم ان 
هذا المغامر المعتوه الذي تنكر لماضيه وعاد ليشكك 
بسنوات عمره لم يخدع أحدًا في الشعب اليمني أو 

يضلل عليه وأن هذا التصريح كان محل استهجان 
الرجال والنساء في اليمن ناهيك عن وسائل اإلعالم 
التي وجه التصريح إليها وبدون مناسبة اللهم إال أنه 
يعتقد أن ذاكرته تحمل مخزونا سياسيًا سيخرجه 
للناس كما يعمل السياسيون عندما يخرجون لوسائل 
اإلعالم فهو وجد نفسه فارغًا هزياًل مستهجنًا يضحك 
ويسخر منه مرافقوه من الجنود الذين ربما كان لهم 
قسط أوفر من متابعة االنتخابات يومها واإلشادات 
المتكررة من قيادات المعارضة بانتخابات 2006م 

والعالم أجمع .
وتابع المصدر :إن علي محسن يعلم علم اليقين 
أن ليس له مكانة بالمجتمع وال وجود على المسرح 
السياسي وحتى أولئك الشباب الذين يتشدق بحمايتهم 
يلعنونه صباح مساء ويستهجنونه ويدركون انه 
يستخدمهم دروعًا بشرية هو وأوالد األحمر ولذلك 
يعملون جاهدين إلفشال أي جهد محلي أو عربي أو 
دولي إلنهاء األزمة أو إعداد اآلليات الزمنية للمبادرة 
الخليجية لشعورهم أن انجاز مهام المبادرة سيؤدي إلى 
إنهاء األزمة والعمل المشترك بين األحزاب السياسية 
ولن يكون لهم أية مكانة، لذلك كلما تم التقدم خطوة 
نحو االتفاق اتجهوا نحو التصعيد وممارسة القتل 
ونهب الممتلكات العامة والخاصة وإقالق السكينة 
العامة وإحباط كل محاولة إلنهاء األزمة التي يعتبرون 

أن نهايتها نهاية لهم.
وقــال المصدر :ولذلك وجــد علي محسن نفسه 
معزواًل وبدأت حالة االنفصام تالزمه وهذا هو شأن 
المتمردين في أي مكان في العالم عندما يتحولون 
إلى قطاع طرق ومجرمين وخاطفين وقتلة ولصوص 
تصيبهم الحاالت النفسية أو انفصام الشخصية، فمن 
باب أولى أال يتحدث ذلك المتمرد عن أي عمل سياسي 
أو أن يدعي تاريخًا وهو يعلم من هو بالضبط وعليه 
أن يقلع عن كل فعل مشين يمارسه اآلن من قتل 
وخطف ونهب وتدمير ويقلع عن تلك األفعال تائبًا 
إلى اهلل ألن واحدة من أفعاله الخيانية تكفيه أن يغادر 
مسرح الحياة ويختفي عن األنظار حتى ال تالحقه لعنات 
االستخفاف واالستهجان من الناس وهو يعلم ما قاله 
َ وَرَسُوَلهُ  تعالى: ) ِإنَّمَا جَزَاُء الهَّذِينَ يُحَاِربُوَن اهللهَّ
وَيَسْعَوَْن فِي اأَلرِْض َفسَاداً َأن يَُقتَُّلوا َأوْ يُصَلهَّبُوا 
عَ َأيْدِيِهمْ وََأرْجُُلهُم مِّنْ خِالفٍ َأوْ يُنَفوْا  َأوْ تَُقطهَّ
مِنَ اأَلرِْض(. تلك هي العقوبة الحقيقية لمثل هذا 

المعتوه، فالتخليف أو النفي هي رحمة له.

المتمرد علي محسن كان أيام االنتخابات مشغواًل بالسمسرة ونهب األراضي وتهريب الديزل
المشترك شارك بنسبة 46 % في لجان االنتخابات.. ووقع على المحاضر

ال مكان للمنشق في المسرح السياسي والشباب يلعنونه صباحًا ومساًء

الشامي:

ليس من حق أية دولة أن تطالب رئيسًا 
منتخبًا من الشعب بترك السلطة

> أكد رئيس الدائرة اإلعالمية في المؤتمر  
الشعبي العام طارق الشامي حرص المؤتمر 
على إنهاء األزمة الحالية من جذورها وفق حلول ال تتنافى 
مع دستور الجمهورية اليمنية وبحيث تضمن عدم تفجر 

ــن جديد  األزمــــة م
مستقبال .

وأشـــــــار طــــارق 
ـــى أن  ــي إل ــام ــش ال
لــدولــي  ا لمجتمع  ا
حريص  على انهاء 
األزمــة في اليمن، 
وان ال تكون اليمن 
بــــــؤرة لــلــتــطــرف 
والفوضى ، منوهًا 
الى ضرورة أن يكون 
ــف دولـــي  ــوق أي م
الحفاظ  يصب في 
على امن واستقرار 
اليمن وينطلق من 
قراءة حقيقية للوضع 

في اليمن.
وأضاف الشامي أنه ليس من حق أي احد سواًء أكان 
مجلس األمن أم أية دولة أن يطالب رئيس جمهورية 
- منتخبًا بشكل ديمقراطي وفق دستور البالد في 
انتخابات تنافسية شاركت فيها المعارضة وأشرفت عليها 
المنظمات الدولية - بترك السلطة، مؤكدا في ذات الوقت 
أن الرئيس علي عبداهلل صالح ليس متشبثًا بالسلطة 
' وأنه هو من دعا للحوار والتغيير من خالل صناديق 

االقتراع ' كما دعا النتخابات رئاسية مبكرة .
ولفت رئيس إعالمية المؤتمر في حديث لقناة »الحرة« 
إلى أن رئيس الجمهورية فوض نائبه بالحوار واالتفاق 
على آلية تنفيذية مزمَّنة للمبادرة الخليجية والتوقيع 
على اآللية وعلى المبادرة التي سبق للمؤتمر الشعبي 
العام - كحزب حاكم - أن وقعها من جانبه , موضحا بأن 
التوقيع على المبادرة الخليجية ليس هدفا بحد ذاته بل 
الهدف هو إنهاء األزمة من جذورها من خالل جدول زمني 
واضح لتنفيذ المبادرة, وبما يضمن إجراء انتخابات مبكرة 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء التوتر السياسي 
واألمني ووضع حد ألعمال العنف والتخريب وقطع الطرق 
واختطاف المواطنين والصحفيين وأعضاء مجلس النواب 

وغيرهم.

حذرت من مخطط للقتل والترويع

أحزاب التحالف الوطني تدين اعتداء اإلصالح على أمين عام الحزب الناصري
دانت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي االعتداء  

الذي تعرض له األستاذ شائف عزي صغير- أمين عام 
الحزب الناصري الديمقراطي األربعاء قبل الماضي مع أسرته أثناء 
عودته من محافظة الحديدة بمنطقة الحيمة محافظة صنعاء 
ومازالت سيارته منهوبة إلى هذه اللحظة لدى مجموعة من قطاع 

الطرق الخارجين عن الشرعية مستهدفة حياته وترويع أسرته.
وعبرت أحــزاب التحالف الوطني عن إدانتها واستنكارها 
الشديدين لذلك العمل اإلجرامي الغادر معتبرة ذلك سابقة 
خطيرة لقوى الفتنة والشر الساعية الطامحة إلى جر البالد والعباد 

إلى مهاوي الحرب األهلية.
وقال بيان الحزاب التحالف :إن االعتداء على أمين عام الحزب 
الناصري الديمقراطي هو اعتداء إرهابي بكل معاني ومدلوالت 
الكلمة ، كون القوى اإلرهابية المتطرفة واالنقالبية على 

الشرعية الدستورية أخذت تنهج نهج إخراس األفواه 
السياسية المؤيدة للشرعية الدستورية والرافضة 
للفوضى الخالقة التي من أبرز أهدافها السطو على 
السلطة بقوة السالح والعتاد ، وليس بقوة صناديق 

االقتراع التي تستمد قوتها من قوة الشعب.
واكد البيان على أن تكرار هذا العمل اإلجرامي 
الذي تمثل بإطالق أعيرة نارية كثيفة على منزل 
أمين عام الحزب الناصري الديمقراطي في العاصمة 
صنعاء وترويع أفراد أسرته والسكان المجاورين يعد 
عماًل سافرًا متنصاًل عن األخالق والمبادئ والتعاليم 
اإلسالمية السمحاء التي تتشدق بها تلك العناصر 

المتطرفة والمتقمصة اسم الدين ، متخذة من جلباب الدين 
واإلسالم قناعًا تنفذ من خالله مخطط القتل والترويع.

ودانت أحزاب التحالف االختطافات بشكل عام لكل 
المواطنين وما يقوم به المدعو حميد القشيبي من 
اختطاف للمواطنين بمحافظة عمران واستهداف 
كوادر وأعضاء وأنصار أحزاب التحالف ومن ذلك ما 
قام به من اختطاف منصور ناصر القاز أحد أعضاء 

أحزاب التحالف الوطني ومازال مختطفًا إلى اآلن.
وقال البيان: إن تلك األعمال اإلجرامية تأتي في 
إطار مخطط إجرامي حقير يسعى إلى استهداف 
كل الشخصيات الوطنية الشريفة التي رفضت 
وترفض االنجرار وراء مشاريعها االنقالبية المدمرة 
للوطن ، والتي لن تثني أي حزب من أحزاب التحالف 
عن مبدئه ولن تزحزحه من مكانه الذي اختاره إيمانًا منه بأن 
مصلحة الوطن أسمى وأعلى من أن يغير مبدأه الوطني الرامي 

إلى حماية مكتسبات الثورة والوحدة ، وإرساء الديمقراطية ودولة 
النظام والقانون.. وأن مثل تلك الممارسات اإلرهابية لن تكبح 
جماح المضي في النضال الوطني إلعالء كلمة النظام والقانون 
ولن تخرس األصوات الوطنية الشريفة المدافعة عن الوطن 
اليمني وقيم وأخالقيات المجتمع وسترد نتائجها سلبًا على من 

يمارسونها.
ودعت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي األجهزة األمنية الى 
سرعة التحقيق في تلك الحوادث اإلجرامية وكشف المتورطين 
فيها للرأي العام واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الفاعلين ومن 
يقف خلفهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع 
حتى ال تتحول البالد إلى فوضى كما يحلو لتلك العناصر التي 
نبذها شعبنا اليمني العظيم فأصبحت تتخذ من الكهوف مأوى 

لها.

شايف عزي صغير


