
رسالة للوفد 
الوطني 

ابناء اليمن كنتم وستظلون 
أعزاء، أقوياء، أبطاًال، حتى في 
أحلك الظروف ، لم تنحِن لكم 
هامة ولــم تتزعزع ثقتكم 
لحظة بنصر الله وال بقوتكم 
..صـــامـــدون عــامــًا كــامــًال في 
وجـــه أذالء الـــعـــرب الــذيــن 
جلبوا عتاد األرض لمحاربتنا 
واشتروا  بأموالهم المدنسة 
جــيــوشــًا بــاعــهــا قــادتــهــا في 
سوق النخاسة ،فسفكوا دماء 
أبــنــاء اليمن وحــرقــوا الشجر 
والحجر وقتلوا الطفل والمرأة 
والشيخ.. لم تصدهم عروبة 
وال دين وال أخالق، وبالرغم 
ــل ذلـــك ُهـــزمـــوا تحت  ــن ك م
أقدام اليمنيين وعجزوا حتى 
عن الدفاع عن معسكراتهم 
ــــــال  وفـــــــــروا يـــــجـــــرون اذي
لخيبة مخلفين معداتهم  ا
وعــروبــتــهــم الــمــمــســوخــة 
وعـــــارًا ســيــبــقــى يالحقهم 
ة  لالبد وتاريخًا يشهد دنــاء

أخالقهم .
لــذلــك فأنتم الــيــوم يــا ابناء 
اليمن األبطال أيها المتحاورون 
تحملون أمــانــة هــذا الشعب 
الــمــكــلــوم فــي وطــنــه وأرضـــه 
وأهله ، فليكن سالمكم سالم 
االقوياء وليس الضعفاء ،سالمًا 
اليـــكـــون عــلــى حــســاب دمـــاء 
اليمنيين المسفوكة وارضهم 
المستباحة.. سالمًا يقتص 
ألبناء اليمن ممن اعتدى على 
نا،  سيادتنا واسترخص دماء
سالمًا يحافظ على شموخنا 
وعزتنا، فإما ان نعيش اعزاء 

على ارضنا او نموت شهداء .

فني
ّ

حكومة سل
< وثيقة تظهر أن ذيل الكلب ال يمكن أن 
يعتدل ولو وضعته في قالب ثلج مائة عام.
«قباطي» الوزير بال وزارة يتسلف من 
وزير النقل ١٥٠ ألف دوالر بأمر من بن 

دغر.
قــبــاطــي هـــذا صــاحــب الــصــيــت السيئ 
والخبرة الطويلة في نهب المال العام منذ 
نصبه على شركات األدوية داخل الوطن 
الى أن تجاوز الحدود عندما نهب أموال 
السفارة اليمنية في بيروت، واستولى 
على حقوق الطلبة والموظفين بالسفارة 

بمساندة من حرمه التي عينها مسؤوًال ماليًا للسفارة.
فهنيئًا لحكومة الفنادق وزيرًا كقباطي ألنها ال تستحق سوى أمثاله.. ومبارك لقباطي هذا الفتح النهبوي 
فني ولكن بدون سداد أو محاسبة.. ومن باع وطنه وشعبه مستعٌد لبيع أي شيء 

ّ
الجديد.. إنها حكومة سل

حتى كرامته من أجل المال المدنس.

عندما سقط الوطن العربي في مستنقع المال السعودي  
المدنس ظلت الهامات العربية الكبيرة شامخة كالجبال 

تدافع عن الشعب اليمني بكل قوة وشجاعة.
لــذا سيظل الشعب اليمني مدينًا لهذه الــرمــوز العربية 
وسيسجل اسماءهم في أنصع صفحات تاريخه إجالًال لهم ألنهم 
يمثلون مفخرة ألجيال األمة بدفاعهم عن الشعب اليمني.. 
وهو يعيش فقيرًا.. وضعيفًا.. ووحيدًا.. ومنهكًا بالصراعات 
الداخلية.. ال يملك بتروًال وال ذهبًا وليس بمقدوره حتى تصدير 
البن الشهير وال غير ذلــك.. لن ينسى اليمنيون أن المفكر 
العربي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل ظل يدافع عن 
الشعب اليمني ويهاجم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، 

بشجاعة وبقوة وبتحٍد عظيم الى أن غادر الحياة -رحمة الله 
تغشاه.

لن ينسى الشعب اليمني شراسة االستاذ عبدالباري عطوان 
ل الحرف والكلمة الى صواريخ تزلزل أوكــار تحالف  الذي حوَّ
الــعــدوان ومــايــزال يقود معركة  مقدسة يــذود فيها عن 
الشعب اليمني ليل نهار في الصحيفة.. في الفضائيات في 
صفحات التواصل االجتماعي.. ويقف شامخًا منتصرًا لقضية 
الشعب اليمني ويــدوس تحت نعاله كل مغريات آل سعود 
وتحالفهم الشرير.. مثله مثل احمد عزالدين وفيصل جلول 
ووحيد الطوالبة وغسان بن جّدو،  ودريد لحام وعشرات الكتاب 
والمفكرين العرب الذين يخوضون معارك شرف وكرامة وعزة 

عربية ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل اجيال اليمن والعرب.
تحية لكل من خرج رافضًا ومنددًا بالعدوان.. ولكل من كتب 
ومنعت ابواق األنظمة المأجورة نشر مواقفه، ولمن أعلن رفضه 
للعدوان وحجب موقفه.. لكل هذه الهامات نقول لكم: شكرًا، 
الشعب اليمني لن ينسى مواقفكم البطولية وأنتم تدافعون عنه 
وهو يصارع قوى العدوان، فدفعتكم غيرتكم العربية لتفتدوا 
غاة العدوان 

ُ
اليمن بكل غاٍل ونفيس.. ويؤمن بأنكم واجهتم ط

في عقر داره وصمدتم معنا.. وأثبتم أن الدم العربي النقي هو 
األقوى.. لقد هزم اليوم المال المدنس واألسلحة المحرمة دوليًا 
والجيوش الديكورية، وها هو يلوح في األفق فجر ميالد جديد 

ألمة عظيمة.. فلكم التحية وعليكم السالم..

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

تابعُت حــصــاد أربـــع جـــوالت من  
مباحثات الكويت بين الوفد القادم 
من صنعاء والوفد القادم من الرياض فتأكد 
المؤكد القائل بأن المراوغة ال تنتج غير 

المراوغة .
Ü وعندما يعترض الــوفــد الــقــادم من 
ــعــدوان قبل  الــريــاض على شــرط وقــف ال
الــخــوض فــي أي تفاصيل وخــوض اللجان 
مسارات عملها في وقــت واحــد فــإن وراء 
ها وينكشف المكشوف أكثر  األكمة ما وراء

وال تعود األسرار أسرارًا .
Ü ليتوقف القتل والتدمير وُيــســدل 
ــعــدوان .. أي روح  الستار على جحيم ال
عدوانية ترفض هذا المبدأ ما دام فرقاء 
الظاهر في الكويت يجتمعون للبحث عن 
حلول إال إذا تأكد مؤكد أن قوى الشر في 
اإلقليم هم من يديرون الحوار ويتحكمون 
في مبتدأه وخبره كما أداروا ونفذوا عدوانًا 
جائرًا على هذا الشعب الصابر المثابر وما 
ــون رغــم إفــك الــحــديــث عــن الهدنة  يــزال
بفجاجة لم تراِع عقول من يرددون صباح 
مساء: ومتى توقف العدوان حتى يجري 

تسويق الحديث عن اختراقات ؟
Ü ما يبعث على الطمأنينة أن وفد صنعاء 
يتكلم بلغة موحدة في رحلة البحث عن 
الــحــق اليمني الضائع ولــيــس البحث عن 
مكاسب جزئية في الداخل أو عطايا وهدايا 
من الذين صار شــراء الذمم أسلوب حياة 
يجري في دمائهم ، فاللهم ثّبت القلوب 
على كل ما فيه مصلحة الشعب والوطن 

بعيدًا عن لعبة األرصدة والجيوب .
Ü وما يجب أن ال يغفل عنه كل صاحب 
عالقة بأي حوار وأي تسوية وأي تفاهمات 
خارجية أو محلية أن وقــف إطــالق النار 
المستديم هــو األرضــيــة ألي حـــوار وهو 
الــحــاضــن ألي تفاهمات وأي اتفاقيات؛ 
ألنــه كيف لفرد أو مجموعة أو شعب أن 
يتحاور فيما بينه أو مع اآلخــر المعتدي 
فيما الرؤوس والمباني والمعاني تحت إرادة 
قصف طالما قتل  ودمر وشرد ولم يفرق 
بين هدف عسكري وآخر مدني .. بين عدو 

حقيقي أو حليف افتراضي .
Ü ورغم التحفظات على طبيعة األدوار 
الوضيعة لسياسيين وإعالميين يمنيين في 
الكويت وعواصم عدة تلطخت أيديهم 
وألسنتهم وأقالمهم بدماء األبرياء فعًال 
وتحريضًا وتبريرًا للقاتل والساحل، فليس 
لنا ونحن في أجواء الحديث عن تفاهمات 
البحث عن مخارج إال استدعاء شظايا األمل 
الداعي إلى التوقف عن نشر الثقافة التي 
تصادر ما تبقى من روح االنتماء، ولجم 
الــنــفــوس األمــــارة بــالــســوء لصالح أرصــدة 
ة فــي إضــفــاء النبل والوطنية على  الكفاء
الموقف.. وكفاية على الشعب اليمني هذا 
اإلعـــالم الــخــارجــي المصفق للمماحكات 
والضغائن وإثارة  األحقاد وإسالة الدماء.. 
ــام اليمنيين  ويــارب اجعل الــقــادم من أي

أفضل.

أي روح تتمسك 
بالعدوان ..؟!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٠٧)
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وسام شرف بقلب كل يمني

أردوغان يصّدر الدواعش إلى اليمن!!

الجروان.. اسم على مسمى
صدق من قال: وللمرء من اسمه نصيب.. 
فها هو المدعو احمد محمد الجروان 
رئيس ما يسمى باالتحاد البرلماني العربي 
وبعقلية وحشية «جروان» يفاخر بجرائم 
الحرب التي ترتكبها السعودية بحق 
الشعب اليمني المسالم.. ويعتبر قاتل 
اطفال اليمن «سلمان» وعاصفة الحزم 

انتصارات لألمة.
ـــدًال مــن أن يخجل  هـــذا «الـــجـــرو» ب

ويتوارى الى األبد وهو يجد برلمان االتحاد األوروبي 

والعديد مــن برلمانات العالم تدين 
العدوان السعودي وتدافع عن الشعب 
ر 

ّ
اليمني.. نجد هذا األجير ينبح ويسخ

البرلمان العربي لخدمة آل سعود وعلى 
حساب دمــاء ابناء الشعب اليمني.. لذا 
ــدرك أنــه بصمته وتأييده  عليه أن ي
لجرائم آل سعود يعد مشاركًا في قتل 
اطــفــال اليمن ومتسترًا على جرائم 
إبادة.. فنباح هذا «الجروان» دفاعًا عن 

الذئاب المسعورة يجب أن يتوقف..

المؤامرة التركية على اليمن تتواصل، فلم يكتِف الطاغية أردوغان بتهريب سفن األسلحة 
الى بالدنا طوال السنوات الماضية والتي تم ضبط البعض منها في اليمن وغيرها في دول 
عربية.. بل أصبح مؤخرًا الرئيس التركي يشرف مباشرة على صفقات نجله الذي يقوم بتهريب 

عناصر داعش بحرًا وجوًا الى اليمن.
مصادر مطلعة كشفت عن وصول عدد من السفن التركية الى عدن االسبوع الماضي تقل 
عناصر داعش الفارين من سوريا وجرى التستر على هذه المؤامرة من قبل قوات تحالف 

العدوان والحراك االنفصالي..
هذا فيما تكفلت شركة نجل أردوغان بتكاليف ترميم مطار عدن بهدف استقبال الرحالت 

الجوية إليه خالل هذا االسبوع لنقل الدواعش وعناصر القاعدة من سوريا الى اليمن.

القربي ودويد والحوثي يزورون الوفد اإلعالمي اليمني في الكويت
قام الدكتور ابو بكر القربي االمين العام المساعد لقطاع االعالم 
بالمؤتمر عضو وفد المؤتمر المشارك في مشاورات الكويت 
واألستاذ يحيى دويد عضو اللجنة العامة المتحدث باسم وفد 
المؤتمر  واألستاذ حمزة الحوثي عضو المجلس السياسي ألنصار 
الله عضو وفد انصار الله المشارك في مشاورات الكويت بزيارة 
للوفد االعالمي اليمني المشارك في تغطية المشاورات الى مقر 

اقامته في فندق الشيراتون بالعاصمة الكويتية الكويت .
وقــد تلمس اعــضــاء الــوفــد هموم ومشاكل الــوفــد االعالمي 
للجمهورية اليمنية وما يقومون به من جهود في تغطية اعمال 
المشاورات الجارية في العاصمة الكويتية بين وفد الجمهورية 
اليمنية الممثل في مكوني المؤتمر الشعبي العام برئاسة األستاذ 

عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر وجماعة انصار الله 
برئاسة األستاذ محمد عبدالسالم من جهة، وبين وفد الرياض 

من جهة ثانية، برعاية األمم المتحدة.
وقدم اعضاء الوفد المفاوض لإلعالميين لمحة سريعة عن 
ات المتعلقة بعملية  مجريات المشاورات وعن الضوابط واإلجراء
التغطية االعالمية ،حاثين اياهم على االلتزام بالمصداقية 
والموضوعية في تغطية مجريات المشاورات وعدم االنجرار 
الى المهاترات والمماحكات التي يفتعلها طرف الرياض بهدف 
افشال المشاورات ،مؤكدين ان وعي الناس اصبح عاليًا بحيث باتوا 
يفرقون بين الحقائق واألكاذيب ولم تعد تنطلي عليهم اساليب 

التزييف والتضليل التي ينتهجها الطرف اآلخر.

حوار الكويت.. يحاكم قادة العدوان

انصاع اليوم آل سعود للحوار بعد عام من الغطرسة والتكبر 
والــعــدوان.. خضعوا وقبلوا بحل األزمــة اليمنية عبر الحوار 
مكرهين بعد أن رفضوا صوت العقل والحكمة، ومازلنا نتذكر 

رد سيئ الذكر سعود الفيصل بتمسكهم بحوار الصواريخ.

اليوم يمثل حوار الكويت جلسة محاكمة لقاتل اطفال اليمن 
سلمان ونجله السفاح «محمد» وكل الطغاة العرب المتورطين 

في العدوان على اليمن.
إن عــودة السالم إلى ربــوع اليمن ووقــف الــعــدوان، ال تعني 

ــا وتعود المياه الى مجاريها فتلك  أن الحرب ستضع أوزاره
أمنية مستحيلة التحقق، لكن يمكن للحرب أن تنتهي بالنسبة 
ب المجرمون وتسلمهم شعوبهم للقضاء 

َ
لليمنيين عندما ُيعاق

الدولي، أو االحتكام لقانون حمورابي!!

الوحدة وعبث اإلمارات
اليمن واحــدة موحدة منذ أن خلق الله األرض ومن 
عليها، وفشلت كل مشاريع االنفصال في تفكيكها.. 
وعندما نشاهد الطائرات السعودية واالماراتية تحلق 
في سماء عدن حاملة علمًا انفصاليًا.. أو عندما يتحدث 
سياسيون خليجيون عن شعب الجنوب، ندرك أن كل هذه 
الترهات هي رهان خاسر فقد فشلت االمبراطورية التي 
ال تغيب عنها الشمس في ضرب الهوية اليمنية رغم 
أنها أقدمت على تغيير التركيبة السكانية لمدينة عدن، 
ومع ذلك انتصرت عدن لكل اليمن.. لكن الخطر من وراء 
ذلك الترويج لالنفصال هو بهدف تغذية مشاريع تفكيك 
الوحدة في السعودية وفي دولة االمارات اللتين لم تعرفا 
التوحد، ودعوات االنفصال فيها مهيأة أكثر من أي وقت، 
واللعب بهذه الورقة كارثة..فال ترموا بيوت الناس وهي 

من حجارة وبيوتكم من زجاج!!

الديني: مزاعم أبواق االخوان لن تثنينا عن مواقفنا الوطنية
سخر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وعضو وفد المؤتمر المشارك في مشاورات 
السالم بالكويت خالد الديني مما نشرته حوله 

مواقع حزب االصالح من اكاذيب.
وقـــال الديني فــي تصريح: ان تلك المزاعم 
ال وجـــود لها إال فــي مخيالت الــذيــن يكذبون 
ويصدقون كذبهم والتي تندرج ضمن حملة 
ات التي ال تستهدفه شخصيًا  الشائعات واالفتراء
فحسب، بل وتستهدف كل اعضاء الوفد الوطني 

وباألخص وفد المؤتمر، وهي تكرار لما سبق وحصل خالل 
المشاورات السابقة.

ات التي يتم الترويج لها ال تعبر  وأكد ان مثل تلك االســاء

عن اخالق وقيم ابناء حضرموت في داخل اليمن 
وخارجه والذين هم اكبر من شائعات المغرضين .
وأكــد الديني أن هذه االساليب الرخيصة التي 
يروج لها البعض لن تثنينا عن اداء مهمتنا الوطنية 
التي جئنا من اجلها الى مشاورات السالم في الكويت 
وهــي ايقاف الــعــدوان ورفــع الحصار الجائر ضد 

شعبنا وتحقيق السالم.
واختتم القيادي المؤتمري تصريحه بالقول: 
ان من يختلق االكــاذيــب هو من يسعى إلفشال 
المشاورات لكننا لن نقابل أباطليهم إال بمزيد من الصمود 
والثبات على مواقفنا الوطنية مع ومن اجل شعبنا اليمني 

العظيم.


