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د. أسماء الشهاري 

يوميات الثورة

علٌي وما علي.؟ علٌي وما علي.؟ 
ــا أكملنا عامني  ــدي العزيز أنن ــا وال ــت: ال أصدق ي البن
ــهد له  ــطوري الذي لم يش ــود األس ــار والصم ــن االنتص م
ــًة وافتخارا،  ــه يشء يف الدنيا بهج ــم نظريا، وال يوازي العال
ــام الثالث،وما يحريني أكرث هو املجاهدون  وها نحن يف الع
ــطروا كل تلك البطوالت  ــات، كيف لهم أن يس يف كل الجبه
ــات كل تلك املعجزات، بل وجابوا  ويصنعوا بأقل اإلمكاني

الفضاء وسيصلون إىل أبعد املََديات. 
ــة، أما علمِت أنهم  ــف تعجبني يا ابنتي الغالي األب: وكي

أتباع قسورة وجند الكرار. 
البنت: الكرار.. آٍه يا والدي كم أصبحت أعشقه من كرثة 
ــمعك تهيم بمناقبه وتتغنّى بمآثره ليل نهار دون أن  ما أس

تَكِل أو تَِمل. هّال وصفته يل يا والدي. 
الوالد: آٍه يا بنيتي وكيف يل أن أصُب مياه البحار يف دلٍو 
ــماء يف ليلٍة فيها  ــري، أو أن أحيص عدد النجوم يف الس صغ

البدُر منري.
ــيص نعم الله  ــالم كأن أُح ــه عليه الس ــيص مناقب  أن أُح
عىل خلقه ُمذ خلق األنام ففي عشقه كم تغنت املكارم وكم 

هامت الليايل واأليام! 
ــريًا  ــيًئا يس البنت : أرجوك يا والدي أعطني عنه ولو ش

ففيه كم يحلو الكالم. 
الوالد: عٌيل وما عيل؟ 

ــاة اإليمانية  ــب الحي ــن جوان ــرع يف كل جانب م ــد ب لق
ــغله  ــا كان ش ــب فيه ــة كأن كل جان ــة وامليداني واألخالقي
ــاق فيها كلها ما لم يفُقُه فيه أحٌد  الوحيد وهمه األوحد وف

غريه.
ــه عليه وآله  ــي ( صلوات الل ــزة النب ــاً كان معج إَنّ علي
ــني جنبيه وهو الويص  ــه التي ب )، وهو أخوه وصهره ونفس
ــويل وهو من أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهريًا، من  وال
ــل، كان املثل  ــو أمٌة كربى يف رج ــٍم أبًدا، وه ــجد لصن لم يس
ــاء والعبادة،  ــريٌ يف الدع ــس له نظ ــادة ، ولي ــىل يف الزه األع
تعزى إليه كل فضيلة ، وتنتهي إليه كل كريمة ، فهو رئيس 
ــو عذرها وأبو العرتة والطهارة، كَان  الفضائل وينبوعها وأب
ــة وُمورِدها  ــالم) مرشِّع الفصاح ــري املؤمنني (عليه الس أم
ــالم) ظهر  ــه (عليه الس ــا ، ومن ــة وُمولِده ــأ البالغ ، وُمنش
ــىل أمثلته حذا كل  ــذت قوانينها ، وع ــه أخ ــا ، وعن َمكنونه
ــغ ، أحاط  ــتعان كل واعظ بلي ــب ، وبكالمه اس ــل خطي قائ
ــا دون أن تدركه، فهو  ــه ، وأدركه ــة دون أن تحيط ب باملعرف
ــو رس األرسار ونور األنوار وهبُة  ــاب مدينة علم النبي، وه ب
ــن يف املرشق  ــه ومواعظه وعلمه م ــتدل بحكم الجبار. يس
ــون بها  ــف ويتدارك ــون لها املتاح ــرب، ويقيم ــن يف املغ وم
ــجاعته  ــيفه وش ــالم عىل س من املتالف، وهو من قام اإلس
وبطوالته، فهو من حمل راية اإلسالم يف الدنيا وحامل راية 
ــه املؤمنني من حوض  ــقي بيدي ــد يوم الدين ومن يس الحم
ــيد املنفقني وأجود األجودين واسأيل  النبي األمني ، وهو س

(هل أتى) يف من تتىل إىل يوم الدين.
ــيم الجنة والنار، ومبغضه يحرم من الجنة كما   هو قس
ــات املحكمات  ــار. نزلت فيه اآلي ــا الكفرة والفج يحرم منه
ــه النبي (صلوات الله عليه وآله) بالدرر واملكرمات،  وخص
ــيدها  ــٌة يصف بها الله املؤمنني فإن عليا أمريها وس وكل آي
ــو حبيب الله  ــورى يوازيه وه ــن ذا بني ال ــها فم وعىل رأس
ــن يبلغه  ــت وحاميه فم ــه ربُّ البي ــب لغضب ــه ويغض ونبي

مدًحا يا عزيزتي ومن ذا يف العظمة يجاريه! 
ــت : أهذا كله يا والدي يف رجل، عرفت رس انتصارنا  البن

اآلن. وبواليته سننترص بفضل الله يف كل أوان. 
الوالد: نعم بنيتي وأزيدِك من الدرر. 

يق األكرب،  فمن أسمائه أبو تراب، أبو الريحانتني، الصدِّ
ــني، وزوج الطهر  ــوب الدين واملؤمن ــاروق األعظم، يعس الف

البتول. 
ــان  ــدان وفارس الفرس ــورة املي ــق والقرآن و قس هو الح
ــأن، فاتُح خيرب يف  عىل خطاه خّط اليمانيون عظيم كل ش
ــان وأتباعه يقهرون اليهود وأذيالهم يف كل مكان ،  ذاك الزم
ــالم يف كل زمان ومن نهجه  ــىض وأتباعه معجزة اإلس فاملرت
ــار الله، هم  ــدرة  وأتباعه هم أنص ــٌر وبركان. وحي ــاء قاه ج
الحق وقُّهار الظلم والطغاة ، وعىل درب والئه رصخة الحق 
ــالم الدين  ــله أع ــاُء الحياة، ومن نس ــالم وضي ــرص اإلس ون

وقرناء القرآن عليه وعليهم السالم.
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اطلقها  • التي  التصريحات  تلك  مروعة  كانت   
وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم 

والسعودية  بالده  قيادة  فيها  واعتبر   ، اميركية  لقناة  ثاني  آل 
واالمارات واميركا وتركيا جرائم القتل التي طاولت عشرات اآلالف 
من السوريين وتشريد ماليين المدنيين السوريين بأنه كان خطأ 
ويكفي معه االعتراف به، في خفة لم يعرفها العقل البشري من 
المزروعة في منطقة  الصهيونية  النبتات  قبل سوى لدى هذه  

الخليج.
صار ممكنا النظر من بعيد للسقوط الوشيك لنظام الجنرال عبد  •

الفتاح السيسي في مصر بعدما استخدم ضغوطه على البرلمان 
النظام  منحت  السعودية  مع  حدود  اتفاقية  على   للمصادقة 
السعودي  السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، قبل أن تشهد 
القاهرة ومدن مصرية اخرى تظاهرات مناهضة لهذا القرار تحت 

شعار " عيش وحرية الجزر مصرية" .

وفق تعبير القيادي في حكومة الكيان الصهيوني افيغادور دوبرمان  •
صارت الحسناء ايفانكا ترامب تحمل اسما يهوديا هو " ياعيل 
كوشنير" وهي بوصفها أبنة الرئيس االميركي ترامب ومساعدته 
تهتم  والمسلمين  العربي  الشباب  سحر  على  الخالبة  وقدرتها 
كثيرا بمصالح الشعب االسرائيلي والتي صارت منذ زواجها رجل 

االعمال اليهودي كوشنير على رأس اولوياتها.

مــــــــرصــــــــد
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تفاجأ الشارع السيايس اليمني أمس 
ــادر عن  ــرار ص ــطني وثيقة ق ــرش ناش بن
حكومة عمالء الرياض ممهورة بتوقيع 
ــالم يف حكومة بن  ــمى وزير االع ما يس
ــي قىض  ــر اإلريان ــة معم ــر العميل دغ
ــة " خرب "  ــني رئيس تحرير وكال بتعي
ــم الوائيل سكرتريا  ــابق أمني قاس الس

صحفيا ملعمر االرياني.

القرار الصادر بتاريخ األربعاء 14 يونيو 
ــني مثل صدمة  ــاء يف مادت ــذي ج 2017 وال
ــراء  ــي ج ــي اليمن ــط الصحف ــرية للوس كب
السقوط املتأخر ألمني الوائيل بانخراطه يف 
ــاض والذي لم يحصل  صفوف عمالء الري
منه عىل ثمن كأقرانه األوائل سوى تعيينه 
ــاورة بأحد  ــكرتريا يف غرفة مج ــكيل س الش

فنادق الرياض.

ــني أمس حتفهم  ــي ثالثة  مواطن  لق
ــا  نجأ آخر من أرسة واحدة يف قرية  فيم
ــة البيضاء  يف  ــن ال مظفر بمديري الدم
ــوادم  ــاق ع ــني باستنش ــة مختنق حادث
ــوا بها داخل أحد  ــد كهربائي أصيب مول

آبار املياه.
ــة البيضاء  ــام مديري ــال مدير ع وق
ــادي  الكس ــح  صال ــادل  ع ــتاذ  االس
لـ"للصحيفة " أن ثالثة من أرسة واحدة 
ــة  ــر " الواقع ــن " ال مظف ــة الدم يف قري
بمديرية البيضاء غرب مدينة البيضاء 
ــوا حتفهم نتيجة  ــة البيضاء لق عاصم

ــاقهم  واستنش ــاق  لالختن ــم   تعرضه
"عوادم" مولد كهربائي" ماطور" أثناء 
ــار الزراعية والتي  ــغيله يف احد اآلب تش
يعملون فيها يف بيع الخرضوات والبقل 
ــن أرسة واحدة.فيما  ــم م ــلطة وه والس

عجر شبان آخرون عن إنقاذهم.
ــد احمد  ــاج محم ــم الح الضحاياه
ــاب  الش و  األب  ــا  عام  50 ــري  املظف
ــني محمد احمد املظفري 25 عاما  حس
ــاب عبد النارص محمد املظفري    , والش
ــون يف  ــة يعمل ــاف أن األرس املتوفي وأض
ــوق  ــلطة يف الس ــع الخرضوات والس بي

ــم  ت ــر  واألخ ــاء  البيض ــة  بمدين ــام  الع
ــفيات مدينة  ــد مستش ــعافه إىل اح إس
ــار  ــتقرة وأش ــم مس ــاء  ، وحالته البيض
ــني  ــن جثام ــم دف ــه ت ــادي إىل أن الكس
ــن بعد  ــة الدم ــني يف عزل ــة املتوف الثالث
ــة ال مظفر  ــس بمنطق ــالة الظهر أم ص

بمديرية البيضاء.
ــارة إىل أن هذه الحوادث   تجدر اإلش
ــررت يف كثري من املناطق نتجية عدم  تك
ــورة تأثري  ــض املواطنني بخط ــي بع وع
ــان وخاصة  ــاة اإلنس ــان عىل حي الدخ

بمحافظة البيضاء ...

صنعاء/  سبأ
ــة العاصمة أمس  ــة بأمان ــغال العام ــف مكتب األش  أتل
ــة أمني  ــيل باألمان ــس املح ــام املجل ــني ع ــور أم األول بحض
ــدة وغري  ــد جمعان 120 طنا من املواد الغذائية الفاس محم
ــواق  ــم ضبطها من األس ــي ت ــتهالك اآلدم ــة لالس الصالح

ومخازن التجار من مختلف مديريات العاصمة العرش.
ــتمرار ضبط املواد  ــان رضورة اس ــالف أكد جمع ويف اإلت
الفاسدة واملنتهية يف مديريات األمانة وإحالة املخالفني إىل 
ــالمة صحة املواطنني..  ــة بما يضمن الحفاظ عىل س النياب
مشريا إىل أهمية دعم مفتيش صحة البيئة بمكتب األشغال 
للقيام بضبط املواد الفاسدة واملخالفني بالشكل املطلوب.

ــغال  ــدوره أوضح مدير إدارة صحة البيئة بمكتب األش ب
ــبأ" أن املواد الغذائية  الدكتور محمد االصبحي لوكالة "س
ــملت " التمور  ــة التي تم إتالفها أمس ش ــدة واملنتهي الفاس
واألجبان والحليب والعصائر واملرشوبات املختلفة وغريها 
ــريا إىل أن حملة الرقابة والتفتيش  من املواد الغذائية .. مش

ستستمر حتى نهاية شهر رمضان املبارك وبعده .
ولفت الدكتور األصبحي إىل أن مكتب األشغال باألمانة 
ــاري قرابة  ــام الج ــة من الع ــالل الفرتة املاضي ــف خ ــد أتل ق
(250) طناً من املواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصالحية 
ــة البيئة  ــع مفتيش صح ــاون م ــني إىل التع ــا املواطن ..داعي
ــك يف صالحيتها عىل رقم  ــالغ عن أي مواد غذائية يش باإلب
ــاعة  غرفة العمليات (277038) والتي تعمل عىل مدار الس
ــراءات  ــات واتخاذ اإلج ــن البالغ ــد م ــزول والتأك ــم الن ليت

الالزمة وفقا للقانون.

أمين الوائلي سكرتيرا في طابور عمالء الرياض .. آخر الهنود الحمرأمين الوائلي سكرتيرا في طابور عمالء الرياض .. آخر الهنود الحمر

وفاة وفاة ٣٣ موظفين في البيضاء اختناقا بعوادم مولد كهربائي موظفين في البيضاء اختناقا بعوادم مولد كهربائي

إتالف إتالف ١٢٠١٢٠ طن أغذية منتهية الصالحية طن أغذية منتهية الصالحية

 / 
ــري مهندس  ــرة لضم ــوة املتأخ الصح
ــة  ــر الخارجي ــوريا وزي ــىل س ــرب ع الح
القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، 
ــأن الدول الخليجية  الذي اعرتف امس ب
ــعب السوري  وامريكا اخطأت يف حق الش
ــطني  اثارت ردود فعل غاضبة لدى الناش
ــن جرائم حلفاء أمريكا  يف ارجاء العالم م
ــوريا التي صارت بحكم  الخليجيني يف س

الهمج اخطاء فقط.
وقال وزير الخارجية القطري السابق 
يف حوار اجرته معه قناة " pBS "االمريكية  
ــر  ــورية، قط ــا يف س ــا اخطأن ــم كلن " نع
ــا"  ــريكا وتركي ــارات وام ــعودية واالم والس

ــكرية عىل  ــريا إىل أن العمليات العس مش
سورية كانت توجه من اقبية حجرتني يف 

االردن وتركيا" .
ــم سخطا  واثارت ترصيحات بن جاس
ــاء العالم  ــطني يف ارج ــدى الناش ــعا ل واس
ــت  ــا وهي جاءت بعد اكرث من س خصوص
ــة الخليجية  ــورط االنظم ــن ت ــنوات م س
ــل واصابة  ــورية وقت ــري س ــة يف تدم البالي
مئات اآلالف من الشعب السوري وترشيد 
ــن  ــال ع ــوريني، فض ــاء الس ــني االبري مالي
جرائمها بالسالح الكيماوي بحق الشعب 

السوري خالل السنوات املاضية.
ــع التواصل  ــطون يف مواق ــق ناش وعل
ــرم  مج ــات  ترصيح ــىل  ع ــي  االجتماع

ــول "    "هذا ليس  ــم بالق ــرب بن جاس الح
ــم وعىل  ــتحل عليك ــذه كارثة س ــأ ه خط
اذا  ــة  القادم ــم  واجيالك ــلكم  نس ــع  جمي
ــاس  ــة باألس الكارث ــذه  ــم ه ــمحت له س
ــوريا  س ــة  لعن ــم..  العال ــذا  له ــدوم  بالق

ستحل عليكم.
ــذي  ــر ال ــرون أن " الخنزي ــق آخ وعل
ــا اكل  ــي عندم ــرشوع صهيون ــه م اطاح
ــلهم يف  الثور االبيض يقصد بالخطأ فش
ــي ولعله  ــعبه االب ــورية وقتل ش تدمري س
ــه يف اليمن  ــرتاف بجرائم ــك االع عىل وش
ــن اجرام  ــه الكثري م ــذي نال ــذا البلد ال ه
ــة الوراثية وال  رسطان العائالت الخليجي

يزال .
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