
ــة  بالرضب  ــالل اإلماراتي ــوات االحت ــدت ق اعت
ــالل تظاهرة  ــوات املختطفني خ ــات وأخ ــىل أمه ع

لهن أمام مقر قيادتها يف عدن .
ــرس األمريكيَّة إن  ــيتد ب ــة اسوش ــت وكال وقال
ــراج عن أقاربهن  ــاء تظاهرن للمطالبة باإلف النس
ــلطة  ــة لس ــة خاضع ــجون رسي ــني يف س املختطف

االحتالل اإلماراتية.
ــم إنه تم  ــطني، قوله ــة عن ناش ــت الوكال ونقل
ــرات من النقاب، واالعتداء  تجريد إحدى املتظاه
ــتجوبتا  عليها، وأضافوا أن امرأتني احتجزتا واس

لفرتة وجيزة. 
ــرشات  ــوات ع ــات وأخ ــاء - أمه ورددت النس
ــف عنها  ــن دون تهمة يف أماكن لم يكش املحتجزي

-: "يا التحالف، أين أبناؤنا؟"
ــرشت تحقيقاً  ــة األمريكيَّة قد ن ــت الوكال وكان
ــد أن نحو 2000 رجل  ــهر يونيو/  املايض يؤك يف ش
ــن تديرها  ــجون رسية يف اليم ــبكة س اختفوا يف ش
ــوات يمنية دربتها  ــارات العربية املتحدة أو ق اإلم
ــاكات  ــوا النته ــم تعرض ــة وإنه ــة الخليجي الدول

وتعذيب.

رداع / احمد العزاين
تحتفل منطقة قرن األسد بمديرية العرش برداع اليوم بالعرس الجماعي 
ــاهمة ذاتية من  ــن أبناء املنطقة وبمس ــاً م ــاً وعروس الثامن لعدد 112 عريس
أهايل العرسان من أجل الحد من غالء املهور وتيسري الزواج والحد من أعباء 

وتكاليف األعراس
ــق الجريدي ان  ــرس الجماعي توفي ــة املنظمة للع ــح رئيس اللجن واوض
ــايل منطقة قرن  ــرص أه ــنوياً يح ــرب تقليداً س ــي يعت ــرس الجماع ــة الع إقام
ــنوياً وذلك ملا لألعراس الجماعية من  ــد بمديرية العرش عىل إقامته س األس
ــعي يف  أهمية يف تعزيز قيم التعاون املجتمعي وحث الجهود والطاقات والس
الخري وتحصني الشباب باإلضافة إىل التخفيف من أعباء وتكاليف األعراس 
ــاً إىل أن األعراس الجماعية  ــها بالدنا، الفت ــيما يف هذه األيام التي تعيش الس

تعترب أفضل الوسائل لتيسري الزواج.
ــة مثل هذه  ــدي اىل أن اقام ــة توفيق الجري ــس اللجنة املنظم ــار رئي وأش
ــاط املجتمع ومن  االعراس دليل عىل نرش قيم الخري والتعاون والتآزر يف أوس
ــور وتحفيز  ــد من غالء امله ــف األعراس والح ــري تكالي ــل الحث عىل تيس أج
ــط االجتماعية وأوارص  ــف دينهم وتعزيز الرواب ــباب من اجل إكمال نص الش
املودة والرتاحم والتعاون بني أفراد املجتمع وغرس روح التكافل وقيم التعاون.

اليوم.. زفاف جماعي لعدد اليوم.. زفاف جماعي لعدد ١١٢١١٢عريسًا وعروسًا برداععريسًا وعروسًا برداع

قوات إماراتية تقمع أمهات المختطفين في عدنقوات إماراتية تقمع أمهات المختطفين في عدن

/ 
ــة  ــزو اإلماراتي ــوات الغ ــدرت ق أص
ــراك  الح ــل  فصائ ــة  لكاف ــات  تعليم
ــدن  ــة يف ع ــيا العميل ــلح واملليش املس
ــات الجنوبية طالبتهم فيها  واملحافظ
ــرام أي صفقات لتبادل أرسى  بعدم إب
مع أي طرف دون موافقتها، يف خطوة 
ــابهة اتخذها العدو  تلت خطوات مش
ــف األرسى يف  ــة مل ــعودي لعرقل الس

محافظة تعز يف وقت سابق.
إن  ــون  حقوقي ــطون  ناش ــال  وق
ــا قوات  ــت عليه ــي أقدم ــوة الت الخط
ــع الطريق أمام  ــة بقط ــزو اإلماراتي الغ
ــة  لحلحل ــة  الوطني ــود  الجه ــرة  قاط
ملف األرسى، وذلك يف إطار محاوالت 

ــعودي يراد بها  ــدوان الس تحالف الع
ــذي منيت به  ــل ال التغطية عىل الفش
ــماعيل  ــادة اس ــة بقي ــود األممي الجه
ــلت خالل أكرث  ــيخ والتي فش ولد الش
األرسى  ــف  مل ــك  تحري يف  ــام  ع ــن  م
ــه عراقيل منذ أوىل جوالت  الذي يواج

مفاوضات الحل السيايس يف جنيف.
وأشارت إىل أن القرارات السعودية 
ــىل املبادرات  ــة جاءت ردا ع واالماراتي
ــة  اللجن ــا  أطلقته ــي  الت ــدة  الجدي
ــا  بدعوته األرسى  ــؤون  لش ــة  الوطني
ــرشوع  ال إىل  ــلحة  املس ــل  الفصائ
ــات  عملي ــتكمال  الس ــراءات  بإج
ــلحة  مبادلة األرسى مع الكيانات املس

واملليشيا العميلة.

ــة  الوطني ــة  اللجن ــس  رئي وكان 
ــىض  ــادر املرت ــؤون األرسى عبدالق لش
ــل املنطوية تحت  ــا جميع الفصائ دع
ــة مواقفها  ــالل إىل مراجع ــة االحت راي
ــع  ــاوب م ــف األرسى والتج ــأن مل بش
الوساطات املتحركة حاليا، مشريا إىل 
ــراء عمليات  ــة أنصار الله إلج جهوزي
التبادل لجميع األرسى دون  استثناء.
ــف الفصائل  ــا املرتىض مختل ودع
ــة العدوان إىل عدم  املنطوية تحت راي
ــريا إىل  ــاطة مش ــود الوس ــة جه عرقل
ــم  ــم  وال ألرساه ــد له ــدو ال يري أن الع
ــدم املراهنة  ــة ناصحا إياهم بع الحري
ــرار من ضباط  ــة أرساهم بق عىل  حري

املخابرات السعودية واإلماراتية .
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وزارة ا5عالم تنعي الصحفي وزارة ا5عالم تنعي الصحفي 
وا9ديب عبد الكريم حسن تقيوا9ديب عبد الكريم حسن تقي

ــب  واألدي ــب  والكات ــي  الصحف ــالم  اإلع وزارة  ــت  نع  
ــر صحيفة صنعاء  ــي رئيس تحري ــن تق عبدالكريم حس

بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل اإلعالمي.
ــبأ)  ــي تلقته (س ــان نع ــالم يف بي ــادت وزارة اإلع وأش
ــه يف العمل  ــه وإخالص ــي وتفاني ــي تق ــب اإلعالم بمناق

وإسهاماته الصحفية والشعرية.
ــرست برحيل  ــة خ ــاحة اإلعالمي ــان أن الس ــد البي وأك
ــهموا يف خدمة  ــن أس ــة الذي ــد رواد الصحاف ــد أح الفقي

قضايا الوطن.
ــاة  ــص العزاء وصادق املواس ــوزارة عن خال ــربت ال وع
ــر أن يتغمده  ــيل القدي ــائلة املوىل الع ــد .. س ألرسة الفقي
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه 

ومحبيه الصرب والسلوان.
"إنّا لله وإنا إليه راجعون".

مشهدمشهد

يكفي المبعوث االممي غير المرحب به في اليمن  •
يلتقي  أن  النزاهة  إلى  يفتقد  وسيطا  بوصفه 
مجرم الحرب السعودي محمد بن سلمان قبيل 
انعقاد جلسة اإلحاطة المقررة في مجلس األمن 
الدولي ليحظى بالدعم االممي، ويكفيه بوصفه 
أن  السعودية  القنوات  إلحدى  سابقا  مراسال 
يلتقط ذرائع جرائم الحرب التي يرتكبها طيران  
لتقريره  اإلماراتي  السعودي  العدوان  تحالف 
المشبوهة  صفته  يدعم  بأن  الحالم  الجديد 

بمقايضة ميناء الحديدة بصرف الرواتب.
 المعلومات االستخبارية المسربة أخيرا والتي كشفت  •

ترتيبات سعودية إماراتية  أميركية لنقل مسلحي تنظيم 
داعش الهاربين من العراق بعد دحر الجيش العراقي 
الموصل  في  الداعشية  الخرافة  دولة  معاقل  آخر 
المحافظات  ينتظر  عما  المرة  هذه  بعيدة  تكون  لن 
الجنوبية من محن وهزات أمنية لن تستطيع كبحها 
حماقة  وال  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  أمنيات 

المغفلين المسكونين بفوبيا المحتل الشمالي.
 يتوهم شيوخ الحراك  ومعهم منظر التحوالت  •

التاريخية انه سيكون بإمكانهم اليوم أو غدا أو 
أبناء  اتخاذ قرارات تحفظ مصالح  بعد سنين  
ومستقبلهم  وامنهم  الجنوبية  المحافظات 
بعد أن صار قرار اللجنة الثالثية التي ولدت من 
الجنوب  في  اإلماراتي  السعودي  الصراع  رحم 
بالمشروع  ذرعا  يضيقان  بطرفين  محصورا 
الثالث ويخططان كل يوم لإلطاحة به لتنصيب 

ثالث لن يضيف سوى المزيد من التعقيد.
حرب الشوارع وسط مدينة تعز أمس كانت تكفي القناع  •

الدعاية  مطابع  بأكاذيب  الحالمة  المحافظة  أبناء 
االخوانية عن " المقاومة والتحرير" لكن يبدو أن الوقت 
صار  المحافظة  هذه  مركز  أن  إلداراك  بعد  يحن  لم 
بقبضة أكثر العصابات والتنظيمات اإلرهابية همجية 

ووحشية.
رئيس التحرير 

ــيل والعدوان  ــعب اليمني تنزف والدماء تس رغم أن جراح الش
ــافر يتعاظم من يوم إىل آخر، إال أن األشقاء العرب ال  الهمجي الس
يزالون سادرين يف الغي لم نجد من أحدهم حتى كلمة تعاطف أو 
رحمة أو شفقة ، الكل يعتقد أن ما يجري يف اليمن أمر طبيعي بني 
فرقاء يمنيني، ولم ترتق ذهنيات هؤالء إىل معرفة أن الوطن اليمني 
ــبة لالنتقام واستهداف كل  يواجه عدوا صلفا وجد الفرصة املناس
ــار هادي، وهنا  ــة ، أبرزها رشعية الف ــن بدعاوى كاذب يشء يف اليم
ــذه الرشعية خالفاً ملا  ــوغت ه ــكلة ألن األمم املتحدة س تكمن املش
ــادرة الخليجية  ــمي باملب ــنة األوىل ملا س ــه يف الس ــت قد أعلنت كان
ــا يف ذلك التمديد  ــراف بأزمنة املبادرة ، بم ــث رفضت أي انح ، حي
ــود حينما  ــل محم ــل إىل عم ــول الفع ــف تح ــادي، وال أدري كي له
ــم أن الجميع يعرف أن  ــاً يف القضية، رغ ــعودية طرف أصبحت الس
ــاس  ــا أبداً، بل أنها من األس ــة، وال وجود له ــذه الرشعية مزعوم ه
زائفة ، ألنها قامت عىل مرسحية هزلية ، ُسميت بانتخابات ملرشح 
ــفا حفرة من  واحد . انقاد اليمنيني لهذه الفكرة ألنهم كانوا عىل ش
ــرج، ولو عىل  ــن الضائقة واملأزق الح ــأرادوا الخروج م ــار، ف االنهي
ــق االنتخابات  ــبب التدافع إىل صنادي ــاب الكرامة، هذا هو س حس
ــدول الراعية  ــدة وال ــم املتح ــع أن األم ــو هادي، وم ــت املدع لتثبي
ــادرة ، إال أن  ــدأ تزمني املب ــدت عىل مب ــرياً ما أك ــرشة كث ــة ع الثماني
ــعودية استطاعت اخرتاق هذه الثابتة، ووضعت معايري أخرى  الس
ــري كل يشء يف اليمن،  ــذرة ، الهادفة إىل تدم ــا الق ــدم اتجاهاته تخ
برغبة عودة هذا البلد الحضاري إىل بيت الطاعة والتبعية املطلقة 
ــعود املتخلف، لذلك ال نستغرب أن تحاول السعودية  لنظام آل س
ــرف بوصلة األحداث ملا  ــارش وغري مبارش أن تح ــم أمريكي مب بدع
ــدم مخططاتها الدنيئة الهادفة إىل تمزيق املنطقة واإلمعان يف  يخ

تثبيت دعائم الوجود الصهيوني النظام الربيب لهذه الدولة . 
ــي ومفرداته االنتقامية ،  ــكالية األكرب ترتبط بالفكر الوهاب اإلش
التي ترى يف املسلم اآلخر املخالف كافرا مباح الدم والعرض ، وهو 
ما يجعل أتباع هذه الحركة  يعتربون أنفسهم يف جهاد مقدس ضد 
ــالم ،  ــلمني ، بل من علموهم مفردات اإلس ــم يف اليمن املس إخوانه
ــن الصحيحة كما  ــارحة ألحكام الدي ــوا يمدونهم باألفكار الش وظل

ثبتت عن سيد البرش عليه وعىل آله أفضل الصالة والتسليم.
ــرام العدوانية يف املناطق  ــات قوى اإلج ــن يتابع اليوم ممارس م
ــه الصورة أكرث عن دوافع العدوان  ــيطر عليها تتضح أمام التي تس
ــعب والتحكم  ــىل هذا الش ــيطرة ع ــا رغبة الس ــة ، وأهمه الحقيقي
ــوا إىل مثل هذه  ــات أن يصل ــن هيه ــه ، لك ــاة أبنائ ــارات حي يف مس
ــم املالحم  ــطرون أعظ ــال الرجال من يس ــا وجد رج ــات طامل الغاي
ــية ، فهم من  ــاً قاس ــداء دروس ــون األع ــال ، ويلقن ــات القت يف جبه
ــيحبط كل هذه املؤامرات ويسقطون هيلمان هذا النظام املغرق  س
ــعب  ــعب كل الش ــة ، إذ نجد أن الش يف الجهل والتخلف والغطرس
ــات القتال  ــطورية يف جبه ــطر مالحم أس ــف صفا واحدا ، ويس يق
ــة هذا النظام  ــحق غطرس أذهلت العالم ، وهي وحدها الكفيلة بس
الصلف وإعادته إىل جادة الصواب ، وكل ما نأمله أن األشقاء قبل 
ــة لهذا العدوان ، ويدركون  ــتوعبون الدوافع الحقيقي األصدقاء يس
ــداً منهم ،  ــتثني أح ــق باليمن اليوم لن يس ــذي يحي ــر ال أن الخط
ــىل محمل الجد ،  ــو أن يأخذه الجميع ع ــرد تنبيه ، أرج ــذا مج و ه
ــمى  ــن وضعه يحاول خلط األوراق عما يس ــون املخطط قذرا وم ك
ــنى له  ــاب وتوصيفه والتعريف بمن هو اإلرهابي، لكي يتس باإلره
االستمرار يف غيه ، وتفتيت املنطقة كما يحلو له ، فهل يعي العرب 

واملسلمون هذه الحقيقة ؟!! نأمل ذلك .. والله من وراء القصد ..

عاصفة تغريدات تسلط الضوء على العمليات النوعية للجيش واللجان عاصفة تغريدات تسلط الضوء على العمليات النوعية للجيش واللجان 
وخسائر العدو خالل النصف ا9ول من العام وخسائر العدو خالل النصف ا9ول من العام ٢٠١٧٢٠١٧  

/ 
ــون  يمني ــطون  ناش ــق  يطل
ــن  م ــعة  التاس ــاعة  الس ــب  وأجان
ــة  ــس عاصف ــوم الخمي ــاء الي مس
ــل  التواص ــع  موق ــرب  ع ــدات  تغري
إىل  ــدف  ته ــرت"  "توي ــي  االجتماع
الجيش  ــال  أبط ــارات  انتص ــراز  إب
ــات  الجبه يف  ــعبية  الش ــان  واللج
ــالل  خ ــة  والحدودي ــة  الداخلي
ــام الجاري  ــن الع ــف األول م النص
ــات  ــق الجه ــذي كان وف 2017 وال
املنظمة عاما استثنائيا يف التنكيل 
بكتائب تحالف العدوان السعودي 
ــارة إىل  ــي ومرتزقته، يف إش اإلمارات
ــارات النوعية التي حققها  االنتص
ــعبية  أبطال الجيش واللجان الش

ــهر املاضية من  ــتة األش خالل الس
العام الجاري .

ــة جميع  ــو الحمل ــا منظم ودع
ــائر األحرار يف العالم  اليمنيني وس
إىل املشاركة يف عاصفة التغريدات 

ــف باألرقام والبيانات  التي ستكش
املوثوقة أبرز خسائر قوى العدوان 
ــوى عمليات أبطال  عىل اليمن وأق
ــعبية خالل  ــش واللجان الش الجي

هذه الفرتة.

ــا الـ 110،  ــبت املايض بعيد ميالده ــا لوبيز يوم الس ــت ماري احتفل
ــان  ــى ”مكس مكس“ يف س ــا يف مقه ــراد عائلته ــد من أف ــط العدي وس

أنطونيو بوالية تكساس األمريكية.
ــام غذائي  ــأن إتباع نظ ــاري جالفان، ب ــز، روزم ــة لوبي ــت ابن وقال
ــر والدتها. وأضافت االبنة  ــي بالتوابل الحارة هو الرس يف طول عم غن
ــدى والدتي  ــل الحارة ل ــة بالتواب ــة الغني ــة الغذائي ــاهمت الحمي ”س
ــتخدم الفلفل الحار  ــدة. إنها تس ــري يف تمتعها بصحة جي ــكل كب بش

دائًما يف طعامها“.
ويذكر أن املعمرة لوبيز، لديها ابنة واحدة وأربعة أحفاد متزوجني 
ــان أنطونيو من املكسيك  ولديهم 10 أبناء. وكانت لوبيز انتقلت إىل س
ــا، وتزوجت من والد جالفان،  ــا كانت يف الثامنة عرشة من عمره عندم

حيث دام زواجهما 50 عاًما قبل أن يتوىف زوجها.
ــت لوبيز مرة أخرى من رجل يف الـ  ــد وفاة زوجها األول، تزوج وبع

90 من عمره التقت به يف مركز لرعاية املسنني.

معمرة تعزو طول عمرها للفلفل الحارمعمرة تعزو طول عمرها للفلفل الحار

الشهيد( زكريا عبدالله محمد النعمي)
ما زلنا نعيش في رحاب الشهادة وما زالت أرواحنا في اشتياق 
لتتنفس من نفحات الجنان وما زالت أنفسنا في عطش لترتوي 
من ينابيع الطهر.. وما زالت أفئدتنا في شوق لتتعطر من رياحين 
تلك األرواح الزكية... نمضي في رحاب الشهادة ونسافر  في دروب 
إكباراً  المجد  انحنت لهم شموس  والفداء مع عظماء  التضحية 
رسالتهم  فأدوا  زواراً  الدنيا  هذه  إلى  أتوا  نورانيون  وإجالالً.... 
واستوفوا واجباتهم وأتموا تكليفهم الرباني فاستثمروا حياتهم... 
باعوا أنفسهم من الله فاشتراها وربحت تجارتهم ... اشتاقت لهم 
والنعيم  الخلد  بحياة  وفازوا  نعيمها  ضمهم  ما  وسرعان  الجنة 
المقيم...قال تعالى:(( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 

الله والله رؤوف بالعباد)) صدق الله العظيم.
الشهيد زكريا عبدالله محمد النعمي

من مواليد محافظة حجه مديرية كحالن الشرف لعام 2002م 
لنفسه  وحجز  2017م  في1/1/  الشهادة  بركب  لحق  شهيد 
ومالئكة  األرض  بشر  بهم  يباهي  الذين  العظماء  بين  مقعداً 
جدران  في  نور  من  بأحرف  سطورها  نقشت  قصة  السماء... 
البطولة والتضحية واالستبسال... مسيرة عظيمة لشهيد عظيم 
زهد في الحياة الدنيا ورغب في ما عند المولى عز وجل من الخير 
الوفير... شهيدنا الصغير في العمر الكبير في العطاء... لم يقعد 
كغيره ولم يمنعه عمره الصغير من خوض غمار المعارك وحمم 
الموت فانطلق الى جبهة الحدود وهوما زال في الصف التاسع 
ولم يتجاوز عمره السادسة عشره فكان الشوق للقيا ربه والتنكيل 
بأعداء الله أكبر اهتماماته، حمل المسؤولية  التي تنصل عنها 

عن  مدافعاً  وذهب  سنه  صغر  رغم  الكثير 
بكل  وشرفه  وكرامته  عرضه  وعن  الله  دين 

شجاعة وصمود وتحد...
محبوباً  النعمي  زكريا  الشهيد  كان 
خلوقاً طيباً اجتماعياً يحب الجميع ويحبه 
الجميع، وكان الشهيد شديد التعلق بوالده 
يالزمه أينما ذهب كما كان والده يحبه حباً 

جماً وال يفارقه...
كل  من  أكثر  الله  أحب  زكريا  الشهيد 
الله حق معرفته أكثر من كل  شيء وعرف 
وحمل  سبيله  في  للجهاد  وذهب  شيء 
الرأس  رافع  وهو  وانطلق  وجعبته  بندقه 

وثابت الخطوات، كان يقول:
( والله لن أرضى بالقعود والتفرج وأعداء 
الله يقتلون وينهبون ويسلخون ويذبحون 
ويظلمون بكل بشاعة وإجرام وتسلط على 
الغاشم  العدوان  قبل  من  المظلوم  الشعب 

الظالم وانطلق مع الله إلى جبهات الكرامة).
جبهات  إلى  والده  زاره  أيام  بأربعة  زكريا  استشهاد  وقبيل 

البطولة.. 
يقول والده:

(ولدي الغالي زكريا زرته إلى جبهة التضحية والفداء خالل 
هذا األسبوع، فلم أستطع الدخول إلى موقعه الجهادي، وعندما 
علم بمجيئي خرج إلّي هو وبعض رفاقه، فسلمت عليه وعلى رفاقه 
واحتضنته قليالً، ثم خيرته إن كان يرغب في زيارة والدته معي ومن 

ثم يعود إلى الجبهة...
فبماذا أجاب هذا البطل المغوار والليث الكرار:

فاألمور  موقعي  عن  أتخلى  أن  أستطيع  ال  العزيز  (والدي 
الجبهة  أترك  أن  أستطيع  وال  أشدها،  على  والمواجهات  متوترة 

هذه األيام.... فودعته ورجعت).....
فسالم الله عليك أيها الليث الكرار ما بقى الليل والنهار..

فما هي إال أيام قليلة حتى ُبشرت أسرة الشهيد زكريا النعمي 
بأنه ارتقى إلى جوار ربه وبجوار األنبياء واألولياء الصالحين، نعم 
إنهم عشاق الشهادة وهذا ميدانهم وهذا دربهم والحياة التي أعدوا 

أنفسهم لها.
زكريا إن الله يبشرك أن تحيا حياة الخالدين واصطفاك ألن 

تلحق بجوار أجدادك األكرمين.
زكريا ها أنت اآلن حي ترزق عند ربك فهنيئاً لك هذا الشرف 

والدرجة الرفيعة.
والطغاة  الظالمين  عروش  زلزلت  لقد  البطل:  الشهيد  أيها 

والمجرمين بشجاعتك وصمودك وتضحيتك.
زكريا هو شاب ونموذج لعشرات اآلالف من المجاهدين الذين 
في  التضحية  تكون  كيف  اليمن  الغالي  وطننا  في  العالم  علَّموا 

سبيل الله واألوطان.
زكريا الصغير في سنه الكبير بأفعاله أعطى درساً مهماً لكل 
المتخاذلين والساكتين والمتنصلين والمقصرين عن المسؤولية 

بنخوته وشهامته وشجاعته في كلمة الحق ورفع راية اإلسالم.
قال تعالى(( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديالً)) صدق 

الله العظيم.
تقول عمة الشهيد زكريا النعمي:

(هنيئاً لك يا ابن أخي الغالي وأنا أذرف 
دموعي شوقاً إليك وإلى كلماتك وضحكاتك 
تفارقني  ولن  لم  التي  وكلماتك  وابتسامتك 
صحيح  ذهبت  أينما  مخيلتي  في  فهي  أبداً 
أنك فارقتني جسداً ولكن روحك ما تزال ماثلة 
أمامي وحاضرة معي في كل وقت وحين، فزت 
ورب الكعبة وظفرت بما كنت تتمناه، فسالم 
الله عليك مني يوم خلقت ويوم استشهدت 
ويوم أنت عند ربك ترزق حّياً ، وأعدك أنني 
سأحتفظ بذكرياتك وكالمك وبطوالتك طوال 
قريب  لقاٍء  فإلى  للجميع،  وأرويها  حياتي 
بإذن الله، ندعو الله أن يوصلنا إلى ما وصل 
إليه  الشهداء األحياء عند بارئهم فسالم... 

سالم... سالم).

اشتقت للقياك ريب
زينب عبدالوهاب الشهاري


