
عمران / سبأ
ــران متهما  ــعبية بمحافظة عم ــان الش ــة واللج ــزة األمني ــت األجه ضبط

بتزييف عملة وطنية من فئة ألف ريال.
وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط 
ــف ريال من العملة الوطنية املزيفة فئة ألف ريال  ــم وبحوزته مبلغ 24 أل املته
ــتخدمها املتهم يف  ــداً إىل جانب أدوات أخرى يس ــلياً موح تحمل رقماً تسلس

عملية تزييف العملة.
ــار املصدر إىل أنه تم التحفظ عىل املتهم البالغ من العمر 24 عاما مع  وأش

املضبوطات الستكمال التحقيق واإلجراءات القانونية.

ــدت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غري الحكومية  ناش
ــات الدولية  ــن واملنظم ــس األم ــل، مجل ــوق الطف ــة حق لرعاي
ــدوان عىل اليمن ووقف  ــانية، بإصدار قرار بإيقاف الع واإلنس

املجازر اليومية بحق األطفال.
ــبأ)  ــا تلقت (س ــادر عنه ــان ص ــة يف بي ــتنكرت الهيئ واس
ــخة منه استمرار طريان تحالف العدوان يف ارتكاب مجازر  نس
اإلبادة الجماعية لألطفال والنساء واملدنيني والتي كان آخرها 

مجزرتي الوازعية بتعز ومنطقة محضة بمحافظة صعدة.
ــن  ــس األم ــدة ومجل ــم املتح ــة األم ــان مطالب ــدد البي وج
ــراء تحقيق عاجل حول  ــانية بإج واملنظمات الدولية واإلنس
ــي يرتكبها تحالف العدوان بحق  جرائم اإلبادة الجماعية الت

الشعب اليمني.
ــات املجتمع املدني،  ــم الطفولة ومنظم ــد البيان باس وناش
ــوي الذي أدى  ــري والج ــار الربي والبح ــرضورة رفع الحص ب
ــار األمراض  ــور األوضاع االقتصادية والخدمية وانتش إىل تده
ــال يف العديد من  ــني األطف ــة خاصة ب ــوء التغذي ــة وس واألوبئ

املحافظات.
ــفن وطائرات اإلغاثة بإدخال  ــماح لس وطالب البيان بالس

االحتياجات اإلنسانية إىل املترضرين جراء العدوان.

ــعبية بأمانة  ــان الش ــة واللج ــزة األمني ــت األجه ضبط
ــا أمنياً متهما بجريمة رسقة محل رصافة  العاصمة مطلوب

بمدينة ذمار نهاية يوليو املايض.
ــزة األمنية  ــبأ) أن األجه ـــ (س ــدر أمني ل ــح مص وأوض
ــم بناًء  ــة ضبطت املته ــة العاصم ــة بأمان ــة الغربي باملنطق
ــم من إدارة أمن محافظة ذمار ويف إطار تنفيذها  عىل تعمي

لخطة مالحقة املطلوبني أمنياً .
ــم لإلجراءات  ــىل املته ــم التحفظ ع ــد املصدر أنه ت وأك

القانونية.
وأشار املصدر إىل أن األجهزة األمنية بمحافظة صنعاء 
ــىل ذمة  ــة العاصمة ع ــن أمان ــتة مطلوبني ألم ــت س ضبط

قضايا جنائية مختلفة.
ــعبية القبض  ــزة األمنية واللجان الش ــا ألقت األجه كم
ــني منفصلتني  ــاً يف عمليت ــني أمني ــن املطلوب ــىل اثنني م ع

بمحافظتي حجة والبيضاء.
ــان  ــة واللج ــزة األمني ــي أن األجه ــدر أمن ــح مص وأوض
ــخصا مطلوبا أمنياً يبلغ من  ــعبية بحجة ضبطت ش الش
ــدوان ومرتزقته ..  ــع الع ــن املتعاونني م ــاً وم ــر 23 عام العم
مؤكدا أن املذكور يعمل يف إطار خاليا الكمائن ضد الجيش 

واللجان الشعبية.
ــة بمديرية الطفة  ــار املصدر إىل أن األجهزة األمني وأش
ــاء ضبطت أحد العنارص اإلرهابية التابعة لتنظيم  بالبيض
ــة تقوم  ــة إرهابي ــل ضمن خلي ــه متهم بالعم ــدة وأن القاع

بوضع كمائن لرجال الجيش واألمن واللجان الشعبية.

ــخر محافظ محافظة تعز عبده الجندي، أمس،  س
ــمي بـ "الرشعية" مبالغ مالية طائلة  من عرض ما يس
ــة  ــارك يف عقد "جلس ــواب يش ــس ن ــو مجل ــكل عض ل

برملانية" يف محافظة عدن.
ــال عبده الجندي يف مؤتمر صحفي عقده أمس  وق
ــا عندما  ــال ذريع ــل فش ــرض املخزي فش ــك الع إن ذل
ــل تلك اإلغراءات  ــع األعضاء الوطنيني مث رفض جمي

عىل حساب مصالح اليمن واليمنيني.
ــب ذلك، تحدث الجندي خالل املؤتمر عن  إىل جان

عدد من املشاكل والصعوبات التي تعانيها وتواجهها 
ــه  ــت ل ــا تعرض ــاالت، وم ــة املج ــز يف كاف ــة تع محافظ
ــلب من قبل من أسموا  املحافظة من عمليات نهب وس

أنفسهم باملقاومة.
ــات التنفيذية  ــب للهيئ ــح مكات ــه تم فت ــاف أن وأض
ــني، وقال:  ــا يف خدمة املواطن ــة لتقوم بدوره باملحافظ
ــتكمال فتح فروع بقية املكاتب التنفيذية  إنه سيتم اس
ــة  ــبوع املقبل ملمارس ــة بالحوبان خالل األس والخدمي

مهامها وتقديم الخدمات للمواطنني. 

صنعاء/ سبأ
ــة األطفال أمس  ــنت منظمة رعاي دش
ــائل  والرس ــة  اإلذاعي ــة  الحمل ــاء  بصنع
ــال بال  ــكل األطف ــة ل ــة sms لحمل النصي

استثناء.
ــتمر ثالثة  ــي تس ــة الت ــدف الحمل ته
ــهر إىل رفع الوعي املجتمعي بحقوق  أش
ــتقر  ــتقبل آمن ومس ــال وبناء مس األطف
ــائل  الرس ــن  م ــد  العدي ــن  وتتضم ــم،  له
ــاالت  مج يف  ــة  املنظم ــج  بربام ــة  املتعلق
ــاه  املي  ، ــم  التعلي  ، ــة  الصح  ، ــة  التغذي

واإلصحاح البيئي ، و الحماية.
ــتهدف الحملة الوصول إىل 90 يف  تس

ــتفيدين يف كافة محافظات  املائة من املس
الجمهورية من خالل الرسائل املسموعة 
ــات التوعوية التي  ــات والفالش والحواري
ــع محطات إذاعية حكومية  ــتبثها تس س
ــائل النصية  ــة باإلضافة إىل الرس وخاص

عرب الهواتف املحمولة.
وزارة  ــل  وكي ــد  أك ــني  التدش ويف 
ــون  والتلفزي ــة  اإلذاع ــؤون  لش ــالم  اإلع
ــي  الحماط ــد  أحم ــي  الخارج ــالم  واإلع
ــج والحمالت  ــذه الربام ــاندة ه دعم ومس
ــي بقضايا الطفولة  ــة لرفع الوع التوعوي
ــكالت املجتمعية، داعياً اإلعالميني  واملش
ــا  ــاول القضاي ــرح وتن ــز يف الط إىل التمي

ــع التطورات  ــلوب إبداعي يتواكب م بأس
املتسارعة يف املجال اإلعالمي.

ــود  الجه ــد  توحي رضورة  إىل  ــار  وأش
والرشاكة بني املنظمات الدولية والجهات 
الحكومية يف ظل األوضاع الراهنة إلنقاذ 
الوضع اإلنساني املتدهور يف البالد، الفتاً 
ــترشف عىل هذه الحملة  إىل أن الوزارة س
ــة  الحكومي ــات  اإلذاع ــع  م ــيق  والتنس
ــق بمثل  ــاً فيما يتعل ــة خصوص والخاص

هذه الحمالت اإلنسانية .
ودور  ــود  بجه ــي  الحماط ــاد  وأش
ــال يف تخفيف وآالم  ــة رعاية األطف منظم

ومعاناة أطفال اليمن .

ــتغاثة  ــس، نداء اس ــدم وأبحاثه أم ــل ال ــي لنق ــز الوطن ــق املرك  أطل
ــال واألعمال، لدعم  ــات املجتمع ورجال امل ــات الدولية ومنظم للمنظم
ــرب الدم  ــراء نفاد ق ــيكة ج ــانية وش ــا لحدوث كارثة إنس ــز، تفادي املرك

واملحاليل.
ــا املركز املنظمات الدولية ورجال املال واألعمال إىل زيارة املركز  ودع
لالطالع عىل وضعه عن قرب وما يوجهه من صعوبات جراء انعدام قرب 

الدم واملحاليل واملستلزمات الطبية وتوقف املوازنة العامة للمركز.
ــم الجميع أن  ــهاري " يعل ــام املركز الدكتور أيمن الش ــال مدير ع وق
ــرسات الدم  ــرىض كالرسطان وتك ــن امل ــاة الكثري م ــاس لحي ــدم هو أس ال
كالثالسيميا وكذا أمراض الفشل الكلوي والقلب والعمليات الجراحية 

ــم الذي تعتمد حياتهم عىل نقل  املختلفة والحوادث والجرحى وغريه
الدم".

ــبأ) إىل أن املركز عانى بشكل  ــار الدكتور أيمن يف ترصيح لـ(س وأش
ــدم واملحاليل  ــرب ال ــبيل توفري ق ــني يف س ــني املاضي ــالل العام ــري خ كب

واملستلزمات الطبية من املنظمات ورشكات محلية .
ــىل تحمله يف ظل  ــا اآلن إىل وضع ال نقوى ع ــا وصلن ــاف" لكنن وأض

زيادة توافد املحتاجني للدم إىل مقر املركز".
ــيحل  ــؤولية نعلن للجميع بأن توقف املركز س وقال " وإخالء للمس
بكارثة ال يمكن ألحد تصورها فالحاجة إىل الدم كل يوم يف تزايد واملركز 

يف تدهور للمخزون االسرتاتيجي للدم ومشتقاته ".

ضبط متهم بتزييف عملة ضبط متهم بتزييف عملة 
وطنية في عمرانوطنية في عمران

 / 
ــوف  ــر ظاهرة خس ــل أمس آخ ــون لي ــهد اليمني ش
ــي احمد الجوبي  ــا للفلكي اليمن ــي للقمر بدأ وفق جزئ
ــاعة 8:23، واستمر ملدة ساعتني فيما صدحت  عند الس
ــتغفار والصلوات إعماال لقول  مساجد العاصمة باالس
ــْمَس َوالْقََمَر  ــلم "ِإَنّ الَشّ ــي صىل الله عليه وآله وس النب

ــا ِعَباَدُه ، َوِإنَُّهَما َال  ــاِن ِمْن آَياِت اللَِّه ُيَخِوُّف اللَُّه ِبِهَم آَيتَ
ــفَاِن لَِمْوِت أََحٍد ِمْن النَّاِس ، فَِإَذا رَأَْيتُْم ِمنَْها َشْيًئا  َينْكَِس

فََصلُّوا َواْدُعوا اللََّه َحتَّى ُيكَْشَف َما ِبكُْم .
ــوف القمر  ــون أمس عملية خس ــاهد اليمني وش
بجميع مراحلها  فيما أكد فلكيون أن خسوف القمر 
ــالل العام  ــيكون األخري خ ــس هو الثاني وس يوم أم

الجاري وفقا للحسابات الفلكية.
ــهد عملية الخسوف أمس العديد من سكان  وش
ــا  ــم دول رشق أفريقي ــة ومعظ ــة العربي دول املنطق

وآسيا الوسطى .
وتوقع فلكيون أن يشهد القمر خسوفًا شبه كيل 

يوم 11 فرباير العام املقبل.

مآذن صنعاء صدحت بالصلوات والدعاءمآذن صنعاء صدحت بالصلوات والدعاء منظمات حقوقية تناشد مجلس منظمات حقوقية تناشد مجلس 
ا6من إيقاف مجازر العدوان بحق ا6من إيقاف مجازر العدوان بحق 

أطفال اليمنأطفال اليمن

ضبط مطلوبين أمنيًا بأمانة ضبط مطلوبين أمنيًا بأمانة 
العاصمة وحجة والبيضاءالعاصمة وحجة والبيضاء
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مشهدمشهد

دور  • للعب  اضطر  بعدما  حاالته  أسوأ  في  دغر  بن  الفار  بدا   
المخا  زيارة  االماراتية  الغزو  قوات  طلب  بتلبيته    " "الشرعية 
وافتتاح مشاريع. ورغم أنه ُمنع من مرافقة محافظ تعز المعين من 
الفار هادي لتالفي الطرد من مليشيا موالية للعدو االماراتي إال أنه 
تلقى الكثير من الصفعات بعد اكتشافه أن االمارات استخدمته 
ساحلية  محافظة  بإنشاء  الجديد  لمشروعها  للترويج  فقط 
جديدة في حين كان يزاحم ببالهة ناقال تحيات حكومة الواير 

لس، وجهودها في إعادة االعمار .
  ابن دغر الذي بذل جهده  للنعيق بــ" الحكومة الشرعية  •

إلى  زيارته  خالل   " المرافق  وتأهيل  االعمار  واعادة 
مديرية المخا وجد نفسه في نهاية الزيارة ديكورا غبيا 
صور  الرئيسي  حائطها  ويتصدر  محصنة  غرفة  في 
رموز العائالت الوراثية الحاكمة في رسالة كانت كافية 
لتأكيد أن دور هذا المرتزق لم ولن يتعدى المهرج األبله 

المطلوب حضوره إلكمال كادر الصورة.
الصراع المحتدم بين كتائب العدوان السعودي واالماراتي على  •

منابع النفط في شبوة تجلى مؤخرا بنشر قوات عسكرية معززة 
بآليات وسط تسابق محموم لتأليف مليشيا عميلة واستقطاب 
قبائل وإنشاء معسكرات تدريب لمسلحي "القاعدة وداعش " 
وهي تداعيات لم تكن كافية إلقناع طابور المرتزقة الجنوبيين بأن 
هدف العدوان لم ولن يكون يوما تحرير المدن الجنوبية وال اعادة 

الشرعية.
لدى  • الجنوبيين  المرتزقة  مليشيا  أن  غريبا  يكن  لم   

وصولهم محافظة شبوة شاركوا كتائب العدو في إلقاء 
المرابطة  الشعبية  الجيش واللجان  التحية على قوات 
النفط  ، فهدفهم كان  المضي نحو منابع  في عسيالن 
هناك حيث تم دهم منازل مدنيين واعتقال كثيرين لم 

يكونوا حوثيين وال عفاشيين على كل حال .
أحد  • إلى  نُقل  الذي  المرتزق   ذلك  صراخ  مروعا  مشهدا  كان   

بعدما  العالج  لتلقي  بالسعودية  شرورة  منطقة  مستشفيات 
اصيب بجروح عندما كان يقاتل ضمن كتائب المرتزقة للدفاع عن 
اراضي العدو السعودي، فالرجل الجريح كان يصرخ بهستيرية 
من داخل المستشفى السعودي حيث عومل معاملة سيئة للغاية 
عبر عنه صراخه في مقطع فيديو مسجل بالهاتف " انا من ابناء 
الشرعية.. أنا بوجه الشرعية انا مترك هنا في مستشفى شرورة.. 

هذا اسلوبهم ".
رئيس التحرير 

ــاء منطقة وادي  ــيط من أبن ــدايش مواطن بس ــد عيل ك محم
ــا  ــة عندم ــه الناري ــىل دراجت ــس  كان ع ــة حي ــي بمديري ظم
ــق الرئييس عىل  ــو يف الطري ــعودية وه ــتهدفته الطائرة الس اس
ــادث الغريب قبل أكرث  ــة.. كان هذا الح ــة من قريته القطن مقرب
ــة والذي  ــتي االبتدائي ــي وزميل دراس ــهر لكن صديق ــن 6 اش م
ــا بأعجوبة من املوت املحقق رغم جراحاته البليغة لم يفهم  نج
ــن ما بات  يدركه جيدا انه  ــتهداف إىل اليوم لك أهداف ذلك االس

لم يعد كما كان عليه حاله قبل ذلك اليوم املشؤوم أبدا.
ــبه معاق إذ  ــو يف أوائل عقده الرابع ش ــح "الكدايش" وه أصب
فقد إحدى يديه وبات جسده مليئا بالعمليات الجراحية التي 
ــن كل مكان  ــعودي م ــظايا الصاروخ الس ــع لها إلخراج ش خض
ــذي كان يعتاش منه  ــده النحيل كما  فقد عمله الحر ال يف جس
ــالج وتغطية  ــني مصاريف الع ــر إال يف تأم ــم يعد يفك ــه ول وأرست
ــة حالته الصحية  ــررة إىل العاصمة صنعاء ملتابع ــفاره املتك أس
ــه يف مواجهة حياته  ــي قد تعين ــن من أجزائه الت ــاذ مايمك وإنق

املستقبلية.
ــلمان وال نجله ويل العهد وال حتى  بطبيعة الحال ال يعلم س
ــتهدف هذا الرجل الربيء بالصواريخ ماذا حلَّ  الطيار الذي اس
بهذا املسكني كما يجهل كثري من الناس هنا ماذا يعانيه عرشات 
ــن آالم ونكبات التحىص  ــم م ــن جرحى العدوان الغاش اآلالف م
ــة  ــة واالجتماعي ــتويات الصحي ــف املس ــىل مختل ــد ع وال تع
ــق الصحية تعج  ــفيات واملراف واالقتصادية خاصة وان املستش
ــبب طيش  ــكل يومي بس ــؤالء الضحايا الذين يتزايدون بش به
ــكرية بأرواح  ــث طائراته العس ــعودي وعب ــون النظام الس وجن
ــى قواربهم  ــم ومزارعهم وحت ــف منازله ــم وقص ــاس وأقواته الن
ــية وبشاعة قلَّ  التقليدية الصغرية يف عرض البحر وبكل وحش

نظريها يف تاريخ الحروب والرصاعات بني أبناء البرش.
هذه التضحيات الجسيمة التي يجود بها اليوم كل اليمنيني 
ــب أن تكون محل إجالل وإكبار  ــاء ورجاال صغارا وكبارا يج نس
ــرى يف وجه هذه الهجمة  ــية الصامدة هي األخ القيادة السياس
ــن وأبناءه  ــتهدف الوط ــي أصبحت تس ــة الت ــة الرشس العدواني
ــواء  ــم األه ــن جرفته ــك الذي ــى أولئ ــتثناء حت ــا دون اس جميع
ــودوا يف مأمٍن من  ــدو ولم يع ــة إىل صفوف الع ــح الضيق واملصال

بطشه ويعلمون ذلك جيدا لكنهم مازالوا يف غّيهم يعمهون.
ال فضل ألحد عىل احد أو ألي جماعة عىل أخرى يف مقارعة 
ــعب اليمني املكافح  العدوان والتصدي ملؤامراته الخبيثة فالش
ــادرة يف الصمود والثبات ووصلت  ــور قدم للعالم ملحمة ن الصب
ــة  ــذه األم ــرد يف ه ــع كل ف ــي ودف ــت يمن ــات إىل كل بي التضحي
العظيمة ثمنا باهظا وهو يدافع عن وطنه وكرامته وكربيائه وان 
ــتثنائية من  ــأن يحظى باهتمام ورعاية اس ــعبا كهذا جدير ب ش

قبل حكامه وساسته   تليق بعظمته وعظيم تضحياته.
ــحذ الهمم وان  ــواعد وتش ــمر الس ــىل القيادة اليوم ان تش ع
ــة التداعيات  ــود ملعالج ــف الجه ــات وتضاع ــتنهض الطاق تس
ــن آثار الحرب االقتصادية  ــة للعدوان والحصار والحد م الكارثي
ــدؤوب لتخفيف  ــن والعمل ال ــي يتعرض لها الوط ــعواء الت الش
ــار  ــاب املرتبات وانتش ــة جراء غي ــانية املتفاقم ــاة اإلنس املعان
ــة املقدمة لجرحى  ــتوى الرعاي ــراض واألوبئة وكذا رفع مس األم
ــاىل "وقل اعملوا  ــهداء األبرار قال تع ــدوان وألرس وأبناء الش الع

فسريى الله عملكم ورسوله واملؤمنون"   

نددوا بجرائم العدوان ومرتزقته بحق ا6سرىنددوا بجرائم العدوان ومرتزقته بحق ا6سرى

أبناء ذمار وحجة : رفد الجبهات بالمال والسالح والمقاتلين واجب ديني ووطنيأبناء ذمار وحجة : رفد الجبهات بالمال والسالح والمقاتلين واجب ديني ووطني
ــة  ــس، وقف ــار أم ــة ذم ــاء مدين ــم أبن  نظ
احتجاجية مسلحة تنديدا بجرائم العدوان 
ــة  الجريم ــا  آخره كان  ــي  والت ــعودي  الس
ــري عبدالقوي  ــهيد األس ــق الش ــعة بح البش

عبده حسني الجربي.
ــك الجرائم بحق  ــدون تل ووصف املحتش
ــة  ــم الفرعونية املتوحش ـــ الجرائ ــاء ب األبري
ــانية وتتناىف مع  ــي يندى لها جبني اإلنس الت

كل القوانني األرضية والسماوية.
ــاركات  ــة العديد من املش ــت الوقف وتخلل
ــة من أبناء ذمار تجاه  والترصيحات الغاضب
ــل وتنكيل، كما  ــا يتعرض له األرسى من قت م
رفع املشاركون اليافطات والشعارات مرددين 

الهتافات الغاضبة ضد العدوان ومرتزقته.
ــاركون يف الوقفة بتضحيات  ــاد املش وأش
ــعبية يف كل  ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــايل  الغ ــم  وبدمه ــة  والبطول ــرشف  ال ــع  مواق
ــدوان  الع ــة  مواجه ــبيل  س يف  ــس  والنفي

ومرتزقته.
ــىل أن تعزيز  ــار ع ــة ذم ــاء مدين ــد أبن وأك

الجبهات سواء الداخلية أو جبهات الحدود 
ــني "واجب  ــالح واملقاتل ــال والس ــا بامل ورفده
ــة  ــؤولية إلزامية ومقدس ــي ووطني ومس دين
ــعب  ــل اليمنية وفئات الش ــع القُب ــىل جمي ع

اليمني.
ــة أمس وقفة  ــم أبناء مدينة حج ــا  نظ كم

ــة  املروع ــة  بالجريم ــد  للتندي ــة  احتجاجي
ــدوان بمحافظة تعز  التي ارتكبها مرتزقة الع
ــد األرسى حياً بعد  ــن أح ــم عىل دف وإقدامه

رفضه االنصياع ملطالبهم الال إنسانية.
ــتمرار العدوان  ــاء حجة اس ــتنكر أبن واس
والحصار ألكرث من عامني .. معتربين ارتكاب 

مرتزقة العدوان لهذه الجريمة يؤكد إفالسهم 
ــان  واللج ــش  الجي ــىل  ــني ع الدف ــم  وحقده

الشعبية .
وأكدوا أن هذه الجريمة وغريها من جرائم 
ــادئ والقيم  ــدوان، تتناىف مع املب ومجازر الع
ــانية والترشيعات السماوية واألعراف  اإلنس
ــاألرسى  ب ــة  الخاص ــانية  اإلنس ــني  والقوان

والتعامل معهم.
ــاركون يف الوقفة التي حرضها  ولفت املش
ــه الحمزي وعدد  ــل املحافظة الدكتور ط وكي
ــخصيات  ــدراء املكاتب التنفيذية والش من م
ــك  تل أن  إىل  ــة  االجتماعي ــات  والوجاه
ــية لن تزيد أبناء الشعب  املمارسات الوحش
ــداً وصموداً يف مواجهة  اليمني إال قوة وتوح

العدوان ومرتزقته.
ــات  الجبه ــد  رف ــتعدادهم  اس ــدوا  وأك
ــرك إىل جانب أبطال  بالرجال والعتاد والتح
ــن  ع ــاع  للدف ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــني مهما بلغت  ــزاة واملحتل ــن ودحر الغ الوط

التضحيات.

/
ــي عىل رقم  ــدو االمارات ــرث مرتزقة الع ــا ع بعدم
ــربي بعد  ــد القوي الج ــهيد عب ــف والدة الش هات
ــه  ــوا بوالدت ــا، اتصل ــه حي ــة دفن ــم جريم ارتكابه
منتشني ببطولتهم الورقية سيئة الصيت بقتلهم 
ــريا اعزل من خالل دفنه حّياً، بعد فرارهم منه  اس

كجرذان فردت عليهم والدة الشهيد أبو مالك .
ــه ووطنه  ــه وعرضه وأرض ــدي دافع عن رشف ول
ورفع رأيس ورأس كل اليمنيني، وثأر ولدي الشهيد 

سيأخذه اخوته العرشة يف كل جبهة.

السالم عليك يا أم الشهيد السالم عليك يا أم الشهيد 
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