
ا�فراج عن ا�فراج عن ١٤٠١٤٠ سجينًا في ذمار  سجينًا في ذمار و و ٢٠٢٠   من  من 
المغرر بهم بريمةالمغرر بهم بريمة

توزيع مساعدات غذائية لـ توزيع مساعدات غذائية لـ ٦٣٦٣ ألف أسرة  ألف أسرة 
بأمانة العاصمةبأمانة العاصمة

الموسيقى العسكرية تحيي اليوبيل الذهبي لالستقاللالموسيقى العسكرية تحيي اليوبيل الذهبي لالستقالل

مصدر مسؤول بوزارة العدل يؤكد أن السلطة القضائية لن تألو مصدر مسؤول بوزارة العدل يؤكد أن السلطة القضائية لن تألو 
جهدا في عمل ما من شأنه حفظ هيبة القضاء وعدم المساس بهاجهدا في عمل ما من شأنه حفظ هيبة القضاء وعدم المساس بها

ــامية تتمثل يف  ــالة س ــلطة القضائية تحمل رس ــؤول بوزارة العدل أن الس أكد مصدر مس
ــة القضائية عن أي مناكفات  تقديم العدالة لجميع املواطنني وعىل الجميع أن ينأى باملؤسس

أو مزايدات سياسية.
ــأنه حفظ هيبة القضاء  ــدد عىل أن أجهزة القضاء لن تألو جهدا يف عمل كل ما من ش وش

وعدم املساس بها وسالمة منتسبيه ويف ذلك أمن املجتمع.
ــخاص من منفذي االعتداء املسلح  ــريا إىل أن أجهزة األمن ألقت القبض عىل عدة أش مش
ــني املايض وأنه ال يزال  ــة املتخصصة بمحافظة إب يوم االثن ــىل املحكمة االبتدائية الجزائي ع
التعقب جارياً لبقية املعتدين وتم إعادة ثالثة سجناء من األربعة السجناء الذين تم تهريبهم 

من سجن املحكمة أثناء االعتداء.
وقال املصدر: يجب أن ينال املعتدون جزاءهم الرادع والعادل حتى يكونوا عربة للجميع.

وأبدى املصدر استغرابه من تعامل بعض وسائل اإلعالم مع خرب االعتداء بال مسؤولية أو 
ــعور بحساسية الظروف التي تمر بها البالد حيث تعاملت مع الخرب دون التأكد من صحة  ش

املعلومة أو تحري مصداقيتها..
ــائل لرتويج املعلومات  ــائل اإلعالم إىل وس ــديد أن تتحول بعض وس ــفه الش معربا عن أس

املغلوطة أو أن توظف مثل هذا الخرب يف إطار املناكفات واملزايدات السياسية.
ــالم واملخلصني يف يمن  ــائل اإلع ــني والصحفيني ووس ــف اإلعالمي ــرب املصدر بمختل وأع
ــية وان يتحروا  اإليمان والحكمة أن ينأوا بأجهزة القضاء عن أي مناكفات أو مزايدات سياس
ــعروا املسؤولية الوطنية التي تقع عىل عاتقهم ال سيما يف ظل هذه الظروف  الدقة وأن يستش

العدوانية التي تواجهها اليمن.

فعاليات احتفائية بعيد االستقالل فعاليات احتفائية بعيد االستقالل 
  / نورالدين 

القعاري
ــبة  س بمنا
ــعبنا  ش ــاالت  احتف
ــل  باليوبي ــي  اليمن
ــني  (خمس الذهبي 
ــتقالل  لالس ــا)  عام
ــتعمر   املس ــالء  ج
ورحيل  ــي  الربيطان
ــدي محتل  آخر جن

ــدن تنظم  وزارة  من ع
ــايف  ــز الثق ــة باملرك الثقاف

ــات  ــن الفعالي ــددا م ــاء ع ــة صنع بالعاصم
ــاد  ــمل املرسح واإلنش ــة والفنية تش الغنائي
ــني  ــن الفنان ــد م ــاركة العدي ــعبي  بمش الش
والفنانات ومشاركة  الفرقة املوسيقية لوزارة 
ــون  ــة الفن ــي وفرق ــرسح الوطن ــة وامل الثقاف
ــية  النحاس ــيقية  املوس ــة  والفرق ــعبية  الش
ــكرية التابعة لدائرة التوجيه املعنوي  العس

بوزارة الدفاع .
ــد  ــال محم ــورة" ق الث ـــ"  ل ــح  ويف ترصي
ــاع  لقط ــة  الثقاف وزارة  ــل  وكي ــرازي،  الح
ــات  الفعالي ــذه  ه ــي  تأت ــرسح:  وامل ــون  الفن
برعاية وارشاف وزير الثقافة عبدالله أحمد 
ــاًء بعيد اليوبيل الذهبي ليوم  الكبيس احتف
ــوف  الجالء 30نوفمرب لهذا العام 2017م وس
ــة منفردة عن  ــدة فعاليات كل فعالي تقام ع

األخرى ولها لونها الفني الخاص .

حيث تقام حفلة يشارك 
ــرات  ــم والزه ــا الرباع به
ــة  والفتي ــباب  والش
ــون  الفن ــة  وفرق
يف  ــعبية  الش
ــادي  ــت إنش أوبري
ــارك  راقص كما تش
ــيقية  ــة املوس الفرق
إحيائها   خالل  من 
ــالً  حف ــرة  م وألول 
ــاً  غنائي ــيقياً  موس
ــاً وهذه  ــادياً كورالي انش
ــاً بأن  ــرى،  منوه ــردة هي األخ ــه منف فعالي
ــة الفنون  ــزة بصحبة فرق ــاك حفلة ممي هن
ــة  غنائي ــتعراضية  اس ــعبي  الش ــص  والرق
ــد  ــت راقص يجس ــة وأبري ــادية كورالي إنش

عظمة وبطوالت شعبنا اليمني
ــذه  ه ــز  مايمي أن  ــرازي  الح ــح  وأوض
ــرات  الزه ــاركة  ومش ــا  تنوعه ــات  الفعالي
ــن حفالت  ــباب والفتية ضم ــم والش والرباع
ــاركة عدد من  ــة، بمش ــا وزارة الثقاف تنظمه
ــيل  ــان /ع ــم الفن ــات منه ــني والفنان الفنان
ــت  ــعيد ثاب ــب س ــان/ نجي ــي والفن الرداع

والفنانة/ أحالم عيل.
ــاد واملوشح الديني  كما تقيم فرقة اإلنش
ــاد حفلة  ــوات من فرقة اإلنش ــع أربعه أص م
ــح  ــادي واملوش ــا اإلنش ــا لونه ــادية له إنش

اليمني األصيل من خالل عدة فقرات.

ذمار-ريمة/ سبأ
ــجينة  ــجينا وس ــة بمحافظة ذمار أمس عن 140 س ــلطة املحلي أفرجت الس
ــوي الرشيف  ــنوية للمولد النب ــرى الس ــاء بالذك ــار االحتف ــة يف إط ــة ثاني كدفع

واالحتفال بأعياد الثورة اليمنية، عيد االستقالل 30 نوفمرب.
وخالل اإلفراج حث محافظ املحافظة حمود عباد، املفرج عنهم عىل االلتزام 
ــوه خالل فرتة  ــالح والتأهيل الذي تلق ــن اإلص ــتفادة م ــام والقانون واالس بالنظ
ــع كمواطنني  ــة يف املجتم ــم الطبيعي ــة حياته ــودة إىل ممارس ــم والع محكوميته

صالحني وفاعلني يف خدمة املجتمع والوطن.
ــبة  ــرج بمحافظة ريمة أمس عن 20 من املغرر بهم بمناس ــن جهة أخرى أف م

املولد النبوي الرشيف.
ــالل اإلفراج الذي حرضه عدد من القيادات األمنية باملحافظة .. أكد وكيل  وخ
ــن الوطن مواطنني  ــودة املغرر بهم إىل حض ــح العيايض أهمية ع ــة صال املحافظ

صالحني بني مجتمعاتهم وأرسهم وعدم انجرارهم وراء مخططات العدوان.
ــار إىل تزامن اإلفراج عن املغرر بهم مع االحتفال باملولد النبوي الرشيف  وأش

بهدف تجسيد قيم التسامح واإلخاء ووحدة الصف يف مواجهة العدوان.
ــي من تم اإلفراج  ــن املحافظة العقيد محمد الدروب ــدوره دعا نائب مدير أم ب
عنهم إىل يكونوا رسل سالم ومحبة يف أوساط مجتمعاتهم ونقل حقيقة ما لحق 

بهم من معاملة سواء أثناء تواجدهم مع مرتزقة العدوان أو أثناء توقيفهم.

صنعاء / سبأ
ــة العاصمة أمس  ــانية بأمان ــية واإلغاثة اإلنس ــن مرشوع التغذية املدرس دش
ــاعدات غذائية، عىل أكرث من 63 ألف أرسة، مقدمة من برنامج الغذاء  توزيع مس

العاملي ضمن مرشوع الطوارئ .
ــى الهادي أن  ــة باألمانة يحي ــرشوع التغذي ــار م ــني أوضح مستش ويف التدش
ــة ومترضرة ونازحة يف مديريات :  ــتهدف 63 ألفاً و678 أرسة محتاج املرشوع يس
ــر، ومعني، مبيناً أن عملية الرصف تتم عرب  ــبعني ،الوحدة ، الصافية ،التحري الس

49 مركزاً باملديريات الخمس .
ــهر  ــاعدات يأتي ضمن مرشوع وخطة الطوارئ لش ــار إىل أن توزيع املس وأش
ــيتم رصفها للمستفيدين عرب لجان رصف مركزية ومحلية ..  نوفمرب الجاري وس

مشيداً بتعاون السلطة املحلية بأمانة العاصمة.
ــاني  ــي يف الجانب اإلغاثي واإلنس ــج الغذاء العامل ــادي دعم برنام ــن اله وثم
ــبب يف  ــدوان والحصار الذي تس ــتمرار الع ــراء اس ــة ج ــروف الراهن ــل الظ يف ظ
ــية عىل إيصال  ــاني .. مؤكداً حرص مرشوع التغذية املدرس ــم الوضع اإلنس تفاق

املساعدات إىل مستحقيها.
ــاريع وبرامج  ــطة ومش ــة إىل دعم أنش ــات الدولية املانح ــة املنظم ــا كاف ودع

املرشوع اإلغاثية نظراً لتفاقم األوضاع اإلنسانية واالقتصادية يف البالد .

ــل الذهبي  ــس اليوبي ــكرية أم ــيقية العس ــت الفرقة املوس أحي
لالستقالل الوطني الـ30 من نوفمرب املجيد.

ــوارع  ــكرية عدد من الش ــيقية العس ــث جابت الفرقة املوس حي
ــيقية  ــزف األلحان املوس ــة تع ــة العاصم ــة بأمان ــن العام واألماك
واألناشيد الوطنية املعربة عن عظمة االستقالل املجيد وما يمثله  

كمنعطف هام يف تاريخ الشعب اليمني.
ــدان التحرير الذي  ــا يف مي ــيقية رحاله ــة املوس ــت الفرق وحط
ــتقالل .. حيث  ــة الثورة اليمنية وعنوان التحرر واالس يمثل رمزي
ــيد الوطني ومقطوعات معربة عن االستقالل املجيد  عزفت النش

وسط حضور جماهريي كبري.
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العالمة محمد محمد املطاع
يوميات الثورة

صلى عليك الله يا علم صلى عليك الله يا علم 
الهدىالهدى

يف ذكرى مولد الرسول األعظم القريش الهاشمي محمد بن عبدالله بن 
ــم عليه وعىل آله أفضل الصالة والتسليم أقول للعالم  عبداملطلب بن هاش
قف إجالال وإكبارا وتعظيما لهذا املولود الذي أرسله الله رحمة لك يا عالم 
ــتحق  ــك إرادة الله وال مرد لقضائه فهل أنت تس ــا "عقعاق" يا عايص وتل ي

هذه املنحة التي حملها أرشف وأفضل مولود عىل وجه األرض؟
ــا نفتش عن هذا العالم ابتداًء بأمريكا وإرسائيل وانتهاًء بمجلس  دعون
ــمونه مجلس األمن وجامعة الخزي والعار التي يسمونها  األراذل الذي يس

الجامعة العربية هل هؤالء وأولئك يستحقون الرحمة من الله!
ــم وقد منحهم  ــوف يرمي بهم إىل جهن ــم الحاكمني س ــه وهو أحك إن الل
ــد طوقتهم من كل  ــون الحجة عليهم وق ــىل وجه األرض لتك ــام ع أرشف وس
ــاده الصادقني  ــتقرت يف عب ــذه هي الحكمة. وهذه الرحمة قد اس ــب وه جان
ــهم إثنان هما خري من فوق  ــبيله وعىل رأس املؤمنني املتقني املجاهدين يف س
ــان الوحيدان يف هذا  ــيدان املجاهدان املؤمن ــذا العرص هما الس األرض يف ه
ــرص الله ورجل  ــن ن ــيد حس ــل املقاومة املجاهد الكبري الس ــم هما رج العال
ــرارات مجلس األراذل  ــك الحوثي وبرغم ق ــيد عبداملل الجهاد اليماني الس

ورغم أنف قرار جامعة الخزي والعار.
ــرج األمة من  ــد أمرك الله أن تخ ــول الرحمة وق ــذا ونعود إليك يا رس  ه
ــري يف عتمة  ــم وبقي الكث ــل قليل منه ــد خرج وامتث ــور وق ــات إىل الن الظلم
ــعودية وحكام  ــكام الس ــور إىل الظلمات ح ــن الن ــن خرج م ــات، ومم الظلم
ــك جنحوا إىل  ــاق هؤالء واؤلئ ــن أعراب النف ــكام املتحالفني م ــارات وح اإلم
ــد يف  ــن ارتمى يف أحضان أمريكا وإرسائيل وأفس ــي والعدوان ومنهم م البغ
ــا ولبنان وأخرياً يف  ــوريا وليبي ــل يف العراق وس األرض وأهلك الحرث والنس
ــبة ذكرى مولدك يارسول الرحمة واإلنسانية والهداية  اليمن هؤالء بمناس

والعدل ستكون شاهداً عليهم يوم يقفون بني يدي الله.
الدماء التي سفكوها يف العراق وسوريا وليبيا ولبنان ويف اليمن ستكون 
ــون أمريكا وإرسائيل  ــهم وتك ــد غمرتهم  من أخمص أقدامهم حتى رؤوس ق
ــتكون أنت شاهد  ــفك هذه الدماء س ــاهم يف س ــالح وس وكل من مدهم بالس

عليهم وهم يساقون بالسالسل واألغالل إىل نار جهنم.
ــان  ــوك بإحس ــن اتبع ــدون الذي ــون املجاه ــون املتق ــون املؤمن ــا املظلوم أم
فسيشكرون الله ويحمدونه أن أراهم عدله وغضبه عىل اؤلئك الطغاه الظلمة.

ــف بهؤالء واؤلئك عاجال  معذرة يا ربنا من عجلتنا فقد تمنينا أن تخس
ــم الحاكمني أردت أن تصب عذابك كله يف يوم  ــري آجل غري أنك وأنت أحك غ
ــال وعىل كل  ــك الحمد يف كل ح ــام املظلومني من عبادك فل ــاص وأم القص
ــادك عىل الخزي الذي يحيط  ــال ولك الحمد أن أطلعت املؤمنني من عب ح

بهؤالء الطغاة يف الدنيا وهو إن شاء الله يف اآلخرة أشد.
ها أنت بقدرتك وعظمتك نرصت عبادك املظلومني املجاهدين يف اليمن 
ــجرة  ــقطت أوراق ش ــون أعتى قوة يف العالم وأس ــم يواجه ــات وه يف الجبه
ــن عبادك  ــد املجاهدين م ــراق وأخذت بي ــوريا والع ــوم "داعش" يف س الزق

ونرصتهم يف كل مكان.
ــني يف جامعة الخزي والعار تصفهم باإلرهابيني!  ومن الغريب أن املنافق

ياللعجب العجاب!!
ــن كرامتهم وعن  ــبيل الله ويدافعون ع ــدون الذين يقاتلون يف س املجاه
ــدون لإلرهاب يوصفون بأنهم إرهابيون!! يا للعجب  دينهم وإيمانهم ويتص

العجاب!
أهكذا يصنع املال الحرام!

لقد هزلت حتى بدا من هزالها .. كلها وحتى سامها كل مفلس
ــقطت يا جامعة النفاق إىل أسفل السافلني وسقط قبلك مجلس  لقد س
ــون منهم  ــقط الصامت ــاة يف العالم وس ــقط الطغ ــاق مجلس األمن وس النف

..وكأن العدوان عىل اليمن قد أخرج الخبث كله.
عليك سالم الله يا سيدي يا رسول الله إذا كنا نحتفل بمناسبة مولدك 
ــت األرض  ــداك حتى لو غرق ــري به ــك  وعهدك ونس ــزال عىل دين ــا الن فإنن

بالظلم والطغيان.
ــالم الله عليك يف  ــة يف حياتك وس ــه عليك بما قدمت لألم ــوات الل وصل
ــالم الله عليك يوم ولدت  ــالم عليك يوم تلقى ربك وس يقظتك ومنامك وس

ويوم مت ويوم تبعث حيا.

مشهد

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم﴾﴾   اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِه   َوالَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ Pاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْمم اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِه   َوالَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ Pم ﴿ ﴿
صدق اR العظيم صدق اR العظيم 

 في هذا اليوم المبارك الميمون يوم ميالد خاتم األنبياء 
والمرسلين محمد بن عبد الله صلي الله وسلم عليه وعلى 
آله ، الذي أنقذ البشر من الضالل وهداهم إلى الحق ودلهم 

على الصراط المستقيم . 
إلى اإلسالم  أن نجد من يدعون االنتماء  المؤسف  من 
ويتباهون بالدفاع عنه في سباق محموم لتمجيد الضالل 
تقطيع  خالل  من  العظيم  الدين  هذا  تشويه  في  واإلمعان 
أوصاله عبر الفصل بين المنهج القويم ورموزه العظام الذين 
النقي وترجموا تعاليمه  الدين وتمسكوا بفكرة  دافعوا عن 
السامية في الواقع وفي السلوك ، وفي المقدمة اإلمام علي 
بن أبي طالب عليه السالم ومن تناسل من أبنائه وأحفاده 
أفعال  بل ها هي   ، الحد  يتوقف االستهداف عند هذا  ولم 
تؤكد وجود خطة ممنهجة  أنفسهم مسلمين  من يسمون 
لتقويض هذا الدين وتشويه هويته من داخله باستهداف 
المجسدة  التاريخية  المعالم  كافة  الرسول نفسه وطمس 
للهوية ، فقالوا  أن االحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة 
وضاللة وزيارة قبره الشريف شرك ،  وأقدموا على هدم كافة 
منزل  ذلك  في  بما  والغزوات  الوقائع  على  الدالة  المعالم 
الرسول فقد هدموه وأشادوا حمامات في مكانه ، كذلك قبر 
أم المؤمنين خديجة عليها السالم فقد فصلوه عن المشاعر 
مخالفين   ، زيارتها  من  المسلمين  لمنع  بسور  وأحاطوه 
بذلك فعل الرسول األعظم صلى الله عليه وآله وسلم حيث 
أكدت الروايات واألخبار المتواترة أنه خالل فتح مكة تصرف 
بأسلوب القائد الحريص على استمالة النفوس وشدها إلى 
الدين فأطلق العفو العام ، وأختص كل إنسان يحتمي ببيته 

باألمان ، بما في ذلك أبو سفيان . 
الكعبة  الفتح وهدم األصنام في  هذا األمر أختلف بعد 
الدين  لمفاهيم  المجسد  بالمنطق  تصرف  فقد   ، المشرفة 
تقول  حيث  وتعالى  سبحانه  الخالق  إلرادة  المترجم 
الروايات أن قادة قريش كانوا في سباق كبير للظفر بمجد 
استضافة الرسول األكرم في بيته ، لكنه رفض كل الدعوات 
المؤمنين خديجة  أم  له خيمة جوار قبر  بأن تنصب  وأمر 
عليها السالم ، فأقام فيها و رفع راية النصر على هامتها ، 

فأكد بالفعل عدة معان أهمها : 
- التنبه للهواجس والحسابات الضيقة لدى قادة قريش .

- إقرار مبدأ زيارة القبور واالعتراف بفضل كل شخص 
بعد وفاته . 

نصرة  في  العظيم  ودورها  خديجة  بفضل  االعتراف   -
الدين والتأكيد على أن المرأة شريك فعلي للرجل حتى في 
األفعال العظيمة ، وأن طبيعة األفعال هي التي تصنع الفضل 
وتمجد األشخاص بغض النظر عن النوع ، أي أن المرأة و 
الرجل كالهما ال تميزه إال أفعاله ، عليك مني أزكى الصالة 
األعلى  الرفيق  إلى  ارتقيت  ويوم  ميالدك  يوم  في  والسالم 
ويوم تبعث حياً شافعاً مشفعاً ألمتك ، وأؤكد يا رسول الله 
أن أبناء اليمن سيظلون كما وصفتهم منبع الحكمة وأهل 
تثنيهم  لن   ، أثرك  مقتفين  بنهجك  متمسكين  اإليمان 
المواقف المخجلة وال فزاعات األعداء المخيفة التي تحاول 
النيل منك ومن منهج العقيدة .. عليك يا رسول الله أزكى 
التحية والسالم وكل عام  وشعبنا وعامة  المسلمين بألف 

خير .. ومن نصر إلى نصر إن شاء الله .. 

بني يدي الرسول األعظم 
يف يوم مولده 

أحمد يحيى الديلمي

ـــاِت الــصــبــابــات أنشدا ـــدُر آي ــه ب ب
دا ــَوّ وج ــوراً  ن السحِر  بالبياِن  شــدا 

ُصْنِعِه ــَب  غــرائ ـــْوىل  املَ ــِه  ب فــأبــدى 
ـــوِردا ــا تــال فــيــِه َم ــدى ملّ ــِع وَصـــَدّ ال

قلِبِه ِقبلَة  راَم  ــن  َم بالهدى  هــدى 
دا ـــَرّ ـــَج ـــُه يف كــل شــــأٍن ُم ـــَب ـــَلّ وَق

ِخبائِه مــن  فــانــربى  َتــَزّكــى،  ـــداُه  ن
الندى بــِه  ويزكو  الدنيا،  بــِه  لتزكو 

َصحِبِه َبعَض  يا  املُختاِر  عىل  فصّلوا 
دا ُسَجّ بالباِب  األذقـــاِن  إىل  وِخـــّروا 

ورُبّــهــا العتيُق  والبيُت  الــبــاُب  هــو 
يوصدا ليس  الــذي  َمداميِك  وباني 

ــــُع أركــــاِن املــديــنــِة ُمـــْذ َزَكـــْت وراِف
دى الُسّ طاَقها  فما  بأهليها  وطابْت 

طاقًة الــوقــِت  ــَذِم  ــْه َل يف  اُألىل  بــنــاُه 
دا والــــّرتُدّ الـــردى  ــًة تطوي  َق ــَوّ ــَط ُم

ويبتنْي الصادقنَي  ِبُفْلِك  ليمْيض 
ــدا ــوِل ــا الــلــه َم ــاءه ـــٍزّ ش َمــدائــَن ِع

ــــّرَدْت ــوُن َغ ــك ــه أيــهــا ال ــِد ط بــمــوِل
دا زوايـــــاَك واأليـــــاُم تــمــيض َتـــــَوُدّ

َوصِلِه ُنَسيماِت  يا  ولتهّبْي   .. هبي 
ـــِه بــدا ــــٍرسّ ب ــا، ب ــن ــِه فــي ــاِس ــف ــأن ب

َهَيَّجْت  .. الحمائُم  هــذي  ُمــَطــّوَقــٌة 
ـــَنّ وأشــَهــدا ُشــجــونــاً بها املَـــوىل أَك

شاِهداً الَجْمِع  ــِر  آِخ يف  َمن  وتختاُر 
وارتــدى ذاَب  وقد  املَعنى  ُيراِقُصها 

الــذي الــهــائــِم  الــعــاَلــِم  ــاَء  ــن ِب يعيُد 
الِعدى به  ــراءى  ت ملّا  دى  الُسّ ــواُه  ط

ــِه ــْرِع ــواَن َف ــن ــه َخـــَطّ ع بــمــولــِد ط
دا ــوَر أصـــًال وَســــَدّ ــن فــَوَلّــَد فــيــِه ال

ــُه ــَثّ ـــِلّ دعــــوى، وَب أَُه ِمـــن ك ــــــَرّ وَب
ــدا ـــوراً وَســِيّ ــاً ون ــْدي لــكــِلّ الـــورى َه

الــذي ـــِأل  املَ يف  ــُه  ــَلّ ال عليِه  وصـــّىل 
ــِه ابتدا ــن ب ــــَرُه َم ــىل ِذْك تــعــاىل، وأع

اسَمُه أظــَهــَر  ما  الَحْمِد  ُكــُلّ  ــِه  ــَلّ ول
أحمدا -بالحمِد-  األكــواِن  يف  َف  ــَوّ وَط

ثنائِه يف  َقـــطـــَرٌة  املــعــانــي  ــوُر  ــح ب
صدى ــورِه  ن سنا  من  املباني  وروُح 

ِه ِرسِّ ِرسِّ  ــن  م وهـــو  إّال  يشَء  وال 
َمشَهدا شاَد  بالَوال  َمنوٌط،  َمحوٌط، 

قوَسُه َشــَدّ  الهوى  أعطاِف  أِيّ  فمن 
الــّردى مبعِث  يف  القلَب  ــاَب  أص عــَيلّ 

فإنني ســــواَك،  مــن  أِقــلــنــي   .. إَيلّ 
دا ــواَك  س أُعاني  ال  َمــن  يا  شهيُدَك 

َمهجٍة ِرسَّ  يــا  منَك  ـــي  دوائ ـــَت  وأن
ــــّداً َتـــــَوَرّدا ُمــَرقــَرقــٍة َهـــْدبـــاً وخ

ــــواَب روحـــي ملوكٍب ــِت األب ــَح ــَتّ وف
َتَصَيّدا قلبي  ــاِب  ــب األح ــُد  ــِيّ َس بــه 

ِمْن تناُل  العتيَق  الُحَبّ  ــدرِك  ُت متى 
دا ُمَشَهّ ُسْكراً  الخْمرِيّ  الهوى  كؤوِس 

رأيَتهْم مهما  الــقــوِم  ِلــحــاِل  فسِلّْم 
الندى ــَم  ــَيّ َت بــالــذي  غــرامــاً  تفاَنوا 

ـــَت َمــَرشبــاً ُذْق ــْم كلما  ــِلّ ـــِلّ وَس وَص
ُمنِشدا. كنَت  ما  ــوالُه  ل بــِه  َمــن  عىل 
صنعاء - ٦ ربيع أول ١٤٣٩ هـ
٢٥ نوفمرب ٢٠١٧ م

سيد األحبابسيد األحباب
صالح الشامي

قبائل ريمة تندد بجرائم العدوانقبائل ريمة تندد بجرائم العدوان
ــة ريمة أمس وقفة  ــورة بمديرية الجبني محافظ ــاء قبائل منطقة ح ــم أبن نظ

قبلية للتنديد بجرائم العدوان السعودي األمريكي .
ــع الجرائم لن  ــتمرار العدوان يف ارتكاب أبش ــاركون يف الوقفة أن اس وأكد املش
يثني الشعب اليمني يف الصمود والثبات والتحرك إىل جبهات الرشف والبطولة 

دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .
ــة  ــات الدولي ــدة واملنظم ــم املتح ــورة األم ــة ح ــرى منطق ــل ق ــت قبائ وحمل

واإلنسانية، مسؤولية ما يرتكبه العدوان من مجازر وجرائم وحصار وترشيد .

االستعمار القديم االستعمار القديم  االستعمار الجديد االستعمار الجديد 


