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سالل غذائية والتكفل بنفقات تعليم أبناء شهداء قطاع نظافة العاصمةسالل غذائية والتكفل بنفقات تعليم أبناء شهداء قطاع نظافة العاصمة

السجن لعامل جازف بحياته لتفانيه في العملالسجن لعامل جازف بحياته لتفانيه في العملاستعراض المشاريع المنفذة من قبل مفوضية  شؤون الالجئيناستعراض المشاريع المنفذة من قبل مفوضية  شؤون الالجئين

  / حمدي دوبلة
ــالل غذائية  ــة صنعاء تكفله برصف س ــني بأمانة العاصم ــدوق النظافة والتحس أعلن صن

شهرية لكل أرسة شهيد من شهداء قطاع النظافة.
ــهداء من منتسبي  ــوية أوضاع الش ــيتم تس  وقال مدير الصندوق عبدالعليم مقبل بأنه س
ــة تعليم أبناء  ــني بنفق ــيتكفل صندوق النظافة والتحس ــاً كما س ــة مالياً وإداري ــاع النظاف قط
الشهداء.  وأضاف مقبل الذي رافق أمس اإلخوة وكيل أمانة العاصمة لقطاع البلديات والبيئة 
ــم قايض وعبدالله محرم وهاشم الوزير  ــاعدين أحس ــمريي والوكالء املس املهندس عايض الش
ــهداء موظفي صندوق النظافة والتحسني باألمانة يف  ومحروس عقبة يف زيارة أرس وعائالت ش
ــنوية للشهيد بأن هذه الخطوات تأتي عرفاناً ووفاء بالتضحيات الجسيمة  إطار الذكرى الس

التي قدمها الشهداء دفاعاً عن الوطن وكرامة أبنائه.
ــهداء قطاع النظافة بأن هذه   وكان اإلخوة الوكالء قد أكدوا خالل زيارتهم ألرس وعائالت ش
الزيارة التي تأتي بناء عىل توجيهات أمني العاصمة تعكس التقدير والوفاء الكبري بتضحيات 

ووفاء الشهداء.

صنعاء /سبأ
ــة الكوارث  ــانية ومواجه ــؤون اإلنس ــيق الش ــة الوطنية إلدارة وتنس ــس الهيئ ــى رئي التق
ــم عباس أمس املمثل املقيم ملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  الدكتور القاس

لدى اليمن أيمن غرايبة.
ــة التعاون  ــل املفوضية، ومناقش ــاريع املنفذة من قب ــتعراض املش ــرى خالل اللقاء اس ج

والتنسيق بني الهيئة واملفوضية يف ما يتعلق بقضايا اللجوء والهجرة والنازحني داخليا.
ــدد رئيس الهيئة عىل أهمية التنسيق والتعاون بني الهيئة ومكتب املفوضية  ويف اللقاء ش
ــة يف ملف  ــيع مهام املفوضي ــة وتعزيز وتوس ــري الرشعي ــوء والهجرة غ ــا اللج ــة قضاي يف كاف
ــتوى أداء املفوضية يف هذا الجانب خاصة يف ظل ظروف العدوان  النازحني داخلياً ورفع مس

والحصار الشامل عىل اليمن وما نجم عنه من تفاقم الوضع اإلنساني للمواطنني.

ــني لها بأنه قد  ــجن، بعدما تب ــة بريطانية عىل أحد عمال البناء بالس ــت محكم  حكم
ــقالة أحد  ــلقه س ــالمة أثناء تس ــبب عدم التزامه بمعايري الس ــه للخطر بس ــرض حيات ع

األبنية. 
ــر يف إحدى الصور وهو  ــجن بعدما ظه ــه تريانس موراي (27 عاماً) عقوبة الس يواج

يقف عىل سقالة خاصة بالبناء يبلغ ارتفاعها 60 قدماً. 
ــالم، اكتشف بأن مفتشاً متقاعداً للسالمة والصحة قد  ولدى نزول مورا إىل األرض بس

شاهده يف األعىل دون معدات سالمة، وأبلغ السلطات املختصة عنه. 
ــالمة أثناء أدائه  ــد مثل موراي أمام املحكمة واعرتف بأنه انتهك قوانني األمان والس وق

لعمله يف أحد مباني مدينة مانشسرت الربيطانية.

اCمارات تنهب اAشجار والشعاب المرجانية من  سقطرياCمارات تنهب اAشجار والشعاب المرجانية من  سقطري
ــام  قي ــن  ع ــطون  ناش ــف  كش
ــعاب  ــارات برسقة حجارة ”الش اإلم
ــن  ــجار دم األخوي ــة“ وأش املرجاني
ــقطرى لنقلها إىل أبو  من جزيرة س

ظبي.
يف  ــة  املتداول ــور  للص ــا  ووفق
ــالم واملواقع  ــائل اإلع ــن وس عدد م
ــة والتواصل االجتماعي،  االلكرتوني
ــارة وترتيبها يف  فقد تم جمع الحج
ــجار  مجموعات منظمة وكذل األش
ــن  األخوي دم  ــا  بينه ــن  م ــادرة  الن
لتسهيل عملية نقلها إىل اإلمارات.

ــرتاتيجي  االس ــع  املوق ــم  ورغ
ــقطرى الذي يربط دول  لجزيرة س

ــدي بالعالم، لكن هذه  املحيط الهن
ــدة جزر  ــن ع ــة م ــة املؤلف املحافظ
ــم املناطق  ــي تعد من أه ــة، الت يمني
ــاحرة  التاريخية ذات الطبيعة الس
باتت مثار جدل ومخاوف يف اليمن 
امللتهب بالحرب منذ نحو 3 أعوام، 
ــي تتحدث  ــة األنباء الت عىل خلفي
ــة اإلمارات  ــن جعلها تحت وصاي ع
ــل  ــو ماجع ، وه ــدة  ــة املتح العربي
ــوات  ــن الق ــون م ــني يمتعض اليمني
ــت  أمعن ــي  الت ــة  الغازي ــة  اإلماراتي
ــجار  وأش ــار  آث ــرف  ج يف  ــث  العب
ــة النادرة  ــار الجزيرة اليمني وأحج

دون أي رادع.

مناقشة أنشطة "أوكسفام" في محافظة صعدةمناقشة أنشطة "أوكسفام" في محافظة صعدة
صعدة/سبأ

ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــب  نائ ــى  التق
ــة صعدة  ــول بمحافظ ــالم صالح هش عبدالس
ــر عوض أمس نائب  ــه املحافظ محمد جاب ومع
ــفام منزور احمد  املدير االقليمي ملنظمة أوكس

عون.
ــطة التي تنفذها منظمة  ناقش اللقاء األنش
ــرتة املاضية،  ــالل الف ــة خ ــفام يف املحافظ اوكس
وكذا احتياجات املحافظة من املساعدة خاصة 

مشاريع املياه والطاقة الشمسية .
ــس  مجل ــس  رئي ــب  نائ ــار  أش ــاء  اللق ويف 

ــه محافظة صعده من  ــواب إىل ما تعرضت ل الن
ــف العدوان  ــل تحال ــج من قب ــتهداف ممنه اس
ــة والخاصة  ــة واملمتلكات العام ــة التحتي للبني
ــاه  ــاريع املي ــات ومش ــري الطرق ــم تدم ــث ت ، حي
ــآت الخدمية كاملياه والكهرباء  واملصانع واملنش

واالتصاالت.
أن  إىل  ــده  صع ــظ  محاف ــار  أش ــدوره  ب
ــري خاصة بعد تعرض  ــات املحافظة كب احتياج
بنيتها التحتية للتدمري وكذا املنشآت ، الفتا إىل 
أن املحافظ استقبلت أعداد كبرية من النازحني 

خاصة القادمني من املديريات الحدودية.

"حقوق اCنسان" توثق جريمة قصف "حقوق اCنسان" توثق جريمة قصف 
العدوان لمبنى اAدلة الجنائيةالعدوان لمبنى اAدلة الجنائية

اطلعت وزيرة حقوق اإلنسان علياء فيصل عبداللطيف خالل زيارتها أمس 
ــة بأمانة العاصمة، عىل حجم األرضار التي  ــى اإلدارة العامة لألدلة الجنائي ملبن
خلفها قصف طريان تحالف العدوان بقيادة السعودية أمس للمبنى ما أدى إىل 

استشهاد وإصابة العرشات.
ــان لرصد  وتأتي الزيارة إىل موقع الجريمة يف إطار أعمال وزارة حقوق اإلنس
ــان، مدير  ــدوان، حيث التقت وزيرة حقوق اإلنس ــم وانتهاكات تحالف الع جرائ
ــان  ــة العميد الركن جمال النرصي ومدير عام حقوق اإلنس ــام األدلة الجنائي ع
ــت عىل ما خلفه  ــالم املحبيش، واطلع ــة بالعميد الركن عبدالس ــوزارة الداخلي ب

قصف طريان العدوان من دمار يف املبنى ومحتوياته.
وأوضحت وزيرة حقوق اإلنسان يف ترصيح لوسائل اإلعالم أن هذه الجريمة 
تأتي ضمن سلسلة جرائم العدوان املمنهجة لطمس وثائق ومستندات الجرائم 

واالنتهاكات التي كانت قد وثقت يف عدد من محافظات الجمهورية.
ــاهد  ــيف وش ــرة علياء أن كل مواطن يمني هو يف حد ذاته إرش ــدت الوزي وأك
عىل بشاعة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بقيادة السعودية.. مشرية إىل أن 

الوزارة ستستمر يف أعمال رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات العدوان.
ــدار التقرير الوطني  ــل حاليا عىل إص ــان تعم ــت أن وزارة حقوق اإلنس وبين
ــكل إمكانياتها عىل  ــتعمل ب ــرية إىل أن الوزارة س ــة .. مش ــة الراهن ــالل املرحل خ
ــاءلتهم وعدم إفالتهم من  ــم الدولية وبما يكفل مس ــال املجرمني إىل املحاك إيص

العقاب، وبما يكفل اإلنصاف للضحايا .
ــة اليمنية  ــك الجمهوري ــان التأكيد عىل تمس ــرة حقوق اإلنس ــددت وزي وج
ــكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق يف الجرائم واالنتهاكات املرتكبة  برضورة تش

بحق املدنيني يف اليمن.
وقالت " نعول عىل املجتمع الدويل أن يخرج من عباءة سيطرة املال والنفوذ 
السعودي وأن يعمل بقليل من املهنية وبما يكفل إيقاف العدوان ورفع الحصار 

عن اليمن".
ــام التوعية  ــق الجريمة مدير ع ــزول امليداني ورصد وتوثي ــالل الن رافقها خ
ــر إدارة اإلعالم بوزارة  ــالم النواب ومدي ــان عبدالس واإلعالم بوزارة حقوق اإلنس

حقوق اإلنسان عبدالسالم الدروبي .

وزارة الداخلية تعكف على إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بأوضاع السجونوزارة الداخلية تعكف على إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بأوضاع السجون
  / معني حنش

ــن  الرك ــواء  الل ــة  الداخلي ــر  وزي ــد  أك
ــد  تع ــوزارة  ال أن  ــاوري  امل ــم  عبدالحكي
ــل  بالعم ــوض  للنه ــاملة  ش ــرتاتيجية  اس
ــع  ــا يف جمي ــجون لتأهيله ــال الس يف مج
ــاء بالعمل  ــهم يف االرتق ــاالت وبما يس املج
ــريا إىل  ــني يف السجون..مش يف أداء العامل
ــم ملصلحة  ــة الدع ــتقدم كاف ــوزارة س أن ال
ــب  التدري ــال  مج يف  ــة  خاص ــجون  الس
والتأهيل للعاملني باإلصالحيات املركزية.

ــام دورة تدريبية  جاء ذلك خالل اختت
ــن الضباط العاملني يف مجال إدارة  لعدد م
ــة  مصلح ــا  نظمته ــي  الت ــات،  اإلصالحي

والتأهيل واإلصالح بوزارة الداخلية.

ــس  رئي ــب  رح ــدورة  ال ــام  اختت ويف 
ــواء  الل ــالح   واإلص ــل  التأهي ــة  مصلح
ــة  الداخلي ــر  بوزي ــادي  اله ــه  عبدالل
ــب  وتدري ــل  تأهي يف   ــغ  البال ــه  واهتمام
ــجون املركزية  ــالت بالس ــني والعام العامل
ــجون االحتياطية يف  ــذا الس ــا وك وفروعه
ــق بكيفية  ــا يتعل ــاالت وبم ــف املج مختل

التعامل مع نزالء السجون.
ــل  التأهي ــة  مصلح ــس  رئي ــدد  وش
ــني من الدورة عىل  واإلصالح عىل الخريج
ــىل  ــه ع ــوه بتطبيق ــس ماتعلم رضورة عك
ــع  ــل م ــي بالتعام ــا يرتق ــع وبم أرض الواق
ــاليب الجديدة  ــق الطرق واألس النزالء وف

التي استفادوا منها من هذه الدورة.

مسيرة حاشدة في صعدة إحياء لذكرى الشهيدمسيرة حاشدة في صعدة إحياء لذكرى الشهيد

دعم مطابخ خيرية لـ دعم مطابخ خيرية لـ ٣٠٠٣٠٠ أسرة متعففة يوميًا بصنعاء أسرة متعففة يوميًا بصنعاء

صعدة /سبأ
ــرية  ــهدت مدينة صعدة أمس مس كما ش
حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
ــب رئيس  ــي حرضها نائ ــرية الت ويف املس
مجلس النواب عبد السالم هشول ومحافظ 
ــوض ورئيس مجلس  ــدة محمد جابر ع صع
ــام،  ــيخ ضيف الله رس ــيل الش ــم القب التالح
ــاركون أهمية هذه الذكرى السنوية  أكد املش

للشهيد لتعزيز روح العطاء والتضحية.
ــات  وتضحي ــر  بمآث ــاركون  املش ــاد  وأش
ــة  ــم رخيص ــوا أرواحه ــن بذل ــهداء الذي الش
ــتضعفني  املس ــرصة  ون ــن  الوط ــبيل  س يف 
ــعودي  الس ــدوان  للع ــوان  بعنف ــدي  والتص

األمريكي.

ــرية إىل أن  ــن املس ــان صادر ع ــار بي وأش
ــا  ــاء منوه ــاويه عط ــهداء ال يس ــاء الش عط
ــة  ــوى العمال ــدي لق ــم يف التص بتضحياته

واالرتزاق بقوة اإليمان.
ــري عىل  ــد بالس ــاركون العه ــدد املش وج
ــم..  لتضحياته ــاء  والوف ــهداء  الش درب 
ــع  ــة البضائ ــىل رضورة مقاطع ــددين ع مش
األمريكية واإلرسائيلية وفاء لدماء الشهداء 

وتضحياتهم.
ــل مع  ــىل رضورة التفاع ــان ع ــد البي وأك
ــة التجنيد الطوعي لرفد جبهات العزة  حمل
ــن تنطبق عليه  ــرشف والبطولة.. داعياً م وال
ــارعة ونيل رشف  ــري وزارة الدفاع للمس معاي

مواجهة املعتدين.

  / أحمد زيدان
ــرشوع دعم  ــع م ــاون م ــعب بالتع ــة الش ــنت مؤسس دش
املطبخ الخريي ملبادرة دروب الخري يف منطقة الزراعة بأمانة 
ــتهدف أكرث من 300 أرسة يف إطار  العاصمة بمواد غذائية تس
ــانية واإلغاثية للمؤسسة يف إطار  ــاعدات اإلنس برنامج املس

خطتها للعام 2018 .
ــه االرياني من  ــد عبدالل ــورة" قال قائ ــح لـ"الث ويف ترصي
ــىل بالدنا  ــم ع ــل العدوان الغاش ــري: يف ظ ــادرة دروب الخ مب

ــل املجتمعي ونرش  ــيد التكاف ــر قررنا تجس ــار الجائ والحص
ــذه املبادرة  ــن خالل ه ــاون والرتاحم وم ــار والتع ــة اإليث ثقاف
ــتهدفنا األرس املتعففة ووجدنا أن البيوت مقابر أهلها يف  اس

ظل االقتصاد املتدهور. 
وأضاف: تعجبنا من بعض األرس الذي منعها حياؤها من 
ــام وعمدنا أن نعمل يف هذا املطبع  الخروج للبحث عن الطع
ــث وأن 28 حالة  ــل عىل األرس املتعففة حي ــىل الرتكيز الكام ع
ــا نقوم بتوزيع  ــخ فقط أما بقية األرس فإن ــي إىل هذا املطب تأت

ــة  ــيداً بدور مؤسس ــات عىل هذه املنازل املتعففة، مش الوجب
الشعب يف التفاعل مع املبادرة بمدير عام املؤسسة أكرم باكر 
ــون لتفاعلهم من املرشوع ودعمهم  ونجيب الفقيه ومحمد ع

السخي الستمرار املرشوع بشكل يومي.
ــانية يف  من جانبه قال نجيب الفقيه، مدير الصحة اإلنس
ــاريع تأتي يف ظل األوضاع اإلنسانية  ــة إن هذه املش املؤسس
ــم جراء  ــبب الحصار الغاش ــة التي تمر بها البالد بس الصعب

العدوان السعودي األمريكي .
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قطار التطبيعقطار التطبيع

رغم المعطيات المتفوقة لدولة الكيان اإلسرائيلي ، إال أنها 
مهددة بالزوال خالل بضعة عقود . هذا ما يؤكده سياسيون 
وأكاديميون في أمريكا وإسرائيل وهم  يجمعون على أن الخوف 
والقلق هو ما يوحد المجتمع اإلسرائيلي ، ويرون أن الحل يكمن 
في تطبيع إسرائيل لعالقاتها مع الدول العربية ، واندماجها 
التي  المصطنعة  الدولة  حالة  من  تخرج  كي   ، محيطها  في 
تعتمد في بقائها على المساعدات والدعم السياسي والمالي 
المعتمدة  الطبيعية  الدولة  حالة  إلى   ، الخارجي  والعسكري 

على نفسها والمقبولة من محيطها . 
ولذلك ، تعمل بعض الدول العربيةـ  بدفع غربيـ  على إنقاذ 
وفي   ، الكيان  هذا  مع  التطبيع  محاوالت  خالل  من   ، إسرائيل 
هذا اإلطار ، تتنامى العالقات بين الكيان اإلسرائيلي وكل من 
السعودية واإلمارات والتي لم تعد خافية على أحد ،  رغم عدم 
اإلعالن عنها رسميا، وهي عالقات  تمتد إلى سنوات عديدة 
وتتطور باستمرار ،.ويأتي اإلعالن قبل أسابيع عن المشروع 
الرغبة  ليعكس  الحديد  بالسكة  الثالث  الدول  لربط  المشترك 
في دفع تلك العالقات إلى مرحلة متقدمة ، ال تتجاوز الحالة 
التطبيع   " مرحلة  تتجاوز  بل   ، فحسب  العلنية  إلى  السرية 

المشروط " مع إسرائيل إلى التحالف المجاني معها.
ال يمكن النظر إلى المشروع  من زاوية اقتصادية تجارية 
فقط . فهو مشروع سياسي بالدرجة األولى ، والمستفيد األول 

واألخير منه هي إسرائيل ، سياسيا واقتصاديا . 
 " ، يندرج المشروع في إطار  الرؤية اإلسرائيلية  وبحسب 
السالم االقتصادي " وهذا ما يؤكد أن خطة المشروع إسرائيلية 
مع  عالقاتهم  تطبيع  إلى  يسعون  فاإلسرائيليون   . بامتياز 
الدول العربية ، ويتهربون من تقديم أي تنازالت مقابل ذلك ، 
وهم مستمرون في قضم ما تبقى من أراٍض في جيوب الضفة 

الغربية ، وتهويد القدس وحصار غزة.
المنطقة  في  السائد  السياسي  المناخ  أن   ، المؤسف  ومن 
يدفع   ، إلسرائيل  الكامل  األميركي  واالنحياز   ، العربية 
اإلسرائيليين  لبعث أحالمهم في أن تصبح دولتهم جسرا يربط 
الشرق بالغرب ، وتنمية أطماعهم في التوسع وفرض التطبيع 
مع المحيط العربي دون تقديم أي تنازالت أو بعض من الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني .
وما يجري من خطوات تطبيع بين الكيان اإلسرائيلي ودولتي 
الدولتين  على  تداعياته  تقتصر  لن   ، واإلمارات  السعودية 
بقية  لجر  كقاطرة  تعمالن  واإلمارات  فالسعودية   ، العربيتين 
الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع إسرائيل . وهنا تكمن 
كسكة   ، إسرائيل  مع  المشتركة  العربية  المشروعات  خطورة 
الحديد التي ستربط الدول الثالث مرورا باألردن ، أو مشروع  
مدينة " نيوم "  شمال السعودية، أو المشروعات المؤجلة بين 
الدول الثالث في المنطقة العربية والقرن األفريقي ، اقتصادية 
وسياسية ـ ومنها مشروع الستثمار حقول النفط في " الربع 
السعودية  بين  الواقعة  الصحراوية   المنطقة   في   " الخالي 
واإلمارات واليمن وسلطنة عمان ، ويأمل أصحاب الخطة بضم 
حقول  الستثمار  أخرى  وخطة   ، المشروع  إلى  واليمن  ُعمان 
لربط  وآخر   ، إثيوبيا  جنوب   " جادين  أو   " إقليم  في  النفط 
جيبوتي واليمن عبر جسر يمر فوق باب المندب . ومشروعات 

سياسية مشتركة لدعم الحركات االنفصالية في المنطقة . 
 تسعى إسرائيلـ  بدعم أميركيـ  ألن تكون هي القوة المركزية 
في منطقة " الشرق األوسط الجديد " الذي تعمل منذ سنوات 
لتشكيله على أرض الواقع ، وهو اإلطار الجغرافي الجديد الذي 
أنها ستبدو فيه دولة طبيعية  الكيان اإلسرائيلي  تشعر دولة 
التركي واإليراني  الدور  ، تعمل على إضعاف  . ومن أجل ذلك 
والمصري في المنطقة ، ألن الدول الثالث هي المهيأة للعب دور 
أكبر في المنطقة بالنظر إلى القيم والروابط المشتركة للدول 
الثالث مع باقي الدول العربية واإلسالمية ، وإلى ما تمتلكه من 
قدرات ومقومات كبيرة تستطيع من خاللها مواجهة المشروع 

اإلسرائيلي الغربي في المنطقة العربية واإلسالمية . 
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ـــاِب الــشــهــداِء @  فــي رح
تخجُل الدنيا وُيمسي الـ @
@ َمي  في  الموُت  ويموُت 
ــُم ا"حـــيـــاُء حــقــ� @ ــه ف
@ معاييُر  ت  َحطَّ عندهم 
ــوِر منهم @ ــوُر الــن, ُن َشــعَّ 
@ دياجيِر  ــل,  ُك وانَجَلت 
ــ� @  ــِه َحــقَّ ــلَّ هــم جــنــوُد ال
ــا @  ــعــًل آمــنــوا قــوًلــا وف
@  � ُحبَّ الُمصَحَف  لوا  قبَّ
 @ شـــــوٌق   =ِ ـــم  ُكـــلـــه,
ـــم يــبــالــوا @ ـــهـــذا ل ول
@ مونا  علَّ ســواهــم  مــن 
@ الـــ  دروَس  وا  خط, ولنا 

 @ ـــاَة  ـــي ح أنَّ  ـــــــوا  أدرك
@ ُتجنى  ــصــِر  الــنَّ ــاَر  ــم وِث

ــحــو حـــيـــاِة @  فــمــضــوا ن
@ الُثَريَّاء  سقَف  عاَنقوا 
@ ــوا  َهــب, اِ=  سبيِل  في 

ــوا @  ــال ــَن تـــاجـــروا فــيــه ف
@ يسيروا  كــي  فــاَرقــونــا 
@ إذ  رحــلــٍة  مــن  يــالــهــا 
ـــا ســـــالٌم @ ـــنَّ فــلــهــم ِم
ـــا @ ـــأنَّ ولـــهـــم عـــهـــٌد ب

ــــه صــــــالُة @  وعـــلـــى ط
@ دوامـــــ�  اVِل  وعـــلـــى 

السماِء  ُشهُب  تنحني 
حياِء  فــي  منهم  ــوُن  ك
ــاِء  ــف ــط ــاYص ـــم ب ـــه داِن
ــاِء  ــن ـــم فـــي ف ـــواه وس
ــــالء واالرتــــــقــــــاِء  ــــع ال
ـــــــــوَر ِعــــــــزٍّ وإبــــــــاِء  ُن
ي والـــشـــقـــاِء ـــــردِّ الـــــتَّ

الـــوالِء  معنى  ــدوا  جــسَّ
ــتــمــاِء  ـــو صــــدُق اYن وه
ـــــواِء  ــَد َفـــهـــٍم وارت ــع ب
انـــتـــهـــاِء  أي,  لــــه  مــــا 
عــــنــــاِء  أو  بـــــبـــــالٍء 
ــداِء  ــف ــل ل ــًى  ــن ــع م أيَّ 
العطاِء  ـــنِّ  َف فــي  بـــذِل 
البقاِء  ُحـــبِّ  فــي  ِل  الـــذ,
ــَن ُتــــروى بــالــدمــاء ــي ح
قاِء  اللِّ ســاِح  فــي  ــزِّ  ــِع ال
ــراء ــا ِلــلــثَّ ــن ــل حــيــَن ِم
ــــاِء  ــــخ ِبــــتــــفــــاٍن وس
ـــَر ِربــــــٍح وِشــــــراِء  خـــي
ــيــا الــفــنــاِء  غـــــادروا  دن
ـــي جــــــواِر ا"نـــبـــيـــاِء  ف
ــحــصــاء ـــاِت ال ـــب عــــدَّ ح
الوفاِء  َدرِب  ُخطى  في 
الكساء أهـــِل  ثــم  ا= 
ـــٍح ومـــســـاِء   كــــلَّ صـــب
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