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  / غمدان أبوعيل
ــايض خالد يحيى  ــة الحديدة الق ــة بمحافظ ــة األموال العام ــه وكيل نياب وج
ــحنة الديزل  ــع تفريغ ش ــة بالحديدة بمن ــط اليمني ــة النف ــهاري مدير رشك الش
ــآت  ــة اتالنتك أويل بمنش ــل رشك ــينا لني من قب ــفينة توش ــىل الس ــتوردة ع املس
ــك تفادياً  ــتخدام كوقود وذل ــري صالحة لالس ــة للرشكة كونها غ ــن التابع التخزي
ــة مع التحفظ عىل الكمية  ــآت التخزين التابعة للرشك لحدوث أي أرضار يف منش

التي سبق تفريغها ..
ــيق  ــكوى املرفوعة من قبل مجلس تنس ــاء عىل الش ــه النيابة بن ــاء توجي وج
ــم (114)2018 م بوقف تفريغ  ــط واملقيدة لدى النيابة برق ــان النقابية للنف اللج
ــرب ورفع تقرير  ــك بعد فحصها يف املخت ــة تحمل مادة الديزل وذل ــفينة تجاري س

بأنها سامة وملوثة وخطرية عىل املستهلك..
ــالل األيام القليلة املاضية  ــت املحكمة التجارية بالحديدة قد أصدرت خ وكان
امرأ بالقبض القهري عىل مدير رشكة النفط بالحديدة جالل رشف لرفضه وعدم 
ــعة من قبل  ــي إدانه واس ــآت الرشكة وهو مالق ــحنة بمنش ــغ الش ــماح بتفري الس

مجلس التنسيق واللجان النقابية للنفط . 

ــة فاطمة الزهراء الثقافية االجتماعية التنموية الخريية، تنفيذ  تواصل مؤسس
مشاريع وأنشطة خريية يف أمانة العاصمة وعدد من املحافظات.

ــة نفذت  ــبأ) أن املؤسس ــاح لـ (س ــة أحمد محمد صب ــس املؤسس ــح رئي وأوض
خالل الفرتة املاضية عددا من األعمال الخريية شملت كفالة األيتام وتوزيع سالل 
ــة ومحافظات صنعاء  ــدوان يف أمانة العاصم ــرضرة من الع ــة عىل األرس املت غذائي

والجوف وإب ومأرب.
ــة افتتحت مؤخرا مخبزا خرييا بمنطقة الروضة مديرية  ــار إىل أن املؤسس وأش
ــتهدف ألفا  ــة ماليني ريال والذي يس ــة العاصمة بتكلفة خمس ــي الحارث بأمان بن
ــا إىل أن املخبز  ــعوب.. الفت ــار وعدد من األحياء بمديرية ش ــي املط و400 أرسة بح
يسلم األرس حصتها من الخرب يوميا حسب عدد أفرادها املسجلني لدى املؤسسة، 

وتقديم وجبة كاملة نهاية كل أسبوع.
ــاح املخبز  ــة الثانية بافتت ــة تنفيذ املرحل ــام القادم ــيتم خالل األي ــر أنه س وذك
الخريي الثاني بتكلفة ثمانية ماليني ريال والذي يستهدف ستة آالف أرسة جنوب 

أمانة العاصمة يف منطقة الخفجي والجرداء وهيالنه وحزيز ودار سلم.

قام فريق دويل من العلماء بإطالق أول 
ــادم األيونات الثقيلة الذي  تجربة يف مص
ــاؤه يف معهد البحوث النووية يف  يتم إنش

مدينة دوبنا بضواحي موسكو.
ــس  الخمي ــني  للصحفي ــك  بذل رصح 
ــاء الطاقات  ــرب فيزي ــر مخت ــارس مدي 1 م

ــري كيكيليدزه" الذي قال  الفائقة "فالديم
ــأ حالًيا  إن الغاية من املصادم الذي ُينش
ــات املادة  ــة مواصف ــي دراس ــيا ه يف روس
ــق  ــن طري ــاء ع ــزم العلم ــة. ويعت الكثيف
ــة املادة يف  ــغيل املصادم محاكاة حال تش
ــت االنفجار  ــات األوىل التي أعقب اللحظ

الكوني الكبري.
ــرويس أن التجربة  ــم ال ــح العال وأوض
ــادم  مص ــل  داخ يف  ــني  يوم ــذ  من ــدأت  ب
ــذي  ــا، وال ــر حجًم ــرون" األصغ "نوكلوت
ــادم األيونات "  ــه مص ــىل أساس ــى ع يبن

." NICA
ــارك يف التجربة التي انطلقت يف  ويش
ــة) علماء من  ــات الثقيل ــادم األيون (مص

روسيا، وأمريكا، وأملانيا، وفرنسا،.
ــع العالم الرويس أن ُينجز العمل  وتوق

عىل تجميع املصادم عام 2020.
ــرويس هو  ــادم NICA ال ــر أن مص يذك
ــتة من طراز " (العلم  ــاريع الس أحد املش
ــيا. وقد  األكرب) الذي يتم تحقيقه يف روس
ــرويس مبلغ  ــوزراء ال ــص مجلس ال خص
3.9 مليار روبل (ما يعادل نحو 70 مليون 

دوالر) إلنشاء املصادم.

بغداد/وكاالت
ــس  أم ــي  عراق ــي  أمن ــدر  مص ــن  أعل
العثور عىل مقربة جماعية تضم رفات 40 
شخصا يرجح أنهم من مسيحيي مدينة 

املوصل.
ــة  اإلخباري "رووداو"  ــبكة  ش ــت  ونقل

ــوة أمنية  ــي قوله إن "ق ــن املصدر األمن ع
ــة  جماعي ــربة  مق ــىل  ع ــرثت  ع ــرتكة  مش
ــة بالقرب من  ــيحيني يف منطقة حليل ملس

بادوش غربي املوصل".
ــت مدفونة  ــات كان ــار إىل أن "الرف وأش

بشكل جماعي وشملت نساء وأطفاال".

ــتمرار عىل  وتعرث القوات العراقية باس
ــدادا  ــم أع ــا يض ــة بعضه ــر جماعي مقاب
ــخاص أعدمهم  ــث ألش ــن جث ــة م ضخم
ــذي اجتاح  ــش" اإلرهابي ال تنظيم "داع
ــيطر عىل نحو  ــنة 2014م وس ــراق س الع

ثلث مساحته.

ــهر مارس من كل عام  ــهد ش يش
ظهور "قمر الدودة".

فالقمر الدودة هو االسم 
ــهر  التقليدي للبدر يف ش
ــارس، ولن يكون هناك  م
ــري اعتيادي  أي يشء غ
ــال  ــع اكتم ــن م بالتزام

القمر.
ــهر  ش ــدر  ب ــل  ويحم

ــم نظرا ألنه  ــارس هذا اإلس م
ــع،  ــل الربي ــة فص ــر يف بداي يظه

ــات الحرارة  ــدأ درج ــا ما تب ــث غالب حي
ــدأ ديدان  ــد، ومن ثم تب ــان الجلي ــدأ ذوب ــاع، ويب باالرتف

األرض وغريها من الحيوانات بالظهور عىل السطح.

ــارس أيضا  ــهر م ويحمل بدر ش
أسماء أخرى ترتبط جميعها 
ــل  مث ــني،  املزارع ــم  بتقوي
ــا  فيم ــراب،  الغ ــر  القم
املكتملة  األقمار  تحمل 
ــماء  عىل مدار العام أس
ــة  وفوضوي ــة  مختلف
ــث  حي ــيشء  ال ــض  بع

يصعب تتبع أصلها.
ــىل موعد  ــم ع وكان العال
ــاء أمس،  ــدودة مس ــر ال ــع قم م
واملثري لالهتمام أن هذا الشهر سيشهد 
ــرة "القمر األزرق" يف 31  ــرة قمرية ثانية وهي ظاه ظاه

مارس.

ــام  أم ــخاص  األش ــد  أح ــر  أق
محكمة يف ?أملانيا? بجريمة إخفاء 
جثة متوف بعد تقطيعها قبل نحو 
ــه  ــن معاش ــتفيد م ــوام ليس 10 أع

الكبري.
ــا)  عام  56) ــم  املته ــرتف  واع
ــة يف برلني:أنا  ــة الوالي ــام محكم أم

ــل  أقت ــم  ل ــي  لكنن ــا،  حق ــت  أذنب
ــا  ــه كان ميت ــاف ان الضحية“،وأض
ــه داخل  ــرثت علي ــني ع ــل ح بالفع
ــة  الجث ــع  بتقطي ــام  ق ــكنه،و  مس

وإخفائها.
ــة?  ــرتى ?ثالج ــه اش ــح أن وأوض
ــة،  الجث ــىل  ع ــاظ  للحف ــد  تجمي

ــرا ألن الجثة كانت  ــاف أنا نظ واض
ــم فقد قمت بتقطيعها  كبرية الحج

ووضعها يف ثالجة التجميد.
ــة املقطعة ظلت  ويذكر أن الجث
ــل ثالجة تجميد  ــرشة أعوام داخ ع
ــكنه الواقع بحي برينتسالور  بمس

بريغ.

العثور على مقبرة جماعية غربي الموصل العثور على مقبرة جماعية غربي الموصل تجربة روسية تحاكي االنفجار الكوني الكبيرتجربة روسية تحاكي االنفجار الكوني الكبير

ـــشـــهـــد ظــــهــــور "قــــمــــر الــــــــــــــدودة" الــلــيــلــة ــــم ي ــــال ــــع ـــشـــهـــد ظــــهــــور "قــــمــــر الــــــــــــــدودة" الــلــيــلــةال ــــم ي ــــال ــــع ال

رجل يجمد جثة رجل يجمد جثة ١٠١٠ أعوام ليستفيد من المعاش أعوام ليستفيد من المعاش

إب /سبأ 
ــة األحوال  ــرع مصلح ــر ف ــال مدي  ق
ــد  ــد محم ــة إب العقي ــة بمحافظ املدني
ــق  حق ــرع  الف أن   ، ــي  الحارث ــن  محس
ــايض بلغت91  ــام امل ــرادات خالل الع إي

مليون و46 ألف ريال .
ــدد البطائق  ــي أن ع ــح الحارث وأوض
ــالل 2017م بلغ 46  ــا خ ــي تم قطعه الت
ــخصية منها ألفان  ــاً و855 بطاقة ش ألف

و23 عائلية.
و409  ــاً  ألف  17 ــح  من ــم  ت ــه  ان ــني  وب

ــهادة  ــني و718 ش ــالد وألف ــهادات مي ش
ــاة ، فيما تم قيد زواج أللف و24 حالة  وف

و156حالة طالق .
ــزوالً ميدانياً  ــذ ن ــأن الفرع نف ــوه ب ون
ــهادات  ــدارس ملنح ش ــام املايض للم الع
امليالد بالتنسيق مع منظمة اليونيسف 

ومكتب الشؤون االجتماعية والعمل.
ــتقبل يومياً  ــرع يس ــار إىل أن الف وأش
ماال يقل عن 300مواطن للحصول عىل 
ــاندة  الوثائق الثبوتية ، مثمنا دعم ومس
ــة  املصلح ــة  ورئاس ــة  املحافظ ــادة  قي

ــرع  الف ــل  لعم ــة  املحافظ ــن  أم ــادة  وقي
وتذليل كافة الصعوبات امامه.

ــرع  الف يف  ــا  ضابط  60 ان  إىل  ــت  ولف
ــر القدرات  ــار برامج تطوي ــوا يف اط تمكن
ــة يف مجال  ــاركة يف دورات أمني من املش
ــا  ــم حالي يت ــه  ان ــريا إىل  ، مش ــر  التزوي
ــح مركز إصدارآيل  اإلعداد والتجهيز لفت
ــفال  يف مدينة القاعدة بمديرية ذي الس
ــد  ــة بع ــز باملحافظ ــث مرك ــح ثال ليصب

مديرية يريم .

املحويت /سبأ
ــانية أمس توزيع  ــية واإلغاثة اإلنس ــن مرشوع التغذية املدرس  دش
ــذاء العاملي للمترضرين  ــن برنامج الغ ــاعدات الغذائية املقدمة م املس

جراء العدوان يف مديرية ملحان محافظة املحويت .
ــة عبدالكريم  ــية باملحافظ ــرشوع التغذية املدرس ــح مرشف م وأوض
األخرم أن هذه املساعدات تستهدف أربعة آالف و38 أرسة من النازحني 

واملترضرين جراء العدوان واألرس األشد فقرا لتخفيف معاناتهم .
ــاعدات ستتم يدا بيد للمستفيدين  ــار إىل أن عملية رصف املس وأش

عرب 49 مركزا بما يضمن وصولها إىل املستحقني .
وأكد األخرم الحرص عىل انتظام رصف املساعدات لتخفيف معاناة 
هذه الفئات وخاصة يف ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء 

استمرار العدوان والحصار .

أكثر من أكثر من ٩١٩١ مليون ريال إيرادات ا�حوال المدنية بإب العام الماضي مليون ريال إيرادات ا�حوال المدنية بإب العام الماضي توزيع مساعدات غذائية للنازحين والمتضررين بالمحويتتوزيع مساعدات غذائية للنازحين والمتضررين بالمحويت

قدمت قبائل مديرية القناوص بمحافظة الحديدة قافلة 
املحافظة  مستوى  عىل  نوعها  من  األكرب  تعد  غذائية 
البقر  من  رؤوس  و3  األغنام  من  رأسا   77 عىل  احتوت 
وعدد (316)  كيس دقيق وأرز وعدد (215) كرتون مواد 
ماليني  خمسة  قدره  مايل  مبالغ  إىل  باإلضافة  غذائية 

ريال. 
القليل  سوى  ليس  ماقدم  أن  القناوص  قبائل  وأكدت 
مقابل عطاء من ترك األهل واالبناء وبذل روحه رخيصة 

يف سبيل الدفاع عن عزتنا وكرامة اليمن.
حرضها  مسلحة  قبيلة  وقفة  القناوص  قبائل  ونفذت 

قيادات السلطة املحلية ومشائخ ووجهاء املديرية.
الكامل  االستعداد  القبلية  الوقفه  يف  املشاركون  أكد 
العدوان  مواجهة  جبهات  ورفد  املعركة  لخوض 
والعمل  واملال  الرجال  من  بقوافل  اإلماراتي  السعودي 
صد  يف  واألهداف  الجهود  وتوحيد  الصفوف  رص  عىل 

تحالف الرش السعودي األمريكي اإلماراتي.

عبد الله االحمدي
يوميات الثورة الثــــورة

ALTHAWRAH

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 15 جامدى الثانية 1439ه - 3 مارس 2018م  العدد 19462السبت
فقاقيع محمد بن فقاقيع محمد بن 

سلمان!! سلمان!! 

رصد محمد بن سلمان مليارات  الرياالت لبناء دور للسينما في 
السيارات،   وقيادة  والسباحة،   التنزه  للنساء  سمح  كما  المملكة، 
عباءة  بخلع  علمائهم  أحد  أفتى  كما  الحب،  بعيد  واالحتفال 
المرأة، وهذه الفقاقيع اإلعالمية يحاول المطبلون أن يجعلوا منها 
تغييرات جوهرية سوف تنقل المجتمع المسعود إلى مرحلة العلمنة 

والمدنية.
تحررها  لن  للسباحة  ممارستها  أو  للسيارة،  المرأة  قيادة  أن 
والمجتمع  الرجل  قبل  من  عليها  المفروض  الوصاية  نظام  من 

والمؤسسات الدينية.
المواطن  على  الضحك  يحاول  سلمان  بن  محمد  أن  والحقيقة 
المغلوب وعلى الغرب لكي يصل سريعا إلى العرش، لكن الغرب يعرف 

جيدا ما يقوم به ابن سلمان من لعب،  وفرقعات طائشة.
الحاكم  عالقة  يحدد  دستور  وجود  بدون  تغييرات  عن  الكالم 
وإيجاد  للمواطن،  والحقوق  الحريات  سقف  ويحدد  بالمحكوم، 
التغيير،  تقود  التي  الحاكم  عن  المستقلة  السيادية  المؤسسات 
الخطاب  وترشيد  التعليم،   مناهج  وتغيير  السلطات،  بين  والفصل 
مفضوحة.                                                           ومغالطة  سياسي،   ولغو  فارغ،   كالم  هو  الديني، 
وبحسب منظمة العفو الدولية فالحريات هي أضيق مما كانت عليه 
قبل حكم ابن سلمان، ووصل األمر إلى استهداف المغردين والحكم 
عارضت  التي  للمغردة..  حدث  كما  سجن  سنوات  بعديد  عليهم 
انفتاح  هو  سلمان  ابن  يقوده  الذي  االنفتاح  إسرائيل.  مع  التطبيع 
زائف،  وغير حقيقي،  والعلمانية التي يريدونها هي علمنة الشذوذ 

األخالقي،  وليست علمانية التحرر السياسي.
والحقيقة أن المملكة تنتقل من النقيض إلى النقيض بدون هوية،  

وكل خطوات ابن سلمان ترمي إلى التحكم بالسلطة والثروة.
ومؤخرا أنشأ محمد بن سلمان ما سماه هيئة الترفيه،  ورصد لها 
240 ريال مليار ريال على مدى عشرة أعوام،  وربما تحل هذه الهيئة 
بدال عن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  وما على المطاوعة 
إال حلق ذقونهم والدخول إلى المراقص.الم نقل أن ابن سلمان ينتقل 
من النقيض إلى النقيض،  وبدون رؤية،  فهو يريد االنتقال من أوضاع 
بالستيشن. لعبة  يتصورها  علمانية  إلى  متخلفة  كهنوتية  بدوية 

محمد بن سلمان يهرب من األزمات التي تطحن المملكة إلى اختالق 
الفقاقيع اإلعالمية.                                               

 المعارض السعودي  د/ سعد الفقيه، يقول في إحدى الندوات : 
إن نسبة البطالة تصل إلى %30 أما نسبة الفقر فقد ارتفعت إلى 40% 
ويضيف أن %25 من المنازل في المملكة ال تصل إليها المياه.                                             
ووفق مؤسسة النقد السعودي بلغت حيازة البنوك من السندات 
الحكومية أكثر من     254 مليار ريال سعودي ما يعادل أكثر  من 67 
مليار دوالر.  وفي شهر فبراير أعلنت وزارة المالية السعودية أنها 
باعت صكوكا محلية أكثر من 7 مليارات ريال في عملية بيع شهرية.  
بما   38% بنسبة  السعودي  العام  الدين  ارتفع  2017م  عام  وخالل 
يساوي 438 مليار ريال سعودي،  وشكل ما نسبته %17 من الناتج 
المحلي فيما كان في العام 2016م %13،1. وبحسب مؤشر البؤس 
السنوي فقد حلت المملكة  ضمن قائمة الدول العشر األولى األكثر 
بلمومبيرج  وكالة  عن  الصادر  التقرير  بحسب  العالم  في  بؤسا 

العالمية،  وقد كانت في العام 2017م في المرتبة الرابعة عشرة.
أدخل  سلمان  بن  محمد  المغرور  رأسه  وعلى  سعود  آل  نظام 
المملكة في مستنقعات  الحروب والهزائم في سوريا والعراق وليس 
أخرها في اليمن.،  تجرعت فيها هزائم مرة، ارتدت على شكل أزمات 
في الداخل،  تجلت في االعتقاالت ومصادرة أموال األمراء، ورجال 
ووصلت  المقيمين،  وترحيل  والضرائب،  األسعار،  ورفع  األعمال، 
االعتقاالت إلى األسرة المالكة،  والوزراء،  وهي إجراءات غير مسبوقة 

في تاريخ المملكة منذ تأسيسها على يد الهالك عبد العزيز.
أما سمعة المملكة في الخارج فهي تحت الصفر،  فالوزير الجبير 
دخل مبنى البرلمان األوروبي في بروكسل يوم الخميس 22 فبراير 
من الباب الخلفي نتيجة حصاره من قبل متظاهرين كانوا يهتفون 
ضده وضد المجرم ابن سلمان.،  والحال ليس بأحسن في بريطانيا 
التي تخرج فيها المظاهرات  وتسير الفتات الدعاية على السيارات 
مما  السعودي،   اإلجرام  ونظام  سلمان  ابن  ضد  يوميا  الشوارع  في 
للمملكة  سلمان  ابن  زيارة  تأجيل  إلى  البريطانية  الحكومة  اضطر 

أكثر من مرة.
قبل  من  البريطانية  المحاكم  أمام  مرفوعة  دعاوى  وهناك 
حقوقيين ضد محمد بن سلمان تتهمه بإبادة الشعب اليمني،  وانه 

قاتل ومجرم.
منظمة هيومن رايتس واتش وصحيفة الجارديان  هاجمتا  محمد 
بن سلمان ووصفتاه بمجرم حرب، وقالت:  إن الحرب في اليمن من 
فقد  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المفوضية  أما  اإلبادة..   جرائم  اكبر 
وضعت تحالف العدوان على اليمن ، وعلى رأسه السعودية بخانة 
قتلة األطفال. وفي ألمانيا منع التحالف الحاكم شركات السالح من 
بيع األسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية واإلمارات. ويبدو أن 

المملكة تعيش في عزلة لم تعهدها في تاريخها،  ولم تكن تتوقعها.
محمد بن سلمان يعيش خائفا مرعوبا،  فلم يعد يثق بأحد من 
رجال أمنه،  فبعد االعتماد على مرتزقة البالك واتر في حراسته،  ها 

هو يستورد جيشا باكستانيا مهمته حراسته،  وأعوانه.

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

مشهدمشهد

إعادة تأهيل ٥٢ حديقة عامة بأمانة العاصمة

قبائل القناوص تقدم أكبر قافلة غذائية للجبهاتقبائل القناوص تقدم أكبر قافلة غذائية للجبهات

ــري أمانة العاصمة عملية تأهيل  تج
ــزة ومفتوحة  ــعة لـ52 حديقة جاه واس
ــرتة املقبلة وذلك يف  ــور خالل الف للجمه
ــادة الخدمات  ــعة إلع ــار حملة واس إط

واملنظر الجمايل للعاصمة.
وشهد األسبوع املايض إعادة تشغيل 
ــل  باملدخ ــهري  الش ــة  الجمن ــم  مجس
الشمايل ألمانة العاصمة ونافورتي وزارة 
ــد توقف  ــبعني بع ــة الس ــاع وحديق الدف
ــل العدوان  ــنوات بفع دام ألكرث من 4 س
ــل  التأهي ــال  ــمل أعم ــار.. وتش والحص
ــات وخدمات  ــة املخلف ــجري وإزال التش

الكهرباء.
ــف  ــن60 أل ــرث م ــتفاد أك ــك اس إىل ذل
ــي  الت ــة  التوعي ــالت  حم ــن  م ــن  مواط
ــة للتوعية البيئية  ــا اإلدارة العام نفذته

بأمانة العاصمة خالل العام املايض.
ــة البيئية  ــام التوعي ــح مدير ع وأوض
باألمانة عبد الحليم السكري لـ(سبأ) 
ــف طالب  ــتهداف نحو 47 أل ــم اس أنه ت

ــالل  ــن خ ــة م ــدارس األمان ــة بم وطالب
ــن  ع ــة  توعوي ــارضة  مح  793 ــاء  إلق
ــىل البيئة  ــاظ ع ــة والحف ــة النظاف أهمي

ــزيل  املن ــرز  للف ــليمة  الس ــاليب  واألس
للمخلفات وكيفية التخلص منها.

ــارضات التوعوية  ــار إىل أن املح وأش
ركزت أيضا عىل تعريف الطالب بأرضار 
ــاء  ــوارع واألحي ــات يف الش ــي املخلف رم
ــا،  عنه ــة  الناتج ــة  البيئي ــر  واملخاط
باإلضافة إىل كيفية الوقاية من األمراض 
والتوعية حول الكولريا فضالً عن أهمية 

التشجري والحفاظ عىل املياه.
وذكر أن فرق التوعية استهدفت 16 
ــة آالف منزل  ــن وقرابة أربع ألف مواط
خالل حملة التوعية البيئية التثقيفية 
ــة بمناطق  ــة النظاف ــي رافقت حمل الت
ــة  بمديري ــة  العاصم ــة  أمان ــراف  أط
ــا 17 ألف  ــت خالله ــي الحارث وزع بن
ــور توعوي يف الشوارع والحدائق  منش

واألحياء.

شعرشعر

 معاذ الجنيد
  

ٍق ُمــمــزَّ ــرَّ  ش ِنــهــُم  مّزقتهم   لقد 

ــِم ــحــطَّ ــــلَّ ُم ــم هـــيـــالُن ُك ــُه ــم ــّط وح

شبوٌة بالبراكين  عليهم  ت  وشبَّ

وصاَحت بهم صرواح يا صيحَة اهُجمي

.. جافى حياتُه ومن راَم غزو الجوف 

ِم ــد= ــن ــــاَت بــمــا فــي جــوفــِه مــن ت وم

ضي وحرِّ نــادي  اEبطال  حــَرَض  فيا 

ودمِدمي ميدي  نــار  يا  بهم  وِميدي 


