
الحسني بن أحمد الرساجي 

مشهدمشهد

  / وديع العبيس 
ــكيل املجلس  ــاب بعد مباركة الربملان إلعالن تش يف أول خط
ــد الرئيس  ــتوري تعه ــم الدس ــه للقس ــىل وأدائ ــيايس األع الس
ــهيد صالح الصماد واملجلس بالحفاظ عىل سيادة اليمن،  الش
داعيا تحالف العدوان إىل مراجعة حساباته الخاطئة بأن يوقف 
ــدويل ومنظماته، وقوى الخري  ــوراً ... داعياً املجتمع ال عدوانه ف

ــالم، وكل من يعرف اليمن وشعبه العزيز، إىل رفع الحصار  والس
ــة األمريكية الربيطانية، التي  عن اليمن، والوقوف ضد السياس
ــوع، وأكد أن اليمن  ــالح الج ــعبه بس تهدف إىل تركيع اليمن وش
ــيظلون مجتمع املحبة والسالم والقبول  وشعبها كما كانوا وس
ــر، ووطن التنوع والثقافة والحضارة األصيلة القائمة عىل  باآلخ
ــالم… وأن الهجمة  ــارك يف الخري والس التكامل والتعاون والتش
ــدوان الذي تتعرض له،  ــويه الذي طالها، والع العدوانية والتش

ــكا“ و“بريطانيا“  ــه ”أمري ــو جزء من هذا العبث الذي تمارس ه
ــن بلدان العالم يف إطار الرصاع  و“إرسائيل“ يف املنطقة، وكثري م
ــية،  ــة والسياس ــاكلها االقتصادي ــة مش ــه ملعالج ــذي خلقت ال
ــا ومصالحها، وهو  ــكيل العالم وفق أهوائه ــة إعادة تش ومحاول
ــذه النزعات التي  ــاد أمام ه ــن الوقوف الج ــا يتطلب املزيد م م
اتضح مؤخراً تجاوز خطرها وارتداداتها منطقة الرشق األوسط 

وآسيا..

الرئيس  الشهيد  يتعهد بالحفاظ على سيادة الوطن ويدعو العدوان إلى مراجعة حساباتهالرئيس  الشهيد  يتعهد بالحفاظ على سيادة الوطن ويدعو العدوان إلى مراجعة حساباته
في أول خطاب له أمام البرلمان في أول خطاب له أمام البرلمان 

 استمرار الترتيبات للمشاركة  استمرار الترتيبات للمشاركة 
الواسعة في (مسيرة البنادق)الواسعة في (مسيرة البنادق)

دعا لها الرئيس الشهيد صالح الصماد دعا لها الرئيس الشهيد صالح الصماد 

ــة الحديدة يف  ــب التنفيذي بمحافظ ناقش املكت
اجتماعه أمس برئاسة املحافظ حسن أحمد الهيج، 
ــتقام  ــرية البنادق التي س ــة بمس ــات الخاص الرتتيب

عرص غد األربعاء يف مدينة الحديدة.
ــذي الحديدة يف االجتماع الذي حرضه  وأقر تنفي
ــيل بن عيل  ــيل للمحافظة ع ــام املجلس املح أمني ع
ــاركة يف  القوزي، عددا من اإلجراءات الخاصة باملش

املسرية الجماهريية وتوفري اإلمكانات الالزمة.
ــن اإلجراءات  ــب التنفيذي عددا م ــر املكت كما أق
ــيد والتعبئة لرفد الجبهات  الخاصة بعملية التحش

بالرجال.
ــباب تدني تحصيل  وناقش املكتب التنفيذي أس
ــاط املكاتب  ــة .. مؤكدا أهمية تفعيل نش املوارد املالي

اإليرادية.
ــط التي  ــذي آلية الرب ــب التنفي ــا ناقش املكت كم
ــة معالجة حاالت  ــا املكاتب اإليرادية وكيفي تقوم به

العجز يف الربط.
وأقر تشكيل لجنة برئاسة مكتب املالية وعضوية 
ــباب العجز يف مبالغ  الجهات ذات العالقة ملعرفة أس

الربط وكيفية تجاوزها يف الفرتة القادمة.

هو رئيس الجمهورية اليمنية، القائد الفذ واإلنسان المتواضع ، والمجاهد البطل ، وهو الرئيس الذي خاطب الجميع 
بلغة واحدة، ورأى كل اليمنيين بعين واحدة، هو الشهيد والرئيس الذي كان شعاره ومسيرة حكمه "يد تحمي ويد 
تبني" هو الرئيس الذي شاهدناه في الجبهات بين المقاتلين من أبناء القوات المسلحة متنقال من ميدان إلى آخر 
، من جبهات الحدود إلى البحر األحمر إلى نهم وصرواح والجوف ، حامال روحه السامية على كفيه، مفتديا شعبه 
وبلده وجنوده متمثال شعاره الخالد "دماؤنا ليست أغلى وحياتنا ليست أهم ، متخذا من العطاء المعمد بالدم 
وبالشهادة منهاجا وهدفا وغاية ، ومسيرة اختصر بها كل معاني النضال والكفاح ، والرئاسة والقيادة والوفاء لشعبه 

رئيس التحريرويمنه وأمته.
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شــهــيــدا اهللا  واخـــــتـــــارك  رئـــيـــســـا  ــــاك  ــــرتن شــهــيــدااخ اهللا  واخـــــتـــــارك  رئـــيـــســـا  ــــاك  ــــرتن اخ

 هذا العام سيكون عاما باليستيا بامتياز مهما حشدوا من منظومات دفاعية

  علينا تدشني عام الحسم   علينا تدشني عام الحسم 
بالتصعيد مقابل تصعيد بالتصعيد مقابل تصعيد 

تحالف العدوانتحالف العدوان

نحن يف أمس الحاجة إىل البناء نحن يف أمس الحاجة إىل البناء 
الذاتي ويجب أن تكون الدولة الذاتي ويجب أن تكون الدولة 

للشعب ال أن يكون الشعب للدولة للشعب ال أن يكون الشعب للدولة 

 طورنا السالح القديم وأوصلناه 
إىل الرياض وبدأنا بإنتاج الصواريخ 

:

al
al

ناه 
اريخاريخ 

منذ تولى رئيسنا الشهيد صالح علي الصماد القيادة - وهو 
والعشرين من  الرابع  - في  السالح  القائد قبل ذلك وهو رفيق 
أغسطس ٢٠١٦م وحتى لحظة استشهاده وهو يرى في منصبه 
كرئيس للجمهورية ، مسؤولية أهون لديه من مهمة مسح نعل 
جندي مقاتل في جبهة ما ، كيف ال وهو الذي لم يترك ميدانا وال 
ساحة إال وكان فارسا من فرسانها ، اختلط بالمقاتلين وامتزج 
 ، زار الجرحى وواساهم   ، ، شارك ذوي الشهداء معازيهم  بهم 
تفقد المرضى والمقعدين من الشخصيات والمواطنين ، وقف 
صلبا وصخرا أمام المنعطفات والمؤامرات التي حيكت إلسقاط 
العاصمة صنعاء ، لم تُثِنه عن االنحياز للشعب اليمني بمختلف 

مكوناته حسابات الموقع والمنصب والجاه والمال.

الكبرى  الوطنية  الحرب  جبهة  يقود  وهو  الرئيس  استشهد 
وحلفائهم  زايد  وآل  سعود  آل  الشر  قوى  تحالف  مواجهة  في 
األمريكيين والبريطانيين والصهاينة ، سجل بشهادته للتاريخ 
بجرأة المحارب البطل ، والرئيس الرمز - الذي دفع بحياته كبطل 
من أبطال التاريخ - ثمن الموقف والمسؤولية ، مرسخا ومجسدا 
سيرة القائد القدوة والرمز الخالد لكل جيل وشعب وأمة من بعده.

ارتقى الرئيس القائد األعلى للقوات المسلحة واألمن صالح 
للرؤساء  قدوة  ليكون   ، عاليا  بنفسه  يسمو  وهو  الصماد  علي 
والقادة ، والرئيس الملهم والباعث لشعبه وأمته معاني التضحية 
والفداء والمشعل في وعيهم بركان تحٍد ومقاومة لن تهدأ حتى 

تطيح بقوة الله حلف الباطل وقرن الشيطان ومملكة الشرور.

الرئيس  أيها  ننتهجك  لكننا  الفراق،  ويكوينا  األلم  يصيبنا 
الشهيد شرفا وفخرا، تضيء طريق المستبصرين ، تحمي البالد 
إضافية  عزيمة  أن  ونعدك   ، بالوفاء  الوفاء  نبادلك   ، وتصونها 
ومسيرتك  مسيرك  متابعة  على  وإصرارا  وشموخا   ، ستزيدنا 

لتحقيق النصر الذي أردته لنا كي نقدمه لك ولروحك الطاهرة.
لن ُيسدل الستار اليوم سيدي الرئيس بل ستتوهج الشمس 
نهارا  العدو  ليل  سنحول   ، األعداء  على  نارا  لهيبها  ويصير   ،
اليمنيين  كل  عطاء  ورمز   ، وضوءنا  نورنا  روحك  وتبقى   ،
وتضحياتهم وانتصاراتهم ، فإن كنت منحتنا في حياتك كل القوة 
والصبر والعزيمة والشجاعة ، ففي رحيلك تركت لنا قاموسا في 
التضحية والبذل فما من حب وما من عطاء أعظم من أن يهب 

لشعبه  فداء  حياته  الجمهورية  رئيس 
ووطنه وبلده ، وأي شعب يستحق من قائده 

هذا العطاء إال شعب اليمنيين ، وما تركته لنا 
ستقرأه األجيال عزة وكرامة ويسلكونه طريقا 

ويجسدونه واقعا ومقاومة وبأسا سيصيب آل 
سعود ، وقد صرت في رحاب الله الواسع ثق بأن 

يمنيين أبطاال سيحمون ويحتمون ببلد ما أنجب 
سوى األبطال وصناع التاريخ ، ويمضون في مسيرة 

البناء والتنمية.
إلى لقاء قريب فقد اخترناك رئيسا واختارك الله 

شهيدا بجواره.

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 

صلبا وصخرا أمام المنعطفات والمؤامرات التي حيكت إلسقاط 
تُثِنه عن االنحياز للشعب اليمني بمختلف  تالعاصمة صنعاء ، لم

الموقع والمنصب والجاه والمال. امكوناته حسابات

والقادة ، والرئيس الملهم والباعث
والفداء والمشعل في وعيهم برك
حتطيح بقوة الله حلف الباطل وقر

أحالم عبدالكايف

يسمو لــلــعــلــيــاء  ــاد  ــم ــص ال هـــو 
ــا نــعــم الــمــســاِق إلـــى الــجــنــات ي

ــــاء  ــــي جــــال ا�وف ــــلــــرِّ ســــالمــــ" ل
ــاِق ب ا�رض  ــي  ف ــم  ــرك ذك ســالمــ" 

ـــزت الــمــعــالــي ــدي ح ــي ــ" س ــالم س
السباِق ــب  رك فــي  ــفــوز  ال ونــلــت 

ــا فـــي الــســمــاء  ــري ــث نـــجـــوٌم كــال
ــود  واســتــبــاِق ــع ــي ص ووهــــٌج ف

ــاٌت ــخ ــام ش ـــاٌل  جـــب أرٍض  وفــــي 
ــاِق ــف ــن ــث أربــــــاب ال ــي ــل يـــهـــُز ال

ــي ـــا أعــــــداء رب ـــو الـــصـــمـــاد ي ه
ــاِق ــي ــت ــاش ـــثـــأر ب ـــــــرار ت ــــُه ا�ح ل

الــمــعــالــي... نلت  ســيــدي  ــــا  وداًع
السباِق ــب  رك فــي  ــفــوز  ال ونــلــت 

إن استشهاد الرئيس ليس باألمر الهين والبسيط, ففي 
تتعمد  سواء  حدٍّ  على  والمتخلف  المتحضر  العالم  دول 
األنظمة والحكومات إخفاء خبر الوفاة وتتحفظ عليه خوفاً 
من االنهيار وانتشار الفوضى وال يتم اإلعالن إال بعد الترتيب 
حال  في  طبعاً  وذلك  االحتياطات  جميع  وأخذ  والتهيئة 
السلم فكيف لو كان في حال حرب كما هو حالنا مع الرئيس 

المجاهد الشهيد صالح الصماد ؟!
ما يجب أن يعرفه الجميع بأننا بضاعة موت وصرنا في 
مرماها حين اخترنا واقع التحرر من ربقة االستكبار وأدواته 
الخانعة الذليلة التي تصب جامَّ حقدها ُبغية التركيع والعودة 

للحظيرة الخلفية لمملكة العهر !!
إنما الرئيس الشهيد بطل لم يختبئ أو ينكفئ كما يفعل 
من لو كانوا في مقامه وهم أبعد عن فعل ُعشر عشير ما فعله 
ولكنه كان متحركاً يطوف الجبهات ويزور المرابطين ويشهد 
والتأهيلية  التدريبية  والدورات  والمناسبات  االحتفاالت 
والبساً  ُجعبته  محتزما  المعنويات  يرفع  التخرج  ودفعات 
ة حربه وآخر ما شهد مما عرضه اإلعالم مؤخراً كان ورش  المَّ
في  وتركته  نفسه  العدو  أبهرت  بشجاعة  الحربي  التصنيع 

ذهول !!
بطٌل وأي بطل يضاهيه أو ينافسه وهو الذي ما جلس وال 

ركن وال تخفَّى وال غاب عن واجبه كرئيس دولة وقائد ميداني 
يعلم يقيناً بأن كل شيء يرقُبه ويتربص له ويتأبط شراً للفتك 
به حتى لو كان داخل الكعبة أو في ميدان السبعين بين مئات 
اآلالف من البشر كونه يعلم حقيقة خصمه وفجوره ومع كل 

ذلك واصل تحركاته بإيمان مذهل ويقين عجيب !!
خالل ثالث سنوات من العدوان اإلجرامي كنا متميزين في 
نظر العالم وحتى في الشهادة صرنا مميزين ففي ميدانها 
واالستبسال  الجهاد  سوح  في  بطالً  المنايا  رئيسنا  عانق 

ونحن في صمود وهدوء تامين !!
والله ما أذهلني خبر استشهاده وإنما زادني إيماناً ويقيناً 
فـ (( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 

من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديالً )) .
الشهادة  ُحسنى  اليماني  األشتر  المجاهد  الرئيس  نال 
الذي ال شك كان شعاره في مسيرة جهاده ككرامة من الله 
زاد  الرئيس فكما أحببناك حياً  تعالى, فطب نفساً سيدي 
حبك بعد نيلك الشهادة وسالم الله عليك في الدنيا واآلخرة .
يا إلهي فأي شعب هذا الذي يستقبل نبأ استشهاد رئيسه 
بهذا االحتساب والتجلد والصبر والثقة !! لك الله يا شعب 

اإليمان .

األشرت الشهيد 


