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ــات لجميع موظفي وحدات الجهاز  أعلنت وزارة الخدمة املدنية والتأمين
ــس املوافق 29  ــأن يوم الخمي ــام واملختلط ب ــني الع ــة والقطاع اإلداري للدول
ــو 2018م هو بداية إجارة عيد الفطر املبارك  ــان 1439هـ املوافق 14 يوني رمض

وتنتهي يوم الخميس 21 يونيو 2018م.. 
ــرية يف بيان تلقت "الثورة" نسخة منه إىل أن استئناف الدوام الرسمي  مش
ــم خصم إجازة يوم  ــبت املوافق 23 يونيو 2018م عىل أن يت ــيكون يوم الس س
واحد من الرصيد السنوي للموظف وذلك استناداً إىل القانون رقم (2) لسنة 

2000م بشأن اإلجازات والعطل الرسمية.

الخدمة المدنية: الخدمة المدنية: ٢٩٢٩ رمضان بدء  رمضان بدء 
إجازة عيد الفطر المباركإجازة عيد الفطر المبارك

صنعاء / سبأ
ــة وكيل  ــاع بصنعاء، أمس برئاس ناقش اجتم
ــه الدكتور  ــاع املناهج والتوجي ــة لقط وزارة الرتبي
محمد السقاف، جوانب االستعدادات المتحانات 
ــام  ــة للع ــة العام ــية والثانوي ــهادتني األساس الش

الدرايس 2017 - 2018م باملحافظة.
ــر  مدي ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــتعرض  واس  
ــر   ومدي ــي  الوادع ــح  صال ــوزارة  بال ــات  االمتحان
ــار،  تقرير  ــادي عم ــة ه ــة باملحافظ ــب الرتبي مكت
ــذه يف ضوء  ــا تم تنفي ــول م ــات ح إدارة االمتحان
ــن وزارة الرتبية  ــات والتعاميم الصادرة م التعليم

للتهيئة والتحضري لالمتحانات العامة.
ــوات إدارة االمتحانات يف  ــتعرض خط كما اس

ــة  ــات الالزم ــزات واالحتياج ــة التجهي ــري كاف توف
ــان  اللج ــف  مختل ــرب  وق ــات،  االمتحان ــة  لعملي
ــن  م ــات  لالمتحان ــة  الفرعي ــة  للجن ــاعدة  املس

استكمال مهامها. 
ــام  ــاء أقس ــة منح رؤس ــاع  أهمي ــد االجتم وأك
ــي  ــرية تنته ــة أخ ــات فرص ــات باملديري االمتحان
ــة وبطائق  ــان الحال ــتكمال بي ــاء الس ــوم األربع ي
التقدم للطالب والطالبات املتقدمني لالمتحانات 

للشهادتني األساسية والثانوية العامة .
و أقر نقل جميع الطالب املتقدمني المتحانات 
الشهادة الثانوية العامة واملنقولني من محافظات 
ــز اختبارية  ــة صنعاء إىل مراك ــرى إىل محافظ أخ

بأمانة العاصمة صنعاء .

 إىل ذلك أشاد وكيل وزارة الرتبية بجهود مكتب 
الرتبية باملحافظة واإلدارات الرتبوية باملديريات، 
ــة التعليمية رغم  ــتمرار العملي ــل عىل اس يف العم
ــود الجميع  ــدا رضورة تضافر جه ــدوان .. مؤك الع
إلنجاح االمتحانات وفق الجدول الزمني املحدد.

وكان مدير مكتب الرتبية باملحافظة قدم رشحاً 
ــتعدادات  ــتكمال كافة اإلجراءات واالس حول  اس
ــرث من  ــا أك ــدم له ــي يتق ــات الت ــذ االمتحان لتنفي
ــية  ــة يف املرحلتني األساس ــب وطالب ــف طال 50 أل

والثانوية.
ــة  ــاء اللجن ــن أعض ــدد م ــاع ع ــرض االجتم ح
ــاء أقسام االمتحانات  الفرعية لالمتحانات ورؤس

باملديريات.

مناقشة االستعدادات المتحانات الشهادتين ا$ساسية والثانوية العامة بصنعاءمناقشة االستعدادات المتحانات الشهادتين ا$ساسية والثانوية العامة بصنعاء
  /أسامء البزاز 

ــة الخريية مرشوع  ــة مودة التنموي نفذت مؤسس
ــى  والجرح ــهداء  الش ألرس  ــد  العي ــوة  كس ــع  توزي
ــة  ــرا يف أمان ــد فق ــرية واألش ــني واألرس الفق واملرابط

العاصمة .
ــح عبد الله  ـــ "الثورة" أوض ــح خاص ل ويف ترصي
ــة مودة  ــر التنفيذي ملؤسس ــيس  املدي ــني الكب حس
ــى ضمن  ــرشوع أت ــذ امل ــة أن تنفي ــة الخريي التنموي
ــة  والذي  ــي للمؤسس ــنوي الرمضان ــج الس الربنام
ــدف إىل تعزيز روح التكافل االجتماعي بني أبناء  يه

الوطن الواحد.
األرس  ــك  لتل ــد  العي ــوة  كس ــع  توزي أن  ــنيَّ  مب
املستهدفة يهدف   إلدخال الفرح والرسور إىل قلوب 

ــهداء الذين ضحوا  ــراء واملرابطني والش أطفال الفق
ــهم من أجل حمايتنا ودفاعا عن بالدنا ومن   بأنفس
أجل أن نحيا بعزة وإباء وهذا أقل القليل يف حقهم .
من جانبها أوضحت ياسمني الرسيحي مسؤولة 
ــوة العيد التي  ــة أن كس اإلعالم والعالقات باملؤسس
ــل الخياطة  ــات معم ــن منتوج ــا هي م ــم توزيعه ت
ــة مودة التنموية  الخريية و ملختلف  التابع  ملؤسس
األعمار  ضمن مرشوع توزيع املالبس ألرس الشهداء 
ــانية  واملجاهدين والفقراء وعدد من الحاالت اإلنس

املستهدفة من املرشوع. 
ــدف  للتخفيف من  ــرشوع يه ــارت إىل أن امل  وأش
ــة  ــروف االقتصادي ــل  الظ ــك األرس يف ظ ــاة تل معان
ــرب وحصار  ــالد من ح ــا الب ــي تمر به ــة الت الصعب

جائر.

مودة تنفذ مشروع كسوة العيد $سر الشهداء والمرابطين مودة تنفذ مشروع كسوة العيد $سر الشهداء والمرابطين 

حمري العزكي
هذا ما كنا نتمناه 

وننتظره...
ــا بمضامينه  ــعار رفعناه وآمن ــوت ألمريكا" ضمن ش ــا " الم ــا صرخن لطالم
ــام، مقتنعين بصواب رؤية الشهيد القائد  وقدمنا من أجله التضحيات الجس
حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه الذي أطلقه مع انطالقة مشروعه 
القرآني لمواجهة الهيمنة األمريكية االستكبارية، وكم من الله علينا بمعايشة 
هذا الشعار واقعاً والتحول من مرحلة المواجهة الفكرية والثقافية إلى مرحلة 
المواجهة الميدانية والعسكرية والتي وصلت ذروتها بالمواجهة المباشرة مع 
األمريكان التي الحت نذرها في معركة الحديدة، وهذا ما كنا نتمناه و ننتظره. 
ــر  ــدة بالتدخل األمريكي المباش ــبه المؤك ــريباته ش ــا أراد العدو بتس ربم
ــى خالف ما  ــن ولكنه وعل ــالة تهديد لليمنيي ــال رس ــة الحديدة إرس ــي معرك ف
ــغف إليها وهي  ــرى طالما انتظروها وتطلعوا بش ــل لليمنيين بش يتوقعه أرس
مواجهة األمريكي وجها لوجه بعد فترة طويلة من مواجهة الوكالء العمالء آن 
ــتر  ــة األصيل دون حواجز وال موانع محلية وداخلية، ودون تس األوآن لمواجه
ــبهات التي يخلقها ويروج لها الوكالء في كل معركة معهم والتي خدعت  بالش

أعداداً ال يستهان بها في هذه األمة.
ــيطان األكبر  ــق كله لمواجهة الباطل كله، قريبا نقاتل الش ــا يبرز الح قريب
ــذا العالم، قتاال ال  ــر في ه ــال قرونه وأوليائه، ونقاتل رأس الش ــرة بعد قت مباش
شبهة في أطرافه وال شك في أهدافه والجدال في نتائجه وال نقاش في مآالته، 
ــيطان كان ومايزال ضعيفا، ولن يغني  فالله أكبر والله ناصر أوليائه، وكيد الش
ــب وفتحه المبين  ــر الله القري ــا يفرح المؤمنون بنص ــيئا، قريب ــن أوليائه ش ع
ــى ايدي رجال الله ووعده  ــتكباره عل ويذوق األمريكي وبال غيه وطغيانه واس

القادم ال محالة.
ــة الحديدة ماال يتوقعه ومالم يخطر بباله ومالم  ينتظر األمريكي في معرك
ــذق في تاريخه مثلها ولن يطول  ــر بمخيلته من النكال، تنتظره هزيمة لم ي يم
ــرف حقيقة ما  ــن ان األمريكي يع ــوأ منها، فال أظ ــن بعدها ليتجرع أس ــه الزم ب
ينتظره، فالعزيمة والهمة والثبات والبأس اليماني الذي نقاتل به اليوم أدواته 
ــا تقنياته وآلياته  ــرات ومرات وكما هزمن ــيتضاعف م في مختلف الجبهات س
والتكنولوجيا المتطورة التي زود بها وكالءه وعمالءه نحن على هزيمته أقدر، 

وحسبنا أننا بمواجهته مباشرة سنفوز بما عشنا نتمناه وننتظره.

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

عبدالفتاح عيل البنوس 
يوميات الثورة

ليالي القدر  ... ليالي القدر  ... 
وتحالف الغدروتحالف الغدر

الثــــورة
ALTHAWRAH

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

27 رمضان 1439ه - 12 يونيو 2018م العدد 19563الثالثاء

ــماء ، واألكف مرفوعة ملناجاة  ــاخصة نحو الس والعيون ش
ــدر  ــة الق ــة ليل ــة ملعانق ــوب تواق ــاله ، والقل ــل يف ع ــق ج الخال
ــات اإللهية التي أعدها الله  ،والظفر بجوائزها الكربى واملكرم
ــان ، ويف  ــث األخري من رمض ــني يف الثل ــن الصائم ــني م للمخلص
ــايل اإليمانية والخواتيم الرمضانية الفضيلة ، يواصل  هذه اللي
ــارات وقطيع  ــران اإلم ــعود وبع ــي س ــن بن ــاي م ــاد مردخ أحف
ــودي اللعني عىل  ــل والخارج عدوانهم اليه املرتزقة من الداخ
ــية  ــع ، بكل صلف ووحش ــة للعام الراب ــان والحكم ــعب اإليم ش

نزوال عند رغبة املؤلف واملخرج األمريكي واإلرسائييل .
ــم ومغفرته  ــدون رحمة ربه ــلمون ينش ــايل القدر واملس يف لي
ــلويل قتل  ــم من النار ، تواصل طائرات الحقد الس وعتق رقابه
ــار عليهم  ــاال ، ويتواصل الحص ــاء وأطف ــني رجاال ونس اليمني
ــتهدف اليمن األرض  ــات التي تس ــرات واملخطط ــواىل املؤام وتت
ــعار  ــا استش ــايل ، ودونم ــذه اللي ــة له ــا حرم ــان ، دونم واإلنس
ــاء وأرواح  ــعود بدم ــي س ــرب بن ــل تق ــا ، ويتواص لروحانيته
ــة  الكعب ــوة  ــرة و كس العم أداء  ــىل  ــابقون ع ، ويتس ــني  اليمني
ــم أبعد من أن  ــني الرشيفني ، وه ــم خدام الحرم ــون بأنه ويتغن
ــون ثرواتهما  ــة أنهم ينهب ــا للحرمني ، فالحقيق ــوا خدام يكون
ويستغلون عائداتهما بعد أن حولوا مناسك الحج والعمرة إىل 
استثمار يدر عليهم األموال الطائلة التي يهدرونها يف تمزيق 
ــنت والرصاعات واألزمات ذات األبعاد الطائفية  األمة وإذكاء الف

واملناطقية واملذهبية .
يقتلون النفس التي حرم الله ويدعون اإلسالم ويصورون 
ــالم من  ــاء ، فأين اإلس ــه األمن ــم حماته وحراس ــهم بأنه أنفس
ــوريا  ــم يف العراق وس ــه أياديه ــن وما اقرتفت ــم يف اليم جرائمه
ــا قبحهم  ــة التي طاله ــدان العربي ــة البل ــرص وبقي ــان وم ولبن
ــالمي  ؟! أين  ــة املؤتمر اإلس ــم ؟! أين منظم ــم وتآمره وحقده
ــن  ــلمني ؟! أي ــرب واملس ــاء الع ــن علم ــة ؟! أي ــة العربي الجامع
ــأن يعمل فيهم املال  ــر الرشيف  ؟! هل يعقل ب ــيخات األزه مش
ــلمان ونجله  ــون س ــك ؟! يجامل ــي كل ذل ــعودي واإلمارات الس
ــد ويدافعون عن جرائمهم  ــوف والصبياني محمد بن زاي املهف
يف اليمن ، بل ذهبوا لرشعنتها والتربير لها أكرث من السعوديني 
واإلماراتيني أنفسهم ؟! فأين سيذهبون من لقاء الله ؟! إىل أين 
ــاة الدنيا  ــل يعون أن الحي ــاب والعقاب ؟! ه ــرب من الحس امله
ــذي ال بد أن  ــوت هو الحق ال ــاع زائل وأن امل ــا مت ــكل مغرياته ب
يلحق بهم ؟! هل يدركون أن ما بعد املوت ليس كما قبله ؟! من 
سيحاجج عنهم ؟! ومن سيرتافع عنهم أمام املحكمة اإللهية 
ــفع لهم سلمان ونجله ورياالتهم  ؟! أو محمد بن  ؟! هل سيش

زايد وإخوانه ودراهمهم ؟! 
ــق يف اليمن ، هي  ــفك ،  واألرواح التي تزه ــي تس ــاء الت الدم
ــب تقتلونهم ؟ وبأي  ــلمة موحدة ،  فبأي ذن ــاء وأرواح مس دم
ــول والحكمة  ــه منكم العق ــلب الل ــفكونها ؟! لقد س جريرة تس
ــفقة والرحمة ، فصار القتل  ــري ، ونزعت من قلوبكم الش والضم
ــتمتعون  ــا عندكم إىل هذه الدرجة ، و رصتم تتلذذون وتس هين
ــق اليمنيني  ــا طائراتكم يف ح ــي ترتكبه ــازر الت ــح واملج باملذاب
ــة  ــن لألم ــلمني ،وال يمك ــالم واملس ــداء لإلس ــم أع ــاء ، أنت األبري
ــدرون  ــم تتص ــم وأنت ــني األم ــي ب ــض وترتق ــالمية أن تنه اإلس
ــتكون هذه الجرائم  ــون رايتها ، وبإذن الله س ــهدها وترفع مش
ــقاط عروشكم  ــبب يف التعجيل بزوال ملككم وإس واملذابح الس

، لتتنفس شعوبكم الصعداء .
ــكو إىل من بيده ملكوت السموات  يف هذه الليايل املباركة ، نش
واألرض تحالف الغدر واإلجرام والوحشية السعودي اإلماراتي 
ــا ال  ــا ومظلوميتن ــي ، فحالن ــي الربيطان ــي الصهيون األمريك
ــرص والتمكني ،  ــالص والن ــده الخ ــن بي ــو م ــه ، وه ــى علي تخف
ــنا ولجاننا وأبناء  ــد عىل أيادي أبطالنا املغاوير من جيش ونش
ــم بطولية  ــون مالح ــن يخوض ــة الذي ــل اليمني ــة والقبائ تهام
ــاحل الغربي ويف  ــاق يف الس ــرؤوس وترشئب لها األعن ــع ال ترف
ــم والبيضاء  ــرض ورصواح ونه ــدي وح ــوف ومي ــات الج جبه
ــبوة والضالع ، ونبارك لهم االنتصارات املؤزرة  وتعز ولحج وش
ــم الثبات والصمود والنرص  ــأل من الله له التي يحققونها ونس

والغلبة والتمكني ، إنه ويل ذلك والقادر عليه .

مشهدمشهد

ــث  ــايل والبح الع ــم  التعلي ــرا  زار وزي
ــؤون  والش ــازب  ح ــني  حس ــي  العلم
ــور عبدالرحمن املختار  ــة الدكت القانوني
ــس صالح  ــهيد الرئي ــح الش ــس رضي ، أم
ــبعني  الس ــدان  مي يف  ــه  ورفاق ــاد  الصم

بالعاصمة صنعاء .
ــن  م ــال  إكلي ــران  الوزي ــع  وض ــث  حي
ــرآ الفاتحة عىل  ــىل الرضيح وق الزهور ع
ــن  ــه الذي ــاد ورفاق ــهيد الصم أرواح الش
ــتهداف طريان  ــت أرواحهم جراء اس ارتق
ــان،  والجب ــادر  الغ ــعودي  الس ــدوان  الع
ــة  محافظ يف  ــاد  الصم ــس  الرئي ــب  ملوك

الحديدة يف 19 ابريل املايض.
ــارة  ــار ، أن خس ــازب واملخت ــد ح وأك
ــاد، كانت  ــهيد الصم ــن برحيل الش الوط

فادحة ومؤملة للجميع.

ــن  ــهيد م ــه الش ــا حقق ــار إىل م وأش
ــب يف فرتة عصيبة ال زال الشعب  مكاس
اليمني يعيش لحظاتها الصعبة ويقدم 
ــيمة من أجل كرامته  التضحيات الجس

واستقالل قراره الوطني.
ــدا أن تضحيات الرئيس الصماد  وأك
ــم  وإقدامه ــن  الوط ــهداء  ش ــة  وكاف
ــدة ومحفزة  ــتظل خال ــجاعتهم س وش
ــة  للحري ــة  التواق ــرى  األخ ــعوب  للش
واالنعتاق من براثن الهيمنة الصهيونية 

وأذنابها.
ــبحانه وتعاىل أن  وابتهال إىل املوىل س
ــه وكافة  ــهيد الصماد ورفاق ــكن الش يس
ــىل ، وأن  ــن الفردوس األع ــهداء الوط ش
ــىل  ــل ع ــرج العاج ــفاء والف ــن بالش يم

جميع الجرحى واألرسى.

صنعاء / سبأ
ــات محمود  ــؤون الخدم ــوزراء لش ــس ال ــن نائب رئي دش
ــطة جمعية منرب  ــادر الجنيد، أمس بصنعاء أول أنش عبدالق
ــوة  األمل إلغاثة املترضرين من الحروب، بمرشوع توزيع كس

العيد لـ430 من الفقراء والنازحني.
ويف التدشني الذي حرضه وكيل وزارة التخطيط والتعاون 
ــس الوزراء  ــب رئي ــاس، أكد نائ ــم عب ــور القاس ــدويل الدكت ال
ــار  اإلط يف  ــاني  واإلنس ــي  اإلغاث ــل  العم ــب  يص أن  رضورة 
ــية التي تسبب فيها  التنموي، للتخفيف من املعاناة املعيش
ــاره املتمثلة يف زيادة أعداد  ــدوان الهمجي عىل اليمن، وآث الع

النازحني والتأثري املبارش يف معيشة املواطنني.
ــات الوطنية  ــات واملؤسس ــد إىل أن الجمعي ــار الجني وأش
ــيقها يف إطار تحقيق  ــة الجهود وتنس ــوة اليوم ملضاعف مدع
األهداف الحقيقية وإيصال املساعدات اإلغاثية إىل الرشائح 
ــون عملية الرشاء  ــرضرة واملحتاجة، وأن تك ــة املت االجتماعي

ــارض التي  ــالت واملع ــة من املح ــاعدات املقدم ــواد واملس للم
ــك املعرض الدائم لألرس  ــجع الصناعات املحلية، ومن ذل تش

املنتجة.
ــا املتمثل يف  ــل ومرشوعه ــة منرب األم ــن جهود جمعي وثم
ــوة العيد.. وقال:" نوجه الشكر لرئيس الجمعية عبدالله  كس
ــخصيات الوطنية املعروفة  ــن الش ــم الجنيد باعتباره م قاس
ــع العاملني يف الجمعية  ــعي يف أعمال الخري، وكذا جمي بالس
ــم العون  ــريي وتقدي ــل الخ ــم يف العم ــوا جدارته ــن أثبت الذي

للمحتاجني".
ــؤون الخدمات عن تربعه  ــس الوزراء لش ــن نائب رئي وأعل
ــاهمة  ــغ 500 ألف ريال لصالح جمعية منرب األمل، كمس بمبل
ــورين  ــطة الجمعية.. داعياً رؤوس األموال وامليس لدعم أنش
ــي تعزز صمود  ــذه األعمال الت ــم مثل ه ــاهمة يف دع إىل املس

الشعب اليمني.
ــم  ــل عبدالله قاس ــة منرب األم ــح رئيس جمعي ــا أوض فيم

ــعاً أدى إىل زيادة أعداد  ــد أن اليمن يواجه عدواناً بش الجني
ــية يف مناطق  ــني األمر الذي فاقم من معاناتهم املعيش النازح

النزوح، ما يتطلب تقديم الدعم لهم.
ــل إىل مرحلة خطرية  ــاج وص ــاة واالحتي ــار إىل أن املعان وأش
ــتدعي  ــهادة وتقارير املنظمات الدولية، وهو ما يس ــب ش بحس
تكاتف الجميع لتقديم العون ودعم األعمال الخريية واإلغاثية.

ــتقبلية  ولفت رئيس جمعية منرب األمل إىل أن الخطة املس
ــداف يف املجال  ــد من األه ــن تحقيق العدي ــة تتضم للجمعي
ــمل العديد من  ــاطها ليش ــيع نش ــي والصحي، وتوس الغذائ
ــات  ــع الجه ــيق م التنس ــادة  ــات، وزي ــات واملديري املحافظ

الرسمية والداعمني لألعمال الخريية.
ــؤون الخدمات  ــوزراء لش ــب رئيس ال ــام نائ ــب ذلك ق عق
ــرب األمل، بتوزيع  ــل وزارة التخطيط ورئيس جمعية من ووكي
ــني الذين  ــراء واملحتاج ــني والفق ــىل النازح ــد ع ــوة العي كس

شملهم املرشوع.

وزيرا التعليم العالي والشؤون القانونية يزوران ضريح الرئيس الشهيد الصماد ورفاقهوزيرا التعليم العالي والشؤون القانونية يزوران ضريح الرئيس الشهيد الصماد ورفاقه

توزيع كسوة العيد لـ توزيع كسوة العيد لـ ٤٣٠٤٣٠ من الفقراء والمحتاجين من الفقراء والمحتاجين

صور من مشاهد وزعها اGعالم الحربي لعملية اقتحام نوعية نفذها أبطال 
الجيش واللجان على مواقع مرتزقة العدوان جنوب منطقة الفازة الساحلية 

ب ب جه ب ب

أ/ سليمان معوضه
لن نرجعلن نرجع

ـــع ـــرج ـــان ـــن م ـــي ـــم لـــــن نـــــرجـــــع ي
ـــه ـــوخ ـــخ ال ـــت  ـــن ـــب ل شــــانــــثــــأر   

ــع ــق ـــــوق ام ــــو تــســقــط ســـمـــا ف  ل
ـــع ـــدف ن مـــــن دمـــــانـــــا  ـــا  ـــم ـــه م  

ــع ــم ــس ي وغـــــيـــــرك  اســـمـــعـــنـــا   
ــــــــــدوان يـــــاامـــــريـــــكـــــي ــــــــــاع ي

مـــــاارجـــــع عــــنــــه  ا-  عــــهــــد 
ـــي ـــن ـــــــــب دي ـــــــار الــــــثــــــار واج ص

ــــعــــرض فــعــلــه واطــــي  هـــتـــك ال
ــشــفــع ــــي ي ــــرع ــــه عــــــذر ش ــــال  م

قـــــولـــــوا لـــلـــبـــغـــي الــــســــودانــــي
جــــرمــــك يــــابــــن امـــريـــكـــا اشــنــع

بــــعــــدك مـــهـــمـــا تــــهــــرب بــعــدك
حــــتــــى لـــلـــفـــضـــا لــــــو تــطــلــع

?دم مـــحـــمـــد  ـــــــــــرام  إج عــــــــاد 
 وجــــرحــــه فــــي الـــيـــمـــن مـــااتـــرقـــع

ــــه الــــحــــره ــــام ــــه ــــه وت ــــوخ ــــاخ ي
ــــهــــات هـــــيـــــا نـــطـــلـــع ــــجــــب ــــل ل

الـــمـــنـــحـــل الـــــعـــــدو  ونـــــذيـــــق   
ــــع ــــوق ونـــــخـــــلـــــيـــــه عــــــبــــــره ي

ـــجـــبـــهـــات ــــــود ال ــــــااس انــــتــــم ي
فــــــي كــــــل الـــــجـــــهـــــات االربــــــــع

بـــــاالثـــــبـــــات لـــــنـــــا  اثـــــبـــــتـــــم   
ـــــس والــــمــــدفــــع بـــــالـــــرشـــــاش ب

يـــوقـــع بـــيـــدكـــم  ــــي  ــــل ال  غـــيـــر 
جـــنـــدلـــتـــم كــــــم  ـــــدوان  ـــــع ـــــل ل  

ـــلـــدود ــم ل ــه ــث ــث ــــي مـــيـــدي ج  ف
ــس مــســتــنــقــع.  ــي ــح ــــم ب ــــاه  ودم

استئناف الدوام الرسمي يف ٢٣ يونيو ٢٠١٩م


