
  / أسامء البزاز
ــت العديد من  ــذي تجاهل ــت ال يف الوق
ــانية واإلغاثية وتنصلت  املنظمات اإلنس
ــة  القضي ــة  مظلومي ــاه  تج ــا  دوره ــن  ع
ــلمني  ــرب واملس ــة الع ــطينية قضي الفلس
ــة بنيان لفتة إنسانية  األوىل. كان ملؤسس
ــل  التكاف روح  ــيد  وتجس ــاء  إحي يف 
ــطينية  الفلس األرس  ــع  م ــي  االجتماع
ــة يف بالدنا وتقديم الدعم  املقيمة والنازح
ــة انطالقا من  ــق اإلمكانيات املتاح لها وف

الواجب الديني واإلنساني.
ــة بنيان التنموية  حيث قامت مؤسس
بتوزيع السالل الغذائية ـ املرحلة الثانية 

ــن  ــطينية يف كل م ــات الفلس ألرس الجالي
ــة العاصمة وصنعاء وذمار ومحافظة  أمان

عمران.
ويأتي هذا املرشوع من باب املسؤولية 

ــقائنا  أش ــاه  تج ــانية  واإلنس ــة  الديني
الفلسطينيني والوقوف معهم يف محنتهم 
باعتبار اليمن وفلسطني خندقا واحدا يف 

مواجهة عدوان واحد .

ــد صالح أمس  ــظ إب عبدالواح ــح قبيل تقدمه محاف ــى صل أنه
قضية قتل بني أرستي النهمي والسواري بمديرية حبيش.

وأعلن أولياء الدم من أرستي النهمي والسواري يف القضية التي 
ــه النهمي وعبدالغني  ــا قتيالن هما حاتم عيل عبدالل راح ضحيته
ــازل والعفو  ــن عامني ونصف، التن ــواري، منذ أكرث م ــيل أمني الس ع

والصفح لوجه الله وإنهاء القضية.
ــن أرسة النهمي  ــاء دم املصاب يف ذات القضية م ــا أعلن أولي كم

وهو عيبان عيل عبدالله النهمي التنازل عن القضية.
ــة راكان التقيب  ــل املحافظ ــرضه وكي ــذي ح ــح ال ــالل الصل وخ
ــمي وعضو مجلس النواب أحمد النزييل ومدير أمن  ويحيى القاس
ــة حبيش محمد  ــامي ومدير مديري ــد محمد الش ــة العمي املحافظ

ــظ إب بدور  ــاد محاف ــائخ واألعيان، أش ــن املش ــدد م ــبيبي وع الش
ــراح وإغالق ملف  ــامي عىل الج ــواري يف التس أرستي النهمي والس

القضية .
ــاء واملحكمني يف  ــان والوجه ــائخ واألعي ــوه بجهود كافة املش ون
ــع إىل توحيد  ــح .. داعيا الجمي ــة للصل ــم الطيب ــة ومبادرته القضي
ــد جبهات العزة والبطولة  ــوف والتالحم ملواجهة العدوان ورف الصف

بالرجال والعتاد دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره.
وأكد املحافظ صالح أن إنهاء القضية ليس بغريب عىل القبائل 
ــني وتعزيز قيم األخوة  ــعى للصلح بني املتخاصم اليمنية التي تس
ــريا إىل أن حل قضايا القتل بطريق أخوية  بني أفراد املجتمع .. مش

ومرضية للجميع يسهم يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار.

ســـالل غذائيـــة �ســـر الجاليـــات الفلســـطينية بصنعـــاءســـالل غذائيـــة �ســـر الجاليـــات الفلســـطينية بصنعـــاء

ـــة قــــتــــل بــــإب ـــضـــي ـــهـــي ق ـــن ـــي ي ـــل ـــب ـــة قــــتــــل بــــإبصــــلــــح ق ـــضـــي ـــهـــي ق ـــن ـــي ي ـــل ـــب صــــلــــح ق

ــة النائب  ــش القضائي بمكتب النائب العام، أمس األول برئاس ــش اجتماع لهيئة التفتي ناق
ــش القضائي يف االرتقاء  ــي، الجوانب املتصلة بدور التفتي ــايض ماجد مجاهد الدرباب ــام الق الع

بأداء منتسبي النيابة العامة.
ــبل معالجتها وما  ــل النيابات وس ــري عم ــاع الصعوبات التي تعرتض س ــتعرض االجتم واس
ــار النيابة  ــتورية والقانونية باعتب ــا وواجباتها الدس ــوات لتعزيز أدائه ــاذه من خط يجب اتخ

العامة صمام أمان املجتمع لصيانة الحقوق والحريات.
ــن اللجان امليدانية  ــص تقارير التفتيش املرفوعة م ــكيل أربع لجان لفح ــر االجتماع تش وأق

عىل أعمال أعضاء النيابة العامة التي جرت خالل الفرتة املاضية.
ــاع أكد النائب العام أهمية اضطالع هيئة التفتيش بواجبها يف اإلرشاف واملتابعة  ويف االجتم
ــا يضمن مخرجات  ــة يف النيابات وبم ــة واإلدارية واملالي ــال القضائي ــىل كافة األعم ــم ع والتقيي

قضائية تسهم يف الحفاظ عىل الحقوق العامة والخاصة.
وأشار إىل رضورة إعداد اإلحصائيات وتقديم التقارير الربعية والنصفية والسنوية عن سري 

األعمال واالنجازات املحققة والصعوبات التي تواجه العمل .
ــكايف من القوى  ــا تحديد العدد ال ــري موضوعية يتم عىل ضوئه ــة وضع معاي ــت إىل أهمي ولف
ــة واملادية الالزمة  ــة واإلداري ــن الكوادر القضائي ــدة واحتياجاتها م ــة لكل نيابة عىل ح البرشي

لتسيري وتطوير منظومة العمل.
ــة القضايا  ــاز يف تنفيذ األحكام خاص ــتوى االنج ــىل أهمية رفع مس ــب العام ع ــدد النائ وش
ــهم يف  ــىل األعضاء وبما يس ــة لتوزيع القضايا ع ــع آلية منظم ــة ووض ــوال العام ــة باألم املتعلق

تسهيل إجراءات التقايض لعموم املواطنني.

النائب العام يشدد على رفع مستوى النائب العام يشدد على رفع مستوى 
االنجاز في تنفيذ ا�حكاماالنجاز في تنفيذ ا�حكام

 ضبطت األجهزة األمنية 19 من املغرر 
بهم يف محافظة ذمار.

ــي باملحافظة أن  ــدر أمن ــح مص  وأوض
ــعبية ألقت  ــزة األمنية واللجان الش األجه
ــم كانوا قد  ــن املغرر به ــض عىل 19 م القب
ــكرات  ــدوان بمعس الع ــوا بصفوف  التحق
ــدا أن املغرر  ــأرب، مؤك ــدو بمحافظة م الع
ــم بأموال  ــتدراجهم وإغراؤه ــم اس ــم ت به

ومرتبات لاللتحاق بمعسكرات العدوان.
ــن تم ضبطهم  ــار املصدر إىل أن م وأش
ــم  ت ــي  الت ــاليب  واألس ــرق  بالط ــوا  اعرتف
ــا إىل أن من بينهم  ــتدراجهم بها.. الفت اس

عنارص تتبع حزب اإلصالح.
وأكدت األجهزة األمنية أنها لن تتهاون 
يف مالحقة وضبط كل من تسول له نفسه 
ــاندة قوى العدوان عىل بالدنا ، حيث  مس

ــراءات حازمة  ــة اتخاذ إج ــب املرحل تتطل
وصارمة تجاه امللتحقني بصفوف العدوان 
ــم للعدالة لينالوا جزاء خيانتهم  وتقديمه

ومساندتهم ألعداء الوطن.
األمنية  ــزة  األجه ــذرت  وح
ــل  بتضلي ــداع   االنخ ــن  م

ــد  لتجني ــاعي  الس ــدوان  الع
مرتزقة جدد الستخدامهم وقودا 

ــمة ،  ــة الغاش ــه العدواني يف معركت
ألن االنجرار خلف العدوان جريمة 

ــاءلة القانونية  تعرض مرتكبها للمس
 ، ــن  للوط ــى  ــة عظم ــا خيان باعتباره

ــودة إىل أحضان  ــبل الع خصوصا أن س
ــرسة ملن يبادر  ــن مازالت متاحة ومي الوط
ــة  ــه طواعي ــليم نفس ــرار بتس ــذ الق ويتخ

لرجال األمن قبل إلقاء القبض عليه.

ــدى األمم  ــران الدائم ل ــدوب إي ــب من طال
ــة الدولية  ــالم عيل خورشو املنظم املتحدة غ
ــارات والكيان  ــعودية واإلم بوضع أنظمة الس
ــة القاتلة  ــة األنظم ــي يف قمة الئح الصهيون
ــم  ــن جرائ ــه م ــا ترتكب ــم مل ــال يف العال لألطف

شنيعة بحق أطفال اليمن وفلسطني.
ــالل  خ ــا  ألقاه ــة  كلم يف  ــورشو  خ ــال  وق
ــد تحت  ــدويل عق ــن ال ــس األم ــاع ملجل اجتم
ــة  ــوم.. الوقاي ــال الي ــة األطف ــوان (حماي عن
ــت الذي  ــه ويف الوق ــد): ”إن ــات الغ ــن نزاع م
ــي قتل األطفال  ــل فيه الكيان الصهيون يواص
ــالل التظاهرات  ــيما خ ــطينيني وال س الفلس
ــهر  ــرت يف غزة خالل األش ــلمية التي ج الس

األخرية فإن تقرير األمني العام لألمم املتحدة 
ــان ضمن  ــذا الكي ــع ه ــل وض ــزال يتجاه ال ي
ــيني لحقوق األطفال  الئحة املنتهكني الرئيس

يف النزاعات املسلحة“.

ــل  مقت إىل  ــه  كلمت يف  ــورشو  خ ــرق  وتط
ــعودية  األطفال اليمنيني عىل يد نظامي الس
ــور أوضاع األطفال  ــارات قائال: ”إن تده واإلم
ــوء  ــه فقط بمدى س ــن مقارنت ــني يمك اليمني

أوضاع األطفال الفلسطينيني .. ورغم أن اسم 
ــطب ألسباب معينة من  هذين البلدين قد ش
ــوق األطفال  ــية ملنتهكي حق الالئحة الرئيس
ــر ال يغري حقيقة  ــات إال أن هذا األم يف النزاع

جرائمهما بحق أطفال اليمن“.
ــوب  ــىل وج ــي ع ــدوب اإليران ــدد املن وش
اضطالع األمم املتحدة بمسؤولياتها يف وقف 
ــائر  ــطني وس ــن وفلس ــال يف اليم ــل األطف قت

مناطق العالم.
ــة  ــدويل بأغلبي ــن ال ــس األم ــى مجل وتبن
ــه  ــم 2427 اقرتحت ــرارا برق ــس ق ــوات أم األص
ــهر يوليو يدعو  ــة املجلس لش السويد رئيس
إىل حماية األطفال خالل النزاعات املسلحة.

ا�جهزة ا�منية بذمار تلقي القبض على ا�جهزة ا�منية بذمار تلقي القبض على ١٩١٩ من  من 
المغرر بهم كانوا قد التحقوا بصفوف العدوانالمغرر بهم كانوا قد التحقوا بصفوف العدوان

وفلســـطين اليمـــن  فـــي  ا�طفـــال  قتـــل  بوقـــف  يطالـــب  وفلســـطينخوشـــرو  اليمـــن  فـــي  ا�طفـــال  قتـــل  بوقـــف  يطالـــب  خوشـــرو 

ــظ  محاف ــال  بأعم ــم  القائ ــتقبل  اس
ــاش القحيم  ــدة محمد عي ــة الحدي محافظ
ــن املال  ــة م ــدة قافل ــة الحدي ــس يف مدين أم
والرجال مقدمة من أبناء قبيلة أرحب دعما 
ــنادا لقبائل تهامة يف الساحل الغربي  وإس
ــيد عبدامللك  ــوة قائد الثورة الس تلبية لدع

بدرالدين الحوثي.
ــن  م ــع  مجامي ــىل  ع ــة  القافل ــوت  احت

ــل أرحب  ــن أبناء قبائ ــداء م ــني األش املقاتل
ــة إىل كمية كبرية من  ــغ مالية باإلضاف ومبال
املواد الغذائية دعما وإسنادا لقبائل تهامة 

والساحل والغربي 
ــظ الحديدة  ــم بأعمال محاف ــرب القائ وع
عن شكرة لقبائل أرحب التي تجود بنفسها 
ــذا الوطن  ــم يف ه ــل إخوانه ــا من اج وماله
كامال ابتداًء من الحديدة تلبية لدعوة قائد 

الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي. 
ــور قبائل  ــم القحيم أن حض ــد القائ وأك
ــاركتها بقوافل من املال الرجال  أرحب ومش
ــة للوطن ولكل  ــذه القبيل ــل عىل حب ه دلي
اليمنيني باعتبار كل اليمنيني جسدا واحدا 
اذا اشتكى جزء منه تداعى له باقي الجسد 
ــدوان ورغم  ــى مؤكدا أن الع ــهر والحم بالس
ــقط يف الحديدة  ــه اإلعالمي اال انه س تهويل

ــتكون  ــدة س ــا وأن الحدي ــرق يف بحره وأغ
ملحمة تاريخية .

ــن  ــون م ــد الواصل ــر أك ــب آخ ــن جان وم
ــت  ــب أن هذه القافلة ليس ــاء قبائل أرح أبن
ــذه القافلة  ــرية وأن ه ــن تكون األخ األوىل ول
ــيقدمون الكثري  ــل وانهم س ــت إال القلي ليس
ــاندة أبناء تهامة ودعم جبهات  والكثري ملس

الساحل الغربي.

القائم بأعمال محافظ الحديدة يستقبل قافلة من المال والرجال مقدمة من أبناء قبائل أرحبالقائم بأعمال محافظ الحديدة يستقبل قافلة من المال والرجال مقدمة من أبناء قبائل أرحب

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

حمري العزكي
يوميات الثورة ALTHAWRAHالثــــورة

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

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

27 شوال 1439ه - 11 يوليو 2018م العدد 19592األربعاء
ــا -  ــا - زورا وبهتان ــون دائم ــه المتهم ــار الل ــن أنص أعل
ــن موافقتهم على  ــوم ع ــالم المزع ــاعي الس بتعطيل مس
ــا المبعوث األممي إلى اليمن  ــادرة األممية التي قدمه المب
ــه للموافقة عبر  ــار الل ــاء إعالن أنص ــن غريفيث وج مارت
ــاب متلفز له  ــيد عبدالملك الحوثي في خط ــم الس قائده
ــيين  ــببين رئيس ــي اعتقادي أن تلك الموافقة كانت لس وف

هما :
ــالمة المواطنين  ــات الحرص الكامل على س األول : إثب
ــة وأنهم في مواجهة  ــن من أبناء الحديدة، خاص المدنيي
عدوان همجي ال يمتلك ذرة من أخالقيات الحرب أو أدنى 
ــانية ومجازره  ــم اإلنس ــة أو القي ــن الدولي ــرام للقواني احت
ــانية الكثيرة شاهد عيان  ــية وجرائمه بحق اإلنس الوحش

حي على ذلك. 
ــيد القائد من  ــترطه الس ــا اش ــي م ــل ف ــي : ويتمث الثان
سداد مرتبات الموظفين كل الموظفين في كل محافظات 
ــيتم  ــاء الحديدة وما س ــرادات مين ــل إي ــة مقاب الجمهوري
إضافته إليها من بقية إيرادات البالد المنهوبة والمستغلة 

من قبل دول العدوان ومرتزقتها.
ــتمثله المشاركة األممية في الرقابة  باإلضافة إلى ما س
ــكل  ــي ل ــض ونف ــن دح ــاء م ــى إدارة المين ــراف عل واإلش
ــالح  ــوى العدوان ومرتزقتها حول تهريب الس ادعاءات ق
ــاعدات  ــال المس ــة إيص ــكرية وإعاق ــاعدات العس والمس

اإلنسانية.
ــا في  ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــت ق ــاذا رفض ــن... لم ولك
ــادرة األممية؟؟؟  ــرعية تلك المب ــمى بالش حكومة ما يس
ــات  ــة المؤسس ــدة وكاف ــم المتح ــف األم ــن موق ــم م بالرغ
ــرعن والمبارك  ــة المتواطئ معها والمش والهيئات الدولي
ــة العدوان؟؟؟  ــعب اليمني منذ بداي ــا بحق الش لجرائمه
ــي مواقف األمم  ــدل أو تحول ف ــون هناك تب ــن أن يك ال يمك
ــادرة وضعت لكي  ــك المب ــة أن تل ــن الحقيق ــدة ولك المتح
ترفض من قبل أنصار الله!!! ولذلك فقد فاجأهم واربكهم 
ــي معها!! فكان هروبهم لألمام بالرفض  التعاطي اإليجاب

والتعنت. 
ــوص الحديدة قطعت  ــك أن المبادرة األممية بخص الش
ــرة  ــيطرة الكاملة المباش الطريق على قوى العدوان بالس
ــت تحلم به  ــا، الطريق الذي كان ــدة ومينائه ــى الحدي عل
ــة مدوية  ــوس هزيم ــى كاب ــول إل ــا تح ــرعان م ــذي س وال
ــات  واإلمكاني ــتعدادات  االس ــم  بحج ــة  مقارن ــة  ومخزي
المسخرة لهذه المعركة، وبالرغم من أن هذه المبادرة هي 
المخرج الوحيد اآلمن لها ولما تبقى من أفرادها وعتادها 

إال أنها أظهرت الرفض حفاظا على ماء وجهها. 
ــمى بحكومة  ــادي تبدو ما تس ــرة األولى في اعتق وللم
ــادرة األممية  ــذه المب ــة  وهي ترفض ه ــر مرغم ــادي غي ه
وتظهر وهي تحاول فرض شروطها تحت ذريعة السيادة 
ــة  ــا وبحج ــرات إقامته ــى مق ــى عل ــا حت ــي ال تملكه الت
ــي البالد،  ــن أراض ــيطر على %1 م ــي ال تس ــرعية الت الش
ــك الرفض والمتمثل في  ــبب الحقيقي وراء ذل مخفية الس
ــع إيرادات  ــة من جمي ــن في الدول ــب الموظفي ــرف روات ص
ــا  ــا وعبثه ــرقتها ونهبه ــن س ــيحد م ــا س ــذا م ــالد، وه الب
ــيطر على ما نسبته %80 تقريبا  بإيرادات البالد التي تس
ــت دون أي مراعاة  ــض والتعن ــرر الرف ــا يب ــذا م ــا، وه منه
ــاع  ــة انقط ــاة نتيج ــم المعان ــانية وحج ــب اإلنس للجوان
ــي معركة الحديدة بحق  ــيحدث ف المرتبات ونتيجة ما س

المواطنين والمدنيين.

مبادرة غريفيث..مبادرة غريفيث..
أسباب القبول والرفض!!!أسباب القبول والرفض!!!

ـــت  ـــه بإعفاء وج ــارك  ــم ــج ال مصلحة 
املرحلني اليمنيني من السعودية 
العائدين إيل أرايض الوطن من 
والعوائد  الجمركية  الرسوم 
أمتعتهم  عــىل  ـــرى  األخ
الشخصية عند دخولهم 

املنفذ.
مصلحة  وقالت 
بيان  يف  الجمارك 
ــة  ــال تــلــقــتــه وك
ــه  ـــأ) أن ـــب (س
ـــاء عــيل  ـــن ب
ت  جيها تو
ــــب  ــــائ ن
رئــيــس 
الــوزراء 
املالية  ــر  وزي

السيايس  املجلس  رئيس  توجيهات  عيل  وعطفا 
رحلهم  الذين  املغرتبني  لظروف  ومراعاة  األعىل 
النظام السعودي تم إعفاء املرحلني اليمنيني من 
العائدين إىل أرايض الوطن من الرسوم  السعودية 

الجمركية والعوائد األخرى.
املجرم  السعودي  النظام  أن  إىل  البيان  وأشار 
يؤكد  الواقع  فيما  املغرتبني  مع  يقف  بأنه  يتشدق 
واملهينة  التعسفية  اإلجراءات  عليهم  يفرض  بأنه 
عدوانه  استمرار  ظل  ويف  معامالتهم  مختلف  يف 

الغاشم عيل اليمن.
وأكدت مصلحة الجمارك أن النظام السعودي 
يعتدي عىل اليمن من خالل القصف بالصواريخ 
املغرتبني  يمتهن  الوقت  وبنفس  دوليا  املحرمة 

اليمنيني ويمارس بحقهم أبشع أنواع اإلساءات.
مصلحة  استثنت  فقد  البيان  وبحسب 
الطابع  ذات  الكميات  اإلعــفــاء  من  الجمارك 

التجاري التي تدخل من املنفذ.

الجمارك تعفي المرحلين اليمنيين من الرسوم الجمارك تعفي المرحلين اليمنيين من الرسوم 
الجمركية على أمتعتهم الشخصيةالجمركية على أمتعتهم الشخصية

ــهر يونيو  حققت األجهزة األمنية بأمانة العاصمة إنجازات أمنية خالل ش
املايض، حيث بلغ عدد القضايا الجنائية التي ضبطتها ألفا و17 قضية.

ــوض 49 جريمة كانت  ــف غم ــبأ) أنه تم كش ــدر أمني لـ (س ــح مص وأوض
مجهولة الفاعل والقبض عىل مرتكبيها خالل الفرتة نفسها.

ــتعاد خالل يونيو املايض 13 سيارة  ــار املصدر إىل أن أمن العاصمة أس وأش
مرسوقة، كما تم إحباط وضبط 94 جريمة تهريب بضائع مخالفة، منها تسع 

جرائم بيع سموم وأسمدة زراعية مخالفة و18 قضية تهريب أدوية.
ــة بأمن العاصمة العقيد  ــه أوضح مدير التوجيه والعالقات العام من جانب
ــو املنرصم،  ــالل يوني ــي اتخذت خ ــة الت ــراءات األمني ــي، أن اإلج ــد األفق أحم

أسهمت يف انخفاض عدد الجرائم بنسبة 40%.

أمن العاصمة: انخفاض الجريمة في أمانة العاصمةأمن العاصمة: انخفاض الجريمة في أمانة العاصمة

ــاه والبيئة عبدالله الهادي  ــة حمود ُعباد، ونائب وزير املي ــح أمني العاصم افتت
ــرشوع ضخ مياه  ــتفانوا بيس أمس م ــال املنظمة الدولية للهجرة س ــم بأعم والقائ
ــب بمديرية  ــة عيل بن أبي طال ــية يف برئ مدرس ــة بالطاقة الشمس ــرشب النظيف ال

شعوب بدعم من املنظمة الدولية.
ــغ القدرة  ــث تبل ــمة باملديرية ، حي ــف نس ــو 15 أل ــرشوع نح ــن امل ــتفيد م يس

اإلنتاجية للبرئ 70 مرتاً مكعباً يف الساعة.
ــم بأعمال  ــة ، من القائ ــم بأعمال املنظم ــادي والقائ ــاد ومعه اله ــتمع ُعب واس
ــة املياه باألمانة املهندس محمد مداعس إىل رشح حول املرشوع  مدير عام مؤسس
وأهميته يف رفع نسبة ضخ املياه يف البرئ بمعدل سبع ساعات يومياً ، مشرياً إىل أن 

الطاقة البديلة من أهم الحلول املناسبة لتشغيل آبار ضخ مياه الرشب.

افتتاح مشروع ضخ مياه الشرب النظيفة افتتاح مشروع ضخ مياه الشرب النظيفة 
بالطاقة الشمسية بأمانة العاصمةبالطاقة الشمسية بأمانة العاصمة

شعرشعر

ضيف الله سلمان

موقف وسالح..موقف وسالح..

ــــــــالُح..  وس مــــوقــــٌف  أكــــبــــُر  ا� 
ا�رواُح..!! ــهــا  ب تــســمــو  وثـــقـــافـــٌة 

هــولــهــا  ـــن  م ـــٌة  ـــرخ ص ـــُر  ـــب أك ا� 
صــبــاُح..!!  للمستكبرين  ســـاَء  كــم 

اصــــداؤهــــا  صــــرخــــٌة  اكــــبــــُر  ا� 
ــــــواُح..!! فــي(تــل أبــيــب)هــزائــٌم ون

صدوِر  الّرَصاِص..الى  ضرِب  من  وأشد? 
ــــــــاُح..!! ــَن صــــــوارٌم ورم ــي ــرم ــج ــم ال

واطبقت  ــوِع  ــن ــخ ال ــيــُل  ل دجـــى  لــمــا 
ــت بـــه ا�شــــبــــاُح..!!  ــغ ــُه وط ــاُت ــم ــل ظ

هيهاته (الحسيُن)وجلجلت  صــرخ 
ــفــاُح..!! ــسَّ ال الــمــجــرُم  ــُد"  ــزي "ي فهوى 

لنا اصــرخــوا  ــرآن قــال  ــق ال ـــع  مــن واق
ـــحـــاُح..!! االق منهاجه  على  فمضى 

ــٍد فــي الوغى ــأس ٍشــدي قــوٌم اولــو ب
ـــالُح)!! و(ِج لهم  شــِهــَدت  و(نهوقٌة) 

ــق جــهــاده ــي ا� ح ــد جـــاهـــدوا ف ق
ــرواُح)!! ــم(ِص ــه ــاِت ــب تــزهــو بــصــدِق ث

ــُهــم ــَهــاُب الــصــانــعــون الــمــعــجــزاتِ َت
ــاُح)..!! ــَج و(َس ويهوُدها  (واشنطٌن) 


