
خالل دفاعه عن الوطن يف جبهات البطولة والشرف بالساحل الغريب

عمران/عبدالوهاب العشبي
ــهد يوم أمس يف الساحل الغربي  استش
ــنت فريق نادي وحدة عمران لكره القدم  كاب
ــارة لطريان  ــي إثر غ ــد الوادع ــم محم النج
ــىل  ــنها ع ــم ش ــعودي الغاش ــدوان الس الع
ــي وأثناء  ــاحل الغرب ــق الس ــدى مناط أح
ــان  ــش واللج ــال الجي ــود أبط ــات وصم ثب
ــه ومرتزقته  ــعبية يف وجه العدوان وآلت الش
ــات  ــدى جبه ــي يف أح الوادع ــث كان  حي

البطولة والرشف.
ــب الوادعي الذي يبلغ من العمر 24  ولع
ــباب عمران  عاما ملنتخب عمران وفريق ش

ــد العبي محافظة  ــق الصقر ويعد أح وفري
ــنية املختلفة  عمران وتدرج يف املراحل الس
ــل املحافظة إىل أن وصل للفريق األول  داخ

لكرة القدم بنادي وحدة عمران.
وسيطرت حالة من الحزن الشديد عىل 
ــة بعمران  ــة الرياضي ــع أفراد املنظوم جمي
بعد استشهاد النجم الوادعي، حيث تقدم 
ــبي الحركة الشبابية والرياضية  كل منتس
ــرة القدم   ــاد ك ــباب وفرع اتح ــب الش ومكت
باملحافظة بخالص التعازي ألرسة الشهيد 
ــاة دفاًعا عن الوطن، ومن  الذي فارق الحي

املقرر تشييع جثمانه يوم غد.

استشهاد كابتن فريق وحدة عمران  محمد  استشهاد كابتن فريق وحدة عمران  محمد  
الوادعي في غارة لطيران العدوانالوادعي في غارة لطيران العدوان

صنعاء - سبأ
ــة  التنموي ــان  بني ــة  مؤسس ــت  وزع
أمس 500 سلة غذائية لألرس املحتاجة 

بمديرية رصواح بمأرب.
ــار ضابط  وخالل عملية التوزيع أش
ــة  ــة بمؤسس ــالل الغذائي ــرشوع الس م
بنيان يف رصواح كمال مجاهد الجائفي 

ــي  ــة يأت ــالل الغذائي ــع الس إىل أن توزي
ــز  تعزي يف  ــة  املؤسس ــن  م ــاهمة  مس
ــعب اليمني يف  ــود الش ــتمرار صم واس

مواجهة العدوان.
ــتفيدين من  ــدد املس ــت إىل أن ع ولف
ــد  األش األرس  ــن  م  500 ــالل  الس ــذه  ه
ــوط  خط ــىل  ع ــة  والقاطن ــا  احتياج

ــم  ــه ت ــا  أن ــة .. مبين ــاس يف املديري التم
ــق  بمناط ــة  املحتاج األرس  ــتهداف  اس
ــوار بمديرية  ــاب، وض ــالن، حب آل حج

رصواح .
وأكد الجائفي حرص املؤسسة عىل 
ــة عىل خطوط  ــتهداف األرس الواقع اس
ــف املناطق للتخفيف  التماس يف مختل

ــول  وص ــدم  لع ــرا  نظ ــا  معاناته ــن  م
املنظمات إليها.

ــة  ــالل الغذائي ــع الس ــر أن توزي وذك
ــة املتبعة  ــا ملنهجية املؤسس ــي وفق يأت
ــل  ــتفيدين وتوصي ــة املس ــظ كرام بحف
ــليمها لهم  ــازل وتس ــم إىل املن حصصه

يدا بيد.

ــصــرواح ــ'ســر الــمــحــتــاجــة ب ــصــرواح ســلــة غــذائــيــة ل ــ'ســر الــمــحــتــاجــة ب تــوزيــع تــوزيــع ٥٠٠٥٠٠ ســلــة غــذائــيــة ل

  /أسامء البزاز
أقيمت بصنعاء أمس ندوة بعنوان املرأة 
ــدوان وحصار  ــتمرار ع ــل يف ظل اس والطف
التحالف السعودي األمريكي عىل اليمن. 

 " ــة  منظم ــا  نظمته ــي  الت ــدوة  الن ويف 
ــاف لحقوق املرأة والطفل  " أوضحت  انتص
ــار مكتب  ــر مستش ــة مطه ــورة نجيب الدكت
ــرأة أن عدم  ــؤون امل ــة الجمهورية لش رئاس
ــعودي الصهيوني من  تمكن التحالف الس
ــداف التي كانوا يعتقدون أنهم  تحقيق األه
ــعودية واإلمارات  ــل الس ــيحققونها جع س
ــا  ــة يف مقدمته ــداف مدني ــن أه ــث ع تبح
ــاء ولتتحدث عن النرص ولو  األطفال والنس
بشكل وهمي وللضغط عىل صمود وبسالة 
ــد من  ــكاب  املزي ــري ارت ــي غ ــعب اليمن الش
ــية بحق النساء واألطفال  الجرائم الوحش
ــتقبلية  ــال اليمن املس ــىل أجي ــاء ع والقض

وترويع اآلمنني.
ــت إىل واقع الطفل واملرأة اليمنية  وتطرق
ــتمرار العدوان  ــة واس ــرارات الدولي ــني الق ب

ــق  األمم  ــة قوانني ومواثي ــذي انتهك كاف ال
ــراف  ــانية واألع ــني اإلنس ــدة والقوان املتح
ــن ضاربا  ــرارات مجلس األم ــة وق املجتمعي
ــع  أبش ــا  ممارس ــط  الحائ ــرض  ع ــك  بذل
ــة من قتل  ــرأة اليمني ــق امل ــاكات بح االنته
ــاف  واختط ــيش  وح ــاب  واغتص ــش  وبط
ــت صمت  ــواع التعذيب تح ــن أن ــا م وغريه

دويل مريب .
ــزان  ــاء الخ ــت وف ــا أوضح ــن جهته م
ــوق املرأة  ــاف لحق ــة انتص ــة منظم رئيس

ــن  ــف م ــنوات ونص ــالث س ــل أن ث والطف
ــن والذي  ــىل اليم ــعودي ع ــدوان الس الع
ــاء  ــه آالف من األطفال والنس راح ضحيت
ــوم بحقوق املرأة  ــن يتغنون الي من قبل م
ــلطة  ــخ س ــت ض ــا تح ــل وحمايته والطف
ــانيتهم وكرامتهم  ــرتى إنس املال الذي اش
ــات  ــق الفئ ــم بح ــع الجرائ ــوا أبش لريتكب
املستضعفة يف املجتمع. وهو ذات السبب 
ــوداء  الذي أخرج اململكة  من القائمة الس

لقتل األطفال.

ــت الخزان : إن العدوان لم يتفنن  وأضاف
ــارس كل  ــل م ــب ب ــارش فحس ــل املب يف القت
ــاء اليمن  ــق أطفال ونس ــواع البطش بح أن
ــن 5000  ــرث م ــه ألك ــده وجرح ــد حص فبع
ــم األدوية  ــع عنه ــل.  من ــرأة و 7000 طف ام
ــفر للخارج للعالج واستخدم القنابل  والس
ــرت  ــي أث ــا والت ــة دولي ــخ املحرم والصواري
ــون أمهاتهم وأدت  ــى عىل األجنة يف بط حت
ــري ناهيك عن اإلعاقة  ــوه وموت الكث إىل تش

الدائمة ألطفالنا.
ــود  والصم ــرب  الص ــة  بملحم ــادت  وأش
ــراء كل تلك  ــرأة اليمنية ج ــوج امل ــي تت الت
ــا وولدها  ــي قدمت زوجه ــاكات والت االنته
ــأت  ــه والوطن وأنش ــبيل الل ــا يف س وأخيه
ــبيال.  أجياال ال تعرف غري طريق الكرامة س
وشاركت يف مختلف االحتياجات والوقفات 
ــزاد والحلوى وقدمت  ــة وصنعت ال الوطني

حليها ومالها دعما ورفدا للجبهات. 
ــخصيات  ــن الش ــدوة عدد م ــرض الن ح

السياسية والحقوقية واإلعالمية.

ــــدوة بصنعاء ــســاء وأطـــفـــال الــيــمــن فــي ن ـــدوان بــحــق ن ـــع ــــدوة بصنعاءجــرائــم ال ــســاء وأطـــفـــال الــيــمــن فــي ن ـــدوان بــحــق ن ـــع جــرائــم ال

ــالل محاولة  ــي مرصعه ، خ ــان الحكمي اليافع ــزق عدن ــي القيادي املرت لق
ــة الكليو16 رشق  ــول املرتزقة باتجاه منطق ــلة التي قامت بها فل ــف الفاش الزح
ــة عمليات ما يعرف حاليا  بـ " اللواء الثالث  ــغل الحكمي رئاس الحديدة ، ويش

عمالقة " تنظيم القاعدة  سابقا . 
ــة الجيش واللجان  ــني يف جمجمته من قناص ــي أصيب بطلقت وكان الحكم
ــعبية األربعاء املايض ، نقل عىل إثرها إىل مستشفى املخا ، لكنه تويف أمس  الش

الخميس متأثراً بإصابته .

" ما نرمي إال القلب واّال الجمجمة " " ما نرمي إال القلب واّال الجمجمة " 

عبدالله الصعفاني 

رحيل .. البارع 

ــي دورة  ــق ف ــورية دمش ــي العاصمة الس ــدة ف ــل الوح ــرة قب ــه أول م التقيت
للصحفيين الرياضيين.. جاء من عدن ومعه الزميل علي فضل علي.. 

ــياغي، وأنا..  ــة.. فيصل مكرم، علي غراد، احمد الس ــا من صنعاء أربع وقدمن
ومن يومها وجدتني أتوحد مع اول زميلين من الجنوب قبل ان يتوحد الوطن.. 

ــدور صحيفة بهيئة تحرير من  ــدت في ص كان وكنا نحمل نوايا مزهرة تجس
هنا وهناك، وكان هو احد قيادات صحيفة الرياضة التي تصدر من صنعاء وتوزع 

في مدينة عدن وحدها عشرة آالف نسخة.. 
ــتطيع معه أن  ــال وأخا من النوع الذي تس ــال الواقعية فكان زمي ــا اآلم جمعتن

تضع الوحدة واليمن في جملة مفيدة.. 
ــة، وكان اعالميا بارعا في  ــتوى المهن ــره المهني دائما الى مس ــى بضمي إرتق

طرح افكاره.. يداوي وال يجرح..  ساطع التأثير،كبير األخالق.. 
ظهر أمس الخميس.. تلقيت الخبر الصاعقة.. مات حسين محمد بازياد.. 

ــباب والموت واحد.. ما  ــف.. وماذا كان يعاني.. لم يعد مهما.. تعددت األس كي
أعرفه ان موته مثل فاجعة اكملت عندي الشعور بأن فائض الموت عندنا يتفوق 

على فائض الحياة.. 
الراد لقضاء الله.. 
ودائما البقاء لله.. 

وليس لي وألهله ومحبيه آال أن نسأل من الله السلوان ونطلب منكم المشاركة 
في الدعاء بأن يسكنه الله فسيح جناته.. 

رحمه الله اخي وزميلي األستاذ حسين بازياد.. 
إنا لله وانا اليه راجعون

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com الثــــورة

ALTHAWRAH

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

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد
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زيد البعوة
يوميات الثورة

ــي محافظة الحديدة غرب  ــاحل الغربي ف في معركة الس
ــدها ضراوة من  اليمن ال تزال المعركة في أقوى مراحلها وأش
حيث االستمرار والتصعيد العسكري للطرفين رجال الجيش 
ــعبية من جهة والعدوان ومرتزقته من جهة كل  واللجان الش
طرف يحاول أن يتغلب على األخر العدوان ومرتزقته يريدون 
ــدون بكل  ــدم والمجاهدون  يتص ــون التق ــيطرة ويحاول الس

صمود وثبات ويلحقون بالعدوان ومرتزقته اكبر الخسائر
ــوى واألعنف منذ بداية العدوان  معارك لم تتوقف هي األق
أخرها معركة كيلو 16 التي قصمت ظهر العدو وقبلها معركة 
ــا وغيرها من المعارك التي  ــي وقبلها معركة التحيت الدريهم
ــهد لها  ــا معارك لم يش ــر األحمر كله ــاحل البح ــهدها س يش
ــارك خصوصاً  ــارن بغيرها من المع ــخ مثيالً ألنها ال تق التاري
ــكرية الحديثة  ــا العس ــن التكنلوجي ــي زم ــذا العصر ف في ه
ــددة  والمتع ــرة  الكبي ــوش  والجي ــة  الضخم ــات  واإلمكاني
ــعب محاصر  ــيات وطول أمد المعركة  في مواجهة ش الجنس

لديه إمكانيات متواضعة وبسيطة
ــن المعلوم أن العدوان حاول في بداية معركة الحديدة  وم
ــكل ثقله  ــى ب ــام ورم ــالل أي ــة خ ــى المحافظ ــيطر عل أن يس
ــول إلى هدفه  ــه والياته للوص ــه ومرتزقت وإمكانياته وجيش
ــر  ــل وخس ــرع وقت لكنه فش ــي تحقيق ذلك في أس ــاً ف طامع
ــائر كبيرة في العدة والعتاد على أيدي رجال الله الذين  خس
ــطروا أروع مالحم البطولة والشجاعة في ميدان المعركة  س
ــاحة  ــس ومس ــدو وال بتضاري ــوة الع ــم ق ــن بحج ــر مبالي غي
ــن إرغام العدو  ــوا بفضل الله م ــة وطول أمدها فتمكن المعرك
ــتنزافهم  ــر والتراجع وتمكنوا من اس ــه على التقهق ومرتزقت

بشكل كبير جداً
حيث اعتمد رجال الله على استراتيجية تقطيع األوصال 
ــر القوة  ــط ويفقد عناص ــدو وجعلته يتخب ــي أنهكت الع الت
ــتنقع الخروج منه صعب والبقاء  ــك ويغرق في مس والتماس
ــظ العالم من حولنا كيف تمكن  ــه أصعب وقد الحظنا والح في
ــعبية من  ــش واللجان الش ــن أبطال الجي ــي م ــل اليمن المقات
تقطيع أوصال العدوان ومرتزقته في جبهة الساحل وتدمير 
ــه على مدار  ــتنزاف قوت ــوده وضباطه واس ــه وقتل جن اليات

اليوم والليلة طول األشهر الماضية..
واعتمد رجال الله على استخدام عمليات نوعية متعددة 
ــتهداف  ــس الوقت ال تتوقف، اس ــتمرة في نف ــة ومس ومختلف
ــالل الطيران  ــن خ ــات جوية م ــي وعملي ــي وصاروخ مدفع
المسير وعمليات قنص وعمليات هندسة وعبوات وعمليات 
ــات  ــذه العملي ــي، كل ه ــي الدريهم ــل ف ــا حص ــتدراج كم اس
ــكل  أصابت العدوان ومرتزقته بالدوار وجعلته يفقد قوته بش
تدريجي إلى األسفل ما بين قتلى وجرحى واسرى بالمئات 

واليات مدمرة بالمئات 
ــتراتيجية  ــات نوعية ومعارك ضارية ال تتوقف واس عملي
ــاحل  ــي معركة الس ــر األبرز ف ــي العنص ــال ه ــع األوص تقطي
ــه أبطال  ــال الل ــن قبل رج ــة العدوان م ــي مواجه ــي ف الغرب
ــر معركة  ــدون ألكب ــن يتص ــعبية الذي ــان الش ــش واللج الجي
ــاد  والعت ــدة  الع ــث  حي ــن  م ــر  العص ــذا  ه ــي  ف ــكرية  عس
ــدو بنظرة  ــى ما لدى الع ــم ال ينظرون إل ــات،إال أنه واإلمكاني
ــار تنطلق من ثقتهم  ــتهتار واحتق ــوف وقلق بل بنظرة اس خ

واعتمادهم على الله
ــدول  ــرة ل ــة درس وعب ــو 16 بمثاب ــة كيل ــت معرك ــد كان وق
ــيطرة على  ــعى للس ــها أمريكا التي تس ــدوان وعلى رأس الع
ــت للعدوان  ــارة الكبيرة التي حصل ــاحل الغربي والخس الس
ــوا على ما  ــاً لهم حتى ال يركن ــب أن تكون درس ــه يج ومرتزقت
ــعب  ــلحة ومرتزقة ألن الله يقف إلى جانب الش لديهم من أس
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش ــه من أبط ــي ورجال الل اليمن
ــن يؤيدهم ويمنحهم  ــه ويثقون به وهو م ــون على الل يتوكل

النصر.

استراتيجية تقطيع استراتيجية تقطيع 
أوصال العدو؟أوصال العدو؟

شعرشعر

أمني الجويف 
صوت الجهاد صوت الجهاد 

لك عهد مني ياوطن  مامسك على أعدائك حياد
واقـسم قـسم لـو نـا وجـهالي عـلى شانك نصوم

فـارس قـلم سـيفي وصـفحات الـدفاتر لي جواد
والحـرب ال دارت رحاهـا نـعـتلي عـرش الـطقوم

شـــدوا حـزمـكـم بـانـلـبي كـلـنا صــوت الـجـهاد
عــزوم يـامـن عـنـده الـغـيره عـلى أرضـه عـزوم

عــاد الـخـيارات ابـتـدت واتـقـربت فـيـها الـبـعاد
وحـّلـق الـصـماد مــن تـحت الـثرى فـوق الـغيوم

واتـقهقر الـموساد واصـبح حـلف شـداد ابـن عاد
فـي وضـع االسـتعداد يـوم الـحايمه فوقه تحوم

مـايـنفعه االمــداد فـيـال اتـهاطشت مـن كـل واد
رجـــال ذره مـــن ثــراهـم عـنـدها دق الـخـشوم

الـجـياد الـرجـاجيل  زحـازيـح  جــاتـك  يـاسـيـدي 
الـلـي فـعـايلهم بـسـاحات الـوغـى تـجـال الـهموم

كـمن صـميدع صـيرمي صـمصام مـرزوح الـفؤاد
كـمـن شــرس زيــزوم تـلقى فـزعته عـند الـلزوم

مـطوعين أقوى الـصعاب ومـركعين اهـل الـعناد
والـرجوم بـالثواقب  اVرعن  الـحلف  ومـجـندلين 

مــن دون أي إسـنـاد ذي يـسـروا مـعا رب الـعباد
وفــضـل مــنـه كـــل جـبـهه ذي يـكـموها كـمـوم

ــت ميد»  ــد «وس ــون من معه ــال باحث ق
ــرتاليا إن تناول ثمرة  لألبحاث الطبية يف أس
ــن  ــرص م ــي الب ــا يحم ــدة يومي ــال واح برتق
التدهور والحفاظ عىل شبكية العني حتى ال 

يصل األمر إىل فقدان البرص.
وقال الباحثون األسرتاليون أنه تم إجراء 
أبحاث عىل العادات الحياتية التي يعيشها 
أكرث من ألفي شخص وتبني أن الذين يأكلون 
ــة بالفالفونويد املضاد  ــال - الغني ــرة برتق ثم

ــاً ينجحون يف تأخري  ــدة - يومي لألكس
ــبكية  ــر تدهور ش ــم لخط تعرضه

ــة عامة ملدة  ــني والبرص بصف الع
تصل إىل 15 عاماً.

ــة  الدراس ــارت  وأش
ــار  كب ــكان  بإم أّن  إىل 
ــة نظرهم  ــن تقوي الس
ــال  الربتق ــاول  بتن
ــون  الباحث ــف  واكتش

ــة ان احتماالت اإلصابة  الذين اجروا الدراس
ــني  الع ــة  عدس ــام  إعت أي  ــاد  الس ــرض  بم
ــن  ــار الس ــني كب ــث ب ــدار الثل ــض بمق تنخف

ــن يتناولون الخرضوات والفواكه  الذي
الغنية بفيتامني «يس» ومن األغذية 

ــذا  به ــة  الغني
ــني  م لفيتا ا
ل  ــا تق لرب ا
ــل  لفلف ا و

ــويل  والربوك ــة  والفراول ــرض  واألخ ــر  األحم
والبطاطا.

ــيطة يف  ــريات بس ــراء تغي ــت إن إج وقال
ــاول الفواكه  ــل زيادة تن ــام الغذائي مث النظ
ــاعد عىل حماية  ــرضاوات يمكن أن يس والخ
كبار السن من اإلصابة بإعتام عدسة العني.
ــائل يف العني  ــون أن الس ــح الباحث وأوض
ــائل غني بفيتامني  الذي يغسل العدسة س

«يس»
ــن  ــة م ــع العدس ــىل من ــاعد ع ــذا يس وه

التأكسد ويحميها من الغشاوة

ــة من دون طيار،  ــيا طائرة برمائي من املحتمل أن تظهر يف روس
يف السنوات املقبلة، إذ توجد تصاميم بهذا الشأن يمكن االستفادة 

منها عند تصنيع الطائرة.
ــدر لها يف مجمع  ــية عن مص ــتي" الروس ونقلت وكالة "نوفوس
ــىل تصميم بعض  ــية قوله إن العمل ع ــات الحربية الروس الصناع
ــارص الطائرة قد بدأ، إال أن أية جهة حكومية أو خاصة لم تتول  عن
ــن أجهزة  ــمية واردة م ــاك طلبية رس ــت هن ــه. وليس إىل اآلن تمويل
ــوي صناع الطائرة  ــك الطائرة. فيما ين ــية بتصنيع تل األمن الروس

ــع وزارة  ــأن م ــراء محادثات بهذا الش ــن دون طيار إج ــة م الربمائي
الدفاع الروسية.

ــتخدم يف مجاالت  ــرة يمكن أن تس ــأن الطائ ــا أفاد املصدر ب كم
ــتخدامها يف منطقة  ــن اس ــبيل املثال، يمك ــا. وعىل س ــة أيض مدني

القطب الشمايل عند تمرير السفن عرب الجليد.
ــرويس، دينيس منتوروف،  ــر الصناعة والتجارة ال يذكر أن وزي
ــم طائرة  ــارشت بتصمي ــيا ب ــابق أن روس ــن يف وقت س ــد أعل كان ق

برمائية ضخمة (إيكرانوبالن) من الجيل األخري.

البرتقال مفيــــد للوقاية من تدهور شــــبكية العين!البرتقال مفيــــد للوقاية من تدهور شــــبكية العين!

روســــيا بصدد تصميم طائرة برمائية من دون طيارروســــيا بصدد تصميم طائرة برمائية من دون طيار

برص.
رتاليون أنه تم إجراء 
حياتية التي يعيشها 
تبني أن الذين يأكلون 
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كبار السن من اإلصابة بإعتام عدسة العني.
ــائل يف العني ــون أن الس ــح الباحث وأوض
ــائل غني بفيتامني الذي يغسل العدسة س

«يس»
ــن ــة م ــع العدس ــىل من ــاعد ع ــذا يس وه

التأكسد ويحميها من الغشاوة

توىف 23 شخصاً وأصيب  248 آخرون منهم 112 إصاباتهم بليغة، 
يف 216 حادثاً مرورياً خالل أغسطس املنرصم بأمانة العاصمة.

ــن إدارة رشطة مرور أمانة العاصمة تلقت  وأوضح تقرير صادر ع
وكالة األنباء اليمنية "سبأ"  نسخة منه أن الحوادث توزعت عىل 99 
ــاة و 96 صدام سيارات مع درجات نارية وسيارات  حادث دهس مش

أخرى و 21 حادث سقوط وتصادم آليات متنوعة.
ــك  ــن تل ــة ع ــائر الناجم ــايل الخس ــر إىل أن إجم ــار التقري وأش

الحوادث بلغ  92 مليوناً و400 ألف ريال .
ــيل ،أسباب الحوادث  وأرجع مدير مرور األمانة العميد عيل الوش
إىل عدم االلتزام بقواعد وأنظمة املرور والرسعة الزائدة وعدم صيانة 

املركبات إىل جانب عدم التقيد بإرشادات املرور.
ــال املرور  ــاون مع رج ــائقني إىل التع ــيل الس ــد الوش ــا العمي ودع
ــن الحوادث  ــد م ــة للح ــادات املروري ــات واإلرش ــزام بالتعليم وااللت

واالختناقات املرورية.

وفاة وفاة ٢٣٢٣ شخصًا بحوادث سير الشهر  شخصًا بحوادث سير الشهر 
الماضي في العاصمة صنعاءالماضي في العاصمة صنعاء

ْر كالبَك في َنـْجـٍد فليس لها ْر كالبَك في َنـْجـٍد فليس لهافاحـشـُ فاحـشـُ
ـَبــا ـَبــاُهــنــا َمـكـاٌن فـإّن اّللــيــَث قـد َوث ُهــنــا َمـكـاٌن فـإّن اّللــيــَث قـد َوث
الشاعر/  عبدالحميد الرجويالشاعر/  عبدالحميد الرجوي


