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سلمت عني األمن 
الساهرة

ما كشفت عنه أجهزة 
وزارة الداخلية من ترسانة 

أسلحة ضخمة ومتطورة 
تكفي لكتيبة صدمت 

الشارع الكويتي وأثارت 
تساؤالته واستغرابه 
وخشيته ناهيك عن 

استهجانه واستنكاره.. 
بالرغم من علم اجلميع 

ان أمن هذا الوطن العزيز 
مستهدف ومنذ زمن بعيد.
ومن أبرز هذه التساؤالت 
كيف دخلت هذه الكميات 

الضخمة من السالح، وعبر 
أي منفذ دخلت ومن سهل 
دخولها..؟ وملاذا لم يكشف 

بيان وزارة الداخلية من 
هي العصابة التي تقف 

وراء تكديس هذه الكميات 
من ادوات القتل والتدمير 
في هذا الوطن املسالم..؟ 
وما يثير اخلشية هو هل 

هناك كميات اخرى مخبأة 
في اماكن اخرى وجلماعات 

اخرى وفي مقدمتها 
داعش، التي تعلن كل يوم 

عداءها للكويت وتبنيه 
جلرمية مسجد االمام 

الصادق..؟ 
ورغم هذه التساؤالت 

والصدمة إال أن أهل 
الكويت فرحوا وشعروا 

بالفخر ليقظة رجال األمن 
الذين كشفوا عن مخازن 
هذه األسلحة اخلطيرة، 

فأمنوا الكويت وأهلها من 
شرورها، كما ان سرعة 

االعالن عن تفاصيل 
اجلرمية قبل ان يثور 

اللغط والقيل والقال، كان 
مبنزلة إجناز يضاف 

لإلجناز األكبر في حماية 
الكويت وأهل الكويت.. 

وسيسعد الكويتيون اكثر 
واكثر عندما يعلن عن من 

سهل دخول هذه االسلحة، 
ويسعدون ايضا عندما 
يعلن من هو التنظيم او 

الدولة التي تقف وراء 
هؤالء االشخاص.

وفي هذا املقام أتوجه 
ألبنائنا وإخواننا في 

األجهزة األمنية وهم سيف 
الكويت املجرب وهم اهل 

الثقة واملسؤولية ألذكرهم، 
والذكرى تنفع املؤمنني، 

بأن الكويت وأهلها أمانة 
في أعناقهم فالتهديدات 

والتحديات كبيرة وكثيرة 
وخطيرة، وتأتينا من كل 

حدب وصوب في هذا 
الزمن الصعب وفي محيط 
نرى ما يجري فيه.. وأدعو 

املولى جلت قدرته بأن 
يعينكم ويوفقكم وان 

يسدد خطاكم وجهودكم 
في التصدي لألخطار 

ويحفظ امن واستقرار 
ديرتنا وديرتكم العزيزة 

وأهلها الطيبني وكل 
من تواجد على ارضها 

الشريفة.
وفي اخلتام نقول شكراً 
من أعماق القلب لرجال 
وأجهزة وزارة الداخلية 

التي كشفت عن هذه 
اجلرمية ولكل من أسهم 

في الكشف عن هذه 
اجلرمية.. والشكر موصول 
ملعالي نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الذي كان 

في قلب احلدث باستمرار.. 
والشكر من قبل ومن بعد 
للعزيز البصير جل وعال 
الذي وفق رجال وأجهزة 

وزارة الداخلية للكشف عن 
هذه اجلرمية اخلطيرة.. 

وحفظ اهلل الكويت وشعبها 
وأميرها وولي عهده األمني 

من كل مكروه ورد كيد 
من يضمر لهم السوء في 

نحره.. وسلمت عني رجال 
األمن الساهرة على امن 

الكويت واهلها.

Q8naifQ8@gmail.com

@ebtisam_aloun

رؤى كويتية

نايف الجاسمي

ابتسام محمد العون

أبو رغال.. رمز الغدر والعمالة لدى 
العرب، فأبو رغال هو احد سكان جزيرة 

العرب ومن مواطنيها االقحاح اال انه 
مواطن عربي خائن وبامتياز، فهو دليل 

الطريق ألبرهة احلبشي عندما قدم لهدم 
الكعبة، شرفها اهلل، في القصة املشهورة 

لقدوم اصحاب الفيل الى مكة لنقل 
احلج منها الى القليس التي بناها ابرهة 

احلبشي كمعبد جديد جلزيرة العرب 
وحتويل لباب العبادة والتجارة اليه، ال 
الى مكة وقريش، والذين بنينّ قصتهم 

القرآن الكرمي في صورة الفيل، وتناقل 
حكاياتهم من حضر احلادثة من العرب 

قبل نزول اآلية.
الكل يسعى ويتمنى ان يوصف بالنزاهة 

والوطنية دائما ويتمنى تعميمها على 
ابناء وطنه دومنا نقصان وهذا حلم 

نتمنى حتقيقه، اال ان الواقع له ظروف 
أخرى فالوطن عند البعض يخضع 

لوجهات النظر وهنا املصيبة، وال باب 

للتسامح مع هذه الوجهات او النظر 
فالوطن حب ال يتجزأ وال يخضع 

لفتاوى وأفكار من خارج احلدود تضر 
بالبالد والعباد، وال يجب التعامل معها 
اال باحلزم والشدة املطلقة، وان كسرنا 

كل القوانني فالبلد اهم من اي قانون 
واي دستور وقوانني وضعية فيها الكثير 

من الثغرات التي من املمكن ان تستغل، 
ويقول الشاعر:

ومن ال يقلط شذرة السيف والكيس 
يصبح عليه من الليالي ثلومي

شذرة السيف، اي القوة، والكيس، اي 
املال املبذول في سبيل مصلحة الوطن، 

»واللي ما يجي بعصا موسى يجي بعصا 
فرعون«، الكل يتغنى بالوطنية واحملبة 

والسالم وهذا جميل، اال ان السؤال هنا 
هل هناك متعاطف مع ما قام به ابناء ابو 
رغال، وكيف سيتم التعامل مع املتعاطف 

معهم، او شبه الراضي على »الرغالني 
اجلدد« وخفافيش الظالم التي ال تستحق 

اال الصد والتأديب وتأديب من فكر 
تفكيرها او حلم حلمها؟

كل الشكر للرجال االفياء الذين يصدون 
عنا الشر ويحفظون االمن برعاية 

اهلل سبحانه وتعالى، نعلم ان محاسبة 
املخطئ ال تتم اال عبر املؤسسات 

الرسمية لذلك، اال انه احلزن الشديد 
على وصول هذه االفكار ملن عاش بيننا 

ودرس في مدارسنا وتنفس هواء هذا 
الوطن الطاهر، كيف ومن اين استقى 

هذا السم وكيف لم يعلم احد بتسميمه 
وكيف لم يعالج، بل ترك حتى اصبح 

خطرا علينا وعلى حياتنا؟! اال انها 
املصالح، فما باع ابو رغال عروبته اال 

مبقابل وقناعة ولم يأبه ال لكعبة او ارض 
او إله، ولم يعنه ما يقولون، ولم يعنه ان 

مات ان العرب سترجم قبره الى األبد، اال 
اننا نقول كما قال عبداملطلب: »ان للكعبة 
ربا يحميها«.. ونحن نقول: »ان للكويت 

ربا يحميها«.

متر األيام وتلحقها السنون ورقية 
قابعة في زاوية من زوايا احلياة رهينة 

النسيان واجلفاء واإلهمال، فاألمس 
كاليوم والغد كاليوم فاأليام سيان في 

رزنامة رقية وقاموس حياتها. 
رقية زوجة عصامية صبورة أميرة في 

أخالقها وعطائها، متلك قلبا كبيرا يتسع 
اجلميع، عظيمة في تربية أبنائها وإدارة 
مملكتها، كافحت واجتهدت وصبرت من 
أجل احلفاظ على عش الزوجية وسالمة 

أبنائها النفسية واجلسدية، مضت في 
املسير أعواما تلو األعوام تعارك الصعاب 

وتتجاوز مطبات احلياة مستمتعة 
بأمومتها ورسالتها في هذه احلياة من 

عناية ورعاية لبيتها، واضعة مخافة اهلل 
نصب عينيها في كل حلظة من حلظات 

حياتها.
أكرمها اهلل بذرية صاحلة يشار اليهم 

بالبنان وتفخر بهم على مر الزمان.
ويبقى السؤال املعتاد أين هو الزوج وما 
محله من األعراب في وسط هذه الدوامة 

والرحلة الشاقة؟ 
قبل أن جنيب عن السؤال أود أن 

أعطي نبذة قصيرة عن زوجها، اسمه 
نشمي وهو بالفعل نشمي في عطائه 
وحبه واحتوائه دمث األخالق سجل 

في صفحات حياته الكثير من املواقف 
النبيلة واجلليلة وحيد أمه وأبوه حاله 

مع أسرته كحال كل رجل شرقي وعلى 
وجه التحديد الرجل اخلليجي، يرى بيت 

الزوجية فندق سبع جنوم يأكل ويشرب 
وينام ويعاشر ويذهب إلى العمل وبعد 

العمل يقضي وقته مع األصحاب في 
االستراحات والدواوين غير السفر 

واحلداق وركوب اخليل وغيرها من 
امللهيات، أما الزوجة واألوالد فهم محطات 
ترانزيت في حياته، ال يعرف اذا كان ابنه 

في الصف األول أم في اخلامس.
عالوة على ذلك لو اشتكت الزوجة 

من تقصيره أو طلب منه أحد األبناء 
مشاركته في مجاالت احلياة ألقام الدنيا 

ولم يقعدها وهو يزبد ويرعد: »وشتبون 
بعد ماكلني شاربني نائمني عندكم بيت 

وسائق وخدم وحشم إال أنا ملزوم 
تدخلوني بالصورة« انتهى حديثه.

يعتقد نشمي أن الزوجة واألبناء حاجاتهم 
محصورة في املالبس واألكل والشرب 

والسفر، متناسيا أن الزوجة واألبناء 
محتاجون للحب واحلنان واحلوار 

واالهتمام نسي أنهم بحاجة إلى من 
يشاركهم في حل مشاكلهم وقراراتهم 

املصيرية، أوكل أمرهم إلى األم والسائق 
واخلدم وهذا خطأ شنيع وجرمية في 

حق األبناء والزوجات.
لكن في احلقيقة اخلطأ خطأ رقية 

فهي من قبلت منذ البداية بأن تلعب 
كل األدوار وتركن زوجها على قارعة 
احلياة الزوجية دون أن تعي أنها في 

املستقبل ستنجب أطفاال واملهام ستكثر 
واملسؤوليات ستتضخم وهذا حال كثير 

من الزوجات اخلليجيات فهي الزوجة 
واألم والسائق في حال غياب السائق 

والطباخة واملعلمة وهي من تذهب 
باألوالد إلى الطبيب وهي من تنفذ طلبات 

املدارس، فتجدها تصول وجتول بني 
املكتبات ومركز الطالب واملوالت تقضي 

حوائج األبناء، وفي الصباح حتضر 
اجتماع أولياء األمور والزوج في خبر 

كان معتقدا أن جميع هذه املهام هي من 
اختصاص الزوجة متناسيا أن احلياة 
الزوجية شراكة بني الزوجني، وللعلم 
فإن اهلل أوكل مهمتني عظميني فقط 

في هذه احلياة للمرأة وهما املعاشرة 
الزوجية والتربية ومازاد عن ذلك فهو من 

اإلحسان ويعلم الرب وهو خير العاملني 
بأن هاتني الوظيفتني حتتاجان إلى راحة 
بال ونفسية سوية وصحة جيدة وذهن 

صاٍف وقلب مطمئن فكيف ستحاور 
وحتل مشاكل أبنائها وحتسن تربيتهم 
وهي في حال تاكسي حتت الطلب كما 

ورد وصفها في السابق؟! 
استوعبت رقية مهامها األساسية في هذه 
احلياة وفهمت حدود دورها وما حقوقها 

وواجباتها وبدأت تنفض الغبار عن 
روحها وتلملم شتات نفسها داعية اهلل 

أن يعينها ويثبتها.
وهي تردد: »أنا لست شمعة حتترق 

من أجل اآلخرين بل أنا شمس تضيء 
لنفسها ولآلخرين«، وهذه قصة رقية 

فهل من متعظ؟

أبو رغال اخلائن.. 
وشذرة السيف

رقية تلملم 
شتاتها

مسار حر

نظرة ثاقبة

شكرا لكل من ساهم في كشف اخللية االرهابية التي اعلن 
عن كشفها يوم اخلميس املاضي، وحتما فإن بداية اخليط 

األول ملعرفتها كان منذ أشهر طويلة ويجب علينا أن نشكر 
جميع من عمل على تفكيك تلك اخللية ألنهم واجهوها بالسر 

والكتمان.
لقد أثلجت صدورنا يا محمد اخلالد مبا قمت به أنت ورجالك 

وجعلتمونا نفخر بكم وبجهودكم في احلفاظ على أمن 
الكويت وأجلمت كل لسان تطاول عليك في يوم من األيام 

وخصوصا من الذين هاجموك ليبحثوا عن الشهرة ولكنهم 
فشلوا وخاب مسعاهم.

وبعد أن شكرنا اخواننا حماة الكويت، فإنني أتوجه بسؤال 
للسيد حسن نصراهلل أمني عام حزب اهلل عن تلك اخللية التي 
مت ضبطها ومدى علمه عنها وعن مخططتها التي كانت تنوي 

عملها في الكويت، فإن كنت ال تعلم فتلك مصيبة وإن كنت 
تعلم فاملصيبة أعظم.

فمن غير املقبول منك أنت بالذات وأنت سليل بيت النبوة 
أن تكون ذا وجهني فقبل أيام شاهد اجلميع حتيتك للكويت 

وألميرها وحلكومتها ولشعبها على اطفاء الفتنة واليوم 
نكتشف خلية ارهابية تتبع حزبك وتريد اشعال الفتنة بيننا 
مع العلم بأنهم كانوا مراقبني منذ اشهر وقبل انفجار مسجد 

االمام الصادق!
األسلحة التي مت ضبطها ليست لصيد »عصافير التني«، كما 
صرح بعض نواب الكويت، فإن كنت صادقا في نواياك مع 

الكويت فعليك أن تخبر السلطات الكويتية عن اخلاليا املتبقية 
التي تتبع حزبك فليس من املعقول أنك لم تعلم عنهم، وأود 

أن أذكرك بحديث الرسول علية الصالة والسالم: »املسلم من 
سلم املسلمون من لسانه ويده«.

أدام اهلل أي مخلوق نسلم من لسانه ويده وال دام من يريد 
الشر باملسلمني أينما كانوا وبأي وسيلة.

فسخ العقد في العقود امللزمة للطرفني، إذا لم يلتزم احد 
األطراف بالعقد، أو بااللتزامات املتوجبة عليه في العقد 

بعد إمهاله فترة كافية جاز للطرف الثاني طلب فسخ العقد 
واملطالبة بالتعويض إذا كان له مبرر، وذلك ما لم يكن 

الطرف اآلخر مقصرا بدوره في تنفيذ بنود العقد »مادة 
209« والعقود التي توضح فيها بنود تشير إلى فسخ العقد 

من تلقاء نفسه عند تقصير أحد األطراف ال يعتد بهذا 
الشرط إال إذا كانت إرادة املتعاقدين صريحة وبينة جتاه 
هذا الشرط، فإذا لم تكن إرادة املتعاقدين صريحة وبينة 

في العقد فال يجوز فسخ العقد تلقائيا، بل يجب أن حتكم 
احملكمة بفسخة وال يعتد في هذه احلالة بأي بند يحد 

من سلطة احملكمة إزاء فسخ العقد وإذا فسخ العقد عادت 
احلالة على ما كانت عليه قبل التعاقد فإن لم يستطع أحد 

األطراف إعادة احلالة إلى ما كانت عليه جاز طلب التعويض 
املعادل وفي العقود املستمرة يكون أثر فسخ العقد »عقد 

الصيانة مثال« في تاريخ حصوله، وجتدر اإلشارة هنا إلى 
أن فسخ العقد ال يجوز التمسك به جتاه اخللف اخلاص 
بعد وفاة أو اختفاء املتعاقد أو فسخ العقد معه، إذا كان 

اخللف قد تسلم حقه على سبيل التعويض وبحسن نية 
ويعتبر اخللف اخلاص للتعاقد حسن النية إذا كان عند 
التصرف له ال يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم 

يكن مبقدوره أن يعلم »مادة 213«، انفساخ العقد في حالة 
العقود امللزمة لطرف واحد ينفسخ العقد من تلقاء نفسه 

إذا وجدت قوة قاهرة جعلت العقد مستحيل التنفيذ إذا ما 
بقي جزء من العقد ميكن التنفيذ فيجوز األخذ به وإلزام 
الطرف اآلخر بهذا اجلزء في العقد القابل للتنفيذ، أما في 
العقود امللزمة للطرفني فإن وجدت القوة القاهرة املانعة 

لتنفيذ العقد، انفسخ العقد من تلقاء نفسه وانحل االلتزام.
وإذا كانت هناك أجزاء في العقد قابلة للتنفيذ، جاز للدائن 
أن يتمسك بهذا القدر من العقد أو ان يطلب الفسخ للعقد، 
والعقد املنفسخ يعتبر كأن لم يكن ويجب إعادة احلالة إلى 

ما كانت عليه قبل إبرام العقد ـ عدا العقود املستمرة ـ 
وما يعجز عن إعادته إلى حالته األولى يعوض عنه بشكل 

عادل واإلقالة نوع من فسخ العقد باتفاق الطرفني طاملا بقي 
املعقود عليه أو موضوع العقد قائما في يد أحد طرفيه، 

أما إذا تلف أو هلك أو مت التصرف في املعقود عليه للغير 
فيجوز الفسخ على الباقي، الدفع بعدم التنفيذ في حالة 

العقود امللزمة للطرفني إذا كانت التزامات الطرفني متقابلة 
ومستحقة األداء جاز لكل طرف عدم االلتزام جتاه الطرف 

اآلخر اال بعد التزام اآلخر جتاهه، ما لم يكن االتفاق غير 
ذلك أو كانت األعراف تقضي بغير ذلك، اإلرادة املنفردة ال 

تعتبر التصرفات الناجتة عن إرادة فردية في أحد طرفي 
العقد دون علم اآلخر وموافقته ودون اعتبار لشروط 

العقد، تصرفات منشئة اللتزام أو معدلة فيه أو غير ذلك.
فعلى سبيل املثال ال يجوز لطرف من طرفي العقد تعديل 
العقد دون موافقة الطرف اآلخر أو إلغائه أو اختيار عدم 
االلتزام به ما لم يكن منصوصا في العقد بصراحة على 

ذلك، مضمون العقد الشروط وااللتزامات املبينة في العقود 
بندا بندا ال تكفي إلعطاء العقد مضمونه الكامل بل يستنير 

القاضي ايضا بالعرف والعادات اخلاصة بالتعامل وحسن 
النية وشرف التعامل إذا لزم األمر عند التقاضي »مادة 

195« ويبطل العقد اذا التزم املتعاقد دون سبب أو لسبب 
غير مشروع ويعتد بالسبب اذا كان الباعث وراء التعاقد 
يعلمه احد الطرفني او كان ينبغي ان يعلمه وعند االلتزام 
يفترض وجود السبب املشروع للتعاقد حتى لو لم يؤكد 

في العقد إال إذا ثبت العكس فيبطل العقد أنها والسبب 
املذكور في العقد يعتبر السبب احلقيقي للعقد إال إذا ثبت 

العكس، وفي حال ثبوت صورية السبب وجب على من 
يدعي وجود سبب حقيقي مشروع ان يقيم الدليل على 

ذلك.
 ٭ املصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من املعلومات. 
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سامي عبداللطيف النصف

استضافتنا االعالمية جنوى قاسم ضمن 
برنامجها الشائق على قناة »احلدث« 

للحديث عن احلرب الدائرة في اليمن، 
مما قلناه ان تلك احلرب قد حسمت لدى 

كل عاقل ومنصف منذ الدقيقة االولى 
العالن التحالف العربي الداعم للشرعية 

اليمنية تدخله ضد االنقالبيني على طاولة 
احلوار الوطني ملنع خلق فوضى عارمة 
وجعل اليمن حلبة اخرى للتقاتل الدائم 

كما حدث في الصومال والعراق وسورية 
وليبيا وايقاف عملية جعله مستودع 

سالح وبشر لغزو الدول املجاورة كما 
اعلن ذلك االنقالبيون على الشرعية منذ 

حلظتهم االولى.
> > >

ومما يدعم حقيقة انها حرب حسمت 
منذ يومها االول كونها حربا بني حق 
وباطل، وبني شرعية انتخبها الشعب 

اليمني بأكثر من 90% وبني قيادة 
خلعها الشعب اليمني بأكثر من %90، 

حرب بني طرف يدعمه الشعب اليمني 
ودول مجلس التعاون واجلامعة العربية 
واالمم املتحدة )وهل بعد تلك الشرعية 
شرعية؟!( وطرف ميثل حتالف مصالح 

شيطانيا بني قوى دمرت اليمن بحروبها 
العبثية فيما بينها واجندات ال تزيد على 

الرغبة في حروب ال تنتهي مدفوعة 
االجر للقيادات تدفع اثمانها دماء االتباع 
املغرر بهم التي تباع في اسواق النخاسة 

الدولية.
> > >

كانت احلرب منذ يومها االول بني طرف 

يجمع اخلاسرين )Losers( هم قوات 
الرئيس السابق صالح الذي لم يراهن 

قط على طرف رابح فقد انحاز عام 1990 
للطاغية صدام لقاء 50 مليون دوالر 
دخلت حسابه اخلاص، فترك ضرع 

البقرة اخلليجية التي تدر اخلير لشعب 
اليمن وامسك بذيل الثور الصدامي الذي 

يضر وال ينفع، كما لم يعرف عنه انه 
انتصر قط في اي حرب خاضها، فقد 

تصدى لتنظيم القاعدة فتوسع وانتشر 
في اليمن، ودخل في 6 حروب ضد 

احلوثيني فبقوا ولم يهزموا او ينتصروا، 
واطلقت قواته النار على الشعب اليمني 

فخلعه الشعب من كرسي اجلماجم 
اجلالس عليه، واحلال كذلك مع القوى 
احلوثية التي قبضت 20 مليون دوالر 

من القذافي عام 2009 للدخول في حرب 
خاسرة ضد السعودية انتقاما له من 

امللك عبداهلل، فاندحر احلوثيون وطردوا 
حتى من موطنهم االصلي في صعدة ولم 

ينتصروا على قوات صالح في احلرب 
العبثية التي قامت بينهم، وقد يكون من 
سوء حظ جمع التعيس على خايب الرجا 
 Winner ان التحالف العربي تقوده دول
كالسعودية واالمارات لم تهزم قط في 
حروبها عبر تاريخها احلديث ولم تكن 

ذاهبة قطعا هذه املرة للهزمية!
> > >

آخر محطة: 1 ـ حرر التحالف العربي 
خالل مدة قصيرة ثالثة ارباع ارض 
اليمن اجلبلية الصعبة من االحتالل، 

فكم حرر التحالف الغربي خالل اعوام 

من العمل اجلوي والبري شمال العراق 
وسورية من االرض من »داعش«؟

2 ـ متسك قوات صالح واحلوثيني 
باحملافظات الشمالية بعد السقوط 

واالنسحاب السريع من احملافظات 
اجلنوبية يؤكد ما ذكرناه سابقا من 

انهم يعملون على تقسيم اليمن بعد 
سنوات من تعامل جيش صالح مع اليمن 

اجلنوبي على انه جيش احتالل متاما 
كتعامل جيش حليفه صدام مع الكويت.

3 ـ كان ذكاء بالغا من قوات التحالف 
العربي أال تعلن رغم الضغوط االعالمية 
واملغرضة عن املشاركة البرية من عدمها 
في اليمن معتمدة على سياسة »الغموض 

املوجب« ثم يستمر الذكاء في التدخل 
البري اجلراحي السريع الذي ساهم في 

االنتصارات االخيرة املبهرة.
4 ـ نقطة ضعف التحالف العربي في 

اليمن انه كحال االم احلقيقية )للشعب 
اليمني ولشعوب عربية اخرى( 

في قصة سليمان احلكيم، حيث ال 
يود رؤية قطرة دم واحدة او هدم 

مبنى واحد او حتى استمرار احلرب 
ليوم واحدا بل يسعى الى احلفاظ 

على اجليش اليمني )ومثله اجليش 
السوري وقبله اجليش العراقي( من 

التدمير، وسيذهب التحالف سريعا الى 
احلل السلمي متى ما ارتضت به كل 
االطراف مع حتمية دخول التحالف 

الى صنعاء وان طال العناء قبل 
نهاية هذا العام اذا ما استمر املهزوم 

يحاول.. فرض شروط املنتصر!

نقطة ضعف 
التحالف العربي

محطات


