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/  
ــة  ــني اليمنيني ومؤسس ــاد اإلعالمي ــم اتح يقي
الشهيد الذكرى السنوية للشهيد للعام 1439هـ 
ــعة  ــاعة التاس ــق 2018م وذلك يف تمام الس املواف
ــن فرباير 2018م  ــوم الخميس الثامن م صباح الي

ــالح العزي ..  ــهيد ص ــة مرسح الش ــىل قاع ع
أمام مكتب رئاسة الوزراء بصنعاء.

ــدور الكبري  ــرى تقديرا لل ــذه الذك ــي ه وتأت
ــيدا لعظمة الشهيد ووفاء لتلك النجوم  وتجس

ــا وأرواحها يف  ــادت بدمائه ــي ج ــاطعة الت الس
سبيل الدفاع عن حياض الوطن.

/  
ــس مصلحة الدفاع املدني أن الفرق امليدانية  أوضح اللواء عيل راصع رئي
ــال اإلنقاذ وللحد من الكوارث خالل  ــاع املدني تقوم بجهود كبرية يف أعم للدف

الحرب الدائرة عيل اليمن
ــاع املدني من  ــق الدف ــس بصنعاء أن مراف ــم أقيم أم ــل تكري ــال يف حف وق
ــوم بأعمال  ــكل كبري ألنها تق ــدان تهتم بها بش ــدا وان البل ــة ج ــق الهام املراف
ــا القيادة يف اليمن إىل  ــعاف للمواطنني داعي ــانية جليلة يف اإلنقاذ واإلس إنس

االلتفات للجهود والدور الذي تقوم به كوادر الدفاع املدني.

ويف حفل التكريم الذي نظمه التحالف اليمني للعمران والتنمية تحدث 
العميد عبدالكريم معياد وكيل مصلحة الدفاع املدني بكلمة أشار فيها إىل أن 
ــا و60 جريحا يف عموم املحافظات منذ  ــهداء من كوادره املصلحة قدمت 4 ش

بداية العدوان وحتى اليوم وذلك يف سبيل  الدفاع عن الوطن.
ــي للعمران  ــام التحالف اليمن ــيبة أمني ع ــدث مطيع الش ــن جانبه تح م
ــوم يأتي تقديرا  ــل التكريم الذي يقام الي ــة أكد خاللها أن حف ــة بكلم والتنمي
ــوم بها مصلحة الدفاع املدني يف مختلف  لألعمال األمنية والخدمية التي تق
ــت وتقوم بها  ــود التي قام ــة مثمنا كافة الجه ــانية والخدمي ــاالت اإلنس املج

ــظ األمن والحد  ــدان باإلضافة إىل جهودهم يف حف ــاع املدني يف املي ــرق الدف ف
من الجريمة.

ــاعد للتحالف يف كلمته  ــيفي األمني العام املس ــد الس ــار مرش إىل ذلك أش
ــع مكونات املجتمع وان هذا التكريم يعترب  ــف اليمني يضم جمي إىل أن التحال
ــة الدفاع املدني ملا  ــوادر وقيادة مصلح ــن كافة مكونات املجتمع لك ــا م تكريم

يقومون به من أدوار إنسانية وأمنية تخدم الوطن.
ويف اختتام الحفل تم توزيع الشهادات التقديرية عىل املربزين من الدفاع 

املدني.

  / ماجد الكحالين
نعت وزارةاإلعالم وعدد من املؤسسات اإلعالمية الشهيد 
ــر صحيفة  ــس تحري ــزة رئي ــه حم ــد عبدالل ــي عاب الصحف
ــني اليمنيني،  ــاد اإلعالمي ــس التح ــو املؤس ــة، العض الحقيق
ــة  ــة ألنصار الله، وأحد كوادر مؤسس ــو الهيئة اإلعالمي عض
ــالل  ــهد خ ــذي استش ــي ال ــالم الوطن ــان اإلع ــورة وفرس الث
ــوات االحتالل األمريكية  ــه لواجبه املقدس يف مواجهة ق أدائ
ــدة يوم أمس  ــس بمحافظة الحدي ــة يف مديرية حي اإلماراتي

األول الثالثاء.
ــة الثورة  ــن مؤسس ــادرة أمس م ــات الص ــارت البيان وأش
ــني اليمنيني،   ــة والنرش ،واتحاد اإلعالمي ــة والطباع للصحاف
ــرية ، وهيئة  ــبكة املس ــه ،وش ــار الل ــة ألنص ــة اإلعالمي والهيئ
ــعب . إىل أن  ــة، وإذاعة صوت الش ــة الحقيق ــر صحيف تحري
ــهد أمس  ــزة الذي استش ــالم الوطني عابد حم ــهيد اإلع ش
ــاً لإلعالمي امللتزم  ــي  كان أنموذج ــاحل الغرب يف جبهة الس
ــدق الكلمة يف تغطية األحداث، وقدم مع زمالئه النموذج  بص
األرقى وهم يلتحقون بجبهات الرشف والكرامة، ويوثقون من 
امليدان غري آبيهن للمخاطر التي تحدق بهم حني يلتحمون 

باألبطال وهم ينازلون العدو ويكرسون زحوفاته.
ــي الصحفي  ــي ألرسة وذوي ومحب ــت بيانات النع وبارك
ــهادة يف سبيل الله، مؤكدة امليض بثقة  عابد حمزة نيله الش
ــا أوغل  ــف الحقيقة مهم ــهيد وكش ــىل درب الش ــة ع وصالب
ــن   ــوا م ــا عمل ــرام، ومهم ــه يف األذى واإلج ــدوان ومرتزقت الع
ــىل مدى ثالثة  ــات العدوان والحصار  ع ــم عىل تداعي التعتي

أعوام ".

ــا  وأصدقائه ــا  اقرانه ــة  الحقيق ــة  صحيف ــت  نع ــا  كم
املجاهدين يف ميادين الجهاد ومتابعيها وللصحافة اليمنية 
ــس تحريرها  ــعب اليمني العظيم رئي ــني والش وكل اإلعالمي
ــه عىل صفحة الوفاء  ــزة الذي اختار أن يخط بدم عابد حم
ــن األرض والكرامة  ــن ودفاعاً ع ــه ومع الوط ــدق مع الل والص
ــر حروفه بعد أن كانت صحيفة الحقيقة محرابه وميدان  آخ
ــى عن فضح أباطيل  ــوراً ال يتوان نزاله مجاهداً إعالمياً جس
ــاهم  ــل املتزلفني ومكائد الغزاة املعتدين، وس املضلني وأقاوي
ــن يف  ــة للمجاهدي ــم البطولي ــل املالح ــه يف نق ــه وصوت بقلم

مختلف جبهات العزة والرشف.
ــس  أم ــا  بيانه يف  ــة  اليمني ــة  الصحاف ــة  وكال ــربت  واعت
ــدان البطولة والفداء  ــهاد الصحفي عابد حمزة يف مي استش
ــام رشف لكل الوسط الصحفي  بجبهة الساحل الغربي وس
ــة بارزة  ــهيد قامة إعالمي ــل الش ــد برحي ــي الذي يفق اليمن
ــي اليمني،  ــهد الصحف ــراء املش ــارز يف إث ــاء ب ــا عط كان له
ــة والجريئة  ــؤول بالكلمة الصادق ــدي الواعي واملس والتص
لكافة املؤامرات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الوطن 
ــة األعوام األخرية من حياته  ــة عقد ونيف ، وكانت الثالث طيل
ــال يف سبيل  حافلة بالعطاء والتضحية والجهاد واالستبس
الله والوطن ومواجهة تحالف العدوان األمريكي السعودي.
ــد حمزة حامالً  ــهاد الصحفي عاب ــارت إىل أن استش وأش
ــالة عظيمة لكل  بندقيته يف مواجهة الغزاة املحتلني مثل رس
أعداء اليمن واألمة اإلسالمية تؤكد أن اليمني ال يتوقف عند 
حد معني يف التصدي لالحتالل والدفاع عن أرضه سواء كان 
ــيا أو اقتصاديا أو فنيا ، فكل أبناء  صحفيا أو أديبا أو سياس

ــه تعاىل عىل أن  ــي األحرار الرشفاء عاهدوا الل ــعب اليمن الش
يكونوا بجوار أبطال الجيش واللجان الشعبية جدارا منيعا 

يف وجه أعداء بلدهم ودينهم وقيمهم األخالقية.
ــهيد  ــا نعت أمس الش ــعب  من جهته ــوت الش ــة ص إذاع
ــا للمؤمن  ــاال راقي ــه كان مث ــدت ان ــزة، أك ــد حم ــل عاب الزمي
ــه باذال جهده  ــبيل الل ــد الذي انطلق بكل وعي يف س املجاه
ــاالت ويف مقدمتها املجال اإلعالمي  وطاقته يف مختلف املج
ــا لتحرير صحيفة  الذي عمل فيه بكل إخالص وتفاٍن رئيس
الحقيقة التي كانت وال زالت منربا ملواجهة الحرب اإلعالمية 

والتضليلية عىل بالدنا ..
ــهيد عابد حمزة بجهاده ومسريته املرشفة  ولقد مثل الش
ــف  ــة تحال ــه  يف مواجه ــه وتفاني ــربه ومثابرت ــه وص وعطائ
ــدي للقوى التكفريية من قبل العدوان لعدة  العدوان، والتص
ــورة وموقع  ــة الث ــة، وصحيف ــة الحقيق ــنوات عرب صحيف س
ــا وأرشف  ــددة نرش فيه ــة متع ــع إخباري ــه ومواق ــار الل أنص
ــى للوطني املجاهد  ــغيلها ، النموذج األرق ــىل إدارتها وتش ع
ــؤولية تجاه بلده ومجتمعه وأمته، وساهم  ــعر للمس املستش
ــد مزاعمه وتصديه  ــدوان وتفني ــف أباطيل الع بقلمه يف كش
ــت بهدف التعتيم  ــة التضليلية التي مورس للحرب اإلعالمي

عىل الجرائم املرتكبة بحق أبناء شعبنا اليمني.
ــهيد حمزة سجالً حافالً باملواقف واملآثر  وبذلك ترك الش
ــلحني  ــني املتس ــرز اإلعالمي ــد أب ــون أح ــه ألن يك ــي أهلت الت
ــية  ــي وبالثقافة يف مواجهة الحرب التضليلية والنفس بالوع
ــة خلخلة  ــدوان ومرتزقته يف محاول ــا الع ــي يعتمد عليه الت

الجبهة الداخلية.

ــــاض درجـــــــــة الـــــحـــــرارة  ــــف ــــخ ــــاض درجـــــــــة الـــــحـــــرارة ان ــــف ــــخ ان

يوم مفتوح لAطفال بصنعاءيوم مفتوح لAطفال بصنعاء

أكد املركز الوطني لألرصاد استمرار تأثري املرتفع الجوي الذي يصاحبه 
ــاب الداخلية  ــق الصحراوية والهض ــاردة وجافة عىل املناط ــة هوائية ب كتل

واملرتفعات الجبلية خالل الـ 24 ساعه القادمة .
ــخة منها أن خرائط  ــبأ) نس ــح املركز يف نرشة جوية له تلقت  (س وأوض
ــتمرار  ــات التنبؤات العددية بينت اس ــطحية ومتابعة مخرج الطقس الس
ــات الحرارة  ــاض طفيف يف درج ــوي مما يؤدى اىل انخف ــري املرتفع الج تأث

الصغرى .
ــاحلية الغربية تقع  ــمالية الغربية والس ــز أن املناطق الش ــاف املرك وأض
تحت تأثري املنخفض الجوي الرشق أفريقي املصحوب بكتلة هوائية رطبه 

دافئه نسبيا .
ــني أثناء  ــال والعامل ــن واألطف ــة كبار الس ــز املواطنني  خاص ــه املرك ونب
ــني اىل رضورة اخذ  ــات الربد ,داعيا املزارع ــاح الباكر من صدم ــل والصب اللي

االحتياطات الالزمة حفاظا عىل الرثوة الزراعية والحيوانية .

صنعاء / سبأ
ــاء اليوم  ــة أمس بصنع ــة للتنمي ــعب االجتماعي ــة الش ــت مؤسس نظم

املفتوح لليتيم بالتنسيق مع مركز الطفولة اآلمنة.
ــملت الفعالية زيارة إىل روضة الشهداء يف شارع الخمسني ومعرض  وش
ــبعني  ــبعني وألعابا ترفيهية يف حديقة الس ــهداء األمن بميدان الس صور ش

وتوزيع سالل غذائية.
أوضح املدير العام ملؤسسة الشعب أكرم باكر أن املؤسسة تواصل تقديم 

الرعاية لألطفال يف مركز الطفولة اآلمنة تجسيدا ألهداف املؤسسة.
ــني من قبلها  ــة لأليتام املكفول ــات متكامل ــة تقدم خدم ــني أن املؤسس وب

تشمل اإليواء والتعليم والغذاء واملصاريف واملالبس والرتفيه.

ــفت شبكة "يس إن إن ترك"، أمس عن موافقة الحكومة  كش
السعودية عىل فتح مجالها الجوي لطائرات الخطوط الجوية 
ــت إنها خطوة  ــل أبيب"، وقال ــني دلهي و"ت ــة املتنقلة ب الهندي

كبرية يف العالقات بني السعودية ودولة االحتالل.
ــتبدأ  ــك تايمز" أن الرحالت س ــة "إيكونومي وذكرت صحيف
ــبوعياً أيام الثالثاء  ــارس القادم، بواقع ثالث رحالت أس يف 20 م

والخميس واألحد.
ــرتة  ــوال الف ــت ط ــة تغنّ ــة إرسائيلي ــر إعالمي ــت تقاري وكان
ــفت يف يناير  ــة بالعالقات بني "تل أبيب" والرياض، وكش املاضي
ــاع رئيس الوزراء  ــادرة جديدة خالل اجتم ــايض عن طرح مب امل
ــدي يف نيودلهي،  ــريه الهن ــني نتنياهو مع نظ ــيل بنيام اإلرسائي
ــهر نفسه، تهدف إىل إنشاء خط جوي مبارش بني  منتصف الش
ــعودية، وهو ما أكده  ــل أبيب" ونيودلهي مروراً باألجواء الس "ت

نتنياهو.

ــوت" العربية، إن رشكة  ــا قالت صحيفة "يديعوت أحرون كم
الطريان الهندية ستعمل عىل تشغيل خط جوي جديد مبارش 
ــر يف األجواء  ــي، بحيث يم ــون" ونيودله ــن غوري ــني مطار "ب ب
ــن مدة  ــيخترص م ــد س ــط الجدي ــة إىل أن الخ ــعودية، الفت الس
ــاعتني (من 8 ساعات إىل6)، ويخفض تذاكر السفر،  الرحلة س

ويزيد بشكل ملحوظ من عدد السياح بني "إرسائيل" والهند.
ــال" اإلرسائيلية إىل  ــّريها رشكة "الع وتمر الرحالت التي تس
الهند، عرب البحر األحمر إىل الجنوب من اليمن، ومن ثم تتحول 
ــل أبيب إىل نيودلهي  ــتغرق الرحلة من ت رشقاً نحو الهند، وتس

8 ساعات.
ــن تفاصيل  ــة ع ــف العربي ــفت الصح ــك أن كش ــبق ذل وس
ــل بالعديد من  ــط إرسائي ــر، يهدف إىل رب ــرشوع إرسائييل آخ م
ــعودية، من خالل  ــها الس ــدول العربية والخليجية، عىل رأس ال

إقامة خط سكة حديد أطلق عليه "قطار السالم".

السعودية تسمح باستخدام أجوائها في السفر من وإلى "تل أبيب"السعودية تسمح باستخدام أجوائها في السفر من وإلى "تل أبيب"

وجد علماء من جامعة إمربيال 
يف لندن أن طبقة األوزون تفشل يف 
التعايف عند خطوط العرض الدنيا  

حيث تعيش غالبية الناس.
ــىل  ع ــه  أن ــاء  العلم ــد  ويعتق
ــتمر لثقب  الرغم من التقلص املس

ــني،  ــتوى القطب ــىل مس األوزون ع
ــون  ــات الكرب ــر مركب ــل حظ بفض
الكلورية الفلورية يف هذه املناطق، 
ــىل  ــق ع ــد ال ينطب ــر ق إال أن األم
املناطق األخرى يف خطوط العرض 
ــور  ــار الربوفيس ــا، حيث أش الدني

ــارك ملعهد  جوانا هاي، املدير املش
ــة يف  ــاخ والبيئ ــري املن ــام لتغ غرانث
ــال كوليدج" يف لندن، إىل أن  "إمربي
ــوط  ــوع رضر يف خط ــال وق "احتم
العرض الدنيا قد يكون أسوأ بكثري 

مما هو عليه يف القطبني".

فشل "عالج" طبقة اKوزون ينذر بكارثة صحيةفشل "عالج" طبقة اKوزون ينذر بكارثة صحية

ــــــــاًء لـــشـــهـــدائـــنـــا" ـــا.. وف ـــن ـــات ـــه ـــب ـــت شــــعــــار "نــــحــــو ج ـــح ت

٤شهداءو٦٠ جريحًا من منتسبي الدفاع المدين منذ بداية العدوان

 سهل إبراهيم بن عقيل
  الظرف الراهن .. 

والرجال
إن الظرف الراهن الذي نحن فيه وخاصة من بداية شهر فبراير 2018م لهو 
المحك الحقيقي ألولئك الرجال الذين نستطيع أن نسميهم بالرجال الرجال 

أحفاد الفاتحين، الذين يدافعون عن الدين والعرض والتراب..
ــترى الله منهم ذلك البيع العظيم، بأن  ــهم في سبيل الله، فاش وهبوا أنفس
ــم قبلة لألمة المحمدية، في حلها وترحالها .. فقد كانت في حلها تحت  جعله
الذل واالستعباد ألعداء الله، ومكثت تحت الظل الخبيث قروناً، حتى بعث الله 
ــه ومنهم من ينتظر  ــدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحب ــاًال صدقوا ما عاه رج

وما بدلوا تبديال .
ــك الذين بعثهم الله بنفخة صوره، ليكونوا عالمة في الدهر على صدق  أولئ
ــوم مبعثه إلى يوم  ــلم، من ي ــى الله عليه وعلى آله وصحبه وس ــا جاء به صل م
ــم، فهم الرجال  ــم، وهنيئا للصابرين مقامه ــهداء مقامه القيامة.. فهنيئا للش

الرجال، جعلوا اليمن مرة ثانية قبلة اإلسالم والمسلمين..
وهم المستضعفون في األرض الذين قال الله فيهم أنه مستخلفهم ليقيموا 
ــر .. ينيرون  ــن المنك ــروف وينهون ع ــرون بالمع ــزكاة .. يأم ــوا ال ــالة ويؤت الص

بدمائهم أشعًة يهدي بها من يشاء من عباده ويفتن بها آخرين ..
ــهادة.. وياله من مقام  فالثبات الثبات، وليس هناك مجال إال النصر أو الش
ــاعة  ــه إال الصادقون الصابرون .. والنصر صبر س ــا الحالتين، ال يبلغ ــي كلت ف
ــر هو من عند الله ((  ــدد والُعدد والتحالف،  وإنما النص ــا النصر بكثرة الع ،وم
ــه اآلن .. فالخائن  ــرون يغلبوا مئتين )) وإنها والل ــرون صاب إن يكن منكم عش
ــك  ــر وبالعمل ، والصادق ظهر واضحاً بال ش ــه بالنفاق الظاه ــف عن وجه كش

وال ريب وال مير ..
ــدي بها الله من  ــن الضعف قوًة، ومنارًة يه ــون صنعت أعمالهم م فالصادق
ــر قد الح، وعلى أولئك  ــتقيم ، وإنه والله النص ــاء من عباده إلى صراط مس يش
ــرق  ــد اليمن من المش ــدوا التحالف ض ــاً ليحش ــرقاً ومغرب ــوا مش ــن ذهب الذي
ــلحة المحرمة، باءوا بالخيبة ،وعليهم اللعنة  والمغرب، وشراء القنابل، واألس

إلى يوم الدين، والله غالب على أمره ..
فليعلم الذين في قلوبهم مرض أنه قد أشرق نور الفجر كالحريق، وتكسرت 

القيود ، وذل المستكبرون ، والله أكبر..
       * مفتي محافظة تعز

مشهدمشهد

هكذا هو عطاء وسخاء اليمنيين هكذا هو عطاء وسخاء اليمنيين 

مقدمة  واللجان  للجيش  غذائية  قافلة 
من ارسة الشهيد معافا  محمد األهدل 

مديرية الضحي يف الحديدة

أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

عدن وسيناريوعدن وسيناريو

اإلخوة األعداء اإلخوة األعداء 
اإلماراتية  القوات  بقائد  يسمى  ما  تصريحات 
والعاصمة  اليمن  ثغر  عدن  أحداث  عن  اليمن  في 
والمرارة  بالغثيان  متابع  أي  تشعر  االقتصادية 
أغبياء  العرب  نحن  كم  نفسه  مع  يتساءل  وتجعله 
نتفوق  بل   !! اآلخرين  ونقلد  بالتهمة  نفرح  وسذج 
بسذاجة  رغباتهم  ترجمة  إلى  وننساق  عليهم 
خاوية  وعقول  مهزوزة  بإرادات  نتعامل  ألننا 
بما  البداوة  وثقافة  والحقد  الثأر  بمكنونات  ملوثة 
هي عليه من الغلظة والغل والتطرف ، مع أن إرادة 
إال   " "بريطانيا مثالً  الحقيقية في مكان آخر  الفعل 
أن تصرفات البدوي المتلبس بالحداثة تفوق بكثير 
أثناء  وتصرفاته  الخفي  الرغبة  صاحب  ممارسات 
الوحشية  حيث  من  عدن  في  المحسوس  وجوده 
والغل والحقد واستهداف كل ما له أدنى صلة بالحياة 
، إضافة إلى أساليب التنكيل بالبشر مثل (الحجز 
أنواع  كل  وممارسة  القسري  واإلخفاء  التعسفي 
والصعقات  الجنسي  واالعتداء  الجسدي  التعذيب 
كرامة  من  تحط  التي  الممارسات  وكل  الكهربائية 

اإلنسان وتمسخ أدميته.
 إنها أعمال شيطانية ال صلة لها بالقيم واألخالق 
 ، انتهاكاً جسيماً لحقوق اإلنسان  اإلنسانية وتمثل 
مع ذلك لم تكتف هذه الدويلة الطارئة على الحياة 
بهذه الجرائم الموغلة في البشاعة ضد أبناء الشعب 
الجوية  الضربات  على  دورها  يتوقف  ولم  اليمني، 
والشيوخ  األطفال  وقتلت  اآلمنين  استهدفت   التي 
والنساء في المنازل ، وامتدت إلى األعراس والسجون 
والمنشآت االقتصادية فدمرت الحياة وأدت إلى قتل 
وجرح آالف المدنيين اليمنيين ، لكنها سعت وتسعى 
إلى إيغال صدور اليمنيين ضد بعضهم بتبني كيانات 
ومسميات مختلفة تُسخرها لتكريس فكرة االنفصال 
القالقل  بإثارة  مكلفة  خاصة  مليشيات  وتشكيل 
االنفصال  فكرة  لترجمة  والصراعات  الفتن  وإشعال 
مغلفة  قديمة  بريطانية  برؤية  الواقع  أرض  على 
هذه  مكانة  تعزيز  هدفها  مشبوهة  إماراتية  بإرادة 
المنطقة  سياسة  رسم  في  دورها  وإظهار  الدويلة 
ودعم فكرة الشرق األوسط الجديد ، بأفق ضيق جداً 
ال عالقة له بضمان أمن واستقرار المواطن في نطاق 
الدولة بإماراتها الست ،  إنما للظفر برضا بريطانيا 
وأمريكا ودولة الكيان الصهيوني وضمان النجاة من 
نزوات ُبعُبع المنطقة الكيان السعودي المخلص جداً 

في خدمة أهداف أمريكا ودولة الكيان الصهيوني .
مثل هذا الكالم الشك أنه أسقط أقنعة الزيف عن 
دولتي العدوان األساسية وعرى أدوارهما المشبوهة 
في العدوان السافر والحصار الجائر على اليمن ألن 
الدولتين  على  التعبير  هذا  جاز  إن  األعداء  االخوة 
ألصحاب  والطاعة  الوالء  إلظهار  محموم  سباق  في 
وهو   ، اليمن  في  يجري  مما  الحقيقية  المصلحة 
القلق على عدن والمحافظات  أمر خطير يضاعف 
الضابط  أعلنه  لما  خالفاً   ، لالحتالل  الخاضعة 
أي  في  لالنفجار  مهيأ  الوضع  سيظل   ، اإلماراتي 
 ، المحافظات  تلك  أبناء  الضحايا  وسيكون  لحظة 
وستكون الخطورة أكبر عندما يلجأ االخوة األعداء 
اإلرهاب  خاليا  باستخدام  البديل  السيناريو  إلى 
النائمة "القاعدة وداعش" في الحسم وتحقيق الغلبة 
ألي طرف من األطراف .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. 

وال نامت أعين الجبناء .. 
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