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15االثنين:  عين على الجنوب

وكذلك تفشي الفساد واالحتكار وغلبة الصراع الحزبي والسياسي بين ما ُيسمى المجلس الجنوبي االنتقالي 
الخاضع لإلمارات الشرعية المزعومة للفار هادي وبن دغر الخاضعة للسعودية.

وفي شأن متصل قابلت االمارات خطوة السعودية باستدعاء العديد من الوزراء والمسؤلين المرتزقة 
المواليين لها للرياض، بخطوة مقابلة باستدعاء قيادات المجلس االنتقالي، وكذلك استدعاء قيادات 
عسكرية تابعة لقوات الحزام االمني بشكل مفاجئ الى ابو ظبي، ما يؤشر الى انفجار عسكري وسياسي 
ستشهده المحافظات الجنوبية، يتم فيه توظيف االرهاب من قبل الطرفين لتحقيق مكاسب عسكرية 
وسياسية وإدارية تخدم مخطط تقاسم الجنوب بين السعودية واإلمارات وتعزيز استعمارهما لليمن. 
وفي ذات االطار ذكر مراقبون محليون عن معلومات تتردد بين اوساط مرتزقة العدوان، إلقالة الخائن 
بن دغر، وسب التأخير يدجع لرفض اللجنة الثالثية المكونة من اليمن والسعودية واإلمارات اقالة بن دغر 
الذي يدفع إليها الفار هادي بقوة، خوفا من انقالب بن دغر عليه والسيطرة على منصبه الرئاسي، وحسب 
المصادر أصبح "ابن دغر" مقبول سعوديا وإماراتيا، وتحركاته األخيرة تأتي في اطار ضوء أخضر سعودي 
اماراتي، وأشارت المصادر: أن زيارة الخائن هادي األخيرة إلى الواليات المتحدة جاءت بهدف الحصول 
على دعم واشنطن إلقالة "ابن دغر" وإقناع أبو ظبي والرياض بذلك، وتفيد المصادر أن دوائر مقربة 
من "هادي" أفادت بأنه طرح على مسئولين امريكيين اسم الدكتور يحيى الشعيبي كمرشح بديل لـ"ابن 

دغر"، غير أنه لم يتضح الموقف األمريكي من طلب الدنبوع هادي، ولفتت المصادر إلى أن تجمع 
االصالح يدعم خطوة "هادي".. فيما يسعى العميل علي محسن الذي يرأس اللجنة الثالثية إلقناع 
ممثلي السعودية واإلمارات إلقالة "ابن دغر"، مشيرة إلى تقديمه تنازالت نيابة عن تجمع االصالح 

مقابل موافقتهما على اإلقالة، علما بان اللجنة الثالثية باتت بمثابة وصي على قرارات الخائن "هادي"..
وفي شان متصل تفيد مصادر صحفية أن شخصيات مرتزقة نافذة تطرح اسم وزير الزراعة، أحمد 
الميسري، محافظا لمحافظة عدن، رغم عدم قبول الفار "هادي" الستقالة المحافظ عبد العزيز 

المفلحي، ويأتي ذلك في ظل اصرار الفصيل الموالي للدنبوع أن منصب محافظ عدن 
من نصيبهم، ويرفضون حتى مجرد نقاش طرح اسم من الموالين للمجلس االنتقالي في 

هذا المنصب، في حال تمسك المجلس ببقاء شالل شائع في منصبه مديرا لشرطة 
عدن، وبحسب موقع " العربي " المقرب لحزب االصالح، 
يشكل المرتزق الميسري مع جالل و ناصر هادي ووزير 
الخارجية، المرتزق عبدالملك المخالفي، حلفًا مواجهه 

لـ"ابن دغر" ومعمر اإلرياني و وزراء محسوبين على المرتزق "ابن دغر ".
وفـــي ذات الــســيــاق غــــادرت قــيــادات مجلس «الــزبــيــدي» الخميس 

ــعــاصــمــة اإلمــاراتــيــة  مــديــنــة عـــدن فـــي طــريــقــهــا الـــى ال
أبوظبي، وقالت مصادر جنوبية: ان القيادة اإلماراتية 

استدعت العميلين الزبيدي وهــانــي بــن بريك 
بصورة مفاجئة، وان سفرهم لإلمارات لم يكن 
مرتبا له، كما غادر صباح الجمعة العميد منير 
اليافعي " ابو اليمامة " مطار عدن الدولي 
ــة االمــــارات، وبحسب المصادر  باتجاه دول
المقربة من ابو اليمامة، فقد غادر في زيارة 

رسمية الى االمارات ستستغرق ايام عدة، ويقود 
العميد ابو اليمامة اللواء االول دعم وإسناد، وهو 

احدى اهم االلوية العسكرية في عدن وأبين، 
ونفذ مجموعة من العمليات العسكرية ضد 

اوكار اإلرهاب.
وفــي ذات السياق أكــدت مــصــادر اعالمية 

وصول محافظ عدن المستقيل عبدالعزيز المفلحي 

الى السعودية، عقب ايام من تقديم استقالته، وقطع المفلحي رحلته العالجية في دولة مصر، عقب عودة 
الفار هادي من امريكا الى السعودية، حيث من المزمع ان يعقدا لقاًء ثنائيًا لبحث االستقالة، وعلى الرغم 
من انقضاء اسبوع على االستقالة، إال ان الفار هادي لم يعلن اي موقف حتى اللحظة بقبولها او رفضها، 
ات مع نائبه وسفراء الدول الكبرى خالل اليومين الماضيين في الرياض، دون  كما عقد هادي سلسلة لقاء

ان يرشح عنهما اي جديد. 
وفي ذات االطار عبر العديد من اعضاء مجلس «الزبيدي» بأنهم سيناقشون المسؤلين في الرياض 
وابوظبي حول فشل حكومة الفار هادي، مقررين حسم األمور يوم الـ٣٠ نوفمبر لطرد حكومة الفنادق.
وفي سياق الصراع العسكري والسياسي بين ما ُيسمى المجلس الجنوبي المؤيد من االمارات من جهة، 
وحكومة الفار هادي المدعومة من السعودية من جهة ثانية، أكد مصدر أمني ان سبب وقف تفريغ 
السفينة الصينية قبل أيام هو معلومات، وردت الى االمارات عن وجود حاويات تحوي أموال ضخمة من 
العملة المحلية، وقال المصدر: ان التعليمات وصلت من االمارات لتفتيش الحاويات للتأكد كون تلك 
المبالغ لم يتم االبالغ عنها من قبل، وأضاف: أنه عند تفتيش السفينة وجدت على متنها ٧ حاويات 
وعليها مليارات من العملة المحلية المطبوعة بروسيا، وأضاف المصدر: انه وبعد 
ات الرسمية من قبل تحالف العدوان وسلطات الميناء بشأن  استكمال اإلجــراء
األموال تم السماح للسفينة باستكمال تفريغ بضاعتها، كما تداول 
ناشطون على صفحات التواصل االجتماعي الجمعة مقاطع فيديو 
وصــور للسفينة الصينية، وعلى متنها أمــوال ضخمة بالعملة 
المحلية، ونشروا ايضا صور للقاطرات المحملة بالنقود، وهي 
تقوم بإفراغها في محافظة عدن، وعبر ناشطون في عدن عن 
استيائهم من تصرفات الحكومة وسعيها الى إدخال المزيد 
من السيولة المطبوعة بدون غطاء، لما لذلك من ضرر كبير 
على االقتصاد الوطني، واستمرار انهيار العملة المحلية.

استدعاءات سعودية وإماراتية مفاجئة لمرتزقتهما

إقالة «بن دغر» عنوان الصراع السعودي اإلماراتي
ما زال االتفاق بين االمارات والسعودية على تشكيل حكومة فندقية جديدة للمرتزقة تحفظ مصالح ومطامع 
دولتــي العــدوان واقعا بعيدا وســط اشــتداد الصراعــات المحليــة واإلقليمية بيــن دول العــدوان ومرتزقتها 
المتصارعــة مذهبيًا وسياســيا وحزبيــا ومناطقيا، حيث ان الزيــارات المكوكية لزوار الفنــادق في الرياض وابو 
ظبي الخونة بن دغر وحكومته فشلت في تحقيق أي توافق لحكومة جديدة تم الترويج لها اعالميا قبل اسابيع، 
بســبب الفشــل التام لحكومة الخائن بن دغر في المحافظات التي تغرق في فوضى امنية وتعيش فشــًال تامًا في 
غياب الخدمات وانقطاع الكهرباء وارتفاع اسعار المشتقات النفطية واالرتفاع الجنوني ألسعار المواد الغذائية، 

انتقل الفشل الشامل السريع لحكومة الخائن بن دغر ومرتزقة 
الفنادق سريعا لمحافظة حضرموت، وخاصة بعد ان قــام الفار 
هــادي بعزل المحافظ السابق احمد بن بريك الــذي رفض ارسال 
موارد حضرموت المالية إلى عدن، متهما الدنبوع وحكومة بن دغر 
بالفساد، وصرح بن بريك اكثر من مرة بسرقة حكومة الفنادق نفط 
حضرموت وعدم استفادة المحافظة منه، كما اعلن بن بريك لقناة 
حضرموت االخبارية بان شرعية الفار هادي وحزب االصالح وعلي 
محسن يدعمون االرهاب والقتل واالغتياالت في وادي حضرموت 
وفي ساحله، مؤكدا بان قوات النخبة الحضرمية عثرت مع االرهابيين 
الذين تم قتلهم وإلقاء القبض عليهم في مديرية الضليعة على 
بطائق عسكرية توضح انتماءهم لقوات المنطقة العسكرية االولى 
بقيادة طميس المعين من الفار هادي، وكذلك قام المحافظ السابق 
بن بريك برفض كل قرارات الفار هادي وحكومته بتعيين قيادات 
عسكرية وإدارية في المحافظة تتبع حزب االصالح وتدين بالوالء له.
وفي هذا السياق قام الفار هادي بتعيين اللواء سالمين البحسني، 
قائد المنطقة العسكرية الثانية، محافظا لحضرموت، مع االحتفاظ 
بمنصبه العسكري، الذي تراجعت في حكمة الخدمات واألوضــاع 
العامة في المحافظة بشكل مخيف ومتسارع، حيث انتشرت عمليات 
االغتياالت والقتل في وادي حضرموت بشكل شبه يومي مستهدفة 
ــوادر امنية وعسكرية وقبلية، وكذلك ارســل البحسني مــوارد  ك
حضرموت المالية الى عدن، دون ان تلتزم حكومة الخائن بن دغر 
بدفع رواتب الموظفين وتسديد محروقات المحطات الكهربائية، 
ما ادي النقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وانتشار الفوضى االدارية، 
وتزايد السخط الشعبي ضد البحسني والحكومة، كما رضخ البحسني 
لتوجيهات حكومة الفنادق بسيطرة حزب االصالح على المناصب 
االدارية في المحافظة، وتوظيف الوظيفة العامة ألغراض سياسية 

وحزبية ضيقة جــرت المحافظة لصراعات عسكرية وسياسية 
وإدارية وسط فشل للمحافظ البحسني في مواجهة تلك المشكالت 

المتزايدة والمتراكمة.
وفي شأن متصل اتهم الحراك الجنوبي وما ُيسمى المجلس االنتقالي 
حكومة الفنادق في االخفاق بالوفاء بوعودها في رفد ميزانية المحافظة 
باألموال الالزمة لشراء المشتقات النفطية، ودفع مرتبات موظفي 
الدولة، ومارست ضغوطاتها على المواطن العادي بفرض جرعات 

سعرية أكثر من مرة، دونًا عن بقية المحافظات الجنوبية، وذكر 
المتحدث باسم المجلس بان نهج السلطة المحلية بحضرموت يجّسد 

تخّبطها وفشلها في إدارة شؤونها، مما سيشكل دافعًا لمنتقديها.
وفي ذات االطار أعلنت السلطة المحلية بوادي حضرموت عن رفع 
أسعار بيع المحروقات للمواطنين أبتداًء من صباح الثالثاء بزيادة 
وقدرها (٢٠ ) ريــال على كل لتر، وقــال الوكيل المساعد لشئون 
وادي حضرموت التميمي: ان السلطات في الوادي قررت رفع اسعار 

المشتقات النفطية، وأكد أن التسعيرة الجديدة كالتالي -لتر الديزل 
٢٣٠ ريال. -لتر البترول ٢٤٠ ريال، وتوقع مراقبون أن تصدر 
السلطات بساحل حضرموت قرارًا ُمشابهًا خالل الساعات القليلة 
القادمة لتكون هذه الخطوة والمتمثلة برفع أسعار بيع المحروقات 
قدم عليها السلطات 

ُ
للمواطنين هي ( الثالثة ) من نوعها التي ت

بالمحافظة خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر.
وفي سياق انتشار الفوضى وغياب االمن في حضرموت عامة وفي 
وادي حضرموت خاصة اقدم مسلحون مجهولون في ساحة مبكرة 
من صباح االربعاء باغتيال مسئول حكومي بمدينة القطن بوادي 
حضرموت، وأفادت مصادر محلية بان مجهولين اطلقوا النار على 
عمر صالح لرضي مدير عام مؤسسة االتصاالت بمديرية القطن، 
واردوه قتيال على الفور، وأوضح المصدر بان الجناة الذوا بالفرار، 
دون أي متابعة امنية او عسكرية من قبل قيادة المنطقة العسكرية 
االولى المنتشرة في مداخل مديرية القطن. كما اغتيل االثنين العقيد 
المتقاعد، ربيع جروان، احد مسئولي التجنيد بقوات النخبة الموالية 

لإلمارات، أثناء تواجده في حوطة شبام بوادي حضرموت. 
وفي ذات السياق أطلق مسلحون مجهولون -األربعاء- النار على شيخ 
قبلي من آل كثير في الخمسينيات من العمر بمديرية شبام، وقال شهود 
عيان لنخبة حضرموت: ان مسلحين اطلقوا النار على الشيخ عبدالله بن 
عامر بن عبدات الكثيري، وهو في سيارته هايلوكس في مسيال منطقة 

بحيرة، واردوه قتيال في الحال، فيما الذ المسلحون بالفرار.
وفي شأن متصل اكتفت السلطة المحلية بوادي حضرموت برئاسة 
الوكيل عصام الكثيري القيادي بحزب االصالح باإلدانة واالستنكار، 
وجاء فيه بيان السلطة المحلية: " في الوقت الذي تسعى فيه السلطة 
المحلية في محافظة حضرموت عامه، ومديريات الوادي والصحراء 
خاصة، ومعها االجهزة التنفيذية المختصة، لتعزيز دعائم االمن 

عكر 
ٌ
واالستقرار، تأبى عناصر خارجة عن النظام والقانون، إال أن ت

ها بإراقة الدماء، وقال البيان: تزايدت خالل  صفو حياة الناس وهدوء
اآلونة االخيرة أعمال القتل اليومي، وحصدت أرواح الكثير والكثير، 

حيث امتدت الى الكوادر االمنية واألبرياء المدنيين..
وفي شأن مشابه ذكر مراقبون ان عناصر القاعدة وداعش يتخذون 
من وادي حضرموت ومديرياته وأوديته المتشعبة والمتداخلة ملجأ 
آمنًا، كما يقومون بالتنقل والتزود بالسالح والمال والدعم اللوجيستي 
من قيادة المنطقة العسكرية االولى بأوامر من علي محسن وحزب 
االصــالح بغطاء سعودي لتصفية قيادة وضباط وكــوادر النخبة 
الحضرمية الموالين لإلمارات، وغيرهم من الذين يرفضون سياسة 
ـــزاق في  ــذي تمارسه شرعية االرت القتل واالغــتــيــال واإلرهـــاب ال
وادي حضرموت في اطار الصراع السعودي االماراتي على تقسيم 
ــارات ومرتزقتها، وواٍد  حضرموت بين ساحل تسيطر عليه االم

وصحراء تسيطر عليه السعودية ومرتزقتها. 
وفي شأن متصل دعا علي عبدالله الكثيري، عضو هيئة رئاسة ما 
ُيسمى المجلس االنتقالي الجنوبي لتخليص مديريات وادي حضرموت 
ممن وصفها بـ"جيوش الشرعية "، وتمكين أبناء تلك المديريات من 

تحمل مسئوليات ادارة مديرياتهم وتأمينها.
وفي ذات االطار أطلق ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي 
حملة إعالمية تطالب بتسليم أمن وادي حضرموت لقوات النخبة 
الحضرمية، الذي يقبع حاليًا تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية 
األولى، ونشر " الناشطون " جملة من الهاشتاقات التي تصب جميعها 
في المطالبة بتسليم األمن وقيادة المنطقة األولــى لقوات النخبة 
الحضرمية تحت عناوين: " امــن وادي حضرموت واجــب النخبة 
الحضرمية " وقيادة المنطقة العسكرية األولى بحضرموت سبب 

االنفالت االمني".

مها لوصاية اإلرهاب
َّ

البحسني سل

حضرموت محافظة االغتياالت والفوضى 

يالحظ المتابع ألحـــداث االرهـــاب فــي المحافظات الجنوبية بان 
هناك عالقة طردية وتصاعدية بين االرهاب والصراع السياسي بين 
مرتزقة العدوان ومليشياته وداعميهما السعودية واإلمارات، فكلما 
اختلف مرتزقة العدوان او اسيادهم وتوترت االجواء السياسية بينهم 
يستعملون االرهاب صندوق بريد لتبادل الرسائل والتهديدات وإحراق 
المدن والمناطق اليمنية لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة، كما حدث 
في االسابيع الماضية من عمليات داعش التي استهدفت قوات الحزام 

االمني في عدن.
وفي هذا الشأن هدأت العمليات االرهابية الكبرى بعد سفر قيادات 
مرتزقة السعودية واإلمارات الى كال من الرياض وابوظبي في محاولة 
للتوافق على تشكيل حكومة تستجيب لمطامع تحالف العدوان، بينما 
اقتصرت عمليات االرهاب ومكافحته على قصف امريكي لطائرات بال 
طيار على بعض مناطق نفوذ مرتزقة الخائن هادي، كما يستمر مسلسل 

االغتياالت فيما يسمى بالمحافظات المحررة كعادة يومية.
وفي هذا السياق استهدفت طائرة امريكية بدون طيار فجر الثالثاء 
سيارة يستقلها أمير تنظيم القاعدة في محافظة شبوة ومرافقيه 
في مديرية ولد ربيع منطقة قيفة بمحافظة البيضاء، وقالت قوات 
مكافحة اإلرهاب اليمن على توتير: ان السيارة كانت تقل أمير القاعدة 
في شبوة مجاهد العدني ومرافقيه حذيفة العولقي وأبو ليث الصنعاني، 
وأفادت مصادر محلية وأخرى متخصصة بمتابعة تطورات الحرب على 
اإلرهاب، بأن أمير تنظيم "القاعدة" في محافظة شبوة، ويدعي مجاهد 

العدني، قتل بغارة أميركية في مديرية ولد ربيع، بمنطقة قيفة، ووفقًا 
للمصادر، فقد قتل إلى جانب العدني اثنان من مرافقيه، أحدهما ُيدعى 
حذيفة العولقي واآلخر أبوليث العولقي، حيث كان الثالثة يستقلون 
سيارة، استهدفتها الغارة، وتعد محافظة شبوة من أبرز المحافظات 
التي ينشط فيها تنظيم "القاعدة"، على الرغم من اعالن قوات تحالف 
العدوان ومرتزقتهم اكثر من مرة تحرير شبوة من االرهــاب، حيث 
ما تلبث عناصر القاعدة وداعش بمعاودة نشاطهما بعد أي عملية 
عسكرية سريعة واستعراضية لقوات النخبة الموالية لإلمارات تحت 

مسمى محاربة االرهاب.
وفي سياق مشابه قامت قــوات النخبة الشبوانية األربعاء بتوزيع 
منشورات تدعو فيها سكان مدينة الحوطه بمحافظة شبوة إلى عدم 
قبول أو إيواء اي من العناصر اإلرهابية، وطالبت المنشورات باإلبالغ عن 
أماكن تواجد المطلوبين أمنيًا المذكورة اسماءهم في المنشورات لقيادة 
النخبة الشبوانية، مقابل مكافأة مالية مجزية وبسرية تامة، وقال المقدم 
محمد سالم البوحر القميشي قائد قوات النخبة الشبوانية: أنه في حال لم 
يتم اإلبالغ عن المطلوبين أمنيا المذكورة أسماءهم في المنشورات خالل 
"٧٢ ساعة"، فإن كل من يكفلهم او يأويهم او يتعاون معهم يتحمل 
مسؤولية نفسه، الجدير بالذكر أن مدينة الحوطه بمديرية ميفعة 
بمحافظة شبوة تشهد حملة عسكرية أمنية يشارك فيها قوة من أبناء 
شبوة من معسكر العلم ومعسكر حراد وفريق القوات الخاصة بمحور 
بالحاف إلى جانب إخوانهم من أفراد قوات النخبة الشبوانية بمحور عزان. 
وفي سياق متصل ألقت قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة 
العسكرية الثانية بحضرموت، القبض على قيادي بارز يعد من 
أحد أخطر قيادات تنظيم القاعدة بمديرية دوعن شرق مدينة 
المكال عاصمة محافظة حضرموت، وقال مصدر عسكري: إن أفراد 
قوات النخبة الحضرمية المرابطين في مديرية دوعن، تمكنوا 
من القاء القبض على أحد أهم قيادات تنظيم القاعدة بمنطقة 
الضلعية الواقعة في مديرية دوعن، تم تحويل القيادي البارز في 
تنظيم القاعدة الى مدينة المكال، فيما لم تذكر المصادر أسم 

أو كنية القيادي. 
وفي شأن متصل اقدم مسلحون مجهولون ظهر السبت باغتيال 
ضابط يعمل في البحث الجنائي بأمن عدن، وهو العقيد في البحث 
الجنائي بمنطقة القاهرة في الشيخ عثمان محمد احمد عبده، 
وبحسب المصادر فقد كان المسلحون يستقلون سيارة كروال 

بيضاء اطلقوا الرصاص على المجني عليه.
وفــي ذات السياق هز انفجار مدينة خــور مكسر في ساعة 
متأخرة من مساء الخميس، وقال مدير شرطة خور مكسر العقيد 
ناصر عباد الحسني: ان ٤ اشخاص يستقلون سيارة جيش اسعفوا 
مسنًا الى المستشفى، وبعد مشادات مع االطباء اضطر جنود الحزام 
االمني القائمين بحراسة المستشفى الى اخراجهم قبل ان يقوم 
احدهم برمي قنبلة صوتية اصابت ٢ من جنود الحزام االمني 

بإصابات طفيفة.

 «علي محسن» يحرك القاعدة في الوادي.. و«الكثيري» يدعو لالستعداد 

تبادل األدوار بينهما

هدنة بين مرتزقة العدوان تؤدي 
لتجميد نشاط «داعش»

نزف أجمل وأرق التهاني للشابين الخلوقين/
المهندس/ نبيل حسين ناجي البريهي

والمهندس/ أشرف عبدالله حسين أحمد سنبل
بمناسبة زفافهما يوم 

الخميس القادم..
فألف مبروك..

المهنئون:
محمد أنعم

وجميع األهل واالصدقاء..

أجمل وأرق التهاني والتبريكات القلبية نزفها للشاب الخلوق/
سليم حسن علي شعب

بمناسبة زفافه يوم الثالثاء الموافق ٢٨ نوفمبر 
٢٠١٧م بصالة اآلنسي بالصافية..

فألف مبروك.. وعقبال البكاري..
األكثر فرحًا:

جميع موظفي صحيفة «الميثاق» 
و«المركز اإلعالمي»

 و«المؤتمر نت»
وجميع األهل واالصدقاء..

يحتفل االستاذ عبدالكريم 
الحيفي بزفاف نجليه 
هاشم واسامة 

يوم الخميس  فألف ألف مبروك 
المهنئون:

عبدالغني عبدالرب سنان
ابراهيم حسين الحيفي - أحمد 

صالح - عبد القوي الشمير
ابراهيم سكران - اسماعيل سكران

عمر ناصر شائف - محمد علي العمراني
محمد علي محسن الحيفي - محمد أنعم

وجميع الزمالء في األمانة العامة للمؤتمر واحزاب التحالف

نزف أجمل التهاني والتبريكات القلبية لألخ العزيز/
صابر محمد ناجي الزراري

بمناسبة ارتزاقه مولوده البكر الذي أسماه/
«محمد»

جعله الله قرة عين لوالديه.. وانبته نابتًا حسنًا..
المهنئون:

إبراهيم القادري، عبدالوهاب القادري، كمال القادري،
 أحمد القادري، صالح مهدي العولقي.. 

وجميع األهل واألصدقاء..


