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عدد من برقيات التعازي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبود الشريف
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ الجليل عبود بن عبود الشريف عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وأحد 
الشخصيات االجتماعية البارزة في محافظة مأرب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر مرض ألم به أثناء تلقيه 
العالج في إحدى مستشفيات القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية بعد حياة حافلة بالعمل الوطني االجتماعي 

الذي سخره من أجل خدمة الوطن والثورة والجمهورية الوحدة.
مشيدًا بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية الصادقة والمبدئية وبدوره الكبير في خدمة المجتمع كشخصية 
اجتماعية بارزة ومؤثرة أسهم بدور إيجابي في التعاون في ترسيخ أسس دولة النظام والقانون, وأهمية وضرورة 
تواجد الدولة بكل أجهزتها في محافظة مأرب لينعم المواطنون في ظلها باألمن واألمان واالستقرار, وليتمكن 

المجتمع من تحقيق التطور المنشود في مختلف المجاالت الحياتية.
وعبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى شقيق المرحوم الشيخ جابر بن عبود الشريف 
وإخوانه, وإلى نجل المرحوم الشيخ علي بن عبود بن عبود الشريف وإخوانه وكافة األشراف بمحافظة مأرب، 
عن عميق الحزن واأللم في فقدان شخصية اجتماعية كبيرة كان لها دورها اإليجابي في حياة المجتمع وفي 
المحافظة على األعراف والتقاليد األصيلة للقبيلة اليمنية المتسمة بالكرم والشجاعة واإلقدام والوفاء والنقاء, 
مشيرًا إلى أن رحيله بقدر ما يمثل خسارة ألسرته ولمحافظة مأرب فإنه يمثل خسارة أكبر للوطن الذي فقد 
برحيله واحدًا من القامات الوطنية المجربة والمبدئية. وتوجه األخ الزعيم في ختام البرقية التي بعث بها باسمه 
شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام إلى المولى جلت قدرته أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يلهم كل أهله وذويه وأصدقائه الصبر والسلوان.

 "إنا لله وإنا إليه راجعون".

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة المناضل صالح العوبلي
بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبـــدالله صـالـح رئيـس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى 

اسرة/ المناضل صالح العوبلي وكافة آل العوبلي، وذلك في وفاة المناضل صالح العوبلي.. جاء فيها: 
األخ / حسين صالح العوبلي 

وإخوانه.. وكافـــة آل العوبلي الكرام
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم المناضل صالح العوبلي.. الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة 
 ووطنيًا متمسكًا بالمبادئ والقيم الوطنية 

ً
بالعطاء والعمل الوطني المخلص لخدمة الوطن والشعب, حيث كان مناضال

أسهم بجهده في مسيرة النضال وبالذات الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة, وكان يتسم باإلخالص والوفاء.
نعبر لكم عن صادق تعازينا وعميق مواساتنا باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 

َ
وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم.. ل

وهيئات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان, إنه سميع مجيب.إنا لله وإنا إليه راجعون.

رئيس المؤتمر يعزي اللواء محمد مقبل عون بوفاة نجله
بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبـــدالله صـالـح رئيـس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة 
إلى اللواء/ محمد مقبل عون- نائب رئيس هيئة األركان العامة األسبق.. وكافة آل عون، وذلك في وفاة نجله الدكتور 

نجمي محمد مقبل عون، جاء فيها: 
األخ اللواء/ محمد مقبل عون- نائب رئيس هيئة األركان العامة األسبق  وكافة آل عون الكـــرام

بأسى بالغ.. وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة نجلكم الدكتور نجمي محمد مقبل عون الذي انتقل إلى جوار ربه وهو في 

مقتبل عمره.. والذي يمثل رحيله خسارة كبيرة لكم ولألسرة كاملة.. ال نملك إال أن نسلم بقضاء الله وقدره الذي ال 
نعبر لكم 

َ
راد لقضائه وهو اللطيف والرحيم بعباده. إننا.. ونحن نشاطركم آالمكم وأحزانكم في هذا المصاب الجلل, ل

عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, وأن 

يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

علــي عبـــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية السابق-رئيـس المؤتمر

األمين العام يعزي بوفاة الشيخ عكام المعمري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ مجاهد عكام 
حسين المعمري وإخوانه في وفاة والدهم الشيخ عكام حسين المعمري. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن 
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

ً
الله، سائال

ْيِه َراِجعوَن
َ

ل ـا إِ
َّ
ن ِه َوإِ

ّ
ا ِلل

َّ
ن الصبر والسلوان.. إِ

األمين العام يعزي بوفاة  الشيخ عّبود الشريف
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى الشيخ جابر بن عبود

والشيخ على بن عبود الشريف .. وإخوانهم  وكافة آل عبود ، وقبيلة األشراف بمحافظة مأرب في وفاة الشيخ عبود 
بن عبود الشريف. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 

ً
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله، سائال

ْيِه َراِجعوَن
َ

ل ـا إِ
َّ
ن ِه َوإِ

ّ
ا ِلل

َّ
ن وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إِ

قــال األســتــاذ عبدالمجيد الحنش -عضو قيادة 
المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني - الناطق 

الرسمي باسم المجلس : 
- من الــضــروري جــدًا مناقشة تشكيل حكومة شراكة 
وطنية ووضع حٍد لهذا األمر، تشكيل الحكومة ووجودها 
في أي وقت كان أمرًا أساسيًا ألي دولة وألي سلطة ونظام ، 
ونحن هنا نتكلم عن اتفاق سياسي، والبد أن يفضي الحوار 
في الكويت إلى حكومة شراكة، وما يطرح اليوم حول ما 
يسمى بالشرعية ، وعلى ضــرورة تنفيذ النقاط الخمس 
هــذا كــام ليس مسئوال ، ألنــه في هــذه الحالة لمن تسلم 
الباد واألسلحة ولمن تنسحب؟.. وهل تنسحب الميليشيات 

للفراغ واإلرهاب ؟
البد ومن أجل ازاحــة عدم الثقة بين األطــراف تشكيل 
حكومة ائتافية من كل القوى لتسلم األسلحة للدولة، بحيث 
تكون الحكومة من جميع األطراف مشرفة على هذا األمر، 
لضمان عدم وصول هذه األسلحة للتنظيمات اإلرهابية 
كالقاعدة وغيرها ، وال يكون التسليم - ايضًا- تسليم 
رقاب قوى الداخل كهدايا وقرابين لهادي واإلرهابيين ، 
وبالتالي يظل أمر تشكيل حكومة شيئًا اساسيًا ألي حل 
وانفراج سياسي ، وهي تعكس  حسن النية والجدية في 
اخراج البلد من هذا النفق وحل األزمة وااللتفات لمعاناة 
مايين اليمنيين، وعلى جميع القوى السياسية أن تضطلع 
بمسؤولياتها الوطنية.ومن حيث األولويات التي يمكن أن 
تناقشها الحكومة وتتفق بشأنها القوى السياسية، فهناك 
أولويات انتخابية وإعادة النازحين وتسليم الساح للدولة.. 
هذه كلها وغيرها أولويات مهمة يحتاج تنفيذها لحكومة 
وحدة وطنية يخلقها حل سياسي ومشروع وطني جامع 
يدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسئولياته وإلزام تحالف 
العدوان بقيادة السعودية بإعادة إعمار ما دمــروه، لكن 
يبقى األهم التهيئة النتخابات رئاسية وبرلمانية ، والتهيئة 

المجتمعية الكافية لتنفيذ مثل هكذا استحقاقات.
قال الدكتور محمد السنفي:

-  إن تشكيل حكومة ائتافية قضية جوهرية ومرتكز 
أساسي في طريق تحقيق السام الشامل والشراكة الوطنية 
وتنفيذ االستحقاقات الوطنية الــقــادمــة ، مــن المفيد 
والضروري أن يناقش ، بل وان يتفق اإلخوة المتفاوضون 
في الكويت على تشكيل حكومة عبر اتفاق حقيقي وحل 
سياسي، وتجاوز كل األفخاخ المطروحة في طريق التسوية 
والخروج بحلول مرضية توقف العدوان على بادنا وترفع 
الحصار وتحقن الدماء وتحفظ لليمن وحدته وسياداته 

وتمكن أجياله من استشراف المستقبل.
وأضاف: نتمنى أن تكف دول تحالف العدوان عن التدخل 
في سير المفاوضات وفي قرار المفاوض القادم من الرياض 
، وتترك األطراف اليمنية يتفاوضون فيما بينهم وبإشراف 
وتسهيل أممي  على تحقيق السام وايجاد حل  واقعي 
يــقــررون مــن خاله مصير بــادهــم ، وفــي ظني أن أولــى 
الخطوات الصحيحة التي ينبغي عليهم االتفاق حولها، 
تشكيل حكومة ائتافية لتنفيذ استحقاقات المرحلة 
االنتقالية بدرجة رئيسية كما تقوم بتحقيق األمن والحفاظ 

على كيان الدولة وتطهير البلد من اإلرهاب والفوضى.
لكن نخشى أن تظل السعودية تعترض على تشكيل 
حكومة شراكة ووحــدة وطنية ألن هــذا يعني أواًل أنها 
تشكلت خارج الرياض ولم تتشكل بناء على تدخل سعودي 
مباشر، وثانيًا يعني أن تشكيل أي حكومة ستطالبها بإعادة 
اإلعمار والتعويضات وهي مسؤولة عنه مسؤولية مباشرة 
وموثقة والعالم كله يدرك أن السعودية ظلت وما تزال 
تقصف اليمن منذ سنة وشهرين تقريبًا، وهي المسؤولة 
عن تقديم التعويضات وإعادة اإلعمار هي وتحالفها في 
الخليج ومن خلفهم أميركا وبريطانيا وفرنسا وكل من باع 
الساح للسعودية والخليج لقتل اليمنيين وتدمير وطنهم 

ومقدراتهم .
موضحًا أن هناك الكثير من األولــويــات التي يجب على 
أي حكومة مناقشتها والقيام بها وأولها التخلص من كل 
آثار وأسباب الصراع، حماية المواطنين وتقديم الدعم 
ويد  العون للمشردين والنازحين، اضافة إلى إعادة تأهيل 
المدارس والجامعات والمستشفيات والحياة العامة، وفرض 

القانون والنظام في كل مؤسسات الدولة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي األستاذ خالد مطهر 

»الميثاق«:  جبره لـ
- من أوجــب الواجبات ومن أهم أعمدة أي نقاش بهذا 
الخصوص هو تشكيل حكومة ائتافية تتولى القيام بالمهام 
التي ال يقوم بها غير الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة ، 
وما هو دون ذلك فا معنى له، وبالتالي على أطراف التفاوض 
في الكويت واألمــم المتحدة العمل والتوصل التفاق أواًل 
وقبل كل شيء على تشكيل حكومة شراكة وطنية ، ولن 
يشعر الناس بالطمأنينة ويعطوا المتفاوضين الدعم 

والتخويل الازمين إال في حال تم االتفاق على تشكيل 
حكومة كهذه وفي أقرب وقت ممكن بعيدًا عن التسويف 
والمماطلة واختاق األعــذار، فالحكومة هي من سيتولى 
نزع الساح من يد الميليشيات وتسليمها للدولة وهي من 
سيخلق األمن واالستقرار وهي من سيتولى اغاثة المحتاجين 
ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة إعمار الباد وإلزام قوى 
العدوان  بدفع التعويضات الكافية ألسر الضحايا وإعادة 
بناء ما خلفته من دمار وخراب هائلين طائرات وصواريخ 

السعودية واإلمارات وحلفائهم .
وأضاف: من الطبيعي جدًا أن يبدأ المتفاوضون بمناقشة 
آلــيــة تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة تــقــوم بمهامها 
ومسؤولياتها ، أما القفز على األولويات فلن يفيد العملية 
السياسية بشيء ولن يخدم التسوية أبدًا، خاصة وأن المجتمع 
لم يعد يثق بالمجتمع اإلقليمي والدولي وقوى العدوان 
وحلفائها، فهؤالء جميعًا اثبتوا للشعب اليمني أن حياته 
ومستقبله ومقدراته ومستقبله والحقوق اإلنسانية ألبنائه 
المكفولة في ميثاق األمم المتحدة والجامعة العربية وكل 
المواثيق الدولية ، ال تعني للسعودية وأميركا والغرب 

عمومًا بشيء .
مشيرًا الى أن تشكيل حكومة مسألة في غاية األهمية ، 
فاإلرهاب يضرب بأطنابه في العديد من المحافظات وكذلك 
الفوضى ، إلى جانب األوضاع اإلنسانية والنازحين ومعيشة 
أكثر من )80%( من المواطنين -  حسب تقارير األمم 
المتحدة - على المحك ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية 
عاجلة ، ناهيك عن االنهيارات التي حدثت في الخدمات 
األساسية للمواطنين وفي قطاعات التعليم والصحة والمياه 
والبنية التحتية وغيرها ، وهــذه القضايا كلها لن تقوم 
بالتخفيف من وطأتها ومعالجتها إال حكومة وحدة وطنية .

:»                        « سياسيون لـ

تشكيل حكومة ائتالفية ضرورة وطنية ملّحة 
أكد عدد من السياسيين أن من ضمن المحاور والقضايا الرئيسة المطروحة على طاولة مفاوضات طرفّي الصراع  في دولة الكويت الشقيقة، 

سهم في اخراج الباد من هذه األزمة اإلنسانية واالقتصادية واألمنية.
ُ
االتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية ت

وقالوا في أحاديث لصحيفة »الميثاق«: إن تشكيل حكومة توافقية هو محور رئيسي ومهم، ألنه سيضع حدًا النهيار مؤسسات وكيان الدولة 
وكذا لانقسامات الحاصلة في الساحة الوطنية بين مختلف القوى .

وأوضحوا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ائتافية شيء ممكن، بل وضروري ويتوقف عليه احال السام ووقف التداعيات التي تعصف بحياة 
الشعب والوطن.مشيرين إلى أن أهم أولياتها إحال السام في كل ربوع الوطن واستعادة الدولة ، ومحاربة اإلرهاب والتهيئة إلجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية. فإلى الحصيلة :

 استطالع / عبدالكريم محمد

ـــــى حـــكـــومـــة شـــراكـــة ـــكـــويـــت إل ــضــي حــــــوار ال ــف ـــــد أن ي ـــحـــنـــش: الب ال
السنفي : السعودية ستعطل أي تشكيل حكومي ألنها المعنية بالتعويضات
ــدة ــة جــدي ـــن حــكــوم ـــــد م ـــاد والب ـــب ـــي ال ــمــدد ف ــت جـــبـــرة : اإلرهـــــــاب ي

»يتهمونني بأني ملحد، يا هــؤالء: أنا أرى الله في 
الزهور، وأنتم ترونه في القبور«..

الشهيد/عمر باطويل
ت سواعدهم.. خسئوا في 

َّ
ل
ُ

تبت أيــدي القتلة ش
الدنيا واآلخرة..

كلمات من نور قالها هذا الشاب اليافع الذي لم 
يتجاوز عمره السابعة عشرة.. شاب عرف الله في 
الزهور.. الله محبة وسام في فكر الشهيد عمر 
باطويل.. الله رحمة ومودة.. لكنه عند شذاذ اآلفاق 
ممن يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إاّل بالحق 
سيوف وسكاكين وشفرات حادة يقتلون بها كل من 

يعرف الله حقًا.
يــوم االثنين الماضي ُوجـــدت جثة الفتى عمر 
باطويل في حي التسعين بمديرية المنصورة بعدن 

بعد اختطافه من جوار منزله في كريتر.
أي بني.. إن القلب لواجم وإن العين لتبكي لقتلك 
ولكن هــذا هو ديــدن المتطرفين أعــداء الحياة.. 

قتلوك ألنك عرفت الله حقًا يا آخر األولياء.
إن كانوا قد قتلوا عمر باطويل ألنه عرف الله فقد 
قتلوا الحاج من قبل بنفس التهمة الجاهزة لكل 
عارف حقيقي بالله، كان التصوف عند الحاج جهادًا 
في سبيل إحقاق الحق، وليس مسلكًا فرديًا بين 
ر النظرة  المتصوف والخالق فقط.. فالحاج طــوَّ
العامة للتصوف فجعله جهادًا ضد الظلم والطغيان 
في النفس والمجتمع فقتلوه كما قتلوك يا عمر 

وبنفس التهمة »الزندقة«.
خـــوارج هــذا العصر يــا عمر ال يختلفون عمن 
سبقهم من الخوارج الــذي قتلوا أحد أبناء صحابة 
رسول الله وبقروا بطن زوجته ثم دخلوا بستانًا تابعًا 
ألحد النصارى فسقطت بلحة فالتقطها أحدهم 
حك الله  ليأكلها فضربه أميرهم على يده وقال: »قبَّ

كيف تأكل ما ال يحل لك«!!
كل ذلك والنصراني صاحب البستان يراقبهم.. 

حكم الله تقتلون ابــن صاحب نبيكم  فــقــال: »قبَّ
وتبقرون بطن زوجته وتضربه على بلحة«!؟

فعًا ال فرق بين خوارج ذلك العصر وخوارج اليوم 
الذين يستبيحون دماء المسلمين ويسلبونهم الحياة 
التي ال يملك سلبها إاّل الخالق عز وجــل.. يقتلون 
على الشبهة ويوزعون الناس هذا اللجنة وذاك للنار، 
متناسين أن الله وحده هو من يعلم خائنة األعين 
وما تخفي الصدور.. ورب أشعث أغبر لو أقسم على 

الله ألبره.
فا تبتئس يا عمر فقد ذهبت الى من ال ُيظلم 
عنده، وليس سوى الموت يجمع الله والناس في 

غرفة واحدة يا عمر.

قتلوك يا آخر األولياء !!

برئاسة عقيل فاضل..
مؤتمر إب يستهجن إقصاء كوادره من قبل الحوثيين

استهجن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب اقصاء عدد من قياداته وكوادره من رأس السلطة المحلية من قبل جماعة 
الحوثي التي تعد الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القرارات في الباد منذ منتصف اكتوبر من العام 2014م عقب اجتياح مسلحي 
الجماعة العاصمة صنعاء وعددًا من محافظات. وأكد لقاء قيادات المؤتمر الذي عقد -السبت- برئاسة عقيل حزام فاضل- نائب 
رئيس فرع المؤتمر عضو اللجنة الدائمة- ان عمليات االقصاء التي أستهدفت عددًا من قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائه 

بالمحافظة من وظائفهم دون أي أسباب في اآلونة االخيرة تعد ظاهر خطيرة وغير مقبولة.
وشدد االجتماع على ضرورة احترام الوظيفة العامة وشروط شغلها وفقًا للنظام والقانون وبما اليتعارض مع الدستور اليمني.. 
مطالبًا بعدم العبث بالوظيفة العامة تحت أي مسميات او مبررات ليس لها صلة بالحفاظ على مؤسسات الدولة التي يجب أن تخضع 
للقانون. وبين االجتماع ان قيادة المؤتمر بمحافظة إب ستدافع عن أعضائها بالطرق السلمية والقانونية مهما كان االمر.. مشيرًا 
الى انه يجب على المكونات السياسية أحترام األنظمة والقوانين كمرجعيه في التعيين او اإلبعاد ورفض اي محاصصة تؤدي الى 

انتهاك القانون وتقضي على مؤسسات الدولة بشكل كلي. 

 وخداعًا في شهر ابريل.
ً
اعتدنا تصرفات سلمان العدوانية ولكن ما يبدو غريبًا أن يكون أشد قبحًا وفضاضة

فقد ظهر في اجتماع األعراب وبجانبه ظله/ هادي ولدقائق أعلن عن تحالفهما المزعوم.. والذي باشر جرائمه 
بالعدوان على اليمن ثم أعقبه هادي مطالبًاَ وملحًا تكثيف جرائم هذا العدوان، ثم انصرف ليواصل األعراب اجتماعهم 
لإلسهاب فيما زعموه إنشاء جيوش عربية، وهيئة أركان عربية حتى حسب الناس أن مظلومية العرب وشعوبهم 

ستزول بدءًا بتحرير الشعب الفلسطيني.
لكن سرعان ما تعرت تلك الخدع بظهور نجله النافذ والمتنفذ في نظام آل سعود أكثر غباًء، عندما أعلن ما دبره 
وأنتجه في الظام عن تحالف اسامي ولكن هذه الخدعة تبخرت وليواصل مع والده عدوانهم باستقدام سنغاليين 
وباك ووتر.. ودواعش.. وصفقات تلو  الصفقات من أسلحة الدمار، حتى جاء ابريل 2016م ليظهر بخدع ومسرحيات 
لم يكن من أبطالها القادة العربان وال هادي وإنما أوباما ومن اجتماع أعراب الخليج الى غزوة حضرموت بضرب وتدمير 
المنشآت والمرافق العامة وفي ساعات بدون إراقة قطرة دم واحدة وأعلنوا للعالم ببجاحة أنهم قد حرروا حضرموت 

من الدواعش والقاعدة.. وفي الوقت الذي يقلق محبو السام من مخاطر تمدد القاعدة..
واضح أن مسرحية المكا هدفها التأثير على مباحثات الكويت وبحيث يغض العالم طرفه عن العدوان السعودي 
على اليمن بدعوى محاربة اإلرهاب.نسأل الله أن يجنب اليمن كل مكروه وأن يقطع دابر األشرار والحاقدين.. وأخيرًا 
ل البعض عما إذا كانت تصرفات سلمان قد نفذها بمزعوم كذبة ابريل كما يقال أم أن األمر متعلق بتأثير حالة  يتساء
الزهايمر عليه ولذلك أصبح ينفذ أجندة الصهاينة التي تتوافق مع نوازعه اإلجرامية والعدائية ضد شعوب األمة 

العربية واإلسامية؟!

  ناصر محمد العطار

أبريل.. والزهايمر

وساطة قبلية تطوي ثأرًا دام أربعة عقود
أنهت وساطة قبلية بتكليف من رئيس الجمهورية 
السابق علي عبدالله صالح خالفًا بين اسرتي بيت 
القوبري وبيت عشيه في دار سلم بالعاصمه صنعاء- 
الخميس. وتسبب الــخــالف بين االسرتين التي 
استمرت زهاء 40 عامًا بسقوط عدد من القتلى من 

الطرفين.
وتسامحت اسرة بيت عشيه وعفت عما زاد لها 
من دم وبحضور العديد من ابناء المنطقة في صلح 
رعاه الزعيم صالح الذي كلف لجنة قبلية مكونة من 
اللواء علي صالح االحمر وعدد من مشائخ المنطقة 

على رأسهم:
 الشيخ مختار محمد حسين القشيبي والشيخ صالح 

محمد بدر الحاضري 
والشيخ علي محمد مهدي الراعي والعقيد يحيى 

أشعب  للوساطة لدى الطرفين .
ووجه اعيان االسرتين الشكر للزعيم صالح على 
جهوده الخيرة والمثمرة دومًا لما يحفظ للمواطنين 
إخاءهم وتالحمهم ووحدة صفهم، مؤكدين ان هذا 
الصلح جاء في وقت الوطن احوج مايكون فيه لدماء 
ابنائه دفاعًا عنه وعن وحدته وأمنهم واستقرارهم.. 


