
لقد اقتربوا من الرئيس صالح ونافقوه وحصلوا منه على كل ما 
يحلمون به من الدعم المادي والمعنوي والسياسي واالقتصادي 
واالجتماعي والثقافي واالعالمي واألمني والعسكري بداية من حربه 
مع الجبهة الوطنية الديمقراطية وحربه مع الناصريين وحربه مع 
الحزب االشتراكي اليمني، وحينما اشتد ساعدهم وقويت شوكتهم 
بما حصلوا عليه من الرعاية انقلبوا عليه وطالبوه بالرحيل من السلطة 
في ركوب موجة اعتصامات الشباب ثم تآمروا عليه بأبشع عملية 
ارهابية انتهكت كل المقدسات االسالمية ومعه كبار رجال الدولة، 
وسط تأييد ضمني من الــدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة التي وقع عليها بعد شفائه.
لقد تحالفوا مع اللواء علي محسن ومن يؤيده من القادة العسكريين 
ومن آل األحمر أو من كانوا يطلقون على أنفسهم مشائخ حاشد الذين 
انشقوا على الرئيس صالح وأعلنوا صراحة تأييدهم السقاطه بالقوة 
وباالرهاب ودفعوه الى مواقف ومواجهات غير متكافئة مع أنصار الله 
انتهت بمقتل اللواء القشيبي واسقاط آل األحمر واالستيالء على عمران 
مرورًا الى اسقاط صنعاء باتفاق ومباركة الرئيس االنتقالي وما نتج 
ه  عنها من خروجه محموًال على طائرة سعودية الى الرياض، ألن حلفاء
الذين تظاهروا بالقوة قالوا إن التجمع اليمني لإلصالح ليس مسؤوًال 

عن القيام بمهام الدولة وليس بمثابة «أبو 
فاس» العالج الذي يشفي كل األمراض على 
حد ما كتبه رئيس الهيئة، ثم تحالفوا مع 
الرئيس عبدربه منصور هادي الذي حولوه 
الى لعبة بأيديهم ودفعوه الى االختالف مع 
حزبه المؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم 
علي عبدالله صالح الذي أوصله الى الحكم 
بصورة لم تكن تخطر بباله وأظهروا ان 
قوتهم االسطورية سوف تحميه وتمدد له 
الفترة االنتقالية مرات عدة الى ما ال نهاية 
وزادوا على ذلــك  في التوقيع على اتفاق 
السلم والشراكة، وبدًال من إشراك أنصار الله 
في الحكم أخرجوهم وأخرجوا المؤتمر الى 
المعارضة ولكن في لحظة ضعف مع أنصار 
الله تخلوا عنه وجعلوه رئيسًا صوريًا ال حول 
له وال قوة بعد أن استخدموه معوًال لتدمير 
القوات المسلحة واألمن وتدمير مؤسسات 
الدولة المدنية والعسكرية وهرولوا الى 
جبال مــران لالتفاق والتحالف مع السيد 
عبدالملك بدرالدين الحوثي للتغلب على 

المؤتمر الشعبي والنيل من الزعيم بمباركة الرئيس هــادي، ولما 
اختلف مع انصار الله وفرضوا عليه اإلقامة الجبرية تخلوا عنه وشاركوا 
بفاعلية في الحوار الذي قاده السيد جمال بن عمر لعهد ما بعد 
الرئيس هادي وهو الحوار الذي باركته جميع الدول الراعية للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومجلس األمن الدولي ولما أيقن 
الرئيس هادي أنه سقط نتيجة ركونه على قوة االصالح الذين اتهموه 
بالخيانة وبيع اللواء القشيبي ولم يقدموا له ما هو بحاجة اليه من الدعم 
والمساندة في محنته فقدم استقالته، ولما اختلفوا مع زعيم أنصار 
الله بعد أن طلبوا التحالف معه للخالص من زعيم المؤتمر وحزبه 
الكبير المؤتمر الشعبي العام لجأوا الى المملكة العربية السعودية 
والدول المتحالفة معها للبكاء على ما حدث للرئيس هادي وتجسيم 
الخطر االيراني متناسين أنها أدرجتهم في قائمة االرهاب وبسطوا 
لها التدخل في الشأن اليمني واستعدادهم لتقديم ما هي بحاجة اليه 
من الدعم الداخلي ليتم الخالص من أنصار الله والمؤتمر خالل فترة 
زمنية ال تتجاوز العشرة أيام، وما ان تم إخراج الرئيس هادي وتهريبه 
الى عدن ثم الى الرياض شاركوا في تنفيذ العدوان والحقد على الشعب 

اليمني مستخدمين أرقى ما أنتجته الواليات المتحدة االمريكية من 
أسلحة جوية وبحرية وبرية تحت غطاء سياسي وإعالمي كثيف ولم 
يسبق له مثيل ولكنهم وكما هي عادتهم لم يكونوا بمستوى القدرة 
القتالية التي تساوي ما حصلوا عليه من األمــوال والسالح والدعم 
االعالمي الكبير حتى تحولت العشرة أيام الى ثمانية وربما عشرة 
أشهر رغم استعانتهم بحلفائهم المقاتلين من السلفيين والدواعش، 
لذلك ال غرابة أن يقف وزير الخارجية االماراتية ووزيــر خارجية 
الرئيس هادي ملقيًا بمسؤولية ما يحدث من فشل في مارب وفي 
الجوف وفي تعز وفي معظم المحافظات اليمنية الرافضة للعدوان 
على التجمع اليمني لإلصالح الذي هون عليهم بساطة احتالل اليمن، 
ألن ما أظهره أبناء القوات المسلحة المسنودون باللجان الشعبية 
من قدرات قتالية تحطمت على صخرتها 
جميع جحافل المرتزقة للقوى متعددة 
الجنسيات وما استخدمته دول العدوان 
من االساطيل الجوية والبحرية والبرية في 
صمود أذهل العالم بأسره الى درجة جعلت 
الكثير من الخبراء السياسيين والمحللين 
االستراتيجيين يصفون الجيش اليمني بما 
فيهم اللجان الشعبية بأنه األول في العالم، 
ومعنى ذلك أن األمل في االنفراد بالسلطة 
عند التجمع اليمني لإلصالح الــذي غامر 
بمستقبله السياسي في تأييده للعدوان ما 
برح يتقاطع مع األجل المحتوم الذي بدأ 
يحصد نتائجه السلبية، فال هو خرج من 
قائمة االرهاب السعودية الخليجية وال هو 
نجح في تحقيق االنتصارات العسكرية في 
تصفية خصومه ومنافسيه السياسيين من 
السلطة، وقبل ذلك وبعد ذلك فإن األدهى 
ــر أنــه بــدأ يفقد ثقة هادي  من ذلــك واألم
وثقة اإلمارات العربية المتحدة كمقدمة 
لفقدان ثقة المملكة العربية السعودية 
التي سلحته وأنفقت عليه بسخاء يعكس الكرم المعتاد للملوك 
واألمراء السعوديين الذي يسابق القصص االسطورية لحكايات ألف 

ليلة وليلة.
 ومعنى ذلك أن خسارته لثقة الشعب اليمني ودفاعه المستميت 
عن العدوان وقتاله ألبناء وطنه وشعبه تحت رايتهم غير اليمنية 
وتبريره غير المقبول لجرائم اإلبادة الجماعية والدمار الشامل قد 
جعله في حالة من الهستيريا يضرب الدنيا أخماسًا وأسداسًا بحثًا عن 
مخرج يحفظ له ماء الوجه ويعيد له اعتباره ولو على قاعدة المثل 

اليمني القائل: «من خرج عن قومه أكلته الذئاب».
أقول ذلك وأقصد به أن القوى والمكونات السياسية اليمنية وفي 
مقدمتها التجمع اليمني لإلصالح التي دفعها خوفها من الزعيم ومن 
أنصار الله الى بيع نفسها وشعبها ووطنها للذئاب مطالبة بالعودة من 
الخطأ الى الصواب ومن المراهنة على انتصار الغزاة الى المراهنة على 
نصرة اإلرادة اليمنية الرافضة للعدوان ألن إرادة الشعوب من إرادة 
الله سبحانه وتعالى، وبدًال من التضحية في صفوف الغزاة والغرباء 
ذوي النوايا االستعمارية التقليدية التي عفى عليها الزمن عليهم 

أن يقنعوا أتباعهم  وأنصارهم المخدوعين والمضللين تحت تأثير 
المصلحة والدعاية بأن التضحية من أجل حماية االستقالل والسيادة 
والكرامة مقدمة بكل المبادئ والمثل الثورية في القيم الوطنية 
والقومية واالسالمية على االنتحار في موكب التبعية التي ال تخلف 

ألصحاقها سوى لعنة العمالة والخيانة.
أعود فأقول إن الخروج عن االجماع الوطني والوقوف بوجه العدوان 
هو المبدأ الثابت الذي ضحى من أجله واعتاد عليه اآلباء واألجداد جيًال 
بعد جيل يحتم على شعبنا اليمني الصابر والصامد بوجه التحديات 
أن يقف موقفًا واضحًا وصريحًا مع أعداء اليوم أشقاء وأصدقاء األمس 
يذكرهم فيه أن مواقفه الرافضة للعدوان والحصار بكافة وسائله 

العسكرية واالمنية والمالية واالقتصادية 
واالعالمية ليس سابقة يمنية شاذة فحسب 
بقدر ما هو مبدأ وطني وقومي قديم وأصيل 
سارت عليه شعوبهم وشعوب وأمم العالم 
قاطبة بما فيها شعوبهم المتفرجة على 
العدوان التي تفتقد للدليل والحجة العلمية 
في خطاباتها السياسية واالعالمية المبتذلة 
العاجزة عن االقتناع واإلقناع مهما بالغت 
في منافقتها لحكامها المتورطين بهذا 
النوع من العدوان القاتل والمدمر في عصر 
يقال عنه عصر االعالم والقنوات الفضائية 
واالنــتــرنــت والشفافية الــعــابــرة للقارات 
والمحيطات في عالم تالشت فيه جميع 
المسافات والحواجز المكانية والزمانية 
وأصبح ما يحدث في اليمن المستباح معلومًا 
في جميع الشعوب واألمم التي تتكون منها 
البشرية المعاصرة ال يمكن للمال التستر 
عليه وإخــفــاء الحقيقة البشعة للعدوان 

واالرهاب بكافة أشكاله وأنواعه.
نقول لهؤالء الذين يلقون بما يحدث في 
اليمن من جرائم اإلبادة الجماعية والدمار 

الشامل الذي أبكى كل عين وأدمى كل قلب تسكن فيه ذرة من اإليمان 
ات حوثية  واإلنسانية، ال يمكن أن يكون نتيجة ما يصورونه من اعتداء
وعفاشية بدليل أن المحافظات التي يتواجد فيها المؤتمر الشعبي 
العام وأنصار الله تعتبر محافظات ومدنًا آمنة ومستقرة ال مجال 
فيها لهذا النوع من الخراب والدمار والقتل الذي حدث ومازال يحدث 
في عدن وفي تعز حيث توجد «المقاولة» المدفوعة الثمن نظرًا 
لما تقوم به المقاتالت األجنبية من طلعات مهولة لم تحدث حتى 
في الحروب العالمية ونتيجة ما تمطره هذه الطائرات من األسلحة 
الخفيفة والمتوسطة وما يوازيها من األمــوال الطائلة ناهيك عما 
ترسله البوارج والزوارق البحرية من الصواريخ والمدرعات والدبابات 
ذات القدرة القتالية العالية التي تكمل تلك اآلالت البرية المدججة 
بكل أنواع األسلحة وما يواجهها من الجيوش متعددة الجنسيات 
عبر آالف وعشرات اآلالف من المقاتلين المرتزقة تلك القوة المركبة 
من الجو ومن البحر ومن البر وتلك األمــوال الهائلة من المليارات 
وتلك االمبراطوريات االعالمية هي التي أحدثت ما حدث في اليمن 
من القتل والخراب والدمار الذي كان والزال لكم الفضل في شراكته 

بالمسؤولية وتدعون قبل ذلك وبعد ذلك أن أبناء القوات المسلحة 
واللجان الشعبية هم الذين يتحملون المسؤولية بحكم ما يقدمونه 
من تضحيات بأرواحهم ودمائهم وإمكاناتهم للدفاع عن اإلرادة 
والسيادة والكرامة اليمنية وتزعمون قبل وبعد ذلك أن االسالم 
ومبادئه السمحة تجري في دمائكم وعروقهم وعقولكم وقلوبكم 
التي ال يمكن للمشاهد والمراقب المحايد اال القول بأنها تعكس ما 
لديكم من انتهازية سياسية تسخر الدين لخدمة المصالح الدنيوية 

الفانية.
كيف تغالطون الله بسالمة مواقفكم المساندة لهذا النوع من 
المعتدين على وطنكم وشعبكم العظيم وأنتم عاجزون عن إقناع 
أشقائكم في الوطنية اليمنية وأشقائكم في العروبة وفي الدين 
االسالمي الحنيف ومهما استندتم الى قــرارات ظالمة صــادرة عن 
مجلس االمن الدولي تحت تأثير الدول االستعمارية والدول الغنية 
فإنكم سوف تقابلون الله متورطين في هذه الجرائم القاتلة للطفولة 
وللمرأة وللشيوخ وللمدنيين، والقاتلة للحياة وللزراعة وللصناعة 
والقاتلة للبنية التحتية المدنية والعسكرية والقاتلة للتنمية ولكافة 
المكاسب والمنجزات الخدمية واالنتاجية التي حققتها الثورة اليمنية 
من الطرقات والجسور والمطارات والموانئ والمواصالت واالتصاالت 
والــكــهــربــاء والــمــيــاه والقاتلة للمدارس 
والجامعات وللمستشفيات والمستوصفات 
وللتجارة وللمدن والشوارع والحدائق ودور 
الــعــبــادة والــرعــايــة االجتماعية وكــل ما 
حققته الجمهورية اليمنية وفكرت فيه 
واكتسبته من المنجزات ومن المحميات 
الطبيعية والمعالم األثرية ذات القيمة 
التاريخية من المدن والمعالم القديمة 
وتــزعــمــون قــبــل ذلـــك وبــعــد ذلـــك أنكم 
تحررون الشعب اليمني من أبنائه وأنتم 
تحشدون السّنة في مواجهة الزيدية.. الخ.
ـــخـــاص ومــن  ـــعـــام الــــى ال ــقــل مـــن ال ــت ان
ليمنية على مــا فيها من  الجمهورية ا
الخراب والقتل والدمار الشامل الذي جعل 
محافظات مثل صعدة وحجة محافظات 
منكوبة بشهادات محلية ودولية، فأقول 
ألبناء محافظة تعز األبية: إن ما يحدث 
لمدينة تعز من القتل ومن الخراب ومن 
الـــدمـــار ومـــن الــنــهــب ومـــن الــســلــب غير 
المسبوق هو عمل يعود في معظمه الى 
ما تقوم به المقاومة المدفوعة الثمن التي ال تستطيع المواجهة اال 
تحت غطاء من الغارات الجوية الدامية والمدمرة والقاتلة والمدفوعة 

الثمن قوًال وفعًال وليس مجرد خيال.
نعم أيها األعزاء من أبناء محافظة تعز إن ما أقوله يستدل عليه 
من المقابالت التلفزيونية التي يقولها قائد المقاومة الذي اعترف 
بما يقدمونه للغزاة من إحداثيات في مساكن أبناء تعز وممتلكاتهم 
واعترف أن أنصار الله عرضوا عليه أكثر من مــرة استعدادهم 
لالنسحاب من تعز مقابل وقف العدوان في رسائل واضحة للدول 
التي بدأت تكيل االتهامات للتجمع اليمني لإلصالح بمن فيهم وزير 
خارجية هادي الذي ظهر يقول اتهامات مباشرة لالخوان المسلمين 
تحملهم مسؤولية عدم اإلسراع في تحرير تعز، مخفيًا ما عجز عنه 
الغزاة بما يستخدمونه من االسلحة المتطورة، لذلك ندعو رئيس 
المجلس العسكري وقائد المقاومة في تعز الى العودة الى جادة 
الصواب وسيجدون من اخوانهم في مؤتمر الثبات الوطني نفوسًا 
وقلوبًا عامرة بالحب المقترن باالستعداد للصفح والتعاون من أجل 

تعز ومن أجل اليمن خصوصًا وعمومًا.

اإلخوان حّولوا «هادي» إلى 
لعبة بأيديهم ودفعوه 

لالختالف مع المؤتمر الذي 
أوصله للحكم

طوا  للسعودية مسألة  بسَّ
احتالل اليمن والقضاء على 

المؤتمر وأنصار الله في 
عشرة أيام!

يحصد اإلصالح نتائج 
مغامرته فال هو خرج من 

قائمة اإلرهاب (السعودية- 
الخليجية) وال هو نجح 

عسكريًا في تصفية خصومه

كيف تغالطون الله بسالمة 
مواقفكم المساندة للعدوان 

على وطنكم وشعبكم؟!

حينما حذرت بعض األطراف المتورطة في العدوان من مغبة االعتماد على ما يقدمه االخوان المسلمون في  
اليمن من معلومات خاطئة تبالغ في تجسيم القدرة القتالية للتجمع اليمني لإلصالح وما تبقى من حلفائه في 
أحزاب المشــترك، كنت أعني ما أقول اســتنادًا الى سلسلة  من الممارسات الخاطئة التي بدأت باالقتراب وفتح الحوار 
مــرورًا بالتحالــف الــذي يظهر عكس ما يبطــن وانتهاًء بالتآمر والخيانة لالســتيالء على الســلطة بطريقة أقرب الى 
االنقالب العســكري منها الى التداول الســلمي للسلطة بشرعية انتخابية قائمة على الديمقراطية المعبرة عن إرادة 

األغلبية المطلقة أو النسبية من الهيئة الشعبية التي تمتلك حق الترشيح واالنتخاب.

موقف العدد:  
(١٧٨٦)

 30 / نوفمبر / 2015م  
18 / صفر / 1437هـ

4االثنين: 

 بقلم/ عبده محمد الجندي

عودوا قبل أن تأكلكم الذئاب

المؤتمر يدين اقتحام ميليشيات االخوان منزل أيوب طارش واالعتداء على نجل (الفضول)
جريمة ممنهجة تستهدف قامة فنية أثرت في الساحة بأروع األناشيد الوطنية

انتكاسة جديدة للحياة المدنية واالبداعية باالعتداء على نجل الفضول بتعز
دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام 
واستنكر بشدة محاصرة ميليشيات 
جماعة االخوان المسلمين في تعز منزل 
الفنان الكبير ايوب طارش عبسي ونهب 

سيارة نجله -السبت- في مدينة تعز 
واعتبر المصدر االعتداء على منزل 
ايوب طارش ونهب سيارة نجله في الحي 
السكني الــذي يقع في نطاق سيطرة 

(مليشيات جماعة االخــــوان) هو 
اعــتــداء يستهدف قــامــة فنية 
وادبية اثرت الساحة الثقافية 
والوطنية ألحانًا واداء بروائع 

االناشيد الوطنية والغنائية 
الـــوحـــدويـــة ومــنــهــا رائــعــة 

النشيد الوطني للجمهورية 
اليمنية .

مــعــتــبــرًا كــذلــك اســتــهــداف الــرمــوز 
الفنية والثقافية في مدينة تعز من قبل 
ميليشيات االخوان والجماعات االرهابية 
المتطرفة عدوانًا ممنهجًا يأتي متسقًا 
ـــعـــدوان الــســعــودي  مــع اســتــهــداف ال
لــلــمــؤســســات التعليمية والــثــقــافــيــة 
ــة والـــمـــدارس والــجــامــعــات  ــداعــي واالب
والمواقع التاريخية واألثرية ومنها قلعة 
القاهرة في تعز وغيرها من محافظات 

الجمهورية .
مشيرًا الى ان مثل هذه الجرائم تعد 
انتهاكات واضــحــة للقوانين المحلية 
ات سافرة تستهدف  والدولية ،واعتداء
ثقافة وهوية الشعب اليمني وموروثه 
االنساني والحضاري ومخزونه الفكري 

الــمــشــبــع عبر 
التاريخ بثقافة 
مقاومة االحتالل 
ــــغــــزاة  ودحــــــــر ال
والتضحية والفداء في 
سبيل حرية واستقالل اليمن ونمائه 

وازدهاره.
ــاق مــتــصــل دان الــمــصــدر  ـــي ســي وف
المؤتمري االعــتــداء الـــذي تــعــرض له 
-الــجــمــعــة- عــبــدالــكــريــم نــعــمــان نجل 
الشاعر الكبير وصاحب كلمات النشيد 
الوطني عبدالله عبدالوهاب نعمان 
(الفضول) وذلك من قبل نجل القيادي 
في ميليشيات جماعة اإلخوان المسلمين 

في تعز صادق سرحان.
رًا بأدوار الشاعر الكبير(الفضول) 

ّ
مذك

ــدروس  ــزاخــرة ب وســيــرتــه النضالية ال
مقاومة االحتالل واالستبداد ومفاهيم 
وسلوكيات الوالء الوطني وقيم ومبادئ 

الثورة والجمهورية والوحدة .
واعتبر المصدر االعــتــداء على نجل 
الشاعر (الفضول) ومنزل الفنان الكبير 
ايوب طارش وقبل هذه الجرائم اقتحام 
ونــهــب مــؤســســة الــســعــيــد الثقافية، 
تمثل انتكاسة حقيقية للحياة المدنية 
واالبداعية في عاصمة الثقافة اليمنية 
وتطورًا ملحوظًا في اتساع رقعة ثقافة 
ــــاب بدعم  وحــركــات الــتــطــرف واالره
عون الشرعية  مرتزقة العدوان من يدَّ
ــســعــودي  وتــحــت غــطــاء الــــعــــدوان ال

وحلفائه.
ودعـــا المصدر كــافــة المنظمات 
الــمــدنــيــة والــحــقــوقــيــة واالحـــــزاب 
ــيــة  ــوطــن ــــوى ال ــــق الــســيــاســيــة وال
والــمــؤســســات الثقافية والنقابات 
المهنية واالتــحــادات العمالية الى 
ادانــة واستنكار مثل هذه الجرائم 

ورفضها والوقوف ضدها .

تعازي األمين العام.. تعازي األمين العام.. تعازي األمين العام.. تعازي األمين العام.. تعازي األمين العام.. تعازي األمين العام.. تعازي األمين العام..

األمين العام يعزي بوفاة الشيخ 
عيضه بن فرج ثيبه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ 
صالح محمد بن ثيبه- مدير مديرية خب والشعف.. 
عضو اللجنة الدائمة، وكافة آل ثيبه بمحافظة 
الجوف، وذلك في وفاة الشيخ عيضه بن فرج ثيبه- 

أحد قيادات ومؤسسي المؤتمر الشعبي العام..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام وكافة قــيــادات وقواعد 
المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة 

بهذا المصاب الجلل.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة عبدالله يحيى العريفي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ 
عابد راجح مصلح- عضو اللجنة الدائمة، والشيخ يحيى 
العريفي، وكافة آل العريفي بمديرية الحيمة محافظة 

صنعاء، وذلك في وفاة عبدالله يحيى العريفي..
وعبر الروكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام وكافة قــيــادات وقواعد 
المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة 

بهذا المصاب الجلل.
ســائــًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.

و يعزي بوفاة الشيخ أحمد محمد 
صالح الحنشي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
ــزوكــا برقية عـــزاء ومــواســاة في  عـــارف عــوض ال
وفاة القيادي المؤتمري الشيخ أحمد محمد صالح 
ــنــواب الــســابــق.. عضو  الحنشي- عضو مجلس ال
اللجنة الدائمة.. رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة لحج "سابقًا"، جاء فيها:
األخ/ وحيد أحمد محمد صالح الحنشي

ــه.. وكافة آل الحنشي بمديرية المالح  وإخــوان
محافظة لحج.. المحترمون

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم القيادي 

المؤتمري الشيخ أحمد محمد صالح الحنشي- عضو 
مجلس الــنــواب الــســابــق.. عضو اللجنة الدائمة.. 
ورئيس فــرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
لحج "سابقًا"، وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء على 

مختلف الصعد.
لقد خسر الوطن برحيل والدكم أحــد رجاالته 
االوفــيــاء الذين افنوا حياتهم في خدمته، وكان 
لهم دور بارز في االسهام بمسيرة البناء والتطوير 
سواء عبر عضويته في البرلمان أو مختلف المواقع 
التنفيذية التي شغلها والتي كــان آخرها وكيل 

محافظة إب. 
كما كان للفقيد بصمات واضحة في االرتقاء باألداء 
وتفعيل االنشطة التنظيمية وذلك بترؤسه فرع 

المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج. 
وإنــنــي بهذا المصاب الجلل أعبر لكم باسمي 
شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 

خالص العزاء والمواساة.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم/ عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

تشييع جثمان القيادي المؤتمري الشهيد أمين المعقلي في بني مطر
شيع الثالثاء جثمان الشهيد الشيخ أمين محمد المعقلي القيادي في 

المؤتمر الشعبي العام والمجلس المحلي، بني مطر بمحافظة صنعاء.
وراح المناضل المعقلي ضحية مؤامرة حاول منفذوها إثارة الصراعات 
التي كان يسهم الشهيد في حلها واخمادها من أجل تجنيب المديرية 

االقتتال. 

وعبر أهالي ومحبو الشهيد عن أسفهم الستهداف المعقلي شيخ 
مخالف البروية، مؤكدين ان رحيله يمثل خسارة كبيرة ألبناء المديرية. 
كما أكدوا ان محاوالت أعوان العدوان جر القبيلة إلى مربع العنف 
باءت بالفشل بفضل تكاتف وتالحم أبناء المديرية ورفضهم كل 

المؤامرات.


