
< في البداية قال المهندس هشام شرف 
عبدالله - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام:
-  ان السالم كان وما يزال وسيظل هدفنا وخيارنا األول 
في المؤتمر، ومن هذا المنطلق فإننا نؤيد المفاوضات 
بين انصار الله والنظام السعودي، ومواقفنا في المؤتمر 
الشعبي العام ثابتة وواضحة بهذا الخصوص ولم نكن 
يومًا دعاة حرب وال حملة معاول هدم ، والجميع يعلم 
أننا دائمًا ما ندعو لحل المشاكل والخالفات بالحوار 
والطرق السلمية، وأي جهود تعمل على وقف العدوان 
الخارجي والداخلي على بالدنا وإع���ادة توطين األمن 
والسالم لشعبنا نحن معها بكل قوة، وأي جهود تعمل 
على خلق واقع جديد يستند على الثوابت ومبادئ وقيم 
التعايش والشراكة الوطنية نحن معها أيضًا.. مشيرًا الى 
أن ما تتعرض له بالدنا من عدوان صارخ وجد مدخاًل له 
ته التدخالت 

ّ
من خالل صراع وخالف سياسي بحت غذ

الخارجية التي انتهت إلى شن ع��دوان خارجي وحشي 
على هذا الشعب الصابر، الصامد، العنيد.. وأكد هشام 
شرف ان مواقف المؤتمر الشعبي العام واضحة وأعلنها 
منذ بداية العدوان القائد الوطني وفارس العرب الزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- الذي دعا الى حوار 
)يمني- سعودي( مباشر وبإشراف روسي وأممي ودعا 
أي قوى عالمية للمشاركة فيه، غير ان السعودية كانت 
تتنصل عن المسؤوليات وتحاول أن تتهرب من دعوات 
ونصائح الرئيس الزعيم علي عبدالله صالح ، وأعلنت 
في غير مناسبة أنها ليست طرفًا في ما يجري باليمن 
 بوجود حكومة بينما في الواقع هم شرذمة من 

ً
متذرعة

العمالء ال يمثلون إال أنفسهم..
وأوض���ح هشام ش��رف أن ال��ري��اض وصلت ال��ي��وم إلى 
قناعة إن عدوانها الظالم على بالدنا ودعمها للمرتزقة 
ومحاولة إشعال حرب أهلية قد فشلت، وأنه ال يمكن أن 
تحقق أهدافها ، كما ال يمكن ان ينعم اليمن والمنطقة 
عامة بالسالم في ظل سياسة وسلوك العدوان الذي 
قارب العام.. مشيرًا الى أنه في حال استمرت وكابرت 
المملكة وتحالفها في تنفيذ سياسة األرض المحروقة 
واللعب على المتناقضات ، فإنها ال تخدم اال الفوضى 
ف والجماعات اإلرهابية بكل أشكالها ومسمياتها  والتطرُّ
وخير دليل على ذلك ما يجري في معظم المحافظات 
الجنوبية والشرقية من الوطن.. الفتًا الي أن هذه السياسة 
سوف تكون أحد أسباب عدم استقرار السعودية في 
المستقبل القريب كون تلك الجماعات االرهابية هي 
صنيعة الجماعة الحاكمة في الرياض وستنقلب عليها 
دون شك ألنها جماعات تطرف ذات نزعات متطرفة 
وفاشية وعقيدة دموية وطائفية وال ترى غير نفسها 

على هذه األرض.
وقال المهندس هشام شرف :نرحب بأي جهود تضع 
حدا للعدوان والقتل والدمار الذي يتعرض له وطننا 
وشعبنا، مع عدم التفريط في اي حقوق لمن استشهدوا 
على يد آلة الدمار السعودية أو تجاهل آلثار العدوان 
ومحاسبة المتسببين بالقتل والدمار الشامل والذي يجب 
ان تقيمه محاكم ومؤسسات قانونية دولية، وليجلس 
الجميع على طاولة الحوار برغبة حقيقية بعيدًا عن 
ات والشروط التعجيزية ولغة التهديد والوعيد  اإلمالء
والتي اثبتت األيام عدم جدواها، خاصة وأننا أمام شعب 
عريق وعزيز اسمه اليمن ، ال يمكن أن يرضخ للذل 

والعدوان واالنتقاص من السيادة والحق والكرامة.
م��ش��ي��رًا إل���ى ان ال���س���الم وال���ح���وار وح��س��ن ال��ج��وار 
ه���و م��ط��ل��ب وغ���اي���ة أب���ن���اء ال��ي��م��ن وخ���ي���اره���م األول 
وب���رؤوس مرفوعة للسماء تحت ظ��ل دول���ة ال��وح��دة 

رضت عليهم الحرب 
ُ
الجمهورية اليمنية ، لكن إذا ف

والقتال ، وهما كره عليهم، فإنهم أهل لذلك وأصحاب 
الكلمة الفصل، وم��ن يقرأ التاريخ القريب والبعيد 
سيقف على حقيقة هذا األمر وسيقترب أكثر من تاريخ 
وثقافة وعراقة هذا الشعب..وتمنى عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر أن يكون هناك إخالص وجدية من ِقبل اإلخوة 
في السعودية والخليج حيال هذا األمر بعيدًا عن أي 
استثمار للوقت أو القيام بأي التفاف أو تحايل أو محاولة 
لشق الصف الوطني ، مجددين دعمنا الكامل ألي جهود 
ومبادرات للتفاوض الندي الواضح ، كما تمنى من األمم 
المتحدة ومبعوثها الدولي لدى اليمن السيد إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد أن يضطلعوا بدورهم كاماًل، وال يتم 
مجاملة أحد على حساب الشعب اليمني ودماء أبنائه وما 
تكبده من خسائر ولحق به من دم��ار على يد النظام 
السعودي ،وليضغطوا في اتجاه وقف العدوان ومحاسبة 
المعتدي الذي قتل وجرح اآلالف ودمر البنى التحتية 
ومقومات البالد ومقدراتها، ووض��ع الحلول الكفيلة 
بمعالجة كل ما سببه العدوان من قتل ودمار وتبديد 

للممتلكات واالقتصاد الوطني.
واختتم هشام شرف تصريحه قائاًل: ليعلم القاصي 
والداني أن الشعب اليمني وقواه الوطنية الحقيقية هي 
التي تمثل الشعب صاحب الكلمة الفصل في أي قضايا 
أو مواضيع تخص التعاطي مع موضوع العدوان وسبل 
ايقافه ووض��ع المعالجات الالزمة للتعامل معه وبما 

يحفظ أمن وسالمة اليمن والسعودية كجارة شقيقة.
< إلى ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي 

الدكتور عادل الشجاع:
-  السالم مطلب ملح لكل القوى والدول الخيرة التي 
تحترم اإلنسان وحقه في الحياة والعيش والتفاعل 
وتحقيق الذات.. وبالتالي فأي جهود حقيقية وليست 
تكتيكية تصبُّ في مصلحة السالم ووق��ف العدوان 
الخارجي واقتتال اليمنيين وتحويل بالدهم إلى مزرعة 
النتاج وتفريخ اإلره��اب نحن معها، لكن اعتقد أن أي  
تعامل أوتعاٍط خارجي مع الوضع الداخلي، على اعتبار 
إن هناك مكونًا واحدًا أو ما شابه من الصعب أن ُيكتب 
له النجاح، والمؤتمر الشعبي العام في ظني المكون 
األكبر واألوس���ع على مستوى الساحة الوطنية، وأي 
إغفال أو محاولة تخطي هذه الحقيقة بالالمباالة إنما 

يعني الحرث في البحر ..المؤتمر الشعبي العام شكل 
مظلة وظهرًا، سواء لإلخوة في جماعة أنصار الله، أو 
لكل القوى الوطنية المقاومة للعدوان، وبالتالي فإن أي 
مبادرة ألي طرف خارجي او داخلي إلقامة حوار مع قوة 
واحدة أو مجموعة قوى من دون المؤتمر الشعبي العام، 
في اعتقادي أنها ستخسر هي والوطن الكثير، ومن 
هذا المنطلق فإن أي تعاٍط او حديث عن الحوار ينبغي 
أن يكون مع هذه الكتلة الصلبة المكونة من المؤتمر 
وأنصار الله، باالضافة للمستقلين واالحزاب السياسية 
التي لم تبارك العدوان وكذلك األح��زاب والتنظيمات 
السياسية التي أنشئت في المرحلة األخيرة..واتمنى هنا 
من اإلخ��وة في جماعة أنصار الله أن ينتبهوا لمسألة 
مهمة وهي توريطهم لوحدهم مع السعودية بدون 
المؤتمر الشعبي العام  وذلك من خالل االستفراد بهم 
في الحوار وفي نفس الوقت تستطيع السعودية الحصول 

على تعاطف الرأي العام المحلي.
لكن دعني أوض��ح نقطة مهمة وه��ي أن السعودية 
تعتقد أنها ربما تشق الصف الوطني ومهما ذهب 
الحوثيون للحوار بمفردهم ، إال أن النتائج قد ال تكون 

عند المستوى المأمول.
وأتمنى هنا من جماعة الحوثي أن ال تستفرد بأي قرار 

تفاوضي مثلما استفردت بمؤسسات الدولة.
وواض���ح ج��دًا أن االخ الزعيم علي عبدالله صالح- 
رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- هو مع الحوار المباشر مع السعودية ومع الحوار 
بين اليمنيين أنفسهم بما يفضي للسالم وقد كررها 
كثيرًا، بأنه مع أي حوار يؤدي إلى وقف العدوان والحرب 
الداخلية ويفضي - أيضًا- إلى رفع الحصار على الشعب 
اليمني، وأن الرئيس صالح مع أي حوار في صالح اليمن 
واليمنيين ، والمؤتمر والرئيس صالح  وكل الوطنيين 
الشرفاء والعقالء ليس لديهم أي مانع من الحوار القائم 
بين الحوثيين والسعودية وأي حوار تكون نتائجه لصالح 
اليمن واليمنيين، والمؤتمر الشعبي العام من قبل 
العدوان ومن قبله مؤتمر الحوار الوطني وما قبلها من 
جلسات حوار كان وما يزال مع المفاوضات وحل المشاكل 
والخالفات بواسطة طاوالت المفاوضات وليس فوهات 
البنادق والدبابات ،والمؤتمر كما هو معلوم الحزب الوحيد 
الذي يدعو إلى العودة للشعب في كل شيء فالشعب هو 

ات واالنتخابات وغيرها،  صاحب القرار من خالل االستفتاء
وكلنا يتذكر جهود ومساعي المؤتمر في الدعوات 

المستمرة إلجراء االنتخابات.
< من جانبه تحدث األستاذ ياسر اليماني 

 :
ً
قائال

- نتمنى النجاح للمفاوضات التي يجريها اإلخوة أنصار 
الله مع الجانب السعودي، ونتمنى - أيضًا- أن تنطلق 
من محددات ومرتكزات واضحة بعيدًا عن أي مراوغة 
أو تذاٍك على أحد.. نحن في المؤتمر الشعبي العام وكل 
القوى الوطنية ،مع السالم ومع االستقرار، ودائمًا ما دعونا 
وندعو الجميع إلى االحتكام لطاولة المفاوضات والحلول 
السياسية ، لكن ه��ادي وشلته وال��ع��دوان السعودي 
ومن معه أبوا إال أن يقتلوا الشعب اليمني ويدمروا كل 
منجزاته ومنشآته ومقدراته، ويسلموا جنوب وطننا 
العزيز والغالي لداعش والقاعدة وأنصار الشريعة وكل 
الجماعات المتطرفة التي ال تحمل إال سكاكين القتل 
وأحزمة الموت الناسفة وكل المآسي والمصائب للناس 
، كما أن علينا أن نتأمل ونشاهد ما جرى ويجري في 
محافظة عدن قبلة المدنية والتسامح والحرية والوعي 
والوحدة، وكذلك في محافظة لحج الخضيرة والثورة 
والنضال، وغير بعيد محافظات أبين وحضرموت وشبوة 

وغيرها.
نحن رجاالت سالم وحزب سالم، نضع أيدينا بأيدي 
الخير والسالم أينما وجدت ولن نكون حجر عثرة أمام 
أي جهود تصب في سبيل ذلك، فقط نشدد على ضرورة  
احترام اآلخر والتعامل معه كشريك وكند وككيان وليس 
كتابع ،كما كانت تفضل السعودية وغيرها التعامل مع 

يمن العزة والتاريخ. 
وبالتالي فإن المفاوضات األخيرة مع السعودية من 
طرف الحوثيين ، بادرة جيدة في حال صدقت وكانت 
من أجل مصلحة اليمن والمنطقة، ومن طرفنا نعتبرها 
خطوة جيدة،سيما وأن��ه قد سبق ودع��ا الزعيم علي 
عبدالله صالح إلى حوار يمني سعودي مباشر، وما انفك  
 بداية العدوان وإلى اليوم، على أن 

ُ
يدعو إلى ذلك منذ

يكون ذلك الحوار جادًا وبرعاية أممية واطراف دولية 
كروسيا، وتقريبًا ان هذا هو الذي سيتم في األخير، بغض 
النظر عن مفاوضات اليوم التي تجري في السعودية 
بين مكون الحوثيين والسعودية، ونرجو أن تتم تهيئة 
األرضية والمناخات المناسبة للحوار.. وأي نتائج تفضي 
الحترام سيادتنا ووقف العدوان السعودي على بالدنا، 
اضافة لوقف الدعم الموجه لعناصر هادي واإلره��اب 

والفوضى والحرب الداخلية نحن معها.
في الواقع إن الذي حدث ويحدث بحق اليمن واليمنيين  
أمر مرفوض وم��دان، ونتمنى على المنظمات الدولية 
والحقوقيين واألمم المتحدة وكل شرفاء العالم أن يدينوا 
جرائم العدوان واستمراره على اليمن ويدينوا دعم 
الجماعات اإلرهابية وتمكينها من جنوب الوطن الذي 
سلم لها بكل يسر وسهولة وعلى طبق من ذهب ، وأمام 
مرأى ومسمع من العالم ، وإذا كانت السعودية وحلفاؤها 
في الخليج وخارجه يدركون جرم ما قاموا ويقومون به 
فيما يخص قتل المدنيين وتحويل اليمن لخزان يتدفق 
منه اإلره���اب والتطرف ، فعليهم أن يحسنوا النية 

الصادقة إلقامة حوار ، ووضع حد للعدوان..
 وأول شروط إنجاح ذلك في تقديري، وقف العدوان 
ها للحكومة )التي هي  عي انتماء ووقف العناصر التي تدَّ
أصاًل بدون شرعية( ورفع الحصار واحترام سيادة وحق 
اليمنيين في بلدهم.وعلى الجميع أن يثقوا ويدركوا أن 
حقن 

ُ
مواقفنا ثابتة في الحوار السياسي ويمن موحد، ت

فيه دماء أبنائه وينتصر لحقهم في حياة آمنة مستقرة.
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»الميثاق«: سياسيون ل�

حوار »يمني -سعودي« كفيل بإنهاء العدوان
أكد عدد من القيادات السياسية أنهم مع بذل أي جهود حقيقية وتفاوض 
عل��ى وقف العدوان الس��عودي على الش��عب اليمني ورف��ع الحصار ومحاربة 
التنظيمات اإلرهابية التي تسيطر على مساحات واسعة من جنوب الوطن .

»الميثاق« إلى أن هن��اك اطرافًا وصلت لقناعة  مش��يرين في تصريح��ات ل�
إن��ه ال يمك��ن أن تحل هذه األزمة إال عن طريق الحوار المباش��ر ، وهذه هي 
الدعوة التي ما انفك الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق 
، رئي��س المؤتم��ر الش��عبي العام- يدع��و إليها منذ بداية الع��دوان وحتى 
اليوم، وذلك حينما دعا لعقد حوار مباش��ر يمني - سعودي وبإشراف أممي 

وأطراف دولية كروسيا.
ولفت��وا إلى حقيقة إن العنف والعدوان والحروب ال يمكن أن تخلق س��المًا، 
والمنطق��ة في أمس ما تكون الحاجة إليه في هذه الظروف الصعبة والبالغة 

التعقيدات والمتشعبة التهديدات والمخاطر المحدقة بالجميع.
موضحي��ن أن الس��عودية ال يمك��ن له��ا أن تش��ق الصف الوطن��ي في حال 
اعتقدت أنها تستفرد بمحاورة أنصار الله من دون المؤتمر الشعبي العام.. 

وإلى الحصيلة..

استطالع  / عبدالكريم المدي

شرف : نؤيد المفاوضات  المباشرة مع السعودية 
والرئيس صالح أول من دعا إليها كمدخل لوقف العدوان

الشجاع: الزعيم  ما انفك يدعو لحوار مباشر 
مع السعودية وهذا ربما ما يتم حاليًا

اليماني: نحن مع الحوار الجدي وأي مساٍع توقف العدوان 
وتحقن الدماء وتطهر البلد من اإلرهاب

  كامل الخوداني

ثقافة القبيلة وثقافة 
البنطلونات الجنز

هونا بحاجة اسمها ثورة وثائر  وخلوني  في عام 2011م كرَّ
ألعن شقاديف الثورات والثوار من يوم خلق الله االرض..

هونا بحاجة اسمها الثقافة والمثقفين والمدنية  واآلن كرَّ
والدولة المدنية ونقول سالم الله على القبيلة والقبايل وعرفها 
وعاداتها وتقاليدها وقيمها وتعاملها واخالقها ونلعن أبو 

المدنية على أبو جدها وثقافتها.

ومثلما قال الصديق حامد غالب الثقافة مش كتاب نقرأه الثقافة موروث 
لمئات وآالف السنوات من العادات والتقاليد والتعامل تتناقل بين االجيال 
ة والكتابة فرقًا بين مثقف وقارئ ومن يطلقون على انفسهم  وليست القراء
مثقفين لمجرد حصولهم على شهادة جامعية مقابل قراءتهم لبعض الكتب 
اء تظهر ثقافتهم الحقيقية ال شعوريًا من  رَّ

ُ
ال ينتمون للثقافة بل مجرد ق

خالل ممارساتهم واعمالهم واحاديثهم وتفكيرهم ونظرتهم لآلخرين 
خالل االح��داث وه��ذا عكس المثقف الحقيقي صاحب الموروث الثقافي 
العظيم المتعمق في ذاته والمتراكم لديه وتراه ظاهرًا من خالل تعامله 
وترفعه عن الصغائر وتحاشيه الوقوع بما يندرج في اطار العيب سواء أكان 

فعاًل او كالمًا او تعاماًل..
االحداث التي حصلت مؤخرًا كشفت الكثير من الحقائق، ولو عقدنا مقارنة 
بين مقاومة مأرب والبيضاء ومناطق شمال الشمال كمثال وبين مقاولة تعز 
سنجد فرقًا شاسعًا رغم تالقيهم معًا في هدف واحد واشتراكهم بقضية 
واحدة اال ان طريقة واسلوب وتعامل مقاولة مأرب والبيضاء  والتي تحولت 
مارب بعد خروج الحوثيين منها الى حاضنة شعبية للجميع بمن فيهم من 
كانوا بصف الحوثيين ومن قاتلوا الى جانبه من ابناء المنطقة او مناطق اخرى  
فلم نسمع او َنَر عمليات تصفية او استهداف او القيام بممارسات معيبة ال 
اخالقية في حق االسرى او حق االشخاص حتى ممن هم من خارج المحافظة 
وان كانوا من مقاتلي الطرف اآلخر، وبين تعامل مقاولة تعز حتى مع ابناء 
تعز انفسهم  نستطيع بسهولة التفريق او معرفة الفرق مابين الثقافة 
ة في مارب والبيضاء مثاًل تغلب الموروث الثقافي للمجتمع ثقافة  والقراء
البيئة المتراكمة منذ آالف السنوات فلم يكن هناك اعمال معيبة مهينة او 
حتى مجرد الفاظ وكلمات او حتى مجرد التهديد وهذا عكس ماحدث تمامًا 
في تعز كون الثقافة الحقيقية المرتبطة بالقيم ال وجود لها ثقافة العرف 
ثقافة العيب ثقافة التعامل الترابط المجتمعي الى حد ان يتم سحل جثث 
وتقطع رؤوس وتنهب منازل وتهدر دماء وبالعلن وامام الجميع ودون 
ان تسمع احدًا يقول: ان هذه االعمال ال اخالقية ومعيبة بل تم تصويرها 
ونشرها وتسابق البعض ألخذ سلفي مع جثة مسحولة عارية وكأنها توثيق 
لعمل بطولي وهذا ما لم يحدث في مارب او البيضاء او الجوف او شبوة وغيرها 
من المحافظات التي يمتلك أبناؤها ثقافة مجتمعية وتقاليد واعرافًا مكتسبة 

منذ آالف السنوات.
وحتى على مستوى تناول احداث االنتصارات والتقدم اعالميًا تجد كثيرًا 
من المناطق وبعض المحافظات الشمالية التي سيطرت عليها ما تسمى 
بالمقاولة سيطرة كاملة وبعد مواجهات دامية وخسائر بشرية وبأقل دعم 
مادي وعسكري كما حدث بتعز لم نسمع ذلك الضجيج الى حد ان البعض 
بدأ بكتابة سيرة بطوالت وهمية مع ان االمر لم يتعدَّ بضع كيلومترات 
او مواقع عسكرية بينما كانت ردة الفعل مخيفة سواء اعالميًا أو أفعااًل 
بالمناطق التي تم السيطرة عليها.. سلح وذب��ح وتصفيات واعدامات 
ومالحقات ونهب واختطافات وألب��ن��اء نفس المحافظة يتم تتويجها 
باالحتفاالت وضجيج اعالمي ال يدل إال على عقدة النقص الساكنة في هذه 
الجماعات والشعور بالضعف ال��ذي يتحول صاحبه في لحظة تمكن الى 
الجنون والقيام بأعمال متوحشة تعكس حالة االنهزامية التي في اعماقه 
بل والصراخ بقوة لكي يسمعه اآلخرون وهو يقول: انا قوي.. انا انتصرت.. 
انا مش ضعيف.. وهذا عكس ماحدث في محافظات مأرب البيضاء شبوة 
الجوف كون ابنائها ال يعانون عقدة الضعف والنقص وليثبتوا أنهم أقوياء بل 
يعتزون بأنفسهم ويثقون بقوتهم واذا كان هناك ما يتفاخرون به فليس 
االنتصار بل اخالقياتهم وطريقة تعاملهم مابعد االنتصار، ال يحتاجون 
للضجيج والوحشية وتصوير القتلى وتصفية من لم يقف معهم وال يحتاجون 
للتقافز لوسائل االعالم والصفحات ليتحدثوا عن بطوالتهم وللتفاخر انهم 
ابطال ألنهم ابطال منذ القدم ورجال حرب.. الشيء الوحيد الذي يتسابقون 
لفعله ليس التفاخر باالنتصار بقتل الخصم وتهديد الخاسر وتعذيبه بل 
التسابق نحو االعمال التي تثبت انهم كبار ولديهم قيم واخالق وعرف 
وم��وروث ثقافي عريق ال يتم تجاوزها سواء في السلم او الحرب.. ثقافة 
تستمد احكامها من الدين والعرف والعادات والتقاليد والقيم المتوارثة 

منذ آالف السنوات..
ة.. بين البطولة وعقدة النقص والضعف..  اذًا هناك فرق بين الثقافة والقراء
بين االخ��الق وانعدامها.. بين المدنية المنحلة من كل القيم والروابط 
والضوابط وبين القيم الوطنية المرتبطة بثقافة ممتدة آلالف السنوات 

مستمدة من الدين والعرف والقيم واالخالق..
»إنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق«..

لم يقل أعلمكم المدنية أعلمكم البطولة أعلمكم القوة بل قال: أتمم 
مكارم االخالق ياعديمي االخالق والرجولة والثقافة والقيم والدين..

لكم يا أدعياء المدنية مدنيتكم المنحطة وثقافتكم المزيفة.. ولي قبليتي 
الهمجية كما تسمونها وبداوتي ووعثاء ثوبي..

الزعيم يعزي كافة آل غثيم بوفاة اإلعالمي محمد غثيم
بعث رئيس الجمهورية الس���ابق الزعيم علي عبدالله ص�ال�ح -رئي�س المؤتمر الش���عبي العام- برقية عزاء ومواساة 

وذلك في وفاة المهندس محمد أحمد مقبل غثيم، جاء فيها: 
األخ/ علي أحمد مقبل غثيم- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام

األخ المهندس حسين أحمد مقبل غثيم- وكيل وزارة اإلعالم 
وكافة آل غثيم حياكم الله 

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة أخيكم المهندس محمد أحمد مقبل غثيم الذي وافاه األجل وهو في قمة 
عطائه وريعان ش���بابه إثر حادث مروري مؤلم والذي خس���ر اإلعالم اليمني واحدًا من كوادره الفنية الكفؤة وأسهم 
بجهد كبير في تطوير اإلذاعة اليمنية في مجال تخصصه, وعمل في تلفزيون صنعاء منذ تأسيسه , وكانت له بصمات 
واضحة في االرتقاء بمستوى األداء وفي مراحل التطور الالحقة واستمر في عطائه بكل إخالص وتفاٍن حتى توفاه الله .

نعبر لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا 
َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل ل

وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام.
سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يلهمكم 

جميعًا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
علي عبدالله ص�ال�ح
رئيس الجمهورية السابق- رئي�س المؤتمر الشعبي العام

الزوكا يعزي
 أحمد محمد صالح
 باستشهاد عمه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى القيادي 
المؤتمري أحمد محمد محمد ص��الح- نائب رئيس 
دائرة االدارة والخدمات، وكافة آل صالح، وذلك في 

استشهاد عمه اسماعيل محمد صالح.
وعبر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم 
األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 
وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا 

المصاب.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون.

..ويعزي أمين حزب الخضر 
وإخوانه بوفاة والدهم

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األمين 
العام لحزب الخضر عبدالولي البحر، واألخوة عبده 
وصالح وتوفيق علي البحر، وكافة آل البحر، وذلك في 

وفاة والدهم علي البحر.
وعبر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم 
األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 
وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا 

المصاب.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

فائقة السيد تعزي برحيل اإلعالمية صفية لقمان
بعثت األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام االستاذة فائقة 
السيد، برقية عزاء ومواساة إلى األخوة احمد وصالح جعفر سعيد العدني، 
وشقيقتهم االستاذة أماني، وكافة آل لقمان في الداخل والخارج، وذلك 

في وفاة االعالمية الرائدة السيدة صفية علي ابراهيم لقمان.
وأشادت األمين المساعد للمؤتمر- في برقية العزاء- بمناقب الراحلة 
الكبيرة التي كانت من طالئع العاملين في اذاعة عدن وقناة عدن في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وعملت مع كوكبة من الرواد 
الذين اطلقوا ثاني إذاعة في الشرق األوسط واألولى على مستوى الخليج 
والجزيرة وعملوا على تقديم الرسالة االعالمية التي تخدم قضايا 

المجتمع العدني وتناقش هموم حياته اليومية.
وعبرت األمين المساعد عن خالص العزاء والمواساة ألسرة الفقيدة 
الراحلة وكافة الوسط االعالمي وكل ابناء عدن واليمن بهذا المصاب.. 
 العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ً
سائلة

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله 
وانا اليه راجعون.

تعازي .. تعازي


