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صنعاء أوال والقاهرة ثانيًا

العدوان على اليمن استهداف لمصر ..تؤكده
التحالفات الخليجية األفريقية المشبوهة

العداء السعودي لمصر ..هل ينتقل لعدوان عسكري؟!
لو ُنشر مثل هذا الخبر في توقيت آخر لما ّ
حمله أحد أكثر ّمما يحتمل ،ولكن أن ُينشر هذا الخبر
في ظل انتقال العداء السعودي لمصر من السر إلى العلنيةّ ،
وتحول األزمة الصامتة بين السعودية
ومصر إلى أزمة رسمية علنية ،فهذا يعني أنه يأتي في سياق محاوالت ابتزاز السعودية لمصر
ّ
المستمرة منذ فترة.

الخبر يقول إن قوات خفر السواحل التابعة لميناء نشطون بالمهرة والتي تأتمر بأمر قوات تحالف
العدوان الذي تقوده السعودية" ،احتجزت أربع سفن صيد مصرية بعد أن دخلت المياه اإلقليمية
اليمنية وقامت بعملية الجرف لألسماك على مقربة من سواحل مديرية قشن وفي مواقع عمل
الصيد التقليدي بالمديرية".
وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته وكالة األنباء التابعة لهادي والتي تدار من السعودية ،فقد ذكرت
أن "كتيبة من خفر السواحل ضبطت السفن المصرية المخالفة وهي تقوم بعملية االصطياد الجائر..
والسفن ّهي (البراءة ،نسر الفوارس ،بركة الحاج ,رضا) وقد تم ضبطها واقتيادها إلى ميناء نشطون
بهدف اتخاذ اإلجراءات القانونية".
ّ
والمثير للدهشة هنا ..هو لماذا يتم هذا التصرف تجاه مصر من قبل الخائن هادي وتحالف العدوان
وفي هذا التوقيت بالذات ،على الرغم من أن السعودية تعتبر مصر إحدى الدول األعضاء في
تحالف العدوان ،وهي الدولة التي ترابط سفنها الحربية في البحر األحمر في إطار تنفيذ الحصار
البحري على الشعب اليمني.
وتأتي هذه الممارسات التعسفية من قبل تحالف العدوان بعد سلسلة إجراءات سعودية ضد
مصر بدأت بإيقاف شركة "أرامكو" إمدادات النفط لمصر ومضاعفة أسعار رحالت الحج والعمرة،
وحظر استيراد ثمار الفلفل والموالح من مصر ،وزيارة مسئولين سعوديين وقطريين ألثيوبيا
ودعم مشروع "سد النهضة" الذي ّ
يهدد األمن المائي والقومي لمصر.
كما تأتي في ظل حالة الترقب بصدور حكم نهائي خالل األيام المقبلة يقضي بعدم التنازل عن
جزيرتي تيران وصنافير وإبقائهما تحت السيادة المصرية ،وذلك بعد توصية هيئة ّ
مفوضي الدولة
بمصر بالحكم بمصرية الجزيرتين.
ّ
خطورة تسليم الجزيرتين اللتين تتمتعان بأهمية
الى ذلك حذر خبراء ومراقبون سياسيون من ّ
استراتيجية كون موقعهما سيجعل السعودية تتحكم في المدخل الشمالي للبحر األحمر وخليجي
السويس والعقبة.
ّ
ونبهوا إلى خطورة هذه الخطوة مع سعي السعودية واإلمارات وبشكل محموم للسيطرة على
المدخل الجنوبي للبحر األحمر وباب المندب حيث تتواجد قواتهما هناك وتسعيان إلى السيطرة
على الجزر اليمنية وإنشاء قواعد عسكرية في أريتريا وجيبوتي.
وقال الخبراء إن من شأن سيطرة السعودية على مدخلي البحر األحمر من الشمال والجنوب

سيمكنها من إحكام السيطرة تمامًا على البحر ّاألحمر وحرمان مصر من سيادتها البحرية في
هذا ّ
الممر المالحي الحيوي واالستراتيجي التي تتمتع بها منذ قرون.
ّ
وذكر الخبراء :أن الخالف السعودي ّالمصري الذي ظهر إلى العلن عندما صوتت مصر في مجلس
األمن لصالح المشروع الروسي المتعلق بسوريا ،يعود إلى تناقض المواقف بين البلدين في ّ
عدة
قضايا وأبرزها اليمن وسوريا.
ّ
ّ
ّ
ففيما يتعلق باليمن فإن مصر تتمسك بالحل السلمي وانتهاج طريق الحوار السياسي للتوصل
إلى تسوية سياسية تشمل جميع أطراف النزاع دون إقصاء أي طرف ،فيما ّ
تتمسك السعودية
وحلفاؤها بالحل العسكري الذي فشل حتى اآلن ،وتصر على إقصاء أي طرف غير حليف لها.
ّ ّ
ّ
وفيما يتعلق بسوريا فإن مصر تدعم الدولة السورية والنظام الرسمي بغض النظر عمن يمثله
هذا النظام ،ألنها ترى أن انهيار الدولة السورية لن يكون في صالح مصر أو دول المنطقة وسوف
ّ
واالنطالق منها لتهديد األمن
والمتطرفة باالستيالء على سوريا
يسمح للتنظيمات اإلرهابية
ّ
القومي العربي ،كما أن مصر التي تحظر جماعة االخوان المسلمين وتصنفها ضمن الجماعات
اإلرهابية لن تدعم تنظيمات إرهابية في سوريا مثل "القاعدة" و"جبهة النصرة" و"داعش" والتي
تدعمها السعودية وقطر وتركيا.

واااازعيماه وازعيماااااه  ..عليكم بالشباب
عائشة عفاش
إن المتتبع لألزمة التي عصفت بوطننا ومؤتمرنا منذالعام 2011م المشئوم يالحظ ان ثمة قيادات
في مؤتمرنا احترق معظمها وخاصة الذين غرقوا الى نواصيهم في الفساد ..البعض هرب لألمام
َّ
الوضع او بحسب
والبعض ضاع في دهاليز العدوان وتم شراؤه..والبعض غير من جلده ليساير َ
المصلحة ..والبعض صمت او نأى بنفسه وغادر البالد بمبررات مختلفة..المهم انه لم يبق إال الزعيم/
علي عبدالله صالح -حفظه الله ورعاه -والقيادات واالعضاء واألنصار األحرار والشرفاء والصامدون،
بقيت كل القواعد والحشود الجماهيرية المؤتمرية المخلصة ،بقيت ثابتة بالميدان حبًا وثقة في
الزعيم /علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام..
ومجددًا تبادله الوفاء بالوفاء ألنها تعرفه جيدًا وايضًا لشعورها ان الحاجز الذي كان يحاول البعض
جاهدًا حجبها عن زعيمها من العناصر المتمصلحين والفاسدين ،هذا الحاجز قد زال.
وتنفس الجميع الصعداء وفي أول مناسبة دعا فيها القائد شعبه ومؤتمره هبت الجماهير من كل
حدب وصوب ينسلون وامتأل السبعين في يوم  26مارس العظيم واكتظت كل الشوارع ،تدفقت
الماليين من كل الجمهورية تتسابق تلبية لنداء زعيمها وتبادله الوفاء الذي افتقد في القيادات
المهترئة التي تساقطت اوراقها كأوراق الخريف..
وتقول له نحن هنا معك يا حبيبنا وقائدنا الوفي المخلص لوطنك وشعبك العظيم...
وبداية ذهبية لوطننا وشعبنا الحبيب الغالي..
وكنا نحن شباب وشابات المؤتمر المهمشون في الطليعة..
ونتفاجأ اليوم أن هناك عناصر ماتزال متقوقعة وتعيش في العهد القديم..
بل وتزداد غرورًا وتتفنن في تطفيش الشباب وردعهم وحجبهم عن قيادتهم متناسين تمامًا
الفراغ القيادي الكبير في تنظيمنا العتيد الجريح جراء طعنات الغدر الدنيئ والقذر..
لماذا ال تتيحوا للشباب الثابتين الصامدين منذ 2011م وبجهودهم الذاتية الفرصة لتجديد الدماء
لتنظيمنا ،والذين اخرسوا االلسن وابهروا كل االطراف؟
لماذا ال تتيحوا الفرصة لطاقات الشباب لتتعلم القيادة تحت رعاية وعناية زعيمنا وقائدنا حفظه
الله؟
َّ
ال تدعوا الفضل انكم من حشدتم الناس الى ميدان السبعين ،فالجميع يدرك الحقيقة ان االطراف
السياسية اليوم تستقطب الشباب في الميدان وتستغل غياب المؤتمر والظروف والعدوان لتبتلع
هذه الطاقات وتستغلها لمصلحتها..هناك حرب نعم ،لكن هناك تنافسًا وخصوصًا اننا على مشارف
انتهاء العدوان..نحن شباب وشابات المؤتمر الشعبي العام نناشد الوالد الزعيم /علي عبدالله صالح
حفظه الله ورعاه -ان يولي الشباب المؤتمري اهتمامه وأال يتركهم لعبثية وأنانية بعض العناصرالمتقوقعة والتي تغطي على الفشل بالبهرجة وأكروبات الكالم المتملق وبهلوانية المهرجين..

ّ
الزعيم صالح يعزي بوفاة عميد الجالية اللبنانية في اليمن
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي
العام -برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل األعمال اللبناني وعميد الجالية اللبنانية في
اليمن السيد حكمت جورج الخوري الذي كان من أوائل المستثمرين في اليمن في مجال
الصناعة والسياحة..وأشاد الزعيم -في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الراحل السيد
جورج حكمت الخوري وإلى كافة أسرة آل الخوري في لبنان -بمناقب الفقيد وبمواقفه
المحبة لليمن ،وبما أبداه طيلة حياته في وطنه الثاني اليمن من إخالص وما َّ
تميز به
ً
من عالقات واسعة مع مختلف شرائح المجتمع.سائال الله للفقيد الراحل الرحمة..
وألسرته الصبر والسلوان.

..ويعزي بوفاة القاضي محمد القليصي

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر
الشعبي العام -برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي محمد بن علي القليصي ..جاء فيها:
األخ القاضي /شرف بن محمــد القليصـي-وزير األوقاف واإلرشاد
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
اإلخوة أبناء المرحوم القاضي /محمد بن علي القليصي
الكرام
وكافة آل القليصي
القليصي حاكم محكمة
علي
بن
محمد
القاضي
وفاة
نبأ
تلقينا
الحزن
وعميق
ببالغ األسى
ّ
سنحان السابق الذي وافاه األجل بعد عمر حافل بالعمل والعطاء سخر معظمه لخدمة
الوطن والشعب في مجال القضاء ..واإلسهام في ترسيخ قواعد العدل واإلنصاف
بين الناس وإحقاق الحقوق وتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية السمحاء ،والقوانين
واألنظمة التي ّكفلت للمواطنين الحصول على حقوقهم وإزالة كل أنواع الظلم عنهم.
إلى جانب ما تحلى به الفقيد الراحل من كفاءة وإخالص وصدق مع الله ومع الوطن
ومشاركته الفاعلة في ترسيخ قواعد وأسس الدولة المدنية الحديثة بكل مؤسساتها
وسلطاتها الدستورية دولة النظام والقانون ..والتي تمثل السلطة القضائية ،إحدى
السلطات الثالث التي يقوم عليها النظام الجمهوري ِّ
المعبر عن إرادة الشعب اليمني
ُالح ّر.إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في مصابكم الجلل ،نبعث إليكم بصادق
التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا ..وباسم إخوانكم قيادات وهيئات وأعضاء
وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام ،سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع
رحمته ومغفرته ..وأن يسكنه فسيح جناته ..وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

اخوكم /علي عبدالله صالح
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< االهتمام السعودي الخليجي بدول القرن األفريقي وال��ذي ينتقل من التقارب السياسي الى
االستثمار االقتصادي الى التحالف األمني والعسكري ال يستند الى أسس وال يملك خلفية تاريخية
قديمة أو معاصرة كما هو الحال مع اليمن ومصر التي تعود صالتهما وأواصرهما الى آالف السنين
مع شعوب هذه المنطقة الى حد التشارك وجودًا طبيعيًا تاريخيًا حضاريًا واحدًا ،ويظل ما يجمع
البلدين العربيين جنوب البحر األحمر وشماله مع القرن األفريقي يكتسب أهمية عميقة في الحاضر
والمستقبل.
وفي هذا السياق ال نحتاج الى الدخول في التفاصيل والحيثيات إلثبات حقيقة ما ذهبنا اليه ،فهذا
معروف وال يعد قضية رئيسية في موضوع سر االهتمام الخليجي الفجائي بدول القرن األفريقي وعلى
رأسها جيبوتي واثيوبيا وارتيريا والصومال وقبلها وبعدها السودان.
طبعًا االهتمام الخليجي بدول القرن األفريقي ال تقف وراءه استراتيجية مشاريع لدول الخليج تتعلق
بتحقيق نفوذ لهذه الدول ،ألن هذا أكبر وأعظم بما ال يقاس من تفكير أنظمة ممالك ومشيخات النفط
المصطنعة المحكومة بعقول متخلفة ومستبدة قروسطية تافهة وهي تمارس السياسة بعنجهية
وغطرسة دافعها ومحركها أحقادها لصالح توجهات القوى الدولية التي أوجدتها وتشكل لها الرعاية
والحماية حتى اليوم والمقصود بريطانيا وأمريكا وهي لطالما لعبت هذا الدور ولكن ليس بالصورة
التي بدأت من االهتمام اإلماراتي بجيبوتي بعد إعالن توحيد اليمن في الـ 22مايو 1990م وزاد هذا
االهتمام في النصف الثاني من عقد التسعينيات ..االهتمام اإلماراتي مصدره الخشية من استفادة اليمن
من موقع عدن الجيوسياسي االستراتيجي واالقتصادي الطبيعي في ظل دولة الوحدة ،فكانت مشاريع
تطوير وتوسيع ميناء جيبوتي وبناء ميناء جديد في منطقة دروالة كامتداد لميناء جبل علي في دبي
بهدف تطويق ميناء عدن وإعاقة أية إمكانية الستعادتها مكانتها مع أن دولة اإلمارات وإمارة دبي
كانت تستطيع أن تحقق شراكة استثمارية مع اليمن تعود عليها ليس فقط بفوائد مالية ومكاسب
اقتصادية وإنما تتخذ طابع المصالح االستراتيجية التي تعزز دورها ومكانتها وتأثيرها ،هذا التوجه
كان اليمن يسعى ويعمل من أجل الشراكة والتكامل مع من كان يعتبرهم أشقاء في الجزيرة العربية
والخليج حين كان البعض منهم السيما النظام السعودي وقطر واإلمارات يتآمرون عليه ويكنون له
العداء ،ويكفي أن نشير الى تفضيل اليمن تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي التي أرادت الشراكة
وأرادت موانئ دبي منع االستفادة من هذا الموقع الطبيعي االستراتيجي لعدن تنفيذًا ألجندة مصالح
قوى دولية تتعارض مع مصالح الشعب اليمني وشعوب منطقة الجزيرة والخليج واألمة العربية ،وفي
هذا المنحى يأتي العدوان اإلجرامي على اليمن والتآمر لتدمير سوريا والعراق عبر استدعاء القوى
األجنبية لغزوها واحتاللها وافتعال الفتن المناطقية الطائفية والمذهبية والعرقية وإحراقها وإبادة
شعوبها باالرهاب الوهابي التكفيري.
من كل ما سبق يتضح أن مملكة آل سعود الوهابية وبعض مشيخات النفط الخليجية دول أقيمت
على أساس وظيفي لتكون إحدى األدوات للقضاء على أي مشروع عربي نهضوي تحمله البلدان
والشعوب العربية التاريخية وفي مقدمتها بالطبع مصر التي كلما حاولت استعادة دورها ظهر
التآمر السعودي الخليجي االسرائيلي متخذًا أساليب ووسائل متعددة ،مستخدمًا الحروب واالرهاب
والمال النفطي وتاريخ ستة عقود من إضعاف مصر ،مثخن بالجراح واآلالم ،وآخرها االهتمام الخليجي
بدول القرن األفريقي الذي بالطبع يستهدف بصورة مباشرة مصر واليمن ولكن أكثر ما يتجلى في
االهتمام السعودي بالعالقة مع اثيوبيا الذي يتجاوز األطر الطبيعية الى تقديم الدعم السخي إلنشاء
المشاريع على منابع نهر النيل من إقامة السدود الضخمة التي تؤثر على جريانه الطبيعي لدول المصب
والذي بكل تأكيد لن يلحق ضررًا إال بمصر وسيؤدي الى كارثة ُعلى الشعب المصري كله وسيكون له
امتدادات سلبية كبرى على الشعوب العربية ووضعها الذي أضعف الى الحد األقصى والذهاب الى
النهاية المأساوية.
ومن هنا فإن بناء سد النهضة في أثيوبيا هو استهداف وجودي لمصر لماضيها الحضاري العظيم
الممتد آلالف السنين ،فهي هبة النيل وكذلك حاضرها ومستقبلها مرهون بالجريان الطبيعي لهذا
النهر الخالد.إن المتابع لمشروع سد النهضة في أثيوبيا يجد أن الغرض منه ليس استفادة اثيوبيا
منه وإنما هو وسيلة حرب جديدة هي األخطر على مصر التي لم تمانع من استفادة اثيوبيا من مياه
نهر النيل ً
سواء في مجاالت الزراعة أو الصناعة أو الطاقة ،ولكن في إطار عدم التأثير على جريان
مياه النيل الطبيعية ،وهذا كان ممكنًا وسعت مصر الى التفاهم واالتفاق حوله دائمًا ،وهذا لم يكن
يحتاج الى مشروع بحجم سد النهضة ،وطبعًا أثيوبيا تدرك ذلك لكنها انخرطت في مشاريع تحالف
الشر الغربي الصهيوني الخليجي التي ال مصلحة للشعب األثيوبي فيها بل للنظام الذي قبل بأن يخنق
شعبًا حضاريًا عظيمًا بحرمانه من ساحله التاريخي ليصبح بلد كبير كأثيوبيا بدون بحر ،والنظام
الذي يتنازل عن أهم شروط وجود شعبه المؤثر في واحدة من أهم المناطق الحيوية االستراتيجية
لن يتوانى في سبيل بقائه عن التآمر على الشعوب األخرى.من هنا نتبين األسباب الحقيقية وراء بناء
سد النهضة ..إنها حرب المياه وهي األخطر ،ولم يتوقف الدور الخليجي عند أثيوبيا بل امتد الى دول
المنبع في شرق أفريقيا وعلى رأسها أوغندا وتنزانيا ..وحكاية حرس الرئيسين المصري واالوغندي
تلخص مشهد الدور السعودي والخليجي التآمري القذر على مصر نيليًا وأفريقيًا.
ً
وع��ودة الى العدوان السعودي على اليمن ودور دول القرن األفريقي في السيطرة األمريكية
البريطانية االسرائيلية على البحر األحمر ومضيق باب المندب وعدن يفسر الدور السعودي القطري
اإلماراتي في بناء القواعد التي آخرها بناء قاعدة عسكرية سعودية في جيبوتي ،وبناء قواعد بحرية
وجوية إماراتية في اريتريا ،إضافة الى إعالن الدعم السعودي والخليجي لسد النهضة على منابع نهر
النيل في اثيوبيا..بطبيعة الحال ان ًهذا التحرك ليس للنظام السعودي وال لدول الخليج المشاركة
تحمل مشروعًا يعكس طموحًا إقليميًا ودوليًا إنما هي أداة
فيه أهداف تخصها ،فهي ليست دوال ً ً
وواجهة للمشاريع المدمرة للعرب دوال وأمة ..في هذا السياق يأتي العدوان المستمر على اليمن لما
يقارب العامين والذي إذا ما ربطناه بالتوجهات العدوانية ضد مصر فإن العدوان على اليمن بالمعنى
االستراتيجي عدوان على مصر باتجاه شريان الحياة الثاني لها المتمثل في قناة السويس المرتبطة
أهميتها بمضيق باب المندب ،وإذا لم تستيقظ الدولة المصرية وتقف الى جانب اليمن وتسارع الى
حماية نفسها من مؤامرات المال النفطي الخليجي ،فهي حتمًا متجهة الى مصير مأساوي خطير
مجهول النتائج واألبعاد.

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي
الزوكا ُيعزي بوفاة الشيخ احمد الموشكي

ً
سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه
فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

ُويعزي آل الثابتي

ً
سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه
فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
ُ ..ويعزي بوفاة الشيخ ناجي الحدي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة الى األخ /الدكتور عبداللطيف محمد سيف الحدي ،األخ  /محمد ناجي محمد
محافظة إب في وفاة الشيخ
الحدي  ..وإخوانه ،وكافة آل الحدي بمديرية الرضمة
ً
ناجي محمد سيف الحدي..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادة وهيئات
وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ،عن خالص العزاء والمواساة.
ً
سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه
فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
القيادي
ومواساة إلى العميد علي أحمد علي الموشكي واخوانه في وفاة والدهم
ً بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ونيابة
ًا
ي
شخص
المؤتمري الشيخ احمد علي عبدالله الموشكي ..وعبر الزوكا باسمه
على عبدالله الساني الثابتي بمحافظة مأرب..
عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ،عن خالص العزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادة ًوهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي
ً
والمواساة.سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة العام وأنصاره ،عن خالص العزاء والمواساة.سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون .بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر
والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
ُويعزي بوفاة الشيخ عبدالله روبان
ويعزي آل القاضي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ُ
روبان،
وفاة الشيخ عبدالله محمد
الزوكا يعزي باستشهاد محمد العقبي
كما بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية
ومواساة إلى األخ أحمد عبدالله روبان واخوانه في ً
وأعضاء
وهيئات
قيادة
عن
ونيابة
محافظة الضالع...وعبر الزوكا باسمه شخصيًا
الشيخ ناجي صالح القاضي محافظة
عزاء ومواساة مماثلة في وفاة ً
صنعاء ..الشعبي بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
والمواساة.
العزاء
المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ،عن خالص
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادة ًوهيئات وأعضاء المؤتمر
ً
يتغمد الفقيد ومواساة الى األخ /ثابت محمد ناصر العقبي  ..وإخوانه وكافة آل العقبي بمديرية
ويسكنه
المغفرة
وعظيم
الرحمة
بواسع
سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد
العام وأنصاره ،عن خالص العزاء والمواساة.سائال العلي القدير أن
استشهاد ولده محمد العقبي.
في
البيضاء
بمحافظة
الرياشية
فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
ً
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة
راجعون.ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادة ًوهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي
والسلوان ..إنا لله وإنا إليه
العام وأنصاره ،عن خالص العزاء والمواساة .سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد
ُ
ويعزي بوفاة الشيخ على شبرين القردعي
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر
ويعزي بوفاة محمد الرمالة
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
ومواساة إلى الشيخ محمد شبرين القردعي والعقيد طالب شيرين القردعي والعقيد
صالح الرمالة ..محافظة عمران..
ُ ..ويعزي باستشهاد الصارم
عبدربه شيرين القردعي واخوانهم وكافة آل القرداعة ،مراد محافظة مأرب في ومواساة في وفاة محمد جمال ً
ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادة ًوهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي
َّ
والمواساة.سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
وفاة الشيخ على شبرين طالب القردعي..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة عن العام وأنصاره ،عن خالص العزاء
قيادة ًوهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ،عن خالص العزاء والمواساة .بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر ومواساة الى الشيخ /حسين علي الصارم  ..وإخوانه وكافة آل الصارم بمديرية الحداء
محافظة ذمار  ..في استشهاد ولده /الصارم حسين علي الصارم  ،وهو ًيؤدي واجبة
سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
الوطني في الدفاع عن ارض اليمن.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادة
ُ
وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ،عن خالص العزاء والمواساة.
شقيقه
بوفاة
عامر
جمال
الصحفي
عزي
وي
ً
ُويعزي بوفاة عبداللطيف مطهر
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة عبدالكريم عامر ،شقيق الكاتب الصحفي جمال عامر رئيس فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
ً
ومواساة إلى األ]وة طارق أنور عبداللطيف مطهر واخوانهم وكافة ًآل مطهر في
ونيابة عن قيادة تحرير صحيفة الوسط ..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادة وهيئات
َّ
اخوكم /عارف عوض الزوكا
مطهر...وعبر الزوكا باسمه شخصيًا
وفاة عبداللطيف عبدالله
والمواساة.
العزاء
خالص
عن
وأنصاره،
العام
الشعبي
المؤتمر
وأعضاء
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام
وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ،عن خالص العزاء والمواساة.

