
هذا هو «عفاش»
كان حليفًا لواشنطن وصديقًا لالتحاد السوفييتي.. ارتبط بعالقة وشراكة 
اقتصادية مع دول القرن االفريقي ونسج عالقة متميزة مع الصين ومع 
دول اوروبا ودول النمور في جنوب شرق آسيا.. سعى إلنجاز الوحدة اليمنية 
وسيطر على مفاصل السلطة بطريقة مثيرة لكن سرعان ما وقف أمام 
تحديات جسام أبرزها الغزو العراقي للكويت بعد اقل من اشهر من قيام 
الجمهورية اليمنية، انقسم ساسة الوطن ونخبه وانقسمت  األمة على اثر 
ذلك الحدث فوجد علي عبدالله صالح نفسه متهمًا خليجيًا بمساندة العراق 
وشكل موقف اليمن في مجلس األمن الدولي إدانة للسياسة الخارجية للرئيس 
صالح الذي وجد نفسه يواجه استحقاق األزمة العراقية _ الكويتية.والخالفات 
العربية  في الداخل اليمني بصورة أزمة تصاعدت بين شركاء تحقيق منجز 
الوحدة انتهت بحرب صيف ١٩٩٤م تلك الحرب التي انتصرت فيها الشرعية 
الدستورية على دعاة االنفصال ولكنه كان االنتصار المجبول بسلسلة من 
االزمات الداخلية التي غذتها اطراف خليجية تحديدًا دون أن تخلو من رعاية 

بريطانية-أمريكية اتساقًا مع مصالح وحسابات الدولتين..!!
ظلت عالقات الزعيم الخارجية عرضة للشد والجذب خليجيًا وقوميًا ودوليًا.. 
فيما شراكته مع واشنطن لمكافحة اإلرهاب بعد احداث ٢٠٠١م عرضة 
أيضًا للتساؤالت والشكوك المتبادلة.. ضغوطات واجهها الرئيس صالح من 
أطراف إقليمية ودولية كانت دافعًا لتشجيع خصومه السياسيين في الداخل 
ات الخارج وحساباتهم  للتمرد عليه واالتساع في خصومته مستغلين إيحاء
«الثعلب» وسعوديًا «بالمراوغ» غير المأمون جوانبه..  ب امريكيًا بـ
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كان االقتصاد هو المدية التي وضعت في خاصرة الرئيس علي عبدالله صالح 
ونظامه.. وكانت انتخابات العام ٢٠٠٦م هي مفترق الطرق بالنسبة له 
وبينه وبين محاور إقليمية، دولية.. ومع رحيل حليفه التقليدي ومهندس 
عالقته بالقطاعات القبلية الشيخ عبدالله االحمر برزت الخالفات في مفاصل 
نظامه مما جعله عرضة لالختراق ..غياب الشيخ األحمر جعل الرئيس صالح 
يفتقد اهم ركيزة اجتماعية كانت له بمثابة العكاز الذي يستند إليه والحائط 
الذي يحمي ظهره من غدر الالعبين في الداخل.. ساءت عالقة صالح مع 
واشنطن في عهد «بوش االبن» وخاصة في فترة بوش الثانية على خلفية 
العالقة الوطيدة التي جمعت الرئيس صالح بنظام الرئيس الشهيد صدام 
حسين ومواقف صالح ايضًا من القضية الفلسطينية وهو الذي كانت الكثير 
من طروحاته تحرج بعض األنظمة العربية الفاعلة والمقربة من واشنطن 
..تكالبت على هذا القائد الضغوطات الخارجية اقليميًا ودوليًا مع نمو واتساع 
نطاق معارضيه وخطابهم التأثيري الذي استغلوا فيه الوضع االقتصادي 
«ثورة الربيع العربي»  ورغبة واشنطن في جعل اليمن جزءًا منها اطلق عليه بـ

بعد أن اعتقدت واشنطن أن الرئيس صالح لم يعد هو الحليف الذي يمكن 
الوثوق به خاصة بعد رفضه التوقيع على منحها قاعدة عسكرية في سقطرى 

التي جعل منها محمية طبيعية..
ب الرئيس صالح من روسيا االتحادية والصين كل هذه العوامل  كما أن تقرُّ
دفعت واشنطن إلى تحريك حلفائها في الخليج لتبني خصومه ودعمهم تحت 
شعار «الثورة» وهذا ما حدث في العام ٢٠١١م غير أن تهور خصومه بالعداء 
وتورطهم بجريمة مسجد الرئاسة دفع الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى 
التدخل المباشر في الشأن اليمني إدراكًا منه لتبعات األزمة اليمنية وخطورتها 
على أمن واستقرار السعودية التي كان ملكها اكثر من يدرك خطورة اتساع 
أزمة اليمن وهو الرأي الذي عارضه الكثيرون في مفاصل نظام آل سعود لكن 
معارضي الملك عبدالله لم يكن لهم تأثير على قناعاته وخياراته.. غير 
أن رحيل الملك عبدالله وبالطريقة الدرامية التي رحل بها أعطى الفرصة 
لخصوم الرئيس صالح داخل مفاصل السلطة في صنعاء والرياض للتحرك 
والبدء في تنفيذ مؤامرة التخلص منه ومن تأثيره وعلى مختلف المستويات.. 
وكان انصار الله الذين هرولوا من جبال مران الى حرف سفيان ثم الى عمران 
حتى وصلوا العاصمة جزءًا من لعبة سعودية _ أمريكية وتنفيذًا التفاق مع 
«هــادي» ابرمه خالل زيارته لواشنطن ..وفــي هذا يقول ناطق انصار الله 
عن قصة دخول صنعاء حرفيًا «لقد دخلنا صنعاء بالتفاهم مع كل السفارات 
والبعثات الدبلوماسية وبتوافق مع اطراف خارجية» وكان محمد عبدالسالم 
يقصد تحديدًا سفارتي واشنطن والسعودية.. فيما كان قبله «هادي» قد 
ذهب الى محافظة عمران عقب سيطرة انصار الله عليها ومقتل القشيبي 
وقال في خطابه أمام السلطة المحلية في عمران: «لقد عادت عمران اليوم 

لحضن الدولة»..!!
هناك اعتقاد أن اتفاق السلم والشراكة هو ثمن الصفقة التي ابرمها أنصار 
الله مع «هادي» للتخلص من المؤتمر وبرعاية داخلية وخارجية غير أن هذا 
المكر قوبل بمكر ادهى من صالح الذي يجيد ليس فن الرقص على روؤس 
الثعابين بل وترويضها أيضًا.. إذ استغل هرولة الحوثة مباشرة بعد اتفاق 
السلم والشراكة فتقدموا وبكثير من «الطيش» إلى اقتحام المعسكرات 
والمؤسسات والسيطرة عليها وحين وصل انصار الله الى معسكر صباحة عند 
المدخل الغربي للعاصمة بهدف السيطرة حدثت اشتباكات عنيفة استمرت 
طيلة الليل بين معسكر اللواء الثالث حرس جمهوري ومسلحين ينتمون 
ألنصار الله ليضطر السيد عبدالملك الحوثي وفي اليوم التالي الى القاء خطاب 
يعتذر فيه عما حصل ويؤكد شراكته مع المؤتمر.. كانت تلك الواقعة بداية 
تحول إذ اتجه انصار الله الى تقييد حركة وانشطة الرئيس هادي ومحاولتهم 

االحتفاظ به كواجهة لتمرير القرارات من خالله اتساقًا مع توجهاتهم غير 
أن «هادي» اضطر الى تقديم استقالته تحت وقع الضغط عليه من قبل انصار 
الله ومطالب أسياده في الخارج إضافة إلى عجزه أمام الصخرة الهائلة التي يقف 
أمامها والتي تحول دون قدرته على تنفيذ المهام المطلوبة منه ولم تكن 
هذه الصخرة سوى «عفاش».. الذي توغل في مكون انصار الله وايضًا فتح 
قنوات للتواصل مع المحاور الخارجية وخاصة روسيا والصين وبدأ يستعيد 

زمام المبادرة والسيطرة والتحكم وكان له ما اراد..
حاول الرئيس صالح في البدء اقناع انصار الله بقبول استقالة هادي ولم 
يستوعبوا اللعبة بل توهموا أن قبولهم استقالة هادي يعني عودة السلطة 
إلى عفاش عن طريق مجلس النواب ورئيسه بحسب النص الدستوري لذلك 
حاولوا ابقاء هادي تحت سيطرتهم في لحظة كانت واشنطن  والغرب يبرمون 
مع ايران االتفاق النووي وهو االنفاق الذي يعطي ايران مكانة متقدمة وفاعلة 
داخــل اإلقليم وعلى الخارطة الدولية وهو ما لم تكن الرياض تريده وال 
تقبل به ..على اثر هذه التداعيات الدرامية غادر هادي خلسة العاصمة 
صنعاء متوجهًا في جنح الليل الى عدن بواسطة عمالء المخابرات األمريكية 
والسعودية وبتواطؤ من قيادات كبيرة في جماعة أنصار الله -كما يتردد.. 
وصل هادي عدن وعلى الفور حرر رسالة لرئيس مجلس النواب يبلغه فيها 
تراجعه عن استقالته وهذا ما كان مطلوبًا سعوديًا بعد تأكد الرياض أن تفاهم 
طهران وواشنطن حقيقي وان واشنطن تخلت عن الرياض في قضية النووي 
االيراني وفيما يتصل بسوريا.. وكانت الرياض قد أقنعت واشنطن فيما يتصل 
بسوريا بضرورة أن تشارك واشنطن في الحرب إلسقاط الرئيس بشار األسد 
وكذلك بريطانيا واعلن الرئيس االمريكي باراك أوباما استعداد واشنطن 
لعملية عسكرية في سوريا ومثله اعلن كاميرون في لندن في المقابل تحركت 
أساطيل وغواصات روسيا إلى البحر المتوسط وكذلك فعلت الصين وايران 
واعلنت طهران أن أي هجوم امريكي على سوريا سيواجه بضرب كافة المصالح 
الغربية في المنطقة وفي المقدمة المصالح البريطانية ..هنا ربما وبإيعاز من 
واشنطن تحرك السلطان قابوس الى طهران وهناك وجد تصميمًا إيرانيًا 
صادقًا وال تراجع فيه وهو أن أي هجوم على سوريا على غرار ما حدث بالعراق 
سيواجه بحريق سيلتهم المنطقة فأبلغ السلطان قابوس لندن وواشنطن 
وأخذ كالم السلطان مأخذ الجد فقرر رئيس الحكومة البريطانية عرض االمر 
على البرلمان فجاء تصويت البرلمان برفض فكرة المشاركة في الحرب ضد 
سوريا فأصيب األمريكيون بخيبة أمل وكذلك السعودية التي قررت وفق كل 
هذه المعطيات عدم السماح لطهران بتحقيق مكاسب اخرى في المنطقة 
على حسابها فاستغلت إقدام أنصار الله على توقيع االتفاق المرتجل مع 

طهران حول رحالت الطيران لتشن هجومها ضد اليمن في ذات الوقت الذي 
بارك فيه الغرب هذا الهجوم خشية من إقدام الرياض على القيام به ضد 
سوريا الن هذا كان يعني تفجير حرب عالمية ثالثة فتركوا اليمن تباد وتقتل 
على يد السعودية ليحققوا مصالح مركبة منها بيع األسلحة للسعودية ودول 
الخليج ومنها اشغال الرياض باليمن وإبعادها عن سوريا لخطورة وحساسية 
الوضع هناك ..كان الرئيس صالح وفق كل هذا هو الرابح الذي استطاع إعادة 
ترتيب أوراقه وعلى مختلف األصعدة والمجاالت الداخلية والخارجية السياسية 
والعسكرية.. كانت الحرب في مساراتها األولية قد فرضت خياراتها اإلجبارية 
على الجميع ولم ينتظر الجيش قرارات سياسية بل وجه عفاش ومنذ اللحظة 
األولى المؤتمر وكل أبناء الشعب الى التصدي للعدوان واالصطفاف في وجهه 
ات غير  ومقاومته، وخالل السنة األولى من العدوان كانت هناك حوارات ولقاء
مثمرة بين المؤتمر وأنصار الله الذين ذهبوا بعيدًا في تصرفاتهم فلم يجد 
الزعيم اال أن وجه اتباعه بضبط النفس والتفرغ لمواجهة العدو الى أن برزت 
قضية حوارات ظهران الجنوب واالتفاقات والتفاهمات بين أنصار الله وآل 
سعود وهي االتفاقات التي تخلى عنها آل سعود قبل أن يجف حبرها فاضطر 
االنصار للعودة إلى كنف الزعيم والتفاهم معه حول توحيد الجهود السياسية 
والشراكة وهذا ما قادنا الى تشكيل المجلس السياسي بعد اكثر من عام ونصف 

من بدء العدوان ..
اليوم النظرة لعفاش داخليًا وخارجيًا تختلف عما كانت عليه خالل العامين 
الماضيين فقد أثبت داخليًا أنه العب اساسي في إعــادة تطبيع العالقات 
السياسية وهو جزء من الحل وليس جزءًا من المشكلة، وخارجيًا ينظر إليه 
كرقم صعب في المعادلة السياسية، وفي اي اتفاقيات دولية كانت أو إقليمية 
سيكون عفاش جزءًا منها وليس خارجها بل إن العدوان أعاد عفاش إلى واجهة 
االحداث ولم يعد ذلك «المخلوع» إال في خطاب االخوان وأتباعهم لكنه على 
المستوى الدولي قائد له حظور وتأثير وجمهور ووالء جماهيري وبالتالي 
يصعب تجاوزه خاصة بعد الصمود االسطوري الذي اجترحه خالل فترة 
العدوان على الرغم من أنه تلقى عروضًا مغرية لمغادرة البالد إلى مالذات 
آمنة لكنه رفضها كلها وهذا ما زاد من احترام العالم الخارجي له وزاد من 
شعبيته في الداخل فليس ثمة وجه للمقارنة بين عفاش الذي صمد ورابط 
بين ابناء شعبه وواجه العدوان معهم وبين آخرين خانوا البالد وشاركوا في 
سفك دماء أبناء الشعب وجلبوا العدوان وقدموا له كل التسهيالت ليضرب 

شعبهم ويدمر مقدرات وطنهم..
ا من  نعم سيبقى الزعيم رقمًا صعبًا في اي معادلة سياسية قادمة، وهو جزء

الحل وليس من المشكلة بعد العدوان تحديدًا..

ُعــرف بالراقــص على روؤس الثعابين، واســتطاع طيلــة ٣٣عامًا إدارة البالد واخراجها من اتون أزمات واحترابات داخلية بين قبائل شــمال الشــمال وبين شــطري الوطن  
وكليهما ..لعب مع محاور الشــرق والغرب ، تحالف مع الرئيس العراقي الراحل الشــهيد صدام حســين وارتبط بعالقة ودية مع خصم البعث العراقي الرئيس السوري الراحل 
حافــظ االســد ، جعــل اليمن عضوًا في مجلس التعــاون العربي الذي جمع كًال من مصــر والعراق واألردن واليمن، واحتفــظ بعالقة متميزة مع مجلس التعاون الخليجي.. أرســل ألوية 

عسكرية إلى العراق لتقاتل الى جانب الجيش العراقي في حربه مع ايران ولم يقطع عالقة اليمن بإيران ولم يخفظ مستوى التمثيل الدبلوماسي ..
 طه العامري
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6االثنين: 

مؤتمر المحويت يستعرض مهام االجتماعات واللقاءات 
التنظيمية للفروع والتكوينات المؤتمرية 

استعرضت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة  
المحويت ولجنة إعداد خطة النشاط التنظيمي بالفرع في 
االجتماع المنعقد االسبوع الماضي الماضي خطة وبرنامج االنشطة 
واالجتماعات التنظيمية والجماهيرية لفروع وتكوينات المؤتمر 
بالمحافظة والمديريات للعام ٢٠١٧م والتي ستنعقد تحت شعار 
ات التنظيمية من اجل مزيد من الصمود والتحدي في مواجهة  "اللقاء
العدوان وتفعيل االنشطة التنظيمية والجماهيرية لفروع وتكوينات 
المؤتمر" وفقًا لتوجيهات وتعاميم القيادة العليا للمؤتمر والمتضمنة 
توجيه مختلف الفروع والتكوينات المؤتمرية بالمحافظات والمديريات 

ات  بتفعيل دور االجتماعات الجماهيرية وانــتــظــام اللقاء
التنظيمية للتكوينات الفرعية والقاعدية المؤتمرية بحسب 

النظام الداخلي ولوائح العمل وموجهات خطة النشاط 
التنظيمية لالمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

وفــي اللقاء المنعقد برئاسة الشيخ محمد محمد 
ابــو علي رئيس فــرع المؤتمر بالمحافظة وحضور 

الدكتور علي احمد الزيكم امين عام المجلس المحلي 
بالمحافظة رئيس الهيئة االستشارية للمؤتمر 
بالمحافظة واالستاذ حمود حزام شمالن وكيل 

المحافظة نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، 
استعرض رئيس واعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإعداد 

الخطة والبرنامج التنفيذي والزمني للخطة بالفرع محاور 
واتجاهات العمل المتصلة بخطة النشاط التنظيمي والبرنامج 

ات واالجتماعات واالنشطة التنظيمية المقررة على  الزمني لمختلف اللقاء
محتلف الفروع والتكوينات التنظيمية والجماعات والمراكز والهيئات 
والقطاعات التنظيمية للمؤتمر بالمحافظة والمديريات للعام الجاري 
ات  ٢٠١٧م واالهداف والمقاصد المتوخى تحقيقها من خالل هذه اللقاء
واالجتماعات والنشاطات المختلفة والتي تصب بشكل رئيسي في اتجاة 
ــوادر وانصار المؤتمر  تعزيز قــدرات الصمود والتحدي ألعضاء وك
لمواجهة العدوان السعودي الغاشم الذي تتعرض لة بالدنا والتصدي 
لمختلف التحديات التي تستهدف بشكل رئيسي المؤتمر الشعبي العام 
ه، والرفع من وتيرة النشاط التنظيمي والجماهيري  وقيادته وشرفاء
والسياسي للمؤتمر في القرى والعزل والمديريات والدوائر االنتخابية 
ات واالنشطة التنظيمية من اثر كبير  لما سيكون لهذه الفعاليات واللقاء
في تلمس هموم ومشاكل الناس واعضاء ومنتسبي المؤتمر وحثهم على 
مزيد من البذل والعطاء النافع لخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم 

في ظل هذه الظروف العصيبة والمعقدة والدفع القوي باتجاه مواجهة 
تحديات العدوان بالحشد من اجل رفد جبهات القتال بالرجال والسالح 

والمال وقوافل المدد والمؤن الغذائية..
ات التنظيمية  وخالل االجتماع اكد الشيخ محمد ابو علي اهمية اللقاء
التي ستشهدها جميع المديريات والتكوينات المؤتمرية بالمحافظة 
كونها تأتي في ظل تحديات بالغة الصعوبة تستوجب مزيدًا من اليقظة 
والحرص والتفاني نتيجة استمرار العدوان السعودي الغاشم على بالدنا 
والــذي طال وعلى مــدار عامين كاملين كل مقدرات الحياة وارتكب 
ابشع جرائم ومذابح االبادة الجماعية بحق االبرياء، وماتقوم به 
دول العدوان من فرض حصار بربري ناقم منذ بداية 
العدوان من اجل تجويع شعبنا واذاللــه للخضوع 

لفرضياتهم الظالمة..
مشيرًا الى الواجبات والمسئوليات الوطنية 
والــتــنــظــيــمــيــة الــمــنــاطــة بـــاألخـــوة أعــضــاء 
وعــضــوات المؤتمر بمختلف تكويناتهم 
ــن يــجــدون  ــذي الــقــاعــديــة والــفــرعــيــة وال
أنفسهم اآلن على بوابة مرحلة تاريخية 
مهمة وخطيرة تجاه مواجهة تحديات 
العدوان الخارجي والتآمر الداخلي لفئات 
الــعــمــالء والــخــونــة الــذيــن بــاعــوا انفسهم 
وبالدهم للشيطان وتجردوا من القيم الوطنية 

واالخالقية..
واضــاف ابو علي: ان المؤتمر الشعبي العام ينطلق خالل 
ــه أهمية تعزيز البناء التنظيمي  المرحلة الراهنة من حقيقة ادراك
والسياسي والفكري باعتباره المحور األساسي للعمل الوطني لتأكيد 
قــوة وتماسك الجبهة الداخلية الصامدة فــي مواجهتها للعدوان 
الغاشم وحرصه على تطوير العمل المؤسسي المؤتمري ومنها المهام 
المستقبلية المناطه بالتكوينات المؤتمرية والتي تقف في طليعتها 
مسألة إيجاد القواعد التنظيمية واالنضباطية التي تتطلبها المرحلة. 

مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تضع مختلف تكوينات المؤتمر أمام 
مسئولية تنسيق الجهود السياسية والجماهيرية واالعالمية المتوافقة 
مع المجلس السياسي وحكومة االنقاذ الوطني والسلطة التشريعية 
المتمثلة بمجلس النواب، والحشد لما يخدم القضايا الوطنية ، ويعزز 
غايات التكامل المنشود لخدمة قضايا الوطن والمواطن الذي هو الهدف 

األول واألخير والذي يقوم ألجله المؤتمر الشعبي العام . 

تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي.. تعازي..

األمين العام يعزي بوفاة الشيخ ناجي بن زبع
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ الباشه بن صالح بن زبع وكافة آل زبع 
بمديرية الجدعان محافظة مأرب، وذلك في وفاة القيادي المؤتمري 

الشيخ ناجي بن صالح بن زبع.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، 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.  

.. ويعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ ناجي الشرجي 
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة وذلك في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ ناجي 

صالح هادي الشرجي.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، 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. 

.. ويعزي باستشهاد فيصل وعايض الصريمي 
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى سرور أحمد الصريمي في استشهاد اخويه 

فيصل وعايض الصريمي.
ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي  وعبَّ
العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة 
بهذا المصاب، سائًال العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنهما فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان. 

.. ويعزي بوفاة القيادي المؤتمري عبدالجبار المشولي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى األخ/ محمد عبدالجبار المشولي وإخوانه.. في 

وفاة المغفور له بإذن والدهم الشيخ عبدالجبار عبده علي المشولي- 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في الدائرة ٦٣ بمديرية الوازعية 

بمحافظة تعز، إثر حادث مروري مؤسف.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، 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.

.. ويعزي د. عبدالحكيم النهاري بوفاة نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالحكيم النهاري عضو اللجنة 

الدائمة بمحافظة ذمار، وذلك في وفاة نجله حازم، جاء فيها:
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، أعبر لكم 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.

ويعزي باستشهاد رياض وفريق ومحمد الشميري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عــارف عوض 
الزوكا عدد من برقيات التعازي، حيث بعث برقية عزاء ومواساة الى 
الشيخ منصور هائل سنان الشميري، والشيخ مهيوب بجاش سنان 
الشميري باستشهاد نجليهم رياض مهيوب بجاش، فريق هايل علي 
سنان، محمد عبدالوهاب سنان، وجميع من كانوا معهم في الحادث 

المروري االليم.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة 
باستشهاد المغفور لهم بإذن الله نجليكم وجميع من كانوا معهم، 
سائًال العلي القدير أن يتغمدهم بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ويسكنهم فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي بوفاة الشيخ محمد الخليفي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عــارف عوض 

الزوكا برقية عزاء الى الشيخ/ تركي محمد ناصر الخليفي - مستشار 
محافظ شبوة 

وإخوانه.. وكافة آل الخليفي.. بمحافظة شبوة.. في وفاة والدهم 
الشيخ محمد ناصر الخليفي بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة 

الناس.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة 
بوفاة المغفور له بإذن الله والدكم، سائًال العلي القدير أن يتغمده 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي بوفاة الشيخ محمد طالن
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء الى الشيخ/ مجاهد احمد سعيد طالن عضو اللجنة الدائمة 

للمؤتمر بمحافظة شبوة المحترم
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة شقيقكم الشيخ محمد احمد 

سعيد طالن.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة 
بوفاة المغفور له بإذن الله شقيقكم ، سائًال العلي القدير أن يتغمده 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي بوفاة فؤاد الشيخ
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 

برقية عزاء الى الشيخ/ احمد اسماعيل الشيخ
وكافة آل الشيخ.. بمحافظة المحويت..

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة نجله فواد احمد اسماعيل الشيخ.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة 
بوفاة المغفور له بإذن الله نجلكم، سائًال العلي القدير أن يتغمده 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان.


