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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى عايض قوبه
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 

ومواساة في وفاة الشيخ يحيى عايض قوبه.. جاء فيها:
األخ/ نجيب يحيى عايض قوبه

وإخوانــــه.. وكافــــــة آل قوبه- حاشد بمحافظة عمران حياكم اللهبأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة 
والدكم المرحوم الشيخ يحيى عايض قوبه أحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة في منطقة حاشد بمحافظة 
عمران الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن 
والمجتمع، واالنتصار إلرادة شعبنا اليمني العظيم في الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وبإسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، 
لنسأل الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ جميعًا الصبر والسلوان.. إِ

اخوكم /علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األسبق- رئيس المؤتمر الشعبي العام 

األمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي المشخر 
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا عددًا من برقيات التعازي، حيث 
بعث برقية عزاء ومواساة الى أحمد علي صالح المشخر واخوانه وكافة آل المشخر.. بمحافظة البيضاء.. في 
وفاة والدهم المغفور له بإذن الله الشيخ علي صالح المشخر بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الناس.

 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص 
ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

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 الشيخ عبدالواسع الحايطي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى مراد احمد علي 
الحايطي، وعبدالعزيز احمد علي الحايطي.. وكافة آل الحايطي بمحافظة عمران.. بوفاة شقيقهم المغفور له 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
بإذن الله الشيخ عبدالواسع احمد علي الحايطي.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 آل المراني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى القيادي 
المؤتمري صالح صالح المراني- رئيس فرع المؤتمر في الدائرة (١٢) بأمانة العاصمة، وذلك في وفاة والده 
الشيخ صالح أحمد المراني.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر 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 آل العصامي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ/ يحيى 
محمد العصامي، وذلك في استشهاد نجله معين أثناء أدائه الواجب الوطني في جبهات الشرف والبطولة 
بمواجهة العدوان السعودي ومرتزقته..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، عن خالص العزاء والمواساة.سائًال العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة أحمد يحيى الشبيبي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى فواز أحمد 
يحيى الشبيبي، وإخوانه، وكافة آل الشبيبي، بمديرية المنار، محافظة ذمار، في وفاة والدهم المغفور له -بإذن 

الله- األخ أحمد يحيى حسن الشبيبي، بعد حياة حافلة بالعطاء في العمل التربوي والتنظيمي.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره،  عن خالص 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

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 آل الضيفلي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/ علي 
عبده ناصر الضيفلي.. وكافة آل الضيفلي.. بمديرية عسيالن محافظة شبوة..  في وفاة والدهم الشيخ عبده 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، 

ً
ناصر الضيفلي.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

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 آل جغمان
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى العميد/ 
عبدالحكيم جغمان.. وكافة آل جغمان بمحافظة ذمــار.. في وفاة المغفور له -بــإذن الله- نجله/ فارس 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام 

ً
عبدالحكيم جغمان.. .وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

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 الشيخ محمد محمد الصغير الجبين
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمود 
محمد الصغير الجبين- وكيل محافظة ذمار.. عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والشيخ عبدالكريم محمد محمد 
الصغير الجبين.. وإخوانه، وكافة آل الجبين بمحافظة ريمه، وذلك في وفاة الشيخ محمد محمد الصغير 
الجبين.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة.سائًال العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ويسكنه فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

استشهاد الفارس المؤتمري الشيخ محمد سنان في خنادق الدفاع عن الوطن

الزعيم: الشهيد اجترح المآثر البطولية النادرة
استشهد القيادي المؤتمري الشيخ محمد هائل سنان مدير 
عام مديرية مقبنة محافظة تعز وذلك يوم الثالثاء الماضي 
في غارة جوية شنها طيران العدوان السعودي استهدفت 
سيارته في جنوب شرق مدينة المخا وهو يؤدي واجبه الوطني 
في مواجهة العدوان والدفاع عن الثوابت الوطنية وحماية 
أرض الوطن من الغزاة المعتدين.وعرف عن الشهيد الشيخ 
محمد هائل سنان بالمواقف الوطنية الشجاع والقيادي المؤتمر 
األنموذج الــذي قدم أروع الــدروس في التضحية دفاعًا عن 
الشعب والوطن والسيادة الوطنية ومكاسب الثورة والجمهورية 
والــوحــدة.هــذا وقــد نعى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام استشهاد هذا الفارس المؤتمري وما 
يمثله رحيله من خسارة على الوطن والتنظيم.. والــى نص 

البرقية التي بعثها الى أسرة الشهيد.
األخ الشيخ/ منصور هائل سنان

وجميع أوالد وإخوان المرحوم حياكم الله
بحزن عميق.. وأسى بالغ تلقينا نبأ استشهاد الشيخ محمد 

هائل سنان مدير عام مديرية مقبنة بمحافظة تعز- عضو 
اللجنة الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي العام، الذي استشهد جّراء غارة جوية شنها طيران العدوان السعودي والمتحالفين 
معه ظهر الثالثاء في منطقة المخا، وهو يؤدي واجبه الديني والوطني في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقالله وسالمة 

أراضيه، والتصّدي لجحافل الغزاة والمحتلين والمرتزقة الذين يريدون تدنيس أرضنا اليمنية الطاهرة.
 حياته للنضال الوطني الصادق، والعمل السياسي 

ّ
ر جل

ّ
لقد خسر الوطن باستشهاده واحدًا من رجاله األوفياء الذي سخ

المخلص الذي توخى من خالله خدمة الوطن والشعب وانتصار اإلرادة الوطنية لشعبنا في الثورة والجمهورية والوحدة والحرية 
والديمقراطية، حيث كان من القياديين الفاعلين في المؤتمر الشعبي العام تنظيم الوسطية واالعتدال، وكان واحدًا من 
الشخصيات الوطنية البارزة الذين كان لهم دور كبير في أوساط المجتمع، ومن الرجال القالئل الذين أبلوا بالًء حسنًا في أداء 
الواجب واجتراح المآثر البطولية النادرة.إننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل، نعّبر لكم عن صادق العزاء وعميق 
المواساة، باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، لنسأل الله العلي 
القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الجنة في الدرجات العلى مع النبيين والصّديقين والشهداء 

والصالحين وَحُسن أولئك رفيقًا.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه على كل شيء قدير إنا لله وإنا إليه راجعون،،

تعازي    تعازي   تعازي    تعازي  

اجتماعيات    اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   اجتماعيات   

أجمل التهاني والتبريكات القلبية
 نزفها للشاب الخلوق المهندس/

حلمي فهد طه
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. فألف مبروك.. 

وبالرفاه والبنين..

األكثر فرحًا..
والدك المحامي/فهد طه

محمد حسن شعب- أنور شعب
وليد شعب

وكافة األهل واالصدقاء..

من أعماق قلوبنا نهنئ الشاب الخلوق/
فضل يحيى علي هادي

بمناسبة زفافه الميمون.. مليون مبروك وجعل الله حياته 
كلها سعادة ومسرات

المهنئون:
الشيخ يحيى يحيى علي هادي- ناجي يحيى المجش

عبدالقادر هادي- شايف ظافر هادي
نجم يحيى هادي- محمد يحيى هادي

فؤاد عدالن هادي- فؤاد عبدالله الشقاقي
- محمد علي منصور الصيعر

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها محملة بأريج 
الفل والياسمين ونزفها للشاب الخلوق/

وليد احمد محمد قطينة
بمناسبة زفافه الميمون دخوله القفص الذهبي متمنين له 

حياة سعيدة.. ألف مبروك..

المهنئون:
والدك وأعمامك وأخوالك.. 
وجميع األهل واالصدقاء..

محمد أنعم..

صبرًا آل قوبة

نعزي أسرة الفقيد 
اللواء/يحيى قوبة

 والذي انتقل الى رحمة الله تعالى.. سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

المعزون:
مالزم أول/محمد عبدالله بعثر

محمد بن محمد عامر
بكيل محمد عامر
صالح محمد عامر

أصدق آيات التعازي والمواساة 
نتقدم بها الى األخ/

علي محمد قاسم الجولحي 
واخوانه بوفاة

«والدتهم الفاضلة»
سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان..
 إنا لله وإنا إليه راجعون..

المعزون:
جميع مدرسي وموظفي 
معهد الشوكاني بصنعاء

صالح مهدي العولقي وجميع أسرته..

اهًال عفاش
رزق االخ الدكتور حامد علي اليتيم

 بمودوه الجديد الذي اسماه

 «عفاش» 
جعله الله من مواليد السعادة وقر به عيني والديه وانبته 

نباستًا حسنًا.. الف الف مبروك يادكتور حامد
المهنئون:

والدك الشيخ علي محمد اليتيم
الدكتور مجاهد اليتيم
االستاذ خالد الجمادي

وائل الصلوي «ابوعفاش»
الشيخ سليم الزورقي

الشيخ سليم ومجاهد صبر
احمد الغزي

احمد فرحان 
وجميع آل اليتيم

أجمل التهاني وأرق التبريكات نهديها لألخ/
ابراهيم أحمد حسين السالمي

بمناسبة ارتزاقه المولودة البكر التي أسماها/
«فرح»

فألف مبروك وجعلها الله قرة عين 
لوالديها وأنبتها نباتًا حسنًا..

المهنئون:
عبدالرحمن السالم-مهدي السالمي
بكيل الفضلي-فيصل أبو السعود
بشير الوصابي- يحيى السريحي

تم إجراء عملية جراحية ناجحة بفضل الله وعنايته
 للولد عالء الدين علي محمد الزنم

 في المستشفى اليمني األلماني بصنعاء جراء إصابته 
بنيران صديقة في القدم الُيمنى.. فألف شكر لكل من 
أبدى اهتمامه من خالل الزيارة أو االتصال عبر مختلف 

وسائل التواصل.. وفي المقدمة

 األستاذ عارف عوض الزوكا
 أمين عام المؤتمر الشعبي العام 

واللواء عبدالواحد محمد صالح
 محافظ المحافظة..

والشيخ عقيل فاضل 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة..
واألخوة وكالء المحافظة..
والله أسأل أن اليري أحدًا مكروهًا..

وأن يحفظ وطننا الجريح من كل شر..

قلق أممي .. بقية
الجدير بالذكر أن مجلس األمن تجاهل اإلشارة الى أن السعودية واالمارات ترعيان وتدعمان 
هذين التنظيمين اإلرهابيين واللذين يخوضان الى جانبهما قتاًال في مختلف المناطق اليمنية 

ضد الجيش واللجان الشعبية.
كما لم يتطرق مجلس األمن الى صفقات نقل عناصر القاعدة وداعش من العراق وسوريا 
الى اليمن عبر رحالت جوية من تركيا الى عدن أو الى جيبوتي ومن ثم يتم نقلهم الى اليمن 
للقتال الى جانب هادي الذي يستعين بالعديد من القيادات المدرجة ضمن قوائم اإلرهاب في 

أمريكا وغيرها.

الزعيم يعزي الرئيس الروسي بوتين
 في وفاة السفير فيتالي تشوركين

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -الخميس- برقية عزاء ومواساة 
إلى فخامة الرئيس فالديمير بوتين رئيس روسيا االتحادية- رئيس حزب روسيا الموحدة في وفاة السفير السيد فيتالي 
تشوركين المندوب الدائم لروسيا االتحادية لدى األمم المتحدة، الذي وافته المنية بعد حياة عملية حافلة بالعمل الدبلوماسي 
ره لخدمة وطنه، والذي أظهر حنكة سياسية كبيرة ودبلوماسية فاعلة عكست مكانة روسيا ودورها 

ّ
ز الذي سخ المتميِّ

المحوري في السياسة الدولية.وأعرب الزعيم عن حزنه وأسفه الشديدين باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات ومكّونات 
وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في الجمهورية اليمنية لوفاة السفير الروسي تشوركين.

متمنيًا لحكومة وشعب روسيا االتحادية، وأسرة الفقيد الصبر والسلوان.

أجمل وأرق التهاني وأطيب التبريكات نهديها 
ونزفها للشاب الخلوق/
محمد سليم المعسمي

بمناسبة زفافه الميمون.. ألف ألف مبروك..
 وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
أحمد المسوري - بندر المداوري - حافظ المداوري

- عبدالله المسوري- أحمد المعسمي - يحيى المسوري..


