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لم يكن 26 م��ارس 2015ه��و بداية العدوان 
ال��س��ع��ودي الغاشم على ب��ادن��ا، ب��ل ك��ان ام��ت��دادًا 
لسلسلة مؤامرات قذرة لمملكة الشر تجاه اليمن 
شعبًا وح��ض��ارة وه��وي��ة وج��غ��راف��ي��ا ب��دأت��ه��ا في 
النصف األول من القرن الماضي ت��ارة'' بالعدوان 
المباشر)1934م( وأخرى ''بدعم حروب بالوكالة 
وأحايين كثيرة بتغذية الصراعات وإشعال الفتن 
والقاقل وإثارة الخافات بأساليب وطرق مختلفة 
بهدف إبقاء اليمن ضعيفًا ومفككًا لتستمر في 
وصايتها عليه وال��ت��دخ��ل ف��ي ش��ؤون��ه الداخلية 
والتحكم بقراره السياسي  وعاقاته الخارجية 
وجعلت من نفسها شرطي سيطرة  يجب على 
اليمن المرور عبره في تعاماته وعاقاته مع العالم 

الخارجي .
  وعندما شعرت السعودية بأن اليمن قد حسم 
أم��ره واتخذ ق��راره المصيري بالخروج من تحت 
تها وأصبح يحمل مشروع االستقال التام  عباء
من خال تسخير كل الطاقات في التنمية والبناء 
والتصنيع واالنتاج، واختياره للمشروع النهضوي 
الشامل بداًل عن مشروع التشظي والتبعية الذي 
اختارته وتعمل عليه مملكة الشر ، مستندًا في 
ذلك الى ما يمتلكه من عوامل ذاتية وموضوعية 
ووجود اإلرادة السياسية الوطنية الشجاعة القادرة 
على اختصار المسافات وتذليل الصعاب لتجعل من 
اليمن دولة نموذجية في الرقي والتقدم واالزدهار.
فما كان من السعودية وتحالفها إال شن عدوانها 
 
ً
الغاشم على اليمن و شعبه العظيم مستخدمة
أحدث األسلحة والتكنولوجيا الحربية بما في ذلك 
الصواريخ والقنابل المحرمة دوليًا لقتل الشعب 
اليمني وتدمير بنيته التحتية وآث��اره وتاريخه 
العريق في عدوان بربري سافر استهدف البشر 
والشجر والحجر في ظل صمت دولي مخز، دون أن 
تدرك أن اليمن مقبرة الغزاة وأن الشعب اليمني 
هو الشعب الذي ال يقهر لتجد نفسها وبعد مرور 
عامين على عدوانها ف��ي مستنقع ال تستطيع 

الخروج منه كما تريد ومتى تريد.
 عامان من العدوان الوحشي غير المسبوق في 
تاريخ البشرية قوبل بصمود وشموخ يمني أذهل 
العالم، تلقت خاله مملكة الزهايمر دروسًا قاسية 
وهزائم تلو الهزائم وتكبدت أفدح الخسائر على 
أيدي أبطال اليمن الذين سطروا أروع الماحم في 
الفداء والتضحية بعزائم ال تلين وإص��رار منقطع 
النظير على مواجهة العدوان ودحره حتى تحقيق 
النصر الكامل والحاسم في حربه المصيرية من 
أجل البقاء والحياة بعزة وكرامة وشموخ وكبرياء، 
ونعتقد ان ما يعزز حدوث هذا النصر هو مزيد  من 
تمريغ أنف المعتدي واجتياح مدنه الجنوبية ورفع 
العلم اليمني شامخًا على اراضيها وهو ما يدركه 

أبطالنا ويعملون على تحقيقه.
المجد والخلود للشهداء..الشفاء للجرحى..الحرية 

لألسرى..وال نامت أعين الجبناء.

} ق��ال الكات��ب الصحف��ي  وعضو اتح��اد االدباء 
والكتاب اليمنيين معروف درين : 

 يفت����رض أن الع����دوان يوحد الجمي����ع ويكون عام����ًا قويًا 
وكافيًا لتعزيز الجبهة الداخلية بص����ورة طبيعية بعيدًا عن 

التوظيفات الخارجية عن المصلحة الوطنية والشخصية .
وأضاف: الشك أن الظرف الذي تمر به الباد في هذه اآلونة 
عصيب جدًا ويجب التعامل معه وفق معطيات خاصة وبحذر 
شديد يوحد وال يفرق ويجمع وال يمزق ويتجاوز وال يحاسب 
ويدقق في األشياء العرضية الصغيرة، ألن الظرف الحالي وفي 
ظل العدوان والحصار وتكالب معظم دول العالم على بادنا 
وشعبنا يحتم على أبناء اليمن وعلى العقاء على وجه التحديد 
المحافظة على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية وليس 
العكس وأن نتقبل آراء وانتقادات اآلخرين ما دامت تصب في 

مصلحة الوطن ككل وفي محاربة الفساد.. 
الفتًا الى ضرورة تفويت الفرصة على من يحاولون شق وحدة 
الصف في الداخل والخارج واالصطي����اد في الماء العكر، داعيًا 
أنصار الله تحديدًا إلى التعقل والتريث وعدم إقصاء اآلخرين 
وتهميش����هم والتعاطي مع اآلراء والمقترح����ات واالنتقادات 
بصدر رحب وأن نعم����ل جميعًا من أج����ل المصالحة الوطنية 
نا في جبهة الصمود  وتوحيد الجبهة الداخلية وأاّل نلغي شركاء
الذي دخل عامه الثالث وأاّل نته����م اآلخرين بالعمالة والخيانة 
والطابور الخامس وندعو لقانون طوارئ لمجرد انهم يختلفون 
معنا في رأي أو قضية معينة، بل يفترض أن العدوان  يوحدنا 

تحت راية واحدة وخندق واحد وليس العكس.
} أما الناشط السياسي االستاذ أحمد قائد علي فقال:

 في ظل استمرار العدوان الغاشم على بادنا والحصار الجائر 
يحتم عل����ى القوى الوطني����ة المتصدية للع����دوان   المدافعة 
عن الوطن وعزته وكرامته واستقاله أن تعمل على توحيد 
الجبهة الداخلية لما من ش����أنه تحقيق النصر لش����عبنا وعدم 
إتاحة الفرصة للع����دو لتفريق الرؤى وتش����تيت أفكار العامة 
والخاصة .واقترح ضرورة تشكيل لجنة مشتركة متفق عليها 
من قبل القوى الوطنية وال سيما المؤتمر وأنصار الله للوقوف 
على ما يستجد من قضايا من شأنها المساس بتماسك الجبهة 
الداخلي����ة والفصل فيه����ا بحكمة وعقل وعلى وجه الس����رعة 

والرجوع إلى الدستور والقانون .
وال نغفل دور اإلعام الذي ينبغي أن يكون مهنيًا ومسؤواًل. 
وعل����ى اإلعاميين والكتاب في القن����وات واإلذاعات والمواقع 
اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي االبتعاد عن األخبار 

واإلشاعات التي تفرق وال تجمع، وتهدم وال تبني.
وأضاف: لألسف الش����ديد س����معنا وقرأنا في اآلونة األخيرة 
عن دع����وات لقان����ون الطوارئ الذي س����تكون س����لبياته أكثر 
من إيجابياته خصوصًا وقد كفل دس����تورالجمهورية اليمنية 
وبين ووضح حرية التعبير عن الرأي ;لكن السياسيين الجدد 
نراهم ال يتقبل����ون الرأي المخالف، لذلك يص����درون أحكامًا با 
، فالمنتقد للفس����اد عندهم مندس وعمي����ل، والمطالب  تروٍّ
بالراتب طابور خامس وبحاجة لقانون طوارىء، متناس����ين أن 

الرات����ب هو القش����ة الت����ي قصم����ت ظهر 
المواطن والموظف ،وأذكر اليوم أن لدينا 
مرجعيات نعود إليها فيم����ا نريد طرحه 

وما صعب علينا فهمه .
واختت����م تصريح����ه بالق����ول: إن توحيد 
وتعزيز الجبهة الداخلية تكمن في إصاح 
النية وتوحيد المواقف ولغة الخطاب بما 
يع����زز التحالف بين المؤتم����ر وأنصار الله 
وحلفائهما ف����ي مواجهة العدوان برأس ال 

برأسين- كما قال الزعيم حفظه الله .
} من جانبه قال الصحفي  
والكات��ب عبدالخال��ق 

النقيب: 
- م����ازال اليمني����ون 
يتمتع����ون بق����در جيد 
من التماسك فا تذهبوا 
بهم إلى وضع أكثر تأزمًا 
وخط����ورة.. الدع����وة 
لفرض الطوارئ في هذا 
التوقي����ت أم����ام صعوبة 
المرحل����ة التي تعيش����ها 
الس����لطة ف����ي صنع����اء 

وكأنها قد فقدت الس����يطرة على الوضع العام ، كونه يجسد 
نقط����ة التماس األمني ال����ذي البد من اتخاذه بع����د إخفاق كل 
ات والقوانين األمني����ة النافذة ولم تع����د ذات جدوى  اإلج����راء
وأصبح اللج����وء للطوارئ هو المخ����رج الوحي����د أمامها، فرض 
الطوارئ لن يجلب االنتصار لليمنيين الذين واجهوا كل قوانين 
األرض وصمدوا لسنتين بوجه العالم دون ان يراهنوا على اي 
ش����كل من أش����كال القوانين والدس����اتير، لذا فإن الطوارئ لن 

يكون إال هدية يت����م تقديمها للعدوان على 
طبق من ذهب ، ولن يستفيد بدرجة أساسية 
في ح����ال العمل ب����ه إاّل العدوان ال����ذي طالما 
راهن على تمزيق الجبهة الداخلية وإضعافها 
إل����ى أن اصط����دم بواق����ع صلب وفش����لت كل 
رهاناته ، وفي ح����ال أصبح قان����ون الطوارئ 
نافذًا ستتس����ع ش����هية العدو وتتفتح أمامه 

أبواب شتى للنفاذ منها. 
واختتم تصريحه بالقول: ماهي النجاحات 
اإلدارية والمعيش����ية الت����ي حققتها حكومة 
اإلنق����اذ حتى ف����ي اإلط����ار المعق����ول ، حتى 
يتهي����أ الن����اس للتعاطي 
ن����ون  ب����ي م����ع قا اإليجا
عنوان����ه العري����ض خنق 
م����ا تبق����ى م����ن هام����ش 
 ، لتعبي����ر  ا و ي����ة  للحر
والقضاء على الدائرة التي 
ال يس����تطيعون الحي����اة 
خارج متنفس����ها بحسب 
ي����ة  لعضو ا كيب����ة  لتر ا
جية  لو لس����يكيو ا و

لليمنيين األحرار.

}  الكات��ب والناش��ط 
السياسي محمد عبده الشجاع:

- الجبهة الداخلية حتى اآلن متماسكة أعني، جبهة المواطن 
م����ع نفس����ه ض����د أدوات اإلذالل والتركيع، وضد الفس����اد بكل 
أشكاله،س����واء الفس����اد الذي يمس المال الع����ام أو الذي ينخر 
في دس����تور الجمهورية اليمنية ومش����اريع الحي����اة الثقافية 
والديمقراطي����ة، صحي����ح أن هن����اك تصرف����ات كارثية تدفع 

بالكثير إل����ى وضع عام����ات االس����تفهام والتعج����ب، وهذا ال 
يعفي جميع القوى بمن فيهم المؤتمر الشعبي المشارك في 
حكومة اإلنقاذ، واألمر ال يحتاج الى التصادم بقدر ما هو بحاجة 

للشفافية وطرح األمور على الطاولة كما هي.
واضاف: بفضل صبر المؤتمر الشعبي وقواعده وامتصاص 
الكثير من المشاكل ظلت الجبهة الداخلية قوية وإن كان ذلك 
على حساب بعض من تشربوا من هذا التنظيم الرائد ويثقون 
ليس في قيادته فحسب وإنما في توجهه ونهجه وسعيه دومًا 
إلى ترس����يخ الكثير من المبادئ ودعوته الدائمة للحوار ونبذ 
العنف ومد يد السام للداخل والخارج بكل شجاعة منذ مؤتمر 

الحوار حتى العدوان.
واعتب����ر الدعوة لفرض الطوارئ دعوة س����طحية ليس لها 
أس����س قانونية وال مبررات تس����تدعي ذلك وتأتي  في سياق 
العنتريات التي تحاول جماعة الحوثي ترسيخها كواقع، ومثل 
هكذا أمور لن ُيلتفت إليها أبدًا في ظل عدم صرف المرتبات 
وتفاقم المعاناة للناس التي وصلت حدًا ال يطاق، ثم أن الناس 
أصبحوا على وعي بما يجب ومتى وكيف، ما عدا بعض جماعة 
الحوثي وتحديدًا المعنيين بالتعيين����ات ومهاجمة الوزارات 

فهم يعيشون بعقلية ما قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م.
داعيًا أنصار الله الى التوقف عن االستفزازات ولغة التحدي، 
والطوارىء سيضر بالباد، وعلى المتشنجين التوقف عن إفراغ 
ش����حناتهم التي لم يعد يحتملها الواقع أو يقبلها الناس، وأن 
يدركوا أن السيطرة على الوظيفة العامة وتهميش القوانين 
ليس س����وى فخ ينصبونه ألنفس����هم ، ومهما قلنا فإن ذلك ال 

يكفي واأليام كفيلة بالغربلة.
} قال الكاتب والمستشار ثابت الحاشدي :

 علين����ا التخلص م����ن كثير م����ن المصطلحات والش����عارات 
الجوف����اء بداًل م����ن فرض حالة الط����وارئ وكي����ل التهم للناس 
لمجرد مطالبتهم ببعض حقوقهم وأهمها اس����تمرار الحياة 

الطبيعية بضمان صرف المرتبات.
معتبرًا محاوالت النيل من المؤتمر الش����عبي العام من قبل 
البعض ، أنها لن تزيد المؤتم����ر إال صابة وقوة ، وأي خطط 
من هذه فاش����لة حتى لو اجتمع العالم كله ، وفي تقديري أن 
المجتم����ع الدولي  في األس����اس  ال ينظ����ر إال للمؤتمر كحزب 
وس����طي، وطني، معتدل، يقبل باآلخر ويمكن التعايش معه 

والتخاطب معه أيضًا..
وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية، قال إنها متماس����كة بفضل 
المؤتمر بعد الله،  ألنها أصًا مرتبطة بكرامة وعزة الش����عب 
اليمني ومرتبطة بتضحياته وصبره ومرتبطة بمستقبله الذي 

ال يمكنه تركه ألحد من الخارج يقرر مامحه.
واختتم تصريحه بالقول: نحن على عتبات تحوالت مخيفة 
تتضح خطوطها تدريجيًا في الشرق والغرب، تحوالت لألسف 
ال يدركها الكثير من جماعة الحوث����ي وال دول الجوار، وحده 
اليمني الصابر من يتتبع خيوطها ويدركها ألنه يعاني ويواجه 
قوى بش����عة في رأس����ماليتها واعامها، قوى مأزومة محملة 
بعق����د تاريخية لم تس����تطع تجاوزه����ا وال القب����ول بها كحالة 

طبيعية.

:»                       « مثقفون وسياسيون ل�

الجبهة الداخلية في خطر والعدوان المستفيد األول

دري��ن: على العقاء تعزيز الجبهة الداخلية ورف��ض اإلق��ص��اء وإط��اق التهم جزافًا
النقيب: حالة الطوارىء لن تجلب نصرًا لليمنيين بقدر ما ستفتح األبواب للعدوان
الحاشدي : الجبهة الداخلية التتغذى على  الطوارىء وتماسكها إلى اليوم بفضل المؤتمر 

الشجاع: الوضع بحاجة للشفافية وننصح 
المتشنجين بالتوقف عن االستفزازات

ق���ائ���د: أق���ت���رح ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة من 
المؤتمر وأن��ص��ار ال��ل��ه لحل الخافات

أكد عدد من المثقفين والكتاب والناشطين أن توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التاحم الوطني في وجه العدوان أمر جوهري يحتاج إلى تكاتف كل القوى الوطنية 
المخلصة مع المؤتمر الشعبي العام ، وليس القيام بممارسات أحادية ومحاولة إضعاف مؤسسات الدولة والتشجيع على الفساد .

»الميثاق«: إن هناك ممارسات لم ترتق إلى مستوى التحديات ولم تراع المصلحة الوطنية العليا وأبجديات العلم السياسي الذي ينطلق من  وقالوا في تصريحات ل�
مبادىء وثوابت معروفة وواضحة .

مشيرين إلى أن ما يشاع من أخبار حول طابور خامس وعماء وما يرافقها من ممارسات عدائية ستقدم خدمة للعدوان على طبق من ذهب، ألنه يعد معواًل هدامًا لضرب 
الجبهة الداخلية وال يخدم الوحدة الوطنية والمرحلة التي تمر بها اليمن، وقد يكون الهدف من هذا التصعيد هو اسكات أصحاب المواقف الوطنية وتكميم األفواه 
ومصادرة حرية التعبير وهذا - حسب المستطلعة آرواؤهم - أمر مرفوض ولن يقبله أحد ..ودعوا إلى رفض أي ممارسات خارج الدستور والقانون والمصلحة الوطنية 

واتفاقية الشراكة الوطنية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم..فإلى الحصيلة :

استطالع/عبدالكريم محمد 

26مارس..فصل أخير 
لعدوان امتد لعقود

 حسين شاجرة

قطاع االعالم بالمؤتمر يعزي 
راسل عمر بوفاة عمه

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم قطاع الفكر والثقافة 
واالعام والتوجيه واالرشاد بالمؤتمر الشعبي العام بالتعازي 
القلبية للزميل راسل عمر القرشي رئيس تحرير صحيفة تعز 

وذلك في وفاة المغفور له باذن الله عمه:
العميد/ يحيى حسين الناشري.

كما نعزي اوالد واسرة الفقيد ونشاطرهم االحزان.. سائلين 
المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان 

يسكنه فسيح جناته وان اليري اهله وذويه مكروها سواه.
إنا لله وإنا اليه راجعون

ُيعزي يحيى عبدالله المؤيد باستشهاد 
نجله

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في استشهاد عبدالله 

يحيى المؤيد وكيل وزارة اإلعام.. جاء فيها
األخ/ يحيى عبدالله درهم المؤيد.. وكافة آل المؤيد.. حياكم الله

بعميق من األس��ى والحزن تلقينا نبأ استشهاد نجلكم المجاهد 
عبدالله يحيى المؤيد -كيل وزارة اإلعام- الذي نال شرف الشهادة 
والقى ربه وهو يدافع عن وطنه وسيادته واستقاله ووحدته في 
التصّدي لجحافل الغزو والعدوان والمرتزقة في الساحل الغربي 

للجمهورية اليمنية.
ل مع رفاقه 

ّ
لقد ضرب الشهيد أروع مثل في التضحية والفداء، ومث

الشهداء األبرار من أبناء القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية 
والمتطوعين نموذجًا لشباب الوطن األنقياء المدافعين عن القيم 
والثوابت الوطنية والرافضين للعدوان على شعبهم ووطنهم الذي 
تشنه ما يسّمى بدول التحالف بقيادة نظام آل سعود الذي ما انفك 

يتآمر على بادنا منذ قيام الدولة السعودية.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في استشهاد نجلكم عبدالله 
نبعث إليكم بصادق التعازي وخالص المواساة، مبتهلين إلى المولى 

َ
ل

ت قدرته- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن 
ّ
-جل

يسكنه الدرجات الُعا في الجنة مع النبيين والصّديقين والشهداء 
والصالحين وَح��ُس��ن أول��ئ��ك رفيقًا.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون،،

..وُيعزي آل سعدة وآل الجائفي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى األخ أحمد مبارك 
علي سعدة وإخوانه وكافة آل سعدة في وفاة الشيخ مبارك علي 
سعدة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني في 

خدمة الوطن والشعب.
مشيدًا بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية، سائًا المولى -عز وجل- 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.كما بعث ببرقية عزاء ومواساة 
مماثلة في وفاة اللواء أحمد عبده الجائفي، الذي انتقل إلى رحمة 
ر معظمه لخدمة الوطن في سلك القوات 

ّ
الله تعالى بعد عمٍر سخ

المسلحة واألمن.
وأشاد الزعيم -في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ نبيل أحمد عبده 
الجائفي وإخوانه وكافة آل الجائفي- بتضحيات الفقيد وإخاصه في أداء 
الواجب الوطني سائًا الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع الرحمة 
والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 إنا لله وإنا إليه راجعون،،

الزعيم/ عل�ي عب�دالله صال�ح
رئي�س الجمهوري�ة األسب��ق
 رئيس المؤتمر الشعبي العام

الزعيم صالح  يبعث عددًا من برقيات التعازي

ُيعزي العميد غيالن الحريص باستشهاد نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة الى األخ العميد/ غيان غالب محمد الحريص، وكافة آل الحريص بمديرية 
مغرب عنس محافظة ذمار.. في استشهاد نجله رياض غيان غالب الحريص، وهو 

يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن ارض اليمن..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

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

..وُيعزي بوفاة الشيخ أحمد القحيف
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة الى األخ العقيد/ علي القحيف، واألخ/ كمال احمد احمد القحيف، وإخوانه.. 

وكافة آل القحيف .. في وفاة والدهم المناضل الشيخ احمد بن احمد القحيف.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 

قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

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

..ويعزي بوفاة الشيخ راشد أحمد غليس
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة الى األخ الشيخ/ صالح راشد أحمد غليس، وكافة آل غليس بمديرية ولد ربيع 

بمحافظة البيضاء.. وذلك في وفاة والده الشيخ راشد أحمد غليس.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 

قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

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

..وُيعزي آل السرحاني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 

ومواساة الى الشيخ الشيخ/ علوي حسين علي السرحاني، وكافة آل السرحاني وآل غنيم 
بمحافظة البيضاء في استشهاد صادق عبدالله حسين السرحاني، وهو يؤدي واجبه 

الوطني في الدفاع عن ارض اليمن..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

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

..ويعزي آل الهروجي
كما بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة الى األخ الشيخ/ أحمد طاهر محمد الهروجي.. وإخوانه، وكافة آل الهروجي 
بمديرية ميفعة عنس في وفاة والدهم  الشيخ طاهر محمد الهروجي، أحد قيادات 

المؤتمر الشعبي العام بمديرية ميفعة.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

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

..وُيعزي بوفاة الشيخ عبدالله حداب
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة الى األخ/ ناصر عبدالله بن ناصر حداب، وإخوانه.. وكافة آل حداب بمديرية 
الجوبه محافظة مأرب في وفاة الشيخ عبدالله بن ناصر ح��داب، أحد الشخصيات 

االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون

عارف عوض الزوكا 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي


