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ئ الرئيس الروسي  بعيد النصر
ّ
الزعيم يهن

نثق بروسيا وبقيادة الرئيس بوتين في إنقاذ الشعب اليمني

صاحب الفخامـة الصديـق العزيز الرئيــس فالديميــر بوتيــن
رئيــــس روسيـــا االتحاديــة

ــر
ّ

رئيس حزب روسيا الموحدة.. الموق
يسرني وأنتم تحتفلون بالعيد الثاني والسبعين ليوم النصر العظيم الذي حققه الشعب الروسي الصديق وتّوج 
به الحرب الوطنية العظمى التي ستظل مجّسدة لعظمة التضحيات التي قدمها شعب روسيا االتحادية وبقية 
رها المقاتلون الروس وفي 

ّ
شعوب جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق، والمالحم البطولية النادرة التي سط

ة األوطان، والتي 
ّ
مقدمتهم أولئك المحاربون القدامى الذين ضربوا أروع األمثلة في االستبسال والتضحية من أجل عز

ستظل كل شعوب العالم المتطلعة إلى الحرية والسالم والتعايش تنهل منها وتتعلم من دروسها العظيمة.. 
ومن قيمها الخالدة وتستوحي في مساراتها الوطنية أن الشعب الروسي سيظل انموذجًا للشعوب الحّية في 
التضحيات والبطوالت وصدق االنتماء للوطن الذي سيبقى مشعاًل للحرية ومنبعًا لقيم السالم الذي تحميه القوة.
إننا -أيها الصديق العزيز- في المؤتمر الشعبي العام نشعر باالعتزاز الكبير بالعالقات الكفاحية الحميمة التي 
تربط بين حزبنا وبين حزب روسيا الموحدة على وجه الخصوص، وبين شعبنا اليمني والشعب الروسي الصديق 
عمومًا.. وأن ما قدمته روسيا االتحادية من أجل تحقيق السالم واألمن للبشرية هو محل فخر لكل محبي السالم 
في كافة أرجاء المعمورة، وسيظل شعبنا اليمني ومؤتمرنا الشعبي يعترف بالجميل لتلك المواقف األممية 
المبدئية للشعب الروسي في مناصرة حركات التحّرر العالمية، وعلى وجه الخصوص الموقف المؤيد والمساعد 
والداعم للثورة اليمنية الخالدة )26سبتمبر و14أكتوبر( والتي تتعزز اليوم بالمواقف الحالية لروسيا بقيادتكم 
الحكيمة الحريصة على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسالمة أراضيها، والمؤيدة لحق شعبنا اليمني في أن يعيش 
في سالم على أرضه، وكف األذى والظلم عنه، وحرصكم أيضًا على تحقيق السالم الشامل والكامل في اليمن، 
سّمى بدول التحالف العربي بقيادة السعودية وبدعم ومشاركة 

ُ
والدعوة إلى إيقاف العدوان الظالم الذي تشنه ما ت

فعلية ومباشرة من ِقبل الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وإسرائيل، بدون أي وجه حق.. وبدون أي مسّوغ 

قانوني أو أخالقي، إلى جانب فرض الحصار الشامل على الشعب اليمني برًا وبحرًا وجوًا وللسنة الثالثة على التوالي، 
وتدمير الموانئ والمطارات تدميرًا شاماًل، ومنع وصول اإلمدادات الغذائية والدوائية وكل مستلزمات الحياة 
الضرورية للبشر، بهدف قتل الشعب اليمني جوعًا، ناهيكم -يافخامة الرئيس- عن االستهداف المتعّمد لكل 
مشاريع البنى التحتية للشعب اليمني من مدارس ومعاهد وجامعات ومستشفيات وطرق وجسور ومصانع 
ومزارع ومحطات توليد الكهرباء، ومشاريع المياه وكل المعالم التاريخية والحضارية، واألهم واألخطر من كل 
ذلك استهداف المواطنين المدنيين األبرياء من األطفال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى وذوي االحتياجات 
الخاصة، كدور رعاية المكفوفين والعجزة ومدارس األطفال.. وقصف المساكن على رؤوس ساكنيها، باإلضافة 
انية وصاالت 

َّ
عات السك انية المكتظة بالبشر سواًء في الميادين العامة واألسواق والتجمُّ

َّ
عات السك إلى قصف التجمٌّ

العزاء واألفراح، أو بارتكاب مجازر إبادة جماعية والتي نتج عن كل ذلك قتل وجرح عشرات اآلالف من المدنيين 
األبرياء الذين اعتبرتهم دول العدوان أهدافًا عسكرية، وهم الذين ال ناقة لهم وال جمل في ما يجري من صراع 
داخل اليمن، وضعت السعودية نفسها طرفًا فيه، بما يتنافى مع القوانين الدولية، والقانون اإلنساني الدولي وميثاق 
رة مال النفط العربي لتمويل العدوان 

ّ
األمم المتحدة ومواثيق منظماتها وهيئاتها الحقوقية واإلنسانية، مسخ

ل خطرًا على أحد.
ّ
والتنكيل بشعبنا الذي ينشد السالم له ولآلخرين، والذي ال يشك

فخامة الرئيس الصديق العزيز:
إن الشعب اليمني الُمعتَدى عليه ظلمًا وعدوانًا والواقع تحت القصف الجوي والبحري الهيستيري بالصواريخ 
ع بكل األمل الى موقف حازم ومسئول 

ّ
واألسلحة المحّرمة دوليًا، والمنتهكة سيادته واستقالله الوطني مازال يتطل

لروسيا االتحادية بقيادتكم الُمحّنكة، من خالل الضغط على مجلس األمن الدولي بإصدار قرار دولي ُملزم لكل 

دول العدوان بإيقاف عدوانها على بالدنا وشعبنا، ورفع الحصار الجائر المفروض على اليمنيين، 
وفتح المطارات والموانئ الستقبال المواد اإلغاثية اإلنسانية وكافة االحتياجات الضرورية لشعبنا، بما يسهم في 
الحّد من تفاقم األوضاع اإلنسانية التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم وتهدد بمجاعة شاملة ستكون األكبر كارثية 
واألكثر إيالمًا في العصر الحديث، ومساعدة اليمنيين على حل خالفاتهم بأنفسهم من خالل الحوار السلمي 
المسئول والمباشر بينهم بعيدًا عن التدخالت الخارجية من أي جهة كانت وبعيدًا عن أساليب القوة والغطرسة 

وفرض الوصاية عليه.
وفي الختام.. أجدد لكم يافخامة الرئيس ولحكومة وشعب روسيا االتحادية وألصدقائنا في حزب روسيا 
رين عن ثقتنا وثقة  الموحدة، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد النصر العظيم الثاني والسبعين، معبِّ
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وكل أبناء شعبنا، أن روسيا االتحادية في ظل قيادتكم ونهجكم المبدئي 
ستقوم بدورها األممي في إنقاذ شعبنا بما لها من ثقل دولي ولكونها تمثل القطب الرئيس الذي يحقق التوازن 
االستراتيجي الدولي في العالم، وتستند إليه كل الشعوب المحبة للسالم والمتطلعة للحرية واألمن والتعايش، 
متمنين أن تظل روسيا بقيادتكم في صنع االنتصارات المختلفة وفي تحقيق إنجازات أكبر وأكثر.. بما يخدم 

البشرية جمعاء والِسلم واألمن الدوليين.
لوا بقبول أسمى اعتباري،،

َّ
وتفض

علـي عبـدالله صالـح
رئيـس الجمهوريـة اليمنيـة األسبـق - رئيس المؤتمر الشعبي العام
صنعـاء: 9 مايو 2017م

الزعيم يعزي صالح يعزي بوفاة الشيخ أحمد العجي الطالبي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد العجي 

الطالبي.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ العجي أحمد العجي الطالبي.. وإخوانه

وكافة آل الطالبي في مراد محافظة مأرب.. حياكم الله
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم المناضل الشيخ أحمد 
العجي الطالبي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة 
بالعمل والنضال في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة، حيث كان رحمه 
الله، من كبار مشائخ مراد.. وأحد الشخصيات الوطنية البارزة الذين خدموا 
الوطن في مختلف الجوانب، وكان ركيزة من ركائز وأعيان مأرب األوفياء 
الصادقين الذين وقفوا مع الدولة.. وواجهوا كل محاوالت زعزعة األمن 

واالستقرار في منطقته وفي المحافظة بشكل عام.
لقد خسر الوطن قامة وطنية.. ورجاًل شجاعًا ومقدامًا.. وصاحب رأي 
شجاع، وقف ضد كل أعداء الوطن منذ قيام الثورة اليمنية الخالدة، كما 
وقف رافضًا العدوان الغاشم والبربري الذي تشنه السعودية بتحالف 16 
دولة معها، قتلت خالله األطفال والنساء والشباب والشيوخ ودّمرت الحجر 

وأهلكت الشجر.. وكل مقّومات الحياة.
نبعث إليكم 

َ
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في مصابكم الجلل.. ل

بصادق العزاء وعميق المواساة، والعزاء موصول ألخيه الشيخ طالب العجي 
الطالبي.. سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 
وأن يسكنه الجنة.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه سميع 

مجيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

..ويعزي بوفاة الصحافي زيد الغابري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ زيد محمد الغابري 
الصحافي البارز والكاتب المعروف الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة 
بالعمل والعطاء الوطني، وخدمة الثورة والجمهورية والوحدة، بالحرف 
والكلمة المسئولة من خالل كتاباته وإبداعاته، سواًء أثناء عمله في صحيفة 

»الجمهورية« منذ تأسيسها أو في الوسائل والمنابر اإلعالمية األخرى.
وأشاد الزعيم في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد رضوان 
زيد الغابري.. وإخوانه وكافة آل الغابري بمديرية عتمة محافظة ذمار، 
بالمواقف الوطنية المسئولة للصحافي والكاتب زيد الغابري وإسهاماته 
الفكرية وخاصة أثناء مراحل الدفاع عن الثورة والجمهورية، وفي مسار 
العمل الوحدوي الذي كان الفقيد من أبرز األقالم التي ساهمت في تنمية 
وعي الجماهير بالوحدة كضرورة وطنية وهدف ساٍم من أهداف ثورة 

السادس والعشرين من سبتمبر وثورة الرابع عشر من أكتوبر.

..و يعزي بوفاة السفير جميل
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس 
الجمهورية األسبق- برقية عزاء ومواساة مواساته لكافة آل الغابري، سائاًل 
المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الجنة، 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما بعث ببرقية عزاء ومواساة مماثلة في وفاة السفير السابق جميل 
جمال جميل.. وعّبر الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد 
جمال جميل جمال جميل وإخوانه وكافة آل جمال جميل عن التعازي 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع 

ّ
الحارة والمواساة الصادقة، سائاًل الله -جل

رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

..وُيعزي بوفاة اللواء عبده محمد الكهالي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء عبده 
محمد قايد الكهالي.. جاء فيها: األخ/عبداإلله عبده محمد قايد الكهالي.. 

وإخوانه
وكافة آل الكهالي الكرام.. حياكم الله

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل الوطني الجسور 
وأحد ضباط ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة اللواء عبده 
محمد قايد الكهالي الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل 
ة الوطن وكرامة الشعب وتحقيق آماله وتطلعاته 

ّ
والتضحية من أجل عز

في الثورة والجمهورية واالستقالل والحرية والديمقراطية وتحقيق 
النهوض الحضاري الشامل للوطن اليمني الواحد، الذي عانى كثيرًا من 
استبداد الحكم اإلمامي البائد.. ومن نير االستعمار البريطاني البغيض 
ردحًا من الزمان، حتى قيض الله لهذا الشعب األبي تلك الكوكبة المستنيرة 
ح وفدائيي 

ّ
من الضباط السبتمبريين األحــرار، ومن أبطال الكفاح المسل

حــرب التحرير الذين استطاعوا بإرادتهم الوطنية الــُحــّرة الفوالذية 
وبتضحياتهم الجسيمة القضاء على الحكم اإلمامي الرجعي وتحرير أرضنا 
اليمنية الطاهرة من دنس المستعمرين، وإعالن النظام الجمهوري في 
شطري الوطن عام 1962م وتحقيق االستقالل الوطني الناجز عام 
1967م، برحيل آخر جندي بريطاني من اليمن.. لقد خسر الوطن اليمني 
واحدًا من رجاله األوفياء ومناضليه الشجعان الذين دافعوا ببسالة منقطعة 
النظير عن الثورة ونظامها الجمهوري وخاضوا النضال الوطني المقّدس 
لتحقيق كامل األهداف الوطنية، متّوجًا ذلك بإعادة تحقيق وحدة الوطن 
اليمني وقيام الجمهورية اليمنية في يوم الـــ22 من مايو المجيد عام 
1990م.. التي ارتفع علمها شامخًا من سماء مدينة عدن األبية ثغر 
اليمن الباسم وحاضنة الحركة الوطنية اليمنية ورجالها األحرار الميامين 
الذين ناضلوا من أجل تحقيق الهدف السامي واالستراتيجي للثورة اليمنية 
ل 

ّ
الخالدة »26 سبتمبر و14 أكتوبر« وهو الحدث الوطني القومي الذي شك

منجزًا كبيرًا وحدثًا تاريخيًا مهمًا فاجأ به اليمنيون العالم في ذلك الزمن 
الذي كانت تتهاوى فيه أنظمة عدة.. وتتمزق أوطان كثيرة.. إن رحيل 
والدكم اللواء عبده محمد قايد الكهالي المناضل المقدام ورجل الدولة 
المخلص الذي كان له شرف المشاركة في القتال في كثير من الجبهات ضد 
قوى اإلمامة والرجعية والمرتزقة الذين كانوا يعملون من أجل تحقيق 
ام نظام آل سعود في وأد الثورة اليمنية والقضاء على 

َّ
إرادة أسيادهم حك

نظامها الجمهوري، سواًء في الشطر الشمالي منذ عام 1962م حتى عام 
1970م أو في الشطر الجنوبي، بعد تحقيق االستقالل وقيام النظام 
الجمهوري الديمقراطي، ولم يكتف النظام السعودي األرعن بشرائه ذمم 
العمالء والمرتزقة الذين باعوا ضمائرهم وتجّردوا عن ِقيم الوالء الوطني 
المقّدس سعيًا وراء المال المدّنس، فلجأ ذلك النظام إلى استجالب المرتزقة 
والخبراء األجانب لإلمعان في حربه الظالمة ضد شعبنا اليمني، والتآمر 
الذي استمر حتى يوم إعالن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي غّيرت 
مجرى التاريخ، ووّجهت صفعة قوية ومدوية لقوى الرجعية واالستعمار 
والهيمنة واالستكبار، األمر الذي أصاب النظام السعودي بهيستيريا الحقد 
والتآمر وبصورة أشد على الوحدة اليمنية، وفشل في مخططه، وهاهو 
اليوم ومنذ 26 مارس 2015م يقوم بعدوانه الغاشم والبربري والهمجي 

على شعبنا بالتحالف مع 16 دولة، بهدف تركيع شعبنا وإذالله، وتمزيق 
وطننا، لتحقيق أحالمه القديمة الحديثة في أن ال تقوم في اليمن دولة قوية 

وال يهنأ الشعب اليمني باألمن واالستقرار والتنمية والتطّور.
كما كان لوالدكم -رحمة الله تغشاه- دور بارز في مسيرة بناء الدولة 
المدنية الحديثة، وترسيخ مداميكها واالرتقاء بمستوى الشعب اقتصاديًا 
سندت 

ُ
واجتماعيًا وثقافيًا وتنمويًا، من خالل المسئوليات القيادية التي أ

إليه في الكثير من المحافظات والمؤسسات والتي كان آخرها وكياًل 
لمحافظة البيضاء لشئون رداع.

إنه بقدر الخسارة الكبيرة التي يمثلها رحيل والدكم، فإن ما يعّوض عن 
هذا الرحيل المؤلم هو أن تاريخ والدكم سيظل ناصعًا ومحفورًا في ذاكرة 
التاريخ كمناضل سبتمبري وأحد أبرز المدافعين عن صنعاء العاصمة 
أثناء ملحمة السبعين يومًا وفك الحصار عنها، الذي أراد من خالله األعداء 
إسقاط العاصمة صنعاء ليسقط بعدها النظام الجمهوري.. إلى جانب 
ًا ونزيهًا ومخلصًا، أدى واجباته الوطنية بكل إخالص 

ّ
كونه كان قائدًا محنك
وتفاٍن ونكران للذات.

وإننا بهذا المصاب الجلل ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم التي هي 
نبعث إليكم بصادق التعازي وخالص المواساة، 

َ
أحزاننا وآالمنا جميعًا، ل

والعزاء موصول لشقيق المرحوم العميد عبدالله محمد قايد الكهالي.. 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته 

ّ
ولكل ُمحبيه، سائلين المولى -جل

ومغفرته ورضوانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم ويلهمنا 
جميعًا الصبر والسلوان.. إنه على كل شيء قدير.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،،

..و يعزي حمود عباد في وفاة والده العالمة محمد حمود عباد
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العالمة 

محمد حمود عباد.. جاء فيها:
األخ/ حمود محمد حمود عباد.. وإخوانه

وكافة آل عباد بمحافظة ذمار.. حياكم الله
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم القاضي العالمة محمد 
حمود عباد عضو المحكمة العليا سابقًا، وأحد علماء الدين األجالء، الذي 
ر معظمها في 

ّ
انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء سخ

خدمة الوطن والشعب في مجال القضاء، وخدمة الِعلم، وترسيخ مبدأ 
العدالة وإنصاف المظلومين، حيث كان رحمه الله يتصف بالزهد والتقوى 
والنزاهة والتواضع، وعمل خالل مشوار حياته على ترسيخ قيم الفضيلة 

والتسامح والمحبة والوئام بين الناس..
إن رحيل والدكم العالمة المجتهد محمد حمود عباد يمثل خسارة كبيرة 
للوطن وللقضاء اليمني الذي كان واحدًا من أعالمه الحريصين على إحقاق 
الحق وردع الظلم والظلمة، وتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية السمحاء، 
والقوانين واألنظمة التي كفلت للمواطنين الحصول على حقوقهم وإزالة 

كل أنواع الظلم عنهم.
إننا إذ نعزيكم جميعًا ونشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل.. 
نسأل الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن 

َ
ل

يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا 
إليه راجعون.

علـي عبـداهلل صالـح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الزوكا ُيعزي بوفاة الشيخ حسن بن عبدالله الشريف
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/ حمد محمد بن حيدر الشريف، والى 
االستاذ/ حيدر بن حسن بن حيدر الشريف، والى محمد بن حسن بن 
حيدر الشريف كافة آل حيد واالشراف عامه.. بمحافظة مأرب.. في 
وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حسن بن عبدالله بن حيدر الشريف، 
الذي وافاه االجل بعد عمر حافل بالعطاء في سبيل وطنه ومجتمعه 
 
ً
واصالح ذات البين.. وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا ونيابة

عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص 
العزاء والمواساة.

سائاًل 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 جار الله

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى اإلستاذ علي محمد غالب جار الله نائب رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، وذلك 
في والده الشيخ محمد غالب جار الله.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا 
وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 
المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته.. 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
..ويعزي بوفاة محمد عبدالله دالل

 بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى األخ عبدالحكيم محمد دالل، وذلك في وفاة 

والده محمد عبدالله دالل.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء 
والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.
..ويعزي بوفاة المناضل الشيخ قاسم علي طاهر النوفي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى العميد محمد قاسم علي طاهر النوفي.. 
وكافة آل النوفي، وذلك في وفاه والــده المناضل الشيخ قاسم علي 
طاهر النوفي، أحد القيادات المؤتمرية ومناضلي الثورة والشخصيات 

االجتماعية البارزة. 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء 
والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون
..ويعزي بوفاة الشيخ أحمد العقاب

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عــارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة الى االخ/ عبدالفتاح احمد احمد العقاب.. 
وإخوانه.. والشيخ/ عبدالعزيز العقاب.. وكافة آل العقاب.. في وفاة 
والدهم المناضل الشيخ العميد احمد بن احمد محمد عايض العقاب، 
عضو مجلس النواب والشورى السابق، مدينة حبيش -محافظة إب 
والشخصية االجتماعية البارزة. . وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم 

األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
..ويعزي آل الحربي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى القيادي المؤتمري سمير علي محمد الحربي 
والى األخ جمال محمد الحربي واخوانهم وكافة آل الحربي بمدينة ذمار 
في وفاة والدهم محمد علي الحربي بعد حياة حافلة بالعطاء.. وعبر 
الزوكا 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 ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا اليه راجعون 
..ويعزي بوفاة الشيخ علي المنيفي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى القيادي المؤتمري مصلح علي علي المنيفي 
واخوانه وكافة آل المنيفي بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار في 
وفاة المغفور له بإذن الله والدهم الشيخ علي علي المنيفي بعد حياة 

حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وعبر الزوكا 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 ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا اليه راجعون
.. ويعزي بوفاة الشيخ دوام

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عــارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة الى القيادي المؤتمري الدكتور عبدالله 
محمد دوام -رئيس فرع المؤتمر بكلية التربية بخوالن وعضو اللجنة 
الدائمة- والى الشيخ محمد بن ناجي بن حسين دوام وكافة آل دوام، 
في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صالح بن حسين احد كبار مشائخ 
خوالن والشخصية المؤتمرية واالجتماعية البارزة عن عمر ناهز 
الثمانين عامًا.. وعبر الزوكا 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 ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون 
..ويعزي بوفاة الشيخ الدغاري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى األخوة /محمد وياسر وخالد ناصر بن محمد 
الدغاري بن رشيد وكافة آل رشيد نعمان في محافظة شبوة، في وفاة 
المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر بن محمد الدغاري بن رشيد.. وعبر 
الزوكا 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 ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا اليه راجعون
عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعابي العام

في موكب جنائزي مهيب شيع اآلالف -األربعاء الماضي بالعاصمة صنعاء 
-جثمان فقيد الوطن المناضل اللواء علي محمد الشامي الذي ُووري الثرى 
في مقبرة خزيمة.. وعبر المشيعون عن تعازيهم الحارة ألسرة الفقيد، 
مؤكدين أن الوطن خسر برحيل اللواء الشامي واحدًا من أبرز مناضلي ثورة 

الـ26 من سبتمبر التي خلصت الشعب من الظلم واالستعباد.
وكــان  الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي- العام بعث برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء المناضل 
علي محمد الشامي.. جاء فيها: األخ/ زيد علي محمد الشامي.. وإخوانه وكافة 

آل الشامي.. الكرام
بعميق األلم والحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل السبتمبري 
الجسور.. ورجل المواقف الصلبة والمبادئ الثابتة اللواء علي محمد الشامي 
رئيس حزب التنظيم السبتمبري وعضو اللجنة التأسيسية لتنظيم الضباط 
األحـــرار وأحــد مفّجري ثــورة الــســادس والعشرين من سبتمبر الخالدة 
صت شعبنا من نير العبودية واالستبداد اإلمامي 

ّ
عام 1962م التي خل

الكهنوتي وانطلقت باليمن نحو آفاق واسعة من التطّور والتقّدم والحرية 
والديمقراطية وتجسيد مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه، والذي اختاره الله 
سبحانه وتعالى إلى جواره بعد عمٍر حافل بالنضال والكفاح والعمل الوطني 

الصادق والتضحية في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة.
لقد كان والدكم المرحوم واحدًا من أهم المدافعين عن الثورة ونظامها 

الجمهوري الخالد في كثير من جبهات القتال، وأول من أسندت إليهم 
حكومة الثورة مسئولية رئاسة هيئة العمليات الحربية لجيش الثورة الذي 
أشرف من خاللها على سير معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية في 
مختلف جبهات القتال ضد فلول اإلمامة ومرتزقتها، كما شارك في الكثير 
 
ً
من المعارك التي أظهر فيها المقاتلون األحــرار أبطال سبتمبر جسارة

 أن يوجد لهما نظير بالنظر إلى طبيعة ميزان القوى بين الثّوار 
َّ

واستبسااًل قل
ف والكهنوت 

ُّ
وُدعاة الحرية واالنعتاق والتغيير وبين ما كان لدى قوى التخل

اإلمامي ومرتزقتهم، بدعم من نظام آل سعود الذي تآمر على الثورة من أول 
ر من أجل القضاء على النظام الجمهوري، أحدث وأفتك 

ّ
لحظة لقيامها وسخ

األسلحة، ورصد األموال الهائلة لشراء ذمم المرتزقة والعمالء ودفع بهم 
إلى الجبهات لقتال الثّوار والمدافعين عن الثورة، وإقالق األمن واالستقرار، 
واستمات أولئك المرتزقة في هجماتهم ضد الثورة والمدافعين عنها، 
وتتشبث القوى الرجعية اإلمامية بالوهم كما يتشبث الغريق بالقش من أجل 
إنقاذ حياته، ولكن إرادة المناضلين األحرار وفي مقدمتهم الرجل المبدئي 
والمناضل الثائر اللواء علي محمد الشامي الذي لم تلن له قناة.. ولم تؤثر 
عليه كل أنواع المغريات ومحاوالت إقناعه لتغيير موقفه الثابت، ظل ثابتًا 
ومتماسكًا بمواقفه الوطنية، رافضًا كل أنواع التآمر على الثورة والجمهورية 
والوحدة، أو المساس بالسيادة واالستقالل الوطني ليمن الـ22 من مايو 
العظيم، لقد كانت قوى الثورة وأفــراد القوات المسلحة واألمــن والقوات 

نوهم أقسى 
ّ
الشعبية بالمرصاد لبقايا اإلمامة والعمالء وجحافل المرتزقة ولق

الــدروس وألحقوا بهم الهزيمة النكراء وعلى وجه الخصوص في ملحمة 
السبعين يومًا عندما كان والدكم المرحوم مسئواًل عن محور معبر جهران 
يسلح والذي أبلى خاللها بالًء حسنًا في أداء الواجب، وفك الحصار على صنعاء 

الثورة، ُمكللين بتاج النصر المؤزر.
لقد كان والدكم المناضل اللواء علي محمد الشامي مثااًل للثائر الُحّر والقائد 
المحّنك والضابط النزيه والكفء حفلت حياته بأروع صور التضحية والِفداء 
والتمّسك بقيم الثورة والجمهورية ومبادئها السامية وأهدافها العظيمة، 
حيث أسهم في مسيرة بناء الــوطــن، وكــان له دور مشهود في العمل 
الوحدوي الصادق وإثراء العمل السياسي من موقعه كرئيس لحزب التنظيم 
نشئ في إطار التعددية الحزبية التي جاءت رديفًا للوحدة 

ُ
السبتمبري، الذي أ

والحرية والديمقراطية.
إننا إذ نشاطركم أحزانكم في مصابكم ومصابنا الجلل بفقدان والدكم 
ر لكم عن تعازينا الحارة وصادق المواساة،  المرحوم بإذن الله تعالى، لنعبِّ
سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.. 
وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم وكل أهله وذويه وأصدقائه ويلهمنا 

جميعًا الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب..
 إنا لله وإنا إليه راجعون،،،،

بع��ث رئي��س الجمهورية األس��بق الزعيم عل��ي عبدالل��ه صالح رئيس 
المؤتم��ر الش��عبي العام، رس��الة تهنئة إل��ى الرئيس فالديمي��ر بوتين- 
رئيس جمهورية روسيا االتحادية.. رئيس حزب روسيا الموحدة، وذلك 
بمناس��بة احتفال الش��عب الروس��ي الصديق بالذكرى الثانية والسبعين 

لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.. نص الرسالة:

األمين العام يعزي..تعاٍز  تعاٍز 

يتطلع الشعب اليمني إلى موقف روسي ضاغط إلصدار 
قرار دولي لوقف العدوان ورفع الحصار 

األوضاع اإلنسانية في اليمن تهدد بمجاعة شاملة 
ستكون األكبر كارثية وإيالمًا في العصر الحديث

سيظل الشعب اليمني يعترف بالجميل للمواقف 
المشرفة للشعب الروسي بقيادتكم

تضحيات الشعب الروسي في الحرب الوطنية العظمى 
ستظل مفخرة لشعوب العالم المتطلعة للحرية واالستقالل

الزعيم: الفقيد كان من دعاة الحرية واالنعتاق من الظلم واالستعباد الكهنوتي
»الزعيم«: أنتم رمز الوفاء وعنوان المواقف الوطنية  تشييع مهيب للمناضل اللواء علي الشامي آل الشامي ل�

بعث ابناء الفقيد المناضل اللواء علي محمد الشامي برقية شكر وتقدير لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام تلقاها مكتبه وجاء فيها:

فخامة األخ المناضل الزعيم على عبد الله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
حفظكم الله ورعاكم.. 

نتوجه اليكم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان على مبادرتكم الطيبة والعزيزة 
لمواساتكم ومشاطرتكم الكريمة النابعة من مشاعركم اإلنسانية النبيلة في عزائنا 
برحيل فقيدنا وفقيد الوطن والدنا المناضل اللواء علي محمد الشامي، والذي وافاه األجل 
بعد عمر حافل بالعطاء والنضال والبذل والتضحية في سبيل الوطن..وإننا - فخامة 
نا نشعر بمزيد من الفخر  الزعيم - وإزاء لفتة مواساتكم الكريمة، ومشاطرتكم عزاء
واالعتزاز لما تركته برقيتكم فينا من األثر البالغ في نفوسنا وكل آل الشامي، والتي 
أزالت حزننا على فقيدنا.. فأنتم رمز الوفاء، وعنوان الشهامة والنبل والمواقف والقيم 

العظيمة والوطنية، مشاركين كل أبناء الشعب اليمني أفراحه وأحزانه. 
اسمحوا لنا يا فخامة الزعيم أن نعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا العاليين لشخصكم 
الكريم، سائلين الله العلي القدير أن يجزي الجميع عنا خير الجزاء، وأال يريكم مكروهًا 
في عزيز، وأن يحمي اليمن وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يتغمد فقيدنا بواسع 

رحمته ومغفرته، إنه على ما يشاء قدير..
حفظكم الله ورعاكم وَمنَّ عليكم بالصحة والعافية.. وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا..

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناء الفقيد المناضل/ علي محمد الشامي
وجميع آل الشامي


