
وفي االمسية التي ُبدئت بالنشيد الوطني للجمهورية اليمنية وظل الحاضرون 
يرددون خاللها شعار )بالروح بالدم نفديك يا يمن ...نفديك يا صنعاء نفديك 
يا عدن( القى االمين العام المساعد للمؤتمر كلمة عبر فيها عن سعادته 
لحضور هذه االمسية الحاشدة بين قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة الجوف .
وقال ياسر العواضي :يسرني انا وزمالئي من اعضاء اللجنة العامة واألمانة 
العامة ان ننقل اليكم تحيات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ومحبته لكل قيادات وقواعد وكوادر 
 لهم 

ْ
ل

ُ
وأنصار المؤتمر في الجوف على مواقفكم وما تبذلونه، وقال لي بالنص ق

:الُجوف في الَجْوف، والَجْوف ليس فيه إال القلب والرئة .
واضاف :قيادة المؤتمر على ثقة بأن المؤتمر في محافظة الجوف برجاله 
وشبابه وشيوخه ونسائه سيظلون كما هم درعًا حصينًا للجوف، خاصة وهذه 
المحافظة تشهد تيارات عاصفة متشددة، لكن سيظل المؤتمر المنارة التي 
تجمع حولها االفكار المعتدلة والوسطية افكار الميثاق الوطني اعظم وثيقة 
خلد فيها اليمنيون افكارهم وسيظل الميثاق الوطني هو المرجع لكل يمني 

يحافظ على وسطيته واعتداله .
وتابع االمين العام المساعد للمؤتمر : شاهدتم باالمس مقابلة الزعيم 
علي عبدالله صالح وكانت مقابلة واضحة تزامنت مع ذكرى تفجير اول جامع 
في اليمن هو جامع دار الرئاسة، ونحن ندين التفجيرات ألي جامع لكن كانت 
الجوامع في اليمن محصنة من التفجيرات حتى ارتكبت اول جريمة تفجير 
بحق جامع دار الرئاسة وفيه اناس يؤدون الصالة، ومرتكبوها معروفون.. وما 

ه مطالب. ضاع حق وراء
وقال العواضي: تسمعون دع��وات من هنا وهناك بعضها من حلفائنا في 
ات تجمع اليمنيين لوحدة الصف بعيدًا  مواجهة العدوان ونحن نرحب بأي لقاء
عن االفكار المتطرفة او العصبية او الطائفية ونرحب بكل ما يجمع اليمنيين 

على ان تكون هذه المخرجات تجمع وال تفرق.
وكشف االمين العام المساعد للمؤتمر عن لقاء كبير للمؤتمر الشعبي العام 

منتصف رمضان الجاري، قائاًل: ان هذا االجتماع سيكون اجتماعًا محوريًا من 
جميع المحافظات وسيقف امام المستجدات على مستوى الساحة الوطنية ، 
وأمام قضية العدوان على بالدنا ،والمبادرات التي تعلن بشأن اليمن وسيقف 
بمسؤولية ام��ام كل التطورات وسيخرج بنتائج تلبي طموحات الشعب 
اليمني،وطموحات المؤتمر وقواعده المتمثلة في تلبية االحتياجات الضرورية 

والمهمة فيما يتعلق بإدارة الدولة .
وأضاف العواضي مخاطبًا قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر في الجوف: 
ثقوا اننا سنظل على العهد باقين كما منحتمونا الثقة وسنظل في خندق واحد 
فالمؤتمر هو الباقي واآلخرون هم المتحركون وبدون مسميات وكل ما هو 

زبد سيذهب هباء ولن يبقى إال المؤتمر الذي ُبني على اسس يمنية خالصة .
وتابع االمين المساعد: المؤتمر ليس حزبًا طائفيًا او مناطقيًا او قبليًا 
وليس تنظيمًا لفرع تنظيم دولي ،وليس لديه أي ارتباطات بدوائر خارجية 
استخباراتية ،وثقوا اننا باقون، ومن هم في زوايا ضيقة سُيعادون الى زواياهم 
الضيقة ،والمشاريع الصغيرة ستذوب ،والمؤتمر هو الحزب الرائد والكبير 

وصاحب المشروع الوطني الكبير لليمن من اقصاه الى اقصاه .
واختتم العواضي كلمته بالقول: اكرر لكم ومعي اعضاء اللجنة العامة واألمانة 
العامة ولقيادة وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر بالجوف شكرنا واعتزازنا بكم 

على حضوركم هذه االمسية وعلى جهودكم ومواقفكم وصمودكم .
وكان الشيخ منصور العراقي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الجوف القى 
كلمة رحب في بدايتها باألمين العام المساعد للمؤتمر االستاذ ياسر العواضي 
وأعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة والحاضرين من قيادات المؤتمر في 
االمسية ،وقال مخاطبًا الحاضرين: ايها الصامدون الصادقون يا ابناء محافظة 
الجوف ان هذه االمسية هي تدشين لبرنامج االمسيات الرمضانية على مستوى 
المحافظة والمديريات والدوائر ، وتأتي تعزيزًا لعملية التواصل واالتصال 
وتعزيزًا للجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات بما فيها مواجهة 

العدوان واإلرهاب .
وأضاف العراقي : يسرني من خاللكم ان انقل تحيات قيادات وأعضاء المؤتمر 

بمحافظة الجوف ونرفع آيات التهاني الى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- بمناسبة شهر رمضان 
المبارك ،ونجدد له العهد والوفاء ونؤكد اننا نعتز بالعمل تحت قيادته الحكيمة 
ودفاعه عن الوطن، وهذا ليس بغريب على الزعيم بل يأتي امتدادًا لمنجزاته 
التي حققها ولمبادئ المؤتمر الشعبي العام.. وهيهات ان يتحقق ألعداء 

الوطن ما أرادوا.
وتابع رئيس فرع المؤتمر بالجوف: نؤكد على ضرورة االلتزام بالدستور 
والقانون وباالتقافات الموقعة مع االخوة انصار الله وحلفائهم ،وعلى ضرورة 
الحفاظ على الثوابت الوطنية ،وكذلك رفض العدوان واإلرهاب،فالمؤتمر 
حريص كل الحرص على وحدة الصف الوطني ورفض النزعات المناطقية 
وغيرها ،ونشدد على ض��رورة استمرار االتصال والتواصل، وعلى اعضاء 

المؤتمر الشعبي العام وقياداته في الجوف ان يكونوا القدوة .
واختتم الشيخ منصور العراقي كلمته بالقول: اقدم لكم الشكر والتقدير 
على مواقفكم وصمودكم وثباتكم ونؤكد انفتاح المؤتمر على مختلف القوى 
السياسية وعلى موقفه في الحفاظ على ثوابت الوطن وفقًا لمضامين الميثاق 

الوطني.
من جانبه القى الشيخ عبدالسالم شيحار كلمة باسم الشخصيات االجتماعية 
بمحافظة الجوف رفع في مستهلها التحية باسم مشائخ وشخصيات محافظة 
الجوف التحية الى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام- رائد المسيرة الوطنية وابن اليمن البار .
وقال الشيخ عبدالسالم :يسعدنا ان نكون حاضرين هنا مع المؤتمر التنظيم 
الذي صنعته اليمن وهو التنظيم الذي كان وسيظل فوق كل التناقضات 

والمسميات الصغيرة .
وأض��اف: تأتي هذه االمسية بالتزامن مع ذكرى أليمة هي ذكرى تفجير 
جامع دار الرئاسة والتي قدم فيها المؤتمر تضحيات كبيرة من الشهداء على 
رأسهم الشهيد االستاذ عبدالعزيز عبدالغني ،ومنهم الشهداء االحياء وعلى 
رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح، ومنهم من هو بيننا اليوم االخ الشيخ ياسر 

العواضي االمين العام المساعد للمؤتمر ،ونحن نجدد ادانتنا لهذه الجريمة 
،ونطالب بسرعة استكمال التحقيقات فيها ،ومعاقبة من يقفون خلفها بأشد 
 قيادات سياسية فقط بل 

ْ
َتل

ْ
ما يوجب عليه القانون الن هذه الجريمة لم تغ

اغتالت وطنًا بأكمله .
وقال الشيخ عبدالسالم: المؤتمر ال يحتاج لمن يذكر بإنجازاته فإنجازاته 
موجودة على االرض، والعدوان يستهدف كل يوم منجزات المؤتمر من 
جيش ومؤسسات دولة ونهضة علمية في المدارس والجامعات والطرق 

والجسور وغيرها .
وتابع: ونؤكد ونشدد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الصف 
الوطني وإع��ادة تفعيل مؤسسات الدولة،وإلغاء أي ازدواجية لما لذلك من 

تأثيرات سلبية على وحدة الجبهة الداخلية .
واختتم الشيخ عبدالسالم كلمته بالقول:نؤكد اننا سنبقى صامدين وثابتين 

وسنكون حيثما تأمرنا القيادة السياسية للمؤتمر ان نكون.
هذا وألقيت في االمسية قصيدتان شعريتان ابرزتا منجزات المؤتمر الشعبي 
العام والزعيم علي عبدالله صالح، ومواقف قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر 
في محافظة الجوف القى االولى الشيخ علي حمد بن ثيبة ،والثانية الشاعر 

سلطان السفياني .
هذا وقد ناقشت االمسية العديد من القضايا المتعلقة بتفعيل العمل 
التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف ،وأهمية تنفيذ برنامج 
االمسيات الرمضانية والتوعية بمضامين الميثاق الوطني ،وعملية االستقطاب 

التنظيمي الى صفوف المؤتمر الشعبي العام.
وأك��دت ق��ي��ادات وأع��ض��اء وك���وادر مؤتمر الجوف وقوفها خلف القيادة 
السياسية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان الغاشم 
والحصار الجائر ومواجهة االره��اب ،وتجسيد قيم المؤتمر في الوسطية 
واالعتدال والتسامح والتعايش والقبول باآلخر ورفض كل المشاريع الصغيرة 
،والحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة 

والديمقراطية وسيادة واستقالل اليمن .

متابعات 7االثنين:  العدد:  
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العواضي: سيظل المؤتمر منارة لالعتدال والوسطية
رأس االم��ي��ن ال��ع��ام المساعد للقطاع التنظيمي 
بالمؤتمر الشعبي العام االستاذ ياسر العواضي االمسية 
الرمضانية التي نظمها فرع المؤتمر بمحافظة الجوف -مساء 
االحد- تجسيدًا لمضامين الميثاق الوطني وتحت شعار)معا 
لتعزيز صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان واإلرهاب( 
وتدشينًا لألمسيات الرمضانية على مستوى فرع المحافظة 
والدوائر والمديريات بحضور عضو اللجنة العامة االستاذ 
خالد عبدالوهاب الشريف ،وعضو االمانة العامة رئيس دائرة 
المنظمات الجماهيرية االستاذ طه الهمداني،ورئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة الجوف الشيخ منصور العراقي ،ووكيل اول 
محافظة الجوف الشيخ منصور عبدان ،وعضو مجلس النواب 
احمد قبوع ،والشيخ صالح بن ثيبة، والشيخ احمد دارس، 

وقيادات المؤتمر التنظيمية والتنفيذية بالمحافظة .

د اليمنيون فيها أفكارهم
َّ

العراقي: حريصون على وحدة الصف الوطني ورفض النزعات المناطقية»الميثاق الوطني« أعظم وثيقة خل

17 مليون يمني يعانون من انعدام األمن الغذائي
سوء التغذية والكوليرا مترابطان

على المجتمع الدولي التحرك لحماية الشعب اليمني
7 ماليين يمني على ُبْعد خطوة واحدة من المجاعة

الناس يموتون لعدم توافر العالج األساسي

الزعيم يتلقى برقيات شكر من أوالد الفقيد عباس االرياني وأسرة الفقيد الوجيه وأسرة السفير جميل جمال
قى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 

َّ
تل

الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية شكر جوابية من اوالد القاضي 
المرحوم عباس اإلري��ان��ي وذل��ك ردًا على 
برقية العزاء التي بعثها اليهم الزعيم في 

وفاة والدهم جاء فيها :
فخامة االخ / رئيس الجمهورية االسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 

عبدالله صالح.. حفظكم الله..
بعد التحية

شهر كريم وكل عام وانتم بخير
نتقدم اليكم بأسمى آيات الشكر واالمتنان 
والعرفان على تعزيتكم بوفاة الوالد القاضي 

عباس محمد يحيى اإلري��ان��ي - رحمه الله 
- والتي شاطرتمونا فيها أحزاننا والتخفيف 
عن آالمنا في ه��ذا المصاب الجلل  ،وتلك 
من سجاياكم ومن الخصال الحميدة التي 
تتحلون ب��ه��ا ب��م��ش��ارك��ة جميع أب��ن��اء ه��ذا 
الشعب أفراحهم وأحزانهم في كل الظروف 

والمناسبات.
لقد ك��ان رح��ي��ل وال��دن��ا ف��ي ب��داي��ة شهر 
رمضان الكريم خيرًا وبركة ونسأل الله له 
فسيح جنات الفردوس والنعيم.. إنا لله وإنا 

اليه راجعون.
شكرًا لكم على ذكر مناقب والدنا في خدمة 
الوطن، وهذا يدل على حسن مناقبكم انتم يا 

فخامة الرئيس، وتاريخكم الوضاء لخدمة هذا 
الوطن ،والشعب اليمني االبي العزيز الكريم 

على مدى عمركم المديد.
نسأل الله تعالى أن يعينكم على تجاوز 
الصعاب وأن يطيل في عمركم وعافيتكم 
خاصة في هذه الفترة التي يمر بها اليمن 
وشعبنا بمقاومة تحالف قوى الشر �وهذا 
العدوان البغيض الحقود.. انه سميع مجيب 

،ودمتم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أوالد الفقيد وأسرته عنهم :
عبدالله عباس االرياني

عبدالجليل عباس االرياني

الزعيم يعزي بوفاة الشيخ علي أحمد عبدالحق
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي أحمد محمد عبدالحق.. جاء فيها:
األخ/ عبدالناصر علي أحمد محمد عبدالحق

وإخوان�ه.. وكاف��ة آل عبدالحق بمحافظة تعز.. حياكم الله
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ علي أحمد محمد عبدالحق عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام- مدير التربية والتعليم بمديرية مشرعة وحدنان بمحافظة 
تعز، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في هذه األيام المباركة من شهر رمضان الفضيل.. شهر 
الخير والمحبة والتسامح والبركات، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص في خدمة 
الوطن.. وفي إرساء دعائم الديمقراطية في بالدنا كخيار وطني انتهجه شعبنا في ظل الثورة 
والجمهورية والوحدة، وكذلك دوره الفاعل في خدمة المجتمع وتنميته وعلى وجه الخصوص 

في النهوض بدائرته االنتخابية.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع 

َ
إننا إذ نعزيكم ونشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل، ل

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

..و يعزي بوفاة الشيخ صالح أحمد المصعبي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح أحمد سيف المصعبي.. جاء فيها:
األخ/ أحمد صالح أحمد سيف المصعبي 

عض��و مجل��س الش�ورى
وإخوانه.. وكاف����ة آل المصعبي بمحافظة شبوة.. حياكم الله

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ صالح أحمد سيف المصعبي أحد 
أبرز الشخصيات االجتماعية الفاعلة في المصاعبة بمحافظة شبوة، الذي انتقل إلى جوار ربه في 
العشر األوائل من شهر رمضان المبارك.. شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وبذلك بعد ُعمر 
مديد حافل بالعمل الوطني المخلص، حيث أسهم بدور فاعل في خدمة الوطن والمجتمع، كما 
كان -رحمه الله- من الشخصيات السياسية واالجتماعية الفاعلة في الوطن وفي االنتصار إلرادة 
شعبنا في الثورة والجمهورية واالستقالل والوحدة، حيث كان من المدافعين عن سيادة واستقالل 
الوطن، حظي باحترام وتقدير كل من عمل أو تعامل معه.. إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في 
 وعال- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 

ّ
نتوجه إلى المولى -جل

َ
مصابكم الجلل، ل

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

ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق 
َّ
تلق

رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية شكر جوابية من اوالد وإخوان 
وأسرة السفير المرحوم جميل جمال ردًا على برقية العزاء التي 

بعثها اليهم الزعيم في وفاة والدهم.. جاء فيها :
فخامة الوالد الزعيم علي عبدالله صالح -رئي�س الجمهوري�ة 

األسب��ق رئيس المؤتمر الشعبي العام- حفظكم الله ورعاكم
نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والعرفان وعظيم االمتنان 
على تعزيتكم ومواساتكم الكريمة لنا في وفاة المرحوم السفير 
جميل جمال جميل، والتي شاطرتمونا فيها أحزاننا وخففتم من 

آالمنا في مصابنا.
الوالد الزعيم.. لم تكن تعزيتكم بغريبٍة عليكم فهذا ما عهدكم 
ابناء الشعب اليمني عليه دومًا وعرفكم به الجميع من طيب السجايا 
ومن الخصال الحميدة التي تتحلون بها ومشاركة جميع أبناء هذا 

الشعب أفراحهم وأتراحهم في كل الظروف والمناسبات.

فخامة الرئيس االسبق الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- لقد ك��ان لتعزيتكم الكريمة أث��ر بالغ 
في نفوسنا جميعًا لما حملته من دالالت إنسانية كبيرة عكست 
حرصكم واهتمامكم بأبنائكم ورفاقكم وزمالئكم وبكل من أسهم 

في بناء وطننا والحفاظ على وحدته الخالدة .
انا في مصابنا من اق��ارب وزمالء 

َّ
ختامًا شكر الله سعي من عز

ودبلوماسيين وأصدقاء ومحبين للفقيد وأحسن عزاء الجميع، كما 
نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم برعايته، وأن يحفظ 
وطننا وشعبنا، ويجنبهما كيد الكائدين وتآمرات المتآمرين، وأن 
يتغمد فقيدنا وشهداء وطننا بواسع رحمته وغفرانه، وأن يشفي 
الجرحى، وينصر كل األحرار واألوفياء والشرفاء، ولفخامتكم موفور 

الصحة والعافية.
ابناء وإخوان وأسرة المرحوم وكافة آل جميل

عنهم ابنه / جمال جميل جمال جميل

في األمسية الرمضانية

فرسان مؤتمر الجوف يتعاهدون على دحر الغزاة ويطالبون بإلغاء ا الزدواجية في مؤسسات الدولة

ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
َّ
وتلق

االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية شكر جوابية 
من الشيخ هارون الوجيه وإخوانه وكافة ال الوجيه ردًا على 
برقية التعزية التي بعثها لهم الزعيم علي عبدالله صالح 

في وفاة والدهم الشيخ احمد عبدالله الوجيه.
وعبرت البرقية عن الشكر للزعيم علي عبدالله صالح 
على مواساتهم في مصابهم، مؤكدة ان هذا ليس بجديد وال 
مستغرب على الزعيم علي عبدالله صالح ووفائه المستمر 
وتقديره للشخصيات الوطنية واالجتماعية وألدوارهم 

ورصيدهم النضالي، فال يأتي الوفاء إال من اهل الوفاء.
وعبرت البرقية عن االمنيات للزعيم صالح بموفور 
الصحة والعافية وان يمد الله في عمره ليكون سندًا وذخرًا 

لليمن واليمنيين.

الزوكا يعزي عبدالواحد البخيتي بوفاة أخيه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة الى االستاذ عبدالواحد البخيتي عضو مجلس الشورى عضواللجنة 
الدائمة بالمؤتمر في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله اسماعيل البخيتي 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 محمد أبو خلبه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة الى األخ/ اكرم محمد احمد ابو خلبه- مديرية الحداء محافظة 
ذمار- في وفاة والده المغفور له بإذن الله الشيخ محمد احمد محمد ابو خلبه 

احد الشخصيات االجتماعية بمديرية الحداء 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 الزميل محمد الشعيبي بوفاة والده المناضل 
عبدالرحمن الشعيبي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة الى الزميل محمد عبدالرحمن الشعيبي رئيس تحرير صحيفة 
فجر الضالع في وفاة المغفور له بإذن الله والده المناضل العقيد عبدالرحمن 
صالح الشعيبي احد مناضلي حرب التحرير والثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر 
والذي رحل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والدفاع عنه من 
خالل المناصب التي تقلدها في سلك القوات المسلحة وكان مثااًل للوطني الغيور 

والقيادي الكف.
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.

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي في وفاة الشيخ علي مسعود الشرماني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة، الى الشيخ/ محمد علي مسعود الشرماني.. وإخوانه وكافة آل 
الشرماني بمديرية ريف إب في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله الشيخ/ علي 
مسعود محمد ناجي الشرماني- عضو اللجنة الدائمة.. رئيس فرع المؤتمر 

الشعبي العام بالدائرة )85(.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 

قيادات وقواعد المؤتمر، 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 في وفاة سمير األشول
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة الى الكابتن/ طاهر حفظ الله األشول.. وإخوانه وكافة آل األشول 
بمديرية حراز.. في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله األخ/ األخ سمير حفظ 

الله األشول.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 

قيادات وقواعد المؤتمر، 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 أمين النهاري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة الى األخ علي احمد النهاري، عضو قيادة المؤتمر بمحافظة 
ريمة وكافة آل النهاري في وفاة عمه المغفور له بإذن الله أمين النهاري احد 

الشخصيات االجتماعية بمحافظة ريمة بعد حياة حافلة بالعطاء.
وعبر الزكا 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 محمد العنمي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
ع��زاء ومواساة الى الشيخ محمد محمد العنمي واخوانه في مديرية أرحب 
محافظة صنعاء، في وفاة والدهم الشيخ محمد العنمي 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 

اخوكم / عارف عوض الزوكا

ويعزي بوفاة النقيب احمد بن حمود ابوراس
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة الى الشيخ فهد بن حمود ابو راس وكيل محافظة الجوف وإخوانه 
وكافة ال ابو راس في وفاة اخيهم المغفور له بإذن الله النقيب احمد بن حمود 
ابوراس احد الشخصيات االجتماعية التي كان لها حضورها ومواقفها الوطنية 

المتميزة ورحيله يمثل خسارة فادحة.
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.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي بوفاة نجل القيادي عبدالله ناصر
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة الى القيادي المؤتمري في الدائرة الثامنة عشرة بأمانة العاصمة 

عبدالله حمود ناصر في وفاة ولده احمد الذي وافته المنية في االردن.
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.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ


