
نمت المنظمات الجماهيرية وازدهرت في ظل المؤتمر الشعبي العام.. وهكذا استطاع الرئيس القائد أن يحقق 
بالتنمية السياسية حدًا من الوعي، تمكن معه المواطن من ممارسة حقوقه السياسية في سلوك ديمقراطي، 

ودراية جيدة في التعامل مع صندوق االقتراع وآليات الديمقراطية الحديثة.
وبنفس وتيرة التطور في حقل التنمية السياسية، حرص األخ الرئيس علي عبدالله صالح على إحداث ثورة 
تنموية اجتماعية واقتصادية، إعمااًل للهدف الثالث من أهداف الثورة الذي ينص على رفع مستوى الشعب 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.. فهو الذي كان شاهدًا قبل الثورة على عصر المعاناة من األمية والفقر 
والمرض والعزلة التي فرضت على شعب الحضارة والتاريخ العريق، وجعلته يعيش في العهد اإلمامي خارج 
التاريخ.. وهذا ما جعل الرئيس يتحرق من حينه شوقًا الى اليوم الذي يرى فيه جيل الثورة والجمهورية ينعم 
بالصحة والعافية، وبنور العلم والمعرفة، وبخيرات الوطن، وثرواته.. وكذلك شاءت األقدار أن يكون الرئيس 

علي قيادة مسيرة النهوض التنموي الشامل، ليغذ السير، ويحث الخطى في سباق مع الزمن.
ففي عهده رفع شعار ديمقراطية التعليم، ومجانية التعليم من المهد الى 
اللحد، وشيدت المدارس في جميع أنحاء الجمهورية حتى لقد صارت تتكاثر في 
مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم بنسبة والدة مدرسة ونصف في اليوم الواحد، 
واستكملت يمننة مناهج التربية والتعليم، وتوفير الكتاب المدرسي، وأنشئت 
مؤسسة لطباعة الكتاب المدرسي تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقامت معاهد 
المعلمين وكليات التربية إلعداد المعلم اليمني وتدريبه وتطوير أدائه، وتضمنت 
خطط التعليم التوسع في إنشاء المدارس في المناطق النائية والمحرومة، وتطوير 
التعليم بما يلبي حاجات الفرد والمجتمع ومتطلبات البناء والتنمية، واعتمد 
النظام التعليمي مرحلة رياض األطفال واإلناث في كثير من مناطق الجمهورية 

في السنوات األخيرة.
وحظي التعليم الجامعي والدراسات العليا بقسط وافر من اهتمام الرئيس، 
الذي ما فتئ يشجع جيل الثورة في كل مناسبة على التحصيل العلمي، واإلقبال 

على التخصص في العلوم المتصلة بإصحاح البيئة وتطويرها، وبتلبية حاجات العمل ومتطلبات التنمية الشاملة، 
والتي تسهم في حركة النهوض والتطور الذي يعود بالخير والمنفعة على الوطن والمواطنين.. فكان أن انتشرت 
الجامعات في معظم محافظات الجمهورية، وتوافرت معظم التخصصات العليا، وتكفلت الدولة -بتوجيه من 
الرئيس- بتوفير المنح والمقاعد الدراسية مجانًا في الجامعات داخل الوطن وخارجه، بما في ذلك الدراسات العليا 

لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة، وذلك في إطار تنفيذ شعار التعليم من المهد الى اللحد.
وفي إطار تنمية الموارد البشرية قامت مراكز ومعاهد التدريب المهني والتقني، إلعداد الكوادر الفنية 

المتوسطة، وتأهيل اليد العاملة، وصقل مهاراتها، وتنمية قدراتها.
وفي عهد األخ الرئيس أعلنت الحملة الوطنية الشاملة لمحو األمية، وسخرت إلنجاحها اإلمكانات المادية 
والبشرية المتاحة، ونشط التعليم غير النظامي في نشر مراكز محو األمية، وحقق نجاحًا ملحوظًا، حيث انخفضت 

نسبة األمية بين السكان الى 65%، بعد أن كانت قبل الثورة تمثل %95.
ونالت التنمية الصحية حظًا وافرًا من اهتمام األخ الرئيس الرئيس ورعايته، بما أنها جزء ال يتجزأ من التنمية 

االجتماعية واالقتصادية، وهي محورها، وشرط تحقيق تنمية حقيقية.
وقد كانت اهتمامات األخ الرئيس األولى في حقل الصحة معنية برفع المستوى الصحي بين المواطنين في 
خطين متوازين من الصحة الوقاية والطب العالجي.. وكثفت الجهود في العمل على تجفيف منابع األمراض 
المعدية السارية منها والمتوطنة، والوبائية، من خالل نشر الثقافة الصحية، وحمالت التطعيم الموسع، 
وقيام وحدات الرعاية الصحية األولية، والوحدات الصحية الريفية ومراكز رعاية األمومة والطفولة، والمراكز 
الصحية والمستوصفات والمستشفيات في عموم الجمهورية.. وفي عهد الرئيس استؤصل وباء الجدري، 

وأعلنت وفاته الى غير رجعة.
وفي الطب العالجي توسع مجال الخدمات الطبية العالجية، حيث انتشر العديد من المستشفيات 
والمراكز المزودة باألِسّرة والتجهيزات الطبية والمختبرية المتاحة، ووفر لها ما تحتاجه من القوى 
الصحية العاملة من أطباء بشريين، وأطباء أسنان، ومساعدي أطباء، وصيادلة وهيئة تمريض، وفنيين 

في التخصصات ذات العالقة، وقابالت..
وظلت مجانية الخدمات الصحية والطبية سارية المفعول، وحقًا من حقوق 

المواطن، كما رفع شعار الدواء خدمة ال سلعة.
ولم تتوقف جهود الدولة عند هذه الحدود فحسب، بل ظلت تتحمل الكثير 
من نفقات العالج في الخارج لكثير من الحاالت المرضية المستعصية، وكثيرًا 
ما واسى األخ الرئيس بصفته الشخصية، وكأب حنون، من داهمهم أو أطفالهم 
مرض خبيث يطول عالجه، أو ط��ارئ اسعاف خطير يقتضي النقل الفوري 

للمصاب الى الخارج..
ويمكن القول إن مجمل جهود التنمية الصحية قد أسهمت في ارتفاع معدل 

متوسط عمر المواطن.
وتمتد أولويات اهتمامات األخ الرئيس الى الزراعة عماد الحياة االقتصادية 
في اليمن وقرينة حضارتها، وقوتها عبر التاريخ.. ولم يدخر وسعًا في أن يعيد 
لليمن اسم السعيدة الخضراء، أرض الجنتين، والنهوض بالزراعة تجديدًا للثروة، وتنمية لالقتصاد.. وكثيرًا 
ما أكد على أن الزراعة نفط دائم، ودعا الى تحقيق االستقالل األخضر، ووضع استراتيجية طويلة المدى لألمن 
الغذائي.. وهو الذي قرن القول بالفعل، وتمكن من إعادة بناء سد مأرب محاكاة لبناة الحضارة اليمنية القديمة، 
وبعثًا للتفاؤل باستعادة دورة الحياة الحضارية، وركزالجهود في إقامة المنشآت المائية، وتطوير شبكات الري، 
وتجديد الكثير من السدود القديمة، وبناء سدود جديدة وذهب يؤكد على األخذ بسياسة العصرنة الزراعية.. 
ل عام 1984م، عام 

َّ
وأثمرت توجيهاته وجهوده في تحقيق تطور نوعي وكمي في اإلنتاج الزراعي، ومث

النهضة الزراعية، وتحقق اكتفاء ذاتي في كثير من الفواكه والخضراوات، وفائض منها صار ُيسّوق إقليميًا.. 
وتحقق نجاح رائع في استثمار الثروة السمكية في السوق المحلية والخارجية، ومازال مجال الصيد البحري واعدًا 
ويجري العمل على مضاعفة استثماره الى خمسة أضعاف ما هو متحصل حاليًا والذي يتجاوز متوسطه السنوي 

»120.000« طن.
ويمثل استخراج النفط في عهد األخ الرئيس إحدى خصوصياته التي تفرد بها، فقد هيأ الظروف المالئمة 

الكتشاف النفط واستخراجه واستثماره، بعد أن أوشك اليأس أن يستبد 
بالقلوب لما آلت إليه جهود السابقين، فيقين األخ الرئيس أن اليمن تنتمي 
الى منطقة جغرافية تحوي ما يزيد على 25%  من احتياطي النفط 
في العالم، دفعه الى اإلصرار بحكمة وتدبر، والعمل بالممكن وصواًل 
الى الطموح، مهيئًا أسباب األمن واالستقرار، ولفت األنظار الى إمكانية 
االستثمار النفطي بعيدًا عن التعرض ألخطار منطقة الخليج التي كانت 
ملتهبة إبان الحرب الخليجية األولى.. وقد نجح في استقطاب شركة 
هنت األمريكية، والتي وقعت الحكومة اليمنية معها اتفاقية مشاركة 
في اإلنتاج، في منطقة مأرب/الجوف.. وجاء شهر يوليو 1984م 
ليدشن فيه الرئيس أول بئر إنتاجية للنفط، ولتنضم اليمن الى مصاف 
الدول المنتجة للنفط بقدرة إنتاجية كانت »7800« برميل في اليوم، 

لتزداد حاليًا في ظل دولة الوحدة »400.000« برميل في اليوم، ومازال جوف األرض واعدًا بالمزيد.
إن إنجازات األخ الرئيس القائد التنموية كثيرة وكبيرة كبر الوطن واتساعه، ولسنا هنا بمعرض تعدادها، 
فسياق الموضوع جعلنا نومئ باالشارة السريعة الى بعض من أبرز أولوياته التي تحققت مبكرًا في مجال التنمية 
الشاملة.. وما من تطور ونماء في أرجاء الوطن اليمني إال كان قائد المسيرة مبعثه وصاحب الفضل فيه، والراعي 
األمين له، والمتعهد بنجاحه، فقد استطاع أن يرتقي بحس المسئولية لدى العاملين في مختلف أجهزة الدولة 
ومؤسساتها وهيئاتها ومصالحها ودوائرها وإداراتها، ليتحقق ذلك التطور النوعي المتمثل في ثورة المواصالت 
واالتصاالت، واإلعالم، والثقافة، والسياحة واآلثار، وشبكة الطرق والمواصالت البرية والبحرية والجوية، وفي 
خدمات المياه والكهرباء ورعاية الشباب، وتبني استراتيجية إعداد النشء والرعاية االجتماعية وشبكة األمان 
االجتماعي، ورعاية األسرة وقطاع المرأة ورعاية المغتربين.. وفي تطوير القطاع المصرفي والمالي وفي مجال 
اإلدارة والقضاء وغيرها من األعمال واإلنجازات المتصلة ببناء الدولة اليمنية الحديثة.. يتوجها جميعًا مؤسسة 
القوات المسلحة تلك القلعة الشامخة، والمؤسسة العمالقة التي انبثق من بين صفوفها قائد المسيرة المشير 

علي عبدالله صالح.
وهو األوفى لها حقًا، واألوعى لمتطلبات النهوض بها، واألقدر على اختزال الزمن في تحديثها، وبنائها بناء يتركز 
على الكيف قبل الكم، منتقيًا أفضل وسائل التدريب والتعليم والتنظيم والتسليح لتساير روح العصر، وتطور 
وسائل الحرب الحديثة، بحيث تصل الى المستوى الذي يمكنها من أداء واجبها في الدفاع عن الوطن ووحدته 

والحفاظ على سيادته واستقالله وصون مكتسباته، ومنجزاته المجسدة ألهداف ثورته.
ولبلوغ ذلك عمل الرئيس على استصدار القوانين واألنظمة واللوائح العسكرية المحدثة للنظام المالي واإلداري 
والفني، وعني عناية خاصة بالتوسع والتطوير للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والشرطية، وتحديث 
مناهجها وبرامجها.. ويسر سبل ووسائل االرتقاء بمستوى التدريب القتالي والعملياتي والتعبوي، وقام بتنويع 
مصادر األسلحة، وحرص على نشر الثقافة الوطنية بين أفرادها، وترسيخ الوالء الوطني، وتنفيذ برامج محو 
األمية، وعمل على تحسين مستوى معيشة أفراد القوات المسلحة، وتطوير الخدمات الطبية العسكرية، حتى 

غدت القوات المسلحة والشرطة بحق رمز الكبرياء الوطني، وعنوان السيادة، وموطن الفخار.
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10األثنين: 

تجديد الشعب ثقته بقائده عبر 
المسيرة المباركة جاءت مبنية 
على اقتناع تام ال يدانيه ش��ك 
بنضاالت��ه الوطني��ة التاريخية

الخلود لشهداء الوطن والثورة والوحدة

لكل صاحب رسالة، وقائد عظيم، وسياسي حكيم، مفتاح لشخصيته يسهل به سبر أغوارها، واكتشاف قدراتها، وتفسير آثارها 
ومآثرها، واستكناه ما تفكر به لمستقبل أفضل. واألخ الرئيس علي عبدالله صالح، واحد من أولئك القالئل العظام الذين جاد بهم تاريخ 

اليمن المعاصر، وأزعم أن مفتاح شخصيته الفذة هو الحوار.

 علي عبدالله صالح.. الحوار مفتاح شخصيته
»3-2«

  بقلم الدكتور/ أحمد األصبحي
عضو مجلس الشورى

الزوكا يعزي في وفاة على العقاري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى ألخ/محمد 
علي محمود العقاري واخوانة وكافة ال العقاري بمديرية جبل يزيد محافظة عمران في وفاة المغفور له 
بإذن الله والدهم الحاج علي محمود العقاري.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي وزير المالية في حكومة االنقاذ بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ/صالح احمد 
شعبان وزير المالية في حكومة االنقاذ الوطني في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم الحاج احمد صالح شعبان.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة، سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إِ

..ويعزي بوفاة مطهر الكوني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ / اشرف 
مطهر احمد الكوني واخوانه .. وكافة آل الكوني ..محافظة ابين.. في وفاة والدهم االستاذ مطهر احمد 
الكوني، مدير مكتب الشئون االجتماعية بمحافظة أبين سابقا عضو اللجنة الدائمة، بعد حياة حافلة بالعطاء 
في خدمة الوطن والمجتمع. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان." إنا لله وإنا اليه راجعون"

ويعزي باستشهاد العرجلي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ / عبده 
على احمد العرجلي واخوانه .. وكافة آل العرجلي ..محافظة حجة.. في استشهاد نجلهم الشهيد محمد عبده 

على احمد العرجلي، في جبهة ميدي احدى جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته ومواجهة الغزاة المحتلين
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان." إنا لله وإنا اليه راجعون"
.. ويعزي  آل المعمري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء الى األخ / محمد حميد 
المعمري.. واخوانه .. وكافة آل المعمري ..محافظة حجة.. في استشهاد نجلهم الشهيد عبدالرحمن محمد 

حميد المعمري، في جبهة المخا، احدى جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته ومواجهة الغزاة المحتلين..
وعبر الزوكا شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي 
العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان." إنا لله وإنا اليه راجعون"
..ويعزي آل عناش

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ الكاتب االستاذ/ 

محمد على عناش.. وإخوانه - وكافه آل عناش.. في وفاة والدكم األستاذ على بن على عناش، بعد حياة حافلة 
بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 

الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان." إنا لله وإنا اليه راجعون"
..ويعزي بوفاة الشيخ حسن عزان

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى المهندس / 
محمد حسن عزان  وإخوانه.. وكافة آل عزان.. بمديرية الخبت محافظة المحويت.. في وفاة والدكم المغفور 
له بإذن الله الشيخ حسن محمد عزان، احد قيادات المؤتمر الشعبي العام بمديرية الخبت محافظة المحويت 
بعد حياة حافلة بالعطاء. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة، سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون 

..ويعزي آل البكيلي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء الى األخ/ محمد ناجي محمد 
البكيلي وإخوانه.. وكافة آل البكيلي.. بمديرية دمت محافظة الضالع.. في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله 
الحاج ناجي محمد البكيلي، احد الشخصيات االجتماعية بمديرية دمت بعد حياة حافلة بالعطاء. وعبر الزوكا 
باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن 
خالص العزاء والمواساة، سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون 
..ويعزي الشيخ هايل الحطامي

كما بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ الشيخ/ 
هايل محمد غالب الخيشي الحطامي وإخوانه.. وكافة آل الحطامي.. بمديرية وصاب السافل.. في  وفاة والدهم 
المغفور له بإذن الله الشيخ محمد غالب الخيشي الحطامي، احد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم 
بالمواقف التنظيمية والوطنية.  وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

..وُيعزي بوفاة القيادي المؤتمري ابراهيم أحمد مغلس
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ/ عبدالناصر 
إبراهيم أحمد سالم مغلس واخوانه - وكافه آل مغلس - بمديرية قدس محافظة تعز.. في وفاة والدهم الشيخ 

ابراهيم أحمد سالم مغلس، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والمؤتمر.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة، سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون
..وُيعزي العميد راجح فراص راجح بوفاة نجله

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ العميد/ 
راجح فراص راجح وكافه آل راجح.. في وفاة نجلهم/عبدالله راجح فراص..

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون
..وُيعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد عبدالله المشدلي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ/ سلطان 
محمد عبدالله عفيف المشدلي وإخوانه - وكافه آل المشدلي - بمحافظة البيضاء.. في وفاة والدهم األستاذ 
محمد عبدالله عفيف المشدلي، مدير عام صندوق الرعاية االجتماعية في البيضاء، وعضو اللجنة الدائمة 

للمؤتمر، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والمؤتمر.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون
..ويعزي الشيخ خالد طريق بوفاة نجله

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ/ الشيخ خالد 
علي ناصر طريق عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وكافة آل طريق بمحافظة مأرب في وفاة المغفور 
له بإذن الله نجلهم ناصر خالد طريق.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة، سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم وذويه الصبر والسلوان.. إِ

..ويعزي في وفاة الشيخ صالح البحر
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ/جاد صالح 
البحر واخوانه وكافة آل البحر بمديرية عيال سريح محافظة عمران في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم 
الشيخ صالح احمد البحر - عضو اللجنة الدائمة.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

..ويعزي في استشهاد اسامة الوهبي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء الى األخ / محمد عبدالوهاب 
الوهبي واخوانه.. وكافة آل الوهبي.. محافظة إب.. في استشهاد نجلهم الشهيد اسامة محمد عبد الوهاب 

الوهبي، في جبهة نهم، احدى جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته ومواجهة الغزاة المحتلين..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان." إنا لله وإنا اليه راجعون"
..ويعزي في وفاة الشيخ صالح باهيصمي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى الشيخ علي 
بن عمر با هيصمي وأوالد الفقيد وكافة قبائل بلعبيد في محافظة شبوة وذلك في وفاة المغفور له باذن الله 

الشيخ صالح بن سالم بن ثابت الحكم باهيصمي شيخ شمل قبائل بلعبيد الطلع شبوة 
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 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

العواضي.. يعزي شعبان والمشدلياألمين العام  يبعث عددًا من برقيات  التعازي
بعث االم��ي��ن ال��ع��ام المساعد للمؤتمر 
الشعبي االستاذ ياسر العواضي برقية عزاء 
ومواساة الى صالح شعبان بوفاة والده جاء 

فيها :
االخ / صالح احمد صالح شعبان وزي��ر 

المالية في حكومة االنقاذ الوطني 
االخ/ ع��ب��دال��ل��ه اح��م��د ص��ال��ح ش��ع��ب��ان 

المحترمون 
تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى 
وال��دك��م ال��ح��اج احمد صالح شعبان ،وبهذا 
المصاب االليم ابعث اليكم باسمي شخصيا 
ب��أص��دق ال��ت��ع��ازي وال��م��واس��اة ،س��ائ��ال المولى 
عز وج��ل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهمكم 
جميعا الصبر والسلوان .انا لله وإنا اليه راجعون 
كما بعث األمين العام المساعد للقطاع 
التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة 
القيادي المؤتمري محمد عبدالله عفيف 

المشدلي.. جاء فيها:
األخ/ س��ل��ط��ان محمد ع��ب��دال��ل��ه عفيف 
المشدلي وإخ��وان��ه - وكافه آل المشدلي - 

بمحافظة البيضاء.. المحترمون
بأسى بالغ وح��زن عميق تلقينا نبأ وفاة 
وال��دك��م األس��ت��اذ محمد عبدالله عفيف 
ال��م��ش��دل��ي، م��دي��ر ع���ام ص��ن��دوق ال��رع��اي��ة 
االجتماعية بمحافظة البيضاء، طيب الله 
ثراه.وإننا اذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب 
الجلل، نعبر لكم عن صادق التعازي وعظيم 
المواساة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه 

فسيح جناته إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كما ن��س��أل ال��م��ول��ى ج��ل وع��ال أن يعصم 
قلوبكم وجميع محبي الفقيد بالصبر وان 

يلهمكم السلوان.. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون


