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عين على الجنوب

إرهاب اإلصالح ينفجر في وجهه بعدن
الحراك« :اإلصالح» يستعمل اإلرهاب لمنع الفعاليات ومقراته وكرًا لـ«داعش»
الحرب األهلية بين مرتزقة العدوان مسألة وقت

ُّ
توكل تدعو مقاتلي اإلصالح لالنسحاب من جبهة ميدي وحرض

مصادر إصالحية :هناك تحركات جادة لالنقالب على الدنبوع

ش��هدت محافظة عدن توترا عس��كريًا وأمنيًا
وسياسيًا وشعبيًا ينذر بانفجار الوضع العسكري
واألمني بالمحافظة والس��قوط ف��ي براثن الحرب
االهلي��ة قبل ايام من االحتفال بذكرى ث��ورة اكتوبر من قبل
ُ
ما تس��مى ش��رعية هادي وحكومته ومليش��ياته المدعومة
س��عوديا  ،وبي��ن م��ا يس��مى المجل��س الجنوب��ي االنتقال��ي
ومليش��يات الحزام االمني وبعض تي��ارات الحراك المدعومة
من االمارات  ،حيث انتج صراع مرتزقة وعمالء انقسام ساحات
عدن لساحتين متناقضتين متصارعتين احداهما في شارع
م��درم بالمع�لا تابع��ة لمجلس الزبي��دي الرافض لش��رعية
«الفار» ،والثانية س��احة خورمكسر التي احتفل فيها الحراك
المؤي��د للفار ه��ادي وحكومته  ،كما تب��ادل الطرفان التهم
والسباب بدعم االرهاب وترسيخه في المحافظات الجنوبية
من قبل حزب االصالح ومقراته المنتش��رة في الجنوب بدعم
وتأييد من هادي برعاية سعودية وهابية .
وفي هذا االتجاه اعلنت قوة مكافحة اإلرهاب بأنها نفذت عملية استخباراتية
إماراتية نوعية في العاصمة عدن فجر االربعاء  13أكتوبر إلحباط مخطط إرهابي
يستهدف الجماهير الموالية للمجلس االنتقالي الجنوبي في شارع المعال عبر
تفخيخ سيارة من نوع هيلوكس  ،حيث قامت القوة بمداهمة مقر حزب التجمع
اليمني لإلصالح في منطقة القلوعة وألقت القبض على  7عناصر ثبت انتماؤهم
لداعش  ،فضال" عن وجود عبوات ناسفه ومواد متفجرة وكميات من مادة السي
فور كانت مجهزه لتفخيخ سيارة من نوع هيلوكس.
وفي سياق متصل اعتقلت قوة امنية الخميس  12اكتوبر القيادي االخواني
وهيب هائل عضو المجلس المحلي لمديرية التواهي عن حزب االصالح ومدير
المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ..كما شنت قوات الحزام االمني حملة
اعتقاالت لقيادات محلية لتجمع إلصالح بعدن وهم األمين المساعد للتجمع
اليمني لإلصالح محمد عبد الملك  ،واألمين المساعد للحزب عارف أحمد علي،
وعضو مجلس الشورى بإصالح عدن أمين عام نقابة األطباء أيمن شكيب  ،وكذا

عمار عفارة ويوسف عفارة ومحمد الحكيمي وأسامة اشفاق ومحمد شرف
ومأمون شكيب ووهيب هائل .
وفي هذا االتجاه اشتعلت النيران في مقر تجمع االصالح بمديرية صيرة بكريتر
ما ادى الى مقتل  3من افراد معسكر  20التابع للحزام االمني  ،وتضاربت الروايات
حول أسباب الحريق  ،حيث قالت مصادر محلية بان جنود الحزام االمني بكريتر
هرعوا على متن طقم عسكري الى مقر حزب االصالح الذي قام مجهولون بإضرام
النيران فيه وخالل محاولة اخماد الحريق اصيب ثالثة منهم بجراح قبل ان يتوفى
اثنان منهم  ،بينما افادت انباء امنية بتفجير انتحاري نفسه قبل القاء القبض عليه
ما ادى لقتلى وجرحى بين قوات الحزام االمني وقوة مكافحة االرهاب .
هذا وقد اصدر حزب االصالح بيانا صحفيا يستنكر اقتحام عناصر أمنية تتبع
إدارة األمن التي يقودها شالل شائع مقراته واعتقال كوادره .
وفي سياق مشابه فقد جاءت االعتقاالت لقيادات االصالح ومداهمة مقراته
من قبل قوات الحزام االمني التابعة لالمارات بعد اتهامات وجهت لحزب االصالح

الحراك يحتفل بطرد المستعمر ا ُلبريطاني واستقبال المحتل الخليجي
صور قتلة الشعب اليمني ترفع في ذكرى ثورة أكتوبر

لضلوعه في اغتيال امام وخطيب مسجد الشيخ زايد بحي عبدالعزيز عبدالولي
بتفجير عبوة ناسفة بسيارته الثالثاء  10أكتوبر  ،وذكر شهود عيان بان الشيخ
"ياسين الحوشبي" وهو امام مسجد زايد قتل اثر انفجار عبوة ناسفة زرعت
بسيارته والتي كانت متوقفة امام مسجد الشوكاني بحي عبدالقوي  ،وحاول
مواطنون اسعاف الرجل إال انه توفي متأثرا بجراحه .
وفي سياق مختلف اشتعلت االتهامات والصراعات بين مرتزقة السعودية
وعمالء اإلم��ارات ،حيث نشرت صحيفة القدس العربي المقربة من "االخ��وان
المسلمين" " تسريبات صوتية " تؤكد مسؤولية ادارة شرطة محافظة عدن
وجهاز مكافحة اإلره��اب ال��ذي تدعمهما اإلم��ارات بتنفيذ سلسلة وصفتها
بـ"الكبيرة" من عمليات االغتياالت التي تعرض لها عدد من مسؤولي الدولة و
قادة ما يسمى بالمقاومة الجنوبية " ورجال دين في عدن  ،وفي المناطق الخاضعة
لسيطرة القوات الموالية للسعودية الرافضين لسياسات رئيس المجلس االنتقالي
الجنوبي عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن شالل شائع .

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي

الزوكا ُيعزي بوفاة القيادي المؤتمري علي الحراض

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري علي أحمد
الحراض ،مدير الثقافة واإلعالم األسبق ،والذي كان احد قيادات
المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف الوطنية
والتنظيمية في مدينة رداع.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى حسين أحمد
الحراض ،وإلى قاسم أحمد الحراض ،عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر،
محافظة البيضاء ،عن صادق العزاء
بمديرية رداع ّ
وكافة آل الحراضً ،
وعميق المواساة ،سائال المولى -جلت قدرته -أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي آل الزيادي

ُ
حكومة الفنادق تنبذ في الجنوب و«الزبيدي» يدعو للتصعيد ضدها
احتفلت محافظة ع��دن بالذكرى الرابعة تناقض شديد ألهداف ثورة اكتوبر النبيلة
والخمسين لثورة ال�ـ 14من أكتوبر المحتل المطالبة باالستقالل ورحيل االجنبي والحفاظ
البريطاني ف��ي ظ��ل ع ��دوان ظ��ال��م اج��رام��ي ع�ل��ى ال �س �ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة ورف ��ض ال��وص��اي��ة
يستهدف االنسان واألرض والتاريخ  ،وكان االجنبية والخارجية على بالدنا .
االحتفال وفقًا لتوجهات المرتزقة والعمالء وف��ي السياق ذات��ه ت��واج��ه فلول ال�ع��دوان
وبما يتوافق م��ع مخططات دول ال�ع��دوان ومليشياته وحكومة الفنادق رفضًا متزايدًا
وخاصة السعودية واإلمارات لتكريس احتالل ومسلحًا لسلطتها وشرعيتها الفندقية
خليجي غبي ومتغطرس لما اسموه المناطق المتداعية والغارقة في فسادها وصراعاتها
المحررة  ،وخاصة في المحافظات الجنوبية العسكرية والسياسية والحزبية والطائفية ،
للسيطرة على الموانئ البحرية والمناطق حيث احتفلت حكومة الخائن بن دغر بعرض
االستراتيجية واالقتصادية واحتالل الجزر عسكري هزيل اقامته في الكلية العسكرية
اليمنية وتفريخ مليشيات مناطقية طائفية بمحافظة ع��دن ت�لاه تبادل اط�لاق ن��ار بين
متصارعة ليتسنى للمستعمر الجديد اللعب المليشيات التابعة للفار هادي والمليشيات
على الصراعات السياسية والمناطقية لحكم التابعة للحراك الجنوبي.
اليمن بقوة االحتالل العسكرية في غياب االمن وف��ي سياق التناحر بين ما يسمى الحراك
وانتشار الفوضى والقتل والنهب  ،وكذلك ا ل�ج�ن��و ب��ي ومليشياته و م��ا تسمى شرعية
ل��م يوفر المحتل الجديد ابسط الخدمات الفنادق ومليشياتها فجرت احتفاالت ثورة
وضروريات الحياة الملزم دوليا بها في تلك اكتوبر الصراع العسكري والسياسي والحزبي
بين اط��رف االرت ��زاق والخيانة ..حيث دعا
المناطق التي يحتلها ويعبث بثرواتها.
وفي هذا السياق احتفل ما يسمى الحراك حراك االمارات لفعاليات شعبية وجماهيرية
الجنوبي المرتهن لتحالف ال�ع��دوان بذكرى ترفض شرعية ه��ادي وترفض حكومة بن
ثورة اكتوبر التي طالبت برحيل المستعمر دغ��ر وتطالب برحيلها من الجنوب دع��ا ما
االجنبي والتيقدم الوطن ومناضلو الثورة فيها يسمى المجلس الجنوبي االنتقالي لالحتشاد
التضحيات الجسام والشهداء على مدار  129في ساحة المعال ومقاطعة فعالية بن دغر
عاما من النضال والصمود  ،حيث رفع الحراك ف��ي ساحة ال�ع��روض بخومكسر اث��ر عملية
المأجور صور قيادات وأعالم دول العدوان عسكرية نفذتها قوة مكافحة اإلره��اب في
التي تقتل الشعب اليمني والتي قامت بانتهاك العاصمة ع��دن فجر االرب�ع��اء بحجة إحباط
سيادته واح�ت�لال أرض��ه وج��زره وت��راب��ه في مخطط إرهابي يستهدف تجمهر مليونية

 14أكتوبر الموالية للمجلس وتم مداهمة
مقر حزب لإلصالح في منطقة القلوعة وإلقاء
القبض على  7عناصر ح��زب االص�لاح ثبت
انتمائهم لداعش.
وف��ي س�ي��اق مشابه اص��در ال �ح��راك التابع
للسعودية وه��ادي بيانًا سياسيًا يؤكد على
العالقة االستراتيجية بين الحراك الجنوبي
والمقاومة الجنوبية والفار هادي  ،ويزعم ان
تلك العالقة ال تقوم على التساوم والوظائف
وإنما على شراكه مؤسسية حقيقية مجسدة
على الواقع بما يؤدي الى تحقيق تطلعات أبناء
الشعب.
وفي سياق مقابل صدر بيان عن الفعالية التي
نظمها مجلس الزبيدي دعا فيها للتصعيد
الشعبي ضد حكومة بن دغر بعد فشلها في
الخدمات وممارسة العقاب الجماعي وتغذية
النزعة المناطقية  ،ومحاولة ضرب الجنوب
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا  ،وطالب البيان
تحالف العدوان والمجتمع الدولي في مكافحة
اإلرهاب واستئصاله  ،والدعم الكامل لقوات
النخبة والحزام األمني لتطهير الجنوب من
فلول اإلره��اب  ،كما استنكر بيان ما يسمى
المجلس الجنوبي االنتقالي الحمالت اإلعالمية
المغرضة والمسيئة ل��دول تحالف العدوان
من قبل وسائل اإلع�لام القطرية واألدوات
اإلعالمية اليمنية الممولة من قطر وإيران
لتشويه دور التحالف العربي وشيطنته في
الجنوب واليمن .

وفي ذات السياق دعت القيادية االصالحية توكل كرمان القوات لالنسحاب من
الجبهة الحدودية مع المملكة العربية السعودية ردا على مهاجمة مقرات االصالح
في عدن واعتقال قياداته  ،وقالت  :انه يجب على مقاتلي االصالح االنسحاب من
جبهة ميدي وحرض  .كما توعد اعالمي في مكتب الفار هادي باإلطاحة بقائد
أمن عدن شالل شائع الموالي لإلمارات..
وفي اتجاه اخر ذكر مواقع مقربة من حزب االصالح عن تحركات إماراتية إلعالن
انقالب عسكري على الفار هادي  ،فقد كشف مأرب برس عن مصادر سياسية
وإعالمية متطابقة عن تحركات إماراتية في جنوب اليمن  ،إلع�لان انقالب
عسكري على ما أسموها الحكومة الشرعية في عدن  ،مؤكدا بأنه تم استدعاء
قادة عسكريين من محافظتي حضرموت وسقطرى للقاء برئيس "المجلس
االنتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي في عدن وترتيب اجراءات المرحلة المقبلة
 ،كما تحركت عدد من األولوية العسكرية التي تم تدريبها واإلشراف عليها
اماراتيا من جبهات مختلفة وتموضعت في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية ع��زاء ومواساة في وف��اة القيادي المؤتمري علوي
الزيادي ،عضو المجلس المحلي ،عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر ،والذي
كان احد قيادات المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف
الوطنية والتنظيمية في مدينة رداع.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجله ،احمد علوي
محافظة البيضاء،
رداع،
بمدينة
الزيادي،
آل
وكافة
واخوانه،
الزيادي،
ّ
ً
عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى -جلت قدرته -أن
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنه فسيح
جنانه ،وأن يله أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي آل مشرح

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج صالح مشرح ،الذي انتقل
الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء في سبيل الوطن.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى رجل األعمال
بمديرية بعدان
مشرح،
آل
وكافة
وإخوانه،
مشرح،
صالح
خالد
ً
محافظة إب ،عن ص��ادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى
ّ
جلت قدرته -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته،وأن يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،،
إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي آل السليماني

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد عتيق أحمد ابوحسن
السليماني ،أحد الشخصيات االجتماعية المشهود لهم بالمواقف
التنظيمية والوطنية بمحافظة ذمار.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجله ،أحمد أحمد
ميفعة
عتيق السليماني ،واخوانه ،وكافة آل السليمانيً ،بمديرية ّ
عنس ،عن ص��ادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى -جلت
قدرته -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن
يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي آل الجودة

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حسين أحمد الجودة،
بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجله ،محمد حسين
بمديرية سنحان ،عن
الجودة،
آل
وكافة
واخوانه،
الجودة،
أحمد
ّ
ً
صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى -جلت قدرته -أن
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنه جنانه،
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي آل الهدي

وبعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية ع��زاء وم��واس��اة في استشهاد الشيخ علي عبدالله
الهدى..
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجله ،الشيخ
عبدالله علي عبدالله الهدى ،مدير مديرية الغيل ،وكافة آل ً الهدى،
بمحافظة الجوف ،عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى
ّ
جلت قدرته -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته،وأن يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،،
إنا لله وإنا إليه راجعون

ُ
..ويعزي بوفاة الشيخ علي طالب سراج

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي طالب أحمد سراج،
أحد الشخصيات االجتماعية المشهود لهم بالمواقف التنظيمية
والوطنية.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجله ،ناصر علي
محافظة
طالب سراج ،وإخوانه ،وكافة آل سراج ،بمديرية بني ًضبيان ّ
صنعاء ،عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى -جلت
قدرته -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن
يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،،
إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي بوفاة الشيخ أحمد عبدالله القيري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد عبدالله خضر
القيري ،الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء
في خدمة الوطن والمجتمع.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى الشيخ قائد عبدالله
محافظة البيضاء،
الشريه
بمديرية
القيري،
آل
وكافة
القيري،
خضر
ّ
ً
عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى -جلت قدرته -أن
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنه فسيح
جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،،
إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي باستشهاد المقدم حسن غالب

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض

الزوكا برقية عزاء ومواساة في استشهاد المقدم حسن علي ناجي
غالب ،الذي اغتالته يد اإلثم والغدر واإلرهاب إثر اعتداء إرهابي
غادر من قبل عناصر التطرف والظالم.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى والده المناضل علي
ناجي غالب ،وإلى العقيد عبدالله ناجي غالب ،واالستاذ رشاد علي
بمديرية ماوية ،عن صادق العزاء وعميق
ناجي ،وكافة ًآل غالبّ ،
المواساة ،سائال المولى -جلت قدرته -أن يتغمد الشهيد بواسع
رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي في وفاة علي الشرفي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي جلهم الشرفي ،
الذي وافاه األجل إثر مرض عضال َّألم به وعانى منه حتى اختاره
الله سبحانه وتعالى إلى جواره ،بعد حياة حافلة بالعمل الوطني.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى الشيخ جلهم علي
الشرفي ،واخوانه ،وكافة آل الشرف والجهوز ،بمديرية ًساقين،
محافظة صعدة ،عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى
ّ
جلت قدرته -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته،وأن يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي باستشهاد أحمد الجحافي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل أحمد عبده أحمد
هادي الجحافي أحد أفراد القوات الخاصة الذي استشهد وهو يؤدي
واجبه الديني والوطني المقدس في مواجهة عدوان نظام آل سعود
ومرتزقته في جبهة نهم التي أبلى فيها بالء حسنًا وخاض أشرس
المعارك دفاعًا عن الوطن وعزته وكرامته.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى والده عبده أحمد
بمديرية يريم ّ،محافظة إب،
الجحافي
آل
وكافة
الجحافي،
هادي
ً
عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى -جلت قدرته -أن
يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنه فسيح
جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي في وفاة عبدالرحمن الحجي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض
الزوكا برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي عبدالرحمن صالح الحجي
أح��د الشخصيات االجتماعية ال�ب��ارزة المشهود لهم بالمواقف
التنظيمية والوطنية بالمحافظة.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد ،القاضي
عبدالعزيز عبدالرحمن صالح الحجي ،وإخوانه وكافة آل الحجي
محافظة ذمار ،عن صادق العزاء وعميق
مغرب عنس ّ
بمديرية ً
المواساة ،سائال المولى -جلت قدرته -أن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

فائقة السيد تعزي برحيل االستاذة باسمة العريقي
بعثت االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ..وزير الشئون االجتماعية والعمل االستاذة دور المرأة في المجتمع ونذرت حياتها من أجل قضايا المرأة وحقها في التعليم والرياضة والمشاركة
فائقة السيد باعلوي برقية عزاء ومواساة إلى االستاذ محمد الحنشلي ..واوالده ..وكافة أفراد اسرته ..السياسية وتولي الوظائف العامة والقيادية ،وشاركت بفعالية في عشرات البطوالت الرياضية والثقافية
وآل العريقي كافة ،وذلك في وفاة فقيدة الوطن الراحلة االستاذة باسمة العريقي وكيل وزارة الشباب والندوات العلمية وورش العمل والدورات والمشاركات الخارجية ،وقدمت العشرات من أوراق العمل،
لقطاع المرأة ،والتي وافتها المنية اثناء تلقيها العالج في العاصمة المصرية القاهرة ،بعد حياة حافلة ونالت العشرات من الجوائز والشهادات التقديرية والتكريمية والتحكيمية.
وأكدت السيد أن تفاقم الوضع الصحي للراحلة جراء استمرار اغالق مطار صنعاء الدولي من قبل
بالعطاء في مختلف الميادين.
وقالت السيد -في برقية العزاء :ببالغ االسى والحزن وبقلوب مكلومة باأللم والحسرة تلقيت الخبر العدوان السعودي الظالم والغاشم وتعذر نقلها للخارج لتلقي الرعاية الصحية في الوقت المناسب
الفاجعة برحيل األخت والصديقة باسمة العريقي التي غيبها الموت في وقت مبكر وهي في اوج عطائها واضطرار اسرتها لنقلها برًا إلى محافظة عدن ومنها إلى القاهرة ،هو أحد صور العقاب الجماعي الذي
تفرضه دول العدوان على ابناء شعبنا اليمني ،كما أنه يمثل جريمة حرب جديدة يرتكبها العدوان
وريعان شبابها ،بعد معاناة مريرة مع المرض.
وأشادت السيد بمناقب الراحلة باسمة العريقي وما تركته من رصيد زاخر وبصمات جلية سواء في ومرتزقته وتشكل وصمة عار في جبين االنسانية والعالم أجمع وفي مقدمته األمم المتحدة ومجلس
ميدان التحصيل العلمي او العمل التنظيمي كإحدى القيادات النسوية البارزة في المؤتمر الشعبي األمن الدولي والمنظمات المعنية بحقوق االنسان.
وعبرت السيد -في ختام برقيتها -عن عميق تعازيها ومواساتها إلى اسرة الفقيدة وزوجها ونجليها
العام ،وكذا نشاطها المجتمعي في جمعية كنعان وشبيبة كنعان ونادي العروبة الثقافي والرياضي،
باالضافة إلى المواقع الحكومية التي شغلتها في وزارة الشباب والرياضة واللجنة االولمبية وقطاع المرأة هشام ومرام وكافة اهلها ومحبيها ،سائلة العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم غفرانه..
وأن يسكنها فسيح جنانه ..وان يلهم اهلها وذويها وكل محبيها ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان..
واالتحاد العام لرياضة المرأة.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
وأضافت :لقد كانت فقيدة الوطن احدى الرائدات اليمنيات التي ساهمت مع رفيقاتها في تعزيز

