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تنظيمية

ّ
المؤتمر ومشائخ همدان يحذرون من المماطلة
في إطالق القيادي منصور سليمان ونجله

الصماد وبن حبتور يزوران الزعيم لالطمئنان على صحته
زار صالح الصماد -رئيس المجلس السياسي األعلى-
ومعه رئيس ال��وزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
السبت -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمرالشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ،لالطمئنان
على صحته وتهنئته بنجاح العملية التي أجراها.
وعبر الرئيس الصماد عن الشكر لله تعالى على نجاح
العملية وما أنعم به من صحة على الرئيس األسبق
رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وأعرب عن الشكر للقيادة الروسية التي أرسلت فريقًا
طبيًا خاصًا إلجراء العملية والفحوصات الطبية الالزمة
ولألمم المتحدة التي سهلت وصول الفريق الطبي ..
متمنيًا للزعيم علي عبدالله صالح دوام الصحة وموفور
العافية.
حضر اللقاء األمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف
الزوكا ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور
عبد الله أبو حورية.

ُ
المشاط ينقل للزعيم تهاني قيادة أنصار الله له بنجاح العملية الجراحية

إدانات واسعة لجريمة االختطاف ومطالبات بضبط الميليشيات
الداخلية تكذب مانشرته وكالة سبأ بشأن الجريمة

حذرت قيادات واعضاء المؤتمر بالعاصمة والمحافظات وعدد
من المشائخ والشخصيات االجتماعية على مستوى الجمهورية،
المجلس السياسي األعلى وحكومة االنقاذ واالجهزة المعنية من
أي مماطلة أو تأخير في عملية اطالق سراح الشيخ منصور محمد
سلمان رئيس فرع المؤتمر في مديرية همدان ونجله محمد
اللذين تم اختطافهما -الثالثاء الماضي -من قبل عناصر مسلحة
واقتادتهما الى مكان مجهول.
وكانت قيادات واعضاء المؤتمر تداعت -األربعاء -الى عقد
اجتماع في صنعاء للوقوف أمام تداعيات جريمة اختطاف الشيخ
منصور سليمان ونجله ،فيما أعلنت أنها ستظل في حالة استنفار
حتى يتم اطالق سراح رئيس فرع مؤتمر مديرية همدان ونجله.
وكان قد خرج اآلالف من مشائخ ووجهاء وأعيان ومثقفي همدان
األربعاء -في وقفة احتجاجية وأمهلوا األجهزة األمنية ساعاتالطالق المختطفين ،غير أن المشائخ الذين تم تكليفهم للقاء أبو
علي الحاكم عادوا بوعود ومماطلة كشفت عن استهداف واضح
لقبيلة همدان ما جعل ابناء همدان يعلنون االستنفار ويرفضون
االصغاء لوعود المحافظ.
ال��ى ذل��ك حمل مؤتمر صنعاء الجهات المختصة في الدولة
مسئولية سالمة القيادي المؤتمري المختطف وأعلن أنه سيظل
في اجتماع دائم حتى يتم االف��راج عنه ونجله ورد اعتبارهما
بضبط الخاطفين وتقديمهم للعدالة.
ونددت فروع المؤتمر بالمحافظات بجريمة االختطاف وأكدت
أن هذه الفعلة النكراء تهدف الى زعزعة األم��ن واالستقرار
واإلضرار بوحدة الصف الوطني والنسيج االجتماعي.
مشددين على أن المؤتمريين لن يظلوا مكتوفي األي��دي،
فللصبر حدود..
وطالبت الفعاليات قيادة المؤتمر واللجنة العامة واألمانة العامة
بوضع حد لمثل هذه األعمال والتصرفات الرعناء التي باتت
تتكرر بصورة شبه يومية منذ األشهر المنصرمة في العديد من
المحافظات والتي تعد سابقة خطيرة ال يمكن السكوت عليها.

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية
ٍ األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -الخميس ُ ،مهدي
المشاط عضو المجلس السياسي األعلى الذي هنأه بنجاح
العملية الجراحية التي أجريت له بالعين اليسرى والتي
تأتي جراء مضاعفات الجريمة اإلرهابية بتفجير جامع
دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق 3
يونيو 2011م والذي استهدفته وكبار قيادات الدولة
ونتج عن ذلك التفجير اإلرهابي استشهاد  13شخصًا
وج��رح أكثر من « »200شخص من ضمنهم رئيس
الجمهورية وكبار مسئولي البرلمان والحكومة.
ونقل المشاط إلى الزعيم صالح تهاني عبدالملك بدر

الدين الحوثي قائد أنصار الله وصالح الصماد رئيس
المجلس السياسي األعلى وق�ي��ادة أنصار الله بنجاح
العملية الجراحية ،متمنين له موفور الصحة والعافية.
وقد ثمن الزعيم تثمينًا عاليًا لهم هذا الموقف األخوي
اإلنساني ،معبرًا عن شكره وتقديره لكل المشاعر النبيلة
التي أبدتها قيادة أنصار الله نحوه ،مجددًا حرصه
الشديد على أهمية تعزيز ثبات مواقف القوى السياسية
على الساحة الوطنية وبالمقدمة المؤتمر الشعبي العام
وحلفاؤه وحركة أنصار الله وحلفاؤهم وبما يعزز تماسك
الجبهة الداخلية والتصدي للعدوان والحصار الذي
تتعرض له بالدنا منذ أكثر من عامين ونصف.

المؤتمر يدين بشدة تفجيرات مقديشو اإلرهابية
نفى مكتب وزير الداخلية اللواء محمد القوسي صحة ما
نشرته وكالة "سبأ" على لسان مصدر امني بشأن حادثة
اختطاف رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في مديرية
همدان بمحافظة صنعاء الشيخ منصور محمد سليمان
ونجله.
وقال مكتب الوزير :إن حادثة االختطاف ومالبساتها ما
رهن التحقيق من قبل االجهزة األمنية ..وان جهودًا
زالت ُ
حثيثة تبذل بهدف احتواء تداعياتها بما يحفظ األمن
واالستقرار والسكينة العامة للمواطنين ويحافظ على
وحدة الصف الداخلي في مواجهة العدوان.
واستغرب مكتب ال��وزي��ر القوسي قيام وكالة االنباء

الحكومية "سبأ" مؤخرًا بتلفيق عدد من التصريحات باسم
وزارة الداخلية دون العودة لقيادة الوزارة ..داعيًا في هذا
الصدد إلى عدم الزج بوسائل االعالم الرسمية واالجهزة
الحكومية في إطار مهاترات اعالمية ومعارك سياسية ال
تخدم سوى العدوان ومرتزقته.
مؤكدًا ان قيادة ال��وزارة حريصة كل الحرص على أداء
دوره��ا في حفظ االم��ن واالستقرار والتصدي لمهامها
وواجباتها الوطنية بحيادية تامة في ظل الظروف العصيبة
التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار المفروض على
تفان واخالص ومسئولية لما
بالدنا وشعبنا ..والعمل بكل ٍ
فيه مصلحة الوطن وحماية مصالح المواطنين.

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة التفجير اإلرهابي الذي شهدته العاصمة الصومالية
مقديشو -األسبوع الماضي -وأودى بحياة أكثر من  500شخص ما بين قتيل وجريح.
وأكد ًالمصدر أن هذه األعمال اإلرهابية تعكس حقيقة المخاطر التي يمثلها فكر الغلو والتطرف الذي يلقى دعمًا
ومساندة وتشجيعًا من بعض القوى واألنظمة والدول في المنطقة األمر الذي يسهل أمام المنظمات اإلرهابية
القيام بأعمالها التي تستهدف حياة الناس األبرياء دون وازع من دين أو ضمير أو أخالق.
وأوضح المصدر أن المؤتمر الشعبي العام كرر مرارًا تحذيراته من خطر الفكر اإلرهابي ومن مخاطر دعمه،
معبرًا عن أمله أن تلقى دعوته هذه آذانًا صاغية..
وجدد المصدر دعوة المؤتمر الشعبي العام المجتمع الدولي إلى تبني إستراتيجية جديدة لمواجهة خطر
اإلرهاب في العالم كله وفي منطقتنا بوجه خاص ،مذكرًا بأن اليمن كانت من أوائل الدول التي اكتوت وال تزال بنار
اإلرهاب ونتائجه الكارثية حيث يتم دعم التنظيمات اإلرهابية من قبل قوى العدوان أمام مرأى ومسمع المجتمع
الدولي الذي ال يحرك ساكنًا.
تضامن المؤتمر الشعبي العام مع الشعب الصومالي الشقيق ،معبرًا عن تعازي قيادة المؤتمر
وأكد المصدر ً
الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -ألسر
الضحايا ،وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي
الزوكا يعزي بوفاة الشيخ محمد محسن فرج

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ محمد محسن فرج ،الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة
حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى العميد الركن علي محمد محسن
فرج ،وإخوانهّ ،وكافة آل فرج بمحافظة حجة ،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 ..إ
نا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي بوفاة خالد محمد الكحالني

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في وفاة خالد محمد الكحالني ،الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة
بالعطاء في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.
ّ
الكحالني،
محمد
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجله ،أحمد خالد ً
وإخوانه ،وكافة آل الكحالني ،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 دهم غزغوز

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ أحمد دهم غزغوز ،عضو المجلس المحلي بمحافظة حجة،
الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد ،حمد أحمد دهم
بمديرية كعيدنه بمحافظة حجة ،عن صادق
غزغوز،
آل
وكافة
وإخوانه،
غزغوز،
ّ
ً
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 العباس مهدي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية
عزاء ومواساة في استشهاد المقدم العباس عبدالغني مهدي في ميادين الشرف
والبطولة وهو يدافع عن وطنه متصديًا لتلك الجحافل الغازية ألرض اليمن.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى والده العميد عبدالغني ًمهدي،
وكافة آل مهدي ،بمحافظة صنعاء ،عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى
ّ
جلت قدرته -أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنهفسيح جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

ويعزي في وفاة الشيخ علي الفصري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية
عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ علي يحيى الفصري أحد الشخصيات
االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد ،الشيخ رفيق علي
الفصري بمديرية ّكحالن الشرف محافظة
آل
وكافة
وإخوانه،
الفصري،
مصلح
يحيى
ً
حجة ،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 النقيب النفيش

بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا ،برقية
عزاء ومواساة باستشهاد النقيب محمد شعالن صالح النفيش أحد ضباط اللواء 63

حرس جمهوري والذي استشهد يوم الثالثاء  17أكتوبر 2017م وهو يؤدي
واجبه الوطني في جبهة نهم في الدفاع عن الوطن وحماية سيادته واستقالله..
وفي برقية العزاء التي بعثها االمين العام ،لوالد الشهيد الشيخ شعالن صالح
النفيش والشيخ خالد حمود النفيش وإخوان الشهيد وكافة آل النفيش ،بخارف
والشراقي محافظة حجة ،اشاد االستاذ عارف الزوكا ،بمواقف ابناء قبيلة آل النفيش
ومكاسب الثورة اليمنية ،معبرًا
الوطن
ّ
وتضحياتهم الجسيمة في سبيل الدفاع عن ً
كذلك 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 الشيخ عطيفة

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية
عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد عبدالله عطيفة رئيس لجنة الشؤون االجتماعيه
بالمجلس المحلي لمحافظة عمران وإخوانه وكافة آل عطيفة بمديرية السودة
وذلك في وفاة المناضل الشيخ عبدالله صالح قائد عطيفة أحد وجهاء مديرية
السودة والذي ودع الدنيا بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن..
بمناقب الفقيد وبصماته في خدمة
واشاد االمين العام للمؤتمر الشعبي العام ً
المجتمع وإصالح ذات البين حيث كان الفقيد مثاال للوطنية والصدق واإلخالص،
محافظًا على الثوابت الوطنية والثورة والنظام الجمهوري والوحدة ًوالنسيج
االجتماعي ،معبرًا في البرقية ،عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى
ّ
جلت قدرته -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنهفسيح جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون..

ويعزي بوفاة الشيخ شمسان باكر

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية
عزاء ومواساة إلى األستاذ خالد شمسان حسين باكر وإخوانه وكافة آل باكر ،وذلك
في وفاة الشيخ شمسان حسين باكر أحد وجهاء مدينة عمران ،والذي انتقل إلى
جوار ربه بعد ان كرس جل حياته في خدمة الوطن ووحدته واستقراره وخدمة
قضايا المجتمع وكان الفقيد أحد الشخصيات البارزة في مدينة عمران المشهود
لهم بالمواقف الوطنية الشجاعة،
ّ
ً
ّ
وعبر الزوكا 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 محسن الداودي

بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية
عزاء ومواساة لالستاذ فهد محسن جابر الداودي ،واخوانه ،وكافة بنى داود مديرية
كشر محافظة لحج ،وذلك بوفاة الشيخ محسن جابر نادر الداودي ،الذي انتقل إلى
والمجتمعّ ،
جوار ّربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن ً
وعبر الزوكا 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 محمد المقدشي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة بوفاة الشيخ محمد أحمد محمد المقدشي ،أحد الشخصيات االجتماعية
البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد ،الشيخ عبدالله
بمديرية ميفعة عنس
المقدشي
محمد أحمد محمد المقدشي ،وإخوانه ،وكافة آل
ّ
ً
محافظة ذمار ،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..انا لله وإنا اليه راجعون

ويعزي آل الغسيلي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ أحمد سالم عباد الغسيلي ،أحد الشخصيات االجتماعية
البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجله،عبدربه أحمد سالم عباد
وإخوانه وكافة ّ آل غسيل بمحافظة شبوة ،عن صادق العزاء وعميق
الغسيلي،
ً
المواساة ،سائال المولى -جلت قدرته -أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته،
وأن يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

ويعزي آل المرزقي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في وفاة العاقل أحمد صالح بن قرصم السعيدي المرزقي ،الذي انتقل الى
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد ،حسين أحمد صالح
سعيد وآل مرازيق بمحافظة شبوة ،عن
وكافة آل
ّ
السعيدي المرزقي ،وإخوانهً ،
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 آل العامري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ محسن عبدالله العامري ،الذي انتقل الى جوار ربه بعد
ّ
والمجتمع..وعبر الزوكا في برقية العزاء التي
حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن
وكافة آل العامري
وإخوانه
العامري،
بعث بها إلى نجله،عبدالكريم محسن عبدالله
ّ
ً
بمحافظة ذمار ،عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى -جلت قدرته -أن
يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

ويعزي آل الورد

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله الورد ،الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة
بالعطاء في خدمة الوطن.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد ،عبدالله عبدالله
الورد بمديرية ّالرجم محافظة المحويت ،عن صادق
الورد ،وإخوانه ،وكافة آل ً
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 محمد جعفر

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ علي محمد جعفر ،الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة
حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمعّ .
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث
بها إلى نجل الفقيد ،الشيخ جمال علي محمد جعفر ،وإخوانه ،وكافة آل ً جعفر،
بمديرية دمت محافظة الضالع ،عن صادق العزاء وعميق المواساة ،سائال المولى
ّ
جلت قدرته -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن يسكنه فسيحجنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي بوفاة القيادي المؤتمري سالم العنبري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا
برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري سالم علي العنبري ،عضو اللجنة
الدائمة للمؤتمر ،الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة

الوطن والمؤتمر.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ عبدالله علي العنبري
بمديرية خورة محافظة شبوة ،عن صادق
ديان،
آل
وكافة
وإخوانه،
الدياني،
ّ
ً
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 الشيخ رسام حسن رسام باستشهاد شقيقه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في استشهاد الشيخ عمار حسن رسام ،وهو يؤدي واجبه الوطني في
الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي ومرتزقته في جبهة نهم.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ رسام حسن رسام ،وكيل
بني حشيش محافظة صنعاء ،عن
في
رسام،
آل
وكافة
وإخوانه،
صنعاء،
محافظة
ّ
ً
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 بوفاة الشيخ محمد أحمد العامري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ محمد أحمد العامري ،أحد الشخصيات االجتماعية البارزة
المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية.
ّ
وعبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ إبراهيم محمد أحمد
جبل الشرق آنس محافظة ذمار،
بمديرية
العامري،
آل
وكافة
وإخوانه،
العامري،
ّ
ً
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 الصحفي عبدالمنعم الجابري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية
عزاء ومواساة في وفاة الصحفي عبدالمنعم الجابري نائب رئيس تحرير موقع
 26سبتمبرنت وأحد فرسان اإلعالم اليمني الحديثُ ،الذي انتقل إلى جوار ربه إثر
مرض عضال َّألم به وظل يعاني منه حتى توفاه الله بعد عمر حافل بالعمل والعطاء
واإلبداع في مجال الصحافة ،حيث كان -رحمه الله -أحد اإلعالميين البارزين ،خدم
الوطن بالكلمة ُالح ّرة المسئولة ،التي كان لها دور مؤثر وفاعل في ترسيخ قيم
الوالء الوطني واإلخالص للوطن والثورة والجمهورية والوحدة ،وتجسيد ِقيمها
ومبادئها ُومثلها السامية في نفوس الجماهير.
ّ
وعبر الزوكا عن صادق تعازيه وعميق مواساته في برقية العزاء والمواساة التي
نجل الفقيد ،خير الله عبدالمنعم الجابري ،وإخوانه ،وكافة آل الجابري،
بعث ً بها إلى ّ
سائال المولى -جلت قدرته -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ،وأن
يسكنه فسيح جنانه ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،إنه على كل شيء قدير.
إنا لله وإنا إليه راجعون..

ويعزي الصحفي طاهر مثنى حزام بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية
عزاء ومواساة في وفاة مثنى حيدر حزام الجعفري ،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 إلى األستاذ ًطاهر مثنى ّحزام ،وإخوانه،
وكافة آل حزام ،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..

العواضي ُيعزي بوفاة القيادي
المؤتمري المناضل حسين العواضي
بعث االمين العام المساعد للقطاع التنظيمي
بالمؤتمر الشعبي العام االستاذ ياسر العواضي
برقية ع��زاء وم��واس��اة في وف��اة المناضل الشيخ
حسين ضيف الله العبد العواضي عضو اللجنة
الدائمة وأحد مناضلي ثورة  26سبتمبر الخالدة..
جاء فيها:
األخ /علي حسين ضيف الله العبد العواضي
وأخوانه ،وكافة آل عواض ،بمحافظة البيضاء،
األعزاء
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم
المناضل الشيخ حسين ضيف الله العبد العواضي
عضو اللجنة ال��دائ�م��ة وأح��د مناضلي ث��ورة 26
سبتمبر الخالدة ،وأبرز مؤسسي المؤتمر الشعبي
العام بمحافظة البيضاء ،وك��رس جل حياته في
خدمة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
وإننا اذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل
الذي آلمنا كما آلمكم ال يسعنا أمام قضاء الله وقدره
إال أن نعرب لكم جميعًا عن خالص عزائنا وعميق
مواساتنا ،سائلين المولى سبحانه أن يتغمد الفقيد
ال��راح��ل ب��واس��ع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهمكم ّ الصبر والسلوان في مصابكم" ..
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون"

السيد تعزي القيادية المؤتمرية
روما الدماسي بوفاة شقيقها
أجرت األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي
اإلجتماعية والعمل األستاذة
العام ..وزير الشئون
ً
فائقة السيد باعلوي ات�ص��اال هاتفيًا بالقيادية
المؤتمرية روما محمد اسماعيل الدماسي رئيسة
مؤسسة حذيجة للتنمية ..مديرة مجمع الخنساء
النموذجي للبنات ..مسئولة القطاع النسوي لنقابة
المهن التربوية التعليمية ،وذلك لتقديم واجب
العزاء في وفاة شقيقها المغفور له بإذن الله محمد.
وخالل االتصال عبرت األمين المساعد للمؤتمر
ع��ن خ��ال��ص ال�ت�ع��ازي وال �م��واس��اة إل��ى القيادية
المؤتمرية روم��ا ال��دم��اس��ي وأس��رت�ه��ا وك��اف��ة آل
الدماسي ف��ي مديرية يريم محافظة إب بهذا
المصاب الجلل.
سائلة العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته وعظيم غ�ف��ران��ه ..وأن يسكنه فسيح
جنانه ..ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا اليه راجعون

