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< في البداية تحدث استاذ كلية التجارة جامعة صنعاء الدكتور 
عبدالرحمن احمد ناجي قائاًل:

 ال يمكن لهذه المفاوضات بأي حاٍل من األحوال أن يكتب لها تحقيق أي 
قدر من النجاح ولو في الحدود الدنيا، مؤكدًا إنها لن تفضي إلى أي نتيجة 
مطلقًا إال بالقدر الذي سيسمح به المهيمنون وأصحاب القرار الحقيقيون 
في التحالف الدولي للعدوان على اليمن، وب��دون وجود إرادة حقيقية 
ألولئك المصرين على استمرار حماقتهم باالعتداء علي اليمن مبينًا ان 
ما دار في تلك المفاوضات لم يخرج عن كونه ذرًا للرد الرماد على العيون 
، فالعالم أجمع يدرك تمام اإلدراك وبيقين تام أن الطرف المدعوم من 
تحالف العدوان الذي يزعم أنهم ممثلون للسلطة الشرعية ال يملكون 
من أمرهم شيئًا، وليس بأيديهم تحريك ساكن .. ال هم كمفاوضين 
وال الرئيس المخلوع الخائن )هادي( الذي يزعمون أنهم إنما يفاوضون 
باسمه، مشيرًا الى ان تلك المفاوضات في حقيقة األمر تمت بين الفاعلين 
السياسيين في اليمن وبين ممثلين لجهال آل سعود بصورة غير مباشرة ، 
وما اصرار أولئك الجهال على عدم البدء بمفاوضات رسمية جادة ومباشرة 
إال لرفضهم االعتراف بالهزيمة، مضيفًا: فهم وفق ذهنيتهم المعتلة 
ووفق واقع الحال يرون أن الشروع في مفاوضات رسمية مباشرة مع 
الجانب اليمني يعني فيما يعنيه إقرارهم وتسليمهم بأنهم أخفقوا تمامًا 
في تحقيق مراميهم المعلنة والمستترة من وراء عدوانهم على اليمن.. 

مسرحية هزلية
مبينًا ان ذلك يفضي الى االنتقال للتفاوض حول مسألة حجم التعويضات 
التي يجب أن تلتزم بتقديمها كل دول العدوان لليمن عن كل ما تم 
تدميره علي األرض اليمنية ، وهذه النقطة تحديدًا بالغة الحساسية.. 
متابعًا حديثه فمازال )جهال( و)حمقى( آل سعود يحصلون على اعتماد 
وتوقيع الرئيس الخائن الدمية )هادي( علي تحمل الجمهورية اليمنية 
تكلفة ما يطلقون عليه »تحرير اليمن« كديون مستحقة علي اليمن، 
بحيث تتكفل الحكومات المتعاقبة مستقباًل بتسديد تلك الديون.. 
وقال: وبالتالي وفي مفارقة كوميدية مذهلة وغير مسبوقة فلو استطاع 
المعتدون تحقيق النصر العسكري في عدوانهم فسيتحمل الجيل الحالي 
واألجيال القادمة سداد فاتورة )تحرير( دول التحالف الشيطاني لليمن 
، أما تكلفة كل ما حاق باليمن من دمار شامل ومجازر بشرية أحدثتها 
طائرات وصواريخ وذخائر دول التحالف ، فتلك ليست سوى ضريبة 
قانونية مشروعة لعملية )التحرير( تلك ، وكما يقول المثل المصري 
: موت وخراب ديار.. مبينًا انه وفي حالة وافق المفاوضون من المؤتمر 
الشعبي العام وأنصار الله على هذه النقطة تحديدًا فأنا أعدك وأعد كل 
قارئ لكلماتي بأن العدوان سيتوقف فورًا بمجرد حصول المعتدين على 
تلك الموافقة ودون الحاجة ألي مفاوضات.. واشار الدكتور عبدالرحمن  
ال��ى أن أي ح��وار مع أي ط��رف محلي أو إقليمي أو دول��ي ليس أكثر من 
إهدار للوقت وضحك علي الذقون واالستمرار بمسرحية هزلية يدفع 
ثمنها آالف األبرياء: خصوصًا وأن ما يسمي المجتمع الدولي والمنظمة 
الدولية المعروفة ب� )األمم المتحدة( ومجلس أمنها الدولي يعلمون كل 
ذلك ، ويستمرون بغض طرفهم واالشاحة بوجوههم عن الفظائع 
المرتكبة بحق كل أبناء الشعب اليمني ، ويدركون تماما انهم حينما 
يفعلون ذلك إنما يسهمون بفاعلية بدعم ومساندة المعتدين:  سيما 
وجيوب ساسة دول ذلك المجتمع الدولي وتلك المنظمة الدولية عامرة 

ومتخمة بمليارات ال��دوالرات التي حولتها لهم مملكة )الرمال( ، ثمنا 
التخاذهم تلك المواقف المخزية المتخاذلة المهينة المتناقضة جذريًا 
مع ما أصموا به آذان العالم عن حقوق اإلنسان والحريات المدنية وتحريم 
وتجريم استخدام األسلحة المحرمة دوليًا.. مضيفًا: ليتضح جليًا لكل من 
في الكون أن كل تلك المثاليات لم تكن أكثر من شعارات جوفاء ال معنى 
وال قيمة لها إال بالقدر الذي يمس كبرياء وكرامة تلك الدول التي تدعي 
أنها )عظمى(.. مؤكد ان الحوار بين اليمن والجارة المتزعمة للعدوان 
علي اليمن سيحين أوانه ، طال الزمان أو قصر ، بل وسيكون طوق النجاة 
الوحيد لهم ، أما إن ظلوا على حالة االستعالء واالستكبار والغطرسة 
واالستهتار التي هم عليها حتي اآلن، وظل أصحاب القرار في تلك الجارة 
الجائرة معتقدين وعلي يقين بأنهم قادرونبأموالهم ونفطهم على النجاة 
واالفالت مما اقترفته أياديهم بحق الشعب اليمني، فهم جدًا واهمون 
أو أنهم في غير كامل وعيهم وقواهم العقلية.. غير مدركين حقيقة 
مجريات األمور من حولهم ، وسيسيرون بكل ما آتاهم الله من قوة نحو 
هاوية سحيقة ال قرار لها ، وسيكونون كمن حفر قبره بيده وبملء إرادته 
. مختتمًا حديثه بقوله : فبدون االذعان للحوار الندي المباشر واإلصغاء 
لصوت العقل سيكون السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين 
الجد واللعب ، وسيكون على أولئك األطفال الذين يتولون إدارة شئون 
تلك المملكة بجهالة وسفه منقطع النظير تحمل تبعات ونتائج ما سوف 
يترتب على استمرارهم في حماقتهم غير المحسوبة، وعدم إنصاتهم 
لصوت المنطق والحكمة.. وبتمكين من جبار السماوات واألرض مالك 
الملك سينتزع أبطالنا الميامين أولئك الحمقى من بروجهم العاجية ، 
وسيخسفون بهم األرض مسطرين للتاريخ بثبات أقدامهم على األرض 
رًا جديدًا من تاريخ اليمن 

ْ
دون تخاذل أو نكوص ودونما خوف أو وجل ِسف

المعاصر الذي سينهي ولألبد نظام حكم آل سعود وجعله مجرد تاريخ 
تتناقله األجيال عن هذه األسرة الطاغية الباغية التي جثمت على صدور 
مواطنيها ونسبتهم لها قسريًا ردحًاً من الزمان وأجبرتهم على التسمي 

واالنتماء إليها رسميًا وكأنهم ليسوا أكثر من عبيد وجواٍر لديها. 

انطباع ايجابي
<من جانبه استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور مجاهد 

الشعبي يقول:
 ان جنيف 2 ايا كانت نتائجه اال انه ايجابي كونه اخترق وكسر الحاجز، 
كذلك االمر بالنسبة لجنيف 1 فالتقاء الطرفين على طاولة الحوار شيء 
جيد وايجابي، ولكن من يسير الطرف اآلخر ) فريق الرياض (؟! اعتقد 
ان كلمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح كانت واضحة - حيث ان 
قرار ايقاف الحرب او رفع الحصار ليس بأيديهم فعاًل ويتم تحريكهم 
بالريموت كنترول من الرياض، وبالتالي كيف يعقل ان تتفاوض وانت ال 
تملك قرار نفسك، واألمر اآلخر ان وفد صنعاء ذهب وهو مرتكز على قوة 
الوضع القائم والدعم الشعبي، موضحًا ان وفد صنعاء سواء المؤتمر الشعبي 
العام او انصارالله هم من يتكلمون من مركز قوة وهم من يمثلون قوى 
االجماع الوطني والشعب اليمني حيث انهم اآلن الموجودون في الميدان 
وعلى االرض اليمنية وهم الثابتون والمقاومون والصامدون مادام هذا 
العدوان مستمرًا.. ومن هنا فان دعوة الرئيس السابق علي عبدالله صالح  
الى الحوار المباشر مع المملكة العربية السعودية هي دعوة سياسية 
وسليمة جدًا وانا كأستاذ علوم سياسية اقول هذا هو الكالم الصحيح 

والمفروض حدوثه أما أن ترسل أناسًا موظفين تحت اي مسمى كان على 
اساس انهم يفاوضون ويمشون اجندتك هذا امر الطائل منه لمماطلة 
واضحة في المفاوضات اال اننا نعرف ان المفاوضات دائمًا تعتمد على 
النفس الطويل وبالتالي استنفد كل شيء حيث قالوا اجلوا الحوار الى كذا في 
اثيوبيا مش مشكلة حنروح اكيد.. مضيفًا: ولكن المشكلة والسبب االساسي 
وكان توقيته دقيق جدا اقصد رسالة الرئيس علي عبدالله صالح حين قال 
: لن نتفاوض اال مع المملكة العربية السعودية الطرف المعتدي وهذا 
كالم سليم 100%، مبينًا ان االهمية ليست في عبدربة منصور هادي 
او وفد الرياض حيث ان النظام السعودي هو الطرف االساسي هو الذي 
يدفع لهم وينفق عليهم، هو المعتدي على اليمن.. وفي تاريخ العالقات 
الدولية عندما يكون هناك اعتداء من دولة ما وهي هنا السعودية ومع 
الوصول الى مرحلة الحل السياسي فالتفاوض يجب ان يكون مع الطرف 
المعتدي وليس مع شخص او طرف باالنابة تحت مظلة ما يسمى وما 
يدعون به انها شرعية، مع ان شرعية هادي انتهت في فبراير 2014م 
وفقًا للمبادرة الخليجية.. مختتما بالقول: وبالتالي العكس هوالصحيح 
حيث انت اآلن تتفاوض من تحت الطاولة ومن وراء ستار وانت الطرف 
المعتدي وانت المسئول االول عن هذا العدوان على اليمن واذا اردت 

التفاوض معي فتفاوض معي انت وليس باالنابة. 
العمالء.. مجرد دُمي

< أما االستاذ علي االسد- المعيد بقسم العلوم السياسية جامعة صنعاء:
 يرى انه الجدوى ألي حوارات مرتقبة أو قادمة مالم يكن طرفها اآلخر 
هو السعودية "الطرف األصيل في العدوان"، الى جانب الطرف اليمني 
ممثاًل باالحزاب والجماعات السياسية الواقفة ضد العدوان والمناهضة 
له، وهذا شرط رئيس إلنجاح مبادرات وقف الحرب والحصار.. متابعًا 
بقوله : واذا كان غير ذلك فأنا اجزم انه لن يكون اال كسابقيه من حوارات 
جنيف 1، 2، التي اثبتت فشلها الذريع  لسبب بسيط ان من يفاوض 
اليملك سلطة اتخاذ القرار بوقف وانهاء الحرب، وانما كان عبارة عن 
طرف معطل ألي تفاهمات او اتفاقات مسبقة، ومثل أداة رخيصة لدول 
العدوان على امتداد عمر المفاوضات ومابعدها.. وقال: وعلى ضوء ذلك 
تأتي أهمية أن يكون الحوار القادم مع السعودية التي تبنت العدوان 
والحرب على اليمن وحشدت له مساندة ال��دول المختلفة والمرتزقة 
واإلرهابيين واألموال واإلعالم واألسلحة المختلفة، وأدواتها من العمالء في 
الداخل، ألن ذلك وحده هو الكفيل بوقف الحرب والعدوان وانهاء معاناة 
اليمنيين من الحصار والدمار والقتل.. مبينًا ان من اعلن الحرب ودفع 
بها هو وحده من يمتلك قرار ايقافها، وأما عمالء العدوان فقد اثبتت 
تجربة عشرة اشهر من العدوان والمفاوضات والهدن المختلفة انهم 
مجرد دمى متحركة وقطع شطرنج يحركها العبون دوليون في واشنطن 
والرياض لمصالح دولية واقليمية بحتة، بعيدة عن حسابات ومصالح 
اليمن واليمنيين.. مؤكدًا ان الحوار المباشر مع السعودية هو ما سوف 
يدفع باتجاه الحل وتمكين الحلول النهائية من النفاذ بداًل من انتظار 
الحلول الجزيئة بحوارات مضللة ومتباعدة مع اطراف عميلة ال تملك من 
القرار السياسي والعسكري شيئًا.. مختتمًا حديثه: وعندها سوف نضمن 
وقف الحرب وانهاء المعاناة والحصار، بشرط ان يكون حوارًا مباشرًا يضع 
عناوين القضايا وتفاصيلها على الطاولة ويزيح اسباب وتداعيات العدوان 

ويعالج آثاره على الوطن والمواطن.

كان »جنيف2« كس��ابقه »جنيف1«، كالهما اثبتا وبما ال يدع مجاال للش��ك ان وفد الرياض يراوغ ويماطل، كاش��فًا انه مجرد اداة او طفل ال يملك سلطة 
نفس��ه عل��ى أرجوحة النظام الس��عودي يقذف به من جنيف الى آخر مع اخت��الف الزمان وربما مكان القادم.. حول جدية المفاوض��ات بين االطراف اليمنية 

واهمية التفاوض والحوار المباشر مع السعودية قامت »الميثاق« باستطالع آراء عدد من االكاديميين السياسيين .... فإلى الحصيلة...

  استطالع / محمد احمد الكامل

عل�ى السعودية اإلذع�ان للحوار

األسد:
 الوفد الوطني

 لن يفاوض َمْن 
ال يمتلك قرار 

وقف الحرب

الشعيبي:
 دعوة الزعيم 

منطقية ألن الحوار 
يجب أن يكون مع 
الطرف المعتدي

ناجي: 
كل ما تريده 

السعودية عدم 
إدانتها بقتل 

اليمنيين

»الميثاق«:  أكاديميون ل�

بن حبتور يدعو الخّيرين من أبناء عدن لرفع المنكر عن الجامعة
أكد الدكتور عبدالعزيز بن حبتور- رئيس جامعة 
عدن- أن ما تتعرض له الجامعة من استفزازات وأعمال 
قرصنة وافعال اجرامية لن تسقط بالتقادم وأن القانون 
سيطال الفاعلين ومن يقف خلفهم بمجرد أن تضع 

الحرب أوزارها.
ى 

َّ
جاء ذلك في بيان إدان��ة لرئيس جامعة عدن -تلق

»الميثاق نت« نسخة منه- لما حدث يوم الخميس الماضي 
الموافق 31 ديسمبر 2015م من عملية قرصنة 
متوحشة قامت بها عناصر مسلحة تمثلت بإغالق كلية 
الهندسة -جامعة عدن- بقوة السالح واطالق األعيرة 
النارية من مضاد للطيران فوق رؤوس الطالبات والطالب 
داخ��ل ح��رم المبنى والقيام باختطاف عميد الكلية 

الدكتور صالح بن حنتوش واقتياده تحت تهديد السالح من مكتبه الى 
جهة مجهولة.

وقال بن حبتور في بيانه: إننا إذ ندين هذه القرصنة فإننا نهيب بكل 
الخّيرين في مدينة عدن إدانة هذه الجريمة الشنعاء والسلوك العدواني 
ال��ذي ال يعبر إاّل عن وحشية وهمجية الفاعلين وم��ن يقف خلفهم، 
والقيام برفع هذا الفعل المنكر عن الجامعة إما باليد أو برفع الصوت أو 

بالقلوب وهذا لعمري أضعف الواجبات تجاه ما أصاب 
عدن وجامعتها.

كما دان الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس جامعة 
عدن ما تعرضت له الدكتورة الفاضلة سوسن محمد 
باخبيرة عميد كلية الطب البشري بجامعة عدن من 
حملة تشهير اعالمية رخيصة ومبتذلة م��ن قبل 
مجموعة مريضة وحاقدة تجاه أي نجاح يتم اجتراحه 

خدمة لمؤسسة جامعة عدن.
بتلي بها 

ُ
مؤكدًا أن تلك المجموعات الهامشية التي أ

الوسط االكاديمي والتي تحاول فرز سمومها وحقدها 
ومركب نقصها على الشخصيات المحترمة والمميزة 
والقامات االكاديمية في الجامعة لن تفلت من القانون 
غدًا أو بعد غٍد حينما تضع الحرب أوزارها، ألن ليس كل قضية في الحياة 

تسقط بالتقادم.
متمنيًا أن تعود األوضاع في جامعة عدن الى حالها الطبيعي وأن يجد 
أبناؤنا الطالب فرصة حقيقية الستكمال دراستهم وأن يعود الموظفون 
لممارسة اعمالهم واالساتذة الكبار للبحث والعمل في ساحات وقاعات 

المحاضرات.

 عبداهلل المغربي

عكاظ - شمطاء 
قريش ..!

حين يقرأ احدنا بعضًا من أخبارها وشيئًا من تقاريرها وتصفح 
 بها يشعر القارئ لها وكأن أحد مرتزقة جالل 

ً
مواضيع منشورة

هادي هو من يدير ويحرر ويفبرك أخبار وتقارير الصحيفة 
السعودية "عكاظ" .

حتمًا ستعود ِبَنا الذاكرة إلى محرري أخبار مواقع المدلل جالل 
نجل الفار ه��ادي ك� "نبض الشارع والمشهد اليمني" ودونها 
الكثير الكثير من المواقع التي ما رأينا في ظل سلطة الفار هادي 
ووج��ود نجله "البرستيج" جالل إلى ج��واره دوم��ًا غيرها تكُبر 
وتشتهر في الوسط المجتمعي.. تلك الشهرة لم تأِت من فراغ 
ولم يكن وجودها بسيطًا، إاّل أن التشهير بهادي زاد من االنتقاص 
من مكانته المنتقصة اصاًل وسقوطه من أعين ابناء الشعب الذين 
ما رأوا منه ولم يجدوا معه سوى الويل والثبور والحرب الدبور ..
لعنات المئات بل واآلالف من المتصفحين للمواقع االلكترونية 
اإلخبارية في الشبكة العنكبوتية كانت تنهال على هادي التي ما 

كانت لتأتي لوال فشله في تربية نجله..
لقد ظل الولد المدلل وعلى مدى أشهر عدة يبذل الرياالت 
على ماليين الرياالت وينهب المؤسسات ويتسول لدى الكويت 
ودولة االمارات فقط لتلميع والده وتحسين صورته امام ابناء 
الشعب ولمهاجمة من جعل منه ووالده شيئًا، بعدما كانوا خونة 

وليسوا بعد ذلك شيئًا..
عرفه اب��ن��اء ال��ق��رى وسمع ب��ه الساكنون ف��ي ال��م��دن وادرك 
ميين بفطرتهم كانوا 

ُ
حقيقته بعض المثقفين والعديد من األ

يكرهونه وجميع ه��ؤالء الُي��ِري��دون��ه وزد عليهم مثلهم من 
الشباب والعاطلين والشيوخ والجامعيين والسائلين وكم وكم من 
المساكين العنين له ساخطين منه، بعد أن عرفوا عن الماليين 
التي ينفقها بن هادي وهم جائعون يتمنون ولو بضعة »بنسات« 
ويحلمون بالخبز ويدعون ربهم وهم سجود ان يرزقهم كما 
يرزق مرتزقة المدلل ومن يديرون مواقعه، متمنين أن يغرسوا 
 الماليين بخزينة الدولة 

َّ
بجسده ألف سهٍم وفي قلبه سكينًا َعل

تبقى نفس الماليين ..
يبقى فساده ووالده حقيقة جلية كضوء الشمس ال يمكن للكف 
أن يخفيه، وتبقى هنا حقيقة ال يمكن ألحدهم إنكارها ، فقد أثبت 
أنه شخصية جذابة تمكن من إقناع بغباء من يستضيفونه اليوم 
ووالده والفارين المؤيدين للعدوان على بلٍد احتضنهم ويقتلون 

أبناء شعٍب انتخبهم واختارهم دون غيرهم ..
ووحده جالل يمتلك قدرة خارقة على جلب مرتزقة عديدين 
همهم المال وال شيء دون المال قد يجعلهم الهثين خلفه بائعي 

ضمائرهم من أجِله ..
"عكاظ" التي طالما اتخذها القارئ والمطلع العربي والمتابع 
لشئون المنطقة المصدر األول ليستقي منها أخباره ويرشف من 
مقاالت كتابها ما تهوى نفسه ويرتوي من تقاريرها ما ُينمي بهن 
فكره، اليوم لم تعد سوى علم مولود كان سبب وجوده ومعرفتنا 

به هي خطيئة إعالمي ..!
وبعد أن كانت عكاظ تمثياًل وتشبيهًا بسوق العرب وملتقى 
الشعراء االش��اوس وال��ك��رام، اليوم "عكاظ" يمكن أن يصفها 
منصف وُيّسميها ع��ارف وينعتها فيلسوف بمجمٍع عمالٍق 
للنفايات أو عجوز شمطاء تكون ِقبلة لكل من أرادت أن تكون 
مثلها شمطاء ومواقع الدالل المعروفة عن نجل هادي جالل من 

الشمطاوات اللواتي يمكن ان يصفهن أحدهم بذلك ..
بسذاجة عقول من لهم األمر الفصل فيما ُينشر بمحتواها 
وأصحاب التجارب الفاشلة الُمشيِر على القائمين عليها وِبُرخٍص 
ما بعده ُرخص تمتهن الكذب وتصطاد في الماء العكر، وما 
يثير البعض أن هناك من يحق لنا أن نكنيهم بالُسذج وننعتهم 
بالحمقى فهم ممن يصفقون لهم، وحين نتأمل في حالهم ُندرك 
أن للملوك جواري يلهون معهن وألعداء البلدان مرتزقة، وألنهم 
ُيعيدون ما تأتي به شمطاء مملكة العدوان "عكاظ" فسيكونون 
نسًا وكل َواِحَدٍة 

ُ
كالجواري أمام موالهن يرقصن طربًا ويتراقصن أ

منهن تود إرضاء موالها قبل األخرى تلك صديقتها التي ترقص 
بجانبها ..!

يعزي القيادي  صالح السيد بوفاة نجله 
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ صالح سالم حسين السيد نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمديرية عسيالن بشبوة في وفاة ولده توفيق.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بوفاة ولدكم 
المغفور له بإذن الله، سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
ْيِه 

َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.إِ

َراِجعوَن

.. ويعزي حامد بافتاح بوفاة والده
 بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى حامد مبارك سعيد بافتاح وإخوانه بوفاة والده اللواء مبارك سعيد بافتاح.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بوفاة والدكم 

المغفور له باذن الله.
 سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

.. ويعزي الشيخ صالح   أبوعوجاء بوفاة شقيقه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ صالح بن عبدالله أبوعوجاء- وكيل محافظة عمران.. عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر، وإخوانه، وكافة آل أبوعوجاء بمحافظة عمران، وذلك في وفاة شقيقه 

الشيخ صادق بن عبدالله أبوعوجاء.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة بهذا 
المصاب الجلل.سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفاة الشيخ سالم الجنيدي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ سيف طاهر الجنيدي.. وإخوانه.. وكافة آل الجنيدي بمحافظة 
شبوة، وذلك في وفاة الشيخ سالم طاهر الجنيدي- وكيل محافظة شبوة.. عضو 

اللجنة الدائمة.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة بهذا 
المصاب الجلل. سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

األمين العام يبعث بعدد من برقيات التعازي


