
رئيس المؤتمر يعزي  الصهيبي بوفاة والده
بعث رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح برقية عزاء ومواساة لألخ نعمان طاهر الصهيبي )وزير المالية األسبق( في 

وفاة والده.. جاء فيها:
األخ / نعمان طاهر الصهيبي

وزير المالية األسبق
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام

وإخوانه.. وكافة آل الصهيبي الكرام
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الحاج طاهر صالح الصهيبي 
الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء من أجل الوطن والمجتمع.. 
حيث كان رحمه الله تعالى من المتفردين بين أقرانه وأبناء جيله، متسمًا بالتواضع 
والتفاني في خدمة وطنه واآلخرين، وممن أسهم في خدمة المجتمع واإلصالح بين 
الناس.والشك أن مصابكم برحيله مصاب جلل ال يعوضه سوى التوجه إلى المولى عز 
وجل بالدعاء له بالرحمة والمغفرة, وأن يعصم قلوبكم وكل األسرة وكافة أقرانه 

ومحبيه بالصبر والسلوان.
نعبر لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة في 

َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم ل

رحيل والدكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام، ونسأل الله أن ينزل عليه شآبيب رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح 

جنانه.. إنه سميع مجيب.إنا لله وإنا إليه راجعون 

.. ويعزي بوفاة محمد المقداد
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 

العام - برقية عزاء ومواساة بوفاة محمد احمد المقداد.. جاء فيها:
األخ / فارس محمد أحمد المقداد وإخوانه

وكافة آل المقداد بـ آنس                                 الكرام
ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة والدكم محمد أحمد المقداد -عضو مجلس النواب 
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام- الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر مرض 
عضال ألّم به بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الصادق في خدمة الوطن والثورة 
والجمهورية والوحدة, وفي تعزيز النهج الديمقراطي الحر الذي اختاره شعبنا اليمني 
طريقًا وخيارًا سياسيًا ووسيلة في النضال السلمي لتحقيق الغايات والطموحات التي 

يتطلع شعبنا إليها في الحرية والكرامة والنهوض الوطني الشامل, إلى جانب إسهاماته 
الفاعلة وجهوده الكبيرة في متابعة احتياجات أبناء دائرته االنتخابية, باإلضافة إلى 
كونه قياديًا مؤتمريًا نشطًا وملتزمًا تنظيميًا برؤى وتوجهات المؤتمر الشعبي العام 
المجسد للوسطية واالعتدال, والمعبر عن إرادة جماهير الشعب اليمني, باعتباره 

التنظيم النابع من أوساط الجماهير والحامل لهمومها وتطلعاتها.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل لنعبر لكم عن صادق 
التعازي وعميق المواساة وذلك باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, سائاًل 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه.. 

وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون 

.. ويعزي البرلماني فرحان بوفاة أخيه
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالحميد محمد فرحان عضو مجلس النواب 
- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر وإخوانه في وفاة أخيهم الشيخ سعيد محمد فرحان.. 

جاء فيها:
األخ الشيخ عبدالحميد محمد فرحان

عضو مجلس النواب 
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام

وإخوانه.. وكافة آل فرحان الكرام
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ سعيد محمد فرحان الذي 
وافاه األجل وانتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة 

الوطن والثورة والجمهورية والوحدة, وخدمة المجتمع في مختلف المجاالت.
نعبر لكم عن صادق التعازي وخالص المواساة, 

َ
وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم.. ل

والعزاء موصول ألبناء الفقيد باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

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

علي عبـدالله صـالـح
رئيس الجمهورية السابق-رئيـس المؤتمر الشعبي العام
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أكد الشيخ عبدالواحد صالح محافظ إب أن المحافظة ستظل آمنة 
وقادرة على تجاوز المحنة الحالية والخروج منها بسالم كما فعلت 
في أزمة 2011م رغم المؤامرات المستمرة الى اآلن بهدف جرها 
الى الصراعات وفضل ذلك يعود لتعاون ابناء المحافظة.. وأوضح 
المحافظ صالح أن إب استقبلت 500 ألف نازح من مختلف مناطق 
اليمن، وانتقد أن تظل الحصة المعتمدة في الجانب التمويني 

والصحي وباقي الخدمات كما هي لم تتغير.

وأكد الشيخ عبدالواحد صالح أنه ال وجود لمعسكرات  للقاعدة 
في إب وأن ابناء المحافظة ينبذون التطرف واإلرهاب.. حول هذه 
القضايا وغيرها كان لنا هذا اللقاء مع محافظ إب.. فإلى التفاصيل:

 لقاء/فيصل  الحزمي 

> بداية ترحب »الميثاق« بكم الى هذا اللقاء ونود أن تحدثنا عن 
انعكاسات العدوان على محافظة إب؟

- طبعا محافظة إب مثلها مثل أية محافظة في الجمهورية تعرضت 
للعدوان الغاشم وتكبدت خسائر كبيرة في الطرقات والمستشفيات 
والمدارس والمنشآت السياحية والمنشآت االثرية الرياضية وغيرها يعني 
 منشأة من المنشآت الخدمية إال واستهدفها العدوان وقد قمنا 

َ
لم تبق

بحصرها وتوثيقها. وأود في هذا اللقاء وعبركم أن أثمن عاليًا مواقف ابناء 
محافظة إب وما أبدوه من تالحم واصطفاف وطني ال يصدر إاّل عن أناس 
في مستوى هامات وطنية كبيرة.. فلهم جميعًا الشكر والتقدير، وهذا 
ما تميزت به محافظة إب والتي لم تنجر وراء الصراعات رغم المؤامرات 

الحاقدة والتي ماتزال الى االن.
أكثر من 500 ألف نازح

> كم عدد النازحين الى محافظة إب جراء العدوان؟
- محافظة إب استقبلت أكثر من 500 ألف نازح.. وهم أهلنا واخواننا وقد 
سارعنا يهدف التخفيف عن معاناتهم الى عمل مخيمات على حساب 

المحافظة ألنهم كانو يسكنون في المدارس ولكن 
عند بدأ الدراسة اضطرينا لبناء مساكن مؤقتة على 

حساب السلطة المحلية.
قدمت كل شيء 

> ما الذي قدمته السلطة المحلية للنازحين؟
- السلطة المحلية قدمت كل شيء يأتي لك محافظة 
فوق سكان سكان المحافظة واالعتمادات لم تزد 
شيئًا  والحصة المعتمدة للمحافظة هــي نفس 
الحصة سواء من التموين أو المشتقات النفطية أو 
كل الجوانب الصحية وكل الخدمات وكل الجوانب هنا 

نشعر بحجم المشكلة.
وتظهر الزحمة في محافظة إب ومع ذلك استطاعت 
السلطة المحلية ان تقدم ما استطاعت وتحمي 
وتنظم وترتب ووفــرت الــمــأوى اضافة للتغذية 
وتنسيقها مــع الجمعيات والهيئات المختصة 

المحلية والدولية  التي نشكرها من خاللكم.. ونشكر الكثير من الجمعيات 
التي قدمت واسهمت اسهامًا فاعاًل ايضًا بهذا الجانب.. وأبناء المحافظة  

كان لهم دور إيجابي  كبير تجاه اخوانهم النازحين.
> كان هناك مشروع خط دائري لمدينة العدين.. لماذا توقف ؟ 

- المدن الثانوية توقفت فيها.. ليس مدينة العدين فقط، بكل المدن 
الثانوية بشكل عام سواء مدينة العدين او القاعدة او يريم او مدينة إب 
كلها كانت لها مشاريع خط دائري وطبعًا الوضع الذي تمر به البلد  هو 
السبب في إعاقة استكمال كل المشاريع ومنها الخط الدائري للمدن التي 

تعاني من اختناق مروري حاد.. 
وأؤكد لك ان محافظة إب لها مكانتها.. لها المكانة التي تليق بها في قلب 
السلطة العليا بشكل عام وقداعلنت محافظة إب العاصمة السياحية 
واعتمد لها صندوق واطمئنك ان هذه المشاريع ستنفذ، وان شاء الله 

سنعمل على استكمالها في القريب العاجل.
إشكاالت عدة

> ما ابرز المعوقات التي تقف أمام السلطة المحلية بمحافظة إب؟ 

- طبعًا أبرز المعوقات في الوقت الراهن.. مسألة العبء الموجود داخل 
المحافظة من النازحين و شحة الموارد واشكاالت عدة من كل الجوانب 

ليس وقت الحديث عنها اليوم.

ظاهره بسيطة
> اتخذت القاعدة من بعض مديريات محافظة إب منطقة 
للتدريب العسكري لها.. برأيكم هل ستكون محافظة إب حاضنة 

للقاعدة ؟
- ال يوجد في اية مديرية من مديريات محافظة إب معسكرات للقاعدة 
اقولها بصدق وأمانة.. محافظة إب ليس  فيها أي معسكر للقاعدة على 
االطالق.. إال ان هناك بعض العناصر تواجدوا في بعض القرى بظاهرة 
بسيطة مثل اي محافظة يمنية.. وأؤكد لك ان مجتمع إب ينبذ كل دخيل 

وكل جسم غريب عليه .
لن تتورط في هكذا أمور

> منذ اح��داث 2011م رفضت محافظة إب ان 
تكون مسرحًا للصراعات الداخلية وتجلت حكمت 
ابنائها والقائمين عليها الذين رفضوا الترغيب 
والترهيب واستطاعوا ان يجعلوا من محافظة إب 
مأوى للنازحين القادمين اليها من كل المحافظات 
التي تعاني من الصراعات.. اليوم هناك تسريبات 
اعالمية ان مدينة إب ومديرية العدين ستكونان 
ممرًا لنقل االم��دادات لطرفي الصراع في تعز .. 

ماصحة ذلك؟ 
- اطمئنك ومسؤول  عن هذا الكالم  ان محافظة 
إب ستظل آمنة ولــن تتورط في هكذا صراعات 
كما يريد ضعاف النفوس ذلك مجتمع واٍع  ينبذ 
ها لن يسمحوا  ها وعلماء كل جسم غريب وعقالء
بتدمير محافظتهم الجميلة   انا في االحداث هذه 
من 2011 انا موجود وكنت عاماًل اساسيًا فيها 
وبذلت جهود كبيرة، ونسقنا وعملنا على تنسيقات 
مع كل االحزاب كل االطياف كل الشخصيات االجتماعية والعلماء من 
2011 الى اليوم..الجميع استشعروا المسؤولية الوطنية وحكموا العقل، 
وعندما يكون الحس الوطني لن يستطيع أحد اختراق صفوفنا والشوائب 

ينبذها الجميع.
 خير كثير 

> كيف تقرأ مستقبل البالد في ظل هذه االحداث ؟
- ان شاء الله البالد بفضل الله وجهوده ابنائها وبفضل قياداتها ستكون 
إلى خير ..البلد لو لم يكن هناك صمود وثبات من ابنائها ماكانت لتخرج 
بهذا المخرج.. البلد مقدمة على خير كثير ..انا اؤكد لك إب ستظل آمنة.

 ولليمنيين بشكل عام ؟ 
ً
> ما  هي رسالتكم البناء  محافظة إب اوال

- شكري وتقديري وثنائي لكل ابناء إب بكل أطيافها وأطمنهم ان إب 
ستظل آمنة ومستقرة، واقول لهم ان يظلوا كما عهدناهم ويحافظوا 
على مدينتهم، يحافظوا على وطنهم، يحافظوا على إب الجمال والخير 
والعطاء والسالم والمحبة واالخاء.. تميزوا بهذه الصفات الحميدة في 

الوقت الذي ضاعت فيه العقول.

:»                   « الشيخ عبدالواحد صالح لـ

إب ستظل آمنة وسنتغلب على األزمة كما فعلنا في 2011م
استقبلنا 500 ألف نازح واالعتمادات التموينية والخدمية لم تتغير

إب لن تنجر وراء 
الصراعات رغم 

المؤامرات المستمرة 

ال معسكرات 
للقاعدة في إب 

وأبناؤها ينبذون 
التطرف واإلرهاب

مــنَّ الله سبحانه وتعالى بغيث 
صيب نافع على اليمن ، لم تستطع 
دول تحالف العدوان الــذي تقوده 
السعودية أن تمنع هطوله على 
األراضـــي اليمنية المباركة برغم 
حصارها  الجوي والــبــري والبحري 

منذ أكثر من عام .
حصار مطبق تنفذه دول تحالف 
العدوان على الشعب اليمني، فيما  

نجدها تسمح للجماعات اإلرهابية التي تحتل محافظات حضرموت وعدن 
وابين ولحج بأن تسرح وتمرح بــدون أي حصار بل وتقوم الطائرات  
السعودية بإنزال السالح والمال  والغذاء والــدواء للجماعات اإلرهابية 

بهدف قتل الشعب اليمني وتدمير البنية التحتية.
لذلك جاء الغيث والفرج من القوي العزيز الــذي انــزل الغيث الهني 
النافع على األراضي اليمنية ليستبشر الناس بأن فرج الله قريب وأن مع 

العسر يسرًا.
فهل يتعظ العدو السعودي بأن الله غالب على أمره ، وأن قوة الله فوق 

قوتهم ، وأن قدرة الله أقوى من قدرتهم؟
إن العدو السعودي وباستمرار أعمالهم العدوانية اإلجرامية اإلرهابية 
التي يرتكبونها في اليمن ال يمكن أن يقوم بها أي مسلم والترضي الله 
والعباده، ألن ما يحدث هو عدوان غاشم وحصار ظالم المبرر له سوى 
الحقد والظلم والتجبر بالمال، ولكن التحسبن الله غافاًل عما يعمل 

الظالمون.
ت االمطار لتزيد من امل اليمنيين وتوكلهم على الله في  لقد جــاء
االنتصار بصمودهم في وجه العدوان السعودي الغاشم ، وكأنها رسالة 
من السماء من ملك الملوك الى الشعب اليمني العظيم ، مفادها ، وبشر 

الصابرين ، ان الله مع الصابرين 
، وكان حقًا علينا نصر المؤمنين 
ـــريـــن، فــمــهــمــا تــجــبــر  ـــصـــاب ال
الظالمون بظلمهم على الضعفاء 

فإن الله يمهل واليهمل.
صبرًا ايها اليمنيون ، مزيدًا 
مــن الــصــمــود وتــوحــيــد الصف 
والــتــعــاون والــتــراحــم وتعزيز 
التآلف والتراحم فإن نصر الله 

قريب، فهو  أقرب لإلنسان من حبل الوريد..
ومثلما انــزل الله الغيث الهني النافع الــمــدرار فــإن نصر الله قريب 

والحمدلله رب العالمين..
التحية والتقدير  لشعبنا اليمني العظيم الصامد والشكر ألبطال قواتنا 

المسلحة واللجان الشعبية االفذاذ 
والتحية لقيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم المناضل 
علي عبدالله صالح  الذين سطروا اروع األمثلة في الوطنية، ومهما حاول 
األقزام التطاول على المؤتمر الشعبي العام وقياداته فلن يستطيعوا 
ذلك ألن الشعب اليمني قد حدد موقفه وصار يميز الخيط األبيض من 

الخيط األسود.
ة للمؤتمر، انكم واهمون،  أقول للفاشلين الذين يبررون فشلهم باإلساء
وأرد على المستأجرين الذين يشككون في وطنية  القوات المسلحة وفي 
العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح القائد  السابق لقوات الحرس 
الجمهوري ، أقول لهم لن تنالوا من الجيش والعميد في شيء  ألنه اليضر 

السحاب نباح الكالب.
وإذا لم يفهم هؤالء المرضى رسالة ميدان السبعين يوم السبت 26 

مارس 2016م ، فالشعب اليمني يعرف جيدًا اين يضع ثقته.

   حسين علي الخلقي

األمطار.. تسقط 
الحصار

البركاني: رحيل المقداد خسارة ال تعوض
بعث االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني برقية عزاء 

ومواساة في رحيل البرلماني الشيخ محمد احمد المقداد.. جاء فيها :
رحل عنا اليوم البرلماني المخضرم والشيخ العزيز الشيخ محمد احمد المقداد عضو 

مجلس النواب بعد 28 عامًا من العطاء البرلماني.
تزاملت معه وعرفته عن قرب برلمانيًا ومؤتمريًا وشيخًا وأخًا وصديقًا ومن اسرة 
كريمة اتقدم اليها بصادق العزاء وكامل المواساة على رحيلك يا محمد واني ادعو الله 
لك بالرحمة والمغفرة وان يسكنك فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وان ال يري بيت المقداد مكروهًا وان يجعله آخر االحزان وإنها خسارة ال 
تعوض برحيلك عن عالمنا في هذا الظرف الصعب والزمن الرديئ في وقت تمر فيه 
بالدنا بأصعب المراحل وأدق اللحظات.. واني لحزين لفراقك يا محمد وان زمالءك في 
الكتلة البرلمانية في المؤتمر لمحزونون لفراقك..اكرر تقديم التعازي وأتوجه بأصدق 

الدعوات الى الله لك بالرحمة والمغفرة.. وإنها لخسارة ال تعوض..
رحمك الله رحمك الله يا محمد...وإنا لن نقول إال ما يرضي الرب انا لله وإنا اليه 

راجعون.. وإنا لفراقك لمحزونون..

الشيخ سلطان البركاني
االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

من ّالله على بالدنا خالل االيام الماضية بأمطار متوسطه الى غزيرة مصحوبة 
بعواصف رعدية على محافظات )صنعاء - إب -تعز - حجة - عمران -المكال( 

تدفقت على إثرها السيول في الشعاب والوديان.
وقد جدد المركز الوطني لالرصاد تحذيره لألخوة المواطنين بضرورة اخذ 
الحيطة والحذر من العواصف الرعدية وعدم االقتراب من مجاري السيول 
في الشعاب والوديان وما ينجم عنها من انهيارات صخرية في المنحدرات 

الجبلية وأخذ الحيطة من تدني الرؤية االفقية.
وأوضـــح المركر أن حالة عــدم االســتــقــرار التـــزال تسود أجـــواء معظم 
ل السحب الركامية الممطرة 

ّ
المحافظات، والفرصة ما تزال مهيأة لتشك

والتي يرافقها هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على 
المحافظات الجبلية ،مع امتدادها الى اجزاء من المناطق الداخلية والصحراوية 
والساحلية، فيما يكون الطقس غائمًا جزئيًا بشكل عام على ارخبيل سقطرى. 
كما تتشكل الضباب او الشابورة المائية على مرتفعات محافظات )المحويت، 
حجة، تعز، اب، ذمار، البيضاء، لحج والضالع(، فيما تكون الرياح معتدلة 

السرعة تنشط احيانًا على باب المندب وخليج عدن لتصل الى 20 عقدة.
الحديدة

وقد تسببت االمطار والسيول باضرار عدة ففي محافظة الحديدة اطلع 
الفريق المكلف بزيارة المناطق المتضررة في مديريتي الزهرة واللحية 
-االربعاء- على حجم األضرار التي لحقت بالمديريتين جراء هطول األمطار 
الغزيرة وتدفق السيول..وأوضح وكيل المحافظة لشؤون الثقافة واإلعالم 
علي احمد قشر في تصريحات صحفية أن ثالثة مواطنين توفوا وتضررت 
19 قرية وألفا منزل، إضافة إلى تضرر مساحات واسعة من األراضي الزراعية 

في مديريتي الزهرة واللحية.
وأكد أن حجم األضــرار التي لحقت بالمديريتين كبيرة جدًا وتحتاج إلى 

تضافر الجهود للتقليل من اآلثار الناتجة عنه.
حجة

وفي محافظة حجة ألحقت سيول االمطار التي منَّ الله بها على المحافظة 
اضرار فادحة باالرواح والممتلكات ..

حيث أفــادت مصادرمحلية لـ"الميثاق" ان االضــرار التي لحقت بالمنازل 
والصندقات والسيارات في مديرية شرس هي اكثر من )10( منازل تضررت 
اضافة الى )8( سيارات و)5( بقاالت بداخل صنادق حديدية.. وتدمير 
مشروع المياه الذي بجانب الكبري اضافة الى االضرار في االراضي الزراعية 
واوضحت المصادر ان صخورًا متساقطة دمرت منزلين بمديرية شرس، 
در عدد الضحايا بخمسة عشر شخصًا اضافة لجرف السيل لشيول، أما 

ُ
وق

في مديرية بني العوام فقد جرفت السيول مزارع بأكملها وسدود وبرك 
وخزانات مياه وحواجز.

عمران
تل عشرة أشخاص على األقل ليلة األربعاء  جراء 

ُ
وفي محافظة عمران ق

انهيارات صخرية نتجت عن األمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.
 وقال مصدر محلي إن االنهيارات الصخرية نتيجة األمطار الغزيرة في 
المحافظة تسببت بمقتل عشرة أشخاص على األقل وجرح آخرين فيما اليزال 

عدد من المواطنين في عداد المفقودين.
وأضــاف: أن السيول تسببت في تدمير عــدد من المنازل وجــرف عدد 
من المركبات وطمر مساحات زراعية وآبار للمياه كما قطعت االنهيارات 
الصخرية الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي عمران وحجة في منطقة 
"االشمور". هذا ومن المتوقع ان تشهد العديد من المحافظات هطول المزيد 

من االمطار خالل االيام القادمة.

العواضي يعزي بوفاة القيادي المؤتمري 
محمد أحمد المقداد

بعث األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي االستاذ ياسر العواضي برقية عزاء 
ومواساة إلى فارس محمد أحمد المقداد واخوانه في وفاة والدهم الشيخ محمد 
احمد المقداد عضو مجلس النواب - عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي 

العام.. جاء فيها:
األخ / فارس محمد أحمد المقداد وإخوانه وكافة آل المقداد بـ آنس الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،،
بآسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة الشيخ / محمد أحمد المقداد - عضو 
مجلس النواب - عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ، والذي وافاه اآلجل 
نتيجة مرض عضال ألّم به، والذي مثل رحيله خسارة فادحة حيث كان رحمة الله 
عليه مثااًل للوفاء واإلخالص في أداء واجباته الوطنية تجاه ناخبيه وأبناء مديريته 
وتجاه كل أبناء الشعب.وإننا إذ نشاطركم آحزانكم بهذا المصاب الجلل الذي آلمنا 
مكم، لنعبر لكم عن صادق التعازي وعظيم المواساة ، سائلين الله العلي 

ّ
كما آل

القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، كما نسأله أن يعصم 
قلوبكم بالصبر ويلهمكم السلوان.وانا لله وانا إليه راجعون،،،

أخوكم / ياسر العواضي 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

تعازي  تعازي  تعازي 

وفاة و إصابة »50« مواطنًا جراء السيول
االرصاد تتوقع هطول المزيد من األمطار


