
في موكب جنائزي مهيب شــيعت قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشــعبي العام وحلفاؤه بالعاصمة صنعاء االثنين الماضي جنازة القيادة المؤتمري المهندس جالل علي  
عوض الزوكا مدير عام االتصاالت بمحافظة المحويت عضو اللجنة الدائمة الذي وافته المنية ظهر االثنين بعد صراع مع المرض.

«الميثاق» حضرت مراسم التشييع ورصدت التفاعالت التنظيمية ومشاعر الحزن التي اتشحت بها العاصمة صنعاء نتيجة فقدانها واحدًا من ابنائها األفاضل والوطنيين الذين 
كان لهم شرف االسهام في بناء الوطن ومن أصحاب المواقف الوطنية والوحدوية الشريفة.. حيث تقدم الشيخ يحيى علي الراعي االمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب 

مشيعي فقيد الوطن والمؤتمر القيادي المؤتمري جالل الزوكا عضو اللجنة الدائمة.
كما شارك في التشييع عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وعدد من المشائخ والشخصيات االجتماعية والسياسية وعدد من المسئولين وجمع غفير من المواطنين 

واقارب وذوي الفقيد.واستقبلت أسرة الفقيد الذين تقدمهم االستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر -العزاء يوم الثالثاء في الصالة الكبرى بشارع الخمسين.

رحيل العدد:  
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18االثنين: 

ل..!! جالل الزوكا.. فارس مؤتمري يترجَّ

ل خسارة كبيرة للوطن وبالذات في الظروف العصيبة التي تمر بها البالد
ّ
الزعيم: رحيل جالل يمث

الفقيد كان له إسهامات وطنية فعالة في عملية بناء اليمن الجديد
رئيس المؤتمر يعزي 

بوفاة جالل الزوكا
الجمهوريــة  رئيــس  بعــث 
الســابق الزعيم علــي عبدالله 
المؤتمــر  -رئيــس  صالــح 
الشــعبي العــام- برقيــة عزاء 
ومواســاة إلى األســتاذ عارف 
الزوكا- األميــن العام للمؤتمر 
الشــعبي العام- في وفــاة ابن 

أخيه.. جاء فيها:

األخ العزيز/ عــارف عــوض الــزوكــا األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام 

وإخوانه.. وكافة آل الزوكا المحترمون 
تلقينا بحزن عميق وأسى بالغ نبأ وفاة ابن أخيكم 
ــا مــديــر عـــام االتــصــاالت  ــزوك جـــالل عــلــي عـــوض ال
بمحافظة المحويت.. عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام، الذي اختاره الله تعالى إلى جواره إثر 
مرض عضال ألم به، بعد عمر قضى معظمه في 
خدمة الوطن واالنتصار إلرادة شعبنا اليمني األبي في 
التحرر واالستقالل واالنعتاق من الظلم واالستبداد 
واالستغالل، وساهم بجهده وكل قدراته في عملية 
بناء اليمن الجديد يمن الحرية والديمقراطية 
والعدالة في ظل دولة الوحدة التي ناضل شعبنا من 
أجلها وقدم التضحيات الجسيمة في سبيل أن ترفع 
رايتها خفاقة في سماء اليمن كل اليمن، واستجابة 
لتطور التاريخ وتتويجًا لنضاالت الحركة الوطنية 
اليمنية من أجل تحقيق هذا الهدف السامي للثورة 

اليمنية ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر.
ــن أخيكم الــمــرحــوم جــالل فــي هذه  إن رحــيــل اب
الظروف العصيبة التي تمر بها بالدنا ويتعرض 

خاللها شعبنا ووطننا للقتل والتدمير الكامل والشامل 
ويعاني من حصار جائر لم يسبق له مثيل الشك أنه 
يمثل خسارة كبيرة لنا وللوطن الذي خسر برحيله 
واحدًا من كوادره الوطنية والوحدوية، وأن حزنكم 
برحيله كبير غير أن ما يخفف من حزنكم وآالمكم 
لفقده هو ما يعتصر قلوب أبناء شعبنا اليمني كله من 
أحزان وآالم شملت كل أسرة ومنطقة جراء العدوان 

الظالم.
ونحن إذ نشاطركم أحزانكم.. كما هي مشاطرتنا 
لكل أبناء شعبنا العظيم ألحزانهم وآالمــهــم لما 
فقدوه من أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأمهاتهم ال 
نملك إال أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وال حول وال 
قوة إال بالله العلي العظيم، فله ما أعطى وله ما أخذ 
وجميعنا إلى الموت سائرون، ونسأل الله أن ال يريكم 
وال يرى شعبنا أي مكروه وأن يخفف من آالم الجميع، 

إنه سميع مجيب.
ونعبر لكم جميعًا عن صادق التعازي وخالص 
ــمــواســاة باسمي شخصيًا.. وبــاســم زمالئكم  ال
وإخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام ممثلين 
في أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية.. 
والــلــجــان الــدائــمــة الفرعية ورؤســـاء الــفــروع في 
المحافظات والمديريات والمراكز التنظيمية، 
وكل الهيئات والمكونات المؤتمرية وأعضاء وحلفاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين الله جلت 
قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه 
ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يعصم 
قلوبكم جميعًا بالصبر والسلوان إنه على كل شيء 

قدير.

أخوكم/ علي عبدالله صالح

السيد: الفقيد من الرجال الصناديد 
الذين أنجبهم الوطن

رئيس مجلس الشورى يشاطر الزوكا عزاءه

 وفــي السياق بعث األمــيــن الــعــام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام لقطاع منظمات المجتمع 
المدني االستاذة فائقة السيد باسمها شخصيًا 
ونيابة عن رئيس وكافة العاملين في قطاع 
المجتمع المدني في المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى االستاذ عارف عوض 
الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وكافة 
آل الزوكا، وذلك في وفاة المهندس جالل علي 

عوض الزوكا- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر.
وعبرت األمين العام المساعد للمؤتمر -في 
برقيتها- عن خالص العزاء والمواساة في رحيل 
المهندس جــالل الــزوكــا الــذي عــرف بدماثة 
اخالقه ونشاطه وكــان شخصية تحظى بحب 
واحــتــرام الناس وكــل من عرفه خــالل مراحل 

حياته المختلفة.
وقالت: نشاطركم يا آل الزوكا احزانكم بهذا 
نا في رحيل الفارس  المصاب الجلل ولعل عزاء
الذي ترجل عن حصانه وهو في ريعان شبابه 

واوج عطائه هو أن شبوة مهد الحضارة وعبق 
التاريخ كانت وال تزال زاخرة بالرجال االوفياء 
دة التي رفــدت الوطن 

َّ
ـــوال المخلصين وهــي ال

بآالف الفرسان والرجال الصناديد من أمثال جالل 
وسالم قطن ومحمد عوض الزوكا وغيرهم من 

الشرفاء الذين اليسعني المقام لذكرهم . 
وتابعت: وال أجدني أبالغ وانــا أقــول ذلك لما 
عرفناه عنكم عن قــرب ولمسناه منكم من 
قيم الوفاء واالخالص والتفاني في خدمة الوطن 
ـــذود عــن مكتسباته، ولعل مــا قدمتموه  وال
مــن تضحيات منذ ثــورتــي سبتمبر واكتوبر 
المجيدتين وحتى تحقيق الوحدة المباركة 
وكل المنعطفات التي كان يمر بها الوطن خير 

دليل على ذلك.
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 

ً
سائلة

الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا 

اليه راجعون.

من جهته بعث رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان برقية عزاء ومواساة إلى 
االستاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، بوفاة ابن أخيه، المهندس جالل على 

عوض الزوكا .
وحسب وكالة االنباء اليمنية (سبأ) فقد عّبر رئيس مجلس الشورى ، عن بالغ األسى والحزن بوفاة 
الفقيد.. داعيًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

أحزاب التحالف تعزي 
األمين العام للمؤتمر 

بوفاة نجل شقيقه
بعث المجلس األعلى ألحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي 
ــى  بــرقــيــة عــــزاء ومـــواســـاة إل
األستاذ عارف عوض الزوكا- 
األمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام، وكافة آل الزوكا، وذلك 
في وفاة المهندس/ جالل علي 
ــزوكــا- عضو اللجنة  عــوض ال
الدائمة في المؤتمر الشعبي 

العام.
وعّبرت أحزاب التحالف -في 
برقية الــعــزاء- باسم قيادات 
وكـــــــوادر أحــــــزاب الــتــحــالــف 
الوطني الديمقراطي عن صادق 
التعازي وعميق المواساة بهذا 
المصاب، سائلين المولى -عز 
وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله 
وذويــه الصبر والسلوان.. إنه 

سميع ُمجيب.

فروع المؤتمر 
بالمحافظات تشيع 

جالل الزوكا
شــــــارك رؤســـــــاء وقـــــيـــــادات فــــروع 
المؤتمر الشعبي العام في المحافظات 
والمديريات، صباح الثالثاء الماضي، في 
تشييع جثمان القيادي المؤتمري جالل 
الزوكا- نجل شقيق األمين العام للمؤتمر 
الشعبي الــعــام االســتــاذ عـــارف عوض 
الزوكا، إلى مثواه االخير بمقبرة الرحمة 
بعد الصالة عليه في جامع التوحيد، 
بالعاصمة صنعاء، كما قدموا واجب العزاء 

ألسرة الفقيد في القاعة الكبرى.
وعـــبـــر رؤســــــاء وقــــيــــادات فـــروع 
المؤتمر الشعبي العام في المحافظات 
والمديريات باسمهم وجميع الهيئات 
التنظيمية والتنفيذية واللجان الدائمة 
الفرعية وكافة كوادر وقواعد وحلفاء 
ــصــار المؤتمر الشعبي الــعــام في  وأن
المحافظات والمديريات، عن خالص 
تعازيهم ومواساتهم لالستاذ عارف 
الزوكا االمين العام للمؤتمر وكافة آل 

الزوكا في هذا المصاب الجلل.
سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد 
بــواســع الــرحــمــة والــمــغــفــرة وان يسكنه 
فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون.

أمريكا

تركيا

مصر

السودان

تــفــاعــًال مــع الــحــادثــة الحزينة 
التي شهدها الوسط التنظيمي 
ــن الــعــام  ــي الــمــؤتــمــري تلقى األم
للمؤتمر االســتــاذ عـــارف الــزوكــا 
ـــات الــــعــــزاء  ـــي ـــرق ــــن ب عـــــــددًا م
والمواساة.. حيث بعث نبيل احمد 
الجماعي رئــيــس فــرع المؤتمر 
الشعبي الــعــام  وقــيــادة وأعضاء 
فرع المؤتمر بالواليات المتحدة 

األمريكية «والية نيويورك» برقية 
عزاء ومواساة إلى األستاذ عارف 
ــا- األمــيــن الــعــام للمؤتمر  ــزوك ال
ــك بــوفــاة ابن  الشعبي الــعــام، وذل
أخــيــه الــقــيــادي المؤتمري جالل 
الـــزوكـــا، عــّبــر فيها عــنــه وكــافــة 
قـــيـــادات وأعـــضـــاء الــمــؤتــمــر في 
الــواليــات األمريكية عن حزنهم 

العميق لرحيل الفقيد جالل.

بعث فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهورية تركيا برقية عزاء ومواساة إلى األمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا، وذلك في وفاة ابن اخيه 

المهندس/ جالل علي عوض الزوكا، قال فيها:
ببالغ الحزن واالسى تلقينا نبأ وفاة نجل شقيقكم المهندس جالل علي عوض 
الزوكا- عضو اللجنة الدائمة، الذي وافته المنية االثنين الماضي. وبهذا المصاب 
فإن قيادة وأعضاء فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهورية تركيا يعبرون لكم عن 
خالص العزاء والمواساة في مصابكم الجلل.. سائلين المولى عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس االعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون.

فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهورية تركيا
عنهم رئيس الفرع: د.محمـد السعيـدي

ــرع المؤتمر  بعثت قــيــادة وأعــضــاء ف
الشعبي بجمهورية مصر برقية عــزاء 
ومواساة إلى األستاذ عارف عوض الزوكا- 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وذلك 
بوفاة ابن أخيه القيادي المؤتمري جالل 

الزوكا، جاء فيها:
األخ االستاذ/ عارف عوض الزوكا األمين 

العام للمؤتمر الشعبي العام 
وإخوانه.. وكافة آل الزوكا.. المحترمون 
ــحــزن تلقينا نبأ وفــاة  ببالغ األســـى وال
الــقــيــادي الــمــؤتــمــري جــالل علي عوض 

الزوكا- عضو اللجنة الدائمة.
وبهذا المصاب الجلل فإننا قيادة وأعضاء 
المؤتمر الشعبي بمصر نعبر لكم عن 
خالص العزاء والمواساة.. سائلين العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والــمــغــفــرة وان يسكنه فسيح جناته 
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا 

لله وإنا إليه راجعون.
أخوانكم/ 
قيادة وأعضاء فرع المؤتمر الشعبي العام
بجمهورية مصر العربية

عبرت قيادة وأعضاء فرع المؤتمر الشعبي بجمهورية السودان عن عزائها ومواساتها إلى 
األستاذ عارف عوض الزوكا- األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وذلك بوفاة نجل شقيقه 

القيادي المؤتمري جالل الزوكا، حيث جاء في البرقية:
ببالغ الحزن واالسى تلقينا نبأ وفاة نجل شقيقكم جالل علي عوض الزوكا- عضو اللجنة 

الدائمة.
وبهذا المصاب فإن قيادة وأعضاء فرع السودان يعبرون لكم عن خالص العزاء والمواساة في 
مصابكم الجلل.. سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس االعلى 
مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان.. 

انا لله وانا اليه راجعون.
فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهورية السودان 
عنهم رئيس الفرع: د.عبداللطيف التاجر

الجزائر
ــادة وأعــضــاء فــرع  ــرقــت قــي كــمــا أب
المؤتمر الشعبي العام بجمهورية 
الجزائر الديمقراطية الشعبية بعزائها 
ومواساتها إلى األستاذ عارف عوض 
الزوكا- األمين العام للمؤتمر الشعبي 
ــك في وفــاة نجل شقيقه  الــعــام، وذل
القيادي المؤتمري جالل الزوكا، جاء 

فيها:
األستاذ/ عارف الزوكا- األمين العام 

للمؤتمر الشعبي العام
تتقدم اليكم كافة قيادة وأعضاء 
فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهورية 
الــجــزائــر الــديــمــقــراطــيــة الشعبية، 
بأصدق التعازي والمواساة، وذلك في 
وفاة نجل شقيقكم القيادي المؤتمري 
جالل علي عوض الزوكا- عضو اللجنة 
الدائمة، والتعازي موصولة لكافة آل 

الزوكا وأقارب الفقيد ومحبيه.
ــكــم  ــشــاطــركــم أحــزان ونـــحـــن إذ ن
ندعو الله تعالى أن يتقبل الفقيد 

َ
ل

بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه 
فسيح جناته مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين، وأن يلهم اهله 
وذويــه الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا 

إليه راجعون".

فروع المؤتمر الشعبي العام بالخارج تعزي الزوكا

األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي

األمين العام للمؤتمر يعزي بوفاة علي الحاج
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
إلى األخ عبدالرحمن علي الحاج، وإخوانه، وكافة آل الحاج بمديرية الخبت محافظة 

المحويت، وذلك في وفاة أخيه القيادي المؤتمري علي علي الحاج.
وعبر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

وكافة قيادات وقواعد المؤتمر  عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون..

.. ويعزي بوفاة الحاج مقبل الراعبي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى األخ أحسن مقبل 
الراعبي، وإخوانه، وكافة آل الراعبي بمديرية بني صريم محافظة عمران، وذلك في وفاة 

والدهم الحاج مقبل الراعبي.
وعبر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

وكافة قيادات وقواعد المؤتمر  عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون..

.. ويعزي بوفاة الشيخ علي البثينة
بعث األمين العام للمؤتمر برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ مطهر حميد البثينة، 
وإخوانه، وكافة آل البثينة بمديرية المحويت، وذلك في وفاة والدهم الشيخ حميد 

علي البثينة.
وعبر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

وكافة قيادات وقواعد المؤتمر  عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون..


