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الزعيم صالح ُيعزي بوفاة حمدي السنيدار

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة لألخ محمد حمدي السنيدار وإخوانه وكافة آل السنيدار في وفاة والدهم المرحوم 

حمدي العزي صالح السنيدار.. جاء فيها
األخ/ محمد حمدي السنيدار 

وإخوانه.. وكافة آل السنيدار الكرام
بمزيد من األلم والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم حمدي العزي صالح السنيدار الذي وافاه 
األجل إثر مرض عضال عانى منه كثيرًا في الفترة األخيرة، وذلك بعد حياة حافلة بالعمل الوطني 
الصادق في خدمة الوطن وانتصارًا إلرادة شعبنا اليمني العظيم في الثورة والجمهورية واالستقالل 
والحرية والديمقراطية، حيث كان من الطالئع الذين انخرطوا في العمل الوطني وأثروا الحياة 

السياسية في الوطن، وكان مثااًل للنزاهة والشرف في أداء الواجب بنكران ذات وتفاٍن وإخالص.
لقد خسر الوطن برحيل األخ حمدي السنيدار رجل مواقف ومبادئ مؤمنًا بالرأي والرأي اآلخر.. 
لم تغيره األهواء والشطط الحزبي الموغل في التشدد والتطرف، فظل مع الوطن وفي الوطن ومع 
شعبه رافضًا كل أنواع المغريات ومحاوالت التأثير على قناعاته الوطنية، معتبرًا االنتماء الحزبي 

وسيلة لخدمة الوطن والشعب وليس االنتقام من اآلخرين ومن يخالفهم الرأي.
لقد كان رحمه الله من أوائل المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام الذي كان مظلة لجميع القوى 
والتيارات السياسية، وأسهم بدور كبير وفاعل في تطويره كتنظيم سياسي يمثل االعتدال 
والوسطية ويجسدها في الواقع المعاش اهتداء بمضامين الميثاق الوطني النظرية السياسية 
والفكر الوطني الذي استوعب كل تطلعات اليمنيين في الحرية والديمقراطية والتطور والتقدم 

والعيش الكريم.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل رحيل والدكم.. لنعبر لكم عن صادق التعازي 
وخالص المواساة باسمي شخصيًا وباسم إخواني من قيادات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن 

يعصم قلوبكم جميعًا بالصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون 
علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األسبق -رئيس المؤتمر الشعبي العام

األمين العام يعزي بوفاة القيادي  الشيخ صالح جميل

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح أحمد جميل عضو اللجنة الدائمة، 
 عن 

ً
ر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة بمديرية الطويلة محافظة المحويت..وعبَّ

قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء 
والمواساة.سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي القيادي  أحمد المصقري بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى االستاذ حمود أحمد حسين المصقري - رئيس لجنة 
الخدمات بالمجلس المحلي بذمار، وإخوانه، وكافة آل المصقري بمحافظة 

ذمار، وذلك في وفاة والدهم احمد المصقري..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور 
له بإذن الله..سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.

.. ويعزي بوفاة الشيخ صالح الصريمي
وبعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عللزاء ومللواسللاة لللألخ ياسر صالح الصريمي، عضو اللجنة الدائمة 
الرئيسية، وإخوانه، وكافة آل الصريمي بمحافظة البيضاء، وذلك في وفاة 

والدهم صالح الصريمي...

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.سائاًل العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد  بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي القيادي  سيالن العرامي بوفاة أخيه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الدكتور سيالن أحمد العرامي- رئيس فرع المؤتمر بجامعة 
البيضاء، عضو اللجنة الدائمة، وكافة آل العرامي بمحافظة البيضاء، وذلك 
في وفاة شقيقه.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة 

بوفاة المغفور له بإذن الله.
سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

..وُيعزي القيادي  ناصر االجرب بوفاة أخيه
وبعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ ناصر علوي االجرب، عضو اللجنة الدائمة، 
وإخوانه، وكافة آل االجللرب، بمديرية قانيه محافظة البيضاء، وذلك في 

وفاة شقيقه..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا بإسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة..سائاًل العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وُيعزي بوفاة الشيخ صالح بن سعود

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح بن محمد بن سعود بمحافظة مأرب.. 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة..سائاًل العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وُيعزي بوفاة الشيخ سعيد الضبياني

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سعيد الضبياني بمحافظة ذمار جاء فيها :

األخ الشيخ / عبدالله سعيد الضبياني واخوانه وكافة آل الذيباني 
وإخوانه وكافة آل الضبياني محافظة ذمار.. المحترمون

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد 
الذيباني بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الناس.

 عن قيادة وهيئات وأعضاء 
ً
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة.سائاًل 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم/ عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

االمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي

فرسان المؤتمر في عبس يجددون العهد ويتحدون طائرات العدوان

 وأشاد بما قدمه المؤتمر الشعبي العام وحكوماته المتعاقبة 
خالل فترة حكمه من انجازات عمالقة للوطن، ونللوه الى أن 
المؤتمر بنى البلد خالل فترة حكمه، وجاء من دمر وخرب هذه 

المنجزات.
 وأشللاد بتنازل فخامة الزعيم المشير علي عبدالله صالح- 
رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- عن 
السلطة من أجل الحفاظ على دماء اليمنيين والحفاظ على الوطن 
ومنجزاته ،مشيرًا الى ان الفار هادي قام بتدمير البلد واستدعى 

العدوان الخارجي على الوطن والشعب .
 وأكللد ان المؤتمر والمؤتمريين سيظلون اوفياء صامدين 
ثابتين في وجه العدوان السعودي المجرم والحاقد وعمالئه 

حتى تحقيق النصر .
واكللد: اننا سنرفد الجبهات بالمال والسالح والرجال ،داعيًا 
جميع ابناء شعبنا اليمني العظيم إلى الصمود والثبات والبذل 

والعطاء لردع وهزيمة العدوان ومرتزقته.
ثم ألقى الشيخ محمد البتري قصيدة شعرية ألهبت الحماس 
والقت االستحسان، ثم ألقت الطفلة ريناس نبيل الجرب قصيدة 

شعرية باسم اطفال وأشبال المديرية .
وألقى وكيل محافظة حجة رئيس فرع المؤتمر بمديرية عبس 
الشيخ نبيل حسين الجرب كلمة المحافظة والسلطة المحلية 
بالمحافظة عبر فيها عن االمتنان والحب والعرفان لفخامة 
المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام حفظه الله ورعاه وبارك له ولجميع ابناء 
شعبنا اليمني العظيم واألمة اإلسالمية جمعاء بمناسبة المولد 
النبوي الشريف على صاحبه وآله وصحبه ازكي الصالة والسالم..

وبللارك تشكيل حكومة الوفاق الوطني متمنيًا لها النجاح 
والتوفيق ودعللا إلللى التآلف والتآخي والتسامح والتوحد ضد 
العدوان وعدم السماح للمندسين بأن يؤثروا على وحدة الجبهة 

الداخلية .
وأكد ان كل الفعاليات التي يقوم بها المؤتمر تهدف دومًا 
لتعزيز ودعم الصف الوطني والصمود والثبات في وجه العدوان 

السعودي ومرتزقته وعمالئه حتى تحقيق النصر عليه .
ومن ثم ألقى الشيخ يحيى علي موسى القائم بأعمال رئيس 
فرع المؤتمر بمحافظة حجة عضو اللجنة الدائمة كلمة قيادة 
المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني بالمحافظة نقل فيها تحيات 
الزعيم القائد المؤسس رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام لهذه الجماهير الكبيرة والحشود غير 
المسبوقة، مؤكدًا أن المؤتمر كان ومايزال وسيظل صمام امان 
الوطن والحارس لكل منجزات الشعب والوطن والحريص على 

أبناء شعبه في كل زمان ومكان.
 وأكد ان هذه الحشود والجماهير الوطنية الشرفاء واألحرار هي  
رأس مال المؤتمر الشعبي العام، وهذا كله جاء نتيجة النحياز 
المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني للشعب ولجماهير الشعب في 

كل برامجه التنظيمية ولوائحه الداخلية.
 كما اكد على ضرورة رفد الجبهات بالمال والسالح والرجال 
للدفاع عن كرامة وعزة وسيادة الوطن، وحيا صمود ابناء شعبنا 
اليمني وثباتهم في وجه العدوان السعودي المجرم.. وترحم 
على أرواح الشهداء األبرار الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في 
سبيل الدفاع عن االرض والعرض من الجيش واللجان الشعبية، 
وشكر كل من أعد ونظم لهذا المهرجان الجماهيري الحاشد 
وشكر الحشود الكبيرة على حضورها وتفاعلها من اقاصي عزل 
وقرى  مديرية عبس األبية وشكر رئيس وقيادة فرع المؤتمر 

بالمديرية وقيادة المجلس المحلي والتنفيذي بالمديرية على 
جهودهم في نجاح هللذا المهرجان، وطالب بقية مديريات 
محافظة حجة بالحذو حذو ابناء مديرية عبس وعمل مهرجانات 

مماثلة .
وألقى  ابو عدنان كلمة أنصار الله مؤكدًا فيها أن المؤتمر 
وانصارالله  شركاء في الدفاع عن الوطن وعن سيادته ودعا 
لمزيد من التالحم والتنسيق السياسي وعدم السماح لمن تسول 

له نفسه العبث بأمن الوطن وشق الصف الوطني..
 وحيا صمود وثبات وتالحم ابناء شعبنا في وجه العدوان، داعيًا 

إلى مزيد من الدعم للجبهات بالمال والسالح والرجال..
  وأكللد ان كل من يحاول أن يصطاد في الماء العكر سيبوء 
بالفشل والخذالن، وأن شعبنا سينتصر على العدوان ومرتزقته 

وعمالئه.
وقد ألقى البيان الختامي للمهرجان االستاذ خالد مسعد مدير 
اإلعللالم بمديرية عبس  الللذي حيا فيه المحتشدون باللقاء 
الجماهيري الزعيم القائد المؤسس رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام المشير علي عبدالله صالح وهنأوه 
وباركوا له بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل 

الصالة وازكى التسليم..
هللذا وقللد دان اللقاء الجماهيري الموسع استمرار الحصار 
والعدوان على وطننا وشعبنا واستنكر استمرار استهداف 
العدوان للبنية التحتية والمدنيين، كما استنكر اللقاء الجماهيري 
الصمت الدولي والتخاذل تجاه العدوان السعودي وما يقوم به من 
جرائم وفي مقدمتها مجزرة القاعة الكبرى وكل جرائم العدوان 
السعودي بحق أبناء شعبنا.. وأكد اللقاء انه وتلبية لنكف قبائل 
خوالن وسنحان سيقوم برفد الجبهات بالمال والسالح والرجال.
كما أكد اللقاء الجماهيري وقوف الجميع مع قيادة المؤتمر 
التنظيمية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام واللجنة العامة وتأييدهم 
لكل ما اتخذوه من قللرارات تنظيمية وغيرها،معبرين عن 
تأييدهم  للمجلس السياسي والمباركة لحكومة الوفاق الوطني، 

متمنين لها التوفيق والنجاح..
وأكدوا على الوقوف والدعم وبقوة للجيش واللجان الشعبية 
والمتطوعين من ابناء القبائل للتصدي والوقوف في وجه العدوان 

السعودي ومرتزقته .
وطالب اللقاء المجتمع الدولي بااللتفات لمظلومية الشعب 
اليمني والوقوف في وجه العدوان السعودي وحلفائه بإيقاف 

العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي.

في احتفال جماهيري تنظيمي مؤتمري حاشد بعشرات اآلالف من أبناء مديرية عبس وجميع عزلها وقراها ومن المديريات المجاورة وخاصة مديرية 
حرض احتش��دوا في مهرجان جماهيري في ملعب 22مايو بمدينة ش��فر الذي ُبدئ بالس��الم الجمهوري ثم آي من الذكر الحكيم وكلمة المؤتمر الش��عبي 
الع��ام بمديرية عبس ألقاها الش��يخ علي محمد صوعان عضو قيادة المؤتمر بعبس رئيس لجنة الش��ؤون االجتماعي��ة بالمجلس المحلي بالمديرية اكد 
فيها أن المؤتمر الش��عبي العام بمديرية عبس كان وس��يظل وفيًا لله ثم للوطن وللثورة والجمهورية والوحدة ولقيادة المؤتمر الش��عبي العام ممثلة 

بالزعيم القائد المؤسس المشير علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- حفظه الله ورعاه.


