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المؤتمر يدين استهدف الحرم المكي ويحذر من 
مخاطر توظيف االرهاب في الصراعات السياسية

..و يدين سلسلة الهجمات االرهابية الفاشلة في بلجيكا

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام المخطط 
اإلرهابي اآلثم الذي أعلنت األجهزة األمنية السعودية 
إحباطه، الجمعة الماضية، وك��ان يستهدف جموع 

المعتمرين في الحرم المكي الشريف. 
وق��ال المصدر: إن المؤتمر الشعبي العام يدين 
ويستنكر بشدة كافة األعمال اإلجرامية واإلرهابية 
التي تستهدف حياة المدنيين األبرياء أيًا كانت الدوافع 

واألسباب التي تقف خلفها.
وشدد المصدر على خطورة تنامي الفكر المتطرف 
والجماعات االرهابية وال��ذي وص��ل مستويات غير 

مسبوقة من التوحش واإلج���رام على أم��ن واستقرار 
الدول والسلم واألمن الدوليين، وكذا مخاطر توظيف 
هذا الجماعات كأداة في الصراعات السياسية وتبعاتها 
الكارثية ليس على مناطق الصراع وحدها وإنما على 
المنطقة وال��ع��ال��م.. وج��دد المصدر دع��وة المؤتمر 
الشعبي العام إلى تكاتف كل الجهود لمواجهة مخاطر 
اإلرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية ووقف كافة 
أشكال الدعم السياسي واإلعالمي الذي تتلقاه الجماعات 
اإلرهابية، ومحاسبة كافة األطراف المتورطة في دعم 

اإلرهاب الُممول سواء كانوا دواًل أو جماعات أو أفراد.

دان م��ص��در ف��ي المؤتمر الشعبي ال��ع��ام سلسلة 
الهجمات االرهابية الفاشلة التي استهدفت عددًا من 

محطات القطار في مملكة بلجيكا. 
وقال المصدر: أن تصاعد وتيرة الهجمات االرهابية 
ف��ي ع��دد م��ن ال���دول االوروب��ي��ة م��ؤخ��رًا يكشف عن 
استفحال الفكر المتطرف واتساع انشطته المهددة 
للسكينة العامة وحياة المدنيين األب��ري��اء، وتنامي 
مخاطره على األمن والسلم الدوليين بشكل لم يسبق 
له مثيل. . وجدد المصدر دعوة المؤتمر الشعبي العام 

للمجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في 
مجلس األمن مراجعة سياساتها في المنطقة العربية 

والتي اسهمت في تنامي ظاهر االرهاب المنظم. 
وحث المصدر دول العالم تكثيف جهودها والتنسيق 
المتبادل لمواجهة هذا الخطر الداهم والعمل لوقف 
كل أشكال الدعم الذي تقدمه دول أو جماعات أو أفراد 
للتنظيمات االرهابية واستخدامها كأداة في الصراعات 
السياسية، ومحاسبة كافة األط��راف المتورطة في 

تقديم هذا الدعم.

األمين العام يدين االعتداءاإلرهابي على القنصلية الصينية في عدن
تلقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا – االربعاء الماضي اتصاال هاتفيا من سفير 
الصين لدى الجمهورية اليمنية السيد تيان تشي هنأ خالله 
الشعب اليمني وقيادة المؤتمر الشعبي العام وأعضائه 
بقدوم عيد الفطر المبارك ،مؤكدا تعاطفه مع الشعب 

اليمني .
وخالل االتصال نقل االمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
تحيات قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الى قيادة الحزب الشيوعي الصيني ،مشيدا بمواقف الصين 

ودعمها ومساندتها لليمن في مختلف الظروف .
وق��د ادان االمين العام للمؤتمر الشعبي العام خالل 
االتصال ما تعرضت له قنصلية جمهورية الصين الشعبية 
في محافظة عدن من عملية استهداف وإحراق ،مؤكدا 
ان ذلك يعكس حقيقة توسع نفوذ التنظيمات االرهابية 
الممولة من قبل قوى العدوان بقيادة السعودية ودليل على 
فشل مرتزقة العدوان في توفير االمن واالستقرار مشيرا 

الى ان االنفالت االمني هو المشروع الذي يقدمه هؤالء.
واستعرض االمين العام استمرار العدوان السعودي 
الغاشم في عمليات القتل اليومية للمواطنيين االبرياء 
وأخ��ره��ا ج��ري��م��ة س���وق المشنق ف��ي محافظة صعدة 
،واستمرار الحصار الجائر وما يعانيه الشعب اليمني من 
اوضاع اقتصادية صعبة جراء نقل البنك المركزي الى عدن 
وعدم استالم الموظفين لمرتباتهم منذ اكثر من 8 اشهر 
وأيضا االنعكاسات السلبية للحصار على االوضاع الصحية 

وتفشي االوبئة واألمراض وفي مقدمتها وباء الكوليرا في 
ظل انعدام العالجات والمسلتزمات الطبية ،باإلضافة 
الى استمرار فرض حظر جوي على مطار صنعاء الدولي 
وما يتركه ذلك من اثار على المرضى الذين يعجزون عن 

مغادرة اليمن لتلقي العالج .
وأعرب الزوكا عن تطلع قيادة المؤتمر الشعبي العام الن 
تلعب جمهورية الصين الصديقة باعتبارها دولة دائمة 

العضوية في مجلس االمن دورا في االسهام بإصدار قرار 
دولي ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار .

من جانبه جدد سفير الصين لدى الجمهورية اليمنية 
السيد تيان تشي موقف بالده الداعم والمساند إليقاف 
الحرب وتحقيق السالم ،مؤكدا ان الحل السياسي هو السبيل 
الوحيد إلنهاء معاناة الشعب اليمني معبرا عن امله في ان 

يتحقق ذلك في اسرع وقت ممكن .

بتكليف من الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، قام األستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة االعالمية والعميد طارق 
محمد عبدالله صالح بزيارة العالمة حمود عباس المؤيد لالطمئنان على صحته 

وتهنئته بقدوم عيد الفطر المبارك.
وخالل الزيارة نقال إلى العالمة المؤيد تحيات الزعيم علي عبدالله صالح وأشادته 
بدوره التنويري خالل مختلف مراحل حياته.. وتراثه العلمي الزاخر والوسطي 

المعتدل الذي يعكس صورة االسالم الصحيح.
ب��دوره عبر العالمة حمود عباس المؤيد عن شكره وتقديره للزعيم صالح 
على هذه اللفتة الكريمة، متمنيًا له موفور الصحة والعافية ولبالدنا األمن واألمان 

واالستقرار.

الزعيم يعزي في وفاة الشيخ الحارثي
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
األس��ب��ق- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ منّصر بن حصّيان الحارثي.. 

جاء فيها:
األخ ال��ش��ي��خ/ علي ب��ن منّصر ب��ن ح��ص��ّي��ان الحارثي 

وإخوانه.. وكافة آل حصّيان- بيحان شبوة حياكم الله
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم الشيخ 
منّصر بن حصّيان الحارثي أحد الشخصيات اإلجتماعية 
الفاعلة بمديرية بيحان محافظة شبوة، ال��ذي انتقل 
إلى جوار ربه في هذه األيام الفضيلة من خواتم شهر 
رمضان المبارك، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني 
المخلص في خدمة الوطن، حيث أسهم بدور بارز في 
الكفاح والنضال في سبيل نبيل اإلستقالل وإقامة النظام 
الجمهوري، كما كان له دور فاعل في اإلصالح بين الناس 
وفي خدمة المجتمع، وكان من العناصر التي عملت على 
ترسيخ قواعد الدولة في المحافظة والوقوف في صف 

الثورة والجمهورية والوحدة والدفاع عنها.
إننا إذ نعزيكم ونشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل، 
لنسأل الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته 
وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم الصبر 

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي بوفاة العميد يحيى 
الشيخ وعبدالله الغراسي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
األس��ب��ق، رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
وم��واس��اة إل��ى الشيخ عبدالله حمود الشيخ وأوالده 
وأبناء الفقيد وجميع أسرة آل الشيخ بمديرية الطويلة 
محافظة المحويت، في وفاة العميد الركن يحيى عبدالله 
حمود الشيخ قائد اللواء 17 مشاه، الذي انتقل إلى جوار 
ربه، في هذه العشر األواخر المباركة من شهر رمضان 
الفضيل، إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه كثيرًا، بعد 
حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة 
والجمهورية والوحدة، وإسهامه الفاعل في مسيرة بناء 

وتطوير القوات المسلحة.
مشيدًا بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية، حيث كان 
من القيادات الصامدة والواقفة مع الوطن وضد العدوان، 
سائاًل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما بعث ببرقية عزاء ومواساة مماثلة في وفاة رجل 
األعمال والمستثمر المعروف عبدالله مسعد الغراسي، 
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في هذه األيام الفضيلة 
ر معظمه 

ّ
من شهر رمضان المبارك، بعد عمٍر سخ
لخدمة الوطن في مجال التجارة واإلستثمار.

وأش��اد الزعيم في البرقية التي بعث بها إل��ى ولده 
هشام عبدالله مسعد الغراسي.. وإلى شقيق المرحوم 
الحاج أحمد مسعد الغراسي وكافة آل الغراسي، بمواقف 
الفقيد ودوره في تنمية اإلقتصاد اليمني، سائاًل المولى 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن 

ّ
-جل

يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

يعزي في وفاة القاضي محمد حسن الحسيني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة.
إلى األخ/ يحيى محمد حسن الحسيني 

وإخوانه.. وكافة آل الحسيني في مديرية مغرب عنس بحافظة 
ذمار 

في وفاة والدكم المغفور له بإذن الله القاضي محمد حسن 
الحسيني.

 عن قيادة وهيئات وأعضاء 
ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذوي��ك��م الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي في وفاة اللواء/ محمد محمد زايد
 بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة.
إلى األخ العقيد/ سليم محمد زايد 

في وفاة المغفور له بإذن الله والدكم اللواء محمد محمد زايد.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذوي��ك��م الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي في وفاة العميد يحيى علي المخلوس
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي حميد المخلوس، واألخ 
زين يحيى علي حميد المخلوس، وكافة آل المخلوس بمديرية 
خارف محافظة عمران، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله 

العميد يحيى علي حميد المخلوس.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذوي��ك��م الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي في وفاة الشيخ / أحمد عبدالله السيار
 وبعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة.
إلى األخ / علي أحمد عبدالله السيار 

وكافة آل السيار بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار
في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد عبدالله السيار.

 عن قيادة وهيئات وأعضاء 
ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذوي��ك��م الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
..ويعزي بوفاة العقيد العسرة

كما بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة .

إلى األخ /عسكرحسين صالح العسرة , واخوانه.
وكافة آل العسرة في محافظة عمران .. 

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله والدكم 
العقيد/ حسين صالح العسرة احد الضباط ، المشهود لهم 

بمواقفهم الوطنية ، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة فقيدكم ، 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 بوفاة االستاذ/ عبدالرحمن نعمان الفقية
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة.
إلى األخ/ الشيخ نعمان سعد عبدالله الفقيه 

وإل��ى األخ / الدكتور عبده سعد الفقيه أمين عام المجلس 
المحلي بمديرية وص��اب السافل وإخوانهم وكافة ال الفقيه 

بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار 
في وفاة المغفور له بإذن الله االستاذ عبدالرحمن نعمان سعد 
الفقيه احد الشخصيات االجتماعية المشهودة لهم بمواقفهم 

الوطنية والتنظيمية ، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة فقيدكم ، 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 بوفاة الشيخ / ناصر نشوان
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة .
إلى األخ/ الشيخ علي ناصر سعيد نشوان واخوانه وكافة ال 

نشوان بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار 
في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر سعيد نشوان احد 
الشخصيات االجتماعية المشهود له بالمواقف التنظيمية 

والوطنية ، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة فقيدكم ، 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 بوفاة اللواء / عبدالله المالكي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة .
إل��ى األخ/ االستاذ جمال علي المالكي مديرية بني حشيش 

محافظة صنعاء 
في وفاة المغفور له بإذن الله والدكم اللواء الركن علي عبدالله 
المالكي احد مؤسسي القوات الجوية في اليمن والذي انتقل الى 

جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة فقيدكم ، 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 بوفاة الشيخ جار الله اليمني
كما بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 

عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة .
إلى الشيخ/ جارالله مقبل اليمني , واخوانه. 

وكافة آل اليمني ، مديرية الحدا، محافظة ذمار 
في وفاة المغفور له بإذن الله اخيكم / علي مقبل اليمني ، 
احد الشخصيات االجتماعية البارزة، المشهودة لهم بمواقفهم 

الوطنية والتنظيمية ، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة فقيدكم ، 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 بوفاة الحاج/ محمد علي السماوي 
وبعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة .
إلى األخ/ الشيخ عبده مهدي علي السماوي 

وإلى األخ / محمد محمد علي السماوي 
وإخوانهم وكافة ال السماوي بمديرية الحداء محافظة ذمار 

في وفاة المغفور له بإذن الله الحاج محمد علي سعد السماوي 
احد الشخصيات االجتماعية المشهودة لهم بمواقفهم الوطنية 

والتنظيمية ، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة فقيدكم ، 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 بوفاة اسعد الصوفي
و بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة .
إلى األخ/ عبدالقادر عبدالله الصوفي عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر وأوالد أخيه وكافة ال الصوفي بمديرية ذمار محافظة 

ذمار 
في وفاة المغفور له بإذن الله اسعد محمد عبدالله الصوفي ، 

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة فقيدكم ، 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 بوفاة الشيخ ناصر نشوان
وبعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة .
إلى األخ الشيخ/ على ناصر سعيد نشوان , واخوانه.

وكافة آل نشوان ، مديرية مغرب عنس، محافظة ذمار .. 
في وفاة المغفور له بإذن الله والدكم الشيخ / ناصر سعيد 
نشوان، احد الشخصيات االجتماعية البارزة، المشهودة لهم 

بمواقفهم الوطنية والتنظيمية ، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة فقيدكم ، 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 آل البخيتي 
كما بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 

عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
إلى االخ / الشيخ عايض بن عبد الله البخيتي ، عضو اللجنة 

الدائمة 
وإلى االخ/ محمود أحمد عبدالله البخيتي ، عضو اللجنة الدائمة ، 

وكافة آل البخيتي .. محافظة ذمار
في وفاة المغفور له بإذن الله والدكم القيادي المؤتمري الشيخ 
احمد بن عبدالله بن عبدالله البخيتي ، بعد حياة حافلة بالعطاء 
في خدمة الوطن، والمؤتمر الشعبي العام ، وك��ان له مواقف 

وطنية مشرفة في خدمة المجتمع وإصالح ذات البين ، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، 
عن خالص العزاء والمواساة بوفاة الفقيد ، 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 بوفاة الدكتور/ عبدالرزاق عطية 
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور عبدالرزاق عطية ، 

جاء فيها .
إلى األخ/ الشيخ البدوي حسين عطية

وكافة آل عطية .. مديرية حريب ، محافظة مأرب 
في وفاة المغفور له بإذن الله فقيدكم، الدكتور/ عبدالرزاق 

عطية، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، 
عن خالص العزاء والمواساة بوفاة الفقيد ، 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 القيادي المؤتمري خالد وبري بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة :
إلى األخ/ خالد هادي وبري سكرتير فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة حجة المحترم 
في وفاة المغفور له بإذن الله والدكم هادي علي وبري بعد 

حياة حافلة بالعطاء ، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، 
عن خالص العزاء والمواساة بوفاة الفقيد ، 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 بوفاة القيادي المؤتمري محمد العليي 
كما بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 

عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
إلى الشيخ عبدالسالم محمد حسين العليي 

وإلى الشيخ ابراهيم محمد حسين العلي 
وكافة ال العليي محافظة عمران 

في وفاة المغفور له بإذن الله والدكم القيادي المؤتمري الشيخ 
محمد حسين العليي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن 
والدفاع عن الوحدة وكان له مواقف وطنية مشرفة في خدمة 

المجتمع وإصالح ذات البين ، 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام  عن 
خالص العزاء والمواساة بوفاة الفقيد ، 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 بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ / محمد الوجيهي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ محمد 

لطف محمد الوجيهي ،جاء فيها :
إلى األخ/ عبدالله لطف محمد الوجيهي 

في وفاة المغفور له بإذن الله اخيكم القيادي المؤتمري في 
مديرية ماوية بتعز الشيخ محمد لطف محمد الوجيهي بعد حياة 

حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمؤتمر. 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، 
عن خالص العزاء والمواساة بوفاة الفقيد ، 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

أخوكم /عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازيا لزعيم يعزي

  الزعيم يطمئن على صحة العالمة حمود عباس المؤيد

 من سفير الصين
ً
تلقى اتصاال


