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فرسان المؤتمر يستعدون لرسم أعظم لوحة وطنية في 24 أغسطس بالعاصمة

رأس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
االس��بق رئي��س المؤتم��ر الش��عبي الع��ام االربع��اء 
اجتماع��ا ضم ع��ددا من قي��ادات المؤتمر من اعضاء 
اللجنة العامة واألمانة العامة ورؤس��اء فروع المؤتمر 
في امانة العاصم��ة والمحافظات والجامعات بحضور 

االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف عوض الزوكا .

وفي االجتماع جدد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام شكره وتقديره العاليين لصمود الشعب اليمني في 
مواجهة عدوان دول التحالف الذي تقوده السعودية وحصارهم 
الجائر والظالم وال��ذي يتم بمساندة ودع��م مباشر من امريكا 
وبريطانيا وإسرائيل ، مشيرا الى االنعكاسات واآلثار السلبية التي 
تسبب بها العدوان والحصار على الشعب اليمني وتفشي االوبئة 
واألمراض وفي مقدمها وباء الكوليرا الذي يحصد ارواح اليمنيين 
في ظل استمرار انعدام االدوية والمستلزمات الطبية واستمرار 
ضرب المنشآت والمستشفيات والمراكز الصحية من قبل طيران 

وبوارج تحالف العدوان الهمجي البربري .
وحث الزعيم علي عبدالله صالح على ضرورة استمرار الصمود والثبات في مواجهة 

العدوان والحصار رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة ،مؤكدا ان المؤتمر الشعبي العام 
بقياداته وقواعده وك��وادره وأعضائه وأنصاره سيظلون في مقدمة الصفوف دفاعا 

عن الجمهورية اليمنية وعن الثوابت الوطنية وفي مقدمها الثورة والنظام 
الجمهوري والوحدة والديمقراطية وسيادة واستقالل اليمن.

وتطرق رئيس المؤتمر في حديثه الى الجانب التنظيمي داخل تكوينات 
وهيئات المؤتمر الشعبي العام مجددا االش��ادة بمستوى النشاط التنظيمي 
الذي شهدته مختلف تكوينات وفروع المؤتمر خالل الفترة الماضية والتي 
توجت باألمسيات الرمضانية ،حاثا على بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز 
العمل التنظيمي خالل المرحلة القادمة وعلى مختلف المستويات القيادية 
والقاعدية واالستمرار في تنفيذ برنامج االستقطاب وعملية التنسيب الى 
صفوف المؤتمر الشعبي العام وبما يضمن رفده بدماء وك��وادر جديدة من 
مختلف شرائح المجتمع خاصة في ظل التدافع الكبير لالنضمام واالنخراط في 
صفوف المؤتمر الشعبي العام التنظيم الرائد والمجّسد للوسطية واالعتدال 

ر عن طموحات وآمال جماهير الشعب والذي جاء منهم واليهم. والمعبِّ
ووجه رئيس المؤتمر الشعبي العام االمانة العامة وقيادات فروع المؤتمر 
الشعبي العام باإلعداد والتحضير والتهيئة لالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة 
والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي سيصادف يوم الرابع والعشرين 
من اغسطس المقبل وذلك بمهرجانات احتفالية وخطابية تليق بمكانة المؤتمر 

الوطنية.
هذا وقد ناقش االجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله واتخذ 

بشأنها القرارات المناسبة.

الزعيم يوجه باإلعداد والتحضير لالحتفال بالذكرى الـ 35 لتأسيس المؤتمر
رأس اجتماعًا لعدد من القيادات المؤتمرية

المؤتمر وقيادته وأنصاره سيظلون في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الجمهورية والثوابت الوطنية 

انطلقت  االستعدادات والتحضيرات  لفرسان  المؤتمر في االمانة 
العامة وفروع المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة والمحافظات 
والجامعات  تنفيذا لتوجيهات  القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس المؤتمر رئيس الجمهورية األسبق- لالحتفاء بالذكرى 
ال� 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام   التنظيم الوطني الرائد الذي  
ق��اد اعظم التحوالت الوطنية في اليمن  وجس��د نهجًا حضاريًا  في 

تاريخنا السياسي سيظل مفخرة الجيال اليمن ..
ويكتس��ب االحتف��اء  به��ذا الح��دث الوطن��ي والتنظيم��ي  اهمية 
كبي��رة حيث يأت��ي وش��عبنا اليمني العظي��م يقف صف��ا واحدا في 
خندق البطولة والصمود ف��ي مواجهة العدوان الهمجي الذي تقوده 
الس��عودية ض��د بالدن��ا للعام الثال��ث ، وتتع��زز الوح��دة الوطنية 
وااللتف��اف الجماهي��ري خلف تنظيمنا الرائد بزعام��ة قائد الصمود 

الوطني المناضل علي عبدالله صالح ..

إستطالع/ يحيى نوري
وها هي االستعدادات المؤتمرية لالحتفاء بالذكرى ال�٣٥لقيام المؤتمر الشعبي 
العام في ال�٢٤من اغسطس القادم  تحمل رسائل يمنية واضحة لتحالف العدوان  
تؤكد ان شعبنا سيظل يواجه العدوان والحصار ولن يركع مهما كانت بشاعة 

وهمجية المعتدين ، لثقته وايمانه بالنصر.
وفي غمار هذه التحضيرات  استكشفنا النشاط المؤتمري باتجاه ذكرى 
التأسيس من  خالل التصورات واآلراء وطبيعة االستعدادات والتي تعبر عن 
نضج المؤتمر وحرصه على عدم االكتفاء بالجانب االحتفالي فقط وانما جعل 
هذه المناسبة محطة مهمة في مسيرته وانتصاره  للوطن وتطلعات ابناء شعبنا  
خاصة في هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر والتآمرات الداخلية والخارجية  
على حاضره ومستقبله ومشروعه الحضاري  المرتكز على الجمهورية والثورة 
والوحدة والديمقراطية التي ناضل المؤتمر واليزال حفاظًا على هذه المكاسب 
الوطنية والتاريخية..وحول هذه االستعدادات  واهمية االحتفاء بتأسيس  

المؤتمر استطلعنا آراء العديد من القيادات .. فإلى الحصيلة:
في البداية تحدث النائب احمد النويرة عضو اللجنة العامة قائاًل: نشعر بارتياح 
بالغ ان تكتسب ذكرى تأسيس المؤتمر- هذا العام- اهتمامًا مبكرًا عبر عنه القائد 
المؤسس رئيس المؤتمر الشعبي العام  الزعيم علي عبدالله صالح بتوجيهاته 
لمختلف الفعاليات المؤتمرية باالحتفاء الكبير والمشرف لهذه المناسبة وبالصورة 
التي تليق بمكانة المؤتمر على الساحة الوطنية وبما يجسد دوره النضالي العظيم 

في التصدي للعدوان الخارجي الهمجي والدفاع عن الثوابت الوطنية.
وتتزامن هذه المناسبة  في ظل استمرار العدوان السعودي  الغاشم على بالدنا 

ليؤكد  المؤتمريون  من خاللها مجددًا عظمة والئهم الوطني  وليوصلوا رسالة إلى 
العالم اجمع مفادها ان المؤتمر الشعبي العام وفي ظل انتصاره للوطن وتعبيره 
عن آمال وتطلعات جماهير الشعب  قادر على  هزيمة المعتدين وقهر كل 
المحاوالت الساعية الخراجه من المشهد السياسي  ، وأنه وبما يمتلكه من زخم 
شعبي وجماهيري عارم  يمثل معادلة مهمة وقوية في تأمين حاضر ومستقبل 
اليمن  الى جانب القوى الخيرة المصطفة بقوة وعنفوان في مواجهة العدوان 

والمتصدية  لكل السيناريوهات التي تستهدف اليمن أرضًا وشعبًا..
واستطرد النائب النويرة قائاًل : لقد انطلقت االستعدادات لالحتفال بذكرى 
تأسيس المؤتمر ونثق ان المؤتمريين وعبر مختلف اطرهم وعلى امتداد الوطن 
سيرسمون لوحة عظيمة  تشكل بإبداعهم المعروف اروع صور التالحم  الوطني 
واالنتصار لقيم الحوار المسؤول الذي يمثل احدى اشراقات المؤتمر  والنهج الذي 

بفضله تأسس  تنظيمنا الرائد في ال� ٢٤من أغسطس ١٩٨٢م.
واكد النويرة في هذا السياق ان احتفالنا هو بقيام المؤتمر واق��رار الميثاق 
الوطني اللذين حصنا اليمن واليمنيين من كل مظاهر االرتهان للخارج ، الفتا الى 

ان  االحتفاالت المؤتمرية الشعبية والجماهيرية تحمل  رسائل وطنية مهمة في 
المهرجان العظيم الذي سيقام في يوم ٢٤ اغسطس القادم بالعاصمة صنعاء 

وسيشارك فيه الماليين من أبناء الشعب  .
من جانبه اكد المهندس جمال الخوالني عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر 
بأمانة العاصم في مستهل حديثه ان توجيهات  رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر قوبلت بارتياح بالغ في الوسط المؤتمري،  حيث ان هذه الدعوة تعبر 
عن ثقة القائد بأعضاء وانصار المؤتمر  وبقدرتهم على  ترجمة كل توجهات 

المؤتمر وبما يخدم الوطن وينتصر لقضايا الشعب .
وقال: ان امانة العاصمة وبمختلف اطرها التنظيمية وعلى مستوى مختلف 
المديريات والدوائر تستعد بكل طاقاتها االبداعية والتنظيمية لتقديم لوحة 
وطنية  تليق  بحجم المؤتمر وتعبر عن عظمة مواقفه الوطنية الصلبة في 

مناهضة العدوان الغاشم والحصار الجائر .
واضاف: لنا في ذكرى التأسيس دروس وعبر ستخلد في انصع صفحات تاريخ 
اليمن المعاصر بفضل الرواد المؤسسين لتنظيمنا الرائد  والذين انجزوا اهم وثيقة 

سياسية يمنية خالصة متمثلة بالميثاق الوطني والتي  يعد التمسك بها بمثابة  
الضمانة الحقيقية لليمن الديمقراطي الموحد .

مشيرًا إلى  أن االحتفال بمناسبة  تأسيس المؤتمر سيكون تجديدًا للعهد بانه 
سيظل  كتنظيم وطني رائد يناضل لتحقيق مشروع وطني شامل تتطلع اليه 
جماهير الشعب ويدافع دون هوادة عن سيادة واستقالل اليمن ويتصدى لكل   
المؤامرات   التي تستهدف بالدنا وشعبنا  ،الفتًا الى تعاظم شعبية المؤتمر والتي 

هي نتاج  نهجه وسياسته الوطنية  المعبرة عن ارادة كل اليمنيين .
أما  االستاذ طه الهمداني عضو االمانة العامة رئيس دائرة المنظمات فقال:

ان االحتفال بذكرى تأسيس  المؤتمر  يمثل  فرصة ثمينة امام كافة فعاليات 
المؤتمر المنخرطة في اطار المجتمع المدني  والذين يمثلون جميعهم مدرسة 
للممارسة الديمقراطية التي مازالت تثري تجربتنا بالكثير من التفاعالت 
االيجابية.. مشيرًا الى ان اعضاء وانصار المؤتمر في جاهزية للمشاركة بفاعلية 
في  كافة الفعاليات  االحتفالية ويقدمون عصارة مهاراتهم في التعبير االمثل 
عن عظمة هذه المناسبة التي يحق للمؤتمريين التعامل معها  بفخر واعتزاز، 
فبفضل تنظيمنا الرائد طوى شعبنا  افظع حقبة من تاريخه عانى اليمن خاللها 

صراعات وحروبًا طاحنة .
وق��ال: هاهى  اليوم نفس تلك الصراعات تعود من جديد بعد مرحلة  امن 
واستقرار وتنمية عاشها  الوطن والشعب في  ظل حكم المؤتمر ، وما احوجنا 
اليوم ان نواصل بقوة وب��إرادة االنتصار لليمن ولقيم الديمقراطية والحوار 
المسؤول.واكد الهمداني ان  االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر يعني ايصال رسائل 
للعدوان ومرتزقته  ان المؤتمر الشعبي ومايمثله من زخم شعبي وجماهيري 
ومعه كل القوى الخيرة المناهضة للعدوان سيظل الصخرة الصلدة التي تتحطم 

عليها كل المؤامرات .
من جانبه قال عقيل فاضل عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
إب: االحتفاء بالذكرى ال�٣٥ لقيام المؤتمر  يمثل تقليدًا مؤتمريًا سنويًا ، ولكن 
االستعدادات والتحضيرات  لالحتفال الجماهيري في يوم ٢٤من اغسطس 
القادم تعد االكثر اهمية  في تاريخ المؤتمر خاصة وان قيادة المؤتمر ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح  حريصة على جعل هذه االحتفالية تمثل منعطفًا 
مهمًا  في مسيرة المؤتمر،  فإلى جانب المظاهر االحتفالية  المزمعة  هناك 
اهتمام اكبر بالعملية التنظيمية وتفعيل  االداء وابراز مضامين  الميثاق الوطني 
وكذلك  االهتمام  بالملفات المستقبلية ومناقشتها ، فالتحديات كبيرة ويجب 

االنتصار على العدوان  وافشال   كل المؤامرات التي تستهدف  المؤتمر  .
واضاف فاضل: اعضاء وانصار  المؤتمر في محافظة إب يدركون تماما معاني 
ومدلوالت االحتفاء بذكرى التأسيس ونؤكد أنها ستسجل حضورًا كبيرًا ومشرفًا 
وذلك ليس بالغريب على ابناء محافظة إب   فقد اثبتوا حضورهم المشرف في 
مختلف المراحل الوطنية والتنظيمية، وسيرسمون الى جانب فرسان المؤتمر 
ببقية المحافظات اروع لوحة وطنية في يوم ٢٤ اغسطس المقبل إن شاء الله .

النوي��رة: المؤتمر يمثل معادلة مهمة وقوية في تأمين حاضر ومس��تقبل اليمن
بالوط��ن  تلي��ق  مؤتمري��ة  بلوح��ة  س��تزدان  العاصم��ة  الخوالن��ي: 
الهمداني: االحتفائية رس��الة للع��دوان ومرتزقته أن المؤتمر رهان ش��عب ووطن

فاضل: االحتفال المهيب بذكرى التأسيس صفعة في وجه المتآمرين على الوطن والمؤتمر 

الزعيم يعزي في وفاة الشيخ صالح الراعي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق، رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى علي 
الراعي رئيس مجلس النواب األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام في وفاة عمه الشيخ صالح أحمد عايض الراعي الذي انتقل إلى 
رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن 
والمجتمع.. وأشاد الزعيم في البرقية التي بعث بها أيضًا لألخ الشيخ 
ناجي صالح الراعي وإخوانه بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية في خدمة 
الثورة والجمهورية والوحدة، وفي ترسيخ قواعد الدولة والحفاظ 
على األمن واإلستقرار وتطبيق القانون والنظام، معّبرًا عن أحر 
تعازيه وعميق مواساته لكافة آل الراعي في فقدان عميد األسرة، 
ت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، 

ّ
سائاًل المولى جل

وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.

..ويعزي في وفاة محمد الزهيري
 بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق، رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المرحوم محمد 
محمد عبدالله الزهيري نائب رئيس الدائرة ١٣ بأمانة العاصمة، 
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ُعمر حافل بالعطاء والعمل 
ره لخدمة الوطن والمجتمع واإلسهام في 

ّ
الوطني المخلص سخ

تطوير وبناء المؤتمر الشعبي العام وتطوير أدائه على المستوى 
التنظيمي والوطني. وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي 
بعث بها إلى األخ أحمد محمد الزهيري عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام، رئيس الدائرة التنظيمية.. وإلى أوالد الفقيد وكافة 
آل الزهيري، عن صادق التعازي وعميق المواساة، مشيدًا بمناقب 
الفقيد وإسهاماته، سائاًل المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

..ويعزي بوفاة األستاذ عبدالله خدّوم صانون
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق، 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األستاذ 
عبدالله محمد خدّوم صانون رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمديرية المسيلة محافظة المهرة، األمين العام للمجلس المحلي 
ره لخدمة 

ّ
بالمديرية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ُعمر سخ

الوطن والشعب.. واإلهتمام بقضايا منطقته، حيث كان -رحمه 
الله- من مؤسسي المؤتمر في المحافظة، وأحد الشخصيات الوطنية 

والكوادر التنظيمية المجتهدة في المؤتمر الشعبي العام.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ 
بشار عبدالله محمد خدّوم صانون.. وإخوانه وكافة آل خدّوم صانون 
بمحافظة المهرة، عن صادق التعازي وعميق المواساة سائاًل المولى 
-العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع 

ُمجيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

..ويعزي في وفاة الدكتور عبدالوهاب الجماعي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق- 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور 
عبدالوهاب الجماعي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 
السادسة بأمانة العاصمة صنعاء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى 
بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الجاد في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى األخ محمد عبدالوهاب 
الجماعي وإخوانه وكافة آل الجماعي، بإخالص الفقيد في أداء الواجب 
الوطني وفي المهام القيادية للمؤتمر الشعبي العام، سائاًل الله -العلي 
القدير- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، 

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

..ويعزي في وفاة الشيخ الكازمي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق، 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ 
ناصر بن عيدروس الكازمي شيخ مشائخ آل باكازم أحور والمحفد 

بمحافظة أبين.
وعّبر الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ محمد ناصر 
عيدروس الكازمي، عن صادق التعازي وخالص المواساة، ، سائاًل 
الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن 

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

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازيالزعيم يبعث بعدد  من التعازي
الزوكا يعزي في وفاة الشريف عبدالله األمير

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

إلى الشيخ الشريف/ محمد بن عبدالعزيز األمير- عضو اللجنة العامة
وإلى الشيخ الشريف/ علي أحمد األمير

وإلى األخ الشريف محمد عبدالله محمد األمير.. وإخوانه
وكافة آل األمير خاصة.. وآل الشريف عامة بمحافظة مأرب.. 

في وفاة المغفور له بإذن الله الشريف عبدالله محمد األمير الذي وافاه 
األجل أثر مرض عضال ألم به. 

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

..ويعزي في وفاة العميد نبيل محمد العنسي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 

برقية عزاء ومواساة.
إلى األستاذ/ عبدالرحمن محمد العنسي- نائب رئيس دائرة المنظمات 

الجماهيرية 
وإلى العميد/ عبدالله محمد العنسي

وإلى األخ/ أحمد نبيل محمد العنسي.. وكافة آل العنسي 
في وفاة المغفور له بإذن الله ، العميد/ نبيل محمد العنسي. 

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

ويعزي في وفاة الشيخ أحمد عبدالله شايع
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 

برقية عزاء ومواساة .
إلى األخ الشيخ/ مالك أحمد عبدالله شايع وإخوانه.. وكافة آل شايع 

بمديرية الخبت محافظة المحويت..
في وفاة المغفور له بإذن الله والدكم الشيخ أحمد عبدالله شايع. 

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

فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
ويعزي بوفاة االستاذ خالد حيدر األسود

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

إلى األخ/ عبدالحميد خالد حيدر سنبلي 
وإخوانه.. وكافة آل السنبلي.. 

في وفاة المغفور له بإذن الله والدكم األستاذ خالد حيدر سنبلي األسود- 
عضو المجلس المحلي بمديرية موزع محافظة تعز، إثر حادث مروري 

مؤسف بالعاصمة صنعاء. 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة.

سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 
فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي في وفاة األستاذ عبدالوهاب مجاهد السماوي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 

برقية عزاء ومواساة
إلى األخ/ محمد عبدالوهاب مجاهد السماوي

وإخوانه.. وكافة آل السماوي بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار.. 
في وفاة المغفور له بإذن الله والدكم الموجه التربوي األستاذ عبدالوهاب 
مجاهد علي ال��س��م��اوي م��دي��ر م��درس��ة زاب���ر سابقًا وأح���د الشخصيات 
االجتماعية ال��ب��ارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية 

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

ويعزي في وفاة الشريف محمد الجزار الشريف
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 

برقية عزاء ومواساة .
وإلى الشيخ/ الشريف حمد محمد الجزار الشريف
وإلى األخ الشريف/ فيصل محمد الجزار الشريف

وإخوانه وكافة آل الجزار واالشراف عامة.. بمحافظة مأرب.. 
في وفاة المغفور له بإذن الله الشريف محمد محمد الجزار الشريف الذي 

وافاه األجل أثر مرض عضال ألم به. 

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة.

سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 
فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي في وفاة النقيب عبدالله محمد مرح
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 

برقية عزاء ومواساة .
إلى اللواء/ عبدالرزاق مرح

وإلى الشيخ/ ناجي محمد مرح.. عضو المجلس المحلي بمديرية ارحب
وكافة آل مرح.. بمديرية ارحب.. 

في استشهاد المغفور له بإذن الله النقيب عبدالله محمد ناجي مرح، 
وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الغاشم في 
جبهة المخا. . وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص 

العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا 

إليه راجعون
و يعزي القيادي المؤتمري أحمد الزهيري بوفاة شقيقه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى االستاذ احمد محمد الزهيري عضو اللجنة العامة 

رئيس الدائرة التنظيمية بالمؤتمر 
وكافة آل الزهيري 

في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقة القيادي المؤتمري ونائب رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة )١٣( بأمانة العاصمة المرحوم االستاذ 
محمد محمد الزهيري الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة 
الوطن والمؤتمر الشعبي العام حيث كان رحمه الله من القيادات المؤتمرية 
الكفؤة والمخلصة وأسهم في خدمة المؤتمر الشعبي العام حتى وفاته وهو 

يشغل منصب نائب رئيس فرع الدائرة الثالثة عشر بالعاصمة.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة 
بهذا المصاب، سائاًل العلي القدير أن يتغمد فقيدكم وفقيد المؤتمر 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون 

تجسيد المؤتمر للوسطية واالعتدال وراء التدافع الكبير لالنضمام لعضويتهنشيد بصمود شعبنا في مواجهة العدوان السعودي الهمجي 


