
وأكد اللقاء على طبيعة المرحلة االستثنائية والمفصلية في تاريخ الشعب اليمني وواقعه اليوم 
ومستقبله المنظور وأهمية التحرك الجاد والصادق من كافة المكونات وفي مقدمتها المكون اإلعالمي 
الوطني الحر والنزيه ضد العدوان كأولوية ال تقبل المزايدة أو األخذ والرد ومن منطلقات طبيعية 
وتجارب مرت على كل الدول والشعوب التي تعرضت ألقل القليل مما يتعرض له الشعب اليمني من 

عدوان ومؤامرة واستهداف منظم أخذ مداه المباشر منذ أكثر من عامين ونصف.
وتناول اللقاء طبيعة التصعيد الخطير للعدوان مؤخرًا في كل الجبهات والتركيز على الجبهة الداخلية في 
استراتيجية يريد من خاللها إحداث تصدع في الجبهة الداخلية ينعكس على كل الجبهات آماًل أن يكون ذلك من 
العوامل المساعدة في حسم المعركة مع الشعب اليمني الصامد وتمكين قوى الغزو واالحتالل والمرتزقة والعمالء 
المجربين والمفضوحين لدى الشعب اليمني منذ عقود والذين زاد خسرانهم وانكشافهم بتخندقهم في صف العدوان.

وشدد اللقاء على اإلدراك الشامل لدى قيادة مكوني المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله للمسئولية الوطنية واألخالقية 
والدينية أمام الله والشعب وتضحيات الشهداء األبرار والجرحى واألسرى واألعباء التي يتحملها الشعب اليمني بكل 
شرائحه ومكوناته منذ 900 يوم من العدوان والحصار والقصف الجوي الذي استهدف المدنيين واألحياء المدنية في 
صورة إجرامية مكتملة ال يمكن لذي عقل وضمير أن يبررها أو ينكرها أو يجملها وهو ما يتوجب على الجميع التكامل 
في التعامل مع هذه المسئولية والعمل على إنجاز المهام المعززة للصمود في مختلف الجبهات والحفاظ على الجبهة 

الداخلية والنسيج االجتماعي المستهدف بضراوة غير مسبوقة.
وأكد اللقاء على أن أي خالفات أو تباينات محدودة ومؤقتة وعارضة بين المكونين كظاهرة صحية وسليمة في اإلدارة 
واألعمال السياسية ستحل وسيتم التعامل معها في االطار الداخلي ووفق آليات العمل والثوابت الوطنية وطبيعة 
االتفاق في هذه المرحلة والبناء من أجل المستقبل دون وصولها إلى اإلعالم، ووسائل اإلعالم التي تحرفها عن طبيعتها 
وتلوثها وتحولها إلى تباينات غير صحية وغير طبيعية في هذه المرحلة والظرف الذي تمر به بالدنا والشعب اليمني.
وأوضح اللقاء أن االتفاقات السابقة والتعاطي المسئول بين قيادتي المكونين مع التفاعالت اإلعالمية التي خرجت 
عن السياق المهني والواجب الوطني واألخالقي في هذه المرحلة وقدمت هدايا مجانية للعدوان وخاصة في استهدافه 
للجبهة الداخلية سيتم التعامل معها تنظيميًا وقانونيًا ضد كل من يحاول أن حرف مسار المواجهة وطبيعتها 

وأولوياتها.
كما أكد اللقاء على بدء مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والتكامل وخاصة في اإلطار اإلعالمي الرسمي المجسد 

في أدائه وتعامله مع المكونين لروح الشراكة ومؤسسات إعالم المكونين تقوم على أسس الحفاظ 
الكامل والتام على الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود في الجبهات والوفاء لصبر وتضحيات الشعب اليمني 
ن من وعي جماهيري كان له الفضل في الصمود  وشهدائه األبرار وعدم المساس بالوعي العام وما تكوَّ

طوال الفترة الماضية، وبه سيتم الوصول إلى النصر الذي يستحقه اليمن وشعبه الكريم.
وحسب وكالة )سبأ( فقد تناول اللقاء آليات العمل المتفق عليها في الجانب اإلعالمي وخطته الحالية 
القائمة على العمل المشترك والبرامج الموحدة ضد العدوان والتنسيق والتكامل والبناء على ما تحقق 
من قبل من روح خالقة حاول العدوان تشويهها ومسخها إال انه باء بالفشل وسيستمر في الفشل طالما 
الشعب اليمني يحمل هذا الوعي السباق وهذه القيم الثابتة التي عجزت أمامها اقوى إمبراطوريات اإلعالم 
العالمي والحرب النفسية المنظمة التي خططت لها ونفذتها كبرى شركات العالقات العامة والدعاية 
المتخصصة وصرفت عليها السعودية واإلم��ارات مليارات ال��دوالرات وآالف الساعات من اإلفك والكذب وتزييف 
الحقائق وشراء الذمم واالبتزاز المالي والسياسي لكبريات المؤسسات اإلعالمية ووكاالت األنباء التي كان الجميع يعتقد 

بمهنيتها أو حياديتها في القضايا اإلنسانية وقضايا الحقوق والحريات على األقل.
ات أو االبتزاز والتهديد واستمرت في قول  وثمن اللقاء دور األصوات الحرة والنزيهة التي لم تؤثر فيها اإلغراء

الحقيقة والدفاع عن الشعب اليمني ومظلوميته وفضح العدوان السعودي األمريكي على اليمن وحقيقته وأبعاده.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ورئيس جهاز األمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي 
ورئيس جهاز األمن القومي اللواء عبدالرب جرفان، وعدد من أعضاء المجلس السياسي النصار الله ورئيس الدائرة 

اإلعالمية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي.
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ز للجبهة الداخلية
َّ

مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وتصعيد العدوانهزائم العدوان عسكريًا وراء االستهداف المرك

حل في اإلطار الداخلي
ُ

التباينات بين المؤتمر وأنصار الله محدودة ومؤقتة وعارضة وت

التق��ى صالح الصماد رئيس المجلس السياس��ي األعلى -الخميس- 
ف��ي القص��ر الجمه��وري بصنعاء بحض��ور عضو المجلس السياس��ي 
األعلى س��لطان الس��امعي واألمين العام للمؤتمر الش��عبي العام عارف 
عوض الزوكا ووزير اإلعالم أحمد حامد، والقيادات اإلعالمية وقيادات 

إعالم المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله.
كرس اللقاء لمناقش��ة المس��تجدات على الس��احة الوطنية وتصعيد 
الع��دوان في مختلف الجبهات واالس��تهداف المرك��ز للجبهة الداخلية 
بعدما وصل العدوان وقوته وتحالفه إلى طريق مس��دود في المواجهة 
العسكرية ولحقت به الهزائم والخسائر غير المتوقعة في كل حسابات 
الح��روب وقواع��د االش��تباك نتيجة االستبس��ال الذي يحقق��ه أبطال 
الجيش واللجان الش��عبية والصمود األس��طوري الذي يحققه الش��عب 

اليمني يومًا بعد يوم.

ال كرامة.. وال وطنية وال شخصية سوية 
ملن يشكك يف واحدية الثورة اليمنية

التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق والتكامل اإلعالمي
على إعالم المؤتمر وأنصار الله الحفاظ 
على الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود 

اللقاء يتناول آليات العمل اإلعالمي وخطته عبر العمل المشترك
سيتم التعامل مع التفاعالت اإلعالمية التي 

خرجت عن المهنية تنظيميًا وقانونيًا

الزعيم يعزي بوفاة العالمة المجتهد 
شهاب الدين المشهور

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة العالمة 
المجتهد شهاب الدين بن علي المشهور.. 

جاء فيها:
األخ ال��ش��ي��خ ال��ع��الم��ة أب��وب��ك��ر ب��ن علي 

المشهور
األخ عل�وي ب��ن عل�ي المشه�ور عضو 
مجل�س ال��ش�����ورى وك��اف��ة آل المشهور.. 

حياكم الله
ب��ب��ال��غ األس����ى وع��م��ي��ق األل����م نعزيكم 
جميعًا في وف��اة العالمة المجتهد شهاب 
الدين بن علي المشهور الذي واف��اه األجل 
في إح��دى مستشفيات فرنسا أثناء تلقيه 
العالج من المرض الذي ألمَّ به، والذي خسر 
الوطن برحيله عالمًا مجتهدًا.. ورجل دين 
ر عمره لنشر الِعلم والدعوة 

ّ
مستنيرًا، سخ

إلى الله وترسيخ مفاهيم الدين اإلسالمي 
الحنيف التي تدعو إلى الخير والمحبة واإلخاء 
والتسامح والتعايش والمتسمة بالوسطية 
ف  واالع����ت����دال، ورف����ض ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رُّ
واإلرهاب، إلى جانب دوره الكبير في أعمال 
الخير والبر واإلحسان ومساعدة المحتاجين 

والفقراء سواًء داخل الوطن أو خارجه.
ت قدرته- أن يتغمده 

ّ
سائلين المولى -جل

بواسع رحمته وعظيم مغفرته.. وأن يسكنه 

الجنة.. وأن يجزيه خير الجزاء.. إنا لله وإنا إليه 
راجعون.

..و يعزي في وفاة الشيخ علي ميسري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ 
علي الهيثمي عبدالله ميسري عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أمين عام 
االتحاد التعاوني الزراعي الذي اختاره الله 
إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل 
الوطني المخلص والنضال والبذل في سبيل 
الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، حيث 
كان رحمه الله من رج��االت الدولة األكفاء 
والمتميزين، مخلصًا في عمله، متفانيًا في 
أداء واجباته.. وصادقًا في مواقفه في كل 
المراحل والتحّوالت التي شهدها الوطن، 
كما كان عضوًا نشطًا وفاعاًل في المؤتمر 
الشعبي العام، وساهم في تطوير الجانب 
التنظيمي وتعزيز دوره كتنظيم رائد في 

الساحة الوطنية..
وع��ّب��ر الزعيم ع��ن بالغ األس��ى وص��ادق 
التعازي ف��ي برقية ال��ع��زاء التي بعث بها 
إل��ى األخ عبدالله علي الهيثمي ميسري.. 
وإخوانه وكافة آل ميسري بمحافظة أبين، 
سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده 
ب��واس��ع رحمته وم��غ��ف��رت��ه.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

الزوكا يعزي الشيخ حمد علي مبارك جابر الشبواني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى 
األخ الشيخ/ حمد علي مبارك جابر الشبواني وكافة أخوانه.. وكافة آل الشبواني بمحافظة مأرب 

المحترمون.. في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم الشيخ علي مبارك جابر الشبواني.
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 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إِ

..ويعزي عبده ناجي فاضل فاضل
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ/ عبده 
ناجي فاضل رئيس فرع المؤتمر في بافلو بالواليات المتحدة األمريكية واألخ/ وضاح عبده فاضل.. وكافة 
أخوانه.. وبني فاضل، في وفاة المغفور له بإذن الله نجلهم المغفور له بإذن الله تعالى الشاب شمسان وضاح 
عبده ناجي فاضل. 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 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إِ

..ويعزي في استشهاد هاشم حبيش
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى النقيب 
عبده بن حسين حبيش ونجله النقيب بكيل عبده حبيش رئيس فرع المؤتمر بمديرية حرف سفيان 

وكافة آل ذو حبيش وذلك في استشهاد هاشم بكيل عبده حبيش.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..
..ويعزي في وفاة الشيخ صالح باهيصمي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى الشيخ علي 
بن عمر با هيصمي وأوالد الفقيد وكافة قبائل بلعبيد في محافظة شبوة وذلك في وفاة المغفور له باذن 

الله الشيخ صالح بن سالم بن ثابت الحكم باهيصمي شيخ شمل قبائل بلعبيد الطلع شبوة 
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 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
..ويعزي في وفاة الشيخ أحمد الحجوري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى القيادي 
المؤتمري المحامي فائز الحجوري واخوانه وكافة آل الحجوري في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والدهم 
الشيخ أحمد الحجوري. . وعدد الزوكا مناقب الفقيد مستعرضًا الدور النضالي والوطني والتنظيمي له 
واعتبر رحيله خسارة كبيرة للوطن.  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 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
..ويعزي في وفاة القيادي مهدي ناجي القادري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى 
عبدالجليل مهدي ناجي القادري وعبدالرحمن القادري وجميع آل القادري، في وفاة القيادي المؤتمري 
مهدي ناجي القادري. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.. سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

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

..ويعزي في القيادي المؤتمري عبدالله حسن
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى محمد 

عبدالله اسماعيل حسن وكافة أخوانه وذلك في وفاة والدهم المغفور له باذن الله تعالى األستاذ 
عبدالله إسماعيل حسن عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 49 عضو المجلس المحلي بمديرية 
شرعب مدير مجمع هائل التربوي التعزية. 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 ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان..إنا لله وإنا اليه راجعون
ي بوفاة مجاهد علهان

ّ
..ويعز

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى 
األخ الشيخ/ صادق مجاهد صالح علهان وكافة أخوانه.. وكافة آل علهان، مديرية الرجم بمحافظة 
المحويت في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مجاهد صالح احمد 
علهان.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 

المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله فقيدكم.
سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ وذويكم الصبر والسلوان.. إِ

..ويعزي في وفاة القيادي المؤتمري علي الشاعر
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى ايمن 
علي عبدالله الشاعر واخوانه وكافة آل الشاعر وذلك في وفاة والدهم المغفور له باذن الله تعالى علي 

عبدالله الشاعر نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية .
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
عن خالص العزاء والمواساة في رحيل الشاعر . وعدد الزوكا مناقب الفقيد وأدواره التنظيمية معتبرًا 
رحيله خسارة كبيرة للمؤتمر الشعبي العام. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا اليه راجعون

..ويعزي الشيخ محمد صالح الهبل
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ 
الشيخ/ محمد صالح الهبل وكافة أخوانه.. وكافة آل الهبل، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقهم 
الشيخ توفيق عبدالله مصلح الهبل..   وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله 
فقيدكم.. سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إِ

..ويعزي في وفاة الشيخ حسن الحرازي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى 
عبدالفتاح حسن الحرازي عضو اللجنة الدائمة مسؤول الشباب والطالب بقيادة فرع المؤتمر بالدائرة 
الخامسة وجميع اخوانه واقاربة وكافة آل الحرازي وذلك في وفاة والدهم الشيخ حسن احمد الحرازي 

احد الشخصيات االجتماعية بمديرية آزال بامانة العاصمة.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم قيادة المؤتمر الشعبي العام عن أحر التعازي وبالغ المواساة 
القلبية في وفاة المغفور له باذن الله والذي قضى معظم حياته في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة 

والجمهورية كونه احد مناضلي ثورة 26 سبتمبر الخالدة.
سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه الجنة وان يلهمكم 

واهليكم وذويكم الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون..
..ويعزي في وفاة يحيى جعدان

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األستاذ 
خالد يحيى محمد جعدان عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع االتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمحافظة 

عمران واخوانه وكافة آل جعدان وذلك في وفاة والدهم يحيى محمد جعدان.

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة في رحيل الفقيد والذي كان مثااًل للوطنية واإلخالص والسيرة 
االنسانية الحسنة وحب الخير والحفاظ على الثوابت الوطنية وترسيخ األمن واالستقرار والسلم 
االجتماعي. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

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

..ويعزي بوفاة الدكتور مطهر العزي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى حسن 
مطهر اسماعيل واخوانه وكافة آل العزي وذلك في وفاة الدكتور مطهر اسماعيل العزي عضو 

اللجنة القانونية استاذ القانون العام بجامعة صنعاء .
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 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون
..ويعزي بوفاة أحمد علي حمزة

 بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ 
علي احمد علي حمزه رئيس نقابة المهن التعليمية والتربوية بمكتب التربية بمديرية عنس بوفاة 
والده أحمد علي حمزة.. 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 اليه راجعون
..ويعزي بوفاة الشيخ فاروق السمحي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى االخ 
الشيخ طارق محمد ابو بكر السمحي، وإخوانه وكافة آل السمحي، مديرية عتمة، محافظة ذمار، في 
وفاة والدهم الشيخ/ فاروق محمد محمد ابوبكر السمحي.. شيخ ضمان مخالف بني بحر مديرية 

عتمة، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن، والذي توفي اثر حادث مروري مؤلم.
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 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا اليه راجعون..
..ويعزي بوفاة الشيخ إسماعيل الشبيبي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى االخ 
المقدم / علي إسماعيل الشبيبي وإخوانه الكرام وآل الشبيبي بمديرية المنار آنس محافظة ذمار، في 
وفاة والدهم الشيخ / إسماعيل عبدالله الشبيبي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 
وخدمة الوطن.  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 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون.

..ويعزي بوفاة العميد زيد المنصور
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى االخ/
اسامة زيد علي المنصور واالخ/محمد زيد علي المنصور.. وإخوانهم وكافة آل المنصور، مديرية 
الوحدة، امانة العاصمة، في وفاة والدهم العميد طيار/ زيد علي المنصور، احد ابطال القوات الجوية 
والدفاع الجوي، والذي توفي يوم االربعاء، عن عمر ناهز 55عامًا قضى معظمها في خدمة الوطن 
والدفاع عن المكتسبات الوطنية، وحماية الثورة والجمهورية والوحدة..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 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون

األمين العام  يبعث عددًا من برقيات  التعازيرئيس المؤتمر  يبعث عددًا من برقيات  التعازي

يشيع -اليوم االثنين -فقيد الوطن المناضل السبتمبري  القاضي صالح بن حسين األعجم 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى، الذي توفاه الله -سبحانه 
وتعالى- الخميس الماضي أثناء تلقيه العالج خارج اليمن عن عمر ناهز ال�80 عامًا قضى 

معظمه في خدمة الوطن.
وسيتم الصالة على جثمان فقيد الوطن عقب صالة الظهر االثنين بجامع الصالح بالعاصمة 

صنعاء، وسيشيع جثمانه الى مقبرة الشيخ عبدالله بن حسين االحمر .
وكان المؤتمر قد نعى -مساء الجمعة- عضو اللجنة العامة القاضي صالح بن حسين األعجم 
عضو مجلس الشورى، معتبرًا رحيل الفقيد خسارة كبيرة ليس فقط ألسرته وللمؤتمر 
الشعبي العام وإنما للوطن بأكمله، معّددًا مناقب الفقيد وتفانيه واخالصه خالل مسيرة 
حياته النضالية في مختلف المراحل والمنعطفات وانتصاره للثورة والجمهورية والوحدة..
هذ ونعى المؤتمر الشعبي العام القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة القاضي صالح بن 
حسين األعجم عضو مجلس الشورى، الذي وافته المنية -يوم الخميس- أثناء تلقيه العالج 
خارج اليمن وذلك عن عمر ناهز ال���80 عامًا قضى معظمه في خدمة الوطن والشعب 

وانتصار اإلرادة الوطنية في الثورة والجمهورية والوحدة.

واعتبر بيان النعي رحيل الفقيد خسارة كبيرة ليس فقط ألسرته وللمؤتمر الشعبي العام 
وإنما للوطن بأكمله، كما عدد مناقب الفقيد وتفانيه واخالصه خالل مسيرة حياته التعليمية 
والعملية وخالل مختلف المراحل والمنعطفات والحافلة بالعطاء الوطني من خالل المهام 

التي توالها والتي تطرق اليها بيان النعي.. »الميثاق« تنشر نص بيان النعي:
بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر ينعى عضو لجنته العامة صالح األعجم
ِلي ِفي ِعَباِدي 

ُ
اْدخ

َ
 ف

ً
ة  َمْرِضيَّ

ً
ِك َراِضَية ى َربِّ

َ
ل  اْرِجِعي إِ

ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ُمط

ْ
ُس ال

ْ
ف ُتَها النَّ يَّ

َ
قال تعالى: )َيا أ

ِتي(.ينعي المؤتمر الشعبي العام القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة القاضي/  ِلي َجنَّ
ُ
َواْدخ

صالح بن حسين األعجم عضو مجلس الشورى، الذي توفاه الله -سبحانه وتعالى- يوم 
الخميس أثناء تلقيه العالج خارج اليمن عن عمر ناهز ال�80 عامًا قضى معظمه في خدمة 
الوطن والشعب وانتصار اإلرادة الوطنية في الثورة والجمهورية والوحدة، والذي يمثل 
فقدانه خسارة ليس فقط ألسرته وللمؤتمر الشعبي العام وإنما للوطن بأكمله، فقد كان 
الفقيد مثااًل للنزاهة واإلخالص عمل بمسئولية وتفاٍن، طوال مسيرة حياته العملية، وفي 
مختلف المراحل والمنعطفات الوطنية، وقد تمّيز بالعقالنية واالتزان في مسيرة عمله 

الحافلة بالعطاء من خالل المهام التي توالها في مجال التعاونيات، فعضوًا في مجلس 
الشورى.. ثم عضوًا في مجلس الشعب التأسيسي.. ثم عضوًا في مجلس الشورى عام 
1988م، وعضو في أول مجلس نواب لدولة الوحدة، فمحافظًا لمحافظة لحج.. ثم عضوًا 
في المجلس االستشاري.. وأخيرًا عضوًا في مجلس الشورى، وقد كان للفقيد نشاطًا متمّيزًا 
في العمل التنظيمي في صفوف المؤتمر الشعبي العام جّسد خالله فكر وتوّجه المؤتمر 

وسياساته في مختلف األصعدة.
وقد كان الفقيد من الشخصيات المثقفة والمتطلعة.. وكان له دور ونشاط اجتماعي 
واسع في قضايا الدين والسياسة واألدب تمّيز بالحرص على لم الشمل واإلصالح بين الناس، 
وتطبيق النظام والقانون، باإلضافة إلى إسهاماته في العمل التعاوني والدفع بعجلة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية، وكان وفيًا للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
وتتقّدم اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام باسمها ونيابة عن كافة قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام في كل أنحاء الوطن بتعازيها الحارة إلى أسرة الفقيد القاضي صالح 
 المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن 

ً
حسين األعجم، وأهله وذويه، سائلة

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

ز بالعقالنية واالتزان والحرص على لّم الشمل  للنزاهة واإلخالص وتميَّ
ً
د مثاال جسَّ

المؤتمر: خسر الوطن مناضاًل وفيًا للثورة والجمهورية والوحدة والديقراطية

قطاع اإلعالم بالمؤتمر يعزي الزميل أنعم بوفاة عمه
بعث العاملون في القطاع االعالمي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة لرئيس 
تحرير صحيفة »الميثاق« عضو اللجنة الدائمة، االستاذ محمد انعم وذلك في وفاة -المغفور 

له بإذن الله- عمه، مصلح عبده انعم. 
وعبر العاملون في القطاع االعالمي عن خالص العزاء وصادق المواساة للزميل محمد انعم 

وكافة آل أنعم بهذا المصاب الجلل.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا اليه راجعون".

اليمن تودع المناضل السبتمبري والقيادي المؤتمري القاضي صالح األعجم


