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استطالع
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قانونيون لـ«الميثاق»:

عدم محاكمة الخونة يحبط الشعب

طالب عدد من الحقوقيين والقانونيين بضرورة ًمحاكمة الخائن عبدربه منصور هادي
أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصفته منتحال لصفة رئيس الجمهورية واستدعاء
الخارج للعدوان على اليمن ،الفتين إلى أن عدم القيام بخطوات عملية وملموسة في محاكمة
بقية المجرمين والخونة المتورطين مع العدوان السعودي والذين شاركوا بارتكاب
العديد من الجرائم وكذا قيامهم بكل األعمال المخلة بحق وطنهم وفي مقدمتها الخيانة
الوطنية وفقًا للدستور اليمني والقوانين النافذة أمر محبط ألبناء الشعب اليمني ،سيما
أسر الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان بصورةمباشرة.
ُ
وقالوا في تصريحات لـ «الميثاق» :إن المبررات التي تطرح للحيلولة دون استكمال
الخطوات التي اتخذت خالل الفترة الماضية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والتي
قدمت لها مجموعة من ملفات المتورطين وعلى رأسهم عبدربه منصور هادي  ،مبررات
ليست واقعية وغير مقنعة في ظل استمرار العدوان ..ورفض القبول بالهدنة التي دعت
إليها األمم المتحدة بهدف تهيئة المناخات المالئمة للحوارات في جنيف وبرعاية أممية
ومعها أيضًا جهود األشقاء في سلطنة عمان..الفتين إلى ان جرائم هادي ومرتزقة الرياض
ال يمكن أن تسقط بالتقادم ..فإلى الحصيلة :

استطالع  /عبدالكريم المدي

والحصار يجب
مرتكبو جرائم العدوان ً ً
أن يعاقبوا عاجال أم آجال
واالقتتال الداخلي
وتحدث ًالمحامي أحمد
وحل األزم��ة التي
الشيخ ق��ائ�لا :الش��ك أن
ت��م��ر ب��ه��ا ال��ب�لاد
ع���دم ات���خ���اذ خ��ط��وات
س��ل��م��ي��ًا  ،وف���ي
ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ش��روع في
ك�����ل األح����������وال-
إج�����������راءات م��ح��اك��م��ة
ك�������رأي ش��خ��ص��ي
المتورطين بالتعاون
ل��ي -إن قضايا من
مع العدوان الخارجي ضد
ه����ذا ال���ن���وع الب��د
ب�لادن��ا أم��ر محبط لدى
للقيام بمحاكمة
معظم ال��ن��اس ،خاصة
م��ت��ورط��ي��ن فيها
أهالي الشهداء والجرحى
أن ت���ت���وا ف���ر لها
وك��ل م��ن يعز عليهم
حرية واستقالل اليمن والمتضررين شروط وظ��روف كثيرة ومتداخلة
بصورة مباشرة من نتائج العدوان ومترابطة كتهيئة األج��واء وال��رأي
وإن ك��ان الشعب ب��أس��ره متضررًا ال��ع��ام وال��ج��ان��ب األم��ن��ي والمحاكم
بصورة مبدئية  ،لكن يبدو أن هناك المهيأة وفريق محامين وحقوقيين
بعض ال��م��وان��ع الفنية وال��ظ��روف وإعالم وتجميع األدلة والبراهين ،
األمنية والوضع العام الذي تمر به وإن كانت هذه األخيرة متوافرة  ،إلى
البالد يؤخر قضية استكمال تجهيز جانب الظروف السياسية المواتية
المتورطين وغيره.
ملفات بقية األشخاص
ً
قد
أصال
ألنه
مع العدوان السعودي،
واختتم تصريحه بالقول :إن جرائم
ُ
سبق وأن رفعت دعاوى قضائية ضد م��ن ه��ذا ال��ن��وع واض��ح��ة وبراهينها
وأضرارها ونتائجها جسيمة
مجموعة من الخونة وعقدت جلسة موجودة
ً
ُّ
ُ
من جلسات المحاكمة أمام المحكمة
تمس شعبًا كامال ،يقتل ويجرح منه
ُ
المختصة .
بعشرات اآلالف وتدمر بناه التحتية
وأوض��ح المحامي الشيخ أن هناك وم��ق��درات��ه وم��ن��ش��آت��ه ومصالحه
والبد
م��وان��ع م��ن قبيل إب��ق��اء ب��اب الحوار ويحاصر ويجوع وغير ذلكّ ،
والمناقشات مفتو حًا ،ألن القيام أن تتم محاسبة مرتكبيها وأال
بخطوات جادة وشاملة لكل من ثبت تسقط ب��ال��ت��ق��ادم ،وه���ذا م��ا تؤكد
تورطهم مع العدوان  ،سوف يؤثر عليه القوانين المحلية  ،أو الوطنية
على مجريات الحوار والجهود التي وك��ذا القوانين والمواثيق الدولية
ومحاسبة
محاكمة ً
تتخذ على مستوى الداخل والخارج فكلها تؤكد على ً
وال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى وق��ف ال��ع��داون مرتكبيها سواء عاجال أم آجال..

ُ َ
هادي سيحاكم بانتحاله صفة الرئيس
المسوري  :في القمة وهو عبدربه منصور هادي
قال المحامي محمدمحمد
ُ
هذه القضية مهمة  ،وتستحق أن تثار وه���ذه القضية موثقة ل��دى الجهات
وفقًا لرؤية قانونية وحقوقية ولعل هذا المعنية ..كما قدمت النيابة ًعبدربه
ما تقومون به في «الميثاق» ،وبالتالي منصور ه��ادي باعتباره منتحال صفة
أعتقد أن جملة من األسباب وراء هذا رئيس الجمهورية وم��زورًا لها ،وهذا
نرم به
األم��ر  ،لكن علينا أن ال نغفل حقيقة الكالم كالم قانوني ومسؤول ،لم ِ
ومعطيات وقعت وهي أن المحكمة جزافًا فهادي من ناحية قانونية وحتى
الجزائية المتخصصة تجري اآلن محاكمة اخالقية قد انتهت واليته المحددة
من شارك وحضر مؤتمر القمة العربية ب��م��رور ال��ع��ام��ي��ن ال��ت��ي ن��ص��ت عليها
األخ��ي��رة ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي م���ارس من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
العام 2015م في مدينة شرم الشيخ المزمنة..
والتي تم فيها تجديد تقديم الطلب و م��ن حيث بقية المتهمين فيجب
بالعدوان السعودي والعربي على بالدنا محاكمتهم بارتكاب الخيانة الوطنية
وق���دم ذل��ك الطلب م��ن رئ��ي��س الوفد

ومشاركة العدوان جرائمه بحق الشعب
اليمني ..أستطيع القول إن ملفات هذه
القضايا المهمة يجري التحقيق فيها
وستقدم ،كما أعتقد  ،فور استكمال
التحقيقات للمحكمة .

ُ
محاكمة الخونة أولوية والملفات تستكمل أمام القضاء

أما الناشط الحقوقي حسن المرتضى فقال :في الحقيقة
طرق هذه القضية مهم جدا ألنه يهم ويشغل معظم
شرائح أبناء الوطن ،سيما بعد مرور حوالي تسعة أشهر
من الحرب التي تشنها السعودية على بالدنا وترتكب
فيها جرائم حرب مكتملة األركان بشهادة وتأكيد هيئة
األمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية واإلنسانية
كمنظمة العفو الدولية وهيومين راي��ت��س ووت��ش ،
وغيرهما من المنظمات والجهات المحايدة التي تؤكد
من خالل تقارير موثقة وميدانية ارتكاب السعوديين
جرائم حرب  ،وهذه التقارير في الواقع تدفع في اتجاه
أنه لم يبق أمام اليمنيين إال طرق باب القضاء ومحاكمة
العناصر اليمنية التي تتآمر على البلد وتساهم في قتل
أبنائه جنبًا إلى جنب مع العدوان .

وأضاف المرتضى :ربما إجراءات المحاكمة لم تبدأ لعدة
اسباب أولها ان مرحلة المحاكمات تأتي بعد انتهاء الحرب
وثبوت التورط بأدلة قاطعة ..وثانيها ربما أن الهيئات
القضائية غير مكتملة بسبب ظ��روف الحرب ..وثالثًا
وهو االهم بدء المحاكمات ربما يثير أهالي المتعاونين
مع العدوان وه��ذا ما يسبب اصطفاف بعض اهاليهم
وقبائلهم مع العدوان تعاطفًا منهم مع ذويهم خصوصًا
ان بعض الحاالت ال يكون فيها ادلة دامغة على التورط
وربما إلفساح تفعيل النبذ المجتمعي قبل النبذ واإلدانة
القضائية وربما إلفساح المجال لهم للتوبة والتراجع عن
ذنب خيانة الوطن خصوصًا ان بعضًا ممن تورطوا تم قتل
بعض اهاليهم من قبل العدوان وهو ربما باب للتوبة.

األمين العام يبعث بعدد من برقيات التعازي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله
ّ
وقدره نعزي

األخ يحيى حمود الهريشة

مدير مكتب نائب رئيس هيئة الرقابة
بوفاة المغفور له بإذن الله

«والده»
سائلين الله العلي القدير
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

المعزون:

أ .نجيب العجي

رئيس هيئة الرقابة التنظيمية

د .بشير عبدالله العماد
رئيس دائرة الرقابة التنظيمية
أ .محمد السحاوي
رئيس دائرة التفتيش المالي
عادل المحفدي
مدير مكتب رئيس الهيئة
وجميع موظفي األمانة العامة

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي
الزوكا يعزي القيادي المؤتمري
المؤتمر الشعبي العام ،عن خالص العزاء
وقواعد
قيادات
وكافة
العام
ً
جمال الحميري بوفاة شقيقه
والمواساة بهذا المصاب الجلل.سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر
برقية عزاء ومواساة إلى األخ جمال عبدالحق راجح الحميري -عضو اللجنة والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
الدائمة ..رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في مصر ،وإخوانه ،وكافة آل
 ..ويعزي بوفاة الشيخ مجيب الكميم
الحميري بمحافظة تعز ،وذلك في وفاة شقيقه الشيخ محمد عبدالحق
راجح الحميري.
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي برقية عزاء ومواساة إلى األستاذ عبدالرحمن سعيد الكميم ..وكافة آل
المؤتمر الشعبي العام ،عن خالص العزاء الكميم بمديرية الحدأ بمحافظة ذم��ار ،وذل��ك في وف��اة نجله القيادي
العام وكافة قيادات وقواعد ً
بواسع
الفقيد
يتغمد
أن
القدير
العلي
الجلل.سائال
والمواساة بهذا المصاب
المؤتمري مجيب عبدالرحمن سعيد الكميم.
الصبر
وذويكم
ويلهمكم
جناته
فسيح
ويسكنه
المغفرة
الرحمة وعظيم
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي
والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
المؤتمر الشعبي العام ،عن خالص العزاء
العام وكافة قيادات وقواعد ً
والمواساة بهذا المصاب الجلل.سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع
 ..ويعزي الشيخ اللواء ناجي الرويشان بوفاة حفيده
الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ اللواء ناجي صالح الرويشان ..وكافة آل
الرويشان ،وذلك في وفاة حفيده كنعان نشوان ناجي الرويشان.
 ..ويعزي بوفاة الشيخ محسن الغولي
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا
وكافة ًقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام ،عن خالص العزاء والمواساة.
سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة برقية عزاء ومواساة إلى الكابتن طيار احمد محسن مطر الغولي ،وإخوانه،
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه وكافة آل الغولى في غولة عجيب بمديرية ريدة -محافظة عمران ،وذلك
الشيخ محسن يحيى مطر الغولي -احد قيادات المؤتمر في
راجعون.
في وف��اة ً
المديرية.سائال العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة
 ..ويعزي بوفاة الشيخ حسين غريزة
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا إنا لله وإنا إليه راجعون.
برقية عزاء ومواساة وذلك في وفاة الشيخ حسين حسين غريزة -أحد
 ..ويعزي بوفاة القيادي المؤتمري حسين خميس
قيادات المؤتمر ومشائخ مديرية ثالء بمحافظة عمران.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام ،عن خالص العزاء والمواساة برقية عزاء ومواساة إلى األخ أكرم حسين سعيد خميس ..وإخوانه ..وكافة
هذا المصاب الجلل.
آل خميس بمديرية بني حشيش -محافظة صنعاء ،وذلك في وفاة والده
في ً
المغفرة
وعظيم
الرحمة
بواسع
الفقيد
يتغمد
أن
القدير
العلي
سائال
القيادي المؤتمري حسين سعيد خميس -عضو اللجنة الدائمة ..نائب
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه رئيس فرع المؤتمر بمديرية بني حشيش.
راجعون.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام ،عن خالص العزاء والمواساة
 ..ويعزي الشيخ المهدي باستشهاد نجله
بهذا ًالمصاب الجلل.
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد علي المهدي ..وكافة آل المهدي ،ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه
راجعون.
وذلك في استشهاد ولده نادر محمد علي المهدي.
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ّ
إلى السعودية ومن دار
في فلكها المشبوه

غيالن العماري

ّ ّ
تشن -بقضها
لم يكن يدور في خلد األسرة المالكة في الدولة السعودية وهي
وقضيضها -الحرب على اليمن ،حجم الورطة التي سقطت أو تم إسقاطها فيها،
مغامرة صبيانية ّطائشة وغير محسوبة منحت الجرح ؛ جرح هذه األمة
وتبعات ً ٍ
ّ
أسبابًا إضافية للتصدع والشتات !
هذه األسرة القابعة على العرش هناك ،استطاعت بثراها الفاحش وبضعف
وهشاشة صفنا الوطني وعدم توحده ؛ استطاعت -نعم -أن تحشد إلى صفها الكثير
من مرتزقة العالم ،فقتلت ّ
ودمرت وأحرقت وحاصرت ،لكنها عجزت عن تحقيق
ما ّادعته من أهداف!
ّ
تعمق حضور الحركة الحوثية في وجدان الطرف المناهض للعدوان الخارجي
ً
ّ
لوطن كانت جل مصائبه تنهال عليه من هذه الجارة
ليس بالضرورة حبًا ،وإنما والء ٍ
ّ
الجائرة التي تتزعم العدوان ،والتي تجسد بآلة حربها وحقدها اليوم ،حجم ذلك
وعرف أوقربى ونسب!
لدين
ٍ
الجور والصلف ،دون مراعا ٍة ٍ
كذلك كان الحضور اإليراني يستعيد عافيته ويتسع نشاطًا على كافة المستويات
واألطر ،فتم تسوية الوضع العالق مع الغرب  ،والذي على إثره تسابقت الكثير من
الدول ومنها المشاركة في التحالف العسكري ضد اليمن ،إلرضاء هذه "الشريرة"
إيران  ،فتم إبرام اتفاقيات أمنية وعسكرية معها على مرأى ومسمع من هذه
يخفى ًأن سببها الرئيس هو إيران الروافض ،إيران المجوس،
الحرب الجائرة التي ّال ّ
إيران الحوثي ،ال تصدقوا ترهة اسمها  :استعادة الشرعية ،أو سعادة اليمنيين.
أكتب اآلن وهذه الحرب تدخل شهرها العاشر واليزال القتلة يغمدون خناجرهم
كامن فيه اسمه إيران ،في
المسمومة في الجسد اليمني ،بحثًا عن مزعوم خطر ٍ
واستسالما بين يدي هذا الخطر الوهم ،الفضيحة ،،فأي واقع
حين يتهاوون خنوعًا
ّ
بائس هذا الذي تتآنس فيه كل هذه المفارقات وتتآلف؟
تافه هذا الذي يقتل فيه العربي أخاه ويقدمه قربانًا لمثل هكذا أوهام
واقع ٍ
أي ٍ
وهواجس؟
اليمن بوابتهم الجنوبية وعمقهم االستراتيجي الضامن ألمنهم  ،وسالمتهم ،
واستقرارهم  ،فهل بكل هذا القتل والتدمير  -قتلنا نحن ،تدميرنا نحن ّ -
يؤمنون
أنفسهم من إيران ؟
هل ّ
يؤمنون شعوبهم بقتل اآلخرين وترويعهم؟
ّ
شيء أشبه بالخرف ،بالخبل ،بالخسة والجبن ،أن يكون عدوك أو من تفترضه كذلك
ّ
،فترتد باحثًا عنه في دهاليز الجيران!
 ،في مواجهتك
ّلماذا ال تكونون أندادًا حقيقيين إليران؟
إنها تبني  ،تصنع  ،تسوس واقعها بواقعية ذكية ،ووفق خطط استراتيجية
عمالقة قفزت بها إلى مستويات متقدمة من النماء والنهوض ،فماذا صنعتم أنتم
على ثرائكم الفاحش المهول ؟
ُ
هل صنعتم أكثر من كونكم وعاء صدئًا لمشاريع الفتنة والفرقة والشتات ؟
هل صنعتم أكثر من كونكم رعاة حصريين لموائد الفوضى وماراثونات الموت
واجهة ْواتجاه ؟
الضاربة أطنابها في كل ً
تظلوا آية ُمثلى لحقيقة"رعاء الشاة يتطاولون في البنيان"؟
ألم تصروا على أن ّ
أين هي خياراتكم البناءة الفاعلة لمواجهة العدو -على افتراض وجوده -المواجهة
إلى ّقوة المنطق وعدالة التوجه واالتجاه ؟
الحقيقية ّالمستندة ّ َ
صريعًا
منطق القوة  -وال قوة دون ٍ
إرادة وطنية مستقلة واثبة -حتما سيسقط ُ ُ
والمثل
بين يدي قوة اإلرادة التي تستمد حضورها من قيم العدالة اإلنسانية
والمبادئ  -وهي إرادتنا نحن اليمنيين ال أنتم ؛ إرادتنا التي نفقأ بها عين المستحيل.
ّإن حربكم القذرة التي أشعلتم حرائقها اليوم لم تكن -أبدًا -بين قوتين ؛ إذًا ال
والغطرسة،
تهزمنا وتقهقرنا ،لكنها بين إرادتين  ،إحداهما امتألت بالجبروت
ّ
وأخرى امتلكت القضية؛ قضية الدفاع المقدس عن ِح َمى الوطن وحرمته ،وشتان
ّ
شتان ما بين هذه وتلك !
لقد استعرضتم في هذه الحرب الظالمة فنون وجنون أحقادكم وضغائنكم على
شعب أعزل إلاّ من رجولته وبسالته وانتمائه الشاهق لوطنه الجريح ،فماذا كسبتم
ٍ
والشنار؟
العار
ووصمات
والخيبات
الخسارات
من
الكثير
غير
ّ
لقد سقطت رهاناتكم التي كنتم تظنون من خاللها أن األرض اليمنية وهي تقل
هذا الشعب الكادح الفقير ،ستبدو أكثر طواعية ولينًا أمام مشاريعكم المشبوهة
خانع يرفع رايات استسالمه للوهلة
بيمن
الرخيصة ،سقطت حساباتكم ٍ
خاضع ٍ
ٍ
يخضع ّ ،
فهيا احزموا أمتعةحقدكم
األول��ى من ال��ع��دوان ،لم يستسلم وال ولن
وغادروا...
غ��ادروا والتقطوا ما أمكن من فرص السالم المطمورة تحت حوافر طيشكم
وغروركم ،،،
ّ
غ��ادروا قبل فوات األوان فإنها صنعاء ال طهران ،غ��ادروا وابحثوا لموتكم عن
رصاصة أخرى مازال هذا الشعب يأبى أن يكون لها اإلصبع والزناد .
للمحافظ صالح وشرفاء محافظة إب :
ملتهب وغير مستقر،استجاب األخ عبدالواحد صالح ُ لنداء الواجب الوطني،
واقع ٍ
في ٍ
فتسلم مقاليد أمر المحافظة ؛محافظة إب ،بعد استشارة نخبها،وعلى رأسهم
العلماء ،فآزروه ّ
وشدوا على يده ،انطالقًا من قواعد شرعية راسخة هدفت إلى
تحقيق مصالح " الوفاق" ودرء مفاسد"التفكك والتناحر والشقاق".
ّيمم الرجل جهوده المضنية نحو العمل على تجنيب المحافظة مخاطرالسقوط
في أتون الفتنة وجحيم اإلحتراب،غير ٍآبه -على المستوى الشخصي -بمخاطر هذه
اللحظة الزمنية الحرجة ،وتداعياتها المخيفة.
دعا الحميع إلى نبذ التطرف والتعصب والعمل معًا بروح الفريق الواحد،وتماهى مع
ّ
واإلخاء،فكون قاعدة متينة من التآلف والترابط ،وقفت سدًا
كل طرف ينشد التسامح
منيعًا في وجه دعاة الويل والشرور،وجعلت من هذه المحافظة مالذًا آمنًا للجميع
دون استثناء ..فإليه وكل شرفاء هذه المحافظة جزيل الشكر والتقدير واالمتنان.

القطاع النسائي للمؤتمر يعزي
الزميلة سامية الحجري بوفاة والدها
بعث القطاع النسائي في المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للزميلة سامية
احمد محمد الحجري -االعالمية في قناة «اليمن اليوم» ،وذلك في وفاة والدها ّ
.وعبر
القطاع النسوي للمؤتمر عن خالص العزاء وصادق المواساة للزميلة سامية الحجري
وإخوانها وكافة آل الحجري بهذا المصاب.
ً
سائال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

قطاع اإلعالم بالمؤتمر يعزي
الزميل المشخر بوفاة والده
عبر قطاع االعالم والثقافة والتوجيه واالرشاد بالمؤتمر الشعبي العام عن تعازيه
ومواساته القلبية للزميل محمد صالح المشخر وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله والده..
الشيخ /صالح المخشر
ً
سائال المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح
جناته وان اليري أهله ومحبيه مكروهًا سواه.
إنا لله وإنا اليه راجعون..

