مجلس النواب هو الذي يمنح الثقة للحكومة أو يحجبها
عنها ،أو يسحبها منها وله الحق في محاسبتها
الميثاق الوطني
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ُ
لماذا يستهدف البرلمان من الداخل والخارج؟
العدوان ومرتزقته والطابور الخامس في حرب قذرة ضد مجلس النواب
اس��تهداف مجلس النواب في هذه المرحلة الحرجة والتهديد بإغالق أبوابه والتطاول البذىئ على هذه المؤسس��ة الدس��تورية تجاوز كل الحدود ووصل األمر بالطابور الخامس
الى التحريض على المجلس وإطالق دعوات للخروج األربعاء إلغالقه ..كل هذا يحدث في العاصمة صنعاء في تزامن يثير االس��تغراب والدهش��ة عن س��ر هذا االستهداف لمجلس
الن��واب الس��لطة التش��ريعية المنتخب��ة من قبل ابناء الش��عب مع مؤامرة خارجي��ة يقودها الفار هادي وجماعة االخوان المس��لمين تحديدًا ضد مجلس النواب بهدف اس��قاط ش��رعيته
الدس��تورية من خالل االس��تعدادات التي يقودها المرتزق محمد الش��دادي خارجيًا مع نواب حزب االصالح الذين يتواجدون في الرياض ويعملون ليل نهار منذ قرابة عامين على عقد
اجتماع للبرلمان في عدن أو بمطار الريان بحضرموت برئاسة الفار هادي ويقدمون إغراءات مالية كبيرة للنواب إذا حضروا ذلك االجتماع الذي تحضر له االستخبارات السعودية وتحتجز
قرابة سبعين نائبًا استعدادًا لنقلهم لعقد اجتماع صوري لضرب وحدة هذه المؤسسة الدستورية والتي تقف بشجاعة الى جانب الشعب اليمني وتتصدى للعدوان ومرتزقته وتعمل في
ظروف صعبة للغاية ووسط تهديدات وممارسات قذرة ومتواصلة يرتكبها الطابورالخامس لتطفيش نواب الشعب تنفيذًا لمخطط الفار هادي واالخوان.
مراقبون سياسيون أكدوا لـ«الميثاق» أن معظم من يقودون المؤامرة ضد
رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس هم من العناصر التي
لها ارتباطات معروفة باالخوان المسلمين وشاركت معها في مؤامرة 2011م.
ولم تستبعد المصادر أن تكون تلك العناصر تنفذ مخطط هادي واالخوان
المسلمين حيث إن الهجوم على البرلمان والسعي إلغالقه يعد من الغايات
الكبيرة التي يسعى الى تحقيقها العدوان ومرتزقته وفشلوا أكثر من مرة وآخر
رهاناتهم هو إغالق مقر المجلس في العاصمة صنعاء عبر أدواتهم الرخيصة.
واعتبر المراقبون فشل إخراج محتجين إلغالق البرلمان -األربعاء -صفعة قوية
للعدوان ومرتزقته وأدواته الرخيصة.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الشعبي العام وعبر مصدر إعالمي رد -األربعاء-
على حمالت الطابور الخامس التي تستهدف مجلس النواب ،ودعا المؤتمر
كل الناشطين المؤتمريين في وسائل التواصل االجتماعي الى عدم الرد على
«السفاهات» والحمالت المدعومة والمنظمة والتي تشن ضد قيادة المؤتمر
ومجلس النواب بهدف إحداث تصدع في العالقات بين المكونات السياسية
الوطنية السبتمبرية واألكتوبرية التي تواجه العدوان بشتى الوسائل وتقدم
الدماء الزكية من الجيش واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين دفاعًا عن الوطن.
وأكد المصدر أن التاريخ لن يرحم أولئك الذين يسخرون أنفسهم لتنفيذ
الحمالت المغرضة والمدعومة ضد القوى الوطنية المواجهة للعدوان وفي
مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وقيادته ،مشيرًا الى أن الوقت هو وقت مواجهة
للعدوان والدفاع عن البالد وليس االنجرار الى ما يروجه المنتفعون أصحاب
التوجهات المشبوهة.
هذا وكان رئيس المجلس السياسي األعلى صالح الصماد استقبل -األربعاء -في

محاوالت إغالق
المجلس والتشكيك
به جاءت لخدمة
«هادي»

ّ
المؤتمر يحذر أصحاب التوجهات المشبوهة من استمرار شن حمالت «سفاهات» ضد قيادة المؤتمر والبرلمان
رئيس المجلس السياسي :أي استهداف لمجلس النواب أو رموزه عمل مدان وال يمكن القبول به

القصر الجمهوري رئيس مجلس النواب يحىى علي الراعي.
وعبر رئيس المجلس السياسي األعلى عن االرتياح لما يقوم به المجلس من
أعمال ومحاوالت جادة للتواصل البناء مع برلمانات العالم وكشف حقيقة العدوان

على اليمن وأبعاده وما حصل من تغيير سياسي حقيقي ونابع من الشرعية
الدستورية والبرلمانية ومحاولة دول العدوان مصادرة حق الشعب اليمني في
التحرر من الهيمنة والتبعية التي يراد فرضها بالقوة ،وترتكب دول العدوان

المجازر البشعة بحق اليمنيين وتدمر بنيتهم التحتية ومقدراتهم منذ ثالثة
أعوام.
وحث رئيس المجلس السياسي األعلى رئيس مجلس النواب على المزيد من
األعمال الهادفة إلى كشف جرائم العدوان إقليميًا ودوليًا وتعزيز التواصل
الخارجي مع العالم ..مشيدًا بما حققه البرلمان في سبيل ذلك وما يقوم به من
أعمال في دورات انعقاده.
وتمنى األخ صالح الصماد لرئيس وأعضاء مجلس النواب التوفيق والسداد في
أعمالهم ..مثمنًا عاليًا تضحياتهم وصبرهم وثباتهم أمام التحديات ومغريات
العدوان وإيثارهم الوطن والشعب على كل شيء منطلقين من إيمانهم القوي
وعزيمتهم وواجبهم الوطني.
وعبر عن ثقته برئاسة البرلمان وأعضائه وكفاءتهم ونزاهة ووطنية هذه
المؤسسة األصيلة والسابق وجودها في الوعي االجتماعي والثقافة اليمنية
الديمقراطيات ..مؤكدًا أن أي استهداف لهذه المؤسسة أو رموزها عمل مدان
وال يمكن القبول به.
فيما عبر رئيس مجلس النواب عن ثقته وأعضاء البرلمان بانتصار اليمن في
هذه المعركة التي يخسر من يظن أن الشعب اليمني بعد كل هذه التضحيات
سيخسر أو يستسلم أو يتنازل عن قيمه األصيلة والراسخة رسوخ الجبال.
وأطلع رئيس البرلمان رئيس المجلس السياسي األعلى على برنامج عمل
المجلس خالل الفترة القادمة وأولوياته التي تستوجبها المرحلة واستمراره في
التواصل الخارجي من أجل كسر الحصار السياسي الذي فرضه العدوان السعودي
العدوان العسكري والحصار الجائر برًا وبحرًا وجوًا
األمريكي على البالد تزامنًا مع ً
في سابقة لم يشهد لها العالم مثيال من قبل.

مهمة مشبوهة لوفد أممي

مراقبون :إحصاء المشاريع الخدمية المدمرة في ظل استمرار العدوان كذبة مفضوحة
هناك مؤامرة سعودية لحرمان اليمن من حق التعويض

على الجميع رفع شعار «النصر أو الشهادة»
لمواجهة جرائم ذبح األسرى ودفنهم أحياء
ما بين الفينة واالخ��رى يثبت مرتزقة ال��ع��دوان مدى
خستهم وح��ق��ارت��ه��م وت��ج��رده��م م��ن القيم واالخ�ل�اق
االنسانية في تعاملهم مع االسرى من ابناء الجيش واللجان
الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل.
ما يقدم عليه مرتزقة العدوان من ارتكاب جرائم بشعة
بحق االسرى كما حدث االسبوع الماضي من ذبح لبعضهم
ودفن أحدهم حيًا ،تعد من الممارسات الالإنسانية التي
تدمي القلوب ،وتترك جراحًا غائرة وآالمًا عميقة في نفس
كل يمني في هذا الوطن الجريح ،ألنها ممارسات يعجز
اللسان عن وص��ف بشاعتها وحقد وهمجية مرتكبيها
وال��ذي��ن استقدموا ه��ذه الوحشية م��ن الفكر الوهابي
التكفيري الدخيل على مجتمعنا وتنذر بتفجر ثأرات
تحرق نيرانها الجميع.
وقد أثارت جريمة إقدام مرتزقة العدوان على إعدام
أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية بمديرية موزع
مباشرة من القوات
في محافظة تعز ذبحًا -بحماية
ٍ
اإلماراتية الغازية اضافة الى دفن أحد االس��رى حيًا هو
الشهيد البطل "عبدالقوي حسين ال��ج��ب��ري" -اث��ارت
غضبًا شعبيًا واسعًا وادانات من قبل هيئات ومنظمات
وشخصيات حقوقية حيث دانت بأشد العبارات إقدام
مرتزقة العدوان على إع��دام أربعة أس��رى من الجيش
واللجان الشعبية في مديرية موزع بمحافظة تعز في
انتهاك سافر للشريعة اإلسالمية وقواعد وأحكام القانون
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وخاصة
اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية األسرى".

هذا ودعت وزارة حقوق اإلنسان ،األمم المتحدة ومجلس
األمن إلى النهوض من غفلته وسباته الذي طال كثيرًا،
والذي بسببه تأثرت كل قواعد المنظمة الدولية وأحكامها
التي صيغت لحماية اإلنسان وصون حقوقه األساسية.
هذا فيما طالبت منظمات مدنية المنظمات الحقوقية
واإلنسانية في العالم بالتحرك ومحاسبة مرتكبي الجريمة
ومن يقف وراءهم وسرعة تقديمهم للمحاكمة الدولية
النتهاكهم القوانين السماوية والدولية وارتكابهم جرائم
حرب.
ودعت الى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة ،لتقصي
الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول
العدوان ومرتزقتها.
وط��ال��ب��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��م��دن��ي��ة ال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة
والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العالقة بسرعة
التدخل لإلفراج عن جميع األسرى ..معربين عن خشيتهم
من أن عرقلة ملف األسرى منذ فترة طويلة من قبل قوات
العدو السعودي ،بهدف ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة
بحق األسرى من رجال الجيش واللجان الشعبية.
الجدير بالذكر أن ردود االفعال الغاضبة تزداد في الشارع
اليمني وعلى مختلف المستويات ..وج��اءت توجيهات
الزعيم علي عبدالله صالح للجيش واللجان برفع شعار
«النصر أو الشهاد» لتأخذ المواجهات منحى خطيرًا وتضع
المعتدين ومرتزقتهم أمام نهاية وخيمة خصوصًا وأن
أبناء الشعب اليمني باتوا يدركون أن ثمة مؤامرة تنفذها
استخبارات أجنبية من وراء ذبح األسرى ودفنهم أحياء.

األمين العام يعزي آل العود

على الحكومة تأجيل إحصاء دمار آل سعود إلى حين وقف العدوان

يقدرون الخسائر بأكثر من  500مليار دوالر والبنك الدولي ّ
اقتصاديون ّ
يقدرها بـ 18مليارًا
وصل األسبوع الماضي وفد مكتب مشاريع األمم المتحدة الى العاصمة
صنعاء برئاسة عالء النمر بهدف القيام بمهام احصاء مشاريع الخدمات
األساسية التي تعرضت للتدمير واألضرار جراء استمرار العدوان السعودي
على اليمن.
وأعلن الوفد األممي أن مكتب مشاريع األمم المتحدة يعتزم تنفيذ المرحلة
األولى في عملية الحصر لألضرار والتي ستشمل مرافق الطرقات والجسور
والمنشآت الصحية األساسية والكهرباء وغيرها ..بتمويل من البنك الدولي
وقدم الفريق رؤية عن آلية العمل والمناطق المشمولة باألنشطة خالل
المرحلة األولى من البرنامج ،طالبًا من السلطات اليمنية المختصة المساعدة
في إتمام الترتيبات اإلدارية والتنسيقية لبدء العمل واستقدام فريق العمل
الهندسي واالداري ومستلزمات العمل الميدانية من معدات وأجهزة.
وبهذا الخصوص أعرب مراقبون ومتخصصون عن ريبتهم من مهمة وفد
مكتب مشاريع األمم المتحدة ،وقالوا لـ«الميثاق» :إن مهمة الوفد األممي
والتي حددها بحصر األضرار في مشاريع الخدمات األساسية في ظل استمرار
العدوان السعودي واستهدافه للمنشآت المدنية يوميًا ،مثيرة لالستغراب
وتبعث على السخرية ،ألنه ليس من المنطقي أن تقوم المنظمة الدولية
بإرسال وفد لمهمة احصائية كهذه فيما العدوان السعودي يواصل ليل نهار
استهداف المنشآت المدنية اليمنية ،بل إن مهمة كهذه وفي هذا الوقت
بالذات تثير الشكوك وتجعل أي إنسان يضع أكثر من سؤال حول الهدف
الحقيقي من عمل الفريق األممي.
وأوضح مراقبون ومتخصصون أن أية عملية احصاء للمشاريع المدنية التي
دمرها العدوان السعودي تشير الى أن هناك صفقة أو مؤامرة كبيرة تقودها
السعودية ودول تحالف العدوان عبر األمم المتحدة لالفالت من تعويض
الشعب اليمني جراء ما ارتكبته من دمار فظيع طال البنية التحتية بالكامل،
وقدره أحد االقتصاديين قبل قرابة عام بحوالي  500مليار دوالر ،فيما
السعودية والبنك الدولي وعدد من المنظمات المشبوهة قدرت إعادة إعمار
ما دمره العدوان بحوالي  18مليار دوالر فقط.
ونبه المراقبون من عدم جدية الوفد األممي في إنجاز هذه المهمة بشكل
صحيح وبما يضمن إجراء عملية احصاء شاملة وسليمة وتقديم أرقام ونتائج
ميدانية متكاملة ومحايدة ونزيهة.
وتقديراتكان ْ
األول��ى أن يطالب الوفد األممي األمم المتحدة بإصدار قرار
وقالوا:
يلزم السعودية بوقف العدوان أو عدم استهداف المنشآت المدنية ..لكن

أن يتم احصاء في ظل استمرار العدوان فهذا يكشف عن عدم جدية األمم
المتحدة وأن ذلك مجرد مسرحية لوضع تقرير يحرم الشعب اليمني من
حق التعويض.
وتساءلوا :كيف يمكن لفريق األمم المتحدة أن يزور صعدة أو تعز أو
مأرب أو الجوف والحديدة والتي تعدها السعودية مناطق عسكرية مغلقة.
ودعا المراقبون حكومة االنقاذ الى االعتذار وعدم السماح للوفد األممي
بالقيام بهذه المهمة وتأجيلها الى حين انتهاء العدوان السعودي على
اليمن ..مستغربين من ترحيب وزير الخارجية هشام شرف بالفريق األممي
وإعالنه عن استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والمعلومات الخاصة
بمرافق المنشآت الحيوية األساسية التي تضررت جراء العدوان ،جاء ذلك
خالل استقباله وفد مكتب مشاريع األمم المتحدة -الثالثاء -والذي أشار الى
خداع تقديرات البنك الدولي البالغة  18مليار دوالر إلعمار اليمن والتي
أعلن عنها في الرياض قبل أشهر.
وأكد وزير الخارجية للوفد األممي أن التقديرات األولية لحجم الدمار
الشامل الذي نجم -ومايزال -عن العدوان السعودي الذي طال كل البنية
االقتصادية والخدمية بلغت  224مليار دوالر حتى م��ارس الماضي
كإحصاءات أولية ..وطالب البنك الدولي والمؤسسات التمويلية استقدام
شركات وبيوتات خيرية متخصصة لتقدير حجم أضرار العدوان السعودي

األمين العام يبعث عددًا من التعازي

 ..و يعزي آل جرعون

 ..و يعزي الشيخ ناصر االهنومي باستشهاد  3من أقاربه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ/
أحمد بن علي طالب العود واألخ /حسين بن علي بن علي العود وكافة آل العود بمحافظة مأرب في
استشهاد المغفور لهما بإذن الله علي حسين العود ،وحسين أحمد العود ،إثر استهدافهما بغارة
لطيران العدوان السعودي الغاشم بمديرية صرواح.
وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ً
عن خالص العزاء والمواساة .سائال العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع الرحمة وعظيم المغفرة
ويسكنهما فسيح جناته ..ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ
الشيخ /محمد أحمد جرعون واألخ /عبدالله صالح عبدالله جرعون وإخوانه وكافة آل جرعون بمحافظة
البيضاء ..في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله الشيخ صالح عبدالله مقبل جرعون ،احد الشخصيات
االجتماعية بمديرية رداع بعد حياة حافلة بالعطاء.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة ًللمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب ،سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا اليه راجعون

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى القيادي
المؤتمري ناصر يحيى االهنومي وكافة آل االهنومي ..بمحافظة حجة في استشهاد خالد ناصر االهنومي،
خليل خالد ناصر االهنومي ،سامي عادل ناصر االهنومي ،الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في
الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي ومرتزقته في جبهة ميدي.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب..
ً
سائال العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنهم فسيح جناته
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا اليه راجعون

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ
الشيخ /عبدالله مجاهد نمران وإخوانه وكافة آل نمران بمحافظة مأرب ..في استشهاد نجلهم المغفور
له بإذن الله منصور عبدالله مجاهد نمران ،إثر استهدافه بغارة لطيران العدوان السعودي الغاشم
بمديرية صرواح .وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة
قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
ً
سائال العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته..
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى القيادي
المؤتمري األخ األستاذ /ناصر صالح صبر -مستشار الدائرة التربوية باالمانة العامة -وإخوانه وكافة
آل صبر بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء ..في وفاة شقيقهم المغفور له بإذن الله محمد
صالح صبر ،بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الناس.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
ً
سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته..
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى القيادي
المؤتمري محمد علي سيالن ،عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ،وإخوانه  -وكافه آل سيالن  -بمديرية
الحزم محافظة الجوف ..في وفاة والدهم العالمة الحاج علي سيالن بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة
الوطن والصلح بين الناس .وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
وكافة ًقيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا اليه راجعون

 ..ويعزي آل نمران

 ..و يعزي القيادي المؤتمري ناصر صبر بوفاة شقيقه

 ..و يعزي القيادي المؤتمري محمد سيالن بوفاة والده

وتحالفه على اليمن.
وأك��د شرف أن السعودية قامت بعملية تدمير شامل هي األكبر على
اإلطالق ،قضت على معظم مشاريع البنية التحتية في البالد.
الجدير بالذكر أن السعودية تسعى مبكرًا ومعها دول تحالف العدوان
الى إيجاد مخرج لهم من تعويضات الحرب الهمجية التي يشنونها للعام
فيها مختلف األسلحة بما في ذلك المحرمة
الثالث على اليمن مستخدمين ً
دوليًا والقنابل العنقودية ،مرتكبة آالف الجرائم التي تصنف وفقًا للقانون
الدولي حرب إبادة.
ونظرًا للدمار الهائل الذي ألحقته السعودية بالبنية التحتية ُّ
وتعمدها
قصف المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والموانئ والمطارات
والمصانع الغذائية والمزارع واألس��واق وقوارب الصيد والمنازل وصاالت
االفراح وقاعات العزاء وغيرها ،استشعرت السعودية خطورة تبعات هذا
الدمار الفظيع الذي ألحقته باليمن ،ولهذا تعمل منذ أكثر من عام على
تضليل المنظمات الدولية بعقد اجتماعات صورية وتقدير تعويض اليمن
أو ما يطلقون عليه بإعادة اإلعمار بمبلغ  18مليار دوالر ،ودفع مرتزقة
من حكومة الفار الى طرح مثل تلك التقديرات التي تظهر بشاعة الحقد
السعودي اإلماراتي على الشعب اليمني وأجياله ..وإصرارهم على مواصلة
االنتقام حتى من أطفال اليمن.

 ..ويعزي آل القح

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى
األخ العميد /صالح قايد القح وإخوانه وكافة آل القح بمديرية بعدان محافظة إب ..في وفاة أخيهم
المغفور له بإذن الله محمد قايد القح ،بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الناس.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
ً
سائال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته..
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون

 ..ويعزي الشيخ أحمد عبده محمود باستشهاد نجله

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى االخ
الشيخ /احمد عبده محمود وكافة آل محمود ..بمديرية دمت ..في استشهاد نجله الشاب مسعود
احمد عبده محمود وسط مدينة دمت ..ومثل تلك األعمال البشعة التي أودت بحياة ابنكم تتنافى مع
القيم اإلنسانية والدين اإلسالمي والشرع وكل العادات والتقاليد االجتماعية في اليمن.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب..
ً
سائال العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان .إنا لله وإنا اليه راجعون

