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األمين العام  يبعث عددًا من برقيات التعازي
األمين العام يعزي بوفاة أنيف السرحاني

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
ال��زوك��ا برقية ع��زاء وم��واس��اة في وف��اة انيف على السرحاني أحد 

الشخصيات االجتماعية بمحافظة البيضاء.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ صبر سرحان 
السرحاني واخوانه، وكافة آل السرحاني، مديرية الشريه، محافظة 
ت 

ّ
البيضاء، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن 
يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله 

وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة الشيخ ناصر صالح البراشي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
ال��زوك��ا برقية ع��زاء وم��واس��اة في وف��اة الشيخ ناصر صالح محمد 
البراشي، أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف 

التنظيمية والوطنية. 
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ هادي محمد 
مفلح البراشي، رئيس فرع المؤتمر، وكافة آل البراشي، بمديرية 
ذيبين محافظة عمران، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم 

ّ
المولى -جل

مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة الشيخ عبده الدريوم
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية ع��زاء وم��واس��اة في وف��اة الشيخ عبده محمد عبيد 
الدريوم أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف 

التنظيمية والوطنية. 
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد الشيخ 
عبده عبده محمد عبيد الدريوم، واخوانه ، وكافة آل الدريوم، 
مديرية مغرب عنس، محافظة ذم��ار، عن صادق العزاء وعميق 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ّ
المواساة، سائاًل المولى -جل

وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي آل السكري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 

الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة أكرم يحيى السكري.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى عبدالجليل يحيى 
السكري، واخوانه، وكافة آل السكري، عن ص��ادق العزاء وعميق 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ّ
المواساة، سائاًل المولى -جل

وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي الشيخ صادق أحمد النصيف بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل أحمد مطهر 
النصيف، أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف 

التنظيمية والوطنية بخارف محافظة عمران.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ صادق أحمد 
مطهر النصيف، واخوانه، وكافة آل النصيف، بمحافظة عمران، عن 
ت قدرته- أن يتغمد 

ّ
صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي آل االرياني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد علي قاسم االرياني، 
الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن 

والمجتمع.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى إبراهيم أحمد علي 
قاسم االرياني، واخوانه، وكافة آل االرياني، عن صادق العزاء وعميق 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ّ
المواساة، سائاًل المولى -جل

وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي آل الزبيري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ سيف 
علي غانم الزبيري، أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود 

لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية.

وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ عبدالحبيب سيف 
علي الزبيري، واخوانه، وكافة آل الزبيري، بمديرية المعافر محافظة 
ت قدرته- أن 

ّ
تعز، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح 
جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي آل الحطامي
فيما بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف 
عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ العزي محمد أمين 
الغبان الحطامي، أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم 

بالمواقف التنظيمية والوطنية. 
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد، بسام 
العزي محمد أمين الغبان الحطامي، وإخوانه، وكافة آل الحطامي، 
ت قدرته- أن 

ّ
عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح 
جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان...إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة الشيخ محمد حمود العفاري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حمود العفاري، أحد الشخصيات 

االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية. 
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد،الدكتور 
خالد محمد حمود العفاري، وإخوانه، وكافة آل العفاري، بكحالن عفار 
محافظة حجة، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، 

ّ
-جل

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

..ويعزي الشيخ علي محمد حنيش باستشهاد شقيقه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة في استشهاد ابراهيم محمد حنيش، وهو 
يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن اليمن ضد العدوان السعودي 

الغاشم ومرتزقته في جبهة ميدي.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ علي محمد 
حنيش، وكافة آل حنيش، بمديرية ميدي، عن صادق العزاء وعميق 
ت قدرته- أن يتغمد الشهيد بواسع 

ّ
المواساة، سائاًل المولى -جل

رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان. . إنا لله وإنا إليه راجعون
..ويعزي آل العنهمي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد يحيى العنهمي، أحد 
الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية 

والوطنية بمديرية المنار آنس، محافظة ذمار..
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ عبدالحميد 
يحيى العنهمي رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 206 عضو اللجنة 
الدائمة، وعلي محمد يحيى العنهمي وإخوانه وكالة آل العنهمي ، عن 
ت قدرته- أن يتغمد 

ّ
صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون"

..ويعزي آل الفقيه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد يحيى حمود الفقيه، أحد 
الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف الوطنية 

بمديرية ضوران آنس محافظة ذمار،
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى فضل يحيى حمود 
الفقيه وإخوانه وكافة آل الفقيه بمنطقة الصيح مديرية ضوران آنس، 
ت قدرته- أن 

ّ
عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح 
جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"
..ويعزي بوفاة عبدالله الساللي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة في وفاة عبدالله عبدربه الساللي ، أحد 
الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية 

والوطنية بمحافظة البيضاء,
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إل��ى الشيخ العجي 
عبدربه الساللي )مديرية الشرية / البيضاء(، عن ص��ادق العزاء 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد 

ّ
وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان. 

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

حضر األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ 
عارف عوض الزوكا -عصر األربعاء- ومعه عدد 
من قيادات المؤتمر الحفل الذي اقامته جمعية 
التحرير التنموية بزفاف 34 عريسًا على نفقة 
الجمعية وذلك لمشاركة العرسان فرحهم بهذه 

المناسبة.
وكانت جمعية التحرير التنموية قد نظمت عرسًا 
جماعيًا ل�34 عريسًا -األربعاء الماضي- لتخفيف 
أعباء النفقات المادية عنهم ليتمكنوا من إكمال 

نصف دينهم.
وقد أحيت الجمعية مع أهالي العرسان االحتفال 
الفرائحي بحديقة السبعين بصنعاء بحضور عدد 

من الشخصيات.
وفي االحتفال ال��ذي حضره أمين عام المجلس 
المحلي القائم بأعمال أمين العاصمة أمين جمعان.. 
أكد وزي��ر الشباب والرياضة حسن زيد أن إقامة 
العرس الجماعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر 
بها الشعب اليمني جراء العدوان السعودي وحصاره 
الجائر على بالدنا رسالة بأن الشعب اليمني صامد في 
مواجهة تحالف العدوان وأنه قادر على االستمرار 
في الحياة الطبيعية رغم كل ما يعانيه جراء هذا 

العدوان الغاشم.

من جانبه تحدث األستاذ طه الهمداني رئيس 
الهيئة التأسيسية واللجنة االشرافية لجمعية 
التحرير التنموية بالقول: نحتفل اليوم بزفاف 34 
عريسًا من أبناء مديرية التحرير والسبعين وصنعاء 
القديمة وُيعد ه��ذا هو النشاط األول للجمعية 
والثالث على مستوى المديرية وبمشاركة ودعم 

من المجلس المحلي ووزارة الشباب والرياضة.
مؤكدًا أن من أولويات الجمعية االهتمام بالشباب 
وال��ح��رص على معالجة مشاكلهم واالس��ه��ام في 
التخفيف من معاناتهم التي تسبب بها العدوان 
الذي يحاول فرض واقع سوداوي أمام شباب اليمن.

شاكرًا كل من قام بالدعم واالسهام في إنجاح هذا 
العرس الجماعي وفي مقدمتهم قيادة السلطة 
المحلية بأمانة العاصمة ووزارتا الشباب والرياضة 

واالتصاالت وعدد من رجال االعمال.
م��ش��ي��رًا ال���ى أن ال��ج��م��ع��ي��ة -رغ����م ح��داث��ت��ه��ا- 
استطاعت توفير عدد من السلل الغذائية لعدد 
من األس��ر الفقيرة في ع��دد من أحياء المديرية 
بالتنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة 
وإدارة التغذية المدرسية ورجال المال واألعمال 

والخيرين.

وفي بداية اللقاء رحب األمين العام بزيارة وفد المفوضية الى 
صنعاء عاصمة اليمن التاريخية والسياسية ،معبرا عن التقدير 
لمطالب المفوض السامي لحقوق اإلنسان السيد رعد بن الحسين 
باجراء تحقيق دولي مستقل عن االنتهاكات لحقوق اإلنسان 

في اليمن.
واشار الزوكا الى ان الشعب اليمني وقواه السياسية المواجهة 
للعدوان كانوا يأملون في تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق 
في جرائم تحالف العدوان بقيادة السعودية وما يمارسه من 
انتهاكات لحقوق اإلنسان اليمني ،وانهم ال يزالون يجددون 

مطالبتهم بتشكيل هذه اللجنة.
واستعرض االمين العام االوضاع التي يمر بها اليمنيون جراء 
استمرار العدوان منذ عامين ونصف سواء من عمليات القتل 
عبر القصف بالطيران او البوارج وبمختلف انواع االسلحة حتى 
المحرمة دوليا او من خالل عملية القتل الجماعي بسبب الحصار ، 
مدلال على ذلك ببعض األمثلة عن جرائم العدوان التي استهدفت 
منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات وحتى التابعة منها 
لمنظمات االمم المتحدة ،الى جانب تفشي االوبئة واالمراض وعلى 
رأسها وباء الكوليرا ،مشيرا الى ان اليمن تواجه مجاعة حقيقية 
جراء العدوان والحصار وانقطاع المرتبات عن اكثر من مليون 

و200 الف موظف منذ عام جراء نقل البنك المركزي.
واستطرد الزوكا موضحا االثار الكارثية الناجمة عن استمرار 

الحظر الجوي على مطار صنعاء وانعكاساته السلبية على المرضى 
والجرحى والطالب ،مشيرا الى اآلثار السلبية الصحية والنفسية 
التي نجمت وستنجم مستقبال عن العدوان على اطفال ونساء 

وشباب اليمن .
واك��د ال��زوك��ا ان اليمن بلد مسالم لم يعتد على اح��د وانما 
تم االعتداء عليه من قبل السعودية وآخ��ر دليل يؤكد ذلك 
تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي اكدت ان 

الحرب سعودية يمنية.
مضيفًا كما ان دعم العدوان للمنظمات االرهابية التي تحتل 
اليوم بعض المحافظات هو دليل آخر على ان هدف العدوان 
هو تدمير اليمن ونشر االرهاب فيه ولالسف فان ذلك يتم امام 
صمت العالم الذي يتشدق بشن الحرب على االرهاب لكنه يصمت 

على دعم دول العدوان له في اليمن .
وذك��ر االم��ي��ن ال��ع��ام ان المؤتمر تنظيم بني على الحوار 
والديمقراطية يؤمن ويدافع عن حقوق االنسان ويرفض اي 
انتهاكات لها.. مشيرًا الى ان المؤتمر سيتعاون الى جانب اجهزة 
الدولة الرسمية مع المفوضية السامية لحقوق االنسان من اجل 
نقل الحقيقة الى العالم عما يجري من انتهاكات لحقوق الشعب 

اليمني من قبل تحالف العدوان .
واختتم الزوكا بدعوة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي الى 
تحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب اليمني واصدار قرار دولي ملزم 

بوقف العدوان ورفع الحصار.
من جانبه عبر السيد محمد النسور مدير دائرة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان بجنيف عن 
سعادته باللقاء مع قيادة المؤتمر، مشيرا الى ان زيارته الى اليمن 
تأتي في اطار االطالع على ما يتعلق بقرار مجلس حقوق االنسان 
الذي اعطى الصالحية للمفوض السامي بتعيين فريق خبراء 

دوليين للنظر في االنتهاكات لحقوق االنسان في اليمن .
ولفت النسور الى ان القرار اعطى غطاء دوليا لتحقيق حسب 
المعايير الدولية وان اختلفت التسمية ،وهو ما يتفق مع مطالبات 
المفوض السامي بتحقيق ضمن المعايير الدولية ، مؤكدا ان 
المفوض والمفوضية يعملون بحيادية واستقاللية وان اللجنة التي 
ستشكل هي من ستقوم بالتحقيق وليس هناك لجان اخرى ومن 
االهمية بمكان ان يتم التعاطي ايجابيا مع الخبراء وتزويدهم 

بالمعلومات .
حضر اللقاء من جانب المؤتمر االستاذ طه الهمداني رئيس 
دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر ، والدكتور عبدالله 
ابو حورية نائب رئيس الدائرة الفنية بالمؤتمر، واالستاذ خالد 
االكوع مستشار االمين العام للشؤون الخارجية ،فيما حضره 
من جانب المفوضية الدكتور العبيد محمد العبيد مدير مكتب 
المفوضية في صنعاء وليث العامود نائب مدير مكتب المفوضية 

في صنعاء.

العواضي يعزي بوفاة الشيخ بن معيلي
بعث االمين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل والقيادي 

المؤتمري الشيخ عبدالله بن علي بن معيلي.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ علي بن عبدالله بن علي بن معيلي 

وإخوانه، وكافة آل معيلي.. الكرام 
بحزن بالغ وآلم عميق تلقيت نبأ رحيل الشيخ عبدالله بن علي بن 
معيلي عضو مجلس النواب، عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي 
العام، الذي انتقل إلى جوار به بعد حياة قدم فيها تجربة متفردة 
ومتميزة في النضال والعطاء وطنيًا وسياسيًا واجتماعيًا س��واًء من 
خالل خدمته لوطنه وتخندقه في صف الدفاع عن الثورة اليمنية 
الخالدة والنظام الجمهوري والوحدة اليمنية ومواجهة العدوان الغاشم 

والحصار الظالم.
كما أسهم رحمه الله في خدمة العمل البرلماني والتشريعي كأحد 
ممثلي الشعب في السلطة التشريعية )مجلس النواب( فضاًل عن كونه 
على المستوى السياسي أحد أبرز القيادات التي أسهمت في تطوير 

العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي.
كما كان الفقيد أحد ابرز الشخصيات القبلية واالجتماعية في محافظة 
مأرب التي تميزت بحكمتها وراجحة عقلها وإسهامه في خدمة المجتمع 
وحل المشاكل بين الناس برؤية ميزها التسامح والتعايش مع الجميع.

ومثلما كان رحيل الفقيد الشيخ عبدالله بن علي بن معيلي خسارة 
للوطن والمؤتمر الشعبي العام فلقد كان خسارة لي على المستوى 
الشخصي بحكم عالقة اإلخوة والزمالة التي جمعتنا على المستويين 
البرلماني والتنظيمي، وبهذا المصاب الجلل اعبر لكم عن صادق العزاء 
والمواساة برحيل الهامة الوطنية والمؤتمرية والقبلية الشيخ عبدالله 
بن علي بن معيلي سائاًل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم ويلهمنا جميعًا الصبر 

والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
اخوكم/ ياسر احمد العواضي 
األمين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام
عضو مجلس النواب 

خالل لقائه وفد مفوضية حقوق اإلنسان

بحضور األمين العام 

الزوكا: الشعب اليمني متمسك بتشكيل لجنة 
دولية مستقلة للتحقيق في جرائم العدوان

المؤتمر يحترم حقوق اإلنسان وسيعمل مع المفوضية لنقل الحقيقة إلى العالم

جمعية التحرير التنموية تنظم عرسًا جماعيًا لـ34 عريسًا
الهمداني: من أولوياتنا االهتمام بالشباب والتخفيف من معاناتهم

التقى األم��ي��ن العام 
للمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ ع��ارف عوض الزوكا 
-السبت- بالسيد محمد النسور 
مدير دائ��رة الشرق االوس��ط 
وشمال افريقيا بالمفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان بجنيف 
والسيد كيو مسؤول ملف اليمن 
في المفوضية بجنيف واللذين 

يزوران اليمن حاليا.

تعز-الميثاق

ت��ع��رض ال��ش��اب غسان 
ال���زك���ري ن��ج��ل ال��ب��رل��م��ان��ي 
وع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة 
ل��ع��ام   ا لشعبي  للمؤتمر ا
زكريا سعيد ال��زك��ري من 
محاولة اغتيال في مدينة 
ال��ت��رب��ة -م��رك��زم��دي��ري��ة 
الشمايتين محافظة تعز..

وقالت مصادر محلية في 
»الميثاق«:  مدينة التربة  ل�
إن ال��ش��اب غسان الزكري 
ت��ع��رض ه��و وأح���د أق��ارب��ه 
»منير ال��زك��ري« األرب��ع��اء 
الماضي، إلطالق نار مباشر 

من قبل مسلحين نفذوا الجريمة والذوا بالفرار 
-يعتقد أنهم من عناصر )داعش(.

وأوض��ح��ت المصادر أن الشاب غسان الزكري 
أصيب فى رجله ..فيما أصيب قريبه منير الزكري 

بأربع طلقات رصاص في ساقه األيمن .

الجدير بالذكر أن محاولة 
اغتيال نجل النائب زكريا 
ال��زك��ري وم��ه��اج��م��ة منزله 
م��ن قبل مرتزقة ال��ع��دوان 
ج����اءت ردًا ع��ل��ى م��واق��ف��ه 
الوطنية المناهضة للعدوان 
وت��ح��رك��ات��ه البرلمانية مع 
الوفد البرلماني في الخارج 
والتي حققت نتائج ممتازة 
ض�����د ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان 
وم���رت���زق���ت���ه وخ���اص���ة في 
ال�����دورة األخ���ي���رة ل��الت��ح��اد 
البرلماني الدولي الذي اختتم 
األسبوع قبل الماضي أعماله 

في روسيا.
ُيذكر أن مجموعة مسلحة 
قد قامت فى أغسطس الماضي  بمهاجمة منزل 
النائب زكريا الزكري في عزلة الزكيرة بمديرية 
الشمايتين ون��ه��ب س��ي��ارت��ه  وس��ب��ق أن قامت 
مجموعة مسلحة ف��ي سبتمبر ال��ع��ام الماضي 

بمهاجمة المنزل باالسلحة المتوسطة .  

نجل البرلماني الزكري  يتعرض لمحاولة اغتيال

كشف الشيخ منصور سليمان- رئيس فرع 
المؤتمر بمديرية همدان محافظة صنعاء- 
عن مالبسات جريمة اختطافه وحقيقة ما 

حدث له.
»الميثاق«  وقال الشيخ منصور في تصريح ل�
عقب إطالق سراحه بعد أكثر من أسبوع من 
اختطافه: إن ما حدث لي ولولدي هو عملية 
اختطاف مكتملة األرك���ان وال لبس فيها 
وتنافي قيم وأعراف مجتمعنا اليمني وتسيئ 

ألخالقه ومخالفة للنظام والقانون.
وأض����اف: لقد ت��م اختطافنا م��ن ال��ش��ارع 
ونحن في بلد ديمقراطي لديه موسساته.. 
ووسط شعب صامد وصابر في وجه عدوان 
غاشم.. عدوان يتطلب منا جميعًا التكاتف 
ورص الصفوف وتوحيد الجبهة لمواجهته.. 
وأن نحترم بعضنا البعض ونكون على قدر 
عاٍل من المسئولية بداًل من ممارسة البعض 
أعمااًل منافية لما يفرضه علينا الوضع تجاه 

وطننا وشعبنا.

ونفى الشيخ منصور سليمان التهم -التي 
وصفها بالملفقة- من قبل من أسمى نفسه 
مصدرًا أمنيًا والتي حاول إلصاقها به للتغطية 

على جريمة االختطاف غير المبررة.
وأكد رئيس مؤتمر همدان أن التهم عارية 
عن الصحة.. متحديًا إثباتها إن ك��ان لدى 

مرّوجيها أدلة كما زعموا.
الف��ت��ًا ال��ى أن ه��ن��اك م��ن يسعى م��ن وراء 
عملية اختطافه- ومن العمليات المماثلة 
التي تطال كثيرًا م��ن ش��رف��اء ال��وط��ن- الى 
شق الصف الوطني.. وق��ال: ه��ذه األعمال 
الطائشة هدفها ضرب وحدة الصف الوطني 
وخلخلة الجبهة الداخلية والتأثير على تالحم 
المجتمع اليمني في مواجهة العدوان والدفاع 
عن الوطن وسيادته وكرامة ابنائه.. وكلها 
أعمال تصب في خدمة العدوان.. فكم من 
مختطفين ظلمًا.. متسائاًل: من المستفيد من 

هذه األعمال الخارجة عن القانون؟
وطالب الشيخ منصور بسرعة إطالق سراح 
نجله الذي مايزال مختطفًا حتى اللحظة دون 

مسوغ قانوني وليس عليه أي تهمة.
داعيًا القوى الوطنية المواجهة للعدوان 
وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وأنصار 
الله ال��ى أن يكثفوا الجهود لتعزيز ودعم 
الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالمقاتلين 

لصد العدوان الغاشم الذي يراهن على شق 
ال��ص��ف.. كما أن عليها التنبه لمن يسعى 
بأعماله الطائشة الى زعزعة األمن ومحاولة 
شق الصف وتفكيك الجبهة الداخلية خدمة 

لتحالف العدوان بقيادة السعودية.
واختتم الشيخ منصور سليمان تصريحه 
»الميثاق« بالشكر الجزيل لكل من تضامن  ل�
معه ووقف الى جانبه من المشائخ واألعيان 
وفي مقدمتها قبيلة همدان وقيادات وأعضاء 
المؤتمر وفي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- واالستاذ عارف الزوكا 
-األمين العام- وكافة القيادات واألعضاء في 
مختلف المحافظات والمديريات والدوائر.. 
وكل وسائل اإلع��الم الوطنية وعلى رأسها 

صحيفة »الميثاق«..
قائاًل: مواقفكم جعلتني أشعر باعتزاز 
كبير ج��دًا أن أك��ون منتسبًا لهذا التنظيم 

الرائد.

»الميثاق« مالبسات اختطافه كشف ل�
رئيس مؤتمر همدان يطالب باإلفراج عن نجله ويدعو لرفد الجبهات بالمقاتلين


