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محمد أحمد الخزان إلى عضوية  اللجنة الدائمة الرئيسية.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذًا كاًل فيما يخصه .

تصعيد إبراهيم الخزان إلى اللجنة الدائمة الرئيسية

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة 
العقيد محمد الحبشي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة إلى كل من المنصب علي عبدالقادر الحبشي، وفضيلة الشيخ هاشم 
عبدالقادر الحبشي رئيس جمعية علماء حضرموت وإلى كافة آل الحبشي 
وأبناء وإخوان وأسرة الشهيد العقيد محمد عبدالله الحبشي مدير البحث 
الجنائي السابق مستشار إدارة أمن الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت 
الذي استشهد إثر اعتداء إرهابي غادر من قبل عناصر التطرف والظالم 
واإلرهاب استهدفه مع مرافقه الشهيد الجندي شوقي خميس بايعشوت 
خربايه وهما في أحد أحياء مدينة سيئون مع مجموعة من المواطنين اآلمنين.

وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها عن صادق التعازي 
وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، في هذا 
المصاب الجلل والمؤلم الذي راح ضحيته أحد الكوادر الوطنية المخلصة في 
سلك األمن، والعزاء موصول ألسرة الجندي شوقي خميس وآل بايعشوت 
ت قدرته- أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته 

ّ
خربايه، سائاًل المولى -جل

ومغفرته.. وأن يسكنهما الجنة في الدرجات العلى في الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن يلهم كل أهلهما 

وذويهما الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.إنا لله وإنا إليه راجعون..

ويعزي بوفاة العميد يحيى باكر
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة العميد يحيى عبدالرحمن باكر، الذي انتقل إلى جوار ربه 
بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن في سلك القوات المسلحة 
واألمن.وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى أبناء 
وإخوان الفقيد وكافة آل باكر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن 

يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة حازم باكر 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ حازم عبدالرحمن باكر الذي انتقل إلى جوار ربه إثر 
مرض عضال ألمَّ به، وذلك بعد أن قضى معظم ُعمره في خدمة الوطن 
والثورة والجمهورية والوحدة، حيث كان من الكوادر والقيادات اإلدارية 
الكفؤة والناجحة، عمل بكل إخالص وتفاٍن ونزاهة في كل مواقع العمل التي 

تحمل مسئولياتها من أجل عزة الوطن ونهوضه، .
وكان يحظى بتقدير واحترام كل زمالئه وكل من عرفه وعمل معه، 
ملتزمًا بالمبادئ وال��ث��واب��ت الوطنية التي ناضل وال���ده المناضل الحر 
عبدالرحمن باكر من أجل عزة وحرية الشعب وانتصار إرادته في حياة حرة 
وكريمة، ولم يخضع لجبروت وقهر وصلف الطغيان اإلمامي واستبداده 
فظل يقاومه ويكافح بكل شجاعة من أجل أن يتحرر شعبنا من كابوس 
النظام اإلمامي الكهنوتي المنغلق.. حتى قدم حياته قربانًا للوطن ضمن 
األحرار الذين أعدمهم الطاغية أحمد حميد الدين في ميدان الشهداء 

بتعز عام 1958م..
وعّبر األخ الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء 
التي بعث بها إلى األخ عبدالرحمن حازم عبدالرحمن باكر وإخوانه وكافة 
آل باكر باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، والعزاء موصول 
لألخ الدكتور خالد يحيى باكر، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله 

وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي بوفاة اللواء يحيى محب النبي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 

ومواساة في وفاة اللواء الركن المهندس يحيى محمد محب النبي.. 
جاء فيها:

األخ/ محمد يحيى محمد محب النبي.. وإخوانه 
وكاف����ة آل محب النبي المحترم�����ون

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم اللواء الركن المهندس يحيى 
محمد محب النبي الذي اختاره الله -سبحانه وتعالى- إلى جواره وهو يتلقى 
العالج في أحد مستشفيات ألمانيا االتحادية من المرض الذي ألمَّ به وظل 
يعاني منه، بعد ُعمٍر قضى معظمه في خدمة الوطن والقوات المسلحة، 
حيث كان واحدًا من كوادرها المؤهلة تأهياًل علميًا عاليًا متمتعًا بخصال 
ة عسكرية وإدارية متميزة، وكانت له إسهامات واضحة  قيادية فذة وكفاء
وبصمات كبيرة في عملية بناء وتطوير القوات المسلحة سواء أثناء تحمله 
مسئولية قيادة سالح الصيانة، أو من خالل مسئولياته كنائب لرئيس هيئة 
األركان العامة للشئون الفنية، وفي بقية مواقع المسئولية التي تسنمها، 

والتي كان آخرها ملحق عسكري في سفارة بالدنا في موسكو.
لقد خسر الوطن والقوات المسلحة على وجه الخصوص واحدًا من الرجال 
المخلصين األوفياء والقادة األكفاء الذين ساهموا في مسيرة العمل الوطني 
والنهوض بالوطن، وترسيخ دعائم الثورة والجمهورية والوحدة، وقام 

بواجبه الوطني بكل إخالص وتفاٍن واقتدار ونزاهة..
إننا إذ نعزيكم جميعًا.. ونعزي كل زمالئه وُمحبيه وكل منتسبي القوات 
المسلحة واألمن بهذا المصاب الجلل.. وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
 وعلى- أن يتغمده بواسع 

ّ
التحالف الوطني الديمقراطي، لنسأل المولى -جل

رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر 
والسلوان...إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي باستشهاد العميد فريجان
شدد رئيس المؤتمر الشعبي العام على اهمية التصدي الحازم لكافة 
اعمال االره��اب وقيام االجهزة المختصة بواجباتها في مالحقة عناصر 
االجرام وذلك بعد تصاعد وتيرة االعمال االرهابية التي تستهدف ضباط 
الجيش واالمن .جاء ذلك في برقية عزاء ومواساه بعثها الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في استشهاد العميد الركن علي ُعمر 
يسلم بن فريجان نائب مدير الكلية الحرfية الذي امتدت إليه يد الغدر 

واإلثم والعدوان لتغتاله بعد أدائه لفريضة صالة الجمعة .
وفي البرقية أشاد رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناقب الشهيد الذي كان 
ر عمره في خدمة 

ّ
مثااًل للقائد الكفؤ والمخلص، متفانيًا في أداء الواجب، سخ

الوطن والشعب وفي االنتصار لإلرادة الوطنية الحرة في الثورة والجمهورية 
والوحدة والحرية والديمقراطية.

وعّبر الزعيم علي عبدالله صالح في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها 
إلى أبناء الشهيد وكافة آل بن فريجان عن صادق التعازي وعميق المواساة 

باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، مشددًا على ضرورة التصدي الحازم 
لكل أعمال الغدر واإلرهاب وقيام األجهزة المختصة بواجباتها في مالحقة 
عناصر اإلج��رام التي استمرأت ممارسة جرائمها دون أن تلقى أي رادع 
يحد من أعمالها اإلرهابية،سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الشهيد 
بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه الجنة في الدرجات العلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن يلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفاة الشيخ الكبش

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد نور الدين الكبش أحد القيادات 
المؤتمرية في مديرية الِشعر -محافظة إب- الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 

عمر قضى معظمه في خدمة الوطن.

وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى أخيه الشيخ 
عبدالعزيز نور الدين الكبش وكافة آل الكبش عن صادق التعازي وعميق 
المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى 
-عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 

وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب.

.... ويعزي بوفاة الشيخ لقشم

كما بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ْم أحد الشخصيات 

َ
ق

ْ
ش

َ
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد علي ل

اإلجتماعية الفاعلة بمحافظة شبوة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة 
حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

معّبرًا في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ علي أحمد علي 
ْم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات 

َ
ق

ْ
ش

َ
ل

وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع 

ّ
الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة القاحلي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ قاسم منّصر عبدالله القاحلي الذي انتقل إلى جوار 

ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى والد الفقيد 
الشيخ منّصر عبدالله القاحلي وكافة آل القاحلي -شبوة- عن صادق التعازي 
وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل 
المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

.. ويعزي بوفاة الشميري
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة األخ عبدالوهاب مأمون الشميري عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالعمل الجاد 

والمخلص والعطاء المتواصل من أجل تقدم وعزة ورفعة اليمن.
معّبرًا في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ مفيد عبدالوهاب 
الشميري وإخوانه وكافة آل الشميري عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
ت 

ّ
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 
جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة محمد النجار
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ محمد شوعي النجار أحد الشخصيات اإلجتماعية 
في محافظة المحويت وأحد ناشطي المؤتمر الشعبي العام الذي انتقل إلى 

جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ عبده 
شوعي النجار وكافة آل النجار عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -سبحانه 
وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 

وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي محمد القدمي بوفاة والده
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى محمد محمد 
عبدالله هاشم القدمي في وفاة والده التربوي محمد عبدالله هاشم القدمي 
أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام النشطين بمحافظة حجة، الذي انتقل 
إلى جوار ربه سبحانه وتعالى بعد حياة مليئة بالعطاء خدم فيها الوطن 

بكل تفان في المجال التربوي..
معّبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل، سائاًل 
المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 

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

.. ويعزي بوفاة الشيخ حسين جرعون
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى الشيخ محمد 
أحمد جرعون واألخ صادق عبدالله علي جرعون وكافة آل جرعون في وفاة 
الشيخ حسين عبدالله علي جرعون، الذي توفاه الله تعالى بعد حياة مليئة 

بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
معّبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل، سائاًل 
المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ حسن راجح 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ حسن راجح علي راجح أحد الشخصيات االجتماعية 
الفاعلة الذي اختاره المولى عزوجل إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء في 
خدمة الوطن، بعد أن أدى واجبًا كبيرًا في خدمة الوطن عبر مسيرة الثورة 

اليمنية الخالدة والدفاع عنها.
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي 
بعث بها إلى األخوين أمين ونبيل حسين راجح علي راجح وكافة آل راجح 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -سبحانه 
وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 

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

.. ويعزي باستشهاد الشيخ  المراني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في استشهاد الشيخ عبدالرحمن ثابت المراني، أحد الشخصيات اال-

جتماعية الفاعلة والنشطة بمحافظة صعدة حيث كان له إسهامات إيجابية 
في مسيرة العمل الوطني، والذي استشهد في عمل إجرامي غادر استهدفه 
في أحد شوارع العاصمة صنعاء من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون، 

معّبرًا عن إدانته الشديدة لهذا العمل اإلجرامي الجبان..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى نجل الشهيد 
األخ طارق عبدالرحمن ثابت المراني وإخوانه وكافة آل المراني عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 

ت قدرته- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
ّ
سائاًل المولى -جل

وأن يسكنه الجنة في الدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه 

سميع مجيب.إنا لله وإنا إليه راجعون..

اخوكم/ علي عبدالله صــالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 

> الضالع: اكد محافظ الضالع على قاسم طالب على اهمية 
تكاتف جهود جميع اليمنيين بمختلف فئاتهم ومشاربهم ومناطقهم 
من اجل الحفاظ على مكاسب الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر 
وفي مقدمة تلك المكاسب الوحدة اليمنية المباركة التي تعتبر قدر اليمنيين 

ومصيرهم.
ونبه ألهمية اللحظة التاريخية الراهنة والظروف بالغة الدقة والحساسية التي 
يمر بها وطننا التي تحتم على الجميع التسامي فوق جراحات الماضي ونبذ ثقافة 
الفرقة والكراهية, وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية 
والحزبية والمناطقية والفئوية , من اجل بناء اليمن الجديد ... يمن الحرية 

والعدالة..والمواطنة المتساوية.. والديمقراطية.
وقال محافظ الضالع في كلمته بالحفل الخطابي والجماهيري الذي نظمته 
المحافظة احتفاء بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر: " ان 
احتفاالت بالدنا بأعياد الثورة اليمنية الخالدة يأتي واليمنيين اكثر ايمانا 
بأهدافها وقيمها االنسانية والتحوالت الكبرى التي غيرت وجه اليمن في كل 
مناحي الحياة." وأوضح إن الثورة حين اندالعها وانتصارها على قوى التخلف 
والتسلط واالستبداد االمامي واالستعماري متوهجة بعظمة غاياتها ونبل 
مقاصدها قد تجسدت في ديمومة إرادة وفعل التغيير والتحديث والتطوير 
التي ناضل شعبنا من أجلها وقدم في سبيلها كل التضحيات الغالية والنفيسة" .

وأشار المحافظ طالب الى ان تحقيق اهداف الثورة اليمنية يعنى بناء دولة 
مدنية حديثة دولة المؤسسات و النظام والقانون وهو المشروع الوطني الكبير 
الذى عبدت له الطريق إلنجازه وعنوانه الحكم الرشيد والعدالة االجتماعية 
والمواطنة المتساوية ويؤسس لبناء اليمن الجديد وصون وحدته ارضا وإنسانا.

ولفت الى ان المرحلة التي نعيشها تستدعى تغليب أمن واستقرار الوطن على 
أي اعتبارات أخرى، وقال " يجب ان نحل كل المشاكل بالحوار الصادق والتفاهم 
المتبادل وتجاوز االخطاء والسلبيات وتضافر كل الجهود الخيرة للحفاظ على 
شعبنا ومكتسباته ومقدراته الوطنية واالبتعاد عن كل الممارسات التي ال 

تخدم أمن واستقرار ووحدة وسالمة الوطن.

مؤتمر عدن يجدد تمسكه بالحل العادل 
للقضية الجنوبية

>  عدن: شهدت محافظة عدن االحد الماضي احتفالية كبرى نظمها المؤتمر 
الشعبي العام بمناسبة العيد الذهبي لثورة الرابع عشر من اكتوبر 1963م.

وفي االحتفالية التي حضرتها قيادات المؤتمر واعضاؤه وانصاره بما في ذلك القطاع النسوي 
من كافة مديريات ودوائر المحافظة أكد المشاركون دعمهم الكامل ومساندتهم لجهود الرئيس 

عبدربه منصور هادي في اخراج اليمن من أزمته.
مشددين في البيان الختامي على ان المؤتمر يقف الى جانب ايجاد الحل العادل للقضية الجنوبية 
وبما يحقق كل مايصبو اليه اليمنيون.واعتبر المشاركون ان الفعالية تأتي في اطار تفعيل العمل 
التنظيمي للمؤتمر في عدن.مؤكدين اهمية دعم قيادات وقواعد المؤتمر لمخرجات الحوار 
الوطني الشامل واستكمال تنفيذ المنظومة التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة وصواًل الى بناء الدولة المدنية الحديثة التي تحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره.

 >  امانة العاصمة
قال عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة 
جمال الخوالني، أن ثورتي 26 سبتمبر والـ14 من أكتوبر هما البنية القوية 
إلعادة تحقيق الوحدة الوطنية التي تحققت في 22 مايو 1990م. يوم التأم 

فيه شمل اليمنيين .
وأشار في كلمة ألقاها الذي أقامه فرع المؤتمر بأمانة العاصمة، احتفاًء بالذكرى الـ50 
لثورة 14 من أكتوبر المجيدة- إلى أن الشعب اليمني كان وال زال وسيظل موحدًا رغم 
كل المؤامرات التي تستهدف أمنه ووحدته وتنميته.. موضحًا أن الوحدة هي الخير.. 

موضحًا والعنوان البارز لقوة اليمن.
وعّبر الخوالني عن أمله في أن تكون مخرجات الحوار الوطني ملبية آلمال وطموحات 

شعبنا اليمني والحفاظ على وحدته المنجز العظيم.
وقال رئيس فرع مؤتمر األمانة: علينا مسئولية كبيرة وعلينا أن نعمل بتجرد وننسى 

المصالح الشخصية والحزبية ونعمل على إخراج اليمن من أزمته العصيبة.
وقال: كنا نتمنى أن يأتي هذا العام ونحن نحتفل بأعياد الثورة اليمنية، ونحن على 
اعتاب مرحلة فوق المتوسطة للبناء النوعي للبلد، ونطمح ألشياء هامة من أجل اليمن؛ 

إال أنه ومع األسف الشديد جاء ونحن نسعى للحفاظ على ما كان قد تحقق.
وأضاف: )ولكن بجهود الشرفاء والمخلصين في هذا الوطن الغالي سوف نستعيد 

أمجادنا وتستمر عجلة التنمية نحو األمام(.
من جانبها أكدت أمة اللطيف مطهر -في كلمة المرأة- أن ثورتي 26 سبتمبر و14 
أكتوبر ساهمتا في خروج المرأة اليمنية من عزلتها لتواكب أخيها الرجل في البناء 

والتنمية؛ حيث بلغت أقصى المراتب التعليمية.
وأشارت إلى أن المرأة تبوأت مختلف المناصب الحكومية وغير الحكومية، وقد مهدت 
لتشارك المرأة في الحوار الوطني الشامل بمشاركة فعالة حققت من خاللها الكثير 
من المكاسب مما سيمكنها من المشاركة في صنع القرار والمساهمة الفعالة في البناء 
والتنمية..منوهة إلى أهمية االحتفال بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر كونه يتزامن مع 
حدث تاريخي أنجزه شعبنا اليمني والمتمثل في الحوار الوطني الذي سيحقق نتائج 

طيبة لمستقبل اليمن.

المؤتمر يحتفل باليوبيل الذهبي لثورة 14 اكتوبر
محافظ الضالع: الوحدة  قدر اليمنيين ومصيرهمالخوالني: الشعب اليمني كان واليزال وسيظل موحدًا


