
عمل   الشهيد   عبدالقادر   هالل   بإخالص  
 من   أجل   الوطن،   وسخر   طاقته   وما كان  
ة   إدارية   وقيادية    يتمتع   به   من   قدرات   وكفاء

 من   أجل   ذلك  . 
لقد كان الشهيد إنموذجًا لرجل الدولة 
ــذي أجمع الكل حوله وظــل اسمه وفي  ال
أي منصب يشغله بشارة خير ، برحيله 
خسرت اليمن أحد الهامات الوطنية وقائدًا 

من رجالها الشرفاء.
نجاحات الشهيد العملية جعلته محل 
ثقة لــدى القيادة السياسية، ومقربًا من 
رئيس الجمهورية السابق، األمر الذي أثار 
حسد الحاسدين ومكر الماكرين فتعرض 
لحمالت استهداف متعددة .. كما   تعرض  
 في   نوفمبر٢٠١٢   م   لمحاولة   اغتيال   في  
 باب   اليمن   في العاصمة  صنعاء  من   قبل  

 شخصين   يستقالن   دراجة   نارية .. 
غادرنا الشهيد عبدالقادر علي هالل القيادي المؤتمري ، لكن ستظل 
بصمات أعماله حاضرة ومبتسمة في وجه الوطن سواًء في حضرموت أو 
إب او بالعاصمة صنعاء مثل ابتسامته التي لم تكن تفارق وجهه ، ومهما 
ه  كان حجم مصاب الوطن برحيل هذا الفارس المؤتمري إال أن أضواء
ستبقى مشعة بال حدود، ولن تغيب القيم التي ظل يجسدها لتعزيز 
الوالء الوطني-وترسيخ قيم العدالة والحرية والسالم- التي آمن بها، ولم 
ترهبه بعض مغامرات التهديدات وحمالت التحريض الحاقدة التي 
كان يواجهها بلغة القيادي المؤتمري المتسامح المترفع عن الصغائر 

وغير المكترث بحمالت أبواق التحريض ..
الجدير بالذكر أن الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي 
األعلى عضو اللجنة العامة للمؤتمر كان على راس الموكب الرسمي 
والشعبي في تشييع الشهيد األثنين الماضي بعد الصالة عليه في 
الجامع الكبير بصنعاء، حيث تم مواراة جثمانه الطاهر بمقبرة خزيمة.

هذا وقد التقى الدكتور لبوزة بعدد من أفراد أسرة الشهيد المناضل 
عبدالقادر هالل.. معبرًا عن الحزن العميق لرحيل الفقيد وكوكبة من 
رجاالت اليمن في استهداف صالة عزاء آل الرويشان من قبل طيران 

العدوان السعودي الغاشم.
وأشاد   الدكتور   لبوزة   بأدوار   الشهيد   الوطنية   والنضالية   والوحدوية  
 كرجل   سالم   حرص   دائمًا   على   اإلسهام   الفاعل   في   رأب   الصدع   بين  
 الفرقاء   في   مختلف   المحطات   المفصلية   ما   اكسبه   احترام   وتقدير  

 الجميع . 
واعتبر   الدكتور   قاسم   لبوزة   رحيل   الشهيد عبدالقادر   هالل   خسارة  
 وطنية   كبيرة   باعتباره   احد   رجال   اليمن   الذين   كرسوا   حياتهم   لخدمة  

 الوطن   والوحدة   والجمهورية . 

سيرة   الشهيد:
 *  عبدالقادر   علي   هالل     ،   من   مواليد  
 مدينة   صنعاء   في   يونيو١٩٦٢   م   ،   توفي  
 والده   وهو   لم   يبلغ   سن   الرشد   وتتلمذ  
 على   يد   خيرة   علماء   الجامع   الكبير  

 بصنعاء   القديمة .. 

 *  المؤهالت   العلمية  : -  
 -  حاصل   على   مؤهل   الليسانس   في  
 الشريعة   والقانون   من   جامعة   صنعاء   عام  

١٩٨٤ م  . 
 -  حاصل   على   بكالوريوس   في   علوم  
 الشرطة   من   كلية   الشرطة   عام١٩٨٤   م . 
 -  حاصل   على   دبلوم   عالي   في   اإلدارة  
م   لقومي   عا لمعهد   ا لمحلية   من   ا  ا

١٩٨٥ م  . 

 *  المناصب   التي   تقلدها  :-  
 -  مدير   عام   مديرية   ماوية   بمحافظة   تعز   في   عام١٩٨٦   م  . 

 -  مدير   عام   مديرية   دمت   بمحافظة   الضالع   في   عام١٩٨٧   م  . 
 -  وكيل   محافظة   إب   في   بداية   عام١٩٩٤   م  . 

 -  محافظ   إب   في   أواخر   عام١٩٩٤   م  . 
 -  محافظ   حضرموت   في   أبريل٢٠٠١   م  . 

 -  وزيرًا  لإلدارة   المحلية   في   الفترة  ( ٧٠٠٢ - ٨٠٠٢م ). 
 -  وزير   الدولة   عضو   مجلس   الوزراء٢٠١٢ - ٢٠١٠  ( م ). 

 -  أمينًا   للعاصمة   صنعاء   يوليو٢٠١٢   م   حتى   استشهد   في  
٨ أكتوبر٢٠١٦   م .. 

 -  ترأس   الشهيد     عددًا   من   اللجان   الرئاسية   والوزارية   ومنها  : -  
 -  رئيس   اللجنة   العليا   للتقسيم   االداري  . 

 -  رئيس   اللجنة   العليا   إلعداد   االستراتيجية   الوطنية   للحكم  
 المحلي .  

 -  رئيس   لجنة   إعادة   اإلعمار   لمحافظة   صعدة  . 
 -  رئيس   فخري   للنقابة   العامة   لعمال   موظفي   البلديات . 

 -  رئيس   فخري   لعدد   من   الجمعيات   والمؤسسات   المدنية  
 واالجتماعية   والثقافية   والرياضية   والخيرية   واإلنسانية .. 

ختير   كأفضل   شخصية   لعدد   من   المؤسسات   اإلعالمية   والمدنية  
ُ
 -  أ

 والجماهيرية   والرياضية   والشعبية   لعدة   أعوام  . 
 *  الشهيد   عبدالقادر   هالل   رئيسًا   وعضوًا   لكل   من : -  

 -  رئيس   الهيئة  التنفيذية  للمؤتمر   الشعبي   العام   في أمانة   العاصمة  . 
 -  جمعية   الصداقة   اليمنية  -  األلمانية  . 

 -  جمعية   حقوق   اإلنسان   
 -  عضو   مجلس   الشرف   األعلى   لجمعية   رعاية   وتأهيل   المعاقين  

 حركيًا 

سير الشهداء العدد:  
(١٨٢٨)

 17 / أكتوبر / 2016م  
16 / محرم / 1438هـ

8االثنين: 
«الميثاق» تنشر بعض السير الذاتية

اليمن لن تنسى شهداءها

اليمن تودع الفارس المؤتمري المناضل الشهيد/ محمد ناصر العامري

تاريخ الميالد: ٢٥ / ٩ / ١٩٥٢م بعقلة بني عامر .
الحالة االجتماعية: متزوج وأب ألربعة ابناء وابنتين. 

الوضع االجتماعي: شيخ ضمان قبيلة بني عامر عقلة بني عامر 
مديرية الصومعة محافظة البيضاء.

عميد/ متقاعد في القوات المسلحة .
أ- المؤهالت : 

١- بك علوم عسكرية كلية الحسين العسكرية الزرقاء االردن ٧٦م.
٢- دورة تأسيسية لضباط الجيش.

٣- دورة في اللغة االنجليزية.
٤- دبلوم إدارة عامة.

٥- دورة في االدارة المحلية.
٦- دورة في الحكم المحلي.
٧- شهادة تأهيل سياسي.

٨- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية .
ب- المناصب التي تم شغلها :

١) مدير مكتب المحافظ ٧٥/٧٢م.
٢) عضو فاعل بلجان االطــراف م/البيضاء الجمهورية العربية 
اليمنية مع م/ابين م/شبوة م/لحج جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية من ٧٢م حتى ١٩٨٩م.
٣) مدير عام محافظة البيضاء ٨٨/٧٥م بقرار مجلس الوزراء 

١٩٧٥/٣١م.
٤) وكيل مساعد محافظة البيضاء بالقرار الجمهوري ١٩٨٨/٦٥م 

بتاريخ ١٩٨٨/٩/٤م.
٥) وكيل محافظة البيضاء مكلف بالقرار الوزاري ١٩٨٩/١٦٤م 

بتاريخ ١٩٨٩/٣/١٣م.
٦) وكيل محافظة البيضاء بالقرار الجمهوري ١٩٨٩/٣٨م بتاريخ 

١٩٨٩/٤/٣١م .
ــيــضــاء بـــالـــقـــرار الــجــمــهــوري  ــب ٧) وكـــيـــل أول بــمــحــافــظــة ال

(٢٠٠٣/١٤١م) بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٦م .
٨) منح درجة وزير بالقرار الجمهوري (٢٠٠٤/١٩٢م) بتاريخ 

١/ديسمبر/٢٠٠٤م.
٩) كلف بالقيام بأعمال المحافظة أكثر من مــرة بــقــرارات من 

المحافظين .
١٠) خبرة عمل قيادية على مدى ٣٤ سنة في كافة المجاالت .

١١) محافظ محافظة البيضاء منتخب فـي تاريخ ٢٠٠٨/٥/١٧م .
١٢) عضو مجلس الشورى .

ج- المشاريع المقدمة :
١- مشروع اختيار مديري المديريات من ضباط الشرطة في 
اجتماع وكالء المحافظات المنعقد في م/ حجة اليمن - مدينة بون 
ألمانيا - مدينة عمان األردن(التخطيط المكاني واالدارة المحلية 

. (١٩٧٩
٢- مــشــروع انــشــاء المعهد الضريبي 

١٩٧٩م .
٣- مشروع انشاء المعهد الدبلوماسي 

١٩٨٩م
٤- مــشــروع ضباط التوجيه واالرشـــاد 

الديني للقوات المسلحة ٢٠٠٥م
د- األعمال العسكرية :

قيادة عدد من األعمال العسكرية في 
عدة محاور وطنية .

هـ- االعمال السياسية :
١- عضو مؤسس للمؤتمر الشعبي العام 

المؤتمر العام األول أغسطس ١٩٨٢م.
٢- نائب رئيس اللجنة الفرعية بمحافظة 

البيضاء عضو اللجنة الدائمة.
٣- رئيس لفرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة البيضاء عضو اللجنة الدائمة بين 

انعقاد المؤتمر العام الرابع - المؤتمر العام الخامس.
٤- عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الخامس

٥- رئيس لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء، عضو 
اللجنة الدائمة بين انعقاد المؤتمر العام الخامس - المؤتمر العام 

السادس.
٦- رئيس لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء، عضو 

اللجنة الدائمة المؤتمر العام السابع
و- المشاركات الخارجية :

١- المشاركة في وفد المؤتمر الشعبي العام( نائب رئيس الوفد) 
الى جمهورية الصين الشعبية والتوقيع على بروتوكول التعاون بين 

المؤتمر الشعبي العام والحزب الشيوعي الصيني.
٢- المشاركة مرتين في وفود الى الجماهيرية العربية الليبية.

٣- المشاركة مرتين بوفود الى جمهورية العراق.
٤- المشاركة بوفد المؤتمر الشعبي العام الى جمهورية تونس.

٥- المشاركة بوفد المؤتمر الى جمهورية الجزائر.
٦- المشاركة في وفد المؤتمر الشعبي العام االستطالعية الى 

جمهورية الصين الشعبية (نائب رئيس الوفد)
ز- االعمال الجماهيرية :

١- عضو مجلس السلم والتضامن اليمني.
٢- نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة البيضاء.

٣- عضو هيئة التطوير التعاوني لمديرية الصومعة .
٤- رئيس نادي النهضة الرياضي الثقافي.

٥- رئيس فخري لجمعية السيلة التعاونية الخيرية

٦- رئيس فخري لجمعية معاقي 
جرحى الحرب بمحافظة البيضاء .

٧- عضو فــي الجمعية الشعبية 
االجــتــمــاعــيــة الــخــيــريــة بمحافظة 

البيضاء .
٨- قيادة الحملة الخاصة باالستفتاء 
على دســتــور الجمهورية اليمنية 

بمحافظة البيضاء ١٩٩٠م.
٩- قـــيـــادة الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة 
الرئاسية والتعديالت الدستورية 

١٩٩٩م بمحافظة البيضاء .
١٠- قــيــادة الحملة االنتخابية 
الــنــيــابــيــة للمؤتمر الــشــعــبــي الــعــام 

١٩٩٣م بمحافظة البيضاء .
١١- قــيــادة الحملة االنتخابية 
الــنــيــابــيــة للمؤتمر الــشــعــبــي الــعــام 

١٩٩٧م بمحافظة البيضاء .
١٢- قيادة الحملة االنتخابية المحلية للمؤتمر الشعبي العام 

٢٠٠١م بمحافظة البيضاء .
١٣- قيادة الحملة االنتخابية النيابية للمؤتمر الشعبي العام 

٢٠٠٣م بمحافظة البيضاء .
١٤- قيادة الحملة االنتخابية الرئاسية والمحلية للمؤتمر الشعبي 

العام ٢٠٠٦م بمحافظة البيضاء .
ح- االوسمة التي حصل عليها :

١- وسام الواجب.
٢- وسام الـ ٢٠للثورة .
٣- وسام الـ٢٥ للثورة .
٤- وسام الـ ٣٠ للثورة .

٥- وسام البطولة .
٦- وسام جرحى الحرب .

٧- شهادة تقديرية من فخامة الرئيس .
٨- وسام الوحدة من الدرجة الثالثة 

٩- عدد من شهادات التقدير من عدد من األجهزة المركزية من 
وزارة الداخلية من وزارة التخطيط من الجهاز المركزي لإلحصاء من 

عدد من الجمعيات والمنظمات الجماهيرية .
* حل الكثير من القضايا الجسيمة سواء أكانت قضايا الثار 
أو قضايا الصراع السياسي او قضايا عامة، وأثبت قواعد الصلح 
العام بين القبائل، وتحقيق العديد من مشاريع التنمية في 
المحافظة في مجاالت الطرق والكهرباء والتعليم والصحة 

والسدود والمياه .

في موكب جنائزي مهيب ودعت اليمن وجماهير الشعب - الثالثاء- احد فرسانها 
االبطال المناضل الشهيد محمد ناصر العامري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام الى مثواه الى االخير في مقبرة النجيمات بالعاصمة صنعاء بعد مسيرة نضالية 
حافلة بالعطاء والوفاء واإلقدام وحب التضحية من اجل الثورة والجمهورية والوحدة 
وتوج سيرته التاريخية العطرة في موقفه الوطني الشجاع باالنحياز لليمن والشعب 

ووقف بصالبة الفارس التبعي ضد العدوان السعودي الغاشم ..
وقد تقدم موكب التشييع اعضاء اللجنة العانة وفي المقدمة االستاذ محمد حسين 
العيدروس والشيخ حسين حازب واحمد الزهيري والشيخ جليدان محمود جليدان 
وعدد من اعضاء االمانة العامة واللجنة الدائمة وعدد من زمالء الشهيد اعضاء 
مجلسي الشورى والنواب ومسؤولين وشخصيات اجتماعية ومناضلي الثورة اليمنية 

واخوان الشهيد واقاربه واصدقائه من جميع محافظات الجمهورية ..
الجدير بالذكر ان المناضل محمد العامري كان اول رئيس لفرع المؤتمر الشعبي 

العام بمحافظة البيضاء ، ورغم انه لم يكن مرشح المؤتمر في انتخابات المحافظين 
في مايو٢٠٠٨م اال انه ظل ذلك الفارس المؤتمري االصيل الذي لم يفرط بالمؤتمر 

وال برئيس المؤتمر الزعيم الصالح..
استشهد فقيد الوطن الكبير المناضل محمد ناصر العامري ومعه نجله نصر ونجل 
شقيقه وهم يؤدون واجب تقديم العزاء في وفاة الشيخ علي بن علي الرويشان 
بالقاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء في المذبحة المروعة التي ارتكبتها السعودية 

بقصف قاعة العزاء والتي سقط ضحيتها مئات الشهداء ومئات الجرحى ..
والمناضل محمد بن ناصر العامري كان آخر عمل رسمي شغله هومحافظ محافظة 
البيضاء - رئيس المجلس المحلي أول محافظ منتخب في انتخابات المحافظين التي 

جرت في٢٠٠٨/٥/١٧م ..
وإليكم مختصرًا من سيرة هذا الرمز الوطني الذي سيظل مصدر فخر لالجيال 

وكما نشرها الزميل الصحفي مصطفى امواس : 

الشهيد أحمد ناجي مانع.. من أبطال الذئاب الحمر
ودعت اليمن فارسًا من ابنائها المخلصين وبطًال من احفاد ثورة الذئاب الحمر الذين 
وقفوا بشجاعة وإباء كجبال عطان وعيبان وردفان وشمسان في وجه الغزاة والمستعمرين 
وعمالئهم، وضحوا بحياتهم من اجل حرية شعبهم واستقالل بالدهم وانتصارًا لكرامة 
ووحدة الهوية واالنتماء لإلنسان اليمني على تراب ارضه الواحدة الموحدة منذ ان بعث 

الله االرض ومن عليها .. 
انه الشهيد اللواء الركن احمد ناجي مانع عضو اللجنة العسكرية االمنية العليا رئيس 
هيئة التدريب والتأهيل برئاسة هيئة االركان العامة، الذي شيع بصنعاء في موكب جنائزي 

لــى جنب مــع الشهيد المناضل  مهيب جنبًا ا
اللواء علي بن علي الجائفي قائد قــوات الحرس 

الجمهوري ، والشهيد المالزم 
فهد عبدالله القانص الذين 
اســتــشــهــدوا فـــي الــمــذبــحــة 
المروعة التي ارتكبها النظام 
السعودي في القاعة الكبرى 
ــعــاء عصر  ــعــاصــمــة صــن ــال ب
السبت أثناء قيامهم بتقديم 

واجب العزاء آلل الرويشان .
لقد خسرت اليمن ابطاًال 
ـــارًا مـــن خـــيـــرة ابــنــائــهــا  ـــب ك
المدافعين بشجاعة وإخالص 
عن الثورة اليمنية الخالدة 
(٢٦سبتمبر و١٤ أكتوبر 
و٣٠ نوفمبر) وعــن اعظم 
بمنجز  لمتمثل  ا سبها  مكا
الوحدة الــذي توج به موحد 
اليمن الزعيم علي عبدالله 

صالح نضال الحركة الوطنية في الشمال والجنوب طوال قرابة قرن من الزمن وتحقق في 
يوم الـ٢٢من مايو عام ١٩٩٠م بإعالن قيام الجمهورية اليمنية من مدينة عدن البطلة 

..عدن الثورة والوحدة..عدن الحرية والتحرر واالستقالل .. 
فارسان من الثورة وحماة الوحدة اليمنية نقشا من جديد بدمائهما ملحمة تجسد واحدية 
الثورة اليمنية وفي شهر الثورة االكتوبرية العظيمة انهما البطالن الشهيدان علي بن 
علي الجائفي واحمد ناجي مانع ..بل إنهما بدمائهما التي امتزجت في العاصمة صنعاء وهما 
يسطران في خنادق الصمود االسطوري لشعبنا في وجه العدوان السعودي ملحمة انتصار 

يماني عظيم، يؤكدان من جديد للمستعمرين والخونة والعمالء ان الدم اليمني الذي 
امتزج في كل ربوع اليمن في ستينيات القرن الماضي دفاعًا عن الجمهورية السبتمبرية 
وفي ساحات الكفاح المسلح ضد االستعمار البريطاني وأذياله منذ اندالع شرارة ثورة 
الـ١٤ من اكتوبر عام ١٩٦٣م من على قمم جبال ردفان الشماء بقيادة المجاهد الشيخ 
الشهيد راجح بن غالب لبوزة ، عقب عودته الى ردفان على رأس مجاميع كبيرة من ابناء 

ردفان والحبيلين بعد أن شاركوا في معارك الدفاع عن الثورة 
والجمهورية في العاصمة صنعاء. 

الجدير بالذكر ان الشهيد اللواء الركن أحمد ناجي مانع من ابناء مديرية االزارق قرية حوره 
محافظة الضالع واحد ابرز قيادات اليمن العسكرية الذي خبرته معارك النضال الوطني 
قائدًا وحدويًا وفارسًا جسد في مسيرة حياته اروع نماذج الوفاء لليمن االرض واالنسان 
وعكس بمواقفه الوطنية الغيورة صمود الشعب اليمني في وقت الشدائد والمحن .. لقد 
كان الشهيد احمد ناجي مانع قائدًا فذًا جسد وحدة التراب اليمني بأروع صورها رافضًا 
كل المغريات التي قدمت 
لــه وظــل وفــيــًا لتضحيات 
ــه  ــورت ــيــمــن وث الــشــعــب ال
ــة قضيته  الباسلة وعــدال
ولــــم تـــهـــزه تــهــديــدات 
الـــمـــتـــآمـــريـــن واصـــحـــاب 
المشاريع الصغيرة ..ولهذا 
ظل يمثل الشهيد بصموده 
البطولي ضد الــعــدوان في 
العاصمة صنعاء شوكة في 
حلق الــعــدوان ومرتزقته 
وخــنــجــرًا فــي خــاصــرة كل 
مــخــطــطــاتــهــم الــتــآمــريــة 

والتمزيقية.
الجدير بالذكر ان الشهيد 
البطل اللواء احمد ناجي مانع التحق مبكرًا بالقوات المسلحة 
في جنوب الوطن وخدم في عدة وحدات ثم التحق بالكلية 
العسكرية بعدن .. وفور تخرجه عمل مدرسًا ثم تدرج 
في االعمال حتى منصب قائد كتيبة دبابات ثم تم ابتعاثه 
للدراسة في اكاديمية الدبابات في روسيا ، وكان متميزًا على 

زمالئه تحصيًال للعلوم االكاديمية وانضباطًا..

ــرة الــتــدريــب والمنشآت  ــدائ * عــمــل مــديــرًا ل
التعليمية فــي قــوات الــحــرس الجمهوري ويعد 
مؤسس الدائرة، كما ان له فضًال كبيرًا في المستوى 
القتالي العالي الذي وصل له ضباط وافراد الحرس 
الجمهوري .. وبعد الهيكلة تم تعيينه رئيسًا 

لدائرة التدريب في وزارة الدفاع ..
* مديرًا لمدرسة المدرعات وعندما تم دمج 
مدرسة المدرعات مع مدرسة الحرس الجمهوري 
شغل منصب مدير شعبة التدريب في مدرسة 

الحرس الجمهوري .
* عند تشكيل وتنظيم الــحــرس الجمهوري 
تم تعيينه مديرًا لمديرية التدريب والمنشآت 

التعليمية.
١- مدرسة الحرس الجمهوري .

٢- مدرسة المشاة والتدريب الجبلي .
٣- مدرسة المظالت .

٤- مركز التدريب بمنطقة الجدعان (معسكر ماس) .
٥- مركز التدريب في الحوبان .

٦- مركز تدريب القوات الخاصة في الحديدة (كيلو١٦).
٧- مركز التدريب المائي في عدن .

* عند إصــدار قــرارات الهيكلة واستهداف الحرس الجمهوري عين 
الشهيد احمد ناجي مانع رئيسًا لهيئة التدريب بالقوات المسلحة.

* عمل رئيسًا للجنة التهدئة في الوفد الوطني في مشاورات الكويت .
* بعد تشكيل المجلس السياسي االعلى عين الشهيد اللواء احمد ناجي 

مانع عضوًا في اللجنة 
العسكرية العليا. 

ُيــــذكــــر ان مــوكــب 
التشييع تقدمه القائم 
بأعمال وزيــر الدفاع 
الـــلـــواء الــركــن حسين 
ناجي خيران والعميد 

الركن طارق محمد عبدالله صالح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى 
والقيادات الحزبية والعسكرية واألمنية وجموع غفيرة من أبناء الشعب 
اليمني.. ووري جثمان الشهيد الطاهر الثرى متوشحًا بالعلم الجمهوري في 
مقبرة الصياح بعد الصالة عليه ورفاق السالح في جامع التوفيق بالعاصمة 

صنعاء.

أبرز المهام الوطنية التي تقلدها:

وترجل الفارس المؤتمري الشهيد عبدالقادر هالل 
«الميثاق»- كتب/ سلطان قطران

ودعت اليمن واحد من خيرة فرسانها عرفه ابناء الشعب بقربهم في وقت الشدائد والملمات، ظل حاضرًا في قلب األحداث الوطنية، 
إنه الفارس المؤتمري عبدالقادر علي هالل -عضو اللجنة العامة- الذي استشهد خالل أداء واجب العزاء آلل الرويشان في القاعة الكبرى 

عصر   يوم   السبت   الموافق   ٨   أكتوبر٢٠١٦   م   ،   جراء   المجزرة  المروعة      لطيران   العدوان   السعودي الحاقد . 
وعلى الرغم من العمر القصير الذي غادرنا فيه الشهيد والذي لم يتجاوز الـ»٥٤« عامًا ،إّال أن سيرة حياته زاخرة بالعطاء الوطني 
والعمل التنموي واالجتماعي واإلنساني.. وخالل توليه عددًا من المهام الوطنية المكلف بها من الزعيم علي عبدالله صالح اثبت جدارته 
في تحمل المسؤولية ، وترك بصمات طيبة في كل مكان عمل فيه سواًء في المجاالت الخدمية أو التنموية واالجتماعية وفي تطوير 
عمل المجالس المحلية ، من مواقع عمله بدءًا من تعيينه مدير عام مديرية ماوية بمحافظة تعز عام ١٩٨٦م، وانتهاًء بعمله أمينًا 

للعاصمة صنعاء في يوليو ٢٠١٢م حتى استشهد..

تلــوا غيلــة وغدرًا في العمليــة االرهابية التي ارتكبتهــا طائرات عدوان مملكة آل ســعود الوهابية التكفيرية الداعشــية وهم يؤدون  
ُ

< ق
واجب العزاء آلل الرويشــان في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء.. ليستشــهد الكثيرون من القامات الوطنية القيادية المؤتمرية السياســية 

والعسكرية المناضلة.. فكانوا الفرسان الذين ظلوا ممسكين بأعنة أحصنتهم حتى الشهادة بعد تاريخ حافل بالعطاء لوطنهم وشعبهم..
 سير بعضهم التي تنشرها صحيفة «الميثاق» أصدق تعبير عن هذه المعاني.


