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6االثنين:  متابعات

الزعيم يتلقى عددًا من برقيات التهاني بعيد ثورة ١٤ أكتوبر

لت منعطفًا 
ّ
بن حبتور: ثورة أكتوبر مث

مهمًا في النضال الوطني
لبوزة: جسدتم أهداف سبتمبر وأكتوبر في الوحدة والديمقراطية

رفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن 
حبتور، برقية تهنئة بمناسبة العيد الـ ٥٤ 
لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة، إلى رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح، عبر فيها 
باسمه ونيابة عن نواب وأعضاء حكومة اإلنقاذ 
الوطني، عن أحر التهاني والتبريكات له بهذه 
المناسبة الوطنية الخالدة، ولكل أبناء الشعب 

اليمني الصامد في وجه العدوان.
ـــوزراء في البرقية، إلــى ما  ولفت رئيس ال
تمثله هذه المناسبة الوطنية الخالدة التي 

شكلت منعطفا هاما في النضال الثوري لليمنيين، وإرادتهم 
الحرة التي ال تقهر، وال تقبل الذل والخضوع، فانتصروا على 
اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس، متوجين تلك 
المسيرة الثورية النضالية بجالئها في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م.
وأكدت البرقية، أن اإلحتالل الجديد الجاثم على جنوب 
الوطن حاليا، من قوات الغزو السعودي اإلماراتي سيكون 
مصيره الحتمي الهزيمة، فالشعب اليمني الحر والمناضل لم 

ولن يقبل بأي احتالل وسيقاومه وينتصر.
وشددت، على أهمية إستمرار تالحم الجبهة الداخلية 

والصمود األسطوري للشعب اليمني في وجه 
العدوان الغاشم والحصار الجائر والمحتلين 

الجدد.
ونوه الدكتور بن حبتور بما يسطره أبطال 
الجيش واللجان الشعبية في جبهات وميادين 
ــشــرف والــبــطــولــة مــن تضحيات جسيمة  ال
بأرواحهم ودمائهم من اجل الدفاع عن الوطن 
ودحــر كل الــمــؤامــرات الخارجية والداخلية 
الهادفة النيل من سيادة الوطن واستقالله 

ووحدة أراضيه.
واختتم رئيس الـــوزراء برقيته 

بالدعوة للمولى العلي القدير أن يعيد 
هذه المناسبة الوطنية، وقد تخلص 

الشعب اليمني من الغزاة الجدد 
وهــزم المعتدين، وانتصرت 
قضيته العادلة في الدفاع 
عـــن الـــوطـــن وســيــادتــه 
واســتــقــاللــه ودحـــــر كل 
الــمــؤامــرات والــدســائــس 

لقوى اإلستكبار العالمي.

رفع عدد من المســئولين وقادات األحزاب والتنظيمات والشــخصيات االجتماعية ومناضلي الثورة اليمنية برقيات تهاٍن للمناضل الوحدوي الزعيم  
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األســبق رئيس المؤتمر الشــعبي العام- بمناســبة العيد الـ٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة من على قمم جبال 
ردفان الشــماء ضد االســتعمار البريطاني.. أكدوا فيها االستمرار على درب ابطال ثورة ٢٦ ســبتمبر و١٤ أكتوبر في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري 
والوحــدة والديمقراطيــة واالنتصــار على أعداء شــعبنا الذين يشــنون عدوانًا همجيًا علــى بالدنا للعام الثالــث.. وتعهدوا بهذه المناســبة الوطنية بطرد 

االستعمار الجديد ومرتزقته، كما طردوا االستعمارالبريطاني باألمس وألحقوا به هزائم نكراء..

رفــع الدكتور قاســم لبــوزة نائــب رئيــس المجلس السياســي 
األعلــى.. عضو اللجنة العامة.. رئيس فرع المؤتمر الشــعبي العام 
بمحافظة لحج، برقية تهنئة إلى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهوريــة األســبق.. رئيس المؤتمر الشــعبي العام، بمناســبة 

العيد الـ٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة، ما يلي نصها: 

جابر: أنت أيها الزعيم من قاد سفينة 
الوطن إلى بر األمان

رفع عضو المجلس السياسي األعلى عضو اللجنة العامة رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز جابر عبدالله غالب برقية تهنئة 
الى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق - رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الـ٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة.. 

فيما يلي نصها:
األخ الزعيم/ علي عبدالله صالح 

رئيس الجمهورية األسبق - رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
يسعدني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادة فرع المؤتمر 

الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة وجامعة تعز 
وكافة القيادات واألعضاء واألنصار في تعز أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني 

وعظيم التبريكات بمناسبة أعياد ثورتنا المجيدة (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) 
سائًال المولى عزوجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يجعلها أعياد فرحة ونصر 

لليمن في كل الجبهات، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.
تأتي فرحة أعياد الثورة اليمنية الخالدة بعظيم مجدها وزهو ذكراها لتنير لنا وتدحر عنا دروبًا كانت مظلمة بدجى 

اإلمامة واالستعمار والجهل والتخلف، وتومض لنا نفحات من نور ثورة األبطال الذي باعوا أنفسهم ودماءهم واستروا 
 تحققت على 

ٌ
 مباركة

ٌ
بثمنها هذا الوطن المعطاء، وكان نتاجًا لتلك التضحيات الجسيمة من قبل نخبة رجال الثورة وحدة

يد فخامتكم بتوفيق من المولى عزوجل أنارت والحت في سماء الوطن العربي وهي ترفرف بعلم الجمهورية اليمنية.
إنكم أنتم أيها الزعيم الفذ من قاد سفينة الوحدة ورسا بها على شواطئ حضرموت وعدن والمخا والحديدة وصوًال 
إلى كافة ربوع البالد اليمنية لتشكلوا بذلك وحدة الجمهورية اليمنية التي تصدت لكل مؤامرات التفكيك واإلنفصال، 
وكان لخطابكم اليوم بمناسبة الذكرى الـ٥٤ لثورة الـ١٤ من أكتوبر أثر عميق في نفوس كل اليمنيين الشرفاء الذي 
يحملون كل الرفض للعدوان الهمجي الذي تقوم به مملكة آل سعود على ٢٧ مليون يمني تحت حصار مثخن وقصف 
مدمر، فقد عزز خطابكم ملحمة الصمود والمواجهة لذاك العدوان السافر وحفز العزيمة وأشعل جذور الثورة 

لتحرير األرض المحتلة من قبل قوات العدوان.
نكرر لكم التهنئة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية الجليلة (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر)، ونسأل الله تعالى أن يحفظكم 
ويديم عليكم الصحة والعافية ولشعبنا اليمني النصر المؤزر ولشهدائنا الرحمة والغفران ولجرحانا الشفاء. الحرية 

لألسرى.. المجد والخلود للوطن والثورة والوحدة
جابر عبدالله غالب
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز
عضو اللجنة العامة 
عضو المجلس السياسي األعلى

بعث الدكتور قاسم سالم، امين سر 
قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي 
االشــتــراكــي الــقــومــي، برقية تهنئة الى 
رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم على عبدالله صالح، 
(٥٤) لثورة ١٤ أكتوبر  بمناسبة العيد الـ

المجيدة، فيما يلي نصها:
االخ الزعيم القائد على عبدالله صالح

رئــيــس الــجــمــهــوريــه االســبــق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام االكرم

ارفـــع اليكم اجــمــل واصـــدق التهاني 
االخوية بمناسبة نجاح العملية التي اجريتموها متجاوزين الحالة التي 
ألمت بصحتكم كجزء من تراكمات جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة 
،تلك الجريمة البشعة التى ارتكبت داخل بيت من بيوت الله العلي القدير 
وفي االول من شهر رجب المحرم،الجريمة التي يندى لها جبين االنسانية 

كلها وكل المؤمنين في العالم.
وقد استشهد فيهاثالثة عشر رجال من خيرة رجال اليمن وجرح فيها 
اكثر من مايقارب المائتين . وقد اراد الله لك الحياة .وما هذه العملية 
التى تكللت بالنجاح والحمدلله اال امتداد لتلك الجريمة المأساوية النكراء.

فحمدلله على السالمة ونسأل الله ان يحفظكم ويرعاكم قائدا تاريخيا 
في يمن االيمان والحكمةوالصمود.

لتواصلوا قيادة المسيرة التاريخية الشجاعة لشعب اليمن الذي احبكم 
والتف حولكم لمواجهة اعدائه التاريخيين.

ودمتم ذخرا والله يرعاكم.
اخوكم 

د.قاسم سالم 
امين سر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي االشتراكي القومي.
١٤ اكتوبر ٢٠١٧

م يهنئ الزعيم بذكرى 
ّ
قاسم سال

ثورة أكتوبر المجيدة
منظمة مناضلي «٢٦ سبتمبر» و «١٤ أكتوبر» 

هنئ الزعيم بعيد أكتوبر
ُ

ت
بعث المجلس األعلى لمنظمة مناضلي ٢٦ سبتمبر و ١٤ 
أكتوبر والدفاع عن الوحدة برقية هنأ فيها رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 

صالح بمناسبة الذكرى الـ٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة.
وتقدم المجلس االعلى بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

في رسالة جاء فيها:
الزعيم الوحدوي/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية 

األسبق
رئيس المجلس األعلى لمنظمة مناضلي ثورة ٢٦ سبتمبر 

و ١٤ أكتوبر والدفاع عن الوحدة 
رئيس المؤتمر الشعبي العام سلمكم الله وحفظكم

شعبنا اليمني اآلبي الصامد بشموخ
يسعد المجلس األعلى لمنظمة مناضلي ثورة ٢٦ سبتمبر 
و١٤ أكتوبر والدفاع عن الوحدة أن يرفع إليكم أسمى آيات 
التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية في وقت 
يتعرض فيه شعبنا ووطننا للعام الثالث على التوالي ذلك 
العدوان البربري الغاشم.. والتدمير الممنهج لنسيجه الوطني 

ومقدراته ومكتسباته.
فرغم وطــأة الــعــدوان والحصار إال أننا اليوم نستحضر 
ــدالالت العظيمة لالحتفاء بذكرى ثــورة الرابع عشر من  ال
أكتوبر هو احتفال بحقنا في الحياة الحرة الكريمة.. وتعبير 
عن تمسك شعبنا بثوراته واستعداداته للتضحية في سبيلها 
والمحافظة عليها كمكسب عظيم طوى بها صفحة مؤلمة من 
عهود التشرذم والتشطير، ومثلت انتصارًا لإلرادة الشعبية 

ووفاء لشهداء الثورة اليمنية الذي ناضلوا من أجل تحقيق هذا 
الهدف السامي.. كمنجز استثنائي تحقق بمعيتكم فغدت 
رمزًا لعزة وقوة اليمن والصفحة المشرقة في تاريخه الحديث.
نؤكد لكم في هذه المناسبة ولكل جماهير شعبنا، وكل 
المناضلين الشرفاء الذي خطوا بتضحياتهم طريق العزة 
والكرامة والحرية، أننا سنظل أوفياء لهذا المنجز الكبير 
باذلين الغالي والرخيص من أجل أن تبقى ثورة ١٤ أكتوبر 
١٩٦٣ عنوانًا لمجد وعزة اليمنيين، ولن نتوانى أو نتخلى عن 
القيام بواجبنا الوطني في المساهمة في الدفاع عن سيادة 
واستقالل الوطن وسالمة أراضيه والحفاظ على أمن واستقرار 
ووحدة وطن الذي عاش اليمن خالله في عزة ورفعة وسؤدد.
متمنيين لكم الــســداد والتوفيق في قيادتكم لمسيرة 
المؤتمر نحو ما يحقق كل التطلعات والغايات الوطنية، 
كما نتوجه بالتهنئة الصادقة لكل جماهير شعبنا وقواته 
المسلحة واألمن وكل المدافعين عن كرامة اليمن وعزتها 
على وفائهم وحرصهم على االحتفال بذكرى ثورة ١٤ أكتوبر 
رغم األحزان واألوجاع التي يتجرعها شعبنا في هذه المرحلة 
الهامة والخطيرة في تاريخنا الحديث سائلين الله جل وعلى 

أن يرحم شهدائنا األبرار.
وكل عام وأنتم بخير

اللواء الركن/ خالد أبو بكر باراس
نائب رئيس المجلس األعلى للمنظمة
اللواء الركن/ علي بن علي الحيمي
نائب ثاني رئيس المجلس األعلى للمنظمة

أحزاب التحالف تهنئ الزعيم بأعياد الثورة 
ونجاح العملية الجراحية

بعث المجلس 
االعــلــى الحــزاب 
التحالف الوطني 
ــديــمــقــراطــي  ال
بــرقــيــة تهنئة 
لــــــــرئــــــــيــــــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة 
االسبق، رئيس 
المؤتمر الشعبي 
ــعــام، الزعيم  ال
ــي عــبــدالــلــه  عــل

صالح، بمناسبة اعياد الــثــورة اليمنية (سبتمبر- 
اكتوبر- نوفمبر)..

وجـــددت احـــزاب التحالف التأكيد على تمسكها 
ــواجــهــة الـــعـــدوان  ــي فـــي م ــوطــن ــصــف ال بـــوحـــدة ال
ومخططاته، ووقوفها الى جانب الشعب وكل القوى 
الوطنية في وجه العدوان ومخططاته التآمرية التي 
تستهدف مكتسبات ثورة ٢٦ سبتمبر و١٤ اكتوبر 

و٢٢ من مايو. 
وثمنت احـــزاب التحالف الــوطــنــي الديمقراطي 

الــتــضــحــيــات 
الجسيمة التي 
يقدمها ابطال 
الجيش واللجان 
الـــشـــعـــبـــيـــة 
والمتطوعون 
ـــــــدفـــــــاع  ـــــــل ل
عـــــن الـــوطـــن 
وصــــد الـــغـــزاة 
الـــمـــعـــتـــديـــن 
كــــــامــــــتــــــداد 

ألولئك االبطال من الثوار والمناضلين والشهداء.
وهنأت رئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح 
بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجراها بالنجاح، 
سائلين المولى عز وجل ان يمده بوافر العمر والصحة، 
طاه.. وكل عام وانتم 

ُ
وأن يسدد على طريق الخير خ

واليمن في خير وعافية 
ورحم الله شهداء الثورة والجمهورية الذين قدموا 
دماءهم الزكية بكل ايثار واخالص في سبيل حرية 

واستقالل اليمن.

الزعيم الجمهوري السبتمبري االكتوبري 
علي عبدالله صالح

رئيس المؤتمر الشعبي العام 
رئيس الجمهورية األسبق

يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم وإلى كافة أنصار وقيادات 
وكوادر حزبنا الرائد - المؤتمر الشعبي العام - وإلى جماهير 
شعبنا اليمني العظيم أسمى آيــات التهاني والتبريكات 
بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والخمسين للثورة اليمنية 
المجيدة ١٤ اكتوبر التي تمكن فيها شعبنا من كنس 
االحتالل البريطاني البغيض من جنوبنا الغالي بعد عقود 

طويلة من االستبدادوالذل والقهر والتمزق.
ـــورة الــرابــع عــشــر مــن اكــتــوبــر التي  لــقــد كــانــت ث
ــى من جبال ردفــان الشماء  اندلعت شرارتها االول
عام ١٩٦٣م، وأشعلت ايقونة الكفاح الشعبي 
المسلح ضد االستعمار البريطاني الغاصب في 
الشطر الجنوبي المحتل مــن الــوطــن اليمني 
الـــواحـــد.. انــتــقــالــة كــبــرى وامـــتـــدادًا لنضال 
ليمنية المعاصرة في  الحركة الوطنية ا
القرن العشرين ضد االستبداد واالستعمار 
والكيانات السالطينية التي دخلت تحت 

ة االحتالل مقابل  عباء
ان تــحــصــل على 
حمايته لعروشها 
ـــمـــقـــاومـــة  مـــــن ال

الوطنية..

وكما جاءت كحتمية تاريخية ونتاج طبيعي 
وموضوعي لثورة السادس والعشرين من 
سبتمبر مــن الــعــام ١٩٦٢م الــتــي ازاحــت 
حــكــم الــطــغــيــان واالســتــبــداد الكهنوتي، 

كان لها أثــٌر عظيم وتاريخي في دعم ثورة 
ــســادس والــعــشــريــن مــن سبتمبر وتــعــزيــز مسيرتها  ال
ات  الكفاحية الصاعدة..حيث انطلق معها شعبنا نحو فضاء
الحرية والوحدة والديمقراطية والتقدم واللحاق بالحياة 
العصريةمتجاوزا العقبات واالســالك الشائكة التي حاول 
االعــداء منذ ذلك الحين وفي طليعتهم النظام السعودي 

وضعها امام طريق التحرر واالستقالل والوحدة.
وبنفس القدر الذي تعّمد فيه نضال شعبنا ضد االستبداد 
ومن أجل الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري بالتضحيات 
ــــرار، فقد تعمد نــضــال شعبنا ضد  وبــدمــاء الــشــهــداء األب
االستعمار ومن أجل استكمال االستقالل الوطني والوحدة 
بالدماء والتضحيات الغالية التي قدمها ابناء اليمن شماال 
وجنوبا في حالة نــادرة من التجانس والوئام الوطني وهي 

تضحيات ال يمكن تجاهلها أوتمحى من ذاكرة االجيال.
فخامة الزعيم والقائد المؤسس علي عبدالله صالح:

لقد كان لكم شرف المشاركة في تلك المرحلة المفصلية 
من مراحل نضال الحركة الوطنية المعاصرة وفــي اهم 
مرتكزاتها التي انطلقت مــن البعد الــثــوري المسلح في 
ستينيات القرن الماضي، وذلك من موقعكم كجندي شاب 
ينبض بالوطنية والحماس، ثم اسهاماتكم في تثبيت النظام 
الجمهوري عبر األدوار النضالية والمهام التي اضطلعتم 
بها واالنــجــازات الكبيرة التي حققتموها خالل حضوركم 
الفاعل والوطني في الجيش وفي قيادة الجمهورية ٣٣عاما 
انتقلتم فيها باليمن الى افاق رحبة من التقدم واالزدهار 

واالستقرار والوحدة.
الزعيم والقائد الفذ:

عيدت الهوية الوطنية اليمنية 
ُ
لقد أ

للشطر الجنوبي الذي كان محتًال ثم 
أصبح حرًا بفضل انتصار ثورة ١٤ 
أكتوبر.. وكان ذلك مقدمة الستكمال 
تحقيق أهــداف الثورة اليمنية (٢٦ 
سبتمبر و١٤ أكــتــوبــر) فــي الــوحــدة 
والــديــمــقــراطــيــة، حــيــث تــم رفـــع علم 
الجمهورية اليمنية الموحدة في مدينة 
عــدن يــوم ٢٢ مايو ١٩٩٠م، وهــو اليوم الذي 
شهد في عهدكم الميمون ميالد أول نظام ديمقراطي 
تعددي في التاريخ اليمني الحديث، تتوافر فيه حرية 
تشكيل األحـــــزاب والــتــنــظــيــمــات السياسية 
وحرية الصحافة وغيرها من الحريات والحقوق 
المدنية، وفــي مقدمتها حــق الشعب في 
اختيار حكامه بدءًا من رئاسة الدولة، 
ومرورًا بالسلطة التشريعية، وانتهاًء 
بالسلطة المحلية عبر انتخابات حرة 
وتنافسية ومباشرة.. وبواسطة 

صندوق االقتراع.
فخامة الرئيس القائد :

تحل علينا ذكـــرى ثـــورة الــرابــع 
عشر مــن اكتوبر المجيدة وهي 
للعام الثالث على التوالي مختلفة 
وترتدي لباسا غير الــذي كانت ترتديه 
ألعوام مضت، ذلك انها تحل علينا واليمنيون 

يخوضون معركة مقدسة وعظيمة وظافرة 
مع اعــداء سبتمبر واكتوبر ذاتهم الذين 
حاولوا اختطاف اليمن انذاك وهم يحاولون 
اليوم تنفيذ ذات االجندات االستعمارية 
في جنوب الــوطــن، لكن شعبنا يقف لهم 
بالمرصاد وكما مرغ انف بريطانيا العظمى 
سيكنس ادوات االحتالل السعودي االماراتي 
الجديد وبذات الروح الوطنية المناضلة التي 

تقهر المستحيل..
فخامة االخ الزعيم :

كل تضحياتكم الوطنية المستمرة حتى 
اليوم تجعلنا اكثر يقينا بصوابية النهج الذي 
سرتم على دربــه وحقق للوطن االنــجــازات الكبرى وكان 
ــدرع الحصين للمكتسبات وسيادة واستقالل اليمن.. ال
وها انتم من جديد تدافعون عن الجمهورية من أعدائها 
المتربصين بها من الخارج الذين وقفوا ضدها وحاربوها 
عند انطالق ثورتها وتقفون الى جانب شعبكم ضد كل 
مشاريع الفوضى والتقسيم واستهداف النسيج الوطني وزرع 
بذور التطرف والفتنة المناطقية والطائفية والعرقية بين 
أبناء الوطن الواحد من اي جهة تغذيها وتدعمها وضد 
كل أشكال التدخل والهيمنة والعدوان الخارجي، وكذلك 
 باليمن ووحدته 

ُ
حدق

ُ
كل المؤامرات والمخططات التي ت

واستقالله وسيادته وعــزة الشعب واستقالله وكل فعل 
نزاع الى التشظي يهدد الجمهورية ويتعارض مع مبادئها 
وقيمها السامية التي صارت ذاكرة حية في نفوس الجماهير 

واالجيال المتعاقبة.
وبهذه المناسبة نجدد موقفنا الثابت والمبدئي على 
التمسك بوحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان السعودي 
وتحالفه البربري الهمجي..الذي يفتك بابناء شعبنا في كل 
شبر من وطننا الغالي ويدمر مكتسباته..كما نجدد التزامنا 
بالوقوف الى جانب شعبنا الصابر والصامد وكل قواه الوطنية 
الحية التي تجترح مالحم البطولة والصمود والتحدي في وجه 
العدوان ومخططاته التامرية التدميرية التي تستهدف 
مكتسبات ثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤ اكتوبر و٢٢ مايو..وهذا 
الموقف نابع من نهجنا الميثاقي المؤتمري وقيمنا الوطنية 
االصيلة التي التقبل المساومة..وينطلق من المبادئ واألفكار 
التي نستلهمها مــن درب الحرية واالســتــقــالل والتقدم 
والوحدة والديمقراطية الذي خطته مسيرة ٣٣عاما من 

قيادتكم الحكيمة للوطن.
ختاما..نثمن تلك التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال 
الجيش واللجان الشعبية ة والمتطوعين من ابناء القبائل 
االحرار للدفاع عن الوطن وصد الغزاة المعتدين كإمتداد 
ألولئك االبطال من الثوار والمناضلين والشهداء من الرعيل 

األول الذين واجهوا الموت ليهبوا لنا الحياة.. 
طاكم ،وكان لكم خير ناصر 

ُ
سدد الله على طريق الخير خ

ومعين..وكل عام وأنتم وتنظيمنا الرائد وكل منتسبيه 
وأنصاره وشرفاء يمننا في خير وعافية،،ورحم الله شهداء 
الثورة والجمهورية.. الذين قدموا دمائهم الزكية بكل ايثار 
واخــالص في محراب تقدم وحرية واستقالل اليمن..كما 
نحيي بإكبار وإجالل أولئك المناضلين األبطال ممن ال يزالون 

على قيد الحياة.
الرحمة والخلود للشهداء األبرار..

التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل ولألسرى بسرعة االفراج 
عنهم... العزة والشموخ والنصر لليمن، والخزي والعار لكل 
خائن ومعتٍد ومتآمر جبان.. ومن نصر إلى نصر ،،ومن ثبات 

إلى ثبات بحول الله وقوته. وكل عام والجميع بخير،،،

اخوكم 
الدكتور قاسم لبوزة
عضو اللجنة العامة
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام م/ لحج
نائب رئيس المجلس السياسي االعلى


