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وبعد اأن اأزاح نائب رئي�س اجلمهورية 

ي��ذان��اً  ال�شتار، ق��ام بق�س ال�شريط اإ

باالفتتاح الر�شمي، وط��اف ع��ددًا من 

االأجنحة وال�شاالت واملطاعم وامل�شابح 

وقاعة االجتماعات.. مطلعاً على طبيعة 

التجهيزات من االأجهزة واالأثاث.

واأ�شاد نائب الرئي�س بامل�شتوى الراقي 

واملظهر الرائع ال��ذي يتمتع به فندق 

فيني�شيا ال�شياحي بحي خ��ور مك�شر 

-مدينة ال��ع��م��ال، ووج���ه با�شتكمال 

التجهيزات الكهربائية الالزمة وب�شورة 

�شريعة، حيث بلغت كلفة امل�شروع 

اال�شتثمارية 35 مليون دوالر اأمريكي .

اإىل ذلك افتتح نائب رئي�س اجلمهورية 

�شالة ا�شتقبال كبار ال�شيوف يف مطار 

عدن الدويل، باالإ�شافة اإىل عدد اآخر من 

امل�شاريع يف املطار.

وبعد اأن اأزاح نائب الرئي�س ال�شتار 

عن اللوحة التذكارية للم�شروع ق�س 

ال�شريط اإيذاناً بهذا االفتتاح، وط��اف االأجنحة 

وال�شالة الكربى، مطلعاً على مكونات جتهيزاتها 

باالأثاث وخمتلف الو�شائل الالزمة .

وا���ش��ت��م��ل االف��ت��ت��اح ع��ل��ى ع���دد م��ن امل�شاريع 

التطويرية يف املطار بتكلفة ا�شتثمارية تقارب 843 

مليون ريال منها تو�شعة منظومة كامريات املراقبة 

وتنفيذ مباٍن للمولدات، وتوريد و�شيانة اأجهزة 

وم�شاريع اأخرى ت�شل اإىل 11 م�شروعاً .

ويف منطقة العري�س افتتح نائب رئي�س اجلمهورية 

فندق �شن �شن، وبعد اأن ق�س ال�شريط طاف عددًا 

من االأجنحة والغرف يف عدد من الطوابق .. مطلعاً 

على طبيعة التجهيزات وحمتويات الفندق امل�شنف 

يف فئة اأربعة جنوم ، مزود بناٍد �شحي ومطعم فاخر 

ومرافق خدمية اأخرى .

ويف ملعب 22 مايو افتتح نائب رئي�س اجلمهورية 

امل�شت�شفى امليداين املزود بكافة اللوازم واالأجهزة 

الطبية، حيث اطلع على طبيعة تلك التجهيزات 

احلديثة واملتخ�ش�شة وه��ي نف�س م��ا زود به 

م�شت�شفى اجلمهورية بعدن والرازي يف اأبني وعلى 

م�شتوى عاٍل من التجهيز واالإعداد .

وتوجه نائب الرئي�س عقب ذلك اإىل فندق الق�شر 

الذي مت جتهيزه على اأحدث املوا�شفات العاملية ومت 

االن�شاء والتجهيز لهذا امل�شروع الكبري خالل زمن 

قيا�شي متا�شياً مع موعد اقامة بطولة خليجي 20 

وخالل فرتة زمنية 14 �شهرًا فقط.

حيث قام نائب رئي�س اجلمهورية ومعه وزير 

ال�شياحة بق�س ال�شريط اإيذاناً ر�شمياً بهذا االفتتاح 

وطاف ببع�س املرافق وخيمة ال�شيافة الكربى يف 

الفندق واملجهزة على الطراز الع�شري والعادات 

والتقاليد العربية.

وقد ا�شاد نائب رئي�س اجلمهورية بهذا املنجز 

الكبري .. معتربًا اياه من اكرب الفنادق ومتميزًا 

ب�شمات اال�شالة واملعا�شرة.. داعياً اإىل اال�شتثمار 

يف هذا املجال ملا ميثله من فوائد وعوائد اقت�شادية 

متنوعة تنعك�س اجتماعياً وثقافياً واقت�شادياً على 

خمتلف ال�شعد احلياتية .

ويف منطقة خور مك�شر �شاحل -اأبني- افتتح نائب 

الرئي�س فندق اللوت�س ال�شياحي امل�شنف اربعة 

جنوم واملزود بالتجهيزات احلديثة وبكافة و�شائل 

االت�شال، وا�شتمع من وزير ال�شياحة نبيل الفقيه 

اإىل اي�شاحات حول جممل تلك التجهيزات وطبيعتها 

اخلدمية .

ويف ختام جولته زار نائب رئي�س اجلمهورية 

املعر�س الوطني لل�شياحة الذي احتوى على عدد 

من اللوحات وال�شور التي حتاكي مراحل تاريخية 

وتعك�س طبيعة الرتاث والتاريخ اليمني مبختلف 

�شوره الزراعية والرتاثية واالجتماعية من خالل 

�شور الق�شور والقالع واملاآثر املختلفة وما يتمتع 

به االن�شان اليمني من ح�س ح�شاري واإلهام مبدع 

وعلى خمتلف احلقب الزمنية القريبة والبعيدة.

وقد عرب نائب الرئي�س عن ارتياحه الكبري الفتتاح 

هذه امل�شاريع الكبرية كاإ�شافات نوعية يف طريق 

امل�شار التنموي الذي مي�شي على خمتلف ال�شعد 

اخلدمية واالقت�شادية والدميقراطية.. م�شريًا اإىل 

اأن هذه املنجزات قد تابع �شري العمل فيها حلظة 

بلحظة فخامة االأخ علي عبداهلل �شالح رئي�س 

اجلمهورية، ول��وال االرادة احلا�شمة واملتابعة 

امل�شتمرة ملا و�شلنا حقيقًة اإىل هذا امل�شتوى الرائع 

يف االجناز والنجاح .

كما قام االأخ املنا�شل عبد ربه من�شور هادي- 

ّول لرئي�س  نائب رئي�س اجلمهورية النائب االأ

املوؤمتر االأمني العام- االأ�شبوع املا�شي بتفقد عدد 

من املرافق الريا�شية واالإداري���ة واالإيوائية يف 

حمافظات عدن واأبني وحلج اخلا�شة ب�»خليجي 

20«، ومبا يكفل اإجن��اح املهام املناطة مبختلف 

املرافق ذات ال�شلة باحلدث الريا�شي الكبري..

حيث زار فندق مريكيور وتفّقد جاهزية املركز 

20«وطبيعة  ع��الم��ي الرئي�شي ل�»خليجي  االإ

التجهيزات املتعلقة بالبطولة واطلع على غرف 

رجال االأعمال و�شاالت االجتماعات يف الفندق، 

كما اّطلع على طبيعة مكّونات املركز من االأجهزة 

احلديثة وامل��ه��ام التي �شي�شطلع بها يف تقدمي 

اخلدمات لل�شحفيني الذين �شيقومون بتغطية 

ف��ّع��ال��ي��ات »خليجي 

.»20

اإىل ذل��ك زار االأخ/ 

ع��ب��د رب����ه من�شور 

هادي حمطة احل�شوة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، اّط��ل��ع 

خاللها من املهند�شني 

وامل���������ش����ئ����ول����ني 

امل��خ��ت�����ش��ني ع��ل��ى 

�شري العمل والقدرة 

االإنتاجية للموّلدات 

يف املحطة.

اإىل ذلك توّجه نائب 

الرئي�س اإىل مطار عدن الدويل لتفّقد جاهزية ال�شاالت 

�شة لال�شتقبال، حيث التقى برئي�س جلنة  املخ�شّ

اال�شتقبال واملرا�شيم وفريق اللجنة الذي ي�شم 

نخبة من ال�شباب والريا�شيني.

وقد اأكد  االأخ عبدربه من�شور هادي نائب رئي�س 

اجلمهورية، على اأهمية بذل اجلهود املخل�شة الإبراز 

�شورة م�شّرفة وح�شارية عن �شعبنا من خالل 

االأداء املتميز واملنظم للمهام املوكلة اإليهم.

وقال: اإن دورة »خليجي 20« لكرة القدم »�شتمّثل 

جت�شيدًا حقيقياً وعملياً لقدرات �شبابنا وفرحتهم 

وحفاوتهم باإخواننا من دول اخلليج العربي 

والعراق وتاأكيدًا على الروابط االأخوية وجتان�س 

العادات والتقاليد والتاريخ امل�شرتك«.

مو�شحاً -خالل تفّقده عددًا من املالعب الريا�شية 

اخلا�شة بالبطولة يف حمافظتي عدن واأبني - اأن لهذه 

الدورة يف ن�شختها الع�شرين �شمة واأهمية كربى 

يف هذه املرحلة بالذات وتعك�س �شورة ريا�شية 

و�شيا�شية اأي�شاً معناها اأن اليمن الواحد بخري 

اء. وم�شتقبله االقت�شادي واالجتماعي و�شّ

اإىل ذلك توّجه نائب الرئي�س اإىل حمافظة اأبني 

والتقى امل�شوؤولني الريا�شيني والفنيني وكذلك 

منتخبنا وعددًا من القيادات الع�شكرية واالأمنية 

املعنية يف املحافظة.

واأّكد على اأهمية هذه املن�شاآت الريا�شية التي مت 

ت�شييدها لهذا احلدث الريا�شي املهم والتي �شتظل 

عالمة تاريخية من �شنع دورة »خليجي 20« ورمزًا 

الإقامتها يف اليمن.. م�شريًا اإىل �شرورة احلفاظ عليها 

كمكا�شب وطنية كبرية وغالية ومبا حتمله اأي�شاً 

من دالالت واأبعاد مهمة اأخرى.

مشاريع صحية وتنموية
اجلدير بالذكر اأن االأخ املنا�شل عبدربه من�شور 

هادي- نائب رئي�س اجلمهورية النائب االأول لرئي�س 

املوؤمتر االأمني العام- كان قد تفّقد االثنني املا�شي يف 

مدينة عدن عددًا من امل�شاريع ال�شحية والتنموية، 

حيث زار م�شت�شفى 22 مايو مبديرية ال�شيخ عثمان.

وتفّقد العمل اجلاري يف اإعادة تاأهيله وتركيب 

االأج��ه��زة الطبية اجل��دي��دة ويف مقّدمتها جهاز 

االأ�شعة املقطعية والعمل يف جمال تركيبات املعّدات 

والكهربائيات احلديثة.

ويف غ�شون ذلك  قام االأخ عبدربه من�شور هادي 

نائب الرئي�س بزيارة للمركز االإقليمي ملكافحة ال�شّل 

الذي ُزّود بعدد كبري من �شيارات االإ�شعاف، واّطلع 

على اخلرائط التي حتّدد اأماكن ن�شاطات املركز، 

و�شدد االأخ نائب الرئي�س 

ع��ل��ى ���ش��رورة احل��ف��اظ 

على املعّدات وال�شّيارات 

وا�شتخدامها اال�شتخدام 

االأمثل.

زيارة أبني 
وخالل الزيارة التفقدية  

ملحافظة اأب��ني ق��ام االأخ 

عبدربه من�شور ه��ادي 

ب��زي��ارة مللعب ال��وح��دة 

الريا�شي املتميز ال��ذي 

مت جتهيزه على اأح��دث 

االأ�ش�س الفنية والهند�شية 

ومبوا�شفات »الفيفا«  حيث تفقد غرف االإعالميني 

والت�شوير واال�شرتاحات وال�شاالت اخلا�شة، 

واملدّرجات وكافة التجهيزات التي زّينت امللعب 

ب�شورة مده�شة، وهو ما يعرّب عملياً عن اال�شتعداد 

الكبري ال�شت�شافة »خليجي 20« بنجاح.

وقد ا�شتمع نائب رئي�س اجلمهورية من املهند�س 

عمر الكر�شمي -وزير اال�شغال- اىل اإي�شاح �شامل 

عن هذا املنجز ال�شامخ الذي �شيمّثل نقلة نوعية يف 

تطوير احلركة الريا�شية وال�شبابية ب�شورة عامة.

وعرّب نائب الرئي�س عن التقدير البالغ للجهود 

التي ُبذلت من اأج��ل اإجن��از ه��ذا امل�شروع املهم 

والعمالق ويف وق��ت قيا�شي، متا�شياً مع املوعد 

املحّدد ال�شت�شافة دورة »خليجي 20« لكرة القدم 

ويف اإطار االحتفاء الكبري بهذه املنا�شبة التاريخية 

ولقاء االأ�شّقاء على اأر�س اليمن املوحد، وقد رافقه 

وزير ال�شباب والريا�شة حمود عباد ووزير الثقافة 

الدكتور اأبوبكر املفلحي ورئي�س اللجنة االعالمية 

للبطولة اأحمد احلماطي.

بعد ذلك زار االأخ عبد ربه من�شور هادي غرفة 

العمليات امل�شرتكة، حيث اّطلع على اخلطط 

االأمنية والتدريبية وطبيعة اجلاهزية، وقد اأعرب 

عن �شعادته ملا مل�شه من احلالة املتطّورة يف جمال 

االإعداد والتخطيط ملختلف املهام والظروف.

ّك��دًا على اأهمية اليقظة العالية وتوزيع  م��وؤ

االخت�شا�شات واملهام واإعطاء ال�شالحيات، م�شريًا 

اإىل اأن هذا التحّرك واالهتمام هو جزء من التعبري 

عن اإظهار احلفاوة ب�شيوف اليمن االأع��زاء من 

دول اخلليج العربي االأقربني اإىل قلوبنا و�شمائرنا 

ومن قبيل �لتحّوط بالرغم من �أننا نعي�ش يف و�ضع 

طبيعي ال ت�شوبه حماذير اأو خماطر، اإال اأن بع�س 

الف�شائيات واالإع���الم يحلو لها ت�شخيم اأ�شغر 

االأح���داث العر�شية ب�شورة غ��ري طبيعية وال 

منطقية.

اىل ذلك افتتح االأخ عبد ربه من�شور هادي نائب 

رئي�س اجلمهورية فندق عدن الذي اأعيد تاأهيله 

ب�شورة حديثة وراقية.

وبعد اأن ق�س ال�شريط اإي��ذان��اً بهذا االفتتاح 

الر�شمي ومعه نائب �شفري دولة االإمارات العربية 

املّتحدة ب�شنعاء عمر املهري وعدد من الوزراء، 

طاف عبد ربه من�شور هادي بعدد من االأجنحة 

والغرف، وتناول طعام الغداء يف مطعم الفندق 

ومعه عدد من الوزراء وامل�شئولني وحمافظ عدن 

الدكتور عدنان اجلفري واالأم��ني العام للمجل�س 

املحلي باملحافظة عبدالكرمي �شائف.

وكان االأخ عبد ربه من�شور هادي نائب رئي�س 

اجلمهورية قد تفّقد ويف اإطار زيارته ملحافظة عدن 

التجهيزات القائمة يف غرفة العمليات امل�شرتكة 

بعدن، حيث قّدمت القيادات االأمنية والع�شكرية 

ة لنائب الرئي�س �شور اإي�شاحية من خالل  املخت�شّ

اخلرائط واملج�ّشمات وطبيعة تلك التجهيزات 

واالحتياطات يف خمتلف مناطق ومديريات حمافظة 

عدن وحميطها القريب.

كما �ّطلع على مر�قبة حركة �ل�ضري يف �خلطوط 

وال�شوارع من خالل الكامريات املوّزعة يف خمتلف 

االأنحاء وذلك ل�شبط اأية خمالفة اأو حركة خمّلة 

ب��االأم��ن واإف�شالها قبل وقوعها وذل��ك م��ن قبيل 

�الحتياط لي�ش �إال.

وتعّرف على كيفية توزيع تلك املهام وجتهيزاتها، 

والحظ من خالل �شا�شات ال�شور العمالقة كيفية 

ال�شري يف خمتلف االأحياء وخ�شو�شاً يف مناطق 

الفنادق وال�شوارع الرئي�شية، مبدياً تقديره ملا 

مل�شه من ا�شتعدادات مثرية لالعجاب، م�شيدًا 

بالربجميات االأمنية وتطّورها ب�شورة حديثة 

وع�شرية، وهو ما ميّكن من ال�شيطرة والتحّكم 

ب�شورة دقيقة يف اإطار �شبط اجلودة االأمنية، واأّكد 

اأن ذلك اأمر بالغ االأهمية لالطمئنان على كل �شيء.

ه��ذا وق��د ت��راأ���س االأخ عبدربه من�شور هادي 

اجتماعاً �شم وزير الداخلية والقيادات الع�شكرية 

واالأمنية بغرفة العمليات، �شدد فيه على اأهمية 

اال�شتنها�س الكامل واال�شت�شعار باأهمية امل�شئولية 

امللقاة على عاتق اجلميع من اأجل اخلروج مبوقف 

م�شّرف لي�س لالأجهزة االأمنية والع�شكرية اليمنية 

فح�شب، بل ولكل اأبناء بالدنا الذين ي�شعرون بالفخر 

واالعتزاز ال�شت�شافة بطولة »خليجي 20« لكرة 

القدم يف مين التاريخ واملجد واحل�شارة.

هذا وقد مثلت زيارة االأخ عبدربه من�شور هادي 

امليدانية بداية انطالقة ور�شة العر�س اليمني 

اخلليجي البهية الذي ت�شهد حمافظتي عدن واأبني 

انطالقته اليوم االثنني..۹
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المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية - النائب 
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام - األمين العام - السبت  
بافتتاح عدد من الفنادق والمنشآت والدور والقصور اإليوائية 
في عدن ، وذلك في إطار التحضيرات النهائية النطالق بطولة 

خليجي 20 لكرة القدم التي تحتضنها محافظة عدن.
واستهل نائب الرئيس هذه الجولة بافتتاح فندق فينيسيا الذي 
يحتوي على 86 جناحًا في عدد من المباني على هيئة منتجع 

مجمع.

نعيش وضعًا مستقرًا 
واإلعالم يضخـّم 
أصغر األحداث 

اليمن بخري ومستقبله 
االقتصادي 

واالجتماعي وضاء

املنشآت الرياضية تعد مكسبًا مهمًا وكبريًا ملحافظتي عدن وأبني 

بجالء االستعمار حقق شعبنا أعظم أهداف الثورة 
اليمنية املباركة ليعيد الطريق نحو املستقبل األفضل

رؤساء البعثات الرياضية يشيدون بمستوى الجاهزية للبطولة
¿»امليثاق«-متابعات:

  اأع��رب روؤ���ش��اء البعثات 

الريا�شية امل�شاركة يف بطولة 

خليجي 20 لكرة القدم التي 

تنطلق اليوم عن �شعادتهم 

ال��غ��ام��رة مل��ا ح��ظ��وا ب��ه من 

ح�شن اال�شتقبال وال�شيافة 

والرتحيب على امل�شتويني 

ال��ر���ش��م��ي وال�����ش��ع��ب��ي ل��دى 

و�شولهم اىل بالدنا.

م��وؤك��دي��ن اأن ال��ي��م��ن قد 

متكن من دح�س االأكاذيب 

االعالمية التي داأبت على الت�شكيك بقدرته على ا�شت�شافة هذه الفعالية الريا�شية 

املهمة.

وبهذا اخل�شو�س  قال رئي�س البعثة االماراتية لكرة القدم را�شد الزعابي لدى 

و�شوله عدن: نهنئ اليمن على تنظيم هذه البطولة رغم االأقاويل والظروف التي 

اأحاطت بها.. واأ�شاف: اأن اإ�شرار اليمن على تنظيم هذه البطولة له اأثر كبري يف 

نفو�شنا جميعاً.. متوقعاً اأن تكون هذه البطولة من اأجنح دورات اخلليج لكرة 

القدم.

اأما رئي�س البعثة الريا�شية ال�شعودية وكيل الرئي�س العام لل�شباب و�شئون 

الريا�شة �شعود بن العبدالعزيز فقد عرب عن �شعادته للم�شاركة يف هذه البطولة 

وقال: نحن يف اليمن بني اخواننا واأهلنا ونحن على ثقة من مقدرة اليمن يف تنظيم 

هذه الدورة وب�شكل متميز وناجح.

اىل ذلك قال رئي�س بعثة املنتخب العماين خالد بن حمد البو�شعيدي: نحن فخورون 

بتواجدنا يف مدينة عدن للم�شاركة يف بطولة كاأ�س اخلليج مع اخواننا اليمنيني.

وبدوره قال رئي�س بعثة املنتخب العراقي 

االأمني املايل لالحتاد عبداخلالق م�شعود: 

نهنئ ونبارك الأ�شقائنا يف اليمن ا�شت�شافة 

خليجي 20، ونحن م�شممون على اجناح 

هذه البطولة التي نتمنى لها والتميز من 

خالل التنظيم واالإعداد.

اىل ذلك قال ال�شيخ علي بن خليفة رئي�س 

ن م�شاركتنا يف  اإ بعثة مملكة البحرين: 

البطولة تعترب فر�شة لاللتقاء باال�شقاء 

على اأر�س اليمن الطيبة.. ونتمنى اأن تكون 

بطولة خليجي ع�شرين ناجحة ومتميزة.

وب��دوره اأع��رب �شعادة ال�شيخ حمد بن 

خليفة بن حمد اآل ثاين رئي�س االحتاد القطري رئي�س البعثة عن �شعادته لو�شوله 

بلده الثاين اليمن الذي دعمت دولة قطر ا�شت�شافته للبطولة امياناً منها بقدرة اليمن 

على اإجناح هذه اال�شت�شافة.

اىل ذلك عرب يو�شف اليتامى ع�شو جمل�س ادارة االحتاد الكويتي لكرة القدم رئي�س 

البعثة عن �شعادته مل�شاركة الكويت يف بطولة كاأ�س اخلليج يف عدن واأبني.. متمنياً 

لكافة املنتخبات يف هذه البطولة التوفيق والنجاح.۹

املؤتمر يعزي أسر جزيالن 
ومهيوب وراصع

¿ عرب االأخ املنا�شل عبدربه من�شور هادي 
نائب رئي�س اجلمهورية النائب االأول لرئي�س 

امل��وؤمت��ر -االم���ني ال��ع��ام للموؤمتر ال�شعبي 

العام عن خال�س تعازيه وموا�شاته ل� ب�شار 

عبدالرحمن اأحمد مهيوب بوفاة االأمني العام 

حلزب البعث العربي اال�شرتاكي - قطر اليمن. 

وكان نائب رئي�س اجلمهورية النائب االأول - 

االأمني العام قد عّزى الدكتور توفيق عبداهلل 

جزيالن وكافة اخوانه واأفراد اأ�شرته يف وفاة 

املنا�شل الكبري اللواء عبداهلل قائد جزيالن 

نائب رئي�س جمل�س قيادة الثورة االأ�شبق.

 كما بعث برقية عزاء مماثلة اىل الدكتور/ 

عبدالكرمي يحيى را�شع - وزي��ر ال�شحة 

الدائمة  اللجنة  ع�شو  وال�شكان  العامة 

واخوانه بوفاة املغفور لها باإذن اهلل والدتهم 

الفا�شلة.

 �شائاًل املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقداء بوا�شع 

رحمته وي�شكنهم ف�شيح جناته ويلهم اأهليهم وذويهم 

ال�شرب وال�شلوان.. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.۹

أحزاب التحالف 
تنعي رحيل املناضل 

»مهيوب«
¿  نعت اأح��زاب التحالف الوطني 
الدميقراطي رحيل املنا�شل القومي 

اأحمد  اال�شتاذ عبدالرحمن  الكبري 

مهيوب اأمني عام حزب البعث العربي 

اال�شرتاكي - قطر اليمن ، الذي وافته 

املنية ال�شبت عن عمر ناهز الرابعة 

وال�شتني عاماً.

وق��ال��ت اأح���زاب التحالف الوطني 

يف بيان النعي: اإن الفقيد »مهيوب« 

ق�شى معظم �شنوات عمره منافحاً 

عن الق�شايا الوطنية والقومية وكان 

رحمه اهلل من خرية املنا�شلني الذين 

نذروا اأنف�شهم وكّر�شوا كل جهودهم 

للق�شية الوطنية والعربية والدفاع عن 

الثوابت الوطنية والقومية، وقّدم يف 

�شبيل ذلك ت�شحيات ال ُتن�شى، �شطرتها 

�شني ن�شاله الطويلة على كل �شرب من 

اأر�شنا اليمنية الواحدة.

 واأّكدت اأحزاب التحالف اأن املنا�شل 

مهيوب كان اأمنوذجاً للمنا�شل املوؤمن 

امل�شّبع بقيم الوفاء ونكران ال��ذات 

واالإي��ث��ار وح��ب الب�شطاء ومدر�شة 

مثلى للمبدئية و�شمو االأخالق و�شدق 

ال�����ش��ري��رة وق���ول احل��ق يف ك��ل حني 

وظرف.

واأع��رب��ت اأح����زاب التحالف بهذا 

امل�شاب اجللل الأبناء الفقيد واأخيه، 

واإىل كل جماهري �شعبنا اليمني العظيم 

ع��ن اأح��ر التعازي وب��ال��غ املوا�شاة 

�شائلًة امل��وىل جّلت قدرته اأن يتغمد 

الفقيد العزيز بوا�شع رحمته ور�شوانه 

واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله 

وذويه وحمبيه ال�شرب وال�شلوان.. اإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون.۹


