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يعزي ياسني عبده سعيد بوفاة والدته
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة للدكتور ياسين عبده سعيد- عضو الهيئة الوطنية العليا 

لمكافحة الفساد- بوفاة والدته الفاضلة.. إلى نص البرقية:

»وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 
راجعون« صدق اهلل العظيم

االخ الدكتور/ ياسين عبده سعيد
عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد        المحترم

تلقينا نبأ وفاة والدتكم الفاضلة، وبهذا المصاب باسمي شخصيًا ونيابة 
عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. أعبر لكم عن عميق 

الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة 
ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا 

إليه راجعون

اخوكم/ علي عبداهلل صالح 
 رئيس المؤتمر الشعبي العام

.. و يعزي البار بوفاة ابنته
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة الى األخ عبداهلل صالح البار- نائب رئيس مجلس الشورى- 

بوفاة المغفور لها- بإذن اهلل- ابنته.. إلى نص البرقية:

»وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 
راجعون« صدق اهلل العظيم

االخ/ عبداهلل صالح البار
نائب رئيس مجلس الشورى            المحترم

تلقينا نبأ وفاة  ابنتكم، وبهذا المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن 
كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن 

واأللم..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة 
ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا 

إليه راجعون

اخوكم/ علي عبداهلل صالح 
 رئيس المؤتمر الشعبي العام

.. و يعزي يف استشهاد املقدم سليمان البارق
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة إلى منصور حزام البارق وكافة آل البارق وجخدم وذلك 
في استشهاد نجلهم المقدم سليمان منصور البارق وهو يؤدي واجبه 
الوطني في قيادة عمليات كتيبة منطقة اليتمة المرابطة في مديرية 

خب والشعف بمحافظة الجوف .
وأشارت برقية العزاء إلى مآثر الشهيد الذي كان مثااًل للقائد العسكري 
المخلص لوطنه ولقيادته العسكرية والسياسية ووقف إلى جانب الشرعية 
الدستورية وقدم أنموذجًا في أداء الواجب الوطني وحظي بحب واحترام 

كل من عرفه . 
بسم اهلل الرحمن الرحيم )وَاَل تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ُقتُِلوا فِي سَِبيِل اهللِهّ 

َأمْوَاتًا بَْل َأحْيَاٌء عِنْدَ رَبِِّهمْ يُرْزَُقوَن(صدق اهلل العظيم
األخ / منصور حزام البارق المحترم 

األخوة/ كافة آل البارق وجخدم المحترمون 
ببالغ األسى تلقينا نبأ استشهاد نجلكم المقدم سليمان منصور 
البارق وهو يؤدي واجبه الوطني في قيادة عمليات كتيبة منطقة اليتمة 

المرابطة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .
وبهذا المصاب الجلل أبعث إليكم باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة 
قيادات وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام بخالص العزاء والمواساة 
على فقدان البطل المقدم سليمان البارق الذي كان مثااًل للقائد العسكري 
المخلص لوطنه ولقيادته العسكرية والسياسية ووقف إلى جانب الشرعية 
الدستورية وقدم أنموذجًا في أداء الواجب الوطني وحظي بحب واحترام 

كل من عرفه .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك 

رفيقا وأن يلهمكم وذويكم عظيم الصبر والسلوان.
ـا ِإَليْهِ رَاِجعوَن. ِهّ وَِإنَّ ِإنَّا هلللِ

اخوكم/ علي عبداهلل صالح  - رئيس المؤتمر الشعبي العام

.. و يعزي يف استشهاد النقيب الجويف  
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة إلى العميد/ رزق صالح الجوفي - بوفاة المغفور له- بإذن 
اهلل تعالى- نجله النقيب)سهيل( متأثرًا بجراحه في الحادث االرهابي 

الذي استهدف سيارة تابعة لشركة توتال الفرنسية.
 ظهر الثالثاء المنصرم بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت..

نص برقية العزاء 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِهّ وَِإنَّـا  صِيبٌَة َقاُلوْا ِإنَّا هلللِ )وبشر الصابرين الَّذِينَ ِإَذا َأصَابَتْهُم مُّ
ِإَليْهِ رَاِجعوَن(صدق اهلل العظيم

األخ / رزق صالح الجوفي 
وكافة آل الجوفي المحترمون

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة نجلكم النقيب/ سهيل رزق الجوفي متأثرا 
بجراح العملية االرهابية الثالثاء بمحافظة حضرموت ..

 وبهذا المصاب الجلل اعبر لكم باسمي شخصيًا ونيابة عن جميع 
إخوانكم قياديي وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن 
واأللم على فقدان جندي شجاع استشهد في مواقع الشرف والبطولة 

دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره ..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهمكم 

وذويكم عظيم الصبر والسلوان.
ـا ِإَليْهِ رَاِجعوَن. ِهّ وَِإنَّ ِإنَّا هلللِ

اخوكم/ علي عبداهلل صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام

و يعزي يف استشهاد العقيد علي محسن مهيوب
بعث الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى ناصع علي محسن مهيوب وذلك في استشهاد 
والده العقيد علي محسن مهيوب من أبطال اللواء 111 مشاة خالل 
المواجهات مع عناصر اإلرهاب وتنظيم القاعدة في مديرية لودر محافظة 

أبين)جنوب اليمن(. نص البرقية
)وَاَل تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ُقتُِلوا فِي سَِبيِل اهللِهّ َأمْوَاتًا بَْل َأحْيَاٌء عِنْدَ 

رَبِِّهمْ يُرْزَُقوَن(صدق اهلل العظيم
األخ/ ناصع علي محسن مهيوب وإخوانه المحترمون

ببالغ األسى تلقينا نبأ استشهاد والدكم البطل/ العقيد علي محسن 
مهيوب من أبطال اللواء 111 مشاة خالل أدائه واجبه ضد فلول اإلرهاب 

العالمي لما يسمى بتنظيم القاعدة بمنطقة لودر م/ أبين.
وبهذا المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم على فقدان 
قيادي عسكري رحل شهيدًا وهو يؤدي واجبه في مواجهة خطر اإلرهاب 
لتنظيم القاعدة وقدم نموذجًا يحتذى به في خدمة اليمن والدفاع عن 

أمنه واستقراره ووحدته .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم عظيم الصبر والسلوان.
ـا ِإَليْهِ رَاِجعوَن. ِهّ وَِإنَّ ِإنَّا هلللِ

اخوكم/ علي عبداهلل صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر  يبعث عددًا من التعازي

الحليلي يعلن اعتزازه باالنضمام  إلى الحرس الجمهوري
> أعلن العميد الركن عبدالرحمن الحليلي عن اعتزازه باالنضمام الى قوات الحرس الجمهوري.

 وقال : أنا فخور جدًا أن انضم إلى قوات الحرس الجمهوري التي تعتبر من الوحدات التي لها تاريخ عظيم 
ولها جذور قوية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أثناء عملية التسليم والتسلم التي جرت الخميس في قيادة اللواء الثالث 
حرس جمهوري بين القائد السلف العميد طارق محمد عبداهلل صالح والقائد الجديد العميد الركن عبدالرحمن 
الحليلي، وذلك بحضور مبعوث األمين العام لألمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر، وقد جرت عملية 

التسليم والتسلم في أجواء مفعمة بروح المسؤولية وااللتزام بالدستور والشرعية الدستورية.
ورحب العميد طارق محمد عبداهلل صالح بالقائد الجديد.. مؤكدًا أن عملية التسليم والتسلم تأتي التزامًا 
بالقرار الجمهوري الذي أصدره االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة.. 
ودعا ضباط اللواء الى التعاون الكامل مع القائد الجديد للواء ولما فيه خدمة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته.

في اجتماع برئاسة اإلرياني:

املؤتمر يرحب بمضامني الخطاب السياسي املهم لرئيس الجمهورية

رأس الدكتور عبد الكريم اإلرياني النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام  اجتماعًا 
للمؤتمر  المساعدين  األمناء  تنظيميًا ضم 
الشعبي العام وعدد من قيادات المؤتمر أمس، 
ونوقش خالله التحضير واإلعداد للقاء التشاوري 
الموسع والمقرر انعقاده خالل األسابيع القادمة.
واســتــعــرض االجــتــمــاع مضامين الخطاب 
السياسي المهم الذي وجهه الرئيس عبد ربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، نائب رئيس 
المؤتمر األمين العام يوم السبت في حفل تخرّج 
دورات جديدة من األكاديمية العسكرية بصنعاء.
ورحّــب اإلجتماع بدعوة رئيس الجمهورية 
ــزاب والقوى السياسية اإللــتــزام بتنفيذ  األح
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة 

خروجًا باليمن من األزمة السياسية.
كما قدّر االجتماع عاليًا أهمية وضرورة بناء 

جيش وطني موحد كفوء تحت قيادة سياسية 
واحدة، باعتبار ذلك يمّثل حاجة وطنية لحفظ 
األمن واالستقرار، ويمّكنه من القيام بالمهام 

الدستورية المناطة به.
وشدّد اإلجتماع على أهمية مواصلة الحرب 
على اإلرهاب وتنظيم القاعدة باعتباره إلتزامًا 
يتسق مع الحاجات الوطنية واإللتزامات الدولية.
وأّكـــد اإلجتماع على مــا تضمنه الخطاب 
السياسي للرئيس عبد ربــه منصور هادي 
حول أهمية ترشيد الخطاب اإلعالمي الرسمي 

والحزبي وبناء مفرداته على أسس تستلهم روح 
التوافق ويلتزم باألخالقيات المهنية ليضّطلع 
بــدوره في تعزيز الثقة ويساهم في عملية 
التنوير ويحقق المصالحة الوطنية، مشيرًا في 
هذا الصدد الى أن اإلعالم الرشيد حاجة وطنية 
تفرضها متطّلبات االضّطالع بمهام وواجبات 

الوفاق الوطني.
حضر اإلجتماع الشيخ سلطان البركاني األمين 
العام المساعد للشئون السياسية، ويحيى الراعي 
األمين العام المساعد لقطاع االقتصاد، والدكتور 
أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد لقطاع 
الفكر والثقافة واإلعالم، والدكتورة أمة الرزاق 
حمد األمين العام المساعد لقطاع المرأة، 
وعارف الزوكا رئيس دائرة الشباب والطالب 
عضو اللجنة العامة، وأحمد الصوفي السكرتير 

الصحفي لرئيس المؤتمر.

املؤتمر: خطاب باسندوة متطرّف ويخلق
 أزمة جديدة ويدفع باألمور نحو املربع االول

> يواصل أحرار الفرقة األولى مدرع من ضباط 
وصف وجنود لالسبوع الثاني عشر على التوالي 
اعتصاماتهم االحتجاجية .. مؤكدين ضرورة 
االستجابة لمطالبهم الشرعية وعلى رأسها 
إقالة المتمرد علي محسن قائد الفرقة األولى 

مدرع ومحاكمته.
ونفذ أحرار الفرقة األحد مسيرة احتجاجية في 
شارع الستين للتنديد بجرائم قائدهم المنشق 
علي محسن وتحويله معسكراتهم الى أوكار 

لالرهاب والمتطرفين وتسليمهم األسلحة.
وطالب أفــراد وضباط الفرقة االولــى مدرع 
بسرعة االفــراج عن زمالئهم المعتقلين في 
سجون الفرقة على ذمة انضمامهم الى الشرعية 
الدستورية الذين رفضوا ارتكاب الجرائم 
بهدف ادخال البالد في مربع العنف والتخريب 

والفوضى.
وأشاروا الى تعرض البعض منهم للتعذيب في 
سجون المنشق علي محسن وجددوا تأكيدهم 
بــأن عزيمتهم لــن تلين وسيستمرون في 
احتجاجاتهم وناشدوا رئيس الجمهورية عبدربه 

منصور هادي واللجنة العسكرية بااللتفات الى 
مطالبهم المشروعة.

 وشدد أحرار الفرقة االولى مدرع على أن دماء 
زمالئهم التي سالت في حروب ال ناقة لهم فيها 
وال جمل لن تذهب هدرًا ويجب إجراء محاكمة 
خاصة لمجرمي الحرب ومن استغلوا أفراد الفرقة 
االولى مدرع في استهداف المواطنين والوحدات 

العسكرية. وأكدوا مساندتهم لتوجهات رئيس 
الجمهورية في منع انقسام الجيش ومحاكمة 
القيادات الفاسدة داخل المؤسسة العسكرية 
والتي خانت القسم العسكري وزجت بالقوات 
المسلحة في مهام تتعارض مع المهام الوطنيين 

وتجنيد االرهابيين داخل معسكراتهم

أحرار الفرقة يؤكدون استمرارهم في االعتصام حتى محاكمة علي محسن

اإلعداد والتحضير للقاء 
التشاوري الموسع خالل 

األسابيع القادمة

أهمية ترشيد الخطاب 
اإلعالمي الرسمي والحزبي 
وبناء مفرداته على أسس 

تستلهم روح التوافق
مواصلة الحرب على اإلرهاب 

باعتباره إلتزامًا يتسق مع الحاجات 
الوطنية واإللتزامات الدولية

سياسيون: خطاب الرئيس هادي أخذ أهمية استثنائية ووضع حدًا لفوضى االعالم الرسمي
صنعاء بليغ الخطابي

 أشاد عدد من األكاديميين والسياسيين بخطاب االخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية أمس األول في أكاديمية الحرب العليا باعتباره 
مثل رسالة واضحة للقوى السياسية كافة وأصحاب المواقف المتصلبة 
والمعرقلة للتسوية السياسية الجارية والذي قال إنها لم تستطع مغادرة 
الماضي والسير مع الشعب صوب اليمن الجديد الذي ارتضاه وصوت عليه..
 وقالوا لـ»الميثاق« إن خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي أخذ أهمية 
استثنائية خاصة في ظل الظروف والتعقيدات التي تعيشها اليمن، وحمل 
مؤشرًا واضحًا عن رضاه عن التقدم السياسي في المرحلة االنتقالية وحضه 
االطراف المعنية على االلتزام باستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها 

كمنظومة متكاملة.
 وأكدوا أن إشارته الى بناء جيش وطني موحد كفؤ قادر على مواجهة 
التحديات االمنية واالرهابية وتحت قيادة واحدة هي الحاجة الوطنية لحفظ 
أمن واستقرار البالد وإشاعة الطمأنينة والسلم االجتماعي والسير باتجاه 

إعادة العملية التنموية وإنعاش االقتصاد الوطني الى أوضاعه الطبيعية 
قبل األزمة وتحقيق النهوض والعدالة االجتماعية  المتساوية.. وايضًا دور 

المؤسسة في حماية ذلك ومنع أي مغامر يريد اغتصاب الحكم.
واعتبروا أن هذا الخطاب المهم يعزز من ثقة الشارع اليمني والرأي العام 
بجدية الرئيس وتوجهاته في تحمل زمام االمور في البالد والعمل على 

تجاوز التحديات الجمة.
كما اعتبر السياسيون أن انتقاد رئيس الجمهورية للحمالت االعالمية بين 
االحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية وحالة االنفالت لالعالم الرسمي 
رسالة أخرى تؤكد المسعى الحثيث لضرورة التخلي عن عقليات الماضي 
وشموليته والتمترس ورائه والذي لن يثمر اال الشر وبث ثقافة الكراهية بل 
وساهم بعمق في تسميم االجواء وحط من قدر حالة الوفاق والتوافق وشوه 
صورها ومعانيها وقيمها اإلنسانية، لذلك فقد وجه الرئيس المسؤولين عن 
االعالم الرسمي الى إنتهاج سياسة إعالمية توافقية حريصة على عدم 
إضاعة الفرص وإهدار الوقت تصب في جوهر التوافق وتهدئة النفوس 

واالوضاع لتحقيق النجاح المنشود وإخراج البالد من األزمة.

رئيس املؤتمر يبحث التعاون الحزبي مع السفري الصيني
التقى الزعيم علي عبداهلل صالح 
- رئيس المؤتمر الشعبي العام - 
السيد / ليو دنغلين السفير الصيني 
باليمن ، حيث جرى خالل اللقاء 
بحث سبل التعاون الحزبي بين 

المؤتمر الشعبي العام والحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي وتفعيل 
بروتوكول التعاون الموقع بينهما 
لما من شأنه االستفادة من تجارب 
الحزبين في البلدين الصديقين 

وتعزيز العالقة الوثيقة بينهما .
وفي اللقاء المنعقد امس االول 
بالعاصمة صنعاء جرى استعراض 
المستجدات السياسية على الساحة 

الوطنية واالقليمية والدولية.

حمّلت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس حكومة الوفاق 
محمد سالم باسندوة المسئولية الكاملة إزاء أي إخفاق أو إخالل في تنفيذ 
المبادرة الخليجية كون خطابه يوم الجمعة في مدينة تعز يعيد الجميع 
إلى نقطة البداية ويحول دون إنهاء التوتّرات السياسية واألمنية كما أنه 

يكرّس ثقافة الكراهية والحقد ويخلق أزمة جديدة.
وعبّرت األمانة العامة في بيان لها عن بالغ استيائها من خطاب باسندوة 

والذي احتوى على إشارات سلبية حول منهج 
وأداء رئيس حكومة يفترض فيه التوازن 
والتعّقل بــداًل عن التحريض والمبالغة 
ــارج مسار التسوية واإلجماع  والسير خ

الوطني وكذا الموقف الدولي الموحّد حول 
األزمة السياسية.

وهنا نص البيان:
عبرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن بالغ استيائها من 
خطاب رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة يوم الجمعة 
في مدينة تعز والذي احتوى على إشارات سلبية حول منهج وأداء 
حكومة يفترض فيه التوازن والتعقل بداًل عن التحريض والمبالغة 
والسير خارج مسار التسوية واالجماع الوطني، وكذا الموقف الدولي 
الموحد حول األزمة السياسية.. وبعيدًا عن مبدأ الوفاق ومتعارضًا 
مع بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي يجب أن تنفذ 
حسب ترتيب بنودها، وقد شكل الخطاب خيبة أمل للمتابعين 

والداعمين إلنجاح تنفيذ بنودها بروح التسوية السياسية وبداًل 
من التحريض والدفع باألمور نحو المربع األول.إن األمانة العامة 
تحمل رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة إزاء أي إخفاق أو إخالل في 
تنفيذ المبادرة كون هذا التصرف يعيد الجميع الى نقطة البداية 
ويحول دون إنهاء التوترات السياسية واألمنية كما أنه يكرس ثقافة 

الكراهية والحقد ويخلق أزمة جديدة.
وتنظر األمانة العامة بقلق الــى هذا 
الخطاب المتطرف والمعزز لروح الفوضى 
كونه يمثل خروجًا عن مرجعيات حكومة 
الوفاق بل يمثل تحديًا سافرًا لواجباتها 
المتمثلة بتأمين شــروط سياسية تعزز 
ــن والسلم االجتماعي  االستقرار واألم
وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، 
ومحاولة إليجاد العراقيل أمام الجهود التي 

يبذلها فخامة األخ/عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية.
إن األمانة العامة تعبر عن بالغ أسفها أن ينزلق رئيس حكومة 
الوفاق الى هذا المستوى الذي أصبح من خالله راعيًا وداعمًا 
للفوضى ومشجعًا على تقويض المكاسب المتحققة منذ الشروع 
في تنفيذ المبادرة واآللــيــة.. وتؤكد األمانة أن االختيار بين 
لغة الشارع وبين روح الوفاق سيضع الحكومة في محك اختبار 
مصداقية األداء التوافقي المطلوب لترسيخ االستقرار وتوفير 

البيئة المناسبة للشروع في الحوار الوطني الشامل.

اصبح رئيس حكومة 
الوفاق داعمًا للفوضى

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالسالم الحداد
بعث الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة إلى أحمد عبد السالم الحداد وذلك في وفاة والده المناضل 
عبدالسالم أبوبكر الحداد بعد حياة حافلة بخدمة الوطن في مختلف 
المناصب التي تقلدها.وأشارت برقية العزاء إلى ما قدمه الفقيد خالل 
حياته من خدمات جليلة في خدمة العمل الوطني بتجرد وما أسهم به 
في تطوير النظم اإلدارية في اليمن ألكثر من أربعة عقود كان أخرها 

خالل توليه منصب نائب وزير الخدمة المدنية .
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِهّ وَِإنَّـا ِإَليْهِ رَاِجعوَن( صِيبٌَة َقاُلوْا ِإنَّا هلللِ )والَّذِينَ ِإَذا َأصَابَتْهُم مُّ
صدق اهلل العظيم

األخ أحمد عبد السالم الحداد المحترم 
ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل عبد السالم الحداد الذي 
وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن على مدى أكثر 

من أربعة عقود.
وبهذا المصاب الجلل أبعث لكم باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة 

إخوانكم قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بخالص العزاء 
والمواساة على فقدان المناضل عبدالسالم الحداد الذي كان رفيق نضال 

منذ كان يشغل منصب محافظ محافظة تعز.
لقد كان الفقيد مثااًل للوطني المخلص واإلداري الناجح ومن رجال الدولة 
الذين أسهموا في تطوير النظم اإلدارية في اليمن من خالل المناصب 

التي شغلها والتي كان آخرها نائبًا لوزير الخدمة المدنية والتأمينات .
لقد كان المناضل الفقيد عبد السالم الحداد مثااًل للمسئول النزيه فقد 
رحل وهو اليملك منزاًل خاصًا رغم المناصب العديدة التي شغلها خالل 

حياته وخدمته للوطن.
ختامًا: نبتهل إلى اهلل العلي الغدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن 

يلهمكم وذويكم عظيم الصبر والسلوان 
ـا ِإَليْهِ رَاِجعوَن. ِهّ وَِإنَّ ِإنَّا هلللِ

اخوكم/ علي عبداهلل صالح  - رئيس المؤتمر الشعبي العام


