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ببالغ األس��ى وعميق األل��م نعزيكم ونعزي 
أنفسنا وكل أبناء شعبنا في استشهاد األخ 
المناضل والمربي الفاضل ورجل االقتصاد 
والتنمية الماهر األستاذ عبدالعزيز عبدالغني 
الذي اختاره اهلل إلى جانبه مع النبيين والشهداء 
والصديقين في جنة الخلد بإذنه تعالى بعد أن 
عانى طيلة ثمانين يوما من اآلالم والحروق 
والجروح التي أصيب بها ج��راء ذلك الحادث 
اإلجرامي اإلرهابي اآلثم على جامع دار الرئاسة 
أثناء أدائنا لصالة أول جمعة من شهر رجب 
الحرام ..وقد خسر الوطن أحد رجاله األوفياء 
الصادقين .. وهامة وطنية شامخة وعلما من 
أعالم السياسة واالقتصاد ورجل دولة مسؤواًل 
عمل بصمت واقتدار في كل مواقع المسئولية 
التي توالها منذ بداية حياته العملية كمدرس 

في كلية بلقيس في عدن .. حتى استشهاده .
إن من أراد لهذا المناضل الجسور هذه النهاية 

باالعتداء الغادر إنما كان يخطط النهيار الدولة 
وتخريب الوطن وإزهاق أرواح األبرياء وسفك 
الدماء الطاهرة .. ولهذا فالبد أن تنالهم يد 
العدالة وأن يكون العقاب بقدر فعلهم الشنيع 

والغادر..
إن رحيل األستاذ المناضل األستاذ عبد العزيز 
عبد الغني ال يمثل خسارة للوطن فحسب .. 
بل خسارة لي شخصيًا فقد كان بالنسبة لي 
شقيق الروح وزميل العطاء والبذل ، عملنا معًا 
.. وسهرنا سويًا من اجل تحقيق كل األهداف 

التي رسمناها منذ أول وهلة لتحملنا مسئولية 
قيادة الوطن.. ولقد كان -رحمه اهلل- نعم 
الزميل وخير أخ لي لم يدخر جهدًا .. ولم يتوان 
لحظة واحدة من أجل إنجاز ما يحقق للوطن 

عزته وتقدمه وتطوره..
لقد كان من أشجع الرجال الذين واجهوا كل 
المواقف الصعبة بحنكة وحكمة وصمت ولم 
يتردد أبدًا في التضحية من اجل الحفاظ على 
الوطن وثورته ووحدته وأمنه واستقراره حتى 

قدم حياته ثمنًا لذلك .
نجدد لكم التعازي .. ونعبر عن عميق ألمنا 
ومواساتنا في فقده ونسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه الجنة و 
يمتعه بنعيمها .. وبدرجتها الرفيعة.. انه على 

كل شيء قدير ..
وان يعصم قلوبكم وقلوبنا وقلوب أبناء شعبنا 

بالصبر والسلوان .. “ إنا هلل وإنا إليه راجعون “ 

بعث فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشــعبي العام برقية عزاء ومواساة لألخ محمد 
عبدالعزيز عبدالغني وأخوانه وكافة أفراد أسرته في استشهاد المناضل الكبير األستاذ عبدالعزيز عبدالغني .. جاء فيها..

الرئيس: الوطن خسر هامة وطنية شامخة 
ويد العدالة ستنال من الجناة

في برقية عزاء لنجل الشهيد وكافة أفراد أسرته :

لم يتواَن الشهيد لحظة 
من أجل إنجاز ما يحقق 

عزة وتطور الوطن

باجمال يعزي رئيس الجمهورية وأسرة الشهيد

عرفت الشهيد كرجل دولة مخلص لوطنه وصاحب قلب كبري 
رفع االستاذ عبدالقادر 
رئيس  ئب  نا ل  باجما
المؤتمر مستشار رئيس 
الجمهورية برقية عزاء ومواساة 
إلى فخامة األخ الرئيس علي 
عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية 
واألخ عبد رب��ه منصور هادي 
في  الجمهورية  رئيس  نائب 

لجسور  ا لمناضل  ا د  استشها
األستاذ عبد العزيز عبد الغني 
رئيس مجلس الشورى متأثرًا 
بإصابته في االعتداء اإلرهابي 
الغادر الذي استهدف فخامة األخ 
الرئيس وكبار قيادات الدولة 
وجموع المصلين بمسجد دار 
3 من  الرئاسة بصنعاء في ال���

يونيو الماضي وهم يؤدون صالة 
أول جمعة من شهر رجب الحرام .
عبر فيها ع��ن ص��ادق تعازيه 
لفخامة الرئيس ونائبه وإلى ابناء 
الشعب اليمني وكافة افراد اسرة 
المناضل الشهيد االستاذ عبد 
العزيز عبد الغني في فقده الذي 
يعد خسارة للوطن .. مؤكدا انه 

قد عرف فقيد الوطن كرجل دولة 
مخلص لوطنه وصاحب قلب 
كبير امتاز بالنبل واإلنسانية 
في تعامله مع اآلخرين وتعامله 
يا  لقضا ا كافة  مع  بمسئولية 
الوطنية .. متمنيًا للفقيد الرحمة 
والمغفرة وألهله وذويه وأبناء 
شعبنا اليمني الصبر والسلوان .

لقد فقدت شقيق 
الروح وزميل 

العطاء والبذل


