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رئيس الجمهورية أدى صالة الجنازة على شهيد الوطن

الشهيد كان رجل الدولة املرموق وواحدًا من رموز الحكمة اليمانية

أدى فخامة األخ علي عبداهلل صالح  
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام  ومعه رئيس مجلس 
النواب يحيى علي الراعي األمين العام المساعد 
للمؤتمر  ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي 
محمد مجور عضو اللجنة العامة والشيخ ياسر 
العواضي عضو اللجنة العامة  االربعاء قبل 
الماضي بجامع الملك سعود في الرياض الصالة 
على جثمان المغفور له -بإذن اهلل تعالى- شهيد 
الوطن والديمقراطية وجمعة األم��ان األستاذ 
عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى 
والذي استشهد جراء إصابته في االعتداء اإلرهابي 
الذي استهدف فخامة األخ رئيس الجمهورية وكبار 
قيادات الدولة بجامع دار الرئاسة في أول جمعة 

من رجب الحرام الموافق 3 يونيو الماضي .
وعقب صالة الجنازة تحدث فخامة األخ 
الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
.. معبرا عن حزنه العميق وتأثره البالغ على 
الخسارة الكبيرة التي مني بها الوطن برحيل 
الشهيد األستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس 

مجلس الشورى .
وأش��اد فخامة األخ الرئيس بما تحلى به 
الفقيد من مناقب حميدة وأخالق عالية ومواقف 
وطنية مسئولة أكسبته حب واحترام وتقدير 

كل من عايشه وعمل معه.
وقال فخامته: »لقد اعتصر النفوس وأدمى 
القلوب كلها وليس قلوب من يعرفه فقط، هذا 

الرحيل األليم وهذه الخسارة الفادحة بالنسبة 
لي وألسرته وللوطن«.

وأضاف : وقد كان عنوانًا ب��ارزًا لإلخالص 
والوفاء والمصداقية وأنموذجا رائعًا لرجل 
القدرات العلمية والعملية المتميزة والمثمرة 
والتي قدم بفضلها أعظم العطاءات واإلنجازات 
في ميادين البناء والتطوير والتنمية وبناء 
االقتصاد الوطني، كما كان صاحب اإلرادة التي 
هي أقوى باإليمان باهلل وبالشعب وبمنهج 
الحرية والديمقراطية،كما كان رجل الدولة 
المرموق الذي يشار له بالتقدير واإلعجاب 
وواحدًا من رموز الحكمة اليمنية«. واستطرد 
فخامة األخ رئيس الجمهورية« وكان فقيد 
الوطن الشهيد عبد العزيز عبد الغني متمتعًا 
بأعلى درجات اليقظة الوطنية والفهم الصحيح 
لألمور وصاحب بعد رؤي��ة والثقة بالنفس 
وبأقوى صفات االلتزام واالنضباط لكل ما 
تفرضه عليه المسؤولية الوطنية في كل 

المواقع التي شغلها وأدار دفتها باقتدار ونجاح 
كبير وبالعالقات المتينة التي أقامها مع كافة 
األطراف الوطنية كشخصية محبوبة كفلت له 
امتالك كل أسباب القبول واإلعجاب والمحبة 
سواء كنائب لرئيس  الجمهورية أو كرئيس 

للحكومة أو كرئيس لمجلس الشورى«.
واختتم فخامته بالقول« وهو لذلك رجل 
األداء األمين للمهام الصعبة والجليلة، رحمه 
اهلل رحمة األب��رار وعصم قلوب جميع أبنائه 

وأسرته بالصبر والسلوان وال بقاء إال 
هلل الحي القيوم..  »إنا هلل وإنا إليه 

راجعون« .
حضر ص��الة ال��ج��ن��ازة عدد 

من أعضاء مجلسي النواب 
وال��ش��ورى وسفير اليمن 

بية  لعر ا لمملكة  ا ف��ي 
السعودية محمد علي 
محسن األحول وجميع 
العاملين في السفارة 
ورئ����ي����س ون���ائ���ب 
الجالية اليمنية في 
الرياض وجمع غفير 
م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن 
ال��م��ق��ي��م��ي��ن في 
بية  لعر ا لمملكة  ا

السعودية.

نعت رئاسة الجمهورية فقيد الوطن الكبير الشهيد عبد  
العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي وافاه األجل 
إثر إصابته في الحادث اإلجرامي الغادر الذي استهدف فخامة 
رئيس الجمهورية وكبار قيادة الدولة بجامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو 

الماضي، وذلك في بيان نعي جاء فيه:
في لحظات مريرة شديدة القسوة وعظيمة الحزن عاصفة اآلالم تنعي 
رئاسة الجمهورية إلى كافة أبناء شعبنا اليمني الوفي والمجاهد والشعب الصابر 
والمناضل والمثابر شهيد الوطن الكبير األستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس 
مجلس الشورى الذي وافته المنية في مستهل العشر األواخر من الشهر الفضيل 
بعد معاناة كبيرة وصبر جليل من اإلصابات والجراح العميقة التي أصيب بها في 
الحادث اإلجرامي الغادر واألثيم الذي تعرض له فخامة رئيس الجمهورية وكبار 
مسئولي الدولة في مسجد دار الرئاسة في غرة شهر رجب الحرام . وتلك الجريمة 
النكراء التي استهدفت جوهر الدولة اليمنية وقيادتها والوحدة الوطنية وسيادة 
البالد ومازالت تفضي بآثارها األليمة والمدمرة كما حدث في هذا اليوم الحزين 
الذي سيبقى من أعمق أيام الحزن في الجمهورية اليمنية وفي حياة كل اليمنيين 

الذين يعرفون الراحل العظيم أصدق المعرفة وأجلها صورة وأعمقها أثرًا.
إن رئاسة الجمهورية ال يمكن مهما حاولت تطويع الكلمات واألفكار في 
هذا البيان أن تعبر عن قسوة األلم وعظمة الحزن وشدة البالء إزاء هذا الحادث 
األليم، وهي ذات المشاعر التي سوف تنتاب الماليين وال نقول أسرة الفقيد 
العظيم وأهله وذويه فحسب ولكن تلك هي مشيئة اهلل سبحانه وتعالى وذلك 

هو قضاؤه الذي ال راد له.
فالخسارة جسيمة والفقدان كبير وعصيب على كل المستويات ولكل ما 
كان يمثله شهيد الوطن الكبير األستاذ الجليل عبدالعزيز عبدالغني رئيس 
مجلس الشورى شهيد الحرية والديمقراطية ووطن الثاني والعشرين من 
مايو وكشخصية وطنية وعربية وعالمية فذة لن تعوض وقد تولى العديد 
من المناصب القيادية العليا كنائب لرئيس الجمهورية ورئيس للحكومة في 
العديد من الفترات التاريخية المهمة في حياة شعبنا قبل الوحدة وبعدها، 
فكان رجل التنمية األول في قيادة السلطة التنفيذية والمفكر االقتصادي 

الفاهم والمعطاء ورجل اإلدارة الناجحة ورجل الدولة الصادق الوفي 
الملتزم.

وكان سندًا وعضدًا قويًا لفخامة رئيس الجمهورية في كافة 
المراحل التاريخية التي مرت بوطننا العزيز الغالي حتى الوصول 
للمحطة التاريخية العظيمة ال�22 من مايو المجيد وإقامة الدولة 
اليمنية الحديثة دولة الوحدة والحرية والديمقراطية والتنمية 
وحتى آخر لحظات حياته الغنية بالبذل والعطاء ونكران الذات 
وبرز في ذلك كواحد من الوحدويين األوائل ومن السياسيين 
واالقتصاديين الذين عركتهم ساحات النضال الوطني الحر 
الصادق والمسئول الرافض لألفكار الدخيلة والمسلمات 
المستوردة والتصدي لألفكار الشمولية كما كان من مؤسسي 
المؤتمر الشعبي العام وتصعد في قيادته إلى موقع األمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام لعدة دورات تنظيمية وبصمات 
عطائه ملموسة وباقية في كافة المؤسسات التي أدارها من 

بداية حياته العملية كمدرس مرورًا بالمواقع والمناصب المهمة 
والرفيعة التي تبوأها والتي كان آخرها رئيسًا لمجلس الشورى 

حتى ارتفع إلى الرفيق األعلى.
وقد اتسمت حياته العملية والخاصة بتميز رفيع المستوى لما 
كان يمتلكه من دماثة األخالق ومناقب القيادي الحكيم صاحب 
الشخصية االنسانية المتفتحة على كل من حوله المتصفة بالنبل 

والشجاعة واالنتصار لقيم الحياة العصرية والدولة المدنية.
كما ك��ان واح���دا م��ن مؤسسي راب��ط��ة مجالس الشيوخ 

والشورى في افريقيا والوطن العربي ورئيسا لرابطة مجالس 
الشيوخ والشورى لفترتين رئاسيتين وهي واحدة من المنظمات 

الديمقراطية العالمية التي تأسست في اليمن .
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وغفرانه..وأسكنه فسيح جناته..

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

الشهيد كان رجل 
األداء األمني 
واملهام الصعبة

يف برقية عزاء ومواساة ألسرة الشهيد

نائب الرئيس: اليمن فقد واحدًا من أبرز رواد 
العمل التنموي والنهوض الحضاري

بعث االخ  
المناضل 
ع��ب��درب��ه 
منصور ه��ادي نائب 
لجمهورية  ا رئيس 
النائب األول لرئيس 
ال��م��ؤت��م��ر األم��ي��ن 
ال��ع��ام برقية ع��زاء 
ومواساة الى األخ 
محمد عبدالعزيز 
عبدالغني وجميع 
اخ��وان��ه واف���راد 
اسرته الكريمة 
استشهاد  ف��ي 
ال���م���ن���اض���ل 
ال����وط����ن����ي 
البارز االستاذ 
يز  لعز ا عبد
لغني  ا عبد
ال��ذي انتقل 
ال���ى ج���وار 
ربه في 22 
م���ن شهر 
رم����ض����ان 
ال��ف��ض��ي��ل بعد 
م��ع��ان��اة مرهقة 
إث��ر اص��اب��ت��ه في 
االع��ت��داء االره��اب��ي 
الغادر الذي استهدف 
الرئاسة  مسجد دار 
اثناء اداء صالة يوم 
الجمعة في غرة رجب 

الحرام.
واشار االخ عبدربه 
منصور ه��ادي نائب 
ية  ر لجمهو ا ئيس  ر
الى المناقب العظيمة 
والصفات الحميدة 
والسجايا الوطنية 
التي كان يتمتع بها 
ضل  لمنا ا لفقيد  ا
االستاذ عبدالعزيز 

عبدالغني .

وقال: لقد كان من ابرز 
رج���االت العمل التنموي 
وال��ن��ه��ض��وي ال��ح��ض��اري 
وال��ت��ط��ور االج��ت��م��اع��ي ، 
الفتًا الى المهام الوطنية 
منذ  لفقيد  ا شغلها  لتي  ا
مطلع الثورة اليمنية في 
لتنموية  ا ل��م��ؤس��س��ات  ا
واالقتصادية التي تأسست 
بعد ال��ث��ورة ومنذ حوالى 
نصف قرن لم يكل االستاذ 
و  ا لغني  عبدا لعزيز  عبدا
يمل او يتقاعس يومًا واحدًا 
في اداء مهامه وواجباته 

الوطنية الكبيرة .
وتطرق االخ نائب رئيس 
الجمهورية في برقيته الى 
المزايا االنسانية واالخالقية 
التي كان يتمتع بها الفقيد 
عبدالعزيز عبدالغني قائاًل 
» فهو الى جانب كونه رجل 
التخطيط والعمل الدؤوب 
في مختلف مجاالت التنمية 
بكل ص��وره��ا ك��ان ودودا 
مخلقا وإنسانا مترفعا عن 
صغائر االم���ور كما كان 
كل  ف��ي  محنكا  سيا  سيا
م��ا يتصل ب��أم��ور الحياة 
مختلف  على  سية  لسيا ا
االص��ع��دة وطنيا وعربيا 
وعالميا باعتباره واحدًا من 
الشخصيات العالمية التي 
يعتد بها ، ويكون الوطن 
اليمني كله من اقصاه الى 
ادناه قد فقد هذه الشخصية 
الوطنية الكبيرة والقامة 
السامقة.. مبتهال الى اهلل 
يتغمد  ن  ا لقدير  ا لعلي  ا
فقيد الوطن الكبير بواسع 
رحمته ويلهم اهله وذويه 
وابناء الوطن جميعا الصبر 

والسلوان .
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«


