
ملحق خاص بشهيد الوطن 
االستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني

االثنين : 5 / 9 / 2011م 
 الموافق :7 / شوال / 1432هـ 

العدد: )1570( 5
يف بيان نعي املؤتمر الشعبي العام:

الوطن واملؤتمر خسر أحد أعظم رجال الدولة اليمنية
نعى املؤمتر الشعبي العام استشهاد املناضل الوطني اجلسور األستاذ عبدالعزيز عبدالغني  

ي��وم االث��ن��ن 22 رم��ض��ان 1432ه����� امل��واف��ق 22 أغسطس 2011م بعد  ال���ذي استشهد عصر 
ال��ذي تعرض له  ال��غ��ادر  معاناة كبيرة وصبر جليل م��ن اإلص��اب��ات التي أصيب بها ف��ي احل���ادث اإلره��اب��ي 
ال��رئ��اس��ة ف��ي أول جمعة م��ن شهر رج��ب احل��رام  ب��دار  ال��دول��ة  فخامة رئيس اجلمهورية وك��ب��ار مسئولي 

املوافق 3 يونيو 2011م . .. وفيما يلي بيان النعي: 

رفعت برقية عزاء لرئيس الجمهورية

قال تعالى )مِ��نَ اْلمُؤْمِِنينَ 
 َ ِرجَ��اٌل صَدَُقوا مَا عَاهَدُوا اللهَّ
عََليْهِ َفمِنْهُم مَّن َقضَى نَحْبَهُ 
وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَُّلوا 

تَبْدِيال(.. صدق الل العظيم 
بقلوب مؤمنة بقضاء الل وقدره 
ينعي المؤتمر الشعبي العام إلى 
أبناء الشعب اليمني العظيم وإلى 
كافة ق��ي��ادات وق��واع��د وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام استشهاد 
المناضل الوطني الجسور األستاذ 
عبد العزيز عبد الغني صالح الذي 
استشهد عصر يوم االثنين 22 
رمضان 1432ه���� الموافق 22 
2011م بعد معاناة  أغسطس 
كبيرة وصبر جليل من اإلصابات 
التي أصيب بها في الحادث اإلرهابي 
الغادر الذي تعرض له فخامة رئيس 
الجمهورية وكبار مسئولي الدولة 
ب��دار الرئاسة في أول جمعة من 
شهر رجب الحرام الموافق 3 يونيو 

2011م . 
لقد جاء إع��الن استشهاد فقيد 
الوطن والمؤتمر المناضل الجسور 
األس��ت��اذ عبد العزيز عبد الغني 
ليشكل خ��س��ارة ف��ادح��ة لليمن 
ولليمنيين وللمؤتمر الشعبي العام 
على وجه الخصوص برحيل واحد من 
أعظم رجاالت الدولة اليمنية ومن 
أسهموا خالل حياتهم النضالية في 
بناء صروح الدولة وأسسها منذ فجر 
الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر حتى 
وافته المنية جراء اإلصابات البالغة 
التي أصيب بها في ذلك الحادث 
اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف رج��االت 
الدولة اليمنية وقياداتها ووحدتها 
الوطنية وسيادتها وما زالت آثاره 
تفضي بتبعاتها األليمة كما حدث 
في هذا اليوم الحزين الذي سيبقى 
من أصعب وأحزن األيام في تاريخ 
اليمن وفي حياة اليمنيين، باستشهاد 
فقيد الوطن األستاذ عبد العزيز عبد 
الغني رئيس مجلس الشورى عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

-رحمه الل . 
ومثلما ك��ان استشهاد الفقيد 
الكبير األستاذ عبد العزيز عبد الغني 
خسارة كبيرة لليمن كلها وللدولة 
اليمنية بأسرها فإن خسارة المؤتمر 
الشعبي العام كانت أكبر وأعظم.. 
فباستشهاده فقد المؤتمر الشعبي 
العام واحدًا من كبار وألمع مؤسسيه 
وقياديًا مؤتمريًا من الطراز األول 
كان له شرف اإلسهام في تأسيس 
المؤتمر الشعبي العام في العام 
1982م، ثم كان له أدوار تنظيمية 
رائدة في مسيرة المؤتمر الشعبي 
العام من عضوية لجنته العامة منذ 
العام 1982م ثم توليه منصب 
للمؤتمر  المساعد  لعام  ا األمين 
الشعبي العام 1990م إلى العام 
1995م وهي إح��دى أهم مراحل 
المؤتمر الشعبي العام التنظيمية 
والسياسية، م��رورًا بتوليه رئاسة 
الهيئة الوزارية، وصواًل إلى توليه 
رئاسة الهيئة الشوروية للمؤتمر 
وع��ض��وي��ة لجنته ال��ع��ام��ة حتى 

استشهاده . 
إن استشهاد األستاذ الجليل 
يمثل  لغني  عبدا ل��ع��زي��ز  ع��ب��دا
خسارة فادحة على الوطن، فهو 
ركن من أركان النظام السياسي 
وقامة وطنية بحجم وطن الثاني 
والعشرين من مايو المجيد، وكان 
النضالي مليئًا بالمواقف  سجله 
الوطنية النبيلة، وك��ان حضوره 
ونضاله في مختلف مراحل الثورة 
اليمنية من أعظم المآثر النضالية 
التي دلت على معدن الرجل وسمو 
فكره وعظيم والئه لل ثم للوطن 

والثورة والوحدة. 
إن س��ج��اي��ا األس���ت���اذ الجليل 

والمناضل الغيور الشهيد عبدالعزيز 
عبدالغني ستظل مدرسة تنهل منها 
األجيال دروسًا في معاني ودالالت 
الوالء الوطني ومتطلبات االنتماء 
لوطن الثاني والعشرين من مايو 
المجيد األمر الذي جعله يدفع حياته 
فداًء للوطن من أجل أمنه واستقراره 
ووحدته، فقد كان المناضل الشهيد 
من أعظيم الرجال وف��اًء وإخالصًا 
أله��داف ال��ث��ورة اليمنية سبتمبر 
وأك��ت��وب��ر، وك��ان إيمانه بأهداف 
ومبادئ الميثاق الوطني الدليل 
لعام  ا الشعبي  للمؤتمر  النظري 
عالمة ب��ارزة في حياته السياسية 

والفكرية. 
لوطن  ا لشهيد  ك��ان  ومثلما 
األستاذ عبدالعزيز عبدالغني أدواره 
النضالية والتاريخية في بناء الدولة 
اليمنية من خالل توليه العديد من 
العليا، ومن  القيادية  المناصب 
خالل دوره التنموي واالقتصادي، 
ومن خالل ما مثله من سند وعضد 
قوي لفخامة رئيس الجمهورية في 
كافة المراحل التاريخية التي مر 
بها الوطن، فإن أدواره التنظيمية 
والسياسية ف��ي إط��ار المؤتمر 
الشعبي العام كانت هي األخرى 
ادوارًا مشهودة عمل من خاللها على 
تأسيس وترسيخ وتجذير النهج 
التنظيمي والسياسي والديمقراطي 
وال���ح���واري منذ مشاركته في 
تأسيس المؤتمر الشعبي العام 

وحتى استشهاده. 
وتزداد خسارة المؤتمر الشعبي 
ي  د لقيا ا و ضل  لمنا ا د  ستشها با
المؤتمري الفذ األستاذ عبدالعزيز 
تزامن رحيله مع  عبدالغني في 
لعام  ا لشعبي  ا لمؤتمر  ا احتفال 
بمرور 29 عاما على تأسيسه في 
24 أغسطس 1982م ،والذي كان 
الشهيد احد ابرز مؤسسيه ورجاالته 

وقياداته الفذة. 
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ن  إ
وه��و ينعي استشهاد األس��ت��اذ 
الجليل والمناضل الوطني الغيور 
عبدالعزيز عبدالغني ليجدد إدانته 
للحادث اإلرهابي الذي استهدف 
فخامة رئيس الجمهورية وكبار 
قيادات الدولة في جامع النهدين 
ب��دار ال��رئ��اس��ة ف��ي جمعة رجب 
الحرام ،ويؤكد أن أي��ادي الغدر 
والخيانة التي تقف وراء ذلك الحادث 

اإلره��اب��ي لن تفلت من العقاب 
والجزاء العادل، ويشدد المؤتمر 
الشعبي العام على ضرورة اإلسراع 
والكشف  التحقيقات  باستكمال 
عن الجناة وإحالتهم إلى القضاء 
لالقتصاص منهم وبشكل عاجل 
لينالوا جزاء ما اقترفوه من اإلجرام 
واإلره��اب ال��ذي استهدف الوطن 
اليمني كله ويكونوا عبرة لكل 
من يريد النيل من الوطن وأمنه 

واستقراره ووحدته وقيادته 
السياسية الشرعية. 

ال��م��ؤت��م��ر  إن 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
وه�������و ي������ودع 
الشهيد والقيادي 
ال���م���ؤت���م���ري 
األس�������ت�������اذ 
ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ع��ب��دال��غ��ن��ي 
ل��ي��دع��و كافة 
أع������ض������اء 
ال���م���ؤت���م���ر 
الشعبي العام 
وك��������وادره 
ه  هير جما و
وأن����ص����اره 
الس��ت��ل��ه��ام 
ال������دروس 
لية  لنضا ا
والتنظيمية 
طنية  لو ا و
التي خلفها 
ال���راح���ل، 
ومواصلة 
ته  مسير
لية  لنضا ا
ف�����������ي 
ال��ح��ف��اظ 
ع�����ل�����ى 
ال���وط���ن 
وث��واب��ت��ه 
وف����������ي 
متها  مقد

ال���ن���ظ���ام 
ال���ج���م���ه���وري 
وال�������وح�������دة 

الوطنية والنهج 
ال��دي��م��ق��راط��ي 

وال����ش����رع����ي����ة 
الدستورية ،وال��وق��وف 

بقوة في وجه المحاوالت الرامية 
إل��ى االن��ق��الب على الشرعية 
الدستورية وضرب امن واستقرار 
ووح��دة اليمن ،ومواجهة كافة 
أشكال العنف واإلرهاب والتطرف 
والتخريب التي تمارسها القوى 
الظالمية التي دفع شهيد الوطن 
األستاذ عبد العزيز عبد الغني 
روحه في سبيل مواجهة مساعيها 
االنقالبية على النهج الديمقراطي 

والشرعية الدستورية.
إن المؤتمر الشعبي العام يتقدم 
إل��ى الشعب اليمني وإل��ى فخامة 
الرئيس علي عبدالل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ،والى المناضل عبدربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام، وأوالد 
بخالص  الجليل  الشهيد  وأس���رة 
العزاء راجيًا من الل العلي القدير أن 
يسكن الشهيد المناضل األستاذ عبد 
العزيز عبد الغني فسيح جناته مع 
الشهداء والصديقين ويلهم الجميع 
ِهّ وَِإنَّ�ا ِإَليْهِ  الصبر والسلوان ) ِإنَّا لللِ

رَاِجعوَن(. 
����ْف����ُس  ������ُت������َه������ا ال����َنّ ق��ال تعالى ) َي������ا َأَيّ
ًة  ْرِضَيّ ِك َراِضَيًة َمّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َرِبّ ْطَمِئَنّ امْلُ
ِتي( صدق  َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

الل العظيم. 

علي  األخ  فخامة 
عبدالل صالح 

رئيس الجمهورية 
رئ���ي���س ال��م��ؤت��م��ر 

الشعبي العام 
ال��س��الم عليكم 
ورحمة الل وبركاته :
الحمد لل القائل: 
تَ��حْ��سَ��بَ��نَّ  وَاَل  (
فِي  ُقتُِلوا  لهَّذِينَ  ا
لِ َأمْوَاتًا  سَِبيِل اللهَّ
بَ��ْل َأحْ��يَ��اٌء عِنْدَ 
رَبِِّهمْ يُرْزَُقوَن( ..
نعزيكم بقلوب 
ك��ل��ي��م��ة ي��م��ل��ؤه��ا 
الحزن واألسى ومشاعر 
يطوقها جلل المصاب 
وفداحة الخسارة بافتقاد 
ال��وط��ن هامة كبيرة من 
هاماته العظيمة ورم��زا رفيع 

الشأن من رموزه الكبيرة .. 
ومن خاللكم نتقدم بخالص 
العزاء إلى شعبنا اليمني العظيم 
برحيل فقيد الوطن الكبير األستاذ 
رئيس  لغني  ا عبد  لعزيز  ا عبد 
مجلس الشورى الذي غادرنا إلى 
جوار ربه ملتحقا بركب الشهداء 
والصديقين ومن حسنت أعمالهم 
في الدنيا وفي اآلخرة فكانوا كراما 

عند الل وعند عباده .
ل��ق��د ام��ت��دت أي����ادي ال��غ��در 
واإلره����اب وط��ال��ت ال��م��ح��رم ، 
فأزهقت روحه الزكية في بيت 
م��ن بيوت الل ل��و نطق أللقى 
زف���رات تنهد ال��ج��ب��ال ، لهول 
الجريمة النكراء الناضحة ببشاعة 
خلقهم  ط  نحطا ا و مين  لمجر ا
وجفاف إيمانهم إذ هتكوا حرمة 
من حرم الل تعالى وقدسية من 
يوم  ف��ي  المسلمين  مقدسات 
مقدس أمر الل فيه عباده بالسعي 
إلى ذكره.. ولكن المفسدين في 
األرض الي��رع��ون لل حرمة وال 
لعباده مقدسا فقدموا على عمل 
إرهابي جبان بتفجير مسجد دار 
الرئاسة في أول جمعة رجب ، 
ساعين بذلك العمل الشنيع إلى 

اغتيال ولي األمر وأركان الدولة 
اليمنية . وسقط الشهداء من جرم 
الغادرين أعداء الل وأعداء رسوله 
والمؤمنين ، سقطوا في لحظات 
إيمانية بين يدي ربهم وفي كنف 
لناجين  ا د  أجسا بيته.وأثخنت 
بالجروح. وبعد رحلة الم ومعاناة 
ارتفعت روح الشهيد الطاهرة إلى 

جوار الملك العزيز.
ل��ق��د ت��ع��ط��رت األرض بدمه 
وتزينت التربة وانتشت وازفرت 
لمعانقته ورفاقه الذين سبقوه إلى 
الشهادة داخل بيت الل ضيوفا على 

فاطر السموات واألرض.
فخامة األخ رئيس الجمهورية:

لقد عاش الشهيد عبد العزيز 
عبد الغني نبراسا للخلق الكريم 
ومنارة للتواضع ومرتفعا أخالقيا 
شاهقا لرجل الدولة ، وقدم خالل 
المناصب التي توالها أنموذجا 
فريدا للقيادي الناجح واإلداري 
الفذ واالقتصادي المتمكن وصاحب 
السمعة الذي لم يتلطخ ولم تغره 
المناصب حتى أش��ع اسمه بهيا 

وساطعا ببهاء أخالقه الذهبية .
إننا نقدر حزنكم الشديد على 
افتقادكم وافتقاد الوطن قامة 
سامقة وهرما عاليا وركنا متينا 
من أركان دولتكم ، فالرزية كبيرة 
وال��م��ص��اب جلل على الجميع ، 
وعزاؤنا أن استشهاده كان رفعة عز 
وفخر ولن تذهب دماؤه ودماء رفاقه 
هباء تذروها الرياح .. وال تسامح مع 
القتلة وأعداء الشعب .. ولن تقصر 
أي��ادي الشعب عن الثأر فمازالت 

الحناجر ملتهبة والمآقي كليمة .
ا َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللَه َوَرُسوَلُه  َ ) ِإنَّ
��ُل��وا َأْو  َوَي���ْس���َع���ْوَن ِف���ي اأَلْرِض َف���َس���ادًا َأن ُي��َق��تَّ
ْن ِخالٍف  َع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّ ُبوا َأْو ُتَقطَّ ُيَصلَّ
ْنَيا  َأْو ُينَفْوا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم( .
عاش اليمن بقيادتكم الحكيمة حرا 

أبيا ال تهزه العواصف وال تناله الرزايا..

إخوانكم أعضاء الكتلة 
الربملانية للمؤتمر الشعبي العام

نعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام  شهيد اليمن المناضل األستاذ  
عبدالعزيز عبدالغني الذي استشهد يوم االثنين 22 رمضان 1432ه� الموافق 
22 أغسطس 2011م متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الحادث اإلرهابي الذي 
استهدف رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة في جامع النهدين بدار الرئاسة في أول 

جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م .
وقال أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر في برقية رفعوها إلى فخامة 
األخ علي عبدالل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
: نعزيكم بقلوب كليمة يملؤها الحزن واألسى ومشاعر يطوقها جلل 
المصاب وفداحة الخسارة بافتقاد الوطن هامة كبيرة من هاماته 

العظيمة ورمزا رفيع الشأن من رموزه الكبيرة.
ووصفت كتلة المؤتمر الشهيد بالنبراس وقالت :لقد عاش الشهيد 
عبد العزيز عبد الغني نبراسا للخلق الكريم ومنارة للتواضع ومرتفعا 
أخالقيا شاهقا لرجل الدولة ، وقدم خالل المناصب التي توالها 
أنموذجا فريدا للقيادي الناجح واإلداري الفذ واالقتصادي المتمكن 
وصاحب السمعة الذي لم يتلطخ ولم تغره المناصب حتى أشع اسمه 

بهيا وساطعا ببهاء أخالقه الذهبية .

نص برقية كتلة املؤتمر الشعبي العام 

الشهيد عبدالعزيز 
عبدالغني قامة وطنية 

بحجم وطن 22مايو
سيبقى يوم استشهاده 

من أصعب وأحزن األيام 
يف تاريخ اليمن

املؤتمر فقد واحدًا 
من كبار وأملع 

مؤسسيه وقياديًا من 
الطراز األول

كتلة املؤتمر: نقدر حزنكم الشديد..
وال تسامح مع القتلة أعداء الشعب


