
تلقى نائب مجلس الشورى عبد اهلل 
صالح البار برقية عزاء من رئيس 
مجلس الدولة في سلطنة عمان 
الشقيقة الدكتور يحيى بن محفوظ 
المنذري في رحيل شهيد الوطن األستاذ عبد 
العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى طيب 

اهلل ثراه.
جاء فيها:

ببالغ الحزن واألس��ى تلقى مجلس الدولة 
بسلطنة عمان نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل 
تعالى دولة عبد العزيز عبد الغني رئيس 

مجلس الشورى.
وإذ أتقدم باسمي شخصيًا وكافة أعضاء 
مجلس الدولة إلى سعادتكم وأسرة الفقيد 
وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيقة 
بخالص التعازي والمواساة ال يسعنا إال أن 
نشيد بالجهود المخلصة للفقيد الراحل وما 

قدمه لخدمة وطنه وأبناء أمته.
رحمته  ب��واس��ع  يتغمده  أن  اهلل  سائلين 
ورضوانه، وأن يلهمكم وأفراد أسرته الكريمة 

الصبر والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون
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قدم رؤساء وممثلو البعثات 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة العربية 
واألجنبية المعتمدة بصنعاء 
التعازي والمواساة إلى األخ 
عبد رب��ه منصور ه��ادي نائب رئيس 
لمناضل  ا د  استشها في  لجمهورية  ا
الوطني ال��ب��ارز األس��ت��اذ عبدالعزيز 

عبدالغني رئيس مجلس الشورى.
وقد عبر األخ نائب رئيس الجمهورية عن 
بالغ الشكر والتقدير على تلك المشاعر 
الفياضة.. مشيرا إلى أن الفقيد المغدور 
نالته يد اإلرهاب والغدر في جريمة جامع 
دار الرئاسة أثناء أداء صالة الجمعة 
في غرة رجب الحرام الموافق 3 يونيو 
الماضي في استهداف مباشر لفخامة 
الرئيس علي ع��ب��داهلل صالح رئيس 

الجمهورية وقيادات الدولة والحكومة.
وأك��د أن األعمال والجرائم اإلرهابية 
يرفضها وينبذها العالم بأسره وأن اليمن 
تعمل بكل ما هو ممكن من أجل القضاء 
على شأفة اإلرهاب الذي يهدد السالم 
واألمن وال يقف عند حد أو أخالق أو دين.

وقال األخ عبد ربه منصور هادي:« لن 
يرى العالم األمن والسالم حتى تحقيق 
هذه الغاية«.. مطالبا من جميع السفراء 
إب��الغ حكوماتهم ب��ان اليمن اكتوى 
ويكتوي بنيران اإلرهاب ويعمل بكل جد 
من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخبيثة 
وبكل السبل. مؤكدا أن على جميع الدول 
الفاعلة  الكامل والمشاركة  التعاون 

لمكافحة اإلرهاب بكل صوره وأشكاله.

الحكومة املاليزية تعزي اليمن يف استشهاد املناضل عبدالغني
عبرت الحكومة الماليزية عن تعازيها األخوية الحارة في شهيد اليمن األستاذ 
عبد العزيز عبد الغني الذي وافته المنية متأثرا بجروحه إثر االعتداء اإلجرامي 

الغادر على مسجد دار الرئاسة في الجمعة األولى من رجب الحرام.
وجاء في تعزية الحكومة الماليزية التي نقلها وكيل وزارة الخارجية الماليزي 
داتو أحمد أزالن أدريس إلى السفارة اليمنية بماليزيا »إننا في ماليزيا حكومة وشعبا 
نعرب عن تعازينا الخالصة في هذا الحادث المؤلم متمنين للشعب اليمني وافر االستقرار 

والسالم«.

تلقت هيئة رئاسة مجلس الشورى برقية عزاء 
في استشهاد المناضل األستاذ عبد العزيز 
عبدالغني، من رئيس المجلس الفيدرالي في 
روسيا االتحادية الصديقة، سيرجي ميرونوف.

وعبر ميرونوف عن خالص التعازي باسم المجلس 
الفيدرالي الروسي في الخسارة الفادحة لرحيل األستاذ 

عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى.
وقال رئيس المجلس الفيدرالي الروسي في برقيته إن 
»رحيل هذه الشخصية البارزة جاء في ظروف عصيبة 
يمر بها اليمن«, معبرا عن تمنيات روسيا لليمن أن 
تتجاوز هذه المحنة وتحل األزمات الماثلة أمام الشعب 

اليمني« .

برقية عزاء من رئيس 
املجلس الفيدرالي الروسي

رئيس مجلس الدولة العماني :

نشيد بالجهود املخلصة للشهيد 
لخدمة وطنه وأبناء أمته

تلقى نائب رئيس مجلس 
ال���ش���ورى ع��ب��داهلل صالح 
البار برقية عزاء من رابطة 
مجالس الشيوخ والشورى 
والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم 
العربي وذل��ك في استشهاد المناضل 
الكبير األستاذ عبدالعزيز عبدالغني 

رئيس مجلس الشورى طيب اهلل ثراه.
حيث عبرت الرابطة في برقيتها عن 
مشاعر الحزن واألسى العميقين لرحيل 
األستاذ عبد العزيز عبد الغني أحد أهم 

مؤسسي الرابطة، وأول من تولى رئاستها 
لخمسة أعوام متتالية.

وأثنت الرابطة على إسهامات الفقيد 
الوطنية واإلقليمية والدولية وجهوده 
التي أثمرت في إنشاء أول رابطة برلمانية 
من نوعها بين إفريقيا والعالم العربي، 
لليمن  معتبرة رحيله خ��س��ارة كبيرة 
وللرابطة.سائلة المولى العلي القدير 
أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته 
ورضوانه، وأن يلهم الشعب اليمني وذويه 

وكل محبيه الصبر والسلوان.

تلقى نائب رئيس مجلس 
ال��ش��ورى عبد اهلل صالح 
ال��ب��ار ب��رق��ي��ة ع���زاء في 
استشهاد األستاذ عبد العزيز عبد 
الغني رئيس مجلس الشورى طيب اهلل 
ثراه، من رئيس المجلس الفيدرالي 
لية  لفيدرا ا إثيوبيا  ف��ي جمهورية 
الصديقة، كاسا تيكل بروايت عبر 
فيها عن بالغ األسى واألسف واأللم 

لرحيل رئيس مجلس الشورى.ونوه 
رئيس المجلس الفيدرالي اإلثيوبي 
في برقية العزاء باألدوار المشهودة 
التي أداها الراحل والتي اسهمت في 
تعزيز وتمتين أواصر العالقات بين 
البلدين، وك��ذا بالدور ال��ذي أسهم 
به في إطار رابطة مجالس الشيوخ 
وال��ش��ورى والمجالس المماثلة في 

إفريقيا والعالم العربي..

تلقى أمين ع��ام مجلس 
ال��ش��ورى الدكتور نجيب 
عبد الملك سالم برقية 
عزاء في استشهاد األستاذ 
عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس 
الشورى طيب اهلل ثراه، من أمين عام 
االتحاد البرلماني العربي نور الدين 
بوشكوج، عبر فيها عن بالغ األسى 
واألس��ف واألل��م لرحيل دول��ة رئيس 
مجلس الشورى الذي قضى جزءًا كبيرًا 

من حياته في الدفاع عن قضايا الوطن.
وجاء في البرقية » وإزاء هذا المصاب 
األليم أتقدم إليكم ومن خاللكم إلى 
مجلس الشورى وجميع أف��راد عائلة 
الفقيد بأصدق التعازي، داعيًا المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع 
رحمته وأن يشمله بجميل مغفرته 

ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان«.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

األمانة العامة لالتحاد الربملاني العربي 
تعزي يف استشهاد رئيس مجلس الشورى

رابطة شيوخ وشورى إفريقيا والعالم العربي :

 نشعر بالحزن واألسى على فقدان أهم 
مؤسسي الرابطة وأول من توىل رئاستها

نائب الرئيس يتقبل العزاء من البعثات الدبلوماسية العاملة باليمن 

رئيس مجلس الشعب السوري يعزي 
يف استشهاد رئيس مجلس الشورى

تلقى نائب رئيس مجلس الشورى عبد اهلل صالح البار برقية عزاء من 
رئيس مجلس الشعب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة الدكتور 
محمود األبرش في رحيل شهيد الوطن األستاذ عبد العزيز عبد الغني 

رئيس مجلس الشورى.

رئيس املجلس الفيدرالي اإلثيوبي :

الراحل لعب أدوارًا مشهودة يف تعزيز العالقات بني البلدين

ملحق خاص بشهيد الوطن 
االستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني
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