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عقد مجلس ال��ش��ورى الخميس قبل الماضي 
اجتماعًا استثنائيًا، برئاسة نائب رئيس المجلس 
عبد اهلل صالح البار، تكريمًا لشهيد الوطن الكبير 
األستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس 
الشورى، طيب اهلل ثراه، الذي لقي ربه شهيدًا إثر إصابته في 
االعتداء اإلجرامي اآلثم الذي تعرض له بمعية فخامة رئيس 
الجمهورية وعدد من كبار رجال الدولة والحكومة بمسجد دار 
الرئاسة في الجمعة األولى من رجب الحرام الثالث من يوينو 

الماضي. 
وفي مستهل االجتماع قرأ أعضاء المجلس 
الفاتحة على روح الشهيد الطاهرة، ثم ألقى 
نائب رئيس مجلس الشورى عبد اهلل صالح 
البار كلمة مفعمة بمشاعر الحزن واألسى، 
وقف خاللها أمام مسيرة الشهيد، رئيسًا 
لمجلس الشورى، وسياسيًا حكيمًا وأخًا 
وصديقًا وموجهًا، تمتع طيلة حياته بسيرة 

عطرة وسجايا إنسانية عظيمة. 
وقال البار في مرثيته برحيل الشهيد: إن 
قلوبنا مكلومة، بفقد الشهيد ال��ذي كان 
يتمتع بسعة صدر، إلى جانب خبرته الطويلة 
في األعمال الرسمية واألهلية والدولية، كان 

معلمًا وكنا نتعلم منه دائمًا، مضيفًا » سأفتقد ألفضل فترة 
قضيتها في حياتي برفقة الشهيد، وتعاملت خاللها مع شخص 

على اإلطالق«. 
وتابع قائاًل: ُكلمنا وأحسسنا بالفقد ولكنها سنة الحياة وإرادة 
اهلل، وبسبب عالقاته الواسعة مع الناس وأعمال الخير اختاره 
المولى العلي القدير في العشر األواخ��ر من شهر رمضان 

المبارك. 
ولفت نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا االجتماع هو 

للتحضير إلقامة الفعالية التأبينية للشهيد، مختتمًا مرثيته 
باالبتهال إلى المولى العلي القدير أن يتغمد اهلل الشهيد في 
كنف رحمته ورضوانه، وأن يسكنه الفردوس األعلى ويلهمنا 

جميعًا الصبر والسلوان. 
بعد ذلك رثى أعضاء المجلس في كلمات ألقيت في االجتماع 
الشهيد األستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس، بما 
هو أهل له من الكلمات المعبرة عن سجاياه ومناقبه، وتفرده 
كرجل دولة مخضرم جمع في شخصيته كل المزايا التي قل 
أن تتوافر في إنسان بمفرده، حتى استحق أن يكون أمًة في 

بلده ووطنه. 
وقد وقفت مرثيات األعضاء على جوانب 
الشهيد، ومسيرته  مضيئة من حياة 
الحافلة بالعطاء والنضال الوطني، أستاذًا 
فريدًا في ميادين متعددة، سياسية 
واقتصادية وإدارية وتربوية وتعليمية، 
وثقافية، وغيرها من المجاالت التي خلف 
فيها الشهيد معالم ال تمحى من المآثر 

الخالدة. 
ووصفته المرثيات بأنه حكيم الحكماء، 
وعظيم شعب وشريف أمة، والمثل البارز 
للشرف والنزاهة، والظاهرة اليمنية 
الفريدة في تاريخ اليمن المعاصر، والرجل األمة بما اجتمع 
لديه من صفات وملكات وق��درات وبما تمتع من مواهب 
وخبرات، كما وصفته باالقتصادي الفذ وبالشخص الذي ال 

يعوض، واعتبرت رحيله خسارة كبيرة للوطن. 
ولفتت المرثيات إلى العالقات الواسعة التي أقامها الشهيد 
خالل حياته على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، وهي 

العالقات التي سخرها لمصلحة شعبه ووطنه. 
فيما رثاه عضو المجلس اللواء علي عبد اهلل السالل بقصيدة 

بعنوان )أش��رف الرجال في اليمن( والتي ضمنها خالصة 
مشاعره الفياضة تجاه الشهيد. 

وتحدثت المرثيات عن األدوار النضالية للشهيد، مشيرة إلى 
أنه كان في مقدمة الكوكبة المناضلة الذين صدقوا ما عاهدوا 
اهلل عليه، مجسدًا منظومة قيم شاملة، كان فيها أنموذجًا 
لدماثة األخالق والكياسة والحلم والقيم الحضارية الرفيعة، 

ونبراسًا يضيء الطريق. 
عقب ذلك رفع المجلس برقية إلى فخامة األخ الرئيس علي 
عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية وإلى االخ عبد ربه منصور 

هادي نائب رئيس الجمهورية في استشهاد 
األستاذ عبد العزيز عبدالغني جاء فيها: 

فخامة األخ الرئيس علي عبد اهلل صالح 
رئيس الجمهورية حفظكم اهلل ورعاكم األخ 
الفريق عبد ربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية حفظه اهلل السالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته... 
بقلوب يغمرها الحزن، نرفع إلى فخامتكم 
بأحر التعازي وعميق المواساة في فقدان 
دولة األستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس 
مجلس ال��ش��ورى، ال��ذي رح��ل شهيدًا في 
خواتيم هذا الشهر المبارك، متأثرًا بإصابته 

في االعتداء اإلجرامي الغادر والجبان الذي استهدف جامع دار 
الرئاسة في الجمعة األولى من رجب الحرام الثالث من يونيو 

الماضي، بمعية فخامتكم وكبار قادة الدولة والحكومة. 
إننا يا فخامة الرئيس نعزيكم في أحد أخلص رفاقكم، 
وأكثرهم وفاًء، ونقدر عظم المصاب الذي ألم بكم وأنتم 
تودعون، مساعدًا أمينًا جسد كل معاني النبل والوفاء 
والصدق، واإلخ��الص والتفاني في خدمة وطنه وشعبه 

وقيادته. 

ونقدر لفخامتكم تلك المشاعر الفياضة بالوفاء وأنتم تودعون 
الراحل، وتتذكرون مناقبه، وتكرمون من خالل هذا الثناء رجل 
دولةٍ مخضرمًا، عمل عبر كل المناصب القيادية التي شغلها 
بإخالص وتفان ال نظير لهما، وسخر كل خبراته لفائدة وطنه 
وشعبه، وخلف إرثًا عظيمًا من اإلنجازات التي يحمدها له كل 

يمني. 
فخامة الرئيس: 

إنه لمصاب جلل أحدثه رحيل شهيد اليمن الكبير، دولة األستاذ 
عبد العزيز عبدالغني، على مجلسنا ووطنا، وعلى كل مستوى 
قيادي شغله الشهيد خالل مسيرة حياته 
الثرية بالعطاء، وسيرته النَّدية العطرة. 
إننا إذ نعزي فخامتكم ونائبكم بهذا 
المصاب، ومن خاللكما لكل أبناء الشعب 
اليمني فإننا، نتطلع إلى أن تتواصل 
الجهود من أجل الوصول إلى أولئك الذين 
دبروا حادثة االعتداء اإلجرامية الغادرة 
الرئاسة، وتقديمهم  دار  على جامع 

للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. 
ونبتهل إلى المولى العلي القدير بأن 
يعصم قلب فخامتكم ونائبكم بالصبر 
وأن يلهم شعبنا اليمني الصبر الجميل، 
وأن يتغمد الشهيد برحمته ورضوانه، وأن يسكنه منزلة 

الشهداء في الفردوس األعلى. 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون« 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«. 
وتقديرا من أعضاء مجلس الشورى للدور الذي أداه الشهيد في 
تأسيس وقيادة المجلس، قرر إطالق اسمه على القاعة الكبرى 
لالجتماعات في المجلس، كما قرر تشكيل لجنة من المجلس 

لإلعداد للذكرى التأبينية التي ستقام للشهيد.

الشورى: قلوبنا مكلومة بفقد عبد العزيز عبد الغني

الحمد هلل القائل: »الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اهلل واعلموا 

ان اهلل مع المتقين« صدق اهلل العظيم.
 والصالة والسالم على الرسول الخاتم القائل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم : »لهدم الكعبة حجرًا 
حجرًا أهون عند اهلل من إراقة دم مسلم« صدق 

رسول اهلل.
 يا جماهير شعبنا اليمني العظيم.. في هذه 
األي��ام الفضيلة من أي��ام فتح أب��واب الجنان 
والعتق من النيران في العشر األواخر من شهر 
رمضان أكرم اهلل عز وجل شهيد الوطن المناضل 
الجسور االستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس 
مجلس الشورى بأن اختاره الى جواره لحياة 
أبدية خالدة مع النبيين والشهداء والصالحين 
والصديقين وحسن أولئك رفيقا.. وإذ نعزي 
القيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ رئيس 

الجمهورية -حفظه اهلل- ونعزي أسرة الشهيد 
ومحبيه ونعزي أنفسنا، فإننا نعزي اليمن 
واألمتين العربية واالسالمية بل واإلنسانية 
برمتها بفقدان رجل من أغلى وأشرف الرجال 
وشخصية فذة ال تعوض، فالشهيد هامة يمنية 
سامقة.. معلم فاضل وزاهد ورع ورجل دولة من 
الطراز األول وان غاب عنا جسدًا طاهرًا فيظل 
روحًا فاعاًل وقلبًا نابضًا في أعماقنا وأعماق 
الذاكرة الوطنية ونبراسًا ثقافيًا واقتصاديًا 
وتنمويًا لألجيال القادمة، فهو شهيد الوطن 
والديمقراطية والحرية وال�22 من مايو.. فارق 
الحياة زاهدًا فيها خرج منها ال يملك شيئًا سوى 
محبة الناس ونبل المبادئ وشرف الشهادة، 
ومهما قلنا فلن تفيه الكلمات، فقد أفنى حياته 
في خدمة هذا الوطن وكللها بأن نال الشهادة 
متأثرًا بجراحه إثر اصابته بالحادث االجرامي 
الجبان الذي استهدف رئيس الجمهورية وكبار 

قيادات الدولة في جمعة األمان بغرة رجب الحرام 
بجامع النهدين بدار الرئاسة.

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم.. ان الوطن 
اهتز وانتفض ويكاد الغضب يفجر القلوب 
ويحولها ال��ى بركان وحمم ون��ار تلظى في 
وج��وه القتلة اآلثمين الجبناء الذين طوعت 
لهم أنفسهم الخبيثة قتل األوفياء والشرفاء 
والمناضلين والمفكرين من أبناء الوطن.. ان 
عدوانهم على جامع دار الرئاسة واستهدافهم 
رئيس الجمهورية وكبار ق��ادة الدولة يمثل 
عدوانًا على الوطن بأسره وان دماء الشهداء 
بمن فيهم شهيد الوطن لن تذهب هدرًا وأن 
الوطن بأسره ومحافظة تعز بالذات لن تفرط 
بدم الشهيد الذي مثلها ومثل الوطن خير تمثيل 
وأنها ستأثر لدمه ان اضطرت لذلك.. ونحذر 
الدمويين واالرهابيين الراقصين على االشالء 
اآلكلين ألكباد الشهداء كالجاهلية االولى الذين 

يغنون ويبتهجون ويذبحون الذبائح بالساحات 
ويطلقون األلعاب النارية في مآتم الرجال 

وأعظم الرجال.. إننا نحذرهم من التمادي 
في غيهم بعد أن تبين إفالسهم الفكري 
وعقمهم االخالقي وفسادهم الديني 
وبأنهم مصاصو الدماء ووصلوا الى الدرك 

االسفل باالسفاف فإن للصبر كما يقال حدودًا 
وستطاردهم اللعنات والعار ويد العدالة في كل 
مكان وبتصرفاتهم الطائشة والرعناء يريدون 

أن يسوقوا الوطن إلى المجهول يقطعون 
الطرقات ويعتدون على اآلمنين في بيوت 
اهلل متجردين من قيم الدين االسالمي 

الحنيف  والعادات والقيم االصيلة وإحالل 
السكينة  محل  لتطرف  وا الفوضى 
والشرعية الدستورية والوحدة وان 
كان االره��اب قد استطاع ان ينال 
من شهيد الوطن االستاذ عبدالعزيز 

عبدالغني فلن يستطيع ان ينال من 
هذا الوطن.

 وختامًا نطالب الدولة بسرعة تقديم 
القتلة الى القضاء لينالوا جزاءهم 
الرادع جراء جريمتهم النكراء حتى ال 
يضطر الشعب ان يقتص من الجناة 
ومن هم كان وراءهم.. قال تعالى: 
»ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه 

سلطانًا فال يسرف في القتل إنه كان 
منصورًا« صدق اهلل العظيم

صادر في تعز بتاريخ 23 / 8 / 2011م

أبناء تعز: دماء الشهيد لن تذهب هدرًا

ناقش استعدادات ذكرى التأبين

استنكروا  احتفال املشرتك بمأتم أعظم رجال الوطن

أعضاء المجلس يرثون الشهيد 
بكلمات معبرة عن سجاياه 

ومناقبه وجوانب مضيئة 
من حياته ومسيرته الحافلة 

بالعطاء والنضال الوطني

البار : كان يتمتع 
بسعة صدر إلى جانب 

خبرته الطويلة في 
األعمال الرسمية 
واألهلية والدولية

> أكد أبناء محافظة تعز أن دماء الشهداء في االعتداء  االجرامي على جامع دار الرئاسة بما فيهم شهيد الوطن االستاذ 
عبدالعزيز عبدالغني لن تذهب هدرًا وأن الوطن بأسره ومحافظة تعز بالذات لن تفرط بدم الشهيد الذي مثلها خير تمثيل 

وأنها ستثأر لدم الشهيد عبدالغني ان اضطرت لذلك.
وحذر بيان صادر عن االحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بتعز الدمويين 
واالرهابيين الراقصين على االش��اء اآلكلين ألكباد الش��هداء والذين يتغنون ويبتهجون ويذبحون الذبائح بالس��احات 
ويطلقون األلعاب الناري��ة في مآتم الرجال وأعظم الرجال، وقال البيان: إننا نحذرهم من التمادي في غيهم بعد أن تبين إفاس��هم 
الفكري وعقمهم االخاقي وفسادهم الديني وبأنهم مصاصو الدماء ومجرمون.. وأشار الى أن هؤالء ستطاردهم اللعنات والعار ويد 
العدالة في كل مكان..وطالب أبناء تعز بسرعة تقديم القتلة الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع جراء جريمتهم النكراء حتى ال يضطر 
الش��عب أن يقتص من الجناة ومن كان وراءهم..وأكدوا: إن كان االرهاب قد اس��تطاع ان ينال من شهيد الوطن االستاذ عبدالعزيز 

عبدالغني فلن يستطيع ان ينال من هذا الوطن.. وهذا نص البيان :

ملحق خاص بشهيد الوطن 
االستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني
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