
نعت رئاسة المؤتمر الشعبي العام 
وفاة المناضل والقيادي المؤتمري وعضو 
اللجنة العامة علي محمد خودم محافظ 
محافظة المهرة الذي انتقل إلى جوار 

ربه..
وق���ال ب��ي��ان ن��ع��ي ص���ادر ع��ن رئ��اس��ة 
المؤتمر الشعبي العام : بقلوب تقطر 
باأللم ويعتصرها الحزن الشديد تنعي 
رئاسة المؤتمر الشعبي العام واللجنة 
العامة واللجنة ال��دائ��م��ة وك��ل هيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وف���اة المناضل وال��ق��ي��ادي المؤتمري 
المحنك علي محمد خودم عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام محافظ 
محافظة المهرة الذي انتقل إلى جوار 
ربهٍ بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال 

والعمل الوطني المخلص.
نص بيان النعي :

بسم الله الرحمن الرحيم 
القائل:
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َراِجعوَن(..
بقلوب تقطر باأللم ويعتصرها الحزن 
الشديد تنعي رئاسة المؤتمر الشعبي 
العام واللجنة العامة واللجنة الدائمة وكل 
هيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وفاة المناضل والقيادي المؤتمري 
المحنك علي محمد خودم عضو اللجنة 

العامة للمؤتمر الشعبي العام -محافظ 
محافظة المهرة الذي انتقل إلى جوار 
ربهٍ بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال 

والعمل الوطني المخلص.
إن المؤتمر الشعبي العام يعتبر رحيل 
المناضل علي محمد خودم ليس خسارة 
على أسرته وأبناء محافظة المهرة فقط 
وإنما خسارة كبيرة على المؤتمر الشعبي 
العام وال��ذي كان أحد قياداته الفاعلة 
والصادقة وصاحب السجل الناصع في 
العمل المقتدر واإلخ����الص وال��ص��دق 
والنزاهة منذ التحق بالمؤتمر الشعبي 

العام.
كما أن رحيله يمثل خ��س��ارة كبيرة 
للوطن ال��ذي أفنى حياته ف��ي خدمته 
ورفعة شأنه وفي ترسيخ وإعالء المبادئ 
والقيم التي ناضل شعبنا اليمني العظيم 
م��ن أج��ل انتصارها ،وق���دم م��ن أجلها 
قوافل الشهداء األب��رار وفي مقدمتها 
ال��ن��ظ��ام ال��ج��م��ه��وري ال��خ��ال��د وال��وح��دة 

والحرية والديمقراطية.
إن رئاسة المؤتمر الشعبي العام وهي 
تنعي الفقيد الراحل المناضل علي محمد 
خ��ودم تتقدم بخالص ال��ع��زاء وعميق 
ال��م��واس��اة ألس���رة الفقيد أواًل وألب��ن��اء 
محافظة المهرة وكل أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام خاصة ،سائلة المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلة وذويه 

وكل المؤتمريين الصبر والسلوان
ْيِه َراِجعوَن.
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صادر عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام 
الجمعة الموافق 8 أغسطس 2014م

بعث الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن 
الله تعالى المناضل الوحدوي الجسور 
المرحوم علي محمد خ��ودم عضو 
اللجنة العامة محافظ المهرة.. وعبر 
رئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله 
صالح في البرقية التي بعث بها الى 
الوالد المناضل محمد خودم والولد 
زين العابدين بن علي محمد خودم 
واألخ خ��ودم محمد خ��ودم وكافة آل 
خودم - عن عميق األسى وبالغ الحزن 
باسمه شخصيًا وب��اس��م ق��ي��ادات 
وهيئات واع��ض��اء وان��ص��ار المؤتمر 
وحلفائه أح���زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي في وف��اة قامة وطنية 

ومؤتمرية وفارس حفل عمره بالعطاء والبذل والتضحية 
والنضال في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والحرية 

والديمقراطية..»الميثاق« تنشر نص البرقية:

الوال�د الفاض���ل/ محم���د خ���ودم 
الولد/ زين العابدين علي محمد خودم

األخ/ خ�����ودم مح�م����د خ����ودم
وكافة آل خودم  الكرام        حياكم الله        

بألم بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة األخ العزيز المناضل 
الوحدوي الجسور المرحوم علي محمد خودم عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام - محافظ محافظة المهرة، 
ال��ذي اختاره الله إلى ج��واره يومنا هذا وهو في عنفوان 
مراحل عطائه، وذل��ك بعد ُعمر حافل بالعطاء والبذل 
والتضحية والنضال في سبيل الوطن والثورة والجمهورية 
والوحدة والحرية والديمقراطية، وأفنى حياته من أجل 
إع��الء ش��أن وطنه وتقدمه وازده����اره ف��ي ظ��ل الوحدة 
المباركة التي كان أحد الفرسان المدافعين عنها والعاملين 
بإخالص من أج��ل انتصارها وترسيخ قيمها ومبادئها 

العظيمة.

لقد عرفت المرحوم -ب��إذن الله- 
عن قرب، فقد كان شجاعًا مقدامًا 
صادقًا ومخلصًا وقيادّيًا إدارّيًا ناجحًا، 
ة والشرف  اتسم بالنزاهة والكفاء
ز  وال���ص���دق.. وب��اإلخ��الص المتميِّ
س��ن��دت 

ُ
ف��ي أدائ����ه لمهامه ال��ت��ي أ

إل��ي��ه مسؤولياتها، ص���ادق الوعد 
واإللتزام لم يساوم في المبادئ التي 
آمن بها، فكان عصّيًا على كل من 
ه.. وصلبًا أمام محاوالت  يحاول إثناء
إغ��رائ��ه، عمل بكل ش��رف من أجل 
رفعة وط��ن الثاني والعشرين من 
مايو.. وطن الثورة وال��وح��دة، كما 
عمل بكل الجهد واإلجتهاد لخدمة 
المؤتمر الشعبي العام عضوًا عادّيًا.. 
وقيادّيًا متمّيزًا، وأعطى في سبيله 
بال كلل وال منَّ حتى تبوأ عضوية اللجنة العامة للمؤتمر 
ومن خالل هذا الموقع ورئاسته لفرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة المهرة ق��ّدم خدمات تنظيمية جليلة 
لتنظيمه السياسي الرائد وألبناء محافظة المهرة، وتحمل 

كل المتاعب والمشاق بصبر وبدون كلل.
إنني إذ أعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، في وف��اة قامة وطنية 
ومؤتمرية، فإنني أعزي نفسي أواًل وأع��زي المؤتمريين 
ت 

ّ
والمؤتمريات في هذا المصاب الجلل، سائاًل المولى -جل

قدرته- أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم جميعًا ويلهمنا الصبر 
والسلوان.. إنه على كل شيء قدير..إنا لله وإنا إليه راجعون،،

عل��ي عب��دالله ص�ال��ح
رئي���س الجمهوري�����ة الساب��ق
رئي���س المؤتم��ر الشعب��ي الع�ام
صنعاء: 8 أغسطس 2014م

فقد الوطن فارسًا وقياديًا متميزًا
الفقيد اتسم بالنزاهة والكفاءة والصدق واالخالص في عمله

رحيل المناضل خودم خسارة كبيرة للمؤتمر والوطن
حياة الفقيد حافلة بالعطاء والنضال والعمل الوطني المخلص

رئيس الجمهورية يتقدم المشيعين

اليمن تودع فقيدها المناضل علي خودم

رئاسة المؤتمر في بيان نعي:رئيس المؤتمر:

قدم خدمات جليلة للمؤتمر 
وألبن��اء محافظة المهرة من 

خالل موقعه القيادي

أفنى حياته من أجل إعالء 
وتقدم��ه  وطن��ه  ش��أن 
ظ��ل  ف��ي  وازده��اره 

الوحدة المباركة

االثنين:  11 / 8 / 2014م  العدد:  )1722(رحيل
154/ شوال / 1435هـ

في موكب جنائزي مهيب وحزين تقدمه األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية - النائب 
األول لرئيس المؤتمر الش��عبي العام - األمين العام والمئات من قيادات المؤتمر الش��عبي العام، 
��يع صباح السبت بصنعاء جثمان فقيد الوطن علي محمد خودم- عضو اللجنة العامة للمؤتمر 

ُ
ش

محافظ المهرة- والذي توفي الجمعة في إحدى مستش��فيات العاصمة األردنية عمان وتم نقله 
بطائ��رة خاص��ة بتوجيه��ات من رئيس الجمهورية..وفي مراس��م التش��ييع  عب��ر األخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي عن بالغ األسى وعظيم الحزن برحيل الفقيد خودم بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة 
الوط��ن من خالل كاف��ة المواقع التي تقلدها خالل حياته .. مقدما تعازيه الحارة وصادق مواس��اته إلى أخوان 

وأوالد الفقيد وكل أقاربه وأصدقائه وأبناء محافظة المهرة جميعًا.
وأشار األخ رئيس الجمهورية إلى أن الفقيد خودم كان من الشخصيات السياسية واالجتماعية الفاعلة وكان 
له إسهامات وطنية خالقة وحضورا عملي واجتماعي كبير في محافظة المهرة والوطن بشكل عام . وابتهل 
األخ رئي��س الجمهوري��ة إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواس��ع رحمته وان يلهم جميع أهله ومحبيه 

الصبر والسلوان.
وكانت فروع المؤتمر في عموم محافظات الجمهورية نعت عضو اللجنة العامة للمؤتمر علي محمد خودم 

واعتبرت رحيله خسارة كبيرة على المؤتمر الشعبي العام بشكل خاص والوطن بشكل عام..

قالـــوا عــن الفقيد :

واستقرار محافظته وأن يساهم في بناء اليمن الموحد.
> م���ن جانب���ه ق���ال االس���تاذعارف ال���زوكا - االمي���ن لعام  
المساعد:  الحضور الكبير والفاعل الذي رأيناه اليوم لتوديع 
الفقيد هو داللة واضحة على من هو علي خودم..الذي له مكانة 
متميزة ودخل قلوب الناس بإنجازاته الوطنية وموقفه الصلبة 
وثباته وتعامله المسؤول وإنجازاته العظيمة التي ستظل إلى 

أبد اآلبدين.
 عل���ي خودم هامة م���ن الهامات الوطنية الكب���رى، وهو من 
الوحدويي���ن الوطنيين المتميزين، ال���كل يدرك  حجم هذه 

الخس���ارة الفادح���ة برحيل مناض���ل مثل الفقي���د علي محمد 

خ���ودم.< وقال المهن���دس عوض الس���قطري: وزير الثروة 

الس���مكية : معروف أن افقيد الوطين علي محمد خودم من 
الكوادر الوطنية التي خدمت البلد في عدة مواقع سياس���ية 
وحكومية، وكان آخرها محافظ محافظة المهرة، والذي قّدم 
الكثير في س���بيل تنمية هذه المحافظة من اجل اس���تقرار 
الوطن وأسهم في العمل السياسي، بكثير من اآلراء واألفكار،.
ونعتبر وفاته خسارة كبيرة ليس على أسرته فقط، ولكن 

خسارة كبيرة على الوطن وعلى محافظة المهرة.

< كم���ا تح���دث االخ 
عبدالق���ادر ه���الل - 
أمين العاصم���ة قائاًل: 
رحم الله األخ والزميل 
ف���ظ  لمحا ا ي���ز  لعز ا
االس���تاذ عل���ي محم���د 
خ���ودم ال���ذي بوفات���ه 
خس���ر الوط���ن أح���د 
الك���وادر الت���ي كان لها 
باع طويل ف���ي العمل 

السياسي والحكومي..
 تعازينا ألسرته الكريمة وتعازينا لقيادة السلطة المحلية 
في محافظة المهرة ولفخام���ة االخ الرئيس، وبفقدانه فقد 
الوطن أحد الكوادر المتمي���زة والمخلصة .. »إنا لله وإنا إليه 

راجعون«..
> واختتم االخ سعيد باحقيبة  محافظ سقطرى الحديث 
ع���ن الفقيد قائ���اًل: نح���ن فقدنا في ه���ذا البلد ف���ي المهرة 
وس���قطرى أكثر، ولكن الحم���د لله هذا أمر الل���ه، وندعو له 

بالرحمة والمغفرة وألهله الصبر والسلوان..

> في البداية تحدث  الشيخ 
سلطان البركاني - األمين العام 
المس���اعد للمؤتمر  عن الفقيد 
قائ���اًل:  ال نس���تطيع أن نحبس 
دموعن���ا وأحزانن���ا ف���ي ه���ذه 
اللحظ���ة عل���ى ف���راق القيادي 
علي محمد خ���ودم  وهو الرجل 
العظيم الذي تش���هد له ليس 
ه  المهرة فق���ط، ولك���ن انتماء
للوطن اليمني الكبير، وارتباطه 

الوثيق باليمن األرض واإلنس���ان، وبما ق���اد من تحوالت خالل 
فترة عمل���ه كمحافظ لمحافظة المه���رة وقبلها، هذا الرجل 
خسرت اليمن بفقدانه اليوم خسارة كبيرة ال تعّوض أبدًا على 
اإلط���الق وليس أمامنا إالَّ أن نقول »إنا لل���ه وإنا إليه راجعون«، 

و»إنا على فراقك لمحزونون«.
> الدكت���ور أحمد عبيد بن دغر- االمين العام المس���اعد- 
نائب رئيس الوزراء وزير االتصاالت  قال: كان أنموذجًا للعمل 
الوطني واإلداري، وكان قائدًا وحكيمًا ورجاًل وطنيًا ووحدويًا، 
حافظ عل���ى موقفه خ���الل فترة عمل���ه السياس���ي والوطني 
في الس���نوات الماضية واس���تطاع أن يحافظ أيض���ًا على أمن 


