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 بسم هللا الرجمن الرحيم

 إحياء ذكرى إستشهاد شيخ الشهداء الرمز اإلريتري عبدالقادر كبيري

 بمرور إحتفالا  م8/4/2016 :الموافق الجمعة يوم الرياض فرع اإلرتري النهضة حزب أعضاء أقام

ا  والستون لسابعةا  قيادات من عدد حضره كبيري عبدالقادر الشيخ األول الشهيد إستشهاد على عاما

 من وعدد إدريس نور المهندس للحزب المركزية القيادة رئيس رائسهم على الحزب وأعضاء

 الوطني المجلس أعضاء إلى إضافة للحزب المركزية القيادة وأعضاء التنفيذي المكتب أعضاء

 من ووفود المجلس خارج من للنظام المعارضة التنظيمات وممثلين لديموقراطيا للتغيير

 . واألعيان الشيوخ إلى إضافة المدنية المجتمعات

 بإسمه الكرام بالضيوف الرياض فرع رئيس رحب ذلك وبعد الحكيم الذكر من ةبأي الحفل افتتح

ا   .سعيدة أمسية لهم وتمنى للحفل المنظمة اللجنة عن ونيابتا



   

 عن الحديث أوجز كما المشاركة الضيوف ترحيب بعد المركزيه اللجنة رئيس تحدث ذلك دبع

 ..كبيري عبدالقادر صالح محمد للشيخ المجيدة وتضحيات  بطولت

 أهدافها ضمن وفقا هالمرسوم ونشاطها رسالتها ان مأكدا للتنميه كبيري مؤسسة وكيل تحدث كما

  عالقة ذات نشاطها جميع أن وشرح وضوح بكل هتمامهاإ صب ألجل الرسمية وثائقها في المبينة

 .وإثيوبية السودان بشرق الالجئين معسكراة في األيتام ورعاية إغاثي بعمل

 محمد عبدالقادر البطل األول للشهيد ومأثر مناقب البطولي التاريخي استعراض تم المناسبة هذهوب 

 .هذا يومنا حتى تتحقق لم ولألسف أجلها من واستشهد عمل التي وأألهداف كبيري صالح

 عبغرية مدى فيها واوضحوا الحفل هذا مثل بقيام فرحتهم عن والمشايخ واألعيان الوفود عبروا ولقد

 . ألثيوبية العناصرالموالية وضد الخارجي ضدالمستعمر ودهوصم وتحديه ريكبي

 من رمز هوا كبيري نبأ الرياض فرع الديمغراطي للتغيير الوطني المجلس رئيس /السيد وأشارة

ا  القا وكذلك اريترية رموز ا  خطابا  . الرياض فرع اإلريتري الشعب حزب ممثل المناسبة بهذه خاصا

ا  تاله ذلك عقب  . الرياض في الجبرتي لجمعية الفخري الرئيس من مماثالا  خطابا

 بالشهيد الخاصة صالح محمد الدين جالل للبروفيسور محاضرة الحفل برنامج ضمن وكان

*  كيداني جرماي(  ودبات)  المناضل من مشاركه رسالة وتاله  .البطولي وتاريخه كبيري بدالقادرع

 المام فرع من وكذالك,,,  كبيري القادر عبد محمدصالح  الشهيد عظمة فيها شارحا *فليبو ودي

 .يوبياإث في اإلريترين  المعسكرات ومن والخارج لداخل ا من  قصائدووأشعار   ,,,الشرقية بمنطقه

 اإلرتري النهضة حزب

 والثقافة مكتب العالم
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