
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة 
باستشهاد النائب الشيخ عبدالله عبده اهيف والذي 

غتيل مساء الثالثاء الماضي بمحافظة الحديدة..
ُ
ا

»الميثاق« تنشر نص برقية العزاء :
بسم الله الرحمن الرحيم
األخ عادل عبده أهيف 

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية التحيتا محافظة الحديدة وإخوانه

األخ محمد عبدالله عبده أهيف وإخوانه 
وكافة آل أهيف الكرام 

جعنا بنبأ اغتيال األخ الشيخ عبدالله عبده أهيف عضو 
ُ
لقد ف

مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 
الذي امتدت إليه يد الغدر واإلثم والخيانة في مدينة زبيد في 

عمل إجرامي غادر استهدف أحد القيادات المؤتمرية البارزة 
والمؤثرة.

وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل والرحيل 
المبكر لوالدكم الذي كان مثااًل للوفاء واإلخالص في أداء واجباته 
الوطنية تجاه ناخبيه وأبناء مديريته وتجاه كل أبناء الشعب, 
فإننا نعتبر رحيله خسارة فادحة في هذه الظروف المعقدة 
والعصيبة التي يمر بها شعبنا الذي هو في أمّس الحاجة للرجال 
العقالء واألوفياء الذين يمكن لهم اإلسهام بفاعلية كبيرة في 
حشد الجهود والطاقات الشعبية للتصدي للعدوان البربري 
الغاشم الذي تتعرض له بالدنا- أرضًا وإنسانًا- إلى جانب الحصار 
المفروض على شعبنا بهدف تجويعه ثم قتله حقدًا وانتقامًا من 
شعب أصيل ذي تاريخ حضاري ضارب جذوره في أعماق أعماق 

التاريخ, ينشد األمن والسالم لنفسه وللجميع.
إن اغتيال البرلماني المؤتمري البارز عبدالله عبده أهيف 
تهديد للسكينة العامة للمجتمع والسلم االجتماعي وينذر 

بعواقب وخيمة وخطيرة على الوطن والشعب ما لم يتم 
ها ويمولها  استئصال آفة اإلرهاب ومن يمارسها ومن يقف وراء
ويشجعها لمثل هذه األعمال التي تتنافى مع تعاليم ديننا 
اإلسالمي الحنيف وأخالق وأعراف شعبنا اليمني العربي المسلم.

إننا ونحن نعزيكم في استشهاد والدكم ونعّبر لكم عن عميق 
مواساتنا وكل إخوانكم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار 
نسأل الله جلت قدرته أن يتغمد الشهيد 

َ
المؤتمر الشعبي العام، ل

بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه الدرجات العلى في الجنة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، 

وأن يعصم قلوبكم جميعًا بالصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق
 رئيس المؤتمر الشعبي العام
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المؤتمر يدفع ثمن مواقفه المتصدية للعدوان واإلرهاب

اغتيال البرلماني المؤتمري عبدالله أهيف بالحديدة

دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة جريمة 
االغتيال االرهابية لعضو مجلس النواب عضو الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر عبدالله عبده علي احمد اهيف 
برصاص مسلحين في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة مساء الثالثاء 
الماضي.واعتبر المؤتمر الشعبي العام ان هذه الجريمة االرهابية 
النكراء التي استهدفت احد ابرز القيادات المؤتمرية البرلمانية 
عبدالله اهيف مؤشر خطير ينذر بعواقب وخيمة كونها تأتي 
والوطن يمر بأخطر مراحله التاريخية حيث يتعرض لعدوان 
همجي سافر من قبل التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 

تقريبًا..
وكان القيادي المؤتمري والبرلماني عبدالله اهيف واح��دًا من 
قيادات المؤتمر الذين وقفوا بصالبة وقوة في مواجهة العدوان 
والحصار الجائر ومرتزقته كشأن بقية قيادات المؤتمر الشعبي 

العام على امتداد ربوع الوطن .
وأك��د المؤتمر الشعبي العام ان ه��ذه الجريمة التي ادت الى 
استشهاد البرلماني اهيف تعكس مدى ما يسعى اليه العدوان 
ومرتزقته والعناصر االرهابية من استخدام ممنهج للفوضى 
والعنف والتطرف كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية ،ومحاولة 
إلرهاب قيادات المؤتمر الشعبي العام وأعضائه وإثنائهم عن 
مواصلة مواقفهم الوطنية المبدئية والثابتة سواء في مواجهة 

العدوان او التصدي لإلرهاب والعنف والفوضى .وشدد المؤتمر 
الشعبي العام على ان هذه الجريمة لن تثنيه عن مواصلة نهجه 
الوطني وموقفه الواضح في التصدي للعدوان ومرتزقته ،ومقارعة 
 ثابتًا 

ً
االرهاب والتطرف والعنف فكرًا وممارسة ،باعتبار ذلك مبدأ

وراسخًا لدى المؤتمر وقياداته وقواعده ال يقبل المساومة او 
المزايدة مهما كانت التضحيات .

ودعا المؤتمر الشعبي العام كل القوى السياسية والمنظمات 
المدنية وكل ابناء اليمن الى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان 
واإلرهاب دون هوادة ،وإدانة هذه الجريمة وكل عمليات االرهاب 

التي تطال اليمنيين والتصدي لها بكل قوة .
وأش��اد المؤتمر الشعبي العام بمواقف الشهيد والبرلماني 
المؤتمري عبدالله اهيف عضو مجلس النواب عن الدائرة )177( 
مديرية التحيتا محافظة الحديدة ،وما قدمه خالل مسيرة حياته 
النضالية من عطاء وطني وتنظيمي اختتمه بموقفه المشرف في 
مواجهة العدوان الغاشم على الشعب اليمني،وما قدمه ألبناء دائرته 
ومحافظته ووطنه خالل عمله البرلماني.. معبرًا عن تعازيه الحارة 
ألسرة الشهيد اهيف ولقيادات وقواعد المؤتمر وأعضاء الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر ولكل محبي الفقيد ،مترحمًا عليه وسائاًل الله 
العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه 
فسيح جناته مع االنبياء والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقًا.

المؤتمر يدين بشدة جريمة اغتيال البرلماني أهيف

الجريمة محاولة لترهيب قيادات المؤتمر واثنائهم
 عن مواقفهم من العدوان

> تواصل أيادي الشر واإلرهاب اآلثمة حصد أرواح خيرة أبناء اليمن وفي مقدمتهم قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين 
عملوا منذ وقت مبكر على محاربة اإلرهاب وكل من يقف وراءه بالمساندة والدعم والتمويل والتخطيط..

ونظ��رًا لموقف المؤتمر الش��عبي العام الثابت في هذه الظاهرة الدخيلة وكذا موقف��ه من العدوان على البالد والتصدي 
بشدة للمخططات الرامية إلراقة الدم اليمني والعمل على افشالها فإنه اليزال يدفع الكثير ثمنًا لهذه المبادئ المشرفة..

ستشهد الثالثاء الماضي القيادي المؤتمري عبدالله عبده علي أحمد أهيف- عضو مجلس النواب عن الدائرة 
ُ
وفي هذا االطار ا

)177( بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وعضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر وعضو اللجنة الدائمة.
وبحس��ب مصادر محلية فإن مس��لحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على القيادي المؤتمري أثناء زيارته ألحد 

قل على إثرها إلى المستشفى..
ُ
أقاربه بمدينة زبيد ما أدى إلى استشهاده على الفور واصابة مرافقه بجروح خطيرة ن

رئيس المؤتمر: اغتيال البرلماني أهيف تهديد للسلم االجتماعي وتشجيع لإلرهاب

البركاني: اغتياله  يشعرنا بجسامة 
وخطورة ما يعيشه البلد

بعث الشيخ سلطان البركاني 
ب��رق��ي��ة ع���زاء ف��ي استشهاد 
الشيخ عبدالله عبده اهيف- 
عضو مجلس النواب عضو الكتلة 

البرلمانية للمؤتمر- جاء فيها:

ان االي���ادي التي امتدت الغتيال الشيخ 
عبدالله عبده اهيف عضو مجلس النواب 
عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي 
بذلك الغدر وبتلك الوحشية تشعرنا بجسامة 
وخطورة ما تعيشه البلد وحالة االنحدار التي 
وصلت اليها وتحولها الى غابة من الوحوش 

اآلدميين.
لقد كان الشهيد عبدالله اهيف رحمه الله 
مسالمًا فامتدت اليه يد الغدر والعدوان 
وأمطرته برصاصات الغدر فأردته شهيدًا 
وهو الذي لم يحمل السالح يومًا بوجه أحد 
وال ضد أحد، كان نموذجًا ومثااًل فلم تشفع 
له مثاليته الن فلتان السالح صار سمة هذه 
االي��ام فصار االغتيال ودم االنسان مجرد 

تسلية وإشباع لرغبة المجرمين والقتلة ..
رحمك الله يا عبدالله اهيف، وإني وزمالءك 
بالكتلة البرلمانية لحزينون ج��دًا لفراقك 
وقلوبنا تعتصر ألما لرحيلك بالطريقة التي 

اغتالوك بها وألنهم اغتالوك عنوة ..
إن دع��وات��ن��ا ل���ك ب��ال��رح��م��ة وال��م��غ��ف��رة 
وال��رض��وان وإن��ا لنظنك إال مع الشهداء في 

أعلى عليين ..
رحمك الله ونتمنى على َم��ْن تبقى من 
سلطة في خضم الفوضى الضاربة أطنابها ان 
يتتبعوا القتلة ويبحثوا عن خيوط الجريمة 
حتى ال يتمادى الملثمون راكبو الدراجات 
النارية في حصد ارواح البشر ويقتلوا ما يحلو 

لهم وينجوا من العقاب ..
إن دعواتنا لألجهزة االمنية إلى ان تعمل 

بدون كلل او ملل للوصول الى المجرمين ..
ورحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته.. 

وإنا لفراقك ياعبدالله لمحزونون ..
إنا لله وإنا إليه راجعون ..

العواضي: عمل بإخالص من أجل الوطن
بعث األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام األستاذ 
ياسر العواضي، برقية عزاء ومواساة وذلك في استشهاد 
البرلماني والمناضل المؤتمري الشيخ/ عبدالله عبده علي أهيف 
ستشهد بعملية اغتيال غادرة وجبانة في 

ُ
طيب الله ثراه، والذي ا

مدينة زبيد بمحافظة الحديدة، جاء فيها:

األخ/ عادل عبده أهيف- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية التحيتة 
- محافظة الحديدة.. وإخوانه

األخ/ محمد عبدالله عبده أهيف، وإخوانه، وكافة آل أهيف االعزاء
تحية طيبة وبعد ،،،

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ استشهاد البرلماني والمناضل المؤتمري 
ب الله ثراه ،وال��ذي استشهد بعملية  الشيخ/ عبدالله عبده علي أهيف طيَّ

اغتيال غادرة وجبانة في مدينة زبيد.
لقد خسر الوطن والبرلمان والمؤتمر الشعبي العام واحدًا من خيرة أبنائه 
ورجاله الذين عركتهم األيام وساهموا بإخالص في كثير من المحطات والقضايا 
الوطنية، حيث عرفت الشهيد رحمة الله عليه كأخ وزميل في مجلس النواب 
والكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام مثااًل للمواقف الوطنية المبدئية 
 نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل الذي آلمنا كما آلمكم، 

ْ
والثابتة. وإننا إذ

نعبر لكم عن صادق التعازي وعظيم المواساة، سائلين الله العلي القدير أن 
َ
ل

يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، 
كما نسأله أن يلهمكم وكافة أهلكم ومحبيكم الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون..

ات التنظيمية الموسعة جّسدت عظمة المؤتمر قيادات مؤتمرية: اللقاء

ات وبما سجلته من حضور فاعل ورائع مثلت رسالة مهمة مفادها ان  اللقاء
المؤتمريين وبالرغم من استهداف العدوان الغاشم كل شيء بالوطن وكل 
مايتحرك على سطحه، ق��ادرون على االتصال والتواصل المسؤول للوقوف 
امام مجمل التحديات الراهنة والتي يواصل العدوان انتاجها بصورة فظيعة، 
وقادرون ايضًا على القيام بكل مامن شأنه ان يعزز من صمودهم العظيم الى 
جانب كافة القوى الخيرة التي قررت مواجهة العدوان وصلفه بكل االمكانات 

المتاحة.. 
والري��ب ان الصورة الملحمية للمؤتمريين قد استطاعت ايضًا من خالل 
توقيتها لفت أنظار الرأي العام الذي حرص هو اآلخر على متابعتها عبر وسائل 
االعالم لما يمثله المؤتمر الشعبي العام من حضور كبير على الساحة الوطنية 
ومن تأثير بالغ في الحياة اليمنية باالضافة الى ماتجسده فعالياته المختلفة 
من طمأنينة للعامة باعتبار التحرك المؤتمري يصب دائمًا في مصلحة الوطن 
ومبعثًا لشحذ الهمم والجهود في بوتقة المصلحة الوطنية التي التعلو عليها 
مصلحة في فكر وادبيات ووثائق المؤتمر وسلوك اعضائه ازاء القضايا الوطنية. 
ات وما  والريب ان المضامين المهمة لكلمات االمين العام في هذه اللقاء
ابدته من اعتزاز بالزخم والتفاعل المستمر ألعضاء المؤتمر أمر يعزز من 
توجهات االمانة العامة للمؤتمر باتجاه تنفيذ العديد من المناشط والفعاليات 
كها السياسية والتنظيمية لهذا العام والتي يأتي النزول  في اطار خطة تحرُّ
الميداني واحدًا من  جوانب هذه الخطة ويحرص االمين العام على التعامل 
معها بالصورة التي تستنهض العملية التنظيمية للمؤتمر وعلى مستوى 
كافة جوانبها التنظيمية واالشرافية والرقابية والتقييمية وبما يتفق مع 

عظمة الحضور للوسط المؤتمري 
على مستوى التراب الوطني..

والري��ب ان تدشين االمين العام 
ات ال��م��وس��ع��ة-  وال��ت��ي  ه���ذه ال��ل��ق��اء
يتواصل انعقادها وفي ظل حضور 
قيادي من التكوينات القيادية العليا 
باالمانة العامة واللجنة العامة- أصابت 

هذه المناشط اعالم العدوان بحالة من الهيستيريا  وراح ليروج اخبارًا  وتقارير 
ات والتي  حولها بهدف تشويش الرأي العام اليمني بأهداف ومقاصد هذه اللقاء
يدرك العدو اهميتها وتأثيرها على المستوى الوطني وهى حالة تضاف الى 
سجل اخفاقات العدوان في الجانب االعالمي  ولم تستطع كل فبركاته ان تقلل 
من شأن واهمية هذا الحضور المؤتمري المجسد للتفاعل الشعبي في اعظم 

تفاعالته القوية ضد العدوان الغاشم ..
كما أن اح��اط��ة االم��ي��ن ال��ع��ام للفعاليات المؤتمرية ب��آخ��ر ال��ت��ط��ورات 
والمستجدات على الساحة الوطنية  والمزيد من االيضاح لمواقف المؤتمر 
الشعبي العام ازاء كل ذلك قد زاد من قوة وعنفوان المؤتمريين وانصارهم بل 
وكل جماهير الشعب  في مواجهة العدوان بكل السبل والطرق واالمكانات 
المتاحة..وحول االهمية التي يمثلها النزول الميداني لالمانة العامة وقيادات 

الفروع .
< يرى طه الهمداني- عضو االمانة العامة رئيس دائرة المنظمات- ان عملية 
النزول والتدشين وبهذا المستوى القيادي الرفيع وفي هذا التوقيت تكسب 

ات المؤتمرية الموسعة أهمية بالغة باعتبار ان هذا النزول لم يمنع  اللقاء
اتهم الفاعلة.. خاصة وان العدوان  المؤتمريين من ممارسة مناشطهم ولقاء
وابواقه قد صوروا حسب امانيهم المريضة ان المؤتمر يعاني من انشقاقات 
كبيرة ومن تصدعات أفقدته القدرة على التحرك في االوس��اط الشعبية 
ات وما اتسمت به من حضور رائع كانت  خير رد على  والجماهيرية.وهاهي اللقاء
ِزْد المؤتمريين اال اصطفافًا وتوحدًا وظهروا في اروع 

َ
هذه الترهات التي لم ت

صور الوحدة التنظيمية والفكرية التي ازعجت العدوان ودفعته الى تشكيل 
قيادات جديدة للمؤتمر في تآمر واضح وجلي استطاع المؤتمر تجاوزه بقوة 

وبمزيد من الحضور والتأثير..
وأكد الهمداني في هذا الصدد ان المؤتمريين سينجزون اهداف خطتهم 
الراهنة وسيقدمون اشراقات جديدة تؤكد عظمة حضورهم في توجهات 
قائد تاريخي عظيم بحجم علي عبدالله صالح وفي ظل حماس وتفاعل االمين 

العام القائد الشاب المفعم بالحيوية والحركة والنشاط ..
ودعا الهمداني كوادر المؤتمر في مختلف االطارات المدنية والجماهيرية 
واالبداعية الى مواصلة تفاعلهم مع بقية التكوينات المؤتمرية وبما يحقق 

االهداف المنشودة للوطن والمؤتمر..
< ويرى عائض الشميري- عضو اللجنة الدائمة نائب رئيس فرع المؤتمر 
بأمانة العاصمة- ان االستعدادية العالية لدى الوسط المؤتمري والمعروفة 
عنها عند كل التحديات التي تواجه الوطن قد ارتفع منسوبها اليوم مع عملية 

البدء في تنفيذ برنامج النزول الميداني.
ات وهو االمر الذي يحتم على  وقال: لقد تابع الجميع ما تم عقده من لقاء
مختلف القيادات المؤتمرية القاعدية البدء بتنفيذ برنامج النزول على مستوى 

المحافظات والمديريات وكل بحسب اطارها الجغرافي.. 
ونتمنى ان يتواصل ذلك بنفس الهمة العالية خاصة وان مختلف الفعاليات 
المؤتمرية ستتعاطى وبقوة واب��داع مع مختلف المناشط والفعاليات التي 
تحملها خطة التحرك التنظيمي وعلى مستوى مختلف جوانب العملية 

التنظيمية اشرافًا ومتابعة وتقييمًا ورقابة..
وقال: ان الزخم المؤتمري سيكون في قمة عطائه،   فالمؤتمريون معروفون 
بذلك عبر محطات مختلفة من مسيرة تنطيمهم الرائد المنتصر لمثل وقيم 
اليمن الجديد الديمقراطي الموحد والذي يواجه اليوم أعتى عدوان  واحقر 

مؤامرة.
< من جانبه عبر حمود محمد النقيب- عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع 
المؤتمر بالدائره ال�18بمديرية شعوب- عن ارتياحه البالغ لبدء تنفيذ برنامج 
النزول الميداني.. وقال: ان وجود عارف الزوكا على رأس االمانة العامة وما 
يتمتع به هذا القيادي والشخصية الوطنية من تفاعل ومثابرة ومن حركة 

ونشاط كفيل ان ينجح كل برامج المؤتمر على الصعيد الميداني ..
وأردف: نعرف تمامًا حجم التآمر الذي يعتمل حاليًا على الوطن والمؤتمر 
ولكننا في ظل قياده تؤمن بالتحرك بالميدان وااللتحام مع الجماهير سنكون 

بنفس المستوى الرائع الذي يعرفه الشعب في التعامل مع قضايا الوطن..
وأضاف: ان خطة المؤتمر لن تقتصر على برنامج النزول الميداني فحسب 
وان��م��ا ستتعامل م��ع مختلف المناشط الثقافية والفكرية والتوجيهية 
واالرشادية وجميعها- ان شاء الله- ستصب في بوتقة واح��دة هي خدمة 

الوطن وتعزيز صموده في وجه العدوان..
مشيدًا في الوقت ذاته بمضامين كلمات االمين العام في مديريات بني 
حشيش وبني الحارث وأرحب والتي عبرت عن عظمة الموقف التاريخي لقيادة 
المؤتمر وجسدت بالتالي اماني الجماهير الغفيرة التي تثق بالمؤتمر وقيادته 
العليا وعلى رأسها الزعيم علي عبدالله صالح  وبكل ما يمثله من ثقة عالية 

لدى السواد االعظم من ابناء شعبنا الصامد..

الهمداني: رد على ت��ره��ات إع��الم الغزاة
الشميري: همة عالية وصمود في وجه العدوان
النقيب: خدمة للوطن وص��ون وحدته واستقالله

في أروع ص��ور التالحم التنظيمي والجاهزية العالية المفعمة بالروح الوطنية العالية واالنتماء التنظيمي  
الراس��خ بُمُثل وقيم الميثاق الوطني، س��جلت الفعاليات المؤتمرية حضورًا الفتًا وكبيرًا خالل اللقاءات التي  
دش��نها االس��تاذ عارف عوض الزوكا- االمين العام للمؤتمر الشعبي العام- ومعه كوكبة من القيادات العليا 
بالتنظي��م وذلك في اطار برنامج النزول الميداني للقي��ادات المؤتمرية الى فروع التنظيم المختلفة لتعزيز 
االتص��ال والتواص��ل بي��ن المؤتمريين وبما يعم��ل على تعزيز ادائه��م الوطني القوي والواض��ح في مواجهة 
التحديات الكبرى التي يواجهها الوطن والمتمثلة في العدوان الغاش��م الذي تش��نه الس��عودية على بالدنا 

والذي يستهدف حاضرها ومستقبلها وانجازاتها. 
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