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الزعيــم يطمئــن على صحــة أحمــد األصبحــي
قام الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بزيارة لألخ الدكتور أحمد محمد األصبحي عضو مجلس الشورى إلى منزله 
لالطمئنان على صحته، بعد تعرضه لجلطة قلبية أقعدته على فراش المرض قبل 

عدة أشهر.
وأشاد األخ الزعيم بمواقف الدكتور أحمد األصبحي القيادي البارز وأحد المؤسسين 
للمؤتمر الشعبي العام عام ١٩٨٢م.. والذي انتخب في المؤتمر العام األول كأول 
أمين سر للجنة الدائمة، وأسهم بدور كبير ومشهود في إعداد وثائق المؤتمر الشعبي 
وأدبياته، ابتداًء ببرنامج العمل السياسي والنظام الداخلي واللوائح التنظيمية وغيرها 

من اإلصدارات الفكرية والسياسية.
باإلضافة إلى دوره القيادي في تطوير أداء المؤتمر الشعبي العام وفتح فروعه على 
مختلف المستويات اإلدارية حتى مستوى المركز التنظيمي في العزلة، وكان مثاًال 

للمؤتمري الصادق والملتزم والمتفاعل.
وتمنى الزعيم للدكتور أحمد األصبحي الشفاء.. وأن يعود ألداء دوره في إثراء الحياة 
السياسية، والفكرية في الوطن، خاصة وأن مؤلفاته العديدة قد رفدت المكتبة اليمنية 

بمراجع مهمة في التاريخ والثقافة واألدب والفكر.
كما أشاد الزعيم بدور الدكتور األصبحي في عملية بناء وتطوير مؤسسات الدولة 
المدنية الحديثة من خالل تحّمله المسئوليات القيادية كوزير للصحة، ووزير 
للخارجية، ووزير للتربية والتعليم، ووزير للشئون االجتماعية والعمل والشباب 
وغيرها من المسئوليات التي كان فيها الدكتور األصبحي مثاًال للمسئول الناجح 

والمخلص والنزيه.
من جانبه عّبر الدكتور أحمد محمد األصبحي عن بالغ شكره وعظيم تقديره لألخ 
الزعيم القائد علي عبدالله صالح على زيارته الكريمة وعلى رعايته الدائمة له وخاصة 
منذ تعرضه للمرض، مشيرًا إلى أن مثل هذا السلوك القيادي الرائع ليس بغريب على 
قائد الوطن وزعيمه الفذ الذي صنع المعجزات واإلنجازات الهائلة التي عّمت ربوع 
الوطن اليمني الواحد.. والتي تأتي إعــادة تحقيق الوحدة اليمنية في مقدمة تلك 

التحوالت واإلنجازات العظيمة..
سائًال المولى عز وجل أن يحفظ األخ الزعيم ويجّنبه كل مكروه، وأن يحفظ اليمن 

ويجّنبه كل المخاطر.

عقدت اجتماعًا لها برئاسة الزوكا

األمانة العامة للمؤتمر تناقش التطورات على الصعيدين الوطني والتنظيمي
الزوكا: سنقاوم العدوان واإلرهاب وسندافع عن الثوابت الوطنية

األمانة العامة تشدد على أهمية تنفيذ كافة االتفاقات الموقعة بين المؤتمر وأنصار الله
رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا اجتماعًا 
لألمانة العامة -االسبوع الماضي- خصص لمناقشة التطورات على الصعيدين 

الوطني والتنظيمي.
وفي بداية االجتماع نقل األمين العام الى االمانة العامة تحيات الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام بحلول 
شهر رمضان المبارك ،وحثه لألمانة العامة على بذل المزيد من الجهود وتنفيذ 
خطة عملها على المستويين السياسي والتنظيمي وبما يجسد توجهات المؤتمر 
الوطنية ومواقفه في مواجهة العدوان الخارجي ومرتزقته ،ونهجه الميثاقي 

القائم على الوسطية واالعتدال.
وقدم الزوكا شرحًا مستفيضًا للتطورات على الصعيد الوطني واستمرار عدوان 
التحالف الذي تقوده السعودية في ارتكاب جرائمه بحق الشعب اليمني، سواء 
بالقتل والقصف وتدمير كل مقدرات الدولة اليمنية ،أو من خالل الحصار الجائر 
والظالم الذي يمثل عملية قتل جماعي لـ٢٧ مليون يمني من خالل انعكاساته 

الكارثية على حياتهم وأوضاعهم المعيشية.
وجدد األمين العام موقف المؤتمر المناهض والمقاوم للعدوان واإلرهاب، مؤكدًا 
نحن ضد العدوان وسنظل ضده ،ونحن ضد االرهاب وسنظل ضده ،وسيظل 
المؤتمر الشعبي يدافع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والجمهورية والوحدة 

والديمقراطية وسيادة واستقالل اليمن.
ات  وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي اشاد االمين العام بالنجاح الذي حققته اللقاء
التنظيمية التي عقدتها حتى اآلن فــروع المؤتمر على مستوى المحافظات 
ات تساهم في تعزيز صمود الجماهير  والمديريات والدوائر، مؤكدًا ان هذه اللقاء
في مواجهة العدوان والحصار، وكشف مخططاته في استهداف اليمن ووحدته 
وسيادته واستقالله ،معبرًا عن شكره لقيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر 
والشخصيات االجتماعية والمشائخ على حضورهم وتفاعلهم الكبير في هذه 
ات وإنجاحها، حاثًا اياهم على مزيد من النشاط في المرحلة المقبلة وبما  اللقاء
يعكس شعبية وجماهيرية المؤتمر الشعبي وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي قدم وال يزال 

التضحيات في سبيل وطنه وشعبه.
ات التنظيمية وفقًا لخطة العام  وشدد الزوكا على اهمية استمرار برنامج اللقاء
٢٠١٧م في بقية فروع المحافظات، وتنفيذ برنامج االمسيات الرمضانية الذي 
يجب ان يكون فرصة إليضاح مواقف المؤتمر ضد العدوان واإلرهاب والدفاع عن 
الثوابت الوطنية ،والتوعية بمضامين الميثاق الوطني ووسطية واعتدال المؤتمر 
وتسامحه وتعايشه مع الجميع ،مشيرًا الى اهمية تنشيط عملية االنتساب 
واالستقطاب التنظيمي خاصة في ظل التدافع الكبير من قبل الناس لالنضمام 
الى صفوف المؤتمر الشعبي العام من تلقاء انفسهم نظرًا لما يتميز به المؤتمر من 

فكر قائم على الوسطية واالعتدال ونبذ الغلو والتطرف ،والقبول باآلخر والتعايش 
والتسامح مع الجميع ،وتجسيد هموم وتطلعات الناس في فكره وأدبياته وبرامجه 
وأدائه على المستوى السياسي والتنفيذي القائم على فكر الدولة وسيادة الدستور 
والقانون، مؤكدًا أيضًا على أهمية االستمرار في برنامج التدريب والتأهيل عبر 

معهد الميثاق الوطني لقيادات وكوادر المؤتمر.
هذا وناقشت االمانة العامة في االجتماع االوضاع على المستوى الوطني والسياسي 

مثمنة مواقف المؤتمر وقيادته السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الوطنية التي جسدت 
جوهر االنتماء والوالء الوطني للمؤتمر في دفاعه عن اليمن االرض واإلنسان ضد 
العدوان الخارجي ومرتزقته،ووقوفه في وجه كل المؤامرات والمخططات الرامية 
الى تمزيق اليمن وتفتيته واستهداف نسيجه االجتماعي ،وانتهاك سيادته 
واستقالله ،مشيدة بما يقدمه المؤتمريون في مختلف محافظات الجمهورية من 

تضحيات ووقوفهم في مقدمة الصفوف المدافعة عن الوطن.
وحيت االمانة العامة الصمود االسطوري لكافة ابناء شعبنا اليمني العظيم في 
وجه عدوان التحالف الذي تقوده السعودية،وحصاره الظالم ،مثمنة التضحيات 
التي يقدمها ابطال القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعون من 
ابناء القبائل في الذود عن الوطن وسيادته واستقالله ،مؤكدة ان هذه التضحيات 

ستظل محط فخر واعتزاز االجيال اليمنية المتالحقة.
وشددت االمانة العامة على أهمية تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية 
من خالل تنفيذ كافة االتفاقات الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
،وأنصار الله وحلفاؤهم فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة وفقًا للدستور والقوانين 
النافذة،وبما يضمن الحفاظ على اداء مؤسسات الدولة لواجباتها ومسؤولياتها 
الدستورية تجاه المواطنين ،و يعزز من الصمود الشعبي والسياسي في مواجهة 

مخططات العدوان ومؤامراته على اليمن وشعبه.
وجددت االمانة العامة موقف المؤتمر الحريص على مد يد السالم القائم على 
تحقيق مطالب الشعب اليمني في ايقاف العدوان ورفع الحصار والحفاظ على 
سيادة واستقالل ووحدة الوطن وخروج قوات االحتالل االجنبي من اراضيه ،ورفع 
اسم اليمن من تحت البند السابع ،وإلغاء العقوبات المفروضة على المواطنين 
اليمنيين،والعودة الى المسار السياسي الديمقراطي واعتبار ذلك مدخال حقيقيا 

يفضي الى حل كافة االشكاالت واألزمات التي يشهدها الوطن عبر الحوار.
كما ناقشت االمانة العامة االوضاع التنظيمية للمؤتمر حيث قدمت تقارير 
حول تنفيذ خطط العمل على مستوى دوائر االمانة العامة ،ومستوى تنفيذ 
خطة العمل التنظيمي للعام الجاري ٢٠١٧م والتي ُبدئ تنفيذها من خالل 
ات التنظيمية التي عقدت على مستوى فروع بعض المحافظات والدوائر  اللقاء
والمديريات والتي عكست مدى قوة وصالبة وشعبية المؤتمر الشعبي العام 
وشعبية قيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام ،وأكدت ان المؤتمر كان وسيظل التنظيم االقوى 

الذي يلتف حوله اليمنيون.
وأكدت االمانة العامة على أهمية وضع برامج وخطط تنظيمية يتم تنفيذها 
على مستوى الدوائر والقطاعات بشكل متكامل وعبر عملية تواصل مستمرة 
مع فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات وبما يعزز من تماسك وصالبة 
المؤتمريين في مجابهة كافة التحديات،ويجسد مواقف المؤتمر التي كانت 
وستظل مع الوطن ومصالحه العليا ،والى جانب المواطنين الذين سيظل المؤتمر 

وقيادته يبادلونهم الوفاء بالوفاء.
هذا واتخذت االمانة العامة عددا من القرارات المتصلة بتنفيذ خطة العمل 
التنظيمي خالل شهر رمضان المبارك من خالل برنامج االمسيات الرمضانية التي 

ستنفذ في مختلف فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات.

استهـــداف ممنهــج للقيـــادات المؤتمريـــة

أقدمت عناصر الغدر واإلرهاب -مساء الجمعة- 
على اغتيال القيادي المؤتمري علي عبيد بامعبد 
-عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة حضرموت 
الوادي والصحراء- بعبوة ناسفة زرعت في سيارته.
وقالت مصادر في مؤتمر حضرموت: إن بامعبد 
استقل سيارته عقب تناول طعام االفطار عند 
أحد أقاربه -مساء الجمعة- إّال أنها انفجرت بسبب 
عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية ما أدى الى 

استشهاده على الفور. 
هذا وقد دان مصدر مسؤول في االمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة جريمة 
اغتيال العناصر االرهابية للقيادي المؤتمري علي 
عبيد بامعبد -عضو اللجنة الدائمة عضو قيادة 
المؤتمر ومسؤول الشباب والطالب بفرع المؤتمر 
بالوادي والصحراء محافظة حضرموت- بتفخيخ 
سيارته بعبوة ناسفة بمدينة تريم -مساء الجمعة- 

أدت الى الى استشهاده على الفور . 
واكد المصدر ان هذه الجريمة االرهابية تعكس 
حقيقة الفكر المتطرف لعناصر التنظيمات 
االرهابية التي تتلذذ بقتل االبرياء وازهاق ارواحهم 
دون وازع من دين او ضمير او اخالق وبشكل بات 

يشوه صورة الدين االسالمي وقيمه السمحاء .
ــمــصــدر:إن جــريــمــة اغــتــيــال الــقــيــادي  وقـــال ال
المؤتمري علي بامعبد تؤكد بجالء طبيعة االوضاع 
التي تعيشها محافظة حضرموت منذ سيطرت 
التنظيمات االرهابية عليها لتنفيذ مخططات 
وأجندة تستهدف اليمن ارضًا وإنسانًا وتستهدف 

ووحدته وسيادته واستقالله .
وحمل المصدر األجــهــزه األمنية والسلطة 

المحلية بمحافظة حضرموت المسؤولية الكاملة 
عن استمرار توسع نفوذ التنظيمات االرهابية 
والسماح لعناصرها بأن تسرح وتمرح وتمارس 
اعمالها االرهابية بحق المواطنين االبرياء من 
أبناء الشعب اليمني ،غير مدركة خطورتها ليس 
على أمن اليمن والمنطقة فحسب ،بل وعلى أمن 

العالم .
وأكد المصدر ان المؤتمر الشعبي العام كان 
وسيظل يــرى في االرهــاب والــعــدوان وجهين 
لعملة واحـــدة وخــطــرًا يــهــدد أمــن واستقرار 
ووحدة وسيادة واستقالل ومستقبل اليمن ،وان 

المدخل الحقيقي لمكافحة االرهـــاب والقضاء 
عليه يبدأ من ايقاف العدوان ودعم تحالفه لقوى 
االرهاب ايًا كانت ،وبما يفضي الى عودة مؤسسات 
الدولة التي تتولى على عاتقها مهمة مكافحة 
االرهاب وفقًا لرؤية وطنية استراتيجية ،مشيرًا 
الى ان هذه الجريمة االرهابية لن تثني المؤتمر 
الشعبي العام وقياداته وكوادره في مختلف انحاء 
الجمهورية عن مواجهة االرهاب فكرًا وسلوكًا 
وممارسة باعتبار ذلك مبدأ ثابتًا من مبادئ وقيم 

المؤتمر .
وأشـــاد المصدر بمناقب الشهيد علي عبيد 
بامعبد عضو قيادة فرع المؤتمر بالوادي والصحراء 
ومسؤول الشباب والطالب بالفرع ،ورئيس اللجنة 
الفنية للمؤتمر، وما قدمه من خدمات عظيمة 
للمؤتمر طيلة حياته ،وكذا عطاؤه على المستوى 
الوطني من خالل المناصب التي تقلدها كمدير 
لمديرية تريم، ومدير لمكتب الشباب والرياضة 
بالوادي والصحراء، واسهاماته االجتماعية في حل 
مشاكل وقضايا المواطنين وما كان يحظى به من 

حب واحترام من قبل الجميع . 
وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي الــعــام- ألسرة 
الشهيد علي بامعبد ولكافة قــيــادات المؤتمر 
وقــواعــده بــالــوادي والصحراء بحضرموت ولكل 
الشباب والرياضيين.. سائًال الله العلي القدير ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع 
االنبياء والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقًا، 

وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

طوا عملية االنتساب 
ِّ

نش
واالستقطاب التنظيمي في ظل 

التدافع الكبير لالنضمام للمؤتمر

المؤتمر ُيحّيي مواقف الزعيم وصمود أبناء الشعب 
وتضحيات األبطال في مواجهة العدوان

نحث الجميع على مزيد من 
النشاط بما يعكس شعبية 

وجماهيرية المؤتمر
يجب التوعية بمضامين الميثاق الوطني في األمسيات الرمضانية
نجدد موقف المؤتمر الحريص على مد يد السالم ال االستسالم

العناصر اإلرهابية تغتال القيادي المؤتمري بامعبد بحضرموت
المؤتمر يدين الجريمة ويؤكد أنها لن تثنيه عن مواجهة اإلرهاب

ر من استمرار 
ّ
نحذ

ع نفوذ التنظيمات  توسُّ
اإلرهابية في حضرموت

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عــزاء ومواساة في استشهاد 
القيادي المؤتمري علي عبيد بامعبد .. جاء 

فيها:
األخ / وجدي علي عبيد بامعبد وإخوانه 

وكافة آل بامعبد
االخــوة / قيادات المؤتمر الشعبي العام 
ـــوادي والــصــحــراء..  بمحافظة حضرموت ال

حياكم الله
بحزن عميق وأسى بالغ تلقينا نبأ استشهاد 
عــضــو اللجنة الــدائــمــة ومــســؤول الشباب 
والــطــالب بــفــرع الــمــؤتــمــر الشعبي الــعــام 
بالوادي والصحراء االستاذ علي عبيد بامعبد 
الذي اغتالته يد الغدر والخيانة واإلرهــاب 
الذي بات اليوم خطرًا يتهدد المجتمع اليمني 
بكامله خاصة في ظل ما يحظى به االرهاب 
وتنظيماته من دعم من قبل قوى العدوان 
وهو ما اسهم في توسع نفوذها وسيطرتها 
وتنفيذ عملياتها االجرامية االرهابية بحق 

االبرياء من ابناء الشعب اليمني .
إن جريمة اغــتــيــال الــقــيــادي المؤتمري 
علي عبيد بامعبد لن تزيد المؤتمر الشعبي 
العام وقواعده إال اصرارًا على مقارعة الغلو 
والتطرف واإلرهـــاب، ونحن نوجه التحية 
لكل قيادات المؤتمر وكـــوادره بمحافظة 
حضرموت وبقية المحافظات الواقفين 

وقوف الجبال الشامخة في مواجهة االرهاب 
والــتــطــرف الــدخــيــل على شعبنا وثقافته 
،ونؤكد على ان مواجهة مخاطر هذا الفكر 
تتطلب نشر ثقافة الوسطية واالعــتــدال 

والتسامح واإلخاء والقبول باآلخر.
لقد خسر المؤتمر الشعبي العام باستشهاد 
علي عبيد بامعبد واحدًا من قياداته الكفؤة 
والمخلصة التي خدمت المؤتمر والوطن 
من خــالل ما تقلده من مناصب تنظيمية 
وتنفيذية كان آخرها مدير مكتب الشباب 
والرياضة في الــوادي والصحراء بمحافظة 

حضرموت.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في استشهاد 
االستاذ علي عبيد بامعبد ، فإننا نبعث إليكم 
بصادق التعازي وخالص المواساة باسمي 
شخصيًا وباسم قــيــادات وهيئات وكــوادر 
وحــلــفــاء وأنــصــار المؤتمر الشعبي الــعــام، 
ت قدرته- أن يتغمد 

ّ
مبتهلين إلى المولى -جل

ــواســع رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، وأن  الشهيد ب
يسكنه الدرجات العلى في الجنة مع النبيين 
والصّديقين والشهداء والصالحين وَحُسن 
أولئك رفيقًا.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

علــي عبـــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية األسبق
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

القيادي المؤتمري أبو شوارب ينجو من محاولة اغتيال
أطلق مسلحون مجهولون -الثالثاء الماضي- وابًال من 
الرصاص على منزل القيادي المؤتمري ونائب رئيس 
دائرة الشباب والطالب بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ 

حاشد ابو شوارب بالعاصمة صنعاء.
وقال الشيخ حاشد ابو شوارب في تصريح لوكالة 
"خبر": انه سمع إطالق نار أمام منزله الكائن في شارع 

السجن المركزي شمال العاصمة صنعاء.
وأضــاف: "وعند اقترابي من نافذة المنزل دخلت 
إحدى طلقات الرصاص من النافذة، كما تم إطالق 
عدة أعيرة نارية على بوابة المنزل واحــدى نوافذ 

المنزل. وأشار إلى أن المسلحين كانوا على متن دراجة نارية وآخرين على متن سيارة نوع 
صالون، منوهًا الى انه توجه إلى قسم الشرطة إلثبات الحادثة، وانتقل ضباط القسم إلى المنزل 

وقاموا بإثبات الحادثة في المحاضر الرسمية.
ولفت في سياق تصريحه إلى أنه تم إبالغه أنه تم اعتقال عدد من المسلحين وجاٍر 

التحقيق معهم.
وأكد أبو شوارب أنه ليست لديه أية مشاكل مع أحد.

اغتيال القيادي المؤتمري األجرب وسط العاصمة صنعاء
أقـــــدمـــــت عـــنـــاصـــر 
مسلحة -الجمعة- على 
ارتكاب جريمة اغتيال 
ــمــؤتــمــري  الـــقـــيـــادي ال
عبدالله أحمد األجــرب 
-مدير مكتب التربية 
ببني ضبيان- في منطقة 
ــــــوس جـــنـــوب  بـــيـــت ب

العاصمة صنعاء.

وأوضــــحــــت مــصــادر 
مطلعة أن المسلحين 
اغتالوا القيادي األجرب 
وهو بين أهله وقد سقط 
شهيدًا، فيما الذ القتلة 
ــفــرار.. وقـــد قوبلت  ــال ب
الــجــريــمــة باستهجان 
شعبي واســـع وتنديد 

كبير.

الزعيم معزيًا باستشهاد بامعبد:

خطر اإلرهاب يتهدد المجتمع اليمني بدعم من قوى العدوان
 إصرارًا على مقارعة الغلو والتطرف واإلرهاب

ّ
الجريمة لن تزيد المؤتمريين إال


