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سيحافظ ابناء الوطن 
على منجز الوحدة في حدقات

 أعينهم
علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

فروع المؤتمر بالمحافظات تستعد لالحتفال بالعيد الوطني لقيام الجمهورية اليمنية

المؤتمر سائر على نهج الوحدة 
والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة

 تستعد ف��روع المؤتمر الشعبي ال��ع��ام على مستوى 
المحافظات لمشاركة جماهير الشعب والقيادة السياسية 

االحتفاالت بالعيد الوطني ال�24 لقيام الجمهورية اليمنية..
وناقشت قيادات ف��روع المؤتمر خ��ال األي��ام الماضية 
التحضيرات الجارية للفعاليات التي ستقيمها احتفاًء بهذه 

المناسبة..
وفي هذا االطار اعتبرت قيادات المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة عدن أن العيد الوطني ال�24 لقيام الوحدة يمثل 

مناسبة مهمة على طريق تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني بما يخدم تثبيت دعائم الوحدة 

والديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة 
واالنتقال من مرحلة األزمات والصراعات 
السياسية إل���ى م��رح��ل��ة االس��ت��ق��رار 

السياسي والوفاق الوطني..
وينفذ مؤتمر عدن ابتداًء من يوم 

االثنين برنامج اللقاءات التنظيمية 
الموسعة مع قيادات فروع الدوائر 

والمراكز والجماعات التنظيمية 
وذلك في اطار اإلع��داد لدورة اللجنة 

المحلية وم��ه��ام ان��ج��اح االستحقاقات 
الوطنية والديمقراطية المتمثلة باالستفتاء 

على الدستور واالنتخابات الرئاسية والبرلمانية..
من جانبها ثمنت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب 
الدور البطولي العظيم الذي يقوم به أبطال القوات المسلحة 

واألمن في تطهير الوطن من أوكار اإلرهاب.
وأكدت قيادات محافظة إب في اجتماع تنظيمي دعمهم 

لجهود األخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
ووقوفهم إلى جانب المؤسسة العسكرية واألمنية في حماية 

أمن الوطن ومكتسباته..
وفي محافظة صنعاء نوهت قيادات المؤتمر في اجتماع 
استثنائى إلى أن المحافظة ستظل الحارس األمين والحصن 
الحصين ال��ذي يحمي الوطن ووح��دت��ه ومنجزاته وأمنه 

واستقراره..
مؤكدين في ردهم على ما تضمنه بيان أح��زاب اللقاء 
المشترك أن المؤتمر جسد واحد اليمكن تجزئته 
وان جميع تكويناته تقف صفًا واحدًا خلف 
قياداتهم الحكيمة ولن تتزحزح قيد 
أنملة وف��اًء واخاصًا لله ثم للوطن ثم 
ممثلة  لعليا  ا لتنظيمية  ا دة  للقيا
بالزعيم علي عبدالله صالح رئىس 

المؤتمر الشعبي العام..
وف��ي محافظة ذم��ار أش��ارت 
قيادات المؤتمر في اجتماعات 
عقدت ف��ي األي���ام الماضية إلى 
ال��دور المحوري للمؤتمر الشعبي 
العام في إعادة تحقيق الوحدة  اليمنية 
والديمقراطية والحفاظ عليها والتمسك 

بالحوار الوطني كبديل عن الصراعات..
مشيدين بحكمة الرئىس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام في اخ��راج اليمن من األزم��ة التي أدار رحاها 

أصحاب المصالح الضيقة..

عبر "المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بساحل حضرموت عن استنكارهم وإدانتهم 
للهجوم اإلرهابي الجبان والغادر الذي استهدف معسكر الشرطة العسكرية في 
)جول مسحة( بمدينة المكا األسبوع الماضي، وأدى إلى استشهاد 12 جنديًا وصف 
ضابط ومواطن وجرح أكثر من 17آخرين ، وأضرارًا بالغة في الممتلكات العامة 
والخاصة نتيجة لشدة االنفجار الذي تسببت فيه السيارة المفخخة التي أدخلت مقر 

معسكر الشرطة العسكرية بالمكا .
ودعا المؤتمر وحلفاؤه بحضرموت الساحل في بيانها ، السلطات المحلية 
والتنفيذية واألجهزة األمنية القيام بدورها في ضبط الجناة وكشف المتورطين 
في الحادثة ومن يقف ورائها للرأي العام المحلي وتقديمهم للعادلة لينالوا جزائهم 

، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالسكينة العامة .
كما دعوا أبناء محافظة حضرموت كافة إلى رص الصفوف والتقارب والتراحم ورفع 
الوعي األمني والتبليغ عن كل مخرب تسول له نفسه العبث بأرواح األبرياء وزعزعت 

األمن وعرقلة الحياة واإلضرار بمصالح الناس .

مؤتمر صعدة يناقش خطة نزول ميداني للفروع
ناقش االجتماع التنظيمي لقيادة فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة 
الذي عقد برئاسة أحمد حسن بخاش 
رئيس الفرع خطة عمل للنزول الميداني 
لالتقاء بقيادات المؤتمر بالمديريات 
واالط��اع على احتياجات ومتطلبات 
ال��ف��روع إلع��ادة تأثيثها وترميمها 

وتفعيل دور الرقابة التنظيمية.
وأك���د رئ��ي��س ال��ف��رع على ض��رورة 
تفعيل دور الرقابة التنظيمية والنزول 
لعمل  ا مستوى  لتقييم  ن��ي  ل��م��ي��دا ا
لى  ا منوها  للمديريات،  لتنظيمي  ا
أهمية تفعيل وتنشيط عملية االتصال 
والتواصل بين القيادات المؤتمرية مع 

قواعد وكوادر المؤتمر باستمرار.

مشيرًا إلى التزام قيادات المؤتمر 
مقرات  ف��ي  بالتواجد  بالمديريات 
المؤتمر وااللتقاء بالمواطنين وحل 

مشاكلهم والدفع بهم إلى قطع البطائق 
اإللكترونية التي ال يمكن التسجيل في 

مراكز القيد إال بموجبها.

حذر االستاذ احمد محمد الزهيري -عضو مجلس النواب- من 
المحاوالت المحمومة التي يبذلها القيادي االخواني  محافظ 
عمران السابق محمد دماج الذي تم سحب الثقة منه باإلجماع 
إلثارة الفتنة بين ابناء المحافظة  من خال اصداره عددًا من 
ق��رارات التعيين  غير القانونية ومنها قرار تعيين مدير 

لمديرية ثا بدال عن المدير الحالي العميد فؤاد العنسي ..
مشيرًا الى ان  قرار دماج  قد اثار سخط واستياء كل ابناء 
المديرية الذين اعلنوا رفضهم لذلك القرار غير القانوني 
وتعهدوا بوقوفهم الى جانب المدير العنسي لما عرفوا عنه 

طوال فترة عمله بالمديرية من نزاهة واخاص ..
وقال الزهيري: اعتقد ان االخ دماج اذا ما افترضنا انه ال يقصد 
إثارة الفتنة فإنه وبا شك لم يعد يعي ما يدور في المحافظة 
بل وحتى في مكتبه ونسي انه لم تعد له اية شرعية بعد سحب 

الثقة عنه باإلجماع..
 وناشد النائب احمد الزهيري االخ  عبدربه منصور هادي 
-رئيس الجمهورية- الزام دماج احترام القانون وارادة ابناء 
 عن دماج  قادر على احتواء 

ً
المحافظة وتعيين محافظ بدال

كل ابناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم السياسية ومناطقهم 
ويعمل كرجل دولة وليس للحزب الذي يمثله.

الزهيري يحذر من فتنة يسعى دماج 
إلشعالها بين أبناء عمران

إعالمية المؤتمر والتحالف تستنكر الحملة على الرئيس وتؤكد مساندة الجيش ضد اإلرهاب
عقدت اللجنة اإلعامية العليا للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف اجتماعًا لها 
الخميس الماضي برئاسة األستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني خصص لمناقشة 
المستجدات على الساحة الوطنية واستراتيجية خطاب إعام المؤتمر الشعبي 
وأحزاب التحالف الوطني إزاءها.وأشار االجتماع- الذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد لقراءة 
الفاتحة على روح فقيد الوطن والمؤتمر الشعبي العام الدكتور حسن الكحاني - إلى 
أهمية استمرار خطاب اإلعام المؤتمري وحلفائه في مواكبة العمليات العسكرية 
التي تقوم بها القوات المسلحة واألمن ضد عناصر اإلرهاب من تنظيم القاعدة في 
محافظتي شبوة وأبين ومساندة توجهات القيادة السياسية ممثلة باألخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة باعتبار ذلك موقفًا 
مبدئيًا وثابتًا للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني. واستنكر االجتماع 
الحملة اإلعامية الشرسة التي يتعرض لها رئيس الجمهورية من قبل بعض القوى 
السياسية التي تسعى لتحقيق مصالحها الحزبية الضيقة وممارسة الضغوط عليه 

إليقاف الحرب على القاعدة واإلرهاب.كما أكد االجتماع على أهمية وقوف إعام 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ضد كل أعمال العنف والفوضى والتخريب وكشف 

الخطاب الداعي إلى الفوضى وخلق األزمات.
وأكد االجتماع على ضرورة أن يؤدي إعام المؤتمر الشعبي العام وحلفائه دوره 
في المساندة والتوعية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي ال تتنافى مع المبادرة 
الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة باعتبار ذلك استراتيجية وموقفًا ثابتًا للمؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه يجب االلتزام به من قبل مختلف القوى السياسية المشاركة في 

مؤتمر الحوار الوطني والموقعة على مخرجاته.
وشدد االجتماع على أهمية إبراز إعام المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف للعيد 
الوطني ال�24 إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية وإعان قيام الجمهورية اليمنية 22 مايو 
1990م التي مثلت تحقيقًا ألهم وأعظم أهداف الثورة اليمنية »26 سبتمبر و14 

أكتوبر« وطموحات ونضاالت الشعب اليمني.

شيع اآلالف في صنعاء -الخميس- فقيد الوطن والمؤتمر 
الشعبي العام األستاذ الدكتور حسن أحمد الكحاني، بعد 
حياة حافلة بالمواقف الوطنية كان آخرها مواقفه خال 
العام 2011م التي ألهمت قطاعًا واسعًا من المواطنين 
في كل رب��وع الوطن للصمود في مواجهة المؤامرات 
التي استهدفت جر الباد إلى فتنة اقتتال أهلي.وأعرب 
المشيعون عن حزنهم لوداع قامة وطنية وهامة أدبية 
وعلمية أثرت الساحة األدبية والعلمية وبذلت زهرة 

شبابها من أجل الوطن .
مؤكدين أن الفقيد ترك بصمات ب��ارزة بين زمائه 
وطابه ومحبيه ، حيث خلف رحيله أثرًا كبيرًا في نفوسهم 
، وكان وقعه مؤلمًا على الجميع ومفاجئًا لهم ، تاركًا لهم 
إرثًا ثقافيًا سيظل حاضرًا في وجدان الجميع ومكانته 
محفوظة في أعماقهم . وكانت األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام نعت وفاة األكاديمي والقيادي المؤتمري 
الدكتور حسن الكحاني ، عميد كلية اآلداب بجامعة 
صنعاء سابقًا ورئيس فرع المؤتمر بالكلية وعضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي وافاه األجل مساء 
األربعاء الماضي عن عمر ناهز 55 عامًا قضى معظمه في 

خدمة التعليم والعلم .
واعتبرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في برقية 
عزاء إلى أوالد وأسرة الدكتور الكحاني.. أن رحيله يمثل 
خسارة فادحة لليمن حيث كان األكاديمي الفقيد الدكتور 
حسن الكحاني واح��دًا من الرعيل األول الذين خدموا 
مهنة التعليم الجامعي في اليمن من خال عمله أستاذًا 
في جامعة صنعاء وعميدًا لكلية اآلداب فيها ،وساهم في 
تخريج الكثير من الكوادر من الكلية ،وعمله في الدراسات 
العليا بجامعة صنعاء ،باإلضافة إلى إسهاماته العلمية 

والفكرية من خال ترؤسه الجمعية اليمنية الفلسفية 
وعضويته في الجمعية الفلسفية العربية .

وأشارت إلى أن رحيل الدكتور حسن الكحاني خسارة 
كبيرة للمؤتمر الشعبي العام حيث كان الفقيد الكحاني 
احد القيادات المؤتمرية البارزة من خال ترؤسه فرع 
المؤتمر بكلية اآلداب بجامعة صنعاء،وعضويته في 
اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ،ومواقفه 
الوطنية والتنظيمية المشرفة سيما خال األزمة التي 
شهدتها اليمن منذ مطلع العام 2011م ،ثم مساهمته 
البارزة في صياغة أفكار ورؤى المؤتمر الشعبي العام 
إلى مؤتمر الحوار الوطني من خال عضويته في اللجان 

المساندة .
وعبرت األمانة العامة للمؤتمر في ختام البرقية عن 
تعازيها ألسرة الفقيد،ولكل أعضاء وك��وادر المؤتمر 
الشعبي العام برحيل األكاديمي الدكتور حسن الكحاني، 
سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم 
أهله وذويه وكل أعضاء المؤتمر الصبر والسلوان.. إنا لله 

وإنا إليه راجعون .

مواقف الفقيد خالل 2011م ألهمت 
المواطنين في مواجهة المؤامرات

س��اه��م ف��ي ص��ي��اغ��ة أف��ك��ار ورؤى 
المؤتمر الشعبي إلى مؤتمر الحوار

تشييع الدكتور حسن الكحالني في موكب جنائزي مهيب

المؤتمر والتحالف : رحيل الكحالني خسارة كبيرة للوطن والمؤتمر الشعبي العام

الوحدة داللة  وطنية 
وتاريخية لعظمة الشعب اليمني

عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية - النائب االول لرئيس المؤتمر- االمين العام

األمانة العامة للمؤتمر تعزي في وفاة عبدالكريم يحيى حراب
نعت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وفاة 
المغفور له ب��إذن الله تعالى األستاذ/ عبدالكريم 
يحيى حراب- عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر 

بمديرية الحوك الدائرة )160(.
وعبرت األمانة العامة في برقية عزاء بعثتها إلى األخ 

أيمن عبدالكريم يحيى حراب وإخوانه عن بالغ األسى 
والحزن برحيل المغفور له بإذن الله تعالى.

سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.

مؤتمر وتحالف حضرموت يدينون الهجوم اإلرهابي بالمكال


