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أبناء شبوة يجددون العهــــــد بالتمسك باالنتخابات
في اللقاء الموسع لقيادات المؤتـــــــــــــــــمر وأحزاب التحالف الوطني بعتق:

األحمدي: على االحزاب االحتكام لصناديق االقتراع إذا أراد السلطة

وفي المهرجان ألقى الدكتور علي حسن األحمدي 
محافظ المحافظة كلمة جدد التأكيد فيها على موقف أبناء 
محافظة شبوة ومطالبتهم باستحقاقهم الدستوري في 
إجراء االنتخابات النيابية في موعدها المحدد الـ27 من 
ابريل القادم ورفضهم ألي التفاف على الديمقراطية..، 
وأنه بالقدر الذي يطالب أعضاء المؤتمر الشعبي العام 
أحزاب التحالف الوطني بحقهم في انتخاب ممثليهم 
في مجلس النواب فإنهم ال ينكرون حق أحزاب اللقاء 
المشترك في المقاطعة إذا أصروا على موقفهم هذا 
كون ذلك شأنهم رغم رغبتنا الصادقة في دخول الجميع 
في هذه االنتخابات غير أن أي حزب ال يرغب في دخولها 
فإنه ال يحق ألحد اجباره.. مثلما ال يحق ألي حزب أو تحالف 
حزبي أن يلغي على اآلخرين ممارسة حقهم الدستوري 
لالنتخابات، وتمنى األحمدي من األخوة في أحزاب اللقاء 
المشترك أن يعيدوا النظر في مواقفهم وأن يدخلوا 
االنتخابات ويحتكموا لنتائجها ويستلموا الحكومة إذا 
منحهم الشعب ثقته ومنحهم أصواته بداًل من التهديد 
والوعيد واالدعاءات الباطلة.. والتصعيد والتحريض، وعلى 
الجميع أن يدركوا بأننا في قارب واحد سلطة ومعارضة 
وأن أي تجاوز للنظام والقانون والثوابت الوطنية ستكون 
له نتائج سلبية لن تلحق الضرر بحزب  بعينه أو فئة 
بعينها ولكن سيدفع الوطن ثمن ذلك دون تمييز.. فارفقوا 
بهذا الوطن.. ويكفيه ما يعانيه من القاعدة والحوثيين 

والخارجين على القانون ومن الغالء العالمي والبطالة.
وأضــاف: لقد دفعت محافظة شبوة ثمنًا غاليًا خالل 
مراحل الصراعات السياسية والحزبية والشطرية لما 
قبل الوحدة، وتشرد جراء ذلك عشرات اآلالف من األفراد 
واألسر، وعاش معظم من بقي في الداخل مهمشين الى 
أن جاءت الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م معلنة 
فجرًا جديدًا ليلتئم فيه شمل الشعب اليمني كأسرة 
واحدة على قاعدة المحبة والتسامح وفي أجواء الحرية 
والديمقراطية، وأينعت ثمار هذا العهد بإنجازات تنموية 

معالمها واضحة في كل ميادين الحياة خالل سنوات.
وتناول األخ المحافظ في كلمته المنجزات التنموية 

ــذه المحافظة  بــالــقــول: لقد تــم فــي ه
استثمار حوالى 50 مليار ريال،  في 2603 مشاريع تم 
تنفيذها في المحافظة شملت القطاعات األساسية.. 
التربية والصحة والطرقات والكهرباء والمياه والزراعة 

واالتصاالت وغيرها.. فعلى 
سبيل المثال ال الحصر، 
في التربية والتعليم ارتفع 
عدد المدارس االساسية 
مــن 136 مــدرســة عام 
1990م الى 434 مدرسة 

في 2009م.
وتم بناء كلية التربية 
وكلية النفط كنواة لجامعة 

شبوة..
وفي قطاع الصحة كان 
عدد المستشفيات في عام 
1990م )4( مستشفيات 
تبلغ عام 2009م »16« 
مستشفى بنسبة %400 . 
كما شــهــدت قطاعات 
ـــاء والـــمـــيـــاه  ـــكـــهـــرب ال
والــطــرقــات واالتــصــاالت 
ــورًا مــلــمــوســًا، حيث  ــط ت
53 ألف  أصبح أكثر من 
شخص يحظون بالرعاية 
االجــتــمــاعــيــة وبــإعــانــات 

سنوية..
موضحًا أن أبناء محافظة 
ــذه  ـــدرون ه ـــق شـــبـــوة ي
المكاسب والمنجزات التي 
الوحدة،  تحققت بفضل 
وهم متمسكون بالوحدة 

كتمسكهم بالحياة وال عجب أن يقف أبناؤها صفًا واحدًا 
في التصدي لمحاولة االنفصال في صيف 1994م.. وإنهم 

اليوم بنفس القدرة والقوة والثبات جاهزون للدفاع عن 
الوحدة وبذل أرواحهم ودمائهم رخيصة والتصدي لكل 
من تسول له نفسه المساس بهذا المنجز العظيم الذي 

يمثل قوة وعزة وكرامة لليمن واليمنيين.
وقال إن المحافظة مازالت 
بحاجة للمزيد من المشاريع 
الملحة والــضــروريــة ونشكو 
من تقصير بعض الـــوزارات 
والمصالح في تلبية احتياجات 
المحافظة لتنفيذ العديد من 
ضمن  ة  لمعتمد ا يع  ر لمشا ا
خطط وبرامج الدولة ويتعثر 
تــيــن  و لــر ا نتيجة  ها  تنفيذ
والتباطؤ واإلهــمــال وضآلة 
االعتمادات السنوية لبعض 
هــذه المشاريع.. ومــن ذلك 
والمياه  الكهرباء  مــشــاريــع 
والطرق والتي تمثل أولوية 
للمحافظة والتي تكررت فيها 
زها  نجا بإ لعليا  ا لتوجيهات  ا

ومازالت تراوح مكانها.
وفي مجال الكهرباء ومنها 
كهرباء عسيالن.. وكهرباء عين 
الــذي له 15 عامًا.. ومشروع 
ـــردان لم  كهرباء نصاب وج
يستكمل العمل فيهما منذ أكثر 

من عشر سنوات.
وإننا نؤكد على ضرورة إنجاز 
هذه المشاريع خالل النصف 

األول من هذا العام.
 > وفي مجال المياه تعاني 
معظم مديريات المحافظة من شحة مياه الشرب وفي 
المقدمة القرى المحيطة بمدينة عتق حيث أقيم مشروع 
مياه أنفقت الدولة فيه مئات الماليين تكفي لحل مشكلة 

المياه ومع ذلك ال تغطي 30% من السكان ومازالت 
مشاكل المشروع قائمة حتى اآلن رغم كل هذا الهدر 
المالي، وعاصمة المحافظة بدون صرف صحي رغم أن 
دراسة المشروع أنجزت منذ أكثر من عشر سنوات ما 
وإننا هنا نؤكد على سرعة انجاز مشاريع المياه في جميع 

المديريات.
كما أنه تم اعتماد الكثير من مشاريع الطرق إاّل أن 
معظمها إما متعثر أو يسير تنفيذها ببطء شديد.. وقد 
تم اعداد قائمة بهذه المشاريع ونطلب من دولة رئيس 

الوزراء التوجيه بسرعة تنفيذها.
أما ما يتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني فشبوة 
خالية باستثناء معهد بني منذ خمس سنوات ولم ينتهي 
العمل فيه حتى اآلن، وهذا ناتج عن سوء التخطيط وسوء 
توزيع الموازنة المركزية حيث تعتمد سنويًا مبالغ زهيدة 
ال تكفي لبناء سور من ثم تتحول الى مشاريع أخرى أو 
ال تستخدم.. ووزارة التعليم المهني تلقي باللوم على 
وزارة المالية في توزيع االعتمادات على المشاريع خالفًا 
لمقترحاتها.. وهنا نؤكد ضرورة حصول المحافظة على 

نصيبها من المعاهد الفنية والمهنية ومعهد 
للتدريب النفطي ينمي قدرات أبناء المحافظة 

للعمل في الشركات النفطية..
لقد وجه فخامة األخ الرئيس.. باعتماد 
عشرة مليارات دعم اضافي لمحافظة شبوة 
اعتمدت فيها خمسة مليارات ضمن المبلغ 
االضافي لموازنة 2008م وخمسة مليارات 

اعتمدت ضمن موازنة 2009م.
وقــد وضعنا خطة للمشاريع على هذا 
األســاس وعلى مرحلتين، نفذنا المرحلة 
األولى ونطلب تمويل المرحلة الثانية وحتى 
هذه اللحظة لم نتلق الموافقة من وزارة 
المالية لتمويل مشاريع المرحلة الثانية التي 
تعتبر استكمااًل لمشاريع المرحلة األولى 
ونطالب الحكومة باعتماد ذلك حتى نكمل 
مشاريعنا ومن ضمنها مشاريع الكهرباء 

والمياه المتعثرة..
وتطرق األخ المحافظ الى ما تعرضت له 
المحافظة في مــارس الماضي من سيول 

جارفة ألحقت أضرارًا كبيرة في عدد من المديريات أهمها 
مديرية عسيالن، مرخة العليا والسفلى وعلى الرغم من 
تشكيل لجنة وزارية لمعالجة أضرار هذه السيول خاصة 
وأنها تمس حياة ومعيشة اآلالف من األسر التي تعيش 

على الزراعة، إاّل أن اللجنة لم تفعل شيئًا.
وأوضح أن معظم مشائخ المحافظة ممن ليس لهم أي 
رواتب أو دخل ثابت تقديرًا ألدوارهم في حماية األمن 
واالستقرار هم بحاجة الى اعتمادات في مصلحة شؤون 

القبائل كغيرهم من المشائخ.
مبينًا أن أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية مازالوا 
دون رعاية من قبل الهيئة مما يتطلب رعايتهم أسوة 

بغيرهم من أسر الشهداء والمناضلين.
مشيرًا الى أن قيادة المحافظة تواجه صعوبات مع 
بعض الشركات العاملة في المحافظة في مجال النفط 
والغاز بسبب العمالة والخدمات التي يتم حسمها في 
المقرات الرئيسية بعيدًا  عن إشراف المحافظة، حيث 
تنزل هذه الشركات بعمالها ومقاوليها والتلجأ للمحافظة 
اال عند حدوث المشاكل الناتجة عن احتجاج المواطنين 
والمقاولين المحليين على عدم إتاحة الفرص لهم للعمل 
ما يتطلب إعادة النظر في اآللية المتبعة وإتاحة فرص 
أوسع للمقاولين المحليين واستيعاب أكبر قدر من العمالة 
الماهرة والعضلية من أبناء المحافظة وفقًا لقرار مجلس 

الوزراء.
وأشاد الدكتور علي حسن األحمدي بدور وتضحيات 
أفــراد القوات المسلحة واألمــن المرابطين في هذه 
المحافظة الساهرين على أمن الوطن والمواطنين.. داعيًا 
الى تزويدهم باإلمكانات والوسائل التي تعينهم على 
تغطية المساحة الجغرافية الكبيرة تقديرًا للجهد الكبير 
الذي يبذلونه حاليًا في ظل شحة اإلمكانات والوسائل 
مقارنة بما تحتاجه هذه المساحات الشاسعة للمحافظة 

من امكانات.
واختتم كلمته بالقول: باسم أبناء محافظة شبوة 
نجدد العهد بأن نظل أوفياء لتضحيات شهداء الثورة 
اليمنية سبتمبر واكتوبر وشهداء الوحدة، وأن نظل على 
دربهم سائرين.. ساهرين على مكاسب الثورة والوحدة 

والديمقراطية ومن أجل بناء الوطن وتقدمه وازدهاره.
فلنمِض نحو االنتخابات النيابية في موعدها المحدد 

في 27 ابريل.

اكدت ان التاريخ لن يــــــــــــــــنسى الداعم األول للمرأة اليمنية 

نجيبة محمد: سننتصــــــــــــــــــــر لإلرادة االنتخابية في أبريل القادم
> وألقت األخت نجيبة محمد 
كلمة المرأة أعربت فيها عن 
تأييد المرأة في شبوة إجراء 
االنتخابات النيابية في السابع 
والعشرين من ابريل القادم 
والذي سيكون للمرأة فيه دور 
سبَّاق في تحريك االنتصار 
ـــإرادة االنتخابية  الكامل ل

الحرة لها.
وقــالــت: إننا نقف أمامكم 
اليوم لكي تسمعوا صوت المرأة 

الشبوية المحبة لوطنها الواحد 
كمحبتها لالبن واألخ واألب 
ــزوج، ونقول بصوت عاٍل:  وال
نبارك القرار لتمكين الشعب 
من هذا االستحقاق االنتخابي 
الكبير دون مماطلة أو تسويف 
مع افتخارنا واعتزازنا الكبيرين 
بالتوجيهات الحكيمة لقيادتنا 
السياسية ممثلة برمز األمة 
وباني نهضتها فخامة القائد 
الرمز علي عبداهلل صالح رئيس 

 شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة االثنين الماضي مهرجانًا 
جماهيريًا حاشدًا نظمه فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي في المحافظة.. حضره الدكتور علي حسن 
األحمدي محافظ شبوة رئيس المجلس المحلي وعدد من أعضاء مجلسي 
النواب والشورى وأعضاء اللجنة الدائمة والشخصيات االجتماعية وممثلو 
األحزاب والتنظيمات السياسية وقد تخلل العديد من الرقصات واألهازيج 
الشعبية ساندتها الجماهير بهتافات وزوامل تجدد العهد والوالء للمؤتمر 
وتعلن الرفض القاطع للتطرف والغلو والعودة الى حكم األنظمة الشمولية 
التي سبق وأن جربتها جماهير الشعب وحددت جماهير شبوة خياراتها 
الديمقراطية بالمشاركة في االنتخابات ومساندة قيادات المؤتمر الشعبي 
العام الذين ال يألون جهدًا في تجسيد توجيهات فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية - حفظه اهلل - من خالل مواصلة المسيرة التنموية 

وتنفيذ اإلنجازات الشامخة في مختلف المديريات.

امام الحكومة:

عتق بدون صرف صحي رغم أن 
الدراسة أعدت قبل عشر سنوات

ضرورة استيعاب أبناء شبوة يف 
الشركات النفطية والغازية
بعض الوزارات واملصالح مقصرة يف 
تلبية احتياجات املحافظة
تعثر العديد من املشاريع بسبب 
الروتني واإلهمال وضآلة املخصصات

عدد من مشاريع الكهرباء لم 
تنجز منذ عشر سنوات

   شبوه : علي عبدربه غزال

2603 مشاريع حظيت بها 
شبوة بقيمة 50 مليارًا
أبناء شبوة عاشوا مشردين 
ودفعوا ثمنًا غاليًا 
إبان العهد الشمولي

أي تجاوز للثوابت سيلحق 
ضررًا كبيرًا بالوطن..

الشعب سيحمي نفسه وأمنه واستقراره


