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أبناء عمران :جاهزيتنـــــــا الديمقراطية عالية
كهالن أبوشوارب: ال أحد وصي على أبناء عمران

من جهته اعتبر محافظ عمران كهالن 
مجاهد أبوشوارب توافد أبناء المحافظة 
للمشاركة في هذا المهرجان يجسد أروع 
صور االصطفاف والتالحم واإلخاء التي اتسم 

بها أبناء المحافظة.
وقال » إن محافظة عمران التي كانت مهدا 
للشهداء والمناضلين والتي قدمت قوافل من 
الشهداء األبرار سيظل أبناؤها الدرع الواقي 
والسياج المنيع في الذود عن الوطن ومكاسبه 
وال��ث��ورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر 
ووحدته المباركة ونهجه الديمقراطي الراسخ 
وحماية مستقبل اليمن الزاهر في ظل القيادة 
السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة األخ علي 

عبداهلل صالح رئيس الجمهورية«.
وأكد أن أبناء محافظة عمران في ظل الثورة 
والوحدة تحرروا من التبعية والوصاية وانتقلوا 
من عهد التسلط إلى عهد الخيارات الوطنية 
وعصر الوسطية واالعتدال والتسامح والمحبة 

واإلخاء.
وأضاف« ال يجوز ألحد اليوم أن يدعي الوصاية 
على محافظة عمران وال يجوز لغيره أن يساوم 
بأبنائها في المزاد السياسي ولن يستطيع أحد 
أن يؤثر على مبادئهم ومواقفهم الوطنية 
وسيبوء بالفشل كل من يحاول تفريق صفهم 

أو تغيير إرادتهم.

وق��ال » إن محافظة عمران 
بمديرياتها قد شهدت تطورا 
م��ل��ح��وظ��ا ون��ه��ض��ة تنموية 
متسارعة خالل الثالثة األعوام 
الماضية حيث بلغ عدد المشاريع 
التي تم  التنموية والخدمية 
 5 7 2 فظة  للمحا ها  تنفيذ
مشروعا بتكلفة 21 مليارًا و259 

مليون ريال شملت كل مناحي الحياة، في حين 
يجري حاليا تنفيذ مشروع رئاسة جامعة عمران 
وكلية اإلدارة بتكلفة مليارين و160 مليون 
ريال، كما تم اإلعالن عن مشروع مناقصة 

كهرباء قرى محافظة عمران بتكلفة خمسة 
مليارات و375 مليون ريال«.

ولفت إلى أنه تم اإلعالن عن مشروع كهرباء 
العشة � السواد بتكلفة تصل إلى ملياري ريال 
إضافة إلى أنه سيتم خالل األي��ام القادمة 

اإلع��الن عن مشاريع الطرق المقرة ضمن 
الخطة االستثنائية التي رصد لها مليارا ريال، 
فضال عن تجهيز مستشفى الوحدة وسكن 
األطباء بعمران ومستشفى خمر بتكلفة أربعة 
مليارات ريال.. مؤكدا أن هذه اإلنجازات لم 
تأتِ من فراغ وإنما برعاية خاصة واهتمام 
كبير من قبل فخامة األخ علي عبداهلل صالح 

رئيس الجمهورية.
وق��ال« لقد تعمدت قيادة أح��زاب اللقاء 

المشترك إغالق جميع المنافذ أمام الحوار 
الوطني وسعت للسطو على خيارات الشعب 
ومنجزاته وم��ص��ادرة حقوقه واللهث وراء 
أعمى  بما  مشروعة  غير  بطرق  لسلطة  ا
بصيرتها وخرجت عن دائرة الصواب وجعلها 
تفكر بعقلية ضيقة ورؤية فردية ومصالح ذاتية 
وأساليب تآمرية ضد الوطن ومكاسبه ووحدته 

ونهجه الديمقراطي«.
وأشار إلى أنها حين عجزت عن تقديم برامج 
وطنية هادفة أيقنت بفشلها في نيل ثقة 
الشعب وافتعلت األزم��ات وزرع��ت المشاكل 

والفتن و أثارت الطائفية والنعرات.
وق��ال » عندما تالشت أحالمهم وأصبحت 
مشاريعهم أكثر تقزما وتجلت للشعب الحقيقة 
انقلبوا على العملية الديمقراطية وارتعدت 
فرائصهم مع قرب العملية االنتخابية فأطلقوا 
أبواق التنديد واالحتجاج محاولين الدفع بالبالد 
إلى فراغ دستوري«. وأكد المحافظ كهالن تأييد 
أبناء محافظة عمران للتعديالت الدستورية 
واإلجراءات التي اتخذها مجلس النواب لضمان 
تعزيز مسيرة العمل السياسي وترسيخ العمل 
لشعبية  ا ركة  لمشا ا وتوسيع  لديمقراطي  ا
باإلضافة إلى إعطاء المرأة دورًا فاعاًل في العملية 

السياسية بمنحها 44 مقعدا برلمانيا.

أحزاب 
املشرتك 
خرجت 
عن دائرة 
الصواب

572 مشروعًا بأكثر 
من 21 مليارًا نفذت 

يف املحافظة
أبـــنـــاء عـــمـــران مع 
االنتخابات والتعديالت 

الدستورية

 وعن قضية التعديالت الدستورية ذات 
الصلة بتطوير العمل السياسي قال عبداهلل 
بدرالدين: إن قضية التعديالت الدستورية 
يثار حولها بلبالت ومغالطات ودعايات 
شوهاء تفبركها أحزاب المشترك.. مؤكدًا 
أنه مهما فعلت تلك االح��زاب من أعمال 
خارجة عن القانون فإن المؤتمر الشعبي 
ممثاًل برئيسه فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح طالب -واليزال- بالجلوس على طاولة 
الحوار لتفويت الفرصة على أولئك الذين 
تشرّبوا ثقافة العدوانية والتآمر على الوطن 
ووحدته ال لشيء سوى تحقيق مصالح أنانية 
وحزبية.. رغم التنازالت الكبيرة التي قدمها 
المؤتمر ليعودوا الى رشدهم السياسي 
والوطني.. وأض��اف رئيس فرع المؤتمر 
بعمران: إن البالد أمام مفترق طرق.. إرهاب 
يهدد األمن واالستقرار وشراذم تنخر في 
جسد الوطن وتتحين الفرصة لالنقضاض 

على وحدته ونظامه الجمهوري.
منوهًا الى أن بعض العناصر في بعض 
مناطق بعض المحافظات الجنوبية تقوم 
بقتل األبرياء وتهديد اآلمنين واستهداف 
رج��ال األم��ن في حين يعترض المشترك 
على قيام االجهزة األمنية بمهامها لحفظ 
االمن والسالم تجاه أولئك النفر المخربين 

والخارجين على النظام والقانون.
مشددًا على ض��رورة قيام كل فرد في 
المجتمع بدوره تجاه تلك العناصر ومن يقف 
وراءه��ا أو يعمل على احتضانها، وتحمل 
المسؤولية الكاملة إلفشال كل المؤامرات 

التي تحاك ضد الوطن وثوابته الوطنية 
وتحمل المسؤولية كاملة من قبل المواطن 
والمسؤول ورجال األمن والقوات المسلحة 
لضبط االختالالت ومنع الفوضى والمظاهر 

غير القانونية.
 ونبّه رئيس فرع المؤتمر كافة المواطنين 
بخطورة ما تخطط له أح��زاب المشترك 
قائاًل: إن كل ما يجري في الساحة من إثارات 
وتهويل ودفع تجاه الالاستقرار والالأمن من 
قبل »المشترك« إنما يستهدف الوطن عمومًا 

والمواطنين فردًا فردًا..
 وأوضح أن المنجزات العمالقة والمشاريع 
الخدمية والتنموية التي حققها المؤتمر في 
كل مناطق الوطن ليست ملكًا له وليس 
المعني الوحيد بالدفاع عنها.. بل إنها 

أصبحت ملكًا للشعب وهو من سيدافع عنها.
 وأرج���ع رئيس ف��رع المؤتمر بعمران 
تمسك المؤتمر بالديمقراطية وإص��راره 
على تطويرها الى إرادة الجماهير الواسعة 
التي اتخذت النهج الديمقراطي خيارًا وحيدًا 

للتغيير والتداول السلمي للسلطة..
 وتطرق الشيخ عبداهلل بدرالدين في 
مجمل حديثه الى كثير من اإلنجازات التي 
حققها المؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
والتي عمقت ثقة الشعب بتنظيمهم الرائد 
وبقيادتهم السياسية الحكيمة، مؤكدًا أن 
المؤتمر لن يتوانى عن ترجمة برنامجه على 
الواقع الستكمال مسيرة التنمية في مختلف 
المجاالت.. معتبرًا التعديالت الدستورية 
المطروحة اليوم للنقاش دلياًل على مواصلة 
المشاركة  والتحديث وتوسيع  التطوير 
الشعبية ومشاركة المرأة وخصوصًا في 
المجال السياسي بمنحها )44( مقعدًا في 

البرلمان.
وتساءل رئيس فرع المؤتمر بعمران: 
هل ستسمح جماهير الشعب للمشترك 
بالعبث بما تحقق من منجزات للوطن، 
وهل ستصمت المرأة وتستجيب للدعوات 
الرافضة لمبادرة المؤتمر وستنصاع لهيمنة 

الرافضين لمشاركتها؟!
داعيًا في ختام كلمته أحزاب المشترك إلى 
استيعاب رسالة الحشود الجماهيرية التي 
تهتف: نعم إلجراء االنتخابات النيابية في 

موعدها المحدد.. ال للعنف والفوضى.

محمد القاز: 

االنتخابات تفرضها 
المصلحة العليا للوطن

لقيت  أ ك��م��ا 
ك���ل���م���ة ع��ن 
أحزاب التحالف 
الوطني من قبل 
أمين عام االتحاد 
ال��دي��م��ق��راط��ي 
لشعبية  ا ى  للقو
محمد محمد القاز، 
أش��ار فيها إلى ما 
ي��م��ر ب��ه ال��وط��ن 
من ظرف سياسي 
يتطلب  ق���ي���ق  د
تضافر جهود كل 

الفعاليات السياسية واالجتماعية ومنظمات المجتمع المدني 
وكل أبناء الشعب ليصنعوا تاريخا مشرقا بالديمقراطية 
والممارسة السياسية الراقية كأسلوب حضاري للتعبير عن 

الحقوق ونيل المطالب.
وقال« إن المسئولية تحتم على الجميع االلتفاف حول القيادة 
السياسية والوقوف صفا واحدا لنيل الحقوق وإنجاز االستحقاق 
الدستوري المتمثل في إج��راء االنتخابات البرلمانية في 

موعدها المقرر في ال� 27 من أبريل القادم.
وأضاف« إننا في أحزاب التحالف الوطني نعتز بالحوار كقيمة 
سلوكية إال أنه في نهاية المطاف اليمكن أن يمثل غاية 
نجتهد لبلوغها بقدر ما هو وسيلة يرتجى منها الوصول إلى 
حلول سلمية لكل مشكالت البلد يشترك فيها الجميع ال أن 
يكون وسيلة للتسويف وذريعة لالبتزاز على حساب الوطن 
والمواطن«.وجدد القاز حرص أحزاب التحالف الوطني على 
إج��راء االنتخابات النيابية في موعدها المحدد وتأييدها 
للتعديالت الدستورية باعتبار ذلك يصب في مصلحة الشعب 
الذي سيقول كلمته بالقبول أو الرفض.. الفتا إلى المواقف 
الثابتة ألح��زاب التحالف المنطلقة من قناعتها السياسية 

المبنية على تقديس المصلحة العليا للوطن.

رئيــــــــــــــــــس فرع المؤتمر بعمران:

الشعب معنيُّ بحمايـــــــــــة المنجزات التي حققها المؤتمر
املشرتك يسعى 

الستهداف الوطن 
واملواطنني فردًا فردًا

املرحلة تستدعي اليقظة 
تجاه ما يحاك ضد الوطن 

من مؤامرات

ال.. لتعطيل االنتخابات.. ال.. للفساد السياسي


