
 ف��ي البداي��ة أود أن تس��لط الض��وء على 
أب��رز ما تحق��ق م��ن البرنامج االس��تثماري 
للع��ام 2010م وأولويات التنمية في العام 
2011م وما ال��ذي حظيت ب��ه المحافظة 
من اهتمام ورعاية خالل الس��نوات العش��ر 

الماضية وهل تلبي احتياجات المواطنين؟
- أش��كر صحيف��ة »الميث��اق« عل��ى دوره��ا 
اإلعالمي البارز والمتميز وما تتطرق اليه من 
مواضيع هادفة وم��ا تقدمه من مادة إعالمية 
رائعة وهذا دليل على تمسكها بالنهج الوطني 
واالرتق��اء بالعم��ل الصحف��ي ونش��ر الوعي 
وترسيخ المبادئ والثوابت الوطنية وتوضيح 
الرؤي��ة أم��ام الق��ارئ وتفني��د كل الدعايات 

والمزاي��دات الت��ي تبثه��ا 
وتنشرها وس��ائل اإلعالم 

المختلفة.
مشاريع تنموية

وردًا على سؤالك فمحافظة 
عمران قد ش��ملتها خيرات 
ي��ة  ر لجمهو ا و ة  ر لث��و ا
والوحدة وتحقق لها العديد 
م��ن اإلنج��ازات التنموي��ة 
مي��ة  لخد ا يع  ر لمش��ا ا و
المج��االت  ف��ي مختل��ف 
التربوية والصحية والطرق 
واالتصاالت والتعليم الفني 
والجامعي والكهرباء والمياه 
والص��رف الصحي والزراعة 
والش��باب والرياضة، وذلك 
بفض��ل رعاي��ة واهتم��ام 
القي��ادة السياس��ية ممثلة 

بفخامة رئيس الجمهورية وحكومات المؤتمر 
المتعاقبة ودور السلطة المحلية، فقد شهدت 
المحافظة نهضة تنموية متسارعة في جميع 
الجوان��ب تلب��ي نس��بة عالية م��ن احتياجات 
الس��كان..ومن أبرز مما تحقق لها خالل العام 
الماضي البدء في تنفيذ مبنى رئاسة الجامعة 
وكلي��ة اإلدارة بتكلفة بلغ��ت مليارين ومائة 
وستين مليون ريال والبدء في المرحلة الثانية 
من مشروع األس��تاد الرياضي بتكلفة حوالى 
مليار ريال، وكذلك تنفيذ المجمعات الحكومية 
لمديريتي مسور وبني صريم بتكلفة أربعمائة 

وثمانية  وعشرين مليون ريال.
باإلضافة الى ما نفذته الس��لطة المحلية من 
مش��اريع التعليم والصحة والزراعة والشباب 
واالش��غال ل�)127( مش��روعًا بتكلف��ة مليار 
وثالثمائ��ة واثنين وتس��عين مليون��ًا وأربعة 
وخمسين ألف ريال.وخالل هذا العام ستشهد 
المحافظة ب��إذن اهلل إنجاز مش��اريع عدة في 
مج��ال الحواجز والس��دود أهمها س��د حواري 
مديرية حوث، وس��د بيت كالب مديرية خمر، 
وسد مسلت مديرية بني صريم، وسد سليل 
مديري��ة ريدة، وعدد من الحواج��ز والخزانات 
االخرى بتكلفة ستمائة مليون ريال، باإلضافة 
ال��ى اإلعالن عن مش��روع اس��تكمال ش��بكة 
كهرباء ق��رى محافظة عمران كاف��ة بتكلفة 
خمس��ة وعش��رين ملي��ون دوالر، والبدء في 
تنفيذ الخطة االس��تثنائية لمشاريع الطرق- 
مكرم��ة فخام��ة الرئيس لمحافظ��ة عمران- 
بط��ول )400( ك��م، حيث س��يتم الب��دء في 
تنفيذ )163( كم بتكلفة تسعة مليارات ريال 
والبقية قيد الدراسة والتصاميم، وما ستنفذه 
السلطة المحلية من مدارس ووحدات صحية 
وغيرها وفقًا لموازنتها الرأسمالية لهذا العام 
ل�)151( مشروعًا بتكلفة تقديرية حوالى مليار 

وسبعمائة مليون ريال.
خطوة حضارية

 ما تقييم��ك للتعديل الدس��توري المتعلق 
بالحك��م المحل��ي وتوس��يع الصالحي��ات 
وانعكاس��اته عل��ى الحي��اة السياس��ية 
والديمقراطي��ة والتنموي��ة ألبن��اء الوطن 

والمحافظة بشكل خاص؟
- الس��لطة المحلية- أساس��ًا- خط��وة عظيمة 
وحضاري��ة وإنجاز وطن��ي كبير حقق��ه فخامة 

رئيس الجمهورية ويضاف الى رصيده الوطني 
والتاريخ��ي وعطائ��ه المتدف��ق ويجس��د مدى 
حكمت��ه والح��ب الذي يحمل��ه لش��عبه ليمكنه 
من حكم نفسه بنفس��ه، والتعديل الدستوري 
المتعلق بالحكم المحلي وتوس��يع الصالحيات 
يأت��ي تنفي��ذًا والتزامًا بم��ا ورد ف��ي البرنامج 
االنتخاب��ي لفخام��ة الرئي��س ال��ذي جعل من 
أولويات��ه إقامة حكم محلي واس��ع الصالحيات 
وهذا يضيف معلمًا بارزًا وصورة مش��رقة على 
الحياة السياس��ية والديمقراطية ويتيح المجال 
لمش��اركة ش��عبية واس��عة ف��ي إدارة ش��ؤون 
المجتمع وتلبي��ة احتياجات��ه وتصريف موارده 
وحل قضاياه والدفع بعجلة التنمية وس��تكون 
نتائج��ه متمي��زة تصب في 
مصلح��ة الش��عب ويجن��ي 
ثماره��ا أبناء الوط��ن الواحد 
بش��كل عام، وأبناء محافظة 
عم��ران هم ج��زء م��ن هذا 

الوطن.
تفاعل حزبي

 م��ا م��دى تفاع��ل االح��زاب 
س��ية  لسيا ا ت  لتنظيم��ا ا و
ومنظمات المجتم��ع المدني 
مع خططك��م وبرامجكم التي 
تحم��ل آم��ال وتطلع��ات أبناء 
محافظة عمران وخاصة أحزاب 

المشترك؟
- لقد جاء البرنامج االنتخابي 
لفخام��ة رئي��س الجمهورية 
ملبيًا لكل تطلعات وآمال أبناء 
الشعب من أقصاه الى أقصاه، 
وأؤكد ل��ك أن خطط وبرامج الس��لطة المحلية 
بالمحافظ��ة تنبث��ق م��ن البرنام��ج االنتخابي 
لفخامته وأبناء محافظة عمران يتمتعون بقدٍر 
عاٍل م��ن المس��ؤولية الوطنية ويق��درون تلك 
البرامج، وهن��اك أحزاب وتنظيمات سياس��ية 
ومنظم��ات مجتمع مدن��ي لديها رؤي��ة وطنية 
تقدر تلك الخطط وتتع��اون في تنفيذها حتى 
بعض قيادات اللقاء المش��ترك يتفاعلون معنا 
بشكل جيد، أما أولئك الذين يعانون من التطرف 
السياس��ي ونك��ران الحقائق والنظ��ر من وراء 
األقنعة له��م مواقف من تل��ك الخطط مماثلة 
لمواقفهم م��ن البرنام��ج االنتخاب��ي لفخامة 

الرئيس.
شريان الحياة

  طري��ق )عم��ران - ع��دن( م��ن الط��رق 
االس��تراتيجية الكبي��رة.. ال��ى أي��ن وصل 
العمل فيه ومتى سيتم استكماله وما اآلثار 
االقتصادية التي ستنعكس على المحافظة 

س��واء من خالله أو من 
خالل اس��تكمال شبكة 

الطرق في المحافظة؟

- مم��ا الش��ك في��ه أن الطرق 
هي ش��ريان الحي��اة، وطريق 
)عمران - عدن( من المشاريع 

المهمة وحس��ب معلوماتنا أنه س��يتم تنفيذه 
على مراح��ل وفق جدول زمني بإش��راف وزارة 
األشغال العامة والطرق وسيكون له أثر كبير في 
ازدهار حركة التجارة وتسهيل النقل والتحرك 
وتنمية الس��ياحة الداخلية وإتاحة فرص كبيرة 

للعمالة وامتصاص نس��بة عالية م��ن البطالة 
وإتاحة فرص استثمارية، وبالنسبة لبدء العمل 
فيه فيتم توجيه الس��ؤال لوزارة االش��غال، أما 
استكمال شبكة الطرق بين مديريات المحافظة 
س��يترتب عليها تس��هيل االنتقال للمواطنين 
وتسويق المنتجات الزراعية والحرفية وتعزيز 
دور األجه��زة األمني��ة وإيص��ال الخدم��ات الى 

التجمعات السكانية..

أوضاع النازحين
 أوضاع وأحوال النازحين من حرف س��فيان 
وصعدة كم عدده��م وتأثي��رات ذلك على 
وض��ع المحافظة وم��ا اإلج��راءات المتخذة 

إزاء تصحي��ح أوضاعهم 
وعودتهم الى قراهم؟

حي��ن  ز لنا ا ع  ض��ا و أ  -
المتواجدي��ن ف��ي مرك��ز 
المحافظ��ة أو المديري��ات 
وبع��ض المخيم��ات هادئة 
ومستقرة رغم مرارة النزوح، 
وقد بذلت الس��لطة المحلية 
جهودًا كبيرة في اس��تقبال 
وحصر وإيواء األسر النازحة 
وتقدي��م الم��واد الغذائي��ة 
واإليوائي��ة والدوائي��ة لهم 
وفق آلية مقرة من الحكومة 
ومازالت المس��اعدات تقدم 
لهم من الدول��ة والمنظمات 
اإلنسانية العاملة في مجال 
اإلغاثة سواًء أكانت منظمات 
دولية أو محلية وبإشراف من 

قيادة المحافظة.
 وقد بلغ عدد النازحين الذين مازالوا في مركز 
المحافظ��ة ومديرياتها )7400( أس��رة تتكون 
من )48000( نسمة، وبعض األسر قد انتقلت 
ال��ى صنع��اء وقليل منهم ع��ادوا ال��ى قراهم 
ومنازلها، وقد شكلت عملية النزوح عبئًا كبيرًا 
على السلطة المحلية والمجتمع المضيف كوننا 
س��خرنا إمكانات المحافظة لتقدي��م الخدمات 
للنازحين خصوصًا في المستشفيات والمرافق 
الصحية والم��دارس وتوفي��ر المخيمات ومواد 
اإلي��واء واإلنارة والم��واد التمويني��ة المختلفة 
وتوفير اإلج��راءات األمنية لحماي��ة المخيمات 
وتأمين المنظمات اإلنس��انية وقوافل اإلغاثة 
والشاحنات المحملة بمواد اإليواء ومخازن المواد 

الغذائية.
ونحن نعمل على ترتيب أوضاع عودة تلك األسر 
النازحة الى قراه��ا ومديرياتها بعد أن تم وقف 
إطالق النار وإحالل السالم منها تجهيز وسائل 
النقل وتوفير المس��اعدات لهم عند وصولهم 
الى قراهم، لكن عناصر التمرد حالت دون ذلك 
ولم تس��مح بع��ودة النازحين 
وم��ن يع��د منه��م يتع��رض 
لالس��تهداف والمالحق��ة م��ن 
قبل تلك العناصر، ويعد ذلك 

خروجًا عن الش��روط الستة 
الت��ي الت��زم به��ا المتم��رد 
الحوثي وت��م بموجبها وقف 

إطالق النار.

رصيد نضالي
 هناك بعض اإلش��كاالت الت��ي تعاني منها 
المحافظة - التقطعات - الثأر - شحة المياه 

- التمرد.. ماذا تم بش��أنها وما دور 

السلطة المحلية؟
- هناك من يحاول اإلس��اءة والتشويه للرصيد 
النضال��ي والبطولي ألبن��اء محافظ��ة عمران 
والتضحي��ات الكبيرة والعظيم��ة التي قدموها 
من الش��هداء والمناضلي��ن دفاعًا ع��ن الوطن 
وثورتيه المجيدتين ووحدت��ه المباركة ونهجه 
الديمقراط��ي، ويحاولون إظهاره��ا في صورة 
معكوس��ة تحمل طابعًا من الرع��ب والتخويف 
، وه��ذا غي��ر صحي��ح ومبال��غ في��ه، وظاهرة 
التقطعات س��يئة وينبذها المجتم��ع وتتنافى 
مع القي��م واألخ��الق، وهي تظهر بي��ن الحين 
واآلخر عبارة عن ردود أفعال من أشخاص لهم 
قضايا خ��ارج المحافظ��ة لم يتم حله��ا، ونحن 
بدورنا في الس��لطة المحلية 
نعم��ل عل��ى الحد م��ن هذه 
الظاهرة واجتثاثها، واألجهزة 
األمنية تالح��ق المتقطعين 
وتتول��ى ضبطه��م، ونح��ن 
نقوم بالتواصل مع السلطة 
ت  فظ��ا لمحا با لمحلي��ة  ا
والمعنيين ونعمل سويًا على 
حل تل��ك القضايا الش��ائكة 
تجنبًا له��ذه الظاهرة، ونلزم 
أصحاب تلك القضايا باالتجاه 
الى أقسام الشرطة والنيابة 
والمحاكم الستعادة حقوقهم 
بداًل من اللج��وء الى التقطع 

في الطرقات.
أما قضايا الث��أر فقد تمكنت 
والحمد هلل وبتعاون عدد من 
المش��ائخ واألعيان والوجهاء 
من إنهاء وحل عدد من قضايا 
الثأر، ونبذل جه��ودًا كبيرة في س��بيل إنهائها 
وحلها حرص��ًا على حق��ن دماء الن��اس وصون 
أعراضه��م وكرامتهم وترس��يخ دعائم األمن 

واالستقرار والسلم االجتماعي.

جفاف عمران
 أما شحة المياه فموارد محافظة عمران المائية 
ضئيل��ة ج��دًا ومخزونه��ا المائي قد اس��تنزف 
جزء كبير منه نتيجة االس��تخدام الجائر والري 
بالغمر للمحاصيل الزراعية والتوسع في زراعة 
شجرة القات، وقد سارعنا في محافظة عمران  
الى تش��كيل لجنة حوض مياه ح��وض عمران 
 )G.T.Z( وبتعاون االصدقاء األلمان في مشروع
وقطعنا شوطًا جيدًا في هذا المضمار ووضعنا 
آلية للحد من الحفر العشوائي لآلبار االرتوازية 
وعملنا على نش��ر التوعية وترشيد االستخدام 
والعمل على تنفيذ عدد من الحواجز والخزانات 
والس��دود وحصاد مياه األمطار وتوفير شبكات 
ال��ري الحديث، ونس��عى الى حماي��ة المخزون 
المائي والحفاظ عليه، وقد ش��اركنا مؤخرًا في 
المؤتمر الوطني لتنمية الم��وارد المائية الذي 
انعقد ف��ي صنعاء، ونطالب الحكومة بس��رعة 
العمل على تنفيذ ق��رارات وتوصيات المؤتمر 
وبلورتها في الواقع العملي الملموس بما يكفل 

حماية الموارد المائية والحفاظ عليها.
 أما التمرد فقد عانت محافظة عمران وتضررت 
كثيرًا من األعمال التخريبية واإلرهابية لعناصر 
التم��رد والت��ي طال��ت مديرية حرف س��فيان، 
وقد أس��هم أبناء المحافظة في التصدي لتلك 
العناص��ر وضح��وا بفل��ذات أكباده��م وقدموا 
أرواحه��م وممتلكاته��م رخيص��ة للدف��اع عن 

حياض الوطن.

اصطفاف وطني
 ما الكلمة األخي��رة التوجيهية التي تحبون 

توجيهها عبر الصحيفة؟
- أدع��و أبن��اء محافظة عم��ران خاصة وكافة 
أبن��اء الوط��ن ال��ى االصطف��اف والتالح��م 
والتكات��ف وااللتفاف حول القيادة السياس��ية 
ممثلة بفخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهوري��ة، والوق��وف صفًا واح��دًا ضد كل 
التآمرات التي تحاك ضد الوطن وعدم االنجرار 
وراء  تلك الدعوات الضالة والنزوات الطائشة 
التي من ش��أنها إثارة الفوض��ى والصراعات، 

االثنين : 7 / 2 / 2011م 
 الموافق : 4 / ربيع اول / 1432ه� 

العدد: )1541( لقاء11

عمران تشهد نهضة تنموية وخططنا يشوهها المتطرفون
أكد االخ كهالن مجاهد أبوشوارب- محافظ عمران- أن تنفيذ طريق )عمران - عدن( سيكون له األثر 
االيجابي والمهم على حركة التطوير والتحديث التي تش��هدها المحافظة منذ ما بعد إعادة تحقيق 
الوحدة المباركة.. وس��يوفر مئات الفرص للعمالة الفائضة وامتصاص نسبة عالية من البطالة وتسهيل 

عملية النقل والتحرك وتعزيز الفرص االستثمارية المختلفة المتاحة في المحافظة.
 وأشار إلى اعتزام المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تلبي حاجة أبناء المحافظة.

 ولفت الى أن خطط وبرامج المحافظة التنموية تواجه حملة تشويه من قبل المتطرفين السياسيين كما 
هو حال البرنامج االنتخابي لرئيس الجمهورية وخطط وبرامج الحكومة.. »الميثاق« التقت الشيخ كهالن 
مجاهد أبوش��وارب- محافظ عمران رئيس المجلس المحلي- على هامش فعاليات المهرجان الجماهيري 
الحاشد الذي نظمته المحافظة االسبوع الماضي فحصلت على إجابات لبعض تساؤالتها في هذه الحصيلة:

  لقاء : بليغ الحطابي

الشيخ كهالن أبوشوارب لـ»الميثاق«:

ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. 

مؤسسة السالم تدعو المشترك الستيعاب أبعاد المبادرة
 ب���ارك���ت م��ؤس��س��ة ال��س��الم 
لتنموية  ا لخيرية  ا االجتماعية 
المبادرة الوطنية المهمة التي 
قدمها فخامة الرئيس أمام ممثلي األمة..
وق��ال��ت ف��ي بيان ص��ادر عنها: إن هذه 
المبادرة جسدت الحكمة اليمانية التي 
عهدها الشعب عن فخامة األخ الرئيس في 

أحلك الظروف وأصعب المواقف.
ودع��ت إل��ى التجاوب السريع من قبل 
أحزاب المشترك لهذه المبادرة باعتبارها 

فرصة مهمة للوصول إلى توافق حول 
مختلف القضايا المطروحة للحوار.

وجددت المؤسسة وقوفها التام مع أمن 
واستقرار الوطن والرفض المطلق لكل من 
يحاول المساس بثوابت الوطن ومكتسباته 
أو المحاولة إلعاقة التنمية بأعمال الفوضى 

وإثارة الشغب والتخريب.
وأضافت: ندعو الجميع إلى استيعاب أبعاد 
ومغازي هذه المبادرة الوطنية التي تحمل 

مشروعًا حضاريًا لبناء اليمن الحديث.

 »كفاح »ترحب بمبادرة رئيس الجمهورية
رحبت المنظمة الوطنية لمناهضة 

العنف والتوعية بمخاطر اإلره��اب 

»كفاح« بمبادرة األخ علي عبداهلل 

التي أعلنها  صالح- رئيس الجمهورية- 

خالل االجتماع المشترك لمجلسي النواب 

والشورى ودعوته الستئناف الحوار الجاد 

والصادق مع أحزاب اللقاء المشترك من خالل 

اللجنة الرباعية وكذا تأكيده على فتح السجل 

الناخبين ممن  االنتخابي لقيد وتسجيل 

بلغوا السن القانونية، وتجميد التعديالت 
الدستورية..

 وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: إن 

مبادرة الرئيس تنم عن حس وطني وشعور 

بالمسئولية تجاه وطنه وشعبه وأمته، وتعبر- 

بما ال يدع مجااًل للشك- عن صدق النوايا التي 

يتحلى بها الرئيس وتغليب المصلحة الوطنية 

العليا على مصلحة األفراد واألحزاب.

مؤكدة أن المبادرة تأتي استجابة لمطالب 

أحزاب المشترك التي طالما تحججت بها، 

وتتيح الفرصة للسير نحو الحوار والشراكة 

الحقيقية في صناعة القرار بين كافة القوى 
السياسية.

ودعت المنظمة أحزاب اللقاء المشترك الى 

التفاعل والتجاوب الفوري مع المبادرة التي 

لبت مطالبهم، وفتحت األبواب مشرعة أمام 

مستقبل أكثر إشراقا للوطن اليمني.

ثمَّنت الهيئة الشعبية الوطنية للدفاع عن الوحدة بمحافظة الهيئة الشعبية تثمن المبادرة وتحذر من الفوضى
عدن المبادرة التي أعلنها فخامة األخ علي عبداهلل صالح- 
رئيس الجمهورية- أمام االجتماع المشترك لمجلسي النواب 
والشورى.. معتبرة إياها تاريخية وتعكس الحرص الكبير الذي 
يوليه فخامته من اجل إنجاح الحوار وتحقيق الوفاق الوطني لما فيه 
خدمة المصالح العليا للوطن..ودعت الهيئة أحزاب اللقاء المشترك 
الى التفاعل معها كونها لبَّت مطالبها، وفتحت األبواب مشرعة أمام 
مستقبل أكثر اشراقًا للوطن، وتحكيم العقل وضع مصلحة اليمن 
االنجرار وراء دعوات الفوضى والتخريب.فوق كل االعتبارات الحزبية والشخصية الضيقة.. وحذرت من مخاطر 

ن���ع���م���ل ل��ل��ح��د 
م�����ن ت����ع����رُّض 
املحافظة للجفاف 
واستئصال ظاهرة 

التقطعات

هناك من 
يحاول تشويه 

الرص���يد 
النضالي ألبناء 

عمران..

600 مليون للحواجز املائية و250 مليون 
دوالر الستكمال إن��ارة قرى املحافظة
طريق )عمران - عدن( مشروع اسرتاتيجي 
تنموي كبري سيحقق املئات من فرص العمل

متطلبات أمام 
األحزاب والحكومة

 د/ أحمد عمر بامشموس٭
 حرصًا من فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية على الشعب 
وع��ل��ى مكاسب ال��ث��ورة  ف��ي كافة 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والسياسية وأهمها مكسب إعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية  والتي بدونها ال يمكن أن يتحقق أي 
تقدم أو تطور في البالد.. فالمبادرة تقدم بها 
فخامته في الثاني من نوفمبر وأعلنها أمام 
مجلسي النواب والشورى والتي بموجبها حقق 
جميع مطالب أحزاب اللقاء المشترك حيث وجه 
بإعادة الحوار من خالل اللجنة الرباعية وتجميد 
التعديالت الدستورية وااللتزام بما ورد في 
الدستور وإعادة فتح السجل االنتخابي.. الخ مما 
ورد في خطاب فخامة الرئيس التزامًا ببرنامجه 
االنتخابي.. فماذا على اليمنيين فعله تجاه هذا 

التصرف الحكيم؟
فمن وجهة نظرنا.. على جميع االح��زاب  
والتنظيمات السياسية وب��دون استثناء أن 
تستوعب ما ورد في خطاب الرئيس وأن تعمل 
بإخالص كامل وبجدية مطلقة على تنفيذ ما 
تضمنه، وأن يدركوا أن أي تأخر أو قصور أو 
مماطلة أو تأويل أو المباالة ستكون له عواقب 
وخيمة على أمن واستقرار البالد ، كما سيؤدي 
الى آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة 
تدمر ما تم تحقيقه طوال السنوات الماضية.. 
لذا على األحزاب رفض أفكار هدامة وتغليب 
مصلحة الوطن والشعب على المصالح الضيقة.
 كما أن على الحكومة أن تعمل بجدية كاملة 
في تنفيذ ما تبقى من برنامج فخامة االخ 
الرئيس وأن تعوض القصور الذي انتاب أداء 
وزاراتها ومصالحها وهيئاتها، وأن ال تعتمد على 
القطاع الخاص والمستثمرين فقط في التنمية 
االقتصادية بل عليها أن توفر فرص العمل 
للشباب، فباإلضافة إلى مسؤوليتها الكاملة 
في توفير مشاريع البنى التحتية، نرى أنه 
يجب على الحكومة أن تتجه الى إنشاء شركات 
أعمال تطرح جزءًا من رأس مالها لالكتتاب العام 
ولالستثمار في القطاع الصناعي التعديني 
وغير التعديني وإعادة تشغيل ما كان عاماًل 
منها، كما عليها أيضًا أن تدفع البنوك العامة 
والمختلطة والخاصة ال��ى إن��ش��اء شركات 
مساهمة صناعية وتطرح جزءًا من أسهمها 
لالكتتاب العام، وينطبق األم��ر على رجال 
االعمال اليمنيين فعليهم االستثمار في المجال 
الصناعي ايضًا، فهذا النوع من االستثمارات هو 
الذي يوفر فرص العمل لكافة فئات المجتمع 

ويقضي على البطالة.
وأمام التطورات المتسارعة التي تشهدها 
المنطقة يجب على الحكومة أن تتجه الى 
تغيير المناهج التعليمية في التعليم األساسي 
والتعليم العالي، فإذا لم تتغير هذه المناهج 
فلن نستطيع أن نوفر ما تحتاجه شركاتنا 
ومصانعنا من عمالة فنية وإداري��ة ومالية 
واقتصادية.. الخ، كما لن نستطيع أن نلبي 
متطلبات االسواق العربية واألجنبية من عمالة 
ماهرة، ألنه من الصعب إقناع أي مستثمر أو 
سوق خارجي بأن يستوعب عمالة غير ماهرة.

وعلى الشعب اليمني شعب الحكمة واإليمان 
أن يقوى التآخي، والمحبة، والتكافل بين أبنائه، 
-إذا لم تستجب االحزاب لصوت العقل وتعمل 
للتوحد وليس للتفرق وتغلب مصالحها الضيقة 
على مصالح الوطن.. على الشعب أن ال ينقاد 
لكل ما يقال بل عليه أن يمحص األمور ويحللها 
ويوجهها لما فيه مصلحة التنمية والقضاء على 
البطالة، فالسياسات التي ال تهدف الى تحقيق 
الرفاهية االقتصادية للشعب يجب  محاربتها 

ونبذها.
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