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الوطن ليس 
حراجاً سياسياً

قال الشاعر:
وال خير في حلم إذا لم تكن له

بوادر تحمي صفوه أن يكدرا
المبادرة  توقيع  تقريباً من  فبعد شهر 
الخليجية وآلياتها التنفيذية، وأسبوعين من 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأسبوع 
من تشكيل اللجنة العسكرية التي أنيط بها 
رفع كافة المظاهر المسلحة وإخالء العاصمة 
صنعاء من مليشيات المسلحين، وبعد كل 
الوعود التي قطعها السيد جمال بن عمر 
وسفراء دول العضوية الدائمة في مجلس 
األمن واالتحاد األوروبي، بعد كل هذا وذاك 
والذي يصب في أهداف حقن الدماء وإعادة 
البناء، وإعطاء التنازالت تلو األخــرى من 
قبل قيادتنا السياسية ومؤتمرنا الشعبي 
ــذي ظل متماسكاً يراقب فرقاء  العام ال
المشترك وعلى رأسه حزب اإلصالح (اإلخوان 
المسلمين)  وشركاؤه عصابة أوالد األحمر 
ومليشيات الفرقة األولى المدرع، وكان يأمل 
كما هو الحال لدى جماهير الشعب اليمني 
في االستجابة الواعية واالحترام األخالقي 
لكل االتفاقيات والوعود التي قطعها له هؤالء 
المغامرون السياسيون، متمسكاً بسياسة 
ضبط األعصاب، مغلباً المصلحة العليا للوطن 
فوق المصالح الحزبية والذاتية الضيقة، إال أن 
هؤالء المغامرين زادوا الطين بِلَّة وكشفوا عن 
نواياهم الخبيثة تجاه الوطن والحزب الذي 
حقق لهم الوحدة ومنح لهم من المناصب 

والجاه والثروة ما لم يحلموا به.
فمنذ توقيع المبادرة وتشكيل الحكومة 
واللجنة العسكرية، وهــؤالء يتمادون في 
غيهم ويرمون عرض الحائط بالدستور 
والقوانين واألعراف السياسية واالتفاقيات 
ــدءاً بتلكؤ حكومة  اإلقليمية والدولية، ب
باسندوة في إعداد برنامجها مروراً بمماطلة 
كتل الفرقاء البرلمانية وتهربهم تحت حجج 
واهية وصوالً إلى إعادة تأزيم الموقف وابتكار 
بــدع تآمرية عجيبة كتحريك منتسبيهم 
وأنصارهم ومرتزقتهم والشباب المغرر بهم 
لمحاصرة المؤسسات الحكومية واالعتصام 
ئها  رؤسا بتغيير  لبة  للمطا بتها  ا بو عند 
ومديريها بعناصر من أحزاب المشترك، ولما 
يعط مجلس النواب الثقة لحكومة باسندوة 
بعد، ناهيكم عن اختراع لعبة مسيرة ”الحياة“ 
وتعريض الشباب لنزالت البرد واألمراض 
ومخاطر الطريق من تعز إلى صنعاء، أما في 
الحصبة فحدث والحرج فأوالد األحمر بسطوا 
سلطانهم وهيلمانهم عليها، وعلى اللجنة 
العسكرية طلب اإلذن من صادقهم وحميدهم 

وأسوأهم اللواء المنشق..
وهاهم يهاجمون ويقتحمون مقر المؤتمر 
الشعبي العام في الدائرة (١٢) في محاولة 
الستفزاز مؤتمرنا وجره إلى دائرة المواجهة، 
إال أن قيادة مؤتمرنا لم يطق لها صبر على 
هذه األفعال الصبيانية واإلجرامية والجنون 
السياسي للسلطة فأرسلت رسالة قصيرة 
تحذر هؤالء المغامرين من مغبة إيغالهم 
في تفجير الموقف وتطالب المبعوث الدولي 
لُوا) هــؤالء، وان  ومجلس األمن بأن (يعقّ
يبطلوا لعب عيال.. فالوطن ليس حراجاً 
سياسياً أو مغامرات قبولية.. والثورة ليست 
ثورة - كما يدعون- بل هي مجرد تخريجات 
صور لمظاهرات ومنتجة تهويالت تقوم 
بها ”سهيل“ وعمتها ”الجزيرة“ وماعدا ذلك 
فالشعب يعرف تماماً من هم وما معدنهم 
والى أين سينتهي بهم المطاف، ألن كل زبيبة 

وفي (....) عود.

فيصل الصوفي

< رئيس حكومة الوفاق الوطني 
محمد سالم باسندوة هو أيضاً رئيس 
ما يسمى «المجلس الوطني لقوى 

الثورة الشبابية الشعبية».
الرجل مقسوم نصفين ويــؤدي دورين 
متناقضين.. في الصباح رئيس حكومة 
ــاق وطني مهمتها تطبيق المبادرة  وف
الخليجية وآليتها التنفيذية، وبعد الظهر 
رئيس المجلس الوطني الــذي يناهض 
المبادرة وآليتها ويصدر بيانات الدعم 
والمناصرة للذين ينظمون اعتصامات 
ومسيرات شعارها األول إسقاط المبادرة 
وآليتها ورفض الوفاق الوطني والتسوية 

السياسية.
وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها الذين 
اختاروا رئيس هذا المجلس الوطني ليكون 
رئيساً لحكومة الوفاق كلها منضوية تحت 
اتفاق  الوطني ووقعت  المجلس  الفتة 
الرياض بوصفها ممثلة للمجلس واختارت 
وزراءهــا في الحكومة بوصفهم ممثلين 
لمجلسهم، ومهمتهم في الحكومة تنفيذ 
المبادرة وآليتها التنفيذية، ولكن هذه 
االحــزاب وشركاءها يمارسون في الواقع 
ممارسات مناقضة للمبادرة وآليتها، ويطلق 
بعضهم تصريحات علنية يقولون فيها إن 
المبادرة واآللية ال تعنيهم، وهذه األحزاب 
هي التي تقف وراء االعتصامات والمسيرات 
المطالبة بإسقاط التسوية واسقاط المبادرة 
واسقاط اآللية.. وحتى عندما يذكرون قرار 
مجلس األمن الدولي ال ينتقون منه سوى 
«الحق في االعتصام والتظاهر» ويغفلون 
ما ورد فيه حول الكف عن العنف واالمتناع 
عن االستفزاز وإزالة المجاميع المسلحة من 
مناطق المظاهرات وغير ذلك من موجبات 
القرار التي يتصرفون كأنهم غير معنيين 

بها.
والــحــال.. إن هذه األدوار المزدوجة أو 
المتناقضة تعرض التسوية السياسية 
ــاق رئيسها  لخطر حقيقي.. حكومة وف
يترأس مجلساً يؤيد كل المظاهر المعارضة 
للوفاق.. أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها 
ــعــوا باسم المجلس الوطني للثورة  وقَّ
الشبابية الشعبية على المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية، وفي ذات الوقت يتبنون 
من خالل المجلس الدعوات والممارسات 
التي تستهدف اسقاط المبادرة واآللية.. 
وهذا المنطق ال يستقيم مع دعاوى االلتزام 
بالوفاق والتسوية السياسية ويتناقض كليةً 
مع المبادرة وآليتها ومع قرار مجلس األمن 

الدولي رقم (٢٠١٤).
ــم أن المؤتمر الشعبي وحلفاءه  وأزع
معنيون بإنقاذ التسوية من هذا الخطر.. ان 
ال يقبلوا من اآلخرين هذه االزدواجية، وان 
يطالبوا بموقف واضح.. فال يمكن أن تكون 
مع الشيء وضده في ذات الوقت.. وفاق 
وطني وخناق وطني في آن واحد.. أن توقع 
على المبادرة وآليتها التنفيذية وتدعي 
انهما اساس الوفاق والتسوية، وفي نفس 
الوقت تحرك وتدعم الفعاليات المطالبة 

بإسقاط المبادرة واآللية..!!
لبة  مطا وحلفائه  لمؤتمر  ا على  يجب 
بالتخلي عن هذه  المشترك وشركائه 
االزدواجية واألدوار المتناقضة، وأن تحدد 
موقفاً واضحاً.. إما القبول بالتسوية والوفاق 
الوطني ومرجعيتهما المتمثلة بالمبادرة 
الخليجية وآليتها وقرار مجلس األمن قبوالً 

نهائياً قوالً وفعالً، وإما الرفض!.

باسندوة والمشترك.. 
مع التسوية وإسقاطها!

< يحق لنا في المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه أن نتفاءل بما تم 
لألزمة  مــن حلول  ليه  ا التوصل 
السياسية بمساعدة االشقاء واالصدقاء في 
كل من مجلس التعاون الخليجي، ومجلس 
االمن الدولي والواليات المتحدة االمريكية 
واالتحاد االوروبي، وقد عقدنا العزم على 
العبور الجدي واآلمن لحل مشكالت األزمة 
ووقــف تداعياتها، وذلــك باالعتماد على 
الوفاق الوطني في هذه المرحلة التوافقية 
التي بــدأت عقب التوقيع على المبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 
آل سعود ملك  عبداهللا بن عبدالعزيز 

المملكة العربية السعودية.

الديمقراطية  هكذا هي 
والتعددية التي التزم بها 
عبداهللا  علي  االخ  فخامة 
صالح- رئيس الجمهورية 
حفظه   - لمؤتمر  ا رئيس 
اهللا - عندما قال لن أسلم 

السلطة اال لرئيس منتخب من 
الشعب وكان له ما أراد التزاماً 

بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه في ٢٢ 
مايو ١٩٩٠م عند اعالن قيام الجمهورية 

اليمنية.
< نحن اليوم نلج مرحلة الشراكة وما 
ننشده هو الشراكة الحقة في النهوض 
بالوطن والمواطن.. شراكة تقتضي أن 
ــادة طالما  يتخذ المتوافقون مواقف ج

وجميع االطراف قد توافقت على 
الخروج عبر التسوية السياسية 
تجنباً للوقوع في هاوية الحرب 
االهلية التي كــان الوطن قد 
اقترب منها أو كاد؟! والحقيقة 
أن األوطان ال تبنى بالتمترس 
أو التخندق الحزبي واالجتماعي 
دعونا   . لبعض. ا بعضنا  ه  تجا
نتفاءل  بما توصلنا اليه ونعمل بشكل جدي 
لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ونجزم 
أن التسوية السياسية بين أطراف األزمة 
قد فتحت آفاقاً  وعهداً تاريخياً وسياسياً 
جديدين يعدان باألمل والعمل في ظروف 

جديدة وعوامل محفزة.
٭ مدير تحرير صحيفة «المسيلة»
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دعـــونا نتفاءل

محلي حضرموت والمزاج الجماهيري

صالح أحمد العجيلي

المؤتمر عمالق ال ينكسر

 إقبال علي عبداهللا

< اثبتت السنين واأليام أن 
ولد  لعام  ا الشعبي  المؤتمر 
عمالقاً في الرابع والعشرين من 
اغسطس ١٩٨٢م أي قبل ثالثة عقود، 
وظل عمالقاً يزداد مع األيام والسنين 
اتساعاً بين الناس الذين ولد وأنشئ 
من أجلهم ولم تستطع كل التحديات 
ــازال أن  والمؤامرات التي واجهها وم
تكسره أو تبعده عن الناس.. ولعل 
شواهد التاريخ وما يعتمل على األرض 
من انجازات خير دليل على ما نقوله، 
انجازات عمالقة ما كان لها أن تتحقق 
لــوال قيادة وحنكة وصالبة المؤتمر 

الشعبي العام في ظل مؤسسه وقائده فخامة 
الرئيس علي عبداهللا صالح- حفظه اهللا.

من هنا نقول إن اعتقاد بعض أصحاب العقول 
المريضة لدى قيادات أحزاب اللقاء المشترك 
وشركائهم وكذلك اإلرهابيين المعروفين 
بعناصر «تنظيم القاعدة»، أنهم بافتعالهم 
األزمـــة السياسية التي شهدتها ومــازالــت 
تداعياتها منذ نحو أحد عشر شهراً سوف تبعد 
المؤتمر الشعبي عن الجماهير وتخرجه عن 
خط سير العمل السياسي وهو اعتقاد- كما 
أشرنا- قاصر ومريض ال ينم إالّ عن جهل 
وغباء سياسي لدى كل من ذهب إليه.. على 

العكس فالمؤتمر الشعبي ورئيسه وقيادته 
الوطنية المخلصة زادتهم األزمة السياسية 
وتداعياتها صالبة وتماسكاً وشعبية، وهو أمر 
جعل أصحاب تلك العقول المريضة والسوداء 
يندهشون ويتخبطون ويلجون في مواجهة 
هذه الصالبة والتماسك والشعبية إلى العنف 
والفوضى والتخريب واألعمال المسلحة التي 
كشفت عن وجوههم الحقيقية أمام الرأي العام 
المحلي واالقليمي والعربي والدولي.. وجاءت 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
التي وقع  عليها المؤتمر الشعبي رغم مراهنات 
أصحاب العقول المريضة في قيادة المشترك 
وشركائهم بأن المؤتمر لن يوقعها وسيتهرب 

من مسؤوليته الوطنية أمام الشعب في الخروج 
بالوطن من هذه األزمة التي افتعلتها بهدف 
جر الوطن إلى التمزق والحرب األهلية التي- 
السمح اهللا- لو وقعت لدمرت كل ما تحقق 
للوطن من انجازات وأعادت البالد إلى عصر 
التخلف والتشرذم والتبعية للقوى الخارجية، 
غير أن المؤتمر الشعبي ورئىسه فخامة 
الرئيس القائد علي عبداهللا صالح وهو مدرك 
لهذه الحقيقة تعامل مع األزمة بكل حنكة وصبر 
ورحابة صدر يفوق كل التصورات واالحتماالت، 
رغم امتالكه القدرة الشعبية والعسكرية 
لحسم الموقف وإنهاء األزمة ومواجهة أصحاب 
العقول المريضة مما كان األمر سيعني تخليه 
عن مبادئ الديمقراطية التي ارسى مداميكها 
ومضامينها منذ اليوم األول للوحدة المباركة 
بل نقول ونؤكد منذ انشائه وإعــالن مولده 
قبل ثالثة عقود ولو عدنا إلى الميثاق الوطني 

للمؤتمر ألدركنا هذه الحقيقة..
من هنا نؤكد أن المؤتمر الشعبي ورئيسه 
وقيادته ما كان لها أن توقع على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة إالّ ألنه 
عمالق ال ينحني وال ينكسر وأن قوته مستمدة 
من أبناء الشعب الذين رسموا أنصع الصفحات 
في كل جمعة تمسكاً بالمؤتمر والشرعية 

الدستورية..

امل المذحجي
يتطلع الشعب اليمني إلى أي أمل يخرجه 
من هذا النفق المظلم الذي جعل الحياة بكل 
متطلباتها يصعب على المواطن اليمني الذي 
باتت أحالمه تتناقص وتقل يوما بعد األخر 
حتى بات يحلم بقطعة الرغيف ليشبع جوعه ويسد 
رمق أطفاله أو يحلم بنور يستمده من شمعه يضيئها 
بعد أن انقطع التيار الكهربائي عن المدينة  برمتها 
أو يحلم بالماء الذي أصبح منزله شبه جافا بعد أن 
حرم من المشروع وصارت أسرته تنتظر أن تحصل 
على القليل من الماء ليحاولوا أن يسدون احتياجاتهم 
اليومية وأخر يحلم بقليل من الوقود أو أن يستطيع 
أن يوفر القليل من ثمنه لتسهل حركته و يستطيع 
التنقل بكامل الحرية واليوم وصل إلى حد الطفح 
والن األمل أمامه أصبح قريبا بعد توقيع المبادرة 
الخليجية والتي حددت آليتها التنفيذية بان حكومة  
الوفاق الوطني تقع على عاتقها الكثير من المهام 

أهمها توفير االحتياجات األساسية للعيش .
توفير االحتياجات يتخلله الكثير من المعاني الن 
عليها يقتضي أن يعود كل شئ إلى ما كان قبل 
أالزمه على اقل افتراض وذلك حلم أصبح يراود 
كل يمني فالمواطن بات يحلم أن يذهب لشراء 
المواد الغذائية التي اعتاد على اقتنائها بسهوله 

والتي لم يعد يستطيع الحصول عليها في الوقت 
الذي مررنا فيه خالل أالزمه  وأصبح يحلم بشغف أن 
يعود التيار الكهربائي إلى منزله كي يحاول البحث 
جاهدا عن أخبار البالد ا وان قلنا في اجتهاد أخر فهو 
يبحث عن النور ليخفف من هلع أطفاله في الظالم 
الحالك أو من أصوات اإلنفجارات وأزيز الرصاص 
بعد أن كان يحاول أن يستخدم  التيار الكهربائي في 
الترفيه والتسلية  كتكنولوجيا مهمة في تحضير كل 

الشعوب.
الكهرباء التي كانت لنا من المسلمات أصبحت حلم 
يتناجى به المواطن بكامل فئاته الطفل ليبحث عن 
أفالم الكرتون والشباب لمتابعة اهتماماته وهذه ما 
يمثله دور االبن أما عن األب كما تعودنا في البيت 
اليمني فهو يبحث عن األخبار والقراءات والتحليالت 
السياسية أم األم اليمنية الحنونة كانت تبحث عن 
المسلسالت وبعض برامج الطبخ وتطبيق هذه 

البرامج على ارض الواقع
أم أصحاب السيارات فهم ينتظرون أن تعود أسعار 
البنزين إلى السعر السابق وفي بعض الظروف 
الطارئة يتمنى أن يجده بأي سعر حتى أن وصل إلى 
عشرات اآلالف أهم شئ أن يجدوه غير مغشوش 
كما حدث في سابقه غير مشهودة على اإلطالق في 

بالدنا

وقد يغيب عنا أحيانا أن أهم احتياجاتنا هي التنقل 
الحر واألمن  في كل وسائل التنقل المتاحة وبنفس 
أسعارها المعقولة وأقول المعقولة الن كلنا يدرك 
أن ما وصلت إليها من أسعار قد فاق حد المعقول 

بالنسبة للكثير منا
أما عن أمان هذه التنقالت فحدث وال حرج لقد 
منعت الكثير من الفتيات وحرمن  من حق التعليم 
الذي صارعنا كثيرا لمحاولة الوصول إلى الحفاظ 

عن هذا الحق
لهذه األسباب وغيرها بات يلوح اآلن في األفق أمل 
نجاح دور حكومة الوفاق الوطني في إعادة  أحالم 
المواطن اليمني البسيط الذي تحدثنا عنها سابقا 
وإعادة ما حرم منه خالل هذه الفترة فهو يتمنى 
أن ينعم بحياة كريمه يستطيع أن يوفر الغذاء له 
وألبنائه وان يعود التيار إلى بيته ويعود أيضا مشروع 
الماء ويتمنى أن يجد الوقود بنفس السعر السابق 

فقد صعب عليه أن يوفر قيمته الحالية. 
ها هو الواجب األول ينجلي أمام حكومة الوفاق 
الوطني وهو أزالت الفساد الذي خلفته أالزمه كي 
يستطيع الموطن التفكر في المستقبل القادم  ترى 
هل ستستطيع هذه الحكومة القضاء على هذا 
الفساد الن شارعنا اليمني لم يعد يحتمل أزمة 
جديدة وال حتى تحت مسمى الثورة فقد طفح الكيل.

حكومة الوفاق الوطني و فساد أالزمه

يحيى الضلعي

 ماتزال الحفريات المستحدثة في شارع النصر الممتدة من جولة آية الى شارع السالل شمال شرق 
العاصمة صنعاء قائمة حتى اللحظة والتي جرت لتنفيذ مشروع الصرف الصحي منذ بداية العام ٢٠١١م 

الذي يشارف على النهاية.
 ورغم مرور أكثر من ١٢ شهراً أن عملية اإلنجاز تأخرت كثيراً، ما أحدثت هذه الحفريات وأكوام األتربة صعوبات 
عدة لحركة السير في الشارع وسببت الكثير من الحوادث المرورية وأربكت سائقي المركبات الخفيفة والثقيلة 
نتيجة سيرها في اتجاه واحد وضيق، فضالً عن أن هذه الحفريات عرقلت مرور الطالب والطالبات الدارسين في 

المدارس المجاورة للشارع وأحدثت صعوبة في التنقل الى الشارع اآلخر للقاطنين في تلك االحياء.
وخالل االشهر الماضية من عمر األزمة التي تمر بها بالدنا تحول شارع النصر الى مسار رئيسي من وإلى مطار 
صنعاء الدولي إثر صعوبة المرور من الشوارع االخرى التي أغلبها تقع في مناطق التوتر األمني، ما جعل شارع 
النصر البديل األنسب واآلمن لحركة السير والوصول الى مختلف أحياء أمانة العاصمة بكل سهولة ويسر.. غير 

أن هذا الشارع لم يكن بحالته الطبيعية والمقنعة وظل ومايزال يعاني من شلل نصفي.
ونحن هنا نتساءل: ما السبب في تأخر انجاز واستكمال مشروع الصرف الصحي بشارع النصر؟ هل كانت األزمة 
عامالً في هذا التأخير الذي أصاب الشارع بمقتل وعكس صورة سلبية لشارع استراتيجي ومهم؟! أم أن ثمة مبررات 
أخرى حالت دون استكمال المشروع وردم الحفريات وأصبح التعثر سيد الموقف لمعظم الشوارع الخدمية التي 

لم تر النور.. وكأن الحال من بعضه!!
بدورنا نهمس في أذن أمين العاصمة األستاذ عبدالرحمن االكوع بضرورة االسراع في تقصي الحقائق التي أدت 
الى عرقلة االنجاز ومعرفة االسباب الجوهرية لهذا التأخير الذي حول شارع النصر الى أشبه بالمقابر بوجود هذه 
الحفريات وركام األتربة.. نتمنى على األمين أن يكون أميناً وحريصاً  على أمانته ومستشعراً مسؤوليته التي 
ال نشكك فيها وإيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة للحد من مثل هذه التعثرات للمشاريع وكذلك تحديد السقف 
الزمني للبدء فيها واالنتهاء منها.. الجميع يتطلع الى الوقوف بجدية تجاه هذه المعضالت التي عطلت خدمة 

شوارع األمانة..

 ظل أبناء حضرموت 
ـــوع الــمــاضــي  ـــب األس
وعلى مدى  ثالثة أيام 
متعلقين بكل جوارحهم الى 
ما ستؤول اليه دورة مجلسهم 
المحلي بالمحافظة الذي التئم 
ــالل االيـــام الــمــذكــورة في  خ
دورته الرابعة لعام ٢٠١١م 
برئاسة االستاذ خالد سعيد 

الديني محافظ المحافظة.
وهذا االنشداد والتعلق بهذه 
الـــدورة جــاء بفضل القضايا 

والموضوعات التي زخــر بها 
جدول أعمالها والتوقيت الزمني لها مع ما 
يشهده الوطن من نشاط إلعادة ترتيب البيت 
اليمني بعد (١١) شهراً من األزمة السياسية 
وتأثيراتها وكيفية تجاوزها بخارطة طريق 
خليجية مدعومة من المجتمع الدولي بقرار 
مجلس االمن رقم (٢٠١٤) والذي في ظلها 
تشكلت حكومة الوفاق الوطني التي تقع على 
عاتقها مسؤوليات جمة اقتصادية وسياسية 

وأمنية.
< ولم يغب عن أذهــان ومناقشات أعضاء 
المجلس المحلي بحضرموت اإلجـــراءات، 
والمعالجات المتخذة بصدد مواجهة آثار 
االنهيار الصخري وما سببه  ألهالي قرية 
منوة بدوعن والتدخالت االنسانية السريعة 

للسلطة المحلية والمتمثلة في 
إخالء القرية المنكوبة وإيواء 
األسر المتضررة ومساعدتها 
ونزول االختصاصيين لدراسة 

نتائج أسباب هذا االنهيار!!
وألن المجلس المحلي يدرك 
تماماً تأثيرات االقتصاد على 
حياة المواطنين، فقد رحب 
المجلس وبقوة بإشهار شركة 
نــتــاج  وإ المسيلة الكتشاف 
النفط (بترومسيلة) شركة 
م  اسها لها  سيكون  وطنية 
في إتاحة المزيد من الفرص 
الوظيفية ومنح الثقة للكادر الوطني المؤهل 

وتشغيل العمالة المحلية.
كما دعا المجلس المحلي بالمحافظة األجهزة 
االمنية والمواطنين للعمل بــروح الفريق 
الواحد لوضع حد لكافة االعمال االرهابية 
والتصدي لالختالالت االمنية وعدم السماح 
بحدوثها وتعقب مرتكبيها وتقديمهم للعدالة 
مع التأكيد أن ما شهدته عاصمة المحافظة 
المكال ومديرية غيل باوزير خالل الفترة 
الماضية لن يتكرر، ودان هــذه الحوادث 
االجرامية التي استهدفت رجال االمن واشاد 
بتعاون المواطنين مع االجهزة االمنية على 
غرار ما فعله المواطن العماري مع منفذ عملية 
اغتيال ضابط االستخبارات عوض العاجم 

مقدماً روحه من أجل القبض على الجاني، 
وهذه تضحية مقدرة ومثمنة من المجلس 
وابناء المحافظة من الواجب االقتداء بها، 
ليس هذا فحسب بل إن مسألة تأهيل الكادر 
االمني وزيادته كماً ونوعاً غدت مطلباً ضرورياً 
بإنشاء مدرسة شرطة بحضرموت تستوعب 

أبناء محافظات: حضرموت، شبوة، والمهرة.
وحظي الــوضــع الصحي فــي مستشفيات 
ش  لنقا ا مــن  لة  مطو قفة  بو فظة  لمحا ا
تقديم  نه  شأ من  لما  ء  لبنا ا لمستفيض  ا
خدمات عالجية متطورة ورفع قدرة وامكانات 
المستشفيات، والــوقــوف على احتياجاتها 
المختلفة وتقويم وضعها الحالي سلباً وإيجاباً، 
إذ وجه المجلس الجهات الصحية برفع خطط 
عملها لعام ٢٠١٢م بكل دقة وموضوعية 
برسم االنتقال الى وضع أفضل يلبي طموحات 

أبناء المحافظة.
إن ما عكسه البيان الختامي ألعمال الدورة 
الرابعة للمجلس المحلي بحضرموت يؤكد 
باليقين استشعار اعضاء  المجلس والسلطة 
المحلية لمسؤولياتهم الوطنية، وأن االعضاء 
أكثر قرباً من المزاج الشعبي بحكم اختالطهم 
واندماجهم مع أبناء دوائرهم االنتخابية وكل 
ابناء المحافظة، لذا جاءت المناقشات لتعبر 
بالفعل عن نبض الشارع وهمومه وتطلعاته.. 
وهكذا يجب أن تكون اجتماعاتنا من وإلى 

المواطن تنطق بلسان حاله.

علي عمر الصيعري

سالم علي الشاحت

أمين العاصمة.. اضبط!!

شارع النصر أشبه بالمقابر


