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االنتخابات الرئاسية المبكرة 
جسدت الحكمة اليمانية

الزعيم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

بطولة الدوالب
 بالفعل األمور في الحقيقة ليست كما تبدو عند 
الكثيرين.. وهناك حكاية تشير الى أن االشياء 
ليست كما تظهر.. والشواهد لمن يتأمل كثيرة.

> تقول الحكاية الظريفة: إن إمرأة تسكن بيتًا 
يطّل على محطة القطار كانت كلما تحرك القطار 
من أمام بيتها تسمع وكأن دوالب المالبس 

يتفكك.
اتصلت المرأة الطيبة بالنجار وقدمت له شرحًا 
تفصيليًا لما يحدث للدوالب كلما تحرك القطار.. 

وأن إصالح الدوالب ضرورة وليس ترفًا.
> جاء النجار على طريقة مندوبي مجلس األمن 
وأخذ يتأمل في الدوالب ولم يلحظ شيئًا يستحق 
التدخل.. وحتى ينجز المهمة قال لها: دعينا 
ننتظر حتى يتحرك القطار وأتمكن من معاينة 

ما يحدث على الطبيعة.
> وزيادة في االلتصاق والمعاينة دخل النجار 
الى بطن الدوالب.. وفي تلك األثناء كان زوج 
المرأة يفتح باب الشقة ويتجه نحو الدوالب الذي 

انغلق بسبب حركة القطار.
> خافت الزوجة وهي تنظر الى زوجها يهجم 
على باب الدوالب ويخلعه ليظهر خايب الرجاء 
النجار وهو يضحك بهستيريا عجيبة ويقول: حتى 
لو حلفت لك مليون يمين فإنك لن تصدق أنني 

كنت في الدوالب انتظر لحظة مرور القطار.
وال أظن إال أن الدم احترق في عروق الزوج 

وأشبع النجار ضربًا.
> والشاهد في الحكاية الظريفة أن أمورًا كثيرة 
لها أكثر من وجه.. بما في ذلك الحقيقة نفسها.. 
حيث موقف المرأة الساذجة يختلف عن موقف 
الزوج صاحب الدم الحار.. ويختلف عن حالة النجار 
الغبي الذي أصر على دخول الدوالب ليكتشف 

مستوى اهتزازه.
> لقد ظهر أطراف الحكاية كلهم أغبياء ومغررًا 

بهم.. وكان البطل الوحيد هو الدوالب.

محافـــظ حجة لـ»الميثاق«:

المشترك يسعى الى تفجير العنف بين ابناء المحافظة
كتب /صادق شلي:

 كشف محافظ حجة اللواء علي بن علي القيسي 
ان وزير المالية صخر الوجيه رفض توجيهات رئيس 
الجمهورية المتعلقة بتوفير مخصصات عدد من 
الخدمات التنموية للمحافظة ومنها تنفيذ اربعمائة 
كيلو طرقات ورفد المحافظة بثالثين ميجا وات طاقة 
كهربائية اضافة الى اعتماد »الف درجة وظيفية 
وجه بها جميعًا فخامة االخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية للتنفيذ ولكن وزير المالية رفض 
وبشكل قاطع تنفيذ التوجيهات وهدد بإيقاف كافة 

االعتمادات الخاصة بالمحافظة.
وأوضح المحافظ القيسي في حديث لـ»الميثاق« 
انه واثناء زيارته لوزير المالية في مكتبه ومناقشة 
تلك القضايا انفعل الوزير صخر الوجيه وضرب بيده 
على مكتبه وهدد بوقف اعتمادات المحافظة إذا لم 
ترضخ له، وقال انه لن ينفذ أية توجيهات رئاسية 

متعلقة بالمحافظة مهما كانت.
واضاف المحافظ القيسي : لقد أعلن وزير المالية 
عداءه الشخصي مع كل أبناء المحافظة من أجل 
تعيين موظف على الرغم من كل الحلول التي 
طرحناها لحل تلك المشكلة ولكنه أصر على رأيه 
وأخذ المسألة بعناد ال يخدم المصلحة العامة.

واشار محافظ حجة الى ان االخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية قد اتصل به وأكد له انه وجه 
وزير الداخلية ليناقش معه كيفية تعيين مدير أمن 
للمحافظة مع مراعاة خصوصيتها، لكنني تفاجأت 
بعد ثالثة أيام من ذلك بصدور قرار تعيين مدير 
أمن للمحافظة أعلن في التلفزيون وبعدها اتصل 
بي وزير الداخلية، وأوضحت له خصوصية المحافظة 
وحساسية الموقف فيها، وذكرته بتوجيهات رئيس 
الجمهورية في ذلك وأخبرته بأن المجلس المحلي 
بالمحافظة قد اتخذ قرارًا بعدم التعامل مع أي قرارات 

مركزية مخالفة لقانون السلطة المحلية.
واشار المحافظ بانه قد وصل اليه 
مدير األمن المعين من قبل رئيس 
ــر الداخلية وقــد شرح  الـــوزراء ووزي
له حساسية الوضع في المحافظة 
ورفض المجلس المحلي له وقدم له 
النصيحة بأن يصبر عشرة أو خمسة 
عشر يومًا قبل النزول للمحافظة بغية 
التمهيد له وحل االشكاليات المتعلقة 
به وايجاد الحلول المناسبة لها وشارك 
في تلك النصيحة عدد من الشخصيات 
في المحافظة فغادر مدير االمن الى 
محافظة إب ولكن المحافظ القيسي 
حسب مايؤكد انه تفاجأ  في اليوم 
الثاني بأن مدير األمن قد عاد الى 
المحافظة في ظل االوضاع المتوترة.

ونوه محافظ حجة الى انه عقب ذلك 
اتصل به فخامة رئيس الجمهورية 
وأكد له انه قد تم حل تلك القضية 
من خالل تعيينات جديدة يتم فيها 
تعيين مدير أمن محافظة عمران 

مديرًا ألمن محافظة حجة والعكس فأكد له القيسي 
ان أبناء المحافظة موافقون على من يتم اختياره من 

قبل رئيس الجمهورية.
ولكنهم تفاجأوا بأن مدير االمن المعين من قبل 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية قد دخل مدينة حجة 
ونزل في فندق غمدان بالمحافظة وذهب إلدارة 
االمن ليحدث بعدها مواجهات مسلحة اسفرت عن 

إصابة سبعة جرحى.
وتساءل محافظ حجة عن كيفية تعامل وزير 
الداخلية مع توجيهات رئيس الجمهورية حيال تلك 
القضايا وما الهدف من التعنت في المواقف والعمل 
على اثارة العنف والمواجهات والفتن في المحافظة.

وكشف اللواء علي بن علي القيسي ان قيادات احزاب 
اللقاء المشترك في محافظة حجة قد رفضت كل 

الحلول التوافقية والهادفة الى الحفاظ على 
األمن واالستقرار والتوازن السياسي في المحافظة 
والتزال تصر وبالحاح على تقاسم الوظيفة العامة 

واقصاء اآلخرين.
وقال لقد ابلغتهم انه اليحق لي وال ألي وزير أو 
غيره قانونًا اقصاء أي موظف من عمله إال بمسوغات 
قانونية وبناء على اللوائح واألنظمة المحددة لذلك 
وقد طرحت عليهم أربعة خيارات لحل تلك المشكلة 
المتعلقة بالتعيينات في المحافظة أولها عقد اجتماع 
بين قيادات المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك 
بصنعاء وما يتم االتفاق عليه يتم تنفيذه ثانيها اقرار 
ذلك التقاسم بأي وسيلة من قبل مجلس الوزراء، 
وثالثها اعداد وزير الخدمة المدنية لالئحة مفاضلة 
خاصة لالعالن عن الوظائف العامة وفقًا للوائح 
القانونية لتكون الوظيفة لألجدر واألكفأ، ورابعها 

ان تجتمع قيادات المؤتمر والمشترك في المحافظة 
وما تم اقراره يتم تنفيذه ولكنهم لالسف رفضوا كل 
تلك الخيارات والمقترحات ولذلك قررت ان أعمل 
بما يمليه عليَّ ضميري وواجبي الوطني وبموجب 

الدستور والقانون.
وقال األخ المحافظ: انني اقف على مسافة واحدة 
من جميع التيارات واالحزاب السياسية والتوجهات 
الفكرية بالمحافظة واقدر حساسية المرحلة الراهنة 
واتعامل معها بحرص وتأني واشكر اهلل واشكر فخامة 
االخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
الذي منحني الثقة  الساهم في تنمية محافظتي 
وخدمة ابنائها.. مشيرًا إلى أن تعيينه لقيادة 
المحافظة ومنذ الوهلة االولى حرص على التعامل 
مع جميع أبنائها وفقا لألنظمة والقوانين من اجل 
مصلحة المحافظة، وقال: ليس لدي أي مشاكل او 
خالفات مع احد وأعتبر المشترك علي مستوي اليمن 
والمحافظة اخوة اعزاء ولنتنافس جميعا من اجل 

خدمة وطننا ومحافظتنا..
مشيرًا إلى أن بداية الخالفات في المحافظة كانت 
بسبب تجنيد اربعمائة جندي من حزب اإلصالح 
بالمحافظة وتسليحهم، إضافة إلى انهم مازالوا 
اطفااًل صغار السن بينما هناك ضباط وجنود 
وعددهم اكثر من الف وخمسمائة ما بين صف 
وضابط وجندي لم يتم تسليحهم منذ خمسة عشر 
عاما وكنا نخشي حدوث ما ال يحمد عقباه وخاصة 

لحداثة سن المجندين..
وقال: لقد رفض أبناء المحافظة وقياداتها هؤالء 
الجنود وغيرهم من المجندين الحزبيين ولكننا 
وفي اطار التوازن والوفاق اضطررنا قبول االمر 
على مضض ومن ثم ابلغنا انه يتم التحضير لتغيير 
سبعة عشر مديرًا من مديرى المديريات بالمحافظة 
واقصائهم بدون الرجوع الى اللوائح او القوانين 
التي تنظم شغل الوظيفة العامة فرفضنا ذلك 
وابلغنا الوزير بأنه اذا كان هناك تدوير او مناقلة 
فال مانع لدينا بحسب القانون اما عملية اقصاء 
بدون مبررات قانونية فهذا االمر مرفوض 
واشعرنا المعنيين في الحكومة باعتراضنا 
القانوني والدستوري وبناًء على قانون 
السلطة المحلية لعملية اإلقصاء، مضيفًا 
أنه تم تعيين مدير عام كهرباء بالمحافظة 
مع طاقم كامل من الوزارة برغم ما يتمتع 
به المدير السابق من صفات ومزايا وقمنا 
بتمرير الموضوع الن لدينا مشروعًا بثالثين 
ميغا في مجال الكهرباء ومن اجل مصلحة 

المحافظة تغاضينا عن حقنا القانوني..
ولكن لم يتوقف األمــر عند ذلــك حيث 
تم تعيين مدير للمالية بدون مشاورتنا 
او العودة الينا كما ينص القانون ونتيجة 
لذلك اجتمع المجلس المحلي وبموجب 
الصالحيات المخولة له بقانون السلطة 

المحلية..
وقرر رفض أية قــرارات مركزية ال تلتزم 
بالنظام والقانون ومخالفة لقانون السلطة 

المحلية وعدم التعامل مع هذه القرارات..

مؤتمر عمران يطالب بوقف 
اإلقصاء والتهميش لكوادره

 عمران / محمد الموهبي

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران 
أمس األول لقاء تشاوريًا موسعًا للقيادات التنظيمية 
والتربوية بمديريتي السود وجبل يزيد كرس 
لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة في الساحة 
الوطنية ودور فرع المؤتمر بالمحافظة خالل المرحلة 

القادمة..
وفي اللقاء التشاوري أكد رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظة عبدهلل بن عبداهلل بدر 
الدين على ضرورة تفعيل العمل الحزبي والجماهيري 
واالرتقاء بواقع العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي 
العام وتكثيف البرامج واألنشطة والنزول الميداني 
على مستوى المراكز وتلمس هموم المواطنين وحل 

قضاياهم.
وحث قيادات وقواعد المؤتمر المشاركة الفاعلة في 
سبيل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني المزمع إنعقادة في 
الثامن عشر من مارس المقبل والذي يمثل محطة 
فاصلة في تاريخ اليمنيين وتحقيق مايصبون إليه 
من أمن واستقرار وتنمية ورخاء كونه المخرج الوحيد 
والسبيل األمثل لحل كافة المشاكل والعبور بالوطن 

إلى بر األمان.
وفي اللقاء تحدث عدد من المشاركين الذين طالبوا 
حكومة الوفاق االبتعاد عن المماحكة الحزبية وعدم 
االنجرار وراء حزب اإلصالح ومساعيه الرامية إلى 
االستحواذ على السلطة وتنفيذ سياسة اإلقصاء 
والتهميش لكوادر المؤتمر في مختلف قطاعات 

ومرافق الدولة .
العام  مؤكدين ان أعــضــاء المؤتمر الشعبي 
بالمحافظة سيظلون أوفياء لنهج االعتدال والوسطية 
التي يجسدها المؤتمر بقيادة الزعيم علي عبداهلل 

صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وزيرا المالية والداخلية رفضا 
توجيهات رئيس الجمهورية

االص���اح جنّد »400« 
طفل في المحافظة

الوجيه هدد بإيقاف مخصصات 
المحافظة إذا لم ترضخ له  وأعلن 

عداءه الشخصي مع أبناء حجة

عبداهلل الصعفاني

مستشفى 48 تنظم أول مؤتمر
 يمني حول صرع األطفال

بدأت امس بصنعاء أعمال المؤتمر اليمني 
الدولي األول حــول مــرض صــرع األطفال 
الذي ينظمه مستشفى 48 النموذجي خالل 
الفترة من 24 إلى 26 من فبراير الجاري 
بمشاركة عدد من االطباء االستشاريين 

واالختصاصيين من اليمن والخارج.
وفي كلمة له في افتتاح المؤتمر أشار مدير 
مستشفى 48 الدكتور ياسر عبد المغني إلى 
أهمية انعقاد هذا المؤتمر لمناقشة وطرح 
اآلراء من قبل االختصاصيين.. مستعرضا 
خطورة مرض صرع االطفال والمعانات التي 
يقاسيها المرضى في اليمن نتيجة عدم 

وجود اخصائيين في هذا المجال.
وقــال: »إن انعقاد المؤتمر يأتي بسبب 
الجهل بطبيعة المرض والفهم الخاطئ 

لحالة الصرع واألسباب المؤدية له والتي 
تؤدي بالمصابين به للعزلة االجتماعية » .

من جانبه عبر العميد الركن أبــو بكر 
الغزالي عن التقدير الكبير لقيادة مستشفى 
48 ودورها في استقطاب الكفاءات الطبية 
المتخصصة لدراسة هذه األمراض .. متمنيًا 
أن يخرج المؤتمر اليمني الدولي األول لصرع 
األطفال بتوصيات طبية تفيد الكوادر اليمنية 

لالستفادة منها .
وتحدث في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 
نخبة من االطباء واالختصاصيين المشاركين 
من عدة دول وقدموا أوراق عمل تضمنت 
التعريف بمرض الصرع, والجديد في علم 

الصرع وأسبابه.

مصدر مؤتمري بحضرموت يسخر من مزاعم قناة حميد األحمر
استغرب مصدر في المؤتمر الشعبي العام بمدينة المكال 
-محافظة حضرموت ادعاءات قناة سهيل )المملوكة لحميد 
األحمر القيادي في حزب االصالح( بأن عناصر مما وصفتها 
القناة »بالنظام السابق« كانت وراء االعتداء على عدد من 

مقرات حزب االصالح في المكال والشحر وغيل باوزير.
ووصف المصدر تلك اإلدعاءات بالمزاعم الكاذبة التي 
تؤكد حالة االفالس والتخبط التي تسيطر على تلك القناة 
ومن يمولها ويقف خلفها، واستمرارها لنهج األكاذيب 
واإلفتراءات التي عمدت اليها في سبيل تشويه الحقائق 

وذرّ الرماد في العيون.
واعتبر المصدر ما تقوم به اطراف سياسية »متطرفة« من 
تأجيج لألوضاع في المحافظة محاولة مكشوفة إلعاقة انعقاد 
مؤتمر الحوار الوطني »الشامل« في موعده المحدد في 18 

مارس القادم.. عبر جر البالد لصراعات وافتعال أزمات تحول 
دون مشاركة اطراف محورية في أعمال مؤتمر الحوار بهدف 
االستفراد بمجرياته، داعيا لوقف الممارسات التي تقوم بها 
تلك األطراف لتأجيج األوضاع في المحافظات الجنوبية وفي 
مقدمتها محافظة حضرموت ولما تسببه من انعكاسات 

خطيرة على النسيج واللحمة الوطنية.
وكانت االشتباكات تجددت في منطقة ديس المكال عصر 
السبت بين شباب محتجين وقوات االمن بالمحافظة، بعد 
قيام مجهولين بإضرام النيران في عدد من مقرات حزب 

االصالح في غيل باوزير وديس المكال ومدينة المكال .
هذا واتهم اإلصالح عناصر الحراك الجنوبي بالوقوف وراء 
اإلعتداء على مقراته، فيما أرجع متظاهرون أحداث السبت 
الى ما قالوا أنها مشاركة عناصر من حزب اإلصالح في أعمال 

العجي: المؤتمر سيجسد أروع صور الديمقراطية في مؤتمره العام
أكد النائب سنان العجي ان المؤتمر 
الشعبي العام سيظل قويًا ومتماسكا 
وهو صاحب القرار في اختيار رئاسته 
وبقية هيئاته وبطريقة ديمقراطية 
والتي حرص على تجسيدها في حياة 
تنظيمنا الرائد الزعيم المؤسس علي 

عبداهلل صالح رئيس المؤتمر ..
 وقال العجي في رسالة بعث بها من 
سنغافورة- التي يوجد فيها للعالج- ان 
المؤتمر هو صانع المنجزات وال غرابة 
ان يستهدفه الحاقدون والمتطفلون 

والجاحدون..
مشيرًا الى انها ال تُرمى اال االشجار 
الــمــثــمــرة، والــمــؤتــمــر هــو صاحب 
المنجزات العظيمة التي حققها بقيادة 
زعيمه وقائده المؤسس علي عبداهلل 
صالح حفظه اهلل.. وقال العجي: بقية 
األحــزاب كاالشجار غير المثمرة وال 
تملك سوى استنزاف الماء واقتطاع 

مساحة من االرض الخصبة ودائمًا 
ما يتساقط منها الشوك الذي يؤذي 
المارة على الدرب.. واستنكر العجي 
التدخالت السافرة والعقيمة من قبل 
البعض في الشأن الداخلي للمؤتمر 
دون وجه حق.. وأضاف: حري بهؤالء 
ان يخجلوا بعد ان صــارت احزابهم  
يرتبوا  وان  لــخــاصــة  ا كالشركات 
اوضاعهم  ويحترموا عقول اعضائهم 

بداًل من الصيد في المياه العكرة. 
وقـــال الــعــجــي: المؤتمر سيظل 
داخلي  شــأن  ورئاسته   ، متماسكًا
لثامن  ا لعام  ا لمؤتمر  وا مؤتمري 
سيعطي الحق لكل مؤتمري ان يرشح 
نفسه لشغل أي منصب في قيادته 
وسوف نمارس الديمقراطية داخل 
المؤتمر كما عودنا عليها  الزعيم 

المؤسس علي عبداهلل صالح. 
وحث اعضاء وانصار المؤتمر على 
التماسك والعمل إلنجاح  الحوار وبما 
يخدم اليمن ارضًا وانسانًا، وأال يلتفتوا 
لضجيج المرضى والحاقدين الذين 
فاجأهم  المؤتمر  بتماسكه والتفافه 
حول قيادته  بعد ان كانوا  يراهنون 
على تفككه، لكن تماسك المؤتمريين 
فوّت على هؤالء الحاقدين  الفرصة 
واصابهم في مقتل، ما جعل  صراخهم 
يُسمع بهستيرية في الداخل والخارج . 


