
فقد �ضهدت حمافظة ال�ضالع حتواًل كبريًا ونه�ضة عمرانية واإجنازات 

كبرية يف ظل دولة الوحدة ومنذ اإعالنها حمافظة يف 1998م، لكنها �ضهدت 

يف الفرتة 2006م - 2010م العديد من االإجنازات لي�س على م�ضتوى 

امل�ضاريع بل يف كافة املجاالت.. و�ضنعر�س مناذج مما مت تنفيذه يف اإطار 

تنفيذ الربنامج االنتخابي لفخامة االخ رئي�س اجلمهورية خالفاً لذلك 

مت رفع مرتبات و�ضهداء ومنا�ضلي الثورة اليمنية يف املحافظة يف عام 

2010م واعتماد حاالت جديدة لي�ضبح عدد احلاالت التي تتقا�ضى 

مرتباً �ضهرياً اأكرث من األف و�ضبعمائة حالة بعد اأن كان قبل اأعوام ال 

يتجاوز األفي ريال ومت اعتماد مرتبات مبعدل خم�ضة ع�ضرة اآالف ريال 

لكل منا�ضل وبتكلفة �ضنوية ت�ضل اىل مائة 

واأربعني مليون ريال.

وكذلك مت  �ضرف قطع اأرا�ٍس لعدد كبري من 

اأ�ضر ال�ضهداء واملنا�ضلني من اأبناء ال�ضالع 

�ضمن االأرا���ض��ي التي مت اعتمادها لهم يف 

حمافظة عدن.

اهتمام بالشباب
�ضهدت ال�ضالع اإجناز العديد من امل�ضاريع 

الريا�ضية وال�ضبابية مثل:

- اإن�ضاء وجتهيز ال�ضالة الريا�ضية املغلقة 

- جال�س - حكولة.

-اإن�ضاء مقرات الأندية الن�ضر، ال�ضمود، 

ال��و���ض��ل، ذوري����دان، وجت��ه��ي��زات �ضباب 

قعطبة.

- ت�ضوير وجتهيز مالعب اأندية احل�ضني ، 

قعطبة، دمت، الت�ضامن، و22مايو احل�ضاء، 

حيث بلغ اإج��م��ايل م��ا مت تنفيذه يف جمال 

الريا�ضة من حيث البنية التحتية حتى العام 

اجلاري اأكرث من 700 مليون ريال.

ندية  لالأ الت�ضغيلية  النفقات  بلغت   -

واالحتادات اأكرث من ع�ضرة ماليني ريال.

- ا�ضتكمال املدرجات للملعب الرئي�ضي 

حكولة وعدد من ال�ضاالت املغلقة وبناء 

مقرات لبقية االأندية.

اإ�ضافة اىل مامت �ضرفه لبقية االأندية من 

حافالت مثل نادي الن�ضر ومكتب ال�ضباب 

باملحافظة واأخرى لنادي ال�ضمود وغريها 

بع�ضرات املاليني.

الرعاية االجتماعية
و�ضلت ح���االت ال��رع��اي��ة االجتماعية 

باملحافظة اىل حواىل خم�ضني األف حالة بتكلفة 

مليار و�ضتني مليون ريال موزعة على جميع 

مراكز مديريات املحافظة.

جامعة الضالع
> اإعالن اإن�ضاء جامعة ال�ضالع بالقرار 
اجلمهوري خالل العام 2010م جاء ترجمة 

�ضادقة للربنامج االنتخابي لفخامة االأخ 

رئي�س اجلمهورية والذي ي�ضاف اىل ما تنفذ 

من وعود الأبناء ال�ضالع ويجري االآن ت�ضوير 

وجتهيز امل�ضاحة املقررة الإن�ضائها.

اإىل جانب م��ا مت تنفيذه وقيد التنفيذ 

يف املجال املهني والفني كاملعهد املهني 

ال�ضناعي -جنب، املعهد التقني التجاري 

-ال�ضالع..  وقيد التنفيذ املعهد الفني 

ال�ضناعي- ال�ضالع، املعهد الفندقي 

ال�ضياحي - دمت.

وعلى و�ضك اإع��الن مناق�ضة اإن�ضاء كلية املجتمع - ال�ضالع 

باال�ضافة اىل معاهد يف احل�ضني - جحاف -االأزارق - احل�ضاء.

مشروع الصالح للشباب
وهذا منجز اآخر �ضاهد للعيان وهو دليل الأخذ االهتمام بال�ضباب حيزًا 

يف اأجندة فخامة الرئي�س، حيث �ضيتم يف الفرتة القريبة القادمة ا�ضتكمال 

تكلفته املرحلة االأخرية من هذا امل�ضروع والذي  ب��ل��غ��ت 

مليار ون�ضف املليار ريال.

تواصل البناء والتنمية
ورغ�����م كل 

ما حتقق اال 

اأن ا�ضتمرار 

ا�ضتكمال ما 

مت و�ضعه يف الربنامج االنتخابي خالل العام احلايل والقادم وما يتم 

اإدراجه واعتماده اي�ضاً �ضمن الربنامج اال�ضتثماري املحلي واملركزي 

نحو ا�ضتكمال تام لكافة البنى التحتية اال�ضا�ضية للمحافظة.

وب�ضورة نهائية مت ا�ضتكمال عملية الربط الكهربائي لعموم مديريات 

وق��رى املحافظة، وم�ضروع املياه اال�ضرتاتيجي، حجر 

-جحاف - ال�ضالع، والذي اأ�ضبح �ضبه جاهز.

وفيما يلي تفا�ضيل تكلفة امل�ضاريع املنفذة وقيد التنفيذ 

يف عموم املحافظة للفرتة 2006 - 2010م وعلى م�ضتوى 

املديريات:

اأواًل: اإجمايل امل�ضاريع قيد 

التنفيذ )مركزي( عدد )142( م�ضروعاً بتكلفة »31.357.416.000« 

ريال.

ثانياً: امل�ضاريع املنفذة وقيد التنفيذ على م�ضتوى املديريات وذلك كما 

يلي:

مديرية الضالع:
امل�ضاريع التي مت اإجن��ازه��ا وع��دده��ا )143( م�ضروعاً بتكلفة 

 )6.713.567.444 (

ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ حملي + �ضناديق وعددها )59( م�ضروعاً بتكلفة 

)999.133.362( ريااًل.

اجمايل عدد امل�ضاريع باملديرية )202( م�ضروع بتكلفة اجمالية 

)7.712.700.806( رياالت.

مديرية قعطبة:
امل�ضاريع ال��ت��ي مت اإجن��ازه��ا وع��دده��ا )109( م�ضاريع بتكلفة 

)4.986.600.824( ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ حملي + �ضناديق وعددها )77( م�ضروعاً بتكلفة 

)689.959.723( ريااًل.

 اجمايل عدد امل�ضاريع باملديرية )186( م�ضروعاً بتكلفة اجمالية 

)5.676.560.547(ريااًل.

مديرية دمت:
امل�ضاريع التي مت اإجنازها وعددها )52( م�ضروعاً 

بتكلفة )1.845.110.760(ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ حملي + �ضناديق وعددها 

)35( م�ضروعاً بتكلفة )593.946.025( ريااًل.

اجمايل عدد امل�ضاريع باملديرية )87( م�ضروعاً 

بتكلفة اجمالية )2.439.056.785( ريااًل.

مديرية األزارق:
امل�ضاريع التي مت اإجنازها وعددها )149( م�ضروعاً 

بتكلفة )1.335.679.900( ريال.

امل�ضاريع قيد التنفيذ حملي + �ضناديق وعددها )48( 

م�ضروعاً بتكلفة )506.332.267( ريااًل.

اجمايل امل�ضاريع باملديرية )197( م�ضروعاً 

بتكلفة اجمالية )1.842.012.167( ريااًل.

مديرية الشعيب:
امل�������ض���اري���ع ال����ت����ي مت اإجن����ازه����ا 

وع���دده���ا )107( م�����ض��اري��ع بتكلفة 

)1.057.976.074( ريااًل.

امل�����ض��اري��ع ق��ي��د التنفيذ حم��ل��ي + 

�ضناديق وع��دده��ا )61( م�ضروعاً 

بتكلفة )471.482.377( ريااًل.

اجمايل ع��دد امل�ضاريع باملديرية 

168( م�ضروعاً بتكلفة اجمالية  (

)1.529.458.451( ريااًل.

 مديرية جحاف:
امل�����ض��اري��ع ال���ت���ي مت اإجن���ازه���ا 

وع���دده���ا )75( م�����ض��روع��اً بتكلفة 

)899.250.650( ريااًل.

امل�����ض��اري��ع ق��ي��د التنفيذ حم��ل��ي + 

�ضناديق وعددها )48( م�ضروعاً بتكلفة 

)401.238.804( رياالت.

اج��م��ايل ع���دد امل�����ض��اري��ع ب��امل��دي��ري��ة 

لية  جما ا بتكلفة  ع��اً  و م�����ض��ر  )1 2 3 (

)1.300.489.454( ريااًل.

مديرية جنب:
امل�ضاريع التي مت اإجنازها وعددها )64( 

م�ضروعاً بتكلفة )1.162.713.249( ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ حملي + �ضناديق وعددها 

)42( م�ضروعاً بتكلفة )421.694.957( ريااًل.

اج��م��ايل ع��دد امل�ضاريع باملديرية )106( 

م�ضاريع بتكلفة اجمالية )1.584.408.206( 

رياالت.

مديرية الحشاء:
امل�ضاريع التي مت اإجنازها وعددها )94( 

م�ضروعاً بتكلفة )1.214.403.081( ريااًل.

حملي + �ضناديق وعددها )51( م�ضروعاً امل�ضاريع قيد التنفيذ 

بتكلفة )623.455.734( ريااًل.

اجمايل عدد امل�ضاريع باملديرية )145( م�ضروعاً بتكلفة اجمالية 

)1.837.858.815( ريااًل.

مديرية الحصني:
امل�����ض��اري��ع ال��ت��ي مت اإجن��ازه��ا وع��دده��ا )63( م�����ض��روع��اً بتكلفة 

)669.315.597(ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ حملي + �ضناديق وعددها )50( م�ضروعاً بتكلفة 

)409.443.212( ريااًل.

اجمايل عدد امل�ضاريع باملديرية )113( م�ضروعاً بتكلفة اجمالية 

)1.078.758.809( رياالت.۹
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 برنامج الرئيس.. الوعد والوفاء
¿  تشهد محافظة الضالع بجميع مديرياتها التسع ترجمة واقعية لمفردات البرنامج االنتخابي 
لفخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام - لتثبت ما 
تنفذ من إنجازات صدق الوعد لقائد وعد فنفذ ابتداًء من استكمال شبكة الطرقات للمديريات أو 
استكمال توصيل الكهرباء وبناء المدارس والمعاهد الفنية والسدود الزراعية ومشاريع الصحة 

واالندية الرياضية والمالعب، وانتهاًء باالهتمام بمناضلي الضالع ومثقفيها وحل قضايا الثأر..

الضالع..
محمد عبدالرحمن الشعيبي

انطباعات
ريمة.. أحالم كبرية.. جغرافيا معقدة.. إمكانات شحيحة أولية

¿ زرت مؤخرًا محافظة ريمة وبالتحديد عاصمة 
المحافظة »قرية« الجبين والتي تحاول عبثًا االنتقال الى 
المدنية في ظل مؤشرات تنموية وجغرافية على درجة 

عالية من الصعوبة.

زيارة ال ريب غري خمططة لكونها جاءت مفاجئة لكنها منا�ضبة بعثت يف نف�ضي حالة من ال�ضرور 

واالبتهاج حيث مثلت فر�ضة للتعرف على عا�ضمة هذه املحافظة النا�ضئة التي ُينتظر منها الكثري 

من التحوالت الكفيلة بتغيري �ضكل وطبيعة احلياة يف هذه الرقعة احلبيبة من الوطن الغايل والتي 

ُحرمت كثريًا من التنمية ال�ضاملة الرامية اإىل تخفيف معاناة ابناء رمية جراء ال�ضعوبات والعراقيل 

التي واجهتها نتيجة جغرافيتها املعقدة والتي تتطلب اإمكانات اأكرب وتخطيطاً وتنظيماً اأدق ومتابعة 

وتقييماً حمكماً ورقابة فاعلة قادرة على اإجناح اخلطط والربامج التي يرنو اإليها اأبناء هذه املحافظة.

 ولكون الزيارة كانت مبعية االخ اأحمد الفقيه اأحد القيادات املوؤمترية والذي يعمل حالياً مديرًا عاماً 

للرقابة بهيئة االأرا�ضي وامل�ضاحة، وكانت منا�ضبة اأي�ضاً لاللتقاء باملحافظ املنتخب علي �ضامل اخل�ضمي 

وهو �ضخ�ضية معروفة كع�ضٍو �ضابق يف الربملان، وحالياً ع�ضو يف اللجنة العامة للموؤمتر ال�ضعبي العام 

وهي تكوين قيادي موؤمتري اأعلى، ت�ضّميه لوائح املوؤمتر ال�ضعبي العام بالقيادة ال�ضيا�ضية والتنظيمية 

للموؤمتر.

ويف مكتب املحافظ املتوا�ضع جدًا والبعيد متاماً عن املن�ضاأة احلكومية التي �ضيدتها الدولة لل�ضلطة 

املحلية والتي مل ُتفتتح بعد ب�ضبب بع�س االإ�ضكاالت، كان يل اأن ح�ضرت جانباً من االجتماع الذي 

عقده مع جلنة هيئة االأرا�ضي وامل�ضاحة، حتدث فيه �ضيادة املحافظ مطواًل عن االحتياجات املا�ضة 

ملحافظة رمية باعتبارها نا�ضئة ومازالت بحاجة اكرث من ما�ضة -ح�ضب تعبريه- للم�ضروعات التنموية 

االمنائية.. موؤكدًا على اأهمية اأن حتظى رمية املحافظة باهتمام خا�س مييزها عن بقية املحافظات 

االخرى.. اهتمام ي�ضتوعب متاماً معوقات التنمية االقت�ضادية واالجتماعية التي تعاين منها هذه 

املحافظة وميكنها يف الوقت ذاته من ال�ضري باجتاه االهداف التي حددها فخامة االخ علي عبداهلل �ضالح 

-رئي�س اجلمهورية رئي�س املوؤمتر ال�ضعبي العام- من خالل حر�ضه على جعل رمية حمافظة حتظى 

باهتمام متزايد على �ضعيد التنمية وتعوي�س اأبنائها عن �ضنوات احلرمان التي عا�ضوها جراء تعقيدات 

اجلغرافيا و�ضعف دور موؤ�ض�ضات وهيئات الدولة يف بلورة تطلعات اأبنائها على �ضعيد التنمية..حديث 

طويل ل�ضيادة املحافظ مل يخُل يف الوقت ذاته من اإ�ضارته اجللية والكا�ضفة ملدى احتياج حمافظة 

رمية اىل دور اأبنائها يف الدفع بعجلة التنمية والتفرغ لتحقيق ذلك باعتباره ميثل التعامل 

االيجابي مع برنامج فخامة الرئي�س وا�ضتغالل كل ذلك من اأجل االنت�ضار لتنمية رمية 

واإبعادها عن كل املنغ�ضات واال�ضكاالت التي تزيد من 

معاناة اأبنائها باعتبارهم حالياً اأمام 

م�ضوؤولية اأكرب تتطلب منهم 

املزيد من اجلهد لتطوير احلياة يف قراهم وعزلهم وقهر كل ال�ضعوبات التي تعرت�س م�ضرية رمية التي 

بداأت بفاعلية وحتاول بقدر االإمكانات املتاحة لها حالياً ال�ضري باجتاه امل�ضتقبل االف�ضل الذي وعد به 

فخامة الرئي�س الوطن، انت�ضارًا لتطلعات اأبنائه احل�ضارية واالقت�ضادية واالجتماعية.

 ويف هذا ال�ضدد حر�س املحافظ يف كلمته -وهو يخاطب جلنة هيئة امل�ضاحة 

-على اأهمية االإدارة احلديثة و�ضرورة االعتماد عليها كقاعدة قوية 

و�ضلبة النطالق عملية التنمية، معربًا عن حر�س ال�ضلطة املحلية على 

االهتمام بالكوادر الكفوؤة والتي ميكن تاأهيلها اإدارياً وفنياً ب�ضورة 

فاعلة حتى تتمكن من التعامل االيجابي مع كافة اخلطط والربامج 

املر�ضومة لهذه املحافظة.

حديث املحافظ مل يخُل اأي�ضاً من عتاب لبع�س و�ضائل االعالم التي 

مازالت تتعامل ب�ضورة �ضريعة وعاجلة -ح�ضب و�ضفه- مع ق�ضايا 

ومو�ضوعات التنمية يف رمية وطبيعة امل�ضهد التنموي الذي تتطلبه 

ويختلف عن بقية املحافظات.

م�ضهد بالطبع �ضنحاول يف حلقتنا القادمة االإطاللة عليه عّلنا ن�ضهم 

يف تقدمي ال�ضورة الكاملة اأو معظم اأبعادها، وهي �ضورة يحتاج اىل 

ت�ضكيلها اإملام كامل مبختلف الق�ضايا املرتبطة بهذه املحافظة هذا من 

الناحية ال�ضحفية واالعالمية، اأما من الناحية االإدارية والفنية فاإن 

ذلك يك�ضف هو االآخر عن عظمة امل�ضوؤولية امللقاة على عاتق االجهزة 

املركزية وغري املركزية يف عملية التخطيط االآين وامل�ضتقبلي واال�ضرتاتيجي 

ملحافظة رمية واأحالمها الكبرية التي تتطلب ت�ضافر جهود اجلميع 

وبال�ضورة التي تتفق مع عظمة هذه االحالم، وحتى ال تكون 

رمية التي ترتفع عن �ضطح البحر باألفي مرت، دوماً حتت 

ال�ضفر تنموياً واقت�ضادياً واجتماعياً.۹

يكتبها / يحيى علي نوري


