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الضالع..

فقد �شهدت حمافظة ال�ضالع حتو ًال كبري ًا ونه�ضة عمرانية و�إجنازات
كبرية يف ظل دولة الوحدة ومنذ �إعالنها حمافظة يف 1998م ،لكنها �شهدت
يف الفرتة 2006م 2010 -م العديد من الإجنازات لي�س على م�ستوى
امل�شاريع بل يف كافة املجاالت ..و�سنعر�ض مناذج مما مت تنفيذه يف �إطار
تنفيذ الربنامج االنتخابي لفخامة االخ رئي�س اجلمهورية خالفاً لذلك
مت رفع مرتبات و�شهداء ومنا�ضلي الثورة اليمنية يف املحافظة يف عام
2010م واعتماد حاالت جديدة لي�صبح عدد احلاالت التي تتقا�ضى
مرتباً �شهرياً �أكرث من �ألف و�سبعمائة حالة بعد �أن كان قبل �أعوام ال
يتجاوز �ألفي ريال ومت اعتماد مرتبات مبعدل خم�سة ع�شرة �آالف ريال
لكل منا�ضل وبتكلفة �سنوية ت�صل اىل مائة
و�أربعني مليون ريال.
أرا�ض لعدد كبري من
وكذلك مت �صرف قطع � ٍ
�أ�سر ال�شهداء واملنا�ضلني من �أبناء ال�ضالع
�ضمن الأرا���ض��ي التي مت اعتمادها لهم يف
حمافظة عدن.
اهتمام بالشباب
�شهدت ال�ضالع �إجناز العديد من امل�شاريع
الريا�ضية وال�شبابية مثل:
 �إن�شاء وجتهيز ال�صالة الريا�ضية املغلقة جال�س  -حكولة.�إن�شاء مقرات لأندية الن�صر ،ال�صمود،ال��و���ص��ل ،ذوري����دان ،وجت��ه��ي��زات �شباب
قعطبة.
 ت�سوير وجتهيز مالعب �أندية احل�صني ،قعطبة ،دمت ،الت�ضامن ،و22مايو احل�شاء،
حيث بلغ �إج��م��ايل م��ا مت تنفيذه يف جمال
الريا�ضة من حيث البنية التحتية حتى العام
اجلاري �أكرث من  700مليون ريال.
 بلغت النفقات الت�شغيلية للأنديةواالحتادات �أكرث من ع�شرة ماليني ريال.
 ا�ستكمال املدرجات للملعب الرئي�سيحكولة وعدد من ال�صاالت املغلقة وبناء
مقرات لبقية الأندية.
�إ�ضافة اىل مامت �صرفه لبقية الأندية من
حافالت مثل نادي الن�صر ومكتب ال�شباب
باملحافظة و�أخرى لنادي ال�صمود وغريها
بع�شرات املاليني.
الرعاية االجتماعية
و�صلت ح���االت ال��رع��اي��ة االجتماعية
باملحافظة اىل حواىل خم�سني �ألف حالة بتكلفة
مليار و�ستني مليون ريال موزعة على جميع
مراكز مديريات املحافظة.
جامعة الضالع
< �إعالن �إن�شاء جامعة ال�ضالع بالقرار
اجلمهوري خالل العام 2010م جاء ترجمة
�صادقة للربنامج االنتخابي لفخامة ا لأخ
رئي�س اجلمهورية والذي ي�ضاف اىل ما تنفذ
من وعود لأبناء ال�ضالع ويجري الآن ت�سوير
وجتهيز امل�ساحة املقررة لإن�شائها.
�إىل جانب م��ا مت تنفيذه وقيد التنفيذ
يف املجال املهني والفني كاملعهد املهني
ال�صناعي -جنب ،املعهد التقني التجاري
ال�ضالع ..وقيد التنفيذ املعهد الفنيال�صناعي -ال�ضالع ،املعهد الفندقي
ال�سياحي  -دمت.
وعلى و�شك �إع�لان مناق�صة �إن�شاء كلية املجتمع  -ال�ضالع
باال�ضافة اىل معاهد يف احل�صني  -جحاف -الأزارق  -احل�شاء.
مشروع الصالح للشباب
وهذا منجز �آخر �شاهد للعيان وهو دليل لأخذ االهتمام بال�شباب حيز ًا
يف �أجندة فخامة الرئي�س ،حيث �سيتم يف الفرتة القريبة القادمة ا�ستكمال
ب��ل��غ��ت تكلفته
املرحلة الأخرية من هذا امل�شروع والذي
مليار ون�صف املليار ريال.
تواصل البناء والتنمية
ورغ�����م كل
ما حتقق اال
�أن ا�ستمرار
ا�ستكمال ما

انطباعات
أولية

9

محافظات

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 ابتدا ًء من استكمال شبكة الطرقات للمديريات أو
استكمال توصيل الكهرباء وبناء المدارس والمعاهد الفنية والسدود الزراعية ومشاريع الصحة
واالندية الرياضية والمالعب ،وانتها ًء باالهتمام بمناضلي الضالع ومثقفيها وحل قضايا الثأر..

محمد عبدالرحمن الشعيبي

مت و�ضعه يف الربنامج االنتخابي خالل العام احلايل والقادم وما يتم
�إدراجه واعتماده اي�ضاً �ضمن الربنامج اال�ستثماري املحلي واملركزي
نحو ا�ستكمال تام لكافة البنى التحتية اال�سا�سية للمحافظة.
وب�صورة نهائية مت ا�ستكمال عملية الربط الكهربائي لعموم مديريات
وق��رى املحافظة ،وم�شروع املياه اال�سرتاتيجي ،حجر
جحاف  -ال�ضالع ،والذي �أ�صبح �شبه جاهز.وفيما يلي تفا�صيل تكلفة امل�شاريع املنفذة وقيد التنفيذ
يف عموم املحافظة للفرتة 2010 - 2006م وعلى م�ستوى
املديريات:
�أو ًال� :إجمايل امل�شاريع قيد

التنفيذ (مركزي) عدد ( )142م�شروعاً بتكلفة «»31.357.416.000
ريال.
ثانياً :امل�شاريع املنفذة وقيد التنفيذ على م�ستوى املديريات وذلك كما
يلي:
مديرية الضالع:
امل�شاريع التي مت �إجن��ازه��ا وع��دده��ا ( )143م�شروعاً بتكلفة
()6.713.567.444
ريا ًال.

امل�شاريع قيد التنفيذ حملي � +صناديق وعددها ( )59م�شروعاً بتكلفة
( )999.133.362ريا ًال.
اجمايل عدد امل�شاريع باملديرية ( )202م�شروع بتكلفة اجمالية
( )7.712.700.806رياالت.
مديرية قعطبة:
امل�شاريع ال��ت��ي مت �إجن��ازه��ا وع��دده��ا ( )109م�شاريع بتكلفة
( )4.986.600.824ريا ًال.
امل�شاريع قيد التنفيذ حملي � +صناديق وعددها ( )77م�شروعاً بتكلفة
( )689.959.723ريا ًال.
اجمايل عدد امل�شاريع باملديرية ( )186م�شروعاً بتكلفة اجمالية
()5.676.560.547ريا ًال.
مديرية دمت:
امل�شاريع التي مت �إجنازها وعددها ( )52م�شروعاً
بتكلفة ()1.845.110.760ريا ًال.
امل�شاريع قيد التنفيذ حملي � +صناديق وعددها
( )35م�شروعاً بتكلفة ( )593.946.025ريا ًال.
اجمايل عدد امل�شاريع باملديرية ( )87م�شروعاً
بتكلفة اجمالية ( )2.439.056.785ريا ًال.
مديرية األزارق:
امل�شاريع التي مت �إجنازها وعددها ( )149م�شروعاً
بتكلفة ( )1.335.679.900ريال.
امل�شاريع قيد التنفيذ حملي � +صناديق وعددها ()48
م�شروعاً بتكلفة ( )506.332.267ريا ًال.
اجمايل امل�شاريع باملديرية ( )197م�شروعاً
بتكلفة اجمالية ( )1.842.012.167ريا ًال.
مديرية الشعيب:
امل�������ش���اري���ع ال����ت����ي مت �إجن����ازه����ا
وع���دده���ا ( )107م�����ش��اري��ع بتكلفة
( )1.057.976.074ريا ًال.
امل�����ش��اري��ع ق��ي��د التنفيذ حم��ل��ي +
�صناديق وع��دده��ا ( )61م�شروعاً
بتكلفة ( )471.482.377ريا ًال.
اجمايل ع��دد امل�شاريع باملديرية
(  )168م�شروعاً بتكلفة اجمالية
( )1.529.458.451ريا ًال.
مديرية جحاف:
امل�����ش��اري��ع ال���ت���ي مت �إجن���ازه���ا
وع���دده���ا ( )75م�����ش��روع �اً بتكلفة
( )899.250.650ريا ًال.
امل�����ش��اري��ع ق��ي��د التنفيذ حم��ل��ي +
�صناديق وعددها ( )48م�شروعاً بتكلفة
( )401.238.804رياالت.
اج��م��ايل ع���دد امل�����ش��اري��ع ب��امل��دي��ري��ة
(  )123م�����ش��روع �اً بتكلفة اجمالية
( )1.300.489.454ريا ًال.
مديرية جنب:
امل�شاريع التي مت �إجنازها وعددها ()64
م�شروعاً بتكلفة ( )1.162.713.249ريا ًال.
امل�شاريع قيد التنفيذ حملي � +صناديق وعددها
( )42م�شروعاً بتكلفة ( )421.694.957ريا ًال.
اج��م��ايل ع��دد امل�شاريع باملديرية ()106
م�شاريع بتكلفة اجمالية ()1.584.408.206
رياالت.
مديرية الحشاء:
امل�شاريع التي مت �إجنازها وعددها ()94
م�شروعاً بتكلفة ( )1.214.403.081ريا ًال.
امل�شاريع قيد التنفيذ حملي � +صناديق وعددها ( )51م�شروعاً
بتكلفة ( )623.455.734ريا ًال.
اجمايل عدد امل�شاريع باملديرية ( )145م�شروعاً بتكلفة اجمالية
( )1.837.858.815ريا ًال.
مديرية الحصني:
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي مت �إجن��ازه��ا وع��دده��ا ( )63م�����ش��روع�اً بتكلفة
()669.315.597ريا ًال.
امل�شاريع قيد التنفيذ حملي � +صناديق وعددها ( )50م�شروعاً بتكلفة
( )409.443.212ريا ًال.
اجمايل عدد امل�شاريع باملديرية ( )113م�شروعاً بتكلفة اجمالية
( )1.078.758.809رياالت۹.

ريمة ..أحالم كبرية ..جغرافيا معقدة ..إمكانات شحيحة
¿ زرت مؤخر اً محافظة ريمة وبالتحديد عاصمة
المحافظة «قرية» الجبين والتي تحاول عبثاً االنتقال الى
المدنية في ظل مؤشرات تنموية وجغرافية على درجة
عالية من الصعوبة.

يكتبها  /يحيى علي نوري
زيارة ال ريب غري خمططة لكونها جاءت مفاجئة لكنها منا�سبة بعثت يف نف�سي حالة من ال�سرور
واالبتهاج حيث مثلت فر�صة للتعرف على عا�صمة هذه املحافظة النا�شئة التي ُينتظر منها الكثري
من التحوالت الكفيلة بتغيري �شكل وطبيعة احلياة يف هذه الرقعة احلبيبة من الوطن الغايل والتي
ُحرمت كثري ًا من التنمية ال�شاملة الرامية �إىل تخفيف معاناة ابناء رمية جراء ال�صعوبات والعراقيل
التي واجهتها نتيجة جغرافيتها املعقدة والتي تتطلب �إمكانات �أكرب وتخطيطاً وتنظيماً �أدق ومتابعة
وتقييماً حمكماً ورقابة فاعلة قادرة على �إجناح اخلطط والربامج التي يرنو �إليها �أبناء هذه املحافظة.
ولكون الزيارة كانت مبعية االخ �أحمد الفقيه �أحد القيادات امل�ؤمترية والذي يعمل حالياً مدير ًا عاماً
للرقابة بهيئة الأرا�ضي وامل�ساحة ،وكانت منا�سبة �أي�ضاً لاللتقاء باملحافظ املنتخب علي �سامل اخل�ضمي
كع�ضو �سابق يف الربملان ،وحالياً ع�ضو يف اللجنة العامة للم�ؤمتر ال�شعبي العام
وهو �شخ�صية معروفة
ٍ
وهي تكوين قيادي م�ؤمتري �أعلى ،ت�س ّميه لوائح امل�ؤمتر ال�شعبي العام بالقيادة ال�سيا�سية والتنظيمية
للم�ؤمتر.
ويف مكتب املحافظ املتوا�ضع جد ًا والبعيد متاماً عن املن�ش�أة احلكومية التي �شيدتها الدولة لل�سلطة
املحلية والتي مل ُتفتتح بعد ب�سبب بع�ض الإ�شكاالت ،كان يل �أن ح�ضرت جانباً من االجتماع الذي
عقده مع جلنة هيئة الأرا�ضي وامل�ساحة ،حتدث فيه �سيادة املحافظ مطو ًال عن االحتياجات املا�سة
ملحافظة رمية باعتبارها نا�شئة ومازالت بحاجة اكرث من ما�سة -ح�سب تعبريه -للم�شروعات التنموية

االمنائية ..م�ؤكد ًا على �أهمية �أن حتظى رمية املحافظة باهتمام خا�ص مييزها عن بقية املحافظات
االخرى ..اهتمام ي�ستوعب متاماً معوقات التنمية االقت�صادية واالجتماعية التي تعاين منها هذه
املحافظة وميكنها يف الوقت ذاته من ال�سري باجتاه االهداف التي حددها فخامة االخ علي عبداهلل �صالح
رئي�س اجلمهورية رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام -من خالل حر�صه على جعل رمية حمافظة حتظىباهتمام متزايد على �صعيد التنمية وتعوي�ض �أبنائها عن �سنوات احلرمان التي عا�شوها جراء تعقيدات
اجلغرافيا و�ضعف دور م�ؤ�س�سات وهيئات الدولة يف بلورة تطلعات �أبنائها على �صعيد التنمية..حديث
طويل ل�سيادة املحافظ مل يخ ُل يف الوقت ذاته من �إ�شارته اجللية والكا�شفة ملدى احتياج حمافظة
رمية اىل دور �أبنائها يف الدفع بعجلة التنمية والتفرغ لتحقيق ذلك باعتباره ميثل التعامل
االيجابي مع برنامج فخامة الرئي�س وا�ستغالل كل ذلك من �أجل االنت�صار لتنمية رمية
و�إبعادها عن كل املنغ�صات واال�شكاالت التي تزيد من
معاناة �أبنائها باعتبارهم حالياً �أمام
م�س�ؤولية �أكرب تتطلب منهم

املزيد من اجلهد لتطوير احلياة يف قراهم وعزلهم وقهر كل ال�صعوبات التي تعرت�ض م�سرية رمية التي
بد�أت بفاعلية وحتاول بقدر الإمكانات املتاحة لها حالياً ال�سري باجتاه امل�ستقبل االف�ضل الذي وعد به
فخامة الرئي�س الوطن ،انت�صار ًا لتطلعات �أبنائه احل�ضارية واالقت�صادية واالجتماعية.
ويف هذا ال�صدد حر�ص املحافظ يف كلمته -وهو يخاطب جلنة هيئة امل�ساحة
على �أهمية الإدارة احلديثة و�ضرورة االعتماد عليها كقاعدة قويةو�صلبة النطالق عملية التنمية ،معرب ًا عن حر�ص ال�سلطة املحلية على
االهتمام بالكوادر الكف�ؤة والتي ميكن ت�أهيلها �إدارياً وفنياً ب�صورة
فاعلة حتى تتمكن من التعامل االيجابي مع كافة اخلطط والربامج
املر�سومة لهذه املحافظة.
حديث املحافظ مل يخ ُل �أي�ضاً من عتاب لبع�ض و�سائل االعالم التي
مازالت تتعامل ب�صورة �سريعة وعاجلة -ح�سب و�صفه -مع ق�ضايا
ومو�ضوعات التنمية يف رمية وطبيعة امل�شهد التنموي الذي تتطلبه
ويختلف عن بقية املحافظات.
م�شهد بالطبع �سنحاول يف حلقتنا القادمة الإطاللة عليه ع ّلنا ن�سهم
يف تقدمي ال�صورة الكاملة �أو معظم �أبعادها ،وهي �صورة يحتاج اىل
ت�شكيلها �إملام كامل مبختلف الق�ضايا املرتبطة بهذه املحافظة هذا من
الناحية ال�صحفية واالعالمية� ،أما من الناحية الإدارية والفنية ف�إن
ذلك يك�شف هو الآخر عن عظمة امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق االجهزة
املركزية وغري املركزية يف عملية التخطيط الآين وامل�ستقبلي واال�سرتاتيجي
ملحافظة رمية و�أحالمها الكبرية التي تتطلب ت�ضافر جهود اجلميع
وبال�صورة التي تتفق مع عظمة هذه االحالم ،وحتى ال تكون
رمية التي ترتفع عن �سطح البحر ب�ألفي مرت ،دوماً حتت
ال�صفر تنموياً واقت�صادياً واجتماعياً۹.

