
�ضهدت حمافظة ال�ضالع حت��واًل كبريًا 

ونه�ضة عمرانية واإجنازات كبرية يف ظل 

دول��ة 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.. 

خ��الف��اً ل��ذل��ك مت رف��ع مرتبات و�ضهداء 

ومنا�ضلي الثورة اليمنية يف املحافظة 

يف عام 2010م واعتماد ح��االت 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�ضي التي مت اعتمادها 

لهم يف حمافظة عدن.

جامعة الضالع
۹ اإعالن اإن�ضاء جامعة ال�ضالع بالقرار 
اجل��م��ه��وري خ��الل ال��ع��ام 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 ما مت تنفيذه وقيد التنفيذ 

يف املجال املهني والفني كاملعهد املهني 

ال�ضناعي -جنب، املعهد التقني التجاري 

-ال�ضالع..  وقيد التنفيذ املعهد الفني 

الفندقي  املعهد  ال�ضالع،  ال�ضناعي- 

ال�ضياحي - دمت.

وعلى و�ضك اإعالن مناق�ضة اإن�ضاء كلية 

املجتمع - ال�ضالع باال�ضافة اىل معاهد يف 

احل�ضني - جحاف -االأزارق - احل�ضاء.

مشروع الصالح للشباب
وه��ذا منجز اآخ��ر �ضاهد للعيان وهو 

دليل الأخ��ذ االهتمام بال�ضباب حيزًا يف 

اأجندة فخامة الرئي�س، حيث �ضيتم يف 

الفرتة القريبة القادمة ا�ضتكمال املرحلة 

ه���������ذا االأخ�����رية من 

امل���������ض����روع 

وال��ذي بلغت 

تكلفته مليار ون�ضف املليار ريال.

الرعاية االجتماعية
و�ضلت ح��االت الرعاية االجتماعية 

باملحافظة اىل ح��واىل خم�ضني األ��ف حالة 

بتكلفة مليار و�ضتني مليون ريال موزعة 

على جميع مراكز مديريات املحافظة.

تواصل البناء والتنمية
ورغ���م ك��ل م��ا حتقق اال اأن ا�ضتمرار 

ا�ضتكمال م��ا مت و���ض��ع��ه يف ال��ربن��ام��ج 

االنتخابي خ��الل العام احل��ايل والقادم 

وم��ا يتم اإدراج���ه 

واعتماده اي�ضاً 

�ضمن الربنامج 

اال���ض��ت��ث��م��اري 

امل������ح������ل������ي 

وامل������رك������زي 

ل  �ضتكما ا نحو 

ت�������ام ل���ك���اف���ة 

التحتية  البنى 

اال����ض���ا����ض���ي���ة 

للمحافظة.

وب���������ض����ورة 

ن����ه����ائ����ي����ة مت 

ا����ض���ت���ك���م���ال 

ل��رب��ط  ا عملية 

ال���ك���ه���رب���ائ���ي 

لعموم مديريات 

وقرى املحافظة، 

وم�ضروع امل��ي��اه اال�ضرتاتيجي، حجر 

-جحاف - ال�ضالع، والذي اأ�ضبح �ضبه 

جاهز.

وفيما 

ي����ل����ي 

تكلفة  تفا�ضيل 

امل�ضاريع املنفذة وقيد التنفيذ يف عموم 

املحافظة للفرتة 2006 - 2010م وعلى 

م�ضتوى املديريات:

اإج��م��ايل امل�ضاريع قيد التنفيذ  واًل:  اأ

)مركزي( عدد )142( م�ضروعاً بتكلفة 

»31.357.416.000« ريال.

ث��ان��ي��اً: امل�����ض��اري��ع 

املنفذة وقيد التنفيذ 

ع�����ل�����ى 

م�ضتوى 

املديريات وذلك كما يلي:

مديرية الضالع:
مت اإجن���از ع��دد )143( 

م���������ض����روع����اً ب��ت��ك��ل��ف��ة 

 )6 . 7 1 3 . 5 6 7 . 4 4 4 (

ريااًل.

امل�����ض��اري��ع قيد التنفيذ   

59( م�ضروعاً  ع��دده��ا )

بتكلفة )999.133.362( 

ريااًل.

مديرية قعطبة:
  مت اإجناز عدد )109( م�ضاريع بتكلفة 

)4.986.600.824( ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ   ع��دده��ا )77( 

م�ضروعاً بتكلفة )689.959.723( ريااًل.

مديرية دمت:
  مت اإجن��از عدد )52( م�ضروعاً بتكلفة 

)1.845.110.760(ريااًل.

امل�������ض���اري���ع ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ  

عددها )35( م�ضروعاً بتكلفة 

)593.946.025( ريااًل.

مديرية األزارق:
  مت اإجناز عدد )149( م�ضروعاً بتكلفة 

)1.335.679.900( ريال.

امل�ضاريع قيد التنفيذ   ع��دده��ا )48( 

م�ضروعاً بتكلفة )506.332.267( ريااًل.

مديرية الشعيب:
  مت اإجناز عدد )107( م�ضاريع بتكلفة 

)1.057.976.074( ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ   ع��دده��ا )61( 

م�ضروعاً بتكلفة )471.482.377( ريااًل.

 مديرية جحاف:
  مت اإجن��از عدد )75( م�ضروعاً بتكلفة 

)899.250.650( ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ   ع��دده��ا )48( 

 )401.238.804 م�����ض��روع��اً بتكلفة )

رياالت.

مديرية جنب:
  مت اإجن��از عدد )64( م�ضروعاً بتكلفة 

)1.162.713.249( ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ   ع��دده��ا )42( 

م�ضروعاً بتكلفة )421.694.957( ريااًل.

مديرية الحشاء:
  مت اإجن��از عدد )94( م�ضروعاً بتكلفة 

)1.214.403.081( ريااًل.

امل�ضاريع قيد التنفيذ   ع��دده��ا )51( 

م�ضروعاً بتكلفة )623.455.734( ريااًل.

مديرية الحصني:
ع����دد  اإجن������������از  مت    

بتكلفة  م�����ض��روع��اً   )63 (

)669.315.597(ريااًل.

امل�����ض��اري��ع ق��ي��د التنفيذ   

عددها )50( م�ضروعاً بتكلفة 

 )4 0 9 . 4 4 3 . 2 1 2 (

ريااًل.۹
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¿ في الضالع.. تنتصر الحياة وتستمد ازدهارها بأبهى الصور من خالل المشاريع التي تحققت 
وتتحقق، مؤكدًة بذلك ألعداء الوطن ومن يعملون على استجداء الموت والخراب دعاة االنفصال، 
أن أبناء الضالع ومنذ قيام الوحدة اليمنية المباركة تخلت أياديهم لألبد عن حفاري القبور.. ودفنت 
السالح الى جانبهم في الحفر التي صنعوها.. وصارت متفرغة ألعمال البناء والسعي إلكمال مرحلة 
الجمال وشعور الطمأنينة والسكينة في عيني كل من ينظر الى مالمح محافظتهم الضالع ذات 

المديريات التسع المتساوية األضالع في الوعد واإلنجاز.
ال مجال هنا للكالم الخارج عن اطار الواقع، فهذه المحافظة بمشهدها الحاضر يعكس الترجمة 
الواقعية لمفردات البرنامج االنتخابي لفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، الذي أثبت صدق الوعد في التنفيذ، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة وقيد 
التنفيذ »1327« مشروعًا في مختلف المجاالت ابتداًء من شبكة الطرق للمديريات واستكمال توصيل 
الكهرباء وبناء المدارس والمعاهد الفنية والسدود ومشاريع الصحة واألندية الرياضية والمالعب، 

وانتهاًء باالهتمام بمناضلي الضالع ومثقفيها وحل قضايا الثأر.

الحيـــاة تنتصـــر
الضالع..

إعداد/ محمد الشعيبي

هنيئًا لشعبنا األبي الصامد ولوطن الثاني والعشرين من 
مايو املجيد أفراح العيدالثالث واألربعني لالستقالل


