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تعز الصمود.. تعز الصمود.. 

صباحية تعزية 
ــرص حيث  ــن جولة الق ــدأ م ــا تب ــت جولتن * كان
ــة وهواء  ــم بالحيوي ــو صباحي مفع ــا يف ج إقامتن
ــو بديع وصلنا اىل جولة  ربيعي جميل ومناخ صح
( سوفتيل ) الحركة كما عهدناها الصحيان املبكر 
ــفون قهوة الصباح والبعض يفطر  ألبناء تعز يرتش
ــاء تعز ويتجاذبون  بـ"الزالبيا" االكلة املحببة ألبن
ــد فيه بوفية  ــراف املكان حيث توج ــث يف أط الحدي
ــاهي امللنب كما  ــد صاحبها الخمري والش صغرية يع
ــو للسكان تسميته وانطلقنا يف شارع الحوبان  يحل
ــرية  الصغ ــالت  واملح ــني  بالنازح ــدس  تك ــذي  وال
ــة وينترش فيه عمال وعامالت النظافة منذ  التجاري
ــارع واالزقة ويرشف  ــف الش ــاح الباكر لتنظي الصب
ــد رجل  ــة تج ــل جول ــام ويف ك ــم الع ــم مديره عليه
ــرور جنبا اىل جنب مع رجل رشطة النجدة تسري  امل
ــي رائع يدل عىل االمن  ــكل انسياب حياة الناس بش

واالستقرار والطمأنينة.

حديقة الحيوان انموذجًا 
ــة الحيوانات بالحوبان والتي  * ولجنا اىل حديق
ــا قيل انها تعرضت  ــت عنها الكثري وبسبب م سمع
ــن حظنا  ــا ومن حس ــد من زيارته ــة كان الب ملجاع
تواجدنا اثناء والدة احدى النمور اليمنية األصيلة 
ــة املبتكرة حتى  ــم  وفق الطريقة اليمني لثالثة توائ
ــم من الغرباء،   ــل االنثى صغارها خوفا عليه ال تأك
ــربة ودراية حول  ــوالدة اكسبتنا خ ــال ال ــا ح رؤيته
ــا اىل أماكن األسود  ــر ومررن ــة والدة انثى النم كيفي
ــادة محافظ  ــد اهتمام قي ــت بحالة جيدة تؤك وكان
ــة والتحسني، وما  ــدوق النظاف ــة تعز وصن محافظ
ــدة غري  ــوى النظافة الجي ــو مست ــر ه ــت النظ يلف
ــني واملتخصص يف  ــد العامل ــن سابق اح ــود م املعه
ــد النمور  الذي قال ان النمر يمكن ان  تدريب وتولي
ــري تماما ويتوحش  ــل بلطف معك ولكنة يتغ يتعام

عند فرتة االخصاب وال يؤمن حينها وبعد ان اخذنا 
ــة  ــات املتنوع ــة الحيوان ــا برؤي ــا واستمتعن جولتن
ــوان.. انتقلنا إىل  ــة يف حديقة الحي ــر الخالب واملناظ

حديقة التعاون.

بناء وتنمية 
* انطلقنا اىل جولة مفرق عدن – الراهدة وهناك 
ــرثة االعمال  ــام الكبري لك ــة البرشية واالزدح الكثاف
ــد ان مدينة تعز  ــة والتي تؤك ــة والتسويقي التجاري
ــان – الجندية  ــون يف الحوب ــب ان تك ــدة يج الجدي
ــة ملحافظة  ــة املحلي ــادات السلط ــب نظرة قي حس
تعز السابقة وكانت انطالقتنا صوب مفرق ماوية – 
ــق تجد الحركة التنموية  صنعاء وعىل طول الطري
ــالت التجارية وطالب  ــاء والتسوق وبناء املح والبن
املدارس والجامعات كل يتجه نحو مبتغاه والحياة 
تسري بانسيابية اعتيادية طبيعية واملصانع تعمل 
بالورديات النهارية والليلية نظراً لألمن واالستقرار 
ــق املسيطر عليها من قبل الجيش واللجان  باملناط

الشعبية.

الخدمات األمنية 
ــارع أو حي أو حارة  ــا يلفت االنتباه يف كل ش * م
ــه الرسمي  ــه وهندام ــن بزي ــل االم ــد رج ــو تواج ه
وتواجد رجل املرور عند كل مفرتق طرق أو الجوالت 
ــول الطرقات  ــا عىل ط ــة تواجده ــارات الرشط وسي
ــادات امليالد  ــل شه ــة مث ــات األمني ــر الخدم و توف
ــوازات السفر وال يوجد  ــخصية وج والعائلية والش
ــن واثناء  ــات رجال االم ــن يريد خدم ــق امام م عائ
ــن (ابوشهاب)  ــر االم ــب مدي ــدت نائ ــروري وج م
ــش يف النقاط  ــات التفتي ــه عىل عملي يرشف بنفس
ــؤول من فوق  ــداً ان ينزل املس ــد عمالً جي ــذا يع وه
ــال امليدانية اما  ــن االعم ــاط أماك ــرايس اىل النق الك
ــايس فهو يف حركة  ــن العميد منصور املي ــر االم مدي

ــاط أو األقسام أو  ــدا النق ــوال اليوم متفق ــة ط دؤوب
متجوال يف االحياء.

عام من اإلنجازات  
ــدي محافظ  ــده الجن ــن األستاذ عب ــا ع * بحثن
ــق حكومي إىل  ــال من مرف ــة تعز كونه متنق محافظ
ــل او يمل من  ــرى ال يك ــن مديرية إىل األخ ــر وم آخ
ــل والحقيقة ان محافظة تعز شهدت خطوات  العم
ــح االوضاع االمنية  ــة نحو تطبيع وتصحي متسارع
ــن واالستقرار  ــة واستعادة االم ــة والخدمي واالداري
ــة العامة وعىل وجه الخصوص يف املناطق  والسكين
ــعبية  التي تقع تحت سيطرة الجيش واللجان الش
ــده  ــاذ  عب ــة االست ــظ املحافظ ــذل محاف ــث يب حي
ــل املخلصني جهوداً جبارة  محمد الجندي ومعه ك
ــة املنهك واملثقل  ــروح اىل جسد املحافظ ــادة ال إلع
ــية  ــراء الجرائم الوحش ــاع ج ــات واالوج بالجراح
ــي يرتكبها العدوان السعودي االمريكي الغاشم  الت
ــري املنازل  ــني االبرياء وتدم ــه بحق املواطن ومرتزقت
ــة والبنية التحتية وكل  واملمتلكات العامة والخاص
يشء جميل باملحافظة، ومن االنصاف ان نشري اىل 
ان تعيني املحافظ الجندي لقيادة سفينة املحافظة 
جاء يف ظل أوضاع مضطربة وملتهبة وانهيار كامل 
للخدمات التعليمية والصحية واالمنية ومحاوالت 
ــاة  معان ــم  وتفاق ــي  االجتماع ــج  النسي ــك  تفكي
ــة جرائم  ــة نتيج ــية واالجتماعي ــني املعيش املواطن
ــي ترتكبها الجماعات  ــل والسلب والسحل الت القت
ــرصي واملناطقي  ــية والفرز العن ــة الداعش االرهابي

واملذهبي والسيايس .

تحديات وكوارث 
ــده  مواعي ــن  ولك ــظ  املحاف ــع  م ــاء  لق ــا  طلبن  *
ــر مكتب اعالم  ــا ان نكتفي بتقري ــة اجربتن املزدحم
ــم  التحديات  ــذي بدأ بطرح حج ــة تعز وال محافظ

ــن دور املحافظ  ــة باملحافظة  وع ــوارث املحدق والك
ــل املسؤولية  ــرب من تحم ــم يتنصل او يته الذي ل
ــاذ املحافظة  ــل انق ــه يف سبي ــر بحيات ــه خاط ولكن
ــل واالرهاب  ــف والجه ــن التخل ــن براث ــا م وابنائه
ــات  ــا الجماع ــي تقوده ــة الت ــاريع التكفريي واملش
الداعشية التي تعمل عىل تشويه الدين االسالمي 
ــالم واملسلمني  ــة اعداء االس ــري االنسان لخدم تدم
ــه  وشجاعت ــه  بحكمت ــظ  املحاف ــاع  استط ــد  وق
ــالالت  واالخت ــالت  املعض ــل  مجم ــخيص  تش
ــه وتوجهاته وتمكن  ــرتض نهج ــات التي تع واملعوق
ــات الفورية والتدريجية للقضايا  من وضع املعالج
التي تالمس هموم ابناء املحافظة وتلبي تطلعاتهم 
ــه  ــدي ان ــظ الجن ــب للمحاف ــم ويحس وطموحاته
ــازه اىل هموم  ــاء املحافظة وانحي ــى  بحب ابن يحظ
ــاز  ــض النظر عن تلك االصوات النش ــني بغ املواطن
ــد وهم الذين فقدوا  ــي ال تتجاوز عدد اصابع الي الت
ــخصية واملترضرين من االجراءات  مصالحهم الش
ال  ــي  والت ــظ  املحاف ــا  يقوده ــي  الت ــة  التصحيحي
ــا إال جاحد او حاقد او مكابر او اعمى البرص  ينكره
ــه قيادة  ــرور عام عىل تولي ــة م ــرية وبمناسب والبص
ــض ما تم  ــراض بع ــن استع ــان البد م ــة ك املحافظ
ــروف االستثنائية والحرب  ــل هذه الظ انجازه يف ظ
والحصار عىل بالدنا  من قبل دول العدوان الغاشم 

والتي نوجزها بما ييل:

يف مجال  األمن 
* تفعيل منظومة الجهاز االمني واستعادة دوره 
يف حفظ االمن واالستقرار والسكينة العامة واعادة 
ــار االمني يف جميع املديريات التي يسيطر  االنتش
عليها الجيش واللجان الشعبية وحماية املواطنني 
ــاط ادارات  ــني تم استئناف نش ــم . يف ح وممتلكاته
ــة والجوازات والتي اصبحت  املرور واالحوال املدني
ــا للمواطنني  ــاطاتها يف تقديم خدماته ــارس نش تم
ــىل  ع ــد  والجه ــت  الوق ــري  وتوف ــة  وسهول ــة  بمرون
ــة اىل اخرى  ــاء االنتقال من محافظ ــني وعن املواطن

الستخراج جواز سفر أو بطاقة شخصية وغريها.
ــرادات العامة تم وضع آلية  ويف مجال تنمية االي
ــة والتحصيل املوارد العامة  فعالة لإلرشاف واملتابع
وتوريدها اىل خزينة البنك املركزي وفقاً لإلجراءات 
ــة حيث يدرك الجميع واقع حال االيرادات  القانوني
ــظ وتعطيل آلية التحصيل لكافة  قبل تعيني املحاف
االيرادات وقد تمكنت قيادة السلطة املحلية ممثلة 
ــاط تحصيل  ــظ الجندي من استئناف نش باملحاف
ــع الضوابط القانونية  ــرادات رضائب القات ووض اي
ــث اصبحت اليوم  ــف مراكز التحصيل حي يف مختل
ــة الدولة باملال  ــاً لتغذية خزين ــكل رافداً رئيسي تش
ــهرية من رضيبة القات  ــام وتقدر االيرادات الش الع
ــم  ــت يف حك ــي كان ــاً والت ــني شهري ــرشات املالي بع

االيرادات املهدرة .
ــارة اىل انه تقع  ــرادات تجدر االش ويف مجال االي
عىل عاتق صندوق التحسني والنظافة اعباء كبرية 
ــات موظفي  ــات النظافة ومستحق ــة نفق يف مواجه
ــرشوع النظافة والحدائق واملتنفسات  الصندوق وم

ــل  ــة التحصي ــيط آلي ــم تنش ــق ت ــذا املنطل ــن ه وم
ــال التحصيل  ــة عىل اعم ــة واملتابع ــل الرقاب وتفعي
ــا اىل خزينة  ــة وتوريده ــراءات القانوني ــاً لإلج وفق
ــني  ــرادات التحس ــدت اي ــد شه ــزي وق ــك املرك البن
ــني اعمال   ــت عىل تحس ــاً انعكس ــاً ملحوظ تحسن
ــي الصندوق ومرشوع النظافة عىل  النظافة وموظف
ــدن الثانوية بهدف  ــات املدينة وامل ــوى مديري مست

استعادة الوجه الحضاري والجمايل للمدينة .
ــب كبار املكلفني زيادة  كما حققت ايرادات رضائ
ــواء  االج ــل  بفع ــة  الرضيبي ــرادات  اإلي يف  ــة  نوعي
ــاط القطاع التجاري  ــاطها ونش االمنة ملمارسة نش
ــا  عليه ــر  يسيط ــي  الت ــق  املناط يف  ــي  والصناع
ــة املحلية  ــادة السلط ــم قي ــان ودع ــش واللج الجي
ــي يبذلها فرع رضائب املكلفني  للجهود املتميزة الت
باملحافظة حيث تمكن من تحقيق نتائج مرشفة  يف 

االيرادات بلغت ما يقارب ثالثني مليار ريال.
ــاط فروع مكاتب الرضائب  يف حني تم تفعيل نش
ــة وتمكنت  ــات الزكوي ــب الواجب ــات ومكات باملديري
ــات املاليني تم  ــرادات كبرية تقدر بمئ ــن تحقيق اي م

توريدها اىل خزينة البنك املركزي وفقاً للقانون .

يف مجال الرتبية والتعليم 
ــة يف جميع مدارس  ــة التعليمي ــام العملي * انتظ
ــادر  الك ــري   ــل وتوف ــاع طوي انقط ــد  بع ــة  املحافظ
ــوي والكتاب املدريس وتهيئة االجواء املناسبة  الرتب
ــم توفري قاعدة  ــة التعليمية كما ت ــرار العملي الستق

بيانات للرتبويني  النازحني خارج املحافظة .

يف مجال الصحة
ــفيات واملراكز الصحية  ــة تعزيز املستش * متابع
داخل املدينة واملدن الثانوية بالنفقات التشغيلية 
ــا االنسانية ومدها  ــة مهامه ــي تمكنها من تأدي الت
ــور  ــة بص ــة واالدوي ــزات الطبي ــدات والتجهي باملع

دائمة ومستمرة. .

يف املجال االداري
ــة والخدمية  ــب التنفيذي ــاط املكات * تفعيل نش
ــدوام الرسمي  ــة االلتزام بال ــام بدورها ومتابع للقي
ــري اعمال املكاتب  ــزام القيادات التنفيذية بتسي وال

وحل مشاكل املوظفني واملواطنني اوالً بأول .

يف مجال النظافة والتحسني 
ــات  ــة يف مديري ــال  النظاف ــود أعم ــم جه * دع
ــة  ــالت نظاف ــذ حم ــة وتنفي ــدن الثانوي ــة وامل املدين
ــوائيات والرتكيز عىل  ــة العش ــة وشهرية وازال دوري
ــال الصيانة  ــام بأعم ــق املدينة والقي ــادة رون استع
ــع الغيار لها  ــة وتأمني قط ــدات النظاف ــة ملع الدوري
ــىل مختلف  ــا ع ــة وتوزيعه ــل القمام ــري برامي وتوف
ــاء املدينة باإلضافة اىل القيام بمعالجة أوضاع  احي
موظفي الصندوق وعمال النظافة وقطاع الحدائق 
ــم املالية وكذا رصف مستحقات  ورصف مستحقاته

املتعاقدين بصورة منتظمة.
ــة الخانقة،   ــتقات النفطي ــة املش ــة أزم - معالج
وتأمني احتياجات املحافظة من املشتقات النفطية 
ــة واالرشاف عىل توزيعها  ــة فعالة للرقاب ووضع آلي

من قبل رشكة النفط ووفقاً لألسعار املحددة .
ــات جامعة تعز،  ــالب وطالب ــة أوضاع ط - متابع
ــة يف الجامعات  ــني مواصلة دراستهم الجامعي وتأم
ــض كليات  ــاح فرع لبع ــني تم افتت ــة يف ح الحكومي
ــان وتمكني الطالب من مواصلة  جامعة تعز بالحوب

دراستهم بمرونة .
ــة، ومساندة  ــات االنساني ــود املنظم - دعم جه
ــف  ــدف التخفي ــي به ــي واالغاث ــاطها االنسان نش
معاناة املواطنني والنازحني جراء الحرب والحصار 
ــدوان الغاشم عىل  ــف الع ــه دول تحال ــي تفرض الت

بالدنا .
ــز، ودعم  ــي إلذاعة تع ــث االذاع ــاف الب - استئن
نشاطها باملعدات والتجهيزات الفنية التي تمكنها 
ــة الوطنية يف مقارعة  ــال رسالتها االعالمي من ايص

العدوان ومرتزقته وفضح جرائمــهــم .
ــف، بخصوص  ــة اليونيس ــود منظم ــم جه - دع
ــل شبكة  ــري بالحيمة وتأهي ــار حب ــادة تأهيل آب اع
ــع ملؤسسة املياه  ــط الناقل التاب ــخ املياه اىل الخ ض
ــارب من  ــخ ما يق ــث يتم ض ــي حي ــرصف الصح وال
ــب يومياً من املياه اىل سكان  خمسة ماليني لرت مكع

املديريات ( القاهرة وصالة ومظفر ).
ــة  ــني، التنموي ــوم املواطن ــس هم ــام بتلم - القي
والخدمية من خالل زياراته امليدانية اىل املديريات 
والتوجيه بمعالجة اوضاعهم املعيشية والخدمية.

- تفقد أحوال ابطال الجيش واللجان الشعبية، 
ــة املدافعني عن  ــات الرشف والبطول ــع جبه يف جمي
ــه ورفع املعنويات  ــة الوطن وسيادته واستقالل كرام

القتالية لألبطال يف كل املناسبات .
ــل، مع مختلف املكونات  - تفعيل قنوات التواص
ــة والسياسية بغرض ترميم التصدعات  االجتماعي
ــام مرتزقة  ــراء قي ــج املجتمعي ج ــة بالنسي العالق
ــة  ــة والطائفي ــرات املناطقي النع ــاء  ــدوان بإدك الع
ــاء  الوجه ــع  م ــاءات  اللق ــف  وتكثي ــة  والعنرصي
ــة  اللحم ــادة  إلع ــة  االجتماعي ــخصيات   والش
ــة العدوان  ــاء املحافظة ملواجه ــني ابن املجتمعية ب

الغاشم .
ــف  ــاف نزي ــالم، وايق ــررة اىل الس ــه املتك - دعوات
ــة  ــد والكراهي ــة الحق ــذ ثقاف ــار ونب ــرب والدم الح

والعنف والتطرف واالرهاب.
ــرار العفو العام،  ــارش عىل تنفيذ ق - االرشاف املب
ــة خطوات  ــس السيايس ومتابع ــادر من املجل الص
االفراج عن املغرر بهم وكذا التواصل مع املغرر بهم 
ــدوان للعودة  ــة مساندتهم للع ــىل ذم ــارج ع يف الخ
ــواب وااللتحاق بصف الوطن  اىل جادة الحق والص

كمواطنني صالحني .
ــك هي أهم وأبرز ما تحقق للمحافظة،  يف ظل  تل
ــع املجال  ــدي والذي ال يتس ــظ الجن ــادة املحاف قي
ــة رغم ظروف  ــة الستعراضها كامل ــذه العجال يف ه
الحرب والحصار وشحة االمكانيات ونؤكد للجميع 
ــوده الحثيثة واىل  ــظ وجه ــل همة املحاف انه ويف ظ
ــعبية والرشفاء  جانبه أبطال الجيش واللجان الش
ــني واملحبني لهذه املحافظة فإن املحافظة  واملخلص
ــارات والتحوالت  ــق االنتص ــع تحقي ــد م ــىل موع ع
ــات  الجماع ــة  قبض ــن  م ــا  وتطهريه ــة  التاريخي

تقع محافظة تعز إىل جنوب العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحوايل (256) كيلو مرتاً، وتحتل محافظة تعز املرتبة 
ــان الجمهورية، وعدد  ــا نسبته (12.16%) من سك ــكل سكانها م ــث عدد سكان الجمهورية، إذ يش ــن حي األوىل م
مديرياتها (23) مديرية، ومدينة تعز التي يحتضنها جبل صرب مركز املحافظة ، وتتميز املحافظة بتنوع نشاطها 
ــرضوات، والفواكه ،إىل جانب  ــل الزراعية كالحبوب والخ ــث يزرع فيها بعض املحاصي ــادي والزراعي ؛ حي االقتص
ــاط الصناعي، حيث يوجد يف  ــا، فضالً عن ممارسة النش ــد األسماك يف ساحل مدينة املخ ــرثوة الحيوانية وصي ال
ــات الغذائية. وتضم أرايض  ــع أسمنت الربح وبعض الصناع ــآت الصناعية، منها مصن ــة العديد من املنش املحافظ
ــاس، النيكل، الكوبلت ومجموعة من عنارص البالتينيوم ومعالم السياحة  ــة بعض املعادن من أهمها النح املحافظ
يف محافظة تعز كثرية ومتعددة، منها جامع الجند التاريخي وقلعة القاهرة، واملدارس األثرية كاملظفرية واألرشفية 
ــام السنة ومتوسط درجة الحرارة فيها  ــة، وطبيعة تضاريس املحافظة متنوعة، ومناخها معتدل خالل أي واملعتبي

يصل إىل (21) درجة مئوية.
استطالع/ نزار الخالد
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