
0707 محافظات

ــات العدوان  ــن تداعي ــا ع ــة حدثن • يف البداي
ــى الحياة العامة يف محافظة ذمار.. ومايه  عل

المعالجات واإلجراءات المتخذة حيالها؟
ــة "الثورة" عىل  ــكر صحيف - بدايًة نش
ــات اليمنية  ــؤون املحافظ ــا بش اهتمامه
ــورة خاصة،  ــار بص ــة ومحافظة ذم عام
ــوم إن األوضاع التي افرزها  وكما هو معل
ــي املتزامن  ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــت سلباً عىل كل  مع حصار جائر انعكس
مقومات الحياة، األمر الذي يتطلب دورا 
ــتثنائيا ملواجهة كافة  ــدا اس وعمال وجه
ــة وأن قطاع الخدمات  التحديات، خاص
ــاة املواطنني  ــاً وثيقاً بحي ــط ارتباط مرتب
ــهم ومحافظة ذمار كغريها  ــبل عيش وس
ــا  وطاله ــة  الجمهوري ــات  محافظ ــن  م
ــدوان وخاصة  ــة الع ــن همجي ــب م نصي

املرافق التي تقدم خدماتها للمواطنني.
ــي  الت ــرية  الكب األرضار  ــن  م ــم  وبالرغ
ــة باملحافظة  ــق الحكومي ــت باملراف لحق
ــع  ــهده ذمار من توس باإلضافة إىل ما تش
ــكاني متزايد، إال  ــو س ــي كبري ونم عمران
ــوداً كبرية  ــة تبذل جه ــادة املحافظ ان قي
ــبيل توفري  ــأداء مهامها يف س ــاء ب لالرتق
الخدمات األساسية وتتواصل اليوم هذه 

الجهود لتلبية احتياجات املواطنني.
ــة يف خدمات المياه  ــاين المحافظة أزم • تع
يه  ــا  م ــرتكني..  المش ــازل  من إىل  ــا  وايصاله

المعالجات المتخذة؟
ــذ الوهلة األوىل لتعييني محافظاً  -  من
ملحافظة ذمار اجتمعت بقيادة وموظفي 
ــة املياه والرصف الصحي ملعرفة  مؤسس
ــة  الفني ــب  الجوان يف  ــة  املؤسس ــع  واق
ــة وأبرز الصعوبات التي تعرتض  واإلداري
ــادة  ــتعداد قي ــا اس ــا، وأكدن ــري عمله س
ــري  وتوف ــات  الصعوب ــل  تذلي ــة  املحافظ
ــزل  الدي ــادة  م ــن  م ــة  الالزم ــات  الكمي
للمؤسسة لتغطية احتياجات املواطنني 

من املياه.
ــة خالل العام  ــة قامت املؤسس وحقيق
ــع الجهات  ــايض ٢٠١٧م بالتواصل م امل
املانحة بغرض تعزيز خدمات املؤسسة، 
ــم  ــف بدع ــة اليونيس ــت منظم ــد قام وق
ــية  ــة الطاقة الشمس ــة بمنظوم املؤسس

لتشغيل خمسة آبار أسهمت يف معالجة 
ــة  ــات التي تواجه املؤسس ــم الصعوب أه
جراء استمرار شحة الحصول عىل مادة 
الديزل، هذا إىل جانب عدد من املشاريع 
ــتعمل عىل حل  الجاري تنفيذها التي س

كثري من الصعوبات. 
ــزال قائمًا بني  ــيق ال ي ــذا يعني أن التنس • ه

قيادة السلطة المحلية والمنظمات المانحة؟
- يف ضوء توجيهات املجلس السيايس 
ــلطة املحلية  األعىل لخلق عالقة بني الس
واملنظمات الداعمة بما يكفل االستفادة 
ــات وبرامجها يف  ــك املنظم من خطط تل
ــة  ــة وخاص ــب التنموي ــف الجوان مختل
ــتفيد منها  ــاريع الخدمية التي يس املش
ــب ممثل منظمة  ــنا مع نائ املواطن ناقش
ــف يف اليمن شرين فاركي، أوجه  اليونيس
ــف  ــن منظمة اليونيس ــدم م ــم املق الدع
للمحافظة وتوسيع رقعة الدعم وخاصة 
ــي  الصح ــرصف  وال ــاه  املي ــال  مج يف 
ــات النازحني  ــم احتياج ــع يف دع والتوس
والتخفيف من معاناتهم من خالل حزمة 

برامج املنظمة للعام ٢٠١٨م.
ــن  ــري م ــًا لكث ــاز هاجس ــادة الغ ــكل م • تش
ــاري  التج ــعرها  س ــاع  ارتف ــع  م ــة  خاص ــر  األس
وصعوبة الحصول عليها بالسعر الرسمي.. ما 

الخطوات المتخذة يف هذا الجانب؟
- قمنا بالعديد من الزيارات لفرع رشكة 
ــري  ــىل س ــالع ع ــة لالط ــاز يف املحافظ الغ
ــا  ــطوانات وعقدن ــة لألس ــة التعبئ عملي
ــط  خط ــت  ناقش ــي  الت ــات  االجتماع

ــة  املدين ــات  احتياج ــة  لتغطي ــع  التوزي
ــابقة  ــزام باملحارض الس ــالل االلت من خ
ــعر  ــة التوزيع والبيع بالس ــة بآلي املتعلق
الرسمي وأسفر التنسيق بني فرع الرشكة 
ــة  ومديري ــارة  والتج ــة  الصناع ــب  ومكت
ــن تغطية  ــدة ع ــار نتائج جي ــة ذم مدين
احتياج املدينة من الغاز املنزيل، والحمد 
ــة املخصصة عىل  ــع الكمي ــم توزي ــه ت لل
ــم االتفاق عليها بني  الحارات وفق آلية ت

الجهات املعنية وعقال الحارات. 
ــة لن تتهاون  ــد أن قيادة املحافظ ونؤك
ــع  ــة التوزي ــب بعملي ــن يتالع ــع كل م م
ــات  مديري ــوم  عم يف  ــاز  الغ ــعار  وأس
ــراءات  اإلج ــة  كاف ــتتخذ  وس ــة  املحافظ
ــة الرادعة بحق املتالعبني بمادة  القانوني
ــن اليومية  ــاة املواط ــاز املرتبطة بحي الغ

واملجتمع ككل.
يف  ــة  النظاف ــال  أعم ــتوى  مس ــن  ع ــاذا  م  •

المحافظة؟
ــني  ــة والتحس ــدوق النظاف ــذل صن - ب
ــال  أعم يف  ــرية  كب ــودا  جه ــة  باملحافظ
ــات والنفايات من  ــة ورفع املخالف النظاف
ــار وترافق كل  ــاء مدينة ذم ــوارع وأحي ش
ذلك بحملة توعوية بأهمية الحفاظ عىل 
ــن األمراض  ــايل والوقاية م ــر الجم املظه
ــة البيئة، وتزامن اختتام فعاليات  وحماي
ــة  عاصم يف  ــة  والثاني األوىل  ــني  الحملت
ــة النظافة يف  ــني حمل املحافظة مع تدش
ــا كمحافظ  ــة عملن ــع بداي ــات م املديري

للمحافظة وخالل التدشني أكدنا أهمية 
ــي  الت ــابقة  الس ــود  الجه ــتمرار يف  االس
ــنداً للصندوق  ــنكون عوناً وس بذلت وس
ــة إنجازاته الرامية إىل الحفاظ  يف مواصل
ــكل  ل ــي  ــايل والبيئ الجم ــرص  العن ــىل  ع
ــات املحافظة التي تعترب اليوم من  مديري

أنظف محافظات الجمهورية.
ــة  الدولي ــة  اللجن ــم  دع ــن  نثم ــا  كم
ــدوق  لصن ــدويل  ال ــر  األحم ــب  للصلي
ــل دعم هذه  ــني من أج النظافة والتحس
ــة قام بدعمها  الحمالت، إىل جانب حمل
ــدوق االجتماعي للتنمية فرع ذمار  الصن
البيضاء وندعو أبناء املجتمع املحيل إىل 
تعزيز النهج التشاركي للنظافة وجعلها 

سلوكا يوميا .
ــرادات  اإلي ــل  وتحصي اإلداري  ــل  العم  •
ــا العدوان  ــي فرضه ــات الت ــن التحدي ــن ضم م
ــا  اتخذته ــي  الت ــراءات  اإلج ــا  فم ــار..  والحص

المحافظة لتعزيز هذا الجانب؟
ــيايس  الس ــس  املجل ــات  توجيه  -
يف  ــات  الخدم دور  ــل  لتفعي ــة  واضح
مختلف املجاالت وتعزيز العمل اإلداري 
ــرادات ، ومن أجل  ــة تحصيل اإلي ومتابع
ــات  ــن االجتماع ــد م ــا العدي ــك عقدن ذل
ــة اإلدارية  ــذي والهيئ ــع املكتب التنفي م
ــة  األمني ــة  واللجن ــيل  املح ــس  للمجل
ــام املحافظة  ــة بديوان ع واإلدارات العام
ــرارات الهادفة إىل  ــا بعدد من الق وخرجن
ــع  ــالل رف ــن خ ــل اإلداري م ــز العم تعزي
ــداد التقارير والخطط  تقارير األداء وإع
ــلطة املحلية من  ــادة الس ــي تمكن قي الت
ــبة، هذا إىل جانب  اتخاذ القرارات املناس
ــة  ــة لتنمي ــزة الرقابي ــل دور األجه تفعي
ــل كافة  ــاءة تحصي ــع كف ــرادات ورف اإلي
ــة إىل تفعيل  ــة اإليرادية، باإلضاف األوعي
ــزة الرقابة لالطالع  النزول امليداني ألجه
ــتوى األداء يف جميع الوحدات  ــىل مس ع
ــات  ــة واملديري ــز املحافظ ــة بمرك اإلداري
ــاليب الحديثة يف مختلف  ــة األس ومواكب
ــوادر  الك ــن  م ــتفادة  واالس ــات  القطاع
ــات التي  ــب عىل التحدي ــة  للتغل اإلداري

فرضها العدوان والحصار.
ــات  الجه ــؤويل  ملس ــا  أكدن ــا  وبدورن
ــادة  قي ــتعداد  اس ــمية  الرس ــب  واملكات
ــات  اإلمكان ــري  بتوف ــة  املحلي ــلطة  الس
ــني  ــتوى األداء وتحس ــة لرفع مس املتاح

ــىل  ــب ع ــع للتغل الواق ــىل  ــه ع مخرجات
ــن  ــة ع ــات الناجم ــات والتحدي الصعوب
ــر،  الجائ ــار  والحص ــدوان  الع ــتمرار  اس
ــهد األيام القادمة بإذن الله تعاىل  وستش

خطوات ملموسة يف هذا الجانب.
ــت  الفائ ــام  الع ــمرب  ديس ــن  م ـــ٢٥  ال يف   •
ــارك  جم ــب  مكت ــدوان  الع ــريان  ط ــتهدف  اس
ــم؟ وما تداعيات هذا  ورقابة ذمار، لماذا برأيك

االستهداف؟
ــدوان  ــرات الع ــتهداف طائ ــي اس - يأت
ــعودي األمريكي ملبنى جمرك ورقابة  الس
ــه االقتصادية الرامية  ــار يف إطار حرب ذم
ــة وإلحاق  ــة اإليرادي ــف األوعي إىل تجفي

الرضر البالغ بحياة املواطنني.
ــة وحركة  ــرت الحركة التجاري ــد تأث وق
ــات  كمحط ــة  الخدمي ــز  واملراك ــوق  الس
الوقود وورش الصيانة وخدمات الفنادق 
ــغيل األيادي العاملة تأثرا  واملطاعم وتش

مبارشاً.
ــة عن  ــارات اإلجرامي ــفرت الغ ــا اس كم
ــني وإصابة أكرث  ــهاد أربعة مواطن استش
ــم  ــد منه ــة العدي ــا إصاب ــن"٥٥" مدني م
ــذا العمل الوحيش  ــبب ه بالغة، كما تس
ــواد  امل ــاحنات  بش ــيمة  جس ــأرضار  ب
ــب  إىل جان ــذا  ه ــيارات،  والس ــة  الغذائي
ــة  ــي الحكومي ــن املبان ــد م ــرضر العدي ت
ــازل املواطنني  ــن من ــدارس والكثري م وامل
ــاورة للمجمع الحكومي، كما خلقت  املج
ــزع والرعب  ــن الف ــارات حالة م ــذه الغ ه

وخاصة يف صفوف الطالب والطالبات.
ــم  ــدوان الغاش ــد الع ــاذا يصّع ــك لم • برأي

استهداف الشعب اليمني ومقدراته؟
ــف  تحال ــا  يرتكبه ــي  الت ــم  الجرائ  -
ــعب اليمني ومقدراته  العدوان بحق الش
ــرب عن  ــة تع ــداد األرايض اليمني ــىل امت ع
ــا هذا  ــل إليه ــي وص ــالس الت ــة اإلف حال
ــائر التي  ــافر وتؤكد الخس ــدوان الس الع
ــىل  ــات ع ــف الجبه ــا يف مختل يتجرعه
أيادي ابطال الجيش واللجان الشعبية، 
ــري أنه مهما أمعن يف إجرامه لن يزيدنا  غ

إال ثباتاً يف مواجهته.
ــعى إعالم دول تحالف العدوان  • لماذا يس
إىل النيل من الجبهة الداخلية وبخاصة القبائل 

اليمنية؟
ــة اليمنية يف ذمار  ــا كان للقبيل - لطامل
ــك النسيج  والزال الدور الفاعل يف تماس
االجتماعي ورفد جبهات العزة والكرامة 

باملال والرجال.
ــت  زال وال  ــت  كان ــار  ذم يف  ــة  والقبيل
ــح  الواض ــا  موقفه ــجل  تس ــتظل  وس
ــعودي  ــدوان الس ــه الع ــح يف وج والرصي
ــتعدادها املطلق  ــم واس الغاش األمريكي 
ــا  منه ــة  املادي ــات  باإلمكاني ــه  ملواجهت
والبرشية وهو ما ترجمته عديد اللقاءات 
القبلية التي شهدتها وتشهدها مختلف 
القرى والعزل واملديريات املؤكدة لوحدة 
ــعبي   ــي الجماهريي والش ــف والوع الص
ــدوان املتمثلة يف  ــم الع ــة لجرائ والرافض
ــل والتدمري والحصار الجائر وأكدته  القت
ــنودة باملال  ــود والعطاء املس قوافل الج
ــاً ألبطال الجيش واللجان  والرجال دعم
الشعبية ، والكثري من املواقف واألحداث 
ــل املحافظة  ــطر فيها أبناء قبائ التي س
تضحيات ستخلد يف كتب التاريخ دفاعاً 
ــني بأمنه ووحدته  عن الوطن ضد العابث
ــرب محافظة ذمار  ــالمة أراضيه.. وتعت وس
ــالماً بفضل  من أكرث املحافظات امناً وس
وعي أبنائها من مختلف القبائل ورشائح 
ــاربه الذي  ــالف مش ــىل اخت ــع ع املجتم
اسقط مخططات العدو ورهاناته، وبرغم 
ــف العدوان  ــه إعالم دول تحال ما يقوم ب
من ممارسات وأخبار كاذبة عرب وسائلها 
ــدم  وه ــات  االضطراب ــق  لخل ــة  اإلعالمي
ــيج االجتماعي   املعنويات وتفكيك النس
ــال، فالجميع يدرك  ــك بعيد املن إال أن ذل
ــه النيل  ــذب والتضليل غايت ــذا الك ان ه
من تماسك النسيج االجتماعي والصف 
ــات التي  ــف والتضحي ــي، فاملواق الوطن
ــي للوطن ومن  ــاء املحافظة ه قدمها أبن
ــوا بها مهما أمعن  اجل الوطن ولن يفرط

العدوان يف جرائمه وتضليله. 
ــاء المحافظة  ــا الذي ترغب يف قوله ألبن • م

ولسائر أبناء اليمن؟
ــاء  ــن الرشف ــاء اليم ــة أبن ــو كاف -  أدع
ــكل عام وأبناء محافظة ذمار بشكل  بش
ــدة الصف الداخيل  خاص إىل تعزيز وح
ــا فيه  ــد مل ــق الواح ــروح الفري ــل ب والعم
ــن وااللتفاف حول  خدمة الوطن واملواط
ــروف  الظ ــذه  ه يف  ــية  السياس ــادة  القي

االستثنائية من تاريخ اليمن املعارص.
ــتمرار يف الثبات  ــا نؤكد أهمية االس كم
ــعودي  ــدوان الس ــه الع ــود يف وج والصم
ــتمرار يف التحشيد ورفد  األمريكي واالس
ــاد والرجال دعماً  ــات باملال والعت الجبه
ــناداً ألبطال الجيش واللجان  ورفداً واس
ــيادة الوطن  ــني عن س ــعبية املدافع الش
ــد ال يهمه فصيل  ــة ابنائه ضد معت وكرام
ــري الوطن  ــه تدم ــا يهم ــدر م ــزب بق أو ح

وشعبه األبي الصامد.

المحافظ محمد المقدشي لـ"ٹ":

ذمار تنعم باألمن والسالم.. والنيل من ثبات 
قبائلها وصمودها بعيد املنال

ـــر ـــائ ـــج ــــار ال ــــص ــــح ــــــجــــــاوز تـــــداعـــــيـــــات ال ـــات الـــــــعـــــــدوان وت ـــط ـــط ـــخ ـــــال م ـــــش ـــل مــــعــــًا لــــمــــواصــــلــــة إف ـــم ـــع ـــر¶ ن ـــائ ـــج ــــار ال ــــص ــــح ــــــجــــــاوز تـــــداعـــــيـــــات ال ـــات الـــــــعـــــــدوان وت ـــط ـــط ـــخ ـــــال م ـــــش ـــل مــــعــــًا لــــمــــواصــــلــــة إف ـــم ـــع ¶ ن

جرائم العدوان بحق 
الشعب اليمني 

ومقدراته تعرب عن 
حالة اإلفالس التي 

وصل إليها

محافظة ذمار من 
أنظف املحافظات 

وندعو املجتمع 
املحلي لتعزيز النهج 

التشاركي

حللنا جزءًا من مشكلة 
املياه بدعم اليونيسف 
ويجرى تنفيذ مشاريع 

إلنهاء املعاناة

لن نتهاون مع 

املتالعبني بالغاز 

املنزيل وأسعار بيعه

ــم عىل بالدنا ال يزال   بالرغم من مرور أكرث من ألف يوم من العدوان الغاش
ــعب اليمني صامدين يف وجه هذا العدو الرببري.. محافظة ذمار  أبناء الش
ــني  ــيخ، محمد حس ــد ميادين هذا الصمود، وقد التقينا محافظها، الش أح
ــدوان وغريها من  ــوال املحافظة يف ظل الع ــألناه عن أح ــديش، الذي س املق

املهمات وكانت اجاباته كما ييل:

ذمار/ ماجـد السياغـي 
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