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 »أب��و أحم��د« كنيته، 
ويمني جنس��يته، ومن 
طي��ب األصل س��ليلته، 
وبأس��لوبه تكم��ن حكمت��ه.. 
هك��ذا ه��و فخامته ب��كل ما 
يقول��ه ويطرح��ه عل��ى أبناء 

شعبه..
إنه األخ/ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية االبن البار 
له��ا، أعلم ب��أن حديث��ي عنه 
لي��س بجدي��د ولي��س حديثًا 
مستوحى من أمدٍ بعيد، وكل 
ما سأقوله لن يغني ولن يزيد 
في ق��دره العالي ال��ذي منحه 

اهلل الفعَّال لما يريد..
ولك��ن حديث��ي ابعث��ه لكل 
ق��اٍص ودانٍ م��ن اخواننا في 
أحزاب اللق��اء المش��ترك بأن 
يس��تجيبوا لمب��ادرة الرئيس 
لالنضمام والحوار ومناقش��ة 
القضايا بمسؤولية ويكفوا عن 
الهتافات مادام هناك استجابة 
لهم بكل هدوء ويس��ر وذلك 
بعد قول فخامته بكل تواضع 
»لن أعاند.. ولكن أقول لبيك 
للمصلح��ة الوطني��ة« فم��اذا 

تريدون بعد ذلك؟!
آن لك��م أن تتقدم��وا لتلبية 
ه��ذه المب��ادرة وتتوجه��وا 
حاملي��ن  الح��وار  لطاول��ة 
معكم مس��ودات طموحاتكم 
وأهدافك��م لتناقش��وها بندًا 
بن��دًا وهدفًا هدف��ًا، وتخرجوا 
بع��د ذلك بق��رارات ح��ول ما 
طرحتموه بما يخدم المصلحة 

العامة للشعب والوطن.
لنص��ر  ا ه��و  ل��ك  ذ ن  إ
الحقيق��ي لخدم��ة مصلح��ة 
الوط��ن والمواط��ن بوج��ود 
س��لطة ومعارض��ة تفترقان 
وتجتمع��ان حول ه��دف واحد 
وه��و »المصلح��ة الوطني��ة« 
فأنتم عوٌن لبعضكم البعض 
وسندٌ نفتخر به ألنكم وجهان 
مش��رفان لعملة واحدة وهي 
عمل��ة »المصلح��ة العام��ة 

للوطن والمواطن«.
فدعون��ا نستبش��ر خي��رًا 
بقبولك��م له��ذا الح��وار.. فال 
تدعوا مجااًل لضغينة أو تشدد 
بأن تعك��ر صفو ه��ذا الوطن 
واجمعوا س��داد رأيك��م بخير 
أفعالكم واكسروا قيود العناد 
وتوكل��وا عل��ى رب العباد في 
أمركم واعلنوا تلبية الدعوة، 
فأنتم من الش��عب والش��عب 
منك��م وأنت��م ص��وت الوطن 
والوطن أنتم.. فكيف لكم أن 
ال تلبوا نداء الش��عب الذي هو 
منكم والذي جاء على لس��ان 
قائ��د الش��عب، وكي��ف لك��م  
أن تتهاون��وا بص��وت الوطن 
الذي هو صوتك��م والذي قال 

»لبيك«.

> ن��اش��د ط��ال��ب��ان من 
المبتعثين لدراسة الطب 
ف���ي إح����دى ال��ج��ام��ع��ات 
األوكرانية، وزي��ر الصحة العامة 
والسكان الدكتور عبدالكريم راصع 
لرسوم  ا لدفع  لتدخل  ا بسرعة 
الدراسية لمبعوثي ال��وزارة للعام 

الدراسي 2010-2011م.
وقال الطالبان أسامة الشيباني 
ومصطفى عبداهلل أنعم إن الجامعة 
ين  لمقعد ا م  س��و ب��ر لبهما  تطا
الدراسيين كإنذار نهائي انتهى 

بانتهاء السنة 2010م وسيُمنعان 
م��ن دخ��ول االخ��ت��ب��ارات وتسلم 

شهادة التخرج.
مشيرين إلى أن رئاسة الجامعة 
بأوكرانيا كانت قد وجهت رسالة 
لوزير الصحة تطالب فيها بدفع 

الرسوم الدراسية للمبتعثين..
وأض��اف��ت ال��م��ن��اش��دة: ك��ل ما 
نرجوه أن تعترف وزارة الصحة 
بحقنا وتسلم مستحقاتنا وتحفظ 
كطالب  وجهنا  ء  وم���ا كرامتنا 

مبتعثين ونمثل اليمن.

 طالب المواطن عباس عبداهلل مقبول أحد مواطني محافظة 
الحديدة كاًل من وزير الصحة والمجلس الطبي والنائب 
العام، باإلسراع في الفصل في قضية ومحاسبة المقصرين 

والمهملين والمستهترين بحياة المواطنين.
 وقال في شكوى تقدم بها الى الصحيفة مرفقة بعدد من الوثائق، 
انه أدخل شقيقه الى إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الحديدة 
الستئصال ورم صغير في الغدة الدرقية بتاريخ 16 / 12 / 2010م.. 
لكنه لوحظ فيما بعد أن المستشفى ال يمتلك دبة »أوكسجين« حينما 
دخل الضحية عيسى عبداهلل مقبول في غيبوبة فذهب وابن صاحب 
المستشفى الحضار األوكسجين من مستشفى العلفي، غير أن 
المجني عليه - كما تقول الشكوى - توفي قبل أن يصل االوكسجين.

واتهم الشاكي عباس مقبول صاحب المستشفى بالتسبب في موت 
شقيقه.. وحسب إفادة الشهود المرفقة واستجوابات النيابة ان سبب 
الوفاة كانت لعدم وجود أوكسجين...ويضيف الشاكي: غير أنه وبعد 
متابعة القضية واجه عوائق كثيرة ومنها أن النيابة ال تستطيع البت 
في مثل هذه القضايا دون أخذ رأي المجلس الطبي األعلى وفقًا 

لتعميم النائب العام رقم )1(.
 وطالب الشاكي وزير الصحة والنائب العام بمراعاة أوضاعه 
وقضيته االنسانية والتوجيه بإنجازها حتى يتسنى له دفن شقيقه 
الذي اليزال في الثالجة.. ومحاسبة المتسببين والمستهترين بحياة 
البشر ووضع عقوبات صارمة لألخطاء الطبية المستفحلة في 

مجتمعنا.

مبتعثان يدرسان طب في أوكرانيا يناشدان 
الوزير دفع مستحقاتهما

مواطن يطالب بانصافه من أطباء تسببوا 
بوفاة شقيقه بالحديدة

لحج - وحيد الشاطري
 نفذ مكتب االشغال العامة والطرق 
بمحافظة لحج خالل عام 2010م 
مشاريع ممولة مركزيًا ومحلية من 
تكلفتها  لغ  لبا ا الطرق  نة  صيا صندوق 
)300.000.000.000( ريال الى جانب ما 
نفذ من أعمال صيانة وتأهيل الخط العام 
الممتد من المدينة الخضراء حتى مدينة 
الحوطة عاصمة المحافظة بطول إجمالي 
26 كم بتكلفة )1.000.000.00( ريال 
بتمويل من صندوق صيانة الطرق، وأوضح 
المهندس محمد أحمد ثابت مدير عام مكتب 
االشغال العامة والطرق بمحافظة لحج بأن 

إجمالي ع��دد مشاريع الطرق المركزية 
قيد التنفيذ عشرة مشاريع بتكلفة بلغت 
)10.217.667.228( ري��ااًل وزعت على 
مختلف مناطق مديريات المحافظة وذلك 
بهدف ربط المناطق الحيوية والنائية ومنها 
شبكة طرق حديثة وسريعة.. وقال مدير 
عام مكتب أشغال لحج ل�»الميثاق«: إنه 
تم إنجاز العمل في مشروع إن��ارة مدينة 
الحوطة عاصمة المحافظة بقيمة بلغت 
)149.098.300( ري��ال، وشملت حفر 
وإع��ادة الحفريات وصب قواعد االساسات 
وتركيب وإعادة اإلنارة بنحو )115( عمودًا 
في المدخل الجنوبي بمدينة الحوطة.. 
وأشار الى أن العمل جاٍر على قدم وساق 

في مشروع الصالح السكني لذوي الدخل 
المحدود، حيث بلغت نسبة اإلنجاز فيه حتى 
اآلن 70% بتكلفة )1.400.000.000( 
ريال بتمويل مركزي ويتكون المشروع من 
15( عمارة تشمل )300( شقة سكنية  (
وسينتهي العمل في المشروع في العام  
الحالي 2011م، ولفت مدير عام االشغال 
بالمحافظة ان المشاريع المتعثرة وعددها 
ثالثة عشر مشروعًا بتكلفة )2.099.000( 
ريال ارجع أسباب تعثرها هو وجود ضمن 
المناطق التي شهدت أعمال تخريب وتقطع 
من قبل العناصر الخارجة عن القانون 

والدستور.

)13( مشروعًا متعثرًا بلحج بسبب أعمال التخريب

 نعمت عيسى

بكل تواضع 
قال »لبيك«

»الميثاق« رصدت انطباعات الطالب تجاه هذه 
القرار.. وكانت البداية من جامعة صنعاء كلية 
الهندسة حيث وصف الطالب جمال عبدالناصر- 
مستوى ثاني تقنية معلومات- هذا القرار بالهام 
والعادل.. وقال: إن التعليم في بالدنا سيسطر 
في تاريخه هذا القرار وال��ذي لن يقتصر على 
طالب التعليم الموازي فقط بل  سيخدم العملية 
التعليمية في البالد بشكل  عام مستقباًل، كما 
أن��ه سيساهم في بناء جيل متعلم  ويعتمد 
عليهم في بناء الوطن خاصة وأنه سيعيد مئات 
بل آالف الطالب الفقراء إلى الجامعة بعد أن حالت 
معدالتهم أو ظروفهم المادية من دفع رسوم 
التعليم الموازي من جهة ومن جهة أخرى حالة 

المعدالت دون مواصلة تعليمهم.
وتساءل جمال عن مصير الرسوم التي دُفعت 
من قبل صدور القرار السيما وأن 90% من الطالب 

قد دفعوها آماًل أن يتم إعادتها.
دفعت الرسوم

من جانبه عبر الطالب آدم 
علي عبده سيف- مستوى رابع 
كلية الهندسة معماري- عن 
سعادته البالغة لهذا القرار، 
موجهًا شكره لفخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية على اهتمامه 
 ، كلهم بمشا و ب  لشبا با
حيث يتجلى ذلك االهتمام 
في برنامجه االنتخابي 
ال��ذي رك��ز بشكل كبير 

على هذه الشريحة المهمة..
وأضاف: أن القرار الخاص بإلغاء رسوم التعليم 
الموازي سيحل  مشاكل طالب التعليم الموازي 
وسيكون له صدى واسع وطيب في أوساط الشباب 
واألهالي الذين بالتأكيد سيشعرون باالرتياح 
بإلغاء الرسوم على أوالدهم في الجامعة وبالذات 

محدودي الدخل.
وقال: شخصيًا أنا لن أستفيد من هذا القرار 

كوني دفعت الرسوم مبكرًا إضافة إلى أنني 
سأتخرج هذا العام- إن شاء اهلل- لكنني سعيد 
بهذا القرار ألنه سيزيل الهم األكبر عن طالب 

التعليم الموازي.
صرح تجاري

إلى ذلك وصف الطالب محمد أحمد علي- كلية 
التجارة قسم اقتصاد مستوى ثاني- قرار إلغاء 
رسوم التعليم الموازي بالخطوة الجادة والمشجعة 
رغم تأخره.مشيرًا إلى أن جامعة صنعاء بحاجة 
إلى إصالحات كثيرة، حيث انها لم تعد صرحًا 
علميًا ، وهناك من يسعى ال��ى تحويلها الى 
مؤسسة تجارية، وهذا يتطلب إعادة النظر في 
نظام التعليم الموازي والعام كونها بحاجة إلى 
إصالحات جذرية ومنها المقرر الذي لم يعد يواكب 
المرحلة ومخرجات الجامعة بشكل عام والتي ال 

تلبي متطلبات سوق العمل.
دورة أكتوبر

ال���ط���ال���ب 
محسن علي ع��وض ال��ق��ط��اري- مستوى 

ثاني كلية التجارة- أشاد بهذا القرار وقال: إنه 
ايجابي وبداية حقيقية للتغيير وسيساعد العديد 
من الطالب الذين كانوا يحلمون بااللتحاق 
الجامعات الحكومية من تحقيق آمالهم  في 
وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيخدم 

آالف الطالب من ينتمون الى األسر ذوي الدخل 
المحدود.وطالب رئاسة الجامعة بإعادة النظر 
فيما يسمى »بدورة أكتوبر« لجميع المستويات، 
موضحًا أن دورة اكتوبر هي نظام متعامل به 
في مختلف الجامعات العربية والعالمية، تمكن 
الطالب الذين تبقت عليهم مواد أن يكملوها 
قبل بدء العام الجامعي بحيث ال تعيق انتقالهم 

إلى مستوى آخر..
منوهًا إلى أن إلغاء هذا النظام وما ترتب عليه 
من إعادة الطالب سنة كاملة من أجل مادة أو 
مادتين كان سببًا رئىسيًا لما تشهده الجامعة 

من ضغط كبير في أعداد الطالب.

عقوبات صارمة
من جهته قال الطالب سامي سعيد الصهباني:  
هناك من يحاول التقليل من القرار ويزعم بأنه 
دعاية انتخابية مبكرة من المؤتمر الشعبي العام، 
وسواًء أكان دعاية انتخابية أو غيرها المهم أن 
يتم تنفيذه.. داعيًا أحزاب المعارضة إلى أن  تقدم 
مبادرات تعود بالنفع والفائدة على 
الطالب والشباب بشكل عام،  
وأن تجنبهم مهاتراتها السياسية 
وتتركهم للتحصيل العلمي الذي 

يعود نفعه للوطن والمواطنين.
ودع���ا ال��م��ع��ارض��ة ال���ى ع��دم 
زج الجامعة بالخالفات الحزبية 
سية  سيا نشطة  أل ها  تسخير و  أ
وتعصبات حزبية تتعارض مع رسالة 
الجامعة، كما أن على أعضائها أن 

ينشطوا خارج حرم الجامعة..
مطالبًا القيادة السياسية بإصدار 
قرار يحظر استخدام الجامعة لألعمال 
الحزبية خدمًة للطالب والتعليم بشكل 
عام مؤكدًا على أهمية  قرار إلغاء رسوم التعليم 
الموازي والذي يجسد حقيقة االهتمام بالطالب 
والشباب وقال:  يجب أن يتضمن القرار عقوبات 

صارمة ألي مخالف..

في إط��ار الحرص على 
تبني سياسات هادفة إلى 
التخفيف من الفقر وامتصاص 
البطالة والتأكيد على دعم الشباب 
والطالب وخصوصًا الدارسين 
في الجامعات، اتخذت الحكومة 
إج���راءات تنفيذية للتوجيهات 
الرئاسية بهذا الشأن.. منها قرار 
إعفاء الطالب والطالبات اليمنيين 
الملتحقين بالجامعات الحكومية 
من دفع رسوم التعليم في نظامي 
الموازي والنفقات الخاصة للعام 
الجامعي 2010م- 2011م.. وقد 
وجه وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي بتعميم ذلك على رؤساء 
الجامعات  بما يحقق األه��داف 
المنشودة في هذا الجانب، وفي 
المقدمة تخفيف األع��ب��اء على 
الطالب والطالبات  وتأكيد مبدأ 
تكافؤ الفرص بين جميع الطالب.

استطالع/ فيصل الحزمي

أبناء الفقراء يعودون إلى الجامعات
بعد إلغاء رسوم التعليم الموازي

س����ام����ي:  اه���ت���م���ام ص����ادق
ب�����ال�����ط�����اب وال����ش����ب����اب
 ج���م���ال: ن��ط��ال��ب ب���إع���ادة
 ال��رس�����������������وم امل���دف���وع���ة 
آدم: آالف األس�ر أسع�ده��ا الق����رار

م�����ح�����م�����د: ال����ج����ام����ع����ة 
ب����ح����اج����ة إىل إص�����اح�����ات 

م���ح���س���ن:  امل���ع���س���رون لن 
ي���ح���رم���وا م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م

قرار إلغاء الرسوم على طالب الجامعات

 تنفيذًا لتوجيهات فخامة األخ الرئيس أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري 

المنعقد الثالثاء الماضي، إعفاء الطالب والطالبات اليمنيين الملتحقين بالجامعات 

الحكومية، من دفع ما تبقى من رسوم التعليم في نظامي الموازي والنفقات 

الخاصة للعام الجامعي )2010 - 2011م(.

 ووجه بهذا الخصوص وزير التعليم العالي بتعميم ذلك على رؤساء الجامعات 

الحكومية إلعفاء الطالب والطالبات من دفع تلك الرسوم، على أن يقوم المجلس 

األعلى للجامعات في اجتماعه القادم بإعادة النظر في رسوم التعليم الموازي 

والنفقات الخاصة في تلك الجامعات مستقباًل بما يحقق األهداف المنشودة في 

هذا الجانب، وفي المقدمة تخفيف األعباء على أسر الطالب والطالبات اليمنيين، 

وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.


