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لقد مر على هذا امل�ضروع ال�ضكني لأع�ضاء 

هيئة التدري�س بجامعة �ضنعاء اأكثثر من 

ثماين �ضنوات منذ اأن مت اإبرام التفاق بني كل 

من جامعة �ضنعاء برئا�ضة رئي�س اجلامعة 

ال�ضابق الدكتور �ضالح علي با�ضرة  ووزارة 

الأوقاف برئا�ضة وزيرها حمود عباد �ضابقاً، 

حيث ن�س التفاق على اأن تقوم  الأوقثثاف 

باإن�ضاء  وجتهيز 500 وحدة �ضكنية كمرحلة 

اأوىل لأع�ضاء هيئة التدري�س مببلغ وقدره 

ملياري ريال على اأن تقوم جامعة �ضنعاء 

بتحديد الأر�ثثس املنا�ضبة للم�ضروع  داخل 

احلثثثرم اجلثثامثثعثثي،  وقثثثد جثثثاء املثث�ثثضثثروع 

بتوجيهات  من فخامة الأخ  علي عبد اهلل 

�ضالح رئي�س اجلمهورية وبدا يرى النور،  

ومت اجناز حوايل 50% منه،  وبداأ اأع�ضاء 

هيئة التدري�س  ي�ضتب�ضرون خريًا  بتحقق 

حلمهم يف احل�ضول على �ضقة �ضكنية تتبع 

اجلامعة  ولي�س  م�ضتاأجرة، فبداأوا يتوافدون 

هم  وعائالتهم للتفرج على هذا امل�ضروع  املهم  

وهم يحلمون باليوم الذي �ضوف ي�ضكنون 

فيه ويتخل�ضون من بيوت الإيجارات التي 

يعانون منها  ومن م�ضاكلها ا�ضد املعاناة 

ولكن  وكما يقول املثل  امل�ضري »يا فرحة 

ما متثثت«، فقد توقف امل�ضروع  منذ حواىل 

5 �ضنوات  مبجرد تغيري رئي�س اجلامعة  

ووزير الأوقاف معاً،  ونحن هنا ل نعلم من 

املت�ضبب يف اإف�ضال امل�ضروع ال�ضكني الذي 

علقنا عليه كل اآمالنا، وقد �ضمعنا الكثري  عن 

هذا امل�ضروع ال�ضكني الذي مات قبل ولدته.

ومن احلكايات التي ترتدد اأن امل�ضروع 

الغمو�س،فمنهم من  مثثن  الكثري  ي�ضوبه 

يقول انثثه م�ضروع مغ�ضو�س  ومل يخ�ضع 

للموا�ضفات الهند�ضية املطلوبة ،وكثثان 

التفاق املربم بني اجلامعة  ووزارة الأوقاف 

على بناء خم�ضة طوابق فقط يف العمارة 

الثثواحثثدة وكثثل طابق ي�ضتمل على �ضقتني 

،وفثثجثثاأة �ضاهدنا اأن الطوابق املوجودة 

-حالياً- قد جتاوزت احلد املطلوب  وحتولت 

اإىل ثمانية ادوار وكل عمارة �ضوف ت�ضتمل 

على  )32(�ضقة ،و�ضوف ي�ضكنها )32(اأ�ضرة 

مبعدل 7-10 اأفراد لكل اأ�ضرة،بالإ�ضافة اإىل 

اأثقال العف�س  والأثاث بكل اأ�ضكاله  واأحجامه 

،وهذا يعني اأن هناك احتماًل بحدوث كارثة 

انهيار للمباين على �ضاكنيها نتيجة للحمل 

الثقيل الذي تتحمله كل وحدة �ضكنية.

وهناك من يقول اأن خالفاً حادًا  و�ضديدًا 

بني رئا�ضة اجلامعة ووزارة الأوقثثاف عن 

بناء دكاكني حول �ضور اجلامعة ال�ضمايل 

بح�ضب ما جثثاء يف اتفاق با�ضرة وحمود 

عباد، وب�ضبب ذلك توقف العمل نهائيا وكل 

ي�ضر على موقفه دون اأن  يفكروا مب�ضلحة 

ين  اأع�ضاء هيئة التدري�س وهم يعانون الأمرَّ

من ال�ضكن امل�ضتاأجر ول اأمل  ول حل لهذا 

الإ�ضكال، ولكن ال�ضوؤال الذي ميكن اإثارته 

هنا هو من امل�ضئول عن هذا امل�ضروع امل�ضيد  

واملهجور  ومن �ضيقوم باإكماله اأو ت�ضحيح 

الأخطاء يف البناء، وهل دفنت وزارة الأوقاف 

املاليني يف تلك العمارات املهجورة اإىل ما ل 

نهاية..؟! وبالتايل من هوامل�ضئول املبا�ضر 

عن حما�ضبة وم�ضاءلة من ت�ضبب يف تاأخري  

امل�ضروع  وتوقيف العمل فيه ملدة 5 �ضنوات 

ثم األي�س اإهثثدار املثثال العام يف م�ضروعات 

متعرة  وفا�ضلة يعد نوعاً من الف�ضاد الذي 

ل يجب ال�ضكوت عليه..؟ لقد تبخرت اأحالم 

اأ�ضاتذة جامعة �ضنعاء بعد اأن ظلوا يعي�ضون 

على وهم ا�ضمه ال�ضكن اجلامعي.

 اإنهم الوحيدون يف العامل العربي الذين 

يعي�ضون يف عثثمثثارات مثث�ثثضثثتثثاأجثثرة تدفع 

اإيجاراتها وزارة املالية كل �ضهر،بالإ�ضافة 

نفقة  على  م�ضتقلة  بثثيثثوت  يف  ال�ضكن  ىل  اإ

الأ�ثثضثثاتثثذة اأنف�ضهم ومل حتثثثاول اجلهات 

املخت�ضة يف الثثدولثثة اإيثثجثثاد احلثثلثثول اأو 

املعاجلات لإيواء هوؤلء الأ�ضاتذة يف م�ضاكن 

اآمنة حتى ي�ضعروا باملواطنة احلقيقية،فهم 

ول  ليهم  اإ يلتفت  ل  كاملهم�ضني  يعي�ضون 

ميتلكون قطعة اأر�س اأو �ضقة �ضكنية جمانية 

ول م�ضروعاً �ضكنياً ناجحاً ياأمن فيه الأ�ضتاذ 

اجلامعي على نف�ضه  وعلى اأولده ويتفرغ 

للعمل العلمي.

فبالإ�ضافة اإىل عدم وجود ال�ضكن اجلامعي 

املنا�ضب، فهم اأي�ضا يفتقدون اإىل ناد يجمعهم 

ن�ضطتهم   اأ قثثاعثثة كثثربى يقيمون فيها  و  اأ

واأفراحهم.

لقد متنى احد اأ�ضاتذة اجلامعة  اأن يحولوا 

العمارات املتعرة اإىل مقابر لالأ�ضاتذة.

وتبقى الأ�ضئلة امللحة اأين اجلهاز املركزي 

للرقابة  واملحا�ضبة من هذا امل�ضروع املتعر 

واأين نيابة الأموال العامة والهيئة الوطنية  

ملكافحة الثثفثث�ثثضثثاد لثثكثثي تثثبثثحثثث  وتتحرى  

وتتق�ضى  وت�ضاأل  وحتا�ضب املت�ضبب عن 

اإف�ضال هذا امل�ضروع الذي اأ�ضاب اأع�ضاء 

هيئة التدري�س  ب�لإحب�ط  والي�أ�س من عدم 

ح�ضولهم على �ضكن امن يوؤمن م�ضتقبلهم 

وم�ضتقبل اأولدهثثثثم حتى يتفرغوا ملهام 

اأعمالهم الأكادميية  والتعليمية يف جو من 

الهدوء  والأمثثن  والأمثثان  والتفرغ الكامل 

للتدري�س  والبحث العلمي حتى ي�ضعروا 

بال�ضتقرار النف�ضي  والجتماعي اأ�ضوة 

بنظرائهم  يف جميع الدول العربية بال ا�ضتثناء 

الذين حظوا مبدن �ضكنية متكاملة بالإ�ضافة 

اإىل التاأمني ال�ضحي الذي نفتقده يف اجلامعات 

اليمنية.

اعتقد اأن هذا امل�ضروع  يحتاج اإىل تدخل 

رئا�ضي من قبل فخامة الرئي�س ليعيد الأمل 

لأع�ضاء هيئة تدري�س جامعة �ضنعاء؟۹

* �أ�صتاذ م�صارك بجامعة �صنعاء                                                      

Email:aafadhli@yahoo.com

بني يدي الرئيس

مشروع هيئة التدريس 
بجامعة صنعاء متعثر

التقطري لتكون مثثركثثزة وهثثادفثثة ، فهناك 

اأن�ضطة توعوية مبا�ضرة قمنا بتنفيذها مثل 

الربو�ضرات واملل�ضقات ، وخ�ضو�ضاً التي 

ت�ضرح توجه الإدارة وتتعلق باأحكام الزكاة 

، وكذلك عمل الفال�ضات التلفزيونية الهادفة ، 

ولعامني متتاليني قمنا بن�ضر ر�ضائل توعوية 

عرب لوحات العر�س »املوبايز« يف �ضوارع 

اأمانة العا�ضمة، والتغطية لهذا العام من 

لوحات التوعية �ضعف مامت يف العام املا�ضي 

بحيث ن�ضتطيع بالتدريج اأن ن�ضمل اأكرب 

عدد ممكن من �ضوارع اأمانة العا�ضمة ، كما 

اأننا اتخذنا لذلك و�ضائل مثل الر�ضائل عرب 

املوبايل، وهذه الو�ضيلة ن�ضتخدمها ب�ضكل 

خا�س يف �ضهر رم�ضان املبارك ، كما اأننا 

مازلنا ن�ضعى اإىل تخ�ضي�س برامج توعوية 

موجهة ب�ضكل خا�س بح�ضب املو�ضوعات 

التي تتعلق باإجراءات حت�ضيل الزكاة ، حيث 

نعد لالأيام القادمة بعد �ضهر رم�ضان املبارك 

، اإىل اإطثثالق حملة توعوية �ضاملة تو�ضح 

اإجراءات التح�ضيل وامل�ضتندات والنماذج 

الر�ضمية التي يتم التعامل بها.. كما اأن هناك 

العديد من الأن�ضطة والفعاليات التي مت 

تنفيذها وت�ضب يف حت�ضني اآلية حت�ضيل 

الواجبات الزكوية ، وكذلك يف جمال التوعية 

الزكوية التي ا�ضتطعنا اأن نو�ضل من خاللها 

العديد من الر�ضائل واأهمها ما يلي:

 التكرمي ال�ضنوي جلميع املكلفني املبادرين 

اىل اأداء الزكاة �ضواًء كبار املكلفني يف الدارة 

العامة اأو على م�ضتوى فروع اأمانة العا�ضمة 

، هثثذا التكرمي انتقل باجلهد الثثذي تبذله 

الإدارة العامة للواجبات الزكوية من اإطار 

الإجراءات الداخلية الروتينية اىل م�ضتوى 

العالقات الوا�ضعة مكتملة الأهثثداف التي 

حتقق جتاوب املكلفني باأداء الزكاة ، 

تجربة رائدة
۹ كلمة �أخرية تودون قولها؟

نثثنثثا نعمل على ت�ضخري كافة  - نثثوؤكثثد اأ

المكانات املتوافرة يف �ضبيل حتقيق اأعلى 

معدلت منو للموارد الزكوية، ولدينا روؤية 

وا�ضحة لتحقيق ذلك من خالل التدرج يف 

ة وثقة كبرية، ونتمنى اأن  خطواتنا برويَّ

جتد كل اجلهود املبذولة طريقها لتكون اإحدى 

التجارب الرائدة يف موؤ�ض�ضات واإدارات 

الزكاة يف خمتلف الدول العربية والإ�ضالمية، 

حيث منتلك كل الظروف امل�ضاعدة لتحقيق 

ذلك كما ميكن تعميم التجربة التي نتبعها 

على بقية املكاتب الإيرادية باأمانة العا�ضمة 

حتى تعم الفائدة وتعود على الدولة بن�ضبة 

اأكرب من الإيرادات.۹
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العدد 
)1519(

11
اشتمل امليثاق الوطني على املبادئ والقضايا األساسية 

التي تهم اجلميع بهدف الوصول الى تالحم جميع الفئات 
والعناصر الوطنية..

الميثاق الوطني

مدير عام الواجبات بأمانة العاصمة لـ»امليثاق«:

اليصح أداء الزكاة إال للـــــــــــدولة
زكاة الفطرة محددة 
بـ)150( ريااًل على 

كل نفس
أداء الزكاة للفقراء 

يعترب صدقة

هاجر يشدد على تسليم الزكاة للدولة 
¿ �ضدد الأخ طثثه هاجر حمافظ 
حمافظة �ضعدة على اأهمية اللتزام 

ب�ضيادة القانون والد�ضتور وفر�س 

هيبة الثثدولثثة يف جميع مديريات 

�ثثضثثعثثدة وم�ضاعفة اجلثثهثثود من 

اأجل اطالق عجلة التنمية والبناء 

والإعمار وانعا�س املحافظة مبختلف 

امل�ضاريع اخلدمية والتنموية.

ولثثثفثثثت حمثثثافثثثظ �ثثضثثعثثدة لثثدى 

اجتماعه باللجنة الأمنية والقادة 

والع�ضكريني يف حمافظة �ضعدة، 

اإىل ما حتظى به املحافظة من اهتمام 

القيادة ال�ضيا�ضية وحر�ضها على 

حتقيق الثث�ثثضثثالم واإحثثثثالل الأمثثثن 

وال�ثثضثثتثثقثثرار الثثكثثامثثل يف اأرجثثثاء 

املحافظة..

وقد ناق�س الجتماع الذي حظره 

عثثثدد مثثثن املثث�ثثضثثوؤولثثني املحليني 

باملحافظة التدابري والإجثثثراءات 

الالزمة لتوفري الأمثثن وال�ضتقرار 

للمواطن.

وكان حمافظ �ضعدة د�ضن برنامج 

ال�ضبوع  الرم�ضانية  الم�ضيات 

املا�ضي، حيث التقى الثالثاء املا�ضي 

الوجهاء وال�ضخ�ضيات الجتماعية 

واأع�ضاء املجل�س املحلي ملديرية 

�ضحار.. اىل جانب مديريات رازح 

وغمر وجمز و�ضدا والظاهر وباقم يف 

اإطار برنامج الم�ضيات الرم�ضانية 

للمحافظة.

ونثثثثوه الخ املثثحثثافثثظ بثثالثثدور 

الوطني والبطويل لأبناء املديريات 

ووقوفهم اىل جانب الدولة يف اإر�ضاء 

الأمن وال�ضتقرار وحتقيق ال�ضكينة 

العامة، موؤكدًا اأهمية ت�ضافر اجلهود 

مثثن اأجثثثثل عثثثثودة عثثجثثلثثة التنمية 

والإعثثثمثثثار واملثث�ثثضثثاريثثع التنموية 

واخلدمية يف جميع املديريات.

مو�ضحاً اأن الدولة حتر�س على 

اإيجاد المن وال�ضتقرار والنهو�س 

بالتنمية ومعاجلةامل�ضاريع املتعرة 

وتوفري اخلدمات جلميع املواطنني 

وحتثث�ثثضثثني الثثثو�ثثثضثثثع الثثتثثجثثاري 

والقت�ضادي وتوفري فر�س العمل 

لل�ضباب املوؤهلني، واأ�ضاف: كل هذا 

مرهون بتوفري المن وال�ضتقرار 

ملا  جميعاً  فلنتعاون  باملحافظة، 

فيه خري البالد ويكفي درو�س وعرب 

املا�ضي اأثناء فتنة التمرد والرهاب 

احلوثي.

موؤكدًا ا�ضتعداد الدولة بتوفري 

كافة امل�ضاريع اخلدمية والتنموية 

واإي�ضال كل اخلدمات الأ�ضا�ضية 

للمواطنني يف كل املناطق بالتعاون 

مع املواطنني الثثذي ميثلون حجر 

الزاوية يف التنمية والتقدم والأمن 

وال�ضتقرار.

و�ضدد هاجر على اأهمية ال�ضتفادة 

مثثن درو�ثثثثس املثثا�ثثضثثي ومثثثا حثثدث 

للمحافظة مثثن خثثثراب ودمثثثثار.. 

داعياً اجلميع للتعاون والتوجه 

نثثحثثو الثثبثثنثثاء وحتثثقثثيثثق م�ضالح 

املحافظة.. لفتاً اىل اأهمية حت�ضيل 

الثثزكثثاة وت�ضليمها للدولة كونها 

ت�ضاهم ب�ضكل كبري يف تعزيز التنمية 

وبثثنثثاء املثث�ثثضثثاريثثع، كما فتح باب 

النقا�س لطرح العديد من الق�ضايا 

واملثثوا�ثثضثثيثثع الثثتثثي تهم املديرية 

واحتياجاتها يف �ضتى املثثجثثالت 

املختلفة.

كما د�ضن حمافظ �ضعدة مبخيم 

اجلبانة للنازحني م�ضروع اإفطار 

ال�ضائم الذي تنفذه موؤ�ض�ضة ال�ضالح 

الجتماعية لث2000�ضائم.. منوهاً 

اىل ما تقدمه موؤ�ض�ضة ال�ضالح من 

خدمات اإن�ضانية يف عموم املحافظات 

�ضهر رم�ضان  وخ�ضو�ضاً خثثالل 

املثثبثثارك، ومثثن املثثقثثرر اأن ي�ضتمر 

م�ضروع اإفطار ال�ضائم ملدة 15 يوماً 

خالل �ضهر رم�ضان.۹

سنفرض هيبة 
الدولة يف جميع 

املديريات

جامعة إب تقيم 
مشروع افطار الصائم

¿توا�ضلت يوم ال�ضبت 21 
2010م بجامعة اإب   / 8  /

فعاليات وان�ضطة الثثثدوري 

الثقايف والريا�ضي والذي ي�ضمل 

كافة كليات اجلامعة خالل 

�ضهر رم�ضان املبارك ويت�ضمن 

يف  م�س�بقة  الثق�يف  الن�س�ط 

ال�ضعر والق�ضة واملقالة اما 

الن�س�ط الري��سي في�سمل كرة 

القدم وتن�س امليدان وبطولة 

ال�ضطرجن وكرة الطائرة.

اىل ذلثثثثك تثثقثثيثثم اجلثثامثثعثثة 

مثث�ثثضثثروع افثثطثثار الثث�ثثضثثائثثم يف 

اطار حملة »رم�ضان العطاء«  

الذي تنفذها موؤ�ض�ضة ال�ضالح 

الجتماعية حيث اأكد الدكتور 

عبدال�ضالم الرياين عميد �ضئون 

الثثطثثالب ان هثثذه الفعاليات 

الثثرمثث�ثثضثثانثثيثثة تثثاأتثثي ترجمة 

لتوجيهات ال�ضتاذ الدكتور 

عبدالعزيز ال�ضعيبي رئي�س 

اجلامعة من اأجل تقدمي كافة 

اخلدمات  والأن�ضطة ومبا يلبي 

طثثمثثوحثثات الثثطثثالب وا�ضباع 

رغباتهم واحتياجاتهم.

موؤكدًا على اأهمية ا�ضتغالل 

اوقات ال�ضهر الكرمي يف اقامة 

الأن�ضطة، م�ضريًا اىل التفاعل 

اجلاد الذي تبديه كافة الفرق 

امل�ضاركة يف الدوري الريا�ضي 

الثثذي تنفذه ادارة الن�ضطة 

باجلامعة.۹

13ألف مستفيد من خدمات 
مؤسسة مكافحة السرطان

»امليثاق« - ماجد عبدالحميد
¿ و�ضل عدد امل�ضتفيدين من اخلدمات ال�ضحية التي قدمتها املوؤ�ض�ضة 
الوطنية ملكافحة ال�ضرطان خالل الفرتة من يناير حتى 7يوليو من العام 

اجلاري )12432( م�ضتفيدًا منهم )2349( يف جمال الأ�ضعة ، و)622( يف جمال 

الرقود، و)7343( يف جمال العالج، و)349( يف جمال العمليات اجلراحية، 

و)1773( م�ضتفيدًا يف جمال الفحو�ضات.

وقالت اإح�ضائية �ضادرة عن املوؤ�ض�ضة - ح�ضلت »امليثاق« على ن�ضخة 

منها - اإن عدد مر�ضى ال�ضرطان امل�ضجلني لدى املوؤ�ض�ضة و�ضل منذ بداية 

العام املا�ضي 2009م وحتى يوليو من العام اجلاري اإىل )49.800( م�ضتفيد، 

يف حني و�ضل عدد امل�ضتفيدين من اخلدمات ال�ضحية التي تقدمها املوؤ�ض�ضة 

خالل العام املا�ضي اإىل )21( األفاً، و)658( مري�ضاً ومري�ضة، منهم )2991( 

م�ضتفيدًا يف جانب الأ�ضعة ، و)734( يف جمال الرقود، و)16.183( يف جمال 

اخلدمات العالجية.

واأ�ضافت الإح�ضائية ان عدد امل�ضتفيدين من املر�ضى بال�ضرطان يف اليمن 

من امل�ضاعدات املالية التي تقدمها املوؤ�ض�ضة لإجراء العمليات اجلراحية 

للمع�ضرين من املر�ضى بلغ )80( م�ضتفيدًا خالل العام املا�ضي 2009م ، اإىل 

جانب )1980( م�ضتفيدًا من امل�ضاعدات املالية املخ�ض�ضة للفحو�ضات.۹

استهدفت خاللها أكثر من مليون و200 ألف شخص

مؤسسة الصالح تواصل مشاريعها الخريية

سكان األصبحي يشكون من إزعاج 
ميكرفون مسجد اإلحسان

¿ تلقت ال�ضحيفة �ضكوى من عدد من املواطنني ي�ضكون فيها من ا�ضتخدام امليكرفون ب�ضورة مزعجة يف 
م�ضجد الإح�ضان يف مدينة الأ�ضبحي، فا�ضتخدام امليكرفون بهذا ال�ضلوب ل ير�ضاه �ضرع ول فطرة ول 

اأخالق، حتى ان اأ�ضرًا �ضاقت ذرعاً وبلغ ببع�ضهم التفكري ببيع البيت ب�ضبب الإزعاج وارتفاع ال�ضوت 

غري العادي، ف�ضوت امليكرفون يزعج املري�س ويفزع ال�ضغري وينفر الكبري خا�ضة يف تلك املحا�ضرات 

ال�ضيا�ضية التحري�ضية على التخريب وزعزعة الأمن يف البالد والدعوة اىل املظاهرات واخلروج على 

ويل الأمر.

فهل يعرف م�ضايخ ال�ضالح انه ل يجوز لي�س التحري�س واإمنا اي�ضاً اإزعاج املواطنني يف اأوقات خارج 

ال�ضالة اأما ما يهمهم هو ا�ضتجداء وحتوي�س ال�ضوات من النا�س لأيام القرتاع؟ وهم ل يدرون اأنهم 

بهذا قد نفروا النا�س باأ�ضلوبهم وقد تركنا ال�ضالة يف ذلك امل�ضجد حتى نقلل �ضوادهم، وهنا اأنا�ضد وزير 

الأوقاف والخوة امل�ضوؤولني بو�ضع حد لهذا الإزعاج فب�ضخبهم ولغطهم وعويلهم ل ن�ضتطيع النوم 

ول ال�ضالة وقراءة القراآن ول ي�ضتطيع ال�ضغار النوم، وكذلك املر�ضى حتى ينتهوا من حما�ضراتهم 

ال�ضيا�ضية التحري�ضية، فهل من حل لهذه امل�ضكلة.۹

¿ توا�ضل موؤ�ض�ضة ال�ضالح الجتماعية 
مثثانثثة العا�ضمة وعثثمثثوم  اأ للتنمية يف 

حمافظات اجلمهورية م�ضاريعها اخلريية 

�ضمن حملة »رم�ضان العطاء« التي ت�ضمل 

اإىل جانب م�ضروع اإفطار ال�ضائم توزيع 

التمور واملواد الغذائية وك�ضوة العيد.

هذا وكانت موؤ�ض�ضة ال�ضالح الجتماعية 

للتنمية قد د�ضنت نهاية الأ�ضبوع املا�ضي يف 

اأمانة العا�ضمة وخمتلف املحافظات م�ضروع 

افطار ال�ضائم الذي ي�ضتهدف توزيع وجبة 

الإفثثطثثار على اأكثثر من مليون و200 األف 

�ضخ�س من الفقراء واملعوزين وغريهم على 

م�ضتوى اجلمهورية.. والذي ي�ضتمر حتى 

نهاية �ضهر رم�ضان املبارك.۹

 


