
افتتح مشاريع خدمية وإنمائية يف أبني بـ16 مليار ريال

رئيس الجمهورية: نحن شعب كربنا بوحدتنا

وفور و�شول فخامته اأزاح اللوحة التذكارية للم�شاريع التي بلغت تكلفتها 

�شبعة مليارات و591 مليوناً و274 األف ريال.

وت�شمنت هذه امل�شاريع، م�شروع اإن��ارة العلم - الكود املرحلة الأوىل، 

واملرحلة الثانية بتكلفة 494 مليوناً و233 األف ريال وم�شروع اإنارة خط 

الت�شعني بتكلفة 248 مليون ريال، بالإ�شافة اإىل م�شروع كهرباء تغذية خط 

العلم وخط الت�شعني )توريد وتنفيذ ( مببلغ 519 مليوناً و425 األف ريال.

كما ت�شمنت امل�شاريع م�شروع طريق العلم - دوف�س مببلغ مليار و500 مليون 

ريال، وم�شروع طريق خط الت�شعني بتكلفة 2 مليار و100 مليون ريال، واملرحلة 

الأوىل من م�شروع خور دغالن بتكلفة 49 مليوناً و226 األف ريال بالإ�شافة 

اإىل املرحلة الأوىل والثانية من م�شروع جماري خليجي 20 بتكلفة 341 مليوناً 

و462 األف ريال.

و�شملت اأي�شا م�شروع اإنارة ال�شوارع الداخلية ملدينة زجنبار بتكلفة 481 

مليوناً، وم�شروع مياه خليجي 20 بتكلفة 267 مليون ريال وكذا م�شروع طريق 

الو�شيع - ام�شف�شف - اخلرب مببلغ مليار و591 مليوناً و603 اآلف ريال.

وعقب ذل��ك د�شن فخامة الرئي�س العمل يف ع��دد من امل�شاريع اخلدمية 

والإمنائية البالغ تكلفتها الإجمالية ثمانية مليارات و857 مليوناً و274 األف 

ريال.

و�شملت هذه امل�شاريع، املرحلة الأوىل )اأ - ب ( من م�شروع كورني�س ال�شالح 

بتكلفة 500 مليون ريال، واملرحلة الثانية )اأ - ب( من م�شروع كورني�س ال�شالح 

املرحلة الثانية مببلغ وقدره 499 مليوناً و 228 األف ريال، بالإ�شافة اإىل املرحلة 

الثانية من م�شروع خور دغالن بتكلفة 245 مليون ريال، وم�شروع تاأهيل 

وتع�شيب ملعب بن �شلمان مديرية خنفر بتكلفة 128 مليون ريال، وم�شروع 

بناء �شبعة اأندية )ر�شد - احور بناء - الفجر اجلديد - اأمعني - اأم�شرة - 

�شرار( بتكلفة 245 مليون ريال، واملرحلتني الأوىل والثانية من م�شروع ر�شف 

منطقة الكود مببلغ 347 مليون ريال.

وت�شمنت اأي�شا م�شروع ر�شف �شوارع الطمي�شي مديرية زجنبار بتكلفة 247 

مليوناً و483 األف ريال، وم�شروع ر�شف ال�شرح مديرية زجنبار بتكلفة 250 

مليون ريال، واملرحلة الأوىل من م�شروع دفاعات �شقرة بتكلفة 250 مليون 

ريال، وقدرة 250 مليون ريال، واملرحلة الثانية من م�شروع اإعادة تاأهيل �شاحة 

ال�شهداء بتكلفة 850 مليون ريال، واملرحلتني الأوىل والثانية من م�شروع اإعادة 

تاأهيل طريق زجنبار - خنفر بتكلفة 419 مليون ريال.

وعقب ذلك قام فخامة رئي�س اجلمهورية بتوزيع عدد من احلافالت على 

الأندية الريا�ضية يف حمافظة ابني يف اإطار ت�ضجيع الن�ضاط الريا�ضي باملحافظة، 

وه��ي ن��وادي اأح��ور، فحمان، درج��اج، الو�شيع، خنفر، ومكتب ال�شباب 

والريا�شة، وناديي عرفان لودر، واجليل ال�شاعد مبنطقة ح�شن جعار.

وعرب روؤ�شاء الأندية عن �شعادتهم بهذه اللفتة من فخامة الرئي�س واملج�شدة 

لهتمامه بال�شباب واحلركة الريا�شية وت�شجيعه لها. منوهني مبا حتقق خالل 

خليجي 20 من تفاعل وحما�س من قبل اجلماهري الريا�شية يف البلد مع هذا 

احلدث الريا�شي املهم.

كما قام فخامته بزيارة ملعب �شاحة ال�شهداء، الذي يتم اإع��ادة تاأهيله 

وجتديده خلدمة الن�ضاط الريا�ضي وال�ضبابي يف املحافظة، بالإ�ضافة اإىل زيارة 

حديقة 22 مايو بجعار، حيث اطلع على �شري العمل اجلاري فيها والتي �شتكون 

متنف�شاً �شياحياً للمواطنني يف املحافظة.

كما اطلع فخامة الرئي�س على اأحوال املواطنني، وحركة البيع وال�شراء يف 

عدد من الأ�شواق ال�شعبية يف مدينة جعار.

وعالوة على ذلك قام فخامته بافتتاح ال�شالة الريا�شية املغلقة، والتقى 

باأع�شاء املجال�س املحلية واملكاتب التنفيذية والعلماء وامل�شائخ وال�شخ�شيات 

الجتماعية وقيادات منظمات املجتمع املدين وممثلي ال�شباب واملراأة والقيادات 

الأمنية والع�شكرية وجمع حا�شد من املواطنني امتالأت بهم قاعة ال�شالة 

الريا�شية بزجنبار.

ويف احلفل اخلطابي الذي اأقيم مبنا�شبة زيارة فخامته، واحتفالت املحافظة 

بالعيد ال�43 لال�شتقالل، وبداأ باآي من الذكر احلكيم األقى فخامته كلمة اأعرب 

فيها عن �ضعادته لزيارة حمافظة اأبني.

وخاطب فخامة الرئي�س احلا�شرين قائال »الإخوة والأخوات .. يا اأبناء 

حمافظة ابني .. اأنا �ضعيد بزيارة املحافظة، وافتتاح عدد من امل�ضاريع، وو�ضع 

حجر الأ�شا�س لعدد اآخر من امل�شاريع التي هي قيد التنفيذ«.

وقال فخامته »يف البداية اأهنئكم بنجاح خليجي ع�شرين ومبا مت اجنازه 

باملحافظة من م�شاريع خدمية، وبنية حتتية فمحافظة ابني هي بوابة الن�شر 

العظيم، وقدمت قوافل من ال�شهداء واملنا�شلني من اجل انت�شار الثورة 

واجلمهورية وحتقيق الوحدة اليمنية.. فتحية لهذه املحافظة البطلة ».

واأ�شاف فخامة الرئي�س:« بالرغم من اأن هناك بع�س ال�شوائب الب�شيطة اإل 

اأنها ل توؤثر على تاريخ حمافظة ابني ال�ضجاعة البطلة، وهي �ضوائب نعتربها 

فردية وا�شتثنائية ل توؤثر على �شري ومعنويات املنا�شلني واأبناء ال�شهداء 

واملقاتلني الذين دافعوا عن الثورة واجلمهورية، وانت�شروا للوحدة اليمنية 

من بوابة الن�ضر العظيم حمافظة ابني، ويف مقدمة املنا�ضلني الأخ املنا�ضل 

عبدربه من�شور هادي نائب رئي�س اجلمهورية، وعدد من املنا�شلني وال�شرفاء 

ال�شيا�شيني والع�شكريني والأمنيني من الأخوة والأخوات يف هذه املحافظة 

الذين ل ينبغي اأن توؤثر على معنوياتهم اأو عزميتهم اأو عقيدتهم اأو مبادئهم 

الأ�شياء ال�شغرية .. فلتم�س القافلة اإىل الأمام«.

ون��وه فخامته بنجاح بطولة خليجي ع�شرين لكرة القدم، موؤكدا بقوله 

:«انت�ضرمت يف ابني، ويف حلج ويف عدن ويف كل حمافظات اجلمهورية اليمنية.. 

ومّثل هذا النت�شار �شفعة قوية و�شريعة وفعالة لأولئك املرتدين واملر�شى 

احلاقدين اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية«.

وتابع فخامة الرئي�س: » �شاحب امل�شروع ال�شغري يظل �شغريا، و�شاحب 

امل�شروع الكبري يظل كبريا.. فنحن كربنا بوحدتنا يف ال� 22 من مايو1990 م 

.. وهلل وكرب ال�شعب اليمني بهذا النت�شار العظيم، كما هلل وكرب يف 1994م 

عندما ف�شل م�شروع النف�شال.. فال احد ي�شتطيع اأن يجزئ وطنا اختار اأبناوؤه 

الوحدة.. و�شيظل اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية �شغارا اأمام اجليل ال�شاعد.. 

واأمام اأبناء ال�شهداء واملنا�شلني.. واأمام الأحرار يف كل اأنحاء الوطن«.

واأردف فخامته قائال: » عندما نتحدث عن ال�شمود.. ال�شمود له معاٍن 

عظيمة.. ال�شمود اأمام كل الأزم��ات ال�شيا�شية، والقت�شادية، والثقافية، 

والخ��ت��اللت الأمنية، فال اأح��د يخرب بيته بيده، اإل اأ�شحاب امل�شاريع 

ال�شغرية، لأنهم �شغار .. يقومون بقطع اأ�شالك الكهرباء التي مدت اإىل بيوتهم 

مل�شلحتهم«.

وا�شتطرد بالقول: »نحن الآن ب�شدد تنفيذ م�شروع الربط الكهربائي من مودية 

� ولودر � مكريا�س بال�شبكة الوطنية، واعتماداتها متوافرة الآن بحوايل 47 

مليون دولر.. فيما اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية، اأ�شحاب النفو�س املري�شة..

ل يقدمون �شيئاً، اإل تقطيع اأ�شالك الكهرباء بني لودر ومودية«.

وقال يف هذا ال�شدد »فلندع النا�س يتمتعون بخريات الوحدة والثورة 

واجلمهورية، فما نقدمه هو وفاء لل�شهداء واملنا�شلني، وواجب علينا ك�شلطة، 

كحكومة، كدولة.. اأن نقدم للمواطنني ما يجب اأن نقدمه من بنية حتتية، من 

م�شاريع ثقافية، م�شاريع تنموية ».

واأ�شار فخامة الرئي�س اإىل اأنه يوجد يف )باتي�س( م�شنعان ا�شرتاتيجيان 

لال�شمنت، ونحن ن�شعى اإىل بنية حتتية قوية، واىل م�شاريع ا�شرتاتيجية ي�شتفيد 

منها املواطن، ولي�س للتاآمر عليه ول بت�شفيته اأو ترحيله من ابني اإىل املناطق 

ال�ضمالية، ومن ال�ضمال اإىل اخلليج.. هوؤلء هم اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية، 

الذين ف�شلوا طوال 25 عاما.. ويعي�شون الآن يف اخلارج، ولو كانت لهم مكانة 

لكانوا يف قراهم.. قراهم التي مل ت�شتفد منهم.. فما بالك مبحافظاتهم التي 

ينت�شبون اإليها.. مل يقدموا لها �شيئاً، لن فاقد ال�شيء ل يعطيه«.

وكرر فخامة الرئي�س التهنئة على كل هذه الجنازات وكل ما حتقق بف�شل 

اهلل �شبحانه وتعاىل، ثم بالتفاف جماهري �شعبنا يف كل املحافظات، وخ�س 

بالذكر ابني عدن حلج الذين كانوا خري �ضند لل�ضلطة املحلية حتى مت اجناز 

هذه امل�شاريع يف وقت قيا�شي - خالل �شنة واأربعة اأ�شهر - م�شاريع ا�شرتاتيجية 

كلفت اأكرث من 16 مليار ريال.

واأعرب فخامته عن متنياته اأن يكون هذا احلافز لدى كل اأبناء اليمن �شواء 

كانوا يف �شعدة، اأو حجة، اأو املحويت، اأو احلديدة .. وبنف�س الآلية التي 

ا�ضتغلنا فيها م�ضروع خليجي ع�ضرين يف ابني وعدن وحلج الذي ميثل اجنازا 

عظيما ومفخرة للجميع.

ولفت فخامة رئي�س اجلمهورية اإىل ما اأبدته القنوات الف�شائية والأدباء 

واملفكرون يف دول اجلوار من اإعجاب وثناء على اأبناء اليمن. داعيا اإىل احلفاظ 

على هذا الجناز، وعلى هذه ال�شورة احل�شارية اجلميلة.

واأكد: »قدمتم لوحة جميلة رائعة للعامل اخلارجي، ور�شالة للمر�شى يف 

الداخل.. هي لوحة جميلة للخارج باأننا �شعب ح�شاري، وقت ال�شدائد تت�شابك 

الأيدي، وتتوحد ال�شفوف يف مواجهة كل التحديات«.۹

نائبا مدير التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

�شكرتريا التحرير

محمد صالح الجرادي
توفيق عثمان الشرعبي

ال�شرتاكات والعالنات يتفق ب�شاأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�شركات واملوؤ�ش�شات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�شركات واملوؤ�ش�شات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمهورية اليمنية - �شنعاء- منطقة ع�شر اأمام 

م�شت�شفى �شبال�س متفرع من �شارع الزبريي..

تليفون: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

االثنين : 13 / 12 / 2010م - الموافق :7 / محرم / 1432هـ - العدد )1533(

Monday - 13 Dec. 2010 - Issue: (1533)2متابعات

¿ افتتح فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية أمس، عددًا من المشاريع الخدمية واإلنمائية في محافظة 
أبين بتكلفة تبلغ حوالى 16مليار ريال. 

جاء ذلك خالل زيارة فخامته للمحافظة، حيث كان في استقباله المحافظ احمد الميسري وأمين عام المجلس 
المحلي ناصر الفضلي ووكيل فرع جهاز األمن السياسي لمحافظات ابين لحج عدن ناصر منصور هادي ووكالء 
المحافظة محمد الدهبلي واحمد الرهوي والدكتور علي الجنيدي والوكالء المساعدون وأعضاء المجالس المحلية 
ومسؤولو المكاتب التنفيذية والمشائخ والشخصيات االجتماعية وقيادة منظمات المجتمع المدني والقيادات 

األمنية والعسكرية في محافظة ابين.

نجاح خليجي 20 »صفعة« قوية ألصحاب املشاريع الصغرية

قدمتم لوحة جميلة ورائعة للعالم بأننا شعب حضاري وقت الشدائد 
تتشابك األيدي وتتوحد الصفوف يف مواجهة كل التحديات

يف أعمال املؤتمر الرابع للتعليم العالي بالحديدة

نائب الرئيس يشدد على إصالح التعليم العالي
¿ بداأت يف جامعة احلديدة  ال�شبت  اأعمال املوؤمتر ال�شنوي الرابع للتعليم 
العايل والبحث العلمي الذي نظمته على مدى يومني وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي حتت �شعار )حتديات التعليم العايل يف الوطن العربي.. 

حلول ابتكارية(. 

ويف كلمته لدى افتتاح املوؤمتر اأعرب الأخ عبدربه من�شور هادي- نائب 

رئي�س اجلمهورية النائب الأول لرئي�س املوؤمتر الأمني العام- عن �شروره 

البالغ لتد�شني اأعمال املوؤمتر الذي يقف اأمام اأحد اأهم التحديات التي تواجهها 

موؤ�ش�شات التعليم العايل يف اليمن واملتمثلة بتاأ�شي�س ثقافة اجلودة والبتكار 

يف املوؤ�ش�شات التعليمية. 

 وقال نائب رئي�س اجلمهورية :«اإن التحولت املت�شارعة التي ي�شهدها عامل 

اليوم وتنامي ظاهرة العوملة وات�شاع املناف�شة و�شرعة التقدم املعريف وعوملة 

ال�شوق.. تقت�شي منا الإ�شراع يف ا�شتكمال عملية التطوير والإ�شالح للنظام 

التعليمي مبختلف مراحله وم�شاقاته ، والعمل على جعله ملبياً لحتياجات 

التنمية ومتطلبات �شوق العمل ، وال�شري قدماً للحاق بالركب وامل�شي 

بالإ�شالحات ال�شاملة يف قطاع التعليم ».  

واأ�شاف: »لقد اأولت القيادة ال�شيا�شية التعليم اأهمية بالغة ، ومثلت ق�شية 

التطوير والإ�شالح التعليمي اأحد اأهم الأوليات خالل العقدين املا�شيني ، 

وخ�شو�شاً بعد اأن حقق التعليم اجلامعي تو�شعاً كبريًا ، وامتدت اآثاره اإىل 

جميع اأنحاء الوطن ، حيث �شهد التعليم العايل تطورًا كمياً وحت�شناً نوعياً 

، وذلك يف ظل الرعاية والهتمام الكبريين اللذين يوليهما فخامة الأخ علي 

عبداهلل �شالح رئي�س اجلمهورية لهذا القطاع احليوي املهم ». 

واأ�شار اإىل اأنه على امل�شتوى اجلغرايف بات لدينا الآن 16 جامعة حكومية.. 

منها �شت جامعات حتت التاأ�شي�س تغطي كافة اأرجاء الوطن من املهرة حتى 

�شعدة ، وت�شم اجلامعات الع�شر 113 كلية ، فيما و�شل عدد اجلامعات 

الأهلية اإىل 32 جامعة ت�شم اأكرث من 70 كلية ، وجت��اوز عدد امللتحقني 

باجلامعات احلكومية و الأهلية 300 األف طالب وطالبة يف العام 2010م 

، ورافق هذا التطور زيادة كبرية يف العتمادات املالية املر�شودة �شنوياً 

للتعليم عموماً والتعليم العايل خ�شو�شاً. 

ودعا نائب الرئي�س القطاع اخلا�س اإىل ال�شتثمار وب�شخاء يف قطاع التعليم 

العايل ، مطالباً احلكومة باإيالء اهتمام خا�س بالتعليم العايل والتعليم الفني 

خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة.. لي�شل عدد الطالب امللتحقني بهذين 

القطاعني اإىل مليون طالب وطالبة، ملواجهة الكم الوا�شع من خريجي التعليم 

الأ�شا�شي.. لكون عدد الطالب يف التعليم الأ�شا�شي ي�شل اإىل خم�شة ماليني 

طالب وطالبة ويدخل �شف اأول ابتدائي ما يقارب 600 األف طالب وطالبة 

�شنوياً. 

ولفت نائب رئي�س اجلمهورية اإىل اأنه اإذا مت تنفيذ هذه اخلطة �شوف ي�شل 

طالب واحد من كل خم�شة طالب اإىل التعليم العايل والفني.. موؤكدًا اأن التحدي 

الأكرب الذي يواجه موؤ�ش�شات التعليم العايل واجلامعات احلكومية والأهلية 

ب�شكل خا�س هو مواكبة التطورات اجلارية اليوم يف العلم.. وا�شتطرد نائب 

الرئي�س بالقول :« اأن اإن�شان اليوم وطالب اليوم لي�س كما كان عليه احلال 

يف القرن الع�شرين.. فقد حدثت خالل العقدين املا�شيني تطورات هائلة يف 

طرق وو�شائل التدري�س ، وو�شائل التعليم ، وال�شتفادة من ثورة املعلومات 

والت�شالت والتكنولوجيا.. وهذا يتطلب اإدارة حديثة ومتطورة ، وع�شو 

هيئة تدري�س معدًا اإعدادًا جيدًا ، وجامعة ع�شرية قادرة على مواكبة اجلديد 

يف خمتلف املجالت ونقله للطالب. 

موؤكدًا على ا�شتكمال م�شروع الربط 

لتعليم  ا ت  ما معلو ل�شبكة  ل�شبكي  ا

ال��ع��ايل ، وال��ت��ي مت تنفيذ مرحلتها 

الأوىل يف ج��ام��ع��ات �شنعاء وع��دن 

وت��ع��ز وح�����ش��رم��وت ، وا�شتكمالها 

لت�شمل كافة اجلامعات ملا متثله هذه 

ال�شبكة من اأهمية يف اإدخ��ال اأنظمة 

امل��ع��ل��وم��ات واحل��و���ش��ب��ة ملختلف 

الأن�شطة الأكادميية والإدارية ، وربط 

اجلامعات مع بع�شها البع�س اآلياً، 

وكذلك دع��م ن�ضاط جمل�س العتماد 

الأك��ادمي��ي و�شمان ج��ودة التعليم 

ال��ع��ايل والرت��ق��اء مب�شتوى البحث 

العلمي. 

ولفت نائب رئي�س اجلمهورية اىل 

اأن احلكومة تعمل على توفري الدعم 

والإمكانات الكافية ملوؤ�ش�شات التعليم 

ال��ع��ايل ، وت�شجيع القطاع اخلا�س 

لال�شتثمار يف التعليم العايل بعد اأن هياأت 

له الظروف املنا�شبة التي متكنه من امل�شاهمة يف عملية التنمية واملناف�شة 

يف هذا املجال. 

داعياً اجلامعات اإىل العمل على تطوير قدراتها البحثية وقدرات هيئاتها 

التدري�شية على اإجراء البحوث والدرا�شات.. لت�شبح بالتايل بيت اخلربة 

الذي يقدم الن�شح وامل�شورة للحكومة وموؤ�ش�شات القطاع العام واخلا�س 

، وذلك يقت�شي العمل على اإع��داد اجلامعات للخ�شوع ملعايري العتماد 

الأكادميي و�شمان اجلودة التي �شتطبق على اجلامعات احلكومية والأهلية 

على حد �شواء ، بعد اأن مت ا�شتكمال اإن�شاء جمل�س العتماد الأكادميي و�شمان 

اجلودة واإقرار نظامه ولوائحه«. ۹

ندعو 
لتطوير 
البحث 

العلمي يف 
الجامعات 

لخدمة 
املجتمع


