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)نساء اليمن( يشيد بحرص الرئيس على الحوار

أشاد اتحاد نساء اليمن بمبادرة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية-  
التي أكدت على العودة إلى الحوار وتجميد التعديالت الدستورية ونبذ 

العنف والفوضى.
وقال بيان لالتحاد: إن خطاب الرئيس في االجتماع المشترك لمجلسي النواب 
والشورى يجسد دعمه وحرصه على أمن اليمن واستقراره.. وحفاظًا على حقوق 

جميع األطياف السياسية والتمسك بمبدأ التعددية الحزبية والديمقراطية التي 
هي نتاج الوحدة المباركة التي تحققت في عهد فخامته .

وأشاد االتحاد بوفاء الوعود التي قطعها الرئيس ألبناء الوطن وحرصه على وحدة الصف 
الوطني وحقن الدماء. ودعا االتحاد كافة أبناء الشعب والقوى السياسية إلى الحوار ونبذ 

العنف والفتن والتخريب واإلضرار بمصلحة الوطن حفاظًا على أمنه واستقراره.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

جامعة ذمار ترفض دعاة الفتنة
أعلنت النقابة العامة لموظفي جامعة ذمار تأييدها لمبادرة فخامة الرئيس  

الهادفة إلى مواصلة الحوار الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 

اللقاء المشترك حول مجمل القضايا الوطنية على الساحة.

ودعت- في بيان لها- األطراف السياسية خصوصًا أحزاب اللقاء المشترك إلى 

الجلوس على طاولة الحوار البناء الهادف تلبية تطلعات المجتمع في مختلف المجاالت 

التنموية والخدمية وفي الجوانب السياسية وبما يرسخ األمن واالستقرار ويسهم في 

تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن على اعتبار أن الجميع معني بخدمة 

الوطن سواًء السلطة أو المعارضة. وأشار البيان إلى أهمية التصدي لكافة محاوالت إثارة 

الفتنة بين أ بناء شعبنا والتصدي للمخططات التآمرية التي تهدف إلى إعادة اليمن إلى ما 

قبل الوحدة المباركة. وأهابت النقابة بكافة شرائح المجتمع اليمني العمل بروح الفريق الواحد وعدم االلتفات 

إلى دعوات شق الصف وإثارة الفتنة.. والضغط على األحزاب السياسية المتحاورة بإنجاز كافة التعهدات التي 

تم التوقيع عليها خالل االتفاقيات السابقة والقادمة.

علماء المهرة: مبادرة الرئيس تخدم مصالح اليمن

أشاد علماء محافظة المهرة بأهمية مبادرة األخ علي عبداهلل صالح-  

رئيس الجمهورية- لترسيخ العقل وتغليب مصالح الوطن والحفاظ 

على وحدته وأمنه واستقراره.

وأكد علماء المهرة- في بيان صادر عنهم- أن المبادرة تحمل الكثير من 

المضامين التي تفضي إلى العصمة الشاملة من الوقوع في المحاذير الخطيرة، 

فضاًل عن مجانية الحوار المؤدي لاللتقاء على كلمة سواء.

ودعا العلماء كل أبناء الوطن في محافظة المهرة وسائر محافظات الجمهورية 

بكل أطيافهم وتوجهاتهم إلى االلتفاف حولها واالعتصام باهلل.

وأكدوا على العقالء والمخلصين أن يغلبوا مصلحة الوطن والشعب على كل 

مصلحة مهما كان شكلها وهدفها، حفاظًا على وحدة وأمن الوطن ودرءًا للفتنة.

مبادرة الرئيس الداعية للحوارالمنظمة اليمنية للتأهيل االجتماعي تؤيد 

 
أعلنت المنظمة اليمنية للتوعية والتأهيل االجتماعي 
عن تأييدها ومباركتها للمبادرة الوطنية التي قدمها األخ 

رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى..
ودعت المنظمة كافة القوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار 
على مكاسبه وثوابته..بمسئولية تاريخية تحرص على المصلحة العليا للوطن وتحافظ 

منوهة- في بيان لها- إلى أن الحوار هو المخرج الوحيد الستيعاب 
كافة الرؤى الوطنية واالتجاه نحو التنمية الشاملة.

المرأة: نعم للمبادرة
في حشد لهن باآلالف في أمانة العاصمة

أق��ي��م الخميس  
مهرجان نسائي 
حاشد في أمانة 
تمر  لمؤ ا نظمه  صمة  لعا ا
الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني، تأييدًا لمبادرة فخامة 
األخ علي ع��ب��داهلل صالح- 
رئيس الجمهورية- التي أعلنها 
ي��وم االرب��ع��اء الماضي أمام 
االجتماع المشترك لمجلسي 
ال��ن��واب وال��ش��ورى.. وحملت 
آالف المشاركات في المهرجان 
الف��ت��ات ُك��ت��ب عليها ع��ب��ارات 
كتهن  ر مبا و هن  ييد تأ كد  تؤ

لهذه المبادرة التاريخية لفخامة 
األخ الرئيس وما تضمنته من 
نقاط ودعوة لمواصلة الحوار مع 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
المشترك عبر اللجنة الرباعية 
تمهيدًا للحوار الوطني الشامل.. 
معلنات في ذات الوقت رفضهن 
للعنف وال��ف��وض��ى وال��م��زاي��دة 
والمكايدات الحزبية، ووقوفهن 
الى جانب القيادة السياسية لما 
فيه المصلحة الوطنية العليا وبما 
يحقق األمن واألمان واالستقرار 
ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة 

في الوطن

تمر األيام وتمضي ويكبر فيَّ وفي   
أعماقي اعتزازي وافتخاري بأني 
يمنية. وبأن من يقود هذا الوطن زعيم 
بقدرة وشموخ وحب الرئيس علي عبداهلل 
صالح.. ويكبر هذا االعتزاز والفخر وأنا 
أتابع وسائل اإلعالم التابعة للمشترك ومن 
يدور في فلكها.. وأرى سماحة األخ الرئيس 
وعظمة فخامته.. فهناك استهداف للوطن 
واستهداف لشخصية ورمز الوطن.. وأمام 
هذا الحقد الدفين الذي خرج عن حدود 
اللياقة والكياسة واألدب ليستهدف اليمن 
ورمزها من خالل حملة س��وداء مظلمة 
تصور اليمن وكأنه مدينة أشباح.. لقد 
عاشوا في دياجير الظالم وعلى السحل 
والذبح.. ومن الصعب أن يمنحوا الحب 
والسالم لوطن يكبر وينمو بحجم قائد 
تقلد زمام األمور وتحمل كل المشاق من 

أجل الوطن.
لقد مللنا من االسطوانة المشروخة 
التي يرددها إعالم المشترك )االنتخابات، 
التوريث، الفقر، البطالة( لقد صار قادة 
الدمار يروجون يومًا بعد يوم للفوضى 
الخالقة، وكلما شاهدوا الخراب والدمار في 
البلدان المجاورة كلما أحبوا  تكرار التجربة 

في بالدنا.
انهم ال يريدون معالجة بطالة أو  وقف 
وهم التوريث أو محاربة الفساد .. هم 
السلطة(.. كيف  )كرسي  يبحثون عن 
سيكون الوضع لو وصلوا  الى السلطة ماذا 
سيكون المنتج.. كيف سيديروا السلطة 
ستة أح��زاب تنوعت ما بين )الشيوعية، 
واإلمامية، واالخ��وان، ومخلفات األحزاب 
القومية الشمولية«.. كيف سيكون حكم 
اليمن وكيف ستعالج المشاكل.. وعندما 

تنتهي المصالح تبدأ األحقاد؟؟
لقد زاد تكالب األعداء ألنهم ال يستهدفون 
شخصية قائد الوطن بل يستهدفون خيرات 
وإنجازات وحقوق أبناء الوطن بالكامل.. ان 
مسيرة زعيم اليمن تؤكد حبه ألبناء وطنه 
وعفو وسماحته وقدرته على الوقوف 

شامخًا كالطود في وجه كل الظروف.
فليجتمع كل أصحاب الشر.. فلتصدر كل 
الفتاوى.. وليحرث اآلخرون االرض بالجثث 
والقتل بالهوية.. ليعمل دع��اة الجهل 
والفتنة باسم الدين على دعم مشروعهم 
ال��ذي يهدف تفتيت اليمن الى محميات 
استعمارية صغيرة مليئة بالعمالة.. احشدوا 
كل عبارات القبح في حق زعيم ما عُرف 
عنه العفو عند المقدرة.. اركبوا الموجة 

والموضة في التغيير السلبي المدمر.
إننا نمر بمراحل التغيير وندرك صعوبة 
الجلوس على  المطلوب  كل مرحلة.. 
طاولة واحدة أهم ما فيها )حب اليمن أواًل( 
والسعي الى األفضل وتغيير األنظمة 
والدساتير إلى وضع أفضل هو ما ينشده 
كل قائد حكيم.. يواجه الدهر واأليام من 
أجل يمن جديد مليئ بالحب والسعادة 
وبمشاركة كل أبنائه الشرفاء.. دمتم 
حبيبًا وقائدًا لكل اليمن.. ودامت اليمن 

حبنا حتى قيام الساعة.

الحب للوطن
 أروى أحمد النقل

مدير مكتب الخدمة المدنية بعدن لـ»الميثاق«:

اعتماد )391( درجة وظيفية للمحافظة 
مقابل أكثر من )15( ألف متقدم

كشفت مدير عام الخدمة المدنية بمحافظة عدن عن وجود فجوة كبيرة   
بين أعداد المتقدمين للتوظيف والدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة 
خالل العام الماضي.. وقالت سميرة عقربي مدير عام الخدمة المدنية إن إجمالي 
طالبي العمل المقيدين لدى المكتب بلغ )15210( من الجنسين، فيما بلغ عدد 
الدرجات المعتمدة للعام الماضي )391( درجة فقط. وأشارت إلى أن معظم 

التخصصات تعاني من محدودية الطلب عليها في القطاع الحكومي، مشيرة 
إلى وجود تضخم وظيفي في معظم الوحدات اإلدارية بمحافظة عدن، 

وبحاجة إلى إعادة هيكلة.. وقضايا أخرى في سياق اللقاء التالي:

۹  ما حصة محافظة ع��دن السنوية من 
درجات التوظيف الممنوحة من الوزارة.. وكيف 

توزع.. ومن المستفيد منها بشكل أكبر؟
- أواًل أشكركم على هذا االهتمام الذي 
تقومون به في صحيفتكم بإعطاء النساء 
هذا القدر من المساحة لعرض انجازاتهن 
كقياديات ورائدات كاًل في مجاله وتخصصه، 
ردًا على سؤالك فإن حصة محافظة عدن من 
الوظائف المتعتمدة بموازنة العام المنصرم 
2010م بلغت )391( درجة وظيفية، وتم 
توظيف عدد )267( طالب عمل من درجات 

اإلحالل التي حصرناها والموزعة كاآلتي:
- مكتب وزارة التربية والتعليم وحصل على 
)420( درجة منها )301( من الموازنة و)11( 

من اإلحالل.
- مكتب وزارة الصحة وحصل على )65( 
درج��ة منها )45( من الموازنة و)20( من 

اإلحالل.
- مكتب وزارة األشغال وحصل على )64( 
درج��ة منها )3( من الموازنة و)61( من 

اإلحالل.
- مكتب وزارة التعليم الفني وحصل على 
)37( درجة منها )20( من الموازنة و)17( من 

اإلحالل.
- مكتب وزارة اإلدارة المحلية وحصل على 

)14( درجة وهي من اإلحالل.
- مكتب وزارة الزراعة وحصل على )16( 
درج��ة منها )2( من الموازنة و)14( من 

اإلحالل.
- مكتب وزارة المالية وحصل على )9( 
درج������ات 

من   )3 ( منها 
الموازنة و)6( 

من اإلحالل.
مكتب   -
ة  ر ا ز و
ال���خ���دم���ة 
ال��م��دن��ي��ة 
لتأمينات  وا

وحصل على 
درج����ات   )7 (

وهي من ضمن درجات الموازنة.
-مكتب وزارة الثقافة وحصل على )10( 

درجات وهي من اإلحالل.
-مكتب وزارة السياحة وحصل على )4( 

درجات من الموازنة.
- مكتب وزارة التخطيط وحصل على )3( 

درجات من الموازنة.
- مكتب وزارة الصناعة وحصل على درجتين 

من اإلحالل.
- مكتب وزارة الشئون االجتماعية وحصل 

على درجتين من اإلحالل.
- مكتب وزارة اإلعالم وحصل على درجة من 

الموازنة.
- مكتب وزارة االتصاالت وحصل على درجة 

من الموازنة.
- مكتب وزارة األوقاف وحصل على درجة من 

الموازنة.
- مكتب وزارة الثروة السمكية وحصل على 

درجة من اإلحالل.
- مكتب وزارة النقل وحصل على درجة من 

اإلحالل.
ومن خالل األرقام 
ال��م��ب��ي��ن��ة يتضح 
جليًا أن المجاالت 
ال���ت���رب���وي���ة 
تستحوذ على 
القسط األكبر 
م����ن ج��م��ل��ة 
ال���وظ���ائ���ف 
ال��م��ع��ت��م��دة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
ت  ال لمجا ا تليها 
الصحية، وأكثر الفئات 
استفادة من هذه الدرجات هي مخرجات 

البكالريوس.
۹  ما خططكم المبذولة للحد من ظاهرة 
البطالة النتشال الشباب من هذا الوسط 
المعدوم إلى وسط العمل المهني لينفع ذاته 

ووطنه؟
لتوظيف  ا على صعيد  المكتب  - خطط 
مرتبطة أساسًا بالدرجات المعتمدة للوحدات 
اإلداري��ة على مستوى المحافظة، ويعمل 
العمل  ف��رص  تهيئة  ليًا على  حا المكتب 
باإلحالل، وال ننسى جانبًا مهمًا وهو ضرورة 
اسهام القطاع الخاص في خلق فرص عمل 

أكثر للتخفيف من حدة البطالة.
إن المقيدين بدرجات البكالريوس والثانوية 
العامة قد بلغ عددهم المنتهى وخصوصًا 
الذين تأخر توظيفهم وهم مستمرون في 
تجديد قيدهم كل عام.. نرجو منكم اطالعنا 
بعددهم بكل صراحة من المسجلين بالفئتين 
المذكورتين.. مع معرفة وضعهم الحقيقي 
وإلى متى ستستمر الوعود لحصولهم على 
الوظيفة، وما دوركم الرئيسي في توظيفهم؟!

- بلغ عدد طالبي العمل المقيدين لدى 
المكتب خالل العام 2010م )15210( من 
كال الجنسين موزعين بحسب المؤهالت كما 

يلي:

س
جني

ال
وراة

دكت

ستير
ماج

وس
الري

دبلوم بعد بك
الثانوية

دبلوم بعد 
االعدادية

ثانوية 
تخصصية

دورة بعد 
الياالعدادية

الجم
ا

644478176960182256965ذكور
036596130724276218245اناث
671107430768431584615210اناث

وهؤالء جميعًا يرتبط توظيفهم بمدى توافر 
الوظائف المعتمدة بموازنات الوحدات اإلدارية 
واالقتصادية بالمحافظة، إاّل أن األمل يظل معقودًا 

على مساهمة القطاع الخاص كما ذكرت سلفًا..
۹  برأيكم ما التخصصات التي يرغب بها 
القطاع العام والخاص لتوظيفهم وذلك ليعرف 
الشباب سبب تأخر توظيفهم وحتى يتجاوز 
الملتحقون الجدد هذه المعضالت ويلتحقوا 

بالتخصصات المرغوبة؟!
- من واقع بيانات طالبي العمل لعام 2010م 
تعاني من  التخصصات  أن معظم  يالحظ 
محدودية الطلب عليها في القطاع الحكومي 
وهذا يرتبط بظروف القطاع الحكومي ذاته 
وخاصة أن معظم الوحدات اإلدارية في محافظة 
عدن تعاني من تضخم وظيفي وهي بحاجة إلى 
إعادة هيكلة في الوقت الراهن وهناك طلب 
نسبي على بعض التخصصات في المجاالت 
التربوية، ورغم الطلب إاّل أنه ال يضاهي حجم 
المخرجات السنوية التي تتقدم سنويًا إلى 

مكتب وزارة الخدمة المدنية لغرض التقييد.
ونوضح أن أهم التخصصات التي تعاني من 
تكدس في حجم طالبي العمل هي مخرجات 
كلية االقتصاد والعلوم اإلداري��ة وك��ذا كلية 
اإلعالم والصحافة باإلضافة إلى مخرجات كلية 

الحقوق.
۹ كلمتكم األخيرة للطالب والشباب العاطلين 

عن العمل؟!
- نقول لكافة طالبي العمل أن يلتزموا 
بتجديد قيود طلب العمل والعمل على إعادة 
تأهيل أنفسهم واالنخراط بأي دورات تدريبية 
تحسبًا ألي طلبات عمل من الشركات الخاصة 
التي تتطلب في توظيفهم التأهيل الكامل من 

دورات الحاسوب واللغة االنجليزية.

الوحدات اإلدارية 
تعاني تضخمًا 
إداريًا وبحاجة 
إلعادة هيكلة

 لقاء/ نعمت عيسى


