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 إب/ حميد الطاهري

في مسيرة مليونية حاشدة.. 

أبناء إب يجددون الوفاء للقائد

يا جماهير شعبنا اليمني األبي، باسم كافة 
قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والشباب 
ومنظمات المجتمع المدني، نؤيد ونثمن عاليًا 
ما تضمنه الخطاب التاريخي لفخامة االخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في االجتماع 
المشترك لمجلسي النواب والشورى واعالنه 
ال��م��ب��ادرة المهمة التي ج��اءت م��ن منطلق 
الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وعلى 
ام��ن واستقرار الوطن والسلم االجتماعي   
في هذا الظرف الذي يُستغل من قبل بعض 
القوى تحت مطالب وشعارات غير منطقية 
بهدف تأجيج الشارع.. ونشيد بحكمة فخامة 
االخ الرئيس الذي قطع الطريق على دعوات 
المشترك التي تستهدف الوطن واالنقالب على 
الشرعية الدستورية، كما دعا البيان أحزاب 
اللقاء المشترك، وكافة القوى السياسية في 
الساحة اليمنية إلى االستجابة الفورية للمبادرة 
التي أطلقها فخامة االخ الرئيس وتأكيده على 
أنه سوف يشرف بنفسه على الحوار كرئيس 
للجمهورية  حرصا منه على انجاح الحوار وعلى 
اح��زاب اللقاء المشترك االستفادة من هذه 
الفرصة، وأضاف البيان أن التنازالت التي جاءت 
في المبادرة هي من أجل الوطن، وعليهم الكف 
عن تأجيج الشارع والتوجه نحو الحوار الجاد 
وتحديد برنامج زمني للمرحلة القادمة من 
خالل اللجنة الرباعية واللجنة الثالثية والمائتين 
والشروع بالتنفيذ لكافة ما سيتم االتفاق 
عليه والتوجه سويًا لمواصلة البناء والتنمية 
والديمقراطية وتجاوز مشاكلنا بمسؤولية 
عالية في إط��ار الوطن ال��ذي يتسع للجميع 
والحفاظ عليه، ودعا البيان المشترك إلى تبني 
القضايا بمصداقية وأن تكون عوناً  إلرساء االمن 
واالستقرار ال أن تكون مصدر إزعاج وإقالق 
للسكينة العامة وتهديد السلم االجتماعي، كما 
دعا الشباب من ابناء مديريتي الظهار والمشنة 
ومدينة إب بشكل خاص وشباب الوطن بشكل 
عام بمختلف انتماءاتهم السياسية والمستقلين 
أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض وان يكونوا 
عونا لتجاوز كافة المشاكل الوطنية بعقالنية 

ومسؤولية كاملة بما يخدم المصلحة الوطنية 
العليا، مؤكدين على اهمية التآخي والتسامح 
وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ ثقافية الكراهية 
بين أبناء الوطن الواحد، وثمن البيان توجيهات 
فخامة االخ رئيس الجمهورية بمحاربة البطالة 
وان��ش��اء صندوق لدعم خريجي الجامعات 
والمعاهد المهنية واستيعاب 25% في هذا 
العام وكذا اعتماد خمسمائة الف حالة ضمان 
اجتماعي جديدة وصرف طبيعة العمل للمعلمين 
واإلداري��ي��ن بالحقل التربوي وإعفاء طالب 
التعليم الموازي بالجامعات اليمنية من رسوم 
الدراسة، كما ثمن البيان اطالق المرحلة الثالثة 
من استراتيجية االج��ور والمرتبات وإطالق 
العالوات السنوية لكافة موظفي الدولة مدنيين 
وعسكريين، وشدد البيان على ضرورة االسراع 
في استكمال كافة اإلج��راءات المتعلقة بهذا 

الشأن بما فيها االعالن 
عن الدرجات المعتمدة 
للخريجين من طالبي 
والمسجلين  لتوظيف  ا
بالخدمة المدنية ليتم 
استكمال ذل��ك بصورة 
يق  فر تشكيل  و جلة  عا
لمتابعة ذل��ك، كون هذه 
اإلجراءات وغيرها تالمس 
حياة المواطنين بعيدًا عن 
المزايدات من قبل أحزاب 
اللقاء المشترك والخطابات 
والفعاليات التي ال تحل 
قضية وال تالمس تطلعات 
الشعب بقدر ما تزعجه 
وتقلق امنه واستقراره 
وتعمل على ايقاف عجلة 
التنمية واالستثمارات 
وح��ي��ت ال��ج��م��اه��ي��ر 
ال��م��ل��ي��ون��ي��ة وع��ي 
ويقظة المؤسسات 
العسكرية واالمنية 
المرابطين في قمم 
ال��ج��ب��ال وب��ط��ون 
األودي�������ة وه��م 
نة  ما أ ن  يتحملو
ال��ح��ف��اظ على 
الوطن وشرعيته 

الدستورية.
ه�����ذا وق���د 
ق���ام أع��ض��اء 
وأن�����ص�����ار 
ال��م��ؤت��م��ر 
ال��ش��ع��ب��ي 

ال��ع��ام واح���زاب 
الديمقراطي  الوطني  التحالف 

بنصب خيام العتصام مفتوح تأييدًا لمبادرة 
فخامة االخ رئيس الجمهورية ورفضًا ألعمال 

الفوضى والتخريب.

شهدت محافظة إب الخميس الماضي مسيرة مليونية من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني  
الديمقراطي والمنظمات المدنية وأكدوا فيها رفضهم للفوضى والتخريب وتمسكهم باألمن واالستقرار.. المحتشدون 
رفعوا صور فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر وشعارات مؤيدة لمبادرته الداعية العودة إلى الحوار 

الوطني، ورافعين شعارات ترفض اعمال الفوضى والعنف والتخريب، حيث تجولت المسيرة المليونية في 
شوارع مدينة إب وفي مقدمتهم عبدالواحد صالح رئيس فرع المؤتمر، وقيادة فرع المؤتمر، وقيادات 
أحزاب التحالف الوطني وشخصيات اجتماعية ومشائخ ووجهاء مديريتي المشنة والظهار ومدينة إب، 
والذين أكدوا وقوفهم مع االمن واالستقرار والحفاظ على مكتسبات وطن الـ22 من مايو وفي ختام 

المسيرة صدر بيان مهم جاء فيه:

 مبادرة رئيس 
الجمهورية للحوار 
الوطني قطعت 
الطريق أمام النوايا 
الخبيثة
على األحزاب التعامل مع 
قضايا الوطن بمسؤولية 
ومصداقية وأن تكون عونًا 
إلرساء األمن واالستقرار

وزارة التربية تبدأ بصرف زيادة استراتيجية األجور
 فيصل الحزمي

بدأت وزارة التربية والتعليم يوم امس  
االول بصرف الزيادة المستحقة للمرحلة 
الثالثة من النقل الى الهيكل العام لألجور 
والمرتبات لموظفي ديوان الوزارة البالغ عددهم 1638 
موظفًا وموظفة بحسب كشوفات المرتبات لشهر يناير 

2011م.  
 وفي تصريح ل�»لميثاق« أكد مدير عام الموارد 
البشرية بوزارة التربية والتعليم فيصل احمد غالب 
ان الزيادة المستحقة للمرحلة الثالثة من االستراتيجية 
ستصرف لكافة منتسبي وزارة التربية  مع راتب شهر 
فبراير 2011م  اسوة بزمالئهم التربويين في ديوان 

الوزارة. 

منوهًا الى ان إجمالي الزيادة المستحقة لموظفي 
 ( بلغت  لثة  لثا ا للمرحلة  لتربية  ا رة  وزا دي���وان 
12.700.076( ريااًل لعدد ) 1473( موظفًا وموظفة، 
فيما تقرر عدم منح )165( من موظفي ديوان الوزارة 
المرحلة الثالثة وهم الذين في  إطار النقل أو المنتدبون.  
تجدر اإلشارة إلى أن الزيادة المستحقة للمرحلة الثالثة 

من االستراتيجية ستُمنح على النحو التالي:
المستوى االول : الدرجة االولى  20.000 ،الدرجة 

الثانية 16.522 ،الدرجة الثالثة 14.751 .
المستوى الثاني : الدرجة الرابعة 13.171 ،الدرجة 

الخامسة 12.196 ،الدرجة السادسة 9.560 .
المستوى الثالث :الدرجة السابعة 8.852 ،الدرجة 
الثامنة 8.511  الدرجة التاسعة 7.880 ،الدرجة 

العاشرة 7500 .
المستوى الرابع : الدرجة الحادية عشرة 6.785 
،الدرجة الثانية عشرة 6.284 ،الدرجة الثالثة عشرة 

6.023، الدرجة الرابع عشرة 5.578 .
المستوى الخامس: الدرجة الخامسة عشرة 5.164 
،الدرجة السادسة عشرة 5.000 ،الدرجة السابعة عشرة 

. 5.000
المستوى السادس: الدرجة الثامنة عشرة 5.000 
،الدرجة التاسعة عشرة 5.000 ،الدرجة العشرون 

. 5.000
 من جهة ثانية ق��ال فيصل أحمد غالب: إن ال��وزارة 
استكملت إعداد كشوفات العالوات لألعوام 2005- 2011م  

وسيتم صرفها مع مرتبات شهر مارس القادم.  

التنظيم السبتمبري 
يدعو لالصطفاف في وجه 

دعاة التخريب

ثمَّن التنظيم السبتمبري الديمقراطي   
مواقف الشعب اليمني المساندة لألمن 
واالستقرار.. وحيّا في بيان له كافة 
الحشود الجماهيرية التي تخرج في المحافظات 
للتعبير عن رفضها للغوغائيين الساعين لبث ثقافة 

الكراهية والتصادم بين فئات المجتمع.
وعبر البيان عن استنكار التنظيم السبتمبري 
الديمقراطي لألعمال غير المسؤولة التي يقوم بها 
الخارجون على القانون في بعض المديريات في 
محافظة عدن.. مهيبًا بكل أبناء الوطن أن يقفوا 
صفًا واحدًا لمواجهة أعمال الفوضى وتفويت الفرصة 

على المتربصين شرًا بالوطن وأمنه واستقراره.

سكان الدائري يطالبون بوقف
 انتهاكات بالطجة المشترك

دعت المنظمة اليمنية   
لمناهضة االستقواء 
بالخارج ضد الوطن 
الشباب والطالب المعتصمين 
أمام بوابة جامعة صنعاء رفع 
المظاهر الهمجية واالنتهاكات 
ال��ت��ي ت��ح��دث ف��ي ح��ق أب��ن��اء 
وساكني تلك المناطق وأحيائها.

 وقالت المنظمة في بيان لها- 
حصلت »الميثاق« على نسخة 
م��ن��ه- إن تلك االعتصامات 
قد انتهكت حقوق أبناء تلك 
االح��ي��اء وال��ق��اط��ن��ي��ن هناك 

وعطلت الحياة ومصالح الناس 
وسدت الطرقات، ع��الوًة على 
تفتيش المارة بأسلوب همجي 
واستفزازي، فضاًل عن التدخل 
في خصوصياتهم ومنع عدد 
منهم من الوصول الى منازلهم 
ومحالتهم التجارية، وهو ما 
أدى ال��ى ج��ر البعض منهم 
الى االحتكاك بهم واالشتباك 
معهم كوسيلة خداعية مفبركة 
وإظ��ه��ار ذل���ك أم���ام وس��ائ��ل 
االعالم الدولية بأنه شكل من 
أشكال التعرض لهم من قبل 

السلطة ومنعهم من التعبير 
عن رأيهم.. وطالبت المنظمة 
أبناء العاصمة صنعاء وسكان 
أولئك  بإقناع  المناطق  تلك 
بممارسة حقهم الديمقراطي 
تنتهك  ال  بأساليب حضارية 
حقوق اآلخرين والتعبير عن 
آرائهم بطرق سلمية وليس 
عبر االستفزازات والممارسات 
الغوغائية وافتعال المواجهات 
ء  للدما حقنًا  لمواطنين  ا مع 
وتحقيقًا لألهداف والمقاصد 

في إطار النظام والقانون.


