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حالة من االزدحام يشهدها مكتب  
التربية بتعز والذي يقوم- بشكل 
متواصل- باستقبال المرشحين 
الجدد في عملية التوظيف وذلك من أجل 
مطابقة االستمارات والشهادات الخاصة 
بهم حتى يتمكنوا من مواصلة عملية 
اإلجراءات وتسليم الملفات سواء للخدمة 

المدنية أو مكتب التربية أو المديريات..
 وفي هذا الصدد يقول األستاذ سيف 
الورافي- مدير إدارة االمتحانات بمكتب 
التربية والتعليم بتعز ان إدارت��ه تعمل 
على مدار الساعة حتى في أيام اإلجازات 
المطابقة والمصادقة على  الستكمال 
استمارات المتقدمين للوظائف، مشيرًا 
إلى أن اإلدارة تتلقى ضغطًا كبيرًا من قبل 
المتقدمين الذين يزيد عددهم عن عشرة 
آالف مما جعلها تعمل بصورة مستمرة، 
الفتًا إلى انه رغم الجهد الذي تبذله إدارة 
االمتحانات إال أن البعض من المعاملين ال 
يراعون ما نواجهه من ضغط، ويريدون 
منا ان ننجز المطابقة بصورة سريعة، 
ونحن نقول: إننا نعمل فوق طاقتنا وان 
الكادر الذي يتولى عملية المطابقة يقوم 
بدوره ويعمل فوق طاقاته، ولألسف هناك 
من يتهمنا بالتقصير لكننا نتحمل كل 
المصاعب وكذلك الضغوط من اجل إرضاء 

المرشحين للوظائف.. 
وقال: إن إدارة االمتحانات قد استطاعت 
انجاز نسبة كبيرة من المطابقة وإنهاء 
معامالت المتقدمين حتى يتمكنوا من 
استكمال المعاملة في الجهات المعنية 
س��واء في التربية او الخدمة المدنية أو 

المكاتب األخرى التي سيُرسلون إليها.
تركوا الساحة!!

كما التقينا االخ عبدالرحمن الحداد- أحد 
الموظفين- والذي قال: إن هذه الوظائف 
أكدت بما ال يدع مجااًل للشك أن الحكومة 
سعت وبكل جدية وقدمت ما بوسعها لتلبية 

كافة مطالب الشباب المشروعة.
مشيرًا الى أن كثيرًا 
م��ن ال��ش��ب��اب ت��رك��وا 
س���اح���ة االع��ت��ص��ام 
الستكمال  ليتفرغوا 
إج����راءات توظيفهم 
للبدء بالمهمة الوطنية 
التي ُأوكلت إليهم من 
خالل الوظيفة العامة.

 ودعا الحداد الشباب 
المعتصمين إل��ى أن 
ي��م��ن��ح��وا ال��ح��ك��وم��ة 
فرصة لتلبية مطالبهم 
وع����دم االس��ت��ج��اب��ة 
لمروجي الفتن ودعاة 
الكراهية وأص��ح��اب 
الحزبية  ل��م��ص��ال��ح  ا

الضيقة.
تحريض وإحباط

إل��ى ذل��ك أك��د عبده 
سيف أن انضمامه الى 
لمعتصمين  ا ح��ة  س��ا
ل��م يكن إال م��ن أجل 

الحصول على وظيفة.. وق��ال: بما أن 
مطلبي قد تحقق فليس من اإلنصاف أو 
العدل أو االخالق أن أتجاوز مطلبي الى أن 
أصبح مطية لآلخرين يسخّرونها لمصالح 
حزبية بحتة أو عدائية مفرطة تجاه الوطن 
.. مشيرًا الى أن إجراءات التوظيف تسير 

على أكمل وجه وأن الكالم الذي قِيل حول 
العدد الكبير من الوظائف بأنها وظائف 
ال أساس لها من الصحة وإنما المقصود 
مزايدة سياسية كما يعد كالمًا تحريضيًا 
ومحبطًا للشباب تقوم بالترويج له عناصر 

غير مسؤولة ال أقل وال أكثر.
اإلجراءات سليمة

ووف��ق��ًا لألخت زينب المخالفي فإن 
ال��وظ��ائ��ف بعثت 
أم���اًل ك��ب��ي��رًا ل��دى 
ال��ش��ب��اب وجسدت 
ال��م��ص��داق��ي��ة في 
لحكومة  ا ه  ت��ج��ا ا
من  لتخلص  ا نحو 

البطالة..
م�����ؤك�����دة أن 
ض��غ��ط ال��ش��ب��اب 
على الحكومة قد 
تستجيب  جعلها 
ل���م���ط���ال���ب���ه���م 
وتوفر لهم الحيز 
ال��م��ط��ل��وب في 

الوظيفة العامة.
م���ش���ي���رة ال���ى 
إج��������راءات  أن 
ك��دت  أ لتوظيف  ا
ملة  مجا ال  ن���ه  أ
وال م���زاي���دة وال 
تالعب بالدرجات 
وق��د ج��رت االم��ور 

بصورة سليمة.
 ودعت زينب كافة الشباب المعتصمين 
إل��ى أن ي��وح��دوا صوتهم ومطالبهم 
ويبتعدوا عن االحزاب التي تسعى لسلب 
حقوقهم، وأن يساعدوا الدولة حتى 

تحقق مطالبهم.

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )94( لعام   
2011م الموافقة على اآللية التنفيذية 
الستيعاب 25% من إجمالي طالبي العمل 
المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية لعام 2011م.. 
»الميثاق« نزلت إلى مكتب الخدمة المدنية بمحافظة 
لحج وشاهدت أعدادًا كبيرة من الخريجين ألعوام 
سابقة يتابعون معامالتهم الوظيفية بعد أن نشرت 
أسماؤهم في الصحف الرسمية وآخرون مرشحون 
للدرجات الوظيفية وعددها )2261( درجة وظيفية 
المعتمدة للمحافظة وتتم وفق مبدأ المفاضلة.. 
هذه االع��داد الكبيرة بحوزتهم ملفاتهم الكاملة 
والبعض منهم اليزال يعامل والبعض اآلخر يجري 
الفحص الطبي الستكمال الملفات الخاصة للدرجات 
الوظيفية.. »الميثاق« شاركت الخريجين أفراحهم 

الكبيرة للحصول على الوظيفة..
في البداية يتحدث الشاب محمود سعد- مديرية 
ردفان- بكالوريوس كيمياء: فرحتي ال توصف بعد 
إعالن األسماء في الصحف حيث وجدت اسمي ضمن 
الكشوفات الوظيفية بعد أن استكملت القيد الذي 

جددته كل عام إضافة الختياري لعام التخرج.. 
.. وكما ترى ملفي الشخصي متكامل البيانات 
جاهزة  لمدنية  ا لخدمة  ا مكتب  من  لمطلوبة  ا
ومطلوب البت فيها في إصدار فتوى ومن ثم الفرز 
لعدد الوظائف المعتمدة للمحافظة .. أنا متفائل 
جدًا للحصول على الوظيفة لكوني مستحق أكثر 
من غيري، حيث إن الوظائف قد اعتمدت ألعوام 
سابقة البعض حصل على الوظيفة بمبدأ المفاضلة 
.. ما نرجوه من السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب 
الخدمة المدنية والمالية المتابعة إلخراج الوظائف 
الى حيز الوجود واال تكون مركونة ومنسية بمكتب 

الخدمة المدنية.
ثقة بال حدود

> األخت كفاية مقبل  مديرية الحد - بكالوريوس 
أحياء عام التخرج 2002م:

- في البدء أشكر صحيفة »الميثاق« لنزولها الميداني 
لمكتب الخدمة المدنية لتلمس عن قرب ما يعاني 
منه الخريجون.. هل تعلم أنه قد رفع اسمي ضمن 
الوظائف للعام الماضي 2011م ومتطوعة ثماني 

سنوات وسقط اسمي ألنني لست من المديرية حيث 
تابعت الخدمة دون ج��دوى، لكن هذه المرة ثابتة 
وملفي متكامل وفرحتي ال حدود لها وثقتي بمكتب 
الخدمة كبيرة وال يوجد أية اشكالية حتى هذه اللحظة، 
ومطلوب من الجهات المعنية البت في إصدار فتوى 
سريعة، حيث وان بعض المشككين الذين يقولون 
ان هذه الوظائف كذبة، وأن��ا أق��ول ال.. ألن البالد 
فيها إصالحات وعمل جيد في بعض ال��وزارات.. في 
االخير أناشد وزارة المالية باعتماد الوظائف المعتمدة 

للمحافظة كونها محرومة.
حتى ال تكون كذبة

> رمزي سيف علي - مديرية القبيطة - دبلوم 
انجليزي عام .. التخرج 2002م: 

- رن جرس جوالي في منتصف الليل من زميل لي 
في القرية ليحدثني عن نزول اسمي في كشوفات 
الوظائف للمحافظة وكانت فرحتي كبيرة، حيث 
خرجت مهرواًل من شدة الفرحة.. في اليوم التالي قمت 
باستكمال البيانات المطلوبة، حيث وملفي اآلن جاهز 

ومطلوب البت في الوظائف المعتمدة لعام 2011م من 
قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية.. هذه الوظائف 
كثيرة مقارنة باألعوام السابقة حيث وان البعض 
يشكك في اعتماد هذه الوظائف ألن المحافظة قد 
اعتمد لها عدد قليل جدًا في العام الماضي، ما نرجوه 
من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الخدمة 
المدنية والمالية متابعة كشوفات الوظائف العتمادها 

لهذا العام لتكون حقيقة وليست كذبة.
لسد االحتياجات

> وتتحدث أروى عوض سعيد - مديرية تبن - دبلوم 
تمريض عام .. التخرج 2001م قائلة بأن: فرحتها ال 
توصف عندما شاهدت اسمها قد نشر في الصحيفة، 
وأضافت: في اليوم الثاني توجهت الى مكتب الخدمة 
المدنية الستكمال االجراءات الكاملة، بعد جهد جهيد 
وعناء تم تجهيز ملفي الوظيفي الذي اتمنى أن نراه 
حقيقة وليس كذبة ألن البعض ال يصدق أن يرى 
الوظيفة في جيبه حيث وان الوظائف كثيرة جدًا 
بعكس عدد الوظائف المعتمدة في العام الماضي، 
لكني متفائلة جدًا بالحصول على الوظيفة، حيث إنني 
من أسرة فقيرة، هذه الوظيفة ننتظرها ألنها ستسد 

احتيجات اسرتي في المستقبل.
إجراءات الفتوى

> اختتم االخ احمد ثابت الحدي مدير عام مكتب 
الخدمة المدنية بالمحافظة : 

- أشكر صحيفة »الميثاق« للنزول الى مكتب الخدمة 
المدنية بالمحافظة، وأذكر أن عدد الدرجات الوظيفية 
المعتمدة للمحافظة لعام 2011م )2261( درجة 
وظيفية كلها كانت عبر المفاضلة، وصادقت االسماء 
من المركز الرئيسي للمعلومات وحسب قاعدة البيانات 
المعتمدة للمجددين وكان المعيار الرئيسي أقدمية 
التخرج، وقد عمل المكتب بالمحافظة بالتنسيق مع 
قيادة المحافظة على تشكيل لجنة التظلمات، وكذلك 
لجان استالم الملفات والمطابقة من المرشحين 
للتوظيف وكذا مراجعة الطعون والبت فيها حسب 
القانون، وبعد استكمال اإلجراءات سيتم إصدار فتوى 
لعدد الوظائف المعتمدة والتعزيز لها من قبل وزارة 

المالية.

الحداد: الجزء األهم من 
مطالبنا تحقق

زينب: الوظائف بعثت أماًل 
كبيرًا لدى الشباب

سيف: المشترك أوهمنا بأن 
الوظائف مزايدة سياسية

الورافي: أنجزنا النسبة األكبر من 
معامالت المرشحين للوظائف

 لحج- وحيد الشاطري
 تعز: قسم التحقيقات

تعز: توشك على استكمال االجراءات

الشباب يعربون عن فرحتهم بالتوظيف

.. ولحج تنتظر الفتاوى

أكثر من خمسين ألف شاب وشابة رُشحوا للوظائف العامة لعام 2011م.. تجدهم هذه األيام يحملون ملفاتهم ويتنقلون بين أروقة المكاتب  
المعنية باستكمال إجراءات توظيفهم كل في محافظته.. »الميثاق« زارت محافظتي تعز ولحج لتنقل األجواء التي يعيشها الشباب المرشحون 
للوظائف.. وجدناهم متهللين، مستبشرين يخالجهم شعور عارم بالفرحة والسعادة.. غير آبهين بكل الترهات والتشكيك الذي يبثه المشترك حول 

وظائفهم.. كلمتهم واحدة »الحمد هلل.. تحقق المطلب األهم«..

محمود: فرحتي ال توصف 
تجاه الوظيفة

كفاية: على الحكومة اصدار الفتاوى لفضح المشككين
أروى: الوظيفة ستساعد 

اسرتي في معيشتها
رمزي: الوظائف حقيقة وليست كذبة
مدير خدمة لحج: الفتاوى ستصدر 

حال استكمال إجراءات  التوظيف

الحطب يستعيد زخمه في تعز بعد انعدام الغاز
في ظل تفاقم مشكلة انعدام الغاز  

في اليمن والناتجة عن  أعمال تقطع 
للقاطرات في طريق مأرب صنعاء تقوم بها 
عناصر اللقاء المشترك من اجل مزيد من معاناة 
المواطنين الذين رفضوا االنصياع لدعوات 
المشترك إلى العصيان المدني، االمر الذي نتج 
عنه  ارتفاع كبير في سعر االسطوانة الواحدة 
تتراوح ب��ي��ن)2500-6000( ريال، مما جعل 
بعض المطاعم تغلق أبوابها أمام الزبائن لعدم 
تمكنها من الحصول على الغاز لكن بعضها  لجأ 
الى أساليب اخرى لمواصلة العمل  حيث عمد 
أصحاب المطاعم الشعبية الى االعتماد على  
أع��واد الحطب الستخدامه في عملية طهي 
المأكوالت اتباعًا للطرق الريفية التي تعتمد 
على  األشجار كمادة رئيسية إلنضاج المأكوالت.

يقول يوسف البريهي صاحب مطعم عصيد 
في مدينة تعز« انه يشترى الحزمة الواحدة 
بحوالى 3000 ريال  من قبل باعة يأتون بها من 
الريف« وان الحزمة الواحدة تقوم بمقام ثالث 
اسطوانات من حيث االستخدام، معتبرًا »اللجوء 
الى الحطب ألعمال الطبخ أصبح أمرًا ضروريًا 
في ظل تنامي انعدام الغاز.. » كما ان استمرار 
فتح المطعم ض��روري »كون الحاجة أضحت 
كبيرة امام األسر الفقيرة والمعدمة التي تفتقر 
للغاز في منازلها مما جعلها تضطر الى شراء 
االطعمة من المطاعم وخصوصًا الشعبية والتي 
تقدم وجبات غذائية مثل )العصيد - الفتة.. الخ( 
تتناسب مع القدرة الشرائية لتلك األسر إضافة 
الى ان تلك المأكوالت شهية ومطلوبة في 

المجتمع اليمني.

بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيني.. وبالديمقراطية تجسدت 
حقيقة املشاركة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه

العيد الوطني
 الـ21

 للجمهورية اليمنية 


