
وجاءت زيارة المبعوث االممي جمال بن عمر 
لمتابعة مدى تنفيذ قرار مجلس االمن الدولي 
رقم )2014( وتقييم الوضع على االرض بعد 
البدء بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، 
وتشكيل حكومة الوفاق الوطني والجهود 
المبذولة حتى اآلن من قبل الحكومة والقوى 
السياسية إلعادة التهدئة واالمن واالستقرار 
في أمانة العاصمة والمناطق التي شهدت 
اضطرابات في بعض محافظات الجمهورية 
خالل الفترة الماضية وازالة المظاهر المسلحة 
فيها، ومدى التزام جميع االط��راف بالمبادرة 
الخليجية وقرار مجلس االمن الدولي الداعم 

لها..
تقييم ومتابعة

ومن الجدير باالشارة ان زيارة جمال بن عمر 
الى بالدنا جاءت ايضًا قبيل اجتماع مجلس 
االمن الدولي  المقرر يوم الخامس والعشرين 
من الشهر الجاري والذي سيستمع خالله اعضاء 
مجلس االمن الى التقرير الذي سيرفعه جمال 
بن عمر عن تطورات األوضاع السياسية في 
بالدنا في ضوء المبادرة الخليجية وقرار مجلس 
االمن رقم )2014( والتقدم المحرز في هذا 

الجانب.
وكان بن عمر قد التقى خالل هذه الزيارة 
بية  لحز ا و مية  لحكو ا ف  ا ط����ر ال ا بمختلف 
والمنظمات الجماهيرية والحركات الشبابية 
وغيرها من االطراف لمعرفة الجهود المبذولة 
خالل الفترة الماضية والتقدم المحرز من قبل 
جميع االطراف، وفقًا لآللية التنفيذية للمبادرة 

الخليجية، وكذا معرفة المعوقات والمشاكل 
الواقفة امامها والسبل الالزمة لتجاوزها لضمان 
التطبيق األمثل للمبادرة الخليجية وقرار مجلس 

االمن الدولي في هذا الصدد.
يشار الى ان المبعوث االممي جمال بن عمر 
كان قد زار  مدينة تعز خالل زيارته السابقة 
واط��ل��ع على ت��ط��ورات المشهد السياسي 

والميداني فيها، ودع��ا جميع االط���راف الى 
التهدئة وضبط النفس واعادة الهدوء واالستقرار 
للمدينة.. واعتبر ان ما تم تحقيقه في هذا 
الصدد على أرض الواقع يعد خطوة مهمة 
ومؤشرًا حقيقيًا نحو االنتقال السلمي للسلطة.

نجاحات مشجعة
رئيس  نائب  تلقى  متصل  صعيد  وعلى 

الجمهورية عبدربه منصور ه��ادي اتصااًل 
هاتفيًا من امين عام مجلس التعاون الخليجي 
عبداللطيف الزياني، الذي اكد له ان األمور في 
بالدنا تمضي بصورة طيبة ووفقًا للمبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة.. معبرًا عن تقديره 
الكبير الهتمامات مجلس التعاون الخليجي 
بشئون بالدنا الخراجها من الظروف واالزمة 

الراهنة بصورة سلمية وديمقراطية.
من جانبه جدد امين عام مجلس التعاون 
اتصاله  لزياني في  ا الخليجي عبداللطيف 
على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة خصوصًا 

بعد النجاحات التي تحققت على أرض الواقع.
مؤكدًا دعم مجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربية والمجتمع الدولي الخراج بالدنا من 
ازمتها الراهنة الى بر االمان وفقًا لما نصت عليه 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وق��رار مجلس االم��ن الدولي رق��م )2014( 
لتحقيق االنتقال السلمي والسلس للسلطة، 
بدءًا باالنتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى 

في يوم 21فبراير المقبل.
دعم خليجي

الى ذلك كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية 
عن توجهات خليجية وشيكة لزيادة سقف الدعم 
المالي لحكومة الوفاق الوطني لالسهام في 
الدفع بالعملية السياسية القائمة عقب التوقيع 
المبادرة الخليجية ومساندة مساعي  على 
حكومة الوفاق الوطني على مواجهة استحقاقات 

المرحلة االنتقالية الصعبة.
واك��دت المصادر ذاتها لصحيفة »الخليج« 
االم��ارات��ي��ة »السبت« الماضي ان ك��اًل من 
السعودية ودول��ة االم���ارات والكويت ابدت 
استعدادها لتقديم دع��م مباشر للموازنة 

الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها اشارتها 
الى وجود دعم وتأييد خليجي لفكرة انشاء 
صندوق دولي يخصص لتمويل مشاريع البنية 
التحتية والخدمية في البالد.. منوهة الى ان 
انشاء هذا الصندوق يحظى بدعم االمم المتحدة 
واالتحاد االوروبي والواليات المتحدة االمريكية.

وكشفت الصحيفة نقاًل عن مبعوث االمين العام 
لالمم المتحدة جمال بن عمر عن توجهات لدعم 
المنظمة الدولية للدعوة الى توسيع مجموعة 
»اصدقاء اليمن« معتبرًا ان شبكة المانحين 
لليمن تعد االقل ضمن مجموعة الدول النامية 

مقارنة بدول عربية وافريقية.
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األسرة الخليجية والدولية تجدد تأكيداتها لدعم بالدنا

زيارة بن عمر لتقييم األوضاع 
قبل رفع تقريره لمجلس األمن 

أواخر الشهر الجاري

الزياني : النجاحات املحققة على 
أرض الواقع تشجع على املضي 

قدمًا يف تنفيذ املبادرة

تحرك خليجي وشيك لرفع سقف 
الدعم المالي لحكومة الوفاق

> ضمن تواصل جهود االسرة الدولية لمساعدة بالدنا لتجاوز أزمتها وتداعياتها 
السلبية يقوم مبعوث االمين العام لالمم المتحدة جمال بن عمر بزيارة رسمية بدأت 
»الخميس« الماضي هي الثانية في غضون شهر.. كما تتواصل اللقاءات والمشاورات 
بين بالدنا واالطراف االخرى مثل مجلس التعاون الخليجي ودوله من جهة واالطراف 
الدولية ممثلي بعثات الدول الدائمة العضوية واالتحاد االوروبي في العاصمة صنعاء 

من جهة اخرى

متابعة : عبدالفتاح االزهري

األمم المتحدة تعلن عن توجهات لتوسيع »مجموعة أصدقاء اليمن« من الدول والمنظمات المانحة

روسيا : اليمن تسير في االتجاه الصحيح

> أكد سفير روسيا بصنعاء سرجي كوزولوف ان الدول دائمة العضوية في 
مجلس االمن ودول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في مراقبة األوضاع 
في اليمن وتتابع سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من قبل 

كافة األطراف.
وقال كوزولوف »الخميس« الماضي خالل لقائه بعدن القائم بأعمال 
المحافظة عبدالكريم شائف ان األوض��اع في اليمن تسير بصورة جيدة 
ومشجعة، وحكومة الوفاق الوطني تقوم بمهامها على أفضل وجه.. مشيرًا 
الى ان الحكومة الروسية ستقدم في القريب العاجل معونات عاجلة للحكومة 
اليمنية لالسهام في دعم جهودها في تلبية احتياجات المواطنين الضرورية.. 

مجددًا موقف بالده الداعم والمساند الستقرار وأمن ووحدة بالدنا.

فرانس »24«.. تتساءل :
هل سيثور اليمنيون على القات؟

> قالت )قناة فرانس24( الفرنسية ان رياح التغيير هبت على اليمن منذ 
قرابة السنة، وهي اليوم تطال العادات الموروثة وفي طليعتها تعاطي او 
تخزين القات.وأشارت الى ان »الخميس« الماضي 12يناير شارك الكثير من 
اليمنيين في حملة »يوم بال قات« في بادرة اجتماعية جديدة للقضاء على 

هذه العادة.
موضحة ان القات نبتة تحتوى أوراقها على مادة الكاثينون المنشطة والمسببة 
لالدمان وهي المعروفة في اليمن منذ القرن الثالث عشر، وبحسب منظمة 
الصحة العالمية تشير التقديرات الى ان نحو 90% من الرجال البالغين 

يمضغون القات طيلة ثالث الى أربع ساعات يوميًا..
مختتمة بالسؤال هل سيثور اليمنيون على آفة القات..؟

وأعلنت القناة انها بصدد تناول موضوع تعاطي القات على شاشتها في األيام 
القليلة القادمة.األيام القليلة القادمة، طالبة من المشاهدين والقراء مدها 
باآلراء واألفكار والمقترحات والمداخالت على صفحة القناة في موقع فيس 

بوك، وتويترس.

األمم المتحدة : األزمة أثرت على قدرة الحكومة

> صرح مسئول إغاثة في منظمة االمم المتحدة لرعاية الطفولة »اليونسيف« 
بأن االضطرابات التي تفجرت في بالدنا منذ عام تقريبًا أثرت على قدرة 
الحكومة على أداء مهامها، مما اضطر منظمات االغاثة الى العمل بشكل 

وثيق- مع ومن خالل- شركاء ومتطوعين على مستوى المجتمع المحلي.
وقال غيرت كابيلري ممثل »اليونسيف« في بالدنا: ان قدرة الحكومة على 
الوفاء بالتزاماتها من أجل توفير الموارد وتنفيذ ورصد األنشطة الروتينية 

غير كافية.
يشار الى ان مسئولي االغاثة الدوليين في جميع انحاء الشرق األوسط يشكون 
من التحديات التي تواجههم بسبب االضطرابات التي حصلت في عدد من 

الدول مثل تونس ومصر وليبيا وسوريا وغيرها من الدول في المنطقة.

وسائل اإلعالم الدولية والخليجية 
تساند اليمن في مرحلته االنتقالية

وتحت عنوان: )اليمن.. تحديات تواجه 
حكومة الوفاق الوطني أخطرها االنفصال(، 
قالت صحيفة »الوطن« السعودية الخميس 
الماضي إنه: »من المؤكد أن حكومة الوفاق 
الوطني اليمنية تواجه الكثير من التحديات 
المديين  انجاز مهامها على  في طريق 
القصير وال��ط��وي��ل، خاصة ف��ي الجانب 
االقتصادي، حيث تبدو البالد في حالة انهيار 
كامل، بعد أن استنزف الصراع السياسي 

امكانات البالد االقتصادية الهشة أصاًل«..
وأكدت الصحيفة في تقريرها على أن: 
»المهم في هذه المرحلة الحالية تهدئة 
سياسية بين فرقاء الحياة السياسية الذين 
كانوا على تماس مباشر خالل فترة األزمة 
التي انقضت، ونزع فتيل المواجهات بينهم 
حتى يمكن البحث بهدوء عما يوحد ال عما 

يفرق..«.
صندوق تمويل دولي

أما صحيفة »الحياة« اللندنية فقد طالبت 
في تقرير لها بضرورة دعم ومساندة األسرة 
الدولية واالقليمية لليمن اقتصاديًا وماليًا 

وبصورة عاجلة في هذه المرحلة الدقيقة 
والحساسة التي تمر بها البالد.

وقالت: إن على جميع األط��راف الدولية 
في مقدمتها الخليجية ان تبدأ بذلك اآلن 
مستفيدًة من الجولة الخليجية األولى التي 
يقوم بها حاليًا محمد سالم باسندوة رئيس 
حكومة الوفاق الوطني والتي ستخصص 
اساسًا لبحث سبل الدعم االقتصادي والمالي 
لليمن من دول مجلس التعاون الخليجي في 
هذه الفترة الحرجة التي تتطلب مساعدات 
عاجلة لتخفيف انعكاسات األزمة السياسية، 
وتنشيط االقتصاد وخلق ف��رص عمل 

للشباب وتنفيذ برنامج الحكومة..«.
ودعت الصحيفة الخليجيين إلى االسراع 
بتأسيس وإنشاء صندوق لتمويل مشاريع 
تنموية عاجلة في اليمن.. مطالبة دول 
الخليج العربي بطرح ذلك بشكل جدي 
في مؤتمر »أصدقاء اليمن« الدولي الذي 
سيعقد في العاصمة السعودية الرياض في 
وقت قريب بمشاركة دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول والمنظمات المانحة في 
مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس 

األمن ومعهم منظمة األمم المتحدة.

> واصلت أجهزة اإلعالم والصحافة الدولية والخليجية اهتمامها بالشأن اليمني خاصة في هذه المرحلة 
بعد بدء حكومة الوفاق الوطني عملها وتنفيذ مهامها، وركزت العديد من تلك األجهزة اإلعالمية على أهمية 
دعم بالدنا خالل المرحلة االنتقالية لتجاوز األزمة ومواجهة المرحلة القادمة بحسب ما نصت عليه المبادرة 

الخليجية وقرار مجلس األمن الدولي رقم )2014(، والخطوات المحققة في هذا االتجاه..

رصد/ أسامة الشرعبي

الوطن السعودية:

األزمة استنزفت االقتصاد 
اليمني.. وعلى المانحين 

انتشاله من عثرته

الحياة اللندنية:
 مشكلة اليمن اقتصادية قبل 

أن تكون سياسية


