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في جلسة مفتوحة وأخرى مغلقة

الوضع السياسي واإلنساني في اليمن على طاولة مجلس األمن

المؤتمر يهنىء الشعب بشهر رمضان

يعقد مجلس األمن الدولي الثالثاء المقبل جلس��ة بشأن 
الوضع في اليمن حيث يس��تمع إلى إحاطتين من المبعوث 
األمم��ي الخاص لليمن إس��ماعيل ولد الش��يخ ومن رئيس 
مكتب تنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية ال س��تيفن أوبراين ، 
وستكون  جلس��ة المجلس مفتوحة على أن تعقد بعدها 

مباشرة جلسة مشاورات مغلقة.
ووفق��ًا لنش��رة صدرت ع��ن منظم��ة »تقري��ر مجلس 
األمن«: »قد ينظر أعضاء المجلس أيضًا في امكانية بحث 
توسيع إطار المحادثات السياسية وكيفية تغييرها«. 

ويج��د المراقب للتطورات األخيرة اهتمامًا واس��عًا من 
األمم المتحدة لتفادي الهجوم المحتمل من قوات تحالف 
الع��دوان على ميناء ومدين��ة الحديدة وإنقاذ المس��يرة 

السلمية.

ومن أهم ما سيستمع إليه المجلس جهود ولد الشيخ خالل األسابيع القليلة 
الماضية للتوصل إلى اتفاق يحول دون وقوع هجوم محتمل من قبل التحالف 
على مدينة الحديدة الساحلية التي تعد شريان الحياة الرئيس لليمن  بعد 
سقوط الموانئ بيد القوات الغازية والجماعات االرهابية.. كما سيقف المجلس 
امام تدهور االوضاع في عدن وتمدد الجماعات االرهابية وبقية  المحافظات  

المحتلة .
ال جديد إيجابي سينتج عن الجولة األخيرة للمبعوث األممي الى اليمن 
اسماعيل ولد الشيخ، هكذا توقعت مصادر سياسية في تصريحات لصحيفة 
»الميثاق«.. وأكدت المصادر المطلعة والمتابعة لجوالت المبعوث األممي 
منذ بدء العدوان على اليمن في الـ26 من مارس 2015م من قبل دول تحالف 
العدوان بقيادة السعودية أن الجولة األخيرة التي تخللتها االسبوع الماضي 
زيارة ولد الشيخ للعاصمة اليمنية صنعاء ستكون كسابقتها الى فشل ذريع 
ولن تزيد نتائجها عن بيان صادر عن المبعوث األممي يأمل فيه -كعادته- 
من كل االطراف االلتزام بهدنة تحددها األمم المتحدة دون إلزام المعنيين 
باحترامها.. باالضافة الى اشتمال بيانه لوصف األوضاع التي يعيشها اليمنيون.

وقالت المصادر: إنه ورغم ادراك ولد الشيخ لكارثية األوضاع في اليمن إاّل أنه 
عاجز عن احراز أي حلحلة في جدار األزمة اليمنية التي تزداد تفاقمًا مع كل 

جولة مكوكية يقوم بها المبعوث األممي بخصوصها.
المبعوث الدولي كشف تفاصيل زيارته الى صنعاء التي بدأها االثنين الماضي 
وغادرها -األربعاء- حيث قال في احاطته لمجلس األمن: إنه اختتم زيارته الى 

صنعاء والتي  استغرقت ثالثة أيام التقى خاللها قيادات سياسية من حزب 
المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وممثلين عن أحزاب أخرى من حلفائهم.

وحسب الصفحة الرسمية لـ"ولد الشيخ" على موقع التواصل "فيسبوك" 
ات نقاشات موسعة حــول كيفية تجنب عملية عسكرية في  تخلل اللقاء
اء يخدم جميع  الحديدة والتعامل مع الرواتب وااليرادات االقتصادية بشكل بنَّ

المواطنين.
وقــال "ولــد الشيخ" في اإلحاطة: "إنــه التقى بسيدات من التحالف اليمني 
وممثالت عن المجتمع المدني وكان التركيز على التحديات السياسية واألمنية 

التي تواجه البالد باالضافة الى األزمة االقتصادية وتفشي داء الكوليرا.
كما تباحث المبعوث الخاص مع مجموعة من الشباب اليمني حول أفكار 
عملية تتعلق بضرورة اعادة فتح مطار صنعاء الدولي ودفع الرواتب وكيفية 

التعامل مع األزمة االنسانية والصحية ودعم مسار السالم.
المبعوث األممي اكتفى في احاطته بأنه التقى قيادات سياسية ولم يذكر 
ه برئيس حكومة االنقاذ عبدالعزيز بن حبتور وعدد من أعضاء الحكومة. لقاء

وكان لقاء المبعوث األممي رئيس حكومة االنقاذ قد تطرق إلى األوضاع 
اإلنسانية والمعاناة المتفاقمة جراء استمرار الحصار والعدوان على الشعب 
اليمني، وآخرها تفشي وباء الكوليرا، وكذا توقف صرف مرتبات موظفي الدولة 
منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن قبل ثمانية أشهر، عالوة على 

تداعيات الحصار الجائر غير المبرر والمفروض على مطار صنعاء الدولي.
وتناول اللقاء آليات التنسيق لضمان حيادية واستقاللية عمل البنك المركزي 
اليمني، وأداء وظائفه وواجباته تجاه جميع اليمنيين، ودفع مرتبات موظفي 
الدولة دون استثناء، إضافة إلى مقترحات التعامل مع اإليرادات العامة للدولة 

وضمان توريدها للبنك المركزي في ظل إدارة مستقلة.
كما تم بحث الدور األممي في تنفيذ التعهدات السابقة بإلزام تحالف العدوان 
برفع الحظر الجوي غير المبرر على مطار صنعاء الدولي واستئناف الرحالت 
الجوية بشكل عاجل، وما سببه هذا الحظر من زيادة المعاناة اإلنسانية خاصة 

للمرضى الذين تتطلب حاالتهم السفر للعالج في الخارج.
كما تطرق اللقاء إلى العواقب الوخيمة للتحركات العسكرية في الساحل 

الغربي، ومنع المالحة البحرية في ميناء الحديدة من قبل دول تحالف العدوان 
السعودي، ما يؤجج الوضع اإلنساني الكارثي وينذر بخطر مجاعة ال يمكن 
تداركها كون هذا الميناء يستقبل أكثر من 80 بالمائة من احتياجات الشعب 

اليمني من المواد الغذائية والمساعدات اإلنسانية.
واستعرض اللقاء الرؤية األممية القائمة للتعاطي مع هذا الموضوع وتجنيب 
حدوث ذلك، إضافة إلى تبادل النقاش حول مساعي التوصل لهدنة إنسانية في 

شهر رمضان المبارك، تمهيدًا للعودة إلى استئناف المشاورات.
وشــدد اللقاء على أهمية إيــالء القضية اإلنسانية، اهتمامًا أكبر، وزيــادة 
المساعدة للشعب اليمني في هذه الظروف، بما في ذلك توفير الدعم العاجل 
لمواجهة تفشي الكوليرا خاصة في العاصمة صنعاء التي تم إعالنها في حالة 
طوارئ صحية نتيجة لتفشي الوباء، إضافة إلى مواجهة المجاعة وحاالت سوء 

التغذية.
وبخصوص هذه الملفات اإلنسانية التي فتحها ولد الشيخ في زيارته األخيرة 
الى صنعاء بصورة غير معهودة له في زياراته السابقة أكدت المصادر أنه 
أراد بهذه الملفات دغدغة مشاعر اليمنيين وتغطيته لفشله في اقناع الوفد 
الوطني بلقائه الذي كان يدرك مسبقًا ما يحمله المبعوث األممي من ملفات كان 
يظن أنه يسطيع بها الضغط باتجاه الموافقة على تسليم ميناء الحديدة لألمم 
المتحدة كطرف محايد تجنبًا للمعركة التي يهدد العدوان منذ مطلع العام 
الجاري بشنها على محافظة الحديدة للسيطرة على ميناء الحديدة كآخر منفذ 

تصل عبره المساعدات الغذائية والدوائية للشعب اليمني.
وكانت األمم المتحدة دعت -الجمعة الماضية- عبر ممثلها في اليمن جيمي 
ماكغولدريك، جميع األطراف في اليمن إلى وقف القتال والشروع بهدنة مع 
حلول شهر رمضان المبارك لتوفير فرصة لليمنيين اللتقاط أنفاسهم وتخفيف 

معاناتهم اإلنسانية. 
وقال ممثل األمم المتحدة في بيان له الجمعة: "مع بدء شهر رمضان المبارك، 
أحث جميع أطراف النزاع على إلقاء أسلحتهم ووقف القتال من أجل توفير 

السالم والهدوء الالزمين للشعب اليمني". 
وأكد أن" حوالي 70 في المائة من جرحى الحرب من النساء واألطفال. وهم 

يتحملون معظم عواقب الحرب واالستمرار في تجاهل حماية المدنيين". 
ودعــا ممثل االمــم المتحدة في اليمن " جميع أطــراف النزاع إلــى الوفاء 
بواجباتهم بموجب القانون اإلنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين؛ وتيسير 
الوصول إلى المرافق الطبية لجميع المرضى والجرحى؛ وإتاحة اإلمــدادات 
اإلنسانية والطبية في جميع المناطق؛ وحماية الموظفين الطبيين والمرافق 

الصحية". 

هن��أ المؤتمر الش��عبي العام كافة ابناء ش��عبنا 
اليمن��ي العظيم بمناس��بة حلول ش��هر رمضان 
المب��ارك وذلك في بيان صادر عن المؤتمر بهذه 

المناسبة .
صحيفة »الميثاق« تنشر نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
يتقدم المؤتمر الشعبي العام بالتهاني 
لكل أبــنــاء شعبنا اليمني داخــل الوطن 
وخارجه ، بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك شهر الرحمة والمغفرة والعتق 
من النار، والذي يحل على بالدنا وشعبنا 

وللسنة الثالثة على التوالي وهو يواجه 
عدوانًا بربريًا همجيًا وحصارًا جائرًا 
من قبل تحالف الــعــدوان بقيادة 

ــام مرأى  المملكة السعودية ، وأم
ومسمع المجتمع الدولي. 

إننا إذ نهنئ أبناء شعبنا اليمني العظيم 
بهذه المناسبة الدينية العظيمة ، فإننا نشد 

على ايــادي أبطالنا الميامين رجــال الرجال من أبناء 
القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين المرابطين في 
مختلف جبهات القتال والذين يذودون عن حياض الوطن وسيادته 
واستقالله ويفتدون بأرواحهم حياة الشعب اليمني وكرامته وعزته 
،ويسطرون اروع صور البطولة والتضحية والفداء والثبات والصمود، 
في وجه أعتى عدوان وحشي عرفته اإلنسانية في مختلف العصور.

إن المؤتمر الشعبي العام يقدر تقديرًا عاليًا ثبات وصمود كل 
أبناء شعبنا اليمني الصابر والصامد ، الذي يواجه كل هذه الوحشية 
والهمجية بوعي واحتساب ووحدة صف وحرص على أداء المسؤوليات 
والمهام العامة والخاصة، حيث يؤدي كل يمني دوره ومهامه -الرجل 
والمرأة والشباب والطالب ذكورًا وإناثًا- كل في موقعه تحت أسوا 
الظروف االقتصادية والمعيشية ، ليقدموا لإلنسانية نموذجًا رائعًا 

وغير مسبوق في الصبر والصمود والثبات .
إننا إذ نقدر تحدي أبناء شعبنا اليمني وتحملهم لألوضاع المعيشية 
الصعبة التي فرضها العدوان الهمجي فإننا ندعو إلى المزيد من 

التعاون والتكافل والبذل والتراحم واستغالل هذا الشهر الفضيل 
لتعظيم وتعميق قيم ديننا اإلسالمي الحنيف وأهدافه ومراميه 
المهذبة للنفوس وبما يجسد قيم التسامح والتصالح والتعاضد 
والتالحم المجتمعي ويحفظ دماء اليمنيين ومكتسبات بالدنا وشعبنا 
المتعايش عبر القرون ويصون منجزات الثورة والجمهورية 
والوحدة ، وانتهاز فرصة حلول الشهر المبارك لمزيد 
من البذل والعطاء والتكافل كل حسب قدرته ، 
وأن يكون أعضاء المؤتمر وحلفاؤه وأنصاره 
في صــدارة المبادرين لتجسيد تعاليم 
ونهج ديننا اإلسالمي الحنيف ، وضرب 
أروع األمثال في الثبات والحفاظ على 
وحـــدة الــصــف والــتــآخــي والــســيــر على 
ــطــى الــزعــيــم عــلــي عــبــدالــلــه صالح 

ُ
خ

-رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- والذي 
مثل بصموده وشجاعته وثباته 
القدوة الحسنة للشرفاء من أبناء 
الوطن وأبناء األمة العربية واإلسالمية 
وجسد بمواقفه وإنسانيته وتسامحه 
عه عن الصغائر القيم اليمنية األصيلة.

ُّ
وترف

ويهنئ المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة 
العظيمة كافة أبناء األمة العربية واإلسالمية، ويدعو اولئك الذين 
التحقوا بركب تحالف العدوان على اليمن إلى أن يراجعوا أنفسهم 
ويكفوا أذاهــم ويصوموا عن دمــاء اليمنيين التي لن تذهب هدرًا 
وسينال من اعتدوا عليها جزاء ما اقترفت ايديهم عاجاًل أم آجاًل، 
وعدم االستمرار في غّيهم وتنفيذ مخططات أعداء أمتنا العربية 
واإلسالمية في جعل منطقتنا تعيش حالة من الفوضى والحروب 

والفتن والصراعات .
وندعو الله ان يتقبل شهداء اليمن الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن 
الوطن، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى، وان يتّوج صبر وصمود 
شعبنا بالنصر .. صومًا مقبواًل وذنبًا مغفورًا ونصرًا مؤزرًا إن شاء الله .

قال تعالى: "وكان حقًا علينا نصر المؤمنين" صدق الله العظيم.
صادر عن المؤتمر الشعبي العام 

صنعاء السبت الموافق 27 -5-2017م 

تقرير مجلس األمن: سينظر األعضاء في إمكانية توسيع إطار المحادثات وكيفية تغييرها

واصلت لجنة حصر التعيينات المخالفة للقانون والقرارات 
والتوجيهات الــصــادرة من المجلس السياسي األعلى التي 
صدرت منذ تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني، اجتماعها بالقصر 
الجمهوري بصنعاء برئاسة الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس 

المجلس السياسي األعلى رئيس اللجنة.
واستعرض االجتماع -بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
عبدالعزيز بن حبتور ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزراء 
اإلدارة المحلية والعدل والشئون القانونية واألوقاف واإلرشاد 
والمياه والبيئة والصحة العامة والسكان ونائب مدير مكتب 
الرئاسة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء- النموذج المعد 
لالستمارة الخاصة بمعايير التعيينات في الوزارات المختلفة 
والــتــي تنطلق مــن شــروط شغل الوظيفة العامة ووجــود 
المنصب في الهيكل اإلداري ومراعاة النظام والقانون وتم 

إقرار النموذج .
وأقر االجتماع تكليف فريق فني من اللجنة للجلوس مع الوزراء المعنيين ومناقشة 
قوائم التعيينات المخالفة للقانون والقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس 

السياسي األعلى من بعض الجهات الحكومية والرفع بالنتائج 
للجنة خالل أيام إلقرار مصفوفة المعالجات المقترحة من 
ات وصالحيات  اللجنة حول ضوابط وآليات عدم تجاوز إجراء
التعيين مستقباًل في مؤسسات الدولة المختلفة بشكل 

نهائي.
ـــدارس عــددًا مــن المقترحات المقدمة مــن أعضاء  وت
اللجنة والوزراء المعنيين، بما في ذلك الخطوات المقترحة 
والمطلوبة التي سيتم عرضها على المجلس السياسي األعلى 
قريبًا بخصوص التعيينات المخالفة لحسم الملف وإغالقه 
نهائيًا وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز التوافق والشراكة 

الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.
واكد االجتماع حرص المجلس السياسي األعلى وحكومة 
اإلنقاذ على اإلعالء من شأن قيم العمل المؤسسي البعيد عن 
أي انتماء أو توظيف سوى االنتماء للوطن والشعب، والبناء 
على ما تحقق من تكامل وعمل مؤسسي خالل الفترة الماضية وبما يحقق الصالح 

العام.

إقرار مصفوفة معالجات لحسم ملف التعيينات المخالفة

لبوزة يناقش ضوابط ومعايير شغل الوظيفة العامة

م وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله 
َّ
سل

-أمـــس- المنسق المقيم لــألمــم المتحدة للشؤون 
اإلنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك، رسالة إلى 
األمين العام لألمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس 
األمـــن، بشأن نتائج اللقاء الموسع الــذي تــم عقده 
ــوزراء الدكتور  في 23 مايو 2017م بين رئيس ال
عبدالعزيز بن حبتور وعدد من نواب رئيس الوزراء 
ووزراء في حكومة اإلنقاذ، مع المبعوث الخاص لألمين 
العام لألمم المتحدة إلى اليمن والوفد المرافق له.. 
جاء ذلك في اللقاء الــذي عقد -أمــس- وتناول بعض 
المواضيع واألفــكــار التي عرضها المبعوث الخاص 
والرامية إلى التخفيف من تداعيات األزمة اإلنسانية 
وتجنيب محافظة الحديدة أيــة عملية عدوانية 

عسكرية، وتأكيد الجانب الحكومي للموقف الواضح 
بتبني التسوية السياسية العادلة والسالم المستدام، 
وبما يؤدي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وإعادة 
فتح مطار صنعاء الدولي وضمان استمرار عمل ميناء 
الحديدة كبادرة ُحسن نوايا باتجاه خطوات فعلية 
لبدء المفاوضات نحو سالم مستدام، وبحيث تضم 
تلك المفاوضات كل األطراف ذات العالقة بالعمليات 
والمواجهات العسكرية ومنها السعودية التي تقود 

وتمول العدوان على اليمن .
وفي اللقاء أكد وزير الخارجية ضــرورة أن تعكس 
اإلحاطة القادمة للمبعوث الخاص لألمين العام لألمم 
المتحدة إلى اليمن أمام مجلس األمن حقيقة ما تم من 

نقاش وتبادل للرؤى مع رئيس وزراء حكومة اإلنقاذ.
إلى ذلك وجه وزيــر الخارجية رسالة لألمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وكــذا الممثل 
األعلى للشؤون الخارجية والسياسية واألمنية في 
االتحاد األوروبي فيدريكا موغيريني، تتعلق بضرورة 
إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة المالحة 
الجوية التجارية والمدنية، واقــتــرح إرســال فريق 
متخصص من األمم المتحدة أو من االتحاد األوروبي، 
ات دول تحالف العدوان  للتحقق من عدم صحة ادعاء
السعودي األمريكي بشأن أمن المالحة في مطار صنعاء، 
حيث وحركة المالحة في المطار مستمرة بالنسبة 

لطائرات األمم المتحدة .

اليمن توّجه رسائل لألمين العام لألمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس األمن واالتحاد األوروبي

دشنت وزارة اإلتــصــاالت وتقنية المعلومات -الثالثاء- 
 G 20 دخول سعة دولية جديدة إلى خدمة اإلنترنت بسعة
وبمعدل 50 بالمائة من نسبة السعات الدولية العاملة وذلك 
بمناسبة العيد الوطني الـ 27 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وقال وزير االتصاالت وتقنية المعلومات جليدان محمود 
جليدان: "إن هذه السعة تمت إضافتها إلى السعات الدولية 
السابقة المخصصة للجمهورية اليمنية والتي كانت محددة 
بحوالي 37 جيجا بايت فقط وهو ما يعني ارتفاع السعة 
الدولية لخدمات االنترنت الخاصة باليمن إلى 57 جيجا بايت، 
وبمعدل زيادة 55 بالمائة تقريبًا عن سعات االنترنت الدولية 

التي كانت معتمدة لبالدنا قبل ادخال الزيادة الجديدة ".
مؤكدًا أن السعة الدولية الجديدة لخدمة االنترنت دخلت 
الخدمة بعد نجاح المؤسسة العامة لالتصاالت في تجاوز 

الصعوبات الفنية التي واجهتها بفعل الحصار والعدوان الجائر 
الذي تتعرض له البالد منذ أكثر من عامين، ومنع استيراد 
الكثير من التجهيزات والمعدات الالزمة لتطوير وتحديث 

خدمات قطاع االتصاالت.
ولفت الوزير جليدان إلى أن السعة المضافة تهدف إلى حل 
مشكلة االختناق في الخدمة، وتخفف من الضغط الكبير 
على قنوات اإلنترنت، باإلضافة الى زيادة السرعات وسهولة 
االستخدام، وبما يتواكب مع اإلقبال المتزايد على خدمات 

اإلنترنت المختلفة.
ُيذكر أن كابالت الشبكة الوطنية لإلنترنت تعرضت خالل 
ات  الفترة الماضية ومازالت لغارات طيران العدوان واعتداء
ممنهجة أفقدتها مــا مــقــداره 45 بالمائة مــن قدراتها 

الخدمية.

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى عبدالله عباس األرياني 
وكافة آل األرياني بوفاة العالمة -المغفور له بإذن الله- القاضي عباس 

اإلرياني.. جاء فيها:
األخ عبدالله عباس اإلرياني وأخوانه وكافة آل األرياني الكرام

ببالغ الحزن وعميق االسى بلغنا نبأ وفاة والدكم القاضي العالمة عباس 
بن محمد األرياني .. عضو المحكمة العليا سابقًا الذي انتقل إلى رحمة 
الله تعالى في هذه األيام المباركة من شهر رمضان الكريم .. بعد عمر 
طويل سخر معظمه في خدمة العلم والقضاء واإلسهام في القضايا 

الوطنية.. وفي ترسيخ اسس دولة العدالة والنظام والقانون.
لقد رحل والدكم -المغفور له بإذن الله- بعد أن ترك إرثًا مهمًا وكبيرًا 

في مجال القضاء.

حيث كان من القضاة األكفاء المتصفين بالنزاهة واإلخالص ونكران 
الذات ، وبرحيله خسر الوطن واحدًا من الرجال االفذاذ الذين كان لهم 
دور بارز في االنتصار إلرادة شعبنا اليمني في الثورة والجمهورية 

واالستقالل والوحدة.
نعبر لكم عن 

َ
إننا ونحن نشاطركم احزانكم في مصابكم الجلل ل

صادق التعازي وخالص المواساة.. سائلين المولى عز وجل ان ينزل 
عليه الرحمة والغفران ، وأن يسكنه الجنة .. ويلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الزعيم يعزي كافة آل اإلرياني بوفاة العالمة عباس اإلريانيجليدان: ارتفاع السعة الدولية لخدمة األنترنت باليمن الى »57« جيجا بايت


