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نقل 143 موظفاً في »التجارة« بشكل مفاجئ 

موسى أبوطفرة

في قرار مفاجئ أربك عمل 
عدد م���ن اإلدارات في وزارة 
الوكيلة  التجارة، أص���درت 
املس���اعدة للشؤون االدارية 
واملالية سمير الغريب قرارا 
بنقل 143 موظفا وموظفة من 
مراكز عملهم الى مراكز جديدة 
دون الرجوع لرغبات املوظفني. 
وكشفت مصادر عن رفع عدد 
كبير من كتب التظلم للوكيل 
املساعد للرقابة والتفتيش عيد 
الرشيدي للنظر في وقف هذه 
القرارات التي تعتبر مفاجئة 
ودون سابق انذار لكون اغلب 
املنقولني من املوظفات، ونص 

القرار على:
مادة أولى: ينقل املوظفون 
املرفق  املذكورون باجلدول 
كل على حسب املركز قرين 

اسم كل منهم.
عل����ى  ثاني����ة:  م����ادة 
املسؤولني كل فيما بخصه 
تنفيذه ويعم����ل به اعتبارا 

من تاريخ صدوره.
وفيم����ا يل����ي اس����ماء 

املشمولني بقرار النقل:
أريج دخيل العتيبي  ٭

انوار يعقوب الظفيري  ٭
راشد خلف العازمي  ٭

رمي هجاج سلطان  ٭
افراح خالد منيف  ٭

علي سعد العازمي  ٭
مرمي الفي العازمي  ٭

مزنة عبداهلل محمد  ٭
نايف فالح املتلقم  ٭

خالد ناهي العنزي  ٭
دالل عبدالهادي العجمي  ٭

مبارك حمد املري  ٭
محمد مبارك سند  ٭

مرمي بشر الدوسري  ٭
علي محمد اشكناني  ٭

العنود ثويني املطيري  ٭
بثينة محمد الشايجي  ٭
فالح مرزوق املطيري  ٭

عبدالسالم محمد الدويلة  ٭
حامد راشد العازمي  ٭

عبداهلل احمد املشموم  ٭
ماجدة عبداهلل الرشيدي  ٭

محمد جابر الفيلكاوي  ٭
هدى وليد اجلبيل  ٭

احمد عبداالمير متقي  ٭
عبداهلل عدنان علي التورة  ٭

منصور فهد العجمي  ٭
امل احمد العجمي  ٭

خالد منصور القحطاني  ٭
سعود ناصر العتيبي  ٭

عيسى فايد تركي  ٭
فجر احمد املطيري  ٭

راجي سالم العازمي  ٭
مشعل فالح املطيري  ٭

منصور عايد املطيري  ٭
جميلة محمد سالم الرشيدي  ٭

خزنة عبداهلل العدواني  ٭
رمي عبداهلل املطيري  ٭

سارة مرزوق العازمي  ٭
سهام بدر املطيري  ٭

نوير عياد عايد املطيري  ٭
وضحة مطلق العدواني  ٭
احمد عبدالصمد دشتي  ٭

امل علي بوصقر  ٭
جمانة علي البلوشي  ٭

بدر عنبر  ٭
حمود صفر احلميدي  ٭
دالل فاضل الصراف  ٭

عايدة بدر عبداهلل  ٭
نوار شداد املطيري  ٭

نايف سعد القحطاني  ٭
هاني عايد احلريجي  ٭

جراح مضحي الظفيري  ٭
خديجة محسن الشمري  ٭
زيدان مصعب الظفيري  ٭

منى مبارك العجمي  ٭
نورية نوفل العنزي  ٭

عايض محمد العجمي  ٭
زياد بدر العنجري  ٭

سعود عبدالعزيز املجرن  ٭
شهد حمود االشوك  ٭
أحالم روح الشمري  ٭
مكية حسني الصايغ  ٭

أمينة حسني البلوشي  ٭
حصة محمد مبارك  ٭

ضواحي سليمان الضاحي  ٭
سهام عباس حجي مهدي  ٭

فاطمة احمد الكندري  ٭
مرمي حمود العصيمي  ٭

مرمي عبدالكرمي بوعباس  ٭
منال عبداهلل املطيري  ٭
منى مصبح العازمي  ٭

وضحة عبداهلل العجمي  ٭
عبدالرحمن فهد الطريجي  ٭

ابرار ذيبان مطلق  ٭
أشواق حمدان العدواني  ٭

محمد حسني اجلفيرة  ٭
آمنة مشعل الديحاني  ٭

هيا مش العازمي  ٭
دانة حشر العنزي  ٭
بدر هشام الرويح  ٭
حسني احمد املنت  ٭

حمد العجمي  ٭
منيف محسن العنزي  ٭

فاطمة محمد مسيب  ٭
خالد محمد البدري  ٭

صالح مهدي العطار  ٭
جاسم عبداهلل املشعل  ٭

فوزية جهز العتيبي  ٭
حامد فالح مرزوق  ٭
رائد عناد العنزي  ٭

محمد مبارك القحطاني  ٭
فيصل عبدالعزيز اليحيى  ٭

أفراح عبيد املطيري  ٭
أماني فالح الصليلي  ٭

أماني بريكان السليماني  ٭
محمد  فيصل السليطني  ٭

خالي علي الوتيد  ٭
علي جاسم الشماع  ٭

عبدالرحمن حسني رمضان  ٭
يوسف محمد الدريعي  ٭

عبدالعزيز لزام العنزي  ٭
محمد كرمي محمد  ٭

محمد نايف احلربي  ٭
فهد نهار املتلقم  ٭

تهاني فريج الهرشاني  ٭
عايض ابراهيم العتيبي  ٭

حسني علي مبارك املجمد  ٭
حماد خلف الشمري  ٭

فاضل علي صقر عباس  ٭
س���ماوي  س���ويد  غ���امن   ٭

الضفيري
عبدالرحمن محمد الرشيدي  ٭
حمود سالم حمود العدواني  ٭

مبارك محمد الفي املطيري  ٭
نورة محمد نافع الشتيلي  ٭

فهد محمد الديحاني  ٭
محمد متعب محمد اخلرينج  ٭

احم���د عبداللطي���ف خضر   ٭
عايد

عبدالعزيز محمد الدليمي  ٭
رشيد حمد خالد الهاجري  ٭

سعود مرزوق علي العازمي  ٭
محمد حمود محمد العتيبي  ٭

خالد شهاب بوفتني  ٭
ف���ازع  مش���عان  يعق���وب   ٭

الرشيدي
احمد عدنان العيسى  ٭

خالد راشد صالح الرشيد  ٭
خالد عبداهلل االستاذ  ٭
ضاري مرشد املرشد  ٭
علي محمد الشيباني  ٭
فهد ابراهيم الديهان  ٭

محمد ابراهيم  ٭
مساعد فهد ابراهيم محمد  ٭

محمد سالم بدر ملك  ٭
عمار عبداالمير الصفار  ٭

راشد عادل عثمان الرياح  ٭
محمد سعدون نفل العدواني  ٭

رضا حسني كاوياني  ٭
سعد محيا موسم الديحاني  ٭
شنوف محمد حمد املاجدي  ٭
حمد فيصل سمان الفضلي  ٭

غامن عبيد مطلق الصانع  ٭
دالل عادل الصميعي  ٭
فرح مبارك الشريف  ٭

املبعوث األممي استعرض خالل مؤمتر صحافي آخر تطورات املشاورات اليمنية

ولد الشيخ: دور األمير كبير في الوصول إلى أجواء املشاورات اإليجابية
للمرحلة املقبلة تأتي انسجاما مع 
القرار الدولي واجتماع سويسرا 
وسنخوض في االيام املقبلة في 

تفاصيل هذا االطار.
واش����اد ولد الش����يخ أحمد 
بالبيان الصادر عن رئيس مجلس 
االمن الذي دعا االطراف اليمنية 
لوض����ع خريطة طريق لتنفيذ 
التدابير االمنية على املستوى 
احمللي وتسليم االسلحة الثقيلة 
واستعادة مؤسسات الدولة مبا 
يتوافق مع القرار االممي، الفتا 
الى ان البيان طالب بتقدمي خطة 
في غضون 30 يوما، مؤكدا انه آن 
األوان لتحلي اليمنيني بحكمتهم 
اليمانية ويغلب����وا لغة العقل 
والسالم ويجب وقف الصراع 
على املاضي ويبدأ املستقبل في 
اليمن. واضاف: قد اشرت الى ان 
موقف االمم املتحدة هو التطرق 
للنقاط اخلمس الواردة في القرار 
رق����م 2216 س����يكون بطريقة 
متوازية، ونقاشها سيحتاج الى 
وقت وغدا سنرجع الى االطار 
العام الذي سنبلور من خالله 

النقاط اخلمس.
وتاب����ع: ال نتوقع ان يكون 
هناك توقي����ع بني االطراف في 
يومني او ثالثة والوصول الى 
السالم الشامل يحتاج الى صبر 
واذا وصلنا الى اتفاقية في وقت 
قصير فلن تكون لها استدامة، 
لذا وجب ان ياخذ جميع االطراف 
وقتهم كامال، مضيفا ليس هناك 
اي ج����دول زمني وال بد من ان 
نعطي الوقت لالطراف، سنأخذ 

ما يكفي من الوقت.
وكانت مش����اورات السالم 
اليمنية التي تستضيفها الكويت 
برعاية األمم املتحدة استأنفت 
جلساتها امس بعد توقف استمر 
اثر اختالف وتباين  24 ساعة 
في وجهات النظر بني األطراف 
اليمنية حول بنود جدول االعمال 
السيما ما يتعلق بتثبيت وقف 

إطالق النار. 
 وحضر جلس����ة املباحثات 
التي تعقد في قصر بيان حتت 
إش����راف مبعوث األمم املتحدة 
لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد 
مختلف القوى السياسة اليمنية 
اليمنية  املمثلة في احلكوم����ة 
وحركة أنص����ار اهلل واملؤمتر 

الشعبي العام. 
 وكان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد قد التقى 

اليوم مبعوث األمم املتحدة الى 
اليمن وذلك مبناسبة استضافة 
الكويت مشاورات السالم، كما 
التقى كال على حدة رئيس وفد 
املؤمتر الش����عبي العام عارف 
ع����واض ال����زوكا ورئيس وفد 
أنصار اهلل محمد عبدالس����الم 
فليته اضاف����ة الى رئيس وفد 
احلكومة اليمنية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

عبدامللك املخالفي. 
 كما عقد ولد الشيخ احمد 
اول من امس سلسلة مشاورات 
مع رؤساء الوفود اليمنية الثالثة 
تطرقت الى موضوعات أساسية 
تتعل����ق مبضمون اط����ار عام 
اقترحته االمم املتحدة ويوضح 
هيكلية واطار العمل في األيام 

القليلة املقبلة. 
 م����ن جانبه، ق����ال الكاتب 
واحمللل السياسي مانع املطري 
ان األمير التقى بالوفدين، مؤكدا 
ان الكويت تبدي اهتماما بالغا 
إليجاد مس����ار متر من خالله 
املشاورات نحو احللول، مضيفا 
ان احلكومة تنفذ عملية عسكرية 
جنوب البالد ضد تنظيم القاعدة، 
لكن الوفد احلوثي ووفد صالح 
احتج����ا على ه����ذه العمليات، 
ولك����ن اعتقد مب����ا ان الطرفني 
الزاال في الكويت فاألمل اليزال 

موجودا.
الي ذلك قالت مصادر مقربة 
من الوف����د احلوثي ان صاحب 
اكد خالل لقاء  الس����مو األمير 
الوفود عل����ى اهمية  رؤس����اء 
اخل����روج من االزم����ة وإحالل 
الس����الم وف����ق اجله����ود التي 
تبذله����ا االمم املتح����دة. الفتة 
ال����ى ان احلوثيني ووفد صالح 
مستمرون مبناقشة ما يخص 
احللول السياس����ية وحكومة 
وحدة وطنية إليجاد حلول من 
خالل مناقشة االمور السياسية 

واالمنية بتفاصيلها.
كما اعلن مقربون من الوفد 
احلكومي اليمن����ي ان صاحب 
السمو األمير شدد خالل لقائه 
مع رؤساء الوفود اليمنية على 
ايجاد حلول للمشاورات والتوجه 
نحو السالم، كاشفني عن جهود 
يبذلها املبعوث األممي اسماعيل 
ولد الش����يخ احمد لوضع اطار 
جديد للمفاوضات يعمل على 
مناقشتها مع الوفود وبانتظار 

املوافقة عليها.

الكويت  املشاورات واستعداد 
التي  العقبات  لتذليل جمي����ع 

تعترضها.
انه  وقال ولد الشيخ احمد 
ق����دم لصاحب الس����مو األمير 
عرضا حول مس����ار املشاورات 
ونقل له جزيل الشكر بالنيابة 
عن فري����ق االمم املتحدة على 
جميع التسهيالت التي تقدمها 
الكويت، مشيدا في الوقت ذاته 
بدور رئيس مجل����س الوزراء 
بالنياب����ة ووزي����ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد في متابعته 
احلثيثة واهتمامه الكبير بإجناح 

املشاورات. 
وأوضح ولد الش����يخ أحمد 
لدى استعراضه آخر تطورات 
املشاورات اليمنية أنه بالنسبة 
التط����ورات على الصعيد  إلى 
االمني فقد شهد وقف العمليات 
العسكرية حتسنا ملحوظا بفضل 
جهود جلنة التنسيق واملتابعة 
واللجان احمللية وعمل اعضاء 
الوفود املشاركة في املشاورات، 
كما كان للمجتمع الدولي دور في 
هذا الصدد ونستمر جميعا في 
إدانة اخلروقات في تعز واجلوف 
ونحن ندرك ان تثبيت السالم 

يحتاج وقتا وحسن نية.
واضاف ان التطورات على 
الصعيد لسياسي شملت اجراء 
مشارات مهمة مع االطراف وبعض 
اجللسات كانت ثنائية اخرى مع 
إلى ان  الوفود، مشيرا  رؤساء 
جلسة امس اتسمت باإليجابية 
والدخول مباشرة بجدول االعمال 
وكان واضح����ا التزام االطراف 
مبتابعة البحث عن حل سياسي 
شامل، حيث عرض على اليمنيني 
اطارا جديدا يضم محاور تشمل 
االبعاد االقتصادية والسياسية 

هالة عمران وكونا

ثمن مبعوث األمم املتحدة 
لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد 
دور صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحم����د في دفع جهود 
احالل السالم في اليمن، مؤكدا ان 
لقاء سموه مع االطراف اليمنية 
كل على حدة كان له النصيب 
الكبير في الوصول الى االجواء 
االيجابية التي مت التوصل اليها 

في مشاورات أمس. 
واعرب املبعوث االممي خالل 
مؤمتر صحافي عقده مساء امس 
في قاع����ة حمد الرومي بوزارة 
اإلعالم عقب جلس����ة مباحثات 
من مش����اورات السالم اليمنية 
في قصر بيان عن تقديره البالغ 
الذي  الس����مو األمير  لصاحب 
أبدى حرصا كبيرا على جناح 

املبعوث األممي اسماعيل ولد الشيخ احمد خالل املؤمتر الصحافي


