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األمناء/خاص:
نفــى الناطق الرســمي لتحالف 
الجوف،  مبحافظة  السياسية  القوى 
مطر دحان، صحة البيان املنســوب 
اإلخوان  إعالم  نرشه  والذي  للتحالف 
خالل الســاعات املاضية يهاجم فيه 

قرار تعيني محافظ للمحافظة. 
وقال دحان يف منشــور له عىل 
صفحتــه الشــخصية يف "الفيس 
بوك" بأن ما نرشه هو "بيان مكذوب 
وال عالقة للقوى السياسية  مبا جاء 
للحملة  مدوية  فضيحــة  يف  فيه"؛ 
القيادي  إلقالة  الرافضــة  اإلخوانية 
اإلخواين أمــني العكيمي من منصب 

محافظ الجوف. 
إخوانية  إعالم  وســائل  وتداولت 
عىل رأســها صحيفة "أخبار اليوم" 
التابعة للنائب الســابق الجرنال عيل 
محسن األحمر؛ بيانًا منسوبًا لتحالف 
القوى السياســية يف الجوف هاجم 
بشــدة قرار مجلس القيادة الرئايس 

بإقالة العكيمي. 
حيــث هاجم البيان املــزور قرار 
عىل  "صــادر  بأنه  وزعــم  املجلس 
منهجية اإلقصاء بدعاوى ال يسندها 
رئيس  عقل وال منطــق"؛ مطالبــًا 
املجلس "بالرتاجع عن القرار وإعادة 
ما  عىل  املحافظة  إدارة  يف  األمــور 

كانت عليه". 

لغة  البيــان  ويف حــني تضمن 
الرئايس؛  تهديد واضحة ضد املجلس 
حيث قال بأن القرار "سيقود الوطن 
إىل مزالــق ال تحمد عقبــاه"؛ كان 
الخجــول وبطريقة  اعرتافه  الفتــًا 
مبارشة بحقيقة االعرتاض عىل إقالة 
"اإلقصاء  ملواجهة  بدعوته  العكيمي 
والعنف اإلداري التعسفي املوجه ضد 

بعض األحزاب وقواعدها". 
ومنــذ أكرث مــن أســبوع تقود 
جامعة اإلخوان متردًا ضد قرار إقالة 
العكيمي املتهم باملسئولية يف سقوط 
املحافظة بيد مليشــيات الحويث يف 
مارس 2022م؛ وســارع فرعها يف 
الجوف إىل إصدار بيان رسمي يعلن 

رفضه للقرار. 
وكان الفتــًا حفــل التخرج الذي 
أقامته جامعة ســبأ يف مدينة مأرب 
الدفع  إلحدى  املــايض،  االثنني  يوم 
من كليــة الرتبية مبحافظة الجوف؛ 
ورفعت فيه الفتة تشري إىل أن الحفل 
أمني  الجــوف/  "محافظ  برعايــة 

العكيمي". 
هــذه الخطوة اعتربها نشــطاء 
تأكيًدا ملوقف جامعة  أبناء مأرب  من 
اإلخــوان املتمرد عىل قــرار مجلس 
القيــادة الرئايس بإقالــة العكيمي 
وتعيــني اللــواء/ حســني العجي 
منصب  يف  عنــه  بدياًل  العــوايض 

محافظ الجوف.

األمناء/ الشرق األوسط:
عىل وقع األزمات الدولية واملحلية 
يف أسواق الوقود، أمر رئيس مجلس 
العليمي  رشــاد  اليمنــي  القيــادة 
)الخميس( الحكومة يف بالده بتوفري 
مخزون اســرتاتيجي نفطي لضامن 

استقرار السوق املحلية.
أكــدت فيه  جاء ذلــك يف وقت 
خصصت  أنهــا  اليمنية  الحكومــة 

يف  للمساهمة  دوالر  ماليني  خمسة 
صيانة وإنقاذ خــزان النفط املتهالك 
ســواحل  قبالة  املوجود  )صافــر( 
محافظة الحديدة، حيث تسعى األمم 
املتحدة إىل تنفيذ خطة اإلنقاذ وسط 
مخاوف من عراقيــل حوثية جديدة 

تحول دون تنفيذ املهمة.
أن  الرســمية  املصــادر  وذكرت 
العليمــي اجتمــع برئيــس مجلس 
امللك،  الدكتور معني عبــد  الــوزراء 
ســعيد  واملعادن  النفط  وزير  ومعه 

األمناء/خاص:
أكد عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل سامل ثابت العولقي، 
أن التنازالت والخطاب الناعم من أجل الهدنة لن تحقق سالما يف 

اليمن، مؤكدا أن الحويث ال يفهم سوى لغة القوة. 
وقال العولقي يف سلســلة تغريدات، إن الحويث يعتمد عىل 
باللعب عىل عامل  للمناطــق،  التدريجي  القضم  اســرتاتيجية 
"الوقت"، كام يعتمد عىل اســرتاتيجية "االســتثناء" لتحقيق 
املكاسب السياســية واالقتصادية فيتحول "االستثناء" بعد عدة 

أشهر إىل "استحقاق". 
وأضاف العولقي إن الحويث بهذه االسرتاتيجية يجرد الرشعية 

من قراراتها السيادية ملصلحته، بسبب التنازالت التي تقدم له. 
وأشــار إىل أن الحــويث حصل عــىل تنــازالت يف اتفاق 
استوكهومل، وتنازالت أخرى من أجل الهدنة، مؤكدا أنه مل يلتزم 
بتنفيــذ بند واحد منها، وحولها ملكاســب ميدانية وسياســية 

واقتصادية. 
وأوضح أن الحويث يعمل اليوم عىل كســب تنازالت جديدة 
تحــت يافطة "تحقيق الســالم"، ومن يصدق ذلــك فهو واهم 

ويسلم رقبته وأرضه ومستقبله للحويث.
وقال العولقي إن الخطــاب الناعم والتنازالت لن تثبت هدنة 
ولن تحقق ســالما، بل متكن الحويث، مؤكدا أن الحويث ال يفهم 

سوى لغة القوة كام حصل يف مديريات بيحان.
واختتم العولقي: "إن العمل عىل توجيه هزائم جديدة للحويث 
أجــدى من تقديم التنازالت فاألوىل ســتصنع ســالما مرشفا 

والثانية ستصنع سالما مهينا ومتكينا للحويث".

أخبار

بيان مزور با�سم القوى ال�سيا�سية يف اجلوف لإ�سناد مترد اإخوان )العكيمي(

�سحيفة �سعودية: العليمي يطلب توفري احتياطي من الوقود يكفل ا�ستقرار ال�سوق اليمنية

قيادي يف النتقايل: التنازلت من اأجل الهدنة لن 
حتقق �سالًما واحلوثي ل يفهم �سوى لغة القوة

األمناء/ خاص:
أدان املبعوث األممي إىل اليمن هانز جروندبرج، أمس السبت، 
هجوم مليشيا الحويث املدعومة من إيران عىل باخرة نفطية يف 

ميناء الضبة بحرضموت مبسريتني.
وقــال يف بيان إن هــذا التصعيد العســكري مقلق للغاية، 
داعيا جميع األطــراف إىل التحيل بأقىص درجات ضبط النفس 

ومضاعفة الجهود لتجديد وتوسيع الهدنة.
وتتســم مواقف املجتمع الدويل تجاه إجرام مليشيا الحويث 
اإلرهابية بالرتاخي، ما يدفعها إىل التامدي يف استهداف الجنوب 

وجبهاته واإلفالت من جرامئها الوحشية.

املبعوث الأممي: ا�ستهداف احلوثيني 
ال�سبة ت�سعيد مقلق للغاية

الشــاميس، بحضور مديــر مكتب 
رئاســة الجمهوريــة الدكتور يحيى 
رئيس  مــن  واســتمع  الشــعيبي، 
الوزراء إىل إحاطة حول املســتجدات 
املحلية، والجهود الحكومية لتحسني 

الخدمات، واألوضاع املعيشية.
»سبأ«  وكالة  أوردته  ما  وبحسب 
تطــرق االجتامع إىل خطــط وزارة 
النفط واملعادن، لتطوير أنظمة توزيع 
املشتقات النفطية، وآليات االستجابة 
مبا  العاملية  الســعرية  للمتغــريات 
اإلنسانية  املعاناة  تخفيف  يف  يسهم 

لليمنيني.
مجلس  رئيس  أن  الوكالة،  ونقلت 
القيادة الرئــايس، وجه بالعمل عىل 
تأمني املخزون النفطي االسرتاتيجي، 
اإلمدادات  استقرار  ضامن  يكفل  مبا 
إىل األسواق، وإدارة األزمات الطارئة.

عرض  الرسمية،  للمصادر  وطبقا 
رؤية  اليمني  واملعــادن  النفط  وزير 
الــوزارة لزيادة الطاقــة اإلنتاجية، 
وتطويــر البيئة االســتثامرية، مبا 
يساعد يف تحسني مساهمة القطاع 
النفطي واملعــدين يف الناتج املحيل، 
وتعزيز التدخالت الحكومية اإلمنائية 

يف مختلف املجاالت.
وكان رئيــس الحكومــة اليمنية 
معني عبد امللك، اســتعرض يف لقاء 
ســابق مع أعضاء مبادرة شــبابية 
مســار اإلصالحــات التــي تنفذها 

نتائج  مــن  حققته  ومــا  حكومته 
اليمني  االقتصاد  حقق  حيث  إيجابية 
ألول مرة هذا العام نسبة منو إيجايب 
بأكرث من 2 يف املائــة، مع توقع أن 

يحقق العام القادم 3 يف املائة.
وأكــد عبــد امللــك أن حكومته 
الظروف  تخفيــف  عــىل  »حريصة 
الصعبــة  واملعيشــية  اإلنســانية 
للمواطنني من خالل الترسيع مبسار 

هذه اإلصالحات«.
يف ســياق آخر، أعلن وزير املياه 
والبيئــة يف الحكومة اليمنية توفيق 
عن  املهندس،  )الخميس(،  الرشجبي 
تخصيص بالده خمسة ماليني دوالر 
من مخصصات بالده يف مجال البيئة 
القائم  التهديد  مواجهة  يف  لإلسهام 
مــن ناقلة النفط »صافــر« العامئة 
قبالة ســواحل الحديــدة يف البحر 

األحمر.
خالل  اليمنــي  الوزيــر  ودعــا 
مشــاركته يف أعامل الدورة الـ)33( 
عن  املسؤولني  العرب  الوزراء  ملجلس 
شــؤون البيئة املنعقدة يف العاصمة 
املرصية القاهــرة، األمم املتحدة إىل 
خطتها  لتنفيذ  والعاجل  الجاد  العمل 
املنسقة والطارئة إلنقاذ صافر وإنهاء 
املحتملة والوشــيكة  البيئية  الكارثة 
التي قد يتســبب بها الخزان النفطي 

املتهالك.
»تأيت  بالده  مساهمة  أن  وأوضح 

امتداداً ملســاعي الحكومــة اليمنية 
لبذل كل ما يف وسعها لدعم وتسهيل 
جهود األمم املتحدة واملجتمع الدويل 
أي كوارث  إلنقــاذ )صافر( ومنــع 
محتملــة قــد تنتج عــن أكرث من 
مليون برميــل نفط عىل منت الناقلة 
آثارها  تنعكس  والتي قــد  املحتجزة، 
واإلقليم  اليمن  عــىل  ليس  الوخيمة 

فحسب، بل عىل العامل أجمع«.
وأشار الوزير الرشجبي إىل أهمية 
والدولية  اإلقليميــة  الجهود  تضافر 
لخلــق ضغــط دويل ضــد األعامل 
العدائية مليليشيات الحويث االنقالبية 
باحتجاز خزان صافر  التي تســتمر 
أخالقية،  ال  ضغــط  كورقة  النفطي 
باإلضافة اىل زراعتها لأللغام البحرية 
والربية مام يتطلب حث جميع الدول 
واملنظــامت الفاعلــة لتبني مواقف 
فاعلــة لحامية بيئــة البحر األحمر 
التي  اليمنية  والبيئة  خاص  بشــكل 
أنهكتها الحــرب وأثرت عىل مواردها 

الطبيعية والبيئية.
يأيت ذلك، يف وقــت تواصل فيه 
املقرتحات  رفض  الحوثية  امليليشيات 
وتوســيعها،  الهدنة  لتمديد  األممية 
وســط تصاعد املخاوف الدولية من 
امليليشيات  تلوح  حيث  القتال،  عودة 
باســتهداف مصــادر الطاقــة يف 
املنطقة وطريــق املالحة الدولية يف 

البحر األحمر.


