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األمناء/ خاص:
البنك  بأن  علمت صحيفة "األمناء" 
املركــزي يف العاصمة عدن قد تحصل 
عــى 100 مليون دوالر تــم تحويلها 
300 مليون  إىل حساب البنك من أصل 
دوالر مقدمة من صندوق النقد الدويل.
وقالــت املصادر لـــ "األمناء" إنه 

تم تعزيز حســاب البنك املركزي مببلغ 
وقدره 100 مليون دوالر خالل األسبوع 

املايض.
بأنــه وبعد  وعلمــت "األمنــاء" 
اســتكامل تحويــل املبلــغ إىل البنك 
املركزي ســيصل رئيس مجلس القيادة 
الرئايس الدكتور رشــاد  العليمي إىل 

العاصمة عدن.
ونوهت املصادر بــأن عدم تصدير 
واملجلس  الحكومــة  ســيضع  النفط 
منها  محــرج،  موقف  يف  الرئــايس 
إعالن اإلفالس إذا مل يتــم التحرك من 
قبل املجتمع الدويل يف إلزام الحوثيني 

بعدم استهداف املوانئ النفطية.

األمناء/ خاص:
عن  الصادرة  التحذيــرات  تصاعدت 
الرئــايس والحكومة من  املجلس  قيادة 
التداعيات االقتصادية واإلنســانية جراء 
اســتمرار إيقاف تصدير النفط منذ شن 
اســتهدفت  لهجامت  الحــويث  جامعة 

موانئ التصدير قبل نحو شهر.
حيث حــذر رئيس مجلــس القيادة 
الرئايس رشــاد العليمي، خــالل لقائه 
الدول  الرياض، بســفراء  االثنــني، يف 
دامئة العضوية مبجلس األمن، واالتحاد 
اليمن، من  لــدى  املعتمديــن  األورويب 
الوضع  عى  الحوثية  الهجامت  تداعيات 

اإلنساين والسلم واألمن الدوليني.
وحذر العليمي من أن تؤدي الهجامت 
التحتية  البنى  عــى  الحوثية  اإلرهابية 
االقتصادية إىل نســف مساعي السالم، 
فضاًل عن تداعياتها اإلنســانية الكارثية 
التي قد تشــمل عجز الحكومة عن دفع 
رواتــب املوظفني والوفــاء بالتزاماتها 

األساسية تجاه املواطنني، حد قوله.
وعقــب هــذا التحذير، أكــد وزير 
الخارجية أحمد عــوض بن مبارك خالل 
األورويب  االتحاد  بسفري  الثالثاء،  لقائه 
بأن  فينالس  اليمن جابريل مونويرا  لدى 
الحكومة "ستتخذ ما ميليه عليها واجبها 
يف الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه ردا 
عى الحرب االقتصادية التي تشنها ذراع 

إيران ضد الشعب اليمني".
اســتهداف  الوزير  اعترب  حني  ويف 
املليشيا للمنشــآت النفطية بأنه "يعمل 
عى نســف عملية السالم برمتها وليس 
فقط جهود متديد الهدنة وتوســيعها"، 
أكد بــأن "الحكومة لن تقــف مكتوفة 
األيــدي أمام سياســة التجويــع التي 
متارســها مليشــيا الحويث وتســعى 
لفرضها عى الشعب اليمني، وستتخذ ما 

يلزم من إجراءات ملواجهة ذلك".
رئيس الوزراء معني عبدامللك أكد عى 
األربعاء، الجتامع يف  ذلك خالل ترؤسه 
عدن لرؤســاء وممثيل مكاتب ووكاالت 

اليمن،  يف  املتحــدة  األمــم  ومنظامت 
التداعيات االقتصادية واإلنســانية  عى 

لهجامت الحويث ضد قطاع النفط.
اإلرهابية  االعتداءات  "أن  بأن  معتربًا 
اإلرهابية  الحويث  التي نفذتها مليشــيا 
الخام متثل  النفــط  عى موانئ تصدير 
تجــاوزًا لكل الخطــوط الحمراء وتضع 
الوضع اإلنســاين وجهود تخفيف حدة 
السالم يف  اإلنسانية ومســاعي  األزمة 

اليمن يف مهب الضياع واالنهيار".
تداعيات  من  الحكوميــة  التحذيرات 
اســتمرار وقف عملية تصدير النفط من 
املحافظات املحررة، يعد انعكاسًا ملا متثله 
عائدات تصدير النفط من نســبة كبرية 
من أجــاميل اإليرادات العامــة للدولة، 
بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة 

من البنك املركزي اليمني مؤخرًا.
فبحسب تقرير صادر عن البنك حول 
2022م،  الجاري  العام  األول من  النصف 
بلغــت اإليــرادات النفطيــة خالل هذه 
836 مليار ريال من إجاميل  الفرتة نحو 
اإليرادات العامــة التي بلغت نحو 1222 
مليار ريــال، أي أنها متثل نحو %68 من 
إجاميل اإليــرادات العامة، يف حني بلغ 
إجاميل اإليرادات غري النفطية نحو 386 

مليارًا فقط.

بلغ  فقد  اإليــرادات  هــذه  ومقابل 
إجاميل النفقــات العامة للموازنة خالل 
النصــف األول نحــو 1101 مليار ريال، 
بنحو  واملرتبــات  األجــور  بني  موزعة 
363 مليار ريال، ومشــرتيات الســلع 
والخدمات بنحو 272 مليار ريال، و391 
مليار ريــال تحت بند "اإلعانات واملنافع 

االجتامعية".
وتشــري هذه األرقــام إىل أن توقف 
عمليات تصدير النفــط يضع الحكومة 
أمام تحد خطــري، بفقدان أكرث من ثلثي 
العائــدات، يف حــني أن العائدات غري 
النفطية بالكاد ميكنها أن تغطي فاتورة 
املرتبات، مقابــل عدم الوفاء بباقي بنود 
النفقات وأهمها قطاع الخدمات باملناطق 

املحررة وعى رأس ذلك الكهرباء.
يف حني متثل الخطورة األهم إليقاف 
تصدير النفط يف كــون عائدات النفط 
الصعبة،  للعملة  األســايس  املورد  متثل 
وهو مــا يهدد اســتقرار العملة املحلية 
خــالل األيــام القادمــة، يف ظل تعرث 
الجهــود الحكومية للحصول عى الدعم 
واإلمارات  الســعودية  عنه  أعلنت  الذي 
للبنك املركزي واالقتصاد بنحو 3 مليارات 
القيادة  مجلــس  تشــكيل  عقب  دوالر 

الرئايس قبل أكرث من 7 أشهر.

األمناء/ خاص:
أفادت مصادر مطلعة برفض جامعة 
بإعادة تفعيل  الحكومة  لتوجيه  اإلخوان 
املحلية عى مســتوى  املجالس  مهــام 
املحررة  باملناطق  واملديريات  املحافظات 

والخاضعة لسيطرة الجامعة.
قرار من  إىل وجود  املصادر  وأشارت 
قبل وزير اإلدارة املحلية وتوجيه من قبل 
رئاسة الحكومة إىل محافظي املحافظات 
املحررة بإعادة تفعيــل املجالس املحلية 
وعودة مامرســة مهامها وفق القانون، 
بعد أن تم تعطيل دورها مع اندالع الحرب 

عام 2015م.
ولفتــت املصــادر إىل التوجيه الذي 
أصدره محافظ تعز نبيل شمسان األربعاء 
اإلدارية  الهيئة  أعضــاء  بدعوة  املايض، 
للمجلس املحــيل للمحافظة واملديريات 
لالجتامع يــوم غد األحــد لرتتيب عقد 
مرشوع  إعداد  يناقش  استثنايئ  اجتامع 
خطة التنميــة االقتصادية واالجتامعية 
وإعادة  2023م  للعام  السنوية  واملوازنة 

توزيع أعضاء املجلس املحيل بني اللجان 
بعد تنزيل املتوفني واملتغيبني.

وبحســب ما نرشه املكتب اإلعالمي 
للمحافظ، فقد تضمنت املذكرات املوجهة 
ملديــري املديريــات ورؤســاء الهيئات 
اإلدارية  الهيئة  أعضــاء  بدعوة  اإلدارية 
للمجالــس املحليــة باملديريات لحضور 

االجتامع غري العادي.
الفتًا إىل أن الدعوة تــأيت بناًء عى 
52 لســنة  الــوزراء رقم  قرار رئيــس 
2022م، الخــاص بتشــكيل لجنة عليا 
الكيل  االقتصاد  لجنة  العامة،  للموازنات 
املوازنة  2023م إلعــداد  املالية  للســنة 
التأشريية عى  للدولة وسقوفها  العامة 

املستويني املحيل واملركزي.
مشريًا إىل نص الفقرة )1( من املادة 
19 مــن قانون الســلطة املحلية رقم 4 
لسنة 2000م والتي نصت عى أن يتوىل 
وإقرار  دراسة  للمحافظة  املحيل  املجلس 
مرشوعــات خطة التنميــة االقتصادية 
واالجتامعية واملوازنة السنوية واملوافقة 

عى مــرشوع الحســاب الختامي عى 
مستوى املحافظة.

فإن دعوة  ووفق مصادر سياســية 
شــديدة  مبعارضة  ُقوبلت  تعز  محافظ 
من قبل جامعة اإلخوان، التي عملت منذ 
املجالس  مهام  تعطيل  عى  الحرب  بداية 
املحلية ومنــع أي محاولة إلعادة تفعيل 
سيطرتها  مستغلة  القانون،  وفق  عملها 

عى القرار داخل الرشعية.
مشرية إىل أن الجامعة روجت بقوة 
حينها بأن هذه املجالس املحلية مسيطر 
عليها من قبل املوالني للرئيس األســبق 
عيل عبدالله صالــح، ولها موقف معاد 

ضد الرشعية والتحالف العريب.
ولفتت املصادر إىل أن حقيقة املوقف 
اإلخواين هو بســبب عــدم والء غالبية 
أعضاء املجالــس املحلية للجامعة، وهو 
ما يثري مخاوفهــا أن يؤدي تفعيل عمل 
عى  السيطرة  خسارة  إىل  املجالس  هذه 
القرار داخل املحافظات املحررة وبخاصة 

يف محافظتي تعز ومأرب.

األمناء/ خاص:
متكنت قوة عسكرية مبحور العند مبحافظة لحج وبعد عمليات 
رصد وتتبع من إلقاء القبض عى أفراد عصابة مسلحة تقوم بأعامل 

التقطع للقاطرات عى الخط العام الرابط بني الشامل والجنوب.
وذكر مصدر أمني لـ"األمناء" بأن أفراد عصابة مسلحة مكونة 
من "7" أشــخاص ينتمون إىل املحافظات الشاملية وتحديًدا )إب 
والبيضاء( يتواجدون حاليا يف ســجن محور العند تم ضبطهم يف 
ســائلة بلة بعد بالغ تلقته نقطة العند بوجود أشــخاص يقومون 

بالتقطع للقواطر.
وأوضح املصدر بأنه وأثناء عملية مطاردة أفراد العصابة قاموا 
بإطالق النار بصورة هستريية مام تسبب بقتل أحد األشخاص الذي 
يحمل الجنســية الصومالية صادف تواجده يف املكان أثناء عملية 

املطاردة التي انتهت بضبط جميع أفراد العصابة.
وبحسب املصادر فإن االســتخبارات العسكرية ما زالت تجري 
التحقيقــات الالزمة حــول هذه الواقعة التي شــكلت مصدر قلق 
وإزعاج للســلطات وتهدد بتوقف حركة القاطرات عى الخط العام 

إثر تنامي هذه الظاهرة بشكل مريب خالل األيام القليلة املاضية.

األمناء/ خاص:
أكدت مصادر عســكرية مينية، وجود ترتيبات واســعة لبدء 
عملية قتالية ضد ميليشيات الحويث خالل األيام القليلة املقبلة يف 
جبهتني اسرتاتيجيتني، ســتؤدي إىل إرغام الحوثيني للعودة إىل 

مسار السالم النهايئ.
وقالت صحيفة اإلمارات اليوم وفقــا ملصادر مينية، بأن قوات 
"درع الوطن" التي تم تشكيلها حديثًا يف املناطق املحررة، هي من 
ســتخوض املعركة املقبلة ضد امليليشيات يف جبهات وسط اليمن، 
مشرية إىل تســليح تلك القوات بالعتاد القتايل املناسب للمعركة، 
فضاًل عن حشد املجتمعات املحلية ملساندة القوات لتحقيق انتصارًا 

رسيعًا وغري متسبب يف خسائر كبرية يف أوساط املدنيني.
وذكرت بأن العملية ستكون تحت إرشاف إقليمي ودويل، طاملا 
حذرت امليليشــيات من مغبة متاديها يف استهداف وتهديد املصالح 
االقتصاديــة واملالحة الدولية يف اليمن ومحيطها، الفتة إىل وجود 
تنسيق وتعاون لوجســتي مع جهات عدة لحامية وتأمني املالحة 

الدولية يف البحر األحمر، ومنابع النفط والغاز يف اليمن.
وتأيت الرتتيبات العسكرية للحكومة والقيادة اليمنية الرشعية، 
بالتزامــن مع معلومــات مرسبة تفيد بأن امليليشــيات تعد العدة 
لشــن هجامت واسعة عى قطاع النفط يف مأرب وشبوة، وستبدأ 

بالقطاع النفطي رقم 5 يف شبوة.
وكانت جهات حكومة رســمية وشــعبية عدة، طالبت خالل 
األيام املاضية، برد عســكري ضد الهجامت اإلرهابية التي شــنتها 
امليليشــيات عى مواقع اقتصادي وموانئ نفطية، وهددت املالحة 
الدولية، فضاًل عن استهداف املدنيني يف مأرب وتعز، األمر الذي دفع 
قيادة الجيش بالتنسيق مع التحالف يف تشكيل قوات جديدة تحت 
مسمى "درع الوطن" للقيام باملهام القتالية املقبلة ضد امليليشيات.
يف األثناء، أعلن عضو مجلــس القيادة الرئايس اليمني العميد 
طارق صالح، عن إعادة حشــد القوات وفق خطة مجلس القيادة 
الرئايس لتحرير اليمن من ميليشــيات الحويث، ودعا خالل ترؤسه 
اجتامعًا للســلطة املحليــة يف الحديدة مبدينــة الخوخة جنوب 
املحافظة، كل أبناء الجمهورية للتعاون من أجل اســتعادة دولتهم 

وحريتهم وجمهوريتهم.

أخبار

اإيداع مائة مليون دوالر اإىل ح�ساب البنك املركزي بعدن

حتذيرات من عجز احلكومة عن دفع املرتبات مع ا�ستمرار اإيقاف ت�سدير النفط

توجيه حكومي باإعادة تفعيل عمل املجال�ض املحلية وجماعة االإخوان ترف�ض

جميعهم �سماليون.. عملية ع�سكرية 
توقع خلية التقطع للقاطرات بلحج

تفا�سيل عملية ع�سكرية باإ�سراف دويل 
واإقليمي �سد امليلي�سيات احلوثية


