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تقرير

»األمناء« خاص:

كشــف وزير النقل يف حكومة 
املناصفــة بني الجنوب والشــال 
أن حكومة  ُحميــد  د. عبدالســام 
املناصفة رشيكة أساسية يف عملية 
معالجة آثار خزان صافر، وقد شكلت 
بدورها لجنة وطنية لاطاع بدورها 
يف املوضوع، الفتًا أن الحكومة أيضًا 
لديها مســاهمة ماليــة يف تفريغ 
خزان صافــر، ويتم العمل يف خزان 
عىل  واطاعها  مبوافقتهــا  صافر 
اتخاذها  التي سيتم  اإلجراءات  كافة 
الذي  تفريغ خزان صافر  يف عملية 
يعترب ســفينة منتهية لكونه مل يتم 
إجراء أي صيانة لهــا منذ االنقاب 

الحويث عام 2014م.
مقابلة  ســياق  يف  ذلــك  جاء 
مع  الحدث(  )قنــاة  أجرتها  خاصة 
وزير النقل تطرقــت إىل العديد من 
املواضيــع املهمــة واملتصلة بخزان 
الحوثية  الهجات  وتداعيات  صافر 
عىل املوانئ الواقعة تحت ســيطرة 
حكومة املناصفة واملجلس الرئايس، 
والذي أوضح الوزير بأنه سيكون لها 
االقتصادية  الربامج  آثار سلبية عىل 
بالهدنة،  التزامها  ظل  يف  للحكومة 
امللموسة  للجهود  التطرق  فضًا عن 
التي بذلها الفريــق األممي أواًل من 
الحوثيني  إقنــاع  من  متكنه  ناحية 
الرغم  إفراغ خزان صافر عىل  بشأن 
من الوقت الطويل الــذي أخذه هذا 
األمر، وثانيًا من ناحية حشد املوارد 
املالية الازمــة إلفراغ الخزان وإزالة 
من  وغريها  عليــه،  املرتتب  الخطر 

القضايا.
آثــار خزان صافر  وقال: »ميتد 
نحــو 270 ميًا بحرًيــا من ميدي 
شاال حتى ميون جنوبا، كا يقطن 
يف الرشيط الساحيل للبحر األحمر 

أكرث 6 مليون نسمة«.
النشــاط  من   30%« وتابــع: 
الزراعي لليمن يقع يف سهول تهامة، 
ســهول البحر األحمر، ويوجد أكرث 
115 جزيــرة يف البحر األحمر  من 
فيها تنوع بيئي فريد”، مشريا إىل أن 
األحمر  البحر  يف  السميك  املخزون 

يصل إىل 850 طًنا.
وأشــار إىل أن املمثــل املقيــم 
لألمم املتحدة التقي رئيس الحكومة 
وإطاعهم  الحكومة  أعضاء  وبعض 
عىل آخر املستجدات للخطة األممية 
صافر،  خزان  آثار  مكافحة  بشــأن 
مؤكــدا أن لــدى الفريــق األممي 
بشأن  الحويث  مليشيا  من  ضانات 
البدء يف مكافحة آثار خزان صافر، 
مشريا إىل أن “96 مليون دوالر ما تم 
حشــده من املجتمع الدويل ملعالجة 
مشــكلة خزان صافر، و144 مليون 
دوالر إجايل املرحلتني ملعالجة آثار 
سيتم  األوىل  فاملرحلة  صافر،  خزان 
رشاء ســفينة وتفريــغ النفط من 

خزان صافر إىل الســفينة الجديدة، 
سيكون  صافر  خزان  من  والتخلص 
عــرب التخريــد وســيباع كخردة، 
لخزان  البديل  إيجاد  الثانية  واملرحلة 
صافر وهو إنشاء منشأة نفطية يف 

الرب ومد أنبوب إىل البحر”.
وتابع: »رئيــس الفريق األممي 
ديفيد جريســيل أطلعنــا قبل أيام 
املرحلة  إىل  وصــل  الفريق  أن  عىل 
النهائية من الدراسات الفنية واملالية 
ســتقوم  التي  الرشكة  مع  واتفقوا 
بالعمل يف خزان صافر وهي رشكة 
هولندية، وســيبدأ العمــل امليداين 
العام  بداية  لتفريغ خزان صافر يف 

حوايل  تتطلب  فاملرحلــة  2023م.. 
18 شــهرا وفق خطة األمم املتحدة 
مليار   80 التقديرية حوايل  وكلفتها 
دوالر، وحكومــة املناصفة رشيكة 
أساســية يف مســألة معالجة آثار 
وطنية،  لجنة  وشكلت  صافر  خزان 
يف  مالية  مساهمة  الحكومة  فلدى 
تفريغ خزان صافر، حيث يتم العمل 
الحكومة  مبوافقة  صافر  خزان  يف 
يف  اإلجراءات  كل  عــىل  وإطاعها 

مسألة تفريغ خزان صافر”.
أن “ســفينة خزان صافر  وأكد 
منتهية ألنه مل يتم إلجراء أي صيانة 
لها منــذ االنقاب عــام 2014م”، 

الســفينة  »ملكية  أن  إىل  مشــريا 
والنفط الــذي فيه لرشكة صافر يف 

مأرب”.
وأشــار إىل أنــه “ســيتم بيع 
السفينة كخردة وسيصل قيمتها من 
20 إىل 25 مليون دوالر، وســيكون 
هناك خزان عائــم بدل خزان صافر 
وبهذا يعترب أن الخطر ال زال موجوًدا 
للخطر  معرًضا  سيكون  الخزان  ألن 

ولألعال اإلرهابية«.
طرحنا  »نحن  حميــد:  وأضاف 
خياًرا آخر مل يطرح يف خطة األمم 
الرب  إنشاء خزانات يف  املتحدة وهو 
ومد أنبوب إىل البحر وهو ســيكون 

أكرث أماًنا واســتدامًة، وطرحنا عىل 
األمم املتحدة أن تكون قيمة السفينة 
أن يكون ملرحلة  الذي عليها  والنفط 
ثانية وهي وجود بديل لخزان صافر 
بالرب بإنشــاء منشــأة نفطية يف 

الرب”.
املليشــيا  “تهديدات  أن  وأكــد 
الحوثية لخزان صافر ال يخص اليمن 
لوحدها وإمنا يخص املجتمع الدويل 
أن “حاية  بــأرسه«، مشــريا إىل 
يخص  الدولية  املاحيــة  املمــرات 

اإلقليم والعامل وليس اليمن فقط”.
وقــال إن »مليشــيات الحويث 
عــرب  الدوليــة  املاحــة  هــددت 
اســتخدامها لخزان صافر ولأللغام 
البحرية واستهداف الزوارق البحرية، 
كا قامت مليشيات الحويث قبل أيام 
بإطاق صاروخ من صنعاء إىل غرب 
رصيح  تهديد  وهــذا  األحمر  البحر 

للماحة الدولية”.
املليشــيات  »تصعيد  وأكمــل: 
بدأ  للموانئ  واســتهدافها  الحوثية 
منــذ 2 أكتوبر بعد انتهــاء الهدنة، 
الحوثية  املليشــيات  فاســتهداف 
آثار  له  ســيكون  النفطية  للموانئ 
ســلبية عىل الربامــج االقتصادية 

للحكومة”.
وقــال إن “حكومــة املناصفة 
التزمــت بالهدنة وهي هدنة لصالح 
الشعب، والتزمت الحكومة وسهلت 
تسيري الرحات من مطار صنعاء إىل 
األردن والقاهرة وهي عىل استعداد 
لتقديــم التســهيات لرحاالت إىل 
دول أخرى، كــا التزمت الحكومة 
وســمحت  الحديدة  ميناء  وفتحت 
ميناء  إىل  النفطية  لســفن  بدخول 
الحوثية  املليشــيات  فيا  الحديدة، 
مل تنفــذ أي رشط من الرشوط التي 
الهدنة  طرحت عليها بــل اخرتقت 
بالقصــف هنا وهنــاك، وأيضا مل 
تفتح املليشــيات الحوثية الطرقات 
وهي مــن ضمــن رشوط الهدنة، 
تجديد  الحوثية  املليشيات  ورفضت 

الهدنة«.
وأضاف: »أمام الحكومة خيارات 
أخــرى يف حال رفض املليشــيات 
الحوثيــة للهدنــة وعــدم إذعانها 

للسام”.
خال  حديثــه  حميد  واختتــم 
مقابلته مــع )قناة الحدث( بالقول: 
»اســتهداف املليشــيات الحوثيــة 
للموانئ سيكون له تأثري سلبي وكبري 
فاملليشيات  املواطن،  معيشــة  عيل 
دمرت الجســور وقصفت الطرقات 
التي  اإلمداد  خطــوط  كل  وأوقفت 
وباملحافظات  تربط عدن بصنعــاء 
األخرى، فهذه املليشــيات ال يهمها 
الشــعب وال املجتمع وكل اهتامها 
الرثوة والســلطة فقط، فمليشــيا 
يف  إيران  أهــداف  تخــدم  الحويث 
املرشوع  وإنجاح  والعــامل  املنطقة 

النووي اإليراين«.

• المخزون السمكي في البحر األحمر يصل إلى 850 طًنا

• الحوثي هدد المالحة الدولية عبر استخدامه لخزان صافر ولأللغام البحرية واستهداف الزوارق البحرية

• أمام الحكومة خيارات أخرى في حال رفض الحوثي الهدنة والسالم
• أكثر من 115 جزيرة في البحر األحمر فيها تنوع بيئي فريد

• سيبدأ العمل الميداني لتفريغ خزان صافر بداية 2023

 وزير النقل حميد لقناة احلدث:

احلوثيون دمروا اجل�صور وق�صفوا الطرقات واأوقفوا خطوط الإمداد بني عدن و�صنعاء


