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األمناء/ الرياض/ خاص:
عىل  "األمناء"  صحيفــة  حصلت 
معلومات من مصــادر وثيقة الصلة، 
تكشف عن  املواقف الدولية من الحرب 
الدائرة يف اليمن ومســتقبل الجنوب 

من هذا الرصاع.
إنه  لـ"األمناء"  املصــادر  وقالت 
يف  الرئايس  املجلــس  كان  عندمــا 
من  سلســلة  هناك  كانــت  الرياض 

اللقاءات مع ســفراء غربيني، أجراها 
رئيس املجلس الدكتور رشاد العليمي.

وأضافــت املصادر أنــه ويف أحد 
اللقــاءات التي أجراهــا العليمي مع 
الســفري الربيطاين، حــول األوضاع 
يف اليمن والهدنة ومناقشــة مطالب 
الربيطاين إىل  السفري  الحوثيني، نوه 
الحرب مل يعد مجدًيا لكل  أن استمرار 

األطراف.

وقال الســفري الربيطــاين، أثناء 
اللقاء، بــأن الوضــع يف اليمن بني 
الشامل والجنوب لن يعود كام ما كان 
قبل الحرب، كام أصــدر تلميحات مل 

تعجب الرئيس العليمي.
لصحيفــة  املصــادر  وبحســب 
"األمناء" فإن الســفري الربيطاين قد 
أملح بحديثه بأن التقســيم ســيكون 

حارًضا يف نهاية املطاف.

األمناء/ خاص:
يف هجــوم ُيرجــح أن املليشــيات 
الحوثية أحد أخطر األذرع اإليرانية تقف 
وراءه، تعرضت ناقلة نفط لهجوم خطري 

قبالة سواحل عامن.
دفاعي  مسؤول  كشــفها  التفاصيل 
كبري قال إن ناقلة نفط قبالة ســواحل 
عــامن تعرضت لهجوم طائرة مســرية 
تحمــل قنابــل، وذلك وســط تصاعد 

التوترات مع إيران.
ورصح املسؤول يف الرشق األوسط، 
لوكالة أسوشــييتد برس األمريكية، بأن 
الهجوم وقع مساء الثالثاء قبالة سواحل 
عامن، مشــرطا تكتم هويته ألنه غري 

مخول مبناقشة الهجوم علنا.
البحرية  التجــارة  منظمــة  وقالت 
عســكرية  منظمة  وهي  الربيطانيــة، 
بريطانية تراقب أنشــطة الشــحن يف 
بالفعل، وأن  الهجوم وقــع  إن  املنطقة، 
إجراؤها يف  يتــم  تحقيقات موســعة 

الوقت الحايل.

الناقلة  هوية  عن  املســؤول  وكشف 
زيركون"  "باســيفيك  تحمل سام  بأنها 
ليبرييا، وتشــغلها رشكة  وترفع علــم 
باسيفيك شــيبينج، ومقرها سنغافورة، 
املذكورة إىل  فيام تعود ملكية الرشكــة 

الرثي اإلرسائييل إدان عوفر.
وفيام مل تعلن أي جهة مســؤوليتها 
الشكوك  الهجوم، حامت  الفور عن  عىل 

عىل الفور حول إيران.
إيران  بانخــراط  ذلك  عىل  ُيســتدل 
وإرسائيــل يف حرب منذ ســنوات يف 
الرشق األوسط، حيث استهدفت هجامت 
طائــرات بــدون طيار ســفنا مرتبطة 

بإرسائيل يف املنطقة.
الحديث عــن تورط إيــران يف هذا 
الهجوم يثري الكثري من الشــبهات حول 
يف  اإلرهابية،  الحوثية  املليشــيات  دور 

الهجوم.
أكرث  تكون  تكاد  الحوثية  واملليشيات 
إرهابية  عمليات  ارتكب  مســلح  فصيل 

تجاه سفن النفط باملنطقة.
سلســلة  بعد  األخري  الهجوم  ويأيت 

تهديــدات أطلقتها املليشــيات الحوثية 
بشــن هجامت واعتداءات إرهابية عىل 
بعدما  املنطقة، وذلك  النفط يف  ســفن 
شــنت عمليــات إرهابية عــىل موانئ 

الجنوب النفطية خالل الفرة املاضية.
حال  الحــويث  اإلرهــاب  وصــول 
هذا  عن  املتوقعة  املليشــيات  مسؤولية 
الهجوم اإلرهايب، هو رضيبة مبارشة ملا 
يعترب تساهال من ِقبل املجتمع الدويل يف 
اإلجرام الذي متارسه املليشيات اإلرهابية 
وباتت تشكل تهديدات خطرية عىل األمن 

يف املنطقة برمتها.
إىل ذلك نفــت الرشكة املالكة للناقلة 
املســتهدفة بهجوم مبســرية  النفطية 
باسيفيك  عامن،  سواحل  قبالة  مفخخة 
أو  الشــحنة  زيركون، وقوع ترسب يف 

إصابات بني أفراد الطاقم.
وأوضحت يف بيان، أن السفينة كانت 
تحمــل زيت الغاز، مؤكــدة تلقيها بالغ 
الســفينة  عن أرضار طفيفة يف هيكل 

املستهدفة باالعتداء.

األمناء/ خاص:
وجهت الواليــات املتحدة، رضبة قوية 
تؤثر  أن  الحوثية، من شــأنها  للمليشيات 
عىل القــدرات التســليحية للمليشــيات 

اإلرهابية املدعومة من إيران.
الثالثاء،  يوم  أعلنت  األمريكية  البحرية 
ضبط أكرث من 70 طًنا من وقود الصواريخ 

يف قارب متجه من إيران إىل اليمن.
الصاروخي عــرث عليه مخفًيا  الوقود 
بني أكياس األســمدة، عىل منت ســفينة 

متجهة إىل اليمن من إيران.
وكميــة الوقود الصاروخــي من نوع 
اكتشــافها  تم  التي  األمونيوم"،  "كلورات 
ميكــن أن تنتج أكرث مــن عرشة صواريخ 

باليستية متوسطة املدى.
وهذه املادة مرصودة يف األسلحة التي 
الحرب  يف  الحوثية  املليشيات  استخدمتها 

التي تشنها منذ صيف 2014.
وقالت البحريــة األمريكية، إن تهريب 
إيران املســاعدات للحوثيــني أمر خطري، 

ووصفته بغري املســؤول، وحذرت من أنه 
ســيؤدي إىل عدم االســتقرار يف الرشق 

األوسط.
األسطول الخامس بالبحرية األمريكية، 
قال إنه اعرض ســفينة صيد كانت تهرب 
كميات "ضخمــة" من املواد املتفجرة أثناء 
عبورهــا من إيران عــىل طريق يف خليج 
عامن ُيستخدم لتهريب أسلحة إىل مليشيا 

الحويث.
أغرقت  القــوات األمريكية  أن  وأضاف 
الســفينة يوم األحد يف خليج عامن ألنها 
كانت "تشــكل خطًرا عىل املالحة للشحن 
التجــاري" وتم تســليم طاقمها إىل خفر 

السواحل.
يف الســياق، رصح نائب األمريال براد 
كوبر قائد القيادة املركزية للقوات البحرية 
والقوات  الخامس  واألســطول  األمريكية 
البحرية املشركة: "كانت هذه كمية ضخمة 
من املواد املتفجــرة، تكفي لتزويد أكرث من 
عرشة صواريخ باليســتية متوسطة املدى 

بالوقود حسب الحجم".

وأضــاف: "النقــل غــري القانــوين 
للمســاعدات القاتلة من إيران ال مير مرور 
الكرام. إنه أمر غري مسؤول وخطري ويؤدي 
إىل العنف وزعزعة االســتقرار يف جميع 

أنحاء الرشق األوسط".
وأشــار إىل أن الســفينة التــي تــم 
أربعة  من  طاقــم  يقودها  كان  اعراضها 
مينيني، وكانت تحمل 100 طن من ســامد 
اليوريا الذي يســتخدم يف الزراعة، وأيضا 

يف صنع املتفجرات.
الخامس قد ضبط يف  األسطول  وكان 
ديسمرب املايض، شحنة بنادق وذخرية يف 
سفينة صيد قال إنه يعتقد أن منشأها إيران 

وإنها كانت يف طريقها إلمداد الحوثيني.
األمريكية تشكل رضبة  الضبطية  هذه 
قوية للمليشــيات الحوثية اإلرهابية فيام 
يخــص قدرتها التســليحية والصاروخية 
وتشــكليها إرهابا غادرا ُيستخدم يف إطار 
العمل عىل إطالة أمــد الحرب وإثارة املزيد 

من التعقيدات عىل األرض.

األمناء/ خاص:
التقى فريق الحــوار الوطني الجنويب 
الداخيل برئاســة الدكتور صالح محســن 
الحاج، رئيس الفريــق، أمس األربعاء، يف 
املهندســني  نقابة  بقيادة  عدن،  العاصمة 

اليمنيني.
بالجلوس مع  الفريــق   ورحب رئيس 
اليمنيني،  املهندسني  نقابة  وكوادر  قيادات 
مشــيدًا بالدور الذي تضطلع بــه النقابة 
يف الدفاع عن حقوق املهندســني األعضاء 
لهم،  الكرمية  الحيــاة  تأمني  والعمل عىل 
منوهــا إىل أهمية التنســيق والعمل مع 

يف  األخرى  املهنية  واالتحــادات  النقابات 
الداخل والخارج.

الجنويب  الوطني  الحوار  وتطرق فريق 
املبذولة بهدف تقريب وجهات  الجهود  إىل 
النظــر وتوحيد الصف الجنــويب، ونتائج 
املكونات  مع  الفريق  عقدها  التي  اللقاءات 
األخرى  واالجتامعية  السياســية  والقوى 
ومنظــامت املجتمع املــدين يف الجنوب، 
بهدف التوصل إىل أكرب قدر من التفاهامت 
التي تفيض يف األخري إىل اتفاق، برشاكة 
وطنيــة جنوبيــة يتم التوقيــع عليه يف 
كافة  ومبشاركة  الجنويب،  الوطني  امليثاق 

الجنوبيني يف صياغة أسسه ومبادئه.
بــدوره، مّثــن املهنــدس عبدالرحمن 
املهندســني  نقيب  بأعامل  القائم  البرصي 
اليمنيني ورئيــس املكتب التنفيذي للنقابة 
الحوار  للجلوس عىل طاولة  الدعوة  بعدن، 

التي يرعاها املجلس االنتقايل الجنويب.
خالل  البرصي،  املهندس  واســتعرض 
النقابة واهدافها منذ عودة  اللقاء، انشطة 
بعد  عدن  العاصمــة  من  النقابة  نشــاط 
بنقابة  واالعراف  الحرب،  بسبب  تجميدها 
املهندســني اليمنيني بعدن لتمثيل النقابة 

يف اتحاد املهندسني العرب.

األمناء/ خاص:
اإلعالم  وزيــر  أصدر 
يف  والســياحة  والثقافة 
حكومــة املناصفة معمر 
اإلريــاين قــراًرا بتعيني 
زوجة أحد أعضاء املجلس 

الرئايس مبنصب رفيع.
وقــال اإلريــاين يف 
رســالة وجهها ملدير عام 
قنــاة حرضموت "مرفقة 
بالقــرار" بأنه وبناًء عىل 
توجيهــات رئيس مجلس 
رشاد  د.  الرئايس  القيادة 
إصدار  تــم  فقد  العليمي 
النائب  زوجة  بتعيني  قرار 
فــرج البحســني األخت 
أفراح محمــد جمعة خان 

نائًبا ملدير عام قناة حرضموت ومديًرا للربامج وذلك تقديًرا لخدمتها 
الوطنية خالل الفرة السابقة.

األمناء/ خاص:
اتهم وزير اإلعالم اليمني الســابق، الدكتور محمد عبداملجيد قباطي، 
حزب التجمع اليمني لإلصــالح بالوقوف وراء تعطيل إجراءات عودة عمل 

القنوات الفضائية الرسمية من العاصمة عدن.
وقال القباطي يف حديثه مع اإلعالمية رحمة حجريي خالل استضافته 
بأحد برامج قنــاة اليمن اليوم بأنه كان يــرشف ومبعية اللواء عيدروس 
الزبيدي الذي كان آنذاك محافًظا لعدن عىل إجراءات النقل األويل للقنوات 
الفضائية اليمنية مبن فيها قناة عدن واليمن الفضائية للعمل من معاشيق، 
التي قال بأنها تتواجد فيها تجهيزات مكتملة لكل األجهزة واملعدات غري أن 

قيادات حزب اإلصالح رفضت ذلك.
وأكــد القباطي بأن قيادات حزب اإلصــالح خاطبته بالقول: "أنت من 
خــالل إجراءاتك هذه متهد الطريق إلعالن البيــان رقم )1( لالنفصال من 

عدن، وهذا األمر الذي لن نقبله عىل اإلطالق".

األمناء / املشهد العربي :
حدد املجلس االنتقايل، املامرســات الواجب إتباعها يف إطار الضغط 
عىل املليشــيات الحوثية اإلرهابية، مبا يقود يف نهاية املطاف إىل النجاح 

يف تضييق الخناق عليها.
هيئة املجلس االنتقايل، شــددت عىل رضورة العمل الجاد عىل وقف 

كافة التسهيالت املُقدمة للمليشيا الحوثية املرتبة عىل الُهدن السابقة.
كام دعت إلرساع الحكومــة بنقل كافة مقــرات الهيئات الحكومية 
التي تؤمن التمويل للمليشــيات الحوثية باملوارد يف مجاالت االتصاالت، 

والصناديق التنموية، ومقرات املنظامت الدولية.
املجلس االنتقايل طالب أيضا بإلــزام كافة البنوك والرشكات الخاصة 
بنقل مقراتها إىل العاصمة عدن، أو وقف التعامل معها، مؤكدا أن استمرار 

التساهل يف هذا الشأن يصبُّ يف خدمة التوجهات الحوثية اإلرهابية.
دعوات املجلس االنتقايل، جــاءت خالل االجتامع الدوري الذي عقدته 
هيئة رئاسة املجلس، اليوم الثالثاء، برئاسة أحمد حامد مللس األمني العام 

لألمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس، محافظ العاصمة عدن.
هذه الدعوات الصادرة عن املجلس االنتقايل، هي تأكيد لاللتزام الواضح 

والرصيح برضورة العمل عىل مجابهة اإلرهاب الحويث.
واملجلس االنتقايل بقيادة الرئيس عيدروس الُزبيدي، حريص بشــكل 
كبري عىل تهيئة املجال أمام إنجاح مســار الحسم يف مواجهة املليشيات 

املدعومة من إيران التي ترص عىل إطالة أمد الحرب.
تعرب هذه السياســات عن سياســات جنوبية تتحىل بالصدق الكبري 
والرغبة الحاســمة يف مواجهة اإلرهاب الحــويث، وهو ما يتناغم مع ما 
تشهده الجبهات من قدرات مذهلة يف تفكيك مؤامرات نسجتها املليشيات 

يف عدوانها املسعور ضد الجنوب.

أخبار

م�شوؤول غربي: الو�شع بني ال�شمال واجلنوب لن يعود كما كان قبل احلرب

الهجوم على ناقلة نفط قبالة �شواحل عمان.. هل فعلها احلوثيون؟

تفا�شيل مثرية لعملية �شبط 70 طًنا من وقود ال�شواريخ احلوثية

فريق احلوار الوطني اجلنوبي الداخلي يلتقي نقابة املهند�شني اليمنيني

العليمي ي�شدر قراًرا بتعيني زوجة ع�شو 
يف املجل�س الرئا�شي مبن�شب رفيع

وزير الإعالم ال�شابق: حزب الإ�شالح رف�س 
اإعادة و�شائل الإعالم للعمل من عدن

بـهذه الإجراءات.. النتقايل ميهد 
الأر�س ملواجهة فعالة �شد احلوثيني

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

المحترم                                                    االخ / مدير عام قناة حضرموت   
 بعد التحية،،،         

محمد العليمي يحفظه هللا بناء على التوجيهات الصادرة الينا من قبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد  

نائب افراح محمد جمعه خان   / تعيين االخت  البرامج   مدير عام   بشأن  قناة حضرموت ومدير 

 . وذلك تقديراً لخدمتها الوطنية خالل الفترة السابقة، فقد اصدرنا القرار ومرسل اليكم للتنفيذ

 وشكرا،،، 

 

 

 
 
 
 

 ٢٠٢٢ م.و ١٢٦٢

٤٤ ٤ ١٨  

٢٢ ١١ ١٢  

 

 هر اإلريـانيمـعـمر بن مط

 

 وزير اإلعالم والثقافة والسياحة

  

  

تكفي لتصنيع 10 صواريخ بالستية.. 


