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األمناء/ العني اإلخبارية:
األربعاء،  فرنسية،  محكمة  وجهت 
صفعة جديدة لتنظيم اإلخوان اإلرهايب 
االلتفاف عىل  اليمن، بعد محاولته  يف 
الحقيقة الناصعة بشأن تواجد "إمارات 
مســاعدة  بهدف  اليمن  يف  الخــر" 

اليمنيني.
ورفضت محكمة فرنسية محاوالت 
إعــادة فتــح التحقيــق يف ادعاءات 
ومزاعم حول دور إمارايت مزعوم فيام 
سمي "تعذيب مينيني"، حيث قالت يف 
قرارها: "بعد النظر يف أهلية الشكوى 
وكذلك املســتندات اإلجرائيــة، أدركت 
املحكمة أنــه ال يوجد يف هذه القضية 
أسباب تسمح بقبول الدعوى"، مؤكدًة 
بذلك قــرار محكمة االســتئناف الذي 
صــدر يف يناير/كانون الثاين املايض 

بإسقاط الدعوى.
 رئيس وفد الهالل األحمر اإلمارايت 
اإلخبارية"  لـ"العني  يكشف  للسودان 
ويحاول  املســاعدات،  توزيع  خريطة 

والحويث يف مســاٍع  اإلخوان  تنظيام 
فاشلة تشويه سجل اإلمارات اإلنساين 
ناصع البياض يف اليمن، إال أن األرقام 
والبيانات اليمنيــة والدولية تكذب تلك 
املزاعم، كام تؤكد أن الدولة تزخر بسجل 
حافل باالنتصارات يف اليمن يف شتى 
املجاالت، حيث تصدر املركز األول عامليًا 
كأكرب دولة مانحة للمساعدات للشعب 

اليمني منذ عام 2019.

دعم عاملي
لليمن  اإلمــارايت  الدعم  وتجــاوز 
 2021 عام  وحتــى   2015 منذ  تجاوز 
الـــ6 مليارات دوالر أمرييك ليشــمل 
15 قطاعًا رئيسيًا، هذا خالفا ملشاريع 
تنموية وإغاثية قدمتها اإلمارات خالل 
العام الجاري أبرزها وديعة للبنك املركز 

اليمني مبليار دوالر.
املقدمة  الغذائية  املساعدات  وبلغت 
من هيئة الهــالل األحمر اإلمارايت منذ 

مطلع العــام الجاري وحتى الشــهر 
الجــاري يف محافظــة واحدة فقط 
ما يزيد عن )45،750( ســلة غذائية، 
ومــن املقرر أن يســتفيد منها أكرث ) 

251،625( مواطنًا مينيا.

اليمن  اإلمارايت يف  الدعم  وينقسم 
الهالل  إىل دعم مبــارش عن طريــق 
األحمــر اإلمارايت ومؤسســة خليفة 
الدعم  جانب  إىل  اإلنســانية،  لألعامل 
غر املبارش عرب وكالت اإلغاثة التابعة 
يف  اإلنســانية  والخلية  املتحدة  لألمم 
املقاومــة الوطنية، الرشيك املحيل يف 

الساحل الغريب لليمن.

إنقاذ اليمن
السيايس  واملحلل  اإلعالمي  ويقول 
وقوف  إن  الدخينــي،  أدونيس  اليمني 
اإلمارات بقيادة الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان أنقذ اليمــن من خطر كبر، 
وســاعد  الحويث  مبليشــيات  متمثل 
املاليني من اليمنيني يف التغلب عىل ما 

أنتجته الحرب.
وأوضح يف ترصيح خاص لـ"العني 
اإلخبارية"، أن "دور اإلمارات يف إسناد 
معركة اليمنيني ضد ميليشيات الحويث 

مل يكن هامشيًا، إمنا محور أعاد رسم 
املشــهد اليمني وغــر موازين القوى 
لصالح الحكومــة اليمنية املعرتف بها 

دوليا".
"بصامت  أن  اليمنــي  الخبر  وأكد 
اإلمارات حارضة يف الذاكرة اليمنية مبا 
فيها البصامت اإلنســانية كان آخرها 
اإلعالن عن وديعة للبنك املركزي اليمني 
قدرها مليار دوالر، وقوافل مساعدات، 
وإعــادة إصالح مــا دمرتــه الحرب، 
ومساعدة املؤسسات الحكومية لعودة 

عملها".
اإلمارات "مســاعدة  قدمــت  كام 
األرس الفقرة يف إنشــاء مدن سكنية 
ومشــاريع مهنية تخــدم هذه األرس، 
إضافة إىل إعادة ترميم املدارس ومراكز 
املستشفيات  وإنشاء  السميك،  اإلنزال 
وشق  ديســمرب  اثنني  كمستشــفى 
طريق تربــط مدينة املخــا مبدينة 
املفروض عىل  الحصــار  تعز لكرس 

األخرة" - وفقا للدخيني.

األمناء/ خاص:
بعــد فرتة مــن الخمول، عــاد معمر 
اإلرياين بقراراته االستفزازية ضد الجنوب، 
ليســتأنف الرجل نشــاطه ومامرســاته 
التي دامئا ما تنــذر بتقويض أي توافق أو 

استقرار.
والثقافة  لإلعالم  وزيًرا  املعني  اإلرياين 
قرارات  اتخاذ عدة  أقدم عىل  والســياحة، 
إدارية يف عدد من املؤسســات اإلعالمية 
بالجنوب، ما أثار غضًبــا عارًما من جراء 

ذلك.
الهيئــة الوطنيــة لإلعــالم الجنويب 
أصدرت بيانــا نددت فيه بقرارات اإلرياين، 
ووصفتها بأنها تجاوز واضح للســلطات 
املحلية يف املحافظــات وتعٍد رصيح عىل 

حدود عملها.
وأضافت أن قرارات اإلرياين متثل خرقًا 

لصالحيات قيادات تلك املؤسســات، وهم 
الذين ال يحق لغرهم الرتشــيح والتكليف 

بالعمل يف مؤسساتهم.
ويف هــذا الســياق، وجهــت الهيئة 
الوطنية لإلعالم الجنــويب الدعوة ملجلس 
الذي  العبث  الرئايس، إىل إيقــاف  القيادة 
والسياحة  والثقافة  اإلعالم  وزير  به  يقوم 

باتخاذ هكذا قرارات.
كام دعــت الهيئة للعمــل عىل إعادة 
هيكلة وزارة اإلعالم والثقافة والســياحة 
يف إطــار هيكلــة منظومة مؤسســات 
الدولة وإجراء التغيرات الالزمة فيها وفق 
اإلجراءات التي أشــارت إليها مشــاورات 

الرياض.
القرارات  اتخاذ هذه  أن  إىل  وأشــارت 
للسلطات  الشــكل يعد نســفًا جليًا  بهذا 
املحلية والنظم املؤسسية ولروح ومضامني 

اتفاق ومشاورات الرياض.

القانون  تتجاوز  التي  اإلرياين  قرارات 
واللوائــح وحتــى املنطق املنظــم للعمل 
التنظيمي عىل األرض، من شــأنها أن تنذر 

باملزيد من التوترات عىل األرض.
وتلعب قوى صنعاء دامئا عىل محاولة 
تكون  وبالتايل  الجنويب،  الشعب  استفزاز 
القــرارات التي يتم إصدارها لهذا الغرض ال 
تختلف أبدا عــن أي اعتداءات من نوع آخر 

مبا يف ذلك العسكرية.
فاتخاذ قــرارات إدارية تخص تعيينات 
معينة يف مؤسسات إعالمية جنوبية، من 

شأنها أن تصنع هذا االستفزاز.
ُتضاف إىل ذلك داللة أخرى، وهي حجم 
تخوفــات قوى صنعاء من الــدور الكبر 
واملؤثر الــذي يلعبه اإلعالم الجنويب، ومن 
ثم ُتثار العديد مــن املحاوالت لصناعة تلك 

التوترات عىل األرض أمام الجنوبيني.

األمناء/ خاص:
يف الوقت الذي تواصل فيها ميليشــيا 
اليمن، تســير  إيران يف  الحــويث، ذراع 
طائراتهــا املفخخة من الجو الســتهداف 
النفطية يف محافظة شــبوة،  املنشــآت 
تواجــه املحافظة خطرًا مــن الرب متمثاًل 
يتم  التي  واملفخخات  الناســفة  بالعبوات 
مرتبطة  إرهابية  عنــارص  قبل  من  زرعها 
األمن  بهــدف رضب  اإلخــوان  بتنظيــم 

واالستقرار.
دفاع  الســادس  اللواء  قوات  ومتكنت 
شبوة من إحباط هجوم إرهايب عرب عبوة 
شــديدة االنفجار، تم زرعهــا عىل جانب 

الطريــق بالقرب من حاجــز تفتيش يف 
مديرية عسيالن.

وبحسب املصادر األمنية يف عسيالن، 
فإن قوات دفاع شبوة املتمركزة يف مفرق 
الســعدي مبديرية عســيالن، متكنت من 
اكتشــاف عبوة ناســفة - صنع محيل- 
مرتوكة عىل جانب الخط العام الرابط بني 
منطقة النقــوب ومديرية بيحان. وقامت 
القــوات األمنية بتطويق املــكان وتفكيك 

العبوة املتفجرة.
وأضافــت املصــادر إن قــوى الرش 
واإلرهاب قامــت بزرع العبوة الناســفة 
لالنتقام من الجهود املبذولة من قبل قوات 
دفاع شبوة وأجهزة األمن، بعد االنتصارات 

املتتاليــة ضد هــذه القوى خــالل الفرتة 
املاضية واستعادة األمن واألمان.

ونوهت إدارة رشطة عســيالن واللواء 
السادس دفاع شــبوة للمواطنني برضورة 
اإلبالغ عن أي أجسام غريبة يتم مشاهدتها 
االقرتاب منها حرصًا  عليها وعدم  والعثور 
مناطق  وأن  خصوصــًا  ســالمتهم،  عىل 
التامس مع  عســيالن قريبة من حــدود 
املناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحويث 

التي تحاول االنتقام لهزميتها يف شبوة.
تطابق كبر بني العبوة الناسفة التي تم 
التي  العبوات  العثور عليه وتفكيكها وبني 
الستهداف  الحوثية  امليليشــيات  تصنعها 

القوات العسكرية يف جبهات القتال.

األمناء / املشهد العربي :
تكشــف مســتجدات األوضاع يف 
املنطقة، أن شــعار املرحلة الحالية هو 
ضمن  النفطية،  الســفن  عىل  الهجوم 
إرهاب يبدو بوضــوح أن إيران وأذرعها 

يف املنطقة تقف وراءه.
البحرية  التجــارة  عمليــات  هيئة 
الربيطانيــة أفادت، يــوم الجمعة، بأن 
طائرة مســرة تحوم فوق سفينة يف 
خليج عامن، عــىل بعد حوايل 50 ميال 

بحريا جنوب غرب مسقط.
وأضافــت الهيئــة عــىل موقعها 

اإللكرتوين أن السفينة وطاقمها بخر.
تأيت هذا الواقعة، بعد ثالثة أيام من 
تعرض ناقلة نفط قبالة ســواحل عامن 
لهجــوم بطائرة مســرة كانت تحمل 

قنابل.
وقالــت الرشكــة املالكــة للناقلة 
"باســيفيك زيركــون"، إنهــا أصيبت 

مبقذوف قبالة سواحل عامن.
وأضافت أن الســفينة كانت تحمل 
زيت الغاز وتم اإلبالغ عن أرضار طفيفة 

يف هيكلها.
شهدت  املاضية  القليلة  الســنوات 
هجــامت عىل ناقالت وذلــك يف وقت 

يتفاقم فيه التوتر مع إيران.
هجوم  وقــع   2021 يوليــو  ويف 
ُيعتقد أنه ُنفذ بطائرة مسرة عىل ناقلة 
منتجات برتولية تديرها قبالة ســاحل 
عامن، ورفضت إيــران االتهامات بأنها 

وراء الهجوم.
أحد  الحوثية،  املليشــيات  وتلعــب 
أذرع إيــران يف املنطقة، دورا رئيســيا 
يف صناعــة هذا اإلرهــاب، ففي يناير 

املايض، اختطفت املليشــيات املدعومة 
التي  "روايب"  الشحن  إيران سفينة  من 
كانت تحمل علــم اإلمارات وعىل متنها 
مســاعدات إنســانية ومعــدات طبية 
للمستشفى السعودي بجزيرة سقطرى 

.
كام قامت مليشيا الحويث مبشاركة 
زوارق بحريــة عىل متنهــا قوات من 
الحرس الثوري اإليراين خالل األشــهر 
والســنوات املاضية باختطاف عدد من 
السفن النفطية والتجارية التي متر عرب 

البحار يف املنطقة.
املامرســات  ودامئا ما قوبلت هذه 
اإلجراميــة الحوثية مبواقــف وإدانات 
دوليــة اســتنكرت حــوادث القرصنة 
إيران  متارســها  التي  واالختطافــات 

وأذرعها اإلرهابية.
اإلجرام  هــذا  الدولية  القوى  ورأت 
أمن  يهدد  خطرًا  تطورًا  اإليران  الحويث 
البحرية يف أحد أهم  وســالمة املالحة 

املناطق الحيوية من العامل.
الهجامت األخرة التي تحوم شكوك 
ارتكابها  يف  حوثيــة  مشــاركة  حول 
ال ميكــن فصلها عن متكن األســطول 
الخامس بالبحرية األمريكية أنه اعرتض 
سفينة صيد كانت تهرب كميات ضخمة 
من املواد املتفجرة أثناء عبورها من إيران 
عىل طريق يف خليج عامن ُيســتخدم 

لتهريب أسلحة إىل املليشيات الحوثية.
وأوضح األسطول الخامس يف بيان 
أن القوات األمركية عرثت عىل أكرث من 
سبعني طنا من فوق كلورات األمونيوم، 
التي تســتخدم عادة يف صناعة وقود 

الصواريخ وكذلك املتفجرات.

الإمارات يف اليمن.. انت�سار عروبي و�سجل حافل بالإن�سانية
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