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بيد حتمل ال�سالح لتعيد اليمن �إىل �أهله و�أخرى تقدم امل�ساعدات الإن�سانية..

الإمارات يف اليـمن ..دور ريادي يف مواجهة احلـوثيني و�سيف يقطع رقاب (خاليا الإخوان)
عدن  /األمناء :

بيد تحمل الســاح لتعيــد اليمن
إىل أهلــه وأخرى تقدم املســاعدات
اإلنسانية ،تفرد دولة اإلمارات العربية
املتحدة ســاعديها بالخري لهذا البلد،
يف مواجهة حمالت تشــويه لخاليا
حزب اإلصالح ،الذراع اليمنية لتنظيم
اإلخوان اإلرهايب ،وبتمويل قطري ـ
تريك ـ .
وتقود خاليا إخوانية ممولة قطريا
حمالت تضليل وتأليب الرأي العام ضد
التحالف العريب ،بشــكل عام ،ودولة
اإلمارات العربية املتحدة بشكل خاص،
بهدف خلــق معــارك جانبية تحرف
مسار املعركة الرئيسية للتحالف ضد
مليشــيا الحويث واملرشوع اإليراين
اإلرهايب.

اإلصالح مجرد أدوات

الباحث الســيايس اليمنــي نبيل
الجوباين اعترب أن الحمالت اإلعالمية
الهادفة إىل تشويه اإلمارات والتحالف
والرشعية ككل تتــم برعاية إقليمية
لثاليث الرش واملؤلف من إيران وتركيا
وقطر.
وأشــار الجوباين ،إىل أن انسياق
إخوان اليمن عىل قطاع واســع خلف
تلك الحمالت يؤكــد إنهم أدوات ويتم
توظيفهم بحكم امتالكهم آلة إعالمية
للتأثري وتضليل الرأي العام املحيل.
وأكــد أن املــال القطــري هو من
يحرك الخاليا املشــبوهة عرب كتائب
مــن الذبــاب اإللكــروين ،التي تم
توزيع أدوارها يف القنوات الفضائية
واإلذاعــات واملواقــع اإللكرتونيــة
ومواقــع التواصل االجتامعي ،بهدف
تأليب الرأي العام ضد اإلمارات.

موقف ثابت لإلمارات

منذ خروج قطر من التحالف العريب
لدعم الرشعية يف اليمن ،ك ّرس تنظيم
الحمدين دوره يف تنســيق املؤامرات
ضــد قطبــي التحالــف؛ اإلمارات
والســعودية ،يف دور مشبوه يكشف
التحالف الوثيق مع الشيطان اإليراين.
وبحســب الجوباين؛ فإن الهجمة
اإلعالمية الرشسة ضد دولة اإلمارات
انطلقت منذ يوم إعالنها املشاركة يف
التحالف العريب ،وكانت تحاول حرف
املسار والتقليل من دور "أوالد زايد"،

وإعالء الشــأن القطري والذي ُفضح
موقفه املتذبذب وأهدافه املتقاربة مع
املرشوع الرتيك.
وقــال الباحث الســيايس اليمني:
إن ثبات املوقف اإلمــارايت يف إطار
التحالــف الرامــي لدعــم الرشعية
الدستورية واســتعادة الدولة ،أكدته
خارجية اإلمارات مرارا ،ونفت وجود
أي مطامع لها عىل األرايض اليمنية،
كام تزعم خاليا اإلخوان.
وأشــار إىل أن العالقــات املمتازة
التي تربــط الحكومة الرشعية بدولة
اإلمارات ،والتي ت ّوجت األيام املاضية
بزيــارة الدكتور معــن عبدامللك إىل
أبوظبي وعقده اجتامعــات مثمرة،
أثارت غيظ الخاليا اإلخوانية وراحت
تهاجم رئيس الحكومة.

تقويض وجود االنقالب والتطرف

لعل دخول القــوات اإلماراتية عىل
خط املواجهــات الربيــة إىل جانب
شكل منعطف ًا مه ً
القوات اليمنيةّ ،
ام
أعطى األخرية أفضلية ،ورجح كفتها

يف ميزان القوى عىل األرض.
وحســب الباحث السيايس اليمني
س ّياف الغرباين ،فإن املؤكد والثابت،
يف اليمن ،أن مليشيا الحويث ،خرست
املوا جهات يف جميع جبهات القتال،
التي قادتها أو اشــركت فيها القوات
اإلماراتيــة العاملة ضمــن التحالف
العريب ،خصوصــا تلك املعارك املهمة
يف مطار عــدن وميناء املخا ،وختاما
يف مطار الحديدة.
وأضــاف الغربــاين ،يف حديــث
لـ"العــن اإلخبارية" ،أن اســتقراء
ما آلت إليــه املواجهــات يف محور
الســاحل الغريب ومنطقة باب املندب
االسرتاتيجي ،وقبلها يف املحافظات
الجنوبية ،ميكن اســتنتاج بديهة أن
اإلمارات لعبــت دور ًا ريادي ًا ،يف قلب
الطاولة عسكريا عىل رأس الحوثيني،
وأيضــا يف تقويــض وجودهم عىل
األرض.
وتخطى الدور اإلمارايت العسكري
يف اليمــن ،مواجهــة الحوثيــن،
إىل مواجهــة التطــرف والجامعات
اإلرهابيــة ،ويف طليعتهــا تنظيــم

القاعدة اإلرهايب.
وطبقــا للغرباين ،فــإن القوات
اإلماراتية اشرتكت يف عملية عسكرية
نوعية ضد عنارص القاعدة يف املكال
انتهت بطردهم خــارج املدينة ،وذلك
بعد عامني من اجتياحها والســيطرة
عىل أهم املدن يف الســاحل الرشقي
لليمن.
وأضــاف" :القــوات املســلحة
اإلماراتية دعمت ود ّربت قوات محلية
ضاربة كالنخــب واألحزمة األمنية،
ومتكنت هذه القوات يف الجنوب من
تنفيذ حمالت خاطفــة ونوعية ضد
املتطرفني ودك أوكارها.

اإلمارات تنقذ قوت اجلياع

م ّثلــت أطنــان الحبــوب التابعة
لربنامج الغــذاء العاملي يف مطاحن
البحــر األحمــر الواقــع يف خلف
خطوط النار بالحديدة ،محور اهتامم
املنظامت اإلنســانية الدولية ،والتي
حذرت مــن عملية ائتــاف املخزون
املخصص آلالف الجوعى.

وحســب متحدث عمليات الساحل
الغريب العقيد وضــاح الدبيش ،فإن
القــوات اإلماراتيــة العاملة ضمن
التحالف العــريب والتي ترشف عىل
معركــة الحديــدة ،اســتجابت لتلك
الدعوات اإلنســانية عىل الفور وكان
لها دور فاعل يف إنقاذ قوت الجياع،
وذلك بتقديــم دعم لوجســتي غري
عادي ،ت ّوج بإعادة تشــغيل مطاحن
البحر األحمر.
كــا ســاعدت جهــود اإلمارات
املنظمة األممية يف إعــادة املخزون
للمحتاجني ،وهي تتأهب خالل األيام
املقبلة إىل توزيــع أوىل كميات تلك
املساعدات.
وأوضح املســؤول العسكري ،يف
ترصيحات خاصة أن القوات اإلماراتية
يف التحالــف بذلــت وتبــذل جميع
التســهيالت يف ســبيل رفع املعاناة
اإلنسانية عن الشعب اليمني ،بالتوازي
مع جهود إغاثية طارئة لهيئة الهالل
األحمر اإلمارايت وتدخالتها يف تقديم
املساعدات الغذائية والطبية.

ال�ضالع تزف جثماين ال�شهيدين (ال�شوبجي) و(اجلبني) يف موكب جنائزي مهيب
الضالع  /األمناء  /خاص :
شــيعت جموع غفرية من أبناء الضالع ،صباح األحد  30يونيو/حزيران  ،2019جثامن الشهيد
البطل مازن يحيى الشوبجي ،وزميله مسعد محمد الجبني  ،اللذين استشهدا وهام يخوضان معارك
الرشف والبطولة ضد املليشيات الحوثية الباغية يف جبهة شخب .وشارك يف موكب التشييع قيادات
املجلس االنتقايل لدى املحافظة إىل جانب قيادات أمنية وعســكرية ومدنية وحشد من املواطنني.

المشرف العام

د .صدام عبدالله
alomana2013@gmail.com

وعربت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب يف محافظة الضالع عن أصدق تعازيها ألرسيت
الشهيدين وكل الشــهداء امليامني الذين يصنعون بأرواحهم ويرســمون بدمائهم مالحم البطولة
والفداء يف ميادين العز والكرامة .وكان استشــهد أيض ًا ،صباح الخميس ،النقيب منيف رزاز ،قائد
كتائب الشهيد شالل الشوبجي يف جبهات الضالع ،وهو رفيق وزميل الشهيد شالل الشوبجي وأمر
ربا إىل جواره ...
بأن ُيحفر له ق ً
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عدنان األعجم

غازي العلوي

الم ــدير الفن ــي

مراد محمد سعيد
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