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سقطرى »األمناء« خاص:
 

فيام يعيش الجنوبيون يف محافظة ســقطرى 
أزمات معيشــية مرعبة، فإّن دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة تواصــل لعــب دورها اإلغــايث لتمكني 

ا. السقطريني من تجاوز األعباء املصطنعة إخوانيًّ
ففي هــذا اإلطار، وصلت إمــداداٌت جديدة من 
الســاحلني  مناطق  إىل  املنزيل  الغاز  أســطوانات 
الغريب والجنويب يف سقطرى، من مؤسسة الشيخ 

خليفة اإلنسانية.
وشــملت الدفعة الجديدة من شــحنات الغاز 
أهايل  عــى  موزعة  أســطوانة   )260( املنــزيل 
الســاحلني، للحد من معاناة املواطنني مع ارتفاع 

أسعار أسطوانات الغاز املنزلية.
خليفة  الشــيخ  مؤسســة  جهــود  ونجحت 
اإلنســانية يف القضــاء عى الســوق الســوداء 
للمضاربة بأسطوانات الغاز املنزلية، منعا للمتاجرة 

باحتياجات املواطنني األساسية.
ويضاف هذا العمل اإلغايث اإلمارايت إىل سلسلة 
طويلة من الجهــود التي تقّدمها أبــو ظبي لدعم 
مواطني ســقطرى لتجاوز األعبــاء التي تصنعها 

السلطة اإلخوانية املحتلة ملحافظة سقطرى.
وصنــع معانــاة مواطني ســقطرى املحافظ 
اإلخواين رمزي محروس، الــذي أرشف عى غياب 
شــامل للخدمات بغية إغراق األرخبيل بالكثري من 

األزمات املعيشية التي ال ُتطاق عى اإلطالق.
وتهــدف املؤامرة اإلخوانية يف ســقطرى إىل 
إغراق األرخبيل يف أتون أزمات معيشية فتاكة، مبا 
يؤدي يف نهاية املطاف إىل حدوث فوىض مجتمعية 

عى صعيد واسع.
ويقول مراقبون: »إقدام السلطة اإلخوانية عى 
إشهار هذا السالح الغاشــم ميّثل أحد بنود مؤامرة 
حزب اإلصالح ضد ســقطرى، يف محاولة بائســة 
للســيطرة عى كامل أرجــاء األرخبيل الذي وضعه 

حزب اإلصالح عى أجندة االستهداف الخبيث«.
واضافــوا: »إقدام اإلخوان عــى صناعة هذه 
األعباء ُتجّدد املطالب بأن يتــوىل الجنوبيون حكم 
أراضيهم بأنفسهم، وأن يتخلّص الجنوب من رسطان 
االحتالل اإلخواين الغاشم الذي كّبد الجنوبيني كلفة 

معيشية باهظة«.

توحيد أسعار أسطوانات الغاز
يف سياق متصل، ويف رضبة قاسمة للمرشوع 
اإلخــواين الخبيث يف محافظة ســقطرى، اتفقت 
لجنة األســعار يف األرخبيل، عى توحيد أســعار 

أسطوانات الغاز منًعا لالحتكار واالستغالل.
وقرار اللجنــة جاء خــالل اجتامعها مبوردي 
الغاز املنزيل بسقطرى، حيث وّجهت مبنع تفريغ أو 
شحن أسطوانات الغاز املنزيل إال عرب امليناء لتقدير 
حيازة كل مورد من األســطوانات، ومراقبة عملية 

بيعها ومدى تغطيتها الحتياجات املواطنني.
األســواق  مراقبة  مبواصلة  اللجنــة  وتّعهدت 
باحتياجات  واملتالعبني  املخالفني  لضبط  بسقطرى 

املواطنني واتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم.

الجانب  مراعــاة  إىل  املوردين  اللجنــة  ودعت 
الخدمي أكــر من عامل الربــح، يف ظل الظروف 
املعيشية، وتوجيهات لجنة األسعار ومكتبي النفط 

والصناعة، للتوريد بطرق سليمة.
د جميــع املوردين التزامهم بتوحيد  بدورهم، أكَّ
تســعرية الغاز بالسوق وفًقا لقرارات لجنة األسعار 
وتوجيهات مكتبي النفــط والصناعة والعمل عى 

توريد الكمية الكافية الحتياج السوق.

رضبة قاسمة للمرشوع اإلخواين
قاسمة  األســعار رضبة  توحيد  ومتّثل خطوة 
لملؤامــرة اإلخوانية الســاعية إىل إحداث رضبة 
مجتمعية وهزة معيشــية يف األرخبيل، وذلك يف 

محاولة لفرض احتاللهم الغاشم عى سقطرى.
وكان التاجر الفاســد أحمد العييس قد رفض 
االلتزام بتســعرية بيــع املحروقــات املقررة يف 
األرخبيل، الفتعال أزمة إنســانية وتعميق معاناة 
املواطنني، وفّضل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق 

ثروات طائلة عرب االستثامر يف معاناة األهايل.
وُينّفــذ العييس، الحاصل عــى حق احتكار 

النفطية يف سقطرى، مؤامرة  املشــتقات  توريد 
معيشــية يف املحافظة، تجلّــت يف قراره األخري 
برفع أسعار ماديت البرتول والديزل من دون سابق 

إنذار إىل 8 آالف ريال للدبة بداًل من 6 آالف ريال.
ل له ارتكاب  وميلك العييس نفوًذا كبرًيا ُيســهّ
هذه الجرائم ضد الجنوبيني، فالرجل يدير منظومة 
ا، لصالح  ا وأمنيًّ ا واقتصاديًّ فساد متكاملة، سياسيًّ
الرشعية اليمنيــة، وهي مافيا تتحكم يف مفاصل 

االقتصاد.
التالعب مبعيشة  اإلخوانية«،  »املافيا  وتواصل 
املواطنني والعملة املحليــة، حيث تحتكر املازوت 
الوقود  أزمــات  املــدن بالظــالم وتختلق  فتهدد 
بت يف مشكالت عميقة  مبنع البنزين، كام تســبّ

لالقتصاد.
وفيــام تتفاقم معاناة الجنوبيــني من جرّاء 
املؤامرة اإلخوانية يف ســقطرى، فإّن قرار توحيد 
األســعار ميّثل رضبة قاسمة للمرشوع اإلخواين 
ا  الخبيث الذي يهدف إىل رضب األرخبيل معيشــيًّ
نهب  وبالتايل  املحافظــة،  عى  الســيطرة  بغية 

ثرواتها واستنزاف مقدراتها.

”األمناء” قسم الرصد:

التعامل  بدأت مصارف دولية بوقف 
املركزي  بالبنك  مرتبطة  مينية  بنوك  مع 
العاصمة  يف  الحويث  مليليشيا  الخاضع 
اليمنيــة صنعاء عقب رسيــان القرار 
األمريــي بتصنيف الحــويث منظمة 

إرهابية.
ودخلــت عقوبــات قــرار اإلدارة 
املايض  األســبوع  املعلنة  األمريكيــة 
بتصنيف مليشــيا الحــويث االنقالبية 
»منظمة إرهابيــة أجنبية«، أمس األول 

الثالثاء، بشكل رسمي حيز التنفيذ.
وجمدت مصارف عاملية حســابات 
عديد من البنوك الواقعة تحت ســيطرة 
العاصمة  يف  خصوصا  الحويث  مليشيا 
املختطفــة صنعــاء، يف أول تداعيات 
قرار العقوبات عــى االنقالبيني الذين 
خالل  من  قوي  مبوقف  الظهور  حاولوا 
أنها  غري  العقوبات،  تتحدى  ترصيحات 

كشفت حجم التخبط والذعر.
ويف وقت متأخر من مســاء أمس 
الخزانة  أعلنــت وزارة  الثالثــاء،  األول 
مليشيا  تصنيف  قرار  رسيان  األمريكية 
الحــويث منظمــة إرهابيــة، وقدمت 
ووكاالتها،  املتحــدة  لألمــم  إعفاءات 
واملنظامت اإلنسانية، ووافقت عى دعم 
اإلنسانية  االحتياجات  تلبي  مشــاريع 
والتعليم وحامية البيئة، وتصدير السلع 

الزراعية واألدوية واألجهزة الطبية.
بدورهــم، قال عاملــون يف بنوك 

بصنعــاء ومصادر رســمية لـ«العني 
املصارف  مــن  »عددا  إن:  اإلخباريــة« 
والبنوك تلقت إخطارا من مصارف عاملية 
بإغالق حساباتها، إثر تعاملها مع البنك 
املركزي اليمني الخاضع لسيطرة مليشيا 

الحويث اإلرهابية«.
اتخذت  للمصــادر فقــد  ووفقــا 
املصارف العاملية هــذه الخطوة، كونها 
إغــالق وتجميــد كافة  مجربة عــى 
الحســابات الخاصة بالبنــوك الواقعة 
تحت سيطرة املنظمة الحوثية اإلرهابية 
مع دخــول العقوبــات األمريكية حيز 

التنفيذ.
وبالتزامــن، رضبت صنعــاء أزمة 
ســيولة نقدية خانقة بدأت منذ صباح 
أمــس األول الثالثاء بعــد تحرك البنوك 
ورشكات الرصافة الستبدال أرصدتها من 
متهيدا  األجنبية،  بالعمالت  املحيل  النقد 
لنقل هذه األموال واألنشــطة الرئيسية 
الجنوبية عدن، ومقر  العاصمة  إىل  لها 
حكومة املناصفة بني الجنوب والشامل 

املنبثقة عن اتفاق الرياض.
قرار  بتنفيذ  الحويث  مليشيا  وتلقت 
البنك  العقوبات رضبة موجعــة تجعل 
بصنعاء  لســيطرتها  الخاضع  املركزي 
تحت وطأة العزلة، بعد أن عمدت التحرك 
من خالله مؤخرا السرتداد ودائع وأموال 
مينيــة يف بنوك دوليــة، وحظر تداول 

العملة املحلية املطبوعة حديثا.
وشنت مليشيا الحويث حربا شعواء 
العاصمة عدن  املركــزي يف  البنك  عى 

املضاربة  عــرب  اليمني،  الريــال  وضد 
الرصافة  والتأثري عى ســوق  والتدخل 
داخل محافظات الجنوب املحررة، وخلق 
نوع من االنفصــال املايل والنقدي بني 

صنعاء وعدن، وفقا لخرباء.
عى  األمريكية  العقوبات  وستعمل 
تجفيــف مصادر التمويــالت الداخلية 
اإلرهابية  الحويث  ملليشــيا  والخارجية 
من خالل تجميد أصولها وأرصدتها التي 
بصنعاء  الحكومية  املؤسسات  استغلت 

كواجهة يف التعامالت املالية الدولية.

تخبط وذعر
األمريي،  القــرار  عن  اإلعالن  منذ 
كثف الحوثيون اإلرهابيون من تحركاتهم 
إلنقــاذ أرصدتهــم املاليــة يف البنوك 
الخارجيــة الخاصة بتجارة املشــتقات 
مذعورة  قياداتهم  ظهرت  فيام  النفطية، 
تخوفا من هجــرة جامعية للبنوك نحو 

العاصمة عدن.
ولجأت مليشــيا الحويث إىل افتعال 

أزمة مشتقات نفطية خانقة يف صنعاء 
حيث وصل سعر 20 لرت برتول لنحو 30 
دوالرا بالســوق السوداء من أجل تعميق 
كورقة  واســتخدامها  اإلنسانية  األزمة 

ابتزاز للمجتمع الدويل.
أول  يف  الحويث  مليشــيا  وتوعدت 
إقرار صادر عن الجامعة اإلرهابية بالرد 
بحزم تجاه أي اعتداء مدفوع بالعقوبات 
األمريكية يف محاولة بائسة الستعراض 
أتباعها  معنويــات  عى  للحفاظ  القوة 
الشــعبية  للحاضنة  وهمــي  وتطمني 
املتوقــع عزوفا كليا خصوصــا القبائل 
من زج أبنائهم إىل جامعة إرهابية باتت 

تطابق داعش والقاعدة اإلرهابيني.
عى  قدرتهم  االنقالبيــون  وفقــد 
احتــواء تأثري العقوبــات التي تضع أي 
شكل من التعامل مع الجامعة اإلرهابية 
سواء ماليا أو بتوريد األسلحة أو غري ذلك 

تحت طائلة العقوبات األمريكية.
يف  حوثيــة  قيــادات  وظهــرت 
حجم  كشــفت  متفرقــة  ترصيحــات 

التخبط، ففيام اعتربها متحدث مليشيا 
لن ترتك  أنها  الحويث محمد عبدالسالم، 
أي تداعيات إنســانية وسياسية، خرج 
القيادي النافذ محمد عيل الحويث يدعو 
الســكان يف مناطق اليمن للخروج يف 
مظاهرات تندد بإدراج اإلدارة األمريكية 

للجامعة كمنظمة إرهابية.

تطمني
بني  املناصفة  حكومــة  وجــددت 
الجنوب والشامل التأكيد عى اتخاذ كافة 
التدابري الالزمــة لتفادي ترضر الجوانب 
رسيان  تداعيات  إثر  واإلنسانية  اإلغاثية 
القــرار األمريي ضد مليشــيا الحويث 

االنقالبية.
وأكــد وزيــر التخطيــط بحكومة 
املناصفة، رئيس اللجنة الحكومية املكلفة 
مبواجهة تداعيات القرار األمريي بشأن 
تصنيف مليشيا الحويث منظمة إرهابية، 
واعد باذيب، أن العقوبات ســوف تسهم 
بشكل كبري يف الحد من متادي املليشيا 
الحوثية ومن خلفهــا داعموها؛ النظام 
اإليراين، ويحد من أعاملها اإلرهابية ضد 

الشعب واملالحة ودول الجوار.
العمل عى  بيــان،  الوزير يف  وأكد 
تسخري كافة الجهود وتقديم التسهيالت 
الالزمــة لضــامن اســتمرار تقديــم 
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية وإيصالها 
لكافة مســتحقيها مبختلف املحافظات 
مبا فيها الواقعة تحت ســيطرة مليشيا 

الحويث اإلرهابية املدعومة إيرانيا.

تقريـــر

السقطريون يتخلصون من أعباء احتالل اإلخوان

ما هدف املوؤامرة الإخوانية يف �سقطرى؟

م�سارف دولية توقف التعامل مع بنوك مرتبطة مبركزي �سنعاء

توحيد األسعار.. ضربة قاسمة للمشروع اإلخواني باألرخبيل

يف أول ثمار العقوبات األمريكية..


