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عدن / األمناء / خاص : 
كشف الدكتور صالح الجريري، مدير رشكة النفط 
بعدن، عن األســباب التي دفعــت بالرشكة إىل إجراء 

زيادة سعرية يف أسعار املشتقات النفطية.
وقال الجريري يف ترصيح خاص لـ"األمناء" بأن 
رشكة النفط عدن اضطرت إىل زيادة أسعار املشتقات 
النفطية بســبب االرتفاع العاملي ألســعار املشتقات 
النفطيــة والتي وصلــت إىل "١٠٢.٩ " للربميل وكذا 
تدهور العملة الوطنية بعد أن وصل الدوالر ألكرث من 

"١5٠٠ ريال" .
وأضاف الحريري بالقول: "طاملا الرشكة تشــري 
بالــدوالر فإنه مــن الطبيعي أن يتأثر الســعر بهذه 

املتغريات صعوًدا أو هبوًطا" .
وأكد الدكتــور صالح الجريري أن رشكه نفط عدن  
هي الرشكة األخرية من بــن رشكات النفط باملناطق 
املحررة  التي اعتمدت الزيادة ، مشــريا إىل أن رشكة 
النفط باملكال تبيع اللر ١٢٠٠ وتعطي لصاحب السيارة  
فقط ٢٠ لًرا وكذلك املهرة  وشبوة يف حن أن عدن مل 
تصل حتى اآلن ملقدار تلك الزيادة يف تلك املحافظات .

وكانت رشكــة نفط عدن قد أعلنت يوم أمس األول 
عن تعديل جديد يف أســعار بيع )البنزين( من السعر 
السابق إىل السعر الجديد بقيمة ) ١٠٩٠( ريال كسعر 
ثابت للر الواحد، وبواقع ) ٢١8٠٠ ( ريال كسعر ثابت 

للصفيحة سعة عرشين لرًا .
وأعربت الرشكة يف سياق بيانها عن بالغ اعتذارها 
لألخــوة املواطنن عن قيامها بتعديل األســعار نظرًا 

لعدم متكنها من تحمل مزيدًا من الخسائر يف عملية 
البيع، فضال عن رضورة مواكبتها السراتيجية تسعري 
مرنة ترتبط بأسعار الوقود عامليًا وأسعار رصف العملة 

املحلية مقابل الدوالر صعودًا وهبوطًا .
كام أكــدت الرشكة عــن قيامهــا بتموين كافة 
محطاتها ومحطات الــوكالء من القطاع الخاص يف 
املحافظات الواقعة يف نطاق التموين الجغرايف لفرع 
الرشكة يف العاصمة عــدن، مطالبة وكالءها االلتزام 

بالتسعرية الجديدة .

األمناء/ خاص:
علمت صحيفة "األمناء" من مصادر موثوقة بأن 
عدًدا من أعضاء الوفد الحكومي املشــارك يف مؤمتر 
األمــم املتحدة للتغــري املناخي لقــادة ٢6 Cup، يف 
مدينة غالسكو بإقليم إسكتلندا بربيطانيا، طلبوا عند 
وصولهــم املطار يف بريطانيــا مبنحهم حق اللجوء 

السيايس.
وقالت املصادر: "إن الوفد الذي يرأســه وزير املياه 
والبيئة توفيق الرشجبي، املشــارك يف مؤمتر املناخ، 
الذي انعقد يف 3١ أكتوبر، واستمر حتى ١4 نوفمرب، 
قام بتمزيق الجوازات عند وصوله املطار يف العاصمة 

الربيطانية لندن، وطالب باللجوء السيايس". 
وأوضح املصدر، يف سياق ترصيحه لـ"األمناء" أن 
أربعة من أعضاء الوفد هم من قاموا بتمزيق الجوازات 
عند وصولهم املطار وطلبوا اللجوء الســيايس، حيث 
وأن األربعة كانوا من املنظامت وضمن الوفد املشارك 

يف املؤمتر. 

أخبار

األمناء/خاص :
فيه  انخرط  دبلومايس جديد  جهٌد 
برئاســة  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
الُزبيــدي، رئيس  الرئيس عيــدروس 
الســعودية  العاصمة  يف  املجلــس، 
القيادة  مســاعي  إطار  يف  الرياض، 
نوعية جديدة  نقلة  السياسية إلحداث 

ملسار القضية الجنوبية العادلة.
الرئيــس الُزبيــدي، الــذي يزور 
اململكة،  ا بدعوة من  الســعودية حاليًّ
عقد أمس اإلثنن، جلســة مشاورات 
مع رؤساء بعثات الدول الخمس دامئة 

العضوية مبجلس األمن.
وتصــدرت األزمــة االقتصاديــة 
املباحثات،  تلك  الجنوب  وقضية شعب 
حيث شدد الرئيس القائد عىل رضورة  
االنتقايل  للمجلس  الفاعــل  الحضور 
العملية  مراحــل  جميع  يف  الجنويب 
السياســية القادمة إليقــاف الحرب 
مؤكدا  املنطقة،  يف  الســالم  وإحالل 
دعم املجلس لجهــود املجتمع الدويل 
ومبعوث األمن العــام لألمم املتحدة 
إىل اليمن ومبعــوث الواليات املتحدة 
األمريكيــة باتجــاه إيقــاف الحرب 
شــاملة  سياســية  عملية  وتصميم 
تستوعب كافة القوى الفاعلة واملؤثرة 

عىل األرض.
الُزبيدي،  الرئيس عيدروس  وانتزع 
رئيــس املجلس االنتقــايل الجنويب، 
الخمس  الدول  سفراء  استقباله  خالل 
دامئــة العضويــة يف مجلس األمن، 
املفاوضات  يف  الجنوب  بتمثيل  تعهًدا 

األممية.
وأشار إىل أهمية مشاركة املجلس 
العملية  مراحــل  مبختلف  بفاعليــة 

السياسية برعاية أممية، إلنهاء الرصاع 
والتوصل إىل تسوية مستدامة.

آليات  وشــدد خالل عىل إيجــاد 
وهيكلة  االقتصادية  األزمــة  معالجة 
مؤسســات الدولــة عــىل رأســها 
املؤسسات املالية والرقابية والقضائية 

والسياسية.
املجلس  التــزام  الُزبيدي  وجــدد 
الجهود  بدعــم  الجنويب  االنتقــايل 
الدولية، ومســاعي مبعــوث األمن 
العام لألمم املتحدة إىل اليمن ومبعوث 
لوقف  األمريكية  املتحــدة  الواليــات 
النار، وتصميم عملية سياسية  إطالق 
شاملة تســتوعب القوى املؤثرة عىل 

األرض.
وشدد خالل اللقاء بحرص املجلس 
االنتقايل عىل اســتكامل تنفيذ اتفاق 

املناصفة  حكومــة  ومتكن  الرياض 
من مهامها لتوفري الخدمات ومعالجة 
عىل  مشــددا  االقتصادية،  األزمــات 

رضورة مكافحة الفساد.
وطرح عىل الوفود الدبلوماســية 
جانًبا من تحــركات املجلس االنتقايل 
الرياض  اتفاق  تنفيــذ  نحو  الجنويب 
انتقائية، موضًحا أن وجوده يف  دون 
العاصمــة الســعودية الرياض للمرة 
الثالثة أكــرب دليل عىل حرص املجلس 
عىل إنجــاح تنفيذ االتفــاق وتوحيد 
الجهود يف مواجهة املليشيات الحوثية 
املدعومــة مــن إيــران والتنظيامت 

اإلرهابية.
املســلحة  القوات  بــدور  ونــوه 
الجرائــم  مكافحــة  يف  الجنوبيــة 
عرب  التهريب  وعمليــات  اإلرهابيــة 

سواحل الجنوب وتأمن ممرات املالحة 
الدولية يف باب املنــدب وخليج عدن 
ملليشــيات  والتصدي  األحمر،  والبحر 
اإليرانية  واألنشطة  اإلرهابية  الحويث 
مع  التنسيق  بتكثيف  مطالبا  الخبيثة، 
القــوات الجنوبية مــن جانب القوى 
اإلقليميــة والدوليــة لتعزيــز األمن 
القومي وحفظ األمن والسلم الدولين.

وحــذر رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنويب من تفاقم األنشطة اإلرهابية، 
الجنوب  األعبــاء عىل  تزايد  إىل  الفتا 
نتيجة تصاعد أعداد النازحن القادمن 
من الشــامل وتدفق الالجئن من دول 

القرن األفريقي.
مــن جانبهم، مثن ســفراء الدول 
الخمس دامئــة العضوية يف مجلس 
االنتقايل  املجلس  قيادة  حرص  األمن، 

الجنويب عىل اســتكامل تنفيذ اتفاق 
الرياض، مشددين عىل دعمهم جهود 

استئناف تطبيقه.
وأشــادوا بدعم املجلس يف تقوية 
متعهدين  املناصفــة،  حكومــة  دور 
بتضمــن قضية شــعب الجنوب يف 
مشاورات العملية السياسية الشاملة.

لسلسلة  استمراًرا  اللقاء  هذا  يأيت 
ينخرط  التي  الدبلوماسية  الجهود  من 
املجتمع  مع  االنتقــايل  املجلس  فيها 
الدويل يف األيام املاضية، حيث ُعقدت 
الكثــري مــن اللقــاءات يف الرياض 
خالل األيام املاضيــة، عرّبت جميعها 
عــن حــرص املجتمع الــدويل عىل 
االســتامع لرؤية املجلــس االنتقايل 
يف إطار حرصه عىل تحقيق الســالم 

واالستقرار.

الرئي�س الُزبيدي ينتزع تعهدا دوليا بطرح ق�ضية اجلنوب يف املفاو�ضات الأممية

وفد احلكومة اليمنية امل�ضارك يف موؤمتر مدير �ضركة النفط بعدن يك�ضف لـ)الأمناء( اأ�ضباب الزيادة يف اأ�ضعار الوقود
املناخ يطلب اللجوء يف بريطانيا

لدى لقائه رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس األمن..


