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خالل أقل من ثالثة أشهر..

احلوثيون يرفعون �أ�سعار بنزين ال�سيارات بنحو  %9بال�شمال

صنعــاء  /عــدن «األمنــاء» ريام
مخشف – خاص:

قــال ســكان ومواطنون يف
العاصمة اليمنية صنعاء إن رشكة
النفــط التابعة لحركــة الحوثيني
رفعت أســعار البنزين بالســوق
املحليــة يف مناطــق ســيطرتها
بالشامل بنسبة تسعة باملئة ،وهذه
املــرة الثانية خالل أقــل من ثالثة
أشهر التي ترفع فيها األسعار مام
يزيد من معاناة السكان.
وقال مواطنــون لـ»رويرتز»
إنه مبوجب القرار الذي بدأ رسيانه
يوم األحــد ،ارتفع ســعر جالون
البنزين سعة  20لرتا يف املحطات
الحكومية إىل  14000ريال (نحو
 25.5دوالر) ،أي بواقــع  700ريال
للرت الواحــد ،مــن  12800ريال،
( 23دوالرا) ،بزيــادة  1200ريال
للجالون.
وكانت رشكة النفط بصنعاء قد
رفعت يف العارش من أبريل نيسان
ســعر جالون البنزين إىل 12800
ريال من  9900ريال.
وأرجــع مســؤول يف رشكة
النفط التابعة للحوثيني بصنعاء لرويرتز أســباب
رفع سعر البنزين املستورد إىل ارتفاع أسعار الوقود
يف الســوق العاملية ،إضافة إىل ارتفاع تكاليف نقل
الوقود عــر املنافذ الربية والقادمــة من املناطق
املحررة الخاضعة لحكومــة املناصفة املعرتف بها
دوليا.
وعرب ناشطون وسكان بصنعاء والشامل ذات
الكثافة الســكانية العالية عــن غضبهم من قرار
الجامعــة املفاجئ برفع أســعار الوقود يف جميع
املحطات الحكومية والخاصة مام يزيد من معاناتهم
يف ظل األزمات املستمرة التي يتعرض لها السكان

وكان الحوثيون قرروا يف مايو  /أيار
 2015تحرير أســعار املشــتقات النفطية
وربط أسعار بيعها محليا بالبورصة العاملية.
الجدير ذكره أن سعر الدوالر يف مناطق
الحويث يســاوي  555ريــاال ويف املناطق
الخاضعة لحكومة املناصفة يساوي 1120
رياال.

أســعار البنزين بعدن وتوضيح رشكة
النفط
ورفعــت رشكة النفــط الحكومية يف
العاصمة الجنوبية عدن يف الرابع من يونيو
 /حزيران ،ســعر جالون البنزين سعة 20
لرتا يف املحطات الحكومية بنحو ستة باملئة
إىل  19800ريــال ( 18دوالرا) من 18600
ريال.
واوضحت اإلدارة العامة لرشكة النفط،
بانها قــد اتخذت كافة اإلجــراءات الالزمة
بهدف الحفاظ عىل أسعار مادة البنزين يف
املحطات والســوق املحلية ومبا يكفل عدم
ارتفاع اسعار املادة.
وقالــت االدارة العامــة لرشكة النفط
ومقرهــا الرســمي يف العاصمة عدن ،يف
بيان توضيحي هام صادر عنها ،أنها قامت
بســحب كميات كبرية من االحتياطيات من
مصايف صافــر مبحافظة مــأرب اليمنية
لتوفري مــادة البنزين يف العاصمــة عدن وبعض
املحافظات املجاورة لها وذلك باسعار أقل من السعر
التجــاري مع تحمل الرشكة فارق الســعر لوصول
املادة للمواطنني بأقل سعر ممكن.

• أسعار البنزين بالعاصمة الجنوبية عدن وتوضيح شركة النفط
يف بلد يعاين بالفعل من تردي األوضاع االقتصادية الوســائل والبقاء عىل قيد الحياة وبعد أن تقطعت
واملعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب السبل بنا وأرسنا بسبب استمرار هذه الحرب العبثية
أوصلــت واحدة من أفقر الــدول العربية إىل حافة منذ مثاين سنوات ،ونحن مقبلني عىل عيد األضحى،
لتأيت زيادة أسعار البنزين لتزيد من املعاناة واآلالم».
املجاعة.
وقال جامل عيل مصلح ،وهو موظف حكومي
من ســكان صنعاء ،إن هذا االرتفــاع الجديد يف
أسعار البنزين سيضاعف من تكلفة املعيشة التي
أصبحت ال تطاق يف ظــل انعدام القدرة الرشائية
مع انقطاع رصف مرتبــات املوظفني يف مناطق
سيطرة الحوثيني منذ أربع سنوات.
وأضــاف مصلح لرويــرز بنــرة غاضبة
«أصبحنا نصارع ونكافح مــن أجل العيش بأقل

احلوثي يخرق الهدنة ..ملي�شيا
�إرهابية ال ترفع �أيديها عن الزناد
“األمناء” عن املشهد العربي:

أحدثــت الخروقات املتواصلة التــي ترتكبها
املليشيات الحوثية اإلرهابية ،حالة من الغضب من
ج ّراء تس ُّبب هذا األمر يف إطالة أمد الحرب وتأزيم
الوضع املعييش.
ودشن نشــطاء عىل موقع «تويرت» ،وسام
بعنوان «الحويث يخرق الهدنة» ،حملوا من خالله
املليشيات الحوثية مسؤولية تأزيم املشهد الراهن.
فمن خالل سلســلة طويلة مــن الخروقات
واالنتهاكات واالعتداءات ،عملت املليشيات الحوثية
اإلرهابية عىل إفشال الهدنة وجني مثار إطالة أمد
الحرب ،رهانا عىل عامــل الوقت مبا يخدم أجندة
املليشيات املتطرفة.
ويف إطار هــذه الخروقــات ،قالت مصادر
مطلعة إن املليشــيات الحوثيــة ك ّثفت يف اآلونة
األخرية من عملية التجنيــد القرسي ألعداد كبرية
من الشباب والطالب ويتم الزج بهم يف املعسكرات
التي تهيئ املجال أمام مامرسة املليشيات إرهابها
الحاد.
إجــرام الحويث عــى هذا النحــو ،أظهر أن
املليشــيات الحوثية ستواصل العمل عىل االلتفاف
عىل أي اتفاق يفرتض أنه يؤســس لعملية سالم

شــاملة ،وهو ما يجعل األمم املتحدة أمام اختبار
صعب.
إرصار املليشيات الحوثية عىل إفشال الهدنة
األممية قاد الكثريين إىل املطالبة برضورة العمل
عــى االنتقــال إىل مرحلة أخرى مــن مواجهة
املليشــيات عرب الضغط عســكريا عليها ،وأوىل
الخطوات يف سبيل تحقيق ذلك يتمثل يف إخراج
عنارص املليشيات اإلخوانية من الجنوب.
ّ
يعضــد من أهمية هذا املســار هو حجم
ما
التاريخ الحــويث يف خرق الهدن التي تم إعالنها،
بينهــا مفاوضــات جنيــف يف يونيــو ،2015
ومفاوضــات جنيــف  2يف ديســمرب ،2020
ومشاورات الكويت يف  ،2016ومفاوضات جنيف
يف ســبتمرب  ،2018واتفاق السويد يف ديسمرب
 ،2018واتفــاق صيانة صافر ،واتفاق الهدنة منذ
أبريل .2022
فكل هذه الجوالت التي تــم إعالنها خرقتها
املليشــيات الحوثية اإلرهابية ،عرب سلســلة ال
تتوقف من االعتــداءات التي يرتكبها هذا الفصيل
اإلرهــايب ،وهو ما يتطلــب رضورة إجراء تغيري
جوهري عىل املشــهد العسكري من خالل حتمية
الضغط عىل املليشيات.

