
األمناء/ خاص:
كرم رئيس قطاع اإلذاعة 
العزيز  عبــد  والتلفزيــون 
الشــيخ، األحــد، الصحفي 
بدرع  املحرمــي،  حســن 

املوظف املثايل بالقطاع.
وتــأيت عمليــة تكريم 
املحرمي  حســن  اإلعالمي 
تقديًرا للجهــود التي يبذلها 
ضمــن طاقم العمــل بقناة 

عدن املستقلة.
ويعــد الزميل حســن 
املحررين  أنشط  املحرمي من 
اإلذاعة  بقطــاع  والعاملن 
مع  وســاهم  والتلفزيــون 
نوعية  نقلة  بإحداث  زمالئه 

يف العمل اإلعالمي خصوًصا بقناة عدن املستقلة.
وقــال املحرمي إن من أجمل اللحظات يف حياة أي شــخص التكريــم والتقدير، معربًا عن 

سعادته بهذه اللفتة الطيبة من رئاسة قطاع اإلذاعة والتلفزيون باملجلس االنتقايل الجنويب.

عدن / األمناء / ارسالن السليماني :
اصدر النائب العــام للجمهورية القايض 
قاهر مصطفى توجيهات رســمية بإيقاف اي 
الواقع  إجراءات إلخالء الســاكنن يف العقار 
بحي الســفارات بخورمكرس بالعاصمة عدن 
حتى يتــم الفصل يف القضيــة املنظورة أمام 

املحكمة اإلدارية االبتدائية .
النائب  عن  الصــادرة  التوجيهات  واكدت 
العام للجمهورية والتــي وجهت إىل املحكمة 
اإلدارية االبتدائية بالعاصمة عدن استناداً عىل 

ما جاء يف مذكراتها  بتاريخ ٢٨ /٢ / ٢٠٢٢م 
للقضية املنظورة أمام املحكمة بعدم اتخاذ أي 
إجراءات او أعامل أو مرتتبــات إلخالء العقار 
املذكور أعــاله إىل حن الفصــل يف القضية 

املنظورة أمام املحكمة .
وأشاد العديد من النشطاء وممثيل املجتمع 
املدين والسياســين بخورمكرس وبالعاصمة 
عدن بهــذه الخطوة التي أقــدم عليها النائب 
العام مؤكدين يأن ذلــك اوىل خطوات لتفعيل 

املؤسسة القضائية لضامن حقوق املواطنن .
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المقال االخير

هاني مسهور

وتزحزح موقف 
واشنطن من عدن

التحالف يطلق جسًرا جوًيا لنقل العالقين من أبناء سقطرى الدوالر والتجار والمشتقات 
النفطية ولهيب األسعار

الشيخ يكرم "المحرمي" بدرع الموظف المثالي في قناة عدن المستقلة

النائب العام يوقف إجراء إلخالء عقار ساكني حي السفارات بخورمكسر 

يف وقت ترتكز فيه الجهود األممية عىل متديد الهدنة 
اليمنية وتوســيعها حتى تصل إىل وقف دائم للحرب، جاء 
تزحزح للموقف األمرييك من قضية الجنوب العريب عرب 
ترصيح الفت للمبعوث الخاص للرئيس جو بايدن الســيد 
تيمويث ليندركينغ، لصحيفة »إندبندنت« فقد جاء تعليقه 
عن املوقف األمرييك بشــأن انفصال الجنــوب: »نعتقد 
أّن اليمنيــن يجب أن يتخذوا قراراتهم الخاصة يف شــأن 

مستقبلهم مبا يف ذلك هذه القضية«.
فمــن العام 1994 الذي شــهد ضم الشــامل اليمني 
للجنوب بقوة الســالح مل يتزحزح املوقف األمرييك وظل 
يف توازنات حافظت عىل ســياقات محــددة حتى ما بعد 
هجــامت 11 ســبتمرب 2001 وهي التــي أطلقت بعدها 
الواليات املتحدة عمليات مطاردة لعنارص تنظيم »القاعدة« 
يف اليمن عرب اســتهدافهم بالطائرات، وكذلك قيام قوات 
املارينز بعمليات خاصة يف محافظتــي مأرب والبيضاء 
ومع كل هذه الســنوات حتى ما بعد ســقوط نظام عيل 
الســالح  عبدالله صالح وبروز »الحوثين« كقوى متتلك 
وتهدد األمن اإلقليمي والدويل ورغــامً عن كل التحوالت 
الكبرية يف املشهد اليمني متسكت واشنطن مبوقفها من 
القضية الجنوبية حتى هذا التوقيت الذي يتطلع فيه اليمن 
لنجاح توسيع الهدنة واالنتقال لعملية التسوية السياسية. 
حتى نعي متاماً ســياق التحول األمرييك، وإن كان يبدو 
يســرياً فال بد من العودة إىل نقطة االرتكاز، التي نشأت 

عليها القضية أساساً.
فالجنوب الذي كان واحداً من الدول املحســوبة عىل 
معســكر االتحاد الســوفييتي، كان من الدول التي تأثرت 
بســقوط برلن 1989، بل كان الجنوب املؤرش عىل نهاية 
الحرب الباردة وبداية النظام العاملي أحادي القطبية، فلقد 
اســتفردت الواليات املتحدة بالسياســة الدولية من ذلك 

الوقت.
واشــنطن كانت تــرى يف الجنوب أنــه آخر معاقل 
الشــيوعية، ولذلك تعاملت مع غزو الشامل للجنوب بذات 
النظرة للحــرب األفغانية، فلم تر غضاضة يف مشــاركة 

األفغان العرب يف تلك الحرب.
عــىل امتــداد ثالثة عقــود وظفت القــوى القبلية 
اليمنية الشــاملية الحرب عىل اإلرهــاب بالطريقة التي 
تناســبها، ففيام كان نظام عــيل عبدالله صالح ميارس 
االبتزاز بورقــة اإلرهاب، كانت تلك القــوى تربم العقود 
والصفقات مع الرشكات العامليــة لبيع النفط والغاز وكل 
املوارد االقتصادية، وظلت الســياقات مل تتغري حتى برزت 
جهود مكافحة اإلرهاب من بعــد تحرير عدن من قبضة 
»الحوثيــن« ورشيكهم عيل صالــح يف أكتوبر 2015. 
فمن بعدها أظهرت املقاومة الجنوبية والقوات املســلحة 
اإلماراتية قدرات ملموسة يف تطهري املحافظات الجنوبية 
»داعش« و»القاعــدة« و»أنصار  تنظيــامت  من عنارص 

الرشيعة«.
بالتوازي مع جهود مكافحة اإلرهاب، أظهر »املجلس 
السياســية للقضية  الرافعة  الجنــويب«، وهو  االنتقايل 
الجنوبية كثرياً من االلتزام الســيايس توج بتوقيع اتفاق 
الرياض، ومنه حظي املجلس باالعرتاف اإلقليمي والدويل، 
ما أفضت إليه مشــاورات الرياض مــن تغريات أدت إىل 
هدنة، وإْن كانت هشــة إال أنها منحت املنطقة واملجتمع 
الدويل فرصة لتدوير القضية اليمنيــة من زوايا متعددة 
أظهرت مدى التزامات األطراف السياســية املتشاكسة يف 
رشاكاتهــا واملتصارعة فيام بينهــا لكنها كانت غاية يف 
اختبار مســتقبل التسوية أو التســويات ملستقبل اليمن 
جنوباً وشــامالً. يف نهاية الحرب الباردة األوىل سقطت 

عدن وتفككت يوغسالفيا.
ومع بدايات الحرب الباردة الثانية، تبدو املسارات كذلك 
تعطي إشارات لتحوالت مختلفة تعتمد عىل توفري مصادر 
الطاقة والغــذاء. الجنوب يبدو مهيأً إلفرازات ميالد النظام 
العاملي متعدد األقطاب، ويبــدو تزحزح املوقف األمرييك 
أكرث من مجرد إشارة ملا تريده واشنطن من هذا الجزء من 

العامل، بينام سيبدو للدب الرويس رأي آخر.

ارتفاع وهبوط األســعار يرتبط ارتباطاً 
الدوالر، وال شك  بارتفاع وهبوط سعر  وثيقاً 
يف ذلك، غــري أن هذا االرتبــاط يختل طاملا 
إخواننا الُتجار يرفعون األســعار متاشياً مع 
ذلك والعكس حن يستمرون يف البيع بنفس 

السعر يف حن يكون سعر الدوالر قد هبط! 
هناك جهــود تبذلها الجهــات املختصة 
مبراقبة وضبط األسعار، غري أن تلك الجهود ال 
التجار يغلقون  تأيت كل مثارها طاملا إخواننا 
متاجرهم ما ينذر بحدوث أزمة متوينية ترتفع 
معها األســعار، األمر الذي يجعــل املواطن 

يرضخ لألسعار ما قبل األزمة وأمره للَّه! 
ممثلة  السياســية  القيادة  اهتــامم  إن 
باملجلــس االنتقــايل الجنويب ومــا يبذله 
نائب رئيس املجلــس القيادي، رئيس املجلس 
االنتقــايل ســيادة اللواء عيدروس قاســم 
الزبيدي، من جهود متفانية يأيِت يف سياقها 
اجتامعاتــه باللجنــة العليا للمــوارد املالية 
أعطى  قد  املعيشــية  باألوضــاع  واهتاممه 
الشــعب الجنويب، الذي يعول عليه األمل يف 
املعاناة ويف مقدمتها غالء  إخراجه من جور 
وثباته  الدوالر  سعر  لعقلنة  والتدخل  املعيشة 
املحرك األساس الرتفاع األسعار وال  باعتباره 

ريب يف ذلك… 
إن ما تشهده السوق املحلية من أزمة حادة 
ويضاعف  ضاعف  قد  النفطية،  املشتقات  يف 
لهيب األسعار ومعاناة الناس وسوء أحوالهم 
املعيشــية الرتباطه بحركة تنقالتهم لقضاء 
شــؤون حياتهم وذهاب أوالدهم للدراسة يف 
املدارس واملعاهد والكليات ويف نقل البضائع 
وغريهــا من متطلبات الحيــاة األخرى، ولذا 
ميكن القــول إن صرب شــعب الجنوب عىل 
كل معاناتــه لن يطول… واللَّــه ويل الهداية 

والتوفيق والسداد.

األمناء/ خاص:اللواء/ علي حسن زكي
بقيادة  العريب،  التحالف  أطلقت قوات 
اململكــة العربية الســعودية، جرساً جوياً 
مجانياً، لنقل العالقن من أبناء ســقطرى 
عرب مطار الغيضة الــدويل يف املهرة، إثر 
تعطل حركة السفر بحرا مع حلول موسم 

الخريف حيث ترتفع األمواج.
انطلقــت الرحلــة األوىل من الجرس 
الجوي مــن مطار أرخبيل ســقطرى إىل 
مطــار الغيضة الدويل، عــىل متنها 110 

راكًبا غالبيتهم من الطالب واملرىض وكبار 
السن.

الثانيــة من مطار  الرحلة  وغــادرت 
الغيضــة الدويل إىل جزيرة ســقطرى بـ 
العودة إىل  الراغبــن يف  120 عالًقا، من 

سقطرى، معظمهم طالب وعائالت.
العالقن عن  العديــد مــن  وأعــرب 
تقديرهــم املبــادرة الســعودية إلنهــاء 
معاناتهم، وحرصهــا عىل مواصلة دورها 
اإلنساين بتسيري الرحالت الجوية للعالقن 

مجانا.


