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تقارير

توعد بمحاسبة المسؤولني عن االختالالت بملف االستثمار..الرئيس الُزبيدي وتحرير الضالع.. 

األمناء/ خاص:
يف عــام 1967 كانــت محافظة 
الضالع شاهدة عىل ميالد قائد ملهم، 
ذلك  الُزبيدي،  عيــدروس  الرئيس  هو 
الذي نشــأ يف خري  الحكيم  القائــد 
الضالــع حتــى رّد لها الخــري خرًيا، 
إىل  ليعيدها  ولشــعبها،  لها  وانترص 
حضن الجنوب ويحررها من بني أفواه 
اإلرهاب وبراثن أهل الرش.. إنها ذكرى 
تحرير الضالع التي تحل اليوم ذكراها 

السابعة.
كان الرئيــس الُزبيــدي عىل رأس 
قوات املقاومة الجنوبية، وهي تخوض 
معركــة العزة والكرامــة يف 2015، 
لتحرير الضالع من قبضة املليشــيات 
أبنائه  رفقة  سطر  اإلرهابية،  الحوثية 
املالحم  أعظم  الجنوبيــة  القوات  من 
يستذكرها  التي  الخالدة  واالنتصارات 

الجنوبيون عىل مدار حياتهم.
الرئيس  ِقبل  مــن  امللهمة  القيادة 
الُزبيــدي لتلــك املعركــة ُتوّجت بأن 
الضالــع كانــت أول محافظة عربية 
تتحرر من قوى الرش اإليرانية املتمثلة 
قلة  رغم  الحوثيــة،  املليشــيات  يف 
من  مدججة  ترسانة  أمام  اإلمكانيات 

األسلحة حازها الحوثيون من إيران.
الضالــع بعثت برســالة للجميع، 
بأنها كانت وســتظل مصنع الرجال، 
وكام أهدت الجنوبيني قائدهم الُزبيدي 
فقد صنعــت مقاومة جنوبية حازمة 
حاســمة قوية أبية وشجاعة، قذفت 
بالرعب يف قلوب الحوثيني، يف نتاج 
الــذي أرّص أن يكون  القائد  لقيــادة 
التحــرك ُمخطًطا له بقــوة، واعتمد 
تكتيك  عىل  الشهادات،  وفق  الهجوم، 

مباغتة العدو من أكرث من اتجاه.
يروي أحد األبطال الذين شاركوا يف 
تلك الحرب الخالدة قائال: "كانت ساعة 
الصفر هي الثانية فجر 25 مايو، وكان 
الهجوم مباغًتا، وكانت إشــارة النرص 
يف أي موقع محرر هي ثالث طلقات 
املوقع  أول إشارة من  مضيئة.. وبدأت 

األوسط وتلتها املواقع تباعا".
ويضيف: "مل يكن يتبقى لنا سوى 

موقع الخزان الذي وجدنا يف صعوبة 
لوعورته وملوقعه االســراتيجي الذي 
يطل عىل جميع أنحــاء الضالع، لكن 
عزمية األبطال الذين شاركوا بالهجوم 
وهم ميلكــون 60 طلقة فقط وبدون 
قنابــل لضعف اإلمكانيات حســمت 

املعركة".
ومثل هذا البطل الُهامم، لن ينىس 
الجنوبيون هتــاف التكبري الذي ردده 
القائد وهّز مشــاعر الجميع  الرئيس 
وهو يقول: "الله أكــرب .. الله أكرب"، 
النرص  ويتحقق  الجنوب  صوت  ليعلو 

الخالد.
امللحمة  الضالع عرب  انتصار  ذكرى 
التاريخية تحل اآلن يف وقت تشــهد 
فيه املحافظة أعاماًل بطولية متواصلة 
من ِقبــل القوات املســلحة الجنوبية 
وتقف  ضخمة  جهــوًدا  متارس  التي 

ســًدا منيًعا أمام املحــاوالت الحوثية 
املحافظة  احتالل  الستعادة  املتواصلة 
من جديد، عرب جهــود يرشف عليها 
الرئيس الُزبيدي باعتباره القائد األعىل 

للقوات املسلحة الجنوبية.
وجوده  أثنــاء  الُزبيدي  الرئيــس 
املسلحة  القوات  قاد  الجبهة كان  عىل 
الجنوبيــة يف العديــد مــن املالحم 
البطوليــة وهو ما أســفر عن تكبيد 
ساحقة،  هزائم  الحوثية  املليشــيات 
وتطهري الجنوب من تنظيامت داعش 

والقاعدة واإلخوان.
أّســس  قد  الُزبيدي  الرئيس  وكان 
يف عــام 2014 املقاومــة الجنوبية، 
وقد كانت هي النــواة األوىل للقوات 
املسلحة الجنوبية، لتبدأ مالحم صناعة 
أرجاء  كل  يف  العســكرية  األمجــاد 

الجنوب.

األمناء/ معني الصبيحي:
جدد رئيــس الجاليــة الجنوبية يف 
والية أالمابا األمريكية املناضل مشــعل 
الجنوبية  الجالية  املنصوب والء  محسن 
وتأييدها  األمريكيــة  أالبامــا  بواليــة 
الجنويب وثقتها  االنتقــايل  للمجلــس 
السياســية ممثلة  به وبقيادته  الكاملة 
بالرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، داعيا 
الوطني  الحوار  رضورة اســتكامل  إىل 
مع كل املكونات والشــخصيات الوطنية 
الوطنية ملواجهة  الجبهة  من أجل تعزيز 

متطلبات املرحلة القادمة.

وقــال املنصوب لــدى افتتاحه مقر 
الجاليــة الجنوبيــة يف واليــة أالمابا 
الجالية  افتتاح مقــر  "إن  األمريكيــة: 
يأيت يف ظل ظروف اســتثنائية متر بها 
بالدنا منها وقف الحرب وتشكيل املجلس 

الرئايس". 
التي  القضايا  العديد من  إىل  متطرقا 
تهم الجالية بشــكل عام وما تتطلبه من 

أولويات يف املرحلة القادمة. 
رضورة  عــىل  املنصــوب  وشــدد 
اصطفــاف كل أبناء الوطن وترســيخ 
الوحدة الوطنية والتامسك ونبذ الخالفات 
والرفــع عن الصغائر ونبــذ العنرصية 

واملناطقية املقيتة - حسب تعبريه.
وأضاف املنصــوب: "املرحلة الراهنة 
تتطلب منــا الثبات أكرث مــن أي وقت 
مىض أمــام كل التحديات التي يواجهها 
الوطن والشــعب عىل رأســها تحديات 
ودسائس  للمخدرات  والرويج  اإلرهاب 
اإلعالم املضلل". مشريا إىل أن "الصمود 
يف وجــه ذلك لن يتحقــق إال من خالل 
الكلمة  وتوحيد  الصفوف  ورص  التالحم 
والــرأي ونبذ أي خالف وعــدم االنجرار 
الصف  ومحاوالت شــق  املناطقية  وراء 

الجنويب".

األمناء/ خاص:
يقود أحمد حامد مللس - وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن - جهوًدا مكثفة 
عماًل عىل تحســني األوضاع املعيشــية يف العاصمة؛ باعتبارها الكعكة األكرب 
التي يســتهدفها أعداء الجنوب، عرب محاولة إغراقها بني براثن حرب الخدمات 

القاسية.
أحدث جهــود مللس يف هذا الصدد، متّثلــت يف تكليفه بإجراء حرص دقيق 
للمرشوعات االستثامرية املتعرثة واملخالفة، ومراجعة املستثمرين غري امللتزمني 
بتنفيذ مرشوعاتهم، يف خطــوة تبرش بنقلة اقتصادية مبــرشة تخطو إليها 

العاصمة عدن.
كام اعتمد املساحة املخصصة إلنشاء الحديقة الكربى يف مديرية خورمكرس، 

واألرض الخاصة بإنشاء املجمع الحكومي، مبوجب املخطط املعلن سابقا.
يف السياق، قال مللس إن العاصمة عدن متيض بتصحيح االختالالت مبسار 
االســتثامر واملشاريع االســتثامرية وإنهاء تداعياتها الســلبية عىل النشاط 

االستثامري والتنموي.
فيــام ناقش مللس - خالل ترأســه اجتامع الهيئة العامــة ألرايض الدولة، 
ومصلحــة األرايض وعقارات الدولة يف عدن - مرشوعات تحســني وتطوير 
املدينة، فقد رّصح بأّن العاصمة عدن عاشت ظروفا صعبة جراء آثار وتداعيات 
حرب 2015، من خالل انتشــار عمليات البســط املمنهج مــا أرض باملخطط 

الحرضي للمدينة.
ونبه إىل تخلف العديد من املســتثمرين وعــدم التزامهم بتنفيذ املرشوعات 
االستثامرية يف األرايض املخصصة ملشاريعهم، ما أدى لعرقلة مسار النهوض 

والتطوير.
وتوعد مبحاسبة املسؤولني عن االختالالت مبلف االستثامر، قائال: "يف ظل 
حرص السلطة املحلية وأجهزتها التنفيذية عىل حامية املرشوعات االستثامرية 
وتشــجيع املســتثمرين فإنها يف الوقت ذاته تتجه لتصويب االختالالت التي 
شابت مسار االســتثامر ومنها املرشوعات املتعرثة عرب إجراءات قانونية بحق 

املخالفني".
توجيهات املحافظ مللس، تبرش بانتقالة قوية للغاية تخطوها العاصمة عدن 
يف األيام املقبلة، وذلك بعدما تسّببت حرب الخدمات املتواصلة يف أزمات وأعباء 
معيشــية بالغة القســوة، من ِقبل املحتل اليمني الذي سعى بكل الطرق إلحالل 

فوىض مجتمعية شاملة يف أرجاء العاصمة.
كــام أن توجيهات مللس هــي أوىل خطوات معالجة جــرح غائر يف قلب 
العاصمــة، وهو الحجم الكبري من أرايض عــدن التي حصل عليها رجال أعامل 

بحجة االستثامر لكنهم مل ينفذوا أي يشء عىل األرض.
وقد ســاعد االخراق اليمني للعاصمة عىل مــدار عقود مضت، يف متكني 
هذه العنارص من نهب أرايض العاصمة دون حسيب أو رقيب، وقد أحصت لجنة 
مناقشة قضايا أرايض االســتثامر يف عدن رصف 238 موقًعا رُصفت ألغراض 
االســتثامر عىل مســتوى مديريات العاصمة، قبل أن يتضح أن عدًدا قلياًل من 

املرشوعات هو ما تنفيذه عىل أرض الواقع.
الالفت أّن كل هذه األرايض تم تخصيصها ملرشوعات يف مختلف القطاعات 
واملجاالت املختلفة، مبا يعني أنه كان من املفرض أن تساهم يف تحسني أحوال 
املواطنني وأن تنعش الوضع االقتصادي يف العاصمة، ومن ثم تنشــيط حركة 
التجارة بني مختلف محافظات الجنوب، بيد أّن هوامري الفســاد التي تم نرشها 

كرسطان خبيث يف أرجاء الجنوب أجهضت هذه اآلمال ومتادت يف جرامئها.
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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
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ملل�س يقود حراكا تنمويا يف عدن ويقف مت�سديا لهوامري الف�ساد عندما انت�سرت االأر�س البنها املنا�سل

اجلالية اجلنوبية بوالية اأالمابا االأمريكية جتدد 
والءها وتاأييدها للمجل�س االنتقايل
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