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محليات

�إعالن تحذيري
تعلن هيئة املنطقة الحرة عدن لكافة الجهات الرسمية وغري الرسمية واألشخاص الطبيعيني واالعتباريني وجهات 
التوثيــق مبحافظة عدن بعدم التعامل مع الجمعيات الوهمية والتــي تقوم باالعتداء عىل أرايض املنطقة الحرة عدن 
وهي )جمعية القضاء – مكتب األوقاف – عدن "الطرف الســبع" – الجمعية الثانيــة لهيئة التدريس جامعة عدن( 
كون األرض التي تدعي بها تلك الجهات تعد من أرايض املنطقة الحرة عدن بحســب محارض االســتالم والتسليم بني 
هيئــة املنطقة الحرة عدن وأرايض وعقارات الدولة، وكذا مبوجب قرار مجلس الــوزراء  رقم )65( لعام 93م، والذي 
حدد الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة عدن ، كام أن قانون املنطقة الحرة عدن رقم )4( لســنة 93م، ال يسمح برصف 

الجمعيات السكنية وإمنا رصف املشاريع االستثامرية.
وعليه نهيب بالجهات الحكومية املختصة، منها مدراء املديريات ومكتب األشــغال العامة والطرق، بعدم رصف أي 
تراخيص ألعامل البناء بأرايض املنطقة الحرة عدن كام نهيب باملؤسسة العامة للمياه والكهرباء بعدم إدخال خدمات 

املياه والكهرباء لتلك الجهات املشار إليها أعاله.
كام نحذر املواطنني ورجال األعامل واملســتثمرين بعدم التعامل مع تلــك الجهات الوهمية الغري قانونية ومدعيي 
امللكية بالبيع والرشاء يف أرايض املنطقة الحرة عــدن واعتبار تلك الترصفات غري قانونية والغية وال تتحمل املنطقة 
الحرة عدن أي مســؤولية عنها مبوجب هذا التحذير وســيتم مالحقة تلك الجهات ومدعي امللكية أمام نيابة األموال 

العامة والقضاء.

حسن أحمد احليد
رئيس املنطقة احلرة - عدن 

دبلوما�صية النتقايل الحرتافية تو�صل اجلنوب اإىل جمل�س الأمن الدويل
األمناء / خاص :

األمن  ملجلس  املهمة  الجلســة  ترجمت 
الدويل يوم الخميس النجاحات الدبلوماسية 
التــي حققها املجلس االنتقــايل الجنويب 
مؤخرا، إذ بدا املجتمــع الدويل أكرث إنصاتا 
لصــوت الجنــوب وقضيتــه العادلة، ومل 
تعد الرشعية اإلخوانيــة قادرة عىل ترويج 
الذي ظلــت توظفه طيلة  املخادع  خطابها 
السنوات املاضية لصالح املليشيات الحوثية 

اإلرهابية وإطالة أمد الرصاع.
شــهدت جلســة مجلس األمن إجامعا 
دولًيا عــىل رضورة تنفيذ اتفــاق الرياض 
باعتباره أول خطوات الطريق نحو الوصول 
الجرمية  وحــرت  شــامل،  ســالم  إىل 
مندويب  بقوة يف خطاب  الغادرة  اإلرهابية 
الدول الذين أضحــوا أكرث إدراكا بحقيقة ما 
يجري عىل األرض، وهــو ما بينته اإلدانات 
املوجهــة للتنظيامت اإلرهابية املحســوبة 
الحوثية،  املليشــيات  وكذلك  الرشعية  عىل 

األمر الذي يضع مزيــدا من الضغوط عىل 
الطرفني.

تحــدث املبعــوث األممــي إىل اليمن 
هانز جروندبرج، عــن تفاصيل زيارته إىل 
العاصمة عدن وأكد أنها هدفت باألســاس 
مناقشة  وكذلك  الجنوب  ألصوات  لالستامع 

أبعــاد الحــادث اإلرهايب الذي اســتهدف 
محافظ العاصمــة ووزير الزراعة، وهو ما 
يؤكد أن املجتمع الــدويل عىل قناعة تامة 
باستحالة استبعاد الجنوب من أي مباحثات 
جروندبرج  ترصيحات  إن  بل  مســتقبلية، 
تؤكد أن وجود الجنوب عىل طاولة املباحثات 

هو السبيل األوحد للوصول إىل سالم شامل.
حملت كلمــة املبعوث األممــي - التي 
أوضح فيها أن بؤرة الرصاع أضحت يف مأرب 
وشــبوة - دالالت غري مبــارشة عىل حجم 
التنسيق املشــرك بني الرشعية واملليشيات 
الحوثيــة، ففي الوقت الذي اســتطاع فيه 
التحالف العريب إلحاق جملة من الخســائر 
بالعنــارص املدعومة من إيــران يف مأرب 
ذهبــت فيه الرشعية باتجــاه فتح الطريق 
أمام الحوثيني للسيطرة عىل مناطق جديدة 
يف شــبوة، ما ييش بأن مراوغات الرشعية 
الضغوطات  من  التخفيف  تســتهدف  التي 
التي تتعرض لها مليشــيات إيران أصبحت 

مفضوحة أمام الجميع.
املواقف  مستوى  عىل  اإليجايب  التطور 
الدولية من اإلرهاب الحويث اإلخواين يعكس 
بشــكل مبارش حجم الجهــود التي بذلها 
املجلس االنتقايل الجنويب طيلة الســنوات 
املاضية، إذ أن أذرعه الدبلوماسية يف الخارج 
استطاعت أن تعدل أوضاع الصورة املشوشة 
اليمن،  لألوضاع يف  الرشعية  التي رسمتها 

وهــو ما يعد خطــوة مهمة عــىل طريق 
التخلص من االحتالل اإلخواين واســتعادة 

دولة الجنوب كاملة السيادة.
جاءت اللقــاءات والجــوالت التي قام 
الرئيس  بها قيادات املجلس وعىل رأســهم 
إيجابية عىل  بنتائــج  الُزبيدي  عيــدروس 
فضح  مــن  االنتقــايل  ومتكــن  األرض، 
مامرســات قوى االحتالل اليمني بإرساله 
خطابــات عديدة إىل الهيئــات واملنظامت 
الدولية احتوت عىل دالئل وبراهني التنسيق 
الحوثية  بني الرشعية اإلخوانية واملليشيات 
اإلرهابيــة، األمر الذي جعل املجتمع الدويل 

أكرث حرًصا عىل تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
يبقى أن يرجم املجتمع الدويل قناعاته 
التي عرب عنها يف جلسة مجلس األمن، يوم 
الخميــس، إىل قــرارات فاعلة عىل األرض 
ُترغــم الطرفني عــىل وقف إطــالق النار 
متهيدا لعقد مباحثات شاملة، عىل أن تكون 
تلك القرارات يف أقــرب فرصة مبا يقوض 
محور  مخططات  اســتكامل  عىل  الفرصة 

الرش اإليراين الريك القطري.


