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المقال االخير

وئام عمر خالد

عدن بين األمس واليوم بقيادة 
ربانها المحافظ لملس

الحوار الجنوبي.. األهمية 
والضرورة

ال يختلف اثنان أن ما حــدث ويحدث بالعاصمة عدن 
من نهضة حقيقية وتنمية شــاملة شــهدتها مديريات 
العاصمة يف مختلف القطاعات، ابتدأت منذ أن توىل وزير 
الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد مللس زمام إدارة 

العاصمة.
حقيقــة ربان النهضة التنمويــة أحمد مللس جاء يف 
ظل فرتة صعبــة ومعقدة، كانت تعيــش فيها العاصمة 
عدن بوضع منهار، دولة غائبة، شــوارع منتهية، خدمات 
ال تصل للمواطن، مؤسســات غري فاعلة، ال مشاريع، ال 
تنمية، ال إصالحات، والفساد املايل واإلداري ينخر يف قلب 
مكاتب الدولة، وموارد تذهب يف غري أوعيتها الصحيحة، 
يتقاسمها الفساد والبالطجة، حتى نفسيات املواطن بعدن 
كانت قد تناســت أي أمل يعيد للمدينة رمزيتها ومدنيتها 

ومكانتها التي تستحق.
الدولة  العاصمة عــدن بقيادة ربانهــا وزير  واليوم 
محافظ العاصمة عدن أحمد حامد مللس، تعيش يف حالة 
دوران مســتمر وتطور ملحوظ وانتعاشة حقيقية غابت 
طوال الســنوات املاضية، الدولة موجودة، واملؤسســات 
تستعيد عافيتها، وشوارعها أصبحت بأفضل حال وال مير 
ن أو طريًقا تم إصالحه أو خدمًة  يوم إال و نرى مرشوًعا ُدشِّ

تحسنت.
  للدولة اليــوم هيبة كانت غائبة منذ عقد من الزمان، 
حتى املواطن التمس هذه التغيري الجذري التي شــهدتها 
العاصمة مبشاريعها وتحســن خدماتها، ويف ظل هذه 
العمــل الحقيقي عاد األمل للمواطن بــأن العاصمة بأياٍد 
صادقة تريــد لها النهوض الحقيقي، حتــى أننا أصبحنا 
اليوم ندرك أن املرشوع الغائب اليوم أو الخدمة غًدا ســوف 
تصل لها أيادي االنتعاش والتعايف والتطور؛ ألنه بات من 
الواضح أن التنميــة الحقيقية قد انطلقت بعدن وأصبحت 

العاصمة ورشة عمل دامئة ال تراجع وال تقاعس. 
وهذا ما ولَّد آفاق الوفاء والثقة بن أبناء عدن وربانها 
املحافظ امللس، الذين تصدوا لكل حمالت التشويه وعرقلة 
وإفشال مســار التنمية والنهوض بعدن، وما الهجوم غري 
املربر املتعدد والترسيبات الخائبة إال تأكيًدا عىل فشــل كل 
محاوالت األطراف التي ال تريد لعدن العافية وتريد إفشال 
عدن أوال ومحاولة إرباك ربانها عن مواصلة مسار التقدم 

واالزدهار.
*مدير مكتب املالية مديرية خورمكرس.

الحوار قيمة إنسانية وأخالقية، 
ولغة حضارية، وسمة العرص، تتجىل 
أهميته بالنسبة لشعب الجنوب من 
قضيته  ومرشوعية  بعدالة  متسكه 
بكامل  دولته  اســتعادة  وحقه يف 
الُحرية والسيادة واالستقالل كهدف 
لالنتقاص  قابل  غري  اســرتاتيجي 
وتقوية  الحلول،  وأنصاف  والتجزئة 
وتعزيز متاسكه االجتامعي ووحدة 
صفه ونسيجه الحرايك والسيايس 
الستحقاقات  واالســتعداد  واملدين 
قضيتــه التــي باتت عــىل مرمى 
حجــر بعون اللَّه تعــاىل وتوفيقه 
ونضاالته وتضحياته منذ مواجهته 
وحدة  املــوت،  أو  الوحــدة  لحرب 
الظلم واإللحــاق والفيد عام ٩٤م! 
الثانية  العدوانية  للحرب  ومقاومته 
عــام ٢٠١٥م وتطهري أرضه وتراب 

وطنه. 
إن الدعــوة الصادقة واملخلصة 
عيدروس  الرئيــس  أطلقها  التــي 
محكومة  الجنويب  للحوار  الزبيدي 
الجنوب  شــعب  هــدف  بســقف 
الُحرية  بكامــل  دولته  اســتعادة 
والســيادة واالســتقالل، وتشكيل 
فريقن للحوار يف الخارج والداخل 
كرتجمة عملية لتلك الدعوة وتعبرياً 
املجلس  قيــادة  نوايا  حســن  عن 
ووحدة  بالحوار  ومتسكه  االنتقايل 
فريقا  به  قام  وما  الجنويب،  الصف 
الحوار يف الداخل وبذاله من جهود 
ولقاءات ثنائية مع قيادات املكونات 
ومنظامت  والسياســية  الحراكية 
والخارج  الداخل  يف  املدين  املجتمع 
ال زالت  مستمرة، والنزوالت امليدانية 
لفريــق الحــوار يف الداخــل إىل 
محافظات ومديريات الجنوب وعقد 
لقاءات موســعة مع تلك الفعاليات 
والشخصيات  املحيل  املستوى  عىل 
واملدنية  والسياســية  االجتامعية 
الوازنة ويف سياق توسيع املشاركة 

والجنوب لكل وبكل أبنائه. 
إن كل ذلك يــأيت تنفيذاً عملياً 
الدعوة  لتلــك  حقيقياً  وتجســيداً 
وعىل  الحســنة  وللنوايا  الصادقة 
طريــق وحــدة الصــف الجنويب 
والتصدي ملهام الحارض واملستقبل، 

وال ريب يف ذلك.

من ذاكرة الزمن الذهبي الجميل.. 

اللواء/ علي حسن زكي

تلفزيون َعَدن التواهي

خطاط ورسام من شبوة يهدي لوحة جدارية لدولة اإلمارات

من أجَمل وأروع السهرات الفنية التي أنتجتها لقناة 
َعَدن الفضائية التواهي عام 2010م سهرة فنية خاصة 
مبناســبة عيد األضحى املبارك أحياهــا األخ والزميل 
والصديق الحبيب اإلعالمي القدير كبري املذيعن الفنان 
الكبري األستاذ عبدالرحمن الحداد "أبو محمد" - حفظه 
الله ومتعه مبوفور الصحة والعمر املديد - وكانت من 
إعداد: معروف بامرحول، وتقديم: جميلة جميل وطارق 
َدُهام الله برَْحَمِتــِه وَمْغِفرَتِِه ورِْضوانِِه  حســن - تَغمَّ

وأْســكََنُهام فَســيح َجنَّاته - وتصويــر: عربة النقل 
التلفزيوين الخارجــي )الوحدة األوىل( وإرشاف فني: 
م. جامل ثابــت، وإرشاف هنديس: م. أحمد العوايض، 
مكان التصوير: فندق مريكيــور خورمكرس محافظة 
َعــَدن، ومونتاج إلكــرتوين: عبداملنعم عيل ســعيد، 

وإخراج: كفى عراقي وعديلة أحمد سيف.
من مدونة الصحفي واإلعالمي التلفزيوين/ معروف 

سامل بامرحول.

شبوة/األمناء/خاص:
أهدى الخطاط والرســام عيل أحمد عبدالله 
عوض بن غديد، ابن محافظة شــبوة، جدارية 
وتتضمن  املتحــدة،  العربية  اإلمــارات  لدولة 
اللوحة الجدارية رســمة لسمو الشيخ محمد 
بن زائد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة، باإلضافة إىل شــعار دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

تأيت هذه اللوحة تقديراً لجهود دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الداعمة يف مختلف املجاالت.

ويعد ابــن غديد واحــد من أبــرز املبدعن 
والرســامن الذين ظهروا يف محافظة شبوة، 
ولــه العديد من هذه األعــامل يف مجاله، كام 
أنه يطمح للتطوير من نفســه عرب الدراســة، 
ويتمنى من الجهــات املعنية االهتامم به ويف 

غري من املواهب.

صورة وتعليق
وزير الدفاع يف زيارة اللواء شــالل شائع قائد قوات مكافحة اإلرهاب.. هنا روح الدولة 

من الرشق إىل الغرب، ومن الغرب إىل البحر غربا، وليست روح الدولة من الغرب..


