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كتابات

األمناء / كتب/جنيب محمد يابلي :

عميد األرسة ســعيد ســامل اليافعي 
العدين من ســكان قســم C يف الشيخ 
عثامن ، هذا القســم الــذي ينتمي إليه 
املبدعــون : محمد ســعيد عبدالله، انور 
احمد قاســم، محمد عبده دقمي، جميل 
مهدي، واخرون كام انتمى اليه رياضيون 
أمثال: الســيد حسن احمد واحمد قرياط 
ونجيب ســعيد نعامن وتربويون أمثال : 
يونس حسن ابراهيم وصالح حسن تريك 
وعيل زريقي ومحمد اســامعيل صويف 
عوض  أمثال:  ودبلوماسيون  وقانونيون 
بن عوض مبجر والســفري اســامعيل 
سعيد نعامن والدكتور صادق احمد عيل 
اللواء  أمثال:  ووجاهات  صحافة  ورجال 
عيل واقعي والطيب أحمد عيل ومحمود 
الحاج وحمدي  عيل عبده ومحمود عيل 
مفتاح وسعد وعصام سعيد سامل وعيل 
عبده حسن ) من مؤسيس نادي الواي(.

عميد األرسة ســعيد ســامل اليافعي 
العدين )هكذا كان يعرف نفســه(، من 
القرن  من  الثالثينات  املرسح يف  اقطاب 
املايض واشــتهر بتجارة فحــم الوقود 
املنــزيل ومبنتداه املشــهور يف منطقة 
السيلة يف الشيخ عثامن وانجب: عصام 

ومحمد ومعاوية وابراهيم.

امليالد والنشأة:
محمد سعيد سامل محمد من مواليد 
الشــيخ عثامن )عدن( يوم 4 أغسطس 
1954م، تلقى مراحل دراســته يف عدن 
وحصل عــى دبلوم من معهــد الرثوة 

السمكية بعدن.

املسيرة الشبابية والرياضية :
لعب محمد ســعيد سامل يف صفوف 
نادي الشبيبة املتحدة )الواي( يف الشيخ 
 1975 1970م،  الفــرة  خــالل  عثامن 
ويعترب أحد مؤســيس نادي وحدة عدن 
يف عام 1975م ولعب يف صفوفه حتى 

نهاية 1976م.
عمل مســؤوال لنشــاط النادي عام 
االعــالم  ومســؤول  1978/1976م 
باللجنة التنفيذيــة للرياضة )عدن( من 
وكان  1986م،  عــام  حتى  1977م  عام 
عضو االتحاد العام لكــرة القدم )عدن( 
من 1982م، حتــى عام 1984م، وعضو 
املكتب التنفيــذي للجنة االوملبية )عدن( 
التنفيذي  املكتب  1990/1986م، وعضو 
للجنة األوملبية )صنعاء( من عام 1991م 

حتى عام 1994م.

مسيرة نقابية ومهنية:
شــعل محمد سعيد ســامل عضوية 
االمانة العامة لنقابة الصحفيني )عدن( 
من عام 1982 حتى عام 1986م، فوكيال 
لنقابــة الصحفيــني )صنعــاء( خالل 
الفــرة 2013/2008م، ورئيس االتحاد 
العام لالعــالم الريايض )صنعاء( خالل 
الفــرة 2006/2002م، ونائــب رئيس 
رابطــة الصحفيــني الرياضيني )عدن( 
خــالل الفــرة 1990/1984م، وعضو 
الشباب  مجال  اليمنية يف  الوحدة  لجان 
والرياضة 1990/1988م، ورئيس اللجنة 
االعالميــة ملليونيات الحــراك الجنويب 
)ســبع مليونيات( وعمل ايضا سكرتريا 
للعمل الســيايس واالعالمــي بالقيادة 
الشــعبي  الدفاع  لجان  ملنظمة  الوطنية 

)عدن( خالل الفرة 1990/1977م.
كام عمل سكرتريا للعالقات الخارجية 
للمنظمة املذكــورة خالل الفرة املذكورة 

ملدة عامني وشغل عضوية :
االتحاد العــريب للصحافة الرياضية 
للصحافة  اآلســيوي  االتحــاد  عضو   ،
الرياضية، عضو االتحاد الدويل للصحافة 
الرياضية، عضو اتحاد الصحفيني العرب 

وعضو االتحاد الدويل للصحافة.

مساهمات ومشاركات اعالمية:
والرياضية  الوطنية  الصحافة  متثيل 
ودولية  واقليمية  عربيــة  مؤمترات  يف 
2010/1982م واملشاركة يف مهرجانات 
عامليــة للشــباب والرياضيــني )املانيا 
1989م  الشــاملية  كوريــا   -1987
العامل لكرة  واملشاركة يف بطوالت كأس 
القدم )اســبانيا 1982 – جنوب افريقيا 
2010م ( واملشاركة يف دورات وبطوالت 

عربية عديدة.
املشاركات يف دورات تأهيلية خاصة:
دورة يف االعــالم الريايض )بغداد – 
العالقات السياسية  1978م(، ودورة يف 

والخارجية )براغ – 1984م(.
تنظيــم وادارة دورات تدريب وتأهيل 

خاصة:
الهيئات  اداء  دورة ونــدوة لتقييــم 
والرياضية )صنعاء – 2003م،  الشبابية 
دورة تدريب وتأهيل للمعلقني الرياضيني 
)صنعاء – 2004م(، دورة تدريب وتأهيل 
للعاملــني يف الصحافــة الرياضية من 
الجنســني )صنعاء – 2005م، انشــاء 
أســس املركز االعالمي لوزارة الشــباب 

والرياضة )صنعاء – 2010م(.

أبو اسالم من حتت الركام ومرشح جلائزة نوبل 
للسالم :

يوما  كان  2017م،  فرباير   15 اربعاء 
بهيجا ذلك ان محافظ محافظة عدن آنذاك 
اللواء عيدروس الزبيدي واللواء هاين بن 
بريك واللواء شالل عيل شائع مدير أمن 
عــدن تحركوا من عــدن إىل باب املندب 

التي حققها  االنتصــارات  لالطالع عى 
الضفة االخرى  الجنوبيون هنــاك ويف 
البهيج كان هنــاك محمد  اليــوم  لهذا 
ســعيد ســامل وكيل املحافظة لشؤون 
يتقدمهم  املســؤولني  من  وعدد  االعالم 
باشــمهندس محمد عمــر الكاف وكيل 
محافظ  الخبجي  نــارص  ود.  املحافظة 
الضالع  محافظ  الجعــدي  وفضل  لحج 
احيتها  التي  الفنية  الفقرات  يف  شاركوا 
مبدعات واطفال عى ساحة فندق عدن 
دومينك  الحفل  ورشف  واطالله  وركامه 
راين مبعوث الســالم العاملي واملرشــح 
لجائزة نوبل للســالم الــذي القى كلمة 
رحب فيها بهذا العمــل االبداعي الجبار 
وادان االعامل الرببريــة للحوثيني التي 

استهدفت االرض واالنسان.

أبو إسالم يف دائرة الضوء :
)أبو إسالم(  عمل محمد سعيد سامل 
يف عدة مواقع اهلته للنجومية االعالمية 

والرياضية والسياسية:
رئيس تحرير جريدة "دفاع الشعب" 
دن  ع  الشــعبي(  الدفاع  لجان  )منظمة 

جريدة  تحريــر  رئيــس   ،1990/86  –
للرياضة  االعــى  املجلس  "الريــاض" 
عــدن  - 1990/77م، رئيــس تحريــر 
مجلــة "الشــباب والرياضــة" )وزارة 
–2010م،  صنعاء  والرياضة(  الشــباب 
بتلفزيون  الريايض  القســم  مؤســس 
عــدن – 1984م، معد ومقــدم الربامج 
بتلفزيون عدن –  الرياضية والشــبابية 
وناقد  كاتب ســيايس   ، 1990/1980م 
االعالم  وســائل  من  العديد  يف  ريايض 
الداخلية والخارجية  - 1975- 2015م ، 
)عدن(  االوملبية  باللجنة  االعالم  مسؤول 

– 1986 – 1990م.

أبو إسالم ينشد السالم الوظيفي:
مل يوضع تقييــم موضوعي وعادل 
لهذا الرجل الذي اعطــى وضحى كثريا، 
كام وكيفا فهو منتســب لوزارة الشباب 
والرياضة ولكن بدون مهام وال يعقل ان 
يكون وضع هذا الرجل بهذه الشــاكلة.. 
محمد سعيد سامل متزوج ولديه سبعة 

: ولد واحد )إسالم( وست بنات.

كتب / احملامي رمزي الشعيبي :

أخي ورفيق دريب أحيانا تصعب عى 
األنامل أن تحمل األقالم لتســطر رحيل 
من يعزون عى النفــس ، وكانوا يوما 
تفاصيال يف حياتنا.. أبدا ال متحى ملجرد 
غياب ، او تطويهم األقدار لفراق حتمي .

رفيقي الشــهيد القائد أبا عيدروس 
: لكن رغم األمل الــذي يعصف باألنامل 
وهي تخطو ســريتك وذكرى رحيلك يف 
نيل  هي  صالدة  ويزيدنا  يقوينا  مئويتك 
الشهادة التي رسمتها بكل عز وافتخار .

رفيقي : مل تكن سوى دقائق معدودة 
لرين جرس هاتفي حامال إيل خربا أثقل 
كاهيل ، وارتعدت له فرائيص ، ليقولون: 
األخرية  أنفاســه  لفظ  يرسي  ))القائد 
شــهيدا يف رحاب الخالدين(( ، دقائق 

هزت وجداين!!!!!.
أبا  الشــهيد  القائد  وأخــي  رفيقي 
عيدروس: ترى أية مفردات وأية حروف 
أصف بها رحيلك ، وبأي لغة أقنع نفيس 

بأن تفيك حقك ،
نعم قبــل رحيلك بيومــني أخي أبا 
أنت  املتصل  وإذا  عيدروس رن جــوايل 
أحوالكم وعن  أن تطمئنا عــن  وبعــد 
أوضــاع الجبهة فأخربتــك أننا نحرض 
حينها  وكنت  فرصة  أقرب  يف  لزيارتكم 
ترص عى الزيارة وتقول سنتقبلكم يف 
بإذن  جدًا  قريبًا  ندخلها  ســوف  شقرة 
الله، أمــا ودخلناها وأما متنا شــهداء 
دونها وعى كل شرب من أرض الجنوب 

الحبيب.
نعــم رغم إين مل أضع بحســابايت 
ما كنت تنــوي له،!!!حتى قيل:)) القائد 

يــرسي أصيب يف الخطــوط األمامية 
وقد تالقت فوهــات البنادق وتصافحت 
رشاراتها ، القائد يرسي ينقل إىل إحدى 
إصابته  إثر  عدن  العاصمة  مستشفيات 
البالغــة، القائد يرسي يلفظ أنفاســه 
األخرية وكان آخرها وقعا مريرا وصدمة 

صعقت بها ((
ما لبثنا أن عصف بنا نبأ رحيلك شهيدا 
كرميا بطال اعتز به القريب والبعيد وقد 
تخالطت نشوة الفخر بأمل املصاب فخر 
الشهادة وأمل الرحيل ، نعم هذا عهدي بك 
الحوشبي  يرسي  الشهيد  القائد  رفيقي 
الذي قاتل وقــاوم وناضل وكافح عى 

مدى الثورة الجنوبية..

قائــدا  وعشــت  قائــدا  خلقــت 
واستشهدت قائدا...

بطوالتك  رسد  بصــدد  هنا  لســت 
ومواقفــك فأنــت ارسدتهــا باملوقف 
الشجاع والنهاية العظيمة التي اخرتها 
لتحمل روحــك عى كفك غــري مباليا 

برصاصات العدو ..
رفيقي استشهادك جدد يف النفوس 
املعنويــات الكبرية لكل جنــود قواتنا 
امللهم  كان  ..استشــهادك:  الجنوبيــة 
انتصارات  رسم  الذي  واملعنوي  الروحي 
شــعبنا الحنــويب وقواته املســلحة ، 
الجنــوب كلــه مدانا لك وقد اشــعلت 
مشــاعل النرص واملنجزات عى األرض 

الجنوبية .
أي فخــر اختلج نفوســنا بإقدامك 
وبســالتك التي صــارت حديث األبطال 
يكملون  الذين  املسلحة  قواتنا  أفراد  من 
الجنوبية  لألرض  النرص  املشوار مشوار 

ولإلنسان الجنويب.
رفيقي الشهيد ابا عيدروس : علمتنا 
أن الشــهادة يف ســبيل الوطن ليست 
مصريًا ســيئًا، بل هــي خلود يف موت 

رائع.
علمتنــا أن األوطان غالية وأن تراب 
الوطن ترخص يف رًيه الدماء طاملا وجد 

من يهدد أمنه واستقراره ويدنسه .
رفيقي  الطاهرة  روحك  عى  السالم 
اعتليت  السالم عليك يوم   ، أبا عيدروس 
يوم  الســالم عليك   ، الشــهادة  مراتب 
تقلدت وسام الرشف والبطولة ، السالم 
عليك يوم عشــت ثائرا يوم عشت بطال 

يف كل مراحل نضاالتك .

رجال في ذاكرة التاريخ..

في الذكرى المئوية لل�شهيد القائد ي�شري الحو�شبي ..

حممد �سعيد �سامل .. طاقة كبرية توزعت بني العمل الوطني والإعالمي

�سالم عليك يوم اعتليت مراتب ال�سهادة  ويوم تقلدت و�سام ال�سرف والبطولة 


