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المقال االخير

نرشت الزميلــة "األيام" يف عددهــا الصادر يوم 
األربعاء 30 ديسمرب 2020م: )محافظ عدن يلزم كبار 
التجار تخفيض األسعار( وذلك يف ضوء االجتامع الذي 
عقده محافظ محافظة عدن أحمد حامد مللس مع كبار 
املسؤولني يف مكتب وزارة التجارة والصناعة والغرفة 
التجاريــة الصناعية بعدن وخرج االجتامع بتشــكيل 
لجنة ثالثية من املحافظ واملرفقني املذكورين للجلوس 
مع البنك املركزي لبحث ســبل تيســري عملية استرياد 

املواد األساسية واالستهالكية.
تم االتفاق عىل خفض األسعار يف ضوء مستجدات 
تحســن وضع الريال يف مواجهة الدوالر ووافق كبار 
التجار املســتوردين لهذه املــواد الغذائية عىل االلتزام 

بالتخفيض.
نرشت الزميلــة "األيام" يف عددهــا الصادر يوم 
السبت 9 يناير 2021م، خربا بخطه العريض )محافظ 
عدن يبلغ الغرفة التجارية برفض املســتوردين خفض 

االسعار(.
ســيعترب ملف القضيــة مكتمال مبذكــرة الغرفة 
التجارية الصناعية بعدن الصادرة يوم 7 يناير 2021م، 
واملوجهــة إىل كبار املســتوردين للمواد األساســية 
واالســتهالكية ولفتت نظرهم إىل ما تم االتفاق عليه 
يف االجتامع مــع األخ املحافظ ومدير مكتب الصناعة 
والتجارة بل معــايل نائب وزير الصناعة والتجارة وتم 
االتفاق عىل تخفيض املواد املذكورة بنســبة 15% مبا 
يتامىش مع التحســن الذي طرأ عــىل العملة املحلية 

ووافقتم عىل ذلك.
نبهت الغرفة كبار املســتوردين للمواد األساســية 
واالســتهالكية إىل أن الغرفــة تتطلــع إىل التنافس 
مع سائر املحافظات يف تســعرية املواد االستهالكية 

واألساسية.
مبذكرة الغرفة التجاريــة بعدن يعترب امللف مكتمال 

يك ال نبخس الناس أشياءها.

جنيب محمد يابلي

مذكرة الغرفة مكّملة 
لملف ارتفاع األسعار

املحمدان يقودان العرب 
للعــودة إىل الواجهة بعد 

نكبة الربيع اإلخواين.

أخي أحمد حامد مللس، شكًرا لك وأنت تعيد 
الناس  للمسؤولية يف عدن هيبتها، واحرتام 
لها، وأنها تكليف ال ترشيف، وأن املســؤول 
الصــادق هو من يقرتب مــن أهله بتواضع 

العظامء، ونبل األنقياء.
مر كثــرٌي مــن الوقت، وتســاقط كثرٌي 
الناس يف هذه  ممن تســلطوا عىل مصائر 
املساملة، لكن أســامء قليلة جدا هي  املدينة 
من ســيتذكرها أهايل عدن الطيبون، داعني 
القلة  ألصحابها بالخري، وأنت واحٌد من هذه 

بإذن الله.
شــكًرا لك  أبــا محمد ألنــك منحتنا حق 
االفتخار بأنك منا ونحن منك، وإنا مًعا نبحر 
عىل سفينة واحدة يقودها الربان أبو قاسم.

الفخور بك أخوك/ منصور صالح

ويبقى الجنوب أسريا كله بدونك، وما 
مل تذق أنت للحريــة طعام أبو هيامن، 
وطاملا بقيت سجينا أيها الوطن الشامخ 
يف جبني ســجانيك وكل مــن خانوك 
األحرار  ورفاقــك  وباعوك  خذلــوك  أو 
بثمن بخس يف أحقــر صفقات النذالة 
مدى  عىل  شــاهدا  ليرتكوك  والخذالن، 
قبحهم وفشلهم وخوفهم منك ال عليك، 
يا ســيادة القائد اللواء الشامخ بشموخ 
جبــال الصبيحــة ورجالهــا األبطال، 
وخذلتهم  الظروف  عليهم  تكالبت  مهام 

املراحل. 
فلك الحرية كلها.. ولهم الخزي والعار 
وكل لعنات التاريخ، ألنهم ال يستحقون 
جانبهم،  إىل  األحــرار  الرشفاء  مواقف 
كام هي صفة األنــذال وطبيعة الخونة 

األرذال.

األمناء/ شائف محمد احلدي
منظر لقلعة الضالع الُعثامنيَّة يف محمية 
أثناء  لعدن(،  الداخلية  )املناطق  الغربية  عدن 
قصفها من قبل سالح الجّو املليك الربيطاين 
يف حزيران/يونيــو 1928م، أثنــاء دحــر 
ات اإلمــام الزيدية اليمنّية  وهزمية فلول قوَّ
من قبل قبائل الجنوب التي قادها األمري نرص 
بن شايف بن ســيف بن عبدالهادي األمريي، 
أمري إمــارة الضالع وملحقاتها، َحيُث مل يعد 
ًة أُخرى بعد هذا التاريخ  االحتالل الزيدي مــرّ
الحتالل إمــارة الضالع ومناطق الجنوب بعد 
الكبرية عــام 1928م يف مناطق  هزميتهم 

الضالع.

األمناء/خاص:
واصلت الفــرق اإلغاثية لهيئة الهالل األحمر 
اإلمارايت توزيع املساعدات اإلنسانية، للنازحني 
يف الســاحل الغريب، يف إطار الدعم املقدم من 

دولة اإلمارات العربية املتحدة للعام 2021. 
حيث وزعت الفرق اإلغاثيــة للهالل األحمر 
اإلمارايت مئات الســلل الغذائية املتكاملة عىل 
النازحني يف مخيم العليــي مبديرية الخوخة 
جنويب الحديدة، بهدف التخفيف من معاناتهم.

لدولة  وتقديرهم  شــكرهم  النازحون  وقدم 
اإلمارات العربية املتحدة عىل الجهود اإلنسانية 
الدامئة التي يقدمها ذراعها اإلنســاين املتمثل 
بالهالل األحمر اإلمارايت لرفع املعاناة عن كاهل 

النازحني. 
وأكــد النازحــون أن هيئة الهــالل األحمر 
اإلمارايت هــي املنظمة الوحيدة يف الســاحل 
الغــريب التي تقــوم بتقديم اإلغاثــة والدعم 
وقرى  مناطق  مختلف  يف  للنازحني  املســتمر 

الساحل الغريب بشكل دوري. 

وما عهدناك إال ذو خلق وتواضع وقول جميل ويبقى الجنوب كله 
أسيًرا بدونك

هذه هي قلعة الضالع في عام ١٩٢٨م

هالل اإلمارات يوزع مئات السلل الغذائية 
للنازحين في الساحل الغربي

صورة وتعليق


