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تقرير مصور

وإعادة  أعامل صيانة  بتنفيذ  املتعلقة   

تأهيل شارع لقامن – صرية محافظة عدن 

)إعادة( إىل يــوم الثالثاء املوافق 24 /5/ 

إىل  املظاريف  فتح  تأجيل  وكذلك  2022م، 

يوم األحــد املوافق 29/ 5/ 2022م، وذلك 

يف مبنى وزارة األشغال – صندوق صيانة 

الطرق )مدينة إمناء السكنية – أبو حربة، 

 ،)CT379( الشــارع الرئييس، عامرة رقم

أمام بنك الكرميي(.

�أعالن متديد بيع وثائق مناق�صة
 عن متديد بيع وثائق �ملناق�صة رقم )15(
يعلن �صندوق �صيانة الطرق والج�صور المركز الرئي�صي - العا�صمة عدن

األمناء/ تقرير - محمود امليسري:
مطار عدن الدويل أول مطار دويل يف دولة 
الجنوب، وثاين مطار يف اليمن بعد الوحدة، كام 
يعترب أول مطار يف شبه الجزيرة العربية تهبط 
فيــه طائره نفاذة أيام االســتعامر الربيطاين، 
ويعترب مطار عدن من أفضل املطارات العامل من 

حيت البيئة املحيطة به. 
وســبق وأن تعرض مطار عدن الدويل إىل 
التخريب بسبب الحروب التي شهدتها البالد يف 
فرتة التسعينيات، وآخر تلك الحروب التي شهدها 
املطار خالل حــرب الحويث بصيف 2015م التي 
تســببت بتدمري شبه كيل للمطار وخروجه عن 
الخدمــة، إىل أن عاد املطــار للخدمة من خالل 
استقبال الرحالت ومغادرتها بعد أن قامت دولة 
الدعم  اإلمارات برتميم وتأهيل املطــار وتقديم 
الالزم واملطلوب لتشغيله وذلك بعد تحرير عدن 

من مليشيات الحويث. 

خطر يهدد مئات املسافرين
بعد الرتميــامت واإلصالحات والتأهيل الذي 
شــهده مطار عدن الدويل وعودته إىل الخدمة 
بشــكل آمن، هناك خطر يهدد مئات املسافرين 
القادمــن واملغادريــن من وإىل مطــار عدن، 
ويكمن الخطر يف مدرج املطار الذي تعرض جزء 
للقصف  أن تعرض  بعد  والتشــقق  للتدمري  منه 
بالصواريخ بالتزامن مــع وصول الحكومة إىل 

العاصمة عدن يوم 30 ديسمرب من العام 2020.

وحســب موظفن عاملــن يف مطار عدن 
قبل وبعد  املــدرج  بتفقد  الدويل متخصصــن 
هبوط الطائرة قالوا: "إن مدرج هبوط الطائرات 
مــن الجهة الغربية من جهــة ومن جهة أخرى 
التشققات والحفر  للعديد من  رشقية قد تعرض 
خالل  املدرج  اســتهدفت  التي  الصواريخ  بسبب 

وصول الحكومة من العام 2020م".
وأضاف املوظفون املختصون باملطار قائلن: 
"قد سبق ورفعنا تقارير لإلدارة والجهات املعنية 
بخطورة األمر عىل املســافرين من جانب ومن 

جانب آخر عىل الطائرات".
وأكــد املواطنون أن آخــر التقارير التي تم 
رفعهــا للجهــات املعنية واملختصــة كان بعد 
تعرض إحدى إطــارات الطائرة التي تم رشاؤها 
وهي نوع "إيربــاص" لالنفجار عند مغادرتها 

مطار عدن إىل مطار القاهرة يف مرص.
التكتم عىل  تــم  فإنه  املوظفن  وحســب 
املوضوع، والتقرير لحق التقارير السابقة التي 

تم رفعها.
وبحســب ما نرشته "األمناء" يف خرب لها 
عــىل موقعها قبل أيام بعنــوان "كارثة كادت 

أن تــودي بحياة نائب رئيــس مجلس القيادة 
الرئايس" بتاريخ 5مايــو 2022م فإن الطائرة 
التي كان يتواجد بها الشــيخ "عثامن مجيل" 
الوزراء  الرئايس وعدد من  املجلس  نائب رئيس 
الهبوط إىل  تعرض أحد إطاراتها لالنفجار عند 

املدرج.
ويف ترصيح خاص ملسؤول يف وزارة النقل 
قال لصحيفة "األمنــاء" إن خطر املدرج يهدد 
بإفشال مســاعي الرشكة بجلب رشكات طريان 

للعمل من عدن وإرسال طائراتها. 
ويبقى السؤال: ملاذا التقاعس والتجاهل لهذا 
الخطر الذي قد يتســبب - ال سمح الله - بوفاة 
ملخاطره  باإلضافة  املســافرين  مئات  وإصابة 
بأن يصبح املطار غري آمن الســتقبال الرحالت 

لطريان اليمنية أو غريها؟

)مطار عدن( بني �ل�صمت �ملخيف و�لتخريب �ملتعمد
�إهمال وتقاع�س قد ي�ؤدي �إىل خ�صائر �صخمة للدولة و�صركة طري�ن �ليمنية


