
-الشهيد البطل عبدالنبي مدرم القائد 
العسكري لجبهة كريرت.

- الشهيد منصور محمد مدرم.
-الشهيد سامل مدرم.

-الشهيد البطل حامد مدرم.
املناضــل عبدربه محمد  -الفقيــد 

مدرم.
املناضل  محمد سامل مدرم  -الفقيد 
البرص  قبل وبعد إصابتــه وفقدانه 

قبل نيل االستقالل بأيام معدودة.
-الفقيد املناضل عبدربه سامل مدرم.
هو والد الدكتور ســامل مدرم الذي 
كُرست عظــم فخده األمين بالكامل 
الـ ١٧ عاما  مبعسكر  وهو بســن 
الصولبان من قبــل قوات االحتالل 
بالتني  عمود  تركيب  وتم  الربيطاين 
بدال عــن العظم وعــاش به إىل أن 

توفاه الله.
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المقال االخير

م. جمال الردفاني

جيش لإليجار

زيارة الشيخ محمد بن 
زايد إلى موسكو

الكشف عن شعار إذاعة "نور عدن"

من يصون حقوق الموظفين في ظل 
دولة النظام والقانون يا حكومة معين؟ هالل اإلمارات يوزع أكثر من 49 ألف سلة غذائية بحضرموت

استفاد منها 248 ألف مواطن..

تجمعــات الجيش يف مــأرب وصنعاء تثري 
الدهشــة، حتى إن أحد الخبيثني قال: إن الجيش 
أكمل استعراضه يف 21 سبتمرب يف الحديدة ثم 
انتقل إىل مأرب يف عيد 26 ســبتمرب الستكامل 
واملكان  الزمان  تغــرّي  املرسحية، فقط  عروضه 

وأصنام املنصة! 
الغريب يف األمر عدم تعرض الجيش الوطني 
)الحويث رشعــي( ألي هجوم من أي جهة، رغم 
أن أي تجمعــات يف الجنــوب لقــوات الجيش 
الجنويب لن متر مرور الكــرام عىل قوى الرش، 
بل سيطالهم الطريان املسري والصواريخ القريبة 

والبعيدة املدى واملفخخات... إلخ. 
نتذكر حادثة تجمع 100 شــاب جنويب يف 
أحد مساجد مأرب، فلم ترتك قوى الرش لقدسية 
املكان أي تعظيم، بل اســتهدفوا وقتلوا! عقيدة 
املقاتــل الجنويب مســتهدفة، وكل جنويب بات 

مستهدًفا بعد أن عجز الجميع عن تطويعه.
التاريخ استعراض  أكرب مرسحية هزلية يف 
مأرب والحديــدة، بينام الجنوب يرُضب ويحارب 
يف كل مناحي الحياة، حتى الخدمات باتت ِمنًَّة 
الشــكر  الجنوب، والحصول عليها يتطلب  عىل 

والتقدير وعبارات الثناء والتبجيل!
بات الفرج قريباً، فكلام استحكمت حلقاتها 
ُفرَِجت، وقد بــدأ يلوح يف األفــق أمل النرص.. 
حفظ الله الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وكل 

األبطال، فالنرص بني أعينهم بات يُقرأ.

عبداهلل بارويس
ظل موظفــو الجهــاز اإلداري يف جميع مرافق 
الدولة يعانون مــن تدين رواتبهــم وحرمانهم من 
حقوقهم املرشوعة املتمثلة يف إعادة هيكلة الرواتب 
واألجور ورصف مستحقاتهم املالية للعالوات السنوية 
والتســويات الوظيفية مع فوارقها لألعوام -2005
2010 و 2020-2014، مــام أدى إىل تدهور أحوالهم 
املعيشية يف ظل السبات العميق التي تعيشه النقابات 
يف الدفــاع عن حقوقهم املســلوبة التي ضاعت يف 

غمضة عني حتى اللحظة.
نناشــدكم بإعطاء توجيهاتكم الكرمية إىل جهة 
االختصــاص يف وزارة املالية والبنــك املركزي بعدن 
اإلرساع برصف مستحقاتهم املالية املتمثلة بالعالوات 
السنوية والتسويات الوظيفية وكذلك رصف بدل غالء 
املعيشــة ملواجهة الغالء الفاحش، فإىل متى يستمر 
هذا الحــال يف معاناة املوظفــني وضياع حقوقهم 

املسلوبة يف املحافظات الجنوبية يا حكومة معني؟

العربية  اإلمارات  دولة  تأسيس  منذ 
الوالد  لــه،  املغفور  يــد  عىل  املتحدة، 
املؤســس زايد بن سلطان - رحمه الله  
- وأنظار العــامل تتجه إىل هذه األرض 

الطيبة. 
فكم من قضايــا بني األخوة العرب 
تم حلها عىل يد حكيم العرب، وكم من 
مشاكل بني األشــقاء كانت تلتئم عىل 

أرض هذه الدولة. 
وباألمس القريب اســتطاع الشيخ 
محمــد بن زايــد، قبل توليه رئاســة 
االتحاد، أن يضمــد الجراح بني أثيوبيا 

وأريرتيا لخالف دام عرشات السنني. 
واليوم ال نستغرب من زيارة صاحب 
رئيس  زايد،  بن  الشــيخ محمد  السمو 
الدولة، إىل موسكو واالستقبال الحافل 
من الرئيس الرويس بوتني، هذه الزيارة 
التوصل  محاولة  يف  تأثري  لها  سيكون 

إىل حلول للحرب الروسية األوكرانية.
فسمعة اإلمارات يف العامل واملحافل 
الدولية لها مكانتها، وليس بجديد عىل 
القائــد املؤســس أن تكون لهم  أبناء 
كبرية،  كوارث  منع  يف  مســاهامتهم 
قد تقود العامل إىل تطــورات ال تحمد 

عقباها.
حمى الله بالدنا وبالد املسلمني وكل 

دول العامل من الحروب والكوارث.

حضرموت/األمناء/خاص:
وصلــت عدد الســلل الغذائية 
التابعة  امليدانية  الفرق  التي وزعتها 
يف  اإلمــارايت  األحمــر  للهــالل 
محافظة حرضموت، منذ بداية عام 
استفاد  ســلة   )49,764( 2022م، 
منهــا: 248 ألفــا و 820 فرًدا من 
األرس املحتاجــة، وذلــك يف إطار 
الجهود التــي تبذلها للتخفيف عن 
األهــايل من وطأة األزمة بســبب 

األحداث التي متر بها البالد.
ووزعــت  الفرق خالل شــهر 
سبتمرب املنرصم 4507 سلة غذائية 
 899.6 و  طنــاً   192 تزن  متكاملة 

كيلو جراماً، اســتفاد منهــا  22,535 فرًدا من 
األرس املستحقة.

2130 سلة غذائية مبديرية  وشمل التوزيع 
ساه، و 1484 مبديرية تريم، و 410 سلة غذائية 

مبديرية الضليعة، و 200 ســلة غذائية مبديرية 
يبعث، و 213 سلة مبديرية أرياف املكال.

وأشادت الســلطة املحلية واألرس املستفيدة 
الهــالل األحمر اإلمارايت يف  بالدور املقدم من 

الجانب اإلغايث والتنموي يف املحافظة.

األمناء/ خاص :
كشــفت إذاعة نور عــدن، التابعة 
باملجلس  والتلفزيون  اإلذاعــة  لقطاع 
االنتقــايل الجنــويب، الثالثــاء، عن 

شعارها الرسمي.
ويعكس الشــعار الرسمي لإلذاعة 
طابعها القــرآين، كواحدة من املصادر 
اإلعالميــة لنرش وســطية اإلســالم 

ومكافحة التطرف.

الخاصة   العملــة 
العريب  الجنوب  لدولة 
قبــل  28 عاًما، فاملدة 

ليست بطويلة عنا. 
شــعب  ونبــرش 
عملتهم  أنَّ  الجنــوب 
وهي   وعزيــزة  غالية 
دولتي  يف  متواجــدة 
الكويــت وتــمَّ تأمني 
هذه العملــة ملدة 150 
عاًما وهــذا دليل عىل 
قــوة العالقــة بــني 
الدولتني وترقبوا  قريًبا 

ظهورها.

د. فهد الشليمي

ثورة 14 أكتوبر..

د. خالد القاسمي

عملة  الجنوب العربيعملة  الجنوب العربي

شهداء آل مدرم


