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اململكة  ال�شمال  من  يحدها   ، العربية  اجلزيرة  �شبه  يف  اليمنية   اجلمهورية  تقع 
العربية ال�شعودية ومن اجلنوب البحر العربي وخليج عدن ومن ال�شرق �شلطنة عمان  

ومن الغرب البحر الأحمر.

اللغة
اللغة العربية هي اللغة الر�شمية  للبالد، غري اأن اللغة الإجنليزية م�شتخدمة اأي�شًا.

امل�ساحة:   555،000 كيلو مرت مربع تقريبا.
ال�سكان :   20،975،000ن�شمة عام 2005م 

نظام الحكم
ب�شكل  ميار�شها   ، وم�شدرها  ال�شلطة  مالك  ال�شعب  ودميقراطي،  جمهوري  نظام 
مبا�شر عن طريق ال�شتفتاء والنتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غري مبا�شرة 
املحلية  املجال�س  طريق  وعن  والق�شائية  والتنفيذية  الت�شريعية  الهيئات  طريق  عن 
التعددية  اأ�شا�س  على  يقوم  اليمنية  اجلمهورية  يف  ال�شيا�شي  والنظام  املنتخبة 
طريق  عن  �شلميًا  فيها  وامل�شاركة  ال�شلطة  تداول  ويجري  واحلزبية،  ال�شيا�شية 

النتخابات العامة.
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العاصمة
 )22( على  اليمنية  للجمهورية  الإداري  التق�شيم  ويحتوى  �شنعاء 

حمافظة.
   وقد وهب اهلل تعاىل اجلمهورية اليمنية �شطحًا ومناخًا فريدين، 
اإذ تهطل عليها اأمطار مو�شمية �شيفية، وتنق�شم مظاهر ال�شطح فيها 
اإىل خم�شة اأقاليم جغرافية متنوعة ) جبلية - ه�شبية - �شاحلية - 
الربع اخلايل  واجلزر اليمنية( كما متتلك �شاطئ طوله  2500 كم، 
الهامة  املائية  املمرات  من  يعد  املندب،الذي  باب  م�شيق  على  يطل 

يف العامل.
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   ُتعترب اليمن من اأكرث املناطق ده�شة يف العامل لمتالكها 
كنوزًا مل تكت�شف اأ�شرارها بعد، فبلغت من ذيوع ال�شيت ما 
القدمية  الع�شور  يف  الكال�شيكيني  الغربيني  الُكتَّاب  جعل 
املعا�شرين  والُكتاب  وبطليمو�س،  �شرتابو،  اأمثال  والو�شطى 
على  احلائز  غرا�س  غونرت  الأملاين  العاملي  الأديب  اأمثال 
الإعجاب  يثري  مبا  عنها  يتحدثون  الأدب  يف  نوبل  جائزة 
من  �شخمًا  ر�شيدًا  متتلك  فاليمن  والنبهار،  والده�شة 
عن�شر  الر�شيد  هذا  يف  ي�شرتك  ال�شياحية،  الإمكانيات 
واإجنازاته  الإن�شان  وعن�شر  املكان  وخ�شائ�س  الطبيعة 
احل�شارية القدمية وامل�شتمرة فت�شكل معًا اأو منفردة عر�شًا 
ن�شاط  ُيك�شب  الأهمية  غاية يف  وا�شع  �شياحي  ملنتج  متنوعًا 

�شناعة ال�شياحة عنا�شَر قوٍة كبرية.

اأرا�شيها  وم�شاحة  ت�شاري�شها،  بتنوع  اليمن  تتميز     
وتباين  تنوع  من  عليها  اهلل  اأنعم  وما  الأطراف.  مرتامية 
مناخي اأك�شب كل م�شاحة من اأرا�شيها مذاقًا خا�شًا ي�شتحق 
بجمال  والتنعم  املتعة  اأ�شباب  فيها  تتوفر  حيث  امل�شاهدة، 
الطبيعة و�شحرها، فقد جتد املتعة بحالة الطق�س والإ�شتمتاع 
باجلو املعتدل يف مناطق املرتفعات اجلبلية على مدار العام 
هذا   . وال�شتاء  اخلريف  ف�شلي  يف  ال�شاحلية  املناطق  ويف 
الإن�شان  اأجنزه  وما  الت�شاري�س  املناخي يف  والتباين  التنوع 
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جعل  فريد  معمار  من  به  متيز  وما  ح�شارة  من  اليمني 
بل  واحدة  منطقة  يف  ترتكز  ل  جذبها  وعنا�شر  ال�شياحة 
تنت�شر يف عدة مناطق تغطي تقريبًا معظم اأرا�شيه كما اأنها 
وخ�شائ�شها  لونها  منطقة  لكل  بل  ذاتها،  بال�شورة  لي�شت 
تتوقف  ل  القدمية  اليمنية  املدن  ففي  املتميزة.  ال�شياحية 
منها  عديدة،  قرونًا  توقف  قد  الزمان  اأن  وحت�س  الده�شة، 
ثالثة مدن تاريخية حيه تت�شدر قائمة مدن الرتاث العاملي 
وهي:)  اليون�شكو  منظمة  قبل  من  بها  املعرتف  الإن�شاين 

�شنعاء القدمية/�شبام ح�شرموت/زبيد(.

  كما توجد مدن تاأريخية اأخرى ي�شعى اليمن لدى املنظمة 
على  منها  الإن�شاين  العاملي  الرتاث  قائمة  يف  لت�شجيلها 
�شعدة/ترمي/ثالء/ )جبلة/  احل�شر:  ل  املثال  �شبيل 
وُلقى  كنوزًا  امتالكها  اإىل  اإ�شافة  كوكبان...الخ(،  �شبام 
تراث  من  يكتنزهه  وما  قدمية،  و�شدودًا  ومعابد  اأثرية 
يعود  والتي  لها  ح�شر  ل  التي  كامل�شاجد  �شخم  اإ�شالمي 
بع�شها اإىل  ع�شر النبوة، كاجلامع الكبري ب�شنعاء وجامع 
اجلند بتعز، وما حتققه بعثات التنقيب الأثرية والدرا�شات 
الإن�شانية الدولية من اكت�شافات اأثرية جديدة تثري الده�شة 

والإعجاب.
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محافظة عدن

الموقع
   تقع عدن جغرافيًا يف اأق�شى الطرف اجلنوبي الغربي من اجلمهورية اليمنية، 
وفلكيًا على خط عر�س )47: 12 ْ �شرقًا(، وتبعد عن العا�شمة �شنعاء مب�شافة )430 
كم(، وحتدها من ال�شمال والغرب حمافظة حلج، ومن ال�شرق حمافظة اأبني، ومن 

اجلنوب خليج عدن )والبحر العربي(.

السكان
وامل�شاكن  لل�شكان  العام  التعداد  لنتائج  وفقًا  عدن  حمافظة  �شكان  عدد  بلغ     

واملن�شاآت لعام )2004م( حوايل )589.419( ن�شمة.

المناخ:
   تبلغ احلرارة يف ال�شيف )اكتوبر( بني )27.5ْ -36.2ْ مئوية(، ويف ال�شتاء بني 
)23.3ْ مئوية- 28.8ْ مئوية(، وتبلغ ن�شبة الرطوبة بني )62ْ -73ْ مئوية(، وهطول 
الأمطار ب�شورة عامة قليلة وغالبًا ما تكون �شتوية ربيعية وتندر يف ال�شيف، ويبلغ 

املعدل العام املتو�شط لالأمطار )50 ملم(.

التسمية:
   اأ�شار املوؤرخ »عبداهلل حمريز« اإىل ما ورد يف املعاجم اللغوية ملعنى كلمة عدن، 
�شكنها،  اأي  البلد  وع��دن  الإقامة،  مبعنى  عدن  �شملت:  كثرية  معاٍن  اأعطتها  فقد 

وعدن  للزرع،  وهياأها  �شمدها  اأي  الأر���س  وعدن  مكانها،  لزمت  اأي  الإب��ل  وعدنت 
املعاين تعطي  والعدان رجال جمتمعون، كل هذه  املعدن،  ا�شتخرج منها  اأي  املكان 
مفاهيم مت�شابهة هي: )ال�شتيطان مع ما يجعل ال�شتقرار ممكنًا للزراعة والتعدين 

والرعي(.
وتورد القوامي�س معنى اآخر لعدن، باأنها �شاحل البحر.

اأما امل�شادر التاريخية العربية فتورد ما يلي: هي ن�شبة »لعدن بن عدنان« كما جاء 
عند اأقدم املوؤرخني كالطربي، وعدن ن�شبة ل�شخ�س ا�شمه »عدن« كان اأول من حب�س 
بها عند املوؤرخني »كابن املجاور«، وهي عنده- اأي�شًا- ن�شبة اإىل عدنان بن نق�شان 

بن اإبراهيم«، وهي م�شتقة من الفعل )عدن( اأو من معدن احلديد.
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امل�شادر  اأن جميع  اإل  ت�شمية مدينة عدن  والتف�شريات حول  الآراء  اختلفت  ومهما 
التاريخية الكال�شيكية متفقة حول عراقتها التاريخية كميناء جتاري هام منذ )بداية 

الألف الأول قبل امليالد( حيث ورد ا�شمها يف الكتب املقد�شة التوراة والإجنيل.

الخلفية التاريخية:
   اكت�شبت عدن �شهرتها التاريخية من اأهمية موقع مينائها التجاري الذي يعد اأحد 
اأهم املنافذ البحرية لليمن منذ اأزمنة موغلة يف القدم من خالل حتكمه باملدخل 
اجلنوبي للبحر الأحمر م�شكاًل نقطة امتداد خلط �شاحلي طويل من خليج ال�شوي�س 
غربًا اإىل راأ�س اخلليج العربي �شرقًا، وكان ذلك املدخل مبثابة حلقة و�شل بني قارات 

�شماًل(،  واأوروبا  واأفريقيا غربًا  �شرقًا  )اآ�شيا  الإن�شان  القدمي مهد ح�شارة  العامل 
ومن خالل ميناء عدن قام اليمنيون القدماء بدور التاجر والو�شيط التجاري بني 
اأفريقيا والعك�س؛ وبذلك  اآ�شيا و�شرق  البحر الأبي�س املتو�شط وجنوب �شرق  اإقليم 
وتردد  قدميًا،  العاملية  التجارة  حركة  لتن�شيط  الناب�س  القلب  مبثابة  عدن  �شارت 
ذكرها يف الكتب املقد�شة مثل التوراة وامل�شادر التاريخية الكال�شيكية عند الرومان 

واليونان القدماء.

حركة  حتتكر  اأن  وا�شتطاعت  عدن  ميناء  اأهمية  مبكرًا  اأو�شان  مملكة  اأدرك��ت     
اأفريقيا، وغدت  �شواحل  اإىل  التجاري حتى و�شل  ن�شاطها  فامتد  البحرية  التجارة 
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ت�شكل بتو�شعها تهديدًا لي�س فقط على جارتيها )مملكة ح�شرموت ومملكة قتبان( واإمنا 
ال�شبئي  املكرب  فقام  الأو�شانيني،  طموح  اإيقاف  على  جميعها  فتحالفت  �شباأ،  دولة  على 
الأ�شوار  ه��دم  يف  واأمعن  الأو�شانية،  الأرا���ش��ي  باجتياح  علي(  ذم��ار  بن  وت��ر  اآل  )ك��رب 
واإحراق املدن و�شلب املمتلكات يف )القرن ال�شابع قبل امليالد( كما جاء يف النق�س املو�شوم 
قتبان  ومتكنت  ال�شراعات  ودبت  وقتبان،  �شباأ  بني  التحالف  يدم  ومل   ،)RES3945(�ب
من ح�شمها ل�شاحلها ولقب ملوكها اأنف�شهم ب�)ملوك قتبان وكل اأولد عم اأو�شان، وكحد، 
وده�شم، وتبنو(، ومن هذا اللقب يت�شح اأن كل اأرا�شي اأو�شان اآلت اإليها ووا�شلت المتداد 

احل�شاري الأو�شاين طيلة تلك الفرتة.

عدن في النقوش اليمنية
تكاد النقو�س اليمنية القدمية اأن حتجم عن ذكر عدن نظرًا لعدم توفر اإمكانيات التنقيب 
الأثري ب�شورة �شاملة �شمن خطة متكاملة للك�شف عن رموز واأ�شرار مدينة عدن التاريخية 
فيما عدا ما اأ�شار اإليه املوؤرخ »عبداهلل حمريز« عن وجود اأحد النقو�س املودعة يف متحف 
عليه،  ُعرث  الذي  املع�شال  نق�س  اأو  بال�شهاريج،  مقرونًا  ذكر عدن  الذي  )باري�س(  اللوفر 
وذكر ميناء عدن بال�شيغة )ح ي ق ن/ ذ ع د ن م( مبعنى )ميناء عدن(، يعود تاريخ هذا 
النق�س اإىل عهد »يا�شر يهنعم« ملك �شباأ وذي ريدان )250-274 ميالدية(، ويذكر هذا 
النق�س حادثة تاريخية م�شهورة وهي مطاردة هذا امللك لالأحبا�س يف ميناء عدن حيث كلف 
اآنذاك اأ�شهر اأقياله »حظني اوكن بن معاهر وذي خولن«، بالجتاه اإىل عدن يوم اأن خ�شي 
اأن تطوق امليناء قوات الأحبا�س وت�شيطر عليه، ويقول ذلك القيل كما جاء يف النق�س: )اأنه 
اجته اإىل امليناء )عدن( هو و�شعبه )قبيلته( وقاموا بالدفاع عن امليناء واأم�شوا مهمتهم 
بوفاء، وعندما اأثارتهم اإحدى مراكب الأحبا�س وبرزت للقتال التحموا بها ومزقوهم �شماًل 
غلبوهم  اأن  فكان  بهم  ويوقعون  ليجالدوهم  املقاتلني  اأف�شل  اإليهم  وجهوا  حيث  وميينًا 
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اإىل  ا�شطروا  حتى  ط��وردوا  فقد  منهم  بقي  ومن  كلهم  عليهم  وانت�شروا  وقتلوهم 
دخول البحر البهيم وفيه قتلوا جميعًا وعاد القيل و�شعبه بعد هذه املعركة مبا حمله 
من غنائم وموا�شي(، وما ذكره النق�س عن معركة بحرية رمبا الأوىل من نوعها التي 
ت�شفها النقو�س حتى الآن، ويدل خوف امللك »يا�شر يهنعم« ملك �شباأ وذي ريدان من 
الأحبا�س على الأهمية الكبرية التي كان يحتلها ميناء عدن بالن�شبة لدولته؛ لذلك 

كلف اأ�شهر واأقوى اأقياله للذود عن املدينة.'

عدن خالل حكم الدول اإلسالمية:
دولة بني زياد: )204-412هـ/819-1021م(:

   يف عهد »بني زياد« كان ولة عدن من »بني معن«، وتختلف الروايات وامل�شادر 
التاريخية حول ن�شبهم، فمنهم من ين�شبهم اإىل الأبناء- بقايا الفر�س يف اليمن-، 
ومنهم من ين�شبهم اإىل الأمري »معن بن زائدة ال�شيباين« الذي عا�شر اأواخر الدولة 
وتويف عام )151 هجرية/ 768 ميالدية(، ويف  العبا�شية،  الدولة  وبداية  الأموية، 
عهد الوزير »احل�شني بن �شالمة« بلغت الدولة الزيادية �شاأنًا كبريًا، وتعيد امل�شادر 
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اإليه يف اجلهة الغربية، وهذا اجلامع ين�شب بناوؤه اإىل اخلليفة »عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي«، )61-101ه���/681- اإ�شافات  اإليه جتديد جامع املنارة واإدخال 
720م(، وقد كان »بنو معن« يوؤدون خراج عدن اإىل اأمراء الدولة الزيادية.

دولة بني جناح: )412-554هـ/1021م-1159م(: 
   ا�شتمر »بنو معن« يف اأداء وظيفتهم كولة على عدن يوؤدون اخلراج كما كانوا خالل فرتة دولة بني زياد.

ال�صليحيون: )439-532هـ/1047-1137م(:
   ا�شتمر »بنو معن« كولة لل�شليحيني يف بداية الأمر حتى انتزعها منهم املكرم »اأحمد بن علي ال�شليحي« و�شلمها حللفائه »بني زريع«. 

بنو زريع: )470-569هـ/1077-1173م(:



15

   ينتهي ن�شب »بني زريع« اإىل املكرم »اليامي الهمداين« اأحد حلفاء ال�شليحيني، وقد قاموا بتن�شيب ولدي املكرم »العبا�س« و«امل�شعود« على ح�شني جبل التعكر وجبل 
اخل�شراء على التوايل لكل منهم على اأن يوؤدوا خراج عدن )مائة األف دينار( للحرة ال�شيدة »بنت اأحمد ال�شليحي« حيث اأن امللك »علي بن حممد ال�شليحي جعل اخلراج 
مهرًا لها بزواجها من ابنه املكرم »اأحمد بن علي ال�شليحي«، وقد انتع�شت عدن يف عهد »بني زريع« الذي يعد من اأزهى ع�شور ازدهارها حيث ن�شطت حركة التجارة، و�شيد 
»بنو زريع« احل�شون والدور وهم اأول من اأحاط عدن ب�شور، وقد ا�شتقل »بنو زريع« بحكم عدن وما جاورها؛ يف اأواخر عهد الدولة ال�شليحية يف ال�شنوات الأخرية حلكم 
ال�شيدة »بنت اأحمد ال�شليحي«، ودار �شراع بني �شاحبي احل�شنني اآنذاك »�شباأ بن اأبي ال�شعود« وابن عمه »علي بن اأبي الغارات« انتهى بانت�شار الأول، ومتكن بعدها »بنو 
زريع« من حكم املناطق املجاورة لعدن، وتطور العمران خالل فرتة حكم الداعي »عمران بن حممد بن �شباأ بن اأبي ال�شعود« الذي بنى دار املنظر، وكان الزدهار �شاماًل 
يف عهده كافة جوانب احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والأدبية حيث �شم بالطه نخبة من العلماء والفقهاء والأدباء مثل ال�شاعر الأديب »اأبوبكر العندي«، وال�شاعر الأديب 
املعروف »عمارة اليمني«، كما قام الداعي »عمران« ببناء منرب جامع املنارة، وتوا�شل »بنو زريع« مع الدولة الفاطمية يف م�شر بعد زوال الدولة ال�شليحية، وكانوا يوؤدون 

اخلراج لها وا�شتمر التوا�شل معها اإىل اأن مت الق�شاء على الدولة الفاطمية من قبل الأيوبيني.
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الأيوبيني يف اليمن:)569-625هـ/1173-1228م(:
   بعد الق�شاء على الدولة الفاطمية يف م�شر اجتهت اأنظار الأيوبيني 
اإىل جنوب اجلزيرة العربية بهدف التو�شع والق�شاء على الدولة املهدية، 
وكان لهم ذلك اإذ متكن »توران �شاه الأيوبي« �شقيق »�شالح الدين« من 

ال�شيطرة على اأجزاء من اليمن منها عدن.
الزجنيلي  علي  بن  وعثمان  عمرو  »اأب��ا  وخا�شة  الأيوبيني  ولة  ن�شط 
اأ�شوار  �شيدوا  كما  �شور عدن،   بناء وجتديد  اإع��ادة  التكريتي« حيث مت 
جبل املن�شور وجبل حقات و�شور امليناء، كما بنى الزجنيلي الفر�شة- 
امليناء-، وبنى الأ�شواق وتكاثر النا�س يف عهد »بني اأيوب« يف عدن ب�شبب 
ات�شاع ن�شاط احلياة فيها كما مت حفر الآبار و�شيدت امل�شاجد، كما �شاهم 

»الزجنيلي« يف اإعادة وجتديد قلعة �شرية و�شورها.
بعد ذلك جاء �شيف الإ�شالم »طغتكني بن اأيوب« �شقيق »ل�شالح الدين 

الأيوبي« و�شيد بها دار مقابل )الفر�شة( باجتاه منطقة حقات.

دولة بني ر�صول:)625-857هـ/1228-1453م(:
   ا�شتقل »عمر بن علي بن ر�شول« اأحد ولة الأيوبيني بحكم اليمن بعد 
ال�شكة لنف�شه، ودعا  اآخر ملوك الأيوبيني »م�شعود بن الكامل«، و�شرب 
للخليفة العبا�شي مبا�شرة، ويف عهد »بني ر�شول« ازدهرت اليمن قاطبة، 
الديني،  باجلانب  يتعلق  ما  وخا�شة  امليادين  كافة  يف  انتعا�شًا  و�شهدت 
تعز  يف  منها  العديد  ر�شول«  »بني  وملوك  حكام  و�شيد  املدار�س  وبناء 
)ذي عدينة( وزبيد وعدن ومناطق اأخرى، ما يخ�س عدن منها املدر�شة 
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املن�شورية التي بناها ولده امللك املظفر »يو�شف بن عمر بن علي الر�شويل« 
امللك  زوج  الدين«  اختيار  الطوا�شي  »جهة  بنتها  والتي  الياقوتية  واملدر�شة 
الظاهر »املجاهد الر�شويل« بتو�شعة دار ال�شعادة، ومما يوؤ�شف له اأن العديد 
من تلك املاآثر التي بنيت يف عهد »بني ر�شول« وخا�شة املدار�س وغريها مل 
اأو بفعل  تعد قائمة، وتهدمت من جراء ما تعر�شت له عدن من الهجمات 
ال�شراع الداخلي بني الدويالت القائمة يف القرون املا�شية لل�شيطرة على 

عدن.

دولة بني طاهر)857-945هـ/1453-1538م(: 
وكلفوا  ر�شول  بني  خلفوا  الذين  طاهر«  »بني  عهد  يف  عدن  انتع�شت     
يتعلق  فيما  وخا�شة  ع��دن،  ومنها  وامل���دن  املناطق  بع�س  على  لهم  ولة 
باجتاه  ال�شعادة  دار  يف  التو�شعات  ماآثرهم  ومن  والعلم،  العمران  بجانب 
حقات التي قام بها ال�شلطان »عامر بن طاهر« ودار البندر الذي مت بناوؤه 
ال�شيخ »عبدالوهاب بن داود«، ويف عهد ال�شلطان �شالح الدين »عامر بن 
عبدالوهاب« اأ�شهر حكام »بني طاهر«- ويعده بع�س املوؤرخني من اأبرز من 
حكموا اليمن عرب الع�شور-، ومن ماآثره يف عدن بناء �شهريج للمياه خارج 
للمدينة  ال�شرب  مياه  توفري  بغر�س  القنوات  ومد  الطويلة  �شهاريج  نطاق 
اإعادة  امل�شادر  بع�س  له  تن�شب  وم�شاجد  اأخرى  من�شاآت  باأعمال  اأقام  كما 
 945( عام  الأت��راك  يد  على  طاهر«  »بني  دولة  وبنهاية  املنارة  جامع  بناء 
هجرية/ 1538 ميالدية( الذين قاموا ببناء بع�س ال�شتحكامات الع�شكرية 

واحل�شون والقالع اأو جتديدها نظرًا ل�شراعهم مع الربتغاليني اآنذاك.
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عدن في العصر الحديث:
نازعتهم  وق��د  لهم  الأول  الوجود  خ��الل  الأت���راك  �شيطرة  ع��دن حتت  ا�شتمرت     
ال�شيطرة  ال�شيطرة على عدن لفرتات ق�شرية لكن الأتراك ا�شتعادوا  اأطرافًا حملية 
عليها بعد ق�شائهم على الأمري »عبدالقادر اليافعي اخلنفري« حاكم خنفر واأبني عام 
)1036 هجرية/ 1672 ميالدية(، ثم �شيطر عليها الأئمة عام )1055 هجرية/ 1645 
ميالدية( ثم خ�شعت ل�شيطرة ال�شلطنة العبدلية اللحجية ابتداًء من )1144 هجرية/ 
 1839 هجرية/   1255( عام  الإجنليزي  لالحتالل  خ�شوعها  حتى  ميالدية(   1732
ال�شرتاتيجي  موقعها  ب�شبب  الإجنليزي  الحتالل  فرتة  خالل  منت  وقد  ميالدية(، 
وانطالق  متوين  ومركز  الربيطانية  امل�شتعمرات  بني  ات�شال  كمنطقة  الواقع  الهام 

لل�شفن التي تاأتي من قارة اآ�شيا خا�شة الهند وال�شني وتتجه اإىل اأوروبا واإجنلرتا.
   ويف مطلع )اخلم�شينات من القرن الع�شرين( مع بدايات تاأ�شي�س �شركة م�شايف 
عدن كانت تر�شو يف ميناء عدن للتزود بالوقود �شنويًا حوايل )5000 �شفينة(، وبعد 
حوايل )ع�شر �شنوات( من الحتالل مت النتقال من امليناء القدمي يف �شرية اإىل ميناء 
التواهي يف حوايل )1850 ميالدية(، ويف نف�س العام مت اإعالن عدن كمنطقة حرة، كما 
مت بناء ميناء اآخر حديث يف املعال-دكه- يف عام )1855ميالدية(، حيث ميتلك هذا 
امليناء مزايا منها ما يتعلق بحجمه الكبري وقدرته ال�شتيعابية على ا�شتقبال ال�شفن يف 
خمتلف موا�شم ال�شنة وجتهيز اأر�شفته الوا�شعة بالآلت واملعدات احلديثة مثل الروافع 
والأحوا�س العامة ل�شيانة ال�شفن، وبذلك باتت موانئ عدن من اأهم املوانئ العاملية 
اآنذاك. وتتفق املراجع حول عراقتها التاريخية كميناء جتاري هام منذ )بداية الألف 

الأول قبل امليالد( حيث ورد ا�شمها يف الكتب املقد�شة التوراة والإجنيل.
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أبرز المعالم السياحية في عدن

صهاريج عدن

    تعد ال�شهاريج من ابرز املعامل الأثرية وال�شياحية يف مدينة عدن نظرا ملا متثله من نظام دينمائي وتكنولوجي بارع ووجه ح�شاري فريد، فاملنطقة تتاألف من �شل�شلة 
جبلية هائلة عرفت قدميا بعر عدن وبعد ذلك  �شميت ب�شم�شان منذ القرن ) 9 ه� /15 م ( وهو جبل �شار علما يف عر�س البحر لقدماء املالحني وعرفه الهمداين باأنه يف 
نهاية جبل ال�شراة يحيط به البحر، وهذه اله�شبة هي العامل الفريد الذي خ�شت به املدينة لت�شريف مياه الأمطار وجعل نظام  ال�شهاريج ممكنا فيها، فعليها ت�شقط واليها 
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اله�شبة  هذه  يحت�شن  الذي  �شم�شان  جبل  من  النازلة  الأمطار  مياه  تن�شاب 
فتنحدر كل قطرة من ماء املطر العذب اإىل هذه ال�شهاريج التي تقوم بثالث 
مهمات هي: تلقف املطر، وحجز احلجارة و الطمي ال�شاقط من ال�شاللت، 

وتوجيه املاء عرب �شل�شله من هذه اجلدران لت�شريفه اإىل حيث ميكن خزنه .
   لقد عا�شرت ال�شهاريج مدينه عدن منذ قدمي الزمان فقد اأ�شار األيها  
�شاحب كتاب الطواف حول البحر الريرتي يف )القرن الأول امليالدي(، وذكر 

وجود اأماكن للتزود باملاء العذب يف عدن ، 
    وذكرها الهمداين كذلك، واأكد اأملقد�شي وجود حيا�س عده، كما راءها 
ع�شر  الرابع  القرن  يف  زاره��ا  عندما  بطوطة  اب��ن  بعده  وم��ن  امل��ج��اور،  اب��ن 

امليالدي واأرخ ابن الديبع خراب بع�شها .
كما احتلت ال�شهاريج مكانا بارزا يف تاريخ بناء خزانات مياه ال�شرب     
اأنها ال�شرح الأول يف جزيرة العرب التي  يف املدن ال�شاحلية يف العامل، كما 
انه مع مرور  العذبة، غري  املياه  �شح  الأمطار ومقاومة  عملت ل�شتغالل مياه 
الزمن اأهملت ودفنتها ال�شيول حتى قامت �شلطات الحتالل الربيطاين لعدن 
بل  فح�شب،  ذلك  ولي�س  ترميمها  واإع��ادة   املدفونة  اخلزانات  عن  بالك�شف 
واأ�شافت �شهريجا �شخما مل يكن موجودا من قبل عرف ب�شهريج كوجالن .

   اإن ال�شهاريج اليوم من املعامل  التاريخية واملزارات ال�شياحية واملنتزهات 
الفريدة يف مدينه عدن والتي ل ي�شتطيع الزائر لها اإل اأن يقف مبهورا اأمام 
ومزدهرة  حية  املدينة  على  وحافظت  اجلفاف  قاومت  التي  الإبداعات  هذه 
اأن تبحر من  ت�شتقبل ال�شفن على موانئها لتزودها مبياه ال�شرب العذبة قبل 

هناك لت�شق طريقها يف املحيط الهندي . 
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قلعة صيرة
   تعترب من اأقدم املعامل الأثرية التاريخية مبحافظة عدن، وهي عبارة عن قلعة 
عليه  يطلق  والذي  الأ�شود  تعتلي جبل �شرية  ع�شكرية  بها حت�شينات  توجد  قدمية 
جزيرة �شرية الواقعة يف البحر قبالة خليج حقات وقلعة �شرية، وتنت�شب اجلزيرة 
وت�شتمد اجلزيرة من  البحر حلماية عدن وكخط دفاع متقدم؛  وقلعتها يف  بجبلها 
موقعها احل�شا�س ميزة هامة هي مراقبة ال�شفن القادمة اإىل ميناء عدن واخلارجة 
منة. وتتعدد الآراء يف امل�شادر التاريخية القدمية واحلديثة حول تاريخ وفرتة زمن 

بناء القلعة، ول يعرف على وجه الدقة تاريخ اإن�شائها احلقيقي.

باأن  تاريخية  �شواهد  اعتمادًا على  امليدانية احلديثة  الدرا�شات  اإحدى  ترجح     
اأول بناء اأ�شلي للقلعة يرجع اإىل الأمري الأيوبي "عثمان الزجنيلي التكريتي" واإىل 
اإىل  الأيوبي" الذي جاء  الدين  "�شالح  الأيوبي" �شقيق  �شاه  "توران  قبل  عدن من 
اليمن يف �شنة )569 هجرية/ 1173 ميالدية(، وكلف وايل عدن "عثمان الزجنيلي" 
ببناء الأ�شوار واحل�شون، وما يوؤيد هذا الراأي هو الت�شابه يف املخطط العام للقالع 

واأبراجها التي اأقامها الأيوبيون يف م�شر وال�شام مع قلعة �شرية.
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   تتكون قلعة �شرية من برجني كبريين اإ�شطوانيني تنح�شر بينهما مداخل القلعة، 
اإىل  ال�شعود  ويتم  )امل��زاغ��ل(،  ت�شمى  ال�شهام  لرمي  فتحات  الربجني  يف  ويوجد 
مداخل القلعة بوا�شطة �شلم يوؤدي اإىل بوابة م�شتطيلة خ�شبية توؤدي اإىل باب خ�شبي 
)ممرات  طرقات  منها  تتوزع  والتي  الرئي�شية  املركزية  ال�شالة  على  يطل  خلفي 
جانبية( تو�شل اإىل غرف )حجرات( ذات م�شاحات خمتلفة توجد بجدرانها فتحات 
لرمي ال�شهام، كما يوجد �شلم- درج- اآخر يو�شل اإىل الطابق العلوي للقلعة، وتوجد 
باأ�شقف احلجرات فتحات لدخول  اإ�شطواين، كما توجد  اأقبية ذات �شكل  باملمرات 
يف  يوجد  كما  املركزية،  ال�شالة  يف  خا�شة-  وب�شورة  التهوية-  وحت�شني  ال�شوء 
�شطح القلعة- فوق الطابق الثاين- قواعد م�شتديرة ال�شكل من احلجارة ال�شخمة، 
ويوجد عليها قواعد حديدية بغر�س تركيب املدافع النارية- ا�شتخدمت بداية فرتات 
الأتراك والإجنليز-، ومنذ القدم اكت�شبت قلعة �شرية اأهمية لدى ولة وحكام الدول 

املتعاقبة يف ال�شيطرة على عدن وتعر�شت لالإهمال وعدم العناية الكافية.

   ويف مطلع القرن )10ه���/16م( يف عهد الدولة الطاهرية نالت القلعة اأهمية، 
ومت �شيانتها وترميمها بغر�س �شد هجمات الغزو اخلارجي لها، وقد برز دور القلعة 
هجمات  و�شد  ميالدية(   1517 هجرية/   922( الربتغاليني  هجمات  �شد  خ��ال: 
العثمانيني يف الفرتة )944هجرية/ 1538 ميالدية(، وقد متت العناية بها ب�شورة 

خا�شة خالل ولية الأمري "مرجان" الوايل من قبل الدولة الطاهرية.

   ويف ظل حماولة الإجنليز ال�شتيالء على عدن �شمدت عدن وقلعتها، ولكن فارق 

الإمكانات الع�شكرية مكن الإجنليز من احتالل عدن يف )1839/1/19 ميالدية(، 
وبالذات  مناف�شيهم  ملواجهة  حديثة  ع�شكرية  حت�شينات-  ا�شتحكامات-  فاأقاموا 

الإيطاليني ال�شاعيني لل�شيطرة على عدن.
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مينا التواهي
    كما حازت على �شهرة جتارية منذ قدمي الزمان، اإذ كانت حمطة لتجارة البخور والتوابل عرب تاريخها الطويل، حتى الحتالل الربيطاين لها، والذي قام بت�شييد ميناء 
التواهي ليفي مبتطلباته، ويكون همزة و�شل بني بريطانيا وم�شتعمراتها يف قارة اآ�شيا، وقد ترافق بناء امليناء مع اإعالن عدن كمنطقة حرة يف عام )1853م(، وحتولت 

منطقة التواهي اإيل العا�شمة الإدارية والقت�شادية، وذلك عندما قام الكابنت )هن�س( بتغيري مقر �شكنه من اخل�شاف اإىل راأ�س طار�شني.
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البناء الفكتوري
وكبار  امل�شتعمرة  ل��ولة  مقرًا  الربيطاين  الإح��ت��الل  عهد  يف  التواهي  مثلت      
املوظفني وم�شاعديهم، بالإ�شافة اإيل القن�شليات وال�شركات الأجنبية، وانت�شرت 
والكنائ�س، مثل  واملتنزهات،  وال�شياحية  واملن�شاآت اخلدمية  الراقية  فيها الحياء 
�شواهد  ومازلت  الجنليكانية،  والكني�شة  الكاثوليكية،  انطونيو  القدي�س  كني�شة 
الواقفة على قمة  هذه احلقبة وا�شحة يف بوابة امليناء وكذلك �شاعة ) بج بن ( 
للفن  الذي يعد منوذجَا فريدَا ورائعَا  امليناء، وفندق كري�شنت  اجلبل املطل على 
املعماري الفكتوري، كما يعد من اأقدم وا�شهر الفنادق يف اليمن، اإذ يرجع تاريخه 

اإيل  ثالثينيات القرن الع�شرين. 

الشواطئ الرملية
وبوابته اجلنوبية  اليمن  والتجارية، وثغر  العا�شمة القت�شادية      تعترب عدن  
على �شاحل البحر العربي، بالقرب من باب املندب، وتعد من اأجمل املدن اليمنية 
ال�شاحلية التي متتاز ب�شواطئها البديعة كال�شاحل الذهبي والعرو�شة و�شاطئ اأبني 

اإىل جانب مبانيها العريقة، واأ�شواقها املتعددة يف كريرت. 

منشأت الخدمات السياحية
والتنزه  وال�شراب  الطعام  ومن�شاأت  الفندقية  ال�شياحية  املن�شاأت  من  عدد  عدن  يف  تتوفر      
مب�شتويات خمتلفة تلبي احتياجات ال�شياح الوافدين اىل املدينة ال�شياحية من خمتلف دول العامل.
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الخدمات السياحية بمحافظة عدن

 صندوقالفاكسرقم الهاتفالعنوانالمديريةالفئهاالسمم
موقع إنترنتبريد إلكترونيالبريد

-02/2356542356556111denhotel@y.net.yeِالطريق البحريخور مك�شر5فندق عدن

734049096�شارع ال�شاحل الذهبيالتواهي5فندق منتجع جولد مور
02/20401002/205158-reservation@goldmohurhotelwww.Goldmohurhotel.com

5فندق الق�شر

02/23866602/23866070302mercureaden@y.net.yewww.mercure.com�شارع الكورني�سخور مك�شر4+فندق ميركيور

02/247590ال�شارع الخلفي  ل�شارع مدرمالمعال  4فندق تاج او�شان
02/24759702/ 2475985166tajawsanhotel@yahoo.com-

  4فندق �شن �شاين

 4فندق فيني�شيا

 الطريق الموؤدى اإلى ال�شاحلالتواهي3+منتزه ومنتجع العرو�شة
الذهبي

777123795
02/20556002/204956

 ال�شارع الرئي�شي - �شارعالمعال3+فندق واأجنحة المعال بالزا
---02/24561002/245643مدرم

02/238010�شارع المطارخور مك�شر3+فندق المطار
73327389902/231271---

الفنادق السياحية
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 مجمع �شاليهات �شباء
02/243610العقبةالمعال3+ال�شياحية

02/24361602/ 248796
----02/266406�شارع اأروىكريتر  3فندق كريتر بال�س

--02/20104002/201036�شارع جولد مورالتواهي  3مجمع جولد مور ال�شياحي

02/20159502/20108213033ebbraden@y.net.yeال�شاحل الذهبيالتواهي      3منتجع �شاطئ خليج الفيل

الكورني�سخور مك�شر  3فندق يمن كونتيننتال
---02/23167802/231791)�شاحل اأبين(

3فندق كورال بيت�س

3فندق بن �شلة

3فندق امين النا�شري

3�شاليهات ميالنو

3فندق الهرامات

مجمع الر�شيدي
 فندق ال�شامي البحر

 الطريق البحري جوارخور مك�شر  3الأحمر
---23686602/236869 /02فندق عدن

02/239681�شارع الكورني�سخور مك�شر  3فندق بحر العرب
02/23968602/ 239690---

---02/27168402/271686�شارع الكورني�سخور مك�شر 3فندق رويال عدن
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-eshtel3@yahoo.com-02/23333302/234111�شارع الكورني�سخور مك�شر 3فندق �شماء الإمارات

----02/205331�شارع جولد مورالتواهي     3فندق �شي فيوبالزا

02/203471�شارع الهاللالتواهي     3فندق كري�شنت) الهالل(
02/20347002/2045971364flashcube@yahoo.com

----02/202088�شارع الهاللالتواهي     3فندق ال�شخرة

Taybahotel@HotMail.com-307104 /30710302 /02خط الت�شعيندار �شعد     3فندق واأجنحة طيبة

733701644طريق عدن – تعزدار �شعد     3فندق زهرة المدائن
02/30943302/ 309437---

---305913 /02/30591202طريق عدن – تعزدار �شعد     3فندق  واأجنحة زهرة الربيع

---02/30820002/308103طريق عدن – تعزدار �شعد     3فندق المتحدون

---02/30535902/305360طريق عدن – تعزدار �شعد     3فندق المنيف ال�شياحي

-3055501210wsamaden@hotmail.com /02/30888102طريق عدن – تعزدار �شعد     3فندق الو�شام

---306388 /02/30638602طريق عدن – تعزدار �شعد 3فندق  تاج العرب

----02/389606جولة كابوتا – خط البريقةالمن�شورة 3فندق قلب عدن

02/383311جولة الت�شعينالمن�شورة 3فندق  ليدر اإنترن�شونال
02/38314602/2283439--www.leader.hotel.com

---02/30113302/303697طريق عدن – تعزدار �شعد 3فندق المنارة
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---307250 /02/30215202طريق عدن – تعزدار �شعد 3فندق نجوم الإمارات

---02/30500002/305005طريق عدن – تعزدار �شعد 3فندق ق�شر الإمارات

---354638 /02/35463702�شارع  ال�شجنالمن�شورة 3فندق اليزيدي بالزا

---396088 /02/39608502�شارع الت�شعينالمن�شورة 3فندق �شالح الدين

---02/39400002/394005�شارع الت�شعينالمن�شورة 3فندق �شميرامي�س

---397023 /02/39711102�شارع الت�شعينالمن�شورة 3فندق الفر�شان

--351999 /35200002 /02�شارع الت�شعينالمن�شورة 3فندق رويال كونكورد

---358072 /02/35330302�شارع ال�شجنالمن�شورة 3فندق اإنفنتي ال�شياحي

02/347484طريق الج�شرالمن�شورة 3فندق رويال
02/34748502/ 347488---

 طريق عدن – تعز –دار �شعد 3فندق نجوم الخليج بالزا
النقطة القديمة

02/305432
02/305388
711102124

02/305388---

 ال�شيخ2فندق ال�شرفي ال�شياحي
---02/23949202/239492�شارع الفرزة – الها�شميعثمان

 ال�شيخ2فندق جده ال�شياحي
390564 /02�شارع محمد �شعد عبدا هللعثمان

02/ 390563----

 ال�شيخ2فندق يافع رويال
عثمان

 ال�شارع العام- جولة عبد
---02/38874502/388746القوي
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 ال�شيخ2فندق برج الجزيرة
02/390222�شارع الها�شميعثمان

02/39022302/390224---

 ال�شيخ2فندق زايد ال�شياحي
---71138367802/397812جولة القاهرةعثمان

---طريق الميناء – معال الدكةالمعال2فندق �شي بورت

 ال�شيخ2فندق ال�شعدي
---38880002/388801 /02طريق عدن – تعزعثمان

---02/25390002/251710�شارع غاندي�شيرة2فندق خليج عدن

 فندق نجوم اأمريكا
 ال�شيخ2ال�شياحي

جولة عبد القوي الها�شميعثمان
02/385955
02/385956----

777248752�شارع جولة ال�شفينة�شيرة2فندق الكم�شري ال�شياحي
02/397622----

----02/256093�شارع اأروى�شيرة2فندق ليالي اليمن

---02/25000002/256304�شارع الميدان�شيرة2فندق العامر

---27058802/270595 /02�شارع الكورني�سخور مك�شر2فندق مفتاح عدن

 �شارع العجائز – �شوق�شيرة2فندق مركز المدينة
--02/25770002/2510564055الذهب

 �شارع ال�شابات – �شاحةخور مك�شر2فندق الذبياني
-----02/23901102/239012العرو�س

-----�شارع الكورني�سخور مك�شر2فندق ذو ريدان
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---02/23757702/237576�شاحة العرو�سخور مك�شر2فندق �شاحة العرو�س

261613 /02�شارع ال�شبيل�شيرة2فندق البع�شي بالزا
02/26161202/267980--www.alboasi.Plaza.com

-----�شارع اأروى�شيرة2فندق نجوم اليمن

-adenpalm@yahoo.com-265892 /26726002 /02�شارع القا�شي�شيرة2فندق واأجنحة نخلة عدن

02/352046�شارع بلك( 26(المن�شورة2فند ق بن عفيف
02/352045----

---302884 /02/30288302طريق الت�شعيندار �شعد2فندق الم�شعودي

02/386653�شارع الأدويةالمن�شورة2فندق الر�شيد
73361659502/3866527459--

.www.BanderAden@yahoo---30101502/351016 /02�شارع ال�شجنالمن�شورة2فندق �شماء عدن
com

----349543 /02/34854402�شارع الق�شرالمن�شورة2فندق ق�شر المن�شورة

----34718802/347552 /02جولة كالتك�سالمن�شورة2فندق كالتك�س

733834624طريق عدن – تعزدار �شعد2فندق واأجنحة الواحة
02/302964--mohamd.safei@gamil.com-

----39193102/391929 /02ال�شارع العام – البريقةالمن�شورة2فندق �شماء اليمن

------305056 /02طريق عدن – تعزدار�شعد1فندق باري�س

------3011888 /02طريق عدن – تعزدار�شعد1فندق الخيام
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------02/352328�شارع ال�شجنالمن�شورة1فندق نجوم العرب

 فندق  تاج الأمراء
------352987 /02�شارع وديع حدادالمن�شورة1ال�شياحي

353230 /02�شارع الق�شرالمن�شورة1فندق زهرة المن�شورة
777382387------

------02/349060�شارع الق�شرالمن�شورة1فندق اأجنحة الوادي

----02/39707702/392637�شارع ت�شعينالمن�شورة1فندق جنة عدن ال�شياحي

02/302146طريق اللحومدار�شعد1فندق الزعفران
02/302146------

------02/308020طريق اللحومدار�شعد1فندق اأبراج اأبها

------733347910طريق عدن – تعزدار�شعد1فندق الب�شتان ال�شياحي

----02/03/540102/305402طريق عدن – تعزدار�شعد1فندق ق�شر الفخامة

----38382002/383820 /02�شارع ت�شعينالمن�شورة1فندق مدينة عدن

------390389 /02�شارع ال�شنافرالمن�شورة1فندق اأمين بالزا

02/353385�شارع الأدويةالمن�شورة1فندق القاهرة بالزا
712362432-------

-----38966002/389661 /02�شارع الأدويةالمن�شورة1فندق كينج بالزا

340660 /02�شارع ال�شجنالمن�شورة1فندق الأخوان ال�شياحي
02/ 34066102/341019-----
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------777418853�شارع ال�شجنالمن�شورة1فندق المروة ال�شياحي

----02/39428802/385275�شارع ال�شنافرالمن�شورة1فندق ليالي دبي ال�شياحي

------02/388188طريق عدن – تعزالمن�شورة1فندق الخليج

------340450 /02جولة عبدالقويالمن�شورة1فندق برج الحياة ال�شياحية

------02/392658�شارع ت�شعينالمن�شورة1فندق ليالي الأن�س

------02/394439�شارع ال�شنافرالمن�شورة1فندق الكروان بالزا

 فندق جوهرة عدن
 �شارع اأول نظرة بجانب �شوقالمن�شورة1ال�شياحي

----02/39494902/394948القات

------02/341337�شارع الق�شرالمن�شورة1فندق الجبل

----309515 /02/30951202طريق عدن – تعزدار �شعد1فندق الأمراء ال�شياحي

----30719902/307200 /02طريق عدن – تعزدار �شعد1فندق ال�شام

------02/306036�شارع الت�شعيندار �شعد1فندق ال�شفينة

----02/38566902/385668�شارع ال�شنافرالمن�شورة1فندق ق�شر القعيطي

----02/39533502/395333�شارع البريقة العامالمن�شورة1فندق الأ�شبط

----35717702/357558 /02�شارع ال�شنافرالمن�شورة1فندق المح�شار

777336447�شارع الت�شعيندار �شعد1فندق الفهد
02/305600------
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 فندق واأجنحة نوران بالزا
�شارع اللحومدار �شعد1ال�شياحي

777261575
2306317

-733866625
-----

----02/303488خط عدن – تعزدار �شعد1فندق ال�شريف ال�شياحي

 ال�شيخ1فندق بيروت ال�شياحي
----02/386685�شارع م�شواطعثمان

 ال�شيخ1فندق التوفيق
عثمان

 �شارع المجزرة- فرزة
----02/386001التاك�شي

 ال�شيخ1فندق ال�شيافة
----02/393933�شارع ال�شلفي- العيدرو�سعثمان

 ال�شيخ1فندق يونايتد
عثمان

 �شارع الت�شعين- جولة
----02/389665ال�شفينة

 ال�شيخ1فندق الملكة اأروى
---02/38148102/238266�شارع الذهبعثمان

 ال�شيخ1فندق اليرموك
----02/383707�شارع م�شواط- الها�شميعثمان

 ال�شيخ1فندق الأمين ال�شياحي
----712187165ال�شارع العامعثمان

 ال�شيخ1فندق تاج اليمن ال�شياحي
---02/39262102/239262جولة عبد القويعثمان

02/22295302/222454�شارع الدكةالمعال1فندق واأجنحة الطيف
02/222954---

 ال�شيخ1فندق ذي يزن
----02/383164خط عدن- تعزعثمان

 ال�شيخ1فندق البحرين
----02/385955جولة عبد القويعثمان
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----2248829�شارع الدكةالمعال1فندق النبيل بالزا

02/205585�شارع  جولد مورالتواهي1فندق ميامي بالزا
771847744----

 ال�شيخ1فندق قطر ال�شياحي
----02/391086�شارع ال�شودانعثمان

 ال�شيخ1فندق الريا�س
----02/389389�شوق عدن الدوليعثمان

 ال�شيخ1فندق اأ�شواء اليمن
771249166�شارع الها�شميعثمان

02/389004----

 ال�شيخ1فندق الم�شياف
----02/384487�شارع المجزرة- الها�شميعثمان

-----02/271703�شارع الكورني�سخور مك�شر1فندق واأجنحة ال�شاحل

----02/235515�شارع الكورني�سخور مك�شر1فندق ن�شمات عدن

---02/2749002/271494�شارع الكورني�سخور مك�شر1فندق واأجنحة الكورني�س

----02/375822�شارع الغديرالبريقة1فندق الغدير ال�شياحي

 كريتر-1فندق �شيره
---02/25552602/258254�شارع ح�شن علي�شيره

----02/256121�شارع غاندي�شيره1فندق الوفاء

-----المم������������الحخور مك�شر1فندق 22مايو

 ال�شيافة لالأجنحة والغرف
 ال�شارع الرئي�شي - �شارعالمعالدرجة اأولىالمفرو�شة

مدرم
02/244257
02/244256

02/244259
02/244258---



35

 اأم الق����رى لالأجنحة
02/387440�شارع الكثيريالمن�شورةدرجة ثانيةوال�شقق المفرو�شة

02/38743902/387439---

 جوهرة ال�شرق لالأجنحة
---02/39058002/390579�شارع ال�شجنالمن�شورةدرجة ثانيةالراقية

----02/270229�شارع جبل حديدخور مك�شردرجة ثالثة�شقق �شاحة العرو�س

 فندق واأجنحة ال�شالم
----02/239350�شارع الكورني�سخور مك�شردرجة ثالثةلل�شقق المفرو�شة

----02/357632�شارع بلك )73(المن�شورةدرجة ثالثةالتاج لل�شقق المفرو�شة

 ح�شن الجوار لل�شقق
02/354833�شارع ال�شجنالمن�شورةدرجة ثالثةالمفرو�شة

02/354832----

---02/38665002/386651�شارع الأدويةالمن�شورةدرجة ثالثةالزائر لل�شقق المفرو�شة

 فندق اأجنحة الأحالم
----02/352828طريق كورني�س ريميالمن�شورةدرجة ثالثةلل�شقق المفرو�شة

 فندق الأخوان لل�شقق
---201218 /02/20347602�شارع عي�شة كرامةالتواهيدرجة ثالثةالمفرو�شة

 موتيل ومطعم  ن�شوان
--02/20200202/2020021314�شارع البنج�شارالنواهيدرجة اأولىال�شياحي

777716881�شارع البنج�شارالتواهيدرجة ثانيةموتيل البحارة
02/20529802/205298---

�شارعالتواهيدرجة ثانيةموتيل ال�شم�س
---202094 /8002-رياربفال�شاحل الذهبي
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 صندوقالفاكسرقم الهاتفالعنوانالمديريةالفئهاالسمم
موقع إنترنتبريد إلكترونيالبريد

  مطعم و�شالة يمن1
----02/231678�شارع الكورني�سخور مك�شرالأولىكونتيننتال

-----�شارع الكورني�س- �شيرة�شيرةالأولىمطعم البيتزاهت2

---02/270719 02/270424�شارع الكورني�سخور مك�شرالأولىمطعم الدولفين3

----700551000جزيرة العمالخور مك�شرالأولىمطعم ومنتزه اأمواج4

----734449944�شارع جبل الحديدالمعالالأولىمطاعم الحمراء5

 ال�شارع العام- جوار فندقالمعالالأولىمطعم �شينج �شينج6
----02/243218ال�شيافة

 مطعم وبرو�شت البرج7
----02/398737ال�شائلة – الجولةالأولىالذهبي

 صندوقالفاكسرقم الهاتفالعنوانالمديريةالفئهاالسمم
موقع إنترنتبريد إلكترونيالبريد

 الدرجة منتزه �شريه فن �شيتي1
--2513484346 /02/25420002 طريق �شرية �شريةالأوىل

 الدرجة نادي ال�شاحل الذهبي2
--2043921288 /02/20439202 ال�شاحل الذهبي التواهيالأوىل

 الدرجة جممع عدن مول ال�شياحي3
---265456 /02 02/265455�شارع الكورني�س�شرية الثانية

 الدرجة حديقة امللكة فكتوريا4
----711135564 �شارع الهاللالتواهي الثالثة

المطاعـم السياحية

المنتزهات وأماكن الترفيه السياحي
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الوكاالت السياحية 

الموقع اإللكتروني البريد االلكتروني الفاكس الهاتف العنوان نوع النشاط اسم المنشأة م

Info.grandtravel@gamail.com 02/248095 02/221821 املعال/ �شارع مدرم �شفريات و�شياحة جراند 1

املن�شورة/ ال�شارع العام �شفريات و�شياحة العنقزي 2

www.mttaden.ynet.ye 02/258228 02/251560  �شريه/�شارع امللكة اأروى اأمام
م�شجد اأبان �شفريات و�شياحة املنار 3

املن�شورة/ ال�شارع العام �شفريات و�شياحة ب�شائر الإميان 4

Pash2007fai@yahoo.com 389601 املن�شورة/ �شارع عبدالعزيز 350931 �شفريات و�شياحة با�شافعي 5

- - 263826 777123177 كريرت/�شارع اأروى �شفريات و�شياحة �شركة عدن �شبريان�س 6

- - 249764 249765 املعال/ �شارع مدرم �شفريات و�شياحة ربوع العربية 7

www.universalyemen.com uttaden@universalyemen.com - 241534 املعال/�شارع مدرم �شفريات فرع العاملية 8

- algannem1@yahoo.com 269560 269558 كريرت- �شريه/
�شارع الرزميت �شفريات و�شياحة الغامن 9

- - 252932 252922 كريرت/�شارع اأروى �شفريات و�شياحة بيت الكمبيوتر 10

- alnsim@yemen.net-ye 390489 390758  ال�شيخ عثمان/�شارع م�شواط
- جولة عبدالقوي �شفريات الن�شيم 11
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الخدمات العامة بمحافظة عدن
1-البنوك

البنك العربي - ال�شيخ عثمانبنك كاليون
ال�شيخ عثمان  - �شارع عمر املختار- هاتف: 391623 /02  كريرت - هاتف: 02/252476  

بنك �شباأ الإ�شالمي - ال�شيخ عثمان  بنك اليمن الدويل - كريرت
 ال�شيخ عثمان - �شارع حممد �شعد - هاتف : 391623 /02   كريرت - هاتف: 02/255795  

كاك بانك املن�شورةالبنك املركزي اليمني . . .
  املن�شورة - جولة كالتك�س - هاتف: 02/356583  كريرت - �شارع العيدرو�س - هاتف: 02/253235  

بنك اليمن الدويل - املن�شورةالبنك التجاري اليمني - كريرت . . .
املن�شورة - �شارع ال�شقريي ) كالتك�س ظمران ( - هاتف: 02/350202  كريرت  - �شارع امللكة اأروى - العقبة - هاتف: 02/263952  

بنك اليمن واخلليجكاك بانك كريرت . . .
خورمك�شر - جولة فندق عدن - هاتف: 237822/3/5/6/7/8/9 /02  كريرت - �شارع اأروى - هاتف: 02/267541  

البنك الأهلي اليمني - التواهيالبنك الأهلي اليمني - الفرع الرئي�شي
 التواهي - هاتف:  02/202255  كريرت - تقاطع البنك - هاتف: 02/252126  

البنك العربي - املعالبنك الت�شامن الإ�شالمي - املعال
املعال - ال�شارع الرئي�شي - هاتف: 02/242099   املعال - العقبة - هاتف : 244203 /02  
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2-محالت الصرافة 

 �شركة احلظاء . . .

 

 احلزمي لل�شرافة . . .
 املعال �س/ الرئي�شي . . تلفون 242233 كريرت �س/ابان . . . تلفون 258865/ 02  

 العامري لل�شرافة . . العامري لل�شراف . . .
 كريرت �شوق الطعام . . . تلفون 264867 / 02    كريرت �س/ال�شبيل . . . تلفون 251727/ 02 

 �شركة الروميي . . . الكرميي . . .
 كريرت �شوق الطويل . . . تلفون 255722/ 02   كريرت �س/ال�شهداء . . . تلفون 255682/ 02  

 عدن لل�شرافة . . .�شركة امل�شجري . . .
 كريرت . . . تلفون 250354/ 02  املعال �س/ال�شواعي . . . تلفون 240919/ 02  

 مركز املح�شار . . . ذهب �شل . .
 كريرت �س/ال�شريف . . . تلفون 252390/ 02  املعال �س/الرئي�شي . . . تلفون 245400 /02  

 الن�����ا�ش���ر . . . العنربي . . .
 كريرت �س/ ال�شهداء . . . تلفوهن 265440/ 02  ال�شيخ عثمان �شوق عدن . . تلفون 385489/ 02  
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3-المستشفيات العامة والخاصة 

 م�شت�شفى امل�شايف . . . م�شت�شفى �شالح الدين . . .
الربيقة . . . تلفون 376543 /02  الربيقة . . . تلفون 379347 /02  

 م�شت�شفى ال�شالم . . م�شت�شفى 22 مايو . . .
ال�شيخ عثمان . . . تلفون 381383 /02  املن�شورة . . . تلفون 343704 /02  

 م�شت�شفى الوحدة العام . . م�شت�شفى الربيهي التخ�ش�شي . .
ال�شيخ عثمان . . . تلفون 384577 /02  املن�شورة . . . تلفون 351111 /02  

 م�شت�شفى الرازي التخ�ش�شي . . م�شت�شفى بن عبيد اجلراحي. .
خور مك�شر . . . تلفون 234006 /02  املن�شورة . . . تلفون 356796 /02  

 م�شت�شفى مكة وهيا للعيون . . م�شت�شفى املنري النموذجي. .
خور مك�شر . . . تلفون 323446 /02  التواهي قلد مور . . . تلفون 201036 /02  

 م�شت�شفى عدن العام . .م�شت�شفى اجلمهورية التعليمي . .
�شرية . . . تلفون 255960 /02  خور مك�شر . . . تلفون 232032 /02  

م�شت�شفى ال�شداقة  م�شت�شفى با�شهيب
ال�شيخ عثمان . . . تلفون 384577 /02  التواهي . . . تلفون 204111 /02  
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4-الصيدليات

�شيدلية التحرير

 

�شيدليتي
كريرت - تقاطع �شارع الزعفران مع �شارع املتحف  - هاتف: 02/269855  عدن - كريرت - �شوق الطويل - هاتف :  266489 /02 - 254773 /02   

ال�شيدلية اليمنية�شيدلية البحر الأحمر
    خورمك�شر - �شارع املطار - جوار مبنى طريان اليمنية - هاتف: 735333973      املعال - ال�شارع الرئي�شي ) �شارع مدرم ( - هاتف  241886 /02

�شديلية النعمة�شيدلية مّيا�س
عدن – خورمك�شر - هاتف :  02/235448  املعال - ال�شارع الرئي�شي - هاتف:   02/249339

�شيدلية الربيد�شيدلية الرعدي
خورمك�شر - احلي التجاري - ال�شابات - جوار الربيد - هاتف :    02/270755    كريرت - امليدان - هاتف :  02/256444  

�شيدلية اإبن خلدونخمزن اأدوية التالل
ال�شيخ عثمان - اأمام بوابة م�شت�شفى ال�شداقة - هاتف: 733555818  كريرت - ال�شيلة - هاتف : 253141 /02

�شيدلية م�شتو�شف احلكمة
كريرت - �شارع امللك �شليمان )الهري�س( - هاتف: 02/264051 

�شيدلية رويال
   كريرت - �شارع املتحف  - هاتف : 251442 /02 
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5- أرقام تهمك :

رقم التلفونالجهةم
204471مركز �شرطة التواهي1.
242688مركز �شرطة املعال2.
232411مركز �شرطة خورمك�شر3.
252581مركز �شرطة كريرت4.
342350 مركز �شرطة املن�شورة5.
382143مركز �شرطة دار �شعد6.
377254 مركز �شرطة الربيقة7.
381106مركز �شرطة ال�شيخ عثمان8.
199الأمن العام9.

191 عمليات النجدة10.

231555املرور11.

344594الدفاع املدين12.

230490مركز الإ�شعاف13.

118 ال�شتعالمات حملية14.

155 ال�شتعالمات دولية15.

233999 مطار عدن16.
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YEMEN
One Country... Many destinations...

www.yementourism.com
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Republic of Yemen - Ministry of Tourism - Yemen Tourism Promotion Board 
Tel. 0096717/6/5/251033-  Fax 009671251034- P.0.BOX 5607
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