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الوكيل و�ضاح احلاملي يلتقي بقيادة كهرباء
حلج ملناق�شة ا�ستعدادات ال�صيف القادم م�صلحة الهجرة واجلوازات هي �أول مرفق حكومي يتم نقله �إىل عدن
وكيل م�صلحة الهجرة واجلوازات العميد عبدالرب احلميقاين لـ(الأمناء):

األمناء /عبدالقوي العزيبي:

التقــى صباح يوم أمس وكيل محافظة لحــج وضاح نرص الحاملي،
بديوان عام املحافظة بقيادة مؤسســة كهرباء لحج ،ملناقشــة خطة
الكهرباء ملواجهة الصيف القادم ،ومشــكلة عودة االنقطاعات املتكررة
التي تشــهدها حاليــ ًا مديرية الحوطة  ،واســتمع الوكيل إىل عدد من
املالحظات ،وكذلك عن خطة الكهربــاء وبعض املعوقات التي نتج عنها
مؤخر ًا انقطاع الكهرباء يف الحوطة.
وأمثر اللقاء مبخرجات تهدف إىل تحســن مستوى عمل الكهرباء
واستمرار الحفاظ عىل استقرارها ،وبذل مزيد من الجهود التي تضاعف
من عمليــة التوليد خالل األيــام القادمة ،كام وجــه الوكيل بااللتزام
باملناقصة مع رضورة حث املقاول بااللتــزام ببنودها وتحديد لقاء مع
املقاول ملعرفة أسباب التأخري يف تنفيذ بعض بنود االتفاق.
وكحالــة اســتثنائية طارئة منح الوكيــل الحاملي قيــادة الكهرباء
صالحيات رشاء الزيوت مبوجب النظام والقانون ،كام تم االتفاق عىل
رفع مذكرة باحتياج املؤسســة ورفعها إىل الوزارة وتحديد موعد لقاء
ملقابلة قيادة وزارة الكهرباء ملناقشــتها والخــروج بحلول فعلية تدعم
فرع املؤسسة بلحج.
كام تطرق اللقاء إىل مناقشة مشكلة بيع أرضية الكهرباء الكائنة يف
منطقة برئ نارص مديرية تنب ،وشــدد الوكيل عىل أهمية الحفاظ عىل
أصول املؤسسة وعدم التهاون فيها باعتبارها ملكية عامة.
حرض اللقاء القائم بأعامل املؤسســة املدير العــام الدكتور محمد
صالح مســاعد وآخرون  ،باإلضافة إىل نائــب مدير عام مكتب الرتبية
والتعليم بلحج الدكتور باسم منصور صالح .

ر�سالة موظف �إىل مدير عام امل�ؤ�س�سة
االقت�صادية اليمنية

األمناء/خاص:

بعث املواطــن نارص موىس صديق موظف يف املطاحن الوطنية بعدن
برسالة هامة إىل مدير العام التنفيذي للمؤسسة االقتصادية اليمنية عدن
سامي السعيدي.
وقال نارص موىس يف رســالته التي بعثها عــر "األمناء"  ":تقدمت
إليكم بطلب سابق حيث أين أحد موظفي املطاحن الوطنية م/عدن التابعة
لقطاعات املؤسسة ومل أجد التجاوب والرد من قبلكم نتيجة النشغاالتكم
يف مهامكم العملية".
وأضاف نارص يف رســالته  ":وعليه أوضح لكــم أين تقدمت بطلب
املســاعدة والتعاون كون ظرويف قاسية وذلك يف السفر لعالج لزوجتي
املصابة مبرض ( )......ووقفت عىل باب مكتبكم مدة عرشين يوما أنتظر
الرد وإن عدم إدراجكم ملقابلة العاملني واملوظفني جعلنا مثل املســاكني
والشحاتني أمام أبواب املساجد ،واملســاعدة من ويل األمر أصبحت مثل
الصدقــات إذا مل أخطئ يف التعبري عن املوقف الــذي كنت فيه عىل باب
مكتبكم".
مشــرا يف رســالته" :إننا عانينا من الظلم وكنــا أول املرحلني إىل
مجاميع (خليك بالبيت) وكنا نقول الشــاليني شلوا املناصب والوظائف
وظلمونا يف أيام النظام الســابق واليوم نرى أبشع الفضائح وقد رحلت
األعذار واألوهام ،فمن ينصفنا غري الله؟!".

عدن/األمناء/ساملني دليو:

قال العميد عبدالــرب أحمد الحميقاين
وكيــل مصلحــة الهجــرة والجــوازات
بالجمهورية بأن مصلحة الهجرة أول مرفق
حكومي يتــم نقله من صنعــاء إىل عدن
تنفي ًذا لتوجيهات فخامة الرئيس املشــر
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية
والذي قال بأن لديــه رؤية ثاقبة ملا يدور؛
حيــث مل يرتك ال صغرية وال كبرية إال وأىت
بها لسحب البساط من املليشيات.
وأوضــح الحميقــاين يف ترصيــح
لـ"األمناء" بــأن الرئيس هــادي أعطى
موضوع الهجــرة والجــوازات أهميته ملا
له من حســابات كبرية بالغة األهمية عند
االنقالبيــن الحوثيني بعد أن تكشــفت
نواياهــم الســيئة والخبيثــة مــن بقاء
املصلحة تحت ســيطرتهم ،وكان هدفهم
هو منح جهات أجنبية الجنســية اليمنية
والذي ســوف يرض باألمن القومي اليمني
والعريب والخليجي ،وهذه الجهات رشيكة
لالنقالبيني يف حربهــا الظاملة والعبثية،
وتلك الجهــات هي عنارص مــن الحرس
الثوري اإليراين وعنارص حزب الله اللبناين
والتي ليــس لتواجدها يف هــذه الحرب
من مســوغ قانوين بعد اإلدانة بالجرمية
وســوف تعرض تلك العنارص للمســاءلة

القانونيــة من مجلس األمــن ومنظامت
دولية وحقوقية.
وأضــاف" :بعــد توجيهــات الرئيس
وتكاتف الجهود الخرية من كل منتســبي
املصلحة يف مختلــف املحافظات  ،ومنها
املحافظات املحررة ،اســتطاع اإلفالت من
قبضــة تلك املليشــيات كان بالغ األثر يف
إعــادة ترتيب أوضاع املصلحــة ومعاودة

جريح ينا�شد رئي�س اجلمهورية واحلكومة والتحالف م�ساعدته يف ا�ستكمال العالج
األمناء/خاص:

ناشــد الجريح /عمرو قاســم حسن
محسن رئيس الجمهورية والحكومة ودول
التحالف وأهل الخري مســاعدته يف إجراء
عملية القرنية للعني التي أصيب بها خالل
الحرب الحوثية.
وقال الجريح /عمرو قاســم حســن
محســن يف مناشــدته  ":أناشــد رئيس
الجمهورية املشــر عبدربه منصور هادي
ودولة رئيــس الوزراء د/معــن عبدامللك
ومكتب عالج الجرحــى املدعوم من قوات
التحالف العــريب النظر يف حالتي ،لكوين
أحد جرحــى الحرب ،إذ فقدت إحدى عيني،
من جراء شظايا مقذوف ملليشيات الحويث
املوالية إليران .وتتسبب هذه اإلصابة بآالم
مربحة وأوجــاع ال تنتهي ،ومل تدعني أذق
طعــم الراحة ،لدرجة أنني ســافرت لدولة
الهنــد يف  2016عىل حســايب الخاص،
وخــرت كل ما أملك وأهــي ،لكنني مع
هذا عدت للوطن مــن دون إجراء العملية
الثانية ،لكوين مل أســتطع تحمل نفقات

العالج املكلفة ،وهو مــا اضط ّرين للعودة
دون عمليــة زراعــة قرنية .لذلك أناشــد
الجهــات املختصــة بعــاج جرحى هذه
الحرب املشــؤومة ،أن يتم النظر يف أمري،

مدير عام ردفان يزور م�ست�شفى ردفان العام ويتفقد �أق�سامه
ردفان/األمناء /وضاح محمد:

زار مدير عام ردفــان العميد ركن
صالح حسني سعيد مستشفى ردفان
العام والتقى مبديــر مكتب الصحة
أوسان فضل عيل  ومدير املستشفى
د.عيل محســن الحنــي ومندوب
الجهاز املركزي للرقابة يف املحافظة
رائد شعفل.
ويف اللقاء استمع املدير العام إىل
رشح من مكتــب الصحة والقامئني

عىل املستشفى عن الصعوبات التي
يواجهها املستشــفى واالحتياجات
الرضوريــة ،حيث قدمــوا عدد ًا من
املطالب تتمثل برضورة توفري معدات
وأدوات وحقن خاصة ببعض الحاالت
وأدوية لتطويرعمل املستشفى.
من جانبه وعد مدير العام املديرية
مبتابعة الجهــات املختصة والضغط
عليها لتوفري املتطلبات التي يحتاجها
املستشفى.

المشرف العام

د .صدام عبدالله
alomana2013@gmail.com

نشاطها الخدمايت املعتاد والذي هو ليس
وليد اللحظة؛ بل له عدة ســنوات ،فيجب
أن تحتفــظ املصلحة بهويتهــا ألنها بيت
القصيــد والــذي لها الحــق يف الحفاظ
عىل االنتامء والهويــة اليمنية و العربية
والقومية اإلسالمية".
وتقدم الحميقــاين باالعتــذار "لكل
مواطن مينــي يرغب بأن يكون لديه جواز
ســفر يتنقل به من دولة إىل أخرى نتيجة
للظروف التي تعيشــها البلــد إال أننا نعد
بأننا ســوف نعمل عىل تحسني الخدمات
باملصلحة بعد التدشــن الرسمي ملقرها
والذي ســوف يفتتح رســميا يف األيام
القليلة القادمة مبقره الجديد يف مديرية
خورمكرس محافظة عدن".
مضيفا بالقول ":إننا يف رئاسة املصلحة
ســنقوم بإصدار جوازات جديــدة تلغي
ما أصدرته مليشــيات الحويث االنقالبية
والتي جوازاتها خارجة عن إطار الرشعية
وقد عملنا عىل التعميــم محليا وخارجيا
واملصلحة تقدم خدماتها لجميع اليمنيني
يف املنافذ الربية والبحرية والجوية وكذلك
لألجانب وإصدار تأشريات الدخول ملن أراد
اإلقامة مــن األجانب واإلرشاف عىل وضع
الالجئني األجانــب يف التنظيم والدخول
والخروج من وإىل اليمن".

فقــد فقدت أحب ما ميلكه اإلنســان ،وال
أريد شــيئ ًا سوى أن تتم مساعديت للعودة
لعالج عيني وعمل العملية الالزمة بشــكل
مستعجل ،ألن وضع عيني آخذ يف التفاقم،
وقد أفقد برصي كليــة ،وحالتي الصحية
والنفســية ســيئة للغاية ،فال أحد ميكنه
توقع الشعور الذي نشعر به من جراء هذه
اإلصابة.
ومــا يجدر ذكره أخريا ،هــو أنني زرت
املستشــفيات املحلية ،ومل أجد مستشفى
متخصصــا يف هذا األمر ،ولــدي تقارير
ً
من املستشــفيات التي ذهبت إليها ،فضال
عن أنني قابلت اللجنــة الخاصة بجرحى
العيون يف مستشفى "مكة" وتم إعطايئ
تقرير يشخص حالتي الطبية ،كام أن لدي
كل التقارير التي تؤكد جرحي بشظية يف
العني ال ُيمنى وتقارير مــن الهند وتقرير
من مستشــفى نرص الضالع ،والتي تفيد
جميعها برسعة الســفر للخــارج وعمل
الالزم ،فأرجو منكم أن تعينوين بعد أن نزل
يب البــاء ،وانقطعت يب الطرق ،وال أراكم
الله وأحبابكم مكروهً ا وهذا رقمي ملن أراد
التواصل ". "738586480

وطاف مديــر املديرية بأقســام
املستشــفى وتفقد أحــوال املرىض،
حيث زار الطفلة حنــان أكرم مانع
والتي تبلغ من العمر عرش ســنوات
والتي أجريــت لها عملية املســالك
البولية واســتخراج حصوة من أحد
الحالبان ،حيث تعترب أول عملية بهذا
املجال تجرى يف املستشــفى تكللت
بالنجاح؛ مشيدا بالفريق الطبي الذي
أجرى العملية.

رئيس التحرير

مدير التحرير

مدير اإلخ ـ ــراج الفني

عدنان األعجم

غازي العلوي

مراد محمد سعيد
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