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�أفراد كتيبة (�سلمان احلزم) يطالبون
قيادة املنطقة الرابعة ب�صرف رواتبهم

عدن  /األمناء  /محمد ياسني :

طالب جنود ينتسبون لكتيبة سلامن الحزم قائد املنطقة العسكرية الرابعة
اللواء "فضل حسن" بالتدخل والتوجيه برصف رواتبهم املستحقة لهم لفرتة
" "6أشهر .
وناشــد قائد كتيبة ســلامن الحزم العقيد "محمود ســامل عيل" ؛ قيادة
املنطقــة ؛ برسعة التدخل والتوجيه برصف مســتحقات أفراده من الرواتب
لفرتة الســتة األشهر املاضية منذ التحاقهم بالعمل العسكري وترقيمهم عرب
لجنة مشكلة من إدارة شؤون األفراد املختصة .

حق الرد  ..القائم بأعمال قائد المنطقة الثانية المالزم أول (الخرض محمد) :

هذه حقيقة وتفا�صيل منع رفع �صورة
الرئي�س هادي على مبنى ق�سم �شرطة املعال
عدن  /األمناء  /خاص :

تلقت صحيفة "األمنــاء" تعقيب ًا من املالزم أول  /الخــر محمد أحمد نائب
القائــد والقائم بأعامل قائد املنطقة الثانية حول الخرب املنشــور يف العدد 781
بالصفحة الثانية الصادر يوم الثالثاء  18أكتوبر املايض بعنوان (قائد رشطة املعال
العلواين  :مل يتم إحــراق صور الرئيس هادي وهذه حقيقة وتفاصيل ما حدث ) .
صحيفة (األمناء) وانطالقا من مهنيتها وإميانها بحق الرد تنرش نص التعقيب :
" يف البدء نهديكم أطيب التحايا متمنــن لكم التوفيق والنجاح يف مهامكم
العملية  ،وباإلشارة إىل املوضوع أعاله نرفع إليكم تعقيبنا حول رفع صورة املشري
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عىل سطح قسم رشطة املعال  ،ففي يوم
االثنني 9/10/2017م ،صباحا حرض عامل الدعاية واإلعالن إىل قســم الرشطة
وذلك من قبلنا نحن قيادة املنطقة األمنية الثانية لرتكيب صورة رئيس الجمهورية
عىل سطح قســم الرشطة  ,وكان ذلك بوجود مدير قسم الرشطة محمد العلواين
 ،وعند ذلــك أفاد العامل بأن الصــورة مل تنطبق عىل القاعدة الســابقة لكونها
صغرية  ،وأمرنا بتغيري الصورة عىل القاعدة الســابقة  ,ويف يوم الجمعة املوافق
13/10/2017م ،حرض عامل اإلعالن مع الصورة ألجــل تركيبها إال أنه ُم ِنع من
قبل أفراد الرشطة وعدم الســاح له بالدخول لرتكيب الصورة  ،وقد اتصلت مبدير
الرشطة ولكن مل يرد أكرث من مرة  ،فأرسلت أحد األفراد للتأكد من الرشطة ملعرفة
أسباب املنع هل هو من األفراد أو من املدير ؟ ".
وأضاف املالزم األول الخرض محمد أحمد  " :وقد تبني بعد االتصال يب من قسم
الرشطة بأن مدير القسم قام مبنع العامل من الدخول لرتكيب الصورة حسب إفادة
املناوب بقســم الرشطة نشــوان صالح حيدرة  ،وحاولت االتصال مبدير الرشطة
ملعرفة األسباب إال أنه ال ير ّد  ،وقمت بالذهاب إىل القسم الساعة السادسة والنصف
مسا ًء وسألت عىل مدير الرشطة ومل يكن متواجد ًا  ،واستفرست األفراد عىل ذلك
لعدم تركيب الصورة  ،وأفاد الجميع بأن املدير أمرهم عدم رفع الصورة والســاح
للعامل برفع صورة الرئيس  ،أوضحت لهم بأين قائد املنطقة وأنا املســؤول األول
عىل قســم الرشطة ألنهم قالوا (ال نعرتف إال بتوجيهــات مدير الرشطة)  ,وعند
ذلك حرض نائب مدير قســم الرشطة نارص محمد حمود وعرضت عليه املوضوع
ملاذا هذه الترصفات مــن قبلكم مبنع رفع الصورة؟!  ،فقال (تواصل مع العمليات
ألجل رفع الصورة)  ,وتواصلت مع مدير غرفة العمليات مصطفى عيل مصطفى
وأشــعرت بأن قيادة القســم ترفض توجيهايت ومتنع رفع صورة الرئيس  ،حيث
وقد لديهم علم مسبق بأين ســوف أقوم برفع الصورة  ،وقال مدير العمليات بأن
يتم تأجيل رفعها إىل يوم االثنني بعد انتهاء االحتفاالت نظر ًا لحساســية الوضع
لوجود احتفال بالشــارع الرئييس مبناســبة  14أكتوبر تجنب ًا لعدم إحراج مدير
األمــن  ،وأوضحت بأنها صورة الرئيس  ،وطلب تأجيل املوضوع 16/10/2017م،
هذا االتفاق.
وأوضح أنه يوم األحد املوافق 15/10/2017م ،تم إبالغ العمليات بأننا ســوف
نرفع صورة الرئيس عىل القســم ليوم االثنني 16/10/2017م ،ووقفت العملية
 ,ويف يوم االثنني املوافق 16/10/2017م ويف متام الســاعة العارشة والنصف
حرضت إىل القســم ملبارشة عميل  ،حيث موقع مكتبي يف قسم الرشطة ومعي
عامل اإلعالن لرتكيب الصورة حسب االتفاق  ،وأثناء قيام العامل بالعمل قام أفراد
الرشطة بإطالق الرصاص عــى العامل وعىل أفرادي وقاموا بأخذ صورة الرئيس
من قبل ابن مدير الرشطة وتم انسحايب من القسم إىل داخل السيارة أنا وأفرادي
حيث كان متواجد ًا بالقسم نائب مدير الرشطة دون أن يحرك ساكنا  ,وسألت نائب
مدير الرشطة عىل الصورة وقال (مدير الرشطة يقول بأنه مزق الصورة وأحرقها
! ) وعند خروجي من الرشطة قام أفراد الرشطة بإطالق الرصاص علينا وتوجهت
مبارشة إىل إدارة األمن .
ووجهت ملدير األمن وأشعرته مبا حصل داخل القسم إال أنه رد عليه يقول بأين
من قام بإطالق الرصاص عىل الدفــاع املدين دون أن يتأكد  ،وقلت له هذا كالم ال
أساس له من الصحة وقد أتيت إلبالغكم مبا حصل  ،وقال (اذهب إىل مدير املكتب)
 ،ومل يتجاوب معي وقال يل مدير املكتب بأن العلواين مدير قسم الرشطة مصدق
بأي يشء  ،وبعد ذلك عدت إىل القســم وطلبت من نائب القســم صورة الرئيس
املقطعة إن وجِ دَت  ،فرد عليه بأن فيها مقطوع وسوف نصلحها ويتم تركيبها عىل
القسم  ،ثم عدت إىل منزيل " .
وحمل "الحرض محمد أحمد " شــال شــايع مدير أمن عدن املسؤولية يف ما
حصل كونه من أمر قائد الرشطة بعدم رفع صورة فخامة الرئيس القائد "عبدربه
منصور هادي " ,حسب ما اتضح يل عن سبب عرقلة رفع الصورة بعد تواصيل مع
العمليات ومقابلتي ملدير األمن عدن شالل شايع وإبالغه مبا حصل .
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�أمني عام حملي عدن يناق�ش �سري العمل مبكتب الأ�شغال العامة والطرق باملحافظة
عدن/األمناء /محمد القادري :

ناقش أمني عام املجلس املحيل مبحافظة
عدن "بدر معاون الســباعي"  ،سري العمل
مبكتب األشغال العامة والطرق باملحافظة
خالل الفرتة املاضية من العام الجاري .
جاء ذلك خالل زيارتــه أمس للمكتب ،
واســتمع من مدير عام األشغال املهندس
وليــد منصور الــراري  ،إىل رشح حول
مستوى تنفيذ املشــاريع الجاري تنفيذها
يف املحافظــة  ،وكذا املشــاريع املتعرثة ،
باإلضافة إىل اإلجراءات الذي ينفذها فروع
املكتب باملديريات بشــأن حرص املخالفات
املتعلقة بالبناء العشوايئ .
ويف االجتامع  ،أكــد أمني عام املجلس
املحيل بدر الســباعي  ،بأن قيادة املحافظة
وضعت ضمــن أولوياتها للعــام القادم
معالجة املشاريع املتعرثة وذلك برصد مبالغ
ماليــة يف برنامج املوازنــة العامة للعام
2018م الستئناف العمل يف تلك املشاريع
 ،مشــر ًا إىل أن الحكومة تعتــزم تنفيذ

مشاريع مركزية يف املحافظة تقدر قيمتها
بأكرث من سبعة مليار ريال .
وشدد السباعي عىل رضورة املتابعة أو ًال
بأول يف إيقاف البســط والبناء العشوايئ
يف كافــة املديريات وعدم رصف تراخيص

بناء يف املتنفسات والكورنيشات وغريها ،
مؤكد ًا استعداد قيادة املحافظة عىل توفري
الحاميــة األمنية الالزمــة لتنفيذ حمالت
إلزالة هذه الظواهر التي تعمل عىل تشويه
املنظر العام واملخطط العمراين للمحافظة .

مدير عام الواجبات الزكوية بعدن لـ"األمناء":

نعمل بظروف �صعبة وتخلف بع�ض التجار عن ت�سديد الزكاة �أبرز التحديات
عدن  /األمناء /منير مصطفى :

كشف مدير عام اإلدارة العامة للواجبات
الزكوية بعدن "محمد أحمد السقاف" جملة
من التحديــات والصعوبــات التي تواجه
اإلدارة العامة للواجبات الزكوية وفروعها
يف مديريــات عدن تتمثل يف عدم ســداد
الزكاة من بعض التجــار املتخلفني نتيجة
الوضع الذى تعشيه البالد وتراجع الحركة
التجارية بسبب ارتفاع الوضع االقتصادي
الصعب وارتفاع العمالت األجنبية وانهيار
العملة الوطنية مام ساعد عىل ركود عملية
البيع والرشاء.
ولفت مدير عام إدارة الواجبات الزكوية
"محمد الســقاف" يف حديثه لـ "األمناء"
":بــأن هــذه املصاعب خلقــت معضلة
ومشكلة وهي عدم استطاعتنا كإدارة يف
تسديد رواتب التعاقد وأن قلة من املوظفني
املتعاونني تقدموا بشــكوى إىل املحكمة
تتعلق بــرف مرتبات التعاقــد عل ً
ام بأن
العقود املربمة مــع املتعاقدين للفرتة من
يناير حتى ديسمرب".
وقد تم إلغاء هذه العقود بنا ًء عىل مذكرة
األخ محافظ عدن برقم 1126بتاريخ 21-

 7-2013وذلك للمصلحة العامة.
وأضــاف محمد الســقاف ":رغم حدة
التحديات واملصاعب إال أن مكتب الواجبات
متكن من تحقيق موارد حتى شهر أكتوبر
من العام الحــايل مببلغ وقدره (اربعامئة
وخمسة وسبعون مليون وثالمثائة واثنان
وأربعون ألف ومائتان وخمســة وستون)

ريال فقط بزيــادة الربط التقديري لنفس
الفرتة مببلغ وقدره. 94،463،931
وأشاد مدير عام مكتب الواجبات الزكوية
محمد السقاف يف ختام حديثه باالهتامم
الذي توليه السلطة املحلية باملحافظة لرفع
أداء إدارة املكتب وفروعه باملديريات وإزالة
العراقيل التي تواجه النشاط الزكوي.

اجلرباين واملزاحمي يد�شنان افتتاح املوقع الثابت
ملنظمة الهجرة الدولية مب�ست�شفى حبيل جرب العام
حبيل جبر  /األمناء  /فضل قابوس :

دشــن مدير عام مديرية حبيــل جرب بردفان الشــيخ "ملهم
الجرباين"  ،ومعه الدكتور "رائد املزاحمي" نائب مدير مكتب الصحة
بلحــج  ،واألخ "مراد هيثم" قائد مدير مكتــب الصحة باملديرية ،
املوقع الثابت ملنظمة الهجرة الدولية مبستشفى حبيل جرب العام ،
حيث بارش الفريق الطبي عمله يف تقديم الخدمة العالجية املجانية
وتشخيص املرىض .

ويتكون فريــق العمل الطبي من طبيب عام ومســاعد طبيب
وممرض وقابلة وفحوصات مختربيــة مجانية وهذا يضاف إىل
العربة املتنقلة التي تم اعتامدها مسبق ًا للمديرية .
وأشــاد الشــيخ ملهم الجربين مدير املديريــة والدكتور رائد
املزاحمي نائب الصحة عىل التجاوب مــن قبل املنظامت الخريية
لخدمة األهايل  ،مطالبني بقية املنظــات إىل رسعة النزول إىل
املديرية وتقديم الدعم الكايف .

هيئة التحرير

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتير التحرير

عدنان األعجم

غازي العلوي

ياسين الرضوان سالم لعور -هاشم بحر مراد محمد سعيد

مدير اإلخ ـ ــراج الفني
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