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أين تذهب عائدات شحنات النفط اخلام احلضرمي ؟

مدير عام مصلحة الدفاع املدني بعدن العقيد محمد حسن الشميري لـ »األمناء«:

األمنــاء / كتــب - أحمــد ســعيد 
كرامة : 

حصــة  دوالر  مليــون   350

حرضموت %20 من قيمة شــحنات 

النفــط الخــام الحرضمــي ،  80% 

الباقية يف حســاب الرئيس الرشعي 

هــادي لدى البنك األهــي التجاري 

السعودي بالرياض . 

ناهيــك عن عــرشات املليارات 

املقدمــة مــن الحكومــة الرشعية 

لســلطة حرضموت وشحنات وقود 

محطات توليد الكهرباء يف املكال ، 

وال ننىس 80 مليــار ريال ميني التي 

تم تحويلهــا لفرع البنــك املركزي 

باملكال من جدة . 

أعطني إعالم بال ضمري أعطيك 
شعب بال وعي 

 لإلنصاف كام عهدمتوين سأدع 
الوثائق هي مــن تتكلم هذه املرة ، 
لقد ظلم التاجر باجرش كثريا مالك 
محطة مصنــع الحديد باملكال ألنه 
كان تاجر حرضمي وطني وال ميتلك 
أدوات إعالميــة رخيصــة للتطبيل 
التجار  معظــم  كحــال  والتلميع 

واملستثمرين وغريهم . 
 صعقت عندما شــاهدت بقناة 
فضائية أحد اإلعالميني أو الناشطني 

بأنه  باإلســم  باجرش  يذكر  وهو 
الحديد  محطة  تشغيل  عدم  يتعمد 
الخاصة به كل صيف لغرض االبتزاز 
ومحاربة الحضارم ، رغم أن مصنع 
الحديد مغلق واملحطة شغالة عىل 
مدار الساعة بقدرة توليدية نهارية 
تصل إىل 25 ميجا وات ، وليلية 32 
وبنفس   ، اللحظة  حتى  وات  ميجا 
املقطع ولنفس الشخص يقول بأن 
باجرش صرب عىل مديونيته املالية 
البالغة 100 مليون دوالر منذ عرش 
سنوات ، وهل عليه أن يصرب عرش 
سنوات أخرى حتى نقول عليه بطل 

  .
مديونيــة 100 مليــون دوالر 
منذ عرش ســنوات لباجرش عىل 
الســلطة املحليــة واملركزية اليل 

استلمت 350 مليون دوالر ، يجب أن 
أن يحارب ويشهر  يكرم باجرش ال 
به من قبل عدميي املهنية والضمري 
، من عــام 2010 م واملحطة تزود 
ظل  يف  الكهربايئ  بالتيــار  املكال 
وانفالت  وسيايس  عسكري  رصاع 
أمني وسيطرة القاعدة عىل املكال .  
فرج حمران  عبدالله  م/  مذكرة 
مدير عام املؤسسة العامة للكهرباء 
/ منطقــة ســاحل حرضمــوت 
البحسني  فرج  اللواء  لألخ  موجهة 
بتاريــخ  حرضمــوت  محافــظ 
2020/7/7 م مبرجع ك س ح / ١/ 
725 ، تقول املوضوع مســتحقات 
االســتثامرية  حرضموت  رشكــة 
بتاريخ  السابقة  لرسالتنا  وإستنادا 

2020/6/7 م ترونــا مرفــق لكم 
مبستحقات  تفصيلية  كشــوفات 
رشكة حرضموت من يونيو 2010م 
حتى نهاية مايــو 2020 م البالغة 
 ، أمريــي  دوالر   97878663,95
تزود  حرضموت  رشكــة  بأن  علام 
كهرباء الســاحل بنسبة %50 من 
إجاميل الطاقة املشــراة  )  مرفق 

صورة هذه املذكرة ( .  
محافظ  البحسني  اللواء  مذكرة 
محافظة حرضموت لرئيس الوزراء 
بتاريخ  الدكتــور معني عبدامللــك 
 / ح  م   /٧٧٥ مرجع   2020/7/29
2020  : املوضوع مستحقات رشكة 
البحســني  فيها  يقول  حرضموت 
مستحقات  بدفع  بالتوجيه  تكرموا 

الصيانة  بأعامل  تقوم  الرشكة لي 
للمولــدات وتجهيزهــا ملجابهــة 
 ، الحالية واملســتقبلية  الظــروف 
 50 علام بأن الرشكة ملتزمة لتوليد 
ميجا بشمل مستمر ) مرفق مع هذا 
املقال االستقصايئ صورة من هذه 

املذكرة ( .  
البحســني  مذكرة من املحافظ 
لرئيــس الــوزراء الدكتــور معني 
الذي تم  يطالبه وبحســب اإلتفاق 
وقدرة  مبلغ  تحويل  برسعة  بينهام 
مليون وســتامئة الــف دوالر إىل 
حيث   ، حرضموت  رشكة  حســاب 
تم ســداد مبلغ أربعامئة الف دوالر 
أمريــي من حســاب مشــاريع 
التنمية باملحافظة ، وتبلغ مديونية 

حرضموت  لرشكة  املشراة  الطاقة 
أمريــي  دوالر   48,861,199,56
أغســطس  إىل  م  يوليو 2017  من 
تشغيل  إستمرار  لضامن   ، م   2020

املحطات وعدم تعرضها للتوقف . 
املطالبــات  هــذه  كل  بعــد 
ينــربي  املاليــة  مبســتحقاتهم 
لهم بعــض من ضعــاف النفوس 
حرضموت  ساحل  ألهايل  ليصوروا 
بتعذيب  ويتلــذذ  مبتز  باجرش  أن 
الناس بعــد توقف عدد من املولدات 
الغيار  لقطع  بحاجة رضورية  التي 
الالزمة إلجراء الصيانة العمرية وإال 
مصريها لن يختلــف عن محطات 
عدن  يف  الحكومية  الكهرباء  توليد 

والجنوب . 

عدن/ األمناء/ رياض شرف :

 أكد مدير عام مصلحة الدفاع 
حســن  محمد  م/  العقيد  املدين 
بكافة  املدين  الدفاع  أن  الشمريي 
عدن  محافظة  مبديريات  فروعه 
أصبح ميتلك اليوم جاهزية عالية 
يف التعامــل مع الســنة النريان 
جدا  كبرية  مهامه  وأن  واخامدها 
وهــي عبارة عــن مجموعة من 

لحامية  الدولة  اقامتها  اإلجراءات 
املواطنني وممتلكاتهم ومنها تخفيف الكارثة 
وأن مهام الدفاع املدين ال تقترص عىل إطفاء 
الحرائق بل واملســاعدة يف كوارث الســيول 
الجارفة واملشــاركة يف اسعاف املصابني يف 
الكوارث بكل  والوقاية من  املرورية  الحوادث 
الدفاع املدين  أنواعها، حيث تبذل فرق وأفراد 
جهودا كبرية يف التخفيف من أرضار الكوارث 
من خــالل النــزول اىل العديد مــن املرافق 
وذلك  السكنية  واألحياء  والخاصة  الحكومية 
من خالل اقامة الدورات اإلرشادية التوعوية 
املتعلقة بــدور الدفاع املــدين والوقاية من 

الحرائق.
وأشــار مدير عام مصلحة الدفاع املدين 
يف حديثه لـ »األمنــاء« إىل أن الدفاع املدين 
لديه برنامج نزول اىل محطات الغاز ومحالت 
التفتيش ومدى  الغاز لغرض  بيع اسطوانات 
التزامها بتوفري وسائل اإلطفاء والوقاية من 
انــدالع النريان واملتمثلة باألمان والســالمة 

املهنية.
كام متكن رجال الدفــاع املدين من رفع 
أداءهم وكفاءاتهــم يف التعامل مع الكوارث 
أو الحرائــق والحوادث املروريــة وذلك من 
خالل الدورات التي اقامتها إدارة الدفاع املدين 
باملحافظة لغرض التأهيل والتدريب والوصول 

اىل رفع الجاهزية يف أداء مهامهم.
وكشف العقيد محمد الشمريي 
إىل انه بعد الحرب الحوثية الغاشمة 
الدفاع  جاهزيــة  كانت  عدن  عىل 
املــدين صفر وال يوجــد أي مركز 
يعمل باستثناء مركز الشيخ عثامن 
بدأنا  الحوثيني من عدن  وبعد طرد 
الدفاع  األفراد يف فــرع  بتأهيــل 
باملعال وتنشيط مهام بعض  املدين 
املراكز بصورة تدريجية وكان ايضا 
للدور الطيب من قبل األشــقاء يف 
التحالف عامل كبري يف استعادة روح العمل 
يف مراكز الدفاع املدين وذلك من خالل دعمنا 
إطفاء )مرسيدس( وخمس  بخمس سيارات 
سيارات انقاذ وأجهزة تنفس صناعي حديثة 
وعدد من خراطيم املياه وبعض مواد اإلطفاء 
وهذه ساعدتنا يف أداء مهامنا بصورة جيدة 
انقاذ  ثم أضافوا سيارتني إســعاف وسيارة 
اإلماراتيني  لألشــقاء  وكان  إطفاء  وسيارة 

الدور األكرب يف هذا الدعم.
وفيام يتعلق بالصعوبات والتحديات التي 
وفروعها  املدين  الدفاع  مصلحة  إدارة  تواجه 

الصعوبات   تتمثل هذه  الشمريي:  العقيد  قال 
بالبناء العشوايئ فوق محابس مياه اإلطفاء 
ودفنها وهــذه تعيق عمل رجال الدفاع املدين 
يف االرساع إلطفــاء الحرائــق أيضا وقوف 
السيارات عشــوائيا يف منعطفات الشوارع 
واألحياء السكنية خاصة أوقات املساء وبهذا 

العمل ال تستطيع سيارات اإلطفاء املرور.
واسرســل بالقــول : » ايضــا من ابرز 
التحديــات التي تواجه رجــال الدفاع املدين 
املتواجدين فوق  الغــذاء لألفــراد  بعدن قلة 
النوبــات واحيانــا ال يتوفرـ انعــدام وقود 
ســيارات اإلطفاء ـ توقف املخصصات املالية 

للدفاع املدين منذ أحداث اغسطس 2018م.
واختتم مدير عــام مصلحة الدفاع املدين 
بعــدن حديثه قائاًل: نتفــاءل كثريا بأن تجد 
مطالب إدارة الدفاع املدين بعدن االســتجابة 
الطيبة مــن األخ محافظ عــدن احمد مللس 
والتي تتمثل برشف الزيارة اىل إدارتنا لالطالع 
الدفاع املــدين وتلمس  عن قرب عــىل دور 
املحافظ احمد مللس  همومه خاصة وان االخ 
لديه القدرة عىل تخفيف معاناة رجال الدفاع 

املدين الذين.
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