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األمناء/ منير مصطفى/ رياض شرف :
أكد النائــب األول ملدير عام مصلحة 
فرع  والجنســية  والجــوازات  الهجرة 
عدن العميد/ صالــح عاطف، أن ما تم 
رصفه مــن جوازات ســفر للمواطنني 
للتقرير  وفًقــا  جــواًزا   152,317 بلغ 
الســنوي اإلحصــايئ مــن يناير إىل 
ديسمرب 2020م، فيام بلغ عدد الجوازات 
املرصوفة لجرحــى الحرب خالل الفرتة 

نفسها )87( جوازا.
وأشــار النائــب األول ملديــر عام 
مصلحة الهجرة والجوازات يف حديثه  لـ 
"األمناء" قائال: "وفقا لتوجيهات معايل 
ومحافظ  حيدان  إبراهيم  الداخلية  وزير 
عدن أحمــد حامد مللس ورئيس مصلحة 
الهجــرة والجوازات والجنســية محمد 
عبدالقادر الرمــي ومدير عام مصلحة 
فرع عدن  والجنسية  والجوازات  الهجرة 
العميد محمد عباد البطاين باإلرساع يف 
رصف الجوازات بحسب الوثائق التي تدل 
الصحيحــة ملقدمي طلب  البيانات  عىل 
الحصول عىل الجــوازات وهي: البطاقة 
البطاقة  قدمية(،  أو  )جديدة  الشخصية 

العائلية،  بطاقة القيد االنتخايب(".
وأضــاف قائاًل: "إن فــرع املصلحة 
بعــدن ونظــرا لتوافد األعــداد الكبرية 
لطالبي الحصول عــىل الجوازات أصبح 
الفرع بعدن أشبه باملركز الرئييس كونه 
يتعامل مــع كل محافظات الجمهورية 
بدون اســتثناء ولكرثة طلبات الحصول 
عىل الجوازات اضطــرت إدارة املصلحة 
بدء  إىل  األقسام  وطواقمها يف مختلف 
الدوام من السادسة والنصف  ســاعات 
صباحا إىل الواحــدة ظهرا وال نغلق أي 

قســم إال بعد االنتهاء مــن معاملة آخر 
مواطن".

وأوضــح العميد صالــح عاطف أن 
إدارة املصلحــة بعدن قــد حرصت منذ 
إرشــادية داخل  لوائح  فرتة عىل وضع 
قاعــة املصلحــة وخــارج املبنى تبني 
الوثائق املطلوبة الستخراج جواز السفر 
وبــدل فاقد أو تالف أو تجديد ورســوم 
جواز  قيمة  ورسوم  واإلقامة  التأشريات 
السفر وغريها من اإلرشادات التي ميكن 
بها  االســتعانة  املواطنة  أو  للمواطــن 
وإنجاز معامالتهم بكل يرس وســهولة 
وبطريقة صحيحــة وقانونية ورسيعة 
بدال من االستعانة بالوساطات أو يكونوا 
صيدا ســهال لبعض ضعاف النفوس من 
يتواجدون خارج مبنى  الذين  السامرسة 

املصلحة وال ميتلكون الصفة الرســمية 
ملوظفــي مصلحة الهجــرة والجوازات 
بعدن. وفيــام يتعلق بالفــرتة املحددة 
العميد  أكــد  للمواطن  الجواز  لتســليم 
صالح عاطف أنه: "بعــد تقديم الوثائق 
والبيانات الصحيحة يف امللف واستكامل 
إجراءات الفحص والتأكد من صحتها يتم 
تســليم الجواز ما بني أسبوع إىل عرشة 
أيام، وإن مــا يتم رصفه حاليا يف اليوم 

الواحد 1500 إىل 2500 جواز".
وكشف العميد عاطف أن لدى املصلحة 
عدد كبري من الجوازات املنجزة منذ أربعة 
أعوام وهي مــا يقارب )120( ألف جواز 
ملواطنني مل يأتوا الستالمها وهنا نجدها 
املواطنني مبراجعة  اإلخوة  فرصة إلبالغ 

إدارة املصلحة الستالم جوازاتهم.
واملصاعب  التحديــات  أبــرز  وعن 
قال: "إنهــا تتمثــل يف أقدمية وصغر 
مبنى املصلحة إضافــة اىل أنه يحتضن 
مصلحتــني هــي مصلحــة الهجــرة 
والجــوازات ومصلحة االحــوال املدنية 
والسجل املدين ما يخلق نوعا من الضغط 
الذين يبذلون  والزحمة ملوظفي املصلحة 
جهودا غــري عادية لخدمــة املواطنني 
وإنجــاز معامالتهــم للحصــول عىل 

جوازاتهم بكل يرس".
وناشــد النائــب األول ملديــر عام 
عدن  والجــوازات  الهجــرة  مصلحــة 
املواطنــني التعاون مــع إدارة املصلحة 
ملساعدتها ومساعدة أنفسهم يف اإلبالغ 
أثناء إجراء معامالتهم  عن أي مخالفات 
أو تعرضهم لالحتيــال والنصب من قبل 
الســامرسة لغرض االبتــزاز وأن أبواب 
الشكاوى  لتلقي  املصلحة مفتوحة  إدارة 

واتخاذ اإلجراءات الرادعة.

النائب األول لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات بعدن لـ "األمناء":

ردفان / األمناء / خاص :
برعاية العميد مختار النويب، قائد اللواء الخامس 
دعم وإســناد قائد جبهة كرش الحدودية، وبحضور 
قيادات سياسية وعســكرية، أحيت رباعيات ردفان 
مبحافظة لحج صباح أمس االثنني الذكرى السنوية 
األوىل لرحيــل الفقيد املناضل العميد راشــد أحمد 

محمود الحيدري .
حيث افتتحــت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم،  
ثم النشيد الوطني الجنويب، ثم وقف الجميع دقيقة 
حداد لقــراءة الفاتحة عــىل روح الفقيد وروح كل 

شهداء الجنوب. 
كلمة اللجنــة التحضريية واملجلــس االنتقايل 
ألقاها الشــيخ مرسور شائف ســيف، نائب رئيس 
املالح،  االنتقــايل مبديرية  للمجلس  املحلية  القيادة 
والتي استعرض من خاللها مناقب الفقيد ومحطات 
حياته العطــرة املليئة بالنضــال والكفاح واملواقف 
الثابتــة حتى وافاه األجل وهــو حامال لهذه املبادئ 

الثورية الجنوبية.
أرسة الفقيــد ألقــت كلمة ألقاها نجــل الفقيد 
النقيب عائد راشد، شــكر يف مقدمتها راعي إحياء 
هذه الذكرى العميد مختــار النويب، وقيادة املجلس 
االنتقــايل يف مديرية املالح ويف بقيــة مديريات 

ردفان. 
واعترب نجــل الفقيد أن إحياء هذه الذكرى لوالده 

ماهــي إال تعبري عن الوفاء ألهــل الوفاء من رفاقه 
ومحبيه.

كلمة رفــاق درب الفقيد يف الهيئة العســكرية 
الجنوبية ألقاها العقيد صالح عي النمريي، بنّي من 
خاللها دور الفقيد راشد يف الجيش الجنويب متتبعا 
دوره يف مسرية الحراك السلمي الجنويب، كشخصية 
عســكرية وسياســية واجتامعية واستشارية من 

العيار الثقيل. 
ألقاها  الخامس  اللــواء  الحفل قائد  كلمة راعي 
بالنيابة عنه العقيد رفيق حيدرة غالب، ركن التوجيه 
الســيايس واملعنوي، نقل فيها تحيــات قائد اللواء 
الخامس دعم وإسناد قائد جبهة كرش العميد مختار 
النويب، موضحا أن إحياء الذكرى الســنوية األوىل 
للفقيد الحيدري تأيت للوقوف عند محطات هذا الرجل 

املناضل التي ال بد أن نستلهم منها العربة، ونسرتشد 
بها للميض قدما حتى تحقيق الهدف السامي الذي 
ضحى يف سبيله الجنوب بخرية أبنائه وهو استعادة 
الدولــة الجنوبية كاملة الســيادة، وأضاف: "نقول 
لفقيدنا راشــد: نم غرير العني أبــا عائد فجنوبنا 
عائٌد بحامله الســيايس املجلس االنتقايل الجنويب 

وبقيادة زعيمه الرئيس القائد عيدروس الزبيدي". 
هذا وقد تخلــل إحياء هذه الذكــرى العديد من 
القصائد الشعرية أبرزها قصيدة الشاعر زيك مقبل، 

والشاعر الحريب. 
شارك يف إحياء هذه الفعالية العديد من القيادات 
السياسية والعسكرية أبرزهم الدكتور فضل هامش، 
الرئيس الســابق للمجلس االنتقــايل يف محافظة 
لحج، ومديــر عام ردفان منري فضــل، ومدير عام 
املالح أنيس محمد نارص، والدكتور عي صائل عميد 
االنتقايل  الرتبية ردفان، ونائب رئيس املجلس  كلية 
يارس محمود، واملناضل محمود ســيف مدير مكتب 
قائد اللواء الخامــس، ومدير أمن ردفان عبدالحكيم 
محمود، ومديــر أمن املالح بكيــل الوهيبي، وعدد 
الجنوبية واألساتذة  العســكرية  الهيئة  قيادات  من 
األكادمييــون يف كلية الرتبية ردفــان،  وعدد من 
أعضاء املجلس االنتقايل يف م. لحج وبقية مديريات 
وأصدقاء  االجتامعية  الشخصيات  من  وعدد  ردفان، 

ومحبو الفقيد.
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قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

رباعيات ردفان حتيي الذكرى السنوية األولى لرحيل الفقيد املناضل العميد راشد احليدري

حلج / األمناء / خاص :
بحثت األســتاذة اروى مقطري مدير، إدارة املرأة  والطفــل بالقيادة املحلية 
النتقايل محافظة لحج صباح أمس االثنني مع األخت اريده عبدالله محمد رئيسة 

النسوية  مدرم  جمعية جول 
الخرييــة التنموية مبديرية 
املســيمري ســبل تفعيــل 
بالجمعية  النســوي  العمل 
التي  والفعاليات  واألنشطة 

تنفذها .
وأكــدت أروى مقطري 
حرص واهتــامم إدارة املرأة 
لحج  النتقــايل  والطفــل 
باالهتامم بالعمل النســوي 
مثل  يف  سيام  ال  وتشجيعه 
هذه األوضاع التي ينبغي ان 
يكون للمرأة دورا بارزا فيها.

وأشــارت أروى مقطري إىل أن االمتــام الذي يوليه رئيــس القيادة املحلية 
النتقايل لحج املحامي رمزي الشــعيبي بقطاع املــرأة والطفل وعمله عىل تذليل 

الكثري من الصعوبات التي تعرتض سري نشاطه .
واستمعت ، مدير إدارة املرأة  والطفل بالقيادة املحلية النتقايل محافظة لحج 
االســتاذة اروى مقطري إىل رشح مفصل من مع األخت اريــده عبدالله محمد 
رئيسة جمعية جول مدرم النسوية الخريية التنموية مبديرية املسيمري عن نشاط 

الجمعية والصعوبات التي تعرتض عملها .
وأبدت رئيسة الجمعية اســتعدادها للعمل املشرتك مع إدارة املرأة والطفل يف 
املحافظة واملديرية فيام يخص انشطة باملرأة الريفية يف منطقتها وكذا االنشطة 

التي تخص الطفل .

مدير اإدارة واملراأة والطفل بانتقايل حلج 
تبحث �ضبل تفعيل العمل الن�ضوي 


