
10 www.alomanaa.net

Sunday - 17 oct 2021 - No: 1304 الأحد 17 اأكتوبر 2021م - املوافق 11 ربيع الأول 1443هـ - العدد 1304

قصة قصيرة

حلج »األمناء« خاص:
تشهد العديد من األرايض الواقعة 
يف مناطــق متفرقة مبحافظة لحج 
والباســطني  الهوامري  اعتــداء  من 
من خالل التحايــل والتالعب وخداع 
مالك األرايض األصليني بهدف فرض 

سيطرتهم عىل هذا األرايض.
نتطرق ألحــد قضايا  واليــوم 
أحد  طالت  التي  واالعتداء  البســط 
األرايض عــىل يد املعتــدي، وبطل 
قضية البســط يدعى )ش،و،ع،ق( 
بالقوة  والبسط  باالعتداء  قام  الذي 
عــىل أرضيــة تتبع الشــيخ نرص 
عبدالله عبــد الحافظ امللفحي دون 

وجه حق.
وحســب الوثائق التي تحصلنا 
عبدالله  نرص  الشيخ  قبل  من  عليها 
عبدالحافــظ امللفحي والتي توضح 
االعتداء الســافر الذي طال أرضية 
ويأيت  للمفلحــي  ملكيتها  تعــود 
االعتداء عىل األرضية من قبل املدعو 

)ش،و،ع،ق(.
الوثائــق  إحــدى  وأوضحــت 
الصادرة من إدارة أمن لحج /مكتب 
االعتداء  واقعــة  الجنائية،  األدلــة 

ونصت الوثيقة عىل التايل:
يف متــام الســاعة 10صباحا 
 7/ 17 املوافــق  الســبت  يوم  من 
/2021م تم إبالغنا من قبل الضابط 
م/لحج  الجنايئ  بالبحــث  املناوب 
وذلك ملعاينة وتصوير واقعة اعتداء 
عىل أرضيــة زراعية من قبل املدعو 

)ش،و،ع،ق(.
وفور استالم البالغ تم انتقالنا إىل 
املعاينة  موقع االعتداء، ومــن خالل 

تبني اآليت:
1/ األرض التــي تــم االعتــداء 
عليهــا تابعة لألخ نــرص عبدالقادر 
 »44« مساحتها  امللفحي  عبدالحافظ 

تقع  التي  اإلفادة  حسب  تقريبا  فدان 
يف الناحية الجنوبية ملخيم النازحني 

يف الربط الرشقي م/تنب، لحج.
2/ تم استحداث سوم ترايب كبري 
طوله »350« مــرا تقريبا بالناحية 
آثارا  شــاهدنا  حيث  لألرض  الغربية 
حديثة للشــيول الذي اســتخدم يف 

إنشاء السوم الرايب.

3/ تم هدم وتكسري حامم وأجزاء 
من غرفتني مبنية من البلوك تقع يف 
كام  لألرض  الغربية  الشاملية  الجهة 
البلــوك من داخل  تم جرف كوم من 
األرض إىل الســوم وخارج الســوم 

الرايب أدى إىل إتالف بعضه.

والوثيقــة هذا صــادره من األخ 
العقيد ركن حسني حيدرة حسن مدير 

األدلة الجنائية م/لحج.
ويف الصور املوضحة يف التقرير 
تظهر وتبني لنا االعتداء التي تعرضت 
له أرضيــة املفلحي مــن قبل املدعو 
موقع  الصور  وتوضح  )ش،و،ع،ق(، 
جرف  وعملية  األرضية  عىل  االعتداء 

البلوكات املتواجدة باألرضية.
األخــرى توضح جرف  والصورة 
األرضية  ســوم  خارج  إىل  البلــوك 
االعتداء  نوضــح  أخرى  صورة  ويف 
الذي طال املبنــى املتواجد يف أرضية 

املفلحي املكونة من غرفتني وحامم.

املفلحي  لجأ  االعتــداء  وبعد هذا 
- من تعــود له ملكيــة األرضية – 
بالغا  وقــدم  األمنية  الجهــات  إىل 
باالعتداء الــذي تعرضت له األرضية 
التابعة له، موضحا ذلك باألدلة وكام 
تؤكد  التي  الرســمية  الوثائق  عرض 
ملكية األرضية للشــيخ نرص عبدالله 

عبدالحافظ امللفحي.

وبناًء عىل تقديم الشكوى أصدرت 
إدارة البحــث الجنــايئ م/لحج أمر 
)ش،و،ع،ق(  للمدعو  حضور  تكليف 
و)ن،ب،ش،و،ع،ق(  و)أ،ح،ع،ق( 
للحضور بناًء عىل الشــكوى املقدمة 
االعتداء عىل  بســبب حادث  ضدهم 

للشيخ نرص عبدالله  التابعة  األرضية 
املذكور  أن  إال  امللفحــي  عبدالحافظ 
مل يســتجب ومل يحرض واستمر يف 

بسط سيطرته عىل األرضية.
وأعــادت إدارة البحــث الجنايئ 
قهري  حضــور  مذكــرة  بإصــدار 
حضورهم  عدم  بســبب  للمذكورين 
قبل  الصادرة  للمذكرة  واالســتجابة 
للحضــور واالســتامع ألقوالهــم، 
إال أن املذكــور )ش،و،ع،ق( ومــن 
األمن  إلدارة  الحضور  رفضوا  معهم 
الجنايئ  البحث  ألوامر  واالستجابة 
للحضور يف تحــٍد واضح وتجاهل 

ألوامر األجهزة األمنية.
وهناك توجيهات أيضا من نيابة 
تنب قد أصدرت أمر طلب قهري لكل 
عىل  بناء  و)أ،ح(  )ش،و،ع،ق(،  من 
تهمة االعتداء والتكسري عىل أرضية 

تتبع املفلحي.
ومن  )ش،و،ع،ق(  ومامرسات 
معه مل يكتفوا باالعتداء عىل أرضية 
املفلحي  نرص  للشيخ  ملكيتها  تعود 
بل أقــدم األول عىل رسقــة أدوات 

متعددة كانت يف األرضية.
وهنــاك تقرير يوضــح حادت 
واقعة  يف  ســيارتني  عىل  االعتداء 
الــرشوع بالقتل، وبنــاء عىل هذا 
التقرير أصدرت نيابة تنب أمر إحضار 

قهري بقضية الرشوع بالقتل.
وبســط  اعتداء  أول  ليس  وهذا 
يقوم بــه )ش،و،ع،ق( واملذكورين 
من  الكثــري  هنــاك  ولكن  أعــاله 
بها عىل  التي قامــوا  االعتــداءات 
مختلفة،  بطــرق  املواطنني  أرايض 
ومن هذه الطرق عرب الرشاء، ويقوم 
بدفــع دفعة من املبلــغ املتفق وعند 
استالم العقد يتقاعس عن دفع باقي 
املبلغ وميــارس الضغوط والرهيب 
عــىل البائعني، وهنــاك طرق أخرى 

يعملون بها عىل البسط.

»األمنــاء«  عــدن  العاصمــة   

منير مصطفى:
وجه رئيس مجلس اإلدارة مدير عام 
النموذجي  الجمهورية  مستشفى  هيئة 
أحمد سامل  د.  بالعاصمة عدن  التعليمي 
الجرباء مناشــدة عاجلــة إىل حكومة 
املناصفة بــاإلرساع بالتدخــل ملعالجة 
األوضاع الصعبة والحرجة التي أضعفت 
واســتنزفت الجانب املايل والنقص يف 

الكادر الطبي والتمرييض.
وأكد الدكتــور الجرباء يف ترصيح 
أصعب  الحالية  »املرحلة  أن:  لـ«األمناء« 
مرحلة عملية يعيشها املستشفى، فإدارة 
الســحرية  العصا  املستشــفى ال متلك 
منذ  العالقة  القضايــا  ملعالجة وحلحلة 
ســنوات وأصبحت عائقا لتحسني اإلداء 

والنهوض  والعالجــي  الطبي  العمــي 
بالوضــع املايل، فالعاملــة املرّحلة إىل 
التقاعدي منذ سنوات طويلة مل  املعاش 
يتم حلها وضمهــا إىل هيئة التأمينات 
 )345( يقارب  ما  إن  واملعاشــات حيث 
متقاعــدا أحيلوا للمعــاش التقاعدي ال 
زالوا يســتلمون مرتباتهــم من موازنة 
املستشفى مببلغ قدره )35( مليون ريال 
شهريا دون االســتفادة منهم وأصبحوا 
يعملــون يف القطاع الخــاص إضافة 
للنقص بالكادر الطبي والتمرييض الذي 
املستشفى  أقسام  العديد من  يعاين منه 
نتيجة إيقاف قانون التوظيف الحكومي 
مــن قبل وزارة الخدمــة املدنية والعمل 
وعدم إعطاء هيئة املستشــفى- كحالة 
البديل  وإيجاد  بالتوظيف   - اســتثنائية 
للنقص الذي نعاين منه يف هذا الجانب، 
خاصة أن عددا من األطباء غادروا الوطن 

منذ سنوات بســبب أوضاع الحرب ومل 
يعــودوا وتم إيقــاف مرتباتهم من قبل 

وزارة املالية«.
وأضــاف: »املوازنة املاليــة املقررة 
جدا  ضعيفة  الجمهوريــة  ملستشــفى 
ومنــذ عام 2008م حتى هــذه اللحظة 
ومل تتحرك وال ميكن مقارنتها أو القيام 
إقرارها  التشغيل، فأثناء  بتغطية نفقات 
 215 2008م كان ســعر الــدوالر  عام 
رياال وأصبــح اليوم يفــوق األف ريال 
وأن %80 منهــا يذهب يف رصف أجور 
وعــالوات مختلفة فيام البقية ال يغطي 
األعامل التشغيلية كالصيانة واملشتقات 

النفطية«.
وحذر الدكتــور الجرباء بأن مرىض 
الكلوي قنبلة موقوتة قد تنفجر  الفشل 
يف أي لحظــة إذا مل تجد حلوال من قبل 
الحكومــة فيام يتعلق بتســديد فاتورة 

معالجة  مبحاليل  تزودنــا  التي  الرشكة 
الحكومة  وعىل  الكلوي،  الفشل  مرىض 
أن تقوم بتنفيذ التزامها يف هذا الجانب، 
ألف  حيــث إن الحكومة تعتمــد )17( 
جلسة غسيل يف السنة ولكن الواقع غري 
ذلك نحن نقوم بعمل )35( ألف جلســة 
الكلوي،  الفشل  بالســنة ملرىض  غسيل 
الكلفة  بينام  فقــط   50% تدفع  الدولة 

وصلت إىل )500( ألف دوالر، فال بد من 
معالجة هذا األمر من قبل الحكومة ما 
مل فقد تتوقف الرشكة عن تزويد مرىض 

الفشل الكلوي باملحاليل«.
»هيئة  قائــال:  واختتــم حديثــه 
املستشفى ســتعمل عىل تجهيز بعض 
الطبية  الخدمــات  لنقــل  املشــاريع 
األفضل حيث ســيتم  إىل  والعالجيــة 
وأيضا  املغناطييس  الرنني  تركيب جهاز 
يف انتظار توفري جهاز إشــعاع حديث 
ومن  والطوارئ  الحوادث  لقسم  متطور 
املتوقــع وصول جهــاز )ديجيتال( من 
أحدث األجهزة لألشعة سيستخدم بغرف 
العمليات كام تم وضع حجر األســاس 
لبناء مرشحة حديثــة جدا مبواصفات 
عاليــة ومــن املتوقع خــالل اليومني 
 )CK( القادمــني وصول جهاز أشــعة

للعمليات«.

هوامري االأرا�سي يف حلج واالعتداء امل�ستمر على اأمالك النا�س

ننا�سد حكومة املنا�سفة بالتدخل حلل ق�سايا امل�ست�سفى قبل اأن يغلق

فيما اأحد ال�صحايا يطالب باإن�صاف اجلهات املعنية..

مدير عام م�صت�صفى اجلمهورية بالعا�صمة عدن د. اأحمد اجلرباء لـ«الأمناء«:


