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الذكرى ال�ساد�سة ال�ست�شهاد الفدائي «با�سل احلجيلي» �شهيد ملحمة الت�صدي للإرهاب يف ردفان
كتب /قايد احلجيلي

متر علينــا األيام والســنني
برسعة ودون ســابق إنذار ،وها
نحن اليــوم تحل علينــا الذكرى
السادســة الستشــهاد ابن عمي
الفــدايئ البطل /باســل أســعد
صالــح الحجييل  -رحمــه الله -
شــهيد ملحمة التصدي لإلرهاب
يف ردفــان بتاريخ  ٢أغســطس
٢٠١٦م ،وتحديــدًا يف مقر قيادة
معســكر اللواء الخامــس دعم
وإسناد حال ًيا ،حينها كانت عنارص
اإلرهاب والقتل تحيــك املؤامرات
والدســائس وتعد العدة ملهاجمة
معســكر القطاع الغريب سابقا -
قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد
حال ًيــا  -وتحــاول القيــام بعدة
عمليات إرهابية يف ردفان بهدف
خصوصا بعد
إرباك الوضع األمني،
ً
تحرير الجنوب من االحتالل اليمني
عام ٢٠١٥م كان اإلرهاب يعد عدته
إلســقاط ردفان بيــد التنظيامت
اإلرهابيــة مــن خــال محاولة
اســتهداف املؤسســة العسكرية
واألمنية بردفان بشكل مبارش ليك يســهل لها إسقاط ردفان
بيد اإلرهاب والفوىض ،ويف املقابل كان أبطال قواتنا املســلحة
واملقاومة الجنوبية بردفان بقيادة املقاوم البطل مختار النويب
ورفاقه األبطال ومنهم الشهيد باسل ورفاقه الشهداء يحرسون
ردفان ويعملون عىل تأمينه من أي خطر يستهدفه حتى اقرتب
موعد املخطط اإلرهايب وتحديدًا تاريخ  ٢أغسطس ٢٠١٦م من

خالل اســتهداف املعسكر الغريب
بالحبيلني بواســطة ســيارتني
مفخختني اســتهدفتا املعسكر،
انفجرت واحدة بالبوابة الخارجية
للمعســكر لتدخل السيارة الثانية
داخل املعسكر متجهة صوب مقر
قيادة املعســكر ،حينها كانت كل
األنظار تتجه نحو تلك الســيارة
املفخخة ماذا ســتفعل من دمار
وقتل يف حال وصلت مقر القيادة
للمعسكر ،ومل يكن يعلم الجميع
بأن هناك ســوف تكــون ملحمة
بطوليــة وفدائية نادرة ســوف
يسطرها الشــهيد الفدايئ باسل
الحجييل ورفاقه األبطال  -رحمهم
الله  -من خالل قيامهم بالتصدي
لها وتفجريها قبل وصولها إليهم
بأمتــار فقط لرتتقــي أرواحهم
الطاهــرة إىل بارئهــا يف عملية
فدائية نادرة صنعــوا من خاللها
ً
عظيم وخالدًا كرسوا فيها
مجدًا
شــوكة اإلرهــاب وإىل األبد يف
ردفان وأنقذوا أرواح كل من كانوا
داخل قيادة املعسكر من رفاقهم.
وبهذه املناســبة نرتحم عىل
الشهيد باسل ورفاقه األبطال شــهداء ملحمة معسكر القطاع
الغريب بردفان الذيــن تصدوا لإلرهاب بكل شــجاعة وقدموا
أرواحهــم رخيصة من أجل أمن واســتقرار ردفــان والجنوب،
ونسأل الله تعاىل أن يرحمهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم
فسيح جناته إن شــاء الله ،وإنها لثورة حتى النرص ،وال نامت
أعني الجبناء اإلرهابيني.
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بفريق جراحي ..ال�صليب الأحمر يعتزم
دعم م�ست�شفى زايد يف ال�ضالع
األمناء /خاص:

بحث العميد عبدالله مهدي
سعيد ،رئيس الهيئة التنفيذية
للمجلس االنتقــايل الجنويب
يف الضالع ،أثناء لقائه منسق
قســم الصحة باللجنة الدولية
للصليب األحمــر يف الجنوب
لويــس تليو ،أمــس األربعاء،
ســبل دعم القطــاع الصحي
باملحافظة.
وناقشــا جهــود تطوير
مستشفى زايد امليداين بسناح،
وتزويده بأجهزة حديثة وكادر
طبي متخصص ،وتقديم الدعم
لعدد من املرافق الصحية.
وأشاد العميد مهدي بدور
اللجنة الدولية للصليب األحمر
يف دعــم القطــاع الصحــي

باملحافظــة ،مشــرا إىل ما
تشــهده الضالع مــن أوضاع
صعبة يف مختلــف الجوانب
الخدميــة والصحيــة ،جراء
استمرار الحرب عىل حدودها
شامال.
ولفــت إىل تزايد نســبة
النــزوح جــراء انتهــاكات
مليشيات الحويث املدعومة من
إيران تجاه املدنيني العزل ،داعيا
املنظامت الدوليــة إىل تقديم
املزيد من الدعم باعتبار الضالع
ســاحة حرب تفتقر ألبســط
الخدمــات الصحيــة والبنية
التحتية.
من جهته ،كشــف منسق
الصحــة يف اللجنــة الدولية
للصليــب األحمر عــن الدفع
بفريق جراحــي وأجهزة طبية
إىل مستشفى زايد امليداين.

وفد الـ ( )UNOPSيلتقي رئي���س
�صندوق �صيانة الطرق واجل�سور يف عدن

العولقي لـ»الأمناء»� :صندوق الربيد ال زال مرتبطاً
مبركزية �صنعاء ويعمل بدون موازنة ت�شغيلية
عدن /األمناء /قيصر ياسني:

أكد عمرو عوض صالــح العولقي ،مدير
عام بريد عــدن ،أن صندوق التوفري الربيدي
ً
مرتبطا مبركزيــة صنعاء وكل ما يتم
ال زال
إرســاله من الهيئة العامــة للربيد بصنعاء
ســنو ًيا إىل مكتب بريــد محافظة عدن ال
يتجاوز  22مليون ريــال من صايف األرباح
التي تحقق ســنويا للهيئة عرب مكاتبها من
محافظات الجمهورية.
وأوضح عمر عوض العولقي ،مدير عام
بريد عــدن ،يف ترصيح لألمنــاء قائال“ :إن
العمل يف فروع مكاتب الربيد يف كل مديريات
محافظة عدن تســر بشكل جيد واملعاشات
الشــهرية ترصف بكل يرس دون أي زحمة أو
طوابري طويلة ،وفروع مكاتبنا تقوم برصف
معاشات لبعض املرافق الحكومية مثل املتقاعدين املدنيني
والجيش املتقاعدين العسكريني ورصف صندوق النظافة
وصنــدوق رعاية تأهيل املعاقني والشــؤون االجتامعية
والنازحني”.
وطالب مدير عام بريد عدن عمرو العولقي من حكومة
املناصفة وقيادة محافظة عدن برضورة دعم مكتب بريد
عدن يف نقل البضائع والرســائل والطرود وأن يعود دفع
جميع الرواتب إىل الربيد طاملا أن الوضع حالي ًا مســتقر
يف البنك املركزي فض ً
ال عن توفر الظروف األمنية حالي ًا .
وأضاف العولقي قائ ً
ال“ :إن الربيد العام هو أحد املرافق
الحكومية الحيويــة والرضورية املهمة لتقديم جملة من
الخدمات الربيدية الشاملة للمواطنني ،لكنه مل َ
يلق حتى
ً
مقارنة باملؤسســات
اآلن أي دعم من املنظامت الدولية
الحكومية األخرى يف العاصمة عــدن التي ترضرت من
الحرب” .داعي ًا الجهات الرســمية واملعنيــة والتنفيذية
وقيادة السلطة املحلية أن تساعد إدارة الربيد العام بعودة

األمناء /خاص:

جميع الخدمات الشــاملة للربيد كام كان يف الســابق
وتنشــيط الحركة الربيدية يف عموم مديريات العاصمة
عدن واملحافظات املحررة.
كام طالب يف ترصيحه ألجهــزة اإلعالم والصحافة
برضورة فتــح الربيد العاجــل العاملي لتســهيل تقديم
الخدمات الربيدية العاجلة للمواطنني.
وأعرب العولقــي عن تفاؤله بعــودة خدمات الربيد
بالنســبة لدفع فواتري الكهرباء متــل ما هو حاليا يقوم
بتحصيــل فواتري امليــاه واالتصاالت التــي ترفد الربيد
بالسيولة النقدية مقابل هذه الخدمات املقدمة للمواطنني.
واختتم العولقي عن أبرز التحديات التي تواجه بريد
عدن وهي “عدم توفري املوازنة التشغيلية لتغطية نفقات
التشغيل والتي أصبحت معضلة تواجه نشاط بريد عدن؛
ولذا نأمل من الحكومة بإعــادة النظر يف توفري املوازنة
التشــغيلية للربيد عدن من أجل تفعيل خدمة النشــاط
الربيدي”.

التقــى وفد الـ  UNOPSأمس باملهنــدس معني محمد املاس
رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور املركز الرئييس
بالعاصمة عدن.
وخالل اللقاء أبدى املهندس خلدون ســامل صالح مستشــار
الربامج ملشـ�اريع مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع(  )�UN
 )OPSعن ارتياحه للعمل الذي يقــوم بها صندوق صيانة الطرق
والجسور.
وقال خلدون إن صندوق صيانة الطرق يقوم بجهود كبرية يف
مجال شبكة الطرق.
بدوره رحب املهندس معني محمد املاس ،رئيس مجلس اإلدارة،
بالدكتور خلدون ســامل صالح ،مستشار الربامج ملشاريع مكتب
األمم املتحدة لخدمات املشاريع (  )UNOPSوالوفد املرافق له.
جرسا من التعاون املشــرك بني
وأفاد املاس أن الزيارة متثل
ً
صندوق صيانة الطرق ومكتب األمم املتحدة لخدمات املشــاريع
.UNOPS
وعقب اللقاء طاف مستشــار الربامج ملشاريع مكتب األمم
املتحدة لخدمات املشــاريع (  )UNOPSوالوفــد املرافق له إدارات
وأقسام الصندوق.
حرض اللقاء املهندس رمسيس يونس مهندس املدينة (مسؤول
مشــاريع محافظات :عدن ،لحج ،أبني ،الضالع ،تعز) واملهندس
حســام عبودة مســاعد الخدمات والدعم اللوجستي باملنظمة،
ومدراء إدارات صندوق صيانة الطرق والجســور املركز الرئييس-
العاصمة عدن.

