
2 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thusday - 11 Oct 2022 - No: 1437 الثالثاء 11 أكتوبر 2022م - املوافق 15 ربيع األول 1444هـ - العدد 1437

محليات

عدن - املنصورة - شارع القرص تلفون: 341948   وللتواصل عرب الواتساب )772331158( للتواصل حول اعالناتكم عىل 771210175 

االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء/ عبدالقوي العزيبي: 
شــكا عدد من املواطنني املستفيدين 
من خدمــة االتصاالت يف لحج، مبنطقة 
القرى،  الفيــوش ومــا حولهــا مــن 
لـ"األمنــاء" من توقف جــزيئ لخدمة 
اإلنرتنــت يف محطــة الفيــوش ألكرث 
أيــام، دون مقدرة قيــادة فرع   10 من 
اإلنرتنت  كرت  توفري  من  بلحج  املؤسسة 

الستمرارية الخدمة.
 وأكد املواطنــون تكرار حدوث الخلل 
الفنــي يف هذه املحطــة، مؤكدين عىل 
خروج املحطة أحيانا بحجة احرتاق كرت 
النــت، وقبل مدة  االتصاالت وتارة كرت 
توقفت الخدمة بشــكل كامل يف املحطة 

بسبب تلف البطاريات.
إن  لـ"األمنــاء"  املواطنــون  وقال 
فرع املؤسســة بلحج يعجــز عن توفري 

مســتلزمات املحطة رسيعــًا، حيث يتم 
التواصل مــع املركز الرئيــي بصنعاء 
توفريها،  املطلوب  املســتلزمات  لتوفري 
وبعــد فــرتات طويلة تصــل وبعضها 

توفري  الفرع من  قدرة  لعدم  مســتعمل، 
باالتصاالت  تتعلق  جديدة  مستلزمات  أي 
من خارج الوطــن نظرًا لحظرها من قبل 

التحالف. 
االتصاالت  وزير  املواطنون  وناشــد 
وتقنيــة املعلومات، بــرورة دعم فرع 
املؤسســة بلحج بالعديد من مستلزمات 
االتصاالت  خدمة  وتفعيل  لتحديث  العمل 
واإلنرتنت بشــكل عــام وخاص برسعة 
الفيوش  ملحطــة  اإلنرتنت  كــرت  توفر 

وعودة الخدمة رسيعًا.
بأنهم  شكواهم  يف  املواطنون  ونوه   
يتكبدون خســائر مالية نتيجة ملا يحدث 
يف املحطة من خلل فني متكرر، باإلضافة 
إىل إعاقة أعاملهــم الداخلية والخارجية 
بســبب توقف املحطة عن الخدمة كاماًل 

أو جزئيًا.

األمناء/ قيصر ياسني ومنير مصطفى:
الدكتور صالح الجريري، مدير  شدد 
عام رشكة النفط بعــدن، عىل رضورة 
االلتــزام مبعايري الســالمة املهنية يف 
رشكة  ومحطات  ومرافق  منشآت  كافة 

النفط بعدن.
وعرب مدير عام رشكة النفط بعدن، 
خــالل اختتــام دورة القيــادة وفنون 
التعامــل يف األمن والســالمة املهنية، 
عن دعمه الالمحــدود إلقامة مثل هذه 
ومهارات  معــارف  ي  تنمِّ التي  الدورات 
املوظفني للتعامــل يف حال حدوث أي 

حرائق أو مكروه.
وأكد الدكتور الجريري أن الســالمة 
املهنيــة مــن أوىل االهتاممــات التي 
لتقليل  بعدن  النفط  قيادة رشكة  توليها 
سالمة  عىل  والحفاظ  األرضار  نســبة 
إدارة  بإنشــاء  رشعت  حيث  املوظفني، 
متخصصة بذلــك ومنحتها الدعم الالزم 

لتدريب وتأهيل منتسبيها.
وأشــار إىل أن رشكة النفط ُوِجَدت 

لخدمــة املواطنني، فهي كيان راســخ 
طويلة  سنوات  مدى  عىل  حارض  واسم 
وال ميكــن أن متحى يف ظــل اهتامم 
ومتابعة قيادة الرشكة، موجًها املتدربني 
يف الــدورة وكافة املوظفــني لاللتزام 
عىل  والحفاظ  املهنية  السالمة  مبعايري 

مقدرات وممتلكات الرشكة.
مــن جانبه ألقــى الدكتــور عيل 
والتأهيل  التدريب  مركز  مدير  املسبحي، 
يف رشكة النفط بعدن، كلمة شكر فيها 
قيادة الرشكة ممثلة باملدير العام الدكتور 
صالــح الجريري عىل دعــم مثل هذه 

وخصوصا  التدريبية  والربامج  الدورات 
املهنية والذي يهدف  السالمة  يف مجال 
للحفاظ عىل ســالمة املوظف والتقليل 
من األرضار التي قد تحصل يف املنشآت 

واملحطات التابعة للرشكة.
كام ألقى األخ سليم غالم، مدير إدارة 
األمن والســالمة، واألخ يــارس الحبيل 
نائب مدير إدارة املوارد البرشية، كلامت 
أكدت االهتامم بأمن وسالمة املوظفني 
واملنشــآت الحيويــة للرشكــة وحثوا 
املتدربــني عىل االســتفادة من برامج 

السالمة املهنية.

البريقة / األمناء / خاص :
جــرى صباح أمس االثنني تســليم 
واستالم بني القائم بأعامل مدير مكتب 
الصحــة العامــة والســكان مبديرية 
الربيقة د. توفيق عبدالله النجار، واملدير 

الجديد املعني د. عارف سامل بامرحول.
وخالل عملية التســليم بني مديري 
والخلف،  الســلف  الصحــة،  مكتــب 
بحضور اللجنة املشــكلة من مدير عام 
مديرية الربيقــة الدكتور/ صالح يحيى 
الشــوبجي، جرى التوقيع عىل محر 
التســليم واالســتالم وجرد محتويات 

املكتب.
كٍل  من  التســليم  لجنــة  وتكونت 

مــن: عمر عيل يحيى، مدير الشــؤون 
مدير  أبوبكر  حسني  وسمري  القانونية، 
الرقابة والتفتيش، ونرسين جميل هادي 

رئيس قســم ســكرتارية املدير العام، 
وهاين هادي محسن مندوب مالية م/ 

الربيقة.

األمناء/خاص:
حلت يوم أمس االثنني، الذكرى األوىل الستشــهاد خمسة من 
مرافقــي محافظ العاصمة عدن، أحمد حامــد مللس، إثر محاولة 

اغتياله بتفجري إرهايب.
ومن بني الشهداء الخمسة صحفيون وعسكريون شباٌب، يف 
جرمية تظل شاهدة عىل بشاعة أدوات االحتالل اليمني واستباحته 

لدماء الجنوبيني.

األمناء/خاص:
قام املهندس معني محمد املاس، مديــر إدارة صندوق صيانة 
الطرق والجســور، املركــز الرئيي عدن، مبعيــة املهندس وليد 
الرصاري، مدير مكتب األشغال العامة والطرق يف العاصمة عدن، 
بتســليم مرشوع صيانة شــارع محمد عيل لقامن  يف مديرية 

صرية إىل )رشكة إرم استار( لتنفيذه.
ويأيت هذا املرشوع  بتمويل صندوق صيانة الطرق والجســور 
املركز الرئيي-العاصمة عدن، وإرشاف مكتب األشــغال العامة 

والطرق بعدن.
وأثناء التســليم أكد املهندس معني املــاس عىل الجهة املنفذة 
بــرورة مراعاة إنجاز املرشوع باملدة الزمنيــة املحددة وااللتزام 
باملعايري الفنية املطلوبة. حاثــا الجميع عىل بذل الجهود إلخراج 

العمل بالوجه املطلوب.
ومــن جانبه أبدى املهنــدس وليد الرصاري اســتعداد مكتب 
األشــغال بالرشاكة مع الســلطة املحلية عىل تذليل الصعوبات 

وتسهيل اإلجراءات من أجل إنهاء العمل خالل الوقت املحدد.
بدوره قال الدكتور محمــود جرادي، مدير عام مديرية صرية، 
أن السلطة املحلية باملديرية عىل استعداد تام بالتعاون مع الجهة 

املنفذة من أجل تسهيل أي معوقات تعيق سري العمل.

توقف جزئي خلدمة االإنرتنت يف حمطة ات�صاالت الفيو�ش بلحج

)اجلريري( ي�صدد على االلتزام مبعايري ال�صالمة املهنية يف مرافق �صركة النفط بعدن

ت�صليم وا�صتالم بني مديري مكتب ال�صحة العامة وال�صكان بالربيقة

الذكرى االأوىل ال�صت�صهاد 5 من 
مرافقي املحافظ ملل�ش

�صندوق الطرق ُي�صلِّم م�صروع �صارع حممد 
علي لقمان اإىل اجلهة املنفذة بعدن

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

