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متابعات

خالل لقائه قيادة الجمعيات الشبابية بعدن

رئيس الجمهورية :الشباب هم قوة الحاضر وعماد املستقبل والروح املتوثبة
¿ أك��د فخامة األخ علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس
الجمهورية -رئيس المؤتمر العشبي العام االهتمام
بالشباب ورعايتهم وتشجيعهم على استغالل طاقاتهم
ومواهبهم في كل ما يخدم الوطن ويحقق له نهضته.
وق��ال فخامة الرئيس خالل لقائه أم��س ،بقيادة
الجمعيات الشبابية بالعاصمة االقتصادية والتجارية
عدن« :إن الشباب هم قوة الحاضر وعماد المستقبل
والروح المتوثبة للعطاء من اجل الوطن».
و�أ�������ش������اد رئ��ي�����س
اجلمهورية بالدور الذي
لعبه ال�شباب يف الوطن
ويف حم��اف��ظ��ات ع��دن
وابني وحلج على وجه
اخل�صو�ص يف اجن��اح
فعاليات خليجي 20
وتقدمي �صورة رائعة
وزاه��ي��ة ع��ن ال�شباب
ال��ي��م��ن��ي وع���ن اليمن
عموما.
وك����ان����ت ق����ي����ادات
ا جلمعيا ت ا ل�شبا بية
بالعا�صمة االقت�صادية
ق���د اط��ل��ع��وا ف��خ��ام��ة
الرئي�س ،خالل اللقاء،
على ن�شاط اجلمعيات
ال�شبابية ودوره���ا يف
تبني الق�ضايا الوطنية
وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع يف
�إطار الدور الذي تقوم
ب��ه منظمات املجتمع
امل���دين يف ع���دن ،حيث
ع�ب�روا ع��ن �سعادتهم
باللقاء بفخامة الرئي�س،
وتقديرهم وامتنانهم ملا
حظيت به حمافظة عدن
وال�شباب فيها على وجه
اخل�صو�ص من الرعاية
واالهتمام بدء ًا بالبنى
التحتية وامل��ن�����ش��آت
ال��ري��ا���ض��ي��ة امل��ق��دم��ة
للمحا فظة و �شبا بها
مرورا بفعاليات خليجي
ع�شرين والنجاحات
ال��ت��ي ادخ��ل��ت البهجة
وال�����س��رور اىل جميع
ابناء املحافظة والوطن
عامة.
و�أ�شاروا �إىل �أن قطاع
ال�شباب ك��ان له �شرف
امل�����ش��ارك��ة الفعالة يف
اجن��اح ه��ذه التظاهرة
الريا�ضية ال�شبابية..
معربني ع��ن امتنانهم
ل��ت��وج��ي��ه��ات ف��خ��ام��ة
الرئي�س التي تقت�ضي
االه��ت��م��ام با لأن�شطة
الريا�ضية وال�شبابية
وان تكون ثغر اليمن
البا�سم ع��دن وبوابته
نحو امل�ستقبل املزدهر
هي احلا�ضنة للعديد

تفقد عدداً من املرافق الصحية والخدمية بمحافظة الحديدة

نائب الرئيس :اإلنسان الذي تسقطه املغريات يضر بالوطن

التأكيد على االهتمام بالشباب
وتشجيعهم على استغالل
مواهبهم لخدمة الوطن
الشباب يؤكدون دعمهم
لالستحقاق الدستوري
الديمقراطي
الجمعيات الشبابية
تستنكر األعمال
التخريبية..
من الفعاليات الريا�ضية
وال���ث���ق���اف���ي���ة امل��ه��م��ة
االقليمية والدولية..
م���ؤك��دي��ن ان �شباب
الوطن هم جيل الـ 22
من مايو العظيم الذين
�سيقفون خلف قيادتهم
الوطنية لتحقيق كل
الآم�����ال وال��ت��ط��ل��ع��ات
على درب بناء الوطن
ونه�ضته وازدهاره.
و�أع���������رب���������وا ع��ن
ا���س��ت��ن��ك��اره��م ل��ك��اف��ة
الأعمال التي يقوم بها
املرجفون واخلارجون
ع������ن ال�����ق�����ان�����ون يف
ب��ع�����ض امل���دي���ري���ات
ب��ه��دف زع��زع��ة الأم���ن
واال�ستقرار ..معلنني
ب�أنهم �سيت�صدون لهذه
الأعمال التخريبية مهما
كان م�صدرها والتي ال
يجني الوطن من ورائها
�سوى الدمار والت�أخر
يف البناء والتنمية ..
م�شريين اىل �أن ه�ؤالء
���ش��رذم��ة ال مت��ث��ل اال
نف�سها وه���م االع���داء
احلقيقيون للوطن .

ودع���������وا اجل��م��ي��ع
ل�ل�ان���خ���راط يف �صف
ال��ب��ن��اء والتنمية مبا
ي��خ��دم م�صالح جميع
اب��ن��اء ال��وط��ن الواحد
وط��ن ال��ـ  22م��ن مايو
العظيم ..م�ؤكدين دعم
ا ل�شبا ب لال �ستحقا ق
الد�ستوري الدميقراطي
املتمثل يف االنتخابات
النيابية القادمة و�أنهم
���س��ي��ظ��ل��ون �أوف����ي����اء
ملبادئ و�أهداف الثورة
وال���وح���دة ول��ل��ق��ي��ادة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ونهجها
الوطني احلري�ص على
م�صالح الوطن .
ح�ضر ال��ل��ق��اء رئي�س
جم���ل�������س ال�������ش���ورى
الأ���س��ت��اذ عبدالعزيز
ع��ب��دال��غ��ن��ي وحم��اف��ظ
�أب�ي�ن �أح��م��د املي�سري
و�أم��ي��ن ع���ام املجل�س
املحلي مبحافظة عدن
عبدالكرمي �شايف وع�ضو
اللجنة العامة للم�ؤمتر
ال�شعبي ال��ع��ام رئي�س
دائرة ال�شباب والطالب
عارف الزوكا۹.

¿ قام الأخ املنا�ضل عبدربه من�صور ه��ادي -نائب
رئي�س اجلمهورية النائب الأول لرئي�س امل�ؤمتر -الأمني
العام -ال�سبت بزيارات تفقدية لعدد من املرافق ال�صحية
واخلدمية مبدينة احلديدة  ،حيث زار م�شروع م�ست�شفى
جامعة احلديدة التعليمي.
وزار �أق�سام و�أجنحة امل�شروع ..واطلع على �أق�سام
كلية ط��ب الأ���س��ن��ان و���ص��االت العمليات اجلراحية
ب�أنواعها وق�سم الفانتوم ..م�ستمعاً من رئي�س اجلامعة اىل
اي�ضاحات حول املقرتحات اخلا�صة بالتجهيز والت�أثيث
مبختلف االجهزة الطبية وال�صحية .
وقد حث نائب رئي�س اجلمهورية على �سرعة العمل
من اجل جتهيز هذا امل�ست�شفى ليكون راف��د ًا جديد ًا يف
املحافظة ،وال�ستفادة كليات الطب واق�سامها من هذا
املرفق.
وث َّمن اجلهود القائمة  ..متمنياً يف كلمة دونها يف �سجل
الزيارات ،التوفيق والنجاح ومبا يطور من اخلدمات
ال�صحية.
بعد ذلك توجه نائب الرئي�س الفتتاح املباين واالق�سام
اجلديدة بامل�ست�شفى الع�سكري باحلديدة ،وبعد ان ق�ص
ال�شريط �إيذاناً بهذا االفتتاح قام بزيارات لتلك االق�سام
واجنحة غرف العمليات وق�سم الكلى وحمتوياته من
االجهزة املطلوبة ومن بينها جهاز تفتيت احل�صوات يف
املرارة والكلى بدون عمليات جراحة ويعد من �أحدث
الأجهزة الطبية .
وا�ستمع من مدير امل�ست�شفى العميد الركن عبداحلكيم
عامر اىل اي�ضاحات حول هذه االجهزة وما توفره من
خدمات �صحية يف خمتلف العيادات والأق�سام.
وخالل الزيارة التقى نائب الرئي�س بعدد من كوادر
امل�ست�شفى وحثهم على العمل املخل�ص واجلاد وتقدمي
اخلدمات ال�صحية للمحتاجني ب�صورة �سهلة و�سريعة .
كما وجه بتوفري املتطلبات من االعتمادات املالية
ال�ضرورية من اجل تطور العمل وحت�سينه.
اىل ذلك تفقد عبدربه من�صور هادي �سري العمل يف ميناء
احلديدة اطلع خالل الزيارة على الن�شاط يف املجال
اجلمركي والتجاري والإداري.
وكان يف ا�ستقباله رئي�س جمل�س ادارة املوانئ عي�سى
�أحمد ها�شم ورئي�س م�صلحة اجلمارك حممد من�صور
زم��ام ومدير جمارك احلديدة �سامل �صالح بن بريك
ومديرو عموم االدارات والكوادر االدارية العليا ويحيى
العمري مدير �أمن امليناء.
وتوجد يف ادارة اجلمارك ق�سم مراقبة حتركات ومواقع

نائبا مدير التحرير

�سكرتريا التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

محمد صالح الجرادي
توفيق عثمان الشرعبي

نريد أن تكون سمعة اليمن بعيدة
عن مزالق التجارة غري املشروعة
الكنتريات وحامالت الب�ضائع وال�سلع ،واطلع نائب
رئي�س اجلمهورية على طبيعة �سري العمل و�سال�سته
من خالل هذه الطريقة احلديثة ،وقد �أُجريت عمليات
جتريبية على �شا�شات الكمبيوتر لإي�ضاح هذا اال�سلوب
احلديث.
وا�ستمع نائب رئي�س اجلمهورية من رئي�س م�صلحة
اجل��م��ارك ايل اي�ضاحات ح��ول كيفية �سري عمليات
التحديث ومواكبتها للتطورات اجلارية يف هذا اجلانب
وب�صورة علمية دقيقة ،ومدى تو�ضيحها للطرق البحرية
واملوانئ التي مرت عليها احلاويات او ال�سفن مع كامل
املعلومات حول االرقام وال�صفات والهوية لتلك الناقالت
واحلاويات وحتديد احلاوية بالرقم.
وقد التقى نائب الرئي�س بالقيادات االدارية يف اجلمارك
وميناء احلديدة وحتدث �إليهم  ..معرباً عن �سعادته بهذه
الزيارة  ..م�شري ًا اىل �أن ميناء احلديدة يعترب من الركائز
االقت�صادية اليمنية الكبرية واملهمة.
وق���ال« :ان موظفي اجل��م��ارك وامل��ي��ن��اء ب�صورة
عامة وعلى خمتلف م�ستويات مواقعهم العملية هم
واجهة البلد للجميع �سواء امل�ستثمرين او التجار �أو
ال�سائحني او املتعاملني مع امليناء مبختلف القطاعات
واالخت�صا�صات ،وذلك يعني انه يجب ان يكون الكادر
يف امليناء نظيفاً يف عمله �أميناً يف �أدائه �صادقاً يف مواعيده
مرتفعاً عن املغريات الكبرية وال�صغرية لأن املغريات
�أياً كان نوعها هي التي ت�سقط من قيمة االن�سان وعمله
حتى �شرفه.
و�أكد ان الذي ت�سقطه املغريات ي�ضر بالبلد كلها من اجل
م�صلحة ذاتية �صغرية وتافهة.
وح��ذر نائب رئي�س اجلمهورية من دخ��ول املبيدات
الزراعية ال�سامة التي ال تتطابق واملوا�صفات العلمية
املطلوبة ..م�شري ًا ايل الأمرا�ض التي ت�سببها هذه املبيدات
عن طريق املواد الزراعية وخا�صة �شجرة القات.
وق��ال :موظف اجلمارك يجب ان يكون نبيهاً حذر ًا
حري�صاً بعقلية ادارية و�أمنية يف مثل هذه احلاالت.
و�أكد نائب رئي�س اجلمهورية ان العامل اليوم متطور

ومك�شوف وك�أن االن�سان يرى نف�سه يف املر�آة ،م�شري ًا �إىل
�أن هناك اخرتاقات يف عامل التجارة غري امل�شروعة والتي
تهرب بطرق خمتلفة ،ونحن نريد ان تكون �سمعة اليمن
بعيدة عن هذه املزالق.
م�شدد ًا على �أهمية احلر�ص واحلذر الكبريين و�ضرورة
املناوبة االدارية يف ميدان العمل ب�صورة دقيقة بحيث
ميكن حتديد امل�سئولية عن �أي تق�صري �أو اهمال.
و�أكد ان القيادة ال�سيا�سية ممثلة بفخامة الرئي�س علي
عبداهلل �صالح تعمل دوماً من اجل تطوير االن�سان وت�أهيله
باعتباره حجر الزاوية يف عملية التطوير والنهو�ض .
وكان رئي�س م�صلحة اجلمارك قد رحب بنائب رئي�س
اجلمهورية ..معت ً
ربا هذه التعليمات دفعة جديدة
ومهمة يف طريق تطوير االداء كماً ونوعاً ..م�ؤكد ًا ان
الربامج واخلطط امل�ستقبلية تت�ضمن كل م�سارات
التطور والنهو�ض والواجبات العملية على النحو
املطلوب وب�صورة تواكب كل جديد وكل ما يهم يف
تطوير وت�أهيل العن�صر الب�شري ليكون ق��ادر ًا على
العمل واالب��داع يف جمال تخ�ص�صه وواجباته يف كل
مرافق اجلمارك .
و�أو�ضح ان تطورات االداء قد �أحدثت فارقاً يف م�ستوى
الدخل الإي��رادي ب�صورة جيدة ومبا ن�سبته  %20عن
العام املا�ضي ومبقدار  10مليارات ريال ..م�ؤكد ًا بذل
املزيد من اجلهود من اجل تطوير العمل ب�صورة كبرية .
اىل ذل��ك زار عبدربه من�صور ه��ادي -نائب رئي�س
اجلمهورية� -أر�صفة امليناء ،مطلعاً على طبيعة الن�شاط
التجاري وتركيبات كرينات احلاويات اجلديدة يف ميناء
احلديدة .
حيث ا�ستكملت امل�ؤ�س�سة اعمال الرتكيبات للكرينات
اجل�سرية اجلديدة اخلا�صة مبناولة احلاويات والتي
و�صلت نهاية �سبتمرب من العام احلايل على �شكل قطع
بعد ان مت ت�صنيعها من قبل ا�شهر ال�شركات االملانية،
و�سيبد�أ تد�شني العمل بها مطلع العام املقبل ،وبدخول
هذه الكرينات اخلدمة يف ميناء احلديدة ي�صبح لدى
امليناء يف حمطة احلاويات خم�سة كرينات وهو ما
ي�ؤهله ويرفع قدرته ملواجهة تزايد ن�شاطات الت�صدير
واال�سترياد و كذا ن�شاطات اال�ستثمارات مبختلف
�صورها ،حيث �ست�صل قدرتها الت�صميمية �إىل 600
الف حاوية .
وا�ستمع النائب من رئي�س جمل�س ادارة املوانئ اىل
اي�ضاحات مف�صلة حول جممل التطورات اجلارية يف
امليناء على خمتلف امل�ستويات¿.

اال�شرتاكات واالعالنات يتفق ب�ش�أنها مع الإدارة

العنوان:

أسعار االشرتاكات:

اجلمهورية اليمنية � -صنعاء -منطقة ع�صر �أمام
م�ست�شفى �سبال�س متفرع من �شارع الزبريي..
تليفون)466128-466129( :
فاك�س� -)208933( :ص.ب)3777( :

¿ ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية «»200دوالر
¿ ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية «»500ريال

