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»األمناء« لقاء/ منير مصطفي 
- قيصر ياسني:

أكــد نائب املدير العام لشــؤون 
واملعاشات  التأمينات  بهيئة  اإليرادات 
العليا  االقتصاديــة  اللجنــة  وعضو 
للمجلس االنتقايل مريفت السالمي أن 
مهمة شؤون اإليرادات ليس بالصورة 
الســهلة كام يتصورها البعض، فهي 
تتطلب جهــوًدا كبــريًة ومتواصلة، 
بيانات،  قاعــدة  توفري  عىل  والعمل 
وهذا كان من األولويات وهو تصحيح 
مسار العمل اإليرادي يف الهيئة ألنها 
تضــم أكرب رشيحة مــن املتقاعدين 

املدنيني بالعاصمة الجنوبية عدن.
أول لقاء  وأوضحت السالمي يف 
صحفي مع »األمناء« قائلة: “لألسف 
الشــديد نقولها بأننــا وجدنا أعامل 
إدارة اإليرادات شــبه ميتة وال توجد 
أو طابع مييز  إنجازات تذكر  أي  فيها 
هذه اإلدارة، ولهذا كانت أول خطويت 
هو الجلوس مع رئيس الهيئة العامة 
األستاذ عىل  واملعاشــات  للتأمينات 
نارص الهدار الذي رحب فينا ووجدت 
الكاملة يف رفع  فيه روح املسؤولية 
مستوى األداء بعمل الهيئة والحفاظ 
للمتقاعدين  الشهرية  املعاشات  عىل 
الكبري  االهتامم  وكذا  ومستحقاتهم 

بإدارة اإليرادات”.
“رئيس  الســالمي:  وأضافــت 
الصعوبات  كل  بتذليــل  وعد  الهيئة 

التي تواجهها فرع الهيئة بعــدن يف إدارة اإليرادات 
والتي هــي بحاجة اليوم إىل تصحيح مســارها يف 
تنفيذ الخطط التي رسمتها يف االلتقاء بجميع مدراء 
مرافق ومؤسسات الدولة بعدن لغرض البحث عن آلية 
عمل وكيفية الســداد للمديونية املتأخرة لدى مرافق 

الدولة عن طريق الدفع الكامل وفرض الغرامات عىل 
املرافق التي سوف تتخلف عن السداد”.

ومضت بالقول: »من ضمن خططنا سنعمل عىل 
ربط شبكة مع قاعدة بيانات املركز وفرع الهيئة بعدن 
وتغذية هذه القاعدة بالبيانات الناقصة وذلك من خالل 
استامرات تشــمل جميع مرافق ومؤسسات  توزيع 
ن عليهم  الدولة، وهي عبارة عن تصحيح بيانات املؤمَّ

من املوظفني الذيــن يف مرحلة اإلحالة للتقاعد حتى 
نتمكن يف املستقبل القريب يف فتح اإلحالة للتقاعد 

وأن يكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة”.
وقالت الســالمي: “ومن ضمــن تصحيح وضع 
إدارة اإليرادات نحن نســتعد إلقامــة دورة تدريبية 
لطاقم اإليــرادات من أجل تأهيل املوظفني لكســب 
معرفــة النظام التأميني يف قاعــدة البيانات املؤمن 

قسم  موظف  يتمكن  حتى  عليهم 
اإليرادات يف الحرص الفعيل لهذه 
جميع  يف  عليهم  املؤمن  البيانات 

مرافق ومؤسسات الدولة بعدن”.
وأعادت السالمي إىل األذهان 
املوجودة  اإلحصائيــات  حــول 
للمؤمن عليهم يف الجهاز اإلداري 
حيث يبلغ عددهــم حوايل 565, 
37 فرد وفيــام املؤمن عليهم يف 
القطــاع العام املرافق املســتقلة 
ماليا وإداريا حوايل 854, 14 فرد، 
ملوضوع  طرحكم  يخص  فيام  أما 
الهيئة  ووضع  املتقاعدين  قروض 
املايل فسوف يتم طرحة عىل األخ 
رئيــس الهيئة أمــا الوضع املايل 
للهيئــة فهي تعــاين من ضعف 
استيالء  والســبب  ميزانيتها  يف 
بعد  الهيئة  أرصدة  عىل  الحوثيني 
نقل للبنك املركزي من صنعاء إىل 

عدن”.
واختتمت نائــب املدير العام 
للشــؤون اإليرادات بهيئة العامة 
للتأمينات واملعاشات بعدن مريفت 
لـ«األمناء«  حديثهــا  الســالمي 
وزير  ملعــايل  والتقدير  بالشــكر 
عبدالنارص  الدكتور  املدنية  الخدمة 
الــوايل واألخ عىل نــارص الهدار 
رئيــس الهيئة العامــة للتأمينات 
واملعاشــات مبا يبذلونه من جهود 
طيبــة يف اهتــامم رفــع العمل 
يف  للمتقاعدين  الخدمات  وتقديم 
فرع الهيئة بعدن والحرص عىل اســتقرار معاشات 
املتقاعدين ورصفها بــدون أي معاناة لهذه الرشيحة 
الذين يســتحقون كل الرعاية واالهتامم ومساواتهم 
بفروع املحافظات بعد أن قدموا زهرات شــبابهم يف 

خدمات مرافقهم الحكومية.

”األمناء” عن املشهد العربي:

 ميثل لواء بارشيد، أحد قالع الجنوب 
الحصينة التي تحمي األرض وتصون أمن 
أعينها فرض حالة  املواطن، وتضع ُنصب 
اإلرهاب الغادر  وكبح جامح  االســتقرار 

الذي يستهدف الجنوب العريب.
بطوالت لواء بارشــيد التي قادت إىل 
اإلرهــاب يف ســاحل حرضموت،  دحر 
جعلته ُمحاطا بكم كبري من االســتهداف 
التابعة  من قبل قــوى الرش واإلرهــاب 

ملليشيات االحتالل اليمني اإلرهابية.
اســتهداف لواء بارشــيد تجىل يف 
األصوات الداعمة إلرهاب االحتالل اليمني 
التي تتحرك يف الخفــاء وتبعث مبطالب 
مشبوهة يف محاولة إلخراج هذه القوات 

الباسلة من ساحل حرضموت.
هذه األصوات، من املؤكد أنها تحركها 
أبواق إخوانية مشــبوهة، تسعى إلحالل 
الفوىض يف الجنوب، وتحديدا يف ساحل 

حرضموت.
ولعل حالة االســتقرار الشاملة التي 
نجحت قوات لواء بارشــيد يف تحقيقها 
يف ســاحل حرضموت وجعلتها منوذجا 

يحتذى بــه، ولدت أحقادا لــدى تنظيم 
اإلخــوان اإلرهــايب دفعته إلثــارة تلك 

التحركات املشبوهة.
لواء بارشــيد يضم قوات مســلحة 
جنوبية وطنية باسلة تدحض قوى الرش 
واإلرهاب، وتتمركــز يف مناطق الخطر، 
يف حــني أن املليشــيات اإلخوانية التي 
العســكرية األوىل فهي  املنطقة  ُتسمى 
الصانعة األوىل لإلرهــاب، وتتمركز عند 

منابع النفط للسطو عليه.
املغرضة،  الحمالت  تلك  مع  بالتزامن 
قال قائد لواء بارشــيد العميد الركن عبد 
الدائم الشــعيبي، إن القوات ستظل متثل 
شــوكة يف حلق كل الجامعات االرهابية 
وحاضنتهــا وهي من تقــف حجر عرثة 
يف وجه تلــك املخططات اإلجرامية التي 
تستهدف حرضموت أرضا وإنسانا بغرض 

نهب ثرواتها واستمرار العبث بها.
اللواء  قائد  قال  طأمنة،  رسالة  ويف 
إن قواته مســتمرة يف تنفيــذ الخطط 
واملهام العسكرية بإرشاف وقيادة املنطقة 
جهودها  وتواصــل  الثانية  العســكرية 
الحثيثة الهادفة إىل تأمني البوابة الغربية 
للمحافظة مبشــاركة األجهــزة األمنية 

والعسكرية.
الدائم  عبــد  الركن  العميــد  ودعــا 
الشــعيبي، جنــود النخبــة الحرضمية 

والقوات املســلحة الجنوبية إىل مواصلة 
الوطني  وتالحمهم  البطوليــة  مالحمهم 
النجاحات األمنية  الكبري مواصلة تحقيق 

والعســكرية يف حرضمــوت خاصــة 
والجنوب بشكل عام.

 • أولويات مهامنا تصحيح وتطوير قاعدة بيانات المتقاعدين والمؤمن عليهم
• سنعمل على ربط شبكة مع قاعدة بيانات المركز وفرع الهيئة بعدن

نائب املدير العام لشؤون اإليرادات بهيئة التأمينات واملعاشات بعدن ميرفت السالمي يف أول لقاء صحفي مع »األمناء«:

وجدنا اإدارة الإيرادات �شبه ميتة
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