
13 www.alomanaa.net
Sunday - 30 oct 2022 - No: 1445الأحد 30 اأكتوبر2022م- املوافق 5 ربيع الثاين 1444هـ - العدد 1445

عــدن  اجلنوبيــة  العاصمــة 
»األمناء« عبدالسالم هائل:

االدارة  وزيــر  مستشــار  قال 
املحلية لشؤون االغاثة املنسق العام 
للجنة العليا لإلغاثة جامل بلفقيه إن 
عملها  يقترص  لإلغاثة  العليا  اللجنة 
املانحة  املنظامت  مع  التنسيق  عىل 
املختصة  الــوزارات  تتــوىل  فيام 
والســلطات املحليــة عملية تلقي 
الدعــم وفق احتياجــات   املناطق 

والقطاعات ذات االولوية.
لوســائل  ترصيح  يف  واضاف 
االعالم بانــه: “ورغم جهود اللجنة 
املناصفة  وحكومة  لإلغاثــة  العليا 
وبحريا  بريا  منفــذا   »22« بتامني 
وطرق رئيسية ليصل دعم املنظامت 
الدولية مليناء عــدن خاصة وقد تم 
توفري مســاحة اربعة هكتارات يف 
االغاثة  مواد  لتخزين  الحرة  املنطقة 
املحافظات  لكافة  توزيعها  ثم  ومن 
إال انــه مازال دخــول معظم مواد 
الحديدة  مينــاء  عرب  تتــم  االغاثة 
وبنسبة %85 وكلها تذهب للمناطق 
التي تحت سيطرة االنقالبيني بحكم 
للمنظامت  الرئيسية  املقرات  وجود 
التابعــة لالمــم املتحدة   الدوليــة 
بالعاصمــة اليمنية صنعــاء، وكذا 
الســكانية واملعاناة  الكثافة  لسبب 
الشديدة للمواطنني يف تلك املناطق 
رغم التالعب الكبري يف توصيل تلك 

املساعدات للمستحقني فعال”.
وتابــع: »فيام تصل %15 فقط 
من مواد االغاثة للمحافظات املحررة 
للمجتمع  و5%  للنازحني   5% منها 
االشــد  للفئات  املســتضيف و5% 

احتياجا”.
الدول  الصدد  بهذا  بلفقيه  ودعا 
من  االنتقال  اىل  املانحة  واملنظامت 
تقديم املساعدات الطارئة اىل تقديم 
ذات  االغاثة  الدعم ملشــاريع  اوجه 

االستدامة  مرحلة  أي  االســتدامة، 
ومشاريع التمكني والتاهيل وتوفري 

فرص العمل للشباب.
واكــد مستشــار وزارة االدارة 
املحلية واملنســق العام للجنة العليا 
لالغاثة بلفقيه عىل رضورة االنتباه 
الرصاعات  آثار  الحسبان  واالخذ يف 
الدولية مبا يف ذلك الحرب )الروسية 
– األوكرانية( وانعكاساتها الخطرية 
عىل االوضاع االقتصادية واملعيشية 

يف البالد، وهو ما يستدعي بالرضورة 
واملنظامت  املانحــة  الــدول  توجه 
الدولية الداعمة اىل دعم املشــاريع 
ذات االســتمرارية والدميومة ويف 
الزراعة  املقدمــة دعــم قطاعــي 
والرثوة السمكية يف بالدنا كونهام 
الغذاء  توفري  االهــم يف  القطاعان 
باســتمرار  واملتجددان  األســايس 
وذلك من خالل دعم توسعة واصالح 
الســدود  وبناء  الزراعية،  االرايض 

وتشجيع  ودعم  القنوات  واصالح 
املزارعني والصيادين”.

املنظامت  بلفقيــه  وطالــب 
مطلقة  بشــفافية  العمل  الدولية 
والتنســيق مع الجهات والوزارات 
والســلطات املحليــة املختصــة 
املانحني من  اهداف  لضامن نجاح 
الدعم الذين ولألسف بدأوا يعزفون 
عن تقديم الدعم بســبب ما رافق 
الفرتة املاضية مــن خلل وقصور 
يف هذا الجانب اذ تشــري التقارير 
اىل ان حــوايل )20( مليار دوالر 
استلمتها هذه املنظامت من الدول 
املانحة، ونحــن مازلنا يف الدرجة 
الثالثــة اي مرحلة “إنقاذ الحياة” 
وكان باإلمكان تخصيص ولو مبلغ 
بسيط منها إلعادة تأهيل املصانع 
التي دمرت ودعم وتشجيع الزراعة 
والرثوة الســمكية، وتوفري فرص 

عمل عديدة للمواطنني.
بالقول:  واختتــم ترصيحــه 
»نتمنــى من أي خطة اســتجابة 
قادمــة ان تنتقــل مــن مرحلــة 
االســتجابة اىل مرحلة االستدامة، 
وان تقوم الجهات املختصة مبا يف 
ذلك اللجنــة العليا لإلغاثة او غريها 
املبارش  بــاإلرشاف  الجهــات  من 
املســتمرة ورفع  والرقابة واملتابعة 
التقاريــر الدورية ألعامل املنظامت 
واوجه الدعم يف القطاعات املختلفة 
االولويــة  ذات  وباالحتياجــات 

القصوى يف عموم املحافظات”.

عــدن  اجلنوبيــة  العاصمــة 
»األمناء« خاص:

اجتمع أعضــاء املفوضية الجنوبية 
الخدمة  بوزير  الفساد  ملكافحة  املستقلة 

املدنية والتأمينات د. عبد النارص الوايل.
ويف االجتامع تم مناقشة الكثري من 
املواضيع اهمها وضع املؤسســة العامة 
للتأمينات، وما يخص فتح باب التوظيف، 
واحالة من قد وصل للتقاعد ومعاشاتهم 

التقاعدية.
وأطلــع الوزيــر الــوايل أعضــاء 
للمؤسسة  الحايل  الوضع  عن  املفوضية 
العامة للتأمينات فيام يخص إعفاء رئيس 
للمؤسســة احمد صالح سيف الرشعبي 
وتعيني بدال عنه د٠عبدالله داؤود باوزير.

وقال مصــدر يف املفوضية ان وزير 
الخدمة املدنية بعــد تعيينه عام 2021م 
كان من الــرضوري ان ينظر ويقف عن 
قرب لوضع املؤسسة املايل واإلداري حيث 
بعد التقارير والتحقيق وجد بأن املؤسسة 
ومنذ عام 2016 اىل اليــوم ال توجد لها 
مراجعة  ميازين  وال  ختامية  حســابات 
مام يعني ان رئيس املؤسسة احمد صالح 
سيف قد جعل من املؤسسة ملكية خاصة 

يتم فيهــا تبديد اموال املؤسســة بدون 
رقيب او حســيب فيام ويبلغ راســامل 

املؤسسة حوايل 772 مليار ريال”.
ورأت املفوضية رضورة تدخل الجهاز 
للفحص  واملحاســبة  للرقابة  املركــزي 
والتدقيق عن اموال املؤسســة إىل جانب 
السابق قام بتوظيف  املؤسسة  ان رئيس 
كشــوفات  بحســب  أقاربه  من  الكثري 
الرواتب االمر الذي كان مربرا قويا العفاء 
رئيس املؤسسة السابق من عمله وتعيني 

آخر بدال عنه.
واطلعت املؤسســة عن رفض رئيس 
املؤسســة املقال القبول باي شخص يف 
منصبــه مع املنع من دخول املؤسســة 
قايض  وأصدر  االدارية  للمحكمة  وذهب 
تعليق  خليل  القــايض  االدارية  املحكمة 
قرار رئيس الــوزراء والوزير عبدالنارص 
جديد  رئيس  تعيــني  يخص  فيام  الوايل 
للمؤسسة بدال عن الســابق وهذا يعني 

بقاء املشكلة قامئة.
واســتغربت املفوضية مــن تعليق 
رئيس  قــرار  االدارية  املحكمــة  قايض 
الــوزراء ووزير الخدمــة املدنية بتعيني 

رئيس بديل للمؤسسة بدال عن السابق.
املستقلة  الجنوبية  املفوضية  ودعت 
رضورة  اىل  الوزيــر  الفســاد  ملكافحة 

متابعة اصــدار قرار جمهوري من رئيس 
مجلس القيــادة الرئايس بتعيني الرئيس 
الجديد للمؤسســة يف ســياق محاربة 
الفســاد وإالصالحات االداريــة واملالية 

للمؤسسة.
كام دعــت الجهاز املركــزي للرقابة 
للمؤسسة  نزول  تنظيم  واملحاســبة اىل 
العامة للتأمينات للفحص والتدقيق ورفع 
تقريــر متكامل عن مواردهــا االيرادية 
املخالفات مع رفع  الرصف ورصد  وطرق 
تقريــر ختامي للمؤسســة خالل فرتة 

الست السنوات املنرصمة.
او قبول  التوظيــف  وفيام يخــص 
الوايل  الوزيــر  أوضح  وظائف جديــدة 
بانه تم اعتــامد 17000 وظيفة من أصل 
 10% حواىل  مبعــدل  وظيفة   165000
وتتوزع عــىل مثان محافظــات ووفق 
احالتهم  ســيتم  الذي  املتقاعديــن  عدد 
عىل املعاش حيــث كان نصيب العاصمة 
الجنوبية عدن ستة الف وظيفة وهم من 
والدبلوم  والبكاالريوس  املاجستري  حملة 
الثانوية  شــهادة  مقبول  وليــس  فقط 

العامة حاليا.
االجتامع  يف  املفوضيــة  واكــدت 
عزمها عىل متابعة ما جرى من فســاد 
التوظيــف ذات الطابــع االرسي مــن 
األقارب ومن محافظه محدده ومل تاخذ 
للتوظيف  الوطني  الطابع  االعتبار  بعني 

والكادر املؤهل.
حرض االجتامع مــن جانب الوزارة 
د.عبداللــه داؤود باوزير الرئيس الجديد 
ود.اكرم  للتأمينات،  العامة  للمؤسســة 
عــي عبداللــه الكميتي نائــب رئيس 
للتأمينات، ود.شفيع  العامة  املؤسســة 
العامة  جعفر الشــاليل، مديــر إالدارة 
للشــؤون القانونيــة، وعبدالله صالح، 
مديــر عام الشــؤون املاليــة، وفيصل 
صالح الشــعيبي، مدير عام املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتامعية بعدن، وعن 
ملكافحة  املســتقلة  الجنوبية  املفوضية 
الفســاد د. إيهاب عبدالقادر عضو هيئة 
الرئاســة، واملحامي ســعيد العيسايئ، 
عضو هيئــة الرئاســة، ومحمد املصي 
عضو هيئة الرئاســة، ومحمــد بانافع، 
رئيــس قطــاع الخدمــات للمفوضية، 
قطاع  رئيس  الســعدي،  وعبدالرحمــن 

األرايض للمفوضية.

اللجنة العليا لإلغاثة تكشف حقائق صادمة..

املواد الإغاثية 85% للحوثي و15% للمحافظات املحررة

وزير اخلدمة املدنية ومفوضية مكافحة الفساد اجلنوبية يناقشان أوضاع مؤسسة التأمينات وآلية توزيع )17000( وظيفة

اأين ذهبت )772 مليار( ريال من راأ�س مال املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات؟

 • 15 % من اإلغاثة للمحافظات المحررة منها %5 للنازحين و%5 للمجتمع المستضيف و%5 لألشد احتياجا

 • مواد اإلغاثة تذهب لمناطق الحوثي بسبب وجود مقرات منظمات دولية تابعة لألمم المتحدة بصنعاء
• بلفقيه: رغم تأمين 22 منفذا ال يصال دعم المنظمات الدولية إلى ميناء عدن إال أنها ما تزال تدخل عبر ميناء الحديدة

• ندعو المانحين لالنتقال من دعم مرحلة االستجابة إلى دعم مرحلة االستدامة


