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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
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عالء عادل حنش
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عدنان األعجم

ر المتخلفين واأقر بالق�صور وتحدى المنتقدين..  حذَّ

غ�صان الحريري وكيل محافظة ال�صالع مدير عام الهيئة العامة لال�صتثمار في حوار مع )االأمناء(:

األمناء/ خاص:
العاصمة  الدولة، محافظ  أكد وزير 
تنظيم  أن  مللــس،  أحمــد حامد  عدن، 
وأنه  قدًما،  بالعاصمة مييض  اإليرادات 
سيتم عرضها بكل شفافية، متحديًا يف 
الوقت نفســه إثبات أن هذه اإليرادات 
ترصف يف جيب أحد قيادات الســلطة 

املحلية.
وأقر مللس - خالل ترؤسه الخميس، 
اجتامعــًا ملديري املديريــات، بحضور 
األمــن العــام للمجلــس املحيل بدر 
معاون - بوجود أخطاء وقصور، وقال: 
"تعرضنا لحملة باألمس، واليوم وغًدا، 
لســبب واحد، وهو أننا نعمل من أجل 
خدمة املواطنــن، ونقر بوجود أخطاء 
وقصور، لكن هذا أمر طبيعي يرافق كل 
عمل، فمن يعمل يخطئ، ومن ال يعمل 

ال يخطئ".
األجهــزة  "ندعــو كل  وأضــاف: 
الرقابية، والقضائية، واملعنية للتحقيق، 
للمحاســبة  اســتعداد  عــىل  ونحن 

واملســاءلة ســواء يف املديريــات أو 
الســلطة  قيادة  أن  مؤكدًا  املحافظة". 
املحلية لن تلتفــت للمهاترات وحمالت 
لإلشــاعات  ميكن  ال  كام  التشــويه، 
أن تثنيهــا عن خدمــة العاصمة عدن 

وأبنائها.
مللــس جاءت  الوزير  ترصيحــات 
عقــب هجوم شــنته وســائل إعالم 
تابعة لجامعــة اإلخوان خالل اليومن 
املاضين عىل السلطة املحلية بالعاصمة 
عدن عىل خلفية نرشها لوثائق رسمية 
اعتربتها دلياًل عىل نهب نحو 30 مليار 

ريال من اإليرادات الحكومية.
والوثائق هي توجيهات من املحافظ 
بالرد  بعــدن  املالية  مكتــب  إدارة  إىل 
عىل خطــاب الجهاز املركــزي للرقابة 
واملحاسبة وتوضيح أوجه رصف العهد 
التي ُمنحت بنظر املحافظ خالل عامي 
-2019 2020م ملواجهة أرضار السيول.

ومل تنتبه وســائل إعــالم اإلخوان 
إىل أن تعين مللس يف منصب املحافظ 

2020م، وأن املعني  جاء منتصف عام 
السابق أحمد  املحافظ  العهد هو  بهذه 
ســاملن، وهو ما أشــار له ترصيح 
ملصدر مسؤول يف مكتب وزارة املالية 

عدن نرشته وسائل إعالم محلية.
استمرار  أكد  االجتامع  خالل  مللس 
واحد،  كفريق  املحلية  الســلطة  عمل 
مشــددا يف الســياق عــىل رضورة 
االلتزام والحرص عىل تطبيق القانون 
يف كل اإلجــراءات وفقــا ملا هو ُمقر 

بالوثائق والسندات الرسمية.
ولفت مللس إىل أن قيادة الســلطة 
املحليــة تأخذ بعن االعتبــار كل ما 
بصدد  وهــي  شــكاوى،  من  يصلها 
تشــكيل لجنة مع الغرفــة التجارية 

لالطــالع عىل كل اإلجــراءات التي تم 
تنفيذها بخصــوص تحصيل اإليرادات 
يف جميع املديريات، مؤكدا عدم وجود 
أي موانــع لدى الســلطة املحلية يف 
تعديل بعض اإلجــراءات يف حال أثبت 

عدم صوابيتها.

وحذر الوزير مللــس املتخلفن عن 
االلتزام بتسليم ما عليهم لصالح الدولة 
منذ العــام 2015، مؤكًدا بأن عليهم أن 
يدركــوا أن الدولة موجودة وأن الوضع 

تغري، وليس عىل ما اعتادوا عليه.
واســتمع مللس بعدهــا إىل رشٍح 

الجاري يف  العمل  مفصٍل حول ســري 
طريق زهراء خليل يف دار سعد، وأعامل 
العاقل،  لــدوارات  والصيانة  التأهيــل 
والسالم، والكهرباء، إضافة إىل سلسلة 
من األعامل الجــاري تنفيذها مبختلف 

املديريات، وتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.

حاوره أبو صخر املضربي:
دعا األخ غســان محمد عبد املجيد 
الضالع  محافظة  وكيــل   - الحريري 
لالســتثامر  العامة  الهيئة  عام  مدير 
باملحافظــة - املســتثمرين من أبناء 
إىل  كافة  وخارجها  الضالع  محافظة 
االســتثامر مبحافظة الضالع، مؤكدًا 
أن قيادة املحافظة ستســهل لهم كل 
لهم  وســتوفر  الحكومية  اإلجراءات 

املناخ اآلمن  لالستثامر .
جاء ذلك يف حــوار خاص أجرته 
عن  فيه  تحــدث  "األمنــاء"  معــه 
االســتثامر يف محافظــة الضالــع 
وغريها من القضايا واملواضيع املهمة 
الحوار  ثنايا  يف  معــه  أثرناها  والتي 

التايل:
 • ماهــي احتياجــات محافظة 

الضالع الرضورية امللحة والقصوى؟
 - احتياجات محافظة الضالع من 
والهامة  والقصوى  امللحة  املشــاريع 
والنظافة  املياه  شــبكة  مرشوع  هي 
وشبكة  الطرقات  وسفلتة  والتحسن 
املجاري وأيضا إصالح وصيانه الشبكة 

الضالع  ملدينــة  الكهرباء  الداخليــة 
كونها ترضرت بسبب الحرب، واإلنارة 

والتعليم والصحة.
 • مــا هي فرص االســتثامر يف 
محافظة كبــرية كمحافظة الضالع؟ 
مبعنى أدق: ما هي األشياء التي ميكن 
االستثامر فيها يف محافظة الضالع؟

 -  فرص االستثامر كبرية، وخاصة 
يعترب  والذي  الســياحي،  القطاع  يف 
شــبه معدوم يف املحافظــة، وكذلك 
قطاع التعليم الذي ال يوجد فيها مدارس 
املحافظة،  أهلية وخاصة يف عاصمة 
كام أن لدينا القطــاع الصناعي الذي 
لوجود  القطاعات  أفضــل  من  يعترب 
املناخ املالئم إلقامــة املصانع، كام أن 
هناك قطاعات مل يتم االستثامر فيها 
وهي املعــادن املوجودة يف املحافظة 
والتي مل تســتغل حتــى اآلن، وكذلك 

االستثامر يف قطاع الزراعة.
 • ماهي الوســائل الناجعة لجلب 

وصناعة أرضية آمنة لالستثامر؟ 
يتطلــب  االســتثامر  جــذب   -  
اآلمن  املناخ  وتوفري  األمني  االستقرار 
لتحفيز  أراٍض  للمســتثمرين ورصف 

املستثمرين. 
 •  ماذا ستقدمون للمستثمرين من 
تسهيالت الستقطابهم لخوض تجربة 

االستثامر يف محافظة الضالع؟
 -  دعــوة محافــظ محافظــة 
الضالع اللواء الركن عيل مقبل صالح 
باالســتثامر  للقيام  للمســتثمرين 
املشاريع  وحامية  إجراءاتهم  وتسهيل 

هي  اآلمن  املناخ  وتوفري  االستثامرية 
قيادة  بأن  ورصيحــة  واضحة  دعوة 
التسهيالت  كافة  ســتقدم  املحافظة 

للمستثمرين.
 • ما رســالتك لرجال األعامل من 

أبناء املحافظة املغرتبن يف الخارج؟
يف  لالســتثامر  ندعوهــم    -  
محافظة الضالع، ونحن بدورنا سوف 
نقوم بتسهيل اإلجراءات لهم يف كافة 

الجوانب الحكومية.
 • هل لديكم خطط وبرامج تودون 
اإلفصــاح عنهــا بكيفيــة النهوض 
رائدة  محافظة  وجعلهــا  باملحافظة 

ووجها مرشقا للمحافظات املحررة؟
 - نعــم لدينــا خطــط وبرامج 

للنهوض باملحافظة وهي:
نحن  االســتثامر:  جانب  من  أوال 
بصدد إعــالن منطقــة صناعية يف 

محافظة الضالع. 
ثانيا من حيــث التفعيل للمكاتب 
الحكومية للنهوض يف العمل اإلداري 
املكاتب  لعمل  املنظمــة  للوائح  وفقا 
وعقد دورات تدريبية إلعادة تأهيلهم.

الخدمي  الجانب  ثالثا: من حيــث 

الداخلية  الشــوارع  بســلفته  القيام 
لعاصمــة املحافظة وأيضــا النظافة 
واإلنــارة ألحياء  امليــاه  ومــرشوع 
املدينة وإصالح شــبكة املجاري حتى 
تظهــر كعاصمــة للمحافظة وأيضا 
بعض  طرقات  لســفلتة  خطط  لدينا 

املديريات.
 • متى ســرى محافظة الضالع 
قبلة لجميــع املســتثمرين من أبناء 

الوطن؟
 -  نحن نرحب بأي مســتثمر يف 
محافظــة  الضالع ســواء من داخل 
املحافظة أو من خارجها وســيحظى  

بجميع االمتيازات.
 • كلمة تــودون قولها يف ختام 

اللقاء؟
 - يف األخــري ال يســعني  إال أن 
أشــكر صحيفة "األمناء" عىل إتاحة 
الفرصــة يل  للتحدث عــن املحافظة 
بشــكل عام وعن واقع االستثامر يف 
محافظة الضالع، وإن شاء الله نتمكن 
مــن الرتويج للفرص االســتثامرية 
املســتثمرين   ودعوة  املحافظــة  يف 

لالستثامر يف جميع القطاعات.

ملل�س: تنظيم االإيرادات مي�سي قدًما وال تهاون باملال العام وم�ستعدون للم�ساءلة

ندعو كافة امل�ستثمرين من اأبناء ال�سالع وخارجها اإىل اال�ستثمار يف املحافظة

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
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