
االثنين : 31 / 12 / 2012م 
 الموافق :18 / صفر / 1434هـ 

العدد: )1642( كشف حساب10

هذا كشف حساب لسفريات حكومة الوفاق الوطني خالل عام.. إنها  
سفريات في أغلبها ترفيهية وعبثية مثل حضور ندوات أو حلقات أو 

معارض.
لألسف اذا كان نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر والماليين من 
أطفال اليمن يعانون سوء التغذية وتزايد في نسبة البطالة.. و.. و.. الخ حكومة 

الوفاق ومن أجل بدل السفر وغيرها في رحالت مكوكية ال تتوقف..
وبإمكان رئيس الحكومة أن يسأل نفسه أو أعضاء حكومته لماذا مثل هذه 
السفريات لم يقم بها الوزراء الى المحافظات مثاًل لمعالجة قضايا المواطنين.. 
ولماذا لم يتم االلتزام والتقشف بتوجيهات رئيس الجمهورية أو القرارات لتأكيد 

حرصهم على المال العام الذي يتعرض للنهب من خالل سفريات ترفيهية..
»الميثاق« تنشر احصاء لسفريات الوزراء وأهدافها من باب المكاشفة..

حكومـــــة باسنــــــــدوة..  سنــــــــــــــــــــــــة أولى سفــــــــريات وسياحة

رصد زمني متسلســـل لسفريــات حكومــــــــــــــــــــــة الوفاق ومشاركاتها الخارجية في عامها األول
اكتوبر 2012م

1- االثنين 1 اكتوبر 2012م أحمد دارس وزير النفط والمعادن يغادر 
الى فرنسا لتشجيع الشركاء على االستثمار.

2- الخميس 4 اكتوبر سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة 
يغادر الى الرياض للمشاركة في االجتماع 26 لمجلس إدارة هيئة 

التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.
3- الجمعة 10 اكتوبر وزير الصحة أحمد العنسي يغادر الى العاصمة 
المصرية القاهرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة االقليمية لشرق 

المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
4- الثالثاء 16 اكتوبر وزير التخطيط محمد السعدي يغادر الى اليابان 

مباحثات )12-14( اكتوبر.
5- االثنين 22 اكتوبر مفيد عبده الحالمي وكيل وزارة المياه يغادر 
الى اندونيسيا للمشاركة في المؤتمر الوزاري اآلسيوي للحد من مخاطر 

الكوارث.
6- الثالثاء 30 اكتوبر وزير التخطيط والتعاون الدولي د. محمد 

السعدي يغادر الى تونس يجدد سبل التعاون.
7- وزير الكهرباء والطاقة د. صالح سميع يغادر الى الصين للمشاركة 

في ندوة حول الحصول على الطاقة المتجددة.
8- وزير الشباب والرياضة معمر االرياني يغادر الى باريس للمشاركة 
في اجتماعات منظمة األمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة )18-16( 

اكتوبر.

9- وزير الثروة السمكية عوض السقطري يغادر الى اسبانيا لحضور 
المؤتمر الدولي للرخويات )4-1(.

10- وزير الثقافة عبداهلل عوبل يغادر الى ايطاليا الفتتاح معرض 
عرش ملكة بلقيس.

نوفمبر 2012م
1- الخميس 1 نوفمبر 2012م عبدالحافظ نعمان وزير التعليم 
الفني والتدريب المهني في العاصمة اللبنانية بيروت إلجراء مباحثات 
)عطلة عيد االضحى( وذلك خالل الفترة من )31 اكتوبر حتى 6 نوفمبر 

2012م(.
2- الخميس 1 نوفمبر 2012م وزير التربية والتعليم عبدالرزاق 
االشول يغادر الى البحرين لحضور اجتماعات الدورة 22 للمؤتمر العام 

لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
3- الخميس 1 نوفمبر وزير الخارجية د. أبوبكر القربي يغادر الى 
الصين لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي.
4- الثالثاء 6 نوفمبر 2012م وزير النقل واعد باذيب يغادر الى 
القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة 25 لوزراء النقل العرب خالل 

الفترة )7-8( نوفمبر.
5- االربعاء 7 نوفمبر وزير الدفاع محمد ناصر احمد في السعودية 

إلجراء مباحثات.
6- الخميس 8 نوفمبر وزير االوقاف حمود عباد في السعودية إلجراء 

مباحثات.
7- الجمعة 9 نوفمبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي هشام شرف 

إعداد/ جميل الجعدبي

»155« سفريــــــــــــــــــــة مُعلنة

إنفـــاق ملياريـــن ونصـــف علـــــــــــى »3800« يوم من الترحال
 ۹ »الميثاق«:

 ۹ كشفت إحصائية استقصائية عن إنفاق 
حكومة الوفاق الوطني التي تترأسها أحزاب 
اللقاء المشترك مليارين وأربعمائة وسبعة 
وثمانين مليونًا وسبعمائة وخمسين ألف 
ريال )2.487.750.000( ريال على عدد 
)155( سفرية ومشاركة خارجية معلنة 
»احتفاالت، ندوات، ملتقيات، مؤتمرات«، 
حضرها أعضاء الحكومة خالل الفترة من 
16 ديسمبر 2011م وحتى 12 ديسمبر 

من العام الجاري 2012م.
 وجاء شهر ابريل 2012م- وهو الشهر 
الخامس من عمر حكومة الوفاق- متصدرًا 
المركز األول من حيث حجم إنفاق الحكومة 
على مشاركتها الخارجية حيث بلغت في 
هذا الشهر »21« سفرية نفذها »105« 
أعضاء وفود مشاركة أمضوا »525« يومًا 
في مشاركات خارج اليمن بكلفة  تقديرية 

بلغت »1.515.000« دوالر، أي ما 
يعادل )337.050.000( ريال.

وباحتساب )5( أيام كمعدل متوسط 
لفترة السفرية كون »بعض السفريات 
استغرقت اسبوعًا أو عشرة أي��ام«، 
وع��دد )5( أعضاء للوفد ال��واح��د أو 
السفرية الواحدة، يكون اجمالي عدد 
أعضاء الوفود التي نفذت سفريات 
العام األول من عمر حكومة الوفاق 
الوطني )775( عضوًا استغرقوا إلنجاز 
مهامهم )3875( يومًا تنقلوا خاللها 

على مختلف قارات العالم.
وحسب قيمة ت��ذاك��ر السفر فقط 
المتوافرة لدينا »استثنينا منها تذاكر 
السفر العائلية«، واختالف مستوى 
المعيشة من دولة ألخرى »معيار تعمل 
به الحكومة عند صرف بدل السفر 
لوزرائها + مبلغ عهدة + قيمة هدايا 
تذكارية« فإن مبلغ )3000( دوالر 

كرقم متوسط لبدل السفر اليومي الذي 
تم انفاقه على سفريات وزراء حكومة 
الوفاق يشير الى انفاق الحكومة تقريبًا 
مبلغ )11.625.000( دوالر.. »أحد عشر 
مليونًا وستمائة وخمسة وعشرون ألف 

دوالر«.
 وحسب الجدول التوضيحي الخاص بعدد 
سفريات وزراء حكومة الوفاق الوطني 
فقد جاء شهري مايو وسبتمبر 2012م 
في المركز الثاني بعدد »19« سفرية لكل 
منهما، فيما جاء شهر يونيو في المركز 
الثالث بعدد »18« سفرية قام بها »95« 
عضو وفدٍ استغرقت »450« يومًا وتقدر 
التكلفة بحوالي مليون وثالثمائة وخمسين 

ألف دوالر.
والمالحظ ارتفاع عدد سفريات وزراء 
أنشطتهم  وتكثيف  ل��وف��اق  ا حكومة 
الخارجية خالل األشهر األخيرة من العام 

الجاري »أثناء إعداد هذه المادة اليزال 
عدد من الوزراء في سفريات خارج اليمن« 
حيث بلغت سفريات وزراء حكومة الوفاق 
خالل شهر نوفمبر 2012م الشهر الماضي 
»17« سفرية، محتاًل بذلك المركز الرابع، 
وبلغ عدد أعضاء الوفود الحكومية التي 
نفذت سفريات لشهر نوفمبر »85« عضوًا 
استغرقوا »425« يومًا بكلفة اجمالية 
تقديرية بلغت »1.175.000« دوالر، أي 
ما يعادل )272.850.000« ريال يمني(..
ول��وح��ظ ان��خ��ف��اض م��ع��دل أنشطة 
الحكومة الخارجية خالل شهري يوليو، 
اغسطس )ي��واف��ق��ان شهر رمضان 
بالهجري( وهو انخفاض مبرر بسبب 
هذا الشهر المبارك، رغم انه تم رصد 
زيارات خارجية للوزراء خالل هذه الفترة 
لكنها ذات طابع عائلي )تجنبنا إيرادها 

هنا العتبارات أخالقية(..

باسندوة يتعهد بالحفاظ على أموال 
البالد وإنفاقها »فيما هو ضروري«

> تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بإنفاق حكومته لألموال 
فيما هو ضروري ومُلح، مؤكدًا على ضرورة االهتمام بمعالجة الجرحى والمرضى 

ورعاية أسر الشهداء- حسبما أوردته وكالة سبأ الرسمية.
وقال باسندوة: إن االموال التي ستنفقها الحكومة ستكون فيما هو في صالح البلد 
وما يحتاجه، مضيفًا: »إن حكومته تبذل جهودًا لمواجهة تحديات المرحلة الحالية 

وتجاوزها لتنعم االجيال القادمة بحياة أفضل«.

> المصدر أون الين، االثنين 23 ابريل 2012م

األشول وصيفًا والعنسي في المركز الثالث:

السعدي يخطف كأس دوري السفريات لعام 2012م
 ۹ القراءة األولية 
لبيانات ال��ج��داول 
التفصيلية ألنشطة 
وس��ف��ري��ات وزراء 
ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
ال���خ���ارج���ي���ة ف��ي 
عامها االول تشير 
ال���ى ت��ص��در وزي��ر 
التخطيط والتعاون 
ال��دول��ي د. محمد 
ل��س��ع��دي قائمة  ا
الوزراء األكثر سفرًا، 
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ع��دد 
سفرياته الخارجية 
خ��الل ذات الفترة 
ي��ة  س��ف��ر  »1 7 «
ت��وزع��ت على عدد 
لخليج  ا دول  م��ن 

العربي ودول المغرب العربي وأمريكا واليابان والصين.
فيما حل في المركز الثاني وزير التربية والتعليم د. عبدالرزاق األشول 
برصيد )9( سفريات، وفي المركز الثالث اليزال السباق محتدمًا بين وزير 
الصحة العامة والسكان د. أحمد العنسي ووزيرة الشؤون االجتماعية 

والعمل أمة الرزاق 
حُ���مّ���د ب��رص��ي��د 
8( سفريات لكل  (
منهما، فيما أشارت 
االح���ص���اءات ال��ى 
ت��س��اوى ك���لُّ من 
وزير الثقافة عبداهلل 
عوبل، وزيرة حقوق 
االن���س���ان ح��وري��ة 
م���ش���ه���ور، وزي���ر 
الصناعة والتجارة 
د. سعد الدين بن 
طالب - تساويهم- 
في المركز الرابع 
برصيد )7( سفريات 
لكل منهم.. ليحل 
وزي������را ال��م��ال��ي��ة 
واالش��غ��ال العامة 
والطرقات »صخر الوجيه، عمر الكرشمي« في المركز الخامس برصيد 
)6( سفريات لكل منهما، وفي المركز السادس يتساوى وزير المغتربين 
مجاهد القهالي مع وزير العدل القاضي مرشد العرشاني مع وزير االوقاف 

حمود عباد بحصيلة )5( سفريات لكل منهم.

jemyyemen@gmail.com


