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حكومـــــة باسنــــــــدوة..  سنــــــــــــــــــــــــة أولى سفــــــــريات وسياحة

رصد زمني متسلســـل لسفريــات حكومــــــــــــــــــــــة الوفاق ومشاركاتها الخارجية في عامها األول
في األردن للمشاركة في اجتماع الشبكة العربية لضمان الجودة في 

التعليم العالي )14-13(.
8- االحد 11 نوفمبر عبداهلل عوبل وزير الثقافة يغادر الى البحرين 
للمشاركة في الدورة 18 لمؤتمر الوزراء مسؤولي الثقافة )14-13( 

نوفمبر.
9- الخميس 15 نوفمبر 2012م عمر الكرشمي وزير االشغال يغادر 

الى القاهرة إلجراء مباحثات مع البنك الدولي.
10- السبت 24 نوفمبر وزير العدل مرشد العرشاني يغادر الى 
العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة 28 لمجلس 

وزراء العدل العرب وتقرير العمل العربي المشترك.
11- الثالثاء 20 نوفمبر 2012م هشام شرف وزير التعليم العالي 

والبحث العلمي يغادر الى السودان للمشاركة في أعمال المؤتمر السادس 
لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي.

12- الخميس 22 نوفمبر عبدالحافظ نعمان وزير التعليم الفني 
والتدريب المهني يغادر الى تونس للمشاركة في المؤتمر الوطني 

للتكوين المهني )23-25( نوفمبر.
13- االثنين 26 نوفمبر وكيل وزارة النفط عبدالملك عالمة يغادر الى 

السودان للمشاركة في مؤتمر عن الثروة المعدنية )27-29( نوفمبر.
14- االثنين 26 نوفمبر أمة الرزاق حُمد وزير الشؤون االجتماعية 
تغادر الى البحرين للمشاركة في ورشة عمل حوارية حول السياسات 

االجتماعية في دول مجلس التعاون )29-27(.
15- االربعاء 28 نوفمبر وزير النفط احمد عبداهلل دارس يغادر الى 

اإلمارات للمشاركة في اجتماع مجلس إدارة الشركة للغاز الطبيعي 
المسال.

16- الجمعة 30 نوفمبر عبداهلل عوبل وزي��ر الثقافة يغادر الى 
بنغالدش للمشاركة في فعاليات المعرض السنوي للفنون اآلسيوية 

)1-5( ديسمبر.
17- الجمعة 30 نوفمبر أبوبكر القربي وزير الخارجية في تركيا 

للمشاركة في أعمال المنتدى العربي التركي.
ديسمبر 2012م

1- الجمعة 7 ديسمبر 2012م القاضي مرشد العرشاني وزير العدل 
يغادر الى السعودية للمشاركة في أعمال الدورة ال�21 لمجمع الفقه 

االسالمي.

2- االحد 9 ديسمبر وزير التربية د. عبدالرزاق االشول في امريكا 
مباحثات.

3- االثنين 10 ديسمبر حمود عباد وزير االوق��اف في السعودية 
للمشاركة في حفل جائزة االمير نائف بن عبدالعزيز العالمية.

4- الثالثاء 11 ديسمبر وزير النقل واعد باذيب في اإلمارات للمشاركة 
في حفل تدشين ميناء خليفة الدولي.

5- االربعاء 12 ديسمبر وزير الصحة أحمد العنسي يغادر الى مصر 
للمشاركة في االجتماع الطارئ لمجلس وزراء الصحة العرب.

6- االربعاء 12 ديسمبر وزير الخارجية أبوبكر القربي في تونس 
للمشاركة في اجتماعات الدورة ال�9 لمنتدى المستقبل.

)2(

»155« سفريــــــــــــــــــــة مُعلنة

إنفـــاق ملياريـــن ونصـــف علـــــــــــى »3800« يوم من الترحال
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الرياضالقاهرةاإلماراتأمريكااالردنجنيف

   ً 22 وزيرا

   ً 17وزيرا

   ً 11وزيرا

9 وزراء 9 وزراء

7 وزراء

> أكثر العواصم العربية واألجنبية وجهًة لسفريات 
وزراء حكومة الوفاق الوطني في عامهم األول، تصدرتها 
العاصمة الرياض محتلة المركز االول في القائمة وذلك 
باستضافتها لعدد »22« وزيرًا يمنيًا على رأس »22« 
وفدًا كان آخرها »حتى إعداد هذه المادة« حضور وزير 
العدل القاضي مرشد العرشاني أعمال الدورة )21( 
لمجمع الفقه االسالمي، وحضور وزير االوقاف حمود 
عباد حفل تدشين جائزة االمير نائف بن عبدالعزيز 
العالمية في دورتها االخيرة خالل شهر ديسمبر.. فيما 
جاءت العاصمة المصرية القاهرة في المركز الثاني 
باستقبال »17« وزيرًا يمنيًا حتى اليوم االثنين في 
زيارات ومشاركات مختلفة استهلها وزير المياه والبيئة 
بحضوره في ال�21 من ديسمبر العام الماضي )قبل منح 
الحكومة الثقة في مجلس النواب( أعمال اجتماع الدورة 

ال�)23( لمجلس وزراء البيئة العرب.
واحتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز الثالث 
حيث زار عدد »11« وزي��رًا على رأس وفود حكومية 

شاركت في ملتقيات ومؤتمرات ون��دوات ومعارض 
واحتفاالت متنوعة خالل عام 2012م اختتمها »حتى 
إعداد هذه المادة« وزير النقل د. واعد باذيب بمشاركته 
في ال�11 من ديسمبر حفل تدشين ميناء خليفة الدولي.
وفي المركز الرابع تساوت كلٌّ من المملكة األردنية 
الهاشمية والواليات المتحدة االمريكية فقد زار كٍل 
منهما »9« وزراء من أعضاء حكومة الوفاق الوطني 
ألغراض مختلفة خالل ذات الفترة.. فيما استضافت 
جنيف »7« وزراء، والبحرين وقطر )6( وزراء لكل منهما 
»استثنينا جوالت رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية 
ومرافقيهم من الوزراء«، وبالتساوي زار »15« وزيرًا 
يمنيًا خ��الل نفس الفترة كل من »لبنان، فرنسا، 
تونس« قابلهم 16 وزي��رًا زاروا بالتساوي كل من 
»تركيا، الكويت، لندن، ايطاليا« في سفريات مماثلة ثم 
»السودان، والهند والصين« وبعدد 3 وزراء لكل دولة.. 
لتتراوح النسبة بعد ذلك ما بين وزيرين الى وزير واحد 

في بقية دول العالم..

الحكومة تجوب عواصم العالم في زمن التقشف

تقشف 
غير مسبوق!!

> ف��ي ي��وم الجمعة 
من  دي��س��م��ب��ر   28
العام الماضي كتبت 
صحف يمنية وعربية 
تحت عنوان »البعض 
يعتبره رجاًل من زمن 
آخ��ر.. باسندوة يُعلن 
إج��راءات تقشفية غير 

مسبوقة«. 
وج��اء في الخبر- الذي 
نشهد اهلل أنه لقي ارتياحًا 
واسعًا لدى الجمهور- أن 
رئيس ال���وزراء االستاذ 
باسندوة  لم  سا محمد 
أص��در توجيهاته بمنع 
ص��رف س��ي��ارات جديدة 
ل���ل���وزراء ف��ي حكومة 
ال���وف���اق، ك��م��ا رف��ض 
تعيين ح��راس��ات أمنية 
ل��ه واس��ت��الم السيارات 
له كموكب  المخصصة 

شخصي.
كما شملت االجراءات 
ل���ى  و ال ا  - لتقشفية ا
م��ن نوعها- تقليص 

لخارجية  ا لسفريات  ا
للوزراء والمسؤولين 
في الحكومة وحصرها 
ع���ل���ى ال��ف��ع��ال��ي��ات 
 ، ية لحيو ا جية  ر لخا ا
لوفود  ا تتألف  بحيث 
الرسمية المشاركة في 
مثل ه��ذه الفعاليات 
م��ن ع��دد م��ح��دود من 
المسؤولين المختصين، 

واع����ت����ب����رت ه���ذه 
ت  جها تو ت  جيها لتو ا
جادة لحكومة الوفاق 
لة  لمشكَّ ا ط��ن��ي  ل��و ا
مناصفًة بين المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب 
اللقاء المشترك لترشيد 
ل��ن��ف��ق��ات ومكافحة  ا
كثر  أ ليات  بآ د  لفسا ا

شفافية.
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500 مليون ريال لشراء سيارات 
في وزارة العدل

5 ماليين مصاريف عيد باسندوة 
في الخارج

15 مليونًا تأثيث مكتب باسندوة 
في منزله

ملياران ونصف كلفة اإلنفاق على 
155 سفرية

ترحيل آخر القضايا اليمنية الى 2013م
عودة وزير العدل بدون فتوى »تزويج القاصرات«

> أثناء إعداد هذ المادة »األسبوع األخير من شهر 
ديسمبر 2012م كان عدد من وزراء حكومة الوفاق 
قد غادروا البالد في سفريات عالجية وترفيهية غير 
معلنة، في حين كان »5« وزراء في مهمات خارجية 
معلنة منهم »3« وزارء في العاصمة السعودية 
الرياض »وزير الداخلية، وزير األوقاف، وزير العدل« 
وكان الفتًا من هذه السفريات والمشاركات الخارجية 
مغاردة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، صباح 
الجمعة 6 ديسمبر الى السعودية للمشاركة في 
أعمال الدورة 21 لمجمع الفقه االسالمي والمنعقد 
بمدينة مكة المكرمة خالل الفترة »8-13« ديسمبر، 
معالي وزير العدل لدى مغادرته أوضح أن الدورة 
ستناقش عددًا من المواضيع التي تتطلب الى فتوى 
جماعية تهم جموع المسلمين منها »فترة الحمل عن 
المرأة المطلقة أو من يُتوفى زوجها، وقضية تزويج 

القاصرات«.
ومثلما تالحظون كم كانت مشاركة بالدنا مهمة 
في هذه الفعالية فكل شيء متوفر، واألمن مستتب 
واالقتصاد مزدهر، ومش ناقص المجتمع اليمني غير 
فتوى تجيز »تزويج القاصرات« عشان كذا معالي وزير 
العدل أتعب نفسه وتحمل مشقة السفر واالغتراب 
طيلة »11« يومًا.. بس الظاهر أن القاضي مرشد 
لم يوفق في استخراج الفتوى حيث عاد يوم االثنين 

17 ديسمبر قائاًل: إن البيان الصادر عن الدورة دعا 
المجتمعات العربية الى التعقل والوفاق وعدم اثارة 
المشاكل التي قد تؤدي بالمجتمع الى فوضى عارمة.

وعليه نؤكد لمعالي وزير العدل أن المجتمع اليمني 
متعقل ووفاقي وحكومته وفاقية بس ما تنساش هذه 

السنة تجيب الفتوى اللي ببالي وبالك..

جدول توضيحي بعدد وتكلفة سفريات حكومة الوفاق يف عامها األول 2012م
التكلفة بالريالالتكلفة بالدوالرعدد األياماعضاء الوفودالسفرياتالفترة

735175525.000112.350.000ديسمبر 2011م

630150450.00096.300.000يناير 2012م

945225675.000144.450.000فبراير 2012م

15753751.125.000240.750.000مارس 2012م

211055251.575.000337.050.000أبريل 2012م

19954751.425.000304.950.000مايو 2012م

81904501.350.000228.900.000يونيو 2012م

525125375.00080.250.000يوليو 2012م

31575225.00048.150.000أغسطس 2012م

19954751.425.000304.950.000سبتمبر 2012م

1050250750.000160.500.000اكتوبر 2012م

17854251.275.000272.850.000نوفمبر 2012م

630150450.00096.300.000ديسمبر 2012م

2.487.750.000 ريال11.625.000 دوالر3875 يومًا775 عضوًا155 سفريةاجمالي

رسم بياني ألكثر عواصم
  استضافة  لوزراء  التقشف


