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فضيحة جديدة لحكومة باسندوة..

تعهدات المانحين صفر!
“الميثاق”- خاص

كشفت وثيقة رسمية حول تعهّدات المانحين في 
الرياض ونيويورك والبالغة 7.9 مليار دوالر عن أن 
إجمالي المبالغ التي دخلت إلى خزينة الدولة بالفعل 
مليار دوالر فقط هي الوديعة التي أودعتها المملكة 
العربية السعودية لدى البنك المركزي اليمني للحفاظ 

على استقرار سعر العملة المحلية.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها “الميثاق” والصادرة 
حديثًا عن وزارة التخطيط أن نسبة نفاذ اتفاقيات التمويل 
الموّقعة مع المانحين هي صفر في حين بلغت نسبة 
المبالغ الموّقع عليها 2.1% وبمبلغ 169 مليون دوالر 
ونسبة التخصيص 44.4% وبمبلغ 3 مليارات و505.6 
مليون دوالر ما يتناقض كليًا مع النسب التي أعلنها 

“الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب 
تعهّدات المانحين” الذي يرأس 
مجلس إدارت���ه رئيس حكومة 
الوفاق محمد سالم باسندوة من 
أنه تم التوقيع على 20.3% من 
تعهّدات المانحين وتخصيص 
67.8%، ما يعد فضيحة جديدة 
لحكومة الوفاق الوطني التي 
تترّأسها أحزاب اللقاء المشترك.
وقالت الوثيقة إن نسبة التوقيع 
والتخصيص لتعهّدات الدول 
الثنائية الصديقة “الواليات 
المتحدة األمريكية، المملكة 
المتحدة، اإلتحاد األوروب��ي، 
 ، ليا يطا إ  ، نيا لما أ  ، نسا فر
سويسرا، تركيا، أستراليا، 
الدنمارك، هولندا” والمقدّرة 
بمليار و905 ماليين دوالر 

هي صفر.
وكشفت الوثيقة عن أن 
نسبة توقيع تعهّدات دول 
مجلس التعاون الخليجي 
والبالغة 4.4 مليار دوالر 

بلغت صفر فيما بلغت نسبة 
التخصيص 56.7%، حيث ق��دّرت نسبة تخصيص 

تعهّدات المملكة العربية السعودية 76.8% في حين 
بلغت نسب اإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت 

صفر.
أما بالنسبة للمؤسسات الدولية واإلقليمية البالغة 
تعهّداتها مليار و595 مليون دوالر فقد بلغت نسبة 
التوقيع معها 10.6% ونسبة التخصيص %63.4، 
حيث بلغت نسبة التوقيع مع الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي 12.5% والتخصيص %100، 
والبنك الدولي 26.3% و100% على التوالي، كما 
بلغت نسبة التوقيع مع البنك اإلسالمي للتنمية صفر 
والتخصيص 100%، في حين بلغت نسب التوقيع 
والتخصيص صفر لكل من صندوق النقد الدولي 
وصندوق النقد العربي وصندوق األوبك والصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية.

اليمن لم تتلقّ سوى مليار دوالر  من السعودية"
 2 % نسبة التوقيع و44 %نسبة تخصيص تعهّدات المانحين
أمريكا واالتحاد األوروبي وتركيا لم تنفذ تعهداتها حتى اآلن

اجتماعيات ... اجتماعيات ... اجتماعيات ...
نشارك أوالد المرحوم/

إسماعيل أحمد الحملي
أفراحهم بمناسبة زفاف 

اخيهم »إبراهيم«
فألف ألف مبروك..

المهنئون:

أسرة تحرير »الميثاق«

أجمل التهاني والتبريكات القلبية نزفها
 للشاب الخلوق/

علي عبدالجليل الدباء
وذلك بمناسبة دخوله القفص الذهبي..

 فألف مبروك وعقبال البكاري..
املهنئون: اسرة تحرير »امليثاق«

أجمل التهاني والتبريكات القلبية
 نزفها لألخ/

ماجد حمود مهيوب 
وذلك بمناسبة ارتزاقه مولودة..  جعلها اهلل قرة 

عين لوالديها وأنبتها نباتًا حسنًا..
المهنئون:

الشيخ /عبدالواحد القاضي واوالده 
الشيخ  حمود مهيوب القاضي 

 عبدالحكيم القاضي 
 الشيخ نعمان القاضي وأوالده  

عبدالرقيب القاضي.. 
وجميع األهل واألصدقاء..

< مل وأصدق األمنيات القلبية مصحوبة بالورد 
والرياحين تهدى لألخ 

الشيخ/عبدالرؤوف حاجب سعيد الشويع
.. بمناسبة المولود الجديد..
< كما تهدي للشاب الخلوق

 المهندس/عبداإلله سعيد سيف..
 ولألخ/فؤاد سعيد الحاج..

 بمناسبة زفافهما الميمون متمنين
 لهما حياة زوجية سعيدة..

املهنئون: قيادة وقواعد المؤتمر بمديرية الشمايتين بتعز..
عنهم/ توفيق عبدالرحيم القرشي- رفيق ابراهيم سيف 
الحاج محمد علوان العلواني - رضوان أمين الحاج- بجاش 

العزعزي.. وكافة األهل واألصدقاء..

أجمل آيات التهاني والتبريكات محملة بالفل والورد والياسمين للشاب الخلوق/
محمد أحمد علي الغابري بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.ألف مبروك

المهنئون:
طه علي عبدالرحمن الجرموزي واخوانه- محمد عبداهلل علي الجرموزي واخوانه

وثيقة


