
           وزير المالية يتوعد الشعب بجرعة قاتلة

وقال المصدر: إن ما عاناه ويعانيه الوطن - وهو ما يجب أن ال 
يكون في المستقبل بإذن الله - ليس إال نتيجة لتوغل وتوطين 
أخطاء وسياسات اإلخوان المسلمين )حزب التجمع اليمني لإلصالح( 
ونهج التمكين المتزايد الذي يطلق ايديهم وسياساتهم الكارثية 
في شئون البلد ومجاالت السياسة العامة والقطاعات الحيوية 

سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وشدد المصدر على أن ما يتعرض له أبناء القوات المسلحة واألمن 
من عمليات مخطط لها وتدمير ممنهج وقتل وسحل واغتياالت 
لهو تعبيٌر صاخب ويومي عن مخطط إرهابي يتم تنفيذه علنًا وعلى 
مرأى ومسمع ، وبالتزامن يجري تنفيذ تصفية مشابهة ويومية 

للقيادات والكوادر المؤتمرية .
مشيرًا إلى أن العناصر اإلرهابية التي تمارس وتنفذ القتل اليومي 
ال يستطيع أحد التغطية على حقيقة ناصعة ومعروفة للجميع وهي 

أن تلك العناصر إنما خرجت من عباءة االخوان المسلمين . 
وأوضح المصدر أن تخبط واضطراب اإلخوان الناتج عن فشلهم 
الذريع في تناول وممارسة الحكم والسلطة وتقديم البديل 
والنموذج األفضل كما كانوا يعدون ويهولون ويغررون بالعامة 
والبسطاء من الناس، لينكشف الستار عن خدعة كبرى وواقع 
مأساوي ومعاناة اثقلت البلد والمواطنين , قد انعكس على خطاب 
قيادات اإلخوان الذين يهربون من فشلهم إلى رمي التهم هنا وهناك 

.
لوا . ومثلما كانوا في الماضي الشريك الفاسد في منظومة الحكم وهذا لن يعفيهم من كامل مسئوليتهم مهما تهربوا وتقوَّ

لعشرات السنين، ها هم في حاضر اليوم يسيطرون على مفاصل 
الحكومة ومعظم مكاتبها التنفيذية أيضًا وبهذه االوض��اع 
المتردية في كل مجاالت الحياة فإنهم يثبتون ويؤكد وقد عرفهم 

الشعب وانكشفوا أمامه ويستحيل خداعه بعد اليوم .
ومضى المصدر يقول : لقد كان اإلخوان في اليمن هم المؤسسون 
للنعرات المذهبية والطائفية من خالل معاهدهم العلمية التي لم 
تعمل على فعل شيء سوى أنها زرعت األفكار التي ولدت كل هذا 

السوء والتناحر الذي لم يعرفه الشعب اليمني المتجانس قبلهم .
رًا بما يحصل اليوم من قتل واقتتال وانتشار للحروب 

ّ
مذك

الطائفية والمذهبية ابتداًء بصعدة ومرورًا بحجة ومحافظة عمران 
 إلى ضوران آنس بمحافظة ذمار.

ً
ووصوال

وهذا  ليس إال حصادًا فاسدًا لما زرعوا وعبأوا وفخخوا .
وقال المصدر: البد ان يرحل الفاشلون المفسدون من بالد اليمن 
الى البلدان التي اقتاتوا وما زالوا يقتاتون منها ويتسولون فيها 
ويتنقلون في مساجدها بغية جمع األم��وال بأسماء مؤسسات 
خيرية وهمية جعلت منهم أثرياء فقط لشراء األسلحة ونشر 
اإلرهاب والفوضى وزعزعة أمن واقتصاد البلدان - وبالدنا على وجه 
الخصوص - وتعميم ثقافة الحقد والكراهية وتبني أفكار هدامة 
تتلبس باإلسالم، واعمالهم ليست اال اعمال ارهاب وترهيب وكل 

خراب يتنافى مع االسالم السمح والقيم االسالمية السامية .
: عليهم أن يرحلوا كما رحل إخوان مصر 

ً
واختتم تصريحه قائال

وسيكون مصيرهم كمصير إخوانهم في الوطن العربي والغربي، 
منهم من أُعتِقل وُسجن ومنهم من فروا الى بلدان غربية لهم فيها 
اخوانهم ويجدون بها قياداتهم ، وستكون ثورة شعب طفح الكيل 

به وسيخرج ليسوي حساباته كلها وإلى األبد .

االثنين:  7 / 4 / 2014م  العدد:  )1705(تقارير
63  / جماد أخر / 1435هـ

سيرحل الفاشلون و الفاسدون من اليمن كما رحل إخوان مصر
سخر مصدر إعالمي بالمؤتمر الشعبي العام من التصريحات األخيرة ل� 
محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح بالنيابة ، والذي 
أرجع السبب في األوضاع التي وصلت إليها البالد، والتردي في الخدمات األساسية 
للمواطنين, إلى ما وصفه بالسياسات الخاطئة التي انتهجها الرئيس السابق وقيادات 

حزبه طيلة فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح .. !! 

أعلن وزي��ر المالية اإلخ��وان��ي صخر الوجيه 
عن توجه حكومة باسندوة لرفع الدعم عن 
المشتقات النفطية ورفع سعرها جاء ذلك اثناء 
حضوره البرلمان األسبوع الماضي، فيما قرر 
النواب تشكيل لجنة برلمانية حكومية إلعداد 
دراسة شاملة لمعالجة االختناقات المتكررة في 

مشتقات النفط في السوق المحلية.
وقال صخر الوجيه في تبرير سامج للجرعة: إن العائدات 
المالية من بيع النفط الخام المصدر والمستهلك محليًا أقل من 

قيمة المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة من مصفاتي 
عدن ومارب.وأن إجمالي اإلنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات 
النفطية بلغ العام الماضي 6 مليارات و81 مليون دوالر، منها 
4 مليارات و857 مليونًا قيمة المستورد، بمقابل بيع نفط 
خام للخارج ولمصفاتي عدن ومأرب بقيمة 4 مليارات و802 

مليون دوالر.
 وأرجع اإلخواني صخر الوجيه السبب إلى أن الحكومة قدرت 
حصتها من النفط في موازنة السنة السابقة ب�54 مليون برميل 
في حين استلمت فقط 42 مليون برميل، وهذا الرقم يثير 

الشكوك بعد أن فقدت الثقة بوزير المالية..
وأضاف الوجيه أن الحكومة قدرت حصتها للعام الجاري ب�51 
مليون برميل، بينما الشواهد تشير إلى أن الحصة الفعلية حتى 

نهاية العام ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل.
وقال إنه في حال عدم تعرض أنابيب النفط للتخريب وحصلت 
الحكومة على الحصة المقدرة كاملة 51 مليون برميل فإن 
إيرادات النفط لن تتعدى 5 مليارات و500 مليون دوالر. 

لن تكفي لشراء ذات كمية العام الماضي من مشتقات النفط.
وطرح وزير المالية أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة أولها: 
إيقاف االستثمارات الحكومية واالكتفاء بدفع المرتبات ودعم 
مشتقات النفط ودفع أقساط الديون الحكومية وفوائدها، أو 
الحصول على دعم عيني أو نقدي للموازنة بمليارين و500 
مليون دوالر، أو السحب على المكشوف "االستدانة من البنك 
المركزي عبر طباعة عملة محلية بدون تغطية تقابلها من 

العمالت الصعبة أو الذهب".
واعتبر هذا البديل كارثيًا كونه سيرفع مديونية الحكومة 
من 707 مليارات إلى تريليون و750 مليارًا ما سيؤدي إلى 
تضخم كبير "ارتفاع األسعار" في حين البديلين السابقين 

غير ممكنين من الناحية العملية.
 رابعًا يقضي برفع الدعم عن المشتقات 

ً
ل بديال

ّ
وفض

النفطية.
هذا وأفاد مصدر في اللجنة البرلمانية أن اللجنة رفضت 

مقترحًا طرحه صخر الوجيه يدرج ضمن توصيات 
اللجنة يطلب الموافقة على رفع الدعم عن 

المشتقات النفطية.
غير أن اللجنة طرحت على الحكومة بدائل 
من بينها إزالة االزدواج الوظيفي لعشرات 

اآلالف من العاملين في أجهزة الدولة.
إل��ى ذل��ك أق��ر البرلمان باإلجماع 

لمؤتمر  ا كتلة  لرئيس  مقترحًا 
الشعبي الشيخ سلطان البركاني 

بتشكيل لجنة حكومية من 
وزارات المالية والنفط 
وال��داخ��ل��ي��ة وال��دف��اع 
وال��ك��ه��رب��اء تعد خطة 
شاملة تتضمن تشخيص 

مشكلة المشتقات النفطية وبدائل معالجتها تقدمها للجنة 
برلمانية..من جانبه اقترح رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى 
علي الراعي أن تضم اللجنة رئاسة البرلمان ورؤس��اء الكتل 

البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية ذات الصلة.
ر البركاني بأن تؤدي االختالالت االقتصادية واألمنية 

ّ
وحذ

باليمن إلى االنهيار.

البركاني يحذر من أن تؤدي االختالالت االقتصادية واألمنية باليمن إلى االنهيار

     مصدر إعالمي في المؤتمر  يسخر من تخرصات اليدومي ويؤكد: 

القتل الحاصل ليس إاّل حصادًا فاسدًا لما زرعه االخوان وعبؤوا وفخخوا

اإلخوان يتسولون باسم مؤسسات خيرية وهمية لشراء األسلحة ونشر اإلرهاب

المخط����ط اإلرهاب����ي للقاع����دة ينفذ بالتزام����ن مع تصفيات يومي����ة لقيادات وك����وادر المؤتمر


