
»الميثاق«- خاص

أعلن وزير الزراعة والري المهندس فريد 
مجّور أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
وافقت على دعم وتمويل مشاريع زراعية 
في اليمن بتكلفة 25 مليون دوالر خالل 

المرحلة القادمة.
وبحث مجّور مع مدير الوكالة في اليمن 
هاربي سميث، مجاالت التعاون والدعم بين 
الوكالة واليمن من خالل التركيز على تنفيذ 
مشاريع تقنية ضخ المياه باستخدام الطاقة 
الشمسية وحصاد مياه األمطار ودعم 
الزراعة باستخدام البيوت المحمية، وإعادة 
تأهيل المدّرجات الزراعية ودعم سلسلة 
القيمة لمحاصيل البن والعسل والخضروات.
وأشاد وزير الزراعة بأهمية دعم الوكالة 
األمريكية للتنمية في توفير األمن الغذائي، 
و«دع��م صغار المزارعين للتخفيف من 
الفقر، وذل��ك من خالل إقناعهم بأهمية 
استخدام التقنيات وتشجيعهم للتوجه 

نحو زراع��ة محاصيل غذائية بديلة عن 
القات كالبن والتين الشوكي للحفاظ على 

المياه الجوفية«.
ولفت مجّور إلى أن المزارعين في العديد من 

المناطق اليمنية تكّبدوا خسائر اقتصادية 
كبيرة خالل الموسم الزراعي نتيجة انعدام 
م��ادة ال��دي��زل التي تستخدم لتشغيل 

الميكنة الزراعية ومضخات الري.

قال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية: إنه 
سوف يستغل اجتماع أصدقاء اليمن في لندن 
ه��ذا الشهر لمطالبة ال��دول المانحة بصرف 
مساعدات بمليارات الدوالرات وعدت بتقديمها لليمن 
التي تحتاج إليها بشدة لمعالجة االقتصاد الضعيف والوضع 

األمني المضطرب.
وقال الوزير القربي وفقًا لرويترز: إن السعودية - الداعم 

الرئيسي لليمن - خصصت بالفعل أغلب المساعدات التي 
تعهدت بها لليمن في عام 2012م وقدرها 3.25 مليار 

دوالر، لكنها لم تدفعها كلها حتى اآلن.
وبحسب الوكالة فقد تلقى اليمن مليار دوالر من تلك 
المساعدات في صورة قرض أودعته المملكة في البنك 

المركزي اليمني.
وكانت األموال التي تعهد بها المانحون في عام 2012م 

تهدف للتصدي ألزمة إنسانية وأزمة في الميزانية وتحديث 
البنية التحتية.

وقال القربي: إن اليمن أنشأ لجنة خاصة وفق طلب المجموعة 
للتنسيق بينه وبين المانحين لتسهيل تحويل األموال.

وذكر القربي أنه سيجري خالل اجتماع أصدقاء اليمن في 29 
ابريل أيضًا مناقشة موضوع آخر هو إعادة هيكلة الجيش 

والجهاز األمني في البالد.

القربي: سنطالب المانحين بمليارات الدوالرات لمساعدة اليمن
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د تقرير جهاز الرقابة، حصلت عليه »الميثاق« وجود 7 مشاريع 
ّ

وأك
والتي تصل نسبة اإلنجاز المادي لها إلى 100% والبالغ تكلفتها 
اإلجمالية والمنصرفة لها 2.3 مليار ريال، في حين لم يتم عمل استالم 
ابتدائي أو نهائي لها على الرغم من مرور فترة تتراوح ما بين سنتين 
إلى خمس سنوات من إنجازها، وبدون اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 

ذلك.
ولفت التقرير إلى قيام مختصين في وزارتي التعليم الفني والمالية 
برصد اعتمادات مالية بالموازنة التقديرية للوزارة للعام المالي 
رة منذ سنوات 

ّ
2012م للعديد من المشاريع االستثمارية المتعث

وبمبلغ 3.02 مليار ريال، ما يشير إلى رصد مخصصات مالية غير 
حقيقية، مما يؤّدي إلى عدم تحقيق األهداف المرسومة للوزارة في 
البرنامج االستثماري ويعيق التعليم الفني والتدريب المهني في البلد، 
في مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 
لسنة 2007م والالئحة التنفيذية لذات القانون والقانون المالي رقم 

8 لسنة 1990م.
وكشف التقرير عن وجود 6 مشاريع استثمارية بتكلفة إجمالية 
2.055 مليار ريال، وتم عمل استالم ابتدائي فعلي لها منذ فترة 
تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات بدون إعداد استالم نهائي لها 
وبدون اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال ذلك، مما يعد مخالفًا لالئحة 

التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
وأشار التقرير إلى وجود أعمال إضافية تم اعتمادها لستة مشاريع 
استثمارية بنسبة تفوق النسب القانونية، حيث بلغت تكلفة تلك 

األعمال اإلضافية 1.4 مليار ريال.

كما تم صرف مبلغ 1.3 مليار ريال ل� 20 مشروعًا استثماريًا بالتجاوز 
عما تم ربطه بالموازنة التقديرية للعام 2012م، منه مبلغ 837.091 
مليون ريال تم صرفه بالتجاوز لبعض المشاريع على الرغم من أنه لم 

يتم رصد أي اعتمادات مالية لها.
وذكر تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة أن مختصي وزارة التعليم الفني 
قاموا برصد مخصصات مالية بالموازنة التقديرية للوزارة للعام 
2012م وبمبلغ 107.2 مليون ريال ألربعة مشاريع استثمارية، 
على الرغم من أن البعض منها ال يوجد لها التزامات طرف الوزارة 

كونه قد تم صرف مستحقاتهم كاملة وتم استالمها بشكل نهائي، في 
حين أن بعض المشاريع يوجد لها التزامات »مخّصصات« أقل مما تم 
رصده بالموازنة التقديرية للوزارة لنفس الفترة المالية وتم استالمها 
د رصد مخصصات مالية لتلك المشاريع غير 

ّ
بشكل ابتدائي، مما يؤك

مستحقة »وغير حقيقية«.
ويكشف التقرير أن مختصين بالوزارة قاموا برصد مخصصات مالية 
خالل العام 2012م بمبلغ 810 مليون ريال، مقابل تنفيذ 27 مشروعًا 
للوزارة على الرغم من أن تلك المشاريع االستثمارية ما زالت قيد 

اإلعداد والدراسات والتصاميم مما يشير إلى رصد مخصصات مالية 
غير حقيقية، في مخالفة لقواعد وأسس تنفيذ الموازنة العامة للدولة 

وقانون المناقصات والقانون المالي.
كما تم صرف مبلغ 36.6 مليون ريال مقابل قيمة جزء من المستخلص 
رقم 10 ختامي لمشروع إنشاء كلية المجتمع بعمران ولصالح أحد 
المقاولين والبالغ قيمته التعاقدية 527.5 مليون ريال، حيث تبّين 
اعتماد أعمال إضافية للمشروع بمبلغ 59.7 مليون ريال بدون 
موافقة اللجنة العليا للمناقصات، علمًا بأن منه مبلغ 9.5 مليون ريال 

تم اعتماده بأسعار جديدة لم تتضّمنها بنود العقد.
ونّوه التقرير إلى أنه تم صرف مبلغ 36.089 مليون ريال مقابل 
صرف جزء من قيمة المستخلص رقم 10 ختامي لمشروع إنشاء مركز 
التدريب المهني بخمر في عمران ولصالح مكتب مقاوالت والبالغ 
تكلفته اإلجمالية 288.4 مليون ريال، حيث تم اعتماد أعمال إضافية 
للمشروع بمبلغ 100.5 مليون ريال ويمثل نسبة 34.9% من إجمالي 
العقد، علمًا أن من تلك األعمال اإلضافية مبلغ 47.9 مليون ريال 
تمثل أعمال إضافية تم اعتمادها بأسعار جديدة غير مشمولة بعقد 

المشروع.
كما تم صرف مبلغ 41.3 مليون ريال مقابل قيمة المستخلص رقم 7 
ختامي لتنفيذ مشروع إنشاء المعهد المهني التقني بعبس في حجة 
ولصالح أحد المقاولين والبالغ تكلفته التعاقدية 371.2 مليون ريال، 
حيث تبّين أنه تم اعتماد أعمال إضافية للمشروع بمبلغ 62.079 
 
ً
مليون ريال، علمًا بأن منها مبلغ 28.7 مليون ريال تمثل أعماال

إضافية تم احتسابها بأسعار جديدة لم تتضمنها بنود العقد.

فساد وزارة التعليم
 الفني بالمليارات

المزارعون يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة انعدام الديزل
د. بن دغر يثمن دعم أمريكا للتسوية السياسية

بحث الدكتور احمد عبيد بن دغر- وزير االتصاالت وتقنية 
المعلومات- بصنعاء أوجه التعاون المشترك بين اليمن 
والواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بمجال االتصاالت 
وتقنية المعلومات واالستفادة من الخبرات وتكنولوجيا 
االتصاالت االمريكية، جاء ذلك خالل لقاء الدكتور بن دغر 
مع القائم بأعمال السفارة االمريكية بصنعاء السيدة كاران 

ساسهارا.
وفي اللقاء تطرق الجانبان الى سير عملية المرحلة االنتقالية 

في اليمن وتطورها.. وأك��دت القائم بأعمال السفارة 
األمريكية دعم بالدها لهذه المرحلة بما يحقق النتائج 
المأمولة وتنفيذًا لمخرجات ال��ح��وار الوطني ودعمها 
للخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية بعد انتهاء أعمال 

مؤتمر الحوار.
من جانبه ثّمن الوزير بن دغر الجهود التي تبذلها أمريكا 
والمجتمع الدولي لدعم عملية االنتقال الراهنة وتحقيق االمن 

واالستقرار في البالد. 

كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الحساب الختامي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي 2012م وكذا 

رًا والبالغ تكلفتها اإلجمالية 21.5 مليار ريال، 
ّ
تقرير اإلدارة العامة للمش��اريع بالوزارة أظهرا وجود 50 مش��روعًا اس��تثماريًا متعث

حس��ب العقود المبرمة لتلك المش��اريع، في حين بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية العام 2012م لتلك المش��اريع 12.4 مليار ريال مقابل 

رة منذ سنوات.
ّ
العديد من المستخلصات المنجزة لتلك المشاريع على الرغم من أنها متعث

كتب/ المحرر االقتصادي

كشف مصدر مسئول في السلطة المحلية 
في محافظة مأرب عن قضية فساد جديدة 
لمحافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة 
بمبلغ 12 مليون دوالر، ما يعادل مليارين 

و580 ملي�ون ري�ال.
وقال المصدر وفقًا لصحيفة »اليمن اليوم«: إن 
المحافظ العرادة استلم نهاية الشهر الفائت 
)12 مليون دوالر( هي مبالغ متراكمة من 
سنوات حتى يتم إعداد خطة تنموية بناًء على 
دراسات لضمان االستفادة من هذه المبالغ التي 

تخصص من عائدات النفط لتنمية المحافظة..
وأوضح المصدر أن المحافظ العرادة -ينتمي 
سياسيًا لحزب اإلص��الح )تنظيم اإلخ��وان 
المسلمين في اليمن(- استلم المبلغ وتصرف 
به لخدمة حزبه بشكل أو بآخر.. حيث صرف 
8 ماليين دوالر )مليار و720 مليون ري�ال( 
لقيادي في حزب اإلصالح يدعى )علي حسن 
غ��ري��ب( قيمة أرض ف��ي منطقة الدشوش 
الروضة غ��رب مدينة م��أرب، لصالح جامعة 

مأرب.

واعتبر المصدر هذه الخطوة من المحافظ 
ال��ع��رادة »فسادًا ممنهجًا وأق��رب ما تكون 
 عن أن المبلغ المدفوع 

ً
غسيل أم��وال«، فضال

كقيمة لألرض مبالغ فيه، وجزء كبير منه ذهب 
)عموالت( لصالح المحافظ.

وعن بقية المبلغ )3 ماليين دوالر( قال إنه ال 
أحد يعلم مصيرها حتى اآلن.

يذكر أن محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة 
يعد أبرز ثالثة محافظين جميعهم من حزب 

اإلصالح متورطين في قضايا فساد ممنهج.

في فضيحة فساد جديدة لمحافظ مأرب 

األخوان ينهبون أكثر من 2 مليار من مخصصات التنمية
 أب��ان تقرير رسمي أن االستهالك اليمني 
للمشتقات النفطية بلغ العام الماضي نحو 7 

مليارات و119 مليون لتر.
وتصدرت مادة الديزل)السوالر( االستهالك 
ب�3 مليارات و734 مليون لتر بنسبة تقارب 
53%  من إجمالي االستهالك ويأتي البنزين 
بالمرتبة الثانية بنحو مليارين و235 مليون 

لتر.
وبحسب مانقل تقرير برلماني عن بيانات 
ل��وزارة النفط أن حصة المحطات الخاصة 

وصلت 4 مليارات   و195مليون لتر ، تليها 
محطات الكهرباء بمليار و613 مليون لتر 
، فيما تتوزع بقية الكميات على قطاعات 

حكومية وخاصة.
وعلى مستوى المحافظات تصدرت المناطق 
الساحلية استهالك المشتقات بمقدمتها 
الحديدة بمليار و543 مليون لتر ، تليها 
عدن بمليار و 398 مليون لتر،  وبلغت حصة 
مديرية المخاء 221 مليون لتر وهي حصة 

تفوق حصتي محافظتي شبوة والمهرة.

أكثر من مليار ونصف لتر ديزل 
تصرف للكهرباء عبر سميع

رة
ّ
رصد أكثر من 3 مليارات لمشاريع استثمارية متعث

صرف 12.4 مليار لمشاريع متعثرة منذ سنوات
رصد مبلغ 30.2 مليار لمشاريع متعثرة

صرف مبلغ 1.3 مليار ل�30 مشروعًا بالتجاوز لما رصد في الموازنة
رصد مبلغ 1.7.2 مليون في الموازنة ل�4 مشاريع تم صرف مستحقاتها كاملة

رصد مبلغ 810 ماليين في الموازنة مقابل تنفيذ 27 مشروعًا ماتزال قيد االعداد والدراسات

في لقائه مع القائم بأعمال السفارة األمريكية


