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ترتيب وضع محافظتي مأرب والجوف إداريًا وأمنيًا وعسكريًا من   
خالل قيام مؤسسات الدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين 

واستقرارهما، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من 
خارج المحافظتين..

اإلدارة المالية لحكومة «بحاح» تعجز 
عن إعداد موازنة ٢٠١٥م

أرجــع خبراء اقتصاديون  
تــمــديــد الــحــكــومــة العمل 

بالموازنة العامة للعام الماضي إلى بوادر 
العجز لإلدارة المالية لحكومة «بحاح».

مشيرين الى أن االستمرار في موازنة 
العام الماضي يتناقض تمامًا مع برنامج 
ـــذي كــشــف عــن نسبة  حــكــومــة بــحــاح ال
العجز النقدي الصافي الى الناتج المحلي 

خالل العام الماضي ٢٠١٤م الذي بلغ 
٦٪ واتساع نطاق الفقر، وارتفاع 
حجم الــديــن الــعــام الــداخــلــي من 
إجمالي اإليــرادات الذاتية بنسبة 

تتجاوز ١٥٠٪ وتراجع حجم النفقات 
االستثمارية الى اجمالي النفقات العامة 
الــى مــا نسبته أكــثــر مــن ٨٪ وكذلك 
مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي 
والتي ارتفعت نسبها الى أكثر من ٢١٪.

وقالوا في تصريحات صحفية إن حكومة 
بحاح لن تستطيع في ظل العمل بموازنة 
٢٠١٤م السيطرة على عجز الموازنة 
العامة في الحدود المقبولة والممكنة أو 
تعزيز تنمية اإليــرادات العامة الذاتية 

عمومًا.
وال استثمار الموارد الخارجية المتاحة 
ة االنفاق العام وترشيده. وال تعزيز كفاء
ـــادة استحقاقات  ــى أن زي بــاإلضــافــة ال
حاالت الضمان االجتماعي وصرف عالوات 
الموظفين فــي القطاعين العسكري 

والمدني 
التي أقرتها 
ـــة  حـــكـــوم
ــــــاح  ــــــح ب
ضـــــمـــــن 
مــــوازنــــة 
٢٠١٥م 
«الــمــوؤدة» 
ـــــل  ـــــث ـــــم ســـــت
إشــكــالــيــة أمـــــام مـــوازنـــة 
٢٠١٤م الــتــي تعمل بها 

الحكومة.
ــحــكــومــة  مـــؤكـــديـــن أن ال
ستجد نفسها أمــام تحديات 
ــة كــبــيــرة تتصل  اقــتــصــادي
ــة  ــشــي ــي ــع ــم بـــــــاألوضـــــــاع ال
للمواطنين وتــدهــور أوســع 
لألوضاع المالية واالختالالت 
التنظيمية والمؤسسية في 
اإلدارة الــعــامــة واإلصــالحــات 
االقتصادية والمالية واإلدارية 
المطلوبة بــاإلضــافــة الــى أنها 
ســتــفــشــل فـــي تــعــزيــز دور 

السياسة النقدية.

مكتب الرئيس يوجه الحكومة 
بعدم التعامل مع «هادي»

الـــوثـــيـــقـــة  
ـــــــــتـــــــــي  ال
وجهها مكتب رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلـــى رئيس 
الحكومة المهندس خالد بحاح بتاريخ 
١٨/١٢/٢٠١٤م بالتعميم الى كافة الجهات 
بعدم قبول أي توجيه صادر من رئيس الجمهورية 
ما لم يمر عن طريق مكتب رئاسة الجمهورية تشبه 
الى حٍد ما تلك التي تسمى «الحجْر» من قبل الورثة على 

المسنين الذين لم يعودوا مستوعبين لما 
يقومون به أو على من فقد عقله لمنعه 

عن التصرف بما يملك لعدم إدراكه ما يقوم 
به.

المذكرة الرئاسية أشارت الى عدم قبول 
أي توجيه بشكل عــام وبشكٍل خاص 
التوجيهات المتعلقة بمنح أو تمليك 
أو صرف أراٍض، باإلضافة الى ما يتعلق 
بصرف أو تحويل أو اعتماد أي مبالغ 

مالية.
- ال نــدري ما الذي 
ـــقـــى لــلــرئــيــس  ـــب ت

هــذا القيام به بعد 
«الـــحـــجـــْر» 
الــــصــــادر 
مـــــــــــــــن 
مكتبه الى 
الحكومة!!

ألغاز أزمة الغاز!!
ـــح الـــمـــواطـــن   أصـــب

اليمني يتخوف من 
أية أزمة للمشتقات النفطية 
التي يعقبها إما رفع لألسعار 
أو رفع الجاهزية واالستنفار 
ــام  وتشهد بــالدنــا هــذه األي
أزمـــة خانقة لــمــادة «الــغــاز 
المنزلي» وصــلــت حــد بحث 
المواطنين عنها في السوق 
ـــي ظـــل صمت  ــــســــوداء ف ال
حكومي مخٍز وكــأن األمــر ال 

يعنيها.
الــســيــارات والــبــاصــات التي 
تعمل بالغاز تقف طوابير 
ـــــام فـــي أمــانــة  ــة وألي طــويــل
العاصمة، وسلسالت أطول 
من اسطوانات الغاز تسارب 
هــي أيــضــًا بــحــثــًا عــن الــغــاز 
ـــة تتفاقم يومًا بعد  واألزم
ات»  يــوم وحكومة «الــكــفــاء

تبحث عن مكافآت..
قبائل مـــأرب استشعرت 
المسئولية عن بعد وأكدت 
ـــة «الـــغـــاز» مفتعلة  أن أزم
وربما تمهيًد لرفع اسعار 
الغاز أو ادخــال المليشيات 

الى مأرب!!

استدعت نيابة األمــوال العامة أمس  
األحــد مدير شركة التبغ والكبريت 
السابق نبيل الفقيه «رئــيــس الهيئة العامة 
للطيران المدني حاليًا» وعبد الرحمن ياسين 
الحميدي مدير إدارة األصول في الشركة على 
ذمة قضايا فساد تقدمت بها الهيئة القانونية 
التابعة للجان الثورية " الحوثيين " ووفق 
مــذكــرة النيابة العامة كــانــت قــد استدعت 
المتهمين الحضور الى النيابة للرد على واقعة 

االستيالء على المال العام.

طالبت رئاسة الجمهورية من  
األمــيــن الــعــام لمجلس الـــوزراء 
بــدفــع مبلغ ١٥ مليون ريـــال تكاليف 
ونفقات التغذية الخاصة بمرافقي رئيس 
مجلس الـــوزراء الدكتور خالد محفوظ 

بحاح.
 وأوضحت المذكرة المرسلة بتاريخ 
٩ / ١٢ /٢٠١٤م من أمين عام رئاسة 
الجمهورية منصور علي البطاني أن 
ــــوزراء مقيم بالقصر  دولـــة رئــيــس ال

الجمهوري بدار الضيافة مع مرافقيه.
 وأشارت المذكرة إلى أن إدارة الضيافة في 
القصر الجمهوري تقوم بتقديم الوجبات 
اليومية لعدد ٣٥ شخصًا وبشكل يومي 
إضافة إلى الخدمات األخرى لمدة وصلت إلى 

قرابة الشهرين.
ــرة، طــالــبــت رئــاســة  ــمــذك  ومـــن خـــالل ال
ــــوزراء  الــجــمــهــوريــة أمــيــن عـــام مجلس ال
بالتوجيه بصرف ١٥ مليونًا عهدة لتغطية 

النفقات المطلوبة لدولة رئيس الوزراء.

رئاسة الجمهورية تطالب بالمبلغ

«١٥» مليونًا في عدن وا بـ
ّ
مرافقو «بحاح» تغذ

نيابة األموال العامة تستدعي نبيل الفقيه 
بتهمة االستيالء على المال العام 

مكافحة الفساد تقر إيقاف ٩ قيادات عسكرية 
ومدنية في قضية أراضي مطار الحديدة

أقرت الهيئة الوطنية  
العليا لمكافحة الفساد 
في اجتماعها، األسبوع الماضي، 
برئاسة رئيس الهيئة القاضي 
أفراح بادويالن إيقاف تسعة من 
القيادات العسكرية والمدنية 
التي ساهمت في عرقلة قرارات 
ــخــطــة التنفيذية  الــهــيــئــة وال
المصادق عليها من قبل رئيس 
الجمهورية وأوامــره التنفيذية 
ــعــدم قــيــامــهــم بمنع  ــــك ب وذل
االستحداثات في أراضــي حرم 
ــة  مطار الحديدة الــدولــي وإزال

المخالفات فيه.
ــة إحــالــة  ــئ ــهــي ـــــرت ال كــمــا أق
ــقــضــيــة من  ــعــيــن فـــي ال ــضــال ال
ــن الــــى الــتــحــقــيــق في  ــافــذي ــن ال
محاولة استقطاع مساحة من 

اراضـــي حــرم الــمــطــار باالتجاه 
الجنوبي الغربي لقرية المنظر 
واستحداث شارع فيه بالمخالفة 
لــمــخــطــطــات اراضـــــي الــمــطــار 
ومحاضر التسليم الخاصة بذلك 
وكذا قرارات رئيس الجمهورية 
لمتعلقة باستكمال  لهيئة ا وا
تــســويــر أراضــــي حـــرم المطار 

وإزالة االستحداثات فيه.
وبحسب وكالة "سبأ"وجهت 
هيئة مكافحة الفساد الجهات 
المعنية بتنفيذ قــرارات رئيس 
الجمهورية ذات الصلة بصورة 
ـــــــزام الــضــالــعــيــن  عـــاجـــلـــة، وإل
فـــي الــقــضــيــة مـــن الــمــوظــفــيــن 
العموميين بتقديم اقراراتهم 
ات  بالذمة المالية واتخاذ االجراء

القانونية حيال ذلك.

فساد في كهرباء عدن يفشل 
مشروعًا بكلفة ١١٣ مليون دوالر

كشفت وثــائــق  
رســـــــمـــــــيـــــــة 
وقانونية، رفعت لوزير 
ـــاء والـــطـــاقـــة  ـــكـــهـــرب ال
ــه  ــل الـــمـــهـــنـــدس عــبــدال
األكــــوع، عملية فساد 
فــي كــهــربــاء محافظة 
عـــــدن، نــتــيــجــة فشل 
شركة "دوم " بتنفيذ 
مشروع كهرباء محطة 
الــمــنــصــورة الــبــالــغــة 
كلفته ١١٣ مليون 
دوالر. ومـــــن بــيــن 
الوثائق الرسمية التي 
نشرتها "خبر" لألنباء، 
ــة مــوجــهــة من  رســال
ــاء،  ــكــهــرب وزارة ال
إلــى فــرع المؤسسة 
العامة للكهرباء في 
عدن، تقضي بإنهاء 
عقد شــراء الطاقة 

٩٠ ميجاوات الموقع من شركة دوم 
ومصادرة الضمان. 

ـــق، فــقــد رســت  ـــائ ـــوث وبــحــســب ال
المناقصة فــي مــشــروع شـــراء طاقة 
كهربائية بقدرة ٩٠ ميجاوات، على 
شركة دوم لمدة ثالث سنوات (مايو 
٢٠١٣ إلى يونيو ٢٠١٦) باستخدام 
مــادة الــمــازوت بمبلغ إجمالي ١١٣ 
مليونًا و٨٨٤ ألفًا و٣٧٠ دوالرًا شامًال 
الضرائب والجمارك، وقدمت الشركة 

ــــان  ضــــم
تنفيذ بمبلغ ١٧ مليون و٨٢ ألفًا 

و٦٥٧ دوالرًا. 
وبــدًال عن هذا المشروع، قام فرع 
المؤسسة بالتعاقد باألمر المباشر 
بــــ٥٠ مــيــجــاوات بــالــديــزل، فــي حين 
كــان اإلجــراء الصحيح متابعة تنفيذ 
المشروع أو توريد الضمان لحساب 
الحكومة العام، بحسب بيان لــوزارة 

المالية. 


