
متابعات 3االثنين:  العدد:  
)1849(

13 / مارس/ 2017م  
14/ جماد ى الثاني/ 1438هـ

الحكومة تقدم للبرلمان »مصفوفة« دون التزام بصرف المرتبات
يناقش مجلس النواب مع حكومة االنقاذ الوطني -اليوم- األوضاع المالية في 
البالد وعدم صرف المرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين ومصير اإليرادات، 
وفقًا للمصفوفة التي أعدتها الحكومة بهذا الشأن وقدمتها للمجلس في جلسته 

ب عنها وزراء انصار الله وحلفائهم. المنعقدة السبت والتي تغيَّ
عد هذه الجلسة المشتركة محل اهتمام ومتابعة الداخل والخارج، االصدقاء 

ُ
وت

واألع��داء، خاصة وأن هناك من يراهن على تمزيق وحدة الصف الوطني بإثارة 
خالفات بين المؤتمر وأنصار الله عبر اللعب بالورقة االقتصادية بعد فشلهم في 
تحقيق مخططهم التآمري عبر الجبهة العسكرية.. وتبرز المشكلة االقتصادية 
الى الصدارة في ظل حصار جائر وتحرك مخيف للطابور الخامس وعدم صرف 
المرتبات ما يتطلب التعامل مع هذه المشكلة المتفاقمة بمسئولية وطنية أواًل 
بعيدًا عن الحسابات الحزبية.. هذا وكان المجلس السياسي قد استبق اجتماع 
البرلمان والحكومة باجتماع عقد أمس ناقش فيه أداء الحكومة ووجهها بتنفيذ 
القرارات الصادرة عن المجلس والعمل بما من شأنه تعزيز الجبهة الداخلية في 

مواجهة العدوان ومرتزقته.
واستعرض االجتماع آخر المستجدات على الساحة الوطنية واإلقليمية والدولية، 
حيث تناول الدور البطولي لرجال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان 
ودحر مؤامراته وإفشال مخططاته رغم ما يقوم به تحالف العدوان بقيادة 

السعودية من تحشيد في مختلف الجبهات وخاصة في نهم وميدي والمخا..
كما وجه الحكومة وكل الجهات المعنية بتذليل الصعوبات وتوفير احتياجات 
الجبهات ومنحها األولوية كونها الضامن لسيادة واستقالل اليمن وكرامة أبنائه.

 هذا وكان الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس الحكومة قد أوضح في التقرير 
الذي قدمه للمجلس، أن حكومته عملت خالل األسبوعين الماضيين على صرف 
مرتبات المقاتلين في الجبهات والجيش واألمن وستواصل الصرف لبقية الجهات 
األيام القادمة وفق اإلمكانات المتاحة بواقع 50% من مرتب شهر أكتوبر الفائت.
وأضاف: أن حكومته أصدرت قرارًا بصرف الكوبون النقدي التمويني )بطاقة 
تموينية( لموظفي الدولة باالتفاق مع رجال أعمال على صرف 50-60% من 

المرتب لعدة أشهر لتغطية نفقات الغذاء والمواد األساسية واألدوية.

مشيرًا الى أن حكومته ستصدر في األسبوعين المقبلين "الريال اإللكتروني" 
باالتفاق مع مؤسسة االتصاالت بما قيمته من 20-30% من المرتب لكل 
موظف..الجدير بالذكر أن السوق النقدية اليمنية تعاني منذ نحو عام من أزمة 
في السيولة النقدية من العملة المحلية ما انعكس على قدرة الدولة على دفع 

المرتبات النقدية للموظفين منذ أغسطس المنصرم.
وتضمن التقرير الجهود التي تبذلها الحكومة "للحشد والتعبئة في مواجهة 

العدوان" وفي معالجة أوضاع المالية العامة ووقف التدهور االقتصادي".
هذا وأوضح التقرير أن اإليرادات المتاحة ال تغطي سوى 30% من النفقات 

الشهرية الحتمية البالغة 154 مليار ريال، السيولة منها خمسة مليارات.
وفي هذا الصدد قال القائم بأعمال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي 

العام عزام صالح: إن ما تضمنه التقرير ال يجيب عما ينتظره النواب والمواطنون.
وتابع: أن الحكومة أتت بالمبررات ولم تخرج في التقرير بالتزام واضح بشأن 

دفع مرتبات الموظفين.
وتساءل عما إذا كان بمقدور الحكومة توفير إيرادات تغطي صرف المرتبات؟
وقال: " هل لدى الحكومة آليات وبرامج ألخذ ما يأخذه الناهبون وما تأخذه 

الشركات النفطية الخاصة وإعادتها إلى خزينة الدولة"؟
مؤكدًا أن الجميع على سفينة واحدة "ويجب الخروج بقرارات واضحة تحدد 

إمكانية صرف المرتبات".
ُيذكر أن تقرير الحكومة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية أشار إلى آليات لتوفير 
سعر المشتقات وحساب التكلفة وهوامش الربح دون أن يوضح إمكانية إعادة 
النظر في قرار سابق عما ُعرف باللجنة الثورية بتعويم النفط، ما اعتبره نواب 
في جلسة سابقة استبعاد الحكومة من االستفادة من فوارق سعر االستيراد 

والبيع للمستهلكين.
الى ذلك رفض النائب عبدالرحمن األكوع استمرار المناقشة بغياب الوزراء عن 
جانب حركة أنصار الله )الحوثيين( وهو ما أيده رئيس الوزراء وطالب من البرلمان 

إمهاله إلى االثنين لتتمكن الحكومة من الحضور بكامل قوامها.

»الســـياسي« يوّجـــه الحكـــومة بتنفيذ قـراراتـه
بن حبتور: اإليرادات ال تغطي سوى 30% من النفقات

برئاسة األمين العام وبحضور يحيى الراعي :

الهيئة الوزارية للمؤتمر والتحالف تناقش التطورات على المستوى الوطني والتصعيد المستمر للعدوان

ندين االعتداءات على الوزراء ونطالب بسرعة التحقيق فيهانجدد إدانتنا لجرائم العدوان ومجازره بحق المواطنين

الزوكا يحث وزراء المؤتمر والتحالف على العمل بروح الفريق الواحدمع كل األطراف
اسـتعرض نتائــج لقاءاته مع أنصــار الله ويـؤكد متانـة وقــوة التحالف معهم

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا اجتماعًا ألعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بحضور الشيخ يحيى الراعي األمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس 

النواب، خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .
وفي بداية االجتماع نقل االمين العام للمؤتمر الى اعضاء الهيئة الوزارية تحيات الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وتمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم وتوجيهاته لهم 
بالتفاني في اداء واجباتهم الدستورية والقانونية والوطنية بما يخدم مصالح المواطنين والوطن ويرسخ من 

وحدة الصف والجبهة الداخلية .
وقد ناقش االجتماع التطورات على المستوى الوطني وفي مقدمها العدوان الغاشم للتحالف الذي تقوده 
السعودية على شعبنا اليمني ،والتصعيد المستمر والمتزايد لهذا العدوان ومرتزقته وارتكابه المزيد من جرائم 
القتل واإلبادة بحق المدنيين االبرياء خاصة االطفال والنساء واستهداف المنازل واألسواق الشعبية ،كما حصل 
مؤخرًا من قصف طيران العدوان سوقًا شعبية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ما ادى الى سقوط اكثر 
من 30 شهيدًا وجريحًا جلهم من االطفال والنساء، وتشديد العدوان للحصار االقتصادي من خالل استمرار 
الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي، واستهداف ميناء الحديدة ومنع وصول السفن والبواخر اليه سواء تلك 
التي تحمل مساعدات انسانية، او التي تتبع القطاع الخاص والتجاري والمحملة بالسلع والمواد الغذائية او غيرها .
وفي هذا الصدد جدد األمين العام ادانة المؤتمر الشديدة لجرائم العدوان السعودي الهمجي ومجازره بحق 
المواطنين والتي تتم امام صمت دولي مخٍز يمثل وصمة عار بحق المجتمع الدولي ومؤسساته التي لم تتخذ حتى 
اآلن أي مواقف جدية ازاء جرائم القتل او جرائم القتل الجماعي الناجمة عن تشديد الحصار االقتصادي، مشيرًا 
في هذا الصدد الى ما اعلنه وكيل االمين العام لألمم المتحدة للشؤون االنسانية ستيفن اوبراين امام مجلس االمن 
وتحذيره من خطر الكارثة االنسانية التي تواجه العالم في اليمن ،مشيدًا في الوقت نفسه بموقف االخير الداعي 
لرفع الحظر عن مطار صنعاء، وفتح ميناء الحديدة امام الحركة التجارية وتأكيده ان استمرار الحصار بات يهدد 

حياة اكثر من ثلثي الشعب اليمني بالمجاعة .
ات مع االخوة في حركة انصار الله، مؤكدًا متانة وقوة التحالف الذي يربط المؤتمر  واستعرض الزوكا نتائج اللقاء
الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم في مواجهة العدوان السعودي الغاشم والحصار الظالم ،كونه تحالف 
الوطن والشعب في وجه العدوان الخارجي والغزو واالحتالل ألجزاء من تراب الوطن الطاهر.وشدد االمين العام 
على ان المحاوالت التي يقودها إعالم تحالف العدوان ومرتزقته إلثارة الخالفات بين القوى الوطنية المواجهة 
للعدوان ستبوء بالفشل كما فشلت كل محاوالتهم في هذا المجال منذ انطالق العدوان قبل عامين تقريبًا.وحث 

الزوكا اعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه على التفاني في اداء واجباتهم في اطار وزاراتهم وفقًا والدستور 
والقوانين واألنظمة واللوائح النافذة ،وبشكل تكاملي مع زمالئهم ممثلي انصار الله وحلفائهم في الحكومة وبعيدًا 
عن تدخل أي جهات اخرى ،وعدم االلتفات للمهاترات والمكايدات التي تبث عبر وسائل اعالم العدوان ومرتزقته، 
وما ينشر في مواقع التواصل االجتماعي ،كما حثهم على القيام بواجباتهم في خدمة المواطنين في اطار وزاراتهم 
وفقًا للنظام والقانون وتجسيد توجهات المؤتمر وحلفائه في خدمة الناس وحل مشاكلهم ومعاناتهم وتحقيق 
طموحاتهم وتطلعاتهم .وشدد االمين العام على ضرورة قيام اإلعالم الرسمي بأداء واجباته بحيادية تامة وان 
يكون صوتًا لكافة ابناء الشعب اليمني وقواه التي تواجه العدوان الغاشم ،داعيًا في الوقت نفسه اإلعالم الحزبي 

واألهلي الى البعد عن المكايدات التي ال تخدم سوى اعداء الوطن .
ات واألنشطة التي ينفذها المؤتمر  كما استعرض االمين العام الجوانب الخاصة بالعمل التنظيمي وبرنامج اللقاء
وفروعه في مختلف المحافظات والمديريات، مشيرًا الى ان هذا البرنامج سيستمر بما يجسد توجهات المؤتمر 

السياسية في مواجهة العدوان الغاشم، وفي الوقت نفسه تفعيل وتعزيز النشاط التنظيمي للمؤتمر .
ات والتجاوزات التي حصلت بحق بعض الوزراء في الحكومة من قبل اشخاص وجهات  ودان االجتماع االعتداء
تسعى إلثارة الخالفات بين القوى الوطنية المواجهة للعدوان وخدمة اعداء الوطن ،مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ 

ات الدستورية والقانونية بحق مرتكبيها . توجيهاتها بالتحقيق في هذه االعمال واتخاذ االجراء
من جانبهم تحدث اعضاء الهيئة الوزارية في االجتماع مجددين شكرهم وتقديرهم لمواقف قيادة المؤتمر 
وعلى رأسها الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ومواقفه 
وتضحياته في مواجهة العدوان الخارجي وحرصه على تماسك الجبهة الداخلية المقاومة لهذا العدوان ، مؤكدين 
انهم تحملوا المسؤولية في هذه الظروف التاريخية العصيبة التي يتعرض فيها شعبنا للعدوان والحصار الخارجي 
استشعارًا للمسؤولية الوطنية وتنفيذًا لتوجهات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذين يقفون في مقدمة الصفوف 
المدافعة عن الوطن ووحدته وسيادته واستقالله وبما يحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة ويفّعل مهامها 

في تقديم الخدمات للمواطنين في اطار الدستور والقانون.
وجددوا حرصهم على تنفيذ مهامهم وفقًا للدستور والقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في 
التخفيف من معاناة الناس سيما في ظل استمرار العدوان في تصعيده العسكري وتشديده الحصار االقتصادي 

على شعبنا جوًا وبرًا وبحرًا.
ها القرارات المناسبة. وقد ناقش االجتماع عددًا من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ ازاء

نثّمن موقف  وكيل األمين العام لألمم المتحدة  الداعي لرفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة الهيئة الوزارية: تحّملنا مسئولية كبيرة خدمة للوطن وتنفيذًا لتوجهات المؤتمر

على اإلعالم الرسمي أداء واجباته بحيادية 
تامة وأن يكون صوتًا لكافة الشعب

عليكم تجسيد توجهات المؤتمر وحلفائه 
في خدمة المواطنين وحل قضاياهم

محاوالت  إعالم تحالف العدوان ومرتزقته إلثارة 
الخالفات بين القوى الوطنية ستبوء بالفشل

برنامج اللقاءات واألنشطة المؤتمرية سيستمر 
في تجسيد توجهات المؤتمر  في مواجهة العدوان

السعودية تأمر »هادي« برفض اللقاء مع ولد الشيخ .. وبن دغر بعدم صرف المرتبات
مراقبون سياسيون: جولة المبعوث الدولي مسرحية مفضوحة وتمديد للعدوان

تأخذ التسوية السياسية في اليمن صورة لعرض مسرحي ممل يعاد عرضه بشكل متعمد لتخفيف 
الضغط الدولي المطالب بوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر.وفي أحدث مشاهد لهذه 
المسرحية الهزلية، هو ترويج مزاعم رفض هادي مقابلة المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ واإلصرار 
على تمسكه بقرار استمرار األعمال العسكرية وتداول هذه الكذبة، في الوقت الذي ال سلطة للفار  هادي 

على مطار عدن، فكيف يمكن لشخص كهذا أن يمتلك قرار الحرب والسالم في اليمن.
»الميثاق« أن مغادرة ولد الشيخ السعودية الى ألمانيا يعد  وبهذا الشأن أوضحت مصادر سياسية ل�
بمثابة تمديد جديد للعدوان بطلب سعودي، خصوصًا وأنه قد تزامن نشر أخبار رفض هادي لمقابلة 
المبعوث الدولي مع إعالن رئيس حكومة فنادق الرياض عدم صرف المرتبات للمحافظات الشمالية 
مالم تورد حكومة االنقاذ االيرادات الى عدن وإعادة مبلغ 581 مليارًا الى خزينة الدولة -حسب زعمه.
وأكدت المصادر أن هذين الموقفين الصادرين عن الفار هادي ورئيس حكومته هما ترجمة للموقف 
السعودي الرافض ألي حل سياسي لألزمة اليمنية.. وحذرت المصادر من دخول البالد أوضاعًا كارثية 
جراء استمرار العدوان والحصار والتعنت السعودي الرافض ألي حل سلمي، حيث بات واضحًا أن العدوان 

أصبح يراهن بشكل رئيسي على المعركة االقتصادية واستخدامها كسالح فتاك لهزيمة الشعب اليمني 
الصامد بعد أن خسر المعركة العسكرية بعد مواجهات طوال عامين.

ولفتت المصادر الى أن على حكومة االنقاذ أال تترك المعركة االقتصادية مفتوحة بعد أن انكشفت 
المخططات التآمرية لتحالف العدوان من عملية نقل البنك المركزي في عدم صرف المرتبات، وأخيرًا 
في ضرب مينائي الحديدة والمخا.. هذا وكانت صحيفة »الخليج« اإلماراتية قد ذكرت- نقاًل عن مصادر 
لم تسّمها- أن هادي رفض طلب المبعوث األممي تعليقًا مؤقتًا للعمليات العسكرية إلتاحة أجواء مواتية 
في اطار مساعيه الستئناف مشاورات السالم، وذهبت الصحيفة للحديث عن أن هناك خارطة معدلة 

لولد الشيخ تقضي ببقاء هادي واإلطاحة بالجنرال علي محسن.
من جانبها ذكرت وكالة »األناضول« أن ولد الشيخ توجه الى ألمانيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة 
الرباعية الخاصة باليمن، على الرغم من أن اللجنة كانت قد عقدت آخر اجتماعاتها بشأن اليمن في برلين 

يوم 16 فبراير الماضي دون إعالن أية نتائج.

هادي وبن دغر مجرد موظفْين لدى 
السعودية وليس بأيديهم قرار وقف الحرب

على حكومة اإلنقاذ مواجهة الحرب 
االقتصادية وإفشال مؤامرة العدوان


