
0303 أخبار وتقارير

صنعاء - سبأ 
ــيايس األعىل  ــاط رئيس املجلس الس التقى األخ مهدي املش
أمس محافظ إب عبد الواحد صالح وعدد من قيادات محافظة 

إب.
جرى خالل اللقاء الذي حرضه وزير الدولة لشؤون مجليس 
ــة  ــد الله أبو حليقة، مناقش ــورى الدكتور عيل عب ــواب والش الن
ــات  ــة إب واحتياج ــوي بمحافظ ــي والتنم ــري األداء الخدم س

املحافظة من املشاريع الرضورية.
ــلطة املحلية واملكاتب  ــط وبرامج الس ــرق اللقاء إىل خط وتط
الحكومية باملحافظة لتحسني مستوى األداء وتوفري الخدمات 
ــدوان  ــا الع ــي خلفه ــة الت ــاع الراهن ــل األوض ــني يف ظ للمواطن

والحصار.
ــظ إب وأبنائها  ــاط بجهود قيادة محاف ــاد الرئيس املش وأش
ــرض له من  ــن يف ظل ما يتع ــم إىل جانب الوط ــاء ووقوفه األوفي

عدوان وحصار جائر.
ــن  ــىل األم ــاظ ع ــاء إب يف الحف ــائخ وأبن ــاون مش ــوه بتع ون
ــي  ــدوان الت ــات الع ــال مخطط ــة وإفش ــتقرار باملحافظ واالس

تستهدف أمن الوطن واملواطن وتمزيق النسيج االجتماعي.
وشدد رئيس املجلس السيايس األعىل عىل أهمية بذل املزيد 
ــاة املواطنني  ــة الراهنة لتخفيف معان ــن الجهود خالل املرحل م

وتعزيز االصطفاف والتالحم يف مواجهة العدوان.
ــي عال باملخاطر التي  ــد الحرص عىل أن يكون هناك وع وأك
ــعب اليمني  ــان عال ويقني بمظلومية الش ــدق بالوطن وإيم تح

والتمسك بالهوية اإليمانية.
ــاء محافظة أب األبية  ــكر ألبن ــاط عن الش وعرب الرئيس املش
ــدونها  عىل تكاتفهم ووحدة كلمتهم التي اصبح األخرون يحس
ــال" بصمودكم  ــدة واألخوة.. وق ــذه الوح ــذا التكاتف وه عىل ه

ــي كان يراهن عليها  ــن املؤامرات الت ــلتم الكثري م وتكاتفكم أفش
العدو يف إحداث رشخ أو أي بؤر أو بلبلة داخل املحافظة".

ــكانية كبرية وعىل  ــت إىل أن محافظة إب تتميز بكثافة س ولف
املسؤولني باملحافظة مهام كبرية لخدمة أبنائها .. الفتا إىل أهمية 

تعزيز التالحم وبذل املزيد من الجهود ملعالجة الصعوبات.
ــه يف حكمة  ــىل عن ثقت ــيايس األع ــرب رئيس املجلس الس وع
ــري من  ــاوز الكث ــة وتج ــىل حلحل ــا ع ــة وتعاونه ــادة املحافظ قي

الصعاب واملشاكل.
وقال " بفضل وعيكم وثقافتكم وحكمتكم أفشلتم مخططات 
ــاكل  ــدوان التي كان يريدها يف أن تكون املحافظة بؤرة للمش الع
ــاكل  ــتطيع أن ينفذ من خالل هذه املش ــى يس ــكات حت واملماح
ــه  ــا عمل ــا م ــل به ــة ليعم ــذه املحافظ ــق ه ــكات إىل عم واملماح

باملناطق املجاورة".
ــت  ــه العدوان يف املناطق املحتلة ليس ــت إىل أن ما يقوم ب ولف

ــج ومدروس يقصد من  ــة أو ترصفات فردية بل عمل ممنه صدف
خالله رضب العزة والنخوة اليمنية.

ــف والصمود  ــن التكات ــىل مزيد م ــاط ع ــث الرئيس املش وح
ومزيد من التحمل والحكمة والرؤية يف حلحلة املشاكل.

ــق بمواجهة العدوان  ــرية فيما يتعل ــئوليتنا كب وأضاف " مس
ــالم الذي ننشده،  ــيحقق الس ورفد الجبهات كون ذلك هو ما س
ــش أو قبائل أو لجان  ــواء من جي ــكل من يتحرك للجبهات س ف
ــيخلد التاريخ أن هذا الجيش  شعبية هم جيش اليمن الذي س
ــا التاريخ  ــوة عرفه ــف يف وجه أعتى ق ــذي وق ــطورة ال هو األس

املعارص".
ــيد  ــود يف تنمية اإليرادات وترش ــة بذل الجه ــد عىل أهمي وأك
ــالق  ــاذ إلط ــة اإلنق ــع حكوم ــا م ــل حالي ــال " نعم ــاق.. وق اإلنف
ــة املحافظة إن  ــذا يعترب رافداُ لكم لخدم ــابات املحلية وه الحس

تكاتفتم ورشدتم اإلنفاق وعززتم اإليرادات".
فيما أكد محافظ إب وقيادات املحافظة االستعداد ملضاعفة 
ــا املواطنني  ــتوى األداء ومعالجة قضاي ــني مس ــود لتحس الجه

وتعزيز االصطفاف والتالحم الوطني.
ــدا يف مواجهة  ــا واح ــاء املحافظة صف ــوف أبن ــا أكدوا وق كم
ــتقرار  ــث بأمن واس ــاول العب ــكل من يح ــدي ل ــدوان والتص الع

املحافظة خدمة للعدوان .
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ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــد  أك
ــد أن  ــادر الجني ــود عبدالق ــات محم الخدم
ــا يقدمونه من  ــة الحديدة وم ــاء محافظ أبن
ــدوان  ــه الع ــود يف وج ــة للصم ــورة مرشف ص
ــن أولوية  ــورة وضم ــادة الث ــل تقدير قي مح
ــة  وحكوم ــية  السياس ــادة  القي ــات  اهتمام

اإلنقاذ الوطني.
ــه أمس وزير  ــد خالل لقائ ــار الجني وأش
ــني  ــي حس ــث العلم ــايل والبح ــم الع التعلي
ــور  ــاء الدكت ــة صنع ــس جامع ــازب، ورئي ح
ــس جامعة  ــادي دغار ورئي ــد محمد ه أحم
الحديدة الدكتور محمد االهدل، إىل رضورة 
اإلرساع يف استيعاب طالب جامعة الحديدة 
ــتويات والتخصصات، وحل  بمختلف املس
ــي تعرقل  ــة الت ــة واإلداري ــكاالت املالي اإلش

ــاء وجامعات  ــة صنع ــتيعابهم يف جامع اس
املحافظات األخرى.

ــعب  ــح نائب رئيس الوزراء أن الش وأوض
اليمني يواجه عدواناً تجرد من كل األخالق 
ــتهدافه  ــرق يف اس ــانية، ال يف ــم اإلنس والقي
ــق التعليمية والصحية..  بني املدنيني واملراف
ــورة  ــفى الث ــتهداف مستش ــاً إىل أن اس الفت
بالحديدة دليل عىل دموية العدوان وحقده 

عىل الشعب اليمني.
ــات يف  الجامع ــاء  ــد رؤس الجني ــه  ووج
ــهيل  بتس وإب  ــران  وعم ــار  وذم ــاء  صنع
ــدة، وقبول  ــتيعاب طالب جامعة الحدي اس
ــدة يف تلك  ــن أبناء الحدي ــالب الجدد م الط
ــرشوط العلمية املحددة  ــات وفقاً لل الجامع

لألقسام والتخصصات.

ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ وكان 
ــدة اجتماعات خالل  ــد ع ــات قد عق الخدم
ــر التعليم  ــور وزي ــني بحض ــني املاضي اليوم
ــن  م ــدد  ع ــع  م ــي  العلم ــث  والبح ــايل  الع
ــورى من أبناء  أعضاء مجليس النواب والش
ــخصيات اجتماعية  محافظة الحديدة وش
ــت  ــب التنفيذية كرس ــض املكات ــدراء بع وم
ــة الحديدة يف ظل  ــة أوضاع محافظ ملناقش
ــني  للمدني ــتهدافه  واس ــدوان  الع ــد  تصعي

واملرافق الخدمية.
ــت االجتماعات سبل معالجة  كما ناقش
ــز جوانب الصمود  ــكاالت وتعزي بعض اإلش
ــة  ــات التعليمي ــتمرار الخدم ــات، واس والثب
ــة وخدمات املياه ملدينة ومديريات  والصحي

محافظة الحديدة.

الجنيديؤكد ضرورة استيعاب طالب جامعة الحديدة الجنيديؤكد ضرورة استيعاب طالب جامعة الحديدة 
في جامعات المحافظات األخرىفي جامعات المحافظات األخرى

تدشين توزيع األجهزة التعويضية للمعاقينتدشين توزيع األجهزة التعويضية للمعاقين

صنعاء - سبأ:
ــن صندوق رعاية وتأهيل املعاقني بصنعاء أمس توزيع  دش
ــخاص ذوي  ــاعدة لألش ــة واألجهزة املس ــائل التعويضي الوس
ــن الصمود يف وجه  ــبة 3 أعوام م ــة للعام 2018م، بمناس اإلعاق

العدوان.
ــيايس األعىل  ــرضه عضو املجلس الس ــل الذي ح ويف الحف
ــة الثورية العليا  ــامعي أكد رئيس اللجن ــلطان الس ــيخ س الش
محمد عيل الحوثي عىل رضورة أن تقوم كل الجهات املختصة 
ــة واالهتمام لذوي االحتياجات الخاصة تنفيذا  بتقديم الرعاي

لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي.
ــكل الجرحى واملعاقني الذين  وأعرب عن الفخر واالعتزاز ب
ــالة كبرية بصمودهم وثابتهم ومواقفهم املعربة عن  يقدمون رس

الصمود واإلرادة التي ال تنكرس يف مواجهة العدوان.
ــة الدكتور  ــوزراء وزير املالي ــال نائب رئيس ال ــن جانبه ق م
ــرب عن أروع صور  ــه مقبويل إن هذه الفعالية تع ــن عبد الل حس
ــم، وأنه من  ــم الغاش ــه العدوان الظال ــي يف وج ــود اليمن الصم
ــن اإلرصار  ــود باملزيد م ــون هذا الصم ــي املعاق ــع أن يحي الرائ

والثبات واالنتصار للوطن وعزته وكرامته.
ــح االجتماعية التي  ــن الرشائ ــال: إن رشيحة املعاقني م وق
ــدوان  ــار، وكان للع ــدوان والحص ــل الع ــا يف ظ زادت معاناته
ــادة عدد  ــلبية يف زي ــني آثاره الس ــني اآلمن ــتهدافه للمدني واس
ــببتها صواريخ وقنابل  ــني بإعاقات مختلفة جميعها س املعاق
ــز النور  ــهم يف مرك ــت أيضاً املعاقني أنفس ــي طال ــدوان، الت الع
ــربا االهتمام  ــرى. معت ــات األخ ــاء واملحافظ ــة صنع بالعاصم
ــؤوليتنا أمام الله  ــن أولويات مس ــة للمعاقني م ــم الرعاي وتقدي

تعاىل.
ــالم  ــئون االجتماعية والعمل عبيد س ــدوره أكد وزير الش ب
ــتحق كل الرعاية واالهتمام  ــع أن رشيحة املعاقني تس بن ضبي
ــي تذليل كل  ــتثنائية وينبغ ــروف الخاصة واالس ــذه الظ يف ه
ــة املالئمة لها كحق من  ــات التي تواجهه وتوفري البيئ الصعوب

ــاركة يف  ــهام واملش ــا يمكنها من اإلس ــىل الدولة بم ــا ع حقوقه
عملية اإلنتاج والتنمية يف الوطن.

ــة والعمل تدرك أن هناك  ــئون االجتماعي وبني أن وزارة الش
ــخاص ذوي االحتياجات الخاصة  ــرياً يف أعداد األش تزايداً كب
ــا دول التحالف  ــة التي تقوده ــدوان والحرب الظامل ــراء الع ج
ــود التي قام ويقوم  ــيدا بالجه ــعودية.. مش بقيادة اململكة الس
ــداد  ــتيعاب األع ــني واس ــل املعاق ــة وتأهي ــدوق رعاي ــا صن به

املتزايدة من طالبي الخدمة.
ــدوق رعاية وتأهيل  ــاد املدير التنفيذي لصن من جانبه أش
ــدور الكبري  ــي بال ــد الله الديلم ــد عب ــدس محم ــني املهن املعاق
واملتميز الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل 
ــن الكرايس املتحركة للمعاقني  ــني وتقديمها عدداً كبرياً م املعاق

حركيا.
وتطرق الديلمي إىل املعاناة التي يواجهها ذوو االحتياجات 
ــري ذلك عىل  ــدوان والحصار وتأث ــتمرار الع ــة جراء اس الخاص
ــد ميزانية  ــت ترف ــي كان ــة الت ــات اإليراداي ــات واملؤسس الجه

الصندوق بحكم القانون والتي لم يتبق منها عدا 30 باملائة.
ــس) التي  ــة األملانية (أيديو رسف ــكره للرشك ــرب عن ش وأع
تكفلت بتقديم أكرث من 200 سماعة للمعاقني سمعيا ورعايتها 

الكريمة للحفل.
ــيخ  ــيايس األعىل الش ــو املجلس الس ــام عض ــب ذلك ق عق
ــني  ــس الوزراء وزير املالية حس ــامعي ونائب رئي ــلطان الس س
ــالم  ــد س ــل عبي ــة والعم ــئون االجتماعي ــر الش ــويل ووزي مقب
ــل  وتأهي ــة  رعاي ــدوق  لصن ــذي  التنفي ــر  واملدي ــع  ضبي ــني  ب
ــي بتكريم عدد من  ــد الله الديلم ــني املهندس محمد عب املعاق
ــني  ــة للمعاق ــية الداعم ــة والسياس ــخصيات االجتماعي الش

وتوزيع األجهزة التعويضية من كراس وسماعات.
ــاون الدويل  ــوزراء التخطيط والتع ــهد الحفل حضوراً ل ش
ــاء يف اللجنة الثورية  ــة والرأي والثقافة والدولة وأعض والزراع

العليا ومجلس النواب والشورى وأمني العاصمة ونائبه.

رئيس الثورية العليا:الجرحى والمعاقون يقدمون رسالة رئيس الثورية العليا:الجرحى والمعاقون يقدمون رسالة 
كبيرة بصمودهم وثباتهم في مواجهة العدوانكبيرة بصمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان

ــبوقة ضد  ــة انتفاضة غري مس ــهد املحافظات الجنوبي تش
ــرثوات البالد ولم  ــي تعبث ب ــدة الت ــة الفار هادي الفاس حكوم
ــة الوطنية  ــاد يف العمل ــع التدهور الح ــة إجراءات ملن ــذ أي تتخ

ووقف نزيف األسعار الذي يتصاعد بشكل جنوني .
ــات  ــس وقف ــة  أم ــات الجنوبي ــف  املحافظ ــهدت مختل وش
ــادي برثوات  ــث حكومة الفار ه ــدد بإيقاف عب ــة تن احتجاجي
البالد  ووضع حلول جذرية لخفض األسعار واستقرار العملة 

وتوفري الخدمات الالزمة للمواطنني.
ــت وقفة  ــبوة أقيم ــة محافظة ش ــق عاصم ــي مدينة عت فف
ــطاء ومواطنون تطالب بإصالح أوضاع  احتجاجية نفذها نش
املحافظة ورافعني  الفتات تندد بوقف نهب إيرادات املحافظة .
كما نفذ عدد من املواطنني وقفة احتجاجية بمدينة الضالع 
للمطالبة بتحسني ظروف معيشة الناس حيث أقيمت الوقفة 

االحتجاجية وسط الشارع العام.
ــة احتجاجية  ــاء وادي حرضموت يف وقف ــت نس ــد خرج وق
غاضبة أمام مجمع الدوائر الحكومية بسيئون احتجاجاً عىل 
ــور الريال الذي أثقل كاهل  ــعار املواد الغذائية وتده ارتفاع أس

املواطن.

ــتنكر  ــاء الفتات تس ــة رفعت النس ــة االحتجاجي ويف الوقف
ــاض األجور  ــن آثار كانخف ــب عليه م ــعار وما ترت ــاع األس ارتف
ــة  ــل دور الرقاب ــات بتفعي ــازل، مطالب ــارات املن ــاع إيج وارتف
ــعار معقولة يف متناول الجميع  ــبة وإلزام التجار بأس واملحاس

ورّددن شعارات «تسقط األسعار املرتفعة».
ــات الجنوب  ــة يف محافظ ــات االحتجاجي ــي االنتفاض تأت
ــتمرين يف االحتجاج  عوناً للمحتجني يف محافظة عدن و املس
ــزول عند مطالبهم  ــن الحكومة الن ــوح منذ أيام طالبني م املفت
وتنفيذها مالم فالتصعيد الثوري الجنوبي هو الحل الجتثاث 

حكومة  الفساد ومن يساندها.
ــتمرة  ــدن احتجاجات مس ــة ع ــات محافظ ــهد مديري وتش
ــن مديرية الربيقة بمنع  ــا الخامس حيث بدأت م دخلت يومه
ــل كميات  ــاء الزيت لنق ــروج من مين ــط من الخ ــرات النف قاط
ــىل رضورة خفض  ــرى مرصين ع ــات األخ ــود إىل املحافظ الوق

سعر النفط الذي يصل إىل 7200 ريال للدبة سعة 20 لرتاً .
ــياً يختلف تماماً  وتعيش محافظات الجنوب وضعاً معيش
ــالح  حيث   ــا حزب اإلص ــيطر عليه ــات التي يس ــن املحافظ ع
ــأس بها مقارنة  ــون يف محافظة مأرب حياة ال ب ــش املواطن يعي

ــتقراراً  ــني يف عدن واملحافظات الجنوبية األخرى واس باملواطن
نوعياً لألسعار يف مأرب حيث يقدر سعر الدبة البرتول بـ3500 
ــرضورة خفض  ــني وطالبوا ب ــار الجنوبي ــذي أث ــر ال ــال األم ري
ــعار وتقديم الخدمات مقابل الرثوات النفطية والعائدات  األس

املالية التي تتحصل عليها الحكومة من الجنوب.
وحظيت االنتفاضة الشعبية الجنوبية ضد حكومة الفساد 
بقبول واسع لدى املجتمع والنشطاء والسياسيني الجنوبيني 
ــوق املرشوعة  ــاج واملطالبة بالحق ــكل لالحتج ــد ال حيث حش

وإرغام حكومة هادي بتوفري كل املطالب.
ــذاب وأنواعه  ــالت الع ــاء الجنوب وي ــة أبن ــدت الحكوم وكب
طوال سنوات الحرب الثالث حيث انقطعت الخدمات وتوقفت 
ــعار وانترشت الفوىض األمنية وتدهورت  الرواتب وارتفعت األس
ــوب من الوعود الواهية لحكومة  العملة حتى يئس أبناء الجن
الفنادق وخرج الكل مطالبني بتحسني الوضع املعييش وايقاف 

تدهور العملة والفوىض واألعمال اإلرهابية .
ويتوعد الجنوبيون باالستمرار يف احتجاجاتهم حتى يتم 

تنفيذ مطالبهم او طرد حكومة الفساد من عدن.

االنتفاضة الجنوبية ضد حكومة الفار هادي تمتد من الضالع وحتى حضرموت االنتفاضة الجنوبية ضد حكومة الفار هادي تمتد من الضالع وحتى حضرموت 

اطلع على بيان االتحاد األوروبي حول إدانة الغارات على الحديدة ومذكرة  الخارجية عن أسباب تأخر زيارة  الوفد إلى اليمن اطلع على بيان االتحاد األوروبي حول إدانة الغارات على الحديدة ومذكرة  الخارجية عن أسباب تأخر زيارة  الوفد إلى اليمن 

 صنعاء - سبأ
ــة  ــس برئاس ــته أم ــواب يف جلس ــس الن ــع مجل اطل
ــىل البيان  ــيل الراعي، ع ــى ع ــس األخ يحي ــس املجل رئي
ــكا موغرييني  ــرتك ملمثيل االتحاد األوروبي فيديري املش
ــة  الجوي ــارات  الغ ــأن  بش ــتيليانيدس  س ــتوس  وكريس
ــدت األرواح مع  ــدة التي حص ــة الحدي ــة يف مدين املتتالي

إصابة العديد من املواطنني.
ــاوي بأن القانون  ــار البيان إىل أن هذا تذكري مأس وأش
الدويل اإلنساني القائم لحماية املدنيني والبنى التحتية 
ــكل يومي يف  ــه بش ــم خرق ــرب، يت ــات الح ــة يف أوق املدني

اليمن.
ــرر إدانته  ــي يك ــاد األوروب ــان أن االتح ــح البي وأوض
ــني، وتوقع البيان من جميع  ــة للهجمات ضد املدني القوي
ــداً أن  ــني، مؤك ــكان املدني ــة الس ــان حماي ــراف ضم األط
ــن املعاناة  ــري م ــببت يف الكث ــد تس ــة ق ــات الجوي الرضب
للمدنيني وقصف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية، 
ــدارس واملرافق الطبية واملناطق  ــببت يف تدمري امل كما تس
السكنية واألسواق وأنظمة املياه واملوانئ واملطارات ألكرث 

من ثالث سنوات من العدوان .
ــار البيان إىل أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية  وأش
يف العالم ، حيث يحتاج 22 مليون شخص إىل املساعدة .
ــن أن يضع  ــل الوحيد الذي يمك ــان أن الح وأكد البي
ــو الحل  ــي ه ــعب اليمن ــديدة للش ــاة الش ــة للمعان نهاي
ــوث األممي عن  ــالن املبع ــد إع ــدا تأيي ــيايس .. مؤك الس
ــاورات يف  ــه دعوة األطراف إلجراء جولة أوىل من املش نيت

جنيف يف 6 سبتمرب.
ولفت البيان إىل أن االتحاد األوروبي يقف مع مبعوث 

األمم املتحدة يف سعيه إىل تحريك العملية إىل األمام .
ــالة رئيس  ــس إىل رس ــتمع املجل ــن جهة أخرى اس م
ــة إىل نائب  ــي واملوجه ــيل الراع ــى ع ــس األخ يحي املجل
ــيدة/ باتريسيا اللوند ،  ــفري الربملاني األوروبي الس الس

والتي جاء فيها :
ــر الخارجية  ــرة وزي ــواب عىل مذك ــع مجلس الن اطل
ــام رشف والتي تضمنت افادتكم أن أسباب  املهندس هش
ــر زيارة الوفد األوروبي لبالدنا كانت ناتجة عن عدم  تأخ

منح التأشريات من قبل السفارة يف بروكسل .
وعليه نؤكد دعوتنا لزيارة الوفد للجمهورية اليمنية 
ــدويل .. مع  ــار صنعاء ال ــريات يف مط ــح التأش ــيتم من وس
ــاورات  ــاعية إلطالق مش ــكرنا وتقديرنا لجهودكم الس ش

السالم وبحث جهود عملية السالم يف اليمن .
ــة الصحة  ــر لجن ــس تقري ــتعرض املجل ــك اس إىل ذل
ــيايس  ــات املجلس الس ــول مالحظ ــكان ح ــة والس العام
ــدوق مكافحة الرسطان،  ــأن مرشوع قانون صن األعىل بش

وأقر مالحظات رئيس املجلس السيايس األعىل.
ــة  للجن ــاً  تكميلي ــراً  تقري ــس  املجل ــتعرض  اس ــا  كم
املشرتكة من لجان (القوى العاملة والشؤون االجتماعية 
ــلطة املحلية)  ــالمية – الس – تقنني أحكام الرشيعة اإلس

بشأن مرشوع قانون الزكاة والرعاية االجتماعية .
ــزكاة والرعاية  ــادة مرشوع قانون ال ــذي تضمن إع وال

ــتمرار العمل بقانون الزكاة  االجتماعية إىل الحكومة واس
ــالل الهيئة العامة  ــنة 1999م ، من خ ــذ رقم (2) لس الناف
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــأة بقرار رئي ــزكاة املنش لل
ــة بإصدار اللوائح  ــنة 2018م وإلزام الحكوم رقم (3) لس
ــىل الحكومة تقديم  ــة والتنظيمية املكملة له وع التنفيذي
ــنة 1999م  ــذ رقم (2) لس ــل للقانون الناف ــرشوع تعدي م
ــأنه تطوير آلية  ــأن الزكاة متى ما رأت ذلك بما من ش بش

عملها لتحصيل وإنفاق أموال الزكاة .
ــس  ــتعرض املجل ــي اس ــد الربملان ــىل ذات الصعي وع
ــأن أوضاع  ــراً تكميلياً من لجنة الرتبية والتعليم بش تقري
ــه الحكومة  ــر توجي ــة، وأق ــام يف الجمهوري ــم الع التعلي
ــزم بها الجانب  ــذا الجانب الت ــدد من التوصيات يف ه بع

الحكومي املختص وهي عىل النحو التايل :
-1 التزام املعنيني بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر 
ــبعة  ــخ 24/5/2017م برصف مبلغ س ــم (41) وتاري برق
ــتة  ــة وثالثة عرش مليوناً وثالثمائة وس مليارات وثالثمائ
ــر املالية  ــاًال هما وزي ــة وعرشين ري ــاً وأربع مائ عرش ألف
ــاس  ــك املركزي عىل أس ــظ البن ــال محاف ــم بأعم والقائ
ــدرايس القادم  ــام ال ــاب املدريس للع ــة طبع الكت مواجه

2019-2018م .
ــا يف املجلس أكرث  ــذ حكومة اإلنقاذ التزاماته -2 تنفي
ــب املعلمني والعاملني يف  ــأن انتظام رصف رات من مرة بش
حقل التعليم باعتبار استمرار التعليم يف حد ذاته جبهة 
من أهم الجبهات واملعنيني يف االلتزام يف هذا الجانب عن 
ــة املدنية ووزير  ــر املالية ووزير الخدم ــة هم وزي الحكوم
ــة وأن أي بدائل  ــة الفاعل ــم إزاء املعالج ــة والتعلي الرتبي
يجب أن ال تكون عرب وسائل مخالفة للدستور والقانون .
ــا إلعادة  ــل وتوجيهه ــادر تموي ــن مص ــث ع -3 البح
ــاً وجزئياً ، فقد  ــدارس املترضرة من العدوان كلي إعمار امل
ــدد املدارس  ــة والتعليم أن ع ــر وزارة الرتبي ــن تقري تضم
ــدد 87 مكتباً  ــة وع ــاً 2,531 مدرس ــرضرة كلياً وجزئي املت
ــبعة  ــة ما تم تأهيله من ذلك ( مائتان وس وإدارة وأن كلف
وثالثون مليوناً وأربعمائة وعرشين ألف ريال، ولم توضح 
ــور، وكذلك لم توضح  ــذا التمويل املذك ــوزارة مصادر ه ال

ــاً وجزئياً  ــار إليها كلي ــدارس املش ــة امل ــوزارة كلفة كاف ال
ــزام بهذه التوصية هم وزير املالية ووزير  واملعنيني بااللت

التخطيط والتعاون الدويل ووزير الرتبية والتعليم .
ــع حضور  ــاد م ــر األوقاف واإلرش ــتحضار وزي -4 اس
ــر الرتبية والتعليم والتزامهما معاً بما تفتي به لجنة  وزي
تقنني أحكام الرشيعة اإلسالمية بخصوص وصايا الرتب 
ــتندات  التي تفيد وزارة الرتبية والتعليم أنها حائزة بمس
ــح العلم والتعليم واملوارد  ــك الوصايا املوىص بها لصال تل
تستلمها وزارة األوقاف، وهذا التضارب يتطلب تعديالت 
ــكام الرشيعة  ــي بها لجنة تقنني أح ــة وفق ما تفت قانوني

باملجلس .
ــا وضحت به وزارة الرتبية والتعليم من عدم  -5 إزاء م
تمكنها من معالجة اختالل إعادة النظر يف الهيكلة جراء 
املتغريات التي طرأت عليها بدأت قبل خمسة عرش عاماً 
دون جدوى بأسباب عدم تعاون الجهات املعنية يف ذلك 
ــة واإلدارة املحلية  ــة املدني ــا املالية والخدم ــي ( وزارت وه
ــة املطالبة  ــبة والجه ــزي للرقابة واملحاس ــاز املرك والجه
ــة تويص املجلس  ــة والتعليم ) واللجن ــي وزارة الرتبي وه
ــوزارات املذكورة  ــرضورة حضور والتزام هذه الخمس ال ب
ــوع املتعرث منذ  ــا نحو إحياء هذا املوض للقيام بواجباته

خمسة عرش عاماً .
ــي  ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــزام وزي -6 الت
ــيق  ووزير الرتبية والتعليم برضورة تفعيل وتطوير وتنس
ــجيل يف كليات الرتبة وفقاً  ــة القبول والتس آليات سياس

الحتياجات النظام التعليمي وسوق العمل .
ــتحضار وزير اإلعالم اللتزامه بتفعيل وتطوير  -7 اس

القناة التعليمية يف خدمة التعليم العام والعايل .
ــة وأربعة آالف وواحد  ــرز وتصنيف عدد ثالثمائ -8 ف
ــبي وموظفي وزارة  ــني موظفاً وذلك هو قوام منتس وأربع
ــوزارة املقدمة  ــاء يف إحصائية ال ــة والتعليم كما ج الرتبي
ــتتمكن  ــخة من ذلك ، وس ــاة املجلس بنس ــة ومواف للجن
ــي املواد  ــز يف معلم ــن معالجة العج ــك م ــوزارة مع ذل ال
ــائل املتاحة من  ــن الوس ــرب هذا م ــة تعت ــة واللجن العلمي
ــع املترسبني إىل وظائف  ــيتضح جمي خالل التصنيف س

إدارية وإرشافية وغريها .
ــا الثابتة  ــة وتدقيق أصوله ــوزارة بمراجع ــام ال -9 قي
ــاة اللجنة املختصة  ــا ومواف ــآت ومعامل وغريه من منش
ــتفادة يف  ــاً ) من االس ــن كل ذلك ( إلكرتوني ــس م باملجل
ــة يف  ــائل املتاح ــرب الوس ــل ع ــب والتأهي ــب التدري جوان
ــغال  واألش ــة  للتنمي ــي  االجتماع ــدوق  الصن ــاريع  مش

العامة.
ــات  والجمعي ــاص  الخ ــاع  القط ــجيع  تش  10-
واملؤسسات الخريية والخاصة لرفع مستوى إسهاماتهم 
يف تنمية التعليم العام ومعالجة كوارثه الناجمة عن آثار 

العدوان.
-11 االلتزام بالنصوص الدستورية والقانونية حول 

مجانية التعليم وعدم اإلستثناء والتجاوز.
ــيط وتفعيل قيام الوزارة باإلرشاف والرقابة  -12 تنش
ــيل والخاص  ــم األه ــال التعلي ــري أعم ــىل س ــني ع الكامل
ــاطها ومتابعتها والقيام بدورها  واألجنبي مع تفعيل نش
نحو استئناف دراسة ومناقشة مرشوع القانون الخاص 

بالتعليم األهيل.
ــماء من تم تقاعدهم  ــف أس -13 موافاة املجلس بكش
ــة  ــب وزارة الرتبي ــن تطال ــات الذي ــني واملعلم ــن املعلم م
ــم ال تزال  ــم وأن وظائفه ــدًال عنه ــا ب ــم إعاضته والتعلي
ــات اللجنة من  ــه مالحظ ــفوعة بما تضمنت ــاغرة مش ش

معايري .
ــر  ــات وتقدي ــم املعلوم ــني يف تقدي ــألة املعني -14 مس
ــوب التدقيق يف األرقام وعدم الوقوع يف  املوازنات إزاء وج
تباينات مماثلة ملا ظهر يف تقديرات موازنات طبع الكتاب 

وإعداد الكتب .
-15 تقديم مرشوع قانون تحييد املدارس واملؤسسات 
ــة واملذهبية واملناطقية  ــة من الحزبية والطائفي التعليمي
ــئولية وزارة الرتبية والتعليم كونها من  باعتبارها من مس
قدم هذا املقرتح واللجنة تطلب من املجلس تأييد ذلك .

ــني أعضائه ملتابعة  ــكيل لجنة من ب وأقر املجلس تش
ــدم إىل  ــتجواب املق ــة باالس ــس الخاص ــات املجل توصي

حكومة اإلنقاذ الوطني من النائب عبده برش .
ــم يحيى بدر  ــة والتعلي ــر الرتبي ــة وزي ــرض الجلس ح
ــاد القايض رشف  ــاف واإلرش ــي ووزير األوق ــن الحوث الدي
ــايل الدكتور عيل  ــر التعليم الع ــيل القلييص ونائب وزي ع
ــالم  ــيل رشف الدين ووكيل وزارة املالية عبدالس يحيى ع
ــد األكوع  ــاف فضل محم ــل وزارة األوق ــوري ووكي املحط
ووكيل وزارة الرتبية والتعليم إبراهيم محمد رشف ووكيل 
ــاعد  ــو والوكيل املس ــني النون ــاع التعليم أحمد حس قط
ــامي ومدير  ــؤاد عبدالله الش ــة والتعليم ف ــوزارة الرتبي ب
ــب واملدير  ــني محمد الدري ــج ضيف الله حس عام املناه
ــذي ملطابع الكتاب املدريس الدكتور همدان أحمد  التنفي
الشامي ومستشار وزارة األوقاف عيل بن محمد الفران .

وكان املجلس قد استهل جلسته باستعراض محرض 
ــته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح  جلس

اليوم الثالثاء بمشيئة الله تعاىل.
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