امل�شّ اط و�أبو را�س واحلوثي تدخلوا لدفع  100مليون ريال لعودتها..
"اليمن اليوم" خ�سرت  40مليونًا جراء توقف
بثها املفاجئ
حمود عباد وقيادة �أمانة العا�صمة ينجحون -لأول مرة-
في الك�شف عن بيع لحوم �أبقار و�أغنام ميتة ومري�ضة..

A W R A Q P R E S S . N E T
اقت�صادية  -اجتماعية � -شاملة | �شهرية |

فهل �ستُك�شف المطاعم التي
تبيع مثل هذه اللحوم؟!!

النا�شر  -رئي�س التحرير طـاهـر مثنى حـزام

العدد« - »28ابريل �12 | 2020صفحة |  100ريال

"الأوراق" تن�شرُ �آخر
تطورات ق�ضية محاولة
اغتيال �أمين جمعان..
والق�صد من اغتياله
بدعم معالي وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي..

زياد الرفيق -مدير التربية -يُطبّق نظامًا
تربويًّا عالميًّا مميزً ا يربط المدر�سة والمدرّ�س
والطالب بولي الأمر والدولة بوا�سطة جهاز
جوال وب�ضغطة زر..

فهل �سيتم تطبيقه في عموم اليمن؟!
20مليون ريال خ�سرها الفنان
حمود ال�سمة ب�سبب فيرو�س
كورونا ..و�سر لقائه �أمين حزب
الم�ؤتمر ال�شعبي العام!..

مميزات مركز العالج
الطبيعي والت�أهيل في
الم�ست�شفى ال�سعودي
الألماني ب�صنعاء

الإعالمي �أحمد الكب�سي يحكي ق�صة حياته للأوراق..

لماذا لم يُ�صبح �ضابطً ا كما تمنى ..ولماذا ف�شلت
تجربتَي زواج له عبر الحب ..والأ�سباب التي جلعته
مع تعدد الزيجات ورف�ض الخادمات والمربيات في
المنزل ،وق�صة ان�ضمامه �إلى الم�ؤتمر ..وعراكه في
جامعة �صنعاء مع الإ�صالح!..

(� )200ألف ريال �أخذها �صديقا العري�س مقابل تعريفه بوالد العرو�س..
وزوجة و�ضعت برنامج ت�سجيل في جوال زوجها ف�أحبطت زواجه الثاني!.

طبيب التجميل فار�س الهمداني:

هذا �سبب �إقبال الن�ساء
والرجال في �صنعاء على
التجميل

تطورات �إلكترونية جديدة لدفع
ال�ضرائب والجمارك والم�شتقات
النفطية في "كاك بنك" ،وفتح فرع
النخبة لت�صبح فروعه ( )71فرعً ا
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( )280ر�أ�س من املا�شية متنوعة ،و(� )60ألف دجاجة ،و(� )15ألف كجم حلم ن�صيب حيوانات �صنعاء

حمود عباد وقيادة �أمانة العا�صمة ينجحون -لأول مرة -يف الك�شف عن بيع حلوم �أبقار و�أغنام ميتة ومري�ضة..

فهل �ستُك�شف المطاعم التي تبيع مثل هذه اللحوم؟!!
� -صنعاء:

�أخيرًا نجحت �أمانة العا�صمة �صنعاء ،بقيادة
الأخ حمود عباد – �أمين العا�ص ��مة  -في ك�ش ��ف
الم�س ��تور علي ��ه من ��ذ �س ��نوات م ��ن ال ِغ� � ّ�ش الذي
يتعر� ��ض ل ��ه المواط ��ن م ��ن ِقب ��ل بع� ��ض بائعي
اللحوم من جزارين ومطاعم ..وكانت �صحيفة
الأوراق قد تفردت بن�شر الق�ضية في وقت �سابق
م ��ن الع ��ام الما�ض ��ي ..فالق�ضية لي�س ��ت عادية،
وتع� � ّد خطي ��رة ج� �دًّا� ،إال �أنه ��ا كان ��ت تُغطّ ى من
خالل دفع ر�شاوى في ال�سنوات ال�سابقة� ،أو �أنها
�أُهمل ��ت ولم تُفعّل ب�سبب �إهم ��ال �إدارة الم�سالخ
و�أ�س ��واق اللح ��وم ،فمن ��ذ �أ�شهر فقط ب ��د�أ فريق
للإدارة العامة للم�سالخ و�أ�سواق اللحوم ب�أمانة
العا�صم ��ة �صنع ��اء بالن ��زول الميدان ��ي ،وك�شف
الم�ستور رغ ��م العرو�ض المالي ��ة وال�ضغوطات
الت ��ي يلج� ��أ �إليه ��ا كبار بائع ��ي اللح ��وم لتغطية
غِ �شهم وجرائمهم.
أي�ضا – في نقطة الأزرقين تم
ومن ��ذ �شهر ً � -
وق ��ف بيع و�سل ��خ �أبق ��ار م�صابة بالج ��رب وغير
�صالح ��ة لال�سته�ل�اك الآدم ��ي ،كان ��ت برفق ��ة
الج ��زار (ن�� � ،ص) ،وف ��ي طريقه ��ا �إل ��ى الأمانة،
ومنه ��ا �إلى الم�ستهلكين ِل ُتق ��دم �إليهم بو�صفها
لحومًا طازجة..
�إال �أن الجه ��ات المعني ��ة قام ��ت ب�إعدامه ��ا
وت�سليمها �إلى حديقة الحيوانات ليتم تقديمها
وجبة غير د�سمة للأ�سود ،الذين ربما قد يكون
له ��م ر�أي �آخ ��ر فيرف�ضونه ��ا كما رف�ض ��وا �سابقتها
ذات مرة!..
كما تم �ضبط نعجتين ،في نقطة �شمالن ،غير
�صالحتي ��ن لال�سته�ل�اك الآدمي كذل ��ك ،واللتين
كانت ��ا برفق ��ة الج ��زار (من�ص ��ور النقف ��ة) ،ف ��ي
طريقهم ��ا �إلى الأمان ��ة ،ومنها �إل ��ى الم�ستهلكين،
وق ��د ت ��م �إعدامهما نظرًا لله ��زال ال�شديد والعمى
والت ��ورم ح ��ول العي ��ون وطفيلي ��ات خارجي ��ة على
الج�س ��م بم ��ا ي�شب ��ه الج� �رَب ..وت ��م �إي�صالهم ��ا –
أي�ض ��ا – �إل ��ى حديقة الحي ��وان لم�صلح ��ة الأ�سود
� ً
والحيوان ��ات المفتر�س ��ة لتق ��دم �إليه ��م كمق ّب�ل�ات
قبل الأكل.
ه ��ذا التح ��رك الم�س�ؤول ،وال ��ذي كانت نتيجته
�ضبط عدد م ��ن الموا�شي الميتة والمري�ضة ،دفع
م ��ا يُطلَ ��ق عليه ��ا النقابة العام ��ة لبائع ��ي اللحوم
والموا�ش ��ي تُهاج ��م الم�ؤ�س�س ��ة العام ��ة للم�سال ��خ
و�أ�س ��واق اللح ��وم في �أمان ��ة العا�صم ��ة ،وتُع ّد ذلك
تعّ�سُ ًف ��ا غي ��ر مقبول ،ف ��ي حين و�صف ��ت الم�ؤ�س�سة
العامة للم�سال ��خ و�أ�سواق اللحوم ب�أمانة العا�صمة
هذه الخطوة ب�أنها من �صميم عملها الذي خوّلها
�إياها القانون.
وانتقدت النقابة ،في بيانٍ لها الثُالثاء ،م�ؤ�س�سة
الم�سال ��خ و�أ�س ��واق اللح ��وم ف ��ي �أمان ��ة العا�صم ��ة؛
لفر�ضها قيودًا مُ�شدَّدة على �أعمال �أع�ضاء النقابة،
ُمتّه َّم ��ة  -في الوقت ذاته  -الم�ؤ�س�سة والمُفتّ�شين
البيطريي ��ن التابعي ��ن له ��ا بـ(مُمار�س ��ة التع�سُّ ��ف،
واال�ستف ��زاز ،واالعت ��داءات ،وحج ��ز ال�سي ��ارات
التابع ��ة لبائعي اللحوم و ُتج ��ار الموا�شي ،و�إطالق
النار ،وغير ذلك).
يكتف بيان النقابة بهذا الح ّد من االتهامات
ولم ِ
التي تُدحّ �ضها الوقائع على الأر�ض ،بل حمّلت في
بيانه ��ا �أمين العا�صمة ووزي ��ر الداخلية م�س�ؤولية

مث ��ل ه ��ذه الأعمال ،مُطالب ًة �إياه ��م بالقب�ض على
َم ��ن و�صفته ��م (الجُ ن ��اة)( ،الذي ��ن قام ��وا ب�ضبط
الموا�ش ��ي الميت ��ة) ،!!..ومُت ّوع ��دة ب�أنه ��ا �ستتخ ��ذ
حقه ��ا ال�شرع ��ي والقانون ��ي للحفاظ عل ��ى حقوق
وكرامة �أع�ضائها.
وبم ��وزاة ذل ��ك �أ�ص ��درت الم�ؤ�س�س ��ة العام ��ة
للم�سال ��خ و�أ�س ��واق اللح ��وم ب�أمان ��ة العا�صم ��ة،
الثُالثاء ،بيانًا �أو�ضحت خالله ب�أن ما ورد في بيان
النقاب ��ة العامة لبائعي اللح ��وم والموا�شي الم�شار
�إلي ��ه ال �أ�سا� ��س ل ��ه م ��ن ال�صح ��ة ،و�إنم ��ا ادع ��اءات
و�أكاذي ��ب وافت ��راءات باطل ��ة ،وم ��ن ب ��اب المكايدة
لدرء المفا�سد التي تُمارَ�س من قِبل بائعي اللحوم
والموا�شي ،وال تمتّ للحقيقة ب�صلة.
وق ��ال بي ��ان الم�ؤ�س�س ��ة �إنّ اله ��دف م ��ن ه ��ذه
البيان ��ات هو ت�ضليل الر�أي العام ،ومحاولة فا�شلة
للتغطي ��ة عل ��ى المخالف ��ات المرت َكب ��ة م ��ن ِقب ��ل
ع ��دد م ��ن �أع�ض ��اء النقاب ��ة ،والت ��ي تتمث ��ل ب�إدخال
الحيوان ��ات المري�ض ��ة والهزيل ��ة غي ��ر ال�صالح ��ة
لال�سته�ل�اك الآدم ��ي ،وتهري ��ب الإن ��اث القابل ��ة
للإنج ��اب و�صغي ��رة ال�سّ ��ن ،وبم ��ا يُ�ش� �كّل انته ��اكًا
للقوانين والق ��رارات الناف ��ذة ،والمتمثلة بالقرار
الجمه ��وري رق ��م ( )53ل�سن ��ة 1992م ،ال ��ذي
حدد مهام م�ؤ�س�سة الم�سالخ واخت�صا�صاتها ،وكذا
القان ��ون رق ��م ( )17ل�سن ��ة 2004م ،والئحت ��ه
التنفيذي ��ة ،والت ��ي �أهمها على الإط�ل�اق الإ�شراف
ال�صح ��ي والبيط ��ري عل ��ى ك ّل م ��ا يدخ ��ل �أمان ��ة
موا�ش �سواء للبيع �أم للذبح ،وتقديم
العا�صمة من ٍ
لح ��وم �صحي ��ة للمواطني ��ن خالية م ��ن الأمرا�ض
المُعدي ��ة من خ�ل�ال الك�شف ال�صح ��ي والبيطري
قب ��ل و�أثناء وبعد الذبح ،وختْمها بالختم الر�سمي
ال ��ذي ي�ؤك ��د خل ّوه ��ا م ��ن الأمرا� ��ض المُعدي ��ة،
و�صالحيتها لال�ستهالك الآدمي.
و�أو�ض ��ح البي ��ان �أن �إ�ص ��رار النقابة عل ��ى انتهاك

ه ��ذه القواني ��ن والرم ��ي به ��ا عر� ��ض الحائ ��ط،
والت ��ذرع ب�أع ��ذار واهي ��ة به ��دف �إثارة ال ��ر�أي العام
للتغطي ��ة عل ��ى المخالف ��ات ،يت�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال
التقاري ��ر الطبي ��ة البيطرية لإعدام ��ات الموا�شي
الهزيل ��ة والمري�ض ��ة في مداخل �أمان ��ة العا�صمة،
الت ��ي تم ت�سليمها �إلى حديقة الحيوانات ،وب�أعداد
تج ��اوزت خ�ل�ال الع ��ام الما�ض ��ي ،والرب ��ع الأول
م ��ن الع ��ام الج ��اري ،م ��ا يق ��ارب ( )280ر�أ�سً ا من
الما�شي ��ة (متنوع ��ة) ،وكذا م ��ا يق ��ارب (� )60ألفًا
م ��ن الدواج ��ن ،وك ��ذا الإعدام ��ات بع ��د الذب ��ح م ��ا
يق ��ارب (� )15أل ��ف كج ��م م ��ن اللح ��وم المُتلَف ��ة
ف ��ي الم�سل ��خ المرك ��زي والم�سال ��خ الم�صغ ��رة في
المديريات.
و�أك� � ّد البي ��ان �أنّ الم�ؤ�س�س ��ة العام ��ة للم�سال ��خ،
وبالتع ��اون م ��ع قي ��ادة �أمان ��ة العا�صم ��ة ووزارة
الداخلي ��ة ،عمل ��ت عل ��ى تذلي ��ل كاف ��ة ال�صعوب ��ات
والم�ش ��اكل التي تواجه بائعي اللح ��وم والموا�شي،
�إال �أن النقاب ��ة تح ��اول ،م ��ن خ�ل�ال المغالط ��ة
وت�ضلي ��ل ال ��ر�أي الع ��ام� ،إث ��ارة الم�ش ��اكل بي ��ن
الحي ��ن والآخ ��ر ،م�شيرًا �إل ��ى �أن موظفي الم�سالخ
م�ستم ��رون ف ��ي تنفيذ مهامه ��م الت ��ي خولها لهم
القان ��ون بمن ��ع دخ ��ول الموا�ش ��ي المري�ض ��ة م ��ن
ِقب ��ل بع� ��ض �ضعف ��اء النفو� ��س م ��ن بائع ��ي اللحوم
والموا�ش ��ي ،واتخ ��اذ الإج ��راءات لم�صادرته ��ا
و�إعدامها وت�سليمها �إلى حديقة الحيوانات كغذاء
للحيوانات ،وكذا منعهم من تهريب الإناث القابلة
للإنج ��اب لبيعها وذبحه ��ا ومحا�صرة دخولها من
الط ��رق الفرعية ومنافذ التهري ��ب التي يقومون
م ��ن خاللها بتهريب ه ��ذه الحيوان ��ات ،و�إلزامهم
ب�إعادته ��ا �إل ��ى خ ��ارج �أمان ��ة العا�صم ��ة ،واتخ ��اذ
الإج ��راءات القانوني ��ة ح ��ال وجوده ��ا في محالت
بائع ��ي اللح ��وم ،و�إحالتهم �إل ��ى نياب ��ة المخالفات
التخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ونف ��ى البي ��ان ،قطع ًّي ��ا ،كاف ��ة االتهام ��ات الت ��ي
ج ��اءت ف ��ي بي ��ان النقاب ��ة م ��ن �إط�ل�اق ن ��ار عل ��ى
بائع ��ي اللح ��وم والموا�ش ��ي ف ��ي المناف ��ذ ال�صحية
البيطري ��ة للم�سال ��خ ،حيث لم يتم تل ّق ��ي �أيّ بالغ
م ��ن �أيّة جه ��ة كانت لأيّ حادث �إطالق نار في هذه
المناف ��ذ من ��ذ �إن�شائها ،م�شيدًا ب ��دور رجال الأمن
لقيامه ��م بواجباته ��م المناطة به ��م وفقًا للقانون
ل�ضب ��ط الأم ��ن وال�سكينة العام ��ة ،والحفاظ على
�سالمة و�صح ��ة المواطنين من دخول الحيوانات
الم�صاب ��ة والمري�ض ��ة ،والحف ��اظ عل ��ى الث ��روة
الحيواني ��ة م ��ن خالل من ��ع تهريب �صغ ��ار الإناث
والموا�شي القابلة للإنجاب ،المُجرّمة قانونًا.
ودع ��ا البيان كافة بائعي اللح ��وم والموا�شي في
�أمان ��ة العا�صم ��ة �إل ��ى االلت ��زام والتق ّي ��د باللوائ ��ح
والقوانين المنظِّ مة لذلك؛ لِما من �ش�أنه الحفاظ
عل ��ى ال�صحة العام ��ة للمواطني ��ن والحفاظ على
الث ��روة الحيواني ��ة ،مطالبًا �إياهم بع ��دم االنجرار
خل ��ف العابثي ��ن وال�ساعي ��ن لتحقي ��ق م�صال ��ح
�شخ�صي ��ة ،وتغلي ��ب الم�صلح ��ة الوطني ��ة العلي ��ا
عل ��ى ك ّل الم�صال ��ح ال�شخ�صي ��ة ال�ضيق ��ة ،خا�ص ��ة
ونح ��نُ في مواجهة العدوان الخارجي (ال�سعودي
الأميرك ��ي) ،وف ��ي ظ ��ل الإج ��راءات االحترازي ��ة
المتخذة لمنع و�صول وانت�شار فايرو�س كورونا.
تج ��د ُر الإ�ش ��ارة �إلى �أنّ هن ��اك من مديري عموم
المديري ��ات َم ��ن يقف ��ون �إل ��ى جان ��ب �أ�صح ��اب
الم�سال ��خ ،ويُعرقل ��ون الإج ��راءات القانوني ��ة التي
تق ��وم به ��ا ف ��روع الم�ؤ�س�س ��ة العام ��ة للم�سال ��خ في
مديرياتهم ،ومنها الإحاالت �إلى النيابة ،وغيرها
م ��ن الإجراءات ،وهو ما حذّرت منه الإدارة العامة
للم�سال ��خ ف ��ي الأمان ��ة ،والت ��ي تم ّن ��ت م ��ن الإخوة
المديري ��ن �أن يكون ��وا عو ًن ��ا له ��ا؛ ِلم ��ا ف ��ي ذل ��ك
ال�صال ��ح العام وخدم ��ة المجتمع وحمايت ��ه ،ال �أن
يكونوا �شركاء في الجريمة.
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بدعم معايل وزير الرتبية والتعليم يحيى احلوثي..

زياد الرفيق  -مدير الرتبية يُطبّق نظامًا تربويًّا عامليًّا مميزً ا يربط املدر�سة واملدرّ�س والطالب بويل الأمر
والدولة بوا�سطة جهاز جوال وب�ضغطة زر..

فهل �سيتم تطبيقه في عموم اليمن؟!
ي�ساهم مكتب التربيـة والتعليـم في �أمانة العا�صمة �صنعاء ،بقيادة زياد الرفيق ،في تطوير
العملية التربوية والتعليمية ،وتطوير �أدائها لتكون �أنموذجً ا يُحتذى به في عموم مكاتب
التربية والتعليم في المحافظات ..وحقق قطاع التربية في �أمانة العا�صمة نجاحات
ملمو�سة بف�ضل دعم معالي وزير التربية والتعليم الأ�ستاذ يحيى بدر الدين الحوثي..

خا�ص:و ُيع� � ّد م�ش ��روع البواب ��ة التعليم ��ة
الذكي ��ة م ��ن �أه ��م الم�شاري ��ع الممي ��زة
الت ��ي نفذه ��ا مكت ��ب التربي ��ة والتعليم
ف ��ي �أمان ��ة العا�صم ��ة �صنعاء ف ��ي العام
 2018على يد خبراء مخت�صين.
الم�ش ��روع ال ��ذي �أ�ش ��اد ب ��ه �أمي ��ن
العا�صمة �صنع ��اء حمود عباد ،واعتبره
أي�ضا..
�أحد نجاح ��ات �أمانة العا�صم ��ة � ً
وقال المدير التنفيذي للبوابة الذكية
المهند� ��س ها�ش ��م حمي ��د الدي ��ن� :إن
الإ�ص ��دار الآل ��ي الموحّ ��د عب ��ر البوابة
لل�شهادات والوثائ ��ق التي تحتوي على
برك ��ودات ي�ساع ��د ف ��ي فح� ��ص الوثائق
�آليًّا من خالل الما�سح ال�ضوئي.
م ��ن جانبهم ��ا ق ��ال نائب ��ا المدي ��ر
التنفي ��ذي للبوابة  -محمد الكحالني
و�أح�سن خ�صروف لالوراق� :إن م�شروع
البواب ��ة الذكي ��ة كان م�شرو ًع ��ا ممي� �زًا
عل ��ى الم�ست ��وى اليمن ��ي ،و�إن فكرت ��ه
ج ��اءت نتيحة درا�سات متتالية ل�ضبط
العملية التعليمية من كل الجوانب..
وت�ستع ��د البواب ��ة  -حاليًّا  -لترحيل
البيان ��ات للع ��ام الدرا�س ��ي 2019م ـ
2020م ،وذل ��ك بعد ا�ستكمال عملية
الفح�ص والمراجعة.
و�أ�ضاف ��ا :ا�ستكمل ��ت البوابة الذكية
التابع ��ة لمكت ��ب التربي ��ة والتعلي ��م
ب�أمان ��ة العا�صمة عملي ��ة �إدخال بيانات
نح ��و (� )750ألف طال ��ب وطالبة ،في
�أكث ��ر م ��ن ( )100مدر�س ��ة (حكومية
و�أهلي ��ة) ،عب ��ر ( )1095مندو ًب ��ا
مخت�صا ف ��ي كافة المدار�س الحكومية
ً
والأهلي ��ة عب ��ر �إدخ ��ال كاف ��ة بيان ��ات
الط�ل�اب والطالب ��ات ،بينما ت ��م افتتاح
ع�شرة مراكز تدريب و�إدخال بيانات.
و�أ�ش ��ار الكحالني وخ�ص ��روف �إلى �أن
م�ش ��روع البوابة الذكي ��ة ت�ضمّن �إدخال
بيان ��ات الط�ل�اب والطالب ��ات ودرج ��ات
�أعم ��ال ال�سن ��ة واختب ��ارات الف�صلي ��ن
الأول والثان ��ي ،وكذل ��ك الح�ض ��ور
والغي ��اب والواجب ��ات وغيره ��ا م ��ن

المعلوم ��ات ذات القيم ��ة لإدارة التربية
و�أولياء الأمور.
وق ��اال� :إن م�ش ��روع البواب ��ة الذكي ��ة
ُيع ��د نظا ًم ��ا مدر�س ًّي ��ا موح� �دًا لجمي ��ع
المدار�س ،يُمكّن ولي الأمر من متابعة
الم�ستوى التعليم ��ي لأبنائه من خالل
تطبيقات الهواتف الذكية.

الرقابة

وقب ��ل تد�شي ��ن البواب ��ة كان ال ُب ��د
م ��ن �أخ ��ذ ر�أي كاف ��ة الجه ��ات الرقابية
للدول ��ة ،حي ��ث اطّ ل ��ع رئي� ��س الجه ��از
المرك ��زي للرقاب ��ة والمحا�سب ��ة عل ��ي
العم ��اد عل ��ى �سي ��ر العم ��ل ف ��ي المركز
الرئي� ��س للتدري ��ب و�إدخ ��ال البيان ��ات
بم�ش ��روع وح ��دة البواب ��ة الذكي ��ة ف ��ي
مكت ��ب التربي ��ة والتعلي ��م ف ��ي �أمان ��ة
العا�صمة.
و�أ�ش ��ار العم ��اد �إل ��ى �أهمي ��ة الم�شروع
ال ��ذي �سي�سه ��م ف ��ي ك�س ��ر الروتي ��ن
ف ��ي المعا م�ل�ات ا لإدار ي ��ة ،ويو ف ��ر

قاع ��دة بيان ��ات للعاملي ��ن ف ��ي المجال
الترب ��وي ..مثمنًا الجهود الكبيرة التي
يبذله ��ا القائم ��ون عل ��ى الم�ش ��روع ف ��ي
ظ ��ل الظ ��روف اال�ستثنائي ��ة الت ��ي يم ��ر
به ��ا الوط ��ن ج ��راء ا�ستم ��رار الع ��دوان
والح�صار.

التد�شين

م�ش ��روع البواب ��ة التعليمي ��ة الذكي ��ة
ال ��ذي ُيع� � ّد اللبن ��ة الأول ��ى لم�ش ��روع
ال�شهي ��د الرئي� ��س ال�صماد "ي� � ٌد تحمي
وي ٌد تبني" دُ�شِّ ن عام  ،2018بح�ضور
القائم ب�أعمال رئي� ��س مجل�س ال�شورى
محم ��د ح�سي ��ن العيدرو� ��س ،و�أمي ��ن
العا�صم ��ة حم ��ود ُعب ��اد ،ومحاف ��ظ
�سقط ��رى ها�ش ��م ال�سقط ��ري ،ورئي� ��س
لجن ��ة ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة بمحل ��ي
الأمانة حمود النقيب.
و�أك ��د نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون
الخدم ��ات محم ��ود الجني ��د �أن م�شروع
البواب ��ة الذكية يُمث ��ل �أنموذجً ا متميزًا

في الأمانة والمحافظات ،و�سي�سهم في
االرتقاء بالعملية التعليمية.
واعتبر �إطالق البوابة الذكية مك�سبًا
م�ؤ�س�س ًّي ��ا لمكت ��ب التربية ف ��ي الأمانة،
خا�ص ��ة ف ��ي ظ ��ل االنت�ص ��ارات الت ��ي
يُ�سطّ ره ��ا الجي� ��ش واللج ��ان ال�شعبي ��ة
في جبهات وميادي ��ن ال�صمود ..م�ؤكدًا
�أن الم�ش ��روع يُع ّد �إ�ضاف ��ة نوعية �ضمن
م�شروع ال�شهيد الرئي�س ال�صماد.
ولفت الجنيد �إلى �أن تد�شين م�شروع
البواب ��ة التعليمية الذكي ��ة االلكترونية
لمكت ��ب التربي ��ة ُيع� � ّد مدخ�ًل�اً �أ�سا�س ًّي ��ا
للبناء الثقافي والتعليمي.
فيما �أكد �أمي ��ن العا�صمة �أن العملية
التعليم ��ة تُمثّل حج ��ر الزاوية لإحداث
�إيّ تح ��والت نه�ضوي ��ة ف ��ي حي ��اة �أيّ
مجتم ��ع ..وق ��ال�" :سيمكّنن ��ا نظ ��ام
البواب ��ة الذكي ��ة م ��ن رب ��ط مناح ��ي
الحي ��اة ،وم ��ن التعاط ��ي بقدر ع ��الٍ من
الوع ��ي مع العملي ��ة التعليمية ،وتعزيز
دوره ��ا �أبتدا ًء من المنزل ثم المدر�سة،

وانته ��ا ًء بال ��وزارة و�أط ��راف العملي ��ة
التعليمية".
و�أ�ش ��ار عب ��اد �إل ��ى �أن م�ش ��روع البوابة
الذكي ��ة ُيع ��د انطالق ��ة طموح ��ة ف ��ي
مجال التعليم وفقًا لم�سارات مهمة في
الجان ��ب المعرفي ..م�ؤك� �دًا �أن تد�شين
البواب ��ة االلكتروني ��ة ُيع� � ّد م ��ن �أه ��م
الم�س ��ارات المتط ��ورة للبن ��اء والعط ��اء
الثقافي والتربوي.
م ��ن جانب ��ه �أك ��د مدي ��ر التربي ��ة
والتعلي ��م ف ��ي �أمان ��ة العا�صم ��ة زي ��اد
الرفي ��ق �أن م�ش ��روع البواب ��ة التعليمية
الذكي ��ة يهدف �إل ��ى بناء قاع ��دة بيانات
للعاملين والم�ستفيدين من الخدمات
التعليمية والتربوية.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن الهدف م ��ن الم�شروع
تطوير العملي ��ة التعليمية ،واال�ستفادة
م ��ن تقني ��ات الع�ص ��ر ..م�ؤ ك� � ًد ا �أن
الم�ش ��روع ه ��و �أول خط ��وة ف ��ي �إط ��ار
م�شروع ال�شهيد الرئي�س �صالح ال�صماد
"ي ٌد تحمي وي ٌد تبني".

الجمهورية اليمنية  -صنعاء  -جدر

A W R A Q P R E S S . N E T
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سـالمـــــات
تتق ّدم قيادة وكوادر وأنصار
المؤتمر الشعبي العام
بخالص التهاني لألستاذ
أمين جمعان  -األمين العام
للمجلس المحلي في أمانة
العاصمة صنعاء  -عضو اللجنة
العامة للمؤتمر الشعبي
العام ،بمناسبة شفائه مما
ً
ّ
فحمدا لله على
ألم به..
السالمة.

قيادة وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام
عنهم /الشيخ صادق أمين أبو راس  -رئيس المؤتمر الشعبي العام

سـالمـــــات
حمدً ا لله على السالمة
لألستاذ أمين جمعان
األمين العام للمجلسالمحلي في أمانة العاصمة
صنعاء -عضو اللجنة العامة
للمؤتمر الشعبي العام.
قيادة أمانة العاصمة ،وموظفوهم ،ومديرو المديريات ومكاتب الوزارات
عنهم /األستاذ حمود عباد  -أمين العاصمة صنعاء
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الإعالمي �أحمد الكب�سي

يحكي ق�صة حياته للأوراق
الزميل �أحمد الكب�سي ..غني عن التعريف ،فهو ذلك الإعالمي
المكافح للبحث عن قوت �أ�سرته ك�أيّ �إعالمي يمني لم يُخلَق
وفي فمه ملعقة ذهبية.
لكن من هو الكب�سي الإن�سان؟ ..هذا ما تك�شفه �صحيفة الأوراق
وموقع �أوراق بر�س في الحوار الذي �أجراه رئي�س التحرير..
�إلى الح�صيلة
● ماذا تتذكر عن مرحلة طفولتك؟

 للأ�سف؛ الذاكرة البعيدة ال تُ�سعفني ال�ستذكارطفولتي ومدر�ستي و أ�ي��ام االبتدائية� ،أو ربما ِلأنّ
طفولتي كانت قا�سية فال �أتذكر الكثير ..فقط �أتذ ّك ُر
مرحلة الثانوية حيث كانت البدايات لظهور موهبتي
الإعالمية ،وما تلقيته حينها من دعم وتحفيز من
الأ�ستاذ �أحمد الحبابي  -مدير ثانوية الكويت ،رعاه
اهلل ،والأ��س�ت��اذ �أمين ال���س��روري ،والأ��س�ت��اذ جمال
(وكيلي ال�م��در��س��ة) لقد ك��ان لهما دور كبير في
كهدف
ٍ
اختياري ،منذ وقت مبكر ،تخ�ص�ص �إعالم
لي في مرحلة الجامعة.

● م��اذا ك��ان حلم الطفل �أو الطالب
�أحمد ِلأنْ يُ�صبِح في كبَره ،وهل تحقق
من ذلك �شيء ،وما كانت هوايته؟

 كنتُ �أحلم ب�أنْ �أكون �ضابط �شرطة؛ لأنني كنتُ�أرى �أبي مرتديًا بزّته الع�سكرية ب�شكل مهيب ،لكن
�سرعان ما غادرني هذا الحلم في مرحلة ال�شباب
مع �إدراك الكثير من المتغيرات واكت�شاف الموهبة
الإعالمية.
�أما ما تحقق لي من �أمنياتي ،بف�ضل اهلل ودعاء
الوالدين ،هي �أ�سرتي ال�صغيرة (�أنا وزوجتي ،وولدي
يحيى ،وابنتي ورغد) ،و�أهم من ذلك القناعة ب�أنه
لم يكن بالإمكان �أف�ضل مما كان ..ومن هواياتي كرة
القدم والإلقاء.

● بعد الثانوية� ..أين �أديت الخدمة؟

 ل�ل�أ��س��ف؛ ع��ام تخرُّجنا م��ن الثانوية العامة�صادف �إيقاف قرار الخدمة الإلزامية ،والتي كنتُ
�أفكر فيها كثيرًا في مرحلة الثانوية..
بعد ذلك التحقتُ بكلية الإعالم  -جامعة �صنعاء،
وتخ�ص�صتُ بق�سم الإذاعة والتلفزيون� ،إذ كانت لديّ
رغبة منذ وقت مبكر بااللتحاق بكلية الإعالم و�صقل
موهبتي الإعالمية �أكاديميًّا ،وقد تفاج�أتُ �أنّ الكلية
ال تعتمد على المنهج التطبيقي ،بل على المنهج
النظري ،لكنني وبقية الزمالء في الدفعة الثالثة
ع�شرة ك�سرنا هذه القاعدة ،وتمكنا من فتح اال�ستديو
التلفزيوني والإذاع��ي والبدء بالأعمال التطبيقية،
واال��س�ت�ف��ادة م��ن �إم�ك��ان��ات الكلية ال�ت��ي ،للأ�سف،
�أُعيدت �إلى المخازن ،وتم �إغالق اال�ستديوهات بعد
تخرجنا ..كانت بداية العمل التطبيقي في الم�ستوى
الأول بت�شكيل ف��ري��ق م��ن ال��زم�لاء وال��زم �ي�لات،
وبالتعاون مع الأن�شطة المدر�سية في �أمانة العا�صمة
لتقديم طالب كلية الإع�لام في المدار�س الإذاع��ة
الأنموذجية كتطبيقٍ لنا ،ونقل خبراتنا الب�سيطة
ومواهبنا لطالب المدار�س ،ولم ي�ستمر ذلك كثيرًا؛
�إذ ان�شغلنا بانتخابات اتحاد طالب اليمن التي جرت
في العام  ،2004وتر�شحتُ حينها في قائمة 22
مايو ،وهي قائمة الم�ؤتمر ال�شعبي العام ،وكان حظي
�أنني فزتُ بمقعد في الهيئة الإداري��ة التحاد طالب
الإع�ل�ام ال��ذي ح�صل فيه الم�ؤتمر على الأغلبية

ال�ساحقة ،وهنا ب��د�أ ن�شاطي النقابي والتنظيمي،
حيث تدرجتُ نقابيًّا من م�س�ؤول ثقافي و�إعالمي
�إلى م�س�ؤول مالي ،ونائب رئي�س اتحاد ،و�أخيرًا رئي�سً ا
التحاد طالب كلية الإعالم� ،أما تنظيميًّا فقد كنتُ
نائب رئي�س القطاع الطالبي للم�ؤتمر في الكلية،
والم�س�ؤول ال�سيا�سي والإعالمي لفرع الم�ؤتمر في
كلية الإعالم عقب انتخابات �إعادة الهيكلة.

�أو خاطئًا في نجاح �أو ف�شل التجربة..
وهل اخترت �شريك حياتك �أم اختِيرت
لك من قِ بل والديك؟ ،وهل كانت هناك
فترة تعارف كخطوبة� ،أم على اهلل ،ثم
على ذمة تزكية الأم؟

 كنتُ ال �أ�ؤمنُ ب�أنّ الحب ي�أتي بعد الزواج ،لكنبعد تجربتي واختيار �أ�سرتي �شريكة حياتي التي
لم يكن لديّ �أيّ �شرط �سوى �أن تكون من الم�ستوى
االجتماعي والتعليمي ذاته حتى تكون ن�سبة التوافق
كبيرة ،وهو ما حدث بالفعل ،وهلل الحمد ،رغم �أني
كنتُ الأكثر بين �إخوتي في التفكير والحديث عن
�ضرورة الزواج من خارج الأ�سرة �أو المحيط ،لكن
ما ح��دث هو �أن جميعهم ك��ان ن�صيبهم من خارج
الأ�سرة والمحيط ،و�أن��ا �ساقني الن�صيب �إلى زواج
من الأ�سرة.

الثانية ،و�أرف�ض النظر �إلى فكرة �أن الزوجة الثانية
هي خيانة للأولى ،هذه الثقافة دخيلة على مجتمعنا
نتيجة قيم الغر�س الثقافي التي تنتجها القنوات
الف�ضائية من الم�سل�سالت والأفالم وغيرها ،فكرة
ال��زواج بالثانية هي فكرة احتياج وعدم اكتفاء من
�أيّ ناحية كانت ،مث ًال قد ترغب ب�أنْ يكون لك �أوالد
كُثر ،وو�ضعك المالي مي�سورًا ،ولكنك تُ�شفق على
زوجتك الأولى من �أعباء رعاية الأطفال واالهتمام
بهم ،عندها يكون خيار الثانية �أو الثالثة �أمرًا جيدًا
بد ًال من االتكال على المربيات وال�شغاالت.

● خالل تجربتك ال�صحفية..
هل تعر�ضت لم�ضايقات وتهديدات؟

 دون �شك ال�صحافة هي مهنة المتاعب ،ال �سيمافي ظل ظروف الحرب �أو النزاع ،وقد واجهتُ الكثير
من المتاعب مذ كنت �أعمل في قناة ال�سعيدة ،ومن
الم�ؤكد �أن تراكم ر�صيدك المهني يجعلك تتعامل مع
ك ّل ال�صعاب والتحديات بمرونة وب�شكل �أف�ضل.

● هل انت مع تعدد الزيجات لل�صحفي
● معنى ذلك �أن التحاقك بالم�ؤتمر كان خا�صة؟ ،ولماذا بر�أيك يف�شل ال��زواج
جزءً ا من تاريخ درا�ستك ..لكن قبل �أن بين الإعالميين �أو ال�صحفيين؟
● "مهنة المتاعب" ..هكذا تو�صف ب�أنها
إعالميين
ل
ا
بين
 ال �أعتق ُد �أنّ ك ّل تجارب الزواجقد ت���أخ��ذك من �أ���س��رت��ك ...وغالبًا يكون
�أنتقل �إلى ال�س�ؤال الآخر :ماذا �أ�صبحت
م�شجعة،
غير
�رى
تنظيمًّا في الم�ؤتمر بعد خروجك من فا�شلة ،ثمة تجارب ناجحة و�أخ�
ال�صحفي لديه م�شاكل �إذا لم توجد زوجة
و�أعتق ُد �أن الأخيرة تخ�ضع لظروف البيئة االجتماعية متفهمة لعمله ..ما تعليقك؟
الجامعة؟

 انتقلتُ �إل��ى الن�شاط التنظيمي على م�ستوىدائ��رت��ي التنظيمية ،وه��ي ال��دائ��رة الثامنة ،حيث
�أ��س�ه�م��تُ ف��ي ق �ي��ادة العمل الإع�لام��ي والميداني
لالنتخابات الرئا�سية والمحلية ،وبعدها كان من
المهم ت�شكيل ك�ي��ان �شبابي يجمع ف��ري��ق العمل
الميداني لالنتخابات ،و�شكّلنا حينها ملتقى �شباب
ال�سبعين بدعم من الأ�ستاذ عبدالولي القا�ضي -
رئي�س الدائرة الثامنة ،وانتخِ بتُ حينها من الجمعية
العامة رئي�سً ا لملتقى �شباب ال�سبعين.

● وهل ما تزالُ م�ؤتمريًّا؟

 نعم ،ولم تغيّرنا الظروف والأحداث ،فالم�ؤتمرهو التنظيم الوطني الأك�ث��ر جماهيرية ،والأج��در
بتحقيق طموحات و�آمال ال�شعب اليمني؛ كونه اليوم
بيْت خبرة �سيا�سية واجتماعية وثقافية واقت�صادية،
ولديه ر�صيد من التنمية والبناء ال يُمكن �إنكاره
�أو ت �ج��اوزه مهما كانت ال�م��زاي��دات وحجم الكيد
ال�سيا�سي ،والأيام ك�شفت وتك�شف ذلك.

● درَ���س ال�شاب �أحمد الكب�سي �أرب��ع
�سنوات في الكلية� ..ألي�س هناك مواقف
م�ضحكة وطريفة ،و�أخ���رى محزنة..
وماذا عن التفكير بالحبيبة �أو الزوجة؟
 ك�ث�ي��رة ه��ي ال �م��واق��ف ال�ط��ري�ف��ة ف��ي مرحلةالجامعة ،منها ن��زاع ح�صل بين ات�ح��اد الطالب
للم�ؤتمر والقطاع الطالبي للتجمع اليمني للإ�صالح
بكلية الإع�لام �أثناء ا�ستقبال الطالب الجدد ،وقد
و�صل الأمر �إلى ف�ض النزاع من قِبل �أمن الجامعة،
وكل ذلك كان ب�سبب نزع الفتة..
وفي ما يتعلق بالحبيبة كنتُ �أح��اولُ تقليد بع�ض
الزمالء في مرحلة الجامعة في �أنْ تُ�صبح لي حبيبة،
�أو �أن �أع�شق فتاة جامعية ،وخُ �ضتُ تجربتين كُتب
لهما الف�شل ،وكان الن�صيب في الزواج من الأ�سرة
بحبيبتي و�شريكة حياتي و�أم �أوالدي.

● من خالل تجربتك كطالب مراهق
ح��ول تجربة ال����زواج عبر ال��ح��ب� ،أو
تقليد الأفالم ..ما �أبرز ما تراه �صحيحً ا

والثقافية وما تفر�ضه من قيود.
�أنا مع تعدد الزيجات ،لي�س بال�ضرورة لل�صحفي
فقط ،بل لأيّ �شخ�ص ي�شعر بالحاجة �إل��ى زوجة

 زوجتي متفهمة لطبيعة عملي ..و�أنته ُز الفر�صةلأ�شكر �أم �أوالدي وحبيبتي و�شريكة حياتي (�أم
يحيى).

التهاين لل�شعب اليمني ال�صامد البطل،
لقائد الثورة ال�سيد عبدامللك احلوثي
وللقيادة ال�سيا�سية ممثلة بـ:
رئي�س المجل�س ال�سيا�سي

الم�شير الركن /مهدي الم�شّ اط
ورئي�س حكومة الإنقاذ

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لل�صمود يف
وجه العدوان الغا�شم
الذي بد�أ يف  26مار�س ..2015

وب�إذن اهلل تُعاد علينا وال�شعب اليمني العظيم
قد �أعاد لُحمة الوطن من المهرة الى �صعدة،
و�أ�سّ �س الأمن واال�ستقرار ،وبنى دولة النظام
والقانون.

حممد ح�سني العيدرو�س
رئي�س جمل�س ال�شورى
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وفتح فرع النخبة لت�صبح فروعه ( )71فرعً ا

تطورات �إلكترونية جديدة لدفع ال�ضرائب والجمارك
والم�شتقات النفطية في "كاك بنك"
د�شن كاك بنك نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ،الذي يُعد �أحد م�شاريع التعافي االقت�صادي التي
ت�ضمنتها الر�ؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية ،و�أو�ضح م�ست�شار رئي�س المجل�س ال�سيا�سي الأعلى ،القائم
ب�أعمال رئي�س اللجنة االقت�صادية العليا ،ها�شم �إ�سماعيل ،خالل تد�شين نظام المدفوعات الحكومية
في بنك الت�سليف التعاوني الزراعي ،بح�ضور وزيري المالية �شرف الدين الكحالني ،والزراعة المهند�س
عبدالملك الثور ،ومحافظ البنك المركزي ر�شيد �أبولحوم ،ورئي�س مجل�س �إدارة "كاك بنك" محمد �صالح
الالعي� ،أن م�شروع المدفوعات الحكومية االلكترونية �سيعزز قدرات اليمن االقت�صادية بالتزامن مع
الإ�صالحات التي ت�شهدها مختلف القطاعات الحكومية في ظل الحرب والح�صار الذي يتعر�ض له اليمن.
�صنعاء:وقال م�ست�شار رئي�س المجل�س ال�سيا�سي الأعلى:
"نفتخر بتد�شين هذا الم�شروع الذي قامت بت�صميمه
كوادر يمنية بعيدًا عن �أية خبرات خارجية"..
م�ؤكدًا �أن نجاح الكوادر اليمنية في ت�صميم وابتكار
مثل هذه الأنظمة والبرامج ي�أتي في �سياق االكتفاء
الذاتي بعد �أن كنا نعتمد على ا�ستقدام ك��وادر من
الخارج بماليين الدوالرات.
و�أ�شار �إلى �أن نظام الـ (�سويفت) الخا�ص بكاك
بنك تعر�ض للقر�صنة واال�ستهداف من قِبل الطرف

الآخ��ر� ،إال �أنه �صمد وتمكن من تحقيق النجاح من
خالل تد�شين المزيد من العمليات المالية وابتكار
الأنظمة الحديثة وتحقيق المزيد م��ن النمو في
مختلف الم�ؤ�شرات.
وب� ّي��ن �أن دول التحالف و�أتباعها يحاربون �أي
م���ش��روع �أو ن �ظ��ام لإدارة ال�ن�ق��د االل �ك �ت��رون��ي في
المحافظات المحررة ،ويتظاهرون في ذات الوقت
بحر�صهم على اقت�صاد البلد بعد �أن �أغرقوه بطباعة
تريليون و 720مليار ريال من العملة غير القانونية،
م�شيرًا �إلى �أن هذا النظام لي�س وليد اللحظة ،بل
جاء بعد درا�سات م�ستفي�ضة مع جهات دولية في ظل

التهاين لل�شعب اليمني ال�صامد البطل،
لقائد الثورة ال�سيد عبدامللك احلوثي
وللقيادة ال�سيا�سية ممثلة بـ:
رئي�س المجل�س ال�سيا�سي

الم�شير الركن /مهدي الم�شّ اط
مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لل�صمود يف
وجه العدوان الغا�شم
الذي بد�أ يف  26مار�س ..2015

وب�إذن اهلل تُعاد علينا وال�شعب اليمني
العظيم قد �أعاد لُحمة الوطن من المهرة
الى �صعدة ،و�أ�سّ �س الأمن واال�ستقرار،
وبنى دولة النظام والقانون.

د .عبدالعزيز بن حبتور
رئي�س حكومة الإنقاذ

تف�شي فيرو�س "كورونا" ،والمخاوف من انت�شاره عبر
النقد الورقي.
و�أف � ��اد ه��ا��ش��م �إ��س�م��اع�ي��ل ب� ��أن ت��د��ش�ي��ن نظام
ال�م��دف��وع��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي البنك يحقق �أح��د
الطموحات التي ظلت محل اهتمام ومتابعة رئي�س
المجل�س ال�سيا�سي الأعلى واللجنة االقت�صادية العليا
حتى خ��رج �إل��ى حيز ال��وج��ود ،وق��ال" :ند�شن هذا
الإنجاز الكبير ونعول عليه في �إح��داث تحوالت في
التعامالت المالية الحكومية والخا�صة على م�ستوى
خ�صو�صا القطاعات الحكومية االي��رادي��ة
ً
البلد،
كال�ضرائب وال�ج�م��ارك والنفط وك��ذل��ك �شركات
القطاع الخا�ص".
ودع��ا القائم ب�أعمال رئي�س اللجنة االقت�صادية
العليا �إل��ى االرتقاء ب��الأداء واالبتعاد عن النمطية
والروتين الذي كان �سائدًا في القطاعات الحكومية
خالل الفترات الما�ضية ..الفتًا �إلى ما ت�شهده مختلف
تعاف
الأجهزة الحكومية وقطاعات الدولة كافة من ٍ
ونهو�ض م�ستمر مهما �شكك الم�شككون و�أرج��ف
المرجفون ،م�ؤكدًا �أن �أنظمة المدفوعات الحكومية
االلكترونية �ستوفر حلوال للكثير من الإ�شكاليات التي
خ�صو�صا المتعلقة بالف�ساد؛ لكونه
ً
كانت �سائدة،
يتيح رقابة �سابقة تمنع حدوث �أيّة عملية ف�ساد مالي
مقارنة بالإجراءات الم�ستندية والورقية ..و�أ�ضاف:
"اللجنة االقت�صادية العليا تعول على مثل هذه
الأنظمة في تحقيق الكثير من الأهداف االقت�صادية
لمختلف القطاعات الحكومية؛ لما توفره من �سرعة
و�سهولة في تنفيذ العمليات المالية وتبادل المعلومات
وتنفيذ الم�شتريات المختلفة للمواطنين" ..مو�ضحً ا
ب�أن النظام �سي�ساهم في تخفيف االزدحامات التي
ت�شهدها محالت ال�صرافة ومحالت البيع المختلفة
في �إط��ار ا إلج��راءات االحترازية لمواجهة فيرو�س
كورونا ،كما �سيحد من التكاليف التي تُ�ضاف على
أي�ضا عملية
�أ�سعار ال�سلع والخدمات المختلفة ،ويتيح � ً
التح�صيل على مدار ال�ساعة ولي�س فقط �أثناء الدوام
الر�سمي للبنك والجهات المتعاملة معه ..الفتًا �إلى
�أن هناك م�شاريع مماثلة وكبيرة �سيتم تد�شينها هذا
العام لتُ�شكّل منظومة متكاملة للعمل الحكومي ذات
الطابع االقت�صادي.
و�أو�ضح م�ست�شار رئي�س المجل�س ال�سيا�سي الأعلى
�أن اللجنة االقت�صادية العليا تخطط لأن ي�شمل
النظام االلكتروني  90بالمائة من مدفوعات الدولة
بنهاية 2020م ..م�ؤكدًا �أن هذه الأن�شطة �ستحظى
بالرعاية واالهتمام الكامل من اللجنة االقت�صادية
العليا ..و�أ�ضاف�" :أن الدولة تنظر �إلى جميع الجهات
الحكومية والخا�صة كمنظومات متكاملة ور�ؤو���س
�أم ��وال وطنية .و�أ� �ش��اد بما يمتلكه بنك الت�سليف

التعاوني الزراعي من كوادر وخبرات �ساعدته على
تد�شين هذا النظام الذي يجب �أن ي�شمل كل �أنحاء
الوطن ..مثمنًا تفاعل مختلف الجهات الحكومية مع
تد�شين النظام.
وح � ّذر القائم ب�أعمال رئي�س االقت�صادية العليا
الطرف الآخر من الإقدام على مزيد من الخطوات
التي ت�ضر باالقت�صاد الوطني ومعي�شة المواطنين،
وجدد ها�شم �إ�سماعيل ا�ستعداد اللجنة االقت�صادية
للعمل على تطوير وتح�سين بيئة الأعمال من خالل
حوكمة ك��ل الأع �م��ال والأن�شطة االقت�صادية على
�أن تكون الت�شريعات والقوانين ه��ي الف�صل بين
الدولة والقطاع الخا�ص ،و�أفاد ب�أن الوثيقة الوطنية
المقترحة للحل ال�شامل مثلت حلو ًال اقت�صادية ناجعة
لكل اليمنيين ومخرجً ا عاد ًال لكل الأطراف �إنْ كانت
هناك جدية لحل الأزمة ..الفتًا �إلى ما بذلته اللجنة
االقت�صادية العليا من جهود بالتن�سيق مع المكونات
المجتمعية لتخفيف معاناة المتقاعدين من خالل
�صرف معا�شاتهم ،واال�ستمرار في العمل على �صرف
مرتبات موظفي الدولة ب�شكل عام.
فيما �أ��ش��ار رئي�س مجل�س �إدارة بنك الت�سليف
التعاوني وال��زراع��ي "كاك بنك" �إل��ى �أن تد�شين
خدمة مدفوعات الأعمال (موني باي) ي�أتي في �إطار
الخدمات الم�صرفية الإلكترونية ومواكبة التطورات
الم�صرفية العالمية ..مبينًا �أن الخدمة تُمكن
ال�شركات والم�ؤ�س�سات والأف��راد من دفع ال�ضرائب
والجمارك ،وكذا مبالغ الم�شتقات النفطية والر�سوم
الحكومية الأخ��رى بكل �سهولة و�أم��ان وبا�ستخدام
الهاتف المحمول.
و�أو�ضح محمد الالعي �أن تد�شين منتج الكاردل�س
يُمثل خطوة نوعية يقوم بها ك��اك بنك ك ��أول بنك
وطني ينفذ ه��ذه الخدمة ف��ي اليمن ،وال�ت��ي تتيح
لعمالء موبايل موني ال�سحب من ال�صرافات الآلية
دون الحاجة لوجود بطاقة �صراف �آل��ي ،و�إنما من
خالل كود ال�سحب الخا�ص بموبايل موني.
ونوه الالعي ب�أن افتتاح الفرع الجديد للبنك في
�أمانة العا�صمة يُعد �إ�ضافة نوعية �إلى فروع البنك
لت�صبح  71فرعً ا ومكتبًا ،و�أكثر من  5الآف وكيل
مالي في كل �أرج��اء اليمن ،و�أك��د �أن كاك بنك يُعد
من البنوك ال�سباقة �إلى تقديم الخدمات الإلكترونية
في معظم فروعه من خالل خدمة نقاط البيع التي
تزامنت مع �إ�صدار بطاقات الدفع الم�سبق والفيزا
ثم كانت االنطالقة بتد�شين �أو�سع �شبكة لل�صرافات
الآلية في اليمن وما رافقها من خدمات تميّز بها
ك��اك بنك ع��ن غ�ي��ره كخدمة ال�سريع للحواالت
وبطاقات الدبت وكاك �أونالين وغيرها.
ول �ف��ت ال�ل�اع��ي �إل� ��ى �أه �م �ي��ة ت��د��ش�ي��ن ال�خ��دم��ة
تنفيذً ا لتوجهات ال��دول��ة نحو التعامالت النقدية
االلكترونية ،وبما يخدم القطاع الم�صرفي ويحافظ
على االقت�صاد الوطني من التحديات التي تواجهه
ضال عن �أهمية
وكمعالجة لمواجهة التحديات ،ف� ً
ذل��ك ف��ي �إط��ار الإج� ��راءات والتدابير االحترازية
لفيرو�س كورونا.
عر�ضا تلفزيونيًّا عن �أن�شطة
وت�ضمنت الفعالية ً
وب��رام��ج البنك وم��راح��ل ت�ط��ور البنك ف��ي تقديم
خدماته الم�صرفية منذ ت�أ�سي�سه ،وما يتميز به من
كوادر متخ�ص�صة وم�ؤهلة في مختلف المجاالت.
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طبيب التجميل فار�س الهمداني:

هذا �سبب �إقبال الن�ساء والرجال في �صنعاء على التجميل
في حوار معه �أو�ضح طبيب التجميل فار�س الهمداني �أن الن�ساء �أكثر من
أي�ضا� -أن الرجال يُقبِلون على
إقبال على التجميل ،لكنه �أكد ً �-
الرجال � اً
ال�صلع ..مزيدً ا من التفا�صيل في �سياق هذا الحوار:
عيادته للتخل�ص من ّ
�-صنعاء:

دك��ت��ور ف��ار���س ح��دث��ن��ا ع��ن �سبب
اختيارك تخ�ص�ص الطب دون غيره؟
• ب��د�أتُ درا�سة كليّة الطب وفي عقلي الكثير

ومنها م��ا يحتاج �إل ��ى م��واه��ب �أخ���رى ،وف��ي ك ّل
الحاالت يجبُ �أنْ يختار الفرد المهنة التي ي�ستطيع
�أن يحقق ذاته من خاللها دون النظر لأيّ اعتبارات
اجتماعية �أو �شكلية؛ حيث �إنّ ك� ّل المهن تحتاج
�إن�سانًا مبدعً ا في مجاله.

وهل فتحت عيادتك فور تخرجك
م��ن الت�صورات المنحازة والبعيدة ع��ن الواقع
وخ�صو�صا في �أم تدربت في عيادة �أخرى؟
ً
والحقيقة ،وم��ع تق ّدم ال�سنوات،

�سنة االمتياز ،انك�شف لي الواقع �أكثر ،وانق�شعت
عن عينيّ غ�شاوة تلك الت�صورات ،فتوقفتُ لأراجع
نف�سي محاولاً الإجابة عن ال�س�ؤال الأعظم والأهم.

• م���ررتُ ب���س�ن��وات م��ن ال �ت��دري��ب والتطبيق
العملي على يد عمالقة الجلدية ،ثم تخ�ص�صات
في الجانب التجميلي ،ثم تم فتح عيادة «�إك�سير
الجمال» ،وتخ�ص�ص في الجانب الجِ لدي التجميلي.

• ب��ال�ت��أك�ي��د لي�ست ه �ن��اك �إج��اب��ة �صحيحة
�صالحة للجميع؛ لذلك ال ب ّد �أن �أُنقّب عن الإجابة
ال�صحيحة التي تنا�سبني �أنا ..وبهذا ال�س�ؤال بد�أت
�سل�سة التكا�شف الحقيقية مع الذات ،ووجدت �أنه
كان حلم الطفولة وطموح ال�شباب ،وها �أنا اليوم
 بف�ضل اهلل – �أ�شار ُِف على �إتمام ذلك الحلم،وتحقيق ذلك الطموح..
وحين ب��د�أتُ �أفكر في �إجابة هذا ال�س�ؤال كان
لزامً ا عليّ �أن �أتحرر من:
• رغبات النف�س ونزوات الهوى
• ع�شم النف�س والوالدين والأهل والأ�صدقاء.
• �أحكام المقربين والمجتمع.
ورغم ال�صعوبة ال�شاقة �أظنني نجحتُ في التحرر
منها.

حدثنا عن �أول حالة قمت بعالجها؟

ما غايتك في الحياة؟

•�أول حالة قمتُ بعالجها كانت تعاني من ت�ساقط
أي�ضا حَ بّ ال�شباب
في ال�شعر ،وتعاني من الثعلبة ،و� ً
و�آثاره ،وبف�ضل من اهلل تم عالجها بنجاح.

■ في مجتمع تحكمه العادات
وال��ت��ق��ال��ي��د� ..أل��ي�����س ه��ن��اك
مخت�صات في عيادتك للك�شف
عن الن�ساء؟
• يوجد لدينا مخت�صات.

■ هل ترى �أن هناك حاالت قد يكون
هو�سها بالتجميل مر�ض نف�سي؟

• نعم ..ولهذا لدينا دكتورة متخ�ص�صة في
ذلك.

■ ختامًا...

• اللهم الخير َة �أرجو فال حول لي وال قوة �إال
بك فا�صلح لي �ش�أني كله وال تكلني �إلى نف�سي طرفة
عين..

م��ا �أك��ث��ر ال��ح��االت ال��ت��ي ت��ت��ردد
عليك ..وهل �صادفت مواقف طريفة
�أثناء ذلك؟

• �أكثر الحاالت التي تتردد عليّ تعاني من
ت�ساقط في ال�شعر والق�شرة والثعلبة ،وتنعيم
وتطويل ال�شعر ،وحَ ب ال�شباب والكَلف وال ّنمَ�ش،
وتفتيح وت��وح�ي��د ل��ون ال�ب���ش��رة� ..أم��ا المواقف
الطريفة فكثيرة جدًّا ،لكنني �أعتذر ذكرها؛ كونها
من �أ�سرار المر�ضى.

ثمّ ماذا؟
م��ن الطبيعي �أن �أك��ث��ر ال��ح��االت
• هنا توقفتُ قبل �أيام مع هذا ال�س�ؤال ،فلم �أكن ن�����س��ائ��ي��ة ..ه��ل ه��ن��اك رج����ال ،و�أي
�أملك الثبات الكامل لتجاوزه ،ف�س�ألتُ ذات��ي :ثم الفئات العمرية ال��ت��ي ت���ردد عليك
ماذا بعد الطب ،ما الذي يهمك �أكثر؟!
ب�شكل ملحوظ ..وهل �أغلبها عازبة �أو
من
د
ّ
�
ح
�
ل
وا
 �شغف العلم وم���داواة المر�ضىمتزوجة ..وبر�أيك لماذا؟

�آالمهم.
 ال�م�ك��ان��ة /ال�سمعة االج�ت�م��اع�ي��ة وم�ق��ارع��ةالأقران.
 جمع ح�صيلة م��ن م��ال تكفل ل��ك �شتى مُتعالحياة المادية.
 �صحتك وا�ستقرارك النف�سي والروحي. القرب من �أ�سرتك وتن�شئة �أبنائك. حبي لخدمة الآخرين ،وعندما تقوم بتركيبالعالج وتالحظ النتائج على المر�ضي ،بف�ضل من
اهلل ع ّز وجلّ ،ت�شعر ب�شيء ال يو�صف ،و�أيّة كلمات
لن ت�صف ال�شعور.
 يتوجب على كل �إن�سان اختيار مهنته ب�إرادته؛وذل��ك من �أج��ل �أن يُبدع فيها لأن��ه �إن اختار ما
يحب فحتمًا �سيعطي كل ما لديه لتطوير مهنته
ال�ت��ي تخ�ص�ص فيها ،وم��ن َث��م تطوير مجتمعه
ككل ،وتوجد المهن المتعددة والمختلفة في كل
بلدان العالم ،والتي منها ما يعتمد على ال�شهادات
العلمية ،ومنها ما يحتاج �إلى مواهب حِ رفية فقط،

جيدة ،فهو �أكثر من مجرد �شيء جعلنا
نظهر ب�صورة جميلة.
ولهذا فالذين يرتادون العيادة (ن�ساء
�أو رج��ال) على ح ّد �سواء ،فقط الن�ساء
قليل ،وجميع الفئات العمرية،
�أك�ث��ر اً
وبالأخ�ص العر�سان.

• يُ�شا ُع اعتقاد خاطئ ب�أن االهتمام بالجمال
والتركيز على الطلة �أم��ر جوهري لدى الن�ساء
وحدهن ،وخا�صة عندما يتعلق الأم��ر ب�أ�سباب
ت�ساقط ال�شعر عند الرجال ،وذلك غير �صحيح؛
لأن االه�ت�م��ام بالجمال مظهر ب�شري طبيعي
وغريزي وفطري� ..إننا جميعًا مهوو�سون بمظهرنا
بدرجة �أو �أخ��رى ،و�إل��ى ح ّد يتجاوز قدرتنا على
االعتراف به ،ولذلك �أ�سبابه ،وعندما يتعلق الأمر
بال�صحة الجيدة ،يحبّ ال��رج��ال التحدث عن
اللياقة البدنية والأكل ال�صحي ب�صورة �أ�سا�سية،
لكن بالإ�ضافة �إل��ى �أهمية التمارين المنتظمة
وتناول المكمالت الغذائية يقول خبراء ال�صحة
�إن ب�شرة المر�أة هي م��ر�آة �صحتها ،وهذا يعني
�أن ن�ضارة الب�شرة وطبيعتها� ،أو الجلد ب�شكل عام
انعكا�س ل�صحة الإن�سان� ،إننا في معظم الأحيان
نهمل رعاية جزء مهم و�ضروري� ،أال وهو الب�شرة،
والب�شرة هي الجلد ،والجلد هو �أكبر ع�ضو لدينا،
وي�ؤدي وظائف كثيرة مهمة لح�صولنا على �صحة

التهاين لل�شعب اليمني ال�صامد البطل،
وللقيادة ال�سيا�سية ممثلة بـ:
قائد الثورة

ال�سيد عبدالملك الحوثي
رئي�س المجل�س ال�سيا�سي

الأ�ستاذ مهدي الم�شّ اط
رئي�س حكومة الإنقاذ الدكتور
عبدالعزيز بن حبتور

مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لل�صمود يف
وجه العدوان الغا�شم
الذي بد�أ يف  26مار�س ..2015

وب�إذن اهلل تُعاد علينا وال�شعب اليمني
العظيم قد �أعاد لُحمة الوطن من المهرة الى
�صعدة ،و�أ�سّ �س الأمن واال�ستقرار ،وبنى دولة
النظام والقانون.

�أمني العا�صمة حمود عباد..

وكافة وكالء الأمانة ،ومديري املديريات واملوظفني
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التهاني للشعب اليمني الصامد البطل وللقيادة السياسية
ممثلة بـ  :رئيس المجلس السياسي

األستاذ /مهدي المشاط
ورئيس حكومة االنقاذ

د /عبدالعزيز بن حبتور

بمناسبة الذكرى الخامسة للصمود في وجه
العدوان الغاشم
وبإذن اهلل تعاد علينا هذه المناسبة ،والشعب اليمني
العظيم قد أعاد لحمة الوطن من المهرة إلى صعدة،
وأسس األمن واالستقرار ،وبناء دولة النظام والقانون.

المهنئون:
م  /عامر محمد هزاع
المدير التنفيذي

أ  /عصام علي الحملي
رئيس مجلس اإلدارة
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امل�شاط و�أبو را�س واحلوثي تدخلوا لدفع  100مليون ريال لعودة قناة «اليمن اليوم»

«اليمن اليوم» خ�سرت  40مليون جراء توقف بثها المفاجئ

�صنعاء:خ�سرت قناة «ا ل �ي �م��ن اليوم» � أكثر
م ��ن  40م �ل �ي��ون ري��ال ي �م �ن��ي ج ��راء
توقفها المفاجئ ،نتيجة ع��دم ت�سديد
ا�شتراكها ،وا�ست�ضافة القمر نايل �سات.
وق ��ال م�صدر ف��ي تنظيم الم�ؤتمر

ال�شعبي العام ل�ل�أوراق ،وموقع «�أوراق
بر�س»� :إن القناة كانت قد تعاقدت مع
عدد من المعلنين بما يقارب  40مليون
ريال� ،أغلبها كان من المفتر�ض بثها في
�شهر رم�ضان المبارك؛ باعتباره مو�سمًا
�سنويًّا.
و�أ� � � � �ض� � � ��اف :رغ � � ��م �أن ال� �ق� �ن ��اة
لي�ست الملتزمة بالت�سديد ،و�أن��ه عبر

الجانب الحكومي� ،إال �أن الإن� ��ذارات
التي تلقتها كانت توجه للجانب المالي
التنظيمي والحكومي ،وك��ان الأم��ل �أن
يتم ت�سديد االلتزامات بنف�س توقيت
مثيالتها من القنوات الحكومية.
وك�شف الم�صدر �إل ��ى �أن المجل�س
ال�سيا�سي ممث ًال ب��ا ل��ر ئ �ي ����س م�ه��دي
ال��م�����ش��اط ،وال�����ش��ي��خ ���ص��ادق �أم �ي��ن

�أب���و را�� ��س ،رئ�ي����س ال �م ��ؤت �م��ر ال�شعبي
ال��ع��ام ،والأ���س��ت��اذ م��ح��م��د ال �ح��وث��ي،
وك��ذل��ك مكتب رئا�سة الجمهورية هم
م��ن تدخلوا لعودة القناة بعد ت�سديد
االلتزامات المالية ال�ت��ي عليها بنحو
 100مليون ريال� ،أي نحو � 200ألف
دوالر.
وكان الم�ؤتمر ال�شعبي العام ،بقيادة

ال�شيخ �صادق �أمين �أب��و را���س ،قد وجه
بترميم �إدارة القناة ومرافقها..
وب� � ��د�أت ال �ق �ن��اة ب �ع��د تغيير ك��ام��ل
لديكورها ببث برامج جديدة ومثيرة،
كانت �سببًا لعودة القناة تدريجيًّا �إلى
المناف�سة ..مما جعلها قبلة ع��دد من
المعلنين فيها ،وال��ذي��ن ك��ان قد توقف
�أغلبهم جراء توقف القناة عن البث.

كافة الخدمات
الطبية تحت
�صرح واحد

التهاين لل�شعب اليمني ال�صامد البطل،
لقائد الثورة ال�سيد عبدالملك الحوثي
وللقيادة ال�سيا�سية ممثلة بـ:
رئي�س المجل�س ال�سيا�سي

الم�شير الركن /مهدي الم�شّ اط
ورئي�س حكومة الإنقاذ

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور

مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لل�صمود يف
وجه العدوان الغا�شم
الذي بد�أ يف  26مار�س ..2015

وب�إذن اهلل تُعاد علينا وال�شعب اليمني
العظيم قد �أعاد لُحمة الوطن من المهرة الى
�صعدة ،و�أ�سّ �س الأمن واال�ستقرار ،وبنى دولة
النظام والقانون.
نوّاب ووكالء ومديرو وموظفو وزارة التربية
والتعليم ومكتبها في �أمانة العا�صمة والمحافظات.
عنهم

الأ�ستاذ يحيى بدرالدين احلوثي
وزير الرتبية والتعليم

مركز العالج الطبيعي
مركز العالج الطبيعي والتأهيل في المستشفى السعودي األلماني صنعاء مركز رائد في معالجة معظم االختالالت الحركية
ذات المنشأ العصبي والعضلي-الحركي ،وهو مركز مجهز بأحدث األجهزة والمعدات بإشراف كادر طبي متخصص وعلى مستوى
عالي من الخبرة والكفاءة لضمان أفضل النتائج المرجوة في عملية التأهيل.

ويعتبر المركز متخصص في عالج اإلصابات واالضطرابات
الحركية الناتجة عن اختالالت الجهاز العصبي والهيكلي
باستخدام الوسائل الفيزيائية المتعددة بما فيها :
العالج الكهربائي.
•
العالج الحراري .
•
األمواج الفوق صوتية U.S
•
العالج المائي .
•
صالة التمارين العالجية.التقنيات العالجية اليدوية
•
العالج الطبيعي للجهاز التنفسي .
•
برامج فريدة للحفاظ على اللياقة البدنية
•
والتخسيس بالتعاون مع أخصائية التغذية .
الحاالت والمشاكل المرضية التي يقوم القسم
بعالجها:
مشاكل أمراض الجهاز العضليالهيكلي ( العظام ،المفاصل،
العمود الفقري ،الغضاريف،
األربطة واألوتار ،العضالت).
مشاكل أمراض الجهاز العصبي(إعادة تأهيل ما بعد الجلطات
الدماغية واإلصابات العصبية و
العصب السابع (الشلل الوجهي) –
الحبل الشوكي
مشاكل أمراض المسنين(التمارين اليدوية والتحفيز
الكهربائي لمشاكل المسنين
كهشاشة العظام للحفاظ على
الحركة ومنع مضاعفتها.
مشاكل أمراض األطفال(الشلل الدماغي عند االطفال
وضمور العضالت عن طريق أجهزة

متخصصة باإلضافة للتمارين اليدوية ) .
باإلضافة إلى دور المعالج الطبيعي في:
 التأهيل قبل وبعد العمليات الجراحية المختلفة. تأهيل الكسور . التأهيل قبل وبعد عمليات البتر. التأهيل ما بعد تركيب المفاصل الصناعية بإستخدامجهاز الـ (. ) C.P.M
 -عالج آالم والتهابات المفاصل .

 عالج اآلم الظهر والرقبة واإلنزالقات الغضروفية(العنقية ،القطنية ) وعمليات إزالة الغضاريف (الدسك(
 متابعة صحة المرأة كتأهيل األم قبل وبعدالوالدة .
 -تأهيل ما بعد إصابات األنسجة الناعمة والحروق

�صنعاء � -شارع ال�ستين ال�شمالي  -طريق المطار  -غرب الكلية الحربية  -جولة الجمنة
الطوارىء +9671312222 :
للحجز و اال�ستف�سار +9671313333 :
المجاني 8000018 :
وات�ساب+967734333706 :
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تهانينا اخلال�صة للأخ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام
التهانى لل�شعب اليمني ال�صامد البطل خالل
� 5سنوات من العدوان الرببري الهمجي
واحل�صار الظامل .والتهاين للقيادة الوطنية
يف �صنعاء احل�ضارة وال�صمود والإباء

ممثلة بـ:
رئي�س المجل�س ال�سيا�سي الأ�ستاذ /مهدي الم�شاط
رئي�س حكومة االنقاذ الدكتور /عبدالعزيز بن حبتور
مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لل�صمود يف وجه العدوان الغا�شم

الذي بدا يوم 26مار�س ..2015وب�إذن اهلل تُعاد علينا وال�شعب
اليمني العظيم قد �أعاد لُحمة الوطن من المهرة �إلى �صعدة،
و�أ�سّ �س الأمن واال�ستقرار ،وبنى دولة النظام والقانون.

املهند�س /ه�شام �شرف
وزيراخلارجية
وكافة منت�سبي وموظفي الوزارة

"الأوراق" تن�ش ُر �آخر تطورات
ق�ضية محاولة اغتيال �أمين جمعان
 �صنعاء:علمت �صحيفة "الأوراق" ،وموقع "�أوراق بر�س"
تو�صل  -م�ؤخ ًرا � -إلى
�أنّ �أم��ن العا�صمة �صنعاء ّ
�سبب محاولة قتل رج��ل الأع�م��ال �أمين جمعان،
مطلع ال�شهر الجاري ،جوار منزل الرئي�س اليمني
الراحل علي عبداهلل �صالح ،في �أ�سرع عملية �أمنية
ناجحة حققها �أمن �أمانة العا�صمة �صنعاء ،بقيادة
�أجهزتها المختلفة (الداخلية وال�م�خ��اب��رات)،
وبتوجيه ومتابعة من ال�سيد عبدالملك الحوثي،
ورئي�س المجل�س ال�سيا�سي الأعلى مهدي الم�شاط.
وك�شف م�صدر مطّ لع في العا�صمة �صنعاء لموقع
"�أوراق بر�س"� :أن هناك خيوطً ا ك�شفت �أن عمليات
االغ�ت�ي��ال ال�ت��ي تعرّ�ض لها �أم�ي��ن ع��ام المجل�س
المحلي ف��ي �أم��ان��ة العا�صمة ه��ي �ضمن عمليات
�أخ��رى من قِبل خلية لديها قائمة �أ�سماء �أخ��رى
لم�س�ؤولين في الم�ؤتمر و�أن�صار اهلل ،وهي مرتبطة
أي�ضا  -باغتيال �آخرين مح�سوبين على جماعة
� ً�أن�صار اهلل.
فيما ك�شف م�صدر �آخ��ر لـ"�أوراق بر�س"� :أن
هناك مخططً ا �آخر ا�ستُهدِ ف ب�سببه جمعان ،وال
يزال في طور التحقيق.
وك�شف الم�صدر �أنه بتاريخ � 5أبريل ،بعد ()4
�أي��ام بال�ضبط من محاولة اغتيال الأ�ستاذ �أمين
جمعان ،تم القب�ض على االثنين اللذين كانا على

ال�شيخ� /صادق �أمين �أبورا�س

مبنا�سبة حلول الذكرى اخلام�سة لل�صمود
الأ�سطوري �ضد العدوان الغا�شم

�سائلين المولى العزيز القدير ان يعززنا بن�صره
وبهزيمة العدوان واندحاره وخروج كل القوات
االجنبية من يمننا الغالي.

تمنياتنا لكم وللم�ؤتمر ال�شعبي العام
وقادته وكوادره وقواعده الماليينية
بالنجاح ولما فية خدمة الوطن و�شعبنا
اليمني ال�صامد الجبار.

�أخوكم /املهند�س ه�شام �شرف
ع�ضو اللجنة العامة
وزير اخلارجية

التهاين لل�شعب اليمني ال�صامد البطل ،لقائد الثورة

ال�سيد عبدالملك الحوثي

وللقيادة ال�سيا�سية ممثلة بـ:
رئي�س المجل�س ال�سيا�سي

الم�شير الركن /مهدي الم�شّ اط
ورئي�س حكومة الإنقاذ

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
الموتور ،و�أطلقا النار على الأ�ستاذ �أمين ،مبديًا
ع�صر ،ولقبهم (.)....
ب�شكل �أوّلي �أنهم من ِ
و�أ�ضاف الم�صدر قائالً :ما زال��ت التحقيقات
م�ستمرة للت�أكد ما �إذا كانت دوافعهما جنائية� ،أم
خ�صو�صا و�أنّ لهما
ً
�أنهما �ضمن خلية اغتياالت،
�سوابق جنائية ..و�أنّ كاميرات المراقبة �أف��ادت
التو�صل �إلى المتهمين..
كثيرًا في �سرعة ّ
وعن حالة الأ�ستاذ �أمين �أكد الم�صدر لـ"�أوراق
بر�س" �أن�ه��ا ممتازة وم�ستقرة بف�ضل اهلل ،وهو
في منزله لتلقّي الراحة ،ولتجنّب الزيارات التي
�ستكون كثيفة ،ح ّد قول الم�صدر.
ولفت الم�صدر �إل��ى �أن الر�صا�صات ال�سّ ت لم
تدخل �إلى الأوردة �أو ال�شرايين ،بل �إن جميعها كانت
في �أجزاء لم تُ�شكّل �أيّة خطورة عليه.

مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لل�صمود يف
وجه العدوان الغا�شم
الذي بد�أ يف  26مار�س ..2015

وب�إذن اهلل تُعاد علينا وال�شعب اليمني العظيم قد �أعاد
لُحمة الوطن من المهرة الى �صعدة ،و�أ�سّ �س الأمن
واال�ستقرار ،وبنى دولة النظام والقانون.
مديرو وموظفو مكتب التربية في �أمانة للعا�صمة

عنهم الأ�ستاذ زياد الرفيق

مدير عام مكتب الرتبية يف �أمانة العا�صمة �صنعاء
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 20مليون ريال خ�سرها الفنان حمود ال�سمة ب�سبب فيرو�س كورونا!!..
 خا�ص:خ�سر الفنان الأول  -حاليًّا في �صنعاء  -حمود
ال�سّ مة� ،أكثر من ع�شرين مليون ري��ال حتى الآن
ب�سبب فيرو�س كورونا.
و�أو�ضح للأوراق ،وموقع �أوراق بر�س م�صدر مُقرّب
من ال�سّ مة �أنّ الفنان حمود ال�سّ مة �ألغى �إحياء ما

يزي ُد عن ( )30حفلة عر�س منذ مار�س و�أبريل
الجاري ومايو القادم� ،أي (رجب و�شعبان و�شوال)،
ويُع ّد (�شوال) من �أف�ضل موا�سم الأعرا�س.
و�أ�ضاف الم�صدر ب��أنّ الإج��راءات الوقائية التي
اتخذتها الدولة ،ومثلها دول العالم ،تم و�ضعها في
عين االعتبار ،م�ضيفًا �أن ذلك الإجراء الذي التزم
به ال�سمة جاء كونه واجبًا وطنيًّا و�إن�سانيًّا.
وكان الفنان حمود ال�سمة قد التقى ،م�ؤخرًا ،رئي�س

تحرير �صحيفة الأوراق الورقية ،وموقع �أوراق بر�س
في منزل وزير التعليم الفني والتدريب المهني -
غازي �أحمد علي مح�سن ،الذي ي�شغل حاليًّا من�صب
الأمين العام للم�ؤتمر ال�شعبي العام ،في لقاء تعارُف
ح�ضره عد ٌد من الأ�صدقاء ،منهم المن�شِ د عبداهلل
محرم ،وال�شاعر محمد الأكوع.
وف��ي اللقاء �أ ّك ��د الفنان ال�سّ مة �أن��ه ل��م ي�غ��ا ِدر
العا�صمة �صنعاء منذ دي�سمبر  ،2019و�أنه رفَ�ض

عرو�ضا لل�سفر �إلى دول خليجية تعتدي على اليمن،
ً
رغم العرو�ض المالية المُغرية.
و�أ� �ض��اف ال�خ��روج م��ن �صنعاء لي�س �سه ًال على
�شخ�ص ولد فيها وترعرع مع �أ�سرته ،وخا�صة والديه
و�إخ��وت��ه ،و�أ�صبح ج��زءًا من المجتمع ال�صنعاني،
وفنّه مرتبط بتراث وتاريخ وجو ونفحات �صنعاء،
التي تُع ّد الجزء والدافع الكبيرين في الإبداع الفني
(لحنًا وكلمات ،وراحة نف�سية).

(� )200ألف ريال �أخذها �صديقا العري�س مقابل تعريفه بوالد العرو�س..

وزوجة و�ضعت برنامج ت�سجيل في جوال زوجها ف�أحبطت زاوجه الثاني
 �صنعاء:تفاج�أ �أمين �شرعي ،في عقد زواجٍ في �صنعاء،
بطلب �صديق العري�س (� )200أل��ف ري��ال من
العري�س الذي كان قد وعد بها �صديقه هذا في حال
تزوج بالعرو�سة التي اختارها.
وق��ال الأمين ال�شرعي في �صنعاء �أحمد قا�سم
ع��ام��ر� :أجرينا عقد زواج بح�ضور الأب وال��زوج
وال��زوج��ة وال�شهود ،وب�صموا على عقد ال��زواج،
وخرجوا من مكتبي ،ثم بعد ن�صف �ساعة ات�صل بي
ال�شاهدان والزوج وهم يت�شاجرون ..حينها خرجتُ

�إليهم في ال�شارع ،ف�س�ألتهم عمّا ح�صل؟ ..فقال لي
ال�شاهدان( :احكم بيننا يا قا�ضي احنا وال��زوج،
فقد وعدنا ب�سعاية (� )200ألف ري��ال ،والآن ما
«ادّى»� ،أي �أعطانا� ،إال مائة الف ،ف�صيّحت «رفع
�صوته» عليهما ،وقلتُ لهما« :ا�ستحوا على �أنف�سكم..
�أي����ش م��ن ��س�ع��اي��ة؟!! ،ه��ذا زواج ،تقريب ر�أ�سين
بالحالل ،م�ش هي �أر�ضية).
وت��اب��ع :لكن ال��زوج� ،أي العري�س� ،أك��د �أن��ه كان
يعرف �أبو العرو�سة ،ولذلك
م�ضطرًّا؛ كونه لم يكن ُ
وافقهم ،م�ؤكدً ا ا�ستغرابه لذلك ،بقوله� :إلى �أين
و�صل الج�شع في بع�ض النا�س ،م�ستحيل يعمل الخير
�أو �أيّ �شيء لوجه اهلل ..ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.

التهاين لل�شعب اليمني ال�صامد البطل،
وللقيادة ال�سيا�سية ممثلة بـ:
رئي�س المجل�س ال�سيا�سي

الأ�ستاذ مهدي الم�شّ اط
ورئي�س حكومة الإنقاذ الدكتور
عبدالعزيز بن حبتور

مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لل�صمود يف
وجه العدوان الغا�شم
الذي بد�أ يف  26مار�س ..2015

وب�إذن اهلل تعاد علينا هذه المنا�سبة
وال�شعب اليمني العظيم قد �أعاد لُحمة
الوطن من المهرة �إلى �صعدة ،و�أ�س�س الأمن
واال�ستقرار ،وبنى دولة النظام والقانون.

غازي �أحمد علي حم�سن
وزير التعليم الفني والتدريب املهني

وفي �سياق �آخر قال المحامي عبدالملك العقيدة:
�إن �أحد �أ�صدقائه (ملياردير) طلب منه �أن يخطب
له زوجة ثانية ،وحين وجد المطلوب ات�صل به ولم
ي�ستطع �إخفاء �سعادته ،ف�أ�سرف وهو يحدثني عن
�أ�سباب ا�ضطراره للزواج بامر�أة جديدة ،ولم يجد
�إال الإ�ساءة لزوجته الأولى قائال عنها« :هي عجوزة
ومنتهية ال�صالحية ،وبات يرى في �صورتها عذاب
القبر والحن�ش الأقرع و..و..و�...إلخ من الأو�صاف..
و�أ�ضاف المحامي( :الخبير لم يكن يعلم �أن زوجته
م�سوّية لتلفونه نظام ت�سجيل المكالمات ،و�أنها في
كل ليلة تفرغ محتواه ،وف��ي تلك الليلة الم�سكين
رجع البيت منهكًا ب�سبب العمل ،ونام من ال�ساعة

ثمان ،وفي منت�صف ال�ساعة التا�سعة لم ي�شعر �إال
بال�ضرب المبرح على ظهره و�أق��دام��ه وه��و نائم،
ففزع مذعورًا ظنًّا منه �أن الأمن جاء ل�ضبطه مع
البلدية ،ولم يدرك �أنها زوجته �إال بعد �أن ا�ستفاق
و�صحا و�أ�سعف نف�سه �إلى الم�ست�شفى ،حيث رقد فيه
�إجباريًّا لأ�سبوع كامل خوفًا من نقمة «�أبو الهول» –
ح ّد و�صفه.
وتابع :الخال�صة لم �أكن �أعلم �أنه يمتلك �شجاعة
من الق�ش وبطولة من ورق ،و�إال لَما �أتعبتُ نف�سي،
والم�ضحك �أنه بدال من �أنْ ينف�صل عن زوجته تبر�أ
من �صداقتي ،وقد نا�شدني بع�ض الإخوة �أن �أقطع
عالقتي به حتى ال يفقد حياته في المرة القادمة.

الأخ رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام

ال�شيخ المنا�ضل� /صادق �أمين �أبورا�س
ونواب رئي�س الم�ؤتمر
تهانينا با�سمي �شخ�صي ًا ونيابة عن جميع قيادي
وكوادر امل�ؤمتر ال�شعبي العام بكل �أطره التنظيمية
مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لل�صمود الأ�سطوري �ضد
العدوان الغا�شم اجلاثم على �شعبنا اليمني العظيم

وب�إذن اهلل ت�أتي الذكرى ال�ساد�سة ل�شن العدوان وقد
انت�صر �شعبنا العظيم عليه.

غازي �أحمد علي حم�سن
الأمني العام
للم�ؤمتر ال�شعبي العام

اقت�صادية  -اجتماعية � -شاملة
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النا�شر � -صاحب االمتياز  -رئي�س التحرير

طـاهـر مثنى حـزام
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