
امل�ّشاط واأبو را�س واحلوثي تدخلوا لدفع 100 مليون ريال لعودتها..
"اليمن اليوم" خ�سرت 40 مليوًنا جراء توقف
بثها املفاجئ
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A W R A Q P R E S S . N E T

حمود عباد وقيادة اأمانة العا�سمة ينجحون -لأول مرة- 
في الك�سف عن بيع لحوم اأبقار واأغنام ميتة ومري�سة..

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

بدعم معالي وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي..
زياد الرفيق -مدير التربية- ُيطّبق نظاًما 

ا مميًزا يربط المدر�سة والمدّر�س  ا عالميًّ تربويًّ
والطالب بولي الأمر والدولة بوا�سطة جهاز 

جوال وب�سغطة زر..

 فهل �شيتم تطبيقه في عموم اليمن؟!

"الأوراق" تن�سُر اآخر 
تطورات ق�سية محاولة 
اغتيال اأمين جمعان.. 

والق�سد من اغتياله

الفنان  خ�سرها  ريال  20مليون 
حمود ال�سمة ب�سبب فيرو�س 

كورونا.. و�سر لقائه اأمين حزب 
الموؤتمر ال�سعبي العام..!

)200( األف ريال اأخذها �شديقا العري�س مقابل تعريفه بوالد العرو�س..
وزوجة و�شعت برنامج ت�شجيل في جوال زوجها فاأحبطت زواجه الثاني.!

الإعالمي اأحمد الكب�سي يحكي ق�سة حياته لالأوراق..
لماذا لم ُي�سبح �سابًطا كما تمنى.. ولماذا ف�سلت 

تجربَتي زواج له عبر الحب.. والأ�سباب التي جلعته 
مع تعدد الزيجات ورف�س الخادمات والمربيات في 

المنزل، وق�سة ان�سمامه اإلى الموؤتمر.. وعراكه في 
جامعة �سنعاء مع الإ�سالح..!

طبيب التجميل فار�س الهمداني: 
هذا �سبب اإقبال الن�ساء 

والرجال في �سنعاء على 
التجميل

تطورات اإلكترونية جديدة لدفع 
ال�سرائب والجمارك  والم�ستقات 

النفطية في "كاك بنك"، وفتح فرع 
النخبة لت�سبح فروعه )71( فرًعا

مميزات مركز العالج 
الطبيعي والتاأهيل في 
الم�ست�سفى ال�سعودي 

الألماني ب�سنعاء
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حمود عباد وقيادة اأمانة العا�سمة ينجحون -لأول مرة- يف الك�سف عن بيع حلوم اأبقار واأغنام ميتة ومري�سة..

فهل �شُتك�شف المطاعم التي تبيع مثل هذه اللحوم؟!! 
 - �شنعاء:

اأخيًرا نجحت اأمانة العا�صمة �صنعاء، بقيادة 
الأخ حمود عباد – اأمين العا�ص���مة - في ك�ص���ف 
الم�ص���تور علي���ه من���ذ �ص���نوات م���ن الِغ����ّس الذي 
يتعر����س ل���ه المواط���ن م���ن ِقب���ل بع����س بائعي 
اللحوم من جزارين ومطاعم.. وكانت �صحيفة 
الأوراق قد تفردت بن�صر الق�صية في وقت �صابق 
م���ن الع���ام الما�ص���ي.. فالق�صية لي�ص���ت عادية، 
ا، اإل اأنه���ا كان���ت ُتغّطى من  وتع���ّد خطي���رة ج���دًّ
خالل دفع ر�صاوى في ال�صنوات ال�صابقة، اأو اأنها 
اأُهمل���ت ولم ُتفّعل ب�صبب اإهم���ال اإدارة الم�صالخ 
واأ�ص���واق اللح���وم، فمن���ذ اأ�صهر فقط ب���داأ فريق 
لالإدارة العامة للم�صالخ واأ�صواق اللحوم باأمانة 
العا�صم���ة �صنع���اء بالن���زول الميدان���ي، وك�صف 
الم�صتور رغ���م العرو�س المالي���ة وال�صغوطات 
الت���ي يلج���اأ اإليه���ا كبار بائع���ي اللح���وم لتغطية 

ِغ�صهم وجرائمهم.
ا – في نقطة الأزرقين تم  ومن���ذ �صهر - اأي�صً
وق���ف بيع و�صل���خ اأبق���ار م�صابة بالج���رب وغير 
�صالح���ة لال�صته���الك الآدم���ي، كان���ت برفق���ة 
الج���زار )ن، ����س(، وف���ي طريقه���ا اإل���ى الأمانة، 
ومنه���ا اإلى الم�صتهلكين ِلُتق���دم اإليهم بو�صفها 

لحوًما طازجة.. 
باإعدامه���ا  قام���ت  المعني���ة  الجه���ات  اأن  اإل 
وت�صليمها اإلى حديقة الحيوانات ليتم تقديمها 
وجبة غير د�صمة لالأ�صود، الذين ربما قد يكون 

له���م راأي اآخ���ر فيرف�صونه���ا كما رف�ص���وا �صابقتها 
ذات مرة..!

 كما تم �صبط نعجتين، في نقطة �صمالن، غير 
�صالحتي���ن لال�صته���الك الآدمي كذل���ك، واللتين 
ف���ي  النقف���ة(،  )من�ص���ور  الج���زار  برفق���ة  كانت���ا 
طريقهم���ا اإلى الأمان���ة، ومنها اإل���ى الم�صتهلكين، 
وق���د ت���م اإعدامهما نظًرا لله���زال ال�صديد والعمى 
والت���ورم ح���ول العي���ون وطفيلي���ات خارجي���ة على 
الج�ص���م بم���ا ي�صب���ه الج���َرب.. وت���م اإي�صالهم���ا – 
���ا – اإل���ى حديقة الحي���وان لم�صلح���ة الأ�صود  اأي�صً
والحيوان���ات المفتر�ص���ة لتق���دم اإليه���م كمقّب���الت 

قبل الأكل.
  ه���ذا التح���رك الم�صوؤول، وال���ذي كانت نتيجته 
�صبط عدد م���ن الموا�صي الميتة والمري�صة، دفع 
م���ا ُيطلَ���ق عليه���ا النقابة العام���ة لبائع���ي اللحوم 
والموا�ص���ي ُتهاج���م الموؤ�ص�ص���ة العام���ة للم�صال���خ 
واأ�ص���واق اللح���وم في اأمان���ة العا�صم���ة، وُتعّد ذلك 
تّع�ُصًف���ا غي���ر مقبول، ف���ي حين و�صف���ت الموؤ�ص�صة 
العامة للم�صال���خ واأ�صواق اللحوم باأمانة العا�صمة 
هذه الخطوة باأنها من �صميم عملها الذي خّولها 

اإياها القانون.
وانتقدت النقابة، في بياٍن لها الُثالثاء، موؤ�ص�صة 
الم�صال���خ واأ�ص���واق اللح���وم ف���ي اأمان���ة العا�صم���ة؛ 
دة على اأعمال اأع�صاء النقابة،  لفر�صها قيوًدا ُم�صدَّ
���ة - في الوقت ذاته - الموؤ�ص�صة والُمفّت�صين  ُمّتهمَّ
���ف،  البيطريي���ن التابعي���ن له���ا ب�)ُممار�ص���ة التع�صُّ
ال�صي���ارات  وحج���ز  والعت���داءات،  وال�صتف���زاز، 
التابع���ة لبائعي اللحوم وُتج���ار الموا�صي، واإطالق 

النار، وغير ذلك(.
ولم يكتِف بيان النقابة بهذا الحّد من التهامات 
التي ُتدّح�صها الوقائع على الأر�س، بل حّملت في 
بيانه���ا اأمين العا�صمة ووزي���ر الداخلية م�صوؤولية 

مث���ل ه���ذه الأعمال، ُمطالبًة اإياه���م بالقب�س على 
َم���ن و�صفته���م )الُجن���اة(، )الذي���ن قام���وا ب�صبط 
الموا�ص���ي الميت���ة(..!!، وُمتّوع���دة باأنه���ا �صتتخ���ذ 
حقه���ا ال�صرع���ي والقانون���ي للحفاظ عل���ى حقوق 

وكرامة اأع�صائها.
العام���ة  الموؤ�ص�ص���ة  اأ�ص���درت  ذل���ك  وبم���وزاة 
العا�صم���ة،  باأمان���ة  اللح���وم  واأ�ص���واق  للم�صال���خ 
الُثالثاء، بياًنا اأو�صحت خالله باأن ما ورد في بيان 
النقاب���ة العامة لبائعي اللح���وم والموا�صي الم�صار 
اإلي���ه ل اأ�صا����س ل���ه م���ن ال�صح���ة، واإنم���ا ادع���اءات 
واأكاذي���ب وافت���راءات باطل���ة، وم���ن ب���اب المكايدة 
لدرء المفا�صد التي ُتماَر�س من ِقبل بائعي اللحوم 

والموا�صي، ول تمّت للحقيقة ب�صلة. 
ه���ذه  م���ن  اله���دف  اإّن  الموؤ�ص�ص���ة  بي���ان  وق���ال 
البيان���ات هو ت�صليل الراأي العام، ومحاولة فا�صلة 
للتغطي���ة عل���ى المخالف���ات المرتَكب���ة م���ن ِقب���ل 
ع���دد م���ن اأع�ص���اء النقاب���ة، والت���ي تتمث���ل باإدخال 
الحيوان���ات المري�ص���ة والهزيل���ة غي���ر ال�صالح���ة 
لال�صته���الك الآدم���ي، وتهري���ب الإن���اث القابل���ة 
لالإنج���اب و�صغي���رة ال�ّص���ن، وبم���ا ُي�ص���ّكل انته���اًكا 
للقوانين والق���رارات الناف���ذة، والمتمثلة بالقرار 
1992م، ال���ذي  الجمه���وري رق���م )53( ل�صن���ة 
حدد مهام موؤ�ص�صة الم�صالخ واخت�صا�صاتها، وكذا 
2004م، ولئحت���ه  القان���ون رق���م )17( ل�صن���ة 
التنفيذي���ة، والت���ي اأهمها على الإط���الق الإ�صراف 
ال�صح���ي والبيط���ري عل���ى كّل م���ا يدخ���ل اأمان���ة 
العا�صمة من موا�ٍس �صواء للبيع اأم للذبح، وتقديم 
لح���وم �صحي���ة للمواطني���ن خالية م���ن الأمرا�س 
الُمعدي���ة من خ���الل الك�صف ال�صح���ي والبيطري 
قب���ل واأثناء وبعد الذبح، وخْتمها بالختم الر�صمي 
الُمعدي���ة،  الأمرا����س  م���ن  يوؤك���د خلّوه���ا  ال���ذي 

و�صالحيتها لال�صتهالك الآدمي.
واأو�ص���ح البي���ان اأن اإ�ص���رار النقابة عل���ى انتهاك 

الحائ���ط،  به���ا عر����س  والرم���ي  القواني���ن  ه���ذه 
والت���ذرع باأع���ذار واهي���ة به���دف اإثارة ال���راأي العام 
للتغطي���ة عل���ى المخالف���ات، يت�ص���ح م���ن خ���الل 
التقاري���ر الطبي���ة البيطرية لإعدام���ات الموا�صي 
الهزيل���ة والمري�ص���ة في مداخل اأمان���ة العا�صمة، 
الت���ي تم ت�صليمها اإلى حديقة الحيوانات، وباأعداد 
الع���ام الما�ص���ي، والرب���ع الأول  تج���اوزت خ���الل 
م���ن الع���ام الج���اري، م���ا يق���ارب )280( راأ�ًصا من 
الما�صي���ة )متنوع���ة(، وكذا م���ا يق���ارب )60( األًفا 
م���ن الدواج���ن، وك���ذا الإعدام���ات بع���د الذب���ح م���ا 
يق���ارب )15( األ���ف كج���م م���ن اللح���وم الُمتلَف���ة 
ف���ي الم�صل���خ المرك���زي والم�صال���خ الم�صغ���رة في 

المديريات.
اأّن الموؤ�ص�ص���ة العام���ة للم�صال���خ،  واأك���ّد البي���ان 
ووزارة  العا�صم���ة  اأمان���ة  قي���ادة  م���ع  وبالتع���اون 
الداخلي���ة، عمل���ت عل���ى تذلي���ل كاف���ة ال�صعوب���ات 
والم�ص���اكل التي تواجه بائعي اللح���وم والموا�صي، 
المغالط���ة  خ���الل  م���ن  تح���اول،  النقاب���ة  اأن  اإل 
بي���ن  الم�ص���اكل  اإث���ارة  الع���ام،  ال���راأي  وت�صلي���ل 
الحي���ن والآخ���ر، م�صيًرا اإل���ى اأن موظفي الم�صالخ 
م�صتم���رون ف���ي تنفيذ مهامه���م الت���ي خولها لهم 
القان���ون بمن���ع دخ���ول الموا�ص���ي المري�ص���ة م���ن 
ِقب���ل بع����س �صعف���اء النفو����س م���ن بائع���ي اللحوم 
لم�صادرته���ا  الإج���راءات  واتخ���اذ  والموا�ص���ي، 
واإعدامها وت�صليمها اإلى حديقة الحيوانات كغذاء 
للحيوانات، وكذا منعهم من تهريب الإناث القابلة 
لالإنج���اب لبيعها وذبحه���ا ومحا�صرة دخولها من 
الط���رق الفرعية ومنافذ التهري���ب التي يقومون 
م���ن خاللها بتهريب ه���ذه الحيوان���ات، واإلزامهم 
واتخ���اذ  العا�صم���ة،  اأمان���ة  خ���ارج  اإل���ى  باإعادته���ا 
الإج���راءات القانوني���ة ح���ال وجوده���ا في محالت 
بائع���ي اللح���وم، واإحالتهم اإل���ى نياب���ة المخالفات 

لتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

���ا، كاف���ة التهام���ات الت���ي  ونف���ى البي���ان، قطعيًّ
ج���اءت ف���ي بي���ان النقاب���ة م���ن اإط���الق ن���ار عل���ى 
بائع���ي اللح���وم والموا�ص���ي ف���ي المناف���ذ ال�صحية 
البيطري���ة للم�صال���خ، حيث لم يتم تلّق���ي اأّي بالغ 
م���ن اأّية جه���ة كانت لأّي حادث اإطالق نار في هذه 
المناف���ذ من���ذ اإن�صائها، م�صيًدا ب���دور رجال الأمن 
لقيامه���م بواجباته���م المناطة به���م وفًقا للقانون 
ل�صب���ط الأم���ن وال�صكينة العام���ة، والحفاظ على 
�صالمة و�صح���ة المواطنين من دخول الحيوانات 
الث���روة  عل���ى  والحف���اظ  والمري�ص���ة،  الم�صاب���ة 
الحيواني���ة م���ن خالل من���ع تهريب �صغ���ار الإناث 

والموا�صي القابلة لالإنجاب، الُمجّرمة قانوًنا.
ودع���ا البيان كافة بائعي اللح���وم والموا�صي في 
اأمان���ة العا�صم���ة اإل���ى اللت���زام والتقّي���د باللوائ���ح 
مة لذلك؛ ِلما من �صاأنه الحفاظ  والقوانين المنظِّ
عل���ى ال�صحة العام���ة للمواطني���ن والحفاظ على 
الث���روة الحيواني���ة، مطالًبا اإياهم بع���دم النجرار 
م�صال���ح  لتحقي���ق  وال�صاعي���ن  العابثي���ن  خل���ف 
العلي���ا  �صخ�صي���ة، وتغلي���ب الم�صلح���ة الوطني���ة 
عل���ى كّل الم�صال���ح ال�صخ�صي���ة ال�صيق���ة، خا�ص���ة 
ونح���ُن في مواجهة العدوان الخارجي )ال�صعودي 
الأميرك���ي(، وف���ي ظ���ل الإج���راءات الحترازي���ة 

المتخذة لمنع و�صول وانت�صار فايرو�س كورونا.
تج���دُر الإ�ص���ارة اإلى اأّن هن���اك من مديري عموم 
اأ�صح���اب  جان���ب  اإل���ى  يقف���ون  َم���ن  المديري���ات 
الم�صال���خ، وُيعرقل���ون الإج���راءات القانوني���ة التي 
تق���وم به���ا ف���روع الموؤ�ص�ص���ة العام���ة للم�صال���خ في 
مديرياتهم، ومنها الإحالت اإلى النيابة، وغيرها 
م���ن الإجراءات، وهو ما حّذرت منه الإدارة العامة 
للم�صال���خ ف���ي الأمان���ة، والت���ي تمّن���ت م���ن الإخوة 
المديري���ن اأن يكون���وا عوًن���ا له���ا؛ ِلم���ا ف���ي ذل���ك 
ال�صال���ح العام وخدم���ة المجتمع وحمايت���ه، ل اأن 

يكونوا �صركاء في الجريمة.

)280( راأ�س من املا�سية متنوعة، و)60( األف دجاجة، و)15( األف كجم حلم ن�سيب حيوانات �سنعاء 
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 -خا�ص:

التعليم���ة  البواب���ة  م�ص���روع  وُيع���ّد   
الذكي���ة م���ن اأه���م الم�صاري���ع الممي���زة 
الت���ي نفذه���ا مكت���ب التربي���ة والتعليم 
ف���ي اأمان���ة العا�صم���ة �صنعاء ف���ي العام 

2018  على يد خبراء مخت�صين.
اأمي���ن  ب���ه  اأ�ص���اد  ال���ذي  الم�ص���روع   
العا�صمة �صنع���اء حمود عباد، واعتبره 
ا..  اأحد نجاح���ات اأمانة العا�صم���ة اأي�صً
وقال المدير التنفيذي للبوابة الذكية 
اإن  المهند����س ها�ص���م حمي���د الدي���ن: 
الإ�ص���دار الآل���ي الموّح���د عب���ر البوابة 
لل�صهادات والوثائ���ق التي تحتوي على 
برك���ودات ي�صاع���د ف���ي فح����س الوثائق 

اآليًّا من خالل الما�صح ال�صوئي.
 م���ن جانبهم���ا ق���ال نائب���ا المدي���ر 
التنفي���ذي للبوابة - محمد الكحالني 
واأح�صن خ�صروف لالوراق: اإن م�صروع 
البواب���ة الذكي���ة كان م�صروًع���ا ممي���ًزا 
عل���ى الم�صت���وى اليمن���ي، واإن فكرت���ه 
ج���اءت نتيحة درا�صات متتالية  ل�صبط 

العملية التعليمية من كل الجوانب..
 وت�صتع���د البواب���ة - حاليًّا - لترحيل 
 � 2019م  الدرا�ص���ي  للع���ام  البيان���ات 
ا�صتكمال عملية  2020م، وذل���ك بعد 

الفح�س والمراجعة.
  واأ�صاف���ا: ا�صتكمل���ت البوابة الذكية 
والتعلي���م  التربي���ة  لمكت���ب  التابع���ة 
باأمان���ة العا�صمة عملي���ة اإدخال بيانات 
نح���و )750( األف طال���ب وطالبة، في 
اأكث���ر م���ن )100( مدر�ص���ة )حكومية 
مندوًب���ا   )1095( عب���ر  واأهلي���ة(، 
ا ف���ي كافة المدار�س الحكومية  مخت�صً
بيان���ات  كاف���ة  اإدخ���ال  عب���ر  والأهلي���ة 
الط���الب والطالب���ات، بينما ت���م افتتاح 
ع�صرة مراكز  تدريب واإدخال بيانات.  

واأ�ص���ار الكحالني وخ�ص���روف اإلى اأن 
م�ص���روع البوابة الذكي���ة ت�صّمن اإدخال 
بيان���ات الط���الب والطالب���ات ودرج���ات 
الف�صلي���ن  واختب���ارات  ال�صن���ة  اأعم���ال 
الح�ص���ور  وكذل���ك  والثان���ي،  الأول 
م���ن  وغيره���ا  والواجب���ات  والغي���اب 

المعلوم���ات ذات القيم���ة لإدارة التربية 
واأولياء الأمور.

 وق���ال: اإن م�ص���روع البواب���ة الذكي���ة 
���ا موح���ًدا لجمي���ع  ُيع���د نظاًم���ا مدر�صيًّ
المدار�س، ُيمّكن ولي الأمر من متابعة 
الم�صتوى التعليم���ي لأبنائه من خالل 

تطبيقات الهواتف الذكية.

الرقابة
 وقب���ل تد�صي���ن البواب���ة  كان لُب���د 
م���ن اأخ���ذ راأي كاف���ة الجه���ات الرقابية 
اّطل���ع رئي����س الجه���از  للدول���ة، حي���ث 
المرك���زي للرقاب���ة والمحا�صب���ة عل���ي 
العم���اد  عل���ى �صي���ر العم���ل ف���ي المركز 
الرئي����س للتدري���ب واإدخ���ال البيان���ات 
بم�ص���روع وح���دة البواب���ة الذكي���ة ف���ي 
اأمان���ة  ف���ي  والتعلي���م  التربي���ة  مكت���ب 

العا�صمة.
واأ�ص���ار العم���اد اإل���ى اأهمي���ة الم�صروع 
الروتي���ن  ك�ص���ر  ف���ي  �صي�صه���م  ال���ذي 
ويوف���ر  الإداري���ة،  المعام���الت  ف���ي 

قاع���دة بيان���ات للعاملي���ن ف���ي المجال 
الترب���وي.. مثمًنا الجهود الكبيرة التي 
يبذله���ا القائم���ون عل���ى الم�ص���روع ف���ي 
ظ���ل الظ���روف ال�صتثنائي���ة الت���ي يم���ر 
به���ا الوط���ن ج���راء ا�صتم���رار الع���دوان 

والح�صار.

 التد�شين
 م�ص���روع البواب���ة التعليمي���ة الذكي���ة 
لم�ص���روع  الأول���ى  اللبن���ة  ُيع���ّد  ال���ذي 
ال�صهي���د الرئي����س ال�صماد "ي���ٌد تحمي 
ن  عام 2018، بح�صور  ويٌد تبني" ُد�صِّ
القائم باأعمال رئي����س مجل�س ال�صورى 
واأمي���ن  العيدرو����س،  ح�صي���ن  محم���د 
ومحاف���ظ  ُعب���اد،  حم���ود  العا�صم���ة 
�صقط���رى ها�ص���م ال�صقط���ري، ورئي����س 
بمحل���ي  الجتماعي���ة  ال�ص���وؤون  لجن���ة 

الأمانة حمود النقيب.
 واأك���د نائ���ب رئي����س ال���وزراء ل�ص���وؤون 
الخدم���ات محم���ود الجني���د اأن م�صروع 
البواب���ة الذكية ُيمث���ل اأنموذًجا متميًزا 

في الأمانة والمحافظات، و�صي�صهم في 
الرتقاء بالعملية التعليمية.

واعتبر اإطالق البوابة الذكية مك�صًبا 
���ا لمكت���ب التربية ف���ي الأمانة،  موؤ�ص�صيًّ
الت���ي  النت�ص���ارات  ظ���ل  ف���ي  خا�ص���ة 
ُي�صّطره���ا الجي����س واللج���ان ال�صعبي���ة 
في جبهات وميادي���ن ال�صمود.. موؤكًدا 
اأن الم�ص���روع ُيعّد اإ�صاف���ة نوعية �صمن 

م�صروع ال�صهيد الرئي�س ال�صماد.
ولفت الجنيد اإلى اأن تد�صين م�صروع 
البواب���ة التعليمية الذكي���ة اللكترونية 
���ا  لمكت���ب التربي���ة ُيع���ّد مدخ���اًل اأ�صا�صيًّ

للبناء الثقافي والتعليمي.
فيما اأكد اأمي���ن العا�صمة اأن العملية 
التعليم���ة ُتمّثل حج���ر الزاوية لإحداث 
اأّي  حي���اة  ف���ي  نه�صوي���ة  تح���ولت  اإّي 
نظ���ام  "�صيمّكنن���ا  وق���ال:  مجتم���ع.. 
مناح���ي  رب���ط  م���ن  الذكي���ة  البواب���ة 
الحي���اة، وم���ن التعاط���ي بقدر ع���اٍل من 
الوع���ي مع العملي���ة التعليمية، وتعزيز 
دوره���ا اأبتداًء من المنزل ثم المدر�صة، 

العملي���ة  واأط���راف  بال���وزارة  وانته���اًء 
التعليمية".

واأ�ص���ار عب���اد اإل���ى اأن م�ص���روع البوابة 
ف���ي  ُيع���د انطالق���ة طموح���ة  الذكي���ة 
مجال التعليم وفًقا لم�صارات مهمة في 
الجان���ب المعرفي.. موؤك���ًدا اأن تد�صين 
اأه���م  م���ن  ُيع���ّد  اللكتروني���ة  البواب���ة 
الم�ص���ارات المتط���ورة للبن���اء والعط���اء 

الثقافي والتربوي.
التربي���ة  مدي���ر  اأك���د  جانب���ه  م���ن 
زي���اد  العا�صم���ة  اأمان���ة  ف���ي  والتعلي���م 
الرفي���ق اأن م�ص���روع البواب���ة التعليمية 
الذكي���ة يهدف اإل���ى بناء قاع���دة بيانات 
للعاملين والم�صتفيدين من الخدمات 

التعليمية والتربوية.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن الهدف م���ن الم�صروع 
تطوير العملي���ة التعليمية، وال�صتفادة 
اأن  ك���ًدا  موؤ الع�ص���ر..  تقني���ات  م���ن 
اإط���ار  ف���ي  اأول خط���وة  ه���و  الم�ص���روع 
م�صروع ال�صهيد الرئي�س �صالح ال�صماد 

"يٌد تحمي ويٌد تبني".

- إبراهيم الحجاجي
-عبدالرحمن 

الجعفري

-محمد مثنى
-نورا 

المطري

هيئة 
التحرير

الجمهورية اليمنية - صنعاء - جدر
Republic of Yemen - Sana’a -Gader

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

Tele fax:
M o b i l e :
E - m a i l :

+967-1-385096
 +967 737355627 - 734800022
a w r a q p r e s s 1 @ g m a i l . c o m

ت���ح���ق���ي���ق

ا مميًزا يربط املدر�سة واملدّر�س والطالب بويل الأمر  ا عامليًّ زياد الرفيق - مدير الرتبية ُيطّبق نظاًما تربويًّ
والدولة بوا�سطة جهاز جوال وب�سغطة زر..

فهل �شيتم تطبيقه في عموم اليمن؟!
 ي�شاهم مكتب التربيـة والتعليـم في اأمانة العا�شمة �شنعاء، بقيادة زياد الرفيق، في تطوير 

العملية التربوية والتعليمية، وتطوير اأدائها لتكون اأنموذًجا ُيحتذى به في عموم مكاتب 
التربية والتعليم في المحافظات.. وحقق قطاع التربية في اأمانة العا�شمة نجاحات 

ملمو�شة بف�شل دعم معالي وزير التربية والتعليم الأ�شتاذ يحيى بدر الدين الحوثي.. 

بدعم معايل وزير الرتبية والتعليم يحيى احلوثي..
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قيادة أمانة العاصمة، وموظفوهم، ومديرو المديريات ومكاتب الوزارات 
عنهم/ األستاذ حمود عباد - أمين العاصمة صنعاء

حمًدا لله على السالمة 
لألستاذ أمين جمعان 
-األمين العام للمجلس 

المحلي في أمانة العاصمة 
صنعاء- عضو اللجنة العامة 

للمؤتمر الشعبي العام.

سـالمـــــات

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

سـالمـــــات
تتقّدم 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 
ألّم به.. فحمًدا لله على 

السالمة.
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الإعالمي اأحمد الكب�سي

يحكي ق�شة حياته للأوراق

● ماذا تتذكر عن مرحلة طفولتك؟
- للأ�سف؛ الذاكرة البعيدة ال ُت�سعفني ال�ستذكار 
اِلأّن  ربما  اأو  االبتدائية،  واأي��ام  ومدر�ستي  طفولتي 
طفولتي كانت قا�سية فل اأتذكر الكثير.. فقط اأتذّكُر 
مرحلة الثانوية حيث كانت البدايات لظهور موهبتي 
االإعلمية، وما تلقيته حينها من دعم وتحفيز من 
االأ�ستاذ اأحمد الحبابي - مدير ثانوية الكويت، رعاه 
ال�����س��روري، واالأ���س��ت��اذ جمال  اأمين  اهلل، واالأ���س��ت��اذ 
في  كبير  دور  لهما  ك��ان  لقد  ال��م��در���س��ة(  )وكيلي 
اختياري، منذ وقت مبكر، تخ�س�ص اإعلم كهدٍف 

لي في مرحلة الجامعة.

الطالب  اأو  الطفل  حلم  كــان  مــاذا   ●
تحقق  وهل  كَبره،  في  ُي�شِبح  ِلأْن  اأحمد 

من ذلك �شيء، وما كانت هوايته؟
- كنُت اأحلم باأْن اأكون �سابط �سرطة؛ الأنني كنُت 
اأبي مرتدًيا بّزته الع�سكرية ب�سكل مهيب، لكن  اأرى 
ال�سباب  �سرعان ما غادرني هذا الحلم في مرحلة 
اإدراك الكثير من المتغيرات واكت�ساف الموهبة  مع 

االإعلمية. 
اأمنياتي، بف�سل اهلل ودعاء  اأما ما تحقق لي من 
الوالدين، هي اأ�سرتي ال�سغيرة )اأنا وزوجتي، وولدي 
يحيى، وابنتي ورغد(، واأهم من ذلك القناعة باأنه 
لم يكن باالإمكان اأف�سل مما كان.. ومن هواياتي كرة 

القدم واالإلقاء.

● بعد الثانوية.. اأين اأديت الخدمة؟
العامة  الثانوية  م��ن  جنا  تخرُّ ع��ام  ل��لأ���س��ف؛   -
اإيقاف قرار الخدمة االإلزامية، والتي كنُت  �سادف 

اأفكر فيها كثيًرا في مرحلة الثانوية..
بعد ذلك التحقُت بكلية االإعلم - جامعة �سنعاء، 
وتخ�س�سُت بق�سم االإذاعة والتلفزيون، اإذ كانت لدّي 
رغبة منذ وقت مبكر بااللتحاق بكلية االإعلم و�سقل 
موهبتي االإعلمية اأكاديميًّا، وقد تفاجاأُت اأّن الكلية 
المنهج  على  بل  التطبيقي،  المنهج  على  تعتمد  ال 
الثالثة  الدفعة  في  الزملء  وبقية  لكنني  النظري، 
ع�سرة ك�سرنا هذه القاعدة، وتمكنا من فتح اال�ستديو 
التطبيقية،  باالأعمال  والبدء  واالإذاع��ي  التلفزيوني 
ال��ت��ي، للأ�سف،  اإم��ك��ان��ات الكلية  واال���س��ت��ف��ادة م��ن 
اأُعيدت اإلى المخازن، وتم اإغلق اال�ستديوهات بعد 
تخرجنا.. كانت بداية العمل التطبيقي في الم�ستوى 
وال��زم��ي��لت،  ال��زم��لء  م��ن  ف��ري��ق  بت�سكيل  االأول 
وبالتعاون مع االأن�سطة المدر�سية في اأمانة العا�سمة 
لتقديم طلب كلية االإع��لم في المدار�ص االإذاع��ة 
الب�سيطة  خبراتنا  ونقل  لنا،  كتطبيٍق  االأنموذجية 
ومواهبنا لطلب المدار�ص، ولم ي�ستمر ذلك كثيًرا؛ 
اإذ ان�سغلنا بانتخابات اتحاد طلب اليمن التي جرت 
 22 2004، وتر�سحُت حينها في قائمة  في العام 
مايو، وهي قائمة الموؤتمر ال�سعبي العام، وكان حظي 
اأنني فزُت بمقعد في الهيئة االإداري��ة التحاد طلب 
االأغلبية  على  الموؤتمر  فيه  ح�سل  ال��ذي  االإع���لم 

والتنظيمي،  النقابي  ن�ساطي  ب��داأ  وهنا  ال�ساحقة، 
واإعلمي  ثقافي  م�سوؤول  من  نقابيًّا  تدرجُت  حيث 
اإلى م�سوؤول مالي، ونائب رئي�ص اتحاد، واأخيًرا رئي�ًسا 
اأما تنظيميًّا فقد كنُت  التحاد طلب كلية االإعلم، 
الكلية،  في  للموؤتمر  الطلبي  القطاع  رئي�ص  نائب 
في  الموؤتمر  لفرع  واالإعلمي  ال�سيا�سي  والم�سوؤول 

كلية االإعلم عقب انتخابات اإعادة الهيكلة.

● معنى ذلك اأن التحاقك بالموؤتمر كان 
جزًءا من  تاريخ درا�شتك.. لكن قبل اأن 
اإلى ال�شوؤال الآخر: ماذا اأ�شبحت  اأنتقل 
من  خروجك  بعد  الموؤتمر  في  ا  تنظيمًّ

الجامعة؟
م�ستوى  على  التنظيمي  الن�ساط  اإل��ى  انتقلُت   -
حيث  الثامنة،  ال��دائ��رة  وه��ي  التنظيمية،  دائ��رت��ي 
والميداني   االإع��لم��ي  العمل  ق��ي��ادة  ف��ي  اأ���س��ه��م��ُت 
من  كان  وبعدها  والمحلية،  الرئا�سية  للنتخابات 
العمل  ف��ري��ق  يجمع  �سبابي  ك��ي��ان  ت�سكيل  المهم 
الميداني للنتخابات، و�سّكلنا حينها ملتقى �سباب 
 - القا�سي  عبدالولي  االأ�ستاذ  من  بدعم  ال�سبعين 
رئي�ص الدائرة الثامنة، وانتِخبُت حينها من الجمعية 

العامة رئي�ًسا لملتقى �سباب ال�سبعين.

ا؟ ● وهل ما تزاُل موؤتمريًّ
- نعم، ولم تغّيرنا الظروف واالأحداث، فالموؤتمر 
واالأج��در  جماهيرية،  االأك��ث��ر  الوطني  التنظيم  هو 
بتحقيق طموحات واآمال ال�سعب اليمني؛ كونه اليوم 
بْيت خبرة �سيا�سية واجتماعية وثقافية واقت�سادية، 
اإنكاره  ُيمكن  ال  والبناء  التنمية  من  ر�سيد  ولديه 
الكيد  وحجم  ال��م��زاي��دات  كانت  مهما  ت��ج��اوزه  اأو 

ال�سيا�سي، واالأيام ك�سفت وتك�سف ذلك.

اأربــع  الكب�شي  اأحمد  ال�شاب  دَر�ــص   ●
�شنوات في الكلية.. األي�ص هناك  مواقف 
محزنة..  واأخـــرى  وطريفة،  م�شحكة 
وماذا  عن التفكير بالحبيبة اأو الزوجة؟

- ك��ث��ي��رة ه��ي ال��م��واق��ف ال��ط��ري��ف��ة ف��ي مرحلة 
الطلب  ات��ح��اد  بين  ح�سل  ن��زاع  منها  الجامعة، 
للموؤتمر والقطاع الطلبي للتجمع اليمني للإ�سلح 
اأثناء ا�ستقبال الطلب الجدد، وقد  بكلية االإع��لم 
و�سل االأمر اإلى ف�ص النزاع من ِقبل اأمن الجامعة، 

وكل ذلك كان ب�سبب نزع الفتة.. 
تقليد بع�ص  اأح��اوُل  بالحبيبة كنُت  يتعلق  وفي ما 
الزملء في مرحلة الجامعة في اأْن ُت�سبح لي حبيبة، 
ُكتب  تجربتين  وُخ�سُت  جامعية،  فتاة  اأع�سق  اأن  اأو 
لهما الف�سل، وكان الن�سيب في الزواج من االأ�سرة 

بحبيبتي و�سريكة حياتي واأم اأوالدي.

مراهق  كطالب  تجربتك  خالل  من   ●
اأو  الــحــب،  عبر  الــــزواج  تجربة  ــول  ح
تقليد الأفالم.. ما اأبرز ما تراه �شحيًحا 

التجربة..  ف�شل  اأو  نجاح  اأو خاطًئا في 
اأم اخِتيرت  وهل اخترت �شريك حياتك 
لك من ِقبل والديك؟، وهل كانت هناك 
اأم على اهلل، ثم  فترة تعارف كخطوبة، 

على ذمة تزكية الأم؟
اأوؤمُن باأّن الحب ياأتي بعد الزواج، لكن  - كنُت ال 
التي  حياتي  �سريكة  اأ�سرتي  واختيار  تجربتي  بعد 
اأّي �سرط �سوى اأن تكون من الم�ستوى  لم يكن لدّي 
االجتماعي والتعليمي ذاته حتى تكون ن�سبة التوافق 
كبيرة، وهو ما حدث بالفعل، وهلل الحمد، رغم اأني 
عن  والحديث  التفكير  في  اإخوتي  بين  االأكثر  كنُت 
اأو المحيط، لكن  �سرورة الزواج من خارج االأ�سرة 
ك��ان ن�سيبهم من خارج  اأن جميعهم  ما ح��دث هو 
اإلى زواج  الن�سيب  �ساقني  واأن��ا  والمحيط،  االأ�سرة 

من االأ�سرة.

● هل انت مع تعدد الزيجات لل�شحفي 
الــزواج  يف�شل   براأيك  ولماذا  خا�شة؟، 

بين الإعالميين اأو ال�شحفيين؟
- ال اأعتقُد اأّن كّل تجارب الزواج بين االإعلميين 
م�سجعة،  غير  واأخ��رى  ناجحة  تجارب  ثمة  فا�سلة، 
واأعتقُد اأن االأخيرة تخ�سع لظروف البيئة االجتماعية 

والثقافية وما تفر�سه من قيود.
اأنا مع تعدد الزيجات، لي�ص بال�سرورة لل�سحفي 
زوجة  اإل��ى  بالحاجة  ي�سعر  �سخ�ص  الأّي  بل  فقط، 

الثانية، واأرف�ص النظر اإلى فكرة اأن الزوجة الثانية 
هي خيانة للأولى، هذه الثقافة دخيلة على مجتمعنا 
القنوات  تنتجها  التي  الثقافي  الغر�ص  قيم  نتيجة 
الف�سائية من الم�سل�سلت واالأفلم وغيرها، فكرة 
ال��زواج بالثانية هي فكرة احتياج وعدم اكتفاء من 
اأّي ناحية كانت، مثًل قد ترغب باأْن يكون لك اأوالد 
على  ُت�سفق  ولكنك  مي�سوًرا،  المالي  وو�سعك  ُكثر، 
اأعباء رعاية االأطفال واالهتمام  زوجتك االأولى من 
بهم، عندها يكون خيار الثانية اأو الثالثة اأمًرا جيًدا 

بداًل من االتكال على المربيات وال�سغاالت.

● خالل  تجربتك  ال�شحفية..
هل تعر�شت لم�شايقات وتهديدات؟

- دون �سك ال�سحافة هي مهنة المتاعب، ال �سيما 
في ظل ظروف الحرب اأو النزاع، وقد واجهُت الكثير 
من المتاعب مذ كنت اأعمل  في قناة ال�سعيدة، ومن 
الموؤكد اأن تراكم ر�سيدك المهني يجعلك تتعامل مع 

كّل ال�سعاب والتحديات بمرونة وب�سكل اأف�سل. 

باأنها  تو�شف  هكذا  المتاعب"..  ● "مهنة 
يكون  وغالًبا  اأ�ــشــرتــك...  من  تــاأخــذك  قد 
لم توجد زوجة  اإذا  م�شاكل  لديه  ال�شحفي 

متفهمة لعمله.. ما تعليقك؟
- زوجتي متفهمة لطبيعة عملي.. واأنتهُز الفر�سة 
)اأم  حياتي  و�سريكة  وحبيبتي  اأوالدي  اأم  الأ�سكر 

يحيى(.

الزميل اأحمد الكب�شي.. غني عن التعريف، فهو ذلك الإعالمي 
المكافح للبحث عن قوت اأ�شرته كاأّي اإعالمي يمني لم ُيخَلق 

وفي فمه ملعقة ذهبية.
لكن من هو الكب�شي الإن�شان؟.. هذا ما تك�شفه �شحيفة الأوراق  

وموقع اأوراق بر�ص في الحوار الذي اأجراه رئي�ص التحرير.. 
اإلى الح�شيلة

ح�����������������وار

حممد ح�شني العيدرو�س 
 رئي�ص جمل�ص ال�شورى

التهاين لل�شعب اليمني ال�شامد البطل، 
لقائد الثورة ال�شيد عبدامللك احلوثي

 وللقيادة ال�شيا�شية ممثلة بـ: 
رئي�ص المجل�ص ال�سيا�سي

الم�شير الركن/ مهدي الم�ّشاط
ورئي�ص حكومة االإنقاذ

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة لل�شمود يف 

وجه العدوان الغا�شم
الذي بداأ يف 26 مار�س 2015..

 وباإذن اهلل ُتعاد علينا وال�سعب اليمني العظيم 
قد اأعاد ُلحمة الوطن من المهرة الى �سعدة، 
واأ�ّس�ص االأمن واال�ستقرار، وبنى دولة النظام 

والقانون.
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د. عبدالعزيز بن حبتور
رئي�ص حكومة الإنقاذ

التهاين لل�شعب اليمني ال�شامد البطل، 
لقائد الثورة ال�شيد عبدامللك احلوثي

 وللقيادة ال�شيا�شية ممثلة بـ: 
رئي�ص المجل�ص ال�سيا�سي

الم�شير الركن/ مهدي الم�ّشاط
مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة لل�شمود يف 

وجه العدوان الغا�شم
الذي بداأ يف 26 مار�س 2015..

 وباإذن اهلل ُتعاد علينا وال�سعب اليمني 
العظيم قد اأعاد ُلحمة الوطن من المهرة 

الى �سعدة، واأ�ّس�ص االأمن واال�ستقرار، 
وبنى دولة النظام والقانون.

وفتح فرع النخبة لت�سبح فروعه )71( فرًعا

تطورات اإلكترونية جديدة لدفع ال�شرائب والجمارك  
والم�شتقات النفطية في "كاك بنك"

 -�شنعاء:

االأعلى:  ال�سيا�سي  المجل�ص  رئي�ص  م�ست�سار  وقال 
"نفتخر بتد�سين هذا الم�سروع الذي قامت بت�سميمه 

كوادر يمنية بعيًدا عن اأية خبرات خارجية"..
موؤكًدا اأن نجاح الكوادر اليمنية في ت�سميم وابتكار 
مثل هذه االأنظمة والبرامج ياأتي في �سياق االكتفاء 
اأن كنا نعتمد على ا�ستقدام ك��وادر من  الذاتي بعد 

الخارج بمليين الدوالرات.
ال� )�سويفت( الخا�ص بكاك  اأن نظام  اإلى  واأ�سار 
بنك تعر�ص للقر�سنة واال�ستهداف من ِقبل الطرف 

اأنه �سمد وتمكن من تحقيق النجاح من  االآخ��ر، اإال 
خلل تد�سين المزيد من العمليات المالية وابتكار 
في  النمو  م��ن  المزيد  وتحقيق  الحديثة  االأنظمة 

مختلف الموؤ�سرات.
اأي  يحاربون  واأتباعها  التحالف  دول  اأن  وب��ّي��ن 
االل��ك��ت��رون��ي في  ال��ن��ق��د  الإدارة  ن��ظ��ام  اأو  م�����س��روع 
المحافظات المحررة، ويتظاهرون في ذات الوقت 
بحر�سهم على اقت�ساد البلد بعد اأن اأغرقوه بطباعة 
تريليون و720 مليار ريال من العملة غير القانونية، 
بل  اللحظة،  وليد  لي�ص  النظام  اأن هذا  اإلى  م�سيًرا 
جاء بعد درا�سات م�ستفي�سة مع جهات دولية في ظل 

تف�سي فيرو�ص "كورونا"، والمخاوف من انت�ساره عبر 
النقد الورقي.

واأف�����اد ه��ا���س��م اإ���س��م��اع��ي��ل ب����اأن ت��د���س��ي��ن نظام 
اأح��د  البنك يحقق  ف��ي  االل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��م��دف��وع��ات 
رئي�ص  اهتمام ومتابعة  التي ظلت محل  الطموحات 
المجل�ص ال�سيا�سي االأعلى واللجنة االقت�سادية العليا 
"ند�سن هذا  ال��وج��ود، وق��ال:  اإل��ى حيز  حتى خ��رج 
اإح��داث تحوالت في  االإنجاز الكبير ونعول عليه في 
التعاملت المالية الحكومية والخا�سة على م�ستوى 
االي��رادي��ة  الحكومية  القطاعات  ا  خ�سو�سً البلد، 
�سركات  وك��ذل��ك  والنفط  وال��ج��م��ارك  كال�سرائب 

القطاع الخا�ص".
االقت�سادية  اللجنة  رئي�ص  باأعمال  القائم  ودع��ا 
النمطية  واالبتعاد عن  ب��االأداء  االرتقاء  اإل��ى  العليا 
والروتين الذي كان �سائًدا في القطاعات الحكومية 
خلل الفترات الما�سية.. الفًتا اإلى ما ت�سهده مختلف 
االأجهزة الحكومية وقطاعات الدولة كافة من تعاٍف 
واأرج��ف  الم�سككون  �سكك  مهما  م�ستمر  ونهو�ص 
اأنظمة المدفوعات الحكومية  اأن  المرجفون، موؤكًدا 
االلكترونية �ستوفر حلوال للكثير من االإ�سكاليات التي 
لكونه  بالف�ساد؛  المتعلقة  ا  خ�سو�سً �سائدة،  كانت 
يتيح رقابة �سابقة تمنع حدوث اأّية عملية ف�ساد مالي 
مقارنة باالإجراءات الم�ستندية والورقية.. واأ�ساف: 
هذه  مثل  على  تعول  العليا  االقت�سادية  "اللجنة 
االأنظمة في تحقيق الكثير من االأهداف االقت�سادية 
لمختلف القطاعات الحكومية؛ لما توفره من �سرعة 
و�سهولة في تنفيذ العمليات المالية وتبادل المعلومات 
وتنفيذ الم�ستريات المختلفة للمواطنين"..  مو�سًحا 
باأن النظام �سي�ساهم في تخفيف االزدحامات التي 
ت�سهدها محلت ال�سرافة ومحلت البيع المختلفة 
اإط��ار االإج���راءات االحترازية لمواجهة فيرو�ص  في 
التكاليف التي ُت�ساف على  كورونا، كما �سيحد من 
ا عملية  اأ�سعار ال�سلع والخدمات المختلفة، ويتيح اأي�سً
التح�سيل على مدار ال�ساعة ولي�ص فقط اأثناء الدوام 
اإلى  الر�سمي للبنك والجهات المتعاملة معه.. الفًتا 
اأن هناك م�ساريع مماثلة وكبيرة �سيتم تد�سينها هذا 
العام لُت�سّكل منظومة متكاملة للعمل الحكومي ذات 

الطابع االقت�سادي.
واأو�سح م�ست�سار رئي�ص المجل�ص ال�سيا�سي االأعلى 
ي�سمل  الأن  تخطط  العليا  االقت�سادية  اللجنة  اأن 
النظام االلكتروني 90 بالمائة من مدفوعات الدولة 
بنهاية 2020م.. موؤكًدا اأن هذه االأن�سطة �ستحظى 
بالرعاية واالهتمام الكامل من اللجنة االقت�سادية 
العليا.. واأ�ساف: "اأن الدولة تنظر اإلى جميع الجهات 
وروؤو���ص  متكاملة  كمنظومات  والخا�سة  الحكومية 
الت�سليف  بنك  يمتلكه  بما  واأ���س��اد  وطنية.  اأم���وال 

التعاوني الزراعي من كوادر وخبرات �ساعدته على 
تد�سين هذا النظام الذي يجب اأن ي�سمل كل اأنحاء 
الوطن.. مثمًنا تفاعل مختلف الجهات الحكومية مع 

تد�سين النظام.
العليا  االقت�سادية  رئي�ص  باأعمال  القائم  وح��ّذر 
الطرف االآخر من االإقدام على مزيد من الخطوات 
التي ت�سر باالقت�ساد الوطني ومعي�سة المواطنين، 
وجدد ها�سم اإ�سماعيل ا�ستعداد اللجنة االقت�سادية 
للعمل على تطوير وتح�سين بيئة االأعمال من خلل 
على  االقت�سادية  واالأن�سطة  االأع��م��ال  ك��ل  حوكمة 
بين  الف�سل  ه��ي  والقوانين  الت�سريعات  تكون  اأن 
الدولة والقطاع الخا�ص، واأفاد باأن الوثيقة الوطنية 
المقترحة للحل ال�سامل مثلت حلواًل اقت�سادية ناجعة 
لكل اليمنيين ومخرًجا عاداًل لكل االأطراف اإْن كانت 
هناك جدية لحل االأزمة.. الفًتا اإلى ما بذلته اللجنة 
االقت�سادية العليا من جهود بالتن�سيق مع المكونات 
المتقاعدين من خلل  معاناة  لتخفيف  المجتمعية 
�سرف معا�ساتهم، واال�ستمرار في العمل على �سرف 

مرتبات موظفي الدولة ب�سكل عام.
الت�سليف  بنك  اإدارة  مجل�ص  رئي�ص  اأ���س��ار  فيما 
تد�سين  اأن  بنك" اإل��ى  "كاك  وال��زراع��ي  التعاوني 
خدمة مدفوعات االأعمال )موني باي( ياأتي في اإطار 
الخدمات الم�سرفية االإلكترونية ومواكبة التطورات 
ُتمكن  الخدمة  اأن  مبيًنا  العالمية..  الم�سرفية 
ال�سركات والموؤ�س�سات واالأف��راد من دفع ال�سرائب 
والجمارك، وكذا مبالغ الم�ستقات النفطية والر�سوم 
وبا�ستخدام  واأم��ان  �سهولة  بكل  االأخ��رى  الحكومية 

الهاتف المحمول.
واأو�سح محمد اللعي اأن تد�سين منتج الكاردل�ص 
بنك  ك��اأول  بنك  ك��اك  بها  يقوم  نوعية  ُيمثل خطوة 
تتيح  وال��ت��ي  اليمن،  ف��ي  الخدمة  ه��ذه  ينفذ  وطني 
لعملء موبايل موني ال�سحب من ال�سرافات االآلية 
واإنما من  اآل��ي،  دون الحاجة لوجود بطاقة �سراف 

خلل كود ال�سحب الخا�ص بموبايل موني.
ونوه اللعي باأن افتتاح الفرع الجديد للبنك في 
البنك  اإلى فروع  اإ�سافة نوعية  ُيعد  العا�سمة  اأمانة 
5 االآف وكيل  71 فرًعا ومكتًبا، واأكثر من  لت�سبح 
اأرج��اء اليمن، واأك��د اأن كاك بنك ُيعد  مالي في كل 
من البنوك ال�سباقة اإلى تقديم الخدمات االإلكترونية 
في معظم فروعه من خلل خدمة نقاط البيع التي 
اإ�سدار بطاقات الدفع الم�سبق والفيزا  تزامنت مع 
ثم كانت االنطلقة بتد�سين اأو�سع �سبكة لل�سرافات 
بها  تمّيز  رافقها من خدمات  وما  اليمن  في  االآلية 
للحواالت  ال�سريع  كخدمة  غ��ي��ره  ع��ن  بنك  ك���اك 

وبطاقات الدبت وكاك اأونلين وغيرها.
ول��ف��ت ال���لع���ي اإل����ى اأه��م��ي��ة ت��د���س��ي��ن ال��خ��دم��ة 
النقدية  التعاملت  نحو  ال��دول��ة  لتوجهات  تنفيًذا 
االلكترونية، وبما يخدم القطاع الم�سرفي ويحافظ 
على االقت�ساد الوطني من التحديات التي تواجهه 
اأهمية  عن  ف�سًل  التحديات،  لمواجهة  وكمعالجة 
االإج����راءات والتدابير االحترازية  اإط���ار  ف��ي  ذل��ك 

لفيرو�ص كورونا.
اأن�سطة  عن  تلفزيونيًّا  ا  عر�سً الفعالية  وت�سمنت 
تقديم  ف��ي  البنك  ت��ط��ور  وم��راح��ل  البنك  وب��رام��ج 
خدماته الم�سرفية منذ تاأ�سي�سه، وما يتميز به من 

كوادر متخ�س�سة وموؤهلة في مختلف المجاالت.

د�شن كاك بنك نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية، الذي ُيعد اأحد م�شاريع التعافي القت�شادي التي 
ت�شمنتها الروؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية، واأو�شح م�شت�شار رئي�ص المجل�ص ال�شيا�شي الأعلى، القائم 

باأعمال رئي�ص اللجنة القت�شادية العليا، ها�شم اإ�شماعيل، خالل تد�شين نظام المدفوعات الحكومية 
في بنك الت�شليف التعاوني الزراعي، بح�شور وزيري المالية �شرف الدين الكحالني، والزراعة المهند�ص 

عبدالملك الثور، ومحافظ البنك المركزي ر�شيد اأبولحوم، ورئي�ص مجل�ص اإدارة "كاك بنك" محمد �شالح 
الالعي، اأن م�شروع المدفوعات الحكومية اللكترونية �شيعزز قدرات اليمن القت�شادية بالتزامن مع 

الإ�شالحات التي ت�شهدها مختلف القطاعات الحكومية في ظل الحرب والح�شار الذي يتعر�ص له اليمن.
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اأمني العا�شمة حمود عباد..
وكافة وكالء الأمانة، ومديري املديريات واملوظفني

التهاين لل�شعب اليمني ال�شامد البطل، 
وللقيادة ال�شيا�شية ممثلة بـ:

قائد الثورة
ال�شيد عبدالملك الحوثي

رئي�ص المجل�ص ال�سيا�سي
الأ�شتاذ مهدي الم�ّشاط

رئي�ص حكومة االإنقاذ الدكتور 
عبدالعزيز بن حبتور

مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة لل�شمود يف 
وجه العدوان الغا�شم

الذي بداأ يف 26 مار�س 2015..
 وباإذن اهلل ُتعاد علينا وال�سعب اليمني 

العظيم قد اأعاد ُلحمة الوطن من المهرة الى 
�سعدة، واأ�ّس�ص االأمن واال�ستقرار، وبنى دولة 

النظام والقانون.

طبيب التجميل فار�س الهمداني:

هذا �شبب اإقبال الن�شاء والرجال في �شنعاء على التجميل

 -�شنعاء:

ــن �شبب  ــص حــدثــنــا ع ــار� ــور ف ــت  دك
اختيارك تخ�ش�ص الطب دون غيره؟

وفي عقلي الكثير  الطب  كلّية  درا�سة  ب��داأُت   •
الواقع  ع��ن  والبعيدة  المنحازة  الت�سورات  م��ن 
في  ا  وخ�سو�سً ال�سنوات،  تقّدم  وم��ع  والحقيقة، 
وانق�سعت  اأكثر،  الواقع  انك�سف لي  �سنة االمتياز، 
عن عينّي غ�ساوة تلك الت�سورات، فتوقفُت الأراجع 
نف�سي محاواًل االإجابة عن ال�سوؤال االأعظم واالأهم.

 ما غايتك في الحياة؟
�سحيحة  اإج��اب��ة  ه��ن��اك  لي�ست  ب��ال��ت��اأك��ي��د   •
اأُنّقب عن االإجابة  �سالحة للجميع؛ لذلك ال بّد اأن 
ال�سحيحة التي تنا�سبني اأنا.. وبهذا ال�سوؤال بداأت 
اأنه  �سل�سة التكا�سف الحقيقية مع الذات، ووجدت 
اأنا اليوم  كان حلم الطفولة وطموح ال�سباب، وها 
اإتمام ذلك الحلم،  – اأ�ساِرُف على  - بف�سل اهلل 

وتحقيق ذلك الطموح..
كان  ال�سوؤال  هذا  اإجابة  في  اأفكر  ب��داأُت  وحين 

لزاًما علّي اأن اأتحرر من:
الهوى النف�ص ونزوات  • رغبات 

• ع�سم النف�ص والوالدين واالأهل واالأ�سدقاء.
• اأحكام المقربين والمجتمع.

ورغم ال�سعوبة ال�ساقة اأظنني نجحُت في التحرر 
منها.

 ثّم ماذا؟
توقفُت قبل اأيام مع هذا ال�سوؤال، فلم اأكن  • هنا 
ثم  ذات��ي:  ف�ساألُت  لتجاوزه،  الكامل  الثبات  اأملك 

ماذا بعد الطب، ما الذي يهمك اأكثر؟!
من  وال��ح��ّد  المر�سى  وم����داواة  العلم  �سغف   -

اآالمهم.
وم��ق��ارع��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سمعة  ال��م��ك��ان��ة/   -

االأقران.
ُمتع  �ستى  ل��ك  تكفل  م��ال  م��ن  ح�سيلة  جمع   -

الحياة المادية.
- �سحتك وا�ستقرارك النف�سي والروحي.

- القرب من اأ�سرتك وتن�سئة اأبنائك.
- حبي لخدمة االآخرين، وعندما تقوم بتركيب 
العلج وتلحظ النتائج على المر�سي، بف�سل من 
اهلل عّز وجّل، ت�سعر ب�سيء ال يو�سف، واأّية كلمات 

لن ت�سف ال�سعور.
- يتوجب على كل اإن�سان اختيار مهنته باإرادته؛ 
ما  اختار  اإن  الأن��ه  فيها  ُيبدع  اأن  اأج��ل  وذل��ك من 
مهنته  لتطوير  لديه  ما  كل  �سيعطي  فحتًما  يحب 
مجتمعه  تطوير  َث��م  وم��ن  فيها،  تخ�س�ص  ال��ت��ي 
كل  في  والمختلفة  المتعددة  المهن  وتوجد  ككل، 
بلدان العالم، والتي منها ما يعتمد على ال�سهادات 
العلمية، ومنها ما يحتاج اإلى مواهب ِحرفية فقط، 

اأخ����رى، وف��ي كّل  اإل���ى م��واه��ب  ومنها م��ا يحتاج 
الحاالت يجُب اأْن يختار الفرد المهنة التي ي�ستطيع 
اأن يحقق ذاته من خللها دون النظر الأّي اعتبارات 
تحتاج  المهن  ك��ّل  اإّن  حيث  �سكلية؛  اأو  اجتماعية 

اإن�ساًنا مبدًعا في مجاله.

 وهل فتحت عيادتك فور تخرجك 
اأم تدربت في عيادة اأخرى؟

ال��ت��دري��ب والتطبيق  م��ن  ب�����س��ن��وات  م����ررُت   •
تخ�س�سات  ثم  الجلدية،  يد عمالقة  على  العملي 
»اإك�سير  تم فتح عيادة  ثم  التجميلي،  الجانب  في 
الجمال«، وتخ�س�ص في الجانب الِجلدي التجميلي.

 حدثنا عن اأول حالة قمت بعالجها؟
•اأول حالة قمُت بعلجها كانت تعاني من ت�ساقط 
ا َحّب ال�سباب  في ال�سعر، وتعاني من الثعلبة، واأي�سً

واآثاره، وبف�سل من اهلل تم علجها بنجاح.

ــر الــحــالت الــتــي تــتــردد  ــا اأكــث  م
عليك.. وهل �شادفت  مواقف طريفة 

اأثناء ذلك؟
من  تعاني  علّي  تتردد  التي  الحاالت  اأكثر   •
وتنعيم  والثعلبة،  والق�سرة  ال�سعر  في  ت�ساقط 
وتطويل ال�سعر، وَحب ال�سباب والَكلف والّنَم�ص، 
المواقف  اأم���ا  ال��ب�����س��رة..  ل��ون  وت��وح��ي��د  وتفتيح 
ا، لكنني اأعتذر ذكرها؛ كونها  الطريفة فكثيرة جدًّ

من اأ�سرار المر�سى.

الــحــالت  اأكــثــر  اأن  الطبيعي  مــن   
ــل هــنــاك رجــــال، واأي  نــ�ــشــائــيــة.. ه
عليك  تـــردد  الــتــي  العمرية  الفئات 
ب�شكل ملحوظ.. وهل اأغلبها عازبة اأو 

متزوجة.. وبراأيك لماذا؟
بالجمال  االهتمام  باأن  اعتقاد خاطئ  • ُي�ساُع 
الن�ساء  لدى  جوهري  اأم��ر  الطلة  على  والتركيز 
باأ�سباب  االأم��ر  يتعلق  عندما  وخا�سة  وحدهن، 
ت�ساقط ال�سعر عند الرجال، وذلك غير �سحيح؛ 
طبيعي  ب�سري  مظهر  بالجمال  االه��ت��م��ام  الأن 
وغريزي وفطري.. اإننا جميًعا مهوو�سون بمظهرنا 
اأو اأخ��رى، واإل��ى حّد يتجاوز قدرتنا على  بدرجة 
االعتراف به، ولذلك اأ�سبابه، وعندما يتعلق االأمر 
عن  التحدث  ال��رج��ال  يحّب  الجيدة،  بال�سحة 
اللياقة البدنية واالأكل ال�سحي ب�سورة اأ�سا�سية، 
المنتظمة  التمارين  اأهمية  اإل��ى  باالإ�سافة  لكن 
وتناول المكملت الغذائية يقول خبراء ال�سحة 
المراأة هي م��راآة �سحتها، وهذا يعني  اإن ب�سرة 
اأن ن�سارة الب�سرة وطبيعتها، اأو الجلد ب�سكل عام 
انعكا�ص ل�سحة االإن�سان، اإننا في معظم االأحيان 
نهمل رعاية جزء مهم و�سروري، اأال وهو الب�سرة، 
والب�سرة هي الجلد، والجلد هو اأكبر ع�سو لدينا، 
ويوؤدي وظائف كثيرة مهمة لح�سولنا على �سحة 

اأكثر من مجرد �سيء جعلنا  جيدة، فهو 
نظهر ب�سورة جميلة.

ولهذا فالذين يرتادون العيادة )ن�ساء 
اأو رج��ال( على حّد �سواء، فقط الن�ساء 
العمرية،  الفئات  وجميع  قليًل،  اأك��ث��ر 

وباالأخ�ص العر�سان.

 ■ في مجتمع  تحكمه العادات 
ــص هــنــاك  ــ� ــي ــد.. األ ــي ــال ــق ــت وال
للك�شف  عيادتك  في  مخت�شات 

عن الن�شاء؟
• يوجد لدينا مخت�سات. 

■ هل ترى اأن هناك حالت قد يكون 
هو�شها بالتجميل مر�ص نف�شي؟

في  متخ�س�سة  دكتورة  لدينا  ولهذا  نعم..   •
ذلك.

■ ختاًما...
اإال  قوة  وال  لي  حول  فل  اأرجو  الخيرَة  • اللهم 
بك فا�سلح لي �ساأني كله وال تكلني اإلى نف�سي طرفة 

عين..

في حوار معه اأو�شح طبيب التجميل فار�ص الهمداني اأن الن�شاء اأكثر من 
ا- اأن الرجال ُيقِبلون على  الرجال اإقباًل على التجميل، لكنه اأكد -اأي�شً

لع..  مزيًدا من التفا�شيل في �شياق هذا الحوار: عيادته للتخل�ص من ال�شّ

ح�����������������وار
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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

ت����ه����ن����ئ����ة
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كافة الخدمات 
الطبية تحت 
�شرح واحد

ويعتبر المركز متخصص في عالج اإلصابات واالضطرابات 
الحركية الناتجة عن اختالالت الجهاز العصبي والهيكلي 

باستخدام الوسائل الفيزيائية المتعددة بما فيها :
الكهربائي. •         العالج 

. الحراري  •         العالج 
U.S صوتية  الفوق  •         األمواج 

. المائي  •         العالج 
 -صالة التمارين العالجية.

اليدوية العالجية  •         التقنيات 
للجهاز التنفسي . الطبيعي  •         العالج 

البدنية  اللياقة  على  للحفاظ  فريدة  •         برامج 
والتخسيس بالتعاون مع أخصائية التغذية .

الحاالت والمشاكل المرضية التي يقوم القسم 
بعالجها:

-مشاكل أمراض الجهاز العضلي 
الهيكلي ) 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 بإستخدام 

. ) C.P.M( جهاز الـ
-         عالج آالم والتهابات المفاصل .

-         عالج اآلم الظهر والرقبة واإلنزالقات الغضروفية 
)العنقية ،القطنية (  وعمليات إزالة الغضاريف )الدسك)

-         متابعة صحة المرأة كتأهيل األم قبل وبعد 
الوالدة .

-         تأهيل ما بعد إصابات األنسجة الناعمة والحروق

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.

مركز العالج الطبيعي

�صنعاء - �صارع ال�صتين ال�صمالي - طريق المطار - غرب الكلية الحربية - جولة الجمنة 
للحجز و ال�صتف�صار : 9671313333 +

وات�صاب: 967734333706 +
الطوارىء : 9671312222 +

المجاني : 8000018

نّواب ووكالء ومديرو وموظفو وزارة التربية 
والتعليم ومكتبها في اأمانة العا�شمة والمحافظات. 

 عنهم الأ�شتاذ يحيى بدرالدين احلوثي
وزير الرتبية والتعليم

التهاين لل�شعب اليمني ال�شامد البطل، 
لقائد الثورة ال�شيد عبدالملك الحوثي 

وللقيادة ال�شيا�شية ممثلة بـ: 
رئي�ص المجل�ص ال�سيا�سي

الم�شير الركن/ مهدي الم�ّشاط
ورئي�ص حكومة االإنقاذ

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة لل�شمود يف 

وجه العدوان الغا�شم
الذي بداأ يف 26 مار�س 2015..

 وباإذن اهلل ُتعاد علينا وال�سعب اليمني 
العظيم قد اأعاد ُلحمة الوطن من المهرة الى 
�سعدة، واأ�ّس�ص االأمن واال�ستقرار، وبنى دولة 

النظام والقانون.

امل�ساط واأبو را�س واحلوثي تدخلوا لدفع 100 مليون ريال لعودة قناة »اليمن اليوم« 
»اليمن اليوم« خ�شرت 40 مليون جراء توقف بثها المفاجئ

 -�شنعاء:

اليوم« اأكثر  »ال��ي��م��ن  خ�سرت قناة 
ج���راء  ي��م��ن��ي  م���ل���ي���ون ري���ال  م���ن 40 
ت�سديد   ع��دم  نتيجة  المفاجئ،  توقفها 

ا�ستراكها، وا�ست�سافة القمر نايل �سات.
الموؤتمر  تنظيم  ف��ي  م�سدر   وق���ال 

»اأوراق  وموقع  ل��لأوراق،   ال�سعبي العام 
مع  تعاقدت  قد  كانت  القناة  اإن  بر�ص«: 
عدد من المعلنين بما يقارب 40 مليون 
ريال، اأغلبها كان من المفتر�ص بثها في 
�سهر رم�سان المبارك؛ باعتباره مو�سًما 

�سنويًّا.
ال���ق���ن���اة  اأن  رغ�������م  واأ���������س��������اف: 
عبر   واأن��ه  بالت�سديد،  لي�ست الملتزمة 

االإن����ذارات  اأن  اإال  الجانب الحكومي، 
المالي  للجانب  توجه  كانت  تلقتها  التي 
اأن  االأم��ل  وك��ان  والحكومي،  التنظيمي 
توقيت  االلتزامات بنف�ص  ت�سديد  يتم 

مثيلتها من القنوات الحكومية.
المجل�ص  اأن  ل���ى  اإ الم�سدر  وك�سف 
م��ه��دي  ب��ال��رئ��ي�����ص  ال�سيا�سي ممثًل 
ال���م�������س���اط، وال�������س���ي���خ ����س���ادق اأم���ي���ن 

ال��م��وؤت��م��ر ال�سعبي  اأب����و را�����ص، رئ��ي�����ص 
ال���ع���ام، واالأ����س���ت���اذ م���ح���م���د ال��ح��وث��ي، 
الجمهورية هم  رئا�سة  مكتب  وك��ذل��ك 
ت�سديد  بعد  القناة  تدخلوا لعودة   م��ن 
بنحو  عليها  ال��ت��ي  االلتزامات المالية 
200 األف  نحو  ريال، اأي  مليون   100

دوالر.
بقيادة  العام،  ال�سعبي  الموؤتمر  وكان 

اأب��و را���ص، قد وجه  اأمين  ال�سيخ �سادق 
بترميم اإدارة القناة ومرافقها..

ك��ام��ل  تغيير   ب��ع��د  ال��ق��ن��اة  وب������داأت 
ومثيرة،  جديدة  برامج  ببث  لديكورها 
اإلى  ا  تدريجيًّ القناة  لعودة  �سبًبا  كانت 
من  ع��دد  قبلة  جعلها  مما  المناف�سة.. 
توقف  قد  ك��ان  وال��ذي��ن  فيها،  المعلنين 

اأغلبهم جراء توقف القناة عن البث.
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اأخوكم/ املهند�س ه�شام �شرف 
ع�شو اللجنة العامة

وزير اخلارجية

تهانينا اخلال�شة لالأخ رئي�ص املوؤمتر ال�شعبي العام
ال�شيخ/ �شادق اأمين اأبورا�ص

 مبنا�شبة حلول الذكرى اخلام�شة لل�شمود 
الأ�شطوري �شد العدوان الغا�شم

�سائلين المولى العزيز القدير ان يعززنا بن�سره 
وبهزيمة العدوان واندحاره وخروج كل القوات 

االجنبية من يمننا الغالي.
تمنياتنا لكم وللموؤتمر ال�شعبي العام 
وقادته وكوادره وقواعده الماليينية 

بالنجاح ولما فية خدمة الوطن و�شعبنا 
اليمني ال�شامد الجبار.

املهند�س/ ه�شام �شرف 
وزيراخلارجية

وكافة منت�شبي وموظفي الوزارة

التهانى لل�شعب اليمني ال�شامد البطل خالل 
الرببري الهمجي  العدوان  من  �شنوات   5

واحل�شار الظامل. والتهاين للقيادة الوطنية 
يف �شنعاء احل�شارة وال�شمود والإباء

 ممثلة بـ: 
رئي�ص المجل�ص ال�سيا�سي الأ�شتاذ/ مهدي الم�شاط

رئي�ص حكومة االنقاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور 

مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة لل�شمود يف وجه العدوان الغا�شم 

الذي بدا يوم 26مار�ص2015.. وباإذن اهلل ُتعاد علينا وال�سعب 
اليمني العظيم قد اأعاد ُلحمة الوطن من المهرة اإلى �سعدة، 

واأ�ّس�ص االأمن  واال�ستقرار، وبنى دولة النظام والقانون.

"الأوراق" تن�شُر اآخر تطورات 
ق�شية محاولة اغتيال اأمين جمعان

 - �شنعاء:

علمت �سحيفة "االأوراق"، وموقع "اأوراق بر�ص" 
اإلى   - موؤخًرا   - ل  تو�سّ العا�سمة �سنعاء  اأم��ن  اأّن 
جمعان،  اأمين  االأع��م��ال  رج��ل  قتل  محاولة  �سبب 
مطلع ال�سهر الجاري، جوار منزل الرئي�ص اليمني 
الراحل علي عبداهلل �سالح، في اأ�سرع عملية اأمنية 
ناجحة حققها اأمن اأمانة العا�سمة �سنعاء، بقيادة 
وال��م��خ��اب��رات(،  )الداخلية  المختلفة  اأجهزتها 
الحوثي،  عبدالملك  ال�سيد  من  ومتابعة  وبتوجيه 

ورئي�ص المجل�ص ال�سيا�سي االأعلى مهدي الم�ساط.
وك�سف م�سدر مّطلع في العا�سمة �سنعاء لموقع 
"اأوراق بر�ص": اأن هناك خيوًطا ك�سفت اأن عمليات 
المجل�ص  ع��ام  اأم��ي��ن  لها  تعّر�ص  ال��ت��ي  االغ��ت��ي��ال 
عمليات  �سمن  ه��ي  العا�سمة  اأم��ان��ة  ف��ي  المحلي 
اأخ��رى  اأ�سماء  قائمة  خلية لديها  ِقبل  من  اأخ��رى 
لم�سوؤولين في الموؤتمر واأن�سار اهلل، وهي مرتبطة 
ا - باغتيال اآخرين مح�سوبين على جماعة  اأي�سً  -

اأن�سار اهلل.
اأن  بر�ص":  ل�"اأوراق  اآخ��ر  م�سدر  ك�سف   فيما 
ب�سببه جمعان، وال  ا�سُتهِدف  اآخر  هناك مخطًطا 

يزال في طور التحقيق.
اأنه بتاريخ 5 اأبريل، بعد )4(  وك�سف الم�سدر 
اأمين  االأ�ستاذ  اغتيال  محاولة  من  بال�سبط  اأي��ام 
جمعان، تم القب�ص على االثنين اللذين كانا على 

مبدًيا  اأمين،  االأ�ستاذ  على  النار  واأطلقا  الموتور، 
ر، ولقبهم )....(. ب�سكل اأّولي اأنهم من ع�سِ

التحقيقات  زال��ت  ما  قائًل:  الم�سدر   واأ�ساف 
م�ستمرة للتاأكد ما اإذا كانت دوافعهما جنائية، اأم 
لهما  واأّن  ا  خ�سو�سً اغتياالت،  خلية  �سمن  اأنهما 
اأف��ادت  المراقبة  كاميرات  واأّن  جنائية..  �سوابق 

ل اإلى المتهمين.. كثيًرا في �سرعة التو�سّ
ل�"اأوراق  اأكد الم�سدر  اأمين  وعن حالة االأ�ستاذ 
وهو  اهلل،  بف�سل  وم�ستقرة  ممتازة  اأن��ه��ا  بر�ص" 
التي  الزيارات  ولتجّنب  الراحة،  لتلّقي  في منزله 

�ستكون كثيفة، حّد قول الم�سدر.
لم  ال�ّست  اأن الر�سا�سات  اإل��ى  الم�سدر  ولفت 
تدخل اإلى االأوردة اأو ال�سرايين، بل اإن جميعها كانت 

في اأجزاء لم ُت�سّكل اأّية خطورة عليه.

مديرو وموظفو مكتب التربية في اأمانة للعا�شمة 

 عنهم الأ�شتاذ زياد الرفيق 
مدير عام مكتب الرتبية يف اأمانة العا�شمة �شنعاء

التهاين لل�شعب اليمني ال�شامد البطل، لقائد الثورة
ال�شيد عبدالملك الحوثي

وللقيادة ال�شيا�شية ممثلة بـ: 
رئي�ص المجل�ص ال�سيا�سي

الم�شير الركن/ مهدي الم�ّشاط
ورئي�ص حكومة االإنقاذ

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة لل�شمود يف 

وجه العدوان الغا�شم
الذي بداأ يف 26 مار�س 2015..

 وباإذن اهلل ُتعاد علينا وال�سعب اليمني العظيم قد اأعاد 
ُلحمة الوطن من المهرة الى �سعدة، واأ�ّس�ص االأمن 

واال�ستقرار، وبنى دولة النظام والقانون.
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20 مليون ريال خ�شرها الفنان حمود ال�شمة ب�شبب فيرو�س كورونا..!!

)200( األف ريال اأخذها �سديقا العري�س مقابل تعريفه بوالد العرو�س.. 

وزوجة و�شعت برنامج  ت�شجيل في جوال زوجها فاأحبطت زاوجه الثاني

 - خا�ص:

االأول - حاليًّا في �سنعاء - حمود  الفنان  خ�سر 
االآن  حتى  ري��ال  مليون  ع�سرين  من  اأكثر  ال�ّسمة، 

ب�سبب فيرو�ص كورونا.
واأو�سح للأوراق، وموقع اأوراق بر�ص م�سدر ُمقّرب 
ما  اإحياء  األغى  ال�ّسمة  الفنان حمود  اأّن  ال�ّسمة  من 

واأبريل  مار�ص  منذ  عر�ص  حفلة   )30( عن  يزيُد 
الجاري ومايو القادم، اأي )رجب و�سعبان و�سوال(، 

وُيعّد )�سوال( من اأف�سل موا�سم االأعرا�ص. 
ب��اأّن االإج��راءات الوقائية التي  واأ�ساف الم�سدر 
اتخذتها الدولة، ومثلها دول العالم، تم و�سعها في 
عين االعتبار، م�سيًفا اأن ذلك االإجراء الذي التزم 

ا واإن�سانيًّا. به ال�سمة جاء كونه واجًبا وطنيًّ
وكان الفنان حمود ال�سمة قد التقى، موؤخًرا، رئي�ص 

تحرير �سحيفة االأوراق الورقية، وموقع اأوراق بر�ص 
في منزل وزير التعليم  الفني والتدريب المهني - 
غازي اأحمد علي مح�سن، الذي ي�سغل حاليًّا من�سب 
االأمين العام للموؤتمر ال�سعبي العام، في لقاء تعاُرف 
ح�سره عدٌد من االأ�سدقاء، منهم المن�ِسد عبداهلل 

محرم، وال�ساعر محمد االأكوع. 
ي��غ��اِدر  ل��م  اأن���ه  ال�ّسمة  الفنان  اأّك���د  اللقاء  وف��ي 
العا�سمة �سنعاء منذ دي�سمبر 2019، واأنه رَف�ص 

ا لل�سفر اإلى دول خليجية  تعتدي على اليمن،  عرو�سً
رغم العرو�ص المالية الُمغرية.

على  �سهًل  لي�ص  �سنعاء  م��ن  ال��خ��روج  واأ���س��اف 
�سخ�ص ولد فيها وترعرع مع اأ�سرته، وخا�سة والديه 
ال�سنعاني،  المجتمع  واأ�سبح  ج��زًءا من  واإخ��وت��ه، 
�سنعاء،  ونفحات  وجو  وتاريخ  بتراث  مرتبط  وفّنه 
التي ُتعّد الجزء والدافع الكبيرين في االإبداع الفني 

)لحًنا وكلمات، وراحة نف�سية(.

 - �شنعاء:

اأمين �سرعي، في عقد زواٍج في �سنعاء،  تفاجاأ 
من  ري���ال  األ���ف   )200( العري�ص  �سديق  بطلب 
العري�ص الذي كان قد وعد بها �سديقه هذا في حال 

تزوج بالعرو�سة التي اختارها.
قا�سم  اأحمد  �سنعاء  في  ال�سرعي  االأمين  وق��ال 
وال��زوج  االأب  بح�سور  زواج  عقد  اأجرينا  ع��ام��ر: 
ال���زواج،  عقد  على  وب�سموا  وال�سهود،  وال��زوج��ة 
وخرجوا من مكتبي، ثم بعد ن�سف �ساعة ات�سل بي 
ال�ساهدان والزوج وهم يت�ساجرون.. حينها خرجُت 

اإليهم في ال�سارع، ف�ساألتهم عّما ح�سل؟.. فقال لي 
وال��زوج،  يا قا�سي احنا  بيننا  ال�ساهدان: )احكم 
األف ري��ال، واالآن ما  فقد وعدنا ب�سعاية )200( 
اإال مائة الف، ف�سّيحت »رفع  اأعطانا،  اأي  »اّدى«، 
�سوته« عليهما، وقلُت لهما: »ا�ستحوا على اأنف�سكم.. 
راأ�سين  ���س��ع��اي��ة؟!!، ه��ذا زواج، تقريب  اأي�����ص م��ن 

بالحلل، م�ص هي اأر�سية(.
اأن��ه كان  اأك��د  اأي العري�ص،  ال���زوج،  وت��اب��ع: لكن 
ا؛ كونه لم يكن يعرُف اأبو العرو�سة، ولذلك  م�سطرًّ
اأين  اإلى  بقوله:  لذلك،  ا�ستغرابه  موؤكًدا  وافقهم، 
و�سل الج�سع في بع�ص النا�ص، م�ستحيل يعمل الخير 

اأو اأّي �سيء لوجه اهلل.. ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.

وفي �سياق اآخر قال المحامي عبدالملك العقيدة: 
اإن اأحد اأ�سدقائه )ملياردير( طلب منه اأن يخطب 
له زوجة ثانية، وحين وجد المطلوب ات�سل به ولم 
اإخفاء �سعادته، فاأ�سرف وهو يحدثني عن  ي�ستطع 
اأ�سباب ا�سطراره للزواج بامراأة جديدة، ولم يجد 
اإال االإ�ساءة لزوجته االأولى قائل عنها: »هي عجوزة 
ومنتهية ال�سلحية، وبات يرى في �سورتها عذاب 
القبر والحن�ص االأقرع و..و..و...اإلخ من االأو�ساف.. 
واأ�ساف المحامي: )الخبير لم يكن يعلم اأن زوجته 
م�سّوية لتلفونه نظام ت�سجيل المكالمات، واأنها في 
الم�سكين  الليلة  تلك  وف��ي  محتواه،  تفرغ  ليلة  كل 
رجع البيت منهًكا ب�سبب العمل، ونام من ال�ساعة 

اإال  ثمان، وفي منت�سف ال�ساعة التا�سعة لم ي�سعر 
نائم،  وه��و  واأق��دام��ه  المبرح على ظهره  بال�سرب 
اأن االأمن جاء ل�سبطه مع  ا منه  ففزع مذعوًرا ظنًّ
اأنها زوجته اإال بعد اأن ا�ستفاق  البلدية، ولم يدرك 
و�سحا واأ�سعف نف�سه اإلى الم�ست�سفى، حيث رقد فيه 
اإجباريًّا الأ�سبوع كامل خوًفا من نقمة »اأبو الهول« – 

حّد و�سفه.
وتابع: الخل�سة لم اأكن اأعلم اأنه يمتلك �سجاعة 
اأتعبُت نف�سي،  من الق�ص وبطولة من ورق، واإال َلما 
والم�سحك اأنه بدال من اأْن ينف�سل عن زوجته تبراأ 
اأقطع  اأن  من �سداقتي، وقد نا�سدني بع�ص االإخوة 

علقتي به حتى ال يفقد حياته في المرة القادمة.

م���ن���وع���ات

غازي اأحمد علي حم�شن
 الأمني العام

للموؤمتر ال�شعبي العام

الأخ رئي�ص املوؤمتر ال�شعبي العام
ال�شيخ المنا�شل/ �شادق اأمين اأبورا�ص

ونواب رئي�ص الموؤتمر

 تهانينا با�شمي �شخ�شيًا ونيابة عن جميع قيادي 
وكوادر املوؤمتر ال�شعبي العام بكل اأطره التنظيمية 
مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة لل�شمود الأ�شطوري �شد 
العدوان الغا�شم اجلاثم على �شعبنا اليمني العظيم

وباإذن اهلل تاأتي الذكرى ال�ساد�سة ل�سن العدوان وقد 
انت�سر �سعبنا العظيم عليه.

غازي اأحمد علي حم�شن
وزير التعليم الفني والتدريب املهني

التهاين لل�شعب اليمني ال�شامد البطل، 
وللقيادة ال�شيا�شية ممثلة بـ:

رئي�ص المجل�ص ال�سيا�سي
الأ�شتاذ مهدي الم�ّشاط

ورئي�ص حكومة االإنقاذ الدكتور 
عبدالعزيز بن حبتور

مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة لل�شمود يف 
وجه العدوان الغا�شم

الذي بداأ يف 26 مار�س 2015..
وباإذن اهلل تعاد علينا هذه المنا�سبة 

وال�سعب اليمني العظيم قد اأعاد ُلحمة 
الوطن من المهرة اإلى �سعدة، واأ�س�ص االأمن  

واال�ستقرار، وبنى دولة النظام والقانون.
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لي�ص كل ماين�شر يعرب بال�شرورة 
عن راأي ال�شحيفة.
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