
د. مفتاح يؤكد أهمية حماية النساء في الحرب

 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

 السبــــــت  4 ينايـــــــر  2020م  العـــــدد ) 91 (

وزارة الشباب تدشن برنامجًا لتأهيـل 1500 شاب وشابة في اللغة اإلجنليزية 

عقوبات مشددة على اخملالفني ..

يز نشاطهن مسؤولة حكومية: الحقوقيات وجدن في مأرب مكاناً مناسباً لتعز

البنك املركزي بمأرب حيدد عموالت 
احلواالت املالية الصادرة

مكتب النائب العام واللجنة الوطنية 
للتحقيق يطلعون عىل أوضاع سجون مأرب

تكريم مجتمعي لمنتسبي النقاط 
األمنية بمدينة مأرب

حلقة نقاشية تتناول دور 
اإلعالم بمأرب في مناصرة 

المرأة

يوم ترفيهي ألبناء وأسر الشهداء 
في حديقة مأرب الند

مأرب حتتضن ورشة عمل إلعداد خطة وطنية للمرأة يف إقليم سبأ

فتح باب تقدمي إقرارات 
ضريبة الدخل لعام 2019

نجاح حملة التحصين ضد شلل 
األطفال بمأرب بنسبة %107
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قضائــي  فريــق  زار   
مــن مكتــب النائــب العــام 
واللجنــة الوطنية للتحقيق 
انتهــاكات  ادعــاءات  يف 
حقــوق اإلنســان برئاســة 
ــجون  ــعبة الس ــس ش رئي
العــام  النائــب  بمكتــب 
القــايض مهــدي الفصيــع، 
ــجن املركزي والسجن  الس
االحتياطي وســجن النساء 
وأماكن االحتجاز يف مراكز 
رشطة املدينة، واطلعوا عىل 
أوضــاع الســجون وأحوال 

إىل  واســتمعوا  الســجناء 
همــوم وشــكاوى النزالء.
أعضــاء  والتقــى 
ــال الزيارة التي  الفريق خ
النيابة  رافقهم فيها رئيس 
باملحافظــة  االســتئنافية 
القــايض عــارف املخــايف ، 
مدير عام رشطة املحافظة 
حميــد،  يحيــى  العميــد 
واطلعــوا مــن خالــه عىل 
اإلجراءات املتبعة يف عمليات 
الحجــز للمواطنــن وجمع 
ــة إىل  ــتدالالت واإلحال االس

، ومدى  القضائية  األجهزة 
االلتــزام بالقوانن املنظمة 
لعمليــة الضبــط القضائي، 
والذي أكد للفريق القضائي 
أن األجهزة األمنية ملتزمة 
يف تنفيــذ مهامها بالقوانن 
النافــذة التــي  واللوائــح 
ــان  ــوق اإلنس ــظ حق تحف
وكرامته وأمنه واستقراره، 
وتنفذ كافــة مهامها تحت 
ــة  ــه ورقاب إرشاف وتوجي

مــن الســلطة القضائية.
الفريق  من جانبه أشار 

زيارتــه  أن  إىل  القضائــي 
ــن  ــي ضم ــة تأت للمحافظ
زياراتــه امليدانيــة لعدد من 
املحررة  اليمنية  املحافظات 
أوضــاع  عــىل  لاطــاع 
االحتجاز  وأماكن  السجون 
ــجناء.. مؤكداً  وأحوال الس
أنــه يعمل وفق آلية وطنية 
ــيادة  ــز س ــتقلة لتعزي مس
يف  واملســاعدة  القانــون 
السجون  بأوضاع  االرتقاء 

ــجناء. وأحوال الس

مكتب النائب العام واللجنة الوطنية 
للتحقيق يطلعون عىل أوضاع السجون بمأرب

تنفيذا التفاقية بني مركز امللك سلمان واجلمعية
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دشــنت وزارة الشــباب 
محافظــة  يف  والرياضــة 
مــأرب، يوم األحد، مرشوع 
التأهيل العلمي للشــباب يف 
اللغة اإلنجليزية الذي تنفذه 
ــم ســبأ  عــر جامعــة إقلي
ومكتب الوزارة باملحافظة، 
ويســتهدف 1500 شــاب 

وشابة.
التدشــن  وخــال 
للمــرشوع الــذي جــرى يف 
الجامعة أشــار وكيل وزارة 
الشــباب املســاعد لقطــاع 

الشباب الدكتور منري ملع إىل 
أن هذا املرشوع يأتي يف إطار 
توجهات قطاع الشــباب يف 
الــوزارة، وبدعــم ورعايــة 
مــن الوزير نايــف البكري، 
إلعطــاء األولويــة لقضايــا 
التدريــب والتأهيــل العلمي 
للشباب  والريايض  والثقايف 
محافظــات  مختلــف  يف 
الجمهورية، يف إطار الرامج 
الهادفــة إىل رعاية الشــباب 
ــة  ــم وتنمي ــام به واالهتم
قدراتهم ومواهبهم وبنائهم 

بدنياً وعقليــاً بناء صحيحاً 
. وسليماً

إىل أن  الوكيل ملع  وأشار 
املــرشوع التأهييل للشــباب 
ــة  ــال اللغ ــأرب يف مج يف م
ــىل  ــيعمل ع ــة س اإلنجليزي
عملية التأهيل للمستهدفن 
من خال 50 دورة تدريبية 
ستنفذ من قبل الجامعة خال 
العام 2020م وبالتنسيق مع 

مكتب الشــباب والرياضة.
مــن جانبه أشــار نائب 
رئيــس الجامعــة لشــؤون 

الطاب الدكتور عيل ســيف 
التعاون  مستوى  إىل  الرمال 
ــة  ــن الجامع ــيق ب والتنس
ووزارة الشــباب والرياضة 
ممثلة بمكتبها يف املحافظة، 
والرشاكــة الفاعلة يف تنفيذ 
العديد من األنشطة الطابية 
الرياضيــة  املجــاالت  يف 
والثقافيــة والعلميــة التــي 
ــب  ــة مواه ــهم يف تنمي تس

ــاب وقدراتهم. الط

وزارة الشباب تدشن برناجماً تأهيلياً 
علمياً لـ 1500 شاب وشابة يف مأرب
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مأرب حتتضن ورشة عمل إلعداد خطة وطنية للمرأة 
ملحافظات إقليم سبأ

محافظــة  يف  دشــنت 
مــأرب، يــوم األحد، ورشــة 
عمل خاصة بإعداد مسودة 
ــرأة  ــة للم ــة الوطني الخط
يف مجــايل األمــن والســام 
تشمل محافظات إقليم سبأ 
ــوف، البيضاء(  )مأرب، الج
ضمن مرشوع إعداد الخطة 
الوطنية لليمن عىل مستوى 
ــوام  ــم، لألع ــة األقالي كاف
2020م - 2023م وفقا لقرار 
مجلــس األمــن رقــم 1325 
لعام 2000م، وقرار مجلس 
الــوزراء رقــم )106( لعــام 
ــكيل  ــاص بتش 2018م الخ
لجنة وطنية ملناقشة مسودة 
خطة العمل الوطنية للمرأة 

واألمن والســام.
وتهــدف الورشــة التــي 
ــة اإلصاح  ــا جمعي تنظمه
االجتماعــي بالتعــاون مــع 
صنــدوق األمــم املتحــدة 
للســكان عــىل مــدى يومن 
إىل إعــداد املشــاركن فيهــا 
والبالغ عددهم 40 مشاركاً 
ومشاركة يمثلون السلطات 
املحليــة ومنظمات املجتمع 
ــائية  ــادات نس ــي وقي املدن
وســيدات أعمــال، مســودة 
نابعة من خصوصية  خطة 
اإلقليــم لدمجها يف مســودة 
الخطــة الوطنيــة الشــاملة 
ترتكز عىل أربعة أعمدة هي 
)الوقاية، الحماية، املشاركة، 
واإلغاثــة( لضمــان حماية 
املرأة أثناء النزاعات وما بعد 

النزاعات.
الورشــة  افتتــاح  ويف 

أكد وكيل املحافظة الدكتور 
عبدربه مفتاح ووكيل وزارة 
الشــباب والرياضــة لقطاع 
املــرأة ناديــة عبداللــه عــىل 
أهمية إعداد هذه الخطة من 
أجــل تعزيز حماية النســاء 
وتفعيل دورهــن يف صناعة 

األمن والســام.
وأشــارا إىل مــا تتعرض 
له املرأة اليمنية من انتهاكات 
عــىل يــد مليشــيا الحوثــي 
ــرب الظاملة  االنقابية والح
التــي تشــنها عــىل الشــعب 
اليمنــي وســلب مقدراتــه.. 
أهميــة  عــىل  مشــددين 
ــود الحكومية  ــز الجه تعزي
والســلطات املحلية من أجل 
الحفاظ عىل املكاســب التي 
تحققــت للمــراة وحمايتها 
مــن االنتهــاكات وتخفيــف 
يف  وإرشاكهــا  معاناتهــا 
ــام  ــن والس ــة األم صناع
ــرة  ــط املع ــداد الخط وإع
عــن همومهــا وقضاياهــا 

ــا. ــاركة يف تنفيذه واملش
ونوهــا الدكتــور مفتاح 
وناديــة عبداللــه إىل أهميــة 
هذه الورشة يف إعداد مسودة 
ــا  ــتوعب قضاي ــة تس خط
املــراة يف محافظــات إقليــم 
ســبأ وهمومهــا ســواء كن 
نســاء من أبنــاء املحافظات 
أو نازحــات ومهجــرات، يف 
ــب واملحاور  مختلف الجوان
األربعــة بمــا يضمن حماية 
حقــوق املــرأة خــال النزاع 
وبعــد النزاع والكشــف عن 
احتياجــات املــرأة للمجتمع 
الــدويل لتحديــد إمكانيــة 

ــه ودعمه. تدخات
ــه  ــا تحتل ــارا إىل م وأش
قضايــا املرأة مــن أهمية يف 
ــة  ــة اليمني ــدة الحكوم أجن
ومــا حققتــه من مكاســب 
ويف مقدمتهــا مانصت عليه 
مخرجــات الحــوار الوطني 
بإعطاء املرأة كوتا نســبتها 
30 يف املائة من كافة املناصب 

والوظائف يف كل املجاالت بما 
يضمن تمكينها من صناعة 
القرار واملشاركة الفاعلة يف 
ــاء بأوضاع  التنمية واالرتق

اليمنية. املراة 
ــذي  ــر التنفي وكان املدي
لجمعية اإلصاح االجتماعي 
بمــأرب صالــح قاســم قــد 
أشار يف كلمته إىل أن الورشة 
تهدف إىل  صياغة ومناقشة 
ــة التنفيذية  ــودة الخط مس
الوطنيــة للمــرأة يف مجــايل 
ــر  ــام وتطوي ــن والس األم
أجندتها مــع كافة الرشكاء 
الحكومين وغري الحكومين 
ومؤسســات املجتمع املدني 
والقطــاع الخــاص وتطوير 
االسرتاتيجية الوطنية لفرتة 
ما بعد النزاع وتحديد األدوار 
املختلفة للجهات الحكومية 
وغري الحكومية باالستفادة 
مــن كل الجهــود الســابقة 
ضمن إطــار صياغة الخطة 

الوطنية.

مفتاح يؤكد أهمية الخطة لحماية النساء
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مسؤولة حكومية: احلقوقيات وجدن يف 
مأرب مكاناً مناسباً لتعزيز نشاطهن

وزارة  وكيــل  أكــدت 
ــة لقطاع  ــباب والرياض الش
واقع  أن  عبدالله  نادية  املرأة 
ــأرب  ــة م ــرأة يف محافظ امل
ــري، وأن  ــكل كب ــدم بش يتق
ــطات حقوقيات وجدن  ناش
آمناً ومناســباً  فيهــا مكانــاً 
لتعزيز نشــاطهن الحقوقي.

وقالــت يف حــوار أجــراه 

موقــع »الثــورة نــت« إن 
ــا  ــأرب بإمكانه ــرأة يف م امل
ممارسة الكثري من األنشطة 
الحقوقيــة والسياســية بما 
ــاري.  ــاط التج ــا النش فيه
مشيدة بما وصفته »الوضع 
ــبة«  ــة املناس ــد والبيئ الجي
للمرأة يف املحافظات املحررة 
ومنهــا محافظة مأرب التي 

تتواجــد فيهــا حاليا.
املســؤولة  وتحدثــت 
الحكوميــة عن وجود فجوة 
املرأة يف محافظة  بن نشاط 
مأرب وبــن اإلعام، إضافة 
إىل التحفظات بحكم العادات 
يف  املوجــودة  واألعــراف 
املحافظــة، لكنهــا مع مرور 
الوقــت ستتحســن الصــورة 

ــاً  ــل، خصوص ــكل أفض بش
ــة  ــتيعاب املحافظ ــع اس م
لعــدد كبري مــن الناشــطات 
الحقوقيــات بعــد أن وجدن 
يف مأرب مكاناً آمناً ومناسباً 
لتعزيز نشــاطهن الحقوقي.
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عقوبات مشددة على اخملالفني

حتديد قيمة العموالت عىل احلواالت 
املالية الصادرة من مأرب

ــاء،  ــوم األربع ــم، ي ت
ــزي  ــك املرك البن ــرع  يف ف
اليمنــي بمحافظــة مأرب 
توقيــع محــر مشــرتك 
ورشكات  البنــك  بــن 
ومؤسســات الرصافــة، 
ــة  ــد قيم ــن تحدي يتضم
العمــوالت عــىل حــواالت 
املواطنــن الصــادرة مــن 
املحافظــة إىل املحافظــات 
األخــرى ، بعد أن شــهدت 
األيــام املاضية رفعا كبرياً 
لقيمــة عموالت الحواالت 
من قبل الرصافن ما أثقل 

كاهــل املواطنــن.
كمــا تضمــن املحــر 
ــه يف  ــرى توقيع ــذي ج ال
ختام اللقاء املوســع الذي 
ترأسه مدير عام فرع البنك 
املركــزي جمــال الكامل ، 
بحضور مدير عام رشطة 

املحافظــة العميــد يحيــى 
حميــد ، ومديــر عام فرع 
ــيايس  ــن الس ــاز األم جه
ــد ناجي حطــروم ،  العمي
وقائــد فــرع قــوات األمن 
الخاصــة العميد عبدالغني 
شــعان، آلية سد الفجوة 
بــن الحــواالت الصــادرة 
والواردة من وإىل املحافظة 
املخالفة  وبنود عقوبات   ،
ملــا تــم االتفــاق عليــه يف 

املحر.
قيمــة  وحــددت 
ــقوف  العموالت وفقاً لس
ــىل املبالغ  مالية محددة ع
ــمل  ــة تش ــة املحول املالي
خمســمائة ريــال عمولــة 
ــف  ــن أل ــىل كل خمس ع
ريــال، وألف ريــال عمولة 
ألــف ريال،  عــىل كل مائة 
ــىل  ــال ع ــة آالف ري وثاث

كل خمســمائة ألف ريال، 
وخمسة آالف ريال عمولة 
عىل كل مليون ريال حوالة.

ــر آلية  وتضمن املح
تنظيم ســد الفجوة املالية 
الحواالت  من خال حرص 
يف  والــواردة  الصــادرة 
شبكات الرصافة املعتمدة يف 
)الحزمي،  وهي  املحافظة 
االمتياز، االكوع، املرييس( 
األجهــزة  ومصــادرة 
األمنيــة ألي مبالــغ مالية 
تخــرج مــن املحافظــة 
رســمي،  ترصيــح  دون 
ــع رشكات  ــب رف إىل جان
الرصافــة  ومؤسســات 
باملحافظــة تقريــر يومي 
عــن الحــواالت الصــادرة 
والــواردة، وعمليــات بيع 
ــعار  ــة وأس ورشاء العمل
املصارفة إىل جانب النزول 

األســبوعي  املفاجــئ 
للتفتيــش من قبــل رقابة 
البنك عىل الرصافن للتأكد 
مــن االلتــزام بالتعليمــات 
وأسعار املصارفة املعتمدة 
البنــك املركزي. من قبــل 

عقوبــة  وحــددت 
ــرى  ــي ج الت ــات  املخالف
التوقيــع عليها يف املحر 
ــف  ــا نص ــة قدره بغرام
ــىل أول  ــال ع ــون ري ملي
مخالفة تضبط ، وتضاعف 
إىل مليــون ريــال يف املــرة 
املخالفــة  ويف  الثانيــة، 
الثالثة يجري إغاق منشأة 
املخالفة وسحب  الرصافة 

ترخيصهــا.
ــدء  ــر ب ــدد املح وح
العمل بما جاء فيه من يوم 
الخميــس 2يناير 2020م.
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اجتامع لكتلتي الصحة والتغذية الفرعية 
بمأرب ملناقشة احتياجات العام 2020

لكتلتي  اجتماع  ناقش 
الفرعية  والتغذية  الصحة 
ملحافظــة مأرب برئاســة 
عبدالعزيــز  الدكتــور 
الشدادي مدير عام مكتب 
ــكان  الصحة العامة والس
احتياجــات  باملحافظــة 
القطــاع الصحــي خــال 
ــتوى  ــام  2020، ومس ع
ــج  ــط وبرام ــذ خط تنفي
الــرشكاء الدوليــن خال 

ــام 2019. الع
االجتمــاع  وخــال 
تم اســتعراض مــا أنجزه 
الدوليــون  الــرشكاء 
واملحليــون من املشــاريع 
املدرجــة ضمــن خطتهــم 
ــال  ــايل يف مج ــام الح للع
الصحــة والتغذيــة، ومــا 

تدخــات  مــن  تبقــى 
ومشاريع لم يتم تنفيذها 
حتى اآلن مع اقرتاب قدوم 

الســنة الجديــدة.
كمــا ناقــش االجتماع 
املحافظــة  احتياجــات 
لقطاعي الصحة والتغذية 
وأهــم  2020م  للعــام  
األولويــات امللحة، وآليات 
التنفيذيــة  التنســيق 
بما  للمشاريع واألنشطة، 
يحقق األهــداف والغايات 
الخدمــات  إيصــال  يف 
املجتمع  الطبية لكل فئات 

ــة. باملحافظ
الدكتور  أكد  اللقاء  ويف 
الشــدادي عىل أهمية دور 
كتلتي الصحة والتغذية يف 
املكتب  ومساندة  مساعدة 

وأهميــة  باملحافظــة، 
التــي تمــت  التدخــات 
التــي قامت بهــا عدد من 
املانحة يف مجال  املنظمات 
الصحــة والتغذيــة خــال 

ــة املاضية. املرحل
وعىل هامش اللقاء تم 
تكريم عــدد من املنظمات 
الدوليــة واملحليــة العاملة 
تقديراً  اإلنساني  املجال  يف 
يف  املبذولــة  لجهودهــم 
مساعدة ومساندة القطاع 
الصحــي باملحافظــة، يف 
مواجهة الضغوط الكبرية 
عليــه والتي ازدادت خال 
األخرية  السنوات  الخمس 

بسبب اســتمرار النزوح.

فتح باب تقديم 
إقرارات رضيبة 

الدخل لعام 
2019

أعلــن مكتــب الرائب 
ــأرب عن فتح  بمحافظة م
باب تقديم إقرارات رضيبة 
الدخــل للعــام 2019 وفقاً، 
ــام  ــم 17 لع ــون رق للقان

.2010
ودعــا املكتــب املكلفن 
الريبة  إقراراتهم  بتقديم 
اعتبــاراً مــن 1 يناير إىل 30 
ــيتم  إبريل 2020، والتي س
اســتقبالها خــال الفرتتن 

الصباحية واملســائية.
وأكــد املكتب أنه ســيتم 
اتخــاذ غرامــات وعقوبات 
ضــد املتخلفن عــن تقديم 
ــم الريبية وفقاً  إقراراته

للقانون.
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نجاح محلة التحصني ضد شلل األطفال يف 
املحافظة بنسبة 107 يف املائة

التحصن  حملة  حققت 
املوسعة ضد شلل  الوطنية 
األطفــال بمحافظة مأرب، 
ــن  ــم م ــت بدع ــي أقيم الت
منظمــة الصحــة العامليــة، 
اليونيســيف،  ومنظمــة 
نســبة نجاح مقدارها 107 
املستهدفن  املائة يف عدد  يف 
ــن  ــال دون س ــن األطف م

لخامسة. ا
ــة  ــت الحمل ــا حقق كم
زيادة يف عدد املنازل املغطاة 
بعمــوم مديريات املحافظة 
 ، املائــة  يف   119 بنســبة  
عمــا كان متوقعــا تغطيته 

يف الخطــة التنفيذيــة، وفق 
ــات  ــة العملي ــر غرف تقري
ــة  ــة العام ــب الصح بمكت

والسكان.
ــذي  ال ــر  ــد التقري وأك
حصل عليه موقع محافظة 
ــال  ــدد األطف ــأرب أن ع م
الذيــن حصلــوا عــىل لقــاح 
شــلل األطفال بلــغ 79 ألفا 
و439 طفا وطفلة، بزيادة 
ــة  4907 أطفــال عــن الفئ
املستهدفة، فيما بلغت عدد 
املنــازل املغطــاة مــن فرق 
ألفــا و 150  التحصــن 51 
ــادة تفوق 1200  بزي منزالً 

ــتهدفاً. منزل عما كان مس
الدكتــور  وثمــن 
عبدالعزيــز الشــدادي مدير 
الجهود  الصحة  عام مكتب 
التــي بذلها مرشفــو الفرق 
ــة يف  ــون يف الحمل والعامل
ــات  ــرى ومديري ــوم ق عم
ــود  ــذا جه ــة، وك املحافظ
اإلرشاف املركزي يف ســبيل 
إنجــاح الحملــة، وتمكنهم 
ــع  ــول إىل جمي ــن الوص م
واألطفــال  املســتهدفن، 

لجدد. ا
الشــدادي  واعتــر 
هــذا النجــاح دليــل الوعي 

الــذي يتحىل بــه املواطنون 
ــم  ــة، وحرصه يف املحافظ
أبنائهــم ضــد  عــىل تلقيــح 
ــال،  ــلل األطف ــريوس ش ف
ونجــاح الخطــة اإلعامية 
املرافقــة لهــا. شــاكراً كل 
من ساهم يف إنجاح الحملة 
من قيادات السلطة املحلية 
ــات،  ــة واملديري يف املحافظ
والشــخصيات والوجاهات 
االجتماعيــة، واإلعاميــن 
ووســائل اإلعام، وكل من 

تعــاون إلنجــاح الحملة.
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نفــذت منظمــة شــهيد 
للرعاية االجتماعية - فرع 
مأرب - مبــادرة مجتمعية 
لتكريــم منتســبي األمن يف 
مداخل مدينة مأرب عاصمة 
املحافظــة، بالتعــاون مــع 
قطاع املرأة بوزارة الشباب 
ــن  ــرياً ع ــة ، تعب والرياض
التقدير املجتمعي لجهودهم 
يف تعزيز األمن واالستقرار 

خال العــام 2019م.

ــي  الت ــادرة  شــملت املب
نفذت بحضور وكيل وزارة 
ــباب والرياضة لقطاع  الش
املرأة نادية عبدالله، زيارات 
ــراد  ــاط وأف ــة لضب ميداني
مداخل  عىل  األمنية  النقاط 
املدينــة لتقديم الشــكر عىل 
التــي حققوها  النجاحــات 
 ،2019 العــام  خــال 
ــا  ــي بذلوه الت ــود  والجه
لتحقيق األمن واالســتقرار 

ــكات العامة  وحماية املمتل
والخاصــة، وحمايــة أمــن 
ــروح  ال ــع  ــع، ورف املجتم
املعنويــة لديهــم لبذل جهد 
أكــر خــال عــام 2020م.

وقدمــت رئيس املنظمة 
بمــأرب صبــاح بامطــرف 
دروعا وشــهادات تكريمية 
ــاط  ــة لضب ــا رمزي وهداي
وأفــراد األمــن، كتأكيد عىل 
املســاندة املجتمعية لجهود 

رجــال األمن التــي بذلوها، 
ومــدى اعتــزاز وتقديــر 

ومســاندة املجتمــع لها.
ــال التكريم  رافقهم خ
ــه الصــري  ــد عبدالل العقي
رئيــس أركان قــوات األمن 
الخــاص، ورئيــس املركــز 
ــهيد  ــة ش ــيس ملنظم الرئي
ــم الغفريي وعدد  عبدالكري

مــن أعضــاء املنظمة.

تكريم جمتمعي ملنتسبي النقاط األمنية 
بمدينة مأرب 

تقديرًا جلهودهم خالل 2019
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حلقة نقاشية تتناول دور اإلعالم بمأرب يف 
منارصة قضايا املرأة

أكــدت حلقــة نقاشــية 
ــبت، يف  ــوم الس ــت ،ي نظم
أهمية  محافظة مأرب عىل 
ــارصة  ــام يف من دور اإلع
وإبــراز  املــرأة  قضايــا 
االنتهــاكات والجرائم التي 
ترتكــب بحقهــا مــن قبــل 
مليشــيا الحوثي االنقابية 
الخاضعــة  املناطــق  يف 
لســيطرتها، ونقلهــا للرأي 
ــي  ــيل واإلقليم ــام املح الع
والعاملي بهــدف منارصتها 

ــد منها. والح
املشــاركون  وشــدد 
التــي نظمتهــا  يف الورشــة 
املنظمة الوطنية لإلعامين 
اليمنين )صدى( بالرشاكة 
الثقايف  مع مركــز اإلعــام 
بعنــوان »اإلعــام وقضايا 

املــرأة الواقــع والتحديــات 
واملأمول« عىل أهمية إدماج 
قضايــا النــوع االجتماعــي 
اإلعامــي،  الخطــاب  يف 
وبنــاء قــدرات اإلعاميــن 
مجــال  يف  والصحفيــن 
الحقوق والحريات وقضايا 

املرأة.
ــية  ــة النقاش ويف الحلق
أكدت وكيل وزارة الشــباب 
ــرأة  ــاع امل ــة لقط والرياض
نادية عبــد الله، عىل أهمية 
ــدور املؤمل عىل وســائل  ال
اإلعام يف منــارصة قضايا 
ــوء  ــليط الض ــرأة وتس امل
عــىل االنتهــاكات والجرائم 
التي تتعــرض لها وترتكب 
بحقهــا يف اليمــن مــن قبل 
مليشــيا الحوثي االنقابية 

ــران، إىل  اي ــن  ــة م املدعوم
جانــب انعكاســات الحرب 
والنــزوح والتهجــري لألرس 
ســيطرة  مناطــق  مــن 
ومناطــق  االنقابيــن 
املواجهــات إىل املحافظــات 
ــي  الت ــاء  ــررة، واألعب املح
تتحملهــا املــرأة يف مناطــق 

الحــرب والنــزوح.
ــر  ــل وزي ــت وكي ودع
ــه  ــة عبدالل ــباب نادي الش
اإلعامين ووسائل اإلعام 
، إىل االهتمام يف نقل معاناة 
ــن  ــراء تعرضه ــاء ج النس
خطــف  أو  لاختطــاف، 
عائلهن وأقاربهن وأبنائهن 
يف  لســنوات  وإخفائهــم 
و  االنقاب  مليشيا  سجون 
التطرق للقصص اإلنسانية 

النزوح  مخيمات  يف  للنساء 
.

الحلقــة  وكانــت 
النقاشــية التي شارك فيها 
وصحفيــون  إعاميــون 
ــام  ــائل اإلع ــون وس يمثل
ــون عــن منظمــات  وممثل
ــة  ــي املحلي ــع املدن املجتم
العاملة يف املجال اإلنســاني 
ــت  ــد ناقش ــي، ق والحقوق
ثــاث أوراق حــول تغطية 
ــا  ــام لقضاي ــائل اإلع وس
املرأة، وتوجهات اإلعامين 
بمحافظــة  والصحفيــن 
يف  اإلعــام  ودور  مــأرب 
منــارصة قضايــا املــرأة 

ــي . ــوع االجتماع والن
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يوم ترفيهي ألبناء وأرس الشهداء يف 
حديقة مأرب الند

شــهدت حديقــة مأرب 
ــأرب  ــة م ــد يف محافظ الن
يوما مفتوحا ترفيهيا ألرس 
ــاء الشــهداء نظمــه ،  وأبن
يوم الخميس ، قطاع املرأة 
بوزارة الشــباب والرياضة 
ــة  الرابط ــع  ــاون م ، بالتع
ــهداء،  ــة ألرس الش الوطني
يهــدف إىل إدخــال البهجــة 
ــهداء  والرسور إىل أرس الش
وتوفــري مســاحة صديقــة 
الشــهداء  وذوي  ألبنــاء 
إلبراز إبداعاتهم ومواهبهم 
واســتمتاعهم  املختلفــة 
مجانــا بمختلــف األلعاب.

وتضمــن برنامج اليوم 
املفتوح عددا من الفعاليات 

والثقافيــة  الرتفيهيــة 
شــملت أنشــطة ترفيهيــة 
ــاب وفقرات  بمختلف األلع
فنية وإنشــادية ومرسحية 
ــاء  ــا أرس وأبن ــت رض نال
الشــهداء وعــززت لديهــم 
الحكومة  باهتمام  الشعور 
بقضاياهــم  واملجتمــع 
ــم للتضحية التي  وتقديره
قدمهــا ذووهــم يف الدفــاع 
عــن الوطــن والجمهوريــة 

والرشعيــة.
وخــال الفعاليــة أكدت 
الشــباب  وزارة  وكيــل 
ــرأة  ــاع امل ــة لقط والرياض
ناديــة عبداللــه أن هــذه 
ــاحة  ــت مس ــة مثل الفعالي

وأبنــاء  ألرس  صديقــة 
الشــهداء لتقديم جانب من 
الدعــم النفيس لهم وتعزيز 
ــعورهم بالوالء الوطني  ش
ووقوف الحكومة واملجتمع 

ــم.. إىل جانبه
مشــرية إىل أن االهتمام 
الشــهداء  وأبنــاء  بــأرس 
باحتياجاتهــم  والتذكــري 
ــن  ــيط م ــزء بس ــو ج ه
ــهداء  ــاه الش ــب تج الواج
الذيــن قدمــوا أرواحهــم يف 
الــذود عن حيــاض الوطن 
والجمهورية، والتأكيد عىل 
أن مســرية إنقــاذ الوطــن 
مســتمرة بإنهــاء انقــاب 
مليشــيا الحوثي واستعادة 

مؤسســات الدولة وتحرير 
مــا تبقى من تــراب الوطن 
تحت ســيطرة هذه املليشيا 
الكهنوتيــة املدعومــة مــن 

إيران.
مــن جانبه دعــا رئيس 
ألرس  الوطنيــة  الرابطــة 
الشــهداء الدكتــور عبــد 
الخالــق الســمدة الحكومة 
ووزارة الدفاع إىل مزيد من 
االهتمــام بأرس الشــهداء ، 
ــع حقوقهم  ومنحهم جمي
لينعم ذووهم بحياة كريمة 
بعيدة عــن مــرارة الحاجة 
بعــد أن فقــدوا عائلهــم يف 
معركــة الدفاع عن الوطن.
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مكتب الشباب والرياضة بمديرية املدينة 
خيتتم أنشطته وفعالياته لعام 2019

مكتــب  فــرع  نظــم 
الشباب والرياضة بمديرية 
مأرب حفاً خطابياً  مدينة 
ــام فعالياتــه  ــاً يف خت وفني
وأنشطته التي أقامها خال 
ــه  ــم خال ــام 2019، ت الع
األنشطة  املرزين يف  تكريم 
والجهــات  الرياضيــة 
ــخصيات االجتماعية  والش
ــاح  ــاهمت يف إنج ــي س الت
ــطة املكتب. فعاليات وأنش

ويف كلمــة لهــا أشــادت 
ناديــة عبدالله وكيل وزارة 
ــباب والرياضة لقطاع  الش
ــايض  ــراك الري ــرأة بالح امل

ــبابي غري املسبوق يف  والش
مدينــة مــأرب ، ومســتوى 
الحراك الريايض املتنامي يف 
محافظــة مأرب يف مختلف 
يعــد  والــذي  املجــاالت، 
انعكاســاً ملستوى االهتمام 
الكبري والجهود التي تبذلها 
الســلطة املحليــة ، ومكتب 

ــباب باملحافظة. الش
وزارة  أن  وأكــدت 
الشــباب والرياضــة لــن 
ــداً يف دعم القطاع  تألو جه
الريايض والشبابي بمأرب، 
األنشــطة  كل  ورعايــة 
والفعاليات التي من شأنها 

االرتقاء بمســتوى الشباب 
وقدراتهم البدنية والذهنية.
مــن جانبــه ثمــن مدير 
عام املديريــة محمد صالح 
فرحان جهــود فرع مكتب 
الشباب والرياضة باملديرية 
ومايبذلــه من جهود كبرية 
لاهتمام بالشــباب. مؤكداً 
أن السلطة املحلية باملديرية 
ــل كل  ــىل تذلي ــتعمل ع س
ــدور  ــاء ب ــاب لارتق الصع
املكتب واالعتناء بالشــباب 
قدراتهــم  واكتشــاف   ،
وتطويرهــا  ومواهبهــم 

وإبرازها.

الذي حره  ويف الحفل 
مدير عــام مكتب الشــباب 
والرياضــة باملحافظــة عيل 
حشــوان ومستشــار وزير 
الشــباب والرياضــة داوود 
فيديو  استعراض  تم  علوة، 
املكتب  ألنشطة  جرافيكس 
العام 2019م، والذي  خال 
ــطة  ــات وأنش ــهد فعالي ش
متنوعة يف مختلف املجاالت 
والثقافيــة  الرياضيــة 

والرتفيهية.
كما شــهد الحفــل عددا 
مــن الفقــرات الفنيــة التي 
نالت استحسان الحارضين.


