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 الرئيـــــس يشيــــد ببطــــوالت الجيــش والمقاومـــة والقبائــــل بجبهـــات القتـــال  	
 نائــــب الرئيـــــــــس يستمــــــــــــع لجهــــــــود التنمية وبطوالت الجيش والمقاومة 	
رئيـــــــس الـــــــــــوزراء يؤكــــــــــــد أن مـــــــأرب ستظل عصية على مليشيا الحوثي 	

السلطة املحلية تطلق خطة استجابة 
لالحتياجات اإلنسانية للعام 2021م

اختتام بطولة ٣0 نوفمرب لكرة الطائرة بتتويج نادي »القردعي«

رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس 
الوزراء يهاتفون المحافظ العرادة

المعوضي يؤكد أهمية فضح انتهاكات 
مليشيا الحوثي بحق المرأة اليمنية

نادي براقش يتأهل للمباراة النهائية 
في بطولة 30 نوفمبر لكرة القدم
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رئيـــس  أجـــرى 
الجمهوريـــة عبدربـــه 
منصور هـــادي، اتصالني 
هاتفيني بكل من محافظ 
ـــلطان  ـــواء س ـــأرب الل م
العرادة، ومحافظ الجوف 
ـــي،  ـــني العكيم ـــواء أم الل
ــر  ــى سـ ــاع عـ لاطـ
األوضاع واملســـتجدات يف 

املحافظتـــني.
وأشـــاد فخامة رئيس 
الجمهوريـــة، باملاحـــم 
البطولية التي يســـطرها 
املقاتلون من أبطال الجيش 
واملقاومة ورجال القبائل 
يف وجه مليشـــيا الحوثي 
االنقابيـــة املدعومـــة من 

إيران، مؤكداً أن الشـــعب 
ـــال  اليمني قادر عى إفش
مرشوع إيـــران التخريبي 
ـــاعيها الخبيثة عرب  ومس

املنطقة. يف  أياديها 
كمـــا أشـــاد بثبـــات 
واستبسال أبطال الجيش 
وأبنـــاء مـــأرب والجـــوف 
ــة  ــم يف مواجهـ وثباتهـ
مليشيا الكهنوت الحوثية 
ـــران..  ـــن إي ـــة م املدعوم
معـــرباً عن تقديـــره لدور 
األشـــقاء يف تحالـــف دعم 
ـــادة اململكة  الرشعية بقي
الســـعودية،  العربيـــة 
والدعـــم الذي يقدمونه يف 

معركة اســـتعادة الدولة.
ـــدم  ـــا ق ـــن جانبهم م
محافـــظ مأرب ومحافظ 
الجـــوف، كل عـــى حـــدة 
موجـــزاً عـــن أوضـــاع 
املواطنني وسر العمليات 
العســـكرية.. مؤكديـــن 
ــال الجيـــش  ــأن أبطـ بـ
واملقاومـــة مســـتمرون 
بعزيمة عالية يف مواجهة 
مليشيا الكهنوت الحوثية 
االنقابيـــة واســـتكمال 

التحريـــر.
رجـــال  أن  وأكـــدا 
الجيـــش واألمـــن و أبنـــاء 
مأرب والجوف سيظلون 
ـــتوى املسؤولية  عند مس

ـــية  وثقة القيادة السياس
وأبنـــاء الشـــعب اليمنـــي، 
بتلبية متطلبات املواطنني 
والبناء والتنمية والوقوف 
بصابـــة لـــردع مـــرشوع 
الكهنوت الحوثي املدعوم 

إيران. من 
كمـــا أكـــدا التفـــاف 
ـــوف  ـــأرب والج ـــاء م أبن
خلـــف القيـــادة الرشعيـــة 
ممثلـــه بفخامـــة رئيـــس 
ـــيدين  ـــة.. مش الجمهوري
واالهتمـــام  بالدعـــم 
واملتابعـــة التـــي يقدمهـــا 
فخامة الرئيس ملحافظتي 

ـــوف. ـــأرب والج م

أشاد ببطوالت الجيش والمقاومة والقبائل ..

رئيس اجلمهورية جيري اتصالني هاتفيني رئيس اجلمهورية جيري اتصالني هاتفيني 
بمحافظي مأرب واجلوفبمحافظي مأرب واجلوف
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ـــس  ـــب رئي نائ ـــرى  أج
الركن  الفريق  الجمهوريـــة 
عيل محسن صالح، اتصاالً 
هاتفيـــاً بمحافظ محافظة 
اللـــواء ســـلطان  مـــأرب 
سر  عى  لاطاع  العرادة، 
األوضـــاع واملســـتجدات يف 

ــة. املحافظـ
نائـــب  واســـتمع 
إىل  االتصال،  خال  الرئيس 
البناء،  ـــة يف  املبذول الجهود 
وما يسطره أبطال الجيش 
الوطني مســـنودين برجال 
املقاومـــة واألمـــن مـــن 
ماحـــم خالـــدة وتضحيات 
الدولة  يف ســـبيل اســـتعادة 
الجمهوريـــة،  وحمايـــة 
ـــي  الحوث ـــيا  ـــر مليش ودح
املدعومـــة مـــن  اإلرهابيـــة 
إيـــران، واســـتكمال عملية 

التحريـــر.
الرئيـــس  نائـــب  وأشـــاد 
املبذولة والثبات  ـــود  بالجه
ألبطـــال  األســـطوري 
ـــذي  ال ـــم  ـــش والتاح الجي
الجبهات  تشـــهده مختلـــف 
اإلرهابية،  املليشيات  لردع 
مخططاتهـــا  وإفشـــال 
جرائمهـــا  وإيقـــاف 
وانتهاكاتهـــا بحق اليمنيني 
املحافظـــات. يف مختلـــف 

ـــس  الرئي ـــب  نائ ـــوه  ون
ــيات  املليشـ ــتمرار  إىل اسـ
ــا  االنقابيـــة يف هجماتهـ
بالـــزوارق  اإلرهابيـــة 
املفخخـــة والصواريـــخ 
باتجاه  املسرة  والطائرات 
الدوليـــة  خطـــوط املاحـــة 
واملدن اليمنية واألشقاء يف 
السعودية،  العربية  اململكة 

ُتثبت  يف حـــوادث متكـــررة 
تبعية هذه الجماعة للنظام 
اإليرانـــي ومـــايل طهـــران، 
املتواصـــل لتنفيذ  وســـعيها 
ــعية،  التوسـ ــات  املخططـ
ضاربة عرض الحائط بكل 
الرامية  واملبادرات  الجهود 
للســـام، معربـــاً عن إدانته 
اليمنيـــني  واســـتنكار كل 
لهـــذه الهجمـــات اإلرهابية 
والتي كان آخرها استهداف 
ـــع منتجـــات  محطـــة توزي

برتوليـــة يف مدينـــة جدة.
ـــس  ـــب رئي نائ ـــرب  وع
الجمهورية، خال االتصال، 
عن تقديره لدور األشـــقاء 
يف تحالـــف دعـــم الرشعيـــة 
ـــة  العربي ـــة  اململك ـــادة  بقي
والجهـــود  الســـعودية 
املبذولة يف استعادة الدولة، 

اليمني  الشـــعب  أن  مؤكـــداً 
يخوضـــون  واألشـــقاء 
ـــد  الواح ـــر  ـــة املص معرك
ـــياتها  ـــران ومليش إي ـــد  ض

ـــة. االنقابي
أكـــد  مـــن جانبـــه، 
املحافظ العرادة بأن مأرب 
الجيش  وأبناءهـــا ورجـــال 
ـــد  ـــيظلون عن ـــن س واألم
مســـتوى املســـؤولية وثقة 
السياســـية وأبناء  القيـــادة 
ـــاً  ـــي، منوه اليمن ـــعب  الش
ــة يف  املبذولـ ــود  الجهـ إىل 
املواطنني  تلبيـــة متطلبـــات 
والبنـــاء والتنميـــة ومـــا تم 
ـــات ميدانية عى  من نجاح
املليشـــيات  صعيـــد ردع 
املدعومـــة مـــن  االنقابيـــة 
مخططاتها  وإفشال  إيران 

اإلرهابيـــة.

خالل اتصاله بالمحافظ العرادة

نائب الرئيس يستمع إىل اجلهود التنموية 
وبطوالت اجليش واألمن واملقاومة
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ـــوزراء  ال ـــس  ـــدد رئي ج
ـــك،  ـــني عبداملل ـــور مع الدكت
التأكيـــد عى أن مأرب كانت 
مليشيا  عى  عصية  وستظل 
التـــي فشـــلت يف  الحوثـــي 
إخضاعهـــا منذ انقابها عى 
ـــر  أواخ ـــة  ـــلطة الرشعي الس
العام 2014م، بفضل يقظة 
أبنائهـــا وقبائلهـــا األوفيـــاء 
والتفافهم مع جموع الشعب 
اليمنـــي حـــول الرشعيـــة 
والنظام الجمهوري ورفض 
ومرشوعـــه  االنقـــاب 
العنرصي الدخيل عى هوية 

اليمن وشـــعبه. ـــة  وعروب
الـــوزراء  وشـــدد رئيـــس 
اتصـــال هاتفـــي، مع  خـــال 
محافظ مأرب اللواء سلطان 
اليمنيني  معركة  أن  العرادة، 
تحت قيـــادة فخامة الرئيس 
ـــادي  ـــور ه ـــه منص عبدرب
القائـــد  الجمهوريـــة  رئيـــس 
ـــلحة  املس ـــوات  للق ـــى  األع
وبدعـــم مـــن تحالـــف دعـــم 
ـــة  اململك ـــادة  ـــة بقي الرشعي
العربية السعودية الشقيقة، 
هـــي الســـتكمال تحرير كل 
ـــاض  ـــن وإجه اليم ـــرب يف  ش
اإليرانـــي.. مؤكدا  املـــرشوع 

وبقيـــادة  الحكومـــة  أن 
الجمهورية  فخامـــة رئيـــس 
تخـــوض معركـــة مصريـــة 
الشـــعب  أبناء  إىل جانـــب كل 
إال  اليمنـــي ولـــن تتوقـــف 
الدولة والحفاظ  ـــتعادة  باس
ـــوري  الجمه ـــام  النظ ـــى  ع

الوطنيـــة. والثوابـــت 
ـــني  ـــور مع الدكت ـــال  وق
عبدامللـــك: » هدفنـــا واضـــح 
ال  املصريـــة  ومعركتنـــا 
القضاء عى  رجعة عنهـــا يف 
واستعادة  الحوثي  االنقاب 
املـــرشوع  الدولـــة وهزيمـــة 

اليمـــن«. اإليرانـــي يف 
رئيـــس  وأشـــاد 
ـــك والثبات  بالتماس الوزراء 
ـــعب  العالية للش واملعنويات 
الوطنـــي  اليمنـــي والجيـــش 
الشـــعبية ورجال  واملقاومة 
ـــة  املعرك ـــذه  ـــل يف ه القبائ
التـــي يخوضهـــا  الوجوديـــة 
العـــرب  ـــب أشـــقائه  إىل جان
وأنها  اإليراني  املرشوع  ضد 
اليمن إىل  لـــن تقبل بتحويـــل 
شـــوكة يف خـــارصة الخليـــج 
واملنطقـــة العربيـــة وتهديـــد 
املاحـــة الدولية .. مؤكدا أن 
ـــيكون  الجديدة س الحكومة 

لديها خطة متكاملة سترشع 
يف تنفيذهـــا فـــور تشـــكيلها 
ـــة  لارتقاء بقدرات املؤسس
واألمنيـــة  العســـكرية 
بمنتســـبيها  واالهتمـــام 
لتنفيـــذ املهـــام املوكلة إليهم 

بكفـــاءة واقتـــدار.
رئيـــس  واســـتمع 
ـــن محافظ مأرب  الوزراء م
إىل رشح مفصـــل عن مجمل 
املحافظـــة عى  األوضـــاع يف 
ويف  األصعـــدة،  مختلـــف 
امليدانـــي  الوضـــع  مقدمتهـــا 
القتـــال ومـــا  يف جبهـــات 
الجيـــش  أبطـــال  يســـطره 
الوطني واملقاومة الشـــعبية 
القبائل بإســـناد من  ورجال 
تحالـــف دعـــم الرشعيـــة من 
معارك ضد مليشـــيا الحوثي 
أن  ــا  ــة.. موضحـ االنقابيـ
التي  ـــة  االنتحاري الهجمـــات 
ـــي  الحوث ـــيا  ـــنها مليش تش
تواجـــه بحزم وقوة من قبل 
الجيـــش الوطنـــي واملقاومة 
ورجـــال القبائـــل، وأن هناك 
أنباء طيبة ومبرشة.. مؤكدا 
أن مـــأرب ســـتظل آمنة وأن 
الوطنـــي  الجيـــش  أبطـــال 
الشـــعبية ورجال  واملقاومة 

صنعاء،  عى  أعينهم  القبائل 
ـــتكمال تحرير كل شرب  واس
اليمـــن، ومعنوياتهـــم  يف 
الجبـــال،  تـــوازي قمـــم 
ـــايل  الغ ـــيقدم  ـــع س والجمي
الوطن  للدفاع عن  والنفيس 
والثورة والنظام الجمهوري 
وهزيمـــة املـــرشوع اإليراني 
ووكائه من مليشيا الحوثي 

االنقابيـــة.
محافـــظ  وتطـــرق 
مـــأرب إىل األوضاع الخدمية 
والتنموية ومـــا تبذله قيادة 
الســـلطة املحليـــة من جهود 
أعـــداد  للتعامـــل مـــع زيـــادة 
ـــف  القص ـــراء  ـــني ج النازح
الحوثي  العشـــوائي ملليشـــيا 
ــكنية  السـ ــاء  ــى األحيـ عـ
واســـتهداف املدنيني.. معربا 
ـــع  الترسي أن  ـــه يف  ـــن ثقت ع
الجديدة  الحكومة  ـــكيل  بتش
ـــة  آلي ـــق  ـــتكمال تطبي واس
ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض 
سيســـهم يف زيـــادة تماســـك 
الوطني وحـــل كثر  الصـــف 
ـــات  ـــاكل والتحدي املش ـــن  م

. ئمة لقا ا

د أن  ؤك رادة وي ع وزراء هياتف ال س ال ي رئ
ي وث ا احل ي ش ي ل ىل م ة ع ي ص أرب ع م
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السلطة املحلية بمأرب تطلق خطة استجابة السلطة املحلية بمأرب تطلق خطة استجابة 
لالحتياجات اإلنسانية للعام لالحتياجات اإلنسانية للعام 20212021مم

الســـلطة  أطلقـــت 
املحليـــة بمحافظـــة مأرب، 
خطة استجابة لاحتياجات 
اإلنسانية يف املحافظة للعام 
القادم 2021م، وذلك خال 
ـــلطة  ـــع للس ـــاء املوس اللق
املحليـــة مـــع رشكاء العمل 
ــة،  ــاني يف املحافظـ اإلنسـ
ـــة وكيل  والذي عقد برئاس
اإلدارية  للشؤون  املحافظة 

عبداللـــه أحمـــد الباكري.
ــة إىل  ــدف الخطـ وتهـ
ـــة  ـــات حقيقي ـــر بيان توف
لاحتياجـــات اإلنســـانية يف 
واملستدام  الطارئ  جانبيها 
وفقـــا لاحتياجات الفعلية 
للمجتمـــع مـــن نازحـــني 
ومضيفـــني عى حد ســـواء 
بما يساعد يف تنظيم العمل 
ـــرشكاء  ـــع ال ـــاني م اإلنس
املساعدات  من  واالستفادة 
املقدمـــة بشـــكل أفضل، إىل 
جانب تفعيل دور املنظمات 
اإلنســـانية بمـــا يحقـــق 
ويخفف  املنشودة  األهداف 

املعانـــاة عـــن املواطنني.

الخطة حزمة  وتتضمن 
عى  اإلنسانية  االحتياجات 
مستوى كل قطاع وخدمة؛ 
بناء عى خطط ومسوحات 
ودراسات الجهات واملكاتب 
الحكوميـــة ذات العاقـــة 
ـــب  ـــادم إىل جان ـــام الق للع
االحتياجات  أولوية  جدولة 
اإلنســـانية لـــكل تجمـــع 
ســـكاني عـــى مســـتوى كل 
نطـــاق جغـــرايف يف عاصمة 
املحافظـــة واملديريـــات، بما 
ـــة  ـــلطة املحلي ـــن الس يمك
ـــاوز التحديات التي  من تج
فرضهـــا االرتفـــاع الكبـــر 
محافظة  لسكان  واملستمر 
مـــأرب مـــن نحـــو 300 ألف 
قبل االنقـــاب الحوثي عى 
الرشعيـــة إىل مـــا يقـــارب 3 
مايـــني نســـمة، يف ظل بنى 
ـــة  ـــات عام ـــة وخدم تحتي
أساسية محدودة ومنعدمة 

ـــض جوانبها. يف بع
كمـــا تضمنـــت الخطـــة 
يف جوانبهـــا للمشـــاريع 
ــتدامة يف  ــانية املسـ اإلنسـ

ـــة والصحة  قطاعات الرتبي
البيئي  وامليـــاه واإلصحـــاح 
وغرها من برامج التمكني 
وتيســـر  االقتصـــادي 
ـــب  ـــش والتدري ـــبل العي س
ـــر  ـــات األكث ـــل للفئ والتأهي
ضعفاً وللشـــباب وللنســـاء 
بمـــا يمكنهـــم مـــن التحول  
والدخـــول يف ســـوق العمـــل 
أو إنشاء مشـــاريع صغرة 
ومتناهية الصغر لتحســـني 
مستواهم املعييش وأرسهم، 
فضـــا عـــن اإلســـهام يف 
التنميـــة وخلـــق فـــرص 
ـــن، والتحـــول  عمـــل آلخري
مـــن متلقـــني للمســـاعدات 
ومعتمديـــن عليها إىل أناس 
منتجـــني ومعتمديـــن عـــى 

ـــبهم. ذاتهم وكس
وخـــال التدشـــني أكـــد 
أهمية  الباكري عى  الوكيل 
ـــح  هـــذه الخطـــة يف تصحي
ـــاني  ـــل اإلنس ـــار العم مس
ـــث  ـــن حي ـــة م يف املحافظ
ـــاج  ـــو االحتي ـــه نح التوج
الفعـــيل واألســـايس ووفـــق 

أولوياتـــه لـــكل رشيحـــة 
ـــكاني من  وفئة وتجمع س
نازحـــني ومجتمـــع مضيف 
بناء عى استجابة معطيات 
امليدان، إىل جانب مســـاعدة 
الســـلطة املحليـــة وتعزيـــز 
عـــى  اإلرشايف  دورهـــا 
برامـــج التنفيـــذ للتدخـــات 
ـــانية من قبل رشكاء  اإلنس
العمل اإلنساني، بما يحقق 
ـــا  ـــوة منه ـــداف املرج األه
ويلمســـها املواطـــن ســـواء 
كان نازحـــا أو مضيفا عى 
ويشـــعر  الواقـــع  أرض 

بأثرها.
مشـــيدا بالجهـــود التـــي 
بذلت إلعـــداد هذه الخطة.. 
مثمنـــا دور املكتـــب الفنـــي 
باملحافظـــة ورشكاء العمل 
اإلنســـاني يف دعـــم جهـــود 
فريق العمل من أجل إخراج 
النور والتي  هذه الخطة إىل 
ـــيتم رفعها إىل الحكومة  س
مـــن أجل اســـتيعابها ضمن 
ـــتجابة الوطنية  خطة االس

لليمن.



األحد  29  نوفمبر   2020م   العـــــدد ) 132 (
6نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   

صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O M

Mareb_govMareb gov

أكد وكيل محافظة مأرب 
لشـــؤون املديريـــات الغربيـــة 
محمد عيل املعويض عى أهمية 
وجـــود حراك مجتمعي فاعل 
لفضح االنتهـــاكات والجرائم 
ـــا  ـــي ترتكبه ـــانية الت اإلنس
مليشـــيا الحوثـــي االنقابيـــة 
املدعومة من إيران بحق املرأة 
وبقيـــة فئات املجتمـــع والتي 
تتجـــاوز كل القيـــم واألعراف 
واألخاق والرشائع السماوية 
والترشيعات الدولية واملحلية 

وبشـــكل ممنهج ومتعمد.
جـــاء ذلك خـــال افتتاحه 
النـــدوة النســـوية التي عقدت 
تحـــت شـــعار )طمـــوح املرأة 
اليمنية لحياة تنعم بالسام( 
بمناسبة اليوم الدويل للقضاء 
عى العنف ضد املـــرأة، والتي 
نظمتها مبادرة اتحاد السام 
ـــع اإلدارة العامة  بالرشاكة م
لدعم مبادرات املجتمع املدني 
لألعمال  استجابة  ومؤسسة 

واإلغاثة. اإلنسانية 
وشـــدد الوكيـــل املعويض 
يف كلمته عـــى أهمية تعريف 
العالم بمـــدى اإلرهـــاب الذي 
تمارســـه مليشـــيا الحوثـــي، 
ـــلوك  ـــة والس ـــر الثقاف وخط
الذي تكرســـه لدى عنارصها 
واألطفـــال يف املناطـــق التـــي 
تحت ســـيطرتها من كراهية 
ـــل ودم وتوحش،  وعنف وقت
ليـــس لليمنيـــني فقـــط ممـــن 
ـــن ضد املنطقة  يخالفها ولك
والعالـــم كلـــه، ليصبحـــوا 
مستقبا قنبلة موقوتة تهدد 

الســـلم واألمـــن الدوليني.
إىل  املعـــويض  وأشـــار 
أهمية الندوة باعتبارها واحدة 
مـــن الفعاليـــات التي يجب أن 
تتمخض عنها توصيات عملية 
ـــي  ـــيل واإلقليم ـــرك املح للتح
والدويل عى املستوى الرسمي 
والشـــعبي مـــن أجـــل تكوين 
ـــرك دويل  ـــط لتح ـــل ضاغ فع
فعال إليقاف هذه االنتهاكات 

التـــي تطـــال املـــراة اليمنية يف 
إطار استهداف األرسة اليمنية 
والســـعي لتدمرهـــا باعتبـــار 
املرأة أســـاس األرسة واألرسة 
أســـاس املجتمـــع للوصول إىل 
هدم املجتمع والدولة لصالح 
مرشوعهـــا املليشـــاوي لنرش 
الفـــوىض يف املنطقـــة وتهديد 

العاملي. األمن 
هذا وقد استنكرت الندوة 
التـــي أدارتها عبـــر الحميدي 
الصمت الدويل عن االنتهاكات 
اإلنسانية التي ترتكبها مليشيا 
الحوثـــي االنقابية يف مناطق 
سيطرتها باليمن تجاه النساء 
والتـــي ترتقـــي إىل جرائم ضد 
اإلنســـانية، مـــن ترشيد وقتل 
واختطـــاف وإخفـــاء قـــرسي 
وانتهاكات جسدية وجنسية 
ـــجعها يف  ـــا ش ـــة، م ومعنوي
ارتكاب مزيدا من االنتهاكات.

ـــدوة املجتمع  وطالبت الن
الدويل  تصنيف الحوثيني جماعة 
إرهابيـــة، وأوصـــت بتشـــكيل 
ـــن منظمات  فريق متطوع م
املجتمع املدني لتجميع تقارير 
موثقـــة ووقائـــع انتهـــاكات 
ـــا  ـــا بم ـــور ومقارنته وبالص
ـــدة  ـــا القاع ـــه جماعت ارتكبت
وداعـــش يف العـــراق وســـوريا 
وأفغانســـتان بحـــق الســـكان 
والنساء واألطفال وتقديمها 
ـــدويل  ـــع ال ـــات للمجتم كملف
ووســـائل اإلعـــام الخارجية 
واملنظمات الحقوقية العاملية 
لتشـــكيل ضغط عى املجتمع 

الـــدويل وحكوماتهم لإلرساع 
يف تصنيـــف الحوثيني جماعة 

إرهابية.
كما دعـــت املجتمع الدويل 
ويف مقدمتهم املبعوث األممي 
ـــث  ـــن غريف ـــن مارت إىل اليم
بالتدخـــل العاجل وممارســـة 
ـــى  ـــط ع ـــائل الضغ كل وس
جماعة الحوثـــي لإلفراج عن 
النساء من سجونها والكشف 
ـــات، وإغاق كافة  عن املخفي
السجون واملعتقات الخاصة 
بالنســـاء وإيقاف انتهاكاتها، 
إىل جانب العمل عى تحركات 
قانونيـــة ملاحقـــة مرتكبـــي 
جرائم االنتهاكات ضد النساء 
من قبـــل مليشـــيا الحوثي يف 
املحاكـــم الدوليـــة مـــن أجـــل 
إنصاف الضحايا وضمان عدم 
إفـــات الجنـــاة مـــن العقاب، 
وهـــو الـــيشء الوحيـــد الـــذي 
سيحد من انتهاكاتهم الكبرة 

واملستمرة.
وقـــد ناقشـــت النـــدوة 
ـــتعرضت  ـــس أوراق، اس خم
ـــن  ـــة م ـــة األوىل املقدم الورق
رئيس منظمة حماية الدكتور 
عـــيل التـــام التعريـــف بالعنف 
القائم عى النوع االجتماعي، 
فيمـــا تناولت الورقـــة الثانية 
املقدمـــة مـــن خديجة منرص؛ 
دور اإلسام يف مناهضة العنف 
ضـــد املرأة، فيما اســـتعرضت 
الدكتورة ريم بحيبح يف ورقتها 
الثالثة وضع املرأة اليمنية بني 

الواقـــع والطموح.

مـــن جانبها اســـتعرضت 
رئيـــس رابطـــة أمهـــات 
صباح  باملحافظة  املختطفني 
حويد يف ورقتها الرابعة ملفات 
االنتهـــاكات التي تتعرض لها 
النســـاء يف مناطـــق مليشـــيا 
ـــي  ـــة والت ـــي االنقابي الحوث
من  وتناضل  الرابطة  تتبناها 
أجلهـــا، وعرضت نمـــاذج من 
االنتهـــاكات التي تتعرض لها 
من معتقات ومختطفات يف 
سجون مليشـــيا الحوثي من 
وسائل إخفاء وتعذيب جسدي 
ونفيس مهـــني وصلت إىل حد 
اســـتخدام الجســـد والتشهر 
بهـــدف إذاللهـــا والنيـــل مـــن 
كرامتها وقيمتها االجتماعية 
ـــا  ـــب م ـــة، إىل جان واألخاقي
تتعرض له أمهـــات وزوجات 
املختطفـــني واملخفيـــني قرسا 
من انتهاكات مختلفة جسدية 
ولفظيـــة وحركية ونفســـية 
لتعميـــق معاناتهـــن ومعاناة 

أطفالهن.
ـــت أوراق  ـــد أثري هـــذا وق
النـــدوة بـــاآلراء والنقاشـــات 
والتوصيـــات مـــن قبـــل وكيل 
ـــن  ـــة عبدالرحم وزارة الثقاف
ـــر  ـــار وزي ـــاري ومستش النه
الشباب والرياضة داؤود علوة 
ومديـــر عام مكتـــب املحافظ 
محمد البازيل، واملشاركني من 
مثقفني وصحفيني وناشطني 
حقوقيـــني وقيادات نســـوية 
ملؤسسات رسمية ومنظمات 

مدني. مجتمع 

الوكيل المعوضي يؤكد أهمية فضح انتهاكات الوكيل المعوضي يؤكد أهمية فضح انتهاكات 
مليشيا الحوثي بحق المرأة اليمنيةمليشيا الحوثي بحق المرأة اليمنية

في فعالية نسوية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ..
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ـــس  ـــوم الخمي ـــيع ي ش
بمدينـــة مـــأرب جثمـــان 
املربـــي القديـــر عبداللـــه 
إدارة  مدير  الهديبي  حسني 
ـــب  ـــابق بمكت ـــم الس التعلي
الرتبية والتعليم باملحافظة 
بعـــد حيـــاة حافلـــة بالعمل 
وخدمـــة الوطـــن يف قطـــاع 

ــز امللـــك  أطلـــق مركـ
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمال 
اإلنسانية  الربامج التدريبية 
ـــدي  ـــي بي ـــرشوع مهارت مل
)النســـخة الثانية( لتحسني 
ـــام يف  ـــش لأليت ـــبل العي س

محافظـــة مـــأرب .
ـــز  ـــق مرك ـــع فري واطل
امللـــك ســـلمان لإلغاثة عى 
خطـــط ومنهجيـــة التدريب 
ـــدورات  ال ـــذ  ـــة لتنفي املتبع
ـــأنه  ـــن ش ـــا م ـــة، بم املهني
تنفيـــذ األهداف املرســـومة 
للمـــرشوع، مســـتمعا مـــن 
ــة  آليـ ــرشوع إىل  إدارة املـ
ـــج  ـــذ الربام ـــل تنفي ومراح

الرتبية والتعليم.
وخـــال التشـــييع الذي 
ـــة  ـــا املحافظ ـــه وكي تقدم
عبداللـــه الباكـــري ومحمـــد 
عـــيل املعـــويض وعـــدد مـــن 
مـــدراء عمـــوم املكاتـــب 
ـــاد املشيعون  التنفيذية، أش
كان  التي  الحميدة  باملناقب 

التدريبية.
الربامـــج  وتشـــمل 
يف  دورات  التدريبيـــة 
»الخياطـــة  مجـــاالت: 
والتطريـــز، والكوافـــر، 
ـــة،  ـــدات الكهربائي والتمدي
املعجنـــات،  وصناعـــة 
ــواالت، إىل  ــة الجـ وصيانـ
جانـــب البيطـــرة، والثـــروة 
ــة«. ــة والزراعيـ الحيوانيـ
ويأتي مرشوع مهارتي 
»النســـخة الثانيـــة« يف إطار 
مشـــاريع اإلنعـــاش املبكر، 
ويســـتهدف 500 مســـتفيد 
من األيتام ومعيات األيتام، 
60 % منهم مـــن النازحني، 

يتمتع بهـــا الفقيد، ومآثره 
التـــي خلدهـــا يف قلـــوب من 

عرفه وعمـــل إىل جانبه.
ــيعون أن  ــد املشـ وأكـ
مـــأرب خـــرست برحيـــل 
ـــدا  ـــي واح ـــتاذ الهديب األس
من كوادرها الذين كرســـوا 
ـــم  ـــة العل ـــم يف خدم حياته

وذلـــك مـــن خـــال برامـــج 
مهنيـــة تنتهي برصف منح 

والتعليـــم يف كل األماكـــن 
التـــي عمل فيهـــا .. معربني 
الحارة ألرسة  تعازيهم  عن 
ـــه،  ـــه ومحبي ـــد وأهل الفقي
ـــده  ـــه أن يتغم الل ـــائلني  س
ـــم  ـــه وعظي ـــع رحمت بواس

نه. غفرا

مشاريع  إلنشاء  للمتدربني 
صغرة.

تشييع جثمان التربوي القدير تشييع جثمان التربوي القدير 
عبداهلل حسين الهديبيعبداهلل حسين الهديبي

إطالق برنامج مهارتي بيدي لتحسين إطالق برنامج مهارتي بيدي لتحسين 
سبل عيش األيتام بمأربسبل عيش األيتام بمأرب
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مركز الملك سلمان يدشن بمأرب مركز الملك سلمان يدشن بمأرب 
المرحلة األولى من مشروع توزيع التمورالمرحلة األولى من مشروع توزيع التمور

ــك  ــز امللـ ــن مركـ دشـ
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمال 
ــة  ــانية يف محافظـ اإلنسـ
مأرب تدشني املرحلة األوىل 
التمور  توزيع  مرشوع  من 
للعـــام 2021م، يف مختلـــف 
محافظـــات الجمهوريـــة 
واملقدرة بخمسة آالف طن.

وتشـــمل املرحلـــة األوىل 
التـــي جرى تدشـــينها ، من 
قبل وكيل محافظة البيضاء 
أحمـــد محمـــد الحميقانـــي 
ومديـــر مكتب مركـــز امللك 
ســـلمان بمحافظـــة مـــأرب 
ــري  ــن الصيعـ عبدالرحمـ
ورئيـــس شـــبكة النمـــاء 
اليمنيـــة للمنظمات األهلية 
ـــة  ـــان، مائ ـــد الرويش محم
ـــا  ـــور، منه ـــن التم ـــن م ط
ـــون )وزن 8  ـــف كرت أل  93

النازحة يف  ـــألرس  كجرام( ل
محافظة مأرب من مختلف 
محافظـــات الجمهوريـــة 
ـــون لكل ارسة،  بمعدل كرت
فيما 31 ألفا و250 كرتونا 
مخصصا ملحافظة البيضاء.
خـــال التدشـــني أشـــار 
ـــل الحميقاني ومدير  الوكي
ـــة  ـــلمان لإلغاث ـــب س مكت
املساعدات  أن  إىل  الصيعري 
ـــاريع  ـــار املش ـــي يف إط تأت
والتدخـــات اإلنســـانية 
ملركـــز امللـــك ســـلمان يف 
مختلـــف املجاالت ملســـاعدة 
ـــعب  ـــة والش النازح األرس 
ـــني إىل أن هذا  اليمني.. الفت
التدخـــل ماهـــو إال مرشوع 
بســـيط يف إطـــار مشـــاريع 
إنســـانية كبـــرة وذات أثـــر 
فعال وتنمـــوي يف املجاالت 

واملياه  والتعليمية  الصحية 
والتنمية، إىل جانب جهودها 
ــة  ــاعدات الطارئـ يف  املسـ
من مـــأوى وإيـــواء وإغاثة 
ـــاه وغرها.. ـــة ومي وصح

مـــن جانبـــه نـــوه 
رئيس شـــبكة نماء اليمنية 
الرشيـــك املحيل ملركـــز امللك 
ســـلمان إىل آلية توزيع هذه 
املستفيدين  عى  املساعدات 
ـــدات  ـــع الوح ـــاون م بالتع
ـــة إلدارة مخيمات  التنفيذي
النازحـــني يف املحافظـــات 
وممثـــيل الســـلطات املحلية 
ـــا إىل  بمـــا يضمـــن وصوله
املســـتفيدين يف إطار جهود 
تخفيـــف األعبـــاء الغذائيـــة 
عنهـــم خاصـــة ملـــا للتمـــور 
مـــن فوائد صحية ومناعية 
يف  الغذائي  العوز  يعاني  ملن 

ظـــل الظروف االســـتثنائية 
الصعبة املعيشية والصحية 
التـــي يعيشـــها املواطنـــون 

خاصـــة النازحني.
وثمن الرويشـــان الدور 
امللك  ملركز  الكبر  اإلنساني 
سلمان والذي يعكس عمق 
ـــني  ـــة ب ـــات األخوي العاق
الشعبني اليمني والسعودي 
الشقيقني واالهتمام الكبر 
للقيـــادة الســـعودية باليمن 
مختلف  يف  اليمني  والشعب 
الجوانب من أجل اســـتعادة 
رشعيته ومؤسسات دولته 
ـــاب  ـــى االنق ـــاء ع والقض
والحفـــاظ عـــى هويتـــه 

العربية.
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اختتمـــت  بملعـــب بيت الشـــباب والرياضة - يف مأرب 
-  بطولـــة كأس 30 نوفمـــرب لكـــرة الطائرة بتتويج نادي 
الشـــهيد القردعي بكأس البطولة بعد تغلبه عى منافسه 

الشوطني. نادي معني يف كا 
وشـــهدت املبـــاراة منافســـة محمومة بـــني الفريقني، 
حيث تمكن فريق نادي الشهيد القردعي من حسم الشوط 
األول بنتيجـــة ) 25-20 ( وكذلـــك الفوز بالشـــوط الثاني 

ـــش  ـــادي براق ـــن ن تمك
مـــن خطف الفـــوز باملباراة 
قبـــل النهائيـــة عرب رضبات 
الرتجيـــح خال اللقاء الذي 
جمعـــه مـــع نـــادي الوحدة 
يف ملعـــب املطـــار ، ضمـــن 
بطولـــة 30 نوفمـــرب لكـــرة 

ـــان  ـــا الفريق ـــل بعده انتق
إىل رضبـــات الرتجيـــح التي 
مكنـــت نـــادي براقـــش من 
بأربعة  الفوز  نتيجة  إحراز 
أهداف مقابل ثاثة لنظره 

نـــادي الوحدة.
النتيجـــة  وبهـــذه 

.)19-25(
ـــب الشـــباب  ـــر عـــام مكت ـــاراة قـــام مدي وعقـــب املب
والرياضة باملحافظة عيل حشـــوان بتكريم الفريق الفائز 
بـــكأس البطولـــة، ليتأهل بذلك إىل تمثيـــل محافظة مأرب 
يف بطولة أبطال املحافظات املحررة التي ســـتنطلق نهاية 

الجاري. األسبوع 

القـــدم التي تقام بمناســـبة 
احتفـــاالت الشـــعب اليمني 

الوطنية. بأعياده 
ـــواط املباراة  وكانت أش
األصلية قد انتهت بالتعادل 
ـــني،  ـــكا الفريق ـــني ل بهدف

ـــادي براقش وصل  يكون ن
التـــي  إىل املبـــاراة النهائيـــة 
ســـتجمعه مع نادي الســـد 
الريايض االثنـــني، بالتزامن 
مـــع يوم االســـتقال املجيد 

نوفمرب.  30

اختتام بطولة ٣٠ نوفمبر لكرة الطائرة بتتويج 
نادي » القردعي «

نادي براقش يتأهل للمباراة النهائية في بطولة ٣٠ 
نوفمبر لكرة القدم


