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خـــادم احلرمـــن الرشيفـــن يســـتقبل
رئيــــس ونواب جملــس القيــادة الرئايس

الوكيــل مفتــاح يناقــش الرشاكــة اإلنســانية مــع
املنظم ــة الدولي ــة لش ــؤون الالجئ ــن بم ــأرب

الســلطة املحليــة بمــأرب تتســلم مبنــى مدرســة
أساســية يف خميــم اجلفينــة للنازحــن

نادي أعامل مأرب يكرم أرس شهداء
األمـــــــن باملحافظـــــة

اللجنــة الوطنيــة تحقــق ميدانيــا فــي عــدد مــن توزيــع  145طنــا مــن التمــور مقدمــة مــن
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي مديريــة حريــب
مركــز الملــك ســلمان بمــأرب
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خــــــادم احلرميـــــــن الرشيفيـــــن يســتقبل
رئيــس ونــواب جملــس القيــادة الرئــايس

اســتقبل خــادم الحرمني
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيــز آل ســعود ،ملــك
اململكة العربية السعودية ،يف
قرص السالم بجدة ،بحضور
صاحب الســمو امللكي األمري
محمــد بن ســلمان ،ويل عهد
اململكة نائ ــب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع ،فخامة
الرئيس الدكتور رشاد محمد
العليمـــي ،رئيـــس مجلـــس
القيادة الرئايس ،ومعه نواب
املجلس.
ويف بداي ــة اللق ــاء ،هن ــأ
رئيس ونواب مجلس القيادة
الرئـــايس اليمنـــي ،خـــادم
الحرمــن الرشيفــن بشــهر
رمض ــان املب ــارك ،منوه ــن
بدع ــم اململك ــة الدائ ــم ل ــكل
الجه ــود الرامي ــة لتحقي ــق
الس ــام لليم ــن واملنطق ــة.
وثم ــن فخام ــة رئي ــس
مجل ــس القي ــادة الرئ ــايس،
الدكتور رشاد محمد العليمي،
املواق ــف األخوي ــة الكب ــرة

للمملكة العربية الســعودية،
ودعمهــا الالمحدود لليمن يف
مختلــف الظــروف واملراحل.
بالدعـــم
وأشـــاد
االقتصـــادي الســـعودي
لالقتصـــاد اليمنـــي ضمـــن
املواق ــف الثابت ــة واألخوي ــة
املســتمرة إىل جانــب اليمــن،
وأهمية ذلك يف تخفيف املعاناة
اإلنســانية التي تســببت بها
املليشيات االنقالبية الحوثية.
ون ــوه فخام ــة الرئي ــس
بالدع ــم الس ــعودي الق ــوي
ملجلـــس القيـــادة الرئـــايس
للقيـــام بمهـــام املرحلـــة
االنتقالية والحفاظ عىل أمن
اليمــن واســتقراره باعتبــار
ذلك عامل أســايس الستقرار
املنطق ــة م ــن أي مش ــاريع
د خيلة .
ولفــت فخامــة الرئيــس
العليمي إىل متطلبات املرحلة
الراهن ــة والقادم ــة وال ــدور
املعول عىل األشقاء يف اململكة
العربية السعودية لدعم ذلك.
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وقـــد بادلهـــم خـــادم
الحرم ــن الرشيف ــن ،املل ــك
ســلمان بن عبدالعزيز ،خالل
اللقـــاء ،التهنئـــة بالشـــهر
الفضيـــل ،مؤكـــدًا حـــرص
اململكـــة ودعمهـــا ملجلـــس
القي ــادة الرئ ــايس اليمن ــي،
متمن ًيــا لهــم التوفيــق ،بمــا
يحقق لليمن وللشعب اليمني
األم ــن واالس ــتقرار.
وأك ــد خ ــادم الحرم ــن
الرشيفــن ،حرصه عىل دعم
أمن واستقرار اليمن وسالمة
أراضيه.
حــر اللقاء من الجانب
اليمنــي ،نواب رئيس مجلس
القيادة ،عي ــدروس الزبيدي،
وســلطان العــرادة ،وطــارق
محمـــد عبداللـــه صالـــح،
والدكتــور عبداللــه العليمي،
وعبدالرحمن صالح املحرمي،
وعثمان مجيل ،وفرج ساملني
البحســني ،ووزير الخارجية
وش ــؤون املغرتب ــن ،أحم ــد
عوض بــن مبارك.
Mareb gov
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ومـــن جانـــب اململكـــة
العربيــة الســعودية ،األمــر
خالد الفيصل ب ــن عبدالعزيز
مستش ــار خ ــادم الحرم ــن
الرشيفني أمــر منطقة مكة
املكرمــة ،واألمــر تركــي بن
محمــد بن فهد وزيــر الدولة
عضـــو مجلـــس الـــوزراء،
واألمري عبدالعزيز بن سعود
بــن نايــف وزيــر الداخليــة،
واألمري خالد بن س ــلمان بن
عبدالعزيز نائب وزير الدفاع،
واألمــر فيصــل بــن فرحان
وزيـــر الخارجيـــة ،ووزيـــر
الدولة عضو مجلس الوزراء
مستشـــار األمـــن الوطنـــي
الدكتــور مســاعد بــن محمد
العيبــان ( الوزيــر املرافــق)،
ورئيس االستخبارات العامة،
خال ــد الحمي ــدان ،ومس ــاعد
الس ــكرتري الخ ــاص لخ ــادم
الحرمني الرشيفني ،تميم بن
عبدالعزيز الس ــالم ،وس ــفري
خ ــادم الحرم ــن الرشيف ــن
لــدى اليمن محمــد آل جابر.
Mareb_gov
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الوكيل مفتاح يناقش الرشاكة اإلنسانية مع املنظمة
الدولية لشؤون الالجئني بمأرب

بح ــث وكي ــل محافظ ــة
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه
مفت ــاح الي ــوم م ــع فري ــق
املنظمـــة الدوليـــة لشـــؤون
الالجئــن ،التعــاون املشــرك
بني السلطة املحلية واملنظمة
يف املجال اإلنساني والتدخالت
اإلنسانية للمنظمة للتخفيف
مــن معانــاة النازحني.
وخـــال اللقـــاء أكـــد
الوكيــل مفتــاح عــى أهمية
دور املنظمــة باعتبارهــا من
املنظمات املهمة لألمم املتحدة
والتي يعــول عليها دور كبري
يف مســاعدة وتخفيف معاناة
النازحــن واملهجرين قرسيا.
وقـــال إن محافظـــة

مأرب تضم أكرب كتلة برشية
م ــن النازح ــن واملهجري ــن
قرسيا يف اليمن وبنس ــبة 62
يف املائ ــة ،بحس ــب التقاري ــر
الدولية ،وفيها أكرب املخيمات
للنازحني عىل مستوى اليمن،
حيث مثل ــت املحافظ ــة املالذ
اآلمن للنازحني واملكان الذي
حافــظ عىل بقاء مؤسســات
الدولـــة يف أداء خدماتهـــا
وتطويرها رغم ضعف بنيتها
التحتية.
وتطـــرق اللقـــاء إىل
التدخالت اإلنسانية للمنظمة
وم ــروع املس ــح امليدان ــي
للنازحني الذي تعتزم املنظمة
تنفيــذه ..حيث شــدد الوكيل
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عىل أهمية رسي ــة املعلومات
والبيانـــات الشـــخصية
للموظفــن وعدم تبادلها مع
جهــات أخرى تســتخدمها يف
تصعيـــد الـــراع واإلرضار
بالنازحـــن وأقاربهـــم يف
املناطــق الخاضعة لســيطرة
مليش ــيا الحوث ــي اإلرهابية.
وأكـــد عـــى رضورة
تحديـــث املنظمـــة ألســـئلة
صحيفــة االســتبيان التــي ال
تتناسب يف بعضها مع الواقع
وخصوصي ــة النازحني ..كما
أكــد رفــض الســلطة املحلية
أسلوب ربط التدخل اإلنساني
واملســـاعدات التـــي تقـــدم
للنــازح بكشــفه عــن بعــض
Mareb gov

Mareb_gov

املعلومــات األكثر خصوصية
والتي قد تعرضه أو أقاربه يف
القــرى واملدن التي نزح منها
للمضايقات أو الخطر.
مــن جانبــه عــر فريــق
املنظمـــة الدوليـــة لشـــؤون
الالجئــن عن شــكر املنظمة
وقيادته ــا لقي ــادة الس ــلطة
املحلية بمأرب عىل التسهيالت
الكبرية التي تق ــدم للمنظمة
م ــن أج ــل تنفي ــذ أنش ــطتها
وتدخالتها اإلنسانية والدعم
ال ــذي تقدمه قيادة الس ــلطة
املحليــة يف حــل أي إشــكالية
لتنفيــذ التدخــات ،مــا يعزز
الرشاكـــة اإلنســـانية بـــن
املنظمــة والســلطة املحليــة.
Mareb_gov
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السلطة املحلية بمأرب تتسلم مبنى
مدرسة أساسية يف خميم اجلفينة للنازحني

تســـلمت الســـلطة
املحليــة بمحافظــة مــأرب
مدرســة أساسية مؤقتة يف
مخي ــم الجفين ــة للنازحني
بمدينــة مأرب مــن منتدى
اإلغاثــة والبنــاء وبتمويــل
جمعيـــة أمـــان لرعايـــة
الكفيف ــات.
وتتسع املدرسة لـ 300

طالــب وطالبــة ،وتتكــون
مــن  6فصول دراســية مع
إدارة ومخزن ودورتي مياه
مبنية من الطوب الشــعبي
ومس ــقوفة بالصفيح ،مع
التأثي ــث بكلف ــة 38 ،أل ــف
دوالر أمريكي.
وخــال االســتالم أكــد
وكيــل املحافظــة الدكتــور
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عبدربه مفتاح ،أهمية تنفيذ أن املدرس ــة س ــتتمكن من
مثل هذه املشاريع التعليمية اســتيعاب جزء من الطالب
املســـتدامة يف مخيمـــات
وتجمعـــات النازحـــن الذي ــن ه ــم خ ــارج قط ــار
للمســـاهمة يف تخفيـــف التعلي ــم والبال ــغ عدده ــم
األعباء التي يواجهها قطاع
العام املايض  14ألف طالبا
التعليــم يف املحافظة يف ظل
اس ــتمرار حرك ــة الن ــزوح وطالبة.
بشكل متواصل ..مشريا إىل
Mareb gov
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نــادي أعــال مــأرب يكــرم أرس
شهـــداء األمــن باملحافظــة

نظمــت قيــادة رشطة
محافظــة مــأرب ونــادي
أعمـــال مـــأرب فعاليـــة
خاصة لتكريم أرس ()488
شهيدا من شهداء األجهزة
األمنيـــة بمحافظة مأرب
بحضور نائب مدير مكتب
محافظ املحافظة عبدربه
حليس وع ــدد من قيادات
فــروع األجهــزة األمنيــة
باملحافظة.
وأشـــاد مديـــر عـــام

رشطــة محافظــة مــأرب
العميـــد يحيـــى ُحميـــد
بتضحيــات أبطال الجيش
و األمــن الذين يســطرون
أروع املالحــم البطولية يف
ســبيل الدفاع عــن الوطن
وأمنـــه واســـتقراره..
مشريا ً إىل أن مبادرة نادي
أعمــال مأرب بتكريم أرس
الش ــهداء تجس ــد ش ــعار
األمــن املجتمعــي تعبــرا
عن الوفاء للشهداء الذين
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حققــوا النــر بدمائهــم
وأفشـــلوا كل محـــاوالت
املليشـــيات الحوثيـــة يف
النيــل من أمــن مأرب بعد
أن عجــزت عن تحقيق أي
انتصــار يف الجبهــات.
مــن جانبه أكــد ممثل
نادي أعمال مأرب الدكتور
محمود أبو هدعش أهمية
هـــذه الفعاليـــة تكريمـــا
ًًللش ــهداء الذي ــن بفض ــل
تضحياتهم أصبحت مأرب
Mareb gov
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قلع ــة الصم ــود والدف ــاع
عن الجمهوري ــة والهوية
وعـــى األمـــة العربيـــة
بأكمله ــا.
ويف ختـــام الفعاليـــة
ت ــم تكري ــم أرس ش ــهداء
األمــن باملحافظــة بمبالغ
مالية تعبريا عن االهتمام
والرعايــة ألبناء الشــهداء
خاصــة مــع قــدوم عيــد
الفط ــر املبارك.
Mareb_gov
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اللجنة الوطنية تحقق ميدانيا في عدد من
انتهاكات حقوق اإلنسان في مديرية حريب

نف ــذت اللجن ــة الوطنية
للتحقيـــق يف ادعـــاءات
انتهــاكات حقوق اإلنســان،
نــزوال ميدانيــا إىل عــدد من
مناطـــق مديريـــة حريـــب
جنوب ــي محافظ ــة م ــأرب.
وشــمل النــزول كال من
مناطــق الوســيعة وجــراذا
وملعا ومدينة حريب جنوبي
املحافظ ــة ،والت ــي ش ــهدت
خالل الفــرة املاضية أنواعا

مختلف ــة م ــن االنته ــاكات
التي طالت املدنيني واألعيان
العامــة والخاصة املحمية يف
القانون الدويل اإلنســاني.
وخ ــال الن ــزول التق ــى
فريق اللجنة عددا من شهود
العي ــان لوقائ ــع اس ــتهداف
التجمعات السكانية واستمع
إلفاداته ــم التفصيلي ــة بتلك
الحوادث.
كمـــا قـــام بمعاينـــة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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األرضار التـــي ســـببتها
املقذوف ــات املختلف ــة الت ــي
اســتهدفت منــازل ومدارس
وطرقــات ،والتقــى مع عدد
من ضحايا األلغام والعبوات
وأهـــايل ضحايـــا القصـــف
العش ــوائي.
إىل ذلـــك تابـــع فريـــق
اللجنة يف مأرب أثر خروقات
الهدنــة عــى وضــع حقوق
اإلنسان وسقوط مقذوفات
Mareb gov

Mareb_gov

س ــببت الف ــزع يف أوس ــاط
املواطنني ،واســتمرار إغالق
طـــرق حريـــب الجوبـــة،
والجوب ــة مدين ــة م ــأرب.
وجــاء ذلــك رغــم إعالن
قبـــول األطـــراف بالهدنـــة
اإلنس ــانية ،األمر الذي يكبد
املس ــافرين مزيدا من العناء
والتنقــل عــر طــرق بديلــة
وشـــاقة وطويلة.
Mareb_gov
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توزيع  145طنا من التمور مقدمة من مركز
امللـــــك سلمـــــان بمــــأرب

قــال املديــر التنفيــذي
لشــبكة النمــاء اليمنيــة
للمنظمـــات األهليـــة
عبدالوهـــاب نـــر «إن
الشبكة وزعت  145طنا
م ــن التم ــور بمحافظ ــة
مـــأرب خـــال الثالثـــة
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M

األس ــابيع املاضي ــة م ــن واملتــررة يف مديريــات
شهر رمضان مقدمة من مدينة م ــأرب ومديريتي
مركز امللك سلمان لإلغاثة
ال ــوادي وحري ــب ،ضمن
واألعمال اإلنسانية.
مرشوع توزيع مساعدات
وأضــاف أن «التوزيــع
اســتهدف  19ألــف أرسة التمور».
من األرس الفقرية النازحة
Mareb_gov
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