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اللجنــة الوطنيــة تحقــق ميدانيــا فــي عــدد مــن 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي مديريــة حريــب

ــن  ــة م ــور مقدم ــن التم ــا م ــع 145 طن توزي
ــأرب ــلمان بم ــك س ــز المل مرك

نادي أعامل مأرب يكرم أرس شهداء 
األمـــــــن باملحافظـــــة

ــتقبل  ــن يسـ ــن الرشيفـ ــادم احلرمـ خـ
رئيـــــس ونواب جملـــس القيـــادة الرئايس

ـــة  ـــى مدرس ـــلم مبن ـــأرب تتس ـــة بم ـــلطة املحلي الس
أساســـية يف خميـــم اجلفينـــة للنازحـــن

الوكيـــل مفتـــاح يناقـــش الرشاكـــة اإلنســـانية مـــع 
ـــأرب ـــن بم ـــؤون الالجئ ـــة لش ـــة الدولي املنظم
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اســـتقبل خـــادم الحرمني 
الرشيفـــني امللـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، ملـــك 
اململكة العربية السعودية، يف 
بحضور  بجدة،  السالم  قرص 
صاحب الســـمو امللكي األمري 
محمـــد بن ســـلمان، ويل عهد 
ـــب رئيس مجلس  اململكة نائ
الوزراء وزير الدفاع، فخامة 
الرئيس الدكتور رشاد محمد 
ـــس  ـــس مجل ـــي، رئي العليم
القيادة الرئايس، ومعه نواب 

املجلس.
ـــأ  ـــاء، هن اللق ـــة  ويف بداي
رئيس ونواب مجلس القيادة 
الرئـــايس اليمنـــي، خـــادم 
الحرمـــني الرشيفـــني بشـــهر 
ـــارك، منوهـــني  رمضـــان املب
الدائـــم لـــكل  بدعـــم اململكـــة 
ـــق  ـــة لتحقي الرامي ـــود  الجه

الســـالم لليمـــن واملنطقـــة.
ـــس  ـــة رئي ـــن فخام وثم
ـــايس،  ـــادة الرئ ـــس القي مجل
الدكتور رشاد محمد العليمي، 
ـــرية  ـــة الكب ـــف األخوي املواق

للمملكة العربية الســـعودية، 
ودعمهـــا الالمحدود لليمن يف 
مختلـــف الظـــروف واملراحل.
بالدعـــم  وأشـــاد 
الســـعودي  االقتصـــادي 
ـــن  ـــي ضم ـــاد اليمن لالقتص
ـــة  ـــة واألخوي الثابت املواقـــف 
اليمـــن،  املســـتمرة إىل جانـــب 
وأهمية ذلك يف تخفيف املعاناة 
اإلنســـانية التي تســـببت بها 
املليشيات االنقالبية الحوثية.
ـــس  ـــوه فخامـــة الرئي ون
ـــوي  ـــعودي الق ـــم الس بالدع
ملجلـــس القيـــادة الرئـــايس 
ــة  ــام املرحلـ ــام بمهـ للقيـ
أمن  االنتقالية والحفاظ عىل 
اليمـــن واســـتقراره باعتبـــار 
ذلك عامل أســـايس الستقرار 
ـــاريع  ـــن أي مش ـــة م املنطق

. خيلة د
ولفـــت فخامـــة الرئيـــس 
املرحلة  إىل متطلبات  العليمي 
ـــدور  ـــة والقادمـــة وال الراهن
املعول عىل األشقاء يف اململكة 
العربية السعودية لدعم ذلك.

ــادم  ــم خـ ــد بادلهـ وقـ
ـــك  ـــني، املل ـــني الرشيف الحرم
ســـلمان بن عبدالعزيز، خالل 
اللقـــاء، التهنئـــة بالشـــهر 
الفضيـــل، مؤكـــًدا حـــرص 
ـــس  ـــا ملجل ـــة ودعمه اململك
ـــي،  ـــايس اليمن ـــادة الرئ القي
متمنًيـــا لهـــم التوفيـــق، بمـــا 
يحقق لليمن وللشعب اليمني 

ـــتقرار. ـــن واالس األم
ـــني  ـــادم الحرم ـــد خ وأك
الرشيفـــني، حرصه عىل دعم 
أمن واستقرار اليمن وسالمة 

أراضيه.
حـــر اللقاء من الجانب 
اليمنـــي، نواب رئيس مجلس 
ـــدروس الزبيدي،  القيادة، عي
وســـلطان العـــرادة، وطـــارق 
ــح،  ــه صالـ ــد عبداللـ محمـ
والدكتـــور عبداللـــه العليمي، 
وعبدالرحمن صالح املحرمي، 
وعثمان مجيل، وفرج ساملني 
البحســـني، ووزير الخارجية 
ـــد  ـــني، أحم ـــؤون املغرتب وش

عوض بـــن مبارك.

ومـــن جانـــب اململكـــة 
العربيـــة الســـعودية، األمـــري 
خالد الفيصل بـــن عبدالعزيز 
ـــني  ـــادم الحرم ـــار خ مستش
الرشيفني أمـــري منطقة مكة 
املكرمـــة، واألمـــري تركـــي بن 
محمـــد بن فهد وزيـــر الدولة 
الـــوزراء،  عضـــو مجلـــس 
بن سعود  عبدالعزيز  واألمري 
الداخليـــة،  بـــن نايـــف وزيـــر 
واألمري خالد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، 
واألمـــري فيصـــل بـــن فرحان 
ـــر  ـــة، ووزي ـــر الخارجي وزي
الوزراء  مجلس  عضو  الدولة 
ـــي  ـــن الوطن ـــار األم مستش
الدكتـــور مســـاعد بـــن محمد 
العيبـــان ) الوزيـــر املرافـــق(، 
ورئيس االستخبارات العامة، 
ـــد الحميـــدان، ومســـاعد  خال
ـــادم  ـــاص لخ ـــكرتري الخ الس
بن  تميم  الرشيفني،  الحرمني 
عبدالعزيز الســـالم، وســـفري 
خـــادم الحرمـــني الرشيفـــني 
لـــدى اليمن محمـــد آل جابر.

خــــــادم احلرميـــــــن الرشيفيـــــن يســتقبل خــــــادم احلرميـــــــن الرشيفيـــــن يســتقبل 
الرئــايس القيــادة  جملــس  ونــواب  الرئــايسرئيــس  القيــادة  جملــس  ونــواب  رئيــس 
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الوكيل مفتاح يناقش الرشاكة اإلنسانية مع املنظمة 
الدولية لشؤون الالجئن بمأرب

ـــة  ـــل محافظ ـــث وكي بح
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
ـــق  ـــع فري ـــوم م الي ـــاح  مفت
ـــؤون  ـــة لش ـــة الدولي املنظم
الالجئـــني، التعـــاون املشـــرتك 
بني السلطة املحلية واملنظمة 
يف املجال اإلنساني والتدخالت 
للتخفيف  للمنظمة  اإلنسانية 

النازحني. مـــن معانـــاة 
ــد  ــاء أكـ اللقـ ــالل  وخـ
الوكيـــل مفتـــاح عـــىل أهمية 
دور املنظمـــة باعتبارهـــا من 
املنظمات املهمة لألمم املتحدة 
والتي يعـــول عليها دور كبري 
يف مســـاعدة وتخفيف معاناة 
النازحـــني واملهجرين قرسيا.
محافظـــة  إن  وقـــال 

مأرب تضم أكرب كتلة برشية 
ـــن  ـــني واملهجري النازح ـــن  م
ـــبة 62  قرسيا يف اليمن وبنس
ـــر  ـــة، بحســـب التقاري يف املائ
الدولية، وفيها أكرب املخيمات 
للنازحني عىل مستوى اليمن، 
ـــت املحافظـــة املالذ  حيث مثل
الذي  واملكان  للنازحني  اآلمن 
حافـــظ عىل بقاء مؤسســـات 
خدماتهـــا  أداء  يف  الدولـــة 
وتطويرها رغم ضعف بنيتها 

التحتية.
إىل  اللقـــاء  وتطـــرق 
التدخالت اإلنسانية للمنظمة 
ـــي  ـــح امليدان ـــرشوع املس وم
للنازحني الذي تعتزم املنظمة 
تنفيـــذه.. حيث شـــدد الوكيل 

ـــة املعلومات  عىل أهمية رسي
الشـــخصية  والبيانـــات 
للموظفـــني وعدم تبادلها مع 
جهـــات أخرى تســـتخدمها يف 
ـــرصاع واإلرضار  ـــد ال تصعي
يف  وأقاربهـــم  بالنازحـــني 
املناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
ـــي اإلرهابية. ـــيا الحوث مليش
رضورة  عـــىل  وأكـــد 
تحديـــث املنظمـــة ألســـئلة 
صحيفـــة االســـتبيان التـــي ال 
تتناسب يف بعضها مع الواقع 
النازحني.. كما  وخصوصيـــة 
أكـــد رفـــض الســـلطة املحلية 
أسلوب ربط التدخل اإلنساني 
التـــي تقـــدم  واملســـاعدات 
للنـــازح بكشـــفه عـــن بعـــض 

املعلومـــات األكثر خصوصية 
والتي قد تعرضه أو أقاربه يف 
القـــرى واملدن التي نزح منها 

للمضايقات أو الخطر.
مـــن جانبـــه عـــرب فريـــق 
ـــؤون  ـــة لش ـــة الدولي املنظم
الالجئـــني عن شـــكر املنظمة 
ـــلطة  ـــادة الس ـــا لقي وقيادته
املحلية بمأرب عىل التسهيالت 
ـــدم للمنظمة  الكبرية التي تق
ـــذ أنشـــطتها  مـــن أجـــل تنفي
والدعم  اإلنسانية  وتدخالتها 
الـــذي تقدمه قيادة الســـلطة 
املحليـــة يف حـــل أي إشـــكالية 
لتنفيـــذ التدخـــالت، مـــا يعزز 
الرشاكـــة اإلنســـانية بـــني 
املنظمـــة والســـلطة املحليـــة.
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الســـلطة  تســـلمت 
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
مدرســـة أساسية مؤقتة يف 
ـــة للنازحني  ـــم الجفين مخي
بمدينـــة مأرب مـــن منتدى 
اإلغاثـــة والبنـــاء وبتمويـــل 
جمعيـــة أمـــان لرعايـــة 

ـــات. الكفيف
وتتسع املدرسة لـ 300 

طالـــب وطالبـــة، وتتكـــون 
مـــن 6 فصول دراســـية مع 
إدارة ومخزن ودورتي مياه 
مبنية من الطوب الشـــعبي 
ـــقوفة بالصفيح، مع  ومس
ـــف  أل ـــة، 38  ـــث بكلف التأثي

أمريكي. دوالر 
وخـــالل االســـتالم أكـــد 
وكيـــل املحافظـــة الدكتـــور 

عبدربه مفتاح، أهمية تنفيذ 
مثل هذه املشاريع التعليمية 
ــات  ــتدامة يف مخيمـ املسـ
النازحـــني  وتجمعـــات 
للمســـاهمة يف تخفيـــف 
األعباء التي يواجهها قطاع 
التعليـــم يف املحافظة يف ظل 
ـــزوح  الن ـــة  ـــتمرار حرك اس
بشكل متواصل.. مشريا إىل 

أن املدرســـة ســـتتمكن من 
اســـتيعاب جزء من الطالب 
الذيـــن هـــم خـــارج قطـــار 
ـــم  ـــغ عدده ـــم والبال التعلي
ألف طالبا   14 املايض  العام 

وطالبة.

السلطة املحلية بمأرب تتسلم مبنى 
مدرسة أساسية يف خميم اجلفينة للنازحن
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نظمـــت قيـــادة رشطة 
محافظـــة مـــأرب ونـــادي 
أعمـــال مـــأرب فعاليـــة 
خاصة لتكريم أرس )488( 
شهيدا من شهداء األجهزة 
ـــة بمحافظة مأرب  األمني
بحضور نائب مدير مكتب 
محافظ املحافظة عبدربه 
حليس وعـــدد من قيادات 
فـــروع األجهـــزة األمنيـــة 

باملحافظة.
وأشـــاد مديـــر عـــام 

رشطـــة محافظـــة مـــأرب 
العميـــد يحيـــى ُحميـــد 
بتضحيـــات أبطال الجيش 
و األمـــن الذين يســـطرون 
أروع املالحـــم البطولية يف 
ســـبيل الدفاع عـــن الوطن 
واســـتقراره..  وأمنـــه 
مشرياً إىل أن مبادرة نادي 
أعمـــال مأرب بتكريم أرس 
ـــعار  ـــد ش ـــهداء تجس الش
األمـــن املجتمعـــي تعبـــريا 
الذين  للشهداء  الوفاء  عن 

حققـــوا النـــرص بدمائهـــم 
ـــاوالت  ـــلوا كل مح وأفش
ــة يف  ــيات الحوثيـ املليشـ
النيـــل من أمـــن مأرب بعد 
أن عجـــزت عن تحقيق أي 

انتصـــار يف الجبهـــات.
مـــن جانبه أكـــد ممثل 
نادي أعمال مأرب الدكتور 
محمود أبو هدعش أهمية 
ـــا  ـــة تكريم ـــذه الفعالي ه
ـــل  ـــن بفض الذي ـــهداء  ًًللش
تضحياتهم أصبحت مأرب 

قلعـــة الصمـــود والدفـــاع 
ـــة والهوية  عن الجمهوري
وعـــىل األمـــة العربيـــة 

بأكملهـــا.
ـــة  ـــام الفعالي  ويف خت
ـــهداء  ـــم أرس ش ـــم تكري ت
األمـــن باملحافظـــة بمبالغ 
االهتمام  مالية تعبريا عن 
والرعايـــة ألبناء الشـــهداء 
خاصـــة مـــع قـــدوم عيـــد 

ـــر املبارك. الفط

أرس  يكــرم  مــأرب  أعــامل  نــادي 
باملحافظــة األمــن  شهـــداء 
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ـــة الوطنية  نفـــذت اللجن
ادعـــاءات  يف  للتحقيـــق 
انتهـــاكات حقوق اإلنســـان، 
نـــزوال ميدانيـــا إىل عـــدد من 
مناطـــق مديريـــة حريـــب 
ـــي محافظـــة مـــأرب. جنوب
النـــزول كال من  وشـــمل 
مناطـــق الوســـيعة وجـــراذا 
وملعا ومدينة حريب جنوبي 
ـــي شـــهدت  املحافظـــة، والت
خالل الفـــرتة املاضية أنواعا 

ـــاكات  ـــن االنته ـــة م مختلف
التي طالت املدنيني واألعيان 
العامـــة والخاصة املحمية يف 

القانون الدويل اإلنســـاني.
التقـــى  ـــزول  الن وخـــالل 
فريق اللجنة عددا من شهود 
ـــتهداف  ـــع اس ـــان لوقائ العي
التجمعات السكانية واستمع 
ـــة بتلك  ـــم التفصيلي إلفاداته

الحوادث.
ــة  ــام بمعاينـ ــا قـ كمـ

ســـببتها  التـــي  األرضار 
ـــي  الت ـــة  ـــات املختلف املقذوف
اســـتهدفت منـــازل ومدارس 
وطرقـــات، والتقـــى مع عدد 
من ضحايا األلغام والعبوات 
وأهـــايل ضحايـــا القصـــف 

العشـــوائي.
إىل ذلـــك تابـــع فريـــق 
اللجنة يف مأرب أثر خروقات 
الهدنـــة عـــىل وضـــع حقوق 
اإلنسان وسقوط مقذوفات 

ـــاط  ـــزع يف أوس ـــببت الف س
املواطنني، واســـتمرار إغالق 
ــة،  ــب الجوبـ ــرق حريـ طـ

ـــة مـــأرب. والجوبـــة مدين
وجـــاء ذلـــك رغـــم إعالن 
ـــة  ـــراف بالهدن ـــول األط قب
ـــانية، األمر الذي يكبد  اإلنس
املســـافرين مزيدا من العناء 
والتنقـــل عـــرب طـــرق بديلـــة 

ـــاقة وطويلة. وش

اللجنة الوطنية تحقق ميدانيا في عدد من اللجنة الوطنية تحقق ميدانيا في عدد من 
انتهاكات حقوق اإلنسان في مديرية حريبانتهاكات حقوق اإلنسان في مديرية حريب
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التنفيـــذي  قـــال املديـــر 
النمـــاء اليمنيـــة  لشـــبكة 
األهليـــة  للمنظمـــات 
ـــرص »إن  ـــاب ن عبدالوه
طنا   145 وزعت  الشبكة 
التمـــور بمحافظـــة  مـــن 
مـــأرب خـــالل الثالثـــة 

ـــة مـــن  األســـابيع املاضي
شهر رمضان مقدمة من 
مركز امللك سلمان لإلغاثة 

اإلنسانية. واألعمال 
وأضـــاف أن »التوزيـــع 
ألـــف أرسة  اســـتهدف 19 
من األرس الفقرية النازحة 

واملتـــررة يف مديريـــات 
ـــأرب ومديريتي  مدينة م
الـــوادي وحريـــب، ضمن 
مرشوع توزيع مساعدات 

التمور«.

توزيع 145 طنا من التمور مقدمة من مركز 
امللـــــك سلمـــــان بمــــأرب


