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دعــم ســعودي لـــ 22 مشــروعا صغيــرا 
بمــأرب للســيدات 

قبيلــة الجدعــان تجــدد العهــد بمواصلــة التضحيــة 
ومســاندة الجيــش الوطنــي

امتحانــات مفاضلــة  إقليــم ســبأ تجــري  جامعــة 
وقبــول لمتقدمــي الدفعــة الثانيــة فــي كليــة الطــب

نائب الرئيس يشيد بدور قيادة حمافظة مأرب ومؤسساهتا ومكاتبها التنفيذية يف هذه املرحلة

نائب وزير الرتبية يناقش مع مكاتب املحافظات غري املحررة التحديات النامجة عن النزوح 

الوكيل الباكري يدشن توزيع خزانات مياه ودورات مياه متنقلة لـ 600 أرسة نازحة

افتتاح مرشوع حتسني منظومة شبكة 
الكهرباء بمخيم اجلفينة للنازحني يف مأرب

الوكيل مفتاح يناقش تعزيز صمود أبناء مديرية العبدية بوجه مليشيا احلوثي

ترأس اجتماعا لقيادة مكتب التربية بالمحافظة..

خالل اتصال هاتفي بمحافظ مأرب..

بحث مع اليونيسيف وآكتد الفرنسية تعزيز الشراكة اإلنسانية..

بكلفة 570 ألف دوالر مقدمة من مركز الملك سلمان ..

ــة  ــية ثانويـ ــة أساسـ ــاء مدرسـ ــه بإنشـ ــرادة يوجـ ــظ العـ املحافـ
ــي ــل حمـ ــني بتمويـ ــود للمعلمـ ــز وعقـ ــاد حافـ واعتـ
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خالل اتصال هاتفي بمحافظ مأرب..

ـــس  ـــب رئي ـــرى نائ أج
ـــة الفريق الركن  الجمهوري
ــح،  ــن صالـ ــي محسـ عـ
اتصـــاالً هاتفيـــاً بمحافـــظ 
ـــواء  الل ـــأرب  ـــة م محافظ
ســـلطان العـــرادة، لالطالع 
عـــى مختلـــف األوضـــاع يف 
ــتجدات  ــة واملسـ املحافظـ

ـــة. امليداني
نائـــب  واســـتمع 
الرئيس_ خـــالل االتصال_ 
من محافظ مأرب، إىل تقرير 
موجز عن أحوال املواطنني 
واألوضـــاع امليدانيـــة، ومـــا 
ـــش  ـــال الجي ـــطره أبط يس
واملقاومـــة والقبائـــل مـــن 
ـــدة يف جبهات  بطوالت خال
بمساندة  والكرامة  الحرية 

ـــف دعـــم  األشـــقاء يف تحال
الرشعيـــة بقيـــادة اململكـــة 

العربيـــة الســـعودية.
وأشـــاد نائـــب الرئيـــس 
الـــذي تضطلـــع  بالـــدور 
بـــه قيـــادة املحافظـــة 
ومؤسســـاتها ومكاتبهـــا 
ـــة املختلفة يف هذه  التنفيذي
املرحلة، والجهود املبذولة يف 
التنموية  مختلف املجـــاالت 
واالقتصاديـــة والعســـكرية 
وخدمة النازحني والتخفيف 

مـــن معانـــاة املواطنني.
ونـــوه بالبطـــوالت التي 
يســـطرها أبطـــال الجيـــش 
الوطنـــي واملقاومة ورجال 
يف  الشـــجعان،  القبائـــل 
املحافظة..  مختلف جبهات 

التـــي  مشـــيدا بالتضحيـــات 
يقدمها أبناء مأرب ورجالها 
األشـــاوس يف دحر وهزيمة 
مرشوع الكهنوت وداعميه 

اإليرانيني.
وأدان نائـــب الرئيـــس 
بشـــدة اســـتمرار املليشيات 
اســـتهداف  يف  الحوثيـــة 
ـــآت  ـــان املدنية واملنش األعي
الحيويـــة يف اململكـــة والتي 
كان آخرهـــا االســـتهداف 
اإلرهابي ملطار أبها، مؤكدا 
ـــة  ـــيات الحوثي ـــأن املليش ب
ــا  ــا وهجماتهـ بتصعيدهـ
ـــق  ـــى املناط ـــة ع اإلرهابي
املحررة واألشقاء يف اململكة 
ُتبـــدي إرصاراً واضحـــاً 
ـــاب  ـــرب واإلره ـــى الح ع

ورفض كل الجهود الدولية 
الراميـــة إلحالل  واألمميـــة 

الســـالم يف اليمـــن.
مـــن جانبـــه تطـــرق 
محافـــظ مـــأرب، لعـــدد 
مـــن املوضوعـــات املتعلقـــة 
التأكيد  ـــدداً  باملحافظة، مج
ــوري  ــدور املحـ الـ ــى  عـ
والتاريخـــي ملأرب ورجالها 
وقبائلهـــا وكل مـــن أوى 
إليها، ووقوفهم عى الدوام 
إىل جانـــب الجيـــش الوطني 
ـــتعادة الدولة  يف معركة اس
ــة  ــاتها وحمايـ ومؤسسـ

ـــة. ـــبات الوطني املكتس

مــأرب  حمافظــة  قيــادة  بــدور  يشــيد  الرئيــس  مــأرب نائــب  حمافظــة  قيــادة  بــدور  يشــيد  الرئيــس  نائــب 
املرحلــة هــذه  يف  التنفيذيــة  ومكاتبهــا  املرحلــةومؤسســاهتا  هــذه  يف  التنفيذيــة  ومكاتبهــا  ومؤسســاهتا 
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ترأس اجتماعا لقيادة مكتب التربية بالمحافظة..

املحافظ العرادة يوجه بإنشاء مدرسة أساسية ثانوية 
واعتاد حافز وعقود للمعلمني بتمويل حمي

ـــأرب  ـــظ م ـــه محاف وج
اللـــواء ســـلطان العـــرادة، 
ـــية  ـــة أساس ـــاء مدرس بإنش
ــز  ــة العجـ ــة ملواجهـ ثانويـ
االستيعابية  الطاقة  يف  الكبري 
ملدارس مأرب، واعتماد حافز 
ـــني رســـميا،  للمعلمـــني املثبت
وقيمـــة عقـــود عمـــل مؤقتة 
لتغطية العجز القائم يف قوام 
املعلمـــني يف مـــدارس مـــأرب، 
وذلـــك بتمويـــل من الســـلطة 

املحليـــة يف مـــأرب.
اللقـــاء  جـــاء ذلـــك خـــالل 
اللـــواء العرادة،  الذي ترأســـه 
وضـــم قيـــادة مكتـــب الرتبية 
والتعليـــم يف مـــأرب، بحضور 
نائـــب وزير الرتبيـــة والتعليم 
الدكتـــور عي العبـــاب، والذي 
ـــن  ـــدد م ـــة ع ـــرس ملناقش ُك
ـــي  الت ـــات  ـــا والتحدي القضاي

التعليمية  تقف أمـــام العملية 
الـــدرايس  مـــع انطـــالق العام 
الجديـــد، وأبرزهـــا الســـعة 
االســـتيعابية للمدارس وعدم 
قدرتها عى اســـتيعاب التزايد 
الكبري ألعداد الطالب النازحني 
إىل مـــأرب وارتفـــاع أعدادهم 
مـــن 98 ألـــف طالـــب وطالبة 
عام 2019م إىل 142 ألفا هذا 
ـــا توقفت املدارس  العام، فيم
عن استيعاب أعداد أخرى من 
الطـــالب والذين باتـــوا خارج 

التعليم. قطار 
كمـــا ناقـــش اللقاء نقص 
ـــدان  ـــوي يف املي ـــكادر الرتب ال
وزيـــادة الفجـــوة مـــع كثافة 
الطـــالب وفتح فصـــول بديلة 
إضافيـــة يف مختلـــف املدارس 
ملواجهـــة االكتظـــاظ الكبـــري 
للطـــالب يف املـــدارس، يف ظـــل 

توقـــف التوظيـــف منـــذ أكثـــر 
مـــن ســـبع ســـنوات، إضافـــة 
إىل الوضـــع املعييش للمعلمني 
ـــل  ـــدان يف ظ ـــني يف املي الثابت
التدهـــور املعيـــيش والوضـــع 
االقتصـــادي الراهن والحاجة 
مســـتواهم  تحســـني  إىل 
املعيـــيش بما يســـاعدهم عى 
ـــالب  ـــم الط ـــاء يف تعلي العط
والرتكيز يف أداء رســـالتهم يف 

بنـــاء جيل املســـتقبل.
العـــرادة،  وأكـــد املحافـــظ 
أن التعليـــم يعد مـــن أولويات 
ـــلطة  ـــادة الس ـــات قي اهتمام
ـــار  ـــأرب، باعتب ـــة يف م املحلي
التعليـــم حجـــر الزاويـــة يف 
ـــادة  ـــودة وإع ـــة املنش التنمي
ـــه مليشـــيا  إعمـــار مـــا دمرت
الحوثي يف حربها عى الشعب 

ـــم إيراني. ـــي بدع اليمن

وأشـــار إىل أن الســـلطة 
املحلية ستقدم كافة ما يمكنها 
القطاع  من دعم لصمود هذا 
الحيوي واملهم وقيامه بدوره 
ـــالته اإلنسانية  الوطني ورس
ـــتقبل  ـــال املس ـــداد أجي يف إع
وتنمية وتحصني  بناء  كقادة 
ـــي  ـــوالء الوطن ـــم بال عقوله
النافـــع يف  والعلـــم الصحيـــح 
ـــة  ـــة والديني املعركـــة الوطني
ــعب  ــا الشـ ــي يخوضهـ التـ
اليمني أمام مليشـــيا الحوثي 
املدعومة  الكهنوتية  الساللية 
التـــي تكرس نرش  إيـــران  من 
الجهـــل والظـــالم وغـــرس 
خزعبالتهـــا وحقهـــا اإللهـــي 
يف حكم الناس واســـتعبادهم 
وأموالهم  دمائهم  واستباحة 

وأعراضهم.  
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ــر  ناقـــش نائـــب وزيـ
الرتبية والتعليم الدكتور عي 
العبـــاب مع قيـــادات مكاتب 
ـــأرب  ـــة م ـــة ملحافظ الرتبي
واملحافظـــات غـــري املحـــررة 
دور تلـــك املكاتـــب يف التغلب 
التي فرضتها  التحديات  عى 
ـــتمرة  ـــزوح املس الن ـــة  عملي
التعليم يف مأرب  عى قطـــاع 
الوضع  عى  انعكست  والتي 

التعليمـــي يف املحافظـــة.
ووقـــف االجتمـــاع الذي 
ـــب  ـــادات مكات ـــره قي ح
مأرب،  الرتبية يف محافظات 
وأمانة العاصمة ، والجوف، 

وصنعاء   ، واملحويت  وريمة 
، وصعـــدة ، وحجـــة، أمـــام 
االستيعابية  الطاقة  مشاكل 
ـــاج املتزايد  للطالب، واالحتي
يف  والعجـــز  للمعلمـــني 
الکتاب املدريس ، والوســـائل 
عى  التغلب  وآلية  التعليمية، 
تلك التحديـــات والصعوبات.
وأكد نائـــب وزير الرتبية 
والتعليـــم أن حجـــم الزيـــادة 
الکبرية فاق املتوقع للنزوح، 
ـــاء  ـــق أعب مـــا تســـبب يف خل
وتحديات إضافية عى قطاع 
التعليـــم وأدى إىل حرمـــان 
عـــدد کبـــري من الطـــالب من 
التعليـــم؛ لعدم قدرة املدارس 

عـــى اســـتيعابهم خاصـــة يف 
عاصمـــة املحافظة.

وأشـــار إىل ارتفـــاع عـــدد 
الطـــالب امللتحقني باملدارس 
وبنســـبة  ألفـــا،   142 إىل 
ـــن  ـــة ع ـــت 400 يف املائ فاق
2015 يف ظـــل بنيـــة تحتيـــة 
النزوح  واستمرار  محدودة، 
مـــن املحافظـــات الخاضعـــة 
للمليشـــيا التي تشـــهد ترديا 
وتراجعا يف مختلف الخدمات 

التعليم. وعـــى رأســـها 
ـــى  ـــاع ع ـــد االجتم وأك
أهميـــة دور مکاتـــب الرتبية 
يف املحافظـــات الواقعة تحت 
ســـيطرة مليشـــيا الحوثي يف 

ـــني  النازح ـــني  ـــد املعلم حش
من تلك املحافظات لإلسهام 
يف تغطيـــة العجـــز القائـــم يف 
مـــدارس محافظـــة مـــأرب، 
والتنســـيق لحـــل مشـــکالت 
ـــة  ـــة بعملي ـــالب املتعلق الط
ـــن  ـــن م ـــا يمك ـــزوح، بم الن
تخطي العقبات القائمة أمام 
الســـلطة املحليـــة بمحافظة 
مـــأرب والتي تحملـــت أعباء 
كبـــرية نتيجة ارتفـــاع أعداد 
الطـــالب والعجـــز القائـــم يف 

اســـتيعاب الطـــالب الجدد.

نائب وزير التربية يناقش مع مكاتب المحافظات نائب وزير التربية يناقش مع مكاتب المحافظات 
غير المحررة التحديات الناجمة عن النزوحغير المحررة التحديات الناجمة عن النزوح
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ـــل محافظة  بحث وكي
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
فريق منظمة  مفتاح، مع 
األمـــم املتحـــدة لألمومـــة 
ـــيف(  والطفولة )اليونيس
ــكا،  ــة فرنشيسـ برئاسـ
 ACTED ( وفريق منظمة
برئاسة مدير  الفرنسية   )
املؤقتة  بالعاصمة  مكتبها 
عـــدن محمـــود مجدالوي، 
يف  اإلنســـاني  الوضـــع 
املحافظـــة، وآفـــاق تعزيز 

ـــانية. الرشاكة اإلنس

ـــل  ـــتعرض الوكي واس
مفتـــاح، مـــع فريـــق 
اليونيســـيف التدخـــالت 
اإلنســـانية للمنظمـــة يف 
املحافظـــة والتـــي تشـــمل 
البيئي  ـــاح  ـــاه واإلصح املي
والتعليـــم،  والصحـــة 
مجاالت  توسيع  وجوانب 
ومشـــاريع التدخـــالت 
اســـتجابة  للمنظمـــة 
ـــانية  ـــات اإلنس لالحتياج
ـــى  ـــدداً ع ـــرية.. مش الكب
ـــح  ـــة اإلرساع يف فت أهمي

اليونيسيف  ملنظمة  مكتب 
أن  يف املحافظـــة.. مؤكـــداً 
ـــتقدم  ـــلطة املحلية س الس
للمكتـــب كافـــة الدعـــم 

ـــهيالت. والتس
الوكيـــل  واســـتمع 
مفتـــاح، من مديـــر مكتب 
 ACTED  ( منظمـــة 
رشح  إىل  الفرنســـية،   )
حـــول مســـتوى تنفيذهـــا 
مـــرشوع )الـــكاش منـــي( 
ـــاعدات مادية  بتقديم مس
ـــة..  ـــني يف املحافظ للنازح

إىل أن املـــرشوع  مشـــرياً 
ـــة  ـــاعدات مادي ـــدم مس ق
ـــالل  ـــدد 2491 أرسة خ لع
األشـــهر الثالثـــة )يونيـــو 
ويوليو وأغسطس( بمبلغ 
ألـــف ريال لكل أرسة   141
ـــريا إىل  ـــهر.. مش يف كل ش
ــعى إىل  ــة تسـ أن املنظمـ
تنفيـــذ تدخـــالت إنســـانية 
ـــاريع مختلفة ذات  يف مش
طابـــع تنمـــوي تســـاعد يف 
تحسني مستوى الخدمات 
للناس.. املعييش  والوضع 

الوكيل مفتاح يبحث مع منظمتي اليونيسيف 
وآكتد الفرنسية تعزيز الرشاكة اإلنسانية
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افتتـــح وكيـــل محافظـــة 
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتـــاح، ومعه مدير الوحدة 
ـــات  ـــة إلدارة مخيم التنفيذي
النازحـــني باملحافظة ســـيف 
ـــني  ـــرشوع تحس ـــى، م مثن
منظومـــة شـــبكة الكهربـــاء 
بمخيـــم الجفينـــة للنازحـــني 
جنـــوب مدينـــة مـــأرب الذي 
نفذتـــه املنظمـــة الدوليـــة 
للهجـــرة بتمويل مـــن مركز 

ــة  ــلمان لإلغاثـ ــك سـ امللـ
واألعمـــال اإلنســـانية بكلفة 

)570(ألـــف دوالر.
ــرشوع إىل  ــدف املـ ويهـ
رفـــع طاقـــة الكهربـــاء التي 
يـــزود بهـــا املخيـــم مـــن 1.2 
ميجا وات إىل 4.5 ميجا وات.

الـــذي  وشـــمل املـــرشوع 
ـــف أرسة نازحة  أل يخدم 11 
ـــذي  ال ـــة،  ـــم الجفين يف مخي
يعتـــرب أكرب مخيـــم للنازحني 
عـــى مســـتوى الجمهوريـــة 

ـــن 148  ـــد م ـــة وواح اليمني
مخيمـــا وتجمعـــا للنازحـــني 
يف محافظـــة مـــأرب، إنشـــاء 
شبكة ضغط متوسط بطول 
ـــبكة  ـــرتات وش ـــو م )8(كيل
ـــول  ـــض بط ـــط منخف ضغ
ـــرتا و)600( ـــو م )27( كيل
عمـــود حامل لخطـــوط نقل 
الشـــبكة وتركيـــب )15(
ـــدرة  ـــا بق ـــوال كهربائي مح
)300( كيلـــوات لكل محول.
ـــاح  ـــل مفت ـــد الوكي وأك

ـــة إنجـــاز هـــذا  ، عـــى أهمي
ــن  ــذي يمكـ الـ ــرشوع  املـ
النازحـــني يف املخيـــم مـــن 
الحصـــول عى كهربـــاء آمنة 
وبقدرة تشـــغيلية مناســـبة، 
وحث املواطنني املســـتفيدين 
يف املخيـــم بالتعـــاون مـــع 
مؤسسة الكهرباء يف الحفاظ 
عـــى ديمومة هـــذا املرشوع 
اســـتهالك  يف  والرتشـــيد 

ـــاء. الكهرب

افتتاح مشروع تحسين منظومة شبكة الكهرباء افتتاح مشروع تحسين منظومة شبكة الكهرباء 
بمخيم الجفينة للنازحين في مأرببمخيم الجفينة للنازحين في مأرب

بكلفة 570 ألف دوالر مقدمة من مركز الملك سلمان ..
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ـــن وكيل محافظة  دش
مـــأرب للشـــؤون اإلدارية 
الباكري، املرحلة  عبداللـــه 
ــع  ــن توزيـ ــة مـ الثانيـ
خزانـــات ميـــاه ودورات 
ميـــاه متنقلـــة، للنازحني، 
مقدمـــة مـــن منظمـــة 
األمـــم املتحـــدة لألمومـــة 
والطفولة )اليونيســـيف(، 
االستجابة  ضمن مرشوع 

بمديريـــات  الطارئـــة، 
ـــوادي، الجوبة،  ال )مأرب، 

.) ورصواح 
التدشـــني،  وخـــالل 
أشـــار الوكيل الباكري، إىل 
أن هذه املساعدة ستخفف 
من معاناة األرس النازحة، 
ـــن التغلب عى  وتمكنها م
ـــبب  ـــزوح بس الن ـــروف  ظ
تهجـــري مليشـــيا الحوثـــي 

ـــة املدعومـــة من  االنقالبي
لها. إيران 

ولفـــت الباكري، إىل أن 
محافظة مأرب، استقبلت 
حتـــى اآلن أكـــرب عـــدد من 
النازحـــني يف الجمهوريـــة 
وبنســـبة تجـــاوزت 65 يف 
ـــر  التقاري ـــب  ـــة بحس املائ
ومازالـــت  األمميـــة، 
ـــدادا  ـــا أع ـــتقبل يومي تس

ـــني.. النازح ـــن  ـــدة م جدي
داعيـــا املنظمـــات الدوليـــة 
العاملة يف املجال اإلنساني 
تكثيف جهودها ورفع  إىل 
مستوی تدخالتها لتغطية 
امللحـــة  االحتياجـــات 
للنازحـــني الذين يتوزعون 
ـــا  يف 148 مخيمـــا وتجمع

للنازحني.

الوكيل الباكري يدشن توزيع خزانات مياه 
ودورات مياه متنقلة لـ 600 أرسة نازحة
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افتتـــح وكيـــل محافظـــة 
ـــة  ـــؤون اإلداري ـــأرب للش م
ـــر  ـــري، ومدي الباك ـــه  عبدالل
الـــوادي صالـــح  مديريـــة 
جـــرادان، دورات تنميـــة 
نازحة،  امرأة  لـ 50  وتأهيل 
يف مديريـــة الـــوادي يف مجايل 
تحســـني سبل العيش ومحو 

ــا  ــي تنفذهـ ــة، والتـ األميـ
جمعيـــة الوصول اإلنســـاني 
ـــاحة  ـــرشوع املس ـــن م ضم
ـــات،  ـــة للنســـاء والفتي اآلمن
بتمويـــل من صنـــدوق األمم 

املتحـــدة للســـكان.
التدشـــني،  وخـــالل 
استمع الباكري، إىل رشح من 

لجمعية  التنفيذي  املدير  قبل 
الوصول ســـالم ســـعيد، عن 
الـــذي ينفـــذ عـــى  املـــرشوع 
ويهدف  أشهر،  خمسة  مدى 
إىل تحسني سبل العيش لـ 50 
امـــرأة مـــن خـــالل تأهيلهـــن 
وتدريبهـــن عى مهـــن مدرة 

للدخـــل، وكذا محـــو األمية.

وأكـــد الوكيـــل الباكـــري، 
ـــة  ـــرشوع يف تنمي ـــة امل أهمي
ـــا  ـــرأة وتمكينه امل ـــارات  مه
ـــاهم يف  ـــا يس بم ـــاً  اقتصادي
تحســـني الظروف املعيشـــية 
أو  النازحني  سواء  للمجتمع 

ـــع املضيف. املجتم

بدء دورات تحسين سبل العيش ومحو األمية لـ بدء دورات تحسين سبل العيش ومحو األمية لـ 
5050 امرأة نازحة في مأرب امرأة نازحة في مأرب
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أجـــرت جامعـــة إقليـــم 
ســـبأ يف محافظـــة مأرب، 
اختبارات القبول التنافسية 
ـــالب  ـــة لط الثاني ـــة  للدفع
كليـــة الطـــب عـــى مقاعد 
النفقـــة العامة البالغة 50 
مقعـــدا ويتنافـــس عليهـــا 
709 طالب من الجنســـني 
مـــن مختلـــف محافظـــات 

الجمهورية.
تدشـــني  وخـــالل 
اختبـــارات القبـــول أوضح 
رئيـــس الجامعـــة الدكتور 
محمـــد حمـــود القديس أن 
األســـبوع القادم ستجري 
الجامعة اختبارات القبول 
ـــد  ـــى مقاع ـــية ع التنافس
النفقـــة الخاصـــة يف كليـــة 

الطـــب التي فتحت أبوابها 
العـــام املايض.. مشـــريا إىل 
ـــني  ـــول للمتنافس أن القب
ـــرشوط  ـــب ال ـــم بحس يت
املعلنة وسياســـات القبول 
املعتمـــدة مـــن قبل مجلس 
الجامعـــة واملجلس األعى 
للتعليم العايل بالجمهورية 

اليمنية.

ـــح  ـــه أوض ـــن جانب م
ـــة  ـــس الجامع ـــب رئي نائ
ـــؤون الطالب الدكتور  لش
ـــال أن  ـــيف الرم ـــي س ع
املفاضلـــة  امتحانـــات 
والقبول تجري يف 25 قاعة 
دراسية تحت إرشاف أكثر 
مـــن 80 دكتورا ومراقبا..

جامعة إقليم سبأ جتري امتحانات مفاضلة 
وقبول ملتقدمي الدفعة الثانية يف كلية الطب
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ـــة الجدعان  أكدت قبيل
شـــمال وشـــمال غـــرب 
محافظة مأرب يف احتشاد 
كبري لها أن مرشوع الحوثي 
ــت  ــا طالـ إىل زوال مهمـ
املواجهـــات والتضحيـــات، 
مجـــددة العهـــد بمواصلـــة 
والتضحيـــة  الكفـــاح 
والفداء جنبا إىل جنب مع 
منتســـبي الجيش الوطني 
ـــاع  ـــن، للدف ـــرار اليم وأح
عـــن املكتســـبات الوطنية 
اإلنســـانية  والكرامـــة 
والهويـــة اليمنيـــة العربية 
ـــة، حتـــى تحقيـــق  األصيل
النـــر وإنهـــاء املـــرشوع 
ـــذي  ال ـــي  ـــي اإليران الحوث
واملنطقة  اليمن  يستهدف 

واملـــرشوع العربـــي.
الجدعان  قبيلة  ودعت 
يف بيـــان لها كافة اليمنيني 
الواقعـــني تحـــت ســـيطرة 
مليشـــيا الحوثي املدعومة 
إيـــران، أن يحفظـــوا  مـــن 
أبناءهـــم وعـــدم الســـماح 
ـــتغاللهم  ـــيات اس للمليش
ـــارق  ـــم إىل مح ـــزج به وال
املـــوت دون أدنـــى اعتبـــار 
يف قتـــال إخوانهم اليمنيني 
مـــن قبائل مـــأرب وأحرار 

اليمن.
»إن  البيـــان  وقـــال 
احتشـــاد القبيلـــة يف هـــذا 
اليـــوم بعد ســـت  املطـــرح 
ــاد  ــن الجهـ ــنوات مـ سـ
والكفاح والتضحية ألبناء 

ــن  ــة يف كل مياديـ القبيلـ
املواجهات والعزة والرشف 
ضـــد مليشـــيا الحوثـــي 
االنقالبية وفكرها الدخيل 
وأعمالهـــا اإلجرامية بحق 
ـــي  األرض واإلنســـان، يأت
يف إطـــار االســـتجابة لنداء 
بكل  يستنجد  الذي  الوطن 
أبنائه املخلصني الصادقني، 
ـــدا للعهـــد وتعزيزا  وتجدي
للـــروح القتاليـــة وبرؤيـــة 
أكثـــر فاعليـــة تنظيمـــا 
وترتيبـــا بما يحقق النر 
والتحريـــر والخـــالص من 
ـــر الحوثي  ـــوت الع كهن
اإلنســـانية  وعديمـــي 
ومرشوعهـــم الظالمـــي«.

ودعت كل أحرار اليمن 

وكافـــة القـــوى املناهضة 
الحوثـــي  للمـــرشوع 
الخالفات  نبذ  إىل  اإليراني، 
ورص الصفـــوف وتكاتف 
الجهـــود وتوحيـــد الـــرأي، 
لتحقيـــق النر واإلرساع 
ـــن  ـــن م ـــص اليم يف تخلي
جائحة الحوثي واالنتصار 
للوطـــن ولدماء الشـــهداء 
وأنـــات الجرحـــى وأوجاع 
ـــن واملضطهدين..  املرشدي
معربـــة عـــن بالغ الشـــكر 
والعرفان للتحالف العربي 
وقواتـــه املشـــرتكة بقيادة 
السعودية  العربية  اململكة 
عـــى وقفاتـــه األخويـــة يف 
نـــرة اليمـــن والتـــي لـــن 

ـــاها اليمنيون. ينس

قبيلة اجلدعان جتدد العهد بمواصلة التضحية 
ومساندة اجليش الوطني

أكدت أن مشروع الحوثي إلى زوال ..



11نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

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

السبت 4  سبتمبر 2021   العـــــدد ) 164(

قدمت مؤسسة فتيات 
مأرب مبالغ تمويلية لـ 22 
مرشوعـــاً مـــن املشـــاريع 
ـــن  ـــيدات م ـــرية لس الصغ
املحافظـــة والنازحـــات يف 
إطار مرشوع سبأ للتمكني 
الذي  االقتصادي للسيدات 
تنفـــذه املؤسســـة بتمويل 
ـــعودي  ـــن الربنامج الس م

لتنمية وإعمـــار اليمن.

منســـقة  وقامـــت 
ـــار القايض  املرشوع انتص
اللواتي  ـــيدات  بتسليم الس
مشـــاريعهن  فـــازت 
اســـتحقاق  بمســـابقة 
ـــة  ـــالل املرحل ـــل خ التموي
األوىل من مرشوع التمكني 
االقتصادي، كقرض أبيض 
الفائزات  السيدات  لتمكني 
بالتمويـــل مـــن إطـــالق 

مشاريعهن.
التسليم  عملية  وخالل 
ـــار القايض  ـــارت انتص أش
إىل أن املـــرشوع يهـــدف إىل 
اليمنية  بناء قـــدرات املرأة 
ـــول  ـــن الدخ ـــا م وتمكينه
يف ســـوق العمـــل وتطوير 
ــن  ــاريعهن ليصبحـ مشـ

ســـيدات أعمال.
وأعربـــت عن شـــكرها 

الســـعودي  للربنامـــج 
يف تمويـــل هـــذا املـــرشوع، 
الذي سيعمل عى تخفيف 
األعبـــاء للكثـــري من األرس 
ومكافحة الفقر خاصة يف 
ـــها  ظل الحرب التي تعيش
ـــور  ـــة التده ـــالد وحال الب
االقتصـــادي وانعكاســـه 
عى الوضع املعييش لألرس 
النازحة واملجتمع املضيف.

دعم سعودي لـ 22 مرشوع صغري للسيدات بمأرب


