خالل اتصال هاتفي بمحافظ مأرب..

نائب الرئيس يشيد بدور قيادة حمافظة مأرب ومؤسساهتا ومكاتبها التنفيذية يف هذه املرحلة
نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب

السبـــــت  4سبتمبــــر 2021م العــــــــــــــدد ( )164

ترأس اجتماعا لقيادة مكتب التربية بالمحافظة..

املحافـــظ العـــرادة يوجـــه بإنشـــاء مدرســـة أساســـية ثانويـــة
واعتـــاد حافـــز وعقـــود للمعلمـــن بتمويـــل حمـــي

نائب وزير الرتبية يناقش مع مكاتب املحافظات غري املحررة التحديات النامجة عن النزوح
بحث مع اليونيسيف وآكتد الفرنسية تعزيز الشراكة اإلنسانية..

الوكيل مفتاح يناقش تعزيز صمود أبناء مديرية العبدية بوجه مليشيا احلوثي
بكلفة  570ألف دوالر مقدمة من مركز الملك سلمان ..

افتتاح مرشوع حتسني منظومة شبكة
الكهرباء بمخيم اجلفينة للنازحني يف مأرب

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

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

قبيلــة الجدعــان تجــدد العهــد بمواصلــة التضحيــة دعــم ســعودي ل ـ  22مشــروعا صغي ـرا
ومســاندة الجيــش الوطنــي
للســيدات بمــأرب

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
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خالل اتصال هاتفي بمحافظ مأرب..

نائــب الرئيــس يشــيد بــدور قيــادة حمافظــة مــأرب
ومؤسســاهتا ومكاتبهــا التنفيذيــة يف هــذه املرحلــة

أجـــرى نائـــب رئيـــس
الجمهوري ــة الفريق الركن
عـــي محســـن صالـــح،
اتصــاالً هاتفي ـا ً بمحافــظ
محافظـــة مـــأرب اللـــواء
ســلطان العــرادة ،لالطالع
عــى مختلــف األوضــاع يف
املحافظـــة واملســـتجدات
امليداني ــة.
واســـتمع نائـــب
الرئيس_ خ ــال االتصال_
من محافظ مأرب ،إىل تقرير
موجز عن أحوال املواطنني
واألوضــاع امليدانيــة ،ومــا
يس ــطره أبط ــال الجي ــش
واملقاوم ــة والقبائ ــل م ــن
بطوالت خال ــدة يف جبهات
الحرية والكرامة بمساندة

األش ــقاء يف تحال ــف دع ــم
الرشعيــة بقيــادة اململكــة
العربيــة الســعودية.
وأشــاد نائــب الرئيــس
بالـــدور الـــذي تضطلـــع
بـــه قيـــادة املحافظـــة
ومؤسســـاتها ومكاتبهـــا
التنفيذي ــة املختلفة يف هذه
املرحلة ،والجهود املبذولة يف
مختلف املج ــاالت التنموية
واالقتصاديــة والعســكرية
وخدمة النازحني والتخفيف
مــن معانــاة املواطنني.
ونــوه بالبطــوالت التي
يســطرها أبطــال الجيــش
الوطنــي واملقاومة ورجال
القبائـــل الشـــجعان ،يف
مختلف جبهات املحافظة..

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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مشــيدا بالتضحيــات التــي
يقدمها أبناء مأرب ورجالها
األشــاوس يف دحر وهزيمة
مرشوع الكهنوت وداعميه
اإليرانيني.
وأدان نائـــب الرئيـــس
بشــدة اســتمرار املليشيات
الحوثيـــة يف اســـتهداف
األعي ــان املدنية واملنش ــآت
الحيويــة يف اململكــة والتي
كان آخرهـــا االســـتهداف
اإلرهابي ملطار أبها ،مؤكدا
ب ــأن املليش ــيات الحوثي ــة
بتصعيدهـــا وهجماتهـــا
اإلرهابيـــة عـــى املناطـــق
املحررة واألشقاء يف اململكة
ُتبـــدي إرصارا ً واضحـــا ً
عـــى الحـــرب واإلرهـــاب
Mareb gov

Mareb_gov

ورفض كل الجهود الدولية
واألممي ــة الرامي ــة إلحالل
الســام يف اليمــن.
مـــن جانبـــه تطـــرق
محافـــظ مـــأرب ،لعـــدد
مــن املوضوعــات املتعلقــة
باملحافظة ،مج ــددا ً التأكيد
عـــى الـــدور املحـــوري
والتاريخــي ملأرب ورجالها
وقبائلهـــا وكل مـــن أوى
إليها ،ووقوفهم عىل الدوام
إىل جانــب الجيــش الوطني
يف معركة اس ــتعادة الدولة
ومؤسســـاتها وحمايـــة
املكتس ــبات الوطني ــة.
Mareb_gov

Mareb.gov
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ترأس اجتماعا لقيادة مكتب التربية بالمحافظة..

املحافظ العرادة يوجه بإنشاء مدرسة أساسية ثانوية
واعتامد حافز وعقود للمعلمني بتمويل حميل

وجـــه محافـــظ مـــأرب
اللـــواء ســـلطان العـــرادة،
بإنش ــاء مدرس ــة أساس ــية
ثانويـــة ملواجهـــة العجـــز
الكبري يف الطاقة االستيعابية
ملدارس مأرب ،واعتماد حافز
للمعلم ــن املثبت ــن رس ــميا،
وقيمــة عقــود عمــل مؤقتة
لتغطية العجز القائم يف قوام
املعلمــن يف مــدارس مــأرب،
وذلــك بتمويــل من الســلطة
املحليــة يف مــأرب.
جــاء ذلــك خــال اللقــاء
الذي ترأســه اللــواء العرادة،
وضــم قيــادة مكتــب الرتبية
والتعليــم يف مــأرب ،بحضور
نائــب وزير الرتبيــة والتعليم
الدكتــور عيل العبــاب ،والذي
ُك ــرس ملناقش ــة ع ــدد م ــن
القضاي ــا والتحدي ــات الت ــي

تقف أمــام العملية التعليمية
مــع انطــاق العام الــدرايس
الجديـــد ،وأبرزهـــا الســـعة
االســتيعابية للمدارس وعدم
قدرتها عىل اســتيعاب التزايد
الكبري ألعداد الطالب النازحني
إىل مــأرب وارتفــاع أعدادهم
مــن  98ألــف طالــب وطالبة
عام 2019م إىل  142ألفا هذا
العام ،فيم ــا توقفت املدارس
عن استيعاب أعداد أخرى من
الطــاب والذين باتــوا خارج
قطار التعليم.
كمــا ناقــش اللقاء نقص
ال ــكادر الرتب ــوي يف املي ــدان
وزيــادة الفجــوة مــع كثافة
الطــاب وفتح فصــول بديلة
إضافيــة يف مختلــف املدارس
ملواجه ــة االكتظ ــاظ الكب ــر
للطــاب يف املــدارس ،يف ظــل

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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توقــف التوظيــف منــذ أكثــر
مــن ســبع ســنوات ،إضافــة
إىل الوضــع املعييش للمعلمني
الثابتـــن يف امليـــدان يف ظـــل
التدهــور املعيــي والوضــع
االقتصــادي الراهن والحاجة
إىل تحســـن مســـتواهم
املعي ــي بما يس ــاعدهم عىل
العطـــاء يف تعليـــم الطـــاب
والرتكيز يف أداء رســالتهم يف
بنــاء جيل املســتقبل.
وأكــد املحافــظ العــرادة،
أن التعليــم يعد مــن أولويات
اهتمام ــات قي ــادة الس ــلطة
املحلي ــة يف م ــأرب ،باعتب ــار
التعليـــم حجـــر الزاويـــة يف
التنمي ــة املنش ــودة وإع ــادة
إعم ــار م ــا دمرت ــه مليش ــيا
الحوثي يف حربها عىل الشعب
اليمن ــي بدع ــم إيراني.
Mareb gov

Mareb_gov

وأشـــار إىل أن الســـلطة
املحلية ستقدم كافة ما يمكنها
من دعم لصمود هذا القطاع
الحيوي واملهم وقيامه بدوره
الوطني ورس ــالته اإلنسانية
يف إعـــداد أجيـــال املســـتقبل
كقادة بناء وتنمية وتحصني
عقوله ــم بال ــوالء الوطن ــي
والعل ــم الصحي ــح الناف ــع يف
املعرك ــة الوطني ــة والديني ــة
التـــي يخوضهـــا الشـــعب
اليمني أمام مليشــيا الحوثي
الساللية الكهنوتية املدعومة
من إيــران التــي تكرس نرش
الجهـــل والظـــام وغـــرس
خزعبالتهــا وحقهــا اإللهــي
يف حكم الناس واس ــتعبادهم
واستباحة دمائهم وأموالهم
وأعراضهم.
Mareb_gov

Mareb.gov
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نائب وزير التربية يناقش مع مكاتب المحافظات
غير المحررة التحديات الناجمة عن النزوح

ناقـــش نائـــب وزيـــر وريمة واملحويت  ،وصنعاء
الرتبية والتعليم الدكتور عيل  ،وصع ــدة  ،وحج ــة ،أم ــام
العبــاب مع قيــادات مكاتب مشاكل الطاقة االستيعابية
الرتبيـــة ملحافظـــة مـــأرب للطالب ،واالحتي ــاج املتزايد
واملحافظــات غــر املحــررة للمعلمـــن والعجـــز يف
دور تلــك املكاتــب يف التغلب الکتاب املدريس  ،والوســائل
عىل التحديات التي فرضتها التعليمية ،وآلية التغلب عىل
عملي ــة الن ــزوح املس ــتمرة تلك التحديــات والصعوبات.
وأكد نائــب وزير الرتبية
عىل قطــاع التعليم يف مأرب
والتي انعكست عىل الوضع والتعليــم أن حجــم الزيــادة
الکبرية فاق املتوقع للنزوح،
التعليمــي يف املحافظــة.
ووق ــف االجتم ــاع الذي م ــا تس ــبب يف خل ــق أعب ــاء
حـــره قيـــادات مكاتـــب وتحديات إضافية عىل قطاع
الرتبية يف محافظات مأرب ،التعليـــم وأدى إىل حرمـــان
وأمانة العاصمة  ،والجوف ،عــدد کبــر من الطــاب من
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعيالتعليــم؛ لعدم قدرة املدارس
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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عــى اســتيعابهم خاصــة يف حش ــد املعلم ــن النازح ــن
عاصمــة املحافظة.
من تلك املحافظات لإلسهام
وأشــار إىل ارتفــاع عــدد يف تغطيــة العجــز القائــم يف
الط ــاب امللتحقني باملدارس
م ــدارس محافظ ــة م ــأرب،
إىل  142ألفـــا ،وبنســـبة
والتنس ــيق لح ــل مش ــکالت
فاقـــت  400يف املائـــة عـــن
 2015يف ظــل بنيــة تحتيــة الط ــاب املتعلق ــة بعملي ــة
محدودة ،واستمرار النزوح الن ــزوح ،بم ــا يمك ــن م ــن
مــن املحافظــات الخاضعــة تخطي العقبات القائمة أمام
للمليشــيا التي تشــهد ترديا الســلطة املحليــة بمحافظة
وتراجعا يف مختلف الخدمات مــأرب والتي تحملــت أعباء
وعــى رأســها التعليم.
كبــرة نتيجة ارتفــاع أعداد
وأكـــد االجتمـــاع عـــى
الطــاب والعجــز القائــم يف
أهميــة دور مکاتــب الرتبية
يف املحافظــات الواقعة تحت اس ــتيعاب الط ــاب الجدد.
ســيطرة مليشــيا الحوثي يف
Mareb gov

Mareb_gov

Mareb_gov
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الوكيل مفتاح يبحث مع منظمتي اليونيسيف
وآكتد الفرنسية تعزيز الرشاكة اإلنسانية

بحث وكي ــل محافظة
مــأرب الدكتــور عبدربــه
مفتاح ،مع فريق منظمة
األم ــم املتح ــدة لألموم ــة
والطفولة (اليونيســـيف)
برئاســـة فرنشيســـكا،
وفريق منظمة ( ACTED
) الفرنسية برئاسة مدير
مكتبها بالعاصمة املؤقتة
عــدن محمــود مجدالوي،
الوضـــع اإلنســـاني يف
املحافظ ــة ،وآف ــاق تعزيز
الرشاكة اإلنســـانية.

واســـتعرض الوكيـــل
مفتـــاح ،مـــع فريـــق
اليونيســـيف التدخـــات
اإلنســـانية للمنظمـــة يف
املحافظــة والتــي تشــمل
املي ــاه واإلصح ــاح البيئي
والصحـــة والتعليـــم،
وجوانب توسيع مجاالت
ومشـــاريع التدخـــات
للمنظمـــة اســـتجابة
لالحتياجـــات اإلنســـانية
الكبـــرة ..مشـــددا ً عـــى
أهميـــة اإلرساع يف فتـــح

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

Mareb_gov

مكتب ملنظمة اليونيسيف
يف املحافظ ــة ..مؤك ــدا ً أن
الس ــلطة املحلية س ــتقدم
للمكتـــب كافـــة الدعـــم
والتس ــهيالت.
واســـتمع الوكيـــل
مفتــاح ،من مديــر مكتب
منظمـــة ( ACTED
) الفرنســـية ،إىل رشح
حــول مســتوى تنفيذهــا
مــروع (الــكاش منــي)
بتقديم مس ــاعدات مادية
للنازح ــن يف املحافظ ــة..
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

مشـــرا ً إىل أن املـــروع
ق ــدم مس ــاعدات مادي ــة
لع ــدد  2491أرسة خ ــال
األش ــهر الثالث ــة (يوني ــو
ويوليو وأغسطس) بمبلغ
 141ألــف ريال لكل أرسة
يف كل ش ــهر ..مش ــرا إىل
أن املنظمـــة تســـعى إىل
تنفيــذ تدخــات إنســانية
يف مش ــاريع مختلفة ذات
طابــع تنمــوي تســاعد يف
تحسني مستوى الخدمات
والوضع املعييش للناس..
Mareb_gov

Mareb.gov
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صفحة

PA G E

بكلفة  570ألف دوالر مقدمة من مركز الملك سلمان ..

افتتاح مشروع تحسين منظومة شبكة الكهرباء
بمخيم الجفينة للنازحين في مأرب

افتتــح وكيــل محافظــة
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه
مفتــاح ،ومعه مدير الوحدة
التنفيذي ــة إلدارة مخيم ــات
النازحــن باملحافظة ســيف
مثنـــى ،مـــروع تحســـن
منظومــة شــبكة الكهربــاء
بمخيــم الجفينــة للنازحــن
جنــوب مدينــة مــأرب الذي
نفذتـــه املنظمـــة الدوليـــة
للهجــرة بتمويل مــن مركز

امللـــك ســـلمان لإلغاثـــة
واألعمــال اإلنســانية بكلفة
()570ألـــف دوالر.
ويهـــدف املـــروع إىل
رفــع طاقــة الكهربــاء التي
يــزود بهــا املخيــم مــن 1.2
ميجا وات إىل  4.5ميجا وات.
وشــمل املــروع الــذي
يخدم  11أل ــف أرسة نازحة
يف مخي ــم الجفين ــة ،ال ــذي
يعتــر أكرب مخيــم للنازحني
عــى مســتوى الجمهوريــة

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

Mareb_gov

اليمني ــة وواح ــد م ــن 148
مخيمــا وتجمعــا للنازحــن
يف محافظــة مــأرب ،إنشــاء
شبكة ضغط متوسط بطول
()8كيل ــو م ــرات وش ــبكة
ضغـــط منخفـــض بطـــول
( )27كيلـــو مـــرا و()600
عمــود حامل لخطــوط نقل
الشـــبكة وتركيـــب ()15
محـــوال كهربائيـــا بقـــدرة
( )300كيلــوات لكل محول.
وأك ــد الوكي ــل مفت ــاح
Mareb gov

Mareb_gov

 ،ع ــى أهمي ــة إنج ــاز ه ــذا
املـــروع الـــذي يمكـــن
النازحـــن يف املخيـــم مـــن
الحصــول عىل كهربــاء آمنة
وبقدرة تشــغيلية مناســبة،
وحث املواطنني املســتفيدين
يف املخيـــم بالتعـــاون مـــع
مؤسسة الكهرباء يف الحفاظ
ع ــى ديمومة ه ــذا املرشوع
والرتشـــيد يف اســـتهالك
الكهرب ــاء.
Mareb_gov

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

دش ــن وكيل محافظة
م ــأرب للش ــؤون اإلدارية
عبداللــه الباكري ،املرحلة
الثانيـــة مـــن توزيـــع
خزانـــات ميـــاه ودورات
ميــاه متنقلــة ،للنازحني،
مقدمـــة مـــن منظمـــة
األم ــم املتح ــدة لألموم ــة
والطفولة (اليونيســيف)،
ضمن مرشوع االستجابة

الطارئـــة ،بمديريـــات
(مأرب ،ال ــوادي ،الجوبة،
ورصواح ).
وخـــال التدشـــن،
أشــار الوكيل الباكري ،إىل
أن هذه املساعدة ستخفف
من معاناة األرس النازحة،
وتمكنها م ــن التغلب عىل
ظ ــروف الن ــزوح بس ــبب
تهجــر مليشــيا الحوثــي

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

Mareb_gov

االنقالبي ــة املدعوم ــة من
إيران لها.
ولفــت الباكري ،إىل أن
محافظة مأرب ،استقبلت
حتــى اآلن أكــر عــدد من
النازح ــن يف الجمهوري ــة
وبنســبة تجــاوزت  65يف
املائ ــة بحس ــب التقاري ــر
األمميـــة ،ومازالـــت
تســـتقبل يوميـــا أعـــدادا
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

جدي ــدة م ــن النازح ــن..
داعيــا املنظمــات الدوليــة
العاملة يف املجال اإلنساني
إىل تكثيف جهودها ورفع
مستوی تدخالتها لتغطية
االحتياجـــات امللحـــة
للنازحــن الذين يتوزعون
يف  148مخيم ــا وتجمع ــا
للنازحني.
Mareb_gov

Mareb.gov

نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب
السبت  4سبتمبر  2021العـــــدد ( )164

8

صفحة

PA G E

بدء دورات تحسين سبل العيش ومحو األمية لـ
 50امرأة نازحة في مأرب

افتتــح وكيــل محافظــة
م ــأرب للش ــؤون اإلداري ــة
عبدالل ــه الباك ــري ،ومدي ــر
مديريـــة الـــوادي صالـــح
جـــرادان ،دورات تنميـــة
وتأهيل لـ  50امرأة نازحة،
يف مديريــة الــوادي يف مجايل
تحســن سبل العيش ومحو

األميـــة ،والتـــي تنفذهـــا
جمعيــة الوصول اإلنســاني
ضم ــن م ــروع املس ــاحة
اآلمن ــة للنس ــاء والفتي ــات،
بتمويــل من صنــدوق األمم
املتح ــدة للس ــكان.
وخـــال التدشـــن،
استمع الباكري ،إىل رشح من

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

Mareb_gov

قبل املدير التنفيذي لجمعية
الوصول س ــالم س ــعيد ،عن
املــروع الــذي ينفــذ عــى
مدى خمسة أشهر ،ويهدف
إىل تحسني سبل العيش لـ 50
امــرأة مــن خــال تأهيلهــن
وتدريبهــن عىل مهــن مدرة
للدخــل ،وكذا محــو األمية.
Mareb gov

Mareb_gov

وأكــد الوكيــل الباكــري،
أهمي ــة امل ــروع يف تنمي ــة
مه ــارات امل ــرأة وتمكينه ــا
اقتصاديــا ً بم ــا يس ــاهم يف
تحســن الظروف املعيشــية
للمجتمع سواء النازحني أو
املجتمـــع املضيف.

Mareb_gov

Mareb.gov
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جامعة إقليم سبأ جتري امتحانات مفاضلة
وقبول ملتقدمي الدفعة الثانية يف كلية الطب

أجــرت جامعــة إقليــم
ســبأ يف محافظــة مأرب،
اختبارات القبول التنافسية
للدفع ــة الثاني ــة لط ــاب
كليــة الطــب عــى مقاعد
النفقــة العامة البالغة 50
مقعــدا ويتنافــس عليهــا
 709طالب من الجنســن
مــن مختلــف محافظــات

الجمهورية.
وخـــال تدشـــن
اختبــارات القبــول أوضح
رئيــس الجامعــة الدكتور
محمــد حمــود القديس أن
األســبوع القادم ستجري
الجامعة اختبارات القبول
التنافس ــية ع ــى مقاع ــد
النفقــة الخاصــة يف كليــة

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V. C O M
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الطــب التي فتحت أبوابها
العــام املايض ..مشــرا إىل
أن القبـــول للمتنافســـن
يتـــم بحســـب الـــروط
املعلنة وسياســات القبول
املعتمــدة مــن قبل مجلس
الجامع ــة واملجلس األعىل
للتعليم العايل بالجمهورية
اليمنية.
Mareb gov

Mareb_gov

صفحة

PA G E

مـــن جانبـــه أوضـــح
نائـــب رئيـــس الجامعـــة
لشـــؤون الطالب الدكتور
عـــي ســـيف الرمـــال أن
امتحانـــات املفاضلـــة
والقبول تجري يف  25قاعة
دراسية تحت إرشاف أكثر
مــن  80دكتورا ومراقبا..
Mareb_gov

Mareb.gov
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صفحة

PA G E

أكدت أن مشروع الحوثي إلى زوال ..

قبيلة اجلدعان جتدد العهد بمواصلة التضحية
ومساندة اجليش الوطني

أكدت قبيل ــة الجدعان
شـــمال وشـــمال غـــرب
محافظة مأرب يف احتشاد
كبري لها أن مرشوع الحوثي
إىل زوال مهمـــا طالـــت
املواجهــات والتضحيــات،
مجــددة العهــد بمواصلــة
الكفـــاح والتضحيـــة
والفداء جنبا إىل جنب مع
منتســبي الجيش الوطني
وأح ــرار اليم ــن ،للدف ــاع
ع ــن املكتس ــبات الوطنية
والكرامـــة اإلنســـانية
والهويــة اليمنيــة العربية
األصيل ــة ،حت ــى تحقي ــق
النــر وإنهــاء املــروع
الحوث ــي اإليران ــي ال ــذي
يستهدف اليمن واملنطقة

واملــروع العربــي.
ودعت قبيلة الجدعان
يف بيــان لها كافة اليمنيني
الواقعــن تحــت ســيطرة
مليشــيا الحوثي املدعومة
مــن إيــران ،أن يحفظــوا
أبناءهــم وعــدم الســماح
للمليشـــيات اســـتغاللهم
وال ــزج به ــم إىل مح ــارق
املــوت دون أدنــى اعتبــار
يف قتــال إخوانهم اليمنيني
مــن قبائل مــأرب وأحرار
اليمن.
وقـــال البيـــان «إن
احتش ــاد القبيل ــة يف ه ــذا
املطــرح اليــوم بعد ســت
ســـنوات مـــن الجهـــاد
والكفاح والتضحية ألبناء

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

Mareb_gov

القبيلـــة يف كل مياديـــن
املواجهات والعزة والرشف
ضـــد مليشـــيا الحوثـــي
االنقالبية وفكرها الدخيل
وأعمالهــا اإلجرامية بحق
األرض واإلنس ــان ،يأت ــي
يف إطــار االســتجابة لنداء
الوطن الذي يستنجد بكل
أبنائه املخلصني الصادقني،
وتجدي ــدا للعه ــد وتعزيزا
للــروح القتاليــة وبرؤيــة
أكثـــر فاعليـــة تنظيمـــا
وترتيبــا بما يحقق النرص
والتحريــر والخــاص من
كهن ــوت الع ــر الحوثي
وعديمـــي اإلنســـانية
ومرشوعهــم الظالمــي».
ودعت كل أحرار اليمن
Mareb gov

Mareb_gov

وكاف ــة الق ــوى املناهضة
للمـــروع الحوثـــي
اإليراني ،إىل نبذ الخالفات
ورص الصفــوف وتكاتف
الجهــود وتوحيــد الــرأي،
لتحقيــق النرص واإلرساع
يف تخليـــص اليمـــن مـــن
جائحة الحوثي واالنتصار
للوط ــن ولدماء الش ــهداء
وأنــات الجرحــى وأوجاع
املرشدي ــن واملضطهدين..
معربــة عــن بالغ الشــكر
والعرفان للتحالف العربي
وقواتــه املشــركة بقيادة
اململكة العربية السعودية
عــى وقفاتــه األخويــة يف
نــرة اليمــن والتــي لــن
ينس ــاها اليمنيون.
Mareb_gov

Mareb.gov
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صفحة

دعم سعودي لـ  22مرشوع صغري للسيدات بمأرب

قدمت مؤسسة فتيات
مأرب مبالغ تمويلية لـ 22
مرشوع ـا ً مــن املشــاريع
الصغ ــرة لس ــيدات م ــن
املحافظ ــة والنازح ــات يف
إطار مرشوع سبأ للتمكني
االقتصادي للسيدات الذي
تنفــذه املؤسســة بتمويل
م ــن الربنامج الس ــعودي
لتنمية وإعم ــار اليمن.

وقامـــت منســـقة
املرشوع انتص ــار القايض
بتسليم الس ــيدات اللواتي
فـــازت مشـــاريعهن
بمســـابقة اســـتحقاق
التموي ــل خ ــال املرحل ــة
األوىل من مرشوع التمكني
االقتصادي ،كقرض أبيض
لتمكني السيدات الفائزات
بالتمويـــل مـــن إطـــاق

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
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مشاريعهن.
وخالل عملية التسليم
أش ــارت انتص ــار القايض
إىل أن املــروع يهــدف إىل
بناء قــدرات املرأة اليمنية
وتمكينه ــا م ــن الدخ ــول
يف ســوق العمــل وتطوير
مشـــاريعهن ليصبحـــن
س ــيدات أعمال.
وأعربــت عن شــكرها
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للربنامـــج الســـعودي
يف تمويــل هــذا املــروع،
الذي سيعمل عىل تخفيف
األعبــاء للكثــر من األرس
ومكافحة الفقر خاصة يف
ظل الحرب التي تعيش ــها
الب ــاد وحال ــة التده ــور
االقتصـــادي وانعكاســـه
عىل الوضع املعييش لألرس
النازحة واملجتمع املضيف.
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