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مــأرب يناقــش تقاريــر  تنفيــذي 
األداء لعــدد من المكاتب التنفيذية 

المحافــظ العرادة يتــرأس اجتماعًا 
موســعًا لمدراء عمــوم المديريات

يفيــث ويحــث على إدانة جرائـــم الحوثــي اإلرهابيـــة  <  نائــب الرئيــــس يلتقــي غر

 مجلس الوزراء: حان الوقت لموقـف دولي واضــــــح تجــــاه إرهــــاب الحوثييـــن <

 وزارة حقوق اإلنسان تطالب بتدخل المجتمـــع الدولـــي إليقاف جرائم الحوثيين <

مليشيا احلوثي تقصف منزل نازح من 
أرحب بصاروخ باليستي

بعد قصف مسجد الميل   
ومنزل النائب الســوادي 

اللواء العرادة : 

أعيننا عىل صنعـــــاء

مفتاح والصليب األحمر 
يناقشان التدخالت اإلنسانية 

في المحافظة

افتتاح فندق سياحي 4 
نجوم بمدينة مأرب بتكلفة 

2.56 مليار ريال

مأربيات يقطعن 200 كيلو 
متر يوميًا لمواصلة تعليمهن 

الجامعي

مليشيا احلوثي تستعيض خسائرها يف اجلبهات بقصف مدنيي مأرب بالباليستي
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اســتعرض نائب رئيس 
ــة الفريق الركن  الجمهوري
عــي محســن صالــح مــع 
اليمن  لدى  االممي  املبعوث 
مارتــن غريفيــث التصعيد 
الحوثــي ،يــوم الخميــس، 
واالعتداءات اإلجرامية التي 
ــتهدف املدنيني واملنازل  تس
اآلهلة بالسكان بالصواريخ 
الباليســتية يف مدينة مأرب 
اآلهلة بالسكان والنازحني.

ــس  ــب الرئي ــد نائ وأك
خــال اللقــاء أن التصعيــد 
تهدد  الحوثية  واالنتهاكات 
بنســف كل جهود الســام 
ويف مقدمتهــا تفاهمــات 

املجتمع  حاثاً  ستوكهولم،  
الدويل عىل إدانة هذه الجرائم 
التــي ترتكبهــا  اإلنســانية 
ــيات الحوثية وبدعم  املليش
إيــران، والعمــل بمــا  مــن 
يخفــف من أزمــة ومعاناة 

أبناء الشــعب.
وشــدد نائــب الرئيــس 
ــل  ــة تحم ــىل أن الرشعي ع
هــم املواطــن ولــن ترضخ 
أو تســاوم بالسلعة مقابل 
ــة؛ حرصــاً منها عىل  العمل
مصلحــة املواطــن وحياته 

. ملعيشية ا
وعــرض نائــب الرئيس 

ــن  ــدداً م ــاء ع اللق ــال  خ
القضايــا واملوضوعات ويف 
مقدمتها التأكيد عىل حرص 
الرشعيــة بقيــادة فخامــة 
الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي رئيــس الجمهورية 
عــىل إحــال الســام الدائم 
املبني عىل املرجعيات الثاث 
ــف  ــىل تخفي ــرص ع والح
املعاناة عىل اليمنيني يف وقٍت 
االنقابية  املليشيات  تتعمد 
وعائــدات  أمــوال  نهــب 
الدولــة ورسقة املــال العام 
املساعدات  ونهب  والخاص 
اإلغاثية واإلنسانية وتتعمد 

اإلرضار بمصلحة االقتصاد 
الوطني بمنع تداول العملة 
وتمنع إصاح خزان صافر 
الــذي ينذر بكارثة  النفطي 

بيئة.
مــن جانبه عرب املبعوث 
األممي عن قلقه إزاء تدهور 
األوضاع امليدانية، مشرياً إىل 
حرصه عىل إحال الســام 
الدائــم يف بادنا والتخفيف 

من معاناة اليمنيني.
ــر  ــاء وزي اللق ــر  ح
الخارجية محمد الحرمي 
ــي  ــوث األمم ــب املبع ونائ

ــني رشيم. مع

نائب الرئيس يلتقي غريفيث وحيث عىل 
إدانة جرائم احلوثي اإلرهابية 
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دان بأشد العبارات اجلرمية اإلرهابية احلوثية بحق املدنيني في مأرب

عــرب مجلــس الــوزراء، 
عــن إدانتــه واســتنكاره 
بأشــد العبــارات اســتمرار 
االنقابية،  الحوثي  مليشيا 
يف مجازرهــا الدمويــة ضد 
ــا الجريمة  املدنيني، وآخره
اإلرهابية البشــعة، مســاء 
ــتهداف حي  ــاء، باس األربع
الروضــة الســكني بمدينــة 
مأرب بصــاروخ باليســتي 
، وأدى إىل ســقوط ضحايــا 
أبرياء غالبيتهم من األطفال 

والنساء.
وأكــد مجلــس الــوزراء 
أن  صحفــي،  بيــان  يف 
الرتاخــي الــدويل واألممــي 
يف تنفيــذ قراراتــه امللزمــة 
وغــض الطــرف عــن هــذه 
الجرائــم اإلرهابية املتكررة 
ــيات الحوثية، بحق  للمليش
املدنيني واألطفال والنســاء 
يشــجعها عــىل االســتمرار 
ومرشوعهــا  نهجهــا  يف 
اإلجرامي الذي يمثل الوجه 

اإلرهابية  للتنظيمات  اآلخر 
داعــش  رأســها  وعــىل 

والقاعــدة.
وشــدد مجلس الوزراء، 
عــىل أن الوقــت قــد حــان 
ليتخذ املجتمع الدويل واألمم 
ــاً  ــاً واضح ــدة موقف املتح
ورصيحاً مــن هذه األعمال 
والكارثة  البشعة  اإلرهابية 
اإلنسانية املتفاقمة يف اليمن 
جراء ممارســات املليشيات 
االنقابيــة وعــدم االكتفاء 

باإلدانــات الخجولة.
أن  إىل  البيــان  وأشــار 
اســتكمال إنهــاء االنقــاب 
واســتعادة الدولــة وتطبيق 
مرجعيــات الحل الســيايس 
عليهــا محليــا  املتوافــق 
ودوليا ، واملتمثلة يف املبادرة 
التنفيذية  وآليتها  الخليجية 
الوطني  الحوار  ومخرجات 
وقــرار مجلس األمــن رقم 
2216، هو الســبيل الوحيد 

ملواجهــة األخطــار املحدقة 
واملقبلــة لهــذه املليشــيا 
املتمردة عىل املستوى املحي 

ــي والدويل. واإلقليم
أن  املجلــس  وأوضــح 
ــداءات اإلجرامية  هذه االعت
والتصعيد العسكري األخري 
الطبيعــة  تثبــت مجــددا 
اإلرهابية للمليشيا الحوثية 
ومرشوعهــا الطائفي الذي 
يتجــاوز بأهدافــه الحــدود 
ــام  ــة النظ ــة، لخدم اليمني
اإليرانــي الذي يتهــرب من 
العزلــة الدولية عرب وكائه 
وأذرعــه يف املنطقــة ومنها 
مليشيات الحوثي يف اليمن.
ــل  ــار إىل أن التعوي وأش
ــني  ــوح االنقابي ــىل جن ع
ــة  ــب مصلح ــلم وتغلي للس
اليمن وشــعبها، مــا هو إال 
رهــان خــادع ومضلل، وأن 
قرار هذه املليشــيات لم يعد 
بيدهــا وتتحرك وفق أجندة 
ــام اإليراني. ومصالح النظ

وقــدم مجلس الــوزراء 
ألرس  التعــازي  خالــص 
الرحمــة  الضحايــا، ســائاً 
ــات  ــم وأمني ــران له والغف
ــفاء العاجل للجرحى..  الش
متعهــدا أن تكــون دماؤهم 
الربيئة وكل شــهداء الوطن 
وباالً عىل مليشيات الحوثي 
التــي ســتدفع الثمــن، ولن 
تفلــت مــن العقــاب عاجا 

آجل. غري 
أن  الوزراء  وأكد مجلس 
الرشعية الدستورية بقيادة 
ــه  ــس عبدرب ــة الرئي فخام
منصــور هــادي رئيــس 
الجمهوريــة وبإســناد مــن 
تحالف دعم الرشعية بقيادة 
ــعودية  اململكة العربية الس
أبطال  وتضحيات  الشقيقة 
الجيش الوطنــي واملقاومة 
الشــعبية عازمون أكثر من 
أي وقت مىض عىل استكمال 
اجتثاث مرشوع وكاء إيران 

اليمن. يف 

جملس الوزراء: حان الوقت ملوقف دويل 
واضح جتاه إرهاب احلوثيني
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وزارة حقوق اإلنسان تطالب بتدخل عاجل 
للمجتمع الدويل إليقاف جرائم احلوثيني

طالبــت وزارة حقــوق 
ــدويل  ال ــع  ــان املجتم اإلنس
ومجلس  األممي  واملبعوث 
األمــن والجامعــة العربيــة 
العربــي  التحالــف  ودول 
املهتمة  الدولية  واملنظمات 
بحقوق اإلنســان، بالتدخل 
للجرائم  لوضع حد  العاجل 
التــي ترتكبهــا  البشــعة 
مليشــيا الحوثي االنقابية 
املدعومــة مــن إيــران بحق 
ــة مــأرب  ــني يف مدين املدني
مــن خــال اســتهدافهم 
ــكل متعمد بالصواريخ  بش

. لستية لبا ا
وأكــدت الوزارة يف بيان 
لهــا أن الجرائــم اإلرهابية 
التــي ترتكبهــا مليشــيا 
ــكان  ــق الس ــي بح الحوث
اآلمنني يف مدينة مأرب من 

مدنيني ونازحني لن تسقط 
بالتقادم، معربة عن إدانتها 

الشــديدة لهــذه الجرائم.
ــا  ــوزراء إنه ال ــت  وقال
ــلة االعتداءات  تابعت سلس
التــي شــهدتها  الداميــة 
ــهدها مدينة مأرب يف  وتش
اآلونــة األخــرية، مــن قبل 
اإلرهابية،  الحوثي  مليشيا 
جريمــة  آخرهــا  وكان 
،األربعــاء، التي اســتهدفت 
منــازل مواطنــني بحــي 
الروضــة يف مدينــة مــأرب 
وأسفر  باليستي،  بصاروخ 
عــن إصابة املواطن رشيان 
ــريف )50 عاما(،  صالح الظ
وعصام رشيان )17 عاماً(، 
وآيات رشيــان )13 عاماً(، 
ودعــاء ســنان عــي رياش 

)25 عاماً( وآية رشيان )7 
ــة عبدالله  ســنوات( وراوي
ــاً(  ــرح )45 عام ــح م صال

حالــة بعضهــم خطرية.
أن  الــوزارة  وأكــدت 
قصــف املدنيــني واملناطــق 
ــد  ــكان يع ــة بالس املأهول
ــل  ــريا، ويمث ــدا خط تصعي
ــا للقوانني  ــاكاً صارخ انته
واألعراف الدولية، وانتهاكا 
ــون  ــد القان ــافرا لقواع س

الــدويل اإلنســاني.
ولفتــت وزارة حقــوق 
أّن االستهداف  اإلنســان إىل 
املتكرِّر ملدينة مأرب وغريها 
مــن قبــل املليشــيا لألحياء 
الســكنية هــو مثــال آخــر 
عــىل االســتباحة الســافرة 
للدمــاء وترويــع األبريــاء، 

ويأتــي ضمــن االســتهداف 
الــذي تقــوم بــه  املمنهــج 
عــىل  الحوثــي  مليشــيا 
املناطــق واألحيــاء األهلــة 
بالسكان كما جرى مؤخراً 
يف الجريمــة البشــعة تجاه 
األحياء الســكنية واألعيان 
املدنيــة بشــكل عــام وكان 
ــاق الصواريخ  ــا إط آخره
الباليستية عىل منزل عضو 
ــني  ــواب حس الن ــس  مجل
الســوادي وقبلهــا جريمــة 
ــل  ــجد املي ــتهداف مس اس
ــهاد  ــذي أدى إىل استش وال
وإصابــة أكثر من 200 من 
منتســبي الحــرس الرئايس 
وبشكل  وصحفي  ومدنيني 

. متعمد
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تنفيذي مأرب يناقش تقارير األداء لعدد 
من املكاتب التنفيذية ومديرية الوادي

ناقــش املكتــب التنفيذي 
ملحافظة مــأرب يف اجتماعه 
الــدوري ،يــوم األربعــاء، 
املحافظ سلطان بن  برئاسة 
عــي العــرادة تقاريــر األداء 
املقدمــة من محطة البحوث 
الزراعيــة للهضبــة الرشقية 
)مــأرب والجــوف(، ومكتب 
البيئــة، ومكتــب  حمايــة 
ــة مــأرب  الزراعــة، ومديري

الوادي.
األربعــة  التقاريــر 
مســتوى  اســتعرضت 
تنفيــذ الخطــط واألنشــطة 
العــام  املســتهدفة خــال 
املحققة  والنجاحات  املايض، 
والصعوبــات التــي واجهــت 
ــات  ــل والتوصي ــري العم س
بما  لها،  الحلول  ومقرتحات 
اإليجابية  الجوانب  يعزز من 
ــط  ــذ للخط يف األداء والتنفي
العــام  خــال  والربامــج 

الجــاري.

اللــواء  وكان املحافــظ 
العــرادة قــد شــدد يف بدايــة 
ــة أن  ــىل أهمي ــاع ع االجتم
التنفيذية من  ترفع املكاتــب 
واإلنجــاز  األداء  مســتوى 
ــي  الت ــات  ــز اإليجابي وتعزي
رافقــت األداء خــال العــام 
املنــرم مــن أجــل تطويــر 
ــة  ــة املقدم ــات العام الخدم
واالســتجابة  للمواطنــني 
ــتخدام  ــم واالس الحتياجاته
ــوارد واإلمكانات  األمثل للم

. حة ملتا ا
عــىل  »يجــب  وقــال: 
ــؤويل  ــدراء ومس ــع م جمي
الســلطة املحليــة باملحافظة 
واملديريــات وقــادة مجتمــع 
ومشــائخ وأعيــان أن نشــد 
ــل  ــن أج ــل م ــة للعم الهم
املحافظــة وتنميتهــا بوترية 
أعــىل ، ومجابهــة التحديات 
التي تفرضها املرحلة يف ظل 
اســتمرار مليشــيا الحوثــي 

مرشوعهــا  يف  االنقابيــة 
االنقابي والفكري الطائفي 
الســايل املدعــوم مــن إيران 
الشعب  عىل  العبثية  وحربها 
اليمني، وإحباط مخططاتها 
الراميــة للنيل مــن محافظة 
مــأرب واألمن واالســتقرار 
فيهــا، واســتهداف املدنيــني 
الباليستية  بالصواريخ  فيها 
ــي  ــرع اإلرهاب ــاً مل انتقام
قاســم ســليماني ،وهــو ما 
يؤكــد الرتابــط العضوي بني 
مليشــيا الحوثــي والقيــادة 

اإليرانيــة بطهــران«.
وأكــد املحافــظ العــرادة 
أن محافظــة مأرب ســتظل 
الســتعادة  األول  املنطلــق 
وتحريــر  الجمهوريــة 
ــاء  ــاء وإنه ــة صنع العاصم
االنقــاب.. مشــيداً بمواقف 
ــة يف  ــوى الفاعل ــة الق كاف
املحافظــة واملواطنــني خلف 
ــي يف معركته  الجيش الوطن

ــة للدفاع  التاريخي ــة  الوطني
ــة  ــن والجمهوري ــن الوط ع

والثــورة.
وأشــار إىل أن الســنوات 
ــت للعالم أجمع  أثبت املاضية 
ــن  ــيا ال تؤم ــذه املليش أن ه
بالســام، وأن مرشوعهــا 
مســري من الخــارج وتحديدا 
من إيران، وال يمكن أن تقبل 
بالرشاكة مع اآلخر أو بحقه 
ــا  ــاة، وأن مرشوعه يف الحي
يتجــاوز اليمــن إىل املنطقــة 

والــدول املجاورة.
ودعــا املحافــظ العــرادة 
إىل توحيد الصف الجمهوري 
واملهاترات  املناكفات  ووقف 
التــي ال طائل منها والتوجه 
نحو املعركة األساسية وهي 
وإنهاء  الجمهورية  استعادة 

االنقاب.
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ــلطان  ــواء س الل ــد  أك
بن عــي العــرادة محافظ 
أن  مــأرب  محافظــة 
كل  تشــهد  املحافظــة 
التقــدم  يــوم املزيــد مــن 
ــتقرار عىل مختلف  واالس

األصعدة، يف ظل املســاندة 
الكبرية التي ُتوليها القيادة 
بفخامة  ممثلة  السياسية 
الركن  الرئيس املشري  األخ 
عبدربــه منصــور هــادي 
رئيس الجمهورية ،ونائبه 

الفريق الركن عىل محسن 
ــة ممثلة  صالح والحكوم
بالدكتــور معــني عبدامللك 
ومــن خلفهم تحالف دعم 
الرشعيــة، وأبناء الشــعب 
اليمنــي يف جميــع ربــوع 

اليمن.
وطمأن محافظ مأرب 
كل مــن يســاورهم القلق 
عىل الوضع يف مأرب جراء 
املعارك الجارية يف مديرية 
نهــم بمحافظــة صنعــاء، 

اللواء العرادة : 

أعيننا عىل صنعاء
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وعىل حدود املحافظة، داعيا اىل عدم 
االنجــرار وراء مايشــيعه االنقاب 
الحوثي املدعوم إيرانياً، عرب وسائل 
إعامه للنيل من استقرار املحافظة 
التــي تعيش أوضاعاً طيبة ، وتنعم 

باألمن واالستقرار.
إن  العــرادة  املحافــظ  وقــال 
اليمني  الشعب  وأبناء  »أبناء مأرب 
املتواجــدون فيها ، لــم يعد يهمهم 

الوضع يف مأرب، فهو مستقر ولله 
الحمد، وهمهم ينصب عىل التفكري 
يف اســتعادة صنعــاء كعاصمــة 
للجمهوريــة اليمنية، وعودة اليمن 
منبع العروبة إىل حاضنته العربية، 
وتصفية وطنهم من وكاء فارس، 
الذيــن يريــدون االنتقــام لقاســم 
ســليماني يف جبال نهم ورصواح«.
وأكد محافظ مأرب أن عاصمة 
إقليم سبأ ومنطلق الرشعية، ستظل 
كمــا عهدتهــا القيــادة السياســية 
والحكومة، وتحالف دعم الرشعية 
والشعب اليمني محمية بالله أوالً، 
ورجالهــا  الرشفــاء  وبأبطالهــا 
ــي  ــش الوطن ــن الجي ــني م امليام
ــي  ــعب اليمن ــاء الش ــن وأبن واألم
املتواجديــن فيها، »وهيهــات لعبد 

امللك صاحب مران أن يدنس مأرب 
الذين أخرجهم من  هو واملجرمون 
الســجون ، ممنيــاً نفســه باحتال 

مأرب«.
وأضــاف: »أقــول وأنــا أعي ما 
أقــول، وأعــرف قومي وبســالتهم 
الوطنــي  للجيــش  وانتصارهــم 
وللدولة ولليمن، إن أبناء مأرب ولله 
الحمــد هبــوا هبة واحدة ملســاندة 

يف  الوطنــي  الجيــش 
نهم، وقلت لهم إنه ال لزوم لخروج 
الناس كلهم، بعد أن رفدوا الجبهات 
بما يكفــي من الرجــال األبطال«.

وتابــع: »أبناء مــأرب يتصلون 
بــي مــن كل مــكان، حتــى املرىض 
الذين يتلقون العاج يف الخارج من 
مشــائخ ووجهاء، وأكــدوا يل أنهم 
ســيرتكون العاج ويأتون إلســناد 
أبطال الجيش الوطني يف نهم، وقلنا 
لهم اطمئنوا فاألمور طيبة، وأبناء 
مأرب وأبناء اليمن املوجودون فيها 

قــد رفدوا الجبهات بما يكفي«.
وأثنــى محافظ محافظة مأرب 
عــىل مــا يقدمــه التحالــف العربي 
من دعم وإســناد كبريين للحكومة 

الرشعية وللجيــش الوطني لحظة 
بلحظــة، عــىل خــاف مايــروج له 
البعــض مــن اختــال العاقــة بني 
الرشعيــة والتحالــف. مضيفــا: 
»هاهو التحالف اليوم موجود بيننا 
؛إخــوة نتكاتــف ونتعاضد من أجل 
هــدف ســام ؛ هدف عربــي ؛ هدف 
أخوي نحو استعادة اليمن، فله منا 

ــرتام والتقدير«. كل االح

ودعــا محافــظ مــأرب يف ختام 
تريحــه الصحفيــني واإلعاميني 
التواصــل  وســائل  وناشــطي 
ــروا وراء  ــن انج ــي مم االجتماع
شائعات مليشيا الحوثي االنقابية 
والنــزول  املحافظــة،  زيــارة  إىل 
بأنفســهم إىل الشــوارع، واإلطاع 
عــن كثــب عــىل مســتوى التنميــة 
واالســتقرار الكبــري الذي تشــهده 
املحافظة، ونقل األوضاع بالصوت 
والصــورة مــن الواقــع امليداني، ال 
عــرب مــا يســمعونه من إشــاعات 

املغرضــني واملرتبصــني.

قومــي  وأعــرف  أقــول،  مــا  أعــي  وأنــا  »أقــول  وأضــاف: 
وبســالتهم وانتصارهــم للجيــش الوطنــي وللدولــة ولليمن، 
إن أبنــاء مــأرب وللــه الحمــد هبــوا هبــة واحــدة لمســاندة 
الجيــش الوطنــي فــي نهــم، وقلــت لهــم إنــه ال لــزوم لخــروج 
ــن  ــي م ــا يكف ــات بم ــدوا الجبه ــد أن رف ــم، بع ــاس كله الن

ــال«. ــال األبط الرج

وتابــع: »أبنــاء مــأرب يتصلــون بــي مــن كل مــكان، حتــى 
ــائخ  ــن مش ــارج م ــي الخ ــاج ف ــون الع ــن يتلق ــى الذي المرض
ووجهــاء، وأكــدوا لــي أنهــم ســيتركون العــاج ويأتــون 
إلســناد أبطــال الجيــش الوطنــي فــي نهــم، وقلنــا لهــم 
اليمــن  وأبنــاء  مــأرب  وأبنــاء  فاألمــور طيبــة،  اطمئنــوا 

الموجــودون فيهــا قــد رفــدوا الجبهــات بمــا يكفــي«.
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املحافظ العرادة يرتأس اجتامعاً موسعاً 
ملدراء عموم املديريات

أكــد اللــواء ســلطان بــن 
عي العرادة محافظ محافظة 
مأرب عزم القيادة السياسية 
رئيــس  فخامــة  بقيــادة 
ــن  ــري الرك ــة املش الجمهوري
عبدربه منصور هادي ، ونائبه 
الفريــق الركــن عي محســن 
صالــح ، ورئيــس الحكومــة 
ــن  ــي ، وم ــش الوطن والجي
خلفهم التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية عىل 
استكمال تحرير ما تبقى تحت 
مليشيا الحوثي االنقابية ويف 
مقدمتهــا العاصمة صنعاء.

ــد  ــم تأك ــال إن العال وق
لــه خــال األعــوام املاضيــة 
أن مليشــيا الحوثــي ال تؤمن 
بالســام ، وليــس وارداً يف 
ــوى احتياجها له  أجندتها س
لتحســني صورتها يف الخارج 
بينما أفشلت كل فرص السام 

والحلول.
جــاء ذلــك خال ترؤســه 
اجتماعاً موسعاً بمدراء عموم 
ــل  ــور وكي ــات، بحض املديري
املحافظــة الدكتــور عبدربــه 
مفتــاح ، ومديــر عام رشطة 

املحافظة العميد يحيى حميد ، 
ومدير عام املعلومات بديوان 

املحافظــة عبدربه حليس.
وأكد املحافــظ العرادة أن 
محافظة مأرب ستظل ماضية 
يف خطهــا الوطنــي يف الدفاع 
ــة،  ــة والدول ــن الجمهوري ع
ودعم قــوات الجيش الوطني 
مــن أجل الزحف إىل العاصمة 
مؤسسات  واستعادة  صنعاء 
الدولــة املخطوفــة مــن قبــل 
مليشــيا الحوثــي االنقابيــة 

املدعومة مــن إيران.
أن  إىل  العــرادة  ولفــت 
مليشــيا الحوثي ليــس لديها 
مرشوع وطنــي ، وإنما تنفذ 
أجنــدة إيرانيــة ، وقــد ظهــر 
للجميــع بجــاء عنــد مقتــل 
قاســم ســليماني مــن قبــل 
ــث  ــي، حي ــريان األمريك الط
حولــت العاصمة صنعــاء إىل 
مدينــة إيرانية بنرشها صور 
ــي يف كل  ــليماني وخامنئ س
مكان، كما وسعت من أعمال 
تنكيلهــا باليمنيــني انتقامــاً 
ملقتل قاسم سليماني ، وزجت 
بأبنــاء القبائــل مــن األطفال 

إىل محــارق املوت يف الجبهات 
لتحقيق نــر إعامي يف تبة 

موقع. أو 
وأشار إىل أن هذه املليشيا 
السالية اإليرانية هي مليشيا 
نازيــة إرهابيــة، مرشوعهــا 
تغيري الهوية الوطنية اليمنية 
، واملــوت لــكل مــن يخالــف 
ــه، وال  ــا أو يرفض مرشوعه
تؤمن بحق الحياة ألي إنسان 
ليس من سالتها، فضاً عن 
عدم إيمانها بحق اآلخرين يف 
مشــاركتها الحياة السياسية 
ــة  ــة واالجتماعي واالقتصادي
، فهــي تدعــي حقهــا اإللهي 
يف حكم الناس واســتعبادهم 
، وحقهــا املطلــق يف أرواح 
النــاس وأموالهــم وأماكهم 

وأوالدهم.
يف  املحافــظ  وأشــاد 
االجتماع بالبطوالت العظيمة 
التي يسجلها الجيش الوطني 
يف جبهــات القتــال يف ســبيل 
تحقيق حلم اليمنيني يف التحرر 
مــن هذه املليشــيا التي عاثت 
يف األرض فســاداً. مشــيداً يف 
ذات السياق باملوقف األخوي 

املســاند لنضــال اليمنيني من 
قبــل التحالف العربــي والذي 
يقف مسانداً معركة اليمنيني 
كل  ويف  بلحظــة،  لحظــة 

االتجاهات.
املحافــظ  أشــاد  كمــا 
العرادة خــال االجتماع الذي 
ــن  ــدد م ــة ع ــرس ملناقش ك
باحتياجات  الخاصة  القضايا 
املديريات، وسري التنمية فيها 
واالحتياجات امللحة يف خطط 
التنمية للعام الجاري 2020م 
أشــاد بالنجاحــات التنمويــة 
واألمنيــة التي تحققت خال 

العــام املــايض باملحافظة.
وشــدد املحافــظ عــىل 
الــدور الفعــال للســلطات 
ــىل  ــات، وع ــة باملديري املحلي
ــات يف  رأســها مــدراء املديري
جوانب التنمية والوقوف مع 
الناس واملواطنني واالستماع 
لهــم، وتلمــس االحتياجــات 
وفــق  لهــا،  واالســتجابة 
األولويات واإلمكانات املتاحة 
عــىل قاعدة توســيع الرشاكة 
مــع املجتمــع املحــي يف إدارة 

ــأن العام. الش
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أصيب ســتة أشــخاص 
بينهم نســاء وأطفال ثاثة 
منهــم إصاباتهــم خطــرية 
وجميعهم من أرسة نازحة 
من مديرية أرحب بمحافظة 
صنعاء إىل محافظة مأرب، 
ــاروخ  ــقوط ص ــّراء س ج
ــيا  ــتي أطلقته مليش باليس
الحوثي االنقابية اإليرانية، 
ــم  ــىل منزله ــاء، ع األربع
ــة  ــي الروض ــن يف ح الكائ

ــكني بمدينة مأرب. الس
وقال مصدر يف السلطة 

املحليــة يف محافظــة مأرب 
ــاء  ــة األنب ــح لوكال بتري
اليمنية »سبأ«، إن الصاروخ 
الباليســتي الحوثي ســقط 
ــزل املواطن رشيان  عىل من
ــاً  ــريف 50 عام ــح الظ صال
مــا أدى إىل إصابــة كل من 
عصــام رشيان )17 ســنة( 
وآيات رشيان )13 ســنة(، 
ودعــاء ســنان عــي رياش 
)25 سنة( وآية رشيان )7 
ــة عبدالله  ســنوات( وراوي

صالــح مرح )45 ســنة(.

إىل  املصــدر  وأشــار 
أن البحــث مــا يــزال جاريا 
األرسة  منزل  أنقاض  تحت 
الــذي دمره الصــاروخ عىل 
ــبب  ــا تس ــن، كم مفقودي
ســقوط الصاروخ بحدوث 
بمنــازل  كبــرية  أرضار 

ــاورة. ــني املج املواطن
إىل أن مليشــيا  ُيشــار 
الحوثي االنقابية أطلقت يف 
الـ 22 من شهر يناير املايض 
صاروخاً باليستيا استهدف 
ــة  ــي الروض ــزالً يف ح من

يســكنه الربملانــي حســني 
حسني السوادي النازح من 
محافظة البيضاء، ما أدى إىل 
استشــهاد امرأتني وإصابة 
أربعة آخرين وتدمري املنزل 

وترر املنــازل املجاورة.
الحوثي  مليشيا  وكانت 
ــر  ــت يف 19 يناي ــد قصف ق
املايض مسجد امليل أثناء أداء 
صاة ما أدى إىل استشــهاد 
وإصابة أكثر من 200 مدني 

وصحفي. وجندي 

مليشيا احلوثي تقصف منزل نازح من 
أرحب بصاروخ باليستي

بعد قصف مسجد امليل ومنزل النائب السوادي
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افتتاح فندق سياحي 4 نجوم بمدينة مأرب 
بتكلفة 2.5 مليار ريال

افتتــح وكيــل محافظــة 
مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح 
ــبأ  ــدق س ــني، فن ــوم االثن ،ي
ســكاي بمدينــة مــأرب الذي 
يعد أحد املشاريع االستثمارية 
والســياحية املهمــة بتكلفــة 
أربعة مايــني دوالر أمريكي 
ــار و560  ــادل 2 ملي ــا يع بم

مليــون ريال.
ويتكــون الفندق املصنف 
من قبل مكتب السياحة بفئة 
أربعــة نجــوم، مــن ثمانيــة 
طوابــق تحتــوي )94( غرفة 

وجناح إىل جانب قاعة تدريب 
واجتماعــات ومرافق خدمية 

أخرى.
ــار  ــاح أش ــال االفتت وخ
الوكيــل مفتاح إىل مــا تتوفر 
عليــه املحافظــة مــن عوامل 
جذب اســتثماري وســياحي 
ــتثمارية متنوعة  وفرص اس
ــتثمرين ويف  ومشجعة للمس
مقدمتهــا األمن واالســتقرار 
ــات الدولة. وحضور مؤسس

ــاح  ــور مفت ــد الدكت وأك
ــدم  ــة تق ــلطة املحلي أن الس

ــهيات  ــم والتس ــة الدع كاف
للمستثمرين.. الفتاً إىل أن هذا 
الفندق الذي تم افتتاحه يمثل 
إحدى اإلضافات االستثمارية 
ــة يف  ــة التحتي ــة للبني الهام
املحافظة يف املجال الســياحي 

و الخدمــي.
مــن جانبه أوضــح مالك 
الفندق املستثمر عبدالله جعبل 
طعيمان أن إنشاء الفندق جاء 
نتيجة حاجة املدينة ملثل هذه 
املشاريع السياحية والتنموية 
يف ظل توفر الظروف األمنية 

املشجعة.
الفنــدق  أن  إىل  وأشــار 
مصمــم بأحــدث املواصفــات 
واملعايري الفندقية العاملية ووفر 
فــرص عمل لعرشيــن عاما 
ــة االفتتاح  وموظفا يف مرحل

ــتقبا. قابلة للزيادة مس
حــر االفتتــاح رئيــس 
املكتب الفني الدكتور عي الجبل 
ومديــر عام مكتب املعلومات 
واإلحصاء باملحافظة عبد ربه 
حليس ونائب مدير عام مكتب 

السياحة يارس األغربي.
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الوكيل مفتاح يناقش مع الصليب األمحر 
التدخالت اإلنسانية يف املحافظة

ناقــش وكيــل محافظــة 
مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، 
مــع فريــق اللجنــة الدوليــة 
للصليب األحمر برئاسة نائب 
رئيس بعثــة اللجنــة الدولية 
باليمن فريا رايض، التدخات 
اإلنســانية للجنة باملحافظة، 
ــات الخاصة بتوزيع  والرتتيب
مســاعدات غذائية لـــ 9700 
أرسة نازحــة عرب فرع الهال 
الشهر  نهاية  اليمني،  األحمر 

الجاري.
ــاح بجهــود  وأشــاد مفت
اللجنة يف املجاالت اإلنسانية، 
ــاريع  ــم املش ــا يف دع ودوره
ــاهم يف  ــي تس ــانية الت اإلنس
تخفيــف معانــاة النازحــني، 
مؤكداً حرص السلطة املحلية 
عىل تقديم كافة التســهيات 
للجنــة لتنفيذ أنشــطتها بما 
يخفف مــن معاناة املواطنني 

يف املحافظــة.

ــهده  ــا تش ــت إىل م ولف
املحافظــة من عمليــة نزوح 
كبرية بســبب حرب مليشــيا 
الحوثــي االنقابيــة، والتــي 
فرضــت تحديات كبــرية عىل 
الســلطة املحليــة يف الخدمات 
األساسية املقدمة للمواطنني 

والبنــى التحتية.
ــت  ــا أوضح ــن جانبه م
نائبــة رئيس البعثة، أن فريق 
اللجنة سيقوم بتقييم الوضع 

اإلنساني واحتياجات النازحني 
ــة  ــل رؤي ــة، لعم يف املحافظ
شــاملة عن برامج التدخات 
يف مجــاالت الغــذاء واإليــواء 
والــدواء وامليــاه واإلصحــاح 
ــي  ــال الزراع ــي يف املج البيئ
ــني سبل  واالجتماعي وتحس

العيش.
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مكتب الصحة يناقش مع رشكاء العمل 
اإلنساين احتياجات النازحني اجلدد

ــة  ــب الصح ــش مكت ناق
العامــة والســكان بمحافظة 
مأرب مــع كتلة الصحة التي 
تضــم عــدداً مــن املنظمــات 
ــة واملحلية  اإلنســانية الدولي
والتدخــات  االحتياجــات 
الصحية للنازحني الجدد جراء 
املتعمد  واالستهداف  القصف 
الذي شــنته وتشــنه مليشيا 
ــة املدعومة  الحوثي االنقابي

من إيران عــىل مخيم الخانق 
واملدنيــني بمديريــة مجزر.

الــذي  اللقــاء  وهــدف 
ترأسه مدير الرعاية الصحية 
األوليــة نــارص الســعيدي 
ــدة  ــس الوح ــره رئي ،وح
التنفيذيــة للنازحــني ســيف 
ــة  ــة خط ــى إىل مناقش مثن
االســتجابة الطارئة ملساعدة 
ــيق  ــة التنس ــني، وآلي النازح

بــني مكتب الصحــة، ووحدة 
النازحــني والكتلة الصحية يف 
التدخل العاجل وتقديم الدعم 
ــني املتررين،  الازم للنازح
خصوصــاً يف ظــل انخفــاض 
ــؤ  ــرارة، وتباط ــة الح درج
املنظمــات اإلغاثيــة يف إيــواء 

النازحــني.
وجــرى خــال االجتماع 
ــات  ــات املنظم ــد تدخ تحدي

يف  العاجلــة  واالحتياجــات 
الجانــب الصحــي يف أماكــن 
نزوحهم الجديدة، بما يضمن 
عــدم تداخل عمــل املنظمات، 
وتكــرار املســتفيدين مــن 
الوصول  ويحقق  املساعدات، 
إىل جميــع النازحــني الجــدد.
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دورة للكوادر الصحية بمأرب يف  االكتشاف 
املبكر لإلعاقة

بــدأت يــوم االثنــني دورة 
ــة  ــة للكــوادر الصحي تدريبي
يف مرافــق الرعايــة الصحيــة 
األوليــة يف مجال االكتشــاف 
املبكر لإلعاقة والتي ينظمها 
العامــة  الصحــة  مكتــب 
والســكان بالتعــاون مــع 
الصندوق االجتماعي للتنمية 

عــىل مــدى 24 يوما.
إىل  الــدورة  وتهــدف 
إكســاب 220 صحياً وصحية 
من مقدمــي خدمات الرعاية 
األوليــة باملرافــق الصحية يف 

عمــوم مديريــات املحافظــة، 
ــة  ــارات علمي ــدرات ومه ق
االكتشــاف  يف  وعمليــة 
املبكر لإلعاقــة لدى األطفال، 
والحيلولة دون إصابتهم بها.

ــار  ــني أش ــال التدش وخ
ــؤون  ــة للش ــل املحافظ وكي
اإلداريــة عبداللــه الباكري إىل 
أهمية تأهيل وتدريب الكوادر 
الصحيــة يف مختلف الجوانب 
مقدمتهــا  ويف  الصحيــة 
االكتشاف املبكر لإلعاقة لدى 
األطفــال والرتصــد الوبائــي 

الصحي. والتثقيف  والتوعية 
وحــث املتدربــني عــىل 
االستفادة القصوى من العلوم 
ــي  ــارات الت ــارف وامله واملع
تقدمهــا الــدورة بما تمكنهم 
ــع  ــىل الواق ــها ع ــن عكس م
العمي بهدف االرتقاء بصحة 
ــامة املجتمع والحد من  وس

اإلعاقة.
ــر  ــد مدي ــه أك ــن جانب م
عــام مكتــب الصحــة العامة 
والسكان الدكتور عبد العزيز 
الشــدادي أن مكتــب الصحــة 

يويل جوانب التدريب والتأهيل 
ــاع الصحي  للعاملني يف القط
أولوية كبــرية، ويحرص عىل 
تلقي الكوادر الصحية دورات 
تأهيــل وتدريــب متواصلة يف 
مختلــف الجوانب بما يضمن 
ــم  ــم وكفاءاته ــع قدراته رف
العملية عنــد تقديم الخدمات 

ــتوى. الطبية وبأفضل مس
حــر التدشــني منســق 
االجتماعــي  الصنــدوق 
بمحافظتــي مــأرب والجوف 

ــري. ــد الجعف محم
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مأربيات يقطعن 200 كيلو مرت 
يومياً ملواصلة تعليمهن اجلامعي

ساعات
5من السفر

ــى -  ــل يحي ــر أم تضط
الطالبة بكلية العلوم اإلدارية 
واملاليــة بجامعة إقليم ســبأ 
محافظة مأرب - إىل مفارقة 
طفلها ذي التسعة أشهر ملدة 
11 ساعة يوميا، فأمامها يوم 
طويل من الســفر والدراســة 
يبــدأ مــن السادســة صباحاً 
وينتهي عند الخامسة مساء.

أمــل وزميــات أخريــات 
مــن مديريــة حريــب جنوب 
مــأرب يقطعن مســافة 200 
كيلو مرت يومياً يف رحلة سفر 
شــاقة تســتمر من أربــع إىل 
خمس ســاعات ذهاباً وإياباً، 

وست ساعات دراسية يتلقني 
خالها املحارضات والدروس 

يف مجاالتهــن التخصصية.
ينتقلــن طالبــات مديرية 
ــات الريف  حريب، وكذا طالب
بمأرب  األخرى  املديريات  من 
عىل متن حافات وفرتها لهن 
جامعــة إقليم ســبأ بالتعاون 
مع السلطة املحلية بمحافظة 
مــأرب، وبرنامــج إعمــار 
اليمن التابع للمملكة العربية 
الســعودية والهــال األحمــر 

اإلماراتي.
ووفق نائب رئيس جامعة 
إقليــم ســبأ لشــؤون الطاب 

الدكتــور عــي ســيف الرمال 
فــإن هناك إقبــاالً كبــرياً من 
قبل فتيات الريف عىل التعليم 
الجامعــي بعكــس املتوقــع، 
وأن هــذا اإلقبــال يتزايد عاماً 
بعد عام بسبب تنامي الوعي 
املجتمعــي وتشــجيع األهايل 
ــجيع  الذي لوحظ بدفع وتش
ــع  ــب الداف ــم، إىل جان بناته
الداخي لدى الفتيات أنفسهن 

للتعلم.

  حرص كبري
يحيــى  أمــل  تبــدي 
وزمياتهــا اللواتــي تحدثــن 

لـ«الثــورة نــت« عــرب إحــدى 
الطالبات املتعاونات ، الحرص 
الكبري عــىل إكمــال تعليمهن 
الجامعــي، حيث تؤكد أمل أن 
هدفهــا الذي يدفعها لكل هذا 
الكفــاح هــو الحصــول عــىل 
الفائــدة العلمية، التــي تعود 
بالنفع عىل مجتمعها، وحلمها 

بــأن تكــون إداريــة ناجحة.
فيما تؤكد الطالبة بقسم 
أنها  الرياضيات زينب حسني 
تصحــو قبــل صــاة الفجــر، 
وتخرج من املنزل للذهاب إىل 
الجامعة يف الساعة السادسة 
إال عــرش دقائــق، لتعــود بعد 
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الرابعة والنصف من كل يوم 
الدراسة. أيام  خال 

رس  زينــب  وتعيــد 
عزيمتهــا ومكابدتهــا لهــذه 
املشــقة اليومية إىل طموحها 
يف  املســتقبلية  وتطلعاتهــا 
خدمــة وطنهــا وإنتــاج جيل 
محــب للعلــم وتحديــداً ملادة 
الرياضيات، باعتبار هذا العلم 
مرتبــط بكثــري مــن جوانــب 
حياتنا، وله دور كبري يف تنشيط 

وتنميــة التفكــري العلمي.
ــان  ــة إيم ــرى الطالب وت
القوباني يف قسم املحاسبة أن 
حرصها عىل الحضور اليومي 
وقطع مسافة 200 كيلو مرت 
ذهابــاً وإيابــاً ، هــو حرصها 
عىل تصحيح النظرة السلبية 

تجاه فتيــات الريف بمأرب.
مضيفــة: »لــدى فتيــات 
العزيمــة  بمــأرب  الريــف 
فاعات  مشاركات  ليصبحن 
يف كل املجــاالت، ويكفــي أن 
ثاثاً من الطالبات املتفوقات 
يف قسمي من مديرية حريب«.

والء  تؤكــد  حــني  ويف 
محمد دينيش الطالبة بقسم 
اإلذاعة والتلفزيون أن املشقة 
إىل  الوصــول  ســبيل  هــي 

النجاح، ترجع الطالبة بقسم 
ــايض  ــيم الق ــزي نس اإلنجلي
حرصها عىل مواصلة التعليم 
الجامعي إىل الخروج من دائرة 
الجهل والوصول إىل مستقبل 
أفضل وغد أجمل، وأن تكون 

نافعة ملجتمعهــا ووطنها.
ويف الســياق تــرى ملحــة 
صالــح الطالبة بقســم اللغة 
ــة  ــا العزيم ــة أن لديه العربي
ــا  ــال تعليمه واإلرصار إلكم
الجامعي، ألن اليمن ال يمكن أن 

يتطور إال باالهتمام بالتعليم، 
»والهدف هو أن نتعلم ونعلم 
غرينــا من أجــل خدمة بادنا 
ولن نستســلم للظــروف بأي 

حال مــن األحوال«.
أمــا نهــا ســعيد الهبيي 
تخصــص إدارة أعمال فتؤكد 
عىل رضورة مكابدة الصعاب 
من أجل الحصــول عىل العلم 
،كــي يعــود ملــأرب حضارته 
ومجده مــن جديد، ولتتمكن 
ــوق  من مواكبة متطلبات س

العمــل يف مأرب.

متاعب وصعاب
ومــع حجــم التفــاؤل 
لدى طالبــات حريب إال أنهن 
يف املقابــل ينظــرن إىل أن هذا 
الوضع يضيــف عليهن أعباء 
كبــرية ويؤثــر عىل مســتوى 
التحصيل العلمــي، ومراجعة 
الــدروس، خصوصــاً وأنهــن 
مطالبات بأعباء منزلية أخرى.

الطالبــة مهــا العقيــي - 
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تخصص معلم صف - تصحو 
عند الساعة الخامسة وتعود 
الخامســة مســاء ، وتشــكو 
من عــدم وجود الوقت الكايف 
للمذاكرة، مايضطرها للسهر 
ليا بهدف مذاكــرة الدروس، 
وإنجــاز التكاليــف والبحوث 
املطلوبــة منهــا، ورغــم ذلك 
تؤكــد مها أنها حققت املركز 
الرابع عىل مســتوى قسمها، 
وتطمــح ألن تكــون األوىل يف 

القسم.
وذات الحــال لــدى طالبة 
اإلعام والء دينيش التي تؤكد 
عــدم قدرتهــا عــىل مراجعــة 
الــدروس واملذاكــرة، إال ليلــة 
االختبــار ، أو خــال أوقــات 
رحلة الذهاب واإلياب من وإىل 
الجامعة ، بسبب عدم وجود 
الوقت الكايف، بينما تقيض أيام 
اإلجازات األســبوعية إلنجاز 

املطلوبة. التكاليف 
عــن  والء  وتحدثــت 
صعوبات مجتمعية تواجهها 
بحكــم تخصصهــا يف اإلذاعة 
ــا تؤكد أن  والتلفزيون، لكنه
دعــم والديها وأهلها يمنحها 
ــة  ــق مواصل ــة يف طري الثق
تعليمهــا الجامعــي يف مجال 
اإلعام. متمنية يف ذات السياق 
توفري سكن جامعي للطالبات 

يف مدنية مأرب حتى تســتغل 
وقتها يف الحصول عىل شهادة 
التوفل يف اإلنجليزي والرخصة 

الدوليــة يف الكمبيوتر.
أما الطالبة نسيم القايض 
ومــع أنهــا تثنــي عــىل دور 
الجامعــة والســلطة املحليــة 
يف تشــجيعهن عــىل مواصلة 
التعليــم الجامعي مــن خال 
توفري وســائل النقل، إال أنها 
أيضاً ترى يف مســافة الطريق 
التي تصل إىل خمس ســاعات 
يومياً مشقة كبرية، لكن ذلك 
يبعث فيها التحــدي من أجل 
تحقيق أمل أهلها وتطلعاتهم 

بتأكيدها.  -

تذليل الصعاب
الكبري  الشغف  وأمام هذا 
لدى فتيات مأرب يف مواصلة 
التعليم الجامعــي يؤكد نائب 
رئيــس جامعــة إقليــم ســبأ 
لـ«الثورة نت« أن الجامعة سعت 
لتسهيل وتذليل الصعاب أمام 
الجميــع، خصوصــاً الفتيات 
القادمات من األرياف، اللواتي 
حرمن مــن التعليم الجامعي 

املاضية. العقود  خال 
وأكــد أن جامعــة إقليــم 
سبأ وبدعم كبري من السلطة 
املحلية ممثلة باملحافظ اللواء 

سلطان العرادة قامت بتوفري 
14 حافلــة نقــل جماعــي 
خصصــت للفتيــات، مامكن 
ــات مــن  ــري مــن الطالب الكث
تحقيق حلمهن يف اســتكمال 
تعليمهــن الجامعي. مضيفا: 
»كنا نتوقــع أن هناك عزوفاً 
مــن بنات الريف عــن التعليم 
الجامعــي لكن ماملســته هو 
العكس تمامــاً ، فهناك إقبال 
منقطع النظري وغري مسبوق 
للفتــاة املأربيــة وخصوصــاً 
ــزداد  ــام ي ــات وكل ع الريفي

العدد«.
ــال  ــال إقب ــع الرم وأرج
الفتيات املأربيات عىل التعليم 
الجامعــي إىل ارتفــاع الوعــي 
املجتمعي وتشجيع األهايل من 
خال الدفع ببناتهم لالتحاق 
بالتعليــم الجامعــي، إضافــة 
أنفسهن عىل  الفتيات  حرص 
مواصلــة تعليمهن الجامعي.
واعتــرب الدكتــور الرمــال 
ــن  ــة م ــه الجامع أن ماقدمت
تسهيات لفتيات الريف وعىل 
رأســها توفري وســائل النقل 
مجاناً قد ســاهم بشكل كبري 
يف تشــجيع فتيات الريف عىل 
مواصلــة تعليمهن الجامعي، 
مشــرياً إىل أن الجامعة تبحث 
كل الحلــول والوســائل التــي 

ــف  ــات الري ــىل فتي ــر ع تي
ــن الجامعي  مواصلة تعليمه
ومنها توفري السكن يف مدينة 

مأرب.
أن  إىل  الرمــال  وأشــار 
املأربيــات مــن بنــات الريــف 
يتواجدن يف مختلف األقســام 
يف  املتاحــة  والتخصصــات 
الجامعــة، ســواًء يف اإلعــام 
 ، املحاســبة  أو   ، والفنــون 
تكنولوجيــا  أو   ، اإلدارة  أو 
الحاسوب.  وعلوم  املعلومات 
ــاة  ــون للفت ــاً أن يك متوقع
املأربيــة النصيــب األوفــر يف 
ــرر  ــة املق ــات التطبيقي الكلي
الجامعة. يف  فتحها مستقباً 
وأكــد أن الفتــاة املأربيــة 
ــزاً يف  ــوراً متمي ــق حض تحق
مجاالت كثرية، منها الشــعر، 
والرســم، والقصة، واإلعام، 
املجــاالت  مــن  وغريهــا 
ــس ماكان  والتخصصات عك
ســائداً، فضاً عن تميزهن يف 
التحصيل العلمي، ومســتوى 
ــاع،  ــريف واالط ــد املع الرصي
ــات،  ــن كموهوب وحضوره
ويحملن الكثري مــن املهارات 

ــات الكبرية. والطاق


