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أثــارت الجريمــة «اإلرهابيــة»
التــي ارتكبتهــا مليشــيا الحوثــي
مــن خــال اســتهدافها ســوقاً
شــعبياً فــي مدينــة مــأرب
بقصــف صاروخــي يــوم الثالثــاء
الماضــي إدانــات واســتنكاراً
واســعين مــن قبــل القيــادة
السياســية وقيــادة الحكوميــة
والمنظمــات
والهيئــات
اإلنســانية.
وأجــرى نائــب رئيــس
الجمهوريــة الفريــق الفريــق
الركــن /علــي محســن صالــح
تعــازي القيــادة السياســية
اتصــاال ً هاتفيــاً بمحافــظ
المحافظــة اللــواء /ســلطان
بــن علــي العــرادة عبــر فيــه
عــن تعــازي القيــادة السياســية
رئيــس
فخامــة
بقيــادة
الجمهوريــة ألســر وأقــارب
الشــهداء ..ســائال ً اللــه العلــي
القديــر أن يتغمدهــم بواســع
رحمتــه ويســكنهم فســيح

جناتــه وأن يمــن علــى الجرحــى
بالشــفاء العاجــل.
وأكــد أن ارتــكاب مليشــيا
الحوثــي للجريمــة البشــعة
بحــق مدنييــن تأتــي فــي
ســياق محاولــة االنتقــام
مــن محافظــة مــأرب التــي
احتضنــت اليمنييــن ومثلــت
ســداً منيعــاً أمــام محــاوالت
اســتهداف الجمهوريــة مــن
قبــل العصابــات اإليرانيــة.
وشــدد نائــب الرئيــس علــى
األجهــزة العســكرية واألمنيــة
بمضاعفــة الجهــود لتأميــن
المحافظــة وتثبيــت األمــن
ودحــر الميليشــيا االنقالبيــة..
مشــيداً
بالتضحيــات
والبطــوالت التــي يســطرها
أبطــال الجيــش فــي مختلــف
ا لجبهــا ت .
مــن جهتــه أكــد الدكتــور
أحمــد عبيــد بــن دغــر رئيــس
الــوزراء خــال اتصــال هاتفــي

بمحافظــة المحافظــة اللــواء
ســلطان العــرادة «أن إقــدام
المليشــيا علــى هــذه الجريمــة
البشــعة فــي مدينــة مــأرب التي
احتضنــت جميــع اليمنييــن
بكافــة أطيافهــم بــكل ترحــاب
ومحبــة ،يبرهــن بمــا ال يــدع
مجــاال ً للشــك ،علــى مســتوى
الوحشــية التــي تنتهجهــا
هــذه الجماعــة لفــرض رؤاهــا
الطائفيــة االرهابيــة الدخيلــة
علــى أبنــاء شــعبنا اليمنــي».
وترحــم رئيــس الــوزراء
وموجهــا
علــى أرواح الشــهداء،
ً
باالهتمــام بعــاج الجرحــى
وتقديــم كافــة أوجــه العنايــة
الالزمــة لهــم.
وأكــد رئيــس الــوزراء أن هــذا
االعتــداء اإلجرامــي الغاشــم
المليشــيات
قبــل
مــن
االنقالبيــة بشــكل متكــرر ،يؤكــد
جرائــم المليشــيا والتنكيــل
بجميــع مــن يخالــف توجهاتهــا
الطائفيــة االيرانيــة االرهابيــة
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وتجردهــا مــن كل القيــم
واألخــاق واالنســانية.
وأضــاف« :هذه الممارســات
اإلجراميــة تؤكــد أن المليشــيا
الحوثيــة باتــت تنــازع أنفاســها
األخيــرة ،وتســعى لالنتقــام
مــن أبنــاء شــعبنا المدنييــن

للمليشــيا الحوثيــة وااللتــزام
بقــرارات مجلــس األمــن الدولــي.
وأكــد بــن دغــر وقــوف
الحكومــة إلــى جانــب أبنــاء
محافظــة مــأرب الذيــن جســدوا
نموذجــاً جمهوريــاً مشــرفاً مــن
خــال تضحياتهــم المشــهودة

ميليشــيا الحوثــي االنقالبيــة.
وقــال :إن مــأرب ســتظل
قلعــة جمهوريــة شــامخة
وصمــام أمــان للجمهوريــة
والوحــدة الوطنيــة واليمــن
االتحــادي الجديــد بقيــادة
فخامــة الرئيــس عبدربــه

بالتزامــن مــع مــا تعيشــه مــن
هزائــم وانهيــارات فــي صفوفها
فــي مختلــف الجبهــات امــام
قــوات الجيــش الوطنــي الــذي
بــات اليــوم يضيــق الخنــاق
عليهــا فــي معاقلهــا».
ودعــا رئيــس الــوزراء
المجتمــع الدولــي للقيــام
بواجباتــه األخالقيــة واالنســانية
مــن خــال منــع إيــران مــن
اســتمرار تهريبهــا لألســلحة

ومواقفهــم الوطنيــة.
مــن جانبــه ،عبــر محافــظ
مــأرب عــن شــكره وتقديريــه
رئيــس
نائــب
الهتمــام
الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء.
وأكــد أن مــأرب وأبناءهــا ورجــال
الجيــش واألمــن ســيظلون
عنــد مســتوى المســؤولية
التــي أوكلتهــا إليهــم القيــادة
السياســية بتلبيــة متطلبــات
المواطنيــن ومقاومــة أســاليب

رئيــس

وزير اإلعالم :مليشيا
الحوثي تمارس جرائم
إبادة بحق المواطنين

إلــى ذلــكدان وزيــر االعــام
االريانــي
مطهــر
معمــر
المجــزرة اإلرهابيــة ،وأكــد أن
هــذه الجريمــة هــي امتــداد
لجرائــم القتــل المتعمــد
واإلبــادة الجماعيــة التــي
ترتكبهــا مليشــيا الحوثــي بحق
المدنييــن األبريــاء منــذ انقالبها
علــى الســلطة الشــرعية قبــل
ثالثــة أعــوام.
وأشــار االريانــي إلــى أن
هــذه الجريمــة تكشــف عــن
حالــة التخبــط واإلفــاس

التــي تعيشــها
المليشيات
بعــد
الحوثيــة
الهزائــم المتتاليــة
التــي لحقــت بهــا
مختلــف
فــي
جبهــات القتــال على يــد ابطال
الجيــش الوطنــي والمقاومــة

ا لشــعبية .
وشــدد االريانــي علــى أن
هــذه الجريمــة لــن تمــر دون
عقــاب ،وســيقدم المســئولين

هــادي
منصــور
ا لجمهو ر يــة .
وأكــد المحافــظ العــرادة
أن هــذه األعمــال االرهابيــة
االجراميــة ؛ لــن تثنيهــم عــن
مواصلــة النضــال الســتعادة
الدولــة وتحريــر كافــة التــراب
اليمنــي مــن قبضــة المليشــيا
وبنــاء اليمــن االتحــادي العــدل
الــذي ينشــده أبنــاء الوطــن.
عنهــا وعــن كل الجرائــم التــي
ارتكبتهــا المليشــيا بحــق
المواطنيــن للمحاســبة فــي
القريــب العاجــل.
ودعــا االريانــي المجتمــع
الدولــي الــى ادانــة هــذه الجرائم
الحوثيــة المســتمرة علــى
الشــعب اليمنــي باعتبارهــا
جرائــم حــرب وإبــادة بحــق
المواطنيــن .
وتوجــه وزيــر االعــام
التعــازي
بأصــدق
والمواســاة ألســر الشهداء
الذيــن ســقطوا فــي هــذه
الجريمــة ،داعيــا الســلطة
المحليــة لتقديــم الرعايــة
الطبيــة العاجلــة للجرحــى
والمتضرريــن من هــذا القصف،
متمنيــا للمصابيــن ســرعة
الشــفاء.

زار جرحى قصف
المليشيا للسوق
الشعبي

الدكتور مفتاح
يدعو المجتمع
الدولي إلدراج
مليشيا الحوثي
في قائمة اإلرهاب

عبدربــه
الدكتــور
دعــا
مفتــاح وكيــل محافظــة مــارب
المنظمــات الدوليــة والمجتمــع
الدولــي إلــى تحمــل مســئولياته
إزاء الجريمــة اإلرهابيــة التــي
ارتكبتهــا مليشــيا الحوثــي بحــق
المدنييــن فــي مــأرب يــوم الثالثاء
الماضــي وإدراج تلــك المليشــيا
ضمــن قوائــم الجماعــات
االرهابيــة.

عــن إدانتــه لهــذا االســتهداف
الممنهــج مــن قبــل مليشــيا
الحوثــي االنقالبيــة االيرانيــة
للمدنييــن فــي مدينــة مــأرب
التــي احتضنــت االالف مــن
النازحيــن والمهجريــن مــن
مختلــف المحافظــات التــي
تســيطر عليهــا تلــك المليشــيا
االجراميــة والتــي فــرت مــن
ســلوكها االجرامــي وتوغلهــا
الفاحــش فــي الشــعب اليمنــي
لتلحقهــم بصواريــخ الــى
المحافظــة االمنــة والمســتقرة.
وأشــار إلــى أن المليشــيا
الحوثيــة خــال الســنوات الثــاث
الماضيــة اســتهدفت مدينــة
مــأرب بأكثــر مــن أربعيــن
صاروخــا بالســتيا تصــدت لهــم
بطاريــات الدفاعــات الجويــة

لقــوات التحالــف العربــي ،كمــا
ارســلت العشــرات مــن القذائــف
وصواريخ الكاتويشــا علــى االحياء
واالســواق فــي مدينــة مــأرب راح
ضحيتهــا العديــد مــن الشــهداء
والجرحــى مــن المدنييــن.
وأكــد الدكتــور مفتــاح أن هــذه
األعمــال اإلجراميــة تــدل علــى أن
المليشــيا االنقالبيــة اإليرانيــة
باتــت اليــوم فــي النفــس االخيــر
وتحــاول ان تنتقم مــن المدنيين
جــراء الهزائــم واالنهيــارات فــي
صفوفهــا فــي مختلــف الجبهات
امــام الجيــش الوطنــي الــذي
بــات اليــوم يضيــق الخنــاق
عليهــا وعلــى معقلهــا الرئيســي
فــي صعــدة
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مــن جهتهــا أصــدرت وزارة
حقــوق االنســان بيانــا دانــت
فيــه بشــدة جريمــة إطــاق
مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة،
واعتبــرت إطــاق الصواريــخ
المدنييــن
رؤوس
علــى
والمناطــق المأهولــة بالســكان
جريمة ضــد اإلنســانية وانتهاك
صــارخ للقوانيــن واألعــراف
الدوليــة ولقــرارات مجلــس
األمــن الدولــي ومنهــا القــرار
رقــم  2216والتــي تضمــن احــد
بنــوده حمايــة المدنييــن وعــدم
تعريضهــم للخطــر» .

وأكــدت الــوزارة ان تلــك
الجريمــة لــن تســقط بالتقــادم
 ،وان يــد العدالــة ســتطال
المجرميــن ال محالــة.
واســتغربت وزارة حقــوق
االنســان تقاعــس المجتمــع
الدولــي ومجلــس األمــن
واالمــم المتحــدة حيــال اتخــاذ
إجــراءات صارمــة ضــد تلــك
االنتهــاكات التــي تنفذهــا
مليشــيات الحوثــي االيرانيــة
ضــد المدنييــن العــزل وقصــف
المــدن واالحيــاء األهلــة
با لســكا ن .
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جــاء ذلــك خــال قيامــه
باالطمئنــان علــى الجرحــى
المدنييــن الذيــن أصيبــوا جــراء
ســقوط صــاروخ أطلقته مليشــيا
الحوثــي االنقالبيــة االيرانيــة علــى
أحــد األســواق الشــعبية وســط
مدينــة مــأرب الذيــن بلــغ عددهم
 22جريحــا  3منهــم إصابتهــم
خطــرة.
وزار الوكيــل مفتــاح الجرحــى
فــي هيئــة مستشــفى مــأرب
العــام والمستشــفى العســكري
ومســتوصف الحيــاة الطبــي
واطمــأن علــى صحتهــم واطلــع
علــى االســعافات والخدمــات
الطبيــة المقدمــة لهــم ،موجه ـاً
بتقديــم كافــة العنايــة الطبيــة
واالدويــة وكل مــا يحتاجــون
علــى نقفــة الســلطة المحليــة
 ..متمنيــا للجرحــى الشــفاء
العاجــل.
وعبــر وكيــل محافظــة مــأرب

وزارة حقوق اإلنسان :ما قامت به
المليشيا جريمة ضد اإلنسانية

4

أطفال مأرب
يشعلون
الشموع
تنديداً بجريمة
المليشيا
شــارك العشــرات مــن
األطفــال بمــأرب ،فــي مســيرة
ليليــة الثالثاء الماضــي ،للتنديد
بالجريمــة اإلرهابيــة التــي
ارتكبتهــا مليشــيا الحوثييــن
إثــر قصفهــا ألحــد شــوارع
المدينــة بصــاروخ كاتيوشــا
مخلفــة شــهداء وجرحــى.
األطفــال
وحمــل
المشــاركون فــي المســيرة
الليليــة ،الشــموع انطالقـاً مــن
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اجتماع أمني
في مأرب
يناقش وضع
منتسبي
األمن في
إقليم سبأ

حديقــة مــأرب النــد ،إلــى المكان
الــذي ســقط فيــه الصــاروخ،
للتنديــد بهــذه الجريمــة
البشــعة للحوثييــن.
وأســفرت الجريمــة اإلرهابية
عــن استشــهاد خمســة مدنيين
وإصابــة  22آخريــن إصابــة عــدد
منهــم خطيــرة إثــر اســتهداف
مليشــيا الحوثــي لســوق
شــعبي بصــاروخ كاتيوشــا
وســط مدينــة مــأرب ،عاصمــة

المحافظــة ،بعــد منتصــف
ليلــة االثنيــن الماضــي.
وأكد مصــدر طبــي لـ»موقع
محافظــة مــأرب» أن ســيارات
االســعاف هرعــت إلــى المــكان،
وقامــت بانتشــال الجثــث
والجرحــى ،وأن عــدد مــن وصــل
إلــى مستشــفى هيئــة مــأرب
العــام 5 ،شــهداء ،و 22جريــح.
وأوضــح المصــدر أن  3مــن
الجرحــى ،حالتهــم خطــرة.

ناقــش اجتمــاع أمنــي فــي
مــأرب ،آليــة تفعيــل فــروع
اإلدارات العامــة للــوزارة،
وإقامــة معســكر اســتقبال
للمنضميــن مــن منتســبي
الــوزارة إلعــادة تأهيلهــم
وتوزيعهــم علــى محافظــات
اقليــم ســبأ ،وفقــا لالحتيــاج.
االجتمــاع ترأســه وكيل وزارة
الداخليــة اللــواء محمــد ســالم
بــن عبــود ،بمشــاركة وكيــل
وزارة الداخليــة لشــؤون األمــن
والشــرطة اللــواء الدكتــور احمد
الموســاي ،ومديــر الشــؤون
الماليــة اإلداريــة إلقليــم ســبأ

العقيــد ناجــي اليافعــي ،ومديــر
عــام شــرطة محافظــة مــأرب
العميــد عبدالملــك المدانــي.
وقيــم االجتمــاع الــذي
انعقــد يــوم اإلثنيــن آليــة صرف
مرتبــات منتســبي األمــن فــي
إقليــم ســبأ ،باإلضافــة إلــى
وضــع مقترحــات وحلــول
مناســبة لإلشــكاليات القائمــة
فــي موضــوع المرتبــات،
وتحديــد آليــات صــرف دائمــة
بمــا تتناســب مــع أوضــاع
الوحــدات واألجهــزة األمنيــة
فــي محافظــات اإلقليــم.

وصول شحنة من مواد تصنيع االطراف
الصناعية إلى مأرب
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وصلــت إلــى مــأرب ،شــحنة
محملــة بمواد تصنيــع األطراف
الصناعيــة «التابعــة لمركــز
األطــراف الصناعيــة بهيئــة
مستشــفى مــأرب العــام».
وقــال مديــر مركــز االطــراف
بمــأرب هيثــم أحمــد ،إن هــذه
الشــحنة تــم توفيرهــا مــن
تركيــا ،عبــر منظمــة أطبــاء
عبــر القــارات مــرورا بالمملكــة
العربيــة الســعودية.
وأوضــح أن هــذه الكميــة

تكفــي إلجــراء مــا يقــارب 300
طــرف صناعي ،ســيتم تصنيعها
للمســتهدفين
وتســليمها
خــال فتــرة العقــد الموقــع
بيــن مركــز الملــك ســلمان
الممــول للمشــروع وأطبــاء
عبــر القــارات  -تركيــا الجهــة
المنفــذة للمشــروع .
مــن جانبــه قــال د .محمــد
القباطــي ،رئيــس الهيئــة ،بأنــه
بعــد النجــاح الــذي حققــه
مركــز األطــراف خــال المرحلــة

األولــى ،ونظــراً للحاجــة الملحــة
لمواصلــة عمليــات التصنيــع
لألطــراف وتقديمهــا لمــن
فقــدوا أطرافهــم.
وأشــار إلــى أن اســتمرار
منظمــة أطبــاء عبــر القــارات
فــي تشــغيل المركــز وتأهيــل
الكــوادر اليمنيــة ،عقــب توقيــع
مركــز الملــك ســلمان اتفاقيــة
الســتمرار عمل المركــز لمرحلة
ثانيــة تســتهدف تركيــب 300
طــرف صناعــي.

6

جامعــة إقليــم سبــأ
أقل من ثالث سنوات وأكثر من  20تخصص
عارف الواقدي

جامعة إقليم سبأ – تحوالت وإنجازات

1

عدد الكليات يف 2016

6

عدد الطالب امللتحقني
5615
بالجامعة

16

52
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 -أنشئت الجامعة بقرار جمهوري صدر منتصف نوفمرب 2016

نسبة الطالب من
املحافظات األخرى

 23عدد التخصصات

عدد الكليات يف 2018
عدد املحافظات التي
ينتمي لها الطالب

يف  2018استوعبت
الجامعة

18

48

نسبة الطالب من
أبناء محافظة مأرب

موظفاً جديداً بينهم  88أكادميي

تسعى الجامعة إلنشاء كلية الطب كلية الطب وإضافة الدراسات العليا

« ســعيدة جــداً جــداً وأنــا أرى
جامعتــي تتطــور يومـاً إثــر يــوم
فــي مجــال التعليــم ،وتزايــد
إقبــال الطــاب إليهــا بشــكل
كبيــر « تقــول طالبة المســتوى
األول كليــة العلــوم اإلداريــة
فــي جامعــة إقليــم ســبأ دعــاء
صــوان.
وتضيــف فــي حديثهــا مــع
موقــع (محافظــة مــأرب):
«خــال ثالثــة أعــوام منــذ
تأســيس الجامعــة ،وهــي
تتطــور بشــكل متســارع
ســوى فــي الجانــب التعليمــي
واألكاديمــي أو فــي الجانــب
اإلداري والتنظيمــي ،األمــر الذي
جعــل ويجعــل مــن جامعتنــا
بوابــة عبــور لمســتقبل مشــرق
يقــوده جيــل واعــد تلقــى
تعليمــه فــي هــذه الجامعــة «.
إضافــة إلــى حــرص الجامعة
المتواصــل علــى توفيــر

البيئــة التعليميــة الجامعيــة
األكاديميــة المتميــزة للطــاب
– تقــول الطالبــة دعــاء صــوان
– فالجامعــة بتأكيدهــا عملــت
علــى تنميــة روح التعليــم
واإلبــداع لديهــم وصقــل مــا

يتمتعــون بــه وبــث الدافعيــة
التعليميــة المتميــزة المتزنــة
لديهــم مــن أجــل تكويــن جيــل
متعلــم مثالــي قــادر علــى
المشــاركة فــي بنــاء المجتمــع

ومســتقبال

بشــكل

حاليــا
أفضــل.
فــي منتصــف نوفمبــر/
تشــرين الثانــي مــن العــام
2016م ،كانــت محافظــة مــأرب
علــى موعــد بتحــول كليــة
التربيــة بمــأرب مــن كليــة
تابعــة لجامعــة صنعــاء،
إلــى جامعــة مســتقلة ؛
بقــرار جمهــوري يحمــل
الرقــم  145لســنة 2016م.
قضــى
القــرار
بإنشــاء الجامعــة باســم
«جامعــة إقليــم ســبأ»،
وســرعان مــا قــام رئيــس
الحكومــة الدكتــور أحمــد
عبيــد بــن دغــر ،بوضــع حجــر
األســاس للجامعــة  ،تنفيــذاً
لتوجيهــات رئيــس الجمهوريــة
الرئيــس عبــد ربــه منصــور
هــادي.

توسع ملحوظ

والمختبــرات
تشــمل تخصصيــن  ،وحاليــا والصيدلــة
ومستشــفى
ومنــذ اللحظــة األولــى أضفنــا تخصــص ثالــث ،فيمــا والتمريــض،
إلنشــاء الجامعــة ؛ شــهدت فــي كليــة اآلداب والعلــوم جامعــي خــاص بهــا ،إضافــة
إحصائيــات التعليــم زيــادة أضفنــا ثالثــة تخصصــات إلــى ســكن االكاديمييــن
والطــاب ،وأن
ملحوظــة وفــق تأكيــدات قيادة مختلفــة هــي إعــام
إدارة تكــون جامعــة
أســتاذ
الجامعــة ،فعــدد الطــاب وفنــون وجيولوجيــا
عــادل إقليــم ســبأ في
الذيــن يتلقــون التعليــم فــي ومعلــم صــف « .األعمــال
المســتقبل 13
كمــا توســعنا
صروحهــا وصــل بعــد أقــل مــن
ـة
ـ
الجامع
ـي:
ـ
القباط
كليــة».
والحديــث
ثــاث ســنوات مــن إنشــائها إلى –
وبحسب
 5615طالبــاً وطالبــة يتلقــون لرئيــس الجامعــة أصبحــت تشــكل
القدســي فــإن
التعليــم فــي  23تخصصــاً – فــي إضافــة كليــة ملتقــى لكافــة أبنــاء
الجامعة
جديــدة
خامســة
تعليميــاً .
فــي
تأمــل
يؤكــد الدكتــور محمــد هــي كليــة التربيــة ا ليمــن
العــام 2018م
القدســي  -رئيــس جامعــة والعلــوم اإلنســانية
بفتــح قســم
إقليــم ســبأ  -أن الجامعــة والتطبيقية
منــذ إنشــائها وتحويلهــا إلــى بخمســة تخصصــات ،وحرصنــا الدراســات العليا بثالثة أقســام،
جامعــة ؛ توســعت فــي إنشــاء أن تكــون موجــودة فــي الكليــة وقــد بــدأت الدراســات األوليــة
كليــات إضافيــة إلــى جانــب األم ،كمــا نحــن فــي إطــار بفتــح هــذه األقســام ،وهــي
الكليــة الســابقة التــي كانــت خطــوات أوليــة لفتــح كليــة القــرآن الكريــم والرياضيــات
كليــة للتربيــة واآلداب والعلــوم الطــب فــي الجامعــة ،وبدأنــا والحاســوب ،حيــث تــم تشــكيل
فــي خطــوات البحــث عــن لجــان بــآداب ووثائــق البرامــج
أنشــئت فــي العــام
والمقــرر بهــذا الشــأن وبــدأت
مبنــى » .
2006م.
مباشــرة عملهــا.
رئيــس الجامعة:
رئيس
وبحسب
الدكتــور القدســي نســعى فــي  2018الجامعــة أكــد أن
 %48مــن نســبة
؛ فقــد تــم إضافــة
ـات
ـ
الدراس
ـاق
ـ
إلط
فــي
الطــاب
أربــع كليــات جديــدة
ولــم تقتصــر جهــود قيــادة
هــي العليــا بجامعــة جامعــة إقليــم
للجامعــة

‘‘

’’

‘‘

وبنية تحتية

آمال
’’ وطمــوح
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‘‘

جامعــة إقليــم ســبأ علــى
التوســع فــي التخصصــات
التعليميــة ،بــل إنهــا عملــت
أيضـاً علــى تحقيــق بنيــة تحتية
تواكــب هــذا التطــور الحاصــل
فــي الجامعــة ،فعــاوة علــى
صيانــة مباني الجامعــة وإعادة
تأهيــل  17قاعــة دراســية ،تــم
إضافــة  13قاعــة أخــرى ،كمــا
عملــت الجامعــة علــى تأهيــل
وصيانــة معاملهــا الخمســة
وهــي معامــل الحاســوب
والعلــوم والفيزيــاء والكيميــاء،
وإنشــاء
والجيولوجيــا،
معمليــن جديديــن للحاســوب.
وبتأكيــد رئيــس الجامعــة
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’’

العلــوم
كليــة
اإلداريــة والماليــة  ،إقليــم ســبأ
وكليــة تكنولوجيــا
الحاســوب والمعلومــات  ،ســبأ هــم مــن
وكليــة الشــريعة والقانــون .أبنــاء المحافظــة،
نســبة
مشــيرا إلــى أن كليــة العلــوم وأن
البقيــة
اإلداريــة عنــد أنشــأها فــي العام %52
2016م كانــت بقســمين فقــط ؛ يتوزعــون مــن 15
هما إدارة األعمال والمحاســبة ،محافظــة يمنية،
موضحــا أن تركــز
غيــر أنــه فــي العــام
معظــم أبنــاء
2017م تــم إضافــة
عــام
آميــن
المحافظة
تخصصين
كليــة
همــا الجامعــة :بدأنــا ببنية فــي
آخريــن
ا لتر بيــة
مصــارف وتمويــل ،تحتيــة متواضعــة،
وتســويق ،ليصبــح
عــدد التخصصــات والجامعــة تشــهد كل
أربعــة
تخصصــات .عــام تطــوراً أكثــر
القدســي تابــع
الدكتور
حديثــه «أنــه مــع
بــدء العــام الدراســي 2018م محمــد القدســي – فــي حديثــه
تــم إضافــة تخصــص خامــس مــع موقــع محافظــة مــأرب
لكليــة العلــوم اإلدارية هــو إدارة – تطــرق إلــى الطمــوح التــي
تســعى لهــا الجامعــة ،ومنهــا
عامــة».
وأضــاف« :وفــي كليــة كليــة خاصــة فــي العلــوم
المعلومــات الطبيــة بجميــع تخصصاتهــا
تكنلوجيــا
والحاســوب كانــت عند إنشــائها ؛ طــب بشــري وطــب األســنان

8

فــإن هنــاك دراســة حاليــة الطــاب المتزايــد المقبليــن
إلنشــاء مبنــى لرئاســة الجامعة علــى الدراســة ؛ خصوصــاً فــي
 ،وإعــادة تأهيــل بوابــة الجامعة الوقــت الــذي تشــهد فيــه البــاد
ومكاتــب األمــن ،وإنشــاء قاعــة حــرب متواصلــة أدت إلــى حركــة
نــزوح كبيــرة إلــى مــأرب».
اســتقبال مركزيــة.
ويضيــف العــرادة «لقــد
وإداريــا قــال القدســي أن
الجامعــة وظفــت هــذا العــام عملــت الجامعــة خــال
 150موظفـاً ،منهــم  88أكاديمي الســنوات الثــاث
و 62إداري ،تــم تعيينهــم الماضيــة علــى
بحســب اإلجــراءات القانونيــة توفيــر وعمــل
المتبعــة فــي قانــون الجامعات المسطحات
اليمنيــة وقانــون التعليــم الخضراء
العالــي والبحــث العلمــي ،الجمالية
موضحــا أنــه تم إنشــاء  7إدارات للجامعة،
عامــة وتعييــن رؤســاء أقســام وكذلــك توفيــر
باصات
مختصين
الدكتــور ناجــي نقل
فيهــا ،وخــال
كبيــرة
الفترة
للطــاب شــهدت الســنة الثانيــة فــي
حصل
ـا
ـ
م
ـان:
ـ
جزي
المقبلة
القاطنيــن فــي مناطــق 2017م ارتفــاع عــدد المســجلين
ســيتم إنشــاء خــال
عاميــن بعيــدة بدعــم مــن فــي الكليــة إلــى  1100طالــب
إدارة ثامنــة يعــد إنجــازاً كبيــراً الســلطة
المحليــة وطالبــة مــن أصــل أكثــر مــن
والهــال
للدراسات
األحمــر  1300طالــب وطالبــة تقدمــوا
إقليــم
لجامعــة
ا إل ما ر ا تــي » .
العليا
المتحانــات القبــول.
وأكــد أنــه مــع
والبحث
الدكتــور جزيــان فــي حديثه
ســبأ
ا لعلمــي .
تزايــد إقبــال الطــاب للموقــع اعتبــر أن اعتبــر مــا
وعن
خــال
حصــل
الدعــم الــذي تتلقــاه الجامعــة المستمر
عاميــن يعــد إنجــازاً
جامعيــة:
طالبــة
 يقــول رئيــس الجامعــة للتسجيلكبيــراً للجامعــة.
الدكتــور :الجامعــة «حصلــت فــي الجامعــة الجامعــة تحولــت
ويــرى أســتاذ
األعمــال
علــى المزيــد مــن الدعــم هنــاك توســع بنســبة  %99منــذ إدارة
ســاعدها مســتمر أيضــا
الــذي
المــادي
عــادل القباطــي أن
بكليــة
التحقــت
فــي االزدهــار مــن الســلطة فــي المبانــي
الجامعــة تطــورت
المحليــة بالمحافظــة ممثلــة والقاعات
بشــكل كبيــر جــداً
التربيــة فــي 2015
بمحافــظ المحافظــة اللــواء الدراسية
بســبب الحاجــة
ســلطان العــرادة  ،ولــه الفضــل والمباني
لهــا فــي محافظــة،
اإلداريــة.
كثيــراً فــي إنشــاء العديــد مــن والمكاتــب
حيــث أصبحــت تشــكل ملتقــى
القاعــات الدراســية وتقديــم كل
وقــال« :لقــد كان قــرار لكافــة أبنــاء اليمــن.
مــا تحتاجــه الجامعــة ،وكذلــك إنشــاء جامعــة إقليــم ســبأ فــي
فيمــا تــرى بســمة الرمــال،
الحكومــة لــم تقصــر فــي مــأرب مفاجــأة كبيــرة ألبنــاء طالبــة مســتوى الثالــت قســم
تقديــم أي دعــم مــادي احتاجتــه المحافظــة بعــد أن كانــوا الفيزيــاء ،أن الفــرق بيــن
أو تحتاجــه الجامعــة».
يجــدون صعوبــة فــي التعليــم دخولهــا الجامعــة فــي العــام
ســوى فــي صنعــاء أو فــي 2015م واليــوم كبيــر جــداً ،بــل
الكليــة القديمــة التــي كانــت بنســبة  - %99حســب قولهــا.
الدراســة فيهــا غيــر منتظمــة».
وتضيــف« :كانــت الدراســة
مــن جانبــه قــال آميــن عــام
فــي الســابق بــا مقومــات،
الجامعــة الدكتــور العــرادة أن
فالدكاتــرة غيــر متوفريــن،
الجامعــة تشــهد كل عــام تطوراً
والمعامــل غيــر موجــودة،
ومــن خــال لقاءاتنــا
أكثــر مــن العــام الســابق.
لكــن اليــوم الحمدللــه هنــاك
وتابــع« :بــدأ العمــل فــي المتعــددة لحظنــا اإلجمــاع
والدكاتــرة
األكاديمييــن
الجامعــة والبنيــة التحتيــة الحاصــل علــى التطــور الــذي
والمعامــل بشــكل تلبــي مــا
متواضعــة جــدا فتــم توفيــر تشــهده جامعــة إقليــم ســبأ،
نحتا جــه » .
القاعــات بمــا يتــاءم مــع إعــداد فالدكتــور ناجــي جزيــان -
قســم المحاســبة فــي كليــة
العلــوم اإلداريــة والماليــة -
يؤكــد أن كليــة العلــوم اإلداريــة
بــدأت فــي العــام 2016م ولدينــا
تخصصيــن محاســبة  ،وإدارة
األعمــال ؛ ســجل فيهمــا 778
طالبــا وطالبــة ،فــي حيــن
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مأرب ..

نواة الجمهوريتين

بقلم  /سامي الحمريي
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االفتتــاح حيــن اإلنتهــاء قريبــا
مــن منشــآته وبنيتــه التحتيــة
وكافــة مرافقــه  ،وذلــك خــال
أقــل مــن تســعة أشــهر ،
وكذلــك الشــريان الرئيســي
الرابــط بيــن اليمــن والمملكــة
العربيــة الســعودية طريــق
العبــر التــي أُطلــق عليهــا
«طريــق المــوت» لســوءه
وكثــرة حــوادث الســيارات فيــه
جــاري العمــل فيهــا علــى قــدم
وســاق ,ليتزامــن إنجــازه مــع
إفتتــاح مطــار مــأرب .
متــى وجدت اإلرادة الصادقة
واأليــدي األمينــة فهنــاك تجــد
اإلنجــاز  ,الدولــة تبنــى بمثــل
هــؤالء الرجــال  ,رغــم قلــه
المــوارد الماليــة التــي تصــل
مــأرب ،وضعــف اإلمكانــات  ،إال
أن ســلطان مــأرب يقودهــا مــن
نجــاح إلــى نجــاح ,بــإرادة صلبــة,
وعزيمــة التليــن .
بالمناســبة  ،وكــي ال
يصطــاد أحدهــم فــي المــاء
العكــر  ..نحــن هنــا ال نقــول
أنــه ال يوجــد هنــاك قصــور ....
ولكــن بالمقارنــة مــع غيرهــا
مــن حيــث المــوارد والدعــم
والضــروف المحيطــة وحالــة
الحــرب ،فنســبة القصــور تعــد
شــيئا ال يســتحق الذكــر.
مــأرب اليــوم تشــكل لوحــة
اليمــن الكبيــر  ،وجمهوريــة
اليمــن االتحــادي بإمتيــاز ،
وتنــوع اليمــن الخصــب بــكل
مــن االرض والرجــال.
مــأرب اليمــن  ،حيــث ال يمل
الوصــف مــن الواصفيــن  ،وال
الواصفــون مــن الوصــف .
مــأرب بــكل فخــر  ..أضحــت
 ..واجهــة اليمــن ..
هنــاك حيــث تجــد فــي مأرب
« بلــدة طيبــة ورب غفور « .
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يقــول تاريــخ العــرب العاربــة
إنــه بــدأ مــن مــأرب  ,كمــا أن
القــرآن الكريــم ســطر لهــا دون
غيرهــا حكايــة مجــد  ،وحكمــة
ملكــةً كانــت تحكمهــا ،فأخرجت
رعاياهــا إلــى بــر األمــان ،
وأســلمت للــه مــع نبــي اللــه
ســليمان عليــه الســام .
مــأرب التــي كانــت تحتضــن
كل أجــداد العــرب  ,الذيــن كانــوا
يتجمعــون فــي يــوم مــا حــول
«ســد مــأرب» قبــل انهيــاره،
حتــى كانــت الهجــرة الكبــرى
لســكان اليمــن إلــى الجزيــرة
العربيــة والعــراق والشــام
وغيرهــا .
يقــول التاريــخ أيضا أن «ســد
مــأرب» الــذي بنــاه الســبئيون
فــي القرن الســابع قبــل الميالد
 ,كمــا أُعيــد بنــاؤه فــي العــام
1986م علــى نفقــة الشــيخ زايــد
رحمــة اللــه عليــه  ،وبواســطة
شــركة هندســية تركيــة .
مــأرب التــي كانــت حاضــرة
العالــم  ،وقبلــة التاريــخ  ،حــاول
البعــض ومايزال يحــاول آخرون
شــيطنتها لعقــود مــن الزمــن
مضــت  ،وأخــرى يظنونهــا
مقبلــة  ,ماتــزال مــأرب كمــا هــي
علــى مــر العصــور ،تنفــض غبار
كل زمــن ال يطاوعهــا ويرفــض
االعتــراف بتجددهــا فتبهــره
 ،واحيانــا تدهشــه  ،وأحاييــن
أخــرى تذهلــه  ،وفــي بعضهــا
تحيــره !!
عــن
مــأرب
دافعــت
األولــى فــي
الجمهوريــة
ســتينيات القــرن الماضــي،
ودفعــت ثمــن كبيــراً مــن
أبنائهــا وأبنــاء اليمــن عامــة,
واليــوم بعــد أن داهمــت اليمــن
نبتــة بــاد فــارس الشــيطانية،
وحاولــت أن تعيد عجلــة التاريخ
إلــى الــوراء فــي كل ارجــاء اليمــن
 ,وقفــت مــأرب  ،وأبــت إال أن
تكــون نــواة الجمهوريــة الثانيــة،

وبالفعــل نجحــت بأبناءهــا
المخلصيــن وكل األحــرار الذين
التحقــو بهــم مــن جميــع مــدن
اليمــن الواحــد .
لقــد أعطــت مــأرب درســاً
فــي الصمــود وفــي النجــاح
 ,فتلــك المدينــة التــي كان
تعــداد ســكانها اليتجــاوز
المئتــان ألــف باألمــس  ،هاهــي
اليــوم تحتضــن مــا يربــو علــى
اثنيــن مليــون نســمة  ,لــم
تضــق بهــم مــأرب ذرعــا  ،ولــم
يشــتك أبنائهــا الســبئيون مــن
الجــدد ,ولــم يســألوا
القادميــن ُ
عــن أصلهــم وفصلهــم  ،ولــم
يذبحــوا كرامتهــم وكبرياءهــم
فــي النقــاط عنــد حــدود
المحافظــة كمــا يحصــل فــي
بعــض المحافظات  ,ولم يختل
األمــن  ،ولم تقــف التنمية  ،رغم
ضــراوة الحــرب التــي تدورعلــى
تخــوم المحافظــة منذ ســنوات
 ,فهنــاك فــي مــأرب يــد تبنــي،
ويــد تدافــع عــن الوطــن
والشــعب .
لمحافــظ
كان
لقــد
المحافظــة اللــواء ســلطان
العــرادة الفضــل بعــد اللــه فــي
جمــع كلمــة أبنــاء ســبأ وتوحيــد
صفهــم مــن الداخــل بدايتــاً،
وكان لــه مــن الحكمــة مــا مكنه
مــن الحفــاظ علــى ديمومــة
واســتمرار تلــك اللحمــة ,حتــى
إن مدينــة مــأرب اليــوم تزخــر
بالبنــاء والتنميــة واإلعمــار,
مــن كل أبنــاء اليمــن ال مــن
أبنائهــا فقــط .
ومــن تيســر لــه زيــارة مــأرب
أو المــرور بهــا مــن حيــن آلخــر
 ال شــك  -ســيالحظ التغيــرالمســتمر والبنــاء المضطــرد .
فالشــوارع تعبد ،واالســفلت
يمتــد علــى خارطــة المدينــة
بصــورة مذهلــة  ،وبوتيــرة
عاليــة  ,والمطــار فــي طريقــه
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