
 
دورة تدريبية إلعداد مدربني يف مجال 

االتحادية بتعز
يف  مدربني  بإعداد  خاصة  تدريبية  دورة  بتعز  أمس  بدأت   
آفاق  منتدى  أيام  عرشة  ملدة  ينظمها  والتي  االتحادية  مجال 

للتغيري بالرشاكة مع مؤسسة فريدريتش ايربت .
من  ومشاركة  مشاركا   26 إكساب  إىل  الـــدورة  وتهدف 
والنظريات  املفاهيم  حول  ومعارف  مهارات  الشباب  النشطاء 
املتعلقة بالدول البسيطة واالتحادية وكيفية نشوئها واملركزية 
والالمركزية بأنواعها وكذا التعريف بأساليب إدارة الدولة بما 
الخاصة  الوطني  الحوار  مؤتمر  ملخرجات  استعراض  ذلك  يف 
بالسلطات املختلفة للدولة االتحادية واختصاصات كل مستوى 

.
ويف افتتاح الدورة ألقيت كلمتان من قبل رئيس منتدى آفاق 
العبديل وممثل فريدريتش ايربت محمود قياح  للتغيري بلقيس 
استعرضا فيها برنامج الدورة وأهمية إعداد مدربني قادرين عىل 
منها  االستفادة  وكيفية  املختلفة  اإلنسانية  التجارب  استلهام 

وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات املجتمع اليمني .
الدورة  مع  الخالق  التفاعل  إىل  املشاركني  الكلمات  ودعت 
واستيعاب مضامينها..مشريين إىل أن الدورة تواكب مخرجات 
مؤتمر الحوار وكيف توصل املتحاورون إىل هذا الخيار الذي يضع 

حدا للرصاع من خالل الرشاكة يف السلطة والرثوة.

الكشف املبكر لسرطان الثدي يف 
محاضرة توعوية بسيئون

نظم فريق التضامن الريايض الثقايف واالجتماعي والصندوق 
حرضموت  مؤسسة  مع  بالتعاون  سيئون  بمديرية  الخريي 
ملكافحة الرسطان بالوادي والصحراء محارضة توعوية للنساء 

حول رسطان الثدي وكيفية الوقاية منه وعالجه.
هدفت املحارضة إىل تعزيز الوعي املجتمعي بخطورة مرض 

الرسطان واآلثار السلبية التي يخلفها عىل أرس املصابني.
يف االفتتاح استعرضت القابلة فائزة عبدالله باخوار األسباب 
االكتشاف  وأساليب  الثدي  برسطان  اإلصابة  إىل  تؤدي  التي 
الذاتي من قبل النساء بهذا املرض وأهمية االكتشاف املبكر له 

من أجل تفادي اإلصابة .
إىل تجنب بعض  الداعية  الصحية  اإلرشادات  إىل  وأشارت 
التي  الخاطئة  املنزلية  واملمارسات  بالصحة  املرضة  املأكوالت 
يف  املساهمة  أهمية  مؤكدة  املرض..  بهذا  لإلصابة  سببا  تكون 
نرش اإلرشادات والنصائح الصحية من اجل تعزيز نسبة الوعي 

الصحي لدى النساء.

تدشني برنامج الدبلوم املهني يف 
اإلدارة املدرسية بسيئون

دشنت مؤسسة طيبة الخريية بسيئون محافظة حرضموت 
أمس برنامج الدبلوم املهني يف اإلدارة املدرسية بإرشاف مكتب 
وزارة الرتبية والتعليم بوادي وصحراء حرضموت و بتمويل من 

مؤسسة العون للتنمية .
بن  صالح  جمال  طيبة  بمؤسسة  الربنامج  مرشف  وأوضح 
سعد يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية/ سبأ / أن الربنامج يهدف 
إىل تطوير مهارات 30 متدربا ومتدربة من مدراء ووكالء املدارس 
التعليمي  املجال  يف  حرضموت  وصحراء  وادي  بمديريات 
وتحسني األداء وفقا للمعايري واألسس الحديثة وبما يسهم يف 

النهوض بالعملية التعليمية إىل املستوى املطلوب .
وأشار بن سعد إىل أن الربنامج يتضمن عىل مدى 20 يوما 
دورات تدريبية خاصة وحلقات نقاشية خاصة بمفاهيم اإلدارة 
ومهارات  السنوي  والتخطيط  والتنمية  والتعليم  املدرسية 
تطوير  يف  واملعالجات  املدرسية  والجودة  واملتابعة  اإلرشاف 
مستويات  تحسني  و  التدريب  ومهارات  املدرسة  دور  تفعيل  و 

الطالب العلمية والثقافية .
الرتبية  بمكتب  التعليم  إدارة  مدير  التدشني  حفل  حرض 
ومدير  باموىس  عبدالله  حرضموت  وصحراء  بوادي  والتعليم 

مكتب مؤسسة طيبة الخريية بحرضموت صالح باناعمة .

مياه السيول تغمر جسر السحول بإب

إب / محمد الرعوي
التي هطلت عىل مدينة إب إىل تدفق  الغزيرة  أدت األمطار 
سيول كبرية من اعال وادي الجنات باتجاه جرس السحول الذي 
يربط املدخل الرئييس ملدينة إب بوادي السحول مما أدى إىل 
غمر الجرس بالكامل وقطع الطريق املؤدية إىل املدينة ما تسبب 
بشل حركة السري وتوقف املئات من املركبات والسيارات ألكرث من 
ثالث ساعات نتيجة عدم استطاعتها السري وسط تلك السيول 

الجارفة.
مع  تواصلت  املشهد  حارضة  كانت  التي  "الثورة"  صحيفة 
واطلعته  املحافظة  محافظ  االرياني  محمد  بن  يحيى  القايض 
عىل ما حدث يف ظل غياب أي دور للجهات املعنية ، وقد شكر 
املحافظ "صحيفة الثورة" عىل تعاونها يف إبالغ السلطة املحلية 
عىل هذا الحدث وغريه من القضايا التي تهم املواطنني، مؤكداً بأنه 
سيتم رسعة توجيه الجهات املختصة للنزول إىل املنطقة واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة والكفيلة بحل هذه اإلشكالية وإيجاد التدابري 
الالزمة ملعالجة فك مجرى السيل الذي يمر تحت جرس السحول 
املنطقة  يف  العالقة  واملركبات  للسيارات  املرور  حركة  وتسهيل 

وبما يكفل سالمة وأمن املواطنني.
وكان عدداً من أبناء املنطقة والسائقني قد أكدوا لـ"الثورة" 
املشاكل  هذه  مثل  يولون  املختصة ال  الجهات  يف  املسؤولني  أن 
أيام متتالية أي اهتمام يذكر،  وخصوصاً غمر السيول للجرس 
مناشدين قيادة السلطة املحلية رسعة التحرك وتوجيه الجهات 

املختصة القيام بدورها الغائب بشكل تام.


 א���א��א���� مديرية ساقني بصعدة.. خصوبة األرض ومهابة المكان

آثار ومعالم تاريخية لعصور متالحقة تحكي فصو من تاريخ اليمن القديم

ــن ساقني فروع من القبائل  وتسك
ــا إىل  ــود نسبه ــي يع ــة الت الخوالني
ــن  ــاف ب ــن الح ــرو ب ــن عم ــوالن ب خ
ــث استوطنت  ــة من حمري حي قضاع
ــة  الغربي ــات  املرتفع ــل  القبائ ــذه  ه
ملحافظة صعدة بعد رحيلها من مأرب 
ــا استقرت  ــأرب فيم ــدم سد م ــر ته إث
ــاء  صنع ورشق  ــوب  جن يف  ــا  بعضه
ــني من املديريات  وتعترب مديرية ساق
ــا ومواردها وخصوبة  الغنية بخرياته
ــا وتاريخها  ــة يف مآثره ــا وغني أرضه
ــوط الزمن  ــذي نسجته خي القديم ال
ــا زالت  ــرون املاضية وم ــداث الق وأح

شواهده وآثاره باقية إىل اليوم.
ــة ساقني قرابة 30كم  تبعد مديري
ــط  ــا وترتب ــدة غرب ــة صع ــن مدين ع
ــدة- املالحيظ)  ــط إسفلت (صع بخ
ــذي يمر من قلب املديرية وعدد من  ال
ــع مدينة ساقني  ــق والعزل وتق املناط
ــىص الرشق وهي  ــز املديرية يف أق مرك
ــأت بني  ــة نش ــة قديم ــة إسالمي مدين
ــن الهجري يف  ــني السابع والثام القرن
ــة وهي مدينة  زمن الدويالت املستقل
ــيدة من الطني (اللنب)  متواضعة مش
ــة  ــن األرس القديم ــدد م ــا ع تسكنه
ــددة  ــرية واملتع ــا الكث ــا بمآثره لكنه
ــرون مضت ما  ــوراً عرب ق تعكس حض
ــى اليوم  ــا وآثارها حت ــت شواهده زال
ــد يف املدينة ثالثة مساجد  حيث يوج
ــا جامع اإلمام  ــة متجاورة أهمه قديم
ــده الداعي يحيى  ــي الذي شي الداع
ــوظ يف القرن  ــن محف ــن ب ــن املحس ب
ــط باملدينة  ــري وتحي ــع الهج الساب
ــالع والحصون الحمريية  عدد من الق
ــن  حص ــد  يوج ــث  حي ــة  واإلسالمي
ــة جبل  ــىل قم ــيل" ع ــار الجاه "املنم
املنمار وبه بنايات وبقايا عمران قديم 
ــل الجوة  ــل بجب ــة ويتص رشق املدين
ــن الجوة  ــه حص ــع يف هامت ــذي يق ال
ــي الدامع  ــل قلعت ــد أسفل الجب وعن
والقفل اللتان شكلتا مقراً للعمال عىل 
ــت ساقني  ــدة حيث ظل ــالف صع مخ
ــام أي بمثابة  ــالد الش ــراً لناظرة ب مق
محافظة املحافظة حتى نهاية القرن 
ــرش هجري ويف رشق املدينة  الثالث ع
ــني القديم الذي  ــار سد ساق توجد آث
ــد باملدينة  ــه يف 200هـ ويوج تم هدم
مقربة إسالمية قديمة تحكي ألواحها 
ــاب  انتس ــواهد"  "الش ــة  الحجري
ــة إىل الصحابي  ــض األرس القديم بع
ــاعر عمرو بن معد كرب  الفارس والش
الزبيدي وبالرغم من أن هذه الشواهد 
الحجرية املصنوعة من أحجار البلق 
ــدم إال أنها ما  ــاء موغلة يف الق البيض
ــظ بكتاباتها ومضامينها  زالت تحتف
حتى اليوم وعن جنوب املدينة يوجد 
ــف  ــة القي ــد إىل قري ــب يمت واٍد خصي
ــة إىل املناطق  ــدرات جبلي ــه منح تلي

املجاورة.
أن  ــة  تاريخي ــادر  مص ــح  وترج
ــة كانت تسمى "قني" يف العرص  املدين
ــم ساقني من  ــيل واكتسبت أس الجاه
ــع مرور الوقت حيث  لهجة السكان م
ــدوا  ــة "أغ ــب إىل املدين ــول الذاه يق
ــل كلمة "سا" بدًال  ساقني" حيث تح
ــىل  ــب ع ــر فغل ــرف الج ــن "إىل" ح ع

أسمها ساقني.
ــني قرابة 10كم  ــن جنوب ساق وع
ــس  خمي ــة  منطق إىل  ــرء  امل ــل  يص
ــوق من  ــن س ــارة ع ــان عب ــور وك املح
أسواق املديرية موعدة يوم الخميس 

ــب  قل يف  ــه  موقع ــن  لك ــا  أسبوعي
تجمعات سكانية وقرى كثرية تحيط 
به من كل االتجاهات جعلت التوسع 
ــذا السوق  ــد صوب ه ــي يمت العمران
ــط اإلسفلتي ليخلق  الواقع عىل الخ
ــاً للسوق الذي أوشك  حياة وانتعاش
ــدادات العمران  ــول بفعل امت أن يتح
املجاورة إىل مدينة كبرية عامرة وسوق 
تجارية منتعشة تحل بدال عن ساقني 
مركز املديرية ويتصل خميس املحور 
ــرشف وأوطان  ــا مع الخوالد وال جنوب
ــرث املناطق خصوبة  ــب حي يف أك شع
وكثافة سكانية وأكرث املناطق األثرية 
ــد املنارات الحجرية  تنوعا حيث تمت
ــكل عىل طول  ــة الش ــة الدائري العالي
ــاهقة  ــة الش ــم الجبلي ــداد القم وامت
ــر جبيل  ــه حم ــذي يقطع ــوادي ال لل
ــدى هذه القمم  ــاه السيول ويف إح ملي
ــرص الحمريي  ــد يف الع ــة شي الجبلي

قرص تفراع القديم.

ــذه املنارات تستخدم يف  وكانت ه
ــاله ألغراض  ــريي وما ت ــرص الحم الع
حربية وما زالت عدد من قرى املنطقة 
ــة قديمة حتى  ــل أسماء حمريي تحم
ــدارة ثمامة  ــوم كـ"تي قرهد تي" م الي
ــة أثرية  ــذه املنطق ــخ. وه ــة.. إل وسح
ــراز األول توشك  ــن الط ــة م وتاريخي
ــم بلسان  ــا أن تتكل ــا وأوديته جباله
ــد شعب حي قبيلة  التاريخ حيث تع
ــرية من قفاعة ثم من خوالن عامر  شه
ــر ومنهم طائفة  ــل تكاد تكون األشه ب
ــروا إىل سعيد مرص قبل اإلسالم  هاج
عىل يد املغرق األكرب بسبب حروبهم 

مع أبناء عمومتهم.
كما كانت قبيلة شهب حي ضمن 
ــي افرتقت يف  ــة الت ــل الخوالني القبائ
ــة يف 15هـ فنزل  ــات اإلسالمي الفتوح
الكثري منهم يف الشام ومرص واألندلس 
ــعراء منهم  وبرز عدد من القادة والش
يف طليعتهم القائد اإلسالمي الشهري 
ــن مالك الحياوي الخوالني  السمح ب

ــت طالئع قواته إىل جنوب  الذي وصل
فرنسا يف عهد الدولة األموية.

ــي يف  ــب ح ــان شع ــم أوط وتض
ــرى  ــن الق ــرياً م ــني كث ــة ساق مديري
ــة واألثرية منها  ــن التاريخي واألماك
ــا مسجد تاريخي  ــة ثمامة وفيه قري
ــد  ــاض "معب ــىل أنق ــم ع ــم أقي قدي
ــن أكرب  ــد م ــك واح اآله" يف داراله كذل
الكهوف الحمريية أشيع أن به كنوزاً 
ــت األرض وكان يف  قديمة وأنفاقاً تح
ــى وقت  ــم ظل حت ــم قدي ــة صن ثمام
ــب وجرفته السيول قبل سنوات  قري
ــة  ــل الخوالني ــده القبائ ــت تعب كان
ــي "قرية  ــالم ويف شعب ح قبل اإلس
وسحة" كانت لبني برش وبني يعنق 
ــي قرية  ــوالن وه ــم من خ ــم األدي وه
ــوالن  ــال خ ــف جب ــة يف شع جاهلي
ــت زكاتها إىل الرسول صىل الله  أرسل
ــه وآله وسلم يف 11هـ وكانت زكاة  علي
ــأل الرسول أصحابها زكاة  طيبة فس
ــا زكاة وسخة من  ــن هذه فقالوا إنه م

ــة وهذه  ــت وسخ ــوالن فقال ليس خ
زكاتها ولكنها وسحة فسميت بذلك 

االسم حتى اليوم.
وتعد كلمة "شعب" من املفردات 
ــة القبيلة  ــة الجنوبية لتسمي العربي
ــرشي وهي  ــرث من تجمع ب ــي أك وتعن

مجموعة من العشائر املوحدة.
ــب  شع ــق  مناط ــىل  ع ــق  ويطل
ــعف أي الجبل حيث  ــي اسم الش ح
ــوالن عامرة  ــق خ ــىل مناط ــل أع تمث
ويوجد بها عدد من األودية الزراعية 
ــا الحبوب  ــي تزرع فيه ــة الت الخصب
ــري لكن  ــا مياه ال ــر فيه ــنب وتتوف وال
أشجار القات وتنامي زراعتها بفعل 
عائداتها املالية تحد من نطاق زراعة 
ــردة  ــورة مضط ــوب بص ــنب والحب ال

بمرور الوقت.
أودية خصبة وشواهد أثرية

ــغف  ــزل املرء من الش ــا ين عندم
ــىل واحد من  ــرب يقف ع ــاه الغ باتج
ــة  الخالب ــة  الطبيعي ــر  املناظ أروع 
ــة  ــل وأروع األودي ــن أجم ــد م لواح
"وادي  ــه  إن ــة  الخصب ــة  الزراعي
ــرض  أخ ــديس  سن ــاط  بس ــوط"  خ
ــاه الجنوب  ــمال باتج ــد من الش يمت
ــر يف أحضانه  ــري تتناث عىل نطاق كب
القرى والتجمعات السكانية والدور 
ــوادي  ال ــف  وتل ــة  العالي ــة  القديم
ــام  األي ــة  غالبي ــوم  الغي ــب  الخص
ــف  ــة وصحائ ــة خيالي ــم لوح لرتس
ــد  ــرض وق ــدس أخ ــىل سن ــني ع لج
ــد  ــدور وق ــازل وال ــىل املن ــدت أع تب
ــل النب  ــا محاصي ــرثت يف سطوحه ن
ــراء الداكنة ويعد هذا  بألوانها الحم
ــة ساقني  ــب أودي ــن أخص ــوادي م ال
ــردودات  م ــىل  ــايل ع األه ــل  ويحص
ــة حتى بات  ــن الزراع ــة كبرية م مالي
ــق عليه الخليج العربي ويرتبط  يطل
ــات زراعية منها  ــدة أودية ومدرج بع
ــني "وبني  ــع" والوقيش وادي "املمج
ــدي" ويف أقىص  ــد أو جبل السع سع
الشمال منه سوق الفجار وهو سوق 
أسبوعي يفصله عن وادي خري وهو 
ــرو  ــة ع ــط بمنطق ــب يرتب واد خصي
ــدة الربد  ــة شدي ــة جبلي ــي منطق وه
ويطلق عىل هذه األودية والتجمعات 
ــر" وهي  ــي بح ــم "بن ــة اس السكاني
ــا حصن  ــوالن عامر به ــن خ ــن م بط
قديم يطلق عليه حصن عراض وفيه 
ــني جيوش األمري يعفر  دارت معركة ب
بن عبدالرحيم الحوايل وبني بحر يف 
أوائل القرن الثالث الهجري حسبما 

قال املؤرخ األكوع.
ــن  ــر ضم ــي بح ــد وردت بن وق
ــوالن  لخ ــة  الرئيسي ــات  التقسيم
ــوش  النق يف  ــة  قضاع ــن  ب ــر  عام
ــم "ب.ح.ر.م"  ــة القديمة باس األثري
ــره املسترشق الفرنيس  حسب ما ذك
ــول  ــه ح ــان يف بحث ــان روب كريستي
ــار العرب البداة يف اليمن ومن  انتش
ــذه املنطقة شكلت أول  املرجح أن ه
ــرار القبائل الخوالنية  مواطن استق
ــور يف 1993م عىل  ــد تم العث فيها وق
ــة بخط  ــة منقوش ــدة مستطيل أعم
ــريي قديمة كتب عليها باملسند  حم
ــل طولها بني 1– 1.5 مرت  حيدان يص
تآكلت بعض نقوشها وكرست بعض 
األعمدة وكانت جزءاً من معبد قديم 
مطمور يف جبل عرو وقد زارت لجنة 
من هيئة اآلثار املوقع وأكدت حاجة 
ــل  ــري شام أث ــح  إىل مس ــة  املنطق

وبعض التنقيبات.

صعدة/خالد أحمد السفياين
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www.althawranews.net

althawrah22@gmail.com للتواصل:

إحــدى  ســاقــني  مديرية  تعد 
مديريات القاطع الغربي ملحافظة 
صعدة حيث تتوزع مناطقها يف قمم 
واألودية  الشاهقة  الجبال  وسفوح 
كبرية  قـــرى  مشكلة  الــخــصــبــة 

وتجمعات سكانية واسعة.
وتحد ساقني من الرشق مديرية 
مجز  مديرية  الشمال  ومن  سحار 
ومن الجنوب مديرية حيدان وتطل 
السهول  عىل  الغربية  الجهة  من 
الظاهر  مــديــريــة  يف  التهامية 
املالحيظ)  بـ(مديرية  املعروفة 
وتضم ساقني عدداً من املناطق منها 
خميس  حــي,  شعب  بحر,  (بني 
عرو,  جبل  ساقني,  مدينة  املحور, 
جبل النوعة, بني سعد, بني واس, 
وادي الحبال, وادي خري, الخوالد, 

الرشف).
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