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دعاء 
َالّلُهمَّ اْجَعل لي فيِه َنصيبًا ِمن َرحَمِتَك الواِسَعِة ، َو اْهِدني 
فيِه ِلَبراهيِنَك ال��ّس��اِط��َع��ِة ، َو ُخ��ْذ ِبناِصَيتي إل��ى َم��ْرض��اِت��َك 

ِتَك يا َاَمَل امُلشتاقنَي. َحبَّ اجلاِمَعِة ِبَ

رمضان..
لوا أيها   فتعقَّ

الشباب!!

يوافق إصدار هذا العدد من صحيفتنا   
الموقرة م��رور ثاني جمعة من شهر 
رمضان المبارك.. شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس.. شهر الخير والفرقان 
والرحمة والغفران، وشهر العتق من النيران، فبكل 
خير هذا الشهر الفضيل وبكل بياناته ودالالته بأنه 
أفضل الشهور عند اهلل نقول الخواننا المرابطين 
في مختلف الساحات اليمنية أن يتقوا اهلل ويجاهدوا 
أنفسهم لدرء الفتنة التي حّلت بنا وأن يكفوا عما 

يفعلون.
إن هذا الشهر الكريم شهر يتحرى قدومه كل 
مؤمن باهلل وبكتابه، حتى يحصد فيه األجر والثواب 
بالصوم والصلوات الواجبة والمسنونة علينا 
باالعتكاف هلل ليخرج في ختامه بصوم مقبول 
وذنب مغفور ورحمة واسعة يشمل اهلل بها عباده 
القائمين والراكعين والساجدين لوجهه العزيز 
الكريم والذين ال يبغون سوى رضا اهلل.. فرضا اهلل 

أسمى غاياتنا.
ونقول كيف يحل رضاه علينا ونحن نأكل بعضنا 
بعضًا ونزهق بعضنا بعضًا ويهدم كل منا ما بناه 
اآلخر في ظل الظروف التي يعيشها أبناء اليمن 
جراء هذه الصراعات واالعتصامات والمشاحنات 
التي بسببها هدر أمن الوطن والمواطن وتزعزع 

استقراره.
وليس هذا فحسب وإنما صارت الحياة مهددة 
بأكملها في ظل هذه األوضاع الصعبة واألزمات 
المتتالية التي طالت حقوق المواطن وتهدده في 
الحصول على لقمة عيشه من تراتبية غالء األسعار 
وانعدام الغاز ومشتقات النفط التي بسببها أصبح 
جميع أرباب األسر واقفين لياًل ونهارًا في طوابير 
ممتدة لمحطات »الغاز والديزل والبترول« ليحصلوا 
على بعٍض منها لتستمر حياتهم في المنزل 
وال��ش��ارع.. وكل ذلك بسبب االطماع للوصول 

لكرسي السلطة والحكم.. 
إننا ال نعلم ان كان اخواننا المعتصمين في 
الساحات من الشباب يدركون بأن أفعالهم هذه 
تخدم بعض االط��راف الطامعة في الحكم وال 
تخدمهم، وكذلك توقف عجلة االقتصاد الوطني 
وتشل حركتها، فتتراجع بذلك فرص العمل التي 
تحلمون بها وكل ذلك بسبب استيعابكم ألفكار 
البعض الذين يستغلون احتياجاتكم وظروفكم 
فيظهرون لكم حبًا واهتمامًا وه��م يبطنون 
لكم الحقد والضرر الذي يكبتونه في نفوسهم 

وسيظهرونه عما قريب.
فنقول لكم يا شباب المستقبل رمضان كريم.. 
فتعقلوا أثابكم اهلل وسدد على الخير خطاكم 
وهداكم الى السبيل الصحيح الذي من شأنه أن 
يغير تغييرًا حقيقيًا في التغيير السليم للسلطة 

وفي تداولها..
فلن يكون التداول سليمًا وصحيحًا  اال عبر 
صناديق االقتراع حتى يتسنى ألبناء هذا الوطن 
جميعًا ممارسة حقهم االنتخابي في اختيار من 
يمثلهم وينوب عنهم في إدارة ش��ؤون البالد 
حتى تكون اليمن شعبًا وأرض��ًا موحدة في ظل 

الديمقراطية والدستور والقانون.

أزمة العصر الجاهلي

األحوال المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطنون خالل   
شهر رمضان والتي أضافت أزمة الى األزمة، تمكنت من 

إلغاء قاعدة »ال تكلم صائمًا بعد العصر«.. 
يتكلم الصائمون باستمرار  عمّا وصل 
اليه حال البالد والعباد ويتساءلون: متى 

ستنتهي األزمة وترفع أحزاب 
م��ام  أ خيامها  للوكندات  ا

جامعة صنعاء وبقية 
المناطق..؟!

ل��م��اذا تريد 
تلك األحزاب 
اس��ت��غ��الل 
ت  سبا لمنا ا
ال��دي��ن��ي��ة 
وإح�����ي�����اء 
ذك���������رى 

انتصار المسلمين في غزوة بدر في 17 رمضان بإعالن تشكيل ما 
يسمى بالمجلس الوطني..؟!

من المعيب ونحن في القرن ال�21 أن تنظر أحزاب المشترك الى 
الشعب اليمني على أنه أنموذج من العصر الجاهلي.

أزمة تفاحيط..!!

في الساعة   
األخ����ي����رة 
ب  ل��م��غ��ر ا ن  ا ذ آل
تكتظ المدن بزحام 
ال��س��ي��ارات.. الكل 
ي��ري��د ال��وص��ول 
وال����ك����ل ب��ح��ك��م 
ال��ص��وم مصاب 
باألمية المرورية 
وبحكم األزم��ة 
بنقاط  محاصر 
وجوالت عديمة 

الشفقة.
مشاكل االزدحام المروري 
هي األقل هذا العام مقارنة باالعوام السابقة وذلك 
نتيجة أزمة وقود السيارات والديزل.. وليس لنمو الوعي الحضاري 

لدينا بالتزام النظام واتباع قواعد السير.
الجميل هنا أن أزم��ة األي��ام الماضية قضت على استعراض 
السيارات والتفحيط في الشوارع والتي كانت تقتل البعض وتصيب 

عديد من األسر بالفاجعة.

رمضان.. شهر التربية عند المرأة
> بداية ترى األخت جمالة القاضي 
ان ما وصلنا اليه اليوم نتيجة األفكار 
المغلوطة واألساليب غير الصحيحة من 
قطع للطرقات وتعطيل لمصالح الناس 
وحرمانهم من الماء والكهرباء والوقود 
وافتقارهم لألمن وعدم احترام حرمة 
شهر رمضان إنما هو ناتج عن قصور 
قد يكون في أساس التربية من قبل 
المنبع واالسرة نفسها، وأضافت: نحن 
بحاجة ماسة للوقوف بتمعن والتفكير 
بمسؤولية في كيفية غرس العديد من 
القيم في نفوس ابنائنا بحيث يكون 
لديهم أسس متينة، فال تؤثر فيهم 
األفكار العاصفة من هنا أو هناك، كما 
أن االهتمام بالتعليم وتزويد المناهج 
بما ينفع األبناء أفضل بكثير من الحشو 

الذي ال معنى له..
 وقالت: نتمنى أن يمضي هذا الشهر 
وق��د استفدنا من أجوائه الروحانية 
لنقف مع أنفسنا وقفة صادقة نتلمس 
من خاللها مكامن القصور وان يسعى 
كل فرد الى تصحيح ذاته أواًل، ألن هذا 
الوطن يستحق منا البحث عن الحلول 
فكل وجع فيه هو في كل فرد من أبنائه.

تربية صحيحة
> وتعبر االخت نزيهة الضلعي عن 
رأيها بالقول: في الماضي كان يعد 
شهر رمضان مدرسة لتلقي الفضائل 
ينهلون من  ف��األط��ف��ال   ، وتطبيقها

آبائهم ويتدربون على سلوك الخير 
وقيم المحبة واإلخاء والتواصل وتستمر 
مناهج هذا الشهر وتأثيرها طوال العام، 
اما اليوم ومع ظهور وسائل التكنولوجيا 
الحديثة غفلت االسر عن متابعة أبنائها، 

فأصبحوا ينهلون من التلفاز وغيره من 
المصادر دون إشراف أو متابعة، وهذا 
هو الخطأ بعينه، فاألسرة مسؤولة 
بصورة أساسية عن كل فرد من أبنائها 
واألم تتحمل المسؤولية الكبرى كونها 

المصدر األول والمسؤولة المباشرة عن 
الطفل في تكوين األس��اس لديه، ثم 
األسرة وبعد ذلك المدرسة ونحن في 
الوقت الحاضر بحاجة الى المزيد من 
التوعية والتثقيف بأهمية رعاية األبناء 
وتربيتهم التربية الصحيحة وغرس قيم 
الوسطية فيهم ونبذ التطرف والعنف 
بكافة اشكاله ليكون لدينا جيل يدرك 
أهمية البناء وال يكون ضحية األفكار 

الهدامة.
أمن واستقرار

ونختتم حديثنا مع االخت آسيا األديمي 
التي دعت اهلل بأن يمُّن على البالد 
باألمن واالستقرار قائلة: أسأل اهلل أن 
ن علينا باألمن واالستقرار وأن يخيب  يمُّ
مساعي كل من يسعى إلى جرنا نحو 
الفوضى والتخريب وزرع الخوف والرعب 
في كل بيت، فما جرى في االيام الماضية 
بالذات في أحداث الحصبة وأبين وما 
ترتب على ذلك من خوف وتشرد وتأزم 
يحتم على كل العقول الواعية والحكيمة 
من أبناء الوطن بأن تسعى إليجاد حلول 
سريعة للخروج من هذه األزم��ات وان 
يكون الشهر الكريم شهر الرحمة والقيم 
والمحبة فرصة للحوار واالصغاء لصوت 
العقل ووضع مصلحة البالد فوق كل 
اعتبار ألن األزمة قد طالت وضيقت على 
المواطنين، كما أنها تعيق حركة التنمية 

والتقدم نحو األمام.

الشهر الكريم الجميع مدعو فيه الى االتجاه نحو أبواب الخير   
والصالح، فهو محطة ينبغي أن يقف االنسان فيها لمحاسبة 
الذات وتصحيح المسار وخاصة في ظل ظروف تفضي الى مزيد من 
المتاهات وتعقيد لألمور وتفاقم لألزمة ما لم يقف العقالء بحكمة 
اليصال الوطن الى بر األمان.. وحول ما ينبغي ان نخرج به في هذا 
الشهر الكريم من فوائد خصصنا هذه المساحة لحديث المرأة التي 
تعتبر منبع غرس القيم وأساس التربية الصالحة لتعبر عن رأيها وما 

تتمناه.. وهذه هي الحصيلة:
  هناء الوجيه

نعمت عيسى

عتق من الناس!!
يطلب صديقي في دعائه هلل العتق من 

الناس قبل النار وهو 
في اعتقاده يرى أن هذا 
المطلب الغريب شرعي 
جدًا لتوقفه عند نتيجة 
ق��د تكون  أن جهنم 

أرحم من البشر.
ل����و س���أل���ت ذل���ك 
ًا  ح��ي��د و فستعيش 
لن تنجز شيئًا دون 
االستعانة باآلخرين 
وما عسى المرء أن 
يفعل وحيدًا سوى 
اغ��ت��ي��ال ع��الق��ت��ه 

عية  جتما ال ا ة  لحيا با
والعملية والعلمية.

ليس صديقي من يفكر بالعتق من 
ال��ن��اس لغرض ت��ف��ادي بعض األي��دي 
المتضورة جوعًا.. أو لتجاهل من يعول 

ويعولون عليه إسكات أفواههم بكلمة 
حاضر يوميًا وال يتآخر عن تنفيذها وال 
يقبل قولها التآخير 
األك��ث��ر م��ن ي��وم.. 
نفع  ا يجعله  مما 
الناس للناس غير 
أن ف��ي ه��ذا دالل��ة 
صريحة إلى معاناة 
للئيمة  ا الصراعات 

لنيل لقمة العيش.
ال��م��ؤج��ر م��ن جهة 
وص��اح��ب البقالة من 
ج��ه��ة ث��ان��ي��ة وك���رت 
االتصال من جهة ثالثة 
وفواتير و.. و.. و.. إنهم 

فعتقًا منهم..ال��ن��اس 
لو كنت يا صديقي تمنيت أن هناك طريقة 
أخرى للتعامل مع آخر الشهر الذي ليس له 

آخر بالذات.. ليتها توجد.

تذكر 
 

أن تجعلها جنة صغيرة أنت من تملك حياتك وأنت من تعيشها  فبإرادتك 
وبإرادتك أن تجعها سوداء مليئة باألحزان .. سعيدة 

وابتسم ألنك تملك الخيار الصحيح..فلك الخيار لتختار 

ُصم زي الناس

القاضي: غرس القيم الفاضلة في 
نفوس أبنائنا وتصحيح أفكارهم
الضلعي: تعلم سلوك الخير والوسطية

األديمي: فرصة للحوار واالصغاء 
لصوت العقل

قتيل وجرحى بين مليشيات اإلصالح في 
نزاع مسلح على »سنبوسة« اإلفطار

مدمن ازعاج!!

فتح مُسلح من عصابة أوالد 
األحمر النار على زميل له في 
خالف نشب بينهما على خلفية 
توزيع حصتهم من طعام وجبة 

اإلفطار.
وأوض�������ح ش���ه���ود ع��ي��ان 
من  مُسلحًا  ن  أ نت  تمر للمؤ

مليشيات أوالد األحمر.
ُق��تِّ��ل وأص��ي��ب آخ���ران عصر 
الخميس برصاص زميلهم حينما 
اختلفا على قطعة »سنبوسة« 

قبيل موعد اإلفطار.
مُشيرين إلى أن الحادثة وقعت 
بمنطقة الحصبة على بعد أمتار 
من منزل األحمر؛ حيث يتمركز 
مسلحون يعملون لدى األحمر في 
قطع الطرقات ونهب ممتلكات 
عامة وخاصة وممارسة أعمال 
بلطجة وسطو مُسلح على منازل 

المواطنين هناك.

نجيب شجاع الدين

رغ���م ح��ال��ة األم����ان والطمأنينة 
والسكون التام في القلوب كنتيجة 
اكيدة لذكر اهلل عز وجل فإن رمضان 
يدفعك للتأكد ان��ك اصبحت مدمنًا 
على الضجيج واالزعاج.. فعقب صالة 
الفجر بثالث ساعات على االقل تبدأ 
مناورات االطفال بالمفرقعات النارية، 
بعدها تسأل نفسك اي غضب يتناسب 
مع طفل يطبطب الكرة بحماس خلف 
النافذة.. ثم تحاول تالفي نداءات مكبر 
الصوت »ياعظيم الرجاء صاحب البيض 
جاء«.. يرافقها ضربات مفك حديدي 
على اسطوانة الغاز من يشتري.. أو 
سماع دوي معروف كحالة انذار لحافالت 
النظافة التي تعمل مشكورة على جمع 
القمامة من المنازل غير ان وقتها يترك 
نوعًا من االزعاج وكأن القمامة صارت 
ذات أهمية بالغة التقبل التأجيل الى 

اوقات مابعد الظهيرة.

وعلى مقربة منك اليكف هاتفك 
النقال عن اإلزعاج.. فهذه رسالة قصيرة 
جدًا من الشركة تبشرك بتخفيضات 
هائلة في أحد المجمعات االستهالكية، 
كما تبشرك بافتتاح مركز تجاري جديد 
عليك ان تزوره، وتبشرك بأن رمضان 
جعل االتصال الدولي بريال للثانية، 
وتحذرك من عدم تصديق الرسائل 
المبشرة ايضًا بأنك ربحت مليون ريال 

او سيارة.
إلى جانب رسائل طلب الحصول على 
خلفية رمضانية باسمك ودعاء رمضاني 
باسمك ورنة هاتف اسالمية وتحميل 
لعبة ماريو في رمضان بسبعين ريااًل 

فقط بمناسبة الشهر الكريم.
أعتقد انه ليس من حق شركة النقال 
ازعاج المستخدمين برسائلها الدعائية 
االعالنية من وقت آلخ��ر، إال اذا كان 
المستخدم قد وافق على وصولها اليه 
في عقد طلب االشتراك.. وسوى ذلك 
فإن عليها اضافة قيمة الرسالة الى 

رصيد عزيزها المشترك.


