
نعم شخص المحافظ الخلل فالمشترك 
النقيض من مطالب  اليوم على  يقفون 
الشعب في الحياة وإع���ادة األوض���اع الى 
طبيعتها .. فوضويون ومخربون وناهبون 
للمال العام وللممتلكات العامة والخاصة 
يقتلون ويدمرون  تنفيذًا ألجندة تخريبية 
خارجية ولشيوخ وجنراالت الحروب ومراكز 

قوى قبلية وعسكرية من خارج المحافظة.
التزال االعمال والممارسات االجرامية من 
قبل مليشيات المشترك تطال المواطنين 

اآلمنين.. األمر الذي شاع - حسب 
ال��م��ح��اف��ظ 
ش����وق����ي - 
عدم  ثقافة 
ت���ط���ب���ي���ق 
ال��ق��ان��ون أو 
االع����ت����راف 
ب���ال���ن���ظ���ام 
وال���دول���ة من 

قبل البعض.
ش��������������دد 
في  فظ  لمحا ا
ء  لعلما با ئه  لقا
وال���م���ش���ائ���خ 
وال��م��ث��ق��ف��ي��ن 
وال��ص��ح��ف��ي��ي��ن 
بالمحافظة على 
تكريس مفاهيم 
الحكيمة  رة  اإلدا

بالقول: إن المحافظة لن تهدأ اال بعد أن يهدأ 
المركز العاصمة صنعاء وكذا كل بؤر التوتر 
بالمحافظات االخرى.. لكن ومن منظور لكل 
محافظة خصوصياتها فالمحافظ شوقي 
يقول إن تعز لن تهدأ أو تخرج من كل أنواع 
التوترات- وهو ما التزم به شوقي- ما لم 

ي���ض���ط���ل���ع 
كل ف��رد في 
فظة  لمحا ا
بمسؤولياته 
بتحقيق  و
ية  هير جما ه��بّ��ة 
اجتماعية من أبناء المحافظة ضد ظاهرة 
حمل السالح وإخالئها من المظاهر المقززة 
والمرعبة التي أث���ارت م��خ��اوف االطفال 
والنساء.. وعبّر شوقي عن ثقته بتجاوز 
السلبيات واالشكاالت التي تعاني منها تعز 

وأبناؤها..
ودع��ا المجتمعون »النخبة المثقفة« 

الى التوعية بأضرار السلوكيات السيئة 
هر  لمظا ا و مجتمعنا  على  يبة  لغر ا و
والممارسات التي تحاول أن تلغي سمة 
المدنية والتمدن والثقافة والحضارة عن 

تعز.
 مؤكدًا في الوقت ذاته بأن األمن واالستقرار 
لخدمات  وا لمطالب  ا لتلبية  بة  لبوا ا هو 
ومعالجة المشكالت والحيلولة دون مخططات 
التآمر والتدمير ونوايا البعض الخبيثة.. 
فالمواطن لن يشعر باألمن واألمان  والعدل 
والمساواة اال بتطبيق القانون.. وهو ما نسعى 
جاهدين ومصممين على تحقيقه وتحقيق 
االنطالقة نحو البناء والتطوير وإعادة الحياة 

الى طبيعتها.
وهذا التحدي  يفرض على المحافظ شوقي 
اتخاذ جملة من االج��راءات واتخاذ قرارات 
صارمة الى جانب الشجاعة واالق��دام التي 

يتمتع بهما.
خالصة واضحة

ال��ص��ورة أكثر واقعية وليست مدعى 
استلهمها  وق��د  المواربة  و  أ للتشكيك 
المحافظ جيدًا وخالل )100( يوم وهي 
تلك التي ينبغي أن يعيها أبناء المحافظة 
والشباب وبقايا الساحات والعقالء ممن 
المشترك وخفافيش  يجرفهم فيضان 

االصالح..!!

االثنين : 30 / 7 / 2012م 
 الموافق :11 / رمضان / 1433هـ 

العدد: )1621( محافظات17 يحررها/ 
بليغ الحطابي

ال يبدو أن الطريق ممهد أمام   
تطبيع االوض���اع واستعادتها 
في أبين.. كما أن إعالن تطهيرها أو 
أجزاء منها من أنصار الشريعة التابعين 
أو  يعتبر سالكًا  القاعدة ال  لتنظيم 
محصنًا من أحالم وأوهام المعتقدين 
»ب��أرض الميعاد« كما يقال.. وأنهم 
الجيش ال��ذي سيظهر إيذانًا بنهاية 
العالم أو العاجزين عن إظهار نواياهم 
الحسنة تجاه الشعب والوطن، وكغيرها 
من المحافظات التزال أبين ترزح تحت 
ظلم الفكر المتطرف وهيمنته ويهدد 
أمنها واستقرارها وبالذات تحت ظلم 
وحرمان سببته وأججت نيرانه رغبات 
البعض في االنتقام، وقلوب مألى 
باألحقاد والضغائن والفساد.. ونفوس 
أدمنت الشر وإلحاق األذى باألقرب ثم 
األقرب.. وديدنها أن يكون لها الغلبة في 
األمر والنهي، وها قد حصلت على ذلك.. 

فماذا هي فاعلة بشعب وأمة..؟!!
دمار وتدمير وتشريد وتنكيل طال كل 
شيء في أبين »بوابة النصر والوحدة« 
وغيرها من محافظات الوطن المعطاء.. 
وانسانية  اقتصادية  أن كارثة  بيد 
وخسارة بالغة ال تعوض اال بعد أعوام 
من الجد والجهد والمثابرة والتكاتف 
والتعاون لتجاوز المحنة والمصاب.. ونبذ 
الخالفات والمشاحنات والبحث عن وطن 
آمن ومستقر.. وهذا ما ينبغي أن نسعى 
إليه جميعًا من صعدة الى المهرة.. فكم 

نحن بحاجة ماسة الى ذلك..
 وأتحدى من يقول غير ذل��ك.. وأنه 
ليس في ش��وق ويفتقد ويفتقر لما 
يؤمن ويضمن له العيش بسالم في 
ظل التكالب الغاشم والبربري على 
كعكة السلطة وغنائمها.. السياسة 
سوق وساسة متسوقون، فكل يبحث 
عما ي��روي عطشه وحرمانه.. لكن ال 
يجب أن تمتد تأثيرات وروائح الصراع 
السياسي وجيفته لتكدر عيشنا، وما 
ينبغي أن نكون عليه من وحدة وتآلف 

وتكاتف.. ودمتم بخير.

  بليغ الحطابي

رأي في حدث

 أبين.. وتجار 
السياسة

المحافظ في حلٍّ من أمره..

تعز.. وخفافيش »اإلصالح«..!

> ليست الحالمة »تعز« من تحلم بمستقبل زاهر يستكمل مسيرة البناء  
والتطوير والتحديث في شتى المجاالت.. وقبل ذلك من نفض غبار العنجهية 
الباغية في أرجائها.. والمتمترسة في اقتناص الفرصة إلسقاطها وإخراجها عن سيطرة 
الدولة.. وهو ديدن الذين يريدون إعادة المحافظة والوطن الى العصور الوسطى - كما 
قال محافظها شوقي هائل- ويضيف: من كانوا يسمون أنفسهم بحماة الثورة هم من 
يقفون اليوم أمام عملية التغيير المطلوب الذي خرج من أجله الشباب والشعب ونزفت 

الدماء ودمرت االمكانات والقدرات..

رمضان في الضالع ليال قرآنية

الغالء وانقطاع الكهرباء منغصات الحكومة في رمضان

حفاوة االستقبال
۹ ما أن يحل يوم السابع والعشرين من شعبان 
اال ويبدأ الترحيب بقدوم شهر رمضان عبر مكبرات 
الصوت في المساجد وخاصة المسجد الرئيسي في 
المدينة من خالل ترديد أدعية مثل »يا مرحبًا بك 
والسالم عليك يا شهر الرحمة والغفران والصيام..«، 
ويقوم االطفال بالخروج للشارع مرددين: »مرحب 

مرحب يا رمضان.. شهر الدعاء والصيام«.
مجالس الذكر

أبرز ما يميز محافظة الضالع ومعظم مديرياتها 
الى  المواطنون  الذكر حيث يحضر  مجالس 
المقايل التي تكون كثيرة في المدن وتقل في 
القرى لتصبح أحيانًا مكانًا للتسامر والتواصل 
االجتماعي وتحديد ساعة محددة يتم فيها توزيع 
المصحف الشريف على كل حاضر والبدء بقراءة 
الجزء االول من أول ليلة في رمضان وحتى الليلة 
قبل االخيرة من رمضان، يتم فيها قراءة المصحف 

كاماًل واالنتهاء كل ليلة بعد االنتهاء من قراءة 
الجزء وقليل من اآليات، يتم توزيعها بحسب عدد 
الحاضرين من خالل الشخص الذي يتولى االشراف 
على القراءة والرد على االخطاء في القراءة إن 
وجدت والقيام بالدعاء بعد االنتهاء في تلك الليلة، 
وكذلك القيام بترديد االناشيد والشالت في ليلة 

الجمعة خالل هذا الشهر الكريم.. 
المسابقات الثقافية

في العادة وهي كثيرة في معظم المجالس في 
المدن والقرى تبدأ في المجالس ممارسة بعض 
األنشطة الثقافية قبل قراءة القرآن ومنذ وقت 
مبكر من  السمر ، حيث يتم تقسيم الحاضرين الى 
مجموعتين أو أكثر للبدء بإجراء مسابقة ثقافية 
بين الفريقين من خالل فريق يتم اختياره مسبقًا 
إلع��داد االسئلة والبحث عن جوائز من بعض 
الشخصيات والمحالت والتجار، حيث تسلم جائزة 
للفريق الفائز ويقوم الفريق الفائز بعمل قرعة 

بينهم ليفوز واحد منهم فقط بالجائزة المتواضعة 
لمعلومات  ا من  بحصيلة  كلهم  فوزهم  بعد 

الثقافية في مختلف المجاالت.
موائد الرحمن

تنتشر في الضالع موائد الرحمن وال يقتصر العمل 
على مؤسسات خيرية أو تجار، ولكن معظم الناس 
الميسورين يقومون بالتسابق والتزاحم أمام أبواب 
المساجد عقب صالة المغرب ألخذ االشخاص الغرباء 
والذين ليس لديهم منازل الى منازلهم لتناول 

االفطار والعشاء للفوز بأجر إفطارهم.
األكالت واألسواق الشعبية

تظهر خالل أيام شهر رمضان المبارك العديد من 
األكالت الشعبية التي تضاف الى مائدة اإلفطار 
مثل الشفوت والشربة المعدة من حبوب الذرة 
الصفراء والحلويات ومقبالت األكل من »سمبوسة 
والباجية وغيرها والتي تراها تمأل أسواق المدن 
الرئيسية قبل االفطار وعلى رأس هذه االشياء 
التمور، وعقب اإلفطار تظهر أسواق بيع اللوز 

والزبيب والعتر والقهوة.
المنغصات

أبرز ما ينغص فرحة المواطن في هذا الشهر 
الكريم االرت��ف��اع الجنوني لألسعار وانتشار 
المواد الغذائية منتهية الصالحية وانقطاع التيار 

الكهربائي.

> تحتفظ محافظة الضالع  بالنكهة الرمضانية الخاصة حتى على مستوى  
عواصم المديريات برغم التوسع العمراني وحياة المدينة.. صحيفة »الميثاق« 
قامت بجولة سريعة في محافظة الضالع لإلطالع على أبرز المميزات التي يمارسها أبناء 

المحافظة خالل هذا الشهر الكريم..
محمد الشعيبي

محافظ البيضاء: على المراكز 
الصيفية نبذ ثقافة الكراهية

طالب محافظ البيضاء  
محمد ناصر العامري 
مسؤولي االنشطة الصيفية 
والمشرفين بأن يكونوا عند 
مستوى المسؤولية الملقاة 
ترسيخ  ف��ي  تقهم  عا على 
واج���ب���ات ال�����والء ال��وط��ن��ي 
والتثقيف والتوعية بين الشباب 
ونبذ الثقافات الدخيلة وذلك 
من خالل الفعاليات واألنشطة 

الصيفية التي دشنت بالمحافظة في نحو 
)12( مركزًا صيفيًا.

وش��دد في كلمة توجيهية 
على ضرورة تعزيز االيجابيات 
وت���الف���ي أوج�����ه ال��ق��ص��ور 
واالش��ك��االت التي دائ��م��ًا ما 

تشهدها مثل هذه األنشطة.
 وأك���د أن ه���ذه األنشطة 
هدفها ترسيخ الوعي الوطني 
وتعزيز الوسطية ونبذ األفكار 
االرهابية واآلراء المتطرفة 
والتصدي لمخططات الجماعات 
الظالمية وفضح تضليالتها التي تسوقها 

باسم الدين.

معاقبة مديري مكاتب 
تنفيذية بذمار

أقر اجتماع موسع للمكتب التنفيذي بمحافظة ذمار   
االسبوع الماضي ع��ددًا من ال��ق��رارات واإلج��راءات 
العقابية بحق مديري المكاتب التنفيذية الخدمية الذين 
تخلفوا عن تقديم تقاريرهم حول مستوى إنجازاتهم 
ومكاتبهم وتغيبهم عن االجتماع.. وكان االجتماع الذي عقد 
برئاسة أمين محلي ذمار مجاهد العنسي ناقش إشكاالت 
اراضي الدولة واالوقاف والتنازع والتداخل بينهما والنهب 

والبسط والسطو الجاري للمال العام والوقف.
 وشدد على اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة ضد المعتدين.. 
كما تطرق الى ما تعانيه المحافظة من شحة المياه ومشكلة 
الصرف الصحي والربط الكهربائي وترسيخ االمن واالستقرار.

هالل: القانون السياج المنيع لتماسك المجتمع

أك���د أم��ي��ن العاصمة   
ع��ب��دال��ق��ادر ه���الل أن 
لمنيع  ا السياج  ه��و  لقانون  ا
الذي يضمن الحقوق وتماسك 
ن  أ ًا  م��ع��ت��ب��ر  . . لمجتمعات  ا
الخروج عنه أوعدم االلتزام به 
يتسبب في انتهاكات وخروقات 

للحقوق.. 
وأش��ار الى أن اليمنيين أمام 

اختبار صعب يتمثل في األزمة الراهنة 
وفرصة استراتيجية لن تتكرر.

وأضاف علينا كقوى سياسية 
واجتماعية ومدنية وجماهيرية 
ت��ج��اوز االخ��ت��ب��ار وإث��ب��ات ان 
اليمنيين أصحاب حكمة وعقل.

 وقال أمين العاصمة إن قيادة 
االمانة لن تتهاون في محاسبة 
ال��ق��ي��ادات ال��م��س��ؤول��ة عن 
المنشآت والمرافق الحكومية 
التابعة لها - كما لن تتهاون مع 
كل معتدٍ على المال العام وأراضي الدولة 

والحدائق والمتنزهات.


