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لقاء

الخبري يف شؤون الجماعات اإلسالمية السعودي خالد املشواح لـ«امليثاق»:

«القاعدة» وضعت قائمةلتصفية سياسيني وعلماء دين وعسكريني
¿ حذر خالد المشواح الخبير السعودي المتخصص في شؤون الجماعات
االرهابية من استراتيجية جديدة يسعى تنظيم القاعدة إلى تنفيذها وتهدف
للقيام بعمليات اغتياالت في المرحلة القادمة لقيادات سياسية وعلماء دين
وعسكريين وذلك بهدف إعادة الوهج االعالمي اليها بعد أن منيت بالهزيمة
بعد أن فشلت عدة مرات من اغتيال االمير محمد بن نايف .ونبه الى أن %40
من مواقع المتطرفين على شبكة االنترنت تديرها نساء أعمارهن ما بين 18
  25عامًا ،هذا خالفًا الى تنوع المهام التي تقوم بها نساء القاعدة ،حيث اليقتصر دورهن على الخدمات المساندة من إعداد المسكن والمأكل والمشرب
ونشر األخبار والترويج لتنظيم القاعدة ،بل بتهريب االسلحة وتنفيذ العمليات
االنتحارية  ..تفاصيل في اللقاء التالي..

لقاء :علي الشعباني

اليمن يحتاج إىل خوض حرب فكرية نوعية
 ۹كنتم قد ذك��رمت يف احد حواراتكم ان طبيعة املجتمع
ال�سعودي ال�سلفي املتدين� ،أك�ثر ت�أثرا بق�ضية ال�شهادة
واجلهاد يف �سبيل اهلل والزهد يف الدنيا وحب الآخرة واجلنة،
امتنى ان تعطينا ما هو تقييمك لو�ضع عنا�رص القاعدة يف
اململكة ؟وهل جنحت ال�سعودية يف حماربة القاعدة؟
 االجابة على هذا ال�س�ؤال تتكون من �شقني االول منالناحية االمنية والثاين من الناحية الفكرية..
فمن الناحية االمنية ال�شك ان اجلميع يقر ان اململكة
العربية ال�سعودية جنحت ب�شكل كبري يف الق�ضاء على
حتركات القاعدة وذلك بالتتبع امل�ستمر لكل التحركات
التي تكللت ب�إحباط ع�شرات العمليات والقب�ض على
اخلاليا النائمة يف مناطق متعددة من اململكة  ،كما ان
اجلهد االمني �شمل الت�ضييق على القاعدة يف تدفق
االموال وجميع ا�شكال الدعم اللوج�ستي وهو ما جعل
القاعدة يف ال�سعودية تندمج مع فرع اليمن وتنتقل
بكاملها اىل هناك.
اما من الناحية الفكرية ف�صحيح انني ذكرت ان
املجتمع ال�سعودي املتدين اكرث تقبال الفكار القاعدة
ال�سيما فيما يتعلق بال�شهادة واجلهاد ..اال ان اجلهود
الفكرية التي جربت ال�سعودية الكثري منها كان لها
ت�أثريات وا�ضحة على الوعي بالتنظيمات االرهابية
كاملنا�صحة واحلوار عن طريق االنرتنت واملراجعات
التي وان كانت ال ترقى اىل مراجعات اجلماعة
اال�سالمية يف م�صر وال اىل مراجعات اجلماعة الليبية
املقاتلة يف ليبيا  ،اال انها و�ضعت الكثري من النقاط
على ق�ضايا مهمة ..ال�سيما وان الو�ضع يف ال�سعودية
يختلف عنه يف م�صر فال تنظيمات وال احزاب  ،ومن
خالل ذلك ميكن القول �إن ال�سعودية جنحت على
امل�ستوى االمني وتقدمت ب�شكل مميز على امل�ستوى
الفكري ،على الرغم �أن هناك اخطاء ومالحظات
وجتارب حتتاج اىل مزيد من الوقت لتقييم جناح اي
جتربة ال�سيما فيما يتعلق بجانب االفكار ،فاالفكار
ت�ضمر وال متوت.
ناتج عن الجهل
 ۹من خ�لال خربتك ولقاءاتك احل��واري��ة مع العنا�رص
الإرهابية وب�صفتكم امل�رشف الإعالمي على حملة ال�سكينة
للمنا�صحة واحلوار هل تطلعونا على ابرز ما وجدمتوه يف
نفو�س وعقول تلك العنا�رص ؟ وهل مازالت �أفكارهم قادرة
على جذب ال�شباب اليها ؟
 ال�شباب املنتمي للقاعدة او املت�أثر ب�أفكارها يفالغالب انه ناجت عن جهل يف الدين لذا جند ان �أغلبهم
مابني �سن الثامنة ع�شرة والثامنة والع�شرين ،كما ان
غالبيتهم لي�س من املتخ�ص�صني يف العلم ال�شرعي ،لذا
من ال�سهل ان ُت�س ّوق لهم �شبهة يف ا�ستباحة الدم ليكونوا
مقتنعني بذلك ،وتلك التنظيمات تعتمد ب�شكل كبري على
الغيبيات التي جتعل ال�شاب ا�سري ًا الفكار التنظيم الن
الغيبيات يف اال�سا�س غري قابلة للنقا�ش.
امل�شكلة ان افكار القاعدة لي�ست افكار ًا من ال �شيء
ب��ل ه��ي اف��ك��ار م�ستمدة م��ن ق���راءات ناق�صة او من
مقوالت تاريخية ونقوالت من الرتاث ،حتتاج اىل اهل
االخت�صا�ص ليبينوا �سياقها التاريخي ومنا�سبتها
ال�شرعية  ،وه��ذا ب�لا �شك يحتاج اىل جهود بحثية
م�ؤ�س�ساتيه مركزة للو�صول اىل مان�سعى اليه من خالل
مركز الدين وال�سيا�سة للدرا�سات.

يجب إغالق جبهة
القاعدة الخاصة بتجنيد
الشباب اليمني

 ۹خالد امل�شواح

استطاعت اليمن أن تواجه
اإلرهاب ولكن التحدي
مازال قائماً

أفكار املتطرفني مستمدة من قراءات ناقصة ومنقولة
 %40من مواقع املتطرفني على شبكة
االنرتنت تديرها نساء
عمليات نوعية
 ۹ك�شفت قبل ف�ترة ع��ن ا�سرتاتيجية للقاعدة ترتكز
على اغتيال القيادات االمنية العليا يف اليمن واململكة ..فهل
ن�ستطيع القول� :إن هذه اال�سرتاتيجية قائمة خا�صة بعد ان
مت الك�شف م�ؤخر ًا عن ف�شل اربع حماوالت ال�ستهداف االمري
حممد بن نايف؟
 ال �شك ان القاعدة بحاجة ما�سة اليوم اىل عمليةنوعية ت�ستهدف قيادات �سيا�سية تعيد لها الوهج
االعالمي الذي �صاحب عملياتها الفا�شلة طيلة الفرتة
املا�ضية ،لذا فاملحاوالت الفا�شلة التي كانت ت�ستهدف
االمري حممد بن نايف اثرت ب�شكل كبري على توازن

التنظيم  ،والقائمة لدى التنظيم كبرية ت�شمل �سيا�سيني
وعلماء دين وهي التزال قائمة ،وال ات�صور انها مرحلة
انتهت بل هي مرحلة مازالت يف بداياتها.
< كيف تق ّيمون الإجراءات التي تقوم بها اليمن يف
حماربة االره��اب ..وهل ترون انها حققت اهدافها ؟
وما املطلوب من اليمن والدول التي توجد بها عنا�صر
ارهابية القيام به الجتثاث ذلك اخلطر؟
 اليمن يواجه حتدياً كبري ًا جد ًا ال�سيما وان طبيعة�أرا�ضي اليمن تختلف عن دول عدة �إ�ضافة اىل الرتكيبة
القبلية املعقدة او حتى اال�سلحة و�سهولة توافرها
والو�صول اليها ! ،كل هذه اال�شياء جتعل اليمن �أمام

على دول الخليج أن تقف مع
اليمن ملواجهة القاعدة

حتد كبري وحتتاج اىل وقوف دول اجلوار معه.
�صحيح ان اليمن اليوم ا�ستطاع ان يواجه القاعدة
امنيا اال ان التحدي الكبري يكمن يف قدرة اليمن على
اال�ستمرارية على املواجهة.
كما ان اليمن يحتاج اىل فتح احلرب الفكرية لوقف
جتنيد القاعدة  ،وذلك من خالل نوافذ متعددة ميكن
حتديدها الحقاً.
تنسيق كبري
 ۹الكثري من اخلرباء واملخت�صني يرون ان اندماج فرعي
القاعدة يف اليمن واململكة ي�شكل خطر ًا كبري ًا على املنطقة
�سيما ما بقي «بن الدن» على قيد احل�ي��اة؟ ..هل ت��رون ان
التن�سيق االمني بني اليمن واململكة عند امل�ستوى الذي مي ّكن
البلدين من الق�ضاء على القاعدة وافكارها ؟
 اعتقد ان هناك تن�سيقاً كبري ًا بني البلدين علىم�ستوى االتفاقات االمنية وعلى اعلى امل�ستويات كافة
وهناك تبادل خربات ،اما على م�ستوى التجارب الفكرية
فلي�س لدي اية معلومات متوافرة يف هذا اجلانب لكن
امتنى � اّأل تت�أخر اليمن يف الدخول اىل ال�سياق الفكري
الن نتيجته بطيئة وال تظهر اال على مدار �سنوات ،لكنها
�سوف تكون م�ؤثرة على ا�ستقرار اليمن.
 ۹يالحظ ان اعمال القاعدة تخدم خمططات و�أجندة
وا�سرتاتيجيات �أجنبية يف املنطقة خا�صة بعد ان �أُعلن عن
تن�سيق بني القاعدة وايران؟ ..كيف ميكن للبلدين مواجهة
ذلك ؟
ايران هي العب كبري يف املنطقة وت�سعى ب�شكل وا�ضح
اىل ا�ستغالل اية ثغرة امنية لتعزيز نفوذها والقاعدة
احد الأالعيب ال�سيا�سية التي ميكن ان ت�ستفيد منها
اي��ران ..لذا فال�سعي اىل وحدة املنطقة والتوقف عن
الت�صعيد وااللتزام ب�أمن كل دولة وعدم التدخل �سيعود
على اجلميع باخلري.
إنذار
 ۹تلقيتم قبل ايام تهديدات من عنا�رص القاعدة ..ماطبيعة
تلك التهديدات وكيف ترد عليها ؟
 بالفعل تلقينا يف مركز الدين وال�سيا�سة للدرا�ساتتهديدات اذا مل نوقف املركز وجاء التهديد عرب ر�سالة
من �شخ�ص يدعى (�أبو املقداد احل�ضرمي) جاء فيها
(:اعلم �أننا لن ن�سكت �أمام تطاولك على فري�ضة اجلهاد
و�سبك وقذفك للمجاهدين و�إل�صاق التهم الباطلة بهم
وبعون اهلل �إخواننا ق��ادرون على رد كيدك وفريتك
وتدمري موقعك هذا لكننا قد �أنذرناك وقد �أعذر من �أنذر
) .ويرجع ال�سبب يف ذلك اىل اننا املركز البحثي االول
املتخ�ص�ص بالقاعدة ومنلك -وهلل احلمد -يف املركز
ا�ضخم قاعدة معلومات وهدفنا هو ن�شر قيم اال�سالم
احلقيقية التي تدعوا اىل الو�سطية عم ًال بقوله تعاىل:
«وكذلك جعلناكم �أمة و�سطاً».
 ۹لوحظ ان القاعدة تقوم بتجنيد الن�ساء وا�ستخدامهن يف
معظم االمور املادية واملعنوية ..وما ق�صة التنظيم الن�سائي
يف ال�سعودية وا�سرتاتيجية القاعدة يف حتريك خالياه عرب
االطفال؟
 امل��ر�أة يف املجتمعات الإ�سالمية املحافظة يغلبعليها �أن تكون تابعة  ،لكنها يف بع�ض الأحيان ال تكون
كذلك وال�سيما م��ع التنظيمات اجلهادية احلديثة
التي تقفز على كثري من �أبجدياتها لأج��ل م�صاحلها
احلزبية ،لذا يخطئ من يعتقد �أن الن�ساء املنتميات
لتنظيم القاعدة مغرر بهن دائما ويقعن فري�سة جهلهن
ومداراتهن لأزواجهن وذويهن.
وي�ؤكد ذلك خروج «وفاء ال�شهري « من بالدها �إىل
اليمن متحملة الغربة وخماطر ال�سفر وم�شقة ووعورة
الطريق.
وامل�ستقرئ لتاريخ الن�ساء يف القاعدة يالحظ
تنوع املهام التي يقمن بها ،فال يقت�صر دوره��ن
على اخلدمات امل�ساندة من �إعداد امل�سكن وامل�أكل
وامل�شرب لذويهن فح�سب ،و�إمنا لعنب دور ًا مهماً
يف ن�شر �أخبار التنظيم والرتويج لها عرب ال�شبكة
العنكبوتية (االنرتنت) ،و انتها ًء بتهريب الأ�سلحة
وتنفيذ العمليات االنتحارية.
تقول �إح�صائية �صادرة عن �أحد مراكز الأبحاث �إن
 %40من مواقع �أ�صحاب الفكر املتطرف كانت تديرها
ن�ساء �أعمارهن ما بني (  )25 -18عاماً ،وكان لهن الدور
البارز يف الت�أثري على الأخ �أو الزوج ودفعه لالن�ضمام �إىل
جماعات الفكر ال�ضال مع تقدمي الدعم املعنوي �أو التقني
لهذه التنظيمات!۹.

أبناء ردفان يدينون جرائم اإلرهاب وأعمال التخريب
¿ وقفت الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة �أم��ام امل�ستجدات
واالح���داث التي مت��ر بها ال�ساحة الوطنية يف جميع املحافظات
وخ�صو�صاً �أم��ام الأعمال االرهابية التي تنفذها عنا�صر القاعدة
واالعمال اخلارجة عن القانون املتمثلة ب�أعمال التقطع وقطع الطرقات
التي تقوم بها عنا�صر احلراك االنف�صايل.
ودان��ت الهيئة االعمال االرهابية التي تقوم بها عنا�صر القاعدة
واملتمثلة با�ستهداف اف��راد القوات امل�سلحة والأم��ن واملواطنني
االبرياء ،وحملت عنا�صر القاعدة والعنا�صر االنف�صالية امل�س�ؤولية
عن ال�ضحايا وما تكبده الوطن من خ�سائر مادية وب�شرية ب�سبب تلك
االعمال الرعناء.
كما عربت عن قلقها من ا�ستمرار �أعمال التقطعات والنهب يف الطرقات
العامة وجباية وابتزاز املواطنني امل�سافرين من قبل عنا�صر ما ي�سمى
احلراك يف مديريات ردفان.
اىل ذلك �أعلنت الهيئة ت�أييدها ووقوفها اىل جانب االجهزة االمنية يف
مالحقة العنا�صر االرهابية واجتثاثها �أينما وجدت والتي �أ�ساءت اىل
اال�سالم وامل�سلمني.

من جهة ثانية طالبت الهيئة احلكومة بالتدخل الفوري جتاه االو�ضاع
التي و�صلت اليها حمافظة حلج ومديرياتها يف ظل تخاذل وغياب متعمد
لل�سلطات امل�س�ؤولة مما عك�س نف�سه �سلباً على �أح��وال املواطنني،
فاالمور قد ت�صل اىل مرحلة ي�صعب ال�سيطرة عليها �إذا مل يتم التدخل
يف تقييم �أداء امل�س�ؤولني حتى ال ت�صبح مديريات ردفان وكر ًا ومالذ ًا
لعنا�صر القاعدة خ�صو�صاً وذلك يتجلى يف بروز ن�شاط وتن�سيق بني
عنا�صر القاعدة وعنا�صر ما ي�سمى باحلراك.
وتهيب الهيئة بكل �أبناء ردفان االبطال املنطقة التي قدمت قوافل
من ال�شهداء من �أجل الدفاع عن الثورة اليمنية �سبتمرب واكتوبر
والتزال تقدم الت�ضحيات اجل�سيمة للدفاع عن ال�شرعية الد�ستورية
اىل الوقوف والت�صدي بقوة لكل العنا�صر االنف�صالية وحليفها اجلديدتنظيم القاعدة.
داعية �أبناء الوطن اىل ر���ص ال�صفوف وال��وق��وف خلف القيادة
ال�سيا�سية ممثلة بفخامة االخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية
واىل جانب �أبطال القوات امل�سلحة واالمن يف مالحقة عنا�صر القاعدة
وحلفائها ..وحماية االمن واال�ستقرار يف البالد۹.

صندوق تكافل اجتماعي ملنتسبي قطاع الرتبية والتعليم بالحديدة
الحديدة -وليد علي غالب
¿ �أقيمت ا لأ�سبوع املا�ضي مبحافظة
احل��دي��دة �أم�سية رم�ضانية لقيادات
قطاع الرتبية والتعليم ملكتب ال��وزارة
وامل���دي���ري���ات وق���ي���ادات ن��ق��اب��ة امل��ه��ن
التعليمية..ويف الأم�سية حتدث حمافظ
املحافظة احمد �سامل اجلبلي عن �أهمية
القطاع الرتبوي يف املجتمع وما ميثله من
�أهمية للبناء والتنمية التي على �أ�سا�سها
يتم بناء الإن�سان.
وج��دد اجلبلي ت�أكيد قيادة املحافظة

على دعم القطاع الرتبوي والوقوف �إىل
جانب متطلبات وهموم ه��ذه ال�شريحة
وتطلعاتهم مبا ي�سهم يف نه�ضة وجتويد
الرتبية والتعليم.
م�شيد ًا بفكرة �إن�شاء �صندوق للتكافل
االجتماعي للرتبويني والتي طرحت من
قبل مدير عام مكتب الرتبية باملحافظة
ورئي�س ف��رع نقابة املهن �شريطة �أن ال
ي�ساء ا�ستخدام ال�صندوق م�شدد ًا على
�ضرورة �سرعة تقدمي قيادة مكتب الرتبية
ت�صوراتها حول العام الدرا�سي اجلديد
وتقييم ا لإدارة التعليمية باملديريات

واملدار�س.
كما �أ�شاد اجلبلي يف ختام كلمته بالدور
الكبري ال��ذي قدمته م�ؤ�س�سة ال�صالح
اخلريية مل�ساعدة املت�ضررين من مياه
الأم��ط��ار وال�سيول يف مديريتي الزهرة
والقناو�ص م��ن م��واد غذائية وخيم ..
�شاكر ًا التفاعل وااله��ت��م��ام ال�شخ�صي
لرئي�س اجلمعية احمد علي عبداهلل �صالح
جتاه ق�ضية مت�ضرري الأمطار ،وكذا جهود
م�شرف اجلمعية باملحافظة عبدال�سالم
حماو�ش وفريق اجلمعية على النزول
امليداين �إىل مواقع الأ�ضرار۹ .

ما يضمره
املأزومون
ناصر محمد العطار ٭
¿ من يتمعن يف ق��راءة م�سل�سل
احل������وارات وح��ل��ق��ات ات��ف��اق��ات
الأح���زاب� ،سيجد تطابقها بواقع
ق�صة اخوة �أ�شقاء �أغوتهم �أر�ض
�أهملها مالكوها املتعاقبون بالتوارث
فقرروا اال�ستيالء عليها بطريقة
�آمنة من خالل التحايل على القانون
وال�شرع بخ�صومة افتعلوها فيما
بينهم على �أر���ض ميلكونها قدمت
كطعم ل�ض ّم االر����ض املهملة يف
احل�ضون التي ���س��اروا فيها على
حني غفلة من اجلميع حتى نالوا
�أحكاماً ك�سبوا مبوجبها �شرعية
مت ُّلك تلك االر����ض ..ولكن الأ�شد
وط�أة وجرماً هو التمادي يف تعطيل
الد�ستور والقانون و�إعاقة �سلطات
الدولة وم�ؤ�س�ساتها عن �أداء املهام
املناطة بها �إ�ضافة اىل ا�شعال الفنت
وامل�ساندة العلنية واخلفية لأعمال
التمرد واحل��راب��ة وتفكيك ن�سيج
ال��وط��ن ه��ذا م��ن جهة ،وم��ن جهة
�أخرى �إدخال امل�ؤمتر ال�شعبي العام
عنوة كطرف يف احلوار واالتفاقات
وقبوله بذلك رغ��م علمه ب ��أن ذلك
ما هو اال لإ�ضفاء ال�شرعية و�شل
حركته ون�شاطه املعتاد بالوقوف
اىل جانب ال�شعب يف ت�صديه لفلول
ال�شر وال�شيطان.
والت�سا�ؤالت التي يرددها الر�أي
ال��ع��ام الوطني واخل��ارج��ي �سر ًا
وعلناً ازاء ما حل ويحل بالوطن
جراء االن�شطة املرتكبة من نافذي
امل�شرتك ،تتمثل يف الآتي:
 ال يدركون �أن ال�شعب �شاهدوعلم يقيناً �أنهم َمنْ �أف�شلوا حوارات
عام 2007م وحتى  18اغ�سط�س
ومن على قبة الربملان ،ثم ما تلى
ذلك من حماوالت واتفاقات مبا فيها
اتفاق فرباير 2009م وحتى اليوم..
و�إذا مل يكن كذلك فماذا يعني ذلك..
وب �سيف�سرون ا�ستمرار �إعاقة تنفيذ
مِ َ
البندين الثاين والثالث من اتفاق
فرباير 2009م املتعلقني ب�إعادة
ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخنابات
وفقاً للقانون و�إق���رار التعديالت
على قانون االنتخابات وفقاً ملا �سبق
االت��ف��اق عليه وم��ن خ�لال جمل�س
النواب واالكتفاء بت�شكيل جلنة
التهيئة للحوار الوطني لتنفيذ
البند االول من اتفاق فرباير 2009م
ويف املقابل الت�شكيك يف اجل��داول
االنتخابية واالع�ترا���ض على �أي
عمل تقوم به جلنة االنتخابات ،يف
حني �أن الوقت قد بد�أ العد التنازيل
مل��راح��ل االن��ت��خ��اب��ات النيابية
2011م.
 �إذا كان الق�صد والهدف لنافذيامل�شرتك هو حرمان ال�شعب من
مم��ار���س��ة ح��ق��وق��ه يف م��واع��ي��ده��ا
ال��د���س��ت��وري��ة وه���ذا م��ا ه��و ظاهر
للعيان ب�إف�شال �إجراء االنتخابات
النيابية يف موعدها 2009م واليوم
يعار�ض اجراءها يف موعدها ابريل
2011م و�صو ًال اىل تقا�سم ال�سلطة
والو�صاية على ال�شعب� ..إذا كان
كل ذلك هو الهدف فلماذا متار�س
ان�شطة �أخ��رى يف م�ساندة ودعم
الفنت والتمرد وغريها من اجلرائم
 ..هل هذا يوحي بتبني �شر قادم
ال يعلم م��داه اال اهلل وم��ا ي�ضرمه
امل�أزومون.
و�أخري ًا ن�س�أل اهلل �أن يجنب الوطن
كل مكروه و�شر و�أن يوحد خطى
ون�ضال �أبنائه االحرار ليوا�صلوا
م�سرية التقدم والتطور للوطن۹.
٭ رئي�س دائرة ال�ش�ؤون القانونية

اختتام النشاط الرمضاني لدائرة الشباب والطالب بذمار
ذمار -عبدالكريم النهاري
¿ اختتمت مبحافظة ذمار فعاليات الن�شاط ال�شبابي الريا�ضي الثقايف
الرم�ضاين احلادي ع�شر الذي نظمته دائرة ال�شباب والطالب بفرع امل�ؤمتر
ال�شعبي العام مبحافظة ذمار ،على مدى  12يوماً حتت �شعار «من �أجل
وعي ديني ووطني  ..وتكري�ساً لثقافة الو�سطية واالعتدال بني �أو�ساط
ال�شباب» .ويف احلفل الذي �أقيم باملنا�سبة �أكد حمافظ ذمار يحيى العمري
على �أهمية الدفع بال�شباب �إىل التناف�س و�صقل مواهبهم و�إبداعاتهم وتنميتها،
وا�ضطالعهم بدورهم امل�ستقبلي يف حتقيق �أهداف التنمية ..الفتاً �إىل �أهمية
مثل هذه الربامج الرم�ضانية يف ا�ستغالل �أوقات ال�شباب وغر�س قيم الوالء
واالنتماء للوطن يف نفو�سهم .فيما �أ�شار ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س فرع
امل�ؤمتر ال�شعبي العام باملحافظة ح�سن حممد عبدالرزاق �إىل الإقبال الكبري
الذي �شهدته فعاليات الن�شاط والذي �أ�صبح تقليد ًا �سنوياً متميز ًا ،وي�شهد

كل عام تطور ًا كبري ًا لي�شمل خمتلف اجلوانب الدينية والثقافية والريا�ضية.
فيما �أ�شار رئي�س اللجنة املنظمة رئي�س دائرة ال�شباب والطالب بالفرع هالل
�إبراهيم امل�شرع �إىل �أن �إجمايل امل�شاركني يف الن�شاط �ألف م�شارك وم�شاركة
يف الأن�شطة الثقافية والريا�ضية منهم  35متناف�ساً على جائزة حفظ وتالوة
القر�آن الكرمي فئتي امل�صحف و  15جزء ًا ،و 148م�شاركاً يف الفرق الثقافية
موزعني على  22فريقاً من الذكور و 15فريقاً من الإناث ،و 35يف امل�سابقات
الثقافية الفردية �إىل جانب  192العباً يف بطولة كرة القدم موزعني على 12
فريقاً ،بالإ�ضافة �إىل  120العباً يف بطولة كرة الطائرة موزعني على 10
فرق و 32العباً يف بطولة تن�س الطاولة فئتي النا�شئني وال�شباب� ،إىل جانب
امل�شاركني يف م�سابقات اجلمهور العامة ،ويف ختام احلفل مت تكرمي اجلهات
الداعمة واملربزين يف الن�شاط ،كما مت تكرمي الفائزين واملربزين يف الأن�شطة
باجلوائز النقدية والهدايا۹.

