الخطري :األمسيات ستستمر حتى نهاية الشهر المبارك
أشارت األخت فاطمة الخطري -عضو اللجنة العامة رئيس
دائ��رة المرأة -إلى أن األنشطة الرمضانية لهذا العام
بدأت في القطاعات النسوية في األمانة وفروع المحافظات منذ
األيام األولى من شهر رمضان ،تتضمن مجموعة من األنشطة
والبرامج الرمضانية الهادفة ،ومن ذلك مناقشة العديد من
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القضايا المتعلقة بتحسين وضع المرأة والتوعية بدورها الوطني،
إضافة إلى خلق نوع من التواصل الفاعل بين القيادات المؤتمرية
وقواعدها..
هذا وقد أوضحت رئيسة دائرة المرأة أن هذه الفعاليات ستستمر
حتى نهاية الشهر الكريم ..
االثنين 2012 / 8 / 6 :م
الموافق  / 18:رمضان 1433 /هـ
العدد)1622( :

النساء في رمضان..

أجواء روحانية  ..وهموم أسرية
هناء الوجيه

تقية  :كان رمضان بهجة
وفرحة فتحول إلى هم
زهور  :مناسبة إلحياء قيم
التكافل والتراحم
إيمان :جشع التجار وضعف
الحكومة كسر ظهر المواطن
أم المنصور  :علينا
أن نتسابق على
فعل الخير
يحرمون أنفسهم استشعار
تلك األجواء حين يبتعدون
عن أساسيات الب��د من
المحافظة عليها ،شهر
رم���ض���ان ه���و شهر
العبادة وفيه فرصة
إلحياء قيم التكافل
والتآخي والتراحم
بين الناس ،وينبغي
على االف���راد فيه
ا لسعي نحو نشر
قيم المحبة والتآخي
والخير

مؤسسة الصالح توزع كسوة العيد
لـ« »1000حالة بالضالع
واأللفة،
لذلك فأنا أرى أن من واجب كل
أم أن تكون أكثر حرصاً في رمضان على
متابعة أبنائها والدفع بهم نحو عمل الخير
وزي��ارة األه��ل واألق��ارب وصلة األرح��ام
وحثهم األبناء على الصدقات وعمل الخير
ليكون هذا الشهر مدرسة ومنهاجًا
لبقية الشهور وأس��اس� ًا لترسيخ
التعامل الصحيح الذي ينبغي
أن ينتهجه األفراد.

ميزانية خاصة

< تقول في ذات الشأن االخت
ايمان الفقيه :في الوقت الحاضر
يعتبر شهر رمضان من أكثر الشهور
التي تحتاج الى حسابات وميزانية
خاصة نتيجة غياب ال���دور الرقابي
للحكومة وجشع التجار مما أدى الى
ارتفاع كبير في األسعار كسرت ظهر
المواطن وسط ظروف معيشية
مرهقة ووض��ع متدنٍ ..هذه
االش��ي��اء كلها جعلت من
المواطن ف��رد اً منغمسًا
وسط هموم المعيشة
بعيداً عن االهتمام
وال��ت��رك��ي��ز
ع�����ل�����ى
تفاصيل ال

إحياء القيم

< وتقول االخت زهور السفياني:
حقيقة م��ازال رمضان يحمل معه
أجواء الروحانية التي ال يمكن أن تكون
في شهر آخ��ر ،ولكن الناس هم من

الحديدة -محمد شنيني

دشن القطاع النسائي بفرع المؤتمر
الشعبي العام امسياته الرمضانية بفروع
المؤتمر بالمديريات والدوائر بالمحافظة.
وقالت رئيسة القطاع النسائي بفرع المؤتمر
بالمحافظة  ،عضواللجنة الدائمة نورية الحاشدي
ان األمسيات مثلت انطالقة النشاط الرمضاني
للقطاع وتأتي وفق الجدول الزمني الذي اقرته
قيادة فرع المحافظة في االجتماع الذي ترأسه
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الحاج عبدالجليل
ثابت األسبوع المنصرم.
مشيرة إلى أن األمسيات تشتمل على فعاليات
ومواد توعوية دينية ووطنية وفقرات ابداعية
تمثل جوانب احتفائية برمضان المبارك ،اضافة
الى تناول القضايا ذات الصلة بالهموم والقيم
الوطنية واالنسانية النبيلة.
وشددت الحاشدي على قيام مؤتمريات الحديدة
بدورهن الفعال تجاه كافة التحديات التي تواجه
المؤتمر والوطن على وجه العموم.
جاء ذلك في األمسية الرمضانية التي أقامها
القطاع النسوي بالدائرة  160وق��د حضرت
األمسية رئىس القطاع بالدائرة نجيبة إدريس
والقيادات النسوية المؤتمرية وحشد من النساء
بالدائرة.

ونحن نعيش أيام شهر رمضان المبارك العزيز على كل القلوب نتذكر حديث الجدات عن
النفحات الرمضانية التي أصبحت مفقودة بعض الشيء في وقتنا الحاضر ويدور السؤال هنا
 ..لماذا أصبحت بعيدة بعض الشيء وما دور األمهات والمرأة بالتحديد في إعادة ذلك الجو المعنوي
والتراحم والتعاطف وعادات كثيرة كانت تنتهجها األسر في هذا الشهر وأصبحت بعيدة عنها.

< تقول االخ��ت تقية القهالي :في
طفولتي وشبابي حمل رمضان معه
البهجة ومالمح كنا نشتاق اليها ونستعد
لها منذ شهور وكنا نتشارك في فرحتنا
باستقبال رمضان مع االهل والجيران،
ويتفقد ٌ
كل منا اآلخر ويأتي رمضان بخيره
الكثير ويجزل العطاء للفقراء واالغنياء
على حد س��واء ،وال��ي��وم ربما أصبحت
ضغوط الحياة والهموم االقتصادية
وصعوبة المعيشة والدخل المتدني لألسر
من األم��ور التي تشغل االسر وتجعلها
بعيدة عن أساسيات ينبغي أن ال تتركها،
فأصبحت اليوم االسر مشغولة
بنفسها ال تدري شيئًا عن
معاناة جيران أو أهل
وأق����ارب ك��ان ينبغي
أن يتم تفقدهم ولو
بالسؤال ،وأنا من أولئك
الناس الذين شغلتهم
ال��ح��ي��اة وك���م تألمت
في االسبوع الماضي
حين دق��ت بابي جارتي
تريد سلفة مالية بسيطة،
طلبتها ومالمح وجهها
ت��ع��ب��ر ع��ن إح���راج
ش���دي���د وك��أن��ه��ا
تمنت الموت قبل
أن ت���ك���ون في
م��وق��ف ال��ح��اج��ة
والسؤال ،واألشد
م���ن ذل���ك حين
اكتشفت أن منزلها
خال منذ أيام من أي
ٍ
مصروف ،ونحن في
الشهر الكريم نأكل
ولنا جيران جياع ال
يملكون قوت يومهم
وال نعلم عنهم شيئاً
 ..انه منتهى الوجع،
ول�ل�أس���ف أق���ول
ذل��ك وأن��ا وغيري
من األس��ر نعيش
في هموم أنفسنا
ونغفل عن واجب
م��ف��اق��دة ال��ج��ار
والقريب والصديق وهذا
وضع لم يكن موجود اً أبد اً
في الماضي سواء في شهر
رمضان أو في غيره.

نورية الحاشدي تشدد على
دور مؤتمريات الحديدة في
الوقوف أمام التحديات

ينبغي أن ت��ت��رك ،فالعبادة والترحم
والتواصل ومفاقدة الجيران واألهل من
األمور الواجبة ولكن ظروف الواقع طغت
عليها.

نفحات روحانية

< وترى االخت ام المنصور أنه ومهما
كانت ال��ظ��روف الب��د أن يظل للشهر
الكريم مظاهره ونفحاته الروحانية
التي تمتد من القلوب وتترجمها األعمال
الخيرة التي تمسح اآلالم لكثير من الناس
وتخفف عنهم ،والب��د أن تظل موائد
الرحمن عامرة وتتلهف األسر للضيوف
وأجر إفطار الصائم ،والبد أن تظل الهمم
عالية من أجل التسابق على فعل الخير
بهدف الخير وليس من أجل مساعدات
بهدف االع�لام والتصوير بل من أجل
الواجب االنساني والتراحم والتعاطف،
والبد أن يُدق باب الجار من أجل أن تعلم
أن كان لديه ما يشبع جوعه وأطفاله ..كل
هذه قيم البد من المحافظة عليها وعلى
المرأة واالمهات والزوجات واجب ترسيخها
والحث علىها مهما كانت الظروف قاسية
وصعبة ،ألن األساس أن تبني األم قيماً
وأخالقًا يمكن من خاللها بناء مستقبل
وجيل يُفتخر به.

< محمد الشعيبي
وزع��ت مؤسسة الصالح كسوة العيد
ل����ـ«  »1000حالة منها «  »400حالة
للمعاقين بحضور االستاذ مصطفى عتيق مندوب
المؤسسة واالستاذة نصرة القاضي رئيسة اتحاد
نساء اليمن بالمحافظة ،واالستاذ حسين العصامي
أمين عام محلي مديرية قعطبة.
وقد عبر المستفيدون من هذه الحاالت عن
شكرهم الكبير لقيادة المؤسسة واهتمامهم
بشريحة الفقراء وااليتام والمعاقين كجزء من
األنشطة الخيرية واالجتماعية التي تقوم بها هذه
المؤسسة الخيرية.

إلى نصر طه ..أتحداك!!
نعم أقولها بثقة عالية وبروح وطنية مخلصة بعيداً عن
المزايدة ،كلما أقرأ مقاالت نصر طه أضحك واستغرب
وأتساءل هل صحيح أنك تعيش في هذا الوطن وأنك تلتقي بأبناء
هذا الشعب الطيب وتخرج تتجول في أوساطهم وتسمع أحاديثهم
خاصة اغلبية أبناء الشعب أم أنك تعيش فقط مع شلتك التي
استحوذت على ثرواتهم ورئيسهم عندما ظللتم تنمقون الكالم
وتزيفون الحقائق وتكتبون أم ً
ال في رضاه عنكم.
أين شجاعتك األدبية يوم كنت من االشخاص المقربين من
الزعيم وتحضر أغلب مجالسه وتُقبّل يديه وتتغنى بصفاته
أين؟ وأين وأين؟
لألسف لقد أثبتت األزمة المفتعلة أن االنسان البسيط األمي
يملك ثقافة وطنية صادقة وليس مزيفة مثل بعض المثقفين،
أولئك البسطاء لم يهبروا أموال الدولة أو يتعاملوا بوجوه متعددة
لتنفيذ أجندة تآمرية ويخونوا األيادي الكريمة التي احسنت إليهم.
نعم أتحداك وأنت تعرف لماذا أقول أتحداك ..سأتحداك على
موضوع بسيط دائماً تحاول الترويج له إرضاء للعمالء والخونة،
بعد فشل انقالبكم على الوطن ووحدته ومكتسباته وأمنه
واستقراره.
كل ما تكتبونه يعكس حقيقة االحباط واليأس الذي تعانون
منه وعجزكم أمام قائد عظيم بحجم الوطن ال تستطيعون
إنكار تاريخه الحافل بالمنجزات التاريخية ..ومهما شخبطتم فلن
تتمكنوا من انتزاع الحب الصادق والوفاء العظيم من قلوب أبناء

إيمان النشيري

الشعب لهذا الزعيم الذي وهب حياته
للوطن كل محاوالتكم فشلت رغم
وق��وف قوى خارجية معادية للوطن
وللشعب ويسعون لتحقيق مصالحهم
ولو كانت على حساب تمزيق الوطن
ودم���اء أبنائه األب��ري��اء ،ي��ا ه��ذا انت
وأمثالك لقد أنكرتم الجميل وخنتم
العهد وحملتم الكراهية والحقد لمن
جعلكم أرقامًا يشار اليها باألصابع
وكنتم شيئاً ال يذكر لألسف لقد قابلتم
االحسان ب��اإلس��اءة ،وال��وف��اء بالخدع
والمكر ،تجردتم من القيم العربية
واالنسانية والدينية وبالمقابل ال عهد

لكم وال ذمة وال أمان.
لقد اضحكتنا تخريفاتك التي زعمت فيها بأن شعبية الزعيم
أصبحت ضعيفة ّ
وقل أنصاره ،فمن أين جئت بتلك األوهام التي
ال وجود لها اال في مخيلتك المريضة ،أنت تعلم بأن الزعيم
الخالد شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء شئت أم
أبيت!! ..عليك أن تعلم بأن األساليب التضليلية انتهى زمنها
وها هي الحقائق والوقائع تكذب وتدحض ما تكتب وتصرح به
زوراً وبهتاناً ،وأتحداك أن تثبت غير هذا ،فلو نزلت الى الشارع أو
تابعت وسائل االعالم الوطنية أثناء التهنئة لألخ رئيس المؤتمر

الزعيم علي عبداهلل صالح فستصاب بالذهول من تلك
الحشود الجماهيرية التي توافدت لتهنئته وظلت واقفة
في الصفوف رغم هطول االمطار الغزيرة.
لقد كانت مناسبة  17يوليو صفعة قوية ألمراض
النفوس المروجين لالشاعات الكاذبة بأن شعبية
صانع الوحدة قد تراجعت بل على العكس فقد
زاد الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام ورحل
المدسوسون المرجفون ،وق��د نظفت األزم��ة
المؤتمر من المرتزقة ومنهم بعض أصحاب األقالم
الرخيصة.
فتلك من الشواهد الناصعة التي تؤكد عظمة حب
الشعب لباني اليمن الحديث وليس شهادتك التي
تعرضها في المزاد العلني لمن يدفع أكثر ،استغفر اهلل
يا هذا..
خالصة القول :أنت ومن على شاكلتك لن تنالوا
من الوطن ،فهو أكبر من تضليلكم ولن تطالوا
منه مهما كذبتم لن تمحوا التاريخ و قد كنتم
سدنة باألمس القريب وعليك العودة الى كتاباتك
التي أطريت فيها على القيادة السياسية بزعامة
الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر ولو كنت
شجاعاً ولديك نخوة ومروءة ما لم فعليك أن تصمت
ألن في صمتك خيراً لهذا الوطن.

