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دعاء
يا رب اجعل صيامي فيه صيام للصائمين وقيامي فيه قيام للقائمين، ونبهني فيه عن نومة 
 عني يا عافيًا عن المجرمين، وقربني فيه 

ُ
الغافلين، وهب لي أجري فيه يا إله العالمين، واعف

ة آياتك برحمتك يا أرحم  الى مرضاتك، وجنبني فيه سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقراء
الراحمين، وارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه عن السفاهة والتمويه، واجعل لي 

نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود األجودين.

البالء يشتد بالمؤمنين
قال عليه الصالة والسالم: «إن أعظم الجزاء مع عظم 
البالء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتالهم، فمن رضي فله 

الرضى، ومن سخط فله السخط».

(الصالح) تدشن مشروع السلة الغذائية لـ٤٠ ألف أسرة فقيرة

دشنت مؤسسة الصالح االجتماعية للتنمية  
الخميس بأمانة العاصمة وعموم محافظات 
الجمهورية مشروع المساعدات الغذائية ضمن حملة 

"رمضان العطاء".
وخالل التدشين الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي 
النواب والشورى والمهتمين أكد المدير العام التنفيذي 
للمؤسسة علي عبدالرحمن االكوع حرص المؤسسة على 
تنفيذ هذا المشروع الخيري منذ تأسيسها في العام 
٢٠٠٤م باعتباره أحد المشاريع التي تجسد األهداف 
الرئيسية للمؤسسة.. مشيرًا إلى اسهاماته في التخفيف 

من الفقر والعوز وتعزيز مبدأ التكافل االجتماعي 
وتفعيل الشراكة بين المؤسسة ومنظمات المجتمع 

المدني.
وأوضح األكوع بأن مشروع المساعدات الغذائية لهذا 
العام سيقدم العون لنحو ٤٠ ألــف أســرة من األسر 

الفقيرة واألشد فقرًا.. 
داعيًا منظمات المجتمع المدني ورجــال الخير إلى 
تقديم المساعدات والمساهمة مــع المؤسسة في 
تنفيذ برامجها التي تستهدف تقديم العون والمساعدة 
لألسر الفقيرة وتخفيف معاناتهم في عموم محافظات 

الجمهورية. وقــال: إن المشروع سيتم تنفيذه على 
مرحلتين األولى خالل شهر رمضان الفضيل، والثانية 
عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مبينًا أن هذه الجهود 
اإلنسانية التي تنفذها المؤسسة تأتي في إطار رسم 
البسمة على وجوه الفقراء والمحتاجين خصوصًا في ظل 

الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
يشار الى أن حجم مشروع المساعدات الغذائية لهذا 
العام الذي تنفذه المؤسسة يبلغ ١١ ألفا و٧٠ طنا 
و٢٤٠ كيلو جراما من المواد الغذائية األساسية "قمح 

، دقيق، أرز، زيت".

عند صومكم.. هل تشعرون بشعب ال يملك  قوت يومه؟
مآسي الشارع الرمضاني اليمني

األغنياء يزدادون ثراًء والفقراء يزدادون فقرًا، وناهبي المال    
العام ال يزالون يتعاملون معه على أنهم ورثوه كابرًا عن 

كابر دون رقيب أو حسيب.
الشارع الرمضاني اليمني يئن من الفقر والفاقة وبدًال من أن 
تشكل أيام هذا الشهر الكريم فرحة لنا كما كانت أصبحت 
تشكل للشعب اليمني عبئًا جديدًا في ظل األوضاع المتردية 

التي يعيشها الوطن.
وليت أزمتنا اقتصرت فقط على الصراعات العبثية التي 
ما أنزل الله بها من سلطان التي شردت اآلالف من اليمنيين 
عن قراهم ومدنهم وعلى العوز والحاجة بل تجاوز األمر الى 
أزمة قيم وأخالق حيث أصبح كل واحد منا ال يهمه اال نفسه 
ومصالحه ومصالح حزبه ولو كان ذلك على حساب الوطن 

بأكمله.. إنها عبثية ما بعدها عبث.
كان الناس في رمضان يقرأون القرآن فيتدبرون معانيه التي 
تنعكس سلوكًا على ممارساتهم، أما اليوم فإنهم يقرأونه 
ولكنه ال يتجاوز تراقيهم.. كانوا يصومون عن الطعام 
والشراب وملذات الدنيا فيشعرون بجوع الجائعين وفاقة 
المحتاجين فيعملون على إعانتهم وانتشالهم من فقرهم.. 
أما صيام األغنياء اليوم فقد تحول الى عادة ليس إال.. ال تأتي 
كلها في سد حاجة معوز وال مسح دمعة يتيم وال مواساة 

ُ
أ

أرملة فقدت عائلها.
وحقًا.. رب صائم ليس له من صيامه إال الجوع والعطش.. 

بعد أن ذهبت المقاصد الحقيقية للصوم وأقيمت عليها 
المآتم منذ زمن.

للتذكير
من أسرار الصيام االجتماعية أنه تذكير عملي بجوع 
الجائعين وبؤس البائسين، تذكير بغير خطبة بليغة وال 
لسان فصيح، تذكير يسمعه الصائم من صوت المعدة 
ونداء األمعاء، فإن الذي نبت في أحضان النعمة وال يعرف 
طعم الجوع، ولم يذق مرارة العطش، فلعله يظن أن 
الناس كلهم مثله، وأنــه مــادام يجد فالناس يجدون، 
ومادام يطعم لحم طير مما يشتهي وفاكهة مما يتخير 
فلن يحرم الناس الخبز والبقول، فال غرو أن جعل الله من 
الصوم مظهرًا للمشاركة الصحيحة والمساواة الكاملة، 
وجعل الجوع ضريبة إجبارية يدفعها الموسر والمعسر، 
ويؤديها من يملك القناطير المقنطرة ومن ال يملك 
قوت يومه، حتى يشعر الغني أن هناك معدات خالية 
وبطونًا خاوية وأحشاًء ال تجد ما يسد الرمق ويطفئ 

الظمأ.
فحّري بإنسانية اإلنسان وإسالمية المسلم وإيمان المؤمن 
أن يــرق قلبه، وأن يعطي المحتاجين، وأن يمد يــده الى 
المساكين، فإن الله رحيم وإنما يرحم من عباده الرحماء، 
وصــدق رســول الله صلى الله عليه وآلــه وسلم- حين قال 
: «الــراحــمــون يرحمهم الرحمن.. ارحــمــوا من في األرض 

يرحمكم من في السماء».
 وقد روي أن يوسف عليه السالم كان يكثر الصيام وهو على 
خزائن األرض بيده المالية والتموين، فسئل في ذلك فقال: 

«أخاف إذا شبعت أن أنسى جوع الفقير».

أكبر مهرجان للبلح في العالم 
بأبوظبي بجوائز ٦ ماليين درهم

تستعد إمارة أبو ظبي إلطالق دورة جديدة من مهرجان "ليوا للرطب" الذي يعد  
أكبر مهرجان للبلح في العالم، بجوائز تزيد قيمتها عن ٦ ماليين درهم (١٫٦ 

مليون دوالر). 
وقالت لجنة إدارة المهرجانات بأبو ظبي إن الدورة العاشرة من المهرجان سوف تنطلق في 
الفترة من ١٢ وحتى ١٨ يوليو القادم، بحضور عدد كبير من مزارعي النخيل ومنتجي البلح 

من اإلمارات ومختلف أنحاء المنطقة. 
وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان في تصريح صحفي:"يعتبر مهرجان ليوا 
للرطب الحدث األبرز في منطقة الربع الخالي، لما يشكله من فرصة اللتقاء المزارعين بالجمهور 
من مختلف الجنسيات للتعرف على طرق زراعة النخيل وحمايتها إلى جانب التعرف على 

جميع أنواع الرطب والبلح".

الشارع الرمضاني اليمني مليء بالمنغصات.. مئات اآلالف من أبناء الشعب مشردون بسبب الصراعات العبثية.. أكثر من عشرة ماليين يواجهون مجاعة.. 
ال أعمــال.. ال كهربــاء.. ال ميــاه.. ال مدخرات.. ال ضمان اجتماعي. الفقر يأكل الشــعب، وهــا هو رمضان يأتي وال أحد يعمل بمقاصــد الصوم.. الحرب الحرب.. 

والنهب للثروات يتواصل.. دون مراعاة لحرمة هذا الشهر الكريم.

إلهي....
إلهي ومرتجاي ومالذي ومردي

ها أنا واقف بين يديك
أقرع باب عفوك ورضاك

الهي....
قد بعثرت األماني

وشردت اآلمال
وقطعت السبل

إال سبيلك
إلهي.....

قد تغيرت الناس وصار الفقير
من أغناهم ينداس

واألخوة صاروا أمواسًا
يقطع بعضهم بعضا

إلهي....
يا من ال يعجزك شيء

وال نظير لملكك وال راد لقضائك
قد تغيرت الوجوه وتساقطت األقنعة

ة وشيعت األمانة ودفنت المروء
وقتلت النفس المطمئنة

صار الخائن مؤتمنًا
والمخلص خائنا

والكذاب وفيا والصادق كاذبًا
إلهي....

غلقت أبواب الرحمة في قلوب البشر
وأحرقت مخازن البر في نفوسهم

لم يبق لنا غير رحمتك التي وسعت 
كل شيء

لم يبق لنا ســوى عفوك الــذي يصل 
كل شيء 

إلهي..
ها هو شهر رمضان خير أشهرك

قد أطل على الناس والناس بين غافل
وبين نافر وبين بائس

إلهي يا من تعلم كل شيء
مــــا فــــي األنــــفــــس ومــــــا تــخــفــي 
الصدورتجاوز عّنا واعطنا ما حرمنا 

منه اآلخرون
ـــى طريق  ــــان واهـــدنـــا إل اعــطــنــا األم

اإلحسان
أ/ أحمد األهدل

إلهي


