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المقال االخير

صالح شائف 

وضوح الصورة عند 
الناس مصدر ثقتهم 
بقياداتهم السياسية

الناس بصورة  والضبابية وعدم وضــع  الغموض 
ما يتم أوال بأول، يجعلهم فريســة للشائعات والتضليل، 
وهذا أمر خطري جداً يهز  قناعاتهم ومواقفهم الوطنية، 
فوضعهم بحقيقة ما يجري ســلباً وإيجاباً هو أساس 
ومصدر كســب ثقتهم األول وتحصينهــم من الوقوع 
يف دائرة اإلحبــاط والتفافهم حول مرشوعهم الوطني 
والثبــات والصمــود يف مختلف مياديــن الدفاع عنه 
وتقديم املزيد من التضحيات وبصورها املختلفة انتصاراً 

لقضيتهم الوطنية.
كام أن ملصارحة الناس وجعلهم بصورة التحديات 
التي تقــف يف طريق مرشوعهم  واملصاعب واملخاطر 
الوطنــي ألمر يف غايــة األهمية؛ ألن ذلــك يبرصهم 
ويحدد لهم معامل وخطوات الســري عىل حقل مزروع 
باأللغام ويف طريق شــائك ومعقد، ومــا يتطلبه ذلك 
وطنيا وسياســياً ودفاعياً وإعالمياً واجتامعياً؛ ويضع 
أمامهم كل الحقائق ومبا يجعلهم يف حالة يقظة دامئة، 
ومتحفــزون بوعي وإدراك ملواجهــة كل ذلك وبقناعة 
وثبــات دون خوف أو شــكوك من مواقــف قياداتهم 
املسؤولية  املختلفة، ويتقاسمون معها حمل  السياسية 
الوطنية ومشاركتها يف وضع الرؤى والحلول املناسبة 
ملختلــف القضايا التي تجابه شــعبنا يف هذه الظروف 

االستثنائية الخطرية.
ففي كل ذلــك ضامنة لعدم الوقــوع يف كامئن 
األعداء ومكائدهم ومخططاتهم الشــيطانية التي تنفذ 
بوسائل ناعمة يف كثري من األحيان، وبعناوين خادعة 
وأدوات غري مرئية وباخرتاقات نوعية يقف خلفها املال 

السيايس املتعدد املصادر واألهداف.

رائدات الحركة النسائية 
النضالية في الجنوب

مـن ذاكرة الزمن الذهبي 
 التواهي

ْ
الجميل.. تلفزيون َعَدن

من الذاكرة

يا بن الزبيدي

والدة طفلين سيامي في جزيرة سقطرى

الســيدة رضية شمشري واجد عي، 
رائدة من رائدات الحركة النسائية النضالية 
يف بالدنا، وشــاركت يف الكفاح املسلح 
ضد االســتعامر الربيطاين ضمن كوكبة 
من نساء عدن، بينهن: رضية إحسان الله، 
ونعمة ســالم، ونجوى مكاوي، وفوزية 
محمد جعفر، وفوزية ذو الفقار، وعائدة 
وأنيسة  الله،  عي ســعيد، وزهرة رحمة 
الصائغ، وتعد رضية شمشري أول خريجة 

صحافة عىل مستوى الجزيرة والخليج.

وِعرَْفاْن  وتقدير  وامتنان  وفاء  ملسة 
اإلعالمية  َعــَدْن  وتلفزيون  إذاعة  لنجمة 
املذيعة القديرة األستاذة/ أمل عمر بلجون 
)أم هاين( حفظهــا الله َوَمتَّعها مبوفور 
الصحة والعافية والسعادة والهناء والعمر 

املديد.
 

معروف سامل بامرحول             
صحفي إعالمي تلفزيوين

كلمات الشاعر/
 عبدالرحمن ردفان البان

يا بن الزبيدي اليوم نعلنها علن

شعب الجنوب بعدك أفعاال وقول

يا عيدروس الشعب ألمرك ارتهن

معك معك بعدك سري عرضا وطول

قد ماتت الوحدة مع صنعاء اليمن

والي بقى منها قريبا بايزول

دولة جنوبية وعاصمتها عدن

ما عاد بانقبل بانصاف الحلول

شعب الجنوب اليوم لن يقبل ولن

غري االستقالل غريه ما يقول

يا عيدروس الشعب حبك وأمتن

يالقائد املغوار بطل ابن األصول

األمناء / خاص :
جزيــرة  شــهدت 
ســقطرى وتحديــداً يف 
زايد  بن  خليفة  مستشفى 
األحد عملية والدة لطفلني 

سيامي.
مصــادر  وقالــت 
طبيــة بأن إحدى نســاء 
الجزيــرة وضعــت توأًما 
ملتصقني  مًيا  ســيا
وهذه  البعض،  ببعضهام 
الحالة تعتــرب األوىل من 

نوعها يف الجزيرة .

صورة نادرة لعدن املعال دكة )مقــربة اليهود(، ويظهر 
يف الصورة تاكيس عدن ويتصدر يف الصورة مشهد لجرس 
العقبة أيام بريطانيا قبل هدمه وكان حينها يســمى بباب 

عدن.

صورة وتعليق


