
المعهد العالي للتوجيه وا
رشاد يحيي المعهد العالي للتوجيه وا
رشاد يحيي 
ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراءذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء

 صنعاء - سبأ
ــبة ذكرى مولد  ــس بصنعاء فعالية بمناس ــاد أم ــا املعهد العايل للتوجيه واإلرش أحي

السيدة فاطمة الزهراء والذي يتزامن مع اليوم العاملي للمرأة.
ــن يف كلمة املعهد إىل أهمية إحياء ذكرى مولد  ــارت فاطمة رشف الدي ويف الفعالية أش
ــىل بها من خصال  ــالم وما تتح ــا لها من مكانة يف اإلس ــالم مل ــة الزهراء عليها الس فاطم
ــرأة اليمنية بصورة  ــلمة وامل ــي تحتلها املرأة املس ــة باملكانة الرفيعة الت ــدة .. منوه حمي

خاصة.
ــيدة فاطمة الزهراء ومناقبها ودورها يف نرش الرسالة  ــرية حياة الس ــتعرضت مس واس

اإلسالمية، الفتة إىل رضورة التحيل بصفاتها ومآثرها والسري عىل نهجها .
ــوام يف مواجهة العدوان األمريكي  ــادت بصمود املرأة اليمنية عىل مدى ثالثة أع وأش

السعودي ودورها يف دعم الجبهات ورفدها باملال والرجال.
وهنأت نساء اليمن بذكرى مولد سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء وما تحمله هذه 

املناسبة من دالالت ودروس تربز صفات ومميزات املرأة املؤمنة.
ــعرية وأنشودة " لبيك يا زهراء"، وملحة مخترصة  تخلل الفعالية كلمات وقصيدة ش
ــىل رضورة االقتداء  ــريتها والتأكيد ع ــيدة فاطمة رضوان الله عليها حياتها وس عن الس

بأخالقها والسري عىل نهجها قوالً وعمالً.

إفشال عملية انتحارية بإبإفشال عملية انتحارية بإب
ــىل أحد العنارص  ــة إب من إلقاء القبض ع ــزة األمنية بمحافظ ــت األجه تمكن

اإلجرامية وبحوزته حزام ناسف وعبوة متفجرة.
ــة ضبطت بعد عملية رصد  ــبأ) أن األجهزة األمني ــح مصدر أمني لـ (س وأوض
ومتابعة، أحد العنارص اإلجرامية وبحوزته حزام ناسف وعبوة متفجرة، تسلمها 

من العدوان الستهداف املواطنني.
ــة ألحد  ــن خلية تابع ــل ضم ــوط كان يعم ــخص املضب ــدر أن الش ــد املص وأك
ــم القتل والتفجري بحق  ــي جندها العدوان الرتكاب جرائ ــادات التكفريية الت القي

املواطنني.. الفتا إىل أنه تم إحالته إىل الجهات املختصة الستكمال اإلجراءات.
ــىل األمن  ــة للحفاظ ع ــع األجهزة األمني ــاون املواطنني م ــدر بتع ــاد املص وأش

واالستقرار وضبط كل من تسول له نفسه املساس بأمن الوطن واملواطن.

وصول وصول ٥٥٥٥ طنا مساعدات طبية وعالجية  طنا مساعدات طبية وعالجية 
من الصحة العالمية من الصحة العالمية 

صنعاء-سبأ
ــة الصحة  ــحن تابعة ملنظم ــدويل أمس طائرة ش ــار صنعاء ال ــت إىل مط وصل

العاملية عىل متنها 55 طنا من املساعدات الطبية والعالجية.
ــتلزمات طبية أساسية ومضادات حيوية وأكياس  وتحتوي الشحنة عىل مس
ــتلزمات عالج  ــوارئ ومس ــاالت الط ــالج ح ــة لع ــة وأدوي ــل مخربي ــدم ومحالي ال

اإلصابات الطارئة.

البيضاء-سبأ
ــاة  ــفى الحي ــس بمستش ــوري أم ــد املنص ــيل محم ــاء ع ــظ البيض ــن محاف دش
ــذي تنفذه إدارة  ــي املجاني للجراحة وال ــيص بمدينة البيضاء املخيم الطب التخص

املستشفى بإرشاف إدارة املنشآت الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان.
ــور محمد موىس  ــفى الدكت ــوري من مدير عام املستش ــتمع املحافظ املنص واس
ــهرا وما يقدمه من خدمات يف تنفيذ  ــتمر ش الجروي إىل رشح حول املخيم الذي يس
ــتئصال املرارة  ــات الفتاق واس ــدة الدرقية وعملي ــة الغ ــة يف جراح ــات جراحي عملي

والزائدة واالنسداد املعوي.
ــراء فحوصات طبية للمرىض  ــروي إىل أن املخيم يتضمن إج ــار الدكتور الج وأش
ــا أن عدد امللفات  ــن حاالتهم املرضية .. مبين ــف العام ع ــن إىل املخيم والكش الوافدي

الجاهزة إلجراء العمليات 350 حالة.
وأكد محافظ البيضاء أهمية إقامة مثل هذه املخيمات الطبية املجانية ملساعدة 

املواطنني وخاصة يف ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.
وحث القائمني عىل املخيم والكوادر الطبية عىل بذل مزيد من الجهود الستهداف 
أكرب عدد ممكن من املرىض وإجراء عمليات جراحية وتمديد فرتة املخيم نظرا لكثافة 

اإلقبال من مديريات املحافظة واملناطق املجاورة لها.

مخيم طبي مجاني للجراحة بمدينة البيضاءمخيم طبي مجاني للجراحة بمدينة البيضاء
أسرة شهيد بذمار تقدم قافلة غذائية للمرابطين في الجبهاتأسرة شهيد بذمار تقدم قافلة غذائية للمرابطين في الجبهات

  / حسن حمود
أقامت  منظمة (نساء للحقوق والتنمية) صباح أمس 
ــدة  تزامنا مع  ــم املتح ــام مبنى األم ــة احتجاجية أم وقف

اليوم العاملي للمرأة.
ــن منظمات املجتمع املدني  ــارك يف الوقفة العديد م ش
ــاء اليمن والكثري من نساء  ــان  واتحاد نس وحقوق اإلنس

اليمن ويف مقدمتهن نساء مديرية بني حشيش.
ورفعت املشاركات العبارات املنددة باستمرار مسلسل 
املجازر و الجرائم  من قبل قوى التحالف الوحشية بحق 

النساء واألطفال عىل مدى أكرث من ثالثة أعوام متتالية.
ويف الوقفة أكدت سماح الكبيس - رئيسة منظمة نساء 
ــاء لهذه  ــبب يف خروج النس ــة - أن الس ــوق والتنمي للحق
الوقفة هو فضح وتعرية دور املنظمات الدولية اإلنسانية 
ــني  ــرتام القوان ــات واح ــوق والحري ــدق بالحق ــي تتش الت
ــا ترمي بكل هذه املواثيق  ــانية يف حني أنه الدولية و اإلنس
ــعودية  ــل الرياالت الس ــط مقاب ــرض الحائ ــاتري ع والدس

والنفط الخليجي .
ــوق  ــاء للحق ــة نس ــت منظم ــة طالب ــان الوقف ويف بي
ــن بالقيام بدورهم  ــدة و مجلس األم ــة األمم املتح والتنمي

ــن و برسعة  ــا يحدث لليم ــي تجاه م ــاني واألخالق اإلنس
تشكيل لجنة لتقيص الحقائق والجرائم و تقديم مجرمي 

الحرب إىل املحاكم الدولية والجنائية.
ــس األمن  ــم املتحدة ومجل ــت املحتجات األم ــا دع كم
ومجلس حقوق اإلنسان باحرتام القانون الدويل والقانون 
ــاني الذي يقيض بالحرية والحق يف العيش  الدويل اإلنس
ــربي و الجوي  ــدوان وفك الحصار ال ــة إيقاف الع إىل رسع

والبحري.

ــرار العالم  ــاركات  كل أح ــة  دعت املش ــام الوقف يف خت
ــىل  ــط ع ــي و الضغ ــعب اليمن ــب الش ــوف بجان إىل الوق
ــدم  ــار وإىل ع ــك الحص ــدوان وف ــاف الع ــم بإيق حكوماته
ــرب قنوات  ــل اإلعالمي ع ــلة التضلي ــرار وراء  سلس االنج
ــانية إىل  ــتماع بكل منطقية و إنس ــدوان الظالم  واالس الع
ــاة اليمن واليمنيني بعيدا عن الخارجني عن القانون  معان
ــاض وغريها من  ــني يف أروقة فنادق الري ــتور القابع والدس

العواصم العربية واألجنبية.

  /  ماجد الكحالين
ــاند لإلغاثة)  ــة (س ــذت منظم نف
ــي)  مجتمع ــل  أج ــن  (م ــة  ومنظم
ــة واالوبئة  ــن املجاع ــرشوع الحد م م
واألمراض الشائعة بالرشاكة مع وزارة 

الصحة العامة والسكان . 
ــتمر  ــذي يس ــرشوع ال ــمل امل ويش
ــارس -  ــهر خالل م ــدى 6 أش ــىل م ع
اغسطس 2018م  ،  جلسات التوعية 
لسوء التغذية وطرق عالجها وأهمية 
ــتجابة الطارئة  ــزن .. االس الغذاء املت
ــة لألطفال  ــال التغذي ــل يف مج للطف
ــاد   الح ــة  التغذي ــوء  بس ــني  املصاب

.  MAM واملتوسط ، SAM ، الوخيم
ــة من أجل  ــر عام منظم وأكد مدي
ــي  أنه تم  ــده   الحرب ــي - عب مجتمع
ــال  طف  (150) ــن  م ــرث  أك ــتهداف  اس
ــوء التغذية يف مديرتي  يعانون من س
ــان بمحافظة صنعاء ،  مناخة وصعف
منها بعد املسح لفريق عمل املرشوع 
ــوء  ــة طفل يعانون من س ( 36) حال

التغذية الحاد ، فيما ( 40) حالة من 
ــوء تغذية  األطفال الذكور واإلناث س

متوسط وعادي .      
وأشار إىل أن املرشوع الذي يستمر 
ــطس من  ــرتة مارس - أغس ــالل الف خ
ــن  ــد م ــاري 2018م ، للح ــام الج الع
ــائعة  املجاعة واألوبئة واألمراض الش
ــب اسرتاتيجية  ، والذي ينطلق بحس
ــي  الت ــن  اليم يف  ــة  املجاع ــة  مكافح
اطلقتها كتل األمن الغذائي والصحة 

ــة الصحية واملياه واإلصحاح  والتغذي
البيئي يف شهر سبتمرب 2017م . 

 من جانبه أوضح املدير التنفيذي 
ــن  عبدالرحم  ، ــاند  س ــة  ملنظم
ــه   ــرشوع يف مرحلت ــي ،  أن امل الخوالن
ــة  مناخ ــي  مديرت ــتهدف  يس األوىل 
وصعفان بمحافظة صنعاء من أصل 
ــتليها  (107)  مديريات يف اليمن  وس

مراحل عديدة .
وذكر الخوالني أن املرشوع يشمل 

ــة عن مخاطر  ــات توعوي إقامة جلس
ــائعة وطرق  ــراض الش ــريا واألم الكول
ــب  الحقائ ــع  وتوزي  ، ــا  منه ــة  الوقاي
الغذائية لحاالت  ــالل  الصحية والس
ــوء التغذية  األطفال الذين يعانون س
ــم الحاد  SAM ، وهي الحاالت  الوخي
ــوء  ــر س ــاوزة لخط ــديدة واملتج الش
ــه  ــدث في ــذي تح ــاد ال ــة الح التغذي
ــال ، وكذا  ــوف األطف ــات يف صف الوفي
ــوء  ــن س ــون م ــن يعان ــال الذي األطف
ــادي  ــط MAM  والع ــة املتوس التغذي
ــادة  ــاط العي ــالل نش ــن خ ــك م ، وذل
ــمل برنامج التغذية  املتنقلة التي تش

والرعاية الصحية .
ــة حاالت  ــيتم متابع ــوه بأنه س ون
ــط  واملتوس ــاد  الح ــة  التغذي ــوء  س
ــم ويتجاوزوا  ــن حاالته حتى تتحس
ــاد يف الوقت  ــر ..، وأش ــة الخط مرحل
ــي مناخة  ــاء مديرت ــه بتعاون أبن ذات
ــخصيات االجتماعية  وصعفان والش
ــة واملراكز الصحية  واملجالس املحلي

فيهما .

منظمة( نساء للحقوق والتنمية) تنظم وقفة احتجاجية أمام اCمم المتحدةمنظمة( نساء للحقوق والتنمية) تنظم وقفة احتجاجية أمام اCمم المتحدة
انطالق مشروع الحد من المجاعة واCوبئة في مديرتي مناخة وصعفان بصنعاء انطالق مشروع الحد من المجاعة واCوبئة في مديرتي مناخة وصعفان بصنعاء  تنديدا باستمرار جرائم العدوان 

ورشة عمل  حول االحتياجات التدريبية ورشة عمل  حول االحتياجات التدريبية 
للسلطة القضائية بصنعاءللسلطة القضائية بصنعاء

صنعاء / سبأ
ــة عمل لتحديد االحتياجات التدريبية للسلطة  بدأت بوزارة العدل أمس، ورش
القضائية، تستمر ثالثة أيام بمشاركة 20 متدربا يمثلون إدارات التدريب باألجهزة 

القضائية.
ــوزارة العدل ألقى  ــا اإلدارة العامة للتدريب ب ــة التي تنظمه ــاح الورش ويف افتت
ــتفادة من  ــد فيها أهمية االس ــدة كلمة أك ــايض احمد العقي ــر العدل الق ــب وزي نائ
ــداد الجيد لخطط  ــارف حول اإلع ــن املعلومات واملع ــاب املزيد م ــة يف اكتس الورش

وبرامج التدريب.
ــكادر اإلداري والفني  ــة بتدريب ال ــلطة القضائي ــام قيادة الس ــار إىل اهتم  وأش
واملايل باعتبارهم األداة والوسيلة الناجعة يف تطوير األعمال، كون العنرص البرشي 

يمثل حجز الزاوية يف عملية  التنمية.
وأوضح أن وزارة العدل أقرت تشكيل لجنة مشرتكة للتدريب والتأهيل ملنتسبي 
ــر منظومة العمل  ــرتكة يف تطوي ــدف تحقيق األهداف املش ــلطة القضائية، به الس

القضائي عىل  كافة املستويات.
ــؤون املالية واإلدارية القايض سعد هادي  من جانبه أكد وكيل وزارة العدل للش
ــة بتوصيات مبنية عىل أفكار علمية جديدة  تسهم يف إيجاد  ، أهمية خروج الورش

رؤية موحدة الحتياجات العمل القضائي من التدريب.
ــد من اجل  ــروح الفريق الواح ــود والعمل ب ــىل رضورة مضاعفة الجه ــد ع  وأك

االرتقاء بمستوى األداء وتطوير العمل  يف مختلف أجهزة السلطة القضائية.

الرياض  عمالء  حكومة  في  الدولة  وزير  إعالن 
للفار  السعودي  النظام  احتجاز  الصيادي  صالح 
عدن  إلى  بإعادته  تطالب  لتظاهرات  ودعوته  هادي 
لها  يخطط  جديدة  سيناريوات  عن  النقاب  ،كشف 
أوراق  لخلط  اإلماراتي  السعودي  العدوان  تحالف 
األزمة اليمنية مع اتجاه المجتمع الدولي لوضع حد 
جديدة  تسوية  طريق  على  اإلنسانية  لتداعياتها 

لالزمة تستنثي الفارهادي من المعادلة السياسية.
عدن  في  المقيم  الصيادي  أعلنه  الذي  الحدث 
وضمنه تحذيرات من " كوارث تاريخية وانتظار أسوأ 
الخيارات " كان األول من نوعه بهذا المستوى وهو 
به  المعترف  الرئيس  بأن  رسمي  إقرار  على  انطوى 

دوليا لم يعد يملك حرية الحركة والتصرف.
هذا المستجد رغم أنه لم يحظ باالهتمام خارجيا 
اهتمام واسعة داخليا وسط مواقف  آثار موجة  فقد 
ظهرت على السطح بسياق إدانة للنظام السعودي 
طبيعية  نهاية  ذلك  في  رأت  وأخرى  احتجازه  بجرم 

لسجله الطافح بالعمالة والخيانة.
ردا  جاء  الصيادي  إعالن  أن  يظن  من  مخطئ 
على المؤتمر الصحفي لوزير النقل بحكومة عمالء 
الرياض الذي كشف قبل أيام الدور المغيب للغازي 
اإلماراتي في الجنوب فكثير من المعطيات الداخلية 
حليفي  أمام  عدة  خيارات  عن  تكشف  والخارجية 
العدوان ليس بعيدا عنها مخطط لتصفية الفار هادي 
عن طريق اختالق ذريعة تخلط األوراق يضطر معها 

نظام آل سعود إلعادته قسرا إلى عدن ووضعه أمام 
فوهة مدفع في الصراع الدائر بين المليشيا العميلة 

في المحافظات الجنوبية.
العدوان (السعودية واإلمارات )  أن حليفي  ذلك 
اليوم في مأزق حقيقي صار موضع نقاش  يعيشان 
وفشل  الكارثية  اإلنسانية  النتائج  يتصدره  دولي 
والسقوط  بل  أهدافه  تحقيق  في  العسكري  الخيار 
حشر  ما  وهي  للعدوان  السياسية  للذرائع  الكامل 

الحليفين في مربع أخير للعب بورقة الشرعيات.
 والشرعية الزائفة للفار هادي كانت وال تزال محورا 
رئيسيا في معادلة الصراع السعودي اإلماراتي على 
المواجهات  حد  إلى  ووصلت  الجنوب  في  النفوذ 
العدوان  المسلحة قبل أن تضعها تسويات حليفي 
في حال اشباك صامت ظهرت تجلياته بعودة حرب 

االغتياالت وهجمات السيارات المفخخة.
يصعب الجزم أن الفار هادي هو من دفع المقربين 
منه إلى إعالن احتجازه في عاصمة العدو السعودي 
في  حاليا  تدار  التي  الحمالت  وراء  يكون  أن  أو 
يوما  يكترث  لم  فهو  االجتماعي،  مواقع  التواصل 
العدو وال  تأتيه من  التي  واألوامر  للقيود واالمالءات 
ألكثر حاالت التعامل المهين معه عندما استخدمه 
إلى  بإحضاره  مؤخرته  لمسح  السعودي  العدو 
التحالف  ليعلن رسميا دعوته  العربية  للقمة  مؤتمر 
السعودي إلى االستمرار في عدوانه على اليمن بعد 
تصريحات أكد فيها أنه لم يكن على علم بـ"عاصفة 

الحزم" .
أعلنه  ما  نفي  وعدم  الصمت  هادي  الفار  التزام 
دليال  ليس  احتجازه  ظروف  عن  الصيادي  وزيره 
كافيا على وقوفه وراءه فالصمت كان سعوديا أيضا، 
لناشطين  حملة  خضم  في  جاء  اإلعالن  أن  كما 
النظام  تتهم  قطر  من  المدعوم  اإلخوان  تنظيم  في 
السعودي باحتجاز الفار هادي وسلبه القرار، وهو ما 
دعا  الرياض إلى الصمت بل وإرغام الفار هادي على 
تجاهل الحمالت القادمة من خصمه اللدود دولة قطر.
قد يرى البعض أن اإلعالن لم يكن سوى محاولة 
ذريعة  لتقديم  هادي  والفار  السعودي  النظام  من 
بصورة  السعودي  النظام  تحمل  الدولي  للمجتمع 
غير رسمية مسؤولية فشل هادي وحكومته في إدارة 
لخلط  سعيا  والعسكري  واالمني  السياسي  الشأن 
لشعبية  الكبير  االنحسار  خطر  لمواجهة  األوراق 
هادي وحكومته في الجنوب قياسا بشعبية المجلس 
االنتقالي المدعوم من العدو االماراتي، بما في ذلك 
اإلجراءات  حيال  تخاذله  مسؤولية  عن  كليا  إبعاده 
من  اآلالف  لمئات  القسري  بالترحيل  السعودية 

المغتربين اليمنيين من أراضي العدو السعودي.
زاوية  من  صحيحة  تكون  قد  المعطيات  وهذه 
أنها ستمنح النظام السعودي والفار هادي مساحة 
للمناورة في إطار بحثهم عن طوق نجاة يعزز فرص 
ويخفف  جهة  من  الشرعية  للسلطة  ممثال  بقائه 
عن كاهلهما ضغوط اإلجماع الدولي المؤيدة لخيار 

إزاحته من معادلة الحل السياسي المقبلة.
وما يعنينا في كل هذه التقاطعات أن حدثا كهذا 
األمم  لتحميل  واسع  نطاق  على  للتحرك  يدعونا 
بالفار  يعترفان  اللذين  الدولي  والمجتمع  المتحدة 
العتبار  القانونية  المسؤولية  شرعيا   رئيسا  هادي 
في  إقامته  فترة  خالل  أصدرها  التي  القرارات  سائر 
إلغاء اي  العدو غير شرعية وأكثر من ذلك  عاصمة 
إجراءات سيادية مع الخارج وأي اتفاقيات ابرمها مع 

حليفي العدوان خالل الفترة الماضية. 

إعالن احتجاز العدو السعودي للفار هادي .. ماذا 
وراء األكمة.. وماذا علينا ان نفعل ؟

أبو بكر عبدالله

ــاء مديرية  ــي من أبن ــال مجاهد اللبث ــهيد كم ــت أرسة الش قدم
عتمة بمحافظة ذمار قافلة غذائية للمرابطني يف الجبهات.

ــهيد احتوت  ــة التي قدمتها أرسة الش ــة الغذائية املتنوع القافل
ــات البطولة، وقد  ــات وعصائر متنوعة لألبطال يف جبه عىل حلوي
ــهيد عىل بذل املزيد والدفع بكل غاٍل ونفيس حتى  أكدت أرسة الش

يوم االنتصار األكرب.
ــعب  ــهداء ومختلف أبناء الش ــل الرفد من أرس الش ــي قواف وتأت
ــات القتال،  ــال املرابطني يف جبه ــيط لألبط ــي كرد جميل بس اليمن
ــار ضد أكرب  ــخ الصمود واالنتص ــيطة يف كتابة تاري ــاهمة بس ومس

عدوان شهده التاريخ.
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شراكة اإلعالم شراكة اإلعالم 
والمجتمعوالمجتمع

للمرة  لإلعالم   الوطني  بالعيد  القادم  األسبوع  نحتفل 
السعودي  األمريكي  للعدوان  مواجهتنا  خالل  الثالثة 
يكون  أن  نحاول  احتفال  كل  وفي  بالدنا،  على  وحلفائه 

مصحوبا بحدث له قيمة.
في المرة األولى كان أول بث إذاعي وتلفزيوني موحد جمع 
جميال  المشهد  كان  وكم  والخاصة،  العامة  اإلعالم  وسائل 
حين اتحدت قنوات اليمن والمسيرة واليمن اليوم والساحات 
في بث برامجي موحد، ليسبق اإلعالميون بذلك الساسة إلى 

التفاهم والعمل المشترك..
لإلعالم  الوطني  باليوم  احتفالنا  شهد  الثانية  المرة  في 
المؤسسات والوسائل اإلعالمية على  توقيع رؤساء ومدراء 
اإلعالميين  اتحاد  مع  بالتعاون  اإلعالمي  الشرف  ميثاق 
في  الوطني  اإلعالم  وحدة  من  عززت  لوحة  في  اليمنيين، 

مواجهة العدوان.
لتعزيز  توجه  ولدينا  الثالث  لالحتفال  نستعد  اليوم 
المحافظات  في  سيما  ال  وداخليا  خارجيا  اإلعالمي  العمل 
أو  الميداني  التي تشهد جبهات قتال سواء بتكثيف العمل 
بالرسائل اإلعالمية الموجهة ألبناء تلك المحافظات، ودون 
أن نسقط من حساباتنا مخاطبة أبناء المديريات التي تمكن 
الغزاة من احتاللها، فالالزم أن يكون هناك اهتمام استثنائي 
بمخاطبة أبناء تلك المديريات لحثهم على االنتفاضة بوجه 
من  وعانوا  وعنجهيته  سطوته  جربوا  وقد  خاصة  العدو، 

شروره.
التحديات كبيرة واإلمكانات محدودة لكننا نثق بالله تعالى 
في أن يحقق اإلعالم الوطني أهدافه في هذه المرحلة ولن 
يكون له ذلك إال بشراكة يقيمها مع المجتمع بتعزيزه لحضور 
من  المحافظات  تلك  أبناء  من  الصادقة  الوطنية  األصوات 
الساسة واألكاديميين والمشائخ والشعراء واألدباء والمثقفين 
وخطباء المساجد وقادة الرأي عموما، التي تحظى باحترام 
المجتمع المحلي في المديريات المختلفة ال سيما القريبة 
لن  أنهم   - وإباء  شموخ  بكل   - فيها  يؤكدون  الجبهات،  من 
يسمحوا أبدا للعدو بأن يدنس أرضهم، وبأن الجميع يجب 
أن يتحركوا لجبهات القتال لمواجهة األعداء، وينبهون فيها 
من خطورة التقاعس عن مواجهة العدو ومآالت ذلك على 

المجتمع الذي سيصبح ذليال مستعبدا للغزاة وشرورهم.
كما أن اإلعالميين ينتظرون اهتماما استثنائيا من القيادة 
دورهم  أداء  على  يعينهم  اإلعالمي  العمل  نحو  السياسية 

الوطني على أكمل وجه، وهذا أفضل من أي تكريم أو شكر..
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