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محليات

كمال باوزير
ذلك  )العربية(  ظهر عىل شاشــة 
شــافش  ما  )شــاهد  الوديع  الحمل 
دفن  يتحــدث عن مــاٍض  حاجــة( 
بالتصالح والتسامح يف تلك املليونيات 
حتــى قبل ثــورات الربيــع العريب. 
املليونيــات التي كانت تقام بســاحة 
العروض يف خورمكــر )مليونيات 
الحــراك الجنويب( التــي كانت تأيت 
إليها الجامهري مــن كافة محافظات 
ومديريــات وقرى الجنــوب واتفقوا 
جميعا - مكونات سياسية وعسكرية 
وجامهريية - عىل دفن املايض األسود 
وفتح صفحة جديــدة وتوحيد الصف 

الستعادة الدولة وفك االرتباط. 
وتجىل ذلــك يف توحيد الجنوبيني 
كافة ملحاربة املعتدين الحوثيني وبقايا 
نظام 1994 وطردهم يف حرب 2015. 
مل يكن هناك من يتحدث أو ينبش عن 
إىل  تاريخ جنوبنا،  أســود من  ماٍض 

أن ظهــر الحمل الوديع 
يف  رشيكا  كان  الــذي 
أحد  وكان  الحقبــة  تلك 
أن  أردت  فــإن  قادتها، 
عىل  شــاهدا  تكــون 
أرذل  يف  وأنــت  العرص 
تحدث  األقل  عىل  العمر 
الخمسينيات  عن  بصدق 
ت  لســتينيا ا و
والســبعينيات وكيــف 

من  الســلطة  تســلمتم 
تشاركتم  وكيف  الربيطاين،  املستعمر 
املؤامــرة مع املحتــل الربيطاين عىل 
إخوة لكــم يف الكفاح املســلح ضد 

املستعمر الربيطاين.
فيا لألســف! كنت أعتقد أنك هامة 
تدرجت  السياســة كونك  سامقة يف 
وقمت  والحزبية  اإلدارية  املناصب  يف 
بصــوالت وجــوالت يف السياســة 
الخارجيــة منذ أحداث 1978؛ ألن قبل 

عنك،  نســمع  مل  ذلــك 
ولكني اليوم أدركت متاما 
الجنوب  ُهزم  وملاذا  كيف 
حرب  إبان  دبلوماســيا 
1994 عندما كنت رئيسا 
حكومــة  يف  للــوزراء 
الوحــدة التي كنت أيضا 
أحد املوقعني واملصفقني 
للتوقيــع ورفــع العلم، 
وكنت حينذاك - ســاعة 
قيام الحرب واالعتداء عىل 
املعسكرات الجنوبية يف حرف سفيان 
- يف الخارج وتدير العمل الســيايس 
خارجيا وتلتقي البعثات الدبلوماسية، 
وأنت الذي وقعت وثيقة االستســام 
ومل نشعر أنك بذلت جهدا يذكر إلنقاذ 
ما ميكن إنقاذه من االنهزام السيايس 
والعســكري، إذا مل تستطع أن تكيف 
مقابلة مع مذيع اســتطاع أن يوجهك 
نحو هــدف واحد وهو أحــداث يناير 

1986 وتوريطــك يف أقــوال مل يكن 
األجدر بــك االنــزالق نحوها، فرتمي 
االتهامات جزافا عىل رفاق دربك، ويف 

األخري تقول: مل أكن متواجدا!
كيف ذلك؟! "مل أكن متواجدا" وأنت 
املذيع  أمام  االســتجواب  عىل كريس 
طاهر بركة الذي كان مبتســام فرحا 
طوال وقت الحلقة الذي اســتطاع أن 
يكون املحقق ذا البأس الشــديد وأنت 
أمامــه كاملتهم الذي يحــاول أن ينأى 
فإذا  جرامئه،  غريه  وتحميل  بنفســه 
كنت محقا فعا بأن فانا أو عانا من 
قتل )فتاح( كونــك تطرقت ألكرث من 
شخص كانوا خارج الساحة وتفاجأوا 
أنت  البيض وفتاح أحياء، فإذا  بخروج 
رشيــك يف الجرمية كونك تســرتت 
مع  وصادقت  الحقيقــي  املجرم  عىل 
غريك عىل بيــان اللجنة املركزية الذي 
صدر يف أعقاب التحقيق ملا جرى يف 
الكوكبة  واستشــهاد  املركزية  اللجنة 

الحزب والدولة كام وصفها  من قيادة 
البيان وطريقة خروج البيض وإصابته 
وعبد الفتاح واستشهاده، فأين حنكتك 
السياسية؟ كونك كام قلت بأنك ميزان 
لعــدم اندالع الحرب كام قال الشــيخ 
عبداللــه األحمر حســب زعمك بأنه 
قال )ال يجب أن يســافر العطاس إىل 
الحرب(؛  ســتقع  خرج  فإذا  الخارج، 
فنصيحة كــام قالها لك عميد األرسى 
)قل خــريا أو اصمــت( حفاظا عىل 
للتاريخ بدال  تاريخك وكن ريحا عطرة 
من تسميم أفكار شبابنا، فدع التاريخ 
يتحــدث ويقــول كلمتــه، وال تجري 
األحــداث وال تزيــف الوقائع ملطامع 

ومكاسب مادية وسلطوية.
إجامال، ميكن القــول إن العطاس 
مل يكن موفقــا يف حديثه؛ ومل نكن 
نتوقع أن ينزلق هذا االنزالق يف تزييف 
األحداث، الذي أثــار حفيظة الرشفاء 

يف الداخل والخارج.

األمناء/ خاص:
يف ساعة الهجيع األخري من صباح 
الرابع من سبتمرب يف 2015 مبنطقة 
صافر مبحافظة مــأرب، كان التاريخ 
عىل موعــد مع حادثــة تعطرت بها 
صفحات التاريخ اإلمارايت، 45 شهيدا 
ســقطوا يف ســاحة الرشف مقبلني 
العملية  مدبرين، وهــي حصيلة  غري 
املعســكر،  اســتهدفت  التي  الغادرة 
اإلمارايت  البيــان  جاء  لحظات  وبعد 
الرسمي بالغة مألها الصمود واليقني 
القاطع بقدســية املهمة ونبل الهدف، 
املهيب  املشهد  تجليات  يف  وشاطرتها 
أمهات تزغرد ويرينها يف سبيل الحياة 

حياة.
بحجم  اإلماراتية  الدولة  تكرتث  مل 
جنودها  صفــوف  ورممت  الصدمة، 

وكأن شيئا مل يكن، لتقول للعدو بلغة 
لدينا  الخالــدة:  العســكرية  العقيدة 
حامس،  جذوة  جعبتنــا  ويف  البديل، 
ومل يكــن ذلك اســرتخاًصا لدمائهم 
الوالء  لكنه  وال تفريًطا يف حياتهــم 
خلف  والتمرتس  العربيــة  للقوميــة 
والجغرايف  التاريخي  واملرشق  املبادئ 

مع الحليف والشقيق .
ويف الجانب اآلخر من املشهد كان 
الجيش اإلمارايت يســتعد لوداع رفيق 
املهمة يف موكب  الســاح وشــهيد 
القاعدة وحس فيه  القمة  عانقت فيه 
القيادة  وشموخ  الوطن  دفئ  الجميع 
التي كانت عىل قدر وحكم مسؤوليتها 
ومســحت عىل جرح املكلوم وتكفلت 
باليتيــم وخلــدت ذكــرى الشــهيد 
ورسختها عقيدة وذكرى تخلدها عند 

كل مرور.

ردفان / األمناء / خاص :
الجنويب يف  االنتقايل  للمجلس  املحلية  القيادة  تلقت 
ردفان، أمس االثنــني، تقريًرا مفصًا من اللجنة الصحية 
املكلفة بــاإلرشاف عىل القطاع يف املديرية، حول القطاع 

الصحي ونشاطه وأبرز احتياجاته.
ورصد التقرير – تحت إرشاف رئيس اللجنة عبدالرحيم 
جمــع، ونائبه منرص محمــد محســن – جوانب حول 
مستوى الخدمات وســري العمل يف العيادات الخارجية 

باملستشفيات واملراكز الصحية العامة والخاصة.
ووجــه محمود عبدالكريــم رئيس القيــادة املحلية 
للمجلس يف املديرية مبواصلة أعــامل اللجنة ومهامها، 
مشــدًدا عىل أهمية  الدور الرقايب عىل القطاع الصحي 

لضامن تايف أي سلبيات.

هزلت.. �شاهد ما �شاف�ش حاجة!

جنود الإمارات يف اليمن مثال 
بتقرير مف�شل.. انتقايل ردفان ير�شد واقع القطاع ال�شحيللبطولة وال�شجاعة والوفاء

تنظــر محكمــة الشــيخ عثمــان االبتدائيــة قضية مســتعجلة 
)طلب تصحيح اســم( برقــم 1443/58هـ املقدمة مــن/ نصر محمد 
علــي اجلــاوي، والذي جــاء فيه أنه يطلــب تغيير اســم والدته من/ 
شهرة عبيد يونس محمد إلى شهرة عبيد يونس عبيد كونه حصل 
غلط يف اسم اجلد، وذلك حسب الوثائق املؤيدة لذلك انحصار وراثة املتوفى والدها عبيد يونس عبيد، 
وعليــه فإن احملكمة تنظر الطلب يف يوم: االثنني املوافق: 2021/9/6م ومن له االعتراض على ذلك عليه 

احلضور يف اجللسة احملددة، واهلل املوفق.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القاضي/ محمد أحمد املجعلي

اإعالن تغيري ا�شم

تنظر محكمة الشيخ عثمان االبتدائية طلًبا مستعجًل بإضافة 
اســم اجلد برقــم 57/ لعام 1443هـ املقدم من/ مــروان محمد عبيد 
يونــس، حيث تقــدم املذكور بطلبــه مطالًبا فيه إضافة اســم جده 
إلى اســم والده، والذي يدعى/ محمد عبيد يونس املصعبي وعليه 
فإن اســمه الصحيح هو/ محمــد عبيد يونس عبيد مبوجب الوثائق املؤيــدة لطلبه وهي انحصار وراثة 
جــده املتوفى عبيد يونس عبيد، وعليه فإن احملكمة تقرر اإلعلن بالصحيفة إلى يوم: االثنني املوافق: 

2021/9/6م ومن له االعتراض على ذلك عليه احلضور إلى احملكمة، واهلل املوفق.
رئيس محكمة الشيخ عثمان االبتدائية
القاضي/ محمد أحمد املجعلي

اإعالن تغيري ا�شم


