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تقرير

»األمناء« قسم التقارير:

احيت دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
الشقيقة أمس األربعاء »يوم الشهيد« الذي 
يصــادف 30 نوفمرب من كل عام لالحتفاء 
الفخر  ومناذج  اإلمارات  شهداء  بتضحيات 
الوطن يف  التي رســمها شــهداء  والعز 
ســاحات الرشف للذود عن الوطن ونرصة 

املظلوم وإعالء كلمة الحق.
بالغ  باهتامم  الشــهيد  يوم  ويحظى 
من قيادة وشــعب دولة اإلمارات برئاسة 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان، رئيس الدولــة، ومتابعة صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، وأصحاب السمو الشيوخ حكام 

اإلمارات.
اليوم  هــذا  يف  اإلمارات  وتســتذكر 
الذين  الشــهداء  اإلمارات  أبنــاء  بطوالت 
ضحوا بأرواحهم ألجل الوطن وإعالء رايته 
والنفيس يف  الغايل  وبذلوا  عالية،  خفاقة 
سبيل رفعة الوطن والذود عنه بكل شجاعة 
وقوة، وقدموا أرواحهم يف ســبيله، حيث 
رســموا أروع مناذج للتضحيــة والفداء 
وسجلوا أســامءهم يف صفحات وذاكرة 

الوطن ووجدان شعب اإلمارات.
وُيعد يوم الشــهيد يومًا وطنيًا يعرب 

فيه شــعب اإلمارات أفرادًا ومؤسســات 
البواسل  الشهداء  لتضحيات  تقديرهم  عن 
ووقوفهم إىل جانب أرسة الشهيد ودعمهم، 
مؤكدين أنهم لن ينســوا تضحياتهم، كام 
تقام مراسم وفعاليات وطنية تشرتك فيها 
مؤسسات الدولة الستذكار بطوالت شهداء 

الوطن األبرار.
ويتم التعامل مع يوم الشهيد باعتباره 
ذكرى ُتكرس حــب الوطن والتضحية يف 
ســبيله، ومنح هذا اليوم الطابع الرسمي 
يف التعامل مع الفعاليات كافة املتعلقة به، 
وعدم دمج أي مناسبة أخرى مع احتفاءات 
يوم الشهيد باعتباره يومًا مخصصًا لتخليد 

ذكرى شهداء الوطن.

“يوم الشــهيد” خالد يف وجدان أبناء 
الجنوب

وتتزامن احتفاء اإلمارات بيوم الشهيد 
مع احتفاالت شعب الجنوب بعيد نوفمرب، 
حيث تصادف املناسبتني تاريخ 30 نوفمرب 

من كل عام.
قدرية  »رسالة  أن:  سياسيون  واعترب 
تلك التي جعلت يومــا واحدا يحمل مكانة 
تاريخية يف نفوس الجنوبيني واإلماراتيني 

وهو يوم 30 نوفمرب«.
الجنوبيون  يحتفــي  »ففيام  وقالوا: 
بالذكــرى الـ55 لنــرص 30 نوفمرب، فإن 

اإلماراتيني يحتفلون أيضا بيوم الشــهيد، 
يف رســالة تعكس مدى التقارب والتالحم 
بني الجنوب واإلمارات عىل كل املستويات«.

تخص  الغالية  الذكرى  »تلك  وأضافوا: 
الدهامين،  خميس  سهيل  سامل  استشهاد 

الــذي كان قد ارتقى يف 30 نوفمرب 1971 
قبل أيام من إعالن تأسيس دولة اإلمارات«.

كان  بينام  الشــهيد  »ارتقى  وتابعوا: 
يــؤدي واجبه الوطني بالدفــاع عن تراب 
وطنه، يقــود مجموعة من قوات الرشطة 

دافعوا بعزة وبســالة عن جزيرة  األبطال 
طنب الكربى ضد القوات اإليرانية«.

وأشــاروا اىل أن: »ذكرى يوم الشهيد 
اإلمارايت تحمل قيمة كبرية لدى اإلماراتيني 
لكنهــا أيضا غالية جدا لــدى الجنوبيني، 
وذلك نظرا للدور الكبري الذي بذلته اإلمارات 
عىل صعيد مكافحة اإلرهاب باليمن عامة 

والجنوب خاصة«.
ذاكرة  يف  خالــدا  »ســيظل  وقالوا: 
ســواء،  حد  عىل  واإلماراتيني  الجنوبيني 
التضحية التي قدمها املالزم أول عبدالعزيز 
الكعبــي الزكيــة، الــذي استشــهد يف 
خورمكــر بعدن يــوم 16 يوليو 2015، 
وهــو أول شــهداء التحالــف العريب يف 

عاصفة الحزم«.
وأضافوا: »ففي يوليو 2015، اسُتشهد 
املــالزم أول عبدالعزيــز رسحــان صالح 
الفوعة  ابــن منطقة  الكعبي )24 عاما(، 
يف مدينة العني أثناء تأديته واجبه الوطني 
ضمن القوات املشــاركة بعمليــة »إعادة 

األمل« للتحالف العريب«.
واكــدوا ان: »يوم الشــهيد اإلمارايت 
التضحيات  لحجم  وحقيقية  فعلية  ترجمة 
التي بذلتهــا اإلمارات عىل صعيد مكافحة 
كبرية  داللة  رسخت  جهود  وهي  اإلرهاب، 
التي ُتعيل  الحكيمة  أبو ظبي  عىل سياسة 

من شأن تحقيق االستقرار«.

حضرموت »األمناء« خاص:

اقام اتحــاد أدباء وكتاب الجنــوب بحرضموت، ندوة 

الجنوبية  الصحافة  العارشة لرحيل عميــد  الذكرى  ألحياء 

األســتاذ أحمد عوض باوزيــر، حيــث ادار الندوة محمد 

عوض محامس املســئول الثقايف بفرع أدباء حرضموت، 

قدم بالبداية تعريفا عن الراحل، ونبذة يسرية كانت مدخاًل 

املتحدث األول الصحفي  الندوة ومقدميها، فــكان  ألوراق 

والقاص عيل سامل اليزيدي، تطرق فيها عن الراحل باوزير 

التي  )الطليعة(  الصحفية وتأسيســه لصحيفته  وبداياته 

اســهمت يف نرش الوعي بحرضمــوت يف منتصف القرن 

املايض ونقل الخرب وتحليله وتوجيه النقد الصحفي بجرأة 

مل يعهدها املجتمع آنذاك.

ثم تاله بالورقة الثانية املهندس عبدالله أحمد بن طاهر 

باوزير، مقدما كلمة نيابة عن األرسة الكرمية للراحل قدموا 

فيها الشــكر التحاد أدباء وكتاب الجنــوب عىل الفعالية 

ألحياء ذكرى رحيله العارشة، ثم تناول مرحلة عمل الراحل 

يف مدينة عــدن وعمله يف جريدة األيام مع مؤسســها 

الراحل محمد عــيل بارشاحيل وكتاباته فيها ويف الصحف 

العدنية األخرى.

بعد ذلك تحدث األديب صالح حسني الفردي عن جهود 

الثاقبة  الفكرية ومقاالته السياسية ونظرته  الراحل وراؤه 

يف واقع الحال الحرضمي وتطلعاته املستقبلية منذ صدور 

العــدد األول من صحيفته )الطليعة( عــام 1959م، وقدم 

صورًا حية عن جوانــب مضيئة يف حياة الراحل الصحفية 

والفكرية.

وتحــدث يف الورقــة الرابعة الدكتور عبدالله ســعيد 

الجعيدي عن تطلعات الراحل وتفانيه يف خدمة الصحافة 

بالجنوب عامة ذاكرًا مواقف وشواهد له يف صحافة عدن 

وحرضموت، كام بني عن عالقته بالراحل ومســاهمته يف 

خدمة جهوده الصحفية يف إعــداد وتقديم ونرش مقاالت 

الراحل الصحفية ومنها كتابه )الطليعة تقول(.

ثــم تداخــل عــدد من 

األســاتذة األدبــاء حيــث 

افاضوا بالحديث عن الراحل 

من  بتوصيــات  واوصــوا 

توجيــه اإلعالم بحرضموت 

بتســليط الضوء عىل سرية 

وحياة الفقيد الراحل.

ويف األمسية تم توزيع 

عوض  أحمد  )مقاالت  كتاب 

باوزير يف العدنية( بنســخ 

أرسة  مــن  هدية  مقدمــة 

الراحل، كام تم توزيع العدد 

عدن  )فنــار  ملجلــة   )13(

الثقافية(.

ُيعد يوًما وطنًيا تقديًرا لتضحيات الشهداء والوقوف إلى جانب أسرة الشهيد..

الإمارات ال�شقيقة حتتفي بـ«يوم ال�شهيد«

احتاد اأدباء وكتاب اجلنوب اأدباء اجلنوب بح�شرموت ُيحيي الذكرى الـ)10( لرحيل عميد ال�شحافة اجلنوبية اأحمد باوزير
ينعي وفاة ال�شاعر املقالح

• كيف باتت ذكرى »يوم الشهيد” خالدة في وجدان أبناء الجنوب؟
• سياسيون: رسالة قدرية جعلت يوما واحدا يحمل مكانة 

تاريخية بنفوس الجنوبيين واإلماراتيين وهو 30 نوفمبر

العاصمة عدن »األمناء« خاص:

نعــت األمانة العامة التحــاد أدباء وكتاب الجنــوب، املكتب الرئيس 
بالعاصمة الجنوبية عدن، خسارة األمة العربية واإلسالمية عامًة والوسط 
األديب والثقايف العريب خاصًة، يف وفاة الهامة األدبية والنقدية العربية 
السامقة د.عبدالعزيز املقالح الذي وافته املنية يوم اإلثنني ٢٠٢٢/١١/٢٨ 

يف مدينة صنعاء.
وقالت: »لقد كانت خســارة األمة العربية واإلسالمية، فادحة بوفاة 
الدكتور عبدالعزيــز املقالح أحد أبرز أعمــدة ورواد األدب والنقد العريب 
املعارص الذي جعل من قضايا األدب والشعر العريب محورًا رئيسًا لحضوره 
اإلنساين واإلبداعي منذ تفتق مواهبه شابًا حتى آخر رمق لحياته.. وقد ترك 
املقالح للمكتبة العربية األدبية والثقافية إرثًا نقديًا وأدبيًا ساهم وما يزال 
يساهم يف منح الدراسات النقدية والتنظريية العربية املعارصة، مرجعية 
تنظريية وتطبيقية يف موضوعــات األدب العريب، قدمية وحديثة، وتعد 
مصدرًا اســتثنائيًا يرده الباحثون يف مجال األدب العريب ويستقون منه 
ما يدعم دراســاتهم النظرية واإلجرائية وأطروحاتهم النقدية«. وتابعت: 
»يضاف إىل ماسبق فالدكتور عبدالعزيز املقالح من أحد أبرز رواد القصيدة 
العربية املعارصة ومن أبرز املجددين فيها، وتعد أعامله الشــعرية من أهم 
األعامل التــي يتهافت إليها الباحثون لدراســتها يف الداخل والخارج، ملا 
حققته من قيم جاملية وحداثية توثــق التجاهات ومظاهر التجديد يف 

القصيدة العربية املعارصة«.
وأضافت: »وإذ تنعي األمانة العامة التحاد أدباء وكتاب الجنوب، وفاة 
هذه الهامة اإلبداعية السامقة؛ فأنها ترفع أسمى آيات التعازي واملواساة 
لألمة العربية واإلسالمية عامة والوسط العريب األديب والثقايف العريب 
خاصة، وألرسته وأهلــه وذويه، مترضعًة إىل الله بأن يتغمده بواســع 
رحمته ويلهمنا ويلهم محبيه كافة الصرب والســلوان، وال حول وال قوة 

إال بالله«.


