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المقال االخير

صالح شائف

المهريون ثابتون على أرضهم 
منذ األزل وإلى األبد

تحضيرية مؤتمر الصحفيين الجنوبيين 
تعلن أسماء اللجنة االستشارية 

جلسة مباحثات بين وزير خارجية 
اإلمارات ورئيس مجلس القيادة

9 تعيينات بإدارة البحث الجنائي في عدن

أمن عدن يلقي القبض على متهمة بسرقة عدد من المنازل

 نتابــع بكل فخــر واعتــزاز وبتقديــر رفيع 
وإعجاب شــديد لكل ما تشهده محافظة املهرة يف 
اآلونة األخرية، فكم هــو مفرح وباعث عىل الفخر 
واالطمئنان كذلك عىل اقــراب الجنوب من موعد 
تحقيق حلمه الوطني الكبري، حني نشــاهد أحرار 
وحرائر املهرة ومعهم وإىل جانبهم قياداتهم الوطنية 
والساحات  امليادين  املخلصة وهم يحتشــدون يف 
ويجوبون الشــوارع والطرقات املمتدة بني املناطق 
واملديريات، يف تحرك شــعبي واســع يحمل طابع 
االنتفاضة الجامهريية املنظمة واملتصاعدة وبفهم 
عميق وخلفية تاريخية مدركة للذات املهرية بكونها 
جزءاً أصيالً فاعالً ومتفاعالً عىل الدوام مع وطنها 

الجنوب.
لقد ارتفع صوت أهلنا يف املهرة وبات مسموعاً 
وحارضاً بقوة يف املشــهد الجنــويب ويف جواره 
املحيــط ويف اإلقليــم، وهو صــوت الحق حني 
يرددون بصــوت واحد مدوي يســمعون به أولئك 
الغزاة الذيــن يجثمون عىل أرض املهــرة الطاهرة 
منذ احتــالل الجنوب عــام ١٩٩٤م ويقولون لهم 
أتيتم،  "ارحلوا من أرضنا، ارحلوا وعودوا من حيث 
فلم يعــد وجودكم مقبوالً يف املهرة، كام هو الحال 
يف وادي وصحراء حرضمــوت، بل ونرفضه وبكل 
السبل والوسائل املتاحة واملرشوعة، بعد أن تجاوز 
فسادكم وعبثكم ونهبكم لخريات املهرة كل الحدود 
لكل يشء، ومارســتم  للتهريب  وجعلتموها ممراً 
كل أشــكال التهميش واإلقصــاء املمنهج والظلم 
وحرمانهم  املهرة  ألبنــاء  القبيح  والتجاهل  الجائر 
من حقوقهم الطبيعية وتضييق كل ســبل العيش 
الكريم عىل أرضهم، والتعامــل معهم كأقلية وهم 
أصحاب األرض ومالكها وسادتها وبيدهم وحدهم 
قرار مصريها الجنويب، ولســتم أنتم يا من جعلتم 
من االستيطان وتغيري الركيبة الدميغرافية للسكان 
هدفاً غــري مرشوع لكم، وظننتــم وبجهل فاضح 
وبغطرســة وحامقة وغرور بأنكم بهكذا سياسة 
تستطيعون تغيري حقائق التاريخ والجغرافيا وإفراغ 
املهرة من أهلها، وتناســيتم بأنهم يتنفسون هواء 
التاريخ يعانق وجدانهم وميثل عمق  أرضهم، وبأن 
انتامئهم ويشــحن فيهم عرب الزمن روحهم النقية 

وكربيائهم الوطني الجنويب". 
لقد أصبحت مطالــب أبناء املهرة برحيل القوات 
والخاضعة  الشــاملية من محافظتهم،  العسكرية 
ملحاً  اإلخونجــي، مطلباً  لهيمنة حزب اإلصــالح 
التأجيل ومبا  أو  للمامطلــة  قابل  ومرشوعاً وغري 
يجعل من تنفيذ اتفاق الرياض أمراً نافذاً تجنباً ألي 
تداعيات محتملة، وإحالل قوات عســكرية وأمنية 
مهرية بديلــة عنها، فهي املؤهلة عىل صيانة األمن 
واالســتقرار وغلق أبواب ومنافذ التهريب لألسلحة 
التي تتدفق عىل االنقالبيني يف صنعاء وغريها من 
وســائل وطرق التهريب للبضائع وكل املمنوعات، 
والتجارة غــري املرشوعة التي يقــوم بها ويتوىل 
حاميتها بعض املتنفذين وتجار الســالح وتسهيل 
حركة وتحرك املنتمــني للجامعات اإلرهابية للقيام 

بأعاملها اإلجرامية وحيث ما يطلب منها ذلك.

عدن / األمناء / خاص :
اللجنة  رئاســة  اجتامعات  إطار  يف 
التحضريية ملؤمتر الصحفيني الجنوبيني، 
عقدت اللجنة التحضريية برئاسة األستاذ 
اللجنة،  رئيس  نائب  باحشوان،  عيدروس 
صباح أمس األربعاء، يف العاصمة عدن، 
اجتامًعــا لها  وتم إقرار أســامء اللجنة 
االستشارية  ملؤمتر الصحفيني الجنوبيني 

عىل النحو التايل:
رضية شمشــري، نادرة عبدالقدوس، 
الســقلدي،  الدويل، صالح  صالح باراس 
نجيب صديق، ســعيد عيل نــور، نارص 
بحاح، خالــد القحوم، محمد أحمد غانم، 
عارف صالح شــايف، حيــدرة القايض، 

أحمد يسلم صالح.
اجتامعها  إطار  اللجنة يف  أقرت  كام 
التشــاوري  للقاء  اللجان  نــزول  تأجيل 
للمحافظات حتى يتم اســتكامل املعايري 
التأسييس،  باملؤمتر  للمشاركني  الخاصة 
واختتــم االجتامع بتوجيــه لجنة إعداد 
الوثائــق لرسعة عقــد اجتامعها وإقرار 

الوثائق الخاصة باملؤمتر.

األمناء/ وكاالت:
عقد عبدالله بــن زايد آل نهيان، وزير 
مجلس  ورئيس  اإلمــارايت،  الخارجيــة 
اجتامًعا  العليمي،  الرئايس رشاد  القيادة 
عىل هامش أعامل الدورة الـ 77 للجمعية 

العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.
وبحث الجانبان، خالل اللقاء الثنايئ، 
البلدين،  بني  املشــرك  التعاون  مسارات 
إضافــًة إىل عدد من القضايــا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتامم املشرك.

األمناء / خاص :
أصــدر اللــواء الركن مطهر عــيل ناجي 
الشــعيبي، مدير عام رشطــة العاصمة عدن، 
الجنايئ  البحث  إدارة  التعيينــات يف  عدًدا من 
وإدارة األدلة الجنائيــة لالرتقاء بالعمل األمني 

يف العاصمة.
وعني العقيدين صالح محمد قاسم القميل، 
ومحمد عبدلله نارص فضل، مستشــارين ملدير 
األمن، والعقيد ناجي قاسم أحمد املرفدي مديًرا 

إلدارة البحث الجنايئ يف عدن.
كام اختار العقيد حســن محســن صالح 
الجنايئ، والعقيد  البحــث  ملدير  نائًبا  العمري، 
إلدارة  مديــًرا  الســالمي،  عبدالله  أحمد  خالد 

الجنائية،  األدلــة 
والعقيد عيل مثنى 
بن مثنــى الحداد، 
األدلة  نائًبــا ملدير 

الجنائية.
العقيد  وكلف 
سامل مجمل داحي 
رئيســا  عبدالله، 
مــرسح  لقســم 
والعقيد  الجرمية، 

لقســم  رئيســا  باحميش،  أحمد  عبدالرحمن 
الســالح واملقذوفات النارية، واملســاعد نرص 
محسن صالح سعيد، نائبا لرئيس قسم مرسح 

الجرمية.

 عدن / األمناء / خاص :
قبضــت رشطة كرير أمــس عىل متهمة 
برسقة عدد من املنازل يف شــعب العيدروس 
ومحل تجاري آخر يف الزعفران مبديرية صرية. 
وقــال مدير رشطــة كريــر العقيد نبيل 
:"اســتقبلت رشطة كرير عدة بالغات  عامر 
حول عدد من جرائــم الرسقة يف كرير، حيث 
تعرضــت منازلهم ومحالتهــم للرسقة، ليتم 
نائب مدير  بقيــادة  والتحريات  البحث  تكليف 
للنظر  العقيد فتحي مــوىس  رشطة كريــر 

يف الواقعــة والقبــض عىل املتهــم واعادة 
:"بعد جهود  كافة حقوقهم ملالكها, مضيفــاً 
مضاعفة تم معرفة هويــة املتهمة )ن.ع.ح(، 
وتم مراقبت تحركاتها والقبض عليها يف حي 
شعب العيدروس وضبط مبالغ مالية وجواالت 

ومجوهرات بحوزتها".
 وأكد العقيد عامر إن الرشطة قامت بعمل 
محرض لكل املضبوطات وســيتم اســتكامل 
النيابة وفقا  اىل  املتهمــة  القضية وتحويــل 

لالجراءات القانونية املتبعة.

تركيب نظام معلومات 
لحركة السفن بميناء عدن

األمناء/عدن:
املتحدة  األمــم  برنامج  بــدأ 
أعامل  األربعاء،  أمــس  اإلمنايئ، 
تركيب نظام معلومات إدارة حركة 
الســفن يف برج مراقبــة ميناء 

العاصمة عدن.
هذه  تساهم  أن  املتوقع  ومن 
الخطوة يف رفــع كفاءة الحركة 
أنشطة  فعالية  وتحسني  البحرية 

امليناء وتسهيل حركة املالحة


