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 عباس جعبللدكتور حممد اوفاة القيادي يف احلراك 

 البارز القيادي الثالثاء مساء توفي

  محمد الدكتور الجنوبي الحراك في

 في باألم متأثرا   العوذلي عباس جعبل

 اشهروافاد منذ منها يشكو كان القلب

 حرة عدن”لــ لودر في محلي مصدر

 مساء توفي عباس الدكتور إن ”

 العاصمة مستشفيات احد في اليوم

 في بمضاعفات متأثرا   صنعاء اليمنية

 2 ص تتمة  من وكان القلب

 :متابعات  عدن حرة 

 للتصالح السابعة الذكرى مليونية على أيام 7 من مايقرب مرور بعد

 كل في السلمية مسيراتهم في يخرجون الجنوبيون الزال ، والتسامح

  الدولة واستعادة واالستقالل بالتحرير مطالبين الجنوبية والبلدات المدن

  التعتيم جدار كسرت التي بمليونيتهم ليتغنوا كثيرا يمكثوا لم فهم ،

 واليستطيع االخرى تلو الرسالة توجيه على قادرون ألنهم ، االعالمي

  هتافاتهم عن آذانه يصم او يوقفهم ان المعمورة وجه على كان من كائن

 الرسائل تلك الدولي المجتمع يتجاهل ان الحكمة من فليس ، ومطالبهم

 الى الصدى رجع فيعود االعالمي التعتيم بجدار تصطدم قبال   كانت التي

 القرار دوائر تستمر ان االطالق على الحكمة من ليس نعم ، الداخل

 ، الجنوبية الساحة في ويعتمل مايدور عن الطرف غض في الدولي

 اصحاب يشتيهها التي بالطريقة الرسائل تقرأ ان الحكمة من ليس

 ثورات من العبر ويتخذوا جيدا   يعوا ان عليهم ، الخاصة االجندات

 نحو وارادة وعزيمة بثبات ماض الجنوب فشعب ، التحررية الشعوب

 . المنشود هدفه تحقيق

 ستنتظر هل ؟؟ التعتيم جدار تحطيم بعد ماذا االن األهم السؤال ويبقى 

 في لتبادر اخرى مناسبة والدولية االقليمية المختلفة االعالم وسائل

  ؟ تغطيتها

 بعض صياغتها في يتفنن أخبارية صيغ مجرد اليعدو االمر بالتأكيد

 للمهرجانات تغطيات او الحدث مضامين عن كثيرا   تبتعد االعالميون

 ويضطلعوا رسالتهم اداء في يستمروا ان عليهم ، فحسب المليونية

 توجيه في االن الدور يقع عليهم ، عاتقهم على الملقاة النبيلة بمهامهم

  الجنوب ثورة مسيرة خالل التعتيم جدار كان لماذا ألنفسهم التساؤالت

 عامة البشرية جبين في عار وصمة سيضل الذي الجدار هذا ؟؟ السلمية

 الذين اولئك جبين في عار وصمة ، خاصة الصحافة مهنة وممتهني

 او كانت منظمات ، واالرهابيين لإلرهاب ومحاربتهم مناهضتهم يدعون

 ودولية اقليمية واطراف جهات اوجدته الجدار هذا ألن ، ودول حكومات

  مصالحها سوى والغير مصالحها تخدم خاصة واجندات سياسات تنتهج

 الساحة في مايجري حقيقة يحجب منيعا   سدأ ليكون بنيانه فأحكمت ،

 بالمقابل مايرتكبه وعن ، سلمي ثوري بزخم شعبي حراك من الجنوبية

 جرائم من وبالطجته ومليشياته واالمنية العسكرية بقواته االحتالل نظام

 واختطافات واغتياالت قتل وجرائم االنسان لحقوق منتهكة بشعة

 كل وبعد قبل الشباب للناشطين واعتقاالت المواطنين لمساكن ومداهمات

 في قدما   المضي من الجنوب ابناء يثني لم ذلك لكن ، سلمية فعالية

 . المغتصبة دولتهم إلستعادة السلمي التحرري نضالهم

 ينظمها التي الفعاليات على االعالمية التغطيات تنحصر ان ينبغي ال لذلك

 ارتكبها التي الجرائم تلك عن الكشف يتم ان يجب بل ، فحسب الحراك

 ان عليهم ، الجنوب ابناء بحق الحاقدة الظالمية وقواه االحتالل نظام

 ، القمعية والممارسات المخططات كل ويكشفوا الملفات تلك في يفتشوا

 مايدور عن وتعاميهم السنوات تلك طيلة صمتهم اليوم لهم مايشفع فهذا

 . الجنوبية الساحة في

 نتقدم ان علينا الواجب من انه كجنوبيين انفسنا نجد الوقت ذات وفي

 واالجنبية العربية االعالم وسائل وصحفيي مراسلي لكل والتقدير بالشكر

  ، والتسامح التصالح مهرجان نقلت التي

 عاد ان حتى فعالياته من التصعيد في يستمر ان الجنوبي الحراك وعلى

 . مجددا   التعتيم جدار

 قال علي سالم البيض آخر رئيس لليمن

 اليمنية الوحدة مشروع إن الجنوبي

 اليمن شطري بين الحرب منذ فشل

 المشاركة رفضه وجدد ،1994 عام

 المقرر اليمني الحوار مؤتمر في

 .القادمة الفترة خالل عقده

 عبر حوار في البيض، واستبعد

 مقر من نت الجزيرة مع الهاتف

 مجلس اتخاذ بيروت، في إقامته

 ضد عقوبات أي الدولي األمن

 باالنفصال، المطالب الجنوبي الحراك

 بتلقيهم أميركية اتهامات نفى كما

 المبادرة إلفشال إيرانيا دعما

 .الخليجية

 6 ص  الحوار نص يلي فيما

 : نتالجزيرة  عدن حرة 

 اإلفتتاحية
 ماذا بعد حتطيم جدار التعتيم 

تصرحيات السفري : بعدن خطيب اجلمعة 
 األمريكي وقاحة مل يسبق هلا مثيل 

 الجمعة صالة الجنوب أبناء من اآلالف مسا ادى

 المعال بمدينة واالستقالل التحرير ساحة في

 عليها أطلق والتي عدن بالعاصمة

 والتسامح بالتصالح اإلشادة جمعة)

 الحسني حكيم الشيخ وتحدث (

َ   الجمعة هذه خطيب ََ  بِأن قائالَ

 إلى محببة   عظيمة كلمة   التسامح

 إن قائال وأضاف المؤمنة النفوس

 علية هللا صلى الرسول أمر هللا

 هذه أصحاب من يكونوا ان وسلم

 الحسني الشيح وأضاف . األخالق

 النقي النظيف الصحي المجتمع إن

 على يقوم الذي المجتمع هوا

  عن يبعد والذي والتسامح التآلف

 2 ص تتمة    واألنانية التأمر

 :خاص / عدن  عدن حرة 

ظهر احلق )مجعة االالف يؤدون 
   بردفان( وزهق الباطل

 صالة مسا ظهر الحبيلين مدينة أبناء أداء

 الحق جاء " جمعة وخطبتي

 الساحة في "الباطل وزهق

 منصة "بـ للمدينة العامة

 التي الخطبة وفي  "الشهداء

 الحضرمي هاني الشيخ ألقاها

 كل شاكر الجنوب بشعب أشاد

 وشاب وكهل وآمره طفل

 تعد التي المليونية بهذه شارك

 يسجل لم " قائال عالمية سابقة

 بأكمله شعب خرج ان التاريخ

 يخرج ان أبيه بكرة وعن

 2 ص تتمة    بالماليين

 : اليافعي سعدان/ ردفان  عدن حرة 

ان تسقط  باالمكانكان : مشدود الشيخ 
عدن بلحظات ولكن هي رسالة وجهها 

 اجلنوبيني يف مهرجان التصاحل  

 خطبته في مشدود بن محمد الشيخ قال

 في والتسامح بالتصالح اإلشادة بجمعه

 انه  لحج بحوطة والستقالل التحرير ساحة

 بلحظات عدن تسقط ان باإلمكان كان

 ولكن  وإداراتها ووزاراتها بمعسكراتها

 الجنوبيين كل أرسلها رسالة هي

 والتسامح التصالح مهرجان في المشاركين

 ان  وللعالم وللعدو للقيادات يناير 13 في

 أبناء بين حصل الذي الترابط ذلك يفهموا

 . الجنوب

 المشهد ذلك ان  مشدود الشيخ وأضاف  

 أغاض الجنوبيين فيه وتالف تالحم الذي

 والتذكير الماضي نبش يريدون من

 واألحزاب التدين ادعيا الى"  قائال بالماسي

 2 ص تتمة  تنتسب أنها تتذرع التي

 :خاص / لحج  عدن حرة 

 املقاومة اجلنوبية تسيطر على موقع عسكري بالضالع 

 من امس ظهر الجنوبية المقاومة تتمكن

 المواقع أحد على اسيطرته فرض

 شهود قالو ، الضالع مدينة في العسكرية

 قبليين مسلحين أن (حرة عدن)لـ عيان

  

 

 احد على هجوما امس ظهر شنوا

  حبيل منطقة في العسكرية المواقع

 مضيفة ، الضالع مدينة في جباري

 فرضت المسلحة العناصر أن

 انسحاب بعد الموقع على سيطرتها

 .فيه يتمركزون كانوا الذين الجنود

 التي الوداد منطقة سكان من عدد وتحدث

  أن (حرة عدن)لـ العسكري الموقع فيها يقع

 افراد طرد من تمكنوا الشعبية المقاومة

 حدوث بعد بالكامل علية السيطرة و الجيش

 .الجانبين بين بسيطة مواجهات

 2ص تتمة    آخر الوداد موقع ويعتبر 

 :خاص / الضالع  عدن حرة 

انسحاب عدد من القيادات العسكرية اجلنوبية : مصادر عسكرية
 من جلنة الشؤون العسكرية وانضمامها للحراك اجلنوبي

 القيادات من عدد أن عسكرية مصادر قالت

  االمنية الشؤون لجنة في الجنوبية العسكرية

 قرار ألتخاد أيام مند لها اجتماعات تعقد

 اللجنة من انسحابها عن تعلن  حاسم

 الجنوبي الحراك صفوف إلى واالنضمام

 .شماله عن اليمن جنوب بانفصال المنادي

 اللجنة أن القيادات تلك من عدد عبر حيث 

 انجازه تم ما وأن بالكامل عملها في فشلت

  على وتوصيات خطط اللحظة حتى

 التابعة االلوية بين القائم الصراع وأن الورق

 مازالت االحمر محسن وعلي السابق للرئيس

 الرئيس من أوامر ألي تنصاع وال مكانها

 وأنه هادي منصور عبدربه الحالي اليمني

 او جذري تغيير أي يجري لم اللحظة حتى

 عن عبروا كما . الجيش هيكلة في جوهري

 الثورة أن من والكامل الشديد أسفهم

 إلقامة تسعى كانت التي اليمن في الشبابية

 قبل من أجهاضها وتم فشلت قد مدنية دولة

 هو وماتم السلطة على المتصارعة القوى

 .للحكم جديد من أنفسهم أعادة

 

 

وعلمت مصادرنا الخاصة في صنعاء أن من بين اللذين سينسحبون من 

الركن اللجنة العسكرية ويعلنون االنضمام للحراك الجنوبي هم اللواء 

 اليافعي عبدالصمدعمر / الركن واللواء  الردفاني عبدالمجيدفضل /

الحوار مستمر  مازلوآخرين  .الصبيحيعبد الرقيب ثابت / الركن والعميد 

 .معهم 

 :عدن حياة  عدن حرة 

  نتفي مقابله له مع موقع الجزيرة 

على وسائل االعالم العربي ان تكون احرص على املصداقية يف : البيض الرئيس 
 تناوهلا ففي اجلنوب شعب عربي يرزح حتت احتالل اسوأ من االحتالل األجنبي 

 يلتقي بقيادات احلراك حبضرموت ويطلعهم على نتائج لقاءاته التي اجراها يف اخلارج  باعوماملناضل حسن 

االالف من ابناء الضالع يشاركون يف اربعينية 
 يف اجلليلة ( والقطيش القسوم)الشهيدين 

 في إطار سيناريو مالحقة رؤساء تحرير صحف جنوبية 

   (األمناء)صحيفة نيابة الصحافة يف نظام االحتالل تستدعي رئيس حترير 
انسحاب عدد من القيادات العسكرية اجلنوبية من جلنة الشؤون 

 العسكرية وانضمامها للحراك اجلنوبي
   21منتخب األمارات يتوج بطالً بلقب خليجي 

 6ص 

 5ص 

 11ص 


