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  (18)  العدد ــ   هـ1434/ صفر /  10الموافق   م2013/ يناير /  22الثالثاء 

 يلوذ بالفرار محزهو الفتنة بعدن فشل مسرية 
 لها دعا التي المسيره فشلت

 ودعمها حمزه فاروق الدكتور

  شعار تتبنى والتي االصالح حزب

 السبت يوم ( للعدنين عدن)

 مسيره الى وتحولها الماضي

 واالستقالل بالتحرير تطالب جنوبيه

 عدن عاصمتنا) هتافات وتردد
 والبراميل… اعلن الجنوب شعب

 علم تورفع ( ماكانت حيث ترجع

  عدن ان تؤكد وشعارات الجنوب

 . للجميع

 بمفرده حمزه الدكتور حضر حيث

 كانت لما االعالم مئات يحمل وهو

 ابناء وكان عدن محمية تسمى

 الشعارات ويرددون يهتفون عدن

 الجنوب ان تاكد التي الجنوبيه

  للجميع

 2 ص تتمة   عاصمته عدن وان

 : الدياني عبدهللا/ عدن  عدن حرة 

  Tue  22 . Jan . 2013ـــ  safer   /1434  / 10   من العاصمة عدن (الثالثاء ــالسبت )تصدر مستقلة  ــ  سياسيةــ  جنوبية

 ألبناء عدن تنديدًا بأعمال ردم متنفسات  إحتجاجيةوقفة 

 عدن العاصمة أبناء من نشطاء نظم

 كالتكس جولة في احتجاجية وقفه

 تهدف والوقفة األثنين اليوم صباح

 الذي للمتنفس الردم ومنع إليقاف

  جولة من ابتداء كالتكس في يقع

 بمحاذاة الجسر وحتى كالتكس

 ـ مكسر خور إلى المتجهة الطريق

 بوابة حتى الجولة بداية ومن عدن

 رفع و . الحاويات ميناء مدخل

 الجنوب دولة اعالم المشاركون

 بالتضييق يقوم بمن تندد وشعارات

 االستيالء خالل من عدن أبناء على

 وفي .بها واإلتجار المتنفسات على

 يونيو في أشهر فقد الصياغ نفس

  عن م20012 الفائت العام من

  متنفس عن للدفاع الشعبية اللجنة“

 قام حيث ” البحري كالتكس

 2ص تتمة  أبناء من مجموعة

انسحاب مجاعي لطالب جنوبيني من كليتي 
 الشرطة والبحرية يف صنعاء واحلديدة 

 البحرية والكلية بصنعاء الشرطة كلية قيادتا فوجئت

 من الكليتين طالب بتخلف األسبوع، هذا بالحديدة،

 بعد إليهما العودة عن الجنوبية، المحافظات أبناء

 في الطالب، شكا فيما األسبوع، نهاية عطلة انتهاء

 "مناطقية" بممارسات وصفوه مما لهم، بيان

 .ضدهم تمارس

 إن بصنعاء، الشرطة بكلية مصدر "األولى"لـ وقال

 عودة موعد وهو الجمعة، يوم ،تفاجأت الكلية إدارة

  بتخلف األسبوع، نهاية إجازة بعد للكلية الطالب

   مديريات لمختلف ينتمون طالبا 290 من أكثر

 أمس حتى للدراسة يعودوا ولم الجنوب، محافظات

 .األحد

 بيانا أصدروا الشرطة كلية في الجنوبيون الطالب

  معاملة يعاملونهم بأنهم الكلية ضباط فيه اتهموا

 تتخذ لم الكلية إدارة إلى شكاواهم وأن ،"عنصرية"

 .بحقهم إجراء أي األخيرة

 من نعانيه مما الحال بنا ضاق" :بيانهم في وقالوا

 خارجة أعمال من يطاق ال وظلم وتعسف اضطهاد

 قبل من نعاني حيث والدستور، والقانون النظام عن

 إيذاء من الكلية يف والمسؤولين الضباط بعض

 2ص تتمة    المباشرة، التمييزية باألفعال

 : الكلدينجيب / عدن  عدن حرة 

 :خاص / صنعاء  عدن حرة 

ما حيدث باليمن اجلنوبي أبشع مما حيدث فى سوريا واإلعالم  :األوسط صحيفة الشرق 
 العربى يتجاهل قضيتهم منذ التسعينات

 ) الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية دخلت

 بوحدة اليمنية العربية الجمهورية مع ( الجنوب

 الشراكة اساس على م90 مايو22 في طوعية

 الوحدة دخل الشمالي الطرف لكن . والمساواة

 في الجنوبية الكوادر بإغتيال فقام خبيثة بنية

 م92 عام في كادر 170 عددهم وبلغ صنعاء

 مما الدولتين بين الخالف واتسع

 وقام االردن لملك ليحتكمو جعلهم

 العهد اتفاقية بتوقيع الطرفان

 وحدة تكون بحيث واالتفاق

 رئيس اعلن التوقيع وبعد فدرالية

 علي اليمنية العربية الجمهورية

 من الجنوب على الحرب صالح

  م94 ابريل27 في السبعين ميدان

 بمختلف عدن بقصف وقامو

 عشرات وسقط االسلحة انواع

 االطفال بينهم المدنيين من االالف

 علماء الحرب هذا ودعم والنساء

 الديلمي بينهم من الشمال

 اعتبرت تكفيرية بفتوى والزنداني

  قتاله وواجب كافر الجنوب شعب

 الشمالي القبلي الشيخ فيقول .

 ان االحمر حسين بن عبدهللا

 النساء وكانوا مقدسة كانت الحرب

  واغراضهم ذهبهم ) بحليهن يتبرعو

 الشمالي الجيش لدعم ( الثمينة

 لجيش الطعام بااعداد ويقوموا

 م94 عام مايو 21 وفي . الشمال

 سالم علي الجنوبي الرئيس اعلن

 دولة وقيام االرتباط فك البيض

 ابها مؤتمر القرار هذا دعم الجنوب

 الذين الخليجي التعاون مجلس لدول

  سلمية قامت الوحدة ان على اكدو

 خصوصا بالقوة فرضها واليمكن

 استعادة اعالن طرف هناك وان

 هناك كان وايضا السابق وضعه

 دمشق بااعالن يسمى لما اجتماع

 

 2تتمة ص    

 :االوسط صحيفة الشرق  عدن حرة 

 البقاء هلل 
 بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره 

   (عدن حرة) صحيفة حترير  واسرةيتقدم رئيس 
 بأحر التعازي القلبية وصادق املواساة 

  /القدير لألستاذ 
   اليافعيابو عامر 

 بوفاة شقيقه املغفور له بأذن اهلل
 سائلني املوىل جل وعال ان يتغمد الفقيد بواسع رمحته 

 ويسكنه فسيح جناته 
 وان يلهم اهله وذويه الصرب والسلوان 

 اليه راجعون  واناانا هلل 

 بلحج( االبرص) الشهيد اليوم تشييع 

مسريات يف العاصمة عدن وخمتلف حمافظات اجلنوب 
 3ص  رفضًا للحوار ومطالبه بالتحرير واالستقالل

 واستقالل لتحرير والطالبية الشبابية الحركة تدعوا

 الى والجنوب لحـــــــج ابناء ـ لحج ـ محافظة الجنوب

 البطل الشهيد تشييع في الثالثاء اليوم الفاعلة المشاركة

 قوات قصف اثر استشهد والذي االبــــرص حيدرة سالم

 محافظة المسيمير مديرية في النخيلة لمنطقة االحتالل

 .لحج

 الساعة خلدون ابن مستشفى امام من جثمانة سيشيع

 وتهيب بالحبيلين الشهداء مقبرة الى صباحا   الثامنة

 انطالقا   والمشاركة التفاعل بالجميع الحركة

 ارواحهم قدموا اللذين االبرار شهدائنا تجاة عاتقنا على الملقى الواجب من

 . الحبيب الجنـــــوبي وطننا من قربانا  

 

 :خاص / لحج  عدن حرة 

األوبئة  بأنتشاراألوضاع البيئية يف العاصمة عدن تهدد 
 نتيجة لطفح اجملاري وتكدس اكوام القمامة  واالمراض

يدعو اىل عودة ( خواجهعبود )الربان 
 طالئع اجلنوب بربطة العنق احلمراء 

 جنوبية ثقافة كونها ، الجنوبية

 تم أن بعد استعادتها علينا

  الدولة وعلم نشيد استعادة

 !.. الجنوبية

 رسالته في الخواجه الفنان وقال

 بوك الفيس عبر نقلها التي

    : السعيدي فيصل الزميل

 2 ص تتمة                       

منزل ناشط يف احلراك يتعرض هلجوم 
 بقنبلة يدوية من قبل جمهولني يف مودية 

 وهي (حرة عدن) لـ خاص مصدر افاد

 هجوما   شنوا مجهولين ان للطبع ماثلة

 في الناشط منزل على يدوية بقنبلة

 ( الصبيحي جمال ) الجنوبي الحراك

 في (عشال آل قرن ) قرية في الواقع

 . اليمن جنوب ابين بمحافظة مودية مديرية

  اصابات اي عن يسفر لم الهجوم ان المصدر افادت وبحسب

 المجهولين هوية عن الخبر كتابة لحظة حتى يعرف ولم ، تذكر

 . بالفرار الذوا الذين

 في تتواجد الشعبية اللجان افراد من مجاميع ان ذكره الجدير

  السكان بعض افادت بحسب ايام منذ كثيف بشكل المنطقة

  ، المحليين

 في الجنوبي الحراك في الناشطين ابرز احد هو والصبيحي

    . 2007 في انطالقته منذ مديرية

 :خاص / مودية  عدن حرة 

 :السعيدي فيصل  عدن حرة 

 10ص 

 التحررية الجنوبية الثورة فنان قال

 أنه الخواجه زين عبود الثانية

 في الحراك قيادات من يتمنى

 ارتداء إلعادة يعملوا أن الداخل

 العنق لربطة المدارس طالب

 الطالئع تسمى كانت التي األحمر

 


