
   (السبت ــ الثالثاء) يومي تصدر من العاصمة عدن                                                 2013يناير  22الثالثاء الموافق 

 وسلطات االحتالل تتعمد تشويه العاصمة عدن ..تستغيث مدينة الشيخ عثمان 

 في يحز شي االحد يوم صباح مار وانأ انتباهي لفت

 داخل من والمنظر ال كيف أوجاع الجسم وفي ألما القلب

 ورونقها بجمالها نهار ليل نتغنى التي عدن العاصمة

 ال ، كريهة وروائح ومقزز كئيب منظر نعم ، الخاص

 بان جيدا نعلم ونحن التنفس معها اإلنسان يستطيع

 . خاصة ورائحة نكهة له عدن وعبير نسمة

 بيع شارع دخولك وعند عثمان الشيخ مديرية ففي

 من مباالة وإال واألسى بالحزن شعور ينتابك األسماك

 ال كيف عملهم تجاه االحتالل أذناب قبل

 حتما ومعها األنوف تزكم المنبعثة والروائح

 عجب والفتاكة الخطيرة األمراض ستنتشر

 للبيع المكان بهذا المتواجد الشعب لذلك

 ! هنا من األسماك يشترون لمن وعجبي

 القمامة لبراميل وجود وال متراكمة المخلفات

 وسط الصحي للصرف التفتيش غرف انفجار

 إصالحها على يعمل لمن وجود وال الشارع

 هذا في القاطنين أيها انتم صمتكم غريب

 ! تنتظرون ماذا الحي

  العاصمة جمال يخدشوا إن على يعملون هم هكذا

 لتكديس المالئمة البيئة وجدوا هم هكذا , عدن

 بعيدا عدن العاصمة شوارع في المتخلفة ثقافتهم

 . والمحاسبة الرقابة عن

 تدور كثيرا أسئلة هنا يحدث ما عن لؤالمس من

 ماهو ترى فيا اإلجابة لها أجد لم بمخيلتي

 عثمان الشيخ شارع في المنظر ذلك من المقصود

 جمال يخدشون أنهم عدن شوارع من وغيره

 لهم التصدي علينا فيجب عدن العاصمة

 الجنوبي الحراك في وناشط إعالمي*       

 : جعفوسسعيد / عدن  عدن حرة 

جابه 
ُ
 نار واعتقال عشرة منهم ودعوات بسرعة االفراج عنهم  بأطالقاعتصام سلمي لعمال النظافة بعدن ي

 يوم صباح عدن بالعاصمة اليمني اإلحتاللا قوات قامت

 المعتصمين النظافة لعمال تجمع على النار بإطالق السبت

 عشرة تعتقل ان قبل سعد دار بمديرية البلدية مبنى بجانب

 .منهم

 لقوات تابعة أمنية أطقم ان (حرة عدن)لـ عيان شهود وقال

 لعمال تجمع على النيران من أعيرة أطلقت بعدن اإلحتاللا

 قبل سعد بدار البلدية مبنى أمام اعتصاما ينفذون كانوا النظام

 وتفرق معلومة غير جهة إلى وتأخذهم منهم عشرة تعتقل ان

 .اآلخرين

 التجمع عاودوا اآلخرين العمال ان العيان شهود وأضاف

 ومطالبين األمن قوات تجاه لهجتهم من مصعدين المكان بذات

 األمن قوى اعتقلتهم الذي زمالئهم سراح أطالق بسرعة

 :وهم المعتقلين العمال بعض اسماء على (حرة عدن) وتحصلت

 .حسن محمد امتياز(1

 .محتار بكيل (2

 .احمد بن احمد (3

 . حسن قادري(4

 .عياش احمد ناصر (5

 .عياش محمد (6

 واالسكان البلديات عمال لنقابة التنفيذي المكتب دعاو

 سريعا   للعودة النظافة عمال جميع السبت يوم عدن في

  وتعليق النظافة في اليومية أعمالهم ممارسة إلى

 إفساح مع .. االضراب

 مع للتفاوض الفرصة وإعطائها للنقابة المجال

 وضع بشأن المحافظة في والمسئولة المعنية الجهات

 الحقوقية مطالبهم ألبرز والمعالجات الحلول

   . المشروعة

 علي وحيد. م عنه صادر بيان في المكتب طالب كما

 بسرعة يلزم لمن بالتوجيه عدن محافظة محافظ رشيد

 من احتجازهم جرى الذين النظافة عمال عن االفراج

 أثناء وذلك السبت يوم صباح المركزي االمن قبل

 سعد دار مديرية نظافة قسم رئيس لمقابلة توجههم

 بعض أداء بهدف لمقابلته بالحضور منهم لطلبه تلبية

 للنقابة التنفيذي المكتب أكد بيانه ختام وفي . النظافة أعمال

 الدفاع سبيل في جهدا   يألو لن بإنه النظافة عمال مخاطبا  

 وفي المشروعة المطلبية وحقوقهم قضاياهم كافة عن

 وضعها التي االخيرة والقضايا النقاط ( 6 ) الـ مقدمتها

 في والمتمثلة متابعاته أولويات وضمن عينية نصب المكتب

 تثبيتهم إجراءات كافة واستكمال الصحية والرعاية التطبيب

 الخاصة السكنية الجمعية أراضي إجراءات وإستكمال

 من وغيرها.. والنقابة الصندوق من كل في بالعاملين

 إنه إلى مشيرا   ، للعاملين والمشروعة الحقوقية القضايا

 أعمالهم بأداء والمسئول الجاد االلتزام يطالبهم وبالمقابل

 في يسهم والذي المنشود النحو على الوظيفة وواجباتهم

 وحماية الزائرين أمام العام مظهرها وتحسين المدينة نظافة

 االول السنوي المؤتمر وتوصيات قرارات وتنفيذ البيئة

 ــ وذلك م2013 الجاري الشهر خالل إنعقد الذي للنظافة

 . للنقابة التنفيذي المكتب بيان في جاء ما بحسب

 :خاص / عدن  عدن حرة 

 األمن املركزي يقمع اعتصاما لعمال وموظفي الكهرباء بعدن ويعتقل اثنني
 يوم صباح اليمني المركزي لألمن تابعة قوة قمعت

 بعدن الكهرباء مؤسسة في لموظفين اعتصاما   االحد

 .األقل على اثنين واعتقلت

 المعتصمين أن االعتصام في مشارك عضو وقال

 فرع رئيس مع والتضامن لهم بحقوق يطالبون

 جهات تسعى الذي "عبدالملك خليل" بعدن المؤسسة

 إلدارة كمدير منصبه من لعزله صنعاء في نافذة

 .بعدن الكهرباء

 عبدالدايم محمد" الشاب أن محلية مصادر وقالت

 بقمع المركزي األمن من جنود قام أن بعد أصيب "الدارة

 ضرب في البنادق أعقاب واستعملوا االعتصام

 .معتصمين

  ,"العناني أحمد" هما األقل على اثنين اعتقال وتم

 ."عبدالجبار ميثاق"و

 العمال أن بعدن الكهرباء إداة فرع في عاملة مصادر وأكدت

 المحافظة ديوان أمام غد يوم اعتصام تنظيم ينوون والموظفين

 .بالمعال

 :خاص / عدن  عدن حرة 

بدء دورة صيانة كمبيوتر 
 وتقنياته بعدن

 التنموية الخيرية العيدروس بجمعية االحد يوم دأتب

 بصيانة الخاصة التدريبية الدورة فعاليات بعدن النسوية

 ومتدربة متدرب 20 بمشاركة المتطورة وتقنياته الكمبيوتر

 . المحافظة من

 الدورة أن القارمي أحمد سمية الجمعية رئيسة وأوضحت 

 معارف المشاركين إكساب إلى تهدف شهرين تستمر التي

 جمع طرق حول عملية تطبيقات وإجراء وفنية علمية

 واألقسام الدوائر مع التواصل وكيفيه وخزنها المعلومات

 تقديم من تساعد التي المطلوبة المعلومات لتوفير المختلفة

 . بها يعملون دائرة أي نشاط عن وافية بيانات قاعدة

 التأهيلية الخطه ضمن تاتي الدوره هذه أن إلى مشيرة 

 .م2013 الحالي للعام

 :سبأ / عدن  عدن حرة 

 (الشعيبيسلطان )لـ تدهور احلالة الصحية 
 مشفى في عدن محافظة وكيل“ الشعيبي سلطان“ األستاذ يرقد

 بداية الصحية حالته تدهور اثر المنصورة بمديرية النقيب

 . الماضي األسبوع

 كان وقد هذا. حرجة صحية حالة في للمشفى ”الشعيبي“ ونقل

 الجراحية العمليات من عدد أجرى قد الشعيبي سلطان األستاذ

 . فترة منذ الخارج في القلب في

 الصحة ( حرة عدن ) صحيفة تحرير اسرة تتمنى بدورها

 عليه يمن ان وجل عز المولى سائلين سلطان لألستاذ والسالمة

 العاجل بالشفاء

 : اليافعيفراس / عدن  عدن حرة 

مقتل طفلة بعدن يف 
 ظروف غامضة

 يوم مصرعها العمر من11ال في طفلة لقيت

 ’ سعد دار بمدينة غامضة ظروف في االحد

 رجحت حيث مقتلها سبب حول األنباء وتضاربت

 اقارب أحد يكون ربما القاتل أن محلية مصادر

 مالبسات أن أخرى مصادر ذكرت بينما الطفلة

 سبيل وال غامضة زالت ما الطفلة مقتل حادث

 وسماع الجثة تشريح قبل الجناة هوية لمعرفة

 قد الطفلة جثة أن الى مشيرة . الشهود اقوال

 مدينة وسط القريب الدرة مستشفى الى نقلت

 الجنائي البحث رجال باشر بينما سعد دار

 . الحادث في التحقيق

 :خاص / عدن  عدن حرة 

طفح اجملاري وحفريات : بعدن مدير عام األشغال 
 الكهرباء يعطالن اعمالنا

 وتشجيرها الطرقات وترميم إصالح أعمال عدن مدينة تشهد

 طرقات اصالح شملت والتي ، المنصرم  العام اواخر منذ

 . والتواهي المعال مديرية

 / المهندس بعدن والطرق العامة األشغال عام مدير وقال 

 المنفذة المشاريع ان "حرة عدن"لـ العقربي عوض حسين

 ، مليون 65.823 تكلفتها بلغت عدن محافظة في حاليا  

 عدة هي  حاليا   المنفذة  المشاريع ان  العقربي وأكد

 مشروع  منها عدن محافظة مديريات مختلف في مشاريع

 ، الخضراء المدينة حتى والممتد جعولة بازرعه طريق

 ومن . لاير مليون 150 بتكلفة ، متر كيلو 3 طوله والبالغ

 مدير تصريح حسب  فيها البدء تم التي المشاريع ضمن

 طريق) "المنصورة خط توسعة مشروع " األشغال عام

 بلغت حيث ، متر كيلو 2 المشروع طول ويبغ ( السجن

 . مليون 70 تكلفته

 المقبلة االيام وخالل انه" بعدن األشغال عام مدير وقال

 وجسر القديم البريقة جسر ترميم باعمال نقوم سوف

 ."البحري الطريق

 تواجهنا التي والمعوقات المشاكل ابرز من ان " وأضاف 

  اعمال يعيق الذي المجاري طفح هي العمل سير وتعرقل

 قبل من لحلها معنا التعاون يتم ان نأمل والتي ، السفلتة

 . الصحي والصرف للمياه العامة المؤسسة

 قبل من الطرقات قطع كذلك منها نعاني التي المعوقات ومن

 المواقع من الكثير ويشوه يؤذي مما ، الكهرباء مؤسسة

 .باألحجار المرصوفة ام  المسفلتة كانت سواء

 :فريد ماجد / عدن  عدن حرة 


