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 بعدن وحريق آخر يلتهم حمل كهربائيات باملنصورة  التواهينشوب حريق هائل يف منزلني مبدينة 

 حريق المنصورة    التواهيحريق 

 في منزلين التهم التواهي مدينة في االحد ظهر هائل حريق شب

 عن مراسلنا يذكر ولم ، الرئاسي القصر قبالة الفتح منطقة

   ، صابات اي سقوط

 اللهب السنة وامتدت المنازل احد بالتهام الحريق بدأ حيث

 تمكن ولكن ، معه ليحترق المجاور المنزل الى بسرعة

 ، اصابات اي سقوط دون المنزلين من الفرار من السكان

 موقع الى كعادتها متأخرة االطفاء سيارات وجاءت

 . المنزلين على النيران اتت ان بعدما الحريق

 في التجارية المحالت احد في هائل حريق نشب كما

 محل الحريق والتهم ، االحد يوم صباح المنصورة مدينة

  بالمنصورة كابوتا منطقة قي الكهربائية المواد لبيع تجاري

   ، المحل اعلى يقع سكني منزل ايضا احترق كما ،

 انه حين ،في بشرية اصابات اي عن الحريق يسفر ولم

  ، بالماليين تقدر فادحة مادية بخسائر تسبب

 النيران ولكن بالمطافئ االتصال الى الحي ابناء وسارع

 من ساعة بعد جاءت التي المطافي مياه من اسرع كانت

 . الحريق نشوب

 التيار ربط لعشوائية نتيجة كان التواهي حريق بأن ويقال

 كان المنصورة حريق بأن ايضا   يقال فيما ، الكهربائي

 . كهربائي التماس بسبب

 :خاص / عدن  عدن حرة 

يزورون  33الشيخ بن شعيب وجمموعة 
 جريح التصاحل والتسامح

 الشرعية الهيئة رئيس شعيب بن حسين الشيخ قام

 الحدي قاسم ابو 33 مجموعة ورئيس الجنوبية

 لحقوق صح لمؤسسة العام واالمين

 علي واالخ الشاعري عصام االنسان

 والناشط االغاثة صندوق مندوب الحريري

 صقرعبداللة للجريح بزيارة العوكبي سالم

 والتسامح التصالح جريح السقاف اسماعيل

 33 مجموعة من مالية مساعده لة وتقديم

 لمؤسسة العام االمين دعا وقد الجنوبية

 بهذة االقتداء الى االنسان لحقوق صح

 االنساني الواجب تقدم حتى المجموعات

 وتخفيف السلمي الحراك لجرحى والخيري

 عليهم المعاناة

 قدمت الجنوبية 33 مجموعة ان ويذكر

 تاسيسها منذو وخيرية انسانية مساعدات

 2007 عام في

 :خاص / عدن  عدن حرة 

دعوات القضية العدنية خلفها قوى : علي عارف ناجي 
 نافذة من صنعاء

 العام واالمين الشبابية االحتجاجات حركة في البارز القيادي قال

 ان عدن في الشبابية التكتالت ابرز احد عدن نشطاء لتكتل

 مدعومة تحركات هي (العدنية القضية) حول االخيرة التحركات

 . عدنية قضية وجود مؤكدا صنعاء في نافذة قوى من

 تتحدث التي السياسية االطياف ان له تصريح في ”ناجي“ وقال

 اليمكنها المجال هذا في التزعم وتحاول العدنية القضية عن اليوم

 االطراف هذه متهما القضية هذه عن الحقيقي المعبر تكون ان

 . صنعاء في النفوذ لقوى تابعة سياسية اجندة تنفذ بأنها

 مليونية على ردا   تأتي االخيرة التحركات هذه ان ناجي وقال

 قال والتي أيام قبل عدن مدينة شهدتها التي والتسامح التصالح

 مدوية صفعة لها ووجهت صنعاء في النفوذ قوى اربكت أنها

  معروفة بشخصيات والدفع التحركات هذه مثل إلى لجأت لذلك

 . ونهار ليل صنعاء تعبد التي الحزبية وتوجهاتها انتمائتها

 مدينة قضية وهي حقيقية قضية لعدن نعم ”: بالقول وأضاف

 نحن لكننا اليوم وحتى 1967 العام منذ واالضطهاد للظلم تعرضت

 صنعاء في النفوذ سادة يعبد شخص يأتي بأن نقبل لن عدن أبناء

 قضية تزعم ليحاول يأتي ثم ومن نهار ليل ويعبدهم باقدامهم ويتمسح

 . بها بالمتاجرة ويقوم عدن أبناء

 بامر يأتمرون شخصيات هم اليوم الدعوات هذه يتزعمون من ”: وقال

 نهجهم في صادقين اناس تريد وعدن لها ويسجدون صنعاء

 . ولمظالمها لعدن االنتصار لنا يمكن فقط وهنا وتوجهاتهم

 داخلية اقتتال عملية في عدن أبناء اغراق مغبة من ”ناجي“ وحذر

 هي واحدة قضية أبنائه ولكل اليوم للجنوب ان على مشددا بينهم فيما

 للجميع فيها تكون دولة اقامة ثم ومن دولته واستعادة الجنوب تحرير

 . بمظالمهم واالعتراف وابنائها لعدن االعتذار ويتم متساوية الحقوق

 صنعاء في النفوذ قوى ان على بالتأكيد تصريحه ”ناجي“ واختتم

 اثارة إلى تلجأ الظافرة وثورته الجنوبي الحراك مسيرة تعرقل ولكي

 . الجماهير حركة اضعاف بهدف الجنوب مدن في النعرات

 :خاص / عدن  عدن حرة 

سقوط جرحى يف اقتحام مسلحني ملستشفى 
 سيئون لتهريب احد املسلحني اجلرحى

 بمحافظة سيئون بمدينة المحلية الشرطة أفراد من اثنان جرح

 الشرطة جنود بين مسلحة اشتباكات اندالع عقب حضرموت

 من وعدد بالمستشفى خاصة بوابة حراسة يتولون كانوا الذين

 .  السبت عصر المستشفى على هجوما شنوا الذين المسلحين

 شنوا مجهولين مسلحين ان ”حرة عدن”لـ عيان شهود وقال

 وتبادلوا العام سيئون لمستشفى الغربية البوابة على هجوما

 يتولون كانوا النجدة شرطة جنود من عدد مع للنار اطالقا

 إصابة عن النار إطالق وأسفر . الحكومي المبنى حراسة

 المستشفى في عامل مصدر وقال بجراح الجنود من اثنان

 بتهريب والقيام المستشفى اقتحام من تمكنوا المسلحين ان

 عقب المستشفى في محتجزة كانت العالج تتلقى عناصر

 . الجمعة ليل وقع اشتباك في اصابتها

 :خاص / سيئون  عدن حرة 

:  يف احتفال أكتوبر بعيدها احلبيشي
 94مؤسسات اجلنوب جرفت بعد حرب 

 الصحيفة بعيد أكتوبر 14 صحيفة ادارة احتفلت

 غداء ومأدبة اجتماع بإقامة واألربعين الخامس

 الصحف تحرير لرؤساء بعدن جولدمور بفندق

 لتلك والمصورين والمراسلين بعدن الصادرة

 كان ومن القدماء الصحيفة موظفي وكذا الصحف

 .تطورها مراحل في دور لهم

 اليمنيين الصحفيين نقيب حضره الذي الحفل وفي

 بعدن اليمنيين الصحفيين ونقيب دماج مروان

 قاهر عدن استئناف نيابة ورئيس ثابت محمود

 احمد االستاذ تحدث الحفل على كضيوف مصفى

 اكتوبر 14 مؤسسة ادارة مجلس رئيس الحبيشي

 صحيفة تحرير رئيس والنشر والطباعة للصحافة

 :قائال اكتوبر 14

 تحرير رؤساء من الحاضرين بالزمالء ارحب أوال

 انسى وال الحاضرين وكل والمراسلين الصحف

 دماج مروان االستاذ االفاضل بالضيف الترحيب

 ثابت محمد وألستاذ اليمنيين الصحفيين نقيب

 واألستاذ عدن فرع اليمنيين الصحفيين نقابة رئيس

 الجميع واشكر بعدن االستئناف نيابة رئيس مصطفى قاهر

 .بالحضور التكرم على

 نتير استمرت التي المنارة هذه ان : الحبيشي وأضاف

 المؤسسات من هي الماضية السنة واألربعين للخمسة

 كل كشأن للتجريف تعرضت التي بالجنوب العريقة

 اعادتها حاولنا وقد م94 عام حرب بعد الجنوب مؤسسات

 .والعمل الحياة الى

 غد يوم من بأننا نعلن) أكتوبر تحرير رئيس وأردف

 التحرير ورئيس االدارة مجلس رئيس اسم سنستبدل

 الصحيفة تحرير رئيس باسم االخيرة الصفحة في الموضوع

  من حار تصفيق ذلك اثار (قاسم عبدالباري الشهيد االول

 . الحضور

 ابهر جمع حضر قالئل ايام قبل : بالقول الحبيشي واستطرد

 وانأ بعدن الجنوبيين بين والتسامح التصالح بفعالية العالم

 من كل على اعيب المؤلمة المرحلة تلك رجال من كواحد

 من واستغرب وتسامحهم تصالحهم الجنوبيين على عاب

 هاجم الذي اآلنسي خالد الشبابية الثورة في القيادي

 التي اليوم اليمن قناة انسى وال وتصالحهم الجنوبيين

 .الثارات الجنوبيين تناسى هل قبيل من اسئلة عن تحدثت

 من أالف عيني بأم شاهدت : بالقول كلمته الحبشي واختتم

 ساحة الى متجهين العلم منفذ يعبرون شبوة و ابين ابناء

 الحرب تلك ضحيا من منهم كثير ان اجزم وأكاد العروض

 ببنت الضالع من شهيد ابن تزوج العروض ساحة وفي

 اشكر عليكم اطيل ال الجنوبيين وتصالح ابين من شهيد

 .عليكم والسالم حضوركم

 من مالحق عن عبارة رمزية هدايا بتوزيع االحتفال واختتم

 ان قبل للصحيفة االول العدد من طبعة جانب الى الصحيفة

 االحتفال قاعة الجميع يغادر

 راب املوظفني اإلدارينيضنتيجة إ: شلل تام مبحاكم عدن :خاص / عدن  عدن حرة 

 إضرابا االثنين امس بعدن القضائية السلطة موظفو نفذ

 ووظيفية مالية بمستحقات للمطالبة عدن محاكم بجميع شامال

  السلطة قطعتها التي التعهدات برغم منها حرموا انهم قالوا

 عمال نقابة عن وممثلين بينها أبرم اتفاق في القضائية

 الفتات العمال رفع حيث أشهر 4 قبل بعدن القضائية السلطة

 اليومي باألجر المتعاقدين وتوظيف بالمساواة تطالب

 وتأمين اإلداريين الموظفين استحقاق إجراءات واستكمال

 المكاتب وكذا ابوابها المحاكم قاعات أغلقت وقد .    صحي

 القضائية السلطات عمل أصاب ما لها التابعة اإلدارية

 على ( حرة عدن ) تحصل وقد . التام بالشلل بالمحافظة

 نقابة عن صادر م2013 لعام نقابي بيان من نسخة

 مطالب 7 تضمن : ولحج عدن بمحاكم اإلداريين الموظفين

 

   :  أبرزها

 المتعاقدين تثبيت إجراءات استكمال-

 بالدراسات لاللتحاق السلطة لموظفي القبول إجراءات تسهيل-

 العليا

 العمل بدل نسبة رفع-

 بالقضاه أسوة للموظفين سكن بدل اعتماد-

 الممنوح لذلك اسوة اإلداري للكادر صحفي تأمين اعتماد-

 . القضائي بالكادر

 :العبيدي صالح / عدن  عدن حرة 

استمرار احتجاز سيارة 
 (دون ماء)بعدن مطايف 

 الى رتضح للمطافي سيارة باصهيب حي من مواطنون احتجز

 وبرر امس يوم حريق فيهما شب منزلين إطفاء بغرض الحي

 موقع الى حضورها بأن للشاحنة احتجازهم سب المواطنون

 بل نفع ذا غير وجودها جعل ما ماء وبدون متأخرا كان الحريق

 الحريق إخماد حاولوا الذين المواطنيين جهود أمام عائقا شكل

 . أمس يوم متجاورين منزلين على أتى الذي

 في الموجودة الحريق إطفاء نقاط أن المطافي عمال ويقول

 كبيرا عائقا يشكل ما منها كثير ردم تم عدن أحياء عموم

 الفينة بين تندلع التي الحرائق إطفاء عمليات في لجهودهم

 . عدن مديريات في واألخرى

 :خاص / عدن  عدن حرة 

 :االنرتنت موقعنا على 
http://aden7hurra.wordpress.com/ 


