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جتدد رفضها ملا يسمى باحلوار  القلوعةمسرية حاشدة يف 
 اليمني وتؤكد على خيار االستقالل الناجز للجنوب

 بالعاصمة القلوعة بمدينة واالستقالل التحرير مخيم من السبت مساء انطلقت

 الثورة فعاليات ضمن وهي المدينة شوارع جابت حاشدة جماهيرية مسيرة عدن

  المسيرة في المشاركون خاللها من رفع . عدن بالعاصمة التحررية الجنوبية

 علي الجنوبية الرئيس وصور الجنوب دولة أعالم

 ان على تؤكد التي الشعارات ورددوا البيض سالم

 في وإنهم وتسامحوا تصالحوا قد الجنوبيين

 وكذالك واالستقالل التحرير اجل من الساحات

 في الجنوبيين دخول ترفض التي الشعارات رددوا

 التحرير في حقوقهم من ينتقص حوار أي

 السيادة كاملة الجنوب دولة واستعادة واالستقالل

 . غربا المندب باب إلى شرقا المهرة باب من

 يحيى صالح الدكتور تحدث المسيرة نهاية وفي

 إن قائال للحراك األعلى المجلس رئيس نائب سعيد

 الصف شق يريدون أحزابه بجميع االحتالل نظام

 الجنوب أبناء بين والفتن األحقاد بزرع الجنوبي

 إنشاء على يقوم صنعاء نظام إن قائال وأضاف

 بينها ومن الجنوب في وهمية وهيئات تجمعات

 إن قائال فأردف للعدنيين بعدن تسمى ما جماعة

 على يعمل ال جنوبي ولكل الجنوب لكل عدن

 التحرير نحوا الجنوب شعب مسيرة عرقلة

   ألغير واالستقالل

 :خاص / عدن  عدن حرة 
 سلمية مسيرة لسبتا يوم صباح ابين محافظة في العين مدينة شهدت

 مسرية ومهرجان حاشد يف منطقة العني 
 .حاشدا خطابيا ومهرجانا

 جابت التي المسيرة انطلقت حيث

 الشعارات مرددين العين شوارع

 مواصلة على المعبرة الثورية

 واالستقالل التحرير مسيرة

 .الجنوب دولة واستعادة

 السفير بتصريحات والمنددة

 اياه مطالبين بصنعاء االمريكي

 لشعب الفوري االعتذار بسرعة

 .الجنوب

 خطابيا مهرجانا المسيرة اعقب

 التي الكلمات من العديد فية القيت

 العظيمة الرسالة الى تطرقت

 يوم في الجنوبي الشعبي والتالحم

  التسامح التصالح

 نصرا بمثابة ذلك معتبرين الجنوبي

 الجنوب شعب حققة عظيم

 : السنسلاحمد / العين  عدن حرة 

مودية تشهد مسرية ومهرجانا يف اطار التصعيد 
 الثوري السلمي

 مودية بمدينة المحيطة والمناطق الوسطى المنطقة جماهير بمشاركة

 جماهيرية مسيرة االثنين امس صباح انطلقت .أبين بمحافظة

 لشهداء والوفاءا العهدا تردد لمودية الرئيسية الشوارع طافت

 في المضي على والتأكيد الجنوبية السلمية الثورة وجرحى

 المحتل واخراج والتأم الناجز االستقالل نيل حتى طريقهما

 الرئيس وصور الجنوب دولة أعالم المشاركون رفع .اليمني

 روح تجسد عباراتا عليها كتبت الفتاتا و البيض سالم علي

 بها يستقر ان قبل. الجنوبي والتضامن والتصالح التسامح

 فيه القيت خطابيا مهرجانا أقيم حيث العام الشارع وسط المقام

 ضد المرتكبة الجرائم كل ادانت التي الكلمات من العديد

 جانب الى والوقوف مناصرة العالم احرار مطالبين الجنوبيين

 . دولتة بأستعادة المتثمل المشروع حقة في الجنوب شعب

 يوميا تحاك التي والدسائيس المؤامرات الى الكلمات تطرقت

 مواصلة عن يثنهم لن ذلك معتبربن الجنوب شعب ضد

 عشر الثالث ومارسالة السلمي ونضالهم التحررية مسيرتهم

  الجنوب شعب لحمة على دليال خير إال الجاري يناير من

 .. واالستقالل التحرير هدف خلف وتوحدة

 .الحاضرون اعجاب نالت المهرجان تخللت شعرية قصائد

 : السنسلاحمد / مودية  عدن حرة 

 عدن الجنوبية العاصمة في االثنين امس مساء خرجت

 الشهيد مخيم من انطلقت حاشدة جماهيرية مسيرة

 المشاركون خاللها من رفع التواهي مدينة في الجنوبي

 في الجنوبية الثورة استمرار على تؤكد التي الشعارات

 واالستقالل التحرير في أهدافها تحقيق حتى طريقها

 تطلعاتهم من ينتقص حوار أي الجنوبيين دخول وعدم

   الشهداء من االالف عشرات قدموا اجلها من والتي

 أعالم المسيرة في ورفع . والمعتقلين والجرحى

 وكذالك والمعتقلين الشهداء وصور الجنوب دولة

 وصور البيض سالم علي الجنوبي الرئيس صور

 مرددين باعوم احمد حسن المناضل الثورة زعيم

 في الجنوبيين كل وان والتسامح التصالح شعارات

 واالستقالل التحرير وهو واحد هدف على الساحة

 وجابت . السيادة كاملة الجنوبية الدولة واستعادة

 والفرعية الرئيسية المدينة شوارع بعض المسير

 الجنوبي الشهيد ساحة الى مجددا عادوا ثم ومن

 نائب يحيى سعيد صالح الدكتور القى وهناك

 السلمي الجنوب للحراك األعلى المجلس رئيس

 في إن فيها قال كلمة الجنوب واستقالل لتحرير

 التحرير وهدفها ألغير واحدة ثورة الجنوب

 ومن االحتالل اعالم ان وأضاف واالستقالل

 الجنوب في فئات هناك إن ُيروجون ساندهم

 نظام صنع من وهم أخرى بمشاريع تطالب

 الدولي المجتمع خداع ِبها ُيريدون االحتالل

 والكاذبة المنقوصة المشاريع تلك إن وأضاف

 لها وليس حقيقة غير ألنها وتزول تنتهي سوف

 األرض على موقع

 :خاص / عدن  عدن حرة 

جتدد  التواهيمسرية حاشدة يف 
 رفضها للحوار مع صنعاء 

مسرية ووقفة احتجاجية امام سجن املنصورة للمطالبة 
 عن معتقلي اجلنوب باالفراج

 احتجاجية مسيرة امس صباح والناشطات الناشطين من عدد نظم

 وجولة بالمنصورة الرئيسي بالشارع مرور كالتكس جولة من

 المركزي السجن بوابة امام الى وصلوا ان الى والنسيج الغزل

 سجن في يقبعوا الذي الجنوبيين المعتقلين عن باالفراج مطالبين

 االغبري وبجاش بنان حسن ومنهم اشهر منذ المركزي المنصورة

 .الجنوب معتقلي وجميع الضالعي وفارس

 احد انضم المنصورة شرطة امام من المسيرة مرور واثناء

 المسيرة في المشاركين وقام المسيرة الى الشرطه في المناوبين

 الهتافات المسيرة في المشاركين ردد وقد اكتافهم فوق بحمله

 ابناء تمسك على تؤكد وهتافات المعتقلين عن باالفراج المطالبة

 في ورفعت واستقالل تحرير حتى السلمي بالنضال الجنوب

 البيض سالم علي الرئيس وصور الجنوب دولة اعالم المسيرة

 : العريميوفي / عدن  عدن حرة 

 مسرية طالبية باحلصن يف يوم الطالب اجلنوبي 
 تظاهرات االثنين امس صباح بأبين الحصن منطقة تشهد

 ،حيث اسبوع كل من الجنوبي الطالب بيوم وطالبيه شبابيه

 ممارسات من غضبهم عن للتعبير الخروج على الطالب يحرص

 . الجنوب ارض على اليمني االحتالل

  الحصن مدينة مدارس طالب فيها شارك االمس تظاهرة

 برفع والطالب المعلمين تعهد ،،حيث االكارم وشبابهاومعلميها

 القادم االسبوع من الجنوبي الوطني النشيد وتريد الجنوب علم

 شط النا الشباب كلمة القى . الحدث لذلك الترتيبات وتجرى

 الشبابي للشاعر شعريه قصيده والقيت، سالم حيدره رفيق

 فيصل , نصور عمر حمزه الناشط الصور هذه والتقط الصبيحي

 م2013 يناير21 ابين _ جعار السعيدي

 

 

 :السعيدي فيصل / الحصن  عدن حرة 

حتيي يوم الطالب اجلنوبي  شبوة
 مبهرجان ومسرية حاشدة 

 شبابية مظاهرة يناير 21 الموافق االثنين يوم اقيمت

 الحركه لها دعت والتي الجنوبي الطالب ليوم احياء  

 حيث عتق بالعاصمه والطالبيه الشبابيه

 العامري الشهيدين مخيم من انطالقة

  وهي الشهداء جوله الى وصوأل   والحبشي

 يوم فجر الشهيدين فيها سقط الذي الجوله

 الجماهير رددت قد 2013 يناير من الواحد

 صور رافعين التحرريه الثورية الهتافات

 سالم علي/ الرئيس صور وكذا الشهداء

 بايآت ابتدأ خطابي مهرجان اقيم ثم البيض

 .الحكيم الذكر من

  الشبابيه للحركه العام االمين القاء ثم

 البيان المرزقي الخضر عتق/م والطالبيه

  عن والطالبيه الشبابيه للحركه السياسي

 نحو السير مواصله فيه اكد والذي الفعاليه

  الذين الشهداء نهج وعلى المنشود الهدف

 واالستقالل التحرير وهو اجله من سقطو

 .الدوله واستعاده

 الشعريه القصائد من بعدد المهرجان اختتم

 .الحاضرين اعجاب نالت والتي

 

 : برس شبوة/ عتق  عدن حرة 

 البقاء هلل
 

   اجلليلة بالضالع/ جملس احلراك اجلنوبي ميبعث 
 ألخ بأحر التعازي القلبية ل
 فهمان عبد العزيز

 املغفور له بأذن اهلل بوفاة  
 . مثينيابن أخت فاروق حممد 

 سائلني املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رمحته 
 وان يلهم اهله وذويه الصرب والسلوان 

 
 .راجعون إن هلل وإنا إليه 


