
   (السبت ــ الثالثاء) يومي تصدر من العاصمة عدن                                                 2013يناير  19السبت الموافق 

 يف يوم األسري اجلنوبي( والقطيش القسوم) الشهيدين كبري الضالع تؤبن  كرنفايليف مسرية حاشدة ومهرجان 

 وأبناء الضالع أبناء من اآلالف لخميسا صباح أبن

 وردفان ويافع وأبين ولحج عدن من الجنوب

 (قسوم)قاسم عبدهللا عادل الجنوب شهيدي والصبيحة

 يوم استشهدا اللذان (القطيش) قاسم ناجي وخالد

 أثناء الجليلة مدينة في م2012 ديسمبر/4 الثالثاء

 تأبيني بمهرجان للمدينة اليمني االحتالل قوات قصف

 األول هو يعد كبير وطالبي شبابي وكرنفالي مهيب

 .الضالع في يقام نوعه من

 األسير يوم فعالية عقب بدأ التأبيني المهرجان 

 من العشرات يتقدمها حاشدة بمسيرة الجنوبي

 من ارتاالا  ارتصت جوانبها وفي النارية الدراجات

 بأعالم وتزينت حملت أنواعها بمختلف النقل مركبات

 ومعتقلي وجرحى وشهداء الشهيدين وصور الجنوب دولة

  حسن والزعيم البيض سالم علي الرئيس وصور الجنوب

 الشارع وجابت الضالع مدينة قلب من ،انطلقت باعوم

 بمدينة التأبين المهرجان ساحة صوب للمدينة الرئيسي

 من بآي المهرجان بدأ  .الشهيدين رأس مسقط الجليلة

 والوقوف الجنوبي الوطني النشيد ترديد ثم الحكيم الذكر

 (القطيش)و(القسوم) الشهيدين روحي على حداد دقيقة

 أسرة قبل من كلمات ألقيت بعدها الجنوب، شهداء وكل

 الحراك مجلس رئيس مقبل فريد واإلخوة الشهيدين

 الحراك مجلس رئيس شائع علي وشالل الضالع بمديرية

 األعلى المجلس رئيس نائب الشنفرة قائد وصالح بالضالع

 السلمي الحراك مجلس رئيس وكلمة الجنوبي للحراك

 للشاعر معبرة قصيدة الختام ومسك أبين/م خنفر بمديرية

 .,الشعيبي عنيد أبو المعروف الجنوبي

 وبطولتهما الشهيدين بدور أشادت جميعها الكلمات 

 وأكدت واالجتماعية واإلنسانية الوطنية ومناقبهما الرائعة

 التاريخية الملحمة حيت كما هدراا، يذهب لن دمهما ان على

 المليوني باالحتفال الجنوبي  الشعب وجسدها اجترحها التي

 تاريخ في العظيم اليوم لهذا السابعة الذكرى بمناسبة

 العظيم والمهرجان االحتفال هذا الكلمات واعتبرت الجنوب،

 أبناء وتسامح تصالح عدم على يراهن كان لمن قوية رسالة

 بليغة رسالة وكذا واقتتالهم تمزقهم على ويراهن الجنوب

 واستعادة وتحرره استقالله يريد الجنوبي الشعب ان مفادها

 الكرنفالي المهرجان بدأ بعدها  .والمسلوبة المغتصبة  دولته

 رضا نالت التي والمعبرة الرائعة فقراته والطالبي الشبابي

 حسن من به تميزت لما الحاضرين كل وتصفيق واستحسان

 رسم ،حيث وطنية ودالالت عميقة ومغاز وتعبير وأداء تنظيم

 شباب من الكرنفالية الفقرات هذه في بأجسادهم المشاركون

  بديعة جنوبية لوحة الست الضالع مديريات وأطفال وطالب

 (القطيش) و (القسوم) الشهيدين واسم صورة برسم ،تمثلت

 نحن تسامحنا تصالحنا نحن) وعبارات الجنوب دولة وعلم

 أصحاب نحن حوار ال تفاوض ال)و (الساحة في جنوبيين

 الجميلة االستعراضية واألشكال العبارات من غيرها  (القرار

 اطفال رددها التي  والحماسية الوطنية واألناشيد والمعبرة

 إلى الدولة واستعادة واالستقالل بالتحرير والمطالبة الضالع

 يؤديها كان التي الجنوبية للحركات عسكري عرض تقديم جانب

 . الضالع شباب من عدد بها قام الجنوب دولة  جيش أفراد

 الثورة قيادة من العديد التأبين والحفل المهرجان حضر 

 سعيد صالح يحي.د اإلخوة يتقدمهم السلمي والحراك الجنوبية

 الجنوبي للحراك األعلى المجلس رئيس نائبا الشنفرة وصالح

 شائع علي وشالل الوطني المجلس رئيس شائف علي ومحمد

 الجنوبية والناشطة بالضالع السلمي الحراك مجلس رئيس

 الجنوبيين المعلمين نقابة رئيس الجعدي وقائد  صالح زهراء

   بالضالع الجنوبيين الصحفيين نقابة رئيس النقيب الرحمن وعبد

 . صوحل صالح الدكتور والحراكي األكاديمي والناشط .ود

 : الحيمديمحمد / الضالع  عدن حرة 

 االالف يطالبون بالتصعيد الثوري بعتق يف فعالية يوم األسري اجلنوبي

  مهرجان في مديرياتها مختلف من االحرار شبوة ابناء شارك ان بعد

 عناء وتحملوا عدن العاصمة في الماضي األحد يوم والتسامح التصالح

   الطويلة المسافات قاطعين وراكبين راجلين حضروا عندما ومشاقه السفر

 ، وقراهم وبلداتهم مدنهم الى مجددا وعودتهم

 ينتفضون والمشقة العناء برغم اليوم هاهم

 فعالية في حاشدة بمسيرة عتق في ويخرجون

 للشهداء العهد بذلك مجددين ، األسير يوم

 على اصرارهم مؤكدين ، والمعتقلين والجرحى

 التحرير حتى السلمي التحرري النضال مواصلة

 اليوم صباح فمن ، الدولة واستعادة واالستقالل

 ابناء تداعى 2013 يناير 17 الموافق الخميس

 جميعاا  فحضروا مديرياتها مختلف من شبوة

 ، بعتق األسير يوم مسيرة واحياء للتصعيد

 المعتقلين سراح بأطالق االحتالل نظام مطالبين

  وفارس والمرقشي بنان الشيخ رأسهم وعلى

 في يقبعون الذين  العشرات وغيرهم الضالعي

 ورفع ، سنوات منذ االحتالل سجون

 الجنوب اعالم المسيرة هذة في المتظاهرون

 وصور والمعتقلين الشهداء وصور بكثافة

  بالشعارات وهتفوا البيض سالم علي الرئيس

 اليمني بالحوار مايسمى رافضيم ، الثورية

 شعب حق من المنتقصة الصغيرة والمشاريع

  الجنوب

 :خاص /  شبوة عدن حرة 

مهرجان وتظاهرة حاشدة يف ردفان تؤكد ان مليونية التصاحل 
 والتسامح ابلغ رد على من يتآمر على ثورة شعب اجلنوب

انطلقت صباح يوم الخميس تظاهرة جماهيرية حاشدة في مدينة 

الحبليين بما يعرف يوم االسير الجنوبي جابت الشارع الرئيسي 

 .للمدينة رافعة أعالم دولة الجنوب وصور الشهداء الجنوبيين

 الثورية والشعارات الهتافات المشاركون وردد

 أرض من اليمني االحتالل اسموه نا بطرد المطالبة

 للحشد األسطوري بالنجاح ومشيدين الجنوب

 السابعة الذكرى بمناسبة اقيم الذي المليوني

 . والتسامح للتصالح

  للمدينة العام الساحة في اقيم الذي المهرجان وفي

 من الكلمات من عدد ألقيت ”الشهداء منصة ”

 ردفان بمديريات الحراك ونشطاء أنصار قبل

 الجنوبي الشعب إلى بالتبريكات استهلت والتي

 مهرجان نجاح بمناسبة الجنوبية القيادة وإلى

 مالمح حدد قد بأنه قالت الذي والتسامح التصالح

 . الحديثة العصرية الجنوبية الدولة

 احتشد الذي الجنوبي الشعب بأن الكلمات وأكدت

 إلى خطو يتراجع بأن محال العروض ساحة في

 بالتحرير والمتمثل المنشود هدفه عن الوراء

  كاملة الجنوبية الدولة واستعادة واالستقالل

 . السيادة

 قد الحشود تلك با المتحدثين كلمات وأوضحت

 قضية على والمتآمرين المراهنين أفواه ألجمت

  الجنوبي الصف لشق الساعين وكذا الجنوب شعب

 مع حوار ألي برفض الكلمات تلك وجددت .

 دولتين وبين ندي حوار إطار في إال صنعاء

 االرتباط فك قاعدة وعلى وإقليمي دولي وبأشراف

 والقصائد الكلمات من العديد الحفل خالل وألقيت .

 النجاح بذالك الغامرة الفرحة عن المعبرة الشعرية

 . والتسامح التصالح مهرجان حققه الذي

 : اليافعي سعدان/ ردفان  عدن حرة 

تنتفض يف يوم األسري  جعارمدينة 
 اجلنوبي مبسرية حاشدة

 بمسيرة الجنوبي االسير يوم الباسله جعار مدينة أحييت

  الشوارع طافت جماهيرية

 رفع ، المدينة وازقة

 أعالم فيها المشاركون

 الديمقراطيه اليمن جمهورية

 في المعتقلين وصور الشعبيه

  العفن اليمني االحتالل سجون

 المناديه االصوات ارتفعت ،

 ، السياسين المعتقلين بأطالق

 وعلى الجنوب أبناء من

 الجنوبي المعتقل رأسهم

 بنان حسن والشيخ المرقشي

 وأيضآ الضالعي وفارس

   ، وزمالئه اللجي المعتقل

 . الكثير وغيرهم

 خنفر مديرية في السلمي الحراك ريس نائب وناشد

 ومنظمات الحقوقيه المنظمات شميله سالم االخ

 الكشف الى والدوليه والعربيه المحليه المدني المجتمع

 ورفعها الجنوبي االنسان حق في االنتهاكات هذه عن

  االحتالل نظام على للضغط الحر الدولي المجتمع الى

 حقوق ابسط واحترام المعتقلين عن لالفراج ، اليمني

 . االنسان

  في االسير بيوم أخرى مماثله تظاهره اقيمت وايضآ

 . خنفر لمديرية التابعه مدينةباتيس
 :السعيدي فيصل /  جعار عدن حرة 

مسرية حاشدة يف يوم األسري جتدد : حلج 
 التمسك خبيار حترير واستقالل اجلنوب

 بالتحرير بخيار تمسكهم لحج بمحافظة الحوطة أبناء جدد

 المستقلة الجنوبية الدولة وإعالن الشمال عن واالستقالل

 األسبوعية التظاهرة في مشاركين وعبر . السيادة ذات

 عصر المدينة شهدتها التي الجنوبي األسير يوم إلحياء

 بمدينة السلمي الحراك مجلس لها دعا الخميس يوم

 التحرير ساحة أمام من انطلقت والتي الحوطة

 الذي الكبير للنجاح وارتياحهم سعادتهم عن واالستقالل

 مؤكدين عدن بمدينة والتسامح التصالح مهرجان شهده

 توصيلها المراد الرسالة وصل قد المهرجان هذا ان

 بالحرية يطالبون الجنوبيين ان وهي اجمع للعالم

 ساهم من لكل شاكرين دولتهم وإعالن واالستقالل

 وطافت استثناء دون الجنوب أبناء كل المهرجان بإنجاح

   الجنوب أعالم رافعين المدينة شوارع التظاهرة

 سالم علي والرئيس الشهداء وصور

  احمد حسن الزعيم والمناضل البيض

 واألهازيج الشعارات مرددين باعوم

 السلمي النضال مواصلة على المؤكدة

 عدم مؤكدين الحرية تحقيق حتى

 أساس على إال حوار أي في الدخول

 من العديد .دولية رعاية وتحت دولتين

 في قالوا التظاهرة في المشاركين

 من الجنوبي الشعب ان متفرقة أحاديث

 جدد والتسامح التصالح مليونية خالل

 كل مطالبين االستقالل بإعالن استفتائه

 في الجنوبيين رغبه الحترام العالم دول

 . الشمال عن االنفصال

 
 
 األسري اجلنوبي يوم لفعالية ا  فعاليه مسائية حلراك سيئون احياء

 يوم مسائية مسيرة سيئون مدينة جماهير أحيت

 أحياء م2013 يناير 17 الموافق الخميس

 مجلس ينظمها التي الجنوبي األسير لفعالية

 والطالبية الشبابية والحركة السلمي الحراك

 المعهود األسبوعية الفعالية وهي سيئون بمديرية

 والمطالبة للمعتقلين العهد عن تعبيراا  إحيائها

 حيث اليمنية السلطات سجون من سراحهم بإطالق

  بحي الثقافي المركز جوار من المسيرة انطلقت

 هاتفة العام بالسوق العامه الشوارع وجابت السحيل

 توجت وقد ، السلمى للحراك الجنوبية بالشعارات

 السلطاني القصر بساحة خطابية بكلمه الفعالية

 على العزم فيها أكد عبدات بن عمر األخ القاها

 واالستقالل التحرير حتى الثورية المسيرة مواصلة

 ألهبت شعرية قصيدة الفعالية ختام في ألقيت كما

 . الحاضرة الجماهير لدى الثورية المشاعر

 :الكثيري خالد / سيئون  عدن حرة 

 :السالمي صدام /  الحوطة عدن حرة 


