األستاذ احمد يوسف هاشم (الملقب بأبي الصحف)

()@...

ولد عام 3091

توفى عام 3091

من أبناء حي الياشماب بامدرمان –العاصمة القومية للسودان .
تلقى تعليمة بالمعيد العالي بامدرمان .

عمللب بيريللدة النيللب حللةوب صللحي ة سللودانية يوميللة تةسسللت عللام 3019وتللدرج بيللا الللى
أن تم تعينو رئيسا لتحريرىا.

اىتم ل للت الص ل للحي ة بالش ل للئون الريا ل للية والس ل للينمائية وا داب وال ن ل للون حم ل للا اش ل للتيرت
بمعاليتيا للق ايا االيتماعية والشئون الوطنية.

لمللا تللوفى الصللح ي برحللات محمللد عبللد ا مؤسللس صللحي ة ( ال يللر ) التللي نللادت
بمحاربللة الطائ يللة أسللندت أحمللد يوسللي ةيللادة صللحي ة ال يللر اشللتيرت حتاباتللو بالمللد

األفريقي والحروب اإلفريقية داخب القارة .

عام 3010م ىاير إلى مصر وتلقى تدريبا محث ا على تحديث اإلخراج الصحافي.
ردا صحي ة ( السودان اليديد ) منادي أعبرىا باسلتاللب
بحلوب عام 3099مةسس من ً
السودان وخروج اإلنيليز وانياء الححم الثنائي.رافعا راية حرية الرأي والتعبير.
حان يريئا في حتاباتو فاةبب عليا القراء العتداب توييييا القومي

عمب مراسب لعدد من الوحاالت .

لقب ب (أبى الصحف ) ألنة أوب صحافي يؤسس بصدارة يومية مستقلة ,إ افة إلى
أنللة حللان يشلليد ملليلد حللب صللحي ة مللن المطبعللة فيتلقللي النسللخة األولللى مللن المطبعللة

ويقدم تيانيو وانتقاداتو .

بشير محمد سعيد
من مواليد أمد رمان عام 3093م.
بدأ األستاذ بشير محمد سعيد.أوب خطواتو العملية بعد تخريو من
المدارس العليا.
خلللب تلللف ال تلرة حللان يعمللب فللي صللحي ة (سووودان أسووتار).االنيليزيللة التللي حانللت تصللدرىا
شرحة مشتيب حوتس.
ساعد األستاذ بشير محمد سعيد فى تةسيس محتب النشلر اللذي حلان يعتبلر مصلنعا لإلنتلاج
الرياب الذين حملوا رسالة التعليم والتنوير .
فى عام 3091م أسس يريدة األيام المستقلة .
ثم اصدر يريدة .ثم اصدر يريدة إنيليزية اسماىا (موننج نيوز ) .
أعقبيا بميلة سياسية أسبوعية ثم ميلة نسويو.
ثم انشة شرحة األيام للصحافة .وشرحة األيام للطباعة وشرحة األيام لألدوات المحتبيلة أنشلة
فوق حب ذلف شرحة األيام للصحافة أو مدرسة األيام.أنتخلب األسلتاذ بشلير رئيسلا التحلاد
الصحافة السوداني لعدة دورات .
ونائب لرئيس اتحاد الصحافيين العرب .
حللان

للمن وفللد السللودانيين لألمللم المتحللدة عللام3091م ممللثل للصللحافة السللودانية وع لوا

في ميلس يامعة الخرطوم لعدة دورات .
حان ع وا في الميلس القومي للتعليم العالي .
عمب في ةسم اإلعلم باللمم المتحدة بنيورف لمدة عامين عندما عطب الححم العسحري
يريدة األيام عام 3013م .
عل للين االسل للتاذ بشل للير محمل للد سل للعيد مستشل للا اًر صل للح يا للميلل للس العسل للحري االنتقل للالي عل للام
3099عللام االنت ا للة .مللنر الللدحتورة ال خريللة مللن يامعللة الخرطللوم فللي ا داب عللام

3090م منر وسام ال ارس ملن اإلمب ارطلور ىيلسلسلى  .عينتلو اليامعلة علام 3001م
زميلً بقسم التاريخ بحلية ا داب.ةام األستاذ بشير بتةليي عدد من الحتب منيلا مشلحلة
الينللوب وحتللاب خبايللا وأسلرار السياسللة السللودانية بللين 3099م – 1956م.حتللاب عللن
الزعيم الخالد إسماعيب األزىري .

محمد عباس أبو الريش
ولد عام 3099م.
تخرج من حلية غردون.

بدأ حياتو محاسباً.

صللاحب إمتيللاز ورئلليس تحريللر ميللة الني للة والتللي صللدر عللددىا األوب
في الرابع من شير أحتوبر عام 3013م ،وىي من الميلت التي حان

ليا دورىا في الح اح الوطني.

توفى في نياية عام 3019م.

االستاذ  /الفاتح النور

رائد الصحافة السودانية

ولد ال تر النور بمدينة األبيض عام 3091م .
ولم يتخط تعليمة المراحب األولية  .أال أنة ثقلي ن سلو بإطلعلو الخلات تحلت رعايلة موالنلا
 /محمد األمين القرشي الذي فقو في النحو والبيان والصري.
تتلمذ على يد الشيخ  /ناور يمعة سيب في تيويد القرآن الحريم .
حان الميلس البريطاني ةد دعاه عام 3099م لزيارة بريطانيلة حيلث تعللم مبلادْ اللاللة اإلنيليزيلة

أم ى فترة تدريب صح ي بيريدة األىرام عام 3099م وبيريدة أخبار اليلوم علام 3099م .أنشلة
أوب مطبعة في تاريخ السودان خارج العاصمة عام  3091بمدينة األبيض وىى مطبعة (حردفان

).

حما أنشة أوب مطبعة في تاريخ دار فور بمدينة بمدينة نياال عام. 3099
أنشة مطبعة حوستى عام 3019م .في نوفمبر عام 3099م أصلدر أوب صلحي ة إةليميلة تصلدر
خارج العاصمة وىى يريدة (حردفان ) وظب صاحبيا ورئيس تحريرىلا طيللة ربلع ةلرن أللي أمملت

مللع الصللحي السللودانية عللام  3019وحانللت حردفللان تصللدر نصللي أسللبوعية بللاألبيض صللباح

اليمعة وماء االثنني .

حان ال اتر يعد العدة إلصدارىا يومية باألبيض والخرطوم لوال التةميم .

يريللدة حردفللان ميموعللة ا ن فللي (  ) 99ميلللدا .حانللت يريللدة حردفللان أوب صللحي ة سللودانية
تطاللب بلالححم اإلةليمللي  ,حيلث حللان ذللف فللي مقلاب لرئيس تحريللر بعنلوان (نحللو واليلات سللودانية

أربع ) .نشلةت فحلرة عيلد الشليرة فلي دار يريلدة حردفلان وما ازللت حتلى ا ن درعلا يحملى ذاللف
اإلةليم من الي اي والتصحر  ..وةد منحتو الواليلة الميداليلة اللذهبسر ملنر ال لاتر النلور العديلد ملن
األوسللمة والميللداليات وةللد منحتللو يامعللة الخرطللوم دريللة المايسللتير فللي ا داب .ي لرأس ميللالس

العديللد مللن المؤسسللات التعليميلة واالةتصللادية بللإةليم حردفللان .ال للاتر النللور صللح ي مت للرد يتمتللع
بةس لللوب مت للرد لم للع أس للمو عب للر المق للاالت الوطني للة الت للي ش للنيا ع للام 3093

للد االس للتعمار

واستالللو لثروات مزارعي يباب النوبقلدم لتسلع محاحملات وثلارت صلحي العاصلمة وةتيلا واتحلاد

الصح يين احتيايا على سينة .

*منر وسام العلم وال نون واألدب عام 3001م .

األسوووتاذ محجوووب عثمووووووان
من مواليد أمد رمان حي بيت الماب 3099
تحرج من حلية غردون التذحارية .

عم للب بالت للدريس فتل لرة تي للاوزت الس للنوات الس للبع س للين عشل لرات المل لرات أب للان مظ للاىرات اليمعي للة
التةسيسية عام 3099م ببورسودان .عمب مدي اًر بصحي ة الطليعة العمالية .

-التحللق بصللحي ة ال لرأي العللام فللي مللايو 3099م عنللد تةسيسلليا  ,وعمللب بيللا حتللى

مرحلللة

اإلصدار الحقيقي لصحي ة األيام .

-انتقب لأليام حشريف مؤسس لمحيوب محمد صالر وبشير محمد سعيد.

عرفت عنو اليسارية المتطرفة في أدائو الصح ي  .محيوب ذو نزعلة سياسلية يسلارية واتسلمتحتاباتو بالطابع الح احي  ,ومقاالتو طواب سني حياتو الطويلة فييا إشارات للدفاع عن حقوق

المي ومين المقيورين واإلشادات بالمعسحر الشرةي وانيازاتو .

 -أحللدث محيللوب عثمللان ورفاةللو نقلللة تاريخيللة فللي الصللحافة السللودانية فيميللع الصللحي حان لت

تصللدر مسللائية  .يللاءت األيللام فصللدرت صللباحية وتبعتيللا حافللة الصللحي فوسللائب النقللب ومللن

بينيا الطائرات أصبحت تالادر ةبب ال ير حاملة صحي ة األيام لحب أةلاليم السلودان مملا يعلب

ةللارئ اإلةللليم يق ل أر األيللام ةبللب ةللارئ الخرطللوم العاصللمة -طللور محيللوب الصللحي ة مللن طباعللة
بالمونتايب إلي الروتاتيي ثم الورق الرولز ثم األنترتايب حتى وصللت األوفسلت فحانلت األيلام

أوب من تعامب معيلا .عنلدما يلاءت ححوملة اإلنقلاذ فلي 3090م ىلاير محيلوب ليسلتقر فلي

مصللر ويعحللي حالي لاً علللى إصللدار األيللام مللن ىنللاف .

يعتبللر محيللوب عثمللان مللن أميللر

المخبل لرين الص للحافيين  ,مص للادره موثق للة وعلةت للو ممت للدة  ,في للو أح للد أدق والم للع ص للح يي
األخبار  .وص يا الصلح ي عبلد ا ريلب بةنيلا أي ااأليلاما تحلرر بطريقلة ذحيلة  ,وىلي غيلر

متطرفة وتحمب ثلثة اتياىات .

مون إصداراتووه -:
“ 1/يمينية ا ويعبر عنيا بشير محمد سعيد ( وىو يرئ ميما حان الرأي في أىدافو ) .
“ 2/يسارية ا يعبر عنيا محيوب عثمان .

3/ووسطى ويعبر عنيا محيوب محمد صالر الذي اشتير بشخصية ( عبد الصمد ) .

االسم  :فاطمة أحمد إبراهيم (أول امرأة سودانية تنتخب في البرلمان)
تاريخ الميلد :أمدرمان.
الحالة االيتماعية  :متزوية وليا أبن .
م ارحللب التعللليم  :تلقللت تعليميللا األولللي فللي المدرسللة اإلرسللالية بللود مللدني ،وتلقللت تعليميللا
األوسط بمدرسة أمدرمان الوسطي ،وتلقت تعليميا الثانوي بمدرسة أمدرمان الثانوية .
من الدفعة األولي التي ةادت أوب إ راب عرفتو مدارس البنات .
عملللت بالتللدريس فللي المللدارس األىليللة بعللد أن رف للت مصلللحة المعللاري تعييني لا ألسللباب
سياسية.
مللن أبللرز العللاملت فللي الحقللب النسللائي  ..ورغللم أنيللا لللم تحللن مللن العشللر األوائللب اللئللى
أسسللن االتحللاد النسللائي إال أنيللا عملللت منللذ لينتللو التمييديللة األولللي بعللد تةسيسللو وظلللت
ع وا ةياديا بيا وتولت رئاستو من–1957 91موفي الستينيات.
اشللترحت فللي تحللوين ىيئللة نسللاء السللودان إبللان الححللم العسللحري عللام 3019م وحانللت ع لوا
في اللينة األولي للييئة.
أنش للةت ميل للة ص للوت المل لرأة الت للي أس لليم ف للي إنش للائيا ع للدد م للن أع للاء االتح للاد النس للائي
وأصللبحت رئلليس تحريرىللا عللام 3099م.يعلللت مللن صللوت الملرأة منبل اًر فحريلاً معاديللا للححللم
العسحري مما يعب الميلة عر ة للتعطيب أحثر من مرة .لعبلت دو اًر بلار از فلي ثلورة أحتلوبر

3019موحانت ع وا في يبية الييئات.

أوب سودانية تدخب اليياز التشريعي بالبلد حيث فلازت فلي دوائلر الخلرييين فلي انتخابلات
3019م بعد ثورة أحتوبر ودخلت البرلمان .
ت رغت للعمب النسائي وبذلت حثير في سبيب المرأة السودانية في اليانب السري والعلني .
ليللا حتابللات ومقللاالت حثيلرة فللي مو للوع الملرأة وصللدر ليللا حتللاب ( طريقنللا للتحللرر3011م)
اشترحت في العديد من المؤتمرات اإلةليمية والعالمية وةادت عدداً منيا ،وفي علام 3011م

حانت ع وا في اليمعية التةسيسة.

محمد عبد الجواد
 بدأ العمب الصحافي عام 3090م في صحي ة صوت
السودان ويريدة األشقاء.
 رأس تحرير صحي ة صوت السودان عام 3013م.
 عمب في صحي ة أخبار الخرطوم.
 أنتخب نقيباً للصحافيين في مارس 3090م.
 من أةطاب الحزب االتحادي الديمقراطي.

 تقلد منصب وزير المواصلت عام 3019م.

محمد عامر بشير فو اروي
 من أبناء الدويم.
 ولد بةم درمان في 3099/9/91م.
 تخرج من حلية غردون التذحارية من ةسم الميندسين عام 3091م.
 عمب مساعد مساح سحف حديد السودان 3091م3013-م.
 حاتب مديرية دارفور 3013م3019-م.
 مساح بمصلحة المساحة 3019م3099-م.


مدير يريدة صوت السودان عام 3099م3091-م.

 إستقاب من صوت السودان عام 3091م ليصدر نشرة أخبارية بإسم أخبار فوراوي
األسبوعية باللالتين اإلنيليزية والعربية وتطورت النشرة لتصبر صحي ة أسبوعية،
وتعاون معو فييا صالر عرابي ،ويحي عبد القادر ،ورحمي محمد سليمان.
ل
 في عام 3091م حوب اليريدة من أسبوعية إلى يومية ،ولحنيا لم تستمر طوي ً
وتوة ت عن الصدور.

 تعاون مع إسماعيب العتباني في الرأي العام.
 عمب متريماً في اليمعية التشريعية 3099م3091-م.
 حاتب ميلس الشيوخ 3091م3099-م.

 حاتب ميلس النواب بدرية مدير 3099م3099-م.
 مدير إدارة االستعلمات 3099م3013-م.
 ع و اللينة التن يذية لييئة سحرتيري البرلمانات التابعة لإلتحاد البرلماني الدولي
3099م3099-م.
 صدر لو :حتاب اليلء واالستقلب في العام 3019م.

د /أحمد السيد حمد
رئ ل لليس تحري ل للر ص ل للحي ة ص ل للوت الس ل للودان ف ل للي أربعين ل للات الق ل للرن
الما ي.
وزي للر التي للارة والتم للوين ف للي في للر ث للورة أحت للوبر ع للين وزي للر لل للري

والقوي الحيربائية المائية ممثلة للشلعب اللديمقراطي فلي اللو ازرة وةلد
ح للان أم للين ع للام لحزب للو (االتح للاد ال للديمقراطي ) وعل للي عي للد ت للم
تطيير عدد حبير من الموظ ين وةام فييا بحثير من اإلصللحات
وو للع حللدا لل سللاد وال و للى وسللن الق لوانين وو للع رةابللة مشللددة
فل للي تص ل لريي أمل للور و ازرتل للو وةل للد بلال ل لت العلةل للات التياريل للة بل للين
السللودان ومصللر أةصللي حللد مللن التوسللع فللي عيللدة وخلللب يولللة
طويلة حوب بلدان أوربلا الشلرةية وةلع علدد ملن االت اةيلات التياريلة
مل للع البلل للدان االشل للتراحية فل للذاد حيل للم التبل للادب التيل للاري بينل للة وبل للين
السودان .
حل للان أمل للين عل للام لحل للزب الشل للعب الل للديمقراطي عل للام 3091م تلقل للي
تعليمة في القاىرة ثم تحصب علي الدحتوراه في ال لس ة من يامعة
السور بون في فرنسا ,

