
الحديدة / سبأ 
ــة الحديدة أمس  ــمكي بمدين ــاء االصطياد الس ــل إىل مين وص
ــوات تحالف  ــن لدى ق ــن اليمنيني املحتجزي ــن الصيادي ــدد م ع

العدوان .
ــئ االصطياد يف  ــد وموان ــة العامة للمصائ ــس الهيئ ــر رئي وذك
ــادا وصلوا الليلة  ــادر الوادعي أن 13 صي ــر األحمر عبد الق البح
إىل ميناء االصطياد السمكي بعد احتجازهم ملدة ثمانية أيام من 

قبل قوات تحالف العدوان.
ــبأ)  ــة األنباء اليمنية (س ــي يف ترصيح لوكال ــح الوادع وأوض
ــك أحمد جمال  ــت القارب التابع للمال ــوارج العدوان اعرتض أن ب
ــم اقتياد من  ــخ 5 نوفمرب الجاري و ت ــن األهدل بتاري فتيني حس

كانوا عىل متنه وحجزهم يف جزيرة السوابع اليمنية.
ــالل حجزهم للرضب بعد  ــن تعرضوا خ ــار إىل أن الصيادي وأش
ــهم، كما تم  ــعر رؤوس ــة أياديهم ، وحلق ش تغطية أعينهم وكلبش
ــب نصف كمية الصيد التي كانوا اصطادوها، فيما تلفت باقي  نه
الكمية التي تم معاينتها بميناء االصطياد ووجدت انها تالفة وال 

تصلح للتسويق واالستخدام اآلدمي.

وصول وصول ١٣١٣ صيادا إلى الحديدة بعد  صيادا إلى الحديدة بعد 
حجزهم من قبل بوارج العدوانحجزهم من قبل بوارج العدوان

صنعاء / سبأ
ــدة ممثلة  ــا، األمم املتح ــدات التابعة له ــط واملعادن والوح ــت وزارة النف دع
ــاحل  ــا يف حماية الباخرة صافر يف س ــالع بدوره ــن، إىل االضط ــا يف اليم بمكتبه

البحر األحمر، من أي استهداف من قبل دول تحالف العدوان.
ــتهداف الباخرة  ــبأ) أن اس ــادن يف بيان تلقته (س ــدت وزارة النفط واملع وأك
ــة يف البيئة البحرية  ــاد الوطني وكذا كارث ــيؤدي إىل كارثة عىل االقتص صافر س

يف اليمن واملنطقة.
ــدة واملنظمات الدولية  ــدة األمم املتح ــابقا مناش ولفت البيان إىل أنه تمت س
للتنسيق والسماح ببيع كمية النفط الخام املوجودة يف الباخرة صافر (الخزان 
ــبب العدوان  العائم) كونها أصحبت متهالكة وأعمال الصيانة فيها متوقفة بس

مما ينذر بكارثة بيئية.
وأكد البيان بهذا الصدد أنه يف حال حدوث ترسب نفطي من الباخرة سيؤدي 
إىل كارثة بيئية يف البحر األحمر تمتد من باب املندب إىل قناة السويس، ما يؤثر 

عىل الحياة البحرية بصورة عامة.
ــة بالتدخل الرسيع  ــدة واملنظمات الدولي ــط، األمم املتح ــت وزارة النف وطالب
ملنع دول العدوان من اإلقدام عىل أي خطوة قد تفيض إىل مثل هذا العمل تجاه 
ــات  ــآت النفطية كونها مؤسس ــن املفرتض تحييد املنش ــرة صافر الذي م الباخ

حيوية.

وزارة النفط تدعو ا'مم المتحدة لالضطالع وزارة النفط تدعو ا'مم المتحدة لالضطالع 
بدورها في حماية الباخرة صافربدورها في حماية الباخرة صافر

/  
ــكان أمس  ــم املجلس الوطني للس نظ
ــدة  ــم املتح ــدوق األم ــع صن ــاون م بالتع
ــباب  ــيق مع وزارة الش ــكان وبالتنس للس
ــة العمل التوعوية حول  والرياضة جلس
ــا عىل التنمية لقطاع  صحة األرسة وأثره
ــاركاً ومشاركة  ــباب بمشاركة 40 مش الش

من القيادات الشبابية.
ــر  وزي ــح  أوض ــة  الجلس ــاح  افتت ويف 
ــد أهمية  ــن زي ــة حس ــباب والرياض الش
هذه الجلسة يف  رفع مستوى الوعي لدى 
ــة األرسة  ــال صح ــع يف مج ــراد املجتم أف
ــي بني قطاع  ــز عىل نرش هذا الوع والرتكي
الشباب، وكذا ونرش املعرفة وتحويلها إىل 
ــراد واألرس،  ــات يتبناها األف قيم وممارس
ــف  ــني مختل ب ــيق  التنس ــداً رضورة  مؤك
ــي  الوع ــز  ــة لتعزي ــات ذات العالق الجه
ــة  ــة اإلنجابي ــة الصح ــي بأهمي املجتمع
ــم األرسة والحفاظ عىل صحة األم  وتنظي
ــئة  ــة دورها يف تنش ــن ممارس ــن م لتتمك

ورعاية األجيال.
من جانبها أشارت وكيلة وزارة الشباب 
لقطاع املرأة هناء العلوي إىل رضورة تنفيذ 

ــاالت  املج ــة  كاف يف  ــة  التوعوي ــالت  الحم
وبحسب األولوية وعدم الخلط بني الكثري 
ــذا الرتكيز يف التوعية عىل  من املفاهيم، وك
ــك يرتتب عليه  ــة األم والطفل ألن ذل صح

مستقبل األرسة ومستقبل األمة.
ــاعد  ــام املس ــني الع ــح األم ــا أوض فيم
ــكان مطهر زبارة  ــس الوطني للس للمجل
ــادة التعريف  ــدف إىل إع ــة ته أن الجلس
ــا املختلفة  ــكانية وأبعاده ــكلة الس باملش
ــة اإلنجابية  ــي بأهمية الصح ورفع الوع
ــلوك  الس ــة  وممارس األرسة  ــم  وتنظي

ــرياً إىل أن األمانة  ــليم، مش اإلنجابي الس
العامة للمجلس تسعى إىل إعادة تفعيل 
ــف الرشكاء  ــع مختل ــكاني م ــل الس العم

الدوليني واملحليني.
ــباب من أهم  ــاع الش ــال: يعترب قط وق
ــن  م  40% ــل  ويمث ــع  املجتم ــات  قطاع
ــارت الدراسات  ــكان، وقد أش إجمايل الس
ــة إىل تنامي الوعي  ــوحات امليداني واملس
لدى الشباب بمختلف القضايا التنموية 
والسكانية والصحة، مؤكداً رضورة تأهيل 
الشباب وتنمية قدراتهم وتحفيز اإلبداع 

ــهموا يف بناء الوطن خاصة يف  لديهم ليس
هذه املرحلة الصعبة.

ــراء  إث ــىل  ــاركني ع ــارة املش ــث زب وح
ــن  م ــتفادة  واالس ــاش  بالنق ــة  الجلس
املعلومات وتطبيقها بني أوساط املجتمع، 
وتوسيع أنشطة التوعية لتتضمن املراكز 
ــائل  ــبابية واألندية واملنتديات ووس الش

التواصل االجتماعي.
ــا  ــي حرضته ــة الت ــرض يف الجلس وع
ــدوق األمم  ــؤولة برامج التنمية بصن مس
ــم  ــر، فيل ــاس طاه ــكان إين ــدة للس املتح
ــا  والقضاي ــة  الديموغرافي ــرص  الف ــن  ع
ــض القطاعات  ــكانية وأثرها عىل بع الس

التنموية.
ــل  ــا عم ــة ورقت ــت يف الورش ــد قدم وق
ــكانية  الس ــؤرشات  ”امل ــوان  بعن األوىل 
ــور  الدكت ــا  قدمه ــة“  الصحي ــاع  واألوض
ــة بعنوان  ــربي، والثاني ــد محمود الص فه
ــات ودور القيادات  ــالت واملعالج ”التدخ
ــك  ــا عبداملل ــبابية قدمه ــوية والش النس
ــاب النقاش  ــم فتح ب ــن، ومن ث رشف الدي

العام للمشاركني.
تصوير/ فؤاد الحرازي

إب/سبأ
ــد تجار مديرية  ــتوية مقدمة من أح ــس بمحافظة إب قافلة ش ــريت أم س

املشنة للمرابطني يف جبهات العزة والرشف.
ــاد مسؤول اإلمداد والتموين باملحافظة العميد محمد القنازي بهذه  وأش
ــرى املولد  ــبة االحتفال بذك ــدي الصباحي بمناس ــن التاجر حم ــادرة م املب
ــطرون أروع املالحم دفاعا عن  ــوي لدعم املرابطني بالجبهات الذين يس النب

الوطن.
ودعا التجار وامليسورين إىل استشعار واجبهم واملساهمة يف دعم أبطال 

الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف الجبهات.
ــام القطابري أن هذه  ــؤول الوحدة الثقافية باملحافظة حس فيما أكد مس
ــهام يف معركة  ــي تدل عىل الحرص عىل اإلس ــاهمة من التاجر الصباح املس

العزة لكل اليمنيني.
ــة تمثل نموذجا  ــي أن هذه القافل ــة عيل البعدان ــد مدير املديري ــدوره أك ب

لعطاء وكرم أبناء املديرية يف رفد الجبهات .
ــي أن هذه القافلة املتواضعة  ــن جانبه أكد التاجر حمدي الصباح م
ــن يبذلون  ــات الرشف الذي ــه لألبطال يف جبه ــا يمكن تقديم ــي أقل م ه
أرواحهم رخيصة يف سبيل عزة وكرامة الشعب.. مشريا إىل أنه سيتوجه 
ــة  ــة مرتزق ــان يف مواجه ــش واللج ــب الجي ــون إىل جان ــة ليك إىل الجبه

العدوان .

قافلة شتوية من أحد تجار المشنة في قافلة شتوية من أحد تجار المشنة في 
إب دعما للمرابطين بالجبهاتإب دعما للمرابطين بالجبهات

جلسة توعوية حول صحة األسرة وأثرها على التنمية لقطاع الشباب

وزير الشباب والرياضة يؤكد أهمية رفع مستوى الوعي في مجال صحة ا'سرة بين قطاع الشبابوزير الشباب والرياضة يؤكد أهمية رفع مستوى الوعي في مجال صحة ا'سرة بين قطاع الشباب

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 
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althawrah99@gmail.com
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محمد املنصور
يوميات الثورة

ــاحل الغربي هي كبرى المعارك  معركة الحديدة والس
ــعودي  الس ــدوان  والع ــر  الش ــف  تحال ــا  يخوضه ــي  الت
األمريكي اإلماراتي ومرتزقته مع الشعب اليمني وجيشه 

ولجانه الشعبية .
ــه  ــكل ثقل ــا ب ــدوان فيه ــى الع ــة ألق ــة شرس ــي معرك ه
ــخ يحاول  ــي واألمني ال ــي واإلعالم ــكري والسياس العس
الظفر بها لتحقيق أهدافه المشبوهة مهما كانت وسائله 
ــآت  ــر المنش ــازر وتدمي ــكاب المج ــذرة كارت ــة وق إجرامي

ومنازل المواطنين ومنها : -
ــاحل  الس ــى  عل ــتعمارية  االس ــيطرة  الس ــتكمال  اس  -
ــة الصهيونية  ــة األمريكي ــي  تنفيذا للخط ــي اليمن الغرب
ــزر والموانئ اليمنية،   ــيطرة على باب المندب والج بالس

واستكمال اإلعداد لصفقة القرن .
ــي في الحديدة  ــكري وأمن ــي وعس - إقامة كيان سياس
ــى طارق صالح  ــوكل مهمة قيادته إل ــاحل الغربي ت والس
ــلفية  ومن معه من بقايا عصابات عفاش والمجاميع الس
ــزب اإلصالح في  ــان الموجود لح ــبية بالكي ــة  ش اإلرهابي
ــة  ــة الهضب ــق منطق ــتكمال تطوي ــأرب،  الس ــة م محافظ
ــان مقدمة  ــون هذا الكي ــث يك ــا،  وبحي ــا وعزله وحصاره
لفرض تجزئة اليمن واقلمته ، وغطاء للتواجد العسكري 
ــل  ــي ظ ــة ف ــي خاص ــي والصهيون ــي والبريطان األمريك
ــي مع الكيان  ــعودي اإلمارات ــارعة في التطبيع الس المس
ــة  ــر خارجي ــي وزي ــد اليمان ــور خال ــي،  وحض الصهيون
شرعية الخيانة واالرتزاق لقاءات رسمية مع رئيس جهاز 

المخابرات الصهيونية الموساد في نيويورك الخ
ــعى العدوان    - وكهدف آني للعدوان على الحديدة يس
ــداث أزمات  ــامل إلح ــلعي  الش ــار  الس ــرض الحص ــى ف إل
غذائية طاحنة تكون لها تداعياتها االجتماعية   لفرض 
شروطه على الطرف الوطني المدافع عن األرض والكرامة 
ــتقات النفطية وغيرها من  ــزازه بلقمة العيش والمش وابت

السلع الغذائية التي تدخل عبر ميناء الحديدة .
ــه  محمد بن  ــدف من ورائ ــي الحديدة يه ــد ف - التصعي
ــلمان إلى تحقيق انتصار شخصي يؤكد من خالله أنه  س
ما زال ممسكا باألمور في السعودية ولم يتأثر بتداعيات 
ــبة البن زايد فإنه  ــقجي،  أما بالنس جريمة اغتيال خاش
ــه - فإنه  ــمح الل ــالل الحديدة - وال س ــتطاع احت ــا اس إذا م
ــيطرة على كل الموانئ  يكون قد نجح وإن مؤقتا في الس
ــب عدة نقاط في  ــعية وكس اليمنية لخدمة أهدافه التوس
ــة والموانئ  ــيطرة على الطرق البحري ــراع حول الس الص
ــمى بطريق  التي تلعب فيه الصين دورا كبيرا عبر ما يس

الحرير .
تصعيد العدوان ومحاولة احتالل الحديدة جاء بضوء 
ــة األمريكية  ــرت عنه دعوة الخارجي ــر أمريكي عب أخض
لوقف الحرب خالل شهر والتي على إثرها جاء التصعيد 
ــن الجبهات  ــاك كما في غيرها م ــي المعركة هن ــر ف األخي
والتي تم امتصاصها والتصدي لها بكل شجاعة واقتدار 

من قبل مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.
كل تلك األهداف االستعمارية الحتالل اليمن وتمزيقه  
يضعها صانع القرار في اليمن في االعتبار  ويعيها أبناء 
ــدا القلة من المرتزقة ،  ــعب اليمني الصابر الصامد ع الش
وتدل طريقة إدارة المعركة في الحديدة من قبل  الجيش 
ــة المعركة  ــى إدراك ووعي بطبيع ــعبية عل ــان الش واللج
ــى  ــل عل ــه ، فتعم ــد تحقيق ــا يري ــدوان وم ــداف  الع وبأه
ــا بذكاء واقتدار وتوفيق من الله وصوال إلى  التعاطي معه

تحقيق النصر بإذن الله.
معركة الحديدة والساحل الغربي هي معركة اليمنيين 
ــراره  ــن واح ــذا الوط ــرفاء ه ــل ش ــب أن يتحم ــا يج جميع
ــتويات السياسية  ــؤولياتهم ازاءها،  وعلى كل المس مس
ــة رفد  ــي المقدم ــة وف ــة والمادي ــة واالجتماعي واإلعالمي
ــعب اليمني  ــينتصر الش ــال والمدد وس ــات بالرج الجبه

العظيم بعون الله.

أهداف معركة أهداف معركة 
الحديدة والساحلالحديدة والساحل

مشهدمشهد

تتواصل فعالياته بحضور جماهريي صباحًا ومساًء

  / خليل املعلمي
تواصلت صباح وعرص أمس فعاليات مهرجان الرسول 
ــي تنظمها  ــوايل، والت ــىل الت ــس ع ــوم الخام ــم للي األعظ
ــة اإلمام الهادي الثقافية، حيث استضافت قاعة  مؤسس
ــة بجامعة  ــة الرشيع ــن يف كلي ــد رشف الدي ــور أحم الدكت
ــاد  ــني اإلنش ــة ب ــة املتنوع ــات الصباحي ــاء الفعالي صنع
ــدو  ــروض املرسحية، فيما قدم منش ــم الع ــعر وتقدي والش
ــية النبوية الرابعة عىل  ومبدعو محافظة املحويت األمس

املرسح املفتوح يف صنعاء القديمة يف فرتة املساء.
ــدين  منش ــة  ثالث ــاد  اإلنش ــال  مج يف  ــس  تناف ــد  وق
ــد رائد  ــدة واملنش ــة صع ــن محافظ ــواد م ــم رياض س وه
ــد محمد  ــز، وأحم ــن محافظة تع ــد م ــادي محم عبداله
ــعر كل من  املعلمي من صنعاء، فيما تنافس يف مجال الش
املتسابقني حاتم رشاح من صنعاء، وسليمان دهموش من 

محافظة الحديدة.
ــاد  ــاد أعضاء لجنتي التحكيم يف مجايل اإلنش وقد أش
ــابقني وبأدائهم املتميز، وقدموا لهم عدداً  ــعر باملتس والش
ــا يف تنمية  ــتفيدوا منه ــات ليس ــح والتوجيه ــن النصائ م

مواهبهم وصقلها.

ــول  ــاج ملرحلة دعوة الرس ــات ريبورت ــل الفعالي وتخل
ــاداة واإليذاء  ــم التجاهل واملع ــم رسا يف مكة وحج األعظ
ــار قريش، وكذلك  ــول وأصحابه من كف ــذي تلقاه الرس ال
ــابقة مجاراة  فقرة مرسحية، وتم اإلعالن عن الفائز يف مس

ــاز بها  ــاً حيث ف ــالن عنها يومي ــم اإلع ــي يت ــاعر الت الش
ــامة الجنداري، من أصل 48 رداً شعرياً، كما  ــاعر أس الش
ــاعر  ــد أبيات مجاراة الش ــاري عبي ــاعر عبدالب قدم الش

الجديدة وتمت دعوة الشعراء لالشرتاك فيها.

لجنتا التحكيم بمهرجان الرسول ا'عظم تشيدان بأداء المتسابقين في مجالي اAنشاد والشعرلجنتا التحكيم بمهرجان الرسول ا'عظم تشيدان بأداء المتسابقين في مجالي اAنشاد والشعر

ــس  ــدة أم ــة صع ــة بمحافظ ــب الثقاف ــم مكت نظ
ــعرية لعدد من شعراء املحافظة بعنوان  صباحية ش
ــبة املولد النبوي الرشيف  ”الربيع املحمدي“ بمناس

عىل صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم.
ــة التي حرضها محافظ  وقدمت خالل الصباحي

املحافظة محمد جابر عوض قصائد شعرية تناولت 
ــلم  ــول محمد صلوات الله عليه واله وس حياة الرس
ــدها يف واقع الحياة عمالً  والقيم اإليمانية التي جس
ــول  ــعراء عىل أهمية التأيس برس ــلوكا.وأكد الش وس

الله يف حياته العملية والجهادية .

شــعــراء صــعــدة يــحــتــفــون بــمــولــد الـــرســـول ا'عــظــمشــعــراء صــعــدة يــحــتــفــون بــمــولــد الـــرســـول ا'عــظــم

ــالق يف والية  ــىل اإلط ــرب طري ع ــىل أغ ــاء ع ــرث العلم ع
ــس وفصيلة  ــن جن ــن أب وأم م ــري م ــو ط ــلفانيا، وه بنس
ــني تماما، أنتجا طريا هجينا من ثالثة أنواع.. وقال  مختلف
ــرب "إنه طري  ــاعد يف املخت ــيس للبحث واملس ــف الرئي املؤل
ــاج زاوج أنثى هجينة من طراز  ــادر للغاية"، حيث أنه نت ن
ــر  "Golden-winged/Blue-winged Warbler""، بذك

."Chestnut-sided Warbler" من نوع
ــظ لويل بريكيت، وهو من العلماء املتخصصني يف  والح
مجال الطيور يف والية بنسلفانيا، ألول مرة الطائر الغريب 
 Cornell" ــني يف مخترب ــو 2018، ثم اتصل بالباحث يف ماي

Lab" لعلم األحياء التطوري، ليخربهم باملفاجأة.
ــا بريكيت ومقاطع  ــاعد وجود الصور التي التقطه وس
ــىل البحث عن هذه الفصيلة النادرة، وقد أعلن  الفيديو ع
ــبوع عن إيجادهم الطائر مرة  فريق البحث يف غضون أس

أخرى وقاموا بأخذ عينة من الدم والقياسات.
ــالة  ــت رس ــى بريكي ــات، تلق ــل والدراس ــد التحالي وبع
ــة جديدة بالفعل،  ــذا الطائر من فصيل ــة تفيد بأن ه نصي
ــي الهجني من  ــة الطائر الثالث ــاح تحديد هوي ــاء مفت وج

التحليالت الجينية.
ــائعة بني  ــث إن عملية التهجني ش ــول فريق البح ويق
ــري للعلماء خاصة  ــدر قلق كب ــد كان هذا مص ــور، وق الطي
ــي  ــواع "Blue-winged Warblers" الت ــق بأن ــا يتعل يف م

انخفضت أعدادها بشكل كبري يف بعض املناطق.
ــادر يف كثري من  ــذا النوع من التهجني الن وقد يحدث ه

األحيان عند تضاؤل أعداد الطيور الذهبية.
ــن املراقبة  ــد م ــاء باملزي ــوم العلم ــر أن يق ــن املنتظ وم
ــذا الطائر  ــتقبل له ــد يحمله املس ــة ما ق ــة ملعرف والدراس

النادر.

"العفو الدولية" تسحب جائزة "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار"العفو الدولية" تسحب جائزة "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار

ــــــر الــــــعــــــلــــــمــــــاء ــــــي ــــــح ــــــــــــــــــادر ي ـــــــــر ن ـــــــــائ ــــــر الــــــعــــــلــــــمــــــاءط ــــــي ــــــح ــــــــــــــــــادر ي ـــــــــر ن ـــــــــائ ط

ــة  الدولي ــو  العف ــة  منظم ــت  أعلن
ــحبت جائزة حقوق اإلنسان  أنها س
ــن زعيمة ميانمار  ــفري الضمري" م "س
ــي منحتها  ــيش الت ــو ت ــان س أونغ س
عام 2009، بسبب استمرار انتهاكات 
ــان يف البالد ضد شعب  حقوق اإلنس

الرهونجا.
ــة أمس االثنني أنه  وأعلنت املنظم
ــدو،  ــي ناي ــه كوم ــرب وّج "يف 11 نوفم
ــو الدولية،  ــام ملنظمة العف ــني الع األم
ــيش  ت ــو  س ــان  س ــغ  أون إىل  ــالة  رس
ــحب  ستس ــة  املنظم ــأن  ب ــا  إلبالغه

جائزة عام 2009 منها".
ــام للمنظمة يف  ــني الع ــب األم وكت

ــري  ــفرية ضم ــم س ــالة: "بصفتك الرس
كان  ــد  فق ــة،  الدولي ــو  العف ــة  ملنظم
يف  ــتمرون  ستس ــم  أنك ــو  ه ــا  توقعن
استخدام سلطتكم املعنوية للوقوف 
ــاهدونه يقع،  ــا تش ــم أينم ــد الظل ض

وخصوصًا داخل ميانمار نفسها".
وأضاف: "اليوم، نشعر باالستياء 
ــم ال تمثلون  ــم أصبحت ــديد ألنك الش
ــاع  والدف ــجاعة،  والش ــل  لألم ــزًا  رم
الخالد عن حقوق اإلنسان. وال يمكن 
ملنظمة العفو الدولية أن تربر وضعكم 
املستمر كونكم حائزين جائزة سفري 
ــغ الحزن  ــا ببال ــذا، فإنن ــري. ول الضم

واألىس نسحب تلك الجائزة منكم".


