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استقالة عشر نساء من حزب اإلصالح في رداع

رداع- خاص 
 بارك القطاع النسائى للمؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني 
بمحافظة البيضاء توجهات المؤتمر الشعبي العام لتعزيز مشاركة دور المرأة 
في الحياة السياسية باعتبارها شريكة أساسية في التنمية ومساندًا ألخيها الرجل في عملية 

التنمية الشاملة في كافة المجاالت.
إلى ذلك قالت نائبة رئيس القطاع النسائى للمؤتمر الشعبي بالمحافظة األستاذة صفية 
حسين العزاني عضو اللجنة الدائمة في تصريح ل�»الميثاق«: إن )10( نساء بمديرية العرش 
منطقة رداع قدمن استقاالتهن من عضوية حزب اإلصالح وإعالن انضمامهن إلى المؤتمر 

الشعبي العام عن قناعة وإيمانًا منهن بأهدافه ونهجه الوسطي وبتوجهاته الوطنية وحرصه 
على ترسيخ المبادئ الوطنية في كل مجاالت عمله.

هذا وشددت نائبه رئيس القطاع النسائي للمؤتمر بمحافظة البيضاء على أهمية 
توعية الشباب والشابات بأهمية الحفاظ على منجزات الشعب وبُنَاة نهضته 
باعتبارهم جيل المستقبل وأساس التنمية، مؤكدة على أهمية إفساح المجال 
لمشاركة المرأة في البناء والتنمية واعتماد نظام الكوتا المقترح ب�44 مقعدًا في 
مجلس النواب، باعتبار المرأة نصف المجتمع واليمكن أن يظل نصف المجتمع ناخبة 

غير منتخبة.

ف��ي لحظة اط��الع على برامج   
القنوات اليمنية، وقفت لبرهة 
عند قناة »العقيق« أبهرني حينها ما 
كتب على خلفية االستوديو الذي كان 
يستضيف ع��ددًا من الشباب وبعنوان 
»صوتك وطنك« وآخر »إرادة شباب« 
شدت تلك العناوين انتباهي، فجلست 
أمام التلفاز استمع لحوار الشباب ومقدم 
البرنامج ومداخالت الحاضرين، فغمرتني 
الفرحة بكون بالدنا تمتلك مثل أولئك 
الشباب الذين يحملون رسالة وطنية 
وإنسانية تجاه الوطن دون أي تحزب أو 
تسييس ودون راٍع لمبادرتهم أو ممول 
لها، بل ما يجمعهم هو صوت ضمائرهم 
الحية والهادفة لمبدأ واحد ال سواه، وهو 
أنهم قادة الرأي وعماد المستقبل وشرارة 
االصالح والتغيير كونهم ضد التخريب 

والتدمير.
إنهم فعاًل دعاة السالم ورافد ثقافي 
ألقرانهم بما يساهمون به من عمل 
توعوي الحتضانهم لقضايا مطروحة 
لمتطلباتهم الشبابية الساعية لهدم 
اليأس والتدمير أو االنجرار وراء األصوات 

الهدامة.
لقد تناولوا في هذا النقاش عرضًا 
ألهدافهم السامية مؤكدين أن استمرار 
مبادرتهم يعود للشباب الواعي المنضم 
فاتحين  بتطلعاتهم  والمؤمن  معهم 
باب المشاركة لجميع اخوانهم الشباب 
لالنضمام لهذه المبادرة التي جسدوها 
بشعار أبيض مربوط في أيديهم حمل 
لون النقاء وبياض النوايا التي يسيرون 

عليها.
 إن تدشينهم لهذه المبادرة يدل على 
أن شريحة الشباب ال وصاية عليهم وقد 
بلغوا نصاب األكثرية وأنهم من يستحق 
السماع لهم واالن��ص��ات لمشاكلهم، 
كما أنهم يستحقون مبادلتهم الحوار 
بالحوار للوصول والمعرفة لما يريدون 
وما يرغبون به لضمان حقوقهم في 
هذا الوطن.. أب��ارك لهم هذه اإلرادة 
الفعالة، وأض���م ص��وت��ي لصوتهم، 
كما أدع��و أصحاب القرار إل��ى احتواء 
مبادرتهم ودعمهم وذل��ك ألنهم من 
بيدهم الرسائل الحقيقية لثبات الوطن 
وثبات أفكاره التنويرية كونهم يمتلكون 
مشاعر جياشة بحب الوطن، فتحية 

إلرادة شباب..

 نجيب عبدالباقي ٭

تحية إلرادة 
شباب

 نعمت عيسى

۹  في البداية تحدثت االخ��ت فوزية 
قديمي االستاذة بجامعة صنعاء قائلة: إن 
مبادرة االخ الرئيس تعكس مدى حرصه 
على الوفاق واالتفاق في حل ومعالجة 
قضايا الوطن، كما أن نهج الحوار الجاد 
الذي يستند على الوالء العميق والصادق 
وتغليب المصالح العليا للوطن سيجنبه 
من االنزالق نحو الفتن والصراعات التي 
ال تخدم أحدًا من أبناء الوطن، ودعت إلى 
أن يسمو الجميع فوق الصغائر، وأن يتم 
الجلوس على طاولة الحوار والتعاطي 
مع كافة القضايا بإيجابية بحيث نصل 
الى النتائج والحلول التي تحقق األمن 

واالستقرار للوطن وكافة 
أبنائه.

 وطن الجميع
ت��رى  جانبها  م��ن    ۹
االخ���ت ودع���ة الجحي 
رئيسة جمعية بمحافظة 
حضرموت أن مبادرة االخ 
ة  خطو تمثل  ئيس  لر ا

مسؤولة لتقريب وجهات النظر وتفوت 
الفرصة أمام أولئك الذين يريدون إقالق 
األم��ن واالستقرار لإلضرار بالوطن، 
وأض��اف��ت: اليمن وط��ن الجميع وهو 
سفينة كل اليمنيين بمختلف شرائحهم 
وعلى عاتقهم تقع مسؤولية حمايته 
واصالح أوضاعه، ومن هنا البد أن ينتصر 
صوت العقل ويتم التعاطي االيجابي مع 
المبادرة لما من شأنه أن يحقق المصلحة 

العامة.
طريق اإلصالحات

۹  م��ن جانبها أك��دت االخ��ت سعود 
حسن- فرع المؤتمر بمحافظة الجوف 

أن ع��ل��ى ك��ل عاقل 
وحكيم تلبية دعوة الرئيس والعودة إلى 
الحوار الجاد كون الفوضى ال تخدم أحدًا 
، منوهة إلى أن ما يريده المواطن هو 
المضي في طريق اإلصالحات بما يخدم 
المصالح الوطنية العليا ويحسن الحياة 

المعيشية للمواطن 
وأم���ن واس��ت��ق��رار 
ال����وط����ن، وب��م��ا 
يتيح أمامه فرص 
االنطالق والعمل 
في سبيل تطوير 
مجتمعه  و ت����ه  ا ذ
ووطنه والنهوض 

به، وقالت: من هذا المنطلق فإن دعوة 
الحوار الجاد المسؤول هو الطريق الوحيد 
لتقارب وجهات النظر، متمنية أال تظل 
عقول االطراف المتحاورة جامدة والبأس 
أن تُقدم التنازالت إذا كان ذلك سيصب 
في مصلحة الوطن وأبنائه للخروج من 
األوضاع الراهنة لتستمر عجلة التنمية 

والتطور والنهوض.
بر األمان

۹  وف��ي ذات ال��ش��أن تحدثت االخ��ت 
هديل ناجي - الحزب الناصري قائلة: 
ان الحرص على السلم االهلي والوئام 
االجتماعي واالستقرار والتنمية يظهر 

بوضوح من خالل هذه المبادرة، وشددت 
على المضي في خطوات تطبيقها بجدية 
ووالء عميق ورغبة للوصول بالوطن الى 
بر األمان، مشيرة الى أن المبادرة عملت 
على نزع فتيل األزمة والعودة الى الحوار 
الجاد، وأضافت: إن اإلصالحات السياسية 

واالق��ت��ص��ادي��ة 
واإلداري���ة تحتاج 
ال������ى ت���ع���اون 
الجهود  وتضافر 
ب���روح مسؤولة 
ل��ك  ذ لينعكس 
اي���ج���اب���ًا ع��ل��ى 
معالجة كافة األمور والقضايا.

تفاعل إيجابي
۹  إل��ى ذل��ك ع��ب��رت االخ���ت أسماء 
عبدالباقي - الحزب االشتراكي بالقول: 
إن كل أبناء الوطن يدركون أن األوضاع 
الراهنة التي تمر بها البالد تحتاج الى 
الحريصين بصدق على أم��ن الوطن 
ووحدته وسلمه االجتماعي، وهذا لن 
يكون اال بالتفاعل االيجابي مع كل 
المبادرات والمقترحات التي تصب في 
إطار المصالح العليا .. مشيرة إلى أنه 
ليس هناك م��ن يستفيد م��ن تفاقم 
االزمة والفوضى، وبالتالي فعلى الجميع 
االحتكام الى صوت الضمير الوطني وأن 

يكون الوطن فوق كل اعتبار.
مضامين وطنية

۹  من جانبها تساءلت االخت ياسمين 
الريمي: ماذا يريد »المشترك« أكثر 
مما اشتملت عليه مبادرة االخ رئيس 
الجمهورية من مضامين وطنية أكدت 
على استئناف الحوار بشكل جدي 
وشامل، وتجميد التعديالت الدستورية 
وفتح السجل االنتخابي لمن بلغوا 
السن القانونية، باإلضافة الى إزالة 
دة  لقيا ا موقف  بخصوص  للبس  ا
السياسية من التوريث الذي يروج له 
البعض..؟ وقالت: إن هذه الموضوعات 
ى  مد تعكس  ها  غير و
ال��ح��رص على الوطن 
ومصالحه، داعية الجميع 
الى االستجابة للمبادرة 
بروح مسؤولة وحكيمة 
م��ن ق��ب��ل ك��ل االف���راد 
وال��م��ن��ظ��م��ات وال��ق��وى 
السياسية بما يلبي خدمة 

أمن واستقرار وتنمية الوطن.
مطالب بسيطة

۹  ونختتم حديثنا م��ع االخ��ت منى 
االديمي - طالبة جامعية- والتي أكدت 
أن األمن واالستقرار من أهم المكاسب 
التي ينبغي الحرص عليها والحوار هو 
الطريق االمثل لتحقيق هذا المكسب، 
وأضافت ينبغي أن يضم الحوار ويمثل 
كافة أبناء الشعب وليس فقط األحزاب 
والتنظيمات السياسية، فهناك أصوات 
لمواطنين وشباب لهم مطالب وطموحات 
تحتاج الى الطرح على طاولة الحوار لتجد 

طريقها الى االهتمام والتحقيق.

 استطالع/ هناء الوجيه

في إطار التفاعل الشعبي الكبير مع مبادرة فخامة األخ علي عبداهلل   
صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- التي 
القت تأييدًا كبيرًا بتأكيدها على استئناف الحوار الجاد والشامل الذي 
يلبي تحقيق المطالب ويقي البالد من التأجيج وإثارة الفوضى وأعمال 
التخريب.. في إطار ذلك التفاعل وما للمبادرة من أهمية استطلعنا في 

هذه المساحة رأي المرأة التي تمثل نصف المجتمع فإلى الحصيلة:

 ودعة )المجتمع المدني(:

سعود )المؤتمر(:

 المب��ادرة خط��وة مس��ؤولة
 المطل��وب حوار جاد وش��املفوزية )أكاديمية(:

 ال ب��أس في تقدي��م التنازالت

منى )طالبة(: أسماء )االشتراكي(:هديل )الناصري(:

المبادرة نزعت 
فتيل األزمة

الوطن فوق 
كل اعتبار

تحاوروا مع 
المواطن

التغذية الصناعية تقتل األطفال

الواقع أن مشاكل التلوث ال تنتهي وكثيرًا ما تحدث اكتشافات لتلوث 
هذه المنتجات بالسالمونيد أو أحبار الطاقة أوارتفاع نسب األثر المتبقي 
للمبيدات، كما أن بعض الشركات المسوقة ألغذية األطفال بدأت تستخدم 
العمالة ومؤسسات تقديم الخدمة الصحية للمرور الى األمهات وأطفالهن كون 
النصيحة لألم عبر الطبيب تعطيها مصداقية أكبر وبقاء لفترة أطول ويجعلها 
متناقلة بين األصدقاء من جيل الى آخر وقد تتحول الى ثقافة وتنعكس آثارها 

السلبية على أطفالنا على صورة أمراض وسوء تغذية.
 بدأ الحديث عن موت األطفال نتيجة األغذية المروج لها في نهاية 
الثالثينيات حيث انتقدت طبيبة األطفال سيسلي وليامز في سنغافورة موت 
األطفال قائلة: »إن الدعاية المضللة ألغذية األطفال يجب أن تعاقب على 
أنها من أكبر أشكال جرائم التحريض ويجب اعتبار هذه الوفيات بأنها قتل 
عمد« هذه الطبيبة أصبحت في عام 1947م أول مدير لصحة األم والطفل 
في منظمة الصحة العالمية وبدأت تحذيرات وليامز في الستينيات تلقى 
صدى من اآلخرين في مهنة الرعاية الصحية وبدأت تظهر مصطلحات مثل 
»سوء التغذية التجارية المنشأ« وغيرها من المصطلحات التي تصف تأثير 

التسويق الصناعي على صحة الطفل.

 وفي العام 1970م بدأ جهاز األمم المتحدة األخذ بهذه القضية وتم عقد 
أول اجتماع لمناقشة ممارسات التسويق وعالقتها وتدني الرضاعة الطبيعية، 
ولكن االجتماعات المتوالية في هذا الشأن لم تعطِ التأثير القوي، وكانت 
االستجابة غير مالئمة للمشكلة حتى عام 1973م حيث نشرت إحدى المجالت 
البريطانية تغطية واقعية بناء على مقابالت مع طبيبات ذات خبرة طويلة 
بالدول النامية وكان هدف المقابالت البدء بحملة من أجل تغيير ممارسات 
الشركات في التسويق ونشرت عدد من المصطلحات آنذاك مثل »قاتل 
الرضع« ومصطلح آخر أخذته مجموعة طالبية في سويسرا هو »نستله تقتل 
األطفال« مما جعل شركة نستله ترفع دعوى قضائية ضد هذه المجموعة، 
الجدير بالذكر أن هذه الحمالت وغيرها من التحذيرات أدت بعد سنوات الي 
ايجاد قاعدة مساندة شعبية وولدت ضغطًا وانتجت مقترحًا يطالب بعقد 

اجتماع دولي حول تسويق بدائل لبن األم.
وعقد اجتماع لتغذية الرضع وصغار األطفال عام 1979م وقد ضم 
االجتماع 23 مفاوضًا حكوميًا و19 مفاوضًا من المنظمات غير الحكومية 
و26 مفاوضًا من الصناعة و22 خبيرًا متخصصًا في مجاالت التغذية 
وطب األطفال وعلم االجتماع والصحة العامة والتسويق وايضًا 14 

مسئواًل من األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة وكانت من أهم 
توصيات هذا االجتماع عمل مدونة دولية لتسويق وتركيبات الرضع 
والمنتجات األخرى المتخصصة كبدائل لبن األم، تولت بعد ذلك العمل 
على مشروع تلك المدونة لسنوات حتى تم طرحها للتصويت عام 
1981م وقد أيدتها 118 دولة ورفضتها دولة واحدة هي الواليات 
المتحدة والتي كانت تريد المدونة كتوصية، وصدرت المدونة بالقرار 
»24، 34« الجتماع الصحة العالمية بهدف االسهام في توفير تغذية 
آمنة ومالئمة للرضع عبر الحماية والدعم للرضاعة الطبيعية وضمان 
االستخدام المناسب لبدائل لبن األم على أساس المعلومة المالئمة ومن 

خالل التسويق والتوزيع المناسبين.

مشروع نهائي
وقد جاءت أول مسودة لتشريع وطني ينظم التسويق لبدائل لبن األم 
عام 1983م بعد عامين من تبني جمعية الصحة العالمية للمدونة، وقد تم 
الموافقة على المشروع النهائي للتشريع الوطني بعد مناقشة مستفيضة 
في اكتوبر عام 2001م، وقع عليها رئيس الوزراء في عام 2002م احتوى 
التشريع خمسة أبواب من عدة فصول تحدد العديد من األمور التي تحث 
على الرضاع الطبيعية وتحميها وكذا تحديد معايير الجودة وأحكام االعالن 

والترويج وطرق التثقيف والتوعية.
إننا نؤكد على دور االعالم والتثقيف المجتمعي في التعريف وتوضيح 
أهمية وضرورة الرضاعة الطبيعية واالستغناء قدر اإلمكان عن األغذية 
الصناعية، قال تعالى في سورة الطالق: »فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى«.. وهذا 
يدل على أن الرضاعة أمر حتمي وأن له ضرورة وأهمية البد من االنتباه لها.

٭ اختصاصي تغذية

نتفاجأ بين الحين واآلخر بشحنات من أغذية األطفال والرضع ملوثة بمادة ما أو ميكروب ما، ولعل أهم  
تلوث معاصر هو التلوث بميكروب االنتروباكتر ساكازاكي »e. sakazaki« وهي بكتيريا تصيب الجهاز 
العصبي لألطفال، ويمكن أن تتواجد في تركيبات الرضع ومنشأها عادة المصانع وليست المنازل وتتحمل الحرارة 

العالية وهذه الميكروبات كانت مسئولة عن وفيات أطفال في المستشفيات بالتهاب السحايا.

إعداد/ عبداهلل أحمد هزاعهـعطاقتمتاملك
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قاثيملاهفيحص 1

يصدجونبيرد2

سراونحجهرا3

بورااالغمام4

نرماسابصح5

ذمبلساارقس6

ردبلاننندي7

يراهزايليزن8

حقيالمكابر9

شحمالسافت10

رمياهزودشلا11

ديشرلانوراه12

حل العدد املاضي أفقيًا
1- عاصمة الثقافة اإلسالمية 

عام 2009م
2- يتعود ويتكيف- الزجر

3- ف��ي ال��ق��رآن الكريم )م(- 
للتمني )م(- نادي رياضي مصري 

)م(
4- تجمعه- تمني زوال النعمة 

عن الغير
5- عاشق- يطربه- أداة نداء

6- غير ناضج- فتنام )مبعثرة(
كتمل-  ا لعصفور-  ا بيت   -7

العطايا
8- اعطِ )م( - ضمير منفصل 

)م(- سقي- يتبع مجزومة
9- مطر )م(- ملكي

10- ض��م��ي��ر م��ت��ص��ل- من 
األمراض- لالستفهام

11- ن��ار )م(- رب��ط- م��رض- 
اشتاق )م(

12- ق��ن��اة اخ��ب��اري��ة عربية- 
متشابهان

13- ناقدة وأديبة عراقية + 
هرب )م(

14- روائ��ي وأدي��ب مستشرق من 
أعماله )روميو وجولييت( تسبب في قتل 

صديقه العزيز مارلو + اسم علم مذكر

عموديًا
1- عاصمة الثقافة اإلسالمية 
عام 2010م )م(- ظهروا ناقص 

الحرف األخير
2- ما يثبت به الخيمة )م(- من 

منازل القمر
3- ممثلة مصرية ناقص الحرف األخير

4- شرع وسن )م(- شجرة يابسة 
)م(- خداع )م(

5- تقال على التلفون- عكس 
جائع )م(

6- أغنية ألم كلثوم- نعزلك 
من العمل

7- سبه- الوسوسة
8- فقد عقله -عقل

9- بحر- نحزم- حرف نداء
10- خبر مفرح وسعيد )م(- من 
الحيوانات ليس لها ص��وت )م(- 

مقياس أرضي
11- ذهب- وحدة قياس تساوي 

أو تقدر ب�5280 قدمًا )م(- سعل
12- أق��دم مدينة في التاريخ 

فيها قصر هشام- للتأوه )م(
13- يدعمن )م(- مخترع جهاز 

منع الصواعق )م(
14- فنان عربي راح��ل ُلّقب 

ب�»العندليب«

ادخ����ل االرق����ام 
من 1-9 في خاليا 
فقية  أل ا ف  لصفو ا
والعمودية الفارغة 
والمربعات التسعة 
بشرط عدم تكرار 

نفس الرقم.

سودوكو
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865312479
419675283
273489516
627891345
951743628
384526197
548237961
132968754
796154832
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