
حمري العزكي
الحصاد املبارك

ــه الوحدات  ــى موعد ال تخلف ــهر ونهاية آخر نكون عل ــع بداية ش م
ــعبية تعرض فيه  ــان الش ــدي الجيش واللج ــن مجاه ــة م المتخصص
ــف صدور قوم  ــا وانتصاراتها التي تش ــة بإنجازاته ــات رقمي إحصائي
ــظ قلوبهم وفي ذات الوقت تمرغ في وحل الهزيمة  مؤمنين وتذهب غي

أنوف الغزاة والمرتزقة وتجرعهم مرارة الخسران المبين .
ــرات بل  ــاقط العش ــدروع ووحدة القناصة تتس ــن وحدة ضد ال وبي
ــن الجنازير والجماجم من  ــن المدرعات والمرتزقة والغزاة م المئات م
ــالء بين محروقة ومتعفنة وبين مكبات للنفايات و طعام  اآلليات واألش

للكالب والطيور ،
ــج الضربات  ــار ونتائ ــوة الصاروخية وآث ــازات الق ــن انج ــك ع ناهي
ــتعيض عن الذكاء ببصيرة  ــتية ما قبل الذكية والتي كانت تس الباليس
ــت موازين  ــدث وألحرج وقد قلب ــا الذكية فح ــددة وأم ــن المس المؤمني

القوى وأعادت ترتيب أطراف المعادلة .
ــير  ــا أدراك ما الطيران المس ــير وم ــك الطيران المس ــف إلى ذل أض
ــدة والصماد القاهر  ــه الراصد الموثوق بدقة والقاصف الموجع بش ..ان
ــيخات بشموخ العزة اليمانية ، وإنه المشارك  لكبرياء الممالك والمش
ــرا الدليل الصادق مع  ــع الوحدة الصاروخية ، وأخي ــي كل المعارك م ف
ــة والفتية  ــلحة الذكي ــا في مصاف األس ــة التي جعله ــدة المدفعي وح

دقيقة اإلصابة بالغة األثر و النتيجة ،
ــم وجه  ــتقبل، وترس ــع وأبعاد المس ــوغ مالمح الواق ــام تص ــا أرق إنه
ــاب  عن  ــابية ال تتجاوز أبجديات الحس ــط عملية حس الحقيقة بأبس
ــارات  ــائر العدوان وكمِّ فواجع الغزاة والمرتزقة وكيِف انكس حجم خس

الزحوف المحشودة لحتفها.
ــهر ال العام لمحصول في  ــك في حصاد مبارك على مدار الش كل ذل

تزايد مستمر شهرا إثر شهر
على أيٍد ترفع أكفها دائما مسبحة بقولها :

ُسْبَحاَن َرِبَّنا إِْن َكاَن َوْعُد َرِبَّنا َلَمْفُعوال

ذمار / سبأ 
ــعة أرسى ضمن 14 أسريا  ــتقبل محافظ ذمار محمد حسني املقديش أمس تس اس
ــن تم اإلفراج عنهم يف صفقة  ــعبية من أبناء املحافظة والذي من الجيش واللجان الش

تبادل مع مرتزقة العدوان.
ــف مصري  ــة اإلفراج عن األرسى وكش ــديش الحرص عىل متابع ــد املحافظ املق وأك

املفقودين واالهتمام بالجرحى وأرس الشهداء.
ــة التبادل .. مبينا أن ما قدمه أبطال  ــؤون األرسى يف إنجاح عملي ونوه بجهود لجنة ش
الجيش واللجان الشعبية من تضحيات يف مختلف مواقع الرشف والبطولة سيظل وساما 
ــة األرسى  ــاء الوطن. وحث عىل متابعة الحالة الصحية للخمس ــدر فخر واعتزاز أبن ومص

املفرج عنهم , الذين يتلقون الرعاية الطبية يف أحد املستشفيات بالعاصمة صنعاء.
ــر مديرية املنار خالد  ــدوق النظافة محمد عباد ومدي ــتقبال مدير صن حرض االس
ــبالني ومدير املرور العميد صالح الدحامي ومدير إدارة الرعاية الصحية بمكتب  الس
ــق وحدة الطوارئ باملحافظات الوسطى فهد املروني  الصحة مجاهد الخطري ومنس

وعدد من القيادات.

محافظ ذمار يستقبل عددا من ا�سرى محافظ ذمار يستقبل عددا من ا�سرى 
المفرج عنهم من أبناء المحافظةالمفرج عنهم من أبناء المحافظة

عمران-سبأ
ــظ  محاف ــا  قاده ــة  قبلي ــود  جه ــت  نجح
ــني عام  ــل جعمان وأم ــور فيص ــران الدكت عم
ــوس وعدد من  ــة صالح املخل ــيل املحافظ مح
ــخصيات االجتماعية بمديرية خارف، يف  الش
ــا إصابة أحد  ــات قبلية نجم عنه إنهاء خالف

املواطنني من منطقة املنجدة باملديرية.
ــل املحافظة  ــرضه وكي ــاء الذي ح ويف اللق
ــوارب  ــيخ نرص أبو ش ــقص والش ــن األش حس

والشيخ عبد العزيز خرفشة ونايف الحايطي 
ومدير األمن السيايس العميد الدكتور محمد 
ــتوي وعدد من الشخصيات االجتماعية  الش
ــال رسيح .. تم  ــارف وريدة وعي ــات خ بمديري
ــام بني أبناء املديرية وذلك ترشيفا  الصلح الع
ــوار واإلخاء  ــة الج ــا لصل ــن وإكرام للحارضي

وإنهاء القضية.
إىل  ــران  عم ــظ  محاف ــار  أش ــاء  اللق ويف 
ــامح  أهمية تعزيز قيم اإلخاء والتعاون والتس

ــيج االجتماعي والعادات  والحفاظ عىل النس
ــني  الب ذات  ــالح  إص يف  ــدة  الحمي ــد  والتقالي
ــلمية دون اللجوء  ومعالجة القضايا بطرق س

إىل العنف والنزاع.
ــارف يف  ــة خ ــاء مديري ــف أبن ــوه بمواق ون
تغليب املصلحة العامة بتعزيز روابط اإلخاء 
ــة والتفرغ  ــاء القضي ــامح وإنه ــو والتس والعف

ملواجهة العدوان.
ــهام  ــت املحافظ جعمان إىل أهمية إس ولف

ــىل  ــاظ ع ــع يف الحف ــح املجتم ــف رشائ مختل
ــد الصفوف  ــة الداخلية وتوحي ــدة الجبه وح
وتعزيز قيم التكافل وحشد الطاقات والجهود 
ــة العدوان ودعم املرابطني يف الجبهات  ملواجه

بالرجال واملال.
ــان خارف إىل  ــائخ ووجهاء وأعي ودعا مش
ــوف يف خندق الدفاع  تعزيز االصطفاف والوق
ــدوان  الع ــات  ــال مخطط ــن وإفش الوط ــن  ع

الرامية إىل تمزيق النسيج االجتماعي.

ــة للبنات  نظم طالب ومعلمو مجمع عائش
بمدينة عمران أمس وقفة احتجاجية للتنديد 

بجرائم العدوان.
ــاركون يف الوقفة التي شارك فيها  وأكد املش
ــدد من  ــقص وع ــن األش ــل املحافظة حس وكي
قيادة مكتب الرتبية واملعلمني، أن الجرائم التي 
يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، 

بتواطؤ أممي ودويل لن تسقط بالتقادم.
ــم العدوان  ــقص أن جرائ وأكد الوكيل األش
ــري وجوي،  ــن حصار بري وبح وما يفرضه م
لن تزيد الشعب اليمني إال مزيدا من الصمود 

واملواجهة حتى تحقيق النرص.
ــني  واملعلم ــات  الطالب ــود  بصم ــوه  ون
ــتمرارهم يف التعليم يف ظل إمعان العدوان  واس
ــآت  ــري للمنش ــم وتدم ــن جرائ ــه م ــا يرتكب وم

ــل  لتعطي ــة  محاول يف  ــدارس  وامل ــة  التعليمي
العملية التعليمية.

فيما حملت كلمات الطالب واملعلمني األمم 
ــدوان من  ــه الع ــا يرتكب ــؤولية م ــدة، مس املتح

جرائم يندى لها الجبني اإلنسانية .
دول  ــىل  ع ــط  بالضغ ــات  الكلم ــت  وطالب
ــار ..  ــع الحص ــا ورف ــاف عدوانه ــدوان إليق الع
ــت  ــا كان ــود مهم ــتمرار يف الصم ــدة االس مؤك

الظروف التي يفرضها العدوان .
ــبام  كما نظمت يف عزلة األهجر بمديرية ش
ــان  وقفت ــس  أم ــت  املحوي ــة  محافظ ــان  كوكب
ــتمرار العدوان وما  طالبية وتربوية تنديدا باس

يرتكبه من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني.
ــاء  ــة الخنس ويف الوقفتني الطالبية بمدرس
ــالم بمنطقة الرصحة  ــة الس ــة بمدرس والرتبوي
بمشاركة مدير مكتب الرتبية عبدالله القاسمي 
ــتني ..ألقيت كلمات  ومعلمات ومعلمي املدرس
ــه االقتصادية  ــدت أن جرائم العدوان وحرب أك
ــة  ــن مواصل ــني ع ــالب والرتبوي ــي الط ــن تثن ل

التعليم.
وناشد املشاركون يف الوقفتني األمم املتحدة 
ــع  ورف ــدوان  الع ــف  بوق ــزم  مل ــرار  ق ــدار  بإص

الحصار.

احتجاجات طالبية بعمران والمحويت  تنديدًا بجرائم العدواناحتجاجات طالبية بعمران والمحويت  تنديدًا بجرائم العدوان

ــعــمــران ــهــي خـــالفـــات بــيــن أبـــنـــاء مـــديـــريـــة خـــــارف ب ــن ــي ي ــل ــب ــعــمــرانصــلــح ق ــهــي خـــالفـــات بــيــن أبـــنـــاء مـــديـــريـــة خـــــارف ب ــن ــي ي ــل ــب صــلــح ق

الحديدة/سبأ
ــكان  ــش وزير الصحة العامة والس ناق
ــالل لقائه أمس  ــوكل خ ــور طه املت الدكت
ــي  اإلقليم ــر  املدي ــدة  الحدي ــة  بمحافظ
ــف"  ــة األمومة والطفولة "اليونيس ملنظم
ــمال أفريقيا  ــط وش ملنطقة الرشق األوس
ــة تعزيز الرشاكة بني  خريت كاباالرى، آلي

الوزارة واملنظمة يف املجاالت الصحية.
ــب املتصلة  ــاء إىل الجوان ــرق اللق وتط
ــة والعالجية  ــتلزمات الطبي ــري املس بتوف
ــراض  األم ــرىض  مل ــة  خاص ــل،  واملحالي
ــة  ــاع الصحي ــب األوض ــة، إىل جان املزمن
والوبائية يف البالد بما فيها مواجهة وباء 

الكولريا وغريها من األوبئة.
ــة أهمية  ــد وزير الصح ــاء أك ويف اللق
ــة  األموم ــفيات  مستش ــاء  إنش ــم  دع
ــن املحافظات ومراكز  والطفولة يف عدد م
العناية املركزة لألطفال وتوفري حضانات 

ــس صناعي وتقديم خدمات  وأجهزة تنف
ــل  ــل واألم يف ظ ــة للطف ــة الصحي الرعاي

األوضاع التي تمر بها البالد.
ــوات  الخط ــم  دع ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــوء التغذية وخطة  ــة بمعالجة س الكفيل
إىل  ــريا  مش  .. 2019م  ــام  للع ــني  التحص
رضورة توظيف الدعم املقدم من املنظمة 

ــات  االحتياج ــة  لتغطي ــة  الصح ــوزارة  ل
ــز  الحواف ــري  وتوف ــة  امللح ــات  واألولوي

للكوادر الصحية والطبية.
ــة  ــوكل إىل أهمي ــور املت ــرق الدكت وتط
ــة إلنقاذ الوضع  وضع املعالجات العاجل
ــي يف اليمن خاصة يف ظل تصعيد  الصح

العدوان واستهدافه املدنيني.

يف  ــف  اليونيس ودور  ــود  بجه ــوه  ون
ــة ما يتعلق  ــم القطاع الصحي، خاص دع
ــة  ومكافح ــة  األولي ــة  الصحي ــة  بالرعاي
ــحنة  ــه تم إطالق ش ــدا أن ــريا .. مؤك الكول
ــت متأخرة يف  ــة للمنظمة كان أدوية تابع
ــار التعاون  ــك يف إط ــاء الحديدة وذل مين
ــام بدورها  ــة للقي ــل املنظم ــهيل عم وتس
ــي الذي  ــعب اليمن ــاني تجاه الش اإلنس

يتعرض لحرب إبادة.
وطالب وزير الصحة، املدير اإلقليمي 
ــن  اليم ــة  ــال مظلومي ــف بإيص لليونيس
ــعة التي  ــم البش ــراء الجرائ ــه ج ومعانات
ــذ ما يقارب  ــف العدوان من ــا تحال يرتكبه

أربع سنوات.
ــفى  ــاء رئيس هيئة مستش حرض اللق
ــور خالد  ــدة الدكت ــام بالحدي ــورة الع الث
سهيل ونائب ممثل منظمة اليونيسف يف 

اليمن شريين فاركي.

وزير الصحة يبحث مع المدير اBقليمي لليونيسف إنقاذ الوضع الصحي في اليمنوزير الصحة يبحث مع المدير اBقليمي لليونيسف إنقاذ الوضع الصحي في اليمن

ــطح  توصل علماء إىل نتائج تفيد بأن س
ــتخدامها  املريخ يحتوي عىل مواد يمكن اس

لصناعة وقود الصواريخ.
ــن العلماء  ــة "Science" ع ــت مجل ونقل
قولهم إن "الدراسات الحديثة بينت أن تربة 
ــواد الكيميائية  ــد من امل ــخ تحوي العدي املري
ــود  وق ــاج  إنت يف  ــتخدامها  اس ــن  يمك ــي  الت
ــبيل املثال، يمكن  لصواريخ الفضاء، فعىل س
ــض البريكلورات  ــرتات حم ــادة تدوير إس إع

إلنتاج وقود صاروخي عايل الجودة".
ــا  ــرى أجراه ــات أخ ــرت دراس ــا أظه كم
ــب  ــذا الكوك ــوي له ــالف الج ــاء أن الغ العلم
ــجني  يحوي مركبات من النيرتوجني واألوكس
ــن  يمك ــات  املركب ــذه  وه ــون،  األرغ ــاز  وغ

استغاللها أيضا يف إنتاج وقود للصواريخ.

ــج يف وقت رصحت فيه  ــي تلك النتائ وتأت
ــة الفضاء  ــا ووكال ــد من الهيئات كناس العدي
ــية  الروس ــموس"  كوس و"روس  ــة  األوروبي

ــنوات املقبلة،  ــزو املريخ خالل الس بنيتها غ
ــرواد الفضاء عىل  ــز ل ــد ومراك ــاء قواع وإنش

سطحه.

ــي وقعت يف  ــة املتطرفة، الت ــداث املناخي ــن أن األح ــذر علماء م ح
ــخص، قد تحدث مرة أخرى،  ــع عرش، وقتلت 50 مليون ش القرن التاس

وتكون لها عواقب أكرث خطورة.
ــدأ يف عام  ــاف العظيم"، قد ب ــرف بـ"الجف ــذي ع ــاف ال وكان الجف
ــيا والربازيل وأفريقيا، مما أدى  1875، ودمر املحاصيل الزراعية يف آس

إىل مجاعة واسعة فتكت بحياة 50 مليون شخص.
وتُعترب املجاعة العاملية التي جاءت مع الجفاف العظيم بني عامي 

1875 و 1878، واحدة من أسوأ الكوارث اإلنسانية يف التاريخ.
ــت  ــرى يف الوق ــرة أخ ــك م ــدث ذل ــه إذا ح ــن أن ــاء م ــذر العلم وح
ــيكون "أسوأ بكثري"، حسب ما ذكر موقع "دييل ميل"  الحارض، فإنه س

الربيطاني.
ــهده كوكب  وبالنظر إىل االحتباس الحراري الذي يش
ــري إىل أن موجات الجفاف  األرض، فإن أبحاثا جديدة تش
ــببها ظاهرة "إل نينيو"، أو غريها من  املماثلة التي قد تس
األحداث الطبيعية التي ترفع درجة الحرارة ، ستكون أكرث 
كارثية مما كانت عليه يف املايض، مما سيؤثر بشكل صادم 

عىل نظام األغذية العاملي.
ــذه  ــب ه ــذي أعق ــار ال ــن أن الدم ــث م ــذر الباح وح
ــة واقتصادية قد  ــار اجتماعي ــبب يف آث ــداث، سيتس األح
ــري املناخي  ــة للتغي ــل نتيج ــرن مقب ــرث من ق ــتمر ألك تس

املؤدي اىل زيادة إل نينيو.

ــــى الــــمــــريــــخ ــــل ـــــد ع ــــز جـــــدي ــــن ــــــن ك ــــشــــف ع ــــك ــــى الــــمــــريــــخال ــــل ـــــد ع ــــز جـــــدي ــــن ــــــن ك ــــشــــف ع ــــك ال

علماء يحذرون من الجفاف العظيم لكوكب ا�رضعلماء يحذرون من الجفاف العظيم لكوكب ا�رض

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 
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محمد ناجي أحمد
يوميات الثورة

ــعبي  الش ــاد  لالتح ــي  الوطن ــاق  الميث ــي  ف ــاء  ج
ــي  ــي ،الذي أعلن عن قيامه كتنظيم سياس الديمقراط
ــي تثار ضد  ــا المخاوف الت ــر 1961م :" أم ــي 22 أكتوب ف
ــة  المتخلف ــاع  األوض ــن  م ــا  ،انطالق ــة  اليمني ــدة  الوح
ــا يبررها على  ــس لها م ــمال فإنه لي ــرة في الش الحاض
ــت  ــن أن هذه األوضاع ليس ــرف النظر ع ــالق . وبص اإلط
ــور عاجال  ــد أن تتغير وتتط ــي الب ــة فه ــدة أو أبدي خال
ــتعمار  ــال ،وربما قبل أن يتحرر الجنوب من االس أو آج
ــاع تقع علينا جميعا  ــؤولية تغيير هذه األوض ،وإن مس
ــعور والقيام  ــدري كيف يمكن الش ــؤولية ال ن . وهي مس
ــن  ــرف كيمنيي ــا ،وال نتص ــن بيمنن ــا ال نؤم ــا ،إذا كن به
ــبق  ــرف النظر عن كل ذلك فإن مرحلة التحرر تس ،بص
بالطبع مرحلة التطبيق الفعلي للوحدة " ص7 المسار 
ــهاري  ــة –د.محمد علي الش ــي للثورة اليمني التاريخ

.دار الهمداني 1983م.
يؤكد الميثاق الوطني لالتحاد الشعبي الديمقراطي 
ــس فقط الحقائق التاريخية  وحدة المصير قائال " ولي
ــعوب التي تؤكد وحدة  ــم العلمية لوحدة الش والمفاهي
ــمال  ــة ،وإنما أيضا كون الموقف في الش األرض اليمني
ــف وتقرير مصير  ــما في تكيي ــكل عامال هاما وحاس ش
الجنوب " ص5 المرجع السابق.وكان الشعار الذي زين 
ــذي اتخذت منه الحركة  ــه صدر الميثاق الوطني ،وال ب
الوطنية هدفا لها :" نحو يمن حر ديمقراطي موحد ".
ــة  ــب الباحثة ل. فالكوفا في كتابها (السياس بحس
ــر  عم ــة  ترجم  ( ــن  اليم ــوب  جن ــي  ف ــتعمارية  االس
ــة 1984-م –فإن إنجلترا وجدت أن  الجاوي –طبعة ثاني
ــتطيع أن يمنع إعادة  ــتعمارها لجنوب اليمن لن يس اس
وحدة اليمن " لذا اتجهت سياسة الحكومة اإلنجليزية 
ــة  ــة المطالب ــاء حرك ــة وإنه ــورة اليمني ــرب الث ــى ض إل
ــد  ــوري . وبقص ــن الجمه ــع اليم ــة م ــدة اليمني بالوح
إرهاق القوى الجمهورية قررت إنجلترا دعم الملكيين 
ــادة النظام القديم  ــن يحاولون إع ــاليب والذي بكل األس
ــالح ، وقدمت  ــم النقود والس ــلت إليه ــى اليمن . فأرس إل
ــهيل الطرق  ــاعدة من تدريب الجنود وتس إليهم المس
ــد الجمهورية العربية  ــويه ض لهم ،وقامت بحملة تش
ــي الجنوب  ــاف تأثير الثورة ف ــن أجل إيق ــة ، وم اليمني
اتخذت سلطات االتحاد الفيدرالي بإيعاز من اإلنجليز 
ــاركوا في حركة  ــد أولئك الذين ش ــة قوانين ض مجموع

التضامن مع الثورة اليمنية " ص60. 
ــت  ــة عمل ــورة اليمني ــى الث ــاء عل ــل القض ــن أج وم
ــا  ل.فالكوف ــة  الباحث ــه  أوردت ــا  م ــب  بحس ــا  بريطاني
ــمال  ــض االعتراف بالنظام الجمهوري في ش -على رف
ــتفزازات على الحدود  ــن ، وقامت بالعديد من االس اليم
الشطرية ، في محاولة منها لتمزيق قوى الجمهورية 
ــارس 1964م وضربت  ــي 28م ــر ف ،قامت باعتداء مباش
ــل ضرب آمال  ــة حريب ،كل ذلك من أج ــل مدين بالقناب
ــكان جنوب اليمن وطموحهم نحو الحرية والوحدة  س

.ص60-61.
ــد الله  ــس تحريرها عب ــل ) ورئي ــدة (األم وألن جري
ــر عن قضايا  ــى عاتقها أن تنش ــد حملت عل ــب –ق باذي
األحزاب والمنظمات السياسية في عدن ، ودعا رئيس 
ــي تناضل من  ــدة القوى الثورية الت ــا إلى وح تحريره
ــة –فقد قام  ــتقالل والوحدة اليمني ــل الحرية واالس أج
ــل " ورمي  ــة جريدة " األم ــراق مطبع ــون " بإح "مجهول
ــالث قنابل في البيت الذي يعيش فيه رئيس التحرير  ث

.ص78.المرجع السابق.
ــالق منظمة  ــتعمار البريطاني بإغ ــام االس وكذلك ق
ــعبي الديمقراطي حين  ــبيبة التابعة لالتحاد الش الش
ــاط المنظمة في تجنيد ألفي متطوع لحماية  وجد نش
النظام الجمهوري في شمال اليمن  . ووضع االستعمار 
ــعبي الديمقراطي  ــة على المنظمة واالتحاد الش الرقاب
ــد االمبريالية ، ومن  ــاطه ونضاله ض ــرض إيقاف نش بغ
ــة وتحقيق الوحدة  ــة التحرر الوطني ــل وحدة حرك أج

اليمنية . ص80-81.
ــدوي للمؤتمر  ــف الوح ــياق كان الموق ــي ذات الس ف
العمالي وواجهته السياسية حزب الشعب االشتراكي 
ــن ، وأعلن  ــمال الوط ــده للثورة اليمنية في ش ــي تأيي ف
ــن الواحد ،  ــزء من اليم ــدن والمحميات ج ــميا أن ع رس

وأنها يجب أن تتوحد مع شمال اليمن .ص81.
ــى أن تنص  ــتعمار البريطاني عل ــرص االس ــذا ح له
ــي الذي تم  ــي للجنوب العرب ــاد الفيدرال ــن االتح قواني
ــه  ــف إلي ــر 1959م ، وأضي ــي 11فبراي ــه ف ــع علي التوقي
ــى أن تتخذ  ــر 1963م –عل ــي 16 يناي ــت ف ــة وقع اتفاقي
ــن  ــن القواني ــة م ــي مجموع ــاد الفيدرال ــة االتح حكوم
ــي عدن  ــكان ف ــى حرية الس ــاق عل ــق الخن ــي تضي الت
والمحميات ، وتنص كذلك على أن " أي واحد يوافق أو 
ــع اآلخرين إلى التفكير بأن اتحاد الجنوب العربي  يدف
ــة  ــرض لعقوب ــرى يتع ــة أخ ــة دول ــن أي ــزءا م ــر ج يعتب
السجن لمدة ال تزيد عن سبع سنوات أو لغرامة ال تزيد 
ــة العقوبتين" ص92. ــترليني أو بكاف عن 500جنيه اس

المرجع السابق .
ــام أو بغرامة  ــجن لمدة ع ــى العقوبة بالس إضافة إل
عشرة جنيه أو كلتيهما لكل من يتوجه بإهانة االتحاد 
الفيدرالي أو مسؤولي االتحاد بالقول أو الفعل .ص93.
ــو إنهاء حركة المطالبة  والمقصود بهذه القوانين ه

بالوحدة اليمنية .

الوحدة أوالالوحدة أوال
٣٣--٤٤

  / خاص 
اختتمت أمس يف مستشفى السالم بمديرية خمر محافظة عمران فعالية 
ــي تنظمها الجمعية الوطنية  ــدورة التدريبية حول الرعاية املجتمعية والت ال
ــكان بدعم منظمة  للقابالت اليمنيات بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والس

اليونيسف.
 هدفت الدورة عىل مدى 21 يوما إىل رفع مهارات وقدرات 15 قابلة يف مجال 
ــاء بالوليد خالل  ــع الحاالت، واالعتن ــة، وكيفية التعامل م ــة املجتمعي الرعاي
ــن حياته، والحاالت عالية الخطورة أثناء الحمل والوالدة  الدقيقة الذهبية م

وما بعد الوالدة.
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