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ــــكإرشادات نفسية ــــجــــمــــال ل

للطهي فنون

ــن بخل  ــرن م ــات يتذم ــض الزوج ــت بع إذا كان
ــض اآلخر  ــديد، فإن البع ــم الش ــن وتقتريه أزواجه
ــم ما  ــر األزواج وإنفاقه ــن تبذي ــن م ــني األمري يعان
ــه  ــا يخبئ ــرتاث بم ــط أو اك ــم دون تخطي يف جيوبه
ــاكل واملعاناة  ــبب الكثري من املش ــو ما يس الغد، وه
ــيدتي مع زوجك املبذر؟ وبماذا  فكيف تتعاملني س

ينصحك الخرباء يف هذا املجال؟
ــل  ــىل أن الح ــال ع ــذا املج ــرباء به ــع الخ يجم
ــع  ــوس م ــو الجل ــكل ه ــذا املش ــة ه ــل ملعالج األمث
ــبة التي  ــع امليزانية املناس ــته ووض ــزوج ومناقش ال
ــث ال تترضر  ــاق باعتدال، بحي ــا اإلنف ــدد وفقه يح
ــني.  ــتقبال ويصبح الزوج يف عداد املفلس األرسة مس
ــؤون زوجها،  ــة الحكيمة هي التي تهتم بش والزوج
فتبادر بالحديث معه حول رضورة االقتصاد وعدم 
ــض الزوجات يلجأن عندما  ــر، لكن هناك بع التبذي
ــرة أخرى،  ــدون الزواج م ــعرن أن أزواجهن يري يش
ــى ال ينفقها عىل  ــزوج حت ــد أموال ال ــة تبدي ملحاول
ــجيع أزواجهن  ــأن لتش ــدة. أو يلج ــة الجدي الزوج
ــل  ــى يق ــة حت ــور تافه ــم يف أم ــر أمواله ــىل تبذي ع
ــاق املال  ــون النظر عن إنف ــم، وبالتايل يرصف دخله

فيما يغضبهن.

كيف تواجهينه؟
حينما تنوي الزوجة مناقشة زوجها يف امليزانية 
ــتطيع كتابة وتدوين  ــا إحضار دفرت حتى تس عليه

ــم توضح  ــهري، ومن ث ــب الش ــات والرات النفق
املتبقي.

ــاع زوجها بإدخار  ــا بعد ذلك إقن وعليه
ــهر، كما يجب  مبلغ محدد من املال كل ش

ــا أن تحرص عىل وضع املدخر من  عليه
ــاب عىل  ــهريا يف حس ــال ش امل

ــكل وديعة، وأال ترصف  ش
ــام من  ــرور ع ــد م إال بع

ال  ــى  حت ــا،  إدخاله
ــزوج  ال ــتطيع  يس
وأن  ــحبها.  س
ــتمرار  باس تحدثه 
ــد األموال  عن فوائ
ــرة وأن ترفع  املدخ
ــه لرفع  من حماس
ــار،  االدخ ــقف  س
ــال عىل ذلك  وكمث
ــا أن تقنعه  يمكنه

ــن التقاعد  ــال حتى س ــني من امل ــغ مع ــار مبل بادخ
ــداً نوعاً  ــيكون مبلغاً جي ــزوج، ألنه س ــاص بال الخ
ــتثماري  ــاعده يف إقامة مرشوع اس ما ويمكن أن يس
ــتطيع أن يؤمن له وألرسته حياة كريمة من  يس
ــو مفيد من  ــزوج بما ه ــغل ال ــة، ويش جه
ــتمرار  ــرى. وأن تؤكد له باس جهة أخ
ــرة  املدخ ــوال  األم ــذه  ه ــل  مث أن 
ــا  ــة وداعم ــرا للعائل ــى ذخ تبق
ألي  ــباً  وتحس ــريتها،  ملس
ــتقبلية قد تلم  مفاجآت مس
بها، كاملرض واألمور األخرى 
ــتعجلة. وكلما ضخمت  املس
الزوجة من األمور وهولتها يف 
ــت النتيجة  ــر الزوج كلما كان نظ
ــك يمكن  ــال عىل ذل ــة، وكمث مضمون
للزوجة أن تذكر الزوج دائما بأن العالم 
يشهد حالياً الكثري من النكبات واملصائب 
كالفيضانات والحروب، وان االحتفاظ باملال 
ــاة هانئة يف  ــد لضمان حي ــبيل الوحي هو الس
مكان آمن بعيد، وأن الذي يمتلك املال يستطيع 

العيش يف أي مكان وزمان.

نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور طالل زايد عمر ملا يقوم به من خدمات إنسانية يف معالجة املرىض يف مستوصف دوقر 
ــة يف تعامله مع املواطنني وهذا إن دل عىل يشء  ــان، الحيمة الداخلية وأيضا ملا يتحىل به من أخالق عالي ــة الجدع يف عزل

فإنما يدل عىل أن الدكتور طالل يعترب من مالئكة الرحمة فعال ويقوم بعمله عىل أكمل وجه ويستحق الشكر والتقدير.
مقدمو الشكر
األهايل، عنهم الشيخ/عيل يحيى املنادي
إبراهيم الدغيش

ــعرك باهتاً بعيداً عن الحيوية،  ــباب التي ترتك ش هناك العديد من األس
ــك أي  ــن أن تؤذيه  خاصة إن لم تعريي فروة رأس ــعر يمك فتغطية الش

ــة عىل فروة  ــة للمحافظ ــاع الخطوات التالي ــك باتب ــام ننصح اهتم
رأسك:

ال تغطي شعرك قبل تجفيفه:
ــأن  ــس عليهن القلق بش ــات اللواتي لي ــن املحظوظ ــت م أن
ــذا ال يعني أن تكتفي  ــة الالئقة قبل الخروج، ولكن ه الترسيح

بتجفيف شعرك باملنشفة وربطه ثم وضع الحجاب!
ــعر ودعي الهواء املعتدل الحرارة  ــتخدمي مجفف الش اس
ــس. امنحيها  ــك بحاجة للتنف ــعرك، ففروه رأس يتغلغل يف ش

الهواء الذي تحتاجه قبل وضع الحجاب.
استخدمي أصابعك لتدليك فروة رأسك:

ــعرك…  ــواء كان ذلك تحت الدوش، أو بينما تجففني ش س
ــنى  ــدورة الدموية ليتس ــط ال ــك بطريقة تنش ــي فروة رأس دلك

لبصيالت شعرك الحصول عىل الغذاء الالزم لتنمو بصحة.
استخدمي املستحرضات املناسبة لطبيعة شعرك:

ــعرك واختاري املستحرضات املناسبة  حددي طبيعة ش
ــاً، أو عرضة  ــاً، مصبوغاً، تالف ــاً، جاف ــواء كان دهني له، س
ــك، فأنت تعرفني بالضبط  ــف أو أي يشء غري ذل للتقص

مشكلة شعرك.
ال تهميل دور املاسكات:

ــة  ــكات املرطب ــات واملاس ــك الكريم ــد ال تقنع ق
ــك  ولكنها تعطي مفعوًال جيداً، لذلك دليل فروة رأس
ــن الذي  ــبوع، وراقبي التحس عىل األقل مرة يف األس

سيطرأ عىل طبيعة شعرك.
ال ترتكي الحجاب عىل شعرك يف البيت:

ــي املواد  ــعرك لتوزع ــطي ش ــه ومش ــل انزعي ب
ــك فأنت  ــك، وبذل ــا فروه رأس ــي تفرزه ــة الت املغذي
ــدورة الدموية  ــطني ال ــك وتنش ــروه رأس ــني ف تدلك

وتسمحني لشعرك بالتنفس.

املكونات
ــد من  ــف واح ــرصي. مغل ــن األرز امل ــو م ــف كيل ( نص
ــكل  ــة ذات الش ــن املعكرون ــد م ــف واح ــعريية. مغل الش
ــان من الحّمص  ــدس البني. عبوت ــري. أوقية من الع الصغ
ــدورة. ثالث حّبات  ــلوق. خمس حّبات كبرية من البن املس

ــن الزيت  ــوب ونصف م ــن البصل. ك ــطة الحجم م متوس
ــة صغرية من  ــوم املهروس. ملعق ــان من الث ــي. فّص النبات
ــن الكمون املطحون. ملعقة  ــح. نصف ملعقة صغرية م املل

طريقة التحضري:كبرية من الشّطة )

ــة الزيت  ــه يف كمّي ــح واقلي ــل إىل رشائ ــي البص ( قطع
. قّلبي املعكرونة املسلوقة  ــاً املذكورة إىل أن ُيصبح مقرمش
ــلقي  ــل املقيل. اس ــت البص ــن الزي ــني م ــني كبريت بملعقت
ــدس ثّم صّفيه وقّلبيه مع ثالث مالعق كبرية من الزيت  الع
ــعريية بكمية من  ــون. حّمري الش ــة من الكم وامللح، ورّش
ــّدة نصف  ــوع باملاء مل ــه األرز املنق ــّم أضيفي إلي ــت ث الزي
ــح ونصف  ــرية من املل ــه ملعقة صغ ــي إلي ــاعة، وأضيف س
ــة صغرية من الكمون، ثّم اطبخي األرز حتى ينضج.  ملعق
ــع ربع كوب من  ــاً، ثّم اقليها م ــدورة فرماً ناعم ــي البن افرم
ــدورة إىل أن يتكّثف  ــي البن ــوم، وامللح. اطبخ ــت، والث الزي
ــوام الصلصة. صفي الحّمص ولكن ال تتخّليص من املاء  ق
ــن الثوم املهروس،  ــه، وتّبليه بامللح، والقليل م املوجود في
ــاً من ماء  ــرشي اخلطي كوب ــري دقة الُك ــون. لتحض والكم
ــروس وملعقتني كبريتني  ــن الثوم امله ــص مع فص م الحّم
ــارّة أضيفي  ــون. لتحضري الصلصة الح ــن عصري الليم م
ــدورة واتركيها  ــة البن ــوب من صلص ــطة إىل ك ملعقة الش
ــلوق، ثّم وزّعي املعكرونة  جانباً. للتقديم ضعي األرز املس
ــق  ــي الطب ــدس وزّين ــي الع ــّم أضيف ــا، ث ــلوقة فوقه املس
ــع الدقة والصلصة  ــر والحّمص وقّدميه م بالبصل املحّم

الحارة).

كيف تتخلصني من إسراف الزوج للمال؟
ــــك؟ ـــــروة رأس ــني عــلــى ف ــظ ــاف ــح كــيــف ت

ــــزل ــــن امل يف  ـــــكـــــشـــــري  ال تــــحــــضــــري 

شكر وتقدير

ــوءا لدى املعاقني بشكل يومي مع  يزداد الوضع س
استمرار العدوان األمر الذي يجعل حارض ومستقبل 
هذه الرشيحة االجتماعية قاتما خاصة  وان العدوان 
ــن املعاقني إىل  ــبه يومية املزيد م ــف وبصورة ش يضي

قائمة ضحاياه الطويلة.
ــن الحرب   ــن بمأمن م ــون يف اليم ــن املعاق ــم يك  ول
ــا ومعاناتها   ــن تبعاته ــرب م ــم النصيب األك ــل ناله ب
ــم إال أنهم  ــبب إعاقته ــا يعانوه بس ــة إىل م فباإلضاف
ــرى والنقص يف  ــاء األخ ــن األعب ــون الكثري م يتحمل
ــد إغالق الكثري  ــالج الطبيعي والدواء وخاصة بع الع

من مراكز عالج ذوي اإلعاقة بسبب العدوان والحرب 
ــد أعداد املعاقني الذي  ــا وخاصة بعد أن تزاي وتبعاته
ــة إىل املزيد من  ــدوان  والذين باتوا بحاج خلفهم الع
ــم  ــرون إىل أه ــات  ويفتق ــة والجمعي ــز الصحي املراك
املقومات األساسية للعيش وتحذر وزارة الصحة من 
ــم إىل جانب  ــني ووفاة الكثري منه ــد معاناة املعاق تزاي
ــرى إذا لم  ــة األخ ــراض املزمن ــن األم ــات اآلالف م مئ

ذوو اإلعاقةيتوفر الدواء لهؤالء املرىض.
ــا هو تعزيز  ــني الغرض منه ــة حقوق املعاق اتفاقي

ــا  ــم جميع ــة وتمتعه ــة ذوي اإلعاق ــة وكفالـ وحمايـ
ــع بها  ــي يتمت ــية الت ــات األساس ــوق والحري بالحق
جميع اآلخرون من األشخاص السليمني ومساواتهم 
ــص اتفاقية  ــث تن ــرتام كرامتهم حي ــم واح ــع غريه م
ــه يف حاالت  ــخاص ذوي اإلعاقة عىل ان ــوق األش حق
ــانية تتعهد الدول األطراف  ــر والطوارئ اإلنس الخط
ــؤولياتها الواردة يف القانون الدويل بما فيها  وفقا ملس
ــون الدويل  ــك القان ــاني الدويل وكذل ــون اإلنس القان
لحقوق اإلنسان باتخاذ كافة التدابري املمكنة لضمان 
ــن  ــة الذي ــخاص ذوي اإلعاق ــالمة األش ــة وس حماي
ــا يف ذلك  ــورة بم ــم بالخط ــاالت تتس ــدون يف ح يوج
حاالت النـزاع املسلح والطوارئ والكوارث الطبيعية .
وتقول الدكتورة  ستيفاني كري املختصة يف شؤون 
املعاقني: إن أشخاصا من ذوي اإلعاقة لهم دور فعال 

ــىل  ع ــوء  الض ــليط  تس يف 
يف  ــكيل  الهي ــف  العن

ــات ويمكن  املجتمع
ــدث  يح أن  ــك  لذل
ــاون  ــالل تع ــن خ م

غري املعاقني مع ذوي 
ــات  االحتياج

ــة  ص لخا ا
ــد  لتمهي

ــق  ي لطر ا
ــل  لعم

ــع  س و أ

ــك حافزا  ــكل ذل ويمكن أن يش
ــري  ــات غ ــادة املنظم ــا لق قوي
ــم  ــة لدع ــة والحقوقي الحكومي
ــي لضمان  ــود املجتمع املدن جه
ــــخاص  ــالم ألش توفري األمن والس

تعهدات جامدةمن ذوي االحتياجات الخاصة.
عىل الرغم من أن الدول األطراف يف اتفاقية 
ــخاص ذوي اإلعاقة تتعهد وفقـا  حقوق األش
ــون الـدويل  ــىض القـان ــا بمقتـ اللتزاماتهـ

ــدويل والقانون  ــاني الـ ــون اإلنس ــا القـان ــا فيهـ بمـ
ــة التـدابري  ــان باتخـاذ كافـ ــوق اإلنس ــدويل لحقـ الـ
ــخاص ذوي  ــالمة األش الالزمـة لـضمان حمايـة وس
ــم بالخطورة،  اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت تتـس
ــلح إال أن هذه الفئة ال  بما يف ذلك حاالت النـزاع املس
ـــكال التحيـز  ــزال تعاني من القوالب النمطية وأش ت
ـــات الضارة يف جميع مجاالت الحياة بما يف  واملمارس
ذلك االعرتاف الكايف بقــدراتهم وإسهاماتهم يف بناء 

املجتمع وعمليات السالم.
ــد حول  ــذي عق ــر ال ــاركون يف املؤتم ــول املش ويق
ــخاص ذوي اإلعاقة عىل رضورة  اتفاقية حقوق األش
ــة البرشية للجميع وان املجتمع  العمل لكفالة الكرام
ــع مراعي  ــع جام ــكيل مجتم ــىل تش ــدويل عازم ع ال
ــده  ــتدام للجميع وترش ــات الخاصة ومس لالحتياج

مراكز مغلقةرؤية جديدة للتنمية خالل األعوام القادمة.
وتقول وفاء العوامي مدربة يف مركز تأهيل وتدريب 
ــة يف هذا  ــني: إن الكثري من املعاقني بحاجة ماس املعاق
ــة وخاصة أنهم  ــالج والرعاي ــت إىل التأهيل والع الوق
ــل اآلن عىل  ــن ما يحص ــن الحرب ولك ــريا م ــوا كث عان
ــن الجمعيات قد توقفت  ــس من ذلك ألن كثرياً م العك
ــطتها للمعاقني  ــة وأنش ــا الطبي ــم رعايته ــن تقدي ع
ــا يضعف  ــص يف اإلمكانيات مم ــرب ونق ــبب الح بس
العائد الذي يجب أن تقدمه هذه الجمعيات للمعاقني 
ــوءا يف هذه  ــذا فحالة املعاق الصحية قد تزداد س وبه
ــاب إىل مراكز  ــن من الذه ــة إذا لم يتمك ــرتة وخاص الف
ــبب خوف أرسته عليه أو  ــواء بس التدريب والعالج س
ــع ملموس يف  ــز مما يؤدي إىل تراج ــالق تلك املراك إغ
ــاهد مناظر العنف  ــيته وخاصة إذا ش ــه ونفس صحت
ــزوح  ــرب والن ــتطيع اله ــو ال يس ــه فه ــار أمام والدم
ــبب صعوبة الحركة  كاألصحاء من مكان إىل آخر بس

وصعوبة تلبية احتياجاتهم األساسية.

معاناة متفاقمة وغياب للدعم والدواءمعاناة متفاقمة وغياب للدعم والدواء املعاقون .. 

من واقع الحياة

ــجن يف  ــنوات قضاها " محمد " خلف قضبان الس أربع س
ــجن شعر  جريمة قتل دفاعا عن النفس وحني خرج من الس
ــاعات  ــه وِلَد من جديد ولكنه لم يكن يعلم بأنه يعيش الس بأن
عّجل برحيله من الدنيا  ــتٌ األخرية من عمره وان نريان الثأر س

إىل الحياة اآلخرة.
ــة فإن  ــا ملف القضي ــي يحويه ــات الت ــب املعلوم وبحس
ــارك  ــنوات ماضية عندما تش أصل الحكاية يعود إىل عدة س
ــتثماري , فقام  ــقيق األكرب لزوجته يف مرشوع اس محمد والش
ــرشوع , إال  ــراس مال لهذا امل ــم مبلغ مايل ك ــا بتقدي كل منهم
ــدث خالف بني  ــدة قصرية وح ــل يف م ــرشوع باء بالفش أن امل
ــبب يف فشل املرشوع وبعد  الرشيكني كل يتهم اآلخر بأنه الس

ــبه محمد حصته من املال  ــقيق الزوجة من نس ذلك طلب ش
ــيس املرشوع فرفض دفعها كاملة وإنما  التي قدمها عند تأس
جزء منها عىل أساس أن املرشوع خرسان وعىل إثر ذلك شب 

خالف كبري بني االثنني.
ــالف  ــتعل الخ ــد أن اش ــايل وبع ــدى اللي ويف إح

ــن  م ــة  ــة مجموع الزوج ــقيق  ــذ ش اخ ــا  بينهم
ــره زوج  ــزل صه ــىل من ــوا ع ــخاص وهجم األش
ــقيقته يريدون قتله ودارت مواجهة مسلحة  ش
ــفرت عن مقتل شقيق الزوجة  بني الجانبني أس

ــه  ــلم نفس ــد الذي س ــره محم ــد صه ــىل ي ع
مبارشة ألجهزة األمن.

ــت لدى  ــد وثب ــة محم ــت محاكم تم
املحكمة انه ارتكب جريمة القتل دفاعا 

ــه  ــرض منزل ــد أن تع ــس بع ــن النف ع
للهجوم املسلح من قبل املجني عليه 

وأفراد آخرين كانوا معه . وقضت املحكمة عىل الجاني بدفع 
الدية لورثة املجني عليه والسجن أربع سنوات.

ــنوات األربع يف  ــة وقىض الس ــد لحكم املحكم امتثل محم
ــرشون عاما  ــه وكأنها ع ــجن مرت علي الس
ــن الهم  ــعر بجبل م ــىض عام ش ــا م وكلم
ــس بهواء  ــدره وأح ــىل ص ــن ع ــزاح م ين
ــدا إىل قلبه  ــدا روي ــلل روي ــة يتس الحري
ــم  بحك ــت  انته ــكلة  املش أن  ــدا  معتق

املحكمة.
يف الجهة املقابلة " خارج السجن" كان 
ــه يعد األيام  ــر للمجني علي ــقيق األصغ الش
ــل أخيه  ــقيقته وقات ــر زوج ش ــن عم ــة م املتبقي
ــه ثأرا ألخيه  ــيكون نهايته عىل يدي والذي س

املجني عليه.
ــود إليه مجددا  ــعر محمد بحياته تع ش

ــوق يمأل  ــجن والش ــد أول خطوة خطاها خارجا من الس عن
قلبه لزوجته وأطفاله فطار فرحا إليهم دون أن يحس بعيون 

الثأر التي كانت ترقب تحركاته خطوة خطوة.
ــم تتجاوز  ــه وأطفاله بضعة أيام ل ــد بني أرست أمىض محم
ــجن وقرر العمل عىل  ــبوع الواحد بعد خروجه من الس األس
ــيارته األجرة آمال يف تعويض زوجته وأطفاله عن الحرمان  س

الذي عانوه لسنوات عندما كان مسجونا.
ــتقل محمد سيارته االجرة واتجه  وصباح يوم الحادثة اس
ــتوقفته امرأة وطلبت  صوب صنعاء وبينما هو يف الطريق اس

منه أن يوصلها بسيارته إىل إحدى املناطق.
ــوى شقيق  ــائق س لم تكن تلك املرأة التي ركبت خلف الس
ــفه محمد "  ــرأة حتى ال يكش ــا يف مالبس ام ــه متخفي زوجت

سائق سيارة األجرة" ويأخذ حذره منه ..
ــخص  ــرج الش ــق اخ ــة ويف الطري ــيارة مرسع ــارت الس س

ــق منه عدة طلقات عىل  ــه واطل املتخفي يف زي امرأة مسدس
رأس السائق " محمد" أردته قتيال عىل الفور , ثم خلع الجاني 
ــذي كان يرتدية وفر من املكان وبهذا  ــائي" ال الـ" بالطو النس
ــتعلة داخله  ــأر التي ظلت مش ــن نار الث ــون قد تخلص م يك
ــقيقه األكرب غري انه لم يفكر للحظة بأنه  منذ لحظة مقتل ش
ــه باإلعدام.. حيث  ــه هذه الجريمة قد حكم عىل نفس بارتكاب
ــث وتحر من الوصول  ــزة األمن وبعد عملية بح تمكنت أجه
ــبق  ــه والقبض عليه ومحاكمته بتهمة القتل العمد مع س إلي

اإلرصار والرتصد ..
ــى إنكار جريمته  ــاب حت ــة لم يحاول هذا الش ويف املحكم
ــه اعرتف بتفاصيلها متفاخرا بأنه تمكن من األخذ بثأر  بل ان
ــه فقد أعصابه  ــمع قرار املحكمة بإعدام أخيه ولكنه حني س
ــيطان  وانهار تماما وقام بالرصاخ والبكاء متحججا بأن الش

هو من حرضه عىل قتل زوج شقيقته.

املال من حصته محمد به نس من الزوجة قيق ش طلب بدفعذلك الجان عىل املحكمة وقضت معه كانوا آخرين يمألوأفراد وق والش جن الس من خارجا خطاها خطوة أول د زيعن يف املتخف

ــــــــــرأة ام زي  يف  ــــــــــأر  ث ــــــــــرأةجـــــريـــــمـــــة  ام زي  يف  ــــــــــأر  ث جـــــريـــــمـــــة 

ــوع وأهلكهم مشاهدة  ــم الج ــن أصابه ــني صغارا  مم ــور للمعاق ص
ــن حجم  ــرب بوضوح ع ــت تع ــة  بات ــوء التغذي ــرض وس امل
املأساة واملعاناة اإلنسانية املتفاقمة جراء  حصار العدوان والحصار واستهدافه 
ــيئا فقد أصبح املعاقون  ــن اليمني دون أن يفعل العالم ش ــج  لحياة املواط املمنه
يعيشون أوضاعا يف غاية السوء ويعانون بسبب عدم توفر الدواء وافتقار مراكز 
ــبب العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية عىل الخدمات  التدريب للدعم بس

العامة ووسائل الحياة للمواطنني اليمنيني عامة ولذوي اإلعاقة بشكل خاص.

االرسة : زهور السعيدي

/ عادل برش

  أخصائيون :
 الكثري من املعاقني 

بحاجة ماسة إىل 
التأهيل والعالج 

خاصة أنهم عانوا 
كثريا من الحرب

ة مناقشة زوجها يف امليزانية 
ــتطيع كتابة وتدوين  حتى تس

ــم توضح  ــهري، ومن ث ش
ــاع زوجها بإدخار  قن

ــهر، كما يجب  ل ش
 وضع املدخر من 

ــاب عىل 
رصف 

ن 

ــني م ــغ مع ــار مبل بادخ
ــزوج، ألنه ــاص بال الخ

ني غ ب ر ب
ــاعده ما ويمكن أن يس

ــتطيع أن يؤمن يس
ــ ــة، ويش جه
جهة أخـ
مثـ أن 
تبقـ

ملس
ب

ال
ــ نظ
ــ مضمون
للزوجة أن
يشهد حالياً

زوج
كالفيضانات وال

ــبيل الوح هو الس
مكان آمن بعيد، وأن
العيش يف أي مكان وزم

ــعرك باهتا بعيدا عن الحيوية،  ب التي ترتك ش
ــك أي  ؤذيه  خاصة إن لم تعريي فروة رأس

ي
ــة عىل فروة  ــة للمحافظ خطوات التالي

فيفه:
ــأن  ــس عليهن القلق بش للواتي لي
ــذا ال يعني أن تكتفي  روج، ولكن ه

ي
ربطه ثم وضع الحجاب!

ــعر ودعي الهواء املعتدل الحرارة 
ــس. امنحيها  ــك بحاجة للتنف س

ي
ضع الحجاب.

ليك فروة رأسك:
ــعرك…  وش، أو بينما تجففني ش

ــنى  ــدورة الدموية ليتس ــط ال تنش
عىل الغذاء الالزم لتنمو بصحة.

ت املناسبة لطبيعة شعرك:

حددي طبيعة ش
ــواء كان ده له، س

بي ي
ــف أو أي للتقص
مشكلة شعرك

ال تهميل
ــد ال ت ق
ولكنها تعط
عىل األقل م

سيطرأ عىل
ال ترتكي
ــل انز ب
ــة الت املغذي
ــ ــني ف تدلك
وتسمحني

ــن  ــة الذي ــخاص ذوي اإلعاق ــالمة األش وس
ــا يف ذلك  ــورة بم ــم بالخط ــاالت تتس ن يف ح
نـزاع املسلح والطوارئ والكوارث الطبيعية .
ل الدكتورة  ستيفاني كري املختصة يف شؤون 
إن أشخاصا من ذوي اإلعاقة لهم دور فعال 

يف ي
ــىل  ع ــوء  الض يط 

يف  ــكيل  الهي
ــات ويمكن 
ــدث  يح ن 
ــاون  الل تع

قني مع ذوي 
ــات  ج

ــة  ص
ق 
ـع 

ــكل ويمكن أن يش
ــادة املنظ ــا لق قوي

ــة والحق الحكومي
ــود املجتمع املد جه

ــالم أل توفري األمن والس
تعهدات جاممن ذوي االحتياجات الخ
عىل الرغمغم من أن الدول األطرا
خـخاص ذوي اإلعاقة حقوق األشـ

م
ــىض القـا ب بمقتـ اـا اللتزاماتهــ

 استمرار العدوان والحصار  استمرار العدوان والحصار 
يجعل من مستقبل هذه يجعل من مستقبل هذه 

الشريحة غامضًاالشريحة غامضًا

وإ ه
وعىل إثر ذلك شب 

إ

ــالف   الخ
ــن  م ــة  ع

ره زوج 
سلحة 
زوجة 

ــه  س

ي ي ج ور ي
ــد لحكم امتثل محم

ي
ــج الس

م
وكلم
ــز ين
الح
معت
املح
يف
ــقي الش
يف
ــة م املتبقي

والذي س
املجني
ــ ش
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