
للطهي فنون

ــد يكون محظوظا إىل  ــل  عبد الرحمن  ق  الطف
ــاة فالكثري من  ــىل قيد الحي ــا إذ ال يزال ع ــد م ح
ــا القنابل  ــوا ضحايا لبقاي ــار ذهب ــه الصغ أقران
العنقودية التي تلقيها الطائرات السعودية وال 
ــات الجمهورية وعىل  ــزال يف مختلف محافظ ت
ــدة وحجة  ــي صع ــد يف محافظت ــه التحدي وج
الحدوديتني واللتني حصلتا عىل النصيب األكرب 
من هذه األدوات القاتلة القادمة من األجواء هذه 
ــكل تهديدا حقيقيا لألطفال   املعضلة باتت تش
ــاف إىل قائمة طويلة  من  األخطار  يف اليمن ُيض
ــتمر  ــدق بالطفولة جراء العدوان املس التي تح
ــىل  مجاالت  ــه الكارثية ع ــالد  وتداعيات عىل الب

الحياة.
برامج توعية

ــن منظمات  ــكلة جعلت كثرياً م ــورة املش خط
ــن تفرد لها حيزا ال بأس  املجتمع املدني يف اليم
ــطتها التوعوية ومن هذه  ــه من برامجها وأنش ب
ــة رعاية  ــال منظم ــبيل املث ــىل س ــات ع املنظم
ــة لألطفال   ــم برامج للتوعي ــال والتي تقي األطف
ــول  ــا يق ــهم كم ــة أنفس ــن حماي ــم م وتمكينه
ــام األرضية  ــؤولو املنظمة من حوادث األلغ مس
ــف واملتفجرات من الحروب وذلك  وبقايا القذائ
ــاحات الصديقة لألطفال يف  ضمن أنشطة املس
الحدائق واملتنزهات واملقامة حاليا يف حديقتي 
ــي بمديرية بني الحارث وهائل بمديرية  الربدون
ــم  ــل بدع ــذي قوب ــة وال ــة العاصم ــني بأمان مع
ــؤويل الحدائق واملتنزهات  ومباركة من قبل مس

باألمانة.

تثقيف الطفل :

ــؤولة برنامج  ــمريي مس ــكار الش وتوضح افت
ــال أن منظمة  ــة األطف ــة رعاي ــة بمنظم الحماي
ــات  الخدم ــم  بتقدي ــوم  تق ــال  األطف ــة  رعاي
األساسية لألطفال من خالل التوعية بمخاطر 
األلغام والبقايا املتفجرة من الحروب فالتثقيف 
الصحي لألطفال هو برنامج يعلم األطفال كيف 
ــاء وكيف يحافظون عىل  ــن أن يكونوا أصح يمك
صحتهم وإنهم سيتحملون مسؤولية الحفاظ 
ــتمتعون  عىل صحتهم وصحة اآلخرين فسيس
ــورة أفضل وان  ــون بص ــرث ويتعلم ــم أك بحياته
يكون املرء صحيحا ال يعني بالرضورة أن يكون 
ــيط  ــن أيضا عقل نش ــم صحيح ولك ــه جس لدي
واملقدرة عىل مساعدة اآلخرين وان تكون البيئة 
ــع األطفال  ــة فبوس ــا صحيح ــا فيه ــي يحي الت
ــهم واآلخرين ليحظوا بهذا النوع  ــاد أنفس إرش
ــهم  ــن الحياة وتمكني األطفال من وقاية أنفس م
ــام األرضية أو بقايا الصواريخ  من حوادث األلغ
ــرية  ــاع الخط ــىل األوض ــرف ع ــرة والتع املتفج
ــا التعرف عىل املواد  ــي عليهم تجنبها وأيض الت
ــها أو  ــم تجنبها وعدم ملس ــرة التي عليه الخط
ــر األلغام  ــن بمخاط ــالغ اآلخري ــا وإب ــب به للع
ــا املتفجرة من الحروب ومعرفة  األرضية والبقاي
ــون يف وضع خطري  ــم فعله عندما يكون ما عليه
ــة والبقايا املتفجرة من  ــة األلغام األرضي كنتيج

الحروب.
وتضيف الشمريي : إن منظمة رعاية األطفال 
ــهم يف  ــاعد األطفال عىل تفادي وضع أنفس تس

ــام األرضية أو  ــري فيما يتعلق باأللغ موقف خط
البقايا املتفجرة من الحروب.

قتل وتشويه

األلغام األرضية والبقايا املتفجرة من الحروب 
ــىل وجه  ــال فهم ع ــم األطف ــرح وتيت ــل وتج تقت
ــة والوفاة  ــون لخطر اإلصاب ــوص معرض الخص
ــبب حجمهم الصغري  جراء األلغام األرضية بس
ــة  الغريب ــكال  األش ذات  ــياء  األش ألن  ــرا  ونظ

ــة وان احتمال وفاة  واأللوان تجعلها تبدو كلعب
ــم اريض اكرب بكثري  ــبب اإلصابة بلغ األطفال بس
ــارب بـ  ــوت ما يق ــاالت الكبار ويم ــن احتم م
ــن ضحايا األلغام األرضية  85 % من األطفال م
ــال ال  ــفى وان األطف ــول إىل املستش ــل الوص قب
ــيما النازحني العائدين إىل بيوتهم معرضون  س
ــام ألنهم الفئة األقل خربة  لخطر داهم من األلغ
ــور يف مناطق  ــب أو العب ــار اللع ــة بأخط ومعرف
ــروح  ــة يف ج ــام األرضي ــبب األلغ ــرة وتتس خط
ــة  ــرصه أو حاس ــل ب ــد الطف ــا يفق ــة لربم فظيع
ــمع لديه أو أصابع القدم أو أطرافه ويعاني  الس
األطفال نفسيا كذلك من صدمة اإلصابة باللغم 
ــة غالبا ما يترسب  ــر رعاية طبية كافي ودون توف
ــة  األطفال املصابون جراء لغم اريض من املدرس
ــتقبلية محدودة  ويواجه هؤالء كذلك آفاقا مس
ــل وغالبا ما ينظر  ــم والحصول عىل عم للتعلي
إليهم باعتبارهم عبئاً عىل أرسهم وتدمر األلغام 
ــويه آبائهم  ــة حياة األطفال بقتل أو تش األرضي
ــا املتفجرة من  ــك البقاي ــم وتنته ــاء أموره وأولي
ــوق الطفل  ــام تقريبا كل حق ــخ واأللغ الصواري
ــة اآلمنة  ــن البيئ ــن الحياة وم ــه م ــي تحرم والت

والصحة واملياه النظيفة والتعليم املناسب. 
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ــكالت  ــبب الكثري من املش إن هذا األمر سيس
ــتوى تحصيلهم الدرايس  لألطفال ويجعل مس
ــن وهذا ما يؤكده   ــل بكثري من زمالئهم املجدي أق
ــول  بالق ــال  األطف ــة  تربي ــون يف  االختصاصي
ــن التخلص منها  ــل هذه يمك ــادة التأجي :  إن ع
ــبب الحقيقي الكامن وراء هذه  ــاف الس باكتش
ــبة للتغلب عليها  ــع خطة مناس ــادة ثم وض الع
ــه وبمقدراته  ــيعزز ثقة الطفل بنفس وهذا ما س
ــن وراء عادة  ــائعة تكم ــباب ش ــدة أس ــاك ع هن
ــف الحافز  ــي ضع ــال وه ــد األطف ــل عن التأجي
ــز لديه ضعيفاً تجاه  فالطفل الذي يكون الحاف
ــهولة ألنه ال  ــن التعرف عليه بس ــة، يمك الدراس
ــّدر يف الواقع  ــه، وال يق ــاز مهمت ــم أبداً بإنج يهت
الفوائد والنتائج اإليجابية للواجبات املدرسية 

التي تنجز بشكل جيد وكل هذا يكون يف النهاية 
نتيجًة لإلهمال والالمباالة وعدم اكرتاث الطفل 
ــه أو حتى ليكون فرداً جيداً  بالتعلم ألجل نفس
ــل املتمرّد يؤّجل  ــر اآلخرين التمرد فالطف يف نظ
ــن  ــوع م ــا كن ــص منه ــاول التمّل ــه أو يح وظائف
ــي يتعرض لها  ــة لبعض الضغوطات الت املقاوم

يف منـزله .
ــباب أخرى وراء  ــذا فقط فهناك أس وليس ه
ــبب  ــها فقد يكون الس ــك تتمثل باملادة نفس ذل
ــض األطفال  ة هناك بع ــاَدّ ــره امل ــيس هو ك الرئي
ــراءة كتب  ــن ق ــون ع ــى يتوقف ــون، أو حت يؤجل
ــو الحال  ــذا ه ــة وهك ــا ممل ــص يجدونه أو قص
ــن املواد  ــادة م ــذي يكره م ــل ال ــبة للطف بالنس
ــتمر يف تأجيلها إىل أن يكتشف  ــية فيس الدراس

أنه لم يعد أمامه متسع من الوقت لذا عىل أولياء 
األمور أن يهتموا بعدة أمور من أبرزها :

ــة، يجب أن يدرك  ــة أبنائهم يف البداي - مراقب
ــون معها  ــي يتعامل ــكلة الت ــة املش ــل ماهي األه
ويراقبون طفلهم ليالحظوا نوع التأجيل عنده، 
ــاهدوه وأي سبب من  ثم عليهم أن يفكروا بما ش
ــابقة يمكن أن ينطبق عليه فهل  ــباب الس األس

يمكن أن تكون خالفات يف املنـزل مثًال؟
- العطف والحنان من الناجح أن يوفر األهل 
ــان وبدًال من  ــن العطف والحن ــيئاً م لطفلهم ش
ــة معرفة حاجته وميله إىل  توبيخهم كن محاول
ــب التعاطف مع األمور  ــل واجباته أي يج تأجي
ــببها  ــي يعاني منها حتى لو كان هو من يس الت

لنفسه.

افجرة

ــل يف مقتبل العمر خرج مع أبيه ألداء صالة الجمعة وبعد عبدالرحمن  طف
خروجهما من املسجد ركض أمام أبيه اللتقاط ما بدا له وكأنه 
ــن مخلفات ما تلقيه طائرات العدوان  ــة ملقاة عىل األرض لكنها لم تكن غري قنبلة م ــم أو لعب قل
لتنفجر فيه لم ُيقتل عبد الرحمن ولكنه فقد رجليه وما يزال يف املستشفى بصنعاء رغم مرور 

أكرث من عام عىل هذه الحادثة التي وقعت يف شارع هائل بالعاصمة صنعاء.

األرسة / زهور السعيدي

أخصائية علم النفس الرتبوي/ 
آلهام الكميم

ــرن ــف ــال ــري الـــفـــالفـــل ب ــض ــح ــه ت ــق ــري ط
ــاف األطعمة  ــف من أصن الفالفل، صن

املنترشة يف الوطن العربي وقد أصبح 
ــل اللذيذة  ــات الفالف لسندويش

ــص بتحضريها  ــم تخت مطاع
ــال كبري  ــت ٌبإقب ــي حظي والت
ــهولة  نظراً لطعمها اللذيذ وس

تحضريها وانخفاض تكلفتها. 
ــيدتي طريقة  ــِك س ــاً نقّدم ل وتالي

إعداد الفالفل بطرق ووصفات متعّددة.
المقادير

ــن الحّمص  ــتون غراماً م ــروم. س ــل املف ــوب من البص ــف ك ( نص
ــروس. نصف كوب  ــوم امله ــتة فصوص من الث ــى. س ــول املصّف املغس
ــن الكزبرة املطحونة.  ــروم. نصف ملعقة صغرية م ــن البقدونس املف م
ــف ملعقة صغرية من بيكربونات  ــان صغريتان من الكمون. نص ملعقت
ــان مخفوقتان.  ــح. بيضت ــرية من املل ــف ملعقة صغ ــوم. نص الصودي

ملعقتان كبريتان من الزيت النباتي. ملعقتان كبريتان من الدقيق) .

طريقة اإلعداد
ــالط  الخ يف  ــع  (نض
ــص،  (الحّم ــي  الكهربائ
ــس،  والبقدون ــوم،  والث
ــح،  واملل ــرة،  والكزب
ــات  وبيكربون ــون،  والكم
ــط  نخل  .( ــوم  الصودي
ــزج ونحصل  ــات إىل أن تمت املكون
عىل معجون. نخلط يف وعاء كبري الحجم 
مزيج الحّمص مع البصل. ُنضيف البيض والدقيق ونمزج 
ــي كرات تكون  ــن مزيج الفالفل ثمان ــّكل م ــكل جّيد. نش املكوّنات بش
ــكل، ونرتكها جانباً ملّدة قليلة من الوقت. نحّمي الفرن  ــّطحة الش مس
ــت عىل النار  ــعة الزي ــّخن يف مقالة واس ــىل مئتي درجة مئوية. نس ع
ــالث دقائق من كل جهة.  ــرات الفالفل ونرتكها ملا يقارب الث ونضيف ك
ــرن ونحّمرها ملا  ــل إىل صينية الفرن وندخلها للف ــل حبات الفالف ننق

يقارب العرش دقائق).

من واقع الحياة

األرسة/ عادل برش

بـــــرد املــــعــــدة .. عـــــالج 
أو  ــدة،  املع ــرد  ب
ــدة واألمعاء  التهاب املع
ــم عن عدد  ــن أن ينج يمك
ــة  ــات املختلف ــن الفريوس م
التي تهاجم الجهاز الهضمي، 
ــات أن  ــذه الفريوس ــن له ويمك
ــم عن  ــل إىل داخل الجس تدخ
ــواد الغذائية  ــاول امل ــق تن طري
ــكل كايف  ــم يتم طهيها بش التي ل
ــاء تحضريها،  ــة أثن ــة النظاف أو قل
ــدة فإن اغلب  ــد اإلصابة بربد املع وعن
ــهاًال،  ــي تظهر تكون إس ــراض الت األع
ــاً، وأملاً  ــاً وقيئاً وحمى وصداع وغثيان
ــب  ــىل حس ــك ع ــالت، وذل يف العض
ــذي أصبت به،  ــات ال نوع الفريوس
ــا بني يوم اىل  ــتمر األعراض م وتس

10 أيام .
ــوف نتعرف  يف هذه املقالة س
ــرد  ــالج ب ــرق ع ــل ط ــىل أفض ع

ــن  ــص م ــىل التخل ــاعد ع ــذي يس ــدة، وال املع
االعراض املزعجة التي تشعر بها .

ــة عندما تكون  ــة األهمي ــوائل هي بالغ الس
ــرد املعدة يعمل  ــربد املعدة، حيث ان ب مصاباً ب
عىل فقدان سوائل الجسم الحيوية من خالل 
ــك  ــك علي ــهال، لذل ــؤ، واإلس ــرق، والتقي التع
ــوائل،  ــري من الس ــرشب الكث ــن انك ت ــد م التأك
ــوائل،  ــكلة يف حفظ الس ــت تواجه مش وإذا كن
ــفات صغرية عىل فرتات  عليك محاولة أخذ رش

منتظمة أو مضغ رقائق الثلج .
تناول الغذاء الصحي :

يكون من الصعب االحفاظ عىل الطعام مع 
ــك عىل تناول الطعام  برد املعدة، وال تجرب نفس
إذا كان تناول الطعام يجعلك تشعر بالغثيان .
ــري التفاح، حيث  ــوز، واألرز، وعص تناول امل
ــهلة الهضم، وتحتوي عىل  ان هذه األطعمة س
ــك الطاقة،  ــدرات لتعطي ــن الكربوهي ــري م الكث

ــودة من خالل  ــواد الغذائية املفق ــك امل وتعطي
التقيؤ واإلسهال .

ــن أن  ــم ويمك ــهلة الهض ــوز س ــوز : امل - امل
ــيوم الذي يفقد من القيء  يحل محل البوتاس

واإلسهال.
ــري  ــىل الكث ــوي ع ــي يحت - األرز : األرز البن
ــهل الهضم  من األلياف، ولكن األرز األبيض س
ــة  ــي الطاق ــي تعط ــدرات الت ــر الكربوهي ويوف

للجسم .
ــهل الهضم،  ــاح : هذا أيضا س ــري التف - عص
ــدرات  ــبب الكربوهي ــة بس ــة طاق ــر دفع ويوف
والسكريات، ويحتوي أيضا عىل البكتني الذي 

يعالج اإلسهال ويعمل عىل ايقافه .
ــح  ــز القم ــتخدام خب ــب اس ــز : تجن - الخب
الكامل، حيث إن األلياف يمكن أن تكون صعبة 
ــز  ــم، والخب ــي يف الهض ــاز الهضم ــىل الجه ع
ــهل  األبيض الذي تم معالجته جيدا يكون أس

يف الهضم .

 ¶ يموت ما يقارب 85 % من األطفال من ضحايا األلغام األرضية قبل الوصول إلى المستشفى

منظمة رعاية األطفال:
 نساعد األطفال 
على تفادي خطر 

األلغام وبقايا القنابل 
من خالل التوعية 

بأخطارها

تهرب األطفال من كتابة فروضهم الدراسية تهرب األطفال من كتابة فروضهم الدراسية 

بقايا القنابل واأللغام ..
اليمن بــأطــفــال  يــرتبــص  ــر  آخ اليمنخطر  بــأطــفــال  يــرتبــص  ــر  آخ خطر 

 رجل يقتل زوجته بالتعاون 
مع شقيقتها..

ــهد املجتمع  ــة ويف حادثة نادراً ما يش ــالت الرتكي ــىل طريقة املسلس ع
ــد األزواج بعالقة غرامية مع أخت زوجته وحني  ــي مثلها , ارتبط اح اليمن

اكتشفت الزوجة ذلك قاما بقتلها وإلقاء جثتها خارج املدينة .
ــون عىل جثة امرأة يف العرشينات من عمرها ملقاة يف  حيث عرث مواطن
منطقة زراعية بالقرب من املدينة وقاموا بإبالغ رجال األمن الذين انتقلوا 
مع األدلة الجنائية إىل مكان الجثة ليتم معاينتها ومن ثم نقلها إىل ثالجة 

املستشفى.
ــرأة تعرضت العتداء عنيف بالرضب والخنق حتى املوت  واتضح أن امل
ــاة ارادوا النيل من  ــا يوحي بأن الجن ــن ثيابها ممزقة مم ــت أجزاء م وكان

رشفها.
ــم احد  ــال األمن اس ــن وجد رج ــات املفقودي ــجل بالغ ــة س وبمراجع
ــكل  ــن اختفاء زوجته بش ــابقة لإلبالغ ع ــاء يف الليلة الس ــخاص ج األش
ــفى برفقة احد  ــاله إىل املستش ــئ , فتم االتصال بهذا الرجل وإرس مفاج
ــال اخربهم أنها جثة زوجته.. ولتبدأ  ــراد األمن للتعرف عىل الجثة , وفع أف

مرحلة التحقيق والبحث عن الجناة .
ــيارة أجرة " تاكيس" ان زوجته كانت  ــائق س قال الزوج الذي يعمل س
ــا إىل العيادة ولكنه اعتذر  ــعر بنوع من األرق فطلبت منه ان يذهب به تش
ــفرية إىل خارج العاصمة مع احد الزبائن واخربها أن تذهب  الرتباطه بس

برفقة أختها التي تقيم عندهم منذ فرتة.
ــاء تفاجأ بأن زوجته لم تعد  ووفقا للزوج فإنه حني رجع إىل املنزل مس

فيما كانت شقيقتها موجودة يف املنزل.
ــقيقة املجني عليها قالت أنها كانت يف السوق  وخالل التحقيق مع ش
ــة أنها  ــها يف املنزل.. موضح ــي تمارس ــة الت ــتلزمات الخياط ــرشاء مس ل
ــن عمل فتعلمت  ــة بغرض البحث ع ــع أختها املتزوج ــت للعيش م انتقل

الخياطة واشتغلت فيها.
احتار رجال األمن يف الجناة من يكونون وطال موضوع البحث كثريا ثم 
ــا غري مهتمني بمتابعة  ــد ضباط املباحث  أن أهل املجني عليه الحظ اح
ــو وزوجته للعيش  ــن الذي انتقل ه ــة وأولهم زوجها ووالدها املس القضي
ــتغرابه لعدم  ــام بااللتقاء باألب وعرب عن اس ــي عليها ,فق ــزل املجن يف من

اهتمامه بمقتل ابنته وكان رد األب انه ال يحتمل فضيحة أخرى.
ــة األمر وعرف من  ــاه الضابط وأرص عىل معرف ــت هذه اإلجابة انتب لفت
األب أن ابنته األخرى سبق  أن فرت من منزله يف القرية برفقة احد الشباب 
ــودة إىل القرية  ــن الع ــة" منعتها م ــا "املقتول ــا ولكن أخته ــد بقتله وتوع

وأسكنتها عندها يف املدينة.
ــقيقة  ــادة التحقيق من جديد مع ش ــت إع ــذه املعلومة تم ــاء عىل ه بن
ــا رهن التحقيق ويف نهاية  ــي عليها وتضييق الخناق عليها وجعله املجن
ــقيقتها  ــت الفتاة بأنها كانت عىل عالقة غرامية مع زوج ش ــاف اعرتف املط
وكانت كل مرة وباالتفاق مع الزوج تضع لشقيقتها يف كوب الشاي حبوبا 

منومة لتغط يف نوم عميق ويخلو لهما الجو.
ــادت وجدت  ــا إىل العيادة وحني ع ــت املجني عليه ــوم الحادثة ذهب ي
ــان باالعتداء  ــا فهجمت عليهما وقام االثن ــقيقتها بني أحضان زوجه ش
ــا بتمزيق  ــاة وبعد ذلك قام ــى فارقت  الحي ــرضب والخنق حت ــا بال عليه
ــرشف ثم توىل  ــاف واعتداء عىل ال ــر الحادثة اختط ــها حتى تظه مالبس

الزوج نقل الجثة وإلقاءها يف مزرعة "قات" خارج املدينة.

ــن أداء  ــون ع أوالدي يتقاعس
ــون  ــية فيؤجل ــم املدرس واجباته
ــهم  كتابة تمارينهم وحفظ دروس
ــد  بع ــا  فيم ــا  إنجازه ــة  بحج
ــم للقيام  ــن  أن نحببه ــف يمك كي
بواجباتهم املنزلية بدون تسويف 

وعن قناعة وطيب خاطر .. ؟
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