
 قرصة األنف :
ــف  لوق ــة  طريق ــهل  أس
ــي قرصة األنف  الرعاف ه
حيث يرسل الضغط عىل 
نقطة النزيف يف الحاجز 
ــاعد عىل  األنفي ، مما يس

وقف تدفق الدم فورا.
 الطريقة :

الجلوس بشكل مستقيم 
ــل إىل األمام  ــك يمي مع رأس
ــام  ــتخدام اإلبه ــال  باس قلي
ــزء  الج ــرص  ق ــبابة،  والس
اللني من األنف تحت الجرس 
ــك ملدة  ــام بذل ــي القي العظم
ــذا  ــالل ه ــق. خ 5 إىل 10 دقائ
الوقت، التنفس عن طريق الفم 
ج  ا ــر ف ال ا

ــف والجلوس بهدوء ملدة 5  عن الضغط بلط
دقائق.

الضغط البارد :
ــائع لوقف  الضغط البارد هو عالج آخر ش
ــرارة الباردة تؤدي  ــف , درجة الح نزيف األن
ــة الدموية أرسع ويبطئ  إىل انقباض األوعي
ــف النزيف يف غضون  ــدم. وهذا يوق تدفق ال

دقائق قليلة .
ــل من مكعبات  ــة  التفاف عدد قلي الطريق
الثلج يف منشفة رقيقة من ثم وضع حزمة من 
الجليد عرب جرس األنف ملدة 5 إىل 10 دقائق .

 املاء املالح :
ــية األنفية خالل  ــل األغش ــاف داخ الجف
ــباب  ــتاء هي واحدة من أكرث األس فصل الش
ــكلة  ــف لحل هذه املش ــف األن ــيوعا لنزي ش
تهدئة وترطيب األغشية األنفية باستخدام 

املياه املالحة .
ــة قليل من امللح إىل نصف  الطريقة  إضاف
ــع بضع  ــدا. وض ــاء ويقلب جي ــن امل ــوب م ك

ــب البطانة  ــك لرتطي ــن هذا يف أنف ــرات م قط
الداخلية من املمرات األنفية.

ــتخدام بضع قطرات من  يمكنك أيضا اس
الرذاذ امللحي املتاحة يف السوق .

ــات 2 أو 3 مرات  ــذه العالج ــع أي من ه اتب
ــربد واألنف  ــتاء يف ال ــا خالل فصل الش يومي

جاف .
 البصل :

البصل هو عامل تخرث جيد ، وبالتايل فإنه 
ــف األنف. األبخرة  ــال للغاية يف وقف نزي فع
ــاعدة يف تجلط  ــل مس ــن البص ــة م الطبيعي

الدم.
ــميكة   الطريقة  قطع 1 بصلة إىل رشائح س
ــف  األن ــت  تح ــة  رشيح  1 ــىل  ع ــط  الضغ
ــاق األبخرة . سوف يتوقف النزيف  واستنش
ــة خيار آخر هو وضع  يف غضون دقائق . وثم
ــتخرج  2 أو 3 قطرات من عصري البصل املس

حديثا يف كل منخر. يكرر حسب الحاجة .

ــد من  ــت العدي ــالم وقف ــوار أم أح إىل ج
األمهات وعدد من أولياء األمور، يصفقون 
ــوح  املفت ــوم  الي يف  ــال  لألطف ــون  ويهتف
ــة ذات للتنمية  الرابع الذي نفذته مؤسس
ــة األطفال  ــة حماي ــع مؤسس ــة م بالرشاك
ــال  األطف ــة  رعاي ــة  ومنظم ــباب،  والش
الدولية، حيث عربت أم أحالم عن فرحتها 
ــة طفلتها  ــن فرح ــتمدة م ــديدة املس الش
وبقية األطفال، قائلة لـ"االرسة": منذ فرتة 
ــاهد هذه االبتسامة والفرحة  طويلة لم أش
ــاع الصعبة  ــبب األوض ــه ابنتي، بس يف وج
ــرب، باإلضافة إىل  ــا الح ــببت به التي تس
ــف طريان  ــا جراء قص ــن منزلن ــا م نزوحن
العدوان واالنتقال للعيش يف منزل أقرباء 

لنا.
ــقاف، الذي حرض  فيما اعترب نبيل الس
ــاركة يف اليوم  ــه للمش ــه وأطفال ــع زوجت م
ــال من خالل  ــال، أن األطف ــوح لألطف املفت
هذه الفعالية وأمثالها يبعثون رسالة قوية 
إىل من يقودون الحرب عىل بالدنا مفادها، 
ــش مثل بقية  ــرب، ودعونا نعي أوقفوا الح

أطفال العالم.
حماية األطفال

ــيل الجديري، مدير  ــتاذ إبراهيم ع األس
ــاريع يف مؤسسة ذات للتنمية، بدوره  املش

ــار إىل أن اليوم املفتوح الرابع لألطفال،  أش
ــرشوع ضمان  ــن م ــة ضم ــذه املؤسس تنف
ــتضعفني  املس ــال  األطف ــة  حماي ــري  توف

واملتأثرين من الحرب.
ــري  يف  ــرق الجديـــ وتط

ـــ" األرسة" إىل  حديثه ل
ــني  والقوان ــادئ  املب

ــا  ضمنته ــي  الت
الدساتري  جميع 
ت  ــا قي تفا ال ا و
ــة  الــــدوليــــ
ــل  ــا كـ وكفلتهـ
ت  ــا ملنظمـــــ ا
ـــــات  واملؤسس

ــة  ملـــجتمعيـــ ا
ــــــانيـــة  واإلنس

ــوق األطفــال  بحقـــ
ــاءة  وحمايتهم من اإلس

ــتغالل واإلهمال والحق  واالس
ــم يف جميع قطاعات  ــم وإدماجه يف التعل

املجتمع.

 أعمال إنسانية
"إن  ــال:  وق
الراهنة  ــاع  األوض
ــي فرضت عىل  الت
ــي  اليمن ــع  املجتم
ــن  م ــدة  واح ــرب  تعت
ــة  املتعلق ــات  األزم ــرب  اك
ــل  ــة الطف ــة وحماي بالحماي
ــم  فئاته ــكل  ب ــون  اليمني ــه  ويواج
ــيمة عىل سالمتهم  ورشائحهم مخاطر جس
ورفاههم وحقوقهم اإلنسانية"، الفتاً إىل انه 

وللتخفيف من اآلثار النفسية التي تنعكس 
ــة ذات بعمل  ــت مؤسس ــال قام ــىل األطف ع

فعالية اليوم املفتوح الرابع لألطفال.
ــاهمة يف األعمال  ــد الجديري أن املس وأك
ــكل خاص  ــانية بقطاع الحماية وبش اإلنس
ــة  ــا ترتضيه مؤسس ــال هو م ــة األطف حماي
ــعى  ــامياً تس ــة وتعتربه هدفاً س ذات للتمني
ــي،  ــا اليمن ــاء مجتمعن ــني أبن ــه ب لتحقيق
ــادئ  ــق املب ــة يف تحقي ــة ماضي وان املؤسس
ــم الدعم  ــة األطفال وتقدي ــة بحماي الخاص
ــدرات  ــة ق ــيس وتنمي ــاه النف ــني الرف وتحس

األطفال وتعزيز تقدير الذات لديهم.
تأثري ايجايب

ــيل  ـــ"األرسة" ع ــال ل ــك ق ــون ذل يف غض
الحاج، من مؤسسة ذات للتنمية، إن الهدف 
من اليوم املفتوح لألطفال هو تغيري األجواء 
ــن الجو الكئيب  أمام األطفال وإخراجهم م
ــرب، إىل جو  ــون فيه يف ظل الح الذي يعيش
ــل واالجتماع  ــة واألم ــيلء بالفرح ــيل م عائ
ــع الوعي لدى  ــع أهاليهم وأصدقائهم ورف م
الناس ولدى أولياء األمور برضورة االهتمام 
برشيحة األطفال، خصوصاً يف ظل الظروف 

الصعبة التي يعيشها املجتمع.
ــب أن  ــة ذات، ترغ ــار إىل أن مؤسس وأش
ــن  ــاة اآلخري ــاً يف حي ــرياً إيجابي ــكل تأث تش
ــطة والربامج اإلنسانية  وستستمر يف األنش
الشاملة واألعمال التطوعية خدمة للوطن 

واملجتمع.
فقرات ترفيهية

ــدد كبري من  ــا ع ــي حرضه ــة الت الفعالي
ــون عن  ــم وممثل ــاء أموره ــال وأولي األطف
ــت  تضمن ــي،  املدن ــع  املجتم ــات  منظم
ــيد ومرسحيات "  ــة وأناش ــرات ترفيهي فق
اسكتشات" قام بها مجموعة من األطفال 
ــوا خاللها األوضاع التي  املوهوبني، وتناول
يعيشها األطفال جراء الحرب عىل بالدنا.

خالل يومهم املفتوح.. أطفال اليمن يتحدون العدوان خالل يومهم املفتوح.. أطفال اليمن يتحدون العدوان 

من واقع الحياة

ــورة  ــة والعرشين من عمرها تنتمي إىل أرسة ميس الهام فتاة يف الخامس
الحال وتتمتع بجمال فائق وقدر كبري من الذكاء.

شاءت األقدار أن ترتك الهام مقاعد الدراسة بناء عىل رغبة الزوج الذي 
زفت إليه وهي يف السابعة عرشة من عمرها ..

ــب منه الكثري  ــزوج يملك بالرشاكة محال لبيع العطور وكان يكس كان ال
ــن الزفاف اختلف  ــنوات م ــم تدم عىل ذلك فبعد بضع س ــري أن الحياة ل ,غ
الزوج مع رشيكه وفضوا رشاكتهما فاخذ الرشيك محل العطور كونه يملك 
الجزء األكرب من رأس املال فيه , أما ابراهيم- زوج الفتاة- فكان نصيبه مبلغا 

من املال أخذه ووضعه يف املنزل حتى يجد له عمال آخر.
ــرتيه أو رشيك  ــري يش ــن محل صغ ــزوج يبحث ع ــدة وهذا ال ــت امل طال
ــل ولكن دون فائدة  ــل العطور ألنه يمتهن هذا العم ــر يدخل معه يف عم آخ
ــيارة أجرة بني  ــائق س ــى نفذ ما لديه من مال فاتجه بعد ذلك للعمل س حت
املحافظات مقابل اجر يومي يدفعه لصاحب السيارة حتى شاءت األقدار 
ــد بعد ذلك أثرا  ــام منزله دون أن يجد لها اح ــيارة من أم ــرسق هذه الس أن ُت
ليدخل ابراهيم بسببها السجن بناء عىل دعوى مرفوعة من مالك السيارة 

اتهمه فيها بالتفريط باألمانة وطالبه بإرجاع سيارته أو تسليم قيمتها.
كانت هذه الحادثة رضبة قوية أصابت املسكينة الهام يف مقتل فوجدت 
ــها فجاة وحيدة هي وأطفالها بينما زوجها وحبيب قلبها يقبع خلف  نفس

القضبان ينتظر الفرج من صاحب الفرج .
ــجن والهام  ــث والزوج يف الس ــاله الثاني ثم الثال ــهر األول وت مىض الش
ــة األطفال  ــؤولية رعاي ــه وفوق ذلك تحملت مس ــف عاجزة عن إخراج تق
وتأمني املأكل وامللبس لهم فكانت تلجا يف ذلك إىل املجوهرات التي اشرتاها 
ــغلها  ــكت عىل النفاد ولكن ش ــا فباعتها قطعة قطعة حتى أوش ــا زوجه له
ــل يف قيمة  ــديد دينه املتمث ــجن وتس ــراج زوجها من الس ــاغل كان إخ الش

السيارة املرسوقة بأي طريقه كانت.
يف الجهة األخرى كانت والدة الهام قد تغريت كثريا تجاه زوج ابنتها بعد 
ــا لزيارتها أو العكس  ــي حلت بها وظلت يف كل مرة تأتي ابنته ــب الت املصائ
ــذا الزوج وزادت عىل ذلك بأن أخذت  ــول وتندب حظ الهام العاثر مع ه تول
ــاف وأخفتها حتى ال  ــرتاها لها والدها قبل الزف ــرات ابنتها التي اش مجوه

تبيعها الهام وتدفع ثمنها لزوجها املسجون .
ــد لها مجوهراتها ولكن دون فائدة  ــلت الهام مرارا لوالدتها بأن تعي توس
ــتطاعوا أن يضغطوا عىل األم  فلجأت إىل والدها وإخوانها الكبار الذين اس

ويقنعوها بإعادة الذهب لشقيقتهم الهام.
ــت منحها فرصة  ــرات ابنتها ولكنها طلب ــت األم عىل إعادة مجوه وافق
لثالثة أيام بحجة أنها يف حالة نفسية تمنعها من تسليم ابنتها املجوهرات 

يف ذلك الوقت.

ــن الفتاة أو  ــة أيام ولم تك ــا وأمهلتها ثالث ــاة لرغبة والدته ــت الفت رضخ
ــع جارتها لإلرضار  ــه األم م ــا الذي تخطط ل ــم م ــخص يف األرسة يعل أي ش
ــلم  ــا مرة ثانية.. وتمثلت تلك الخطة يف أن تس ــلبها مجوهراته بإبنتها وس
ابنتها املجوهرات وعندما تأخذها الهام وتعود بها إىل منزلها يهجم عليها 
ــا حقيبتها اليدوية  ــىل دراجة نارية ويخطفان منه ــخصان مجهوالن ع ش
ــل مكافأة مغرية وبذلك  ــا املجوهرات ويعيدانها إىل والدتها مقاب التي فيه

تكون األم قد رضبت عصفورين بحجر واحدة.
ــب  ــة الحادثة ذهبت الهام إىل منزل والدتها ألخذ مجوهراتها بحس ليل
ــقيقها األكرب  ــن وصولها إىل منزل والدتها جاء ش ــاق وبعد لحظات م االتف
ــتعادتها ملجوهراتها ,يف تلك  لزيارة والدته ووجد الهام هناك وبارك لها اس
ــاي لهما وقد بدت راضية  ــتأذنتهم األم يف الذهاب لعمل كوب ش األثناء اس

عن ابنتها عكس ما كانت عليه قبل يومني .
بعد أن تناول الجميع الشاي أرادت الهام العودة إىل منزلها فطلب منها 
شقيقها انتظاره لدقائق وسيقوم بإيصالها بنفسه إىل املنزل وحني سمعت 
األم ذلك ارتبكت فجأة وأخربته أنها تريده يف أمر وان الوقت قد صار مناسبا 

كي تعود الهام إىل أطفالها قبل حلول الظالم.
ــالن ملثمان  ــاك رج ــا كان هن ــزل والدته ــن من ــروج الهام م ــرد خ بمج
ــكينة إىل منزلها  ــل أن تصل املس ــوارع الفرعية قب ــا ويف احد الش يتعقبانه

ــلباها حقيبتها من  ــرب بوقت قليل هجم عليها االثنان وس بعد حلول املغ
ــقوط الهام  ــا بالقوة ودراجتهما النارية مرسعة األمر الذي أدى إىل س كتفه
ــعافها إىل  ــارع ليتم بعد ذلك إس ــها برصيف الش ــىل األرض وارتطام رأس ع

املستشفى وهي يف غيبوبة.
ــأ بأن ابنتها يف  ــاح العملية جاءها النب ــا كانت األم تنتظر خرب نج بينم
ــت كان الجميع هناك  ــفى وحني وصل ــزة فهرعت إىل املستش ــة املرك العناي
ــببت يف نزيف  واخربها األطباء أن ابنتها تعرضت لرضبة قوية يف الرأس تس

داخيل شديد وأنها يف غيبوبة تامة ال يعلمون متى تفيق منها.
ــام ورشيكتها يف  ــفى جارة أم اله ــيطة وحرضت إىل املستش لحظات بس
ــم احد من  ــألتها دون أن يعل ــة إال أن األم  س ــم هول الفاجع ــة ورغ الجريم
الحارضين عن تمكن الشخصني من اخذ املجوهرات فأخربتها تلك الجارة 

أن الرجلني تمكنا من اخذ الحقيبة ولكنها كانت خالية من املجوهرات.
ــماها هذا الخرب ولم تصدقه واعتربته حيلة من حيل  صعقت األم عند س
ــكوت ألنها  جارتها املاكرة ألخذ املجوهرات وإخضاع األم لألمر الواقع والس
ــبب فيما  ــا وأبنائها بأنها الس ــام زوجه ــها أم ــح نفس ــتطيع أن تفض ال تس
ــعرت أنها  ــها وقد ش ــيطرة عىل نفس ــتطع األم الس ــل إللهام, فلم تس حص
ــا وأرادت خنقها  ــكت بعنق جارته ــرست ابنتها وكذلك املجوهرات فأمس خ
ــتريية (أين  ــرصخ يف وجهها بصوت عال وبحالة هس ــام الجميع وهي ت أم

الذهب ,أين الذهب؟).
 هرع الجميع إىل املرأتني وتم إنقاذ الجارة من يدي األم التي استمرت يف 

هسترييتها قائلة (أنا السبب أنا من قتلت بنتي ومعي هذه الشيطانة ).
ــؤال الذي  ــك اعرتفت جارتها ولكن الس ــت األم بكل يشء وكذل ثم اعرتف
ــة الهام فارغة  ــاذا كانت حقيب ــت املجوهرات ومل ــري الجميع هو أين ذهب ح

منها ؟.
ــف  ــقيق املجني عليها األكرب الذي كش ــة عىل هذا كانت لدى ش اإلجاب
ــها عندما  ــلمتها له بنفس ــقيقته س ــة لديه وان ش ــرات محفوظ أن املجوه
أخذتها من والدتهم يف اللحظة التي ذهبت فيها األم الحضار الشاي لهما 
ــوى حيلة وان االم  ــاي لم يكن س ــا يف بيتها واتضح مؤخرا ان الش ــني كان ح
ــلمت إللهام, ولم تكن  ذهبت لالتصال بجارتها وإبالغها بأن املجوهرات س
حينها تعلم ان ابنتها سلمت املجوهرات لشقيقها وطلبت منه أن يتوىل هو 

مسؤولية بيع تلك املجوهرات وتسليم ثمنها لزوجها املسجون.
ــاة  ــا حدث البنته من مأس ــريا لم يتحمل م ــذي يحبها كث ــد الهام ال وال
ــام عندما أفاقت  ــك ابناؤه ولكن اله ــه وجارتها وأيده يف ذل ــغ عن زوجت وابل
ــا وطلبت من والدها  ــامحت والدته ــن غيبوبتها وعلمت بكل ما حدث س م
ــارة ورجالها فكان  ــا الج ــا ذلك.. أم ــا فكان له ــامحتها أيض ــا مس وإخوانه

مصريهم السجن.

طرق فعالة للتخلص من نزيف األنف إرشادات تربويةنصائح طبية 
كيف تتعاملني مع طفلك يف بداية الفصل الدراسي الثاين ؟كيف تتعاملني مع طفلك يف بداية الفصل الدراسي الثاين ؟

ورة الفرجيس صاحب من الفرج ينتظر أوالقضبان الفتاة ن تك ولم أيام ة ثالث وأمهلتها ا والدته لرغبة اة الفت ت منرضخ حقيبتها لباها وس االثنان عليها هجم قليل بوقت رب املغ حلول الذهب؟)بعد أين الذهب
تقتلها فكادت  ابنتها  مجوهرات  سرقة  على  جارتها  مع  اتفقت  تقتلها  فكادت  ابنتها  مجوهرات  سرقة  على  جارتها  مع  اتفقت   

ــع الّطفل يف أول يوٍم  التعامل م
ــم بالهدوء  ــب ان يتس درايس يج
وحسن الترصف من قبل األمهات 
ــتعجال يف  ــدم االس ــة ع يف البداي
ــة: ال  ــوٍم من املدرس ــاِح أوِل ي صب
ــد يرغب يف بدء يومِه بالعجلِة  أح
ًة  ــاك، وخاَصّ ــا وُهن ــض ُهن والرك
ــة، ولذلك  ــن املدرس ــوٍم م يف أول ي
ــع يف  ــتيقظ الجمي ــب أن يس يج
ــاح،  الصب ــن  م ــٍة  معقول ــاعٍة  س
وبذلك سيشعر الّطفل بالراحِة، 
ــِه  ــيبدأ يوم ــرث، وس ــكينِة أك والس
أن  ــن دون  ــّي، وم ــكٍل طبيع بش
ــوِل ُمتأخراً إىل  ــَر إىل الوص ُيضط
ــِة  ــول إىل املدرس ــدرس فالوص امل
ــتقرار  باكراً يمكن الّطفل من االس
ــول الجميع،  ــّف قبل وص يف الَصّ
ــّيل، وكما  ــكٍل فع وبدء الدرس بش
ــيتمكن الّطفل من التعرُّف إىل  س

ــاد  ــل ليعت ــكٍل أفض ــتاذه بش أس
ــون صعباً  ــد يك ــذي ق ــه، واَلّ علي
ــال  األطف ــع  جمي كان  ــاِل  ح يف 
ــن  ــذا فم ــن ل ــن متواجدي اآلخري
املهم إعطاء الّطفل األشياء اَلّتي 
ــن  ــرتخاء م ــىل االس ــاعدُه ع ُتس

خالل اآلتي :
 ُيمكن أن ترتك األّم طفلها يأخذ 
ــة، أو أّي يشٍء آخر  ل ُلعبتُه املَُفَضّ
ــة يف حال كانت  ــه إىل املدرس ُيحّب
ــك، فبذلك  ــمح بذل ــة تس املدرس
ــعور  ــن تخطي الش ــيتمكن م س
ــىل  ع ــاعده  وسُيس ــوف،  بالخ
ــكٍل أفضل،  ــعور بالراحِة بش الش
وعندما يعتاد الّطفل عىل أجواء 
ــكٍل تدريجّي  ــيبدأ بش ّف س الَصّ

برتك ُلعبته.
ــامة:  ــل باالبتس ــادرة الّطف  ُمب
كما يشعر الّطفل بالقلق من أول 

ــة، يشعر الوالدين  يوٍم من املدرس
ــن ال ُبَدّ من عدم  ــك أيضاً، ولك بذل
ــك أمام الّطفل، فهو  إظهارِهم لذل
ــعر بعدوى القلق، والتوتر  قد يش
ــن  ــَدّ م ــك ال ُب ــه، ولذل ــن والدي م
ــُكِلّ هدوء،  ث مع الّطفل ب ــُدّ التح
ــة  ــة، وُمحاول ــامٍة عريض وبابتس
ــه لكي يقيض يوماً جّيداً  تحميس
يف املدرسة من دون قلٍق أو خوف.

ــكٍل رسيع،  ــل بش ــع الّطف تودي
ــة:  ــف قبل ذهابِه إىل املدرس ولطي
من املُهّم جّداً أن ال يذرف الوالدان 
ــاب طفلهم إىل  ــد ذه ــوع عن الّدم
ــة فذلك سُيشعره بالرهبِة  املدرس
والخوف، وِعوضاً عن ذلك عليهم 
أن ُيعطوه عناقاً رسيعاً، والتأكيد 
ــيعودان الصطحابِه  ــه أَنّهما س ل

فور انتهاء دوامه املدرّيس.

 الحاج: 
الهدف من هذا اليوم 

هو رفع الوعي لدى 
الناس بضرورة االهتمام 

بشريحة األطفال

السقاف :
 رسائل األطفال مفادها 
" من حقنا العيش بسالم 

كبقية أطفال العالم"

ــاهد طفلتها ذات  لم  ــارت الدموع من عينيها وهي تش ــها، وانه ــك أم أحالم نفس تتمال
ــنوات تغني وترقص والفرحة تمأل وجهها وروحها، ضمن مجموعة من  ــبع س الس
ــن من الحرب ُنظمت، األربعاء  ــتضعفني واملتأثري األطفال، يف فعالية خاصة باألطفال املس
ــالة للعدوان بأن رشيان الحياة  ــرصم، يف حديقة بن ماجد بالعاصمة صنعاء باعثني رس املن
مستمر وأن أطفال اليمن أقوى من كبارها مهما بلغت التحديات.. مزيد من التفاصيل حول 

املوضوع تجدونه يف السياق التايل:

الثورة/عادل برش

االسرةالثــــورة ١٠

ـــــال ـــــف األط ــــى  ــــل ع الـــنـــفـــســـيـــة  اآلثــــــــــــار  ــــــن  م ـــف  ـــي ـــف ـــخ ـــت ـــل ل ــــوح  ــــت ــــف ــــم ال ــــــوم  ــــــي ال ــــــم   ــــــي أق ــــــري:  ــــــدي ــــــج ال  ¶  

 قرصة األنف :
ــف  لوق ــة  طريق ــهل  أس
ــي قرصة األنف  الرعاف ه
حيث يرسل الضغط عىل 
نقطة النزيف يف الحاجز 
ــاعد عىل  األنفي ، مما يس

يف
وقف تدفق الدم فورا.

 الطريقة :
الجلوس بشكل مستقيم 
ــل إىل األمام  ــك يمي مع رأس
م

ــام  ــتخدام اإلبه ــال  باس قلي
ــزء  الج ــرص  ق ــبابة،  والس
اللني من األنف تحت الجرس 
ــك ملدة  ــام بذل ــي القي العظم
ــذا  ــالل ه ــق. خ 5 إىل 10 دقائ
الوقت، التنفس عن طريق الفم 
ج  ا ــر ف ال ا

ــف عن الضغط بلط
دقائق.

الضغط البارد
الضغط البارد ه

ــف , درج نزيف األن
إىل انقباض األوعي
ــدم. وهذا ي تدفق ال

دقائق قليلة .
ــة  التفاف الطريق

الثلج يف منشفة رق
الجليد عرب جرس ا

يف
 املاء املالح :

ــل ــاف داخ الجف
ــتاء هي فصل الش

ــف األ ــيوعا لنزي ش
ي
تهدئة وترطيب األ

املياه املالحة .
ــ الطريقة  إضاف

ــاء وي ــن امل ــوب م ك
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