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التركية "فريحة" ضمن أجمل ١٥ امرأة في العالم

إنتشار الدراما التركية فى كثير من البلدان، اندرجت عدد من  
بطالتها ضمن قوائم جميالت العالم.

واحتلت الفنانة التركية هــازال كايا المعروفة عربيًا بإسم "فريحة" 
المرتبة السابعة في قائمة ضمت أجمل ١٥ امــرأة عالميا، في إستفتاء 

.Summitrans أجراه موقع

وضمت القائمة جميالت من إيطاليا وكندا وبولندا وغيرها 
من الدول.

وحصدت هازال شهرة واسعة في الوطن العربي وفي دول البلقان، 
خاصة بعد عرض مسلسلها التليفزيوني "فريحة"، كما أن كثيرًا ما تحتل 

ات التي تجريها مواقع إليكترونية. هازال المراكز األولى في االستفتاء

إشراف:

هناء الوجيه

صواريخ وقنابل ومسدسات وقناصات

مطالب بنزع أسلحة األطفال

بدأنا حديثنا مع الطفل منير- ١٢ عامًا- 
وسألناه عن اهم وافضل انواع األلعاب لدية 
وتصنيفها حسب ما يراه من حيث جودتها 
وقــد تحدث قــائــًال: هناك أنـــواع كثيرة من 
األلــعــاب النارية منها مــا يكون على  شكل 
قضيب رفيع أو قطعة صغيرة تقذف بلعبة 
على هيئة مسدس أو بندقية، يصدر هذا النوع 
لونًا وشكًال واحدًا، وهناك ألعاب نارية متفجرة 
تقدف ببنادق أوتوماتيكية، او مثل مدفع 
الهاون عندما يكون لدينا اعراس ومناسبات 
نستخدم مثل هذه االنواع لتعطي االحتفاالت 
الوانًا واشــكــاًال جميلة وهــذه القذائف انــواع 
منها ذات المرحلة الــواحــدة والــتــي تنفجر 
لمرة واحـــدة واالخـــرى تنفجر على مراحل 
واحدة تلو األخرى بفارق زمني يتيح مشاهدة 
أشكال وألوان كل مرحلة.. وايضًا يوجد  من 
االلعاب الصواريخ ، الطماش ، المفرقعات ، 
القنابل الصوتية واهم شيء مسدسات الخرز 
التي نستمتع بها ونخوض مواجهات وحروبًا 
ــي هــذا العام  فيها المنتصر والــخــاســر، وف
ظهرت "القناصات" وهي سالح يشبه القناصة 
الحقيقية ويحمل ليزرًا مثبتًا إلصابة الهدف 
بـ"خرزة" كبيرة بدقة .. ويختتم منير حديثه 
قائًال: انا وكل اصدقائي واقاربي من االطفال 
ــواع األلــعــاب النارية والمفرقعات  نحفظ ان
والبنادق والمسدسات الموجودة في السوق 

ونشترى كل جديد أوًال بأول . 
العاب قاتلة 

في ذات الشأن تقول امنية المهدي- ربة 
بيت: انا احمل  الجهات المختصة المسئولية 
ــى ألنها سمحت للتجار باستيراد مثل  األول
هذه األلعاب، فنحن كأولياء امور مهما فعلنا 
ال نستطيع ان نحد من شــراء أطفالنا لهذه 
االلــعــاب، لكننا نمنعهم ولكن فــي المقابل 
يرون كل من حولهم يشترون فال نستطيع 
منعهم منعًا كامًال.. وكم من اطفال سمعنا 
انهم حرقوا وشوهوا بسبب هذه االلعاب، 
وكــم من االطــفــال اصيبوا بــأمــراض مزمنة 
بسبب ما تحتويه من مواد كيماوية، ناهيك 
عن المخاطر المنزلية العديدة فمثل هذه 
االلعاب سبب رئيس في اشتعال الحرائق في 
 على اضرارها الجسدية لها 

ً
المنازل، وعالوة

اضرار نفسية قد تالزم الطفل المصاب مدى 
الحياة.. وانا اثق بأننا كلنا كأولياء امور يقع 
علينا جزء كبير من المسؤولية خاصة في 
ظل غياب الدور الرقابي وفي ظل استغالل 
ــال بــهــذه االلــعــاب  الــتــجــار لشغف االطــف
ولكن اتمنى ان يستشعر الجميع خطورة 
المتاجرة بهذه األلعاب القاتلة وان يخاف 

الله من يقوم بنشرها في االســوق الن الثمن 
الذي يعود على األطفال إنما هو آالم وجروح 

وعمى وحروق، ومعاناة أسرهم.
 وفــي رأي آخــر يقول ابــو عمار المسوري، 
صاحب بقالة:  اآلباء انفسهم في معظم الحاالت 
التي بعت فيها مثل هذه االلعاب يأتون يشغف 
ليشتروها ألبنائهم، وكأن قدرة ابنائهم على 
اللعب بالمسدسات والمفرقعات عالمة من 
عالمات الرجولة والقوة.. لذا أرى ان المشكلة 
هي في وعي المجتمع، أما أنا فأسعى بعد رزقي 
واوفر ما يجد رواجًا وطلبًا من المشترين وال 
اخفي عليكم انا ابيع هذه االلعاب وادخل بعدها 

في شجارات مع االطفال الذين 
يلعبون قــرب بقالتي 

النـــهـــم يــشــكــلــون 
مصدر تكسير 

وازعــاج فقد 

يكسر زجاج المحل بمسدس الخرز  أو يصاب 
احد في عينه نتيجة العبث وقد  يقذف أحدهم 

بمفرقعات إلى داخل المحل ويحترق.  
يــقــول أطــبــاء: إن مسدسات الــخــرز تــؤدي 

إلصــابــات خطيرة على العين وأنــهــا تسبب 
ــراض العيون الفتاكة مثل المياه  أخطر أم
الــزرقــاء والمياه البيضاء وانفصال الشبكية 
وتعتم القرنية وضــمــور العصب البصري 
وااللتهابات الحادة للقزحية، وغالبًا ما يكون 
مصير األعين المصابة بحبيبات البالستيك 
الــضــمــور الــكــامــل والــعــمــى الـــدائـــم.. وتقول 
الدكتورة شيماء عصام- مستشفى الثورة: 
تفاجأت هذا العام بالتحديد ايام عيد الفطر 
ــا ارى الــحــاالت الكثيرة التي فــي طــؤارى  وان
المستشفى أطفال يتأذون بإعاقة دائمة في 
العين بسبب مسدسات الخرز، وآخرون تصيب 
أجسادهم الحروق بسبب "الطماش" واأللعاب 
النارية وغيرها من الحاالت المؤلمة كلهم 
ضحايا العاب تدخل البالد وتكتسح االسواق 
وتسلم الى االطفال دون مسئولية او خوف 
من الله في اطفال هم المستقبل لنا جميعًا.. 
ومسئولية حمايتهم والحفاظ عليهم هي 

مسئولية الجميع دون استثناء. 
عدوانية وقسوة 

ويشير التربويون واالختصاصيون إلى أن 
مثل هذه األلعاب ذات الطبيعة العدوانية 
أو الحربية سيكون لها انعكاسات سلبية على 
نفسيات األطفال والنشء وستنمي فيهم 
القسوة والــعــنــف، واإلضــــرار باآلخر 
والتفنن فــي طــرق اإلضــــرار.. وفي 
هــذا االطــار تقول آسيا االديمي- 
اختصاصية اجتماعية: إن السكوت 
على هذه الممارسات والسلوكيات 
الخاطئة عند األطــفــال دون رادع 
أو زاجر او تهذيب تربوي من أولياء 
أمورهم سينعكس سلبًا على أبنائهم، 
وستجعلهم أكثر عدوانية وشراسة، مما 
يخلق في المستقبل جيًال ال يهتم أو يعبأ 
بالغير، ويكون أكثر استهتارًا وإهماًال وهذا 
من األمور التي بدأت تظهر فعًال في تصرفات 
االبــنــاء، حيث بـــدأوا يتحدثون بلغة العنف 
والحرب والمواجهات وبدأت عملية االحترام 
لمن هو اكبر تقل بشكل كبير واصبح هناك 
تماٍد في التلفظ بالكالم السيئ، وجــرأة 
غير متوقعة في كثير من المواقف 
وهذا ما يشكو منه العديد من اولياء 
االمور واالمهات بشكل خاص في 
تصرفات ابنائهم.. كل هذا هو 
نتيجة مترابطة مع ما يحيط 
بــاألطــفــال مــن بيئة تغذي 
فــيــهــم هـــذه الــســلــوكــيــات 
السلبية وتستمر معهم 
ـــذي  ــــى الــمــســتــقــبــل ال ال
لتعامل فيه  سيكون ا
بذات االسلوب العنيف 
والقاسي.. لذا البد من 
التنبه لهذا الخطر الن 
الحكومة واولياء االمور 
تقع عليهم مسئولية 
مشتركة.. فأطفالنا هم 
صــورة المستقبل القادم 

سلبًا او ايجابًا.

أرواح تزهــق وعاهــات تبقــى وحتى بيوت تحترق بســبب االلعاب القاتلة التي اصبح اطفالنا يســتخدمونها هذه األيــام بكثرة ومنها:  
الصواريخ ، الطماش ، المفرقعات ، القنابل الصوتية، مسدســات الخرز، مسدســات الخرز الليزرية، المسدســات القناصة وغيرها من 
التســميات المحببــة الــى قلــوب االطفال والخطيرة جدًا عليهــم.. كل ذلك في ظل ظروف غير مســتقرة وبيئة غير حاميــة  لألطفال وظروف 
اقتصادية متردية على االسر تمنعهم من تحمل تبعات مخاطر االصابة بتلك االلعاب القاتلة والخطيرة  والمسئولية من يتحملها؟! المواطنون 
يلقون اللوم على الجهات المختصة التي سمحت  للتجار باستيراد االلعاب الخطيرة إلى جانب األلعاب النارية التي تغرق بها السوق المحلية وال 
يدركون ان المسئولية مشتركة كونهم يسمحون  ألبنائهم بشراء مثل تلك االلعاب.. وفي هذا االستطالع نستعرض بعض اآلراء والمواقف التي 

تبين خطورة تلك االلعاب القاتلة وتأثيراتها السلبية على االطفال واسرهم.. فإلى الحصيلة: 

منير: نخوض مواجهات يومية ونشتري كل جديد
ّوهوا والحكومة تتحمل المسئولية

ُ
أمنية المهدي: هناك أطفال ُحّرقوا وش

أبو عمار المسوري: اآلباء يشجعون على استخدامها
ً
آسيا األديمي: االنعكاسات السلبية ستظهر مستقبال

لن ينالوا 
منه وقد 

أفشى 
السالم

فائقة السيد

يتسللون ، يــريــدون الــوصــول الــى غــرف النوم،  
يعلنون ويــراوغــون، وعلى حين غرة يلدغون ، 
صدور موغرة وأنفاق موغلة في النفاق والدم ، ربما اراد 
الله ان ُيهدي االب الصامد امام العواصف الهوجاء عيدية 
او لمسة امل حينما كشف النفق الذي يراد له ان يصل اليه 
،ليحمي صنعاء من التسربل بدماء ال يعلم إّال الله متى وأين 

تقف وكيف تقف؟
كنت قبل ايام من كشف النفق بين اسرة الزعيم واالب 
علي عبدالله صالح ، كأي اسرة تفرح بأعراس اوالدها ، بكل 
تواضع وادب استقبلتنا ابنة الرئيس بلقيس من باب المنزل 
الى بهو االحتفال وودعتنا بذات االدب الجم، لم نكن نعلم ان 
األنفاق في تلك االونة تحفر وتسابق الزمن لتغتال الفرحة.

لم نكن نعلم ان اعداء الحياة مازالوا يحملون الحقد االسود 
، والموت االسود . المولوعون بالدم حين تواتيهم الفرصة 
ينقضون على ارواح اوالدنا الجنود الطهر بل وينشرون صور 
افعالهم الشيطانية عبر الوسائط االجتماعية االلكترونية 

بكل فخر.
ــدم، يضربون اينما تصل  ثقافتهم الــدم والــولــوغ في ال
وحينما تصل خناجرهم.. نستميحكم عذرا امهات اوالدنا 
الجنود لم نكن نعلم انهم وحوش يحملون مالمح آدمية، لم 
نكن نعلم انهم يتلذذون بالقتل ويستمتعون به، لم نكن 
نعلم انهم يحفرون األنفاق تحت بيوتنا االمنة ليغتالوا الرمز 
بعد ان آثر للوطن السالمة وللجميع السالم.. لن نقول من يا 

رى هؤالء؟ فقد دلت آثار الدماء اليهم .
ُ
ت

بلقيس ايتها اآلمنة الوادعة في بيت ابيها ، ال تجزعي فلله 
جنود ساهرون على السلم والسالم.

ويريد أولئك زرع الرعب في حوطة حضرموت الوادعة 
الرغدة ، يريدون اغتيال االمن وااليمان فينا، يناصبون الله 

العداء.. والله في جوانحنا في صدورنا.. 
فياكل االمهات المجزوعات على فلذات اكبادهن ويا 
بلقيس الوادعة في بيت ابيها ، مهما شجر بين فئات الناس 
فإنهم متفقون ان ال يتكرر مشهد القتل في مستشفى 
العرضي، وقتل اوالدنا الجنود بدم بارد حاقد مريض، وحفر 
االنفاق المريبة الى البيوت اآلمنة! ثقافة الموت ال تواجه.. 
تختبئ وراء عمة شيخ منافق يجيد الكذب على الله او وراء 

سياسي مفوه يجيد اللعب بعواطف الفقراء..
عفوًا أيها األب الزعيم لن ينالوا منك وقد افشيت السالم.. 
يــريــدون قتل التسامح فينا بتصويب بنادقهم اليك، 

هيهات..
قوى الخير والمحبة عيون زرعها الله في جنبات الطريق.. 
الطريق نحو الحرية نحو التنمية نحو وطن االيمان والحكمة..

وال نامت أعين الجبناء.. وال نامت أعين الجبناء..

إنقاذ فتاة دفنها والدها في الرمال بساحل الحديدةمحكمة االستئناف تحجز قضية (قذف الناشطات) للحكم
قالت محامية االدعاء في قضية سب الناشطات  

اليمنيات فيروز الجرادي، والتي يحاكم فيها 
رجل األعمال والنائب البرلماني عن حزب اإلصالح حميد 
األحمر، لــدى محكمة االستئناف بأمانة العاصمة: "إن 

القضية ال تزال محجوزة للنطق بالحكم".
وأوضحت الجرادي أن جلسة النطق بالحكم في القضية 
لم تحدد المحكمة موعدًا محددًا لها؛ إال أنه من الممكن 
أن يتم النطق في الحكم في أي وقت من دون حضور أي 

جهة "المحامين".
وفي تصريح لوكالة "خبر" لألنباء أشارت الجرادي إلى 
أن القضية ذاتها سبق وأن تأجلت مّرتين ألسباب إدارية.
وفــي تصريح سابق للجرادي، قالت : " كــان ستعقد 
جلسة، األحد الـ٢٩ من يونيو؛ إال أنه صادف هذا اليوم 

الثاني من رمضان وهو إجازة لجهات القضاء، وبالتالي فإن 
القضية تأّجلت إلى بعد عيد الفطر المبارك".

وأضــافــت: "فــي حينه سيتم تحديد جلسة للنطق 
بالحكم".

وقام قاضي محكمة االستئناف في آخر جلسة للقضية، 
الخميس ٦ يونيو بتنصيب أحد المحامين الحاضرين في 
الجلسة، حيث قام بالرد على االستئناف باإلنكار، في حين 
حجز القاضي القضية إلى الـ"٢٩" من الشهر الجاري للنطق 

بالحكم.
وتنظر محكمة استئناف أمانة العاصمة، الدعوى التي 
رفعها عدد من الناشطات اليمنيات ضد النائب البرلماني 
عن حزب اإلصــالح حميد األحمر في قضية قذف عبر 

الموقع اإللكتروني لصحيفة نيويورك تايمز.

تمكن رجال  شرطة خفر السواحل ورجال الدفاع  
المدني بمدينة الحديدية من إنقاذ فتاة في الـ ٢٠ 
من عمرها من مــوت محقق إثــر قيام والدها أمــس األحد 
ــدوار في ساحل  بإدخالها في حفرة من الرمل بمنطقة ال
الحديدة بهدف معالجتها من الم الروماتيزم تنفيذا لنصيحة 

الطبيب الذي يقوم بعالجها.
ونقل مركز االعالم االمني التابع لوزارة الداخلية عن شرطة 
الحديدة قولها ان األب دفن نصف جسد ابنته في الحفرة 
بشكل عمودي  وفي وقت كانت فيه المنطقة خالية من مياه 
البحر ثم انصرف عنها لقضاء بعض شؤونه تاركا إياها مع 
احد أشقائها إال أن مياه البحر وبعد مغادرته أخذت تزحف إلى 
المنطقة التي دفنت فيها الفتاة فغمرتها وقد حاول  بعض 

المواطنين مساعدتها بإخراجها من الحفرة إال إن جهودهم 
ذهبت هبا بفعل وجود نصف جسد الفتاة عالقًا بالحفرة ولو ال 
تدخل رجال الشرطة وفي الوقت المناسب لكانت قضت غرقا.
وبحسب المصدر فقد هب رجال الشرطة لنجدة الفتاة، 
حيث قاموا بدفع كميات كبيرة من المياه بواسطة عربة 
إطفاء إلــى الحفرة التي حبست فيها ما أدى إلــى اتساعها 
وانتشالها من داخل الحفرة وبما يشبه األعجوبة كتب النجاة 

للفتاة وقد تم إسعافها إلى المستشفى .
 يذكر أن مدير شرطة محافظة الحديدة العميد محمد 
المقالح وجه رسالة شكر لفريق اإلنقاذ من شرطة خفر 
السواحل والدفاع المدني الذين عملوا على إنقاذ الفتاة من 

موت محقق..

أطباء: اصابات 
العين مصيرها 

العمى الكامل


