
ــكلة  ــربة بحرسة عن هذه املش ــد مع ام ولي
ــد  العي ــس  ــدون مالب :  أوالدي يرت ــة  قائل
الجديدة وبدل الذهاب للنزهة، نقف أنا وهم 
ــىل املاء ويضيع نصف  من أجل الحصول ع
ــا يف الحصول عىل  اليوم ونحن ننتظر دورن
ــا أرى أوالدي  ــي وأن ــع قلب ــاء وكم يتقط امل
ــىل املاء بدًال  ــم للحصول ع ــرون دوره ينتظ
ــني أطلب  ــم، وح ــع أصدقائه ــب م ــن اللع م
ــاب للعب يرفضون تركي وحيدة  منهم الذه
ــبيل فهم  ــام ماء الس ــل أم ــرسب الطوي يف ال

يعرفون أنني ال أقوى عىل حمل املاء.
وليد الجماعي 13 عاماً يقول: كنت أتمنى 
ــع أصدقائي ال  ــا ألعب م ــد وأن ــي العي أن يأت
ــه لوالدتي  ــاه إليصال ــاب ألرسب للمي للذه
ــيس  ــد مالب ــم أرت ــام فل ــا الطع ــد لن ــي تع لك
ــاخ  ــاف عليها من االتس ــي أخ ــة ألن العيدي
ــراء حمل دبات املياه لذا فضلت أن أذهب  ج
صوب خزانات املياه بمالبيس القديمة برغم 
ــة صباحاً  ــا وصلت للثامن ــاعة وقته أن الس
ــام الناس,  ــري أم ــن منظ ــت كثرياً م أحرج
ــاعة ونصف حتى  بقيت عىل هذه الحال لس
ــاه الخاصة بي  ــأل دبات املي ــتطعت أن أم اس
ــا مطأطئ الرأس كي ال  ــودة مرسعاً وأن والع
ــا نغص عّيل فرحة  ــي أصدقائي وهذا م يران

العيد.

أضعت صالة العيد
ــن تأدية  ــذا العام م ــن ه ــف لم أتمك لألس
ــن الظروف  ــرياً لك ــت كث ــد، حزن ــالة العي ص
ــدم وصول  ــي من ع ــن نعان ــوى منا فنح أق
ــع بالقرب من  ــا يق ــة وان منزلن ــاه خاص املي
ــة وكل اعتمادنا  ــم يف منطقة مرتفع جبل نق
ــارات  ــون للح ــن يأت ــخاص الذي ــىل األش ع
ــاً، وإذا لم  ــون املياه مجان ــات ويوزع بالوايت
ــن اللحاق بالوايت فإني لن أحصل  أتمكن م
ــول عىل  ــتعد للحص ــكل مس ــاء فال ــىل امل ع
ــم أقف بجانبهم فلن  ــاء من الوايت، وإذا ل امل
أحصل عىل املاء، ولهذا فإني أواصل البقاء 
ــة الدبيب  ــن تعبئ ــى اتمكن م ــي حت يف مكان

ــذا ما قاله وليد  ــت عّيل صالة العيد ه وضاع
السامعي يف آخر حديثة.

ــد تحدث  ــارس محمود فق ــا املواطن ف أم
ــن الوضع  ــوس ع ــه عب ــا بوج ــا غاضب إلين
ــراء  ــا ج ــه بالدن ــت إلي ــذي وصل ــايل ال الح
ــن، وأكد أنه  ــىل اليم ــعودي ع ــدوان الس الع
ــة اليمنيني جراء  ــى كثرياً، مثله مثل بقي عان
ــاء ومن تلك املبالغ  ــذا العدوان وانعدام امل ه
ــخص  ــهرياً للبحث عن ش ــي يدفعها ش الت
ــري ليدفع النصف  ــاركه يف رشاء وايت كب يش
ــم يتمكن  ــف الباقي وإذا ل ــع النص ــو يدف وه

فخزانات السبيل هي الحل

الخزانات األرضية 
ــمع أن خزان  فرح عبدالقادر كثرياً حني س
ــطح املنزل  ــاره يمتلئ باملاء، صعد إىل س ج
لكن لألسف لم تكتمل فرحته فاملاء لم يصل 
ــؤال  ــتغرب من األمر فنزل لس ــه .. اس لخزان
ــغيل دينامو  ــام بتش ــه ق ــف أن ــاره، اكتش ج
الشفط حتى يقوم بسحب املاء لخزانه دون 
ــرب عبدالقادر  ــي أهمية لجريانه، أخ أن يعط
جاره أن هذا ال يجوز لكن جاره لم يصغ إليه 

فتشاجرا فقام عبدالقادر بقطع قصبة املياه 
ــا منع وصول  ــاء لجاره، كم ــي ال يصل امل لك
ــه: الرحمة  ــه بقول ــم حديث ــه، وخت ــاء إلي امل
ــريان والنتيجة ها أنذا أقف  انتزعت من الج

يف رسب مياه السبيل يف أول أيام العيد.
أما بالنسبة ملريم الخالدي فإنها تقول: ال 
بأس أن يحصل أصحاب الخزانات األرضية 
ــم ولكن  ــن حقه ــم، فهذا م ــاء يكفيه ــىل م ع

الكارثة أنهم يمنعون املاء من الوصول الينا 
ــغلون  فبعد تعبئتهم خزاناتهم األرضية يش
ــور وصوله لألعىل  ــوا املاء ف ــو لريفع الدينام
ــم  ــة خزاناته ــرى لتعبئ ــرة أخ ــودون م ويع
األرضية وفوق هذا إذا أردنا أن نحصل منهم 
ــىل املاء ولو بكميات قليلة يرفضون ذلك..  ع

وال نجد أمامنا سوى مياه السبيل.
ليست كل النماذج سيئة وترفض التعاون 

ــن أحمد  ــون إىل الجريان.. حس ــم الع وتقدي
ــز ويمتلك  ــة حزي ــكن يف منطق ــن يس مواط
ــي املاء فإنه يقوم  ــاً أرضياً وعندما يأت خزان
ــئ تماماً، يف نفس  ــة خزانه حتى يمتل بتعبئ
ــه أن يتجهوا إىل  ــت يقوم بإخبار جريان الوق
ــوم بمد ”ّيل“  ــه للحصول عىل املاء ويق منزل
ــن يف العيد  ــذا ولك ــه وهك ــب“ لجريان ”“ ”بي
ــذا اضطر جريانه  ــاء إىل منزله، ل لم يصل امل

ــبيل فهذا  ــاب صوب خزانات مياه الس للذه
ــم يف الصفوف  ــن رؤيته ــتاًء م ــا جعله مس م
ــون منتظرين دورهم للحصول  الطويلة يقف

عىل املاء.

مؤسسة المياه.. لماذا؟
ــة  ــريون ملاذا مؤسس ــاءل الكث ــا يتس فيم
ــاء وبعض  ــض األحي ــاء لبع ــر امل ــاه توف املي
ــق املرتفعة ال يصل  ــارات خاصة املناط الح
إليها املاء منُذ بداية العدوان السعودي عىل 
ــه املواطن عيل القباطي  ــن هذا ما طرح اليم
ــات املختصة أن  ــى من الجه ويضيف: أتمن
ــني أقلها يف أيام األعياد  توفر املياه للمواطن
حتى يتمكن الجميع من قضاء إجازة العيد 
ــاعات  بعيداً عن الوقوف يف أرساب املياه وس

الوقوف الشاقة،
ــم يضحك وهم  ــة: ه ــعاد قائل ضحكت س
ــارب للبحث عن  ــي، أنا طوال الوقت أس يبك
ــات من خالل  ــت صداق ــى أني كون املاء حت
ــاري للحصول عىل املياه، ويف  لحظات انتظ
ــزان مياه  ــد التقينا أمام خ ــوم العي صباح ي
ــالم العيد أنا  ــة وس ــادل التحي ــبيل لتب الس
وصديقاتي الالتي تعرفت عليهن من خالل 
ــىل كل من  ــت بالدعاء ع ــذه األزمة وختم ه
ــز إىل ما وصل  ــل املواطن اليمني العزي أوص

إليه.
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ابني يعاني من الخجل الشديد أمام الناس 
ــان  ــي ويف أي مك ــة أو يف الح ــواء يف املدرس س
ــد وأثناء خروجنا  ــه حديثاً  ويف العي يذهب إلي
لزيارة األهل واألصدقاء والتجول يف الحدائق 
ضهر ذلك جليا فهل باإلمكان التغلب عىل هذه 

املشكلة .... ؟
ــة  بالنسب ــة  مؤمل ــة  عقب ــل  الخج ــل  يشك
لألطفال، لكن يمكن التخلص منها عندما يكون 
لهذا الطفل والدان واعيان فالخجل هو من أكرث 
املشكالت التي تسبب للطفل األلم،ويعد تفهم 
ــدة وتقوم  ــاً رئيسياً للمساع ــة مفتاح الوضعي
ــىل الطريقة  ــري ع ــي بالتأث ــا يف الالوع مشاعرن
التي نستجيب فيها للخجول ولتغلب عىل تلك 

املشكلة إليك بعض النصائح املهمة.

ــك واسمح له  ــدث إىل طفل ــال: تح * االتص
ــه بحرية. فإذا كان غاضباً  بالتعبري عن عواطف

أو محرجاً أو مرتبكاً فال بأس من ذلك.
ــرر أي  ــك أن يق ــح لطفل ــارات: ات * الخي
ــك يمكنك  ــوم، وبذل ــك الي ــه ذل ــص يرتدي قمي
ــه الفرصة  ــه. وامنح ــه بنفس ــن ثقت ــزز م أن تع
ــدف ذلك إىل  ــزل. ويه ــال املن ــة بأعم للمشارك

توليد إحساسه بالقيمة الذاتية.
ــه  ــة: أعط ــة الثق ــك الفرص ــح طفل * امن
ــع القيام  ــل يف أي وقت تستطي ــك الكام انتباه
ــذي يمنح ابنه  ــإن الوالد ال ــك. والحقيقة ف بذل

كامل اهتمامه هو والد ال يوزن بالذهب.
ــة: ال تخلف امليعاد مع ابنك،  * قل الحقيق
ــه يف الساعة  ــروج مع ــه بالخ ــت وعدت ــإذا كن ف

ــارغ الصرب، ألن  ــه ينتظرك بف ــة فتأكد أن الثالث
ــاء بالوعد يمنح طفلك الثقة وتجنب بقدر  الوف

ما تستطيع أن تحدد له مواعيد غامضة.
ــول: إذا صممت  * تجنب وصفه بالخج
إطالق كلمة خجول عىل طفلك فإن هذه الصفة 
ــاق نفسه. وبدًال  ــه ويف أعم ــزر يف مخيلت ستتج
ــك أن تنصحه بأن يتخذ عبارات  من ذلك يمكن
ــاء يف مواقف  ــك قول األشي ــة وكيف يمكن بديل

مختلفة.
ــام  ــي نظ ــة: استخدم ــأة رضوري *املكاف
ــاج  االندم يف  ــك  طفل ــح  ينج ــى  حت ــأة  املكاف
ــان  إذا ك ــال  املث ــل  ــىل سبي ــي. وع االجتماع
ــإن جائزة  ــه ف ــود أن يلعب مع ــق ي ــه صدي لدي
ــة إىل حديقة  ــه يف رحل ــك ستكون اصطحاب ذل

الحيوان. اسأليه عن املواقف التي يخاف منها 
أكرث من أي يشء آخر وما نوع الجائزة الخاصة 
ــىل مواجهة تلك  ــي ستشجعه ع ــاط الت بالنش

املخاوف.
ــا: إذا  ــي تتفوه به ــات الت ــب الكلم * راق
ــاً ولطيفاً وال يميل  ــح إبنك مهذب أردت أن يصب
ــرج دائماً  ــب الكلمات التي تخ ــف فراق إىل العن

من فمك.
ــة: إن تجنب مثريات الخجل لن  * املواجه
ــه إىل مواقف  ــك. ويفضل أن تدعي يساعد طفل
ــدى مشاعره، وهي عملية حيوية  تخترب وتتح

للغاية. 
االخصائية االجتماعية:
الهام الكميم

ــع الــنــاس ــدث م ــح ــت ــن ال ــع الــنــاسطــفــلــي يــخــجــل م ــدث م ــح ــت ــن ال طــفــلــي يــخــجــل م

افجرة

وائل الشيباني

طوابري مياه السبيل تحرم األسر من فرحة عيد األضحىطوابري مياه السبيل تحرم األسر من فرحة عيد األضحى

ــك؟ ــت ــاع ــن كـــيـــف تــــقــــوي م
ــم اإلنسان السليم،  ــليمة هي أساس نمو جس التغذية الس
ــم  ــؤدي إلضعاف مناعة الجس ــليم ي ــال التغذية الس وإهم
ــم  ــود يف جس ــة املوج ــاز املناع ــراض، وجه ــه لألم وتعرض
ــجة  ــان متكّون من أنس اإلنس
ــوم بتدمري  وخاليا تق

ــاعدة يف  ــة جداً للمس ــة مهم ــا، واملناع ــات والبكتريي الفريوس
العالج والشفاء من املرض بشكل أكرب، وتناول الغذاء املتوازن 
نا بالفيتامينات  ــمنا وُيِمُدّ يعمل عىل الحفاظ عىل مناعة جس
ــاز املناعة بالقيام  ــاعد جه ــمنا ليس والعنارص املعدنية لجس
ــط  ــاعد يف التغذية وتنش ــم األطعمة التي تس ــدوره. ومن أه ب

جهاز املناعة ضد األمراض هي:
 1 - السمك وزيت السمك: يتميز السمك بإحتوائه عىل 
ــدم البيضاء الذي  ــي التي تقوي كرات ال omega3 K، وه
ــمك الّرسدين والّسلمون  يقوم بتقوية املناعة، ويعترب س
ــمك وأكرثها  ــواع الس ــى أن ــم وأغن ــن أه م

فائدة.
ــوي  تحت ــدورة:  البن   -  2  
ــني  فيتام ــىل  ع ــدورة  البن
ــادة  ــىل م ــوي ع C، وتحت
بليكوسني تقوم بتقوية 
ــارب  وتح ــة،  املناع
األمــــــــراض 

املُرسطنة.

ــال ( الربتقال والليمون  ــات أمث ــات: للحمضي  3 - الحمضي
والجريبفروت..) تتميز باحتوائها عىل محفز ملناعة الجسم، 
وتحتوي عىل نسبة ليست قليلة من املواد املضاّدة للتأكسد.

ــان عن طريق  ــم اإلنس ــنب بحماية جس ــوم الل ــنب: يق 4 - الل
ــم من تكاثر  ــىل ماليني البكترييا التي تحمي الجس احتوائه ع

البكترييا يف الجهاز الهضمي لإلنسان.
ــوف،  ــروكيل، زهرة،ملف ــال: ب ــرضاوات: أمث ــض الخ  5 - بع
ــدة، وتحتوي  ــادة لألكس ــواد مض ــي تحتوي عىل م ــت، فه لف
ــطة ملناعة  ــاف واملعادن، ومواد منش ــىل الفيتامينات واأللي ع

الجسم.
ــاي األخرض: يتميز بأنه يحتوي عىل مواد مضادة  6 -  الش

للتأكسد وهذا يؤدي لتقوية املناعة.
7 - عسل: للعسل أهمية كبرية يف كل املشاكل فهو يستخدم 

مضاد لإللتهابات، وتقوية مناعة الجسم، ونزالت الربد.
 8 - املشمش: بحيث يحتوي عىل الحديد وفيتامني C الذي 

يعمل عىل تقوية املناعة ضد األمراض.
ــل عىل مادة  ــل): يحتوي عني الجم ــوز( العني جم 9 - الج
السلينيوم التي تعمل عىل تقوية جهاز املناعة ضد األمراض.

ــلينيوم أيضاً املقوي  ــوم: يتميز باحتوائه عىل الس 10 - الث
لجهاز املناعة. وهناك العديد من األنشطة والسلوكيات التي 

يمكن اتباعها لزيادة املناعة ضد األمراض:
سوء التغذية:

ويظهر سوء التغذية من خالل تناول كمية كبرية من األغذية 
ــن الدهون،واملواد الحافظة، واكل  املحتوية عىل كمية كبرية م
السكريات برشاهة، فهذه األطعمة كلها تؤدي إلضعاف جهاز 

املناعة ويعرض الشخص بنسبة كبرية لألمراض.
 النوم الجيد:

ــاعات يعمل عىل تقوية جهاز  يعترب النوم يومياً معدل 8 س
ــط كاٍف من النوم  ــون عىل قس ــث الذين ال يحصل ــة، حي املناع
ــبة خاليا  الجيد يكونون عرضة لألمراض والربد، تقلل من نس

الدم البيضاء التي تعمل عىل مقاومة األمراض.
الرياضة:

ــور التي يمكن  ــن أهم األم ــة الرياضة يومياً م ــد ممارس  تع
ــدورة الدموية،  ــن من ال ــان ان يبدأ به يومه، فهي تحس لإلنس
وتعزز من نشاط خاليا الجم البيضاء التي تعمل عىل مكافحة 
اإللتهابات، وتساعد يف تعزيز الجهاز املناعي لجسم اإلنسان.

نصائح طبية 

ــببات يأمل  ــني أن يأتي العيد محمًال بكل مس ــري من املواطن الكث

ــم تدخر أي جهد  ــة، وأن الجهات املختصة ل ــرح املمكن الف

ــتحيل بل عىل  ــك، نحن ال نتحدث عن املس ــر للعمل صوب توفري ذل يذك

ــترياده  ــاء املتوفر أصًال يف بالدنا وال يتم اس ــو موجود، أقصد هنا امل ما ه

ــاهد  من الخارج لنتحجج بالحصار الظالم عىل اليمن.. أزمة املياه واملش

املؤملة التي نراها أمام خزانات مياه السبيل يف أيام العيد وأثر ذلك نفسياً 

عىل املواطن وغريه من التفاصيل تجدونها يف التناولة الصحفية التالية:
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