
ــأن  ــرى  ب ــم ي ــعيد الرمي ــن س  املواط
ــعار  الرشيحة األكرث ترضراً من هذه األس
هم أصحاب الدخل املحدود واألشخاص 
ــهرية، وهذه  ــن ال يمتلكون رواتب ش الذي
ــر وصعوبة  ــن الفق ــي تعاني م ــة الت الفئ
ــاة هي أكرث الفئات  توفري متطلبات الحي
ــأ إىل رشاء املالبس  ــة التي تلج املجتمعي
ــس  املالب ــك  تل ــعار  فأس ــتخدمة  املس
مقبولة عندهم والهدف بالنسبة لهم هو 

الحصول عىل الدفء .
من جهته يجد املواطن حيدر القباطي- 
ــي  ــتخدمة ه ــس املس ــف- أن املالب موظ
ــو كما  ــكالته فه ــل لحل مش ــل األمث الح
ــم  ــال وجميعه ــة أطف ــول أب لخمس يق
يدرسون يف صفوف مختلفة وهو مطالب 
ــديد  ــس تقيهم من الربد الش ــري مالب بتوف
ــكن  ــه ووالدته التي تس ــب زوجت إىل جان
ــس املنزل، لهذا فهو يتوجه إىل  معه يف نف
ــتوية لجميع  الحراج لرشاء املالبس الش
ــعرها ( 200 –  ــي ال يتجاوز س أوالده والت

ــغ يمكنه من رشاء  ــال وهذا املبل 500 ) ري
مالبس شتوية لكافة أفراد أرسته.

أسعار مرتفعة

ــياغي  تمنى املواطن عبد الجليل الس
ــون  ــتوية تك ــس الش ــعار املالب ــو أن أس ل
ــبة للمواطن حتى يتمكن الجميع  مناس
ــدود من رشاء  ــاب الدخل املح ــن أصح م
مالبس الشتاء فالربد كما يقول هذا العام 

قارس وال يمكن احتماله .
ــالم السامعي  ويضيف زميله عبدالس
ــأن املالبس  ــدرك تماماً ب ــًال : ( نحن ن قائ
ــتوية التي تعرض يف املوالت واملحال  الش
ــتوردة ومن ماركات  التجارية أغلبها مس
ــات  ــىل الجه ــرتض ع ــه يف ــة إال أن عاملي
ــع رشوطاً معينة لبيعها  املختصة أن تض
ــبة  ــعار مناس ــواق اليمنية وبأس يف األس
ــتويات وأن ال تجعلنا عرضة  ــة املس لكاف
ــتغالل من قبل بعض التجار الذين  لالس

ال يهمهم غري الربح) .
ــن- موظفة وأم لثالثة أوالد-  أمة الرحم
ــا  ــع أبنائه ــتطيع من ــا ال تس ــد بأنه تؤك
ــدة  ــتوية الجدي ــس الش ــن رشاء املالب م
ــواق والتي تستهويهم  املعروضة يف األس
ــه ال تملك دخًال  ــت نفس ــا يف الوق إال أنه
ــتوية  ــرشاء مالبس ش ــا ل ــهرياً يؤهله ش
ــت  الجاك ــعر  ــة ألن س الثالث ــا  ألطفاله
ــني ( 4000 – 6500)  ــرتاوح ماب ــد ي الواح

ريال .
ــا الجهات  ــة الرحمن بدوره ــت أم ودع
ــعار  ــد الرتفاع األس ــع ح ــة لوض املختص
ــد  ــه جس ــربد وال يتحمل ــة وأن ال خاص
ــعار  ــال الصغار وال بد من وضع أس األطف
مناسبة للمالبس حتى تتمكن الكثري من 

األرس من رشائها.
نظرة  التجارية  املحالت  ألصحاب 
حول هذا املوضوع فهم يرون أن أسعار 
.. عمار سيد  الشتوية مناسبة  املالبس 

اليافعي عامل يف أحد املحالت التجارية 
املالبس  باسترياد  نقوم  نحن  يقول: 
ُتصنع  والــتــي  الصني  مــن  الشتوية 
حتى  الطلب  بحسب  لليمن  خصيصاً 
تتناسب مع ذوي الدخل املحدود حيث 
يرتاوح سعر الجاكت من ( 1500 – 3500 

الخاصة  للمالبس  ريــال   (
املالبس  وأما  باألطفال 

للرجال  الشتوية 
فإن  والشباب 

ـــا  ـــاره ـــع أس
مابني  ترتاوح 
 –  4500)
 (6 0 0 0

ريال وهذه أسعار مناسبة .
ــل بإحدى  ــد عام ــه- أحم ــق مع ويتف
املوالت التجارية- يف الرأي ويضيف قائًال 
: إن املالبس الشتوية التي تباع يف املوالت 
التجارية ال تتصف بالجودة فهي مجرد 
ــعرها ما  ــر ال أقل وال أكرث ويرتاوح س مظه
بني ( 1500 – 2000) ريال ويؤكد 
ــن  ــال الزبائ ــد أن إقب أحم
ــس  املالب ــك  تل ــىل  ع
ــة  لتدفئ ــص  األرخ
ــري  كب ــم  أوالده
ــص  رخ ــبب  بس
ــة  خاص ــا  ثمنه
ــح  أصب أن  ــد  بع
معظمهم يخىش 
ــورة  خط ــن  م
ــتوية  املالبس الش
ــي  الت ــتخدمة  املس
ــاع يف الحراج أو عىل  تب
ــوارع ويحذر  ــة الش أرصف
ــا تنقل بعض  ــاء من كونه األطب

األمراض الجلدية املعدية.
(مخاطر صحية )

ــرباء يف الصحة  ــدد خ ــم ش ــن جانبه م
ــلع  ــة عىل رضورة مقاطعة تلك الس العام
ــكل تام نظراً  ــتعملة بش من املالبس املس
ملا تسببه من خطورة عىل الصحة العامة 
ــتعملة  للفرد واملجتمع كون املالبس املس
ــة  والصدري ــة  الجلدي ــراض  األم ــل  تنق
ــىل أن هناك من  ــالوة ع ــية، ع والحساس
الفطريات ال يتم القضاء عليها بالغسل 

الجيد والتعقيم وهذه الفطريات تتسبب 
ــا) الجلدية،  ــا (التين ــراض منه بعدة أم
ودعوا إىل تفعيل قوانني الرقابة الصحية 
ــلع يف األسواق  ــار تلك الس ملواجهة انتش
من خالل الحمالت املستمرة عىل الباعة 
ــطات واملحال  املتجولني وأصحاب البس
ــتخدمة  ــس املس ــع املالب ــة ببي املختص
ــات ملنع تداول  ــة بمختلف اللغ والتوعي

املقتنيات واألدوية الخاصة يف األسواق.
(أمراض جلدية)

ــيل - أخصائية  ــة ثريا محمد ع الطبيب
ــس  ــد أن رشاء املالب ــد- تؤك ــراض جل أم
ــب صحية وخيمة  ــتخدمة لها عواق املس
ــه  ــع مالبس ــام ببي ــن ق ــة إذا كان م خاص
ــد وقتها قد  ــرض مع ــخص مصاب بم ش
ــذه املالبس  ــرشاء ه ــن يقوم ب ــرض م يتع
ــي لتقديم  ــذا ما يدفعن ــس املرض وه لنف
ــس  ــذه املالب ــاع ه ــن يبت ــكل م ــح ل النص
ــرشاء.. وتضيف: أنا  ــتخدمة بعدم ال املس
ــعارها مناسبة  أعرف أن هذه املالبس أس
ــل تكلفة رشاء مالبس  للفقراء ولكن تحم
جديدة أسهل من تحمل تكاليف العالج 

يف حالة إصابة أحد ما بمرض خطري.
ــرة  ــاً خط ــاك أمراض ــرية إىل أن هن مش
ــراض  ــل األم ــس مث ــذه املالب ــا ه تنقله
الطفيلية والفريوسية كما أن املالبس غري 
ــا الجلدية  ــبب األكزيم ــة قد تس القطني
ــة.. كما أكدت بأن  ــية الجلدي أو الحساس
ــاء عليها  ــم القض ــات ال يت ــاك فطري هن
بمجرد غسل املالبس وبالتايل فهي ناقل 

فاعل للعدوى خاصة (التينا).
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ــنوات ولدي  ــذ أربع س ــاة متزوجة من ــا فت أن
ــش يف منزل  ــكلتي أني أعي ــالن ولكني مش طف
ــا يقولون مع  ــري كم ــي يف املنزل الكب ــل زوج أه
ــه وإخوته جميعا وهم متزوجون ولديهم  عائلت
ــر  ــوم تظه ــرية كل ي ــريون األرسة كب ــال كث أطف
ــتطع إرضاء احد منهم  ــكلة جديدة ولم اس مش
ــتطيع  ــرا لظروف زوجي املادية فهو ال يس ونظ
ــزل آخر  ــا يف من ــكن لوحدن ــي للس أن يخرجن
ــذا املنزل وليس  ــلوب اإلرادة يف ه ــي مس وزوج
ــتطيع ان يدافع عني أمام أي  له أي رأي وال يس
احد وخاصة ألنه اصغر إخوته  ..  حياتي معهم 

أصبحت صعبة وأعيش جحيماً ال يطاق ..

األخصائية االجتماعية / إلهام الكميم

ــىل زوجك وال  ــربي ع ــك أن تص ــب علي يج
ــات ال تنتهي  ــاكل ونزاع ــببا يف مش تكوني س
ــتقره  ــا وبما ان عالقتك مع زوجك مس بينكم
فإن بقية املشاكل قد تهون وصحيح أن املنزل 
ــاكله وكلما  الذي يضم الجميع ال تنتهي مش
ــتظهر أخرى فحاويل قدر  ــكلة س طويتم مش
ــب أمورك مع زوجك والتخطيط  اإلمكان ترتي
ــكن بمفردكما يف املستقبل  ــتقالل والس لالس
إن كانت حالته ال تسمح بأن تستقال يف منزل 
ــة بعد أن يكرب األطفال  آخر بمفردكما وخاص
ــي بني األرسة  ــاكل التي ال تنته ــتزيد املش س

ــاكله وبقدر  ــري دوما ما تزيد مش فاملنزل الكب
ــويا إال  ــعادته واجتماع أرسته س ــون س ما تك
ــة ال توجد أو تكاد تنتهي فحاويل أن  أن الحري
ــاركي يف  ــاكل وال تش تلزمي غرفتك وقت املش
ــكلة وقليل االجتماع بهم ما استعطي  أي مش
ــك بالعمل ليل  ــاكل وعىل زوج ــا للمش تجنب
ــتقًال  نهار حتى يوفر لك وألطفالك منزًال مس
ــة  ــة وحري ــه بكرام ــش في ــتطيعني العي تس
ــة فال يكون  ــظ كرامتك كزوج ــه أن يحف وعلي
ــلوب اإلرادة بالكامل وضيف للشخصية  مس
ــك  ــاع كرامت ــتك وضي ــاب تعاس ــىل حس ع
ــا النزاعات  ــة الكبرية تتولد فيه ــا العائل ودوم

واملشاحنات وخاصة إذا كرث األطفال فيها .

افجرة
توفري مادي وضرر صحي..توفري مادي وضرر صحي..شراء املالبس املستعملة..

...؟ املــــــفــــــاصــــــل  ألــــــــــم  ـــــــن  م ــــتــــخــــلــــص  ن ـــــف  ـــــي ك
ــاب  لـالته ــع  رائ ــالج  ع ــل  الزنجبي
ــات الفعالة  ــم العالج ــد أه ــل أح املفاص
ــاب املفاصل، فهو ذو خواص  ملرض الته
مضادة لاللتهاب. يمكن استخدام زيت 
ــه عىل املفصل املترضر،  الزنجبيل بدهن
فاستخدامه بانتظام كفيل بتقليل األلم 
ــٍد كبري. كذلك  ــونة إىل ح والتورم والخش
ــاً  ــازج يومي ــل الط ــاول الزنجبي ــإن تن ف
ــن حالة  ــن كثرياً م ــة يحس ــع كل وجب م
ــن الدروة  ــك لكونه يحس ــاب، وذل االلته

الدموية.
القرفة:

ــن أن يفيد يف  ــرص آخر يمك ــة عن القرف
تخفيف آالم التهاب املفاصل. لعالج آالم 
املفاصل يمكنك إضافة ½ ملعقة صغرية 

من القرفة املطحونة مع ملعقة كبرية من 
ــاء الدافئ ورشب  ــل إىل كوب من امل العس
ــىل الريق. يف حال  ــج كل يوم ع هذا املزي
ــعر  التزمت بهذا العالج لعدة أيام ستش
ــرياً إن  ــك كث ــن حالت ــرق وستتحس بالف
ــك صنع معجون  ــاء الله. يمكنك كذل ش
من القرفة املطحونة مع العسل وتدليك 

منطقة األلم به.
زيت السمك:

ــاض أوميغا3- الدهنية املوجودة  أحم
يف زيت السمك لها تأثري مضاد لاللتهاب 
ولذا فهي فعالة يف تخفيف آالم املفاصل.
ــني  ملعقت أو  ــة  ملعق ــاول  تن ــاطة  ببس
ــمك يومياً، سواء  صغريتني من زيت الس
ــن  ــا ضم أو بإدخاله ــارشة  ــورة مب بص

ــمك  ــل تناول زيت الس ــات. يفض الوجب
ــة لنتائج أفضل. حاول  عىل معدة خاوي
ــىل  ــة ع ــات الحاوي ــن املنتج ــار م اإلكث
ــكٍل عام،  أحماض أوميغا3- الدهنية بش

ال أن تقترص عىل زيت السمك لوحده.
زيت الكافور (األكالبتوس):

ــت الكافور  ــل من زي ــم بتدفئة القلي ق
ــم. غِلّفها  ــه منطقة األل ــم ادهن ب ــن ث وم
بكيس بالستيكي ثم ضع حولها كمادات 
ــرارة،  ــن الح ــد م ــة ملزي ــاخنة أو دافئ س
ــن حالة  ــعر بتحس ــا ستش ــان م ورسع
ــة يومياً قبل  ــك. كرر هذه العملي مفاصل
ــل أعراض  ــج أفضل يف تقلي ــوم لنتائ الن

التهاب املفاصل.

الكرز:
ــي  غن ــي  طبيع ــدر  مص ــرز  الك
ــيوم.  والبوتاس ــيوم  باملاغنيس
ــم،  ــي لألل ــكن طبيع ــيوم مس املاغنيس
والبوتاسيوم مضاد لاللتهاب لذا فالكرز 
ــة  ــة اإلصاب ــاً يف حال ــاً مثالي ــد عالج يع
بالتهاب املفاصل. اجعل عادتك اليومية 
تناول8 - 10 حبات من الكرز بأي صورة 
سواء كان طازجاً أو معلباً. يمكنك أيضاً 
ان تصنع رشاب الكرز وذلك بغيل بضعة 
ــى تتكثف.  ــن الكرز يف املاء حت حبات م
ــرشاب املحىل يومياً  ــك رشب هذا ال يمكن
ــهر كعالج لذيذ ومغٍذ للتخلص  لعدة أش

من التهاب املفاصل.

نصائح طبية 

الزوج؟ التعامل السلبي من أهل  الزوج؟كيف تتجاوزين  التعامل السلبي من أهل  كيف تتجاوزين 

قارس وظروف اقتصادية صعبة تمر بها بالدنا بسبب العدوان والحصار ولكل ذلك تبعات يتحمل أعباءها املواطن برد 
ــادهم كالعادة  ــتاء لتدفئة أجس ــيط أكرث من غريه، وككل عام تقريباً يهرول الجميع لرشاء مالبس الش اليمني البس
ولكن الجديد يف هذا العام هو زيادة اإلقبال عىل املالبس املستخدمة التي يحذر األطباء املختصون من رشائها ألن األمراض 
ــراً بني نارين األوىل تحمل  ــل  .. ليبقى املواطن صاحب الدخل املحدود حائ ــد تنتقل بعد ارتدائها ال تزول بعد الغس ــي ق الت
ــتخدمة قد  ــتوية الجديدة والثانية املجازفة برشاء مالبس مس ــعار املالبس الش تكاليف عالية مقارنة باألعوام املاضية ألس

تكون مليئة باألمراض املعدية ... تفاصيل أخرى حول املوضوع تجدونه يف السياق التايل:
األرسة / وائل الشيباني
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