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الماجستير بامتياز للباحثة نوال مكيش حول  الصحافة اإللكترونية
نالت الباحثة نوال محسن سالم مكيش  

درجة الماجستير بامتياز من  قسم 
الصحافة واإلعــالم بكلية اآلداب بجامعة عدن 
عن رسالتها الموسومة بـ "الصحافة اإللكترونية 
وأثــرهــا فــي مــجــال االتــصــال اإلعــالمــي" دراســة 
ميدانية للمواقع اإللكترونية في الجمهورية 

اليمنية "صنعاء - عدن ".
ــعــة فــصــول حــول  وتــركــز الـــدراســـة عــلــى أرب
اســتــخــدامــات الصحافة اإللكترونية ودوافـــع 
التعرض لها والتعرف على مزاياها وانعكاساتها 
فــي المجال اإلعــالمــي، وكــذا التعرف على أثر 
التحديات والمخاطر التي تواجهها الصحافة 

اإللكترونية.
وتكونت لجنة المناقشة من األستاذ الدكتور 
محمد عبده هــادي- نائب عميد كلية اآلداب 
لشؤون الدراسات العليا رئيسًا، وعضوية الدكتور 
محمد عبدالجبار ســـالم، واألســتــاذ المساعد 

الدكتور سليم عمر النجار.

إشراف:

هناء الوجيه

تقول زمزم محمد - ربة بيت: مشكلتنا ليست 
في طوابير السيارات على محطات البترول.. 
مشاكلنا في البيت بسبب األزمة قد خربت كل 
شــيء.. األوالد بطلوا يذاكروا..مابش كهرباء.. 
والماطور ال طرح للحكومة خير منعوا المحطات 
تبيع لنا بترول أو ديزل الى الدبات.. حالة يرثى 
لها.. وايتات الماء ارتفع سعرها مضاعف.. واين 

هي؟
وتضيف: والــلــه إن قــد الهربة مــن المدينة 
نعمة.. رجعنا نشتري مكانس وندلي الماء من 
الخزان ونسحوق على األحجار.. والــذي يقهر 
الجميع أن الكهرباء (تلصى) ساعتين والناس 
ــة إذا استمرت سنخرج نحن من  نــيــام.. األزم
البيوت ضد الحكومة.. إذا ظل الرجال عاجزين.. 

طفحنا والله.. ظفحنا..
< أما االستاذة فيروز صالح فتروي قصصًا 
محزنة عن ما تعانيه المرأة من عــذاب جراء 
استمرار افتعال األزمــة قائلة: مع كل صباح 
نشعر بأن هناك من يتلذذون من وراء تعذيبنا.. 
ونحن ننتظر الباصات للذهاب للعمل.. طبعًا لم 
نعد نأسف لزيادة االسعار في المواصالت انما 
يهمنا الطالبات والطالب الذين ال ذنب لهم فيما 
يحدث.. لقد اختبر بعضهم والبعض يتعذبون 
جــراء هــذه األوضـــاع.. ال مذاكرة وال استقرار 

نفسي وال غير ذلك.. واألسوأ من ذلك أن تعود 
للبيت وكل شيء غير موجود.. وكأننا نعيش في 

كهوف وليس في العاصمة.
وتضيف: تصوروا ان الماء ينعدم على البيوت.. 
أين يذهب الناس .. االطفال.. الفتيات.. األمهات 
الــعــاجــزات هــذه واحـــدة مــن المعاناة داخــل 
البيوت.. ما بالكم والـــزوج واالخـــوان واألوالد 
يريدون يخرجون الى عرس أو لزيارة ما.. األم 
وحدها تتكبد كل المشاكل وتعمل على تخفيف 

المعاناة على زوجها وأوالدهـــا.. أصبح الزمن 
صراحة ال يطاق..

< ووتحدث أم محمد بدورها عن المشاكل 
التي انعكست داخل البيت بسبب األزمة فتقول: 
ما ذنبنا نحن، من الصبح نتفرج اللمبة متى تلصي 
حتى نقوم نكوي المالبس ونجهز ما نستطيع 
حتى ال يأتي أبــو الجهال ونتصايح من جديد 

معه..
لم نعد نــدري ما الــذي نعمل أوجعوا قلوبنا 

ساعة مابش ماء.. ساعة مابش غاز.. أو ال توجد 
مالبس نظيفة.. وأبو األوالد يعود طافح ويتكلم 
من راس نخره.. ويصيح ويطعفر الجهال.. 
وكأننا في البيت.. سميع أو باسندوة الله ال 

ألحقهم خير..
وتضيف: لقد تغيرت طبيعة أبو األوالد وأصبح 
ــيــوم.. وال يــدري مــا نعاني من  طافح طــول ال
مشاكل في البيت بسبب األزمة.. ولقد اقترحت 
عليه يأخذ إجازة ونسافر البالد الى بعد رمضان 
ونسأل الله أن ينتقم من المتسببين بتعذيب 

الناس بحق هذه األيام المباركة.
خسائر

< تقول مصادر اقتصادية أن األزمة األخيرة 
في المشتقات النفطية ألحقت خسائر فادحة 
أيضًا في ميزانية األسر المتوسطة الدخل حيث 
جاءت لتقضي على كل ما تم ادخاره الى شهر 
رمضان المبارك وعيد الفطر.. أما األسر التي 
ال دخل لها فقد ازداد وضعها تدهورًا أغلبها 
أجبرت على بيع األصــول التي تمتلكها، ألن 
األسعار المرتفعة بهذه الفوضى أكلت كل شيء 
وزاد األمر سوءًا أن الحديث عن جرعة قد فاقم 
المشكلة لدى الفقراء أكثر من الذين ال خيار 
أمامهم اال الخروج بثورة ضد سياسة التجويع 

أو الموت الجماعي.

األزمة .. ومآسي البيوت

ال كهرباء.. ال ماء.. ال غاز.. ال «زلط».. 
األســر الفقيــرة تواجه موتًا جماعيًا وجوعــًا إن لم يدافعوا عن 

حياتهم
االمتحانــات العامة على األبــواب.. المالبس بحاجة الى كــوي.. العودة إلى 

األحجار لتجهيز «السحاوق»..
البيت اليمني كانوا يقولون انه «قبر»

ال أحد يعلم ما بداخله.. يبقى كل شيء مستور 
 اليــوم.. فضحتنــا الحكومــة.. وخرجــت أخبار النــاس وأظهرت 
حجم المعاناة التي تعيشــها المرأة اليمنية في البيت وهي معاناة 
تفــوق كل معاناة الرجال أضعافًا مضاعفــة.. تعالوا مع «الميثاق» 
في زيارة اســتطالعية الى واقع مأســاة أكبر مما تتصورون داخل 

البيت اليمني..

زمزم: طفحنا.. ال ماء وال كهرباء وال رحمة.. والرجال عجزوا..
فيروز: الطالب يتعذبون والبيت من 

الداخل عذاب في عذاب
أم محمد: الرجال ينقلون غضبهم علينا كأننا سميع أو باسندوة

اقتصاديون: األزمة قضت على كل 
مدخرات األسر لشهر رمضان والعيد

ص من الصراصير
ّ

طرق طبيعية للتخل

الجميع فــي الصيف ينتظر هجوم  
الــصــراصــيــر على البيت والحديقة 
ــل مــكــان آخـــر.. مـــاذا يفعلون؟  والمكتب وك
البعض يصيح، البعض يطلب شركة اإلبادة 
الكيميائية، والبعض اآلخر يستعد ويستعمل 

طرق طبيعّية ال تؤذي صحة أهل البيت.
طرد الصراصير ليس باألمر السهل ويمكنها 
أن تسرح على طعامكم، وتلحق الضرر بورق 
الجدران والكتب، وبعض األنواع من الصراصير 

تنقل الجراثيم إلى البشر.
ص منها 

ّ
عليكم أن تتصّرفوا بسرعة للتخل

أنــفــســكــم بطرق طبيعّية حتى ال تــؤذوا 
وأوالدكــــــــم بــالــمــبــيــدات 

الكيميائية!
ـــــــت  ي أ ر ا  ذ إ  -
صرصورًا ال تقتله بل 

اتبعه لمعرفة إلى أين 
يــذهــب. إذا كــان 

يــــزحــــف 
الــى صدع 

أو ثقب في جدار. فالمرجح أن العش الذي يضع 
فيه البيوض قريب. تحقق من كل أنحاء المنزل 
بحثًا عن الشقوق والثقوب التي من خاللها قد 
تدخل الصراصير. وغالبًا ما تدخل عن طريق 

المصارف.
- اصنع طعمًا للصراصير، امــزج مقدارًا من 
حمض البوريك (يباع في الصيدليات) ومقدارًا 
مساويًا من الدقيق األبيض، ومقدارًا من السكر، 
علمًا ان السكر والطحين يجذبان الصراصير، 

وحمض البوريك يقتلها.
ــن،  ــخــزائ  الــمــســحــوق فـــي األدراج وال

ّ
رش

ـــالجـــة، تــحــت  ـــث تـــحـــت ال

الموقد، وفي كل مكان.
أو اخــلــط - مـــقـــدارًا مــن حــمــض الــبــوريــك 

ومقدارين من الدقيق ومقدارًا من الكاكاو.
بهاتين الطريقتين ستختفي أوًال الصراصير 
الكبيرة ثم تظهر جحافل أصغر حجمًا ثم 

يًا.
ّ
تختفي كل

- ثمة حــل بسيط آخــر وهــو مؤلف 
من الصابون والماء. هذه وسيلة سهلة 
لقتل الصراصير الكبيرة. اخلط صابون 
ــي زجــاجــة  ــمــاء ف االســتــحــمــام الــســائــل بــال
اشة. رش الصابون والماء على صرصور 

ّ
رش

عندما تراه.. محلول الماء والصابون يقتله في 
دقيقة واحدة. فالصراصير تتنفس عن طريق 
الجلد.. الماء والصابون يقتلها من خالل 
تشكيل طبقة رقيقة على مسام التنفس 

ما يتسبب في اختناق الصرصور.
- ضع صوف الحديد مع السكر في الشقوق. 
تأتي الصراصير لتأكل هذا الخليط، لكن صوف 
الحديد يصدأ سريعًا في أعضائها الداخلية 

ويقتلها.

٧٠ يومًا والطفل البطاطي 
اليزال مختطفًا

ناشدت لجنة متابعة قضية الطفل المختطف (سالم صالح   
البطاطي) رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، التدخل 
لحل قضية الطفل المختطف منذ أكثر من ٧٠ يومًا على أيدي عناصر 

من محافظة شبوة.
وقالت في رسالة بعثتها للرئىس: إن جريمة اختطاف الطفل (البطاطي) 
قد أثارت حالة من الغضب الشعبي من خالل تنفيذ الوقفات االحتجاجية 

وإصدار البيانات واإلدانات المنددة بهذه الجريمة.
وحذرت من محاوالت بعض األطراف الساعية إلى استغالل القضية للزج 

بأبناء يافع وقبائل حضرموت وشبوة في نزاع وصراع مسلح.
 رئيس الجمهورية التدخل إلنــهــاء معاناة الطفل وأسرته 

ً
مطالبة

 السلطات بذات الوقت 
ً
والمستمرة منذ أكثر من ثالثة أشهر.. محملة

المسئولية عن أي ردة فعل قد تحدث جراء استمرار تقاعسها عن القيام 
بواجبها في تحرير الطفل وإعادته إلى أسرته سالمًا..

لعب األطفال بالطين يعزز 
لديهم المناعة

خلصت دراسة حديثة إلى أن األطفال الذين ُيسمح لهم  
باللعب بحرية في البيئة المحيطة بهم، خاصة المزارع، أقل 

إصابة بأنواع الحساسية التي تصل في بعض األحيان إلى أزمات الربو.
وأثبتت الدراسة التي أجراها عدد من الباحثين األمريكيين ونشرتها 
صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن األطفال الذين ال يخضعون لرقابة مفرطة 
من أهلهم، الذين يحرصون على إبعادهم عن أماكن الجراثيم، هم 

األطفال األكثر حظًا في مواجهة الحساسية.
وذكر تقرير عن نتائج الدراسة أن التعرض المبكر للبكتيريا وبعض 
المواد المسببة للحساسية يمكن أن يكون له تأثير وقائي في تشكيل 

االستجابات المناعية لألطفال.
ُيذكر أن الدراسة أجريت على ٤٦٧ طفًال من حديثي الوالدة في 
بالتيمور وبوسطن ونيويورك وسانت لويس على مدى ثالث سنوات.

انتحار فتاتين بسبب 
خالفات أسرية

رصدت أجهزة األمن وقوع حادثتي انتحار المرأتين  
يتراوح عمرهما بين (٢٠-٢٢) عامًا في كل من أمانة 
العاصمة ومحافظة إب. فقد ذكرت الشرطة في مديرية السبعين 
بالعاصمة أن فتاة سودانية في الـــ٢٠ من عمرها أقدمت على 
االنتحار بتعاطي كمية كبيرة من األدوية.  فيما شهدت مديرية 
الشعر بمحافظة إب حادثة انتحار مماثلة المرأة شابة في الـ٢٢ 
من عمرها قالت الشرطة بأنها أطلقت النار على نفسها من بندقية 

آلية-.بحسب موقع وزارة الداخلية .
 وأوضــحــت التقارير األولــيــة أن حادثتي االنتحار اللتين تم 

رصدهما كان دافعهما الخالفات األسرية.

طرق التعامل 
مع الزوجة 

الحساسة

Û  يجب أن يدرك الزوجان أنهما يحمالن نظامين   
للحياة ورؤيتين مختلفتين لها بشكل أو بآخر، 
وال يلزم أن يتطابقا في كل شيء.. فهذا مما ال يحدث إال 
في القليل النادر جدًا، فنشأتهما وتربيتهما وثقافتهما 
وربما قيمهما ومبادئهما وبرامجهما العقلية العليا،  
تختلف بشكل أو بآخر، وهذا مما يجعل فهمهما لألحداث 
وتفسيرهما لها، ال يتفق بالضرورة، وليسا مطالبين بأن 
ينصهرا مع بعضهما ويذوبا الفوارق إلى هذا الحد، ألنه 
لن يتسنى لهما ذلك بشكل كامل، إال مع مرور السنوات 

وتجاوز الكثير من العقبات.

Û  وعليك أيضًا تبصيرها بهذا األمــر، وأن تحاول أن 
تفهم طبيعتها، وتساير هذا الجانب بشكل أو بآخر، مع 
اختيار الوقت والمكان المناسبين للتنبيه على المالحظات 
وبشكل خاص، وبعيد عن اآلخرين ، صونًا لخصوصية ما 

بينكما وحفظًا لماء الوجه.
ه ومالحظات  Û  االتفاق على أن المرء يتعلم من أخطاء

أحبائه وأصدقائه، وأن العتاب دليل المحبة.
Û  أمــا الصمت على المالحظات وعــدم البوح بها أو 
استيضاح ما خفي منها فهو بداية غير مشجعة الستمرار 

الحياة الزوجية. 


