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بدء خدمات السجل املدني بالقاش  -بركة مجعية معاقي احلرب حتصل على دعم مالي
تلقت الجمعية الوطنية ملعاقي الحرب دعام ماليا مببلغ 562 389نقفة من االرتريني
املهتمني يف بريطانيا وكندا
واوضح مسؤول التنظيم واملعلومات يف الجمعية السيد /محمد نور ادريس ان
االرتريني يف بريطانيا قدموا مبلغ 475497نقفة وزع يف االول من اغسطس عىل 33
مناضلة مكفوفة يف جميع االقاليم مببلغ  13الف نقفة لكل منهن.
وقال رئيس جمعية معاقي الحرب االستاذ /قرببرهان اياسو يف مراسم توزيع الدعم “ان
مصاعب املرأة معاقة الحرب مزدوجة لذلك يتوجب مواصلة دعم املجتمع لهن ،وشكر
مبادرة املواطنني املهتمني.
واوضحت املناضلة /ويني عقبازقي التي تلقت الدعم اعتزازها باعاقتها لكونها جاءت
من اجل الوطن والشعب ،مشيدة بالدعم املقدم من الحكومة والجبهة والشعب
والجمعية.
ويف كندا قدم االرتريون املقيمون يف كالغاري 62 994نقفة واالرتريون يف تورنتو251
 22الف نقفة لجمعية معاقي الحرب.
أفادت إدارة اقليم القاش -بركة بان
العمل جار لتسيري أعامل االحصاء وإدارة
أنظمة املعلومات يف املديريات لتقديم
خدمات رسيعة وجيدة.
وأوضح مسؤول قسم االحصاء ونظم
املعلومات يف االقليم السيد /دبساي
منقستآب أن القسم يقدم خدمات السجل

املدين وتغيري االقامة وطبع وتقديم بطاقة
اإلقامة وجمع وتحليل البيانات واملعلومات
وإستخراج شهادة امليالد والوفاة والزواج
والطالق.
وذكر أن العمل املنظم بدأ منذ عام 2014
باالستفادة من تجارب االقاليم االخرى ،
مشريا اىل ان خدمات السجل املدين وغريها

املقدمة بقدرات محدودة وغري ممركزة
يف مدن بارنتو واغردات وتسني،ستتوسع
لتشمل ستة عرش مديرية.
وقال “ ان السجل املدين وبطاقة اإلقامة
تسهل كثرياً يف الخدمات اإلدارية والحياة
الفردية واإلجتامعية ،ويجب تسجيل
بياناتها .

تسين:تدشني مركز تدريب
املراة بتمويل فرع املرأة بسويسرا

دقي :عمال املؤسسات العامة محلة الطالب التنموية يف اغردات
يقوم الطالب املشاركني يف الحملة التنموية الصيفية بانشطة فعالة لحفظ املياه وحامية
يدعمون أسر الشهداء
الرتبة واعداد الحفر للتشجري ورعاية االشجار.
قدم عامل املؤسسات العامة يف مديرية
دقي يف إقليم القاش -بركة دعام مالياً الرس
الشهداء املحتاجة .
وقدم العامل مبلغ  24الف نقفة ألرس
الشهداء املتواجدة يف عرشة ضواحي يف
املديرية.
وقال مدير مديرية دقي السيد /همد إيال
“ان الدعم يعكس قيم التعاون والتكافل
واإلحرتام واالعتزاز بأرس الشهداء”.

واوضح املرشفون عىل العمل ان الطالب يقومون بارشاف خرباء الزراعة برعاية االشجار
واعداد الحفر وبناء املدرجات يف مساقط املياه واملدارس ودور العبادة ومكاتب املؤسسات
الحكومية ومقربة الشهداء.
واوضح ممثل سلطة الغابات الحياة الربية يف املديرية السيد /برهي هبتوم  ،إعداد عرشة
آالف حفرة حتى اآلن وبناء  2500مرت من املدرجات الحوضية والعناية بـ  27الف شجرة.
وذكر الطالب استفادتهم املزدوجة من الحملة  ،مشريين اىل أنه باإلضافة اىل النفري الذي
يقومون به ُتقدم لهم املحارضات حول املواضيع اآلنية من االتحاد الوطني للشباب والطبة
ووزارة التعليم.
يشارك يف حملة الطالب التنموية يف مديرية أغردات هذأ العام  240طالب وطالبة .

إدارة أفعبت تق ًيم الربامج الزراعية والبنى التحتية
قيمت إدارة مديرية أفعبت الربامج
املنفذة يف النصف األول من هذه السنة يف
الزراعة والبنى التحتية واملجاالت االجتامعية
واإلقتصادية .واوضح مدير املديرية السيد/
أحمد محمد نور رجب يف التقرير الذي
قدمه يف اإلجتامع تنظيم أنشطة نفري لبناء
وصيانة حواجز السيول واملدرجات والطرق
الرتابية  .وأشار اىل بناء وصيانة الحفاير
يف جميع الضواحي لضامن توفري املياه
لالنسان والحيوان ،وتحقيق نتائج جيدة من
املبادرات الشعبية التى نظمت لتخفيف
مشكلة مياه مدينة افعبت.
بحل مشكلة مياه القرى النائية ومتابعة
وأشار إىل تسيري جيد ألنشطة إصحاح بالكامل وتعمل سبع قرى إلكامل ذلك.
البيئة ،موضحا إصحاح  42قرية لبيئتها
ويف الختام دعا االجتامع إىل اإلهتامم أسباب مقاطعة الطالب للدراسة.

دشن يف الثامن والعرشين من يوليو املايض مركز تدريب املراة يف مدينة تسني املشيد
بتكلفة  33مليون نقفة بتمويل من عضوات االتحاد الوطني للمراة االرترية فرع سويرسا.
حرض مراسم التدشني وزيرة العمل والرعاية االجتامعية السيدة /لؤول قربآب وقائد
القيادة الشاملية الغربية لحرس الحدود العقيد  /يوناس بظؤأمالخ ومسؤولون آخرون
وممثلو سكان تسني.
واوضحت رئيسة االتحاد الوطني للمراة السيدة /تخأ تسفامكئيل يف املناسبة ،أن
االتحاد الوطني للمراة يعمل بتقوية التنظيم يف الداخل والخارج  ،لتطوير وتحسني
األوضاع اإلجتامعية واالقتصادية للمراة ،مشرية اىل تشييد مراكز تدريب للمراة يف جميع
أقاليم البالد مبساهمة عضواته ،مشيدة مبساهمة فرع االتحاد يف سويرسا.
من جانبه اكد املدير العام لقسم االدارة واملالية يف اقليم القاش -بركة السيد /قربساليس
نقاش عزم إدارة االقليم املساهمة ليحقق مركز التدريب هدفه.
ورشحت رئيسة االتحاد الوطني للمراة االرترية فرع السويد السيدة /ترحاس تولدي
الجهود التى بذلت لبناء مركز تدريب املراة يف تسني معربة عن ارتياحهن إلكتامل بناء
املركز التدريبي.
واوضحت مسؤول فرع االتحاد يف تسني السيدة  /مأزا محراي ان عدم وجود مركز
للتدريب أثر سلبا عىل انشطتهن ،وشكرت جميع املساهمني إلنجاح العمل.
يضم املركز املشيد  ،قاعة إجتامعات تسع لـ  500شخص مع غرف خاصة بها وقاعة
للتدريب وخمسة مكاتب وعرشمن دورات مياه عىل مساحة  2500مرت مربع .
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تنفيذ اعمال فاعلة حبملة الطالب التنموية يف مشال البحر االمحر اخلارجية الروسية :عصر التعاون مع الغرب انتهى
افاد منسق حملة الطالب التنموية
يف اقليم شامل البحر االحمر االستاذ /
فسهاظني تيك  ،عن تنفيذ انشطة واسعة يف
حملة الطالب التنموية الصيفية.
وذكر مشاركة  1500طالب و 25معلم
و 25خبري زراعي يف الحملة التنموية

الجارية يف مديريات نقفة ،افعبت  ،قرورة
وقندع لبناء املدرجات و حواجز املياه وانه
تم شتل حوايل  30الف شجرة يف افعبت
وقندع.
كام تجري اعامل صيانة االثاثات املدرسية
يف مديرية قرورة

واوضح خبري الزراعة يف مديرية قندع
املهندس /كستي قربتنسايئ منو  50%من
 1300شجرة تم غرسها العام املايض بالطالب
والسكان ،داعيا اىل تعاون املواطنني لري
االشجار املغروسة هذه السنة للحيلولة دون
جفافها نتيجة تأخر هطول االمطار.

واشنطن وطهران تعلنان استئناف املفاوضات النووية
يف فيينا ومسؤول غربي يتفاءل باتفاق قريب

عاد الزخم مجددا إىل مساعي إحياء
االتفاق النووي ،إذ قال كبري املفاوضني
اإليرانيني عيل باقري إن الهدف من
املفاوضات التي ستستأنف يف فيينا هو
تحديد ظروف عودة واشنطن لالتفاق ،يف
حني اعترب املبعوث األمرييك روبرت مايل أن
توقعاته محدودة ،لكن مسؤوال غربيا قال
إنه يجب التوصل إىل اتفاق بنهاية األسبوع
الجاري.
وخالل لقائه مدير اإلدارة السياسية
واألمنية يف الخارجية اإليطالية باسكوايل
فريارا يف طهران ،قال باقري إن الهدف من
املفاوضات القادمة يف فيينا هو تحديد
ظروف عودة واشنطن لالتفاق النووي،
مضيفا أن بالده ما زالت عضوا يف االتفاق
النووي ،وأن الواليات املتحدة ال ميكنها أن
تضع رشوطا إليران.
وأضاف باقري أنه سيتم اختبار إرادة
واشنطن الحقيقية وجديتها يف التوصل إىل
اتفاق خالل املحادثات املقبلة ،وفق تعبريه.
ويف تغريدات عىل تويرت ،قال باقري إن
الكرة يف ملعب الواليات املتحدة إلنقاذ
االتفاق ،ودعا واشنطن إىل “إظهار قدر من

النضج والترصف مبسؤولية”.
وأضاف كبري املفاوضني اإليرانيني “يف
الطريق إىل فيينا لدفع املفاوضات .تقع
املسؤولية عىل أولئك الذين انتهكوا االتفاق
وفشلوا يف االبتعاد عن اإلرث املشؤوم”.
يف املقابل ،قال مبعوث واشنطن إليران
روبرت مايل يف تغريدة عىل تويرت “توقعاتنا
قيد التحقق ،لكن الواليات املتحدة ترحب
بجهود االتحاد األورويب وعىل استعداد
للمحاولة بحسن نية للتوصل إىل اتفاق.
سيتبني قريبا ما إذا كانت إيران مستعدة
لذلك”.
وأكد مايل أن املحادثات ستميض عىل
أساس نص اقرتحه مؤخرا منسق السياسة
الخارجية باالتحاد األورويب جوزيب بوريل
إلحياء اتفاق  ،2015الذي قلصت إيران
مبوجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف
العقوبات عنها.
من جهة أخرى ،نقلت صحيفة “وول
سرتيت جورنال”( (�The Wall Street Jour
 )nalعن مسؤول غريب رفيع قوله إنه يجب
التوصل إىل اتفاق بشأن النووي اإليراين يف
نهاية األسبوع الجاري.

وقالت الصحيفة إن وزراء خارجية الدول
األطراف س ُيستدعون إىل فيينا يف حال
التوصل إىل اتفاق.
كام نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن
إيران وافقت يف الوقت الحايل عىل تنحية
مطلبها بإزالة الحرس الثوري من قوائم
اإلرهاب األمريكية ،وأنها ال تزال تدعو إىل
ضامنات أقوى بأن واشنطن لن تتخىل عن
االتفاق مرة أخرى أو تعي َد فرض عقوبات
عىل طهران.
وتأيت هذه التطورات يف وقت أعلنت فيه
وزارة الخارجية اإليرانية اول أمس األربعاء
أن وفدا برئاسة باقري سيتوجه إىل فيينا
خالل الساعات املقبلة الستكامل املباحثات
املع ّلقة منذ أشهر ،يف حني نقلت رويرتز عن
مسؤول أمرييك أن مبعوث واشنطن سيتوجه
إىل فيينا.
ويف أحدث مؤرش عىل تقدم برنامج
إيران النووي ،قال تقرير للوكالة الدولية
للطاقة الذرية إن طهران أكملت تركيب
 3مجموعات من أجهزة الطرد املركزي
املتطورة يف محطتها لتخصيب الوقود يف
نطنز.

تشاينا ديلي :زيارة بيلوسي لتايوان تفضح نفاق السياسيني غري املسؤولني
نرشت صحيفة “تشاينادييل” (China
 )Dailyالتابعة للحزب الشيوعي الصيني
مقاال يتهم كاتبه الرئيس األمرييك وقادة
الحزب الدميقراطي باستخدام التوتر مع
الصني بشأن تايوان وسيلة لكسب أصوات
الناخبني األمريكيني ،وتحويل انتباه الشعب
عن مشاكل البلد الداخلية.
وأشار الكاتب جيسون يل ،عضو املؤمتر
االستشاري السيايس للشعب الصيني يف
إحدى املقاطعات ،يف مقاله بالصحيفة،
إىل أن الواليات املتحدة تعاين من مشاكل
حقيقية تتمثل يف تباطؤ االقتصاد ،وتفاقم
التضخم ،ومشاكل ناجمة عن عدم املساواة
العرقية ،وتنامي العنف املسلح.
ويرى الكاتب أن معالجة هذه املشاكل
تتطلب من اإلدارة األمريكية وضع خطط
شاملة وتنفيذا سليام لها وإصالحا شامال
لنظام الرعاية االجتامعية ،األمر الذي
سيتطلب تغيريات أساسية ويستغرق وقتًا
ً
طويل قبل أن يحقق نتائج ملموسة ،غري
أن بايدن وقادة الحزب الدميقراطي اختاروا
طريقة سهلة لكنها غري مسؤولة لكسب
أصوات األمريكيني؛ هي تحويل انتباه
الشعب عن معاناته وأمله.
وقال إن “الرئيس األمرييك رمبا يعتقد أنه
بفضل اإلسرتاتيجية العبقرية ستكون لديه
فرصة أفضل لكسب أصوات الناخبني ثانية

يف انتخابات التجديد النصفي يف نوفمرب “
املقبلة.
وأكد أن اإلدارة األمريكية ال ميكنها حل أي
من مشاكلها باللعب بورقة تايوان ،ألن ذلك
سيأيت بنتيجة عكسية ،إذ سيزيد الوضع
سو ًءا يف منطقة آسيا واملحيط الهادي
كام سيؤدي إىل تدهور العالقات الصينية
األمريكية أكرث.
ومييض كاتب املقال للتذكري بأن التاريخ
يخربنا أن جميع القوى العظمى قد انهارت
من الداخل ،لذلك فهو يرى أن الواليات
املتحدة ستحافظ عىل ازدهارها فقط
عندما تتمكن من حل مشاكلها ،ال من خالل
استفزاز الدول األخرى ،ولن تستطيع حل
تلك املشاكل الجمة من خالل تحويل انتباه
مواطنيها نحو تايوان.
ويدعو املقال بايدن للتوقف عن مامرسة
األلعاب ،وتنفيذ الوعود التي قطعها لشعبه
بتحسني حياة الناس ،ألن كونه رئيسا
للواليات املتحدة يتطلب منه العمل من
أجل مصلحة الشعب األمرييك.

واختتم الكاتب باإلشارة إىل أن كثريين يف
أنحاء العامل مبن فيهم أنصار الرئيس األمرييك
يريدون من بايدن أن يتوقف عن التدخل
يف شؤون تايوان ،ألنهم جميعا يقدّرون قيمة
السالم واالستقرار .وقال إن عىل الواليات
املتحدة أال تخترب تصميم الصني عىل حامية
سيادتها وسالمة أراضيها وتحقيق وحدتها
الوطنية .قال املتحدث باسم مكتب شؤون
تايوان التابع ملجلس الدولة الصيني ،إن
محاوالت زعيمة تايوان وسلطات الحزب
الدميقراطي التقدمي للتواطؤ مع القوات
األجنبية تدفع تايوان إىل كارثة.
ورأى املتحدث ما شياو قوانغ ،أن
“زعيمة تايوان تساي إنغ-ون ،وسلطات
الحزب الدميقراطي التقدمي خندقوا
أنفسهم يف املوقف االنفصايل املتمثل يف
استقالل تايوان ،ورفضوا االعرتاف بتوافق
عام  ،1992وروجوا عالنية ملنارصة الدولتني
وهاجموا بشكل متهور سياسة دولة واحدة
ونظامان” ،معتربا “أنهم تع ّمدوا خلق
مواجهة عرب مضيق تايوان ،واختطفوا الرأي
العام يف الجزيرة ،وحرضوا الشعبوية يف
املجتمع التايواين ،ومل يدخروا أي جهد يف
قمع القوى الصالحة واألصوات العقالنية
يف تايوان التي دعمت التطور السلمي
للعالقات عرب املضيق وإعادة التوحيد
السلمي”.

أعلن مدير دائرة التخطيط الخارجي بوزارة
الخارجية الروسية ،ألكيس دروبينني ،أن عرص
التعاون مع الغرب انتهى ،وحان الوقت للفهم
أنه لن تكون هناك عودة إىل الوضع ما قبل
 24فرباير املايض.
جاء ذلك يف مقال له عىل موقع مجلة
“الشؤون الدولية ” �The International Af
 ،fairsاملختصة بشؤون السياسة الخارجية،
وحمل عنوان “دروس التاريخ وهيئة املستقبل:
تأمالت يف السياسة الخارجية الروسية” ،حيث
أشار دروبينني إىل أن جوهر الرشوع يف
العملية األكرث مصريية :تشكيل نظام عاملي
متعدد األقطاب ،يتعلق بـ “االنتقال من
النزعة األنانية األمريكية الليربالية العاملية إىل
عامل متعدد األقطاب حقا ،قائم عىل السيادة
الحقيقية للشعوب والحضارات” ،وفقا لتعبري
الرئيس الرويس ،فالدميري بوتني.
حيث يرى الدبلومايس أن االنتقال املذكور
قد بدأ بعد وقت قصري من انهيار االتحاد
السوفيتي واملجتمع االشرتايك إيذانا بنهاية
النظام ثنايئ القطبية ،الذي كان قامئا عىل توازن
القوى بني االتحاد السوفيتي والواليات املتحدة
األمريكية ،وتحديدا يف تلك اللحظة “أحادية
القطب ،والتي وصفها أحد علامء السياسة ،من
محدودي الرؤية ،بأنها نهاية التاريخ”.
وتابع دروبينني“ :وكام حدث أكرث من مرة،
فقد اتخذ الطريق إىل توازن القوى الجديدة
طابعا مطوال وغري خطي ،وسوف يتعني عىل
روسيا وغريها من الدول الرائدة املرور به ،عىل
الرغم من إمكانية أن يستغرق ذلك سنوات
طويلة .إال أن الحقائق والظواهر املوضوعية،

التي ال تعتمد عىل الرغبات واألهواء
الشخصية ،تشري إىل أن استقرار العامل الحديث
سيتم ضامنه من خالل تنسيق مصالح عدد
من مراكز القوة االقتصادية والنفوذ السيايس،
لتشكل أقطاب النظام الجديد ،أما بشأن
عددها وطبيعتها ،فهو ما سيكون الزمن وحده
كفيل بإخبارنا به”.
وأكد الكاتب والدبلومايس عىل أنه ،وبرصف
النظر عن مدة ونتائج العملية العسكرية
الروسية الخاصة بأوكرانيا“ ،ميكننا القول إن
حقبة الثالثني عاما من التعاون البناء بشكل
عام ،وإن تخللته بعض املشكالت ،مع الغرب
قد انتهت إىل غري رجعة” ،مشريا إىل أن الوضع
الراهن يوفر”فرصة فريدة للتحرر النهايئ
مام تبقى من األوهام ،وانسحاب روسيا من
إطار منوذج (االستيالء الودي) ،الذي كان يعاد
إنتاجه من وقت آلخر من قبل الزمالء الغربيني
بعد عام  .1992وأصبح من الواضح أنه ال
عودة إىل وضع ما قبل  24فرباير يف العالقات
مع دول أمريكا الشاملية وأوروبا”.
وتابع“ :إن عداء الغرب لنا ،باملناسبة،
ليس باألمر الجديد .فحتى أثناء حرب القرم
( ،)1854-1856قال الشاعر الربيطاين ،اللورد ا.
تنيسيون عالنية إنه يكره الروس وروسيا ،كام
كتب القيرص األملاين ،فيلهلم ()1888-1918
يف مذكراته( :ال ميكنني صنع يشء حيال ذلك.
وأعلم أن ذلك ليس من تقاليد املسيحية ،لكني
أكره السالف) .ويعني ذلك أن رهاب روسيا
(الروسوفوبيا) ليست مسارا هامشيا ،وإمنا
هو فريوس يرتسخ يف أذهان النخب الفكرية
والسياسية”.

الصحة العاملية تعلن تراجع
إصابات كورونا عامليا

أعلنت منظمة الصحة العاملية تراجع
حاالت اإلصابة بفريوس كورونا بنسبة 9
باملئة عىل مستوى العامل األسبوع املايض،
بينام ظلت نسبة الوفيات بال تغيري.
وقالت منظمة الصحة إن هناك 6.5
مليون حالة تم اإلبالغ عنها األسبوع
املايض مع أكرث من  14ألف حالة وفاة،
مبينة أن عدد الحاالت الجديدة انخفض
بنسبة  35باملائة يف أوروبا ،لكنه زاد
بنحو  20باملائة يف غرب املحيط الهادئ و 5
باملائة يف إفريقيا.
وارتفعت الوفيات بنسبة  44يف املائة يف
غرب املحيط الهادئ و 26يف املائة يف الرشق
األوسط ،بينام انخفضت بنحو الربع يف
أوروبا.
هذا وسبق أن حذرت منظمة الصحة

العاملية من أن املسح يف اآلونة األخرية
لكورونا قد تعرض لخطر شديد من قبل
الدول التي قللت من االختبار واإلبالغ
وأنظمة التنبيه األخرى لفريوس كورونا.
وقالت إنه من املحتمل أن يتم التقليل من
أرقام كورونا بشكل كبري ،ما قد يجعل من
الصعب تحديد أي متحورات جديدة مثرية
للقلق.

مادورو يطالب األرجنتني بإعادة طائرة
فنزويلية احتجزتها مبوجب العقوبات
طالب الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو
األرجنتني بإعادة طائرة “بوينغ 747-
 300إم” التي احتجزتها تنفيذا للعقوبات
األمريكية.
وقال مادورو يف حديث متلفز يوم
األربعاء“ :يريدون رسقة طائرتنا مثلام رسقوا
ذهبنا يف لندن ،ومثلام رسقوا منا رشكة
“سيتغو”.
وأضاف“ :نعلن احتجاجنا ليعيدوا إلينا
الطائرة الفنزويلية”.
وكانت وزارة العدل األمريكية قد طلبت
من السلطات األرجنتينية احتجاز الطائرة
املذكورة التي سلمتها إيران لفنزويال يف

وقت سابق ،يف انتهاك للعقوبات الروسية.
وكانت الطائرة تابعة لرشكة “ماهان”
اإليرانية التي سبق للواليات املتحدة أن
فرضت عقوبات عليها ،وسلمها اإليرانيون
لرشكة “إمرتاسور” الفنزويلية التابعة
ملؤسسة “كونفياسا” التي فرضت عليها
واشنطن العقوبات أيضا.
ووصلت الطائرة إىل األرجنتني من
املكسيك يف  6يونيو ،وكان عىل متنها 19
شخصا ،هم مواطنون فنزويليون وإيرانيون.
واحتجزت السلطات األرجنتينية كذلك
طاقم الطائرة مبن فيهم  5إيرانيني ،بينهم
ضابط سابق يف الحرس الثوري اإليراين.
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تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت

مركز أحباث إسرائيلي :أي اتفاق مع لبنان يتطلب االستفتاء عليه العراق :الصدر يدعو إىل حل جملس
النواب وإجراء انتخابات مبكرة

قال مركز أبحاث Kohelet Policy
 Forumاليميني اإلرسائييل ،إن القانون
اإلرسائييل يطالب الحكومة بإعالن االستفتاء
عىل أي اتفاق يتم التوصل إليه مع لبنان
حول ترسيم الحدود البحرية.
وأعرب املحاميان أهارون جربر وآرييل
إرليخ  ،وهام محاميان يف دائرة التقايض
يف املركز ،عن قلقهام من أن االقرتاح قد
يتضمن تنازل إرسائيل عن جزء من مياهها
االقتصادية.
ووجها بيانا إىل رئيس الوزراء اإلرسائييل
يائري البيد ،أوضحا فيه أن القانون ينص عىل
أنه إذا “قررت الحكومة التوقيع عىل اتفاقية
لن يتم مبوجبها تطبيق القانون والقضاء
واإلدارة يف إرسائيل عىل األرايض التي تنطبق

عليها ،مبا يف ذلك اتفاقية
تتضمن التزاما مستقبليا
ورشوطا ،يتطلب املوافقة
يف استفتاء وطني ما مل
يوافق عليه  80عضوا يف
الكنيست”.
وأضاف البيان“ :من
أجل منع حدوث مشكلة
دستورية ،نطلب التحذير
من املتطلبات الواردة يف قانون أساس لكل
اتفاقية دولية يكون فيها تغيري يف املنطقة
التي ينطبق عليها القانون اإلرسائييل” ،مؤكدا
أن “منطقة املياه االقتصادية إلرسائيل تخضع
لهذا القانون”.
وبني أنه من هذا املنطلق“ ،ال ميكن

لحكومة إرسائيل التوقيع عىل اتفاق يتنازل
عن األرض دون اتباع اإلجراءات الواردة يف
القانون األسايس” ،مشريا إىل أنه “يجب عىل
األقل إجراء فحص قانوين شامل للتوصل إىل
قرار بشأن ما إذا كان القانون األسايس ينطبق
عىل امتيازات األرايض يف املياه االقتصادية
إلرسائيل”.

تونس :الغنوشي خيضع للتحقيق بتهمة اإلساءة للقوى األمنية
قالت حركة النهضة التونسية إن زعيمها
رئيس الربملان املنحل راشد الغنويش سيمثل
األربعاء أمام وحدة أمنية؛ لالستامع إليه
عىل خلفية شكوى قدمتها ضده إحدى
النقابات األمنية.
وكانت النقابة قد رأت -يف شكواها -أن
كلمة التأبني التي ألقاها الغنويش يف فرباير
املايض مبحافظة تطاوين ،يف أثناء تشييع
أحد أعضاء شورى الحركة ،تضمنت إساءات
للقوى األمنية وتحريضا عليها ،وذلك بوصفه
للقيادي املتوىف بأنه كان شجاعا ال يخىش
حاكام وال طاغوتا ،وفق تعبريها.
من جانبها ،اعتربت قيادات بحركة النهضة
أن تحريك الدعاوى القضائية املتتالية عىل
الغنويش ،خالل الفرتة األخرية ،هو رد فعل
عىل مواقفه املناهضة لالستفتاء واالنقالب،
عىل حد وصفها.
وتقول حركة النهضة إن رئيسها يتعرض
الستهداف سيايس من الرئيس قيس سع ّيد
الذي توىل جميع السلطات تقريبا.
وكان قاض يف املجمع املتخصص يف
قضايا مكافحة اإلرهاب استجوب الغنويش
يف وقت سابق ،يف إطار ما يعرف بقضية
“جمعية مناء” ،وهي جمعية خريية تقول
إنها تعمل عىل جلب االستثامر األجنبي إىل

تونس.
ونددت حركة
النهضة حينها
بتوجيه اتهامات
يف
للغنويش
قضية تبييض
أموال ،ووصفتها
بامللفقة ،ونفت
تلقيه أي أموال
من الخارج،
متهمة السلطة
بتطويع القضاء لتصفية خصومها السياسيني.
واستنكرت الحركة -التي كانت لها أكرب
كتلة يف الربملان املنحل -ما وصفته بإرصار
السلطة عىل الزج باسم الغنويش يف قضية
“جمعية مناء الخريية”.
وعدّت ذلك تشويها وتلفيقا لتهم كيدية
من أجل خلق ما وصفتها بحالة استقطاب،
وأكدت أن الغنويش ليست له عالقات مالية
بأي من األشخاص املذكورين يف القضية ،كام
استنكرت ما وصفته بتطويع القضاء لتصفية
الخصوم السياسيني.
وراشد الغنويش ( 81عاما) من أبرز
منتقدي الرئيس قيس سع ّيد منذ أن سيطر
األخري عىل السلطات التنفيذية العام املايض

وأقال الحكومة ثم حل الربملان ،وبدأ الحكم
مبراسيم ،يف خطوة وصفها املعارضون بأنها
انقالب.
من ناحية أخرى ،دعت جمعيات مدنية
وعدد من الشخصيات الحقوقية التونسية
القضاة املرضبني عن الطعام إىل رفع إرضاب
الجوع الذي أدى إىل تردي حالتهم الصحية.
وتعهد أصحاب البيان مبواصلة النضال
من أجل قضاء مستقل ،ومن أجل رفع
اإلجراءات التعسفية وغري القانونية املتخذة
ضد القضاة املعزولني.
ومن بني املوقعني عىل البيان وزراء
سابقون وقيادات حزبية ،أبرزهم أستاذ
القانون الدستوري عياض بن عاشور ،ووزير
العدل السابق غازي الحريبي.

دعا زعيم التيار الصدري يف العراق،
مقتدى الصدر ،اول امس األربعاء ،إىل حل
مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات
مبكرة.
وقال خالل كلمة له“ :ال يخدعونكم
بأن ما يحدث رصاعا عىل السلطة ،ولو
كنت أريد السلطة ملا سحبت  73نائبا
من مجلس النواب .هذا ليس رصاعا عىل
السلطة ،ومل أقرر بعد الدخول يف االنتخابات
الجديدة ،وما عوديت إىل االنتخابات األخرية
إال لسن قانون تجريم التطبيع”.
وأشار إىل أنه بعد أن شكلنا كتلة وطنية
لتشكيل الحكومة ،عرقلت بدعاوى قضائية
كيدية” ،مضيفا“ :لست ممن يعادي أحدا
عىل اإلطالق وإن كان يريد قتيل كام يف
الترسيبات األخرية أو ممن سكتوا عليها ،وال
أكن لهم إال طلب الهداية ،ال ألجلهم ،بل
محبة بالدين واملذهب والشعب والوطن.
وال تذعنوا لشائعاتهم بأنني ال أريد الحوار،
لكن الحوار معهم قد جربناه وخربناه
وما أفاء علينا وعىل الوطن إال الخراب

بوركينا فاسو :تدمري جسر
يعرض بلدة بالشمال للجوع
أعرب سكان بلدة سيبا شاميل بوركينا فاسو،
عن قلقهم إثر قطع املتشدديني الطريق الذي
يربط بلدتهم بباقي البالد ،محذرين من أن
اإلمدادات الغذائية آخذة يف النفاد.
وجاءت هذه التحذيرات يف أعقاب اعرتاف
الجيش مبقتل مدنيني خالل قصف جوي ضد
“الجامعات املتطرفة” يف رشق البالد ،بعد
أن دمر املسلحون يف  25يونيو جرسا يعترب
الطريق الوحيد إىل بلدة سيبا ،املقر اإلداري
إلقليم ياغا.
ورغم محاولة السكان إصالح األرضار ،إال
أن الجرس دمر بهجوم الحق ،مام أسفر عن
عزل سيبا عن باقي أنحاء البالد.
ونقلت وكالة “أ ف ب” عن أحد سكان

عضو يف جملس الدولة اللييب :واشنطن غريت
دعمها لالنتخابات بعد ترشح القذايف
قال عضو مجلس الدولة الليبي عبد القادر
الحوييل ،إن الواليات املتحدة كانت تدعم
إجراء االنتخابات يف ليبيا حتى إعالن سيف
اإلسالم القذايف ترشحه للرئاسة.
وحسب املوقع فإن الحوييل قال يف
ترصيحات صحفية إنه بعد ترشح القذايف
“انقلبت الواليات املتحدة  180درجة،
من داعم قوي إىل ضد ،و ُمطالب بتأجيل
االنتخابات ،رغم أنها كانت الضاغط القوي
إلجراء االنتخابات”.
وأضاف أن هذا األمر مؤكد “فالسفري
األمرييك ريتشارد نورالند واملستشارة األممية
السابقة ستيفاين ويليامز كانا يضغطان يوميا
إلجراء االنتخابات ،وعندما مل يحدث توافق
عىل القوانني والقاعدة الدستورية يف يوليو
 2021ظلت أمريكا تضغط عليهم أيضا”.

وكشف الحوييل أن
الواليات املتحدة أصبحت
تبدي تفهمها لألصوات
التي تقول أن االنتخابات
الرئاسية ستسبب مشكلة،
وأن واشنطن بدأت ترتاجع
عن الدفع باتجاه إجراء
االنتخابات .حسب املوقع.
كشف برنامج األغذية
العاملي ،أن أكرث من ثلث الليبيني يعانون من
انعدام األمن الغذايئ ،وأن أكرث من  1.2مليون
مواطن ليبي ،لديهم نقص يف التمويل وعدم
كفاية استهالك الغذاء.
وذكر الربنامج يف تقرير أن  13%من األرس
الليبية ،لديها فجوة يف األمن الغذايئ ،مشريا
إىل ارتفاع اإلنفاق عىل سلة الغذاء يف ليبيا،

بلدة سيبا ،عبد الله يل ،قوله إن “الوضع
الغذايئ حرج”.
وأضاف “لقد قرعنا ناقوس الخطر ولكن
يف الوقت الحايل ال نرى ضوء يف آخر النفق..
يشعر الناس هنا بأنه جرى التخيل عنهم”.
من جهتها ،أكدت منظمة “أطباء بال
حدود” أن مشكلة الجوع تتفاقم وقال
أولريش كريبني نامفيبونا ،مدير املرشوع
التابع للمنظمة الخريية يف بوركينا فاسو:
“هناك حاجة ماسة للطعام ،الناس يقتاتون
عىل أوراق الشجر”.
وأضاف“ :إذا مل يتم اتخاذ إجراءات فعلية،
سنشهد كارثة يف األيام املقبلة ،واألزمة
الغذائية سترضب األطفال أكرث من غريهم”.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
عربي حممد قيتا
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

بعد األزمة األوكرانية بنحو  16.6%لتزيد
عن  800دينار شهريا ،كام ارتفعت األسعار
بالنسبة ذاتها.
وشدد التقرير ،عىل انتشار انعدام األمن
الغذايئ الحاد واملتوسط ،بني الليبيني والذي
زاد بنسبة  39%من سكان ليبيا.

والفساد والتبعية عىل الرغم من وعودهم
وتوقيعاتهم”.
ورأى الصدر أن “ال فائدة ترتجى من
ذلك الحوار ،خصوصا بعد أن قال الشعب
كلمته الحرة العفوية .أيها العراقيون ،كام
عهدمتوين ،فإنني لن أرىض بإراقة الدماء،
وإن أقدموا عىل ذلك ،فاإلصالح ال يأيت إال
بالتضحية مثل اإلمام الحسني ،وأنا عىل
استعداد تام لإلصالح من أجل العراقيني”،
الفتا إىل أن “الثورة بدأت صدرية ،وما
الصدريني إال جزءا من الشعب ،والثورة لن
تستثني أي فاسد يف التيار الصدري”.
وتابع قائال“ :استغلوا وجودي إلنهاء
الفساد” ،داعيا إىل “إجراء انتخابات مبكرة
بعد حل مجلس النواب”.

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
فاطمة حمد �إدري�س
نورة عثمان حممد

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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رسالة
وزارة الصحة
جعفر حممود

دعونا نتعلم ونساعد لضامن
وتأمني حليب األم
“تحسني معدالت الرضاعة
الطبيعية يساهم يف ضامن حقوق
املرأة والصحة والبيئة املستدامة”
الرضاعة الطبيعية واحدة
من أفضل االستثامرات إلنقاذ
حياة ال ُّرضع وتحسني التنمية
الصحية واالجتامعية واالقتصادية
لألفراد واألمم ويتم االحتفال
،يف األسبوع األول من أغسطس
بالرضاعة الطبيعية سنو ًّيا لحامية
وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية
التي تخلق بيئة مناسبة لل ُّرضع
واألطفال لتحسني أمناط تغذيتهم
خالل األوقات العادية ،ويف حاالت
الطوارئ لضامن تلبية احتياجاتهم
الغذائية .
تعد الرضاعة الطبيعية إحدى
أفضل الطرق فعالية لضامن صحة
الطفل وبقائه عىل قيد الحياة التي
ُيوىص بها خالل األشهر الستة األوىل
من عمر الرضيع ومل تتحسن هذه
النسبة منذ عقدين .وحليب األم
هو الغذاء املثايل للرضع فهو مأمون
ونظيف ويحتوي عىل األجسام
املضادة التي تساعد عىل الوقاية
من العديد من أمراض الطفولة
الشائعة.ومي ّد حليب األم الرضيع
بكل ما يحتاجه من طاقة وعنارص
مغذية يف األشهر األوىل من عمره
ويستمر يف توفري ما يقارب نصف
االحتياجات الغذائية للطفل أو أكرث
من ذلك خالل النصف الثاين من
السنة األوىل من عمره وما يصل
إىل الثلث خالل السنة الثانية من
عمره.
ويالحظ أن األطفال الذين
يرضعون رضاعة طبيعية يحققون
نتائج أفضل يف اختبارات الذكاء،
ويكونون أقل عرضة لفرط الوزن
أو السمنة وأقل عرضة لإلصابة
بالسكري يف وقت متقدم من العمر.
كام تنخفض اإلصابة برسطان الثدي
ورسطان املبيض لدى النساء اللوايت
يرضعن رضاعة طبيعية  .ويستمر
الجهود املبذولة لتحسني معدالت
الرضاعة الطبيعية ومدة الرضاعة
الطبيعية يف كافة أنحاء العامل.
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يف أسبوع الرضاعة الطبيعية
“حتسني معدالت الرضاعة الطبيعية يساهم يف
ضمان حقوق املرأة والصحة والبيئة املستدامة”

ويف هذا األسبوع العاملي للرضاعة
الطبيعية تدعو منظمة الصحة
العاملية إىل اتخاذ إجراءات عاملية
متضافرة لدعم النساء يف الجمع
بني الرضاعة الطبيعية والعمل سواء
كانت املرأة تعمل يف
بيئة رسمية أو
غري رسمية أو
منزلية ،فمن
ا لرضوري
أن تتمتع
با لسلطة
يف
ا ملطا لبة
بحقها
هي
و طفلها
يف الرضاعة
الطبيعية .ولقد
تحقق الكثري يف
خالل  22عا ًما من العمل العاملي
الذي يدعم النساء يف الجمع بني
الرضاعة الطبيعية والعمل وتعمل
املنظمة لتعزيز أهمية وضع
سياسات ُمراعية لألرسة من أجل
متكني الرضاعة الطبيعية ومساعدة
الوالدين عىل رعاية أطفالهام
واالرتباط بهم يف مرحلة عمرية
مبكرة عندما تشت ّد أهمية ذلك
ويشمل ذلك ترشيع إجازة مدفوعة
األجر لألم ملدة  18أسبوعاً كحد
أدىن وإجازة مدفوعة األجر لألب
من أجل تشجيعهام عىل تقاسم
مسؤولية رعاية أطفالهام عىل قدم
املساواة .كام تحتاج األمهات إىل
توفري مكان عمل ُمر ٍاع للوالدين
يحمي ويدعم قدرتهام عىل مواصلة

الرضاعة الطبيعية عند العودة إىل
العمل من خالل إتاحة فرتات راحة
للرضاعة الطبيعية ومكان مأمون
وخاص وصحي إلدرار لنب الثدي
وتخزينه ورعاية ميسورة التكلفة

تحتوي عىل جميع العنارص
الغذائية التي يحتاجها الطفل مثل
(الربوتني والكربوهيدرات والدهون
والفيتامينات والحديد والكالسيوم)
وعنارص أساسية أخرى معالجة
لاللتهابات املختلفة (االلتهاب
الرئوي والتهابات األذن
وأمراض الجهاز التنفيس
واإلسهال) وهو غذاء
طبيعي فعال يشمل
املضادات الحيوية.
من
بالرغم
أن العامل يعاين
من الفقر وعدم
املساواة والظروف
الخطرية بسبب تغري
املناخ إال أن لنب األم

دون أي تكلفة إضافية عىل األرسة.
من الرضوري واملهم للغاية
تقديم املشورة والتثقيف الصحي
املستمر لألمهات املرضعات حول
صحة الطفل وعالقته الوثيقة
بحليب الثدي .تلعب هذه
املساعدة والنصيحة املستمرة دو ًرا
ً
مهم يف إحداث تغيريات سلوكية
دامئة يف املجتمع تدريج ًيا وفوائد
الحفاظ عىل مجتمع صحي .لذلك
يجب أن يساهم كل قسم يف
املجتمع بد ًءا من الفرد يف إحداث
هذا التغيري .عىل وجه الخصوص
يجب إعطاء األم العاملة املرضعة
املساعدة والتشجيع املناسبني يف
مكان عملها وتوفري بيئة مريحة لها
إلرضاع الطفل ورعايته.
لهذا تحتفل منظمة الصحة
العاملية ( )WHOبيوم الرضاعة
الطبيعية عىل مدار السنوات
املاضية من خالل إثارة العديد من
القضايا ونقل رسائل مختلفة باسم
“اليوم العاملي للرضاعة الطبيعية”.
هذه املناسبة وتحت شعار
“التعلم العاملي لتأمني حليب األم
 ،دعنا نساعدك” اليوم العاملي
للرضاعة الطبيعية لهذا العام ليس
من أجل االحتفال  ،بل لتشجيع كل
من له تأثري عىل دائرة األم املرضعة

لألطفال.
أهداف الرضاعة الطبيعية .
 /1توعية الناس برتابط الرضاعة
الطبيعية والبيئة.
 /2ترسيخ الرضاعة الطبيعية
بوصفها قرا ًرا ذك ًّيا.
 /3االنخراط مع األفراد
واملنظامت لتحقيق تأثري أكرب.
 /4تحفيز العمل عىل تحسني
صحة الكوكب والناس من خالل
الرضاعة الطبيعية.
لذلك فان حليب األم هو أفضل
غذاء يبدأ عند والدة الطفل
ألنه يتم تحضريه بشكل طبيعي
بالكامل ليناسب مرحلة منو الطفل
السيام وإن قدرة الطفل الهضمية

يظل آمنًا وغن ًيا وجاهزًا (بدون
تدفئة أو تربيد) ورسيع الجفاف
وأساسا مستدا ًما لحياة صحية.
ً
لذلك فإنها تضمن األمن الغذايئ
لألطفال وخاصة من هم دون سن
ستة أشهر من خالل منع الجفاف
املرتبط بالفقر يف العامل وهذا يسمح
للطفل بالحصول عىل الطعام الذي
يحتاجه حتى يف حاالت الطوارئ

يف جميع مناحي الحياة للمساهمة
يف تأمني الرضاعة الطبيعية يف
جميع املؤسسات الصحية ووسائل
اإلعالم .ملضاعفة جهود الجمهور
لزيادة الوعي واملامرسة لفوائد
حليب األم من وقت آلخر.
اليوم العاملي لحليب االم 2022
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قمة املساعدة أن متنح احلب ألسر الشهداء
يونتان يعبيو
ترمجة /سليمان حممد سعد
ما أستطيع أن أقوم به ألم رفيق صباي
الشهيد الذي الذي ضحى بنفسه من أجيل
حتى أعيش وأمتتع بحياة هادئة وذات مغزى
.ولكن حتى لو كانت إمكانيايت قادرة عىل
تربية عائالت جميع أرس أصحايب الشهداء ،
فلن يكون ذلك كافياً إلرضاء ضمريي .
قد تكون أنت ايضاً أحد القامئني عىل
رعاية أرس الشهداء إنطالقاً من نزعة وطنية
بحتة دون أن تهتم ما إذا كنت تعرف هذه
األرس من قبل أو تربطك بهم صلة قرابة أو
صداقة أرسية .وعىل الرغم من أنك تعيش
يف املهجر إال أنك جعلت ذاكرتك وضمريك
أن يكون حارضاً يف وطنك الذي دفن فيه
أبطالك .أنت تقوم بذلك حسب إمكانياتك
ومل تعتقد بأنه مكافأة كافية ملن وهبوا لك
حياتهم لتعيش عزيزاً مكرماً.
كام تقومني أنت أيضاً برعاية والدة
زميلتك الشهيدة وتعتنني بها بقدر ما كانت
تعتني بها ابنتها.فهذا هو ما تفعلينه حسب
إستطاعك وإىل زميلتك الجسورة التي ضحت
بروحها الغالية لتحيا وتحيا األمة والوطن
تستحق أكرث مام تقومني به من رعاية تجاه
والدتها.
أن وفاء الشهيد ال ميكن وصفه حتى
بالكلامت ناهيك باألفعال .لكننا سوف لن
نقف مكتويف األيدي ونكتفي فقط بشكره

الشهيد ظقابوسيوم
حتى ولو صعب علينا رشح مآثره .فإن
املساهمة حسب املستطاع لخلق الوئام يف
أرس شهداءنا تعترب يف حد ذاتها عامل مهم
إلستقرار راحة ضمرينا.
إن رعاية أرس الشهداء ال تتوقف يف
املساعدة بالعمل أو باملواد او باملال فقط .إنه

الشهيد بنيام ابرها
ملن دواعي الرسور ً
أيضا إذا زرنا هذه األرس يف
منازلها وقضينا معها بعض الوقت وتجاذبنا
أطراف الحديث معهم  .فإذا تركنا القلق
حول األشياء التي ميكن أن نأخذها معنا ألرس
الشهداء جانباً وقضينا معها وقتاً مننحهم فيه
الحب بالتأكيد سوف نفخر ونفرح حتى يشعر
أبنائهم األبطال األحياء بأنهم يف الوجدان.
وموضوع مقالنا اليوم هو عن هؤالء الشباب
من املؤسسني لفرقة السريك اإلرتري الذين
استشهد بعضهم خالل حمالت غزو وياين

الغاشم عىل إرتريا ،والذين كان لهم دورا يف
إبراز الفرقة وإظهارها للعلن بفضل املواهب
التى كان يتمتع بها أعضاءها.
وظل أعضاء السريك اإلرتري الباقون عىل
قيد الحياة يقفون إىل جانب أرس زمالئهم
الشهداء الذين كانوا أعضاء فريق السريك
واضعني يف اإلعتبار القيم املذكورة أعاله
بخصوص رعاية أرس الشهداء.
وكانت إرتريا من أوائل الدول اإلفريقية
التي أدخلت فنون السريك .وقد تم تأسيس
السريك األرتري يف عام  1994بعد أن أعيد
تنظيمه وغري إسمه من إكروبات إىل السريك.
السريك هو مجال ريايض فريد تتجاوز
مساهمته الركائز الخمس للرياضة .هذه
الرياضة التي تساعد عىل عكس الثقافة
والهوية والتاريخ والتقاليد للمجتمعات،ظلت
والتزال تحظى بتقدير كبري يف جميع أنحاء
العامل.
هذا املجال من الرياضة هو نشاط يجمع
بني الثقافة والرياضة م ًعا  ،مام يعكس الفكر
والعاطفة والتاريخ والتقاليد.وقد متكن
أعضاء السريك اإلرتري من عكس معنى هذه
الرياضة بكفاءة وأصبحوا منافسني عىل
املستوى األفريقي.
الشهيد ظقابو سيوم كان من أفضل
الرياضيني يف هذا املجال .هذا الريايض الذي
ً
نشيطا
قيل عنه من قبل زمالئه أنه كان
ومتواض ًعا للغاية وهو أحد الرواد الذين
ساهموا يف تطورهذا املجال من خالل تكريس
وقته بالكامل للعمل فيه .كام يشهد له بإنه
كان يعامل املتدربني بروح أبوية عندما كان
مدرباً يف املجال ذاته.
الشهيد ظقابو الذي كان الالعب األكرث
مهارة يف رياضة السريك وقد أثر غيابه
سلباً عىل تقدم هذا النوع من الرياضات.
يقول زميله الطبيب النفيس يف مستشفى
قدستي ماريام  /مياين أسفها أنه وبالرغم من
أن مجال السريك إعرتاه الضعف من بعده
 ،إال أن الهدف الذي إستشهد من أجله هو
األسمى  ،حيث ضحى بروحه لخلق حياة
أبدية لشعبه ولوطنه بالدفاع عن بالده من
الغزاة الطامعني.
وكان الشهيد ظقابو شغوفاً بالناس أيضاً
مثلام كان محباً لرياضة السريك ،وكان يركز
عىل مفهوم التوارث بحامس.ففي تلك الفرتة
التي عمل فيها كمدرب عىل رياضة السريك
كان يذهب إىل منازل املتدربني ملناقشة
فوائد رياضة السريك مع أرسهم .لقد جعله
ذلك محبوباً لدى زمالئه وأرسهم يف رياضة
السريك ،حيث كان يتقرب إليهم كأخ ومريب
ومعلم.ويضيف مياين إىل أن الشهيد ظقابو
كان بارعاَ يف التعامل مع كل عضو بغض
النظر عن سلوكياته،وكان يف نفس الوقت ال
يحب الصخب .فإذا تغيب أي من املتدربني
من التامرين كان يذهب إليه يف منزله
ويسأله عن سبب غيابه .وها هو يف األخري
أستشهد ببسالة من أجل كرامة شعبه وهو
يورث قيم التضحية يف سبيل الوطن الغايل.
كان الشهيد ظقابو مهت ًام ايضاً بتنمية
قدرات األطفال يف مجال رياضة السريك حيث
كان يضم إىل نادي التدريب كل من يراه يف
األحياء ميارس رياضة شبيهة باإلكروبات وذلك
بعد حصوله عىل موافقة أهايل األطفال.
ويضيف مياين خالل حديثه حول ذكر
محاسن زميله الشهيد ظقابو “أنه حتى إذا
غضب من أي متدرب كان يتحدث معه
بهدوء دون أن يجرح مشاعره بأية ألفاظ
مهينة .ومل يسمع يوماً يتكلم بصوت عال
عىل اإلطالق،وفوق كل ذلك كان محباً
لكافة املتدربني وكان تواقاً لتطوير رياضة
السريك،مام ساعد يف أن يصل جميع طالبه
إىل القمة يف فرتة وجيزة .ومبا أن اإلستشهاد
يختار دامئاً خرية الناس فقد فارقنا أيضاً

زميلنا ظقابوا املحب واملخلص شهيداً لإلمة
والوطن”.
ويضيف مياين قائ ًال “عندما سمعت عن
إستشهاده تبادرت يف ذهني ذكريات رؤيته
العظيمة تلك وحلمه الصادق .ومبا أنني
رايت إستشهاد العديد من أمثاله األبطال
كنت أفكر عند سامعي نبأ إستشهاده
يف الذي يجب القيام به من بعده  .فإذا
تعاهدنا نحن الباقون عىل قيد الحياة
بإيصال رؤية الشهداء من أمثال ظقابو إىل
مبتغاها ،سيظلون أحياء نتلمسهم يف رؤيتهم
وأحالمهم التي جسدناها عملياً
“.
إستشهد ظقابو الذي أنتج
العديد من الرياضني يف مجال
السريك  ،يف أبريل  2001وضحى
بروحه الغالية للدفاع عن سيادة
وطنه.
كان الشهيد بنيام أبرها أيضاً
من النشطاء يف مجال السريك.
يونتان يف صغره
ولد بنيام يف عام  1978يف حي
عداقا حموس بأسمرا  ،وبدأ
يشاهد يف سنه املبكر نشاط اإلكروبات
الشهيد عوت الذي ولد ونشأ يف حي
يف النادي الذي اصبح حالياً مقراً ملفوضية حديش عدي بالعاصمة أسمرا ،يشهد له
الثقافة والرياضة .تأثر بنيام يف أرسع وقت أقاربه وزمالؤه عىل أنه كان مخلصاً وطموحاً
بأنشطة األكروبات التي كان يشاهدها يف لتحقيق التقدم يف مجال رياضة السريك.
ذلك النادي  .ورسعان ما إكتشفت والدته ويضيف زميله سمري كحساي قائ ًال” لقد
السيدة /نبيات فسها ظني ميوله يف رياضة أتقن الشهيد عوت هذا املجال برسعة واصبح
اإلكروبات ودأبت عىل تشجيعه،وتشهد له من اهم أعضاء فريق السريك عىل الرغم من
عىل أنه كان محباً ومطيعاً يوقر والديه منذ إنضاممه إليه متأخراً.كان يقدم عوت عروض
صغره .السيدة /نبيات التي خلفت أثنني السريك مبفرده وكان الكل يتوقع أن يصبح
فقط من األبناء تعيش حالياً مع إبنها الثاين منافساً بارعاً ميكنه املشاركة يف املنافسات
العاملية لرياضة السريك،خاصة بعروض
السريك التي كان يستخدم فيها دراجة ذات
إطار واحد .أستشهد عوت إثر مرض امل به
بعد ثالثة أشهر من إستشهاد أخيه األكرب.
وأخرياً أبدى أعضاء نادي رياضة السريك
اإلرتري تعهدهم بتجديد عزم زمالئهم
الشهداء الذين كانوا أعضاء سابقني يف السريك
بإحياء السريك اإلرتري.
هيووت قربي ساليس والدة الشهيد
أتاخلتي تخألب ولدو وهو اإلبن الوحيد
لها تقول أنها التقت بزوجها تخألب ولدو
يف أوائل السبعينيات عندما كان موظ ًفا
الشهيد عوت مربهتو
يف فرع الخطوط الجوية اإلثيوبية .وبعد
نحو عامني أنجبت إبنها الشهيد أتاخلتي.
وهي تفتخر بإستشهاد إبنها بنيام يف سبيل وعندما اندلعت االضطرابات أخذت طفلها
الوطن .
وانتقلت به مع عمته إىل السودان .واضافت
وكان الشهيد بنيام رياض ًيا متفان ًيا ومؤث ًرا بأن العدو اعتقل حينها زوجها تخألب
جدًا يف تفعيل رياضة السريك وألهم الكثريين وعذبوه مرا ًرا وتكرا ًرا يف سجون حمرا وماريام
لالنضامم إىل املجال كنموذج .وهذا التفاين قمبي وأديس أبابا وقوندر والليبال  ،متهمني
استمر معه خالل مشاركته يف القتال للدفاع إياه بالتعامل مع الجبهة الشعبية لتحرير
عن سيادة الوطن  ،حيث استشهد يف الحملة ارتريا .وتقول أنه عمل لفرتة وجيزة يف عمله
الثالثة من غزو الوياين.
السابق بعد إطالق رساحه.
كان الشهيد تخيل تسفاهوين ً
أيضا عض ًوا
كام ذكرت بأنها إكتشفت صلته مبقاتيل
ساب ًقا يف السريك اإلرتري ومعرو ًفا بدفئه الثورة عندما قىض واحداً من املقاتلني ليلته
ورسعة التعرف عىل الناس .عندما انتسب محتمياً يف منزلهم .وتضيف بأن زوجها
اىل اعضاء الدفعة الثانية للخدمة الوطنية ،تخآلب إعتقل من جديد من قبل سلطات
كان معرو ًفا للجميع يف معسكر ساوا بروحه العدو عندما أستوىل املقاتلون عىل بنك حمرا
الرياضية وكان محبوباً بفكاهياته التي كان وتويف يف سجن امل بقا يف أديس أبابا.
الشهيد أتاخلتي تخألب الذي كان عضواً
يحكيها للمتدربني معه يف تلك الدفعة .
ً
كان الشهيد تخيل من ضمن الذين عملوا سابقا يف سريك الشباب التابع ملفوضية
بتفان وإخالص لتحظى رياضة السريك الرياضة اإلرترية  ،ولد عام  1974يف بلدة
األرتري بإقبال الناس وأن تكون محبوبة .هذا حمرا .وبعد حوايل عام ونصف من ميالده
الشهيد الذي كان من ضمن األعضاء األوئل أخذته والدته إىل السودان .وعندما بلغ سن
الذين أسسوا نادي السريك كان محبوباً بني السادسة بدأ الدراسة يف السودان .انتقلت
زمالئه.ويصفه زميله أمبساجر قلتا بأنه كان والدته هيووت قرب ساليس يف ذلك الوقت إىل
صديقاً متميزاً ال يفارقه املرح والضحك،حيث اململكة العربية السعودية  ،ودرس أتاخلتي يف
كان يرفه عنا بحكاويه املضحكة عندما كنا السودان مع عمته السيدة /زودي ولدو التي
نسافر معه إىل بعض املدن األرترية لعرض كانت عض ًوا ً
نشطا يف املنظامت الجامهريية
رياضة السريك.
للجبهة الشعبية حتى بلغ من العمر تسع
استشهد تخيل الذي ترك املدرسة وذهب سنوات .وبعد أن كانت والدته تزوره بني
إىل ساوا ملتحقاً بالدفعة الثانية للخدمة حني وأخر باملجئ إىل السودان أخذته أخرياً
الوطنية ،يف عصب خالل الحملة الثالثة لغزو
الوياين.
الشهيد عوت مربهتو منتسب الدفعة
الـ 11للخدمة الوطنية كان هو أيضا من
ضمن الشباب الذين قدموا مساهمة كبرية
يف إعادة إحياء السريك يف البالد .هذا الشاب
الذي انخرط يف الرياضة منذ طفولته  ،بدأ
مسريته يف مجال السريك بلعبة الكاراتيه.
وقد كانت والدته السيدة /أخربت زريئ
يعقوب أول من وقف إىل جانبه وشجعه عىل
االنخراط بشكل أكرب يف عامل الرياضة.

إىل اململكة العربية السعودية .وبعد ذلك
بعامني تحررت أرتريا من اإلستعامر وعادت
السيدة /هيوت مع إبنها أتاخلتي الذي كان
يبلغ من العمر  19عاماً إىل وطنها الحبيب.
وبعد أيام من عودتهم إىل ارتريا تركت
هيوت إبنها أتاخلتي مع عمه وسافرت مرة
أخرى إىل السعودية .الشهيد أتاخلتي الذي
كان يحب هذا املجال الريايض منذ طفولته
،بدأ يف االهتامم برياضة السريك منذ عام
 1994جنباً إىل جنب مع مواصلة تعليمه
األكادميي يف مدرسة قوحيتو .
ً
وكان الشاب أتاخلتي محبا لوطنه مثلام
كان شغوفاً برياضة السريك،حيث نزل يف
عام  1996إىل ساوا يف الدفعة السادسة من
الخدمة الوطنية .وبعد أن تلقى التدريب
الالزم تم توزيعه يف الفرقة  22لقوات

ً
حاليا
يونتان
الدفاع لينخرط يف الدفاع عن سيادة الوطن
 .أستشهد أتاخلتي الذي مل يلتقى بوالدته
لفرتة طويلة أي منذ عام  1999يف منطقة
قريمي خالل الحملة الثانية لغزو الوياين.
كام يشهد الكاتب  ،بصفته عضواً سابقاً
يف فريق رياضة السريك عىل أن الشهيد
أتاخلتي كان أحد أكرث األشخاص موهب ًة وح ًبا
لرياضة السريك .وأضاف بأنهم كانوا يقدمون
مع أتاخلتي وشباب أخرين من أعضاء فرقة
السريك عروضاً شيقة يف كل من أغردات و
كرن ومصوع ومندفرا وأسمرا.ويضيف
يونتان يف ذكره ملحاسن الشهداء الذين كانوا
أعضاء فرقة السريك قائ ًال” إن أعضاء السريك
اإلرتري قد طوروا صداقات عائلية مع أرس
هؤالء الشهداء لسنوات عديدة  ،باإلضافة إىل

الشهيد أتاكليت ختألب
تعهداتهم الجليلة نيابة عن زمالئهم الشهداء
بالعمل الجاد لتطوير مجال السريك.ومن
خالل هذا التضامن الجيد أصبحت إمهات
هؤالء الشهداء األبطال أعضاء رشف لفرقة
السريك مثل أبناءهن الشهداء  ،واألعضاء
الحاليون يعاملونهم كإمهاتهم .
لقد بذلت جهود كبرية لتنظيم وتطوير
رياضة السريك اإلرتري.ويعترب مفوض
مفوضية الثقافة والرياضة السفري زمدي
تخيل أحد الذين بذلوا جهودهم لتطوير
رياضة السريك اإلرترية.
وبفضل مساعيه الفعالة يف هذا اإلتجاه
يتم حالياً إتخاذ الرتتيبات الالزمة إليالء
االهتامم الكبري برياضة السريك يف إرتريا .
وينهي كاتب هذا املقال حديثه قائ ًال “نحن
الباقون من فرقة السريك  ،نتعهد بتنفيذ
أمانة زمالءنا الشهداء األعضاء السابقني يف
فريق السريك ونجدد عزمنا لنعمل عىل
النهوض مجدداً مبجال السريك الذي ميثل
ثقافتنا املتعددة األعراق والتنوع املصحوب
باملوسيقى”.
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شـــــــبابيات

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت

اإلحتاد الوطين لشباب وطلبة إرتريا ينظم ندوة
بعنوان التكنولوجيا والشباب!!!
فرى هويت دانئيل
ترجمة /محمود عبدالله ابوكفاح
يف األسابيع القليلة املاضية شهدت
البالد تخريج دفعات من طالب
الكليات الجامعية وهذا يعني
أننا يف أجواء مفعمة باإلخرتاعات
واإلبتكارات التي أنجزها الطالب يف
مرشوعات تخرجهم ,ففي هذا العامل
هنالك إبتكارات كثرية يتم إبتكارها
ولكن ماحجم إستفادتنا من هذه
اإلبتكارات التكنولوجية التي تصل
اىل أيدينا وكيف نستخدمها ,إنها
معضلة كبرية ينبغي إيجاد الحلول
لها السيام وأننا يف العديد من
املناطق واملناسبات عندما يبيك
الطفل نقول (أعطه التلفون من
فضلك ) وندعه يلعب بالهاتف
حتى تؤمله عيناه ليس هذا فحسب
ففي الوقت الحايل أصبحت وسائل
التواصل اإلجتامعي الرسطان الذين
ينخر يف أوساط الشباب ويعطلهم
عن العمل والتفكري السليم
ولكن يف املقابل هنالك مواطنني
يوظفون الفرص التي يحصلون
عليها يف خدمة بيئتهم من خالل
إبتكار بعض األشياء بإمكانياتهم
املتواضعة,ففي زمن املعلومات
والتكنولوجيا إما أن يتمكن اإلنسان
من صقل قدراته باإلستفادة املثىل
من هذه التكنولوجيا أو يتحول اىل
مدمن لهذه التنكولوجيا اليستطيع
الفكاك منها.
التكنولوجيا هي حلقة متواصلة من
التطور لذا يجب عىل الشاب بإعتباره
القادر عىل اإلخرتاع واإلبتكار أن يتأقلم
مع هذه التكنولوجيا عقليا ونفسياً
ويصبح مصدر لآلراءا النرية واألفكار
القيمة ,وإذا مل يتمكن من التأقلم معها
فإن كلمة شباب سوف لن تعنيه بأي
حال من األحوال ,ويف إطار الجهود التي
يبذلها اإلتحاد الوطني لطلبة وشباب
وإرتريا لتوعية الشباب نظم اإلتحاد
يف الثالثني من يونيو ندوة مهمة
للغاية بعنوان (الشباب والتكنولوجيا)
إستضاف فيها املهندس املناضل هبتى
قرقيش تسفاماريام (طويل) املسؤول
الفني يف املكتب املركزي للجبهة
الشعبية للدميقراطية والعدالة – قسم
الشؤون السياسية والذي إبتدر حديثه
قائ ًال(يف هذا الوقت  % 19من شباب
العامل يتواجدون يف قارة أفريقيا لذا
فإن تركيز وإهتامم الدول الغنية

منصب عىل
والعظمي يف عاملنا حالياً َ
هذه القارة البكر ,وتعد التكنولوجيا
واحدة من الطرق األكرث فعالية يف
التأثري عىل عقول الشباب وسلب
أفكارهم,وبتوفريهم للتكنولوجيا التي
تركز عىل الرتفيه متكن هؤالء من تحويل
شباب الدول الفقرية اىل مستهلكني بدالً
من ان يكونوا منتجني فض َال عن تعطيل
عقولهم وإفقادهم القدرة عىل اإلخرتاع
واإلبتكار واإلبداع ,وإقناعهم بأنهم غري
قادورن عىل مواكبة هذه التكنولوجيا
بانواعها املختلفة وأن البيض هم فقط
من لديهم القدرة عىل إبتكار وإمتالك
هذه التكنولوجيا والشيئ املؤسف أن
مثل هذه الظواهر واألفكار باتت تلوح
يف األفق ببالدنا مام يتوجب عىل دول
العامل الثالث للعمل سوياً للتغلب عىل
حالة اإلستسالم وإبدالها ببيئة تشجع
عىل اإلبتكار واإلخرتاع السيام وأن العمل
الجامعي هو رس النجاح والتطور عىل
الدوام ,فالشاب الذي اليحسن إستخدام
التكنولوجيا يف األوقات العصيبة الميكن
وصفه بأنه مستخدم جيد لها,ألن
اإلبتكارات التي يتم إبتكارها يف كل
يوم ودقيقة بهدف حل مشكالت البرش
هي إبتكارات تنظر دوماً اىل ماوراء
الغيوم أي تتنبأ باألحداث والتطورات
املستقبلية بكل سهولة ويرس )
وأضاف قائ ًال(يجب أن نتعرف عىل
مشكالت مجتمعاتنا ونجري مالحظات
عميقة عليها حتى نحصل عىل أفكار
بناءة تساهم يف حل هذه املشكالت
واملصاعب كام ينبغي وكشباب
نحتاج إىل معرفة الجوانب السلبية
واإليجابية لالبتكارات التكنولوجية
من حولنا  ،وفهم املجاالت التي يجب
أن نستخدمها فيها والتفكري يف مدى
استخدامنا لهذه اإلبتكارات املتاحة لدينا
,كام يجب عىل شبابنا أن يدركوا بأن
بإمكانهم النجاح يف عامل اإلبتكارات كام
هو حال شباب الدول األخرى ,ولتحقيق
ذلك ما هي اإلمكانيات واألسلحة التي
يجب أن ميتلكها هؤالء الشباب:
 /1الثقة يف النفس :الثقة يف النفس
واحدة من األسلحة التي يجب أن
نتسلح بها يف مسرية حياتنا اليومية ,
لن يجد الشاب صعوبة يف تطوير أفكار
جديدة إذا كان يعتقد أنه يستطيع
الخروج بأفكار رائعة ,ال أحد يولد
بأفكاره  ،لكنه يولد بعقل مفكر ,إذا
كنت تعتقد أن لديك ً
عقل مفك ًرا مثل
أي شخص آخر وتستخدمه  ،فستكون
لديك ثقة كاملة بالنفس يف الحياة
ودو ًرا يف التقدم التكنولوجي .هناك

العديد من الفنون التي تقوم عىل الثقة
بالنفس ,ألن الثقة بالنفس تنطوي عىل
الحكمة واملعرفة والهدوء .
يعد توماس إديسون مخرتع املصباح
أحد أكرث املخرتعني ثقة يف النفس بالعامل
والذي أنتج فكرة غريت العامل حيث
يقول عن أخطائه“ :يف رحلتي لالبتكار
تعلمت أكرث من  10000طريقة فاشلة
تفيدنا جمي ًعا”.
 /2اإللتزام بالتواضع الذي اليتجاهل
القدرات واإلمكانيات :
تواضع ولكن التقلل من شأنك,
التقليل من شأن نفسك يدل عىل الغباء
وليس التواضع ,لديك حلم ولكن
أجعله كب ًريا  ,إن اتباع الطرق املخترصة
لحل املشكالت و الوصول اىل االهداف
ليس من سمة الشاب,فالشاب يجب
أن التخيفه املشكالت بل ينبغي ان
يسعى لحلها حتى يكون يف مصاف
توماس إديسون وغريهم من املخرتعني
,ف توماس إديسون مل يهرب من الظالم
ألنه كان خائ ًفا منه  ،بل عىل العكس
 ،حاول التغلب عليه بالعديد من
التجارب العلمية التي ساهمت يف خلق
النور من الظالم.
 /3كن قاد ًرا عىل حل مشكالت
اآلخرين :
ففي هذا العامل نجد أن عدد األشخاص
الذين يسعون إىل إيجاد حلول ملشكالت
اآلخرين أكرث من أولئك الذين يسعون
لحل مشكالتهم الشخصية  ,كن مسؤوال
كمواطن,وهذه األيديولوجيا هي
التي تدفع بعجلة البحث العلمي اىل
األمام لذلك يجب أن نفيد بإبتكاراتنا
ليس فقط مجتمعنا وإمنا العامل بأرسه
,فأسواق إبتكارات الشباب هذا األيام
التنحرص عىل املستوى املحيل وإمنا
متتد حتى تصل اىل املستوى اإلقليمي
والقاري.
 /4واكب التطورات اآلنية:
وهذا يعني أن تكون يف منو
مستمر,و وف ًقا لدراسات مختلفة إذا
كان الشخص ال يسعى إىل املزيد من
املعرفة  ،فيمكنه االستمرار ملدة 5
سنوات فقط.
املعرفة متأرجحة وهذا هو السبب
يف أننا يجب أن ننخرط دوماً يف التعلم.
دول العامل هذه األيام تنطلق برسعة
فائقة من حيث التطور التكنولوجي
بحيث يصعب اللحاق بها وأنت تركض
ناهيك وأنت تتثاءب ومن املعلوم أن
أحد أكرب مخاوف العامل بشأن املستقبل
هو تأمني اإلمدادات الغذائية لذلك فهو
مجال يتطلب ان يعمل فيه شبابنا بهمة

ونشاط.
 /5كن مبتك ًرا لألعامل  :فالشاب
وبدالً من أن يكون باح ًثا عن عمل ،
يجب أن يكون ً
أيضا مبتك ًرا للوظائف
واألعامل بإمتالكه ملهارات متعددة
ومتنوعة,فنحن اذا مل نحرص تفكرينا
يف نطاق محدود فإن عقولنا ستمتلك
بالتأكيد القدرة عىل إبتكار وإنتاج
أفكار جديدة دون كلل أو ملل,فالعقول
تطلب منك أن متدها دوماً بالزاد
العلمي واملعريف ,وهنا يجب أن ندرك
بأن األفكار التأيت من السامء وإمنا تأيت
من املعارف املوجودة من حولنا لذا
يجب أن النستخف بتلك املعارف مهام
كانت صغرية بل يجب أن نستخدمها
كأساس ومن ثم ننميها كام ينبغي
,فإذا مرت  200سنة عىل اوروبا حتى
تتطور مادياً فنحن أيضا يجب أن ننظر
لألمور بوضع تلك السنوات يف اإلعتبار
فض ًال عن توظيف التطور التكنولوجي
املتواضع الذي بحوزتنا حتى يتطور أكرث
و أكرث.
 /6اإلميان بالعمل الجامعي :من
املعلوم أن السلعة الواحدة يتم
تصنيعها يف مناطق مختلفة ,كام أن
تركيبها مع سلع أخرى إلنتاج سلعة
جديدة هو مجال آخر يف حد ذاته
,فاإلنسان بطبيعته اليستطيع أن ينجر
كل األعامل مبفرده مهام إمتلك من قوة
أو معرفة واإلنسان يف حد ذاته كائن
إجتامعي ,ففي عهدالتكنولوجيا التوجد
أرساروإمنا تعاون مشرتك ومثمر وتبادل
للمعارف ولجعل أطفالنا وإخوتنا
الصغار مثل أولئك املوجودين يف
البلدان املتقدمة والذين نسمع عن
إبتكاراتهم التي الميكن توقعها  ،نحتاج
إىل إتباع نهج يتطلع إىل املستقبل
ويركز عىل األطفال,حيث يقول املهندس
هبتى قرقيش (هنالك مهارات تساعدنا
يف تنفيذ ذلك عىل أرض الواقع مث ُال
بدالً من إضاعة الوقت يف التعرف عىل
التكنولوجيا املخرتعة سلفاً ومحاولة
إبتكار األشياء املبتكرة مسبقاً فكر يف
إستخدام املبتكر إلنتاج سلعة أخرى
أكرث تطوراً وفائد ًة وإدخال طرق ملزج
وتركيب األشياء املبتكرة وعدم اإلقتصار
عىل إستخدام ماهو موجود كام هو.
هذا النهج هو مانراه بالفعل يف شبابنا
املنخرطني مبجاالت اإلبتكار واإلخرتاع
والذين نسمع عنهم يف مناسبات
مختلفة  ,وهنا ينبغي عىل مدارسنا
أن تجعل الطالب مفكرين وباحثني
بعيد ُا عن التلقني حتى لو مل تتوفر
لديها املستلزمات الرضورية,فالقلم

الذي كان يستخدم يف السابق للكتابة
فقط هاهو اليوم يف بعض االنواع من
األقالم ميتلك مصباح ليفي بغرض
الكتابة واإلضاءة معاً.
فعملية التخلص من إزعاج األطفال
عرب منحهم للهاتف الجوال يك يشاهدوا
األلعاب أو مقاطع الفيديو حتى يصابوا
بالعمى عملية غري جيدة وغري مريحة
حيث تتسبب هذه العملية يف تعطيل
عقولهم بدالً من صقلها كام يدعي
البعض ,كام أن هذه األلعاب باتت اآلن
تصنَع لسلب عقول الكبار ناهيك عن
الصغار حتي يتعرضوا لإلدمان,والغريب
يف األمر أن صانعي هذه األلعاب
اليلعبونها وال يضيعون وقتهم
وجهدهم  -بعض تصنيعها ونرشها -
لتطويرها وتجديدها لذلك يجب أن
نوجه جيل الشباب للتعلم وإستكشاف
األدوات التكنولوجية التي نقدمها لهم.
ويف الختام التكنولوجيا سالح ذو حدين
فإىل جانب الخدمات والتسهيالت التي
تقدمها تحمل بداخلها بعض املشكالت
واآلثار الجانبية والتي تقلق حتى الدول
التي تصف نفسها بانها دول صناعية
ومبتكرة ونظراً إلدراك هذه الدول لهذه
الحقائق هاهي تنرش بني الحني واآلخر
بعض اإلرشادات املتعلقة بإستخدام
التكنولوجيا ,ونحن أيضاً وبإعتبارنا جزء
اليتجزء من شعوب العامل نحتاج أن
نتبع هذه اإلرشادات مسبقاً .
وكام ذكرنا يف املقدمة فإن هذه
األسابيع هي الفرتة التي تخرج فيها
كلياتنا ومعاهدنا الفنية الشباب الذين
نهلوا منها العلوم واملعارف واملهن
لسنوات عديدة لذا فإن هذه الندوة
كانت آنية بكل املقاييس ومثرية
للنقاش,وقد قدم يف النهاية املشاركون
يف الندوة العديد من اآلراء البناءة
والهادفة منها رضورة اإلهتامم الكبري
بقطاع البحوث والتكنولوجيا وتعريف
الطالب بهذا القطاع بطريقة صحيحة
وفوق هذا وذاك ناشد الجميع برضورة
إستمرارية مثل هذه الندوات التي
ينظمها اإلتحاد الوطني لشباب وطلبة
إرتريا بإستضافة املزيد من املهتمني.

/ /
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وسط مشاركة خمس مديريات االقليم
مهرجان للنشء يف منشط كرة السلة بإقليم القاش  -بركة
بهدف توسيع رقعة املنافسات التي
كانت مقترصة عىل مدن بعينها  ،وتفريخ
مواهب ناشئة يف املنشط  ،نظم إتحاد كرة
السلة باقليم القاش بركة مهرجان ريايض
للنشء يف مديرية هيكوتا  ،ومبشاركة
خمسة مديريات من إقليم القاش -بركة.
االستحقاق الذي جرى يف كال الجنسني
ملدة مثانية أيام متتالية  ،شاركت فيه
مديريات هيكوتا  ،تسني  ،بارنتو  ،أغردات
وقلوج .
ورافقت البطولة مستوى كبري من
التنافس والرصاع بني الفرق والالعبني عىل
حدا سواء  ،لتسفر النتائج عن فوز فريق
أغردات باملركز االول دون أي خسارة

وبرصيد كامل من النقاط يف فئة الذكور.
وذهب املركزين الثاين لفريق مديري
قلوج  ،بينام حاز فريق مديرية بارنتو عىل
املركز الثالث.
أما يف فئة السيدات فجاءت الصدارة
مقرونة بفريق مديرية تسني امام فريق
مديرية هيكوتا الثاين.
وشهدت ختام البطولة توزيع الجوائز
وامليداليات للمتوجني عىل الصعيد الفردي
من قبل مختلف املسؤولني.
ويف كلمة أدىل بها يف الحفل الختامي
للبطولة  ،أشار رئيس إتحاد كرة السلة بأقليم
القاش -بركة السيد /يوسف دانيك  ،إقتصار
نشاط منشط كرة السلة بإقليم القاش -بركة

التحتية املالمئة للمنشط  ،واألن
قلو ج
بد أ ت مد ير يا

مبنا طق

وضامن
ا ملشا ر كة

وهي من

وهيكوتا
يف

معينة هي (بارنتو  ،تسني  ،أغردات)
 ،وذلك مرده اىل إنعدام تجهيزات البنية

االلتحاق بركب املقدمة

غوارديوال رفع لقب الدوري املوسم املايض

الجوانب
للبطولة عىل حد ذكره.

االيجابية

انطالقة “الربميريليغ” ..قوانني جديدة ومنافسة شرسة وحصان أسود
ينطلق الدوري اإلنجليزي املمتاز بحلته
الجديدة مساء الجمعة ،بلقاء أرسنال
وكريستال باالس ،لتعود اإلثارة يف املوسم
الجديد الذي يعد بالكثري من األحداث
واإلثارة.
وبالرغم من انطالق الدوري ،قررت رابطة
الدوري اإلنجليزي إبقاء سوق االنتقاالت
مفتوحا حتى آخر ساعات أغسطس ،مام يتيح
شهر كامل قبل أن تتضح الصورة النهائية
لألندية الـ ،20التي ستدخل “معركة” طاحنة
عىل مدار  10أشهر.
املنافسة من املتوقع أن تستمر املنافسة
“الرشسة” التي شهدها الدوري املوسم
املايض ،بني مانشسرت سيتي وليفربول ،للعام
الثاين عىل التوايل ،خاصة بعد “الربوفة” التي
ظهر بها الناديان يف مباراة الدرع الخريية.
وهذا املوسم ،يبدو أن توتنهام هوتسرب
هو األقرب ملنافسة الناديني ،بعد سلسلة من
التعاقدات “القوية” ،التي ستعزز تشكيلة
كتيبة أنتونيو كونتي .وال تزال معامل تشليس
“غري واضحة” ،بسبب االضطرابات الكبرية
التي شهدها النادي ،وإجبار مالكه رومان

أبراموفيتش عىل بيع النادي بسبب مزاعم
ارتباطه بالرئيس الرويس فالدميري بوتن.
ومع وجود اإلدارة األمريكية
الجديدة ،تبدو األمور
غامضة حتى اآلن،
خاصة مع فشل
الفريق بالتعاقد
مهاجم
مع
يعوض رحيل
البلجييك روميلو
لوكاكو ،والرحيل
املحتمل لألملاين تيمو
فرينر.
أفضل التعاقدات
ومام ال شك فيه أن ناديي
أرسنال وتوتنهام حققا أفضل انتقاالت
بني األندية الـ ،20حيث دعم كال الفريقني
التشكيلة بعدد من الالعبني املميزين.
أما سوق االنتقاالت األكرث هدوء ،فكان من
نصيب ليسرت سيتي ،الذي مل يتعاقد مع أي
العب حتى اآلن ،وكذلك مل يقنع مانشسرت
يونايتد بتعاقداته “الخجولة” هذا الصيف.

تغيري ا ت

املدربني
وعىل غري العادة ،مل تغري أندية كثرية
مدربيها هذا الصيف ،وجاء التغيري لنادي
مانشسرت يونايتد فقط ،الذي تعاقد مع
الهولندي إريك تني هاغ قادما من أياكس
أمسرتدام الهولندي.
الحصان األسود

كان نادي برايتون “الحصان األسود”
للموسم املايض بجدارة ،بعد تقدميه موسام
قويا ،استطاع فيه هزمية عدد من األندية
الكبرية ،وأحرز املركز التاسع.
هذا املوسم ،ال تتضح معامل
“املفاجآت” القادمة ،ولكنها
قد تأيت من نيوكاسل يونايتد،
الذي استحوذ عليه مجموعة
استثامرية تضم صندوق
االستثامرات العامة السعودي،
الذي بدأ برسم مرشوع لناد
منافس يف الدوري .وظهرت معامل
تطور نيوكاسل بعد االستحواذ ،يف
النصف الثاين من املوسم املايض ،حيث
قدم الفريق أداء قويا وابتعد عن منطقة
الهبوط ،مام هيأه للمنافسة وإزعاج الكبار
هذا املوسم.
أبرز الوافدين الجدد
يعترب املهاجم الرنويجي إيرلنغ هاالند،
أبرز الوافدين الجدد ،بعد انتقال مفاجئ إىل
مانشسرت سيتي ،قادما من بوروسيا دورمتوند
األملاين .أما األوروغواياين داروين نوينز،

فيواجه ضغوطات كبرية جدا ألنه أغىل صفقة
يف تاريخ النادي العريق ،وكذلك ألنه يأيت
ليسد “ثغرة” يف الهجوم تركها رحيل السنغايل
ساديو ماين.
أما املدافع السنغايل املخرضم كاليدو
كوليبايل ،حقق االنتقال املنتظر ،ووقع مع
تشليس قادما من نابويل اإليطايل ،يف تجربة
جديدة متاما بالربميريليغ.
ومثله قرر الدينامو الكروايت إيفان
برييسيتش ،متأخرا ،بعمر  33عاما ،االنضامم
للدوري اإلنجليزي املمتاز ،بعد رحلة شملت
اللعب يف أملانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا.
التبديالت أخريا ،سيسمح الدوري اإلنجليزي
للفرق استخدام  5تبديالت يف املباريات،
ليكون آخر املنضمني لقطار التبديالت
الخمسة يف أوروبا ،بعد إرصاره عىل إبقاء 3
تبديالت فقط خالل املباراة ،املوسم املايض.
وستضيف التبديالت الخمسة نوعا إضافيا
من اإلثارة ،وارتفاعا يف مستوى املباريات،
بسبب مشاركة عدد أكرب من الالعبني
الجاهزين بدنيا.

هدفه إحراز لقب دوري أبطال أوروبا

بطولة فرنسا :باريس سان جرمان يبحث عن ثورة يف األداء
ّ
يستهل باريس سان جرمان حامل اللقب
ً
موسم مفصل ًيا يف الحقبة القطرية ،عندما
ّ
يحل ضي ًفا عىل كلريمون السبت ،يف املرحلة
االوىل من بطولة فرنسا لكرة القدم ،يف ظل
وعود بتغيري النمط القديم وصوالً اىل إحراز
لقب دوري أبطال أوروبا للمرة األوىل يف
تاريخه .ففي  21يونيو املايض ،قال رئيس
النادي البارييس القطري نارص الخليفي “مل
نعد نريد الرغد والحياة ا ُملرتفة ،إنها نهاية
موجهة اىل العبيه
اللمعان” ،يف إشارة ضمنية ّ
حول رغبة سان جرمان برتجمة تعاقداته
الكبرية التي ُأبرمت يف السنوات املاضية
اىل ألقاب كربى ويف طليعتها دوري االبطال
الغائب عن خزانة النادي .ومن هنا ،جاء
اختيار املدرب كريستوف غالتييه املشهور
باالنضباط يف تجاربه السابقة ،والنتائج
املقنعة التي حققها رغم تواضع االمكانات
التي ُمنحت اليه آنذاك.
وجاء تعيني غالتييه مفاجئا للكثريين،
حيث استغنى النادي عن فكرة التعويل
عىل مدربني “عامليني” امثال االرجنتيني

ماوريسيو بوكيتينو ،االملاين توماس توخل
واالسباين اوناي اميري الذين ارشفوا عىل
الفريق يف السنوات املاضية .وغالتييه،
أثبت جدارته من خالل فوزه مع ليل بلقب
الدوري عام  ،2021لكن هل يكون ذلك
كاف ًيا الثبات جدارته بقيادة احد اكرث الفرق
تطل ًبا؟
يعرتف املدرب الجديد باملسؤولية امللقاة
عىل عاتقه “من الواضح ،عندما تدرب
باريس سان جرمان ،يكون لديك ضغط أكرب
من أي مكان آخر ،إنه ناد معتاد عىل الفوز
باأللقاب” ،مؤكدا يف الوقت عينه قدرته
عىل تلقف كرة النار .وسيتعاون غالتييه
مع املدير الريايض الجديد الربتغايل لويس
كامبوس اللذين بنيا معا تشكيلة ليل التي
ُتوجت بلقب الدوري.
حجر زاوية
ويبقى كيليان مبايب “حجر الزاوية” يف
تركيبة سان جرمان والصفقة األهم التي
عقدها هذا الصيف من خالل نجاحه يف
التصدي ملحاوالت ريال مدريد االسباين

للظفر به ،وبالتايل ضامن بقائه حتى العام
 .2025ووعد غالتييه الذي فرض خالل
املباريات التحضريية أسلوبه مع ثالثة
مدافعني (“ )2 1 4 3سنستمر يف العمل
بإيقاع وشدة ،وتصحيح األخطاء” .واستثمر
الفريق اململوك قطرياً نحو  100مليون يورو
قبل أغسطس يف فرتة االنتقاالت الصيفية،
باحثاً عن فض الرشاكة مع سانت اتيان (10
ألقاب) الذي هبط املوسم املايض إىل الدرجة
الثانية مع متز وبوردو.
وعمد غالتييه إىل تدعيم صفوف فريقه يف
ضم الربتغايل فيتينيا
خط الوسط من خالل ّ
من بورتو الربتغايل ،باإلضافة اىل التعاقد
مع املدافع الدويل نوردي موكيييل من
اليبزيغ االملاين .ويريد سان جرمان تقليص
عداد تشكيلته والتخيل عن أمثال الهولندي
جورجينيو فينالدوم ،اإلسباين أندير هرييرا،
األملانيني يوليان دراكسلر وثيلو كيهرر ،اليفن
كورزاوا والربازييل رافينيا .يبقى السؤال
االكرب :هل سيتمكن غالتييه من االستفادة
بشكل كامل من الثاليث الهجومي الرهيب

املك ّون من مبايب واالرجنتيني ليونيل مييس
والربازييل نيامر؟
وظهرت الفرتة التمهيدية للموسم بصورة
واعدة بالنسبة لعشاق النادي البارييس ،مع
الفوز بلقب كأس األبطال الفرنسية عىل
حساب نانت يف مباراة سجل فيها نيامر
هدفني ومييس هدفا.
“ليس سان جرمان املوسم املايض”
وبعد فوزه بلقبه االول مع سان جرمان،
أعرب غالتييه عن “تقديره بشكل خاص
للرغبة يف استعادة الكرة يف أرسع وقت
ممكن والجهود الدفاعية يف املنطقة
األمامية ،حيث كان املهاجمون الثالثة
جيدين للغاية” .وقال مدرب نانت انتوان
كومبواريه “إنه ليس باريس سان جرمان
الذي رأيناه يف املوسم املايض” .لكن فوز
سان جرمان ال يعني الكثري قياسا بحجم
التحديات املرتقبة حيث نجح العديد من
املدربني السابقني للفريق يف تحقيق بدايات
واعدة ،قبل الهبوط تدريجاً خالل املوسم .إذ
ّإن االحتفال بلقب الدوري الفرنيس مل يعد

له طعم كبري يف العاصمة باريس ،حيث ان
االنظار تبقى شاخصة نحو املجد االورويب ،ال
بل تع ّرض الثنايئ مييس ونيامر اىل صافرات
االستهجان خالل املوسم املايض بعد الخروج
عىل يد ريال مدريد من املسابقة القارية
األم ( 1صفر ذهابا و 3 1ايابا يف دور الـ.)16
يبقى ّان الحكم عىل الرتكيبة الحالية لسان
جرمان سيكون اكرث وضوحا مع انطالق دوري
االبطال يف أيلول/سبتمرب املقبل! ويف املرحلة
االفتتاحية من املوسم ،يستقبل مرسيليا
وصيف املوسم املايض رينس صاحب املركز
ضجت كواليسه
الثاين عرش األحد ،بعد أن ّ
باألزمات منذ رحيل املدرب األرجنتيني
خورخي سامباويل املعرتض عىل الطموحات
املالية للفريق املتوسطي ،وحلول الكروايت
إيغور تودور بدالً منه .أما ليون الذي يحاول
استعادة بريقه بعد حلوله ثامناً املوسم
املايض ،فيستقبل مع مدربه الهولندي بيرت
بوس أجاكسيو الصاعد من الدرجة الثانية
اليوم الجمعة يف افتتاح املرحلة.
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السنة احلادية والثالثون

العدد ()195

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت

�إعداد
فاطمة حمد

أقوال مأثورة

ُيقال بأن احلب قصة رواها جد ألحفاده قبل النوم ،ولكن
غلبهم النعاس فوعدهم اجلد أن يكمل هلم القصة يف
الغد ولكن لألسف تويف اجلد قبل أن يكمل القصة..
فبقى احلب قصة ال يعرف أحد نهايتها...

كلمات تعرب عن احلب احلقيقي

* الحب قصة طويلة فصولها الشهداء * .الحب رس ال يعرفه املحبون.
* الحب ليس له تعريف إال الحب.
* الحب :فرصة ليصبح اإلنسان أفضل وأجمل وأرقى.
* الحب :ليس عاطفة ووجداناً فقط إمنا هو طاقة وإنتاج.
* الحب :هو أعظم مدرسة يتعلم كل عاشق فيها لغة ال تشبهها لغة
أخرى.
* الحب :ليس سلعة رخيصة نساوم بها كام نريد.
* الحب :ال يُقال له سحابة صيف وتزول ..الحب ال نصفه بفصل من
الفصول األربعة.
ً
* الحب :ليس ورقة شجرا ساقطة وال دمعة عابرة وال أحالم ضائعة ..الحب
ليس صورة ملونة وال رسالة مزخرفة.
* الحب :ليس حروفاً مذهبة وال سطوراً معلقة ..وال نغمة راقصة ..الحب
أكرب من ذلك بكثري.
* الحب :ليس قسوة تغلف مبرارة ،وال فضاء ضيق ،وال رساب مستحيل
تحقيقه.
* الحب :ناراً تضويناً ،الحب نبنيه بأيدينا فامءه يروينا وزاده يكفينا ..هذا
هو الحب ..ملسة من الوفاء والعطاء لذا يجب أن يُعطى التقدير الالئق به..
* الحب يجب أن يكون وديعة مهذبة للغاية ..وأن نأخذه بجدية ..إذا
أردنا أن يعشقنا من نريد أن نعشقه..
* الحب حرفان حاء وبعدها باء تذوب عند معانيها األحباء.

عزيزي القارئ عمود”يف مثل هذا اليوم “سعياً منا لتنويع مواد صفحتكم
املفضلة املنوعات يرجى الكتابة إلينا باإلبالغ عن أرائكم ومقرتحاتكم عندنا
بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف الخامس من أغسطس عام  - 1858إنشاء أول خط تلغراف عرب املحيطاألطليس.
 يف الخامس من أغسطس عام  - 1876صدور العدد األول من جريدة األهرام. يف الخامس من أغسطس عام َ - 1914نصب أول إشارة مرور ضوئية يف التاريخيف مدينة كليفالند األمريكية.
 يف الخامس من أغسطس عام  - 2009الجرنال محمد ولد عبد العزيز يؤديرئيسا ملوريتانيا بعد عام عىل االنقالب الذي قاده.
اليمني الدستورية ً
 يف الخامس من أغسطس عام  - 2010انهيار منجم كوبيابو يف تشييل يسفر عناحتجاز ً 33
عامل عىل عمق حوايل  700مرت تحت األرض.
العثور عىل ُحطام طائرة عىل شواطئ
 يف الخامس من أغسطس عام ُ - 2015تبي أنها تعود إىل طائرة ُ
جزيرة ال ريونيون َّ
الخطوط الجو َّية املاليز َّية الرحلة رقم
 370املفقودة ُمنذ شهر آذار (مارس) سنة .2014
 يف الخامس من أغسطس عام  - 2015عرشة آالف إطفايئ يواجهون حرائقالغابات يف كاليفورنيا ومقتل أحدهم.
 يف الخامس من أغسطس عام  - 2018زلزال ثانٍ أشد بقوة  6.9عىل مقياسدرجة العزم يرضب جزيرة لومبوك األندونيسية و ُيخ ّلف  98قتي ًال وجرحى ُكرث بعد
زلزال الهزة املستبقة قبل أسبوع.

دفن جدة عروسه بثوب الزفاف !!..
تنص التقاليد لدى بعض
الشعوب عىل أن العريس ال
يجب أن يرى ثوب عروسه
قبل يوم الزفاف ألن ذلك ميكن
أن يجلب الحظ اليسء ،ولهذا
السبب قررت عروس أمريكية
إخفاء فستانها يف مكان اعتقدت
أنه لن يتم العثور عليه أبدًا فيه.
ولألسف حدث ما مل يكن
يف الحسبان ،قام بدفن جدة
العروس بالزفاف.
وروت صاحبة البوتيك الذي اشرتت
منه العروس ثوب الزفاف وتدعى كاسيا
ما حدث يف فيديو عىل تيك توك ،وقالت
إن إحدى عميالتها ظلت بدون ثوب زفاف
لحفل زفافها.
وأوضحت كاسيا أنها تلقت مكاملة من
عريس متوتر عىل وشك أن ينفجر بالدموع،
وطلب بشكل غريب فستان زفاف آخر
لعروسه ،مشابه متاماً لثوب الزفاف األصيل.

وكانت صاحبة املتجر يف حرية من أمرها،
ولكن عندما فرس لها األمر ،أدركت الكارثة
التي وقعت وأخذت معها ثوب الزفاف.
وكانت الجدة قد طلبت أن يتم دفنها
بثوب زفافها ،وعندما ذهب العريس
وشقيق العروس إىل خزانة املالبس اختارا
الفستان الخطأ ،ووقع اختيارهام عىل ثوب
زفاف العروس بدالً من ثوب جدتها املتوفاة.
و لسوء الحظ ،نظ ًرا ألن الحادثة كانت
قريبة جدًا من حفل الزفاف ،أوضحت

الرشكة املصنعة أن الفستان الجديد
لن يصل يف الوقت املناسب،
خاص ًة ألنه يحتاج إىل تخصيصات
وتعديالت ،بحسب صحيفة مريور
الربيطانية.
ً
وأوضحت كاسيا “نظرا لكونهام
شابني مل يعرفا أن هناك فساتني
زفاف متعددة يف الخزانة ،وقاما
بنقله إىل دار الجنازات دون أن
يدركا الخطأ الجسيم الذي وقعا
فيه ، ،ألن العروس ال تعرف أن هذا
الفستان مدفون ستة أقدام تحت األرض”.
وتعرف أي عروس مقدار الجهد واملال
املبذولني للعثور عىل فستان الزفاف املثايل،
لذلك عندما اكتشفت العروس ما حدث
كانت مستاءة بشكل كبري .ومع ذلك،
فقد نجح كل يشء يف النهاية بعد أن وجد
البوتيك ثو ًبا مختل ًفا أحبته العروس .وأضاف
كاسيا “كانت مرسورة بالحصول عىل فستان
جديد”.

أصيب باخلرف بعمر  6سنوات!..
ّ
شخص األطباء إصابة
طفل بريطاين بالخرف
يف مرحلة الطفولة عندما
كان يف السادسة من عمره
فقط بعد أن الحظ والداه
عليه أعراضاً مشابهة
ألعراض عم والدته البالغ
من العمر  80عا ًما والذي
كان يعاين ً
أيضا من املرض
قبل وفاته.
وبدأ كايدن ترينور
يعاين من فقدان الذاكرة
ونوبات رصع قبل أن
يتدهور برصه ومهاراته يف الحركة .والحظت
والدته فالريي تراينور ( 34عاماً) أن أعراض
كايدن كانت مشابهة ألعراض عمها جورج،
الذي تم تشخيص إصابته بالخرف قبل بضع
سنوات.
وتم تشخيص إصابة كايدن يف نهاية املطاف
مبرض باتن ،وهو شكل ورايث نادر يتجىل عىل
شكل خرف الطفولة والذي يحرم األطفال ً
أيضا

من برصهم وقدرتهم عىل الحركة والكالم.
واآلن يبلغ كايدن من العمر  13عا ًما ،وقد
نيس بالفعل كيف يقول ماما ،مش ًريا إىل والدته
باسم فال بدالً من ذلك ،ويقترص يف الغالب
عىل كريس متحرك.
وقالت والدة كايدن “لقد كان فتى ً
نشيطا
ومبهجا مثل معظم األطفال يف سن
ومنفتحا
ً
ً
السادسة ،يتسلق عىل إطارات يف الحديقة،
وميارس هوايته املفضلة يف ركوب الدراجة .ثم

الحظنا يف وقت مبكر جدًا ،عندما
كان يف السابعة أو الثامنة من
عمره ،أنه كان ينيس األسامء يقول
فقط كلامت مختارة ،كان الخرف يف
بداياته لديه”.
وأضافت فالريي “الحالة املزاجية
والسلوك كان يف صعود وهبوط
لديه ،ميكن أن يكون سعيدا يف
لحظة وينفجر باكياً يف اللحظة
التالية .لقد تم تشخيص إصابة
عمي بالخرف قبل بضع سنوات،
وإذا وضعت عمي وكايدين يف نفس
الغرفة ،كان بإمكانك أن تالحظ
تشابه األعراض لديهام”.
وأكدت والدة كايدن أن العائلة ال تزال
إيجابية مع طفلها ،وتتعامل مع كل يوم وكل
ساعة عىل حسب معطياتها ،عىل أمل أن يجد
العلم عالجاً يف يوم من األيام لهذه الحالة
ويعود كايدن طف ًال طبيعياً كام يف السابق،
بحسب صحيفة مريور الربيطانية.

طفالن تغلبا على لصوص بسكني مطبخ!..
قام فتى أسرتايل يبلغ من
العمر  11عا ًما وشقيقته البالغة
من العمر مثاين سنوات بتسليح
نفسيهام بسكني مطبخ وعصا
ملحاربة مراهقني قاما باقتحام
منزلهام بهدف الرسقة.
وبحسب تقارير الرشطة،
فإن كالدير أندرو ومراهق آخر،
اقتحام منزل العائلة يف منطقة
غارنيت ،غرب ملبورن ،بهدف
الرسقة .واعرتف الشاب وزميله
بالتهم املوجهة إليهام مبا يف ذلك رسقة سيارة
والتعدي عىل ممتلكات الغري.
وزعم ملخص للرشطة أن اللصني اقرتبا
من امرأة وهي يف رسيرها وطالباها بتسليم

مفاتيح سيارتها تحت التهديد ،وأثناء ذلك
تنبهت البنت الكربى وحاولت مواجهتهام إال
أنهام دفعاها عىل األرض وداس أحدهام فوق
رأسها.
يف هذه األثناء هب شقيق الشابة البالغ
من العمر  11عاماً واختها ذات الثامين

سنوات وهام يحمالن سكني مطبخ وعصا
ملقاومة اللصني ،مام أجربهام عىل الفرار
بسيارة مع شخص ثالث قبل أن تالحقهم
الرشطة .وأثناء املالحقة اصطدمت سيارة
اللصوص بعمود كهرباء وتم القبض
عليهم.
وقال كبري ضباط الرشطة يف ملبورن
هايدن تشاملرز ،إن اقتحام املنزل تسبب
يف صدمة ورعب لألرسة ،وخاصة الطفلني
اللذين اعتادا منذ وقت الحادثة عىل
وضع سكني تحت وسادتهام.
وظهر أندرو يف املحكمة مع والديه ،حيث
أخرب القايض بأنه كان تحت تأثري الكحول و
املاريجوانا تلك الليلة ،وأقر بذنبه ،وفق ما
أوردت صحيفة دييل ميل الربيطانية.
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