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مكتب الزراعة ببارنتو ينظم  مسنار حول مبيد احلشرات 

نظم مكتب الزراعة يف مديرية بارنتو سمنار يف السادس من مارس الصحاب البساتني حول 

املبيدات الحرشية الطبيعية.

وقدم مسؤول املكتب السيد/ مويس بهتا توضيحا بشأن وسائل اعداد املبيدات الطبيعية ، 

داعيا املزارعني التباع ارشادات الكادر الزراعي لرفع االنتاج.

املزارعني من  لتمكني    التنويري هو  السمنار  الهدف من  ان  النباتات  وذكر خرباء وقاية 

مامرسةعمل يشجع عىل رفع االنتاج، مؤكدين العمل الدخال املبيدات الطبيعية بتوسع.

واكد املزارعون عىل  استعدادهم العمل الستخدام املبيدات الطبيعية .

فرع املرأة بالقاش-بركة  خيرج نسوة  يف أعمال النسيج  

للمراة  الوطني  االتحاد  فرع   خرج 

بالقاش- بركة يف التاسع من مارس 15 إمرأة 

حصلن عىل دورة يف أعامل النسيج امتدت  

استمرة لثامنية اشهر بهدف مساعدتهن عىل 

تحسني ظروفهن اإلقتصادية . 

االقليم  يف  الفرع  مسؤولة  واوضحت 

دورات  تقديم  يوهنس  يحدقا  السيدة/ 

تاهيلية حول تربية النحل والدواجن وحرفة 

باملعرفة  وتسليحها  املراة  لتمكني  النسيج 

العلمية واملهنية، مناشدة الدارسات لتطوير 

وابداء  وتطبيقيا  نظريا  املكتسبة  املعرفة 

الالزم   التعاون  املعنية  الحكومية  الجهات 

معهن.

وقالت االستاذة/ سنايت محاري مسؤولة 

للمرأة  املركزي  باملكتب  الخدمات   قسم 

تقديم دورات مهنية بالتنسيق بني االتحادات 

العامل  كنفدرالية  و  واملرأة  الشباب  الثالثة 

متثلت  البالد،  مستوى  عىل  شابة   1500 لـ 

النحل والحرف  النسيج والتطريز وتربية  يف 

اليدوية واملوسيقى وتقانة الحاسوب، مؤكدة 

استمرار تلك الدورات املهنية بوترية عالية.

عيل  محمود  السفري/  سعادة  ودعا 

للدميقراطية  الشعبية  الجبهة  سكرتري  جربا  

بالسعي  الدارسات،   االقليم  يف  والعدالة 

،  مدركات بان  لتحسني ظروفهن املعيشية 

ميكن  مهنية  معرفة  هي  املكتسبة  املعرفة 

تطويرها بالعمل.

صيانة طريق كشعت - صنعفي
يقوم سكان ضاحية كشعت بصيانة الطريق املؤدي اىل الضاحية املتفرع من طريق صنعفي  
يتم  الطريق  بان  العمل  وافاد املرشفون عىل  كيلومرتات.  البالغ طوله حوايل عرشة  - رسحا 
توسعته ، مؤكدين عىل اهمية  صيانته يف الحياة اليومية للسكان وتطور املنطقة واشاد مدير 
الصيانة. يجدر   للمواطنني يف اعامل  القوية  باملشاركة  السيد/ صالح محمد  ضاحية كشعت 

بالذكر ان ضاحية كشعت تضم  سبع قرى وتبعد عن صنعفي مسافة حوايل 16 كيلومرت.

تنمية حممية دونغوّلو
اكد سكان ضاحية دونغوّلو يف مديرية قندع مواصلة انشطة التنمية والرعاية يف محمية 
منطقتهم. وذكر املواطنون اتخاذ خطوات جادة لحامية االشجار والحياة الربية يف املحمية اىل 

جانب اعامل الحراسة التي تقوم بها سلطة الغابات الحياة الربية وقوات الدفاع.
وطالبوا بتوظيف مهنيني يقومون باعامل دورية للتعرف عىل اوضاع االشجار والحيوانات 
الربية. وقال مدير ضاحية دونغولو لعالي وتحتاي السيد/ حامد موىس العمل يف بناء صيانة 
املدرجات يف املحمية . واشار مربو النحل يف املنطقة اىل ان منو املحمية ساعدهم يف تطور 

انشطتهم.

االرتريون يف كينيا حيتفلون بيوم املراة
من  بالثامن  كينيا  يف  االرتريون  احتفل 

مارس اليوم العاملي للمراة .
للمراة  الوطني  االتحاد  مسؤولة  ودعت 
يف  هييل  /اببا  السيدة  كينيا  يف  االرترية 
االحتفال املراة االرترية الشابة لوراثة التاريخ 
البطويل المهاتهن ، وتعزيز املشاركة يف كافة 

الربامج الوطنية.
محاري  السيد/  الجالية  رئيس  واوضح 
يف  االرترية  للمراة  الكبري  الدور  تسفاهنس 
الجالية  تعاون  عىل  مؤكدا  النضال،  مراحل 
كل  النجاح  كينيا  يف  االرترية  املراة  مع 

انشطتها.
رؤسوم   بيني  السفري/  دعا  جانبه  من 
مواصلة املراة االرترية يف كينيا لجهود تقوية 
الحكومة  بان  واوضح   ، والتنظيم  الصفوف 
اىل   ، السفارة   العامالت يف  العضوات  رقت 
بتفان  لخدمتهن   ، دبلوماسيات  مستوى  

لسنوات طويلة مهناً بخدمتهن املتفانية. 
شهد االحتفال مختلف املناشط .

السودان  جنوب  يف  االرتريون  كاماحتفل 
االمريكية  وكلومبس  وبريطانيا  والكويت 

بالثامن من مارس.

 الرئيسان أسياس و  حسن شيخ حبثا تعزيز العالقات 
الثنائية والقضايا  ذات االهتمام  املشرتك

أفورقي  أسياس  الرئيس  فخامة  بحث 

محمود  شيخ  حسن  الصومايل  ونظريه 

تعزيز  مارس  من  عرش  الثالث  مساء  يف 

ذات  االقليمية  والقضايا  الثنائية   العالقات 

االهتامم املشرتك.

قاعة  يف  عقد  لقاء  يف  الزعيامن  وناقش 

هقر ،  أوضاع الصومال  والقضايا االقليمية 

، وتوصال اىل تفاهم مشرتك فيام يتعلق بحل 

دون  فقط  الصوماليني  عرب  الصومال  قضايا 

إتاحة الفرص للتدخل الخارجي.

شيخ  حسن  الصومايل  الرئيس  وقال 

محمود لوكالة االنباء االرترية حول الزيارة 

اللقاءات  من  الزيارة جزء  “إن  وأهدافها   

التشاورية والتفاكرية الجارية ، مشرياً اىل أنه 

أجرى حوار بناء مع فخامة الرئيس أسياس 

أفورقي، متثلت يف العالقات الحالية والربامج 

املستقبلية للبلدين الشقيقني ، باإلضافة اىل 

تطورات  قضايا الصومال  الداخلية ، ودعم 

أهم  حول  وكذلك  للصومال،  الفاعل  إرتريا 

القضايا اإلقليمية .

الفدرالية  كان رئيس جمهورية الصومال 

بعد  اسمرا  وصل  محمود   شيخ  حسن 

ظهر الثالث عرش من مارس يف زيارة عمل 

صيانة  حواجز  مياه يف شعب
يقوم سكان ضاحية شامل منشب يف مديرية شعب بصيانة  حواجز املياه الزراعية وحفظ 

املياه  وحامية الرتبة  قبل بدء موسم امطار الهضبة .
واشاد مدير الضاحية السيد/ سعيد نارص مببادرة املزارعني الصالح حواجز مياه املزارعني 

املترضرة العام املايض. 
الخريف له دور كبري يف   الذي يقومون به قبل حلول موسم  العمل  بان  املزارعون  واكد 

ضامن انتاجهم الزراعي.

الرئيس  من  لدعوة   تلبية  يومان  إستغرقت 

اسياس افورقي، غادر البالد صباح الرابع عرش 

من مارس .

الدويل  اسمرا  مطار  من  وداعه  يف  وكان 

مبراسم  افروقي  اسياس  الرئيس  فخامة 

الرشف الرسمية.

الشئون  وزير  التوديع  مراسم  حرض   

الخارجية السيد/ عثامن صالح.
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انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للربملان التونسي
العميد  انتخاب  االثنني  يوم  مساء  تم 
رئيسا  بودربالة،  إبراهيم  للمحامني  السابق 

ملجلس نواب الشعب يف تونس.
للربملان،  رئيس  انتخابه  من  يوم  وقبل 
شدد إبراهيم بودربالة عىل أنه عىل مجلس 
النواب أن يثبت أنه ليس منصبا للمصادقة 

عىل قوانني رئاستي الجمهورية والحكومة.
املجلس  يدافع  أن  رضورة  عىل  أكد  كام 
النيايب الجديد عن مصالح الشعب وأن يوجه 
التنكيل  بناءة دون  بطريقة  للحكومة  النقد 
باختياراتها، حيث قال إن “النقد ال يجب أن 

يكون مبنيا عىل التعطيل وإمنا عىل البناء”.
وأضاف أن رؤية كتلة “فلينترص الشعب” 
للوطن،  العليا  للمصلحة  بالنسبة  إيجابية 
املسافة  عىل  يكون  أن  اختار  أنه  إىل  مشريا 
ذاتها من جميع الكتل. وكان العميد السابق 

للمحامني، قد أعلن يف شهر فرباير أنه سيرتشح 
لرئاسة مجلس النواب القادم يف تونس.

إذاعة  عىل  له  مداخلة  يف  وأضاف 
“موزاييك” حينها، أنه بارش القيام باتصاالت 
بعدد من املرتشحني الفائزين يف الترشيعيات 
األمر  منهم  تجاوبا  لقي  وأنه  املستقلني، 
الذي شجعه أكرث عىل تقديم ترشحه لرئاسة 

الربملان التونيس القادم، حسب تأكيده.
وبخصوص بث الجلسات الربملانية العامة 
إبراهيم  قال  مستقبال،  العمومي  اإلعالم  يف 
داخيل  نظام  هناك  “سيكون  بودربالة: 
النواب  سيقرره  وما  النواب،  عليه  سيصّوت 
هو  عدمه،  من  الجلسات  تصوير  بخصوص 

ما سيطّبق”.
الشخيص،  رأيي  عن  “أما  بالقول:  وأردف 

فأنا مع حرية اإلعالم والبث”.

باكستان: مواجهات بني أنصار عمران 
خان والشرطة يف حماولة اعتقاله

بني  عنيفة  اشتباكات  اندلعت 
الباكستاين  الوزراء  رئيس  أنصار 
وطواقم  خان،  عمران  السابق، 
اعتقاله،  محاولتهم  خالل  الرشطة، 
بحقه  توقيف  مذكرة  صدور  عقب 
الزعامء  هدايا  بيعه  بتهمة  أمس، 

املقدمة له.
متداول،  فيديو  مقطع  وأظهر 

استخدام الرشطة للغاز املسيل للدموع، ضد 
عىل  احتجاجهم  خالل  خان،  عمران  أنصار 
قرار اعتقاله، ومحاولتهم الحيلولة دون ذلك.

ويف وقت سابق، أصدرت املحكمة الجزئية 
يف العاصمة الباكستانية مذكرة توقيف بحق 
ورئيس  السابق  الباكستاين  الوزراء  رئيس 
خان  عمران  املعارض  العدالة  حركة  حزب 

بتهمة التهديد واستخدام “ألفاظ بذيئة” ضد 
قاضية وضباط رشطة.

أمر  أصدرت  التي  املحكمة  وأشارت 
االعتقال، إىل أن خان تغيب األسبوع املايض، 
بيع هدايا  بتهمة  تتعلق  عن جلسة استامع 
حكومية وإخفاء أصوله، تقدر قيمتها بـ 630 

ألف دوالر.

موسكو: الغرب يريد طرد روسيا من األسواق 
اإلفريقية ملواصلة احتكارها

منتدى  أمانة  رئيس  أوزيروف،  أوليغ  أكد 
الرشاكة الروسية -اإلفريقية، أن الغرب يريد 
أجل  من  اإلفريقية  األسواق  من  روسيا  طرد 

الحفاظ عىل احتكارها.

“روسيا  منتدى  خالل  أوزيروف  وقال 
للتنمية  كطريق  التعاون  وإفريقيا: 
املستدامة”: “عندما يستخدم الغرب الذرائع 
الدول  بني  التعاون  لتقليص  السياسية 
اإلفريقية وروسيا، فإنه يسعى إىل تحقيق 
إخراج  وهي  عملية،  اقتصادية  أهداف 
روسيا من األسواق اإلفريقية أو منعها من 
دخول هذه األسواق من أجل الحفاظ عىل 
عىل  واقتصادية  سياسية  لهيمنة  احتكارها 

حد سواء”.

وأكد أن روسيا تعرض عىل الدول اإلفريقية 
الروسية  القمة  وخالل  متكافئة،  رشاكة 
عنرصا  ستصبح  التي  الثانية،  -اإلفريقية 
لتشكيل النظام يف العالقات بني روسيا ودول 
وخطة  سيايس  إعالن  اعتامد  سيتم  القارة، 

عمل مشرتكة لضامن هذه الرشاكة.
األوىل  -اإلفريقية  الروسية  القمة  وعقدت 
املقرر  ومن  سوتيش.  يف   2019 أكتوبر  يف 
سان  يف   2023 يوليو  يف  الثانية  القمة  عقد 

بطرسبورغ.

تراجع نسبة تأييد إستقالل اسكتلندا عن اململكة املتحدة
التأييد  نسبة  أن  للرأي  استطالع  كشف 
الستقالل اسكتلندا مستمرة يف الرتاجع، حيث 
أيد ٪46 خروجا من اململكة املتحدة مقارنة 

بـ ٪54 يريدون البقاء جزءا من االتحاد.
 skynews شبكة  أجرته  استطالع  وأفاد 
بالتعاون مع YouGov، بأن التأييد لالستقالل 
يكون أقل إذا تم تضمني أولئك الذين أجابوا 
بـ”ال أعرف” يف اإلحصائيات، مام يجعل نسبة 
مؤيدي االستقالل عند ٪39 فقط و٪47 ضده.

النتائج  تظهر  الحالتني،  كلتا  يف  ولكن 
الوطني  للحزب  الرائدة  املهمة  دعم  أن 
االسكتلندي SNP قد انخفض مقارنة بالشهر 

أظهر  عندما  املايض، 
 50٪ أن  للرأي  استطالع 
اململكة  مغادرة  يؤيدون 

املتحدة.
أيضا  وكشف االستطالع 
أنه بغض النظر عن وجهة 
االستقالل،  بشأن  نظرهم 
الجمهور  من   52٪ يعتقد 
جزءا  ستظل  اسكتلندا  أن 
يف  املتحدة  اململكة  من 

غضون 10 سنوات. وأظهر االستطالع تساويا 
حول أداء الحكومة االسكتلندية، حيث اعتقد 

و46٪  جيد  بعمل  تقوم  الحكومة  أن   44٪
اعتربوا أداءها سيئا.

 مجعية معاقي احلرب تدعم فرعها  بشمال البحر األمحر
الحرب   ملعاقي  الوطنية  الجمعية  قدمت 

قرضا مببلغ 825 الف نقفة لـ 39 من اعضائها 

يف اقليم شامل البحر االحمر ، مقدم من اعضاء 

بالتوك )إي يب إيل إيف  هقدف فيجن(.

افعبت  يف  للمعاقني  القروض  قدمت 

وامهميمي وقرورة ونقفة وقندع. 

التنسيق  واعادة  التاهيل  مسؤول  واوضح 

ان  ظيون   كفىل  ابرهام  السيد/  الجمعية  يف 

وتربية  الزراعي  املجال  يف  سيوظف  القرض 

الحيوانات والتجارة.

الجمعية قد قدمت قروض مبليون  وكانت 

بركة  القاش-  اقليم  يف  نقفة  الف  وستمئة 

إيف   إيل  يب  )إي  بالتوك  مجموعة  بدعم 

هقدف فيجن(.

احمد  السيد/  افعبت  مديرية  مدير  ودعا 

الستغالل  الجمعية  اعضاء  رجب  نور  محمد 

القروض يف مشاريع مدروسة وضعاً يف اإلعتبار 

ألوضاعهم الصحية.

مؤسسة املواشي والغالل متهيد األرضية 
املالئمة لتنفيذ الربامج التنموية الكبرية

بانها  والغالل  املوايش  مؤسسة  اعلنت 
التنموية  لالنشطة  املالمئة  االرضية  مهدت 
الكبرية ، بالرتكيز عىل التنمية الزراعية، تطوير 
الزراعية  املنتجات  تصنيع  الحيوانية،  الرثوة 
،وتطوير االبتكار واالخرتاع ، تنمية القدرات 

البرشية ، دعم املزارعني ورعاة املوايش.
السيد/  للمؤسسة  العام  املدر  واوضح 
األنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  ابرهام  كربآب 
البنية  للكثري من  إرساءهم  “ايرينا”  اإلرترية 
التحتية الزراعية  وبناء خزانات املياه لتحسني 
البالد  يف  واملطري  املروي  الزراعي  االنتاج 
بشكل عام ويف منطقة التنمية الغربية عىل 
والكفاءة  الخربة  وإكتساب  الخصوص،  وجه 

الجيدة.
انواع  مختلف  ادخال  تجارب  بان  وذكر 
الفواكه تحقق نتائج مرضية ، مشريا اىل تنفيذ 
متطلبات  وتوفري  الطامطم  لتعليب  برامج  
الخرضوات  وتركيب معامل لتصنيع االدوات 
حيوانات  تربية  وتطوير  التربيد   مخازن  و 
االخرض  العلف  وإعداد  واللحوم   االلبان 

والصلب.
يف   البرشية  القدرات  بناء  ان  وقال 
املشاريع الزراعية يعترب عامال موثوقا لتنفيذ 

فاعل لربامج التنمية.
صغار  لدعم  الجاري  العمل  اىل  وأشار 
 ، الحكومة  اولويات  مبوجب  املزارعني 

برسوم  الجرارات  خدمات  عىل  وحصولهم 
مجانا  مواشيهم  وتطعيم  وتطبيب  مناسبة 
والدعم  املجانية  املبيدات  خدمات  وتقديم 
من  للحد  للتعاون  االدارات  داعيا   ، املهني 
املوايش  اصحاب  وتقديم  التجار  مضاربات 
تحقيق  بهدف  ملواشيهم  الصحيح  العدد 
نتاج  عىل  املزارع  لحصول  املنشود   الهدف 
جهده واملجتمع عىل املواد الزراعية باسعار 

مناسبة.
واكد عىل تعزيز املشاركة الشعبية اليصال 
الزراعة  يف  الحكومة  اقامتها  التي  املشاريع 
والرثوة الحيوانية اىل اعىل مستويات االنتاج.

حقات:مسنار لسكان عد أري للحد من العادات الضارة
يف  أري  عد  منطقة  لسكان  دعوة  ُقدمت 
السمنار  يف  عنسبا  باقليم  حقات  مديرية 
املنعقد يف الـ 10 من مارس لتعزيز الحد من 

العادات الضارة.
وذكر مسؤول عيادة كرمد املمرض رمضان 
فيه مسؤولو  الذي شارك  السمنار  محمد يف 
مديرية  يف  الصحة  لجنة  واعضاء  الصحة 
تنظيم  أري  عد  منطقة  وسكان  حقات 

سمنارات صحية ، اال انه ال يتم القضاء التام 
مشاركة  يتطلب  مام   ، الضارة  العادات  عىل 

فاعلة للسكان ولجان القرى.
وذكر بلوغ نسبة الخدمات املقدمة لرعاية 
االطفال  وتطعيم   92% والطفولة  االمومة 
%96 وإستخدام اإلصحاح البيئي االهيل 83% 
املتابعة  ملواصلة  الصحيني  املهنيني  مناشدا   ،
وإجراء  الحوامل  توليد  برامج  من  للحد 

عمليات الختان يف املنازل، واليك بالنار.
نارص  السيد/  حقات  مديرية  مدير  ودعا 
وعيهم  لرفع  اري  عد  منطقة  سكان  عمر 
الصحية  املؤسسات  من  واالستفادة  الصحي 

املنترشة يف منطقتهم.
كيلومرتا   33 أري  عد  ضاحية  وتبعد  هذا 
الجنوب  جهة  من   وتقع  حقات  مدينة  من 

الرشقي  للمدينة.

فورو: تكريم طالبات حققن نتائج عالية 

تم تكريم الطالبات الحاصالت عىل نتائج 
عالية يف امتحان الشهادة املتوسطة الوطنية 

يف مديرية فورو.
للشباب  الوطني  االتحاد  مسؤول  وذكر 
عثامن  الشاب/  املديرية  يف  والطلبة 
الطالب  وتكريم  تشجيع  ان  الدين  احمد 
ويعملون    ، برامجهم  اهم  من  النموذجيني 
لتمكني  الرشكاء  مع  بالتنسيق  جاهدين 
االناث  من  العمل  بكفاءة  يف كل املجاالت.

وعرب مسؤول التعليم يف املديرية االستاذ/ 
العمل  لجهات  امتنانه  عن  عيل  اسامعيل 

تقوية  يف  بارزا  دورا  لعبت  التي  الرشيكة 
العملية التعليمية ورفع مشاركة الطالبات .

وذكر االستاذ/ اسامعيل ان الجهود الجارية 
مهام  الطالب  وكفاءة  لرفع مستوى مشاركة 
الترتك لجهة معينة، داعيا اىل العمل املنسق 

لرفع وعي وثقافة املجتمع.
املقدم  التشجيع  ان  املكرمات  واوضحت 
من  املزيد  تحقيق  اىل   يدفعهن  لهن 
خلق  حول  آراءهن   وقدمن  االنجازات، 
فرص واسعة فيام يتعلق  بالدورات املهنية، 

باالضافة اىل توسيع اندية الكتاب.
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الصومال : هجوم ارهابي  يتسبب يف 
قتلى وجرحى بينهم مسؤول حملي 

قتل ما ال يقل عن خمسة أشخاص 
وجرح 11 آخرون بينهم حاكم إحدى 
مناطق البالد، بهجوم انتحاري جنوب 
غرب الصومال تبّنته حركة “الشباب” 
املرتبطة بتنظيم “القاعدة” اإلرهايب.

عن  برس”  “فرانس  وكالة  ونقلت 
قائد الرشطة يف مدينة بارديرا، حسني 
اقتحم  إرهابيا  “انتحاريا  أن  عدان، 

كان  باردير  يف  ضيافة  بيت  مفخخة  بآلية 
ينزل فيه مسؤولون حكوميون”.

وأضاف أن من بني أولئك املسؤولني حاكم 
عسكريون  وقادة  جارد،  بله  أحمد  جدو، 

عدة.
“تسبب  االنفجار  أن  إىل  املسؤول  وأشار 
إىل  وأدى  املبنى  من  األكرب  الجزء  تدمري  يف 
أن  وأوضح  األمن”  أفراد  من  مقتل خمسة 
11 شخصا آخر أصيبوا بجروح بينهم الحاكم 
خطورة  حول  تفاصيل  أي  إعطاء  دون  من 

اإلصابات.
“مل  الشهود:  أحد  عن  الوكالة  ونقلت 
وقد  القوة  بهذه  انفجارا  سمعنا  أن  يسبق 
الصباح  هذا  أقدامنا  تحت  األرض  اهتزت 

كام لو أنه زلزال”.

ارهابية   هجامت  بانتظام  الحركة  وتشن 
منذ عام 2007.

يف  الرئيسية  املدن  من  ُطردوا  وبعدما 
أفراد  تحّصن  و2012،   2011 عامي  البالد 
التنظيم يف مناطق ريفية شاسعة ينطلقون 
الصومال  يف  دامية  هجامت  لتنفيذ  منها 

والدول املجاورة.
محمود  الشيخ  حسن  الرئيس  وكان 
العام  مايو  يف  السلطة  توليه  بعيد  أعلن 
داعيا  االرهابيني  “حربا شاملة” ضد  املايض 
الصوماليني للمشاركة يف القضاء عىل عنارص 

الحركة املتطرفة.
من  بقوة  املدعوم  الهجوم  ذلك  وسمح 
أمريكية  جوية  وبرضبات  اإلفريقي  االتحاد 

باستعادة مناطق شاسعة.

السوداني يصل إىل أربيل غداة إعالن االتفاق بشأن 
القضايا العالقة

العراقية  األنباء  وكالة  أفادت 
بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد 
امس  اول  أربيل،  إىل  السوداين  شياع 
“اتفاق  عن  اإلعالن  غداة  الثالثاء، 
بني  العالقة  القضايا  بشأن  شامل” 

الجانبني.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء، يف بيان أن “السوداين وصل إىل مدينة أربيل 

يف زيارة إلقليم كردستان العراق برفقة وفد حكومي”.
وأعلنت بغداد التوصل إىل “اتفاق شامل” بشأن القضايا العالقة بني الحكومة االتحادية يف 

بغداد، وحكومة أربيل يف إقليم كردستان شاميل البالد.
بغداد، عقب جلسة ملجلس  العاصمة  السوداين يف  جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقده 

الوزراء، شهدت املوافقة عىل مرشوع املوازنة العامة لعام 2023.
وقال السوداين، إن “حصة إقليم كردستان يف املوازنة العامة، بلغت 12.6 باملئة من إجاميل 

موازنة العام 2023 البالغة أكرث من 197 تريليون دينار عراقي )نحو 134 مليار دوالر(”.
وكشف عن “تشكيل حكومته لجنة ترفع توصياتها إىل رئيس الوزراء، يف حال وجود أي 
خالفات بني بغداد وأربيل، وأن حكومته توصلت إىل اتفاق شامل للقضايا العالقة مع اإلقليم”، 

دون أي تفاصيل عن بنوده أو تاريخه.
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تنويه
سيعقد أسبوع القانون يف الفرتة من 

الجاري،  13 مارس وحتى 18 مارس 

إستشارة  تلقى  يف  يرغب  وملن 

الذهاب اىل املحاكم  قانونية ميكنهم 

املذكورة أدناه كاًل حسب املدينة أو 

اإلقليم الذى يقطن به خالل التاريخ 

املذكورة لطلب اي استشارة.

التوقيت الذي تقدم فيه 
االستشارات القانونية

التاريخ الذي تقدم فيه 
االستشارة القانونية

المكان الذي تقدم فيه اإلستشارة 
القانونية

اإلقليم
8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة العليا اإلرترية

األوسط

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس مكتب المدعي العام

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الحزئية باإلقليم االوسط

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بسوق الغالل

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بقجرت

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية ترافولو

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بماي تمناي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بأخريا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بقودايف

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية بسمبل

8:30- 11:30 صباحا من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية عدي قوعداد
8:30- 11:30 صباحا من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية ظعدا كرستيان
8:30- 11:30 صباحا من 13 مارس- 18 مارس المحكمة االهلية شمانقوس لعالي
8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بمندفرا
مكتب المدعى العام بمندفرا

الجنوبي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة العليا بدقمحري
محكمة  الجزئية بدقمحري

مكتب المدعي العام بدقمحري
8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة  الجزئية دباروا
مكتب المدعى العام دباروا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بعدي خواال
مكتب المدعى العام بعدى خواال

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة  الجزئية بعرزا
مكتب المدعى العام بعرزا

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بعدي قيح
مكتب المدعى العام عدي قيح

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 18 مارس المحكمة الجزئية بصنعفي
مكتب المدعى العام بصنعفي

8:30- 11:30 صباحا
3:00- 5:00 مساءًا

من 13 مارس- 15 مارس المحكمة االهلية بسقنيتي

شمال البحر األحمر
المحكمة الجزئية بمصوع

مكتب المدعى العام بمصوع
8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية أفعبت
مكتب المدعى العام أفعبت

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بقندع
مكتب المدعى العام بقندع

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارسالمحكمة األهلية بنقفة

جنوب البحر 
األحمر

المحكمة الجزئية بعصب
مكتب المدعى العام بعصب

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

القاش بركة

المحكمة الجزئية بارنتو
مكتب المدعى العام ببارنتو

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بأغردات
مكتب المدعى العام بأغردات

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بتسنى
مكتب المدعى العام بتسنى

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بقلوج
مكتب المدعى العام بقلوج

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية بشامبقو
مكتب المدعى العام بشامبقو

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

المحكمة الجزئية تكومبيا
مكتب المدعى العام تكومبيا

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس

 

عنسبا

المحكمة العليا بإقليم عنسبا
المحكمة الجزئية بكرن

مكتب المدعى العام بكرن

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس
3:00- 5:00 مساءًا

المحكمة الجزئية بحقات
مكتب المدعى العام بحقات

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس
3:00- 5:00 مساءًا

المحكمة الجزئية بعدتكليزان
مكتب المدعى العام 

بعدتكليزان

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 18 مارس
3:00- 5:00 مساءًا

المحكمة األهلية بإيدن
)عيالبرعد(

8:30- 11:30 صباحامن 13 مارس- 15 مارس



�إعد�د/ �أ�سماء 
عبد�هلل �سالح

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 4 اخلميس  16 / 03/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )113( 	

طفل يبتلع مفتاحًا متكن 
الفريق الطيب من انقاذه

محافظة  يف  طبي  فريق  نجح 

كاد  طفل  بإنقاذ  بالسعودية  الطائف 

إىل  أحرض  أن  بعد  الحياة  يفارق  أن 

قسم الطوارئ يف حالة حرجة.

عملية  الطبي  الفريق  أجرى  فقد 

إال  بالنجاح،  تكللت  باملنظار  للصغري 

من  أخرجوه  مبا  كانت  املفاجأة  أن 

صدره.

امللك  مجمع  أوضح  السياق  ويف 

تويرت،  يف  حسابه  عرب  الطبي  فيصل 

أنه استقبل حالة طفل يف وضع صحي 

التنفس،  يف  ضيق  من  يعاين  حرج 

اإلسعافات  تقديم  استدعى  مام 

الرسيرية  الفحوصات  وإجراء  األولية 

واإلشعاعية.

جسم  وجود  الفحوصات  وكشفت 

املريء،  يف  مفتاح  شكل  عىل  غريب 

وعىل الفور اتخذت اإلجراءات الالزمة.

املعالج  الفريق  أوضح  ذلك   اىل 

للحالة أنه تم عىل الفور عمل منظار 

من  حديدي  مفتاح  واستخراج  عاجل 

املريء كاد أن يودي بحياته.

الحالة  أن  الطبي  واشارالفريق 

استقرت وخرج الطفل بصحة جيدة

فيل عانى كثريًا بسبب 
محل السياح لعقود

الذي  الكبري  األذى  مروعة  صورة  أظهرت 

حمل  من  سنوات  بعد  فيل  بأنثى  لحق 

عادة  وهي  تايالند  يف  ظهرها  عىل  السياح 

“سياحية” منترشة يف تلك املناطق.

“أصدقاء  منظمة  أصدرت  السياق  ويف 

اشارت  ما  وفق  تايالند”،  يف  الربية  الحياة 

“سكاي نيوز” ،  صورة لباي لني، وهي أنثى 

فيل تبلغ من العمر 71 عاما، وتعاين تشوها 

حمل  من  عقود  بعد  الفقري  العمود  يف 

السياح.

ويف بعض الحاالت، كانت تجرب أنثى الفيل 

أشخاص   6 إىل  يصل  ما  حمل  عىل  املسنة 

دفعة واحدة.

إليقاف  حملة  املنظمة  تقود  ذلك  اىل 

وخاصة  للسياح،  الفيلة  حمل  ظاهرة 

الحيوانات املعمرة مثل باي لني، التي تطالب 

املنظمة بـ”تقاعدها من العمل”.

الصورة  يف  انه  اىل  نيوز”  “سكاي  ولفتت 

منطقة  بدت  مؤخرا،  نرشت  التي  املروعة 

الظهر لدى أنثى الفيل وهي مقوسة للداخل، 

عىل  للفيلة  الطبيعي  التحدب  عكس  عىل 

شكل “قبة”.

الربيطانية،  ميل”  “دييل  لصحيفة  ووفقا 

للعمود  الرضر  العكيس وحجم  التقوس  فإن 

وزن  حمل  من  عقود  نتيجة  جاء  الفقري، 

هائل.

ويعد ركوب الفيلة نشاطا سياحيا منترشا 

بشكل كبري يف بلدان مثل تايالند، وهو عمل 

مربح جدا لرشكات السياحة والرحالت.

الحياة  “أصدقاء  مثل  منظامت  وشنت 

طويلة، حمالت  فرتة  منذ  تايالند”  يف  الربية 

استخدام  من  املحلية  السياحة  رشكات  ملنع 

دون  من  لكن  الطريقة،  بهذه  الحيوانات 

جدوى.

 سافرا  إىل 14 دولة بدوالر 
يف اليوم

إىل  سافرا  كيف  بريطانيان  زوجان  كشف 

14 دولة وأنفقا جنيه إسرتليني واحد )1.25 

دوالر( فقط يف اليوم.

عاماً(   33( ميزاروس  أندريا  وأمىض 

يف  عاًما  عاماً(   33( سفينسون  وتوبياس 

السفر عرب أمريكا الالتينية، وأنفقا 500 جنيه 

إسرتليني )610 دوالر( فقط خالل تلك األشهر 

الـ 12.

خالل  من  التقيا  اللذان  الزوجان،  وكان 

واملجر  السويد  زارا  قد  مشرتكني،  أصدقاء 

عىل  حريصني  كانا  لكنهام  معاً،  والدمنارك 

الذهاب  لهام  يسبق  مل  مكان  إىل  الذهاب 

إليه من قبل. وبإلهام من األصدقاء والعائلة، 

قرر كل من أندريا وتويب التوجه إىل أمريكا 

الالتينية، ولكن مبيزانية محدودة.

أونالين  صن  لصحيفة  أندريا  وقالت 

ترافيل: “كنا نتحدث عن هذه الرحلة لفرتة 

طويلة، وكنا معاً ملدة ست سنوات وتحدثنا 

دامئاً عن القيام بيشء كبري. أردنا أن نرى ما 

ننفقه وما  أن  املال ميكن  أقل مبلغ من  هو 

فعل  ميكننا  هل  أنفسنا:  سألنا  سعداء.  زلنا 

ذلك بدون مقابل؟”

يف  تشييل  إىل  مرة  ألول  الزوجان  وسافر 

خفض  وقررا   ،2022 الثاين(  )كانون  يناير   1

أندريا  وقالت  وصولهام.  مبجرد  التكاليف 

“لقد غطينا تكاليف النقل عن طريق إيقاف 

السيارات عىل الطرقات، لذلك مل ندفع أياً من 

تكاليف السفر”.

الرحالت،  إحدى  األعامل  رائدة  وتذكر 

خمسة  ملدة  شاحنة  سائق  مع  سافرا  حيث 

الطويلة،  رحلتهام  يف  االنطالق  وقبل  أيام. 

لتناول  وتوبياس  أندريا  وزوجته  الرجل  دعا 

الطريق، أعطاهام  كانوا عىل  العشاء، وبينام 

رسيراً حيث ميكنهام النوم باإلضافة إىل املزيد 

من الطعام.

للبقاء  ودعاهام رجل آخر ركبا يف سيارته 

يخته  عىل 

بوينس  يف 

آيرس وطهى 

أفضل  لهام 

لحم  رشيحة 

يف  العامل  يف 

شواء.  حفلة 

فري  للتو و

تكاليف  يف 

 ، مة قا إل ا

أيضاً  ذهبا 

للتخييم 

مجاناً  الربي 

أماكن  يف 

بريو.  مثل 

يف  ولكن 

يف  بالتخييم  فيها  ُيسمح  ال  التي  األماكن 

الربية، نام الزوجان يف الكنائس أو عرثا عىل 

ركبوا  الذين  اللطفاء  السائقني  مع  مساكن 

معهم يف سياراتهم.

عىل  الحصول  من  الزوجان  متكن  وبينام 

تكاليف  كانت  مجانية،  وإقامة  نقل  وسائل 

طعامهام قصة مختلفة، حيث وفر لهام الكثري 

استخدما  كام  الخبز،  بعض  السائقني  من 

ملبادلة مهاراتهام برسير مريح ووجبة دسمة.

 14 وتوبياس  أندريا  زارت  املجموع،  ويف 

دولة مبا يف ذلك تشييل واألرجنتني والربازيل 

وغواتيامال  واملكسيك  وبريو  وبوليفيا 

ونيكاراغوا  وهندوراس  والسلفادور 

وكولومبيا.  واإلكوادور  وبنام  وكوستاريكا 

رحالت  للزوجني  اإلجاميل  اإلنفاق  وشمل 

العودة إىل اململكة املتحدة باإلضافة إىل رحلة 

طريان من بريو إىل املكسيك

ببغاء مُينع من مشاهدة 
التلفاز بسبب “لسانه الطويل

بذيء  ببغاء  ُمنع 

مشاهدة  من  اللسان 

يستطيع  ال  ألنه  التلفاز 

إطالق  عن  التوقف 

التقطها  نابية  كلامت 

أفالم  شخصيات  من 

لصحيفة  الحركة. ووفقاً 

»دييل ميل« الربيطانية، 

الببغاء  يبدأ  ما  غالباً 

صاخبة  »نوبة  بـ  لوي،  األفريقي،  الرمادي 

يعيش يف  الزبائن حيث  الشتائم« حول  من 

شيفيلد بإنجلرتا. 

مفردات  إن  أشبي،  آندي  مالكه،  يقول 

ونصف،  سنوات  خمس  البالغ  الببغاء 

يحاول  وأنه  ومحرجة  النربة  عالية  أصبحت 

اللغة  استخدام  عن  إليقافه  جديدة  طرقاً 

من  بدالً  زبائنه  مع  التواصل  عرب  املسيئة، 

السامح له مبشاهدة التلفزيون. 

البالغ 50 عاماً، اإلحراج الذي  رشح آندي 

»يرصخ  قائاًل:  الزبائن،  أمام  الببغاء  يسببه 

فمه  من  تخرج  ثم  مرحباً،  ويقول  لوي، 

خارج  كلمة  إطالق  قبل  مقبولتان«،  كلمتان 

كلمة  تكرار  يف  بصخب  وانطالقه  األصول 

بذيئة طوال الوقت ما يسبب يل املتاعب. 

الببغاء  دفع  حاول  أنه  آندي  وأوضح 

»كلام أخربته  يفلح، مردداً  لكنه مل  للتوقف، 

أكرث ازداد سوءاً مطلقاً من فمه كل ما طاب 

مسمعه« بحيث يصبح من الصعب إيقافه.

يشبه  صوتاً  ويصدر  يغرد  لوي  الببغاء 

اعتاد  محمول،  هاتف  عىل  صورة  التقاط 

أيضاً عىل نسخ األصوات التي تصدرها ألعاب 

الطفل بعد إقامته يف منزل عائلة لديها طفل. 

العلوي  الطابق  يف  وضعه  قد  آندي  كان 

مع تشغيل التلفزيون عىل أفالم الحركة، اآلن 

نقله إىل الطابق السفيل ووضع تسجياًل يحذر 

أن  بأمل  أمامه،  الشتائم  إطالق  من  الزبائن 

تتحسن لغته
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مبشاركة اجلماهري  يف اجناز املهام الوطنية

االستثامر  عن  ماذا  الرئيس   فخامة  
والتعاون األجنبي ؟

إىل  جنًبا  األجنبي  االستثامر  حوافز  تسري 
جنب، لكني ال أريد هنا الخوض يف الفلسفات 
إحدى  هناك  لكن   ، الكبرية  االقتصادية 
املشكالت التي يجب النظر إليها فيام يتعلق 

باالستثامر األجنبي املبارش . 
بشكل عام ، ال يقترص إقتصادنا عىل إرتريا 
وحدها ، ولكن يتم استغالل سلوك اقتصادات 
املستثمرين  من  العديد  قبل  من  الكفاف 
تطوير  يف   تسهم  اعامل  تتم  مل  األجانب. 
االقتصادات باستثناء الحصول عىل املواد الخام 
الخاصة،  اوضاعه  له  افريقيا  يف  االمر  وان   ،

والنقلق  بشأن االستثامر الخارجي اآلن. 
قدوم  هو  األجنبي  باالستثامر  يسمى  ما 
الرشكات من أوروبا والواليات املتحدة وآسيا 
الذي  ما  جيد؟  بشكل  االستثامر  تريد  هل   ،
يريدون االستثامر فيه؟ ما هي زيادة “القيمة 
املضافة”؟ هل هو مجرد الحصول عىل املواد 
الخام؟ كام ذكرت سابقاً. او يزيد من امكانات 
اقتصاد البلد واملكاسب الجامعية. أي استثامر 
أجنبي محصلتها النهائية هي “الصفر”.. إنها 
ويف   ، العاملة  وتستغل   ، الخام  املواد  تأخذ 
ملاذا  االقتصاد.  تغيري  عىل  تعمل   ال  النهاية 
النحو؟  هذا  عىل  متكث  الكفاف  اقتصادات 
ملاذا إفريقيا ككل مع أن  60 %من ثروة أو 
عندما  النحو،  هذا  عىل  تعيش  البالد  موارد 
يذهب اقتصاد 1.2 مليار شخص ، أي أكرث من 
2 إىل 3 مليارات يف جيل واحد ، فإن اقتصادات 
الكفاف هذه ال ميكن أن تسري كام هي وتحل 

مشكالت الناس. 
أين كان معظم ما يسمى باالستثامر األجنبي 
البالد مع  اقتصاد  لتطوير  برامج  أدخل  الذي 
ثالثة  أو  مع رشيكني  البالد  خامات  استغالل 
رشكاء؟ فعىل الرغم من هذه املخاوف ، من 
يقول إنه يريد ان يستثمر؟ فمثال إذا أخربين 
أنني سأستثمر يف صناعة النسيج ، ارحب به 
واقول له تعال واستثمر. ولكن ماذا ستفعل 
يف النهاية؟ ويف ماذا تستثمر؟ عىل سبيل املثال 
السابقة يف هذا  الخربات  العديد من  لدينا   ،
الشأن. ما يهمني أوالً وقبل كل يشء هو عدد 
أن  يجب   . تعيينهم  ميكننا  الذين  املوظفني 
تكون ديناميكية ومتطورة. ابدأ بثالثة آالف ، 
واذهب إىل خمسة آالف ، وانتقل إىل عرشة 
آالف ، وعرشون ألًفا، فمرحبا باستثامر ميكن 
أن ينتج عاماًل مدرًبا جيًدا ومهنًيا وذو خربة. 
تغيريات  إجراء  أثناء  املنتجات  أفضل  وينتج 
يف نوع املنتجات ، ولكن إذا كان األمر يتعلق 
هل  استفهام.  عالمة  فهناك   ، الخام  باملواد 
تدفع أم ال؟ يجب أن تكون قادرًا عىل رؤية 
ما يساهم به يف االقتصاد. مل يعد شيًئا تحدده 
، يف أي  العامة. كل حالة عىل حدة  املشاعر 
قطاع ، ويف أي صناعة ، وما هي التغيريات التي 

سيحدثها أي استثامر أجنبي ، وهل تتالءم مع 
برامج التنمية املوجودة عىل املستوى الوطني؟ 
لذلك ال نقلق بخصوص هذا الشأن، كل يشء 
موضوع عىل الطاولة ، عليه ان يضع كل أوراقه 
عىل الطاولة ، لكن اذا كان يريد اخذ الذهب 
فقط. وطلب مني تحسني مثانني يف املائة هنا ، 
وتنقيحها يف الخارج ، أقبلها وانا منحني الرأس 
و غري راض بها، إىل جانب خططنا الدامئة يف 
صناعة املعادن ، يجب أن نكون قادرين عىل 
الدخول يف العديد من الصناعات األخرى. كام 
ذكرت سابقا. يستخرج النحاس ويذهب خارج 
ضخمة  مصانع  إنشاء  علينا  يتعني  ال  البالد. 
ملعالجة املعادن.  لقد تركناه يف الوقت الحايل.  

فالصناعة بخالف الزراعة. 
اآلن ما يسمى باالستثامر األجنبي ، وحتى 
استثامرنا املحيل ، سواء تم استثامره من قبل 
وفق  يتم   ، الخارج  أو  الداخل  يف  اإلريرتيني 
االستثامر يستحق كل هذا  معايري، هل هذا 
العناء أم ال؟ تشري اإلرشادات العامة املوضحة 
امكانيات املساهمة فيها، عندما يايت  مواطن 
إريرتي ، سواء داخل الوطن  أو الخارج ، وقال 
إنه سيأيت ويستثمر ، و باستطاعته القيام بذلك 
، أقول ، هل لديك هذه االمكانيات والفرص؟ 
قد يكون لديه منظور أفضل. ميكنني العمل 
عىل هذا وغريها، وبأي معايري هم يتقيدون؟ 
يف النهاية ، يجب النظر إىل فعالية استثامرك 
ومساهمته يف منو االقتصاد بهذه الطرق ويجب 
إطالعه  قادرًا عىل  املعني  الشخص  يكون  أن 
عىل ما إذا كان سيحدث أم ال، بدالً من الدخول 
يف ذلك ،  ال يسمحون بذلك ، وال يعطون غريًبا 
ليس  االقتصاد  منو  يف  فرقا  يحدث  ال  لكنه   ،
فقط لألجانب ولكن حتى للمواطنني ، ما دام  
 ، املعايري. لكن بشكل عام  يعمل وفقا لهذه 
، يتم  ال يوجد يشء اسمه االستثامر األجنبي 
أوقات مختلفة.  ما يسمى  الحديث عنه يف 
بالقوى الكربى لواشنطن ، سواء كان ذلك مع 
واالقتصادات   ، ، مع روسيا  املتحدة  الواليات 
يأيت  أن  ميكنه   . الكبرية  املتقدمة  الصناعية 
ويخربك باملنافسة. لكن ال ميكنني املنافسة وانا 
مقيد االرجل  وااليادي وهذه معادلة  خارس 
- رابح. ال ميكنك السامح مبثل هذا االستثامر. 
والدخول يف مثل هذه املغامرات  عىل حساب 
الوطن  واملواطن واالجيال. يجب أن تحصل 
عىل معيار بني.  ويستمر املعيار بالسياسات 
والربامج  تطلقها  التي  والربامج  تصوغها  التي 
التي تتامىش معها. فال داعي للقلق بخصوص 
االستثامر حتى لو أىت من املريخ ، ما يهم هو   

وفق أي معايري يتم االستثامر ؟ عليك فقط أن 
تكون قادرًا عىل معرفة كيف يتناسب مع أي 
مستوى. إنه ليس شيًئا تقول  احببته او كرهته  

وال هذا أسود او أبيض. 
حسًنا ، سيدي الرئيس ، انتهينا من األسئلة 
رمبا   ، املاضية  الثالث  الحلقات  يف  الرئيسية. 
مل تتم تغطية أو مناقشة جميع ردودك عىل 
بسبب  واملحلية  واإلقليمية  الدولية  القضايا 
ضيق الوقت. لذلك إذا كانت هناك أي نقاط 
العدالة  أنه يجب إضافتها من حيث  تعتقد 
التي  والسياسات  والقيم  والوئام  االجتامعية 
نتبعها ، وأخرياً إذا كانت هناك رسالة تود أن 

تنقلها للجمهور يف هذه املناسبة .؟
نعم ، اآلن عليك أن تسأل نفسك ما هي 
الرسالة التي قمت بنقلها يف النهاية، قد تفرتض 
أن جميع األسئلة قد متت اإلجابة عليها بشكل 
صحيح وأن الرسالة قد تم نقلها، لكن بشكل 
أسايس هناك قضية أساسية يجب أن تذكرها 
التي  القضايا  دامئًا يف نجاح وتنفيذ كل هذه 
نتحدث عنها، اآلن يجب عىل  قوات الدفاع 
ان تحصل عىل تقديرها، إنها مل تستشهد من 
سعت  إمنا  فقط،   الوطن  عن  الدفاع  اجل 

يف  تعمل  التنموي.  العمل  النجاز  جاهدًة 
الجبهات االمامية. وتبذل جهدا حثيثا النجاح 
مختلف   يف  املتنوعة   التنموية  الربامج  هذه 
القطاعات ، كقطاع الزراعة والقطاعات األخرى  
، أيًضا الربامج التي تعمل القوى األمنية اليوم 
وغًدا وبعد غد من أجلها وتضحي يف طليعتها.

 لكن قوات األمن ليست وحدها، وكام قلت 
حتى يف رسالة السنة الجديدة. ال تعمل قوات 
شعبها،  تعمل يف حضن  بل  مبفردها.  الدفاع 
ميكنها العمل يف الخطوط األمامية ، والعمل 
من اجل التقدم وتقديم أكرب مساهمة. لكن 
احتضانها.  األشخاص  عىل  يجب   ، النهاية  يف 
إذا كانت كل هذه الخطط التي تحدثنا عنها 
ستنفذ صباح الغد ، ولدينا خطًطا لعام 2023 
أو 2024 أو 2025 أو غريها ، فيجب أن تكون 
الجهة التي تعمل لتنفيذها قادرة عىل العمل. 
والخارج  الداخل  يف  املواطنني  تنظيم  يجب 

وحشدهم من أجل التنمية. 
الغرض األسايس من قوات الدفاع والجيش 
هو  األخرى  املختلفة  واملنظامت  الشعبي 
التنمية. لكن ليك نتطور ، نحتاج إىل االستقرار ، 
نحتاج إىل السالم ، وعلينا أن نعمل عىل تأمينه. 

كيف   ، لذا  الخارج.  من  املن  عىل  نحصل  ال 
سنفعل هذه األشياء جميعها، وما الذي تفعله 
قوات األمن ، وأين سيكونون ، ويف أي جبهة 
ويف أي مجال ، ولكن األهم من ذلك كله هو 
كيف ميكن للجمهور املشاركة يف انجاز املهام 
الوطنية ، عىل سبيل املثال ، تحدثنا عىل سبل 
معالجة مساقط املياه . إننا ننفذ برامج تشجري 
وبناء مدرجات يف وادي بركة واملجاالت ، يجب 
أن تشارك قوات األمن يف الوسط كنواة ، يجب 
أن تكون قادرة عىل تقوية أسلحتها. إنه ليس 
للجدل. ولكن  أو مثري  موضوع مشكوك فيه 
الجمهور  يكون  أن  يجب   ، ذلك  من  األهم 
قادرًا عىل املشاركة بفعالية. يجب أن تساهم  
 ، اإلقليمي  املستوى  عىل   - اإلدارات  جميع 
، وعىل مستويات  املديريات   وعىل مستوى 
التنمية االقتصادية املحلية بطريقة منظمة. إذا 
كانت هناك خرائط طريق للتطوير مرغوبة أو 
مقصودة أو معدة لكل هذا ، فكيف ينبغي 
نتجاوز  أال  يجب   ، البرشية؟  مواردك  تنظيم 

ذلك اآلن.
تكون  أن  ، يجب  الدفاع  لقوات  بالنسبة   
مختلف مؤسسات الرشطة واألمن وغريها من 
مؤسسات الجيش الشعبي قادرة عىل تحمل 
هذه املسؤولية. يجب أن تكون بياناتها قابلة 
للرؤية بعمق. يجب أن تكون قادرًا عىل العمل 
باألسلحة الالزمة. يجب أن تكون قادرة عىل 
العمل مع كل يشء من الجرافات وبإستغالل 
هذه  نذكر  أن  يجب  الرئيسية.  التقنيات 
يكون  أن  يجب  متكرر حيث  بشكل  الربامج 
القرية  من   - املستويات  جميع  عىل  املواط 
عىل  قادراً  واالقليم-  املديرية  مستوى  إىل 
العمل بشكل منظم. مل يتم إجراء املقابالت أو 
اإلجابة عىل بعض األسئلة فحسب ، بل نحتاج 
أيًضا إىل أن نكون قادرين عىل النظر بعمق 
يف املشكالت التي يتم اإلبالغ عنها يف األخبار 
وتقدميها من خالل برامج الحمالت املختلفة 
حتى تصبح الصورة أكرث وضوًحا مبرور الوقت. 
دعنا نتحدث عن هذه االمور اآلن ، لقد أجبنا 
عىل القضايا الكبرية - ولكن ما هي مراحلنا يف 
ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتني - 
بعد ثالث سنوات اوأكرث، أن ما ينفذ  كل هذه 
والخارج  الداخل  يف  املواطنون  هم  االعامل 
يتعلق  وفيام  األطراف.  جميع  مع  بالتعاون 
باالستثامر األجنبي ، نحن ندرجها.  ال نفكك 
 ، لذلك  الفسيفساء.  هذه  عن  الصورة  هذه 
يف حني أن لدينا الجدول الزمني لتنفيذ هذه 
التي  املوارد  لدينا  بينام   ، العامة  اإلرشادات 
نحتاجها لذلك - هناك “انتزاع” يف النهاية. مبا 
أننا يجب أن نكون قادرين عىل الحصول عىل 
العمل للقيام بذلك ، يجب أن نعرف العمل يف 
مكانه ، يف قدرته وحجمه. ال يجب أن تعرف 
قوات األمن تقديرها فحسب ، بل يجب أن 
تعرف مسؤوليتها غًدا بعد غد. يجب أن يكون 
يده  يف  العمل  ادوات  الجميع حمل  مبقدور 

والسالح يف اليد األخرى.
 ، متابعينا  عن  بالنيابة   ، الرئيس  السيد 
أشكركم عىل معلوماتكم الشاملة. مع التقدم 
يف األشهر املقبلة ، نأمل أن يكون لدينا حدث 
مامثل يف مايو ويونيو. لكن اليوم ، أشكرك مرة 
أخرى عىل املقابلة املكونة من أربعة أجزاء ، 

شكرًا لك.
مقابلتنا  اختتمنا  لقد   ، األعزاء  مستمعينا 
الرئيس  فخامة  مع  أجزاء  أربعة  من  املكونة 
حسن  عىل  لكم  شكرًا   - أفورقي  إسياس 

االستامع واملتابعة.

اجلزء السابع واألخري

أسياس  الرئيس  فخامة  اجرى 

لقائه  من   األخري  الجزء  افورقي 

مع وسائل اإلعالم املحلية  السبت  

عرشمن  للحادي  املوافق  املايض 

عن  فيها  تحدث  الجاري  مارس 

واالستثامرات  التعدين   الطاقة، 

وغريها من املواضيع، فإىل ماجاء يف 

املقابلة. 
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اإلستخدام  و  التخطيط  و  اإلدارة  إن 
السليم للغطاء األخرض و املوارد الطبيعية 
اإلجراءات  إتخاذ  خالل  من   , املختلفة 
يف   ً حتام  يساهم   , الفعالة  املقاييس  و 
إنجاز الغايات املستهدفة يف خطة التنمية 
و   . املستدامة  اإلجتامعية  و  اإلقتصادية 
يواجه القطاع الغايب تحديات كبرية تتمثل 
تعرية  وعوامل  لألشجار  الجائر  القطع  يف 
الجائر  الرعي  إىل  باإلضافة  الرتبة  وتدهور 
املالمئة  الربامج  تصميم  من  البد  ولذ   .
بالتنسيق و التعاون بني كافة الجهات ذات 

العالقة سواء املحلية منها او الدولية
يشري الخرباء إىل أن البالد رسمت رؤيتها 
األساسية حول محور الغابات ونرش الغطاء 
اإلستقالل  بعد  مبكر  وقت  منذ  األخرض 
الكلية  السياسات  وثيقة  خالل  من  وذلك 
صدرت  التي  الشاملة  الوطنية  للتنمية 
أول  أن  إىل  باإلضافة   , 1994م  العام  يف 
إتفاقية وقعتها وإلتزمت بتطبيقها , كانت 
التصحر  ملكافحة  املتحدة  األمم  إتفاقية 
مبثابة  كانت  والتي   , م   1994 العام  يف 
وضع القاطرة عىل القضبان ورسم خارطة 
الطريق للخروج بالنتائج الطيبة املرجوة . 
ومن ثم أنزلت البالد, تلك السياسات عرب 
كربنامج  املشاريع   و  الربامج  من  العديد 
العمل الطاليب الصيفي. باإلضافة إىل قيامها 
بالعديد من الخطوات اإلسرتاتيجية يف هذا 
املجال كإعداد الخطة الوطنية إلدارة البيئة 
قوانني  وتوسيع  وتطوير  مستدامة  إدارة 
ارتريا  يف  الطبيعية  املحميات  ومناطق 
عىل  الحفاظ  مواعيني  تعزيز  إىل  باإلضافة 
البالد  به  تتمتع  الذي  البيولوجي  التنوع 
عىل  شامل  حظر  فرض  وكذلك  وحاميته 
الجائر  القطع  منع   ( الحية  األشجار  قطع 
أو  الصيد  عىل  حظر  وفرض   ) لألشجار 
حمالت  وأخرياً  الربية  الحياة  عىل  القبض 
تجري  التي  تلك  سواء  املكثفة  التشجري 
أو  الصيفي  الطاليب  العمل  برنامج  عرب 
حتاًم  يفوتنا  ال  كام   . املحلية  املجتمعات 
إعالنها الخامس عرش من مايو من كل عام, 
يوماً وطنياً للتشجري وإعتباره  مناسبة لرفع 
الوعي املجتمعي بأهمية التشجري, وإزكاء 
روح املبادرة بنرش الغطاء األخرض يف ربوع 
البالد خاصًة . وعموماً نشري إىل أن برنامج 
مبارشاً  إرتباطاً  مرتبط  البالد  يف  التشجري 
إن  بالذكر  الجدير  ومن  األمطار.  بهطول 
الهدف الخامس عرش من أهداف التنمية 
املستدامة 2030 , يتناول الحاجة إىل إدارة 
يعترب  فهو   . مستدام  نحو  عىل  الغابات 
لتحقيق  أيضاً  مفتاحاً  والغابات  األشجار 
جملة من األهداف كجهود اجتثاث الفقر 
وتحقيق األمن الغذايئ باإلضافة إىل تعزيز 
الطاقة  إتاحة  وضامن  املستدامة  الزراعة 

املستدامة للجميع.
الغايات  أهم  إن  بالذكر  الجدير  ومن 
الطاليب  العمل  برنامج  من  املنشودة 
الصيفي هي غرس القيم األخالقية السامية 
العمل  روح  وإعالء  تشجيع  يف   املتمثلة 
الطالب  لدى  الخربات  وتبادل  واإلنتاج 
وأفراد املجتمع , وبالتايل خلق جيٍل ُيْؤِمُن 
والتنوع  األخرض  للغطاء  الحيوي  بالدور 
الحياة  مستقبل  و  حارض  يف  البيولوجي 
ترسيخ  إىل  باإلضافة   , املعمورة  أنحاء  يف 
إميان الطالب بالدور املحوري الذي يلعبه 

اإلنسان يف هذا املجال. 
وبشكل عام , يشري العديد من الخرباء 
إىل أن لبسط الغطاء األخرض يف ربوع البالد 
القطاعات  من  العديد  عىل  ة  جمَّ فوائد 
بعضها  التالية  السطور  يف  نذكر  التنموية 

عىل سبيل املثال ال الحرص : 
من  مبارشة  إقتصادية  منافع  توليد   1-
الخرضة  بسط  مجال  يف  الناشطة  العاملة 

والبنيات التحتية
من  العام   الوطني  الدخل  إزديد   2-
النشاطات  جراء  األجنبي   النقد  عائدات 
الغايب  القطاع  عىل  القامئة  املختلفة 

وملحقاته .
الزراعي  املجال  يف  التوسع  يساهم   3-
الصحية  واملنتجعات  واملتنزهات  والغايب 
يف تنمية السياحة والتي تسهم بدورها يف 
تطوير اإلستثامرات يف القطاعات التنموية 
الخدمايت  القطاع   ً وخاصة  املختلفة 

كالفندقة واإلتصاالت واملواصالت.
-4 تساهم الغابات واألشجار الخشبية يف 
تنمية وتطوير الحرف اليدوية والصناعات 
التحويلية وبالتايل تسهم يف تطوير الزراعة 

عىل سبيل املثال ال الحرص.
-5 تعترب األشجار احد العوامل الرئيسية 
والهامة يف  تحقيق التوازن البيئي املطلوب 

يف املناطق املختلفة التي تغطيها .
الغازات  لبعض  األشجار  إمتصاص   6-
وزيادة  الكربون  أكسيد  ثاين  كغاز  الضارة 
نسبة االكسجني يف الجو من خالل عملية 
التمثيل الغذايئ مام يقلل من تلوث الجو 

املحيط .
خالل  من  الضجيج  من  الحد   7-

املساهمة يف إمتصاص األصوات .
-8 تلطيف الجو و تنظيم حالة الرطوبة 

و الحرارة .
األوراق  تعمل  حيث  الهواء  تنقية   9-

الكثيفة كعازل من الغبار و األتربة .
الشمس  أشعة  و  وهج  تخفيف   10-
حيث  الشديد  الضوء  من  األعني  إنبهار  و 
الشمس  أشعة  األشجار  أوراق  تعرتض 
فتمتص جزءاً  منها و تعكس البعض اآلخر 

من األشعة .

روائح طيبة  األشجار  بعض  تعطي   11-
حيث إكتشف األطباء أن يف بعضها عالج 

لبعض األمراض العصبية والصدرية.
الفوائد  هذه  تؤدي  سوف   ً وحتام 
املعييش   املستوى  تحسني  إىل  وغريها 
مستوى  وتنمية   املحلية  للمجتمعات 
الوعي واإلهتامم بالغطاء األخرض باإلضافة 
الغابية  املنتجات  عىل  اإلعتامد  تقليل  إىل 
يف اإلستخدامات اإلستهالكية كالوقود . كام 
التدهور  وقف  عىل  مجتمعًة  تعمل  أنها 
البيئي والحفاظ عىل البيئة الطبيعية للبالد 

و تراثها الثقايف والحضاري.
أن  بأس  فال  التالية  السطور  يف  أما 
الهامة  التنموية  املحاور  ألحد  نتطرق 
ضمن ماعون التنمية الشاملة واملستدامة 
, أال وهو محور السياحة وعالقته بالغطاء 
األخرض .وعليه ميكننا أن ُنِعيُد ذكر املوارد 
السياحية الهامة واملتعلقة بالبيئة الطبيعية 
كالغابات  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل 
واملناطق  الوطنية  املتنزهات  من   ً وعددا 
املحمية والتي تضم بعض الحيوانات الربية 
والغابات باإلضافة إىل وجود بعض الينابيع 
و   ً صلبة   ً أرضية  تشكل  والتي  الساخنة 

ناسبة ً لتطوير منتجعات ٍ صحية ٍ .
إن إرتريا و بحكم املزايا السياحية التي 
هذا  مثار  تقطف  أن  ميكنها   , بها  تتمتع 
املستويات  عىل  للسياحة  املتوقع  النمو 
املحلية واإلقليمية والعاملية ,  فيام اذا تم 
ومرونة  بفعالية  املجال  هذا  يف  اإلستثامر 
التحديات  إزالة  من  البد  ولذا   . مناسبة 
األخرض  البساط  نرش  مسألة  تواجه  التي 
البالد  الغايب يف  الغطاء  تدهور  وتتمثل يف 
الذي  األمر  الغربية  املنطقة  يف   ً خاصة  و 
التنمية  عىل  املبارش  تأثريه  له  سيكون 
إعطاء  إىل  باإلضافة   . البالد  يف  املستدامة 
الخاص  القطاع  إدخال  لعمليات  اإلهتامم 
واملتمثلة  دة  املرشَّ الشجرية  املجاالت  يف 
الزراعية  للمنتجات  اإلمتيازات  إعطاء  يف 
 ً دورا  تلعب  والتي   , الحديثة  الشجرية 
بارزا ً يف توفري مصدر هام إلعادة اللحمة 

للغطاء األخرض يف البالد.  
اإلرترية  الحكومة  أعطت  وقد  هذا 

 . القطاع  هذا  لتطوير  القصوى  األهمية 
السياحة  لتنمية  الوطنية  للخطة   ً ووفقا 
للعام 1999 وتعديالتها الالحقة عىل سبيل 
املثال ال الحرص , فإن ارتريا متتلك مقومات 
كبرية تؤهلها إلغتناص الفرص املتاحة لنرش 
بصورة  السياحة  وتطوير  األخرض  البساط 
مستدامة  . من تلك املقومات , ميكننا أن 

نذكر التايل عىل سبيل املثال ال الحرص :
الهامة  الطبيعية  السياحية  املوارد   1-
كالغابات  األخرض  الغطاء  بنرش  واملتعلقة 
وعددا ً من املتنزهات الوطنية و املناطق 
الحيوانات  بعض  تشمل  والتي  املحمية 
الينابيع  بعض  وجود  إىل  باإلضافة  الربية 
 ً صلبة   ً أرضية  تشكل  والتي  الساخنة 

ومناسبة ً لتطوير منتجعات ٍ صحية ٍ .
-2  املوارد السياحية الهامة ذات الصلة 
بتنوعة  واملتميز  الغني  اإلرتري  بالتأريخ 
األثرية  مواقعه  و  ومعامله  الفريد  الثقايف 
والرتايث  الحضاري  املوروث  تعكس  والتي 

واإلنساين للبالد  .
واملتنوع عىل طول  املعتدل  املناخ    3-
البالد وعىل مدار السنة باإلضافة إىل التنوع 

اإلحيايئ النبايت الفريد واملذهل
-4  توفر البنية التحتية لتطوير القطاع 
السياحي من طرق ومواصالت و إتصاالت 
وخدمات فندقية و غريها من سبل توفري 

الراحةاملمكنة للسياح
ويف مجال نرش البساط األخرض فإنه ما 
زالت تقوم  دراسات ٍ  متأنية ٍ وبإستمرار  
من قبل الجهات ذات العالقة لتقييم مدى 
فعالية الحملة الوطنية للتنمية و التعمري 
تعم  التي  والتحريج   التشجري  مجال  يف 
البالد باإلضافة إىل برامج التوعية املصاحبة 
الجائر  القطع  عمليات  وقف  يف  لها  
للقطاع  اللحمة  إعادة  وبالتايل  لألشجار 
التنويه  يفوتنا  ال  وهنا  ارتريا.  يف  الغايب 
إىل أن السياسات املتبعة يف مسألة حيازة 
عىل  كبرياً  تأثرياً   لها   وملكيتها  األرايض 
القطاع الغايب وبالتايل عىل كافة القطاعات 
الرضورة  من  أنه  .كام  األخرى   التنموية 
مبكان أن يتم إتباع السياسات التي تهدف 
ومنو  تطور  ضامن  إىل  املطاف  نهاية  يف 

اإلعتبار  بعني  آخذين  املحلية  املجتمعات 
رضورة تحقيق العدالة اإلجتامعية املرجوة 

يف ذلك .
ً ال بأس من أن نستعرض بعضا  عموما 
محور  يف  املستهدفة  الغايات  تلك  من   ً
البالد وعالقته  الغايب يف  الغطاء األخرض و 
بالتنمية السياحية وذلك عىل سبيل املثال 

ال الحرص :
-1 زراعة األشجار التي ميكن إستخدامها 
الرتبة  لتثبيت  او  للرياح   ٍ كمصدات 
وحاميتها من التدهور و اإلنجراف وبالتايل 
الصحراوي  الزحف  وقف  عىل  العمل 

وإكتساب مصدر دائم للخرضة .
-2 زراعة األشجار املثمرة و التي ميكن 
اإلستفادة منها أيضاً  يف توفري األمن الصحي 

والغذايئ يف البالد 
يف   ٍ فعال   ٍ بدور  األشجار  تساهم   3-
املجال  يف  اإلستثامر  جذب  و  تنشيط 
ً اذا وضعنا بعني اإلعتبار  السياحي خاصة 
أقاليمها  يف   ٍ متنوع    ٍ مبناخ  ارتريا  ْز  مَتيُّ
املختلفة مع قرص املسافة من رشق البالد 

إىل غربها او بني شاملها و جنوبها . 
التي  الرقعة الخرضاء  -4 زيادة مساحة 
تسهم إيجابا ً يف خلق البيئة النظيفة األمر 
لإلنسان  الصحية  الحياة  توفر  الذي يكفل 
ً التأثري  و الكائنات الحية األخرى . خاصة 
و  الهواء  تنقية  مجال  لألشجار  يف  البيئي 
إمتصاص غاز ثاين أكيد الكربون مام يشكل 
و  املحلية  السياحة  جذب  يف  هاماً  عاماًل 

العاملية. 
الطويل  املدى  عىل  األشجار  إسهام   5-
خالل  من  التعمري  و  البناء  عمليات  يف 
إستخدامها يف الصناعات الخشبية املختلفة 
أن  يتوقع  مام  منها,   السياحية  وخاصة 
الرصف  توفري  يف  إيجايب  مردود  له  يكون 
الوارد من مدخالت  الصعبة عىل  بالعملة 
يتم  أن  ميكن  كام  الخشبية  الصناعات 
تم  لو  فيام  الخشبية  املنتجات  تصدير 
مدروس  بشكل  املجال  هذا  يف  اإلستثامر 
 ً مبارشا   ً إسهاما  يعترب  بالتايل  و   ً جيدا 
العمالت  من  الوطني  الدخل  زيادة  يف 

الصعبة.

إعداد / 

ابوالدرس

غابات صحية لتنمية مستدامة
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يف إياب مثن نهايئ الدوري األورويب

يف إياب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا

لعبور  آلرسنال  سهلة  املهمة  تكون  لن 
سبورتنج لشبونة يف إياب مثن نهايئ الدوري 
األورويب، بعدما تعادال 2-2 ذهاباً يف الربتغال.

يؤكد  أرتيتا  ميكيل  اإلسباين  املدرب  لكن 
أنه لن يتهاون أوروبيا، لحساب حصد لقب 

الربميريليج للمرة األوىل منذ 19 عاما.
الدوري  صدارة  أرتيتا  رجال  ويحتل 
مانشسرت  عن  نقاط   5 بفارق  اإلنجليزي 
سيتي، الثاين، مع بقاء 11 مرحلة حتى نهاية 

املوسم.
آمال  ليج  يوروبا  من  اإلقصاء  يعّزز  وقد 
سباق  يف  الصدارة  عىل  الحفاظ  يف  آرسنال 
التعايف  من  مزيدا  ذلك  مينحه  إذ  اللقب، 

والوقت لالستعداد.
الرأي،  هذا  مع  يتامهى  ال  أرتيتا  لكن 
إعادة  يحاول  “املدفعجية”  مدرب  ألن 
ناد غرق يف مستنقع األداء  الفوز إىل  ثقافة 
العقدين  فرتات  معظم  خالل  املتذبذب 
املاضيني، بعد حقبة املدرب الفرنيس آرسني 

فينجر.
أولوياتنا،  ضمن  “املسابقتان  أرتيتا  وقال 
هي  منافسة  ألي  لالستعداد  طريقة  أفضل 
واملشاعر  والثقة  السابقة  باملباراة  الفوز 

املناسبة لالقرتاب من املواجهة التالية”.
فلسفة مناسبة

اآلن،  حتى  صّحتها  أرتيتا  فلسفة  أثبتت 
فقد حقق آرسنال 6 انتصارات وتعادل يف 7 
مباريات يف الدوري اإلنجليزي، مبارشة بعد 

مواجهات الدوري األورويب هذا املوسم.

إىل  عودته  ورغم 
الساعات  يف  لندن 
صباح  من  األوىل 
آرسنال  نجح  الجمعة، 
 3-0 الفوز  يف  الضيف 
مباراة  يف  فولهام،  عىل 
شوطها  يف  حسمت 

األول.
املعروف  ومن 
يف  اللقب  معركة  أن 
املعّلم  إنجلرتا هي بني 
السابق يف  أرتيتا مديره  يواجه  إذ  والتلميذ، 
مانشسرت سيتي مواطنه بيب جوارديوال، إذ 
أن أرتيتا كان مساعده عىل مدى 3 سنوات 

بني 2016 و2019.
رؤية  يف  واضحاً  جوارديوال  تأثري  ويبدو 
وأسلوب آرسنال باللعب تحت قيادة أرتيتا، 
وأيضاً يف العقلية التي يحاول اإلسباين غرسها.
يزال  ال  األورويب،  الدوري  إىل  وبالعودة 
مدرب سبورتنج روبن أموريم متفائاًل حيال 
إمكانية إقصاء آرسنال، رغم أن فريقه فشل 

يف الحفاظ عىل تقدمه ذهاباً.
األمور  يبقي  “التعادل  إن  أموريم  وقال 
مفتوحة، كنت ألكون أكرث تفاؤالً لو فزنا 2-1 
املمكن  من  أنه  اآلن  نعتقد  لكننا   ،3-1 أو 

التأهل”.
لكن إذا ما نظرنا إىل األرقام، فإن آرسنال 
أوروبياً  أرضه  عىل  مباريات   3 من  بـ3  فاز 
هذا املوسم، وحافظ فيها عىل نظافة شباكه.

يونايتد يتسلح بالرباعية
إىل  يونايتد  مانشسرت  يسعى  املقابل،  يف 
مرحلة  يف  التصاعدي  مساره  عىل  اإلبقاء 
ليفربول  أمام  املذّلة  الخسارة  من  التعايف 
يف الدوري )7-0( األسبوع املايض، وسيكون 
ريال  اإلياب عىل  مواجهة  عىل حسم  قادراً 

بيتيس، بعدما فاز عليه ذهاباً 4-1.
املدرب  لرجال  مضمون  يشء  ال  لكن 
الهولندي إريك تني هاج، ألن نظريه التشييل 
مانويل بيليجريني خرس مرة واحدة فقط يف 

7 مباريات خاضها عىل أرضه ضد يونايتد.

وخرج بيليجرييني منترصاً يف 4 من آخر 5 
مباريات بينها عندما كان مدرباً لوست هام 
ومانشسرت سيتي، وهي سلسلة تتضمن فوزاً 

يف ديريب مانشسرت 1-4 يف سبتمرب 2013.
وهناك مفارقة تاريخية قد تخيف يونايتد 
قبل هذه املواجهة، ذلك أن فريق “الشياطني 
الحمر” أقيص يف حقبة السري مات باسبي من 
مبوسم  األوروبية  الكؤوس  كأس  نهايئ  ربع 
1964-1963 عىل يد سبورتنج لشبونة رغم 
فوزه الفريق اإلنجليزي ذهاباً 1-4، إذ سقط 

إياباً يف لشبونة بخامسية نظيفة.
عىل  يتعني  يزال  ال  نفسه،  الدور  ويف 
يوفنتوس اإليطايل مضاعفة مجهوده، عندما 
عن  للدفاع  أملانيا  يف  فرايبورغ  إىل  يسافر 

تقدمه 0-1 يف مباراة الذهاب.
مباراة  إال  يخرس  مل  الذي  يوفنتوس  قّدم 
 11( ليج”  بـ”يوروبا   21 آخر  يف  واحدة 
انتصاراً و9 تعادالت(، أداء جيدا عىل أرضه 
يف مباراة الذهاب، حتى أن مدرب فرايبورج 
األرجنتيني  بأداء  أشاد  شرتايش  كريستيان 
أنخيل دي ماريا قائاًل إنه “متعة للمشاهدة”.
ماريا  دي  إخضاع  يكون  قد  وبالتايل، 
خصوصا  النتيجة،  لقلب  لفرايبورج  مفتاحاً 
األملاين  الدوري  يف  جيدا  موسام  يقدم  وأنه 
مع احتالله املركز الخامس بفارق األهداف 

عن اليبزيج الثالث ويونيون برلني الرابع.
أمام  مثري  تعادل  يف  سقط  األخري  وهذا 
يونيون سان جيلواز 3-3 األسبوع املايض، مع 
البلجييك إىل املرسح األورويب  عودة الفريق 
ستكون  وبالتايل  عاماً،   58 دام  غياب  بعد 

العيون شاخصة عىل مباراة قوية إيابا.
الفائز  إشبيلية،  يخوض  قد  املقابل،  يف 
يف  هبوط  معركة  قياسية  مرات   6 باللقب 
الليجا، لكنه دامئاً ما ميثل تهديداً يف املراحل 
وسيواجه  األورويب،  الدوري  من  اإلقصائية 
بهدفني  متسّلحاً  إسطنبول  يف  فرنبخشة 

نظيفني ذهاباً.
إىل  يسعى  الذي  اإليطايل،  روما  ومثله 
حسم التأهل بعدما فاز عىل ريال سوسيداد 

0-2 األسبوع املايض.

قاد النجم الرنويجي إيرلينغ هاالند فريقه 
نهايئ  ربع  إىل  اإلنجليزي  سيتي  مانشسرت 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله 5 
أهداف يف شباك اليبزيغ األملاين، يف إياب مثن 
نهايئ البطولة، بينام نجح إنرت ميالن اإليطايل 
بورتو  مضيفه  مع  تعادله  بفضل  التأهل  يف 

الربتغايل.
األملاين  ضيفه  سيتي  مانشسرت  واكتسح 
بنتيجة 0-7، ليتأهل مبجموع املباراتني بعدما 

تعادل يف مباراة الذهاب بهدف ملثله.
وشهدت املباراة تألقا غري مسبوق لهاالند، 
الذي سجل 5 أهداف يف غضون 57 دقيقة، 
اعتىل بفضلها صدارة هدايف النسخة الحالية 
 10 إىل  رصيده  رفع  إذ  األبطال،  دوري  من 
صالح،  محمد  املرصي  عىل  متقدما  أهداف، 

نجم ليفربول الذي سجل 8 أهداف.
افتتح هاالند مسلسل األهداف يف الدقيقة 
22 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم إثر ملسة 

يد عىل مدافع اليبزيغ بنيامني هيرنيش.

الدقيقة 24 بعد  الثاين يف  الهدف  وأضاف 
ارتداد كرة قوية سددها البلجييك كيفن دي 
برأسه  وضعها  حيث  العارضة،  من  بروين 

بسهولة يف الشباك.
يف  الثالث  الهدف  الرنويجي  النجم  ودّون 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط 
الربتغايل  املدافع  من  رأسية  كرة  بعد  األول، 
روبن دياز ارتطمت بالعارضة، وحاول مدافع 
بهاالند  اصطدمت  لكنها  إبعادها،  اليبزيغ 

وأكملت طريقها إىل الشباك.
بداية  عىل  دقائق   4 سوى  متر  تكد  ومل 
إلكاي  األملاين  أضاف  حتى  الثاين  الشوط 
سيتي  ملانشسرت  الرابع  الهدف  غوندوغان 

بتسديدة قوية.
له  الرابع  الهدف  ليضيف  هاالند  وعاد 
كرة  بعد   54 الدقيقة  يف  للسيتي  والخامس 
من  له  وارتدت  الحارس  لها  تصدى  رأسية 

جديد ليضعها يف املرمى.
خامسيته  هاالند  أكمل   57 الدقيقة  ويف 

مرة  الكرة  ارتداد  عقب  قوية  تسديدة  بعد 
أخرى من حارس املرمى.

غوارديوال  بيب  اإلسباين  املدرب  وأخرج 
بدال  وأرشك   63 الدقيقة  يف  الرنويجي  العبه 

منه املهاجم األرجنتيني جوليان ألفاريز.
وقبل نهاية املباراة بلحظات عاد مانشسرت 
املرة  وهذه  جديد،  من  الشباك  لهز  سيتي 
بتسديدة من خارج منطقة  بروين،  عرب دي 

الجزاء.
وبات هاالند ثالث العب يسجل 5 أهداف 
بعد  أوروبا  أبطال  بدوري  واحدة  مباراة  يف 
الربازييل لويس أدريانو مع شاختار دونيتسك 
األوكراين يف أكتوبر 2014، واألرجنتيني ليونيل 

مييس مع برشلونة اإلسباين يف مارس 2012.
إىل  من  رصيده  هاالند  رفع  عام،  وبشكل 
 25 خالل  أوروبا  أبطال  دوري  يف  هدفا   33
مباراة فقط، منها 10 بقميص مانشسرت سيتي 
مع  و8  األملاين،  دورمتوند  بوروسيا  مع  و15 

سالزبورغ النمساوي.

تأهل إنرت ميالن
ويف املباراة الثانية، حافظ إنرت 
أمام  شباكه  نظافة  عىل  ميالن 
ربع  إىل  ليتأهل  بورتو،  مضيفه 
مباراة  يف  فوزه  بفضل  النهايئ، 

الذهاب بهدف دون رد.
بـ10  املباراة  بورتو  وأنهى 
الثواين  يف  بيبي  طرد  بعد  العبني 

األخرية.
جامهريه  ميالن  إنرت  وصالح 
 3 آخر  يف  مرتني  خسارته  بعد 

فيه  يحتل  الذي  اإليطايل،  بالدوري  مباريات 
املركز الثاين لكن بفارق 18 نقطة عن نابويل 

املتصدر.

أما بورتو فسيطوي صفحة دوري األبطال 
الربتغايل  الدوري  يف  مسريته  عىل  وسريكز 
نقاط   8 بفارق  الوصيف  مركز  يحتل  حيث 

عن بنفيكا املتصدر.

جاين  اإليطايل-السويرسي  يتأهب 
إنفانتينو لوالية جديدة مدتها أربع سنوات 
عىل رأس االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، 
عندما يخوض انتخابات الخميس يف كيغايل، 
مرشحاً مبفرده لكن ليس من دون منتقدين 
لفرتاته السابقة التي استهلها عام 2016 بعد 

فضيحة فساد مدوية يف املنظمة العاملية.
الـ211  الوطنية  االتحادات  خيار  سيكون 
العمومية  الجمعية  يف  محصوراً  املنضوية 
الـ73 يف رواندا: التجديد بالتزكية إلنفانتينو 
غرار  عىل  مبفرده  املرشح  عاماً،   52 البالغ 
انتخابات 2019 األخرية، أو التعبري عن رفض 

رمزي.
يبدو إنفانتينو واثقاً من البقاء عىل رأس 
وصول  جراء   ،2027 حتى  الدويل  االتحاد 
اليد اليمنى السابق لرئيس االتحاد األورويب 
بعد  منصبه  إىل  بالتيني،  ميشال  الفرنيس 
دفعة مالية مشبوهة حصل عليها األخري من 
جوزيف  السويرسي  لفيفا  السابق  الرئيس 
مواقعهام  من  الرجلني  وأطاحت  بالتر 

الدولية لسنوات.
الذي  لالتحاد  األسايس  النظام  كان  وإذا 
يتخذ من مدينة زوريخ السويرسية مقّراً له، 
كّل  مّدة  فرتات  لثالث  ينّص عىل وضع حد 
ميّهد  إنفانتينو  أن  إال  سنوات،  أربع  واحدة 
منتصف  معلناً   ،2031 حتى  للبقاء  الطريق 
ديسمرب انه ال يزال “يف الوالية األوىل”، معترباً 

ان واليته األوىل )2019-2016( مل تكتمل.
واليته  شهدت  اإلداري،  الصعيد  عىل 
)إنشاء  االنتقاالت  يف  واسعاً  إصالحاً  األخرية 
تراخيص للوكالء وتحديد سقف لعموالتهم(، 
الالعبات  لجميع  أمومة  إجازة  انشاء 
حامية  أكرث  انضباطية  وقواعد  املحرتفات، 

لضحايا االعتداءات الجنسية.
مع  صلبة،  مبيزانية  أيضاً  التفاخر  ميكنه 

ارتفاع الدخل بنسبة %18 واالحتياط 45% 
الدورة  مع  مقارنة   ،2019-2022 لدورة 

السابقة.
برفع مساعداته  لفيفا  مايل، سمح  ارتياح 
دور  لتلعب  والوطنية،  القارية  لالتحادات 
حول  تساؤالت  رغم  التوزيع،  إعادة  ماكينة 

تأثري هذا األمر عىل االنتخابات.
لجعل كرة القدم “أكرث عاملية”، فيام ترّكز 
األندية األوروبية عىل املواهب والرثاء، وّزع 
ترينيداد  مثل  التحادات  عينها  املبالغ  فيفا 
وبرمودا،  ونيفيس  كيتس  ساينت  وتوباغو، 
مقارنة مع الربازيل بطلة العامل خمس مرات، 
فيفا  لواء  تحت  ينضوي  اتحاد  كل  ان  علاًم 
باقي  مع  بالتساوي  التصويت  حق  ميلك 

األعضاء.
 35 بدعم  يستمتع  إنفانتينو  ان  طاملا 
من  عدد  بينها  الوسطى،  أمريكا  من  اتحاداً 
اإلفريقية  االتحادات  او  الكاريبية،  الجزر 
األوروبية  الدول  دغدغة  مبقدوره  الـ54، 
الكربى: الحديث عن كأس العامل كل سنتني 
العام  رأيه  عن  عدوله  قبل  أربع  من  بدالً 
ارتداء  املنتخبات من  أو مبنع بعض  املايض، 
شارة قائد “حب واحد” الداعمة للمثليني يف 

مونديال قطر.
توسيع مونديال األندية

مرشح  عىل  يتفقوا  مل  األوروبيني  لكن 
مشرتك، فيام تم تأييد املرشوع األبرز يف والية 
إنفانتينو املقبلة وهو رفع عدد املشاركني يف 

مونديال 2026 من 32 إىل 48 منتخباً.
االتحاد  قّرر  أيضاً،  حّساسة  خطوة  ويف 
الدويل يف 16 ديسمرب توسيع رقعة املشاركني 
من  بدءاً  فريقاً   32 إىل  األندية  مونديال  يف 
صيف 2025. مرشوع حارب إنفانتينو ألجله 
النقل  رشكات  إلغراء  سنوات،  عدة  منذ 
ُيعّد  الذي  أوروبا  أبطال  دوري  ومنافسة 

دجاجة ذهبية لالتحاد القاري )ويفا(.
االنقسامات  توقظ  قد  املبادرة  لكن هذا 
املنتدى  نّدد  عينه،  اليوم  يف  القدم:  كرة  يف 
أربعني  نحو  يضم  والذي  للروابط،  العاملي 
يف  لفيفا  األحادية”  بـ”القرارات  بطولة، 
يهّدد  ما  “مثقلة”،  الروزنامة  تبدو  وقت 
التوازن بني األندية واقتصاد  صّحة الالعبني، 

املسابقات الوطنية.

ليس من دون منتقدين لفرتاته السابقة
إنفانتينو مرّشح بالتزكية 

إلعادة انتخابه على رأس فيفا
آرسنال يعتزم عدم التهاون.. وكابوس قديم يرعب اليونايتد

مخاسية هاالند تقود مانشسرت سييت لربع النهائي ..وإنرت يتأهل على حساب بورتو
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حكمة اليوم
هناك فقط شيء واحد جيعل حتقيق 
احللم مستحيل، وهو اخلوف من الفشل

* الحياة كبرية جداً، فال تحرصها يف شخص.

* عافر من أجل نفسك فأنت تستحق الحياة.

* ال تبخل عىل نفسك بوقت راحة تشعر فيه بالسالم.

* أعتزل حقاً كل ما يؤذيك وال تحارب إال من أجل سالمك النفيس.

* كن عىل علم بأن ال يشء باقياً سوى الصادقني يف حياتك وقناعاتك.

* أنت شخص جيد، ولكن النصيب أوقعك بأناس عىل غري شاكلتك.

إىل  الوصول  ميكنها  فريدة،  شخصية  أنت  منك،  ينال  الجميع  تجعل  ال   *

أحالمها.

* يف القلب ركن خاص بالذكريات، أجعله يسعدك ال يؤملك.

* أنت أبداً مل تكن يسء هم فقط من حاولوا أن يقنعوك بذلك.

* كل الحب ملن يهدونا السالم ، ملن يعربوا بنا أنفاق الظالم، ملن يخربونا بأت 

النور آت وأن الغد أجمل.

* الحياة تحتاج أناس صادقون، لنحيا معهم حياة كرمية ساملة.

* أعرف أن الحياة دون من نحب قاسية للغاية.

* يف مرحلة ما من الحب، ستدرك أنك يف خطر، فكل قلبك ومشاعرك يف يد 

ومزاج شخص أخر.

* نحتاج إىل مزيد من الوقت لندرك كم كنا مخطئني لكن ال بأس كل األمور 

ميكن أن تتغري.

* حب نفسك، وثق أنك ال تندم أبداً.

 *

* سامح الجميع من أجل نفسك ال من أجلهم، فنفسك وحدها من تستحق 

العيش يف سالم.

كالم مجيل عن تقوية الذات

 غاص عشرات األمتار ببحرية متجمدة دون بذلة غطس

عثر على شيك بـ4 ماليني إسرتليين.. فكافأته الشركة حبلوى

إىل  فينكل  ديفيد  التشييك  اندفع 

سطح بحرية سيلز السويرسية املتجمدة 

الثالثاء بعدما كتم أنفاسه وغاص لعمق 

قيايس تجاوز 50 مرتا بدون بذلة غطس.

العمر  من  البالغ  فينكل  نجاح  ويأيت 

40 عاما يف الغوص العمودي لعمق 52.1 

مرت بعد دخوله موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية للسباحة بطول 

متجمدة  تشيكية  بحرية 

يف عام 2021.

وغاص فينكل يف بحرية 

سيلز من خالل فتحة يف 

ملصقا  واستعاد  الجليد 

من عمق 50 مرتا إلثبات 

نفس  من  وخرج  إنجازه 

بعض  بصق  ثم  الفتحة 

الدم.

وأكدت فحوص أجراها يف املستشفى 

الحقا أنه ال يعاين من يشء خطري.

إنه  كالوس  بافيل  أعامله  مدير  وذكر 

يف  للغوص  ثانية  و54  دقيقة  استغرق 

درجات حرارة ترتاوح من درجة إىل أربع 

من  أبطأ  كان  مام  وهو  مئوية  درجات 

املتوقع.

بذلك  استمتع  “لقد  لرويرتز  وقال 

نوعا ما لكنه يعرتف بأنه كان متوترا أكرث 

بعض  من  يعاين  وكان  املعتاد  من  قليال 

املشاكل يف التنفس”.

ال  البارد  املاء  يف  “وجوده  وأضاف 

األكسجني  نقص  صعوبة.  أي  له  يشكل 

كان  هذا  لكن  له.  بالنسبة  طبيعي  أمر 

شيئا مختلفا متاما ألن من الصعب حقا 

التعامل مع تعرض األذن للضغط يف املاء 

البارد”.

هذه  كل  جمعت  “إذا  قائال  وتابع 

ونقص  البارد  املاء  الثالثة:  األشياء 

األكسجني ومشكلة التعامل مع الضغط.. 

فهذا يشء فريد للغاية”.

 38 وعمره  ج.  أنور  املسافر  اكتشف 

الضخم  الشيك  فرانكفورت  من   ، عاًما 

من  عودته  بعد  القطار  رصيف  عىل 

موقع  نرش  ما  وحسب  لوالدته،  زيارة 

دييل ميل اندهش أنور عندما رأى قيمة 

يورو   4،631،538.80 البالغة  الشيك 

اي)4.05 مليون جنيه إسرتليني(.

باكتشافه  الرشكة  أخرب  عندما  ولكن 

عندما  فوجئ   ،

علبة  له  أرسلوا 

الحلوى  من  صغرية 

وصفها  لفتة  وهي 

“رخيصة  بأنها 

اليشء”،  بعض 

إعالم  لوسائل  وقال 

محلية: “كان هناك 

لدرجة  كبري  مبلغ 

أنني مل أستطع حتى نطقه”.

الشيك  إصدار  تم  ورد  ما  وبحسب 

ماركت  السوبر  مجموعة  قبل  من 

بطريقة  ضاع  لكنه   ، الحلوى  لصانعي 

حلويات  تغليف  ويتم  املحطة،  يف  ما 

أنور  اتصل  بعدما  هدية،  وكأنها  لتبدو 

معه  وتواصل  اكتشافه  بشأن  بالرشكة 

أحد محاميهم.

طلبوا   ، بإعادته  مطالبتهم  من  وبدالً 

لهم  صورة  وإرسال  الشيك  إتالف  منه 

كدليل ، بحسب وسائل اإلعالم املحلية، 

وامتثل بالفعل للطلب وتلقى بعد بضعة 

يحتوي  “الحلويات”   من  صندوًقا  أيام 

 ، حلوياتهم  من  فقط  أكياس  ستة  عىل 

والتي عادة ما تباع بالتجزئة يف اململكة 

واحد  إسرتليني  جنيه  مقابل  املتحدة 

لكل منها، وبحسب ما ورد مل يكن أنور 

معجًبا بذلك.

إعالم  لوسائل  قالت  الرشكة  لكن 

 ، محدًدا  شيًكا  كان  ألنه  “نظرًا  محلية: 

بإمكان أي شخص سوى رشكتنا  مل يكن 

ارسلنا هدية  “لقد  وأضافوا:  اسرتداده”، 

عىل سبيل الشكر”

الذكاء االصطناعي يعرض مهن  للخطر ..!!

عزيزي القارئ عمود”يف مثل هذا اليوم “ وباقي اعمدة الصفحة مفتوحة 

ملساهمتكم فيها سعياً منا لتنويع مواد صفحتكم املفضلة املنوعات يرجى 

وكذلك  بالصحيفة  عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة 

إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل الربيد اإللكرتوين:- 

)nur217rihab@gmail.com(

بقيادة  الباحثني  من  فريق  أجرى 

جامعة “برينستون” بحثا حول أي املهن 

االصطناعي،  الذكاء  تأثرا من صعود  أكرث 

وأظهرت النتائج أن املسوقني عرب الهاتف 

واملعلمني وعلامء النفس والقضاة هم من 

بني أعىل الفئات املعرضة للخطر.

الذكاء  صعود  يؤدي  أن  املقرر  من 

االقتصادي،  النمو  تعزيز  إىل  االصطناعي 

العمل يف ظل  لكنه سيسيطر عىل سوق 

ستكون  تقريبا  مهنة   20 عىل  مخاوف 

معرضة للخطر.

ومع توسع انتشار “تشات جي يب يت” 

ميكن لنا أن نفهم الكيفية التي سيسيطر 

من  كثري  عىل  االصطناعي  الذكاء  عليها 

املهن مستقبال، فهو قادر عىل فهم اللغة 

واقرتاح  البرش  مع  محادثات  وإجراء 

العديد من اإلجابات يف آن معا.

وتم تصنيف املسوقني عرب الهاتف عىل 

أنهم األكرث عرضة للخطر، وهو ما قد ال 

الرشكات  من  العديد  ألن  مفاجئا  يكون 

التي  الدردشة  روبوتات  حاليا  تستخدم 

هذه  ألداء  االصطناعي  بالذكاء  تعمل 

املهمة.

االصطناعي  فالذكاء  أخرى،  ناحية  من 

محل  يحل  أن  عىل  اآلن  حتى  قادر  غري 

القضاة البرشيني، لكن التكنولوجيا مفيدة 

يف قاعة املحكمة من نواح كثرية.

االصطناعي  الذكاء  آللة  ميكن  حيث 

القايض  عىل  يسهل  ما  األبحاث،  جمع 

مهمة االطالع عىل الكتب القانونية يدويا.

االصطناعي مستقبال  للذكاء  كام ميكن 

وموظفي  املعلمني  محل  يحل  أن 

الخدمات العامة لدى الرشكات الكربى.

حيث  للتهديد،  الصحافة  وتتعرض 

تجميع  االصطناعي  الذكاء  يستطيع 

سوق  حركة  ومراقبة  الرياضية  التقارير 

األوراق املالية وتلخيصها.

يف مثل هذا اليوم
- يف السادس عرش من مارس عام 1521م:- فرديناندو ماجالن يكتشف 

الفلبني.
الجيش  طالئع  وصول  1775م:-  عام  مارس  من  عرش  السادس  يف   -

الفاريس بقيادة كريم خان زند ملحارصة البرصة.
تحتل  النازية  أملانيا  1939م:-  عام  مارس  من  عرش  السادس  يف   -

تشيكوسلوفاكيا يف الحرب العاملية الثانية.
السادس عرش من مارس عام 1968م:- وقوع مجزرة ماي الي  - يف 

خالل حرب فيتنام.
السيادة  السادس عرش من مارس عام 1989م:- عودة طابا إىل  - يف 

املرصية وذلك برفع العلم املرصي فيها.
السوفيتي  االتحاد  1990م:-  عام  مارس  من  عرش  السادس  يف   -

والفاتيكان تقيامن عالقات دبلوماسية بني بلديهام.
امللغايش أحمد  انتخاب  السادس عرش من مارس عام 2017م:-  - يف 
أحمد رئيسا لالتحاد األفريقي لكرة القدم خلفا للكامريوين عيىس حياتو.
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