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اجلاليات اإلرترية يف بريطانيا واسرائيل 
وفرنساحتتفل بيوم املرأة

وايرلند  بريطانيا  يف  االرتريون  احتفل 
اوارسائيل وفرنسا باليوم العاملي للمرأة  الذي 
املرأة  الثامن من مارس تحت شعار”  يوافق 
االرترية صامدة يف التصدي ورائدة يف العمل“ 
فقد احتفل االرتريون يف بريطانيا وايرلندا 

والحادي  الرابع  يف  الفروع  مستوى  عىل 
ومانتشيسرت  لندن  مدن  يف  مارس  من  عرش 
وشيفلد  وليدز  ونوتينغهام  وبرمينغهام 

وكوفنرتي وليسرت وليفربول ودابلني.
الذي  لندن  يف  املنعقد  الحفل  وخاطب 

وايرالند  بريطانيا  يف  ارتريا  سفري  حرضه 
مسؤول  هبتامريام  استيفانوس  السيد/ 
الشؤون الجامهريية واالهلية السيد/ تولدي 
من  بالثامن  يحتفل  قال”  حيث  يوهنس، 
التاريخ  مارس يف مرحلة فريدة مرحلة تغري 

مسنار حول دور املكتبة الرقمية يف تقوية املنهج الدراسي

الرابع  يف  سمنارا  التعليم   وزارة  نظمت 
واملرشفني  املدارس  ملديري  مارس  من  عرش 
املديريات  ومدراء  االباء  ولجان  الرتبويني 
اصالحيات  وخدمات  الدفاع  قوات  واعضاء 
السجون والتاهيل وذلك بالتنسيق مع مكتبة 
رورا الرقمية بهدف تقوية املنهج التعليمي  .
وعدد مسؤول التعليم يف االوسط االستاذ/ 
 ، الرقمي  التعليم  مميزات  هبتقابر  بالي 
مشرياً اىل انهم كانو يعملون مع مكتبة رورا 

باسلوب  للطالب  التعليم  لتقديم  الرقمية 
املتابعة والسمع.

يف  الرقمية  رورا  مكتبة  اعضاء  واوضح 
السمنار ان املكتبة توىل إهتامم اكرب لتطوير 
اساليب  وتغيري  التعليمية  العملية  محتوى 
عرب  التعليم  الطالب  ومتابعة  التدريس 

الوسائل التكنولوجية .
 30 يف  الرقمية  املكتبة  توزيع  وذكروا 
مدرسة عىل مستوى البالد بينها مدارس تكور 

الثانوية ووتكيل عقبا ودمي سمبل وسحريت 
ودقسب وامبهارا يف االقليم االوسط.

فيديو  االف   5 حوايل  اعداد  اىل  واشاروا 
لصالح الخدمات التعليمية والتى سوف يتم 

توزيعها عىل املدارس.
السمنار  يف  املشاركون  اكد  جهتهم  من 
عىل أهمية املكتبة الرقمية يف تطور العملية 
كافة  اىل  نرشها  برضورة  منادين  التعليمية، 

املدارس يف وقت وجيز.

حاكم  عنسبا يتفقد االنشطة التنموية مبديرية حلحل
تفقد حاكم اقليم عنسبا  سعادة السفري/  
مارس   من  عرش  الثاين  يف  موىس  الله  عبد 
حلحل،  مديرية  يف  الجارية  التنمية  برامج 

داعيا لتعزيز مشاركة الشعب .
وقد رافق سعادته  خرباء الزراعة واالعامر 
، حيث بدأها بتفقد صيانة طريق يربط بلدة 

حلحل مبنطقة قبي ألبو ، وبحث مع املدراء 
تساعد  مهام  تسيري  سبل  املعنية  والجهات 

عىل إيجاد حلول جذرية.
وإنراكوبت  ملبسو  سدي  تفقده  وعند 
اللذان يتوقع منهام ان يقدما خدمات مياه 
الرشب ولتنفيذ برامج التنمية املروية ، فيام 

قدم له توضيح مفصال فيام يخص هذا الشأن.
عبد  السفري/  عنسبا  اقليم  حاكم  ودعا   
الله موىس لترسيع ذلك العمل باالضافة اىل 
االعامل الجارية جنبا اىل جنب ذلك، والعمل 

الجاد لتعزيز مساهمة املواطنني.

مجعية اخلضر والفاكهة 
بفورتو ساوا تعقد مؤمترها الثالث

عقدت جمعية الخرض والفاكهة يف مديرية 
فورتو ساوا يف الثالث عرش من مارس مؤمترها 

الثالث .
/محمود  الشيخ  الجمعية  رئيس  وعدد 
قلة  يف  املتمثلة  الجمعية  نواقص  محمد 
الجرارات الزراعية  والوقود ، وأنهم وبفضل 
هذه  تجاوزوا  الحثيثة  املزارعني  جهود 
متطلبات  تلبية  من  ومتكنوا  التحديات 
منطقتهم ، ولعبو دوراً ال يستهان به يف تلبية 
يعملون  والزالوا  اخرى،  آقاليم  متطلبات 
تقليل  يف  تسهم  صلبة  بيئة  لخلق  جاهدين 

أوجه القصور بتقوية تأطري الجمعية.
انشطتهم  نجاح  املناسبة  يف  ُاوضح  كام 

الزراعية املنتظمة خالل 12 عاما مضت.
السيد/  ساوا  فورتو  مديرية  مدير  واشار 

ابوبكر محمود اىل ضم الجمعية 349 مزارعا 
ينمون 2500 هيكتارا يف مناطق فورتو ساوا 
جاهزية  مؤكدا  وملوبري،  وهوميب  وتآلي 
ادارته للدفع باملساعدات التي كانت تقدمها 

للجمعية.
-بركة  القاش  إقليم  ذكر حاكم  من جهته 
املزارعني  دور  حروي  عيل  محمود  السفري/ 
وخلق  االسواق  واستقرار  متطلبات  تلبية  يف 
تأجري  لعدم  اياهم  داعيا   ، العمل  فرص 
االرايض الزراعية وتوسعتها دون اي ترخيص 
رسمي، وإمتالك مستندات قانونية ، باالضافة 

اىل القيام بكل واجباتهم.
املؤمترون  إختار  اإلجتامعات  ختام  ويف 
جمعيتهم  إدارة  يف  تعمل  إدارية  هيئة 

وانشطتها .

فرع املرأة بكرن خيرج 
نسوة  من دورة يف  النسيج

نظم االتحاد الوطني للمراة فرع مديرية 

استمرت  النسيج  يف  تدريبية  دورة  كرن 

لحوايل عام .

واوضحت مسؤولة االتحاد يف اقليم عنسبا 

السيدة/ أمنة حسن يف مراسم التخريج التى 

جرت يف التاسع من مارس ، ان التدريب جزء 

من جهود متكني املراة .

الخدمات  مسؤولة  اوضحت  جانبها  من 

املركزي  املكتب  يف  واالقتصادية  االجتامعية 

سنايت  السيدة/  للمراة  الوطني  لالتحاد 

محاري ان املهن تتطور اكرث بالعمل ، منادية 

الخريجات لتقديم منتجات منافسة .

الوطني  االتحاد  نظم  ثانية  ناحية  من 

بدأها  سمنارات  عنسبا  اقليم  فرع  للمراة 

التنظيمية  القضايا  حول  كرن  مدينة  يف 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ، وتستمر 

يف جميع املديريات.

وشارك يف السمنارات التي استمرت الكرث 

 من ثالثة اسابيع ، العامل والسكان والطالب.

من جهة اخرى اوضح سكان مدينة كرن بان 

دعم الخدمات القانونية املقدمة يف املحاكم 

املنظم يف   للقانون  الوطني  االسبوع  مبناسبة 

عرش  الثامن  وحتى  عرش  الثالث  من  الفرتة 

من مارس ، ساعد عىل رفع مستوى معرفتهم 

بالقانون.

وذكر السكان بانهم يستفيدون جيدا من 

الفرصة املتاحة  ، وقد فهموا بان االفضل حل 

القضايا بالصلح.

واوضح مقدمو اآلراء بان املجتمع االرتري 

مجتمع متحرض ميتثل للقانون ، وان اسبوع 

القانون يدعم هذا االرث.

اقليم  يف  العليا  املحكمة  قايض  وقال 

“ان  محمود  ادريس  محمود  السيد/  عنسبا 

من  املجتمع   تعايش  اعمدة   من  القانون 

خالل معرفة الحقوق والواجبات، مشريا اىل 

ترسيخ  كبري يف  له دور  القانوين  االسبوع  ان 

املعرفة لحل القضايا بالصلح.

عامة  البالد  يف  القانون  اسبوع  ينظم 

مبختلف الفعاليات.

رائد يف  املرأة دور  اهمية لعب  اىل  ، مشريا 
يف  االرتريني  دور  وخاصة  البالد  واعامر  بناء 

الخارج.
السيدة/  بربيطانيا  املرأة  رئيسة  ودعت 
وتقوية  جادة  باعامل  للقيام  ابرها  السا 

التاطري لتلبية متطلبات املرحلة.
قدموا  الذين  التنظيامت  مسؤولو  وتعهد 
يطلب  ما  كل  لتقديم  تضامنية  كلامت 
النشاطات  يف  املراة  مساهمة  لتعزيز  منهم 

الجامهريية والربامج الوطنية.
تقديم  ارسئيل  يف  املنظم  الحفل  شهد   
االرترية  املرأة  متجد  وثقافية  فنية  فقرات 

باالضافة اىل تقديم كلمتي املرأة والسفارة. 
يف  االرترية  السفارة  باعامل  القائم  وذكر 
املرأة  دور  كنفي  سلمون  السيد/  ارسائيل 
االرترية الفعال يف مراحل النضال، فضال عن 
دورها البناء  الواعي يف املرحلة التي ولجنا 

اليها.
باريس  يف  املنظم  املامثل  الحفل  ويف 
السفارة  باعامل  القائم  خاطب  الفرنسية 
باولوس  برخت  السيد/  فرنسا  يف  االرترية 
السيدة/  فرنسا  يف  االرترية  املرأة  ومسؤولة 
يوردانوس تخيل الحفل، وقدما كلامت متجد 

وتعظم دورة املرأة االرترية يف النضال.
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باكستان: أنصار عمران خان حيولون دون اعتقاله
بعد اشتباكات عنيفة مع مئات 

الرشطة  تراجعت  أنصاره،  من 

رئيس  توقيف  عن  الباكستانية 

خان،  عمران  السابق  الوزراء 

وأزالت الحواجز ونقاط التفتيش 

يف محيط منزله.

وقال شهود عيان كانوا بالقرب 

من منزل خان يف ضاحية “زمان 

األمن  قوات  إن  الهور،  يف  الفخمة  بارك” 

العتقال  ساعات  منذ  تسعى  كانت  التي 

خان، انسحبت بعد أن أخلت حواجز ونقاط 

تفتيش.

العليا  هذا وقد صدر عن محكمة الهور 

“إنهاء  األربعاء  الرشطة  من  يطلب  أمرا 

بانتظار  واالنسحاب”  الفور  عىل  العملية 

مذكرة  بشأن  أباد  إسالم  يف  جلسة  نتيجة 

التوقيف بحق خان.

بدوره، كتب حزب خان “حركة اإلنصاف” 

يف حسابه عىل تويرت “تصدى الشعب لقوات 

الرشطة والحراس الذين أرسلوا إليذاء عمران 

خان”.

اندلعت  -األربعاء،  الثالثاء  ليل  ويف 

الرشطة  وعنارص  خان  أنصار  بني  اشتباكات 

الذين أطلقوا الغاز املسيل للدموع وتعرضوا 

للرشق بالحجارة من الحشود الغاضبة.

مسؤولة أممية رفيعة يف قربص لكسر 
اجلمود السياسي بشأن توحيد اجلزيرة

وصلت مسؤولة رفيعة من األمم املتحدة 
اول امس األربعاء، إىل جزيرة قربص بحثا عن 
املواقف  تشدد  ظل  يف  قدما  للميض  طريق 

حيال نزاع يعد ضمن األقدم يف العامل.
تشغل  التي  ديكارلو  روزماري  والتقت 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكيل  منصب 
السالم، ملدة  وبناء  السياسية  الشؤون  إلدارة 
الجديد  القربيص  الرئيس  مع  تقريبا  ساعة 
الرئايس  القرص  نيكوس خريستودوليدس، يف 

يف نيقوسيا.
بني  مقسومة  املتوسطية  الجزيرة  وتعد 
جمهورية قربص املنضوية يف االتحاد األورويب 

من جهة وجمهورية شامل قربص الرتكية.
ومل تجر أي محادثات سالم رسمية برعاية 
األمم املتحدة منذ نحو ست سنوات، وانهارت 
آخر جولة محادثات عقدت يف سويرسا سنة 
2017، أي قبل عام تقريبا من تويل ديكارلو 

منصبها الحايل.

بعد  للصحفيني  ديكارلو  وقالت 
خريستودوليدس  مع  محادثاتها 
“ناقشنا مطّوال مسألة قربص ونرغب 
األمني  التزامات  عىل  بالتأكيد  فقط 
التوصل إىل حل”، رافضة  العام دعم 

اإلجابة عىل أية أسئلة.
وذكرت ديكارلو بأنها أجرت “لقاء 
ممتازا” معه مشرية إىل أنها “ستناقش 
بشكل أكرب امللف مع رئيس جمهورية شامل 

قربص الرتكية، إرسني تتار.
سابقا  شغل  الذي  خريستودوليدس  وفاز 
منصب وزير الخارجية يف الجولة الثانية من 
أحزاب  من  مدعوما  فرباير،  يف  االنتخابات 
إعادة  تتخذ موقفا متشددا حيال محادثات 

توحيد الجزيرة.
وعقد خريستودوليدس أول لقاء مع إرسني 
تتار، الشهر املايض عىل أمل كرس الجليد يف 

محادثات إعادة التوحيد.
القربصية  الحكومة  باسم  الناطق  وأكد 
التي  الرسالة  أن  ليتيمبيتيس  كونستانتينوس 
تم إيصالها إىل ديكارلو تتعّلق بعزم الحكومة 

عىل استئناف املفاوضات فورا.
وقال “نحن بالفعل عىل طاولة املفاوضات 
ونتوقع أيضا من السيد تتار بأن يأيت برغبة 
صادقة إىل طاولة املفاوضات من أجل التوصل 

إىل حل التحاد من منطقتني ومجتمعني”.

أردوغان: سنفي بتعهداتنا بشأن انضمام فنلندا إىل الناتو
أردوغان،  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  أكد 
بشأن  عاتقها  عىل  يقع  مبا  ستقوم  بالده  أن 
وستفي  الناتو  حلف  لدى  فنلندا  عضوية 
الفنلندي  نظريه  أن  إىل  مشريا  بتعهداتها، 

سيزور تركيا الجمعة .
وقال أردوغان األربعاء، ردا عىل سؤال حول 
األسبوع  الناتو،  إىل  فنلندا  انضامم  احتامل 
الخصوص،  بهذا  حل  إىل  التوصل  أو  املقبل 
“سنعمل عىل تفعيل االتفاق املربم بني أنقرة 
الناتو يف  وهلسنيك، عىل هامش قمة زعامء 
سيزورنا  نينيستو  “السيد/  مضيفا  مدريد”، 
الجمعة، وسنقوم مبا يقع عىل عاتقنا وسنفي 

بتعهداتنا”.
من الجدير ذكره أنه يف 28 يونيو 2022، 
وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم 
إىل  األخريين  البلدين  انضامم  بشأن  ثالثية 
الناتو بعد تعهدهام باالستجابة ملطالب أنقرة 

بشأن التعاون مبلف مكافحة اإلرهاب.
ويف إطار املذكرة تم تشكيل آلية مشرتكة 
دامئة عقدت أول اجتامعاتها يف 26 أغسطس 

2022 مبدينة فانتا الفنلندية.
قالن  إبراهيم  الرتيك  الرئيس  نائب  وكان 
قال بوقت سابق إن أي تأخري أو مامطلة يف 
تبديد هواجس أنقرة من شأنه إطالة عملية 

انضامم البلدين للناتو.
 ،Reuters وكالة  أفادت  اخرى   جهة  من 
بأن تركيا قد توافق عىل طلب انضامم فنلندا 
الرئاسية  االنتخابات  قبل  الناتو،  حلف  إىل 
املقبل،  مايو  يف  عقدها  املزمع  والربملانية 

مبعزل عن طلب السويد.
مسؤولني  عن  نقال  الوكالة،  وأوضحت 
أتراك، “أن تركيا تخطط للموافقة عىل طلب 
فنلندا لالنضامم إىل حلف الناتو، مبعزل عن 
الطلب السويدي، قبيل انتخابات الـ 14 من 

مايو”.
رجحوا  املسؤولني  أن  الوكالة،  وأضافت 
مصادقة الربملان الرتيك عىل الطلب الفنلندي 
لعضوية الحلف، منتصف أبريل القادم، قبل 

االنتخابات.
الرتيك  الدفاع  وزير  اخرى رصح  جهة  من 
خلويص أكار بأن بالده تجري حاليا مفاوضات 

لتمديد اتفاق الحبوب ملدة 120 يوما.
امس  اول  الصحفيني،  أمام  أكار  وقال 
لتمديد  مفاوضات  بدأنا  “لقد  األربعاء: 
صفقة الحبوب ملدة 120 يوما أخرى. أجرى 
الرويس  الجانبني  مع  مباحثات  أصدقاؤنا 
ونواصل  الفني  املستوى  عىل  واألوكراين 

اللقاءات عىل املستوى الوزاري”.
وأضاف أنه قد تم يف إطار صفقة الحبوب 
حتى اآلن تسليم أكرث من 24 مليون طن من 

الحبوب.

كولومبيا:  مقتل 11 عامال يف 
سلسلة انفجارات يف مناجم الفحم!

يف  مرصعهم،  شخصا   11 من  أكرث  لقي 

سلسلة انفجارات وقعت يف عدد من مناجم 

الفحم يف بلدية سوتاتوسا وسط كولومبيا.

لحظة  أن   ،El Tiempo وذكرت صحيفة 

وقوع الحادث كان داخل املنجم أكرث من 30 

عامال، لقي ما يقارب الـ 11 منهم مرصعهم، 

وبقي 17 عامال محارصين يف األنفاق تحت 

األرض.

األول  االنفجار  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 

مناجم  أحد  يف  املايض  الثالثاء  مساء  وقع 

الفحم يف سواتاوز، وأعقبه سلسلة انفجارات 

يف املناجم األربعة املجاورة.

كونديناماركا،  مقاطعة  حاكم  وأفاد 

االنفجارات  بأن  بوستوس،  جارسيا  نيكوالس 

سوتاتوسا  بلدة  يف  املناجم  يف  وقعت  التي 

إثر  انفجر  والذي  الغاز،  “تراكم”  إىل  ترجع 

“رشارة أحدثتها أداة” أحد العامل.

عمليات  أن  جارسيا،  نيكوالس  وأكد 

تزال  ال  األرض  تحت  العالقني  العامل  إنقاذ 

سلسلة  حيثيات  من  التحقق  ويتم  جارية، 

االنفجارات.

االوسط: ابادة مواد منتهية الصالحية
االقليم  يف  والنظام  القانون  قسم  اخذ 

التي  املتاجر  ضد  قانونية  اجراءات  االوسط 

ضبط بحوزتها مواد منتهية الصالحية.

/ العقيد  القسم  مسؤول  واوضح 

ان   ، ايرينا  لوكالة  تسفاظيون  تسفامكئيل 

واملرشوبات   االغذية  تشمل  املنتهية  املواد 

ومواد التجميل ، شملت االجراءات القانونية  

املواد  ان  اىل  مشريا  واالغالق.   الغرامة 

من  عرش  الخامس  يف  اتالفها  تم  املضبوطة 

مارس  .

من جانبه اوضح مسؤول رقابة املتاجر يف 

املواد  بعض  ان  أبرا   /قرماي  السيد  القسم 

 ، بانفسهم  التجار  سلمها  احراقها  تم  التي 

داعيا املتاجر التباع مثل هذه املبادرات.

القانونية  االجراءات  اتخاذ  القيم  وذكر 

ايضا بالنسبة للحانات التي باعت املرشوبات 

باعىل من االسعار املحددة.

مدير فرو يدعو 
السكان  لتجميع القرى

/عثامن  السيد  فرو  مديرية  مدير  دعا 
يف  الواقعة  القرى  بتجميع  للدفع  عرفه 
ضواحي محفيد  وعربيتو وكمهولو املعروفة 
الخدمات  عىل  للحصول  دقعا    مبنطقة 

االساسية.
عىل  ان   ، السكان  لقائه  لدى  واوضح 
يختارونها اليجاد  موقع  التجمع يف  السكان 
الصحة  وخدمات  املياه  بتوفري  الحلول 

والتعليم.
/ السيد  الزراعية  اللجنة  مسؤول  ذكر 
محمد عيل احمد توزيع حوايل 216 هكتار 
من االرايض الزراعية هذه السنة يف ادارات 
الحياة  تحسني  بهدف  هذه  الضواحي 

املعيشية.
الزراعية  االرايض  بان  السكان  وافاد 
املقدمة سيكون لها دور كبري يف تسيري حياة 
مستقرة ، منادين لالرساع يف تجميع القرى 
اآليل  الدعم  وتقديم  مياه  مرشوع  وارساء 

لصيانة  املجرى التحوييل للسيول.

تعليب الطماطم يف مصنع باناتوم
اوضح مدير مصنع باناتوم املقدم /تكئي 
يقوم     ، البو  يف  الكائن  املصنع  ان  ولدو، 
بتعليب صلصة الطامطم من مشاريع قرست 
وفيسكو وعد عمر واف همبول ، ويسهم يف 
خلق فرص عمل. وذكر القيام باالستعدادات 
املسبقة لتنفيذ مهام تضاهي موسم االنتاج، 
التجارب  من  فعالة  اعامل  تنفيذ  موضحا 

املصنع  منتجات  اغلب  “ان  وقال  املكتسبة. 
تدريب  ومركز  الكليات  الستهالك  تسخر 
الخدمة الوطنية يف ساوا واملؤسسات االخرى 
، مؤكدا قدرة املصنع لتغطية احتياجات البالد 
من صلصة الطامطم  اذا وجد االنتاج الوفري 
مصنع  مساهمة  اىل  واشار  الطامطم.  من 
باناتوم يف خلق فرص  عمل لسكان املنطقة 

رواد  مكتبة مندفرا يناشدون  لدعمها  باملزيد من الكتب  
محتوى  لتنمية  مندفرا  مكتبة  رواد  ناشد 

املكتبة من حيث الكم والنوع. 
واوضحوا بان الكتب ومع قلتها التتامىش 
مع منهج وزارة التعليم، داعني لوضع الرواد 

وخاصة الطالب  يف االعتبار.
ترسيخ  يف  الكتب  محتوى  اهمية  وذكروا 

الوطني  االتحاد  مناشدين   ، القراءة  ثقافة 
للشباب والطلبة العمل بقوة لتنمية محتوى 
املكتبة بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات 

الرشيكة .
وذكر السيد/ عبد الواسع عطا ان املكتبة 
تاريخ  يخص  فيام  قليلة  كتب  عىل  تحتوي 

الشعب االرتري وما يرتبط معها ، وال سيام 
ما يخص الطالب. 

وناشدت السيدة/ يوردانوس تخىل ماريام 
الرواد  داعية   ، الرواد  إهتامم كبري آلرء  ملنح 
لتامني استمرارية  الكتب  الجيد مع  للتعامل 

الكتب.

شامبقو:حبث حلول مقاطعة 
بعض الطالب  التعليم   

جذرية  حلول  اليجاد  دعوة  قدمت 

السباب  التعليم  مائدة  الطالب  ملقاطعة 

واهية يف مديرية شامبيقو.

لتوسيع  املتخذة  الخطوات  وادت 

تحقيق  اىل  النائية  املناطق  حتى  التعليم 

ليست  االستفادة  ان  اال  جيدة،  نتائج 

استفحلت  ذلك  عىل  وعالوة  متوازنة، 

يف  وخاصة  للتعليم  املقاطعة  مسألة 

به  افاد  ما  حسب  املتوسطة  املرحلة 

 / االستاذ  املديرية  يف  التعليم  مسؤول 

محاري تشومي.

االسباب  اهم  محاري   / االستاذ  وذكر 

الفتيات  كزواج  املقاطعة  اىل  املؤدية 

قبل  من  االهتامم  وعدم  صغرية  سن  يف 

املدارس  ادارة  وضعف  واالباء  الطالب 

واملشكالت االقتصادية االجتامعية ، داعيا 

اىل العمل الجاد من اجل تصحيح عملية 

التاخري اثناء بدء العام الدرايس.

القاش- بركة  التعليم يف  وذكر مسؤول 

برضورة  ابراهيم   عيل  محمد  االستاذ/ 

فيها  تساهم  جامعية  اعامل  عن  البحث 

كافة االجهزة الحكومية واملجتمع للتقليل 

العملية  سري  تعرقل  التي  املشاكل  من 

التعليمية ، داعيا ملنح اهتامم اكرب السباب 

املقاطعة.

كحساي  السيد/  املديرية  مدير  وقال 

يف  الطالب  مشاركة  توسيع  ان  ارسات  

املتاحة  الفرص  جانب  اىل  التعليم  مائدة 

ترتك  وال  الجهات  كافة  مشاركة  تتطلب 

عىل  يجب  لذلك  فقط،   التعليم  لقطاع 

ابداء  واملجتمع  الحكومية  الدوائر  كافة 

تعاونهم.

العامل  الشباب  ، ومتهيد االرضية الكتساب 
يف  العاملون  الخرباء  وافاد  والتقانة.  الخربة 
لتشغيل  والكفاءة  القدرة  اكتساب  املصنع 

املصنع .
ارتياحهن   عن  ألبو  نساء  واعربت 
لحصولهن عىل فرص  عمل يف املصنع ، الذي 

مكنهن من اكتساب ثقافة العمل والتطور.
واشاد مدير مصنع باناتوم املقدم /تكئي 
العناية  يف  املنطقة  سكان  مبساهمة  ولدو 

ونظافة املصنع .
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الطاقة الذرية: اختفاء حوالي 
2.5 طن من اليورانيوم يف ليبيا

أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اكتشفوا  الوكالة  أن مفتيش  رافائيل غرويس، 
اختفاء 10 براميل تحوي قرابة 2.5 طن من 
يف  تجريبي  حقل  من  الطبيعي  اليورانيوم 

ليبيا.
الوكالة  مفتشو  “اكتشف  غرويس:  وقال 
تفتيش   عملية  الذرية خالل  للطاقة  الدولية 
عىل  تحتوي  براميل   10 أن  الثالثاءاملايض 
الطبيعي  اليورانيوم  من  طن   2.5 حوايل 
إنه  ليبيا  قالت  مركز،  يورانيوم  شكل  عىل 

املوقع،  يف  مخزنة  تكون  أن  املفرتض  من 
مفقودة”، كام نقلت وكالة “رويرتز”.

حاليا  يخضع  ال  “املوقع  أن  إىل  وأشار 
لسيطرة الهيئة النووية الليبية”.

من  مزيدا  إجراء  “سيتم  وأضاف: 
التحقيقات ملعرفة مالبسات نقل هذه املواد 

وموقعها الحايل”.
الرباميل  مكان  معرفة  عدم  أن  وأكد 
“يشكل خطرا إشعاعيا، ويثري مخاوف تتعلق 

باألمان النووي”.

تركي الفيصل يتحدث عن شروط 
تطبيع عالقات السعودية مع إسرائيل

السعودية  االستخبارات  رئيس  تحدث 
حديث  يف  الفيصل،  تريك  األمري  األسبق، 
لتطبيع  اململكة  رشوط  عن  تلفزيوين، 

العالقات مع إرسائيل.
وقال الفيصل إن “الرشوط معروفة، وهي 
وذات  سيادة  ذات  فلسطينية  دولة  إيجاد 
حدود معرتف بها وعاصمتها القدس وعودة 
التي  اململكة  رشوط  هي  هذه  الالجئني، 
أطلقها  التي  العربية”  يف”املبادرة  وضعت 

امللك الراحل عبدالله”.
من  كان  إذا  ما  حول  سؤال  عىل  وردا 
املمكن أن يكون هناك تطبيع دون تحقيق 
الكالم  “هذا  الفيصل:  قال  الرشوط،  هذه 
فأنا  أنا،  مني  وليس  املسؤولني  من  صدر 
الكالم  هذا  يقولوا  عندما  املسؤولني  أصدق 
ال  صحافة  كالم  هو  الصحافة  يف  يصدر  وما 

يعتد به”.
قد  السعودية  العربية  اململكة  أن  ويذكر 
دبلوماسية  عالقات  إلقامة  مرارا،  اشرتطت 
مفهوم  تحقيق  إىل  التوصل  إرسائيل،  مع 
“حل الدولتني” مع الفلسطينيني، عىل أساس 

مبادئ مبادرة السالم العربية.
األمريكية  الخارجية  نفت  فيام  ذلك،  يأيت 
أن يشكل التقارب السعودي -اإليراين، عائقا 
أمام تطبيع العالقات بني اململكة وإرسائيل، 
الفتة إىل أن االتفاق ال يؤثر عىل دور واشنطن 

باملنطقة.
لإلعالم  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

أي  يوجد  ال  إنه  وربريغ  ساميويل  العريب 
يشء يف االتفاقية، يشكل حاجزا ومانعا أمام 
مع  عالقة  لديها  تكون  أن  من  السعودية، 
مستمرة  واشنطن  أن  إىل  الفتا  إرسائيل”، 
مع  عالقات  إقامة  عىل  الدول،  بتشجيع 
إىل  املنطقة،  سيحول  ذلك  “ألن  إرسائيل، 

منطقة أكرث أمنا وازدهارا”. 
الجمعة  يوم  وإيران  السعودية  وأعلنت   
الفائت عن التوصل إىل اتفاق بشأن استعادة 
7 سنوات  أكرث من  منذ  املقطوعة  العالقات 
تتم  أن  عىل  صينية،  بوساطة  البلدين،  بني 
مهلة  يف  البلدين  يف  السفارات  فتح  إعادة 

أقصاها شهران.
يف سياق آخر مثن رئيس املجلس الوطني 
مواقف  األربعاء،  فتوح،  روحي  الفلسطيني 
الشعب  لحقوق  الداعمة  إفريقيا  جنوب 
الفلسطيني، ومناهضة نظام الفصل العنرصي 
يف  الالمحدود  الدويل  والدعم  “األبرتهايد”، 

املنابر الدولية للقضية الفلسطينية.
 جاء ذلك خالل لقائه رئيسة مجلس نواب 
جنوب إفريقيا نيسڤيوي مابيزا نكاكوال، عىل 

هامش مؤمتر الربملانات الدويل يف البحرين.
النواب  مجلس  رئيسة  فتوح  وأطلع   
التطورات  مجمل  عىل  إفريقية  الجنوب 
يتعرض  ما  خاصة  الفلسطينية،  الساحة  يف 
جرائم  من  الفلسطيني  الشعب  أبناء  له 

وانتهاكات يومية من جيش االحتالل

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



تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 4 اجلمعة  17 / 03/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )114( 	

خمبز تكسي ملعاقي احلرب يف ماي دما والنهوض من الرماد
سليمان حممد سعد

تبذلها  ظلت  التي  الجهود  إطار  يف 

الحكومة األرترية لدعم معاقي الحرب 

الحرب  ملعاقي  الوطنية  الجمعية  عرب 

تم  الذين  املعاقني  من  الكثري  ،هناك 

تنظيمهم يف مجموعات إلقامة مؤسسة 

عىل   تساعدهم    ، بهم  خاصة  عمل 

اإلكتفاء ذاتياً دون  إنتظار أحد. وبالفعل 

مجموعاتهم   يف  املعاقني  دعم   تم 

من  وبقروض  التسهيالت  مبختلف 

املال لتأهيلهم بفتح مؤسسات حسب 

أستفاد  لقد  إختاروه.  الذي  املجال 

إعالة  من  املجموعات   هذه  أعضاء 

املعييش  وضعهم  وتحسني  أنفسهم 

نحو األفضل وحققوا أرباح مكنتهم من 

سداد املال الذي إقرتضوه. أصبحوا أيضاً 

إنتاجهم  تقديم   يف  يسهمون  منتجني 

مؤسساتهم  مبوقع  املحيطني  للسكان 

املختلفة . وتعترب مؤسسة مخبز تكيس 

من   واحدة  دما  ماي  يف  للمعاقني 

الحرب  معاقي  مجموعات  مؤسسات 

التي أسهمت بالدرجة األوىل يف تحسني 

جانب  إىل  ألعضائها  املعييش  الوضع 

مناسب  بسعر  للسكان  الخبز  تقدميها 

يف مدينة ماي دما وضواحيها ، متجاوزة 

املعوقات املدمرة  التي واجهتها بسبب 

غزو الوياين يف عام 1998. 

الذي  التطور  عىل  أكرث  للتعرف 

تكيس  مخبز  مجموعة   حققته   

الزميل  إلتقى  دما،  ماي  مبدينة 

عندوم قرماي )ود درس ( مبسؤول 

هذه املجموعة  الذي قدم له رشحاً 

واملؤسسة  املجموعة  عن  مسهباً 

وعدد أفرادها وغريها من املواضيع. 

متت   “ املجموعة  مسؤول  يقول 

املجموعة  هذه  تأهيل  إعادة 

ملعاقي الحرب التي تتألف من 14 

نقدي  بدعم   1996 عام  يف  عضواً 

الجمعية  و  الحكومة  من  وتقني 

افتتح  الحرب.  ملعاقي  الوطنية 

هؤالء املعاقني مخبز لتحقيق رؤية 

النظر متثلت يف أن يصبحوا  بعيدة 

يف  ومساهمني  ذاتهم  عىل  معتمدين 

التنمية االجتامعية واالقتصادية للبلد.

يف البداية ، خرجت املجموعة بأفكار 

أخريًا  اتفقت  ولكنها  مختلفة  تجارية 

عىل فكرة فتح مخبز يف مدينة ماي دما 

باإلقليم الجنويب  ، و وافقت  الحكومة 

والجمعية الوطنية ملعاقي الحرب عىل 

اقرتاحهم .

الجمعية  و  الحكومة  من  وبدفع 

املجموعة  قامت   ، للمعاقني  الوطنية 

عزز  البداية  منذ  ورائع  دؤوب  بعمل 

دخل أعضاءها وغرّي مستوى معيشتهم 

نحو األفضل. أتت مبادرة اعضاء هذه 

املجموعة   مثارها عندما بدأ املخبز يف 

اإلنتاج. ومن خالل هذا العمل املتفان  

وأعامل  آخر  مخبز  فتح  من  متكنوا   ،

أخرى .

نرايو،  قربأب  أيوب  السيد/  يقول 

مسؤول مجموعة مخبز تكيس للمعاقني 

ملعاقي  الوطنية  الجمعية  وعضو   ،

مخطط  من  إستفادوا  إنهم   ، الحرب 

لتمكني  الحكومة  قدمته  الذي  الدعم 

معاقي الحرب من االعتامد عىل ذاتهم 

الوطني. االقتصاد  يف  ومساهمتهم 

حيث قام أعضاء هذه املجموعة بعمل 

وتقني  نقدي  دعم  رائع وحصلوا عىل 

الحكومية  الهيئات  كافة  من  مستمر 

،وبتحديد  الحرب  معاقي  وجمعية 

أاتسهيالت  وجميع  املخبز  لبناء  موقع 

الالزمة،  األمر الذي  مكنهم من انجاز 

العمل .

بدأ املخبز بإنتاج الخبز يف سبتمرب من 

عام  1997، وإنخرط أعضاء املجموعة 

يف زيادة اإلنتاج ودفع قروضهم بدون 

فوائد من برنامج االئتامن األصغر ، مام 

الذين  الطريق للمعاقني اآلخرين  مهد 

من  حياتهم  لتغيري  بدورهم  خططوا 

خالل برنامج اإلقراض األصغر.

املنطقة  يف  املخبز  تأسيس  ومنذ 

القريبة من الحدود مع إثيوبيا ، واجهت 

املجموعة انتكاسة يف عام 2000 عندما 

حملته  تقراي  الوياين  زمرة  شنت 

الثالثة بحجة قضية الحدود.حيث قام 

جيش الوياين  بتفكيك املخبز بالكامل 

هذه  أعضاء  فإن   ، ذلك  ومع  ونهبه. 

املجتهدين  املجموعة 

لتلك  أبًدا  يستسلموا  مل 

البدء  وقرروا  الحادثة  

الصفر  من  أخرى  مرة 

التعامل  كيفية  .وعرفوا 

املعاكسة  املواقف  مع 

املريرة  تجربتهم  بفضل 

أجل  من  النضال  يف  

االستقالل.

هذه  خرست 

من  أكرث  املجموعة 

نقفة  مليون  نصف 

بسبب الحرب العدوانية  

التي شنتها زمرة الوياين يف عام 1998 ، 

ومل يكن لديهم خيار آخر سوى طلب 

املبلغ  إجاميل  رفع  مام  آخر،  قرض 

املستحق عليهم إىل مليون و 120 ألف 

املجموعة  هذه  أعضاء  نهض   نقفة. 

من  ومتكنوا  عزمهم  بفضل  الرماد  من 

عام  بحلول  القروض  جميع  سداد  

أعضاء  جميع  متكن  2007.وبعدها  

املجموعة من إمتالك منازل سكنية من 

األرباح التي جنوها يف املخبز من خالل 

عملهم الشاق وحسنوا أيضاً مستويات 

إىل  أيوب  السيد/  وأضاف  معيشتهم. 

إن املكاسب التي جنوها عززت ثقتهم 

بأنفسهم ، وهم متحمسون يف الوقت 

الحارض للعمل بجدية أكرب.

املجموعة  خططت   ، البداية  يف 

، لكنها  النحل  لالستثامر يف تربية 

قررت الحًقا فتح مخبز يف ماي دما 

إىل  تفتقر  كانت   منطقة  وهي   ،

مثل هذه الخدمة يف ذلك الوقت. 

يف  واحد  مخبز  هناك  كان  حيث 

عرزا مركزاملديرية  التي تبعد من 

قرابة 18 كم.وعن ذلك  دما  ماي 

أوضح السيد/  أيوب  إنهم قرروا 

دما  ماي  يف  التجاري  املحل  فتح 

ألنه مل تتم تجربة ذلك  من قبل  

. إىل جانب ذلك  رأوا يف ماي دما 

بإمكانيات  تتمتع  مدينة   بأنها 

الحرضي  والتوسع  للنمو  كبرية 

جيدة  وبفرص  أرسع  بشكل 

، كانت ماي دما   للنجاح “. لذلك 

موقًعا مناسباً ملجموعة معاقي الحرب 

لبدء مثل هذا العمل التجاري.

ملعاقي  املجموعة  هذه  انطلقت 

الحرب يف البداية  من معسكر محابار 

للمعاقني واستقرت يف ماي دما إلدارة 

ويقول  مبخبزهم.  املتعلقة  األعامل 

من  القوي  الدعم  إن  أيوب  السيد/ 

ملعاقي  الوطنية  الجمعية  و  الحكومة 

اإلدارية  الهيئات  وجميع  الحرب 

والوزارات املعنية كان حاسام للغاية يف 

جعل الخطة حقيقة واقعية.

أعضاء  من  اثنان  تويف   “ وأضاف 

املجموعة  يف عام 2020 بسبب املرض 

و ال يزالون يعتربون أعضاء نشطني يف 

املجموعة. حيث تحصل عائالتهم عىل 

وصولنا   أسهموا يف  بإعتبارهم  الدخل  

إىل هذا املستوى من اإلنجاز ، وال تزال 

تقدير  موضع  األعامل  يف  مساهمتهم 

كبري لدى املجموعة  وُينظر إليهم عىل 

أنهم أعضاء أحياء فيها.

من  متكنت  املجموعة  أن  إىل  وذكر 

يف    2005 عام  يف  آخر   مخبز  إفتتاح 

دباروا تحت إدارة مخبز تكيس الرئييس 

إفتتاحها   عن  ،فضاًل  دما  ماي  مبدينة 

للسكان  خدماتها  تقدم  أخرى  متاجر 

هناك.

وفيام يتعلق بتحديد املوقع واختياره 

إن  إيوب  السيد/  قال   ، املخبز  لبناء 

سوق  وهي  بالسكان  مكتظة  املنطقة 

ومختلف  املجاورة  القرى  لجميع 

الجنويب.وأضاف  اإلقليم  يف  التجمعات 

أن  جميع املقاهي يف مدينة ماي دما 

وعدد كبري من السكان يشرتون الخبز 

من ذلك املخبز الذي يعترب الوحيد يف 

تلك املنطقة. 

الكهرباء  توفر  عدم  بأن  أوضح  كام 

خالل  كبريا   تحدًيا  لهم   يشكل  كان 

أعتمد  الذي  للمخبز  االوىل  السنوات 

بالوقود،وكانوا  يعمل  مولد  عىل  عمله 

بحًثا  أسمرا  إىل  السفر  من  يعانون  

وصيانته.  املولد  لذلك  غيار  قطع  عن 

وأضاف إىل أن أي رضر طفيف أو كبري 

للمولد كان مكلًفا ، وغالًبا ما اضطروا 

إىل إيقاف اإلنتاج حتى يتصلوا باملهنيني 

وتتم إجراء الصيانة الكاملة عليه.

وبفضل  أنه  إىل  أشار  الختام   ويف 

يف  الكهرباء  إلمداد  الحكومة   توفري 

الوقت الحارض لـ 24 ساعة  من محطة 

توليد الطاقة الشمسية مبدينة ماي دما  

طاقته  بكامل  يعمل  املخبز  أصبح   ،

وأسهم ذلك يف رفع إنتاجه من الخبز.

عن  النظر  وبرصف  أنه  إىل  وأضاف 

زيادة اإلنتاج ، فقد تم تقليل التكاليف 

الوقت  لديهم يف  يوجد  التشغيلية وال 

الحارض أي  نقص يف إمدادات الكهرباء.

 كام ذكر بأن أعضاء املجموعة الذين 

أعيد تأهيلهم يف ماي دما بذلك املخبز 

املشرتكة  بجهودهم  نجاًحا  حققوا 

بعد  اليش  من  الجاد،ونهضوا  وعملهم 

كافة  الوياين  جيش  ونهب  دمر  أن 

مقومات مخبزهم وحققوا األرباح من 

جديد.
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ميشيل يو تدخل تاريخ السينما كأول آسيوية تفوز بأوسكار “أفضل ممثلة” 
وفيلم لـ”كل شيء يف كل مكان ويف آن واحد” حيصد معظم اجلوائز

السينام  تاريخ  يو  ميشيل  دخلت 
أفضل  أوسكار  بجائزة  بفوزها  األحد 
الغريب  الفيلم  ممثلة عن دورها يف 
“إفريثينغ إفريوير آل أت وانس””كل 
يشء يف كل مكان ويف آن واحد”، إذ 
أصبحت املمثلة املاليزية أول آسيوية 

تفوز يف هذه الفئة.
وقد أبهرت املمثلة البالغة 60 عاماً 
بأدائها  األوسكار  أكادميية  أعضاء 

وانغ، وهي صاحبة مغسل  إيفلني  لشخصية 
تتنقل بني عوامل موازية كثرية ملواجهة عدوة 
تعيد  الغريبة،  املغامرة  هذه  وخالل  قوية. 
من  وتتقرب  زواجها،  تقويم  الفيلم  يف  وانغ 

ابنتها وتحاول حل مشكالت رضيبية.
أول ممثلة من أصل  يو  وأصبحت ميشيل 
جوائز  تاريخ  يف  الجائزة  بهذه  تفوز  آسيوي 
األحد  توزيعها  حفلة  أقيمت  التي  األوسكار 
بنسختها  هوليوود  يف  دولبي  مرسح  عىل 

الخامسة والتسعني.
لدى  ظاهر  بتأثر  يو  ميشيل  وقالت 
تسلمها الجائزة عىل املرسح “لجميع الفتيان 
ويشاهدونني  يشبهونني  الذين  والفتيات 
أمل  بارقة  تشكل  الجائزة  الليلة، هذه  هذه 

وفرص”، مضيفة “نحن نكتب التاريخ”.
األوسكار  مرسح  عىل  كلمتها  يف  وتوجهت 
إىل النساء قائلة “ال تدعن أي شخص يخربكّن 

أن أفضل مراحل العمر باتت خلفكّن”.
everything eve�  وسيطر فيلم الكوميديا

جوائز  حفل  عىل   rywhere all at once
بسبع  فاز  حيث  العام،  لهذا  “األوسكار” 

جوائز مبا يف ذلك أفضل فيلم. 

إذ حصل عىل جوائز أفضل ممثلة وأفضل 
ممثلة  وأفضل  مساعد  ممثل  وأفضل  مخرج 
سيناريو  وأفضل  مونتاج  وأفضل  مساعدة 

أصيل.
ودانيال  كوان  دانيال  املخرجان  فاز  كذلك 
عن  مخرج  أفضل  أوسكار  بجائزة  شايرنت 

فيلمهام.
وهذا هو الفوز األول بجائزة أوسكار لكوان 
فرتة  أصبحا صديقني خالل  اللذين  وشايرنت 

الجامعة ويعرفان معا باسم ذا دانيالز.
املولود  كوان،  عيني  من  الدمع  وانهمر 
متثال  وقّبل  جائزته  يتسلم  وهو  فيتنام،  يف 
األوسكار الذهبي عىل مرسح دولبي يف لوس 

انجلوس. 
وقال “بدأت رحلتي يف قارب.. قضيت عاما 
يف مخيم لالجئني وبشكل ما انتهى يب الحال 

هنا عىل خشبة أكرب مسارح هوليوود”.
وجاءت قامئة الفائزين يف الفئات الرئيسية  
كاآليت: � أفضل فيلم � “كل يشء يف كل مكان 
Everything Every�  .  . واحد”،  آن  )ويف 

..where All at Once
� أفضل مخرج � دان كوان ودانيال شايرنت. 

“كل يشء يف كل مكان ويف آن واحد”.
“كل  إيوه.  ميشيل   � ممثلة  أفضل   �

يشء يف كل مكان ويف آن واحد”.
بريندان فريزر عن   � � أفضل ممثل 
وهذا  )الحوت،   ”The Whale“ فيلم 
الهوليوودية  الواجهة  إىل  يعيده  الفوز 

بعد انكفاء
يل  جيمي   � مساعدة  ممثلة  �أفضل 
كل  يف  يشء  “كل  فيلم  عن  كورتيس 
الفوز   هذا  ويعترب  واحد”.  آن  ويف  مكان 

تتوجاً ملسريتها السينامئية.
� أفضل ممثل مساعد – كه هوي تشوان. 

“كل يشء يف كل مكان ويف آن واحد”.
كل  يف  يشء  “كل  أصيل.  سيناريو  �أفضل 

مكان ويف آن واحد”.
“النساء   – مقتبس  سيناريو  أفضل   �

.Women Talking ، 2022 ”تتحدثن
فريند  جيمس   � سيناميئ  تصوير  أفضل   �
 All Quiet on the Western Front ”فيلم.
الغربية”  الجبهة  عىل  هادئ  شيئ  “كل    “

بدون أي تغريات”
 Guillermo � أفضل فيلم رسوم متحركة �

.del Toro’s Pinocchio
�أفضل فيلم أجنبي. “عىل الجبهة الغربية 

بدون أي تغريات”.
�أفضل فيلم وثائقي قصري. “مروضو الفيلة” 

)Elephant Whisperers, 2022(.
طريق  أفاتار:   � برصية  مؤثرات  أفضل   �
Avatar: The Way of Wa�(  .2022  املاء.

.)ter, 2022

زوجة املمثل اإلمريكي 
بروس ويليس تتوّسل 
املصورين أال يصرخوا 

عليه يف الشارع!

دعت زوجة النجم العاملي بروس ويليس، 
االبتعاد  إىل  املصورين  ويليس،  هيمنغ  إميا 
عليه  الرصاخ  عن  والتوقف  زوجها  عن 
عندما يرونه يف األماكن العامة، وذلك بعد 

أسابيع قليلة من إعالن إصابته بالخرف.
ونرشت إميا ويليس فيديو عىل إنستغرام 
هناك  يزال  “ال  فيه:  قالت  عاطفي،  لنداء 
الذي يجب نرشه حول  التعليم  من  الكثري 

األشخاص املصابني بالخرف”.
فيها  حاول  مؤخرًا  وقعت  حادثة  وروت 
املصورون التحدث إىل املمثل املريض أثناء 
واحتساء  أصدقاء  ملقابلة  النادر  ظهوره 
إىل مدى  وأشارت  مونيكا،  سانتا  القهوة يف 

“صعوبة إخراج شخص ما إىل العامل”.
“هذه  السابقة:  األزياء  عارضة  وقالت 
الذين  املصورين  إىل  تذهب  املناشدة 
لزوجي:  حرصية  لقطات  أخذ  يحاولون 
فقط ابقوا بعيدين عنه... أنا أعلم أن هذه 
هي وظيفتكم، ولكن رمبا عليكم البقاء عىل 

مسافة منه”.

فيلم “أشكال” التونسي يفوز 
باحلصان الذهيب يف واغادوغو

املخرج  فاز 

نيس  لتو ا

سف  يو

الشايب بجائزة 

ينينغا  حصان 

يف  الذهبي 

الدورة الثامنة 

ين  لعرش ا و

مهرجان  من 

أفريقيا  عموم 

للسينام 

ن  يو لتلفز ا و

)فيسباكو( يف واغادوغو عن فيلمه “أشكال”.

تونس  يف  املولود  الشاب  املخرج  وتغيب 

جائزته  منح  الذي  الحفل  عن   1984 عام 

رئيس بوركينا فاسو االنتقايل إبراهيم تراوري.

حدائق  حي  يف  “أشكال”  أحداث  تدور 

قرطاج الذي توقف بناؤه بعد سقوط نظام 

وبطاله رشطي   ،2011 عام  عيل  بن  الرئيس 

ورشطية يحققان يف حوادث مرصع أشخاص 

حرقا بطريقة غامضة.

البوركينية  امرأتني هام  عىل  املخرج  تقدم 

أبولني تراوري التي حصل فيلمها “سريا” عىل 

جائزة الحصان الفيض، والكينية أنجيال واماي 

جائزة  عىل  “شيموين”  فيلمها  حصل  التي 

الحصان الربونزي.

ومنذ إنشاء مهرجان )فيسباكو( عام 1969، 

مل تفز أي امرأة بالجائزة األوىل لهذا املهرجان 

السيناميئ اإلفريقي الكبري.

مختلفة  فئات  يف  عماًل   170 عرض  وتم 

موضوع  عىل  ركزت  التي  الدورة  هذه  يف 

“السينام اإلفريقية وثقافات السالم”.

كام حصلت  تونس عىل جائزتا أفضل أداء 

الشجرة”  “تحت  فيلم  إىل  وممثلة  ملمثل 

للمخرجة أريج السحريي. 

فيلم  إىل  سيناريو  أفضل  جائزة  وذهبت 

“القفطان األزرق” للمخرجة املغربية مريم 

التوزاين. 

تنافس 15 فيلام طويال عىل جائزة حصان 

ألف   30 قيمتها  تناهز  التي  الذهبي  ينينغا 

يورو.

مبشاركة 100 فيلم.. افتتاح 
الدورة الـ24 ملهرجان اإلمساعيلية

والعرشون  الرابعة  الدورة  أفتتحت 
التسجيلية  لألفالم  اإلسامعيلية  ملهرجان 
املايض،  الثالثاء  مرص،  يف  والقصرية 
 50 من  فيلم   100 من  أكرث  مبشاركة 
رشف  “ضيف  أملانيا  بينها  من  دولة، 

املهرجان”.
ويعرض املهرجان 8 أفالم أملانية بينها 
و4  الرسمية،  مسابقاته  ضمن  أفالم   4

أخرى ضمن برامج غري تنافسية.
املخرج  االفتتاح  يف  املهرجان  وكرّم 
التصوير  ومدير  كازنز،  مارك  األيرلندي 
والناقد  السميع،  عبد  محمود  املرصي 
املخرج  وكذلك  محمود،  عيل  املرصي 

املرصي الراحل سميح منيس.
مارس،   20 حتى  املهرجان  ويقام 
يسلط الضوء يف هذه الدورة عىل األفالم 
بني  متزج  التي  )هايربد(  للنوع  العابرة 

التسجييل والروايئ.
ويعرض املهرجان ضمن مسابقاته وبرامجه 
املختلفة 16 فيلاًم عربياً من مرص، والسودان، 
والجزائر،  والعراق،  وسوريا،  والسعودية، 

واملغرب، ولبنان، وفلسطني.

املرممة،  األفالم  برنامج  ضمن  يعرض  كام 
فيلم  السابقة،  الدورة  يف  استحدث  الذي 
القرية  شؤون  يف  حكيم  رجل  )وصية 

والتعليم( للمخرج داود عبد السيد.
ويخصص املهرجان مسابقة لطالب معاهد 
السينام والكليات املتخصصة املرصية تشمل 

15 فيلاًم بني طويل وقصري.

الفنانة كارول مساحة تتهم 
بتحريف أشعار حممود درويش..

يف  سامحة  كارول  اللبنانية  الفنانة  وقعت 

أن  املتوقع  الذهبي”  “األلبوم  بسبب  ورطة 

 12 فيه  تغني  والذي  االيام،  هذه  يف  يصدر 

الراحل  محمود  الفلسطيني  للشاعر  قصيدة 

درويش، من بينها “ستنتهي الحرب”.    

درويش،  محمود  مؤسسة  استنكرت  فقد 

يف  الراحل  الشاعر  قصائد  كلامت  استخدام 

أغنيات سامحة، مطالبة بحذف اسمه واتخاذ 

امللكية  لحقوق  مراعاة  فورية  إجراءات 

الفكرية.

حقوق  “ملكية  بعنوان  بيان  يف  وقالت 

األلبوم  يف  درويش  محمود  شعر  استخدام 

إن  سامحة”،  كارول  للفنانة  الذهبي 

“الكلامت املنسوبة ملحمود درويش يف أغنية 

“ستنتهي الحرب” ليست من أشعاره، إمنا من 

إنتاج مواقع التواصل االجتامعي، وهي دون 

املستوى املعروف به شاعرنا”.

“يوجد  أنه  أوضحت  كام 

من  مجتزأ  وحيد  مقطع 

“وعاد  هو  درويش  قصيدة 

تحريفه  جرى  قد  كفن”،  يف 

حيث  األغنية،  يف  واستخدامه 

إن النص األصيل للمقطع هو: 

“يحكون يف بالدنا، ويحكون يف 

شجن”.

كذلك دعت رسمياً سامحة إىل وقف النرش 

الفوري، وحذف كل ما يتعلق بنسبة كلامت 

مواقع  عىل  من  درويش  ملحمود  األغنية 

املؤسسة  إىل  والتوجه  االجتامعي،  التواصل 

من  غنائه  يف  ترغب  ما  ألداء  اإلذن  بطلب 

قصائد.

محمود  مؤسسة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

قانون  مبوجب  إنشاؤها  تم  التي  درويش 

رئايس، والحاصلة عىل تفويض قانوين من ورثة 

الشاعر محمود درويش، “هي صاحبة حقوق 

امللكية الحرصية إلنتاج الشاعر الراحل، وهي 

وحدها متلك الرتخيص باستخدام قصائده”.

أنها   ، أعلنت  قد  اللبنانية  الفنانة  وكانت 

ستصدر تباعاً ألبوماً بعنوان “األلبوم الذهبي” 

يتضمن 12 قصيدة للراحل محمود درويش
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العمل حيفظ كرامة الشباب!!!

حممود عبداهلل/ أبوكفاح

كّل  يف  املنترشة  املفاهيم  من  العمل 
من  األرض  أصقاع  كل  ويف  املجتمعات، 
جوهر  هو  فالعمل  أدناها،  إىل  أقصاها 
وهو  النابضة،  الحياة  روح  وهو  اإلنسان، 
االنحدار  دليل  أو  والتقدم  الرقي  دليل 
والتقهقر يف كل مجتمع، وال ُبّد لكّل شاب 
من عمل يف الحياة حتى يتمكن من تلبية 
الحياة  تقدمت  وكلام  الحياة،  احتياجات 
أكرث  الشاب  صار  كلام  وسائلها  وتطورت 
حاجة للعمل الذي يسد به ثغرات الحياة 
بل هي يف  تنتهي،  ال  تكاد  التي  ومطالبها 

تزايد.
تلبية  يف  األثر  بالغة  أهمية  للعمل   
احتياجات اإلنسان، وحصوله عىل حقه يف 
إذ  العيش عيًشا كرمًيا مثله مثل اآلخرين، 
إن اإلنسان عندما يعمل ال بد أن يكون له 
شخصية مستقلة وقرار يتمكن من اتخاذه 
إذا كان هو  تبعية لآلخرين، ال سيام  دون 
املؤسس للعمل وليس موظًفا يف مكان ما، 
النفس  حاجات  من  مهمة  حاجة  وهذه 
والحرية  باالستقالل  الشعور  البرشية، 
القرارات،  اتخاذ  عىل  القادرة  والشخصية 
يف  التسلط  أو  الفوقية  يعني  ال  وهذا 
التي  الصائبة  القرارات  يعني  بل  القرارت، 

تصب يف مصلحة العمل واإلنسان نفسه.
 يلبي العمل أيًضا حاجة مهمة للشباب 
وهي الحفاظ عىل كرامتهم وحامية نفسهم 
من ذل السؤال وطلب املال من اآلخرين، 
فمن  قيمته،  معرفة  من  بد  ال  أمر  وهذا 
محتاًجا  الشاب  يكون  أن  مبكان  الصعب 
ويقف مكتوف األيدي ينتظر أن ميّن عليه 
الناس ببعض ما تبقى من فتات طعامهم، 
يقصم  لشعور  فإنه  املهرتئة،  مالبسهم  أو 
له   الظهر، ولذلك األفضل أن يكون للشاب 
له  يحفظ  أنه  إال  بسيًطا  كان  ولو  عمل 
نفسهم  عزة  أيضاً  ألرسته  ويحفظ  كرامته، 

وقوة شخصيتهم  .
واللباس  والرشاب  الطعام  إىل  الحاجة   
أغنى  من  البرش  لجميع  برشية  حاجات 
إنسان فيهم إىل أشدهم فقرًا، وال ميكن إال 
للعمل أن يلبيها ويشبعها، وإن كانت هذه 
املجتمع،  طبقات  حسب  متفاوتة  التلبية 
كل  به  يقوم  الذي  العمل  وحسب طبيعة 
العمل  أن  األمر  يف  املهم  ولكن  إنسان، 
الجميع  لدى  الحاجة  هذه  تلبية  يستطيع 
ُيعطي  وهذا  ومتعددة،  مختلفة  وبطرق 
أيًضا  إضافية  وأهمية  ُمضافة  قيمة  العمل 
إىل  ويسعى  عليه  يحرص  الشاب  تجعل 

تطويره وتحسينه باستمرار.
أن  الشاب  حياة  يف  املهمة  األمور  من   
يكون لديه أموال، قد يرصفها ليعيش حياة 
التي  األماكن  إىل بعض  ليذهب  أو  أفضل، 
ال يعرفها أو يحتفظ بها للمستقبل، أو ألي 
سبب آخر، املهم أنه يحتاج للامل، ويشعر 

بقوة عند وجوده معه، والعمل هو الذي 
ُيساعد الشاب يف إشباع هذه الرغبة، وهنا 
عىل  الحصول  طرق  إىل  االنتباه  من  بد  ال 
هذا املال، وطرق إنفاق هذا املال أيًضا، يك 
يتمكن الشاب  من اختيار العمل املناسب 
والقيم  األخالق  مع  واملتوافق  والصحيح 

التي ترىب عليها وعاش بها.
والنتائج  بالخري  العمل  يعود  كام     
فإنه  يعمل  الذي  اإلنسان  عىل  اإليجابية 
يعود بالخري والنتائج الجيدة عىل املجتمع 
كله، فكل شاب يف العمل ال بد أنه محاط 
هي  وقليلة  وضخم،  واسع  اجتامعي  بجو 
تلك األعامل التي ميكن للشاب أن يعمل بها 
منعزاًل عن املجتمع والعامل الخارجي، وهذا 
العمل الذي يعج بالناس من كل الثقافات 
بد  ال  واملذاهب  املعتقدات  مختلف  ومن 
أن يكون له أهمية بالغة يف تعزيز التواصل 
االجتامعي. فهذا العمل من شأنه أن يوّسع 
وأن  شاب،  لكل  الشخصية  املعارف  دائرة 
يزيد اطالعه عىل الشخصيات وعىل تعدد 
مشاربها، واختالف مواقفها ومبادئها، وكلام 
كان الشاب  ذكًيا كلام استطاع أن يستفيد 
من هذا التنوع املحيط به، ويجعله يصب 
من  كل  إىل  النظر  من  بداًل  مصلحته  يف 
يعرف  ال  وأنه  خطأ  عىل  أنه  عنه  يختلف 
إىل  وصل  َمن  تأكيد  فبكل  يعمل،  كيف 
مكان العمل الذي أنت فيه ال بد أنه ميتلك 
خربة توازي خربتك أو حتى أكرث، فالصحيح 
وتوظيفها  الخربة  هذه  من  االستفادة  هو 

بداًل من رفضها.
    أن العمل ضمن مجموعة من البرش 
دامئًا  ويسعى  حامًسا  أكرث  الشاب  يجعل 
بالخجل  سيشعر  ألنه  األفضل،  لتقديم 
الوقت  ويف  زمالئه،  أمام  تقصري  أدىن  من 
إليه  ينظر  بالسعادة عندما  نفسه سيشعر 
اآلخرون بعني االحرتام والتقدير عىل عمله 
بشكل  يسهم  وهذا  يقدمه،  الذي  املتقن 
التواصل االجتامعي بني  أو بآخر يف تعزيز 
عالقات  خلق  إىل  أيًضا  يؤدي  وقد  البرش، 
الزمالء،  بني  العمل  إطار  خارج  شخصية 

وعندها تقوى األوارص بني أفراد املجتمع.
يساعد  أنه  أيًضا  العمل  شأن  من  و 
املجتمعات،  يف  اإلنتاج  دائرة  توسيع  يف 

يف  الزمالء  بعض  عن  ُيسمع  ما  فكثريًا 
وأّسسوا  خرجوا  أنهم  الرشكات  إحدى 
بعد  إال  يحصل  ال  وهذا  بهم،  خاًصا  عماًل 
الخربات  عىل  وتعرّف  اجتامعي  تواصل 
املستقبلية، وبعدها  املشرتكة والطموحات 
تبدأ األفكار بالنضج، ويبدأ التخطيط لبدء 
مرشوع مستقل، وهذا كله ُيعزى إىل دور 
والصالت  التواصل  تعزيز  يف  األول  العمل 
بني الزمالء يف مكان العمل، ولذلك ال ميكن 
الذي  االجتامعي  التواصل  بهذا  االستهانة 

يخلقه العمل يف املجتمعات.
     ان التواصل االجتامعي بني املوظفني 
موظف  فكل  للجميع،  ونفًعا  فائدة  أكرث 
ثقافاتهم  ويعرف  اآلخرين،  عىل  سيتعرف 
وخرباتهم والعادات السائدة يف مجتمعهم، 
مع  يتوافق  ما  مجتمعه  إىل  منها  وينقل 
بكل  وهذا  السائدة،  االجتامعية  النظم 
الثقايف  التنوع  يف  كبري  دور  له  تأكيد 

للمجتمعات.
التواصل  يعزز  العمل  إن  تأكيد  فبكل   
ويجعل  هائلة،  بطريقة  االجتامعي 
إضافة  ومميزة،  مختلفة  صبغة  للمجتمع 
مستمر،  وتطور  تجدد  يف  يجعله  أنه  إىل 
ومستجدات  العرص  تطورات  كل  يواكب 

الحياة.
كل  يساعد  ما  بعمل  االلتزام  أن  كام    
من  لحياته،  كامل  نظام  رسم  يف  شاب 
رأسه  وضع  لحظة  حتى  االستيقاظ  لحظة 
سهل  أمر  الوقت  فتنظيم  الوسادة،  عىل 
يعتقده  ما  بعكس  وهذا  العمل،  مع  جًدا 
األفكار  يشتت  العمل  أن  من  الكثريون 
املنهجي  التنظيم  عن  اإلنسان  ويبعد 
والتخطيط الدقيق ليومه، ال سيام إذا كان 
وأيام  ثابتة  دوام  بأوقات  محدًدا  العمل 
إدارة  تكون  أن  ميكن  عندها  ثابتة،  عطل 
الوقت يف غاية السهولة، وسيتمّكن الشاب  
متعددة  بطرق  الفراغ  وقت  استثامر  من 

ومختلفة ومريحة.
وقت  استثامر  يف  العمل  أهمية  إّن   
الفراغ تتجىل يف نواٍح عدة ومختلفة، أولها 
تحديد ساعات  قادرًا عىل  الشاب صار  أّن 
لها،  مهام  أي  إضافة  ميكن  ال  التي  العمل 
أن  ميكن  التي  الفراغ  ساعات  وتحديد 
عن  تقاعس  التي  املهام  ببعض  يستغّلها 
طارئ  ظرف  بسبب  أخرّها  أو  إنجازها، 
مثل وعكة صحية أو أي عذر آخر، وعندها 
يستثمر وقت فراغه يف إنجاز مهام مؤجلة 

للعمل نفسه أو لعمل آخر.
  قد يكون استثامر وقت 
تحديد  خالل  من  الفراغ 
العمل،  يف  األولويات 
لتحسني  والتخطيط 
أو إجراء  العمل،  األداء يف 
الزمالء  اجتامع بسيط مع 
الذين يساعدون يف تقديم 
العمل  تخص  اقرتاحات 
كله  وهذا  وتطويره، 
العمل  أهمية  عىل  يدل 
الفراغ  وقت  استثامر  يف 
يجدر  ومام  وتنظيمه، 
الفراغ  وقت  أن  ذكره 
الدقائق  بعض  يعني 
املقتطعة من نهار العمل، 
والتي يحار  الشاب كيف 
البعض  كان  وإن  يقضيها، 

من  كوب  وتناول  الراحة  إىل  فيها  مييلون 
القهوة يساعدهم يف إمتام ما تبقى من يوم 

العمل، وهذا أمر ممكن.
 املهم يف األمر هو حسن استثامر وقت 
من  بداًل  له،  دقيق  موعد  وتحديد  الفراغ، 
العمل  أن  كام  التنظيم،  وعدم  التشتت 
يساعد يف استثامر وقت الفراغ، فإن إدارة 
الفراغ  وقت  واستغالل  وتنظيمه  الوقت 
يساعد يف تطور العمل وتقدمه واملحافظة 
عىل دميومته واستمراريته، وكأن كل واحد 
منها يف خدمة اآلخر، العمل يخدم الوقت، 
وكالهام  العمل،  يخدم  املنظم  والوقت 
يعودان بالنفع عىل الفرد واملجتمع إذا ما 

اسُتغاّل استغالاًل جيًدا وصحيًحا.
 أما عن أيام العطل، فهذا أمر ال ميكن 
إغفال أهمية العمل يف تنظيم أيام العطل، 
فاإلنسان عندما يعرف يوم العطلة املخصص 
له، ميكنه أن يستثمر هذا اليوم مبا يتناسب 
مع أهوائه وحياته االجتامعية التي يعيشها 
لنفسه،  أو  األصدقاء  أو  للعائلة  فيخصصها 
يختلف من شخص آلخر، ومام  أمر  وهذا 
يجدر ذكره أن الشاب وإن كان عمله  عمل 
حر ال قيود يف أوقات دوامه أو عطلته، فإن 
أن  هو  وميكنه  نفسه،  حكيم  هو  اإلنسان 
العمل  وأيام  الدوام  ساعات  لنفسه  يحدد 
ويلتزم بها. فهذا التنظيم الذايت النابع من 
أتم  عىل  العمل  إنجاز  يف  يساعد  الداخل 
وجه، ويسهم يف تخصيص أوقات اسرتاحة 
يستعيد بها اإلنسان نشاطه وحيويته ليتابع 
بالطاقة نفسها والحامس نفسه، فال  عمله 

يقرّص وال يتخاذل. 
من  نفسه  األيب  الشاب   يصون  وهكذا 
الكرامة،  طعم  ويستشعر  الذل  هوان 
فهي ألذ من كل املطاعم واملشارب، وهي 
ويف  عمله  يف  إنسانيته  للمرء  تحفظ  التي 
بنفسه  فخوراً  معتزاً  وتجعله  واجبه،  أداء 
كمواطن صالح يريد أن يعمر وطنه وأرضه 
باملحبة  ميلء  مجتمع  يف  والنامء  بالخري 
االحرتام  ذلك  اآلخر  واحرتام  والرتاحم، 
والفردية  الذاتية  عىل  املتسامي  األخوي 

واألنانية الضيقة .

صفحة شبابيات يعدها مكتب اإلعالم و الثقافة باإلحتاد الوطين لشباب وطلبة 
إرتريا وهي صفحة تهتم بعرض أنشطة اإلحتاد  ومناقشة قضايا الشباب



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 7 اجلمعة  17 / 03/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )114( 	

هزما ليفربول وفرانكفورت..

ضمن الجولة الخامسة وقبل األخرية

أكمل ريال مدريد اإلسباين ونابويل اإليطايل 
النهايئ  ربع  الدور  إىل  املتأهلة  األندية  عقد 
القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  ملسابقة 
ليفربول  الفوز عىل كل من  تجديدهام  بعد 
يف  األملاين  فرانكفورت  وأينرتاخت  اإلنجليزي 

إياب مثن النهايئ.
بهدف  ليفربول  عىل  مدريد  ريال  وفاز 
بنزمية،  كريم  الفرنيس  نجمه  رد سجله  دون 
بعد أن اكتسحه 2-5 يف إنجلرتا خالل مباراة 

الذهاب.
أمام  اإلنجليزي  النادي  عقدة  وتواصلت 
الفريق  من  الثأر  يف  وفشل  اإلسباين،  نظريه 

الذي أسقطه يف نهايئ املوسم املايض 
يف باريس.

ودخل ليفربول املباراة عىل ملعب 
املهمة  أن  مدركا  برنابيو”  “سانتياغو 
القاسية  خسارته  بعد  جدا،  صعبة 
عىل أرضه ذهابا رغم تقدمه بهدفني، 
تاريخه  يف  مرة  ألول  يتلقى  أن  قبل 
املسابقات  يف  أرضه  عىل  أهداف   5

األوروبية.
يف  املليك  النادي  أمام  ليفربول  سقط  كام 
دون  من  ليبقى   ،2018 عام  البطولة  نهايئ 
أي فوز عىل ريال مدريد يف آخر 8 مباريات 

بينهام )7 هزائم وتعادل(.
إىل  ريال  عىل  لليفربول  فوز  آخر  ويعود 
 2008-2009 موسم  يف  النهايئ  مثن  مبارايت 

مبجموع 0-5 )0-4 و1-0(.
إنجازا  نابويل  حقق  الثانية،  املباراة  ويف 
تاريخيا بعدما بلغ الدور ربع النهايئ ألول مرة 
يف تاريخه، بفوزه الكبري عىل ضيفه أينرتاخت 
فرانكفورت 0-3، بعدما فاز يف مباراة الذهاب 

.2-0

وكان النيجريي فيكتور أوسيمني نجم فوز 
نابويل بتسجيله هدفني، جاء األول يف الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط األول، 
البولندي  بينام سجل  الدقيقة 53،  والثاين يف 
يف  جزاء  ركلة  من  الثالث  زيلينسيك  بيوتر 

الدقيقة 64.
وسريه  محليا  يحققه  ما  أن  نابويل  وأكد 
بثبات نحو إحراز لقب الدوري اإليطايل ألول 
مرة منذ 1990 بتقدمه بفارق 18 نقطة عىل 
أقرب مالحقيه، ليس وليد الصدفة، بل ترافق 
يف  نوعه  من  األول  القاري  اإلنجاز  هذا  مع 

دوري األبطال.
يعرف  أن  اآلن  الجنويب  النادي  وينتظر 
اليوم  املقررة  النهايئ  ربع  قرعة  أين ستضعه 
من  أي  لقاء  احتامل  يواجه  حيث  الجمعة، 
إىل  أيضا  املتأهلني  وميالن  إنرت  مواطنيه 
مفتوحة،  قرعته  ستكون  الذي  النهايئ،  ربع 
من  فرق  بني  مبواجهات  السامح  يعني  مام 
دور  يف  معا  كانت  فرق  بني  أو  البلد  نفس 

املجموعات.

عىل  األفريقية  القدم  كرة  عشاق  سيكون 
موعد مع جولة نارية، تنطلق اليوم الجمعة 
يف مرحلة املجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

األخرية  وقبل  الخامسة  الجولة  وتشهد 
تكون حاسمة يف رصاع  عدة مواجهات، رمبا 
فريقا  ضمن  بعدما  النهايئ،  لربع  التأهل 
الرجاء املغريب وماميلودي صن داونز الجنوب 
الجولة  من  رسمي  بشكل  الصعود  أفريقي 

املاضية.
الوداد.. ومهمة خارج الديار

املجموعة األوىل تشهد مهمة خارج الديار 
للوداد املغريب حامل اللقب أمام فيتا كلوب 
الكونغويل، غداً السبت، كام يستضيف شبيبة 
أتلتيكو  بيرتو  منافسه  الجزائري  القبائل 

األنجويل.
نقاط،  ب9  مجموعته  يتصدر  الوداد 
جاريدو،  خوان  اإلسباين  مدربه  قيادة  تحت 
الذي أعاد الفريق لسكة االنتصارات القارية 
الفوز خارج ملعبه ليضمن  ويتطلع لتحقيق 

بشكل رسمي التأهل إىل ربع النهايئ.
حسم  يف  أيضا  القبائل  شبيبة  ويطمع 
النقاط الثالث أمام بيرتو أتلتيكو للوصول إىل 

للفريق  أيضا  تضمن  التي  العارشة،  النقطة 
مواجهة  عن  النظر  بغض  الصعود  الجزائري 

الوداد بالجولة األخرية.
الهالل يتحدى صن داونز

صعبة  مواجهة  السوداين  الهالل  يخوض 
يف  داونز  صن  أمام  السبت  ملعبه،  عىل 
املجموعة الثانية، بينام يخرج األهيل املرصي 
أمام  األرض  خارج  ملواجهة  الجمعة  اليوم 

القطن الكامريوين.
الجولة  يف  األهيل  عىل  بفوزه  داونز  صن 
التأهل  وضمن  نقاط   10 إىل  وصل  املاضية، 
يف  الهالل  يطمع  بينام  النهايئ،  لربع  رسميا 
الجنوب  بالفريق  واللحاق  الفوز  تحقيق 

أفريقي.
ويحتل الهالل املركز الثاين برصيد 9 نقاط 
ويسعى  إيبينجي،  فلوران  مدربه  بقيادة 

الحالية  املشاركة  يف  املميزة  نتائجه  ملواصلة 
بدوري األبطال.

املواجهة  هذه  حول  واسع  جدل  ويدور 
األهيل  مدرب  كولر  مارسيل  ترصيحات  بعد 
الذي طالب صن داونز باللعب النظيف أمام 
الهالل وعدم تجنب الهزمية ألن فرصة األهيل 
جنوب  بطل  عىل  الهالل  فوز  بعدم  مرهونة 
أفريقيا، بخالف فوز وصيف القارة يف النسخة 

املاضية عىل القطن يف الكامريون.
الرجاء يف نزهة أوغندية

أوغندا  يف  لنزهة  املغريب  الرجاء  يخرج 
التنزاين  سيمبا  يلتقي  بينام  فايربز،  ملواجهة 

منافسه حوريا الغيني يف املجموعة الثالثة.
إىل  وصوله  بعد  التأهل  الرجاء  وضمن 
منذر  مدربه  مع  الكاملة  بالعالمة  نقطة   12
بينام ستكون مواجهة سيمبا وحوريا  الكبري، 
الثاين  املركز  سيمبا  احتل  بعدما  حاسمة، 
الثالث  املركز  حوريا  ويحتل  نقاط   6 برصيد 

برصيد 4 نقاط.
املريخ يصارع الرتجي.. والزمالك يف ضيافة 

بلوزداد
)الحديدية(،  الرابعة  املجموعة  وتبقى 

شاهدة عىل صدامات عربية مشتعلة فالرتجي 
السوداين،  املريخ  ملواجهة  يخرج  التونيس، 
الجزائري  بلوزداد  شباب  يستضيف  بينام 

منافسه الزمالك املرصي، اليوم الجمعة.
وخلفه  نقاط   9 برصيد  الرتجي  ويتصدر 
واملريخ  الزمالك  ثم  نقاط   6 برصيد  بلوزداد 
فرص  األربعة  الفرق  ومتلك  نقاط،   4 برصيد 

التأهل عن هذه املجموعة.
ملعبه  عىل  الفوز  لتحقيق  يسعى  املريخ 
يف ليبيا عىل حساب الرتجي للوصول للنقطة 
الصعود  الرتجي  يضمن  قد  بينام  السابعة، 
حال تحقيق الفوز والوصول للنقطة 12 مع 

فوز أو تعادل بلوزداد أمام الزمالك.
ويأمل الزمالك استكامل انتفاضته وتحقيق 
شباب  من  والثأر  التوايل  عىل  الثاين  الفوز 

بلوزداد الذي فاز عليه يف ستاد القاهرة.
عاميل  الستغالل  بلوزداد  شباب  ويطمح 
األرض والجمهور، لتكرار التفوق عىل الزمالك 
تضمن  قد  التي  التاسعة،  للنقطة  والوصول 

تأهله حال فوز الرتجي عىل املريخ.

إنفانتينو  انتخاب السويرسي جاين  أًعيد 

لكرة  الدويل  لالتحاد  رئيساً  الخميس  أمس 

القدم حتى عام 2027 بالتزكية وذلك خالل 

الكونغرس الـ73 للفيفا.

الفيفا  “رئاسة  قائاًل:  إنفانتينو  وعّلق 

كرة  خدمة  مبواصلة  وأعد  يل  كبري  رشف 

تتواصل  أن  أمتنى  العامل.  حول  القدم 

الجهود الجامعية لتوحيد العامل خالل فرتة 

واليتي الجديدة”.

وأتت إعادة انتخاب إنفانتينو يف مؤمتر 

يف  جرى  الذي   73 رقم  الدويل  االتحاد 

كيجايل برواندا وذلك لفرتة 

رئاسة  توىل  بعدما  ثالثة، 

الفيفا للمرة األوىل يف عام 

2016 خلفا لسيب بالتر.

يف  إنفانتينو  وقال 

وعد  الفيفا  إن  املؤمتر، 

من  نسخة  أفضل  بتنظيم 

تحقق  وهو  العامل،  كأس 

بتنظيمها   ،2022 قطر  مع 

مالعب  عىل  بطولة 

استثنائية وبنية تحتية مميزة.

ميثل  فهذا  للفيفا  رئيسا  “كوين  وأضاف: 

رشف وفخر كبري، وهذه مسؤولية عظيمة، 

أشعر بالتواضع من دعمكم، وأعد مبواصلة 

أنحاء  جميع  يف  القدم  وكرة  فيفا  خدمة 

العامل”.

لوالية  انتخابه  أعيد  إنفانتينو  أن  يذكر 

ثانية للفيفا يف شهر يونيو من عام 2019، 

األوملبية  اللجنة  انتخب كعضو يف  أنه  كام 

الدولية يف شهر يناير من عام 2020.

وأحرز سفنتي سيكرسز خمس رميات حرة يف 
آخر 51 ثانية لتأمني الفوز.

طرد إمبيد
جاء كل ذلك بعد طرد إمبيد بداية عقب 
السادس بعدما دفعه  استدعائه لخطأه  بعد 
عىل إيفان موبيل قبل أربع دقائق و12 ثانية 

من نهاية املباراة.
لكن دوك ريفرز مدرب فيالدلفيا كان عىل 
تحقيق  يف  إمبيد  وساعده  التحدي،  مستوى 

الفوز.
 18 أيضاّ  سّجل  الذي  الكامريوين  وقال 
ميزة  من  استفاد  إنه  صّدات،  وأربع  متابعة 

الشك التي منحه إياها الحكام.

جائزة  عىل  إمبيد  وينافس 
لكنه  املوسم،  لهذا  أفضل العب 
أشار إىل أن تركيزه يف مكان آخر.

الفوز،  فقط  “أحاول  وقال 
والحصول عىل أكرب عدد ممكن 
املجموعة،  ومّل  االنتصارات  من 
والقيام بعملنا. زماليئ يف الفريق 
يجعلون عميل أسهل. نحن نقوم 

بذلك كفريق واحد”.
وأضاف “أنا متحمس ملا بعد 

املوسم، لكن لدينا الكثري من املباريات املقبلة 
واحدة  نأخذها  أن  علينا  العادي،  املوسم  يف 

تلو األخرى ونحاول التحسن كل يوم”.

من  أيضاً  الدعم  كان  إمبيد،  جانب  وإىل 
جيمس هاردن الذي أحرز 28 نقطة، وماكيس 

الذي سّجل 23.

جاني إنفانتينو رئيسًا لالحتاد الدولي 
لكرة القدم حتى 2027 بالتزكية

بفوزه عىل كليفالند كافاليريز
إمبيد مينح فيالدلفيا فوزه 
)NBA(السادس تواليًا بالـ

ريال مدريد ونابولي يلحقان بركب 
املتأهلني إىل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الزمالك يصارع بلوزداد.. ومهمة صعبة للوداد بدوري أبطال أفريقيا

تألق الكامريوين جويل إمبيد مجدداً وأحرز 
38 نقطة، ليساهم يف تحقيق فريقه فيالدلفيا 
التوايل  عىل  سادساً  انتصاراً  سيكرسز  سفنتي 
بفوزه عىل كليفالند كافاليريز 118 109، ضمن 
بكرة  للمحرتفني  األمرييك  الدوري  منافسات 

السلة.
املركز  يحتل  الذي  فيالدلفيا  فريق  وخاض 
أمام  الرشقية  املنطقة  ترتيب  يف  الثالث 
األنفاس  حتى  متقاربة  مبارزة  كافاليريز، 
ثالثية  ماكيس  تايريز  سّجل  عندما  األخرية 
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حكمة اليوم
احلياة مثل الكامريا. ركز فقط على 

ما هو هام، والتقط األوقات اجليدة.

الكثري الكثري من نضاالت الشعوب والتجارب الثورية إنطلقت 
قوية وصاعدة وهي يف طريقها اىل النرص واالستقالل أصابها 
وكساح  اإلمربيالية  وبرص  األستعامر  جذام  من  أصابها  ما 

االنتهازية فتساقطت يف مسارات ودروب الكفاح الوعرة ... وأصبحت الحرية واإلستقالل 
الحق والعادل حلاًم ووهاًم يف أطياف أجيالها ... لكن ثورتنا اإلرترية ونضالنا الجامهريي 
آفاق  اىل  واملنعطفات  املطبات  هذه  عن  بأول  اواًل  وجامهريه  بشعبه  نأى   ... العريض 
الثورة األرحب )طريقاً – ومنهجاً – ومبادئاً – واسرتاتيجية – قومية ووطنية محضنة...( ... 
الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا عندما بزغ شعاع نضالها الكبري يف الساحة األرترية مل تهبط 
من كوكب آخر لكنها خرجت وعرب مخاضات أليمة وطويلة من رحم ثورة أرترية أصابها 
ما اصاب من نضاالت الشعوب من ضآالت وانحسارات يف املسرية ... فربزت التصدعات 
واالنقسامات واألنانيات والتخاذالت بكل صورها ... والسبب الرئييس والجوهري املرهون  
باملصالح واملطالب من قبل مقدميها ... الجبهة الشعبية يوم ولدت اتجهت اىل حليفها 
االكرب “الشعب – الجامهري.. ( كام اتجهت اىل سندها االكرب )الساحل..الطويل...الكبري...( 
اىل  واتجهت  الوطنية..   .. واسرتاتيجيتها   ... ونهجها   .. كادرها   ... الوليدة  الثورة  مللمت 
تضع  الفتية  الثورة  وبدأت  العريض  الكفاح  وفسحات  املرشق  االبلج  النضال  فضاءات 
لبناتها وأساس ثورتها ومستقبل شعبها يف الحرية واالنعتاق ... حجراً حجرُا... ولبنة ...لبنة 
 ... املربًح  الجامهريي  والعشق   ... الرصيح  الوطني  والهدف   ... املرشق  التحري  ...الفكر 
املنطلق  هذا  مبني...من  إريٍت  فجر  اىل  الزاحفني  وزوادة  املحارب  وسقيا  الثورة  زاد  كان 
وهذا املسار تحددت اإلنطالقه الكربى  ... والوثبة التاريخية لجيشنا الشعبي... يف مطلع 
السبعينات وكانت مرحلة غليان سيايس عاملي وإقليمي وعىل رأسه الرصاع امللتهب بني 
 “ تكون  ان  إما  آخر  مبعنًى  او  مييناً  او  يساراً  تكون  ان  فإما   ... واإلشرتاكية  الرأساملية 
عبد الكرملني...” او “ عبد البيت األبيض..” لتواجه العامل وتحدياته ومنعطفاته .. لكن 
جبهتنا الشعبية ويف مرحلة والدتها هى الثورة العاملية الوحيدة والتي رفضت أغالل هذه 
العبودية وهذا اإلسار الدميم  الذميم ... واعلنت حريتها واستقاللها وهي يف املهد صبية 
... فهزت شجرة الشعب ونخلة الجامهري واعواد الكرامة ... فتساقطت لها رطباً جنيا .... 
وصدقت مغنى الثورة ... والنضال ... )“إرتريا ... تاجرة ...تا ... حاِقل لقبأ...ابايا ... حليب 
علب إي َستي ... وامبل ... حليب ... ِنوايا..( رشبنا حليب ..إبلنا ... ورشبنا مياه غدراننا ... 
من َرَحيتا اىل أم حجر ... والتحفنا صخور الجبال وتوسدنا رمال االرض االبية... فكان نرصنا 
حتمياً ... ان الشعوب وعن بكرة ابيها يوم تتخلص من سحر اإلستعامر واحابيل االستكبار 
ستغرد بالبل السالم وتتصافح االيدي وتتعانق القلوب ويتجه الكل نحو االزدهار واإلعامر 
واإلستقرار ... وساعتها سيدرك اعداءنا قبل أصدقاءنا إن كل ما قدمناه من تضحيات كان 

يف سبيل سالم شامل ونرص كبري وحرية واستقالل عادل...

جبهتنا .. شعبية ...وعشقنا ... إرترية
وغايتنا ... سالم ... نصر ... وحرية

مقاضاة  روبوت حماٍم “ال ميلك شهادًة يف القانون!”... !

حبضور ضابط “اإلنقاذ”.. زفاف مميز لرتكيني بعد الزلزال

تم مقاضاة أول روبوت  محاٍم يعمل 

قبل  من  العامل  يف  االصطناعي  بالذكاء 

يف  شهادًة  ميلك  “ال  ألنه  محاماة   رشكة 

القانون’’.

لـصحيفة  ووفًقا 

ميل  دييل 

تم   الربيطاينة، 

الروبوت   اتهام  

من  كان  الذي 

يدخل  أن  املقرر 

ملشاركته  التاريخ  

مّتهم،  محاكمة  يف 

بدون  بالعمل 

شهادة يف القانون.

األمريكية  املحاماة  رشكة  رفعت  وقد 

روبوت  بحق  الدعوى  “إدلسون” 

والية  يف   ،”DoNotPay“ الدردشة  

كاليفورنيا، وقالت إن ما يقدمه الروبوت 

ميتلك  ال  باعتباره  قانوين  غري  من خدمة 

ترخيصا ملزاولة املهنة أو شهادة.

من  بعدد  املحاماة  رشكة  واستعانت 

الروبوت الذين قالوا إن ما قدمه  زبائن 

من معلومات وخدمات واقرتاحات لهم، 

وبعض  املطلوب،  املستوى  عىل  تكن  مل 

النصائح أدت إىل نتائج عكسية.

التنفيذي  املدير  عّلق  جهته،  ومن 

جوشوا  الروبوت،  طورت  التي  للرشكة 

االدعاءات  تلك  كل  إن  قائال  براودر، 

ليست صحيحة، وإن املحامي قادر عىل 

االستشارات  وتقديم  الجلسات  حضور 

القانونية املفيدة.

الشاب محمد تكني وعروسه ديالرا  أقام 

أالشهري  منطقة  يف  زفافهام  فرح  كهرمان، 

مشاعر  وسط  تركيا،  غرب  مانيسا  مبدينة 

املرتبطة  الذكريات  عليها  تسيطر  غريبة 

بالزالزل املدّمرة التي رضبت البالد.

محمد تكني كان يسكن يف منطقة أنطاكيا 

التي  بوالية هاتاي، وهي من أكرب الواليات 

وعلق  املايض،  فرباير   6 منذ  الزالزل  دّمرتها 

رأى  كاملة،  ساعة   36 ملدة  األنقاض  تحت 

خاللها املوت بعينيه، لكن القدر كان له رأي 

آخر.

بعدما خرج من تحت األنقاض ظل يسأل 

باستمرار عن خطيبته ديالرا كهرمان، حتى 

وقرر  األخرى،  هي  إنقاذها  تم  أنه  عرف 

أخذها إىل أقاربه الذين يعيشون يف أالشهري، 

حيث أقيم حفل الزفاف.

أن  الزفاف،  حفل  يف  املفرحة  األمور  ِمن 

ضابط الرشطة أمري بستامي دمريطاش، الذي 

متت  األنقاض  تحت  من  العريس  انتشل 

الزواج،  عقد  واختاروه شاهدا عىل  دعوته، 

وسط أجواء غلبت عليها الشجون وانهمرت 

فيها دموع الحارضين؛ تأثرا بدموع العريس 

والعروس وشهود الزفاف.

ذكريات  استعاد  دمريطاش،  الضابط 

املوقف، قائال: “مبجرّد أن سمعنا بالحادث، 

األول،  اليوم  يف  أنطاكيا  إىل  طوعا  انتقلنا 

أثناء بحثنا، سمعت أصوات شقيقني، الحًقا، 

وعند  األخوين،  إلنقاذ  بذلنا قصارى جهدنا 

إنقاذ محمد سأل عن خطيبته، فأعطاين رقم 

هاتفها، وسألت عن منزلها”.

متّنى للعروسني حياة سعيدة، وأن يكونا 

أقوى، ويتمّكنا معا من التعايف والتغلب عىل 

األوقات التي مرَّا بها معا.

كام حرضت سيلني أوكوزكو أوغلو، زوجة 

أوغلو،  أوكزكو  أحمد  أالشهري  بلدية  رئيس 

حفل الزفاف.

رئيس  رصح  العروسني،  مع  تضامنا 

البلدية: “أىت العروس والعريس من منطقة 

وبينام  الحياة،  تستمر  يك  هنا،  إىل  الزلزال 

اللحظات  مثل هذه  نشهد  الدموع،  نذرف 

السعيدة”.

وأضاف: “أعلم جيدا أن محمد سأل أوال 

عندما  خطيبته  فيه  كانت  الذي  الحي  عن 

كان تحت األنقاض، هذا ما أعطاه الله، لقد 

أوصلهام إىل هذه الفرحة”.

أما العروسان، فمع تأثرهام مبا وقع لهام، 

دفعتهام  والحارضين  الحفل  بهجة  أن  إال 

التعبري عاّم  يجدان صعوبة يف  إنهام  للقول 

يشعران به، لكنهام يف غاية السعادة.

أسفر الزلزال الذي رضب تركيا وسوريا 6 

فرباير، ثم اآلالف من الهزات األرضية التابعة 

له، عن مقتل 54 ألف شخص، وإصابة أكرث 

من 100 ألف؛ نتيجة تهّدم عرشات اآلالف 

من املباين.

 ُمعّمر  عاش 140 عاًما ومات خبطأ طيب !

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(

بـ»ذي  امُللقب  اليمني«  »امُلعّمر  يتصدر 

القرنني« عمليات البحث عىل موقع التواصل 

املايض،  اإلثنني  منذ  بوك«  »فيس  االجتامعي 

بعد وفاته عن عمر تخطى الـ100 عام.

 ، الحياة  عنرت  عىل  اليمني  املعمر  وفارق 

بعد ثالثة أيام من إجراء عملية برت لقرنني نبتا 

بالنار دون  اليك  رأسه، من خالل  يف مقدمة 

فيديو  ملقطع  وفًقا  طبية،  جراحة  أي  إجراء 

نرشه أحد أقاربه.

اآلن«،  اليمن  »أخبار  موقع  ذكر  وحسبام 

قال أحد أقارب املعمر، إنه تويف بعد تدهور 

معاناته  وكذلك  والعقلية  الصحية  حالته 

تقدم  أعراض  من 

أن  مؤكًدا  العمر، 

بهذه  قرنيه  إزالة 

البدائية  الطريقة 

دون إجراء جراحة 

ضاعفت  طبية 

أدى  ما  معاناته، 

إىل وفاته.

قصة  وعن 

القرن الذي كان سبًبا يف شهرة الرجل العجوز 

الذي توىف وهو يف عمر الـ140 عاًما، أوضح 

تجاوزه  بعد  رأسه  يف  نبت  القرن  أن  قريبه 

من  ويتدىل  ينمو  أخذ  ثم  عام،  الـ100  سن 

فمه،  محاذاة  إىل  خديه  عىل  رأسه  مقدمة 

وبعد ذلك التف بشكل دائري.

يف مثل هذا اليوم
- يف السابع عرش من مارس عام 1988م:- تحرير مدينة افعبت وتدمري حملة نادو 

إز من قبل استعامر الدرق االثيويب.
- يف السابع عرش من مارس عام 1851م:- اكتشاف واحد من أكرب النيازك التي 

وقعت عىل سطح األرض حيث بلغ قطره 250 كيلومرت.
- يف السابع عرش من مارس عام 1916م:- إيطاليا تنضم إىل معاهدة سايكس بيكو 

املوقعة بني إنجلرتا وفرنسا وروسيا.
- يف السابع عرش من مارس عام 1948م:- فرنسا واململكة املتحدة ودول بنلوكس 

يوقعون “اتفاقية بروكسل” يف أول خطوة لتأسيس حلف شامل األطليس.
الربيطاين روبن كوك  الخارجية  السابع عرش من مارس عام 2003م:- وزير  - يف 

يستقيل من منصبه بسبب رفضه الحرب عىل العراق.
- يف السابع عرش من مارس عام 2014م:- بعد مترير االستفتاء االنفصال، جمهورية 

القرم تعلن استقاللها عن أوكرانيا وتبدأ عملية االنضامم إىل االتحاد الرويس.

صدى 
احلروف

مجال حبالياي
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