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حاكم إقليم عنسبا يدعو لتعزيز دور اجملتمع لتطوير التعليم

/عبدالله  السفري  عنسبا  اقليم  حاكم  دعا 

خدمات  لتطوير  دوراملجتمع  لتعزيز  موىس 

التعليم.

مبناسبة  القاها  التي  الكلمة  يف  واوضح 

الذكرى الخمسني لتأسيس مدرسة فري سالم 

ان   ، يناير  من  السادس عرش  يف  محالب  يف 

التعليمية  العملية  لتقوية  الشعبية  املشاركة 

تعكس الوعي والرغبة يف املعرفة.

عنسبا  اقليم  يف  التعليم  مسؤول  وقال 

يتوقع  انه  مكئيل  عندى  كفالي  االستاذ/ 

التعليمية  التجربة  من  افضل  قدرات  وجود 

املمتدة الكرث من نصف قرن يف املنطقة.

يف  املشاركني  واالعيان  الدين  رجال  ودعا 

املناسبة لبناء سور للمدرسة  والتوعية لرفع 

مشاركة اإلناث يف التعليم.

للصور  معرضا  املناسبة  يف  نظم   

وذكرى  التعليمية  املدرسة  مسرية  يعكس 

. االوائل  واالعيان  واملعلمني   الطالب 

عام  تأسست  التي  فري سالم  وشيد مبدرسة 

مببادرة   1999 عام  اضافية  فصول   1972

شعبية، وقد ارتقت يف العام الدرايس -2001

2002 اىل املرحلة املتوسطة  والعام الدرايس 

وتستقبل  الثانوية  املرحلة  اىل   2022-2023

حاليا 1382 طالب وطالبة.

فرع املراة  يف املانيا يعقد مؤمتره السنوي 

عقد فرع االتحاد الوطني للمراة االرترية 
يف املانيا مؤمتره الحادي والعرشين يف مدينة 
والخامس  عرش  الرابع  يومي  فرانكفورت 
شبابنا ضامن  شعار”  تحت  يناير  من  عرش 

مستقبلنا.”
 24 من  ممثلة   125 املؤمتر  يف  شاركت 
مدينة ، باالضافة اىل اعضاء السفارة االرترية 

 فرع الشباب والطلبة  يعقد لقاءات مع طالب قلعلو
للشباب والطلبة يف  الوطني  االتحاد  عقد 
املرحلتني  طالب  مع  لقاءات  قلعلو  مديرية 
لتقوية  وبردويل  بدا  يف  والثانوية  املتوسطة 

برامج التأطري.
السياسية  الشؤون  مسؤول  واوضح 
والتنظيمية الشاب/ تخيل زريئ املهام املرحلية 
لالتحاد  ودور ومساهمة الشباب يف النضال 
التحرري وضامن السيادة واعامر البالد، وقال 

املنظمة  االخرى  واالنشطة  السمنارات  ان   “
يف املدارس تهدف رفع الوعي.”

وتنسيق  مشاركة  رضورة  عىل  وشدد 
الجهات الرشيكة يف انشطة التاطري والتنظيم 

الجارية يف املديرية.
كفاءة  لتعزيز  السمنار  يف  التوصية  وتم 
الطالب االكادميية لدورها يف تنشئة الطالب 
عىل القيم السمحة والتفاين من اجل الوطن.

عنسبا:اجناز اعمال مشجعة فيما يتعلق خبلق فرص عمل
اعلن مكتب العمل والرعاية االجتامعية يف اقليم عنسبا تنفيذ اعامل مرضية لخلق فرص 

العمل عام 2022.
واوضح مسؤول فرع العمل يف املكتب السيد /ظهايي حقوس ، ان الفرع يعمل يف مراقبة 
اوضاع العمل وعالقات العمل ، وقد وجد فرص العمل يف الداخل والخارج بنسبة %72 من 

179 شخص مسجل للحصول عىل العمل.
واشار اىل تدريب 40 امراة محتاجة يف تصفيف الشعر والطهي  العام املايض  يف اطار جهود 

تحسني معيشة املواطنني.
وذكر القيام بحل خالفات العمل بالصلح والتفاهم ، تقديم استحقاقات العمل مببلغ ثالثة 

مليون واربعمئة الف نقفة لـ 200 عامل.
مبوجب  االطفال  تشغيل  وعدم  قانوين  اتفاق  دون  العامل  توظيف  لعدم  املراقب  ودعا 

املرسوم رقم 118/2001.

البالد حتتفل 
بعيد الغطاس

التاسع عرش من  امس  البالد  احتفلت 

البطاركة  بحضور  الغطاس  بعيد  يناير 

ومسؤويل  البطرياركية  مكتب  وممثيل 

وممثيل  اسمرا  يف  االرثوذكسية  الكنيسة 

السيد/  االوسط  االقليم  وحاكم  االديرة 

املسؤولني يف  فسهايي هييل ولفيف من 

الحكومة والدبلوماسيني وآالف املؤمنني .

 نظم   االحتفال الذي جرى يف اسمرا يف 

مياه الغطاس بساحة الفاتح من سبتمرب 

البطرياركية  كريس  امني  برئاسة  قداس   ،

للكنسة االرثوذكسية االرترية نيانفة االنبا 

بيطروس والبطاركة والقساوسة .

يف  بيني  سيمؤون  القس  وقدم 

الغطاس  عيد  بشأن  توضيحا  املناسبة 

اعيادنا  ان   “ وقال  الروحي،  ومضمونه 

القيام  موصيا   ، عزتنا  والدينية  الوطنية 

شهدائنا  ونشكر  النبيلة  باالعامل  فيه 

الذين بفضل تضحياتهم نحتفل بسعادة 

باعيادنا.”

مياه  يف  ليلتهم  القساوسة  وامىض 

بعد  ليبارك   ، الصلوات  مؤدين  الغطاس 

 ، االربع  الجهات  الغطاس من  بحر  ذلك 

ويقوم امني كريس البطرياركية نيافة االنبا 

بيطروس والبطاركة برش ماء الغطاس .

بالفضائية  مبارشة  االحتفال  نقل  وتم 

االرترية واذاعة صوت الجامهري االرترية.

والضيوف املدعوين.
عقبا  السيدة/  الفرع  رئيسة  وقدمت 
افورقي  تقريراً عن االنشطة املنفذة من عام 

2014 وحتى 2022.
االرترية  السفارة  باعامل  القائم  وذكر 
السيد/ يوهنس ولدو يف الكلمة التي القاها 
جميع  يف  االرترية  املراة  ومساهمة  دور   ،

املراحل وجبهات النضال.  
من  تضامنية  كلامت  املؤمتر  يف  والقيت 
يف  الوطنية  واللجنة  االرترية  القنصلية 
املانيا وفرع االتحاد الوطني للمراة االرترية 
الحرب   معاقي  وجمعية  اوروبا  دائرة  يف 

وشباب املراة االرترية يف املانيا.
الداخلية  اللوائح  عىل  املؤمتر  صادق   
للعمل وانتخب هيئة ادارية جديدة لثالث 

سنوات.
عىل  املشاركات  اكدت  جهتهن  من 
، واكامل  االتحاد  بانشطة  للدفع  االستعداد 

الربامج قيد التنفيذ .

وتبعد محالب الواقعة يف مديرية قلب ، 

حوايل 48 كيلومرت اىل الرشق من من كرن.
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الفروف: موسكو مستعدة لنشر قوات 
على احلدود بني أرمينيا وأذربيجان

الفروف  الرويس سريغي  الخارجية  وزير  قال 

إن روسيا مستعدة لنرش قوات عىل الحدود بني 

أرمينيا وأذربيجان لتهدئة التوترات بني البلدين، 

حتى  ذلك  مينع  املتشدد  أرمينيا  موقف  لكن 

اآلن.

وأوضح الفروف- أن روسيا ما زالت مستعدة 

منظمة  إطار  يف  املنطقة  إىل  بعثة  إلرسال 

معاهدة األمن الجامعي. وهي تحالف عسكري 

أذربيجان  لكن  أرمينيا  يشمل  موسكو  تقوده 

ليست عضوا فيه.

بالوضع  تتعلق  صعوبات  “واجهنا  وأضاف 

رضورة  األرمن  أصدقاؤنا  طرح  حني  أرمينيا  يف 

إرسال بعثة ملنظمة معاهدة األمن الجامعي إىل 

االستقرار  بعض  لتحقيق  أذربيجان  مع  الحدود 

هناك”.

وقال “اتفقنا عىل وثيقة وعىل معايري للبعثة، 

لكن مل يكن من املمكن قبولها ألن أرمينيا بدأت 

شديدة  إدانة  الوثيقة  تتضمن  أن  عىل  ترص 

ألذربيجان”.

وأذربيجان  أرمينيا  بني  التوترات  وتصاعدت 

األخرية،  األسابيع  يف  التشني  ممر  إغالق  بسبب 

وهو الطريق الوحيد الذي يتيح الوصول 

املبارش من أرمينيا إىل منطقة ناغورين قره 

باغ املتنازع عليها.

بها  معرتف  باغ  قره  ناغورين  ومنطقة 

أغلبية  لكن  أذربيجان،  من  كجزء  دوليا 

من األرمن مؤيدة ألرمينيا تسيطر عليها.

تسعى  لكنها  ألرمينيا،  حليف  وروسيا 

مع  جيدة  عالقات  إلقامة  أيضا  جاهدة 

عىل  املأزق  إىل  ُينظر  حني  يف  أذربيجان، 

أنه اختبار لقدرة روسيا عىل تهدئة العداوات يف 

فنائها الخلفي.

أرمينيا من رفض  وتزايد غضب مسؤولني يف 

موسكو استخدام قوتها لحفظ السالم يف املنطقة 

إلنهاء إغالق ممر التشني، بينام انتقدت موسكو 

محاوالت أرمينيا لجعل االتحاد األورويب يتوسط 

يف تسوية.

فإن  أننا حلفاء،  وقال الفروف “رغم حقيقة 

األورويب”،  االتحاد  مع  التفاوض  تفضل  أرمينيا 

مبينا أن أي وجود لالتحاد األورويب يف املنطقة 

نتائج  إىل  سيؤدي  أذربيجان  موافقة  دون  من 

عكسية.

األمريكية  الخارجية  وزارة  قالت  جهتها،  من 

اول  تحدث   بلينكن  أنتوين  الخارجية  وزير  إن 

أمس األربعاء مع رئيس الوزراء األرميني نيكول 

باشينيان، وناقشا خطوات الستئناف املحادثات 

الثنائية مع أذربيجان.

وأضاف أن بلينكن “عرب عن قلقه العميق من 

تدهور الوضع اإلنساين يف ناغورين قره باغ نتيجة 

إغالق ممر التشني”.

بيئيون  نشطاء  إنهم  يقولون  أذريون  وأغلق 

الطريق أكرث من شهر، ويقولون إنه نزاع حول 

يف  قانونية.  غري  تعدين  بعمليات  أرمينيا  قيام 

حني تقول أرمينيا إنهم محرضون مدعومون من 

الحكومة.

الربازيل:  لوال دا سيلفا يعفي  عسكريني 
يف  محلته لتطهري األجهزة األمنية

الربازيلية  الحكومة  أعفت 

يف  مناصبهم  من  عسكريا   13

إطار حملة التطهري التي أطلقها 

لوال  إيناسيو  لويس  الرئيس 

التمرد  محاولة  بعد  سيلفا،  دا 

الفاشلة يف برازيليا مطلع الشهر.

الجريدة  يف  النبأ  وُنرش 

يوم  بعد  األربعاء  الرسمية 

 40 إعفاء  عن  اإلعالن  من 

الرئاسة  مقر  يف  العاملني  العسكريني  من 

تعرضت  حيث  بالعاصمة،  ألفورادا  يف 

العليا  واملحكمة  والكونغرس  الرئاسة  مقار 

السابق  الرئيس  أنصار  أيدي  عىل  للتخريب 

جايري بولسونارو.

األربعاء  فصلهم  تم  الذين  والعسكريون 

الهيئة  املؤسسات،  أمن  مجلس  من  هم 

يف  الرئيس  مساعدة  املكلفة  الحكومية 

سياسته األمنية والدفاعية الوطنية.

ويأيت ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس 

ثقته ببعض  العمر 77 عاما عدم  البالغ من 

عنارص قوات األمن املكلفني أمنه.

وكان األخري قد أعلن الخميس املايض عن 

املكلفني  للموظفني  “شاملة”  مراجعة  إجراء 

بالرئاسة، قائال إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا 

من  مساعدة  تلقوا  الرئايس  بالنالتو  قرص 

داخله.

بأن  مقتنع  “أنا  اليساري  الرئيس  وقال 

يتمكن  فتحت حتى  قد  بالنالتو  بوابة قرص 

املحتجون من الدخول، ألنه مل يتم خلع أي 

باب”.

وشدد لوال “هذا يعني أن شخصا ما سّهل 

دخولهم”.

“كيف  الجديد  الربازييل  الرئيس  وتساءل 

ميكن أن يكون لدي شخص أمام باب مكتبي 

ميكنه إطالق النار عيل؟”، معربا عن اعتقاده 

بأن “القرص كان مليئا بالبولسوناريني”.

باهلند: طائرات  ورقية  تقتل     وتصيب العشرات خالل مهرجان 
العرشات  وأصيب  أشخاص  ستة  قتل 

الورقية  الطائرات  إطالق  مشاركتهم يف  أثناء 

والية  مدن  يف  سنويا  ينظم  شعبي  مبهرجان 

غوجارات بالهند.

وحسب املعلومات فإن فعاليات مهرجان 

“أوتارايان”،  الدويل  الورقية  الطائرات 

غوجارات،  والية  مدن  من  عدد  يف  انطلقت 

خدمات  بدأت  حيث  املايض،  الجمعة  يوم 

تسجيل  تم  واألحد  السبت  يومي  الطوارئ 

حاالت إصابات وقتىل بني املشاركني يف هذا 

الحدث.

بيان،  يف  الهندية  الرشطة  وأوضحت 

منصات  حول  املحليني  السكان  تدفق  أن 

العرض وأسطح املنازل املجاورة بأعداد كبرية 

ملشاهدة االحتفاالت، أدى إىل سقوط الكثري 

األحبال  والتفاف  املرتفعة،  املباين  من  منهم 

الطائرات  إطالق  يف  املستخدمة  الحادة 

الورقية حول رقاب آخرين، والذي أسفر عن 

سقوط قتىل وجرحى.

وثالثة  أطفال  ثالثة  فإن  البيان،  وبحسب 

شقت  بعدما  الحادث  هذا  يف  قتلوا  شبان، 

حبال الطائرات الورقية رقابهم، بينام أصيب 

يف  أعناقهم  يف  بجروح  آخر  شخصا   130

حوادث مامثلة.

من  بعض  “تشابكت  الرشطة:  وقالت 

حول  الورقية  للطائرات  الحادة  السالسل 

شق  إىل  أدى  مام  الضحايا،  من  ستة  أعناق 

بينام  املوت،  حتى  ينزفون  وتركهم  أعناقهم 

ترك آخرون بجروح متفاوتة”.

تعرضوا  شخصا   46 بأن  البيان،  أفاد  كام 

مكان  من  سقوطهم  بعد  متفاوتة  إلصابات 

الطائرات  إطالق  يف  مشاركتهم  أثناء  مرتفع 

الورقية.

يذكر أن مهرجان الطائرات الورقية الدويل 

املهرجانات  أشهر  من  يعترب  “أوتارايان”، 

يبدأ  حيث  غوجارات،  والية  يف  السنوية 

السكان املحليون يف تصنيع الطائرات الورقية 

من  أشهر  عدة  قبل  للمهرجان  والتحضري 

انطالقه.

ويتخلل املهرجان تقديم األطعمة الشعبية 

الهندية، وتنظيم مسابقات بني  الوالية  ملدن 

السكان املحليني إلطالق الطائرات الورقية.

إعالن لدافعي الضرائب

وكذلك  التجارية  االتشطة  مختلف  في  يعملون  الذين  الضرائب  دافعي  لجميع  الداخلية  االيرادات  مصلحة  تعلن 
مؤجري البيوت بان موعد تقديم اإلقرارات عن الدخول لدفع لعام 2022 سوف يبداء يناير 2023 م ولذا تهيب 

المصلحة لجميع دافعي الضرائب بالتوجه الة مكاتبها لدفع الضريبة وذلك حسب الجدول التالي :-
 

                وقت دفع الضريبة
من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2023 -1 الذين يحصلون الدخل من إيجار البيوت

2- الذين يحصلون الدخل من االنشطة التجارية
من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2023 ائب من الفئة )ج(        2-1 دافعي ال�ض
من بدارية شهر ينايروحتى نهاية شهر مارس 2023 ائب من الفئة )ب(        2-2 دافعي ال�ض
من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ابريل 2023 ائب من الفئة )أ(        2-3 دافعي ال�ض

تنوه المصلحة بان عدم تقديم االقرارات عن الدخول لدفع الضريبة المستحقة في المواعد المحددة اعاله يعرض 
دافعي الضرائب للعقوبات القانونية والغرامات المالية . وعليه يجب االلتزام بالمواعيد المحددة . 

مصلحة االيرادات الداخلية                                            وكل عام وانتم بخير2023
وزارة المالية والتنمية الوطنية                                         
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جنوب إفريقيا تعلن رغبتها يف رفع 
مستوى جاهزية قواتها بالتعاون مع روسيا

إفريقيا  جنوب  خارجية  وزيرة  قالت 

برفع  ترغب  بالدها  إن  باندور،  ناليدي 

لجيشها  العسكري  التدريب  مستوى 

عن  الدفاع  من  يتمكن  ليك  الوطني 

الجمهورية.

وأشارت الوزيرة، إىل أن جنوب إفريقيا 

الجيش  تدريب  مستوى  رفع  يف  ترغب 

تدريبات  يف  املشاركة  خالل  من  الوطني، 

ومناورات مشرتكة مع روسيا.

مراسل  مع  حديث  يف  وأضافت 

قوية.  عسكرية  دولة  “روسيا  “نوفوستي”: 

عىل  البحري  أسطولنا  تدريب  يتم  أن  نود 

مستوى أعىل، وأن يكون لدى جيشنا املهارات 

التي ميكن أن تساعده يف مهام حفظ السالم 

يف جنوب إفريقيا ويف الدفاع عن بلدنا.

وتابعت الوزيرة، خالل تعليقها عىل خطط 

جنوب  بني  مشرتكة  بحرية  مناورات  إلجراء 

“لهذا  فرباير:  يف  والصني  وروسيا  إفريقيا 

السبب، نسعى لالستفادة من الرشاكات مع 

عالية جدا من  لديها مستويات  التي  الدول 

املهارات واملعدات العسكرية التي ميكن أن 

يف  وللجيش  للعسكريني  أيضا  مفيدة  تكون 

بالدنا “.

والصني  وروسيا  إفريقيا  جنوب  وتخطط 

الثانية يف  البحرية املشرتكة  إلجراء مناوراتها 

مياه جنوب إفريقيا يف فرباير 2023.

وتم إجراء أول تدريبات من هذا القبيل يف 

مياه جنوب إفريقيا يف نوفمرب 2019.

احملكمة اإلسرائيلية العليا تقرر إلغاء قرار 
نتنياهو بتعيني درعي وزيرا للداخلية

ألغت املحكمة اإلرسائيلية العليا، اول امس 

األربعاء، قرار رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، 

بتعيني رئيس حزب شاس، أرييه درعي وزيرا 

للداخلية.

للحكومة  القضائية  املستشارة  وكانت 

إن  قالت  قد  ميارا،  بهارا  جايل  اإلرسائيلية 

“تعيني درعي وزيرا ينحرف جذريا عن مجال 

املعقولية ويعترب باطال”.

بنيامني  الحكومة  رئيس  أن عىل  وأضافت 

نتنياهو إلغاء تعيني درعي وزيرا ونائبا لرئيس 

مرتبطة  عار  وصمة  هناك  ألن  الحكومة، 

بإدانته باملخالفات الرضيبية. 

“شاس”،  حزب  عن  الرفاه  وزير  وقال 

يعقوب مريغي، “إنه يف حال قررت املحكمة 

نتنياهو  فإن  وزيرا  تعيني درعي  إلغاء  العليا 

يعلم أنه لن تكون هناك حكومة”.

بأنه “سيويص أمام مجلس  ورصح مريغي 

يف  درعي  يكن  مل  إذا  بأنه  التوراة  حكامء 

الحكومة، فإنه ال توجد حكومة”.

ويواجه حزب “الليكود” مصاعب يف وضع 

بشكل  الحكومة  يف  وزيرا  درعي  يبقي  حل 

إىل  “الليكود”  يف  مصادر  وأشارت  قانوين، 

كنيست  عضو  يبقى  أن  سيضطر  درعي  أن 

حقيبة  يتوىل  أن  دون  من  فقط  االئتالف  يف 

وزارية.

قوانني  سن  أن  عربية  مصادر  وأوضحت 

إلغاء  من  املحكمة  ملنع  خاطفة  بصورة 

التعيني لن ينجح.

يف  آخر  “واينت” عن مصدر  موقع  ونقل 

حزب “شاس” قوله إنه “ال يوجد وضع تبقى 

فيه الحكومة من دون درعي.. وهذه مشكلة 

الليكود وعليهم أن يحلوها”.

ويف وقت سابق ، هدد أعضاء الحزب بأنه 

تغيري  إلغاء  العليا  املحكمة  قررت  لو  فيام 

إىل  األمر  سيؤدي  الوزير،  مبنصب  درعي 

تفكيك االئتالف الحاكم.

  دافوس :حمادثات وزير اخلارجية 
السعوديشملت فلسطني واليمن وسوريا

الخارجية  وزير  محادثات  تناولت 

يف  األزمتني  فرحان  بن  فيصل  السعودي 

اليمن، وسوريا، كام تطرق إىل مسار الحل يف 

األرايض الفلسطينية، وذلك خالل مشاركته يف 

منتدى دافوس بسويرسا.

مع  لقاءات  أجرى  السعودي  الوزير 

بيدرسون،  غري  سوريا،  إىل  األممني  املبعوثني 

وإىل اليمن هانس غروندبرغ.

العمل جار  إن  قال  اليمنية  األزمة  وحول 

اليمنية”،  لألزمة  توافقي  “حل  عىل  حاليا 

وأشار إىل أن الحرب يف اليمن يجب أن تنتهي 

جهود  كافة  تدعم  بالده  وأن  التفاوض،  عرب 

وقف إطالق النار هناك.

وقال الوزير السعودي إن الرصاع يف اليمن 

لن ينتهي إال من خالل تسوية سياسية، وإن 

عرب حل  يتم  أن  يجب  هناك  الحرب  “إنهاء 

توافقي وهو ما نعمل عليه حاليا”.

لكن  اليمن،  يف  تقدما  “نحقق   : وأضاف 

مازال هناك ما ينبغي فعله”، وهناك “حاجة 

إليجاد سبيل إلعادة الهدنة يف اليمن والعمل 

عىل تحويلها إىل وقف دائم إلطالق النار”.

بن  استعرض  بيدرسون،  مع  لقائه  ويف 

يف  املتحدة  “واألمم  بالده  جهود  فرحان 

السورية،  لألزمة  سيايس  حل  إىل  الوصول 

عىل  املستجدات  أبرز  مناقشة  إىل  إضافة 

الساحتني اإلقليمية والدولية”.

وأكد  الفلسطينية،  القضية  إىل  تطرق  و 

بني  النزاع  الرتكيز عىل مسار إلنهاء  “رضورة 

الفلسطينيني واإلرسائيليني”.

واعترب بن فرحان أن “حل الدولتني يصب 

الجديدة  اإلرسائيلية  الحكومة  مصلحة  يف 

واألردن  مرص  أن  وأكد  ككل”.  واملنطقة 

والعراق تعمل معا يف إطار املبادرات الجارية 

املتعددة األطراف.

سانا: اجليش السوري يتصدى هلجوم إرهابي بريف إدلب اجلنوبي
عىل  السوري  الجيش  من  وحدات  قضت 
لهجوم  تصديها  خالل  اإلرهابيني،  من  عدد 
إدلب  ريف  يف  عسكرية  نقاط  عىل  إرهايب 

الجنويب.
“قواتنا  بيان:  يف  الدفاع  وزارة  وقالت 
لهجوم  الباسلة تصدت بكل بطولة  املسلحة 
ريف  يف  اإلرهابية  املجموعات  شنته  كثيف 
إدلب الجنويب من اتجاه البارة كنصفرة باتجاه 
معرة موحص الربيج، مستغلة حالة الطقس 
الضبابية بعد رمايات مكثفة باألسلحة الثقيلة 

عىل نقاط قواتنا يف تلك املنطقة”.
اإلرهايب  “الهجوم  أن  إىل  الوزارة  وأشارت 
اإلرهابيني  تكبيد  عنه  نتج  لساعات،  امتد 
ووقوع  واألفراد،  العتاد  يف  كبرية  خسائر 
ومصاب”،  قتيل  بني  إرهابيا  عرش  اثني 

سحب  “تم  أنه  مبينة 
من  الجثث،  بعض 
اإلرهابيني،  متزعم  بينها 
إضافة إىل مصادرة بعض 

األسلحة”.
اخرى  جهة  من 
إعالم  وسائل  ذكرت 
محلية  إخبارية  ومواقع 
أن  السوري  الشامل  يف 
تركية  مسرّية  طائرة 

استهدفت سيارة يف ريف الحسكة مام أدى 
إىل سقوط قتىل، بينام تحدثت وكالة “هاوار” 

عن إصابات فقط.
إن  الوسائل  تلك  من  عدد  قال  وبينام 
سوريا  “قوات  لـ  تتبع  املستهدفة  السيارة 

عن  بعضها  وتحدث  )قسد(،  الدميقراطية” 
مقتل وإصابة عدد من مسلحي تلك القوات، 
مناطق  يف  العاملة  “هاوار”  وكالة  قالت 
الهجوم  إن  لها،  والتابعة  “قسد”،  سيطرة 

أسفر عن عدد من اإلصابات.

حممد بن زايد وآبي أمحد يبحثان العالقات الثنائية
الشيخ  اإلمارات  دولة  رئيس  بحث 

رئيس  مع  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

امس  اول  أحمد  آيب  اإلثيويب  الوزراء 

وسبل  الثنائية  “العالقات  األربعاء، 

تنميتها ملصلحة البلدين”، حسبام أفادت 

وكالة أنباء اإلمارات.

جاء اللقاء يف إطار زيارة يقوم بها آيب 

“أسبوع  فعاليات  لحضور  اإلمارات  إىل 

يتزامن  أنه  كام  لالستدامة”،  ظبي  أبو 

مع استضافة أبو ظبي، لقاء يجمع قادة 

والعاهل  الخليجي  التعاون  دول مجلس 

والرئيس  الثاين  الله  عبد  امللك  األردين 

املرصي عبد الفتاح السييس.

اإلمارات  زعيمي  أن  الوكالة  وأضافت 

تبادل  شهدا  وإثيوبيا 

اتفاقية بني رشكة “مصدر” 

والحكومة اإلثيوبية لتطوير 

الشمسية  للطاقة  مرشوع 

 500 بقدرة  الكهروضوئية 

أوىل،  مرحلة  ميغاواط 

يصل  ما  تطوير  وبهدف 

من  ميغاواط   2000 إىل 

داخل  املامثلة  املشاريع 

إثيوبيا.

مع  واجتمع  ظبي  أبو  زار  آيب  وكان 

محمد بن زايد قبل عام، يف يناير 2022. 

يف  استثامرات  لها  اإلمارات  أن  يذكر 

مساعدات  قدمت  أن  وسبق  إثيوبيا، 

مالية وإنسانية إلثيوبيا.

الجولة  محطات  بني  اإلمارات  وكانت 

اإلقليمية التي قام بها املبعوث األمرييك 

هامر  مايك  اإلفريقي  للقرن  الخاص 

الصيف املايض لبحث سبل التوصل لحل 

مللف سد النهضة.

رئيس املخابرات الرتكية يلتقي الدبيبة واملنفي بطرابلس
الرتكية  املخابرات  جهاز  رئيس  التقى 
عبد  الليبي  الوزراء  رئيس  فيدان  هاكان 
الرئايس  املجلس  ورئيس  الدبيبة  الحميد 
محمد املنفي يف العاصمة الليبية طرابلس.
الرسمية  الصفحة  يف  نرش  بيان  وذكر 
الليبية  الوزراء  لرئاسة  فيسبوك  عىل 
آخر  بحث  الدبيبة  أن  املايض  الثالثاء 

التطورات اإلقليمية مع فيدان.
وأضاف البيان أن الدبيبة التقى فيدان 
خالل  وبحثا  الوزراء  مجلس  رئاسة  يف 
االجتامع ملفات إقليمية ودولية مشرتكة، 
نجالء  الليبية  الخارجية  وزيرة  بحضور 

املنقوش ووزير الدولة عادل جمعة ووزير 
االتصاالت والشؤون السياسية وليد الاليف.
كام التقى فيدان رئيس املجلس الرئايس 

الليبي محمد املنفي يف طرابلس.
وذكر بيان صادر عن املكتب الصحفي 
ملجلس الرئاسة أن رئيس املخابرات الليبية 
طرابلس  يف  تركيا  وسفري  العائب  حسني 

كنعان يلامز حرضا االجتامع.
فحوى  عن  تفاصيل  البيان  يذكر  ومل 

االجتامع.
املخابرات  جهاز  رئيس  زيارة  وتأيت 
جهاز  رئيس  زيارة  من  أيام  بعد  الرتكية 

إيه”  آي  “يس  األمريكية  االستخبارات 
)CIA( وليام برينز الذي التقى الدبيبة يف 
املتقاعد خليفة حفرت يف  طرابلس واللواء 

بنغازي.
الليبية  العاصمة  يف  مصادر  وقالت 
طرابلس إن برينز أكد خالل لقائه الخميس 
املايض يف طرابلس عىل رضورة أن تؤدي 

االنتخابات يف ليبيا إىل إحداث االستقرار.
بأنها  الدبيبة  حكومة  برينز  ووصف 
االعتامد  ميكن  املتحدة  للواليات  “رشيك 

عليه”.
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 املدير املؤقت لرشكة حارات  السيد/ نقويس قربي ميكائيل

“تتمثل  األهداف الرئيسية للشركة  يف تقديم خدمات نقل متوازنة وآمنة للمواطنني”
حاوره/سليمان حممد سعد

اجلزء األول

البداية  يف  لنا  رشحت  هال  السيد/نقويس 

أهداف ومهام رشكة حارات لخدمات النقل ؟

لرشكة  الرئيسية  واملهام  األهداف  تتمثل  

حارات للنقل يف تقديم خدمات نقل متوازنة 

وآمنة للمواطنني عىل مستوى الوطن. وتتمثل 

نقل  خدمات  تقديم  يف  النقل  رشكة  مبادئ 

فعالة وكفؤة  للشعب بتعريفة  مناسبة  تم 

 ، الربي  النقل  هيئة  مع  بالتشاور  تحديدها  

أهداف  ترمي  .كام  الحكومة  لتوجيهات  وفًقا 

للمواطنني  نقل  خدمات  تقديم  إىل  الرشكة 

أمناً  وأكرث  ازدحاًما  وأقل  مالمئة   بطريقة 

إىل   ترمي  ،وكذلك  سفرياتهم  لسالمة  وضامنأً 

خلق فرص عمل أفضل للمواطنني وغريها من 

التسهيالت.

متى وكيف بدأت رشكة حارات يف توسيع 

خدمات النقل يف املناطق الريفية؟

بدأ نرش خدمات املواصالت لرشكة حارات 

يف املناطق الريفية يف شهر أغسطس من عام 

التي  تاتا  حافالت  إدخال  تم   أن  بعد   2010

الوعرة. وقد  الرتابية  تتحمل السفر يف الطرق 

خدمات  توسيع  من  األوىل  الجولة  يف  تم  

النقل إىل البلدات والقرى النائية  إسترياد 55 

ومنذ  منها.  لكل  مقعًدا   54 تسع  تاتا  حافلة 

ذلك الحني إستمر  رشاء حافالت جديدة من 

الخارج األمر الذي أسهم نوعاً ما يف زيادة عدد 

الحافالت التي تخدم  عىل الطرق الرتابية.

إنتشار خدمات  مستوى  لنا  أوضحت  هال 

النقل التي تقدمها رشكة حارات عىل مستوى 

الوطن؟

للشعب  نقل  خدمات  حارات  رشكة  تقدم 

يف القرى واملدن  عىل مستوى الوطن بخطوط 

  181 الحارض   الوقت  حتى  بلغت  مواصالت 

تقدم  أحرز  قد  أنه  من  الرغم  وعىل  خطاً. 

مرشف يف توسيع خدمات النقل عىل مستوى 

الوطن ،إال أن  هناك مناطق يف البالد مل تصلها 

النقل لرشكة حارات  باملستوى  بعد خدمات 

لجعلها  بإستمرار  املساعي  وتجري  املطلوب 

مستفيدة مثل بقية املناطق األخرى يف البالد.  

استيفاؤها  يجب  التي  املتطلبات  هي  ما 

من قبل سكان القرى ليحصلوا عىل خدمات 

مواصالت رشكة حارات؟ 

حارات   لرشكة  النقل  خدمات  منح  يتم 

وفًقا  ذلك،  بطلب  تتقدم  التي  للمناطق 

تركز عىل  التي  اإلرترية  الحكومة  لتوجيهات  

النائية. وعىل  الريفية  للمناطق  األولوية  منح 

هذا األساس تحتاج الرشكة إىل مدها مبعلومات 

من إدارات الضواحي واملديريات التي تتقدم 

إذ    . لها  حارات  حافالت  تخصيص  بطلب 

يتم النظر يف عدد السكان وعدد القرى التي 

وكذلك  الضواحي   أو  املديرية  إدارة  تشملها 

ُبعد املسافة. 

بإرسال  مقدماً  الرشكة  تقوم  جانبها  من 

النقل  هيئة  مع  بالتنسيق  الخرباء  من  فريق 

تقدمت  التي  املناطق  إىل  واإلتصاالت  الربي 

،وذلك  حارات  حافالت  تخصيص  بطلب 

السكان  تعداد  مراعاة  مع  املطالب  لدراسة  

الطرق  كفاءة  ،وكذلك  واملسافة  والقرى 

املؤدية إليها.ويتم القيام بدراسة كل ذلك قبل 

املناطق   إىل  الحافالت  إرسال  عىل  املصادقة 

املعنية بتقديم الطلب. 

أننا  إىل  اإلطار  هذا  يف  أيضاً  أشري  أن  أود 

ننظر يف إدارة الطرق من ثالث جوانب،حيث 

الطرق  يف  تتمثل  فئات  ثالث   إىل  نقسمها 

املهيأة وغري املهيأة والوعرة . ويتم دراسة كل 

هذه الجوانب للطرق واملتطلبات األخرى ، من 

ِقبل الفريق الذي يتم إرساله إىل املناطق التي 

يقدم  الذي  التقرير  .ويعترب  بالطلب  تتقدم 

من  الخالص  حال  يف  الخرباء  فريق  ِقبل  من 

إجرائه الدراسة الدقيقة مهم جداً للرشكة ،ألن 

القرار الذي يتخذ بتخصيص الحافالت  يعتمد 

التقرير. فإذا أعتربت  بشكل أسايس عىل هذا 

تحديد  مبوجبها  سيتم  مرضية  الدراسة  نتائج 

سعر الرحالت حسب املسافة ومستوى كفاءة 

تخصيص  عىل  املصادقة  تتم  ثم  ومن  الطرق 

قدمت  التي  املناطق  يف  حارات  حافالت 

الطلب . وقد يتم تخصيص الحافلة وضعاً يف 

اإلعتبار بأن تخدم أيضاً املناطق التي تبعد 5 

املديرية. أو  الضاحية  إدارة  من  مرتات  كيلو 

تنسيق   خالل  من  النقل  خدمات  متنح  وقد 

اإلعتبار  األخذ يف  مع  املتوفرة  الحافالت  عدد 

إعطاء األولوية للمناطق الريفية البعيدة  .

هل هناك خدمات نقل  إستثنائية تقدمها 

رشكة حارات  بناًء عىل كثافة املسافرين من 

منطقة ما إىل أخرى ؟

حارات  سيارات  تخصيص  الرضوري  من 

حال  يف  املواطنني  مطالب  لتلبية  للمواصالت 

ثبت أن  اي من إدارات الضواحي التي تتقدم 

بطلب خدمات النقل لرشكة حارات  إحتواها  

الكثافة  وكذلك    ، حد  كأدىن  قرى   7 أو   6

السكانية والطريق ممهد ام ال،كذلك يف حال 

يتحتم  التي  والبعيدة  الوعرة  املناطق  وجود 

تركيز  اإلعتبار  يف  األخذ  مع  إليها  الوصول 

الحكومة عىل منح األولوية للمناطق الريفية 

النائية يف منح خدمات املواصالت وإهتاممها 

الالمحدود بأن  يحصل املواطنني عىل خدمات 

يتم  ذلك  أساس  .وعىل  ترضيهم  التي  النقل  

السامح بسيارة حارات ألي من املناطق التي 

تتقدم بالطلب مع مراعاة اليوم الذي يناسب 

السكان فيها للتنقل خالل ايام اإلسبوع.  

القول بأن رشكة حارات متكنت   هل ميكن 

املناطق  إىل  للنقل  خدماتها  إيصال   من 

الريفية؟

لرشكة  النقل  خدمات  بأن  القول  ميكننا 

مناطق  معظم  لتشمل  توسعت  قد  حارات  

لخططها املوضوعة منذ تأسيسها،   البالد وفقاً 

يحول  يشكل   التي  القليلة  املناطق  بإستثناء 

النقل  دون وصول خدمات  الجغرايف  موقعها 

يف  التنقل  يصعب  التي  املناطق  فحتى  إليها. 

اإلستعداد  ويتم  دراستها  متت  قد  تضاريسها 

لتخصيص حافالت حارات فيها يف حال  حالياً 

إسترياد العدد اإلضايف من سيارت  النقل .

رشكة  متتلكها  التي  الحافالت  عدد  كم 

املخصص  والعدد  الحارض  الوقت  يف  حارات 

منها للمناطق الريفية؟

متتلك الرشكة يف الوقت الحارض  371 حافلة 

تخدم بشكل نشط يف تأدية خدمات النقل يف 

الحافالت  هذه  تنقسم  البالد.  أنحاء  جميع 

يسع  ،حيث  مستويات  ثالث  إىل  بسعتها 

عىل  والثاين  مقعداً   66 منها   األول  املستوى 

يتعلق  فيام  مقعداً.اما   38 عىل  والثالث   54

املناطق  خطوط  يف  العاملة  الحافالت  بعدد 

الريفية ، أو باألحرى العاملة يف الطرق الرتابية، 

فإنها تبلغ  130 حافلة  تقدم خدمات النقل 

للمواطنني بعبورها التضاريس والتالل الوعرة.

حارات  رشكة  تواجه  تحديات  هناك   هل 

لوعورة غالبية  ، نظراً  أثناء تقديم  خدماتها 

تضاريس بالدنا ؟

العمل  تواجهنا يف  تحديات  بالتأكيد هناك 

تقديم خدمات  بإستمرار يف  لكوننا منخرطني 

دامئاً  نقوم  الوطن.لكننا  مستوى  عىل  النقل 

التي  التحديات  من  للعديد  الحلول  بإيجاد 

مناطق  العمل.فهناك  ظروف  تواجهنا حسب 

خدمة  تتلقي  وصعبة  وعرة  ترابية  طرق  بها 

خط   نجد    - حارات،منها  برشكة  املواصالت 

صنعفي - إمباسريا ، فورو – أوميل، عدي قيح 

- أوميل. إيقيال – دمحينا،إضافة إىل  خط بدا 

- دباي سيام ، وأسمرا - فيش مرارا.

يتم  البالد  يف  أخرى  مناطق  أيضاً  هناك 

 ، فيها  خطوط   لفتح  حارات  رشكة  تستعد 

وتشمل خط كرن-شبق وخط كرن -إمهميمي 

يف أقليم عنسبا  ،ويف أقليم شامل البحر األحمر 

وإندالل،  بقال  إىل  نقفة  من  املؤدي  الخط 

وكذلك خط شعب- إمهميمي ،إضافة إىل خط 

مندفرا - قنافنا  وخط شيخا أيامو  مدفأوالتا  

الجنويب،  اإلقليم  يف  عوبل   - دما  ماي  وخط 

وخط طيعون أيومن وعدي- أفامبو يف إقليم 

البحر األحمر.وتعترب الخطوط املؤدية  جنوب 

من طيعو إىل أيومن ومن عدي إىل أفامبو  من 

بني الخطوط األكرث وعورة   يف بالدنا.  

أود أن أشري أيضاً إىل أن رشكة بدهو للبناء 

تسهم  التي  البناء  رشكات  من  واحدة  تعترب 

بشكل كبري يف إنشاء وتعبيد الطرق التي نقدم 

عربها خدمات النقل.فقد ظلت والتزال هذه 

وصيانة  بناء  يف  رئيسياً  دوراً  تلعب  الرشكة  

التضاريس  ذات  املناطق  إىل  املؤدية  الطرق 

الرشكة  هذه  أن  القول  ميكننا  الصعبة.لذا 

تسهم بشكل كبري يف حل املعوقات التي ميكن 

ان تواجه رحالت حافالت رشكة حارات بسبب 

وعورة الطرق.

األساسية  الوسيلة  النقل  قطاع  يعترب 

لتطوير كافة القطاعات التنموية األخرى 

تسهيل  يف  الكبري  إسهامه  إىل  إضافة 

التطور  وتحقيق  اليومية  االنشطة 

بإختصار  والوطن.  للمجتمع  واإلزدهار 

وعميق  واسع  مجال  بأنه  وصفه  ميكن 

ميثل الرشيان لكافة جوانب الحياة.

األرترية  الحكومة  فهم  من  وإنطالقاً 

بإعتبارها  املواصالت  توفر  لرضورة  

للعدالة  األساسية  األعمدة  أحد 

جهود  تبذل  والتزال  اإلجتامعية،ظلت 

توفري  لضامن  فجراإلستقالل  منذ  عالية 

املناطق  إىل  وفعالة  عادلة  نقل  خدمات 

مناسبة.وكجزء  وبتعريفة  النائية  الريفية 

الحكومة   متكنت  املبذولة   الجهود  من 

الحافالت  من  كبري  عدد  إسترياد  من 

بتكلفة باهظة عرب رشكة حارات الوطنية 

للنقل لرتفد بها   أسطول خدمة املواصالت 

للشعب بتعريفة تكاد تكون  رمزية. فكام 

تؤكد وثائق الرشكة ، استوردت الحكومة 

 500 نحو  الحارض  الوقت  حتى  األرترية 

تتسم  نقل  تقدم خدمات  حديثة  حافلة 

تعمل  للمواطنني   والجودة  بالكفاءة 

تقارير  تؤكد  كام  البالد.  أنحاء  جميع  يف 

لحافالت  املذكور    العدد  بان  الرشكة 

عدد  كاف  وخططها إلسترياد  غري  النقل 

إضايف من الحافالت مستمرة.

وللتعرف أكرث عىل مدى توسع خدمات 

حارات  رشكة  تقدمها  التي  املواصالت 

والنائية  الريفية  املناطق  يف  للسكان 

بشكل خاص وكذلك يف املناطق الحرضية 

البعيدة من العاصمة أسمرا نقدم اليكم 

الجز األول من الحوار ،فإىل ما ورد فيه . 
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أبرز الفائزين جبوائز 
“غولدن غلوب”

إخراج  من  فايبلمنز”  “ذي  فيلم  فاز 
ستيفن سبيلربغ والقريب من السرية الذاتية 
الثالثاء بجائزة “جولدن جلوب” أفضل فيلم 

درامي.
واسُتوحي هذا العمل من طفولة مخرجه 
جائزة  نال  الذي  سبيلربغ  ستيفن  األمرييك 
أفضل مخرج. ويتناول “ذي فايبلمنز” قصة 
إخراج  مجال  يف  بالعمل  يحلم  كان  شاب 
يف  الفائت،  القرن  ستينات  خالل  األفالم 
عىل  تسيطر  الخالفات  كانت  الذي  الوقت 

عالقة والديه الزوجية.
“غولدن  بجائزة  بالنشيت  كيت  وفازت 
عن  درامي  فيلم  يف  ممثلة  أفضل  غلوب” 

دورها يف “تار”.
وتتوىل املمثلة األسرتالية األمريكية يف هذا 
العمل الذي تدور أحداثه يف عامل املوسيقى 

الكالسيكية دور قائدة فرقة موسيقية.
باتلر بجائزة  املمثل األمرييك أوسنت  ونال 
“جولدن جلوب” عن أفضل ممثل يف فيلم 
درامي لتجسيده دور ملك موسيقى الروك 
أند رول إلفيس بريسيل يف فيلم “إلفيس” 

..)Elvis(
و  للمنتج  فخرية  جائزة  قدمت  كام 
يف  إلسهاماته  نظرًا  موريف”  “رايان  الكاتب 
جائزة  قدمت  كام   . التلفزيون  و  السينام 
ملسريته  نظريًا  مرييف”  “ايدي  للنجم  فخرية 

الفنية الرائعة .

بطال فيلم “روميو وجولييت”بعد 55 
عامًا..  يقاضيان الشركة املنتجة

“روميو  فيلم  بطال  رفع 

وجولييت “ 1968، املقتبس  من 

والذي  الشهرية،  شكسبري  رواية 

أخرجه فرانكو زيفريييل، دعوى 

“باراماونت  رشكة  ضد  قضائية 

ظهورهام  بسبب  بيكترشز” 

عارّيني  العمل  مشاهد  أحد  يف 

مّتهمني  موافقتهام،  دون  من 

الفيلم  أنتجت  التي   الرشكة 

كانا  عندما  جنسياً  باستغاللهام 

قارصين.

وليونارد  أوليفيا هايس،  ونال كل من 

و16   15 يبلغان  كانا  اللذين  وايتنج،، 

الفيلم، جائزة غولدن  أثناء تصوير  سنة 

غلوب عن أدائهام يف هذا العمل.

وكالة  اّطلعت  التي  الدعوى  وأشارت 

فرانس برس عليها إىل أّن املخرج اإليطايل 

 ،2019 عام  تويف  الذي  زفرييليل  فرانكو 

أّن  وأّكد  املشهد  هذا  تصوير  عىل  أرّص 

العمل “سيفشل” من دونه، يف حني أّن 

مبالبس  ر  ُيصوَّ أن  ُيفرتض  كان  املشهد 

ذات لون مامثل للون البرشة.

واّتهمت الدعوى املسؤولني عن الفيلم 

“بعدم الصدق وبتصويرهام رّساً، عاريني 

عىل  الحصول  دون  من  عاريني  شبه  أو 

موافقتهام، وهو ما ميثل انتهاكاً للقوانني 

التي تنظم االستغالل الجنيس للقرص”.

وذكرت الدعوى أّن املمثلني واجها قلقاً 

واضطراباً عاطفياً مدى أكرث من 5 عقود 

تلت عرض الفيلم، ويطالبان بتعويضات 

تصل إىل مئات ماليني الدوالرات.

وأوضح وكيل الدفاع عنهم سولومون 

بهام  لحق  الذي  الرضر  أّن  جريسن 

بعد  خصوصاً  السنني،  مر  عىل  استمر 

إصدار نسخة جديدة من الفيلم.

وقال لوكالة فرانس برس إّن استوديو 

مشاهد  “صّور  بيكترشز”  “باراماونت 

أنه  يعلم  القارصين عاريني وكان  تظهر 

يجب حذفها من الفيلم”.

حاولت  بعدما  “باراماونت”  ترد  ومل 

وكالة فرانس برس التواصل معها. 

املتخصصة  “فارايتي”  مجلة  وذكرت 

هذا  عن  دافعت  هايس  أوليفيا  أّن 

عام  املقابالت  إحدى  خالل  املشهد 

فرانكو  أّن  حينها  تعتقد  وكانت   .2018

مالئم،  بشكل  املشهد  صّور  زيفريييل 

املشهد  “كان  املقابلة  تلك  يف  قالت  إذ 

رضورياً للفيلم”.

فيلم “سطار” حيقق أعلى مبيعات يف تاريخ 
األفالم السعودية

عودة  “سطار:  السعودي  الفيلم  تصدر 

يف  التذاكر  شباك  األسطوري”،  املخمس 

باململكة، وذلك منذ طرحه يف  العرض  دور 

السينام اعتباراً من يوم 29 ديسمرب املايض، 

إذ تجاوزت مبيعات الفيلم 159 ألف تذكرة. 

وكان الفيلم السعودي “شمس املعارف” 

قد حقق أعىل مبيعات يف السينام السعودية، 

وقت طرحه عام 2020، إذ وصلت مبيعاته 

إىل 120 ألف تذكرة.

كام نجح الفيلم خالل عطلة نهاية األسبوع 

االفتتاحية يف تصدر شباك التذاكر السعودي، 

 ”Avatar 2“ العاملي  الفيلم  عىل  متفوقاً 

والعديد من األفالم العربية والعاملية.

رهان جديد 

ألفالم  التنفيذي  الرئيس  أعرب  وبدوره، 

سعادته  عن  الله،  الخري  إبراهيم  الشمييس 

بالنتائج التي حققها الفيلم يف أيامه األوىل، 

وتصدره شباك التذاكر، الفتاً يف بيان صحايف، 

صاالت  حجزت  الرشكات  “بعض  أن  إىل 

كاملة ملنسوبيها ملشاهدة الفيلم دعاًم منهم 

لإلنتاج السعودي”.

للفيلم،  األوىل  النتائج  “هذه  أن  ورأى 

السعودي  الفيلم  قدرة  عىل  شهادة  هي 

عىل املنافسة بقوة يف شباك تذاكر”، ُمشدداً 

مع  يتناسب  محتوى  تقديم  “رضورة  عىل 

تطلعات املشاهد لدينا، وتقديم أفالم قريبة 

منه وذات جودة إنتاجية عالية”.

أكشن  إطار  يف  الفيلم  أحداث  وتدور 

كوميدي، حول “سعد” الذي ُيحارب الفشل 

تلوح  حيث  والعاطفية،  املهنية  حياته  يف 

الطفولة  حلم  ليحقق  رائعة  فرصة  أمامه 

ولكن  الحرة،  املصارعة  نجوم  أحد  ويصبح 

الحلم إىل كابوس، وفجأة  رسعان ما يتحول 

يظهر أمامه شخص ما لُيغري مسار األحداث 

متاماً. 

من  كل  الفيلم  بطولة  يف  وُيشارك 

الشهري،  العزيز  وعبد  الحجاج،  إبراهيم 

وهو  الله،  الخري  وإبراهيم  القفاري،  وشهد 

ومن  العراك،  الله  عبد  الكويتي  إخراج  من 

أفالم  تقديم  من  وهو  موىس،  أحمد  إنتاج 

ومويف  استوديوز   11 وتلفاز  الشمييس، 

استوديو.

الفنان إحسان الرتك يستغيث مبحمد رمضان     ففاجأه الرد
الرتك،  إحسان  املرصي،  الفنان  مير 
الذي قدم نحو 200 عمل فني عىل مدار 
تاريخه الفني، بظروف قاسية، حيث إنه 
يشارك  جديدة  أعامل  أية  يجد  يعد  مل 

فيها.
عرب  استغاثة  دفعه إلطالق  األمر  هذا 
مواقع التواصل االجتامعي، حينام تحدث 
يف مقطع فيديو عن أحواله التي يعيشها، 
وكيف أنه اضطر إىل بيع شقته واإلنتقال 
منزله من  أثاث  بيع  ثم  إىل حي شعبي 
أجل تدبري احواله اليومية .خاصة أنه مل 
يعد تعرض عليه أية أعامل فنية، وحينام 

بإيجاد  يعدوه  املخرجني  مع  يتواصل 
فرصة عمل وهو ما ال يتحقق يف النهاية.
هناك  أن  املرصي  الفنان  اعترب  كام 
مؤامرة ضد الجيل الذي ينتمي إليه، رغم 
ما قدموه إىل الفن املرصي، لكنه أطلق 
استغاثة إىل الفنان املرصي محمد رمضان 
من  فنية  أعامل   4 يف  معه  عمل  الذي 

قبل، كان آخرها مسلسل “األسطورة”
حيث أكد له أنه يف مقام ابنه، وعمال 
معا من قبل، لذلك فهو يطلب منه أال 
ينساه ويتذكره، ويستعني به يف األعامل 

الفنية التي يقدمها هذه الفرتة.

من جانبه، تفاعل محمد رمضان خالل 
من  مجموعة  نرش  حيث  قليلة  ساعات 
الصور التي تجمعه بالفنان إحسان الرتك 
“جعفر  مسلسل  تصوير  موقع  داخل 
رمضان،  ببطولته  يقوم  الذي  العمدة”، 
ومن املقرر عرضه يف شهر رمضان املقبل.
الصور  عىل  رمضان  محمد  وعلق 
الرتك  إحسان  القدير  “الفنان  قائال 
ليعلن  العمدة”،  جعفر  مسلسل  نورت 
وتحقيق  املسلسل  أرسة  إىل  انضاممه 

رغبته املعلنة.

مروان موسى يفوز جبائزة أفضل مغين راب إفريقي 
حصد مغني الراب  املرصي/ مروان موىس 
ثالث جوائز دفعة واحدة، ملوسيقى الشباب 
كان مرشحا  أربع جوائز  أفريقيا، من بني  يف 
All- مهرجان”  من  الثامنة  النسخة  يف  لها 

.Africa Music Awards
السنغالية  العاصمة  يف  املهرجان  أقيم 
داكار بحضور نجوم املوسيقى والغناء، وأعلن 
أفضل  بجائزة  موىس  مروان  فوز  املهرجان 
مغني راب إفريقي، وأفضل فنان يف موسيقى 
الهيب هوب اإلفريقية، وجائزة فنان االخرتاق 
لهذا العام، فيام مل يفز بالجائزة الرابعة التي 

شامل  يف  فنان  أفضل  وهي  لها  مرشحا  كان 
إفريقيا.

ومتنح جوائز “أفرميا” سنويا من قبل لجنة 
دولية، بالتعاون مع االتحاد األفريقي، وهي 
صناعة  يف  املتميزين  ملكافأة  تهدف  منصة 
الثقايف  التفرد  وتقديم  اإلفريقية،  املوسيقى 
والرتفيهي اإلفريقي للعامل، واألجيال الجديدة 

من الفنانني.
وأقيم مهرجان “أفرميا” 6 مرات بني عامي 
2014 و 2019، وبلغ عدد الفنانني املرشحني 
لجوائزه خالل تلك الفرتة أكرث من ثالثة آالف 

مرشح، يف 37 فئة تشمل املوسيقى اإلفريقية 
الحديثة والتقليدية.

وتعترب أغنية “دوبل زوكش” أوىل أغنيات 
مروان موىس يف العام الجديد، وقام بطرحها 
الرسمية مبوقع يوتيوب واملنصات  عرب قناته 

املختلفة. 
إعالن إلحدى  مروان موىس يف  شارك  كام 
مع  مؤخرا،  طرحه  تم  االتصاالت  رشكات 
الشباب  والفنانني  النجوم  من  مجموعة 
ضمت عمرو سعد وهند صربي ونادين نجيم 

وهدى املفتي ونور النبوي.

  جورج وسوف اعتزال الغناء...
نية  عن  أنباء  إعالم  وسائل  تداولت 
اعتزال  وسوف  جورج  السوري  الفنان 
يناير   6 يف  وديع  نجله  وفاة  عقب  الغناء 
الجاري إثر مضاعفات جراء عملية جراحية 

أجراها مؤخرا.
فقد   ،”FilFan.com“ موقع،  وبحسب 
انترشت   أخبار عن اعتزال الفنان جورج 
وسوف الغناء، بعد وفاة ابنه األكرب وديع.

من جهتها قالت الصحفية اللبنانية هنادي 
تفوق  لدرجة  “جورج وسوف حزين  عيىس: 
يريد  ال  أنه  له  للمقربني  ويقول  الوصف 
الغناء وال يريد أن يسمع اسم أبو وديع عىل 

املرسح”، بحسب ما ذكره املوقع.
سينظم  وسوف  “جورج  عيىس:  وأضافت 
مؤمترا صحفيا بعد ذكرى األربعني، وسيتحدث 
فيه إن كان سيعتزل أم ال، لكن خالل هذه 
الفرتة هو يعيش حزنا كبريا ألن الجرح كبري”.

مدينة فرنسية تطلب من مادونا 
إعارتها لوحة فقدتها يف 1918

بشامل  أميان  مدينة  بلدية  رئيسة  طلبت 
إعارة  مادونا  األمريكية  املغنية  من  فرنسا 
املدينة لوحة تعود للقرن التاسع عرش ُفقدت 
أثناء الحرب العاملية األوىل وُيعتقد أن املغنية 
قد تكون اشرتتها وذلك ملساعدة املدينة عىل 

أن تصبح عاصمة الثقافة األوروبية.
للرسام  وُأندمييون”  “ديانا  لوحة  وكانت 
معروضات  ضمن  النجلوا،   مارتن  جريوم 
قصفت  بعدما  فقدت  لكنها  أميان  متحف 

أملانيا املدينة يف 1918.
الفرنسية  “لوفيغارو”  صحيفة  وذكرت 
األصل،  طبق  تشبهها  واحدة  أو  اللوحة،  أن 

 1989 يف  بنيويورك  مزاد  يف  للبيع  ُعرضت 
واشرتتها مادونا مقابل 1.3 مليون دوالر.

اآلن  حتى  مادونا  باسم  متحدث  يرد  ومل 
عىل طلب للتعليق أرسل بالربيد اإللكرتوين.

وتنافس مدينة أميان،  عىل لقب عاصمة 
الثقافة األوروبية لعام 2028.

وقالت بريجيت فاور رئيسة بلدية أميان 
يف مقطع مصور ُنرش عىل فيسبوك “ال نشكك 
لكننا  استحواذك  مرشوعية  يف  حال  بأي 
مرشحون للقب عاصمة الثقافة األوروبية يف 
2028. لذا أود بهذه املناسبة، هذا العام، أن 

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

الشباب..وتكوين أسرة سعيدة!!!
إعداد/ حممود  عبداهلل/

أبوكفاح

عزيزي الشاب  إذا سألنا بعض األفراد 

عن  العوامل التي يجب ان تتوفر حتى 

فسيقول  سعادة  أكرث  األرسة  تصبح 

البعض املال والبعض الجامل  والبعض 

املنزلية وغريها حسب  األثاثات  اآلخر  

صحة  من  وإعتقاده,وبالرغم  رؤيته 

هي  عام  بشكل  األرسة  أن  إأل  ماقيل 

وأطفال   وزوجة  زوج  من  ينشأ  كيان  

تصبح  بحيث  واحد  منزل  يف  يعيشون 

تلك األرسة الداعم األول  ألفرادها من 

باإلطمئنان  الجسدية  الصحة  ناحية  

عىل صحتهم  وكذا العاطفية والنفسية  

كام ان األرسة تساهم يف تنظيم االمور 

مبدا  خالل  من  ألفرادها  اإلقتصادية  

وذاك  هذا  وفوق  والتعاون   التكاتف 

التي يتعلم  تظل األرسة املدرسة االوىل 

فيها النشئ القيم  الفردية واملجتمعية 

مع  التأقلم  يف  الناس  تعني  والتي 

فق  و  حياتهم  ومواصلة  محيطهم  

النمط الذي يرتضيه املجتمع.

األرسة  تعد  اإلرترية  مجتمعاتنا  ويف 

عليها  يعتمد  التي  األساسية  الركيزة 

وجوده  إستمرارية  يف  ضامن  املجتمع 

عىل  اإلرترية  األرس  تحرص  وبالتايل 

تزويج أبناءها وبناتها يف السن القانونية 

,إلدراك  بهم  خاصة  أرسا  يكونوا  حتى 

يف  األرسة  أهمية  اإلرتري   اإلنسان 

املجتمع  ورفد  األفراد  شخصية  صياغة 

مسؤولية  تتوىل  جديدة  برشية  بدماء 

ضامن وإستمرارية  إرتريا وشعبها.

اإلرترية  القوميات  إرث  اىل  وبالنظر 

القوميات  هذه  ان  نجد  املختلفة 

الحدود   أبعد  اىل  الزواج  تقدس مسألة 

الزواج مكانة خاصة يف  وللمقبلني عىل 

قلوب الجميع السيام أقرانهم وهذا هو 

خالل  بها  يحظون  الذي  اإلحرتام  رس 

,,فالعريس  وبعدها  الزواج  مناسبة 

ماتقدم  ,,وغالباً  مبجالن  والعروس 

واهاليهم   أصدقائهم  من  الهدايا  لهم 

سواء كانت تلك الهدايا والهبات  نقداً 

األرسة  تكوين  يف  تعينهم  موايش   أ 

الجديدة.

ومن املعلوم أن هنالك بعض العوامل 

األرسة   نظام  عىل  تؤثر  التي  الداخلية 

نذكر  الحرص  ال  املثال  سبيل  وعيل 

التايل :

للتواصل  األرسة  افتقار      -

هذا  األرسة  توفر  مل  إذا  الصحي: 

أفراد األرسة  العامل سيشعر جميع 

مسموعني،  وغري  مهملون  بأنهم 

عند  تتطور  مل  إن  االستامع  فمهارات 

من  يتمكنوا  لن  األرسة  أفراد  جميع 

أي  بناء  وال  البعض،  بعضهم  سامع 

عالقات وروابط ُأرسية قوية.

يف  واإلنصاف  املساواة  عدم     -  

جميع  تتعرض  األرُسية:  الخالفات  حّل 

أّي  حال  حالها  للرصاعات  العائالت 

مل  وإن  اإلنسانية،  العالقات  من  عالقة 

األمور  مع  التعامل  من  األرسة  تتمكن 

عىل  تركز  ومل  عليها،  يختلفون  التي 

جوهر الخالفات بل يركز كل فرد فيها 

عىل إلقاء اللوم وتحميل املسؤولية عىل 

غريه، ستزعزع من استقرارها ونظامها.

بني  الخصوصية  احرتام  -عدم      

مساحته  منهم  كل  وإعطاء  األفراد 

مفتاًحا  الخصوصية  تعد  إّذ  الشخصية: 

يحفظ  التي  واألحداث  األفكار  لحامية 

بها الفرد نفسه وال يرغب مبشاركتها مع 

أرسته أو أصدقائه أو زمالئه.

-    عالقة الوالدين ببعضهام البعض: 

ال  واألب  األب  تحب  األم  كانت  إن 

يحبها أو العكس، أو إن كانا ال يحبان 

بعضهام البعض من األصل، أو إن كانا 

فجميع  شديًدا،  حًبا  بعضهام  يحبان 

نظام  عىل  تؤثر  الحاالت  هذه 

وعىل  األرسة 

تنشئتها 

؛  عًيا جتام ا

تكيف  تعيق  ألنها 

استقرار  هنالك  يكون  وال  أبنائهم 

وسيطرة عىل سلوكياتهم. 

أما العوامل الخارجية التي  تؤثر عىل 

نظام األرسة فهي كثرية ونذكر منها عىل 

سبيل املثال :

  -  الخيانة الزوجية: تؤدي الخيانة 

الزوجية عادًة إىل الطالق، مام يؤدي إىل 

ُيعرض  وبالتايل  وعالقاتها،  األرُس  تفكك 

وعاطفي  أكادميي  فشل  إىل  أفرادها 

يف  األرُسي  النظام  بناه  قد  واجتامعي 

السابق. 

   - عدم االستقرار االقتصادي: يؤثر 

الفقر عىل النظام األرُسي تأثريًا مبارًشا، 

الفقرية  املالية لألرس  فاملوارد 

غري مستقرة، عدا عن البطالة 

يف  وثيًقا  ارتباًطا  املرتبطة 

هذا العامل، فال يتوفر لعائل 

أو  منتظم  عمل  األرس  هذه 

منتظم،  عمله  يكون  قد 

ولكن قد تتعرض هذه األرُس 

متكررة  سكنية  النتقاالت 

ولتغيريات يف تكوين األرسة، 

صحة  عىل  مبارشة  وتأثريات 

األفراد واألطفال ورفاهيتهم. 

واألصدقاء:  الجريان     -  

العامالن  هذان  ويلعب 

دورًا هاًما يف استقرار األرسة، 

األبناء  وخاصًة  األرسة  أفراد  يقيض  إّذ 

معظم أوقاتهم مع األصدقاء والجريان، 

فاألصدقاء والجريان الجيدون يساعدون 

وإن  طيبة،  عادات  اكتساب  يف  األبناء 

أساليب  األطفال  فيتعلم  العكس  كانوا 

مرغوب  وغري  وفاسدة  سيئة  وعادات 

لدى  مقبولة  وغري  بها 

األرسة عىل 

الرغم 

من نهيهم عنها. 

النصائح  بعض  هنالك  املقابل  ويف 

عىل  نطبقها  نحاول  ان  يجب  التي 

أرض الواقع حتى نوفق يف تكوين أرسة 

هذه  ضمن  ومن  وناجحة  مستقرة 

النصائح:

    -تحديد وقت كاٍف وخاص لرعاية 

أفراد األرسة وللتواصل معهم، إذ يكمن 

الذي  الوقت  يف  القوية  األرسة  جوهر 

البعض،  بعضهم  مع  أفرادها  يقضيه 

للتواصل  طرق  بإيجاد  ينصح  لذلك 

وتحديد  األفراد،  بني  وعقلًيا  عاطفًيا 

بها  وااللتزام  الروتينية  األفعال  بعض 

الثقة  لبناء  متسقة  مشاركة  ضمن 

والتعلق الِودي.

   - تعلم اآلباء مناهج الرتبية بعناية 

وحرص، فعىل الوالدين أن يكونا يقظني 

يف بحثهم عن معلومات الرتبية الجيدة، 

متاحة  املعلومات  هذه  أكانت  سواء 

موثوقة  مصادر  من  أو  اإلنرتنت،  عىل 

مرتبطة بحياة األبوين الشخصية .

أفراد  جميع  خصوصية  احرتام   -    

فاحرتام  البعض،  لبعضهم  العائلة 

املهمة  العوامل  أهم  أحد  الخصوصية 

لبناء عالقات قوية، إّذ يساعد عىل بناء 

الثقة ومنح تجربة الحرية.

أفراد  بني  املسؤوليات  -تقاسم      

القوية  العائلة  أفراد  يعتمد  إذ  األرسة، 

عىل بعضهم البعض، فعند تحمل اآلباء 

املسؤولية سيتبعهم أبناءهم يف أفعالهم 

بتقسيم  ينصح  حيث  بهم،  ويقتدون 

يف  والتشارك  املنزلية  األعامل  أعباء 

املسؤوليات كفريق واحد.

الشخصيات  اختالف  قبول      -

أفراد  من  فرد  كل  أّن  حيث  واملبادئ، 

األرسة يحمل شخصية ُمستقلة عن غريه 

األرُسة، وتتميز كل من هذه  أفراد  من 

عنها  وتنتج  األخرى  عن  الشخصيات 

آراء مختلفة، والخالف يف مستواه 

الطبيعي يعد أمرًا صحًيا يخلق 

ويطرح  جديدة،  أفكارًا 

املناقشة  أثناء  عديدة  أمورًا 

أفراد  فعىل  اإليجابية، 

االحرتام  يتبادلوا  أن  األرسة 

عن  التعبري  عند  بينهم  فيام 

الخالف الحاصل بينهم.

مهارات  األبناء  -تعليم      

يواجهون  ألنهم  قّيمة؛  اجتامعية 

املواقف  بعض  يف  كبرية  تحديات 

حيالها،  يترصفون  كيف  يعرفون  وال 

مفتوحة  مناقشات  إجراء  إىل  باإلضافة 

اكتشاف  عىل  وتشجيعهم  معهم، 

خالل  من  بأنفسهم  الجديدة  العادات 

مسموح  هو  مبا  عليهم  األسئلة  طرح 

وغري مسموح يف مبادئ األرسة.

مؤخرة  هي  الشاب   عزيزي  األرسة 

حياة كل واحد منا ومهام اختلفت سبل 

أن  النهاية  يف  فإن مصريه  باملرء  الحياة 

يفكر يف الزواج، ويجب أن تكون هناك 

قواعد أخالقية يف األرسة ، قامئة مألوفة 

لكل فرد من أفرادها. من أجل أن يكرب 

األطفال كأشخاص الئقني وذوي أخالق 

كام  الشاب  يحمل  ال  ,فالزواج  جيدة 

يتصور أنه يحمله فوق طاقته  ألنه يأيت 

معه الخري، وتأيت معه الربكة، وهو ليس 

أبواب  من  باب  وإمنا هو  مخيًفا  شبًحا 

الخري ملن صلحت نيته.

ان الزواج وتكوين األرسة من املراحل 

أن  , فكام  إنسان  كّل  املهّمة من حياة 

 ، الربيع  يدعي  بفصل  متّر  الطبيعة 

وتعّمها فيه الخرضة والنشاط والحيوية 

، فإن عهد الشباب هو أيضاً مبثابة فصل 

العهد  وهو   . اإلنسان  حياة  يف  الربيع 

بلوغه  ذروة  اإلنسان  فيه  يبلغ  الذي 

براعم  فيه  ، وتتفّتح  الجسمي والعقيل 

اختيار  و  املستقبل  إيل  النظرة  و  األمل 

الطريق الصحيح يف حياته .
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يحرمه من انتزاع املركز الثاين

نظمها  التي  التدريبية  الدورة  أختتمت 

مابني  الفرتة  القوى يف  العام اللعاب  اإلتحاد 

بالتعاون مع   ، يناير2023(   18 ولغاية  الـ)8 

اإلتحاد الدويل اللعاب القوى ضمن املستوى 

األول يف مجال التدريب.

يف ختام الدورة التي شارك فيها 25 دارساً 

أكدا   ، االرترية  االوملبية  اللجنة  وبتعاون   ،

املرشفان عىل الدورة واملحارضان الدولييان ، 

وهام الكيني صاموئيل واألوغندي إناسونتي 

النظري  الشقني  عىل  قدمت  الدورة  بإن 

والتطبيقي ، مشيدان باملشاركة التي أبداها 

الدارسون وبالجهات التي تعاونت من أجل 

إنجاح الربنامج.

بإن  جهه  من  تعهد   ، املتدربني  وكيل 

يقوموا بالجهد الالزم من أجل إستفادة أكرب 

من الدورة .

، وبعدما وزع  باملناسبة  ويف كلمة قدمها 

أوىص  الدارسني  عىل  التقديرية  الشهادات 

مكئيل  الجديد  االوملبية  اللجنة  رئيس 

الدارسني إىل رضورة ترجمة   ، تخيل مكائيل 

إستجالب  بهدف  الواقع  أرض  عىل  ماتلقوه 

طفرة نوعية يف منشط العاب القوى االرترية 

عىل  الدوليان  للمحارضان  شكره  مقدماً   ،

الجهد الذي أبدوه باملناسبة.

اللعاب  العام  االتحاد  سجالت  وتشري 

يف  املشاركني  ضمن  من  أربعة  بإن  القوى 

الدورة التدريبية قد إرتقوا اىل املستوى الثاين 

بعد حصولهم عىل نقاط مؤهلة.

مانشسرت  ضيفه  باالس  كريستال  فرمل 

ولو  الثاين  املركز  انتزاع  من  وحرمه  يونايتد 

يف   1-1 التعادل  عىل  أرغمه  عندما  مؤقتا 

السابعة  لندن يف مباراة مؤجلة من املرحلة 

من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

إىل  طريقه  يف  يونايتد  مانشسرت  وكان 

مختلف  يف  تواليا  العارش  فوزه  تحقيق 

الدوري  يف  تواليا  والسادس  املسابقات 

والثالث عرش هذا املوسم عندما تقدم بهدف 

فرنانديش  برونو  الربتغايل  الدويل  لقائده 

اوليس  مايكل  الفرنيس  املهاجم  لكن   ،)43(

أدرك التعادل يف الوقت بدل الضائع )90 1(.

املركز  بانتزاع  الحمر  الشياطني  واكتفى 

الثالث برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة 

أمام نيوكاسل يونايتد.

النفس  ميني  يونايتد  مانشسرت  وكان 

أرسنال  عىل  الخناق  لتشديد  الفوز  بتحقيق 

الحادية  املرحلة  يف  وخصمه  املتصدر 

تقليص  خالل  من  املقبل  األحد  والعرشين 

تلقى  لكنه  نقاط،  ست  إىل  بينهام  الفارق 

هدفا قاتال يف الوقت بدل الضائع حرمه من 

فوز يف املتناول.

وفضال عن التعادل املخيب، مني مانشسرت 

العب  تلقى  عندما  موجعة  رضبة  يونايتد 

وسطه الدويل الربازييل كازميريو، أفضل العب 

له  الرابعة  هي  صفراء  بطاقة  املباراة،  يف 

هذا املوسم وستحرمه من خوض القمة ضد 

أرسنال األحد.

يف املقابل، رفع كريستال باالس رصيده إىل 

23 نقطة يف املركز الثاين عرش.

األفضل  الطرف  يونايتد  مانشسرت  وكان 

أغلب فرتات املباراة وضغط منذ البداية بحثا 

عن التسجيل، وكاد لوك شاو يفعلها بتسديدة 

“عىل الطاير” من دخل املنطقة مرت بجوار 

اإلسباين  الحارس  البعيد ملرمى  االيرس  القائم 

فيسنتي غوايتا )16(.

وسدد فرنانديش من خارج املنطقة بجوار 

أنتوين  للربازييل  وأخرى   ،)34( االيرس  القائم 

بني يدي الحارس غوايتا )36(.

خيا  دي  دافيد  اإلسباين  الحارس  وأنقذ 

قوية  كرة  بابعاده  محقق  هدف  من  مرماه 

املنطقة  خارج  من  إدوار  أودسون  للفرنيس 

مل  ركنية  اىل  وتحولت  بالعارضة  ارتطمت 

تثمر )40(.

ونجح مانشسرت يونايتد يف ترجمة أفضليته 

إىل هدف عندما مرر ماركوس راشفورد كرة 

داخل املنطقة إىل الدويل الدمناريك كريستيان 

املتوغل فهيأ عىل طبق من ذهب  إريكسن 

قوية  فسددها  املراقب  غري  فرنانديش  إىل 

بيمناه عىل يسار الحارس غوايتا )44(.

واندفع كريستال باالس يف الدقائق األخرية 

وتابع دي خيا تألقه بإبعاده رأسية للمدافع 

مارك غيهي اثر ركلة ركنية )75(، ثم تصدى 

لكرة حرة مبارشة إليبرييتيش إيزه )82(.

التعادل  إدراك  يف  باالس  كريستال  ونجح 

أوليس بتسديدة قوية بيرساه من ركلة  عرب 

ارتطمت  املنطقة  خارج  من  مبارشة  حرة 

بسقف العارضة وعانقت الشباك.

وغري بعيد عن إنجلرتا ، بلغ ليدز يونايتد 

االتحاد  كأس  منافسات  من  الرابع  الدور 

ضيفه  عىل  بفوزه  القدم  لكرة  اإلنكليزي 

يف  الثنني  أهداف  بخمسة  سيتي  كارديف 

مباراة معادة ضمن الدور الثالث.

اإليطايل  من  كل  الفائز  أهداف  ووّقع 

ويلفريد غنونتو )1 و36( واإلسباين رودريغو 

)34( وباتريك بامفورد )71 و76(.

يف املقابل بصم األيرلندي كالوم روبنسون 

هديف  عىل  جزاء(  ركلة  من   3 و90   84(

الخارس.

نتيجتها  آلت  قد  األوىل  املباراة  وكانت 

للتعادل اإليجايب )2-2(.

برشلونة  نادي  توّصل 

الدوري  متصدر 

القدم  لكرة  اإلسباين 

أتليتيكو  ومواطنه 

إىل  مدريد 

مبديئ”  “اتفاق 

انتقال  عىل 

األول  مهاجم 

الهولندي  الدويل 

إىل  ديباي  ممفيس 

حسب  الثاين  صفوف 

النادي  يف  مصدر  أفاد  ما 

الكاتالوين وكالة فرانس برس.

إىل  توصلنا  الصباح  “هذا  املصدر  وقال 

إىل  ديباي  ممفيس  النتقال  مبديئ  اتفاق 

أتليتيكو. نحن بصدد وضع اللمسات األخرية 

عىل التفاصيل النهائية”.

أن  اإلسبانية  اإلعالم  وسائل  وأوضحت 

يورو،  ماليني  ثالثة  إىل  تصل  الصفقة  قيمة 

إىل  سينضم  الهولندي  الدويل  أن  اىل  مشرية 

 ،2025 يونيو  حتى  مدريد  أتليتيكو  صفوف 

أي ملدة عامني ونصف العام.

وأكد املصدر لوكالة فرانس برس أن مهاجم 

يونايتد  ومانشسرت  الفرنيس  ليون  أوملبيك 

التدريبات  عن  غاب  السابق  اإلنكليزي 

برشلونة،  نادي  تدريبات  مركز  يف  الجامعية 

ترصيح  عىل  حصل  “الالعب  أن  موضحاً 

بالتغيب”.

يف  هرنانديز  تشايف  برشلونة  مدرب  وقال 

ظهر  بعد  من  مبكر  وقت  يف  مؤمتر صحايف 

اليوم قبل الحصة التدريبية األخرية اإلعدادية 

الدرجة  من  سبتة  أتليتيكو  مضيفه  ملواجهة 

املحلية  الكأس  مسابقة  نهايئ  مثن  الثالثة يف 

“يف الوقت الحايل، ليس لدي 

بخصوص  أخبار  أي 

يزال  ال  ممفيس. 

العًبا يف برشلونة. 

ما  دامئًا  إنه 

شيًئا،  يجلب 

إنه شخص غري 

ليس  عادي. 

أخبار  أي  لدي 

عىل اإلطالق، سرنى 

ما سيحدث”.

“لكن من حيث  وأضاف 

لخوض  الجميع  عىل  أعول  أنا  املبدأ، 

مباراة الخميس يف سبتة”.

وتابع “سنناقش معه لرنى األمر. إنه قراره. 

من  ليس  أنه  أفهم  يغادر،  ال  أو  يغادر  أن 

السهل عليه، فهو ال يلعب. لكنني سأتحدث 

معه اليوم”.

بني  الفخذ  يف  إصابة  من  ديباي  وعاىن 

مل  تشايف  املدرب  أن  كام  ونوفمرب،  أكتوبر 

أربع  )لعب  املوسم  بداية  منذ  كثريًا  يرشكه 

فأعرب عن  واحداً(،  مباريات، وسجل هدفاً 

الكاتالوين هذا  النادي  الرحيل عن  رغبته يف 

الشتاء.

اهتامًما  برسعة  مدريد  أتليتيكو  وأبدى 

نادي  طلبه  الذي  املبلغ  لكن  بديباي،  كبريًا 

يورو(  ماليني   7 أو   6( البداية  يف  البالوغرانا 

يف  تخفيضه  يتم  أن  قبل  جداً،  مرتفًعا  كان 

النهاية عقب مفاوضات بني الناديني.

وانضم ديباي إىل برشلونة يف 2021 قادما 

من ليون يف صفقة انتقال حر. سجل املوسم 

املايض )2022-2021( 13 هدفاً مع متريرتني 

حاسمتني يف 38 مباراة.

حقق املنتخب األوغندي فوزًا مثيًنا عىل حساب نظريه السنغايل بهدف دون رّد يف املرحلة 

الثانية من مباريات املجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا لالعبني املحليني 2022 

نهايئ  ربع  إىل  العبور  أعتاب  أوغندا عىل  باتت  الثمني  الفوز  الجزائر. وبفضل هذا  املقامة يف 

“الشان” يف انتظار املرحلة األخرية.

وفرض ميلتون كاريسا نفسه نجاًم للقاء بتوقيعه للهدف الوحيد يف الدقيقة 33.

يف  امليدان  من  أقيص  الذي  نغوم  ليبايس  خدمات  من  منقوصة  املواجهة  السنغال  وأنهت 

الدقيقة 83.

 ورفع املنتخب األوغندي رصيده إىل 4 نقاط يف الصدارة يف حني تجمّد رصيد نظريه السنغايل 

عند 3 نقاط يف املرتبة الثانية.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار يف املرحلة الثانية 

من مباريات املجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا لالعبني املحليني 2022 املقامة 

يف الجزائر. 

الطرفني سياسة  انتهاج  بعد  أّي أهداف  بكامل أرسارها ومل تشهد  املباراة محتفظة  وظّلت 

التكتيك الدفاعي تجنبا للخسارة. 

األوىل  النقطة  مقابل  رصيده  إىل  ثانية  نقطة  الكونغويل  املنتخب  أضاف  النتيجة  وبهذه 

للمنتخب اإليفواري الذي ُطرد من صفوفه الالعب محمد زوغرانا بالبطاقة الحمراء )87( التي 

تعترب األوىل يف البطولة.

االحتاد العام اللعاب القوى يقدم دورة تدريبية يف املستوى األول للمدربني

مانشسرت يونايتد يكتفي بالتعادل مع كريستال باالس ضمن الدوري اإلنكليزي املمتاز

ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا لالعبني املحليني 2022 بالتعاون مع االتحاد الدويل اللعاب القوى “الياف”

انضم ديباي إىل برشلونة يف 2021

اتفاق مبدئي النتقال ديباي من برشلونة 
إىل أتليتيكو مدريد

فوز مثني ألوغندا على السنغال..و التعادل السليب حيسم 
مواجهة الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

ناسا تبحث عن كواكب صاحلة للسكن 
كشفت وكالة الفضاء األمريكية “ناسا” 

عن خطة جديدة لبناء خليفة لتلسكوب 

“جيمس ويب” الفضايئ، ستكون مهمته 

صالحة  كواكب  عن  البحث  الرئيسية 

للسكن يف الفضاء.

اجتامع  أحدث  يف  “ناسا”  وقالت 

األسبوع  األمريكية،  الفلكية  للجمعية 

التلسكوب  تطوير  خطة  إن  املايض، 

مناسبا  جعله  هدف  عىل  تقوم  القادم 

للبحث عن عالمات الحياة عىل الكواكب 

الفضاء  يف  للسكن  الصالحة  الخارجية 

الخارجي.

موقع  وقال 

املتخصص  “سبيس” 

فإن  الفضاء،  بأخبار 

املرصد الجديد سيدعم 

فائق  تصوير  جهاز 

العلامء  لتمكني  القوة، 

األجسام  دراسة  من 

وسلوكياتها  الفضائية 

عىل اختالف أحجامها.

كام قال مدير قسم 

الفيزياء الفلكية يف “ناسا”، مارك كالمبني، 

بناًء  املرشوع  عىل  ستعمل  الوكالة  إن 

عىل التكنولوجيا السابقة املستخدمة يف 

تلسكوب “نانيس غريس رومان” وكذلك 

“جيمس ويب”.

جلسة “عناية باألظافر” تتحول لسرطان

كاليفورنيا  من  غارسيا  غريس  أصيبت 

أظافرها،  تحت  قاتل  برسطان  األمريكية 

يف  عنيفة  األظافر  “فنية  كانت  أن  بعد 

تنظيف الجلد املحيط باألظافر”.

قالت غارسيا لشبكة  السياق  ويف هذا 

أصدق  “مل  األمريكية:  نيوز”  “فوكس 

أن  مانيكري ميكن  مثل  ذلك، يشء بسيط 

أظافر  تنظيف  إىل  إشارة  يف  يقتلني”، 

اليدين والجلد املحيط بها.

حجزتها  التي  الجلسة  انتهاء  وبعد 

بأظافرها،  لالعتناء 

الحظت األم لثالثة 

إصبعها  أن  أطفال 

بشدة”،  “يتأمل 

برثة  وكأن  وبدت 

الجلد  تتشكل عىل 

املحيط بإظفرها.

ما  وبحسب 

“سكاي  نقلت 

عندما  فانه  نيوز” 

أشهر،   3 غضون  يف  الوضع  يتحسن  مل 

ما،  خطب  هناك  أن  السيدة  عرفت 

فقررت زيارة طبيب أمراض جلدية، الذي 

أخذ خزعة من إصبعها.

وتم تشخيص غارسيا بنوع من رسطان 

باسم  املعروف  امليالنيني،  غري  الجلد 

رسطان الخاليا الحرشفية.

وقال الطبيب تيو سليامين، الذي عالج 

الورم  فريوس  سببه  الرسطان  إن  غارسيا، 

أن  إىل  الفتا   ،)HPV( البرشي  الحليمي 

“رمبا  بها  حظيت  التي  األظافر”  “جلسة 

تكون قد تسببت يف تطور الرسطان”.

عدد  كم  بالضبط  الواضح  من  وليس 

يسببها  التي  هذه  األظافر  رسطانات 

لكن  البرشي،  الحليمي  الورم  فريوس 

متزايدا  عددا  “شهد  أنه  أوضح  سليامين 

يف  الوطني  الصعيد  عىل  الحاالت  من 

أمريكا”.

وأضاف: “من املثري لالهتامم تقريبا أن 

والذي  معه  تعاملت  جلدي  رسطان  كل 

يتضمن أصابع أو أظافر.. ارتبط بفريوس 

الخطورة،  عايل  البرشي  الحليمي  الورم 

وهذا أمر مثري للقلق، وهو يصيب املرىض 

األصغر سنا.”

الخاليا  رسطان  نرى  ما  “نادرا  وتابع: 

الحرشفية شديد الخطورة ينشأ من هذا 

)تنظيف األظافر(، لكنني عالجت نصف 

دزينة ممن عانوا من هذا”.

   غينيس تكشف  وريثة لقب أكرب معمرة يف العامل..
مسنة  إسبانية  امرأة  أضحت 

تبلغ 115 عاماًَ عميدة سن البرشية 

ما  بحسب  األرجح،  عىل  الجديدة 

غينيس  ملوسوعة  مستشار  أعلن 

حاملة  وفاة  إثر  القياسية،  لألرقام 

الفرنسية  الراهبة  السابقة  اللقب 

أندرية عن 118 عاما.

موريرا  برانياس  ماريا  وتعيش 

سانتا  دار  يف  عاما  عرشين  منذ 

ماريا ديل تورا للمسنني يف مدينة أولوت 

إنها  الدار  وقالت  إسبانيا.  يف شامل رشق 

األيام  يف  مغلقا  صغريا”  “احتفاال  ستنظم 

الخاص  الحدث  بهذا  “احتفاال  املقبلة 

جدا”.

شؤون  يف  الرئييس  املستشار  وأوضح 

كبار السن يف موسوعة غينيس، روبرت د. 

“فرانس  لوكالة  إلكرتونية  رسالة  يف  يونغ، 

سن  عميدة  لقب  موريرا  نيل  أن  برس” 

البرشية أمر “مرجح”، لكنه “ليس مؤكداً 

حتى اللحظة”.

قاعدة  أيضا  يدير  الذي  يونغ  ولفت 

مركز  يف  املعمرين  كبار  بشأن  بيانات 

أن  إىل  غروب”  ريرستش  “جريونتولوجي 

بعد  رسمياً  قراراً  ستتخذ  غينيس  منظمة 

ومقابلة  الرسمية  الوثائق  من  التحقق 

الواليات  يف  ولدت  التي  موريرا  عائلة 

املتحدة.

موريرا  برانياس  ماريا  عارصت  وقد 

 ،1918 سنة  اإلسبانية  االنفلونزا  جائحة 

األهلية  والحرب  العامليتني  والحربني 

اإلسبانية.

روزا  ملوريرا،  الكربى  االبنة  وأشادت 

موريت البالغة 78 عاما، بصحة والدتها 

الناجمة برأيها عن عوامل “وراثية”.

يف  األربعاء،  مورين،  روزا  وقالت 

ترصيحات عرب تلفزيون منطقة كاتالونيا، 

إن والدتها “مل تذهب يوماً إىل املستشفى 

ومل تتعرض ألي كرس” يف جسمها.

سان  يف  مولودة  موريرا  برانياس  ماريا 

املتحدة  الواليات  غرب  يف  فرانسيسكو 

انتقال  بعيد   1907 مارس  من  الرابع  يف 

عائلتها املتحدرة من إسبانيا، من املكسيك 

إىل الواليات املتحدة.

ليل  نومها  أثناء  معمرة  أكرب  وتوفيت 

االثنني الثالثاء يف دار للمسنني يف تولون يف 

جنوب فرنسا.

يف مثل هذا اليوم
- يف العرشين من يناير1942 -   اإلدارة العسكرية الربيطانية  تخلف االحتالل 

اإليطايل إلرتريا.

- يف العرشين من يناير1944 - الطريان الحريب املليك الربيطاين يلقي 2300 طن 

من القنابل عىل برلني أثناء الحرب العاملية الثانية.

- يف العرشين من يناير2006 - وقوع هزتني أرضيتني يف أندونيسيا، األوىل قدرت 

بقوة 5.1 عىل مقياس ريخرت، والثانية بلغت قوتها 5.0 عىل مقياس ريخرت.

نيتها خوض  السيناتور هيالري كلينتون تعلن   - يناير2007  - يف العرشين من 

انتخابات الرئاسة األمريكية لعام 2008 ممثلة عن الحزب الدميوقراطي.

- يف العرشين من يناير2009 - باراك أوباما يتوىل رئاسة الواليات املتحدة ليكون 

أول أمرييك من أصول أفريقية يتوىل هذا املنصب.

- يف العرشين من يناير2019 - انعقاد القمة االقتصادية العربية يف بريوت.

- يف العرشين من يناير2022 - فوز حزب العامل يف باربادوس برئاسة ميا موتيل 

النظام  إىل  التحول  بعد  انتخابات  أول  وهي  العامة،  االنتخابات  يف  املقاعد  بكل 

الجمهوري.

امُلتشائم يرى الّصعوبة يف كّل فرصة، 
واملتفائل يرى الفرصة يف كّل صعوبة.

حكمة اليوم

مقوالت وليام شكسبري عن احلياة
* من انترص عىل أهواءه فقد انترص عىل العامل.

* ثق بأن الصوت الهادئ أقوى من الرصاخ وإن التهذيب يهزم 

الوقاحه وإن التواضع يحطم الغرور.

*  ال تهتم مبن يكون رائعا يف البداية..اهتم مبن يبقي رائعا اال 

ما ال نهاية.

يخترب  وباملرأة  املرأة  تخترب  وبالذهب  الذهب  يخترب  بالنار   *

الرجل.

* زينة الغني الكرم وزينة الفقري القناعة وزينة املرأة العفة.

* ال تلعب مبشاعر االخرين ألنك قد تربح اللعبة لكن الخطر ان 

تخرس هذا الشخص مدى الحياة.

*  الدموع دليل املحبة لكنها ليست العالج.

* حب النفس ليس أقل ذنباً من إهاملها.

وإمنا  الحارض،  يف  أصابه  الذي  الرش  عىل  يحزن  ال  الحكيم   *

يستخدم الحارض ليتفادى الرش يف املستقبل.

* أسلوبك وأنت تتكلم ، أهم من الكالم نفسه.

* أحيانا تكون أحالمنا أوسع من أن يحتويها واقعنا .. فلنصرب عىل 

واقعنا قليال حتى يكرب.

* ال نعلم ما تخبئ لنا األيام ، قد تقابل شخص واحد يغري حياتك 

لألبد.
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