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លោក សៅយ៉ាន់ ប្រាប់ពីដ្រាគូដ្រាល 
ភួន  ឡំាងកូសី៊ន ត្រាវូ បារម្ភ នៅ វគ្គបន្ត

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រាញប៉៊ស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

រដ្ឋសភាអនុម័តលើសេចក្ត-ី
ពេងចេបាប់ចំនួន៦រួមទំាង
ពិធីសារខណ្ឌសីមានិង
បោះបង្គោលពេដំេន

បរិយាកាសនយោបាយ-
ថេចេបូកចេបល់បន្ទាបព់ី
ការតវ៉ាទាមទារឱេយលោក
បេយុធចុះចេញពីតំណេង

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  រដ្ឋ សភា បាន អន ុមត័ ទាងំ- 
ស្រុងលើ ស្រច ក្ដី ព្រង ច្របាប់ ស្តីពី ការ- 
អនុ ម័ត យល់ ព្រម លើ ពិធី សារ ខណ្ឌ - 
សីមា  និង បោះ បង្គោល ព្រំ ដ្រន រវាង 
ព្រះ រាជា ណាចក្រ កម្ពុជា  និង សាធា - 
រណ  រដ្ឋ សង្គម នយិម វៀត ណាម  រមួ នងឹ 
ស្រច ក្ដី ព្រង ច្របាប់ ចនំួន ៥ ទៀត ដ្រល 
ការ អនមុត័ ស្រច ក្ត ីព្រង ច្របាប ់ទាងំ ន្រះ 
ត្រវូ បាន លោក ហ្រង សំរិន ប្រធាន រដ្ឋ - 
សភា អធិប្របាយ ថា...តទៅទំព័រ  ៤

កេសួងអប់រំបានវយតម្លេខ្ពស់ចំពោះ
ការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅក្នងុដំណាក់កាលទី៣

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួង អប់រំ យុវជន និង 
កីឡា បាន វាយតម្ល្រ ខ្ពស់ ចំពោះ ការ - 
បើក ដំណើរការ សាលារៀន ក្នងុ ដំណា ក់   - 
កាល ទី៣ដោយ អះអាងថា បាន ប្រព្រ ឹត្ត  - 
ទៅជា ប្រក្រតី ទៅ តាម ការ គ្រង ទុក 

ខណៈ ដ្រល  គ្រប ់សាលា  រៀន ទាងំ អស ់ 
នៅ ទូទាំងប្រទ្រស បាន ប្រតិបត្តិ តាម 
ស្តង់ដា សុវត្ថិ ភាព ដ្រល បាន ដាក់ - 
ច្រញ បា នល្អ ប្រសើរ។

ក្នុង ថ្ង្រ ដំបូង ន្រ ការបើក ដំណើរការ 
គ្រឹះសា្ថាន សកិ្រសា ដណំាក ់កាល ទ៣ី នា 
ថ្ង្រទី២ ខ្រវិច្ឆិកា ម្រសិល មិញ  លោក 

ហង់ ជួន ណា រ៉ុ ន រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង អប់រំ 
បានចុះ ពិនិត្រយ ការ ដំណើរ ការ បើក 
សាលា រៀន  ឡើងវញិ នៅ វទិ្រយាលយ័ ជា 
សុមី សន្ធរម៉កុ នងិ បានប្រគល ់សមា្ភារ 
មួយ ចំនួន ដូចជា មា៉ាស់ អាល់ កុល ដ ល់  
សាលា រៀន ដើម្របី ប្រើប្រស់ ផងដ្ររ។ 
ក្នងុឱកាស នោះ លោក ហង់ ជួន ណា រុ៉ ន 

បាន ថ្ល្រងថា គ្រប់ សាលា ទំាង អស់ ត្រវូ ត្រ 
អនុវត្ត ឱ្រយ បាន នូវ ការ អនុវត្តតាម ស្តង់ - 
ដា អនាម័យ SOP របស់ ក្រសួង 
សុខាភិបាល បនា្ទាប់ពី ទទួល បាន នូវ 
ការអនុញ្ញាត ពី ប្រមុខ រាជរដា្ឋា ភិបាល  
ដើម្រប ីបញ្ចៀស ការឆ្លង រកី រាលដាល ជងំ ឺ
កូ វីដ១៩។ លោក ថ្ល្រង ...តទៅទំព័រ  ៦ 

សិសៃស ចាប់ផ្ដើមចូលរៀនវិញ នៅ សាលាបឋមសិកៃសាស្ទងឹមនជ័យ កាលពីថ្ងៃ មៃសិលមិញ។ រូបថត ហុង មិនា 

កៃុង បាង កកៈ  បរិយា កាស នយោ - 
បាយ នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស ថ្រ បច្ចបុ្របន្ន  មាន 
ភាព ច្របកូ  ច្របល ់យា៉ា ង ខា្លាងំ  បនា្ទាប ់ព ី
មានការ តវា៉ា តាម ដង ផ្លូវ  ដ្រល ដឹក នាំ 
ដោយ យវុ ជន   បាន អពំាវ នាវ ឲ្រយ លោក 
នាយករដ្ឋ មន្ត្រ ី ប្រយធុ  ចាន- អ ូចា  ចុះ  
ច្រញ ពី តំណ្រង  សរ ស្ររ ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម- 
នុញ្ញនិង ធ្វើ កំណ្រ ... តទៅទំព័រ១០

ការនំចេញអង្ករបន្តកើនជាង១៧%និងរកចំណូលបានជាង$៣៦៧លាន
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ អង្ករ ប្រមាណ ជាង  ៥៣មុនឺ  
តោនត្រវូ បាន កម្ពជុា នា ំច្រញ ទៅ   ទផី្រសារ  
អន្តរជាត ិ ក្នងុ រយៈ ព្រល ១០ ខ្រដើម  ឆ្នា ំ
២០២០   កើន ឡើង ជាង ១៧ ភាគ រយ  
បើ ធៀប  នឹង រយៈ ព្រល ដូច គ្នា កាល ពី 

ឆ្នា ំ២០១៩ ដោយ ទទលួ បាន ប្រកច់-ំ 
ណូល ប្រមាណ ៣៦៧ លានដុលា្លារ  ។

តាមទិន្នន័យ លើ បណា្តាញ សង្គម ផ្លវូ- 
ការ របស់លោក វ្រង សាខុន រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួង កសិកម្ម រុកា្ខា ប្រមាញ់ និង 
ន្រសាទ កាល  ពី ថ្ង្រ ទី ៣១ ខ្រ តុលា 
បាន បង្ហាញ ថា  ក្នុង រយៈ ព្រល  ១០ខ្រ  

ឆ្នាំ២០២០ ការ នាំ ច្រញ អង្ករ   កម្ពុជា 
សម្រច បាន ៥៣៦ ៣០៥ តោន កើន- 
ឡើង ១៧,១១ ភាគ រយ ព ីចនំនួ៤៥៧- 
៩៤០ តោន  កាល ពី រយៈ ព្រលដូច គ្នា 
ឆ្នាំ ២០១៩ ។  មាន ប្រទ្រស ចំនួន ៦០  
ដ្រល ទទួល ទិញ អង្ករ ពី កម្ពុជា ដោយ 
ទីផ្រសារ ប្រទ្រស ចិន បាន បន្ត នាំ មុខ គ្រ 

ជា មួយ នឹង    បរិមាណ  ១៩៤ ៤៥១ 
តោន ស្មើ នងឹ ចណំ្រក ទផី្រសារ ៣៦,២៦ 
ភាគ រយ  សហភាព អរឺ៉បុ  ១៧៤ ៣៩១  
តោន  ស្មើ ៣២,៥១ភាគ រយ ប្រទ្រស 
សមាជិក អាសា៊ាន  ៧១ ៨៨២ តោន 
ស្មើ  ១៣,៤០ភាគ រយ និង  គោល ដៅ 
ផ្រស្រង ៗ  ទៀត មាន ៩៥ ៥៨១ តោន 

ស្មើ នឹង  ១៧,៨៣ភាគ រយ  ។
ក្នុង  បរិមាណ នាំ ច្រញ អង្ករ សរុប  

ខាង លើគ ឺអង្ករ ក្រអបូ គ្រប ់ប្រភ្រទ  មាន 
ចំនួន ៤២១ ១៣២ តោន អង្ក រស 
ចម្រុះ គ្រប់ ប្រភ្រទ មាន ១០៩ ០១២ 
តោន និង អង្ករ ចំ ហុយ  មាន ចំនួន      
៦ ១៣៨ តោន។ ...ត ទៅ ទំព័រ ៧
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ពោធិ៍សាត/់រតនគរិីៈ ជន សងៃសយ័   
ចំនួន ២នាក់ ក្នុង ចំណោម ៣នាក់  
តៃវូបាន សមត្ថកចិ្ច  ផាកពនិយ័ ជា 
ទកឹ បៃក ់ចន្លោះ ព ី ៣  ទៅ  ៦លាន 
រៀល ពាក់ ព័ន្ធ នឹងការ លួចលាក់ 
ឈើ បៃភៃទ លៃខ ១ចំនួន ជាង 
២ម៉ៃតៃ គុប  នៅ ឃុំ កៃពើ ២  សៃុក 
វាលវៃង  ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់  កាលពី 
ចុង សបា្តាហ៍ មុន។ រីឯ សមត្ថ កិច្ច 
ខៃត្ត រតនគិរី  ឯណោះ វិញ  ក៏ កំពុង 
សៃវ ជៃវ រក អ្នក ពាក់ព័ន្ធ លចួ លាក់   
ឈើ ចំនួន ២១ដុំ  ដៃល បមៃុង ដឹក 
ទៅ លក់ នៅ វៀត ណាម។

លោក ផាន់ សុភា រីន  នាយក- 
ដៃន ជមៃក សត្វពៃ ភ្ន ំស ំកសុ  សៃកុ   
វាលវៃង ថ្លៃង ព ីមៃសិលមញិ ថា  បរុស 
ជា ជនសងៃស័យ ចំនួន ២នាក់ ក្នុង 
ចំណោម៣នាក់  តៃូវបាន ផាក- 
ពិន័យ ជា ទឹកបៃក់  ពី៣ទៅ ៦ 
លាន  រៀល។  ពួកគៃ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ លួចលាក់ ឈើ បៃភៃទ លៃខ 
១ចំនួន ៣៥ដុំ  ស្មើនឹង ជាង ២ 
ម៉ៃតៃ    គុប នៅ កៃបៃរ ដៃនជមៃក សត្វ- 
ពៃ ភ្ន ំសកំសុ  ក្នងុ ភមូ ិសឡំាញ ់ ឃុ ំ
កៃពើ ២  សៃកុ វាលវៃង  ខៃត្ត ពោធ-៍ិ 
សាត់។ ប៉ុន្តៃ លោក មិន  បៃប់ ពី 
អត្តសញ្ញាណ ជន សងៃស័យ នះ ទៃ ។

បើ តាម លោក ផាន់ សុភារីន  គឺ  
សមត្ថកចិ្ច បាន ឃាត ់មនសុៃស ចនំនួ 
៣នាក ់ កាលព ីថ្ងៃ ទ២ី៨  ខៃតលុា  
ប៉ុន្ដៃ មន្តៃី ជំនាញ បាន ដោះលៃង 
ម្នាក ់ ដោយសារ មនិ ជាប ់ពាកព់ន័្ធ 
ករណ ីនៃះ។ រឯី ជនសងៃស័យ ២ នាក ់ 
ជា ម្ចាស ់ឈើ ទាងំ ៣៥ដុ ំនៃះ  ទើប 
សមត្ថ កិច្ច ផាក ពិន័យ  តាម ចៃបាប់ 
ជា ទកឹបៃក ់ទៅតាម ទហំ ំឈើ  នងិ 
បៃភៃទ ឈើ ជាកស់្ដៃង  ដោយ ទកុ- 
ពៃល ឱៃយ ពកួគៃ ១៥ថ្ងៃដើមៃប ីរក  លយុ   
មក បង ់ពនិយ័ប៉នុ្ដៃ មនិ បាន បញ្ជនូ  
សំណុំ រឿង ទៅ តុលាការ ទៃ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ឈើ ទាំង 
៣៥ដុំ នៃះ  គាត់ លាក់ទុក ក្នុងពៃ 
កៃយ ផ្ទះ គាត់  ហើយ ពួក ខ្ញុំ ចុះ- 
លៃបាត ក ៏បៃទះ ឃើញ  កៃយ មក ក ៏ 
សៃវជៃវ រកឃើញ ម្ចាស់  ហើយ 
ហៅ ទៅ សាក សរួ។ ប៉នុ្ដៃ យើង មនិ 
បាន ឃាត់ខ្លួន គាត់ ទៃ  គឺ គៃន់តៃ 
ផាកពិន័យ និង ធ្វើ កិច្ចសនៃយា តាម- 
ចៃបាប។់ កៃព ីឈើ នៃះយើង បាន-  

រឹបអូស ឡាន ១គៃឿង ដៃរ  ពៃះ 
នៅលើ ឡាន មន ឈើ មួយចំនួន  
អ៊ចីងឹ យើង ក ៏របឹ អសូ ទាងំ ឈើ  នងិ 
ឡាន យកមក រកៃសាទកុ នៅ សា្នាក ់ការ   
ដៃន ជមៃក សត្វពៃ ភ្នំ សំកុស 
បណោ្ដោះ  អាសន្ន»។

ដោយ ឡៃក  សមត្ថកិច្ច ខៃត្ត 
រតនគិរី  កាលពី ថ្ងៃទី៣១  តុលា  
បាន រឹបអូស ឈើ ចំនួន ២១ដុំ ស្មើ  
នឹង ជិត ៧ម៉ៃតៃ គុប ដៃល ឈ្មួញ  
លចួ  លាកទ់កុ  ២ទតីាងំ ផៃសៃងគា្នា   នៅ 
ឃុំ ញ៉ាង  សៃុក អណ្តូង មស  ខៃត្ត 
រតនគរិ។ី ឈើ ទាងំនៃះឈ្មញួ បមៃងុ   
ដកឹ ជញ្ជនូ យក ទៅ លក ់នៅ បៃទៃស   
វៀតណាម  ប៉ុន្ដៃ ភា្លោមៗ នះ ជន- 
សងៃស័យ បាន រត់គៃច ខ្លួន។

លោក សយ សូ ណា  បៃធាន 
មន្ទីរ កសិកម្ម  រុកា្ខាបៃមញ់  និង 
នៃសាទ  ខៃត្ត រតនគរិ ី ថ្លៃង ព ីមៃសិល- 
មិញ ថា  ឈើ ចមៃុះ  ២១ដុំ  ស្មើ នឹង 
៦.៧២០ ម៉ៃតៃ  គុប  តៃូវបានគៃ 
លាក ់ទកុ ក្នងុ ពៃ។  គនំរ ឈើ ទ ីតាងំ   
ទ១ី  របឹអសូ បាន ចនំនួ ១១ដុ ំ ស្ថតិ   
ក្នងុ ភមូ ិម៉យុ នងិ ទ ីតាងំ ទ២ី  របឹ អសូ  
ឈើ បាន  ១០ដុំ  ស្ថិតក្នុង ភូមិ កៃត  
ឃុំ ញ៉ាង  សៃុក អណ្តូង មស។

លោក ថា ៖«យើង បានទទួល 
ពត័ម៌ន ព ីពលរដ្ឋ  ដោយ ពកួគាត ់
បានឃើញ ឈ្មួញ យក ឈើ ទៅ 
លាក់ទុក នៅ ទីតាំង នះ  ហើយ 
យើង បាន ចុះទៅ បង្កៃប តៃម្ដង  
ប៉ុន្ដៃ ម្ចាស់ ឈើ បាន រត់គៃច ខ្លួន  
ហើយ យើង កំពុង សៃវជៃវ រក 
ជនល្មើស ហ្នងឹ ដៃរ។ ឈើ ទាងំនៃះ 
បៃហៃលជា ឈ្មួញ បមៃុង ដឹក ទៅ 
លក់ នៅ បៃទៃស វៀតណាម  ប៉ុន្ដៃ 
យើង បង្កៃប ទាន់ ពៃល វៃលា»។

លោក ស ូណាបន្ថៃមថា  បៃតបិត្ត-ិ 
ការ នៃះ មនការចូល រួម ពី កម្លោំង 
សមត្ថកចិ្ច ចមៃុះដចូជា   នគរបាល- 
បៃឆំង បទល្មើស សៃដ្ឋ កិច្ច ខៃត្ត  
មន្តៃីរដ្ឋបាល ពៃឈើ   នគរបាល- 
សៃុក អណ្តូង មស  និង កងរាជ- 
អាវធុហត្ថ សៃកុ អណ្តងូ មស   ដកឹ នា ំ 
ដោយ លោក រា៉ា បូរា៉ាន់ ឌី  ពៃះ រាជ អា- 
ជា្ញារង សាលាដំបូង ខៃត្ត រតន គិរី។

លោក ឃៃន សានិត  អភិបាល 
សៃកុ  អណ្តងូ មស នងិ លោក សោម 
ចាន់ ដា រា៉ា  អធិការ នគរបាល សៃុក  
អណ្តងូ មស  ព ីមៃស ិល មញិ  មនិអាច 
ទាក់ទង សុំ ការបញ្ជាក់ បាន ទៃ៕

ពិន័យមនុស្ស២នាក់ និងកំពុង រក អ្នករត់-
គ្ចខ្លនួពាក់ព័ន្ធការលួចលាក់ឈើ២កន្លង្

ឈើដែលបង្កែបបាននៅខែត្តរតនគិរ ី ពីថ្ងែទី៣១ តុលា។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

ក្សួងបដិស្ធការចោទរឿងយកថ្លអំ្ឡុងព្លធ្វើចត្តាឡីស័ក
មុំ គន្ធា

ភ្នំពែញៈ មន្តៃីកៃ សួង សុខា- 
ភិបា ល  បាន ប ដិ សៃធ ការ ចោទ- 
បៃកា ន់ ដៃល ថា កៃ សួង  បាន យក 
ថ្លៃ សៃវា សា្នាក់នៅ  និង ហូប ចុក 
អំឡុង ពៃល ធ្វើ  ចតា្តាឡី ស័ ក ក្នុង 
ត ម្លៃថ្លៃ ហួស  ហៃតុ   ខណៈ កៃ- 
សួងទើប រ ក ឃើញ ករណីឆ្ល ងថ្មី 
លើ សៃ្ត ីខ្មៃ រម្នាក ់មក ពជី ប៉នុ  នងិ 
កំ ពុ ង   ពៃយាបាល នៅ  មន្ទីរ ពៃទៃយ 
មតិ្ត ភាព ខ្មៃ រ-សវូៀត   ដៃលមន 
ស រុ បចំនួន៩នាក់។

ការបដិសៃធនៃះ បានធ្វើ- 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី មន ការ ចុះផៃសាយ   
តាម សារព័ត៌ មន អនឡាញ និង 
 តាម បណា្ដោ ញ សង្គម ដោយ- 
មនការ ចោទ បៃកាន ់ព ីការ យក 
កមៃ សា្នាក់នៅ និ ង  អា ហារ   ពី  
អ្នក ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ កថ្លៃពៃ ក ។

លោក សៃ ី ឱ  វណ្ណ ឌីន   អ្ន កនំា- 
ពា កៃយ  កៃសួង សុ ខា ភិ បាល បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា៖«កៃ សួង សុ ខាភិ បា ល   
សូម ចៃ ន ចោល ទាំ ង  សៃុ ង នូ វ 
កា រ ផៃសា យមិ ន តៃ ឹមតៃ ូវ រ ប ស់សារ - 
ព័ត៌ ម ន អនឡា ញដៃ ល បាន ចា ក់- 
ផៃសា យ តា មប ណា្ដោ ញ ទំនា ក់ ទំ ន ង 
ស ង្គ ម ស្ត ីពី តម្លៃ រ ប បអា ហា រ  និង 
កា រសា្នា ក់ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក ដៃ ល 
ម ន ច រិតបំ ពុ ល ស ង្គ ម  និ ង ចោទ- 
បៃ កា ន់ដោ យ មិ នទាំ ង យល់ ពី 
នតី ិវធិ ីក្ន ុង ការ ជៃើ ស រសី ក ន្លៃ ង 
ធ្វើច តា្តាឡី ស័ ក... » ។ 

លោ ក សៃ ី បន្ត ថា  ការ ជៃើ ស- 
រី ស សណា្ឋា គា រស មៃប់ ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡី ស័ ក ដោយប ង់ ថ្លៃគឺ ជា ការ - 
ស មៃ ច ចតិ្ត រ ប ស ់បគុ្គ ល ដោយ 
គា្មាន កា រ បង្ខ ំឡើយ។បៃសិ នបើ  
បុ គ្គ ល រូ ប នះមិ ន មន ថវិ កា ប ង់ 

ថ្លៃ សណា្ឋា គារ  និងអា ហា រ ខ្លនួ ឯង 
គឺគា ត់ អា ច ជៃើស រី ស យក ក ន្លៃង 
ដៃ ល រៀ ប ចំ ដោយ រ ដ្ឋ ជាអ្ន ក  
ចៃ ញ ថ្លៃជួ ស បា ន ។    

ជាមួយនៃះ លោក សៃី  ឱ  
វណ្ណ ឌីន ថ្លៃងថា  កៃសួងសូម 
ស្នើដល់សម ត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ ន្ធឱៃយ 
ជួ យ ចា ត់កា រ លើ សា រ ព័ត៌ម ន 
ដៃលផៃស ព្វ ផៃសា យ មន ច រិត មិ ន 
តៃ ឹមតៃ ូវ បំពុល សង្គ ម  ដៃល ក្នុ ង 
ពៃលនៃះ    គួរ រួ មគា្នា ទ ប់សា្កា ត់ ការ - 
ច ម្លងជំងឺ  នៃះក្នុង ស ហ គម ន៍។

ទន្ទមឹនឹងនៃះ   កៃសួង សុខាភិ- 
បាល បាន  ចៃញសៃចក្ត ីជូន ព័ត៌- 
មនឱៃយ ដឹងថា  កម្ពជុា មន ករណី 
វិជ្ជមន កូវីដ ១៩ ថ្ម ីចំនួន ១ នាក់ 
ទៀត ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញដៃល អ្នក- 
ជំងឺ នៃះ  ជាសៃ្ត ីជន ជាតិ ខ្មៃរអាយុ 
៣១ ឆ្នា ំរស់ នៅ សៃកុ ចិត្ត បុរី  ខៃត្ត 
កៃចៃះ  ដៃល បាន ធ្វើ ដំណើរ មក 
ពី ជបុ៉ន បន្ត ជើង ហោះ ហើរ នៅ 
បៃទៃស កូរ៉ៃខាង តៃបូង  និង មក 
ដល់ កម្ពជុា កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៩  
ខៃតុលា  ឆ្នា ំ២០២០ ។

កៃសួង បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «ការ- 

រក ឃើញ វិជ្ជមន វីរុស កូវីដ ១៩ 
លើសៃ្ត ីជន ជាត ិខ្មៃរ របូនៃះ  គជឺា 
ការ ធ្វើ តៃស្ត វត្ថុសំ ណាក លើក 
ទី២  នៅ ថ្ងៃទី១៣  នៃការ ធ្វើ- 
ចតា្តាឡី ស័ក  ដៃល ផ្តល់ ដោយ 
វិទៃយាសា្ថាន បា៉ាស្ទ័រ កម្ពុជា ហើយ  
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ អ្នក ជំងឺ តៃូវ បាន 
ដាក់ ឱៃយ សមៃក  ពៃយាបាល នៅ មន្ទ ីរ- 
ពៃ ទៃយ មិ ត្តភា ព ខ្មៃរ-សូវៀត »។

សៃចក្ត ីជូន ព័ត៌ មន នៃះបន្ថៃម  
ថា ជើង ហោះហើរ ដៃល សៃ្តី ជន- 
ជាត ិខ្មៃរ របូនៃះ ធ្វើ ដណំើ រគ ឺមន 
បរុស ជន ជាត ិប៉ឡូញូ ម្នាក ់ បាន 
ធ្វើ តៃស្ត លើក ទី១នៅ កម្ពុជា 
ឃើញ វិជ្ជ មន  វីរុស បង្ក ជំងឺ កូវីដ- 
១៩   នងិ កពំងុ សមៃក ពៃយា បាល  
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ។ រីឯ អ្នក ដំណើរ 
៥២ នាក់ ដៃល មន លទ្ធ ផល 
អវជិ្ជ មន នៃវរីសុ នៃះ គ ឺ២៦ នាក ់
តៃូវ បាន ដាក់ ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ ក 
នៅ  សណា្ឋា គារ  ៣ កន្លៃង ផៃសៃង 
គា្នា នៅភ្នំពៃញ  និង ២៦ នាក់ 
ទៀត ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ ក  នៅ មណ្ឌល 
ទ័ព អា កាស  ហើយ ក្នងុ ចំនួន នៃះ 
គ ឺមន សៃ្តី  ជន ជាត ិខ្មៃរ ម្នាក ់នៃះ  

តៃវូ បាន រក ឃើញ  វិជ្ជមនវីរុស  ។
កៃសងួ បន្ត ថា អ្នក ដណំើរ នៅ 

មណ្ឌល ទ័ព អាកា ស ទាំង ២៥ 
នាក់  ដៃល មន ហានិ ភ័យ ពីការ- 
ចម្លង បន្ត ពី សៃ្តី រូបនៃះ តមៃូវ ឱៃយ 
នៅ បន្ត ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ 
បន្ថៃម ទៀត ។ 

គិ ត តៃឹម ថ្ងៃមៃសិលមិ ញ  កម្ពុជា 
បាន រកឃើញ អ្នក កើត ជំងឺកូវីដ 
១៩ ចំនួន ២៩២ នាក ់ ប៉នុ្តៃ បាន 
ពៃយាបាល ជាវិញ ២៨៣ នាក់ ស្មើ- 
នឹង ៩៦,៩២ភាគរ យ ។  រីឯអ្នក 
កំពុ ង សមៃ ក ពៃយា បាល នៅ មន្ទ ីរ - 
ពៃទៃយ មតិ្តភាព ខ្មៃរ-សវូៀត   មន 
៩នាក់  ក្ន ុង នះម ន  បុរស ខ្មៃរ 
៤នាក ់ សៃ្ត ីខ្មៃរ ២នា ក់   បុរ ស ជាតិ 
បូ៉ឡូ ញ ១ នាក ់បរុស  ជាត ិបារាងំ 
១ នាក់  និង សៃ្តីបារាំង  ១នាក់។ 

  ទាក់ ទ ងនឹ ងប ញ្ហា កូ វីដ ១ ៩នៃះ  
ដៃរ  ពី មៃសិល មិ ញ សា្ថា នទូ ត អូ ស្តាៃ- 
លី នៅ ក ម្ព ុជា បា ន បៃកា ស ពី គំ និ ត 
ផ្ដ ួច ផ្ដើ ម រ ប ស់រដា្ឋា ភិ បាល អូ ស្តាៃ- 
លី ក្នងុ ទឹក បៃក់ ៥០០ លា នដុ លា្លោរ   
ស្ដពីី កា រ ទ ទួល បា នវា៉ា ក់ សាំ ង   
សមៃ ប់ អា សុី អា គ្នៃ យ៍  ក្នុង 
នះក៏  មន ក ម្ពុជា ផង ដៃ រ   ។

ក្ន ុង សៃច ក្ដ ីបៃ កាស នៃះ  ឯ ក- 
អ គ្គ រា ជទូ ត អូ ស្តាៃលី បៃ ចំា ក ម្ពជុា   
លោ ក P ablo   K an g   បាន លើក - 
ឡើ ង ថា ៖« នៃះ គឺជា សៃ ចក្ដី បៃ- 
កា សដ ៏ស ំខា ន ់មយួ ដៃ ល ព ងៃកី 
កា រ ចូ លរួ ម យ៉ា ងជៃ រួច ទៅ ហើ យ 
រប ស ់អ ូស្តាៃល ីក្នងុ វ ិស ័យ សខុា- 
ភិ បា ល នៅក ម្ពុ ជា  និ ងដើ រ តួ ដ៏ 
សំខា ន់ មួ យ ក្នុ ង កិច្ច បៃឹ ង បៃ ង 
រប ស ់ក ម្ព ុជា ដើមៃបី ធា នា កា រទ ទួល- 
បា ន ជាស ក ល នៃ ថា្នាវំា៉ា ក់សំា ង 
ការពារ ជំ ងឺ កូ វីដ ១ ៩ ដៃ ល អនុ- 
ញ្ញា ត ដោ យ   WHO» ៕

បន្ទប់ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមន្ទរីពែទែយមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។ រូបថត មន្ទីរពៃទៃយ



ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈរដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍-
សែនជ័យបានបែកាសជូនដំ-
ណឹងដល់បែជាពលរដ្ឋដែលរស់-
នៅក្នងុបរុីពភិពថ្មី២ស្ថតិក្នងុភូមិ
តែពំាងថ្លងឹ៤សង្កាត់ចោមចៅ១ 
តែវូធ្វើការរុះរីសណំង់ដែលបាន
សាងសង់ធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់
បែព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលនាំឱែយមាន
ទឹកជំនន់នៅពែលមានភ្លៀង។
រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

បានបែកាសឱែយដឹងថាចាប់ពី
ថ្ងែទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
អ្នកដែលបានសាងសង់សំណង់
រំលោភលើមាត់លូគមែបលូតែវូ
រុះរីដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពែល
១០ថ្ងែបើមនិដចូោ្នាះទែអាជា្ញាធរ
នងឹចុះរុះរីដោយមនិទទលួខសុតែវូ
រាល់ការខូចខាតសំណង់នោះទែ។
លោកហែមដារិទ្ធិអភិបាល

ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានបែប់
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍កាលពីមែសិលមញិថា
មានបែជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុង
បុរីពិភពថ្មីជាង១០គែួសារបាន
យល់ពែមរុះរីដោយស្ម័គែចិត្ត
ខណៈមួយចំនួនបានស្នើសុំ
ពនែយារពែល។ដូច្នែះរដ្ឋបាល

ខណ្ឌបានទកុពែលឱែយពលរដ្ឋរុះរី
ដោយខ្លួនឯងតាមការស្នើសុំ។
លោកដារទិ្ធិថ្លែងថា៖«ហើយ

បើក្នុងករណីមានការរឹងទទឹង
និងមិនពែមរុះរីនោះអាជា្ញាធរ
នឹងចុះរុះរីដោយមិនទទួលខុស-
តែវូរាល់ការខូចខាតនោះឡើយ។
ការស្នើពនែយារពែលនែះគឺយើង
ពិនិតែយទៅលើសា្ថានភាពជាក់ស្តែង។  
ចពំោះករណីដែលសាងសង់ទៅ
លើរុឺហ្គែរ គមែបលូ មិនអាចពនែយារ- 
ពែលទែគឺតែូវតែរុះជាបនា្ទាន់
ហើយបើដល់ថ្ងែហើយ(ឱសានវាទ 
១០ថ្ងែ)មិនរុះ គឺកែុមការងរ
ចុះទៅកាយហើយ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងចាប់-

ផ្តើមដំបូងពីបុរីពិភពថ្មីតែពាំង-
ថ្លឹង៤ជាមុនសិនពែះវាជា
កន្លែងលចិរាុាំរ៉ែដែលយើងតែវូតែ
ធ្វើមុនគែជាគំរូដល់បុរីដទែទៀត
ហើយជាបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើ
នៅតាមបុរីផែសែងទៀត»។
លោកសនជ័យបែធានអង្គការ

សម្ពន័្ធគណនែយែយភាពសង្គមកម្ពុជា  
បានថ្លែងថា សំណង់ដែលបាន
សាងសង់បន្ថែមគឺពតិជាបង្កឱែយ
មានផលប៉ះពាល់ដល់បែព័ន្ធបង្ហរូ
ទឹកនិងផ្លវូសាធារណៈមែន៕

ថ្ងែអង្គរទី៣ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

មុំគន្ធា

ភ្នពំេញៈ ចំនួនអ្នកសា្លាប់ដោយ-
សារគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុង
អំឡុងពិធីបុណែយអុំទូក បណ្តែត-
បែទបីនងិសពំះពែះខែអកអបំកុ
ក្នងុពែល៣ថ្ងែមានការកើនឡើង
តែអ្នករងរបួសមានការថយចុះ
បើបែៀបធៀបទៅនឹងរយៈពែល
ដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

នាយកដា្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍
និងសណ្តាប់សាធារណៈនែអគ្គ-
ស្នងការដា្ឋាននគរបាលជាតិឱែយដឹង
ថាករណីគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន
៣៦លើកបានកើតឡើងនៅទូទំាង
បែទែសក្នុងអំឡុងពែល៣ថ្ងែនែ
ពិធីបុណែយអំុទូកបណ្តែតបែទីប
និងសំពះពែះខែអកអំបុកចាប់
ពីថ្ងែទី៣០-៣១ខែតុលានិងថ្ងែទី
១ខែវិច្ឆិកា។ក្នុងនោះបានបណ្តាល  
ឱែយមានអ្នកសា្លាប់ចំនួន១៩នាក់និង   
រងរបសួធ្ងន់-សែល៥៣នាក់ដែល
ចំនួនអ្នកសា្លាប់មានការកើនឡើង
ចំនួន៩នាក់ ឯអ្នករងរបួសមាន
ការថយចុះ២៤នាក់បើបែៀបធៀប
នឹងរយៈពែលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០-
១៩ដែលមានមនុសែសសា្លាប់១០
នាក់និងអ្នករងរបួស៧៧នាក់។

មូលហែតុបណ្តាលឱែយមានគែះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍នែះដោយសារការ-
បើកបរហួសលែបឿនកំណត់ មិន
គោរពសិទ្ធិមិនបែកាន់សា្តាំបត់មិន
បែយ័ត្ននិងបើកបរពែលសែវឹង។
កាលពីសបា្តាហ៍មុនលោកស

ខែងរដ្ឋមនែ្តីកែសួងមហាផ្ទែនិង
ជាបែធានគណៈកមា្មាធិការជាតិ
សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាន
កោតសរសើរចំពោះអ្នកបែើបែស់
ផ្លូវដ៏ចែើនលើសលប់ដែលមាន
ឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមគោរពនិង
អនុវត្តចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកយ៉ាងផុលផុសក្នុងពែលធ្វើ
ចរាចរណ៍ដែលបានរួមចំណែក

ក្នុងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់
ជីវិត រងរបួសនិងការខូចខាត
ទែពែយសមែបត្តិដោយគែះថា្នាក់
ចរាចរណ៍។លោកសខែងលើក
ឡើងថា៖«ក្នងុឆ្នាំ២០២០នែះអា-
សែ័យដោយបែទែសជាតិមាន
សន្តិភាពការខិតខំបែងឹបែងយ៉ាង- 
សកម្មក្នុងការរកែសាសណ្តាប់ធា្នាប់
សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍របស់សមត្ថ-
កិច្ចគែប់ថា្នាក់និងបែជាពលរដ្ឋចូល- 
រួមគោរពចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍
ផ្លវូគោកបានជរំញុឱែយចំននួគែះ-
ថា្នាក់ចំនួនអ្នកសា្លាប់និងរងរបួស
មានការថយចុះបើបែៀបធៀប
រយៈពែល៩ខែឆ្នាំ២០១៩»។

យោងតាមរបាយការណ៍គណៈ-
កមា្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរ-
ណ៍ផ្លូវគោកក្នុងរយៈពែល៩ខែ
ឆ្នាំ២០២០គែះថា្នាក់ចរាចរណ៍
បានកើតឡើង២៤៣០លើក
បណ្តាលឱែយមានសា្លាប់១២៥៧
នាក់របួសធ្ងន់២២៦៥នាក់របួស  
សែល១៤០១នាក់និងមិនពាក់- 
មួកសុវត្ថិភាពពែលមានគែះ-
ថា្នាក់ចំនួន២៥៤៣នាក់។បើ
បែៀបធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នា
នឹងឆ្នាំ២០១៩ចំនួនគែះថា្នាក់
ចរាចរណ៍ថយចុះ៧២៧លើក
អ្នកសា្លាប់ថយចុះ២៦៦នាក់
របួសធ្ងន់ថយចុះ៧៥៥នាក់របួស
សែលថយ២៩៣នាក់និងមិន
ពាក់មួកសុវត្ថិភាពពែលមាន
គែះថា្នាក់ថយចុះ៥៤៤នាក់។
គួរបញ្ជាក់ថាអង្គការមូលនិធិ

បង្ការរបួសអាសុីកាលពីសបា្តាហ៍
មុនបានបែកាសបង្កើតកែុមការ-
ងរបច្ចែកទែស៧កែុមដើមែបីធ្វើ
ការជាមួយសា្ថាបន័រាជរដា្ឋាភិបាល
និងដែគូពាក់ព័ន្ធដើមែបីចូលរួមទប់-
សា្កាត់កាត់បន្ថយការសា្លាប់និងរង-
របួសដោយគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍ឱែយ
បានកាន់តែចែើននិងមាននិរន្តរ-
ភាពក្នុងឆ្នាំ២០២១និងឆ្នាំជា
បន្តបនា្ទាប់ទៅមុខទៀត៕

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នងុពិធីបុណ្រោយអំុទូកកើន

ស្តេីម្នាក់ស្លាប់ដោយគេះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីថ្ងេទី២៩តុលា។ រូបថតនគរបាល

រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍ស្រោនជ័យឱ្រោយពលរដ្ឋ
ក្នងុបុរីរុះរីសំណង់សង់បន្ថ្រោមខុសច្រោបាប់
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មន្ត្រីជំនាញផ្ដើមស្ដារ
សំណង់ធារាសស្ត្រ
ក្រយពីទឹកជំនន់

 ឃុត  សុភ ចរិយា 
 
ភ្ន ំពេញៈ យោង តាម បណ្ដាញ- 

សង្គម របស់ កៃសួង ធន ធាន- 
ទឹក  និង ឧតុ និយម   កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  
បា ន ឱៃយ ដឹង ថា   កៃមុ ការងា រនាយក- 
ដ្ឋាន វិស្វ កម្ម   និង នាយ កដ្ឋាន 
ធារា សាស្តៃ កសិ កម្ម នៃ កៃ សួង 
នៃះ   បាន បន្ត ចុះ ជួស ជុល សា្ដារ 
ឡើង វិញ នូវ ទំនប់ សណ្ត  ស្ទឹង- 
ពៃក ត្នាត  ស្ថតិ ក្នងុ  ខណ្ឌ ដង្កោ 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ   ដៃល រង ការ- 
ខូច ខាត ដោយ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង 
នា ពៃល កន្លង មក  ដើមៃបី ជា បៃ- 
យោជន ៍ក្ន ុង   ការ ខ្ចប ់ទកឹ រកៃសា ទកុ   
បៃើ បៃស់ នា រដូវ បៃំង ខាង មុខ 
ផង  និង ដើមៃបី ពងៃឹង ខ្នង ទំនប់ 
ឱៃយ បាន រឹង មាំ   សមៃប់ សមៃួល 
ដល់ ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់  បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ ក្នុង មូល ដ្ឋាន ផង ។ 

 ដំ ណើ រការ ជួស ជុល សា្ដារ ឡើង  
វិញ នូវ ទំនប់ សណ្ត ស្ទឹង ពៃក- 
ត្នាត នៃះ   បាន ចាប់ ផ្ដើម កាល- 
ពីថ្ងៃ សៅរ៍សបា្ដាហ៍ មុន   ដោយ 
មាន កិច្ច សហ ការ គំា ទៃ ជា សមា្ភារ 
បច្ចៃក ទៃស   និង ថវិកា   ពី កៃុម- 
ហ៊ុន សាង សង់  Guangdong 
Foreign Construction 
Co.; Ltd នៃ សាធារ ណ រដ្ឋ បៃ- 
ជា មានតិ ចនិ។   គមៃង នៃះ តៃវូ 
បាន គៃ រំពឹង ថា នឹង រួច រាល់ នៅ 
ចុង ខៃ វិច្ឆកិា នៃះ  ឬ យ៉ាង  យូរ នៅ 
ពាក់ កណ្ដាល ខៃ ធ្នូ ខាង មុខ ។ 

 ទន្ទឹម ជា មួយ គា្នា នៃះ   លោក   
លឹម   គាន ហោ  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
ធន ធាន ទឹក   និង ឧតុ និយម   
បាន ជំរុញ ឱៃយ កៃុម ការងារ ថា្នាក់- 
ជាតិ របស់ កៃសួង នៃះ  ចុះ សហ- 
ការ ជា មួយ កៃុម ការ ងារ ថា្នាក់- 
ខៃត្ត នៃ មន្ទី រធនធាន ទឹក  និង   
ឧតុ និយម  ធ្វើ ការ តៃួត ពិនិតៃយ  
និង ជួស ជុល សា្ដារ ឡើង វិញ ជា 
បនា្ទាន់   នូវ សំណង់ ធារា សាស្តៃ 
ទាងំ ឡាយ ដៃល រង ការ ខចូ ខាត 
ដោយ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង ផង ដៃរ  
ដោយ ធ្វើ យ៉ាង ណ ខ្ចប់ ទឹក ទុក 
ឱៃយ បា ន ល្អ   សមៃប ់ផ្គត ់ផ្គង ់ដល ់
កសិករ បៃើ បៃស់ នារ ដូវ បៃងំ។ 

  លោក   ឡុង   ផល្គន   បៃធាន 
មន្ទរី ធន ធាន ទកឹ  នងិ ឧត ុនយិម 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង   ថ្លៃង  ពី មៃសិល- 
មិញ ថា   កៃុម ការ ងារ មន្ទីរ ធន- 
ធាន ទឹក   និង ឧតុ និយម ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង  កំពុង បន្ត ចុះ ជួស- 
ជុល សា្ដារ ឡើង វិញ នូវ សំ ណង់ 
ទំនប់ បង្ហៀរ ទឹក ភ្នំតា ប៉ង់  ដៃល 
ស្ថិត នៅ ផ្នៃក ខាង លិច អាង- 
កំពីង ពួយ   កៃយ ពី បាន ដណំើរ- 
ការ ជួស ជុល សំណង់ សា្ទាក់ ទឹក 
ទា្វារ ៨ នៃ បៃ...តទៅទំ ព័រ ៦

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ការពារ អ្នក- 
បៃើ បៃស់  កិច្ច ការ បៃកួត បៃជៃង  និង 
បង្កៃប ការ ក្លៃង បន្ល(ំក.ប.ប.) នៃ កៃសងួ 
ពា ណិជ្ជ កម្ម  បើក យុទ្ធនាការ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ចៃបាប់  និង លិខិត បទដ្ឋាន គតិ យុត្ត ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ការ ធ្វើ ធុរកិច្ច បៃង ឥន្ធនៈ ដល់ 
មា្ចាស់ សា្ថា នីយ  និង ដៃប៉ូ ចៃក ចាយ បៃង- 
ឥន្ធនៈ ទូទាំង ២៥រាជធានី -ខៃត្ដ  ដើមៃបី 
ផ្តលជ់ា ពត័ ៌មាន  នងិ ចណំៃះ ដងឹ ព ីលខិតិ- 
បទដ្ឋាន នានា  មុន នឹង ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត 
ចៃបាប់ ពិន័យ អន្តរកាល។

លោកផាន  អូន  អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ- 

នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប. បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  ពី 
មៃសិល មិញ ថា  យុទ្ធ នាការ នៃះ ធ្វើ ឡើង  ក្នុង 
គោល បណំង ជរំញុ ឱៃយ ការ អន ុវត្ត ចៃបាប ់ នងិ 
លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិ យុត្ត នានា នៅ កម្ពុជា  
បៃកប ដោយ បៃសទិ្ធ ភាព  នងិ បៃសទិ្ធ ផល ។ 
ផ្តល់ នវូ ទនំកុ ចតិ្ត នងិ ការ ពារ  ផល បៃយោជន ៍
របស់ អ្នក បៃើបៃស់  ជំរុញ ឱៃយ ការ ធ្វើ ពា- 
ណិជ្ជ  កម្ម  បៃពៃឹត្ត ទៅ បៃកប ដោយ សុចរិត 
ភាព ទទួល បាន ភាព យុត្តិ ធម៌ ក្នុង ការ បៃ- 
កួត បៃជៃង។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង ធ្វើ 
យុទ្ធនាការ នៃះ    នៅ ទូ ទាំង ២៥រាជធានី- 
ខៃត្ដ  ដោយ អញ្ជើញ បៃជា ពល រដ្ឋ  ដៃល 
មាន ធុរកិច្ច ក្នុង វិស័យ បៃង ឥន្ធនៈ ទាំង- 
អស ់ចលូ រមួ។  យើង  បានចាប ់ផ្ដើម យទុ្ធនា-

ការ នៃះ  កាល ពី ចុង ខៃកញ្ញា  និង គៃង បិទ- 
បញ្ចប់ នៅ ពាក់កណ្ដាល ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ នៃះ»។ 

លោក ផាន អូន  បន្ថៃមថា ៖«កៃយ 
បញ្ចប់ យុទ្ធនាការ នៃះ  យើង នឹង ចាប់- 
ផ្ដើម អនុវត្ដ វិធានការ ពិន័យ អន្តរកាល  
ទៅ លើ អ្នក បៃពៃឹត្ដ ល្មើស ក្នុង វិស័យ 
ធុរកិច្ច បៃង ឥន្ធនៈ នៃះ»។  

បើ តាម មន្តៃ ីរបូនៃះ  គ ឺតាម រយៈ យទុ្ធនា- 
ការ នៃះ  មន្តៃ ីអគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  នងឹ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ខ្លឹមសារ ចៃបាប់  និង លិខិត បទ- 
ដ្ឋាន គតិ យុត្ត នានា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បៃង- 
ឥន្ធនៈ  ដល់ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ  ដើមៃប ីឱៃយ ទទលួ- 
បាន នូវ ព័ត៌ មាន  និង ចំណៃះ ដឹង ពីចៃបាប់  
និង លិខិត បទដ្ឋាន គតិយុត្ត នានា ដល់ 
មា្ចាស់ សា្ថានីយ  និង ដៃប៉ូ ចៃក ចាយ បៃង- 
ឥន្ធនៈ ទាំង អស់ នៅ ទូទាំង បៃទៃស។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«កន្លង មក យើង រក- 
ឃើញ ភាព មនិ អន ុលោម តាម ចៃបាប ់កណំត ់ 
យើង កប៏ាន ធ្វើ កចិ្ច សនៃយា ជាមយួ មា្ចាស ់សា្ថា-  
នយី បៃង ឥន្ធនៈ មយួ ចនំនួ រចួ ហើយ ដៃរ ។  
ដចូ្នៃះ តាម រយៈ យទុ្ធនាការ នៃះ  យើង បាន- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ដល ់មា្ចាស ់សា្ថានយី បៃង ឥន្ធនៈ 
ម្ដង ទៀត មនុ ពៃល ដៃល យើង អន ុវត្ដ វិធាន- 
ការ ពិន័យ អន្ត រកាល»។

បើ តាម លោក ផាន អូន  បៃធាន បទ 
សខំាន់ៗ  មយួ ចនំនួ ដចូ ជា  យន្ត ការ នៃ ការ- 
តៃតួ ពនិតិៃយ ផលតិ ផល បៃង ឥន្ធនៈ នៅ កម្ពជុា  
អំពើ មិន សុច រិត ក្នុង ធុរកិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អា- 
ជីវកម្ម លក់ រាយ បៃង ឥន្ធនៈ និង ទោស- 

បៃបញ្ញត្តិ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការបៃពៃឹត្ត អំពើ មិន 
សចុ  រតិ ក្នងុ អាជវីកម្ម លក ់រាយ បៃង ឥន្ធនៈ 
ទាំង អស់ ដៃល មាន ការ បន្លំ ជា បរិមាណ  
គុណ ភាព ជា ដើម  នឹង តៃូវ លើក ឡើង មក 
ផៃសព្វ  ផៃសាយ នៅ ក្នុង យុទ្ធ នាការ នៃះ ផង ដៃរ ។ 

អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  
កន្លង មក បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ នវូ ខៃសៃ វដីៃអ ូអប ់រ ំ
អំពី សុវត្ថិ ភាព ម្ហូប អាហារ  ខៃសៃ វីដៃអូ អប់រំ 
ការ យល ់ដងឹ អពំ ីការ ទញិ ទនំញិ តាម បៃពន័្ធ  
Online  ផា្ទាំង រូប ភាព អប់រំ អំពី សុវត្ថិ ភាព 
ម្ហបូ អាហារ  នងិ ខតិ ្តបណ័្ណ អប ់រអំ ំព ីអពំើ មនិ 
សចុ រតិ ក្នងុ ធរុ កចិ្ច ពាក ់ពន័្ធ នងឹ បៃង ឥន្ធនៈ ។  
កាល ពថី្ងៃ ទ៧ី  ខៃ សហីា  ឆ្នា ំ២០២០   អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  បាន ជួប ពិភាកៃសា 
ការងារ  និង ផៃសព្វ ផៃសាយ ការ អនុ វត្តចៃបាប់  
និង លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិ យុត្ត ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
វិស័យ បៃង ឥន្ធនៈ  ដល់ បណ្ដា កៃុម ហ៊ុន 
បៃង ឥន្ធនៈ ធំៗ ចំនួន១០ រួច មក ហើយ ដៃរ ។

បៃជា ពល រដ្ឋ បាន សាទរ ចពំោះ ការ បើក- 
យុទ្ធ នាការ នៃះ  ពៃះ  កន្លង មក ពួក គាត់ 
បាន ជួប បញ្ហា  ការ កៃង បន្លំ របស់ មា្ចាស់ 
ធុរកិច្ច ក្នុង វិស័យ នៃះ។ ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ឈ្មោះ 
សុភា នីតា  បាន ស្នើ ដល់កៃុម ការងារ ធ្វើ- 
យុទ្ធនាការ នៃះ កុំឱៃយ មាន អំពើ ពុក រលួយ  
នៅ ក្នុង អង្គភាព ការ ងារ។  ចំណៃក ពល រដ្ឋ 
មា្នាក់ ទៀត  ឈ្មោះ មួង  អងា្គរា៉ា  លើក ឡើង ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំគាទំៃ  ពៃះ រឿង បៃង ឥន្ធនៈ នៃះ ពតិជា 
ជួប នូវ បញ្ហា លួច បន្លំ ចៃើន ណស់  ទាំង 
គុណ ភាព  និង បរិ មាណ»៕

តពីទំព័រ   ១...ដើមៃបី បង្កើន ការ អភិ វឌៃឍ 
សង្គម ជាតិ និង កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ ទ្វៃ - 
ភាគី  និង ពហុ ភាគី ជា មួយ បៃទៃស ជិត ខាង   
និង សកល លោក។

សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន ស្ដពីី លទ្ធផល 
សម័យ បៃជំុ រដ្ឋ សភា  លើកទី ៥ នីតិ កាល 
ទី៦  កាល ពីមៃសិល មិញ  បាន បញ្ជាក់ ថា  
សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ ស្ត ីពី ការ អនុ ម័ត យល់ - 
ពៃម លើ ពិធីសារ ខណ្ឌ សីមា  និង បោះ បង្គ ល  
ពៃដំៃនគោក  រវាង ពៃះ រាជា ណ ចកៃ កម្ពជុា  
និង សាធា រណ រដ្ឋ សង្គម និយម វៀត ណម 
មាន៣ មាតៃ ។ សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ មាន  
បញ្ជាក់ ថា  លោក  ហុ៊ន  ណៃង  បៃធាន 
គណៈ  កម្មការ មហា ផ្ទៃ ការពារ ជាតិ  និង 
មុខងារ សាធារណៈ នៃ រដ្ឋ សភា  ជា អ្នក រាយ - 
ការណ៍ ជូន អង្គ សភាពី លទ្ធ ផល នៃ ការ- 
ពិនិតៃយ សិកៃសា លើ សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ នៃះ ។  

លោក  ទៀ  បាញ់ ឧប នា យក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី រដ្ឋ - 
មនៃ្ដ ីកៃសួង ការពារ ជាតិ  និង សហកា រី ជា 
តំណង រាជ រដ្ឋា ភិបាល ជា អ្នក ការពារ សៃច- 
ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ នៃះ ។ សៃច ក្ដ ីបៃកាស ដដៃល 
បញ្ជាក់ ថា ៖« រដ្ឋ សភា បាន អនុម័ត យល់ ពៃ ម 
លើ សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ ទំាង មូល  មាន ចំនួន  
១១៦សំឡៃង »។ 

លោក  ហៃង សំរិន សរសៃរ លើ ហ្វៃស- 
បុ៊ក របស់ លោក  កាល ពីមៃសិល មិញ ថា  
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ដៃល រដ្ឋ សភា លើក យក 
មក ពិភាកៃសា   អនុ ម័ត នា ពៃល នៃះ  នឹង កា្លាយ ជា  
ចៃបាប់ សមៃប់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល យក ទៅ អនុ វត្ត  
ក្នងុ ការ ដឹក នំា បៃទៃស ជាតិ  ទំាង កិច្ច ការ 
ក្នងុ បៃទៃស  តំបន់  និង ពិភព លោក ។ លោក 

សរសៃរ ថា ៖« សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ ដៃលរដ្ឋ - 
សភា លើក យក មក ពិភាកៃសាអនុ ម័ត នៃះ  សំដៅ  
បង្កើន ការ អភិ វឌៃឍ សង្គម ជាតិ និង កិច្ច សហ- 
បៃតិ បត្ត ិការ ទ្វៃ ភាគី  និង ពហុ ភាគី ជា មួយ 
បៃទៃស ជិត ខាង បៃទៃស ជា មិត្ត ក្នងុ តំបន់  
និង សកល លោកលើ ការងារ កិច្ច ការ ពៃដំៃ ន  
សៃដ្ឋ កិច្ច  ពាណិជ្ជ កម្ម  និង សន្ត ិសុខ  ជា ដើម »។

ចំណៃក សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ ចំនួន  ៥  ទៀត 
ដៃល រដ្ឋ សភា  បាន អនុ ម័ត ទំាង សៃងុ ដៃរ នោះ 
រួម មាន  សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ស្ត ីពី ការ អនុ ម័ត 
យល់ ពៃម លើ សន្ធ ិសញ្ញា ស្ត ីពី  ការ ហាម- 
ឃាត់ អាវុធ នុយ ក្លៃអ៊ៃរ។  ការពិ ភាកៃសា  និង 
អនុ ម័ត សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ស្តពីី ការ អនុ ម័ត 
យល់ ពៃម លើ ពិធីសារ ទី១  ធ្វើ វិសោធន- 
កម្ម កិច្ច ពៃម ពៃៀង  ស្តពីីភាព ជា ដៃគូ សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ទូ លំទូ លាយ  រវាង រដ្ឋជា សមាជិក សមា -  

គម បៃជា ជាតិ អាសីុ អាគ្នៃយ៍  និង ជបុ៉ន ។ 
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ស្តពីីការអនុម័ត យល់ - 

ពៃម លើ ពិធីសារ  អនុ វត្ត កញ្ចប់ សនៃយា ទី ១០ 
កៃម កិច្ច ពៃម  ពៃៀង កៃប ខ័ណ្ឌ អាសា៊ាន 
ស្តពីី សៃវា កម្ម។  សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ស្តពីី កា រ - 
អ នុម័ត យល់ ពៃម លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង  ស្តពីី 
ការ វិនិ យោគ កៃម កិច្ច ពៃម ពៃៀង កៃប ខ័ណ្ឌ 
ស្តពីី សហ បៃតិ បត្ត ិការ សៃដ្ឋ កិច្ច ទូលំ ទូលា យ  
រវាង សមា គម បៃជា ជាតិ អាសីុ - អាគ្នៃយ៍  និង 
សាធារណ រដ្ឋ ឥណ្ឌា  និង សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ 
ស្តពីី  ការ អនុ ម័ត យល់  ពៃម លើ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង  ស្តពីី ការវិនិ យោគ រវាង បណ្ដា រដ្ឋ សមា- 
ជិក នៃ សមា គម បៃជា  ជាតិ អាសីុ -អាគ្នៃយ៍ 
និង  រដ្ឋា ភិបាល នៃ តំបន់ រដ្ឋ បាល ពិសៃស 
ហុង កុង នៃ សាធារណរដ្ឋ បៃជា មានិត ចិន ។

ទាក់ ទង  នឹង រដ្ឋ សភា សមៃច អនុម័ត លើ 

សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ ស្តពីី ការ អនុ ម័ត យល់ - 
ពៃម លើពិ ធីសារ ខណ្ឌសីមា និង បោះ បង្គ ល 
ពៃដំៃន រវាង ពៃះរាជា ណច កៃ កម្ពជុា  និង 
សាធារណរដ្ឋ សង្គម និយ មវៀតណម នៃះ  
អតីត គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ កាល ពីមៃសិល- 
មិញ  បាន ចៃញ សៃច ក្ដ ីថ្លៃង ការ ណ៍ មួយ ថា  
ការ អនុម័ត លើ សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ នៃះ  «គឺ 
ជា ការ យល់ ពៃម កាត់ ទឹក ដី ខ្មៃរ ទៅ ឱៃយ បៃ - 
ទៃស វៀត ណម ជាផ្លវូ ការ »។ 

បុ៉ន្តៃ លោកសៃ ី កុយ ពិសី អនុបៃធាន 
លៃខាធិការដ្ឋាន អចិនៃ្តយ៍ នៃ អាជា្ញាធរ ជាតិ 
ទទួល បន្ទកុ កិច្ចការ ពៃដំៃន  បាន ថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នពំៃញ  បុ៉ស្ដិ៍  កាល ពី មៃសិល មិញថា  ចៃបាប់ ស្តពីី 
ការ អនុ ម័ត យល់ ពៃម  លើ ពិធី សារ ខណ្ឌ - 
សីមា  និង បោះ បង្គល ពៃ ំដៃន  រវាង ពៃះ- 
រាជា ណចកៃ កម្ពជុា  និង សាធារណ រដ្ឋ សង្គ ម - 
និយម វៀត ណម គឺ មាន សារៈសំខាន់ និង 
ផល បៃយោជន៍ ធំធៃង ណស់ សមៃប់ 
កម្ពជុា ពៃះ កម្ពជុា រាប់ សិប ឆ្នា ំកន្លង មក 
ហើយ មិន ដៃល បាន  ធ្វើ ការ កំណត់ ខណ្ឌ - 
សីមាពៃដំៃន ដោយ ខ្លនួ ឯង បៃបនៃះ ទៃ ។

លោកសៃ ីថ្លៃង ថា ៖«នៅពៃលដៃល យើង 
មាន ពៃដំៃន ចៃបាស់ លាស់ ហើយ អត់មាន 
អ្នក ណមក រំលោភ បំពាន ឬក៏ធ្វើ ឱៃយ បាត់ - 
បង់ ទឹក ដី យើង បាន ទៃ  គឺយើង មាន លទ្ធ - 
ភាព  ថៃរកៃសា។ ចំណៃកអតីត គណបកៃស 
សង្គៃះ  ជាតិ  បៃកាស មិន ទទួល សា្គល់នោះ 
គឺជាសិទ្ធ ិរបស់ គាត់។ បុ៉ន្ដៃ ក្នងុ នាម ជា បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ មា្នាក់ សបៃបាយ ចិត្ដ នៅពៃល យើង 
ទទួល បាន សមិទ្ធផល នៃះ ។ ជាគោល- 
ការណ៍ រាជរដ្ឋាភិបាល មាន ភារកិច្ច ការពារ 
បូរណភាព ទឹកដី បៃទៃស របស់ខ្លនួ សមៃប់ 
កូនចៅ ជំនាន់ កៃយ »៕

កបបបើកយុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយច្របាប់និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់មា្ចាស់ស្ថានីយប្រងមុនពិន័យអន្តរកាល

រដ្ឋសភាអនុម័ត...

តំណាង រស្តេ  នៅ ក្នងុ  កិច្ច បេជំុ ពេញ អង្គ  រដ្ឋ សភា កាល ពីមេសិល មិញ ។ រូប Heng Samrin Page  

កេមុមន្តេ ីកបប ចុះពិនិតេយស្ថានីយបេងនៅខេត្តតាកេវ កាលពីថ្ងេទី១៤ កក្កដា។ រូបថត កបប
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តពទីពំរ័១...ថា៖«សមូថ្លែង
អំណរគុណចំពោះលោកគែូ
អ្នកគែូមន្ទីរអប់រំនិងអាជ្ញាធរ-
រាជធានីភ្នំពែញដែលបានរួម-
ចំណែកក្នុងការបែយុទ្ធបែឆាំង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩។ទោះបីស្ថាន-
ភាពជំងឺនែះមានភាពធូរសែល
តែទាមទារនូវការបែុងបែយ័ត្ន
ដើមែបីឱែយការសិកែសាដំណើរការ
ទៅបែកបដោយសុវត្ថិភាព»។
ការបើកដំណើរការសលា-

រៀនក្នងុដណំាក់កាលទី៣នែះ
គឺកែសងួអបរ់ំបានអនញុ្ញាតឱែយ
គែប់សលារដ្ឋនិងឯកជនទំាងអស់
ចាប់ពីថា្នាក់មត្តែយែយ ដល់ថា្នាក់
មធែយមសិកែសាអាចដំណើរការ
សិកែសាជធម្មតាដោយកំណត់
ចំនួនសិសែសក្នុង១ថា្នាក់២៥
នាក់និងកំណត់ពែលវែលាឱែយ
បានជក់លាក់ទៅតាមកាល-
វិភាគដែលបានកំណត់។
ជមួយគ្នានែះចំពោះគែឹះ-

ស្ថានសិកែសាសធារណៈទាំង-
អស់ក៏អាចចាប់ផ្តើមដំណើរ-
ការឡើងវិញនូវសែវារថយន្ត

ដកឹសសិែសបណា្ណលយ័សកម្ម-
ភាពអប់រំកាយនិងកីឡាសកម្ម-
ភាពសិសែបៈនិងសែវាអាហារ-
ដ្ឋានផងដែរដោយគែន់តែតែវូ
អនុវត្តឱែយបានមុឺងមា៉ាត់នូវ
គោលការណ៍បែតិបត្តិស្តង់ដ
ក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ១៩។
លោករស់សុវាចាអ្នកនាំពាកែយ

កែសងួអបរ់ំបានបែប់ភ្នពំែញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីមែសិលមញិថាកែសួង
អបរ់ំអាចវាយតម្លែបឋមថាថ្ងែ
ចូលរៀនដំបូងនែការបើក-
ដំណើរការសលារៀនក្នុង
ដំណាក់កាលទី៣នែះមាន
ដណំើរការជបែកែតីតាមការ-
គែងទុក។
លោកបន្តថាជរួមកែសួង

បានសង្កែតឃើញថាសលា-
រៀនទាំងអស់ទាំងសលារដ្ឋ
និងសលាឯកជនអាចអនុវត្ត
ទៅតាមការបែតិបត្តិស្តង់ដ
ដែលបានដក់ចែញ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សលា-

រៀនទាំងអស់បានរៀបចំបរិ-
ស្ថានសលារៀននងិថា្នាក់រៀន

បានសមរមែយដើមែបីធានាសុវត្ថិ-
ភាពក្នងុការសិកែសានិងបងែៀន។
សលារៀនទាងំអស់បានបែង-
ចែកវែនសិកែសាទៅតាមការ-
កំណត់របស់កែសួង»។
លោកសែីអុ៊កឆាយ៉ាវីបែធាន

សមាគមគែូបងែៀនកម្ពជុឯក-
រាជែយបានថ្លែងពីមែសិលមិញថា
តាមការចុះអង្កែតរបស់លោក-
សែីមើលឃើញថាសិសែសានុ-
សិសែស បង្ហាញក្តីសបែបាយរីក-
រាយដែលបានវិលតែឡប់មក
ថា្នាករ់ៀនវិញបើទោះបីនៅតាម
សលាមួយចំនួននៅមានខ្វះ-
ខាតសមា្ភារបែើបែស់សមែប់
ការពារជងំឺកូវដី១៩យ៉ាងណា-
ក្តី។លោកសែីឆាយ៉ាវីបាន
សង្កត់ធ្ងន់ថា៖«អ្វីដែលខ្ញុំឃើញ
សលាមួយចំនួនគឺគត់មាន
ឧបករណ៍គែប់គែន់មា៉ាសុីន-
វាស់កម្តៅតែឹមតែូវ ខណៈ
សលាមួយចំនួនតូចមិនទាន់
មានគែប់ស្តង់ដទែ។ប៉ុន្តែ
ដោយសរតែកង្វះខាតដូច្នែះ
ការខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចនែះគឺ
មិនមែនជបញ្ហានោះទែពែះ
អ្នកគែូ-លោកគែូយើង បាន
តែៀមខ្លួន រួចជសែចដើមែបី
ការពារហានិភ័យទាំងនែះ»។
ខណៈដែលនៅតាមតំបន់

មួយចំនួននៅកំពុងបែឈម
នឹងបញ្ហាទឹកជំនន់នៅឡើយ
លោកសែីឆាយ៉ាវីបានស្នើឱែយ
សលារៀននៅតាមតំបន់រង-
គែះទាងំនោះគរួតែពចិារណា
បន្ធរូបន្ថយអវត្តមានសសិែសនងិ
ផ្តល់ភាពងយសែួលដល់
សសិែសានសុសិែសក្នងុអឡំងុពែល
នែះផងដែរ៕

តពីទំព័រ៤...ព័ន្ធធារាសស្តែ
អាងកំពីងពួយស្ថិតក្នុងឃុំតា-
គែម សែុកបាណន់ដែលរង
ការខូចខាតពីជំនន់ទឹកភ្លៀង
កន្លងមកមានបែវែង២៣០
ម៉ែតែរចួរាល់ជស្ថាពរកាលពី
រសៀលថ្ងែអាទិតែយ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ស-ំ

ណង់ស្ទាក់ទកឹនងិទនំប់បង្ហៀរ
ទកឹជចែើនកន្លែងបានរងការ-
ខូចខាត ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង
នាពែលកន្លងមក ប៉ុន្តែនៅ
ពែលនែះ កែុមការងរយើង
បានចុះធ្វើការជួសជុលស្ដារ

ឡើងវិញជបណ្ដើរៗ ហើយ
បនា្ទាប់ពីទឹកសែក។ មកទល់-
ពែលនែះយើងបានជួសជុល
រួចរាល់ជស្ថាពរហើយនូវខ្នង-
ទំនប់បែឡាយមែនែសំណង់
ស្ទាក់ទឹកទា្វារ៨ ដែលមាន
បែវែង២៣០ម៉ែតែ»។
ជមយួគ្នានែះលោកសឿម-

ប៊ុនរិទ្ធិ អភិបាលរងខែត្តបាត់-
ដំបង ទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិ-
វឌែឍន៍បានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថា
កែពីការខូចខាតនូវសំណង់
បែព័ន្ធធារាសស្តែគែះជំនន់
ទឹកភ្លៀង ក៏បានបង្កការខូច-
ខាតនវូហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធផ្លវូជ
ចែើនកន្លែងផងដែរនៅទូទាំង
ខែត្តបាត់ដំបង។
លោកប៊ុនរិទ្ធិថ្លែងបន្តទៀត

ថា៖«កចិ្ចការចមែបងនងិបនា្ទាន់
បំផុតនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញ

កែយគែះជំនន់ទឹកភ្លៀង
នែះគឺការជួសជុលកំណាត់ផ្លូវ
ដែលរងការខូចខាតឡើងវិញ
សមែប់សមែលួដល់ការធ្វើចរា-
ចរណ៍ និងការផ្ដល់គែប់ពូជ
ដែលរួមមានសែូវ និងដំណំា
រួមផែសំ ដល់គែួសរកសិករកែីកែ
ដើមែបីដំដុះស្ដារជីវភាពគែួសរ
របស់ពួកគត់ឡើងវិញ»។
លោកបានបញ្ជាក់ថា នៅ

ពែលនែះកែុមការងរថា្នាក់ខែត្ត
បានរួមសហការជមួយកែសងួ
ពាក់ព័ន្ធ រួមមានកែសួង
សធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
កែសួងធនធានទឹក និងឧតុ-
នយិមកែសងួអភិវឌែឍន៍ជនបទ

និងកែសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
បែមាញ់និងនែសទបានធ្វើ-
ការជួសជុលផ្លូវសមែបុកមាន់
ជួសជុលបែព័ន្ធធារាសស្តែ
នងិការផ្ដល់សែវូពជូនងិគែប-់
ពូជដំណាំរួមផែសំដល់កសិករ
សរបុជតិ១០០០គែួសរដែល
ក្នងុ១គែសួរទទលួបានសែវូ-
ពូជ១០០គីឡូកែម។
យោងតាមសម្ដីរបស់លោក

ប៊នុរទិ្ធិនៅថ្ងែទី៨ខែវចិ្ឆកិាខាង
មុខនែះលោកនាយករដ្ឋមន្តែី
ហ៊ុនសែននឹងអញ្ជើញចុះសួរ
សុខទុក្ខ និងផ្ដល់អំណោយជ
សែបៀងសមា្ភារពែមទាងំសែវូពជូ
និងគែប់ពូជបន្លែមួយចំនួន
ដល់បែជកសិករដែលបានរង
គែះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនា
ពែលកន្លងមកចនំនួ១០៥០០
គែួសរ៕
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� ង��ងនិងអគ�នយក
លី�ែសែង

កា រ�និពន�� ន់ខ�ស់
ចូសហូពូរ៉ូសុតមែន

�្រៃ� ន�្រៃប់�្រៃងកា រ�និពន�
សំរិទ្ធ

អនុ�្រៃ� ន�្រៃប់�្រៃងកា រ�និពន�
សូវិស ល

អនុ�្រៃ� នក្រៃុមអ្នកយកព័ត៌� ន
� ក់ស�ងលី

កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន� តិ
វងែសសុខែង,ពែុំភ័កែ្ត

កា រ�និពន�ព័ត៌� ន�្រៃដ�កិច្ច
ម៉ែគុណមករា

កា រ�និពន�រងព័ត៌� ន�្រៃដ�កិច្ច
រា�ន់រីយ

កា រ�និពន�ព័ត៌� នអន្តរ� តិ
បែក់ស យ

កា រ�និពន�ជីវិតកម្រៃ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រ�និពន�រងជីវិតកម្រៃ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�រង/អ្នកបក�្រៃព័ត៌� នកី� 
ណែមវណ�ៈ

កា រ�និពន��្រៃហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មាសសុខជ ,នៀម�ែង

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដ រា�,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខែងសុខគនា�

អ្នកបក�្រៃ
ប៊ុនផលា្លា,សែតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
កា រ�រូបថត

ហែងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរងែសី

អ្នក�្រៃស�្រៃ�លអក��វិរុទ�
�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�្រៃ� ន�្ន្រៃកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុកែភីរៈ
�្ន្រៃករចន ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្រៃករចន�្រៃហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្ន្រៃកផ្រៃ�យពា ណិជ�កម�
�ែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កែវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជ ,012717404
JessaPiastro,092445983
�្រៃ� ន�្រៃក�យកា�្រៃតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រៃ� ន�្រៃក�យកា�្រៃត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្រៃ� ន�្ន្រៃករដ��លនិងធន� នមនុស្រៃស
ពែ�ែសុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន្រៃករដ��លនិងធន� នមនុស្រៃស
�ុិល� ភា

នយិកាហិរ��វត�ុៈហា�ងតា ំងម៉ែង
�្រៃ� នគណន្រៃយ្រៃ�ៈេស៊ែនវិច្ឆិកា

ែផ្នកព័ត៌� នវិទ្រៃ�និងរចន�្រៃហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
កា រិ� ល័យ�្រៃត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�្រៃ� ខូអិលធីឌី

ជ ន់ទី៧នែអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តែច

ហុ៊នសែន(ផ្លវូ៦០ម៉ែតែ)ភូមិ�ែកតា ឡុង
សង�ត់ចា ក់អ�ែកែម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សង�ត់ស្វាយដង�ុំ
កែងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

គឹមសារុំ

ព្រៃវ្រៃងៈសមត្ថកិច្ចបានបាញ់
សមា្លាប់កែបីញី១កែបាលកាល
ពីមែសិលមិញបនា្ទាប់ពីកែបី១
កែបាលនែះបានវ័ធបុរសមា្នាក់
ស្លាប់និង២នាក់ទៀតរងរបួស
កាលពីថ្ងែទី៣១ខែតុលានៅ
ភូមិស្តៅសែុកឃុំព្នាទី២សែុក
សុីធរកណា្តាល។
លោកសែងសវ៉នអធិការ

សែកុសុីធរកណា្តាលបានឱែយដងឹ
ថាជនរងគែះដែលស្លាប់ឈ្មោះ
រឿនរែនភែទបែុសអាយុ៤៧
ឆា្នាំតែូវកែបីវ័ធចំភ្លាដើមទែូង
និងតែូវកែបីជន់ចំឆ្អឹងជំនីរ។
ចំណែកជនរងរបួសឈ្មោះណែន
ចំរីនភែទបែុសអាយុ៣៩ឆា្នាំ
របួសកំភួនជើងខាងស្ដាំធ្ងន់និង
ឈ្មោះណែនយ៉ែនភែទបែុស
អាយ៥១ឆា្នាំតែូវកែងដែនិង

ដងខ្លួនរងរបួសសែល។
លោករំឭកបែប់ថាមុនថ្ងែ

កើតហែតុឈ្មោះណែនយ៉ែន
បានទញិកែបីបែហែល៧ទៅ៨
កែបាលមកចិញ្ចឹមហើយឈ្មោះ
ណែនចរំនីជប្អនូបានសុំទិញ
កែបីញី១កែបាល ពីបងរបស់
គត់ណែនចំរីនពែះតែឃើញ
កែបីនោះឡើងសច់អាចយក
មកបែើការងរកសិកម្មបាន។
បនា្ទាប់ពីទិញកែបីបានហើយសែ្តី
ជបែពន្ធរបស់ឈ្មោះណែន
ចំរីនបានយកកែបីនោះទៅ
ចងនៅវាលសែឱែយវាសុីស្មោ។
លោកបន្តថាលុះដល់ពែល

លា្ងាចសែ្តីជបែពន្ធរបស់ឈ្មោះ
ចរំនីបានទៅដកឹកែបីនោះមក
ផ្ទះវិញតែតែវូសត្វកែបីនោះដែញ
វធ័។ដោយឃើញកែបីដែញវធ័
សែ្តជីប្អនូថ្លែដូច្នែះណែនយ៉ែន
បានរត់ទៅជយួតែតែវូសត្វកែបី

នោះដែញវ័ធបណា្តាលឱែយរបួស
សែល។ខណៈនោះណែនចំរីន
បានរត់យកដំបងបំណងវាយ
សត្វកែបីនោះតែតែូវកែបីវ័ធ
តែវូកំភួនជើងស្តៅ១ំស្នែងទៀត។
លោកសវ៉នបន្តថាដោយ

ឃើញសភាពបែបនែះមានបុរស
ចំនួន៥នាក់ដោយមា្នាក់ៗបាន
នាំគ្នាកាន់ដំបងមា្នាក់១ៗ ដែញ
តាមវាយសត្វកែបីនោះហើយ
បុរសឈ្មោះរឿនរែនក្នងុចំណោម
បុរស៥នាក់នោះកាន់តែដបទឹក-
សទុ្ធមយួទែពែះគត់អះអាង
បែប់គែថាគត់មិនបាច់បែើដំបង
ទែពែះគត់ចែះមន្តអាគម
សូតែតែបាលីទៅគឺសត្វកែបី
នោះស្លូតឯងហើយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«គែបែប់

ខ្ញុំថាបុរសរងគែះស្លាប់នោះ
តែវូសែសែឿងៗផងពែលដែល
គត់ដែញសត្វកែបីគឺគត់សតូែ

បាលីមន្តអាគមបែះទឹកហើយ
បែប់គែថាគត់បែះតែទឹកបន្តិច
គឺកែបីនោះអត់សីុស្មោ១អាទិតែយ
ក៏មាន។តែកែបីនោះក៏ស្ទុះមក
វ័ធគត់តែូវចំភ្លាដើមទែូងនិង
តែូវកែបីជន់ចំឆ្អឹងជំនីរហើយ
រត់ចូលពែបាត់»។
លោកបន្តថាបនា្ទាប់ពីតែវូរបួស

ហើយនោះអ្នកភូមិបានដឹកជន-
រងគែះទៅមណ្ឌលសុខភាព
ឃុំព្នាទី២សែកុសុីធរកណា្តាល
តែបានដច់ខែយល់ស្លាប់កែយ
បញ្ជនូដល់មណ្ឌលសុខភាពឃំុ។
កែយពីសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើ-
កោសលែយវិច័យរួចហើយសមត្ថ-
កិច្ចបានចាត់ចែងបែគល់សក-
សពដល់កែុមគែួសរយកទៅ
ធ្វើបុណែយតាមបែពែណី។
ចំណែកជនរងគែះ២នាក់

ទៀតក៏កពំងុសមែកពែយាបាល
នៅមណ្ឌលសុខភាពឃុំព្នាទី

២នៅឡើយដែរ។
លោកបន្ថែមថាដោយសរ-

តែខា្លាចមានគែះថា្នាក់ទៅថ្ងែ
កែយទៀតបែជពលរដ្ឋបាន
សណំមូពរដល់សមត្ថកចិ្ចរបស់
លោកឱែយបាញ់សមា្លាប់សត្វកែបី
នោះ។កមា្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់
លោកបានតាមបាញ់វាងប់នៅ
ក្នុងពែនៅថ្ងែទី១ ខែវិច្ឆិកា។
ចំពោះខាងគែួសរជនរង-
គែះដែលស្លាប់នោះមិនដឹងថា
ប្តងឹមា្ចាស់កែបីឬយ៉ាងណានោះ
ទែតែលោកគតិថាជនរងគែះ
រូបនោះបានស្ម័គែចិត្តទៅតាម
ចាប់កែបីនោះដោយខ្លនួឯងទែ
ទើបកែបីវ័ធបណា្តាលឱែយស្លាប់។
លោកសវ៉ន ថា៖«បើយើង

ពិនិតែយលើអង្គហែតុគឺគ្មោនអ្នក-
ណាទៅបង្កបទល្មើសលើជន-
រងគែះទែពែះមា្ចាស់កែបីគ្នា
ក៏រងគែះដែរ»៕

សមត្ថកិច្ចបានបាញ់សម្លាប់ក្របីញី១ក្របាលបន្ទាប់ពីវ័ធបុរសម្នាក់ស្លាប់២នក់របួស

មន្ត្រីជំនញ... ក្រសួងអប់រំបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះ...

កិច្ចការចម្រៃបងនិងបន្ទាន់បំផុតនៅក្នុងការសា្ដារ
ឡើងវិញក្រៃយគ្រៃះជំនន់ទឹកភ្លៀងន្រៃះគឺការជួសជុល
កំណាត់ផ្លូវដ្រៃលរងការខូចខាតឡើងវិញសម្រៃប់...

លោកហង់ជួនណារុ៉ន(ពាក់ក្រៃវាត់ក)ពីម្រៃសិលមិញ។រូបថតកែសួងអប់រំ
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ការនំាចេញអង្ករ
បន្តកើន...
តពីទពំរ័១...ទោះយ៉ាងណា

ការនាំចេញអង្ករក្នុងខេតុលា
ឆ្នាំនេះមិនបានកើនទេដោយ
មានបរមិាណតេមឹ៤៧៥៣០
តោនធ្លាក់ចុះ១៩,៩២ភាគ-
រយធៀបទៅខេតុលាឆ្នាំមុន
ដេលមាន៥៩៣៥៤តោន។
លោកហ៊ុនឡាក់បេធន

កេមុបេកឹេសាភិបាលសហព័ន្ធសេវូ-
អង្ករកម្ពុជាបានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងេចន្ទថាទោះបីជា
ការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទផីេសារ
អន្តរជាតិនាអឡំងុខេចងុកេយ
នេះបានធ្លាក់ចុះបន្តិច ដោយ-
សារការរងផលប៉ះពាល់ពីគេះ
ទឹកជំនន់និងឧបសគ្គនេផ្លវូដកឹ-
ជញ្ជូនប៉ុន្តេបរិមាណសរុបនេ
ការនំាចេញអង្ករទៅទីផេសារ-
អន្តរជាតិនៅតេរកេសាបាននូវ
ភាពវិជ្ជមានដដេលក្នុងរយៈ-
ពេល១០ខេមកនេះធៀបនឹង
រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩។
លោកបន្តថាខណៈបច្ចុបេបន្ន
សា្ថានភាពទឹកជំនន់បានថម-
ថយទៅវិញហើយនោះលោក
គិតថាបរិមាណអង្ករនាំចេញ
នឹងមានកំណើនឡើងវិញចាប់
ពីពេលនេះតទៅ។
លោកថ្លេងថា៖«បរិមាណនេ

ការនាំចេញនឹងស្ទុះឡើងវិញ
ពសិេសចាប់ពីខេធ្នូនងិខេមករា
ឆ្នាំ២០២១ខាងមខុហើយចនិ
នឹងនៅតេជាទីផេសារដេលមាន
សកា្តានុពលសមេប់កម្ពុជា»។
លោកបេប់ទៀតថាបច្ចបុេបន្ន

នេះអាជា្ញាធរក៏ដូចជាបេជាកសិ-
ករក៏កំពុងចាប់ផ្តើមបង្កបង្កើន-
ផលសេូវដេលខូចខាតដោយ-
សារទឹកជំនន់ឡើងវិញផងដេរ។
លោកលន់យ៉េងអគ្គលេខា-

ធិការសហព័ន្ធសេូវអង្ករកម្ពុជា
បានបេប់ថាទឹកបេក់ដេល
ទទួលបានពីការនំាចេញអង្ករ
ក្នុងរយៈពេល១០ខេដើមឆ្នាំ
២០២០នេះមានតម្លេបេមាណ
៣៦៧លានដុលា្លារខណៈ
សមេប់ខេតុលាមានចំនួន
៣៨,៩លានដុលា្លារ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ការនាំ-

ចេញអង្កររបស់កម្ពុជាសមេច
បាន៦២០១០៦តោនធ្លាក់-
ចុះ០,៩៧ភាគរយធៀបទៅឆ្នាំ
២០១៨នងិទទលួបានចណំលូ
បេមាណ៥០១លានដុលា្លារ
ធ្លាក់ចុះ៤,៣ភាគរយ៕LA

ម៉ៃគុណមករា

ភ្នពំៃញៈលោកអនូពន័្ធមនុរីត័្នរដ្ឋមន្តេី
កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជា
បេធនកេមុបេកឹេសាជាតិភស័្តភុារកម្មបាន
ស្នើឲេយសា្ថាបន័ពាកព់ន័្ធនានាជយួសមេលួ
ដល់កេុមហ៊ុនរបស់សិង្ហបុរីYCHដើមេបី
អនុញ្ញាតឲេយកេុមហ៊ុនមួយនេះពន្លឿន
ការសកិេសារបស់ខ្លនួទៅលើគមេងអភ-ិ
វឌេឍន៍មជេឈមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្មភ្នំពេញ
(PhnomPenhLogisticsCentre-
PPLC)សមេចទៅតាមផេនការ។
ការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងនៅ

ក្នងុកចិ្ចបេជុំកេមុបេកឹេសាជាតិភស័្តភុារកម្ម
លើកទី២នៅទីស្តីការកេសួងសេដ្ឋកិច្ច
នងិហរិញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងេពធុសបា្តាហ៍មនុ
ដោយលោកអនូព័ន្ធមុនីរត័្នបានណេនាំ

ឲេយសា្ថាប័នទទួលបន្ទុកការងារនេះតេូវ
សកិេសាពីតមេវូការចាបំាច់របស់កេមុហ៊នុ
YCHថាតើកេមុហ៊នុនេះមានតមេវូការ
អ្វីខ្លះដើមេបីអភិវឌេឍមជេឈមណ្ឌលនេះ
ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាព
ដោះសេយបានប៉ុនណាដើមេបីជួយ
ជំរុញឲេយគមេងនេះកាន់តេមានវឌេឍន-
ភាពឆ្ពោះទៅមុខ។
លោកថ្លេងថា៖ «ការជេើសរីសគំរូ

អាជីវកម្មបេបណានោះនឹងធ្វើឡើង
បនា្ទាប់ពីការសិកេសាពីសមិទ្ធិលទ្ធភាព
(FeasibilityStudy)ពេះលទ្ធផល
ការសកិេសានេះគជឺាគន្លឹះនងិជាទឡ្ហកីរណ៍
ដ៏សំខាន់ក្នុងការជេើសរសីបេភេទគំរូ-
អាជីវកម្មនេគមេងនេះ»។
បើយោងតាមលោកស៊ុនចាន់ថុល

រដ្ឋមន្តេីកេសួងសាធរណការនិងដឹក-

ជញ្ជូនកិច្ចពេមពេៀងកេបខ័ណ្ឌរវាង
កេសួងសាធរណការនិងដឹកជញ្ជូន
ជាមួយនឹងកេុមហ៊ុនYCHក្នុងការ-
អភវិឌេឍមជេឈមណ្ឌលភស័្តភុារកម្មភ្នពំេញ
តេវូបានរៀបចំជាសេចក្ដីពេងរចួហើយ
ដេលនឹងតេវូកេសមេលួឡើងវិញបនា្ទាប់-
ពីទទួលបានធតុចូលបន្ថេមទៀតពីអង្គ-
បេជុំដើមេបីធ្វើយ៉ាងណាឲេយកចិ្ចពេមពេៀង
មួយនេះមានខ្លឹមសារនិងវិសាលភាព
ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវត្ថុនេកិច្ចពេម-
ពេៀងពេមទាំងផ្ដល់បេយោជន៍ដល់
បេទេសកម្ពុជា។
សមេប់ទីតំាងរបស់គមេងអភិវឌេឍន៍-

មជេឈមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្មភ្នំពេញនេះគឺ
ស្ថិតនៅចំតំបន់យុទ្ធសាស្ដេដោយនៅ
ចនោ្លាះកំពង់ផេស្វយ័តកេុងពេះសីហនុ
និងខេសេរថភ្លើងពីប៉ាយប៉េត។លើសពី

នោះទៅទៀតវាស្ថិតនៅជិតផ្លូវជាតិ
លេខ៣និងលេខ៤ពេមទាំងតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញផងដេរ។
ភាពទន់ខេសាយនេហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ-

ភ័ស្ដុភារគឺជាឧបសគ្គមួយដេលរារាំង
ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា។
របាយការណ៍ធនាគរពភិពលោកWB
ឆ្នាំ២០១៤បងា្ហាញថាតម្លេនាំចេញ
របស់កម្ពុជាមានចំនួន៣០ភាគរយ
ខ្ពស់ជាងបណា្ដាបេទេសជិតខាង។
កាលពីឆ្នាំ២០១៦ទីភា្នាក់ងារកិច្ច-

សហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនបាន
បា៉ាន់បេមាណថាកម្ពជុាគិតកមេពីកេមុ-
ហ៊ុននាំចេញចំនួន៥៤០ដុលា្លារក្នុង
មយួTEUបើធៀបនងឹបេទេសថេដេល
មានតេឹម ២០០ដុលា្លារនិងបេទេស
វៀតណាម២៥០ដុលា្លារ៕LA

ធូវិរៈ

ភ្នំពៃញ: ចំនួនកេុមហ៊ុនស្នើ
សុំ និងបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម
តាមថា្នាលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន
បានកើនដល់៥២២៧ហើយ
ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលសមេច
ដក់ឲេយដំណើរការផ្លូវការកាល
ពីពាក់កណា្ដាលខេមិថុនាឆ្នាំ
២០២០រហូតមក។
គិតតេឹមថ្ងេទី២៨ខេតុលា

ឆ្នាំ២០២០មានកេមុហ៊នុសរបុ
១៨៩២បានចុះបញ្ជតីាមថា្នាល-
បច្ចេកវទិេយាពត័៌មានបេកបដោយ
ជោគជយ័នងិ៥២៣កេមុហ៊នុ
ផេសេងទៀតកំពុងតេួតពិនិតេយ។
ជាមួយគ្នានេះការចុះបញ្ជី

នាមករណ៍បមេងុទកុនៅកេសងួ
ពាណជិ្ជកម្មមានចនំនួ២៦៣៨
កេមុហុ៊នក្នងុនោះ១៧៤កពំងុ
តេួតពិនិតេយ។
បេព័ន្ធចុះបញ្ជីថ្មីនេះតមេូវឲេយ

កេមុហុ៊នបំពេញទមេង់ចុះបញ្ជ-ី
អាជីវកម្មតេ១លើកគត់ដោយ
ចំណាយពេលយ៉ាងយូរ៨ថ្ងេ។
រាល់ទិន្នន័យរបស់កេុមហ៊ុន

ចុះបញ្ជីអាជវីកម្មនងឹតេវូបញ្ជនូ
ដោយស្វ័យបេវត្តិទៅកេសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកេសួង-
ពាណិជ្ជកម្មកេសួងការងារកេ-
សួងមហាផ្ទេកេុមបេឹកេសាអភិ-
វឌេឍន៍កម្ពជុានិងអគ្គនាយកដ្ឋាន-
ពន្ធដរដើមេបីតេួតពិនិតេយ និង
អនុម័ត។

កេសងួនងិសា្ថាបន័រដ្ឋយ៉ាង-
ហោចចំនួន៦តេូវបានដក់-
បញ្ចលូក្នងុបេពន័្ធអាជវីកម្មតាម
ថា្នាលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន រួម-
មានកេសួងពាណិជ្ជកម្មកេសួង-
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកេសួង-
ការងារ និងបណ្តះុបណា្ដាលវិជា្ជា-
ជីវៈកេសួងមហាផ្ទេកេមុបេកឹេសា-
អភិវឌេឍន៍កម្ពជុានិងអគ្គនាយក-
ដ្ឋានពន្ធដរ។
ការចុះបញ្ជីក្នងុយន្តការថ្មនីេះ

គឺកេសួងពាណិជ្ជកម្មបានកាត់-
បន្ថយការចំណាយ៤០ភាគ-
រយការបង់ពន្ធបា៉ាតង់សមេប់
ឆ្នាំដេលធ្វើការចុះបញ្ជីបានកាត់-
បន្ថយ៥០ភាគរយហើយការ-
បង់ពន្ធបេថាប់តេនេឯកសារ
ចុះបញ្ជីថ្មីនេះតេវូបានលើកលេង
ពេមទំាងមិនតមេវូឲេយធុរជនថត-
រូបស្គេនមេមដេកេយពីចុះ-
បញ្ជីអាជីវកម្មភា្លាមៗឡើយ។
លោកលមឹហេងអនុបេធន

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាន
កត់សមា្គាល់ថាមានកេុមហ៊ុន
ជាចេើនមកចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម
តាមថា្នាលបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន
ចាប់តាំងពីដក់ឲេយដំណើរការ
ផ្លូវការនារយៈពេលប៉ុនា្មានខេ
ចុងកេយនេះ។
លោកមានជនំឿថាកចិ្ចពេម-

ពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី
រវាងកម្ពជុា-ចិនបានរួមចណំេក
ជរំញុកណំើនការចុះបញ្ជីអាជវី-
កម្មតាមថា្នាលបច្ចេកវិទេយានេះ

ឲេយកើនឡើងឆប់រហស័ហើយ
ភាពអនុគេះពន្ធ EBAនេ
ទំនិញរបស់កម្ពុជាចំនួន៨០
ភាគរយពេមទំាងភាពអនុគេះ-
ពន្ធ GSPក៏កំពុងរួមចំណេក
ទាក់ទាញវនិយិោគនិមកកម្ពជុា
កាន់តេចេើនថេមទៀត។
លោកនិយយថា៖ «យើង

កំពុងបះជំហានថ្មីមួយទៀត
ទៅរកទីផេសារបេទេសចិនដេល
ជាទីផេសារធំនៅលើពិភពលោក
តាមរយៈកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជ-
កម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជា-ចិន
ដូច្នេះកេុមហ៊ុនមួយចំនួនគេ
កំពុងតេៀមខ្លនួដើមេបីចុះបញ្ជីវិនិ-
យោគនៅកម្ពុជា។នេះគឺជា

ឱកាសរបស់កម្ពុជាដើមេបីទាក់-
ទាញកេុមហ៊ុនដេលផលិតទំ-
នញិទៅអាមេរកិឲេយមកចុះបញ្ជី
អាជីវកម្មនៅបេទេសកម្ពុជា
ដើមេបីផលិតនាំចេញទៅកាន់
ទីផេសារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប»។
លោកបន្ថេមថា៖ «ការចុះ-

បញ្ជីអាជីវកម្មតាមថា្នាលបច្ចេក-
វិទេយាព័ត៌មានជួយឲេយចំណេញ
ពេលវេលានងិកាត់បន្ថយការ-
ចំណាយកេផ្លូវការចេើន»។
លោកមាសសខុសេនសាន

អ្នកនាំពាកេយកេសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុធ្លាប់បេប់ភ្នពំេញ-
ប៉ុស្តិ៍ពីខេសីហាថាការចុះបញ្ជី
អាជវីកម្មតាមបេពន័្ធអនឡាញ

គឺសេបតាមគោលនយោបាយ-
អភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម៤.០របស់
រដ្ឋាភបិាលក្នងុការធ្វើទនំើបកម្ម
តាមបេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយា។
លោកអះអាងថា៖ «នេះជា

គោលដៅបង្កើតបរិសា្ថានវិនិ-
យោគឲេយបានល្អបេសើរដើមេបី
ទាក់ទាញការវិនិយោគឲេយកាន់
តេចេើនចូលមកកម្ពុជា។នេះ
ជាកាតព្វកចិ្ចរបស់កេសងួសេដ្ឋ-
កិច្ចដេលចង់ឲេយមានស្ថិរភាព
មា៉ាកេសូេដ្ឋកចិ្ច។យើងក៏ចង់ឲេយ
សេដ្ឋកចិ្ចយើងរកីចមេើនដោយ
មានលក្ខខណ្ឌការវិនិយោគល្អ
ដូច្នេះយើងបានកាត់បន្ថយភាព-
ស្មុគសា្មាញជាចេើន»៕LA

លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នស្នើឲេយជួយពន្លឿនការងារលើគមេងPPLC

កេមុហុ៊នស្នើនិងចុះបញ្ជីតាមថ្នាលបច្ចេកវិទេយាកើនដល់ជាង៥ពាន់

បុរសម្នាក់កំពុងចូលគៃហទំព័រដើមៃបីចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចៃកវិទៃយាព័ត៌មន។រូបថតហុងមិនា



ទីក្រុងឡាអ្រៈ  រដ្ឋាភិបាល ហូឡង់ 
កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ បាន ផ្អាក ផៃនការ  ជយួ  
កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ ជាតិ ដៃល  
ទទលួ រងសម្ពាធ ដខ៏្លាងំ KLM ជាមយួ 
កញ្ចប់ សង្គៃះ ចៃើន ពាន់ លាន អឺរ៉ូ  
បន្ទាប ់ ពី សហជីព បាន  បដិសៃធ  ចុះ- 
ហត្ថលៃខ លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ដៃល  
ជាប ់ទាក ់ទនិនងឹ  ផៃនការ កាត ់ចណំាយ   
រយៈពៃល ៥ឆ្នាំ។ 

ការ សមៃច នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ អនគត 
នៃ កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ ហូឡង់ 
ដៃល ជា ផ្នៃកនៃ អាកាសចរណ៍ បារាំង 
( KLM) ស្ថតិនៅ ក្នងុ គៃះ ថ្នាក ់  ដោយ  
KLM នយិាយ ថ  វា នៅ មនិ ឆ្ងាយ  ដោយ  
គ្មាន ការ រមួ បញ្ចលូថវកិា សង្គៃះ  របស ់
រដ្ឋាភបិាល ដ ៏ចៃើន ដើមៃបី ជយួ  កៃមុហ៊នុ 
អាកាសចរណ ៍ ដ ៏មន វយ័ ចណំាស ់បផំតុ  
របស ់ពភិពលោក ដៃល ពៃល នៃះ បាន 
រង  ការ វាយ បៃហារ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត 
ដោយ ការ រីករាល ដល វីរុស កូរ៉ូណា។ 

លោក  Wopke Hoekstra  រដ្ឋ មន្តៃ ី
ហិរញ្ញវត្ថុ  ហូឡង់ បាន បៃប់ អ្នក យក- 
ពត័ម៌ន  កៃយ ជនំបួ ជាមយួ កៃមុហ៊នុ  
KLM ថ៖«ជនំយួ រដ្ឋ ដៃល បាន គៃង- 
ទុក  មិន សមៃច បាន នោះទៃ។ វា ជា 
ការ ខក ចតិ្ត  ប៉នុ្តៃ នៃះ ជា រឿង កើត ឡើង 
ទៅហើយ»។ 

លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីបាន នយិាយថ៖« វា ពតិ  
ជា សខំន ់ណាស ់នពៃល ដៃល អ្នក   រាល-់  
គ្នា មន ការទទលួខសុតៃវូ របស ់ខ្លនួ  នងិ 
ដឹង ថ KLM  ស្ថិត ក្នុង វិបត្តិ ជាក់ ស្តៃង»។ 

ការ សមៃច ចិត្ត របស់ គណៈរដ្ឋ មន្តៃី  
ហូឡង់  កើត មន តៃ១ ថ្ងៃ  កៃយ ការ- 
ជជៃក  គ្នា ជាមួយ វត្ថុ  បំណង ជាក់លាក់  
រវាង  KLM នងិ  សហភាពការងារ  របស ់
ខ្លនួ   ដើមៃប ី ពៃយាយាម   នងិ សមៃច ឱៃយ បាន 
នូវ កិច្ច ពៃម ពៃៀង លើកញ្ចប់ សង្គៃះ  
ដៃល លោក Hoekstra   និយាយ ថ  
វា គរួសមៃច បាន  បៃសនិ បើ កៃមុហ៊នុ 
អាកាសចរណ៍ បៃកាន់ខ្ជាប់  ចំពោះ 
វិធានការ  កាត់បន្ថយ  ដ៏តឹងតៃង។ 

 លោក រដ្ឋមន្តៃី ហិរញ្ញវត្ថុ  បាន ឱៃយ  
កៃមុហ៊នុ  KLM នងិសហភាព ការងារ  
ដៃល ធ្វើ ជា តណំាង  អាកាស យានកិ  កៃមុ  
បុគ្គលិក បមៃើ ការ ងារ តាមយន្ត ហោះ 
រហូត ដល់ ម៉ោង ១២ យប់ ម៉ោង សកល   
តៃមឹយប ់ថ្ងៃសៅរ ៍ ដើមៃប ីចុះ ហត្ថលៃខ 
លើ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  ដើមៃបី បើក ផ្លវូ ទទលួ- 
យក ផ្នៃក ទី២ នៃ  ការ ចាក់ បញ្ចូល 
សាច់ បៃក់ ៣,៤ ពាន់លាន អឺរ៉ូ។ 

 អំឡុង ពៃល នៃ ការ  ជជៃក គ្នា ដៃល 
នៅ បន្ត ជាមយួ សហភាព ការងារ ជា ចៃើន 
សហភាព ការងារ តណំាង អាកាសយា-
នកិ   VNV បាន បដសិៃធ ចុះ ហត្ថលៃខ  
លើ អ្វ ីដៃល ពកួគៃ យល ់ថ  បាន ផ្លាស-់ 
ប្តរូ លក្ខខណ្ឌ នៅ នទ ីចងុកៃយ សមៃប ់ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង នោះ។

ជម្លាះ ដ៏ជូរ ចត់ បៃមូលផ្តុំ លើ បៃការ 
១  ក្នុង កិច្ច ពៃមពៃៀង ដៃល ស្នើ ឱៃយ 
បគុ្គលកិ កៃមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ដៃល 
មន បញ្ហា តៃវូ កាត ់បន្ថយ បៃកខ់ៃ សមៃប ់
រយៈពៃល  ៥ ឆ្នាំ ខង មុខ ។

KLM នៅ ក្នងុ សបា្តាហ ៍នៃះ បាន បងា្ហាញ  
នវូ ផៃនការ រតឹតៃបតិ ដល ់ កៃសងួ ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ  ដៃល ទាមទារ ឱៃយ កាត់ ការ ចំណាយ  
១៥ ភាគរយ  ហើយ  និង មើល ឃើញ 
ការងារ ៥០០០ កន្លៃង  តៃវូ បាន បញៃឈប ់
ដោយសារ ផល ប៉ះពាល ់ជាសកល នៃ 
ការ រីក រាល ដល វីរុស កូរ៉ូណា  លើ ការ - 
ធ្វើ ដំណើរ តាម ផ្លូវ អាកាស។ 

កៃុមហ៊ុន នៃះ ក៏បាន រួម បញ្ចូល  នូវ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង  ពីសហភាព ការងារ 
ដើមៃបី កាត់ បៃក់ ខៃ អាកាសយានិក 
រហូត ដល់ ខៃ មីន  ឆ្នាំ ២០២២ និង 
បៃក់ខៃ បុគ្គលិក ផ្នៃក សៃវាកម្ម  លើ 
យន្តហោះ រហតូ ដល ់ដើម ឆ្នា ំ២០២៣។ 

ប៉ុន្តៃ  លោក រដ្ឋ មន្តៃី  Hoekstra 
កាល ពីថ្ងៃ សុកៃ  បាន ទម្លាក់ ចោល 
ផៃន ការ នោះ ដោយទទចូ ឱៃយ មន ការ- 
កាត់ បន្ថយ បៃក់ខៃ ឱៃយ សៃ បពៃល 
ជាមួយ នឹង កញ្ចប់ ថវិកា សង្គៃះ រយៈ- 
ពៃល៥ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាល។ 

 តំណាង សហភាព ការងារ  VNV 
បន្ទាប់ ពី ពៃលវៃលា កំណត់ បាន កន្លង 
ផុត  ទៅ ភា្លាមៗ បាន ឱៃយ ដឹង  ថ៖« យើង 
មិនបាន ចុះ ហត្ថុលៃខ ទៃ»។ 

តណំាង សហភាព ការងារ នោះ ដៃល  
បដិសៃធ មិនបាន ឱៃយ បញ្ចៃញ  ឈ្មាះ   
បាន នយិាយថ៖« យើងបាន ពៃមពៃៀង   
ជា មយួកៃមុហ៊នុ  KLM រចួ ហើយ   កាល- 
ពី ថ្ងៃទី ១  ខៃ តុលា    ហើយ ពៃល នៃះ  
ពួកគៃ (រដ្ឋាភិបាល )បាន ទៅ សើរី កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង   ឡើង វិញ »៕ AFP/RR

ធូ វិរៈ

ភ្នពំ្រញ:  កៃសងួ ឧសៃសាហកម្ម  
វទិៃយាសាស្តៃ  បច្ចៃក វទិៃយា  នងិនវា-
នុវត្តន៍  បាន ចុះ អនុសៃសរណៈ- 
យោគ យល ់គ្នា (MoU)  ជា មយួ 
គណៈ កម្មា ធិការ វិទៃយាសាស្តៃ  
និង បច្ចៃកវិទៃយា ទីកៃុងសា៊ាងហៃ 
នៃ សាធារណរដ្ឋ បៃជា មនតិចនិ  
ស្តី ពី កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ លើ 
វិស័យ វិទៃយា សាស្តៃ  បច្ចៃក វិទៃយា  
និង នវា នុវត្តន៍។

ការ ចុះ  MoU  រវាង លោក  ចម  
បៃសិទ្ធ  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ឧសៃសា-
ហកម្ម  វិទៃយាសាស្តៃ  បច្ចៃក វិទៃយា  
និង  នវា នុវត្តន៍  ជា មួយ លោក  
ZHANG  QUAN  អគ្គន យក- 
គៃប់ គៃង  គណៈ កម្មាធិការ វិទៃយា- 
សាស្តៃ  និង បច្ចៃកវិទៃយា ទីកៃុង 
សា៊ាង ហៃ  ដៃល តៃូវ   ធ្វើ ឡើង 
តាម  បៃព័ន្ធ អន ឡាញ កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ២៩  ខៃ តុលាកន្លង មក។

លោក  បៃសទិ្ធ  បាន ឱៃយ ដងឹ ថ  

MoU  នៃះ នងឹ បង្កើន នវូ ឱកាស 
សហការ រួម គ្នា ក្នុង ការ អនុវត្ត 
គមៃង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កិច្ចការ 
អាទភិាព មយួ ចនំនួមន  ដចូ ជា  
ការ បណ្តុះ បណា្តាល សមត្ថ ភាព 
ផ្នៃក វទិៃយាសាស្តៃ  បច្ចៃក វទិៃយា  នងិ  
នវានុវត្តន៍  កសិកម្ម  និង ការ កៃ-  
ច្នៃ កសិផល  អនម័យ  សុខ-
ភាព  បរសិា្ថាន  ពត័ម៌ន វទិៃយា  នងិ 
ទូរគមនគមន៍ ។ 

លោក  ថ្លៃង ថ ៖   « យើង សូម 
សា្វាគមន៍ ការ ចុះអនុសៃសរណៈ- 
យោគ  យល់ នៅលើ វិស័យ វិទៃយា- 
សាស្តៃ  បច្ចៃកវិទៃយា  និង នវានុ - 
វត្តន ៍រវាង កម្ពជុា  នងិ ចនិ ដៃលវា 
នងឹ ជយួ ដល ់ការ ជរំញុ អភវិឌៃឍន ៍
លើ កិច្ចការ សៃវជៃវ រួម គ្នា ថ្មីៗ  
រវាង អ្នក សៃវ ជៃវ កម្ពុជា  និង 
ចិន  ពៃម ទាំង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ បទ- 
ពិសោធ  ការ ផ្លាស់ ប្តូរ បច្ចៃក - 
ទៃស  និង បច្ចៃកវិទៃយា  របក- 
គំហើញ ថ្មីៗ  និង ការ សហការ 
អនុវត្ត គមៃង ថ្មី  ផង ដៃរ »។

លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីបាន ឱៃយ ដងឹ ទៀត  
ថ  កៃសួង  នឹង បន្ត អនុវត្ត យា៉ោង 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ ជា  អាទិភាព 
លើ ការ ជំរុញ អភិវឌៃឍន៍ ផ្នៃក 

វិទៃយាសាស្តៃ  បច្ចៃក វិទៃយា  និង 
នវានុវត្តន៍  ដើមៃបី គំទៃ ការ អភិ-
វឌៃឍ ឧសៃសាហកម្ម  សហ គៃនិ ភាព  
និង ការ អភិវឌៃឍ  បៃតង ។

លោក  បញ្ជាក់  ថ ៖ « អនុសៃស-
រណៈ យោគ យល់ នៃះ ក៏ បាន 
បងា្ហាញ  នូវ សមិទ្ធផល ថ្មី មួយ 
របស់ក ម្ពុជា សៃប តាម ផៃន ការ 

យុទ្ធ សាស្តៃ របស់ រាជ រដ្ឋាភិ-
បាល ដៃល ខិត ខំ បៃឹង បៃង ធ្វើ 
កំណៃ ទមៃង់ ខង ក្នុង  និង ការ- 
សា្វាគមន ៍នវូ កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត-ិ 
ការ ខង កៃ របស់ កម្ពុជា »។

តាម រយៈ ការ   ចុះ  MoU នៃះ 
ភាគី  ទាំង ២ ក៏ បងា្ហាញពី គំនិត 
ផ្តួច ផ្តើម ក្នុង ការ បង្កើត សាខ 
ធនគរ បច្ចៃក វិទៃយា បៃ តង នៅ 
កម្ពុជា  ផងដៃរ។ 

ការ បង្កើត ធនគរ បច្ចៃក វទិៃយា  
បៃ តងធ្វើ ឡើងក្នងុ គោល បណំង  
ដើមៃបី កៀរគរ ចាត់ ចៃង និង 
សមៃប សមៃួល ទៅ ដល់ ការ  បៃើ- 
បៃស់ មូលនិធិ  ឬ ឥណ ទាន 
បៃតង ដើមៃបី គំ ទៃដល់ ការ អនុ-
វត្ត គមៃង វនិយិោគ បៃតង  ខ្នាត 
ធំ  មន ដូច ជា ការ វិនិយោគ លើ 
គមៃង វារីអគ្គីសនី  ថមពល 
ពៃះអាទតិៃយ  គមៃង កាត ់ បន្ថយ 
ការ បំភាយ ឧស្ម័ន កាបូន ក្នុង 
វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម  និង ផល- 
 ប៉ះ ពាល់ បរិសា្ថាន ៕ LA

លោក ចម ប្រសិទ្ធ ចុះ ហត្ថល្រខាលើ MoU ជា មួយ ភាគីចិន ក្នងុ កិច្ច ប្រជំុ តាម ប្រព័ន្ធ អនឡាញ ។ សហ ការី
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កម្ពជុា ចុះ MoU ជា មួយ ចិន ដើម្បី ជំរុញ ការ អភិវឌ្ឍកិច្ច ការ ស្វ ជ្វ 

តុលាការ តមូ្វ  ឱ្យ កុ្មហុ៊ន  Apple 
បង់ ប្ក់ $៥០៣ លាន ដល់ VirnetX

ទីក្រុង សាន  ្រ ហ្វាន សុីស្កូៈ ចៅ កៃម 
ក្នងុ  រដ្ឋ តចិសាស ់កាល ពថី្ងៃ សកុៃ កន្លង 
ទៅ  បាន សមៃច  ឱៃយ កៃុមហ៊ុន  Apple   
បងប់ៃក់ ចំនួន ៥០៣ លានដុលា្លារ ពី  បទ  
រំលោភ បច្ចៃក វិទៃយា បណា្តាញ ឯកជន-  
និម្មិត  ដៃល ទទួល បាន បា៉ោតង់ ដោយ 
កៃមុហ៊នុ សន្តសិខុ  Software កៃមុហ៊នុ 
VirnetX។

យោងតាម ឯកសារ តលុាការ  ជម្លាះ 
ផ្លូវ ចៃបាប់ រវាង កៃុម ហ៊ុន   Apple និង 
VirnetX ដៃល មន មូល ដ្ឋាន នៅ  រដ្ឋ 
Nevada  ទាក ់ទនិ នងឹ សន្តសិខុ ចម្លង 
ទនិ្ននយ័ ក្នងុ ឧបករណ ៍ ដចូ ជា iPhone, 
iPad និង iPod Touch។ 

កៃុមហ៊ុន  Apple បាន ឆ្លើយ តប 
ចំពោះ សំណួរ របស់ អ្នក សារព័ត៌មន  
AFP ដោយ បាន លើក ឡើង ថ៖« យើង  
សូម អរគុណ ដល់ ចៅកៃម  សមៃប់  
ពៃល វៃលា របស់ ពួកគៃ   និងថ្លៃង 
អណំរគណុ ចពំោះ ការ ពចិារណារបស ់
ពកួគៃ  ប៉នុ្តៃ  ខក ចតិ្ត ជាមយួ សាលកៃម  
និងគៃងនឹង ប្តឹង ឧទ្ធរណ៍ »។ 

កៃុមហ៊ុន  Apple បាន បន្ថៃម ថ ៖ 
«ករណ ីនៃះ បាន កើត មន ជាង ១ ទស-
វតៃសរ ៍ ទៅ ហើយ  ដោយ បា៉ោតង ់ ដៃល មនិ 
ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង បៃតិបត្តិការ ស្នូល នៃ  
ផលិតផល របស់ ពួកយើង   និង តៃូវ 
បាន គៃ មើល ឃើញ  ថផតុ សពុល ភាព   
ដោយ ការិយាល័យ គៃប់ គៃង បា៉ោតង់»។ 

កៃមុហ៊នុ  VirnetX បានជទំាសក់្នងុ 
បណ្តឹងដៃលថ មុខងារ VPN On 
Demand របស់Apple បាន បៃើ- 
បៃស់ ប  ច្ចៃក វិទៃយា ដៃល មន បា៉ោតង ់ 
របស់ កៃុមហ៊ុន ខ្លួន ។ 

កៃុមហ៊ុន VirnetX មន មូលដ្ឋាន 
នៅរដ្ឋ Nevada ប៉ុន្តៃ បណ្តឹង បា៉ោតង់ 
ជា ធម្មតា តៃូវ បាន គៃប្តឹង នៅ ក្នុង រដ្ឋ 
ដៃល តលុាការ តៃវូ បាន គៃ រក ឃើញ ថ 
មន ទំនោរ ទៅ នឹង ចៃបាប់ បៃឆំង នឹង 
កៃុមហ៊ុន យកៃស Silicon Valley។

កៃុមហ៊ុន  Apple  បៃឈម ចំពោះ 
សុពលភាព នៃ បា៉ោតង់ របស់ កៃុម ហ៊ុន  
VirnetX។ 

យោង តាម របាយការណ ៍របស ់ Dal-
las  Morning  News  ស្តី ពីសាល- 
កៃម តុលាការ បាន ឱៃយ ដឹងថ កៃុមហ៊ុន  
VirnetX  ដៃល មិន អាច ទទួល បាន 
ការ ចាប ់អារម្មណ ៍ព ីSoftware របសខ់្លនួ  
ពឹង ផ្អៃក លើ សិទ្ធិ បា៉ោតង់ សមៃប់ 
បៃក់ ចំណូល របស់ ខ្លួន ។

កៃមុហ៊នុ  Apple  បាន នយិាយ ថ ៖ 
«ករណី បៃប នៃះ គៃន់តៃ ជួយ រារំាង 
ការ ច្នៃ បៃឌិត  និង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
អតិថិ ជនតៃប៉ុណ្ណោះ  » ។

កៃុមហ៊ុន  VirnetX  មិន បាន ឆ្លើយ- 
តប ភា្លាម ៗ  ចំពោះ សំណើ សុំ ការ អតា្ថា- 
ធិបៃបាយ ទៃ៕ AFP/RR

ផ្នការ សង្គះ្        អាកាសចរណ៍ ហូឡង់   
KLM ទឹកប្ក់ ៣,៤ ពាន់ លានអឺរូ៉ ជួប វិបត្តិ 

លោក Craig Federighi នាយករង ផ្ន្រក 
វិស្វកម្ម   Software   ព្រល ធ្វើបទបង្ហាញ ។AFP



ជារឿយៗការវនិយិោគលើភាគហ៊នុ
ត្រូវបានគ្រប្រៀបប្រដូចទៅនឹងការ-
ល្រងល្រប្រងសុីសងដោយសារអ្នក-
ជួញដូរភាគហ៊ុនខ្លះបានប្រើប្រស់វិធី- 
សាស្ត្រមួយចំនួនដ្រលមានលក្ខណៈ
ដចូជាការផ្រសងសណំាង។ឧទាហរណ៍
ដូចជាការជួញដូរភាគហ៊ុនតូចៗ
ការជួញដូរឆ្លៀតឱកាសចំណ្រញ
រយៈព្រលខ្លីការជួញដូរឧបករណ៍-
និស្រសន្តទាំងពុំមានទ្រព្រយសកម្មក្នុងដ្រ
(unprotected / naked op-
tions)ជាដើម។ប៉ុន្ត្រជាក់ស្ត្រង
ការវិនិយោគមិនម្រនជាការល្រង
ល្រប្រងសុសីងនោះទ្របើអ្នកវនិយិោគ
ប្រើវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ។ រីឯការល្រង
ល្រប្រងសុសីងពតិណាស់គឺមនិម្រនជា
ការវិនិយោគឡើយ។

គោលការណ៍នៃការវិនិយោគ
ភាគហ៊ុន
ភាគហ៊ុនតំណាងឱ្រយភាពជាមា្ចាស់

ទៅលើក្រមុហ៊នុដ្រលមានជាប់មកជា
មួយនូវសិទ្ធិបោះឆ្នោត រួមទាំងសិទ្ធិ
ទទួលបានចំណ្រកទ្រព្រយសកម្មនិង
ប្រក់ចំណ្រញរបស់ក្រុមហ៊ុនសមា-
មាត្រទៅតាមភាគរយន្រភាគហ៊ុន
ដ្រលអ្នកវិនិយោគកាន់កាប់។ រីឯថ្ល្រ
របស់ភាគហ៊ុនត្រូវបានកំណត់ទៅ
តាមតម្រវូការនងិការផ្គតផ់្គង់ភាគហ៊នុ
នៅក្នុងទីផ្រសារ។
ការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនទាមទារ

ឱ្រយមានស្រចក្តីអត់ធ្មត់ និងការរំពឹង
ប្រក់ចំណ្រញបន្តិចម្តងក្នុងរយៈព្រល
វ្រងដចូទៅនងឹការដាក់ប្រក់ចលូហ៊នុ
រកសុីក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដ្ររ។ដូច្ន្រះ
ការជ្រើសរីសភាគហ៊ុនត្រូវផ្តោត
ទៅលើក្រុមហ៊ុនណាដ្រលមានសកា្តោ-
នុពលរីកចម្រើនបំផុតនាព្រលអនា-
គត។ការវិនិយោគភាគហ៊ុនផ្តល់
ចំណូលតាមរយៈចំណ្រញមូលធន
និងភាគលាភ។ចំណ្រញមូលធន
សំដៅលើប្រក់ចំណ្រញដ្រលទទួល
បាននៅព្រលដ្រលអ្នកលក់ភាគហ៊ុន
នៅថ្ល្រខ្ពស់ជាងថ្ល្រដ្រលទិញចូល។
ចណំ្រកឯភាគលាភសដំៅលើចណំ្រក
ន្រប្រក់ចំណ្រញដ្រលក្រុមហ៊ុន
រកបានប្រចាំគ្រផ្តល់ទៅឱ្រយមា្ចាស់
ភាគហ៊ុនអាចជាសាច់ប្រក់ ឬជា
ភាគហ៊ុន។
ក្រហ្វិកន្រះគឺត្រូវបានដកស្រង់

ច្រញពីសៀវភៅThe LittleBook
of Common Sense Investing 
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នៅក្រមច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ឆា្នាំ២០១៧ ក្រុមអ្នកតវ៉ាអាច
នឹងច្រញតាមដងផ្លូវម្តងទៀត
ប្រសិនបើរដា្ឋាភិបាលអាណត្តិ
ក្រយបរាជ័យក្នុងការអនុវត្ត
ទៅតាមសំណើរបស់ពួកគ្រ។
«ការរលំាយសភានងឹមនិនាំ

ឱ្រយឈានដល់ការបញ្ចប់ជម្លោះ
នោះទ្រហើយវអាចឈានទៅ
រកការបង្កឱ្រយមានបញ្ហាដ៏-
ចម្រូងចម្រសជាច្រើនបន្ថ្រម-
ទៀតផងដ្ររ៕BKP/SK

ក្រុងហ្រសុឺណ្រវៈប្រធានអង្គ-
ការសុខភាពពិភពលោកបាន
ថ្ល្រងកាលពីល្ងាចថ្ង្រអាទិត្រយថា
លោកបានកំពុងដាក់ខ្លួនឯង
ឱ្រយនៅដាច់ដោយឡ្រកពីគ្រ
ក្រយពីមានមនុស្រសមា្នាក់
ដ្រលលោកបានទំនាក់ទំនង
ជាមួយបានធ្វើត្រស្តរកឃើញ
មានផ្ទកុជងំឺកូវដី១៩ប៉នុ្ត្របាន
បញ្ជាក់ថាលោកមនិមានរោគ-
សញ្ញាជំងឺកូវីដ១៩ទ្រ។
លោកត្រ្រដូស អ្រដហា-

ណូមហ្គឺប្រ៊ីយ្រស៊ូសបានថ្ល្រង
នៅក្នុងគ្រហទំព័រធ្វីធើរថា៖«ខ្ញុំ
បានស្គាល់ខណៈខ្ញុំបានទំ-
នាក់ទំនងជាមួយមនុស្រសមា្នាក់
ដ្រលបានធ្វើត្រស្តរកឃើញ
មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩»។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ខ្ញុំ

មានសុខភាពល្អទ្រ ហើយខ្ញុំ
មិនមានរោគសញ្ញាជំងឺកូវីដ-
១៩នោះទ្រ ប៉ុន្ត្រខ្ញុំនឹងដាក់
ខ្លនួឯងឱ្រយនៅដាច់ដោយឡ្រកពីគ្រ
នៅអំឡុងព្រលប៉ុនា្មានថ្ង្រខាង-
មុខទៀតអនុលោមទៅតាម
នីតិវិធីរបស់អង្គការសុខភាព
ពភិពលោកហើយធ្វើការច្រញ
ពីផ្ទះវិញ»។
លោកត្រ្រដូសបានស្ថិតនៅ

កន្ល្រងជួរមុខន្រកិច្ចខិតខំប្រឹង-
ប្រងរបស់ទីភា្នាក់ងារសុខភាព
អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្របី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរាល-
ដាល វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា
ប្រភ្រទថ្មីដ៏ចម្ល្រកមួយន្រះ។

ជំងឺកូវីដ១៩ត្រូវបានគ្រអះ-
អាងថា បានផ្តាច់ជីវិតមនុស្រស
ជតិ១,២លននាក់ហើយបាន
ឆ្លងទៅមនុស្រសផ្រស្រងទៀត នៅ
លើពិភពលោកជាង៤៦លន
នាក់ចាប់តាំងពីម្ររោគផ្លូវ-
ដង្ហើមន្រះបានផ្ទុះឡើងនៅ
ក្នុងប្រទ្រសចិនកាលពីចុង
ឆា្នាំ២០១៩។
លោកត្រ្រដូសបានបញ្ជាក់

នៅលើគ្រហទំព័រធ្វីធើរថា៖«វា
គឺមានសរៈសំខាន់យ៉ាងខា្លាំង
ដ្រលយើងទាំងអស់គ្នាបាន
អនវុត្តទៅតាមការណ្រនាំរបស់
អង្គការសុខភាពពិភពលោក»។
«បញ្ហាន្រះថាតើយើងនឹង

កាត់ផ្តាច់ការឆ្លងរាលដាលជងំឺ
កូវីដ១៩ការទប់ស្កាត់វីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមនិងការការពារប្រព័ន្ធ
សុខភាពដោយរបៀបណា?»។
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល

និងការបរទ្រសអ្រត្រយូពី មាន

វ័យ៥៥ឆា្នាំ អស់រយៈព្រល
ប៉នុា្មានខ្រមកន្រះបានបញ្ជាក-់
អះអាងម្តងហើយម្តងទៀតថា
មនុស្រសមា្នាក់ៗ បានដើរតួយ៉ាង-
សំខាន់នៅក្នុងការបញ្រឈប់
ការឆ្លងរាលដាលវីរសុផ្លវូដង្ហើម
កូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីមួយន្រះ។
អង្គការសខុភាពពភិពលោក

បានស្នើឱ្រយមនុស្រសទាំងអស់
ត្រូវលងដ្រដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ដោយនំាគ្នាពាក់មា៉ាស់និងរក្រសា
គមា្លាតនៅឆា្ងាយពីគ្នា ខណៈ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
បានអំពាវនាវឱ្រយអាជា្ញាធរគ្រប់-
កម្រិតទាំងអស់ត្រូវធ្វើការ-
ស្វ្រងរកអ្នកផ្ទុកម្ររោគដាក់
ឱ្រយនៅដាច់ដោយឡ្រកពីគ្នា
ការធ្វើត្រស្តនិងយកចិត្តទុក-
ដាក់សម្រប់ករណីឆ្លងជាច្រើន
បនា្ទាប់មកតាមដាន និងដាក់
ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ្រឱ្រយនៅ
ដាច់ដោយឡ្រកពីគ្នា។

ការអតា្ថាធបិ្របាយរបស់លោក
ត្រ្រដូសបានធ្វើឡើងខណៈ
មានការខងឹសម្របានងិក្រវក្រធ
កាន់ត្រខា្លាំងឡើងជុំវិញការ-
ទបស់្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរសុ
ផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាថ្មី ខណៈ
ប្រទ្រសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបាន
ប៉ះពាល់ម្តងទៀតនៅរដូវរងា
ជាមួយការបិទប្រទ្រសនិងការ-
រឹតត្របិតជាថ្មីម្តងទៀតដោយ
មានគោលបំណងចង់បញ្រឈប់
ការឆ្លងនងិស្លាប់យ៉ាងឆាប់រហស័
ដោយសរជំងឺកូវីដ១៩។
រដា្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបមួយចំនួន

បានខំប្រឹងយ៉ាងខា្លាំងដើម្របី
ទបស់្កាត់អពំីការព្រយួបារម្ភន្រ
ការឆ្លងរាលដាលកាន់ត្រខា្លាំង-
ឡើងនៅលើពិភពលោក។
ពភិពលោកបានកតត់្រអពំី

ការស្លាប់ជាង២៧៩០០០នាក់
ចាប់តាំងពីវីរុសន្រះបានចាប់-
ផ្តើមឆ្លងរាលដាលនៅលើ
ពិភពលោក។
ក្រុងហ្រសុឺណ្រវជាទីដ្រល

អង្គការសុខភាពពិភពលោក
បានដាក់ទីស្នាក់ការបាន
ប្រកាសថា ការដាក់ប្រទ្រស
ក្នុងគ្រអាសន្នជាថ្មីមួយកាល
ពីថ្ង្រអាទតិ្រយហើយបាននយិយ
ថាប្រទ្រសរបស់ខ្លួននឹងចាត់-
វធិានការដាក់ប្រទ្រសស្វ៊សីឱ្រយ
រួចផុតពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
និងបិទបារ៍ទាំងអស់ ភោជ-
នីយដា្ឋាននិងហាងមិនសំខាន់
មួយចំនួនផងដ្ររ៕AFP/SK

ក្រុងម៉ានីលៈមនុស្រសយ៉ាង-
តិច១០នាក់បានសា្លោប់ខណៈ
ព្រយុះទីហ្វុងហោ្គោនីបានវយ-
ប្រហារហ្វីលីពីនកាលពីថ្ង្រ
អាទិត្រយដោយបានធ្វើឱ្រយដំបូល-
ផ្ទះបើុងបង្គោលភ្លើងរលំ និង
បង្កឱ្រយមានជំនន់នៅក្នុងតំបន់
ដ្រលរងប៉ះពាល់ខា្លោំងបំផុតជា
ទីដ្រលមនសុ្រសរាប់មឺនុនាក់បាន
ភៀសខ្លួនច្រញពីផ្ទះសំប្រង
របស់ពួកគ្រ។
មន្ត្រីបាននិយយថាព្រយុះ

មានកមា្លោំងខា្លោំងបំផុតនៅក្នុង
ឆា្នាំន្រះក៏បានបណា្តាលឱ្រយបាក់
ដីកប់ផ្ទះសំប្រងជាច្រើនខ្នង
នៅភាគខាងត្របងូន្រកោះLuzo
ដ្រលមានប្រជាជនរស់នៅ
ច្រើនជាងគ្របំផុត។
ហោ្គោនី គឺជាព្រយុះទីហ្វុងមាន

កមា្លោំងខា្លោំងដ្រលបានបក់ធ្លោក់
ចំកោះCatanduanesនៅ
មុនព្រលថ្ង្ររះដោយខ្រយល់ន្រះ
បក់ក្នងុល្របឿន២២៥គឡីមូ៉្រត្រ
ក្នងុ១ម៉ាងនងិនាំឱ្រយមានភ្លៀង
ធ្លោក់ខា្លោំងនៅទូទាំងតំបន់ន្រះ។
ព្រយុះន្រះបានចុះថយល្របឿន

ខណៈវបានបក់ឆ្លងកាត់កោះ-
Luzon ហើយបានបក់ផុត
ក្រុងមា៉ានីល ធ្លោក់ចូលទៅក្នុង
សមទុ្រចនិខាងត្របូងជាទីដ្រល
ត្រវូគ្ររពំងឹទកុថាកា្លោយជាព្រយុះ-
ត្រូពិកដ៏ខា្លោំងកា្លោមួយ។
ខ្រត្តCatanduanesនិង

Albayបានរងកមា្លោងំខ្រយល់ព្រយុះ
ហោ្គោនីយ៉ាងខា្លោំងដ្រលការ-
ព្រយាករអាកាសធតុរបស់រដ្ឋ
បានព្រមានថា ព្រយុះន្រះអាច
បណា្តាលឱ្រយមានការខូចខាត
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
ព្រយុះទហី្វងុន្រះបានកើតឡើង

រយៈព្រល១សបា្តាហ៍ក្រយពី
ព្រយុះទីហ្វងុMolaveបានវយ-
ប្រហារតំបន់ដូចគ្នាន្រប្រជុំ
កោះដ្រលរងប៉ះពាល់ដោយ
មហន្តរាយធម្មជាតិន្រះដោយ
បង្កឱ្រយមនុស្រស២២នាក់សា្លោប់។
ក្រុមការពារសុីវិលបានថ្ល្រង

នៅក្នងុស្រចក្តីថ្ល្រងការណម៍យួ
ថា មនុស្រសយ៉ាងតិច៩នាក់
បានសា្លោប់នៅក្នុងខ្រត្តAlbay
នងិមា្នាក់សា្លោប់នៅខ្រត្តCatan-
duanes៕AFP/PSA
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បង្កឱៃយមនុសៃសយា៉ាងតិច១០នកស់្លាប់
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សុខ  ស្រី លុច 

 ការ បៃយុទ្ធ គ្នា លើ តំបន់  Na- 
gorno- Karabakh  បាន បន្ត 
កើត ឡើង ទៀត កាល ពី ថ្ងៃ អា- 
ទិតៃយ ចុង សបា្ដាហ៍ មុន ។  ការ- 
បៃយុទ្ធ គ្នា ចាប់ ផ្ដើម រយៈ ពៃល 
៤ សបា្តាហ ៍កន្លង មក ហើយ នោះ  
បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ 
អពំ ីជម្លោះ ធ ំមយួ ដៃល ពាក ់ពន័្ធ 
នឹង បៃទៃស តួកគីជា អ្នក នៅ ពី - 
កៃយ អាស៊ៃ បៃហៃសង ់ នងិ រសុៃស៊ ី
ដៃល មាន កិច្ច ពៃម ពៃៀង សន្ដិ - 
សុខ ជា មួយ អាមៃនី ។  ការ - 
វាយបៃហារ នៃះ ក៏ ធ្វើ ឱៃយ អុីរ៉ង់ 
ពៃយួ បារម្ភ ដៃរ  ដោយ អុរីង៉ ់មាន 
ពៃំ បៃទល់ ជាប់ ជាមួយ អាមៃនី 
និង អាស៊ៃ បៃហៃសង់ ។  យូរៗ ម្តង 
បៃទៃស អុីរ៉ង់  បាន ត្អូញ ត្អៃរ អំពី 
ការ បាញ ់កាភំ្លើង នងិ គៃប ់រ៉កុ្កៃត  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មនសុៃស រង របសួ  នងិ 
ខូច ខាត អគរ នៅ តាម តំបន់ 
ជន បទ កៃបៃរ ពៃំដៃន នោះ ។ 

 ប៉ុន្តៃ អាមៃនី និង អាស៊ៃ បៃ- 
ហៃសង់  បាន បញ្ជាក់ ជា ថ្មី ម្តង- 
ទៀត នូវ ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត ចំពោះ 
ដំណោះ សៃយ ដោយ សន្តិ វិធី  
នៃ ជម្លោះ ដៃល មាន អាយ ុកាល 
រាប់ ទសវតៃស រ៍។  ពួក គៃ បាន យល់ - 
ពៃម លើ ការ ប៉ុន ប៉ង លើក ទី ៣  

ដើមៃបី បង្កើត បទ ឈប់ បាញ់ 
បន្ទាប់ ពី មាន ការ វាយ បៃហារ 
អស ់រយៈ ពៃល ៤ សបា្តាហ ៍នៃះ ។  
ទី បំផុត  កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃ បទ - 
ឈប់ បាញ់ លើក ទី ៣  ក៏ តៃូវ 
បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា នៅ ក្ន៊ង 
សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ រួម រវាង 
រដ្ឋាភិ បាល អាមៃរិក  អាមៃនី  
នងិ អាស៊ៃ បៃហៃសង ់ ដៃល អាមៃរកិ 
ជា អ្នក សមៃប សមៃួល ។  បទ - 
ឈប់ បាញ់ ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ដ នៅ 
ថ្ងៃ ទី ២៦  ខៃ តុលា  តៃ គួរ ឱៃយ សោ ក - 
ស្ដាយដោយ  អនុវត្ដ  មិន បាន 
ប៉ុន្មាន នទី ផង  ក៏ តៃូវ បរាជ័យ 
ដោយ សរ អាមៃនី  និង អាស៊ៃ - 
បៃហៃសង ់ចោទ គ្នា ថា  រលំោភ លើ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង រួច នំ គ្នា លៃង- 
គោរព  ហើយ ការ បៃយុទ្ធ គ្នា ជា 
ថ្មី បាន ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ នៅ 
ពៃឹក ថ្ងៃ ទី ២៧  តុលា ។ 

កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ ទី ២៥ 
តលុា មនុ មាន កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នៃ 
បទ ឈប់ បាញ់ លើក ទី ៣ កង- 
ទ័ព នៅ  Nagorno -Karaba-
kh បាន នយិាយ ថា  ការ បៃយទុ្ធ 
បាន បន្ត នៅ គៃប ់ទសិ ដៅ នៃ ខៃសៃ 
ជួរ មុខ  ហើយ កៃសួង ការ ពារ - 
ជាត ិអាស៊ៃបៃ ហៃសង ់ បាន ចោទ- 
បៃកាន់ កង កមា្លោំង អាមៃនី ថា  
បាន វាយ បៃហារ ទៅ លើ តំបន់ 

ជា ចៃើន របស់ អាស៊ៃ បៃហៃសង់ ។  
មន្តៃី យោធា អាមៃនី វិញ  បាន 
រាយ ការណ៍ ពី ការ បៃយុទ្ធ គ្នា 
ខា្លោំង នៅ ក្ន៊ង តំបន់ ជម្លោះ ពៃញ 
១ ថ្ងៃ នងិ ការ បៃយទុ្ធ គ្នា ខា្លោងំ នៅ 
លា្ងាច ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។ 

យោង តាម មន្តៃី នៅ តំបន់ 
Nagorno- Karabakh  បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា  កង ទ័ព របស់ ពួក គៃ 
៩៧៤ នក់  និង ជន សុីវិល ៣៧ 
នក់ តៃូវ បាន សមា្លោប់ក្ន៊ង ការ ប៉ះ- 
ទង្គចិ គ្នា រហតូ មក ដល ់ពៃល នៃះ ។  
អាជា្ញាធរ អាស៊ៃ បៃហៃសង ់មនិ បាន 
បង្ហាញ ព ីការ ខាត បង ់ផ្នៃក យោ- 
ធា របស ់ពកួ គៃ ទៃ  ប៉នុ្តៃ នយិាយ 
ថា  ការ បៃយុទ្ធ នៃះបាន សមា្លោប់ 

ជន សុីវិល  ៦៥ នក់ និង របួស 
៣០០ នក់ ។  បៃធាន ធិបតី 
រុសៃសី៊  Vladimir  Putin  បាន 
និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  
ទី២២  តុលា ថា  យោង តាម ព័ត៌ - 
មាន របស់ ទី កៃងុ ម៉ូស្គ ូ ចំនួន អ្នក- 
ស្លោប់ ដោយ សរ ការ បៃយុទ្ធ គ្នា 
មាន ជិត ៥ ពាន់ នក់  ដៃល ជា 
ចំនួន ខ្ពស់ ជាង តួលៃខ ភាគី 
ដៃល  ទាំង សង ខាង  បាន រាយ - 
ការណ៍ ។ 

 គួរ ជមៃប ជូន ថា  បើ តាម 
អង្គការ ឃ្លោំ មើល សិទិ្ធ មនុសៃស 
បាន កណំត ់អត្ត សញ្ញាណ គៃប ់
មីសុីល បៃភៃទ  M095  ដៃល 
ផលិត ដោយ អុីសៃ អៃល នៅ 

ទីតាំង មួយ ចំនួន ។  អាស៊ៃ - 
បៃហៃសង ់ បាន ទទលួ រ៉កុ្កៃត បាញ ់
ចៃញ ព ីអាកាស ទៅ លើ អាកាស  
និង មា៉ាសុីន បាញ់ រ៉ុក្កៃត ពី អុីសៃ- 
អៃល ក្ន៊ង ឆ្នាំ  ២០០៨ -២០០៩។  
ទាំង អាជា្ញាធរ អាមៃនី  និង អា- 
ជា្ញាធរ Nagorno- Karabakh  
មិន តៃូវ បាន គៃ ដឹង ថា  មាន ផ្ទ៊ក 
គៃប់ បៃក ចង្កោម ឬ យា៉ាង ណា  
ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ មាន មា៉ាសុីន បាញ់ 
កាំជៃួច មីសុីល ជា ចៃើន ដៃល 
មាន សមត្ថភាព បញ្ជូន អាវុធ 
បៃភៃទ ទាំង នៃះ បាន ។ 

 អង្គការ ឃ្លោ ំមើល សទិិ្ធ មនសុៃស 
បាន កណំត ់ព ីសណំល ់នៃ គៃប ់
រ៉ុក្កៃត គៃប់ បៃក ចង្កោម ផលិត 
ដោយ អុីសៃ អៃល ដៃល មាន 
ឈ្មាះ ថា  LAR- 160  និង គៃប់ 
មិន ទាន់ ផ្ទ៊ះ  M095  ដៃល មាន 
ចំនួន  ២ គៃប់ នៅ  Stepana-
kert  និង  Hadrut។  រ៉ុក្កៃត 
នីមួយៗ ផ្ទ៊ក គៃប់ តូចៗ ចំនួន 
១០៤ គៃប ់ ហើយ គៃប ់បៃក តចូៗ 
នីមួយ ៗ តៃូវ បាន បំពាក់ ដោយ 
បច្ចៃក វិទៃយា ផ្ទ៊ះ ដោយ ខ្លួន ឯង ។ 

 គៃប់ បៃក ចង្កោមតៃូវ បាន 
ហាម ឃត់ មិនឱៃយបៃើ បៃស់  
ដោយ សរ តៃ ផល ប៉ះ ពាល ់នងិ 
រីក រាល ដល ក្ន៊ង រយៈ ពៃល យូរ 
ជះ ឥទ្ធពិល ដល ់ជន សុវីលិ ទទូៅ ។  

គៃប ់បៃក ចង្កោម បើ មនិ ផ្ទ៊ះ នៅ 
លើ អាកាស ទៃ  ជា ផល ប៉ះ ពាល ់
វា នឹង បនៃសល់ ទុក គៃប់ មិន ទាន់ 
ផ្ទ៊ះ បៃៀប ដូច ជា គៃប់ មីន ។  
ប៉ុន្ដៃ បើ សិន វា ផ្ទ៊ះ នៅ លើ អា- 
កាស វិញ  វា នឹង បញ្ជូន គៃប់- 
បៃក តចូៗ រាប ់សបិ គៃប ់ទៅ លើ 
ដី ដៃល អាច មាន ទំហំ ប៉ុន តា- 
រាង បាល់ ទាត់ ឯ ណោះ ។ 

 សូម រំឭក ថា  អាស៊ៃ បៃហៃសង់ 
និង អាមៃនី  បាន យល់ ពៃម - 
ពនៃយារ ពៃល ការ ពិភាកៃសា អំពី 
ស្ថាន ភាព នៃ ដៃនដី ដៃល មាន 
ជម្លោះ នៅ Nagorno- Kara-
bakh ។  ប៉ុន្តៃ រឿង នោះ  បាន 
ផ្លោស់ ប្តូរ ភា្លោម ៗ   នៅ ពៃល ដៃល 
នយក រដ្ឋ មន្តៃី របស់ អាមៃនី 
បៃកាស ថា  តំបន់ នោះ ជា របស់ 
អាមៃនី ។  តំបន់  Nagorno- 
Karabakh  មាន ទីតាំង ស្ថិត- 
នៅ ក្ន៊ង បៃទៃស អាស៊ៃ បៃហៃសង់  
ប៉ុន្តៃ បាន ស្ថិត នៅ កៃម ការ - 
គៃប់ គៃង របស់ កង កមា្លោំង ជន- 
ជាត ិភាគ តចិ អា                       មៃន ីដៃល គទំៃ 
ដោយ អាមៃនី  ចាប់ តាំង ពី 
សង្គៃម នៅ ទីនោះ  បាន បញ្ចប់ 
ក្នង៊ ឆ្នា ំ១៩៩៤ ។  ការ បៃយទុ្ធ គ្នា 
ចុង កៃយ បង្អស់  បាន ចាប់- 
ផ្តើម នៅ ថ្ងៃ ទី ២៧  ខៃ កញ្ញា  ឆ្នាំ 
២០២០ ៕ 

បទឈប់បាញ់លើកទី៣នៅតំបន់Nagorno-Karabakhត្រូវបរាជ័យត្របុ៉ន្មាននទីក្រយដាក់ឱ្រយអនុវត្ត

ទាហាន កា រ ពា  រ តំបន់ Shushaស្រ បព្រល មានជម្លោះ រវាង អាម្រនី និង អាស្រប៊្រហ្រស ង់។ AFP

វីងគាំទ្រប៉ុស្តិ៍យុទ្ធនាការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់
 ធនគរ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) លីមីត ធី ត បាន គំទៃ ចំពោះ បុ៉ស្តិ៍ យុទ្ធនការ សង្គៃះ ជនរងគៃះ ដោយ ទឹកជំនន់ ដៃលជា យុទ្ធនការ មួយ 

តៃវូបាន បង្កើតឡើង ដើមៃបី ជួយ អ្នក ដៃល រងគៃះ ដោយ គៃះធម្មជាតិ នៅក្នង៊ ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជ៊ា ។ លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនយក នៃ ធនគរ 
ឯកទៃស វី ង បាន ស្វាគមន៍ យា៉ាង កក់ក្តា ចំពោះ លោក លី តៃសៃង ដៃលជា ចាងហា្វាង និង អគ្គ នយក កៃមុហុ៊ន Post Media និង លោក James 
Ong ជានយក បៃតិបត្ត ិ កាលពី ថ្ងៃ ពុធ កន្លងទៅ នៅ ទីស្នាក់ការ កណា្តាល របស់ កៃមុហុ៊ន ។ នៅក្នង៊ ពៃតឹ្តកិារណ៍ នោះ បុគ្គលិក របស់ វី ង និង ភា្នាក់ងរ 
របស់ខ្លនួ បានបង្ហាញ ការគំទៃ យា៉ាង ពៃញទំហឹង ចំពោះ យុទ្ធនការ បៃមូល  វិភាគទាន នៃះ ។ សមៃប់ អ្នក ដៃលមាន បំណង ចូលរួម គឺ ពួកគៃ អាច 
ចូលរួម បរិ ចា្ចាគ តាមរយៈ ភា្នាក់ងរ វី ង ដោយ បៃើ QR កូដ របស់ខ្លនួ ឬ តាមរយៈ កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វ ូន វី ង ៕ 
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ចុងភៅខ្មែរកាណាដាបមែើម្ហបូខ្មែរក្លែមបែវត្តសិាវតារ
រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : អំឡុងពេលវិបត្តិ
កូវីដ១៩ជាវេលាដេលមេចងុភៅ
ខ្មេរកាណាដាយេនចាន់ធី
ងាកមកសញ្ជឹងគិតដល់ម្ហូប
សាវតារដេលជំរុញឲេយលោក
បើកហាងក្នុងក្ដីសេមេ។
លោកចាន់ធីដេលជាម្ចាស់

ហាង«ទកូ»(Touk)កេយ
ពីជោគជ័យនឹងជំនួញភោជ-
នីយដា្ឋានប៉ុន្មានកន្លេងផេសេង-
ទៀតនោះបានសសេកសសេំ
នឹងបេសកកម្មផេសព្វផេសាយរស-
ជាតិដ៏សមេបូរនេម្ហូបខ្មេរ ដោយ
បេើបេស់គេឿងផេសំក្នុងសេុក។
ចុងភៅមនបទពិសោធ

ធ្វើការជាមួយកំពូលចុងភៅ
លេបីៗក្នុងលោករួមមនFer-
ranAdriaនិងAdoni
Aduriz រូបនេះបានធ្វើការ
បមេើរសជាតិនិងផេសារភ្ជាប់
បេវត្តិម្ហូបខ្មេរទៅកាន់អតិថិជន
នៅទីកេុងម៉ុងរ៉េអាល់បេទេស
កាណាដាតាមរយៈគមេង
Introduction toCambo-
dianGastronomy។
មេចងុភៅវយ័៣២ឆ្នាំរបូនេះ

បានបេប់ ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ថា៖
«គោលដៅខ្ញុំគឺជាការណេនំឲេយ
អតថិជិនបានសា្គាល់ពីរបៀបធ្វើ
នងិគេឿងផេសំខ្មេរ។ខ្ញុំចង់បើកឲេយ
អតថិជិនយល់ឲេយទលូទំលូាយ
ពីវបេបធម៌ខ្មេរ និងបញ្ជាក់ថា
ម្ហូបខ្មេរក៏ដូចជាម្ហូបលេបីៗនៅ

ក្នុងពិភពលោកផងដេរ និង
សងេឃឹមថាអាចនំម្ហូបខ្មេរទៅ
លំដាប់មួយទៀត»។
កេយពីបេថយុបេថានបើក

ហាងទូកនៅរដូវកាលកូវីដ
លោកចាន់ធីតេូវបានទទួល
សា្គាល់តាមរយៈទពំរ័មខុបណា្ដាញ
ពត័ម៌នលេបីៗ ដចូជាBonAp-
petite។
បូករួមជាមួយបទពិសោធ

ចម្អិនម្ហូបនៅបរទេស និង
ជាពិសេសការចិញ្ចឹមបីបាច់
ដោយរសជាតិអាហារគេួសារ
ខ្មេរពីជីដូនលោកក៏មនគំនិត
បង្កើតជាវគ្គអាហារខ្មេរ ដេល
ចេកចេញជា៤ភគ។

ទី១- Essential Tech-
niquesនិយាយពីតិចនិក
របស់លោកដេលបេើក្នុងការ-
ចម្អិនមន សោ្ងោរចៀនអាំង
និងបេឡាក់គេឿងផេសេងៗ។
ទី២-PillarsofFlavourគឺ

ផ្ដោតលើរសជាតិរបស់ខ្មេរ
ដេលមនទាំងរបៀបធ្វើយា៉ាង-
ណា និងបេើអ្វីខ្លះឲេយបានរស-
ជាតិបេផ្អេមជូរល្វីង។
ទី៣-GuiltyPleasures

ផ្ដោតទៅលើការរស់នៅរបស់
លោកនៅកាណាដាហើយរៀន
អពំីម្ហបូអាហារខ្មេរដោយសមេប
ខ្លនួក្នងុនមជាជនជាតិខ្មេរម្នាក់
នៅកាណាដា។

ទី៤-Celebrationគឺផ្ដល់
ចំណេះដឹងទៅលើម្ហូបខ្មេរ
ដេលពេញនយិមបមេើភ្ញៀវក្នងុ
ពិធីសំខាន់ៗដូចជាមង្គលការ
និងជប់លៀងជាដើម។
កាលវិភគក្នុងការបមេើវគ្គ

ម្ហូបតេូវបានលោកយេន
ចាន់ធីបេប់ឲេយដឹងដេរថា៖
«ចំពោះEssential Tech-
niquesបានធ្វើរួចហើយ
កាលពីខេកញ្ញានងិPillarsof
Flavourក្នុងខេតុលានេះ។
បានឃើញថាមនអតិថិជន
ចលូរមួជាចេើនតេមឹរយៈពេល
៦ទៅ៨ម៉ាងប៉ុណ្ណោះអាហារ
តេូវបានលក់ដាច់អស់»។

លោកបន្តថា៖ «ចំពោះពីរ
ភគបន្តទៀតខ្ញុំសងេឃឹមថានឹង
អាចធ្វើនៅខេវិច្ឆិកានេះពេះ
បច្ចុបេបន្នកេុងម៉ុងរ៉េអាល់ស្ថិត
នៅក្នងុការរតឹបន្តងឹចពំោះការ-
ធ្វើដំណើរនៅឡើយ។តេទោះជា-
យា៉ាងណាភ្ញៀវនៅតេអាចកមុ្មង៉់
ម្ហូបចេញទៅកេបាន»។
លោកក៏បានឲេយដឹងដេរថា

ក្នុងការរៀបចំណេនំពីម្ហូប
អាហារបេទេសខ្មេរនេះលោក
មនបញ្ជីមុខម្ហូបដេលសរសេរ
ជាភសាខ្មេរដោយបេើបេស់
ពេយញ្ជនៈអង់គ្លេស។ពេលនោះ
អតថិជិនដេលមនិយល់លោក
នឹងបេើបេស់ឱកាសពនេយល់
បកសេយពីអាហារនីមួយៗ ។
ឈុតអាហារខ្មេរបេណីត

មនតម្លេ១២៥ដុលា្លារបូករួម
ទាំងសេសមេប់មនុសេសម្នាក់
ដោយរួមមនអាហារ៧មុខ
បមេើផេសារភ្ជាប់នឹងការរៀបរាបព់ី
បេវត្តិម្ហូបនីមួយៗ។
មេចុងភៅ ចាន់ធី និយាយ

ថា៖ «ខ្ញុំធ្វើបេបនេះដើមេបីឲេយ
ពកួគាត់បានយល់បន្ថេមពេះ
ម្ហូបលើកមកគាត់អាចនឹង
ឃើញតេសាច់បន្លេស៊ុប។វា
ជារសជាតិខ្មេរមេន តេតិចនិក
ដេលខ្ញុំបេើគឺលើសពីនោះ។វា
បញ្ចូលរួមទាំងអ្វីដេលខ្ញុំបាន
រៀនជារបៀបអន្តរជាតិ»។
កន្លងមកលោកបានទទួល

មតិយោបល់សរសើរយា៉ាង
ចេើនទាំងពីអតិថិជនខ្មេរនិង

កាណាដា។
លោកចានធ់ីបានសេង់មត-ិ

យោបល់ទាំងអស់សំណើច
ថា៖ «ពេលខ្ញុំកំពុងបុកល្ហុង
មនអ៊ំសេីខ្មេរម្នាក់បេប់ខ្ញុំថា
អាអនូកុំដាក់ទកឹខ្មេះចេើនពេក
ជរូណាស់ដាក់កេចូឆ្មារវញិ។វា
គរួឲេយចងចាំនៅពេលដេលមន
បេជាជនខ្មេរជយួកេខ្ញុំពីអ្វីដេល
ខ្ញុំធ្វើខុសពេះដូចជាជីដូន
ខ្ញុំអ៊ីចឹង»។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំក៏សបេបាយ

ចិត្តដេលឃើញខ្មេរដូចគា្នា
ហើយមនកូនខ្មេរកាណាដា
ពួកគាត់អាចមកញ៉ាំជុំគា្នានៅ
ទីនេះពិតជារំភើបណាស់»។
បច្ចុបេបន្នលោកកំពុងតេផ្លាស់-

ប្ដូរផ្ទះបាយអាមេរិកឲេយទៅជា
ផ្ទះបាយខ្មេរតេវាជាកិច្ចការ
លំបាកបន្តិចពេះឧបករណ៍
បេើបេស់មិនដូចគា្នា។
លោកក៏បានបង្ហើបឲេយដឹងពី

មហិច្ឆតានថ្ងេអនគតដោយ
លោកសងេឃមឹថានងឹអាចចម្អនិ
ហបូថា្វាយគេសួាររាជវងេសទទូាងំ
ពិភពលោក។
លោកចានធ់ីបានលើកឡើង

ថា៖ «ខ្ញុំក៏សងេឃឹមថាទូកអាច
មនទីតាំងនៅខ្មេរនៅថ្ងេមុខ
ផងដេរហើយក៏ជាបំណងចិត្ត
ដេលខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយចុងភៅ
ខ្មេរផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធដើមេបី
ដឹងថាម្ហូបខ្មេរដើរដល់ណា
ហើយតិចនិកអីខ្លះដេលមន
ការគាំទេចេើនបច្ចុបេបន្ន»៕

ភ្ញៀវ មក ទទួលទាន អាហារ ខ្មេរ បេប បេណីត នៅហាង ទូក កេុង ម៉ុងរ៉េអាល់  ។ រូបថតសហការី

បង្អេម ការ៉េម តេវ  តេូវបាន រៀបចំ រចនា មួយ កមេិត ថេម ទៀត ។ រូបថតសហការីមេចុងភៅ ខ្មេរ កាណាដា លោក យេន ចាន់ធី អាយុ ៣២ឆ្នាំ ស្ថាបនិក ហាង ទូក ។ រូបថតសហការី
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 កាហ្វេ Brown គឺជា កាហ្វេ ដ៏ មាន បេជាបេយិភាព បំផុត មួយ នៅ កម្ពជុា បាន ចូលរួម យុទ្ធនាការ សង្គេះ 
ជន រងគេះ ដោយ ទឹកជំនន់ ដើមេបី ជួយ ដល់ គេសួារ ដេល រងគេះ ។ សាខា ចំនួន ៣ របស់ កាហ្វេ Brown 
គឺ សាខា Brown Roastery BKK ( ផ្លវូ ៥៧ កេង ផ្លវូ ២៩៤) សាខា Brown Riverside ( មហាវិថី 
ពេះសីុសុវត្ថ ិ) និង សាខា Brown  Roastery Parkmall ( ផ្លវូជាតិ លេខ ១ ទល់មុខ បុរី ប៉េង ហួត ) ចូលរួម 
ក្នងុ យុទ្ធនាការ នេះ ៕  

 ផេសារ ទំនើប The Olympia Mall បាន ពងេកី ការគំាទេ របស់ខ្លនួ ដល់ បុ៉ស្តិ៍ យុទ្ធនាការ សង្គេះ ជនរងគេះ 
ដោយ ទឹកជំនន់ ។ នាយក គេប់គេង ទូទៅ កញ្ញា Wang Ya Chi និង លោក Leng Monineath បេធាន 
ផ្នេក គេប់គេង (property management division) បានទទួល បេអប់ បរិ ច្ចា គ  វិភាគទាន ពី លោកសេី 
ហា៊ាង តំាង ម៉េង នាយិកា ហិរញ្ញវត្ថ ុកេមុហុ៊ន Post Media កាលពី ថ្ងេ ពុធ កន្លងទៅ ៕ 

កាហ្វេ Brown  ចូលរួម យុទ្ធនា ការសង្គេោះ ជនរងគេោះ ដោយ ទឹកជំនន់ 

Olympia Mall គាំទេ យុទ្ធនា ការសង្គេោះ ជនរងគេោះ ដោយ ទឹកជំនន់ 
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ថ្ងេអង្គារ ទី៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ១៣ Email: socialite@phnompenhpost.com 

 ទីតំាងអាជីវកម្ម ចំនួន ៤ របស់ កេមុហុ៊ន Almond Hospitality Group ក្នងុនោះមាន ភោជនីយដ្ឋាន អុ៊យ គុយទាវ នៅ ផ្លវូ កម្ពជុា កេម ភោជនីយដ្ឋាន 
Kroeung Garden សណ្ឋាគារ Almond Hotel នៅ ផ្លវូ សុ ធា រស និង សណ្ឋាគារ  Almond Hotel Bassac River បាន ចូលរួម គំាទេ  ដល់ 
បុ៉ស្តិ៍យុទ្ធនាការ សង្គេះ ជនរងគេះ ដោយ ទឹកជំនន់ ។ បុគ្គលិក មក ពីអាជីវកម្ម ទំាងនេះ ពួកគាត់ បាន ទទួល បេអប់ បរិ ច្ចា គ វិភាគទាន ពី លោក ចប      
ណរ ទិ្ធ បេធាន គេប់គេង  ផ្នេក ពាណិជ្ជកម្ម នេ កាសេត ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍ ៕

កេមុហុ៊ន Almond Hospitality Group គាំទេ ដល់ បុ៉ស្តិ៍យុទ្ធនាការ សង្គេោះ ជនរងគេោះ ដោយ ទឹកជំនន់
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 សិកា្ខាកាម វ័យក្មេង ចំនួន ២៤ រូប បានទទួល វិ ញ្ញាប ន បតេ របស់ ពួកគេ នៅឯ រមណីយដ្ឋាន ថ្ងេ បាំងឆតេ ក្នុង ខេត្ត កេប កាលពី ថ្ងេទី ២៤ ខេតុលា 
កន្លងទៅ បនា្ទាបព់ ីបញ្ចប ់វគ្គ បណ្តុះបណ្តាល ម ន្តេ ីបច្ចេកទេស រៀបច ំការបេកតួ កឡីា ទកូក្តោង ។ ពធិ ីបទិ វគ្គ បណ្តុះបណ្តាល មន្តេ ីបច្ចេកទេស រៀបច ំ
ការបេកួត កីឡា ទូកក្តោង នេះ បេពេឹត្តទៅ កេម អធិបតីភាព  លោកជំទាវ អ៊ុ ល ភិ រុណ អភិបាលរង នេ គណៈ អភិបាលខេត្ត កេប និង មានការ- 
ចលូរមួ ព ីសណំក ់លោក ងនួ ចន័្ទ សជុាតា បេធាន មន្ទរីអបរ់ ំយវុជន នងិ កឡីា ខេត្ត កេប លោក ទយុ ប៊នុ ហឿង តណំង នាយកដ្ឋាន អបរ់ ំកាយ 
និង កីឡា លោក សោម សុទ្ធ រិ ទ្ធិ ពងេស អគ្គលេខាធិការ នេ សហព័ន្ធ កីឡា ទូកក្តោង កម្ពុជា (CSF) និង មា្ចាស់ រមណីយដ្ឋាន ថ្ងេ បាំងឆតេ  លោក 
Jef Moons ។ ក្នុងចំណោម សិកា្ខាកាម ទាំងអស់ មាន ២០ នាក់ មកពី CSF ២ នាក់ មកពី រមណីយដ្ឋាន ថ្ងេ បាំងឆតេ និង ២ នាក់ ទៀត មកពីក្លិប 
Dara Sakor Sailing Club នៅ ខេ ត្ត កះកងុ ដោយ ពកួគេ ទទលួបាន នវូ ចណំេះដងឹ នងិ ចេបាប ់បញ្ញតិ្ត ផេសេងៗ ហើយ កប៏ាន អនវុត្តផ្ទាល ់នៅលើ 
ផ្ទេ ទឹក ផងដេរ ៕ 

ពិធី បិទ វគ្គ បណ្តះុបណ្តាល មន្តេ ីបច្ចេកទេស រៀបចំ ការបេកួត កីឡា ទូកក្តោង 

 កេមុហុ៊ន TwoBirds បេរព្ធ ពិធីជប់លៀង October Feast
 កេមុហុ៊នផលិតសេបៀរ TwoBirds Craft Brewery កាលពី ថ្ងេ សៅរ៍ ទី ១៧ ខេតុលា  កន្លងទៅ 

បានរៀបចំ ការជួបជំុ ដ៏ ធំ មួយ ដើមេបី អបអរ ពិ ធីជប់លៀង  «October Feast» ដោយមាន ការចូលរួម ពី 
ភ្ញៀវកិត្តយិស ជាចេើន នាក់ ។ កម្មវិធី នោះ មានការ ចូលរួម ពី ឌី ជេ លេបីៗ មានការ បេគំតន្តេ ីដេល ញំុង កម្មវិធី 
នោះ ឱេយ កាន់តេ រីករាយ ទ្វេ ឡើង  លើសពីនេះទៀត ក៏មាន ម្ហបូអាហារ ចមេះុដ៏មានឱជារស និង សេ បៀរ craft 
beer គុណភាព អាល្លម៉ឺង់ ដ៏ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ ផងដេរ៕  

តេមឹតេ ១ ឆ្នាំ realme ទទួលបាន សមិទ្ធផល យ៉ាង អស្ចារ្យ Leap to Next Generation

 កាលពី ថ្ងេទី ២៧ ខេតុលា ឆ្នា ំ២០២០ គឺជា ថ្ងេ ខួប គមេប់ ១ ឆ្នា ំរបស់ realme ដេលជា មា៉ាក ផ្តោតទៅលើ 
កមា្លាងំ មា៉ាសីុន ខា្លាងំ រចនាប័ទ្ម ទាន់សម័យ និង ការ ហា៊ាន ឆ្ពោះទៅមុខ នៅក្នងុ ទីផេសារ កម្ពជុា  ហើយ ក្នងុនាម 
ជា មា៉ាក បច្ចេកវិទេយា ដ៏ ពេញនិយម ដេលមាន អាយុកាល វ័យក្មេង មួយ គឺមាន សា្មារតី “ ហា៊ាន ឆ្ពោះទៅមុខ ” 
យកចិត្តទុកដក់ លើ ការធ្វើឱេយ បេសើរឡើងនូវ  ផលិតផលផ្តល់ជូន អ្នកបេើបេស់ នៅក្នងុ ឧសេសាហ កម្មនេះ នូវ 
ចម្លើយ ដ៏ ពេញចិត្ត ។ ទន្ទមឹនឹងនេះ ដើមេបី ចូលរួម អបអរសាទរ ខួប ១ ឆ្នា ំនេ ការ ចូលមក ទីផេសារ កម្ពជុា realme 
ក៏មាន បេ ូមូ៉ សិន ពិសេស ដើមេបី តបស្នង ការសេឡាញ់ និង ការគំាទេ ពី អ្នកបេើបេស់ ផងដេរ ។ មិនយូរបុ៉នា្មាន 
ផលិតផល realme នឹង កា្លាយជា ចំណេក មួយ នៅក្នងុ ការរស់នៅ បេចំថ្ងេ ដេល មិនអាច ខ្វះ បាន របស់ 
អ្នកបេើបេស់ នៅ កម្ពជុា ៕

១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេអង្គារ ទី៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 



មីឡាន: ខ្ស្ បម្ើ ប្យុទ្ធ 
Cristiano Ronaldo ដើរ ច្ញ 
ពី កៅ អ ីកីឡាករ បម្ងុ ហើយ ទៅ 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ២គ្ប់ នៅ ថ្ង្  
ត្ឡប់ ពី ការ សម្ក ព្យាបាល 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ព្ល  ក្ុម  Ju-
ventus (Juve) ដណ្ដើម បាន 
ជ័យ ជម្នះ ពី  ក្ុមម្ចាស់ ផ្ទះ Spe-
zia ក្នុង លទ្ធផល ៤-១ អំឡុង 
ការ ប្កួត នៅ ក្ប ខ័ណ្ឌ Serie 
A កាល ពី ថ្ង្ អាទិត្យ ។

លទ្ធផល ន្ះ នា ំឱ្យ ក្មុ Juve  
បញ្ចប់ការ ល្ង ស្មើ ៣ ប្កួត 
ជាប់ ៗ  គ្នា ហើយរំកិល ឡើង ទៅ 
ល្ខ៣ ក្នុង តារាង Serie A 
ជាមួយ នឹង ១២ពិន្ទុ ដោយ  មន 
៤ពិន្ទុ  ពីក្យ ក្ុម កំពូល 
តារាង  AC Milan ដ្ល ប្កួត 
ឈ្នះ Udinese ២-១។

ការ ប្កួត រវាង  ក្ុម ជើង ឯក 
ចាស់ និង ក្ុម ចំណូល ថ្មី ន្ះ 
ឃើញ ថា វគ្គ ទី១ ស្មើ គ្នា ១-១ 
ដោយ ក្មុ ភ្ញៀវ ជា អ្នក នា ំមខុ មនុ 
នៅ នាទី ទី ១៤  ដ្ល ស៊ុត ដោយ 
ខ្ស្ ប្យុទ្ធ  Alvaro Morata 
ហើយ ក្ុម ម្ចាស់ ផ្ទះ តាម ស្មើ 
បាន វិញ ដោយ កីឡាករ Tom-
maso Pobega នាទីទី ៣២ ។ 

នាទីទី ៥៦ Ronaldo ត្ូវ 
បាន ប្ដូរ ចូល ជំនួស Paulo Dy-
bala ខណៈ  នៅ ៣ នាទី បនា្ទាប់ 
កីឡាករ អន្តរ ជាតិ ព័រ ទុយហ្គាល់ 
ក៏ បាន ជួយ ឱ្យកុ្ម Juve មន 
គ្ប់ នាំ មុខជា ថ្មី  មុន នឹង  ស៊ុត 

បាល់ ពិន័យ ១១ម៉្ត្ នៅ 
នាទីទី៧៦ សម្ច គ្ប់ បាល់ 
ទី ២ របស់ ខ្លួន ហើយ វា ជា គ្ប់ 
ជ័យ ជម្នះ ទី៤ របស់ ក្ុម បនា្ទាប់ 
ពី គ្ប់ ទី៣  របស់  Adrien 
Rabiot នៅនាទីទី ៦៨ ។

« Cristiano (Ronaldo) 
ត្ឡប់ មក វិញ ហើយ ។ ន្ះ ជា 
រឿង ដ៏ សំខាន់ បំផុត » ។ ន្ះ ជា 
សម្ដី របស់  Ronaldo ដ្ល 
ហក ់សម្ដង្ អារម្មណ ៍ខងឹ សមប្ា  
ដោយសារ ខ្លួន ខក ខាន មិន បាន 
ចូល រួម ជាមួយ ក្ុម  ក្នុង ប្កួត 
នៅ  Champions League 
ដ្ល ក្ុម Juve ចាញ់ ក្ុម 
Barcelona  របស់ កីឡាករ Li-
onel Messi ២-០ កាល ពី 
ពាក់ កណ្ដាល សបា្ដាហ៍ ។

កីឡាករ វ័យ ៣៥ ឆ្នាំ បន្ត ទៀត 
ថា ៖ « ខ្ញុំ ត្ូវ  ផ្អាក មិន ឱ្យ ល្ង 
រយៈ ព្ល យ៉ាងយូរ ទាំង ដ្ល ខ្ញុំ 
មិន មន រោគ សញ្ញា អ្វី និង សុខ- 
ភាព ល្អ ធម្មតា ។ ថ្ង្ ន្ះ ខ្ញុំ បាន 
តឡ្ប ់មក ធ្វើ អ្វ ីដល្ ខ្ញុសំឡ្ាញ ់
ចូល ចិត្តវិញ ហើយ នោះ គឺ ការ- 
ល្ង បាល់ ទាត់ »។

កីឡាករ Ronaldo  វិជ្ជមន 
វរីសុ ករូ៉ណូ អសរ់យៈ ពល្ ១៩ 
ថ្ង្ ក្យ ពីមន ការ ធ្វើ ត្ស្ត 
អំឡុង ព្ល ជាប់ កាតព្វកិច្ច 
ជាមួយ ក្ុម ជម្ើស ជាតិ ព័រ- 
ទុយហ្គាល់ ដោយ លទ្ធផល 
តស្្ត  នោះ  ធ្វើ ឱយ្ គ ្បាត ់មខុ ដល ់
ទៅ ៤ប្កួត៕ AFP/VN

ថ្ង្អងា្គារ ទី៣ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Bale តែត  រុញ Spurs ឱែយឡើង លែខ ២
ឡុងដ៍: លោក Jose Mour-

inho កោត សរសើរ ចពំោះ ភាព- 
អត់ ធន់ របស់ កីឡាករ Gareth 
Bale ដល្ រង ់ចា ំឱកាស បញ្ចញ្ 
សមត្ថភាព របស់ ខ្លួន ក្យ 
ងើប ចញ្ ព ីកៅ អ ីកឡីាករ បម្ងុ 
ដើរ ចូល ទីលាន ហើយស៊ុត 
បញ្ចូលទីឱ្យក្ុមឈ្នះ ២-១ 
លើក្ុម Brighton ដ្លនាំ ឱ្យ 
ក្ុម Tottenham Hotspur   
(Spurs) រំកិល ឡើង ទៅ ល្ខ 
២ បណ្ដាះអាសន្ន ត្ឹម ថ្ង្ចន្ទ 
ក្នុង តារាង ក្ប ខ័ណ្ឌ Premier 
League អង់គ្ល្ស ។

កឡីាករសញ្ជាត ិវល្ស ៍Bale 
មិន ទាន់ បាន ល្ង ក្នុង ចំណម  
កឡីាករ ទាងំ ១១ ដបំងូនៅឡើយ 
ទ្ សម្ប់ការ ត្ឡប់ មក ជា  
លើក  ទី២  ជាមួយ  Spurs ក្លិប 
ដ្ល ខ្លួន បាន ចាក ច្ញ ក្នុង 
តម ្ល្  ជាកំណត់ ត្ ពិភពលោក 
ដើម្បី ទៅ ចូលរួមជាមួយ   Real 
Madrid ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ត្ កីឡាករ វ័យ ៣១ ឆ្នាំ បាន 
បងា្ហាញ ពី ភាព ឥតប្ណី  របស់ 
ខ្លួនចំពោះ ការ ទម្លុះ សំណញ់ ទី 
ជាមួយ នឹង ការ ត្ត ព្ញ ទំហឹង 
នៅ មុន ការ ប្កួត ចប់  ១៧ នាទី  
ហើយធានា  ថា កូន  ក្ុម របស់ 
លោក  Mourinho មិន  មន 
បញ្ហា នៅ តំបន់ ប្យុទ្ធ សម្ប់ 
ប្កួត នៅ កីឡដ្ឋាន Totten-
ham Hotspur នោះ ឡើយ ។ 

លោក Mourinho  និយយ 

ថា ៖ « Gareth Bale នឹង នរ 
ណស់ និង មន ភាព ចាស់ ទុំ 
គ្ប់ គ្ន់។ គ្ ដឹង ថា កាយ- 
សម្បទា របស់គ្ រឹងមំ ជាង 
អ្នក ណ ទាំង អស់ ។ យើង ដឹង ពី 
កន្លង្   ដល្  យើង ចង ់ ទៅ  ហើយ 
គ្ រួមដំណើរ  ជាមួយ យើង  » ។

គ្ប់ បាល់ របស់ Bale នៅ 
នាទីទី ៧៣ បាន មក បន្ថយ ក្ដី- 
រំភើប របស់  Brighton ព្ល  
តាម ស្មើ បាន វិញ  ដ្ល ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ីដោយ Tariq Lampt-
ey នៅ នាទីទី ៥៦ ក្យ ត្ូវ 
ក្មុ ម្ចាស ់ផ្ទះ បើក ការ នា ំមខុ តាងំ- 
ពី នាទីទី ១៣ ដ្ល បាន មក ពី 
ការ ស៊ុត បាល់ ប៉្ណល់ទី របស់ 
កីឡាករ  Harry Kane ។

ការ ប្កួត ន្ះ ក៏ បង្ក ឱ្យ មន 
ភាព ចម្ូង ចម្ស បន្តិច ដ្រ 
ដោយ  លោក  Mourinho យល់ 
ថា កីឡាករ របស់ ក្ុម គូ ប្ជ្ង 
Solly March  បានប្ព្ឹត្ត 
កំហុសលើ Pierre-Emile 
Hojbjerg ច្បាស់   ណស់ មុន 
នឹង មន  បាល់ បញ្ជូន ទៅ ដល់ 
ជើង របស ់Lamptey ដល្ស៊តុ 
ឱ្យ ក្ុម  តាម  ស្មើ បាន នោះ ។

បុរស សញ្ជាតិ ព័រទុយហ្គាល់ 
លើក ឡើង ថា ៖ « ទនំង ជា លោក 
អាជា្ញា កណ្ដាល គួរ ត្ ទៅ ធ្វើ 
សន្និសីទ សារព័ត៌មន ហើយ ធ្វើ- 
ការ បក ស្យ។ គត់ មន ព្ល 
ទៅ មើល  ម៉ូ នីទ័រ ដើម្បី ឱ្យ គត់  
អាច ពនយ្ល ់ថា ហត្ ុអ្វ ីបាន  ពម្ 

អនុញ្ញាត  គ្ប់ បាល់ នោះ » ។
Bale កយ្ ការ បក្តួ បញ្ចប ់

ទៅ នយិយ ថា ៖ « មន អារម្មណ៍ 
រំភើប ណស់ ។ ខ្ញុំ គ្ន់ ត្ ចង់ 
ប្ឹង  ឱ្យ អស់ លទ្ធភាព ដើម្បី នាំ 
ភាព ជោគ ជ័យ ឱ្យ ក្លិប ។ គ្ប់ គ្នា 
នយិយ ព ីការ លង្ ផ្ទាល ់ខ្លនួ ត ្
ខ្ញុ ំនយិយ ជានចិ្ច ថា ខ្ញុ ំជា កឡីាករ 
របស់ ក្មុ ។ រឿង សំខាន ់បផំតុ គ ឺ 
សាមគ្គី គ្នា ក្នុង ក្ុម » ។

ក្យ បញ្ចប់ ប្កួត សបា្ដាហ៍ 
ទី៧ ន្ះ  ក្ុម Spurs ត្ូវបាន 
ឈរ ទី កំពូល តារាង បាត់ ទៅ 
ហើយ បើ កុំ ត្ ភា្លាត់ បាត់ អស់ ៤ 
ពិន្ទុ ដោយសារ ស្មើ ជាមួយ ក្ុម 
Newcastle និង West Ham 
នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ទាំង ដ្ល ប្កួត 
ទាំង នោះ ខ្លួន ជា អ្នក មន គ្ប់- 

បាល់ នាំ មុខ រហូត ។
ព្ល ន្ះ ពួក គ្ តាម ពី 

ក្យ ក្ុម ជើង ឯក ចាស់  Liv-
erpool ដ្ល នៅ ល្ខ ១ 
ជាមួយ នឹង ១៦ ពិន្ទុ ត្ ២ពិន្ទុ 
ប៉ុណ្ណោះ ត្ ទាំង លោក Mour-
inho នងិ  Bale សុទ្ធ ត ្នយិយ 
ដូច គ្នា ថា មិន ទាន់ គិត ដល់ ការ- 
ប្ជ្ង ពាន នោះ ឡើយ ។

លោក  Mourinho បាន 
បន្ថ្ម  ថា ៖ «  ឆ្នាំ ២០០៤  ព្ល ខ្ញុំ 
មក កាន់  អង់គ្ល្ស ប្កួត ខ្លះ គឺ 
ក្ុម ខា្លាំង ៗ  ច្ើន បាន ៣ ពិន្ទុ ។ 
ត្ ឥឡូវ ន្ះ មិន អ៊ីចឹង  ទ្ បាន 
ន័យ ថា ក្ុម  ទាំងអស់ មន ពិន្ទុ 
ប្ដ្ញ គ្នា ។ បើ  ភា្លាត់ ត្ បាត់  ២ 
ពិន្ទុ នោះ  អាច ធា្លាក់ ទៅ ល្ខ ៧ 
៨ ឬក៏ល្ខ ៩៕ AFP/VN

លោក សៅយ៉ាន់ បែប់ពី ដែគូដែល ភួន ឡំាងកូសីុន តែវូបារម្ភ នៅ វគ្គ បន្ត
ឈនណន

ភ្នំពេញៈ  គ្ូ បង្វឹក មក ពី ខ្ត្ត 
បនា្ទាយមនជ័យ លោក សាន 
សៅយ៉ាន់ មិន បានចាត់ទុក 
ជយ័ជម្នះ របស ់ភនួ ឡាងំកសូុនី 
លើ  សុឺន ថ្សាន់ ជា រឿង ប្ល្ក 
និង គួរ ឱ្យ ភា្ញាក់ ផ្អើល នោះ ទ្ បើ 
ទោះ បជីា ការ ឈ្នះ បាន ៣ពនិ្ទ ុព ី
ថ្សាន់  ជួយ ឱ្យសិស្ស របស់ 
លោក បាន ឡើង ទៅ វគ្គ ពាក់- 
កណ្ដាល ផ្តាច ់ព្ត័្  ដណ្ដើម 
ខ្ស្ ក្វាត់ ទម្ងន់ ៥៤ គ.ក្  នៅ 
សង្វៀន PNN ក៏ ដោយ។

គ្ូ បង្វឹក ក្លិប សៅយ៉ាន់ នាគ 
ខ្ត្ត បនា្ទាយ មនជ័យ លោក 
សាន សៅយ៉ាន់ បាន និយយ 
ថា៖  «ការ បក្តួ  ន្ះ យើងសងឃ្មឹ  
ឈ្នះ ដោយ  អត់ មន ការ បារម្ភ 
អ្វ ីទ ្គ ឺបើ ចាញ ់មន ត ្ភា្លាត ់ត្វូ 
គ្ម៉ាត់ឱ្យសន្លប់ ឬវាយ ឱ្យ  រាប់ 
ត ្ប៉ណុ្ណោះ។ សុនឺ ថស្ាន ់គត ់
ល្អ មន្ ត ្ទាបជាង យើង អ៊ចីងឹ 
យើង បានហត់ ការ ពារត្ៀម  

ទប ់នងិ ទាត ់គ ឺយើង វាយ ដោយ 
ប្ើ កប្ាច ់ហើយ ការ បក្តួ   លើក 
ន្ះ ឡាំង កូសុីន វាយបាន ល្អ 
ជាង ការ ប្កួត មុនៗ ឆ្ងាយ»។

តាម រយៈការ បក្តួ លើក ទ៣ី 
ចុង ក្យ  ប្ចាំ ពូល A របស់ 
ខ្លនួ   នៅ លើ សង្វៀន PNN កាល- 
ពី ថ្ង្អាទិត្យ កន្លង មក   ភួន 
ឡាងំកសូុនី ដល្ បាន ឈ្នះ ធន ់
អៀនឡ្ ដោយ ស្វ័យ ប្វត្តិ រួម 
មក ចាញ់ ពិន្ទុ រិន ដវីត នោះ 
បាន វាយ កង្ បណ្ដាល ឱយ្ សុនឺ 
ថស្ាន ់បក្ធ ំកប្រ្ចញិ្ចើម ឆ្វង្ 
តាងំ ព ីទកឹ ទ ី១ ត ្អ្នកទាងំ ២ន្ះ   
បាន បន្តវាយ ប្តូរ គ្នា ទៅវិញទៅ - 
មក រហូត ចប់ ៥ ទឹក ហើយ ជា 
លទ្ធផលន្ះ ឡាងំ កសូុនី បាន 
ឈ្នះ ដោយ ពិន្ទុ ដច់។

ចំពោះ ការ ប្កួត ន្ះ ភួន 
ឡាំង កូសុីន បាន  ប្ប់ក្យ 
ការ ប្កួត ថា៖  «នៅ ព្ល ខ្ញុំ 
វាយក្ង ចូល សុឺន ថ្សាន់ 
អារម្មណ ៍ខ្ញុ ំគតិ ថា អតទ់ានឈ់្នះ 
ភា្លាម នោះ ទ្ ព្ះ ទើបត្ ទឹក 

ទ ី១ ដោយ នៅ សល ់៤ ទកឹ ទៀត 
អ៊ីចឹងខ្ញុំ អត់ ទាន់ហ៊ាន ប្មថ 
ឡើយ ហើយជាកស់្តង្  នៅ ទកឹ 
ទ ី៥ ខ្ញុ ំមន ការពបិាក ខា្លាងំ ដោយ- 
សារ គត់ ដឹង ថា គត់ ចាញ់  
ហត្នុ្ះ គត ់ចលូ ប្តរូ ផ្តាច ់យក 
ត្ ម្តង»។

ការ  ឈ្នះ ត្មឹ ១បក្តួ ដោយ 
ប្ើ សមត្ថ ភាព ពិតប្កដន្ះ    
បាន ជួយ ឱ្យ ភួន ឡាំងកូសុីន 
ឡើង ទៅ កាន់ការ ប្កួត វគ្គ 
ពាក ់កណ្ដាល ផ្តាច ់ព្ត័ ្ជាមយួ 
រិន ដវីត ខណៈកីឡករឈ្នះ ២ 
លើកជាប ់គ្នា ដវតី  នៅ សល ់១ 
ប្កួត ទៀត  ជាមួយជើងខា្លាំង 
ធន ់អៀនឡ ្ត ្ជយ័ជម្នះ របស ់
ឡាងំកសូុនី លើ ក ន្ះ បាន ធ្វើឱយ្ 
ជនំបួ នោះ ប ្កា្លាយ ជា អត ់នយ័ 
គឺ  គ្ន់ ត្ ការ ប្កួត បង្្គប់  កិច្ច 
ប៉ុណ្ណោះ។

 ជាមួយ  ការ ឈ្នះ បាន កៅ អី 
ឡើង ទៅ វគ្គ បន្ត ន្ះ លោក សាន 
សៅយ៉ាន ់បានប្តជ្ា្ញា ចតិ្ត ចតិ្ត ថា 
នងឹខតិខ ំបង្វកឹ  ភនួ ឡាងំកសូុនី 

ឱ្យកាន់ត្ មន ភាព រឹងមំ និង 
មនសមត្ថ ភាព ល្អ ហើយ លោក 
បានអះអាង ថា ក្តី បារម្ភ របស់ 
ឡាងំកសូុនី នៅ វគ្គពាក ់កណ្ដាល- 
ផ្តាច ់ព្ត័ ្មនិ មន្ ការ ជបួ ពជ្ ្
ប៊នុសដិ្ឋ នោះ ទ ្គ ឺបារម្ភ ទៅ លើ 
ខម្ ចាន ់ទៅវញិ ទ ្បើ ទោះបជីា 
ព្ល ន្ះ ខ្ម ចាន់ មិនទាន់ 
បក្ដ ថា បាន ឡើង ទៅវគ្គ បន្ត 
ក៏ ដោយ។

លោក សៅយ៉ាន ់បាន បញ្ជាក ់
ថា៖  «បើ ឡាងំកសូុនី  ជបួ ពជ្ ្
ប៊ុនសិដ្ឋ នៅ វគ្គ បន្ត យើងអត់ 
មនអពីបិាក ទ ្ព្ះ ប៊នុសដិ្ឋ 
និង សុឺន ថ្សាន់ មន របៀប 
វាយ ដូច គ្នា គឺ អាវុធ មន  ទាត់ 
ម៉ាត ់នងិកង្ អ៊ចីងឹ បើ ទោះ បជីា  
ឡាំងកូសុីន  ធា្លាប់ចាញ់ ដោយ 
សន្លប់ ក្ម កណ្ដាប់ ដ្  របស់ 
ព្ជ្ ប៊ុនសិដ្ឋ  កន្លង មក ប៉ុន្ត្ 
បើជបួ ពជ្ ្ប៊នុសដិ្ឋ យើងមន  
សង្ឃឹម ច្ើន ជាង ការ ជួប ខ្ម 
ចាន់ ព្ះ  ខ្ម ចាន់ មន 
កម្ពស់ល្អ»។

សម្ប់ការ  ប្កួត កាល ពី 
ថ្ង្អាទិត្យ នោះ ដ្រ ម្ចាស់ ម្- 
ដយ សរំទឹ្ធ ខម្ ចាន ់បាន  ឈ្នះ  
ម៉ន ភារម្យ ដោយ ពិន្ទុ ដច់ និង  
ឡើង ទៅ ឈរ នៅលខ្ ១  បច្ា ំ 
ពលូ B ជា បណ្ដាះអាសន្ន ប៉នុ្ត ្
ឱកាស ឈ្នះ កៅអី ឡើង ទៅ វគ្គ 
បន្ត របស់ ចាន់  កំពុងស្ថិត នៅ 
ក្នងុ ភាព សព្ច្សព្លិ បន្តចិ- 
បន្តចួ ដោយ  ត្វូ រងច់ា ំអ៊តុមើល 

ការ បក្តួ ចងុ កយ្ រវាង ពជ្ ្
ប៊ុនសិដ្ឋ និង យីប ឌុក។

យ៉ាង ណ ក៏ដោយ លោក 
សាន សៅយ៉ាន់  ជឿជាក់ថា 
ព្ជ្ ប៊ុនសិដ្ឋ នឹង បន្ត យក 
ឈ្នះលើ យីប ឌុក ដើម្បី ជាប់ 
លខ្ ១ បចំ្ា ពលូA នងឹតូ្វ ឡើង 
ទៅ ជបួ ភនួ ឡាងំកសូុនី នៅ វគ្គ 
១/២ ផ្តាច់ ព្័ត្ ខណៈ ខ្ម 
ចាន់ នឹងជួប រិន ដវីត៕

ភួនឡំាងកូសីុនបានទាត់រិនដាវីតកាលបេកួតលើកទី២។រូប PNN

Ronaldo  តែឡប់ មក វិញ 
ជាមួយ នឹង ការ សុ៊ត ២គែប់

Bale(ឆ្វេងទី២)តេតបញ្ចលូទីឱេយSpursឈ្នះBrighton២-១។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ កាន ់តែ បន្ថែម ភាព មន្ទលិ សងែសយ័ នវូ 
សម្ពន័្ធ ស្នែហ ៍របស ់ពធិកីារនិ ីរបូ សែស ់ ឈ្មោះ ពតិ 
ពែជែ សូលីដា ហៅ កញ្ញា ជីជី  ខណៈ ពែល ថ្មីៗ 
នែះ  លែចវត្តមាន បណ្តើរ បុរស វ័យ ក្មែង  មាន មុខ- 
មាត់ ដូចជាជាប់ សែចិន ទំនងជា ពាណិជ្ជ ករ ផង 
នោះ នៅ ឯ ទី កមែសាន្ត តំបន់ ភ្នំ កែបែរ សមុទែ  ផ្អើល 
ពែញ នៅ  តាមបណ្តាញ សង្គម អីុនស្តាកែម  ។ 
អម ដោយ ទឹក មុខ សែស់សែយទាំង២ នាក់  

ខណៈ  ខាង បរុស ដែមា្ខាង កៀកស្មោ មា្ខាង ឈរ កាន ់
ឈើ ចែត់ ឬចន្ទល់  សមែប់ ដើរ ពែ តំបន់  ភ្នំនោះ 
កញ្ញា ជីជី  ក៏ បាន បង្ហើរសរ យ៉ាង ខ្លី កំបុិតឡិត- 
ថា៖  « អាវែន ឈើ ក្នុងពែ បនា្ទាប់មកក៏ឈឺ -  
ចុច  like1 នឹង មាន សំណង  គែប់ៗ គ្នា» ហើយ 
ក៏ ធ្វើ ឲែយបែិយ មិត្ត អ្នកគំទែ ភា្ញាក់   ផ្អើល សជាថ្មី - 
ជាមួយ នឹង វត្តមាន បុរស វ័យ ក្មែង នែះ ម្តង ទៀត ។ 
ជារឿយៗ តារាសម្តែង សែ ីនងិ ពធិកីារនិ ីរបូនែះ  

តែងតែ មាន ដំណឹង លែច ឮថា សមែបូរ កែុម កន្លង់ 
តាម  សុ ំស្នែហ ៍ ចែើន  ដោយ  មាន ខ្លះ  ជា មន្តែរីាជការ 
នងិ  ខ្លះទៀត ជា អ្នកជនំញួ ធំៗ  ប៉នុ្តែ សែ ីសែស ់ជជី ី
ក៏  មិនដែល  បង្ហាញ មុខ គូស្នែហ៍  ជា សធារណៈ  
នោះ  ឡើយ ខណៈ គែបព់ែល សរួនា ំបញ្ជាក ់ នាង 
ក ៏ តែងតែ បដិសែធ រាល់ លើក ទោះបី  មាន រូប ថ ត  
ម ក  បង្ហាញ ចែបាស ់ក្ត ី ។  កន្លងមក កញ្ញា ជជី ីក ៏ធា្លាប ់ 
បែប់  ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍ឱែយ បាន  ដឹង ដែរ ថា  រូបនាង  នៅ 
ក្នុង   ពែល នែះ  គឺ មិន ទាន់ ចង់  គិតគូរ រឿង អនា គត 
អី នោះ ទែ ហើយ  ក៏ មិនទាន់ មាន គូស្នែហ៍ អ្វី  ដែរ គឺ 
រង់ច  ំ   ទទួលបាន ជោគជ័យ ក្នុង  ការងរ សិន និង 
ច ំ ពងែ ីក  មខុរបរ រកសុ ីឲែយ កានត់ែ រកីចមែើន បន្តចិ 
ផង ដែរ ទើប ចង់ គិតគូរ ។ 
ដចូជា នាពែល  ថ្មីៗ  នែះ  មាន ការបែកធា្លាយ រឿង 

រូបថត អង្គុយ កៀក គ្នា ដូចជា គូស្នែហ៍ ថ្មីថ្មោង - 
រវាង  កញ្ញា ជីជី និង បុរស ប្លែក មុខ ក្លែម   ន័យ  
សែច ក្ត ីតាម អុីនស្តាកែម ថា៖« បុរស ល្អ មិន- 
មែន  ជា បរុស ដែល មាន លយុ ចែើននោះ  ទែ 
តែ ជា    បុរស ដែល ធ្វើឲែយ យើង ញញឹម  គែប់ - 
ពែល  » បាន កា្លាយ ជា បែធានបទ ជជែក គ្នា 
យ៉ាង  ក្តាគគកុ ដោយ មហាជន បាន លើក- 
ឡើង  ថា ទបីផំតុ ពធិកីារនិ ីរបូ សែស ់ បែច ំ
ប៉ុស្តិ៍ CTN   និងMyTv   រូបនែះ ហា៊ាន 
បង្ហាញ  មុខ  ពិត គូស្នែហ៍ ខ្លួន ហើយ ។
តារាសម្តែង សែី និង ពិធីការិនី សែស ់ 

ស្អាត  តែង តែ ជពំប ់រឿងអាសែវូ ស្នែហា-   
ជារឿយៗ កញ្ញា ពែជែ សូលីដា ហៅ 
ជីជី បាន បង្ហាញមុខ គូស្នែហ៍ ថ្មី  វ័យ 
ក្មែង ថែមទាំង រៀបរាប់ សរ ឲែយ 
មហា ជន បាន ដងឹ តាម បណ្តាញ-  
សង្គម  យ៉ាង ផ្អែមល្ហែម ជាហែតុ 
នា  ំឲែយ មាន ការចលូ Comment ព ី
សណំក ់កែមុ អ្នកគទំែ ជា ហរូហែ 
មួយ រំពែច ផងដែរ ។ 
គែក៏ឃើញ មាន អ្នកគំទែ-    

បាន បញ្ចែញជា មតិ យោបល់ភា្លាម  ថា ៖  « នៅ ទ ី - 
បផំតុ Idol បញ្ចែញ មខុមាត ់ មា្ចាស ់ចតិ្ត ពតិ ហើយ 
តើ  !» ខណៈ អ្នកខ្លះទៀត  ក៏បាន ចូលរួម អប អរ- 
សទរ នាង   ដែល បាន ជួបនឹង គូស្នែហ៍ ដូចតាម 
សែច ក្តី បែថា្នា និង ជូន ពរ  ថា ៖ « សូម ឲែយ គូស្នែហ៍ 
នែះ ជួបតែ សុភមង្គល !» ៕ 

យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញ: សហព័ន្ធ កីឡា កាយ 
វបែបកម្មកម្ពជុា(កីឡាបង្ហាញ  សច់- 
ដំុ)  ដែល មាន ស្ថាន ភាព លែច ធ្លា  
និង ធា្លាក់ ចុះ  មិន ទៀង ទាត់នោះ គឺ  
បច្ចុបែបន្ន  បាន  និង កំពុង ពងែឹង 
សមត្ថភាព ឡើង វិញ  ជាមួយ រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ដឹក នំាថ្មី ដើមែបី អាច មាន 
លទ្ធភាព  ចូល រួម បែកួត បែជែង 
ក្នងុ សីុហ្គែម ជាថ្ម ីខណៈ កីឡា  នែះ  
មាន សកា្តានុពល ល្អ  អាច សងែឃឹម  
បែជែង បានមែដាយ ផងដែរ នៅ 
ពែល មា្ចាស់ផ្ទះ វៀតណម បាន 
សមែច ដាក់ ឲែយមាន បែភែទ កីឡា 
នែះ  នៅ សីុហ្គែម លើក ទី ៣១  ឆ្នាំ 
២០២១  ។
     ជំុ វិញ ការងរ នែះ លោក វា៉ាត់ 

ចំរីន អគ្គ លែខាធិការ គណៈ កមា្មោ- 
ធិការ ជាតិ អូឡំាពិក កម្ពជុា បាន 
បែប់ ភ្នពំែញ បុ៉ស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ 
ថា  កម្ពជុា បច្ចបុែបន្ន  មាន គោល ដៅ 
ចង់ ឈាន ជើង ចូល ចំណត់ ថា្នាក់ 
លែខ ៧  ឬ លែខ ៦  ក្នងុ ចំណោម 
១១ បែទែស  សមែប់ ការ បែកួត 
សីុហ្គែម  នៅ បែទែស វៀត ណម ។ 
ជាមួយ គ្នា នែះ   វៀតណម  បាន 
សមែច ដាក់ បញ្ចលូ កីឡា កាយ- 
វបែបកម្ម  និងកីឡា វូ៉ វី ណម   ជា   ផ្លវូ- 
ការហើយ  ហើយ  កីឡា ទំាង ២នែះ   
កម្ពជុា យើង សុទ្ធតែមាន ធន ធាន 
ល្អ ៗ  អាច ដណ្តើម បាន មែដាយ  
គួរ ឲែយ រំពឹង ទុក ។
    លោក បន្ត ថា៖« កីឡា កាយ- 

វបែបកម្ម  ក៏ កម្ពជុា មាន ធនធាន ល្អ  
សមែប់ ការ ដណ្តើម បាន មែដាយ 

ផង ដែរ  ពែះ  ផ្អែក តាម លទ្ធផល 
កន្លង មក  គឺ កីឡា កាយ វបែបកម្ម 
របស់ កម្ពជុា  មាន ឱកាស ដណ្តើម 
បាន មែដាយ ល្អ  ក្នងុ ពែតឹ្តកិារណ៍ 
ពិភព លោក  ចំនួន ៣ លើក  ។ ហែតុ 
នែះ  ការ ដាក់ បញ្ចលូ កាយ វបែបកម្ម  
ចូល ក្នងុ សីុ ហ្គែ ម  នៅ វៀតណម 
មិន តែឹមតែ ធ្វើ ឱែយ កីឡា មួយ នែះ  
មាន ក្ត ីសងែឃឹម ល្អ បុ៉ណោ្ណោះ ទែ  បុ៉ន្តែ  
ក៏ នឹង ជួយ ឱែយ កម្ពជុា  អាច ចំណែញ 
មែដាយ ជាង មុន  នៅ សីុ ហ្គែ ម ឆ្នាំ 
កែយ ផង ដែរ» ។ 
  គួរ រំឭក ថា កែមុ អ្នក លែងសច់ដំុ 

កម្ពជុា ធា្លាប់ បាន បង្ហាញ សមត្ថ - 
ភាព ម្តង គត់ សមែប់ ការ បែកួត 
សីុហ្គែម ឆ្នា ំ២០១៣ ហើយ ក៏  បាន 
ឡើង រហូត ដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ពែត័ែផងដែរ 
បុ៉ន្តែ មិន ដណ្តើម បានមែដាយ ទែ 
ដោយ ក្នងុ នោះ កីឡាករ សុខ សុភ័ក្ត ិ
ទទួលបាន លែខ ៤ ក្នងុការ បង្ហាញ 
សច់ដំុ បែភែទ ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកែម 
ហើយ តឹក បុ៊នវី បាន លែខ ៥ ក្នងុ 
បែភែទ៧០ គីឡូកែម។
   កែយ មក ទៀត កែមុ លែង 

សច់ដំុ កម្ពជុា បានឈ្នះ  មែដាយ 
មាស ពិភព លោកចំនួន ២ លើក 
ពែមទំាង មែដាយជាចែើនទៀត ពី 
ការ បែកួត ថា្នាក់តំបន់  នៅមុន ពែល 
សហព័ន្ធ កីឡាកាយវបែបកម្ម កម្ពជុា  
បាន បែក បាក់ផ្ទែ ក្នងុ  នៅ ដើម ឆ្នាំ 
២០១៩ បុ៉ន្តែ បច្ចបុែបន្ន កាយវបែបកម្ម 
បាន   និងកំពុង រៀបចំ ឲែយមានការ- 
បែមូល ផ្តុំ ជា លក្ខណៈឯក ជន 
កែមការ ដឹកនំា របស់ បែធាន ថ្ម ីគឺ 
អតីត មា្ចាស់មែដាយ បែក់ពិភព- 
លោក តឹក បុ៊នវី។

 លោក វា៉ាត់  ចំរីន បាន  បញ្ជាក់ 
ថា៖   « យើង កំពុង ទាក់ ទង ឲែយ សហ- 
ព័ន្ធ  ដែល មាន កំណែ ទមែង់ ថ្ម ី មាន 
ថា្នាក់ ដឹក នំា ថ្មនីែះ  រៀប ចំ បែ មូល ផ្តុំ 
បង្វកឹ កីឡាករ ឲែយ បាន ល្អ  ដើមែបី ចែញ 
ទៅ បែ កួត ខណៈ    វៀតណម  បាន 
ដាក់ ៣៦ បែភែទ កីឡា  នៅ  សីុហ្គែម 
ឆ្នា ំ២០២១  ចំណែក កម្ពជុា  នឹង 
តែៀម បញ្ជនូ ៣១ បែភែទ កីឡា  ឲែយ  
ចូលរួម   ហើយ ក្នងុ បែភែទ កីឡា 
មាន សកា្ដា នុពល ដណ្តើម មែដាយ 
បាន ១១ បែភែទ នោះ  គឺ បើ មាន 
កីឡា កាយ វបែបកម្ម មួយ ទៀត  យើង 
នឹង សងែឃឹម កើន ឡើង ផង ដែរ» ។
ចំណែក លោក  តឹក  បុ៊ន វី  បែធាន 

សហព័ន្ធ  ដែល មាន បែភព ចែញ 
ពី កីឡាករ ផ្ទាល់  បាន បែប់ ភ្នពំែញ 
បុ៉ស្តិ៍ ថា ៖ « យើង ទើប ទទួល បាន 
ដំណឹង ឲែយ  តែៀម ទៅ ចូល រួម បែ កួត  
ហែតុ នែះ យើង មាន ក្លបិ ជា លក្ខណៈ 
ក្លិប ឯក ជន ហាត់ ជា បណ្តើរៗ  
ហើយ  តាម ខ្ញុ ំដឹង   វិញ្ញា ស បែ កួត 
មាន  ចំនួន ២  គឺ  បែកួត  តាម បែភែទ 
ទម្ងន់  និងបែកួត  តាម  បែភែទ ទម្ងន់  
បូក នឹង កម្ពស់  ហើយ យើង បាន 
សមែតិ សមែងំ កីឡាករ ចំនួន ៥ 
នាក់ រួច ហើយ» ។
 ជាមួយ គ្នា នែះ លោក  សុខ  វណ្ណៈ  

ដែល ជា អគ្គ លែខាធិការ សហព័ន្ធ 
បាន ឲែយ ដឹង ថា៖ « យើង កំពុង រៀប 
ចំ បែ មូល កីឡាករ  ដើមែបី មក ហ្វកឹ- 
ហាត់ តែៀម  ទៅ ចូល រួម បែ កួត  
ខណៈ ដែល កន្លង មក កីឡា កាយ- 
វបែបកម្ម  មិន ធា្លាប់ បែមូល ផ្តុ ំ ដែល 
គែប់ គែង ដោយ មជែឈ មណ្ឌល ជាតិ- 
ហ្វកឹ ហ្វនឺ កីឡា នោះ ទែ»៕
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ការ ហ្វកឹហាត់ និង បង្ហាញ សាច់ ដំុ  ជូន ដល់ អ្នកគំា ទេ របស់ កេមុ កីឡាកាយវបេបកម្មកម្ពជុា កន្លង មក ។ ឈន ណន

កាយវប្បកម្ម កំពុង  ត្ៀម ខ្លនួ ដើម្បី 
បង្ហាញ សមត្ថ ភាពជាថ្ម ីនៅ សីុហ្គម្

មហាជនកាន់ត្មន្ទលិ នឹង បុរស  
ក្មង្ ថា ជាម្ចាស់ចិត្តកញ្ញា ជីជី

នាពេល ថ្មីៗ នេះកញ្ញា ជីជី ឧសេសាហ៍ថត   ជា មួយ បុរស 
ក្មេង  ទំនងជា   ម្ចាស់ចិត្ត របស់នាង ។ រូបថត អុីនស្តាកែម 

តារា សម្តេង និង ពិធីការិនីទូរទសេសន៍ កញ្ញា ពេជេ 
សូលីដា ហៅ ជីជី។ រូបថត ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ 
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