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الرئيس أسياس أفورقي يتوجه اىل اململكة العربية 
السعودية ويلتقي بولي العهد حممد بن سلمان

ترسيخ ثقافة القراءة يف الشباب

تطور إنتاج زيت السمسم 
يف اقليم القاش بركة

تنويه

توجه الرئيس اسياس افورقي اىل اململكة 

أمس  أول  ظهر  بعد  السعودية  العربية 

زيارة  يف  اململكة  حكومة  من  لدعوة  تلبية 

تستغرق يومان.

مطار  وصوله  لدى  استقباله  يف  وكان 

، نائب امري  الرياض  خالد الدويل يف مدينة 

محمد  االمري  الدولة   وزير  الرياض  منطقة 

وعضو  عبدالعزيز،  بن  الرحامن  عبد  بن 

الوطني  االمن  ومستشار  الوزراء  مجلس 

الدكتور/ مساعد العيبان أمريمنطقة الرياض 

عياف. بن  عبدالعزيز  بن  فيصل   االمري 

أفورقي  الرئيس أسياس  التقى فخامة   وقد 

ظهر يوم أمس يف الرياض بويل العهد رئيس 

مجلس الوزراء األمري محمد بن سلامن ، و 

قد تركز اللقاء حول ُسبل  تعزيز العالقات 

البلدين  بني  التعاونية   والرشاكة  الثنائية 

وكذلك الجهود املبذولة يف القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات اإلهتامم املشرتك.

املباحثات  أن  اإلعالم  وزارة  موفد  واشار 

الودية التى جرت بني القائدان كان يسودها 

التفاهم  وتركزت حول برامج  الرشاكة التى 

البلدين  بني  املشرتكة  املصالح  يف   تصب 

وسيتم  واملستقبلية.  اآلنية  التعاون  وأوجه 

رشح تفاصيل ذلك الحقاً.

العربية  اململكة  اللقاء من طرف  وحرض 

بن  خالد  األمري  الدفاع  وزير  السعودية 

الخارجية  ووزير  العزيز،  عبد  بن  سلامن 

مجلس  عضو  فرحان،  بن  فيصل  األمري 

الوزراء ومستشار االمن الوطني د/ مساعد 

بن محمد العيبان ، وزير املالية محمد بن 

اململكة  سفري  وكذلك  الجدعان   عبدالله 

العربية السعودية يف أرتريا صقر بن سليامن 

القريش.

افريم  االستاذ/  اسمرا  مكتبة  مدير  دعا 

االمور  اولياء  دور  تعزيز  اىل  ماتيووس 

يف  القراءة  ثقافة  ترسيخ  بهدف  واملدرسة 

أوساط االطفال والشباب.

منذ  القراءة  ثقافة  اكتساب  ان  وقال 

تتحىل  اجيال  لبناء  االساس  يعترب  الصغر 

باملعرفة والقدرات.

وذكر بان مكتبة اسمرا تعمل عىل توفري 

العلمي  املنهج  مع  تتامىش  التي  الكتب 

وتنظيم  للباحثني   اآلنية  املعلومات  وتقدم 

ليستفيد  والسمنارات  التدريبية  الدورات 

منها املهنيني.

مثانية  حوايل  بها  املكتبة  بان  واوضح   

آالف من املراجع والكتب االخرى والصحف 

يف  التسجيل  القراء  وباستطاعة  واملجالت، 

العضوية القرتاض الكتب.

اىل إستقبال 200 اىل 300 شخص  واشار 

من  اإلستفادة  القراء  وبامكان   ، يوميا 

املكتبة الرقمية بإستخدام أجهزة الكمبيوتر 

واملوبايل ببث يصل ملسافة 300 مرت.

االقليم.
يف  االقليمية  الرقابة  مسؤول  واوضح 
إرتفاع  قربماريام  حقوس  السيد/  املكتب 
وجود  اىل  مشريا  السمسم.  زيت  استخدام 
زيت  بإنتاج  يقومون  شخصا   250 نحو 
 25 من  وأكرث  التقليدية  بالوسيلة  السمسم 

بالوسائل الحديثة.
السيد/  النباتات  تنمية  مسؤول  وذكر 
من  اكرث  مساحة  وجود  هيلمكئيل  قيتؤوم 
110 الف هكتار لتنميتها بالسمسم سنويا ، 
غري ان املزروع منها ال يتعدى 40 الف هكتار 

، وتزداد زراعة السمسم الرتفاع االستخدام.
ونصح املزارعني لزراعة السمسم لفوائده 
يف  خاصة  والنقدية،  والصحية  الغذائية 
وشامبقو  وقلوج  القاش  اعايل  مديريات 

وملقي.
مدير  قرببرهان  قربإقزآبهري  السيد/  وقال 
مصنع زيت السمسم يف بارنتو ساعد املجتمع 
يف  السمسم  زيت  إستدام  يف  التعود  عىل 
مصدرها  املعروف  غري  الزيوت  بدل  الطهي 
وزارة  وتشجيع  مبتابعة  مشيدا  وجودتها 

الزراعة لتحسني انتاجهم.

أعزائنا القراء سيجرى فخامة الرئيس أسياس افورقي الجزء الثالث 

، والذي  الجاري  للرابع من مارس  املوافق  السبت  يوم   ، اللقاء  من 

سريكز عىل االوضاع الداخلية. 

برامج حمو االمية يف البالد حتقق نتائج مرضية
محو  برامج  بان  التعليم  وزارة  اعلنت 

االمية تحقق نتائج مرضية يف البالد.
 واوضح املدير العام لقسم تعليم الكبار 
نسبة  ان   ، دمام  قربزقي  السيد/  واالعالم 
االستقالل،  بداية   80% كانت  التي  االمية 

انخفضت حاليا اىل 20%.
مواطن،   الف   38 نحو  متابعة  اىل  وأشار 
منهم %88 نساء  واعامرهم  من الخامسة 
تعليم  برنامج  ويتلقون  فوق،   وما  عرش 
جميع  يف  تعليمياً  مركز   925 يف  الكبار 
العام  االوسط  االقليم  باستثناء  االقاليم 

املايض، وقد انهى %78 منهم الدراسة.. 

عن  للمتخلفني  عريوت  برناج  وحول 
النظامي، اوضح بان هذا  العمر  التعليم يف 
التاسعة  عمر  من  لالطفال  يقدم  الربنامج 
وحتى الرابعة عرش ، وقال ان عدد الطالب 
العام  يف برنامج عريوت الذي كان 600 يف 
الدرايس 2007-2006 ارتفع يف العام الدرايس 
2022-2021 اىل اكرث من 22 الف  ، واكمل 

أن %82 منهم مازالوا يف مقاعد الدراسة.
وعريوت  االمية  محو  برامج  بان  واوضح 
والكتابة  القراءة  ملعرفة  انطالقة  يعترب 
جميع  داعيا   ، النهايئ  الهدف  وليس   ،
التعاون  الوطنية  واالتحادات  املؤسسات 

للدفع باالنشطة التعليمية.
الجهود  اىل  دمام  قربزقي  السيد/  واشار 

الجارية لتفعيل التعليم املسايئ.
يف غضون ذلك أشار اىل تقديم التدريب  
الكرث من ثالثة آالف طالب وطالبة محتاج  
الفني  التعليم  قسم  مع  بالتعاون  وذلك 
والحدادة  النجارة  مجاالت  يف  واملهني 
وصناعة الفخاريات وأشغال السعف والغزل 

والسباكة وغريها. 
بلغات  برامج  بث  اوضح  االعالم  وعن 
الزراعة  مجاالت  يف  والتجرينية  التجري 

والصحة والشؤون االجتامعية.

قائد شرطة مديرية صنعفي يدعو 
الطالب لتجنب اجلرائم واملخالفات 

دعا قائد رشطة مديرية صنعفي النقيب/ تخستي تخيل  الطالب الشباب لتجنب الجرائم 

واملخالفات واالهتامم بالتعليم.

ودور  واهميته  القانون  الثانوية،  سويرا   مدرسة  لطالب  عقده  الذي  السمنار  يف  ورشح 

الشباب ملكافحة الجرمية واهداف القانون الجنايئ واملدين ودور الشباب للحد من الحوادث 

، وارضار وتاثري الجرائم.

وذكر القيم السمحة التي يتحىل بها املجتمع االرتري ، والتي يتوجب تناقلها عرب االجيال .

لالبتعاد عن  الطالب  ابرهام كفلامريام  السيد  الجرمية  من جانبه نصح مسؤول مكافحة 

املكيفات اخطرية املسببة للجرائم وعرقلة مستقبلهم.

واشار مدير مدرسة سوير الثانوية االستاذ هبتاي قربمسقل اىل دور قيم الشعب االرتري 

ملكافحة الجرمية واملخالفات، ويجب عىل مواصلة مثل هذه السمنارات لتعريفها وتوريثها.

حاكم مشال البحر االمحر تتفقد 
مشاريع املياه يف مديرييت مصوع وقلعلو

االحمر  البحر  شامل  اقليم  حاكم  دعت 

رسيع  إلكامل  أبرها  أسمرت  السيدة/ 

وقلعلو  مصوع  مديريتي  يف  املياه  ملشاريع 

وبدء خدماته.

التي  التفقدية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

وحتى  والعرشين  الخامس  من  بها  قامت 

 ، املنرصم  فرباير  من  والعرشين  السابع 

العامل صيانة خطوط املياه وخدمات املياه 

التي تعمل بالطاقة الشمسية.

الضواحي  ادارات  لقائها  لدى  وبحثت 

ولجان القرى صيانة خطوط املياه واملستوى 

الذي بلغته.

وحثت لدى تفقدها عيادة ضاحية بدا ، 

لتقدميها  العيادة  نواقص  الجهود لسد  لبذل 

خدمات جيدة.

يف  ابرها  أسمرت  السيدة/  شاركت  كام 

الحفل الذي أقامته فرقة نرسي الفنية التابعة 

للقيادة الرشقية الفراد الجيش وسكان بدا.

افاد مكتب وزارة الزراعة يف اقليم القاش 
بطريقة  السمسم  زيت  انتاج  ازدياد  بركة 
مديريات  مختلف  يف  وحديثة  تقليدية 
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ال توجد مشاكل  بني الشعوب
عندما يتفحص السائل الحكيم قائاًل “ ما هو اليشء الذي قد يكون سبباً للمشاكل  

بني شعب تقراي وجارهم شعب إرتريا أو مع أشقائهم اإلثيوبيني؟ ال يجد أي سبب 

حقيقي ميثل الشعب.

يف الجزء الثاين من املقابلة مع الرئيس/ إسياس أفورقي أوضح فيها األسباب بشكل 

جيد، و ميكن تلخيصها يف هذه النقاط الثالث :-

البائدة  مالليت  سياسات  إن  مأزق:  يف  تقراي  أهل  التي وضعت  املشكلة   )1

أهداف مجموعة ضيقة هو دستور غري  لتخدم  التي خططت  والقمعية  االنقسامية 

واقعي صاغته لخدمة هذا الهدف. وإن العالقة مع األقوياء لتحقيق هذا الخيار بدعم 

خارجي، حولت النظام إىل خادم لألجندات الخارجية وحولت إثيوبيا إىل دولة خاضعة 

ليس لديها خيار مستقل.

مل يكن الغزو الذي نفذ عىل إرتريا عام 1998 ميثل مصالح شعب تقراي أو   )2

شعب إثيوبيا. وال ميكن أن تكون الحدود سبباً إلفتعال الحرب، حيث ان حدود البلدان 

اإلفريقية ُحددت من قبل القوى اإلستعامرية، وينص القانون الدويل واملبادئ الدولية 

أنه ليس هناك من خيار سوى اإللتزام بها.

الحدود،  يف  أحقية  بدواعي  اندلعت حروب  فقد   ، الحقيقة  من هذه  الرغم  عىل 

وأريقت  دماء ال داعي لها وأفتعلت كراهية ال داعي لها.

قضية  بشأن  الدولية،  املحكمة  من  صدر  الذي   بالقرار  نقبل”  ال  قيل”  وعندما   

الحدود، كان أيضاً رفض خارج إختيار شعب تقراي أو شعب إثيوبيا. وإمنا كان تنفيذاً  

أمريكية  مهمة   2006 عام  يف  للصومال  الوياين   زمرة  غزو  وكان  خارجية،  ألجندات 

مامثلة ، وليس من إرادة الشعب اإلثيويب.

فبدل أن يضمن الطريق الذي سلكته زمرة مالليت عندما كانت يف السلطة،   )3

تحقيق حقوق شعب تقراي وخلق منصة  ليعيش يف وئام مع الشعوب  األخرى، أدى 

إىل الهيمنة واالستيالء. 

وإن ضيق أفق التفكري والفساد وجشع  الزمرة  جعل شعب تقراي ينظر إليهم عىل 

أنهم محتالني من قبل شعوب إثيوبيا األخرى.

ترصفات  من  مأخوذ  مفهوم  “بونابرتية”،وهو  يسمى   السياسة  يف  مفهوم  هناك 

نابليون بونابورت. يتم تفسري هذا املفهوم بشكل مختلف من قبل الكثريين. ويفرس 

تتحول إىل طبقة حاكمة بعدما  كنت  أن  يعني  أنه  املفهوم عىل  كارل ماركس هذا 

تحارب الطبقة الحاكمة. فقد انتفض نابليون ضد الحكم املليك ، وعندما انترص أعلن 

نفسه ملًكا.

وباملثل حارب شعب تقراي ضد االستبداد والهيمنة من أجل تحقيق وحدة متساوية 

، وليس للهيمنة عىل اآلخرين أو قمعهم. لكن زمرة مالليت البائدة أخرجت  النضال 

والتضحيات التي دفعت من أجل ذلك عن مساره. وكانت النتيجة كراهية وانقسام 

النهاية إىل السقوط. واألسوأ من كل ذلك  ، وبدالً من  وتدمري وإراقة دماء أدت يف 

التعلم من السقوط ،كان حدوث  عربدات الهروب العشوايئ إىل األمام خالل العامني 

املاضيني والدمار الذي أعقب ذلك. هذا أيًضا كان مدفوعاً من الخارج ، وال ميثل مصالح 

شعب تقراي،بل أن شعب تقراي كان الذي عاىن أكرث من غريه جراء تلك العربدات.

صحيح أن حملة التحريض السامة قد ضللت الكثريين، ولكن اآلن كل شخص لديه 

عقل قد تعلم. فإذا تسآءلنا وقلنا ماذا كسب شعب تقراي من رصاعه مع أشقائه يف 

لعبة  من  الجميع  تعلم  لقد  شيئ.  ال  الجواب  اإلرتري،سيكون  الشعب  ومع  أثيوبيا 

، لذلك مل تعد هناك حاجة إىل مستشار بعد   )zero sum game( محصلتها الصفر

اليوم. يجب عىل الشعب اإلثيويب أن يطبق سياسة تساعده عىل العيش يف وئام مع 

عالقات  إقامة  يف  واملساعدة  الدماء   وإراقة  الكراهية  والقضاء عىل   ، البعض  بعضه 

قوية مع إرتريا وغريها من الجريان. أي مسلك غري ذلك سيكون دوران عىل الفايض. ال 

تزال لدى شعب تقراي الفرصة لتقديم مساهامت بناءة ، وتعزيز عالقاته مع شعب 

إرتريا وليكون مستفيداً من املصلحة التي تجمعه بشعوب إثيوبيا من خالل خلقه بيئة 

سلمية متكنه من العيش يف وئام. فالخيار األفضل واضح وبسيط وليس به ابتكارات 

جديدة. ال توجد مشاكل بني الشعوب.

هيئة قسم الصحافة

فنلندا متضي قدما لالنضمام حللف “الناتو” من دون السويد

نقاشا  الثالثاء،  امس  اول  فنلندا،  بارشت 

حلف  إىل  انضاممها  بشأن  الربملان  يف  نهائيا 

انتظار  دون  من  )الناتو(  األطليس  شامل 

موافقة تركيا وهنغاريا.

وقبل انتخابات مقررة يف الثاين من أبريل، 

واليتها  املنتهية  الوزراء  رئيسة  حكومة  تريد 

للتمكن  فراغ سيايس  أي  تجنب  مارين،  سانا 

رسيعا  األطليس  شامل  حلف  دخول  من 

أنقرة  موافقة  عىل  هلسنيك  تحصل  أن  ما 

وبودابست.

السويد  دون  من  ذلك  يحصل  ورمبا 

املجاورة املرشحة هي أيضا منذ العام املايض 

لعضوية الناتو، إال أنها تواجه معارضة تركية 

حتى اآلن.

البالغ  الفنلندي  الربملان  نواب  ويبدأ 

عددهم 200 مناقشاتهم الثالثاء، حول 

مرشوع قانون بشأن االنضامم إىل الناتو 

مع تصويت مرتقب بحلول األربعاء.

لفنلندا  زيارة  مع  نقاشهم  ويتزامن 

شامل  لحلف  لعام  األمني  يجريها 

يلتقي  ستولتنربغ،  ينس  األطليس، 

البالغ عدد  البالد  خاللها كبار مسؤويل 

سكانها 5.5 ماليني نسمة.

متهيدي  تصويت  يف  حصل  ما  غرار  وعىل 

الغالبية  وأيدت خالله  املايض  مايو  أجري يف 

الحلف  إىل  االنضامم  النواب  من  العظمى 

التصويت  نتيجة  فإن  مؤيدا(،  صوتا   188(

هذه املرة مضمونة أيضا مع شبه إجامع من 

تؤيد  ال  كانت  التي  تلك  حتى  البالد  أحزاب 

حلف شامل األطليس قبل سنة.

أن  يعني  ال  الفنلنلدي  القانون  وإقرار 

املصادقة  بعد  تلقائيا  ستدخل  هلسنيك 

تحدد  الخطوة  أن  إال  والرتكية،  الهنغارية 

جدوال زمنيا واضحاـ فبعد إقرار القانون أمام 

الرئيس الفنلنلدي ساويل نينيستو، ثالثة أشهر 

كحد أقىص لتوقيعه.

وسبق لنينيستو أن قال إنه سيوقع “ما أن 

مثة  تكن  مل  “ما  وأوضح  القانون”،  إقرار  يتم 

أسباب عملية ميكنني االنتظار.. لكن ليس إىل 

ما بعد انتخابات الثاين من أبريل”.

به  معمول  ما هو  مع  ومتاشيا  ذلك  وبعد 

يف حلف شامل األطليس، يجب إرسال وثائق 

أسابيع  غضون  “يف  واشنطن  إىل  االنضامم 

قليلة كحد أقىص” عىل ما أوضح وزير العدل، 

توماس بويستي.

صفحة  طي  والسويد  فنلندا  وقررت 

منذ  فيهام  املعتمد  العسكري  االنحياز  عدم 

القرن املايض واملوروث عن حياد  تسعينيات 

استمر لعقود، مع تقديم طلب لالنضامم إىل 

الناتو.

وقد صادقت 28 دولة من أعضاء الحلف 

الثالثني عىل دخول البلدين إىل صفوف الناتو.

عىل  عزمها  اآلن  حتى  فنلندا  وأكدت 

االنضامم إىل الحلف بالتزامن مع السويد، إال 

أن الصعوبات الكبرية التي تواجهها ستوكهومل 

حوادث  مع  ذروتها  بلغت  والتي  أنقرة  مع 

دبلوماسية يف يناير، غريت املعطيات.

بروفيسور أمريكي ينتقد رد فعل واشنطن وفشلها يف إثبات 
براءتها من ختريب “السيل الشمالي”

نصح رئيس منتدى كانربا اإلسرتاتيجي، روس 

القيادة  تاميز”  لـ”نيويورك  مقال  يف  بيبيج، 

متهورة  حرب  خوض  تتجنب  أن  األمريكية 

خاضه  رصاع  أي  تشبه  لن  ألنها  الصني،  مع 

األمريكيون من قبل.

وأكد املقال أن احتامل نشوب حرب كربى 

يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ هو اآلن 

األعىل منذ الحرب العاملية الثانية.

وأشار إىل أن الرشارة األكرث احتامال ستكون 

غزو الصني لتايوان، حيث قال الرئيس الصيني، 

الصني  مع  تايوان  توحيد  إن  بينغ،  جني  يش 

“يجب أن يتحقق”.

االسرتاتيجية  املصالح  أن  بيبيج  وأكد  

حيث  املحك،  عىل  املتحدة  للواليات  الحيوية 

شأنه  من  لتايوان  الناجح  الصيني  الغزو  أن 

االسرتاتيجي يف غرب  أمريكا  يقوض موقع  أن 

الوصول  واشنطن من  ويحرم  الهادئ،  املحيط 

إىل أشباه املوصالت يف العامل واملكونات الهامة 

األخرى املصنعة يف تايوان.

ورصح الرئيس األمرييك جو بايدن، مرارا 

أنه سيدافع عن هذه الجزيرة.

القيادة  عىل  يجب  أنه  عىل  وشدد 

متهورة  الدخول يف حرب  تجنب  األمريكية 

الرصاع  هذا  ألن  قصد،  غري  عن  الصني  مع 

واجهه  يشء  أي  عن  مختلفا  سيكون 

األمريكيون عىل اإلطالق.

أن  اإلسرتاتيجي  كانربا  منتدى  رئيس  وأكد 

السيناريو العسكري مخيف يف حد ذاته، حيث 

أنه من املرجح أن تشن الصني هجوما خاطفا 

من الجو والبحر والفضاء اإللكرتوين للسيطرة 

يف  تايوان  يف  رئيسية  اسرتاتيجية  أهداف  عىل 

غضون ساعات قبل أن تتمكن الواليات املتحدة 

وحلفاؤها من التدخل. وإذا تذكرنا مدى رسعة 

سقوط أفغانستان وكابول يف أيدي طالبان يف 

عام 2021، يصبح من الواضح أن االستيالء عىل 

تايوان ميكن أن يتم برسعة نسبيا.

وأكد أن االسرتاتيجيني العسكريني األمريكيني 

لكن  التقليدية،  باألسلحة  يفضلون شن حرب 

بكثري  أكرب  حرب  لشن  مستعدون  الصينيني 

املجتمع  عىل  عمق  عىل  تؤثر  أن  وميكنها 

األمرييك.

وأضاف أن الصني نظرت خالل العقد املايض 

كدولة  املتحدة  الواليات  إىل  متزايد  بشكل 

ويبدو  واجتامعية.  سياسية  أزمات  يف  غارقة 

أن الرئيس الصيني يش جني بينغ، الذي يحب 

الغرب،  وانحدار  الرشق  صعود  عن  الحديث 

يعترب أن أكرب نقاط ضعف أمريكا تكمن وراء 

خطوطها.

األمرييك،  االقتصاد  بروفيسور  وصف 

سيمور  الصحفي،  تحقيق  ساكس،  جيفري 

الغاز  أنابيب  خطوط  تخريب  حول  هريش، 

“السيل الشاميل” بأنه موثوق.

الفعل  رد  إىل  االنتباه  ساكس  ولفت 

من  الرغم  “عىل  قائال:  لواشنطن.  “العاجز” 

األخرى  والحكومات  املتحدة  الواليات  رفض 

واحدا  تفصيال  يقدموا  مل  أنهم  إال  للتحقيق، 

سطحي،  بشكل  ذلك  أنكروا  املقال،  يدحض 

أي  يقدموا  ومل  كذبة وخيال،  إن هذه  وقال 

مقال  تدحض  حقيقة  أي  يعرضوا  ومل  بديل، 

هريش”.

جو  األمرييك،  الرئيس  بتهديدات  وّذكر 

بايدن، حول التأثري عىل “السيل الشاميل” يف 

حالة النزاع بني موسكو وكييف.

واعترب أنه من الصعب للغاية تنظيم 

الهجوم اإلرهايب عىل هذا العمق.

وأضاف: “متر األنابيب عىل عمق 90 

مرتا تقريبا. هذا الفوالذ الثقيل الكثيف 

األكرث سمكا،  املسلح  باألسمنت  املغطى 

األنابيب  خطوط  من  ثالثة  ولتفجري 

املتفجرات.  من  الكثري  يحتاج  األربعة 

الواضحة  النية  الخطط،  بعض  تنفيذ  فشل 

كانت تفجري جميع خطوط األنابيب األربعة، 

ولكن هذا يدل عىل مدى صعوبة ذلك من 

الناحية الفنية. عدد قليل جدا من الحكومات 

ميكنها القيام بذلك، ومن الواضح أن الواليات 

املتحدة واحدة منها”.

األمريكيون  السياسيون  “كره  وتابع: 

“السيل الشاميل”، وحقدوا عليه كثريا، ومل مير 

يوم مل يقولوا فيه كم هو مخز هذا املرشوع”.

إىل  الوصول  مبنع  السويد  قرار  ووصف 

التحقيق يف  أثناء  تلقيها  تم  التي  املعلومات 

الحادث بأنه عار.

وأشار إىل أن ستوكهومل ميكن أن تكون قد 

يف  األدلة  إلخفاء  نظافة”،  كـ”عامل  عملت 

مرسح الجرمية. وليس كمحققني نزيهني.

وأردف: “أعترب أن املنظمة الصحيحة لهذا 

لألمم  التابع  األمن  مجلس  هي  التحقيق 

“نيويورك تاميز” حتذر من سيناريو “مرعب” إذا 
نشبت حرب بني الواليات املتحدة والصني

املتحدة، وإذا كانت دولة واحدة تقول فجأة 

غريبا  ذلك  سيكون  تحقيق”،  ال  ال،  ال،  “ال، 

هذا  كان  إذا  ما  نرى  دعونا  لذلك  للغاية، 

سيحدث”.

سيمور  الشهري،  األمرييك  الصحفي  ونرش 

تحقيقا  الجاري،  فرباير  من   8 الـ  يف  هريش، 

أنابيب  خطوط  تفجري  حادثة  يف  صحفيا 

 26 الـ  يف  وقعت  التي  الشاميل”،  “السيل 

معلومات  إىل  يستند   ،2022 سبتمرب  من 

أحد  من  عليها  حصل  إنه  قال  استخبارية، 

لعملية  اإلعداد  يف  مبارش  بشكل  املتورطني 

التخريب.

وأشار هريش يف تحقيقه، إىل أنه تم زرع 

عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب “السيل 

تحت  املتحدة،  الواليات  قبل  من  الشاميل”، 

العسكرية،   BALTOPS تدريبات  غطاء 

الذين  الرنويجيني،  املتخصصني  من  بدعم 

قاموا بتفجريها بعد 3 أشهر.

من جهة اخرى  قال وزير خارجية هنغاريا 

بيرت سيارتو، إن التفجريات التي تعرضت لها 

خطوط نقل الغاز الرويس إىل أوروبا عرب قاع 

البلطيق، “السيل الشاميل” و”السيل الشاميل 

2-”، يجب أن تعترب هجامت إرهابية.

بالده  أن  عىل  الهنغاري،  الوزير  وشدد 

لهذا  ومفصلة  واسعة  تحقيقات  إجراء  تؤيد 

الحادث.
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نيجرييا:  مرشح احلزب احلاكم أمحد تينوبو يفوز بالرئاسة
نيجرييا،  يف  االنتخابات  مفوضية  أعلنت 
الحاكم  الحزب  مرشح  فوز  األربعاء،  امس 
التي  الرئاسة،  بانتخابات  تينوبو  بوال  أحمد 

وصفتها املعارضة بالزائفة وطالبت بإلغائها.
حصل  النهائية،  الرسمية  للنتائج  ووفقا 
تينوبو -حاكم الغوس السابق- عىل نحو 8.8 
ماليني صوت متقدما عىل منافَسيه الرئيسيني 
الشعب  حزب  مرشح  بكر،  أبو  عتيق 
صوت،  ماليني   6.9 حصد  الذي  الدميقراطي 
وبيرت أويب مرشح حزب العامل، الذي يحظى 
بشعبية بني الناخبني الشباب، وقد حصل عىل 

6.1 ماليني صوت.
وباإلضافة إىل تصدره النتائج عىل املستوى 
من  أكرث  أيضا  تينوبو  حصد  فقد  الوطني، 
%25 من األصوات يف ثلثي واليات البالد عىل 
األقل )24 من 36 والية( باإلضافة إىل منطقة 
العاصمة أبوجا، وهو رشط ال بد منه للفوز 

بالرئاسة.

ويف ترصيح للصحفيني يف أبوجا 
رئيس  أعلن  األربعاء،  امس  فجر 
محمود  االنتخابات  مفوضية 
رئيسا  انُتخب  تينوبو  أن  يعقوبو 
املتطلبات  باستيفائه  لنيجرييا 

القانونية.
املعارضة  حزبا  واستبق 
الرئيسيان صدور النتائج بأن طالبا  
اول أمس الثالثاء بإلغاء االنتخابات، 

عىل اعتبار أن التالعب أدى إىل اقرتاع مل يكن 
حرا وال نزيها وال شفافا، وفق قولهام.

وُدعي السبت املايض أكرث من 87 مليون 
من  رئيس  الختيار  بأصواتهم  لإلدالء  ناخب 

بني 18 مرشحا.
هادئة  أجواء  يف  التصويت  عملية  وجرت 
عموما، رغم بعض الحوادث األمنية واملشاكل 
األصوات  فرز  يف  التأخر  لكن  اللوجستية. 
للنتائج  اإللكرتوين  النقل  يف  الكبري  والفشل 

-الذي يتم اختباره للمرة األوىل عىل املستوى 
الوطني- غّذيا املخاوف واالتهامات باالحتيال.

املؤمتر  حزب  سيطرة  تينوبو  فوز  وميدد 
أفريقيا  بلدان  أكرب  يف  الحكم  عىل  التقدمي 
إنتاجا  وأكرثها  السكان  تعداد  حيث  من 
للنفط، غري أنه -يف الوقت ذاته- يرث سلسلة 
محمد  السابق  الرئيس  من  املشكالت  من 
أبرزها  نفسه،  للحزب  ينتمي  الذي  بخاري 
املجموعات  وأنشطة  املتداعي  االقتصاد 
املسلحة، فضال عن انتشار الفقر بني السكان.

رئيس وزراء مالي: راضون متاما عن املعدات العسكرية الروسية 
وسنواصل التعاون مع موسكو

االنتقالية  مايل  وزراء حكومة  رئيس  رصح 
ستواصل  بالده  بأن  مايغا،  كوكاال  شوغيل 
تعاونها العسكري مع روسيا، وأن مايل راضية 

عن املعدات العسكرية الروسية.
وقال مايغا يف حديث لوكالة “نوفوستي”: 

تام!  بشكل  “)راضون( 
راضون  نحن  اآلن  حتى 
قلت،  وكام  متاما، 
سيستمر هذا التعاون”.

وأعلن وزير الخارجية 
روسيا  أن  سابقا،  الفروف،  سريغي  الرويس 
من  كبرية  دفعة  املايض  يناير   19 يف  أرسلت 
املعدات الجوية إىل مايل، مشريا إىل أن التعاون 
بني البلدين يف املجالني العسكري والعسكري 

الفني يشهد تطورا جديدا يف العام الجاري.
ويف نوفمرب عام 2021 سلمت روسيا مايل 
“مي- طراز  من  عسكرية  نقل  مروحيات   4
مايل  تلقت   2022 عام  أغسطس  ويف   .”171
واملروحيات  الطائرات  من  عددا  روسيا  من 
القتالية   ”L-39“ طائرات  بينها  الحربية 
الهجومية  “سو25-”  وطائرات  للتدريب 
باإلضافة إىل مروحيات قتالية من طراز “مي-

24 يب” و”مي8-”.

غوترييش يصل إىل بغداد “لدعم جهود السالم”
العام لألمم املتحدة أنطونيو  وصل األمني 

غوترييش إىل العاصمة العراقية بغداد مساء 

اول امس الثالثاء يف زيارة هي األوىل له إىل 

إىل  خاللها  سيسعى  سنوات،   6 منذ  العراق 

البلد، بحسب  السالم” يف هذا  “دعم جهود 

ما أعلنت املنظمة الدولية.

املتحدة  األمم  باسم  املتحدث  وقال 

العام  “األمني  إن  بيان  يف  دوجاريك  ستيفان 

حط لتوه يف بغداد. هو هناك إلعادة التأكيد 

عىل التزام األمم املتحدة بدعم جهود العراق 

والتنمية  اإلنسان  وحقوق  السالم  لتعزيز 

املستدامة لجميع العراقيني”.

بغداد  يف  سيلتقي  غوترييش  أن  وأضاف 

بينهم  من  العراقيني،  املسؤولني  من  “عددا 

رئيس الوزراء محمد شياع السوداين، باإلضافة 

تدافع عن حقوق  منظامت  ممثلني عن  إىل 

موظفي  مع  لقاء  وسيعقد  والشبيبة،  املرأة 

األمم املتحدة” يف العاصمة العراقية.

مخيام  غوترييش  سيزور  والخميس 

يتوجه  أن  قبل  العراق،  شامل  يف  للنازحني 

إىل أربيل حيث سيلتقي ممثلني عن حكومة 

إقليم كردستان.

يف  العراقية  الخارجية  لوزارة  بيان  وذكر 

وزير  الوزراء  رئيس  نائب  أن  سابق  وقت 

غوترييش  سيلتقي  حسني  فؤاد  الخارجية 

اللقاء  وسيتناول  األربعاء،  امس  صباح 

العالقات بني العراق املنظمة الدولية.

لألمم  العام  األمني  إن  البيان  قال  كام 

بالرئيس  زيارته  خالل  سيجتمع  املتحدة 

ورئيس  رشيد  جامل  اللطيف  عبد  العراقي 

ورئيس  السوداين  شياع  محمد  الحكومة 

الربملان محمد الحلبويس.

وتعود آخر زيارة لغوترييش إىل العراق إىل 

ربيع 2017.

ومن العراق سيتوجه األمني العام إىل قطر 

للمشاركة خصوصا يف قمة أقل البلدان منوا.

اخلارجية التونسية تدعو البعثات الدبلوماسية 
لعدم التدخل يف شأنها الداخلي

الثالثاء،  التونسية،  الخارجية  وزارة  دعت 

“عدم  إىل  بالدها  يف  الدبلوماسية  البعثات 

يف  مستندة  الداخلية،  شؤونها  يف  التدخل” 

ذلك إىل تقارير إعالمية عن لقاءات جمعت 

تم  معارضة  بشخصيات  أجانب  دبلوماسيني 

توقيفها مؤخرا. وقالت الوزارة يف بيان “تونس 

حريصة عىل تسهيل عمل واتصاالت البعثات 

الدبلوماسية املعتمدة لديها خدمة لعالقات 

الشقيقة  البلدان  مع  والتعاون  الصداقة 

اتفاقية  مبقتضيات  التقيد  مع  والصديقة، 

تنص عىل  التي  الدبلوماسية  للعالقات  فيينا 

الدولة  لقوانني  الدبلوماسيني  احرتام  واجب 

شؤونها  يف  التدخل  وعدم  لديها  املعتمدين 

إثر  “عىل  الوزارة  موقف  وجاء  الداخلية”. 

اإلعالم  وسائل  من  عدد  يف  تداوله  تم  ما 

وشبكات التواصل االجتامعي بخصوص تتبع 

مع  اتصاالتهم  خلفية  عىل  األشخاص  بعض 

بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس”.

وذكرت وسائل إعالم محلية أن املوقوفني 

أجنبية يف  لدول  دبلوماسيني وممثلني  التقوا 

تونس.

“حراك  لحزب  العامة  األمينة  وكانت 

تونس اإلرادة” وعضو جبهة الخالص الوطني 

أنه  االثنني،  أعلنت،  الخمريي  ملياء  املعارضة 

عىل  بـ”التآمر  املتهمني  ملفات  يف  يوجد 

لـ”سفراء دول عظمى )مل  الدولة” ذكر  أمن 

تسمهم( سابقني وحاليني وقائم بأعامل دولة 

عظمى تخابر معهم املتهمون”.

صحفي  مؤمتر  خالل  الخمريي  وتساءلت 

هناك  كان  “إذا  مستنكرة  الجبهة  عقدته 

تخابر ملاذا مل تتخذ الدولة التونسية أي قرار 

ولو احتجاج صغري؟”.

ال  دبلوماسيني  أن  ثبت  “إذا  وتابعت 

يقومون بالعمل الدبلومايس ويتخابرون ملاذا 

مل يتم طردهم؟… األمر يتعلق بفربكة ملف 

ال أكرث وال أقل”.

تبون: اجلزائر باستطاعتها حتقيق اكتفائها الذاتي الغذائي خالل عامني
تبون  املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أكد 
اول امس الثالثاء، عىل األهمية التي تكتسيها 
شعبة الحبوب يف تحقيق األمن الغذايئ للبالد.
افتتاح  خالل  له  كلمة  يف  تبون  ورصح 
أشغال الجلسات الوطنية للفالحة التي تنظم 
غذايئ  أمن  أجل  من  “الفالحة:  شعار  تحت 
بإمكانياتها  اليوم  “الجزائر  بأن  مستدام”، 
ومبؤهالتها، قادرة عىل تحقيق اكتفائها الذايت 

الغذايئ يف أفق 2024 - 2025”.
لسنا  أننا  “أشعر  الجزائري:  الرئيس  وقال 
الغذايئ..  استقاللنا  بعيدين جدا عن تحقيق 
وليس  بيقني  ونحققه  فقط  خطوات  تبقى 
الذايت يف  االكتفاء  إىل  مرغم.. سنصل  بشكل 

استقاللية  أن  إىل  الفتا   ،”2024-2025 أفق 
أمنها  بضامن  مرهون  للدول  السيايس  القرار 

الغذايئ.
تحقق  ملا  ارتياحه  عن  باملناسبة  عرب  كام 
من نتائج إيجابية خالل السنوات األخرية يف 
 14.7 من  بأكرث  ساهم  الذي  الفالحة  قطاع 
 2022 يف  الخام  الداخيل  الناتج  من  باملائة 
حوايل  الفالحي  اإلنتاج  قيمة  بلغت  حيث 
باملائة   38 بزيادة  أي  ج.  د.  مليار   4550

مقارنة بسنة 2021.
تغطية  نسبة  أن  تبون  الرئيس  وأضاف 
الوطني  اإلنتاج  من  الغذائية  االحتياجات 
بلغت 75 باملائة، مشريا إىل أن قطاع الفالحة 

يشغل حاليا أكرث من 2.7 مليون عامل.
وخالل كلمته توقف عىل عرصنة القطاع، 
تكون  أن  رضورة  عىل  السياق  يف  مشددا 
الحبوب  إنتاج  بخصوص  الحقيقية  األرقام 

دقيقة.
وقال يف هذا الصدد: “الدولة التي تريد أن 
تسرتجع قوتها االقتصادية، والفالحية خاصة، 
يجب أن تسريها األرقام الصحيحة”، الفتا إىل 
أن تأكيد السلطات العمومية عىل اإلحصاء ال 
يعني إرادتنا يف زيادة الرضائب ولكن لرسم 

االسرتاتيجيات.

أوغلو: تركيا تفتح صفحات جديدة مع مصر
مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  أعلن 

صفحات  تفتح  تركيا  أن  أوغلو  تشاووش 

أجرى  األخرية  الفرتة  ويف  مرص  مع  جديدة 

حول  مثمرة  مباحثات  والسييس  أردوغان 

تطوير العالقات.

مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  وأشار 

مع  صحفية  ترصيحات  يف  أوغلو  تشاووش 

أن  إىل  أضنة  وصوله  بعد  املرصي  نظريه 

سيكون  ومرص  تركيا  بني  العالقات  “تطور 

كل  ورفاهية  والستقرار  للبلدين  مفيدا 

املنطقة وتنميتها، موضحا سنعمل عىل نقل 

العالقات مع مرص ملستويات أعىل”.

وتابع: “هناك عدد كبري من رجال األعامل 

الرتكية تعمل يف مرص، ولكن من  والرشكات 

أجل الذهاب بعالقات ملستويات أعىل يجب 

أن نعمل معا، مشريا إىل أنه ليس الهدف هو 

)التقاط الصور فقط( من هذه اللقاءات، بل 

نتخذها  أن  التي يجب  الخطوات  ما  نناقش 

معاً وما هي املراحل القادمة”.

وعن رد فعل الرئيس املرصي عقب الزلزال 

الرئيس  الرتيك:  الخارجية  وزير  قال  املدمر، 

سامح  والوزير  السييس،  الفتاح  عبد  املرصي 

مبارشة”،  الزلزال  عقب  بنا  اتصال  شكري، 

مهمة  لنا  بالنسبة  االتصاالت  “هذه  مؤكدا: 

الحقيقي  الصديق  ألن  جداً،  ومقّدرة  جداً 

يظهر يف وقت األزمات”.

املرصي  الخارجية  وزير  أعلن  جانبه،  من 

سامح شكري أن ما تقدمه مرص من دعم إىل 

تركيا يف مواجهة محنة الزلزال، هو دليل عىل 

عمق العالقة بني الشعبني املرصي والرتيك.

تبذل  مرص  أن  إىل  املرصي  الوزير  وأشار 

الزلزال،  بعد  تركيا  ملؤازرة  الجهود  جميع 

األشقاء  احتياجات  عىل  “اطلعت  موضحا: 

يف تركيا بخصوص املساعدات، وسنعمل عىل 

توفري ما نستطيع من هذه االحتياجات”.

وتابع وزير الخارجية املرصي: “بحثنا اليوم 

وبالتأكيد  بلدينا،  سبل مسار تطوير عالقات 

مع  السييس  الرئيس  جمع  الذي  اللقاء  فإن 

الرئيس أردوغان )يف قطر( قد وضع العالقات 

سنكمل  ونحن  مختلف،  رفيع  مستوى  عىل 

األطراف  كّل  مبشاركة  واملشوار  املسار  هذا 

والجهات املعنية من الجانبني”.
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أغرب العادات والتقاليد حول العامل

كيف حيتفل اليابانيون ببلوغ أبنائهم سن الرشد

امرأة مسنة ختوض مغامرة خيشاها الشبان

رش القرفة عىل العزاب 

يف الدمنارك

العادات  ضمن  من 

التي  الغريبة،  والتقاليد 

تحدث يف الدمنارك خاصة 

اكتملوا  الذين  لألشخاص 

ومازالو  عاًما   24 سن 

بدون زواج أو ارتباط.

عىل  ربطهم  يتم 

التجمع  يف  البدء  املقعد، 

باملسحوق، ليك  بالكامل  يتغطى  بالقرفة حتى  أصدقائه وأرسته، رشه  قبل  حوله من 

يعرف املارة أن هذا الشخص ما زال أعزب، كنوع من الخجل والعار عىل هذا الوضع.

مهرجان الطامطم يف إسبانيا

 هذا املهرجان يعترب من التقاليد القدمية، الذي يستمتع بها الكثريون سنوًيا، يرجع 

تاريخ هذا املهرجان إىل 1945، يتم التجمع يف آخر يوم أربعاء من شهر أغسطس.

اتباعها للمشاركة يف هذا املهرجان، احرتام اآلخرين وعدم  من القواعد التي عليك 

استخدام العنف معهم، فقط االستمتاع بإلقاء الطامطم دون تعرض أحد للخطر.

رمي األسنان يف اليونان

لتحقيق األمنيات يف اليونان، يتم التخلص من األسنان خاصة مع األطفال بعد خلعها، 

حيث يقوم الطفل بالوقوف عىل السطح ويقول أمنية يف رسه يتمنى تحقيقها، ثم من 

بعدها يتخلص منها وينتظر تحقيق األمنية.

املجتمع  اعتاد 
مئات  منذ  الياباين 
حفل  إقامة  السنني 
الرشد  سن  بلوغ 
وقد  الجدد،  للبالغني 
حددوه بسن العرشين 
عاماً، وهو حفل تدعو 
البلديات  حكومة  فيه 
العامة  املؤسسات  أو 
كل  من  الشباب 
بلغوا  ممن  منطقة 
سن العرشين، لتحثهم 

عىل االعتامد عىل أنفسهم وتضمهم إىل 
مجتمع الراشدين.

يقام هذا االحتفال يف يوم االثنني الثاين 
من شهر يناير كل عام، لذلك فهو ليس 
فيه  اليابانيون  ويأخذ  محدد،  تاريخ  له 

عطلة رسمية للرتحيب بشباب البلد.
الفتيات  فإن  املالبس،  يخص  وفيام 
يظهرن بالكيمونو مع فرو أبيض يحميهم 
من برودة الجو، فعادة ما يكون الشتاء 

قاسياً يف اليابان يف شهر يناير.
الكيمونو،  الفتيات  معظم  تستأجر 
ألن تكلفة امتالك هذه املالبس الجميلة 

الرجال  أما  اآلالف.  إىل  يصل  أن  ميكن 
مع  تقليدياً  كيمونو  يرتدوا  أن  فيمكن 

هاكاما، أو بدلة رسمية.
بأن  اليوم  هذا  يف  الفتيات  تهتم 
فيهتممن  لهن،  شكل  بأفضل  يظهرن 
وتهتم  أب،  وامليك  الشعر،  بترسيحات 
هذا  بتسجيل  واملصورون  الصحافة 
كل  حق  من  ويكون  املذهل،  الحفل 
شاب بلغ العرشين من عمره يف السنة 
الرائع  الحفل  هذا  يحرض  أن  املاضية 

ليشاهد جامل كل تفاصيله مرة ثانية.
يبدأ الحفل يف الحادية عرشة صباحاً، 
التقاط  يف  الجدد  الراشدون  ويبدأ 
يأيت  ثم  وأصدقائهم،  عائلتهم  مع  صور 

أو  البلدية  رئيس  من  كلمة  إلقاء  دور 
فيها  يذكرهم  للشباب  املسؤولني  أحد 
عىل  االعتامد  ورضورة  مبسؤولياتهم 
الطفولة  سن  من  انتقلوا  فقد  النفس، 
وأصبحوا  ترعاهم،  أرسهم  كانت  الذي 
أمام  ترصفاتهم  عن  مسؤولني  اآلن 

املجتمع والقانون.
يف  الرشد  سن  بلوغ  حفالت  تقام 
التابعة  العامة  والقاعات  املرافق 
للبلدية يف كل منطقة. وبعض البلديات 
الكربى  الرتفيهية  املدن  يف  الحفل  تقيم 
املوجودة بها، مثل مدينة أوراياسو، التي 
ديزين  يف  الرشد  سن  بلوغ  حفل  تقيم 

الند.

أفادت صحيفة “إندبندنت” الربيطانية 

 85 العمر  من  البالغة  ويبسرت،  سايل  بأن 

عاما، والتي تعيش يف دار رعاية للمسنني، 

طوله  يبلغ  انزالقي  مسار  يف  حلقت  قد 

1.5 كيلومرت وارتفاعه 150 مرت، مع ابنتها 

جولييت، .

وكالة  نرشته  فيديو  مقطع  وأظهر 

مالبس  مرتدية  وهي  ويبسرت  رويرتز، 

واقية ونظارات واقية أثناء نزولها برسعة 

صاروخية.

كبرية  بقوة  مندفعة  وهي  وشوهدت 

وهي تتجه نحو منظر مهيب ملحجر. كام 

وهي  ابنتها،  شوهدت 

من  تبلغ  يوغا  مدرسة 

العمر 52 عاما، بجانبها.

لصحيفة  وقالت 

بعد  إندبندنت 

القيام  “رائع.  التجربة: 

جعلني  اليوم  باالنزالق 

قيد  عىل  بأنني  أشعر 

الحياة”.

البداية  يف  متوترة  “كنت  وأضافت: 

لكنني متحمس للغاية. مل أفكر مطلقا يف 

سني أنني سأرى نفيس يف قمة سنودونيا 

ثم االنزالق إىل أسفلها”.

اتخذته  الذي  االنزالق  خط  ويعترب 

واألطول  العامل،  يف  األرسع  ويلز،  يف  سايل 

املختصة  الرشكة  ملوقع  وفقا  أوروبا،  يف 

بالفعالية.

زائرة معرض حتّطم عن طريق اخلطأ منحوتة قيمتها 
42 ألف دوالر يف أمريكا

مومياء عمرها 8 قرون داخل 
حقيبة عامل توصيل.

تزور  كانت  فنية  تحف  جامعة  أوقعت 

عن  األمريكية،  ميامي  يف  للفن  معرضاً 

صغرية  زجاجية  منحوتة  الخطأ  طريق 

قيمتها  تقدر  كونز  جيف  الشهري  للفنان 

بحوايل 42 ألف دوالر. 

من  جزءا  الالمع  األزرق  التمثال  وكان 

السبب  كانت  التي  دوغ”  “بالون  سلسلة 

وراء شهرة جيف كونز عىل الصعيد العاملي.

ووقع الحادث خالل عرض مسبق خاص 

يف “آرت وينوود” يف ميامي. واعتقد بعض 

أو  فنيا  استعراضا  كان  أنه  الجمع  هواة 

مشهدا مّتفقا عليه.

ستيفن  الفنان  وروى 

“فوكس  لشبكة  غامسون 

نيوز” يف ميامي “رأيت هذه 

تتحسس  كانت  فيام  املرأة 

بعدها  سقط  الذي  التمثال 

وتحطم إىل آالف القطع”.

كانت  املرأة  أن  يعتقد  أنه  وأضاف 

كان  إذا  ما  لرتى  الفني  العمل  تتحسس 

بالونا حقيقيا.

وصّور أحد املارة مقطع فيديو للحادث 

شظايا  يزيلون  املعرض  موظفو  كان  فيام 

الزجاج.

“ال  الفيديو  يف  يقول  صوت  ويسمع 

أصدق أن أحدا قد يتحسس ذلك”.

كالوش  بينيديكت  قالت  جهتها،  من 

آرت  فاين  بيل-إير  يف  الفنية  املستشارة 

راعية أعامل جيف كونز لصحيفة “ميامي 

مل  الجمع  هاوية  إن  األمريكية،  هريالد” 

التأمني  وإن  الفني  العمل  كرس  تقصد 

سيغطي الرضر.

البريو  صادرت رشطة 

يف األيام املاضية مومياء 

من حقبة ما قبل الغزو 

 600“ عمرها  اإلسباين 

إىل 800 عام” يف حقيبة 

عائدة  للحرارة  عازلة 

لعامل سابق يف خدمات 

يؤكد  املنزيل  التوصيل 

منزله  يف  محفوظة  أنها 

منذ ثالثة عقود.

عاما، واسمه  البالغ 26  الرجل  ُوضع  وقد 

التوقيف  قيد  بريميخو،  سيزار  خوليو 

االحتياطي، وفق ما أعلنت السلطات الثالثاء.

املومياء  أن  الثقافة  وزارة  وأوضحت 

واملقّدر  اإلسبان”  قبل  ما  لحقبة  “العائدة 

إىل  تعود  عام و800”،   600“ بني  مبا  عمرها 

األرجح  عىل  ينحدر  محنط،  بالغ  ذكر  “فرد 

من الجزء الرشقي من منطقة بونو” يف جبال 

 1300 حواىل  بعد  عىل  البريوفية  اإلنديس 

العاصمة  من  الرشقي  الجنوب  إىل  كيلومرت 

ليام.

وعرثت الرشطة عىل املومياء خالل عملية 

تفتيش أجرتها السبت يف إحدى حدائق بونو.

ويف مقطع مصور انترش عىل نطاق واسع 

عرب الشبكات االجتامعية، أوضح خوليو سيزار 

بريميخو لصحفي محيل أن املومياء التي كان 

كانت  “خوانيتا”،  اسم  “تحبباً”  عليها  ُيطلق 

يف  عاما”   30 من  يقرب  “ما  منذ  محفوظة 

منزله العائيل.

من  عليها  استحصل  والده  أن  إىل  وأشار 

رشطي كان مديناً له باملال.

وأضاف الشاب “يف املنزل، كانت موجودة 

بها  أعتني  إىل جانبي. كنت  تنام  يف غرفتي، 

وأحفظها، كانت صديقتي الروحية”.

لكن بحسب وزارة الثقافة، تعود املومياء 

بنتيجة  وذلك  خوانيتا”،  وليس  “خوان  إىل 

عائدة  أنها  أثبت  للجمجمة  رسيع  تحليل 

لرجل ال يقل عمره عن 45 عاما.

لبيع  نية  أي  بريميخو  ونفى خوليو سيزار 

املومياء، مؤكداً أنه كان ينقلها يف حقيبة ظهر 

قبل  أمام “أصدقائه”  ليعرضها  عازلة حرارياً 

التربع بها ملتحف محيل.

مبصادرة”  “فوراً  الثقافة  وزارة  وأمرت 

املومياء “لحامية الرتاث وحفظه”.

ما  لحقبة  العائد  بالرتاث  البريو  وتزخر 

قبل اإلسبان. ومن أشهر الوجهات السياحية 

القرن  يف  املشيدة  بيتشو  ماتشو  قلعة  فيها 

الخامس عرش عىل يد اإلمرباطور باتشاكوتيك 

يف حقبة حضارة اإلنكا قرب كوسكو )جنوب(، 

العاصمة السابقة إلمرباطورية اإلنكا.
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قصة

قرائنا الكرام 
نقدم لكم صفحة  واحة الطفل .بعد غياب  يف ثوب جديد وقد تنوعت فيها كل ألوان املعلومات 

والطرائف والحكاوي, وركن قصص مييك املصورة, والأللغاز  وغريه من أنواع الرتفيه.  التي تجذب 

املهتمني  كل يف مجاله أملني متابعتكم املستمرة . ومالحظاتكم , ومقرتحاتكم لكل ما يسهم يف تطوير 

الصفحة من حيث املحتوى والتصميم .بإرسال رسالة عىل صندوق بريد الصحيفة : ص.ب : 247 .

إعداد / هاجر حامد

واحــة الطــفل

يتبع ...
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األصدقاء الثالثة
القرد والكلب والخرتيت أصدقاء تعارفوا منذ 
يتشاركون  وميرحون،  سوياً  يلعبون  الصغر، 
والفول  املوز  يحرض  فالقرد  سوياً،  طعامهم 
ويحرض  العظم،  الكلب  ويحرض  السوداين، 
ويجلسون  والعشب  الحشيش  الخرتيت 
ويساعدون  بينهم  فيام  يتحابون  يأكلون، 
يف  عظم  قطعة  القرد  وجد  إذا  بعضهم، 
الكلب،  صديقه  إىل  بها  أرسع  الغابة  أرض 
وإذا مر الكلب بجانب شجر املوز مل يضيع 
ليقدمه  املوز  ليجمع بعض  الفرصة ويصعد 
هدية لصديقه، وإذا أصاب التعب الخرتيت 
جمع له صديقاه الحشيش من أرض الغابة 
وساعداه ليك يأكل ما يريد. ويف يوم تواعد 
طعامهم  أكلوا  أن  وبعد  الثالثة،  االصدقاء 
كالعادة… وبعض فرتة  املمتع  لعبهم  بدأوا 
لعب جلس الثالثة يسرتيحون عىل العشب 
يأخذ  الشيق  الحديث  وبينام  األخرض… 
مجراه والود والحب بينهم يزيد، ظهر األسد 
الثالثة،  باألصدقاء  يرتبص  الشجر  وراه  من 
بها  يسد  فريسة  بأحدهم  يظفر  أن  يريد 

جوعه الشديد.
 صاح القرد: االسد األسد.

شل الرعب حركتهم وتفكريهم، ثم ما لبث 
فقد  الكلب  أما  الشجر،  إىل  قفز  أن  القرد 

أرسع بالجري حتى ابتعد عن املكان.
حينئٍذ تذكر الصديقان أن صديقهام الخرتيت 

بطيء الحركة وأن حياته مهددة بالخطر.
الشجرة ينظر إىل صديقه  القرد فوق  وقف 
الخرتيت وقد أحاط به خطر املوت، أما الكلب 
الخلف،  إىل  والتفت  وقف  ابتعد  أن  فبعد 
فإذا به من بعد يرى صديقه الخرتيت وقد 
هم  األسد.   أمام  لوجه  وجهاً  وحده  وقف 
عن  للدفاع  الشجرة  عىل  من  بالقفز  القرد 
صديقه ولكنه قال لنفسه: أي يشء سأفعله، 
إن  األسد،  أمام  املعركة  إىل ساحة  نزلت  إن 
لن  ثم  البرص،  يلتهمني يف ملح  األسد سوف 
الخرتيت  عىل  مييل  وسوف  بلحمي  يكتفي 
محالة،  ال  مقتول  فالخرتيت  أيضاً،  فقتله 
الخسائر.  تقل  حتى  للنزول  حاجة  ال  إذن 
اقرتب األسد أكرث من الخرتيت ولعابه يسيل، 
واخذ يدور حوله بينام أخذ الخرتيت وضع 

للقتال  االستعداد 
للدفاع عن نفسه.

بشجاعة  القرد  فرح 
الخرتيت، ومتنى أن لو خاف األسد أو تراجع 
أمام استعداد الخرتيت للقتال، وبدء يشعر 
وملعت  يرتاجع،  مل  األسد  ولكن  بالراحة، 
عيناه أكرث وزاد زئريه منذراً باقرتاب لحظات 
منظر  القرد  تخيل  الخرتيت.  وقتل  الهجوم 
مام  لحمه،  ينهش  واألسد  مقتوالً  الخرتيت 
الشجرة  من  فرعاً  وينزع  ينتفض  جعله 
التي يقف فوقها ويلقي به يف اتجاه االسد. 
ولكن األسد مل يلتفت إليه، وظل يدور حول 

الخرتيت ويقرتب أكرث منه.
وشعر  مكانه،  يف  القرد  تسمر  حينئٍذ   
مقاومته  واقرتبت  أكرث،  بخوف  الخرتيت 
والتقت  للقرد  أعىل  إىل  فنظر  االنهيار،  من 
أن هذه نظرة وداع  القرد  عيناهام… شعر 
من صديقه الخرتيت، وإنه لن يرى الخرتيت 
بعد ذلك إىل وهو أشالء قد بقيت من األسد.

أرى  أن  أستطيع  هل  لنفسه:  القرد  قال   
من  يبقى  وال  ويؤكل  يقتل  وهو  صديقي 
وهل  اللحم؟  من  متناثرة  قطع  إىل  جسده 
يشعر  القرد  بدء  ذلك؟   بعد  معنى  للحياة 
أن أسنان األسد التي سوف تغرس يف جسد 
الخرتيت كأنها سوف تغرس يف قلبه، شعر أن 
االسد سوف يأكل قلبه يف الوقت الذي سوف 
يأكل فيه الخرتيت، وهنا قرر القرد أن يقفز 

ويدافع عن صديقه وليكن ما يكون.
األسد،  يشاغل  وأخذ  األرض  إىل  القرد  قفز 
ليمسك  نحوه  فأتجه  األسد  نزوله  استفز 
به… وبعد قليل جاء الكلب أيضاً يجري أمام 
األسد. انشغل األسد مبطاردة القرد والكلب 
الخرتيت  هرب  الخرتيت.  عىل  الهجوم  عن 
مرة  الشجرة  فوق  القرد مرسعاً  بينام صعد 
أخرى، وانطلق الكلب برسعة بني الشجر. مل 
فأنرصف  منهم  بأي  اإلمساك  األسد  يستطع 
التقى  بينام  يبحث عن صيد أخر…  غاضباً 
وتعانقوا يف  الوادي،  الثالثة خلف  األصدقاء 

موقف اختلطت فيه الضحكات بالدموع.
عرضتم  لقد  لصديقيه:  الخرتيت  قال   
القرد  فقال  أجيل،  من  للخطر  أنفسكام 
يعرف  وهل  واحد:  صوت  يف  والكلب 

الصديق إىل يف وقت الشدة ا الضيق؟؟؟

نصيحة

االعتذار عن الخطأ ال 

يجرح كرامتك بل يجعلك 

كبرياً بعني من أخطأت بحقه.
معلومات مبسطة عن الفضاء )1(

الكبار  الكثري  يجهله  كبري  عامل  الفضاء   
من  العديد  أن  من  الرغم  عىل  والصغار، 
القصص تحدثت عنه، فالفضاء عامل خارجي 
املتعددة  الساموية  األجرام  عىل  يحتوي 
يضم  كام  واألقامر،  والنجوم  الكواكب  من 
فراغ حوله، وهذه األجرام هي املجموعات 
الكبرية  املختلفة، بجانب األجزاء  الشمسية 
الغازات  املكونة من  الفضاء  الذي يحتويها 

والغبار.
1_ النجوم حجمها كبري مثل الشمس، فهي 
تحمل  فالنجوم  حجاًم،  النجوم  أكرب  ُتعد 

أجسام تشع ضوء وحرارة.
ال  معتمة  أجسام  عن  عبارة  الكواكب   _2
بإنه  علاًم  حرارة،  أو  ضوء  أى  منها  يصد 

أصغر من النجوم، والذي يتمثل يف كوكب 
األرض، حيث تدور حول النجوم.

املرتبة  عىل  يحصل  األرض  كوكب   _3
كواكب  بني  الحجم  حيث  من  الخامسة 
املسافة  حيث  ومن  الشمسية،  املجموعة 
املركز  يف  يأيت  والشمس  األرض  كوكب  بني 
الوحيد  الكوكب  هو  األرض  وكوكب   ،3 الـ 
الذي يوجد عليه حياة برشية ونعيش عليه.

وكام نقوم به كل اسبوعني حيث نقدم لكم  

بعض االلغاز و أألسئلة , ها نحن االن نفعل ذلك 

كام املعتاد ونعطيكم سؤاالً عن كل ما يتعلق 

بالرياضيات . امتنى لكم وقتاً ممتعاً بحلها.

الغاز

حل 

اللغز يف 

العدد 

القادم

قصص مييك املصورة
الحفل األخرض الجزء الثامن

قصص ميكي املصورة

اهلواء املرتب
ماذا يعلق يف الهواء؟

أدوات التجربة

مصباح يدوي

خطوات التجربة:

)1( أَِضِئ املصباح.

 )2( أَْظِلم الغرفة. 

نحو  الضوء  شعاَع  ْه  وجِّ  )3(  

جسٍم يف الغرفة، وانظْر للمساحة 

الخالية بني املصباح 

والجسم. ماذا ترى؟

الرشح:

طافيًة  ا  جدٍّ صغرية  جسيامت   

إىل  نظرَت  عندما  الهواء.  يف 

رأيَت  اليدوي،  املصباح  شعاع 

غازًا  ليس  األرض  كوكب  هواء 

نقيٍّا متاًما؛ فهو يحتوي أيًضا عىل 

والرمل  الرتاب  من  جسيامت 

والخشب  واملعادن  والقامش 

والشعر  والرماد  والبالستيك 

وعندما  املواد.  من  وغريها 

يصبح الهواء ممتلًئا بالجسيامت 

الرماد  أو  السخام  مثل  املصنَّعة 

ميكنك القيام بهذه التجربة 

و األستمتاع بها  مع أخوتك 

او الوالدين و األصدقاء.

علوم 
و جتارب

إنه    نقول  الكيميائية،  املواد  أو 

“ملوَّث”.



تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 6 اخلميس  02 / 03/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )105( 	

ستحتفل البالد واملجتمع الدويل غداً 

الثالث من مارس 2023 , باليوم العاملي 

لألحياء الربية , تحت شعار “ رشاكات 

 “ الربية  الحياة  عىل  للحفاظ  عاملية 

وذلك لتكريم األشخاص الذين يحدثون 

الذكرى  ذلك,  يصادف  كام   . فرقاً 

التجارة  اتفاقية  العتامد  الخمسني 

باالنقراض  املهددة  األنواع  يف  الدولية 

ولذا  الربية.  والنباتات  الحيوانات  من 

يسلط اليوم العاملي للحياة الربية لهذا 

األمم  عقد  أهمية  عىل  الضوء   , العام 

للفرتة  البيئي  النظام  املتحدة الستعادة 

 . )22021-2030 (

املناسبة  هذه  أن  اىل  الخرباء  ويشري 

التنوع  بغنى  لالحتفاء  فرصة  تشكل   ,

والجامل يف الحيوانات والنباتات وزيادة 

الوعي باملزايا التي تعود عىل الناس من 

الحفاظ عىل ذلك الغنى والتنوع . وهي 

بالحاجة  تذكرنا  فرصة  الوقت  ذات  يف 

األحياء  ضد  الجرمية  ملكافحة  املاسة 

يف  اإلنسان  تسبب  من  والحد  الربية, 

لها  مسألة  وتلك  األنواع,  أعداد  تقليل 

واالجتامعية  والبيئة  االقتصادية  آثار 

الجانبية  اآلثار  تلك  إىل  وبالنظر  كبرية. 

أهداف  من   15 الهدف  يركز  السلبية, 

فقدان  وقف  عىل  املستدامة  التنمية 

النوع البيولوجي .

موضوع  أن  إىل  املتحدة  األمم  وتشري 

هذا العام يركز عىل أهمية  “حامية األنواع 

الرئيسية لتعايف النظم اإليكولوجية “ وذلك 

حفظ  حالة  عىل  والتعرف  االنتباه  لجذب 

والنباتات  الحيوانات  أنواع  بعض  وحامية 

باإلضافة  باالنقراض,  بشدة  املهددة  الربية 

إيجاد  إىل  تهدف  التي  املناقشات  دفع  إىل 

الحلول وتنفيذها. وهذا يتامىش مع أهداف 

وبخاصة  املستدامة,  للتنمية  املتحدة  األمم 

والتزاماتها   ,15 و   13 و   12 و   1 األهداف 

الواسعة بالتخفيف من حدة الفقر, وضامن 

الحياة  وصون  للموارد  املستدام  االستخدام 

عىل األرض. كام يشري الخرباء يف هذا املجال 

والجهات الدولية ذات الصلة إىل “ أن هناك 

أكرث من 8400 نوع من الحيوانات والنباتات 

ما  أن  شديد, يف حني  لخطر  معرضة  الربية 

يقرب من 30000 نوع آخر معرض للخطر. 

وبناًء عىل هذه التقديرات, هناك حوايل أكرث 

ومن  باالنقراض”.  مهددة  نوع  مليون  من 

األنواع  فقدان  استمرار  أن  بالذكر  الجدير 

واملوائل والنظم البيئية , يهدد جميع أشكال 

الحياة عىل األرض, مبا يف ذلك البرشية. حيث 

يعتمد الناس يف كل مكان عىل الحياة الربية 

واملوارد القامئة عىل التنوع البيولوجي لتلبية 

الوقود  إىل  الغذاء  من  احتياجاتهم  جميع 

يعتمد  كام  واملالبس.  واإلسكان  واألدوية 

ماليني األشخاص أيضاً عىل الطبيعة كمصدر 

ولذا   . االقتصادية  وفرصهم  عيشهم  لسبل 

يقود اليوم العاملي للحياة الربية هذا العام 

النقاش نحو الحاجة امللحة  لحامية وحفاظ 

ودعم  باالنقراض,  املهددة  األنواع  أكرث 

وتعزيز  البيئية  وأنظمتها  موائلها  استعادة 

استخدامها املستدام من قبل البرشية .

القارئ  عزيزي  دعنا  اليوم  صفحة  ويف 

الهدف  مقاصد  سوياً  نسرتجع   , الكريم 

الخامس عرش من أهداف التنمية املستدامة 

: 2030

النظم  وترميم  حفظ  ضامن   1-

اإليكولوجية  والنظم  الربية  اإليكولوجية 

للمياه العذبة الداخلية وخدماته, وال سيام 

واألرايض  والجبال  الرطبة  واألرايض  الغابات 

نحو  عىل  استخدامها  وضامن  الجافة, 

مبوجب  لاللتزامات  وفقا  وذلك  مستدام, 

االتفاقات الدولية, بحلول عام 2020 .

-2 تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة لجميع 

أنواع الغابات, ووقف إزالة الغابات, وترميم 

زيادة كبرية يف  املتدهورة وتحقيق  الغابات 

نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات عىل 

الصعيد العاملي, بحلول عام 2020.

األرايض  وترميم  التصحر  مكافحة   3-

األرايض  ذلك  يف  مبا  املتدهورة,  والرتبة 

املترضرة من التصحر والجفاف والفيضانات, 

ظاهرة  من  خاٍل  عاملٍ  تحقيق  إىل  والسعي 

تدهور األرايض, بحلول عام 2030.

اإليكولوجية  النظم  حفظ  ضامن   4-

الجبلية,، مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي, من 

التي  املنافع  توفري  عىل  قدرتها  تعزيز  أجل 

املستدامة,  التنمية  لتحقيق  عنها  غنى  ال 

بحلول عام 2030.

للحد  وهامة  عاجلة  إجراءات  اتخاذ   5-

ووقف  الطبيعية,  املوائل  تدهور  من 

بحلول  والقيام,  البيولوجي,  التنوع  فقدان 

ومنع  دة  املهدَّ األنواع  بحامية   ,2020 عام 

انقراضها.

واملنصف  العادل  التقاسم  تعزيز   6-

املوارد  استخدام  عن  الناشئة  للمنافع 

تلك  إىل  الوصول  سبل  وتعزيز  الجينية, 

املوارد, عىل النحو املتفق عليه دولياً.

الصيد  لوقف  عاجلة  إجراءات  اتخاذ   7-

النباتات  من  املحمية  لألنواع  املرشوع  غري 

والتصدي  فيها,  واالتجار  والحيوانات 

عىل  املرشوعة,  غري  الربية  األحياء  ملنتجات 

مستويي العرض والطلب عىل السواء.

األنواع  إدخال  ملنع  تدابري  اتخاذ   8-

اإليكولوجية  النظم  إىل  الغازية  الغريبة 

لألرايض واملياه وتقليل أثر ذلك إىل حد كبري, 

القضاء  أو  األولوية  ذات  األنواع  ومراقبة 

عليه, بحلول عام 2020.

-9 إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع 

الوطني  التخطيط  عمليات  يف  البيولوجي 

واملحيل, والعمليات اإلمنائية، واسرتاتيجيات 

عام  بحلول  والحسابات,  الفقر  من  الحد 

.2020

جميع  من  املالية  املوارد  حشد   10-

بغرض حفظ  زيادة كبرية  املصادر وزيادتها 

اإليكولوجية  والنظم  البيولوجي  التنوع 

واستخدامها استخداماً مستداماً .

-11 حشد موارد كبرية من جميع املصادر 

وعىل جميع املستويات بغرض متويل اإلدارة 

من  يكفي  ما  وتوفري  للغابات  املستدامة 

الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة, 

زرع  وإعادة  الغابات  حفظ  ذلك  يف  مبا 

الغابات .

-12 تعزيز الدعم العاملي للجهود الرامية 

لألنواع  املرشوع  غري  الصيد  مكافحة  إىل 

املحمية واالتجار بها, وذلك بوسائل تشمل 

عىل  املحلية  املجتمعات  قدرات  زيادة 

السعي إىل الحصول عىل فرص سبل كسب 

الرزق املستدامة .

السطور  ضمن  نتمعن  ان  من  بأس  وال 

لنأخذ  التالية  اإلحصائية  األرقام  , يف  التالية 

فكرة عامة عن أهمية هذه املسألة :

-1 يتواصل الصيد واالتجار غري املرشوعني 

يقوض  مام  الربية  بالحياة  يتعلق  ما  يف 

عليها،  الحفاظ  سبيل  يف  املبذولة  الجهود 

من  نوع  ألف  سبعة  من  أكرث  وتوجد 

التقارير  يف  ترد  التي  والنباتات  الحيوانات 

املتعلقة بالتجارة غري املرشوعة يف 120 بلدا.

-2 من مجموع األنواع الحيوانية املعروفة 

منها   %  8 انقرضت   , نوع   8300 وعددها 

خطر  منها   %  22 تواجه  بينام   , فعلياً 

االنقراض.

-3 مل تجر بحوث بصدد إمكانية استعامل 

التي يزيد عددها عىل 000  أنواع األشجار, 

80 نوع، سوى لنسبة واحد يف املائة منها.

-4 تتيح األسامك نسبة 20 % من الربوتني 

فيام  شخص.  مليار  ثالثة  لحوايل  الحيواين 

تتيح عرشة أنواع فحسب قرابة نسبة 30 % 

بينام  البحرية,  األسامك  مبصائد  املصيد  من 

إنتاج  من   %  50 قرابة  أنواع  عرشة  تتيح 

تربية املائيات

 %  80 عىل  يزيد  ما  النباتات  تتيح   5-

من نظام الغذاء البرشي. وتقدم ثالثة أنواع 

الغذائية نسبة 60 يف  الحبوب  فحسب من 

املائة من مدخول الطاقة الغذايئ.

يف  األرياف  سكان  من   80% يعتمد   6-

التقليدية  العالجات  عىل  النامية  البلدان 

رعاية  إتاحة  يف  األعشاب  عىل  تعتمد  التي 

صحية أساسية.

الكائنات املجهرية والالفقاريات  -7 متثل 

النظام  خدمات  عنارص  من  مهام  عنرصا 

اإليكولوجي, غري أنه ال يزال هناك قصور يف 

معرفة إسهاماتها واإلقرار بتلك اإلسهامات.

رئيس  كرويس,  تشابا  رسالة  وتشري 

 “ أنه  إىل  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

الذكرى   2023 مارس  من  الثالث  يصادف 

الدولية  التجارة  اتفاقية  العتامد  الخمسني 

يف األنواع املهددة باالنقراض من الحيوانات 

 , األخرية  اآلونة  يف  وأنه  الربية,   والنباتات 

حققنا تقدًما كبريًا يف مجال الحفظ والحامية 

كومنينغ-مونرتيال  إطار  اعتامد  خالل  من 

وتستطرد   . البيولوجي”  للتنوع  العاملي 

الرسالة “ أنه ُتظهر هذه االتفاقية إحساساً 

من  القادمة  األجيال  مع  بالتضامن  قوياً 

ونباتاتنا  بيئتنا  تجاه  أيضاً  ولكن   , البرشية 

وحيواناتنا. مام أعاد إشعال األمل” . 

األطراف  تعهد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 

تخفيض  سيتم   ,  2050 عام  بحلول  أنه   ,

األنواع  لجميع  واملخاطر  االنقراض  معدل 

نثني  أن  إال  يسعنا  ال  أضعاف.ولذا  عرشة 

ينبغي  , ولكن ال  االلتزام  عىل تصميم هذا 

أن نكتفي بضعفنا اآلن, بل يجب أن نبذل 

قصارى جهدنا لتنفيذه بأفضل ما يف وسعنا.

أداة  أقوى  إىل  اللجوء  إىل  نحتاج   , لذلك 

لدينا لبناء شبكات واسعة وتعزيز الرشاكات 

فالرشاكة   , املجال  هذا  ويف  املدى.  بعيدة 

املتدهورة  املناطق  بناء  إلعادة  املفتاح  هي 

واستعادة البيئات الصحية. كام أنه مهم يف 

الربية  بالحياة  املتعلقة  الجرائم  من  الحد 

يجب  و  بنجاح.  البيولوجي  التنوع  لحامية 

إرشاك مجتمعات السكان األصليني يف هذه 

رؤية  حًقا  نريد  كنا  إذا  ولكن  الرشاكات. 

متويل  تعزيز  أيًضا  علينا  فيجب   , التغيري 

تعاوننا  تعزيز  علينا  كام  والحامية.  الحفظ 

مع املؤسسات املالية والقطاع الخاص.

إعداد / 

ابوالدرس

شراكات للحفاظ على احلياة الربية



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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إثارة المتناهية تواكب بطولة الثامن من 
مارس للدراجات اهلوائية مبدينة كرن

البطولة تقام عىل رشف اليوم العاملي للمرأة

نظم إتحاد الدراجات الهوائية مبدينة كرن 
بطولة رياضية متتد ملرحلتني ، مبناسبة الثامن 

من مارس اليوم العاملي للمرأة.
ويف نتائج السباقات التي جرت يوم األحد 
سباق  البدء  يف  أقيم   ، كرن  مبدينة  املايض 
الدرجة الرابعة الذي إمتد ملسافة 30 كيلومرت 
مولجبيتا  بيطروس  الدراج  بلقبه  وفاز   ،
صاحب  صالح  أكرم  حساب  عىل  متقدما 
املركز الثاين وناتان زرايئ داويت الحائز عىل 

املركز الثالث.
املركز الرابع:- ناؤود عندماريام 

املركز الخامس:- إيرسوم داويت 
املركز السادس:- يارس حسني.

شهد  الذي  الثالثة  الدرجة  سباق  ويف 
 41 ملسافة  وامتد  متسابقا(   25( مشاركة 
طعوماي  مرهاوي  الدراج  ظفر  كيلومرت، 
لفظوم  الثاين  املركز  تاركاً   ، األول  باملركز 

مكئيل واملركز الثالث ليوناتان إدريس.
املركز الرابع:- سيم قرماهانس

املركز الخامس:- رضوان عيل
املركز السادس:- يوناتان سلمون

سباق  يف  األول  واملركز  الريادة  وكانت 
 52( ملسافة  إمتد  الذي  الثانية  الدرجة 
كيلومرت( من نصيب فنقل تعقس عضو فريق 
ردي – يس ، تبعه باملركز الثاين ساميون قدي 
من فريق املواصالت ، ومراد ولدقرقيش من 

فريق املواصالت كذلك.
املركز الرابع:- ناتنائيل كيداين شالوكو
املركز الخامس:- شام هييل ريد – يس

ريد  قربهيوين  يوناتان  السادس:-  املركز 
–يس

من  تكيئ  يوردانوس  املتسابقة  وبرهنت 
وتألقها  مستواها  تحسن  عىل  شالوكو  فريق 
الواضح يف الفرتة األخرية ، لتنال لقب سباق 

السيدات ، متفوقة عىل يورساليم قرقيش من 
فريق ريد – يس.

فئة  أو  االوىل  الدرجة  سباق  واستقطب 
اللعبة  عشاق  من  واسعة  رشيحة  الكبار 
نجوم  بني  والندية  ااُلثارة  فصول  ملتابعة   ،

اللعبة يف االقليم .
املواصالت  لفريق  الجيدة  البداية  ورغم 
ربع  يف  السباق  مجريات  عىل  تحكم  الذي 
االول عن طريق نجمه االول روبيل يوهنس 
عىل  كاملة  دورة  إضافة  من  متكن  الذي 
بيد   ، األخر  تلو  الواحد  املتأخرين  الدراجني 
صوب  ماتحولت  رسعان  السباق  دفة  ان 
فريق ريد – يس الذي متكن عن طريق نجمه 
التفوق عىل بقية  األوحد أمانئيل إيوب من 
املرحلة  األول يف  باملركز  والفوز   ، املتسابقني 
روبيل  املواصالت  فريق  ثنايئ  عىل  متفوقا   ،

زريئ ماريام هينوك برخت عىل التوايل.

بفوز سهل.. مانشسرت سييت 
إىل ربع نهائي كأس إجنلرتا

عىل مضيفه بريستول سيتي

النهايئ  ربع  الدور  سيتي  مانشسرت  بلغ 
عىل  بفوزه  إنجلرتا  كأس  مسابقة  من 
الثاين  املستوى  من  سيتي  بريستول  مضيفه 
“تشامبيونشيب” -3صفر يف الدور الخامس.

وأراح مدرب مانشسرت سيتي اإلسباين بيب 
هاالند،  إرلينغ  الرنوجي  هدافه  غوارديوال 
وأرشك بدال منه األرجنتيني خوليان ألفاريس 
باإلضافة إىل فيل فودن مكان جاك غريليش 

يف مركز الجناح األمين.
مستغال  التسجيل  افتتاح  يف  فودن  ونجح 
متريرة من الجزائري رياض محرز بعد مرور 

7 دقائق.
من  بتمريرة  الثاين  فودن  أضاف  ثم 
منتخب  مع  للعامل  بطال  املتوج  ألفاريس، 
املباراة  نهاية  قبل  قطر،  مونديال  يف  بالده 

بربع ساعة.
ورسعان ما اختتم صانع االلعاب البلجييك 
كيفن دي بروين التسجيل لسيتي يف الدقيقة 

.81
جبهات   3 عىل  يحارب  سيتي  يزال  وال 

حيث يحتل املركز الثاين يف الدوري اإلنجليزي 
األملاين  اليبزيغ  من  التعادل  وانتزع  املمتاز، 
النهايئ من دوري  الدور مثن  1-1 يف ذهاب 

أبطال أوروبا.
دوري  من  بالكبرين  وحقق 
الثقيل  العيار  من  مفاجأة  “تشامبيونشيب” 
املسابقة  لقب  حامل  سيتي  ليسرت  بإخراجه 

عام 2021 بفوزه عليه 1-2 يف عقر داره.
وعاىن ليسرت سيتي كثريا يف مطلع املوسم 
ضغوطات  رودجرز  براندن  مدربه  وواجه 
كبرية بيد أن الفريق حقق نتيجتني الفتتني يف 
الدوري مؤخرا بفوزه عىل مضيفه أستون فيال 
عاد  لكنه   ،4-1 توتنهام  ضيفه  ثم عىل   4-2
وسقط يف آخر مباراتني يف الدوري أيضا أمام 
مانشسرت يونايتد صفر3- ثم أرسنال صفر1-.

وعاد برايتون من أرض ستوك سيتي بالفوز 
بهدف نظيف سجله إيفان فريغسون )30(.

بهدفني  يونايتد  ليدز  فولهام عىل  وتغلب 
نظيفني سجلهام الربتغايل جواو باولينيا )21( 

ومانور سولومون )56(.

كأس إسبانيا: برشلونة اجلريح يف ضيافة ريال مدريد
تفاديا لخسارة ثالثة توالًيا

التقليدي  غرميه  الجريح  برشلونة  يواجه 
ذهاب  كالسيكو  يف  مدريد  ريال  وضيفه 
يف  إسبانيا  ملك  كأس  مسابقة  النهايئ  نصف 
تفادي  اىل  سعياً  حرجة  فرتة  يف  القدم،  كرة 

خسارة ثالثة تواليا يف مختلف املسابقات.
برشلونة رضبتني موجعتني يف مدى  تلقى 
قاريا  الوفاض  خايل  بخروجه  أيام  أربعة 
يونايتد  مانشسرت  مضيفه  امام  بخسارته 
امللحق  إياب  يف  الخميس   2  1 االنكليزي 
األورويب  الدوري  نهايئ  مثن  اىل  املؤهل 
“يوروبا ليغ”، ثم أمام مضيفه أملرييا صفر 1 
 10 االبتعاد  فرصة  مهدرا  املحيل  الدوري  يف 

نقاط يف الصدارة عن النادي املليك.
ويخوض برشلونة املباراة يف غياب نجميه 
العب الوسط بيدري وجناحه الدويل الفرنيس 
يحوم  كام  اإلصابة،  بسبب  دميبيليه  موىس 
الشك حول مشاركة هدافه البولندي روبرت 
ليفاندوفسيك بسبب إصابة يف الفخذ تعرض 

لها يف املباراة ضد أملرييا.
ملواجهة  كبرية  أهمية  برشلونة  ويويل 
إراحة  خالل  عن  واضحا  ذلك  وبدا  ريال 
من  للعديد  هرنانديس  تشايف  مدربه 
الالعبني األساسيني يف املباراة االخرية أبرزهم 
جول  والفرنيس  بالديه  أليخاندرو  املدافعون 

كونديه واالوروغوياين رونالد أراوخو والجناح 
أنه دفع باالخريين يف  الربازييل رافينيا، علام 

الدقيقتني 67 و46 تواليا.
وعلق تشايف عىل الخسارة أمام أملرييا والتي 

الثانية  كانت 
بأن  الدوري،  يف 
فريقه قدم “أسوأ 
هذا  له  أداء 

املوسم”.
تشايف  ويدرك 
خسارة  أن  جيدا 
تواليا  ثالثة 
النادي  وأمام 
ستدخل  املليك 
دوامة  يف  الفريق 

التتويج  إىل  فريقه  قيادة  إىل  الساعي  وهو 
املحليني بعدما ظفر  الدوري والكأس  بلقبي 
الحايل  العام  مطلع  املحلية  السوبر  بالكأس 
يف العاصمة السعودية الرياض وعىل حساب 

غرميه 1-3 يف املباراة النهائية.
ويحل النادي الكاتالوين ضيفا عىل ملعب 
استقبال  من  يوم  بعد  برنابيو  سانتياغو 
أوساسونا ألتلتيك بلباو يف ملعب “إل سادار” 

يف املباراة االوىل من ذهاب نصف النهايئ.

يف  السقوط  عقب  العبيه  تشايف  وحذر 
الدوري وتقلص الفارق بينه وبني ريال مدريد 
طريقة  تغيري  “علينا  وقال:  نقاط،  سبع  إىل 

تفكرينا إذا أردنا الفوز بالدوري والكأس”.

نظهر  مل  عذر،  أي  لدينا  “ليس  وأضاف 
الرغبة يف اللعب، الكثافة، وهذا هو أكرث ما 

يقلقني”.
وتابع “ميكنك الرتاجع، ولكن عليك إظهار 
الشغف والرغبة ويف الشوط األول افتقرنا إىل 

ذلك”.
حول  التساؤالت  من  العديد  وستطرح 
وبالديه  وكونديه  أراوخو  إراحة  تشايف  قرار 
تحقيق  يف  برشلونة  فشل  حال  يف  ورافينيا 

نتيجة إيجابية يف مدريد.
نتائج فورية

فريقه  اكتفى  اذا  حتى  إنه  تشايف  أوضح 
من  وخرج  فقط  الدوري  بلقب  بالفوز 
جيدا  موسمنا  “سيظل  امللك  كأس  مسابقة 

بعد تتويجنا بالكأس السوبر”.
ومع ذلك، فإن السقوط يف هذه املواجهة 
املزدوجة )يلتقيان إيابا يف الخامس من أبريل 
املقبل( أمام منافسه اللدود سيزيد الشكوك 
حول مرشوع النادي بقيادة تشايف، وسيغذي 
منتقدي املدرب الشاب بعد أن أنفق النادي 
الصيف  يف  األموال  من  الكثري  الكاتالوين 

املايض لتعزيز صفوفه.
وجلب برشلونة العديد من الالعبني بينهم 
األملاين  ميونيخ  بايرن  من  ليفاندوفسيك 
ليدز  من  ورافينيا  اشبيلية  من  وكونديه 
بتحقيق  مطالبا  وبات  االنكليزي،  يونايتد 
نتائج فورية الستعادة هيبته أقلها محليا يف 
القاريتني:  املسابقتني  يف  الذريع  فشله  ظل 

دوري األبطال والدوري األورويب.
الفرتة  يف  قوية  مباريات  برشلونة  وتنتظر 
برنابيو  لسانتياغو  زيارته  فبعد  الحالية، 
يحل  ثم  املقبل  األحد  فالنسيا  سيستضيف 
قبل  مارس،   12 يف  بلباو  أتلتيك  عىل  ضيفا 
كالسيكو  إياب  يف  مدريد  ريال  استضافة 
“سبوتيفاي  ملعب  عىل  منه   19 يف  الدوري 
إلتيش  عىل  ضيفا  يحل  ثم  نو”،  كامب 
إياب  يف  مجددا  مدريد  ريال  ويستضيف 

مسابقة الكأس.
يف املقابل، ال تبدو حال ريال مدريد أفضل 
املحيل،  الصعيد  عىل  خصوصا  غرميه  من 
أمام  تعرثه  بعد  الخميس  مباراة  وسيدخل 
املرحلة  أتلتيكو مدريد )1 1( يف قمة  جاره 

الثالثة والعرشين.
مباراة  قبل  مخيبا  تعادله  اعترب  وبعدما 
إيجابية  نتيجة  إىل  تحول  وأملرييا،  برشلونة 

عقب خسارة النادي الكاتالوين.
وتحقيق  ملعبه  استغالل  يف  ريال  ويأمل 
نتيجة إيجابية مثلام فعل يف ذهاب كالسيكو 

 16 يف  التاسعة  املرحلة  يف   )1  3( الدوري 
تأمني  وبالتايل  املايض،  األول/أكتوبر  ترشين 
خوض مباراة اإلياب باريحية ورفع معنويات 
أمام  محليا  صعبني  اختبارين  قبل  العبيه 
ثم  إسبانيول،  وضيفه  بيتيس  ريال  مضيفه 
إياب مثن  االنكليزي يف  ليفربول  ضد ضيفه 
نهايئ دوري األبطال )5 2 ذهابا(، وبرشلونة 

يف الكأس.
للنادي  فرصة  الخميس  مباراة  وستكون 
برشلونة  أمام  املخيب  لسقوطه  للثأر  املليك 
سعيه  يف  السوبر  للكأس  النهائية  املباراة  يف 
ملواصلة مشواره يف املسابقة التي يلهث وراء 
عىل  بها  فاز  عندما   2014 عام  منذ  لقبها 

حساب برشلونة 3 1 يف املباراة النهائية.
“270 دقيقة للتتويج باللقب”

غياب  يف  بدوره  املباراة  ريال  ويخوض 
ركائز أساسية وخصوصا النمسوي دافيد أالبا 

والربازييل رودريغو والفرنيس فريالن مندي.
وكان مدربه اإليطايل كارلو أنشيلويت علق 
هي  الكأس  “اآلن  الدريب  يف  التعادل  عقب 
أهم يشء ألنها املباراة القادمة ونحن قريبون 
بعد  عىل  “نحن  مضيفا  اللقب”،  من  جًدا 
270 دقيقة من الفوز باللقب” يف إشارة إىل 

مبارايت نصف النهايئ واملباراة النهائية.
األربعاء  النهايئ  نصف  ذهاب  ويفتتح 
بدريب باسيك يجمع أوساسونا بضيفه وجاره 
الكأس  مسابقة  يف  االختصايص  بلباو  أتلتيك 
التي توج بلقبها 23 مرة يف 39 مباراة نهائية.

يف  مغامرته  مواصلة  أوساسونا  ويأمل 
األندلس  بقطبي  أطاح  الذي  وهو  الكأس 
اشبيلية  وجاره  اللقب  حامل  بيتيس  ريال 
من مثن وربع النهايئ تواليا، علام أنه يدخل 
مباراة الغد منتشيا بفوزه الثمني عىل مضيفه 

اشبيلية 3 2 يف الدوري األحد.
يف  الفريقني  بني  واحدة  نقطة  وتفصل 
الثامن  الدوري حيث يحتل أوساسونا املركز 
يف  سلبا  تعادال  وهام  التاسع،  بلباو  أمام 
التاسع من الشهر املايض عىل أرض بلباو يف 

املرحلة السادسة عرشة من الليغا.
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حكمة اليوم
إذا أردت أن ينجز عملك فقم به 
وحدك، وإذا أردت لعملك أن ال 

ينجز فكلف به غريك

طفل يف الثالثة من عمره يتحدث 7 لغات 

يحقق  أن  من  بريطاين  طفل  متكن 
الثالثة من  يزال يف  وهو ال  مبهراً  نجاحاً 
عمره، إثر نيله عضوية جمعية “مينسا” 
املرموقة التي ال يدخلها سوى األشخاص 

الذين يتمتعون بقدر عال من الذكاء.
ميل”  “دييل  صحيفة  وبحسب 
هوبس  تيدي  الطفل  فإن  الربيطانية، 
 3 وعمره  الجمعية  عضوية  نال  الذي 
القراءة  يستطيع  أشهر،  و9  سنوات 

والحساب بسبع لغات.

وبإمكان العبقري الصغري العد إىل املئة 
بالنسبة  أجنبية  منها  لغات، ست  بسبع 
والويلزية  املاندرين  بينها  من  إليه، 

والفرنسية واإلسبانية واألملانية.
مقاطعة  يف  يعيش  الذي  الطفل  وبدأ 
سومرسيت بإنكلرتا، يتعلم القراءة مبكراً 
عندما كان يف عمر عامني وأربعة أشهر، 

وهو يحب الرياضيات كثرياً.
يف  ينجح  أن  الطفل  استطاع  وقد 
الجمعية،  عضوية  لنيل  املعريف  االختبار 
أصل  من  نقطة   139 عىل  بعدما حصل 

160 يف إنجاز أبهر والديه ، وبعدما أصبح 
تيدي يف الرابعة من عمره، حالياً، أضحى 
بوتر”،  “هاري  كتب  قراءة  عىل  قادراً 

عندما يتاح له ذلك.
الطفل  والدا  أوضح  السياق،  ويف   
أنهام فوجئا بقدر الذكاء لدى تيدي ومل 
يكونا ينويان أن يطلبا عضوية الجمعية 
بريطاين  أصغر  تيدي  وأصبح   ، املرموقة 
الجمعية،  عضوية  ينال  اإلطالق  عىل 
فيام هناك طفل أمرييك آخر حصل عىل 

العضوية وهو يف عمر العامني فقط.

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

يف مثل هذا اليوم
- يف الثاين من مارس عام 986 - لويس الخامس يتوىل حكم الفرنجة.

- يف الثاين من مارس عام 1848 - تقليص ساعات العمل يف فرنسا.

- يف الثاين من مارس عام 1855 - تتويج ألكسندر الثاين إمرباطوًرا 

عىل اإلمرباطورية الروسية.

- يف الثاين من مارس عام 1903 - افتتاح »فندق مارثا واشنطن« يف 

مدينة نيويورك ليكون أول فندق للنساء فقط.

- يف الثاين من مارس عام 1933 - أول عرض لفيلم كينغ كونغ يف 

نيويورك.

- يف الثاين من مارس عام 1953 - بث حفل توزيع جائزة األوسكار 

ألول مرة عىل شاشة التلفزيون.

- يف الثاين من مارس عام 1969 - إقالع أول رحلة تجريبية لطائرة 

كونكورد.

يصبح  رمييك  فالدميري  التشييك   - عام 1978  مارس  من  الثاين  يف   -

أول رائد فضاء من جنسية غري روسية أو أمريكية يذهب إىل الفضاء 

عندما سافر عىل منت املركبة سيوز 28.

أملاني يلجأ للعيش يف غابة بعيدا عن أزمات احلياة منذ 32 عاًما
التي  واألزمات  املتاعب  عن  بعيدا 
تعاين منها دول العامل ومن بينها أملانيا، 
سونيامن  فرايدمونت  األملاين  قرر 

اللجوء إىل الغابة لالستقرار فيها.
كوخا  بنفسه  سونيامن  وبنى 
نائية،  غابة  يف  الطمي  باستخدام 
وبالطبع ليست هناك كهرباء، ويحصل 
عىل ماء الرشب من نبع قريب، ويقوم 
بتخزين مياه املطر التي يستخدمها يف 

الطهي والغسيل.
ومىض عىل سونيامن 32 عاما وهو يقيم 
يف هذه الغابة الواقعة جنوب غرب أملانيا، 
لوكسمبورج.  مع  الحدود  من  والقريبة 
نادرة  نباتات  بزراعة  سونيامن  ويقوم 

أربعة  مساحة  عىل  تقع  التي  أرضه  يف 
النباتات  هذه  يحصد  وهو  هكتارات، 
التي لديه أنواع كثرية للغاية منها، ويبيع 

بذورها.

أصدقائه  بعض  بزيارة  أحيانا  ويحظى 
املكسيك  مثل  بعيدة  دول  من  وآخرين 
يف  معه  يقيمون  حيث  له؛  وتايوان 
قام  فقد  تطويرها.  يواصل  التي  مزرعته، 
بخالف  الطني،  من  ثان  مبنى  بتشييد 
الطاقة  لتوليد  ألواحا  ووضع  الكوخ. 
الشمسية، لتشغيل غسالة مالبس وغريها 

من احتياجاته.
الحايل  بوضعه  متاما  قانع  وسونيامن 
وال يبايل مبا يحدث يف أملانيا أو يف العامل. 
بها  ومستمتع  بحياته  سعيد  أنه  ويرى 
أنه  والغريب  اجتامعية.  عالقات  ولديه 
يقول إنه ليس ناسكا أو هاربا من الحياة 

الواقعية.

 قصة حب تكشفها رسائل خمبأة خلف حائط من الــحرب العاملية
بعد أكرث من 80 عاما، وجدت رسائل حب 
تعود للحرب العاملية الثانية، طريقها لعائلة 
الحرب  ظروف  تحديا  اللذين  العاشقني، 
وأبقيا رشارة املشاعر بينهام متقدة من خالل 
متاحة  كانت  التي  الوحيدة  االتصال  وسيلة 

وقتها.
يف  الجندي  بني  حب  رسائل  عىل  وُعرث 
وزوجته  ساميث  كلود  األمريكية،  البحرية 
الحرب  يف  مشاركا  كان  حني  ساميث،  ماري 
قوة  الرسائل  تلك  وعكست  الثانية.  العاملية 
من  الكثري  جانب  إىل  االثنني،  بني  املشاعر 

تفاصيل الحياة يف تلك الحقبة.
إىل  الرسائل  وصول  يف  الفضل  ويعود 
التي  ابنتهام كارول بوهلني، إىل دويت كريين، 
يف  آيالند  ستاتن  العائلة يف  منزل  عاشت يف 
نيويورك، بعد أن اشرتته وزوجها عام 1995.

يف  التجديدات  ببعض  قيامهام  وأثناء 
املنزل، اكتشفت كريين الرسائل املكتوبة بخط 
“فوكس  لشبكة  وقالت  حائط.  خلف  اليد، 
سقطت  الرسائل  أن  “يبدو  األمريكية:  نيوز” 

من خالل صدع يف العلية. بعد قراءة القليل 
أدركت عىل الفور أنني عرثت عىل كنز”.

العزيزة(،  بـ)ماري  “دعاها  وأضافت: 
نفسه  ليدلل  سنتات   5 أنفق  كيف  وأخربها 
أبقته  الليايل. لقد  العشاء يف إحدى  ويتناول 
عىل قيد الحياة أثناء الحرب. عاش من أجلها. 
إنها مثل قصة الحب التي قرأتها أو شاهدتها 

يف فيلم وتتمنى أن يكون لديك مثلها”.

الرسائل  أنها “فتحت  وشددت كريين عىل 
بعناية”، خاصة أن “كل يشء كان ال يزال عىل 
حاله، إذ مل يتم تلطيخ أي يشء، ومل يتغري لون 

أي يشء”.
كريين  قررت  رسائل،  عىل  العثور  وبعد 
لهم،  إلعطائها  الزوجني  أحفاد  عن  البحث 
تتعقبهم، حتى  أنها مل تكن تعرف كيف  إال 
إىل  الوصول  يف  ونجحت  بخبرية  استعانت 

بوهلني.
من جانبها، قالت بوهلني )76 سنة(، إنه 
أن والديها قد  أية فكرة عن  لديها  “مل تكن 
لالتصال،  الوحيدة  وسيلتهام  وأخفيا  أنقذا 
عندما كان والدها يخدم يف البحرية األمريكية 

خالل الحرب العاملية الثانية”
للغاية  قلقا  كان  الرسائل،  “يف  وتابعت: 
يرام،  ما  عىل  تكن  مل  ألنها  والديت  بشأن 
و)العسل(.  )العزيزة(  لقب  عليها  وأطلق 
وكان يطمنئ عىل أقاربها، خاصة خايل الذي مل 
ألتق به ألنه تويف مبرض السل يف العرشينيات 

من عمره”.

من أقوال الشافعي 2
* نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا 

الزمان بغري ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا

* من استغضب فلم يغضب فهو حامر ومن اسرتيض فلم يرىض 

فهو شيطان

* اشد األعامل ثالثة : الجود من قلة ، والورع يف خلوة ، وكلمة 

الحق عند من يرجى وُيخاف

* وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم, وال ينسب يشء ايّل منه

* ال تسكنن بلدا ال يكون فيه عامل يفتيك عن دينك, وال طبيب 

ينبئك عن أمر بدنك.

* متاركة السفيه بال جواب أشد عىل السفيه من الجواب

* سالٌم عىل الدنيا إِذا مل يكْن بها . . . . صديٌق صدوٌق صادق 

الوعِد منصفا

* ال ترفع سعرك فريدك الله اىل مثنك

* ان اظلم الناس لنفسه من رغب يف مودة من ال يراعي حقه

* أحب الصالحني ولست منهم ** لعيل أن أنال بهم شفاعة
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