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ادخال اجهزة العالج الطبيعي يف 
مستشفى عدي قيح

اجهزة  بان  قيح  عدي  مستشفى  افاد 

العالج الطبيعي التي ركبت يف شهر نوفمرب 

2022 تقدم خدماتها.

اىل  يذهبون  كانو  بانهم  السكان  واوضح 

افتتاح  قبل  الطبيعي  العالج  لتلقي  اسمرا 

زيادة  اىل  يؤدي  ماكان  املدينة،  يف  املركز 

االعباء و املنرصفات املالية.

يف  الطبيعي  العالج  مسؤول  واوضح 

السيد/ تشومي تخيل،   مستشفى عدي قيح 

الطبيعي  للعالج  الالزمة  باملركزاملعدات  ان 

من  القادمني  للمرىض  الخدمات  ويقدم 

مديريات عدي قيح وظرونا وصنعفي وفرو.

حقات:تطعيم اكثر من 57 
الف رأس من املواشي 

مديرية قلوج تقّيم براجمها وانشطتها

يف  االقتصادية  التنمية  مكتب  افاد 

مديرية حقات تقديم خدمات التطعيم 

الكرث من 57 الف من املوايش والخدمات 

البيطرية الكرث من تسعة آالف راس من 

املوايش يف املديرية  عام 2022.

وذكر املكتب انتاج 270 الف لرت من 

االلبان اىل اسواق حقات وكرن.

 17,255 مساحة  زراعة  اىل  واشار 

والفول  والدخن  بالذرة  هكتار 

والبقوليات، وحصاد محصول جيد.

مديرية  يف  الزراعة  مسؤول  واوضح 

بناء  تسفاي   ايوب  السيد/  حقات 

خالل  من  املياه  وحواجز  املدرجات 

شهر  منذ  املستمرة  النفري  انشطة 

سد  من  الطمي  وازالة  املايض   يوليو 

للمزارعني   الحيواين  العلف  وتوزيع  فانا 

مزارع  الربعني  املبيدات  رش  ومعدات 

باسعار مناسبة.

السيد/  حقات  مديرية  مدير  وقال 

نارص عمر  انه تم تنفيذ معظم برامج 

الشعبية  باملشاركة  املوضوعة  التنمية 

لحراسة  السنة  هذه  برامج  موضحا   ،

الزراعية  االرايض  يف  والنفري  املحميات 

ومكافحة العادات الضارة.

ديس  السيد/  فلوج  مديرية  مدير  افاد 

زرىئ مكئيل حصاد محصول وفري من الزراعة 

املطرية يف مساحة 98 الف هكتار .

بشأن  عقد  الذي  االجتامع  يف  واوضح 

االدارة  بتعاون  القيام  املنفذة،  الربامج 

حفظ  بانشطة   ، الحكومية  واملؤسسات 

الرضيبي  والتحصيل  الرتبة   وحامية  املياه  

لالرايض واملوايش  ومراقبة االنشطة الزراعية 

مدرسة  وبناء  قانونية  الغري   والتجارية 

سانداشنا وبناء غرف انتظار الحوامل يف بلدة 

قلوج واصحاح البيئة.

اوضاع  لتحسني  املبادرات  التخاذ  ودعا 

املدارس التي تدرس يف فصول  مبواد محلية 

التعداد  مع  متاشيا  الصحي  الكادر  وزيادة 

السكاين.

بلدة  مياه  مشكلة  بحل  االجتامع  واوىص 

من  منتظمة  مواصالت  وتخصيص  قلوج  

واملراقبة  العامة  للمواصالت  حرات  رشكة 

واالهتامم  املرور  حوادث  من  للحد  الجادة 

بالحفاير املمتلئة بالطمي.

 فرو:مسنار  حول ضمان اخلدمات الصحية

االقليم االوسط: جهود متواصلة النتاج دائم للعسل 
يف  الصحية  املؤسسات  مسؤول  دعا 

حدقو   /مرهاوي  املمرض  فرو  مديرية 

تامني   بجهود  للدفع  الرشكاء  دور  لتعزيز 

خدمات الصحة. 

الذي عقد يف دنانلو  السمنار  وقدم يف 

ضاحية  يف  مدارس  ست  من  للمعلمني 

توضيحا حول   ، السكان  وممثيل  ديعوت 

نقص  عن  الناتجة  الصحية  املصاعب 

غري  وااللبان  باللحوم  والتغذية  النظافة 

الناضجة.

ودعا املعلمني لنقل املعلومات املقدمة 

اىل الطالب واملساهمة لرفع املجتمع.

املدارس  مسؤول  اوضح  جانبه  من 

العمل  وجوب  عيل  اسامعيل  االستاذ/ 

وخاصة  املجتمع  صحة  لضامن  الجاد 

ساعد  السمنار  ان  اىل  مشريا  االطفال، 

مؤسسات  مع  بالتعاون  املعلمني  لعمل 

الصحة يف حال ظهور االمراض.

ودعا املشاركون للدفع بانشطة التوعية 

الصحية  املنشورات  وتوزيع  الصحية 

والناموسيات يف املدارس وتخصيص سيارة 

اسعاف لضاحية ديعوت.

يف  العسل  منتجي  جمعية  سكرتري  اعلن 

فاسيل،   قربهويت  السيد/  االوسط  االقليم 

انتاج  استدامة  لضامن  تعمل  الجمعية  ان 

العسل وتقدميه باسعار مناسبة.

 2009 عام  تاسست  الجمعية  “ان  وقال 

االقليم  وادارة  الزراعة  وزارة  رعاية  تحت 

كان  الذي  السنوي  انتاجها  وان  االوسط، 

عام 2016  نحو 48 كنتال ارتفع عام 2022 

بأكرث من عرشة اضعاف بفضل تزايد انضامم 

التدريب  للجمعية وحصولهم عىل  االعضاء 

والدعم الالزمني.” واشار اىل امتالك االعضاء 

بان  موضحا   ، منحلة  آالف  ثالثة  من  اكرث 

باستخدام  االوسط  االقليم  ادارة  سامح 

متكن  باالشجار  املغطاة  رسجقا  محمية 

االعضاء من تبادل التجارب .  ودعا ملراقبة 

العسل القادم لالسواق من مختلف املناطق 

يف  املقامة  النحل  مريب  جمعيات  وتأطري   ،

جميع االقاليم يف جمعية وطنية.

شرطة املرور تدعو الحرتام قوانني املرور للحد من احلوادث
ارتريا  رشطة  يف  املرور  رشطة  مدير  دعا 

الحرتام  املواطنني  نقويس  /محاري  املقدم  

املرور  حوادث  من  للحد  املرور  قوانني 

املتزايدة.

ايرينا وقوع 3686  واوضح يف مقابلة مع 

الرقم  هذا  زاد   ،  2022 عام  مروري  حادث 

بنسبة اكرث من %50 عن عام 2021 ، واودى 

تقدر  ممتلكات  وتدمري  شخص   94 بحياة 

باكرث من 38 مليون نقفة . 

وقع  املرورية   الحوادث  هذه  بان  وذكر 

2393 منها يف االقليم االوسط  و365 يف اقليم 

القاش- بركة و351 يف االقليم الجنويب  و312 

البحر  يف اقليم عنسبا و241 يف اقليم شامل 

االحمر  و24 يف اقليم جنوب البحر االحمر.

الحوادث  اسباب  اهم  ان  اىل  واشار 

املرورية  عدم منح االولوية والسري يف الطريق 

عىل  الحفاظ  وعدم  به  املسموح 

البعد والقيادة الخطرية.

بان  /محاري  املقدم  وافاد 

 2022 عام  املرورية  املخالفات 

، وغرم  الف  اكرث من 127  بلغت 

مرتكبيها باكرث من 22 مليون نقفة 

.

خاصة  سيارة   220 ضبط  وذكر 

اقليمي  يف  العام  النقل  يف  تعمل 

 ، االحمر  البحر  وشامل  االوسط 

وتم تغريم كل منها مببلغ خمسة 

ملدة  لوحاتها  ونزع  نقفة،  آالف 

ثالثة اشهر.

ودعا مدارس تدريب السيارات 

 ، القيادة  بجودة  االهتامم 

التحقق من جودة محرك واجزاء  والسائقني 
السيارة والقيام بالفحوصات الدورية للسيارة 

باهتامم كبري .

وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية حول ا المن الغذائي

نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية يومي 

من   85 لـ  يناير  من  والسادس  الخامس 

وخرباء  الغذاء  ومصنعي  املزارعني   ممثيل 

الزراعة حول االمن الغذايئ.

ودعا املدير العام لقسم القوانني والرقابة 

يف وزارة الزراعة السيد /تخآلب مسقانا  يف 

الخرباء  عىل  ان  التدريبية   الدورة  افتتاح 

الغذاء  وتصنيع  انتاج  مجال  يف  العاملني 

لتقديم  الجاد  االهتامم  الرقابية  واالعامل 

منتجات زراعية آمنة.

النباتية  الرثوة  رقابة  مسؤول  واوضح 

املرشفني عىل  من  نورالدين   /سعيد  السيد 

ركز  الذي  التدريب  ان   ، التدريبية  الدورة 

وتصنيع  الجيدة   الزراعية  الوسائل  عىل 

 ، الغذاء  سالمة  ومراقبة  ومتابعة  الغذاء 

وغذائية  زراعية  منتجات  تقديم  هدفت 

آمنة.

ان  التدريبية  الدورة  يف  املشاركون  وذكر 

 ، انشطتهم  يف  كثريا  سيساعدهم  التدريب 

منادين العداد املعلومات املقدمة عىل شكل 

كتيبات .

وقال وزير الزراعة السيد/ ارفايني برهي 

يف ختام الدورة التدريبية “ ان الوزارة توجد 

الكيميائية  الزراعة  من  انتقال  مرحلة  يف 

اطار هدفها لضامن  الحيوية يف  الزراعة  اىل 

سالمة الغذاء.”

 ، الهدف  هذا  تحقيق  اجل  من  واوضح 

اىل  املنزلية  النفايات  لتغيري  العمل  يجري 

عىل  االعتامد  وتخفيض  الطبيعي   السامد 

عىل املبيدات الكيميائية.
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إعالن لدافعي الضرائب

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

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

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

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

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

مصلحة االيرادات الداخلية                                            وكل عام وانتم بخير2023
وزارة المالية والتنمية الوطنية                                           

إيفو موراليس: الواليات املتحدة تدبر انقالبات يف 
دول أمريكا الالتينية

الفروف ووزير اخلارجية الصيين اجلديد يؤكدان رفض املسار 
األمريكي يف املواجهة مع الصني وروسيا

كورونا:  معطيات جديدة 
بشأن “خطورة” املتحور اجلديد

اتهم رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس 
يف  انقالبات”  “تدبري  بـ  املتحدة  الواليات 
بدأت  واشنطن  أن  معتربا  الالتينية،  أمريكا 

“تفقد هيمنتها” يف املنطقة.
لوكالة  حديث  يف  موراليس  وقال 
“السياسات  إن  الروسية  “نوفوستي” 
تتدهور  وعندما  تفشل،  األمريكية 
اإلمرباطورية  تلجأ إىل العنف، وعندما تفقد 

الهيمنة تلجأ إىل السالح والرصاص”.
بأنها  املتحدة  الواليات  موراليس  واتهم 
)نائبة  ضد  القضايئ  “االنقالب  وراء  تقف 

يف  كريشرن  كريستينا  األرجنتينية(  الرئيس 
قبل  من  االنقالب  والحقا  املايض،  الشهر 
يف  االنقالب  ومحاولة  بريو،  يف  الكونغرس 

الربازيل بأسلوب دونالد ترامب”.
بذلك  السابق  البوليفي  الرئيس  وأشار 
كريشرن  كريستينا  بحق  القضايئ  الحكم  إىل 
وعزل  الفساد،  بتهم  سنوات  ست  بالسجن 
كاستيليو  بيدرو  للرئيس  البريويف  الكنغرس 
واألحداث  الكنغرس،  حل  محاولته  بعد 
أنصار  اقتحم  حيث  الربازيل،  يف  األخرية 
مقرات  بولسونارو  جاير  السابق  الرئيس 

الرئاسة والكنغرس واملحكمة العليا احتجاجا 
عىل فوز منافسه اليساري لويس إيناسيو لوال 

دا سيلفا يف االنتخابات.
يذكر أن إيفو موراليس تنحى عن منصبه 
عام  نوفمرب  يف  العسكريني  ضغط  تحت 
نتائج  عىل  االحتجاجات  خلفية  عىل   ،2019

االنتخابات الرئاسية.

سريغي  الرويس،  الخارجية  وزير  أكد 
الجديد،  الصيني  الخارجية  ووزير  الفروف، 
تشني غانغ، هاتفيا، رفض السياسة األمريكية 
املتمثلة يف إثارة املواجهة مع الصني وروسيا.

الروسية،  الخارجية  بيان  يف  وجاء       
يوم االثنني: “متت مناقشة عدد من القضايا 
والعاملية  الثنائية  األجندة  عىل  املطروحة 
الواليات  سياسة  رفض  وتم  واإلقليمية.. 
عىل  الهيمنة  لفرض  وتوابعها  املتحدة 
الشؤون العاملية، وإثارة املواجهة يف العالقات 
والسعي  والصني،  روسيا  مع  )عالقاتها( 
التدخل  ورفض  الهدف.  هذا  لتحقيق 
محاوالت  ورفض  الداخلية..  الشؤون  يف 
خالل  من  بالدنا  تنمية  جامح  لكبح  الغرب 
غري  األساليب  من  وغريها  العقوبات  فرض 
التأكيد عىل وحدة مقاربات  املرشوعة. وتم 
األساسية  املشاكل  تجاه  وبكني  موسكو 

للتنمية العاملية”.
البيان إىل أنه خالل املحادثة بني  ولفت 
إيجايب  تقييم  “تقديم  أيضا  تم  الوزيرين، 
للحوار البناء واملستوى العايل من التنسيق 

وبريكس،  املتحدة،  األمم  يف  بينهام  الثنايئ 
ومنظمة شنغهاي للتعاون، وداخل مجموعة 
العرشين، وعىل منصات التفاعل مع اآلسيان، 
وأشكال أخرى، والتي تلبي متاما كل أشكال 
يف  الثقة  عىل  القامئة  والطبيعة  الرشاكة. 

العالقات بني البلدين”.
عىل  الصيني  نظريه  الفروف  الوزير  وهنأ 
تعيينه مؤخرا مبنصبه هذا، ومتنى له التوفيق 
يف عمله، وقام بتوجيه الدعوة للوزير الصيني 

الجديد لزيارة روسيا.
باإلضافة إىل ذلك، متت اإلشارة إىل التنفيذ 
الناجح لخطط ربط تطوير االتحاد االقتصادي 

األورايس ومبادرة الحزام والطريق الواحد.

كام أشاد الوزيران بالوترية العالية لتنمية 
العميل،  والتعاون  الثنايئ  السيايس  الحوار 
 30 يف  عقدت  التي  املحادثات  وبأهمية 
الرويس  الرئيس  بني  هاتفيا   2022 ديسمرب 
بينغ  جني  يش  الصني  ورئيس  بوتني  فالدميري 
التدريجي املستقر  التطور  لضامن مزيد من 

لكامل العالقات الروسية الصينية.
يف 30 من ديسمرب 2022، تم تعيني السفري 
الصيني السابق لدى الواليات املتحدة، تشني 
الصيني.  الخارجية  وزير  منصب  يف  غانغ، 
يف  الصينية  الدبلوماسية  البعثة  ترأس  وقد 

واشنطن منذ يوليو 2021.
كوزير  يي  وانغ  محل  غانغ  تشني  حل 

للخارجية الصينية.

منظمة  كشفت 

اول  العاملية  الصحة 

عن  الثالثاء  امس 

جديدة  معطيات 

املتحور  خطورة  بشأن 

الجديد لفريوس كورونا 

)كوفيد19-(،  املستجد 

ال  أنها  أكدت  كام 

مبارشا”  “تهديدا  ترى 

موجة  من  أوروبا  عىل 

اإلصابات املتصاعدة يف الصني.

ماريا  للمنظمة  الفنية  املسؤولة  وأكدت 

 ”5.1 يب  “إكس يب  املتحور  أن  كريكوف  فان 

)XBB 5.1(، الذي يطلق عليه اسم “كراكن”، 

قابلية  أوميكرون  متحور  أشكال  “أكرث  هو 

“خطورته  أن  موضحة  اآلن”،  حتى  لالنتقال 

مل تتضح بعد”.

عىل  السيطرة  مركز  تقديرات  وُتظهر 

األمراض أن متحور “إكس يب يب 5.1” يشكل 

يوم  املنتهي  لألسبوع  اإلصابات  من   18.3%

الحاالت  من  و27.6%   ،2022 ديسمرب   31

من  السابع  يف  املنتهي  لألسبوع  املتسلسلة 

يناير الجاري.

يف سياق متصل، قال املسؤول عن الدول 

األوروبية يف املنظمة هانز كلوج إنه بناء عىل 

املعلومات التي تلقتها املنظمة من الصني “مل 

حاجة  هناك  ولكن  تهديد”،  أي  هناك  يكن 

إىل مزيد من املعلومات التفصيلية واملنتظمة 

من بكني ملراقبة تطّور الوضع.

كلوج  عن  برس  أسوشتيد  وكالة  ونقلت 

تدابري  الدول  بعض  فرض  يتفهم  إنه  قوله 

وأضاف  الصني.  من  القادمني  عىل  جديدة 

املبدأ  عىل  بناًء  الدول،  من  عدًدا  بأن  “نقر 

الوقايئ، تنفذ بعض اإلجراءات، لكن ال بد من 

العمل بإجراءات متناسبة وغري متييزية”.

وتكافح الصني تفيش كورونا عىل مستوى 

البالد بعد تخفيف التدابري الخاصة مبكافحة 

“صفر  بسياسة  العمل  وإلغاء  الفريوس 

مشددة  قيودا  تفرض  كانت  التي  كورونا”، 

وتضع ضوابط عىل التجمعات وتلزم بالحجر 

الصحي.

مطالبته  العاملية  الصحة  مسؤول  وجدد 

البيانات  قواعد  مشاركتها  برضورة  الصني 

الخاصة بأعداد املصابني واملتوفني بالفريوس، 

املصدر  حسب  للجمهور،  متاحة  وجعلها 

ذاته.

واليابان  الجنوبية  كوريا  من  كل  وأعادت 

والواليات املتحدة واململكة املتحدة وإيطاليا 

وكندا  وقطر  واملغرب  وفرنسا  وإسبانيا 

العمل  وهولندا،  وفنلندا  وماليزيا  واليونان 

سلبية  اختبار  نتائج  تطلب  التي  بالتدابري 

للقادمني من الصني.
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اإعداد/ اأ�سماء 
عبداهلل �سالح

1200 دوالر غرامة إذا اتصل أي 
موظف بزميله أثناء إجازته

حتى متنح موظفيها فرتة راحة كاملة 

بعيداً عن ضغوط العمل، قررت رشكة 

هندية فرض غرامة مالية قدرها 100 

عىل  دوالر(   1200 )نحو  روبية  ألف 

أي من موظفيها إذا اتصل بزميل آخر 

عندما يكون يف إجازته.

الرشيك  شيث،  بافيت  وبحسب 

املؤسس لرشكة »دريم11« فمن حق 

خالل  أحد  أي  يزعجه  أال  املوظف 

قضاء إجازته، وقال شيث خالل مقابلة 

مع محطة تلفزيونية: »عىل األقل مرة 

يف السنة ملدة أسبوع واحد يجب أن 

يخرج املوظف من جو العمل. ويجب 

أال يزعجه أحد سواء بالربيد اإللكرتوين 

ذلك  ويساعد  الهاتفية،  املكاملات  أو 

ال  أنها  من  التأكد  عىل  أيضاً  الرشكة 

تعتمد عىل شخص معني يف سري دورة 

العمل«.

ونقل موقع »درادج ريبورت« عن 

التي  اإلجازة  إن  قولها  للرشكة  بيان 

هاتفية  مبكاملة  قطعها  دون  تستمر 

للموظفني  تسمح  إلكرتوين،  بريد  أو 

طاقتهم  حشد  وإعادة  باالسرتخاء 

يك  وقوة  بنشاط  العمل  إىل  والعودة 

يقدموا أفضل ما عندهم.

العامل  يف  املوظفني  معظم  ويفضل 

أن تظل اإلجازة وقتاً لالسرتخاء فقط، 

خالل  به  يفكروا  أن  ميكن  ما  وآخر 

االسرتخاء عىل أحد الشواطئ أو خالل 

تصلهم  أن  هو  الطبيعة  يف  امليش 

يف  الزمالء  أحد  من  مزعجة  مكاملة 

فإن  لألسف  ولكن  العمل،  مكان 

املكاملات العاجلة التي تتعلق بطلبات 

العمل ليست نادرة وميكن أن تؤدي 

التخطيط  تم  التي  اإلجازة  تدمري  إىل 

لها لفرتة طويلة.

إنقاذ حصان علق يف حفرة عميقة

متّكن رجال اإلطفاء يف مقاطعة ويست 

يوركشاير شامل رشق إنجلرتا، مؤخرا، من 

أثناء  عميقة  حفرة  ابتلعته  حصان  إنقاذ 

سريه يف أحد الحقول.

وسقط الحصان “برنس” أثناء سريه يف 

أثناء  أقدام،  يبلغ عمقها 4  حفرة موحلة 

رعيه يف أحد الحقول.

املساعدة من  الحصان  وطلب صاحب 

تعامل  املقاطعة، والذي  اإلطفاء يف  قسم 

مع الحادث بحرفية عالية، حسبام ذكرت 

صحيفة “مريور” الربيطانية.

استدعي  اإلطفاء،  فريق  جانب  وإىل 

طبيب بيطري يف حال تعرض الحصان ألي 

إصابات أثناء إخراجه من الحفرة.

واستعمل الفريق حفارة إلنشاء خندق 

الحصان،  فيه  علق  الذي  للمكان  يوصل 

واستخدموا الحقا حبال لشد الحيوان عرب 

املمر الذي تم حفره.

خضع  الحفرة،  من  إخراجه  وبعد 

الحصان لفحص طبي، أثبت عدم تعرضه 

ألي إصابات.

يف  املشاركني  “برنس”  مالكو  وشكر 

تجاوبهم،  رسعة  عىل  اإلنقاذ  عملية 

وتعاملهم املميز مع الحادث.

أفضل مطعم يف العامل يعتزم اإلغالق بشكل نهائي..
 )Noma( “نوما”  مطعم  أعلن 

لقب  عىل  الحائز  الدامناريك، 

عدة  العامل”  يف  مطعم  “أفضل 

عام  نهاية  أبوابه  إغالق  مرات، 

للطهو  مخترب  إىل  ليتحول   ،2024

مخصص لالبتكار الغذايئ وتطوير 

نكهات جديدة.

املوقع  عىل  ُنرش  بيان  وحسب 

املطعم  مالك  قال  الرسمي، 

-الذي  ريدزيبي  رينيه  الشيف 

وسام  الدامنارك  ملكة  منحته 

نوما،  كوننا  “ملواصلة  فارس- 

يجب أن نتغري. الضيوف والزمالء 

شتاء  سيكون  األعزاء،  واألصدقاء 

بالشكل  نوما  من  األخري  املوسم   2024

جديدا.  فصال  نبدأ  نحن  نعرفه.  الذي 

نوما 3.0”.

وأضاف “يف عام 2025، يتحول مطعمنا 

رائد  اختبار  مطبخ   – عمالق  مخترب  إىل 

مخصص لعمل ابتكارات الطعام وتطوير 

نكهات جديدة، وهو مطبخ سيشارك مثار 

وقت  أي  من  أوسع  نطاق  عىل  جهودنا 

مىض”.

ملرشوعه  وصفه  يف  املطعم  وكتب 

ستكون  الزبائن  “خدمة  أن   ”3.0 “نوما 

يكون  لن  لكن  هويتنا،  من  جزءا  دامئا 

بوصفنا  تحديدنا  اآلن  بعد  ممكنا 

وقتنا  من  كثريا  سنميض  فقط.  مطعام 

وتطوير  جديدة  مشاريع  استكشاف  يف 

األخرى”،  واملنتجات  األفكار  من  العديد 

من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلن صاحب نوما أن املطعم سيفتح 

ملدة  اليابانية  كيوتو  مدينة  يف  مؤقتا 

مايو/ و20  15مارس/آذار  بني  شهرين، 

أيار املقبلني.

قلب  يف   2003 عام  افتتاحه  ومنذ 

يقدم  كوبنهاغن،  الدامناركية  العاصمة 

نوما أنواعا متعددة من الطعام الفاخر، 

ُيقدم مع  الذي  املشوي  الرنة  مثل قلب 

الزعفران  كريم  وآيس  الطازج،  الصنوبر 

الذي يقدم يف وعاء من شمع العسل.

وعام 2016، أغلق املطعم -الذي يعمل 

به نحو 100 عامل- أبوابه، ليعيد فتحها 

مزروعة  منطقة  يف  بعامني  ذلك  بعد 

باألشجار، بعيدا عن وسط املدينة.

Res- “ريستورانت”  مجلة  )وصنفت 

أنه  عىل  “نوما”  الربيطانية   )taurant

أفضل مطعم يف العامل خالل أعوام 2010 

تصنيف  ويف  و2014،  و2012  و2011 

عام 2019، احتل املطعم املرتبة الثانية، 

ليعود بعدها إىل الصدارة مرة أخرى عام 

.2021

وتنرش مجلة ريستورانت قامئة سنوية 

عىل  بناء  العامل،  يف  مطعام   50 ألفضل 

وناقدا،  ومطعام،  طاهيا،   837 أصوات 

وذواقة.

وارتبط اسم نوما -الحائز عىل تصنيف 

قويا  ارتباطا  ميشالن-  دليل  يف  نجوم   3

األطعمة  تقديم  وبسياسة  بالبيئة، 

املميزة  أطباقه  موسم  فلكل  املوسمية؛ 

ووصفاته الجديدة من األسامك واللحوم

ولدى نوما 3 قوائم طعام مختلفة يف 

 20 عىل  تقريبا  يحتوي  منها  كل  العام، 

طبقا، فمثال تقدم قامئة األطعمة البحرية 

يونيو/ العام وحتى  أول  فود” من  “يس 

خالل  الخرضوات  موسم  ثم  حزيران، 

يف  الغابات  أطعمة  وموسم  الصيف، 

الشتاء، ومع كل موسم يتم غلق املطعم 

تحضري  أجل  من  بسيطة  بفرتة  قبلها 

أطباق املوسم الجديد.
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 يف  االول  من يناير2022  

بحث الرئيس الرويس فالدميري بوتني  

هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية 

يف  الوضع  مستجدات  عباس  محمود 

األرايض الفلسطينية.

تبادال اآلراء بشأن املسائل املتعلقة 

الرشق  يف  والتسوية  الثنايئ  بالتعاون 

األوسط.

عىل  مجددا  الطرفني  كال  شدد 

مفاوضات  استئناف  رضورة 

أرسع  يف  بناءة  فلسطينية-إرسائيلية 

“رباعية”  رعاية  تحت  ميكن  وقت 

الوسطاء الدوليني.

 2022 /01 /08

فوميو  الياباين  الوزراء  رئيس  وقع   

سكوت  األسرتايل  نظريه  مع  كيشيدا 

لتسهيل  اتفاقية  عىل  موريسون 

التدريبات املشرتكة، وتعهدا يف اجتامع 

افرتايض )عرب الفيديوكونفرنس( 

بتعزيز التعاون األمني بني البلدين.

  2022 /01 /18

وقع الفرقاء يف دولة جنوب السودان 

اتفاق سالم يف الخرطوم برعاية رئيس 

املجلس السيادي السوداين عبد الفتاح 

امتدت  لحرب  حدا  واضعني  الربهان، 

الوسيط  ووصف  سنوات.    لعدة 

يوسف  حمزة  اللواء  السوداين  الفني 

الشجعان”. وقال  بأنه “سالم  االتفاق 

إن “السودان وضع كافة إمكانياته من 

دولة  يف  الفرقاء  اإلخوة  معاونة  أجل 

باملسؤولية  شعورا   السودان،  جنوب 

لطي مرحلة الحرب داعام وراعيا لها 

من أجل الوصول إىل السالم “. 

وجنوب  السودان  اتفق   كام 

لقبائل  مؤمتر  عقد  عىل  السودان   

التامس بني البلدين.

 2022 /01 /27

وسنغافورة  إندونيسيا  وقعت 

من  سلسلة 

الدفاعية  االتفاقيات 

سية  ما بلو لد ا و

بدا  التي  الرئيسية 

نقطة  متثل  أنها 

العالقات  يف  تحول 

يف  الجارتني  بني 

آسيا.  رشق  جنوب 

عىل  التوقيع  وتم 

جانب  إىل  الدفاعي،  التعاون  اتفاقية 

تسليم  بشأن  منفصلة  معاهدات 

 ، الجوي  املجال  وحقوق  املجرمني 

جوكو  اإلندونييس  الرئيس  بحضور 

السنغافوري  الوزراء  ورئيس  ويدودو 

يل هسني لونغ. 

 2022 /02 /22

افتتحت إثيوبيا رسميا إنتاج الطاقة 

الكهربائية من “سد النهضة”، بحضور 

عدد من املسؤولني والوزراء، يتقدمهم 

رئيس الوزراء أيب أحمد.

اإلثيوبية   األنباء  وكالة  وذكرت 

بدأت  انها 

ة  د ستفا ال ا

سد  من 

يف  النهضة 

توليد الطاقة 

الكهربائية”، 

إىل  مشرية 

 . أعامل  أن 

الكلية  البناء 

بلغت  للسد 

إنتاج  عملية  وبدأت   80 من %  أكرث 

الطاقة الكهربائية من سد النهضة من 

تركيبهام  تم  توربينني  تشغيل  خالل 

رئيس  أطلق  حيث  مؤخرا،  بالسد 

إنتاج  عملية  رسميا  اإلثيويب  الوزراء 

النيل  عىل  النهضة  سد  من  الكهرباء 

األزرق ، 

إىل  الوصول  خالله  من  تستهدف 

االنتهاء.  عند  ميغاواط  آالف   6 إنتاج 

أكرث  النهضة  سد  بناء  تكلفة  وبلغت 

من 5 مليارات دوالر، ويحظى بأهمية 

كبرية بالنسبة إلثيوبيا، خاصة يف توليد 

الطاقة الكهرومائية.

 2022 /03 /08

االنتقايل،  فاسو  بوركينا  رئيس  عني 

هرني  بول  كولونيل  اللفتنانت 

جديدة  حكومة  داميبا،  سانداوغو 

تضم 25 وزيرا لقيادة البالد خالل فرتة 

انتقالية مدتها ثالث سنوات.

 2022 /03 /11

الكورية  “يونهاب”  وكالة  أفادت 

االنتخابات  نتائج  بأن  الجنوبية 

يون  اختيار  عن  أسفرت  الرئاسية 

“سلطة  حزب  مرشح  يول،  سيوك 

جديدا  رئيسا  املعارض،  الشعب” 

للبالد.

بردي  رسدار  فاز   2022  /03  /17

الرئاسية  باالنتخابات  محمدوف   

 ، الرئاسية   باالنتخابات  لرتكامنستان، 

بحصوله عىل % 72.97 من األصوات، 

حسبام أعلنت لجنة االنتخابات.

 2022 /03 /29

املنتهية  مالطا  وزراء  رئيس  أعلن 

“حزب  مرشح  أبيال  روبرت  واليته 

االنتخابات  يف  فوزه  العمل”، 

نسبة  أدىن  شهدت  التي  الترشيعية 

عليها  وطغت  عقود  منذ  تصويت 

اتهامات فساد.

وقد أعلن حزب العمل فوزه بغالبية 

فيام  أولية  نتائج  اىل  استنادا  املقاعد 

أقر الحزب القومي املعارض بهزميته.

أساس  عىل  حملته  أبيال  وخاض 

 -  19 كوفيد  لوباء  إدارته  طريقة 

مدى  لحكومته  االقتصادي  واألداء 

املقابل  يف  السلطة،  يف  سنوات  تسع 

كان “الحزب القومي” املعارض يواجه 

انقسامات داخلية.

05/ 04/ 2022 الرئاسة املوريتانية 

تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

ولد  محمد  املوريتاين  الرئيس  عني 

حكومته  أعضاء   ، الغزواين،  الشيخ 

الجديدة التي شهدت تغيري عدد من 

الوجوه، وفق ما جاء يف مرسوم رئايس.

ولد  محمد  الوزراء،  رئيس  وكان 

إعادة  قبل  استقالته  قدم   بالل، 

تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

مرزوك  ولد  سامل  محمد  وأصبح 

وزيرا جديدا للخارجية، تاركا منصب 

محله  فيه  حل  الذي  الداخلية  وزير 

محمد أحمد ولد محمد األمني، الذي 

كان مديرا لديوان رئيس الجمهورية.

مبغادرة  الجديدة  الحكومة  وتتميز 

وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة. 

السيادية  الحقائب  وزراء  وبقي 

العدل  وزيرا  وبينهم  مناصبهم،  يف 

والشؤون اإلسالمية.

نساء،   4 الجديدة  الحكومة  وتضم 

مقابل 6 يف  الفريق الحكومي السابق.

شهباز  انتخاب   2022  /04  /12

رشيف رئيسا لوزراء باكستان

انتخب الربملان الباكستاين، ، النائب 

املعارض شهباز رشيف، رئيسا جديدا 

الثقة من  بعد سحب  للوزراء، وذلك 

رئيس الحكومة عمران خان.

الباكستاين قد صوت،   وكان الربملان 

لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء 

فشل  محاولتني  بعد  خان،  عمران 

فيهام يف تحقيق هذا الهدف.

وأعلن رئيس املجلس األدىن بالربملان 

خلفية  عىل  استقالته،  الباكستاين 

تفاقم األزمة حول تصويت يف الربملان 

لإلطاحة بخان.

03/ 05/ 2022 الصني تشيد الجزء 

للطاقة  أكرب محطة  ثاين  الرئييس من 

الكهرومائية بالعامل

ذكرت شبكة تلفزيون الصني الدولية 

الرئييس  الجزء  إنشاء  بصدد  بكني  أن 

الكهرومائية  للطاقة  محطة  أكرب  من 

يف العامل.

اآلن  يتم  إنه  الشبكة  وقالت 

األخرية  الوحدات  واختبار  تركيب 

لتوليد الطاقة ملحطة بايهيتان للطاقة 

الصني،  غريب  بجنوب  الكهرومائية 

من  الرئييس  الجزء  أن  إىل  ومشرية 

يف  الكهرومائية  للطاقة  محطة  أكرب 

التي  الفرتة  يف  اإلنشاء  قيد  العامل 

 . عىل  املقرر  التشغيل  بدء  تسبق 

وبنيت   2022 يوليو  يف  كامل  نطاق 

نهر جينشا، أحد  املحطة عىل مجرى 

محافظة  يف  اليانغتيس،  نهر  روافد 

نينغنان مبقاطعة سيتشوان ومحافظة 

تشياوجيا مبقاطعة يوننان املجاورة.

 2022 /05 /13

أبو  شريين  تأبني  مراسم  انطلقت 

مراسلة  الفلسطينية  الصحفية  عاقلة، 

بالضفة  الله  رام  يف  الجزيرة،   قناة 

الغربية ، يف موكب من السيارات إىل 

مقر السلطة الفلسطينية ، فيام عزفت 

واصطفت  املوسيقى،  عسكرية  فرقة 

حشود املعزين يف الشوارع.

الفلسطينية،  السلطة  رئيس  وقال 

التأبني  مراسم  خالل  عباس،  محمود 

“رفضنا التحقيق املشرتك مع سلطات 

ارتكبت  ألنها  اإلرسائييل  االحتالل 

ان  و  بها”.  نثق  ال  وألننا  الجرمية 

فورا  “ستتوجه  الفلسطينية  السلطة 

اىل محكمة الجنايات الدولية لتعقب 

املجرمني”.

 2022 /05 /24

األسرتايل  العامل  حزب  زعيم  أدى 

أمام  الدستورية  اليمني  ألبانيز  أنتوين 

الحاكمة العامة ليصبح رئيس الوزراء 

الحادي والثالثني يف تاريخ البالد.

 2022 /06 /28

منح الربملان الصومايل، رئيس الوزراء 

املكلف حمزة عبدي بري الثقة رئيسا 

جديدا للحكومة بأغلبية ساحقة.

وأدى حمزة بري اليمني الدستورية 

أمام النواب.

حصاد  ابرز  ابرز األحداث العاملية  للعام  2022
شهد العامل  خالل  عام  2022 

الكثري  من  االحداث  السياسية 

واالقتصادية   واالجتامعية  الهام  

نقدم  لكم  ابرزها
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 2022 /07 /21

اتفق قادة روسيا وإيران وتركيا عىل 

تعميق التنسيق الثاليث  عىل التسوية 

السورية، 

وعزمهم عىل تعزيز التنسيق الثاليث 

التعاون  لتعزيز  املجاالت  مختلف  يف 

السيايس واالقتصادي املشرتك”.

العقوبات  جميع  الرؤساء   ورفض 

التي  سوريا،  ضد  الجانب  أحادية 

الدويل”.ودعوا  القانون  مع  تتعارض 

املجتمع الدويل إىل تكثيف املساعدات 

للشعب السوري،

ورشوط  وتسييس  متييز  دون   

مسبقة”.

2022 /07 /22

فاز رئيس الوزراء الرسيالنيك، رانيل 

رسيالنكا،  يف  بالرئاسة  ويكرمييسينغه، 

عديدة  وأحداث  احتجاجات  بعد 

فر  األخرية،  الفرتة  يف  البالد  شهدتها 

غوتابا  املستقيل،  الرئيس  إثرها  عىل 

راجابكسا.

  2022 /07 /30

توقيع  الجزائرية  السلطات  أعلنت 

النيجر  مع  جديدة  تفاهم  مذكرة 

مرشوع  تنفيذ  يف  للرشوع  ونيجرييا 

خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

الجانب  عن  التفاهم  مذكرة  وقع 

الجزائري وزير الطاقة واملناجم محمد 

عرقاب، وعن دولة نيجرييا وزير الدولة 

للموارد البرتولية تيميربي سيلفا، وعن 

النيجر وزير البرتول والطاقة والطاقات 

محمدو،  ساين  ماهامان  املتجددة 

) الرئيس  حكار”  “توفيق  بحضور 

لرشكة  التنفيذي   ”  (Sonatrach

الحكومية  الجزائرية  “سوناطراك 

للمحروقات.

 2022 /08 /13

أعلنت إثيوبيا بدء  توليد الطاقة من 

التوربني الثاين ب”سد النهضة”.

أن  اإلثيوبية  األنباء  وكالة  وذكرت 

التوربينات الثانية لسد النهضة اإلثيويب 

بحضور  الطاقة  توليد  بدأت  الكبري 

رئيس الوزراء أيب أحمد والرئيسة سهل 

وورك زودي ومسؤولني حكوميني كبار 

آخرين.

تبلغ  الثاين  التوربني  أن  إىل  يشار 

طاقته الحالية 375 ميغاواط.

 2022 /08 /19

أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل 

يائري البيد أن تركيا وإرسائيل تستأنفان 

كامل،  بشكل  الدبلوماسية  العالقات 

بني  هاتفي  اتصال  أعقاب  يف  وذلك 

طيب  رجب  الرتيك  والرئيس  البيد 

أردوغان.

 2022 /08 /25

بحث قادة مرص واإلمارات واألردن 

والبحرين ، يف مدينة العلمني املرصية 

وقضايا  التعاون   جوانب  مختلف 

وتطورات إقليمية ودولية، 

واملساعي  الجهود  دعمهم  وجددوا 

األمن والسالم  ترسيخ  إىل  التي تهدف 

عىل  املشرتك  والتعاون  واالستقرار 

عىل  ترتكز  والتي  األصعدة،  مختلف 

مبا  املتبادل؛  واالحرتام  الثقة  دعائم 

املنطقة  شعوب  تطلعاتجميع  يحقق 

يف التقدم والبناء والتنمية.

 2022 /08 /30

إعادة  وكولومبيا   فنزويال  أعلنت 

بشكل  بينهام  الدبلوماسية  العالقات 

كامل بعد قطيعة دامت ثالث سنوات، 

يسارية  حكومة  تشكيل  مع  وذلك 

جديدة يف بوغوتا.

الجديد  اليساري  الرئيس  وكان 

ونظريه  بيرتو  غوستافو  لكولومبيا 

الفنزوييل نيكوالس مادورو قد أعلنا يف 

العالقات  إعادة  عزمهام  أغسطس   11

الدبلوماسية.

  2022 /09 /03

أعلنت منظمة األمم املتحدة للرتبية 

 244 أن  (يونسكو)  والثقافة  والعلوم 

ملتحقني مبدارس يف  غري  مليون طفل 

متواصل  تراجع  يف  عدد  وهو  العامل، 

منذ أكرث من 20 عاما، غري أنه ال يزال 

مقلقا.

طفل  مليون   244 ال  أصل  ومن 

ترتاوح  الذين  مبدارس  امللتحقني  غري 

سنة،   18 و  سنوات   6 بني  أعامرهم 

يعيش 98 مليون طفل يشكلون % 40 

أفريقيا جنوب  العدد اإلجاميل يف  من 

 20,2 نيجرييا  يف  سيام  وال  الصحراء، 

مليون طفل وإثيوبيا  10,5 وجمهورية 

الكنغو  الدميقراطية5,9 ، وكينيا  1,8 

بحسب أرقام اليونسكو.

 2022 /09 /09

ملكة  وفاة  باكنغهام،  قرص  أعلن 

عمر  عن  الثانية  إليزابيث  بريطانيا 

يف  باملورال  قرص  يف  عاما   96 ناهز 

اسكتلندا.

الربيطاين  العهد  ويل  ونّصب 

ملكا  عاما   73 البالغ  األمريتشارلز 

الذي  للكومنولث  وقائدا  لربيطانيا 

أسرتاليا  بينها  وكيانا،  دولة   14 يضم 

وكندا ونيوزيلندا..

 2022 /09 /29

وسلطنة  اإلمارات  اتفقت 

عامن عن رصد ثالثة مليارات 

للخطوط  سكة  ملّد  دوالر 

الحديدية تربط البلدين.

السكك  رشكتا  ووقعت 

“قطارات  البلدين  يف  الحديد 

للقطارات”،  و”االتحاد  ُعامن” 

اتفاقية يتم مبوجبها

تأسيس رشكة مشرتكة لتنفيذ 

وتشغيل شبكة سكك حديدية 

شامل  يف  صحار  ميناء  تربط 

السلطنة بشبكة

واملرشوع املشرتك اململوك باملناصفة 

تبلغ  الحديد،  السكك  رشكتي  بني 

قيمته االستثامرية ثالثة مليارات دوالر 

أمرييك.

2022 /10 /12

أعلنت الحكومة اإلرسائيلية،  أنه تم 

لرتسيم  تاريخي”  “اتفاق  إىل  التوصل 

الحدود البحرية مع لبنان.

عرب  مكثف  حوار  دار  أنه  يذكر 

هوكشتاين  عاموس  األمرييك  الوسيط 

بني لبنان وفريق التفاوض اإلرسائييل 

2022 /10 /13

أعامل  العاصمة  بالجزائر  انطلقت 

االجتامع السنوي الرابع رفيع املستوى 

واالتحاد  الجزائر  بني  الطاقة  لحوار 

األورويب.

إطار  يف  الرابع  االجتامع  جاء 

الرشاكة  أرستها  التي  الحوار  آليات 

واالتحاد  الجزائر  بني  االسرتاتيجية 

األورويب يف مجال الطاقة.

األوروبية  الطاقة  مفوضة  وقالت 

عىل  تغريدة  يف  سيمسون،  قدري 

أعامل  من  للتو  “انتهينا  “تويرت”: 

االجتامع السنوي الرابع رفيع املستوى 

يف الجزائر.

االتفاق عىل تطوير  أنه تم  وأكدت 

مشاريع تعاون جديدة مربحة للجانبني 

والهيدروجني  املتجددة  الطاقة  يف 

غاز  خفض  حول  املناقشات  ومواصلة 

امليثان.

2022 /10 /14

عبد  الجديد  العراقي  الرئيس  أدى 

أمام  الدستورية  اليمني  اللطيف رشيد 

الربملان، ُبعيد انتخابه من قبل النواب 

بدوره  وكلف  تصويت،  جلستي  إثر 

محمد  التنسيقي  اإلطار  مرشح  رسميا 

الحكومة  بتشكيل  السوداين  شياع 

الجديدة.

 2022 /10 /18

األمري  السعودي  العهد  ويل  عقد  

رامافوزا  وسرييل  سلامن  بن  محمد 

جلسة مباحثات رسمية، جرى خاللها 

بني  الثنائية  العالقات  استعراض 

مختلف  يف  التعاون  وأوجه  البلدين، 

املجاالت، باإلضافة إىل بحث عدد من 

املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

شهدا مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج 

بني  ثنائية  تفاهم  ومذكرات  تعاون 

البلدين.

 2022 /10 /15

عقد رئيس مجلس السيادة السوداين 

الربهان  الفتاح  عبد  ركن  أول  الفريق 

أحمد،   آيب  اإلثيويب  الوزراء  ورئيس 

جلسة مباحثات مشرتكة عىل  هامش 

السلم واألمن  تانا حول قضايا  منتدى 

اإلثيوبية  بحردار  مبدينة  إفريقيا  يف 

حول العالقات الثنائية وآفاق التعاون 

املشرتك.

خالل  السيادة  مجلس  رئيس  وأكد 

املمكن  من  أنه   ، املباحثات  جلسة 

الفنية  القضايا  بشأن  التفاق  التوصل 

لسد النهضة.

بني  العالقة  القضايا  أن  عىل  وشدد 

الدولتني ميكن حلها عرب الحوار مؤكدا 

حرص السودان عىل االحتفاظ بعالقات 

وثيقة مع الجارة إثيوبيا.

ورحب مبقرتح رئيس الوزراء اإلثيويب 

بشأن قيام تكامل اقتصادي بني إثيوبيا 

والسودان.

2022 /10 /28

باألغلبية  العراقي  الربملان  صادق 

عىل الحكومة الجديدة برئاسة محمد 

جمودا  بذلك  لينهي  السوداين،  شياع 

الربملان  وأقر  العام،  تجاوز  سياسيا 

اختيارات السوداين ألعضاء حكومته
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02/ 11/ 2022 أكدالقادة العرب 

الفلسطينية  القضية  مركزية  عىل    

الشعب  لحقوق  املطلق  والدعم 

مبا  للترصف،  القابلة  غري  الفلسطيني 

املصري  وتقرير  الحرية  يف  حقه  فيها 

املستقلة  فلسطني  دولة  وتجسيد 

كاملة السيادة عىل خطوط 4 حزيران 

الرشقية،  القدس  وعاصمتها   ،  1967

لالجئني  والتعويض  العودة  وحق 

الجمعية  لقرار  وفقا  الفلسطينيني 

العامة لألمم املتحدة  . رقم 194 لعام 

1948 املطالبة برفع الحصار اإلرسائييل 

عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة 

باالحتالل  القامئة  السلطة  قبل  من 

تبني  عىل  التأكيد  الفلسطينيني  ضد 

للحصول   فلسطني  دولة  توجه  ودعم 

األمم  يف  الكاملة  العضوية  عىل 

العربية  بالجهود  ملتحدة،اإلشادة 

توحيدالصف  سبيل  يف  املبذولة 

األشقاء  بتوقيع  والرتحيب  الفلسطيني 

الجزائر”  عىل“إعالن  الفلسطينيني 

املنبثق عن “مؤمتر مّل الشمل من أجل 

تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، 

بالجزائر   2022 أكتوبر  املنعقد13 

العمل  بتاريخ - 11العمل عىل تعزيز 

القومي  األمن  لحامية  املشرتك  العريب 

العريب مبفهومه  الشامل وبكل أبعاده 

والغذائية  واالقتصادية  السياسية 

والبيئية،رفض  واملائية  والطاقوية 

التدخالت الخارجية بجميع أشكالهايف 

العربية  للدول  الداخلية  الشؤون 

العربية  الحلول  مببدأ  والتمسك 

للمشاكل العربية عربتقوية دور جامعة 

الدول العربية يف الوقاية من األزمات 

والعمل عىل  السلمية،  بالطرق  وحلها 

تعزيز العالقات العربية- العربية.

مع  الكامل  التضامن  عن  واإلعراب 

الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة 

حل  خالل  من  الليبية  األزمة  إلنهاء 

ليبيا  ليبي يحفظوحدة وسيادة  ليبي- 

والتأكيد  جوارها  وأمن  أمنها  ويصون 

اليمنية  الرشعية  الحكومة  دعم  عىل 

القيادة  مجلس  تشكيل  ومباركة 

املبذولة  الجهود  ودعم  الرئايس 

لألزمة  سيايس  وحل  إىل  للتوصل 

اليمنية وفق املرجعيات املعتمدة قيام 

قيادي  جامعي  بدور  العربية  الدول 

إىل حل  التوصل  للمساهمة يف جهود 

سياس ي لألزمة السورية ومعالجة كل 

واإلنسانية  واألمنية  السياسية  تبعاتها 

سورية  وحدة  مبايضمن  واالقتصادية، 

وسيادتها 

 2022 /11 /09

وإرسائيل،  واإلمارات  األردن  وقع 

دراسات  يف  لالستمرار  تفاهم  مذكرة 

تحلية  محطة  إنشاء  بهدف  الجدوى، 

املتوسط  األبيض  البحر  عىل  للمياه 

الطاقة  لتوليد  محطة  إنشاء  مقابل 

الكهربائية يف األردن.

 2022 /11 /14

تسلم زعيم حزب “الليكود”، بنيامني 

الرئيس  من  رسميا  تكليفا  نتنياهو، 

بتشكيل  هرتسوغ  إسحاق  اإلرسائييل 

الحكومة الجديدة.

2022/ 11 /17

وقربص  املتحدة  اململكة  وقعت 

التعاون  لتعزيز  جديدة  اتفاقية  عىل 

والعلوم  واألمن  الخارجية  السياسة  يف 

واملناخ والتجارة.

بشأن  املشرتك  التعاون  وستدعم 

تغري  مثل  امللحة  العاملية  التحديات 

املناخ والعدوان الرويس يف أوكرانيا.

 2022 /11 /25

أعلن القرص املليك يف ماليزيا، تعيني 

البالد،  يف  للوزراء  رئيسا  إبراهيم  أنور 

بعد موافقة

امللك ومجلس حكام الواليات.

 2022 /11 /29

وقعت السلطة واملعارضة يف فنزويال 

“اتفاقا جزئيا ثانيا عىل صعيد الحامية 

يف  مفاوضات  ختام  يف  االجتامعية” 

مكسيكو.

 2022 /11 /29

النيجرية  بالعاصمة   ، انطلقت 

االستثنائية  القمة  أشغال  نيامي، 

التصنيع  حول  اإلفريقي  لالتحاد   17

شعار  تحت  االقتصادي،  والتنوع 

االلتزامات  تجديد  إفريقيا:  “تصنيع 

اقتصادي  وتنويع  تصنيع  أجل  من 

شامل ومستدام”.

أن  كلمته،  يف  محمد،  فقي  وأكد 

اإلفريقية،  القارة  يف  التصنيع  “بوابة 

من  له  ملا  الزراعي  القطاع  عىل  تقوم 

أهمية كبرية”، مشددا عىل أنه “ال ميكن 

االقتصادي  والتنوع  التصنيع  إنجاح 

إال  إفريقيا،  يف  الحر  التبادل  ومنطقة 

الدول  لكل  السياسية  اإلرادة  بتوفر 

األعضاء يف االتحاد، ووحدتهم”.

 2022 /12 /10

السعودية  العاصمة  يف  اختتمت 

دول  لقادة   43 القمة  أعامل  الرياض، 

والقمة  الخليجي،  التعاون  مجلس 

العربية-  والقمة  -الصينية  الخليجية 

القادة  من  عدد  بحضور  الصينية 

العرب والرئيس الصيني يش جني بينغ.

الدول  تطلع  عن  البيان  وأعرب 

الخليجية  القمة  تسهم  ألن  األعضاء 

-الصينية، والقمة العربية- الصينية يف 

اإلسرتاتيجية  والرشاكة  التعاون  تعزيز 

مع الصني.

البيان  وأكد 

املجلس  دعم 

ملجلس  األعىل 

التعاون الخليجي 

لقرارات مجموعة 

لتحقيق  “أوبك 

يف      التوازن 

بلس    +OPEC

أسواق النفط.

أشاد  كام 

األعىل  املجلس 

القمة  بنتائج 

- لخليجية ا

إطار  يف  األمريكية 

الرشاكة اإلسرتاتيجية.

 2022 /12 /22

أعيد انتخاب رئيس جنوب إفريقيا، 

سرييل رامافوزا، زعيام لحزب “املؤمتر 

.وتغلب  الحاكم  اإلفريقي”  الوطني 

الصحة  وزير  خصمه،  عىل  رامافوزا 

 2476 بأغلبية  مخيزي  زوييل  السابق 

إجاميل  من  صوتا   1897 مقابل  صوتا 

4386 صوتا أدىل بها مندوبو الحزب يف 

جميع أنحاء البالد.

2022 /12 /28

والتجارة  الصناعة  وزارة  يف  عقد 

أردنية  مباحثات  األردنية  والتموين 

بني  الثنايئ  التعاون  لتعزيز  جزائرية 

مجاالت  عدة  يف  الشقيقني  البلدين 

وتبادل الخربات.

يف الذكرى الثالثني القامة العالقات الدبلوماسية

الثالثون  الذكرى  العام  هذا  يصادف 

الصني  بني  الدبلوماسية  العالقات  إلقامة 

متثل  الثالثني”  عند  “الوقوف   . وإريرتيا 

للعالقات  املطرد  للتقدم  حية  صورة 

العقود  مدى   عىل  اإلريرتية  الصينية- 

الثالثة املاضية. 

عميقة  بصداقة  وإريرتيا  الصني  تتمتع 

بتوجيه  ورعاية كل من الرئيس يش جني 

بينغ والرئيس أسياس أفورقي ، فقد أقامت 

الصني وإريرتيا الرشاكة االسرتاتيجية ، مام 

أدى بالعالقات الثنائية إىل عرص جديد. ثم 

قام عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية 

السيايس  املكتب  عضو  )اآلن  يي  وانغ 

الصيني  الشيوعي  للحزب  املركزية  للجنة 

الخارجية  الشؤون  لجنة  مكتب  ومدير 

للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني( 

نتائج  حققت  إريرتيا  إىل  ناجحة  بزيارة 

مثمرة

يف  البلدين  بني  العميل  التعاون  إن   .

والتعليم  والتجارة  االقتصاد  مجاالت 

بني  واالتصال  والصحة  والزراعة  والثقافة 

يتعمق  املجاالت  من  وغريها  الحزبني 

باستمرار. 

بعضهام  ودعام  البلدان  فهم  لقد 

البعض دامئًا يف القضايا املتعلقة باملصالح 

لبعضهام  الرئيسية  والشواغل  الجوهرية 

الهيمنة  معارضة  يف  وتعاونا   ، البعض 

املصالح  بحزم  وحام   ، القوة  وسياسة 

املشرتكة للدول النامية واإلنصاف والعدالة 

الدوليني. 

إريرتيا  مع  للعمل  مستعدة  الصني  إن 

الثالثني  الذكرى  يف  ما  أفضل  لتحقيق 

لالرتقاء  الدبلوماسية  العالقات  لتأسيس 

بتعاوننا يف مختلف املجاالت إىل مستوى 

التعاون املربح للجانبني  جديد ، وتحقيق 

والتنمية املشرتكة ، وإفادة الشعبني. 

عقد   ، املايض  العام  من  أكتوبر  يف 

مؤمتره  الصيني  الشيوعي  الحزب 

يعد  والذي    بنجاح  العرشين 

وقت  يف  عقد  حيث  للغاية   مهاًم 

رحلة  يف  الصني  فيه  ترشع   ، حرج 

لبناء دولة اشرتاكية حديثة  جديدة 

نحو  والتقدم  النواحي  جميع  من 

عالمة  وهو   ، الثاين  املئوي  الهدف 

فارقة للصني والعامل

للحزب  العرشين  املؤمتر  وضع   .

الصيني  “املسار  الصيني  الشيوعي 

ليس  ، وقدم خيارات جديدة  للتحديث” 

لتقدم  أيضا  ولكن   ، الصني  لتنمية  فقط 

الوطني  املؤمتر  إىل  تقريره  يف  البرشية. 

 ، الصيني  الشيوعي  للحزب  العرشين 

استعرض األمني العام يش جني بينغ بشكل 

األهمية  ذات  العظيمة  اإلنجازات  شامل 

العملية والتاريخية الكربى لقضية الحزب 

الشيوعي الصيني والدولة عىل مدار العقد 

لاللتزام  كبريًا  مخطًطا  ووضع   ، املايض 

الصينية  الخصائص  باالشرتاكية وتطويرها. 

والسياسات  واملهام  األهداف  صاغت   ،

الرئيسية للسنوات الخمس املقبلة وحتى 

لفرتة أطول ، وضخت زخام قويا يف الجهود 

التحديات  ملواجهة  العامل  لدول  املشرتكة 

السنوات  يف  املشرتكة.  التنمية  وتحقيق 

الثالث املاضية منذ تفيش  جائحة كورونا ، 

التزمت الصني دامئًا مببدأ اإلنسان والحياة 

أوالً ، ونسقت التصدي للجائحة مع التنمية 

تدابري  ، وصاغت  واالجتامعية  االقتصادية 

الوضع  عىل  بناًء  الفعالة  العلمية  الوقاية 

تأثري خمس  أمام  والظروف. لقد صمدت 

ونجحت   ، العاملية  الجائحة  من  موجات 

األصلية  كوفيد  ساللة  انتشار  تجنب  يف 

ومتغري دلتا ، وبالتايل خفضت إىل حد كبري 

معدل األمراض والوفيات لتقف عند أدىن 

مستوى يف العامل. يف الوقت الحارض ، تم 

أومكرون  ملتغري  املرضية  القدرة  إضعاف 

بشكل كبري ، يف حني استمر تحسن العالج 

 ، املمرضة  العوامل  واكتشاف   ، الطبي 

والتحصني ، وغريها من القدرات يف الصني. 

الصني  قامت   ، الخلفية  هذه  ظل  يف 

استباقي بتحسني تدابري االستجابة  بشكل 

لفريوس كورونا املستجد يف ضوء الظروف 

تدريجًيا  تركيزها  وحولت   ، املتطورة 

إىل  ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية  من 

والرعاية  الشديدة  األعراض  من  الوقاية 

يف  رضورًيا  تغيريًا  هذا  يعد  الصحية. 

عىل  قامئًا  للسياسة  املناسب  الوقت 

بهدف ضامن   ، والتحليل  العلمي  البحث 

أقىص  إىل  وصحتهم  الناس  حياة  سالمة 

التنمية  عىل  الوباء  تأثري  وتقليل   ، حد 

جميع  ستشهد  واالجتامعية.  االقتصادية 

تدابري  تعديل  عند  تكيف  فرتة  البلدان 

والصني   ، كورونا  لفريوس  االستجابة 

ترسيع  يف  الصني  تثق  استثناء.  ليست 

مع  واالجتامعي  االقتصادي  نظامها  تعايف 

ضامن الصحة والوقاية من املرض الشديد 

الصني  صاغت   ، ذلك  عىل  وبناًء  لشعبها. 

تبادل  لتسهيل  مؤقتة  إجراءات  وأصدرت 

املوظفني الصينيني واألجانب ، األمر الذي 

أشاد به املجتمع الدويل عىل نطاق واسع. 

التبادالت  اإلجراءات  هذه  مثل  ستسهل 

بني  واملنظمة  والصحية  اآلمنة  الشخصية 

الصني وإريرتيا أو الدول األجنبية األخرى ، 

وتخدم بشكل أفضل سفر الطالب األجانب 

إىل الصني ، والتبادالت الثقافية والرياضية ، 

وغريها من أشكال التعاون الدويل. بتوجيه 

من روح املؤمتر الوطني العرشين للحزب 

الشيوعي الصيني ، ستواصل الصني توسيع 

األفراد  وتبادل  العميل  التعاون  وتعميق 

مع إريرتيا يف مختلف املجاالت ، والعمل 

الودي  التعاون  مع إريرتيا لتوسيع طريق 

يف املستقبل.

الطريق لألمام واسع ومشرق 
بأعامل  القائم  دمياو  داي 

السفارة الصينية يف إريرتيا



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 7 اخلميس  12 / 01/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )77( 	

بطولة إخرتاق الضاحية تعرف مشاركة كبرية من النجوم والنجمات يف مضمار مندفرا
اإلتحاد العام اللعاب القوى ينظم أوىل بطوالته السنوية

ينظم االتحاد العام اللعاب القوى أوىل 

بطوالته هذا املوسم وهو إستحقاق سباق 

إخرتاق الضاحية الذي سيقام يوم السبت 

ضواحي  حري  بعدي  يناير(   14( القادم 

مديرية مندفرا باالقليم الجنويب .

االستحقاق املدرج يف زرنامته السنوية 

سيقام للمرة الرابعة والعرشين يف تاريخه 

االتحاد  بحسب  كبرية  مشاركة  وسيشهد 

العام اللعاب القوى.

االقاليم  ومنتخبات  فرق  وستكون 

متواجدة يف الحدث باالضافة اىل منتخب 

وزارة الدفاع )دندن( ، فيام ستتاح الفرصة 

نجوم  بني  املنافسة  من  عالية  لدرجات 

يف  ترغب  التي  الشابة  والوجوه  اللعبة 

خطف األضواء من هذه البوابة السنوية.

وستمتد املنافسة يف هذه النسخة من 

ستكون  ، حيث  فئات  سبعة  اىل  السباق 

املنافسة يف سباق ملادون 18 عاما ملسافة 

ملادون  وسباق   ، لإلناث  كيلومرت(   5(

 ، كيلومرتات   6 ملسافة  للذكور  عاما   18

وسباق ملادون 20 عاما للسيدات ملسافة 

عاما   20 ملادون  وسباق   ، كيلومرتات   6

للرجال ملسافة 8 كيلومرتات.

املختلط  التتابع  سباق  هناك  وسيكون 

 ، كيلومرتات   8 ملسافة  الجنسني  كال  يف 

عىل  مركزة  ستكون  األنظار  معظم  بينام 

ملسافة  الجنسني  كال  يف  النخبة  سباقي 

عرشة كيلومرتات.

كأس الرابطة: يونايتد 
ونيوكاسل إىل نصف النهائي

عىل حساب تشارلتون وليسرت سيتي

تأهل مانشسرت يونايتد ونيوكاسل يونايتد 

إىل نصف نهايئ كأس رابطة األندية اإلنكليزية 

بفوز األول عىل تشارلتون من الدرجة الثالثة 

0-3، والثاين عىل ليسرت سيتي بثنائية نظيفة 

الحمر  الشياطني  وافتتح  النهايئ.  ربع  يف 

الربازييل  طريق  عن  املباراة  يف  التسجيل 

راشفورد  ماركوس  أضاف  فيام   ،)21( أنتوين 

الثاين والثالث يف الدقيقتني 90 و90 4. وأكمل 

الرائعة  نتائجه  سلسلة  يونايتد  مانشسرت 

جميع  يف  توالياً  انتصارات  ستة  بلغت  التي 

املسابقات. وهذه املرة الثالثة التي يبلغ بها 

البطولة  يف  النهايئ  نصف  يونايتد  مانشسرت 

أراد  املقابل،  يف  مواسم.  أربعة  آخر  ضمن 

الدوري  يف  الثالث  املركز  صاحب  نيوكاسل 

إنكلرتا  كأس  وّدع  والذي  املمتاز  اإلنكليزي 

الثالثة  الدرجة  من  ناد  أمام  املايض  السبت 

هو شيفيلد وينزداي )1-2(، الثأر ملشجعيه. 

سيطر  بارك،  جيمس  سانت  ملعب  وعىل 

املباراة،  بداية  منذ  ليسرت  عىل  الـ”ماغبيز” 

وكانت له فرص عدة يف أول 25 دقيقة.

حتى  نيوكاسل  انتظر  ذلك،  رغم  لكن 

الدقيقة 60 يف الشوط الثاين ليفتتح التسجيل 

الثاين  يضيف  أن  قبل  برين،  دان  عن طريق 

بهدف الربازييل جولنتون )72(.

وتغّلب أرسنال عىل مضيفه اوكسفورد من 

الدرجة الثالثة بثالثية نظيفة يف الدور الثالث 

من مسابقة كأس انكلرتا لكرة القدم ورضب 

موعدا مع مانشسرت سيتي يف الدور التايل.

صمد أوكسفورد يف الشوط االول قبل ان 

ينهار عىل مدى 13 دقيقة منتصف الشوط 

الثاين عندما تلقت شباكه ثالثة اهداف.

ال  قوية  بتشكيلة  املباراة  ارسنال  خاض 

ساكا  بوكايو  بقيادة  الهجوم  خط  يف  سيام 

وادي نكيتيا والربازييل غابريال مارتينييل.

التسجيل  النني  محمد  املرصي  وافتتح 

للفريق اللندين من كرة رأسية اثر متريرة من 

الربتغايل فابيو فيريا من ركلة حرة )63(، قبل 

ان يضيف نكيتيا الثاين اثر متريرة بينية من 

ماكغينتي  ادوارد  الحارس  فراوغ  ايضا  فيريا 

وسدد يف الشباك )70( ثم الثالث بعد متريرة 

من مارتينييل ليغمز الكرة من فوق الحارس 

.)76(

ويتصدر ارسنال الدوري االنكليزي املمتاز 

الذي  سيتي  مانشسرت  عن  نقاط   5 بفارق 

مسابقة  يف  نظيفة  برباعية  تشليس  اكتسح 

الكأس ايضا.

قائد املنتخب الفرنسي هوغو لوريس يعلن اعتزاله دوليًا
الويلزي غاريث بايل يعلن اعتزاله اللعب نهائيا

القدم  لكرة  الفرنيس  املنتخب  قائد  أعلن 

بعد  الدويل  اللعب  اعتزاله  لوريس  هوغو 

بلقب  خاللها  فاز  عاماً   14 امتدت  مسرية 

األوروبية  األمم  ودوري   2018 العامل  كأس 

عام 2021.

قال  “ليكيب”،  لصحيفة  حديث  ويف 

لوريس )36 عاماً( الذي يحمل الرقم القيايس 

برصيد  فرنسا  مع  الدولية  املباريات  بعدد 

السهل إعالن ذلك،  145 مباراة: “ ليس من 

ولكن بعد 14 عاماً دافعت فيها عن قميص 

ومسؤولية،  وبفخر  كبرية  بسعادة  املنتخب 

أعتقد أنني وصلت إىل النهاية”.

وأضاف “لقد فكرت بهذا األمر )االعتزال( 

بعد نهاية كأس العامل، لكن راودين شعور منذ 

ما  النهائيات  وازداد خالل  أشهر  ستة  حوايل 

أدى اىل اتخاذي هذا القرار. وصلت اللحظة 

بأن  اعتقد  املشعل.  تسليم  فيها  قررت  التي 

املنتخب جاهز للمواصلة”.

يشء  كل  قدمت  بأين  شعور  “لدي  وتابع 

هذه  خالل  األمور  من  بالكثري  وساهمت 

الرحلة، لكني فضلت الخروج يف القمة بعد 

مساعديت فرنسا عىل بلوغ نهايئ كأس العامل”.

توتنهام  نادي  حارس  لوريس  وكان 

بالده  منتخب  مع  وصيفاً  حّل  اإلنكليزي، 

 FIFA العامل  كأس  بلقب  الفائزة  لألرجنتني 

بركالت  الديوك  حساب  عىل   2022 قطر 

بوقتيها  النهائية  املباراة  انتهاء  بعد  الرتجيح 

األصيل واإلضايف بالتعادل 3-3.

الذي  مانيان  مايك  ميالن  حارس  ويبدو 

األبرز  اإلصابة  بداعي  املونديال  عن  غاب 

بقوله  لوريس  إليه  أملح  ما  وهو  لخالفته، 

“مثة حارس جاهز )مانيان(، وأنا يف حاجة اىل 

املزيد من الوقت لعائلتي وأطفايل”.

غاريث  الويلزي  الجناح  وأعلن  هذا 

األندية  صعيدي  عىل  اللعب  اعتزاله  بايل 

واملنتخب الوطني واضعاً حداً ملسرية مظفرة 

يف كرة القدم.

وقال بايل عىل حسابه عىل مواقع التواصل 

ومدروسة،  متأنية  دراسة  “بعد  االجتامعي 

أعلن اعتزايل الفوري من النادي وكرة القدم 

الدولية”. 

للغاية  محظوظ  أنني  “أشعر  واضاف 

الرياضة  مامرسة  يف  حلمي  حققت  ألنني 

من  بعضاً  حقاً  منحتني  لقد  أحبها.  التي 

املستويات  أعىل  حيايت.  يف  اللحظات  أفضل 

عىل مدار 17 موساًم وسيكون من املستحيل 

الفصل  يل  يخبئه  عام  النظر  بغض  تكرارها 

التايل”.

نهائيات  إىل  بالده  منتخب  بايل  وقاد 

بطولة أوروبا مرتني عامي 2016 وذلك للمرة 

األوىل يف تاريخه وبلغ معه نصف النهايئ، ثم 

 2022 قطر  مونديال  نهائيات  وإىل   ،2021

للمرة االوىل منذ 1958، كام احرز يف صفوف 

أوروبا  أبطال  دوري  اإلسباين  مدريد  ريال 

خمس مرات خالل تسع سنوات أمضاها معه 

.)2013-2022(

وميلك بايل الرقم القيايس يف عدد املباريات 

الدولية مع ويلز، وأفضل هداف يف صفوفه.

وخاض بايل الالعب السابق ساوثهامبتون 

إف  أنجليس  ولوس  مدريد  وريال  وتوتنهام 

يس، آخر مباراة له يف صفوف منتخب بالده 

دور  يف  إنكلرتا  ضد  املايض  نوفمرب   29 يف 

املجموعات من كأس العامل 2022 يف قطر.

واضاف بايل “منذ مليس الكرة للمرة االوىل 

لوس  مع  مرة  آخر  حتى  ساوثهامبتون  مع 

أنجليس وكل يشء ما بينهام، جعلني أعيش 

مسرية بفخر وامتنان كبريين”.

األشخاص  من  للعديد  مدين  “أنا  وتابع 

مل  مسرية  وسلك  حيايت  تغيري  عىل  ملساعديت 

أكن أحلم أن أخوضها عندما بدأت مامرسة 

اللعبة بعمر التاسعة”.

من جانبه هنأه توتنهام عىل حسابه عىل 

تويرت بالقول “تهانينا عىل مسرية مدهشة”.

أما لوس انجليس فقال “أىت اىل هنا وهدفه 

حل،  اينام  فعل  وكام  الدوري،  بطولة  احراز 

نجح يف تحقيق هدفه”.

غاريث  خاض  االحرتاقية  مسريته  وخالل 

بايل 394 مباراة أحرز فيها 141 هدفاً.
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

طائرقطع الكرة األرضية بالطول والعرض.. يف رحلة  بال توقف
لألرقام  “غينيس”  موسوعة  أعلنت 
القياسية أنها سجلت أطول رحلة طريان من 

دون توقف لطائر عىل اإلطالق.
الطائر، وهو من نوع “غودويت”  وقطع 
املعروف مبنقاره الطويل، مسافة 8495 ميال 
)نحو 13500 كيلومرتا( من دون أن يتوقف، 
إىل  األمريكية  أالسكا  والية  من  حلق  عندما 

جزيرة تسامنيا جنويب أسرتاليا.
رشيحة  به  ثبتت  الذي  الطائر،  وغادر 
أكتوبر   11 يف  أالسكا  سريه،  لتتبع  إلكرتونية 
2022 ثم هبط يف تسامنيا بعد 11 يوما، يف 
أو  وجبة طعام  يحصل خاللها عىل  مل  رحلة 

قسط من الراحة.

سابق  قيايس  رقم  كرس  يف  الطائر  ونجح 
طار  حيث  آخر،  لـ”غودويت”  مسجال  كان 
 350 )حوايل  ميال   217 مبقدار  أبعد  ملسافة 

كيلومرتا(.
بقطاع  املسؤول  وولر  إيريك  وقال 
ملوسوعة  تسامنيا  يف  الربية  الحيوانات 
الرقم  حطم  الذي  الطائر  إن  “غينيس”، 
أثناء  أكرث  أو  القيايس “رمبا فقد نصف وزنه 

الطريان املستمر نهارا وليال”.
عىل  غودويت  طائر  هبط  “إذا  وأضاف: 
املاء فإنه ميوت فورا. ليس لديه يشء يسبح 

به وال طريقة للرسو عىل سطح املاء”.
قد  الطائر  كان  إن  “لذلك  وولر:  وتابع 
طقسا  أن  أو  اإلجهاد  من  املحيط  يف  سقط 
سيئا أجربه عىل الحط فوق املاء، كانت تلك 

ستكون نهايته”.

قطعة ذهب يف كعكة تفاجئ الزبائن !
تقاليد  من  امللوك”  “كعكة  ُتعترب 

املسيحي  الغطاس  بعيد  االحتفال 

وجرت  أخرى،  عدة  ودول  بلجيكا  يف 

بالستيكية  مفاجأة  فيها  ُتخبأ  أن  العادة 

الفائز  تحويها  التي  القطعة  آكل  يكون 

املحظوظ، لكن صاحب محل للحلويات 

يف بروكسل قرر هذه املرة تضمني بعض 

كعكاته كنزا حقيقيا هو عبارة عن قطع 

ذهبية.

ويعرض لوك دي فريدت بفخر 4 قطع 

دائرية صغرية من الذهب عيار 18 قرياطا 

ووضع  للحلويات.  محله  شعار  عليها 

قيمة  تبلغ  التي  الصفراء  القطع  هذه 

الواحدة منها 500 يورو )526 دوالرا( 4 

كعكات ليك يختارها دي فريدت عشوائيا 

من بني اآلالف.

عاما   60 -البالغ  فريدت  دي  ويالحظ 

أن  الحلويات-  إعداد  يف  منها   46 أمىض 

الزبائن يحبون األمر، وهم سعداء جدا، 

متوقعا أن تؤدي مبادرته إىل جذب بعض 

الزبائن اإلضافيني.

وكام هي الحال يف فرنسا ودول أخرى، 

ُيقبل الناس بكثافة يف بلجيكا عىل تقليد 

طوابري  ويصطفون  الغطاس،  عيد  كعكة 

لرشائها أمام محاّل الحلويات، وخصوصا 

إذا كان الكنز املخبأ وسط اللوز املطحون 

الذي ُتحىش به الكعكة مغريا.

هذه  أطلق  الذي  فريدت  دي  يريد 

كعكة  آالف   3 صنع   2020 عام  املبادرة 

العام  عىل   500 بزيادة  أي  السنة،  هذه 

املايض.

ويروي أن “الناس كانوا يقفون ساعتني 

يف الطابور” أمام محله عام 2022، وكان 

عدم  عن  املنتظرين  نصف  من  يعتذر 

قدرته عىل تلبية طلباتهم.

ويرشح أنه اضطر هذه السنة إىل رفع 

سعر الكعكة بنحو يوروين )2.1 دوالر( 

“أسعار  أن  ويوضح  التضخم.  بسبب 

وقيمة  ارتفعت،  واللوز  والطحني  الزبدة 

فاتورة الكهرباء ستزيد 3 أضعاف”.

لعبة فيديو تؤدي ملداهمة منزل شاب
ل  خال

ألعاب  مامرسة 

القتالية  الفيديو 

 ، ة ملنترش ا

مع  وخاصة 

آخرين  العبني 

امليكروفون،  عرب 

الالعبون  يقول 

نابعة  عبارات 

الغضب  عن 

لعصبية  ا و

هذه  يف  متعارف  أمر  وهو  والسخرية، 

إىل  أدت  العبارة  املرة،  هذه  لكن  األلعاب، 

محارصة الرشطة ملنزل شاب.

يف  عادية  مباراة  خالل  الحادثة  ووقعت 

لعبة إطالق النار عىل اإلنرتنت “رينبو سكس 

سيج”، حيث كان الالعب إياليجاه يف دردشة 

تسري  املباراة  وكانت  األصدقاء،  مع  جامعية 

كام هو متوقع، وفقا ملوقع “يارد باركر”.

يبدو  الوقت،  ذلك  يف  إياليجاه  علم  دون 

هاتفه،  عىل  الطوارئ  بخدمات  اتصل  أنه 

قتلت  “لقد  ألصدقائه  قال  عندما  لذلك 

شخصني”، اعتقدت الرشطة يف الطرف اآلخر 

أنه ارتكب جرمية قتل مزدوجة فعلية.

الحدث  قصة  الالعب  صديق  وشارك 

وصلت  الرشطة  إن  صديقه  أكد  بالفيديو. 

يف غضون 5 دقائق من سامع هذه العبارة، 

عىل  هجومية  بندقية  الضباط  أحد  وصوب 

رأس إياليجاه، بينام فتش بقية أفراد الفريق 

منزله.

وظهر يف فيديو كامريا املنزل إياليجاه وهو 

سياريت  بوصول  متفاجئا  املنزل،  من  يخرج 

رشطة كبريتني خارج منزله.

 4 العملية  استغرقت  ورد  ما  وبحسب 

حيث  ودية،  بطريقة  انتهت  لكنها  ساعات، 

املفضلة  شخصيته  عن  الشاب  الرشطة  سأل 

يف اللعبة.

حوادث،  وقوع  دون  املواجهة  وانتهت 

وبدون دليل عىل القتل الحقيقي.

يف مثل هذا اليوم

أمجل ما قيل عن اللون االصفر
يعترب اللون األصفر من األلوان املحفزة للعواطف ألنه طويل املوجة ، وهو 

من األلوان القوية يف علم النفس ، وكذلك فإن له الكثري من التأثريات يف 

علم النفس ومنها رفع الروح املعنوية وتعزيز الثقة بالنفس ، فهو دليل عىل 

اللون األصفر ، فمن  التأثريات حسب درجات  التفاؤل ، ولكن قد تختلف 

باملخاوف  الشعور  ويعزز   ، املعنويات  النخفاض  يؤدي  ما  الدرجات  هذه 

والقلق لدينا .

* املرأه والورود الصفراء وجهان لعمله الغريه .

* الورود الصفراء هى أمل الحياه .

* يلتصق أريج الوردات الصفراء باليد التى تقدمها .

* ما أجمل أن تكون جالس ىف حديقه وورودها صفراء فإنها لوحه صفراء 

جميله.

اللون األصفر.. ميلكون شخصيات قوية وجذابة أحببت  * من يعشقون 

اللون األصفر منذ اللحظة األوىل.. 

* حيث وجدت فيه ما يشبهني كثريا إذا غسلت الثوم مباء الورد األصفر 

سوف تزول رائحته .

* األزهار الصفراء هى روعه خلق الله. 

* الذهب لونه أصفر جميل والورد االصفر لونه كالذهب.

* الورود جميله ىف كل حال ولكنها صعبه من قلب يحمل غل أصفر.

- يف الثاين عرش من يناير عام 1684 - ملك فرنسا لويس الرابع عرش يتزوج من مدام 
دو مانتينون.

- يف الثاين عرش من يناير عام 1755م:- اإلمرباطورة إليزابيث إمرباطورة روسيا تفتتح أول 
جامعة يف بالدها وذلك يف مدينة سانت بطرسربغ

- يف الثاين عرش من يناير عام 1773م:- تأسيس أول متحف للعموم يف الواليات املتحدة 
يف مدينة تشارلستون بوالية ساوث كارولينا.

- يف الثاين عرش من يناير عام  1809م:- الربيطانيون مع الربتغال والربازيل انتزعوا غويانا 
الفرنسية من فرنسا.

- يف الثاين عرش من يناير عام 1908م:-  إرسال أول رسالة إذاعية ملسافات طويلة من 
برج ايفل.

- يف الثاين عرش من يناير عام 1924م:-  إجراء أول انتخابات برملانية يف مرص.
النازية عن مدينة  األملانية  القوات  انسحاب  يناير عام 1944م:-   الثاين عرش من  - يف 

لينينغراد بعد حصار دام سنتني.
- يف الثاين عرش من يناير عام 1948م:-  مهامتا غاندي يبدأ صيامه األخري من أجل السالم.

- يف الثاين عرش من يناير عام 1952م:-  جامعة تينييس األمريكية تقبل أول طالب أسود 
بعد تاريخ طويل من الفصل العنرصي يف الواليات املتحدة.

- يف الثاين عرش من يناير عام 1961م:-  دخول ميثاق األمم املتحدة ضد اإلبادة الجامعية 
حيز التطبيق.

السامح  لصالح  يصوت  الدويل  األمن  مجلس  1976م:-  عام  يناير  من  الثاين عرش  يف   -
ملنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته.

البوسنة والهرسك  الروسية إىل  القوات  يناير عام 1996م:- وصول  الثاين عرش من  - يف 
للمشاركة يف تطبيق اتفاق دايتون للسالم.

- يف الثاين عرش من يناير عام 2015 - الالعب الربتغايل كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة 
كرة الفيفا الذهبية كأفضل العب كرة قدم يف العامل ضمن حفل توزيع جوائز الفيفا 2014.

- يف الثاين عرش من يناير عام 2020 - ثوران بركان تال يف الفلبني واملعهد الفلبيني لعلوم 
الرباكني والزالزل يرفع مستوى اإلنذار إىل املستوى الرابع الحتاملّية وقوع انفجار بركاين.

حني يتلفظ عليك شخص بكالم ال يليق 
فتمالك نفسك وال تغضب، بل إبتسم 
ألنه وفر عليك إكتشاف شخصيته

حكمة اليوم
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