جلو�س القا�ضيات الم�صريات على من�صات محاكم مجل�س الدولة في حدث تاريخي
� أثرياء رو�سـيا ي�سـعون لإخفـاء ثرواتهـم فـي دبـي هربـا مـن العقوبــات الغربيــة
 العــــالــم بيــن �صـــاروخ يـــوم القيــامــــة وال�صــــاروخ ال�شـــــيطـانـي
 م�صر تنقل �أربعـة �آالف �سـائح �أوكراني عالقيـن لديها �إلى دول جوار �أوكرانيـا

�أرثوذك�س نيوز
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البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل وفد �أكاديمية نا�صر

ا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية،
في المقر البابوي بالقاهرة ،اللواء �أركان حرب �سامح �صابر الدجوي مدير كلية الدفاع
الوطني ب�أكاديمية نا�صر الع�سكرية العليا ،وبرفقته عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والدار�سين الع�سكريين والمدنيين والوافدين من الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
رحب قدا�سة البابا ب�ضيوفه وهن�أهم بقرب حلول �شهر رم�ضان ،و�ألقى كلمة تحدث
فيها عن مكانة م�صر في التاريخ ،والنمو والتطوير الجاري على �أر�ضها حالياً.
ثم تحدث البابا عن الكني�سة القبطية ون�ش�أتها وبع�ض المالمح التاريخية التي
تميزها ،وعن اللغة القبطية باعتبارها الحلقة الأخيرة من اللغة الم�صرية القديمة.
كما �أجاب قدا�سته على �أ�سئلة وا�ستف�سارات الح�ضور .ومن جهته �شكر مدير كلية
الدفاع الوطني قدا�سة البابا على حر�صه الدائم على اللقاء بوفد الكلية ،م�شيداً
بالدور الوطني الذي تقوم به الكني�سة القبطية في المجتمع.
وف��ي خ�ت��ام اللقاء ق��دم ال�ل��واء �أرك ��ان ح��رب �سامح �صابر ال��دج��وي لقدا�سة البابا
درع الأكاديمية تقديراً لقدا�سته ،ومن جانبه قدم قدا�سته بع�ض الهدايا التذكارية
للح�ضور وتم التقاط ال�صور التذكارية لهم مع قدا�سة البابا.

اجتماع مو�سع لمحافظ المنيا عقب الموافقة
على توفيق �أو�ضاع  349كني�سة ومبنى خدمي

عقد ال�ل��واء �أ�سامة القا�ضي محافظ
ال�م�ن�ي��ا ،اج�ت�م��اع�اً م��و��س�ع�اً ،ال�ستعرا�ض
ومناق�شة الموقف التنفيذي لملف توفيق
�أو�� �ض ��اع ال�ك�ن��ائ����س وال �م �ب��ان��ي الخدمية
التابعة لها بنطاق المحافظة.
ج ��اء ذل ��ك ب�ح���ض��ور ر�ؤ�� �س ��اء المراكز
والمدن ،المهند�سة �أ�سماء �صالح مدير
�إدارة التخطيط ال�ع�م��ران��ي ،المهند�س
خ��ال��د ط��ه م��دي��ر �إدارة التفتي�ش الفني
الهند�سي ،وعدد من القيادات التنفيذية
والجهات المعنية بالمحافظة ،وممثلي
الكنائ�س والطوائف الم�سيحية.
و�أعلن المحافظ� ،أنه تم �إ�صدار قرارات
من رئا�سة مجل�س الوزراء لتوفيق �أو�ضاع
 349كني�سة وم�ب�ن��ى خ��دم��ي بمحافظة
ال�م�ن�ي��ا ،وف �ق �اً ل�ل�ق��ان��ون ال �� �ص��ادر ب�ش�أن
تنظيم بناء وترميم الكنائ�س.

و�أكد المحافظ� ،أن المحافظة ال تدخر
جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة ال�سيا�سية
لتر�سيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية
العبادة والم�ساواة بين جميع الم�صريين،
م�شدداً على ا�ستكمال الخطوات الخا�صة
بتوفيق �أو�ضاع الكنائ�س والمباني التابعة
ل�ه��ا ،ف��ي �إط ��ار �إح �ت��رام �أح �ك��ام الد�ستور
والقوانين المنظمة لهذا ال�ش�أن.
وخالل االجتماع ،ا�ستعر�ض المحافظ،
مع ممثلي الكنائ�س والطوائف ،الكتاب
ال ��دوري ب���ش��أن توفيق �أو� �ض��اع الكنائ�س
وال�م�ب��ان��ي ال�خ��دم�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ب�ش�أن
ق ��رار مجل�س ال� ��وزراء رق��م ( )13ل�سنة
 ،2022ك�م��ا ت��م ع��ر���ض م��وق��ف الكنائ�س
المطلوب �إ�ستيفاء ا�شتراطات الحماية
ال �م��دن �ي��ة ل �ت��وف �ي��ق �أو� � �ض� ��اع الكنائ�س
والمباني الخدمية التابع لها.

ر�ؤ�ساء وكاالت المخابرات الأمريكية :بوتين قد
ي�صعد هجومه رغم االنتكا�سات في �أوكرانيا
ق� ��ال ر�ؤ� � �س� ��اء وك� � ��االت المخابرات
الأمريكية ،الثالثاء � ،3/8إن الرئي�س
ال��رو� �س��ي ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ي��ن ق��د يكثف
هجومه على �أوكرانيا على الرغم من
االن �ت �ك��ا� �س��ات ال�ع���س�ك��ري��ة وال�صعوبات
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن العقوبات
ال��دول �ي��ة م �م��ا ي�م�ه��د ال �ط��ري��ق �أم� ��ام «
�أ�سابيع قليلة مقبلة �صعبة».
وقالت �أفريل هينز ،مديرة المخابرات
الوطنية ،في جل�سة اال�ستماع ال�سنوية
ل�ل�ج�ن��ة ال �م �خ��اب��رات ب�م�ج�ل����س النواب
ب �� �ش ��أن ال �ت �ه��دي��دات ال�ع��ال�م�ي��ة «يعتقد
محللونا �أنه من غير المرجح �أن تردع
مثل ه��ذه النك�سات بوتين ،وب��د ًال من
ذلك قد ي�صعد الأمور».
و�أ�ضافت هينز �أن هناك دائما احتمال
ح��دوث «ت�صعيد غير مق�صود» ب�سبب
زيادة التوترات ب�شكل كبير.
وقالت هينز ،خالل �إدالئها ب�شهادتها
مع مديرين �آخرين لوكاالت مخابرات،
�إن �إعالن فالديمير بوتين و�ضع قواته
النووية في حالة ت�أهب ق�صوى كان �أمرا
غير معتاد ،ولكن محللي المخابرات
لم يالحظوا وجود تغيرات في الموقف
ال �ن��ووي ل��رو��س�ي��ا �أك �ث��ر م�م��ا ت��م ر�صده
خالل الأزمات الدولية ال�سابقة.
وك � ��رر ول� �ي ��ام ب �ي��رن��ز م ��دي ��ر وكالة
ال�م�خ��اب��رات المركزية م��ا قالته هينز
م��ن �أن��ه م��ن غير المرجح �أن تتراجع
رو�سيا.

وق� � ��ال ب �ي��رن��ز «�أع� �ت� �ق ��د �أن بوتين
غا�ضب ومحبط الآن .وم��ن المرجح
�أن ي�ضاعف م��ن ق��وت��ه وي �ح��اول �سحق
الجي�ش الأوكراني دون اعتبار ل�سقوط
�ضحايا من المدنيين».
و�أ� �ض��اف ب�ي��رن��ز �أن ��ه وم�ح�ل�ل��و وكالة
المخابرات المركزية ال يعرفون كيف
يمكن لبوتين �أن يحقق هدفه المتمثل
ف��ي اال��س�ت�ي�لاء ع�ل��ى كييف وا�ستبدال
حكومة الرئي�س فولوديمير زيلين�سكي
بقيادة موالية لمو�سكو.
وق��ال بيرنز �أي�ضا �إن زعماء ال�صين
«ي�شعرون بقلق » من الأحداث المحيطة
بالهجوم على �أوكرانيا على الرغم من
رف�ضهم �إدان��ة رو�سيا �أو و�صف الهجوم
ب�أنه غزو.
و�أ��ض��اف �أن ال�صينيين «ل��م يتوقعوا
ال���ص�ع��وب��ات ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي �سيواجهها
الرو�س� .أعتقد �أنهم قلقون من ال�ضرر
الذي يلحق ب�سمعتهم نتيجة ارتباطهم
ال��وث �ي��ق ب��ال��رئ�ي����س ب��وت �ي��ن .ث��ان�ي��ا من
خ�لال ال�ع��واق��ب االقت�صادية ف��ي وقت
يواجهون فيه معدالت نمو �سنوي �أقل
مما حققوه لأكثر من ثالثة عقود».
وقال «�أعتقد �أنهم قلقون قليال من
الت�أثير على االقت�صاد العالمي .وثالثا
�أعتقد �أن�ه��م قلقون بع�ض ال�شيء من
ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ج �ع��ل ب �ه��ا فالديمير
بوتين الأوروبيين والأمريكيين يعززون
التقارب بينهم».
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البابا توا�ضرو�س يتر�أ�س االجتماع الأ�سبوعي
بح�ضور ممثلى الطوائف الم�سيحية
ت ��ر�أ� ��س ال �ب��اب��ا ت��وا� �ض��رو���س الثاني،
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية ،االجتماع الأ�سبوعي ،بح�ضور
ممثلي الطوائف الم�سيحية الم�شاركة،
ف��ي �أ� �س �ب��وع ال �� �ص�لاة م��ن �أج ��ل الوحدة
وال��ذي ب��د�أ الخمي�س الما�ضي وي�ستمر
حتى  12مار�س الجاري.
وي� ��� �ش ��ارك ف ��ى �أ�� �س� �ب ��وع ال �� �ص�ل�اة من
�أج� ��ل ال ��وح ��دة م�م�ث�ل�ي��ن ع��ن الطوائف
الخم�س �أع���ض��اء مجل�س كنائ�س م�صر
وه��ي الكني�سة الأ�سقفية الأنجليكانية
وال �ك �ن �ي �� �س��ة ال �ق �ب �ط �ي��ة الأرث ��وذك �� �س �ي ��ة
وال �ك �ن �ي �� �س��ة ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة والكني�سة
الإنجيلية وكني�سة الروم الأرثوذك�س.
وت � ��وا�� � �ص � ��ل ال� � �ط � ��وائ � ��ف القبطية
الم�صرية ،الأرثوذك�سية والكاثوليكية
والبروت�ستانت ،ا�ستئناف �أ�سبوع ال�صالة
من �أجل الوحدة الم�سيحية ،وذلك بعد
توقفها لمدة عام ب�سبب فيرو�س كورونا
ال ُم�ستجد وارت�ف��اع معدالت الإ�صابة به
بين الأفراد.
يهدف �أ�سبوع ال�صالة والذى يعقد مرة
�سنو ًيا �إلى توحيد القلوب فى ال�صالة م ًعا

يذكر �أن الكني�سة الأرثوذك�سية ع�ضو
لأجل وحدة الكني�سة ولأجل ال�سالم في
م�صر� ،إذ يوزع المجل�س ال�صلوات خالل فعال بمجل�س كنائ�س م�صر منذ ت�أ�سي�سه
عام .2013
الأ�سبوع على الخم�س طوائف.

�أ�ستراليا تعتزم زيادة عدد جي�شها بن�سبة  %30بحلول 2040
ا��س�ت��رال�ي��ا � :أع �ل��ن رئ�ي����س ال� ��وزراء
الأ�سترالي �سكوت موري�سون الخمي�س
� 3/10أنّ ب�ل�اده �سترفع ع��دد جي�شها
بن�سبة تقارب  30في المئة بحلول العام
 ،2040ف��ي «�أك �ب��ر زي ��ادة» �ستطر�أ على
القوات الم�س ّلحة الأ�سترالية في وقت
ال�سلم.
وق� � ��ال م ��وري� ��� �س ��ون خ �ل��ال م�ؤتمر
� �ص �ح��اف��ي ع� �ق ��ده ف ��ي ث �ك �ن��ة للجي�ش
ف��ي ب��ري��زب �ي��ن �إن ع ��دد ق� ��وات الدفاع
الأ� �س �ت��رال �ي��ة � �س �ي��زي��د ب �ح �ل��ول 2040
بمقدار  18500جندي لي�صل �إل��ى 80
�أل��ف جندي ،م�شيراً �إل��ى �أن كلفة هذه
ال��زي��ادة �ستبلغ ن�ح��و  38م�ل�ي��ار دوالر
�أ�سترالي ( 27مليار دوالر).
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذه «�أك �ب��ر زي� ��ادة» في
عدد الجي�ش «في وقت ال�سلم في تاريخ
�أ�ستراليا».
و�أو��ض��ح رئي�س ال ��وزراء �أن حكومته
ق � � � ّررت ت �ع��زي��ز ال � �ق� ��درات الع�سكرية
للبالد ب�سبب «التهديدات والبيئة التي
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نواجهها كدولة ،ديموقراطية ليبرالية
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �م �ح �ي �ط �ي��ن الهندي
والهادئ».
وكانت �أ�ستراليا �أعلنت في �سبتمبر
ع��زم �ه��ا ع �ل��ى ح �ي��ازة غ��وا� �ص��ات تعمل
ب��ال��دف��ع ال� �ن ��ووي ب �ع��دم��ا ان �� �ض��وت في
ت�ح��ال��ف دف��اع��ي ي���ض� ّم�ه��ا �إل ��ى ك � ّ�ل من
بريطانيا والواليات المتحدة.
وف� � ��ي م � ��ؤت � �م� ��ره ال� ��� �ص� �ح ��اف ��ي ق ��ال
م ��وري �� �س ��ون �إن ق �� �س �م �اً م� � ّم ��ن �سيتم
ت �ج �ن �ي��ده��م ف� ��ي �إط � � ��ار زي � � ��ادة العدد
ال �م��رت �ق��ب � �س �ي �خ��دم��ون ف ��ي �أ�سطول
الغوا�صات المقبل.
وكانت �أ�ستراليا �أعلنت �أن الغوا�صات
العاملة بالدفع النووي التي �ستح�صل
عليها �ستز ّود ب�أ�سلحة تقليدية ولي�س
ن ��ووي ��ة ،م �� �ش �ي��رة �إل � ��ى �أن� �ه ��ا ل ��م تق ّرر
ب�ع��د م��ا �إذا ك ��ان ع �م��اد �أ��س�ط��ول�ه��ا من
ه��ذه ال�غ��وا��ص��ات �سيكون بريطانياً �أو
�أميركياً.
وم��ن � �ش ��أن ه��ذا ال�ت�ح��ال��ف الدفاعي

الجديد الذي �أطلق عليه ا�سم «�أوكو�س»
�أن يجعل من �أ�ستراليا الدولة الوحيدة
غير النووية التي تملك غوا�صات تعمل
بالدفع النووي.
من جهته ،قال وزير الدفاع اال�سترالي
بيتر داتون �إن القوات الجديدة �ست�ؤمن
ردعا يت�سم بالم�صداقية �ضد التهديدات
ال�ع���س�ك��ري��ة ال�ت��و��س�ع�ي��ة .و�أ�� �ض ��اف �أنه
�إل��ى ج��ان��ب ال�غ��وا��ص��ات �ستنت�شر قوات
جديدة في مجاالت عدة بينها الف�ضاء
والعمليات الإلكترونية وال�سفن.
و�أك � � ��د �أن «ه� � ��ذا � � �ض� ��روري ج � ��دا».
وتحدث عن الغزو الرو�سي لأوكرانيا
م�ؤكدا �أن «الذين يعتقدون �أن طموح
الرئي�س بوتين يقت�صر على �أوكرانيا
ال يفهمون التاريخ الذي يفهمه قادتنا
الع�سكريون».
وجدد وزير الدفاع تحذيراته ب�ش�أن
التهديد اال�ستراتيجي لأ�ستراليا في
منطقة �آ�سيا والمحيط ال�ه��ادئ حيث
تعمل ال�صين على تعزيز قوتها.
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ق����م����ة ع����رب����ي����ة ع��ل��ى
م�����س��ت��وى ال���ر�ؤ����س���اء في
ال��ج��زائ��ر مطلع نوفمبر
�أع �ل��ن الأم �ي��ن ال �ع��ام ل�ج��ام�ع��ة الدول
العربية �أحمد �أبو الغيط �ألأربعاء � 3/9أن
وزراء الخارجية العرب وافقوا باالجماع
على عقد القمة العربية على م�ستوى
الر�ؤ�ساء في الأول من نوفمبر المقبل
في الجزائر.
وق��ال �أب��و الغيط في م�ؤتمر �صحافي
ع �ق��ب اج �ت �م��اع م�ج�ل����س ال �ج��ام �ع��ة على
م�ستوى وزراء الخارجية ف��ي دورت��ه الـ
 157بالقاهرة �إن «الدول العربية �صدقت
على مقترح الجزائر ب�ش�أن موعد القمة
ول��م ت�ع�ت��ر���ض ،وب��ال�ت��ال��ي �أ��ص�ب��ح يوما1
و 2نوفمبر (ه��و الموعد المقرر للقمة
العربية بالجزائر».
و�أ� � �ض� ��اف �أب � ��و ال �غ �ي��ط ف ��ي الم�ؤتمر
ال���ص�ح��اف��ي ال�م���ش�ت��رك �أن االجتماعات
التح�ضيرية للقمة رق��م � 31ستعقد في
الأ�سبوع الأخير من �أكتوبر على م�ستوى
المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية.
وك� ��ان م ��ن ال �م �ق��رر �أن ت�ع�ق��د القمة
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى ال��زع �م��اء خالل
ال�شهر الجاري بالجزائر� ،إال �أنها �أُرجئت
ب�سبب وباء كوفيد 19-على غرار ن�سختي
 2020و.2021
عقدت القمة ال�سنوية الأخيرة لجامعة
ال��دول العربية على م�ستوى ال�ق��ادة في
مار�س  2019في تون�س.
وفي اجتماع الأربعاء ال��ذي بحث فيه
الوزراء العرب تطورات الأزمة الأوكرانية
�أك � ��دوا ،بح�سب ال�ب�ي��ان ال�خ�ت��ام��ي ،على
«� �ض��رورة ال��و��ص��ول �إل��ى ح��ل دبلوما�سي
يرى المجل�س �أنه ي�شكل المخرج الوحيد
من هذه االزمة».
ك �م��ا ط��ال �ب��وا «ب� �ع ��دم ت���س�ي�ي����س عمل
المنظمات ال��دول�ي��ة والمتخ�ص�صـة ...
وتجنب �أي ازدواجية للمعايير الدولية».
وح ّذر �أبو الغيط في كلمته االفتتاحية
لالجتماع من �أن تكون الأزمة الأوكرانية
��س�ب�ب��ا «ف ��ي ن���س�ي��ان �أو ت�ن��ا��س��ي الأزم� ��ات
العربية ،التي ما زالت م�شتعلة».
و�أ�ضاف «�أن ما يجري في العالم اليوم
يتعين �أن ُي��ذك��ر الجميع ب ��أن منطقتنا
ت���ش�ه��د �أي �� �ض �اً � �ص��راع��ات �أف � ��رزت �أزم ��ات
�إن�سانية مروعة  ...هذه الأزمات البد �أن
ُتزعج �ضمير العالم الذي انتف�ض لر�ؤية
الالجئين من �أوكرانيا».

بائعوا الجرائد والمجالت يعانون من �أزمة ال�صحافة الورقية في م�صر
ريبورتاج بقلم :با�سم �أبو العبا�س
كانت �صرخات بائعي ال�صحف ت�صدح
في الما�ضي في �شوارع القاهرة�« :أهرام..
�أخ� �ب ��ار ..ج �م �ه��وري��ة» ...ال �ي��وم ،ت �ك��اد �أم
محمد تجل�س وحيدة �أمام طاولة �صغيرة
م���س�ت�ط�ي�ل��ة ت �ت �ك � ّد���س ع�ل�ي�ه��ا �إ�� �ص ��دارات
م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ال���ص�ح��ف والمطبوعات
الم�صرية ،لكن ال من زبائن.
ف��ي � �ش��ارع ف��ي ح��ي ال ��دق ��ي ،ت �ق��ول �أم
م�ح�م��د ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س «ل��م يعد
البيع كال�سابق �أبدا خ�صو�صا منذ ارتفاع
الأ�سعار».
ويهدّد فقدان العديد من الم�صريين
�شغف قراءة الجرائد ،ا�ستمرارية الجرائد
الورقية ومهنة الباعة المتجولين �أو في

�أك�شاك في العا�صمة الم�صرية.
وت �ت��اب��ع ال �� �س �ي��دة ال �خ �م �� �س �ي �ن �ي��ة« :ال
�أرب��ح �إال  15جنيها ( 0,95دوالرا) خالل
جلو�سي هنا من ال�ساد�سة �صباحا وحتى
الثالثة ع�صرا».
في عام  ،2019ق� ّررت الهيئة الوطنية
لل�صحافة زي��ادة �أ�سعار ال�صحف بقيمة
ج �ن �ي��ه واح � ��د ( )$0.06ل�ي���ص�ب��ح ثمن
ال� �ج ��ري ��دة ال �ي��وم �ي��ة ث�ل�اث ��ة جنيهات
والأ�سبوعية �أربعة جنيهات في بلد يبلغ
متو�سط ال��دخ��ل ال�شهري ل�ل�أ��س��رة فيه
نحو �ستة �آالف جنيه ،ح�سب البيانات
الر�سمية .وكان الهدف تعوي�ض الخ�سائر
ب���س�ب��ب ارت� �ف ��اع ت�ك��ال�ي��ف ال� �م ��واد الخام
لل�صناعة مثل الأحبار والورق في مقابل

هبوط ح��اد ف��ي م�ع�دّل التوزيع وتراجع
اال�شتراكات.
وعملت الحكومة ال�ت��ي تملك معظم
الإ��ص��دارات الورقية في م�صر على دمج
بع�ضها �أو تحويلها �إلى �إلكترونية.
وتو�ضح �أم محمد �أن وت�ي��رة العزوف
عن �شراء ال�صحف ارتفعت ب�شكل كبير
بعد �إل�غ��اء بع�ض الإ� �ص��دارات الم�سائية
لل�صحف.
ف ��ي ي��ول �ي��و ال �م��ا� �ض��ي ،و ّدع� � ��ت م�صر
ال�صحف الم�سائية ال�شهيرة «الم�ساء»
و«الأخبار الم�سائي» و«الأهرام الم�سائي»،
ب �ق��رار م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة لل�صحافة
بتحويل الإ� �ص��دارات الورقية الم�سائية
�إل��ى �إلكترونية ،دائ�م��ا بهدف الحد من

ارت�ف�ع��ت �أ� �س �ع��ار ال���س�ل��ع اال�ستهالكية
ف��ي ال��والي��ات المتحدة ال�شهر الما�ضي
�إل��ى �أعلى م�ستوياتها منذ  40عاما ،في
ح�ي��ن ال ي ��زال �أك �ب��ر اق�ت���ص��اد ف��ي العالم
يرزح تحت وط�أة ّ
ت�ضخم مت�سارع تفاقمه
تداعيات الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وارت � � �ف� � ��ع م � ��ؤ� � �ش� ��ر �أ� � �س � �ع � ��ار ال�سلع
اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة ب�ن���س�ب��ة  7,9ب��ال�م�ئ��ة في
فبراير مقارنة بالفترة نف�سها من العام
الما�ضي ،ف��ي �أك�ب��ر زي ��ادة ل��ه منذ يناير
 ،1982مع ارتفاع �أ�سعار البنزين والمواد
الغذائية والإ�سكان ،وفق ما �أعلنت وزارة
العمل الخمي�س.3/10
وم��ن ال�م�ت��و ّق��ع �أن ي��رف��ع االحتياطي
الفدرالي (الم�صرف المركزي الأمريكي)
الأ�سبوع المقبل معدّالت الفائدة للمرة

الأول � ��ى م �ن��ذ ب ��دء ال �ج��ائ �ح��ة ،ف��ي �إط ��ار
��س�ع�ي��ه الح �ت ��واء ارت �ف ��اع الأ� �س �ع��ار الذي
ي�ؤثر على التعافي االقت�صادي من تبعات
ك��وف�ي��د .19-لكن مح ّللين ي�ح� ّذرون من
�صدمة جديدة �آتية من جراء العقوبات
المفرو�ضة على رو�سيا التي تعد منتجاً
كبيراً للنفط والغاز.
وقالت الخبيرة في مركز «�أوك�سفورد
�إيكونوميك�س» كاثي بو�ستيان�شيت�ش �إن
«ال �ح��رب ب�ي��ن رو��س�ي��ا و�أوك��ران �ي��ا ت�صب
ّ
الت�ضخم
م��زي��دا م��ن ال��زي��ت على معدل
الناري من خ�لال ارتفاع �أ�سعار الطاقة
وال �م��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وال�سلع الأ�سا�سية»،
م�شيرة �إل��ى �أن ارت�ف��اع الأ�سعار «يت�سارع
ب���ش�ك��ل ك�ب�ي��ر م��ن ج ��راء ت�ف��اق��م م�شاكل
�سال�سل الإمداد».

وبات ارتفاع معدل الت�ضخم ي�ؤثر على
الت�أييد للرئي�س جو بايدن الذي تراجعت
�شعبيته مع ارتفاع الأ�سعار الذي توا�صل
طوال العام .2021
وب �ع��د �� �ص ��دور ت �ق��ري��ر وزارة العمل
الخمي�س  ،3/10ح ّذر الرئي�س الأمريكي
ف ��ي ب �ي ��ان م ��ن ت ��داع� �ي ��ات «رف � ��ع بوتين
للأ�سعار» ،و�أق��ر ب ��أن ه��ذا الأم��ر �سيكون
مكلفاً للأمريكيين.
لكنه ق��ال �إن «الأم��ري�ك�ي�ي��ن ي�ج��ب �أن
ي��درك��وا �أن الأث �م��ان ال�ت��ي نجعل بوتين
ورفاقه يدفعونها �أكثر �إيالما ب�أ�شواط
ارتفاع �أ�سعار الإيجارات
من تلك التي ندفعها».
ي�أتي ارتفاع الأ�سعار من جراء الم�شاكل
وح � � � ّذرت ال �خ �ب �ي��رة ف ��ي م��رك��ز «ه ��اي
فريكون�سي �إيكونوميك�س» روبيال فاروقي التي تواجه �سال�سل الإمداد والنق�ص في
من �أن �إق��دام االحتياطي الفدرالي على
البقية �صفحة ()12

الخ�سائر.
على مقربة من طاولة ال�صحف ،يقف
طارق محمود� ،سائق با�ص �صغير ينتظر
ال��زب��ائ��ن ،وي�ق��ول لفران�س بر�س «�أن��ا لم
�أ�شتر �صحيفة منذ  11عاما».
وي�ضيف ال�سائق البالغ من العمر 44
عاما «توقفت عن ال�شراء منذ �أن اكت�شفت
�أن ال�صحافي الذي يكتب في ال�صحيفة
هو ال�شخ�ص نف�سه الذي يقدم برنامجا
في التلفزيون» ،م�ضيفا «�أ�شعر �أن هناك
كثيرين مثلي ت��وق�ف��وا �أي���ض��ا ع��ن �شراء
ال�صحف».
تال�شي التوزيع
وم � � � ��ن م � �ك � �ت � �ب ��ه ف � � ��ي م� � �ق � ��ر مجلة
البقية �صفحة ()2

ارتفاع �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية في الواليات المتحدة �إلى �أعلى م�ستوياتها منذ  40عاما

رف ��ع م� �ع� �دّالت ال �ف��ائ��دة ب��ال �ت��زام��ن مع
�إرت �ف ��اع الأ� �س �ع��ار ق��د ي � ��ؤدي �إل ��ى خف�ض
اال�ستهالك.
ورجحت في مقالة تحليلية �أن ت�ؤدي
ّ
ت��داع�ي��ات ال�ح��رب ف��ي �أوك��ران �ي��ا �إذا طال
�أم ��ده ��ا «�إل � ��ى م��زي��د م ��ن االرت � �ف� ��اع في
الأ�سعار».
واعتبرت �أن «ارتفاع الأ�سعار قد ي�ؤدي
�إل ��ى خف�ض الإن �ف��اق الأ� �س��ري ف��ي حين
يته ّي�أ االحتياطي الفدرالي �إلى الت�صدي
لتراجع الطلب».
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ت��ر�أ���س �صباح الأح��د الموافق  ٢٧فبراير � ،أ�صحاب النيافة
الأحبار الأجالء الأنبا �سرابيون مطران لو�س �أنجلو�س وجنوب
كاليفورنيا وهاواي ،الأنبا �سوريال ،الأنبا �أبراهام والأنبا كيرل�س
القدا�س الإلهي بكني�سة القدي�س ماريوحنا ،بحي غرب كوڤينا
في لو�س �أنجلو�س  ،بح�ضور وم�شاركة كهنة الكني�سة وعدد من
كهنة كنائ�س لو�س انجلو�س ،وعقب �صالة ال�صلح اتم االحبار
الأجالء �سيامة ال�شما�س جوزيف توا�ضرو�س ق�ساً ب�إ�سم جوزيف

�ســيامة كاهن جديد لإيبار�شية بن�سلڤانيا

�صلى نيافة الأنبا كارا�س �أ�سقف �إيبار�شية
بن�سلفانيا ودي�ل�اوي��ر وم�ي��ري�لان��د ووي�ست
فرجينيا ف��ي كني�سة ال�شهيد مارجرج�س
بفيالدلفيا ،التابعة للإيبار�شية ،و�شاركه

تحتفل الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
ي��وم الأرب �ع ��اء  9م��ار���س ب��ال��ذك��رى الـ51
على رحيل البابا كيرل�س الملقب بـرجل
ال�صالة ،ب�سبب حبه لطقو�س الكني�سة.
رحل في  9مار�س عام 1971م بعد حياة
كان فيها نموذجا لما جاء بالإنجيل� :أما
�أنا ف�صالة ،وكانت و�صيته  -التى فتحت
عقب رحيله  -هى �أن يدفن بزيه الرهباني
الب�سيط ،الذى كان يحر�ص على ارتدائه
فى حياته .كما �أو�صى قبل رحيله �أي�ضاً �أن
يدفن في دير مارمينا ب�صحراء مريوط،
وب �ع��د م ��رور � � 20ش �ه��راً ت��م ا�ستخراجه،
ونقل ج�سد البابا كيرل�س ال�ساد�س من
المدفن الذي دفن فيه �أ�سفل الكاتدرائية
المرق�سية لمدة � 20شهرا ،وتم نقله �إلى
دير ال�شهيد مارمينا العجائبي بمريوط.
وي� � ��روي ال �م��رك��ز ال �ث �ق��اف��ي القبطي
الأرث��وذك �� �س��ي ،ق���ص��ة ارت �ب��اط��ه بالمكان
ال��ذي خ��دم فيه بالأزبكية :وم��ن العجب
�أن��ه عندما تحركت ال�ع��رب��ة ال�ت��ي تحوي
ج�سد القدي�س البابا كيرل�س ال�ساد�س �إلى
مريوط وعند رم�سي�س تعطلت وكان في
العربة رئي�س ال�شمام�سة يو�سف من�صور
ومعه ج�سد البابا كيرل�س ال�ساد�س فلما
ر�أي ال���ش�ع��ب ال���ش�م��ا���س ي��و��س��ف من�صور
�س�ألوه من معك فى العربة� ،أج��اب وقال
البابا كيرل�س ال�ساد�س.
وي�ضيف �أنهم �أخ��رج��وا �صندوق البابا
كيرل�س ال���س��اد���س وح�م�ل��وه وت��وج�ه��وا به

تكلمنا في العدد الما�ضي عن �أن الفتور
الروحي قد ين�ش�أ ب�سبب ب�شري �أي �أن نكون
نحن الذين جلبنا على �أنف�سنا هذا الفتور.
وتكلمنا عن �أ�سباب هذا الفتور وعالجه،
ول�ك��ن �أح�ي��ان��ا ي�ك��ون الفتور ب�سماح �إلهي
لق�صد معين يهدف �أوال و�آخ ��راً لتقوية
�إيماننا �أو تهذيب حياتنا الروحية لكي
نتقدم ف��ي حياة ال�ك�م��ال ،و�أح�ي��ان��ا ب�سبب
تدبير �إلهي لخال�ص الإن�سان ال يعلمه �إال
اهلل وح��ده ،وي�صف مار�إ�سحق ال�سرياني
هذا الفتور كما يلي:
حينما نفقد �شهيتنا لل�صالة والتمعن
في كلمات المزمور ،جدير بنا �أن ال نقلق
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ال��ذي ي�ح��دث فيه ظالم
للنف�س ،وال�سيما متى لم يكن ال�سبب م ّنا.
و�أعلم �أن ورود ذلك �إنما يكون ب�سيا�سة من
اهلل يعلمها هو وحده.
في هذه الأوقات تختنق نف�سنا وت�صير
ك�أنها غارقة في اللجة نالطم الأمواج� ،إن
قر�أ في كتاب �أو خدم �أو مهما با�شر و�صنع،
وفي غالب الأم��ر ال يملك الإن�سان قدره
�أن يدنو من قراءة �أو خدمة �أو عمل ما..
حتى �أن الإن�سان وهو في هذه الحالة ال
يعد ي�ؤمن البتة �أنه يمكن �أن يتخل�ص من
هذه الحالة �أو �أن يعود له �سالمه.
ه��ذه ال���س��اع��ات ال�م�م�ل��ؤة م��ن ك��ل ي�أ�س
وخ � ��وف ،ال ي��وج��د ف�ي�ه��ا رج� ��اء �أو ع��زاء
والذين امتحنوا ب�ضغطة هذه ال�ساعة هم
وحدهم الذين ي�ستطيعون �أن يعرفوا كيف
يمكن �أن تتحول في النهاية وتتغير.
و�إذا طالت هذه الحالة فليعلم الإن�سان
�أن � ��ه � �س �ي �ح��دث ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ت�غ�ي�ي��ر هام
ل�ل�ح�ي��اة .وق��د تجربنا ب�ه��ذه كلها مرات
ع��دي��دة ،وال ��ذي بعثنا ع�ل��ى ت��دوي��ن هذا
الجهاد ه��و تعزية ال�سائرين ف��ي الحياة
ال��روح�ي��ة� ،أم��ا ال��ذي��ن ال ي��زال��ون ف��ي دور
الأعمال الج�سدية ف�أنهم ال يفهمون هذه
الأمور.

الفتور الروحي والإرادة:
الفتور الروحي قد ي�صيب �إرادة الإن�سان
نف�سها ،ف��ال��رغ�ب��ة ف��ي ال���ص�لاة موجودة
ولكن القدرة والإرادة غير فاعلة تماما.
ف ��إذا وق��ف الإن�سان لي�صلي ال يجد ما
ي�ق��ول��ه وال ي�ج��د ال �ق��درة ع�ل��ى موا�صلة
ال�صالة والعقل يكون م�شتت ال ي�ستطيع
التركيز في ال�صالة ،في�صبح الإن�سان غير
قادر وغير راغب في ال�صالة ولكنه مت�ألم
وحزين على هذه الحال.
عدد من الآباء كهنة الإيبار�شية وعدد كبير على كني�سة ال�سيدة العذراء والقدي�س الأنبا واهلل ال ي�سمح بهذه التجربة على النف�س
بي�شوي ،الينتاون بوالية بن�سلڤانيا ،با�سم ج��زاف��ا ،ولكن هناك �أ�سباب تحتم دخول
من
ال�شعب�.صالة ال�صلح �أت��م نيافته �صلوات الق�س �أبانوب .تهانينا لنيافة الأنبا كارا�س النف�س في هذه الخبرات لكي تح�صل على
وعقب
�سيامة المهند�س الدياكون �أبانوب فانا كاه ًنا و�أبونا الق�س �أبانوب بنوال نعمة الكهنوت .نقلة �إيمانية جديدة ولكن تتقدم في حياة
الإيمان والتقوى وال تعتمد في �صلواتها
وع�ب��ادت�ه��ا على ال�ت�ع��زي��ات الوقتية ولكن
�صمودها في التجربة و�إحتمالها لل�ضيق

في ذكرى رحيله 3 ..و�صايا لـ «البابا كيرل�س ال�ساد�س»

للبطريركية القديمة وق��ام��وا بزفه في
الكني�سة التي ر�سم بها البطريرك وعا�ش،
وب �ع��د ذل ��ك ا��س�ت�ب��دل��وا ال �ع��رب��ة ب�أخرى،
فكانت عالمة �أن البابا كيرل�س ال�ساد�س
ي�شتاق للمكان الذي خدم فيه.
الرب يدبر �أموركم..
لقاء البابا الأخير مع �شعبه
في يوم وفاته ا�ستقبل عدداً من �شعب
الكني�سة ،وع�ن��د خ��روج �آخ��ر واح��د وكان
ك��اه �ن �اً رف ��ع ال���ص�ل�ي��ب وق ��ال ال ��رب يدبر
�أموركم ودخل قاليته وا�ستودع روحه بيد
اهلل الذي خدمه في  9مار�س  ،1971ودفن
تحت مذبح الكاتدرائية التي �أن�ش�أها ،وفي
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 1972م نقل ج�سده ف��ي اح�ت�ف��ال مهيب
�إلي دير ال�شهيد مارمينا بمريوط ح�سب
و�صيته ليكون بجوار �شفيعه مارمينا.
وفي يوم الخمي�س الموافق  20يونيو
 2013م ،اج �ت �م��ع ال �م �ج �م��ع المقد�س
للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية برئا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني ،وتم االعتراف
بقد�سية البابا كيرل�س ال�ساد�س ،وذلك
ب�ع��د م ��رور  43ع��ام �اً ع�ل��ى وف��ات��ه ،وبناء
ع�ل��ى ه ��ذا ال �ق��رار ي�م�ك��ن ب �ن��اء الكنائ�س
على �إ�سمه ،بالإ�ضافة �إل��ى �إمكانية ذكره
في مجمع القدي�سين الموجود في كال
من الخوالجى المقد�س و الإب�صلمودية
المقد�سة.

���س��ي��ام��ة ك���اه���ن ج��دي��د
لكني�سة ال��ع��ذراء وال�شهيد
م��ار مينا ب��والي��ة فلوريدا

ت��ر�أ���س ال�ق��دا���س الإل �ه��ي� ،صباح الأحد
ال�م��واف��ق  ٢٧فبراير  ،بكني�سة القدي�سة
العذراء مريم وال�شهيد مار مينا ،بوالية
فلوريدا بالواليات المتحدة الأمريكية،
�أ� �ص �ح��اب ال�ن�ي��اف��ة االن �ب��ا ي��و��س��ف ا�سقف
ج�ن��وب��ي ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة االمريكية،
واالنبا بيزل واالنبا جريجوري ،بح�ضور
وم�شاركة كهنة الكني�سة ولفيف من كهنة
كنائ�س مدينة فلوريدا و�شعب� ،شمام�سة
وخدام الكني�سة ،وعقب �صالة ال�صلح اتم
الأحبار االج�لاء �سيامة ال�شما�س مايكل
نيقوال ق�ساً با�سم (ف ��ام) لخدمة مذبح
و�شعب الكني�سة .تهانينا لنيافة الأنبا
يو�سف بالر�سامة الجديدة وتهانينا لأبونا
مايكل نيقوال بنوال نعمة الكهنوت.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

القوات الم�سلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرق�سية والأزهر
نظمت ق �ي��ادة ق ��وات ال��دف��اع ال�شعبى
والع�سكرى الندوة التثقيفية للوزارات
وال�ه�ي�ئ��ات ب�ع�ن��وان «ب�ن��اء وط��ن» برعاية
ق ��دا�� �س ��ة ال� �ب ��اب ��ا ت ��وا�� �ض ��رو� ��س الثانى
بالكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية .ي�أتي
ذل��ك ف��ي �إط ��ار ح��ر���ص ال �ق �ي��ادة العامة
للقوات الم�سلحة على تنمية روح الوالء
والإنتماء لدى مختلف قطاعات ال�شعب
الم�صري.
و�أل �ق��ى ك�ل ً�ا م��ن ن�ي��اف��ة الأن �ب��ا �آرميا
الأ�سقف العام ورئي�س المركز الثقافى
القبطى الأرث��وذك �� �س��ى  ،ون�ي��اف��ة الأنبا
�أك�ل�ي�م�ن��د���س �أ��س�ق��ف ع ��ام ك�ن��ائ����س قطاع
�أل�م��اظ��ة وم��دي�ن��ة الأم ��ل و� �ش��رق مدينة
ن�صر كلمة ع�ب��را خاللها ع��ن التقدير
للدور ال��ذى تقوم به ال�ق��وات الم�سلحة
فى حماية الوطن  ،كما تم عر�ض فيلم
وث��ائ �ق��ى ع��ن الكني�سة الأرث��وذك �� �س �ي��ة ،
ك��ذل��ك ت��م �إل� �ق ��اء م �ح��ا� �ض��رات ع��ن دور
ال � �ق� ��وى ال ��ذك� �ي ��ة ف� ��ى ت �ح �ق �ي��ق الأم � ��ن
ال �ق��وم��ى ال �م �� �ص��رى وم �ح��ارب��ة �إره� ��اب
ال�ف�ك��ر وال �ت �ط��رف ب��وا��س�ط��ة ن�خ�ب��ة من
المحا�ضرين ب�أكاديمية نا�صر الع�سكرية

ال�ع�ل�ي��ا  ،وت�خ�ل��ل ال �ن��دوة م�ج�م��وع��ة من
الأعمال الفنية الوطنية .
كما نظمت قيادة قوات الدفاع ال�شعبى
وال �ع �� �س �ك��رى ن � ��دوة ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة بعنوان
«الإي�م��ان والأوط ��ان» فى رح��اب م�شيخة
الأزه��ر ال�شريف برعاية ف�ضيلة الإمام
الأك �ب��ر الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور �أح�م��د محمد
الطيب �شيخ الأزهر .
ت�ضمنت الندوة كلمة للدكتور محمد
عبد ال��رح�م��ن ال�ضوينى وك�ي��ل الأزه��ر
ال �� �ش��ري��ف ال� ��ذى وج ��ه خ�لال �ه��ا ال�شكر
وال �ت �ق��دي��ر ل �ل �ق��وات ال�م���س�ل�ح��ة ع�ل��ى ما
ت �ب��ذل��ه م��ن ت���ض�ح�ي��ات م��ن �أج� ��ل رفعة
الوطن  ،كما تناولت الندوة عر�ض فيلم
ت�سجيلى عن رحلة «الإ�سراء والمعراج»،
كذلك ع��دد من المحا�ضرات التوعوية
لمجابهة كافة التهديدات التى قد تواجه
الأمن القومى الم�صرى  ،ومجموعة من
الأعمال الفنية التى ج�سدت دور الدولة
الم�صرية الرائد فى التنمية ال�شاملة .
و�أل �ق��ى ق��ائ��د ق ��وات ال��دف��اع ال�شعبى
والع�سكرى خ�لال الندوتين كلمة نقل

خ�لال �ه��ا ت �ح �ي��ات ال���س�ي��د ال �ق��ائ��د العام
للقوات الم�سلحة وزي��ر الدفاع والإنتاج
ال �ح��رب��ى وال �� �س �ي��د رئ �ي ����س �أرك � ��ان حرب
القوات الم�سلحة للكني�سة الأرثوذك�سية
والأزه ��ر ال�شريف  ،م ��ؤك��داً على �أهمية
تالحم كافة �أط�ي��اف ال�شعب الم�صرى
العظيم لإ��س�ت�م��رار دف��ع عجلة التنمية
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الفتور الروحي

�سيامة كاهن جديد لكني�سة القدي�س ماريوحنا – كوفينا ،بلو�س �أنجلو�س

ل�خ��دم��ة م��ذب��ح و��ش�ع��ب ال�ك�ن�ي���س��ة ،و� �س��ط ف��رح��ة ك�ه�ن��ة و�شعب
و�شمام�سة وخدام الكني�سة.
عقب �إن�ت�ه��اء ال�ق��دا���س ت��وج��ه الجميع �إل��ى القاعة الملحقة
بالكني�سة للإحتفال بالكاهن الجديد وتقديم التهنئة للحبر
الجليل الأنبا �سرابيون بمنا�سبة العيد ال�ساد�س لترقيته مطران
بيد قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني بابا الإ�سكندرية وبطريرك
الكرازة المرق�سية والذي يوافق اليوم  ٢٨فبراير.
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ال�ت��ى �أ��ض�ح��ت ت ��ؤت��ى ب�ث�م��اره��ا بمختلف
ربوع الوطن بف�ضل �أبناءه المخل�صين .
واختتمت الندوتين بتكريم عدد من
�أ� �س��ر ال���ش�ه��داء وذوى ال�ه�م��م  ،وتبادل
ال � � � ��دروع  ،وع � � ��زف ال� ��� �س�ل�ام الوطنى
لجمهورية م�صر العربية .

بقلم :القم�ص بي�شوي عزيز
والحزن والي�أ�س و�إ�صرارها على موا�صلة
الجهاد الروحي يجعلها م�ؤهلة الختبار
درجات روحية عالية.
وق��د يكون اهلل �سمح بالفتور الروحي
ب���س�ب��ب رح �م �ت��ه وع �ط �ف��ه و�أ� �ش �ف��اق��ه على
النف�س ال�ت��ي تت�صور �أن �ه��ا ح�صلت على
درجات عالية روحيا ال تتنا�سب في الواقع
م��ع م�ق��دار الإي�م��ان المعطى لها« :فاني
�أق��ول بالنعمة المعطاة ل��ي لكل م��ن هو
بينكم �أن ال يرتئي فوق ما ينبغي �أن يرتئي
بل يرتئي �إل��ى التعقل كما ق�سم اهلل لكل
واحد مقداراً من الإيمان» (رو.)3:12
هذا الفتور نافع للنف�س لأن��ه يجردها
م��ن ال�ط�م��وح ال��ذي لي�س بح�سب مقدار
الإي �م��ان المعطى ل�ه��ذه النف�س ح�ت��ى ال
ي�ك��ون تقدمها ال��زائ��د نا�شئ م��ن تعظيم
الذات وبذلك يكون الفتور الروحي نافع
ل �ه��ذه ال�ن�ف����س �إذ ي��رده��ا �إل� ��ى الدرجات
الأول�ي��ة التي للمبتدئين ،لتبقى النف�س
في �إت�ضاعها �إذ تن�شغل بالحزن والجزع
وال �� �ض �ي��اع .وت� �ب ��د�أ ف ��ي م��ذل��ة و�إت�ضاع
تفح�ص نف�سها وتقدم توبة حقيقية عن
طموحها الزائد الناتج عن ال��ذات ولي�س
مجد الم�سيح.
وقد ي�سمح اهلل بالفتور الروحي ب�سب
الفهم الخاطئ للجهاد الروحي:
فقد ي�شعر الإن�سان �أن اتقانه لل�صلوات
وممار�ساته الروحية و�أمانته في الخدمة
ه��و ��س��ر ا��س�ت�ح�ق��اق��ه ل�م�ح�ب��ة اهلل ونعمة
البنوة ،و�إذ يريد اهلل �أن يعدل هذا المفهوم
ال �خ��اط��ئ ل�ل�ج�ه��اد ال ��روح ��ي ،ي���ض�ط��ر �أن
يحرم ه��ذه النف�س من القدرة والن�شاط
والإجتهاد ،لكي ي�صحح المفهوم الخاطئ
ب ��أن الجهاد ه��و ال��ذي يعطينا ا�ستحقاق
المحبة والبنوة.
لذلك حينما يرفع اهلل عن النف�س هذه
الإمكانيات من جهاد وقدرة ون�شاط على
العمل الروحي الموهوبة �أي�ضا للإن�سان
كعربون لمحبته وت�شجيع �أي�ضا للنف�س
خ��ا��ص��ة ف��ي ب��داي�ت�ه��ا ل�ل�ط��ري��ق الروحي،
ت���ص��دم النف�س بالحقيقة العجيبة ب�أن
محبة اهلل ون�ع�م��ة ال�ب�ن��وة م���ص��دره��ا اهلل
ولي�ست ثمنا لأعمال الإن�سان وجهاده.
وق��د يعتقد ال��ذي يمر بهذه التجربة
�أن محبة اهلل و�أبوته الحانية قد توقفت

ب�سبب توقف ال�صالة و�أن اهلل ق��د تركه
ب�سبب تق�صيره في الممار�سات الروحية
مع �أن اهلل نف�سه هو الذي �سحب �إمكانيات
الن�شاط والقدرة على العمل الروحي من
الإن �� �س��ان .و�شيئا ف�شيئا ت�ب�ت��دئ النف�س
ت��درك �أن عظمة محبة اهلل للإن�سان ال
تقا�س �أب��دا ب�أعماله و�أن �أب��وت��ه الحانية
قبلت �أن تتبنى ال�ت��راب وال�م��زدرى وغير
الموجود ،و�أن محبة اهلل ثابتة ومطلقة
و�أب��دي��ة« .ومحبة �أب��دي��ة �أحببتك لذلك
�أدمت لك الرحمة» (�إر .)3:31
وب��ذل��ك يعود الفتور ال��روح��ي بتعديل
جوهري في فهم ومعرفة حقيقة محبة
اهلل ال �ث��اب �ت��ة وغ �ي��ر ال �م �ت �غ �ي��رة للنف�س
الب�شرية المرتبطة به .وين�صلح مفهوم
الإن� ��� �س ��ان ع ��ن الإج �ت �ه ��اد ال ��روح ��ي وكل
ممار�سات روحية ال ك�أنها ثمن لمحبة اهلل
و�أبوته بل �إ�ستجابة لمحبته و�أبوتة.
(بت�صرف عن الأب متى الم�سكين).
ي �ق��ول م��ارا� �س �ح��ق ال �� �س��ري��ان��ي�« :أم� ��ا
ال �ت �ج��ارب ال �ت��ي ت�صيب الإن �� �س��ان ب�سبب
تخلي اهلل عنه وذلك ب�سبب توقح النف�س
وت��رف�ع�ه��ا ب��ال���ص�لاح ف�ه��ي ت�ك��ون باطالق
ت�ج��ارب ال�شيطان وت�ك��ون باح�سا�س قوي
بحركات الزنا� ،سرعة الغ�ضب ،الإعتداد
ب��ال��ذات ،تنفيذ الم�شيئة ،محبة الغلبة
ب��ال�ك�لام ،الإن�ت�ه��ار ب���ش��دة ،ت�ه��اون القلب،
� �ض�لال ال�ع�ق��ل� ،أف �ك��ار ت�ج��دي��ف� ،ضمائر
�سخيفة ممل�ؤة �ضحكا ،االزدراء بالنا�س،
احتقار كرامة الآخ��ري��ن ،محبة الخلطة
والت�صرف في العالم ،الهذر بكالم جهالة،
القطع في الأمور بنبوات كاذبة ،التب�شير
بوعود ف��وق المقدرة ،ه��ذه هي التجارب
النف�سية.
�أم� ��ا ال �ت �ج��ارب ال �ت��ي ت���ص�ي��ب الج�سد
فالإن�سان يجوز �أع��را���ض م�ؤلمة وتمكث
م�ع��ه دائ �م��ا .وت�ل�ازم��ه وت �� �ص��ادف��ه �شرور
كثيرة ،ويقع في �أي��دي �أ��ش��رار يحزنونه،
ويتحرك قلبه دائ�م��ا بالخوف ال��ذي بال
�سبب ،وع��دم ال �ق��درة على اال�ستناد على
العناية الإلهية والثقة بالإيمان.
ه��ذه ه��ي ت �ج��ارب ت�ع�ظ��م ال�ن�ف����س التي
ب�سبب اعتقاده في ذاته �أنه حكيم ولبيب،
وعالم ويت�شخ�ص لدى عينيه �أنه كذلك.
�إن ع�لاج ه��ذه كلها واح��د وه��و توا�ضع
ال�ع�ق��ل ال ��ذي ب��ه وح ��ده ي�سترد الإن�سان
عزا�ؤه.
و�أوالد اهلل متى �أراد اهلل �أبوهم الر�ؤوف
�أن يريحهم في تجاربهم ف�أنه ال يرفعها
عنهم وال ينق�صها لهم ب��ل يجود عليهم
بال�صبر قليال تكميال لنفو�سهم فيحظون
بكل الخيرات ب�صبرهم على تجاربهم.
ونحن ن�س�أل الم�سيح �إلهنا �أن ي�ؤهلنا
بجوده لل�صبر على ال�شرور بقلب �شاكر
لأجل محبته.

(بقية ال�صفحة الأولى)

بائعوا الجرائد والمجالت يعانون من
�أزمة ال�صحافة الورقية في م�صر

«روزال�ي��و��س��ف» الأ�سبوعية ال�شهيرة بو�سط ال�ق��اه��رة ،يقول رئي�س تحريرها �أحمد
الطاهري لفران�س بر�س «بد�أت نقاط التوزيع (لل�صحف والمطبوعات) ب�شكل �أو ب�آخر
تتال�شى ،نحتاج لخلق نقاط توزيع جديدة».
ويعطي الطاهري مثال« ،ال�صيدلية» ،كنقطة توزيع جديدة لل�صحف نظرا لتردد
المواطنين عليها با�ستمرار خ�صو�صا في ظل انت�شار وباء كوفيد.19-
ويرجع الطاهري بع�ض الم�شكالت التي يعاني منها بائعو ال�صحف �إلى عدم وجود
كيان �أو نقابة تنظم المهنة.
وتقول �أم محمد التي تمار�س مهنتها منذ �أكثر من  18عاما� ،إنها وبع�ض بائعي
ال�صحف يدفعون «ت�أمينات ب�سيطة كل �شهر في (م�ؤ�س�سة) الأهرام» ،حتى يتمكنوا من
الح�صول على معا�ش بعد توقفهم عن العمل.
ونهاية يناير ،ك�شف رئي�س الهيئة الوطنية لل�صحافة عبد ال�صادق ال�شوربجي في
اجتماع لمجل�س ال�شيوخ� ،أن �إجمالي الديون المتراكمة على الم�ؤ�س�سات ال�صحافية
لكل من هيئة الت�أمينات االجتماعية وم�صلحة ال�ضرائب ،تخطت ت�سعة مليارات جنيه
(حوالى  573مليون دوالر) مع الفوائد.
وفي م�صر ثماني م�ؤ�س�سات �صحافية حكومية من بينها «الأه��رام» و«�أخبار اليوم»
و«دار التحرير» و«روزاليو�سف» وي�صدر عنها العديد من ال�صحف الورقية والمطبوعات
والمجالت ما بين يومي و�أ�سبوعي و�شهري.
وح�سب �أحدث �إح�صاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإح�صاء في م�صر� ،سجل عدد
ال�صحف الورقية العامة في البالد � 67صحيفة بنهاية عام  2019مقارنة بـ � 142صحيفة
عام .2010
كما انخف�ض �إجمالي التوزيع اليومي لهذه ال�صحف لي�صل �إل��ى � 539أل��ف ن�سخة
بنهاية  ،2019بعدما كانت تتخطى مليون ن�سخة عام .2010
«كل �شيء على االنترنت»
وتقول �أم محمد «�إنه الموبايل ..عندما يم ّر النا�س من �أمامي ،ي�س�ألون :هل هناك
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كلمــة منفعــة

المــــر أ�ة و الزهــــرة
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين

خالل �شهر مار�س من كل عام نحتفل
ب�ي��وم ال �م��ر�أة العالمي ( 8م��ار���س) ،ويوم
المر�أة الم�صرية ( 16مار�س) ،ويوم عيد
الأم ( 21م��ار���س) ،وه��و م��ا ن�سميه �أي�ضا
عيد الأ�سرة وعيد الربيع.
والمر�أة هي ن�صف الب�شر ،كما �أنها قمة
الخليقة بعد �آدم ،و�سواء كانت �إبنة �أو �أخت
�أو �أم �أو زوجة �أو زميلة �أو خادمة �أو مكر�سة
�أو راهبة �أو جدة �أو �أرملة ...ف�إنها �شريكة
وج ��ود ال��رج��ل ف��ي ك��ل � �ش��يء� � ،س��واء على
الأر�ض �أو في ال�سماء .ويقولون �إن هناك
�شخ�صين فقط يجب �أن تتم�سك بهما كل
حين وه�م��ا :م��ن �أع �ط��اك ال�ح�ي��اة (اهلل)،
ومن يرعاك في هذه الحياة (الأم).
وتت�شكل المعرفة الذاتية عن المر�أة من
خ�لال معامالت الإن���س��ان م��ع ال�م��ر�أة في
مواقف عديدة عبر م�سيرة حياة الب�شر.
ونحن ن��درك من خالل الكتاب المقد�س
�أن المر�أة كائن مماثل للرجل ،خلقها اهلل
على �صورته ومثاله .وق��د كرمها ال�سيد
الم�سيح ومات من �أجلها ،و�أعد لها مكانا
في ملكوت ال�سموات .والرجل والمر�أة معا
هما الن�سيج الإج�ت�م��اع��ي الإن���س��ان��ي على
الأر�ض ،ولكل دور وم�سئولية و�أثر.
واهتمام ال�سيد الم�سيح بكرامة المر�أة
وا� �ض��ح ف��ي الإن �ج �ي��ل ال�م�ق��د���س ،رغ ��م �أن
ال�م�ج�ت�م�ع��ات ال�ي�ه��ودي��ة ك��ان��ت ت�ح��ط من
قيمة ال�م��ر�أة ب�شدة .وقبل ميالد ال�سيد
الم�سيح اختارت العناية الإلهية القدي�س
يو�سف النجار ليكون حار�سا ل�سر التج�سد
الإلهي ،ون��راه وهو يقوم بحماية العذراء
م��ري��م ق �ب��ل �أن ي���ص�ب��ح ح�م�ل�ه��ا معروفا
ل�ل�ج�م�ي��ع ،وك� ��ان م��ن ال�م�م�ك��ن �أن ي�شعر
ب �م��رارة م��ن ج ��راء ه��ذا ال�ح�م��ل وه��ي في
مكانة خطيبته ،وكانت �أع��راف المجتمع

ال�ي�ه��ودي و�شريعة مو�سى تعطيه الحق
في �إنزال �أق�سى عقوبة عليها وهي الموت
رجماً ،ولكن القدي�س يو�سف ك��ان يعرف
قانوناً �آخ��ر �إ�سمه قانون المحبة والذي
بموجبه لم ي�ش�أ �أن ي�شهرها (يف�ضحها)
ب��ل �أراد تخليتها ��س��راً (م�ت��ى،)24-19 :1
وهكذا �صار القدي�س يو�سف نموذجا في
الرجل الذي يقدر قيمة المر�أة.
ن�م��وذج �آخ��ر للرجل ال��ذي يقدر �ضعف
ال �م��ر�أة و�أل �م �ه��ا متمثل ف��ي �أل �ق��ان��ة رجل
حنّة �أم �صموئيل (�صموئيل الأول) ،وكيف
كانت ت�شعر بالمذلة لعدم �إنجابها البنين،
وك��ان��ت ��ض��رت�ه��ا تغيظها ف��ي ه ��ذا الأم ��ر
الذي جعلها باكية ال ت�أكل وت�شعر باكتئاب
القلب ،فما كان من �ألقانه �إال �أن �ساندها
في ه��ذا ال�ضعف وق��ال لها�« :أم��ا �أن��ا خير
لك من ع�شرة بنين؟» محاو ًال �أن يخفف
�ألمها و�ضيق نف�سها.
ه�ك��ذا فعل ال�سيد الم�سيح م��ع المر�أة
ال���س��ام��ري��ة ،وت��وا��ص��ل م��ع �إم� ��ر�أة خاطئة،
لكي من خال�صها يخ ّل�ص مدينة كاملة
ه��ي ال���س��ام��رة .و�أي���ض��ا ق��د وق�ف��ت المر�أة
الكنعانية م�ت��أل�م��ة و��ص��ارخ��ة ع��ن مر�ض
�إبنتها وه��ي ف��ي �إي�م��ان عميق ،ن��ال��ت عنه
م��دي��ح ال�سيد و��ش�ف��اء �إبنتها المجنونة.
وكذلك عندما �أتوا �إليه ب�إمر�أة �ساقطة في
ذات الفعل لكي يرجموها ،ولكنه بحكمة
جعل الم�شتكين ين�صرفون ،ثم يو�صيها
بعدم العودة �إلى الخطية ،ويطلق �سراحها
�إلى حياة جديدة.
ع��زي��زي ال �ق��ارئ ..ق��ر�أت ل��ك ق�صة زوج
�أه �م��ل ال�ع�ن��اي��ة ب��زوج�ت��ه وك��ان��ت النتيجة
قا�سية ..من ف�ضلك �أرع زهرتك حتى ال
تذبل ،و�إقر�أ معي هذه الق�صة الم�ؤثرة.
«�إعتن بزهرتك قبل �أن تذبل»
اقبل الرجل من عمله ..فا�ستلقى على
ال���س��ري��ر ،ق��ال��ت ل��ه زوج �ت��ه :م��ا ر�أي ��ك �أن
نخرج اليوم؟ فقال لها� :أنا لم �أنم البارحة
دعيني �أنام و�أتركيني .تركته المر�أة وقالت
لنف�سها :ال ب�أ�س ..البد ب�أنه كان متعباً.

جاء اليوم الثاني� ..أقبل الزوج وا�ستلقى
على ال�سرير ،فجائت زوجته وقالتِ :لم
ال نخرج معاً فاليوم يبدو منا�سباً لأخذ
ن��زه��ة ..ف��رد عليها ال ��زوج� :أن��ا ل�ست في
مزاج جيد دعيني و�ش�أني .فتركته وقالت:
البد �أن �شيئاً ما عكر مزاجه في عمله.
وظ��ل ال��رج��ل ك��ذل��ك ط ��وال الأ�سبوع،
وزوجته تختلق له الأعذار يوما بعد يوم.
�إلى �أن جاء اليوم الذي لم يرى الزوج فيها
زوج �ت��ه ،فتعجب ذل ��ك ..ول�ك�ن��ه افتر�ض
ب�أنها �ست�أتي بعد برهة .تركها الرجل ولم
يهتم.
ا� �س �ت �ي �ق��ظ ال ��رج ��ل ف ��ي ال� �ي ��وم التالي
وزوج� �ت ��ه ل ��م ت �ك��ن م� ��وج� ��ودة .ن �ظ��ر �إل ��ى
الطاولة في غرفة المعي�شة ،كانت عليها
ورقة مكتوب فيها:
«زوجي العزيز...
لقد جف نهر الأعذار ،وت�صحرت واحة
ال���ص�ب��ر ،ك��ان ه��ذا الأ� �س �ب��وع ال ��ذي مررنا
ب��ه ح�صل وق��د ُول��دت �أن��ت فيه .وف��ي هذا
الأ�سبوع بالذات رغبت ب��أن �أجعلك �أ�سعد
رج ��ال ال �ع��ال��م ..ول�ك��ن ف��ي ه��ذا الأ�سبوع
�أي�ضا جعلتني �أتمنى �أنك لم تولد ،و�أطف�أت
�شموع المحبة ،وقطعت كعكة ال�سعادة،
ومزقت قلبي الذي رغبت �أن �أهديه لك.
كل عام و�أنا ل�ست معك.
زوجتك..
		
هرع الزوج �إلى بيت �أهل زوجته وطلب
�أن يتفاهم معها ،فقالت له :ل�ست بمزاج
ج �ي��د ..دع�ن��ي و�أذه � ��ب� .إن�ت�ب��ه ال ��زوج ب�أن
زوج �ت ��ه ت�ع�ي��د ع�ل�ي��ه م ��ا ك ��ان ي �ق��ول��ه لها
ف �� �ص �م��ت ،ف �ق��ال��ت ل ��ه� :إذا ك �ن��ت ال تعلم
كيف تعتني بالزهور ..فال تقطفها ،ف�إذا
قطفتها وتركتها دون عناية ت��ذب��ل تلك
ال��زه��رة وت�م��وت .و�أن��ا زه��رة �أن��ت قطفتها
وذبلت وهي تحاول �إ�سعادك..
�إعتن بزهرتك قبل �أن تذبل..
فالإن�سان ال يعرف قيمة ال�شخ�ص حتى
يفقده..
�إل��ى ك��ل �إم � ��ر�أة ..ك��ل �سنة و�أن ��ت بخير
و�صحة و�سالم.

�أمثل هذا يكون �صوم ًا �أختاره؟
في فر�صة �صوم الكني�سة في هذه
الأي��ام المباركة ،يح�ضرني ف�صل من
�أع�م��ق ف�صول الكتاب المقد�س ،وهو
م��ن ن �ب��وة �إ� �ش �ع �ي��اء ال �ن �ب��ي الأ�صحاح
ال �ث��ام��ن وال�خ�م���س��ون ،وي �ت �ح��دث عن
ال�صوم المرفو�ض و�أ�سبابه ،وال�صوم
المقبول وب��رك��ات��ه .وف��ي ه��ذه الأيام
ن��رى �أن ال�ع��ال��م ك��ل ي��وم ي�ف�ك��ر فيما
هو جديد لكيما يعطل م�سيرة مجد
ال ��رب ،وكلما ت ��زداد ه��ذه المحاوالت
من العالم ،نحتاج نحن �أي�ضا �أن يزداد
�إن���س�ح��اق�ن��ا و��ص��راخ�ن��ا ل �ل��رب ،وت ��زداد
ج��دي�ت�ن��ا ف��ي م�م��ار��س��ات�ن��ا الروحية.
وفي هذا الأ�صحاح ال يتحدث �إ�شعياء
النبي ع��ن عتاب ال��رب ل�شعبه لأنهم
ح � � ��ادوا ع ��ن ع �ب ��ادت ��ه وع � �ب� ��دوا �آلهة
غ��ري�ب��ة ،لكنه يعاتبهم لأن عبادتهم
في ظاهرها كانت تبدو مقبولة ،ولكن
لأنها ُقدمت ب�شكل روتيني ولي�س من
القلب ،فكانت ال�سبب في �أن الإن�سان
ل��م ي���س�ت�ط��ع ب �ه��ا �أن « ُي �� �س �م��ع �صوته
ف��ي ال �ع�لاء» بح�سب تعبير الكتاب..
فالعبادة ال�شكلية تفقد ال�صوم قوته،
والعبادة كعادة خالية من الحب هلل،
والمواظبة على �إجتماعات �أو �شعائر
ب ��دون روح �إن �� �س �ح��اق وت�ن�ق�ي��ة للقلب
ت�صبح غير مقبولة �أم��ام اهلل .لذلك
يتكلم الرب عن ل�سان �إ�شعياء قائال:
«ناد ب�صوت عال ال تم�سك� .أخبر بيت
ي�ع�ق��وب ب�خ�ط��اي��اه��م» ،ف��ال��رج��وع عن
التعديات و�إ��ص�لاح الإن�سان لطرقه،
وحده ير�ضي الرب.
وه��ذه بع�ض الأف �ك��ار ح��ول �إ�شعياء
.58
لماذا ال ننتفع �أحيانا بال�صوم؟
�« -1صوما يذلل الإن�سان فيه نف�سه.
وي�ح�ن��ي ك��الأ� �س �ل��ة ح �ي��ات��ه» ،فال�صوم
الخالي من روح الإن�سحاق الداخلي
وفح�ص الإن���س��ان لطرقه ،ال ير�ضي
ال � ��رب .ال ��رج ��وع ل�ل�ن�ف����س واكت�شاف

�أخ�ط��اء ال��ذات الداخلية وال��رج��وع عنها،
وح ��ده ي��ر��ض��ي ال� ��رب .ف�ن�ح��ن ن�ح�ت��اج �أال
نن�شغل ك�ث�ي��راً ب�م���س��ؤل�ي��ات�ن��ا وخدماتنا،
وب�سبب �أهميتنا ف��ي الكني�سة نن�سى �أن
نكت�شف خطايانا الداخلية التي يراها اهلل.
لذلك فالرجوع �إل��ى اهلل ب��روح من�سحقه
يجعلنا ننتفع من �أ�صوامنا .وال �شك �أن
نعمة اهلل ت�ؤازر كل من يجتهد ليرجع عن
طرقه الردية.
�« -2ألي�س هذا �صوماً �أختاره� :أن تك�سر
ل�ل�ج��ائ��ع خ �ب��زك ،و�إذا ر�أي � ��ت ع��ري��ان��ا �أن
تك�سوه ..وال تتغا�ضى عن لحمك» ،فربما
ن�صوم بطريقة روتينية وال نفكر في �آالم
�إخوتنا فالعطاء هو �إح�سا�سك بالآخرين
قبل �أن يكون عطاء مادياً ،ف�شعور الإن�سان
بالآخرين المحتاجين بكل �صوره هو �أمر
ير�ضي الرب �أثناء �صومنا.
بركات ال�صوم المقبول �أمام اهلل
عندما يرجع الإن�سان �إل��ى اهلل وي�شعر
ب ��إخ��وت��ه ،ي�ق�ب��ل ال� ��رب � �ص��وم��ه ويمنحه
الكثير من البركات:
( )1ال�ستنارة «حينئذ ينفجر كال�صبح
ن ��ورك» ،فالعالم ف��ي �أ� �ش��د ال�ح��اج��ة هذه
الأي� ��ام �إل ��ى �أن��ا���س �أ� �ص �ح��اب ��س�ي��رة طيبة
ت��ر��ض��ي ال ��رب ،ت�ستنير حياتهم بالرب،
فينيروا للعالم من حولهم.
(« )2تنبت �صحتك �سريعا» ،وهذه �إ�شارة
�إل��ى القوة الروحية التي ينالها الإن�سان
الأمين في �صومه.
(« )3ي�سير ب��رك �أم��ام��ك»� ،إ� �ش��ارة �إلى
النعمة التي ننالها عندما نر�ضي الرب
ب�صومنا ،فننال نعمة قيادة الرب لنا في
طريق هذه الحياة فال ن�ضل.
(« )4تدعو فيقول هانذا» ،فعندما يكون
�صومنا حقيقيا ،ي�ستمع الرب لنا.
(« )5وم�ن��ك تُبنى ال�خ��رب القديمة»،
فهناك كثير من الخراب في حياتنا ب�سبب
اب�ت�ع��ادن��ا ع��ن اهلل ،وف��ي ح�ي��اة الكثيرين
المحيطين بنا ممن نخدمهم ،فال�صوم
والعبادة التي بال رياء ت�ستطيع �أن تبني

«طوبى للرحماء على الم�ساكين ...الم�سيح يرحمهم في يوم الدين»

�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف ..الفر�صة �سانحة لك
الآن من خالل
برنـامج رعايــة �أ�ســرة في م�صــر

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدة الأ�سر المحتاجة في م�صر.
ي�شرف على البرنامج�إيبار�شية لو�س انجلو�س.
لمزيد من المعلومات ات�صلوا على الرقم:

562-923-2590

لنيافة الأنبا باخوميو�س
مطران البحرية و�شمال �أفريقيا
نفو�سنا ،وت��رم��م ال�خ��راب الكائن في
النفو�س البعيدة ع��ن ال ��رب ،فيرجع
لنا �سالمنا ،وتمتلئ حياتنا بالفرح،
وت�ع�م��ر ح�ي��اة الكثيرين م�م��ن حولنا
بالإيمان الذي يرونه �ساكناً فينا.
(�« )6إن رددت عن ال�سبت رجلك»،
�أي �إن �إهتممت �أن تقد�س ال��رب في
ح �ي��ات��ك ،وت�ن���ش�غ��ل ب�ع�م��ل ال� ��روح عن
�إهتمامات الج�سد ،ف�إنك ت�صير �سبتا
ل �ل��رب� ،أي ت���ص�ي��ر م��و��ض��ع راح ��ة له،
فت�صير م�سكناً للرب وي�م�ل�أ حياتك
بالفرح وال�سالم.
(« )7و�أرك � � �ب� � ��ك ع �ل ��ى مرتفعات
الأر� � ��ض» ،فيمنحك ال ��رب ال�سلطان
على كل ما هو �أر�ضي ،ويهبك �سلطانا
على كل ما يقوى عليك من �ضعفات
�أو خطايا ،ف�لا يت�سلط عليك �شيء،
ويخ�ضع الجميع لك.
(« )8ف ��أط �ع �م��ك م �ي��راث يعقوب»،
وهذا هو اختبار ال�شبع الإلهي ،فت�شبع
م��ن النعمة الإل�ه�ي��ة ال�ت��ي تنالها في
�صلواتك وق��راءات��ك ال��روح�ي��ة ،وهذا
ال���ش�ب��ع ي�م�ن��ح الإن �� �س��ان ق ��وة روحية
جديدة� ،أم��ا العبادة ال�شكلية فتجعل
الإن�سان ي�شعر بالجوع وعدم ال�سالم.
ل��ذل��ك ف�ل�ن��راج��ع �أنف�سنا ف��ي فترة
ال�صوم ،ونقدم توبة عن حياتنا وعن
�أخ �ط��ائ �ن��ا ،ول�ن���ص��ل جميعا م��ن �أجل
بع�ض ،ومن �أجل الخدمة ،ومن �أجل
الكني�سة ،وم��ن �أج��ل خ�لا���ص العالم
كله ..فهذا هو وعد الرب �إن ك ّنا نقدم
�صومنا من قلب نقي من�سحق �أمامه.

ع ّلم نف�سك
الألحان القبطية
Teach yourself
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ال�صــوم الروحــي
ال�صوم الكبير من �أقدم و�أقد�س
�أ�صوام ال�سنة ،نتذكر فيه ال�صوم
الأربعيني الذي �صامه الرب ،ي�ضاف
�إليه �أ�سبوع الآالم الذي هو ذخيرة
ال�سنة الواحدة .ومهماً �أن يمر علينا
كفترة روحية ،ولذلك علينا �أن نت�أمل
معا روحيات ال�صوم لنتدرب عليها.
لي�س ال�صوم مجرد امتناع عن
الطعام ،فهذا االمتناع هو مجرد و�سيلة
لل�سيطرة على الج�سد لإعالء الروح.
فهل �أنت في ال�صوم ت�سيطر على
ج�سدك تماما؟ وهل تهتم بالإيجابيات
التي تنميك روحيا؟
وكما تمنع ج�سدك عن الطعام ،هل
تعطي روحك طعامها؟
ومن هنا كان ال�صوم يقترن دوما
بال�صالة ،وبالت�أمل وبباقي تفا�صيل
العمل الروحي ،من قراءة وترتيل
و�إجتماعات روحية ،وتداريب روحية
ومحا�سبة للنف�س.
وكما يقترن ال�صوم بال�صالة ،يقترن

�أي�ضا بالتوبة.
ومثال ذلك نينوى ،بكل ما فيها من
تذلل .ومثاله �أي�ضا ال�صوم الذي �شرحه
�سفر يوئيل النبي ( )12-17 :2واهلل ي�سر
في ال�صوم بترك الخطية �أكثر مما ي�سر
ب�إذالل الج�سد .وهكذا نقر�أ عن �صوم �أهل
نينوى �أنه «لما ر�أى اهلل �أعمالهم �أنهم
رجعوا عن طريقهم الرديئة ،ندم اهلل
على ال�شر الذي تكلم �أن ي�صنعه بهم فلم
ي�صنعه» (يون .)3:10
وال�صوم �أي�ضا مقرون بعمل الرحمة.
نرحم النا�س لكي يرحمنا اهلل .ون�شعر
ب�ألم النا�س حينما نجوع فن�شفق على
الجائعين ونطعمهم.
وما �أجمل ما قيل في �أقوال الآباء «�إن
لم يكن لك ما تعطيه له�ؤالء القدي�سين
ف�صم وقدم لهم طعامك» .وقد �شرح هذا
الأمر في �سفر �إ�شعياء (.)58
وال�صوم فترة للزهد في المادة وكل ما
يتعلق بها.
والزهد معناه عدم الإهتمام بالطعام

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

و�أ�صنافه وطهيه وتن�سيقه ،مما
يخرج ال�صوم عن روحه ،ويتحول �إلى
�شكليات ..ما �أجمل قول دانيال النبي
في �صومه «لم �آكل طعاماً �شهياً»
(دا.)3:10
وهذا الزهد في الطعام من جهة
االنقطاع عنه واالمتناع عن م�شتهياته،
ما هو �إال دالة على الزهد عموما
والتدريب عليه لإن�شغال القلب بكل ما
هو روحاني ونافع للحياة الأبدية.

كلمات ذهبية للمتنيح البابا �شنودة الثالث
«كلمات ذهبية للمتنيح البابا �شنودة الثالث» �إ�سم الكتاب الذي �أعده
القم�ص ميخائيل �إدوارد ميخائيل كاهن كني�سة مارمرق�س بكليفالند،
�أوهايو ،و�أحد تالميذ قدا�سة البابا المعظم الأنبا �شنودة الثالث  -نيح اهلل
نف�سه.
الكتاب نتاج لقراءة  140كتاب ونبذة و�آالف المقاالت والعظات الم�سجلة
ال�صوتية والمرئية ،وهو عبارة عن � 10أقوال لقدا�سة البابا لكل يوم من
ال�سنة في�صل كامل عددها �إلى  3650قوال م�أثور ًا ذهبي ًا .نن�شر منها في كل
عدد ع�شر كلمات ذهبية .نفعنا اهلل بكلماته و�صلواته عنا..
 -74الدمــوع
� -1أ���سْ � َم��ى ��ص��ورة ل�ل��دم��وع ،ه��ى ق��ول الأن�ج�ي��ل ف��ي ق�صة
�إقامة لعازر من الموت« :بكى ي�سوع» (يو� )35 :11أنها �أق�صر
�آية في الكتاب المقد�س .ولعلها فى نف�س الوقت من �أعمق
الآيات فى الكتاب المقد�س.
 -2دموع ال�صالة :وهى كثيرة جداً في الكتاب المقد�س،
و�سببها ال�ح��ب ،والت�أثير وعمـق ال�صالة التى ت�صدر من
القلب م��ع م�شاعر اال�شــتياق والحــنين �إل��ى اهلل �أو عمق
فى القلب .ومن �أ�شهرها دموع داود النبى الذى قال للرب
في مزاميره� :أن�صت �إلى دموعى« :جَ �دَاوِلُ مِ يَا ٍه جَ رَتْ مِ نْ
َع ْينَيىَّ  ،لأَ َّن ُه ْم َل ْم يَحْ فَظُ وا �شَ رِي َعتَكَ ( ».مز.)136 :119
 -3دموع الندم والتوبة :مثل دموع بطر�س الر�سول بعد
�إنكاره« :خرج �إلى خارج وبكي بكا ًء مراً» (مت .)72 :26
 -4دم��وع ال�ح��زن :مثل بول�س الر�سول ال��ذى بكى على
ال�خ��دام الذين �سقطوا وهلكوا  ..فقال «لأن كثيرين من
الذين كنت �أذك��ره��م لكم م��راراً والآن �أذك��ره��م باكياً ،وهم
�أعداء �صليب الم�سيح ،الذين نهايتهم الهالك» (فى-18 :3
.)19
 -5دموع الفراق :مثل بكاء �أبينا �إبراهيم على �سارة «ف�أتى
�إبراهيم ليندب �سارة ويبكي عليها» (تك .)2 :23
 -6دم��وع الت�أثر :حينما التقى يو�سف ب�أخيه بنيامين،

�إعداد:
القم�ص ميخائيل �إدوار

يقول ال�ك�ت��اب« :ث��م وق��ع علي عنق بنيامين �أخ�ي��ه وبكى..
وبكى بنيامين علي عنقه  ..وقبَّل جميع �أخوته وبكى عليهم»
(تك.)15-14 :45
 -7دم��وع الم�شاركة :وه��ى دم��وع لأج��ل الآخ��ري��ن �أومع
الآخرين  ،وعنها يقول الر�سول «وبكاء مع الباكين» (رو:12
.)15
 -8دموع الفرح :ومن �أمثلة ذلك ،بكاء ال�شعب عند �إعادة
بناء الهيكل بعد ال�سبى« :وكثيرون من الكهنه والالويين
ور�ؤو�س الآباء ال�شيوخ ،الذين ر�أوا البيت الأول  ،بكوا ب�صوت
عظيم عند ت�أ�سي�س هذا البيت �أمام �أعينهم ..وكثيرون كانوا
يرفعون �أ�صواتهم بالهتاف بفرح .ول��م يكن ال�شعب يميز
هناك الفرح من �صوت بكاء ال�شعب» (عز.)13-12 :3
 -9دموع مرفو�ضة :ولعل من �أمثلتها دموع عي�سو الذى
قال عنها الر�سول «لئال يكون م�ستبيحاً كعي�سـو ،الذى لأجل
�أكـلة واحدة باع بكوريتــه  ..ف�إنكم تعلمون �أنه �أي�ضاً لما �أراد
ِ�ض �إذ لم يجد للتوبة مكاناً مع �أنه طلبها
�أن يرث البركة ُرف َ
بدموع» (عب.)17-17 :12
 -10دم��وع ال�شهوة� :إنها دم��وع ت�ضيف خط�أً جديداً �إلي
خطيته ،ال�شهوة ه��ى خطية م��رك�ب��ة .وم��ن �أمثلتها خط�أ
ال�شعب حينما بكى في البريه م�شتهياً �أن ي�أكل لحماً!!

ربنا يسوع المسيح إبن اهلل
«فى البدء كان الكلمة  ,والكلمة كان
عند اهلل ,وكان الكلمة اهلل ,هذا كان فى
البدء عند اهلل ,كل �شىء به كان وبغيره
لم يكن �شىء مما كان» ( يوحنا.)1:1
الرب الإله من محبته للب�شر �أراد �أن
يخل�ص الإن�سان بعد �سقوطه ,فتج�سد
اهلل الكلمة و�أخ��ذ ج�سد �إن���س��ان كامل
فى كل �شىء ما عدا الخطية وحدها,
�أخ��ذ ج�سد �إن�سان طاهراً نقياً بحلول
روحه القدو�س على القدي�سة العذراء
ال�م�م�ت�ل�ئ��ة ن�ع�م��ة و�أخ� ��ذ ج �� �س��داً منها,
واله ��وت ��ه ل��م ي �ف��ارق ن��ا� �س��وت��ه لحظة
واح ��دة وال ط��رف��ة ع�ي��ن .ه��ذا الج�سد
الطاهر بدون زرع ب�شر ,ولذا قال الرب
ي�سوع للفري�سيين «م��ن منكم يبكتني
على خطية ( »...يوحنا.)46:8
تج�سد الرب ي�سوع الم�سيح و�أجرى
م �ع �ج��زات ك �ث �ي��رة ج� ��داً ط� ��وال حياته
على الأر���ض ,معجزات �شفاء المر�ضى
و�إق��ام��ة ال�م��وت��ى و�إخ� ��راج ال�شياطين,
ب��ل ك��ان يغفر الخطايا ال�ت��ي ه��ي من
� �س �ل �ط��ان اهلل وح� � ��ده ,ك �م��ا ح� ��دث في
«�شفاء المفلوح وغفر له خطاياه قبل
�شـفائه» (م��رق ����س .)5:2تج�سد الرب
ي �� �س��وع ال�م���س�ي��ح و�أ� �ص �ب��ح ي��دع��ى �إبن
الإن�سان ,لأن��ه جاء يمثل كل الب�شرية
ليخلّ�صها م��ن ال�م��وت الأب ��دي ,بموته
ب�إرادته على ال�صليب ,وفي كل حياته
على الأر���ض الهوته لم يفارق نا�سوته
ولذلك كان يدعى �أي�ضاً �إبن اهلل ,وقد
دعاه الآب من ال�سماء عدة مرات «هذا
ه��و �إب �ن��ي ال�ح�ب�ي��ب ال ��ذى ب��ه �سررت»
(م� �ت ��ى ,5:17م � ��ر .)7:9وال� ��رب ي�سوع
نف�سه قال للفري�سيين «لي�س �أحد �صعد
�إل��ى ال�سماء �إال ال��ذي نزل من ال�سماء
�إب ��ن الإن �� �س��ان ال ��ذي ه��و ف��ي ال�سماء»
(ي��وح�ن��ا )13:3فكان ال��رب ي�سوع يكلم

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

الفري�سيين ويعلّمهم �أن��ه ه��و ال��ذي نزل
من ال�سماء وفي نف�س الوقت الذي يتكلم
فيه معهم كان هـــو في ال�ســــماء ,لأن اهلل
بالهوته م��وج��ود ف��ي ك��ل مكان وف��ي كل
زمان  ,من الأزل و�إلى الأبد.
ه��ذا الإل ��ه العظيم م��ن ع�ظ��م محبته
للإن�سان تج�سد لينعم على الب�شرية كلها
بالخال�ص لكل من ي�ؤمن به وه��و الذي
قال «الذي ي�ؤمن بالإبن له حياة والذي ال
ي�ؤمن بالإبن لن يرى حياة بل يمكث عليه
غ�ضب اهلل ( »...يوحنا .)36:3و�إننا نحتفل
في هذه الأيام المقد�سة ب�صيام الأربعين
المقد�سة ال��ذي �صامه رب المجد على
الجبل ,والذي انت�صر فيه على ال�شيطان,
بال�صيام وبكل كلمة تخرج من فم اهلل ,ثم
ج��اءت المالئكة و��ص��ارت تخدمه ,فقال
الرب «�أنا هو الطريق والحق والحياة »....
(يوحنا ،)6:14الطريق هو الإيمان بالرب
ي�سوع وبال�صيام والتمتع بكل كلمة تخرج
من فم اهلل بقراءة الكتاب المقد�س .
تحتفل كني�ستنا القبطية بهذه الأيام
المقد�سة التى تبد�أ ببدء ال�صوم المقد�س
ف ��ى  28م ��ن � �ش �ه��ر ف �ب��راي��ر ث ��م تتوالى
المنا�سبات المقد�سة �إل��ى �أح��د التجربة
ال��ذي فيه ج��اء ال�شيطان ليجرب الرب
بعد �صيامه �أربعين يوما ,و�أنت�صر عليه
ال ��رب وعلمنا �أن ��ه «ل�ي����س بالخبز وحده
يحيا الإن�سان بل بكل كلمة تخرج من فم
اهلل» (لوقا.)5:4
ثم �أحد الإبن ال�ضال الذي ندم ورجع
�إل��ى نف�سه وع��اد �إل��ى �أب�ي��ه وق��ال «ي��ا �أبي
�أخ �ط ��أت �إل ��ى ال���س�م��اء وق ��دام ��ك ,ول�ست
م�ستحقاً بعد �أن �أدعى لك �إبناً  ....فقبله
الأب فرحا وقال �إبنى هذا كان ميتاً فعا�ش
وكان �ضا ًال فوجد» (لوقا  ,)20:15فيعلمنا
ال��رب �أن ال��رب من محبته لنا ينتظر �أن
نتوب ونرجع �إليه بان�سحاق القلب والروح

بقلم :يو�سـف يونـان
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 ,فيقبلنا فرحا  ,ويقول �إبنى هذا كان
ميتاً فعا�ش وكان �ضا ًال فوجد.
ت�ستمر ه��ذه المنا�سبات ال�سعيدة
ال�م�ق��د��س��ة ط� ��وال �أي � ��ام ه ��ذا ال�صيام
المقد�س في�أتى �أح��د ال�سامرية و�أحد
المخلع ثم �أح��د التنا�صير .ولكل من
ه��ذه الأح� ��اد درو�� ��س رت�ب�ت�ه��ا كني�ستنا
بار�شاد الروح القد�س ,فنتمتع بال�صوم
وبكل بركاته من توبة ونعم كثيرة ينعم
بها الرب علينا .ثم ي�أتى �أحد ال�شعانين
ال � ��ذي ي ��دخ ��ل ف �ي��ه رب ال �م �ج��د �إل ��ى
�أور�شليم كملك ,وتتحقق فيه النبوءة
التى تقول «قولوا لإبنة �صهيون هوذا
ملكك ي��أت�ي��ك ودي �ع �اً راك �ب �اً ع�ل��ى �أتان
وجح�ش ابن �أتان» (متى.)3:21
ثم بعد كل هذه المنا�سبات والأفراح
ن�أتي �إل��ى �أق��د���س �أ�سبوع في العام كله
وهو �أ�سبوع الألآم الذي قدم فيه الرب
ي�سوع نف�سه ليموت عن حياة العالم كله
على ال�صليب ,وبعد ثالثة �أي��ام يقوم
بقوته الإل�ه�ي��ة م��ن الأم ��وات ونحتفل
بعيد القيامة المجيد.
�أع ��اد ال��رب علينا جميعا وع�ل��ى كل
الم�ؤمنين با�سم ال��رب ي�سوع الم�سيح
ون �ح��ن م �غ �ف��وري��ن ال �خ �ط��اي��ا والآث � ��ام
وم �ت �م �ت �ع �ي��ن ب ��ال �خ�ل�ا� ��ص المجيد.
ولإلهنا المجد الدائم الى الآبد �آميــــن.

في حمالتكم الدعائية لأنها الأو�سع �إنت�شاراً في والية
كاليفورنيا ومعظم الواليات الأمريكية.
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مقاالت روحية

درو�س م�ستفادة من حياة :

�إيليـا الخادم الناري
اهلل ال ي�ت��رك نف�سه ب�لا ��ش��اه��د ،بل
ير�سل رجاله القدي�سين فى كل جيل،
ج��اءوا ك��أن��وار و�سط ال�ظ�لام ،ل ُي َعرِفوا
ال���ش�ع��ب ��ش��ري�ع��ة اهلل ،وي �ق��وده��م �إلى
التوبة ،ومن بينهم نبي عظيم ،ا�شتهر
بجر�أته العجيبة ،وغيرته النارية ،حتى
ُل � ِق� َ�ب بالنبي ال �ن��اري ،ذل��ك ه��و «�إيليا
النبى» ،الذي �صار مثا ًال يحتذى به في
الخدمة النارية التى ال تكل وال تعرف
الخوف !!.فكل خادم محتاج �أن يتتلمذ
على �سيرة �إيليا النبي ،ليعرف ويتعلم
مقدار ق��وة روح اهلل �إذا �سلمنا �أنف�سنا
له ،فقد كان �إن�ساناً تحت االلآم مثلنا،
ولكنه ا�ستمد قوة جبارة من الرب الذي
هو دائما موجود في ح�ضرته ،ويو�ضح
لنا �أبونا الكارز المحبوب /داود لمعي
ال��ذي �أخ��ذ من روح �إيليا روح الخدمة
ال �ن��اري��ة ،ف��ي ك�ت��اب��ه ع��ن «ح �ي��اة ايليا،
والخدمة النارية» االتى:
 +تميز �إيليا بالغيرة على مجد الرب،
حتى �أنه طلب ان يعاقب اهلل ا�سرائيل،
بالجفاف ،حتى يكفوا عن عبادة البعل،
ويعودوا للرب �إلههم.
� +سر قوته ُيلّخ�ص فى هذه العبارة
«حي هو الرب الذي �أنا واقف �أمامه»،
فقد كان �إح�سا�سه الدائم بوجود اهلل،
ج�ع�ل��ه ي �خ��دم ب �ق��وة ،وج� � ��ر�أة عجيبة،
وب�صالته �أغلق ال�سماء وفتحها ،و�أقام
�إب��ن �أرم �ل��ة �صرفة �صيدا م��ن الموت،
و�أن ��زل ن ��اراً م��ن ال�سماء ل�ت��أك��ل رئي�س

الخم�سين من جي�شهما ،وبردائه �شق نهر
الأردن ،كما �شق مو�سى البحر الأحمر
بع�صاه ،وفي النهاية �صعد لل�سماء حيا.
ورغ��م ك��ل ه��ذه ال �ق��وة� ،إال �أن��ه ك��ان له
ال�ضعف الب�شري ،ومن �ضعفه ن�أخذ عزاء،
وال ني�أ�س ،م��ن حالتنا مهما ك��ان فتورنا
الروحي ،وروح التراخي ،فمن هذا الروح
الناري ،نلتهب غيرة مقد�سة لخدمة �إ�سم
اهلل القدو�س.
ولقد ظهر �إيليا في فترة حكم �آخاب بن
عمرى ،ال��ذي عمل ال�شر في عيني الرب
�أكثر من جميع الذين قبله ،حتى اتخذ
�إيزابل �إم��ر�أة ،وعبده البع�ض و�سجد له،
وزاد �آخ��اب ف��ي العمل لإغ��اظ��ة ال��رب �إله
�إ�سرائيل �أكثر من جميع ملوك �إ�سرائيل
الذين كانوا قبله (١مل ،)٣٣-٢٩ :١٦وقتل
الكثير م��ن �أن�ب�ي��اء ال ��رب ،و�أخ ��ذت عبادة
اهلل تتال�شى من �أن�ح��اء المملكة ،وفج�أة
يظهر على م�سرح الأحداث «�إيليا» دون �أي
مقدمات!! ال نعرف �أبويه �أو مكان مولده،
ل�غ��ز غ��ام����ض ال ن�ع��رف ب��داي�ت��ه �أو كيفية
ظهوره ،وعا�ش في خلوة طويلة مع اهلل في
و�سط الجبال وال�ب��راري ،كما ك��ان يعي�ش
يوحنا المعمدان ،فقد ر�أى ه��دم مذابح
اهلل وقتل �أنبيائه ،وتف�شى الف�ساد ،ولم
يتحمل هذا الف�ساد ،وا�شتعلت نار الغيرة
المقد�سة في قلبه ،ومن �شدة غيرته �صلى
�أن يتمم الرب تهديده حتى يفيق ال�شعب
م��ن غ�ف�ل�ت��ه ،وذه ��ب ليبلغ �آخ� ��اب الملك
�شخ�صيا ،بان ال�سماء �ستغلق ولن تفتح �إال
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عند قوله �شخ�صياً ،وك��ان من المحتمل
�أن يدفع حياته ثمناً لجر�أته العجيبة!!
لكنه كان واثقا �أنه في ح�ضرة �أعظم من
�أع �ظ��م م �ل��وك ال �ع��ال��م ،ف�ق��د ك��ان اهلل هو
ح�صنه الح�صين ،فمن م��ن يرتعب؟!!،
ال��ذي ب��ه وح��ده نحيا ون�ت�ح��رك ونوجد،
ونحن كخدام اهلل لدينا �إح�سا�س �أن الرب
هو قوتنا ،وما نقدمه من عطاء �أو خدمة
�أن ��ه م �ج��رد ت�ف��وي����ض م��ن اهلل ،ونتحرك
ب�سلطانه التمام م�شيئته ،ب�شرط الوجود
الدائم مع اهلل ،و�إن�سكاب الإن�سان منّا في
مخدع ال�صالة «ال تهتموا ب�شئ ،بل في كل
�شئ بال�صالة ،والدعاء مع ال�شكر ،لتعلم
طلباتكم لدى اهلل» (فى .)6:4
«وك ��ان ك�لام ال��رب ق��ائ�لا� :إن�ط�ل��ق من
هنا و�إت �ج��ه نحو ال�م���ش��رق ،واخ�ت�ب��ئ عند
ن �ه��ر ك��ري��ت ال � ��ذي ه ��و م �ق��اب��ل الأردن»
(١مل.)2:17
من الملفت للنظر �أن �إيليا كان يطيع اهلل
طاعة كاملة ،دون �أن ي�س�أل ما هي الخطوة
التالية� ،أو ما هي النتائج المترتبة على
ذل��ك ،فلقد �أم��ره ان يذهب �إل��ى ال�سامرة
لينذر الملك ف�أطاع ،ولم ي�س�أل اهلل ،ماذا

في ذات الفعـــل
ل��م ت�ك��ن ه ��ذه ليلتها الأول � ��ى ،فقد
زاع �صيتها وقويت �شوكتها ،وازدهرت
تجارتها ،وكثرت �صرر دراهمها ،ولكنها
�أح�ست هذه الليلة ب�شيء مريب وخوف
ي�سرى �إلى بدنها �صحبتها ق�شعريرة ما
بعد �أن تعطرت بعطرها الثمين لكنها
�آلت ذلك �إلى نوع الخمر الذي احت�ست
منه ك�أ�سين قبل �أن ي�أتى اليها زبونها
الجديد والذي اقترب موعده وكان ما
بين الهزيع الثالث والرابع من الليل،
كان كل �شىء معد �سلفا.
لم تدر كم ك�أ�سا احت�ستهم �إلى الآن
ول ��م ت �ع��رف ع �ل��ى وج ��ه ال �ي �ق �ي��ن م ��اذا
ي �ح��دث م��ن ح��ول�ه��ا وم ��ا ه ��ذه الجلبة
وهذا الجمع ،فقد �سحبت من الفرا�ش
ربما �شبه عاريه ،وهرب رفيقها مت�شحا
بعقال!
وبد�أت �سل�سلة من المهانة والتقريح
وج��ره��ا و��س�ح�ل�ه��ا ب�ي��ن �أزق� ��ة و�شوارع
منطقتها قد ت�سبب لها في الكثير من
الجروح والكدمات ونالت �سبابا كثيراً
�أفاقها من خمرها وقد تجرح ج�سدها
وتجرح قلبها ب�إهانات.
خ��رج��ت ج��ارات �ه��ا ورب� �م ��ا زبائنها
ال �� �س��اب �ق �ي��ن ي�ت���ش�ف��ون ف �ي �ه��ا� ،سقطت
ال �ع��اه��رة ،ل�ق��د دن���س��ت ك��ل ال �ح��ي ،الآن
ت�ستحقين ال�ع�ق��اب ،ل��ن ن�ستريح حتى
ترجمي �أيتها ال�ساقطة .طالتها الكثير
من ال�شتائم ،كانت بالكاد تجر �أرجلها
حيث �سيقت بف�ضيحة مدوية� ،صرخت،
يا ويلي الهيكل!
فقد كانت هذه وجهتم وقد اقتربت
من التا�سعة �صباحاً ،حيث فتح الجميع
حوانيتهم في هذه البقعة الن�شطة من
�أور�شليم حول الهيكل حيث اعتاد ي�سوع
النا�صري �أن يعلّم فى الهيكل ،وها هم
ي�أتون بها فى هذا الموكب الذي يزداد
ج�م�ع��ا ف��ي ال �ط��ري��ق ح�ت��ى و� �ص��ل �أم ��ام
ي�سوع فى و�سط محفل �أكبر من ال�شعب
قد �أتى قبال للهيكل كى ي�صغى بانتباه

�إلى تعليم جديد.
ك��ان ال�ك�ت�ب��ة وال�ف��ري���س�ي��ون ق��د عقدوا
العزم على �إيقاع ي�سوع المعلم الذي خرج
العالم وراءه ،فقد �أك�ل��ت الغيرة قلوبهم
وتح�سروا على فقدان مراكزهم وتال�شت
ثقة ال�شعب فيهم ،ف�أتوا بهذه المر�أة في
ذات الفعل ب�شهود ق�ضية محكمة وموثقة،
فقد قالت ال�شريعة المو�سوية �أن��ه على
ف��م ��ش��اه��دي��ن �أو ث�لاث��ة ت ��ؤخ��ذ ال�شهادة،
فتق�ضي برجمها هي ومن زنى معها (تث
.)15 :19
�أق��ام��وا ال�م��ر�أة فى المنت�صف فلم تقو
على الوقوف تحاول �أن تختبئ من عيون
كثيرة م�سلطة على ج�سدها �شبة العاري،
تنه�شها وتفتر�سها ،قبالة ي�سوع.
ك��ان ال�ك�ت�ب��ة وال�ف��ري���س�ي��ن ق��د �أحكموا
ق�ضيتهم عليه بحنكة �شريرة رغم تخلية
�شريكها الذي ربما ي�شي بتدبير ما.
فلو لم يدنها ي�سوع فقد خرق ال�شريعة
وم ��ن ث��م ت�ن�ف����ض ع �ن��ه ال �ج �م��وع ككا�سر
لل�شريعة ،و�إذا قام ب�إدانتها فقد وقع فى
ع��داوة ال��روم��ان ال��ذي��ن ل��م يكن بال�سهل
ال�سماح بالقيام بقتل نف�س عالنية لتنفيذ
�شرائع اليهود التى لم يكن ما يماثلها فى
القوانين الرومانية التى ت�ستحق القتل
ناهيك ع��ن مقت ال��روم��ان ل�ه��م ،و�سوف
يفقد ي�سوع كمعلم كل تيار الخطاة من
ك��ل ن��وع والع�شارين ال��ذي��ن ك��ان يتبعونه
ح�ب��ا ح�ت��ى ��س�م��ي �أن ��ه «م �ح��ب للع�شارين
والخطاة» وهي واحدة منهم!
لم تكن �إجابة الم�سيح �سريعة فقد �أخذ
وقتا مر كدهور على المر�أة وماتت �أكثر
من مرة وهي تتلقى حجارة ثقيلة ع�صفت
بعقلها وف�ت��ت ع�ظ��ام جمجمتها تفكيراً،
ونزف قلبها حتى تنف�ست ب�صعوبة وجف
لعابها وهي تنتظر الحكم ال��ذي �سيودي
بحياتها بعد قليل وهي تتابع ي�سوع ووجها
م�لام���س�اً ل�ل�ت��راب وال�ي�ه��ود يحثونه على
الإج��اب��ة م�ستمرين ف��ي �س�ؤاله وملحين
عليه ،و�إذ ت��راه ينحني �إل��ى �أ�سفل ويراه
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الجمع متعجباً بع�شرات اال�سئلة و�سط
�سكون مريع ماذا يفعل هذا؟
ان�ح�ن��ى ي���س��وع ل�ل�أر���ض وك ��أن��ه ينحني
ح��زن �اً وك �م ��داً ع�ل��ى خ�ل�ي�ق�ت��ه ال �ت��ى كانت
��ص��ورت��ه ،وت���ش��وه��ت ال���ص��ورة ك�ث�ي��راً جداً
وب��د�أ يكتب «ب�إ�صبعه» على الأر���ض ربما
خطايا النا�س وربما يعيد كتابة و�صيته
م��رة �أخ ��رى ف�م��ن ق��ال «ال ت ��زن» ه��و من
ق��ال «�إن��ي �أري��د رحمة ال ذبيحة» وه��و هو
المنحني وك�أنه يحمل على كتفه ال�صليب
باكراً �آخذاً العقوبة فى نف�سه بموته بد ًال
عن الخاطئة وعن اليهود �أنف�سهم وبد ًال
ع�ن��ى وع �ن��ك ب�ح��ب �أع �ظ��م م��ن �أن يقا�س
بمقيا�س ،انت�صب واقفا وك��أن��ه يقوم من
بين الأم��وات قائال قولته ال�شهيرة التي
زل��زل��ت �أ��س��ا���س الهيكل واخ�ت��رق��ت نفو�س
الم�شتكين.
« َم��نْ َك��ا َن ِم ْن ُك ْم بِ� َ
لا خَ ِط َّي ٍة َف ْل َي ْر ِم َها
�أَ َّو ًال ب َِح َجر!»
فنخ�ست قلوب كل الواقفين ب�سلطان
ك�ل�م�ت��ه ال�ح�ي��ة وال �ف �ع��ال��ة ك���س�ي��ف يفترق
النف�س والروح ،مميز لأفكار القلب.
انحنى ي�سوع مرة �أخرى ،فبد�أ ال�شيوخ
�أوال بالخروج خوفا من �إفت�ضاح خطاياهم
�أمام الجمع فقد كانوا مك�شوفي الأفكار،
ع ��راة �أم��ام��ه ،وت�ب�ع�ه��م الآخ ��ري ��ن ،وربما
اقتناهم بحبه دون تجريح للتوبة ف�صاروا
هم �أي�ضا له!
ك��ان��ت ه ��ذه ف��ر��ص��ة ال� �م ��ر�أة بالهروب
خزياً وخوفاً فقد ان�صرف كل من ا�شتكى
عليها ،ولكنها وقفت م�شدوهة ومتعجبة

جاءوا لي�سمعوه وي�شفوا

ال�شما�س حمب ب�شاي
وقال«:الذِ ي ي�ؤْمن بي ،لي�س ي�ؤمن بي بل
بالذي �أر�سلني .وال��ذي يراني يرى الذي
�أر�سلني (يو.)44:12
ثالثا ال�شفاء :كانت خدمة ال�شفاء هي
الخدمة الثالثة في ترتيب العمل  ,كان
ال��رب ي�سوع يعمل ك��ل �شئ ب��داف��ع الحب
والرحمة  ,فهو الذي قال« :اريد رحمة ال
ذبيحة» وهذا كان �إعالن عن النبوة التي
ت�ق��ول ...« :فهكذا ق��ال� :إن��ي �س�أعطيكم
مراحم داود ال�صادقة (�إع .)34:13يذكر
لنا الكتاب عن �أن الرب ي�سوع كان يتحنن
على ال�شعب في كثير من المواقف .كان
الرب ي�سوع في طريقه الي مدينة تدعى
ن��اي�ي��ن «ف�ل�م��ا اق �ت��رب �إل ��ى ب��اب المدينة،
�إذا ميت محمول ،اب��ن وحيد لأم��ه ،وهي
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�أفعل بعد هذا� ،أو كيف �أنجو من �آخاب
وايزابل ،لقد ترك كل �شئ لتدبير اهلل،
الذي كان يقودها خطوة بخطوة ،وال
يك�شف له �أكثر من ذلك ،وك�أن قد كان
ل�سان حال �إيليا يقول :ماذا تريد يارب
�أن افعل؟ (�أع .)٦ :٩
اهلل ل ��ه خ �ط��ة ف ��ي ح �ي��اة ك ��ل منّا،
ف�أحيانا ي�سمح له بانت�صارات عظيمة،
وف��ي م��واق��ف �أخ ��رى ي�سمح �أن ن�أخذ
�صورة ال�ضعف فنهرب ونختبر للهروب
م��ن ال�شر ،كما ه��رب ال�سيد الم�سيح
�إل��ى م�صر ه��رب�اً م��ن ه�ي��رود���س! فكل
خطوة لها ه��دف وف��ائ��دة ف��ي �إعدادنا
ال��روح��ي ،وع�ل��ى ك��ل م� ّن��ا �أال يعتر�ض
على م��ا ي�سمح ب��ه اهلل ،لأن�ن��ا بب�ساطة
ال نعرف خطته كاملة من �أجلنا ،بل
علينا �أن نثق بحكمته ،وقدرته حتى لو
كان الأمر ال يقبله العقل الب�شرى!!
اذه � ��ب ،وا�� �ش ��رب م ��ن ال �ن �ه��ر ،وقد
�أمرت الغربان ان تعولك هناك ،وكانت
ال �غ��رب��ان ت ��أت��ى �إل �ي��ه ب��ال�خ�ب��ز واللحم
��ص�ب��اح�اً ،وب�خ�ب��ز ول�ح��م م���س��اء ،وكان
ي�شرب من النهر (١م ��ل )٦-٤ :١٧لم
يتعب �إيليا نف�سه فى التفكير.
 +كيف اذه��ب �إل��ى نهر �سوف يجف
ب�سبب ع��دم �سقوط الأم�ط��ار ،وكيف
�ستعوله الغربان التي تخطف الطعام،
فكيف �ستعطي وتختلف طبيعتها؟!!
ل��م يتعب �إيليا نف�سه ،ول��م ي�ت��ردد في
تنفيذ كالم اهلل بل �إنطلق منفذاً �أمر
ال ��رب ،ومطيعاً لكالمه �سريعاً� .إذن
لنتعلم �أن كل المطلوب منّا هو �أن نثق
فيه ونتكل عليه ،فاهلل يريدنا �أن نتكل
على �شخ�صه ،ولي�س على عطاياه ،فهو
الوحيد الجدير ب�أن نتكل عليه.

ومتطلعة �إلى وجه ي�سوع!
كيف �أن القا�ضي ق��د �صار محامي ًا
عنها وه��ي الخبيرة بالرجال على كل
ال �سترها
�أنواعهم ،فلم تجد مثله رج ً
ب�ستر حكمته و�أ��س��رت�ه��ا ن�ظ��رات��ه التي
غا�صت فيها واحت�ضنتها ،معو�ضه �إياها
عن كل الجروح وم�شاعر الخزي والألم
وال�ت���ش��وه��ات النف�سية ال�ت��ى الحقتها
ط��وال عمرها مما جعلها مت�سمرة فى
مكانها ،وعندما وقف �س�ألها ي�سوع �أَ َما
َدان َِك �أَ َح ٌد؟
َفقَا َل ْتَ « :ال َ�أ َح � َدَ ،ي��ا َ�س ِّي ُد!» .وك�أنه
المحامي البارع عن جن�س الب�شر �أراد
�أن يوثق �أنه بدون �شهود ت�سقط �أركان
الق�ضية ف�ل��ن ي�ك��ون �أب ��دا اهلل العادل
وا�ضع الو�صية هو نف�سه كا�سرها! (مز
.)8 :40
ف �ه��و ي �ك��ره ال �خ �ط �ي��ة ول �ك �ن��ه يحب
الخطاة حتى الموت بد ًال عنهم �إلى ان
يتوبوا وهو لم ي�أت دياناً لكنه �أتى من
�أجل �أن يخلّ�ص ما قد هلك.
َف � َق��ا َل َل� َه��ا َي��� ُ�س��و ُعَ « :و َال َ�أ َن ��ا �أَ ِدين ُِك.
ا ْذ َهبِي َو َال تُخْ ِط ِئي �أَ ْي�ضاً».
لم يحكي الكتاب المقد�س لنا ما هي
نهاية الق�صة ،لكننا بالت�أكيد نعرف
�أن �سهام حب الم�سيح قد �أ�صابت قلب
وعقل هذه ال�سيدة ف�إقتن�صتها مراحم
اهلل ك�م��ا ب�ح�ي��اة ج��دي��دة وق��د �أ�شرفت
على الموت وها هى حرة طليقة فرحة
بنجاتها وقد �أخ��ذ عقوبتها في نف�سه،
��س�ه��ام ح�ق��د م��ن ال �ي �ه��ود ووق� ��ف بد ًال
لا وزر
لا ع��اره��ا وم�ت�ح�م� ً
منها م�ح�ت�م� ً
عقابها ف��ي ال�صليب ،و�أطلقها طائر ًا
حراً �سعيداً ،الفخ انك�سر ونحن نجونا،
م�شجعاً �إياها لحياة القدا�سة التى فيه
وال �ب��ر ال ��ذي ل��ه ،م�غ�ط�ي�اً �إي��اه��ا بثوب
ج��دي��د من�سوج م��ن ح�ب��ه ،ف�ستر خزي
ع��ري�ه��ا ،ب��دون حتى �أن يدينها فكيف
تهلك؟!
وه��ا ربنا ي�سوع ي�ستر علينا كل يوم
طالباً لنا فر�صاً جديدة للتوبة بمراحم
جديدة كل �صباح.

�أرملة ومعها جمع كثير من المدينة.
فلما ر�آها الرب تحنن عليها ،وقال لها:
«ال ت�ب�ك��ي» .ث��م ت�ق��دم ول�م����س النع�ش،
ف��وق الحاملون .ف�ق��ال�« :أي�ه��ا ال�شاب،
لك �أقول :قم!» .فجل�س الميت و�إبتد�أ
يتكلم ،فدفعه �إلى �أمه (لو .)12:7وفي
مكان �آخر يذكر الكتاب لنا ويقول :فلما
خرج ي�سوع �أب�صر جمعا كثيراً فتحنن
عليهم و�شفى مر�ضاهم (مت.)14:14
عندما يذهب الرب ي�سوع الى �أي مكان
تعرفه الجموع من �أجل �أعمال المحبة
وال ��رح� �م ��ة ال� �ت ��ي ك � ��ان ي �ق��دم �ه��ا لكل
محتاج ,يقول الكتاب« :فعرفه رجال
ذلك المكان .ف�أر�سلوا �إل��ى جميع تلك
الكورة المحيطة و�أح�ضروا �إليه جميع
المر�ضى» (مت.)35:14
ك��ان ال��رب ي�سوع ي�ط��وف ك��ل المدن
يعلم ويكرز وي�شفي وكان كل من �سمع
ل��ه و�آم ��ن ب�م��ا ي�ق��ول ك��ان ي�ن��ال بركات
روحية من تعاليمه واي�ضا ينال �شفاء
ج�سدي  ,تقول النبوة:
علي ،لأنه م�سحني لأب�شر
«روح الرب َّ
الم�ساكين� ،أر�سلني لأ�شفي المنك�سري
القلوب ،لأن��ادي للم�أ�سورين بالإطالق
وللعمي بالب�صر ،واُر�سل المن�سحقين
ف� ��ي ال � �ح ��ري ��ة ،و�أك � � � ��رز ب �� �س �ن��ة ال� ��رب
المقبولة».
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تساؤالت وسط اإلضطرابات !
ا��س�ت�ي�ق��ظ ال �ع��ال��م م �ن��ذ �أ ّي� � ��ام على
حرب م�شتعلة بين ال�شقيقتين رو�سيا
و�أوكرانيا ..وهي حرب قابلة لالمتداد
ل �ك � ّل �أورو ّب � � ��ا ،ب��ل ول� ��دول �أخ� ��رى من
العالم!..
وب�صرف النظر عن �أ�سباب الحرب،
وال �� �ص��راع��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة الم�صاحبة
لها ..ف�إنّنا نتذكّر كالم ال�س ّيد الم�سيح:
«�س ْو َف ت َْ�س َم ُعو َن ب ُِح ُروبٍ َو�أَخْ َبا ِر ُح ُروبٍ .
َ
اُن ُْظ ُرواَ ،ال َت ْرتَا ُعوا .لأَ َّن ُه َال ُب َّد �أَنْ َتكُو َن
ه� ِ�ذ ِه ُك ُّل َهاَ ،ول ِكنْ َل ْي َ�س ا ْل ُم ْن َت َهى َب ْع ُد.
لأَ َّن� ُه َتقُو ُم �أُ َّم� ٌة َعلَى �أُ َّم� ٍة َو َم ْملَ َك ٌة َعلَى
َم ْملَ َك ٍةَ ،و َتكُونُ َم َجا َعاتٌ َو�أَ ْو ِب َئ ٌة َو َز َالز ُِل
ِفي �أَ َما ِكنَ » (مت ..)7-6 :24ونالحظ
رب المجد �أنه بينما يك�شف
في حديث ّ
لنا عن �أحداث م�ستقبلية مخيفة ،ف�إن
م�صحوب بعبارات مثل:
كالمه دائماً
ٌ
ال ت��رت��اع��وا ..ال ت�ضطرب قلوبكم وال
تجزع ..ال تخافوا!..
ِ
فمن �أي��ن لنا ال�سالم والطم�أنينة،
و�� �س ��ط ه � ��ذا ال � � َك � � ّم م ��ن ال�صراعات
واال�ضطرابات؟!
و�أي��ن ال�ع��دال��ة؟! ول�م��اذا ي�سمح اهلل
بموت الأبرياء؟!
وم ��ا ه��ي �أول��و ّي��ات �ن��ا ف��ي م�ث��ل هذه
الظروف ال�صعبة؟!
لنناق�ش م ًعا هذه الت�سا�ؤالت:
�أ ّوالً :ن �ح��ن ن� ��ؤم ��ن �أنّ اهلل هو
م �� �ص��در ال� �ق� � ّوة وال �ح �م��اي��ة ..والثقة
ف�ي��ه واالل �ت �� �ص��اق ب��ه ي��وف��ران للنف�س
ال �ط �م ��أن �ي �ن��ة وال� ��� �س�ل�ام ..ف �ن �ق��ول مع
ال�م��ر ّت��ل�« :إن �سلكت ف��ي و�سط ظالل
الموت ال �أخ��اف �شراً لأن��ك �أن��ت معي»
(م��ز« ..)4 :23ال��رب ن��وري وخال�صي
ممن �أخ��اف� ..إن يحاربني جي�ش فلن
ي�خ��اف قلبي و�إن ق��ام ع�ل� ّ�ي ق�ت��ال ففي
ه ��ذا �أن� ��ا م�ط�م�ئ��ن» (م � � ��ز« ..)27بظل
جناحيه �أعت�صم (�أحتمي) �إلى �أن تعبر
الم�صائب( »..مز.)1 :57
ث��ان��ي�� ًا� :إن ��س�لام�ن��ا ال ي ��أت��ي من
ال� �ظ ��روف ال �خ��ارج �ي��ة ،ب ��ل ي �ن �ب��ع من
القلب� ..إذ ي�سكن الم�سيح فينا ونحن
فيه ..ففي و�سط كل هذه اال�ضطرابات
التي تع�صف بالعالم ،نحن ثابتون في
الم�سيح ،ولنا فيه ال�سالم الذي يفوق
ك��ل ع �ق��ل ،وي�ح�ف��ظ ق�ل��وب�ن��ا و�أفكارنا
(ف��ي ،)7 :4ونبني حياتنا على وعده
في �سالم.
«قد كلمتكم بهذا ليكون لكم ّ
ف��ي ال�ع��ال��م �سيكون لكم �ضيق .ولكن
ث �ق��وا� ،أن ��ا ق��د غلبت ال �ع��ال��م» (ي ��و:16
.)33
ثالث ًا :بالت�أكيد نحن نحزن ونت�أ ّلم
لمثل ه��ذه ال �ح��روب ،وال�ع�ن��ف الب�شع
ال��ذي َيقتل وي�ش ّرد و ُي� ِ
�ره��ب ويدمر..
لكننا ن�ضع رجاءنا في اهلل �ضابط الكل،
وال �ع��ارف بخفايا ال�ق�ل��وب وبم�ستقبل
الأح� � ��داث ..ون�ل�ج��أ ل��ه ب��ال���ص�لاة لكي
يحول كل الأمور للخير.
رابع ًا :لدينا ثقة كاملة في عدالة
اهلل ،ال�ت��ي �ستتحقق بكل ت��أك�ي��د ،فهو
ال ي�سمح ب �ه�لاك ال �ب��ار م��ع الأثيم..
و�سيجازي كل واح��د بح�سب �أعماله..
مع و�ضع الآتي في االعتبار:
 -1ال �م��وت ل�ي����س ه��و ال �ن �ه��اي��ة ..بل
ه �ن��اك ف ��ي ال �� �س �م��اء ت �ع��وي ����ض للذين
ت ��أل �م��وا ع�ل��ى الأر� � ��ض �أو ك ��ان حظهم
لا ف��ي ه��ذه ال��دن�ي��ا ،ك�م��ا ن��رى في
ق�ل�ي� ً
َم َثل الغني ولعازر (لو.)16
 -2الهالك لي�س هو الموت الأر�ضي،
بل هو الهالك الأب��دي والحرمان من
وجه اهلل والفرح الأبدي معه.
 -3ا�ستكمال العدالة ب�شكل نهائي
� �س �ي �ك��ون ف ��ي ال �� �س �م ��اء ،ول �ي ����س على
الأر�� ��ض ..فنحن م �ح��دودون ج��داً في
معرفتنا و�إلمامنا بالأمور والدواخل
والخلفيات ،لذلك لنترك الحكم هلل
الديان العادل.
 -4ال �م��وت ��س�ي�ج�ت��از ف �ي��ه الجميع
ب��أي �شكل ،وفي �أي وق��ت ..لذلك فمع
م�ح�ب�ت�ن��ا واح �ت��رام �ن��ا ال�ك�ب�ي��ر للحياة
الإن�سانية على الأر���ض كهِبة من اهلل

القم�ص :يوحنــا ن�صيـف
كني�سة العذراء  -ب�شيكاغو

fryohanna@hotmail.com

نُقدرها ونفرح بها ون�ستثمرها لمجده،
�إال �أننا ن�ؤمن �أن الموت لي�س هو الكارثة
الكبرى� ،إذ هو فقط �إنتقال من مكان
�إلى مكان ،ومن حالة �إلى حالة ..لكنّ
الكارثة الكبرى هي �إنف�صال الإن�سان
بالخط ّية عن اهلل م�صدر حياته� ..أما
الموت الأر�ضي فهو بالن�سبة لأع�ضاء
م �م �ل �ك��ة ال �م �� �س �ي��ح رب � ��ح ،ودخ� � ��ول �إل ��ى
موا�ضع الراحة ..لذلك من الخط�أ �أن
يتهم البع�ض اهلل بالظلم عندما ي�سمح
بحدوث الموت ،مع �أن الموت هو طريق
جميع الذين يعي�شون في الأر�ض ..وقد
جلبه الإن�سان على نف�سه باختياره منذ
ال�ب��داي��ة ،رغ��م تحذير اهلل ل��ه بو�صية
مملوءة بالمحبة واالهتمام!..
خام�س ًا :ال�ظ��ال��م �سينال ج��زاء ما
َظلَ َم به بدون محاباة ..و�أحيانًا تتحقّق
ال�ع��دال��ة ف��ي الأر� ��ض ،ولكنها �ستكتمل
بالت�أكيد ف��ي ال���س�م��اء� ..أم ��ا المظلوم
ف��ي ه��ذا ال�ع��ال��م ،ف�سيتم تعوي�ضه في
ال �� �س �م��اء ..ك�م��ا � �ش��رح ال�ق��دي����س بول�س
الر�سول لأهل ت�سالونيكيُ ،معزياً �إياهم
بخ�صو�ص اال� �ض �ط �ه��ادات ال�ت��ي كانوا
يتعر�ضون لها�« :إِذ هو َع��ا ِد ٌل ِع ْن َد اهلل
�أَ َّن ا َّل ِذينَ ُي َ�ضا ِيقُو َن ُك ْم ُي َجازِي ِه ْم ِ�ضيقًا،
اح� ًة َم َعنَا،
َو�إِ َّي��ا ُك� ُم ا َّل ِذينَ َتت ََ�ضا َيقُو َن َر َ
ِع ْن َد ْا�س ِت ْع َ
ال�س َما ِء
ال ِن ال َّر ِّب َي ُ�سو َع ِمنَ َّ
َم َع َم َ
ال ِئ َك ِة ُق َّو ِت ِهِ ،في نَا ِر َلهِيبٍ ُ ،م ْع ِط ًيا
َ
َن ْق َم ًة ِل َّل ِذينَ َال َي ْع ِر ُفو َن اهللَ ،وا َّل ِذينَ
يح،
َال ُي ِطي ُعو َن �إِنْجِ ي َل َر ِّبنَا َي ُ�سو َع ا ْل َم ِ�س ِ
ا َّل� ِ�ذي��نَ َ�س ُي َعا َق ُبو َن ِب � َه� َ
لا ٍك �أَ َب� � ِ�د ٍّي ِمنْ
َو ْج ِه ال َّر ِّب َو ِمنْ َم ْج ِد ُق َّو ِت ِه2( »..ت�س:1
.)9-6
�ساد�س ًا :ع�ن��دم��ا �أت ��ى ق ��و ٌم لل�سيد
الم�سيح ،يخبرونه عن بيالط�س ،الذي
ذبح بع�ض الجليليين ،وخلط دماءهم
ب��دم��اء الذبائح التي ك��ان��وا يق ّدمونها
في الهيكل (لو ..)3-1 :13وك�أن �أولئك
ال�ق��وم ك��ان��وا ي��ري��دون �أن ي�سمعوا من
ال ��رب ي���س��وع �إدان � ��ة � �ش��دي��دة ��ض��د هذا
ال�سفاح ال�ج��زار ال ُمجرم ال��ذي ارتكب
مثل تلك المذبحة الب�شعة المروعة..
ن�ج��د �أن ال�سيد الم�سيح ل��م ُي�ستد َرج
�أب��داً في هذا االتجاه لإدان��ة بيالط�س،
بل لفت نظرهم �إلى مو�ضوع �آخر يراه
�أكثر �أهمية ،وهو «التوبة» التي تنجي
الإن�سان من الهالك الأب��دي ..فكانت
�إج��اب �ت��ه ل�ه��م وا��ض�ح��ة «�إِن ل��م تَتوبوا
َف َجمي ُع ُك ْم َك َ
ذلك َت ْهلكُونَ» .وهذا در�س
هائل لنا؛ �أن تكون التوبة ه��ي �شغلنا
ال �� �ش��اغ��ل و�إه �ت �م��ام �ن��ا الأول ،فنعود
ونرتمي في �أح�ضان اهلل �أبينا ،ون�ستمتع
ب� ��دفء م�ح�ب�ت��ه وق �ب�ل�ات��ه و�سالمه..
وبالت�أكيد هذا ال يمنع �أن ن�شهد للحق،
ون�سند ال�ضعفاء والمت�ألمين ..ولكن
�أولويتنا هي التوبة وال�صالة!..
�سابع ًا :نحن نختبر دائماً �أن ع�شرة
الم�سيح تعطي للنف�س �إ�ستنارة ور�ؤية
هادئة للأمور ..كما �أن ال��روح القد�س
الن�شيط ف��ي ال�ق�ل��ب يعطي للإن�سان
�سالماً وحكم ًة لمواجهة كل ال�صعاب
والف�ساد واال��ض�ط��راب��ات ..نثق �أن اهلل
هو �ضابط الكلُ ،مدبر مختاريه ح�سناً،
حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه
من كل قلوبهم ..ون�ؤمن �أنه قادر على
ت�ح��وي��ل دف��ة الأم� ��ور دائ �م �اً لم�صلحة
�أوالده وخال�ص نفو�سهم( ..رو.)8
الم�سيح هو �سالمنا ..وال�صالة هي
ملج�أنا ..والتوبة هي �أولو ّيتنا..
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تقول الآية «:فذاع الخبر عنه �أكثر.
ف��اج�ت�م��ع ج �م��وع ك�ث�ي��رة ل�ك��ي ي�سمعوا
وي�شفوا به من �أمرا�ضهم (ل ��و.)15:5
وي �ق��ول �أي���ض��ا وك ��ان ي���س��وع ي�ط��وف كل
ال�ج�ل�ي��ل ي�ع� ّل��م ف��ي م�ج��ام�ع�ه��م ،ويكرز
ب�ب���ش��ارة ال�م�ل�ك��وت ،وي�شفي ك��ل مر�ض
وكل �ضعف في ال�شعب .فذاع خبره في
جميع �سورية .ف�أح�ضروا �إل�ي��ه جميع
ال�سقماء الم�صابين ب�أمرا�ض و�أوجاع
مختلفة ،وال�م�ج��ان�ي��ن والم�صروعين
والمفلوجين ،ف�شفاهم .فتبعته جموع
ك �ث �ي��رة م ��ن ال �ج �ل �ي��ل وال �ع �� �ش��ر المدن
و�أور�شليم واليهودية ومن عبر الأردن
(مت.)25-23 :4
ي��ذك��ر لنا انجيل ل��وق��ا �أن النا�س
«ج � � � � ��اءوا ل �ي �� �س �م �ع��وه وي� ��� �ش� �ف ��وا من
�أم��را��ض�ه��م» .كانت خدمة ال��رب ي�سوع
تتكون من ثالث خدمات ,اوال التعليم
 ,ثانيا الكرازة  ,ثالثا ال�شفاء.
اوال التعليم  :ح�سب ترتيب الكتاب
المقد�س التعليم دائ�م��ا ف��ي المرتبة
الأولي  ,وهذا من �أجل �أهميته ال يمكن
ت�شيد بناءا عاليا مرتفعا علي �أ�سا�س
خ��اط��ئ اوا��س��ا���س �ضعيف ,ب��ل يجب �أن
يكون الأ�سا�س ق��وي و�صلب كما �شبهه

رب المجد بالبيت المبني علي ال�صخر,
ف �ي �ك��ون ث��اب��ت � �ض��د ال ��ري ��اح والعوا�صف
والأمطار� ,أي ال�ضيقات والتجارب وحرب
ابلي�س ,وظروف الحياة المختلفة  ,وي�ؤيد
معلمنا بول�س ه��ذا الفكرفيقول �« :إلى
�أن ننتهي جميعنا �إل��ى وحدانية الإيمان
ومعرفة �إب��ن اهلل� .إل��ى �إن�سان كامل� .إلى
قيا�س قامة ملء الم�سيح .كي ال نكون في
م��ا بعد �أط�ف��ا ًال م�ضطربين ومحمولين
بكل ريح تعليم ،بحيلة النا�س ،بمكر �إلى
مكيدة ال�ضالل (�أف.)14-13 :4
وعلى هذا النهج �صارت الكني�سة دائما
لت�صبح كني�سة ال�ع�ل��م ال�غ�ن�ي��ة بالعلماء
والقدي�سين,الذي ي�ستقي منهم الغرب
ال �ي��وم كثير م��ن تعاليمهم  ,وه��ي اي�ضا
كني�سة المدار�س اللإهوتية وهي منارة
علم منذ البداية والي اليوم.
ثانيا الكرازة :كان الرب ي�سوع يطوف
ال �م��دن ك ��ارزا وم�ب���ش��را ب��ال�ح�ي��اة الأبدية
وك��ان كل من ي�سمع وي�ؤمن بكالمه كان
ينال الحياة ,ينال الخليقة الجديدة  .كما
ق ��ال ...«:و�أم��ا �أن��ا فقد �أت�ي��ت لتكون لهم
ح�ي��اة وليكون لهم �أف���ض��ل» (ي� ��و.)10:10
ك�م��ا �أت ��ي �إل�ي�ن��ا ل�ك��ي ي��ري�ن��ا الآب لن�ؤمن
ب ��ه وب� ��ال� ��ذي �أر�� �س� �ل ��ه « :ف � �ن� ��ادى ي�سوع
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بقلم :فاطمة ناعوت

العالم بين �صاروخ
يوم القيامة و ال�صاروخ ال�شيطاني
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

جامعة القاهرة عام  ،1949ونالت درجة
الدكتوراة في القانون عام  ،1955وقدّمت
�أوراق �إع �ت �م��اده��ا ق��ا� �ض �ي��ة ف ��ي مجل�س
ال��دول��ة ،وه��ي �أع �ل��ى هيئة ق�ضائية في
م�صر ،لكنها ُرف�ضت لكونها �أنثى! وقال
رئي�س ال ��وزراء الم�صرى �آن ��ذاك ح�سين
با�شا �سرى �إن وجود قا�ضية �ضد تقاليد
ال �م �ج �ت �م��ع! ف �ق��ام��ت ب��رف��ع دع� ��وى �ضد
الحكومة النتهاك حقوقها الد�ستورية،
وك��ان��ت ق�ضيتها الأول� ��ى م��ن ن��وع�ه��ا في
المحاكم الم�صرية .وخ���س��رت الق�ضية
بطبيعة الحال ،لي�س بنا ًء على القانون،
بل لأ�سباب ثقافية و�سيا�سية ومجتمعية،
كما قال د .عبدالرزاق ال�سنهورى ،رئي�س
ٌ
قانونيات
مجل�س الدولة �آنذاك .وحاولت
م�صريات �أخريات �أن يحذون حذوها على
م��دار ال�سنوات والعقود منذ خم�سينيات
ال�ق��رن الما�ضى ،ول��م تثمر جهود �أيهن
حتى عام  2003حين �صدر قرار جمهوري
بتعيين الم�ست�شارة ال��وط�ن�ي��ة الراحلة
تهاني الجبالي قا�ضي ًة لأول مرة في تاريخ
م�صر ،ونائباً لرئي�س المحكمة الد�ستورية

العليا .وبالطبع �أث��ار ه��ذا �صخباً وا�سع
النطاق فى الأو�ساط الدينية المت�شددة،
رغم ت�صريح �شيخ الأزهر �آنذاك ب�أن تولي
الن�ساء من�صب الق�ضاء �أم��ر مقبول من
الوجهة ال�شرعية .وف��ي عهد الإخواني
محمد مر�سى ،تم ا�ستبعادها من من�صبها
�ضمن ق�ضاة �آخرين .ومع �إ�شراقة ثورة
 30يونيو  ،2013بد�أت �شم�س العدالة في
ال �ب��زوغ م��ن ج��دي��د ،فحلفت  26قا�ضية
ال�ي�م�ي��ن لتعيينهن ق��ا��ض�ي��ات ف��ى يوليو
 .2015وقدمت الدول ُة الم�صرية دورات
ت��دري �ب �ي��ة م�ك�ث�ف��ة ت �ح��ت �إ�� �ش ��راف رئي�س
مجل�س الدولة من �أج��ل دعم القا�ضيات
نف�سياً ومعنوياً حتى �أ�شرق نهار  5مار�س
الحالي وقد اعتلين مقاعد الق�ضاء في
مجل�س الدولة ،ليقمن بدورهن المقد�س
في تكري�س العدالة ودعم الحقوق ون�صرة
المظلومين.
مبروك لحفيدات ماعت رب��ة العدالة
ف��ي �أدب �ي��ات �ن��ا ال�م���ص��ري��ة ال�ق��دي�م��ة التي
ُ�سن با�سمها د�ستور �إن�سانى رفيع يتكون
من �إثنين و�أربعين مبد�أً يحفظ النظام

والتح�ضر والأخ�لاق الرفيعة فى وطننا
م�صر .د�ستور ك��ان ه��و الطريق للعي�ش
الكريم في مجتمع كريم ي�سكنه كرماء.
�أذكر لكم بع�ض بنوده:
�أن��ا لم �أقتل ،ول��م �أح� ّر���ض على القتل،
ول ��م �أن �ت �ق��م ل�ن�ف���س��ي ،ول ��م �أت �� �س �ب��ب في
الإره��اب ،ولم �أعتدِ على �إن�سان ،وال كنت
�سب ًبا في دم��وع �إن�سان� .أن��ا لم �أظلم ولم
�أ�ضمر ني ًة لل�شر� .أن��ا لم �أ�سرق ولم �آخذ
من بالدي �أكثر من ح�صتي العادلة ،ولم
�أتلِف المحا�صيل والحقول والممتلكات،
ول ��م �أح� ��رم �إن �� �س��ان �اً م��ن ح��ق ل ��ه� .أن ��ا لم
�أ�ستدع �شاه َد زور ،ولم �أك��ذب ،ولم �أجرح
�شعور �أحد ولم �أتحدث بمكر ،وال خداع.
�أنا لم �أزدر �أحداً ولم �أتن�صت على �أحد� .أنا
لم �أحكم على �إن�سان فى تعجل �أو ق�سوة،
ولم �أغ�ضب دون �سبب وجيه للغ�ضب� .أنا
�أطعت القانون ولم �أخن وطنى.
� �ش �ك��راً ل�ل��رئ�ي����س ال�ع�ظ�ي��م عبدالفتاح
ال���س�ي���س��ى ،و� �ش �ك��راً ل� �ل ��إرادة ال�سيا�سية
ال��داع�م��ة لال�ستحقاق وال�ع��دال��ة ،وتحيا
م�صر.

�أ�ســـهل قليــــ ًال

ق�صة لم يقر�أها بوتين!

قالت لى بغ�ضب :الدنيا حظوظ!!،
لقد اج�ت�ه��دت ودر� �س��ت وعملت �سنوات
حتى �أجد وظيفتى الحالية ،ثم �أتت هى
فى يوم وليلة وتم تعيينها بنف�س المكان
بدون م�ؤهالت وبراتب �أعلى منى!!!.
ثم رد عليها �صديقنا :ومِ ن �سمعك..
�أح �ي��ا ًن��ا �أظ� ��ل �أط � ��رق �أب ��وا ًب ��ا ل�سنوات،
وم��ا �إن ُتفتح حتى �أج��ده��ا �سهلة جدًا
�أم ��ام غ �ي��رى ..ول��م �أف �ه��م �أب � �دًا لماذا؟،
ل �م��اذا ي�ج��ب ع �ل� َّ�ى دائ � ًم��ا ب ��ذل مجهود
م���ض��اع��ف؟!� .ضحكت ف��ى �صمت لأنه
حالى �أنا � ً
أي�ضا وكثيرين ..تحدث الأمور
ب�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ج �ه��د وب���ص�ع��وب��ة معظم
ال��وق��ت .بينما ال تفهم م��ا �سر �إ�صرار
بقلم :دينا عبدالكريم
ال�ح�ي��اة م�ع��ك ع�ل��ى ذل� ��ك؟ ..ت�ح��دث�ن��ا لما
يزيد على ن�صف ال�ساعة فى هذه الفكرة.
وتعجبنا لأن المو�ضوع بدا �أكبر من مالحظاتنا ال�صغيرة ،التى كنا نخفيها �س ًرا
فى �صدورنا!!.
الحقيقة �أن الحياة (الأ�سهل) هى حلم دفين لدى كثيرين من ه�ؤالء الذين
ي�سعون بجد فى الحياة ،هم ال يريدون (حياة �سهلة) ،لكن دعنا نقل �إنهم يريدون
حياة �أك�ث��ر �سال�سة ..حياة فيها مقدمات ونتائج وا�ضحة ،زرع وح�صاد ب�شكل
مبا�شر ..لتر�ضى عقولهم دائمة التفكير ،وتطمئن قلوبهم دائمة ال�س�ؤال!!.
لماذا تبدو الطرق الملتوية �أ��س��رع �أح�ي��ا ًن��ا؟ ،لماذا يبدو الطريق الم�ستقيم
ال؟!! ،لماذا تبدو الأيام غير عادلة؟!!!.
مُوحِ �شاً وخالياً وطوي ً
�أ�سئلة �صعبة ..ال تتحمل التنظير.
ل�ك��ن ..بقليل م��ن التفكير و�صلنا �إل��ى تف�سير ُير�ضينا جمي ًعا ..ربما يبدو
مجهودك م�ضاع ًفا فى تلك الأ�شياء التى تظن �أن��ك تريدها ج �دًا ..وتحلم بها
ليل نهار ..بينما تحدث فى هذه الأثناء �أ�شياء �أخرى �أهم ..تحدث بكل �سال�سة
و�سهولة حتى تكاد ال ت�شعر بها� ..أحبا�ؤك بخير� ،أنت لم تمر�ض منذ وقت طويل..
�شريك حياتك يحبك و ُيخل�ص لك ..ابنتك فى الجامعة التى طالما حلمتَ بها..
لديك �أ�صدقاء ت�ضحك معهم ..تتنف�س ب�سهولة وتتوا�صل مع �أحبائك بحرية!!!،
وفى نهاية اليوم ت�ستطيع �أن ترفع عينيك �إلى ال�سماء �شاك ًرا �أو طال ًبا العون و�أنت
موقن �أن هناك مَن ي�سمعك!!.
حتى المجتمعات التى تعتقد �أنها �أقل ً
حظا فى الموارد المادية �أو الظروف
�شم�سا وهوا ًء مجان ًيا ..وظروفاً طبيعية مُريحة
االقت�صادية ..تجد �أن اهلل منحها ً
تعينهم على تحمل الظروف القا�سية ،والعك�س فى مجتمعات تبدو فيها الأمور
منظمة ومن�ضبطة ..تنفق �ساعات و�أم ��والاً طائلة من �أج��ل الت�أقلم مع ق�سوة
الأجواء والكوارث الطبيعية!! .ما و�صلنا �إليه لي�س اكت�شافاً جديداً ..وال �أريد �أن
�أبدو �أننى �أقدم تبري ًرا لكون الحياة غير عادلة ..بل بالعك�س ..و�صلت �إلى يقين
�أنها عادلة جدًا ..ونحن مَن نختار كيف ننظر �إليها!.
فليتعلم مَن يختارون الطريق الطويل الم�ستقيم لتحقيق �أحالمهم� ..أنهم
�سينتظرون وقتاً �أطول ..ولكنه �أقل تكلفة!.
وليفهم مَن يختارون القفز فوق قوانين النجاح �أنهم �سيدفعون �أثما ًنا غالية
لم يكونوا يح�سبون لها ح�سا ًبا فيما بعد .وليتنا نتعلم جمي ًعا اال�ستمتاع بما
لدينا ..فالوقت ق�صير ..والحياة لديها لكل واحد كل �أ�سباب ال�سعادة.

الرئي�س الرو�سى فالديمير بوتين
ال ي��دارى حنينه �إلى دولتين� ،إحداهما
رو�سيا القي�صرية التى �سمع عنها فى
مرحلة ما قبل ثورة  1917التى �أقامت
االت �ح��اد ال���س��وف�ي�ت��ى ،وال �ث��ان�ي��ة رو�سيا
ال�سوفيتية التى عا�شها فى مرحلة ما
بعد هذا التاريخ!
�أم� ��ا ال ��دول ��ة الأول � ��ى ف �ك��ان��ت حافلة
ب��الأ��س�م��اء الأدب �ي��ة الكبيرة ال�ت��ى ملأت
الدنيا �أد ًب��ا و�إب��دا ًع��ا ،من �أول تول�ستوى
�إل��ى دو�ستويف�سكى� ،إل��ى بو�شكين� ،إلى
ت��ورج�ي�ن�ي��ف� ،إل ��ى ج��وج��ول ..وكثيرين
غ �ي��ره��م م �م��ن ك ��ان م �ع��ر���ض القاهرة
الدولى للكتاب يعر�ض �أعمالهم الكاملة
بقلم� :سليمان جودة
�أيام االتحاد ال�سوفيتى فى مجلدات فاخرة
الطباعة بقرو�ش قليلة!
ولو �أن الرئي�س الرو�سى قر�أ ق�صة �شهيرة لواحد من ه�ؤالء الأدباء الكبار الذين
�أنجبتهم رو�سيا القي�صرية فى مرحلة ما قبل  ،1917ف�سوف يجد فيها ما يفيده
بالت�أكيد فى حربه على �أوكرانيا!
الق�صة تقول �إن واحدًا من الإقطاعيين فى تلك الأيام قرر �أن يوزع �أر�ضه على
عدد من الفر�سان ،ولكنه جاء بهم جمي ًعا قبل �أن يوزعها عليهم ،وطلب من كل
فار�س فيهم طل ًبا واح�دًا ..وكان هذا الطلب هو �أن ينطلق كل فار�س منهم فوق
ح�صانه فى داخل م�ساحات الأر�ض الوا�سعة ،وكان هناك �شرط هو �أن يعود قبل
غروب ال�شم�س ،ف�إذا عاد قبل غروبها ف�إن له �أن يح�صل على كل م�ساحة الأر�ض
التى انطلق فيها وعاد منها!
وانطلقوا جمي ًعا ..ولم يكن �أحد منهم من�شغلاً بال�شم�س وغروبها ،ولكنهم
كانوا من�شغلين بقطع �أكبر م�ساحة ممكنة ،وكان كل فار�س يعرف �أنه كلما توغل
فى عمق الأر�ض �أكثر ،ح�صل على م�ساحة �أو�سع حين يعود �إلى نقطة االنطالق!
وقد ن�سوا فى غمرة االن�شغال بتكبير الم�ساحة التى �سيح�صل كل واحد فيهم
عليها �أن ح�صولهم على �أى �شىء� ،سواء ك��ان ه��ذا ال�شىء ف��دا ًن��ا �أو �أل��ف فدان،
مرهون بالعودة قبل الغروب ..و�إال ..فال �شىء �سيكون فى انتظارهم مما قطعوه
من الم�ساحات!
وكانت المفارقة �أن �أح �دًا منهم لم يرجع قبل ال�غ��روب ،فلقد ك��ان كل واحد
ُيلهب ظهر ح�صانه على �أمل قطع �أكبر م�ساحة ي�ستطيع الجرى فى �أنحائها،
نا�س ًيا �أن العبرة هى العودة ال الذهاب ..وعندما عادوا كانت ال�شم�س قد غربت،
وكان التقدير قد خانهم ،وكان الدر�س �أن دخول الحرب لي�س هو المو�ضوع ،ولكن
المو�ضوع هو ال�خ��روج من ال�ح��رب ،وه��و وقفها ،وه��و ال�ق��درة على و�ضع نهاية
لها!.
«ال تندموا على حب �أو
معروف �أو خري قدمتموه
لأحدهم ومل يكن
ي�ستحقه ،كونوا دائما
معتزين بنقاء قلوبكم،
�إياكم �أن تلوموا طهارتكم»

قيمة �أ�ضرار الحرب في �أوكرانيا بلغت  100مليار دوالر
قال الم�ست�شار االقت�صادي للرئي�س
الأوك��ران��ي �أول�ي��غ �أو�ستينكو الخمي�س
� ،3/10إن الأ�ضرار التي �سببتها الحرب
في �أوكرانيا حتى الآن تقدر بنحو 100
مليار دوالر بح�سب تقييمات �أولية.
و�أو� � �ض� ��ح �أو� �س �ت �ي �ن �ك��و ف ��ي مداخلة
ع�ب��ر الإن �ت��رن��ت م��ع م�ع�ه��د بيتر�سون
لالقت�صاد الدولي ،وهو مركز �أبحاث
�أمريكي� ،أن «التقييمات الأولية للغاية
ال �ت��ي �أج ��ري �ن ��اه ��ا ...ت�ظ�ه��ر �أن قيمة
الأ� �ص��ول ال�ت��ي ف�ق��دن��اه��ا ،ال�ت��ي دمرت
(م��ن ق�ب��ل رو� �س �ي��ا) تبلغ ح��وال��ى 100
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

من�صة الق�ضاء ..
«ماعت» الم�صرية ..على ّ
ُّ
هذا يو ٌم تاريخى عظيم
�سيظل محفوراً
فى مد ّونة م�صر الثرية بحروف م�ضيئة
قوامُها ن��و ٌر ومجد .الخام�س من مار�س
 .2022لأول مرة فى تاريخ م�صر ،قا�ضيات
م�صريات رفيعات المقام ي�شرقن ك�شمو�س
من�صات محاكم مجل�س الدولة في
على ّ
ب ��ادرة رفيعة الم�ستوى ف��ي الجمهورية
الجديدة التى ُي�ش ّيدها الرئي�س ال�سي�سى
على قواعد الح�ضارة والعدالة والتقدم
والجمال.
�شكراً هلل تعالى �أن �شهدنا هذه اللحظة
البهية ف��ي ت��اري��خ م�صر .وتحية �إحترام
للم�ست�شار الجليل محمد محمود ح�سام
الدين رئي�س مجل�س الدولة ،الذى �ص ّرح
ب�إنفاذ ق��رار رئي�س الجمهورية رق��م 446
ل�ع��ام  2021بتعيين  98قا�ضية م�صرية،
ُ�شهد لهن ب��ال�ك�ف��اءة والتميز والحكمة،
في مجل�س الدولة ،وهي �سابقة في تاريخ
مجل�س الدولة منذ ت�أ�سي�سه في �أربعينيات
ال�ق��رن ال�م��ا��ض��ى .وت��م ت��وزي��ع القا�ضيات
الجليالت للعمل فى ال��دوائ��ر المختلفة
لهيئة مفو�ضي الدولة .واعتلت حفيدات
من�صة
م��اع��ت ،رب��ة ال �ع��دال��ة ال�م���ص��ري��ةّ ،
الق�ضاء �إل��ى ج��وار زمالئهن الق�ضاة في
مجل�س الدولة اعتباراً من يوم  5مار�س
الحالي ،حتى ُي�شرق علينا الغد  8مار�س،
اليوم العالمي للمر�أة وقد ارتقت المر�أة
الم�صرية �أرفع درجات العدالة و�أقد�سها:
من�صة الق�ضاء .و�أقتر ُح على الم�س�ؤولين
ّ
تد�شين يوم  5مار�س عيداً قومياً للمر�أة
الم�صرية ،نحتفل فيه ب�أجمل ثمار ن�ضال
�سجل التاريخ
مثقفات م�صريات راحالت ّ
ا�ستحقاقهن ك��ر��س��ي ال�ق���ض��اء ،وكافحن
لنيل هذا الحق ،ولكن قوى الظالم كانت
�أع�ت��ى و�أق���س��ى ،فحالت دون ذل��ك .ولكن
�شم�س الجمهورية الجديدة قد �أ�شرقت
َ
و�أعلنت �أال مكان للظالم تحت �سمائها.
ولكي نتع ّرف على عظمة وف��رادة هذه
اللحظة التي ت�شهدها م�ص ُر اليوم باعتالء
من�صة الق�ضاء ،علينا �أن
�سيدات م�صريات ّ
نتذكر كفا َح عظيمات من ن�ساء م�صر على
مدى عقود طوال حتى تثمر �أولى ثمرات
ه��ذا الكفاح ال�م��اج��د .نتذكر بكل �إعتزاز
جهو َد ال�سفيرة الجميلة الراحلة د .عائ�شة
رات ��ب ،ال�ت��ى ت�خ��رج��ت ف��ي كلية الحقوق
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مليار دوالر �أمريكي».
مع ذل��ك ،ق�دّر الم�س�ؤول �أن النظام
ال�م��ال��ي الأوك��ران��ي يعمل ب�شكل جيد
«بالنظر للظروف ال�ح��ال�ي��ة» ،م�شيرا
�إل��ى «�سعر ال�صرف الم�ستقر �إل��ى حد
ما».
و�أو��ض��ح �أن «ح��وال��ى  50بالمئة من
�شركاتنا لم تعد تعمل وتلك التي لم
تتوقف ال تعمل بكامل قدرتها».
ك��ذل��ك ��ش��دد م�ست�شار فولوديمير
زيلين�سكي ع�ل��ى �أن �أوك��ران �ي��ا ت�شهد
«كارثة حقيقية� ...أكثر خطورة بكثير

مما يمكن �أن يتخيله �أي منا».
وت�ح��دث ع��ن �أع�م��ال �إع ��ادة الإعمار
المهمة الم�ستقبلية بعد تدمير طرق
وج�سور وم�ست�شفيات.
وحذر من �أن «الو�ضع في ما يتعلق
بالنمو االق�ت���ص��ادي �سيكون محبطا
للغاية ،حتى لو توقفت الحرب الآن».
ورغ� ��م ت �ح��رك ال�م�ج�ت�م��ع الدولي
من �أج��ل دع��م �أوك��ران�ي��ا ،ف��إن الخبراء
ي���ش�ي��رون �إل ��ى �أن ال�م���س��اع��دة المالية
الكبيرة ال�ت��ي ت��م تخ�صي�صها لها لن
تعو�ض الخ�سائر.

منذ عقدين �أو �أكثر ا�ستيقظ العالم
في يوم الثاني من �أغ�سط�س ١٩٩٠على
ا�ستيالء القوات العراقية على كامل
الأرا�ضي الكويتية وكانت حجة �صدام
ح�سين يومها الحفاظ على الأمن
القومي العراقي ،و�سرقة الكويت
للبترول العراقي .انتف�ض العالم
بقلم :ماجد �سو�س
بقيادة الواليات المتحدة ومعها قوات ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
تحالف من الغرب ومن الدول العربية
magedsous@gmail.com
لإنقاذ الكويت ،بعد �أن ا�ست�صدروا
قرارا من الأمم المتحدة بطرد العراق
من الكويت واكت�شف العالم يومها �أن �صدام كان يقتل �شعبه ب�أب�شع الطرق
وكان يدفن بع�ضهم �أحياء ويلقى بالبع�ض من �أعلى البنايات وظهرت ع�شرات
المقابر الجماعية.
كانت بداية �صدام �إنه داخل للكويت لت�أديبهم فقط حتى انه في الرابع من
�أغ�سط�س �شكل حكومة كويتية برئا�سة العقيد عالء ح�سين وفي اليوم التا�سع
من �أغ�سط�س �أقال الحكومة و�أعلن �ضم الكويت للعراق واعتبارها محافظة
عراقية و�إلغاء جميع ال�سفارات الدولية فيها.
الخمي�س  ٢٤فبراير  ٢٠٢٢ا�ستيقظ العالم على اجتياح رو�سيا لدولة �أوكرانيا
متذرعة بعدة �أمور �أولها� ،أنها تحافظ على �أمنها القومي .حجة واهية لأن
رو�سيا بعد �أن �أجبرت �أوكرانيا على التخل�ص من �أ�سلحتها النووية وتقليل
عدد جي�شها عادت وا�ستولت على جزيرة القرم الأوكرانية ثم بد�أت بت�سليح
مواطنين �أوكرانيين �ضد حكومتهم مما ا�ضطر ،ال�شباب الأوكراني الذي
يح�ضر المباريات الريا�ضية «�ألترا�س» �أن يعلن عن ت�شكيل حركة مقاومة
�ضد رو�سيا .الأمر الذي جعل رو�سيا اليوم بعد �أن �أعلنت ا�ستقالل المنطقتين
الأوكرانيتين� ،أن تقوم بت�أديب �شباب الألترا�س بمحاربتهم ب�أ�سلحتها الفتاكة.
ثانيا ،الحجة الأخرى التي تذرع بها بوتين هي �أن �أوكرانيا طلبت االن�ضمام
�إلى حزب الناتو وهو عدو رو�سيا اللدود ،وبالرغم من �أن �أوكرانيا لم تن�ضم
للحزب لكنه راح يحتلها ويدمر جي�شها وي�شرد الن�ساء والأطفال الذين نزحوا
�إلى بلدان مجاورة .وبدال من �أن يزيح الناتو من الحدود ،على العك�س عانده
الناتو وقرر زيادة قواته وزيادة ت�سليحه ،ودمر الوطن الأوكراني وراح المدنيين
ال ُع ّزل �ضحية بين مطرقة ال�شرق و�سنديان الغرب.
ثالثا ،تذرع ب�أنه ي�ؤدب الغرب ،ولكن الحقيقة غير ذلك فالعقوبات على
ال�شعب الرو�سي فاقت الألف وخم�سمائة عقوبة من غالبية دول العالم حتى
�أن �سوي�سرا دولة الحياد قررت تجميد ح�سابات الرو�س في البنوك �أما اليابان
و�ألمانيا الذي تم منعهما من تطوير جيو�شهما بعد الحرب العالمية الثانية
قررا �إعادة بناء جيو�شهما خا�صة �ألمانيا التي لن ي�ستطع بوتين ان يمنعها من
هذا و�سيقف معها الغرب بالطبع كحليف معها.
�أغرب ما قر�أت في الأيام الأخيرة هو تقييم البع�ض لموقف الواليات
المتحدة الأمريكية �أنه موقف �ضعف �أو خوف وجبن وهناك من تمادى قائال
ُ
ترددت في الرد عليها ولكن
�أن �أمريكا تترنح �أمام رو�سيا وهي كلمات �سطحية
باخت�صار �شديد وبالرغم من اعترا�ضي على الإدارة الأمريكية الحالية �إال �أنها
ت�صرفت بحكمة عالية وب�ضبط نف�س ي�ؤخذ لها ال عليها والم�شاهد للأحداث
ال�سيا�سية منذ عدة عقود �أن الدولتين كالهما يتحا�شان مواجهة الآخر من
�أجل �سالم العالم فال تجد الرو�س يتدخلون ال في العراق وال في �أفغان�ستان
وحتى في �سوريا ا�ستقروا في ال�شمال وتركوا للواليات المتحدة مهاجمة داع�ش
في الجنوب دون الإقتراب من بع�ض البع�ض وهو �أمر محمود حتى الآن.
بوتين الذي حرك الثالوث النووي  -كما يطلق عليه في رو�سيا – الجو والبر
والبحر ،في و�ضع اال�ستعداد .في الجو طائرات قادرة على حمل ر�ؤو�س نووية،
في البر ال�صاروخ المدمر والذي يطلق عليه الرو�س «�صاروخ يوم القيامة»
الذي يحمل ع�شرة �أطنان من الر�ؤو�س النووية وهو يعادل �ألفين قنبلة من
التي �ألقيت على هيرو�شيما ،ثم في البحر الغوا�صات النووية المدمرة.
اليوم بيالرو�سيا حليفة رو�سيا غيرت د�ستورها لت�سمح بوجود �أ�سلحة نووية
رو�سية على �أرا�ضيها بجانب ال�صين الحليف الأول ومجنون كوريا ال�شمالية
الذي قرر التعبئة وتجهيز �أ�سلحته النووية.
هل ت�سكت الواليات المتحدة �أمام المع�سكر ال�شرقي ،بالطبع ال راحت
تن�شر �أ�سلحتها النووية في دول �أوربا الغربية وراحت تعلن عن برنامج جديد
لتطوير �أ�سلحتها النووية وال �سيما �أنها هي �أي�ضا تملك �سالحاً ك�سالح يوم
القيامة� ،أطلقت عليه �إ�سم «ال�سالح ال�شيطاني».
العالم الذي عانى في �آخر عامين من ذاك الوباء الفتاك «كورونا» حتى وجد
نف�سه اليوم على موعد مع ك�ساد قد يكون الأكبر في التاريخ وكارثة اقت�صادية
قد ت�ؤدي �إلى مجاعات في �أنحاء الم�سكونة ي�صعب الخروج منها في القريب،
فبعد �ساعات قليلة من غزو بوتين �أوكرانيا ارتفعت �أ�سعار البترول والغذاء
ب�صورة غير م�سبوقة �أما القمح والتي تعتبر م�صر �أكبر م�ستورد له في العالم
فزاد بن�سبة  ٪١٠٠والدول العربية ت�ستورد نحو  %60من احتياجاتها من القمح
من �أوكرانيا ورو�سيا.
�أيام قا�سية تحتاج الدعاء وال�صالة القلبية من �أجل حفظ اهلل ل�سالم العالم
و�أمنه و�أن يفي�ض بالحكمة على الملوك والر�ؤ�ساء وما يطمئنا �أنه هو وحده
�ضابط الكل القادر �أن يحمينا من �صاروخ يوم القيامة و�صاروخ ال�شيطان.
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هربا من العقوبات الغربية..
�أثرياء رو�سيا ي�سعون لإخفاء ثرواتهم في دبي

�سائح وطبيب ومري�ض
مقدمة:
قد ي�صاب ال�شخ�ص بمر�ض
�أو في ح��ادث في �أي مكان،
والذي قد حدث عدة مرات
في رحالتي ال�سياحية ،وهنا
���س���أذك��ر بع�ض ه��ذه الأم���ور
التي مرت بي �أثناء �أ�سفاري
حول العالم �إما كطبيب و�إما
كمري�ض.
الطفل والمع�صم:
كنت م�سافرا مع �صديق لي وهو طبيب
�أم��را���ض نف�سية م��ن لو�س �أنجلو�س �إلى
نيويورك و�أثناء الطيران �أعلنت الم�ضيفة
«ه ��ل ي��وج��د ط�ب�ي��ب ف��ي ال �ط��ائ��رة؟» ولم
�أتكلم �إذ �أن�ن��ي طبيب �أط �ف��ال ،وغالبا ما
ت�ك��ون ه��ذه الأم��را���ض الم�ستعجلة نوبة
قلبية ل�شخ�ص عجوز والذي ال خبرة لي
حديثه ف��ي ع�لاج��ه .لكن �صديقي �صرخ
ب���ص��وت ع��ال��ي «ه �ن��ا» و�أ�� �ش ��ار ل��ي وج ��اءت
الم�ضيفة فحاولت تخلي�ص نف�سي من
الم�شكلة ب�أني طبيب �أطفال .فقالت ح�سنا
�إنها طفلة .وهنا قمت من مكاني ور�أيت
طفلة ف��ي الخام�سة م��ن عمرها ولديها
خلع في المع�صم Wrist dislocation
ف�أرجعته مكانه و�س�ألت الأم �إذا كان هذا
ق��د ح��دث �سابقا فقلت ن�ع��م ح�صل عدة
مرات .وهنا ا�سترحت �شيئا ما �إذ كان من
الممكن �أن ت�ك��ون ه��ذه �أول م��رة وتتهم
ال �ع��ائ �ل��ة ال �ط��ائ��رة ف ��ي دع� ��وى ق�ضائية
ل�سبب ما .وطلبت مني الم�ضيفة �أن �أكتب
ت�ق��ري��را ع�م��ا ح��دث ب��إم���ض��ائ��ي وعنواني

وه��ي ع�لام��ات �إنخفا�ض ف��ي �سكر الدم.
طلبت م��ن الم�ضيفة ان تعطيه ع�صير
مملوء بال�سكر .وبعدها فاق الرجل وظن
ال�صينيون حوله �أنني فعلت معجزة.

لحماية ��ش��رك��ة ال �ط �ي��ران .وط�ب�ع��ا فعلت
لكن ل��درء �أي م�ضايقة م�ستقبلية طلبت
من الم�ضيفة كوب ع�صير برتقال و�س�ألت
ال�ط�ف�ل��ة �أن ت�م���س��ك ال �ك��وب ب�ن�ف����س اليد
وت�شرب .و�صورتها بالفيديو دف��اع��ا عن
نف�سي و�شركة ال�ط�ي��ران �إذا كانت هناك المجروحة في باري�س
ق�ضية في الم�ستقبل .لكن والحمد هلل لم ��س�ق�ط��ت �إم � � ��ر�أة م ��ن �أع �� �ض��اء رحلتنا
ال�سياحية وه��ي �صاعدة م��ن البانيو في
يت�صل بي �أحد بعد ذلك.
الهوتيل و�أ�صيبت بجرح ف��وق الحاجب.
و�أخذوها لم�ست�شفى قريب حيث و�ضعوا
المر�أة العجوز
كانت �أتوبي�سات كثيرة واقفة في ميدان ع��دة غ��رز و� �ض �م��ادا ك�ب�ي��را غ�ط��ى الجرح
في روما ل�سياح من دول مختلفة .وفج�أة وك��ذل��ك الجفن الأع �ل��ى للعين .ور�أيتها
ر�أينا �سيدة عجوز تقع على �سلم �أتوبي�س قلقة من عدم النظر بتلك العين .ف�أخذت
مجاور ،وال�شك �أن �سائق ه��ذا الأتوبي�س �ضمادا  Band Aidكبيرا وقطعت بالمق�ص
الذي يحمل �سياح من انجلترا �إنزعج و�س�أل جزء ب�شكل ن�صف دائرة في الجزء ال�سفلي
�إذا ك��ان فيه دكتور في �أتوبي�سنا لل�سياح وه�ك��ذا غطى ال�ضماد الحاجب والجرح
الأمريكان .نزلت على التو وك�شفت عليها ولي�س العين .و�شكرتني جداً.
على �سلم �أتوبي�سها لتحديد �إذا م��ا كان
هناك ك�سور عظمية �أو ج��روح مفتوحة .وقوعي في تركيا
لكن الحمد هلل كان هناك كدمات ب�سيطة كنا ن��زور �أماكن تعبد الم�سيحيين في
ف��ي كتفها ،و��س��اع��دن��ي ��س��ائ��ق الأتوبي�س �شقوق الجبال داخل كهوف في كبادوكيا
في �إ�صعادها لمكانها .و�شكرني ال�سائق و�سط تركيا ،ولكي ن�صل للكهوف البد من
و��ص�ف��ق ل��ي رك ��اب الأت��وب �ي ����س الإنجليز ،العبور على كوبري خ�شبي �صغير ،وكعادتي
ور�أى كل هذا رك��اب �أتوبي�سنا الأمريكان �أح ��اول ت�صوير ك��ل ��ش��يء بالفيديو و�أنا
ف�ع�ن��دم��ا ع��دت �صفق ل��ي �أي���ض��ا زمالئي �أ�سير لأتذكر الرحالت بالتف�صيل .وكان
ال�سياح الأمريكان.
خ�شب الكوبري قديم وبين بع�ض �ألواحه
فجوات ،وعلى غفلة انزلقت قدمي اليمني
المغمى عليه في ال�صين
ف��ي �أح��د ال�شقوق ،ون�ظ��را لقدم الخ�شب
ح��دث ون�ح��ن ف��ي ط��ائ��رة ب�ي��ن بيجين نزلت رجلي حتى الركبة في ال�شق .وكان
و��ش�ن�غ�ه��اي �أن الم�ضيفة ��س��أل��ت �إذا كان م��ن ال�صعب �إخ��راج �ه��ا وح��دث��ت كدمات
ه�ن��اك طبيب ف��ي ال�ط��ائ��رة ،وك��ان معظم بطول ال�ساق لكن والحمد هلل لم تحدث
ال��رك��اب �صينيون .ول��م �أدرى م��اذا �أفعل ك�سور وبعد يوم كان لون الجلد �أزرق ثم
لأن��ي طبعا ال �أتكلم اللغة ال�صينية .لكن تح�سن تدريجيا .وعدنا �إل��ى �أمريكا بعد
زمالئي حثوني �أن �أ�ساعد بقدر الإمكان .يومين لكنني �إحتجت �إلى كر�سي متحرك
وك�شفت عليه وك ��ان ف��ي ��س��ن متو�سطة ،ف��ي ال�م�ط��ار .وب�ع��د ع��ودت��ي �أخ��ذت �صورة
وفي �شبه غيبوبة وعرقان وج�سمه يهتز لرجلي بعدما قاربت على ال�شفاء.

الرجل اليمني لكاتب المقال وبها كدمات قرب ال�شفاء من حادثة تركيا

بقلم :دكتور� /إلهامي خليل
efkhalil@hotmail.com

كا�سات الهواء في ال�صين
كنا في زي��ارة قرية في ال�صين ،وزرنا
�أجزاخانة محلية وقال لنا �صاحبها �أنهم
ي �ع��ال �ج��ون ك �ث �ي��را م��ن �أم ��را� ��ض الجهاز
التنف�سي بكا�سات الهواء �إذ ي�سحبوا الهواء
الفا�سد و�أي�ضا ي�ساعد على زيادة الن�شاط
ف��ي ال� ��دورة ال��دم��وي��ة م�م��ا يقلل الآالم.
وق�ل��ت ل�ه��م ه��ذا م��ا ك��ان��ت تفعله والدتي
منذ � 70سنة في م�صر .وهنا �س�أل الرجل
«ه��ل من يتطوع ت�شوفوها عليه؟» فقال
الأمريكان كلهم ب�صوت واحد «�إلهامي».
ولم �أرد �أن �أظهر �أني خائف فقلت «نعم»
والواقع �أنه كان م�ؤلم لكن الإحمرار ظهر
ب�شدة في اليوم التالي وظل ب�ضعة �أيام.
وت�صبحوا على خير.
ال�صور:
ال��رج��ل ال�ي�م�ن��ي ل�ك��ات��ب ال �م �ق��ال وبها
كدمات قرب ال�شفاء من حادثة تركيا
ك �ت��ف ك��ات��ب ال �م �ق��ال وع �ل �ي��ه عالمات
كا�سات الهواء في ال�صين

كتف كاتب المقال وعليه عالمات كا�سات الهواء في ال�صين

فايزر :نعمل على لقاحات جديدة تت�صدى لـ �أوميكرون

�أ�صل الحكاية...

برد العجوزة والم�ستقر�ضات
بقلم :مرجريت إقالديوس

دائماً ما ن�سمع عن برد العجوزة والتي
ارتبطت �إرتباطا وثيقا ب الم�ستقر�ضات
والتي هي عبارة عن �سبعة �أيام باردة جداً.
و تعتبر �آخر ثالثة �أيام من �شهر �شباط
(ف�ب��راي��ر) و�أول �أرب�ع��ة �أي��ام م��ن �شهر �آذار
(م ��ار� ��س) ،وف��ي ال���س�ن��ة «ال�ك�ب�ي���س��ة» تكون
�آخر �أربعة �أيام من �شباط( ،فبراير) و�أول
ثالثة �أيام من �آذار (مار�س)..
وت�سمى الم�ستقر�ضات لأن الأ�سطورة
تقول �إن �شهر فبراير (�شباط) المعروف
بالبرد �إ�ستقر�ض (ا�ستعار) من �شهر مار�س
(�آذار) �أرب�ع��ة �أي ��ام «ب ��اردة» ك��ي ينتقم من
�إح��دى العجائز التي تكلمت بال�سوء على
برد �شهر فبراير (�شباط) !!..
ولكن تُري ما هي ق�صة هذه العجوز؟
تحكي اال�سطورة المتناقلة جي ًال بعد
ج�ي��ل رواي ��ة غ��اي��ة ف��ي ال �غ��راب��ة و�إن �شهر
�شباط �شهر مرعب جداً للعجائز ..فكلهم
ي �خ��اف��ون �أن ي �م��وت��وا خ�ل�ال ه ��ذا ال�شهر
نتيجة البرد ال�شديد و �شدة ال�صقيع.
وكانوا عندما يبد�أ �شهر �شباط (فبراير)
ير�سمون عالمة ال�صليب فوق عتبة الباب
الرئي�سي لإبعاد �شبح عزرائيل عنهم!!..
و ُيحكي �أن ذات م��رة وك��ان ق��د انق�ضى
��ش�ه��ر � �ش �ب��اط ع �ل��ى خ �ي��ر ف��راح��ت �إح ��دى
العجائز تغني وترق�ص وقالت� :إجا �شباط
وراح �شباط وحطينا بقفاه مخباط !!..
وال�م�خ�ب��اط ع �ب��ارة ع��ن قطعة خ�شبية
كان النا�س قديماً ي�ستخدمونها لتنظيف
ال�صوف..
و ما يعني �أنها نجت من الموت المرتقب
ب���ش�ه��ر ف �ب��راي��ر وو� �ص��ل ال��رب �ي��ع ول ��م تعد
تخ�شى ال�صقيع وال برد تلك الفترة !!..
و تتابع الرواية فتحكي �أنة عندما �سمع
��ش�ب��اط م��ا ق��ال�ت��ه ال�ع�ج��وز ع��ن �أي ��ام البرد
الخا�صة به تعجب من �سخريتها منة ومن
طبيعته و�أراد �أن ينتقم منها و�أن يطيل
�أيامه ليميتها من البرد فتوا�صل ب�أبن عمه

�إعتمــدوا
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�شهر �آذار (مار�س) و�شرح له الموقف وقال
ل��ه« :ي��ا �آذار ي��ا ب��ن عمي  ٤منك و  ٣مني
فنخلي العجوز دوالبها يغني»!!..
وم ��ا م�ع�ن��اه �أن ال ت �ت��رك ه ��ذه العجوز
�شيئاً عندها من دون �أن ت�شعله حتى دوالب
النول طلباً للدفء و �إتقاء البرد والموت
من ال�صقيع.
ودوالب الحياكة (النول) كان قديماً في
كل بيت ومن �أهم المقتنيات وما كان �أحد
ي�شعله حتى لو لم يب َق عنده ما يتدف�أ به
لأنه م�صدر الرزق الوحيد في تلك الأيام
القديمة!!..
المهم في تلك الرواية �أن �آذار ا�ستجاب
لطلب اب��ن ع�م��ه ��ش�ب��اط و�أق��ر� �ض��ه الأي ��ام
الأرب�ع��ة وكانت عا�صفة �آذار الهوجاء هي
التي ق�ضت على العجوز.
ه ��ذه رواي � ��ة �أ� �س �ط��ورة «ب� ��رد العجوزة
وال�م���س�ت�ق��ر��ض��ات» ال�م�ت�ن��اق�ل��ة م��ن مئات
الأع��وام والتي يتخوف الأهالي دائماً من
عا�صفة �شهر فبراير (�شباط) القوية ومن
فعلة ه��ذا ال�شهر الأ��ص�غ��ر بين ك��ل �أ�شهر
ال�سنة فكما معروف عنه �أنه ق�صير ولكنه
يحير فيما يفعله بالب�شر!!!.
كما تعتبر الم�ستقر�ضات �أح��د �أ�ساليب
الر�صد ال��ذي اعتمده ال�شرقيون لمعرفة
�أحوال الطق�س وتقلباته!!..
�أعزائي القراء� ...أنتظروني في حكايه
جديده من �أ�صل الحكاية ..

في حمالتكم الدعائية
)818 774-0446

ق��ال��ت ��ش��رك��ة ف��اي��زر �إن �ه��ا ت�ع�م��ل على
ل� �ق ��اح ��ات ج� ��دي� ��دة ت �ت �� �ص��دى لمتحور
�أوميكرون ومتحورات كورونا الأخرى.
وق��ال المدير التنفيذي ل�شركة فايزر
«غير مت�أكدين بعد من الحاجة لجرعة
رابعة معززة �ضد كورونا».
ووق �ع��ت ��ش��رك��ة ف��اي��زر ث�ل�اث �صفقات
لتو�سيع ا�ستخدام تقنية ( )mRNAالتي
اعتمد عليها لقاح  ،COVID-19بما في
ذلك اتفاق قيمته  1.35مليار دوالر.
كانت �شركة الأدوي��ة العمالقة تتطلع
�إل��ى تعزيز تطوير اللقاحات والعالجات
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى  mRNAب �ع��د �أن ق ��ادت
ال �ج �ه��ود ال�ع��ال�م�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر ط�ل�ق��ة �ضد
جائحة .COVID-19
وق��ال��ت ال���ش��رك��ة �إن �ه��ا �ستدفع ل�شركة
 300 Beamمليون دوالر مقدما لإجراء
بحث على ثالثة �أهداف عالجية جديدة
خارج البرامج الحالية.

� �س �ت �ك��ون � �ش��رك��ة الأدوي � � ��ة الأمريكية
م� ��� �س� ��ؤول ��ة ع� ��ن الأن� ��� �ش� �ط ��ة التنموية
والتنظيمية للأهداف ،مع خيار اال�شتراك
في التراخي�ص العالمية الح�صرية لكل
منها.
ط��رح��ت �شركة  ،Beamال�ت��ي �إرتفعت
�أ�سهمها بن�سبة  %8في تعامالت ما قبل
ال �� �س��وق ،ل�لاك �ت �ت��اب ال� �ع ��ام ف ��ي فبراير
 ،2020وت�ستخدم تقنية  mRNAلتطوير
عالجات للأمرا�ض الوراثية النادرة.
��س�ت�ت�ع��اون � �ش��رك��ة � Pfizerأي �� �ض��ا مع
) Codex DNA Inc (DNAY.Oللح�صول
على مبلغ لم يتم الك�شف عنه لال�ستفادة
من التكنولوجيا الخا�صة بالتكنولوجيا
الحيوية ،والتي يمكن �أن تتيح تطويرا
�أك �ث��ر ك �ف��اءة ل �ل �ق��اح��ات ال�م���س�ت�ن��دة �إل��ى
 mRNAوال�ع�لاج��ات ومنتجات الأدوي ��ة
الحيوية الأخرى.

�إمارة دبي
�أعلنت الحكومة البريطانية الخمي�س  3/10فر�ض حزمة من العقوبات الجديدة
على �سبعة �أثرياء رو�س قريبين من ال�سلطة بينهم روم��ان �أبراموفيت�ش مالك نادي
ت�شل�سي لكرة القدم و�شريكه التجاري ال�سابق �أوليج ديريبا�سكا ،ردا على الغزو الرو�سي
لأوكرانيا.
وفر�ض على �أبراموفيت�ش تجميد �أ�صوله وحظر القيام بتعامالت مع افراد و�شركات
بريطانية وحظرا على ال�سفر.
و�أو�ضحت الحكومة �أنه «نظرا �إلى التبعات الكبرى التي �ستت�أتى اليوم عن العقوبات
على نادي ت�شل�سي لكرة القدم وعواقبها المحتملة� ،أ�صدرت الحكومة هذا ال�صباح �إجازة
ت�سمح بموا�صلة عدد من الن�شاطات المرتبطة بكرة القدم في ت�شل�سي».
وتابعت «هذا يت�ضمن �أذون��ات للنادي بموا�صلة اللعب في مباريات و�أن�شطة �أخرى
على ارتباط بكرة القدم ،ما �سيحمي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ،وهرم ّية
كرة القدم ب�صورة عامة ،والم�ؤيدين الأوفياء ونوادي �أخرى».
والأوليغار�ش الآخرون الم�ستهدفون بالعقوبات هم المدير العام لمجموعة النفط
العمالقة رو�سنفت �إيغور �سيت�شين ورئي�س بنك «في تي بي» ثاني �أكبر م�صارف رو�سيا
�أندري كو�ستين ورئي�س مجل�س �إدارة مجموعة غازبروم �أليك�سي ميلر ورئي�س �شركة
�أنابيب الغاز والنفط تران�سنفت نيكوالي توكاريف ،ورئي�س مجل�س �إدارة بنك رو�سيا
دميتري ليبيديف.
تحويل الأموال �إلى دبي
ولهذه الأ�سباب ،وبح�سب م�صادر مالية وقانونية ،يحاول �أثرياء رو�سيا الآن تحويل
ثرواتهم من �أوروب��ا �إل��ى دب��ي لحمايتها من ه��ذه الموجة المت�صاعدة من العقوبات
الغربية.
فمنذ فترة طويلة تعتبر دبي ،مركز المال والأعمال في الخليج ،منطقة جذب لأغنى
�أثرياء العالم كما �أن رف�ض الإمارات االنحياز �سواء للحلفاء الغربيين �أو لمو�سكو في
الأزمة الأوكرانية �أوعز للرو�س �أن �أموالهم �ستكون في �أمان بها.
ول��م تفر�ض الإم ��ارات ،التي ع��ززت عالقاتها مع رو�سيا على مر ال�سنين ،عقوبات
مماثلة للعقوبات التي فر�ضتها الدول الغربية كما �أن بنكها المركزي لم ي�صدر حتى
الآن �أي توجيهات فيما يتعلق بالعقوبات الغربية.
وقال م�صرفي كبير ب�أحد البنوك ال�سوي�سرية الكبيرة الخا�صة ومحام مطلع على
الو�ضع� ،إن �أثرياء رو�سيا ي�سعون في كثير من الحاالت �إلى تحويل �أموالهم المودعة
الآن في �سوي�سرا ولندن �إلى دبي .وقد فر�ضت �سوي�سرا وبريطانيا عقوبات على �أفراد
وم�ؤ�س�سات رو�سية.
وقال المحامي الذي يعمل في دبي� ،إن �شركته تلقت ا�ستف�سارات من كيانات رو�سية
حول مدى ال�سرعة التي يمكن بها تحويل «مبالغ مالية كبيرة جدا» بمئات الماليين
من الدوالرات �إلى الدولة الخليجية.
وق��ال خبير ف��ي �إدارة اال�ستثمارات «الإم ��ارات و�سيط معقول ،تبعد ب�ضع �ساعات
بالطائرة وال يوجد بها هيئة تنظيمية متواطئة بالكامل م��ع الهيئات التنظيمية
الغربية».
ولم يرد المكتب الإعالمي لحكومة دبي ووزارة الخارجية الإماراتية على الفور على
ا�ستف�سار عن حجم تدفق الأموال الرو�سية على دبي.
وقال الم�صرفي بالبنك الخا�ص� ،إن العمالء الرو�س ممن لهم ح�سابات في بنوك
خا�صة يفتحون في بع�ض الحاالت ح�سابات بفروع بنوكهم في الإم��ارات .و�أ�ضاف �أن
�آخرين يفتحون ح�سابات ببنوك محلية.
وقال م�صدر مالي �آخ��ر� ،إن الرو�س الذين يواجهون �إقت�صادا متداعيا في الداخل
يتطلعون �أي�ضا ل�ضخ �أموالهم في ا�ستثمارات من بينها العقارات وال�صناديق التي ال
تك�شف �أي معلومات عن الملكية.
ومنذ فترة طويلة �أ�صبحت دبي وجهة تلقى �إقباال من الرو�س الذين كانوا من �أبرز
الزائرين للإمارة ومن �أبرز م�شتري العقارات فيها حتى قبل ن�شوب الحرب وما �أعقبها
من عقوبات زجت باالقت�صاد في حالة من اال�ضطراب ودفعت العملة الرو�سية للهبوط
�إلى م�ستويات قيا�سية.
وفي العام  2018ا�ستحدثت الإمارات برنامج ت�أ�شيرة ذهبية يمنح حاملها �إقامة لمدة
ع�شر �سنوات في البلد وذلك للم�ستثمرين والمهنيين.

ات�صل بي لحماية كل ما يهمك

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

�إ�ست�شاري ت�أمين

دكتورة منــال عزيــز

• Root Canal
• Cosmetic Dentistry
• Crowns and Bridge
• Extractions and Dentures
• Teeth Whitening, White Filling

} �أنا هنا لم�ساعدتك على فهم وثائق
الت�أمين المختلفة و�إمدادك بالغطاء
الت�أميني الذي ينا�سب �إحتياجك {.

All Insurance & Medical accepted

FREE Exam & X-ray
For New Patients
14150 Culver Drive, # 205, Irvine, CA 92604

بزن�س

ت�أمين على الحياة عقارات/منازل

�سيارات

949 - 559 - 6565

626.356.0028
Direct: 626.657.8204

«طوبى للرحماء على الم�ساكين ...الم�سيح يرحمهم في يوم الدين»
�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف..
الفر�صة �سانحة لك الآن من خالل

برنـامج رعايــة �أ�ســرة في م�صــر

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدةالأ�سرالمحتاجةفيم�صر.
ي�شرف على البرنامج �إيبرا�شية لو�س انجلو�س.
لمزيدمنالمعلوماتات�صلوابالرقم:

562-923-2590

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
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م ما َق َّـل و دل!

ال�سهر ...ووجبات الأكل المت�أخرة

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا
طبيب �أمرا�ض
نف�سية

النرج�سية

عند النظر مبا�شر ًة �إل��ى عيني ال�شخ�ص الآخ��ر �أث�ن��اء الحديث ف��ذل��ك ي� ّ
�دل على
االهتمام ،ولكن حين تطول النظرة دون الطرف بالعين فقد ّ
يدل ذلك على ال�شرود
ّ
وعدم االهتمام ،وعند تحريك النظرات يميناَ وي�ساراَ فذلك يدل على �أن ال�شخ�ص في
حالة عدم راحه وقلق �أو الملل.
عند الطرف بالعين ب�سرعة ولم ّرات عديدة فذلك يدل على التو ّتر وعدم اال�ستقرار،
والطرف ال�سريع مع تجنب النظر لل�شخ�ص الآخ��ر مبا�شرة ي��دل على � ّأن ال�شخ�ص
يحاول الكذب وقد ينظر يميناَ وي�ساراَ ليحاول خلق �أفكار جديدة بعيدة عن الحقيقة.
�إ�ضافة للإ�ضاءة التي ت�ؤثر على حجم حدقة العين ،ف�إن الأحا�سي�س والم�شاعر تلعب
دوراَ مهماَ في ذلك �أي�ضاَ ،فات�ساع حدقة العين يدل على الحب والإعجاب �أو الده�شة
والمفاج�أة ،و�ضيقها قد يدل على الخوف والتوتر.
ال�شعور بالخوف والخجل قد ي� ّ
�دل عليه تج ّنب ال�شخ�ص النظر �إليك وتحديقه
ب�شكل م�ستمر �إلى الأ�سفل� ،أما �إن نظر �أثناء الحديث لجهة الي�سار من الأ�سفل فهو
يجري حديثاَ داخله ،و�إن نظر �إلى جهة اليمين من الأ�سفل فهو يتحدث عن م�شاعر
و�أحا�سي�س داخلية.
�إن نظر ال�شخ�ص �أثناء الكالم �إلى جهة اليمين للأعلى فهو يتخيل �صوراَ داخلية
لم يرها من قبل ويقوم بتركيبها ،و�إن نظر �إلى جهة الي�سار للأعلى فذلك يعني �أن
ال�سفلى
ال�شخ�ص َي�ستخدم �صوراَ في الذاكرة للتعبير عنها .عندما ترتفع هدبة العين ّ
وتبد�أ ب�إفراز الدموع ،فذلك ّ
يدل على الحزن.

الغ�سيل العك�سي لل�شعر

ما هو غ�سل ال�شعر
ال �ع �ك �� �س��ي؟ ق��د يبدو
ال �م �� �ص �ط �ل��ح غري ًبا
وج � � � � ��دي � � � � ��دا ع� �ل� �ي ��ك
خ�صو�صا و� ّأن غالبية
ً
ال �� �ص �ب ��اي ��ا والن�ساء
ي � �غ � �� � �س � �ل� ��ن ال� ��� �ش� �ع ��ر
ب� �ط ��ري� �ق ��ة تقليدية
وب���س�ي�ط��ة وال يعلمن
�أن ه �ن��ال��ك العديد
م ��ن الأخ� � �ط � ��اء التي
ي�ن� ّف��ذن�ه��ا ل ��دى غ�سل
ال���ش�ع��ر وال �ت��ي ُيمكن
�أن ت ��ؤدي �إل��ى ت�ساقط
ال�شعر وم�شاكل �أخرى
على المدى الطويل.
ين�صح الخبراء باتباع
طريقة الغ�سل العك�سي
ل �ل �� �ش �ع��ر ،ال� �ت ��ي تقوم
على و�ضع البل�سم في
الأ ّول ث��م ال�شامبو،
ولي�س العك�س.
خ � � � �ط� � � ��وات غ �� �س ��ل
ال�شعر العك�سي بلبلة
ال�شعر بالماء �أو ًال ثم و�ضع البل�سم على ال�شعر بالكامل وتركه من � 3إلى  5دقائق .لكن
ال يجب و�ضع البل�سم �أو قناع ال�شعر على فروة الر�أ�س والجذور مبا�شرة لمنع تك ّون
دهنية ال�شعر� .شطف ال�شعر بلطف بالماء العادي ،مع تج ّنب فرك ال�شعر من �أجل
بقاء المرطب كغطا ِء على ال�شعر لحمايته .في حال كانت �أطراف ال�شعر جافة وخ�شنة،
ُين�صح بو�ضع كمية جيدة من البل�سم على نهايات ال�شعر ور�ش القليل من الماء عليها
عو�ضاً عن �شطفها تماماً .و�ضع كمية �صغيرة من ال�شامبو وفركها على ال�شعرُ .يمكن
تكرار غ�سل ال�شعر بال�شامبو ح�سب كل �شخ�ص .و�ضع البل�سم قبل ال�شطف الأخير
�أو ُيمكن ا�ستخدام البل�سم ال��ذي ُيترك على ال�شعر وهو ال ي��زال مُبل ً
الُ .يمكن و�ضع
�سيروم على ال�شعر ال ُمجفف وتركه حتى يجف .وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أ ّنه من الأف�ضل
ا�ستخدام هذه الطريقة مرة في الأ�سبوع على الأق��ل لمدة �شهر ،من �أج��ل مالحظة
التغييرات في �شعركِ  .لكن يرى خبراء مجال ال�شعر � ّأن هذه الطريقة قد تكون مفيدة
�أكثر لبع�ض �أنواع ال�شعر الطبيعي ،فيما �أ�صحاب ال�شعر الخ�شن �أو الملفوف ب�إحكام قد
ال يرون النتائج نف�سها.
في وقت ُيمكن لطريقة غ�سل ال�شعر العك�سي �أن تكون مُفيدة لجميع �أنواع ال�شعر،
ين�صح خبراء هذا المجال بتطبيق هذه الطريقة في كل مرة تغ�سلين فيها �شعرك �إذا
الحظتِ �أ ّنها مُفيدة ومُنا�سبة ل�شعركِ  .وفي حال لم ُتغ ّير هذه الطريقة �شيئاً في �شعركِ
فمن الأف�ضل ع��دم تطبيقها .وف��ي ح��ال �أردتِ التع ّمق �أكثر بكيفية العناية ب�شعركِ
والنظام االن�سب له ،ب�إمكانكِ التحدث مع م�صفف ال�شعر �أو خبير الأمرا�ض الجلدية
حول طرق الحفاظ على ال�شعر وفروة الر�أ�س.

باهلنـــا والشــفا
كبــاب العــد�س

الحــب � ...أم الإحتــرام؟
ه��ل تف�ضلون الحب او االح�ت��رام في
الحياة الزوجية؟ �إذا فكرنا قليال �سوف
نت�سائل كيف تكون العالقة بدون حب،
�أو بدون �إحترام؟
ال� �ح ��ب (وح � � � ��ده) ال ي �� �ض �م��ن بقاء
ال�ع�لاق��ة و�إ��س�ت�م��راره��ا  ..ف��ي ظ��ل عدم
وجود الإحترام ،لكن الإحترام ي�ستطيع
�أن يحافظ على بقاء العالقة �أطول وقت
ممكن بدون حب ،وربما �إلى الأبد ..
الحب (وحده) ال يكفي لإقناع طرف
بوجهة نظرك هو �أ�سا�سا ال يحترمك،
�أو يحترم ر�أي��ك  ..لكن الإح�ت��رام يكفي
لإق �ن��اع �شخ�ص ال ي�ح�ب��ك ب� ��أن ي�ستمع
�إلى وجهة نظرك حتى ولو كان يختلف
معك ..
فوجدت �أن (االح �ت��رام)� ..أه��م بكثير
م��ن وج ��ود (ال �ح��ب) ،ال�ع�لاق��ة ال تدوم
بالحب وح��ده �إذا ك��ان الإح�ت��رام مفقود
فيها بين �أحد طرفيها ،ولكنها ممكن �أن
تدوم وت�ستمر بالإحترام وحده مع عدم
وجود الحب ..
ك�م��ا �أن ع��دم وج ��ود (الإح� �ت ��رام) في
العالقة التي (يغمرها) الحب �إلى حد
الإغراق ،قد ي�ؤدي �إلى ( قتل ) الحب �أو
(هروبه )� ..أو (غرقه) �أو (خنقه) في
الم�شاكل والخ�صومات الناتجة عن قلة
الإحترام �أو عدم وجوده .
وبالمقابل �إن الحب قد يوجد ويظهر
وينمو ويكبر وينتج في العالقة القائمة

ب �ي��ن ط��رف �ي �ه��ا ع �ل��ى �أ�� �س ��ا� ��س الإح � �ت ��رام
والتقدير ..
�أع��رف الكثير من العالقات العاطفية
العا�صفة والعنيفة �أنتهت بف�شل ذريع،
بالرغم ما كان ي�شكله (الحب) فيها من
قوة مذهلة ومده�شة ..
وحينما تبحث عن �أ�سباب ذلك الف�شل
ت �ج��ده ي���ش�ي��ر �إل � ��ى ف� �ق ��دان المقومات

ESKANDER
INVESTIGATIONS

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:
 المراقبة ال�سرية- Surveillance
 البحث عن الأ�شخا�ص المفقودين- Missing Person Search
 فح�ص الخلفية ال�شخ�صية- Background Check
 البحث والك�شف عن الأمالك ال�شخ�صية- Worker's Comp. Injuries
 التحقيق في �إ�صابات العمل خدمات خا�صة للمحامين:- Asset Search
(تجهيز الق�ضايا الجنائية  -البحث عن ال�شهود ومقابلة �أطراف الق�ضية وتجهيز التقارير الخا�صة بهم)..
 خدمات خا�صة لأ�صحاب الأعمال:(فح�ص التاريخ ال�شخ�صي للموظفين  -التحقيق في حاالت ال�سرقة وا�ستعمال المخدرات بوا�سطة الموظفين)
 خدمات خا�صة ل�شركات الت�أمين:(التحقيق في حوادث ال�سيارات  -التحقيق في �إ�صابات العمل).
 خدمات خا�صة للعائالت:(مراقبة ال�شباب ال�ستعمال المخدرات  -كاميرات مراقبة لمربية الأطفال).

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

ات�صلوا على رقم888-433-3951 :
زورونا على موقعنا:

الحقيقية لإ�ستمرارالعالقات بين النا�س
وهما( :الإحترام) و (التقدير).
الآن عزيزتي المر�أة� ..إذا خيروكي ان
ت�ستغني عن احدهما (الحب �أو الإحترام)
ف�أيهما �سوف ت�ستغني عنه؟ ..
بالن�سبة لي � -أنا �شخ�صيا  -ف�أنا �سوف
�أختار (الإحترام) ف�أنا م�ستعده �أن �أعي�ش
بدون حب مع �شريك حياتي لأن كرامتي

و�إن�سانيتي و�أنوثتى �ستكون في من�أى
ع��ن ال� �ج ��راح ،ف�ل�ا �أ��س�ت�ط�ي��ع �أب � ��داً �أن
�أت�صورعالقتي مع �شريك حياتي بدون
�إحترام �أو تقدير� ،أبداً مهما كنت.
ع��زي��زي ال�ق��اريء وعزيزتي القارئه
اذا كنتوا تحبون فحبوا ب�إحترام حتي
ي�ستمر الحب بينكما.

�إذا كنت مازلت تعي�ش في �شقة وتدفع الإيجار ،الآن هو �أف�ضل
الأوقات لت�سكن في منزل الأحالم وتكون �أنت مالكه !!

www.eskanderinvestigations.com
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ك � � �ب� � ��اب ال � �ع� ��د�� ��س
منا�سب ل�ه��ذا الوقت
م ��ن ال �� �س �ن��ه وال � ��ذي
نتمتع ف�ي��ه بال�صيام
ال� � �ك� � �ب� � �ي � ��ر ووج� � �ب � ��ة
ك �ب��اب ال �ع��د���س غنية
ب��ال�ب��روت�ي��ن ومغذية
ف� � �ه � ��ي ع� � � �ب � � ��ارة
العد�سعنالمنقوع والبقدون�س طريقة التح�ضير:
خليط من
ال من العد�س
وال�ب�ط��اط��ا وال�ب���ص��ل م�شكلة ع�ل��ى هيئة نطحن بماكينة اللحمة ك ً
والب�صل والبقدون�س وال�ث��وم والبطاطا
�أ�سياخ كباب م�شوي �شهي .
الم�سلوقة .
نقلبهم في وعاء ون�ضيف لهم البق�سمات
المقادير�:د���س م �ن �ق��وع ق �ب��ل ي ��وم  1 -والبهارات ال�سابقة والملح ونعجنهم جيداً
 3ك ��وب ع�
بق�سمات او خبز مطحون  1 -باقة ون�ضعهم بالثالجه لمدة ن�صف �ساعة .
ك��وب
ال
بقدون�س م�ف��روم  3 -حبات ب�صل  -ملح ب �ع��د م � ��رور ال ��وق ��ت ن��دع �ك �ه��م قلي ً
ح�سب ال ��ذوق  ½ -ملعقة �صغيرة فلفل ون�شكلهم �أ�صابع كالكباب ونقليهم بالزيت
حتى انتهاء الكمية .
�أ�سود  ½ -ملعقة �صغيرة كمون -
بهارات 3ن�ضع الكباب في �صينية وفي و�سطهم
�ذوق
م�شكلة  -فلفل �أح�م��ر ح�سب ال �
كبيرة م�سلوقة زب ��دي ��ة زي ��ت ن���س�ق��ط ف ��ي ال ��زي ��ت فحمة
ف�ص ثوم  3 -حبات بطاطا
�ساخنة ونغطي ال�صينية ليك�سب الكباب
بالفرن.
 زيت للقلي او ت�شوىرائحة ال�شوي.
للتزيين:
ي �ق��دم ف��ي ط�ب��ق ون��زي �ن��ه بالبقدون�س
�ة
�
ي
�و
�
ش
�
�
�
م
فليفلة
�م
�
ط
�ا
�
م
�
ط
ب�صل -
والطماطم والب�صل والفليفلة الم�شوية
بقدون�س.
ح�سب الذوق .

تجبرنا بع�ض ال �ع��ادات غير ال�صحية
على فعل �أ��ش�ي��اء يمكن �أن ت�ك��ون م�ضرة
لل�صحة العامة ،مثل �سلوك ال�سهر فترات
م�م�ت��دة م��ن ��س��اع��ات ال�ل�ي��ل � �س��واء للعمل
�أو ال�م��ذاك��رة� ،أو حتى كنوع م��ن العادات
ال�سيئة.
وتعودت الأج�ي��ال النا�شئة على ال�سهر
الطويل ،وقلبت موازين الحياة الطبيعية،
ومن ثم البد من التعامل مع هذا الواقع
ب�أقل قدر من الخ�سائر ،حتى يتم تعديل
هذا الو�ضع غير ال�صحيح.
وي �ل �ج ��أ ال���ش�ب��اب وغ �ي��ره��م م��ن الذين
ت �ع��ودوا ع�ل��ى ال���س�ه��ر �إل ��ى ال�ت�ه��ام كميات
كبيرة من الأطعمة والم�شروبات خالل
فترة الليل ،وهذه العادة ت�ضاف �إلى قائمة
ال�سلوكيات الكارثية ،وال�ت��ي تت�سبب مع
الوقت في الإ�صابة ب�أمرا�ض كثيرة.
يجب التعامل مع هذا الو�ضع ب�صورة
�صحية ،ف�خ�لال ��س��اع��ات الليل الطويلة
ي���ش�ع��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ه� � ��ؤالء الأ�شخا�ص
ب��ال�ج��وع ،وال�ح��اج��ة �إل��ى م��ا ي��روي الظم�أ
ويعطي الإح�سا�س بال�شبع.
ون�ت�ن��اول ف��ي ه��ذا ال�م��و��ض��وع الأطعمة
الم�سموح بتناولها خالل فترات الليل.
�سلطة الفواكه :ت�صنف �سلطة الفاكهة
على �أنها من �أف�ضل الأطعمة ال�صحية؛
لأن� �ه ��ا ت �م��د ال �ج �� �س��م ب �ع �ن��ا� �ص��ر مفيدة
ل �ل �غ��اي��ة ،م�ن�ه��ا ال �م �ع��ادن والفيتامينات

والأل �ي ��اف ال�صحية لله�ضم وال�صحة،
وتتميز بال�سهولة في اله�ضم ،وفي نف�س
ال��وق��ت ت�سبب �إح�سا�ساً عميقاً بال�شبع.
ويمكن عمل �سلطة الفواكه م��ن التفاح
والموز والفراولة والبرتقال والأنانا�س
والأف � ��وك � ��ات � ��و ،وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن الفواكه
المف�ضلة.
ال �خ �� �ض ��راوات وال �ل �ب��ن :ت �ع��د �سلطة
ال�خ���ض��راوات مفيدة ف��ي الأك ��ل الليلي،
وت �ق �ل ����ص الإح �� �س ��ا� ��س ب��ال �ج��وع كثيراً،
وتحتوي على ن�سب جيدة من كل العنا�صر
الغذائية الفعالة والمفيدة ،والقليل من
ال�سعرات الحرارية ،ومنها الخيار والجزر
والطماطم والخ�س والجرجير .ويمكن
تناول اللبن والزبادي خالل الليل.
ال�ب�ي����ض ال�م���س�ل��وق :ين�صح الخبراء
ك ��ذل ��ك ب��ال �ل �ج��وء �إل � ��ى ت� �ن ��اول البي�ض
ال�م���س�ل��وق الح �ت��وائ��ه ع�ل��ى �أف���ض��ل �أن ��واع
البروتين و�سعرات حرارية قليلة ،ت�سهم
ف��ي ال��و��ص��ول �إل��ى ال�شبع ،وب�ه��ا عنا�صر
غذائية قيمة..
ع�صير ال�ت�ف��اح وال �ت��وت :ي��وج��د بع�ض
�أن��واع الع�صير والم�شروبات التي يمكن
�أن تكون منا�سبة للتناول خالل ال�سهر،
وم�ن�ه��ا ع�صير ال�ع�ن��ب ال �ب��ري ،وع�صير
ال� �ف ��راول ��ة ،وع �� �ص �ي��ر ال �ت �ف��اح وال� �ت ��وت،
وع�صير البرتقال واليو�سفي ،وع�صير
الجزر وع�صير البطيخ.

ك�م��ا ي�م�ك��ن اال��س�ت�ع��ان��ة بالم�شروبات
ال��داف �ئ��ة وم �ن �ه��ا الأع �� �ش ��اب المتنوعة،
كاليان�سون والزنجبيل والحلبة والنعناع
وال �ق��رف��ة ،وي�ف���ض��ل ف��ي ه ��ذه الع�صائر
ال�م�ت�ن��وع��ة وال �م �� �ش��روب��ات ع ��دم �إ�ضافة
ال�سكر.
الأكل ب�شروط:
حدد العلماء الوقت المنا�سب لتناول
الطعام في �ساعات الليل ،وبعدها يجب
التوقف ،وهو حتى ال�ساعة التا�سعة لي ً
ال،
وبعد ذل��ك تحدث �أ��ض��رار ،ولكن ظهرت
درا��س��ات �أخ��رى تبين �أن هناك ع��دداً من
الأط�ع�م��ة لي�س ل�ه��ا ت��أث�ي��ر �سلبي ل��و تم
تناولها بعد ال�ساعة التا�سعة ،وحتى وقت
مت�أخر م��ن الليل ،وت��أت��ي ه��ذه النتيجة
الجديدة مخالفة لما كان ثابتاً من قبل،
بل بع�ض هذه الأبحاث �أ�شارت �إلى بع�ض
ال�ف��وائ��د ال�ت��ي يمكن �أن ي�ضيفها تناول
هذه الأطعمة خالل فترات الليل.
ويفقد الكثير من الأ�شخا�ص القدرة
على النوم عند تملك الجوع منهم ،وال
ي���ش�ع��ر ب��ال��راح��ة ،ورب �م��ا �أح ����س بهبوط
في ج�سده ،ولذلك ك��ان ه��ذا مدخل �إلى
الآراء والأب�ح��اث التي �أك��دت �أن��ه ال �ضرر
من تناول بع�ض الوجبات ال�سهلة التي
ال ت ��ؤدي �إل��ى زي��ادة ال��وزن ،وتقوم بنف�س
غر�ض الحفاظ على ال�صحة والر�شاقة
والريجيم المتبع.

النرج�سية م ��ن الأم� ��را�� ��ض التي
ي �ع��ان��ي م �ن �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م ��ن الحكماء
والم�شهورين وهو لي�س مر�ض عقلي
ولكنه ه��و واحد م��ن الأم��را���ض التي
تتمثل في �شخ�صية الإن�سان.
فما ه��و ت �ع��ري��ف ال�ن��رج���س�ي��ة :هو
الإف� ��راط ف��ي ح��ب ال ��ذات والإف ��راط
ف��ي الأح���س��ا���س بالأهمية والإف ��راط
ف��ي ا�ستخدام ال�ق��وة لتحقيق الهدف
حتى ول��و ك��ان على ح�ساب الآخرين
و�ضررهم.
وه �ن ��اك ع ��دة � �ص �ف��ات ي�ت���ص��ف بها
ال�شخ�ص النرج�سي:
 ال�شعور ال �م �ب��ال��غ ف �ي��ه ب�أهميةالذات.
يعي�ش في �أوهام النجاح والقوة. الإعجاب ال�م�ف��رط و�إالح�سا�سانه فريد من نوعه.
 ال�شعور والإح�سا�س باال�ستحقاقفي كل الأمور.
 ا�ستغالل الآخ� ��ري� ��ن م ��ن �أج ��لالنجاح وال يتعاطف معهم بعد ذلك.
 ت�صرفاته ت � ��دل ع �ل��ى التكبروالعجرفة.
 ال ي �ع��ان��ي م ��ن � �ض��رر الآخ ��ري ��نوا�ستغاللهم طالما هذا �سوف ي�ساعده
علىتحقيق �أهدافه.
 ال ي�ت�ق�ب��ل ال �ن �ق��د �أو الن�صيحةويعتبر ذلك هو جرح في �شخ�صيته.
التقليل من كفاءة الآخرين.وعالج ال�شخ�صية النرج�سية لي�س
ب ��أم��ر م��ن ال�سهل على الإط �ل�اق الن
ال�م��ري����ض ال ي�ق�ت�ن��ع ب��وج��ود م�شكلة
ل ��دي ��ك وف � ��ي �أغ � �ل� ��ب الأح� � �ي � ��ان فهو
ي�ستمتع ب���ص�ف��ات��ه ال���س�ي�ئ��ة لتحقيق
�أه � ��داف � ��ه .ف � � ��إن ال �ت �ع��ام��ل م� ��ع هذه
ال�شخ�صية يعتبر �صعب ج��دا وغالبا
ينتهي ف��ي االنف�صال وع��دم التعامل
معهم لتفادي �أ�ضرارهم.
 للأ�سف يتمتع الكثير من الر�ؤ�ساءوال�ح�ك��ام ب�ه��ذه ال�شخ�صية ال�ت��ي في
الحقيقة ق��د �ساعدتهم �أن يدو�سوا
على الآخرين من �أج��ل الو�صول �إلى
�أهدافهم.
والعالج هو نف�سي فقط ويتلخ�ص
في:
 م �� �س��اع��دة ال �م��ري ����ض لتح�سينالتوا�صل والتفاهم مع الآخرين.
 معرفة ق �ي �م��ة ت �ك��وي��ن عالقة� �ص ��داق ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ي �� �س��وده��ا الحب
والخوف والم�ساواة
 م�ساعدة ال�م��ري����ض النرج�سيعلى فهم �أ��س�ب��اب الإن�ف�ع��ال الم�ستمر
و�إح�سا�س الآخرين نحوه.
 �أن يتعلم المري�ض حدود قدراته
وكفاءاته الحقيقية.
فيا ليتنا �أن نفهم �شخ�صية الآخرين
حتى ن���س�ت�ط�ي��ع ال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��م �إذا
�إ�ضطررنا التعامل معهم حتى نتفادى
ا�ضرارهم.

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

ب�شــرى �ســارة

 زيادة الم�ساعدات الحكومية لمحدودي
الدخل ت�صل �إلى  90،000دوالر
 قيمة المقدم المطلوب من الم�شتري
 %1.5فقط من قيمة العقار
بادروا باالت�صال الآن العدد محدود جدا

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

يمكننا م�ساعدتك لتطوير حالة منزلك ،وبالتالي بيعه ب�أعلى �سعر في �سوق العقارات

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

E-mail: amalhanna12@hotmail.com
www.mellekateam.com
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Law Offices
of Hani S. Bushra

Our New Location:
1219 S Central Ave
Glendale, CA 91204
Telephone (818)507-7426
(818)507-7427
Fax (818)507-7428
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TOMA, CPA
Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

Tel: 714-579-1740
Fax: 714-579-1475

 قوانين الو�صايا والتركات-  كافة قوانين الهجرة وحاالت اللجوء- الق�ضايا الجنائية
Chapter 7حاالت الإفال�س- قوانين العقود وال�شركات
* Immigration Law: Removal Defense, Family Immigration, Adjustment of Status,
Asylum Petitions * Wills & Living Trusts * Business Formation & Contracts *
Bankruptcy, Chapter 7 * Criminal Law
16541 Gothard St. #208, Huntington Beach, CA 92647

714-984-2000

8

Address:
101 S. Kraemer Blvd.
Placentia, CA 92870

Shady Toma

É``eƒJ õjõY …OÉ°T
»fƒfÉb Ö°SÉëe

E-mail: tomacpa1@sbcglobal.net

www.bushralaw.com

* Income tax planing for
individuals & Businesses
* Income tax preparation
* Write-up & Financial statements preparation
* Forming New Businesses
* Payroll Services & Sales tax

FREE Consultation
á«Ñjô°†dG äGQGôbE’G »a ¿ƒ°ü°üîàe
.äÉcô°ûdGh ¢UÉî°TCÓd
äÉ©«ÑªdG ÖFGô°Vh äÉÑJôªdG OGóYEG
äÉ«fGõ«ªdG á«HÉ°ùëdG ôJÉaódG ∂°ùe
IójóédG äÉcô°ûdG øjƒµJ
kÉfÉée IQÉ°ûà°SE’G

Van Nuys - Panorama
Dental Center

دكتور محفوظ جري�س

www.vnpanoramadental.com
All insurance and union plans accepted
We accept all major Credit Cards.

GOLDEN WAY INSURANCE SERVICES, INC

:خدمات كاملة للأ�سنان

Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

�أ نقبل
ج
م
نواع ا يع
لت�أم
ينات

We accept medi-cal - Financing available

M. Gereis, D.D.S.

8227 Van Nuys Blvd., Panorama City, CA 91402
Tel: (818) 989-3074 - Fax: 818-989-3357

License OK 12292

 تجميل وتبيي�ض الأ�سنان
 ح�شو الأ�سنان
)(ح�شو �أبي�ض بلون الأ�سنان
 تنظيف وح�شو الع�صب
 �أطقم كاملة وجزئية
 معالجة خا�صة لل�شخير و�أمرا�ض النوم
 جراحة وزرع الأ�سنان

Auto

Complete Dental Service:

• Cosmmetic dentistry, Teeth Whitening,

Home

Health

Business

Life

White Filling, Crowns and Bridges.

• Full and partial dentures.
• Root Canal and Extractions.
• Special Treatment for snoring and

sleep disorders.
(using removable dental appliance)
• Oral Surgery and teeth Implant.

Kordab Law Offices

Samy Beshay
CA License
# 0D91467

Phone: (714) 881-0581
Fax:
(714) 881-0582
Email: matt@kordablaw.com

Stop paying too much for insurance, We can save you $$$.
We are authorized agent for more than 60 insurance companies

Hekmat (Matt) Kordab, Esq.
300 S. Harbor Blvd.
Suite 820
Anaheim, CA 92805

- Personal Injury
- Car Accidents
- Employment Law
- Business Law
- Family Law
- Wills and Trusts
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صباح اخلري يا مصر

ارتفاع �أ�سعار �أ�شهر �أكلة �شعبية في م�صر
ارتفعت �أ�سعار �إح��دى �أب��رز الأك�لات ال�شعبية الم�صرية على خلفية ارتفاع
�أ�سعار الكثير من ال�سلع والمنتجات.
وزادت �أ�سعار الك�شري (ما بين � 2إلى  3جنيهات م�صرية ،بح�سب حجم الطبق)
تزامنا مع ارت�ف��اع �أ�سعار مكوناته ،مثل الأرز والمكرونة والعد�س والحم�ص
وال��زي��ت وبع�ض المكونات الأخ ��رى بن�سب متفاوتة ،وه��و م��ا �أث��ر ب�شكل كبير
في المواطنين الذين يلج�أون للك�شري باعتباره وجبة �شعبية رخي�صة ال�سعر
ومفيدة ومتوفرة بكثرة ،فال تخلو �شوارع القاهرة من مطعم ك�شري �أو �أكثر.

وزير البترول الم�صري� :سنت�أثر �سلبيا
بارتفاع �أ�سعار النفط

�أكد وزير البترول الم�صري طارق المال
�أن اقت�صاد بالده «�سيت�أثر �سلبا» بال�صعود
الكبير لأ�سعار النفط ،الناتج عن الحرب
الدائرة في �أوكرانيا.
وقال المال في ت�صريحات الأحد ، 3/6
�إن «تغير الأ�سعار (البترول) لحظي ،وكل
ي��وم يحدث تغيير .ه��ذا لي�س ف��ي �صالح
م�صر».
و�أو�ضح �أن بالده «تعتمد على اال�ستيراد
لتلبية الطلب المحلي» ،ق��ائ�لا« :م�صر
دول��ة م�ستوردة للزيت الخام والم�شتقات
البترولية ،وبالتالي هناك تطلع وترقب
ب�صفة م�ستمرة كي ال تكون هناك زيادة
في الأ�سعار ت�ؤثر على المنظومة».
�إال �أن ال��وزي��ر ق��ال« :ف��ي ال��وق��ت نف�سه،
وب ��ال� �ت ��وازي ،ه �ن��اك زي � ��ادة ب ��أ� �س �ع��ار الغاز
الطبيعي ،ون�ح��ن م��ن ال�م���ص��دري��ن للغاز
الطبيعي الم�سال ،ون�ستطيع �أن ن�ستغل
هذه الفترة لنعظم من �صادراتنا للتقليل
من الت�أثير ال�سلبي لزيادة �أ�سعار النفط ».
واختتم المال حديثه بالت�أكيد على �أن
«العالم كله مت�ضرر م��ن ه��ذه الأ�سعار»،

الوزير طارق المال
م�ع��رب��ا ع��ن �أم �ل��ه ف��ي «�أال ت�ستمر لفترة
طويلة».
و��س�ج��ل ب��رم�ي��ل خ��ام ب��رن��ت المرجعي
�سعر  118.11دوالرا عند �إق�ف��ال الجمعة
 ، 3/4في �أعلى م�ستوى له منذ �أغ�سط�س
 ،2008ب�سبب التوقف العملي لل�صادرات
الرو�سية.

م�صر ..ر�سالة طم�أنة ب�ش�أن مخزون القمح

�أعلنت م�صر ،الأرب �ع��اء � ، 3/9أن�ه��ا لن
تواجه م�شكلة في الح�صول على القمح
حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
و�أك � � ��د رئ �ي ����س ال �ح �ك��وم��ة م�صطفي
م��دب��ول��ي ف��ي م��ؤت�م��ر �صحفي� ،أن م�صر
ل��دي�ه��ا م �خ��زون ا��س�ت��رات�ي�ج��ي م��ن القمح
الم�ستورد يكفي ا�ستهالك لمدة � 4أ�شهر.
كما �أ��ض��اف مدبولي �أن��ه «ف��ي منت�صف
�أبريل المقبل يحين موعد ح�صاد وتوريد
مح�صول القمح محليا ،مما ي�سهم في
ت �ع��زي��ز االح �ت �ي��اط��ي اال� �س �ت��رات �ي �ج��ي من
المح�صول حتى نهاية العام.
وك�شف �أن الحكومة «ل��ن ت�ضطر �إلى
اللجوء لل�سوق العالمية ل�شراء �شحنات
قبل نهاية العام الجاري».
و�أ� �ض��اف م��دب��ول��ي �أن م�صر ت�ستهدف
� �ش��راء م��ا ب�ي��ن  5و  5.5م�ل�ي��ون ط��ن من

القمح المحلي ،من خالل تقديم حوافز
جديدة للمزارعين �سيتم الإع�ل�ان عنها
في الأي��ام المقبلة ،منها ال�سداد ب�صورة
�أ�سرع.
وت�ع��د م�صر �أك�ب��ر م�ستورد للقمح في
العالم ،وتعتمد في جزء كبير من وارداتها
من هذه ال�سلعة اال�ستراتيجية على رو�سيا
و�أوكرانيا ،المنخرطتان في حرب �ضارية
منذ نحو �أ�سبوعين.
وق� ��ال م��دب��ول��ي �إن الأزم � ��ة الرو�سية
الأوك ��ران� �ي ��ة �أل� �ق ��ت ت �ب �ع��ات ك �ب �ي��رة على
اقت�صادات �أغلب دول العالم ،م�شيرا �إلى �أن
«م�صر واحدة من هذه البلدان المت�أثرة،
حيث تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على ا�ستيراد
الجزء الأكبر من احتياجاتها من ال�سلع
ال��رئ�ي���س�ي��ة ،م�م��ا ��س��وف ُي�ح�م��ل الموازنة
الم�صرية �أعباء لي�ست بالقليلة».

�أعلنت ال�سلطات الم�صرية �أنها نقلت
�أربعة �آالف �سائح �أوكراني علقوا في م�صر
بعد انتهاء برامجهم ال�سياحية� ،إلى «دول
الجوار الأوكراني».
وق ��ال م�ج�ل����س ال � ��وزراء ال�م���ص��ري في
ب �ي��ان ُن���ش��ر ع�ل��ى �صفحته ف��ي في�سبوك
«ت ��م ال �ت��واف��ق ع �ل��ى ت���س�ي�ي��ر رح �ل�ات من
�شركتي م�صر للطيران و�إير كايرو لنقل
ال�سائحين الأوكرانيين �إل��ى دول الجوار
الأوكراني».
و�أ�ضاف «تم حتى الآن نقل حوالي 4000
�سائح �أوك��ران��ي» ،دون ذك��ر �أ�سماء الدول،
م�شيرا �إلى �أن ال�سلطات الم�صرية تحملت
تكاليف الرحالت الجوية.
وك��ان القائم ب��أع�م��ال �سفارة �أوكرانيا
ب��ال�ق��اه��رة �أ� �ش��ار الأ� �س �ب��وع ال�م��ا��ض��ي �إلى
�أن ه �ن��اك ن�ح��و � 20أل ��ف ��س��ائ��ح �أوكراني
ع�ل�ق��وا ف��ي م�صر ب�ع��د ان�ت�ه��اء برامجهم
ال�سياحية.
وم�ن��ذ ب��دء ال �غ��زو ال��رو� �س��ي لأوكرانيا
�أواخ��ر ال�شهر الما�ضي� ،أعلنت الحكومة
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�شهد مجل�س ال��دول��ة ح��دث��ا تاريخيا
لأول م��رة بجلو�س ال�م��ر�أة على المن�صة
ت�ن�ف�ي��ذاً لتعليمات ال��رئ�ي����س عبدالفتاح
ال�سي�سي ،ووج��ه مجل�س ال��دول��ة ،الدعوة
ل�ل���ص�ح�ف�ي�ي��ن والإع�ل�ام� �ي� �ي ��ن لح�ضور
الحدث التاريخي ،وهو جلو�س القا�ضيات
على من�صات محاكم مجل�س الدولة في
مختلف المحافظات.
و�أك��د الم�ست�شار محمد محمـود حـ�سام
الدين رئي�س مجل�س الدولة� ،أنـه تنفيـذا
لـقـرار الرئي�س عبد الفتـاح ال�سي�سي رقـم
 446ل�سنة  2021ف��ي ال�ث��ال��ث م��ن �أكتوبر
 2021تم تعيين ( )98قا�ضية في مجل�س
الدولة ،وتم توزيعهن للعمل في الدوائر
المختلفة لهيئة مفو�ضي ال��دول��ة ،حيث
ق�م��ن ب��درا� �س��ة ال�ق���ض��اي��ا و�إع � ��داد تقارير
بالر�أي القانوني فيها و�شاركن زمالءهن
مـن الق�ضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم
حاليا بالمجل�س ،وفي ذات الوقت اجتازت
جميع ال�ق��ا��ض�ي��ات دورة ت��دري�ب�ي��ة مكثفة
الك�ت���س��اب التقاليد الق�ضائية ومهارات
العمل الق�ضائي ودرا�سـة ملفـات الق�ضايا
و�إدارة الجل�سة والإل �م��ام ببع�ض الأمور
المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الف�ساد
والم�شروعات القومية وزيارة بع�ضها.
لأول مــرة
جل�ست ،ال�سبت  3/5القا�ضية «ر�ضوى
ح�ل�م��ي» ع�ل��ى م�ن���ص��ة ال�م�ح�ك�م��ة الإداري � ��ة
الم�صرية لأول م��رة في تاريخها ،بعد �أن

�إدعموا المعلن ف�إنه دعم لم�سيرتنا

818-774-0446

�إجالء  150م�صريا بنجاح
من رومانيا

مقتل جنديين م�صريين بانفجار عبوة نا�سفة في مالي
بد ًال من .2024
وتن�شط مينو�سما البالغ عددها نحو
� 13ألف عن�صر في مالي منذ العام ،2013
وتعد حاليا البعثة الدولية الأكثر تكبدا
للخ�سائر الب�شرية في العالم.
و��ش�ه��دت م��ال��ي ،البلد الفقير الواقع
ف��ي ق �ل��ب م�ن�ط�ق��ة ال �� �س��اح��ل ،انقالبين
ع�سكريين ف��ي �أغ���س�ط����س  2020ومايو
.2021
وت�ت��راف��ق الأزم ��ة ال�سيا�سية م��ع �أزمة
�أمنية خطيرة م�ستمرة منذ ع��ام 2012
وظهور حركات تمرد انف�صالية وجهادية
في ال�شمال.
وت��راج��ع المجل�س الع�سكري الحاكم
ع��ن ال�ت��زام��ه ب ��إج��راء ان�ت�خ��اب��ات �سريعة
ت�ضمن عودة المدنيين �إلى ال�سلطة منذ
�أن فر�ضت مجموعة دول غ��رب �إفريقيا
عقوبات اقت�صادية ودبلوما�سية قا�سية
على مالي في  9يناير.

�إ�ضافة � 400ألف فدان لم�ساحة الأر�ض المزروعة بالقمح العام الحالي

دكتور م�صطفى مدبولي

الت�ضخم ال�سنوي في فبراير في م�صر
الأعلى منذ منت�صف 2019

�أرثوذك�س نيوز

�أعلن وزي��ر الإن�ت��اج الحربي الم�صري محمد �أحمد مر�سي �أن م�صر نجحت في
�صناعة ال�صلب المدرع الذي تم عر�ضه في معر�ض الدفاع العالمي بمدينة الريا�ض
بالمملكة العربية ال�سعودية.
و�أ�ضاف محمد �أحمد مر�سي ،خالل لقائه مع الإعالمي م�صطفى بكري �أن القيادة
ال�سيا�سية وجهت بامتالك ال�صلب المدرع حتى ال تتوقف ال�صناعة في الدول العربية
نتيجة �أزمة كورونا �أو غيرها ،م�شيرا �إلى �أن جودة المنتج عالية والكثير من ال�صناع
تعاقدوا مع م�صر ب�ش�أنه والقاهرة تطمح في ت�صديره وفتح �أ�سواق جديدة �إقليميا
وعالميا.

قا�ضيات م�صريات على من�صات محاكم مجل�س الدولة
واع �ت �ب��رت رئ�ي���س��ة ال�م�ج�ل����س القومي
كان يقت�صر ذلك على الق�ضاة الرجال.
وي�أتي جلو�س ر�ضوى حلمي على من�صة للمر�أة ،مايا مر�سي� ،أن «يوم الخام�س من
مجل�س الدولة الم�صري ،الذي �أ�س�س عام مار�س �أ�صبح يوما تاريخياً جديداً في حياة
 1946على غرار مجل�س الدولة الفرن�سي ،المر�أة الم�صرية».
تنفيذاً لقرار �أ�صدره الرئي�س عبد الفتاح
ووج �ه ��ت ال �ت �ح �ي��ة �إل� ��ى «روح �أ�ستاذة
ال�سي�سي في �أكتوبر بتعيين  98قا�ضية في القانون الم�صرية الراحلة ،عائ�شة راتب،
مجل�س الدولة.
التي نا�ضلت لو�صول ال�م��ر�أة الم�صرية
وكانت قا�ضية م�صرية وحيدة ،هي تهاني لمن�صة الق�ضاء منذ خم�سينيات القرن
الجبالي ،قد عينت عام  2003في المحكمة الما�ضي».
الد�ستورية ،وظلت في هذا الموقع قرابة
يذكر �أن المر�أة الم�صرية ح�صلت على
� 10سنوات قبل �أن تُقال عقب تولي محمد حقوقها ال�سيا�سية كافة منذ عام .1956
مر�سي ال�سلطة في منت�صف .2012
وال يمنع القانون الم�صري ال�م��ر�أة من
ومنذ ذلك الحين لم تجل�س �أي قا�ضية تولي من�صات الق�ضاء ،لكن العرف جرى
م�صرية على من�صة الق�ضاء.
على �أن تكون حكراً على الرجال.

المالية �إلى عدم �إدخار �أي جهد لتحديد
هوية مرتكبي هذه الهجمات».
وب��ال�ت��زام��ن� ،أعلنت ال�ق��وات الم�سلحة
المالية مقتل �إثنين من جنودها خالل
�صد هجوم �شنته مجموعات م�سلحة في
منطقة جاو (�شمال) .و�أ�شارت في تغريدة
�إلى مقتل  9من المهاجمين.
و�أع�ل��ن الجي�ش الفرن�سي ،م��ن جهته
االث�ن�ي��ن  3/7مقتل م���س��ؤول كبير في
تنظيم القاعدة في بالد المغرب �أواخر
فبراير ،على بعد ح��وال��ى  100كيلومتر
�شمالي تمبكتو في مالي.
ي�أتي هذا الحادث في وقت يدفع فيه
ان�سحاب فرن�سا و�شركائها الأوروبيين
من مالي ،المعلن في فبراير ،قوة الأمم
المتحدة لدر�س ت�أثير هذا االن�سحاب.
وال�خ�م�ي����س � 3/3أع�ل�ن��ت ال���س��وي��د �أن
قواتها الم�شاركة في بعثة الأمم المتحدة
وقوامها  220جندياً �ستغادر مالي قبل
عام من الموعد المقرر� ،أي في عام 2023

ارتفع معدل الت�ضخم ال�سنوي في م�صر ليبلغ %10
ل�شهر فبراير ،م�سجال الن�سبة الأعلى منذ منت�صف
عام  2019في وقت ي�شهد العالم تزايدا ملحوظا في
الأ�سعار ب�سبب الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وو�صل معدل الت�ضخم ال�سنوي في م�صر �إلى �أكثر
من  %11في مايو  2019قبل �أن يتجه لالنخفا�ض
حتى ال�شهر الجاري.
و�أف��اد الجهاز المركزي الم�صري لالح�صاء في
بيان الخمي�س � 3/10أن «معدل الت�ضخم ال�سنوي
لإجمالي الجمهورية �سجل  %10ل�شهر فبراير 2022
مقابل  %4,9لنف�س ال�شهر من العام ال�سابق».
و�أرجع جهاز االح�صاء الزيادة في معدل الت�ضخم
�إل��ى ارت �ف��اع �أ��س�ع��ار ال �م��واد ال�غ��ذائ�ي��ة والم�شروبات
بن�سبة  %20,1وعلى ر�أ�سها الخ�ضروات والفاكهة
والخبز والحبوب.
والأ� �س �ب��وع ال �م��ا� �ض��ي� ،أع �ل �ن��ت م�ن�ظ�م��ة الأغذية
والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) �أن الأ�سعار
العالمية لل�سلع الغذائية بلغت م�ستوى قيا�سيا في
فبراير خ�صو�صا من الزيوت النباتية في ظل عر�ض
محدود فاقمه الهجوم الرو�سي على �أوكرانيا.
وزاد م�ؤ�شر ف��او للأ�سعار الغذائية ف��ي فبراير
بن�سبة  %3,9م�ق��ارن��ة بال�شهر ال�سابق لي�صل �إلى
 140,7نقطة في مقابل  135,7نقطة في يناير على
ما جاء في بيان للمنظمة.
كذلك ت�سبب الغزو الرو�سي لأوك��ران�ي��ا بارتفاع
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الجي�ش الم�صري يعلن تمكنه من �صناعة منتج ع�سكري جديد

جلو�س القا�ضيات الم�صريات على من�صات محاكم
مجل�س الدولة لأول مرة في حدث تاريخي

ُق� �ت ��ل ج� �ن ��دي ��ان م �� �ص ��ري ��ان م� ��ن ق��وة
حفظ ال�سالم التابعة ل�ل�أم��م المتحدة
(م�ي�ن��و��س�م��ا) ف��ي م��ال��ي ،االث�ن�ي��ن ، 3/7
ب��ال �ق��رب م��ن م�ن�ط�ق��ة م��وب�ت��ي (و�سط)،
و�أ� �ص �ي��ب �أرب �ع��ة �آخ � ��رون ب��ان�ف�ج��ار عبوة
ن��ا��س�ف��ة ،بح�سب ال�م�ت�ح��دث ب��ا��س��م بعثة
الأمم المتحدة.
وك �ت��ب ال �م �ت �ح �دّث ب��ا��س��م ب�ع�ث��ة الأم ��م
المتحدة في مالي (مينو�سما) �أوليفييه
��س��ال�غ��ادو ف��ي ت �غ��ري��دة��« :ص�ب��اح االثنين
 ،3/7ا��ص�ط��دم��ت ق��اف�ل��ة لوج�ستية من
(مينو�سما) بعبوة نا�سفة يدوية ال�صنع
ف��ي ��ش�م��ال م��وب�ت��ي .وبح�سب الح�صيلة
الأولية ،ت�سبب االنفجار في مقتل اثنين
م��ن جنود حفظ ال�سالم و�إ��ص��اب��ة �أربعة
�آخرين».
ال �م �� �ص��ري��ة ت �ح �م �ل �ه��ا ت �م ��دي ��د �إق� ��ام� ��ات والح� �ق� �اً �أ ّك� � ��دت الأم � ��م ال �م �ت �ح��دة � ّأن
ال�سائحين الأوك��ران�ي�ي��ن العالقين على القتيلين هما جنديان م�صريان.
�أرا�ضيها.
ودان رئي�س البعثة القا�سم وني «ب�شدة
ونتيجة ال�ستمرار المعارك في �أوكرانيا ،ه��ذا الهجوم» داعيا في بيان «ال�سلطات
تفاقمت الأزم��ة الإن�سانية مع بلوغ عدد
الالجئين �إل��ى خ��ارج البالد  1,37مليون
�شخ�ص منذ ب��دء ال�غ��زو ف��ي  24فبراير،
وفق �أحدث �إح�صائيات الأمم المتحدة.
التعليق
وتحاول م�صر التزام الحياد في
ع �ق��د ال ��دك� �ت ��ور م �� �ص �ط �ف��ى مدبولي،
على الحرب الجارية.
رئي�س مجل�س ال ��وزراء ،م�ؤتمرا �صحفيا،
الما�ضي
�وع
�
ب
�
س
�
�
ل
أ
ا
ف��رغ��م ت���ص��وي�ت�ه��ا
ي��وم الأرب�ع��اء  ،3/9بمقر مجل�س الوزراء،
العامة
�ة
�
ي
�
ع
�
م
�
ج
�
ل
ا
�ه
ل���ص��ال��ح ق� ��رار ت�ب�ن�ت�
بح�ضور وزراء ال�سياحة والآثار ،والتموين
بالتوقف
رو�سيا
«يطالب
للأمم المتحدة
وال�ت�ج��ارة الداخلية ،والمالية ،والزراعة
أوكرانيا»،
�
�ضد
القوة
ا�ستخدام
ف��ورا عن
وا�ست�صالح الأرا�ضى ،والتجارة وال�صناعة.
رف�ضت
الت�صويت
عقب
بيانا
م�صر
�أ�صدرت
وت �ط��رق رئ �ي ����س ال� � ��وزراء �إل� ��ى م��ا يتم
االقت�صادية
العقوبات
منهج
«توظيف
فيه
تنفيذه من م�شروعات قومية ال�ست�صالح
المتعدد
الدولي
النظام
آليات
�
إطار
�
خارج
الأرا� �ض��ي ،التى تتكلف مئات المليارات،
الأطراف».
م ��ؤك��دا �أن ه ��ذه ال �م �� �ش��روع��ات ت ��أت��ي في
«حل
�ن
�
ع
بالبحث
البيان
�ي
�
ف
وطالبت
�إط ��ار ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة ال�سيا�سية ب�ضرورة
الحوار
عبر
�ة
�
م
أز
ل
ا
إنهاء
ل
�سريع
�سيا�سي
زي� ��ادة ال �ق ��درة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر احتياجاتنا
ال�سلمية».
والطرق
من ال�سلع اال�ستراتيجية ،كما �أننا قمنا
بت�أمين ذل��ك �ضد �أى مخاطر عالمية،

م�صر تنقل �أربعة �آالف �سائح �أوكراني عالقين
لديها �إلى دول جوار �أوكرانيا

�أرثوذك�س نيوز

م��و��ض�ح�اً �أن م�ساحة الأر�� ��ض المنزرعة
بمح�صول القمح ال�ع��ام الما�ضي و�صلت
�إلى  3.2مليون فدان ،وو�صلت خالل العام
الحالي �إل��ى  3.6مليون ف��دان� ،أي بزيادة
تقدر بـ � 400ألف فدان عن العام الما�ضي،
�إ�ضافة على الرقعة الزراعية المنزرعة
بالقمح ،الفتا �إلى �أن ن�سبة كبيرة منها في
الأرا�ضي الجديدة الم�ست�صلحة ،وهناك
توجيهات م�ستمرة من الرئي�س ال�سي�سي
ب�ضرورة الإ�سراع في دخول تلك الأرا�ضي
للخدمة وزراعتها ،منوها في هذا ال�صدد
�إل��ى �أن�ن��ا ف��ي غ�ضون العامين القادمين
�سن�شهد دخول �أكثر من  1.5مليون فدان
جديد.

ح��اد ف��ي �أ��س�ع��ار ال�ن�ف��ط ف��ي ال�ع��ال��م ل�ي�ت�ج��اوز �سعر
برميل برنت الخام  110دوالر.
م��ن جهته� ،أك��د وزي��ر المالية الم�صري محمد
معيط في م�ؤتمر �صحافي للحكومة االربعاء 3/9
�أن الأزمة الأوكرانية �سيكون لها تبعات على البالد،
م�شيرا �إل��ى �أن «ب�ن��د (ت��وف�ي��ر) القمح ف��ي موازنة
ال��دول��ة �سيرتفع بمقدار  15مليار جنيه (حوالي
مليار دوالر)».
و�أو� �ض��ح معيط �أن م�صر� ،أح��د �أك�ب��ر م�ستوردي
القمح ف��ي ال�ع��ال��م ،ك��ان��ت ت�شتري ط��ن القمح قبل
الأزمة الأوكرانية ب�سعر  250دوالرا للطن ،قبل �أن
ي�سجل �أكثر من  400دوالر حاليا.
و�شهدت م�صر موجة ت�ضخم غير م�سبوقة بعد
ق��رار البنك المركزي تعويم الجنيه الم�صري في
�إط ��ار ب��رن��ام��ج �إ� �ص�لاح اق�ت���ص��ادي ب��د�أت��ه الحكومة
الم�صرية في نوفمبر  .2016وبلغ الت�ضخم ذروته
�سجل الم�ؤ�شر ال�سنوي ال�سعار
في يوليو  2017حين ّ
الم�ستهلكين � ،%34,2إال �أن ��ه �أخ ��ذ ب�ع��د ذل��ك في
االنخفا�ض و�صوال للمعدل الحالي.
و�شمل برنامج اال�صالح االقت�صادي �أي�ضا �إزالة
ال��دع��م ع��ن ال�م�ح��روق��ات وف��ر���ض �ضريبة القيمة
ال�م���ض��اف��ة ،وح���ص�ل��ت م���ص��ر ب�م��وج�ب��ه ع�ل��ى قر�ض
قيمته  12مليار دوالر من �صندوق النقد الدولي
في .2016

و� �ص��ل �إل� ��ى م �ط��ار ال �ق��اه��رة الدولي،
االثنين  150 ، 3/7م�صريا من العالقين
ف��ي �أوك��ران �ي��ا ك��دف�ع��ة ث��ان�ي��ة م�م��ن عبروا
الحدود �إلى رومانيا.
وقالت ال�سفارة الم�صرية في العا�صمة
ال��روم��ان�ي��ة ب��وخ��ار��س��ت« :لت�سهيل عودة
ال�م��واط�ن�ي��ن العالقين ف��ي روم��ان�ي��ا بعد
عبورهم الحدود الأوكرانية-الرومانية،
�أ��س�ف��رت ج�ه��ود ال�سفارة على م��دار الـ24
��س��اع��ة ع��ن �إر� �س ��ال ال�ح�ك��وم��ة الم�صرية
طائرة الإجالء الثانية لرومانيا».
وت��اب �ع��ت ال �� �س �ف��ارة �أن� � ��ه« :ت� ��م �إج �ل�اء
 150م��واط �ن��ا م���ص��ري��ا وق ��د و� �ص �ل��وا �إلى
القاهرة».
وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال���س�ف�ي��ر الم�صري
ف ��ي ب ��وخ ��ار�� �س ��ت ،م� ��ؤي ��د ال �� �ض �ل �ع��ي� ،إن
ج�ه��ود ال�سفارة م�ستمرة ف��ي متابعة كل
الم�صريين الذين يعبرون من �أوكرانيا
�إل ��ى روم��ان �ي��ا ،وح �ي��ن ي�ت��م ت�ج�م�ي��ع عدد
منا�سب �سيتم التن�سيق م��ن �أج ��ل رحلة
الطيران المقبلة لإعادتهم �إلى م�صر.
و�� �ش ��دد ع �ل��ى �أن ال �� �س �ف��ارة ت ��وف ��ر كل
اح �ت �ي��اج��ات م ��ن ي �ع �ب��روا �إل � ��ى رومانيا
وت ��رع ��اه ��م ب �� �ش �ك��ل ك ��ام ��ل ل �ح �ي��ن موعد
عودتهم لم�صر ،وذلك تنفيذا لتوجيهات
القيادة ال�سيا�سية الم�صرية.

�سفارة م�صر في بولندا
توجه نداء لرعاياها

وجهت ال�سفارة امل�صرية يف بولندا ،نداء
ع��اج�لا ملواطنيها ال��ذي��ن ع�ب�روا احلدود
من �أوكرانيا �إىل بولندا ب�أهمية التوا�صل
معها ب�أ�سرع وقت.
وطالبت ال�سفارة املواطنني امل�صريني
بالتوا�صل لرتتيب الإج�لاء �إىل القاهرة
على نفقة ال��دول��ة امل���ص��ري��ة ،وذل��ك قبل
�أن تنتهي امل�ه�ل��ة امل �ح��ددة م��ن احلكومة
ال�ب��ول�ن��دي��ة مب �غ��ادرة ال�ع��ال�ق�ين الأجانب
القادمني من �أوكرانيا خالل  15يوما من
تاريخ ختم الدخول للبالد.

وزير خارجية م�صري �سابق
يك�شف �سبب مخاوف �أمريكا من
التدخلالع�سكريفي�أوكرانيا

ك�شف وزير اخلارجية امل�صري الأ�سبق
نبيل فهمي ،عن �سبب خماوف �أمريكا من
التدخل الع�سكري يف �أوكرانيا ومواجهة
رو�سيا.
و�أ�شار فهمي �إىل �أن «الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني ،ي�شعر �أن الغرب و�أوروبا
�ضعفاء ويعلم جيدا �أن الأمريكيني لن
يتدخلوا ع�سكريا يف �أوك��ران �ي��ا» ،قائال:
«الأمريكان لن يخو�ضوا معارك ع�سكرية
بعد جتاربهم يف �أفغان�ستان والعراق».
وح ��ول ال���ش��رق الأو� �س��ط ،ق��ال فهمي:
«�أمريكا �شعرت بعد �أح��داث � 11سبتمرب
�أن� �ه ��ا ت���س�ت�ط�ي��ع �أن ت�ق���ض��ي ع �ل��ى بع�ض
ال� �ق� �ي ��ادات ول �ك��ن ال ت���س�ت�ط�ي��ع الق�ضاء
على الفكر املتطرف» ،م��ؤك��دا �أن «جميع
الأح ��داث الهامة يف ال�شرق الأو� �س��ط مل
تتم على الهوى الأمريكي».

مجل�س ال�شيوخ الأمريكي يوافق
على بيع طائرات  C130لم�صر
وافق مجل�س ال�شيوخ الأمريكي ،على بيع طائرات من طراز
 C130لم�صر بقيمة  2.2مليار دوالر ،وذلك ب�أغلبية � 81صوتا
مقابل  18ح��اول��وا منع ال�صفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق
الإن�سان.
وذكر موقع  Politicoالأمريكي �أن مجل�س ال�شيوخ تراجع
عن محاولة �إلغاء �صفقة قيمتها مليارا دوالر لبيع طائرات
�شحن ع�سكرية لم�صر على خلفية �سجل م�صر ف��ي مجال
حقوق الإن�سان ،م�شيرا �إلى �أن ال�سيناتور الجمهوري راند بول
�أول من قدم ت�شريعا في محاولة منه لإلغاء ال�صفقة �إال �أنه
ف�شل ب�شكل هائل.
و�أدان بول ،الرئي�س جو بايدن لت�أكيده على �أهمية حقوق
الإن���س��ان ف��ي ال�سيا�سة الخارجية ل�ل��والي��ات المتحدة ،وفي
ال��وق��ت نف�سه ��س�ي��ره ف��ي عملية ت�سليح م���ص��ر ،م�ع�ت�ب��را �أن
ق��رار حجب كمية �صغيرة ن�سبيا من الم�ساعدات الع�سكرية
(وزارة الخارجية حجبت في �أواخ��ر يناير  130مليون دوالر
من الم�ساعدات الع�سكرية �إلى م�صر) «�صفعة» مع ا�ستمرار
مبيعات الأ�سلحة الكبيرة.
وك��ان وزي��ر الخارجية �أن�ت��ون��ي بلينكن �أع�ل��ن ف��ي �سبتمبر
الما�ضي �أن  130مليون دوالر م��ن ال�م���س��اع��دات الع�سكرية
�ستت�أخر ما لم تحرز م�صر تقدما في مجال حقوق الإن�سان.
كانت تلك الم�ساعدة ج��زءا من �شريحة قدرها  300مليون
دوالر ،م�شروطة ب�إدخال تح�سينات على حقوق الإن�سان وتعزيز
�سيادة القانون.
و�أفرجت وزارة الخارجية عن الـ  170مليون دوالر المتبقية.
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البيتالأبي�ض:ن�ستبعد�إق�صاء
رو�سيامنمجل�سالأمنالدولى
ا� �س �ت �ب �ع��دت ال �م �ت �ح��دث��ة ب��ا� �س��م البيت
الأبي�ض جين �ساكى� ،إق�صاء رو�سيا من
مجل�س الأمن الدولى.
وقالت المتحدثة با�سم البيت الأبي�ض
 فى ت�صريحات لها �أوردتها قناة «الحرةالأم��ري�ك�ي��ة» م���س��اء الخمي�س � -3/10إن
ه ��دف ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة ه ��و ت�شديد
العقوبات على مو�سكو.
و�أ��ض��اف��ت �أن ال��والي��ات المتحدة لي�س
لها م�صلحة فى خف�ض �إم��دادات الطاقة
العالمية ،مبينة فى الوقت ذاته �أن بالدها
تركز حالياً على ع��زل رو�سيا دبلوما�سياً
ومحا�سبتها على العملية الع�سكرية فى
�أوكرانيا.
و�أ�شارت المتحدثة با�سم البيت الأبي�ض
�إل ��ى �أن ق ��رار ان�ضمام فنلندا �إل ��ى حلف
�شمال الأطل�سى يبقى بيد الحلف ،الفتة
�إل��ى �أن��ه ال يوجد �أى توا�صل مبا�شر بين
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ى ج��و ب��اي��دن ونظيره
الرو�سى فالديمير بوتين.

هبوط ا�ضطرارى لطائرة الرئي�س
الأمريكى ال�سابق دونالد ترامب
بعد تعطل �أح���د المحركات

هبطت طائرة الرئي�س الأمريكى ال�سابق،
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،ا� �ض �ط��راري��ا م���س��اء ال�سبت
 ،3/5بعد خطابه فى م�ؤتمر المانحين الذى
ت�ست�ضيفه اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى
ف��ى ن�ي��و �أورل �ي��ان��ز ،وف�ق��ا ل�م��ا ق��ال��ه �شخ�صان
مطلعان على الأمر.
وح���س��ب �صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية،
قالت �أحد الم�صادر �إن الطائرة كانت فى الجو
لمدة تتراوح بين  20و 30دقيقة قبل �أن يتعطل
�أحد المحركات وقرر قائد الطائرة الخا�صة
االل�ت�ف��اف وال �ع��ودة �إل��ى م�ط��ار نيو �أورليانز،
وك��ان��ت الطائرة ف��ى طريقها �إل��ى بالم بيت�ش
بوالية فلوريدا.
وك���ش��ف ت�سجيل ��ص��وت��ى ل�لات���ص��االت بين
ال �ط �ي��ار وب ��رج م��راق �ب��ة ال �ح��رك��ة ال �ج��وي��ة �أن
الهبوط و�صف ب�أنه «ط��ارئ بطبيعته» ،وفقا
للم�صدر ،الذى تم �إطالعه على الت�سجيل.
وبمجرد و�صول الطائرة �إلى الأر�ض� ،سارعت
اللجنة الوطنية فى الحزب الجمهورى ووفرت
للرئي�س الأمريكى ال�سابق طائرة �أخرى.

أمريكا من حولنا

ال�سنة الثانية والع�شرون  -العدد  15 - 1) 474مار�س 2022م) �أم�شري/برمهات 1738لل�شهداء

مجل�س النواب الأمريكي يقر الميزانية الفدرالية بما فيها
م�ساعدة تبلغ  14مليار دوالر لأوكرانيا
�أق� � ّر مجل�س ال �ن��واب الأم��ري �ك��ي م�ساء
الأرب �ع��اء  3/9ميزانية ج��دي��دة للحكومة
ال �ضخماً تناهز
الفدرالية تت�ض ّمن تموي ً
قيمته  14مليار دوالر لم�ساعدة �أوكرانيا
على الت�صدّي للغزو الرو�سي وتداعياته.
وواف� ��ق مجل�س ال �ن��واب ع�ل��ى ميزانية
�إج �م��ال �ي��ة ت�ب�ل��غ  1,5ت��ري�ل�ي��ون دوالر من
النفقات حتى �سبتمبر ،قبل � 48ساعة من
انتهاء المهلة المحددة ليل الجمعة ال�سبت
 3/12-11قبل توقف التمويل الفدرالي.
وي�ن�ب�غ��ي �أن ي �� �ص��ادق م�ج�ل����س ال�شيوخ
الن�ص ال��ذي يقع في �أكثر من 2700
على ّ
�صفحة ويت�ضمن �شقا اق�ت���ص��ادي��ا و�آخر
�ستخ�ص�ص
�إن�سانيا بالإ�ضافة �إل��ى �أم��وال
ّ
لتزويد كييف �أ�سلحة وذخيرة ،قبل �إحالته
على الرئي�س جو بايدن للم�صادقة عليه.
وت �ن ����ص ال �م �ي��زان �ي��ة ع �ل��ى م�ساعدات
ع�سكرية و�إن�سانية يبلغ مجموعها 13,6
مليار دوالر لأوكرانيا وحلفائها في �أوروبا
ال�شرقية.
ويفتر�ض بالأموال المر�صودة بموجب
هذا الن�ص �أن تتيح لكييف حماية ال�شبكة
الكهربائية في البالد والت�صدّي للهجمات
االل�ك�ت��رون�ي��ة وال �ت��زود ب��أ��س�ل�ح��ة دفاعية.

ومن المبالغ المخ�ص�صة  2,6مليار دوالر
للم�ساعدات الإن�سانية و�أك�ث��ر م��ن مليار
دوالر لدعم الالجئين الأوكرانيين الذين
فروا من بلدهم ب�سبب الحرب.
وق ��ال ب��اي��دن ف��ي ت �غ��ري��دة ع�ل��ى تويتر
«�سنوا�صل دعم ال�شعب الأوكراني ال�شجاع
الذي يقاتل في �سبيل وطنه».
وي�شمل هذا التمويل �أي�ضاً �أكثر من 6,5
مليارات دوالر ل��وزارة ال��دف��اع الأمريكية
(ال�ب�ن�ت��اج��ون) �ست�ستخدم ب�شكل خا�ص
لن�شر قوات ع�سكرية في المنطقة.

كما خ�ص�صت مبالغ لتمويل ال��ر ّد على
مو�سكو ،ب ��دءاً بالعقوبات ال�ت��ي فر�ضتها
الواليات الم ّتحدة على �أفراد من الأثرياء
القريبين من ال�سلطة الرو�سية.
المخ�ص�صة
و�أل� �ح� �ق ��ت ال �م �� �س��اع��دة
ّ
لأوكرانيا بالميزانية الفدرالية الأمريكية
للعام  2022التي بلغت قيمة النفقات فيها
 1500مليار دوالر.
ويفتر�ض �أن يجري الت�صويت على هذه
الميزانية في الأي��ام المقبلة في مجل�س
ال�شيوخ.

ب �ق��رو���ض ج �ه��ات خ��ا� �ص��ة ومقتر�ضين.
ولم يك�شف جولدمان �ساك�س مزيدا من
التفا�صيل حول عدد موظفيه في رو�سيا.
من جهته� ،أعلن بنك �سيتي جروب �أنه
«يقيم عملياته ف��ي ال �ب�لاد» ،وق��د بلغت

قيمة ح���ض��وره ف��ي رو��س�ي��ا  9,8مليارات
دوالر في نهاية دي�سمبر.
وكان هذا البنك قد �أعلن العام الما�ضي
�أنه ي�سعى �إلى ت�صفية عملياته الم�صرفية
للأفراد في رو�سيا.

وا�شنطن «تعمل جاهدة» للتو�صل �إلى �إتفاق م�س�ؤول �أمريكي كبير يك�شف عن �إجراءات
جديدة �ستتخذها وا�شنطن �ضد كوريا ال�شمالية
مع بولندا لتزويد �أوكرانيا بمقاتالت
�أعلن وزير الخارجية الأمريكي �أنتوني بلينكن الأحد � 3/6أن �أمريكا «تعمل جاهدة»
للتو�صل �إلى اتفاق مع بولندا لتزويد �أوكرانيا بطائرات حربية.
و�أ� �ض��اف �أن ال��والي��ات المتحدة ت�ج��ري «م �ح��ادث��ات ن�شطة للغاية م��ع م�س�ؤولين
�أوكرانيين ( )...للح�صول على تقييم محدّث الحتياجاتهم».
وت��اب��ع «م��ع تلقينا ه��ذا التقييم ،نعمل على النظر ف��ي م��ا يمكننا نحن والحلفاء
وال�شركاء �إي�صاله» لتعزيز دفاعات كييف �ضد الغزو الرو�سي.
و�أك��د الوزير الأمريكي «ننظر حاليا ب�شكل ن�شط في م�س�ألة الطائرات التي يمكن
لبولندا �أن تقدّمها لأوكرانيا والكيفية التي �سيكون ب�إمكاننا التعوي�ض من خاللها في
حال قررت بولندا تقديم هذه الطائرات».
وجاء ذلك غداة لقاء بين بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عُقد
عند ال�ح��دود الأوكرانية-البولنديةّ ،
ح�ض خاللها الأخ�ي��ر ال��والي��ات المتحدة على
توفير المقاتالت.
وبعد مرور ع�شرة �أيام على اندالع الحرب ،قال كوليبا «الطلب الأكبر لدينا هو على
الطائرات المقاتلة ،والطائرات الهجومية و�أنظمة الدفاع الجوي».
وفي حين ال ي��زال الق�سم الأكبر من ق��درات �سالح الجو الأوك��ران��ي بمن�أى عن �أي
�أ�ضرار منذ بداية الحرب في  24فبراير ،تك ّبدت رو�سيا و�أوكرانيا خ�سائر فادحة ولم
تتمكن �أي منهما من ال�سيطرة ب�شكل مطلق على �أجواء البالد.
لكن ق��درات �سالح الجو الرو�سي الكبيرة ج��دا والتي تح�شدها مو�سكو يمكنها �أن
تق ّو�ض دفاعات �أوكرانيا.
و�أفادت «وول �ستريت جورنال» �أن الم�س�ؤولين الأمريكيين ذكروا عددا من الق�ضايا
العملية ال�صعبة ،بما في ذلك ت�سليم الطائرات �إلى �أوكرانيا ،وب�أن االتفاق �سيتطلب
موافقة البيت الأبي�ض وتح ّركا في الكونجر�س.
كما �أن الواليات المتحدة لي�س لديها �أي مقاتالت اف 16-منتجة حديثا يمكن ان
ت�س ّلمها لبولندا مقابل مقاتالت ميغ ،29-ال �س ّيما و�أن بولندا تواجه تهديدا رو�سيا
محتمال وتحتاج �إلى مقاتالتها للدفاع عن نف�سها.
و�أعلنت الواليات المتحدة الأ�سبوع الما�ضي �أنها �ستز ّود �أوكرانيا بم�ساعدة ع�سكرية
ت�صل قيمتها �إلى  350مليون دوالر لم�ساعدة كييف في محاربة الغزو الرو�سي ،وهي
الم�ساعدة الأكبر في تاريخ الواليات المتحدة.

قال م�س�ؤول �أمريكي كبير �إن التجارب التي �أجرتها كوريا ال�شمالية في  26فبراير و4
مار�س كانت الختبار «عنا�صر منظومة جديدة» ل�صواريخ عابرة للقارات.
و�أكد الم�س�ؤول �أن ذلك يمثل «ت�صعيدا خطيرا» من كوريا ال�شمالية.
وقال الم�س�ؤول �إنه من المتوقع �أن تعلن وزارة الخزانة «�إجراءات جديدة لمنع كوريا
ال�شمالية من الو�صول �إل��ى المواد والتكنولوجيا الأجنبية التي تمكنها من تطوير
ب��رام��ج الأ�سلحة المحظورة» ،م�ضيفا �أن��ه «�ستكون هناك مجموعة م��ن الإج ��راءات
الأخرى في الأيام القادمة».
و��ص��رح ق��ائ�لا« :بعد تحليل دق�ي��ق ،خل�صت الحكومة الأمريكية �إل��ى �أن تجربتي
ال�صواريخ البالي�ستية التي �أجرتها كوريا الديمقراطية في  26فبراير و 4مار�س من
هذا العام ت�ضمنت نظام �صاروخ بالي�ستي عابر للقارات جديد ن�سبيا تعمل جمهورية
كوريا الديمقراطية ال�شعبية على تطويره».
و�شدد على �أن الواليات المتحدة تدين ب�شدة عمليات الإطالق ،معتبرة �أنها «انتهاك
�صارخ لقرارات متعددة لمجل�س الأمن الدولي ،وتثير التوترات ،وتهدد بزعزعة ا�ستقرار
الو�ضع الأمني في المنطقة».

طهران تحمل وا�شنطن م�س�ؤولية «تعقيد»
المباحثات ب�ش�أن الإتفاق النووي

ح ّمل م�س�ؤول �إي��ران��ي الخمي�س 10/3
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة م���س��ؤول�ي��ة «تعقيد»
�إنجاز مباحثات فيينا الهادفة �إلى �إحياء
االتفاق النووي ،في �أعقاب مخاوف غربية
من �إطالة �أمد المفاو�ضات جراء طلبات
رو�سية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
وق��ال �أم�ي��ن المجل�س الأع �ل��ى للأمن
ال �ق��وم��ي الإي� ��ران� ��ي ع �ل��ى ��ش�م�خ��ان��ي �إن
«مفاو�ضات فيينا تزداد تعقيدا كل �ساعة
ف��ي غ �ي��اب ق ��رار ��س�ي��ا��س��ي م��ن الواليات
المتحدة».
و�أ�ضاف عبر تويتر «مقاربة الواليات
ال �م �ت �ح��دة ل�م�ط��ال��ب �إي� � ��ران المبدئية،
وت�ق��دي��م اق �ت��راح��ات غ�ي��ر مقبولة ()...
يظهر �أن الواليات المتحدة لي�س لديها
�إرادة» للتو�صل �إل��ى تفاهم مقبول من
م�خ�ت�ل��ف الأط� � ��راف ي�ع�ي��د �إح �ي ��اء �إتفاق
.2015
ومنذ �أ�شهر ،تجري �إيران والقوى التي
ال تزال من�ضوية في االتفاق� ،أي فرن�سا
وبريطانيا ورو��س�ي��ا وال�صين و�ألمانيا،
مفاو�ضات �شاقة ت�شارك فيها ب�شكل غير
مبا�شر الواليات المتحدة التي ان�سحبت
من االتفاق ب�شكل �أحادي عام .2018
و�أت � � ��اح االت� �ف ��اق رف� ��ع ع �ق��وب��ات كانت
م �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى ط � �ه� ��ران ،ف ��ي مقابل
ب��ال�ط��اق��ة ل�ل�ت��دف�ئ��ة ول�ل�ت�ن�ق��ل ولل��إم��داد خف�ض �أن�شطتها النووية و�ضمان �سلمية
بالكهرباء ولل�صناعة ،ال يمكن ت�أمينه ب��رن��ام�ج�ه��ا .اال �أن ال ��والي ��ات المتحدة
بطريقة �أخرى في الوقت الراهن».
�أع��ادت بعد ان�سحابها منذ عهد الرئي�س

النفط يالم�س  140دوالر ًا للبرميل

ح ّلقت �أ�سعار النفط بالقرب من �أعلى
م�ستوياتها في  13عاماً ،خالل تعامالت
ي ��وم االث �ن �ي��ن  ،3/7ب��دع��م م��ن مخاوف
فر�ض حظر على ا�ستيراد الخام الرو�سي
الذي يمثل نحو  10في المائة من �إجمالي
�أ�سواق النفط العالمية ،في �إطار م�سل�سل
العقوبات الدولية على مو�سكو.
وت �� �س �ب��ب �إع �ل��ان ال ��والي ��ات المتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ع�ل��ى ل���س��ان وزي ��ر خارجيتها
�أنتوني بلينكن وت�أكيد من رئي�سة مجل�س
النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي ،درا�سة
ح�ظ��ر واردات ال�ن�ف��ط ال��رو� �س��ي م��ع دول
�أوروبية ،في قفزة �أ�سعار النفط بنحو 10
ف��ي المائة ،ليبلغ خ��ام برنت  139دوالراً
للبرميل.
وو�سط ت�أكيد من بيلو�سي �أن م�شروع
قانون «�سيحظر ا�ستيراد النفط ومنتجات
الطاقة الرو�سية �إل��ى الواليات المتحدة
ويف�سخ العالقات التجارية الطبيعية مع
رو�سيا ورو�سيا البي�ضاء ويتخذ الخطوة
الأول ��ى لمنع رو��س�ي��ا م��ن االن���ض�م��ام �إلى
منظمة ال�ت�ج��ارة ال�ع��ال�م�ي��ة»؛ ك��ان حجم
ال �ت��داوالت يتزايد وك��ادت الأ��س�ع��ار تقفز
لم�ستويات جديدة.
لكن �سرعان م��ا �أب��دت �ألمانيا رد فعل
م�ت�ح�ف�ظ��ا ت �ج��اه ه ��ذه ال �ت �ح��رك��ات ،وقال
الم�ست�شار الأل�م��ان��ي �أوالف �شولت�س� ،إن
ب�ل�اده ��س�ت��وا��ص��ل االع �ت �م��اد ع�ل��ى واردات
الطاقة من رو�سيا ،م�ؤكداً�« :إمداد �أوروبا

ماذا يحدث في أمريكا...

�إلى ميدان التحرير
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

جولدمان �ساك�س يعلن ان�سحابه من رو�سيا في �سابقة لبنك �أمريكي كبير
�أع � �ل ��ن ب �ن��ك اال� �س �ت �ث �م��ار الأم ��ري� �ك ��ي
ج��ول��دم��ان ��س��اك����س الخمي�س � 3/10أنه
�سين�سحب من رو�سيا ،لي�صبح �أول م�ؤ�س�سة
كبرى في وول �ستريت تن�أى بنف�سها عن
مو�سكو بعد غزو �أوكرانيا.
وقالت متحدثة با�سم البنك في ر�سالة
�إلى وكالة «فران�س بر�س» �إن «جولدمان
�ساك�س �سينهي عملياته في رو�سيا وفق
متطلبات التنظيم والترخي�ص».
و�أ�ضافت «نركز على دعم زبائننا حول
ال�ع��ال��م ف��ي �إدارة �أو �إغ�ل�اق االلتزامات
ال�ق��ائ�م��ة ف��ي ال �� �س��وق و� �ض �م��ان م�صلحة
المتعاونين معنا».
وفق �أحدث تقرير �سنوي له ،بلغ ح�ضور
ال�ب�ن��ك ف��ي رو� �س �ي��ا ن�ه��اي��ة ع ��ام  2021ما
قدره  650مليون دوالر ،ارتبط غالبيتها
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ال�سابق دون��ال��د ت��رام��ب ،ف��ر���ض عقوبات
قا�سية ،ما دفع �إيران للتراجع عن غالبية
التزاماتها.
وبلغت المفاو�ضات في الآونة الأخيرة
مراحل حا�سمة ،اذ �أكد مختلف الأطراف
تحقيق تقدم لكن مع تب ّقي نقاط عالقة.
�إال �أن م��وق�ف��ا رو��س�ي��ا م�ستجدا يلقي
بظالله منذ �أيام على المباحثات.
و�إن�ت�ق��د المبعوث ال��رو��س��ي �إل��ى فيينا
ميخائيل �أوليانوف المواقف الغربية.
وقال لل�صحافيين م�ساء الأربعاء 3/9
يوجه اللوم �إلينا على
«يحاول البع�ض �أن ّ
علي �أن �أق��ول �إن
المباحثات.
�إطالة �أم��د
ّ
ال�م�ب��اح�ث��ات ل��م تنجز ب�ع��د ،ح�ت��ى الن�ص
النهائي (للتفاهم) لم ينجز بعد».
وت��اب��ع «ك� ��أي ط��رف �آخ ��ر ،لدينا الحق
ب�ط�ل��ب �أم ��ر م��ا ( )...ه ��ذا �أم ��ر معتاد،
و�أول �ئ��ك ال��ذي��ن ال يفهمون ذل��ك لي�سوا
محترفين».
و� �ش��دد ع�ل��ى ح��ق رو� �س �ي��ا «ف ��ي حماية
م�صالحنا (مع �إيران) في المجال النووي
وفي الأو�سع» ،مو�ضحا �أن رو�سيا تريد «�أن
تكون كل عالقاتنا التجارية واالقت�صادية
مع �إيران معفاة من العقوبات الأوروبية
والأمريكية الراهنة والم�ستقبلية».
وت �ه��دف م �ب��اح �ث��ات ف�ي�ي�ن��ا ال ��ى �إع� ��ادة
الواليات المتحدة لالتفاق خ�صو�صا عبر
رف��ع العقوبات ،وامتثال طهران مجددا
لكامل التزاماتها بموجب بنوده.

منذ �أن تولى الرئي�س بايدن الحكم
ف��ى  20ي�ن��اي��ر  2021وم �ن��ذ �أن ح�صل
ال��دي �م �ق��راط �ي��ون ع �ل��ى الأغ �ل �ب �ي��ة في
مجل�س ال �ن��واب وف��ي مجل�س ال�شيوخ
الأمريكي ت��ده��ورت الأم��ور المعي�شية
ف ��ي �أم ��ري� �ك ��ا .وك �ل �ن��ا وب �� �ص �ف��ة يومية
ن��رى ون�ع��ان��ي م��ن االرت �ف��اع الجنوني
للأ�سعار لكل ال�سلع وخا�صة �أ�سعار جاز
ال�سيارات (البنزين) .ثم جاءت الحرب
وبد�أ العالم كله يعاني من �أزمات �أخرى
كثيرة.
بالن�سبه ل�ل�ب�ت��رول ا�ستلم الرئي�س
بايدن والديمقراطيين من �إدارة ترامب
امريكا الم�ستقلة في �إنتاج الطاقة بل
وال ُم�صدره للبترول وال�غ��از الطبيعي
ث��م ق��ام ب��اي��دن ف��ي �أول ي��وم ت�سلم فيه
الحكم ب�إ�صدار قرارات كارثية �أدت �إلى
تقليل وتحجيم �إن �ت��اج ال�ط��اق��ة والتي
ت�سببت ف��ي تحويل ام��ري�ك��ا م��ن دولة
م�ستقله ف��ي �إن �ت��اج ال�ط��اق��ة �إل ��ى دولة
تعتمد على �سد �إحتياجاتها م��ن دول
كثيرة وم��ن بينها دو ًال غير �صديقة
بل ومعادية لأمريكا ول�سيا�ساتها في
العالم مثل رو�سيا وفنزويال و�أخيرا
�إيران في الم�ستقبل القريب .وكان من
المهين �أن تطلب امريكا بل ت�ستجدي
ال�سعودية ودو ًال �أخ ��رى �أن ت��زي��د من
�إنتاجها من البترول وبالطبع رف�ضت
ال���س�ع��ودي��ه ورو� �س �ي��ا وال� ��دول الأخ ��رى
ه� ��ذا اال� �س �ت �ج��داء لأن ه� ��ذا يعار�ض
م�صلحتهم.
وك��ذل��ك ت�سببت �سيا�سات وق ��رارات
بايدن والديمقراطيون فى ف�شل ذريع
في مجاالت عديدة �أخرى مثل الهجرة
والكورونا وال�سيا�سة الخارجية وطبعا
ك�ل�ن��ا ن�ت��ذك��ر االن �� �س �ح��اب ال�م�ه�ي��ن من
�أفغان�ستان .كل هذا ت�سبب في �إرتفاع
ت�ك��ال�ي��ف ال �ح �ي��اة وارت� �ف ��ع م�ع�ه��ا عدم
الر�ضا عن الرئي�س وع��ن الكونجر�س
ال� ��ذي ي�ت�ح�ك��م ف �ي��ه الديمقراطيون
باعتبارهم الأغلبيه في مجل�س النواب
وفي مجل�س ال�شيوخ.
ولكن �أي��ن يعبر ال�شعب عن غ�ضبه
وعن عدم موافقته عن هذه ال�سيا�سات؟
لقد عبر ال�شعب الم�صري عن غ�ضبه
عن �سيا�سات ف�شل الإخ��وان في قيادة
ال�ب�لاد بالذهاب �إل��ى م�ي��دان التحرير
ولكن �أين ميدان التحرير في امريكا؟
م� �ي ��دان ال �ت �ح��ري��ر الأم ��ري� �ك ��ى هو
�صندوق االنتخابات وم��ن خالله يتم
تغيير �أع�ضاء الكونجر�س والمنا�صب
المحليه �أي���ض��ا .ول�ك��ن لكي تعبر عن
ر�أي� ��ك ول �ك��ي ت�ع�ل��ن غ���ض�ب��ك ي�ج��ب �أن
ت�سجل نف�سك لالنتخابات �أوال.
ف��ي ه ��ذا ال �ع��ام ��س�ت�ت��م االنتخابات
ال�ن���ص�ف�ي��ة وت �� �س �م��ى ال�ن���ص�ف�ي��ة لأنها
تقع في منت�صف فترة الأرب��ع �سنوات
للرئي�س.
وه��ي ت�ت��م ع�ل��ى م��رح�ل�ت�ي��ن ،مرحلة
اول��ى وت�سمى االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية
�أو االول�ي��ة وفيها يتم ت�صفية االعداد
الكبيرة من المر�شحين �إلى مر�شحين
�إثنين فقط .وك��ل والي��ه ت�ضع تاريخ�أ

البنتاجون :ال نطور �أ�سلحة بيولوجية في �أوكرانيا
وهذه مجرد دعاية رو�سية م�ضحكة وعبثية
�أك� � � ��دت وزارة ال � ��دف � ��اع الأم ��ري� �ك� �ي ��ة
«ال �ب �ن �ت��اج��ون» �أن ال� ��والي� ��ات المتحدة
االم��ري�ك�ي��ة ال ت�ط��ور �أ��س�ل�ح��ة بيولوجية
في �أوكرانيا ،معتبرة انها «مجرد دعاية
رو�سية م�ضحكة وعبثية».
من جهة �أخ��رى ،اعتبر متحدث با�سم

البنتاجون �أن «التقييم اال�ستخباراتي
وج ��د �أن ن �ق��ل م �ق��ات�لات �إل� ��ى �أوكرانيا
ق��د ي� ��ؤدي لت�صعيد بين رو��س�ي��ا والناتو
وينطوي على مخاطر كبيرة» ،م�ضيفا
«:نعتقد �أن �أف�ضل طريقة لدعم الدفاع
عن �أوك��ران�ي��ا هي توفير �أ�سلحة م�ضادة

للمدرعات والطائرات».
وف ��ي وق ��ت � �س��اب��ق ،ط��ال�ب��ت ال�سلطات
ال��رو� �س �ي��ة ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة بتقديم
�إي�ضاح ر�سمي للمجتمع الدولي ب�ش�أن ما
قالت �إنه ن�شاط للمختبرات البيولوجية
والجرثومية الأمريكية في �أوكرانيا.

�إعتمدوا

بقلم :نبيـل با�شـا رفائيـل
nabilelbasha@gmail.com

الن� �ت� �خ ��اب ��ات� �ه ��ا ال �ت �م �ه �ي ��دي ��ه فنجد
كاليفورنيا تقيمها فى  7يونيو بينما
والي��ة نيويورك تقيمها فى  28يونيو
وه �ك��ذا .ول�ك��ن االن�ت�خ��اب��ات النهائيه
لكل الواليات تقام في يوم واح��د وهو
الثامن من نوفمبر.
ولكي تدلي ب�صوتك في االنتخابات
ال �ق��ادم��ة ي�ج��ب �أن ت�ك��ون م�سجال في
�سجل االنتخابات.
ول � � �ك� � ��ن ك � �ي � ��ف ت� ��� �س� �ج ��ل نف�سك
لالنتخابات؟
�أوال يجب �أن تنطبق عليك ال�شروط
التالية:
�أن ت �ك��ون ح��ا� �ص��ل ع �ل��ى الجن�سية
االم��ري �ك �ي��ة ب� ��ال� ��والدة �أو بالتجن�س
و�أن الي�ق��ل ع�م��رك ع��ن � 18سنه وقت
االنتخابات النهائية و�أن ال يكون قد
� �ص��در ع�ل�ي��ك ح�ك�م��ا ب��ال���س�ج��ن ،و�أن ال
ت�ك��ون ق��د ��ص��در ح�ك�م�اً م��ن المحكمة
ب�أنك مختل عقلياً.
ي �ت��م ال�ت���س�ج�ي��ل ف ��ى ال ��والي ��ة التي
تعي�ش فيها ويتم ذل��ك �أم��ا عن طريق
ا��س�ت�م��ارات ت��وج��د ف��ي م�ك��ات��ب البريد
�أو ال �م �ك��ات��ب ال �ع��ام��ه� ،أو ال � �ـ .DMV
واي�ضا عن طريق االنترنت اون الين.
فمثال ف��ي كاليفورنيا يتم الت�سجيل
م ��ن خ �ل�ال ه ��ذا ال ��راب ��طhttps:// :
registertovote.ca.gov/

ويطلب منك �أن تختار �أحد الأحزاب
ولك الحق �أن ال تختار �أى حزب �أو �أن
تكون م�ستقال �إذا �أردت.
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات التمهيدية بع�ض
ال � ��والي � ��ات ال ت �� �س �م��ح ل� ��ك ب�إختيار
م��ر� �ش �ح��ون م ��ن الأح� � � ��زاب الأخ� � ��رى،
ف�م�ث�لا �إذا ك�ن��ت م���س�ج�لا م��ع الحزب
ال��دي�م�ق��راط��ي فيجب �أن ت�خ�ت��ار �أحد
المر�شحون عن الحزب الديمقراطي
فقط ،ولكن ف��ى االنتخابات النهائية
ف�لا ت��وج��د �أى ق�ي��ود ل�ل�إخ�ت�ي��ار ،ف�إذا
ال م��ع ال�ح��زب الجمهوري
كنت م�سج ً
فيمكنك �أن تختار مر�شحا من الحزب
الديمقراطي �أو من �أي حزب �آخر.
ف �ل �ن��ذه��ب �إل� � ��ى م� �ي ��دان التحرير
الأم ��ري� �ك ��ي ،ول �ك��ن ي �ج��ب �أن ت�سجل
ن�ف���س��ك �أوال ،وي �ج��ب �أن ت��ذه��ب �إلى
ميدان التحرير� ..أق�صد �إلى �صندوق
االنتخابات لتعبر عن غ�ضبك وتحاول
�أن ت�غ�ي��ر ه � ��ؤالء ال�م���س��ؤول�ي��ن الذين
�أثبتوا لك �أنهم ال يراعوا م�صالحك.
�سجل نف�سك� ،شجع �أف��راد عائلتك،
�شجع �أ�صدقاءك وجيرانك لكي ي�سمح
لك بدخول ميدان التحرير.

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية

818-774-0446
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وفاة �أول مري�ض خ�ضع لزراعة قلب خنزير
بعد �شهرين من العملية

توفي �أول مري�ض في العالم خ�ضع لزرع قلب خنزير معدل وراثيا بعد �شهرين من
العملية ،على ما �أعلن الأربعاء  3/9الم�ست�شفى الذي كان ُيعالج فيه.
وقال م�ست�شفى ميريالند الجامعي في بيان� ،إن ديفيد بينيت البالغ  57عاما توفي
الثالثاء  3/8بعدما بد�أت حالته «بالتدهور في الأيام الأخيرة».
و�أ�ضاف البيان «عندما ات�ضح �أنه لن ي�شفى من هذه الحالة ،تم مده بالرعاية الطبية
المخ�ص�صة للأ�شخا�ص المنازعين».
و�أ�شار الم�ست�شفى الأمريكي� ،إلى �أن بينيت الذي خ�ضع للعملية في ال�سابع من يناير،
«تمكن من التوا�صل مع عائلته في �ساعاته الأخيرة».
وكان الم�ست�شفى قد لفت عند الإعالن عن هذا الحدث العلمي قبل �شهرين �إلى �أن
العملية �أظهرت للمرة الأولى �أن قلباً حيوانياً يمكنه اال�ستمرار في العمل داخل ج�سم
الإن�سان من دون رف�ض فوري.
وكان ديفيد بينيت قد اعتبر غير م�ؤهّ ل لعملية زرع قلب ب�شري.

�شكوى ق�ضائية �ضد الم�ست�شار الألماني الأ�سبق
غيرهارد �شرودر ب�سبب �صالته برو�سيا
يواجه الم�ست�شار الألماني الأ�سبق غيرهارد �شرودر دع��وى ق�ضائية ب�سبب �صالته
الوثيقة بالحكومة الرو�سية ،على ما �أفادت ال�سلطات الق�ضائية الألمانية الثالثاء .3/8
و�أكد مكتب المدعي العام في مدينة هانوفر (�شمال) لوكالة فران�س بر�س� ،أنه نقل
طلبا للتحقيق في �شكوى مقامة على العديد من الأ�شخا�ص من بينهم �شرودر� ،إلى
المدعي الفدرالي في كارل�سروه ،مقر المحكمة الد�ستورية الألمانية.
و�سيتعين على المحكمة الد�ستورية �أن تقرر ما �إذا كانت �ستفتح تحقيقا ،لأ�سباب
تتعلق بحقوق الإن�سان .وتتمحور ال�شكوى ح��ول «جرائم �ضد الإن�سانية» .وتع ّر�ض
�شرودر ل�ضغوط ب�سبب عالقاته الوثيقة مع مو�سكو و�صداقته مع الرئي�س الرو�سي
فالديمير بوتين.
وكان الم�ست�شار الألماني �أوالف �شولت�س ّ
ح�ضه الأ�سبوع الما�ضي على ترك من�صبيه
في �شركتي الطاقة الرو�سيتين العمالقتين «رو�سنفت» و «غازبروم» ،عقب غزو بوتين
لأوكرانيا ،قائال �إنه لي�س من ال�صواب االحتفاظ بهما.
و�شرودر الذي �شغل من�صب م�ست�شار �ألمانيا في الفترة الممتدة من � 1998إلى ،2005
هو رئي�س مجل�س �إدارة �شركة النفط الرو�سية العمالقة «رو�سنفت» .ومن المقرر �أن
ين�ضم �شرودر ( 77عاما) �إلى مجل�س الإ�شراف في «غازبروم» في يونيو.
وتقف مجموعة الغاز العمالقة ه��ذه وراء خط �أنابيب «ن��ورد �ستريم ( »2ال�سيل
ال�شمالي )2المثير للجدل ،الذي ع ّلق �شولت�س ترخي�صه ،في واحد من �أول ردود فعل
الغرب على الحرب في �أوكرانيا.
ووق��ع �شرودر بنف�سه على الخط الأول «لنورد �ستريم» في الأ�سابيع الأخ�ي��رة من
واليته ،ويتر�أ�س حالياً لجنة الم�ساهمين في خط الأنابيب .ودفع رف�ضه قطع �صالته
مع رو�سيا ،ن��ادي كرة القدم الألماني بورو�سيا دورتموند �إل��ى حرمانه من ع�ضويته
الفخرية .في المقابل� ،شغل قادة �أوروبيون �سابقون �آخرون بينهم الفرن�سي فرن�سوا
فيون والإيطالي ماتيو رينزي ،منا�صب رو�سية.

الإنتربول يرف�ض طلب �أوكرانيا با�ستبعاد
رو�سيا رغم دعم بريطانيا وبولندا

أخبار العامل
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والشرق األوسط

مقتل  57مقاتال على الأقل من ميلي�شيا الدفاع الذاتي في �شمال غرب نيجيريا
ق�ت��ل  57م�ق��ات�لا م��ن ميلي�شيا الدفاع
ال��ذات��ي ال�ت��ي ت�ساند الجي�ش النيجيري
في قتاله �ضد الجهاديين ،خالل معارك
م��ع ج �م��اع��ة �إج��رام �ي��ة ف��ي � �ش �م��ال غرب
نيجيريا ،وفق ما ذكر م�صدر �أمني واثنان
من ال�سكان لوكالة فران�س بر�س الثالثاء
 .3/8وقال م�س�ؤول �أمني لوكالة فران�س
بر�س �إن��ه تم العثور على « 57جثة» ،بعد
المعارك التي دارت بالقرب من منطقة
�سكابا ب��والي��ة كيبي .وف��ي ال�م�ك��ان� ،أفاد
اث �ن��ان م��ن ال���س�ك��ان ات���ص�ل��ت بهما وكالة
فران�س بر�س هاتفيا عن مقتل  62مقاتال
من ميلي�شيا الدفاع الذاتي.
وال� �ه� �ج ��وم ه ��و ح �ل �ق��ة � �ض �م��ن �سل�سة
�أعمال العنف ترتكبها ع�صابات تعرف بـ
«قطاع ط��رق» يهاجمون قرى وينهبونها
وي �� �س��رق��ون م��ا� �ش �ي��ة وي �ن �ف��ذون عمليات
خطف جماعي مقابل فدية في مختلف
�أنحاء �شمال غرب نيجيريا.
وعادة ما ي�شكل �سكان محليون وحدات
دف ��اع ي�ط�ل��ق عليها «ي��ان���س��اك��ي» لحماية
ال�ق��رى م��ن هجمات ق�ط��اع ال�ط��رق ،رغم
�أن بع�ض الواليات حظرت تلك الوحدات
بعدما اتهمت بارتكاب تجاوزات وعمليات
قتل خارج �إطار القانون.
و�أك� ��د ال�م�ت�ح��دث ب��ا��س��م ��ش��رط��ة والية

تليفون �إنجدني

كيبي نفيع �أبو بكر لوكالة فران�س بر�س
وقوع «حادثة انخرطت فيها وحدات من
يان�ساكي وقطاع طرق �أوقعت العديد من
القتلى ف��ي الطرفين» ،و�أ� �ض��اف« :لي�س
لدينا ح�صيلة محددة بعد ،ال زلنا نح�صي
�أعداد الوفيات».
وقال �أحد الأهالي ويدعى علم �سالمي
�إن وحدات الدفاع جاءت من قرى مختلفة
للت�صدي ل�ع��دد كبير م��ن ق�ط��اع الطرق
المدججين بال�سالح .وتنت�شر في �شمال
غرب وو�سط نيجيريا ع�صابات �إجرامية

ت �ق �ي��م م �ع �� �س �ك��رات ل �ه��ا ف ��ي غ��اب��ة روغ ��و
ال�م�م�ت��دة ب�ي��ن والي ��ات زم �ف��را وكات�سينا
وكادونا والنيجر.
وت �� �ش��ن ال �ع �� �ص��اب��ات ه �ج �م��ات متكررة
على ق��رى في والي��ة كيبي ق��رب الحدود
مع واليتي زمفرا والنيجر ثم تعود �إلى
مع�سكراتها ،بح�سب ال���ش��رط��ة .ويقول
خبراء الأمن �إن الع�صابات التي تحركها
�أه ��داف مالية تقيم تحالفات متزايدة
م��ع ج�ه��ادي�ي��ن م��ن ��ش�م��ال � �ش��رق البالد
يخو�ضون تمردا �إ�سالميا منذ  12عاما.

ال �م��واد والأن���ش�ط��ة ال�ن��ووي��ة ،ب�ه��دف ردع
ان �ت �� �ش��ار الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة م��ن خالل
الك�شف المبكر عن �أيّ �إ��س��اءة ا�ستخدام
لهذه المواد .وال يزال �أكثر من  200من
الفنيين والحرا�س عالقين في الموقع،
ال
وه��م ي�ع�م�ل��ون م�ن��ذ  13ي��وم �اً متوا�ص ً
تحت المراقبة الرو�سية.
وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
م��ن رو��س�ي��ا ال�سماح ل �ه ��ؤالء الموظفين
ب��ال�ع�م��ل ب��ال �ت �ن��اوب وب��ال �خ �ل��ود للراحة،
وب��ال �ع �م��ل ل �ع��دد م �ح��دد م ��ن ال�ساعات،
معتبرة هذه ال�شروط �ضرورية ل�ضمان
�سالمة الموقع.
وح� � ّذر غ��رو��س��ي م��ن ال��و��ض��ع ال�صعب
وال �م��ره��ق ال � ��ذي ي �ج��د ف �ي��ه العاملون
بمحطة ت�شيرنوبيل ل�ل�ط��اق��ة النووية
�أن�ف���س�ه��م ،وال �م �خ��اط��ر ال�م�ح�ت�م�ل��ة التي
ي�ش ّكلها ذلك على الأمن النووي.
وم��ع ان�ق�ط��اع نقل ال�ب�ي��ان��ات ع��ن ُبعد،
وع��دم تم ّكن الهيئة الناظمة الأوكرانية

م��ن االت�صال بالمن�ش�أة النووية �إال عن
طريق البريد الإلكتروني ،ك ّرر غرو�سي
ع��ر��ض��ه ال �ق �ي��ام ب��زي��ارة �إل ��ى ال �م��وق��ع �أو
�إل��ى �أي مكان �آخ��ر ،للح�صول من جميع
الأط� ��راف على «ال �ت��زام ب���ش��أن ال�سالمة
والأمن» في محطات الكهرباء الأوكرانية
العاملة بالطاقة النووية.
والجمعة  3/4احت ّل الجي�ش الرو�سي
�أي�ضاً محطة زابوروجيا للطاقة النووية
ف ��ي ج �ن��وب � �ش��رق �أوك ��ران � �ي ��ا .وا ّتهمت
كييف القوات الرو�سية بق�صف المحطة
بالمدفعية م�م��ا ت�س ّبب ب��ان��دالع حريق
فيها ،في حين تنفي مو�سكو �أي عالقة
لها بالحريق.
وزاب��وروج�ي��ا هي �أكبر محطة للطاقة
النووية في �أوروبا ،وقد دخلت مفاعالتها
الخدمة بين عامي  1984و ،1995وهي
ذات ت�صميم حديث مقارنة بت�شرنوبيل
التي بنيت في  1970وكانت �أول محطة
للطاقة النووية في �أوكرانيا.

�أوامر عليا فى كوريا ال�شمالية باال�ستعداد للحرب

رف�ض الإنتربول ال��دول��ى ،ي��وم الخمي�س  ،3/3طلب �أوكرانيا با�ستبعاد رو�سيا من
منظمتها على الرغم من دعم كل من بريطانيا وبولندا اللتين طلبتا تعليق ع�ضوية
رو�سيا.
وق��ال متحدث با�سم الأم��ان��ة العامة ل�ل�إن�ت��رب��ول  -ف��ى ت�صريح خ��ا���ص ل�صحيفة
الجارديان البريطانية« :يمكن فقط للجمعية العامة ،وه��ى الهيئة الإداري��ة العليا
للإنتربول التى ت�ضم ممثلين من كل دول��ة من ال��دول الأع�ضاء البالغ عددها 195
دولة ،الت�صويت على الق�ضايا المتعلقة بالع�ضوية .وتوا�صل الأمانة العامة للإنتربول
مراقبة الو�ضع المتعلق ب�أوكرانيا عن كثب».
والمنظمة الدولية لل�شرطة الجنائية� ،أو «الإنتربول» ،هى هيئة فوق وطنية تقدم
الدعم فى التحقيقات للدول الأع�ضاء ،ب�شكل �أ�سا�سى من خالل نظام الن�شرة الحمراء
الذى ي�صدَر �ضد الم�شتبه بهم دولياً.

Milad Saad, B.S., B.A. E.A.

ط ��ال ��ب ال � �ح ��زب ال� �ح ��اك ��م ف ��ى كوريا
ال�شمالية جميع الم�س�ؤولين ،باال�ستعداد
ل�ل�ت�ع�ب�ئ��ة وح �ت��ى ل �ل �ح��رب ،ع �ق��ب تدهور
ال �ع�لاق��ات ب�ي��ن رو��س�ي��ا وال� ��دول الغربية
ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ع�م�ل�ي�ت�ه��ا ال �ع �� �س �ك��ري��ة فى
�أوكرانيا ،ح�سبما �أفادت وكالة «�سبوتنيك»
الرو�سية.
ونقلت �إذاعة «�آ�سيا الحرة» عن م�س�ؤولين
ح�ك��وم�ي�ي��ن ف��ى ب�ي��ون��ج ي��ان��ج ،ق��ول�ه��م �إن
ال���س�ل�ط��ات ال �ك��وري��ة ال���ش�م��ال�ي��ة انتظرت
�أي��ام��ا لتخبر المواطنين ب�ش�أن العملية
الع�سكرية فى �أوكرانيا ،التى تهدف �إلى
نزع �سالح كييف ودرء تهديداتها.
وقال الم�س�ؤولون �إن ال�سلطات �أخبرت
�أع���ض��اء ح��زب «ال�ع�م��ال» ال�ك��وري الحاكم
ف �ق��ط ف ��ى ال� �ب ��داي ��ة ،خ �ل�ال اجتماعات
خ��ا� �ص��ة ،ث ��م ن �� �ش��رت ال �م �ع �ل��وم��ات الحقا
عبر الأع���ض��اء ال��ذي��ن ع��ادة ي�ك��ون��ون من
الع�سكريين وال�شخ�صيات البارزة.
يذكر �أن العملية الع�سكرية الرو�سية
فى �أوكرانيا انطلقت فى الرابع والع�شرين
م��ن ف�ب��راي��ر ،ل�ك��ن ب�ي��ون��ج ي��ان��ج ل��م تخبر
�أع�ضاء الحزب �إال بعد يومين ،وقال �أحد
الم�س�ؤولين �أنه فى ال�سابع والع�شرين من
ال�شهر الما�ضى �أخبرت كل لجنة حزبية
�إقليمية الأع�ضاء.

الوجه الآخر

ب���ق���ل���م:
دك����ت����ورة
روزال���ي���ن
ف����ه����ي����م

الوكالة الدولية« :فقدنا االت�صال ب�أنظمة مراقبة المواد النووية في ت�شيرنوبيل»

�أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ال �ث�لاث��اء ّ � 3/8أن الأن �ظ �م��ة ال �ت��ي تتيح
�إج ��راء عمليات مراقبة ع��ن ُبعد للمواد
النووية في ت�شيرنوبيل ،المن�ش�أة النووية
ال�ق��ري�ب��ة م��ن ك�ي�ي��ف وال�خ��ا��ض�ع��ة حالياً
ل�سيطرة ال�ق��وات الرو�سية ،تو ّقفت عن
�إر�سال البيانات �إليها.
وفي اليوم الأول لغزوها �أوكرانيا في 24
فبراير �سيطرت رو�سيا على ت�شيرنوبيل
حيث وقع في � 1986أ�سو�أ حادث نووي في
تاريخ الب�شرية.
وقالت الوكالة التابعة للأمم الم ّتحدة
ف ��ي ب �ي��ان � ّإن م��دي��ره��ا ال� �ع ��ام رافاييل
غرو�سي�« :أ�شار �إلى � ّأن الإر�سال عن ُبعد
للبيانات من �أنظمة مراقبة ال�ضمانات
المث ّبتة في محطة ت�شيرنوبيل للطاقة
النووية انقطع».
و«ال�ضمانات» هو م�صطلح ت�ستخدمه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،لو�صف
الإج � ��راءات التقنية ال�ت��ي تط ّبقها على
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و�أو�ضح �أن اللجان �أخبرت الأع�ضاء ب�أن
«حليفنا القوى ،رو�سيا ،فى حالة حرب»،
م���ض�ي�ف��ا« :ال �ع�ل�اق��ات ال��دول �ي��ة متوترة
م��ع رو��س�ي��ا ال�ت��ى ف��ى ح��ال��ة ح��رب ،لذلك
طالب الحزب ب�أن يكون الجميع جاهزين
للتعبئة فى جميع الأوقات».
ل��م ي�ف��اج��أ �أع���ض��اء ال �ح��زب ،لكنهم ما
زالوا يت�ساءلون عن �سبب �إبقاء ال�سلطات
ع�ل��ى ��س��ري��ة الأخ� �ب ��ار .وق� ��ال الم�صدر:
«�أع �� �ض��اء ال �ح��زب ،بالطبع ي�ع��رف��ون من
م�ع��ارف�ه��م ال�صينيين �أن ال �ح��رب ب ��د�أت،

كيم �سيطلق قمر ًا �صناعي ًا لر�صد
�أعمال �أمريكا وحلفائها
�أع�ل�ن��ت ب�ي��ون��غ ي��ان��غ الخمي�س ّ � 3/10أن الزعيم
ال �ك��وري ال���ش�م��ال��ي ك�ي��م ج��ون��غ �أون ت�ف� ّق��د المركز
الف�ضائي في بيونغ يانغ حيث �أ�شاد بعلمائه الذين
�أج� ��روا م ��ؤخ��راً اخ �ت �ب��اراً ل�م� ّك��ون «ق�م��ر ا�صطناعي
لال�ستطالع» ،في تجربة قال مح ّللون �إنها مج ّرد
�إختبار مق ّنع ل�صاروخ بال�ستي.
ونقلت و�سائل �إع�لام ر�سمية عن كيم جونغ �أون
قوله �إن ب�لاده �ستطلق في ال�سنوات القادمة عدداً
من الأق�م��ار ال�صناعية لال�ستطالع بهدف تقديم
معلومات �آنية عن الأعمال الع�سكرية التي تقوم بها
الواليات المتحدة وحلفا�ؤها .وذكرت وكالة الأنباء
المركزية ال�ك��وري��ة �أن كيم �أع�ل��ن �أن��ه �سيتم و�ضع
«الكثير» من �أقمار اال�ستطالع ال�صناعية في المدار
في �إطار خطة على مدى خم�س �سنوات� ،أعلنت العام
الما�ضي .وتابعت � ّأن كيم «�أعرب عن ر�ضاه الكبير»
ع� ّم��ا ت��و�ّ��ص��ل �إل�ي��ه العلماء على �صعيد «الت�صوير
الفوتوغرافي للمجال الجوي» ،و«خ�صائ�ص ت�شغيل
معدات الت�صوير العالية الو�ضوح» و «موثوقية نظام
نقل ال�صور».
وب �ح �� �س��ب ال� ��وك� ��ال� ��ة ،ي � �ن� ��درج ت� �ط ��وي ��ر القمر
اال�صطناعي لال�ستطالع ف��ي �إط ��ار ا�ستراتيجية
م��راق �ب��ة «ال� �ق ��وات ال �ع��دوان �ي��ة» ل��وا��ش�ن�ط��ن وتلك
المنت�شرة في �شبه الجزيرة ومحيطها.
وق��ال التقرير «�أ��ش��ار �إل��ى �أن الهدف من تطوير
وت�شغيل �أق �م��ار اال��س�ت�ط�لاع الع�سكري ال�صناعية
ه��و ت��زوي��د ال �ق��وات الم�سلحة بمعلومات �آن�ي��ة عن
التحركات الع�سكرية لقوات الإمبريالية الأمريكية
المعتدية والقوات التابعة لها في كوريا الجنوبية
واليابان والمحيط الهادي».

لكنهم كانوا مهتمين �أكثر بما دفع رو�سيا
للعملية».
بعد نقل الخبر �إلى �أع�ضاء الحزب فى
مقاطعة هامجيونج ال�شمالية ال�شرقية،
بد�أ ينت�شر ب�سرعة بين الجمهور ،ح�سبما
قال �أحد ال�سكان لإذاعة «�آ�سيا الحرة».
وذك � ��ر م �� �س ��ؤول �آخ � ��ر ل�ل ��إذاع� ��ة« :لم
ي�صرحوا فقط ب�أن رو�سيا في حالة حرب،
ب��ل �أم ��رون ��ا �أي �� �ض��ا �أن ن �ك��ون م�ستعدين
للدخول ف��ي ح��رب على ال�ف��ور تحت �أي
ظرف من الظروف».

�أول تعليق من الرئي�س الأوكرانى بعد
وقف رو�سيا لـ �إطالق النار

�أك��د الرئي�س الأوك��ران��ي فولودومير زيلني�سكى �أن��ه ب��اق في العا�صمة
الأوكرانية كييف دون اختباء.
وذك��رت وك��االت �أنباء عالمية �أن الرئي�س الأوك��ران��ى �أك��د فى ت�صريح
مقت�ضب له قائال�« :سنقوم بما يلزم لك�سب هذه الحرب».
ي�أتى هذا فى �أول تعليق بعدما �أعلنت رو�سيا وقفا لإط�لاق النار فى
مناطق ب�أوكرانيا اعتبارا من �صباح يوم الثالثاء  8مار�س.
و�أعلنت رو�سيا عن خطط لتوفير ممرات �إن�سانية فى �أوكرانيا اعتبارا
من الأربعاء  9مار�س.

غرق �سفينة �شحن قبالة �سواحل
البرتغال تحمل � 4000سيارة

�أع�ل�ن��ت ال�سلطات البرتغالية ،غرق عددهم  22فردا منها.
�سفينة �شحن تحمل �آالف ال�سيارات
الفارهة قبالة �ساحل جزر الأزور.
ق��ال خ��واو مينديز كابيكا�س ،رئي�س
�أقرب ميناء فى جزيرة فايال الأزورية،
�إن ال�سفينة فلي�سيتى �إي�س ،التى ترفع
ع �ل��م ب �ن �م��ا ،غ ��رق ��ت ب �� �س �ب��ب م�شكالت
ف��ى الهيكل نتجت ع��ن ح��ري��ق وارتفاع
الموج.
وكانت النار قد ا�شتعلت فى ال�سفينة
ال �ت��ى ت�ح�م��ل ن�ح��و �أرب �ع��ة �آالف �سيارة
مختلفة م��ن �إن �ت��اج فولك�سفاجن من
�ألمانيا �إل��ى ال��والي��ات المتحدة فى 16
فبراير الما�ضى.
وت ��م �إج �ل��اء �أف � ��راد ال �ط��اق��م البالغ

«ه� ��ذا ال ��رق ��م غ �ي��ر م �ت��اح ح��ال �ي��ا ,من
ف�ضلك ح��اول االت�صال ف��ي وق��ت �آخر»..
كم مرة حاولت االت�صال ب�صديق لك حتى
ت�شاركه لحظات �إكتئاب �أو �أفكار محبطة
لينت�شلك منها ولكن تعذر االت�صال؟ لي�س
ه�ن��اك �إن���س��ان على وج��ه الأر� ��ض ال ت�أتي
عليه لحظات �ضعف و �إ��ض�ط��راب وكلما
�إزدادت ح�سا�سية هذا االن�سان �أو كلما عا�ش
ف��ي بيئة مليئة بالتحديات الكثيرة من
ظلم وقهر كلما ارتفعت وت�ي��رة ال�ضعف
االن�ساني النف�سي.
لماذا ال يكون هناك خدمة «�إنجدني»
لكل ح��االت ال�ضعف النف�سي م��ن نوبات
�إك �ت �ئ��اب �أو ه�ل��ع �أو �أف �ك ��ار �إن �ت �ح��اري��ة �أو
و�سوا�سية �أو نوبات الغ�ضب على خطوط
�أر� �ض �ي��ة ت�م�ك��ن ال�م�ت���ص��ل ال��و� �ص��ول �إلى
متخ�ص�ص ف��ي نف�س اللحظة فيتخطى
معه نوبة الإكتئاب �أو الهلع �أو الغ�ضب.
�ست�ستطيع هذه الخدمة �أن تنجو بكثيرين
من �إيذاء �أنف�سهم خا�صة �أنه من الممكن
�أن يكون ال�شخ�ص المتابع لحالتهم غير
كفء �أو ال ي�ستطيع فعل المزيد.
�إن ت�خ���ص�ي����ص م�ج�م��وع��ة ث��اب �ت��ة من
القائمين بالخدمة ط��وال ال��وق��ت لفئة
معينة ل�ه��و ��س�لاح ذو ح��دي��ن .فالخبرة
ب��ال�ح��ال��ة وت��اري�خ�ه��ا ال��ش��ك م��ن الأدوات
ال �ه ��ام ��ة ول �ك �ن��ه ف ��ي ن �ف ����س ال ��وق ��ت قد
ي�ك��ون ظ��ال��م وال ي�ق��دم م�ساعدة حقيقية
العتياد الحالة وع��دم الإي�م��ان ب�إمكانية
تغييرها .فهذه الخدمة ه��ي م��ن �أخطر
و�أدق ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ت �� �س��اع��د النا�س
جميعا ف��ي جميع الأوق ��ات وخا�صة وقت
الأزمات كالأوبئة �أو الحروب �أو الم�شاكل
المجتمعية.
ال ت �� �س ��أل ع ��ن م ��ن ي �خ��دم��ه �أو من
ه��و ط�ب�ي�ب��ه .ف�ق��ط ��س��اع��د م��ن ت�ستطيع
م�ساعدته .فاليوم �إن ت�ساعد والغد �سوف
يتم م�ساعدتك .فالجميع زاغوا وف�سدوا
معا وال يوجد �إن���س��ان كامل غير م�سيء
�سواء بالق�صد �أو بدون ق�صد .فرمم ك�سر
النفو�س و �إ�سند ال�ضعفاء في كل حين.

ال�����س��ع��ودي��ة ت��وق��ع ع��ق��د ًا
دفاعيا مع هانوها الكورية
ب�أكثر من  3مليارات ريال
ق��ال��ت وك��ال��ة الأن� �ب ��اء ال �� �س �ع��ودي��ة يوم
الثالثاء � 3/8إن وزارة الدفاع ال�سعودية
وقعت عقداً مع هانوها الكورية ب�أكثر من
ثالثة مليارات ريال ( 800مليون دوالر)
ل�ب�ن��اء ق ��درات دف��اع�ي��ة ��ش��ام�ل��ة التوطين
و�سال�سل الإمداد.
والعقد هو الأكبر �ضمن �صفقات بقيمة
��س�ب�ع��ة م �ل �ي��ارات ري ��ال وق�ع�ت�ه��ا المملكة
م��ع ��ش��رك��ات دف��اع�ي��ة محلية ودول �ي��ة يوم
الثالثاء . 3/8

م���������اك���������رون ي���ع���ل���ن
ت��ر���ش��ح��ه ل���والي���ة ث��ان��ي��ة

الرئي�س الفرن�سي ماكرون
�أع �ل��ن ال��رئ �ي ����س ال�ف��رن���س��ى �إيمانويل
م��اك��رون تر�شحه لالنتخابات الرئا�سية
المزمع �إجرا�ؤها فى  10و� 24أبريل المقبل
عبر «ر�سالة �إلى الفرن�سيين» ن�شرت عبر
الإنترنت.
وح�سبما �أف ��ادت ق�ن��اة «�إك���س�ت��را نيوز»،
�سيعلن المجل�س الد�ستوري خ�لال �أيام
ال�ق��ائ�م��ة ال��ر��س�م�ي��ة للمر�شحين الذين
�سيخو�ضون غمار ه��ذه االنتخابات ،على
�أن تبد�أ الحملة االنتخابية الر�سمية في
 28من ال�شهر الجارى.
وك��ان ماكرون قد ربط �إع�لان تر�شحه
ر�سميا ب�شرطين هما تخطي «ذروة وباء»
فيرو�س كورونا وطى �صفحة «و�ضع دولي
محفوف بمخاطر كبرى».
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�أرثوذك�س نيوز

�أ�شهر القبائل في قارات العالم
عزيزى القارئ �سنتناول فى هذا العدد
من جريدتنا المحبوبة �إرثوذك�س نيوز
�أ�شهر القبائل فى ق��ارات العالم و�سنبد�أ
بـ «�أ�شهر  10قبائل فى القارة ال�سمراء»
�أفريقيا.
ع �ن��دم��ا ي �ف � ّك��ر م �ع �ظ��م ال �ن��ا���س خ ��ارج
�إف��ري �ق �ي��ا ف��ي ه ��ذه ال� �ق ��ارة ،ف� ��إن هنالك
ميل �إلى جمع كل القبائل معاً ،هذا �أمر
م�ؤ�سف لأن الحقيقة هي �أن كل قبيلة في
�إفريقيا (وه�ن��اك �أك�ث��ر م��ن  3000منها)
لديها تقاليدها الغنية ولغتها وثقافتها،
وفي حين �أن المجتمع الحديث قد �أ ّثر
على طريقة حياتهم �إل��ى ح��د كبير ،ال
ي��زال االنتماء القبلي م�صدر فخر كبير
لل�سكان الأ�صليين ،وم��ع و�ضع ذل��ك في
االع�ت�ب��ار� ،إل�ي��ك نظرة على  10م��ن �أبرز
القبائل في �إفريقيا.
-1زولــــــــو:
ُتع ّد قبيلة زولو �أكبر مجموعة عرقية
ف��ي ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا ويبلغ ع��دد �سكانها
ح��وال��ي  11م�ل�ي��ون ن���س�م��ة ،ورب �م��ا تكون
ق�ب�ي�ل��ة زول ��و ه��ي الأك �ث��ر ��ش�ه��رة ف��ي كل
�إفريقيا ،يمكن لل�سياح حتى زي��ارة قرية
�شاكاالند الثقافية وتجربة نمط الحياة
القبلية في زولو!
 -2ما�ســـــاي:
ق�ب�ي�ل��ة م��ا� �س��اي ه ��ي دون �أدن � ��ى �شك

متنوعات

ال�ق�ب�ي�ل��ة الأك �ث��ر ��ش�ه��رة ف��ي ك�ي�ن�ي��ا ،على
ال��رغ��م م��ن �أن غالبية �سكانها ق��د تبنوا
�أ�سلوب حياة ع�صري� ،إال �أنهم لم ين�سوا
�أ�صولهم ،وغالباً ما يعر�ضون قطع قما�ش
�شوكا المنقو�شة والتقليدية الخا�صة بهم
والمجوهرات المز ّينة بالخرز ،كما �أنهم
ما زالوا يعي�شون في �أكواخ بوما ويرعون
الما�شية.
� -3أورومـــــو:
ت�ت�ك��ون قبيلة �أوروم � ��و م��ن �أ�شخا�ص
يعي�شون في جنوب �إثيوبيا و�شمال كينيا
و�أج��زاء من ال�صومال ،وه��ي �أي�ضاً �أكبر
مجموعة عرقية في �إثيوبيا ،حيث ت�ضم
 ٪35من �سكان البالد.
 -4يوروبـــــا:
م��ع ع��دد ��س�ك��ان ي�صل �إل ��ى  35مليون
ن���س�م��ة ،ف� ��إن ي��وروب��ا ه��ي �إل ��ى ح��د بعيد
�أكبر قبيلة في كل �إفريقيا ،يعي�ش معظم
�أف��راده��ا ف��ي نيجيريا وال�ب��اق��ي يقع في
جنوب بنين.
 -5كالينجين:
قد تعتقد �أنك ال تعرف هذه القبيلة،
ول �ك��ن �إن ك��ان��ت ل��دي��ك م�ع��رف��ة ب�سيطة قبيلة كالينجين.
ب ��أخ �ب��ار م �� �س��اب �ق��ات ال� �ج ��ري لم�سافات
طويلة ،فال بد �أنك تعلم �أن المت�سابقين  -6هو�ســــــا:
ال�ك�ي�ن�ي�ي��ن ال�ن�خ�ب��ة وال��ذي��ن ي �ب��دو �أنهم قبيلة كبيرة �أخ��رى ،ما يف�صل الهو�سا
ي�ف��وزون ف��ي ك��ل �سباق م��اراث��ون ه��م من ع��ن الآخ��ري��ن ه��و م��دى تنوعها العرقي

و�أعلى .يرى الغنو�سيون �أنف�سهم على
�أنهم فئة مميزة مرتفعة عن الباقين
ب�ن��اء على معرفتهم الأع �ل��ى والأعمق
عن اهلل.
واخ �ت��زاال ل�ه��ذا ن�سميها «الخال�ص
بقدر المعرفة».
وه��ذا ما نعانيه في �أيامنا ه��ذه من
كثرة المنابر والمن�صات الإلكترونية
ح �ي��ث ي �ط��رح ك ��ل � �ص��اح��ب ر�أي ر�أي� ��ه
وي �ح��اول تعليله ب�سند رب�م��ا ي�ستريح
له العقل ،وك�أننا ن�سينا تماما �أن اهلل
�أعطانا �أن نعرفه بالإيمان.
�إن مجرد مقارنة التعاليم والعقائد
الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة ل�ل ��إي � �م� ��ان الم�سيحي
والغنو�سية تدح�ض �أي ف�ك��رة لوجود
توافق بينهما .ففي �أمر الخال�ص ،يعلم
الغنو�سيون �أن الخال�ص يتم الح�صول
عليه من خالل �إكت�ساب معرفة �إلهية
تحرر الإن�سان من وهم الظالم .ورغم
�أنهم ي َّدعون �أنهم يتبعون الرب ي�سوع
ال�م���س�ي��ح وت�ع��ال�ي�م��ه الأ� �ص �ل �ي��ة� ،إال �أن
الغنو�سيون يناق�ضونه ف��ي ك��ل �أمر.
ل��م يقل ي�سوع �أي �شيء ع��ن الخال�ص
ب��إك�ت���س��اب ال�م�ع��رف��ة ،ول�ك��ن الخال�ص
ب��الإي�م��ان فيه كمخل�ص م��ن الخطية.
«لأَن�ك� ْم بِال ِّن ْع َم ِة م َُخ َّل ُ�صو َن ،بِا ِلإي َمانِ ،
َو َذل َِك َل ْي َ�س مِ ْن ُك ْم .هُ َو عَطِ َّي ُة اهللَِ .ل ْي َ�س
مِ نْ �أَ ْع َمالٍ َك ْي َ
ال َي ْف َتخِ َر �أَ َح�دٌ» (�أف�س�س
 .)9-8 :2وف ��وق ه ��ذا ف� ��إن الخال�ص
ال � ��ذي ي �ق��دم��ه ال �م �� �س �ي��ح ه ��و خال�ص
مجاني ومتاح للجميع (يوحنا ،)16 :3
ولي�س لفئة مختارة ح�صلت على �إعالن
خا�ص.

البالغة فى التعبير وف��ى نف�س الوقت
يفهمها مختلف القطاعات من ال�شعب
المتعلمين تعليم عالي وعامه ال�شعب،
فكثيرين ممن يتعمقوا وتبحروا في
الالهوت على مر التاريخ كانت �أقولهم
وتعاليمهم ذات م�ستوى ع��ال��ي بع�ض
ال�شئ لم ت�صل للكل.
�أم��ا قدا�سة البابا �شنودة فهو ي�صل
�إل��ى قلوب جميع ال�سامعين وعقولهم
ب�شرحه ال�سهل الممتع.
ثالثا :هو المتبحر بعمق فى الكتاب
ال�م�ق��د���س ب�ع�ه��دي��ه ال�ق��دي��م والجديد
يف�سر الآي� ��ات واال� �ش �ي��اء ع �ث��رة الفهم
ب�ب���س��اط��ة وي �� �س��ر .وي �ت ��أم��ل ف��ي �أ�سفار
الكتاب المقد�س و�شخ�صياته بجمال
ف��ري��د ي �� �ص��ل ب �ن��ا �إل � ��ى ع �ن��ان ال�سماء
و ُي�خ��رج الآي ��ات ومعها ال�شواهد بدقه
� �ش��دي��دة �أب� �ه ��رت ال �ك��ل و�� �ص ��ارت محل
�إعجاب الجميع.
راب���ع���ا :ف � ��ي ط� �ق ��و� ��س الكني�سة
وق��وان�ي�ن�ه��ا ول�غ�ت�ه��ا القبطية ه��و علم
ك �ب �ي��ر م ��ن االع� �ل��ام ال � �ب� ��ارزة وت�شهد
ب��ذل��ك محا�ضراته القيمة ف��ي الكلية
االكليريكية ومعهد الدرا�سات القبطية
وم �ع �ه��د ال ��رع ��اي ��ة ك �م��ا ت���ش�ه��د بذلك
م ��ؤل �ف��ات��ه ال �ك �ث �ي��رة ف ��ى ه ��ذه الفروع
ال�م�ت�ع��ددة ون ��رى اي���ض��ا �أن ل��ه مقدرة
عجيبة ومثابرة ن��ادرة وتركيز لي�صل
ل �ل �� �س��ام��ع وال � �ق� ��ارئ ك ��ل المعلومات
واالفكار ب�سهولة ودقه فى ذات الوقت
فله �أ�سلوب ال�سهل الممتنع.
وال ع �ج��ب ف ��ي ذل ��ك ف �ه��و ال�شاعر
ال �� �ص��ادق ال�ح����س وال �ك��ات��ب ال�صحفي
واالديب والواعظ المفوه .
خام�سا :ون��رى �أي�ضا فى �شخ�صية
ال �ب��اب��ا � �ش �ن��ودة ال� �م� ��ؤرخ ال�م�ت�ع�م��ق في
النواحي التاريخية المتنوعة وبالأكثر
في �سير الآباء والقدي�سين و�أقوالهم.
ال ن�س�أله عن �سيرة �أي من القدي�سين
�إال وي�ج�ي�ب��ك ع �ل��ى ال �ف��ور ع��ن ك��ل ما
تحتاجه بعمق وحالوة وجمال.

�إعداد :ماهـر هنــري

وانت�شارها ،يمكنك �أن تجد �أف��راد قبيلة
الهو�سا في ال�سودان والنيجر ونيجيريا
وت���ش��اد وت��وج��و و��س��اح��ل ال�ع��اج وال�سودان
وغ��ان��ا ،ي�ل�ت��زم ك��ل م��ن ال��رج��ال والن�ساء
ب �ق��واع��د م�لاب ����س � �ص��ارم��ة م ��ع مالب�س
ملونة تتميز بتطريز ملفت للنظر.

 -7هيمبــــا:
تتكون قبيلة هيمبا في �شمال ناميبيا
الرحل،
�إل ��ى ح��د كبير م��ن ال��رع��اة �شبه ّ
و ُيعرفون با�سم «�شعب �إفريقيا الأحمر»
ب�سبب عجينة حمراء مكونة من الطين

وال ��زب ��دة وال �ت ��ي ي �ط �ل��ون �أن �ف �� �س �ه��م بها،
ك �م��ا �أن �ه��م ي���ش�ت�ه��رون ب��ال �ن��ار المقد�سة
( )okuruwoالتي ت�شتعل على م��دار 24
�ساعة تكريما لأ�سالفهم.
� -8سان بو�شمن:
من المحتمل �أنها القبيلة الأكثر قدرة
ع�ل��ى التحمل ف��ي �أف��ري�ق�ي��ا ،ح�ي��ث تعتبر
قبيلة �سان بو�شمين في غ��رب بوت�سوانا
م��ن ال�ق�ب��ائ��ل ال� �ب ��ارزة ل�ك��ون�ه��ا وردت في
ف�ي�ل��م ،The Gods Must Be Crazy
�إنهم ق��ادرون بطريقة ما على العي�ش في
مناخات قاحلة وجافة للغاية حيث المياه
�شحيحة.
 -9ت�شـــاجــا:
ُيعتقد �أن �شعب ت�شاجا ال ��ذي يعي�ش
ع �ل��ى م �ن �ح��درات ج �ب��ل ك �ل �ي �م �ن �ج��ارو في
تنزانيا ك��ان �أول قبيلة �أف��ري�ق�ي��ة تعتنق
الم�سيحية ،ونتيج ًة لذلك مُنحت فر�صة
�أف���ض��ل للو�صول �إل��ى التعليم والرعاية
ال�صحية مقارنة بنظرائها الم�ستعمرين
في البلدان الأفريقية الأخرى.
 -10كو�ســـــــا:
تعي�ش قبيلة كو�سا في جنوب �إفريقيا
وتتكون عملياً من عدة قبائل فرعية� ،إذا
كنت ق��د �سمعت م��ن قبل رج��ال القبيلة
وهم يتحدثون مع �أ�صوات النقر المميزة
ف�إن ما �سمعته هو لغة هذه القبيلة.

(بقية ال�صفحة الأولى )

ارتفاع �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية في الواليات المتحدة

بقلم� :إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
ولكي ي�ستطيع �أولئك الغونو�سيون
�إق �ن ��اع ال �ع��ام��ة م��ن ال �ن��ا���س ب�أفكارهم
و� �ص �ل��وا ل�ت�ل��ك ال �ف �ك��رة ال��ذه�ب�ي��ه التي
ت�خ�ت��زن ف�ي�ه��ا ك��ل ��س�م��وم التعليم كما
�أن �سم الحيات م�خ��زون ف��ي ر�ؤو�سها.
ف ��إن ك��ان الآب ��اء الر�سل ك��ان��وا �أ�ساقفة
بفكرهم �إذ كتبوا الأناجيل فما المانع
�أن ي�صيغ �أولئك الغونو�سيون �أناجيل
�أخرى وين�سبوها لأ�سماء بع�ض الر�سل
وق ��د و� �ص��ل �إل �ي �ن��ا م�ج�م��وع��ة �ضخمة
م��ن ت�ل��ك ال�ك�ت��اب��ات فيما ي�ع��رف با�سم
م�ج�م��وع��ة م�خ�ط��وط��ات ن�ج��ع حمادي
 Nag Hammadi codicsتحتوي
على �أناجيل من�سوبة لل�سيدة العذراء
والآباء الر�سل تحوي تعاليم غريبة.
ول �ك��ن ب�ف���ض��ل الآب� � ��اء الر�سوليون
ل��م ت�صل ت�ل��ك التعاليم ال�غ��ري�ب��ة �إلى
�أذان و�أذه��ان الب�سطاء بف�ضل تمتعهم
بالنعمة وروح الإفراز.
ولنا تكملة عن الآباء في العدد القادم
ان�شاء الرب وع�شنا.

معلم الأجيال ..البابا �شنودة الثالث
كني�ستنا القبطية االرثوذك�سية غنية
بتاريخها منذ ق��دوم القدي�س العظيم
م��ارم��رق ����س ال ��ر�� �س ��ول ك� � ��اروز دي ��ارن ��ا
الم�صرية وت�أ�سي�سه لكني�ستنا القبطية
االرثوذك�سية ومرورا بالآباء البطاركة
حتى و�صلنا للبابا تاو�ضرو�س الثانى
البابا .118
وم��ن ه��ذه ال�شخ�صيات الفارقة فى
تاريخ كني�ستنا القبطية االرثوذك�سية
البابا �شنودة الثالث حيث نحتفل هذه
الأيام بعيد نياحة بطريرك عظيم في
تاريخ كني�ستنا المعا�صر �أال وهو البابا
�شنودة الثالث.
ف �ل�ا ي � � ��زال ي � ��وم ج� �ن ��ازت ��ه وخ � ��روج
ال �م�لاي �ي��ن ل �ت��ودي �ع��ه ف ��ي م�خ�ي�ل�ت��ى ال
�أن���س��اه م��ا حييت ،فقد حفر �إ�سمه فى
قلوب الماليين بالحب فهو �شخ�صية
م�ت�ف��ردة ل ��ؤل ��ؤة ف��ري��دة ،كما �أن��ه معلم
الهوتى دقيق التعبيرات ،ومرجع لنا
ف��ي ال�ك�ت��اب واالب��ائ �ي��ات ،وم��داف��ع عن
العقيدة ج�سور ف��ى وج��ه الهرطقات،
وتعاليمه لنا نبرا�س ومنار فهو عذب
وذهبى الكلمات.
ه�ن��اك �أن��ا���س ج ��اءوا ل�ن��ا ف��ي عالمنا
كعالمة م�ضيئة و�صنعوا التاريخ بكل
جدارة وذاع ذكرهم ورفعوا �ش�أن الكني�سة
عالميا ومن ه�ؤالء ال�شخ�صيات قدا�سة
البابا �شنودة الثالث.
نرى في �شخ�صك �أبي قدا�سة الباب
�شنودة الثالث:
�أوال :م �ع �ل��م ب � ��ارع ف ��ي ك ��ل ف ��روع
المعارف وقادر على التعليم فان عظاته
وتعاليمه وكتبه لم تقت�صر على تمجيد
الما�ضي ب��ل ه��و البابا ال ُمبتكر الذى
ُي �خ��رج م��ن ك �ن��زه ك��ل ي ��وم وك ��ل �ساعة
جددا وعتقاء فى تن�سيق بديع .وب�شرح
فريد ينا�سب الكل.
ثانيا :هو العالم الالهوتى الذي له
جليل القدر ي�شرح الق�ضايا الالهوتية
العميقة بطريقته الفريدة التى تمتاز
بال�سهولة والي�سر وال��و��ض��وح والدقة
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�أ�شــهر  10قبائــل في قــارة �أفريقيــا

الآباء الر�سوليون
ت �ح��دث �ن��ا ف ��ي ال� �ع ��دد ال �م��ا� �ض��ي عن
ت�ع��ري��ف الآب ��اء وف�ق��ا للحقب الزمنية
ال �ت��ي ك ��ان ��وا ي�ع�ي���ش��ون ف�ي�ه��ا وعرفنا
الحقبة الأولى با�سم الآباء الر�سوليون،
وق��د لعب ه� ��ؤالء دوراً ه��ام�اً ف��ي حياة
الكني�سة �إذ يرجع لهم الف�ضل الكامل
ع�ل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى وح��دان�ي��ة الج�سد
الكن�سي.
وتعتبر البدع التي قام �أولئك الآباء
بمواجهتها ه��ي ب��دع��ة ق��د ت�ك��ون �أ�شبه
ب�أيامنا هذه وهي بدعة الغونو�سية.
رب �م��ا ك��ان��ت ال�غ�ن��و��س�ي��ة ه��ي �أخطر
ال� �ه ��رط� �ق ��ات ال� �ت ��ي ه� � ��ددت الكني�سة
الأول� ��ى ف��ي ال �ق��رون ال�ث�لاث��ة الأول ��ى.
تقوم الغنو�سية على �أ�سا�سين كاذبين
مت�أثرة بفال�سفة مثل �أفالطون� .أوال،
ت ��ؤي��د ثنائية ال ��روح وال �م ��ادة .وي�ؤكد
ال �غ �ن��و� �س �ي��ون �أن ال � �م� ��ادة بطبيعتها
�شريرة ،وال��روح �صالحة .ونتيجة هذا
الإف�ت��را���ض الم�سبق ،ف ��إن الغنو�سيون
ي�ؤمنون �أن �أي �شيء يفعل في الج�سد،
ح�ت��ى �أ� �ش��ر ال�خ�ط��اي��ا ،ال معنى ل��ه لأن
ال �ح �ي��اة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ه ��ي ف ��ي النطاق
الروحي فقط.
ث��ان�ي��ا ،ي � َّدع��ي ال�غ�ن��و��س�ي��ون �إمتالك
م�ع��رف��ة �أ� �س �م��ى� ،أو «ح ��ق �أع �ل��ى» متاح
لقليلين فقط .ت�أتي الت�سمية غنو�سية
وب� ��الإن � �ج � �ل � �ي� ��زي� ��ة  Gnosticismمن
الكلمة اليونانية  gnosisالتي تعني
«�أن يعرف».
يدعي الغنو�سيون �إمتالكهم لمعرفة
�أرفع ،لي�س من الكتاب المقد�س ،ولكنها
مكت�سبة م��ن م�ستوى وج ��ود غام�ض
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بالمئة على �أ�سا�س �سنوي ،وفق التقرير.
وق � ��ال ال �خ �ب �ي��ر ف ��ي م��رك��ز «بانثيون
ماكرو�إيكونوميك�س» �إي��ان �شيفرد�سون
�إن «توا�صل الت�سارع في ارتفاع الإيجارات
�سي�شكل م�شكلة حقيقية ،لكن نموذجنا
المتو�سط الأمد ،مدفوعاً ب�أ�سعار المنازل
والأج ��ور وع��وام��ل �أخ��رى ي�شير �إل��ى �أنه
مرجحا».
لي�س ّ
وبا�ستبعاد الأ��س�ع��ار المتقلبة للمواد
الغذائية وال�ط��اق��ة ،يكون م�ؤ�شر �أ�سعار
�سجل في فبراير
ال�سلع اال�ستهالكية قد ّ
ارتفاعا �شهريا قدره  0,5بالمئة� ،أي �أقل
ب�شكل طفيف مقارنة بيناير ،وارتفاعا
�سنويا ق��دره  6,4بالمئة مقارنة بالعام
ال�سابق.

المكونات واليد العاملة والطلب الكبير
للم�ستهلكين الأم��ري�ك�ي�ي��ن ،بعد تعافي
االق�ت���ص��اد الأم��ري �ك��ي م��ن الأزم� ��ة التي
نجمت عن كوفيد 19-وم�ساهمة الإنفاق
الحكومي في زيادة مداخيلهم.
وف��ي م�ق��ارن��ة م��ع �شهر ي�ن��اي��ر ،ارتفع
م��ؤ��ش��ر �أ��س�ع��ار ال�سلع اال�ستهالكية في
فبراير بن�سبة  0,8بالمئة ،علما ب�أن هذا
ال�م�ع�دّل ك��ان �ضمن الهام�ش المتو ّقع،
وب�أنه �أعلى بن�سبة  0,2بالمئة مقارنة مع
ال�شهر ال�سابق.
و�شكل ارت �ف��اع ن�سبته  6,6بالمئة في
�أ�سعار البنزين ثلث الزيادة ال�شهرية التي
�سجلها م�ؤ�شر �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية،
ّ
ف�ي�م��ا ��س� ّ�ج�ل��ت �أ� �س �ع��ار ال �م ��واد الغذائية
والبقالة ارتفاعا ن�سبته  1,4بالمئة ،وهو
االحتياطي الفدرالي يت�صدى
الأعلى للفئتين منذ �أبريل .2020
ي�ع��د االح�ت�ي��اط��ي ال �ف��درال��ي العن�صر
كذلك ارتفعت كلفة الإ�سكان على غرار
الإي� �ج ��ارات بن�سبة  0,5ب��ال�م�ئ��ة مقارنة الأك �ث��ر فاعلية ف��ي الت�صدي للت�ضخم،
بيناير ،علما ب��أن�ه��ا ارت�ف�ع��ت بن�سبة  4,7وق��د �أع �ل��ن م���س��ؤول��وه ب�ك��ل و� �ض��وح �أنهم

��س�ي��رف�ع��ون الأ� �س �ب��وع ال�م�ق�ب��ل معدّالت
ال�ف��ائ��دة التي ت�ق��ارب ال�صفر حاليا ،في
خ�ط��وة �ست�ضع ح ��داً ل�سيا�سة التي�سير
النقدي التي اعتمدت مع بدء الجائحة
والتي يح ّملها مراقبون الم�س�ؤولية عن
ارتفاع الأ�سعار.
وت��و ّق �ع��ت ب��و��س�ت�ي��ان���ش�ي�ت����ش �أن يعمد
االحتياطي الفدرالي �إل��ى رف��ع معدّالت
ال�ف��ائ��دة م ��راراً ه��ذا ال�ع��ام ،لكنها حذرت
من �أن «ازدي��اد ال�ضبابية وال�صدمة التي
تواجهها حاليا الأ�سواق المالية من جراء
الحرب في �أوك��ران�ي��ا» �ستدفع المركزي
�إلى الت�أني.
كذلك توقعت �أن ي ��ؤدي ارت�ف��اع �أ�سعار
ال �ن �ف��ط وال � �غ� ��از م ��ن ج � ��راء العقوبات
المفرو�ضة على رو�سيا التي تعد منتجا
�أ�سا�سيا «ف��ي ال�م��دى ال�ق��ري��ب �إل��ى ذروة
الت�ضخم و�إلى تراجعه بوتيرة �أبط�أ مما
كان يرت�أى خالل العام .»2022

ALAA IBRAHIM
Attorney at Law

نحن جاهزون في كل الأوقات لم�ساعدتك
والرد على كل �أ�سئلتك القانونية بخ�صو�ص:
حوادث
السيارات

قضايا
اإلفالس
خدماتنا ت�شمل:

بقلم ابيذياكون
مينا ق�صدي جوهر
�ساد�سا� :أم��ا في الروحيات فحدث
ع �ن �ه��ا وال ح� ��رج ف �ه��و الأب ال ��روح ��ي
والمر�شد الروحي من الطراز الأول �إذا
تكلم في مو�ضوع روح��ي �إال وا�ستوفى
وقائعه وعنا�صره و�شد �إنتباه �سامعيه.
فلكالمه �أثر فعال في القلوب وللغته
نغم جميل على النا�س ولت�أمالته عمق
روحي فريد ي�شد الإن�سان لل�سماء.
�سابعا�� :س��ار ق��دا��س��ة ال�ب��اب��ا �شنودة
الثالث على نهج الآب��اء مقتفيا �آثارهم
و�أثار ال�سيد الم�سيح له كل المجد فقد
كان فكره نابع من تعليم الآباء وبقوة.
ال يتكلم في مو�ضوع �إال وي�أ�صله كتابياً
و�آبائياً فهو بحق فكرا ابائيا وبعمق.
�أح � �ب � ��ه االلأف وال� �م�ل�اي� �ي ��ن من
ال�شباب ف��ي ال�ج��ام�ع��ات وال�م�ع��اه��د بل
وال�شعب كله بكل فئاته .يتهافتون على
�سماع عظاته وتعاليمه وق ��راءة كتبه
واال�ستماع بتركيز على �أجوبة اال�سئلة
الكثيرة التي �أجابها بكل عمق معطيا
لنا تراث ال ين�ضب.
�أبي قدا�سة البابا �شنودة
م�ه�م��ا ق �ل��ت ع �ن��ك ال �أوف� �ي ��ك حقك
ففي عقلي ك�لام ك�ث�ي��ر ...و�أن ل�ساني
وق �ل �م��ي ل �ي �ت �ق��د���س ع �ن��د ال� �ك�ل�ام عن
قدا�ستك.
 +ي ��ا اب ��ون ��ا ال �ح �ب �ي��ب وال � ��راع � ��ى..
والمعلم القديرِ ..
�صل من �أجلنا ولأجل
الكني�سة� ،إلى �أن نلقاك

املحامي عالء ابراهيم

* Bankruptcy
* Personal Injury
* Pedestrian & Bicycl
Accidents
* Motorcycle
Accidents

ات�صل بنا على الرقم714-808-0800 :

10231 S. Brookhurst St. Anahem, CA 92804

WWW.IBRAHIMFIRM.COM
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�أرثوذك�س نيوز

صحة و تسالي

معلوماتك في الميزان

مار�س هو �شهر التغذية الوطني

�س�« :1أنظر التقل لأحد �شيئاً بل �إذهب �أ ِر نف�سك للكاهن وقدم عن تطهيرك
ما �أمر به مو�سى» لمن وجه ي�سوع هذا الكالم؟
���س :2ماهي المعجزة التي ق��ام بها ال��رب ي�سوع وكانت �أول م��رة يتهمه فيها
الكتبة بالتجديف؟ ولماذا �إتهموه بالتجديف؟
�س :3فى مثل الزارع :عالم يدل الزرع الذي �سقط على ال�شوك وطلع ال�شوك
وخنقه؟
�س :4فقال لهما ي�سوع «ل�ستما تعلمان ما تطلبان �أت�ستطيعان �أن ت�شربا الك�أ�س
التى �أ�شربها ،و�أن ت�صطبغا بال�صبغة التي �أ�صطبغ بها» لمن كانت العبارة؟ وما
المنا�سبة؟
�س :5ماهي عالمات نهاية الأيام كما �شرحها الرب ي�سوع لتالميذه؟
�س :6كم بلغ عدد المنتمين ل�سبطي �أفرايم ومن�سى من الذكور من �إبن ع�شرين
�سنة ف�صاعدا ،ح�سب الإح�صاء الذي طلبه الرب من مو�سى؟
�س :7ما �سبب موت ناداب و�أبيهو �إبنى هارون؟
�س :8بم �أمر الرب مو�سى فيما يخ�ص كل �أبر�ص وكل ذى ٍ
�سيل وكل متجن�س
لميت ؟
���س :9متى ك��ان الف�صح ال��ذي طلبه ال��رب من بني �إ�سرائيل بعد �سنتين من
خروجهم من �أر�ض م�صر؟
�س :10مو�ضع في برية فاران ُ�سمى (تبعيرة) لماذا ُ�سمى بهذا الإ�سم؟

March is National Nutrition Month
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
 �شهر م��ار���س ه��و ال�شهر الوطنيللتغذية ويت�ضمن خ�لال ه��ذا ال�شهر
ال �ت��وع �ي��ة وال� �ت ��وج� �ي ��ه بالموا�ضيع
الغذائية و�أهمية �إختيار �أغذية مفيدة
والتركيز على الأكل ال�صحي والن�شاط
البدني ال�سليم .ويحتفل العالم في يوم
 16من �شهر مار�س في كل عام باليوم
ال�ع��ال�م��ي ال �غ��ذائ��ي ،وه��و ي��وم �أعلنته
منظمة الأغ ��ذي ��ة وال ��زراع ��ة التابعة
لمنظمة الأم� ��م ال�م�ت�ح��دة والتركيز
على نطاق وا�سع للمنظمات الأخرى
للإهتمام بالأمن الغذائي العالمي.
 ت� �خ� �ت ��ار �أك� ��ادي � �م � �ي� ��ة التغذيةوع� �ل ��م ال �ت �غ ��ذي ��ة The Academy
Dietetics

and

Nutrition

of

��ش�ع��ار ل�ك��ل �سنة للن�صائح وللتعليم،
و�شعار �سنة  2022هو التمتع ب�أطعمة
مختلفة والإحتفال بعالم من النكهات

Celebrate a World of Flavor

م ��ع االح� �ت� �ف ��اظ ب��اخ �ت �ي��ار الأغ ��ذي ��ة
والم�شروبات ال�صحية والمفيدة في
كل ح�ضارة وثقافة.
 �شهر التغذية ال��وط�ن��ي ب��د�أ �سنة 1973ث��م �إن�ت���ش��ر وت��و��س��ع �سنة 1980
ن�ت�ي�ج��ة �إه �ت �م��ام ال�ك�ث�ي��ر م��ن العلماء
والباحثين في علم التغذية ال�صحي.
 خ �ل�ال � �ش �ه��ر ال �ت �غ��ذي��ة القوميتو�صي �أكاديمية التغذية وعلم التغذية
ب�ت�ق�ل�ي��ل ال �� �س �ك��ر وال �م �ل��ح وال ��ده ��ون
الم�شبعة.
 وق��ت �أك��ل الوجبة هو وق��ت ممتعحيث تجتمع مع العائلة والأ�صدقاء
وت�شترك في طعام �صحي من الفواكه
وال� �خ� ��� �ض ��روات وال� �ح� �ب ��وب الكاملة
والدهون ال�صحية والبروتينات قليلة
الد�سم.
 تن�صح �أك��ادي�م�ي��ة ال�ت�غ��ذي��ة وعلمالتغذية �أن يقلل الأطفال والكبار من
��س��ن �سنتين و�أك �ب��ر ال�سكر الم�ضاف

وال� ��ده� ��ون ال �م �� �ش �ب �ع��ة ف ��ي الم�شروبات الم�صنوعة من الحبوب المكررة.
والأط�ع�م��ة ،وي ��ؤك��دون �أن الأك��ل ال�صحي
ينبغي �أال يكون �أك��ل كل �شيء �أو منع كل
تناول البروتينات ال�صحية
�أك��ل غير �صحي .ف��ان وجبة واح��دة غير
– ربع الطبق
�صحية ال ت�ه��دد �صحة ال�شخ�ص ولكن
الأه��م ه��و م��ا ي�أكله ف��ي معظم الأوق ��ات .تعتبر الأ��س�م��اك وال��دواج��ن والبقول
لذلك ينبغي �أن نجد طرق �صحية ومغذية وال�م�ك���س��رات م���ص��ادر �صحية للبروتين
لإ�ضافة نكهات مختلفة للطعام وفي نف�س و�أك �ل �ه��ا م��ع �أن � ��واع ال���س�ل�ط��ات المختلفة
الوقت نقلل من الملح وال�سكر الم�ضاف وال �خ �� �ض��روات .ق�ل��ل م��ن ت �ن��اول اللحوم
والدهون الم�شبعة.
الحمراء ،وتجنب �أك��ل اللحوم الم�صنعة
والمعلبة والمجففة.
طبق الأكل ال�صحي
الخ�ضروات والفاكهة
My Plate
– ن�صف الطبق
ط �ب��ق الأك � ��ل ال���ص�ح��ي �أع � ��دوه خبراء
التغذية في جامعة هارفرد لل�صحة العامة ي�ن�ب�غ��ي �أن ت �ح �ت��وي م�ع�ظ��م الوجبات
لإعداد وجبات �صحية ومتوازنة لتناولها ع�ل��ى ال�خ���ض��ار وال �ف��اك �ه��ة .وذل ��ك بهدف
ف��ي المنزل �أو ف��ي ال�خ��ارج .تو�صي هيئة تناول �أنواع مختلفة الألوان من الخ�ضار
التغذية الأمريكية بتق�سيم الطبق �إلى والفاكهة .البطاط�س والبطاطا ال يعتبروا
�أربع �أجزاء وهي ربع للحبوب الكاملة وربع من الخ�ضروات التي يجب تناولها بكثرة
للبروتينات ال�صحية ورب��ع للخ�ضروات في طبق الأك��ل ال�صحي لأنها تعتبر مع
وربع للفواكه .ولي�س �إجباريا �أن ت�أكل من الن�شويات ولها ت�أثير �سلبي على م�ستوى
ك��ل ه��ذه الأرب ��ع �أج ��زاء ف��ي نف�س الوجبة ال�سكر في الدم.
وال في كل وجبة ولكن الهدف هو مزيج
من �أطعمة مختلفة ومغذية ومفيدة .و�
مجهزةأن الماء والحليب والقهوة وال�شاي
تكون الوجبات الخفيفة Snacks
�سابقا بحيث ت�شمل �أطعمة مثل لبن زبادي تجنب ت �ن��اول ال�م���ش��روب��ات ال�سكرية،
قليل الد�سم مع فاكهة طازجة ب��دال من ت �ن��اول ال�ح�ل�ي��ب وم�ن�ت�ج��ات الأل �ب ��ان �إلى
الزبادي الم�سكر بالفاكهة .وين�صح �أي�ضا ح�صة �أو ح�صتين ف��ي ال �ي��وم و�أن تكون
�أن ال يزيد ال�سكر الم�ضاف �أكثر من  %10قليلة الد�سم .قلل من �شرب الع�صائر �إلى
ل�سن �سنتين �أو �أك�ب��ر .وال ين�صح �إ�ضافة ن�صف كوب في اليوم ،و�أن يكون الع�صير
�سكر للأطعمة وال�م���ش��روب��ات للأطفال غير م�ضاف �إل�ي��ه �سكر .القهوة وال�شاي
م��دري��ن ل�ل�ب��ول وك�ث��رت�ه��ا ي���س�ب��ب جفاف
�أقل من �سن �سنتين.
للج�سم �إن لم ي�شرب ال�شخ�ص حوالي 8
�أك ��واب م��ن ال�م��اء تقريبا ف��ي ال�ي��وم .و�أن
تناول الحبوب الكاملة والن�شويات ال ي�ضاف لهما كمية كبيرة م��ن ال�سكر
– ربع الطبق
والكريم الد�سم.
 الحبوب الكاملة مثل القمح الكاملوال�شعير والكينوا وال�شوفان والأرز البني
�إقالل الملح
وال �م �ك��رون��ة م ��ن ال �ق �م��ح ال �ك��ام��ل .هذه
الأغ��ذي��ة ل�ه��ا ت��أث�ي��ر �إي�ج��اب��ي ع�ل��ى ن�سبة  -م �ع��دل ك�م�ي��ة ال �م �ل��ح ل�ل���ش�خ����ص في
ال�سكر والأن�سولين ف��ي ال��دم ع��ن الخبز اليوم هو  2300مليجرام ،و�أق��ل من هذا
الأب �ي ����ض وال� ��رز الأب �ي ����ض وك ��ل الأغذية للأطفال �أقل من � 14سنة .وين�صح بقراءة

�شيئ من المعرفة

بقلم� :سامية خليل
ماج�ستير في التغذية
مل�صقات الأطعمة للتعرف على كمية
ال�صوديوم في الغذاء و�شراء الأغذية
التي ال تحتوي على �صوديوم �أو على
ن�سبة قليلة منه.
 �أ�� �ش� �ط ��ف �أو �أغ� ��� �س ��ل المعلباتوالأط � �ع � �م� ��ة ل �ل �ت �خ �ل ����ص م� ��ن بع�ض
ال�صوديوم.
 ين�صح ب���ش��راء ال�ل�ح��وم والطيوروالأ�سماك والخ�ضار والفاكهة والبقول
الطازجة ب��دال م��ن الأطعمة المعلبة
والم�صنعة لأن�ه��ا تحتوي على ن�سبة
عالية من ال�صوديوم.
 ا�ستخدم التوابل المختلفة عندال�ط�ب��خ وت�ج�ه�ي��ز الأط �ع �م��ة ب ��دال من
�إ�ستعمال الملح.

للإجابة فت�شوا في:
ج ( : 1متى ) 5 : 1
ج ( : 2متى ) 5 – 3 : 2
ج ( : 3متى ) 22 – 19 : 2
ج ( : 4متى ) 20 – 18 : 4
ج ( : 5متى ) 36 : 5

فاطمة ر�شدي (ممثلة ومخرجة) للإنتاج ال�سينمائي وكان فيلم العزيمة
�سنة  1939هو �أ�شهر �أفالمها.
()1996-1908
ك�ت�ب��ت ر� �ش��دى ك�ت��اب�ي��ن ع��ن حياتها
ولدت فاطمة ر�شدي التي ا�شتهرت بـ
«�سارة برنارد ال�شرق» في الأ�سكندرية .وم�شوارها الفنى ،هما «�أن��ا والرجال» و
اك�ت���ش��ف م��وه�ب�ت�ه��ا �إب ��ن م��دي�ن�ت�ه��ا �سيد «كفاحي في الم�سرح وال�سينما».
دروي�ش عندما �سمعها تغني واحدة من
�أغنياتة وه��ي ف��ي العا�شرة م��ن عمرها عائ�شة تيمور (كاتبة و�شاعرة)
وقيل �أنه �أعجب بها حتى �أنه ا�شترى لها
()1902-1840
�شوكوالتة وحلوى بما قيمته جنيهان.
اقنع �سيد دروي����ش وال��دة فاطمة �أن ولدت عائ�شة لأ�سرة مي�سورة الحال في
ت�صحب بناتها فاطمة ورتيبة و�أن�صاف درب �سعادة بحي الدرب الأحمر وهي ذات
�إل��ى القاهرة حيث الفر�ص متاحة في الأ�سرة التي قدمت للو�سط الأدب��ي في
لا ب ��د�أت م�صر عدداً من ال�شخ�صيات المرموقة
ع��ال��م ال �غ �ن��اء وال�ت�م�ث�ي��ل ،وف �ع� ً
ف��اط�م��ة ف��ي ال�ق�ي��ام ب � ��أدوار �صغيرة في الأخرى.
م�سرحيات نجيب الريحاني.
حاولت والدة عائ�شة تعليمها الفنون
ك��ان �سيد دروي����ش �أول م��ن اكت�شفها الن�سوية المختلفة كالتطريز والأ�شغال
ولكن الفنان الم�سرحى عزيز عيد هو ال �ي��دوي��ة ول�ك�ن�ه��ا ك��ان��ت دائ �م��ا تف�ضل
من �أعاد �إكت�شافها و�ساعدها على �إرتقاء ال�ق��راءة ،وك��ان �أق�صى متعتها هو �سماع
��س�ل��م ال�م�ج��د وال �� �ش �ه��رة ،ف�ب�ع��د عامين �صرير القلم عندما كانت تكتب وتكتب.
من ال��درو���س المكثفة في فن التمثيل
الح� � ��ظ وال � ��ده � ��ا � �ش �غ �ف �ه��ا ب � � ��الأدب
والإلقاء� ،أ�صبحت فاطمة ر�شدي (التي والكتابة ف�شجعها� ،إل��ى �أن تزوجت في
تزوجت عزيز عيد) بطلة فرقة رم�سي�س ال��راب�ع��ة ع�شر م��ن عمرها م��ن محمود
الم�سرحية.
بك الإ�سالمبولى و�إنتقلت للعي�ش في
بعد طالقها م��ن ع��زي��ز عيد �أ�س�ست �إ��س�ط�ن�ب��ول ح�ت��ى وف��ات��ه ف��ي ع��ام 1875
فاطمة فرقتها الخا�صة (فرقة فاطمة ف�ع��ادت �إل��ى م�صر وا��س�ت��أن�ف��ت درا�ستها
ر� � �ش� ��دى ال �م �� �س��رح �ي��ة) وت �ب �ن ��ت فيها وه � ��ي �إب � �ن� ��ة ال �خ��ام �� �س��ة وال �ث�ل�اث �ي ��ن.
المواهب الجديدة �آن��ذاك مثل محمود �إ�ستعانت عائ�شة بمدر�ستين �ساعدتاها
على �إتقان قواعد النحو وال�صرف في
المليجى ومحمد فوزى وغيرهم.
اللغة العربية.
ثم تركت فاطمة التمثيل الم�سرحي
ن���ش��ر ل�ع��ائ���ش��ة ت �ي �م��ور ع ��دة رواي� ��ات
لتنتج وتمثل لل�سينما ،ف�أ�س�ست �شركة

ج ( : 6التكوين ) 3 – 2 : 20
ج ( : 7التكوين ) 8 – 5 : 30
ج ( : 8التكوين ) 30 – 29 : 32
ج ( : 9التكوين ) 23 : 35
ج ( : 10التكوين ) 30 – 24 : 38

أبراج ...ونجوم

�إقالل الدهون الم�شبعة
 تجنب الدهون ال�صلبة والزيوتالمهدرجة والمتحولة.
 �إخ�ت��ار زي��وت نباتية �صحية مثلزيت الزيتون والكانوال وفول ال�صويا
والذرة وعباد ال�شم�س والفول ال�سوداني
وزيت الأفوكادو وغيرها عند الطبخ.
 �أك��ل الأط�ع�م��ة ال�ت��ي تحتوي علىزيوت �صحية مثل البذور والمك�سرات
عديمة الملح والأ�سماك مثل ال�سالمون
وال�سردين والتونة والماكريل.
 �إخ� �ت ��ار ق�ط�ع�ي��ات ال �ل �ح��وم قليلةالدهون والطيور عديمة الجلد.
 ا� �س �ت �ع �م ��ل � �ص �ل �� �ص��ة ال�سلطةال �م �� �ص �ن��وع��ة ب��ال��زي��ت م �ث��ل Italian
 Salad Dressingب� � � ��دال من
ال�م���ص�ن��وع��ة ب��ال �ك��ري��م م �ث��ل Ranch,

برج المالئكة
4/20 - 3/21
برج الأبرار
5/20 - 4/21
برج القدي�سين
6/20 - 5/21
برج المجاهدين
7/20 - 6/21
برج ال�شهداء
8/20 - 7/21
برج خدام الم�سيح
9/20 - 8/21
برج بنو الملكوت
10/20 - 9/21
برج �أوالد اهلل
11/20 - 10/21
برج �أبناء الكني�سة
12/20 - 11/21
برج الحكماء
1/20 - 12/21
برج الأطهار
2/20 - 1/21
برج حاملي ال�صليب
3/20 - 2/21

Blue Cheese, Thousand Island
.Salad Dressing

� 25إمر�أة �أثرن في تاريخ م�صر
ط� ��رح� ��ت م � ��ن خاللها
ق �� �ض��اي��ا ع ��دي ��دة تتعلق
بالنوع والدين وال�سيا�سة
وم � ��ن �أ� �ش �ه ��ر �أعمالها
«ال �ل �ق��اء ب �ع��د ال�شتات»
و «ن �ت��ائ��ج الأه � � ��وال في
الأق��وال والأف�ع��ال» ،كما
ن���ش��رت ل�ه��ا درا� �س ��ة عن
العالقة بين الجن�سين
ع�ن��وان�ه��ا «م� ��ر�آة الت�أمل
ف � ��ي الأم � � � � � � ��ور» ،ول �ك��ن
يظل �أ�شهر �أعمالها هي
ق �� �ص��ائ��د ال� ��رث� ��اء التي
ك�ت�ب�ت�ه��ا ب �ع��د �أن فقدت
�إب� �ن� �ت� �ه ��ا ع� ��ن ع� �م ��ر 12
عاماً.
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ي�سمع الرب ت�ضرعاتك ويقبل �صالتك.
�شر الأ�شرار ينتهي ويثبت ال�صديقون.
العارفون �إ�سم الرب يتكلون عليه والرب ال يترك طالبيه.
الم�ستقيم ُيب�صر وجه الرب.
على رحمة الرب يكون �إتكالك ويبتهج قلبك بخال�صه.
ال تعطى ف�ضتك بالربا وال ت�أخذ الر�شوة على البرئ.
�إجعل الرب �أمامك في كل حين فال تتزعزع.
الرب ي�ضئ �سراجك وينير ظلمتك.
طريق الرب كامل وقوله نقي وهو تر�س لجميع المحتمين
به.
ي�ستجيب لك الرب في يوم ال�ضيق.
خير ورحمة يتبعانك كل �أيام حياتك.
كل منتظري الرب ال يخزون ويخز الغادرون بال �سبب.

�إختالفــات

فاطمة ر�شدي

عائ�شةتيمور
في الر�سمين �أعاله يوجد (� )7سبع �إختالفات ..هل يمكنك التعرف عليهم؟

الكلمــات املتقـاطعــة

�أفقيــا:
( )1من واجبات ال�ضيافة عند اليهود �أيام ال�سيد الم�سيح )2( .عك�س (كثيرة)  -من
لعب الأطفال )3( .مر�ض �صدري (معكو�سة)  -الزرع (معكو�سة)  -مت�شابهان.
()4في النبات  -جبال في �إيطاليا (معكو�سة) )5( .لقب للعذراء مريم (معكو�سة)
 ت�شرب في الك�أ�س )6( .مت�شابهان  -مت�شابهان  -لهب (معكو�سة)  -حرف جر(معكو�سة) )7( .الدعوة �إلى الطعام  -و�صل )8( .يدق  -كريم  -يقدم لل�ضيافة
�ساخناً )9( .رمز جبري  -قادم � -ضمير الغائبين (معكو�سة) )10( .من واجبات
النذور التي تقدم مع الطفل للهيكل عند اليهود �أيام ال�سيد الم�سيح.
( )11الموائد الغذائية (معكو�سة)  -من العجائن )12(..من الذبائح الإلهية.
ر�أ�سيا:
( )1من واجبات ال�ضيافة عند اليهود �أيام ال�سيد الم�سيح  -كمل (معكو�سة).
(� )2أعطاه اهلل لبني �إ�سرائيل كغذاء لهم في البرية  -من العجائن )3( .تكلم
(معكو�سة)  -حرفان متتاليان  -لل�شرط وللن�صب  -برهان (معكو�سة) )4( .من
واجبات ال�ضيافة عند اليهود �أيام ال�سيد الم�سيح � -أرى في المنام� )5(.أم�سيات
 فترة زمنية  -لب�س بالباطل )6( .ف�ؤاد  -فك (معكو�سة)  -لال�ستثناء )7( .منواجبات ال�ضيافة عند اليهود �أيام ال�سيد الم�سيح  -نقود)8( .ناق�ضات العهد.
( )9تجدها في (منام)  -بقايا الميت (معكو�سة)� )10( .صاح التي�س  -قمح  -في
و�سط الج�سم (معكو�سة) )11( .متجر  -من واجبات النذور التي تقدم مع الطفل
للهيكل عند اليهود �أيام ال�سيد الم�سيح  -للنداء.
للهية  -دق.
()12من القرابين ا إ
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
هي عبارة عن �شبكة
م��ن  9م��رب�ع��ات كل
م��رب��ع ف�ي�ه��ا ي�ضم
 9خ ��ان ��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9أعمدة
�أف � �ق � �ي� ��ة و�أخ � � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،ت�م�ل�أ هذه
ال� �خ ��ان ��ات ب� ��أرق ��ام
م ��ن  9 - 1بحيث
ال ي �ت �ك ��رر ال ��رق ��م
الواحد في المربع
ال � ��واح � ��د وال في
ال� �ع� �م ��ود ال ��واح ��د
عموديا �أو �أفقيا.
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�أرثوذك�س نيوز
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عــرو�س النيـــل

مقتطفــات مـن الحيــاة

�إ�سطورة فرعونية

�إع��������ـ��������داد :م�����ـ�����اري ب�����س��ـ��ـ��ط��ـ��ا

قدمي لها كلمة �شكر..

«م� � ��اري� � ��ون دون � � ��وف � � ��ان» مخترعة
حفا�ضات االطفال.
ع ��ر�� �ض ��ت لأول م� � ��رة �إخ� �ت ��راع� �ه ��ا
للحفا�ضات ف��ي متجر �ساك�س فيفث
�أفينيو في �أمريكا بعام .1949
وح��ازت دونوفان على ب��راءة �إختراع
ل�ه��ذه ال�ح�ف��ا��ض��ات الأول ��ى م��ن نوعها
وال � �ت� ��ي ت��و� �ص �ل��ت �إل� �ي� �ه ��ا م� ��ن خ�ل�ال
تطويرها للأقم�شة التي تقاوم ت�سرب
الماء .وح��از �إختراعها على ردود فعل
�إيجابية كثيرة.
وكونت ث��روة من خالله مما قادها
�إلى ت�أ�سي�س �شركة «بامبرز» ال�شهيرة
في عام .1961
زيادة خ�صوبة المر�أة باالع�شاب
هناك عدة �أع�شاب تزيد من خ�ضرة
ال�ح�م��ل �أو الخ�صوبة وم��ن ب�ي��ن هذه
الأع�شاب نذكر:
 -1العكبر �أو البروبولي�س �أو �صمغ
النحل .Bee propolis
تناول هذه المادة مرتين يوميا قد
يزيد من فر�ص الحمل بن�سبة �أربعين
في المئة وذلك بعد ت�سعة �أ�شهر.
 -2غذاء ملكات النحل
كذلك هذه المادة يمكن �أن تح�سن
من ال�صحة الإنجابية لدى المراة وقد
ن�شرت درا��س��ة �أقيمت على الحيوانات
�أدت �إلى تح�سين �صحتهم الإنجابية.
 .3ع�شبة �شاتافاري Shatavari
ه��ذه الع�شبة ه��ي �صنف م��ن عائلة
الهليون وه��ي م��ن �أه��م الأع���ش��اب في
الطب الأيورفيدا والتي تعالج ب�صفة
خا�صة م�شاكل الخ�صوبة لدى المراة
وذل��ك لكونها تن�شط النظام الجن�سي
لالناث.
 -4ح�شي�شة المالك ال�صينية
Dong Quai

ه � � ��ذه ال� �ع� ��� �ش� �ب ��ة م � �ع� ��روف� ��ة ل� ��دى
ال�صينيين م�ن��ذ �أك �ث��ر م��ن �أل �ف��ي عام
حيث ي�ستخدمها الأط�ب��اء ال�صينيون
لعالج برودة الرحم ،هذا االخير الذي
ي�ؤدي �إلى م�شاكل في العقم.
عادة ما ت�ستعمل هذه الح�شي�شة مع
الزنجبيل ل�ع�لاج م�شاكل الخ�صوبة
لدى الن�ساء نظرا لتوفرها على مفعول
التدفئة فقط يمكن �أن ت�سبب في �آثار
جانبية م�ث��ل :الح�سا�سية م��ن �أ�شعة
ال�شم�س والتفاعل م��ع بع�ض الأدوية
التي تتوفر على عن�صر الليثيوم.
 -5ع�شبة مريم Chaste Berry
ع� ��� �ش� �ب ��ة م� ��ري� ��م ه � ��ي ع� ��� �ش� �ب ��ة من
منطقة البحر الأبي�ض المتو�سط تم
ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ل �ع��دة ق ��رون ف��ي �أوروب� ��ا
ل�ت���ص�ح�ي��ح االخ � �ت �ل�االت الهرمونية
الأنثوية ،وهناك نوعان �أ�سا�سيان من

االخ� �ت�ل�االت ال �ت��ي ت���س�ب��ب ال�ع�ق��م والتي
تعالجها ع�شبة م��ري��م ،الأول ه��و ق�صور
ال �ج �� �س��م الأ�� �ص� �ف ��ر corpus luteum
وال��ذي ينطوي على انخفا�ض م�ستويات
البروج�سترون بعد الإبا�ضة ،مما يتداخل
مع بيئة الرحم الم�ؤاتية الالزمة للحمل،
والثاني ه��و زي��ادة ف��ي البروالكتين وهو
هرمون يثبط الخ�صوبة.
 -6الأع�شاب ال�صينية
�إدارة العقم عند الن�ساء بالأدوية الع�شبية
ال�صينية يمكن �أن يح�سن معدالت الحمل
م��رت�ي��ن خ�ل�ال ف�ت��رة � 6-3أ��ش�ه��ر مقارنة
مع العالج بالعقاقير الطبية ،بالإ�ضافة
�إلى ذلك ت�أثرت م�ؤ�شرات الخ�صوبة مثل
م �ع��دالت الإب��ا� �ض��ة ،ون�ت��ائ��ج م�خ��اط عنق
الرحم ،ودرجة حرارة الج�سم الأ�سا�سية،
وال�سماكة المنا�سبة لبطانة الرحم ب�شكل
�إي �ج��اب��ي م��ن خ�ل�ال ال �ع�ل�اج بالأع�شاب
ال�صينية ،مما ي�شير �إل��ى تح�سن معدل
الخ�صوبة.

البروفي�سور والفلك

يخطط البروفي�سور �آف��ي ل��وب عالم
ال �ف �ل��ك ال�م���ش�ه��ور ف��ي ج��ام �ع��ة هارفارد
الأم��ري�ك�ي��ة ف��ي م���ش��روع ج��دي��د لتركيب
�شبكة من التل�سكوبات المتطورة للغاية
للبحث في ال�سماء عن الأج�سام الطائرة
المجهولة �أو الأطباق الطائرة و الظواهر
ال�م�ج�ه��ول��ة ��س�ت�ك��ون ج��اه��زة للعمل هذا
ال�صيف.

ميزة االبل

 الإبل ي�ستطيع �أن ي�شرب الماء المالحولو من البحر الميت وال يرتفع �ضغطه
لأن كليته ت�صفي ال �م��اء لي�شربه عذباً
فيف�صل الماء عن الملح..
 الإب� ��ل ي�ستطيع ان ي ��أك��ل الأ�شواكوال تت�ضرر م�ع��دت��ة و�أم� �ع ��ا�ؤه لأن لعابه
كالأ�سيد ي��ذوب الأ� �ش��واك في�أكلها ك�أنها
خبزا وعجينا لذلك �أهل البادية �إذا وقع
ال�شوك على �أيديهم �أو �أرجلهم و�ضعوا
لعاب الإبل عليه فيذيب ال�شوك..
 الإبل له جفنين جفن �شفاف والآخرم��ن لحم في�ستطيع �أن يم�شي م��ع غبار
ال���ص�ح��راء وال تت�ضرر عيناه لأن��ه يغلق
جفنه ال�شفاف فقط..
 الإبل ي�ستطيع �أن يغير درجة حرارتهفيرفع درج��ة ح��رارت��ه �إذا ك��ان ف��ي �أر�ض
فيها ث�ل��وج ويخف�ض درج ��ة ح��رارت��ه في
الأر�ض ال�صحراوية �شديدة الحرارة..

هل تتغ ّير...

عندما تتجاوز الأربعين �أو الخم�سين؟
«ن �ع��م �أن ��ا �أت �غ � ّي��ر» ،ه ��ذا م��ا ق��ال�ت��ه �سيدة
��ش��ارف��ت ع�ل��ى ال�سبعين ،حينما ُ�سئلت:
«م ��ا ال� ��ذي ت�غ�ي��ر ل ��دي ��ك؟» ،ف �ق��ال��ت-1 :
�أدرك��ت للت ّو �أنني ل�ست مثل «�أطل�س» في

مـاري ب�ســـطا
�أ�ساطير اليونان ،والعالم ال يقف على
ظ�ه��ري! ن�ع��م� ،أن��ا �أت �غ � ّي��ر -2 !!..لقد
توقفت منذ م � ّدة ع��ن م�ساومة بائع
ال �ف��واك��ه وال �خ �� �ض��ار ،ف�ب��ال�ن�ه��اي��ة ،لن
تزيدني بع�ض ال�ق��رو���ش غ�ن� ً�ى ،لكنها
قد ت�ساعد ذلك البائع الم�سكين على
توفير م�ستلزمات لأب�ن��ائ��ه! نعم� ،أنا
�أتغ ّير� -3 !!..صرتُ �أدفع ل�سائق �سيارة
الأج��رة م��ن دون �إنتظار الباقي فقد
ت�ضع المبالغ الإ�ضافية �إبت�سامة على
وجهه على � ّأي حال �إن��ه يك ّد من �أجل
لقمة العي�ش �أكثر مما �أفعل �أنا اليوم!
نعم� ،أنا �أتغ ّير -4 !!..لقد تعلمتُ عدم
�إنتقاد النا�س حتى عندما �أدرك �أنهم
على خ�ط��أ فبالتالي ل��م يعد يه ّمني
�إ�صالح النا�س وجعل الجميع مثاليين
�إن ال�سالم مع الكل �أف�ضل من الكمال
الوهمي! نعم� ،أنا �أتغير� -5 !!..صرتُ
�أم � ��ار� � ��س ف ��ن ال �م �ج ��ام�ل�ات ب�سخاء
وحرية بال نفاق� .إذ تعلمت بالخبرة
�أن ذل��ك ُي�ح��� ّ�س��ن ال �م��زا َج لي�س فقط
لمن يتلقى المجاملة ،ولكن خ�صو�صا
بالن�سبة لي �أي�ضا ! نعم� ،أنا �أتغير !!..
 -6تعلمتُ �أال �أنزعج عن تج ّعد يحدث
على قمي�صي �أو ات�ساخ فيه .فبالتالي
�إن ق ��وة ال�شخ�صية �أه ��م ب�ك�ث�ي��ر من
المظاهر ! نعم� ،أنا �أتغير�-7 !!..صرتُ
�أب �ت �ع��د ب �ه��دوء ع��ن ال �ن��ا���س ال��ذي��ن ال
ي �ق��درون��ي .فبالتالي ق��د ال يعرفون
قيمتي ،لكنني �أن ��ا �أع ��رف ج�ي��دا من
�أنا ! وا�صبحت ال �أهتم لمن يخذلني
فانا �أعلم �أن اهلل ي�صرفهم عني لأنهم
ال ي�ستحقون �أن يكونوا في دائرة �أهل
ال�ف���ض��ل ب��ل و�إن �ه ��م ط � ��ردوا م��ن باب
االح�سان وت��ول��وا معر�ضين .نعم� ،أنا
�أتغ ّير -8 !!...لقد �صرت هادئاًعندما
�أواجه �أحدهم ي�ستفزني بعدوانية كي
يدخلني في ج��دل عقيم !!..على �أي
ح��ال ،ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،ل��ن يبقى م��ن كل
ال�ج��داالت �شيء ،و�أن��ا لم �أع��د �أتحمل
ف ��أق��ول �أن ��ت ��ص��ح ،وان���س�ح��ب بهدوء.
ن�ع��م� ،أن��ا �أت �غ � ّي��ر� -9 !!..إذ تعلمتُ �أن
�أع�ي����ش ك��ل ي��وم بايجابية و�أط ��ور في
ع�م�ل��ي و� �ش �ع��اري «ف�ل�ي�غ��ر��س�ه��ا» نعم،
لقد تغيرتُ � -10 ..إنني �أعمل كل ما
يجعلني �أ�شعر بال�سعادة و�أن �أ�ستمتع
ب �ح �ي��ات��ي ف��ال �ع �م��ر ي�م���ض��ي و�أوالدي
جزء من حياتي ولي�س كل حياتي!!.
و�أن �أ�ستمتع بعالقتي م��ع اهلل و�أكثر
م ��ن ط��اع��ات��ي ف �ب �ع��د م ��وت ��ي ك ��م من
�سيذكرني؟؟ و�إل��ى م�ت��ى؟؟ وبالتالي
فهمتُ ب�أني �أنا الم�س�ؤول عن �سعادتي
في الدنيا وراحتي في الآخرة.

�أمــوال و�أعمــال

رغم �أزمة كورونا� ..إيربا�ص تحقق �أرباحا �صافية
بقيمة  4,2مليارات يورو في 2021

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة «�إي��رب��ا���ص» الأوروبية
ل�صناعة الطيران الخمي�س � 3/10أنها
حققت �أرباحا �صافية بلغت  4,2مليارات
يورو في  2021ال�سنة التي �شهدت تزايدا
ف ��ي وت� �ي ��رة �إن �ت��اج �ه��ا وت �ك �ي��ف ال�شركة
العالمية م��ع الأزم ��ة الناجمة ع��ن وباء
كوفيد.19-
وق��ال��ت مجموعة ال�صناعات الجوية
الأوروبية التي �سلمت  611طائرة تجارية
ف��ي  ،2021ب��زي��ادة ن�سبتها  8بالمئة عن
ال�سنة ال���س��اب�ق��ة� ،إن �ه��ا ت�ت��وق��ع زي ��ادة في
�إن�ت��اج�ه��ا وت�ن��وي ت�سليم  720ط��ائ��رة في
.2022
وق��ال الرئي�س التنفيذي للمجموعة
غيوم فوري في بيان �إن «اهتمامنا انتقل
من �إدارة الوباء �إلى االنتعا�ش والنمو».
وع � � ��زا رئ� �ي� �� ��س ال� ��� �ش ��رك ��ة الم�صنعة
ل�ل�ط��ائ��رات ه��ذه النتائج «ال��رائ �ع��ة» �إلى
ارتفاع عدد الطائرات التجارية التي تم
ت�سليمها ( %8 +مقارنة ب )2020و«الأداء
الجيد» للن�شاطات الف�ضائية والدفاعية
وكذلك �إلى ق�سم المروحيات واالهتمام
بخف�ض التكاليف وبالقدرة التناف�سية.
وي�شكل حجم عمليات الت�سليم م�ؤ�شرا
م��وث��وق��ا �إل ��ى الأرب� ��اح �إذ ي��دف��ع العمالء

ال� �ج ��زء الأك � �ب� ��ر م ��ن ال� �ف ��ات ��ورة عندما
يت�سلمون الطائرات.
ومنذ بداية الأزم��ة ال�صحية ،خف�ضت
�إيربا�ص �إنتاجها ب�شكل كبير و�أعلنت �إلغاء
� 15أل��ف وظيفة من دون ت�سريح للعمال،
قبل �أن تخف�ض ه��ذا ال�ع��دد م ��ؤخ��را �إلى
ع�شرة �آالف.
وت �ن ��وي ال �م �ج �م��وع��ة ال �ت��ي ت�ت�خ��ذ من
تولوز الفرن�سية مقرا لها ،والتي كان عدد
موظفيها يبلغ � 126ألف �شخ�ص في نهاية

 ،2021ت��وظ�ي��ف �ستة �آالف �شخ�ص على
الأقل هذا العام.
وكانت �إيربا�ص التي انخف�ض �إنتاجها
ب�م�ق��دار الثلث ليبلغ  45ط��ائ��رة �أحادية
ال �م �م��ر م ��ن ط � ��راز «اي� � � ��ه( »320اي � ��ه319
واي � ��ه 320واي � ��ه�� )321ش�ه��ري��ا م�ن��ذ �أبريل
 ،2020تنتج في نهاية  45 ،2021طائرة في
ال�شهر ،وهي تخطط لزيادة �إنتاجها ليبلغ
 65طائرة �شهرية �صيف  ،2023وهو عدد
لم ي�سبق �أن �سجلته.

�صعود �أ�سعار النفط مع تراجع المخزون الأمريكي
وا��ص�ل��ت �أ� �س �ع��ار ال�ن�ف��ط ارت�ف��اع�ه��ا يوم
الخمي�س  3/10ب�ع��د ان�خ�ف��ا���ض مفاجئ
ف ��ي م �خ ��زون ال �ن �ف��ط ال �خ ��ام الأمريكي
ف ��ي ال �ج �ل �� �س��ة ال �� �س��اب �ق��ة ب �ي �ن �م��ا يترقب
الم�ستثمرون نتيجة المحادثات النووية
الأمريكية الإيرانية التي قد تف�ضي �إلى
زيادة �إمدادات الخام في الأ�سواق العالمية
ب�سرعة.
وزاد �سعر مزيج برنت في المعامالت
الآج �ل��ة � 34سنتا �أي  0.4ف��ي ال�م�ئ��ة �إلى
 91.89دوالر ال �� �س��اع��ة 20و 9بتوقيت
جرينت�ش في حين ارتفع �سعر خام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي � 51سنتا �أي
 0.6في المئة �إلى  90.20دوالر للبرميل.

وق��ال��ت �إدارة م �ع �ل��وم��ات ال �ط��اق��ة �إن
م �خ ��زون ��ات ال �ن �ف��ط ال� �خ ��ام الأمريكية
انخف�ضت  4.8مليون برميل يوميا في
الأ�سبوع المنتهي في الرابع من فبراير
�شباط �إلى  410.4مليون برميل لت�سجل
�أدنى م�ستوى للمخزونات التجارية منذ
�أكتوبر .2018
وك ��ان محللون ت��وق�ع��وا ف��ي ا�ستطالع

�أج��رت��ه روي �ت��رز زي� ��ادة ق��دره��ا � 369ألف
برميل.
و�أو�ضحت بيانات الإدارة �أن �إمدادات
المنتجات النفطية الأمريكية التي تعد
�أف�ضل م�ؤ�شر للطلب بلغت  21.9مليون
ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا ف ��ي الأ� �س��اب �ي��ع الأرب� �ع ��ة
الما�ضية ب�سبب قوة الن�شاط االقت�صادي
في �أنحاء البالد.

من المعروف �أن الح�ضارة الم�صرية
القديمة ،لم تكن ت�ضحى بالب�شر� ،إذاً ما
هي ق�صة عرو�سة النيل؟
هل هي خرافة افتعلها بع�ض الم�ؤرخين
وال يوجد لها �أ�سا�س من ال�صحة؟ �أم �أنها
ب��ال�ف�ع��ل حقيقة م ��ؤك��دة ق��ام ب�ه��ا قدماء
ال�م���ص��ري�ي��ن ،ح�ي��ث �إن �ه��م ك��ان��وا ي�سعون
دائما لإر��ض��اء «النيل» وتقديم القرابين
له ليمدهم بالحياة.
عرو�س النيل حقيقة
�أم مجرد �أ�سطورة؟؟
تقول الأ��س�ط��ورة �أن الم�صريين كانوا
يقومون �سنوياً باختيار فتاة بكر جميلة
وف ��ي اح �ت �ف��ال ك�ب�ي��ر ي �ق��وم��ون ب�إلقائها
ف��ي ال�ن�ه��ر فيما ع��رف ب��ا��س��م «ع�ي��د وفاء
النيل» ,وكان الغر�ض من هذا الطق�س هو
�إ�ستر�ضاء النيل ليفي�ض غزيراً وال يخلف
وعده ال�سنوي لم�صر كلها.
وب �ل�ا � �ش��ك ك� ��ان ف �ي �ل��م ع ��رو� ��س النيل
�أه��م العوامل التي �ساعدت على تر�سيخ
ف� �ك ��رة ع ��رو� ��س ال �ن �ي��ل ل �ي ����س ف ��ي م�صر
فقط و�إن�م��ا في جميع ال��دول المتحدثة
بالعربية ،وعلى الرغم من �أحداث الفيلم
الالمعقول من الحفر �أمام معبد الأق�صر
ب�ح�ث�اً ع��ن ب �ت��رول م � ��روراً ب� ��أن الأ�سرات
الم�صرية تت�صارع مع بع�ضها البع�ض في
زمن واحد انتهاء ب�أن عرو�س النيل نف�سها
«عفريتة» �أو جنية عادت للحياة بعد �آالف
ال�سنين وجاءها ن��داء عبر التلفاز لتعود
لي�ضحى بها� .إال �أن ذلك كان له �أبلغ الأثر
على الجمهور ال��ذي ��ص��دق واعتقد ب�أن
الق�صة حقيقية بالفعل �أو �أن لها �أ�صل،
بل �أن الأم��ر ذهب لما هو �أبعد فظنوا �أن
�إ�سم هامي�س هو �إ�سم م�صري قديم و�أن
كلمة «هاري�سا» التي وردت بالفيلم تعني
بالفعل� :أحبك ،بينما الحقيقة �أن الفيلم
ب�أحداثه ووقائعه وحبكته وحتى �أ�سماء
�شخ�صياته هي مح�ض خيال بحت.
حابى �أب��و الآل�ه��ة ال��ذي يغذي ويطعم
ويجلب المئونة لم�صر كلها ،ال��ذي يهب

�صيدلية الكتاب المقد�س
االدوية لعالج االمرا�ض:
• م��زم��ور  32روم �ي��ة  2-1 :8لعالج
الذنب.
• م��زم��ور  42ك��ورن�ث��و���س ال�ث��ان�ي��ة :4
 14-7لعالج االكتئاب.
• م��زم��ور  23متى  34-24 :6لعالج
القلق.
• مزمور  27فيلبى  30-27 :1لعالج
الخوف.
• مزمور  145كورنثو�س االول��ى : 1
 31-26لعالج ال�ضعف.
• ا�شعياء  ، 5-1 :43لوقا 12-1 :12
لعالج عدم االمان.
• مزمور  142تيموثاو�س الثانية :3
 14-10لعالج اال�ضطهاد.
• اي��وب  19-17 :5بطر�س االولى:2
 25-18لعالج االلم.
• مزمور  116ت�سالونيكى االول��ى :4
 18-13لعالج الحزن.
• مزمور  4-1: 4اف�س�س 32- 26 :4
لعالج الغ�ضب.
• مزمور  5-1 : 109متى48- 38 :5
لعالج الحقد.
• مزمور  63لوقا  31-22 :12لعالج
االحتياج.
• مزمور  21-15 :25يوحنا -15 :14
 31لعالج الوحدة.
• مزمور  118مرق�س  24-21 :9لعالج
خيبة االمل.
• مزمور  31كورنثو�س الثانية 13 :4
 18لعالج الف�شل.• مزمور  91رومية  39 -35 :8لعالج
الخطر.
• مزمور  73يعقوب  18-3 :3لعالج
الغيرة.
• ا�شعياء  31-27 :40متى 30-25 :11
لعالج التعب.
• مزمور  38رومية  11-6 :5لعالج
العجز.
• م��زم��ور  43متى  12-10 :5لعالج
النبذ.
• ارمياء  10-4 :1بطر�س االولى :2
 10 -4لعالج التدنى.
• مزمور  13يوحنا  17-14 :3لعالج
االحباط.
• مزمور  55كورنثو�س االولى -15 :2
 16لعالج الت�شوي�ش.

ك��ل ف��رد ال�ح�ي��اة ف��ي �إ� �س��م ق��ري�ن��ه ،وي�أتي
ال �خ �ي��ر ف��ي ط��ري �ق��ه وال� �غ ��ذاء ع��ن بنانه
وي �ج �ل��ب م�ج�ي�ئ��ه ال�ب�ه�ج��ة ل �ك��ل �إن�سان»
بهذه التراتيل ك��ان القدماء الم�صريون
ي�ح��اول��ون ّنيل ر��ض��اء نهر النيل العظيم
الذي يغدق عليهم بالخير.
يقول الأثريين� ،إن «حابي» هو اال�سم
ال��ذي �أط�ل�ق��ه الم�صريون ال�ق��دم��اء على
النيل بعدما جعلوا منه �إل �ه �اً وقد�سوه،
وكانوا ي�صورونه على هيئة �شخ�ص بدين
منبعج البطن ذي ثديين متدليين ،ولونه
�أخ���ض��ر و�أزرق �أي ب�ل��ون م�ي��اه الفي�ضان،
وك��ان ع��اري الج�سم ط��وي��ل ال�شعر �أ�شبه
ب���ص�ي��اد ال���س�م��ك ف��ي ال�م���س�ت�ن�ق�ع��ات .و�أن
نهر النيل احتل مكانة كبيرة للغاية في
نفو�س الم�صريين القدماء ،حتى و�صل
الأم � ��ر �إل� ��ى ت �ق��دي �� �س��ه ،وك� ��ان الم�صري
القديم يتفاخر ب�أنه لم يلوث مياه النيل.
وب�م��رور الوقت ن�سج البع�ض الكثير من
ال ��رواي ��ات غ�ي��ر ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ح ��ول كيفية
ت�ق��دي���س��ه ،ون �ي��ل خ �ي��رات��ه وذل ��ك بح�سب
ع�ق�ي��دة ال�م���ص��ري ال �ق��دي��م .وم ��ن �أ�شهر
ال��روي��ات التي نقلت ع��ن الإل��ه حابي هو
قيام الم�صريين القدماء ب�إلقاء عرو�س
�شابة مزينة بالذهب للنيل ،كي يتجنبوا
غ�ضبه ،وبالرغم من �إنت�شار تلك الرواية
الأ��س�ط��وري��ة بال�شكل ال ��ذي ج�ع��ل �ص ّناع
ال�سينما الم�صرية ي�صنعون فيلماً با�سم
«عرو�س النيل» يروي حياة عرو�س النيل،
�إال �أن الواقع وتاريخ الح�ضارة الم�صرية
القديمة لم يذكر �شيئاً واح��داً عن �صحة
�أ�سطورة عرو�س النيل.
ي��وج��د ث�لاث ل��وح��ات م�سجلة بالخط
الهيروغليفي في جبل ال�سل�سة ب�أ�سوان
تحتوي على ثالثة مرا�سيم تعود لع�صور
الملوك �سيتى الأول ،ورم�سي�س الثانى
وم��رن �ب �ت��اح ف ��ى ال �ف �ت��رة م ��ا ب �ي��ن 1300ـ� � �ـ
 1225ق.م وتق ّر هذه المرا�سيم ب��أن تقام
االحتفاالت لحابى مرتين في العام مع
�أع�ل��ى و�أدن ��ى ارت �ف��اع للفي�ضان ،و�أن يتم
خاللها ال�ت�ق��رب للنيل بتقديم قرابين

�إعداد :مريـم عــادل
م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ال �ح �ي��وان��ات م �ث��ل �سمكة
االط ��وم ،وه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�سمك قريب
ال���ش�ب��ه ب��الإن �� �س��ان وي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه «�إن�سان
البحر» وكانت �أنثي ال�سمك تتميز بال�شعر
الكثيف فوق ظهرها.
ت� �ق ��ول اال� � �س � �ط� ��ورة �أن � � ��ه ف� ��ي �إح � ��دى
االح �ت �ف��االت ل��م ي �ج��دوا ف �ت��اة ت��رم��ى في
النيل ولكي ال يغ�ضب النيل �أخ��ذوا �إبنة
الملك الوحيدة ،وكانت كل ما يملك في
الدنيا كما كانت ذات جمال ب��ارع ،فقامت
خادمتها التي حزنت عندما علمت بالخبر
ب�صنع تمثا ًال خ�شبياً على هيئة عرو�س
ت�شبه ب�ن��ت ال�م�ل��ك ت�م��ام��ا وك��أن�ه��ا �صورة
منها وقالت للملك �أن الإحتفاالت �ستقام
بموعدها برغم حزنها ال�شديد على فراق
�إبنته العزيزة ثم قامت بتزيين العرو�س
الخ�شبية و�صممت �أن تلقيها بيدها في
ال�ن�ي��ل ك�ي�لا يكت�شف �أح ��د الأم� ��ر .وتمت
المرا�سم و�إنتهى الإحتفال و�أ�صاب الملك
الحزن والك�آبة والي�أ�س على ف��راق ابنته
الوحيدة والزم الفرا�ش وهو ال يدرى �أن
ال�خ��ادم��ة �أخ�ف��ت �إبنته ف��ي بيتها وجعلت
منها �إبنة لها �إذ كانت ال تنجب واعتقد
الجميع �أن الأم�ي��رة رحلت للعالم الآخر
مع حبيبها النيل .ولما ر�أت الخادمة �أن
الملك يو�شك علي الموت حزناً علي فراق
�إبنته �أ�شفقت عليه و�أعادتها �إليه فعادت
له �صحته وبهجته و�إحت�ضن �إبنته و�شكر
الخادمة وقدم لها العطايا الثمينة .روت
الخادمة للملك الق�صة كاملة ومنذ ذلك
ال��وق��ت ��ص��اروا ي�صنعون ع��رو���س خ�شبية
على هيئة فتاة جميلة ويزينوها ويلقونها
ف��ي النيل ف��ي عيد وف��اء النيل ب��د ًال من
ال�ف�ت��اة الحقيقية وم��ن هنا ج��اءت ق�صة
عرو�س النيل.

في القانون

�سـ�ؤال و جـواب

�س�ؤال:
ما هو مبد�أ المواطنة؟
الإجابة:
الإع�ل�ان العالمي لحقوق الإن�سان
�أظ�ه��ر م�ب��د�أ المواطنة ،فقد ن�ص في
عدة بنود على �أنه (لكل �شخ�ص الحق
ف��ي حرية الفكر وال��وج��دان والدين)
وي�شمل هذا الحق في حرية ال�شخ�ص
ف��ي �إظ �ه��ار دي�ن��ه وم�ع�ت�ق��ده والتعبير
حرية كاملة غير م�شروطة عن �أفكاره
التي ي�ؤمن بها.
فالمواطنة هي ال�صفة التي تمنح
للمواطن ومنها الحقوق والواجبات
وهي �إنتماء المواطن �إلى وطنه النابع
من حبه له وخدمته في كافة المجاالت
واح�ت��رام المواطنين الآخ��ري��ن الذين
ي�ع�ي���ش��ون م�ع��ه ع�ل��ى الأر� � ��ض والذين
يتقا�سمون الغذاء والما�ضي والحا�ضر
والم�ستقبل.
فن�صو�ص الإعالن العالمي لحقوق
الإن� ��� �س ��ان وا� �ض �ح��ة و�� �ض ��وح ال�شم�س
ف��ي �إط�ل��اق ح��ري��ة الأف � ��راد ف��ي كافة
المعتقدات والأفكار.
و�أي�ضا تتحدد مواطنة ال�شخ�ص من
خالل الوالدة على �أر�ض الوطن �أو من
خالل منح الجن�سية .فكل المواطنين
الذين يعي�شون على �أر���ض الوطن هم
� �ش��رك��اء ف��ي ك��ل � �ش��يء وي �ج��ب العمل
الم�شترك م��ن �أج��ل البناء والعطاء.
ف��ال�م��واط�ن��ة ه��ي ج�م�ل��ة م��ن الحقوق
التي ت�صونها ال��دول��ة لكل من يحمل

تقدمي :عاطف
معو�ض داو�س
م�ست�شار القوانني امل�صرية بكاليفورنيا� ،أمريكا،
وحمامي بالنق�ض والد�ستورية العليا  -مب�صر

جن�سيتها.
والد�ستور الم�صري �أتى بالعديد من
المبادئ التي تر�سخ مبد�أ المواطنة،
فقد ن�صت المادة ( )6من الد�ستور على
�أنه يقوم النظام ال�سيا�سي على مبادئ
الديمقراطية وال���ش��وري والمواطنة
التي ت�سوي بين جميع المواطنين في
الحقوق وال��واج�ب��ات و��س�ي��ادة القانون
واحترام حقوق الإن�سان وحريته.
ون����ص ف��ي م��ادت��ه ( )43على حرية
االع �ت �ق��اد وح��ري��ة م�م��ار��س��ة ال�شعائر
الدينية و�إقامة دور العبادة .ون�ص في
م��ادت��ه ( )81على الحقوق والحريات
الل�صيقة ب�شخ�ص ال�م��واط��ن ال تقبل
تعطيال �أو �إن�ت�ق��ا��ص��ا وال ي �ج��وز لأي
ق��ان��ون ينظم ال�ح�ق��وق وال �ح��ري��ات ان
يقيدها بما يم�س �أ�صلها �أو جوهرها.
ف��ال�م��واط�ن��ة ل�ه��ا ب�ع��د ت��اري �خ��ي كل
م��ا يتعلق ب�ح�ق��وق الإن �� �س��ان م��ن قيم
وم� �ب ��ادئ م���ش�ت��رك��ة ب �ي��ن الح�ضارات
والأجنا�س .و�أي�ضا لها بعد قانوني من
� �ض��رورة �صياغة ح�ق��وق الإن �� �س��ان من
قيم ومبادئ ذات �ضمانات دولية.
ف �ي��ال �ي �ت �ن��ا ج �م �ي �ع��ا ن �ت��وح��د بمبد�أ
المواطنةلنعي�ش عي�شة كريمة.

قطعة �أر�ض مدافن للبيع

(بقية ال�صفحة )15

نوفاك دجوكوفيت�ش يفوز في
�أول مباراة بعد ترحيله من
�أ�ستراليا

وقبل ف��وزه على مو�سيتي� ،سُ ئل دجوكوفيت�ش
عن البطوالت القادمة ،وق��ال« :عل َّي فقط اتباع
القواعد .مهما كانت البطولة التي يمكنني لعبها،
�س�أحاول الو�صول �إلى الدولة ولعب البطولة».
و�أ�ضاف« :في الوقت الحالي ،من الوا�ضح �أن
الو�ضع مختلف بالن�سبة لي ال يمكنني االختيار
الآن ،الأم ��ر يتعلق حقا بالمكان ال��ذي يمكنني
الذهاب �إليه واللعب» ،وتابع�« :أينما �أتيحت لي
الفر�صة� ،س�أ�ستغلها و�س�ألعب لأن هذا ما �أفعله،
وهذا ما �أحب القيام به».

Peaceful and prestigious private family lot.
With 800 square feet of room it can take up
to nine people.
Located at West Minster Memorial Park,
and within close proximity to Pope Kirilos
Church.
The memorial park is located at 14801 Beach
BLVD, West Minster CA, 92683. Sale price is
$149,000. Any interested parties can call at

909-226-8090
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نوفاك دجوكوفيت�ش

وق � ��ال دج��وك��وف �ي �ت ����ش ،ف ��ي م�ؤتمر
�صحفي قبل بداية المو�سم« :كان هناك
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�م���ش��اع��ر ب�ع��د ع��ودت��ي من
�أ�ستراليا ،لذلك كنت بحاجة �إلى القليل
م��ن ال��وق��ت للتفكير وال��راح��ة الذهنية
فقط ،وبعدها ،كنت �أتطلع للعب التن�س
والمناف�سة».
وف ��ي وق ��ت � �س��اب��ق م ��ن ه ��ذا ال�شهر،
ق��ال دجوكوفيت�ش ،ف��ي مقابلة م��ع قناة
« »BBCالبريطانية � ،إن��ه على ا�ستعداد
ل �ع��دم ال �م �� �ش��ارك��ة ف ��ي ب �ط��ول��ة فرن�سا
المفتوحة �أو ويمبلدون ب�سبب موقفه
من اللقاح.

البقية �صفحة ()14

رياضة ومالعب

ع � ّل��ق االت �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ل �ج��ودو من�صب
الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين كرئي�س
فخري و�سفير االتحاد ،ب�سبب «�صراع الحرب
الدائر في �أوك��ران�ي��ا» ،ح�سبما �أعلنت الهيئة
الإدارية للريا�ضة.
و�أل �غ��ى االت �ح��اد ال��دول��ي ل�ل�ج��ودو بطولة
جراند �سالم  2022في ك��ازان برو�سيا ،التي
كانت �ستقام في الفترة من � 20إلى  22مايو.
وق� ��ال م��اري��و���س ف ��اي ��زر ،رئ �ي ����س االتحاد
الدولي للجودو ،في بيانه «ن�شعر بالحزن �إزاء
الو�ضع ال��دول��ي ال��راه��ن نتيجة ال�ح��وار غير
الفعال على الم�ستوى الدولي .ويجب علينا

نحن المجتمع الريا�ضي �أن نظل متحدين
وق��وي �ي��ن ل �ن��دع��م ب�ع���ض�ن��ا ال�ب�ع����ض وقيمنا
العالمية ،من �أجل تعزيز ال�سالم وال�صداقة
والوئام والوحدة على الدوام».
و�أ��ض��اف ف��اي��زر« :ت��أم��ل عائلة ال�ج��ودو �أن
يتم حل اال�ضطرابات الحالية في اللحظة
الأخيرة ،لإعادة الحياة الطبيعية واال�ستقرار
ف��ي �أوروب ��ا ال�شرقية وال�ع��ال��م ،لتتمكن مرة
�أخ��رى من التركيز على الثقافات المتنوعة
والتاريخ و�إرث �أوروب ��ا ،في الطريقة الأكثر
�إيجابية.

العب التن�س الرو�سي الذي
كتب «ال للحرب» على الكاميرا
ي��ف��وز بلقب ب��ط��ول��ة دب��ي
�إعداد� :صالح بول�س

مروان القما�ش يحقق �أربع ذهبيات لل�سباحة �شيكاجو
ح�ق��ق ال���س�ب��اح م ��روان ال�ق�م��ا���ش �أربع

ذهبيات في مناف�سات �سباق Pro Series

ب�شيكاغو� ،أولى ال�سباقات التي �شارك بها
هذا المو�سم.
وتفوق القما�ش في ال�سباقات الأربع
التي �شارك بها حيث حقق ذهبية �سباق
 1500م بعد تحقيقه زم��ن ،15:18.45
وذهبية �سباق  200م ح��رة بعد تحقيقه
زم ��ن  ،1:48.59وذه �ب �ي��ة ��س�ب��اق  400م
حرة بعد تحقيقه زمن  3:50.59وذهبية
�سباق  800م حرة بزمن .7:58.65
ومن جانب �آخر �أعلن مروان القما�ش
عن عودته �إل��ى م�صر الأ�سبوع المقبل
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة ف ��ي ب �ط��ول��ة الجمهورية
لل�سباحة.
وكان القما�ش قد حقق انجاز تاريخي ميداليات ذهبية في جميع المناف�سات ال �ب �ط��ول��ة ،وا��س�ت�ح��ق ع��ن ج� ��دارة لقب
ف ��ي ب �ط��ول��ة �إف ��ري �ق �ي ��ا ب �غ��ان��ا �أكتوبر التي �شارك بها وبذلك ي�صبح ال�سباح «ال �ح��وت ال��ذه�ب��ي» ال��ذي �أطلقته عليه
الما�ضي ،حيث تمكن م��ن ال�ف��وز ب�ست ال �م �� �ص��ري ال �ب �ط��ل ال �م �ت ��وج ف ��ي هذة ال�صحافه العالمية.

رئي�س �إتحاد اليد ي�شكر بطالت �إفريقيا
�أك��د ال��دك�ت��ور محمد االم�ي��ن رئي�س
�إت �ح��اد ال�ي��د على �سعادته ببنات م�صر
ب �ط�ل�ات �إف��ري �ق �ي��ا و�أك � ��د �أن م ��ا حدث
ث�م��رة ع�م��ل ج�م��اع��ي ف��ي منظومة كرة
اليد الم�صرية من ال�صغير �إلى الكبير
وحر�ص على توجيه ال�شكر للجميع على
هذا التتويج.
و�أ�شار �إلى �أنه رغم تفوق بنات م�صر
�إفريقيا �إال �أن��ه يحر�ص على الواقعية
ف ��ي ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل �أو خالل
مناف�ساتهم القادمة في المونديال �سواء
منتخب  ٢٠٠٤المتوج بالكا�س �أو منتخب
ال�شابات مواليد  ٢٠٠٢و�أن��ه �سيعمل مع
مجل�س االدارة علة يجد �أف�ضل خارطة
طريق لإعداد بنات م�صر لك�أ�س العالم.
و�أ�شار �إلى �أنه هناك فارق كبير بين تفوق
بناتنا االفريقي وم�شوارهم وم�ستقبلهم
في ك�أ�س العالم ال��ذي يحتاج �إل��ى عمل
كبير وج�ه��د اك�ب��ر واع� ��داد ق��وي خالل
الفترة المقبلة.
وح��ر���ص رئ�ي����س االت �ح��اد ع�ل��ي تهنئة
بطالت م�صر و�شكرهم وطالبهم بمزيد

المنتخب الوطني لالن�سات لكرة اليد الفائز ببطولة افريقيا
من العمل والكفاح خالل الفترة المقبلة ن�سختها ال ١٧ال�ت��ي اقيمت ف��ي غينيا
م��ن اج��ل م��زي��د م��ن ال�ت��ال��ق وا� �ش��ار الي خ�لال الفترة م��ن  ٢٦فبراير وح�ت��ي ٤
ان��ه مع مجل�س االدارة �سيبحث اف�ضل م��ن م��ار���س ال �ج��اري  ..ح��ر���ص اع�ضاء
مجل�س االدارة علي ا�ستقبال الالعبين
طريقة لالحتفال ببطالت افريقيا.
ت�ج��در اال� �ش��ارة ال��ي ان بعثة بطالت في المطار بحفاوة كبيرة مع االهالي
افريقيا و�صلت القاهرة بعد نجاحهم وبع�ض الجماهير ال�ت��ي حر�صت علي
ف ��ي ال �ت �ت��وي��ج ب �ب �ط��ول��ة اف��ري �ق �ي��ا في المباركة للمنتخب.

محمد �صالح على ر�أ�س قائمة �أف�ضل العب من رابطة المحترفين الإنجليزية
دخل محمد �صالح نجم الفريق الأول
لكرة القدم بنادي ليفربول في مناف�سة
قوية للفوز بجائزة ج��دي��دة ف��ي بطولة
ال � � ��دوري الإن �ج �ل �ي��زي ال �م �م �ت��از مو�سم
.2022/2021
وتر�شح الفرعون الم�صري للمناف�سة
ع �ل��ى ج ��ائ ��زة �أف �� �ض��ل الع ��ب م ��ن رابطة
الالعبين المحترفين عن �شهر فبراير
في البطولة.
و�أم��ام محمد �صالح العبون مميزون
�آخ ��رون للقتال على تلك ال�ج��ائ��زة وهم
هاري كين (توتنهام)� ،سون هيونج مين
(ت��وت �ن �ه��ام) ،ج ��ارود ب��وي��ن (و� �س��ت هام)،
ت���ش��ي �آدام � ��ز (� �س��اوث �ه��ام �ب �ت��ون) وكريج
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االتحاد الدولي للجودو يعلق من�صب الرئي�س الفخري لبوتين ب�سبب الو�ضع في �أوكرانيا

نوفاك دجوكوفيت�ش يفوز في �أول مباراة بعد ترحيله من �أ�ستراليا

حقق نوفاك دجوكوفيت�ش ،الم�صنف
�أول عالمياً ،ف��وزا في �أول مباراة يلعبها
ب�ع��د ت��رح�ي�ل��ه م��ن �أ� �س �ت��رال �ي��ا ف��ي يناير
لرف�ضه �أخ��ذ لقاح لفيرو�س ك��ورون��ا ،ما
�أفقده الم�شاركة في �أول بطولة في العام
الجديد بطولة �أ�ستراليا المفتوحة.
وف ��از دجوكوفيت�ش ب�ط��ل البطوالت
الأرب ��ع ال�ك�ب��رى ،على ل��ورن��زو مو�سيتي
 3-6 ، 3-6ف��ي م�ب��اراة ب��ال��دور الأول في
بطولة دبي للتن�س.
وقبل المباراة ،هتف الجمهور ب�صوت
ع ��الٍ ل��دج��وك��وف�ي�ت����ش ع�ن��دم��ا ظ�ه��ر في
الملعب وا�ستمر ت�شجيع الجمهور طوال
المباراة.

�أرثوذك�س نيوز

مما جعل القائمين على الجائزة يقومون
ب�ت��ر��ش�ي�ح��ه ل �ح �� �ص��ده��ا م ��ن خ �ل�ال فتح
الت�صويت للجماهير.
يذكر �أن محمد �صالح قد توج بجائزة
�أف�ضل العب فى الدورى الإنجليزى عن
��ش�ه��ر �سبتمبر ال �ت��ى ت���ص��در م��ن رابطة
الالعبين المحترفين.
و�أك� ��د ري �م��ون دوم�ي�ن�ي��ك ،ن�ج��م فريق
ب��اري����س � �س��ان ج�ي��رم��ان وال �م��دي��ر الفني
ل �م �ن �ت �خ��ب ف��رن �� �س��ا � �س��اب �ق��ا� ،أن النجم
مو �صالح
الم�صري محمد �صالح يعتبر من �أف�ضل
داو�سون (و�ست هام).
�صالح مع ليفربول في الالعبين في العالم بالوقت الحالي ،وهو
ونجح محمد
في ت�سجيل � 3أهداف و�صنع الع��ب م��ؤث��ر م��ع منتخب م�صر وفريقه
�شهر فبراير
في الدوري الإنجليزي الممتاز الإنجليزي ليفربول.
هدفا �آخر

�إلغاء الدورة ال�شتوية للألعاب الأولمبية الخا�صة  2023المقررة في قازان الرو�سية
�أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب
ال�شتوية العالمية ل�ل�أل�ع��اب الأولمبية
الخا�صة �أن الن�سخة التي كانت مقررة في
مدينة ق��ازان الرو�سية في � ،2023ألغيت
في ظل �أزمة الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وكان من المقرر �أن تقام ال��دورة ،التي
ي �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا الأ� �ش �خ��ا���ص ذوو الإعاقة
الذهنية ،في العام الجاري لكن تقرر في
البداية ت�أجيلها �إلى ما بين  21و  27يناير
 ،2023ب�سبب جائحة فيرو�س كورونا.
لكن االتحاد الدولي للألعاب الأولمبية
الخا�صة ذكر في بيان «:لم يعد ب�إمكاننا
��ض�م��ان ف��اع�ل�ي��ة دورة الأل �ع ��اب ال�شتوية
ال�ع��ال�م�ي��ة ف��ي ق� ��ازان� ،أو ��ض�م��ان �سالمة
ريا�ضيينا ومجتمعنا».
و�أ�ضاف«:العنف المروع في �أوكرانيا،
والعقوبات المكثفة التي فر�ضها المجتمع
وت ��اب ��ع«:ن� ��� �ض ��م �أ�� �ص ��وات� �ن ��ا لأ� � �ص ��وات
ال ��دول ��ي ،وال���ض�ب��اب�ي��ة وال �خ��وف اللذين و�أ�� �ض ��اف االت �ح ��اد «:الأ� �ش �خ��ا���ص ذوو
يمر بهما العالم ،يجعل من الم�ستحيل الإع ��اق ��ة ال��ذه�ن�ي��ة ي �ع��ان��ون ب���ش�ك��ل كبير ال�م�لاي�ي��ن ح ��ول ال �ع��ال��م ف��ي المطالبة
الم�ضي قدما في هذا الأمر».
بال�سالم و�إنهاء العنف ب�شكل فوري».
وظالم وم�أ�سوي في هذه الحرب».

ف ��از �أن� � ��دري روب �ل �ي��ف ،الع ��ب التن�س
الرو�سي المحترف ،الذي كتب عبارة «ال
للحرب» على الكاميرا بعد فوزه في ن�صف
النهائي ،بلقبه العا�شر في بطولة ATP
 Tourفي دبي.
وت�غ�ل��ب الم�صنف  7ع�ل��ى ال�ع��ال��م على
جيري في�سلي من جمهورية الت�شيك في
مجموعات متتالية  3-6و  4-6في بطولة
�سوق دبي الحرة للتن�س. ،
وه ��ذا ث��ان��ي ل�ق��ب ف ��ردي ل��روب�ل�ي��ف في
�ستة �أيام.
وف��از ببطولة بروفان�س المفتوحة في
مر�سيليا بفرن�سا ،وكذلك لقب الزوجي
مع الأوكراني ديني�س مول�شانوف.

االت��ح��اد ال��ع��رب��ي لكرة
ال�����س��ل��ة واال���س��ت��ع��ان��ة
برموز االتحاد الم�صري

محمد عبد المطلب
ف ��از م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان بالبطولة
العربية والتي �أقيمت بدبي ال�شهر
الما�ضي.
غابت م�صر عن البطولة وغاب
عنها ال��روح والجماهير ..و�أقيمت
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ع�ل��ى هام�ش
ال�ب�ط��ول��ة ل�ت��زك�ي��ة رئ�ي����س االتحاد
االماراتي ا�سماعيل القرقاوي لمدة
رابعة  ..كانت هناك توقعات باعتذار
ال� �ق ��رق ��اوي ع ��ن رئ ��ا� �س ��ة االت� �ح ��اد
واالك�ت�ف��اء بالمدد ال�سابقة  ..لكن
بريق المن�صب وتم�سكه بالكر�سي
 ..جعله ي�ساوم م�صر �صاحبة الحق
الأ�صيل في هذا المن�صب بالتاريخ
والإن � �ج� ��ازات وم ��دى ت �ق��دم اللعبة
وت�صنيف منتخبها بالمقارنة مع
منتخب م��وط��ن رئ�ي����س االت �ح��اد ..
ولم يعد هناك �أي جديد يقدمه ..
ب��ات ن�شاط االت�ح��اد يمثل �إي ��رادات
ب � ��ال � ��دوالر م ��ن درا�� � �س � ��ات للحكام
وال �م��درب �ي��ن ال ت��رق��ى للم�ستوي
الفني والكل يلهث خلف ال�شهادات
الممهورة بخاتم االت �ح��اد وتوقيع
طويل العمر  ..كما فقدت بطوالت
االت �ح��اد االث � ��ارة وال �ن��دي��ة و�إن لم
يجدوا عدد ال��دول الم�شاركة كافيا
ل�ج��أوا �إل��ى م�شاركات وهمية لدول
� �ص��دي �ق��ة ف �ل �� �س �ط �ي��ن وال�صومال
واريتريا واليمن ال�ستكمال ال�شكل
ولأن ب �ط ��والت االت� �ح ��اد ال ت�ؤهل
المنتخبات واالندية الم�شاركة لأي
ب �ط��والت ع�ل��ى ال�م���س�ت��وى الدولي
ل �ع ��دم اع � �ت ��راف االت � �ح ��اد ال ��دول ��ي
بتجمع ال��دول م��ن ق��ارت��ي �أفريقيا
و�آ�سيا ف�صار االتحاد العربي ير�سل
اب ��رك ال�ت�ه��ان��ي وي���ش�ج��ب ويرف�ض
�أ�سوة بما تقوم به الجامعة العربية
دون وج ��ود �آل �ي��ة للنهو�ض وتقدم
ال�ل�ع�ب��ة  ...وي �ت��م ت��وزي��ع منا�صب
ل�ضمان �إ�سكات م�صر فيتم �إختيار
الدكتور مجدي �أب��و فريخة رئي�س
االت� �ح ��اد ال �م �� �ص��ري ن��ائ �ب��ا لرئي�س
االت � �ح� ��اد وال �ك ��اب �ت ��ن م �ح �م��د عبد
ال�م�ط�ل��ب ع���ض��وا بلجنة العالقات
ال��دول�ي��ة ب��االت�ح��اد والكابتن رحاب
ال�غ�ن��ام ع���ض��وا ب��االت�ح��اد وم�سئولة
ن�شاط الثالثيات � ...إن�ه��م �إ�ضافة
قوية لكيان �ضعيف .

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:
الأهلي يح�سم م�صير احتراف ديانج خالل ميركاتو ال�صيف..

ح�سم م�سئولو ال �ن��ادي الأه �ل��ي م�صير
ال�م��ال��ي �آل �ي��و دي��ان��ج الع��ب و��س��ط الفريق
بعدما ارت�ب��ط ا��س��م ال�لاع��ب بالعديد من
العرو�ض الخارجية الفترة الما�ضية.
وت�ألق ديانج مع الأهلي ب�شكل وا�ضح في
الفترة الأخيرة وبات من �أهم �أعمدة الفريق
الأ�سا�سية محلياً و�أفريقياً وي��راه كثيرون
�أف�ضل العب و�سط داخل قارة �أفريقيا.
وارت �ب��ط �إ� �س��م ال�لاع��ب ال�م��ال��ي الفترة
الأخيرة بعرو�ض من �أندية �أوروبية� ،أبرزها
جالطة �سراي التركي وفينورد الهولندى
و�أ�ستون فيال الإنجليزي بجانب عرو�ض
�أخرى من �أندية فرن�سية و�إ�سبانية.
وال يمانع الأهلي فى رحيل ديانج لأى نا ٍد من �أوروب��ا �أو الخليج حال تقديم عر�ض
ر�سمى بقيمة  7ماليين دوالر فيما �أعلى.
ورغم �أن ديانج العب مهم وم�ؤثر فى الفريق� ،إال �أن م�سئولى الأهلي رحبوا برحيله
فى فترة االنتقاالت ال�صيفية المقبلة ح��ال و�صول عر�ض بمبلغ مالى كبير �سواء 7
ماليين دوالر �أو �أى مبلغ �أعلى من ذلك .ويرى الأهلي �أن ت�سويق ديانج بهذا المبلغ
الكبير �س ُينع�ش خزينة النادى وي�ساعد فى �إبرام �صفقات قوية.
الأهلي تعاقد مع �آليو ديانج فى يوليو  2019من نادى مولودية الجزائر مقابل مليون
و� 100ألف دوالر ،وتم تمديد عقد الالعب فى يناير  2021حتى خم�سة موا�سم مقبلة منذ
وقت التمديد.

مو�سيماني للأهلي� :شكرا لكل الحب والدعم في ال�سراء وال�ضراء

ع�ل��ق بيت�سو مو�سيماني،
المدير الفني للأهلي ،على
ت�غ��ري��دة ال�صفحة الر�سمية
ل�ل�أه�ل��ي ،وال�ت��ي تدعمه بعد
االن�ت�ق��ادات التي تعر�ض لها
في الفترة الأخيرة.
وح � ��ر� � � �ص � ��ت ال� ��� �ص� �ف� �ح ��ة
الر�سمية للأهلي عبر تويتر
على توجيه ر�سالة دع��م �إلى
بيت�سو م��و��س�ي�م��ان��ي المدير
ال� �ف� �ن ��ي ،ب� �ع ��د االن � �ت � �ق� ��ادات
بيت�سو مو�سيماني
الأخ� �ي ��رة ال �ت��ي ت �ع��ر���ض لها
ب�سبب تباين �أداء الأهلي و�آخرها في مباراة المريخ ال�سوداني رغم فوز الأهلي
بنتيجة  .2 / 3وقالت �صفحة الأهلي في تغريدة على �صورة مو�سيماني« :رجل
المهام ال�صعبة».
من ناحية �أخ��رى ،يطير فريق الأهلي �إل��ى جنوب �أفريقيا من �أج��ل خو�ض
م�ب��ارات��ه ��ض��د ��ص��ن داون ��ز ال�ج�ن��وب �أف��ري�ق��ي ي��وم  12م��ار���س ال �ج��اري بمدينة
جوهان�سبرج.
ويعاني الأهلي من �ضغط كبير في المباريات ،حيث يخو�ض مباراة كل � 3أيام،
�سواء في الدوري �أو دوري �أبطال �إفريقيا.

 نادي الزمالك :
مجل�س �إدارة الزمالك و�أمير مرت�ضى في ا�ستقبال فيريرا بمطار القاهرة
�أع�ضاء مجل�س �إدارة نادى الزمالك
و�أمير مرت�ضى من�صور الم�شرف العام
على الكرة فى مطار القاهرة ال�ستقبال
البرتغالى جي�سفالدو فيريرا المدير
الفنى الجديد للزمالك.
و�أع � � ��رب ال �ب��رت �غ��ال��ى جو�سفالدو
ف� �ي ��ري ��را ،ال� �م ��دي ��ر ال �ف �ن��ى الجديد
للزمالك ،عن �سعادته بالعودة للقلعة
ال�ب�ي���ض��اء خ �ل � ًف��ا ل�ل�ف��رن���س��ى باتري�س
ك��ارت �ي��رون ال ��ذى ت�م��ت �إق��ال �ت��ه ب�سبب
�سوء نتائج الفريق ،و�آخرها الخ�سارة
فيريرا
من الوداد المغربى فى الدار البي�ضاء
ب��دورى �أب�ط��ال �أفريقيا وت� ��أزم موقف
الفريق فى مجموعته بعدما �أ�صبح يمتلك نقطتين فقط من  3مباريات خا�ضها
�أمام بترو�أتلتيكو و�ساجرادا الأنجولى والوداد المغربي.
وق��ال فيريرا عبر �صفحته على �إن�ستجرام�« ،شكراً على الر�سائل العديدة
والرقيقة التى تلقيتها من جمهور الزمالك� ..أعود ب�سرور وطموح كبير� ..أراكم
قري ًبا».
م��ن ناحية �أخ ��رى يظل ملف تجديد ع�ق��ود الع�ب��ى ال��زم��ال��ك ال��ذي��ن تنتهى
عقودهم بنهاية المو�سم الجارى يحظى باهتمام كبير من قبل مجل�س �إدارة
القلعة البي�ضاء ،خا�صة �أن هناك عدداً كبيراً من النجوم �ستنتهى عقودهم بنهاية
المو�سم ولم يتم ح�سم �أم��ر تجديدهم حتى الوقت الحالى ،الأم��ر ال��ذي يثير
العديد من الت�سا�ؤالت ح��ول م�صير ه ��ؤالء الالعبين مع القلعة البي�ضاء في
الفترة المقبلة.
و�أعلن مرت�ضى من�صور ،رئي�س نادى الزمالك� ،أ�سماء الالعبين الذين وافقوا
على تجديد عقودهم مع القلعة البي�ضاء ،ون�شر فيديو يظهر فيه الالعبون
وي�ؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة ،وهم محمد �أبو جبل حار�س المرمى
وح��ازم �إم��ام وعمر ال�سعيد ورزاق �سي�سيه ،وك�شف �أن ط��ارق حامد عقد جل�سة
بمنزله و�أكد تم�سكه بالتجديد ،بينما �أ�شرف بن �شرقى ات�صل به و�أكد رغبته فى
البقاء وينتظر ح�ضور �شقيقه من المغرب للتفاو�ض.
ومنح رئي�س الزمالك تعليماته لأمير مرت�ضى الم�شرف على الكرة ببدء
التفاو�ض مع ه��ؤالء الالعبين من �أج��ل التو�صل التفاق ير�ضى الطرفين فى
ملف التجديد ،قبل �أن يتم عر�ض الأمر عليه �شخ�صياً لح�سمه ب�شكل نهائى ثم
توقيع العقود.
ول��م يتحدد موقف المغربى محمد �أون��اج��م ومحمد �أ��ش��رف روق��ا من ملف
التجديد ل�ل��زم��ال��ك ،حيث ل��م يظهر ال�لاع�ب��ان ول��م يبد �أى منهما رغ�ب��ة فى
التجديد ،كما �أن الإدارة لم تتحدث عن �أى منهما ،الأمر الذى ي�شير �إلى اقتراب
رحيل الثنائى ب�شكل مجانى فى نهاية المو�سم.

�إعتمــدوا

في حمالتكم الدعائية
)818 774-0446
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SERVING THE COPTIC COMMUNITY
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Website: www.awadafirm.com
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Fax: 818-386-9436
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 والو�صايا، و�صايا الوراثة:التخطيط العقاري
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