�إن�شقاق الطائفة الأرثوذك�سية الرو�سية في �أم�ستردام عن مو�سكو ب�سبب �أوكرانيا
� شركات ال�سياحـة تبد�أ الح�صـول على موافقــات �سفر الأقبــاط للحـج المقـد�س
 مر�شــح الرئا�ســـة في فرن�ســـا يتعهـــد ب�إن�شـــاء وزارة التهجيــــر للمهاجريــن
 وا�شــــنطـن تعـتـــزم بيـــــــع مقـاتــــالت �إف 15-المتطـــــورة لم�صـــــر

�أرثوذك�س نيوز
جريدة م�ستقلة �شاملة  -ت�أ�س�ست عام 2000

ال�سنة الثانية والع�شرون/العدد  31 - 16( 475مار�س 2022م) برمهات  1738لل�شهداء

البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل البطريرك
الماروني بالمقر البابوي

ا�ستقبل قدا�سة البابا ت��وا��ض��رو���س ال�ث��ان��ي ،ب��اب��ا الإ��س�ك�ن��دري��ة وب�ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية ،البطريرك المارونى مار ب�شارة بطر�س الراعي بطريرك �أنطاكية و�سائر
الم�شرق ،والذى يزور م�صر فى زيارة ت�ستغرق � 5أيام.
وكان قد و�صل الجمعة � ،3/18إلى دار المطرانية المارونية بم�صر الجديدة ،غبطة
البطريرك الماروني مار ب�شارة بطر�س الراعي ،بطريرك انطاكية و�سائر الم�شرق،
في زي��ارة للقاهرة ت�ستغرق � 5أي��ام ،حيث التقي الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س
الجمهورية ،وع��ددا م��ن ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والمرجعيات الدينية الإ�سالمية
والم�سيحية في م�صر.

البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل «الطلبة
المخترعين» بمدر�سة «الفرير»

ا�ستقبل البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية،
اليوم الثالثاء  ،3/22في المقر البابوي بالقاهرة ،عددًا من الطلبة المتميزين من
المرحلتين االبتدائية والإعدادية من مدر�سة القدي�س بول�س «الفرير» ب�شبرا.
وعر�ض الطلبة �أم��ام قدا�سة البابا الم�شروعات التي قاموا بتنفيذها ،والتى من
بينها :جهاز نب�ضات قلب ،و�سيارة تعمل بالتحكم عن بعد مع �إدم��اج نظام ا�ست�شعار
للدخان ،ونموذج �أولي لدائرة �أعمدة الإنارة ،وحزام الأمان من كورونا.
من جانبه ،حر�ص قدا�سته على ت�شجيع الطلبة ون�صحهم باال�ستمرار والقراءة
كثي ًرا في كافة المجاالت ،مقد ًما ال�شكر للمدر�سين و�أولياء �أمور الطلبة.

فايزر �ست�ؤمن عالجها �ضد كوفيد للدول النامية
وا���ش��ن��ط��ن� :أع � �ل ��ن م �خ �ت �ب��ر فايزر
الأم��ري �ك��ي ال�ث�لاث��اء  3/22ف��ي ب�ي��ان �أن
ال�شركة �ستبيع ما ي�صل �إل��ى  4ماليين
ج��رع��ة م ��ن ع�لاج �ه��ا � �ض��د كوفيد19-
لليوني�سيف ال�ت��ي �ستخ�ص�صها للدول
الإفريقية دون تحديد مبلغ ال�صفقة.
� �س �ت �ك��ون م �ن �ظ �م��ة الأم � � ��م المتحدة
للطفولة م���س��ؤول��ة ع��ن ت��وزي��ع �أقرا�ص
 Paxlovidفي  95دولة تمثل حوالي %53
من �سكان العالم.
و�أ��ض��اف البيان «ال�ب�ل��دان ذات الدخل
المنخف�ض �أو المتو�سط  -المنخف�ض
�ستكون قادرة على الح�صول على العالج
ب�سعر ال�ت�ك�ل�ف��ة بينما ��س�ت��دف��ع البلدان
ذات ال��دخ��ل المتو�سط  -المرتفع وفقاً
ل�سل�سلة الأ� �س �ع��ار ال�ت��ي ت�ح��دده��ا �شركة
فايزر».
و�ستبد�أ عمليات الت�سليم في �أبريل.
عالج  Paxlovidمخ�ص�ص في المقام
الأول لل�سكان الأك�ث��ر عر�ضة لال�صابة
(الم�سنون واال��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يعانون
من نق�ص المناعة �أو الم�صابون ب�أمرا�ض
ن � ��ادرة� .)...إن��ه يخفف م��ن خطر دخول
الم�ست�شفى �أو ال��وف��اة م��ن كوفيد بنحو
 ،%85وفقاً للتجارب ال�سريرية.
الأ�� �س� �ب ��وع ال �م��ا� �ض��ي �أب� ��رم� ��ت �شركة

فايزر اتفاقيات ترخي�ص برعاية الأمم
المتحدة ت�سمح ل�ـ  35مختبراً بت�صنيع
ن�سخة نوعية بديلة و�أقل تكلفة من هذه
الحبوب.
ح�صلت على التراخي�ص  19مختبراً
ه� �ن ��دي� �اً وخ �م �� �س��ة م �خ �ت �ب��رات �صينية
والأخ � � � � ��رى م� ��وزع� ��ة ع� �ل ��ى بنجالد�ش
وال� �ب ��رازي ��ل وج �م �ه��وري��ة الدومينيكان
والأردن و�إ�سرائيل والمك�سيك وباك�ستان
و�صربيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.
�أنتجت �شركة فايزر �أكثر من  3مليارات
جرعة من اللقاح الذي طورته بال�شراكة
مع �شركة بايونتيك الألمانية تحت ا�سم
 Comirnatyوبلغ �إجمالي مبيعاتها 36,8
مليار دوالر في عام .2021
وارتفع حجم مبيعاتها و�صافي �أرباحها
في عام  ،2021وتخطط المجموعة لبيع
م��زي��د م��ن ال�ل�ق��اح��ات ب �ـ  32م�ل�ي��ار دوالر
ل�ه��ذا ال�ع��ام وع�لاج�ه��ا �ضد كوفيد ب�ـ 22
مليار دوالر.
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النا�شر ورئي�س التحرير:
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نجوم الدكة يبحثون الرحيل
عن الأهلي في ال�صيف
زيلين�سكي يدعو البابا لزيارة �أوكرانيا والتو�سط بين كييف ومو�سكو �أ�سعار تذاكر مباراة م�صر
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دع��ا الرئي�س الأوك��ران��ي فولوديمير
زيلين�سكي الثالثاء  3/22البابا فرن�سي�س
�إل��ى زي��ارة ب�لاده والقيام بو�ساطة بين
ك�ي�ي��ف وم��و��س�ك��و لإن �ه ��اء ال �ح��رب التي
ت�شنها منذ حوالى �شهر القوات الرو�سية
على �أوكرانيا.
وفي �أعقاب محادثة هاتفية جرت بينه
وبين بابا الفاتيكان ،كتب زيلين�سكي في
تغريدة على تويتر �أ ّنه «�سيكون مو�ضع
تقدير قيام الكر�سي الر�سولي بو�ساطة
ل��و��ض��ع ح��د ل�ل�م�ع��ان��اة الإن �� �س��ان �ي��ة» في
�أوكرانيا.
ك�م��ا �أع �ل��ن ال��رئ�ي����س الأوك ��ران ��ي �أنه
�أبلغ قدا�سته بالو�ضع الإن�ساني ال�صعب
وب� ��إغ�ل�اق ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة الممرات
الإن�سانية� ،شاكرا البابا على �صلواته من
�أجل �أوكرانيا وال�سالم.
وف � ��ي ر�� �س ��ال ��ة م � �� � �ص � � ّورة ب� � ّث ��ت ليل
الثالثاء-الأربعاء قال زيلين�سكي «لقد
طلبت من (البابا) القدوم �إلى بلدنا في
هذه اللحظة المهمة للغاية».
و�أ��ض��اف «�أعتقد �أ ّن��ه ب�إمكاننا تنظيم
ه��ذه ال��زي��ارة المه ّمة التي ت�ق�دّم دعماً
كبيراً �إلينا جميعاً� ،إلى ّ
كل �أوكراني».
ومنذ بداية الغزو الرو�سي لأوكرانيا
�ضاعف البابا فرن�سي�س دعواته و�صلواته

وال�سنغال تخلق موجة جدل

من �أجل ال�سالم.
و�أوكرانيا دولة يدين غالبية �سكانها
بالم�سيحية الأرثوذك�سية لكن فيها �أي�ضاً
�أقل ّية من الروم الكاثوليك يتر ّكزون في
غ��رب ال�ب�لاد وتتبع كني�ستهم مبا�شرة
للفاتيكان.
وطائفة الروم الكاثوليك في �أوكرانيا
هي ثالث �أكبر طائفة في البالد �إذ يقدّر
عدد �أتباعها بحوالى  5.5مليون �شخ�ص
ف��ي ب�ل��د ك��ان ع��دد ��س� ّك��ان��ه ع�ن��دم��ا بد�أت

ال �ح��رب ق�ب��ل �أق ��ل م��ن �شهر ح��وال��ى 40
مليون ن�سمة.
وب �ح �� �س��ب ا� �س �ت �ط�لاع ل� �ل ��ر�أي �أج ��ري
ف��ي  2021ف� � ��إنّ  %9م��ن الأوكرانيين
ق��ال��وا �إ ّن�ه��م ينتمون �إل��ى ه��ذه الكني�سة
ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة ال �� �ش��رق �ي��ة م �ق��اب��ل %58
ل�ل�ك�ن�ي���س��ة الأرث��وذك �� �س �ي��ة الأوك ��ران� �ي ��ة
الم�ستق ّلة و %25للكني�سة الأرثوذك�سية
ال�ت��اب�ع��ة ل�ب�ط��ري��رك�ي��ة م��و��س�ك��و وعموم
رو�سيا.

الجارد «قلقة» من ا�ستخدام العمالت الم�شفرة لاللتفاف على العقوبات الرو�سية
�أع� ��رب� ��ت رئ �ي �� �س��ة ال �ب �ن��ك المركزي
الأوروبي كري�ستين الجارد الثالثاء3/22
عن قلقها من ا�ستخدام العمالت الم�شفرة
لاللتفاف على العقوبات المفرو�ضة على
رو�سيا ب�سبب الحرب في �أوكرانيا.
وق��ال��ت الج� ��ارد �إن �أك �ث��ر م��ا يقلقني
ه��و كمية ال��روب�ل�ات ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي يتم
ت�ح��وي�ل�ه��ا �إل ��ى �أ� �ص��ول م���ش�ف��رة م�ن��ذ �أن
تعر�ضت رو�سيا ل�سل�سلة عقوبات مالية
عقب غزوها �أوكرانيا ال�شهر الما�ضي.
و�أ� �ض��اف��ت ف��ي م�ن�ت��دى م���ص��رف��ي عبر
الإنترنت � ّأن الأ�صول الم�ش ّفرة ت�ستخدم
لاللتفاف على العقوبات التي فر�ضها
العديد من دول العالم على رو�سيا وعدد
محدّد من اال�شخا�ص الفاعلين.
وتابعت في �أوروبا قمنا باتخاذ خطوات
للإ�شارة ب�شكل وا�ضح �إل��ى ك ّل من يقوم
ب�ع�م�ل�ي��ات ت �� �ص��ري��ف وت �ح��وي��ل وتقديم

خدمات تتعلق بالأ�صول الم�شفرة.
و�شملت العقوبات الغربية ف�صل بع�ض
الم�صارف الرو�سية عن نظام �سويفت،
ما جعلها معزولة عن النظام الم�صرفي
العالمي.
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ت�ه��اف��ت ال��رو���س على
�شراء العمالت الم�شفرة مثل «بيتكوين»
و «ت� ��اذر» ال �ت��ي ي�ت��م ال �ت ��داول ب�ه��ا خارج

النظام الم�صرفي الر�سمي.
ودف��ع ه��ذا الأم ��ر ب��االت�ح��اد الأوروب ��ي
�إلى �إ�صدار بيان في وقت �سابق من هذا
ال�شهر �أك��د فيه �أن الأ� �ص��ول الم�شفرة
مدرجة �أي�ضاً في العقوبات.
والج � ��ارد م��ع ال �ع��دي��د م��ن محافظي
البنوك المركزية في العالم من منتقدي
ال� �ع� �م�ل�ات ال �م �� �ش �ف��رة غ �ي��ر المنظمة
التي ت ّت�سم بالتقلب ويمكن �أن تعر�ض
الم�ستثمرين لخ�سائر فادحة.
ولمواجهة �صعود العمالت الم�شفرة
واال� �س �ت �ج��اب��ة ل�ل�ت�ح��ول ال �م �ت��زاي��د نحو
المدفوعات غير النقدية ،يدر�س البنك
المركزي الأوروبي �إن�شاء «يورو رقمي».
و� �س �ت �ك��ون ال �ع �م �ل��ة ال��رق �م �ي��ة للبنك
ال �م ��رك ��زي «� �س��ي ب ��ي دي � �س��ي» ن�سخة
�إلكترونية عن الأوراق النقدية والعمالت
المعدنية باليورو.

جولدمان �ساك�س تك�شف ت�أثير «�سعر الفائدة» على اقت�صاد م�صر

ق� ��ال ب �ن��ك «ج ��ول ��دم ��ان � �س��اك ����س» �إن
ال�ق��رارات التي اتخذها البنك المركزي
الم�صري ،االثنين  ،3/21ب�ش�أن ال�سماح
بخف�ض العملة ورفع الفائدة� ،ستكون لها
انعكا�سات �إيجابية قوية على االقت�صاد
الم�صري والتدفقات اال�ستثمارية �إلى
البالد.
وذك ��ر ج��ول��دم��ان ��س��اك����س ،ف��ي مذكرة
ب�ح�ث�ي��ة ي ��وم الأث �ن �ي��ن � ،3/21أن خطوة
خف�ض الجنيه الم�صري ال�ي��وم بن�سبة
تراوحت ما بين  10و  11في المئة بجانب
رف��ع ال�ف��ائ��دة بمقدار  100نقطة �أ�سا�س
«�سيزيدان من جاذبية ال�سوق الم�صري
�أم��ام الم�ستثمرين الدوليين و�صناديق
اال�ستثمار العالمية».
وك � ��ان ال �ب �ن��ك ال� �م ��رك ��زي الم�صري
�أعلن ،االثنين  3/21رفع �أ�سعار الفائدة
الرئي�سية بمقدار  100نقطة �أ�سا�س� ،أي
بن�سبة  1بالمئة ،ف��ي اجتماع ا�ستثنائي
للجنة ال�سيا�سة النقدية.
وحدد البنك المركزي الم�صري �سعر

عائد الإقرا�ض لليلة واحدة عند 10.25
بالمئة ،و�سعر عائد الإيداع لليلة واحدة
عند  9.25بالمئة.
هذا وانخف�ضت قيمة الجنيه الم�صري
ب�أكثر من  14بالمئة ،حيث نزل الجنيه
�إل � ��ى  18.27-18.17م �ق��اب��ل ال � ��دوالر
الأم��ري�ك��ي بح�سب بيانات «رفينيتيف»،
بعدما ك��ان ي�ج��ري ت��داول��ه عند حوالي
 15.7جنيه للدوالر منذ نوفمبر .2020
و�أو�� � � �ض � � ��ح ف � � � � ��اروق � � �س ��و� � �س ��ة ،كبير
االقت�صاديين في جولدمان �ساك�س� ،أن
تراجع الجنيه يمكن �أن يحفز تدفقات
ال�ع�م�ل��ة الأج�ن�ب�ي��ة ع�ل��ى ال �ب�ل�اد ،ك�م��ا �أن
الم�ستثمرين الذين لديهم �أموال بالفعل
ف��ي �سندات م�صرية ل��ن يقوموا ببيعها
الآن على الأرجح.
و�أ�� � �ض � ��اف« :ال� �خ� �ط ��وة ال� �ه ��دف منها
ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال���س�ي��ول��ة داخ ��ل ال�سوق
وجذب الم�ستثمرين الذين ربما يقفون
على الهام�ش انتظارا لهبوط الجنيه �إلى
حده الأدنى».

م��ن جهته ،ق��ال جيم�س �سوان�ستون،
من كابيتال �إيكونوميك�س« :هذه خطوة
ج�ي��دة لأن خف�ض قيمة الجنيه تقربه
م��ن قيمته العادلة وق��د تمهد الطريق
�أم� ��ام ات �ف��اق ج��دي��د م��ع ��ص�ن��دوق النقد
الدولي».
ب� ��دوره ،و� �ص��ف رئ�ي����س ل�ج�ن��ة الخطة
وال �م��وازن��ة بمجل�س ال �ن��واب الم�صري،
ف�خ��ري ال�ف�ق��ي ،ق��رار رف��ع �سعر الفائدة
بالمهم ،ول�ه��ذا ال�سبب ج��اء ف��ي جل�سة
ا�ستثنائية ،ول��م ينتظر البنك المركزي
ال�ج�ل���س��ة ال �ع��ادي��ة ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع ،لأن
ه��ذا ال �ق��رار ي�ت��واك��ب م��ع ات�ج��اه البنوك
ال �م��رك��زي��ة ال �ع��ال �م �ي��ة الت� �خ ��اذ �سيا�سة
نقدية مت�شددة برفع �أ�سعار فائدتها في
ظل موجة الت�ضخم المت�سارعة ب�سبب
و�ضع االقت�صاد العالمي ،وحالة االرتداد
ف��ي �سال�سل الإم� ��دادات ،وج��اءت الأزمة
الأوكرانية لت�ؤدي �إلى مزيد من الت�سارع
نتيجة تباط�ؤ في توريد الحبوب وزيادة
�أ�سعار الطاقة ب�صفة عامة.

�إع�صار يت�سبب بمقتل �شخ�ص على الأقل في لويزيانا في جنوب الواليات المتحدة
��ض��رب �إع���ص��ار م���س��اء ال�ث�لاث��اء 3/22
والي � ��ة ل��وي��زي��ان��ا ف ��ي ج �ن��وب ال ��والي ��ات
المتحدة م�سفراً عن مقتل �شخ�ص على
الأق ��ل ومت�سبباً بتدمير ع��دد كبير من
ال �م �ن��ازل ،وف��ق م��ا �أف ��ادت و��س��ائ��ل �إعالم
�أمريكية.
وكتبت هيئة الأر�صاد الجوية الوطنية
ع�ن��د ال���س��اع��ة  02,35( 20,35ت غ) �أن
«�إع�صاراً قوياً الم�س الب ّر في نيو �أورلينز!
احتموا الآن!».
و�أع �ل��ن مكتب ق��ائ��د ��ش��رط��ة مقاطعة
�سانت ب��رن��ارد في من�شور على في�سبوك
�أنه �أبلغ عن «�أ�ضرار ج�سيمة في المنازل»

في �ضاحية �أراب��ي الواقعة في �شرق نيو
�أورلينز.
و�أ� � �ض� ��اف «ع �م �ل �ي��ات الإن � �ق� ��اذ جارية
ل� �م� ��� �س ��اع ��دة ال� ��� �س� �ك ��ان ال� �ع ��ال� �ق� �ي ��ن في
منازلهم».
و�ص ّرح رئي�س المقاطعة لقناة WDSU
التلفزيونية المحلية �أن �شخ�صاً واحداً
على الأق ّل ُقتل.
و ُت �ظ �ه��ر م �� �ش��اه��د ن���ش��رت�ه��ا محطات
محلية وانت�شرت على االن�ت��رن��ت منازل
م� ��د ّم� ��رة و�أع � �م� ��دة ك �ه��رب��ائ �ي��ة مقتلعة
وحطاما في ال�شوارع.
وكتب حاكم والي��ة لويزيانا جون بيل

�إدواردز ف��ي تغريدة �أن «�أج �ه��زة الدولة
ت�ساعد الم�س�ؤولين المحليين في تقييم
�أ�ضرار هذا الإع�صار وتداعياته».
ونجم الإع���ص��ار ع��ن �سل�سلة عوا�صف
�ضربت ال�ث�لاث��اء  3/22جنوب الواليات
المتحدة.
و�س ّجلت �أعا�صير في �شرق تك�سا�س في
ُ
وق��ت �سابق م��ن ال�ث�لاث��اء ويتوقع مرور
�أعا�صير �أخرى م�ساءً.
وكتبت هيئة الأر�صاد الجوية الوطنية
على تويتر «من الممكن حدوث عا�صفة
�أو �إع�صار في ال�ساعات المقبلة».

حالة من الجدل �أثارها الإع�لان عن
�أ��س�ع��ار ت��ذاك��ر م �ب��اراة م�صر وال�سنغال،
ال�م�ق��ررة ف��ي  25م��ار���س ال�ج��اري با�ستاد
القاهرة ،في ذهاب الت�صفيات الإفريقية
الأخيرة الم�ؤهلة لك�أ�س العالم .2022
ور�أى البع�ض �أن �أ�سعار التذاكر المعلنة
«مبالغ فيها جدا ،وت�صلح لجمهور يبحث
عن فيلم �سينما ولي�س مباراة كرة قدم».
فقد �أعلنت �شركة «تذكرتي» فتح باب
الحجز لتذاكر ال�م�ب��اراة ،عبر التطبيق
الخا�ص بال�شركة على الإن�ت��رن��ت ،بدءا
من �صباح الثالثاء .3/22
وق��ال��ت ال���ش��رك��ة �إن ��ه «ب �ن��اء ع�ل��ى قرار
ات� �ح ��اد ك � ��رة ال� �ق ��دم ال �م �� �ص ��ري ،وبعد
اجتماعات مع الجهات المخت�صة ،تحدد
�سعر ت��ذك��رة ال�م�ق���ص��ورة ب��أل�ف��ي جنيه،
و�سعر تذكرة الدرجة الأولى  600جنيه،
و�سعر تذكرة الدرجة الأولى العلوي 400
جنيه ،و�سعر تذكرة الدرجة الثانية 250
جنيها ،بينما �سعر تذكرة الدرجة الثالثة
فقد تحدد بـ 100جنيه».
واعتبر الناقد الريا�ضي ،محمد عبد
ال �ح��اف��ظ� ،أن «ه� ��ذه الأ� �س �ع��ار مرتفعة
جدا ،ومن الوا�ضح �أن الم�ستهدف منها
هو جمهور ال�سينما ولي�س جمهور كرة
القدم المتعارف عليه».

ارت��ف��اع ج��دي��د� ..أ�سعار
النفط تتخطى  110دوالرات
ارت � �ف� ��ع � �س �ع��ر ب ��رم� �ي ��ل خ � ��ام ب ��رن ��ت،
المرجعي ف��ي �أوروب� ��ا ون�ف��ط خ��ام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي ،ب�أكثر من 5
في المئة ،االثنين  ،3/21مدفوعا بتوقف
المفاو�ضات في �أوكرانيا.
وقرابة ال�ساعة  13:55ت غ ،ارتفع �سعر
برميل برنت بحر ال�شمال بن�سبة 6,11
في المئة �إلى  114,52دوالرا.
كما ارتفع �سعر نفط خام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي بن�سبة  5,52في المئة
�إلى  110,48دوالرات.
ويعزى ارتفاع �أ�سعار النفط �أي�ضا �إلى
�صدور التقرير ال�شهري لوكالة الطاقة
ال ��دول� �ي ��ة وال� � ��ذي ت� �خ� � ّوف م ��ن ح ��دوث
«�صدمة» في �إم��دادات النفط العالمية،
بعد ال�ع�ق��وب��ات المفرو�ضة على رو�سيا
ب�سبب عمليتها الع�سكرية في �أوكرانيا.

���ش��روط وج��وائ��ز م�سابقة
«�أيقونتـــي القبطيـــة»..
�إح��ت��ف��ا ًال باليوم القبطي
ال����ع����ال����م����ي ٢٠٢٢

تحت �إ�شراف قدا�سة البابا توا�ضرو�س
ال �ث��ان��ي  ،ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وبطريرك
ال �ك ��رازة ال�م��رق���س�ي��ة� ،أع�ل�ن��ت �إيبار�شية
جنوبي ال��والي��ات المتحدة الأمريكية،
برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا يو�سف
ا�سقف تك�سا�س ،فلوريدا وجنوبي الواليات
المتحدة الأمريكية ،عن م�سابقة اليوم
القبطي العالمي لهذا العام  ٢٠٢٢بعنوان
« �أيقونتي القبطية» ،وذلك بالتعاون مع
�سكرتارية المجمع المقد�س  ،بالتزامن
مع االحتفال باليوم القبطي للعام الرابع
على التوالي.
و� �س��وف ي �ق��وم ال�م�ت���س��اب�ق��ون بجميع
الأع �م��ار ح��ول ال�ع��ال��م ب ��إع��داد فيديو ال
يتعدى الدقيقين عن الأيقونة القبطية
ال�م�ف���ض�ل��ة ل��دي �ه��م م �� �ص �ح��وب �اً ببع�ض
المعلومات عنها  ،وار�سال الفيديو على
العنوان الإلكتروني (@mycopticicon
 ، )gmail.comو�سوف ت�ستقبل اللجنة
الم�سئولة ع��ن الم�سابقه الفيديوهات
في موعد �أق�صاه � ٣٠أبريل المقبل  ،على
�أن تعلن �أ�سماء الفائزين يوم االحتفال
بالعيد الموافق الأول من يونيو .٢٠٢٢
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�أرثوذك�س نيوز
�أمرا�ض النف�س العاقلة

�أم��را���ض النف�س ال�ع��اق�ل��ة �أو العقل
ن ��وع ��ان� :أم ��را� ��ض ل�ه��ا ع�لاق��ة بج�سم
الإن�سان وخا�صة المخ والجهاز الع�صبي
و ُت�سمى بالأمرا�ض الع�صبية والنف�سية،
و�أم��را���ض �أخ��رى ال عالقة لها بج�سم
الإن�سان ون�صنفها تحت م�سمى واحد
هو ال�شر .النوع الأول ينتهي ب�إنتهاء
ح �ي ��اة الإن� ��� �س ��ان ،ول �ك ��ن ال �� �ش��ر ي�ؤثر
على ح�ي��اة الإن���س��ان على الأر� ��ض وفي
الأبدية.
الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية:
ت��ؤث��ر على ق��درات الإن���س��ان العقلية
وال��ذه�ن�ي��ة ،وت ��ؤث��ر �أي���ض��ا ع�ل��ى حالته
النف�سية ،و�سببها يرجع �إل��ى خلل في
ج�سم الإن���س��ان خا�صة ال�م��خ والجهاز
ال �ع �� �ص �ب��ي .ال �م��خ وال �ج �ه��از الع�صبي
ي �ت ��أث��ران ب�م��ا ي�صيب �أج �ه��زة الج�سم
الأخ��رى ،خا�صة �أية تغييرات في الدم
� �س��واء م��ن ج�ه��ة ال�ك�م�ي��ة �أو النوعية،
لذا يت�أثر المخ من تناول الكحوليات
والمخدرات وغيرها .كما �أن كثيراً من
الأم��را���ض الع�صبية والنف�سية �سببها
تغيرات كيميائية �أو عوامل وراثية.
ال�ط��ب يكت�شف با�ستمرار تفا�صيل
ج� ��دي� ��دة ع� ��ن ع� �م ��ل ال� �م ��خ وال� �ج� �ه ��از
ال�ع���ص�ب��ي وم ��ا ي���ص�ي�ب��ه م ��ن �أم ��را� ��ض
وكيفية ع�لاج�ه��ا .ه�ن��اك ت�ق��دم مذهل
في مجال ت�شخي�ص وع�لاج الأمرا�ض
الع�صبية والنف�سية .هذا التقدم الطبي
العلمي جعل البع�ض يعتقد �أن العقل
�أو النف�س العاقلة ه��ي المخ والجهاز
الع�صبي ،و�إن ما ن�سميه بالعقل هو نتاج
عمل المخ والجهاز الع�صبي ،وال يوجد
وجود للعقل بدون المخ.
ال �ع �ل ��م وال � �ط� ��ب م �ج��ال �ه �م��ا ج�سم
الإن���س��ان ،ل��ذا م��ن المنطقي �أن يركزا
ع �ل��ى ال� �ج ��زء ال� �م ��ادي ول �ك��ن النف�س
العاقلة رغم ت�أثرها ب�أمرا�ض الج�سم
لها مجال �أو�سع و�أمرا�ض �أخرى.

بقلم :الأنبا �سرابيون

مطران �إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س

ال�شر بد�أ ب�سقوط ال�شيطان ،فال�شيطان
لم يخلقه اهلل �شيطاناً ،بل خلقه مالك ًا
ال له عقل ولكن لي�س
كائناً روحياً عاق ً
له ج�سد ،ولأن��ه كائن عاقل فقد تمتع
بحرية الإرادة .عندما دخ��ل ف��ي عقل
ال�شيطان فكر «ا�صعد ف��وق مرتفعات
ال �� �س �ح��اب� .أ� �ص �ي��ر م�ث��ل ال �ع �ل��ي» (�إ� ��ش
 )14:14مر�ض و�سقط «لكنك انحدرت
�إل��ى الهاوية �إل��ى �أ�سافل ال�ج��ب» (�إ�ش
.)15:14
الإن�سان الأول ك��ان �صحيح الج�سم
ولم ي�صبه �أي مر�ض ع�ضوي في جنة
ع��دن ،ول�ك��ن �أ��ص��اب��ه م��ر���ض ف��ي نف�سه
العاقلة عندما قبل فكر ال�شيطان «لن
ت�م��وت��ا! ب��ل اهلل ع��ال��م �أن��ه ي��وم ت�أكالن
م �ن��ه ت�ن�ف�ت��ح �أع�ي�ن�ك�م��ا وت �ك��ون��ان كاهلل
عارفين الخير وال�شر» (ت��ك.)5-4 :3
�سقط الإن�سان وانف�صل عن اهلل ،و�صار
عبداً للخطية والموت والف�ساد ،و�صار
عقله المري�ض بال�شر يخترع �شروراً.
النا�س عجزوا �أن يعرفوا اهلل المعرفة
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة «ب ��ل ح�م�ق��وا ف��ي �أفكارهم
و�أظ � �ل� ��م ق �ل �ب �ه��م ال �غ �ب ��ي ،وب �ي �ن �م��ا هم
يزعمون �أن�ه��م حكماء ��ص��اروا جهالء»
(رو ،)22-21 :1ل��ذل��ك «�أ�سلمهم اهلل
�إلى ذهن مرفو�ض ليفعلوا ما ال يليق»
(رو  .)28:14يو�صينا الكتاب المقد�س
ال�شر:
�أن «ال ت�شاكلوا هذا الدهر ،بل تغيروا
ه��و �أخ �ط��ر م��ر���ض ي���ص�ي��ب النف�س عن �شكلكم بتجديد �أذهانكم ،لتختبروا
العاقلة ،وه��و مجموعة �أم��را���ض ت�ؤثر م��ا ه��ي �إرادة اهلل ال�صالحة المر�ضية
على حياة الإن�سان الحا�ضرة والأبدية .الكاملة» (رو .)2:12

�إفتتاح جزء من ح�صن بابليون �أ�سفل الكني�سة المعلقة
بم�صر القديمة بعد ترميمه

افتتحت وزارة ال�سياحة والآث ��ار جزء
من مبنى ح�صن بابليون بمجمع االديان
ب�م���ص��ر ال �ق��دي �م��ة ل� �ل ��زي ��ارة ،وذل� ��ك بعد
االنتهاء من المرحلة الأول��ى من �أعمال
ترميمه.
و�أو��ض��ح العميد ه�شام �سمير م�ساعد
وزي� ��ر ال �� �س �ي��اح��ة والآث� � ��ار للم�شروعات
وال�م���ش��رف ال�ع��ام على م���ش��روع القاهرة
التاريخية� ،أن��ه تم افتتاح ج��زء الح�صن
الواقع في جهة بوابة المتحف القبطي،
وذلك بعد االنتهاء من �أعمال المرحلة
االولى من الم�شروع والتي �شملت تنظيف
ج �م �ي��ع واج � �ه ��ات ال �ح �� �ص��ن الخارجية
وال��داخ �ل �ي��ة وازال� � ��ة ك��اف��ة االت�ساخات
والأت ��رب ��ة وال �ب �ق��ع ال �ع��ال �ق��ة بالأحجار،
بالإ�ضافة �إلى تطوير منظومة الإ�ضاءة

ف ��ي ج �م �ي��ع �أج� � ��زاء ال �ح �� �ص��ن ال ��دائ ��ري
والتي �ساهمت ب�شكل �أ�سا�سي في �إظهار
الجمال المعماري للح�صن والوظيفة
الأ�صلية للمبنى ،كما تم ملئ العرامي�س
ل�ت��و��ض�ي��ح � �ش �ك��ل الأح� �ج ��ار المتواجدة
وترميم الأجزاء المتدهورة منها ،وعمل
ال�شبابيك الخا�صة بالح�صن بم�شاركة
معهد الحرف الأثرية بالمجل�س االعلى
للآثار.
و�أ� �ش��ار ال�ع�م�ي��د ه���ش��ام �سمير �إل ��ى �أنه
ج ��ارى ا��س�ت�ك�م��ال ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة من
�أع�م��ال الترميم ،وال�ت��ي تت�ضمن ترميم
ال�ج��زء الجنوبي م��ن الح�صن الموجود
�أ�سفل الكني�سة المعلقة والم�سمى ببوابه
ع�م��رو واف�ت�ت��اح��ه كليا ق��ري�ب��ا وا�ستقبال
الزائرين.

منح جائزة البابا �شنودة الثالث للحكمة
والتعاطف لعام 2022

�شهد قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني احتفالية المركز الثقافي القبطي الأرثوذك�سي
ال�سنوية لمنح جائزة البابا �شنودة الثالث للحكمة والتعاطف لعام .2022
ح�ضر االحتفالية لفيف من ال�سادة ال��وزراء الحاليين وال�سابقين و�أع�ضاء مجل�س
النواب وال�شيوخ ،كما ح�ضرها لفيف من ال�سادة ال�سفراء ،وكذلك الآب��اء المطارنة
والأ�ساقفة ور�ؤ�ساء الجامعات الحالين وال�سابقين و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
نال الجائزة هذا العام الدكتور ر�شاد بر�سوم ،رئي�س مركز القاهرة لأمرا�ض الكلى،
والرئي�س الأ�سبق لأق�سام الأمرا�ض الباطنة وم�ؤ�س�س مركز الق�صر العيني لأمرا�ض
الكلى.
و�ألقى قدا�سة البابا كلمة هن�أ خاللها الدكتور ر�شاد بر�سوم بفوزه بالجائزة ،كما
�ألقيت عدة كلمات من نيافة الأنبا �إرميا الأ�سقف العام ورئي�س المركز الثقافي القبطي
الأرثوذك�سي ،والدكتور ر�شاد بر�سوم وبع�ض من الم�شاركين في االحتفالية.

أخبار كنسية
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بمنا�سبة الذكرى العا�شرة لنياحة البابا �شنودة الثالث..
�أول �أ�سقف للتعليم الم�سيحي وعميد الكلية الإكليريكية
احتفلت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
ي� ��وم ال �خ �م �ي ����س  17م ��ار� ��س بالذكرى
العا�شرة لنياحة مثلث الرحمات وطيب
ال��ذك��ر المتنيح ال�ب��اب��ا ��ش�ن��ودة الثالث،
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية و�سائر ب�لاد المهجر ،البابا
 117من ب��اب��اوات الإ�سكندرية وك��ان �أول
�أ�سقف للتعليم قبل �أن ي�صبح البابا.
وبهذه المنا�سبة تداول ن�شطاء مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ف�ي���س�ب��وك من
محبي و�أوالد مثلث ال��رح�م��ات وطيب
ال��ذك��ر ال�م�ت�ن�ي��ح ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا �شنودة
الثالث �صو ًرا ن��ادرة وق��ت �أن ك��ان �أ�سق ًفا
التعليم.
ج��دي��ر بالذكر ان البابا �شنودة ر�سِ َم
راه ًبا با�سم (�أنطونيو�س ال�سرياني) في
ي��وم ال�سبت  18يوليو  ، 1954وم��ن عام
� 1956إلى عام  1962عا�ش قدا�سته حياة
الوحدة في مغارة تبعد حوالي � 7أميال
مكر�سا فيها ك��ل وقته
ع��ن مبنى ال��دي��ر
ً
للت�أمل وال�صالة وبعد �سنة من رهبنته

ق�سا.
تمت �سيامته ً
وق��ام الأنبا ثا�ؤفيل�س ب�إ�سناد المكتبة
اال� �س �ت �ع��اري��ة وال �م �خ �ط��وط��ات ف ��ى دير
ال�سريان �إل��ى قدا�سته وه��و راه��ب  ،بعد
�أن تركها الق�س مكارى ال�سرياني (الأنبا

��ص�م��وئ�ي��ل �أ� �س �ق��ف ال �خ��دم��ات العامة)
و�أم���ض��ى �� 10س�ن��وات ف��ي ال��دي��ر دون �أن
يغادره.
خا�صا لقدا�سة البابا
وعمل �سكرتي ًرا ً
كيرل�س ال���س��اد���س ف��ى ع��ام  1959ور�سِ َم
�أ� �س �ق � ًف��ا ل �ل �م �ع��اه��د ال��دي �ن �ي��ة والتربية
ال�ك�ن���س�ي��ة ،وك� ��ان �أول �أ� �س �ق��ف للتعليم
الم�سيحي وعميد الكلية الإكليريكية،
وذل��ك فى ي��وم الأح��د � 30سبتمبر 1962
وق� ��د � �س��ام��ه ال �ق��دي ����س ال �ب��اب��ا كيرل�س
ال�ساد�س �أ�سق ًفا للتعليم والمعاهد الدينية
مع الأنبا �صموئيل �أ�سقف الخدمات.
وعندما تنيح قدا�سة البابا كيرل�س في
الثالثاء  9مار�س � 1971أجريت انتخابات
البابا الجديد في الأربعاء � 13أكتوبر  ،ثم
جاء حفل تتويج البابا الجديد وهو الأنبا
�شنودة للجلو�س على كر�سي البابوية في
الكاتدرائية المرق�سية الكبرى بالقاهرة
في  14نوفمبر  1971وبذلك �أ�صبح البابا
رق��م ( )117ف��ى ع��داد بطاركة الكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية.

بابا الفاتيكان لبطريرك مو�سكو :على
الكني�سة ا�ستخدام لغة ي�سوع ال لغة ال�سيا�سة

البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل
ن��ي��اف��ة الأن���ب���ا م��ك��اري��و���س
وم���ج���م���ع ك��ه��ن��ة ال��م��ن��ي��ا

الفاتيكان :معا لوقف ن��ار الحرب
في �أوكرانيا ،لأن الذين يدفعون الثمن
هم ال�شعب ،هم الجنود ال��رو���س الذين
�أر�سلوا ليموتوا بالق�صف ،والأ�شخا�ص
يتم ق�صفهم ويموتون.
الذين ُّ
ه��ذا م��ا ج��اء ف��ي مقطع م��ن مكالمة
الفيديو ال�ت��ي �أج��راه��ا ب��اب��ا الكاثوليك
فرن�سي�س مع بطريرك مو�سكو و�سائر
رو�سيا كيريل يرافقهما الكاردينال كورت
ك ��وخ ،عميد المجل�س ال�ب��اب��وي لتعزيز
وح� ��دة ال�م���س�ي�ح�ي�ي��ن ،والمتروبوليت
ه� �ي�ل�اري ��ون رئ �ي �� ��س ق �� �س��م ال �ع�ل�اق ��ات
الخارجية في بطريركية مو�سكو.
ووفقًا لبيان ن�شرته �إذاع��ة الفاتيكان
 ،فقد ق��ال مدير دار ال�صحافة التابعة
للكر�سي الر�سولي ماتيو بروني ،في رده
على �أ�سئلة ال�صحفيين� ،إن ال�ل�ق��اء قد
تمحور ح��ول الحرب في �أوكرانيا ودور
الم�سيحيين ورعاتهم في بذل كل ما في
و�سعهم لكي ي�سود ال�سالم.
و�إذ ��ش�ك��ر ب �ط��ري��رك م��و��س�ك��و و�سائر
رو�سيا على اللقاء ،الذي تح ّركه الرغبة
في الإ��ش��ارة ،كرعاة ل�شعوبهم� ،إل��ى درب
ل�ل���س�لام ،ات �ف��ق ال �ب��اب��ا م��ع البطريرك
كيريل على �أنّه ال يجب على الكني�سة �أن
ت�ستخدم لغة ال�سيا�سة ،و�إنما لغة ي�سوع.
و�أ�� �ض ��اف ال �ب �ي��ان ن�ح��ن رع ��اة لل�شعب
ال �م �ق � ّد� ��س ع �ي �ن��ه ال � ��ذي ي� ��ؤم ��ن ب ��اهلل،
وبالثالوث الأقد�س ،وام ي�سوع القدي�سة

المتنيح البابا �شنودة الثالث

ا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
في المقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة
الأنبا مكاريو�س �أ�سقف �إيبار�شية المنيا،
ومجمع كهنة الإيبار�شية.
�شكر ن�ي��اف��ة الأن �ب��ا م�ك��اري��و���س قدا�سة
البابا على رعايته وعنايته بمجمع الآباء
ال �ك �ه �ن��ة ،و�أل� �ق ��ى ق��دا� �س �ت��ه ع�ل�ي�ه��م كلمة
روحية عن الكهنوت و�أخ��رى عن ال�صوم
المقد�س ،ثم �أج��اب قدا�سته �أ�سئلة الآباء
الحا�ضرين.
وف ��ي خ �ت��ام ال �ل �ق��اء وزع ع�ل�ي�ه��م بع�ض
ال �ه��داي��ا ال �ت��ذك��اري��ة وال �ت �ق �ط��وا �صو ًرا
تذكارية مع قدا�سته.
م��ري��م ال �ع��ذراء :ل��ذل��ك علينا �أن نتحد
في الجهود لكي ن�ساعد ال�سالم ون�ساعد
ال ��ذي ��ن ي� �ت� ��أ ّل� �م ��ون ،ون �ب �ح��ث ع ��ن �سبل
ال�سالم ،من �أجل �إيقاف النار.
ثم خل�ص البابا فرن�سي�س �إلى القول:
ال �ح��روب ه��ي ظالمة على ال� ��دوام .لأن
ال ��ذي ي��دف��ع ال�ث�م��ن ه��و �شعب اهلل ،وال
ي�سع قلوبنا �إال �أن تبكي �أم��ام الأطفال
والن�ساء الذين ُيقتلون وجميع �ضحايا
الحرب� .إ َّن الحرب لي�ست ال�سبيل �أبدا.
وال��روح الذي يوحدنا يطلب منا كرعاة
�أن ن�ساعد ال�شعوب ال�ت��ي ت�ت��أ ّل��م ب�سبب
الحرب.

�إن�شقاق الطائفة الأرثوذك�سية الرو�سية
في �أم�ستردام عن مو�سكو ب�سبب �أوكرانيا
ق� ّدم��ت مجموعة م��ن هولندا طل ًبا
ل �ـ ال�ف���ص��ل ال�ق��ان��ون��ي ل �ت��رك الكني�سة
االرث��وذك���س�ي��ة ال��رو��س�ي��ة ف��ي مواجهة
دع��م ال�ب�ط��ري��رك كيريل لمو�سكو في
غزوها على �أوكرانيا.
ون���ش��رت رع �ي��ة ال�ق��دي����س نيكوال�س
م� �ي ��را ال��رو� �س �ي��ة االرث ��وذك �� �س �ي ��ة في
ام�ستردام اع�لان��ا على �صفحتها على
في�سبوك ي��وم ال�سبت  12م��ار���س جاء
فيه �أن رج��ال الدين �أعلنوا باالجماع
�أن ��ه ل��م ي�ع��د م��ن الممكن ل�ه��م العمل
داخل بطريركية مو�سكو وتوفير بيئة
روحية �آمنة لم�ؤمنينها.
وج��اء ف��ي ت�صريح مجل�س الرعاية
�أن الو�ضع متوتر للغاية و�سيكون من
الم�ستحيل تقريبا تحقيق جو ال�صالة
وال�ع�ب��ادة ال��ذي ي�سعون اليه جاهدين
من �أجله �أثناء الخدمات.
وتقول الرعية ب�أنها قدمت طلبا لـ
الف�صل القانوني و�أر�سلت اي�ضا طلبا
الى المطران اثيناغورا�س في بلجيكا
وهولندا ولوك�سمبورغ (البطريركية
الم�سكونية للق�سطنطينية) لي�ستلمها.
و�أكدوا الرعاة ب�أنهم لن يذكروا ا�سم
البطريرك كيريل خ�لال احتفاالتهم
بالقدا�س االلهي ب�سبب الغزو الرو�سي
الوكرانيا .وجاء في الموقع الهولندي
� Per Cruxأن ما ال يقل عن � 15أبر�شية
رو� �س �ي��ة �أرث��وذك �� �س �ي��ة ��س�م�ح��ت للكهنة
بالتوقف عن احياء ذك��رى كيريل في

البطريرك كيريل
احتفاالتهم بالقدا�س االلهي.
وك��ان بطريرك مو�سكو كيريل قد
و�صف خ�صوم رو�سيا ب�أنهم قوى ال�شر
في خطبته التي �ألقاها في الـ  27من
فبراير الما�ضي ،م�ضيفا �أنهم يقاتلون
�ضد وحدة رو�سيا.
وب��اال� �ض��اف��ة ال� ��ى ذل� ��ك وق� ��ع ق ��ادة
الكني�سة االرثوذك�سية على عري�ضة
تطالب كيريل ب�إدانة الغزو الرو�سي.
ووقع �أكثر من  300من رجال الدين
االرث��وذك����س م��ن جميع �أن�ح��اء العالم
على ر�سالة مفتوحة تدعو ال��ى انهاء
الغزو الرو�سي الوكرانيا .وجاء فيها:
�إننا نحزن على المحنة التي تعر�ض
لها �إخوتنا في �أوكرانيا بال ا�ستحقاق.

ق���ي���ادي ان��ج��ي��ل��ي رو���س��ي
ي��ع��ب��ر ع��ن ح��زن��ه و�أل��م��ه
ب�����س��ب��ب غ����زو اوك��ران��ي��ا
عبر زعيم التحالف الإنجيلي الرو�سي
عن «المرارة والندم» على القرارات التي
اتخذتها حكومته.
و��ص��رح الأم �ي��ن ال�ع��ام ل�ـ  REAفيتالي
فال�سينكو ف��ي ر��س��ال��ة م�ف�ت��وح��ة بتاريخ
 12م��ار���س�« :إن �ن��ي ح��زي��ن على م��ا فعلته
بلدي في غزوها الع�سكري الأخير لدولة
�أخ��رى ذات �سيادة �« ،أوكرانيا» .في �أ�سو�أ
ال�سيناريوهات « ،لم �أ�ستطع تخيل ما يتم
مالحظته الآن».
فيتالي كانت لغته دقيقة ولكنها حذرة
�أي�ضا.

�إ������ص��ل��اح�����ات وا����س���ع���ة
ل�ل�أر���ض��ي��ة ال��ح��ج��ري��ة في
كني�سة القيامة بالقد�س
ب ��د�أت �أع �م��ال ت��رم�ي��م وا��س�ع��ة النطاق،
على الأر��ض�ي��ة الحجرية لكني�سة القبر
المقد�س «القيامة» في البلدة القديمة
بالقد�س.
وق � � ��ال ال� �م� �ت� �ح ��دث ب ��ا�� �س ��م الكني�سة
الأرث��وذوك �� �س �ي��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة ،الأب عي�سى
م�صلح �إن �أعمال الترميم ربما ت�ستغرق
ثالث �سنوات ال�ستكمالها وتتكلف حوالي
 11مليون دوالر.
وت �ب��رع��ت �إي �ط��ال �ي��ا وال �ع��اه��ل الأردن� ��ي
ال �م �ل��ك ع �ب��د اهلل ال� �ث ��ان ��ي ،والرئي�س
الفل�سطيني م�ح�م��ود ع�ب��ا���س ،و�آخ� ��رون،
ب��ال �م��ال ل �م �� �ش��روع �إ�� �ص�ل�اح �أو ا�ستبدال
البالط الحجري المك�سور.
وت �� �ش �ت��رك ث�ل��اث ط ��وائ ��ف م�سيحية
رئي�سية في ملكية كني�سة القيامة وهي
ك �ن��ائ ����س ال� � ��روم الأرث� ��وذوك � ��� ��س وال � ��روم
الكاثوليك والأرمن الأرثوذوك�س.
وقال الراهب الفران�سي�سكاني� ،أوجينيو
�ألياتا �إن الكني�سة �ستبقى مفتوحة� ،أثناء
الإ� �ص�ل�اح ،و�سيتم ال�ع�م��ل ع�ل��ى الأق�سام
واحدا تلو الآخر.

الأنبا هيرمينا ير�أ�س ع�شية عيد نياحة القم�ص
بي�شوى كامل بكني�سة مارجرج�س �سبورتنج
ت ��ر�أ� ��س م �� �س��اء ي ��وم الأح ��د
 20م ��ار� ��س ،الأن �ب ��ا هيرمينا
الأ�سقف العام لكنائ�س �شرق
وو� �س��ط الإ� �س �ك �ن��دري��ة ع�شية
عيد نياحة القم�ص بي�شوى
ك��ام��ل ب�ك�ن�ي���س��ة م��ار جرج�س
�سبورتنج ف��ى �إط��ار النه�ضة
الروحية التى تقيمها كني�سة
م��ارج��رج ����س ب���س�ب��ورت�ن��ج فى
الفترة من  17مار�س حتى 20
مار�س نه�ضة �أبونا القدي�س
ال� �ق� �م� �� ��ص ب� �ي� ��� �ش ��وى ك ��ام ��ل
بمنا�سبة عيد نياحتة والتى
تقام فيها القدا�سات الإلهية
�صباحاً والع�شيات والعظات
م �� �س ��ا ًء ب �ح �� �ض��ور ن �خ �ب��ة من
الأب� � � ��اء الأ�� �س ��اق� �ف ��ة والآب � � ��اء
الموقرين كهنة الكني�سة.
وتحدث الأنبا هرمينا فى
ع�ظ�ت��ه ع��ن ال �ق��دا���س الإلهي
ف��ى فكر �أب��ون��ا بي�شوى كامل
مالك وم�ؤ�س�س الكني�سة وال��ذى تنيح
فى  21مار�س عام .1979
الجدير بالذكر �أن الكني�سة يرعاها
الآب� � ��اء ال �م��وق��ري��ن ال �ق �م ����ص ت ��ادر� ��س
ي�ع�ق��وب م�ل�ط��ى ( رف�ي��ق رح�ل��ة وخدمة
�أب��ون��ا بي�شوى كامل م��ع القم�ص لوقا
� �س �ي��دارو���س) وال�ق�م����ص �إب� ��رام فانو�س
والقم�ص �إ�سحق نجيب والق�س مرق�س
داود والق�س بيمن �أن��ور والق�س يوحنا
م�ج��دى والق�س مينا موري�س والق�س
روفائيل مالك والق�س داود جاد و�أي�ضا
ال �م �ت �ن �ي��ح ال �ق �م ����ص ل��وق��ا �سيدارو�س

المتنيح �أبونا بي�شوي كامل
وال � � ��ذي ك � ��ان ي �م �ث��ل ال �� �ض �ل��ع الثالث
ال��ذه�ب��ي ل�ل�آب��اء الأول �ي��ن الم�ؤ�س�سين
ل �ل �ك �ن �ي �� �س��ة ال �ق �م ����ص ب �ي �� �ش��وى كامل
وال�ق�م����ص ل��وق��ا ��س�ي��دارو���س والقم�ص
تادر�س يعقوب �أطال اهلل حياته.
ي� �ق ��ول الأب ال �م ��وق ��ر ال �ق ����س مينا
م��وري ����س ك��اه��ن ال�ك�ن�ي���س��ة �أن� ��ه �سيتم
تطييب ج�سد �أبينا القدي�س القم�ص
ب �ي �� �ش��وى ك��ام��ل ف��ى ال� �م ��زار الموجود
بالكني�سة بمنا�سبة تذكار نياحة �أبونا
بي�شوى كامل.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع بمجل�س
الم�شورة لكهنة الإيبار�شية البطريركية

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية فهي الأو�سع �إنت�شاراً في والية
كاليفورنيا ومعظم الواليات الأمريكية ..

818-774-0446

اجتمع �صباح اليوم� ،صاحب الغبطة الأنبا �إبراهيم �إ�سحق ،بطريرك الإ�سكندرية
للأقباط الكاثوليك ،بمجل�س الم�شورة لكهنة الإيبار�شية البطريركية ،بح�ضور �صاحب
النيافة الأنبا باخوم ،النائب البطريركي ل�ش�ؤون الإيبار�شية البطريركية ،و�أع�ضاء
المجل�س ،وهم القم�ص لوي�س ن�صحي ،والقم�ص �أنطونيو�س غطا�س ،والقم�ص بي�شوي
فوزي ،والأب برنابا فانو�س ،والأب كيرل�س نظيم ،والأب يو�سف �أ�سعد ،والأب فرن�سي�س
وحيد ،والأب يوحنا جورج.
وناق�ش الح�ضور العديد من الأم��ور الخا�صة بتكوين الكهنة واحتياجات بع�ض
الكنائ�س .وانتهى االجتماع بال�صالة والبركة الر�سولية الختامية.
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كلمــة منفعــة

حرف «الراء» اللعين
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين

ك��ل ل �غ��ة م��ن ل �غ��ات ال �ع��ال��م ف�ي�ه��ا عدد
م��ن ال �ح��روف تُ�سمى «االب �ج��دي��ة» ،ومن
هذه الحروف تتكون الكلمات ثم الجمل
ثم العبارات ،حتى ت�صير اللغة نوعاً من
الهوية المعبرة عمن يتكلم بها .والكلمات
ف��ي ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ت�ت�ك��ون م��ن ع��دد من
الحروف �أقلها حرفان .مثل كلمة «حب»
وه��ي كلمة غالية ف��ي القامو�س العربي
وذات ال�صلة الكبيرة بحياة الإن�سان وعمله
و�أ�سرته ون�شاطه ب�صفة عامة .وقالوا عن
هذه الكلمة التي تتكون من حرفين «ح» و
«ب» �إنهما يرمزان �إلى معان كثيرة �أهمها
�أن الحاء تعني «حياة» ،والباء تعني «بقاء»،
وبالتالي ت�صير كلمة «ح��ب» تعني «حياة
وبقاء» �أو «بقاء الحياة» ،وبالحقيقة ف�إن
بقاء الحياة الإن�سانية ال يكون �إال بالحب،
وحتى في اللغة الإنجليزية ف�إن كلمة حب
�أو محبة  Loveتبد�أ بنف�س الحرف التي
تبد�أ به الحياة .Life
ويعتبر الحب هو مفتاح قلب الإن�سان،
وه ��و ال�ع��اط�ف��ة الأول � ��ى وال�م���س�ت�م��رة في
حياته ،و�أن اهلل الخالق العظيم عندما �أراد
�أن يخل�ص الإن�سان من �سقطاته وخطاياه،
تج�سد وت�أن�س من �أج��ل خال�صنا كما هو
مكتوب «لأن��ه هكذا �أحب اهلل العالم حتى
ب��ذل �إب�ن��ه ال��وح�ي��د ،لكي ال يهلك ك��ل من
ي��ؤم��ن ب��ه ،ب��ل ت�ك��ون ل��ه ال�ح�ي��اة الأبدية»
(�إن�ج�ي��ل ي��وح�ن��ا  ،)16:3ف�ك��ان ال�ح��ب هو
الدافع عند اهلل وراء خلقته ووجوده على
الأر�ض.
و�إذا بحثنا ف��ي ال��وج��ود الإن�ساني بكل
�أبعاده وتاريخه الطويل �سنجد �أن «الحب»
ه��و م �ح��ور ال �ح �ي��اة� � ،س��واء ع�ل��ى م�ستوى
الأف��راد �أو م�ستوى الجماعات وال�شعوب
والأم� � ��م .ب�م�ع�ن��ى �آخ� ��ر �إن ال �ح �ي��اة تدور
حول «الحب» في كل ن�شاط ،ف�أنت تدر�س
المادة العلمية وتجتهد فيها لأنك تحبها،
ال معيناً لأنك
وتترك درا�سة معينة �أو عم ً
ال تحبه ،وتك ّون �أ�سرة عندما تجد �شخ�صاً
تميل �إل �ي��ه وت�ح�ب��ه ،وه �ك��ذا ف��ي الخدمة
والعمل وال�سفر والتكري�س والأ�سرة� ...إلى

�آخر هذه ال�سل�سلة الطويلة من الأن�شطة
الإن �� �س��ان �ي��ة ال �ع��دي��دة .وي �ق��ول القدي�س
يوحنا ذهبي الفم عن الإن�سان الم�سيحي
ودوره في منظومة الحياة�« :أي م�صباح
بال ن��ور؟ و�أي م�سيحي بال ح��ب؟» .وفي
تقاليد الحياة الرهبانية يعلمنا الآباء:
«ح� � ّ�ب ال �ك��ل واب �ت �ع��د ع��ن ال �ك��ل» باعتبار
العزلة الإيجابية �أحد �أركان �سالمة حياة
الراهب.
وكذلك في حياة الف�ضيلة نجد «ف�ضيلة
ات���س��اع ال�ق�ل��ب ب��ال�ح��ب ل�ل�ك��ل» ،وال نن�سى
�أن �� �ش��ودة ال�ق��دي����س ب��ول����س ف��ي الأ�صحاح
 13م��ن ر�سالته الأول ��ى �إل��ى �أه��ل مدينة
كورنثو�س عن المحبة و�صفاتها وعظمتها
حتى �أنه قال �إن« :المحبة ال ت�سقط �أبداً»،
وهو بذلك يقرر حقيقة �إن�سانية خالدة.
ورغ ��م ان اهلل ��ص��ان��ع ال �خ �ي��رات ،ق�صد
كل خير للإن�سان في الطبيعة والخليقة،
و�أعطاه حبه في العطايا العظيمة كالهواء
والماء وال�شم�س من باب العناية الإلهية
لكل الب�شر� ،إال �أن الإن���س��ان ال��ذي ف�سد
بالخطية و�سمح لنف�سه �أن يبتعد عن اهلل
ويعبد ذاته وعقله ومزاجه ،وانح�صر في
�أنانيته و�أط�م��اع��ه ورغباته كما ر�أي�ن��ا في
ب��داي��ات ت��اري��خ ال�خ�ل�ي�ق��ة ،وت �ع��دي قايين
على �أخيه هابيل وقتله و�صار ملعوناً من
الأر���ض التي فتحت فاها لتقبل دم �أخيه
من يده (تكوين .)11:4
وه� �ك ��ذا اخ� �ت ��رق ح� ��رف «ال � � � ��راء» تلك
الكلمات الجميلة «حب» فق�سمها وطرحها
�أر� �ض ��ا ،وت �ح��ول��ت �إل ��ى «ح � ��رب» ،و�ضاعت
ال �ح �ي��اة و� �ض��اع ال �ب �ق��اء وان �ك �� �س��ر الحب،
و� �س��ادت ال�ك��راه�ي��ة ال�ت��ي جعلت الإن�سان
يحارب الإن�سان تحت م�سميات ومبررات
عديدة كما ن�شهد في التاريخ الإن�ساني.
وكما نقر�أ عن ويالت الحروب العالمية
الأول � ��ى وال�ث��ان�ي��ة ف��ي ال �ق��رن الع�شرين،
وكيف راح �ضحيتهما ماليين وماليين
م ��ن م �ع �ظ��م ال �� �ش �ع��وب وال � � � ��دول ،وفقد
الإن�سان عقله وحكمته ،و�أخذه غرور القوة
فا�ستخدم القنابل النووية التي �سقطت
على مدن يابانية بالدمار والخراب ودون
�أن يجني الإن�سان �شيئاً..
وه ��ا ن�ح��ن ن�شهد ب��داي��ة ح ��رب وا�سعة
ج��دي��دة ت �ت��ورط ف�ي�ه��ا ال �ق��وى العظمى
التي تملك �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وك�أن
الإن �� �س��ان بالحقيقة ف�ق��د عقله وال يعي

تماماً نتائج الحروب و�آثارها على الجميع
نف�سياً و�إج�ت�م��اع�ي�اً و�إق�ت���ص��ادي�اً وروحياً
وخ�سائرها المادية والالمادية.
وتعتبر الحروب جزءاً من الدراما التي
تزج فيها الإن�سانية نف�سها ،وعالم الكتاب
المقد�س – وع�ب��ر ال�ت��اري��خ الإن���س��ان��ي –
ي�شهد ل�ه��ذه ال��درام��ا وم��ا فيها م��ن قتل
وعنف ودمار ،رغم �أن ق�صد اهلل للإن�سان
�أن يكون في �سالم.
�إن ال�ح��رب ف��ي �أ�سا�سها ��ش��ر ،وه��ي لن
تختفي من الدنيا تماماً �إال حينما تكون
الخطية ذات�ه��ا ق��د اختفت ،ولكن العالم
ال�شرير ،ع��ال��م الخطية� ،إن�م��ا يقع تحت
ق�ضاء الدينونة الإلهية .وت�سجل الحروب
ع�ل�ام ��ات ال��دي �ن��ون��ة ال �م �ق �ب �ل��ة «و� �س ��وف
ت�سمعون بحروب و�أخبار حروب� .أنظروا،
ال ترتاعوا .لأنه البد �أن تكون هذه كلها،
ولكن لي�س المنتهى بعد» (متى .)6:24
�إن � �ن� ��ا ن� ��أ�� �س ��ف ك� �ث� �ي ��راً ل� �ه ��ذه ال �ح ��رب
ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ت� ��دور رح��اه��ا ب �ي��ن بالد
�صديقة لبالدنا ،وبالد �شهدت تقدماً في
ميادين �شتى ،بالد عرفت معاني ال�سالم
ب�ع��د ع���ص��ور م��ن ال���ض�ي�ق��ات والإ�ضطهاد
وال �ح��روب وال��دم��ار� .إن�ن��ا ن��أ��س��ف لإن�سان
ال �ق��رن ال �ح��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن ،ال ��ذي بعد
�أن ذاق م��رارة الوباء العالمي ال��ذي ظهر
منذ عامين وراح �ضحيته خم�سة ماليين
م��ن الب�شر و�أك �ث��ر م��ن خم�سمائة مليون
م���ص��اب ب��ه ،ن ��راه ي��دخ��ل ف��ي ح��رب تمتد
م��ن ال�م��واج�ه��ات العنيفة والال�إن�سانية
�إلى العقوبات العديدة والتوترات و�إنهيار
الإق�ت���ص��اد وغ�ي��اب ال �ه��دوء وال���س�لام بين
ال���ش�ع��وب وال �� �س �ق��وط ف��ي ق ��اع الكراهية
والأنانية والطمع.
�إننا ن�صلي من �أعماق قلوبنا �أن يرجع
ق��ادة تلك ال��دول �إل��ى ر�شدهم وال يفقدوا
�إن�سانيتهم ،وي���س��رع��وا �إل ��ى ح�ف��ظ �سالم
الإن�سان وحياته كما ق�صدها اهلل ،ويعرفوا
�أن جنون العظمة وال��رغ�ب��ة ف��ي االنتقام
مهما ت�ج�ب��رت ف��إن�ه��ا تنتهي �إل ��ى التراب
ع�ن��دم��ا ي�م��وت الإن �� �س��ان وي�ف�ق��د ك��ل �شيء
وي��واج��ه م���ص�ي��ره ال�م�ح�ت��وم وي �ق��ف �أم ��ام
ال��دي��ان ال �ع��ادل ال��ذي �سيعطي ك��ل واحد
ح�سب �أعماله ،ومكتوب «طوبى ل�صانعي
ال���س�لام ،لأن�ه��م �أب�ن��اء اهلل ي��دع��ون» (متى
.)9:5

ثالث ن�صائح في التجارب
�إذا �أحاطت بك تجربة و�ضيقة ،فال
ت�ضطرب ،وال يملك عليك الحزن
وال�ضجر .فما �أ�سهل �أن تجوز ال�ضيقة
في �سالم قلبي وهدوء نف�سي� ،إن
تذكرت العبارات الثالث الآتية ،في
عمق وفي �إيمان:
ربنا موجود – كله للخير – �أنتظر
الرب.
�شعورك ب�أن اهلل موجود من جهة
�أنك ل�ست واقفا وحدك .فهناك من
ي�سندك ،اهلل الذي قال لنا �إنه حتى
�شعور ر�ؤو�سنا جميعها مح�صاة (مت
 )30:10اهلل الذي يحبك ويدافع عنك،
وال ي�سمح �أن ي�سلمك لأعدائك .قال
الكتاب« :الرب يقاتل عنكم ،و�أنتم
ت�صمتون» (خروج .)14:14
فمهما �أحاطت بك ال�ضيقات ،اطمئن
وقل في نف�سك« :ربنا موجود» �إن كان
عدوي قوياً ،فاهلل �أقوى منه .و�إن كان
المو�ضوع معقداً ،فاهلل قادر �أن يحل

ت�شمل حياة الجهاد لأج��ل الحياة
الأبدية عدة �أمور نذكر منها:
�ضرورة ممار�سة حياة التوبة:
ال�ت��وب��ة ه��ي م�م��ار��س��ة م�ت�ج��ددة في
حياة الإن�سان الم�سيحي ،لأنها �ضرورة
ل �ل �خ�لا���ص «ت ��وب ��وا لأن � ��ه ق ��د اقترب
ملكوت ال�سموات» (مت  ،)2:3فالتوبة
ل�ي���س��ت م��وق �ف �اً ي ��أخ ��ذه الإن �� �س��ان في
وقت من حياته وتنتهي ،ولكنها عمل
م�ستمر في الإن�سان طالما هو موجود
في الج�سد «�إن لم تتوبوا فجميعكم
كذلك تهلكون» (لو.)5،3 :13
البعد عن العثرات:
وهو �أمر �ضروري لكي ننال الحياة
الأبدية ،لذلك يو�صي الكتاب المقد�س
«و�إن �أعثرتك يدك فاقطعها .خير لك
�أن تدخل الحياة �أقطع من �أن تكون
ل��ك ي ��دان وت�م���ض��ي �إل ��ى ج�ه�ن��م� ،إلى
ال�ن��ار ال�ت��ي ال ت�ط�ف��أ ...و�إن �أعثرتك
رجلك فاقطعها .خير لك �أن تدخل
الحياة �أعرج من �أن تكون لك رجالن
وت �ط��رح ف��ي جهنم ف��ي ال �ن��ار ال�ت��ي ال
تطف�أ ...و�إن �أعثرتك عينك فاقلعها.
خير ل��ك �أن تدخل ملكوت اهلل �أعور
م��ن �أن ت�ك��ون ل��ك عينان وت�ط��رح في
جهنم النار( »..مر.)48-42 :9

طاعة المر�شد:
اهلل قد �أعطانا �سر الكهنوت لكي يكون
الأب الكاهن مر�شداً ومعيناً للإن�سان من
�أجل نوال الحياة الأبدية ،ويقول معلمنا
بول�س عن �سر الكهنوت «هكذا فليح�سبنا
كخدام الم�سيح ووكالء �سرائر اهلل» (1كو

«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

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

�صل �إلى اهلل �أن يكون معك ويقويك.
و�إن ت�أخرت الإ�ستجابة ،ال تت�ضايق وال
تفقد �سالمك .يعزيك قول المزمور:
«انتظر الرب .تقو وليت�شدد قلبك،
وانتظر الرب» (مز .)4:278
قد يبدو �أن اهلل ت�أخر ،ولكنه البد
�سي�أتي ،ولو في الهزيع الأخير من
الليل ،فانتظره بقلب قوي.
احتمال ال�ضيقة ف�ضيلة كبيرة.
و�أكبر منها الفرح في ال�ضيقة.

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..
� -75أقوال متنوعة
 -1الفتة حكيمة :تولى �أحدهم من�صباً كبيراً  ،فعلَّق على
الحائط فوق مكتبه الفتة مكتوب فيها« :لو دامت لغيرنا ،
ما و�صلت �إلينا».
 -2ق��ال �أحدهم عن نف�سه ب�أ�سلوب �إت�ضاع «�إن العين ال
تعلوا علي الحاجب» ف�أجبته  :ومع ذلك فالعين �أه��م من
الحاجب بما ال يقا�س� .إنها اال�صل والفائدة� ..أما الحاجب
فهو مجرد ديكور علي الرغم من �أنه يعلوها.
 -3قلت ل�سائق عربتى يوماً :لي�س المهم �أن ت�صل ب�سرعة
� ..إنما المهم �أن ت�صل �سليماً.
 -4ال�صمت ينفع �أح�ي��ان�اً ..ولكنه لي�س ق��اع��دة ثابتة ..
�أما القاعدة الحكيمه فهى �أن يتكلم الإن�سان حين يح�سن
الكالم ،وي�صمت حين يح�سن ال�صمت.
 -5كانوا ي�أتون �إل��ىَّ قائلين�« :إن العمل الفالنى قد تم
ب�صورة كاملة وبكل اتقان» ،فكنت �أ�شكرهم ،ثم �أبت�سم فى
وجوهم ،و�أق��ول لهم مازحاً «�إن��ى تعودت �أن �أ�صدّق عينىَّ ،

الوعد بالحياة الأبدية
ممار�سة الف�ضائل:
وال �م �� �س �ي �ح �ي��ة ال ت �م��ار���س الف�ضائل
ك ��أه��داف ف��ي ح��د ذات �ه��ا ،ول�ك��ن كو�سائط
ت�ؤهلنا للملكوت ال�سماوي.
 فالم�سكنة ب��ال��روح ت�ؤهلنا للملكوت«طوبى للم�ساكين بالروح لأن لهم ملكوت
ال�سموات» (مت .)3:5
 وح �ي��اة ال�ب���س��اط��ة ت��ؤه�ل�ن��ا للملكوتوالحياة الأبدية «�إن لم ترجعوا وت�صيروا
مثل الأوالد فلن تدخلوا ملكوت ال�سموات»
(مت .)3:18
 والخ�ضوع للم�شيئة الإلهية ي�ؤهلناللحياة الأبدية «لي�س كل من يقول :يارب
ي��ارب يدخل ملكوت ال�سموات ،ب��ل الذي
يفعل �إرادة �أبي الذي في ال�سموات» (مت
.)21:7
 ومحبة القريب ت�ؤهل للحياة الأبدية«لأ ،ال�صدقة تنجي م��ن ال�م��وت ،وتمحو
الخطايا ،وت�ؤهل الإن�سان لنوال الرحمة
والحياة الأبدية» (طو .)9:12

كل م�شكلة« .غير الم�ستطاع عند النا�س
م�ستطاع عند اهلل» (لو .)27:18
�ضع اهلل بينك وبين ال�ضيقة ،فتختفي
ال�ضيقة ويبقى اهلل المحب .وال ت�ضع
ال�ضيقة بينك وبين اهلل ،لئال تختفي
عنك المعونة الإلهية ،وتبقى ال�ضيقة
�أمامك ،فت�شكو وتتذمر.
يطمئنك �أي�ضا �أن تقول لنف�سك و�سط
ال�ضيقة « :كله للخير».
يو�سف ال�صديق باعه �أخوته كعبد،
ثم لفقت له �إمر�أة فوطيفار تهمة باطلة
و�ألقي في ال�سجن .ومع ذلك �آل كل ذلك
�إلى الخير .هم ق�صدوا به �شراً ،واهلل
ق�صد به خيراً ،فحول ال�شر �إلى خير ،حقاً
ي�شجعنا هنا قول الر�سول« :كل الأ�شياء
تعمل معا للخير ،للذين يحبون اهلل» (ر�ؤ
.)28:8
كم من �ضيقات كانت نتيجتها خير.
فع�ش بالرجاء والإيمان ،في هذا الخير
المقبل ،ولي�س في ال�ضيقة الحا�ضرة.

�إعداد:
القم�ص ميخائيل �إدوار

�أكثر من �أ�صدق �أذنىَّ ».
 -6ال تخف من الباطل �أن ينت�شر �أو ينت�صر � ..إن الباطل
ال بد �أن ُي ْه َز ْم �أمام �صمود الحق ،مهما طال به الزمن ..وكل
جليات له داود ،ينتظره وينت�صر عليه  .ب�إ�سم رب الجنود.
 -7بد ًال من �أن َت ِع ْد اهلل بتغيير نف�سك �إلى �أف�ضل  ،خذ
منه وعداً فى �صالتك �أن يغيرك �إلى �أف�ضل.
 -8الحريه لها �شرطان �أ�سا�سيان:
�أن يمار�س الإن�سان حريته بحيث ال يعتدى على حريات
�أو حقوق الآخرين.
ب -وبحيث عدم الإخالل بالنظام العام� ،أو بالآداب والقيم
والتقاليد.
 -9ان ك��ان ال��ر�أ���س ينقاد فهذه �شهادة منه ،على �أن��ه ال
ي�صلح �أن يكون ر�أ�ساً.
 -10ق��ال ال�شيطان هلل� :أت��رك لى الأق��وي��اء ف�إننى كفيل
بهم� ،أما ال�ضعفاء ،ف�إذ ي�شعرون ب�ضعفهم ،يطلبون قوتك
ويحاربوننى بها ف�أنهزم �أمامهم.

ذبيح ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ــوم
لنيافة الأنبا باخوميو�س
مطران البحرية و�شمال �أفريقيا
 .)1:4كما �أن الرب ي�سوع الم�سيح قد
�أعطى تالميذه �سلطان الحل والربط
قائال« :كل ما تربطونه على الأر�ض
يكون مربوطاً في ال�سموات ،وك��ل ما
تحلونه على الأر�ض يكون محلوال في
ال�سموات» (مت .)19:16
نعم يحتاج الإن�سان �إلى جهاد م�ستمر
ودائ��م لكي ينال الحياة الأبدية ،فقد
ك��ان��ت خطية واح ��دة كافية �أن تفقد
ال�شاب الغني الحياة الأبدية �إذ يقول
ال�ك�ت��اب «فم�ضى ح��زي�ن��ا لأن ��ه ك��ان ذا
�أموال كثيرة» (مر ،)22-17 :10ولكن
ال�شك �أن نعمة اهلل البد �أن ت�سند جهاد
الإن �� �س��ان وال تتخلى ع�ن��ه ،وع��ن هذا
كتب معلمنا بول�س الر�سول:
«ح� �ت ��ى ك �م��ا م �ل �ك��ت ال �خ �ط �ي��ة في
ال �م��وت ،ه �ك��ذا ت�م�ل��ك ال�ن�ع�م��ة بالبر،
للحياة الأبدية ،بي�سوع الم�سيح ربنا»
(رو.)21:5

ع ّلم نف�سك
الألحان القبطية
Teach yourself
Coptic Hymns
Free website:
Coptic-alhan.com

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

818-774-0446

 ++ما هو تعريف ال�صوم؟
ال�صوم ه��و انقطاع ع��ن الطعام لفترة
لا ب�سيطاً
من الزمن ،وبعد ذلك ن�أكل �أك� ً
خالياً من الد�سم الحيواني.
من هذا التعريف الب�سيط يتّ�ضح لنا �أن
ال�صوم لي�س مجرد تغيير بع�ض الأطعمة
ال�ح�ي��وان�ي��ة ب ��أخ��رى ن�ب��ات�ي��ة ،ول�ك�ن��ه �أو ًال
�إنقطاع عن الأكل ،و�إم�ساك البطن جيداً،
و�ضبط �شهوة الطعام فينا.
 ++لماذا نُ�س ِّمي ال�صوم ذبيحة؟!
لأننا كما �أننا نقدم في عبادتنا هلل ذبائح
روحية مثل ال�صالة والت�سبيح والعطاء
وط��اع��ة ال��و��ص�ي��ة ،ف ��إن ال���ص��وم �أي���ض�اً هو
ذبيحة حب روحية ،فيها ت�ضحية عظيمة
المقدار.
 -1ف��ي ال���ص��وم ي��ذب��ح الإن �� �س��ان �إرادت ��ه
ال�شهوانية ناحية بع�ض الأطعمة المحببة
ال�ل��ذي��ذة ،ال�ت��ي تجعله �أح�ي��ان�اً ي�غ��رق في
الج�سديات.
 -2في ال�صوم يقدم الإن�سان جزءاً من
لحمه ذبيحة للم�سيح ،فمثال :ق��د يبد�أ
ال���ص�ي��ام ب ��وزن م�ع�ي��ن ل�ج���س��ده ،وينتهي
من ال�صيام ب��وزن �أق��ل !..فك�أنه من �أجل
محبته للم�سيح يكون ق��د ق��دم ل��ه بع�ضاً
من لحمه كذبيحة له!..
 -3ال�صوم ي�ساعد على �ضبط الج�سد؛
فت�ستطيع ال ��روح �أن تنطلق ،وتنتع�ش،
وتنمو.

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

fryohanna@hotmail.com

م��ع ��ض�ب��ط ج���س��دي ب��ال �� �ص��وم ..وعندما
تنطلق الروح بال�صالة والقراءة والت�أمل
ت�ت�م�ت��ع ب��ال�م���س�ي��ح �أك� �ث ��ر ف�ي�م�ت�ل��ئ قلبي
بال�سعادة �إذ تتحقق في كلمات الإنجيل؛
�أن «اهتمام الج�سد هو موت ولكن اهتمام
الروح هو حياة و�سالم» (رو.)6:8
 -6يمنحني ق��وة وان�ت���ص��اراً على عدو
الخير ..فال�صوم مع ال�صالة قوة �ضاربة
�ضد ال�شيطان وحروبه ..كما علمنا ربنا
ي���س��وع الم�سيح �أن جن�س ال�شياطين ال
يتم التغلب عليه �إال بال�صوم وال�صالة
(مت.)21 :17
 ++كيف �أقدم ذبيحة ال�صوم؟
 -1المحبة هي الأ�سا�س� ..أ�ضع محبة
الم�سيح �أم ��ام عيني ،و�أح�ت�م��ل م��ن �أجله
الجوع ،والعط�ش ،و�أقدمهما ذبيحة له.
 -2فترة االنقطاع هي عن�صر رئي�سي
في ال�صوم� ..أحتاج �أن �أتفق عليها مع �أب
اعترافي ،و�ألتزم بها.
 -3م��ن ال�م�ه��م االن �ت �ب��اه ل���ص��وم الفم
والل�سان والفكر والحوا�س عن الخطية..
ولي�س فقط �صوم البطن.
 -4الأ� �ص��وام الكن�سية ب��رك��ة كبيرة ال
ينبغي �أن �أهملها �أبداً ب�أي حجة تافهة.
 -5م��ن ال �� �ض��روري �أن ي �ك��ون ال�صوم
م���ص�ح��وب�اً �أي �� �ض �اً ب��ال �� �ص�لاة ،والتغذية
الروحية بوجه عام ،من قراءة وقدا�سات
وت�سابيح.

 ++ما هي فوائد ال�صوم في حياتي؟!
 -1ي��درب�ن��ي على �ضبط النف�س ،وهي
��ص�ف��ة ه��ام��ة وم �ف �ي��دة� ،إذ ت�ح�م�ي�ن��ي من
كثير من الأخ�ط��اء والأخ �ط��ار ،وتجعلني
محبوباً ،قوياً ،وناجحاً في �أعمالي.
 -2يعلمني ال�صبر ..وهي �صفة �أ�سا�سية
والزم� ��ة ل�ل�خ�لا���ص ،ف��ال��ذي ي���ص�ب��ر �إلى
ال�م�ن�ت�ه��ى ف �ه��ذا ي�خ�ل����ص (م � � ��ت،)13:24
والذين ي�صمدون في الإيمان ،وفي محبة
الم�سيح �إل��ى النهاية هم الذين �سينالون
الفرح ،والمجد الأبدي.
 -3يحفظني من ال�شره ،والنهم ،وهي
عادات م�ضرة ،ومكروهة.
ألم
�
ف
الم�سيح..
مع
 -4هو �شركة �آالم
 ++ال�صوم وال�صحة الج�سدية:
وم�شاركة
تقدمة،
هما
الجوع والحرمان
م�ؤكد �إنجيلياً وعلمياً �أن ال�صوم لي�س
آالم
�
�ي
�
ف
�وع
�
س
�
�
�
ي
�رب
�
�
ل
ا
�ع
ح��ب ب���س�ي�ط��ة م�
ال من �أجل ال�صحة الج�سدية!..
عم ً
أكيد
�
فبالت
معه
ألم
�
نت
كنا
�صليبه ..و�إن
فداود النبي يقول:
(رو.)17:8
معه
�سوف نتمجد
«ركبتاي ارتع�شتا من ال�صوم ،ولحمي
بروحي
أنطلق
�
أن
�
الفر�صة
يعطيني
-5
هزل عن �سمن» (مز.)24:109

«�أَذللت بال�صوم نف�سي» (مز.)13:35
«�أبكيت ب�صوم نف�سي ،ف�صار ذلك عار ًا
علي» (مز.)10:69
وم�ع��روف علمياً �أن الطعام ال�صيامي
يفتقر �إل ��ى ب�ع����ض الأح �م��ا���ض الأمينية
الأ� � �س� ��ا� � �س � �ي� ��ة Essential Amino
 Acidsالتي ال توجد �إال ف��ي البروتين
الحيواني.
وع �ل��ى ه ��ذا ف��ال���ص��وم ح�ق�ي�ق��ة ي�ضعف
ال�صحة بمقدار ما ،ويجب �أن نكون على
وعي بهذا ..ولكن ،هذا الأمر يكون مزعجا
ف �ق��ط ل�ل�ج���س��دان�ي�ي��ن ،ال ��ذي ��ن ينظرون
ال
لل�صوم كعمل ج�سدي فقط ،ولي�س عم ً
روحياً وذبيحة حب نقدمها للم�سيح.
ال���ص��وم ه��و ع�م��ل م�ح�ب��ة م��ن الدرجة
الأول��ى ،وجانب لذيذ من تذوق ال�صليب
في حياتنا ..فنحن ن�صوم ونقدم �أج�سادنا
كذبيحة ط��اه��رة ،ل�ك��ي نح�سب �أه�ل� ً
ا �أن
ن�ح�م��ل ف��ي ج���س��دن��ا �إم��ات��ة ال ��رب ي�سوع،
وبالتالي تظهر حياة ي�سوع م�شرقة في
ج�سدنا المائت (2كو.)11-10 :4
ل��ذل��ك م ��ا �أج �م ��ل �أن ي�ن�ت�ه��ي ال�صوم
ب ��ال� �ت� �ن ��اول م� ��ن الأ� � � �س� � ��رار المقد�سة،
فبال�شركة في الج�سد وال��دم الطاهرين
تكمل ذبيحتنا ويتوج بذلنا ،بهذه ال�شركة
المجيدة م��ع الم�سيح ال�م��ذب��وح لأجلنا،
ال��ذي ذ ِب � َح وا�شترانا هلل �أبيه (ر�ؤ..)9 :5
م��ا �أروع �أن ي �ك��ون ال �ح��ب م �ت �ب��اد ًال بهذه
ال�صورة!..
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت روحية

درو�س م�ستفادة من حياة :

�إيليـا الخادم الناري ()2
ن�ستكمل معا في ه��ذا العدد ،بع�ض
ال��درو���س ال�م���س�ت�ف��ادة م��ن ح �ي��اة �إيليا
النموذج الناري لالن�سان الذي له غيرة
مقد�سة على الرب.
توقفنا في العدد ال�سابق عند هروب
�إيليا كما �أمره الرب �إلى نهر كريت ،وقد
امر الرب الغربان ان تعوله هناك!!
وب�ي�ن�م��ا ك ��ان �إي �ل �ي��ا ي�ط�ي��ع اهلل ،كان
النهر قد تناق�صت مياهه �إلى �أن جف
تماما!
ونت�سائل ،بماذا �شعر �إيليا في تلك
ال �ل �ح �ظ��ات؟ ه��ل ظ��ن �أن اهلل ن�سيه؟
ه��ل ��ش��ك ف��ي ع�ن��اي��ة اهلل ،ول �م��اذا هذه
ال���ض�ي�ق��ات ،رغ��م �أن �ن��ي اط�ي��ع اهلل ولم
اع� �� ��ص هلل �أم� � � � ��راً؟! ل �ك �ن��ه ل ��م يت�أثر
بعوا�صف هذا العالم ،لأنه و�ضع رجاءه
في �صخرالدهور ،فكان ي�شبه الرجل
العاقل ال��ذي بنى بيته على ال�صخر،
ف �م �ه �م��ا ج �ف��ت الأن � �ه� ��ار م ��ن حياتنا،
وا�ستبدلت ال�صحة بالمر�ض ،والغنى
ب��ال�ف�ق��ر ،واخ�ت�ف��ت ال���ش�ه��رة وال�صيت،
وت�ف��رق��وا الأح �ب��اء ال��ذي��ن ك��ان��وا حولنا
مثل النهر ،وجفت روح الحياة� ،أعلم �أن
�شخ�ص اهلل ثابت ال يتغير ،ومن يتكل
عليه فهو يتكل على بيت م�ؤ�س�س على
ال���ص�خ��ر� ،أم ��ا ع�ط��اي��ا اهلل ل�ن��ا فتتغير
تبعا الحتياجاتنا ف��ي م��راح��ل الحياة
المختلفة.
وج��اءت ر�سالة اهلل لإيليا ،للخطوة

ال �ت��ال �ي��ة« :ق ��م �أذه � ��ب �إل� ��ى � �ص��رف��ة التي
ل�صيدون ،و�أق ��م ه�ن��اك  ،ه��وذا ق��د �أمرت
هناك �أرملة �أن تعولك ،،فقام وذهب �إلى
�صرفة» (١مل .)١٠-٨ :١٧
لم يت�ساءل ،رغم �شعوره بالده�شة (هل
��ض��اق��ت ال��دن�ي��ا ،فتر�سلني �إل ��ى المدينة
بلد (�إي��زاب��ل) ال�شريرة التي ت�سببت في
مقتل �أنبياء اهلل ،و�إنت�شار عبادة البعل؟!
و�أي�ضاً �أن يذهب �إلى �أرملة �أممية فقيرة
ال ليعطيها ،بل لي�أخذ منها!! ال ليعولها
بل لتعوله! �أين كرامته كرجل ،ولي�س �أي
رجل بل نبى اهلل!! فهل يطيع �أم يتمرد؟!
فبينما رف ����ض ي��ون��ان ال�ن�ب��ى الذهاب
للأمم وخالف اهلل ،نجد �إيليا ال يعتر�ض
ع �ل��ى ط� ��رق اهلل ال �ت��ى ت �ب��دو غ��ري �ب��ة بل
ومهينة ،ولكنه ي�سلم في منتهى الب�ساطة،
وق ��ام وذه ��ب دون ن�ق��ا���ش ،لأن ��ه �أدرك �أن
اهلل ي��أت��ى بالمدينة م��ن حيث ال نتوقع،
فهو يهتم بنا بطرق �أبعدهم كل �أفكارنا،
فمهما كانت تجاربنا مرة  ،وميئو�سا منها،
تظهر عنايته بطرق ال ي�صل �إليها العقل.
ذهب �إيليا ،كل �شئ مرتب بعناية ودقة،
وم ��ن ال��وا� �ض��ح �أن اهلل ق��د ��س�ب��ق وك�شف
للأرملة مجئ �إيليا ،لأنها عرفت �أنه رجل
اهلل ،وتكلمه من هذا المنطلق ،فتقول له
«ح��ي هو ال��رب ال�ه��ك »...عندما ق��ال لها
هاتى لي قليل من م��اء في �إن��اء ف�أ�شرب،
وهاتى لى ك�سرة خبز في يدك ،قالت لي�س
عندى كعكة ،ولكن ملء كف من الدقيق

بقلم� :أ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
profrasmy_r@yahoo.com

في الكوار ،وقليل من الزيت ،لأعمله لي
ولإبني لن�أكله ثم نموت ،قال لها �إيليا:
ال ت �خ��اف��ى ،ادخ� �ل ��ي .واع �م �ل��ي كقولك،
ولكن اعملي لي منها كعكة �صغيرة �أوال،
إلي ،ثم �إعملى لك ولإبنك
و�أخرجى بها � َّ
�أخيراً.
�إن كوار الدقيق ال يفرغ ،وكوز الزيت ال
ينق�ص �إل��ى اليوم ال��ذي فيه يعطى الرب
مطراً على وجه الأر���ض ،فذهبت وفعلت
ح�سب ق��ول �إي�ل�ي��ا ،وف�ع�لا ل��م ي�ف��رغ كوار
الدقيق ،وكوز الزيت لم ينق�ص (١مل:١٧
.)١٦-١٠
ح �ق �اً �إن ب��رك��ة ت�غ�ن��ى وال ي��زي��د معها
تعب ،وهو الذي يفتح لنا كوى ال�سموات،
ويعطينا حتى نقول كفانا كفانا!!
وت�ت�ح��رك الأح ��داث بعد ذل��ك �سريعاً،
فيمر�ض االب��ن ،وتتدهور حالته �سريعاً،
وي� �م ��وت ،و�إن �ف �ج ��رت ف ��ي �إي �ل �ي��ا لتحمله
الم�سئولية و�أنه مت�سبب فى موت الولد،
وبكل �إت�ضاع اعتبر نف�سه م�سئوال ،ف�أخذه
م�ن�ه��ا ،و��ص�ع��د ب��ه �إل ��ى ع�ل�ي�ت��ه ،وا�ضجعه
على �سريره و�صرخ �إل��ى اهلل (خا�صة �أنه

ال�سينتوريون
ك ��ان ��ت ال �ع �ب��ودي��ة وم� ��ازال� ��ت �أحقر
ه��وة �أخالقية �سقطت فيها الب�شرية،
اال�ستعباد الدنيء لإن�سان وبيعه ك�سلعة
هذا المخلوق على �صورة اهلل.
ول �ك ��ن ك ��ان ��ت ب �ع ����ص ال �� �ص��ور التي
تخرج عن هذا الإطار ،فنجد �إبراهيم،
و�أليعازر وكيال لمال �سيده ،وارثاً لبيته
متمتعاً بحب �سيده.
�أي�ضاً يو�سف بيع ع�ب��داً وك��ان �أمينا
ل�سيده فوطيفار ال��ذي ملّك ُه كل بيته
وم ��ن ف ��رط �أم��ان �ت��ه ك ��ان ��س�ب��ب بركة
لبيته.
وم ��ن الأم �ث �ل��ة ال�م�ن�ي��رة ف��ي العهد
الجديد ،ال�سينتوريون �أي قائد المئة،
ي�ت�ب�ع��ه م��ائ��ة ج �ن��دي ي�ط�ي�ع��ون��ه طاعة
عمياء وي�ستطيع ال�سينتوريون �أن يقتل
�أي جندي منهم جلداً بقوة القانون� ،إذا
ما ع�صى �أحدهم �أمراً له.
ك��ان لقائد المئة عبد يحبه ك�إبن
وكان عزيزاً لديه يئن في مر�ضه لزمن،
ولم يكن للعبد قيمة �إذا مر�ض!
و�إذ ك��ان ال�ع�ب��د ي��ذب��ل ي��وم �اً فيوم ًا
�أم��ام �سيده ،ول��م ي��در م��اذا يفعل وهو
ال���ض��اب��ط ذو ال���س�ل�ط��ان� ،إن �سلطانه
وجبروته يتال�شى �أم��ام وطئة مر�ض
عبده المحبوب!
كان هذا ال�سينتوريون يح�س ناحية
ال�ي�ه��ود ب� ��أن ع�ب��ادت�ه��م فيها �شيئاً من
ال���ص��واب على عك�س م��ا ك��ان ي��ؤم��ن به
من �آلهة متعددة لم تفلح واحدة منها
فى �إعادة الب�صر لجندي فقد عينه في
الحرب �أو في �إرجاع الحياة لآخر طعن

طعنة نافذة!
كان ي�سمع عن عظام �ألي�شع التي �أقامت
ال �م �ي��ت ،وك �ي��ف ��ص�ن��ع اهلل ال�ع�ج��ائ��ب في
�أر���ض م�صر ،فكان يدور في داخله �صراع
الحق والحقيقة.
ك ��ان ي�م�ي��ل ف��ي نف�سه �إل ��ى اليهودية
التي ربما قابل �أتقياء ينتظرون ملكوت
ال �� �س �م��اوات ،ور�أى �أن ال�ن��ام��و���س يحوي
الكثير م��ن الرحمة التي ي��رق قلبه لها،
فال يكم الثور الحقل ال��دار���س ،بل ي�أكل
مما يدر�س ،وكيف يترك اليهودى زوايا
حقله ال يح�صدها حتى يتركها للفقير،
وكيف يعتق العبد حراً في �سنة اليوبيل،
ف � ��أث ��رت ف �ي��ه �إذا م ��ا ق ��ورن ��ت بوح�شية
القوانين الرومانية التي انتهجت في كل
بلد �إحتلته ،حتى �أن��ه بنى لهم المجمع
على نفقته الخا�صة وك�أنه قربان ليهوه
وتعوي�ض عما قا�سوه ،كبيالط�س الذي
خ�ل��ط دم� ��اء ال�ج�ل�ي�ل�ي�ي��ن ب��ذب��ائ�ح�ه��م في
وح�شية غير مبررة.
ك��ان ي�سمع على �إ�ستحياء م��ا ي�صنعه
ي�سوع م��ن �آي��ات ومعجزات حتى ال ي�شاع
عنه �أن��ه يتبع ملة اليهود ،لكن مع قرب
عبده المحبوب من الموت ،تذكر كيف كان
ي�سهر له الليالي منتظراً لرجوعه حتى
يعد ع�شاءه ال ع��ن �إ��ض�ط��رار ولكن بحب
خال�ص اختبره بنف�سه كثيراً ،وعندما �أراد
�إطالقه ح��راً� ،أب� ّ�ى معلال نف�سه �أن��ه يحب
�سيده ال يريد �أن يخرج ح��راً ،فا�ستبقاه
ك��إب��ن ل��ه ،ا�ستفاق على دم�ع��ة ت�ن��زل على
وجنته وهو رجل الحرب المحنك� ،أيقن
�ساعتها �أنه يحبه ويريده �أن ي�شفى.

بقلم :جرج�س ميخائيل
gergis@gmail.com

ف�س�أل ر�ؤ��س��اء اليهود عن ي�سوع وكيف
�إليه ال�سبيل ،فتطوع البع�ض �أن يذهبوا
لي�سوع ليت�شفعوا عنه ،وكيف هو م�ستحق
�أن ت�ق�ب��ل ط�ل�ب�ت��ه� ،أم ��ا ي���س��وع ف�ل�م��ا �سمع
�إ� �س �ت �ج��اب ح � ��االً ،م���ش�ت�م�اً رائ �ح��ة الحب
العطرة لل�سينتوريون والعبد القريب من
الموت.
ر�أى ي���س��وع ف��ى ال���س�ي�ن�ت��وري��ون نف�سه
الذي بذل نف�سه عن عبيده الذين دعاهم
�أب�ن��اءه و�أح �ب��ا�ؤه ،فهم بالذهاب �إل��ى بيته
رغم �أنه بيت �أممي وال ي�صح لليهودي �أن
يدخل حتى ال يتنج�س ،لكن �شم�س البر
ي�أتى وال�شفاء تحت جناحيه فهو �إبن اهلل
المتج�سد الذي يقد�س ويطهر كل مكان
يحله.
و�إذ ك ��ان ي �� �س��وع غ �ي��ر ب�ع�ي��د ع��ن بيت
القائد� ،أر�سل له ال�سينتوريون �أ�صدقائه
بر�سالة:
« َيا َ�س ِّي ُدَ ،ال َت ْت َع ْب .لأَنِّي َل ْ�ستُ ُم ْ�ست َِحقاً
�أَنْ َت ْدخُ َل ت َْحتَ َ�س ْق ِفيِ .لذ ِل َك َل ْم َ�أ ْح ِ�س ْب
َنف ِْ�سي �أَ ْه� ً
لا �أَنْ �آ ِت� َ�ي �إِ َل ْي َك .ل ِكنْ قُلْ َك ِل َم ًة
َف َي ْب َر�أَ غُ َ
ال ِمي.
ل ��م ي �ك��ن ال �� �س �ي �ن �ت��وري��ون ي �ح��ب عبده

منذ بدء الخليقة لم تحدث معجزات
لإقامة موتى حتى ذلك اليوم) ،والبد
�أن ال�سماء اهتزت ل�صراخه ،ف�إذا كانت
كلمة م��ن �إيليا ق��د �أغلقت ال�سموات،
فما بالكم ب�صراخ �إيليا؟!!.
ل�ق��د اع�ت�ب��ر �إي �ل �ي��ا �أن م ��وت الولد
�إ��س��اءة �إل��ى الأرم�ل��ة التي ا�ست�ضافته،
و�أخ��ذ يعاتب اهلل بلهجة �صعبة «�أيها
ال ��رب �إل �ه��ي �أي���ض��ا الأرم �ل ��ة ال �ت��ي �أنا
ن��ازل عندها قد �أ�س�أت باماتتك �إبنها،
ي ��ارب �إل �ه��ي ل�ت��رج��ع نف�س ال��ول��د �إلى
ج��وف��ه ،ف�ع��ا���ش» ،فدفعه لأم ��ه ،وقال
لها �أن�ظ��ري �إبنك ح��ي ،فقالت المر�أة
اليليا« :ه��ذا الوقت َعلمتُ �أن��ك رجل
اهلل ،و�أن ك�ل�ام ال ��رب ف��ي ف�م��ك حق»
(١مل .)٢٤-١٧ :١٧
ك��ان��ت ق�ب�لا ت �ع��رف �أن� ��ه رج ��ل اهلل،
ولكنها ت�أكدت الآن من �صدق كالمه
وم ��ن ق ��وة �إي �ل �ي��ا ال� ��ذي �أع � ��اد الحياة
البنها ،ول��م ي�شك �إيليا ف��ي �إ�ستجابة
اهلل له ول��ن يغ�ضب عليه من �أ�سلوب
ك�ل�ام��ه ،لأن� ��ه ب��دال��ة ال �ب �ن��وة ،فنحن
الب�شر نتحمل ون�ق��در غ�ضب ابنائنا،
بل ونلتم�س لهم الأعذار �إذ تفوه بما ال
يليق ،فما بالكم بالأب ال�سماوي الكلي
الرحمة ال��ذي يعلم م�شاعر �إيليا في
تلك اللحظة ،تماما كما نتعامل مع
�أبنائنا ونعلم م�شاعرهم في اللحظة
ال �ت��ي ي�خ�ط�ئ��ون ف�ي�ه��ا ،ون�ل�ت�م����س لهم
االعذار،
(ويو�ضح لنا ابونا الكارزالمحبوب
داود ل �م �ع��ى� :أن ال�ت�ق�ل�ي��د اليهودي
ي�خ�ب��رن��ا �أن �إب� ��ن ه ��ذه الأرم� �ل ��ة هو:
«يونان النبي».

فقط بل ي�ؤمن ب�سلطان �إبن اهلل ،الذي
تخ�ضع له المالئكة والب�شر ،والحجر!
في طاعة �أن �أمر ،ويبدو فهمه لليهودية
ق��د تخطى معرفته بال�شريعة ،فكان
كبوتقة تجمع النبوات وكمعمل يحللها
�إلى �أن تطابقت الأو�صاف في �إبن اهلل
ال��ذي �آم��ن به ال��روم��ان �ضمن �آلهتهم،
ل�ك��ن ال�ح�ق��ائ��ق تنجلي �أم��ام��ه ويح�س
ب�ضعفه وع�ج��زه �أم��ام ال�ق��درة الإلهية
ال �ق��ادم��ة ن �ح��وه ،فيت�ضع �أم��ام �ه��ا في
�إنك�سار ،يعلنه �أم��ام ال��رب في �إعتراف
علني �أم ��ام ال�ج�م��ع ،ب�إلوهية الم�سيح
و�أن ��ه ي�ستطيع ��ش�ف��اء ع�ب��ده ب ��دون �أن
يدخل بيته  -النج�س في �أعين اليهود
و�إح�سا�سه بعدم اال�ستحقاق ف��ي عين
نف�سه  -و ل�ك��ن ال �ق��ادم ه��و ي���س��وع اهلل
الكا�شف خبايا النفو�س وازنها بميزان
الإي� � �م � ��ان ف� �ي ��رى ب �ع �ج��ب م� ��ا يقوله
ال�سينتوريون في ح�ضرة اهلل وطلبته
التقية التى حملها الأ�صدقاء «لأَنِّي �أَنَا
�أَ ْي�ضاً �إِن َْ�سانٌ ُم َرت ٌَّب ت َْحتَ ُ�سل َْط ٍانِ ،لي
ُج ْن ٌد ت َْحتَ َي� ِ�ديَ .و�أَ ُق� ُ
�ول ِلهذَا :ا ْذ َه ْب!
َف َي ْذ َه ُبَ ،ولآخَ َر :ائ ِْت! َف َي ْ�أ ِتيَ ،و ِل َع ْب ِدي:
ا ْف َعلْ هذَا! َف َي ْف َع ُل».
وك ��أن �ه��ا ذب �ي �ح��ة م���س��ائ�ي��ة تحملها
ال �م�لائ �ك��ة �أم � ��ام �إب� ��ن اهلل فيمتدحها
وي�ط��وب �إي�م��ان��ه �أم��ام الجمع ،في�صير
ه��ذا الوثني �أيقونة نقيه ف��ي االيمان
بابن اهلل.
«�أَ ُق ُ
ول َل ُك ْمَ :ل ْم �أَجِ ْد َو َال ِفي �إ ِْ�س َرا ِئي َل
�إِي َمانًا ب ِِم ْق َدا ِر هذَا!» وهذا الإيمان يقدر
وي���ص��ل �إل ��ى م��راح��م اهلل وي�ستعطفها
وي�ستمطرها مطراً متقدماً ومت�أخراً
ي�شفى ويحيي ويقيم م��ن ك��ان قريباً
من الموت.
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القراءات المباركة أثناء الصيام المقدس
ت�ك�ل�م�ن��ا ف ��ى ال �م �ق��ال ال �� �س��اب��ق عن
محبة اهلل للب�شر وت�ج���س��ده وتقديم
ال��رب ي�سوع نف�سه ذبيحة ع��ن العالم
كله  ,لخال�ص ك��ل م��ن ي��ؤم��ن ب��ه وقد
ب��د�أ ال��رب ي�سوع خدمته على الأر�ض
ب��ال���ص�ي��ام �أرب �ع �ي��ن ي��وم��ا ف��ى البرية,
وك��ان ُيجرب من �إبلي�س ,وق��د �أنت�صر
الرب على ال�شيطان في جميع تجاربه
وعلمنا �أن��ه «لي�س بالخبز وح��ده يحيا
الإن���س��ان ب��ل بكل كلمة ت�خ��رج م��ن فم
اهلل» ( .لوقا. )5:4
لذا ف�إن كني�ستنا القبطية علمتنا �أن
ن�صوم ه��ذا ال�صوم ال��ذي �صامه الرب
ي�سوع وال ��ذي ب��د�أ ف��ي  28ف�ب��راي��ر من
هذا العام  .ولم تقف تعاليم الكني�سة
عند ال�صوم فقط بل رتبت لنا بار�شاد
الروح القد�س  ,القراءات التى تقر�أ كل
�أحد �أثناء القدا�س الإلهي .فـ ُتـقـر�أ علينا
درو�سا وعظات وف�ضائل تتم�شى مع كل
ا�سبوع م��ن �أ�سابيع ال���ص��وم ,فنمتلىء
ت��أم�لات روح�ي��ة جميلة ت�صاحبنا في
�صومنا فترتفع روحانياتنا وعالقتنا
ب ��ال ��رب ي �� �س��وع ,ف �ي �ك��ون ال �� �ص �ي��ام هو
الطريق �إل��ى ال�شبع ال��روح��ي وتوثيق
ع�لاق��ة المحبة ل�ل��رب ي�سـوع الم�سيح
ال � ��ذي خ�ل���ص�ن��ا ب���س�ف��ك دم� ��ه الكريم
بارادته على خ�شبة ال�صليب.
ففي الأح��د الأول من ال�صيام نقر�أ
من �إنجيل القدي�س متى الر�سول عن
ف�ضيلة ال �� �ص �ي��ام ,ال���ص�ي��ام ال ��ذي في
ال�خ�ف��اء ب ��دون ال�ت�ظ��اه��ر �أم ��ام النا�س
ب��أن��ك �صائما ,لأن الأب ال�سماوي هو
ال � ��ذي ي� ��رى ف ��ي ال �خ �ف��اء ويجازيك
عالنية ,ثم يقودنا ال��رب �إل��ى ف�ضيلة
العطاء وي�ق��ول �إك �ن��زوا لكم ك�ن��وزاً في
ال�سماء ,لأن��ه حيث يكون كنزك هناك
يكون قلبك �أي�ضا .وال تهتموا لحياتكم
الج�سدية من �أكل وملب�س وغيره ,لأن
�أب��اك��م ال�سماوي يعلم �أن�ك��م تحتاجون
�إليها وه��و القادرعلى �أن يعطيكم كل
م��ا ت�ح�ت��اج��ون �إل �ي��ه ,ب��ل اط �ل �ب��وا �أوال
ملكوت اهلل وبره وهذه كلها تزاد لكم.
ث ��م ف ��ي الأح � ��د ال �ث��ان��ي م ��ن ال�صيام
ال�م��واف��ق  13م��ار���س ,تكلمنا الكني�سة
من �إنجيل لوقا ومتى عن تجربة الرب
على الجبل وت�سميه (�أح��د التجربة)
وكما قلنا في البداية �أن ال��رب ي�سوع
�صعد �إل��ى الجبل و��ص��ام وك��ان ُيجرب
من �إبلي�س و�أنت�صر ال��رب على �إبلي�س
وع� ّل�م�ن��ا �أن �ن��ا ف��ي ��ص��وم�ن��ا ,ل��ن يتركنا
�إبلي�س بحروبه بتجارب كثيرة ,ولكن
ت�م�ت�ع�ن��ا ف��ي ��ص��وم�ن��ا ب� �ق ��راءة الكتاب
المقد�س والت�سابيح وال�صلوات تقهر
ال�شيطان ،والرب يتمجد بن�صرة �أبنائه
ال ون �ه��اراً (متى4
ال�صارخين �إل�ي��ه لي ً
ولوقا .)4
ثم ن�أتى الى الأحد الثالث الموافق
 20م��ار���س وت���س�م�ي��ه ال�ك�ن�ي���س��ة (�أح ��د
الإب��ن ال�ضال) ون�ق��ر�أ فيه م��ن �إنجيل
(م�ت��ى 20ول��وق��ا � )15أي���ض��ا ,ن�ق��ر�أ عن
ه��ذا الإب ��ن ال��ذي يمثل ك��ل واح��د منّا
عندما نهمل ف��ي �أ�صوامنا و�صلواتنا
ونبعد عن بركات الرب التي ُينعم بها
على �أوالده ف��ي الكني�سة ف��ي القدا�س
الإلهى ,كما فعل هذا الإبن الذي �سافر

 +غفران الخطايا بدم الم�سيح:
وح� � ِك� � َم ع�ل�ي��ه بالموت
��س�ق��ط �آدم ُ
ال� ��روح� ��ي وه � ��و الإن� �ف� ��� �ص ��ال ع ��ن اهلل
م�صدر الحياة  ,ولكن كان هناك الوعد
بالخال�ص م��ن قبل اهلل ,ودف��ع الثمن
ال ��ذي ال ي�ستطيع �إن �� �س��ان �أن ي�سدده
لكن الآب القدو�س المبارك قام بنف�سه
و�أر�سل �إبنه الوحيد لي�سدد هذا الدين
ال �ب��اه��ظ ال�ث�م��ن ب���س�ف��ك دم ��ه الثمين
على عود ال�صليب ويعيد الب�شرية �إلى
المكانة الأول��ى ,لم يكن لأي �إن�سان �أن
يقوم بهذا العمل  ,لأن الذي اخط�أ هو
�إن�سان محدود �ضد الإله الغير محدود
فكيف يكون لإن�سان ت�سديد هذا الدين؟
لذلك يقول الكتاب« :لأن الم�سيح� ،إذ
كنا بعد �ضعفاء ،مات في الوقت المعين
لأجل الفجار .ف�إنه بالجهد يموت �أحد
لأج��ل ب��ار .ربما لأج��ل ال�صالح يج�سر
�أح ��د �أي���ض��ا �أن ي �م��وت .ول�ك��ن اهلل بين
محبته لنا ،لأنه ونحن بعد خطاة مات
الم�سيح لأجلنا( .رو. )8:5
وه��ذا يك�شف لنا �أن ه��ذا العمل� ,إنه
عمل �إلهي ولي�س عمل ب�شري ,ثم يكمل
ويقول« :الذي �إذ كان في �صورة اهلل ،لم
يح�سب خل�سة �أن يكون معادال هلل .لكنه
�أخلى نف�سه� ،آخ��ذا �صورة عبد� ،صائرا
ف��ي �شبه ال�ن��ا���س .و�إذ وج��د ف��ي الهيئة
ك�إن�سان ،و�ضع نف�سه و�أطاع حتى الموت
موت ال�صليب»( .في.)6:2
كان موت ال�صليب هو موت العار
وال �خ��زي ول�ك��ن ال ��رب ي���س��وع ق�ب��ل هذا

 +الم�صالحة:
عندما دف��ع رب المجد ال��دي��ن ووفى
الحق الإل�ه��ي حقة مقدماً نف�سه ذبيحة
حية بدمه تمت الم�صالحة بين الب�شرية
واهلل الآب كما يقول معلمنا بول�س«:لأنه
فيه �سر �أن يحل كل الملء ،و�أن ي�صالح به
الكل لنف�سه ،عامال ال�صلح ب��دم �صليبه،
بوا�سطته� ،سواء كان :ما على الأر���ض� ،أم
ما في ال�سماوات( .كو.)19:1
لقد كانت الخطية هي العائق الأكبر
بين اهلل القدو�س واالن�سان ال�ساقط في
الخطية ,كا�سر الو�صية التي هي التعدي
والتي حرمته من التواجد في ح�ضرته
البهية ,و�أن يظل بعيداً عن المجد والبهاء,
لكن يقول الكتاب« :ولكن الآن في الم�سيح
ي���س��وع� ،أن�ت��م ال��ذي��ن كنتم قبال بعيدين،
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�إلى كورة بعيدة عن بيت �أبيه ,فتعر�ض
للهالك .ولكن ال��رب المحب الغفور
ال ي �ت��رك �أب �ن ��اءه ل �ل �ه�لاك ,ب��ل يوقظ
��ض�م��ائ��ره��م ,وي�ع�م��ل روح ��ه القدو�س
فينا في�ساعدنا على التوبة والرجوع
الى بيت �أبينا ونقول� ,أخط�أت يا �أبتاه
في ال�سماء وق��دام��ك ول�ست م�ستحقاً
�أن �أدع��ى لك �إبناً  ,ولكن ال��رب يقبلنا
فاتحا �أح�ضانه لنا كما كان الآب عندما
ر�أى �إبنه من بعيد تحنن ورك�ض ووقع
على عنقه وقبله و�ألب�سه الحلة الأولى
وق��ال �إبنى ه��ذا ك��ان ميتاً فعا�ش وكان
�ضا ًال فوجد ,هكذا ال��رب بكل محبته
ورحمته يقبلنا اليه ,وال��رب يقول �أنه
ال ي���ش��اء م��وت ال�خ��اط��ى مثلما يرجع
ويحيا ,و�أي�ضا يقول �أن ال�سماء تفرح
بخاطىء واح��د يتوب �أك�ث��ر م��ن  99ال
يحتاجون �إلى توبة .
ث��م ن ��أت��ى ب�ع��د ذل��ك ل�ل�أح��د الرابع
(�أح� ��د ال �� �س��ام��ري��ة ) ون �ق ��ر�أ ع��ن هذه
ال�ق���ص��ة ال���ش�ي�ق��ة ف��ي �إن �ج �ي��ل (يوحنا
 )4ون �ج��د �أن ال� ��رب ي �� �س��وع ه��و الذي
ي�سعى �إل ��ى �أب �ن��ائ��ه ليجذبهم للتوبة
والإي �م ��ان ب��ه ل�ي�ن��ال��وا ال �خ�لا���ص ,كما
ذهب �إلى ال�سامرة ليقابل هذه المر�أة
ال �� �س��ام��ري��ة ال �ت ��ي ك� ��ان ال � ��رب يعرف
ب�سابق علّمه ,يعرف �إ�شتياقها لمعرفة
الإيمان الحقيقى وال�سجود ال�صحيح
هلل وم �ج��ىء ال�م���س�ي��ح ل�ي�خ�ب��ره��م بكل
� �ش��ىء .ف�ب�م�ج��رد �أن ال� ��رب �أع �ل��ن لها
ذاته �أنه هو الم�سيح� ,آمـنـت ,بل �صارت
مب�شرة ب�إ�سمه في كل ال�سامرة ,و�آمن
ب��ه ك�ث�ي��رون م��ن تلك المدينة ب�سبب
ك�ل�ام ال �م��ر�أة ع�ن��ه ,وج� ��اءوا ي�سمعون
ل �ل��رب ,وم�ك��ث ع�ن��ده��م ي��وم�ي��ن ,ف�آمن
به �أكثر وقالوا �أنهم �سمعوه ونعلم �أنه
بالحقيقة هو الم�سيح مخل�ص العالم.
وب ��إذن اهلل �سنتكلم فى المقال القادم
عن الأح��د الخام�س وال�ساد�س و�أي�ضا
عن �أحد ال�شعانين الذى دخل فيه الرب
�أور��ش�ل�ي��م ك�م�ل��ك ,ث��م نحتفل ب�أقد�س
�أ�سبوع في العام كله وهو ا�سبوع الآلآم
ويوم الجمعة العظيمة ,ثم �سبت لعازر
وع �ي��د ال�ق�ي��ام��ة ال�م�ج�ي��د ,للإحتفال
بقيامة رب ال�م�ج��د م��ن الأم� ��وات في
اليوم الثالث بقوته الإلهية.
�أع ��اد ال��رب علينا جميعا وع�ل��ى كل
الم�ؤمنين ب�إ�سم ال��رب ي�سوع� ,أعادها
الرب بالخير وال�سعادة وي�سود ال�سالم
والمحبة ف��ي قلوب الجميع .ولإلهنا
المجد الدائم الى الأبد� .آميـــــن.

ات�صل بي لحماية كل ما يهمك

بركـــــــات ال�صليـــــــب ()1
العمل م��ن �أج��ل محبته الغير محدوده
للب�شر ق��دم نف�سه ذبيحة ك�ف��اري��ة للآب
ال�سماوي ,وه��و القدو�س البار ال��ذي «لم
يعمل ظلما ،ولم يكن في فمه غ�ش» لكنه
ق��ام بالعمل بالكامل ليعيدنا ال��ي ح�ضن
الآب ال�سماوي ,يقول الكتاب« :و�إذ كنتم
�أم ��وات ��ا ف��ي ال �خ �ط��اي��ا وغ �ل��ف ج�سدكم،
�أح� �ي ��اك ��م م �ع ��ه ،م �� �س��ام �ح��ا ل �ك��م بجميع
الخطايا� ،إذ محا ال�صك ال��ذي علينا في
الفرائ�ض ،الذي كان �ضد لنا ،وقد رفعه
من الو�سط م�سمراً �إياه بال�صليب� ،إذ جرد
الريا�سات وال�سالطين �أ�شهرهم جهاراً،
ظافرا بهم فيه( .كو.)13:2

بقلم :يو�سـف يونـان

�إ�ست�شاري ت�أمين
�صرتم قريبين بدم الم�سيح .لأن��ه هو
�سالمنا ،ال��ذي جعل االث�ن�ي��ن واح ��داً،
ونق�ض نحائط ال�سياج المتو�سط �أي
العداوة(.اف .)13:2وهكذا �صار �سالماً
بين الآب القدو�س وكل من ي�ؤمن بالرب
ي�سوع ويقبل عمل الفداء الذي قدمه,
وهذا ال�صلح �صار علي االر�ض وال�سماء
�أي�ضاً كما يقول الكتاب« :و�أن ي�صالح به
الكل لنف�سه عامال ال�صلح بدم �صليبه،
بوا�سطته� ،سواء كان :ما على الأر�ض،
�أم ما في ال�سماوات( .كو.)20:1
�أن��ه دم القدو�س ال��ذي �صالح الكون
كله بما فيه  ,و�أعطانا هذه الهبة التي
تقول« :ف��إذ لنا �أيها الإخوة
ثقة بالدخول �إلى الأقدا�س»
بدم ي�سوع ،طريقا كر�سه لنا
حديثاً ح�ي�اً ،بالحجاب� ،أي
ج�سده» (عب .)20:10
ه� �ك ��ذا ي �ت �م �ت��ع الجميع
ب �ه ��ذا ال �خ�ل�ا���ص العجيب
ال��ذي �أع��اد للب�شرية الفرح
وال �� �س�ل�ام وال ��رج ��اء ف��ي �أن
يكون له مكان في ال�سماء ,
في ملكوت اهلل.

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

بزن�س

ت�أمين على الحياة عقارات/منازل

�سيارات

626.356.0028
Direct: 626.657.8204

�أرثوذك�س نيوز

�إذا كنت ترغب يف �إ�ستالم جريدة
على
بريدك الإلكتروني �أر�سله لنا و�سنر�سلها لك فور �صدورها مجـاناً.
عنوان الجريدةallorthodox@aol.com :

818-774-0446

(ت�أ�س�ست عام )2000
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بقلم :الأنبــا �إرميــا

على لقائه وزيارته في م�صر.
الفكر والثقافة
ارتبطت الحكمة في حياة البابا �شنودة
الثالث بالمعرفة والثقافة ف�أ ْوالهما مكانة
خا�صة؛ فمنذ خطواته الأول��ى �أخذ يقر�أ
كتابات م�شاهير ُكثر في �شتى المجاالت.
ثم بد�أ يقر�ض ال�شعر في �شبابه المبكر.
وكتب مقاالت في مجلة م��دار���س الأحد
(1954-1949م) .وفى رهبنته ن�سخ وع َّلم
�أق��وال �آباء الكني�سة ،و ُكلف ب�أمانة مكتبة
دير ال�سريان .ثم �صار �أول �أ�سقف للتعليم
ب�ي��د ال�ق��دي����س ال�ب��اب��ا كيرل�س ال�ساد�س؛
ليحمل ط��وال حياته ر�سالة خطيرة لم
يتوقف عنها حتى نياحته ،تار ًكا لنا َكن ًزا
عظي ًما بلغ قرابة  140كتا ًبا.
و�أ�� �س� �� ��س م �ع �ه��د ال ��رع ��اي ��ة والتربية
واف�ت�ت��ح معهد ال�ك�ت��اب المقد�س ومعهد
اللغة القبطية وق�سم ال�لاه��وت بـمعهد
الدرا�سات القبطية ،ومراكز وم�ؤ�س�سات

الم�شهد الأخير لـ «�أالن ديلون
�صدمة لكل ع�شاق واح��د من �أكثر الفنانين
و�سامة فى تاريخ ال�سينما ،وهو الممثل الفرن�سى
�أالن ديلون ،بعد ت�صريح ابنه �أنتونى فى مقابلة
تليفزيونية لقناة «�آر تى �إل» الفرن�سية ،والذى
ق��ال فيه �إن وال��ده طلب �إنهاء �آالم��ه ومعاناته
مع المر�ض بالموت الرحيم فى �سوي�سرا بعد
ت��ده��ور حالته ال�صحية الم�ستمر منذ ،2019
بعد �إ�صابته بجلطة دماغية� ،إ�ضافة �إلى �آالم فى
القلب يعانى منها منذ  ،2012كما ك�شف االبن
�أن وال��دت��ه الممثلة الفرن�سية ن��ات��ال��ى ديلون
طلبت ال�م��وت ال��رح�ي��م �أي���ض��ا عقب اكت�شافها
�إ�صابتها بمر�ض �سرطان البنكريا�س� ،إال �أنها
توفيت قبلها عن عمر  79عاماً.
وك��ان �أالن دي�ل��ون ق��ال ف��ى ت�صريح �صحفى
ع��ام � 2018إن ال�م��وت لي�س م��ن مخاوفه ،لكنه
ال يرغب بالرحيل مع الآالم ،لذلك بد�أ ي�شعر
برغبة فى «مغادرة هذا العالم الفا�سد» ،ح�سب
م��ا و��ص�ف��ه ،لكنه ال ي��ري��د ال�م��وت ب�م�ف��رده «بل
مع كلبه» ال��ذى �أو�صى بيطرياً ليحقنه بمادة
خا�صة ،بحيث يلحق به.
ال�م��وت ال��رح�ي��م « »Euthanasiaه��ى كلمة
م�شتقة من اللغة اليونانية ،وتعنى �إنهاء حياة
الإن�سان عن ق�صد ،قد يحدث ذلك عن طريق
حقن الطبيب المري�ض بعقار مميت بهدف
تخفيف �ألمه ومعاناته� ،إذا كان م�صاباً بمر�ض
ال ُيرجى �شفا�ؤه ،ويعانى با�ستمرار ،وال يوجد
م��ا يخفف ه��ذه المعاناة ،وه��و �إج ��راء قانوني
ف��ى بلجيكا ولوك�سمبورج وهولندا و�سوي�سرا
وب�ع����ض والي� ��ات �أم��ري �ك��ا م�ث��ل وا��ش�ن�ط��ن ،لكن
لماذا اختار �أالن ديلون �سوي�سرا؟ لأنها بالفعل
�أ�شهر بلد تتنوع فيه و�سائل الموت الرحيم ،بل
ويبدع فيها ،ففى عام  ،2020اختار نحو 1300
�شخ�ص �إنهاء حياتهم ب�شكل �إرادى فى �سوي�سرا،
من خالل اللجوء �إلى خدمات �أكبر منظمتين
متخ�ص�صتين فى االنتحار بم�ساعدة الغير هي
 Exitو(.)Dignitas
�أ�شهر ال�ط��رق هناك للموت االخ�ت�ي��ارى هي

من خ�لال تناول
مادةبنتوباربيتال
ال� � � ��� � � �ص � � ��ودي � � ��وم
ال� ��� �س ��ائ� �ل ��ة ،بعد
تناول هذا العقار،
ي� �ن ��ام ال�شخ�ص
خ�ل�ال دقيقتين
�إلى خم�س دقائق،
قبل �أن يدخل فى
غ�ي�ب��وب��ة عميقة ،بقلم :خالد منت�صر
ي �ت �ب �ع �ه��ا ال �م ��وت
بعد فترة وجيزة ،وقد يكون الممثل الفرن�سى
الو�سيم هو من �أوائ��ل من �سي�ستخدم كب�سولة
��س��ارك��و ل�ل�م��وت ال��رح�ي��م وه��ى �أح� ��دث اختراع
ف��ى ��س��وي���س��را ل �ه��ذه ال�م�ه�م��ة ،ج �ه��از «�ساركو»
عبارة عن كب�سولة م�صنوعة بتقنية الطباعة
ثالثية الأب �ع��اد ،ت�سمح لم�ستخدمها الراغب
فى الموت بت�شغيلها من الداخل ،ويمكن �سحب
ه��ذه الآل ��ة وو�ضعها ف��ى ال�م�ك��ان ال��ذى يرغب
ال�شخ�ص المعنى ب�إنهاء حياته فيه ،وقد يكون
ه��ذا فى بقعة هادئة فى ال�ه��واء الطلق� ،أو فى
مبنى �إح��دى المنظمات التى تقدم الم�ساعدة
للأ�شخا�ص الراغبين باالنتحار.
لت�شغيل ه��ذه الكب�سولة ،ي�ستلقى ال�شخ�ص
بداخلها ،و ُيطرح على الراغبين فى الموت عدد
من الأ�سئلة ،وعقب �أجابتهم ،يمكنهم ال�ضغط
على زر خا�ص موجود داخل الكب�سولة لتفعيل
�آل�ي��ة العمل ف��ى ال��وق��ت ال��ذى ينا�سبهم ،هذه
الكب�سولة مُث ّبتة على ق��اع��دة ثالثية الأبعاد
تحتوى على عبوات النيتروجين ال�سائل التى
ينطلق منها ال�غ��از �إل��ى الكب�سولة ،مما ُي َق ّلل
م�ستوى الأوك�سجين ب�شكل �سريع من � %25إلى
�أقل من  ،%1وينتج عن ذلك �شعور ال�شخ�ص بنوع
من ال�ضبابية ،كما قد ي�شعر ببع�ض الن�شوة قبل
�أن يفقد وعيه.
�أمير الو�سامة فى العالم �أثار غيرة الرجال
في حياته ،فهل �سيثير الجدل في مماته؟
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

«ع�شر �سنوات م�ضت»..
ي�ق��ال :ه�ن��اك �شخ�صيات ك��ال�ت��اري��خ :ال
تتكرر ،وال ُتن�سى! ،ومثلث الرحمات البابا
�شنودة الثالث عالمة تاريخية تظل �آثارها
ف��ي ال��ذاك��رة الإن���س��ان�ي��ة؛ فالحديث عنه
لت�أن�س به النفو�س وت�سعد له القلوب .هو
بحلو حديثه،
رحلة عبر الزمن؛ ت�ستمتع ُ
وبرقة م�شاعره ،وبابت�سامته المفرحة،
ف��ي ك��ل م��رح�ل��ة م��ن م��راح�ل�ه��ا الحافلة،
من الطفولة حتى �صار �أ ًبا وراع ًيا �صالحا
للكني�سة ،يعلم وير�شد ويدبر �أمورها بكل
حكمة.
�إن الحكمة طريق ارتاده المتنيح البابا
��ش�ن��وده ال�ث��ال��ث ح�ت��ى ارت �ب��ط ا��س�م��ه بها؛
ف ُلقب البابا الحكيم وحكيم العرب ،وكان
ال��راع��ى الأم�ي��ن والبطريرك ال��ذي �أ�شاد
ال�ع��ال��م بحكمته ودوره� .إال �أن الحكمة
لي�ست بالدرب ال�سهل المفرو�ش بالورود،
بل طريق طويل يمتد برحلة الحياة ،يتعلم
فيه الإن�سان ويتقن كل يوم من �أيامه �شي ًئا
جديدًا ،ويكت�سب ف�ضائل متنوعة ت�شرق وب�ساطته الحكيمة .ر ِب��ح رعيته برعايته
وخ ��دم �ت ��ه ل� �ه ��ا ،م �ن��ذ الأ� �س �ق �ف �ي��ة حتى
في حياته وحياة الآخرين.
ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة ع�ل��ى م� ��دار ق��راب��ة ن�صف
القرن .ربِح �إخوة الوطن بمحبته ومودته،
وفى حكمة البابا �شنوده الثالث:
فعلى �سبيل المثال :كانت له عَالقات مودة
قاد حياته وحياة الآخرين
ا�ستطاع �أن يحيا بالحكمة ��س��واء في كبيرة بكل من ف�ضيلة ال�شيخ مُحمد �سيد
العالم �أو حياة الرهبنة والن�سك ،ورعى ط�ن�ط��اوى �شيخ ج��ام��ع الأزه ��ر ال�سابق؛
خدمته التي �أ�سند اهلل م�س�ؤوليتها �إليه وب��وزي��ر الأوق� ��اف الأ��س�ب��ق �أ .د .محمود
حين ��ص��ار �أ�سقفاً للتعليم ث��م بطريركاً حمدى زق��زوق ،وبف�ضيلة ال�شيخ �أحمد
للكرازة المرق�سية ،فاهتم ب�أنف�س �شعبه ح�سن الباقورى ،وبف�ضيلة ال�شيخ المفتى
ال طرق بابه �أو مُحمد خاطر ،وبف�ضيلة ال�شيخ جاد الحق
واحتياجاتها ،ولم يرد �سائ ً
على ج��اد الحق �شيخ الأزه ��ر ،وكثيرين.
�إن�ساناً التج�أ �إليه.
ربح كثيرين بكتاباته الب�سيطة الأ�سلوب،
ال�ع�م�ي�ق��ة ال �ف �ك��ر ،ال �ع��ري �� �ض��ة الت�أثير،
ربح النفو�س
ربح محبة مَن تعامل معه والتقاه ،حتى المتميزة الأخاذة؛ حتى تابعها عدد كبير
قيل فيه :عندما تجل�س مع (البابا �شنودة) من الم�صريين ـ م�سلمين ومَ�سيحيين،
ف��ي �أول م��رة ،ال ت�شعر معه بالغربة ،بل �إل��ى جانب �أحاديثه ال�صحفية ولقاءاته
تنطلق بالحديث معه بب�ساطة ،وك�أنك التليفزيونية التي كانت محط الأنظار.
ربح كثي ًرا من ال�شخ�صيات العالمية في
تعرفه منذ �سنوات طوال.
ن �ع��م ر ِب� ��ح ال �ك��ل ب�م�ح�ب�ت��ه وابت�سامته ر ِْحالته الكثيرة الخارجية حتى حر�صت

�أرثوذك�س نيوز

علمية وبحثية وثقافية ،منها :م�ؤ�س�سة
م��ار مرق�س ل��درا��س��ات ال�ت��اري��خ القبطى،
ومركز البابا �شنودة للتنظيم وتكنولوچيا
المعلومات ،وال�م��رك��ز الثقافى القبطى
الأرثوذك�سى.
لذلك ح َر�ص المركز الثقافى القبطى
الأرث��وذك �� �س��ي ع�ل��ى ت�ق��دي��م ج��ائ��زة البابا
��ش�ن��ودة ال�ث��ال��ث للـحكمة وال�ت�ع��اط��ف �إلى
��ش�خ���ص�ي��ات ات �� �س �م��ت ح �ي��ات �ه��ا بالحكمة
وخ ��دم ��ة الآخ � ��ري � ��ن؛ ف� �ف ��از ب �ه��ا ه � ��ؤالء
الأفذاذ ،ال من �أجل �ألقابهم �أو منا�صبهم
ـ ال�م��ذك��ورة ع��ام ال�ج��ائ��زة ـ ب��ل لجهودهم
ال�ف��ائ�ق��ة ال �ت ��أث �ي��ر ف��ي الإن �� �س��ان �ي��ة� :أ .د.
� Martin Schreiberأ�ستاذ ورئي�س لق�سم
�أمرا�ض ال ُكلى وال�ضغط بكليڤالند كلينك
ب��أوه��اي��و ب��ال��والي��ات المتحدة الأمريكية
الحائز جائزة �أح�سن طبيب في �أمريكا
عام 2013م ،وم .هانى عازر خبير الأنفاق
ب�ألمانيا ال��ذي �أ� �ش��رف على ب�ن��اء محطة
قطارات برلين ،وم� .إبراهيم �سمك عالم
الطاقة ال�شم�سية ب�ألمانيا رئي�س المجل�س
الأوروب��ى للطاقة المتجددة مُدتين على
التوالى ،الم�شرف على م�شروع ت�صدير
الطاقة ال�شم�سية من �شمال �إفريقيا �إلى
�أوروب ��ا ،وم� .أن�سى نجيب �ساوير�س رجل
الأع �م��ال الم�صرى الرئي�س والم�ؤ�س�س
لمجموعة �أورا�سكوم المتعددة الن�شاطات،
ود� Pter Kveck .سفير دول ��ة المجر
بالقاهرة ،ود Paolo Sabbatini .مدير
ال�م��رك��ز ال�ث�ق��اف��ى الإي �ط��ال��ى الم�ست�شار
الثقافى بال�سفارة الإيطالية بالقاهرة،
وق�ب��ل �أي ��ام قليلة ف��ي ال��ذك��رى العا�شرة
لنياحة البابا �شنودة الثالث فاز بالجائزة
�أ .د .ر�شاد بر�سوم الرئي�س الأ�سبق لأق�سام
الأم � ��را� � ��ض ال �ب��اط �ن �ي��ة م ��ؤ� �س ����س مركز
ق�صر العينى لأم��را���ض ال ُكلى وال َّد ْيلزة
( )Dialysisب �ج��ام �ع��ة ال �ق ��اه ��رة .و...
والحديث في مِ �صر الحلوة ال ينتهى!.

«�آفــة حارتــنا الف�ســاد»..
ه� �ن ��اك �� �ش ��رف ��اء ي � � � ��ؤدون واجبهم
وي� ��رع� ��ون � �ض �م��ائ��ره��م وي �ت �ق ��ون اهلل
ف��ى ال �م��ال ال �ع��ام ،وال ي��أك�ل��ون حرا ًما
وي �خ �� �ش��ون ع �ل��ى �أوالده� � � ��م ال� �ح ��رام،
ي ��أك �ل��وه��ا ب ��دق ��ة وع �ي ����ش ن��ا� �ش��ف وال
يقربون الحرام ،ولكنهم �صاروا �أقلية،
الف�ساد ي�ست�شرى يتوغل فى الوحدات
القاعدية ،فى الأع�صاب الطرفية ،فى
المكاتب الخدمية والإدارات المعنية
بخدمة المواطنين ،وفى هذا حكايات بقلم :حمدي رزق
يومية ومحزنة تُروى على كل ل�سان.
�آخ��ره��ا� ،أح��ال��ت النيابة الإداري ��ة مدير ع��ام �إدارة الت�أهيل بوزارة
الت�ضامن االجتماعى و 5م��ن م�ساعديه �إل��ى المحاكمة الت�أديبية
العاجلة ،وذلك بعد ثبوت قيام الأول باال�ستيالء على �أموال برنامج
تكافل وكرامة ،الواردة �ضمن قر�ض البنك الدولى ،لح�سابه الخا�ص.
تمحي�صا .الف�ساد ال�صغير فى
مثل هذه الأخبار العابرة ت�ستوجب
ً
الأع�صاب الطرفية لدوالب الحكومة ُيجه�ض مجهودات معتبرة ،و ُيبدد
م�ساعى الحكومة لتوفير بع�ض العي�ش الكريم لبع�ض الطيبين.
الكحكة فى �إيد اليتيم عجبة ،حتى ح�سنة تكافل وكرامة تلتهمها
ال��ذئ��اب النهِمة ،تكافل وك��رام��ة عنوان ال�ستر لماليين المتعففين،
تح�سبهم �أغنياء من التعفف ،يهتك �سترهم ل�صو�ص المال العام،
الأع�صاب الطرفية للإدارة الحكومية م�صابة بجملة �أمرا�ض متوطنة
و�سارية ،الف�ساد فى دواوين الوزارات يمكن و�صفه جزا ًفا للركب!!.
ورغ ��م ال�م�ج�ه��ودات ال ُم�ضنية ل�ل�أج�ه��زة المكلفة رئ��ا��س� ًي��ا بحرب
الف�ساد ،لكن جذور الف�ساد تجذرت عمي ًقا ،ت�ضرب فى التربة العفنة،
اجتثاث الجذور ال�سامة مهمة لي�ست م�ستحيلة ،لكنها �صعيبة ،وتحتاج
�صب ًرا وجهدًا جهيدًا ،وقبلها عقوبات رادعة مانعة ،البع�ض ي�أكلون فى
بطونهم نا ًرا� ،سح ًتا ،وهم ال ي�شعرون بت�أنيب �ضمير� .ضمائرهم ميتة
من زمان.
وق��ائ��ع ق�ضية ت�ك��اف��ل وك��رام��ة ال �ت��ى ك�شفتها الأج �ه��زة الرقابية
باحترافية� ،أخ�شى �أن�ه��ا ن�م��وذج للف�ساد متناهى ال�صغر ،وه��ذا بيت
الق�صيد ،تقر�أ عج ًبا ،وقائع من�شورة بالأرقام ت�ؤ�شر على �أن الف�ساد
منهجا ،واالحتيال �أ�سلوب حياة.
�صار ً
فى الدواوين الحكومية نفر من الل�صو�ص ال يرحمون الغالبة ذل
ال�س�ؤال ،ال بيرحموا وال بي�سيبوا رحمة ربنا تنزل على الغالبة ،قطعوا
عنهم الحليبة والرايبة ،حتى جنيهات الغالبة فيها مطمع.
ف�ساد عجيب ،ف�ساد حتى النخاع ،ف�ساد ممنهج.
حتى المعا�شات لم تفلت من بين �أ�سنانهم ال�صفراء ،ه��ذا ع�صر
الف�ساد متناهى ال�صغر ،موظفون �صغار ي�سرقون معا�شات مواطنين
��ص�غ��ار ،ال رح�م��ة وال �شفقة وال �ضمير،
الق�ضية الأخيرة ت�ؤ�شر �إلى حجم الف�ساد
ال� ��ذى ب ��ات ع�ل�ي��ه ن �ف��ر م ��ن � �ص �غ��ار كبار
الم�ؤت َمنين على المال العام.
الخال�صة ،الف�ساد الكبير ُيخلف ف�سادًا
على كل الم�ستويات ،والحقيقة الماثلة
�أن ع�صب الدولة ،الجهاز الإدارى ،ف�سد
منذ زم��ن ،و�أن الف�ساد عنوان المرحلة،
و�إن خ��رب بيت �أب��وك خد لك منه قالب،
الف�ساد طال الجذر ،جذر ال�شجرة ف�سد،
مثل هذه ال�شجرة الفا�سدة لن تطرح �إال
ف�سادًا ،الف�ساد ال�صغير فى تكراريته ي�شكل
ف�سادًا عا ًما� ،أخ�شى على هذه الدولة من
�سو�سة الف�ساد تنخر فى عظامها ،ال�شجرة
خ ّوخت.
ت� �ع ��رف ي �ع �ن��ى �إي � � ��ه م �� �ص �ل �ح��ة؟ ،ك � ٌّ�ل
يق�ضى م�صلحة ،يق�ضى وط � ًرا ،يخل�ص
م�صلحته ،والدُّ ْرج مفتوح ،وعليه فا�سدون
م�ق�ي�م��ون ،وال �ل��ى م��اي�ج�ي����ش بالوا�سطة
ييجى ب��ال��ر��ش��وة ،وال�ل��ى ماتنفع�ش معاه
الر�شوة يجرى �إف�ساده ،الف�ساد �صار ُ�سنة
مرعية ،البع�ض ُيف�سد الكل ،وك� ٌّ�ل ُيف�سد
ً
بع�ضا� ،آفة حارتنا الف�ساد!!.

الأميـركـوفـوبيــا
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

في عام  ٢٠٠٦كنت �أعمل �أ�ستاذا
في معهد للغات في والية هاواي،
�س�ألني مدير المعهد يوماً لماذا يكره
الم�صريون الأمريكيين ،تعجبت
من �س�ؤاله وقلت له لماذا تقول هذا،
�أجابني ب�أنه ذهب �إلى رحلة �سياحية
لم�صر وطلب منه �أحد المر�شدين
بقلم :ماجد �سو�س
يقول
ال�سياحين �أنه من الأف�ضل له �أال
ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
فغالبية
�إنه من الواليات المتحدة
magedsous@gmail.com
النا�س في م�صر ال يحبونها .حكى لي
�أنه حينما �سئل مرة هل �أنت �أمريكي
فقال ال �أنا من هاواي! ولأن ال�سائل لم يكن يعلم ان هاواي والية �أمريكية
فقال له ت�صورت �أنك �أمريكياً.
قلت له ،يومها� ،أنك �إذا ذهبت �إلى مقر ال�سفارة الأمريكية �ستجد الم�صريين
يقفون بال�ساعات لمحاولة الح�صول على ت�أ�شيرة الدخول للواليات المتحدة
وان ماليين من ال�شعب الم�صري يقدمون على برنامج الهجرة الع�شوائية
للح�صول على الإقامة الدائمة في الواليات المتحدة الأمريكية.
في الحقيقة هذه الظاهرة تحتاج �إلى درا�سة وبحث اجتماعي بجانب البحث
ال�سيا�سي ،فقد هالني الترحيب والت�أييد الذي ر�أيته في تعليقات الكثير من
الم�صريين بالغزو الرو�سي الغا�شم على �أوكرانيا ،والذي راح معه الم�ؤيد يهاجم
الواليات المتحدة ويتهمها انها وراء ما يفعله بوتين في الجار الأعزل الذي
كان يعي�ش معه يوماً تحت راية علم واحد .وهناك من ي�ضع مقارنة غريبة بين
زيلن�سك�سي و�صدام ح�سين �صاحب �أكبر عدد مقابر جماعية ل�شعبه.
لمن ال يعلم من ال�شعب الم�صري ولمن يت�صور �أن الواليات المتحدة هي
من يدعم �إ�سرائيل ف�إن االتحاد ال�سوفيتي اعترف بدولة �إ�سرائيل قبل اعتراف
الواليات المتحدة بها ،و�إنه في الحرب الأوكرانية الحالية وقفت �إ�سرائيل في
موقف المحايد لوجود عدد كبير من اليهود على الأرا�ضي الرو�سية.
في م�صر وفي بداية ال�سبعينيات بد�أ الرئي�س ال�سادات ي�شعر �أن الرو�س
يتباط�ؤون في م�ساعدته ب�إر�سال �أ�سلحة وعتاد له بعدها اكت�شف �أنهم ي�سرقون
الذهب الم�صري وبجر�أة قام باحتجاز  71خبيرا مع �أفراد عائالتهم في
مطار القاهرة في  8مايو  ،1972وتفتي�شهم قبيل عودتهم �إلى رو�سيا للبحث
عن الذهب ،وفى الثامن من يوليو  ،1972ا�ستدعى ال�سادات �سفير االتحاد
ال�سوفيتي بالقاهرة و�أفهمه �أن الخبراء الرو�س ،البالغ عددهم ع�شرين �ألف
خبير مطالبون بمغادرة م�صر بكامل عتادهم و�أمتعتهم في غ�ضون � 48ساعة.
نتفق من البداية �أن الواليات المتحدة تحمي م�صالحها في العالم وهو
�أمر بديهي ت�سير على نهجه كل دول العالم منذ بداية الخليقة حتى اليوم
ف�أين الدولة التي ال تعمل لم�صلحة �شعبها ووطنها .دعونا نلقي نظرة تاريخية
مت�أنية مترفعة بعيدة عن االختالف الإيديولوجي و�صراع الح�ضارات عن
�أمثلة قليلة مما قدمته الواليات المتحدة ل�شعوب الأر�ض.
على ال�صعيد الداخلي ففي حرب  ٧٣وبعد العبور العظيم ب�أيام قليلة ،حدثت
ثغرة الدفر�سوار والتي كان �سي�ضيع معها حلم الإنت�صار وتم ح�صار الجي�ش
الثالث وكان من ال�صعب كما قال الرئي�س ال�سادات محاربة الواليات المتحدة
ولوال تدخل داهية الخارجية الأمريكية هنري كي�سنجر وزير خارجية �أمريكا
لإنقلبت موازين الحرب فقد تو�صل �إلى وقف �إطالق النار.
ا�ستطاعت الواليات المتحدة �أن تعيد لم�صر كل �شبر في �أر�ضها المحتلة
في معاهدة �سالم تو�سطت فيها بين الدولتين نتج عنها حقن دماء الم�صريين
وا�ستغالل م�صر لمدنها ال�سياحية التي كانت تحت االحتالل ،التي تدر لها
ماليين الدوالرات بجانب معونات �أمريكية اقت�صادية وع�سكرية  ٢.١مليار
دوالر لم تتوقف طيلة  ٤٤عاماً.
على ال�صعيد الدولي ف�إن الواليات المتحدة لم ت�ستعمر الدول كما فعلت
�إنجلترا ،وفرن�سا ،و�ألمانيا ،وغيرها .فبعد �أن حررت العالم من النازية عادت
و�ساعدت �ألمانيا في بنائها .وحين قامت اليابان في  ٧دي�سمبر ١٩٤١ب�ضرب
الواليات المتحدة في عقر دارها في منطقة بيرل هاربر ودمرت القاعدة
الأمريكية هناك وقتلت �آالف المدنيين والع�سكريين الذين لم يكونوا في
�ساحة حرب بطريقة مفاجئة ب�شعة وا�شتد الخالف بين الدولتين� ،ألقت وبكل
�أ�سف الواليات المتحدة قنبلتها الذرية على هيرو�شيما ونجازاكي ،وبالرغم �أن
اليابان هي من بد�أت باالعتداء� ،إال �أن الواليات المتحدة ا�ست�شعرت ب�ضرورة
الوقوف مع ال�شعب الياباني لذا عينت الجنرال دوجال�س ماك ارثر الذي
�ساهم في �إعادة بناء اليابان اقت�صاديا و�سيا�سيا وتحويلها �إلى دولة ديمقراطية.
وهكذا فعلت الواليات المتحدة مع كوريا الجنوبية و�أعادت بناءها .كما �إننا ال
يمكننا �أن نن�سى ما فعلته مع فرن�سا حين حررت باري�س في �أغ�سط�س ١٩٤٤
و�أر�سلت لها الفرقة الأمريكية الرابعة م�شاة.
وفي �أيامنا كنا �شهوداً على ا�ستجابتها للعديد من الدول وكالعادة لم تلتفت
ال للون والجن�س �أو الدين او اختالف الثقافة فحررت الكويت الم�سلمة دون
�أن ت�ستعمرها �أو تغزوها وحين غزا ال�صرب الم�سيحي البو�سنة والهر�سك
الم�سلمة ،حاربت ال�صرب وحررت البو�سنة دون �أن تر�سل الدول الإ�سالمية
والعربية جندياً واحداً.
وحتى دخولها للعراق �أو �أفغان�ستان بما فيه من �أخطاء ع�سكرية فقد كان
دخوال م�ؤقتاً ولغر�ض محدد لإنقاذ هذه ال�شعوب من حكام ومراكز قوى
طاغية ،وحتى من يدعي �أن الديموقراط هم من �أ�سقطوا مبارك �أو من
�ساعدوا الإخوان في الو�صول للحكم فقد احترموا �إرادة ال�شعب الم�صري ولم
توقف �أية م�ساعدات لم�صر ولم يمنع م�صري من دخول �أمريكا ولم ترف�ض
�أية �صفقة �أ�سلحة لم�صر واختارت م�صر لتبني بها ولم تتخلى عن قيادته وفي
�أكتوبر � ٢٠٢١أهدت م�صر  ٨مليون لقاح فايزر وموديرنا لم�صر ،بل �أكثر من
ذلك فقد �أعطت م�صر التكنولوجيا المتطورة لبناء م�صنع لقاحات للقاحات
فايزر وموديرنا لخدمة �أفريقيا.
هل تعلم يا عزيزي� ،إنه عندما يحدث ٌ
زلزال �أو كارث ٌة �أو وبا ٌء في �أي مكان
في العالم ت�سرع الواليات المتحدة بالم�ساعدة ،حتى لو حدثت الكارثة لدولة
معادية لها ،فبينما كانت الحكومة الإيرانية تهاجم �أمريكا نهارا وليال كانت
الواليات المتحدة تر�سل لها المعونات كلما حدث لها زلزاال .وهل تعلم �أن
�أكثر من  ٦٠في المئة من معونات الغذاء الدولية هي هبة من الواليات
المتحدة .وهل تعلم �أن الكونجر�س قام بتخ�صي�ص ع�شرات المليارات من
الدوالرات للق�ضاء على الإيدز وكثير من الأمرا�ض الخطيرة في �أفريقيا،
وفي جائحة كورونا الأخيرة �أر�سلت لقاحات مجاناً لأكثر من  ٦٤دولة .وهل
تعلم �أن �أ�س�ست غالبية المنظمات الدولية و�إن كل برامج الم�ساعدات الإن�سانية
والطبية وم�ساعدة الفقراء في الأمم المتحدة ومنظمات ال�صحة وغيرها
تقوم �أمريكا بتمويلها وتقديم الن�صيب الأكبر من المعونات لها و�أن معظم
الأبحاث العلمية والطبية والتي �أنقذت الب�شرية من معظم الأمرا�ض بتمويل
من الواليات المتحدة.
عزيزي ..الواليات المتحدة هي تلك القوى الخيرة التي يعي�ش فيها الب�شر
من كل الأمم وال�شعوب والقبائل والأل�سن بكل اختالفاتهم� ،سوا�سية ب�سالم.
الدولة التي يتبو�أ فيها الملحد واليهودي والم�سيحي والم�سلم والالديني كافة
المنا�صب و�أرفعها دون عن�صرية �أو تمييز فال توجد خانة للديانة �أو حتى خانة
للوظيفة في �أي م�ستند �أو هوية الكل �سواء فالقا�ضي والطبيب والمحامي
وا�ستاذة الجامعة مثله مثل العامل والفالح والم�شرد �أمام القانون والق�ضاء
وال�شرطة.
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مقدمــة ح�ضاريــة

مقدمة:
زرت ن��ي��وزي�لان��د مرتين،
الأول�����ى �سياحية بحرية
في باخرة فخمة والثانية
�أر������ض�����ي�����ة ع������ن ط���ري���ق
االتوبي�سات وال��ط��ائ��رات.
ولكل من الطريقتين مزايا
ونقائ�ص ،ف��الأول��ى مريحة
لكن ت��رى المدن ال�ساحلية
ف��ق��ط .وال��ث��ان��ي��ة مجهدة
لتغيير ال��ف��ن��ادق العديد
م����ن ال�����م�����رات ،ل���ك���ن ت���رى
البالد الداخلية والطبيعة
الخالبة .وهنا �س�أذكر مزيج
من الرحلتين.

��س�لام!!!! ج��اء �إلي�شع وعلم ان الولد
م ��ات�� ،ص�ل��ى �إل�ي���ش��ع وا� �س �ت �ج��اب الرب
قام الولد و�أع��اده �إلى امه التي عا�شت
بال�سالم..
 الي�صابات ام ال�شيخوخة التي لمتنجب� ،إال ان م�شيئة اهلل اراد وتمجد
واع �ط��اه��ا ي��وح �ن��ا �آخ� ��ر ان �ب �ي��اء العهد
القديم.
 ثم جاءت ام االمهات وهي العذراءمريم امنا وفخرجن�سنا الذي �أُختيرت
من الآب لتكون اماً للرب ي�سوع (الكلمة
)وت �ح �م �ل��ت م �� �ش �ق��ات ال� �ه ��روب لم�صر
للحفاظ على ح�ي��اة �إب�ن�ه��ا ..وتحملت
�آالم��ه على ال�صليب لخال�ص الب�شر.
ال�ك�ت��اب ك��ان ي�ق��ول عنها « َو�أَ َّم � ��ا َم ْر َي ُم
َف � َك��ا َن��تْ َت� ْ�ح � َف� ُ�ظ َج��مِ �ي � َع ه� � َذا ا ْل� � َك�ل َ�ا ِم
ُم � َت � َف � ِّك � َر ًة ِب � ِه ِف��ي َق � ْل � ِب � َه��ا( ».ل� ��و.)١٩:٢
قيل عنها اي�ضاً « َب� َن� ٌ
�ات َكثِي َر ٌات عَمِ ْل َن
َف ْ�ض ً
ال� ،أَ َّما �أَ ْن��تِ َف ُف ْقتِ َعلَ ْيهِنَّ َجمِ ي ًعا»
(ام.)٢٩:٣١
مريم ال �ع��ذراء الأم المختـارة ،الأم
ال�م�ت��أل�م��ة ،الأم ال �� �ص �ب��ورة ،المراقبة
في �صمت «ا ْل� َم� ْر َ�أ ُة ا ْل ُم َّت ِق َي ُة ال� َّر َّب َفه َِي
ُت ْم َد ُح» (ام .)٣١
والكالم عن �أمنا العذراء مريم كثير
ج��دا فهي الأم الحنونة ول�ك��ن اكتفي
بهذا ال�ق��در ،وك��ل �سنة وك��ل �أم وزوجة
بخير وهي �سالم لبيتها ولأوالدها.

�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 �إيبرا�شية لو�س انجلو�س.
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من هو �صاحب فكرة عيد الأم ؟
كانت الفكرة االولى لالحتفال بعيد الأم فى م�صر فكرة المرحوم اال�ستاذ يعقوب
فام �سكرتير نادى ال�صبيان بجمعية ال�شبان الم�سيحيين والذى تخرج على يديه �أجيال
من نخبة الرجال.
كان يعقوب فام يحتفل بعيد الأم فى نادى ال�شبان الم�سيحيين �إال �أنه �أراد �أن يعمم
الفكرة على م�ستوى القطر الم�صري كله ،فعر�ض فكرة االحتفال بعيد الأم على ال�سيدة
�إيلين تادر�س حرم المرحوم اللواء كامل غبريال التي فقدت �إبنها الطيار تحتم�س كامل
في حرب فل�سطين الموجودة بال�صورة ،والتى قامت بتكوين لجنة من كرام ال�سيدات
الم�صريات لن�شر فكرة الإحتفال بعيد الأم في �إحالل الحب في العائلة ورفع مقام الأم
لت�شعر �أنها ت�ؤدى عمال جليال في �إن�شاء الأ�سرة.
ت�ألفت لجنة االحتفال لأول مرة برئا�سة ال�سيدة �إيلين تادر�س وع�ضوية كل من حرم
اال�ستاذ حنا فام وال�سيدة الفا�ضلة زكية عزيز حرم المرحوم اال�ستاذ الدكتور �صبرى
جرج�س وحرم الدكتور �أمين مو�سى ويعاونهم اال�ستاذ يعقوب فام.
مهدت لجنة الإحتفال بعيد الأم فعقدت م�ؤتمراً �صحفياً يوم  ١٢فبراير  ١٩٥١بنادى
جمعية ال�شبان الم�سيحيين ح�ضرة مندوبون عن ال�صحف والمجالت وطالبت فيه
ال�سيدة �إيلين بن�شر الفكرة.
قام الكاتب ال�صحفي الكبير علي �أمين بن�شر �سل�سلة مقاالت بجريدة الأخبار في
عمود «فكرة» يدعو الم�صريين للإحتفال بعيد الأم (ولي�س هو �صاحب الفكرة كما
ي�شاع).
وك�ت��ب اال��س�ت��اذ ودي ��ع فل�سطين (م ��ازال ح��ي بيننا) ك�ت��ب ع��دة م �ق��االت ف��ى مجلة
ال�صحيفة يت�ساءل «�أفال ينبغي للم�صريين جميعا �أن يحتفلوا بعيد الأم وهم الذين
يحتفلون بعيد للطبيعة وعيد للنيل»!.
وطالب �أن ي�ساند الجميع ال�سيدة �إيلين تادر�س التي كانت تت�صدر مبادرة الإحتفال
بعيد الأم ،وتم �أول �إحتفال على م�ستوى كل الم�صريين في  ٢١مار�س �أول �أيام الربيع
�سنة ١٩٥٦م ،وفي العام التالي �أ�صدرت هيئة البريد طابع قيمتة ع�شرة مليمات ك�إعتراف
من الدولة بيوم عيد الأم.
كل �سنة وكل �أم بخير و�سعادة.
(من بريد الأنترنت)

Precise Way
Insurance Services

CA Lic# 0F15498
17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703
bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

Bob Hanna

بـرنــابــــا حـنـــــا

(888) 322-8840
Fax:(855) 303-8210
Direct: (562) 552-8481

لمزيدمنالمعلوماتات�صلوابالرقم:

562-923-2590

Workers Comp

Health

Home

�أ�صل الحكاية...

بقلم� :إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
يتميز بها دائ�م�اً كبار الهراطقة و�أن
ال�سر الأعظم الذي يكمن وراء هرطقة
�أري��و���س وك�ف��ره وع�ن��اده ال�شنيع يمكن
تلخي�صه و�إخ�ت���ص��اره ف��ي �أن �أريو�س
كان يملك معرفة دينية ولكن لم يكن
يملك �أخالقاً دينية.
 -6ك � ��ان ف �� �ص �ي �ح �اً م � ��اك � ��راً ون� ��زل
بالق�ضية الالهوتية �إلى ال�شارع و�صار
يب�سطها لعامة النا�س والأطفال ف�شوه
الر�أي الأرثوذك�سي ب�صورة جعلته يبدو
لأكثر النا�س ال يمكن قبوله.
 -7و�ضع ثاليات (ق�صائد و�أنا�شيد)
وح �� �ش��اه��ا م��ن �آرائ � ��ه الهرطوقية...
و�صار النا�س يرددونها لحالوة �أنغامها
و�سهولة نظمها.
 -8ك��ان ي��دخ��ل ال �� �ش��وارع والأندية
والمجتمعات ويعمل مظاهرات فان�ضم
�إليه كثير من ال�شعب.
� -9أحدث بلبلة بين الب�سطاء فكان
ي�س�أل النا�س «هل �أنت �أكبر �أم �أبوك».
ومن ردود �أثنا�سيو�س في هذا «الماء
من النبع ...ولكن منذ �أن ك��ان النبع
ن�ب�ع�اً ف��ال�م��اء ف�ي��ه ل��م ت�م��ر لحظة من
الزمان يكون فيها نبع وال يكون ماء...
و�إال كيف يكون نبع».
ثانيا :يو�سابيو�س النيقوميدي ذئب
نيقوميديا:
�� -1ص��دي��ق �أري ��و� ��س ف�ق��د ك��ان��ا مع ًا
يتلقيان درو���س ال�لاه��وت ف��ي مدر�سة
لو�سيان ب�أنطاكيا.
 -2ك��ان يح�سد كني�سة الإ�سكندرية
بتميزها وم�ك��ان�ت�ه��ا ال��رف�ي�ع��ة الأول ��ى
و�سط الكنائ�س.
 -3ه��و ال�م���س�ئ��ول الأول �أم� ��ام اهلل
والكني�سة في جميع العثرات والقالقل
التي حدثت لها من هرطقة �أريو�س.
 -4ا�ستغل ��ص��داق�ت��ه للإمبراطور
ق���س�ط�ن�ط�ي��ن وك ��ذل ��ك الإم� �ب ��راط ��ور
ق�سطنطيو�س وك��ذل��ك قربه للبالط
الملكي ليعر�ض ق�ضية �أريو�س الفا�سدة
على ال�ساحة العالمية.
 -5ه ��و ال � ��ذي ع �م��د الإم� �ب ��راط ��ور
ق�سطنطين قبل موته.
�أم� � ��ا ع� ��ن ب ��اق ��ي �أع � � � ��داء القدي�س
اثنا�سيو�س و�أفكارهم الم�سمومة هذا
ما �سوف نتعر�ض له في العدد القادم
�إن�شاء الرب وع�شنا.

الديدبــان
بقلم :مرجريت إقالديوس

يعتبر ل�ف��ظ ال��دي��دب��ان ت�ع�ب�ي��راً عن
وظيفة قديمة ولكن يرجع معناها �إلى
الرقيب �أو المراقب �أو المالحظ.
وه��ي كلمة ف��ار��س�ي��ه م�ع��رب��ة و�أ�صلها
ك �ل �م �ت��ان( :دي� ��د ) �أن� �ظ ��ر و (ب � ��ان) �أي
�صاحب ،والمعنى ذو نظر �أو الرقيب �أو
من في المقدمة والطليعة �أو الحار�س
�أو الدليل.
وظ�ه��رت ه��ذه الكلمة ق��دي�م�اً عندما
كان يوجد بالكنائ�س القديمة �أماكن عليا
مخ�ص�صه للن�ساء لممار�سة ال�صلوات.
وك ��ان ��ت ت �ل��ك االم� ��اك� ��ن مخ�ص�صة
ل�ي����س ل�ل�ت�ف��رق��ة ب�ي��ن ال�ن���س��اء والرجال
ول�ك��ن ب�سبب بط�ش ال��رع��اع البلطجيه
والمتع�صبين ال��ذي��ن ك�ث��روا ف��ي بع�ض
الفترات والحقب الزمنية وعندما كانوا
يهجمون ع�ل��ى الكنائ�س وق��ت ال�صالة
ف�ي�ق�ت�ل��وا ال�ب�ع����ض وي ��أ� �س ��روا الآخرين
فتكون الن�ساء بعيدات ن�سبياً عن بط�شهم
!!..
لذلك كان ر�أى الآب��اء ورج��ال الدين
وح��ر� �ص �اً ع �ل��ى ال �ن �� �س��اء والأط � �ف� ��ال �أن
يخ�ص�صوا لهم �أماكن عليا في الكنائ�س
وت �ك��ون م�لا��ص�ق��ة وم�ت���ص�ل��ة بمنازلهم
ال �م�لا� �ص �ق��ة ج� ��داً ل�ل�ك�ن��ائ����س بوا�سطة

ع�ضو وكالة ال�صحافة الأمريكية)(USPA
margaretikladious@yahoo.com

م �م ��رات داخ �ل �ي��ة م �ف �ت��وح��ة ع�ل�ي�ه��ا فال
يحتاجوا لل�سير في ال�شوارع للو�صول
للكني�سة بل لي�صلوا للكنائ�س دون �أن
يراهم البلطجيه!!.
وك��ان في ذل��ك الوقت �شخ�ص يطلق
عليه دي��دب��ان �أي ال�ح��ار���س �أو الرقيب
�أو المالحظ مهمته �أن يقف عند باب
الكني�سة لتنبية الم�صلين ع�ن��د قدوم
ال�ه�ج�م��ات و�إق �ت��راب �أع �م��ال ال�ع�ن��ف من
الكنائ�س.
ونتيجة لذلك تهرب الن�ساء والأطفال
�إلى تلك الممرات والرجوع خل�سة �إلى
بيوتهم عن طريقها �سالمين.
�أن �ت �ظ��رون��ي ف��ي ح�ك��اي��ه ج��دي��دة من
�أ�صل الحكاية.

دكتورة منــال عزيــز

لجميـع �أنــواع التــ�أمين

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp

بعد �أن انتهينا من الع�صر الر�سولي
للآباء والبدع التي قاموا بمواجهتها
مثل البدعة الغونو�سية ،ن�أتي بعد ذلك
�إل��ى م��ا ي�ع��رف با�سم الع�صر الذهبي
للآباء ومن �أمثلة هذا الع�صر القدي�س
اثنا�سيو�س الر�سولي وال ��ذي يعتبره
ال�ع��ال��م م�ع�ي��ار الأرث��وذك �� �س �ي��ة ويوجد
ال�ع��دي��د م��ن الآب� ��اء ف��ي ه��ذا الع�صر.
و��س�ن�ق��وم ب�ع��ر���ض واح ��د واح ��د منهم
ب�إيجاز ولكن بداية �سنقوم بتق�سيمهم
�إل��ى ق�سمين الآب��اء ال�شرقيين والآباء
الغربيين.
ن��ورد هنا نبذة مخت�صرة عن �أعداء
الإيمان في ع�صر �أثنا�سيو�س وهم:
� اً
أول �أريو�س:
 -1ظهر �أريو�س ودخل التاريخ فج�أة،
رج��ل متوقد ال��ذك��اء حا�ضر البديهة
لكنه مملوء مكراً وخداعاً يظهر خالف
ما يبطن ويتقن الد�سائ�س والوقيعة.
كان في �أول �أمره مجهول الذكر حتى
�أننا ال نعرف عن حياته �سوى �أنه ولد
ب�إحدى مدن ليبيا ( 336-270م ).ووفد
�إلى الإ�سكندرية في حبرية البابا ثا�ؤنا
(ال �ب��اب��ا  )16وق ��د ال�ت�ح��ق بالمدر�سة
الالهوتية وتبحر في العلوم الدينية
والمدنية وتبحر في درا�سة الفل�سفة
الم�سيحية .وكان �أريو�س م�صاباً بداء
الكبرياء والغطر�سة ومن غرائزه حبه
للجدل والمقاومة.
 -2ف��ي ع ��ام  308م .ر� �س��م �شما�ساً
ث��م ك��اه �ن �اً ف��ي ع ��ام  310م .وف ��ي عام
 313م .ع�ي��ن ك��اه�ن�اً لكني�سة بوكاليا
بالإ�سكندرية ومن المعروف �أن البابا
بطر�س خاتم ال�شهداء �أ�سقط �أريو�س
م��ن رتبته ث��م ج��اء البابا ار�شيالو�س
و�أع � ��اده �إل ��ى ال���ش��رك��ة! وك ��ان �أريو�س
يطمع بدخوله ال�سلك الكهنوتي �إلى
ال��و� �ص��ول �إل ��ى ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة ولكنهم
خذلوه ور�سم �ألك�سندرو�س ال��ذي قام
بحرم �أريو�س وناه�ض بدعته.
 -3ك ��ان �أري ��و� ��س ذا م�ن�ظ��ر مهيب
يوحى بال�صرامة والن�سك وكان عذب
ال �ح��دي��ث ول �ك��ن ك��ل ذل ��ك ك ��ان �ستاراً
لنف�س مملوءة خبثاً ودهاءاً وغروراً.
 -4ونظراً لما كان يظهر على وجهه
ال�شاحب من م�سحة الجمال وما كان
يظهره م��ن تق�شف وت��وا��ض��ع وم��ا في
ك�ل�م��ات��ه م��ن ق ��وة وم ��ا ف��ي ��ص��وت��ه من
نبرات جذابة ،كل ذلك كان يبدو ك�أنه
�أعد خ�صي�صاً للخداع فقد جذب �إليه
ك�ث�ي��راً م��ن ال �ع��ذارى .ك�م��ا ج��ذب �إليه
الجماهير بوعظه القدير وف�صاحته
وم �ن �ط �ق��ه ال � �ق� ��وى .وذل� � ��ك ل� ��م يكن
بم�ستغرب �أن ينت�شر �أري��و���س كما �أنه
�أكت�سب فيما بعد �إلى جانبه الأباطرة
لأنه كان يخدم �أطماعهم ال�سيا�سية.
 -5كان مزيجاً عجيباً من النقائ�ص
التي �صهرت في بوتقة الغرور والتي

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

PW

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

في رحلة الأتوبي�س بال�سير بين الجبال
والوديان ور�ؤي��ة الأماكن الريفية وطرق
معي�شتهم .وبالن�سبة لأ�سعار الرحتلين
فهما مت�شابهين �إذ �أن الرحلة البحرية
�أرخ����ص لكن �إذا �أ�ضفت �أ�سعار الرحالت
الجانبية  Optional Side Tripsفي
كل ميناء تقف عليها الباخرة �سيت�ساوى
الثمن.
وعليه اللي ع��اوز راح��ة ياخذ الباخرة
التمتع بالرحلتين:
كانت الرحلة البحرية �سهلة ،لكننا ر�أينا وال �ل��ي ع��اي��ز تعليم �أك �ث��ر ي��اخ��ذ الرحلة
ال �ب�لاد ع�ل��ى طبيعتها الجميلة بالأكثر البرية ...وت�صبحوا على خير.

الج

بقلم ابيذياكون
مينا ق�صدي جوهر

efkhalil@hotmail.com

ة ال

نحتفل كل ع��ام ف��ي ٢١مار�س (بدء
ف�صل الربيع) ،بعيد الأم ،حيث يحتفل
وي �ف��رح ك��ل ��ش�خ����ص ب ��أم��ه ع�ل��ى قيد
الحياة كانت او �سافرت الي ال�سما..
وب� �ه ��ذه ال �م �ن��ا� �س �ب��ة ي �ط �ي��ب ل ��ي �أن
�أحدثك �صديقي القارئ الحبيب عن
امثلة علي �سبيل ال�م�ث��ال ال الح�صر
م��ن االم �ه��ات الف�ضليات ف��ي الكتاب
المقد�س
فالكتاب المقد�س ق��دم ل�ن��ا نماذج
ع��دي��دة ل�ل�أم�ه��ات ال��رائ�ع��ات ودور كل
منهن فمث ً
ال -:
 ح��واء هي اول �أم في التاريخ وامكل حي..
 �سارة�:شهد لها الكتاب �إنها كانتع��اق��راً وه ��ي م��ن ال�ن���س��اء القدي�سات
و�أَ َخذَتْ ُق ْد َر ًة َعلَى �إِ ْن َ�شا ِء َن ْ�سل.
 رفقة الذي تعزى بها �إ�سحق بعدموت �سارة.
 ال �م �ح �ب��وب��ة ل �ي �ع �ق��وب الأم التيولدت يو�سف الوزير العظيم في م�صر
وبنيامين.
 ي��وك��اب��د� :أم م��و��س��ى م �ث��ال رائعل�ل�أم التي خب�أت �إبنها لمدة � ٣شهور
حتى ال يقتل ،ثم �أخذته وو�ضعته في
�سفط في النيل و�أخ��ذتً �أخته تتابعه
من بعيد ،حتى ي�صل �إلى بنت فرعون،
فتجلب �أم ��ه ل�ت�ك��ون م��ر��ض�ع��ة ل��ه .ام
�شجاعة وذكية ..
 حنة كانت ع��اق��راً طلبت م��ن اهلل�أوالد ،ونذرتهم ل��ه ،ففتح اهلل رحمها
و�أعطاها �صموئيل..
 المر�أة ال�شونمية �أم عندها �سالما�ست�ضافت رج��ل اهلل �إلي�شع و�أكرمته
ول��م تطلب منه �شيء رغ��م �أنها عاقر
وجيحزي هو الذي نبه ف�صلي �إلي�شع
وال ��رب اع�ط��اه��ا ال��ول��د ل�ك��ن �أ�صابته
ح� ّم��ى وم��ات لكن ه��ذه الأم العظيمة
ت�ص ّرفت بمنتهى الإيمان� ،أدخلت ابنها
�إلى �إلي�شع و�أر�سلت له ،ولما قالت له:

بقلم :دكتور� /إلهامي خليل

جنو

�أمهات ف�ضليات

�شعبها:
يبلغ ت�ع��داد �سكانها  4،8مليون فقط
يعي�ش ¾ منهم ف��ي الجزيرة ال�شمالية
وال�ـ��رب��ع الباقي ف��ي ال�ج��زي��رة الجنوبية،
وم �ع �ظ��م ال �� �س �ك��ان ي �ع��ود �أ� �ص �ل �ه��م للجزر
البريطانية و  %10م��ن ال �م��اوري .وهي
م��ن �أك�ب��ر دول العالم ف��ي الديمقراطية
وح �ق ��وق الإن �� �س ��ان وم �ع �ظ��م ال �ن��ا���س من
الطبقة الو�سطى ولي�س بها �أغنياء جدا �أو
فقراء جدا .وهي �أول دولة تعطي الن�ساء
ح��ق الت�صويت ع��ام  .1893وي�سكن %80
من النا�س في المدن و  %20في الأرياف.
و�أكبر مدينة هي �أوكالند  1،5مليون وقد
انتقلت العا�صمة منها �إل ��ى وولنجتون
جنوب الجزيرة ال�شمالية عام .1865

بية

تاريخها:
و�صلت �إليها قبائل من بولين�سيا �إما
ن�ت�ي�ج��ة ح ��روب م�ح�ل�ي��ة �أو م �ج��اع��ات في
ج��زره��م ،وق��ام��ت بع�ض ال�ح��روب بينهم،
وت�سمى ال�سكان الم�ستقرين بالماوري
 .Maoriوزادت اال�ستك�شافات الأوربية
في القرن ال�ساد�س ع�شر وما يليه ال�سيما
الدول التي لها �سفن كبيرة وخبرة بحرية

جغرافيتها:
تقع نيوزيالند على خط طول – 165
� 170شرقا و  40 – 36على خط العر�ض
جنوبا من خط الإ�ستواء .وقد كان هناك
ط��رق��ا ع��دي��دة لتحديد خ�ط��وط الطول
والعر�ض من قديم الزمان ال�سيما بالن�سبة
ل�ل�ب�ح��ار ب��ا��س�ت�ع�م��ال ال �ت �ع��ام��د ال�شم�سي
و�أماكن تواجد النجوم المختلفة .ويعتمد
خط العر�ض على بعده من خط اال�ستواء
ال ��ذي ي�م��ر ح��ول منت�صف ك��رة الأر� ��ض،
وق�سموها �إلى  90درجة �شماال وجنوبا �أما
خ�ط��وط ال�ط��ول فقد حددتها بريطانيا
عام  1721عندما �أ�س�سوا المر�صد الملكي
في جرينت�ش وه��ي �ضاحية من �ضواحي
لندن وكان لهم �أكبر الأ�ساطيل البحرية
ف��ي ال�ع��ال��م ف �ق��رروا �أن ت �ك��ون جرينت�ش
م��رك��ز ال��دن�ي��ا م��ن ج�ه��ة خ�ط��وط الطول
وق�سموا الأر���ض الكروية �إل��ى  180درجة
�شرقا ،و  180درج��ة غ��رب��ا .وت�ح��دد اليوم
من ال�شرق للغرب ح�سب م�سيرة ال�شم�س.
وعليه ت�شرق ال�شم�س �أوال في نيوزيالند
وبهذا فهي �أول دولة تحتفل بر�أ�س ال�سنة
قبل �إ�ستراليا واليابان.
م�ساحة الجزيرة ال�شمالية  44،000ميل
مربع ،والجنوبية  60،000ميل مربع وتبلغ
�شواطئها �أكثر من � 3آالف ميل وتوجد بها
جبال ت�سمى الأل��ب الجنوبية وبها مئات
من البحيرات والأنهار والوديان والجبال
وه��ي ع�ل��ى ب�ع��د  1000م�ي��ل ج �ن��وب �شرق
�إ�ستراليا.

القدي�س �أثنا�سيو�س الر�سولي()1

زير

طبيعة البالد:
ت �ت �ك��ون ن� �ي ��وزي�ل�ان ��د م ��ن جزيرتين
كبيرتين وع�شرات الجزر ال�صغيرة ،وقد
ت�ك��ون��ت نتيجة ال�ع���ص��ور ال�ج�ل�ي��دي��ة منذ
ماليين ال�سنين .وانف�صلت عن الأرا�ضي
الأخ ��رى مثل ا�ستراليا وغ�ي��ره��ا .ويقال
�أنها �صعدت من تحت الماء في �إنتفا�ضة
�أر� �ض �ي��ة م�ن��ذ  500م�ل�ي��ون ع ��ام ،ول �م��ا لم
يكن هناك �إت�صال مع البالد الأخ��رى لم
توجد بها حيوانات برية �آتية من الدول
القريبة ،بل �أت��ت �إليها فقط الطيور من
الجو �أو الحيوانات البحرية مثل الحيتان
وال��دالف �ي��ن .ول �ه��ذا ع�ن��دم��ا و��ص��ل �إليها
النا�س قادمين من جزر المحيط الهادي
بين 1500 – 1000م كانت الطيور تبني
�أع�شا�شها على الأر�ض ولي�س فوق ال�شجر
ل�ع��دم وج��ود ح�ي��وان��ات �أر��ض�ي��ة تهاجمها.
لكن طبعا م��ع و��ص��ول القطط والكالب
وغيرها �أختفت هذه الظاهرة.

مثل �إ�سبانيا والبرتغال و�إنجلترا وهولندا
وفرن�سا .كانت هولندا �أولهم عن طريق
الم�ستك�شف تازمان عام 1642م ،و�سماها
باللغة ال�ه��ول�ن��دي��ة � New Zeelandأي
الأر�ض البحرية الجديدة ،وت�سمى البحر
غربها ببحر تازمان .وقامت مناو�شات مع
ال�م��اوري فتركها .ث��م ج��اء الإنجليز عام
 1669بقيادة كابتن ك��وك وا�ستقر فيها،
وبعد ذلك جاءت �إر�ساليات م�سيحية مثل
الأنجليكان وغيرهم و�أ�صبحت نيوزيالند
جزءا من الإمبراطورية البريطانية عام
 1860بعد �أن عقد ال�م��اوري معاهدة مع
الملكة فيكتوريا.
وف��ي ع��ام � 1931إ�ستقلت حكوميا لكن
ظلت �أح��د دول الكومنولث ،وعليه يعين
ملك �أو ملكة �إنجلترا حاكما عاما لها لكن
تحكمها فعليا رئا�سة وزارة منتخبة من
ال�شعب.

الع�صر الذهبي للآباء

Auto

• Root Canal
• Cosmetic Dentistry
• Crowns and Bridge
• Extractions and Dentures
• Teeth Whitening, White Filling
All Insurance & Medical accepted

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

949 - 559 - 6565
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�أردت �أن �أكتب عن الحب

بقلم ماري حنا

وجدتني مفعمه بحب عميق واحببت �أن �أكتب
�شيئاً ع��ن ال �ح��ب ...ت ��أم �ل��ت م��ا ه��و �أث �م��ن ح��ب في
الوجود؟
وجدتني اق��ول �أن��ه �أكيد حب االم التي تبذل من
الوقت وال�صحه والتفكير في �سبيل �أب�ن��اءه��ا ...وكنت في �صباي مرتبطه جداً
ب�أبي ،فقلت �أن��ه حب الأب ال��ذي ي�شقى ويتعب وال ي�شعر بما يجتازه في الحياه
النه يفعل كل هذا بمنتهي الحب من �أج��ل �أ�سرته و�أب�ن��ا�ؤه ...ثم قلت لعله حب
الأخ الذي يحمي ويحن على اخوته ويرعاهم ويتفهم �أمور حياتهم وما يدور في
�أذهانهم فهو في الأول واالخ��ر قريب من عمرهم ...ثم قلت ربما الأخ��ت التي
تف�ضل �سعادة وراحة �أختها �أكثر منها والتي ت�ستمع ل�شكواها عند ال�ضيق وتفرح
معها وقت ال�سعادة والفرح ويتبادلون اخبار من حولهم معا ...ت�أملت �أكثر في
الحب ور�أيت �أن حب الأبناء هو نعمه وعطيه من اهلل �أن يكون عندك �أبناء بارين
بوالديهم ،فمهما بعدت الم�سافات �أو تغيرت االو�ضاع فهم �أقرب النا�س لك على
�أي ح��ال ...بعدها قلت وم��اذا عن حب الأه��ل واال�صدقاء الأوفياء الذين تعتمد
عليهم والذين ي�شجعونك وي�شاركوك �أفكارك و�أحيانا ي�صححوها �أنهم بمثابة
م�ست�شار خا�ص مخل�ص لك.
وفي غمرة التفكير وعمقه دق جر�س الهاتف وتناولته كانت ر�ساله من الكني�سه
و�سمي
تدعوني �إلى ح�ضور اجتماع المحبه ،واجتماع المحبة هو اجتماع �صالة ُ
هكذا لأننا نتكلم فيه مع اهلل المحب الذي بذل نف�سه فداء عنا ،وح�ضرتني االيه
التي تقول (هكذا احب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من
ي�ؤمن به بل تكون له الحياه االبدية).
ا�ستطيع �أن �أقول �أنني خجلت من نف�سي كثيرا في تلك اللحظة ،كيف كنت �أفكر
في �أعظم واثمن حب بين النا�س ولم يدنو من تفكيري من مات من �أجلي!!!
ذاك الحب الذي يملأني بال�سالم ويغطيني من �شر الأي��ام وي�صحح �أخطائي
ويمحو خطاياي ،لماذا لم يكن هو �أول من يخطر على بالي؟ لماذا يجب �أن
يذكرني بهذا الحب �آخر ،لماذا؟
ع��زي��زي ال� �ق ��اريء�� ...س��أل��ت نف�سي ك�ي��ف ي�ك��ون تفكيري الأول ف��ي ح��ب هذا
المخلّ�ص؟ وكانت االجابة دائما واح��دة وهي البقاء دائما بقرب الحبيب �أكلمه
وا�ستمع �إليه .ولكن كيف؟ بال�صاله وقراءه االنجيل!!
كم هو �سهل االلت�صاق بك يا�سيدي ف�أعن �ضعف �إيماننا في تلك االيام المباركه
و�أعدنا �إلى بيوتك المليئه بالت�سابيح وال�صالة والقدا�سات والعالقات الجميلة
معك �أنت وحدك بعد غلق دام لأكثر من �سنتين ...انزع منا كل خوف من الوباء
واجمعنا في منزلك لتكون لنا عالقه دائمة معك �أيها الحبيب.

طريقك لت�صبحي م�صممة ديكور

�إذا كنت تريدين �أن تكوني م�صممة
ديكور ،ه��ذا يعني ان��ك تحبين ه��ذا النوع
م��ن ال�ع�م��ل وان ل��دي��ك م��وه�ب��ة ف��ي هذا
المجال والطريق ل�صقل ه��ذه الموهبة
�سهل ويتلخ�ص في الخطوات االتية:
 - 1اح�صلي على التدريب المنا�سب،
ف�ل�ي����س ع�ل�ي��ك ال �ح �� �ص��ول ع �ل��ى عالماتٍ
ع��ال�ي��ة و� �ش �ه��ادة م�ت�خ��ّ��ص���ص��ة ل�ل�ع�م��ل في
الت�صميم ،لكنّ بع�ض ال��دورات و�شهادات
الخبرة �ستعطيكي الم�صداق ّية في العمل،
هنالك العديد من الجامعات ال ّتي تقدّم
دورات في الت�صميم للطلاّ ب لقاء مبل ٍغ
م��ن ال �م��ال ،و�أي���ض��ا ت�ت��واج��د ال�ع��دي��د من
معاهد الت�صميم ال ّتي تعمل على تدريب
وت�ع�ل�ي��م ال�شخ�ص م��ن ال���ص�ف��ر و�إل ��ى �أن
ُي �� �ص � ِب � َح خ �ب �ي��راً ف��ي ه ��ذا ال �م �ج��ال ،ومن
الممكن �أي�ضاً االلتحاق ببع�ض الدرو�س
ال�م��وج��ودة على الإن�ت��رن��ت وال� ّت��ي ُي�شرف
مخت�صين.
أ�شخا�ص
عليها �
ٌ
ّ
 -2عليك م�م��ار��س��ة ت�صميم الديكور
بقدر م��ا ت�ستطيعي ،ع��ن طريق التط ّوع
لم�ساعدة الأه��ل والأ�صدقاء في م�شاريع
الت�صميم ف��ي ب�ي��وت�ه��م �أو م�ك��ان العمل،
�أو م�ساعدة بع�ض الجمع ّيات الخير ّية
وال�م�ن� ّ�ظ�م��ات الإن �� �س��ان � ّي��ة ف��ي �أيّ �أعمال
ت���ص�م�ي��م دي �ك ��ور ل��دي �ه��ا الن ه ��ذا �سوف
يعطيكي خبره تحاجينها اذا ما اخذتي

هذا العمل طريقة للربح.
 -3ق �ي �م��ي م� �ه ��ارات ��ك ون� �ق ��اط القوة
وال�ضعف لديكي ،ف�إذا كنت تتل ّقى في العادة
المديح من النا�س لأعمالك في الديكور،
ويت ّم ال ّلجوء �إليك لأخذ الن�صائح ،فهذه
ٌ
عالمات ج ّيدة على �أ ّنك تمتلكين الموهبة
ب��ال�ف�ط��رة ب��ال�ت���ص�م�ي��م ،وم ��ع ذل ��ك فعند
العمل ل�ل�آخ��ري��ن� ،ست�ضطرينّ للتعامل
م ��ع م �ج �م��وع��ة م �ت �ن � ّوع��ة وج� ��دي� ��دة من
الأذواق والأنماط .يجب �أن تكوني قادرة
على �إظ�ه��ار معرفة وا�سعة ف��ي تخطيط
الم�ساحات ،والأقم�شة وال �م��واد ،وعليك
�أي �� �ض �اً �أن ت�ك��ون��ي ق ��ادره ع�ل��ى ال�ع�م��ل مع
�شخ�ص ّيات مختلفة .قومي بو�ضع الئحة
بالغرف والم�ساحات ال�صعبة للت�صميم،
وابد�أي بها �أ ّو ًال.
� -4شكلي مجموع ٍة من �أعمالك ،ت�أ ّكدي
من التقاط �صور لكا ّفة الم�شاريع التي
تقومين بها ،عن طريق القيام باالحتفاظ
بن�سخ مطبوعة من �أعمالك وو�ضعها في
ٍ
م�ل� ٍّ�ف خ��ا�� ّ�ص ف��ان��ك ت�ستخدمين ه��ذا في
الت�سويق لعملك .
 -5ابحثي ع��ن م�صادر للمواد ولوازم
ال�ع�م��ل ،ع��ن ط��ري��ق التعاقد م��ع �شركاتٍ
متخ�ص�صة ب�ه��ذا ال�م�ج��ال ب�شكلٍ
مع ّينة
ّ
دائم.

باهلنـــا والشــفا

الكبة النية ال�سورية ال�صيامي

هل �أنت جميلة � ...أثناء الحمل؟
�أث�ن��اء الحمل كثير م��ن الن�ساء تظهر
ع�ل�ي�ه��ن ل�خ�ب�ط��ة ال �ه��رم��ون��ات م�ن�ه��م من
ت�سود رقبتها ومنهم م��ن ي�ت��ورم رجليها
ووجهها وم��ن يت�ساقط �شعرهن واي�ضا
هناك من تلمع ب�شرتهن ويظهرن ب�شكل
اجمل من العادي وذلك اي�ضا يرجع الى
ال�ه��رم��ون��ات .ول�ك��ن يهمنا ان ن��رك��ز على
بع�ض االم��ور التي حتما �ستعطي جماال
للن�ساء الحوامل ،ومنها:
تناول الكثير من الماء:
حيث يجب على ال�م��ر�أة الحامل �شرب
الكثير من الماء؛ لأنه ي�ساعد على طرد
ال�سموم من الج�سم ،ويحافظ على كمية
كافية م��ن ال�سائل الأمينو�سي ليح�صل
الطفل على الراحة داخل البطن.
تناول الأطعمة ال�صحية والمنا�سبة:
ح �ي��ث ُي �ع��د ت� �ن ��اول ال �ط �ع��ام ال�صحي
� �ض��روري��ا ج� ��داً ل�ن�م��و ال �ج �ن �ي��ن وتزويد
ال�ج���س��م ب��ال�ع�ن��ا��ص��ر ال �غ��ذائ �ي��ة الالزمة
ل��ذل��ك ،وال يتطلب ال�ج�م��ال المحافظة
على ال�شكل ال�خ��ارج��ي فقط ،ويجب �أن
تعمل الأع���ض��اء الداخلية ب�شكلٍ فعال؛
للح�صول على ب�شر ٍة م�شرقةٍ.
المحافظة على نظام جيد للب�شرة:
حيث ُتع ّد فترة الحمل البالغة ت�سعة
� �ش �ه��ور ف��ر� �ص��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى جمال
الب�شرة والجلد قبل الوالدة؛ لأن الطفل
ب �ع��د ال � � ��والدة ي �ح �ت��اج �إل � ��ى ال �ك �ث �ي��ر من
االهتمام ،والعناية ،ويحتاج �إل��ى الكثير
من الوقت.
اختيار نمط حياة �صحي:
حيث ت�ساهم الم�ست�شفيات والم�ؤ�س�سات
الخا�صة ف��ي �إع �ط��اء الكثير م��ن درو�س
الحمل المتعلقة بالتمارين التي تحتاجها

الإلتــزام

المر�أة الحامل مثل اليوجا التي ت�ساعد
على تهدئة الأع�صاب ،ويجب على المر�أة
الحامل الت�أكد من ح�صولها على ق�سط
كاف من الراحة ،والنوم.
ا�ستخدام حيل المكياج المنا�سبة:
�إذ ي�ساعد المكياج على �إخفاء �أي عيوب
على الوجه مثل الهاالت ال�سوداء ،ويجب
ا�ستخدام منتجات المكياج المنا�سبة لنوع
الب�شرة.
ا�ستخدام العالجات المنزلية الطبيعية:
ح �ي��ث ي �م �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام العالجات
الطبيعية الآم�ن��ة ذات النتائج الفعالة
ب � ��دال م� ��ن ا�� �س� �ت� �خ ��دام م�ستح�ضرات
التجميل.

�أما �إذا ظهر ال�سو�س في �أث��اث منزلك
ف�ه�ن��اك ط ��رق للتخل�ص م�ن��ه خ�صو�صا
ا�ستخدام الحرارة وتظهر هذه الم�شكلة
ف��ي الأث��اث الخ�شبي والأل ��واح الخ�شبية
بين �شهريّ مايو و�سبتمبر.
�إن تعر�ض ال�سو�س للحرارة يق�ضي عليه
ولكن قبل تطبيق �أي طرق للتخ ّل�ص منه
ين�صح بتجفيف الأثاث الخ�شبي �أو القطع
الخ�شبية؛ وذلك ل ّأن الرطوبة الموجودة
فيها من �أهم عوامل ظهور ال�سو�س ،ومن
خ�لال التجفيف فقط يمكن التخل�ص
منها ومن بي�ضها واليرقات ،ويمكن ذلك
م��ن خ�لال و�ضع قطع الأث��اث ال�صغيرة
في الفرن �أو الم�شعاع ال�ح��راري ،وو�ضع
ال �ق �ط��ع ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي خ ��زان ��ة ك �ب �ي��رة �أو
موجهة
غرفة �صغيرة مع وج��ود م��دف��أة ّ
ب��ات�ج��اه�ه��ا ب �ه��دف ال��و� �ص��ول �إل ��ى درجة
حرارة �ستين درجة مئوية ،والحفاظ على
درجة الحرارة لمدة �أربع وع�شرين �ساعة
ل�ضمان التخ ّل�ص من ال�سو�س كلياً.
المحاليل الكيميائية يمكن �صناعة
م�ح�ل��ول ك�ي�م�ي��ائ��ي ب��ا��س�ت�خ��دام م�سحوق
البورون من خالل ح ّله في الماء بح�سب

ا�ستخدام عالجات التدليك:
�إذ ي�ساعد التدليك على التقليل من
التوتر ،وتهدئة �آالم الع�ضالت ،ويجب
ال�ق�ي��ام بالتدليك قبل ال� ��والدة ،ويعتبر
من العالجات الآمنة ،ولكن يجب تجنب
ال �ع�لاج��ات ال �ت��ي ت � ��ؤدي �إل ��ى رف ��ع درجة
ح� ��رارة ال�ج���س��م م�ث��ل ح �م��ام��ات الطين،
وجل�سات ال�ساونا.
تناول الفيتامينات قبل الوالدة:
حيث تحتاج المر�أة الحامل �إلى تناول
الفيتامينات ،والمكمالت الغذائية التي
ي�صفها الطبيب مثل حم�ض الفوليك،
وف�ي�ت��ام�ي��ن ب ،12وال �ح��دي��د �أث �ن��اء فترة
الحمل بالإ�ضافة �إلى الح�صول عليها من
الغذاء ال�صحي.

ESKANDER
INVESTIGATIONS

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:

التعليمات الموجودة على العلبة ،و�س�ؤال
ال���ش�خ����ص ال�م�خ� ّت����ص ف��ي ال�م�ت�ج��ر عن
ال�ط��ري�ق��ة ال�صحيحة ال��س�ت�خ��دام��ه ،ث َّم
اتخاذ �إج��راءات الوقاية وال�سالمة؛ لأ َّن
ٌ
م�سحوق مر ّكز ينجم عنه ت�صاعد
البورون
الأبخرة وي�ؤذي الجلد �إذا تعر�ض للم�س
م��ن ق�ب��ل الأ� �ش �خ��ا���ص؛ ل ��ذا ي�ج��ب و�ضع
النظارات الواقية ،والقفازات المطاطية،
وق �ن��اع ال��وج��ه ،ث� � َّم و� �ض��ع ال�م�ح�ل��ول في
زجاج ِة ر�شّ ،
ويف�ضل ر�ش الأثاث �إن �أمكن
ف��ي ال �خ��ارج ل�ت�لاف��ي ا��س�ت�ن���ش��اق البخار
ال�م�ت���ص��اع��د ع��ن ال�م�ح�ل��ول ،ك�م��ا ين�صح
الت�أكد من تغطية الأر�ضية قبل ال�شروع
بتطبيق المحلول.
ُ
يطلق على
دود الخ�شب هو م�صطل ُح
العديد من الح�شرات الناخرة للخ�شب
وه ��ي ف��ي ال �م��رح �ل��ة ال �ي��رق �ي��ة ،و ُتحدث
ه��ذه الح�شرات م�شاكل مدمرة للخ�شب
�إذا ل��م ي �ت��م ال�ت �خ � ّل ����ص م �ن �ه��ا؛ �إذ تقوم
ال�ح���ش��رات ال�ب��ال�غ��ة ب��و��ض��ع بي�ضها بين
�شقوق الخ�شب ،وبعد �أن يفق�س البي�ض
يحفر في الخ�شب ليتغ ّذى محدثاً ورائه
�سال�سل من الأن�ف��اق التي ت�ضعف هيكل
الخ�شب على مر ال�سنين.

االلتزام هو واجب ثابت يجب على
ال�شخ�ص القيام به وال�م��داوم��ه عليه
ل�صالح نف�سه ول�صالح الآخرين.
وه �ن��اك �أن� ��واع ك�ث�ي��رة م��ن االلتزام
ه�ن��اك االل �ت��زام ن�ح��و �أن�ف���س�ن��ا ،ونحو
الآخ � ��ري � ��ن ،ون �ح ��و ال� �ق ��ان ��ون ،ونحو
الطبيعة،ونحو اهلل.
وي � �ه� ��دف االل� � �ت � ��زام �إل� � ��ى تحقيق
وتح�سين وزي��ادة م�ستوى النجاح في
كافة مجاالت الحياة فهو يعمل كدافع
وحافظ لتحقيقالهدف.
 واالل� �ت ��زام ي�ت�ط�ل��ب ق ��وة العزيمة
والإرادة والت�صميموالعملمهما كانت
الم�صاعب وال�ع��راق�ي��ل والت�ضحيات
للو�صول �إلى الهدف.
فما ه��ي ال �ط��رق ال �ت��ي ت � ��ؤدي �إلى
االلتزام:
 التعرف على �سير م��ن ات�صفوابقوة العزيمه واالل�ت��زام من العلماء
وال���س�ي��ا��س�ي�ي��ن وال �ق��دي �� �س �ي��ن الذين
ال�ت��زم��وا ب��أه��داف�ه��م وحققوها برغم
ال�صعوبات ونقوم بتقيلدهم.
 م�صاحبة ال��ذي��ن لديهم �صفات�إي �ج��اب �ي��ة وق� ��وة ال �ع��زي �م��ة واالل� �ت ��زام
لتحقيق �أهدافهم.
 الطموح �إل ��ى ال �ه��دف ي��زي��د منااللتزام وهذا يدفعنا �إلى االقدام دون
تردد �أو خوف.
 تق�سيم ال� �ه ��دف �إل � ��ى خطوات�صغيرة ت��دف��ع الإن���س��ان �إل��ى االلتزام
والت�شجيع كلما حقق تقدما ف��ي كل
خطوة.
وما ه��ي �أ��س�ب��اب ع��دم ال �ق��درة على
االلتزام:
 ع ��دم ال� �ق ��درة ع �ل��ى ال�ت�ح�ك��م فيالنف�س.
 التعر�ض للمغريات التي تحيدالإن�سان عن الهدف.
 الإرادة ال �م �ب��ال��غ ف�ي�ه��ا ت�ضعفال�ت��وازن الداخلي للإن�سان فالبد �أن
يكون الهدف قابل للتحقيق.
 التعب ال��ذه�ن��ي ي�ضعف القدرةعلى االلتزام.
 الإح� �ب ��اط ال�م�ب�ك��ر وخ��ا� �ص��ة �إذاف�شلتفي بادئ الأمر.
عدم الإيمان فيما تريد تحقيقه. الأح �� �س��ا���س ب��ال��راح��ة ف��ي حالةاالن�سحاب من االلتزام والم�س�ؤولية.
فال �شيء في الحياة ي�ستقيم ويمكن
تحقيقه بدون االلتزام وقوة العزيمة
فهما �أ�سا�س النجاح وال�سعادةفيا ليتنا
ننمي قوة االلتزام نحو �أنف�سنا ونحو
الآخرين ونحو اهللوالمجتمع.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية
فهي الأو�سع �إنت�شاراً
في والية كاليفورنيا
ومعظم الواليات
الأمريكية

818-774-0446

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

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

حتى يجف الماء وتن�ضج حبة البرغل .
 -2ن���ض�ي��ف �إل ��ى ال �ب��رغ��ل البابريكا
والكمون والملح والفلفل ومعجون الفلفل
ع�صير الطماطم وقليل من الزيت وندعك
الخليط جيداً .
 -3ن �� �ض �ي��ف ال �ب �ط��اط��ا المهرو�سة
ونعجنها مع البرغل .
 -4ف��ي م�ق�لاة نحمي ال��زي��ت ونحم�ص
الب�صلة حتى تذبل ون�ضيفها �إلى الخليط.
 -5ن�ستمر ب��ال�ع�ج��ن وال��دع��ك حتى
ي�صبح قوام الخليط متجان�ساً ومتما�سكاً .
 -6نق�سم العجينة ون���ض�غ��ط عليها
ب��راح��ة ال�ي��د لي�صبح ل��دي�ن��ا �أق��را���ص من
الكبة فنرتبهم في وعاء التقديم ونزينهم
بالجوز ح�سب الذوق .

م ما َق َّـل و دل!

طرق التخ ّل�ص من �سو�س الخ�شب

يت�سبب وجود �سو�س في خ�شب المنزل
الكثير من الخ�ساره ال�سيما ان �شركات
الت�أمين لن تقبل الت�أمين على المنزل
ب�سبب �سو�س الخ�شب ،ثانيا لو �أردت بيع
المنزل يجب ان ُتعلم الم�شتري وبالتالي
فر�ص البيع تكاد تكون منعدمة بالإ�ضافة
�إلى خف�ض �سعر المنزل ،لذلك اذا ظهرت
اي عالمات لوجود �سو�س يجب ان ت�سرع
ف��ي ال�ق���ض��اء عليه ق�ب��ل ان يق�ضي على
منزلك.
وت�ظ�ه��ر ال �ع�لام��ات الأول� ��ى ال�ت��ي تدل
ع�ل��ى وج ��ود ��س��و���س ال�خ���ش��ب ع �ن � َد ر�ؤي ��ة
ثقوب دائرية �صغيرة بقطر ملليمترين
على الخ�شب ،وبقربها �أكوام �صغيرة من
غ�ب��ار الخ�شب ال ��ذي ت � ّم ن �خ��ره ،ويمكن
ال�ت�خ�ل����ص م �ن��ه م��ن خ�ل�ال �إت� �ب ��اع طرق
مختلفه ف�ه�ن��اك ��ش��رك��ات ت�ق��وم بتغطيه
المنزل بالكامل ور�شه بالمبيدات ويتم
اغالق المنزل علي االقل لمدة ثالث �أيام
وفي هذه الحاله يجب ترك المنزل انت
واه��ل المنزل والحيوانات االليفه التي
بالمنزل .والطريقه االخ��ري هي وجود
�شركات تحقن الخ�شب وفي هذه الحاله
لي�س من ال�ضروري ترك المنزل.
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بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا
طبيب �أمرا�ض
نف�سية

www.eskanderinvestigations.com

Design by Orthodox News

ال �ك �ب��ة ال �ن �ي��ة � �س��ري �ع��ة و�سهلة
ال�ت�ح���ض�ي��ر ت �ق��دم ك �م �ق �ب�لات �إل ��ى
جانب الوجبات الرئي�سية �أو على
الع�شاء وه��ي مغذية لأن�ه��ا تتكون
م��ن ال�ب��رغ��ل ال ��ذي يعتبر م�صدر
�أ��س��ا��س��ي ل�ل�أل �ي��اف وال �م �ع��ادن فهو
م�ن��ا��س��ب ل�ل��ري�ج�ي��م وي���س��اع��د على
التحكم بم�ستويات ال�سكر وتقليل
الدهون والكولي�سترول.
المقادير:
 2ك�أ�س برغل ناعم
 1لتر ماء �ساخن ح�سب الحاجة
 6حبات بطاطا مهرو�سة
 2ملعقة طعام طماطم مع�صورة
 1ب�صلة مفرومة ناعمة
 1ملعقة طعام بابريكا
 1ملعقة طعام ملح
 1ملعقة طعام فلفل
 1ملعقة طعام كمون
½ ك�أ�س زيت زيتون
 2ملعقة ط�ع��ام م�ع�ج��ون ال�ف�ل�ف��ل (يوجد
جاهز بالمحالت )
جوز للتزيين
طريقة التح�ضير:
 -1ننقع البرغل ف��ي ال�م��اء ال�ساخن

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

�أرثوذك�س نيوز

�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

�أرثوذك�س نيوز

إعالنات

لل�شهداء1738 م) برمهات2022  مار�س31 - 16) 475  العدد- ال�سنة الثانية والع�شرون

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
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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

 23مايو ..الحكم على محمد الأمين بتهمة االتجار في الب�شر
ق ��ررت محكمة ج�ن��اي��ات ال �ق��اه��رة ،المنعقدة بالتجمع ال�خ��ام����س ،برئا�سة
الم�ست�شار محمد �أحمد الجندى اليوم الأربعاء  ،3/23ت�أجيل محاكمة محمد
الأمين بتهمة االتجار فى الب�شر ،للحكم بجل�سة  23مايو المقبل.
يذكر �أن الم�ست�شار ح�م��اده ال�صاوى النائب ال�ع��ام ق��د �أم��ر ب�إحالة المتهم
محمد الأمين
محبو�سا �إلى محكمة الجنايات التهامه بالإتجار فى الب�شر ،وهنّ
ً
�سبع فتيات �أطفال ،وهتكه ِعر�ضهن بالقوة والتهديد ،وذلك ب�شهادة ثالثة ع�شر
عليهن ،وما تبين من فح�ص هاتف المتهم
�شاه ًدا ،و�إق��رارات الفتيات المجني
َّ
المحمول ،وما ثبت بتقارير م�صلحة الطب ال�شرعى.

البابا توا�ضرو�س يكرم وزيرة البيئة
ويمنحها جائزة الأم المثالية

�أق��ام المركز الثقافي القبطي الأرث��وذك���س��ي حفال لالحتفال بعيد الأم ،ت��م فيه
تكريم الدكتورة يا�سمين ف�ؤاد ،وزيرة البيئة ،كنموذج للأم المثالية من قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية ،بالكاتدرائية.
وقالت الدكتورة يا�سمين ف ��ؤاد وزي��رة البيئة� ،إن ال�سيدة الم�صرية خ�لال رحلتها
الداعمة دائما للمجتمع والتنمية ،ونجاحها في الو�صول لأعلى المنا�صب في العديد
م��ن ال�م�ج��االت ،ل��م يقف عائقا �أب��دا دون رعايتها لأ�سرتها وااله�ت�م��ام بتربية ن�شء
و�أجيال قادرة على تحمل الم�سئولية ومواجهة ال�صعاب والعمل على رفع �ش�أن الدولة
الم�صرية.

�شيخ الأزهر يلتقي البطريرك الماروني
ويبحثان التعاون
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قرار جديد في ق�ضية تعدي مرت�ضى من�صور على �سيدتين
�أجلت محكمة جنح العجوزة ،المنعقدة بمحكمة �شمال الجيزة ،اليوم ال�سبت3 ،
دع��اوي تتهم مرت�ضى من�صور ،رئي�س ن��ادي الزمالك ،بالتعدي على �سيدتين داخل
النادي النهري التابع للنادي الكائن بمنطقة العجوزة ،لجل�سة  26مار�س الجاري
للحكم.
و�أقامت ال�سيدتان  3دع��اوى حملت رقم  ،12872و ،24790و� 24791ضد مرت�ضى
من�صور تتهمانه بالتطاول عليهما ،بعدما قال �إنهما تتعاطيان الح�شي�ش داخل النادي،
ووجه لهما ال�سباب وال�شتائم �أثناء وجودهما بالنادي النهري ،فيما قالت المجني
عليهما �إن �إحداهما كانت تدخن �سجائر.

لقاء ثالثي م�صري �إ�سرائيلي �إماراتي في م�صر

عقد الرئي�س الم�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي ال�ث�لاث��اء  3/22ل�ق��اء ثالثيا
م��ع ول��ي عهد �أب��و ظبي ال�شيخ محمد
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ورئ �ي ����س ال � ��وزراء
اال�سرائيلي نفتالي بينت ف��ي منتجع
�شرم ال�شيخ على البحر الأحمر.
وق � ��ال ال �م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م الرئا�سة
الم�صري ب�سام را�ضي في بيان� ،إن هذا
اللقاء الثالثي تناول تداعيات الغزو
الرو�سي لأوكرانيا «خا�صة في ما يتعلق
بالطاقة والأمن الغذائي».
وتخ�شى م�صر� ،أكبر م�ستورد للقمح
في العالم ،من تبعات الحرب الرو�سية
ع�ل��ى �أوك��ران �ي��ا ع�ل��ى اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا من
هذه ال�سلعة التي ت�ستوردها �أ�سا�سا من
البلدين.

كما تخ�شى من تداعيات هذه الحرب
ب�شكل ع��ام على �أو�ضاعها االقت�صادية
ال �ت��ي تعتمد ع�ل��ى اال� �س �ت �ي��راد بدرجة
كبيرة.
و�أع �ل��ن ال�ب�ن��ك ال�م��رك��زي الم�صري
االث �ن �ي��ن  3/21خ�ف����ض ��س�ع��ر الجنيه
الم�صري بن�سبة تقارب  %17في اطار
م���س��اع�ي��ه ل�م��واج�ه��ة ه ��ذه التداعيات
وت�أمين اتفاقيات مع م�ؤ�س�سات دولية
لتمويل احتياجات البالد.
و�أوردت وك ��ال ��ة �أن � �ب� ��اء االم � � ��ارات
الر�سمية كذلك خبر اللقاء الثالثي.
وه� ��ذا �أول ل �ق��اء ق �م��ة م��ن ن��وع��ه بين
البلدان الثالثة.
وو�صل بن زايد وبينت االثنين 3/21
�إل��ى �شرم ال�شيخ حيث عقد كل منهما

لقاء ثنائيا مع ال�سي�سي ،وف��ق و�سائل
الإعالم االماراتية والإ�سرائيلية.
وكانت م�صر �أول دولة عربية وقعت
معاهدة �سالم م��ع ا�سرائيل ف��ي العام
� .1979أم��ا الإم� ��ارات فقامت بتطبيع
العالقات مع ا�سرائيل في العام .2020
و�أف��ادت و�سائل �إعالم ا�سرائيلية� ،أن
بينيت وال�سي�سي بحثا االثنين 3/21
ف��ي ت �ق��اري��ر ت�ف�ي��د �أن �إي � ��ران وال ��دول
ال�غ��رب�ي��ة اق �ت��رب��ت م��ن ات �ف��اق لإحياء
االتفاق النووي.
وتعار�ض �إ�سرائيل ب�شدة هذا االتفاق
بين �إي� ��ران ،ع��دوة �إ��س��رائ�ي��ل اللدودة،
والقوى العظمى.
وقالت وا�شنطن الأ�سبوع الما�ضي �إن
االتفاق بات قريبا.

الكني�سة الم�صرية برومانيا ت�ست�ضيف ً 70
طالبا م�صريا من مغادري �أوكرانيا

ا�ستقبل �صباح االثنين  ،3/21ف�ضيلة الإم��ام الأك�ب��ر الدكتور �أحمد الطيب �شيخ
الأزه��ر ،البطريرك الماروني م��ار ب�شارة بطر�س ال��راع��ي ،بطريرك �أنطاكية و�سائر
الم�شرق ،بمقر الم�شيخة بالدرا�سة.
وتناول اللقاء العالقات الأخ��وي��ة والتعاي�ش الإ�سالمي الم�سيحي ،ودور الكني�سة
المارونية والكاثوليكية والأزهر في تكري�س �سبل المحبة وال�سالم والعي�ش الم�شترك.
كما ت�ط��رق ال�ل�ق��اء �إل��ى ال�ع�لاق��ات الم�صرية واللبنانية ودع��م الرئي�س ال�سي�سي
للبنان ،ووثيقة الأخوة الإن�سانية ،وتاريخ العالقات المميزة بين الكني�سة الكاثوليكية
والأزهر.
وذكر المركز الماروني اللبناني للثقافة والأعالم بالقاهرة في بيان له �أن البطريرك
الماروني مار ب�شارة بطر�س الراعي بطريرك انطاكية و�سائر الم�شرق ،التقي بالرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�صر العربية ،لتقديم ال�شكر له على دعم م�صر
الم�ستمر للبنان وخا�صة بعد تفجير مرف�أ بيروت ،و�إقامة الج�سر الجوي الم�صري
لم�ساعدة لبنان وتقديم كافة االحتياجات �إل��ى ال�شعب اللبناني ،و�شكره اي�ضا على
الم�ساعي التي يقوم بها فخامته عربيا من �أج��ل ع��ودة العالقات العربية مع لبنان
وك�سر عزلته.
و�أ��ض��اف المركز ال�م��ارون��ي بالقاهرة �أن اللقاء ت�ن��اول الأو� �ض��اع ف��ي لبنان ال�سيما
ال�سيا�سية واالقت�صادية و�ضرورة ال�سعي لدعم لبنان عربيا ودوليا والت�أكيد على �إعالن
حياد لبنان ،و�ضرورة �إجراء االنتخابات النيابية في موعدها.

ق��دم��ت ال �� �س �ف �ي��رة ن�ب�ي�ل��ة م �ك��رم عبد
ال�شهيد وزي��ر ال��دول��ة للهجرة و�شئون
الم�صريين ب��ال �خ��ارج ،ال���ش�ك��ر لقدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني بابا الإ�سكندرية
وب�ط��ري��رك ال �ك��رازة المرق�سية ،والأنبا
ج �ي��وف��ان��ي الأ�� �س� �ق ��ف ال �ق �ب �ط��ي لو�سط
�أوروب��ا ،والكاهن مينا تكال كاهن كني�سة
م��ار مينا ب��روم��ان�ي��ا ،ال�ست�ضافتهم 70
طالبا وطالبة من الطالب الم�صريين
المغادرين من �أوكرانيا لدولة رومانيا،
جراء الأزمة الرو�سية الأوكرانية.
وق��ال��ت وزي� ��رة ال �ه �ج��رة�« :إن ه��ذا ما
اع�ت��دن��ا ع�ل�ي��ه م��ن الكني�سة الم�صرية،
فهذا ا�ستمراراً للدور الوطني للكني�سة
الم�صرية ف��ي ال��وق��وف ب�ج��ان��ب �أبنائنا ف ��ي ال �ت �� �ص��دي ل �ك��اف��ة ال �ت �ح��دي��ات التي
بالخارج ،مما ي�ؤكد تالحم الوطن ولوال تواجهه».
ه��ذا ال�ت�لاح��م م��ا ا��س�ت�ط��اع ه��ذا الوطن و�أ�ضافت ال��وزي��رة �أن��ه تمت ا�ست�ضافة

�شركات ال�سياحة تبد�أ الح�صول على موافقات
�سفر الأقباط للحج بالقد�س

ب��د�أت �شركات ال�سياحة في مخاطبة الجهات الم�صرية الم�سئولة للح�صول على
الت�صاريح والموافقات الأمنية ل�سفر الأقباط الم�صريين للحج بالقد�س ،وذلك بعد
�إ�صدار الجهات الم�سئولة عن القد�س ت�أ�شيرات �سفر الم�صريين.
وق��ال �صبرى ي�ن��ي ،ع�ضو الجمعية العمومية لغرفة ��ش��رك��ات ال�سياحة ومالك
�إحدى ال�شركات المنظمة لرحالت حج الأقباط للقد�س �إن ت�أ�شيرات دخول الحجاج
الم�صريين الم�سيحيين للقد�س بد�أت في ال�صدور ،حيث �صدر ب�صفة مبدئية نحو 300
ت�أ�شيرة ،على �أن يتم �إ�صدار باقي الت�أ�شيرات خالل الأيام القليلة المقبلة.
و�أ�ضاف� :أن هناك �أكثر من � 3آالف م�سيحي م�صري تم �إر�سال �أ�سمائهم �إلى ال�سلطات
الم�سئولة عن القد�س للح�صول على ت�أ�شيرات الدخول تمهيداً لل�سفر لأداء الحج،
الفتاً �إل��ى �أن �شركات ال�سياحة ب��د�أت في مخاطبة الجهات الم�صرية للح�صول على
الموافقات الأمنية الخا�صة ب�سفر الحجاج للقد�س ،مو�ضحاً �أنه بدون الح�صول على
تلك الموافقات فلن ي�ستطيع �أي حا�صل على ت�أ�شيرة ال�سفر للقد�س.
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�إدعموا المعلن ف�إنه دعم لم�سيرتنا

818-774-0446

Alpha Air Conditioning & Heating Inc.
Heating, Refrigeration, Tankless water heater
and in door air quality

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

�صالح رزق اهلل

E-Mail: alphahvac@att.net

!10% OFF any job

1-818-395-2879

جلميع احتياجاتكم للتكييف:
ت�صليح � -صيانة  -تركيب
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ال �ط�ل�اب ف��ي ب�ي��ت ال�ك�ن�ي���س��ة لأك �ث��ر من
�أ� �س �ب��وع ح �ت��ى ع � ��ادوا �إل� ��ى �أر� � ��ض م�صر،
م�شيرة �إل ��ى ال ��دور ال�م�ه��م ال ��ذي لعبته
� ً
أي�ضا الكني�سة الم�صرية في كينيا خالل
�أزمة العالقين الم�صريين بالخارج ب�سبب
جائحة كورونا وا�ست�ضافتهم للم�صريين
العالقين.

���س��ع��ر ال������دوالر ي��وا���ص��ل
الإرت����ف����اع ف���ى ع���دد من
ال��ب��ن��وك ل��ل��ي��وم ال��ث��ان��ى
�سجل �سعر الدوالر اليوم الثالثاء 3/22
وب�شكل تدريجى  18.43جنيه لل�شراء فى
البنك الأهلى الم�صرى  ،بينما �سجل �سعر
البيع  18.53جنيها ،كما �سجل ف��ى بنك
ال�ق��اه��رة  18.17جنيه لل�شراء ،و 18.27
جنيه للبيع  ،فى حين �سجل ال��دوالر فى
ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��ارى ال��دول��ى «18.45 »CIB
جنيه لل�شراء ،و  18.55جنيه للبيع وهو
ُيعد من �أعلى الأ�سعار اليوم .
�أم ��ا ف��ي ب�ن��ك م�صر ف�ق��د �سجل �أي�ضاً
 18.43ج �ن �ي��ه ل �ل �� �ش��راء  18.53 ،جنيه
للبيع  ،فى بنك الإ�سكندرية فقد �سجل
18.17جنيه لل�شراء ،و 18.27جنيه للبيع،
وذلك رغم �أنه �سجل فى البنك المركزى
الم�صري  18.43جنيه لل�شراء ،و 18.53
جنيه للبيع.
كانت جلنة ال�سيا�سات النقدية بالبنك
امل ��رك ��زي امل �� �ص��رى ق��د ق� ��ررت رف ��ع �سعر
الفائدة مبعدل  %1على الإيداع والإقرا�ض
 ،وقام كل من البنك الأهلى امل�صرى وبنك
م�صر ب�إ�صدار �شهادة �إدخارية بعائد % 18
ملدة عام .

�شهاداتالـ%18جمعت13
مليار جنيه في � 7ساعات

توقعت م�صادر م�صرفية ،زي��ادة حجم
الإق �ب��ال على � �ش��راء ��ش�ه��ادة االدخ ��ار ذات
ال �ف��ائ��دة  ،%18خ�ل�ال ال �ي��وم ال�ث��ان��ي من
طرفها للجمهور ،وذل��ك بعد �أن �شهدت
�إق� �ب ��اال ك �ب �ي � ًرا ع �ل��ى اق �ت �ن��ائ �ه��ا م ��ن قبل
الجمهور خ�لال � 7ساعات منذ طرحها،
ف��ي ظ��ل الإج ��راءات التي اتخذها البنك
ال�م��رك��زي للحفاظ ع�ل��ى ا��س�ت�ق��رار �سوق
ال�صرف.
وذك��ر يحيى �أب��و ال�ف�ت��وح ،ن��ائ��ب رئي�س
ال �ب �ن��ك الأه� �ل ��ي ال �م �� �ص��ري� ،أن الإقبال
على �شراء �شهادة الـ  %18كبير ج��دا ،و�أن
ح�صيلة مبيعاتها بلغت  8مليارات جنيه
خالل اليوم الأول ،متوقعا زيادة الإقبال
عليها خالل ال�ساعات المقبلة.
من جهته ك�شف عاكف المغربي نائب
رئي�س بنك م�صر ،ت�سجيل نحو  5مليارات
جنيه مبيعات ل���ش�ه��ادات اال�ستثمار ذات
عائد الـ  %18في اليوم الأول من �إتاحتها
للجمهور.
ي��ذك��ر �أن ب�ن�ك��ي الأه� �ل ��ي وم �� �ص��ر هما
الوحيدان اللذين �أطلقا �شهادات ذات عائد
مرتفع ،عقب قرار البنك المركزي بزيادة
ن�سبة ال�ف��ائ��دة على الإي ��داع والإقرا�ض،
ب�ن�ح��و  %1م ��ع ال �� �س �م��اح ب �ت �ح��ري��ك �سعر
ال�صرف للدوالر مقابل الجنيه لأكثر من
 18جنيها ،وذلك بعد قرار البنك المركزي
العاجل برفع �سعر الفائدة بنحو  %1على
الإيداع والإقرا�ض.

وزير الطاقة البوروندى ي�شيد بالجهود
الم�صرية لدعم الكهرباء فى بالده

�أع��رب وزير الكهرباء والطاقة والمعادن البوروندى الدكتور �إبراهيم �أوي��زى ،عن
ت�ق��دي��ره ال�ب��ال��غ والحكومة ال�ب��ورون��دي��ة للجهود الم�صرية المبذولة ل��دع��م مجال
الكهرباء والطاقة وتحديثه فى بالده فى �ضوء ما تملكه م�صر من �إمكانيات كبيرة
وم�شهودة فى هذا القطاع الحيوى.
جاء ذلك خالل لقاء عقده ال�سفير يا�سر العطوى �سفير م�صر لدى بوروندى ،مع
الوزير �إبراهيم �أويزى ،فى �إطار الجهود المبذولة لدعم العالقات الثنائية الم�صرية
البوروندية فى مختلف المجاالت ومنها مجال الكهرباء والطاقة والتعدين.
ذك��رت وزارة الخارجية على �صفحتها الر�سمية على موقع التوا�صل االجتماعى
«في�سبوك» يوم الثالثاء � ،3/22أن الوزير البوروندى �أع��رب عن تطلع حكومة بالده
ووزارة الكهرباء والطاقة والتعدين لموا�صلة التعاون االيجابى المثمر مع الجانب
الم�صرى ،منوهًا بما توليه القيادة ال�سيا�سية البوروندية من اهتمام �شخ�صى لتطوير
وتعزيز مختلف �أوج��ه العالقات الثنائية لبالده مع م�صر ،كما �أ�شاد بحر�ص م�صر
الم�ستمر على دعم الجهود التنموية وخطط الإ�صالح ال�شامل فى بوروندي.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء م���س��ار ال�خ�ط��وات التنفيذية ال�خ��ا��ص��ة ب�سبل دع��م م�صر للجهود
البوروندية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة التغذية الكهربائية ،وذلك فى �إطار
متابعة المباحثات التى جرت بين وزير الكهرباء والطاقة البوروندى ووزير الكهرباء
والطاقة الم�صرى فى يوليو الما�ضى بالقاهرة.

10

�أرثوذك�س نيوز

م����اري��ل�ان����د وج���ورج���ي���ا
ت��وق��ف��ان �ضريبة ال��وق��ود
وحاكمة مي�شيجان تعار�ض
�أوق� �ف ��ت م��اري�ل�ان��د وج��ورج �ي��ا م�ؤق ًتا
ال �� �ض��رائ��ب ال �م �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى ال ��وق ��ود،
وذلك في خطوة من �ش�أنها توفير بع�ض
اال��س�ت�ق��رار ال�م��ال��ي ل�ل�أم��ري�ك�ي�ي��ن و�سط
الت�ضخم وارت�ف��اع �أ�سعار ال��وق��ود ،بح�سب
ما ن�شرته �صحيفة «.»The Hill
�أ��ص�ب�ح��ت م��اري�لان��د �أول والي ��ة ت�سن
ت�شري ًعا يعلق �ضرائب الوقود ،مما يوفر
ع �ل��ى ال �� �س �ك��ان �� 36.1س�ن� ًت��ا ل �ك��ل جالون
للبنزين و� 36.85سن ًتا لجالون الديزل،
حيث و ّقع الحاكم الري هوجان الت�شريع
ال��ذي ُيوقف الر�سوم الإ�ضافية لمدة 30
يو ًما.
ي�أتي ذلك فيما ع ّلقت جورجيا م�ؤق ًتا
�ضريبة الوقود ،مع �سريان الإيقاف حتى
نهاية مايو ،وغ��رد حاكم والي��ة جورجيا،
برايان كيمب ،الذي يتر�شح لإعادة انتخابه
ه ��ذا ال �ع��ام« :ف ��ي الأي � ��ام ال�م�ق�ب�ل��ة �سيتم
تعليق �ضريبة  ٪29.1على وقود ال�سيارات
و ٪32.6على الديزل ،على الرغم من �أننا
ال ن�ستطيع �إ�صالح كل �شيء ،ف�إننا نقوم
بدورنا لتقليل الت�أثير على محافظ �سكان
والية جورجيا».
يدر�س الحكام والمجال�س الت�شريعية
ف��ي العديد م��ن ال��والي��ات الأخ��رى �أي�ضا
ات �خ��اذ خ �ط��وات مماثلة لتخفيف ت�أثير
ال�ت���ض�خ��م وارت� �ف ��اع �أ� �س �ع��ار ال ��وق ��ود على
�أ��ص�ح��اب ال���س�ي��ارات ،ال �سيما و�أن �أ�سعار
الوقود قد و�صلت �إلى م�ستويات قيا�سية.
ومع ذل��ك ،ال يتفق جميع الحكام على
�إي� �ق ��اف � �ض��رائ��ب ال ��والي ��ة ع �ل��ى الوقود،
حيث �أ�شارت حاكمة مي�شيجان ،جريت�شن
ويتمر� ،إل��ى �أنها �ست�ستخدم حق النق�ض
�ضد الت�شريع ال��ذي م��ن �ش�أنه �أن يوقف
�ضريبة ال��وق��ود ال�ت��ي تفر�ضها الوالية
لمدة � 6أ�شهر ،والتي تبلغ � 27.2سن ًتا لكل
جالون ،داعية �إلى تعليق �ضريبة الوقود
الفيدرالية اً
بدل من ذلك.

ت���زاي���د ع��م��ل��ي��ات �إخ�ل�اء
ال���م���ن���ازل ف���ي ت��ك�����س��ا���س
ب�����س��ب��ب ح���رائ���ق ال��غ��اب��ات
ا�ضطر المزيد من �سكان تك�سا�س �إلى
�إخ �ل�اء م�ن��ازل�ه��م ،ح�ي��ث ال ت ��زال حرائق
الغابات الم�شتعلة في الأج��زاء الو�سطى
من واليتهم م�ستمرة في االت�ساع ،وف ًقا
لما ذكرته �صحيفة «.»The Hill
طلبت ال�سلطات من �سكان بلدة ليبين،
ال��واق�ع��ة ع�ل��ى ب�ع��د ح��وال��ي  50م�ي�لا �إلى
الغرب من فورت وورث� ،إخالء منازلهم،
هر ًبا مما ُيعرف الآن با�سم «،»Big L Fire
وه ��ي واح� ��دة م��ن ال �ع��دي��د م��ن الحرائق
المنت�شرة عبر �آالف الأفدنة من الأرا�ضي
في و�سط تك�سا�س منذ الأ�سبوع الما�ضي.
فمنذ يوم الأح��د الما�ضي  ،3/20ازداد
حجم حرائق الغابات �إلى �أكثر من 10300
ف��دان ،وتمكن رج��ال الإطفاء من احتواء
 ٪50فقط من الحرائق.
ب��د�أت الحرائق يوم الخمي�س الما�ضي
 3/17تت�سع ب�شكل خطير ف��ي مقاطعة
�إي�ستالند ،ال�ت��ي اح�ت��رق فيها حتى الآن
�أك �ث��ر م��ن � 54أل ��ف ف ��دان م��ن �أرا�ضيها،
وتدمر  142مبنى على الأقل.
ُيذكر �أن الحريق الكبير ال��ذي يجتاح
�إي �� �س �ت�لان��د ي �ت �ك��ون الآن م ��ن  7حرائق
منف�صلة ف��ي الأ� �ص��ل ،وه��و �أك �ب��ر حريق
غابات ن�شط في و�سط تك�سا�س ،وت�سبب
حتى الآن ف��ي مقتل �شخ�ص واح��د على
الأقل.

م��ع��ل��م��ة ت��ج��ع��ل ط�لاب��ه��ا
ي��رددون �إ���س��اءة لبايدن..
والمدر�سة تعتذر للرئي�س
�أ�� �ص ��درت م��در� �س��ة خ��ا� �ص��ة ف��ي جنوب
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا اع� �ت ��ذا ًرا ب�ع��د ظ�ه��ور مقطع
فيديو لمعلمة تقود طالبها ف��ي ترديد
كلمات تحمل �إ�ساءة للرئي�س جو بايدن.
�أظ � � �ه � � ��ر م � �ق � �ط ��ع ف � �ي� ��دي� ��و ن� ��� �ش ��رت ��ه
« »ABC 7 Newsالمعلمة التي ل��م يتم
الك�شف عن هويتها في مدر�سة «Turning
 »Point Christian Schoolفي نوركو،
كاليفورنيا ،حيث كانت ت�س�أل طالبها في
مرحلة الح�ضانة عن رئي�س البالد.
��س��أل��ت المعلمة« :م��ن ه��و رئي�سنا؟»،
ف��رد ال�ط�لاب ب�صوت واح��د «ب��اي��دن» ،ثم
�س�ألتهم المعلمة« :م ��اذا ن��ري��د �أن نفعل
به؟» ،ف�صرخ طالب الح�ضانة في ان�سجام
ت ��ام« :ن��ري��ده ب��ال �خ��ارج!» ،فيما ي�ب��دو �أن
المعملة كانت قد �أخبرتهم بما يقولون
قبل ت�صوير الفيديو.
وف �ق��ا ل�م��وق�ع�ه��ا ع �ل��ى الإن �ت ��رن ��ت ،ف�إن
« »Turning Pointهي مدر�سة م�سيحية
غ �ي��ر رب �ح �ي��ة ت� �ب ��د�أ م��راح �ل �ه��ا م ��ن قبل
المدر�سة وحتى ال�صف ال�ساد�س.
ق ��ال ��ت ك��ري���س�ت�ي�ن��ا م �ك �ف��ادي��ن ،وال� ��دة
�إح��دى الطالبات بالمدر�سة� ،إن الفيديو
الذي ظهر على نطاق وا�سع م�ؤخ ًرا تمت
م�شاركته عبر تطبيق الر�سائل الخا�ص
بالمدر�سة قبل �أن يتم �إزال�ت��ه ،وقالت �إن
الفيديو كان �ضمن در�س ُيعرف با�سم «يوم
الرئي�س».

أمريكا من حولنا
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ترامب يقترح �إر�سال غوا�صات نووية �إلى
ال�ساحل الرو�سي لل�ضغط على بوتين
قال الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ترامب �إن على الواليات المتحدة ممار�سة
ال�ضغط على الرئي�س الرو�سي فالديمير
بوتين من خالل �إر�سال غوا�صاتها النووية
للتجول بالقرب من ال�سواحل الرو�سية.
و�أو�ضح ترامب خالل ظهوره على قناة
«فوك�س بيزن�س» ،في �إ�شارة �إلى محادثاته
م��ع ب��وت�ي��ن خ�ل�ال ف �ت��رة رئ��ا� �س �ت��ه« :لقد
ا�ستمعت �إليه با�ستمرار با�ستخدام كلمة
ن��ون ،ه��ذه ه��ي الكلمة ن��ون ،ي�ستخدمها
بوتين با�ستمرار :الكلمة النووية».
وت ��اب ��ع ت ��رام ��ب ن �ق ��ول� :أوه� ،إن� ��ه قوة
ن��ووي��ة .لكننا ق��وة ن��ووي��ة �أع �ظ��م .لدينا
�أعظم غوا�صات في العالم ولدينا �أقوى
الآالت التي �صنعت على الإط�لاق م�ؤكدا
للإعالمي �ستيوارت فارني.
و�أ�ضاف دونالد ترامب« :يجب �أن تقول
 ...ان�ظ��ر ...لقد ذك��رت ه��ذه الكلمة مرة
�أخ ��رى� ،سنر�سلهم م��رة �أخ��رى و�سنعمل
ع �ل��ى ال �ت �ح��رك ذه ��اب ��ا و�إي� ��اب� ��ا� ،صعودا
وهبوطا على ال�ساحل»« .ال يمكنك ترك
هذه الم�أ�ساة ت�ستمر .ال يمكنك ال�سماح
ل� �ه� ��ؤالء  ...ه � ��ؤالء الآالف م��ن النا�س
يموتون».
ووف �ق��ا ل�ل�ب�ح��ري��ة الأم��ري �ك �ي��ة ،تمتلك
الواليات المتحدة �أ�سطوال من  14غوا�صة
�صواريخ بالي�ستية من طراز �أوهايو وهي
م�صممة خ�صي�صا للت�سلل والتو�صيل

الدقيق للر�ؤو�س الحربية النووية.
في  27فبراير ،و�ضع بوتين قوات الردع
النووي الرو�سية في حالة ت�أهب ق�صوى
ردا على ما قال �إنها «عقوبات غربية غير
�شرعية» ُفر�ضت ف��ي �أع�ق��اب غ��زو بالده
لأوكرانيا.
وفي وقت �سابق من هذا ال�شهر ،اقترح
اللفتنانت جنرال المتقاعد كيث كيلوغ،
ال ��ذي ع�م��ل م���س�ت���ش��ارا لل��أم��ن القومي
لنائب الرئي�س مايك بن�س خالل رئا�سة
ت ��رام ��ب� ،أن ت�ن���ش��ر ال ��والي ��ات المتحدة
جميع غ��وا��ص��ات ال���ص��واري��خ البالي�ستية
لمعرفة ما �إذا كان بوتين «مخادعا».
وم ��ع ذل� ��ك ،ي �ب��دو �أن اق �ت ��راح ترامب

الأخ � �ي� ��ر ي �ت �ع��ار���ض م ��ع ن �ه��ج ال ��والي ��ات
المتحدة ف��ي تجنب التدخل الع�سكري
المبا�شر ف��ي ح��رب رو�سيا ف��ي �أوكرانيا.
ف�ق��د ا�ستبعد م�ث�لا ال��رئ�ي����س ج��و بايدن
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �ن �ط �ق��ة ح �ظ��ر طيران
ف��وق �أوكرانيا ،الأم��ر ال��ذي �سي�ؤدي على
الأرجح �إلى ا�شتباكات مبا�شرة مع القوات
الرو�سية.
ع� ّب��ر ت��رام��ب علنا ع��ن ع��دة اقتراحات
ح ��ول ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �ح��رب في
�أوكرانيا ،بما في ذلك اقتراحه ب�أن ت�ضع
ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة الأع �ل��ام ال�صينية
على طائراتها المقاتلة من �أجل «�إلحاق
الخراب برو�سيا».

نجم هوليوود �أرنولد �شوارزنيجر يوجه ر�ساله �إلى الرو�س
والرئي�س بوتين ليقول لهم الحقيقة حول غزو �أوكرانيا
وج � ��ه ال �م �م �ث��ل الأم� ��ري � �ك� ��ي ال�شهير
وال �ح��اك��م ال �� �س��اب��ق ل ��والي ��ة كاليفورنيا
�أرن ��ول ��د � �ش��وارزن �ي �ج��ر ر� �س��ال��ة �شخ�صية
وخ��ا��ص��ة ل�ل��رو���س و�إل� ��ى ال��رئ�ي����س بوتين
و�سط الحرب القائمة .وق��ال �أرن��ول��د �إنه
يحبهم لذلك قرر التوجه �إليهم مبا�شرة
بكلمات خا�صة اختارها بعناية.
في مقطع فيديو �أنتجته وكالة attn
الأم��ري�ك�ي��ة و��ش��ارك��ه على ح�ساباته على
�شبكات ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي الخا�صة
ب��ه ق ��ال ن �ج��م �أف �ل��ام الأك �� �ش��ن والخيال
الأمريكية «�أتحدث �إليكم اليوم لأن هناك
�أ��ش�ي��اء ت�ح��دث ف��ي ال�ع��ال��م ي�ت��م �إخفا�ؤها
عنكم� ،أ�شياء مروعة تحتاج �إلى معرفتها».
وا��س�ت�ح���ض��ر ن �ج��م ال���س�ي�ن�م��ا ال �ب��ال��غ من
العمر  74عا ًما ذكرياته في رو�سيا �سيما
م�صافحته لالعب كمال الأج�سام ال�سابق
ي� ��وري ب�ت��روف�ي�ت����ش ف�لا� �س��وف ف��ي العام
 .1961وقال �إن النجم الرو�سي فال�سوف
ا�ستلهمه عندما كان مراهقا ،و�أهداه كوبا
ال يزال ي�ستخدمه حتى اليوم.
�أ��ص�ب��ح ال��ري��ا��ض��ي م�ث�ل��ه الأع �ل ��ى ،على
الرغم من �إحجام والده في ذلك الوقت.
منذ ذل��ك الحين ،ق��ال النجم الأمريكي
�أ�صبح ال�شعب الرو�سي ورو�سيا «م�صدر
�إل �ه��ام ل ��ه» .وب��ال�ف�ع��ل ك��ان��ت رو��س�ي��ا البلد
الذي �صور فيه � ً
أي�ضا بع�ض �أفالمه.
م�ضى �أرن��ول��د ��ش��وارزن�ي�ج��ر �إل ��ى �أبعد
من هذا حين قال «�إن الحكومة الرو�سية
تكذب عليكم ب�ش�أن الحرب في �أوكرانيا».
وت��اب��ع «�أوك��ران �ي��ا ل��م ت �ب��د�أ ه��ذه الحرب.
وال ال�ق��وم�ي�ي��ن �أو ال �ن��ازي �ي��ن»« .م ��ن هم
في ال�سلطة في الكرملين هم من بد�أوا
ه��ذه ال �ح��رب .ه��ذه لي�ست ح��رب ال�شعب
الرو�سي .ال».
و�أ�ضاف النجم الأمريكي «قيل لبع�ض
الجنود �إنهم �سيقاتلون النازيين .وقيل
للبع�ض �إن ال�شعب الأوك��ران��ي �سيحييهم
مثل الأبطال .وقيل للبع�ض �إنهم بب�ساطة

ي �ق��وم��ون ب��ال �ت �م��اري��ن ال��ري��ا� �ض �ي��ة .ولم
يعرفوا حتى �أنهم ذاه�ب��ون �إل��ى الحرب.
وقيل للبع�ض �إنهم كانوا هناك لحماية
ال��رو���س ف��ي �أوك��ران �ي��ا .ال ��ش��يء م��ن هذا
�صحيح .الحقيقة هي �أن الجنود الرو�س
واجهوا معار�ضة �شر�سة من الأوكرانيين
الذين يريدون حماية �أ�سرهم وبلدهم».
ون��دد �شوارزنيجر بت�صوير الحكومة
الرو�سية لغزوها على �أنه محاولة «لنزع
النزعة ع��ن �أوك��ران�ي��ا» وق��ال �إن��ه «ب�سبب
وح�شيتها� ،أ�صبحت رو�سيا الآن معزولة
ع��ن المجتمع ال�ع��ال�م��ي» .و�أ� �ض��اف «�أنت
�أي�ضا ال تقال لك الحقيقة ب�ش�أن عواقب
هذه الحرب على رو�سيا نف�سها .ي�ؤ�سفني
�أن �أخ�ب��رك��م بمقتل الآالف م��ن الجنود
الرو�س».
كما روى �شوارزنيجر بع�ض رحالته
�إلى رو�سيا وقال «�سبب تطرقي لكل هذه
الأ�شياء هو �أن��ه منذ �أن كنت في الرابعة
ع���ش��رة م��ن ع �م��ري ل��م ي�ك��ن ل ��دي �سوى
م�شاعر واح�ت��رام ل�شعب رو�سيا .لطالما
�ألهمني قلب ال�شعب الرو�سي ولهذا �آمل
�أن ت�سمحوا لي ب�إخباركم بالحقيقة حول

الحرب في �أوكرانيا وما يحدث هناك .ال
�أح��د يحب �سماع �إن�ت�ق��اد حكومته� ،أفهم
ذلك ،ولكن ب�صفتي �صدي ًقا قدي ًما لل�شعب
الرو�سي� ،آمل �أن ت�سمعوا ما �س�أقوله».
وا��ص��ل �شوارزنيجر طيلة ت�سع دقائق
ف��ي ت��وج�ي��ه ال �ن��داء المبا�شر والعاطفي
للجنود الرو�س« .هذه لي�ست حرب الدفاع
ع��ن رو�سيا التي خا�ضها �أج ��دادك .هذه
ح��رب غير �شرعية .حياتكم وعائالتكم
وم���س�ت�ق�ب�ل�ك��م ي �ت��م ال�ت���ض�ح�ي��ة ب �ه��ا من
�أج��ل ح��رب ال معنى لها يدينها العالم
ب�أ�سره!».
ثم خاطب �شوارزنيجر الرئي�س بوتين
ق��ائ�ل ً�ا «ل �ق��د ب� ��د�أت ه ��ذه ال �ح��رب ،و�أن ��ت
ت�ق��ود ه��ذه ال �ح��رب .يمكنك �إي �ق��اف هذه
الحرب».
وختم �شوارزنيجر خطابه بر�سالة دعم
للمواطنين الرو�س الذين تظاهروا �ضد
الحرب في �شوارع البالد وقال «لقد �شهد
العالم �شجاعتك .نحن نعلم �أنكم عانيتم
م��ن ع��واق��ب ��ش�ج��اع�ت�ك��م� .أن �ت��م �أبطالي
ال �ج��دد ول��دي�ك��م ق��وة ي ��وري بتروفيت�ش
فال�سوف».

عدوى كوفيد 19-تطال هيالري كلينتون
وزوجها يخ�ضع للحجر ال�صحي
�أع� �ل� �ن ��ت ه � �ي�ل��اري ك �ل �ي �ن �ت��ون وزي � ��رة
ال�خ��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ال�سابقة و�سيدة
�أمريكا الأول��ى في عهد الرئي�س الأ�سبق
ب �ي��ل ك �ل �ي �ن �ت��ون ب ��أن �ه��ا �أ� �ص �ي �ب��ت بعدوى
ك��وف �ي��د_ 19وه ��ي ت�ع��ان��ي م��ن �أعرا�ض
خفيفة.
وق��ال��ت كلينتون �إن الفحو�صات التي
�أجريت لزوجها كانت �سلبية و�أنه يخ�ضع
للحجر ال�صحي واتخذ �إجراءات �إ�ضافية
يفر�ضها عليه و�ضعه ال�صحي خ�صو�صا
مع الفترة التي ق�ضاها في الم�ست�شفى
م�ؤخرا.
وعن حالتها قالت الوزيرة ال�سابقة في
�إدارة الرئي�س ب��اراك �أوب��ام��ا البالغة من
العمر  74عاما �أنها في و�ضع جيد و�أنها
م��دي�ن��ة ف��ي ه ��ذا ل�ل�ح�م��اي��ة ال �ت��ي وفرها
ل�ه��ا ال�ل�ق��اح م��ن ال�م���ض��اع�ف��ات الخطيرة
ال �ت��ي ي�سببها وب ��اء ك��وف �ي��د_ 19ودعت ت���ص��اب ب��ال �ع��دوى ف��ي ه ��ذا ال���ش�ه��ر بعد
الأمريكيين لأخذ الجرعات الالزمة من الرئي�س الأ�سبق باراك �أوباما الذي جاءت
نتائج فحو�صاته �إيجابية.
التطعيم.
وتعتبر ثاني �شخ�صية �أمريكية بارزة وقد ح�صد وباء كوفيد_ 19في �أمريكا

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

�أرواح قرابة مليون �شخ�ص (� 972ألفا)
ح�سب الأرق ��ام الأخ�ي��رة فيما �أ�صيب ما
ال يقل عن  79.7مليون �آخرين ما يجعل
الواليات المتحدة �أول بلد في العالم من
حيث عدد ال�ضحايا.
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تعطل المالحة فى خليج ت�شي�سابيك
الأمريكى ب�سبب جنوح �سفينة «�إيفر جرين»

قالت وكالة بلومبرج� ،إن �سفينة �ضخمة تابعة ل�شركة «�إيفر جرين مارين كورب»،
جنحت ف��ى خليج ت�شي�سابيك الأم��ري�ك��ي ،مما �أدى �إل��ى تعطل ح��رك��ة ال�م�لاح��ة في
الخليج.
وقالت الوكالة« :تقطعت ال�سبل بال�سفينة  Ever Forwardالتي يبلغ ارتفاعها 334
مت ًرا ( 1096قدماً) وترفع علم هونج كونج ،كانت في طريقها �إلى نورفولك بوالية
فيرجينيا الأمريكية ،بعد مغادرتها ميناء بالتيمور».
و�أو�ضحت الوكالة نقال عن م�سئولين� ،أن الجهود جارية لمحاولة تحرير ال�سفينة،
و�أن خفر ال�سواحل الأمريكي يراقب الو�ضع.
وقالت ال�شركة في ر�سالة ن�صية يوم الثالثاء � 3/15إن �إيفرجرين رتبت للغوا�صين
لتفقد ال�سفينة بحثا عن �أي �أ�ضرار وت�شارك في جهود من�سقة لإعادة تعويم ال�سفينة
في �أ�سرع وقت ممكن .و�أ�ضافت ال�شركة �أن التحقيق جارياً في �سبب الجنوح.

وا�شنطن تعتزم بيع مقاتالت �إف15-
المتطورة لم�صر

�أع � � � �ل� � � ��ن ج � � �ن � ��رال
�أم� � � ��ري � � � �ك� � � ��ي رف � �ي � ��ع
ال � �م � �� � �س � �ت� ��وى خ�ل��ال
ج �ل �� �س��ة ا� �س �ت �م��اع في
الكونجر�س الثالثاء
� 3/15أن ال ��والي ��ات
ال�م�ت�ح��دة ت�ع�ت��زم بيع
م� �ق ��ات�ل�ات م �ت �ط � ّورة
م� ��ن ط � � ��راز �إف15-
ل�م���ص��ر ،ع �ل��ى الرغم
م ��ن وج � ��ود هواج�س
ل ��دى وا� �ش �ن �ط��ن على
�صلة ب�سجل القاهرة على �صعيد حقوق
الإن�سان.
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية
ال�ج�ن��رال ف��ران��ك م��اك�ن��زي خ�ل�ال جل�سة
ا�ستماع �أم��ام لجنة القوات الم�سلحة في
م�ج�ل����س ال���ش�ي��وخ «ب��ال�ن���س�ب��ة �إل ��ى م�صر،
�أع �ت �ق��د �أن ل��دي �ن��ا �أن� �ب ��اء ج �ي��دة� ،سنز ّود
(م�صر) بمقاتالت �إف ،»15-م�شيرا �إلى
م�سار طويل و�شاق تم اجتيازه على هذا
ال�صعيد.
ول��م يعط الجنرال �أي تفا�صيل حول
ال���ص�ف�ق��ة ال �ت��ي ت�ت�ط� ّل��ب م��واف �ق��ة وزارة
الخارجية.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق� � ��ال ال� �م� �ت� �ح ��دث با�سم

ال �خ��ارج �ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة ن�ي��د ب��راي ����س «ال
نتحدث عن عمليات تزويد بالأ�سلحة �أو
بيع �أ�سلحة �إلى �أن يتم �إبالغ الكونجر�س
بها».
وفي يناير �أعلنت الخارجية الأمريكية
م��واف �ق �ت �ه��ا ع �ل��ى ��ص�ف�ق�ت��ي ب �ي��ع معدات
ع�سكرية لم�صر بقيمة  2,56مليار دوالر
ت�شمل ط��ائ��رات نقل و�أنظمة رادار ،على
الرغم من قلق وا�شنطن الم�ستمر حول
�سجل القاهرة في مجال حقوق الإن�سان.
وت���ض� ّم�ن��ت ال�صفقة الأول� ��ى وقيمتها
 2,2م�ل�ي��ار دوالر ب�ي��ع م���ص��ر  12طائرة
نقل «� �س��ي 130-جيه �سوبر هيركولي�س»
ومعدات �أخرى تابعة لها.

فاوت�شي يحذر من تف�شي متغير جديد لأوميكرون في �أمريكا

�صرح الدكتور �أنتوني فاوت�شي �أن فيرو�س ( ،)BA.2وهو المتحور الجديد من ()B.1
المعروف با�سم «�أوميكرون» ،قد ي�ؤدي �إلى تزايد حاالت الإ�صابة في الواليات المتحدة
حيث �سي�صبح هو ال�ساللة ال�سائدة خالل الأي��ام القادمة .و�أكد �أن معدل الزيادة لن
يكون م�أ�ساو ًيا كما كان الحال مع المتغيرات ال�سابقة.
وا�ضاف �إن المتغير الجديد �شديد العدوى و�أن��ه انت�شر على م�ستوى العالم ،على
الرغم من �أنه يمثل حوالي  %30فقط من الحاالت المت�سل�سلة وراث ًيا في �أمريكا.
ُيذكر �أنه قد تم اكت�شافه لأول مرة منذ �شهرين ،وانت�شر ب�سرعة كبيرة في ال�شمال
ال�شرقي من البالد وغربها .وقد �أطلق عليه «�أوميكرون الخفي» ل�صعوبة اكت�شافه
نظ ًرا الحتوائه على ت�سل�سل جيني حديث.
وت�شمل الأعرا�ض الرئي�سية ،التي و�صفتها مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية
منها ( )CDCب�أنها متطابقة تقريباً مع �أعرا�ض المتحور الأ�صلي «�أوميكرون» ،الحمى،
والتعب ال�شديد ،وال�سعال ،والتهاب الحلق ،و�ألم الر�أ�س ،والتعب الع�ضلي وارتفاع معدل
�ضربات القلب.
و�أو�ضح د.فاوت�شي لقناة « :ABCهذا المتغير ينتقل ب�سرعة تزيد حوالي �أكثر من
 %50من �سابقه ،مما يعني �أنه قد يكون ال�سبب الأ�سا�سي للإ�صابات بمرور الوقت».
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�إ�صابات كورونا تالم�س ن�صف مليون خالل
يوم في كوريا الجنوبية

أخبار العامل

والشرق األوسط

�أرثوذك�س نيوز

تحطم طائرة ركاب �صينية وعلى متنها ً 132
�شخ�صا في جنوب البالد
ت �ح �ط �م��ت ط ��ائ ��رة ب��وي �ن��ج 800-737
ب�شرق ال�صين على متنها � 132شخ�صاً في
مقاطعة قوانغ�شي الجنوبية يوم االثنين
 ،3/21وفقاً لما ذكره م�س�ؤولون.
وقالت �إدارة الطيران المدني ال�صينية
ف��ي ب �ي��ان �إن ال �ح��ادث وق��ع ب��ال�ق��رب من
مدينة ووت�شو بمحافظة تنغ .و�أ�ضافت
�أن الطائرة كانت متوجهة من كونمينغ
ف��ي مقاطعة يوننان الغربية �إل��ى مركز
قوانغت�شو ال�صناعي على طول ال�ساحل
ال�شرقي.
ولم ترد �أنباء فورية عن عدد الوفيات
والم�صابين .وق��ال��ت م�صلحة الطيران

المدني �إن الطائرة كانت تقل  123راكبا
وط��اق��م ت�سعة �أف ��راد  ،م�صححة تقارير
� �س��اب �ق��ة ع ��ن وج � ��ود �� 133ش�خ���ص��ا على
متنها.
دع��ا الرئي�س ال�صيني �شي جين بينغ
�إلى بذل «جهد �شامل» في عملية الإنقاذ،
م��ن �أج ��ل ال�ت�ع��ام��ل م��ع ت��رت�ي�ب��ات م��ا بعد
تحطم الطائرة ب�شكل منا�سب والتحقيق
في مخاطر ال�سالمة المحتملة ل�ضمان
�� �س�ل�ام ��ة ط � �ي� ��ران ال � �ط � �ي� ��ران المدني
الكاملة.
ذك��رت �صحيفة � People’s Dailyأن
 117من رجال الإنقاذ قد و�صلوا بالفعل

�إلى موقع التحطم .تنظم ادارة االطفاء
ف��ى ج��وان�ج���ش��ى  650م��ن رج ��ال االنقاذ
الذين يتوجهون ال��ى الموقع من ثالث
جهات.
ت�شير � CCTVإلى �أن China Eastern
� Airlinesشكلت ت�سعة ف��رق تركز على
التخل�ص م��ن ال�ط��ائ��رات والتحقيق في
الحوادث وم�ساعدة الأ�سر  ،وهم يتجهون
�إلى الموقع .وقالت الم�صلحة �إنها �أر�سلت
ف��ري�ق��ا م��ن ال�م���س��ؤول�ي��ن  ،وق��ال��ت �إدارة
الإط �ف��اء ف��ي جوانج�شي �إن العمل جار
لل�سيطرة على حريق على �سفح الجبل
�أ�شعله الحادث.

مدير م�ست�شفى ب�أوكرانيا ي�أمر �أطبائه بـ «�إخ�صاء» الأ�سرى الرو�س
�سجلت ال�سلطات ال�صحية ف��ى ك��وري��ا الجنوبية � 490أل�ف��ا و� 881إ��ص��اب��ة جديدة
بفيرو�س كورونا الم�ستجد «كوفيد � ،»19إ�ضافة �إلى  291حالة وفاة خالل ال�ساعات الـ
 24الما�ضية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» ،ارتفعت الح�صيلة التراكمية �إلى
 10ماليين و� 427ألفا و 247حالة ،فيما بلغ �إجمالى الوفيات � 13ألفا و 432حالة.
وتعد ح�صيلة الأرب�ع��اء  ،3/16ثانى �أعلى رقم يومى لحاالت كورونا ،بعد ت�سجيل
 621,221حالة جديدة يوم الخمي�س الما�ضى  ،3/17وذل��ك فى ظل زي��ادة المخاوف
من ا�ستمرار انت�شار الإ�صابات مرة �أخ��رى حيث تجاوز عدد الحاالت المتراكمة 10
ماليين.
وقالت «يونهاب» ،نقال عن وكالة مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها� ،إن عدد المر�ضى
فى حاالت خطيرة بلغ  ،1,084بانخفا�ض  20عن اليوم ال�سابق.
على الرغم من التقديرات ال�سابقة ب�أن الموجة الحالية قد ت�صل �إلى ذروتها هذا
الأ�سبوع� ،أ�شارت ال�سلطات ال�صحية �إلى احتمال ا�ستمرار تف�شى المر�ض الحالى ب�سبب
االنت�شار ال�سريع لما ي�سمى «�أوميكرون ال�شبح» ،الذى يتميز بمعدل انت�شار �أعلى بن�سبة
 %30من �أوميكرون الأ�صلى.

�إتهام جديد من الواليات المتحدة
لرو�سيا في �أوكرانيا
قال جون كيربى ،المتحدث با�سم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»� ،إن القوات
الرو�سية ا�ستخدمت �صواريخ تفوق �سرعتها �سرعة ال�صوت «على الأقل فى حالة واحدة»
على علم بها الواليات المتحدة.
و�أ��ض��اف ،فى �إف��ادة ت�صريحات ل��ه ،اليوم الأرب�ع��اء  ،3/23نقلتها قناة «�سى �إن �إن»
الإخبارية الأمريكية� ،أن القوات الرو�سية ا�ستخدمت ال�صاروخ الفرط �صوتى «�ضد
هدف ثابت» من م�سافة قريبة ن�سبياً.
و�أو�ضح الم�س�ؤول الأمريكى �أنه ال ُيعرف على وجه التحديد �أ�سباب هذا اال�ستخدام
«ولي�س من الوا�ضح بال�ضبط ما هى نواياهم» ،ملفتاً �إلى �أنه «يمكن ربطه بم�شاكل
المخزون وم�شاكل الأداء التى يواجهونها فيما يتعلق بالذخائر الموجهة بدقة».
و�أ�شار كيربى �إلى ت�صريح وزير الدفاع الأمريكى ،لويد �أو�ستن ،يوم الأحد الما�ضى
 3/20حينما قال �إنه ال يرى «ا�ستخدام هذا النوع من الأ�سلحة على �أنه نوع من تغيير
قواعد اللعبة».

مظاهرات في �إيطاليا �ضد �إر�سال �أ�سلحة �إلى �أوكرانيا

نظمت م�سيرات �ضد �إر�سال �أ�سلحة �إلى �أوكرانيا في مدينتي روما وبيزا الإيطاليتين.
واحت�شد عمال �أح��د نقابات النقل �أم��ام مطار بيزا ال��دول��ي مطالبين بوقف ت�سليح
كييف.
وكان عمال مطار بيزا الدولي قد عثر في بداية الأ�سبوع الحالي على �أ�سلحة وذخائر
في �شحنات مخ�ص�صة لإر�سال م�ساعدات �إن�سانية �إلى �أوكرانيا ورف�ضوا تحميلها.

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

قال مدير م�ست�شفى ميداني متنقل في
�شرق �أوكرانيا ،التي ي�شتد بها القتال� ،إنه
�أم��ر �أطبائه بـ «�إخ���ص��اء» الجنود الرو�س
الم�أ�سورين.
و�أك��د جينادي دروزينكو 49 ،عاماً ،في
ت�صريحات لقناة «�أوكرانيا � ،»24أن��ه كان
دوما يرى الإن�سان الم�صاب حتى لو كان
عدوا على �أنه مري�ض.
و�أ� �ض��اف «الأم ��ر مختلف م��ع الأ�سرى
الرو�س ..و�أ�صدرت �أوام��ر �صارمة للغاية
بخ�صي جميع الرجال الرو�س «الأ�سرى»،
لأنهم �صرا�صير ولي�سوا ب�شر».

و�أو� �ض��ح �أن ��ه «�سيتذكر �أول �ئ��ك الذين
«ي�أتون �إلى هنا» كابو�سهم على الأرا�ضي
الأوكرانية ..مثل الألمان الذين يتذكرون
حتى الآن موقعة �ستالينجراد».
دع� ��ا م ��دي ��ر ال �م �� �س �ت �� �ش �ف��ى الميداني
المتنقل جينادي دروزينكو� ،إلى ممار�سة
ال� �ع� �ن ��ف �� �ض ��د ال � �ج � �ن ��ود الأ� � � �س� � ��رى من
ال�ق��وات الم�سلحة الرو�سية على الهواء
مبا�شرة عبر قناة تلفزيونية �أوكرانية.
وق ��ال «�أع �ط��ى ه ��ذه ال�ت�ع�ل�ي�م��ات لأطباء
الم�ست�شفيات المتنقلة».
و�أعلنت �أوك��ران�ي��ا ،ي��وم االثنين ،3/21

ارت�ف��اع ع��دد قتلى الجي�ش الرو�سي على
�أرا�ضيها �إلى نحو � 15ألفا خالل المعارك
الم�ستمرة منذ بدء التدخل الع�سكري.
جاء ذلك في بيان �صادر عن رئا�سة هيئة
�أرك��ان الجي�ش الأوك��ران��ي �أوردت��ه وكاالت
�أنباء ،حول خ�سائر القوات الرو�سية منذ
ب��دء العملية الع�سكرية ف��ي  24فبراير
الما�ضي وحتى  21مار�س الجاري.
و�أو��ض��ح البيان �أن الجي�ش الأوكراني
تمكن من قتل نحو � 15ألف جندي رو�سي،
و�أ�سقط  97طائرة و 121مروحية ،ف�ضال
عن تدمير  498دبابة و 1535مدرعة.

مر�شح للرئا�سة في فرن�سا يتعهد ب�إن�شاء «وزارة لتهجير المهاجرين»
ق ��ال �إي ��ري ��ك زم � ��ور ،م��ر� �ش��ح اليمين
ال�م�ت�ط��رف ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة في
ف��رن �� �س��ا� ،إن � ��ه ��س�ي�ن���ش��ئ ف ��ي ح� ��ال ف ��وزه
ب��االن �ت �خ��اب��ات «وزارة ل�ع�ك����س الهجرة»،
مهمتها ط��رد «الأج��ان��ب غير المرغوب
فيهم».
و�أو� �ض��ح زم��ور ف��ي حديثه م��ع و�سائل
�إع�لام فرن�سية االثنين � 3/21أن الوزارة
«�ستكون لها الو�سائل والمواثيق الالزمة
لإجراء رحالت (ترحيل) جماعية».
و�أك� ��د �أن ��ه ��س�ي�ط��رد «م��رت�ك�ب��ي الجنح
وال �م �ج��رم �ي��ن ،وك ��ل الأ� �ش �خ��ا���ص الذين
ل��م نعد ن��ري��ده��م» ،الف�ت��ا �إل��ى �أن��ه يعتزم

�إيريك زمور

زي��ارة الجزائر والمغرب وتون�س «لبحث
�إمكانية تنظيم هذا الأمر» مع قادة هذه
الدول.
وبنى زمور خطابه على رف�ض الهجرة
والإ� �س�ل�ام ،ودع ��ا �أن �� �ص��اره خ�ل�ال حملته
االنتخابية �إل��ى «تغيير مجرى التاريخ»
والم�ضي نحو «ا�سترداد» فرن�سا.
كما وع��د زم��ور خ�لال تجمعات �سابقة
ب ��إن �ه��اء ال �ه �ج��رة و�إل� �غ ��اء ح ��ق ل ��م �شمل
الأ� �س��ر وال�ل�ج��وء �إل ��ى ط��رد المهاجرين
غ�ي��ر ال�ن�ظ��ام�ي�ي��ن ،و�إل� �غ ��اء الم�ساعدات
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ط �ب �ي��ة لل��أج��ان��ب غير
الأوروبيين.

ممثل بوتين الخا�ص و�أبرز موظفي الكرملين �أناتولي �شويا�س يترك من�صبه
ذك��ر م���ص��در م�ضطلع� ،أن ال�سيا�سي
الإ�صالحي الرو�سي المخ�ضرم �أناتولي
�شويا�س ت��رك من�صب المبعوث الخا�ص
للكرملين وغ ��ادر ال �ب�لاد ،لي�صبح �أبرز
�شخ�صية تتنحى عن من�صبها احتجاجا
على غزو �أوكرانيا.
وق��ال الم�صدر ،ال��ذي تحدث �شريطة
ع ��دم ال�ك���ش��ف ع��ن ه��وي �ت��ه� ،إن �شويا�س
ال� ��ذي ��ش�غ��ل ف��ي ال �� �س��اب��ق م�ن���ص��ب كبير
موظفي الرئي�س ال�سابق بوري�س يلت�سين
ت��رك من�صب الممثل الخا�ص للرئي�س
فالديمير بوتين للعالقات مع المنظمات
الدولية.
وك ��ان ق��د ت��م تعيينه للمن�صب الذي
يتطلب العمل من �أج��ل «تحقيق �أهداف

�أناتولي �شوبي�س

التنمية اال��س�ت��رات�ي�ج�ي��ة» ف��ي ع��ام 2020
بعد �أيام من ا�ستقالته من من�صب رئي�س
�شركة التكنولوجيا الحكومية رو�سنانو
التي كان يديرها منذ عام .2008
ولم يذكر الم�صدر �سبب قرار �شويا�س
م �غ��ادرة ال �ب�لاد .و�أغ �ل��ق ��ش��وي��ا���س هاتفه
ول��م ي��رد على ��س��ؤال من مرا�سل رويترز
للتعليق.
ويلقي كثيرون من الرو�س باللوم على
�شويا�س ف��ي ال�سماح لمجموعة �صغيرة
من كبار رج��ال الأع�م��ال ب��إث��راء �أنف�سهم
ف��ي عمليات الخ�صخ�صة ف��ي ت�سعينات
ال� �ق ��رن ال �م��ا� �ض��ي ب�ي�ن�م��ا ت ��رك ماليين
ال ��رو� ��س ف ��ي ح��ال��ة ف �ق��ر و� �س��ط انهيار
اقت�صادي و�أزمات.

ما هو الم�صير الذي ينتظر �أطفال داع�ش �شمال �شرق �سوريا
الذين ُولدوا في المخيمات
حذّرت منظمة «�سايف ذي ت�شيلدرن»

(�أنقذوا الأطفال) الأربعاء  ،3/23من �أن
الأطفال المحتجزين في مخيمات في
�شمال �شرق �سوريا ،حيث تقطن عائالت
مقاتلي تنظيم داع�ش ،قد يبقون عالقين
لثالثين عاماً هناك نتيجة بطء عمليات
ا�ستعادتهم من بلدانهم.
ومنذ �إع�ل�ان الق�ضاء على «خالفة»
التنظيم المتطرف قبل عامين ،تطالب
الإدارة الذاتية الكردية ال��دول المعنية
ب��ا��س�ت�ع��ادة رع��اي��اه��ا م��ن �أف� ��راد عائالت
داع � �� ��ش ال� �م ��وج ��ودي ��ن ف ��ي مخيمات،
وبينهم �آالف الأط �ف ��ال� ،أو مواطنيها
المحتجزين في �سجون ومخيمات ،فيما
تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.
وقالت المنظمة في بيان «�سي�ستغرق
الأم � ��ر ث�لاث �ي��ن ع��ام �اً ق �ب��ل �أن يتمكن
الأط �ف��ال ال�ع��ال�ق��ون ف��ي مخيمات غير
�آم �ن��ة ��ش�م��ال � �ش��رق � �س��وري��ا م��ن العودة
�إل��ى ديارهم ،في حال ا�ستمرت عمليات
الترحيل على هذا المنوال».
و ُي�صادف الأربعاء  3/23ذكرى مرور
ث�لاث��ة �أع ��وام على �إع�ل�ان ق��وات �سوريا
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ،وم �ك � ّون �ه��ا الرئي�سي
ال �م �ق��ات �ل��ون الأك� � � � ��راد ،ال �ق �� �ض��اء على
«خ�لاف��ة» التنظيم بدعم م��ن التحالف
ال��دول��ي ب�ق�ي��ادة وا��ش�ن�ط��ن �إث ��ر معارك
عنيفة في قرية الباغوز الحدودية مع
العراق.

الوجه الآخر

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

و�سام على ال�صدر

ت�ح��دي��ات ك�ث�ي��رة ال تنتهي تقابل
ال� � �م � ��ر�أة ف ��ي ح �ي��ات �ه��ا .ب ��داي ��ة من
�إك� �م ��ال ت�ع�ل�ي�م�ه��ا م � ��رورا بزواجها
وتربية �أوالده��ا والعمل� .أم��ا �أ�صعب
التحديات على االطالق فهو التحرر
من موروثات و�أفكار خاطئة انزرعت
في ذهنها منذ نعومة اظافرها .فقد
ت��رب��ت �أن�ه��ا الب��د �أن تتعلم ك��ل �شيء
ف��ي ال�ح�ي��اة ح�ت��ى ت�سطيع �أن تلعب
دور ال��رج��ل و ال�م��ر�أة داخ��ل الأ�سرة.
وف ��ي غ �ي��اب االب � �س��واء لالنف�صال
�أو العمل �أو الهروب من الم�سئولية
�أ�صبحت تقوم بدور الحماية و الأمان
وال��رع��اي��ة االب��وي��ة وال ��دور الذكوري
وه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى �أع �ب��اء المنزل
كالتنظيف والطهي التي كانت من
تخ�ص�ص العمالة في كل البيوت �إلى
اوائل القرن الما�ضي هذا بالإ�ضافة
�إل � ��ى االه �ت �م ��ام ب �م �ت��اب �ع��ة ال ��درو� ��س
وال�ت�م��ري�ن��ات الريا�ضية �أي���ض��ا لدى
بع�ض الأ�سر!!
وبينما ك��ان دور االم ه��و الحنان
واالر� � �ش � ��اد وال �م �ت��اب �ع��ة االخالقية
وت�ن�م�ي�ت�ه��ا ل �خ �ل��ق م�ج�ت�م��ع �صالح,
ن�سيت دوره ��ا الأ��س��ا��س��ي وت��اه��ت في
خ�ضم كثير من المهام الملقاة عليها
جزافا ن�ستطيع �أن نرى �آثار ذلك في
�أخالق ال�شباب ال�صغير و�ألفاظهم!!!
وال�غ��ري��ب هنا �أن ال�ع�لاق��ات ال�سامة
ت�ج�ع��ل الأن �ث��ى ت�ع�ط��ي ك��ل م��ا لديها
وت��ؤدي جميع االدوار في مقابل يوم
واح��د ف��ي ال�ع��ام يتم تقديرها فيه,
فتن�سى �أو تتنا�سى ما يحدث طوال
العام.
لقد تبدلت الأدوار بل لقد حدث
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ت �� �ش��وي��ه ف ��ي تق�سيم
الأدوار الرجولية و االنثوية .وال يمت
اختالف االدوار للدونية �أو الفوقية
للجن�س االنثوي من قريب �أو بعيد.
فلي�س الرجل دون المر�أة وال المر�أة
دون ال��رج��ل �أم ��ام اهلل .لكن اهلل قد
ق�صد و�ضع �إمكانيات معينة لدى كل
طرف ي�سهل له مهمته على الأر�ض,
�صفات ج�سدية و نف�سية �أي�ضا.
عزيزتي الأم:
لقد خلقك اهلل �إن�سان كامل فال
ت�صدقي �أي ان�سان يحاول �أن يحط
م ��ن ق � � ��درك .ال ت �� �ص��دق��ي �أن � ��ه من
واج�ب��ات��ك وم�سئولياتك �أن تقومي
بكل �شيء نا�سية دور الأب الأ�سا�سي
فهو لي�س ماكينة �صرف �آلي!!
ال تن�سي نف�سك ف��أن��ت تحتاجين
�إلى وقت تق�ضيه مع نف�سك لت�صفية
ذه�ن��ك ب��دون تفكير ف��ي �أي م�شاكل
حولك.
لقد �آن الأوان �أن يتعلم جميع من
في البيت تحمل م�سئولية �أنف�سهم
ليخرجوا للمجتمع �أق��وي��اء قادرين
على الم�ضي قدما.
الحياة لي�ست الطعام والمذاكرة
ف��أوالدك يحتاجون �أن يتعلموا منك
ومن �أباهم ال�صالح والمحبة والقوة
واللطف واالخالق الحميدة.
و�أخيرا تحية تقدير و�إحترام لكل
�أم و �أب يحملون ر�سالتهم الحقيقية
في تهذيب �أوالده ��م وتربيتهم على
تحمل الم�سئولية المبكرة المنا�سبة
ل �ك��ل � �س��ن .ف �ك��ل م ��ا ت �ف �ع�لاه اليوم
�سيكون و�سام على �صدر �أوالدكم وفي
عقولهم و قلوبهم على مر الزمن.

رو�سيا تبلغ مجل�س �أوروب��ا
بان�سحابها ر�سميا من المنظمة
ويقبع �آالف الن�ساء والأطفال الأجانب
م��ن ع��ائ�لات �أف � ��راد داع ����ش ف��ي �أق�سام
خا�صة قيد حرا�سة م�شدّدة في مخيمي
الهول وروج في محافظة الح�سكة.
وبح�سب المنظمة ،ف�إن � 18ألف طفل
عراقي و� 7300آخرين من �ستين دولة
عالقون اليوم في المخيمين.
ورغ� ��م ن� � ��داءات الأك � � ��راد المتكررة،
وت�ح��ذي��ر م�ن�ظ�م��ات دول �ي��ة م��ن �أو�ضاع
«ك� ��ارث � �ي� ��ة» ف� ��ي ال �م �خ �ي �م �ي��ن� ،إال �أن
غالبية ال��دول ت�ص ّر على ع��دم ا�ستعادة

مواطنيها ،ولم ت�ستجب لدعوة الإدارة
ال ��ذات �ي ��ة �إل � ��ى �إن �� �ش ��اء م�ح�ك�م��ة دولية
ل�م�ح��اك�م��ة ال�ج�ه��ادي�ي��ن ال�ق��اب�ع�ي��ن في
�سجون قواتها.
وق ��د ت�سلمت دول ق�ل�ي�ل��ة ع� ��دداً من
�أفراد عائالت الجهاديين ،منها ب�أعداد
ك�ب�ي��رة م�ث��ل �أوزب�ك���س�ت��ان وكازاخ�ستان
وك��و��س��وف��و .واك�ت�ف��ت �أخ ��رى ،خ�صو�صاً
الأوروب �ي��ة ،با�ستعادة ع��دد م�ح��دود من
الن�ساء والأطفال ال �سيما اليتامى من
�أبناء الذين قاتلوا في �صفوف داع�ش.

طالبان ت�أمر ب�إغالق مدار�س الفتيات الثانوية بعد �ساعات من �إعادة فتحها
�أمرت حركة طالبان ب�إغالق المدار�س
الثانوية للفتيات في �أفغان�ستان الأربعاء
 3/23بعد �ساعات من �إعادة فتحها ،وفق
ما �أعلن متحدث با�سمها.
و� �ص � ّرح �إن �ع��ام اهلل �سمنكاني لوكالة
فران�س بر�س «نعم ه��ذا �صحيح» ،بدون
�إعطاء مزيد من التفا�صيل ،م�ؤكدا بذلك
م�ع�ل��وم��ات تفيد �أن ف�ت�ي��ات ُط�ل��ب منهن
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العودة �إلى منازلهنّ .
وكان فريق وكالة فران�س بر�س ي�ص ّور
�صباح الأرب�ع��اء  3/23ح�صة درا�سية في
ّ
�صف في مدر�سة زارغونا الثانوية للبنات
في العا�صمة كابول ،عندما دخل مد ّر�س
و�أمر التلميذات بالعودة �إلى منازلهنّ .
وك��ان��ت ال�ف�ت�ي��ات مبتهجات لعودتهنّ
�إلى المدر�سة للمرة الأولى منذ �سيطرة

ال �ح��رك��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة ال �م �ت �� �ش��ددة على
الحكم في �أغ�سط�س الما�ضي� .إال �أنهنّ
َ
� َ
أغلقن كتبهنّ وغادر َن وهنّ
يبكين.
ولطالما �شدد المجتمع الدولي على
ّ
حق الجميع في التعليم في المفاو�ضات
ب�ش�أن الم�ساعدات لأفغان�ستان واالعتراف
بنظام طالبان .واقترحت دول ومنظمات
عدة دفع رواتب المد ّر�سين.

�أبلغت رو�سيا ي��وم الثالثاء  15مار�س،
مجل�س �أوروب � ��ا ب��ان���س�ح��اب�ه��ا ر��س�م�ي��ا من
المنظمة.
ودخ�ل��ت ال�ح��رب الرو�سية الأوكرانية،
ي��وم�ه��ا ال �ع �� �ش��رون ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،اليوم
الثالثاء  ،3/22حيث قتل �آالف الجنود
من الطرفين و�شرد الماليين من الجانب
الأوك� ��ران� ��ي ،وذل� ��ك م�ن��ذ ب ��دء العمليات
ال��رو��س�ي��ة على الأرا� �ض��ي الأوك��ران �ي��ة في
 24فبراير الما�ضي ،وفر�ضت دول عدة
ع�ق��وب��ات اق�ت���ص��ادي��ة ك�ب�ي��رة ع�ل��ى مو�سكو
ط��ال��ت ق�ي��ادت�ه��ا وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��م الرئي�س
فالديمير بوتين ،وكذلك وزير الخارجية
�سيرجي الفروف.
وف��ر� �ض��ت ال �� �س �ل �ط��ات ال��رو� �س �ي��ة ،يوم
ال�ث�لاث��اء  ،3/23ع�ق��وب��ات �شخ�صية على
الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،كما �أدرجت
وزير الخارجية الأمريكي �أنتونى بلينكين،
على قائمة «المحظورين» ،وفق ما ن�شرت
وزارة الخارجية الرو�سية.
وردا على العقوبات الرو�سية قالت جين
�ساكي ،المتحدثة با�سم البيت الأبي�ض،
�أن الرئي�س الأمريكي جو بادين ال ينوي
ال�سفر �إل��ى مو�سكو ولي�س ل��دي��ه ح�ساب
هناك.
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�أرثوذك�س نيوز

متنوعات

ال�سنة الثانية والع�شرون  -العدد  31 - 16) 475مار�س 2022م) برمهات 1738لل�شهداء

�إقت�صــاد

�أ�شهر القبائل في قارات العالم
ارتفع �سعر الدوالر مقابل الجنيه
ال��م�����ص��رى ب��داي��ة ال��ت��ع��ام�لات يوم
االثنين  ،3/21عقب فترة ا�ستقرار
دامت لأكثر من � 6أ�شهر متوا�صلة.

قبيلــــة الجــــاراوا
�إعداد :ماهـر هنــري

ع��زي��زى ال� �ق ��ارئ ...ذك��رن��ا ف��ى العدد
ال�سابق من جريدتنا المحبوبة �أرثوذك�س
نيوز �أ�شهر  10قبائل فى ق��ارة �أفريقيا،
وف��ى ه��ذا ال�ع��دد �سنتناول �أق��دم القبائل
التي ظهرت فى العالم.
� -1أقدم قبيلة �أفريقية في العالم
تعتبر قبيلة (ال�ج��اراوا)  Jarawaهي
�أقدم قبيلة �أفريقية عرفها العالم ح�سب
ما ج��اء على ل�سان الم�ؤرخين ،وق��د �أكد
ال�ب��اح�ث�ي��ن �أن ع�م��ر ت�ل��ك القبيلة يمتد
لأك �ث��ر م��ن � 50أل ��ف ��س�ن��ة ،م�م��ا ي ��دل �أن
هناك بع�ض القبائل التي يمتد عمرها
لأكثر من �آالف ال�سنين ولم يتم ذكرها
في التاريخ مثل تلك القبيلة الأفريقية
ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ع�ي����ش ف��ي ج ��زر الأن ��دم ��ان
ويحيطها المحيط الهندي والتي تعرف
حالياً با�سم مدينة �أرخبيل.
ت�ع�ت�ب��ر «ال � �ج� ��اراوا» واح� ��دة م��ن �أق ��دم
قبائل العالم ،والتي ا�ستوطنت �أرخبيل
ج ��زر الأن ��دم ��ان ف��ي ال�م�ح�ي��ط الهندي
منذ � 35أل��ف �سنة م�ه��اج��رة م��ن �أرا�ضي
�أفريقيا.
وت �ع �ي �� ��ش ال �ق �ب �ي �ل��ة ال � �ت ��ي ل� ��م يتبق
منها ��س��وى  400ف��رد ف�ق��ط ،ب�ع�ي��دة عن
التكنولوجيا وال�ح���ض��ارة ل��درج��ة �أنهم
اع �ت �ب��روا ال �ك �� �ش��ف ال� ��ذي ُي �� �س �ت �خ��دم في
الظالم من �أدوات ال�سحر ،و�أطلقوا عليه

ا�سم «بالع الظالم».
وتعتمد قبيلة «الجاراوا» ،على ال�صيد
وا�ستخدام الأ�سهم للحفاظ على حياتهم
ف��ي �أب���س��ط �أ�شكالها ب�ع�ي��داً ع��ن نظريات
ال�ت�ق��دم وال��ذك��اء ال�صناعي ال�ت��ي تجتاح
العالم �أجمع.
�أقدم قبائل العالم
مهددة بالفناء
وتتعر�ض القبيلة في الوقت الحالي
لأع�ل��ى درج ��ات الإب� ��ادة ال�ت��ي ق��د تت�سبب
في النهاية في فنائها خا�صة بعد تهديد
الحكومة الهندية لهم ب�شق طريق دولي
� �س��ري��ع ف��ي ج��زره��م الأم � ��ر ال� ��ذي جعل
�أفراد القبيلة �أكثر عدائية وهجوماً على
الأجانب.
بالإ�ضافة �إلى طمع العديد من الجهات
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ال�ع��ال�م�ي��ة ف��ي ا�ستغالل
جزيرة الأن��دم��ان التي تعتبر قطعة من
الجنة و�شواطئها الفيروزية التي تجذب
الآالف من ال�سياح �سنويا.
�إلى جانب العادات والتقاليد الغريبة
لـ�شعب ال� �ج ��اراوا ،ال�ت��ي ت�ج��ذب ال�سواح
الك �ت �� �ش��اف �ه��ا وت ��وث� �ي ��ق ح �ي��ات �ه��م وبيع
الفيديوهات ب�آالف الدوالرات.
وا�� �س� �ت� �ع� �م ��رت الأن � � ��دام � � ��ان م� ��ن قبل
بريطانيا �أو ًال ثم اليابان ،و�ألحقت بالهند
بعد الحرب العالمية الثانية عام .1947

ت�أثير ال�سائحين على
قبيلة «الجاراوا»
�أم ��ا اال��س�ت�ع�م��ار ال�ج��دي��د ال ��ذي يجتاح
الجزيرة في الوقت الحالي فهو ا�ستعمار
وا�ستغالل ال�سائحين لل�سكان المحليين
م��ن ـ�شعب ال �ج��اراوا و�إب��ادت �ه��م الهمجية
للعديد من الحيوانات البرية التي يعتمد
عليها الجاراوا في حياتهم اليومية.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إل � ��ى ن�ق�ل�ه��م ل �ل �ع��دي��د من
الأم��را���ض القاتلة ك��ال�ج��دري وااللتهاب
ال��رئ��وي ال��ذي ت�سبب ف��ي ف�ن��اء  %10من
�سكان الجزيرة خالل عام .1999
�إل� ��ى ج��ان��ب ج �ل��ب ال �� �س��واح لل�سجائر
وال �ك �ح��ول �ي��ات ل �ل �ج��زي��رة وع��ر� �ض �ه��ا على
��س�ك��ان�ه��ا الأم� ��ر ال ��ذي ت�سبب ف��ي غ�ضب
ال�شعب ال�ع��ري��ق راف�ضين لأي �شكل من
�أ� �ش �ك��ال ال�ح���ض��ارة ال�ق��ات�ل��ة ،ك�م��ا و�صفها
المتحدث الر�سمي عن القبيلة.
الجاراوا قبيلة تعي�ش خارج الزمن
لأكثر من � 50أل��ف ع��ام وقبيلة جاراوا
تعي�ش بمعزل عن العالم ،وحتى في عام
 2018ح �ي��ث ن �ظ��ري��ات ال �ت �ق��دم وال ��ذك ��اء
الإ�صطناعي تجتاح العالم ف ��إن القبيلة
تعي�ش خارج الزمن.
ولكن هناك محاوالت لتوطين القبيلة
وجعلها �أكثر �إنفتاح على العالم وه��و ما
يرف�ضه �أهل القبيلة تماما.
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ففي �أكبر بنكين حكوميين م�صريين
م��ن ح�ي��ث ح�ج��م الأ� �ص��ول والتعامالت،
ال�ب�ن��ك الأه �ل��ى ال�م���ص��رى وب �ن��ك م�صر،
ب�ل��غ �سعر ال� ��دوالر ل�ل���ش��راء  17.40جنيه
لل�شراء ،و 17.50جنيه للبيع ،بعد �أن كان
15.64جنيه لل�شراء ،و 15.74جنيه للبيع.
وف��ي البنك ال�ت�ج��ارى ال��دول��ي� ،سجل
�سعر ال� ��دوالر 16.87 ،ل�ل���ش��راء ،و16.97
جنيه ل�ل�ب�ي��ع ،ب�ع��د �أن ك��ان  15.66جنيه
لل�شراء ،و 15.76للبيع.
وفي التقرير التالي ن�ستعر�ض �أ�سباب
ه ��ذا االرت� �ف ��اع ،وت��داع �ي��ات��ه ،وه ��ل يلقي
بظالله على �أ�سعار الوقود ومن ثم �أ�سعار
ال�سلع؟
�أو��ض��ح الدكتور وليد ج��اب اهلل ،ع�ضو
الجمعية الم�صرية للإح�صاء واالقت�صاد
والت�شريع� ،أن الدوالر محرر ب�شكل كامل
منذ ق��رار التعويم ال���ص��ادر ف��ي نوفمبر
 2016لكن ال�سيا�سات النقدية التي تتبعها
ال ��دول ��ة �أ��س�ه�م��ت ف��ي ا� �س �ت �ق��راره ،والآن
وف��ي ظ��ل ت�صاعد ال���ض�غ��وط المدفوعة
بموجة ت�ضخم عالمية� ،سي�ؤدي الحفاظ
ع�ل��ى ا� �س �ت �ق��رار ��س�ع��ر ال �� �ص��رف �إل ��ى نفاذ
االحتياطي الأجنبي ،الف ًتا �إلى �أن هام�ش
االرت �ف��اع ال��ذي �شهده ال ��دوالر يعد �أقل
ال�ضررين.
و�أكد جاب اهلل �أن ارتفاع الدوالر مدفوع
بالأزمة العالمية؛ �إذ يمر العالم بموجة
ت�ضخمية منذ بداية التعافي من جائحة
ف �ي��رو���س ك ��ورون ��ا؛ وه ��ي �أزم � ��ة �أججتها
الحرب الرو�سية الأوكرانية ،ال �سيما فيما
يتعلق با�سعار الطاقة والغذاء ،مما يلقي
بظالله على اقت�صادات دول العالم �شتى
بما فيها م�صر.
وي�ضيف ج��اب اهلل :ال��دول��ة الم�صرية
نجحت ف��ي امت�صا�ص ت��داع�ي��ات جائحة
فيرو�س ك��ورون��ا بن�سبة ق��ارب��ت ال� �ـ%100؛
فعندما ا�شتعل فتيل الت�ضخم حاولت

لمـاذا ارتفـع �سـعر الدوالر في م�صـر؟

ع �ب��ر � �س �ي��ا� �س��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة امت�صا�صه
ع��ن الب�سطاء ،ولكن م��ع ا�شتعال الأزمة
الأوك��ران �ي��ة ال��رو��س�ي��ة وت�صاعد الموجة
الت�ضخمية التي ي�شهدها العالم �أ�صبح
ال مفر م��ن تحميل ال�م��واط��ن ن�سبة من
ه� ��ذا ال �ت �� �ض �خ��م ح �ت��ى ال ت �ف �ق��د ال��دول��ة
مو�ضحا �أن البنك
قدرتها على اال�ستمرار
ً
المركزي ي�سعى من خالل هذه الخطوة
للحفاظ على ق��درة ال��دول��ة المالية لأن
ا�ستمرارها في دعم �سعر ال�صرف ب�شكل
غير م�شروط في ظل ما ي�شهده العالم
م��ن موجة ت�ضخمية م�ضطردة �سي�ؤدي
�إل ��ى ن �ف��اذ االح �ت �ي��اط��ي الأج �ن �ب��ي وي�ضع
االقت�صاد الم�صري �أمام م�شكلة �أ�سو�أ من
قدرتها على تحملها؛ ل��ذا ف�إنها اختارت
�أقل ال�ضررين.
وي� ��ؤك ��د ع �� �ض��و ال �ج �م �ع �ي��ة الم�صرية
للإح�صاء واالقت�صاد والت�شريع� ،أن البنك
المركزي اخ�ت��ار �أق��ل ال�ضرر� ،إذ �سي�ؤدي
رفع �سعر ال��دوالر �إلى الحد من ا�ستيراد
ال�سلع اال��س�ت�ف��زازي��ة وال�ح��د م��ن الطلب
على الأمور الكمالية.
ف ��ي ال �� �س �ي��اق ذات� � ��ه ،و� �ص �ف��ت ر�ضوى
ال�سويفي ،الرئي�س والع�ضو المنتدب لـ
��ش��رك��ة ف��ارو���س القاب�ضة لال�ستثمارات
المالية قرارات البنك المركزي بالـجريئة
الفتة �إلى �أنها في االتجاه ال�صحيح.
وا�ضافت ال�سويفيُ :يظهر قرار البنك
ال� �م ��رك ��زي ا� �س �ت �ج��اب��ة � �س �ي��ا� �س �ي��ة فورية
ل�ل�ت�ط��ورات ال�ع��ال�م�ي��ة م ��ؤك��دة �أن 17.50

جنيهًا م�صر ًيا  /دوالر �أمريكي هي القيمة
ال�ع��ادل��ة ل�سعر ال���ص��رف با�ستخدام عدة
ط��رق وك��ان ال���س��وق يتوقعها على نطاق
وا�سع.
وت��اب �ع��ت ال �� �س��وي �ف��ي :ي �ج��ب �أن يكون
ل �� �ض �ع��ف ال �ع �م �ل��ة ت ��أث �ي ��ر �إي� �ج ��اب ��ي على
التدفقات ال��دوالري��ة لم�صر لأن ت�شديد
ال���س�ي��ا��س��ة ال�ن�ق��دي��ة ف��ي � �ض��وء اتجاهات
الت�ضخم المتوقعة� ،أمر ال بد منه.
وت�خ�ت�ت��م :نعتقد �أن ال�ب�ن��ك المركزي
رف��ع �أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة ب �ح��ذر ،م��ع مراعاة
ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى ال�م�ي��زان�ي��ة ال�م��ال�ي��ة ونمو
الناتج المحلي الإجمالي .قد ن�شهد %1
�أخرى هذا العام ،اعتمادًا على التطورات
العالمية .وتهدف �شهادات الإي��داع التي
تقدمها ب�ن��وك ال�ق�ط��اع ال�ع��ام �إل��ى تقليل
ال���س�ي��ول��ة ف��ي ال���س��وق وت�شجيع االدخ ��ار
بالعملة المحلية ،بالإ�ضافة �إلى تعوي�ض
ال �م��دخ��ري��ن ع��ن االرت� �ف ��اع ال�م�ت��وق��ع في
الت�ضخم.
وح� ��ول ه ��ل ي���ش�ه��د ال� � ��دوالر ارتفعات
�أخ��رى في الفترة المقبلة� ،أك��د الدكتور،
ول �ي��د ج ��اب اهلل� ،أن ��س�ع��ر ال � ��دوالر �أم ��ام
الجنيه ب��ات م��ره��و ًن��ا ب��الأزم��ة العالمية،
م�ؤكدًا �أنه بمجرد انتهاء الحرب الرو�سية
الأوك��ران �ي��ة� ،سيعاد ال ��دوالر االنخفا�ض
م�ث�ل�م��ا ح ��دث ف��ي �أع �ق��اب ق ��رار التعويم
عام � ،2016إذ ظل الدوالر يرتفع ثم عاود
لالنخفا�ض واال�ستقرار بفعل ال�سيا�سات
المالية التي تقوم بها الدولة.

تداعيات قرار بوتين ببيع الغاز الرو�سي مقابل الروبل ..انخفا�ض الدوالر
ت��راج��ع ��س�ع��ر � �ص��رف ال� � ��دوالر مقابل
الروبل ،يوم الأربعاء  ،3/23وو�صل تحت
م�ستوى  95روب ��ل ،للمرة الأول ��ى منذ 3
مار�س الجاري ،جاء ذلك في �أعقاب القرار
ال��ذي اتخذه الرئي�س الرو�سي فالديمير
بوتين ،بتحويل مدفوعات �صادرات الغاز
ال��رو��س��ي لأوروب ��ا �إل��ى ال��روب��ل ،وذل��ك في
�إط� ��ار ال �ح��رب االق �ت �� �ص��ادي��ة ب�ي��ن رو�سيا
وال �غ��رب على خلفية العملية الع�سكرية
الرو�سية في �أوكرانيا.
وت ��راج ��ع � �س �ع��ر � �ص��رف ال� � ��دوالر �أم ��ام
ال ��روب ��ل ،بن�سبة  %8.27لت�صبح قيمته
 94.9875روب��ل ،وذل��ك للمرة الأول��ى منذ
ن�ح��و � 3أ��س��اب�ي��ع ،فيما ه�ب��ط ال �ي��ورو �إلى
م�ستوى  110روبل ،بح�سب بيانات بور�صة
مو�سكو ،ح�سبما نقلت �شبكة رو�سيا اليوم
الإخبارية.

ارتفاع �أ�سعار الغاز الطبيعي في �أوروبا
�أكثر من %10
و� �ض �م��ن ت ��داع� �ي ��ات ق� � ��رار ب �ي��ع الغاز
الرو�سي لأوروب��ا بالروبل ،ارتفعت �أ�سعار
الغاز الطبيعي في �أوروبا ،خالل تعامالت
الأربعاء  ،3/23وتجاوز �سعر الغاز الطبيعي
في �أوروبا ،خالل تعامالت اليوم ،م�ستوى
 1500دوالر لكل �أل��ف متر مكعب ،لأول
مرة منذ �أوائل مار�س.
رئي�س لجنة مجل�س حماية ال�سيادة:
ق��رار بيع ال�غ��از ب��ال��روب��ل �سيعزز العملة
الوطنية
وق� ��ال رئ �ي ����س ل�ج�ن��ة م�ج�ل����س االتحاد
لحماية �سيادة الدولة في رو�سيا� ،أندريه
كليموف� ،إن ق��رار رو�سيا بيع الغاز لدول
غ�ي��ر �صديقة ب��ال��روب��ل ال��رو��س��ي �سيعزز
ال �ع �م �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة (ال� ��روب� ��ل) ويو�سع

ا�ستخدامها .و�أ� �ض��اف النائب الرو�سي:
«�إذا لم يرغب �أحد ما ب�شراء الغاز بالروبل
فلديه فر�صة للح�صول عليه من �أماكن
�أخرى وب�أ�سعار �أخرى».
ه �ب��وط ال � ��دوالر ب�ع��د ق ��رار ب�ي��ع الغاز
الرو�سي بالروبل
و�أ�شارت �شبكة «رو�سيا اليوم» الإخبارية،
�إلى �أن هبوط �سعر الدوالر مقابل الروبل
ج� ��اء ب �ع��د �أن �أوع � ��ز ال��رئ �ي ����س الرو�سي
ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ي��ن ،للحكومة الرو�سية،
بتحويل مدفوعات �صادرات الغاز الطبيعي
من رو�سيا نحو �أوروبا �إلى الروبل بدال من
اليورو ،وذلك في غ�ضون �أ�سبوع.
و�أكد بوتين �أن رو�سيا �ستوا�صل االلتزام
بعقود الغاز المبرمة بين رو�سيا والدول
الأوروبية ،لكن تنفيذها �سيكون بالعملة
الوطنية الرو�سية.

ن�صائح بدول كبرى في �ضوء ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية« :جربوا
العد�س بدال من اللحم وا�شربوا مياه ال�صنابير»
ن�صحت مقالة ن�شرتها «بلومبيرج»
الأم ��ري� �ك� �ي� �ي ��ن ب��ال �ت �خ �ل��ي ع� ��ن ق� �ي ��ادة
ال�سيارات ،وات�ب��اع نظام غ��ذائ��ي خا�ص،
والأم��ر هنا ال يتعلق بالطعام ال�صحي
�أو البيئة ،بل بال�سيا�سة وبعواقب فر�ض
العقوبات على رو�سيا.
وت��ر� �ص��د ال��وك��ال��ة �أن �أ� �س �ع��ار المواد
الغذائية والبنزين �آخ��ذة ف��ي االرتفاع
ب�سبب العقوبات �ضد رو�سيا على خلفية
العملية الع�سكرية الخا�صة التي تنفذها
في �أوكرانيا.
ويدعو �أ�صحاب المقالة �إلى «تجربة
العد�س بدال من اللحوم» ،والتحول �إلى
و�سائل النقل العام ،عو�ضا عن ال�سيارات
الخا�صة ،و�إع ��ادة التفكير ف��ي الإنفاق
على الحيوانات الأليفة!.
وف��ي �أل�م��ان�ي��ا ،ن�صحت مجلة فوك�س
ق��راءه��ا ف��ي �ضوء ارت�ف��اع �أ�سعار المواد
الغذائية على خلفية الو�ضع ب�أوكرانيا،
ب��االق�ت���ص��اد و«� �ش��رب م �ي��اه ال�صنابير،
و�� � �ش � ��راء ال � �خ � �� � �ض� ��راوات المو�سمية
والمنتجات النحلية ومتابعة عرو�ض
التنزيالت والخ�صومات».
و�أ� �ش��ارت المجلة �إل��ى �أن الو�ضع في
�أوكرانيا ي�ؤدي �إلى م�شاكل �إ�ضافية في
�سال�سل التوريد و��ش��راء ال�م��واد الخام،
ما ي�ؤثر على نطاق المنتجات والأ�سعار
في �سال�سل المتاجر الكبرى الألمانية.
وهكذا ارتفعت �أ�سعار المكرونة بن�سبة
 ٪40وزيت عباد ال�شم�س بن�سبة .٪100
وت�شير مجلة فوك�س �إلى �أن �سال�سل
ال �م �ت��اج��ر ال �ك �ب��رى ف��ي �أل �م��ان �ي��ا ترفع
�أ�سعار المنتجات الواحدة تلو الأخرى.
والمتاجر المختلفة تحذو وراء محالت
ال�سوبر ماركت ال�شهيرة الأخرى.
وع �ل��ى ��س�ب�ي��ل ال �م �ث��ال �أ�� �ش ��ارت مجلة
فوك�س �أن �سل�سلة متاجر « »Aldiو «»Lidl
وهما م��ن بين �أه��م العمالء للو�سطاء
والمزارعين والم�صنعين والموزعين،
وك��ان��ت م�ت��اج��ر « »Aldiق��د رف �ع��ت في
الأ� �س �ب��وع ال�م��ا��ض��ي ،الأ� �س �ع��ار ع�ل��ى 140
�سلعة مختلفة من ت�شكيلتها .عالوة على
ذلك� ،إذا عدت ب�شكل منف�صل الخيارات

المختلفة للمنتجات ذات ال�صلة ،ف�سوف
يرتفع عددها ب�سرعة �إلى �أربعمائة ،كما
تر�صد المجلة.
وبح�سب م�صدر داخ �ل��ي ،ي�ت��أث��ر �أقل
بقليل م��ن ع�شرة بالمائة م��ن ت�شكيلة
ال���س�ل��ع ال�م�ع��رو��ض��ة ،ول�ك��ن ��س��رع��ان ما
ق��د ي ��زداد ع��دد المنتجات ال�ت��ي ارتفع
��س�ع��ره��ا ،وك�م��ا ي�ق��ول م �ن��دوب ل�سل�سلة
هذه المتاجر ف�إن «الو�ضع في �أوكرانيا
ي��ؤدي �إل��ى م�شاكل �إ�ضافية في �سال�سل
التوريد و�شراء المواد الخام .وت�ؤثر هذه
الخلفية �أي�ضا على مجموعة منتجاتنا
ولجميع مجموعات المنتجات ،والتي
تتجلى في نمو �أ�سعار ال�شراء» ،م�ضيفا
�أنه «حيثما تتغير تكاليف ال�شراء ب�سبب
الو�ضع الحالي لل�سوق ،ف�إننا م�ضطرون
�أي�ضا �إلى زيادة �أ�سعار البيع».
و ُر�� �ص ��د ف��ي ه ��ذا ال �� �س �ي��اق رف ��ع هذه
ال�سل�سلة م��ن ال�م�ت��اج��ر �أ��س�ع��ار القهوة
وال���ش��ام�ب��و وال���ش��وك��والت��ه وال�صل�صات
ال �ج��اه��زة ،وم �ن��ذ ن �ه��اي��ة ي �ن��اي��ر ،2022
ارتفعت �أ�سعار بع�ض المنتجات الغذائية
وال�صيدلية ب�شكل كبير ،و�أهم مجموعات
ال���س�ل��ع ال �ت��ي ارت�ف�ع��ت �أ� �س �ع��اره��ا ت�شمل
المكرونة حتى  ،٪40والمنظفات بن�سبة
ت�صل �إلى  ٪20والمياه المعدنية ب�أكثر
م��ن  ٪10وم�ن�ت�ج��ات الأل �ب��ان ح�ت��ى ،٪5
والقهوة حتى  ،٪10والمناديل الورقية

حتى  ،٪15وورق التواليت حتى ،٪10
ولفائف المنا�شف الورقية حتى ،٪20
وزيت عباد ال�شم�س حتى .٪100
ك� �م ��ا ت �� �ش �ي��ر ال �� �ص �ح �ي �ف��ة� ،إل � � ��ى �أن
�أ��س�ع��ار زي��ت ع�ب��اد ال�شم�س وزي��ت بذور
اللفت ارتفعت ب�شكل ح��اد ،وفيما دفع
الم�شترون العام الما�ضي ما بين � 89إلى
� 99سنتا مقابل زجاجة زيت  ،ف�إن تكلفة
المنتج الآن ت�صل �أحيانا �إلى  1.99يورو.
ويعود ال�سبب في هذا الو�ضع الحاد �إلى
توقف الإنتاج والح�صاد ،و�إج��راء رو�سيا
عملية خ��ا��ص��ة ف��ي �أوك��ران �ي��ا .وبح�سب
م��دي��ر ال�م���ش�ت��ري��ات ف��ي � �ش��رك��ة خ�صم
�أل�م��ان�ي��ة م �ع��روف��ة« ،م ��ن ال�م�ح�ت�م��ل �أن
ي�ضطر العمالء قريبا �إلى دفع �أكثر من
 3يوروهات مقابل زجاجة من زيت عباد
ال�شم�س».
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�أرثوذك�س نيوز

صحة و تسالي

معلوماتك في الميزان

النظـام الغذائـي النبـاتي
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
ف� ��ي خ� �ل��ال ال� ��� �س� �ن ��وات الأخ � �ي� ��رة
�أ�� �ص� �ب ��ح م �ع �ظ��م ال� �ن ��ا� ��س �أك� �ث ��ر وعيا
ب��الأط�ع�م��ة ال�ن�ب��ات�ي��ة وف��وائ��د النظام
ال�غ��ذائ��ي النباتي حيث يمتنعون عن
ت�ن��اول ال�ل�ح��وم ب�ـ��أن��واع�ه��ا ومنتجاتها
وي�ستبدلونها بالأغذية النباتية.
�أنواع النظام الغذائي النباتي:
 -1النباتي ال�صرف :Vegan
يمتنعون ع��ن �أك ��ل ال�ل�ح��وم والطيور
والأ�� � �س� � �م � ��اك وال� �ب� �ي� �� ��ض والأل � � �ب � ��ان
ومنتجاتها والع�سل وك��ل الم�أكوالت
ال� �ت ��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى م �ن �ت �ج��ات هذه
الأطعمة.
 -2ن��ب��ات��ي الأل���ب���ان Lacto-
 :Vegetarianي�م�ت�ن��وع��ون ع��ن �أكل
اللحوم والطيور والأ�سماك والبي�ض
وك��ل الأط�ع�م��ة ال�ت��ي ت�ح�ت��وي عليهم.
ي��أك�ل��ون الحليب وال�ج�ب�ن��ة والزبادي
والزبدة.
 -3ن���ب���ات���ي ال��ب��ي�����ض Ovo-
 :Vegetarianي�م�ت�ن�ع��ون ع ��ن �أك ��ل
اللحوم والطيور والأ�سماك والألبان
ومنتجات الألبان وكل الم�أكوالت التي
تحتوي على منتجات ه��ذه الأطعمة.
وي�أكلون البي�ض.
 -4نباتي الألبان والبي�ض Lacto-
 :Ovo-Vegetarianيمتنعون عن
�أك��ل اللحوم والطيور والأ�سماك وكل
ال �م ��أك��والت ال �ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى هذه
االط�ع�م��ة .ي��أك�ل��ون البي�ض والألبان
ومنتجات الألبان.
� -5شبه نباتي :Pescatarian
يمتنعون ع��ن �أك ��ل ال�ل�ح��وم والطيور
والبي�ض والأل �ب��ان .ي�أكلون الأ�سماك
والم�أكوالت البحرية.
الفوائد ال�صحية للنظام
الغذائي النباتي:
الأطعمة الغذائية النباتية تحتوي
على العديد من الفوائد ال�صحية لأنها
غنية بالعنا�صر الغذائية المختلفة.
وفيما يلي بع�ض هذه الفوائد:
 -1تح�سين �صحة القلب:
الأغ� ��ذي� ��ة ال �ن �ب��ات �ي��ة ت �ح �ت��وي على
ن���س�ب��ة �أق � ��ل م ��ن ال ��ده ��ون الم�شبعة
وال� �ك ��ول� ��� �س� �ت ��رول ف �ي �ق �ل��ل م� ��ن خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب� .إتباع نظام
غ��ذائ��ي نباتي مفيد لتقليل �إحتمال

الإ��ص��اب��ة بال�سكتات ال��دم��اغ�ي��ة و�إن�سداد
ال�شرايين.
 -2تقليل م�خ��اط��ر الإ� �ص��اب��ة بمر�ض
ال�سكري:
الأط�ع�م��ة النباتية تحمي الأ�شخا�ص
م��ن �إح�ت�م��ال الإ� �ص��اب��ة ب�م��ر���ض ال�سكري
النوع الثاني ،وي�ساعد على �إ�ستقرار ن�سبة
ال���س�ك��ر ف��ي ال ��دم وي�ج�ع��ل ال�ج���س��م �أكثر
�إ�ستجابة لمفعول الأن�سولين .فهو �سهل
الإمت�صا�ص ومغذي ويحتوي على قليل
من الدهون.
 -3خف�ض م�ستوى الكول�سترول:
الأط� � �ع� � �م � ��ة ال� �ن� �ب ��ات� �ي ��ة خ ��ال � �ي ��ة من
الكول�سترول ب�شكل طبيعي ،بالرغم �أن
الكول�سترول عن�صر هام لخاليا الج�سم
ول�ك��ن ف��ي ح��ال��ة ال�ن�ب��ات�ي��ون ف ��إن الج�سم
ي�ستطيع �أن ي �ك � ّون ال�ك��ول���س�ت��رول داخل
ال �ج �� �س��م ب�ك�م�ي��ة ك��اف �ي��ة ال �ت��ي يحتاجها
الج�سم و�أن ال�شخ�ص النباتي يحتوي على
كمية �أقل من الكول�سترول ال�ضار .LDL
 -4الحماية من ال�سرطان:
ال �ن �ب��ات �ي��ون ل��دي �ه��م ن �� �س �ب��ة �أق � ��ل من
الإ�صابة لبع�ض �أن��واع ال�سرطان عن غير
النباتيون .بع�ض الأبحاث وجدت �إرتباط
بين �إتباع نظام غذائي نباتي و�إنخفا�ض
�إحتماالت الإ�صابة ببع�ض �أنواع ال�سرطان
ب�سبب �إنخفا�ض الدهون الم�شبعة للغذاء
النباتي.
� -5إنخفا�ض �ضغط الدم المرتفع:
الحظ �أخ�صائيوا التغذية �أن الأ�شخا�ص
الذين ال يتناولون اللحوم يكون م�ستوى
��ض�غ��ط ال ��دم �أق ��ل م��ن ال��ذي��ن يتناولون
ال�ل�ح��وم .وان �إت �ب��اع ن�ظ��ام غ��ذائ��ي نباتي
ل�م��دة � 4 - 2أ��س��اب�ي��ع ي�ساهم ف��ي خف�ض
م�ستوى �ضغط الدم المرتفع.
 -6غني بالألياف الغذائية:
الخ�ضار والفواكه والبقول والحبوب
الكاملة غنية بالألياف الغذائية المفيدة
للجهاز اله�ضمي وت�ساعد على التخل�ص
ال�سريع م��ن ال�سموم وال�م��واد الكيمائية
الأخ� � ��رى ف ��ي ال �ج �� �س��م� .أي �� �ض��ا الأل �ي ��اف
ت�ساعد ع�ل��ى تح�سين التمثيل الغذائي
 Metabolismوت �ح �� �س �ي��ن وا�ستقرار
م���س�ت��وى ال���س�ك��ر ب��ال��دم وال �ح �ف��اظ على
��ص�ح��ة ال �ق �ل��ب و�إح �ت �م ��ال ال �ح �م��اي��ة من
الإ�صابة ببع�ض �أنواع ال�سرطان .الألياف
تجعلك ت�شعر بال�شبع.
 -7تح�سين التمثيل الغذائي:
الأط�ع�م��ة النباتية �سهلة اله�ضم مما

يحافظ على �إنتظام عملية الأي�ض .عملية
الأي�ض �أثناء الراحة عند النباتيين �أعلى
ب�سبب �إن�خ�ف��ا���ض ن�سبة ال��ده��ون للغذاء
ال �ن �ب��ات��ي ،لأن الأط �ع �م��ة ال�ن�ب��ات�ي��ة غنية
بالألياف الغذائية التي تحتاجها بكتريا
الأمعاء المفيدة للتغذية ،وهي تلعب دور
ه��ام ج��دا ف��ي اله�ضم وتخفيف ال�ضغط
على الجهاز اله�ضمي.
 -8الح�صول على ب�شرة �صحية:
ال �ن �ظ ��ام ال� �غ ��ذائ ��ي ال �ن �ب��ات��ي يحتوي
ع�ل��ى ع�ن��ا��ص��ر غ��ذائ�ي��ة م�ف�ي��دة تحتاجها
الب�شرة مثل م�ضادات الأك�سدة المفيدة
للجلد والكولوجين ال��ذي يحافظ على
�شباب الب�شرة والتخل�ص من التجاعيد
وال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات وال� �م� �ع ��ادن ال �ت��ي تغذي
الب�شرة� .أي�ضا الأغ��ذي��ة النباتية تحتوي
على ن�سبة عالية من الماء الهام للب�شرة
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل �ت��رط �ي��ب وال� �ح� �م ��اي ��ة من
التجاعيد وم�شاكل البقع والهاالت.
 -9التخ�سي�س وتح�سين الوزن:
كثير م��ن النا�س النباتيين يتناولون
�سعرات حرارية �أقل ب�شكل عام بالمقارنة
للذين ي�أكلون اللحوم والدهون الم�شبعة
مما ي�ساعد على �إن�ق��ا���ص ال ��وزن .بع�ض
الأب� �ح ��اث وج ��دت �أن ال�ن�ب��ات�ي��ون لديهم
م�ؤ�شر كتلة الج�سم � BMIأق��ل بالمقارنة
مع الأ�شخا�ص غيرالنباتيون مما ي�ساعد
على تح�سين الوزن و�صحة �أف�ضل.
 -10المركبات النباتية:
النظام الغذائي النباتي يعني التوقف
عن �أك��ل الأغ��ذي��ة والمنتجات الحيوانية
ب �� �ش �ك��ل ك ��ام ��ل �أو ج ��زئ ��ي وال� �م ��زي ��د من
ت �ن��اول ال�خ���ض��ار وال�ف��اك�ه��ة ال�ت��ي تحتوي
على الكثير من المركبات النباتية التي
يحتاجها الج�سم مثل م�ضادات الأك�سدة
وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وال �م �ع��ادن والكاروتينات
والأل�ي��اف وغيرها بمقادير كافية .ومن
ال �م �ه��م �أن ت�ل�اح��ظ م ��ا ت ��أك �ل��ه وتجنب
الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات
ف��ارغ��ة مثل ال�ح�ل��وي��ات الكثيرة لأن�ه��ا ال
ت ��زود ج�سمك ب�ه��ذه العنا�صر الغذائية
الهامة ،ولكنها ت��زود ج�سمك بال�سعرات
الحرارية التي ال تفيد الج�سم ب�أي �شيء
�سوى �إحتمال الت�أثير ب�شكل �سلبي على
�سكر الدم.
ب��ال��رغ��م م��ن ف��وائ��د ال �ن �ظ��ام الغذائي
النباتي العديدة ولكن له بع�ض المخاطر
�إن لم ُي َعد بنظام غذائي مخطط ب�شكل
مفيد وج�ي��د وت�ع��وي����ض بع�ض العنا�صر
الغذائية الهامة للج�سم المفقودة من
الأطعمة الحيوانية ومنتجاتها �سواء من
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�س : 1بماذا َب�شر المالك جبرائيل زكريا الكاهن عن �إبنه «يوحنا» المزمع
والدته؟
�س : 2كم �شهراً مر على �إلي�صابات في حملها عندما ظهر المالك جبرائيل
ليب�شر العذراء بميالد ي�سوع؟
���س« : 3نبية م��ن �سبط �أ�شير ظلت �أرم�ل��ة لمدة � 84سنة ال ت�ف��ارق خاللهما
الهيكل» من هي؟
�س : 4من هو «نعمان ال�سرياني» الذي ذكره الرب ي�سوع في تعاليمه؟
���س�« : 5أخ ��رج م��ن �سفينتى ي��ارب لأن��ي رج��ل خ��اط��ئ» م��ن قائل ال�ع�ب��ارة؟ وما
المنا�سبة؟
�س : 6من �أى البيوت جاء �أليمالك وزوجته نعمى و�إبنيهما محلون وكليون؟
�س : 7من �أى المدن تزوج محلون وكليون �إبنى �أليمالك ونعمى؟ وكم عاماً بقيا
مع زوجاتهم قبل موتهما؟
�س« : 8ال يا�سيدى �إنى �إمر�أة حزينة الروح ولم �أ�شرب خمراً وال م�سكراً بل �أ�سكب
نف�سي �أمام الرب» ..على فم مَن كانت هذه العبارة؟ ولمن وجهت كالمها؟
�س : 9ماهى خطية بنو عالى الكاهن؟
�س : 10كيف �أخذ الفل�سطينيون تابوت عهد الرب؟ وما نتج عن ذلك؟
للإجابة فت�شوا في:
ج ( : 6راعوث )2-1 : 1
ج ( : 1لوقا )17-14 : 1
ج ( : 7لوقا )5-3 : 1
ج ( : 2لوقا )36 : 1
ج� ( : 8صموئيل الأول )15-9 : 1
ج ( : 3لوقا )36 : 2
ج� ( : 9صموئيل الأول )17-12 : 2
ج ( : 4لوقا )27 : 4
ج�( : 10صموئيل الأول )22-10 : 4
ج ( : 5لوقا )9-1 : 5

بقلم� :سامية خليل
ماج�ستير في التغذية
خ�ل�ال ال �غ��ذاء ال�ن�ب��ات��ي �أو المكمالت
الغذائية.
بع�ض مخاطر النظام الغذائي
النباتي وخا�صة النباتي ال�صرف
:Vegan
 كلما ك��ان ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي �أكثرتقييدا زادت �صعوبة الح�صول على
بع�ض العنا�صر المغذية التي يحتاجها
الج�سم.
 فالنظام الغذائي النباتي ال�صرفي�ستبعد م���ص��ادر الأط�ع�م��ة الطبيعية
ال �ت ��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ف �ي �ت��ام �ي��ن B12
والكال�سيوم وفيتامين  Dوالأحما�ض
الدهنية الغنية ب�أوميجا  3والحديد
والزنك.
 ل ��ذل ��ك ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى �أق�صىا�ستفادة من النظام الغذائي النباتي
من المهم �أن تختار مجموعة متنوعة
م ��ن الأط� �ع� �م ��ة ال �ن �ب��ات �ي��ة ال�صحية
م�ث��ل ك��ل ال�ف��واك��ه وال�خ���ض��ار متنوعة
الأل��وان والبقوليات والحبوب الكاملة
وال� �م� �ك� ��� �س ��رات وال� � �ب � ��ذور المختلفة
للح�صول على �أعلى كمية من العنا�صر
ال �غ ��ذائ �ي ��ة ال �ه ��ام ��ة ال� �ت ��ي يحتاجها
الج�سم.
 وف� � ��ي ن �ف ����س ال� ��وق� ��ت ق� �ل ��ل منال� � �م� � ��أك � ��والت ال� �غ� �ي ��ر � �ص �ح �ي��ة مثل
الم�شروبات المحالة بال�سكر وال�صودا
والحلويات والحبوب المكررة.
 ت���س��اق��ط ال���ش�ع��ر ظ��اه��رة �أخ ��رى�إذ �أن �إنخفا�ض البروتين الحيواني
م ��ع ق �ل��ة ال �م �غ��ذي��ات الأخ� � ��رى لفترة
طويلة من الزمن قد ت�سبب �إحتمال
ت�ساقط ال�شعر ،فاللحوم تحتوي على
ن�سبة عالية م��ن ال��زن��ك وفيتامين B
والحديد وه��ي عنا�صر غذائية هامة
لنمو ال�شعر وتقويته.
المكمالت الغذائية من الفيتامينات
والمعادن لها ت�أثير �إيجابي على �صحة
الإن�سان لتعوي�ض الج�سم بالعنا�صر
ال �غ��ذائ �ي��ة ال� �م� �ف� �ق ��ودة .ول� �ك ��ن يجب
ا�ست�شارة الطبيب قبل تناولها.

أبراج ...ونجوم
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

يوم خوفك �أتكل على الرب .
الرب �صخرتك وخال�صك وملج�أك فال تتزعزع كثيراً.
ال�صديق يفرح بالرب ويحتمى به ويبتهج كل الم�ستقيمى
القلوب.
بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدو�س فهم.
�إن كنت حكيماً ف�أنت حكيم لنف�سك.
عَمل ال�صديق للحياة رِبح ال�شرير للخطية.
من ُيخفى البغ�ضة ف�شفتاه كاذبتان.
كعبور الزوبعة فال يكون ال�شرير �أم��ا ال�صديق ف�أ�سا�س
م�ؤبد.
ال�صديق لن ُيزحزح �أبداً والأ�شرار لن ي�سكنوا الأر�ض.
المر�أة ذات النعمة ُتح�صل كرامة.
ال�شرير يك�سب �أجرة غ�ش والزارع البر �أجرة �أمانة.
مُحتكر الحنطة يلعنه ال�شعب والبركة على ر�أ�س البائع.

�إختالفــات

هوايــــات

«توما�س» يبدع في نحت الأيقونات الدينية والتحف ..هواية تحولت لمهنة
متعة كبيرة يجدها ال�شاب الثالثيني
ت ��وم ��ا� ��س اب � ��ن م �ح��اف �ظ��ة �� �س ��وه ��اج ،في
ممار�سة ف��ن النحت ،تلك ال�ه��واي��ة التي
ت��وارث �ه��ا و�أت�ق�ن�ه��ا ف��ي ��ص�غ��ره م��ن خالل
الجلو�س مع خاله قبل ذهابه �إلى الدير،
و�ساعدته مهاراته في الر�سم على تعلم
النحت ب�سرعة ،لينتج العديد من ال�صور
والأيقونات الدينية التي تثير �إعجاب كل
من يراها.
اكت�شف توما�س ��ص�لاح� ،صاحب الـ32
ع��ا ًم��ا ،موهبته ف��ي ال��ر��س��م م�ن��ذ �أن كان
ط��ال� ًب��ا ف��ي المرحلة الإب�ت��دائ�ي��ة� ،إذ كان
يح�صل على الدرجات النهائية في مادة
ال��ر� �س��م وت �ن��ال �أع �م��ال��ه �إع �ج��اب و�إ�شادة
مُعلميه.
مُ�ضي ًفا �أن خاله قبل �أن ي�صبح راهبا،
ك��ان يهوى ف��ن النحت ويتقنه ويمار�سه
لوقت طويل خ�لال يومه ،الف ًتا �إل��ى �أنه
كان يحب الجلو�س �إلى جواره ومالحظة
كيف ُيم�سك بقطعة خ�شبية مل�ساء وتخرج
من بين يديه �أيقونة جميلة.
من و�أنا عندي � 8سنين كنت بقعد �أتعلم
من خالي ،وبعدها بـ� 3سنين خالي �أترهبن
في ال��دي��ر ،وعل�شان ك��ده معرفت�ش �أكمل
ل��وح��دي ف��ي المجال ده ..قالها توما�س
ابن مركز البلينا محافظة �سوهاج ،ليعمل

بعد ذل��ك في مهنة النجارة ع��دة �سنوات
حتى ذه��ب �إل��ى خاله في الدير وه��و في
التا�سعة ع�شر من عمره ،وتعلم على يديه
ك��ل م��ا ي�ح�ت��اج��ه م��ن م �ه��ارات ف��ي فنون
الر�سم والنحت وعَمل الأ�سطمبات.
ب ��ال ��رغ ��م م ��ن �إت � �ق� ��ان اب� ��ن محافظة
�سوهاج لفن الر�سم� ،إال �أنه �أح� َّ�ب النحت
�أكثر وتف َّرغ له ،لذا طور من قدراته في
هذا المجال والمواد التي ُيمكنه ت�شكيل
�أع �م��ال��ه ع�ل�ي�ه��ا ،ف �م��ار���س م��وه�ب�ت��ه على

الكلمــات املتقـاطعــة

ال�ط�ي��ن ال���ص�ل���ص��ال وال �ح �ج��ر ال�صناعي
وال �خ �� �ش��ب :ب���ش�ت�غ��ل ف��ي م �ج��ال التحف
والأن� �ت� �ي� �ك ��ات ،و�أب� � ��رز ال�م�ج���س�م��ات اللي
عملتها كانت للعذراء مريم والقدي�س مار
جرج�س ،ورغ��م �صعوبة هذين العملين
وكثرة تفا�صيلهما� ،إال �أن��ه ُيف�ضلهما عن
غيرهما :بيحتاجوا جهد كبير ب�س بح�س
بن�شاط و�أن��ا �شغال فيهم وداي � ًم��ا ال�شغل
ال�صعب هو اللي بيميزك عن غيرك.
في الر�سمين �أعاله يوجد ( )10ع�شرة �إختالفات ..هل يمكنك التعرف عليهم؟
احلـــــــل

�أفقيــا:
(� )1أم اهلل )2( .تكلم (معكو�سة)  -للإ�ستثناء  -محار (مبعثرة) )3( .دير
ب�أ�سوان)4( .من المخلوقات (معكو�سة)  -نهر �أفريقي (معكو�سة)  -قمح.
( )5من الخ�ضروات  -دير في البحر الأحمر قرب دير الأنبا �أنطونيو�س.
( )6مت�شابهان  -جهنم )7( .مقام مو�سيقي  -للتخيير  -بناء عالي.
( )8دير في مريوط بالأ�سكندرية � -سيدات (معكو�سة) )9( .ذهب و�أدبر
 ناق�شه  -ن�صف (روما) )10( .دير بجوار دير ال�سريان )11(.حاكم(معكو�سة)  -رغبات )12( .دير على �إ�سم �أب كل الرهبان في البحر الأحمر.
ر أ��سيا:
( )1دير في جبل القلمون )2( .تبجيل و�إكرام (معكو�سة)  -خاطر.
(� )3أ�سقط (معكو�سة) � -أقرب دير للقاهرة في وادي النطرون  -مت�شابهة.
( )4ننا�سب  -فاقد الوعي )5( .ه�ضبة  -عك�س (ذهاب) )6( .الوقت الحا�ضر
 �أقترب (معكو�سة) )7( .عبيطة (معكو�سة)  -منتجات حيوانية )8( .عالجه �ضمير للغائبة )9( .مت�شابهة  -مت�شابهان � -آلة رفع (معكو�سة).(� )10أقدم التحية (معكو�سة)  -دير في منطقة العبا�سية� )11( .أداة �إ�ستفهام
� -شربا)12( .دير في ميت دم�سي�س  -مت�شابهان.
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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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اليوم المفقود في التاريخ

مقتطفــات مـن الحيــاة
�إع��������ـ��������داد :م�����ـ�����اري ب�����س��ـ��ـ��ط��ـ��ا

من مذكرات
«�أنديرا غاندي»

�س�ألت انديرا غاندي والدها الزعيم
«ج��واه��ر الل ن�ه��رو» :م��اذا يحدث في
ال� �ح ��رب؟ رد وال ��ده ��ا ع �ل �ي �ه��ا :ينهار
ال�ت�ع�ل�ي��م واالق �ت �� �ص��اد .ق��ال��ت :وم ��اذا
يحدث بعد �إنهيار التعليم والإقت�صاد؟
�أج ��اب� �ه ��ا وال� ��ده� ��ا :ت �ن �ه��ار الأخ �ل ��اق.
قالت :وم��اذا يحدث �أي�ضاً لو �إنهارت
الأخالق!؟ رد عليها بمنتهى الحكمة:
«وم� ��ا ال� ��ذي ي�ب�ق�ي��ك ف��ي ب �ل��د �إنهارت
�أخالقه؟ ي�ستطيع الإن�سان �أن يتعاي�ش
ف��ي �أي م�ج�ت�م��ع ف �ي��ه ب�ع����ض النق�ص
ال�غ��ذائ��ي الإق�ت���ص��ادي الترفيهي� ..إال
ان �ع��دام الأخ�ل�اق وال�سبب� :أن��ه ي�سود
ال �ل �ئ��ام وال �� �س �ف �ل��ة وت ��ذه ��ب الأع � ��راف
والقوانين والخير ويتحول كل �شيء
�إلى غابة وبهذا ت�صبح الحياة الكريمة
�شبه م�ستحيلة!»00

كتاب الم�ستقبل

للدكتور م�صطفي محمود
عندما �أراد ال�صينيون القدامى �أن
يعي�شوا ف��ي �أم ��ان ،ب�ن��وا ��س��ور ال�صين
ال�ع�ظ�ي��م  ..واع �ت �ق��دوا ب ��أن��ه ال يوجد
م ��ن ي���س�ت�ط�ي��ع ت���س�ل�ق��ه ل �� �ش��دة علوه،
ول�ك��ن ،خ�لال المئة �سنة الأول ��ى بعد
ب �ن��اء ال���س��ور ت�ع��ر��ض��ت ال���ص�ي��ن للغزو
ث�ل�اث م� ��رات! وف ��ي ك��ل م ��رة ل��م تكن
جحافل ال�ع��دو البرية ف��ي حاجة �إلى
اخ�ت��راق ال�سور �أو ت�سلقه !..ب��ل كانوا
في كل مرة يدفعون للحار�س الر�شوة
ث��م ي��دخ�ل��ون عبر ال �ب��اب .لقد ان�شغل
ال�صينيون ب�ب�ن��اء ال���س��ور ون���س��وا بناء
الحار�س ..فبناء الإن�سان ..ي�أتي قبل
بناء كل �شيء وهذا ما يحتاجه طالبنا
اليوم ..
يقول �أحد الم�ست�شرقين� :إذا �أردت �أن
تهدم ح�ضارة �أمة فهناك و�سائل ثالث
هي� -1 :أهدم الأ�سرة� -2 ،أهدم التعليم،
� -3أ�سقط القدوات والمرجعيات .لكي
تهدم ا�ﻷ �سرة:عليك بتغييب دور (ا�ﻷ م)
�إجعلها تخجل من و�صفها بـ «ربة بيت»
ولكي تهدم التعليم :عليك بـ(المعلم)
ال تجعل له �أهمية في المجتمع وقلل
من مكانته حتى يحتقره طالبه .ولكي
ت�سقط ال �ق��دوات :عليك ب�ـ (العلماء)
اط�ع��ن فيهم ق�ل��ل م��ن ��ش��أن�ه��م� ،شكك
فيهم حتى ال ي�سمع لهم وال يقتدي
بهم �أح��د .ف��إذا اختفت (ا�ﻷ م الواعية)
واختفى (المعلم المخل�ص) و�سقطت
(ال � �ق ��دوة وال �م��رج �ع �ي��ة) ف �م��ن يربي
الن�شئ على القيم!!

هذه ال�سيدة ال�صغيرة الحجم

ه� � ��ذه ال� ��� �س� �ي ��ده الأن � �ي � �ق� ��ة دائ � �م � �اً
وال �ف �خ��ورة تبلغ م��ن ال�ع�م��ر  92عاماً
�إع � �ت ��ادت م ��ع �إ�� �ش ��راق ��ة ك ��ل � �ص �ب��اح �أن
ترتدي مالب�سها بالكامل عند ال�ساعة
الثامنة ،مع ت�سريحة ع�صرية ومكياج
الئ��ق ومثالي ،رغ��م �ضعف نظرها مع
تقدم العمر .اليوم ،يتم نقلها �إلى دار
للم�سنين .فقد ت��وف��ي زوج�ه��ا البالغ
من العمر  90عاماً م�ؤخرا ،ما جعلها
تتخذ هذه الخطوة .انتظرت ل�ساعات
في بهو دار الم�سنين ،وابت�سمت بلطف
ع�ن��دم��ا �أخ �ب��روه��ا �أن غ��رف�ت�ه��ا �صارت
جاهزة� .أثناء توجهها �إلى الم�صعد ،تم

�إعطا�ؤها و�صفاً �صورياً لغرفتها ال�صغيرة
قبل �أن تط�أها ر ّدت بحما�س طفل �صغير:
«�أحببتها كثيراً»..
قالت لها الم�س�ؤولة« :ال�سيدة جونز ،
�أنت لم تري غرفتك بعد .»...
�أج��اب��ت والإب�ت���س��ام��ة ع�ل��ى ث�غ��ره��ا« :ال
يه ّم»« ،ال�سعادة �شيء نقرره م�سبقاً� .سواء
�أحببت غرفتي �أم ال ،ال يعتمد ذلك على
حجم الغرفة �أو ل��ون ال�ستائر �أو كيفية
ترتيب الأث��اث ،ولكن على الطريقة التي
�أ� �ض��ع ب�ه��ا ذه �ن��ي ب �ع �ي��داً وق� ��ررت بالفعل
الإعجاب بها� .إن��ه ق��رار �أتخذه كل �صباح
عندما �أ�ستيقظ .لدي االختيار ،يمكنني
�أن �أق���ض��ي ال�ي��وم ف��ي ال�ف��را���ش �أ��ش�ك��و من
ال�صعوبة التي �أواجهها مع �أجزاء ج�سدي
التي لم تعد تعمل� ،أو يمكنني النهو�ض
من ال�سرير و�أكون ممتناً للأجزاء التي ما
زالت تعمل .كل يوم هو هدية لي وطالما
كانت عيناي مفتوحتان� ،س�أركز على اليوم
الجديد وجميع الذكريات ال�سعيدة التي
�أملكها عن هذا الوقت في حياتي».
ث ��م � �ش��رح��ت ل �ن��ا« :ال �� �ش �ي �خ��وخ��ة مثل
ال �ح �� �س��اب ال �م �� �ص��رف��ي ،ف� ��أن ��ت ت� ��أخ ��ذ ما
تدخله .ل��ذا �أن�صحك ب��إي��داع الكثير من
ال�سعادة ف��ي ح�ساب بنك ال��ذك��ري��ات� .أنا
دائما �أقوم بتقديم الكثير.
و�أ��ض��اف��ت بابت�سامة« :ت��ذك��ر القواعد
ال�خ�م����س ال�ب���س�ي�ط��ة ل�ت�ك��ون � �س �ع �ي��داً-1 :
حرر قلبك من الكراهية -2 .حرر عقلك
م��ن الهموم -3 .ع�ش بب�ساطةِ � -4 .
إعط
المزيد -5 .توقع �أقل».

حكمة ي�شوع بن �سيراخ

�اتَ ،ه � � ِ
�انَ « :ه� � � ِ
( ِل � ْل � َع � ُل��و َق � ِة ِب� � ْن� � َت � ِ
�ات!».
َث� َ
لا َث� ٌة َال تَ�شْ َب ُع�َ ،أ ْر َب � َع � ٌة َال َت� ُق� ُ
�ولَ « :كفَا»)
(�أم  .)15:30الآي��ة دي بالن�سبة لنا م�ش
مفهومة خال�ص و�أيه ا ْل َع ُلو َق ِة دي ا ْل َع ُلو َقة
دي حيوان �إ�سمه « َعلَقة طبية» ول��ه �إ�سم
تاني هو «الهيرودينا» حيوان غريب جداً
و�صغير ج��داً ،ولكن عنده تكتيك غريب
في الهجوم على الإن�سان �أول لما بيالقي
�إن���س��ان ن��زل ال�م�ي��ة ب�ي�ج��ري عليه ويقوم
مثبت الجزء الأمامي (اللي هيم�ص بيه
دمه) على ج�سم االن�سان وبيقوم بالجزء
ال �خ �ل �ف��ي ع �م��ل ج� ��رح ث�ل�اث��ي ف ��ي ج�سم
االن�سان عل�شان يبتدي ينزف وهو بيم�ص
دم��ه في الوقت دا ال�شخ�ص م�ش بيح�س
بقي النه الحيوان دا بيفرز مادتين واحدة
بتو�سع ال �ج��رح عل�شان ي�ع��رف يم�ص دم
اكتر النه م�ش بي�شبع وم�ش بيقول كفاية
وال�م��ادة التانية ع�ب��ارة ع��ن مخدر (بنج)
عل�شان ال�شخ�ص ميح�س�ش ودا بيفرزه
ل�ح��د م��ا ي�شبع وب�ع��دي��ن ي�سيبه ويم�شي
و�ساعتها يح�س بالجرح والوجع.
الم�شكلة �أن حياتنا مليانة بالحيوان
دا �أو النا�س اللي بتتعامل بنف�س �أ�سلوب
ال �ح �ي��وان دا  -ف��ي ال�شغل �أو الكليه �أو
اال�� �ص ��دق ��اء ،ي��ام��ا ح��وال �ي��ك و�أن � ��ت م�ش
حا�س�س ،نا�س كتير وعمالين يم�صوا في
دمك وبي�ستنفذوك �سواء مادياً �أو عاطفياً
�أو نف�سياً �أو ج�سمانياً.
ال�خ�لا��ص��ة ��ص�ف��ي ال �ع�لاق��ات ال �ل��ي ف
حياتك وحطها بين اي��دي��ن ربنا واطلب
منه �أنه ينقيها ويديلك منها اللي ينفعك
وي�ك�ب��رك روح �ي �اً لأن « َم� ��نْ ي�ت�ق��ي الرب
يح�صل على �صداقة �صالحة؛ لأن �صديقه
ي�ك��ون ن�ظ�ي��ره»�( .سفر ي�شوع ب��ن �سيراخ
.)17 :6

ق�صة ق�صيرة من روائع
الأدب الرو�سي
للكاتب �أنطون ت�شيخوف

فالح عجوز حمل زوجته المري�ضة
في المقعد الخلفي من العربة التي
ي �ج��ره��ا ح �� �ص��ان ه��زي��ل ،ح�م�ل�ه��ا �إلى
المدينة البعيدة لعالجها.
وف��ي الطريق الطويل ،ب��د�أ الرجل
ي�ت�ح��دث ،يف�ضف�ض ..ك��أن�م��ا يناجي
نف�سه ،ولكنه في الوقت نف�سه يوا�سي
زوج �ت��ه ال�م��ري���ض��ة ال�ت��ي ع��ا��ش��ت معه
ط��وال �أربعين عاما ف��ي �شقاء وب�ؤ�س
وم �ع��ان��اة ت �ك��د وت� �ك ��دح ،ت �� �س��اع��ده في
الحقل ،وتتحمل وحدها �أعباء البيت.
الآن� ..أح����س �أن��ه ك��ان قا�سيا معها
ط��وال ال�سنوات الما�ضية ،و�أن عليه،
الآن� ،أن يعاملها بلطف ول�ي��ن ،و�أن
ُي�سمعها الكلمات الطيبة.
ق ��ال ل�ه��ا �إن ��ه ظ�ل�م�ه��ا ،و�أن الحياة
�أي�ضا ظلمتها ،لأنه لم يجد الوقت في
حياته اليومية ليقول لها كلمة طيبة
ح�ل��وة وع��ذب��ة� ،أو ي�ق��دم لها �إبت�سامة
��ص��اف�ي��ة رق �ي �ق��ة ك��ال �م��اء �أو يعطيها
لحظة حنان!
وظل الرجل يتحدث بحزن و�أ�سى،
ط��وال ال�ط��ري��ق وال�ك�ل�م��ات تحفر لها
ف��ي ال�ن�ف����س ال�ب���ش��ري��ة ..م �ج��رى كما
يحفر الماء المت�ساقط على ال�صخر..
خطوطا غائرة ليعو�ضها بالكلمات عما
فقدته خالل الأربعين عاما الما�ضية
م��ن ال �ح��ب وال �ح �ن��ان ودفء الحياة
الزوجية و�أخذ يقدم لها الوعود ب�أنه
�سوف يحقق لها كل ما تريده وتتمناه
في بقية عمرها.
ع�ن��دم��ا و� �ص��ل ال �م��دي �ن��ة ،ن ��زل من
المقعد الأمامي ليحملها من المقعد
ال�خ�ل�ف��ي ب�ي��ن ذراع �ي��ه لأول م��رة في
ح�ي��ات��ه �إل ��ى ال�ط�ب�ي��ب ول �ك��ن وجدها
قد فارقت الحياة .كانت جثة باردة..
ماتت بالطريق ..ماتت قبل �أن ت�سمع
حديثه العذب ال�شجي!
و�إل��ى هنا تتوقف ق�صة الأل��م ،التي
كتبها ت�شيخوف ليتركنا نحن مثل
الفالح العجوز الذي كان يناجي نف�سه
ولكن بعد فوات الأوان.
فالكلمات لم تعد مجدية الآن .فقد
فقدت مغزاها!
نحن ال نعرف قيمة بع�ضنا �إال في
النهايات!
�أن تقدم وردة في وقتها خي ٌر من �أن
تقدم كل ما تملك بعد فوات الأوان.
�أن ت�ق��ول كلمة جميلة ف��ي الوقت
المنا�سب خير م��ن �أن تكتب ق�صيدة
بعد �أن تختفي الم�شاعر.
ال ج��دوى من �أ�شياء ت�أتي مت�أخّ رة
ع��ن وقتها كقُبلة �إع �ت��ذار على جبين
م ّيت.
«ال ت�ؤجل الأ�شياء الجميلة ..فقد ال
تتكرر مرة �أخرى».

مقطتفات...
من �أجمل ما قر�أت

في القانون

�سـ�ؤال و جـواب
�س�ؤال:
م���ا ه���و اال���س��ت��غ�لال المبطل
للعقد؟
الإجابة:
يق�صد ب��اال��س�ت�غ�لال ه��و م��ا يعيب
الإرادة عند التعاقد بحيث يكون �أحد
المتعاقدين في حالة �ضعف �سواء كان
هذا ال�ضعف ب�سبب نف�سي ك�سلطة الأب
�أو ال��زوج �أو �صاحب العمل� ،أو ب�سبب
م��ادي مثل الحاجة �إل��ى المال ويكون
ه��ذا ال�ضعف �أو العيب ف��ي الإرادة ال
يجعل العقد متكافئا .فال يكون هناك
ت�ن��ا��س��ب ب�ي��ن ال �ت��زام ال�م�ت�ع��اق��د الذي
فر�ض قوته والتزامات الطرف الآخر
ال�ضعيف .وفي ذلك ن�ص القانون على
�أنه �إذا ا�ستغل �شخ�ص �شخ�صاً �آخر وهو
في حاجة ملحة �أو طيعاً بيناً �أو �ضعفاً
ظاهراً �أو هوى جامحاً �أو ا�ستغله في
�سطوته الأدب �ي��ة عليه ،وجعله بذلك
يبرم لم�صلحته �أو لم�صلحة غيره عقداً
ينطوي عند �إبرامه على عدم تنا�سب
باهظ بين ما يلتزم ب��أدائ��ه بمقت�ضاه
وم ��ا ي �ج��ري ع�ل�ي��ه م��ن ن�ف��ع م ��ادي �أو
�أدبي بحيث يكون �إبرامه تنكراً ظاهراً
ل���ش��رف ال�ت�ع��ام��ل وم�ق�ت���ض�ي��ات ح�سن
ال�ن�ي��ة ،ك��ان للقا�ضي ب�ن��اء ع�ل��ى طلب
�ضحية اال�ستغالل وم��راع��اة لظروف
الحالة �أن ينق�ص من التزاماته �أو �أن

مـاري ب�ســـطا

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

يزيد من التزامات الطرف الآخر �أو �أن
يبطل العقد.
فلال�ستغالل عن�صرين ،عن�صر مادي
وهو الغبن �أي عدم التعار�ض الوا�ضح
ب�ي��ن ال�م�ت�ع��اق��دي��ن وال �ث��ان��ي نف�سي �أو
معنوي وهي حالة ال�ضعف في الطرف
الآخر والتي ي�ستغلها المتعاقد معه.
وي �ت �ع �ي��ن ع� �ل ��ى ال� �ق ��ا�� �ض ��ي فح�ص
ال �ت��زام��ات ك�لا ال�ج��ان�ب�ي��ن وه ��و الذي
يقدر عدم التنا�سب الباهظ الذي ي�ؤثر
في �صحة العقد� .أما �إثبات الغبن فهو
يقع على من يدعيه .والعن�صر النف�سي
ال �م �ط �ل��وب ت ��واف ��ره ف ��ي اال�ستغالل
ه��و ت��واف��ر ح��ال��ة ال���ض�ع��ف ل ��دى �أحد
ال �م �ت �ع ��اق ��دي ��ن وال� � � ��ذي ه� ��و �ضحية
اال�ستغالل مثل الحاجة الملحة التي
يكون فيها المتعاقد ،و�أي�ضا الطي�ش
البين ويق�صد بها عدم رجاحة العقل
وال �ت �� �س��رع وال� �ت� �ه ��ور و�أي� ��� �ض ��ا الهوى
ال�ج��ام��ح �أي ال��ول��ع وال�ت�ع�ل��ق ال�شديد
ب�شخ�ص �أو ب�شيء ما .وت�سقط دعوى
اال�ستغالل بم�ضي �سنة من وقت �إبرام
العقد �أو من تاريخ زوال ت�أثير الهوى.

ال�صح و مبد�أ الحالل و الحرام لو م�ش
موجودين في ال�شخ�ص وطبيعة مت�أ�صلة
فيه عمره ما هيقبل ن�صيحة حد وهيجادل
دايم�آ حتى في الأمور ال�صحيحة اللي لها
�أدلة و �إثباتات..
�إذا كنت من جواك عندك نية حقيقية
تعي�ش ح�ي��ات��ك ب�م��ا ي��ر��ض��ي اهلل و تعمل
ال�صح دايم�آ...
ه �ت�لاق��ي ن�ف���س��ك ف ��ي م ��واق ��ف معينة
بتحركك اللحظة اللي كنت �صادق فيها
م��ع رب�ن��ا واخل�صت فيها النية لعمل ما
ير�ضيه..
 ...هتالقي نف�سك في كل موقف يحتاج
للح�سم هتحركك فيه قناعاتك الطيبة
ومبادئك ال�سليمة اللي زرعتها في نف�سك
او حد زرعها فيك.
 ...هتالقي نف�سك بت�سترجع معني �آية
او حديث �أو مقولة قيمة اتقالت عن ل�سان
احد الحكماء.
 ...هتالقي نف�سك عندك قابلية ت�سمع
الن�صايح والتوجيهات وهتح�س �أن ربنا
بي�سخرلك اللي يعينك دايم�آ على ال�صح.
لكن ...لو ما مرت عليك لحظة ال�صدق
مع ربنا دي �أو ما اخ��دت ق��رار �أن��ك تلتزم
بما ير�ضي اهلل و تجاهد نف�سك وظروفك
وتت�صرف وف�ق��آ ل �ق��رارك ده ...هتف�ضل
متخبط و ما عندك قابلية ت�سمع ن�صيحة
وم��ع ال��وق��ت معاييرك لل�صح و الحالل
والحرام هتتلخبط.
ل��ذل��ك ...هت�شوف ن��ا���س كتير راف�ضة
تعمل ال�صح و راف�ضة ت�سمع لل�صح لأنهم
�أكيد ما اخ��دوا ق��رار يعي�شوا الحياة �صح
وال م ��روا بلحظة � �ص��دق اخ�ل���ص��وا فيها
النية هلل لعمل ما ير�ضيه.
ال �� �ص��ح ل�ح�ظ��ة � �ص��دق و �إخ�ل�ا� ��ص هلل
وقرار.

هل بالفعل توقفت ال�شم�س عن الحركة
ط ��ول ال �ن �ه��ار ك�م��ا ج ��اء ف��ي ��س�ف��ر ي�شوع
13:10؟!!
ك�ي��ف ي�ح��دث ه��ذا االم ��ر ال�ك��ون��ي وهو
وقوف ال�شم�س عن الدوران دون �أن ُيذكر
في التاريخ!!
و�أي���ض��ا كيف يقبل علمياً �أن ال�شم�س
توقفت ع��ن ال�ح��رك��ه وه��ذا االم��ر ي�سبب
كارثة �أر�ضية وكونية؟
دعونا نرى م��اذا ُكتب في �سفر ي�شوع:
«ف ��ي ذل ��ك ال �ي��وم ال� ��ذي ه ��زم ف �ي��ه الرب
االموريين �أمام بني �إ�سرائيل �إبتهل ي�شوع
�إل ��ى ال ��رب ع�ل��ى م�سمع م��ن ال���ش�ع��ب (يا
�شم�س دوم��ي على جبعون وي��ا قمر على
وادي اي �ل ��ون) ،فثبتت ال���ش�م����س وتوقف
القمر حتي �إنتقم الجي�ش من �أعدائه.
�أل �ي ����س ه ��ذا م��دون��ا ف��ي ك �ت��اب يا�شر؟
«ف��وق�ف��ت ال�شم�س ف��ي ك�ب��د ال���س�م��اء ولم
ت�سرع للغروب نحو يوم كامل .ولم يحدث
ن�ظ�ي��ر ذل ��ك ال �ي ��وم ال م ��ن ق �ب��ل وال من
بعد».
وحبقوق النبي ي�شير �إل��ى ذل��ك �أي�ضا
اال� �ص �ح��اح  3ال �ع��دد  11ف�ي�ق��ول« :القمر
وال �� �ش �م ����س ت��وق �ف��ا ف ��ي م �ن��ازل �ه �م��ا �أم� ��ام
ومي�ض �سهامك المندفعة وبريق رمحك
المتالليء».
ف�ه��و يتكلم لي�س ع��ن ت��وق��ف ال�شم�س
وال�ق�م��ر ول�ي����س ال �ب��رد ف�ق��ط ال ��ذي ذكره
ي�شوع ولكن �أي�ضا �سهام المعه تنزل من
ال�سماء ببرق.
وب��ال�ط�ب��ع دوام ال�شم�س ف��ي منت�صف
ال�سماء يوم كامل هذا حدث لي�س بال�سهل
وي�ستغل كثير من الم�شككين في الكتاب
المقد�س هذا العدد ويطعنون في �صحة
الكتاب ويقولوا �أن هذا م�ستحيل حدوثه
رغ��م �أن ال�ك�ت��اب ي��و��ض��ح �أن ��ه م�ع�ج��زة من
ال��رب العلي القدير القادر على كل �شيئ
ولكن التاريخ �سجله �أي�ضا.
هذا الحدث بالفعل كان م�سكوني �شوهد
في كل العالم في ذاك الزمان وارخ تقريبا
في معظم الح�ضارات مع مالحظة �أننا
نتكلم عن حدث تم من � 3400سنه م�ضت
�أي تقريبا �سنة  1400ق م.
بع�ض الح�ضارات �سجلته بدقة ولكن
البع�ض الآخر �سجله بنوع من اال�ساطير
و� �ش �ي��ئ م��ن ال �غ �م��و���ض ح���س��ب ك��ل �شعب
وثقافته و�أ�ساطيره ،و�أي�ضا الوقت الذي
تم فيه هذا الحدث بمعني بع�ض الأماكن
مثل جبعون كانت ال�شم�س في منت�صف
ال���س�م��اء ول�ك��ن �أم��اك��ن اخ ��رى ك��ان هناك
م�ساء وقت توقف الحركة كتعبير مجازي

�أو بدقه �أكثر تغير الوقت.
ه� �ي ��رودوت ال� �م� ��ؤرخ ال� ��ذي ل �ق��ب بابي
ال �ت��اري��خ ق ��ال ف��ي ت���س�ج�ي�لات��ه ن�ق�لا عن
الكهنه الم�صريين الذين �أروه مخطوطات
قديمة تتحدث عن يوم �أط��ول بكثير من
المعتاد ي�صل �إلى �ضعف اليوم العادي.
ق�صه معروفه عن وكالة نا�سا حدثت
ف��ي ع��ام  1980وم��ن حينها لم ي�صدر �أي
نفي �أو ت�أييد الح��داث هذه الق�صة لتلك
الق�صة.
في جرينبيلت في والية ماريالند في
م�ؤ�س�سة ت��اب�ع��ة ل��وك��ال��ة ن��ا��س��ا الف�ضائية
يعمل علماء الف�ضاء منذ زمن على درا�سة
لهم عن موقع ال�شم�س ،والقمر ،والكواكب
ف��ي  100ع��ام و  1000ع��ام م��ن الآن .هذه
الدرا�سة مهمة لكي يعرفوا �أي��ن ير�سلوا
المراكب الف�ضائية والأق�م��ار ال�صناعية
م��ن غير �أن يعتر�ض طريقهم كوكب �أو
يدخلوا في م�سار خطر.
ت��م و��ض��ع ك��ل المعلومات م��ن قيا�سات
وم �ع��ادالت داخ ��ل ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ،معلومات
وم�ع��اي�ي��ر ت��رج��ع �إل ��ى ال� ��وراء ف��ي الزمن
و�أي���ض��ا توقعاتهم ل�ل�أل��ف �سنة المقبلة
ب��ان�ت�ظ��ار ت��أك�ي��د م�ن��ه ع�ل��ى �صحتها .لكن
المفاج�أة �أن الكمبيوتر عندما �أنهى العمل
�أظهر على ال�شا�شات �إ�شارة حمراء تعلن �أن
هناك خط�أ ما� .إما في تغذية المعلومات
�أو ف��ي نتائج مقارنة المعايير .ف�أعادوا
ال��درا� �س��ة ب�ج�ه��د وع �م �ل��وا �أي ��ام� �اً اليجاد
الم�شكلة لكنهم لم يجدوا الخط�أ .كانت
درا�ساتهم ترجع بهم كل مرة �إلى النتيجة
الأول ��ى .فقد ظهر م��ن نتيجة المقارنة
بين درا�ساتهم والمعلومات المحفوظة
ب��داخ��ل الكمبيوتر �أن هناك ي��وم مفقود
ف��ي الف�ضاء يعود �إل��ى الما�ضي� .أطالوا
ال �م��راج �ع��ة واال� �س �ت �� �ش��ارات ل�ك��ن ل��م يكن
هناك �إج��اب��ة .كيف يمكن للكمبيوتر �أن
لا م��ن عمر
ي�ضيف �أو ينق�ص ي��وم�اً ك��ام� ً
الكون؟! �إن ذلك لم�ستحيل!!
بين فريق العلماء ك��ان رج��ل م�سيحي
خطرت في باله حادثة مذكورة في العهد
ال�ق��دي��م ع��ن ت��وق��ف ال�شم�س مكانها في
ال�سماء لمدة ي��وم فذكر ذل��ك لر�ؤ�سائه.
طبعاً لم ي�صدّقوا �أن ذلك ممكناً ,لكنهم
واف �ق��وا ع�ل��ى ال�ب�ح��ث ع��ن ت�ل��ك الحادثة
ومقارنتها علمياً ح�سب زمان وقوعها.
فقالوا له�« :أرنا».
�أح �� �ض��ر ال� �ع ��ا ِل ��م ال �م �� �س �ي �ح��ي الكتاب
المقد�س وعاد �إلى �سفر ي�شوع حيث وجد
الآيات التي ال يقبل بها العقل العلمي في
اال�صحاح العا�شر.

�إعداد :مريـم عــادل
ومع �أن العلماء ت�ش ّككوا بالأمر لكنهم
�أدخ �ل��وا ال�م�ع�ل��وم��ات بالكمبيوتر ح�سب
الوقت المنا�سب من زمن ي�شوع .كم كانت
مفاج�أتهم عظيمة عندما تالئمت النتائج
تقريباً.
ن�ع��م ت�ق��ري�ب�اً!! ف��ي ي��وم ي���ش��وع ك��ان 23
ال.
�ساعة و 20دقيقة  -ولي�س ي��وم�اً كام ً
ال زال ه�ن��اك  40دقيقة م�ف�ق��ودة .وذلك
ال ي�ع�ت��ر���ض م��ع ن����ص ال�ك�ت��اب المقد�س.
فهو وا��ض��ح فقد ق��ال «ن�ح��و ي��وم كامل».
ف�أين �سيجدوا الـ  40دقيقة الناق�صة في
ح�ساباتهم؟
ف�ه��م م��ا زال ��وا ف��ي ورط ��ة ،لأن ��ه �إذا لم
يتمكنوا من �إيجاد الـ  40دقيقة المفقودة،
فهي تت�ضاعف في الم�سار .وما زالوا في
م�شكلة �إذ ل��ن ت �ك��ون �صحيحة ودقيقة
ح�ساباتهم �إلى � 1000سنة من الآن.
ع��ادوا �إلى زميلهم الم�سيحي و�س�ألوه:
«ه ��ل ي��وج��د ف ��ي ال �ك �ت��اب ح ��ادث ��ة �أخ ��رى
تخ�ص ال�شم�س؟»
ف��أج��اب�ه��م الم�سيحي ب�ع��د تفكير �أنه
يتذ ّكر في مكان ما في الكتاب المقد�س
قيل �أن ال�شم�س عادت �إلى الوراء .فبحثوا
م� �ج ��دداً ف��ي ال �ك �ت��اب ف ��وج ��دوا ف��ي �سفر
الملوك الثاني هذه االيةَ « :ف َقا َل �إِ َ�ش ْع َيا:
«ه ��ذِ ِه َل � َ�ك َع�ل َ�ا َم � ٌة مِ ��نْ ِق � َب��لِ ال � � َّر ِّب َعلَى
�أَ َّن ال� َّر َّب َي ْف َع ُل الأَ ْم � َر ا َّل��ذِ ي َت َك َّل َم ِب�هِ :ه َْل
يَ�سِ ي ُر ِّ
الظ ُّل ع َْ�ش َر َد َر َج��اتٍ َ�أ ْو َي ْرج ُع ع َْ�ش َر
َد َر َج��اتٍ ؟»َ .ف َقا َل َح َز ِق َّيا�« :إِ َّن� ُه يَ�سِ ي ٌر َعلىَ
ِّ
الظ ِّل �أَنْ َي ْم َت َّد ع َْ�ش َر َد َر َجاتٍ َ .ال! َب ْل َي ْرج ُع
َ
ِّ
ْ
ُّ
ْ
الظل �إِلى ال َو َرا ِء عَ�ش َر َد َر َجاتٍ !» 2(..ملوك
.)10:20
و�أي�ضا في �إ�شعياء عن نف�س الحادثة:
« َر َج َعتِ َّ
ال�ش ْم ُ�س ع ََ�ش َر َد َر َجاتٍ فِي ال َّد َر َجاتِ
ا َّلتِي َن َز َل ْتهَا» (�أ�شعياء .)38
ع�شر درج��ات �إلى ال��وراء! والعلم ي�ؤكد
�أن ع�شر درجات هو بال�ضبط  40دقيقة!
ثالثة وع�شرون �ساعة و  20دقيقة في
ي���ش��وع و  40دق�ي�ق��ة ف��ي ال �م �ل��وك الثاني
ا!!! ه ��ذا ه��و اليوم
ي���ص�ب��ح ي��وم �اً ك ��ام�ل� ً
المفقود في الكون!».

�سر القرية النائمة
تخيل نف�سك و�سط جمع م��ن النا�س،
ت�ت�ح��دث��ون ف��ى �أم ��ر م ��ا ،و�أذ ف �ج ��أة ترى
�أحدهم ي�سقط فى ثبات تام وتف�شل معه
م�ح��اوالت الإي�ق��اظ! المذهل �أن��ه ي�ستمر
على ه��ذا الو�ضع �أياما قد ت�صل لأ�سبوع
كامل ،في�ستيقظ ال يتذكر �أي �شئ! هذا
بال�ضبط ما ح��دث مع «ليبوف اليبوكا»
ع��ام  ،2010بقرية «كاليت�شي» التي تبعد
ال ع��ن العا�صمة الكازاخ�ستانية
 276مي ً
«�أ�ستانا» ،وتعتبر هذه �أول��ى ح��االت النوم
الم�سجلة التى �أ�صابت تلك البلدة.
�أكثر من  130حالة نوم مفاجئ من �أ�صل
( 680هم �إجمالي عدد �سكان «كاليت�شي) تم
ت�سجيلها عام  ،2013لكن الحالة تطورت،
ف�أ�صيب بع�ض ال�سكان ب�سكتة دماغية �أثناء
ال�ن��وم ،كما �شهد ع��ام  2014ح��ادث�اً غريباً
للغاية ،حيث ن��ام مجموعة من الطالب
ب�شكل مفاجئ �أثناء تلقيهم الدرو�س في
ال�صف المدر�سي ،ولم ي�ستفيقوا �إال بعد
يوم كامل ،ليحكي الأطفال �أنهم �شاهدوا
هالو�س غريبة كدخول �أفيال �إلى ال�صف
و�سقوط ثالجات من ال�سقف ،كما �سجلت
�أي�ضاً حاالت نوم مفاجئ لز ّوار من خارج
القرية ،قد تعافوا منها بمجرد خروجهم،

ولم ت�سلم الحيوانات من تلك اللعنة ،فما
ال�سبب �إذا؟
محاوالت لتف�سير الظاهرة
رج��ح الأط�ب��اء ب��أن قرية «كاليت�شى» �أو
ال�م�ع��روف��ة ب �ـ «ال�ق��ري��ة ال�ن��ائ�م��ة» م�صابة
بوباء النوم الغام�ض «»Sleepy Hollow
وي ��رج ��ع ل �ل �ت��راك��م ال �م �ف ��رط لل�سوائل
ف��ي ال��دم��اغ ،ل�ك��ن ي��رف����ض البروفي�سور
« »Jim Horneخ�ب�ي��ر ال �ن��وم ف��ي مركز
�أبحاث النوم جامعة لوفبرا البريطانية،
ت�شخي�ص تلك الحالة بمتالزمة التعب
المزمن ،وق��ال �إن ه��ذا غير مرجح على
الإطالق.
كما ا�ستبعد الطبيب «�إيغور كوروفين»
�إ�صابة ال�سكان بالفيرو�سات وااللتهابات
ال�ب�ك�ت�ي��ري��ة م�ث��ل ال �ت �ه��اب ال���س�ح��اي��ا ،ولم
يتمكن العلماء من العثور على �أي مواد
كيميائية ف��ي التربة �أو ال�م��اء ق��د ت�سبب
مر�ض النوم.
واعتقدت وزارة ال�صحة في كازاخ�ستان
ف��ي ب� ��ادئ الأم � ��ر� ،أن ال���س�ب��ب ق��د يكون
الأب �خ��رة ال�ت��ي يتعر�ض ل�ه��ا ال���س�ك��ان في
مو�سم التدفئة ،فت�صبح ال�م�ن��ازل �سيئة

التهوية ،لكن مع تغ ّير الف�صول ،وا�ستمرار
ال��و��ض��ع ع�ل��ى م��ا ه��و ع�ل�ي��ه ،ا�ستبعد هذا
االحتمال.
ومع ا�ستمرار محاوالت الخبراء لمعرفة
ال�سبب وراء �إ��ص��اب��ة �سكان ال�ق��ري��ة بداء
النوم� ،صرح �أحد علماء النف�س ل�صحيفة
«كم�سومول�سكايا ب��راف��دا الرو�سية» عام
� 2014أن القرية على الأرج��ح تعاني من
حالة ذهان جماعي.
حل لغز كاليت�شي
ال�سكان المحليون يعتقدون �أن ال�سبب
قد يكون مناجم اليورانيوم ال�سابقة التي
ك��ان��ت م��وج��ودة ف��ي الحقبة ال�سوفيتية،
رغم �أن عمال المناجم لم يت�أثروا ،ويدعي
�آخ��رون �أن هناك نفايات �سامة قد دفنت
بالمنطقة ،لتفح�ص وزارة ال�صحة �أكثر
من � 7آالف من المنازل المجاورة لهذه
المناجم ،لكنها ل��م تجد ارت�ف��اع�اً كبيراً
بم�ستويات الإ�شعاع ،لكن وجد العلماء في
عدد من المنازل� ،آث��اراً لعن�صر الرادون،
الناتج من تحلل اليورانيوم ،لكن لم يكن
هذا كافيا لتف�سير تلك الظاهرة.
وم�ؤخراً تم �إكت�شاف حل اللغز ،فوفقاً
ل�م��ا �أ� �ش ��ار �إل �ي��ه «��س�ي��رغ��ي لوكا�شينكو»
مدير المركز النووي الوطني في معهد
ال���س�لام��ة الإ��ش�ع��اع�ي��ة وع �ل��م ال�ب�ي�ئ��ة� ،أن
ال���س�ب��ب ي��رج��ع الرت �ف ��اع م���س�ت��وي��ات �أول
�أك�سيد ال�ك��رب��ون وال�ه�ي��دروك��رب��ون��ات في
ه ��واء ال�ق��ري��ة ،ح�ي��ث وج��د �أن ن�سبة �أول
�أك�سيد الكربون في كازاخ�ستان �أكثر 10
�أ�ضعاف من الن�سبة الم�سموح تواجدها
في الهواء ،كما �أن م�ستوياته ت�صل لأعلى
مراحلها في قرية كاليت�شي ،وهو ما اعتبر
تف�سيراً للنوم المفاجئ الذي �أ�صاب �أهالي
القرية.
لكن بعد �إكت�شاف ال�سبب كانت القرية
ق��د �أ�صبحت م�ه�ج��ورة ،فلم ت�ع��ان البلدة
ف�ق��ط م��ن ال�ك���س��ل ول �ك��ن ع��ان��ت م��ن قلة
ال�م��وارد االقت�صادية نظرا لقلة الأيدي
العاملة مع تزايد �أعداد الم�صابين بنوبات
النوم المفاجئ ،وهو ما دفع �أهلها �إلى �أن
يهجروها هربا من النوم المفاجئ.
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ق� ��ال ال �� �س �ي��د /عبدالمنعم
ع �م��ارة م �ح��اف��ظ الإ�سماعيلية
الأ�سبق�« :سمعنا كالما منذ وقت
طويل �أن بر�شلونة يحتاج محمد
�صالح ،طبعا حال بر�شلونة الآن
ال ي�سر عدو وال حبيب ..نتائجه
�سيئة ،وم ��وارده قليلة ،ورئي�سه
ه��و �أح� ��د �أ� �س �ب��اب ال �ح��ال��ة التي
و�صل �إليها بر�شلونة العالمي.
يخطئ محمد �صالح لو ترك
ليفربول وانتقل �إل��ى بر�شلونة،
ال� � � � ��ر�أي ال� �ف� �ن ��ي �أن � � ��ه ل� ��و لعب
لبر�شلونة فلن ينجح .وبالتالي

عبدالمنعم عمارة

ال �أح��د ي�ضمن نجاحه هناك ..ولنا
مثل في الذي حدث مع النجم الأول
في العالم مي�سى ور�أينا مي�سي �آخر
ي�صعب ع �ل � َّي وع �ل��ى ال�م�لاي�ي��ن من
محبيه.
ويتبقى �أن �أدع��و اهلل ل�صالح �أن
ير�شده لل�صواب وال�ق��رار ال�صحيح
الذي ي�ساعده على ت�ألقه وا�ستمراره
في كتابة تاريخه الذي �أ�صبح م�شرفاً
له وللم�صريين.
ه � ��ل ي �ف �ع �ل �ه��ا وي� � ��أخ � ��ذ ال � �ق ��رار
ال�سليم؟ ..ادعو له بذلك!!.
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ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش يعود ل�صدارة الت�صنيف العالمي للتن�س

م�ستقبل �صالح � ..إلى �أين ؟

محمد �صالح

�أرثوذك�س نيوز

عاد النجم ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش،
�إل� ��ى � �ص ��دارة ال�ت���ص�ن�ي��ف ال �ع��ال �م��ي للتن�س،
رغ��م ع��دم م�شاركته في بطولة �إن��دي��ان ويلز
للأ�ساتذة .
وح ��ل دي��وك��وف �ي �ت ����ش ف ��ي ال �م��رك��ز الأول
بر�صيد  8465نقطة في الن�سخة الأحدث من
الت�صنيف العالمي ،يوم الإثنين  ،3/21فيما
ت��راج��ع دان�ي�ي��ل ميدفيديف للمركز الثاني
بر�صيد  8445نقطة.
وال ي �م �ك��ن ل��دي��وك��وف �ي �ت ����ش ال �� �س �ف��ر �إل ��ى
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا دون �أن ي �ك��ون ق��د ت�ل�ق��ى لقاح

رياضة ومالعب

كورونا ،وبالتالي �سيغيب عن بطولة ميامي
المفتوحة هذا الأ�سبوع.
وي�شارك ميدفيديف في بطوالت التن�س
ب�شكل محايد ب�سبب العقوبات المفرو�ضة
على بالده.
و�صعد الإ�سباني رافاييل نادال �إلى المركز
الثالث على ح�ساب �ألك�سندر زفيريف ،رغم
خ �� �س��ارت��ه ف��ي ن �ه��ائ��ي ب �ط��ول��ة �إن ��دي ��ان ويلز
ل�ل�أ��س��ات��ذة على ي��د الأم��ري�ك��ي تيلور فريتز
ال��ذي تقدم  12م��رك��زا ،لي�صعد �إل��ى المركز
الثامن.

فى عيد الأم ..العبات يرفعن
�شعار «م�ش �سهلة ب�س م�ستاهلة»

ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:
العبو الأهلي يرف�ضون راحة مو�سيماني ويخو�ضون تدريبات خا�صة

�إعداد� :صالح بول�س

�سفيرة م�صر في ال�سنغال� :إجراءات ا�ستثنائية لحماية محمد �صالح والمنتخب الوطني
تحدثت نهى خ�ضر ال�سفيرة الم�صرية
ف��ي ال�سنغال ،ع��ن ترتيب بعثة منتخب
م�صر في داك��ار ا�ستعداداً لمباراة الإياب
في ت�صفيات �إفريقيا لك�أ�س العالم.
وق��ال��ت �سفيرة م�صر ف��ي ت�صريحات
�إذاع � �ي� ��ة« :الإع � �ل ��ام ال �� �س �ن �غ��ال��ي ي�شجع
منتخبه ،ويقول �إن منتخب م�صر يريد
الأخ ��ذ ب��ال�ث��أر م��ن الهزيمة ال�ت��ي لحقت
بالفراعنة في نهائي ك�أ�س �أم��م �إفريقيا،
وه ��م ي�ع�ل�م��ون �أه �م �ي��ة ال �م �ب��اراة م��ن كل
الجوانب».
وع��ن اال��س�ت�ع��دادات ل�سفر بعثة م�صر
�إلى ال�سنغال قالت« :بالطبع هناك تن�سيق
كامل بين وزارة الريا�ضة واتحاد الكرة،
و�أي�ضا �أع�ضاء الجبالية كانوا متواجدين
في ال�سنغال ،و�أجروا �أحاديث مع االتحاد
ال�سنغالي».
وع��ن وج��ود ترتيبات خا�صة لـ محمد
�صالح ،قالت« :بالفعل نحن نعمل على
تلك التفا�صيل والإجراءات اال�ستثنائية،
نراعي مكان الفندق و�أال ي�سمح بالتجمهر
�أمامه ،حماية له وللفريق ،وهناك حماية
خا�صة لالعبين وال�ت�ن�ق�لات ون�ح��ن في
�إطار الإعداد لذلك في الوقت الحالي».
وع��ن ت��واج��د م�شجعين م�صريين في

ال�سنغال ،قالت« :نتوا�صل مع �شركة م�صر
ل�ل�ط�ي��ران ،لترتيب ال�ط��ائ��رات الخا�صة
بالم�شجعين ،ودخ ��ول اال��س�ت��اد و�أماكن
تواجد الجماهير الم�صرية ،ونحن نعمل
في هذه الأمور منذ � 3أ�سابيع».
و�أو� �ض �ح��ت« :ع��دد ال�ط��ائ��رات مرتبط
بنتيجة المباراة الأول ��ى ،ونتمنى الفوز
لفريقنا ،وفي هذه الحالة نتحدث عن 10
طائرات ،و�أتمنى �أن ن�صل لأكبر عدد من
الم�شجعين لأن المنتخب يحتاج لهم».

«م ����ش ��س�ه�ل��ة ب����س م���س�ت��اه�ل��ة»� ..شعار
ترفعه �أكثر من نجمة فى عالم الريا�ضة
بعد نجاحهن فى تحقيق المعادلة التى
لم تعد �صعبة ،وهى الجمع بين الريا�ضة
وال �م �� �ش��ارك��ة ف ��ى ال �ب �ط��والت والتمثيل
ال �م �� �ش��رف ب �م �خ �ت �ل��ف ال �م �ح��اف��ل وبين
واجباتها المنزلية ك�أم.
الح�صول على بطولة لي�س �أم��را هينا
�أو �سهال ع�ل��ى ال�لاع�ب��ات م�م��ن تمار�سن
الريا�ضة ،بمختلف �أنواعها ،ولكن تحاول
بذل �أق�صى جهد للوقوف على المن�صات
العالمية ،والأمر يختلف بالن�سبة لالعبة
ال �ت��ى ت�ج�م��ع ب �ي��ن ال �ت��دري �ب��ات وال�سفر
واخ �ت �ت �م��ت« :ال �� �س �ل �ط��ات ال�سنغالية وال �ب �ط��والت ب�ج��ان��ب واج�ب��ات�ه��ا ك� ��أم ،من
م �ت �ع��اون��ة م �ع �ن��ا ل �ل �غ��اي��ة ،والمنتخب رعاية �أبنائها واالهتمام بهم.
�سيتواجد في العا�صمة ،و�إ�صابات فيرو�س
كورونا قليلة جداً ،والعناية والتطعيمات
بطلة رفع الأثقال البارالمبى �أكبر مثال
متوفرة ،والأمور مب�شرة».
ويواجه منتخب م�صر نظيره منتخب على مواجهة ال�صعوبات مع �أبنائها لكى
ال�سنغال ذهابا يوم  25مار�س الحالي في تتغلب على ممار�سة الريا�ضة والأمومة
ال�م�ب��اراة التي تقام على ا�ستاد القاهرة فى �آن واحد ،حيث كانت فاطمة عمر فى
ال��دول��ي ،فيما تلعب م�ب��اراة الإي��اب على �أغلب �أوقات المع�سكرات ت�صطحب بناتها
م�ع�ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ت�ت��رك�ه��ن ف��ى �أوق ��ات
�أر�ض الخ�صم يوم  29مار�س.
البطوالت لدى �شقيقتها ،وقامت فاطمة
عمر بالتوجه لزوجها و�أ�سرتها بال�شكر
على تحمل كل ال�صعوبات التى مرت بها
م��ن �أج��ل ح�صد الأل �ق��اب ،حتى �أ�صبحت
�أ�سطورة فى رفع الأثقال وحققت الكثير
من الميداليات الأولمبية فى م�سيرتها
الريا�ضية التى م��ازال��ت ترفع فيها علم
م�صر على المن�صات الأولمبية.

فاطمــة عمــر

على فرج «�أنا م�ش منا�ضل لكن طالما دخلوا ال�سيا�سة في الريا�ضة الزم نذكر فل�سطين»
«�أن� ��ا م����ش م�ن��ا��ض��ل وال رج ��ل �سيا�سة،
ولكن مثلي مثل �أي مواطن م�صري �أدافع
عن الق�ضية الفل�سطينية».
«كان ممنوع خلط الريا�ضة بال�سيا�سة،
ولكن الجميع يتحدث االن عن �أوكرانيا،
فوجدتها فر�صة لت�سليط ال���ض��وء على
فل�سطين التي تعاني منذ  74عاماً»
و�أك�م��ل« :لي�ست فل�سطين وحدها من
تعاني ،ولكن �أي�ضاً �سوريا والعراق� ،أتمنى
�أن تعي�ش كل ال�شعوب العربية حياة كريمة
لأن هذا ما ن�ستحقه».
علي ف��رج الم�صنف الثاني عالمياً في
ريا�ضة اال�سكوا�ش ،قد تحدث عن الق�ضية
الفل�سطينية �أث �ن��اء تكريمه عقب الفوز
ببطولة �أوبتا�سيا المفتوحة لال�سكوا�ش
ف� ��ي ل � �ن� ��دن ،وق� � ��ال ح �ي �ن �ه��ا �إن ال�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ي �ع��ان��ي م �ن��ذ  74ع��ام��ا من

الم�شاكل ب�سبب الإح�ت�لال الإ�سرائيلي،
م�شيرا �إلى �أنه يعلم �أن الحديث عن هذه
الق�ضية �سي�سبب ل��ه م�شاكل ،ولكن هذا
هو الواقع الموجود والمعروف للجميع،
و�أ� �ص �ب��ح م ��ن ال �م �م �ك��ن خ �ل��ط الريا�ضة
بال�سيا�سة ،م�ضيفا �أن الحديث حول هذه
الق�ضية لي�س على هوى الإعالم الغربي.
و�أ��ض��اف«:ال�ج�م�ي��ع ف��ي ال��وق��ت الراهن
يتعاطف م��ع ال�شعب الأوك ��ران ��ي نتيجة
الحرب عليه من جانب رو�سيا ،لكن يجب
�أن نذكر �أي�ضا فل�سطين ،وما تعاني منه
على مدار العقود الما�ضية».
ت��وج الم�صنف ال�ث��ان��ي ع��ال�م�ي�اً ،بلقب
ب �ط��ول��ة �أوب �ت��ا� �س �ي��ا ،ال �ت��ي �أق �ي �م��ت خالل
الأ�سبوع الما�ضي في العا�صمة البريطانية
لندن ،بعد الفوز في المباراة النهائية على
البيروفي دييجو �إليا�س.

�شيماء �أبو اليزيد

علي فرج

فوز �سيلتك�س و�صنز و�سبيرز في دوري ال�سلة الأمريكي
وا�صل بو�سطن �سيلتك�س م�سيرته المتميزة
في المو�سم الحالي وتغلب على دنفر ناجت�س
 ، 104/ 124ف��ي دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي
للمحترفين.
وي�م�ت�ل��ك ��س�ي�ل�ت�ك����س �أق � ��وى خ��ط دف� ��اع في
المو�سم ال�ح��ال��ي بعد �أن ك��ان يحتل المركز
ال�سابع ع�شر في قائمة �أق��وى الدفاعات ،في
المو�سم الما�ضي.
وتطورت نتائج �سيلتك�س ب�شكل كبير بف�ضل
مدربه الجديد �إيمي اودوكا.
و�أح � ��رز ج��اي���س��ون ت��ات��وم  30ن�ق�ط��ة و�سبع
تمريرات حا�سمة و�أ��ض��اف جايلين ب��راون 30
نقطة و�ست متابعات ل�سيلتك�س.
وفي مباراة �أخرى احتاج فينك�س �صنز �إلى
وقت �إ�ضافي للفوز على �ساكرامينتو كينجز
دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحترفين
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م��ح��م��د ����ص�ل�اح ي���ف���وز ب��ج��ائ��زة الع��ب
ال�����ش��ه��ر ف���ى ال�������دورى الإن��ج��ل��ي��زي

اح �ت �ف��ل ن� ��ادى ل �ي �ف��رب��ول الإن �ج �ل �ي��زى ،ب �ف��وز النجم
الم�صرى محمد �صالح ،بجائزة العب ال�شهر بت�صويت
الجماهير المقدمة من رابطة الالعبين المحترفين
عن �شهر فبراير ،و�أعلن الريدز عن الجائزة عبر ح�سابه
الر�سمي على موقع «تويتر».
ون�شر الح�ساب الر�سمي لنادي ليفربول الإنجليزى
عبر موقع «تويتر»� ،صورة النجم محمد �صالح ،وعلق
عليها« :محمد �صالح يفوز بجائزة العب ال�شهر بت�صويت
الجماهير المقدمة من رابطة الالعبين المحترفين عن
�شهر فبراير».

وباالنتقال الى رواية �أخرى من روايات
البطالت ،خطفت �شيماء �أبو اليزيد بطلة
العالم في الكاراتيه الأنظار بعدما توجت
ب�ب�ط��ول��ة ال �ع��ال��م ك � ��أول �أم ت �ت��وج باللقب
العالمى وه��ى الميدالية البرونزية فى
مناف�سات الفردى والجماعى ،ثم توجت
ببطولة الجائزة الكبرى التي �أقيمت فى
�إ�سبانيا.
لم تتوقف م�سيرة �شيماء عند التتويج
بالبطوالت بل �إنها خالل �أحد اجتماعات
مجل�س ال�ك��ارات�ي��ه م��ع الع�ب��ى المنتخب
الح� � ��ظ ال �ج �م �ي ��ع ع� �ل ��ى م� �ق ��اع ��د قاعة
اجتماعات ات�ح��اد الكاراتيه ظهور طفلة
��ص�غ�ي��رة ،وم�ع�ه��ا متعلقاتها ال�شخ�صية
من حلوى ومياه وغيرها ،تجل�س بجانب
�شيماء �أب��و اليزيد العبة المنتخب ،على
م�ستوى الفردى والجماعى ،ليتبين �أنها
ابنتها ،وا�صطحبتها معها ل�ع��دم وجود
م�ك��ان ت�ت��رك فيه ابنتها وق��ت االجتماع،
لتثبت �أنها قادرة على الجمع بين �أمومتها
وبطوالتها.

هاجــر عامــر

وفى حكاية �أخ��رى ،هناك هاجر عامر
كابتن فريق ك��رة ال�سلة بنادى �سبورتنج
وال�ت��ى ت��وج��ت م��ع الفريق ببطولة ك�أ�س
م�صر على ح�ساب الأهلى ،والتى ح�صلت
�أي�ضا على لقب �أف�ضل العبة فى البطولة،
وحر�صت هاجر على ا�ص�صطحاب ابنتها
�أمينة معها فى التتويج ،والتى ال تفارقها
�أوقات التدريبات والمباريات �أي�ضا.
وكانت هاجر قد توقفت عن ممار�سة
ل�ع�ب��ة ك ��رة ال���س�ل��ة ل �م��دة ��س�ن�ت�ي��ن ب�سبب
ظ ��روف والدت �ه��ا وع� ��ادت م ��ؤخ��را لتقود
فريقها لتحقيق لقب ك�أ�س م�صر وتفوز
بجائزة اف�ضل العبة .

بكاء العبة تن�س بعد م�ضايقتها من �أحد المتفرجين
دخلت العبة التن�س اليابانية ،نعومي �أو�ساكا،
ف ��ي ن��وب��ة ب� �ك ��اء ،ب �ع��د م���ض��اي�ق�ت�ه��ا م ��ن ق �ب��ل �أح ��د
ال�م�ت�ف��رج�ي��ن خ �ل�ال م �ب��ارات �ه��ا � �ض��د مناف�ستها،
ف�ي��رون�ي�ك��ا ك��ودي��رم�ي�ت��وف��ا ف��ي ب�ط��ول��ة «ب ��ي �إن بي
باريبا» المفتوحة للتن�س في �إنديان ويلز ،بوالية
كاليفورنيا الأمريكية .وطلبت من حكم المباراة
التدخل و�إخراج المت�سبب في ذلك.
وق��ال��ت �أو� �س��اك��ا «ل��م �أك ��ن م���س�ت��اءة م��ن الإهانة.
ب�صراحة �أ��ش�ع��ر ب��أن�ن��ي تعر�ضت �سابقاً لمثل هذا
الموقف».

نعومي �أو�ساكا

رف�ض عدد من العبي الأهلي ق�ضاء فترة الراحة التي ح�صل عليها الفريق الأحمر
من قبل الجهاز الفني بقيادة بيت�سو مو�سيماني وف�ضلوا �أداء تدريبات خا�صة خالل فترة
توقف الدوري لظروف م�شاركة منتخب م�صر في مباراتي ال�سنغال الم�ؤهلتين لك�أ�س
العالم .2022
وهناك �أكثر من العب حر�صوا على �أداء تدريبات خا�صة خالل فترة توقف الدوري
مثل ح�سين ال�شحات ومحمد هاني وم�صطفى �شوبير وكريم ف ��ؤاد ومحمد محمود
من �أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية ،وحر�صوا على �أداء تدريبات بدنية في الجيم
للحفاظ على فورمتهم البدنية.
وح�صل العبو الأهلي على راحة �سلبية لمدة � 8أيام منذ االنتهاء من مواجهة المريخ
ال�سوداني �ضمن مناف�سات الجولة الخام�سة من دور المجموعات لدوري �أبطال �أفريقيا،
قبل ا�ستئناف التدريبات الجماعية ا�ستعداداً لمواجهة الهالل ال�سوداني في ختام دور
المجموعات الأفريقي.

نجوم الدكة يبحثون الرحيل عن الأهلي في ال�صيف

يعاني �أكثر من العب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
من مالزمة دكة البدالء في الفترات الأخيرة مثل محمد محمود و
محمود وحيد و رامي ربيعة بعد قلة م�شاركاتهم رفقة الفريق الأول
تحت قيادة الجنوب �إفريقي بيت�سو مو�سيماني .
وقد بد�أ اكثر من العب في البحث عن عرو�ض محلية للخروج من
نار «دكة البدالء»؛ خا�صة رامي ربيعة الذي يعاني من توتر العالقة
مع مو�سيماني في فترات �سابقة ،الذي ال يعتمد عليه �إال في �أ�ضيق رامي ربيعة
رحب الالعب بالرحيل لأى ناد ُيقدم له عر�ضا منا�سبا
الحدود ،وقد ّ
وجيدا وي�شعر معه ب�أنه �سيكون خطوة موفقة فى م�شواره الكروي.
ويرغب ربيعة فى الم�شاركة ب�شكل ُمنتظم ،لذا بد�أ يفكر فى م�س�ألة الرحيل مع نهاية
المو�سم الجارى ،و�إن كان ذلك �سيتحدد وفقاً للعرو�ض التى �ست�أتى له وكذلك موقف
�إدارة النادي من رحيله.

 نادي الزمالك :
فيريرا يرفع الحمل التدريبي لالعبي الزمالك

انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  ،على ملعب عبد اللطيف �أبو
رجيلة ،بفقرة تدريبات بدنية خا�صة لالعبين تحت قيادة �أندريه فيليب مدرب الأحمال،
وذلك بعدما ح�صل الفريق على راحة �سلبية ،بعد العودة من �أنجوال.
وحر�ص البرتغالي جي�سفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة المران
وحالة الالعبين البدنية ،و�أدى العبو الزمالك فقرة بدنية لفك الع�ضالت بالإ�ضافة
�إلى تدريبات خا�صة لرفع الحمل البدني ،ا�ستمرت لمدة ربع �ساعة.
وتعادل فريق الزمالك �سلبياً مع بترو �أتلتكو الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما
على �ستاد  11نوفمبر بالعا�صمة الأنجولية� ،ضمن مناف�سات الجولة الخام�سة من دور
المجموعات لدوري �أبطال �أفريقيا ،ليوا�صل الفار�س الأبي�ض نتائجه غير الجيدة حيث
لم يحقق �أى فوز فى دور المجموعات ويتبقى له مواجهة واحدة �أمام �ساجرادا.
بهذه النتيجة يحتل بترو �أتلتيكو ��ص��دارة المجموعة بر�صيد  11نقطة ،والوداد
المغربى في المركز الثانى بر�صيد  9نقاط ،والزمالك فى المركز الثالث بر�صيد 3
نقاط ،و�ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

الزمالك يرف�ض طلب فيريرا ب�ش�أن طارق حامد

ت �ح��دث �أم �ي��ر م��رت���ض��ى م�ن���ص��ور مع
ف�ي��ري��را ال�م��دي��ر الفني للزمالك حول
تجديد ع�ق��ود بع�ض ال�لاع�ب�ي��ن ،خالل
المو�سم المقبل.
حر�ص �أم�ي��ر مرت�ضى على التحدث
مع فيريرا على م�ستوى بع�ض الالعبين
وم�ن��اق���ش��ة م�ل��ف ال�ت�ج��دي��د ،وك ��ان على
ر�أ�سهم طارق حامد العب و�سط الفريق،
و�أك��د �أمير مرت�ضى �أن النادي ال يمانع
في التجديد لأي العب ينتمي للزمالك،
ول �ك��ن ط� ��ارق ح��ام��د م��اط��ل ك �ث �ي��راً في
�أمير مرت�ضى و فيريرا
تجديد تعاقده.
و�أ�ضاف �أمير �أن قرار مجل�س الإدارة هو عدم التجديد لطارق حامد و�أبوجبل
وعمر ال�سعيد ومحمد �أوناجم و�أ�شرف بن �شرقي ،عقب عقد عدد من الجل�سات
معهم ولكن كان هناك مماطلة منهم في هذا ال�ش�أن.
وا�ستكمل �أن ال��زم��ال��ك يجهز ع��ددا م��ن ال�سير ال��ذات�ي��ة للكثير م��ن الالعبين
المحليين والدوليين ،تح�سباً لرحيل عدد من العبي الزمالك.
و�أكد� ،أن مجل�س الإدارة رف�ض فكرة التجديد �أو التراجع في قرار طارق حامد
والالعبين الآخرين.
واختتم ،ب�أن هناك جل�سة �سوف تجمع فيريرا ورئي�س النادي وعدد من مجل�س
الإدارة لمناق�شة هذا الأمر.
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