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

افتتح قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني� ،صباح الأربعاء  9مار�س ،بانوراما اليوبيل
الذهبي للقدي�س كيرل�س ال�ساد�س ،بدير ال�شهيد مارمينا العجائبي ب�صحراء مريوط،
غرب الإ�سكندرية حيث يوجد المزار ال�شهير الذي يحوي جثمانه.
وهي بانوراما ت��ؤرخ لمراحل حياة القدي�س البابا كيرل�س ال�ساد�س منذ طفولته
وحتى نياحته .وا�ستمع قدا�سة البابا ل�شرح تف�صيلي من نيافة الأنبا كيرل�س �آفا مينا
�أ�سقف ورئي�س الدير ،لمحتوى البانوراما.
كان قدا�سة البابا قد و�صل في وقت �سابق �صباحاً للدير في زيارة بمنا�سبة احتفال
الكني�سة القبطية باليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرل�س البطريرك الـ  116في عداد
بطاركة الكني�سة الم�صرية ،والتي اعترف المجمع المقد�س بقدا�سته في جل�سته
المنعقدة يوم  20يونيو .2013

الأنبا �سوريال ي�صدر كتابه «حبيب جرج�س
ُمع ّلم قبطي �أرثوذك�سي و�ضوء فى الظالم»
�أعلن نيافة الحبر الجليل
الأنبا �سوريال المتواجد الآن
ب��ال �ق��اه��رة ل�ح���ض��ور جل�سات
المجمع المقد�س عن �صدور
الن�سخة العربية لكتابة عن
ال �ق��دي ����س الأر�� �ش� �ي ��دي ��اك ��ون
ح� �ب� �ي ��ب ج ��رج� �� ��س ب� �ع� �ن ��وان
حبيب جرج�س معلم قبطى
�أرثوذك�سى و�ضوء فى الظالم
بمنا�سبة م��رور  70عاماً على
نياحة القدي�س الأر�شيدياكون
ح �ب �ي��ب ج��رج ����س ( /1876
 ) 1951كمعلم وم�صلح ورائد
ح ��رك ��ة م ��دار� ��س الأح� � ��د في
م�صر خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول
م��ن ال�ق��رن الع�شرين ،وذلك
بعد �أن �أ��ص��در الكتاب باللغة
الإنجليزية عام . 2017
وقام مركز باناريون للتراث
الآبائي ب�إ�صدار الكتاب الذي
ي �ت �ن��اول ح �ي ��اة وج� �ه ��اد �أح ��د
ق��دي���س��ي كني�ستنا القبطية
الأرث��وذك���س�ي��ة المعا�صرين،
ورائ��د النه�ضة التعليمية في الكني�سة في الع�صر الحديث ،وم�ؤ�س�س حركة التربية
الدينية بها ،وناظر المدر�سة الإكليريكية بالقاهرة � ،إ�ضافة الى ما عاناه القدي�س
لتحقيق هدفه ،وما بذله من مجهود لجعل المعرفة الدينية متاحة للجميع ،وكيف
�أثرت خطوات هذا المعلم التقي الذي حاول بكل جهد و�إخال�ص �أن يقدم ر�ؤية ثاقبة
لإ�صالح المجتمع القبطي في ع�صره في قناعة ب�أحقية كل �إن�سان في التعليم الذي
هو �أ�سا�س تقدم الكني�سة والمجتمع  ،وقام الحبر الجليل الأنبا �سوريال ب�إهداء الكتاب
ال��ى الأح�ب��ار الأج�لاء مطارنة و�أ�ساقفة المجمع المقد�س �أثناء ح�ضورهم جل�سات
المجمع المقد�س.

وفاة المفكر القبطى لطيف �شاكر بعد �صراع مع المر�ض

�أعلنت �أ��س��رة الأ�ستاذ لطيف �شاكر
ال �ب��اح��ث وال�ح�ق��وق��ي ال �م �ع��روف� ،أنه
ت��وف��ي ف ��ي م �ن��زل��ه ب �ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا في
ال�ساعة ال��واح��دة �صباح ي��وم الجمعة
 26ف�ب��راي��ر ب�ع��د � �ص��راع م��ع �أمرا�ض
ال�شيخوخة والتي حا�صرته في العام
الأخير ومنعته من الكتابة والظهور
الإعالمي .ويعد الراحل من الرعيل
الأول و� �ص��اح��ب �إ� �س �ه��ام��ات فكرية
ا� �س �ت �م��رت ق ��راب ��ة ن �� �ص��ف ق ��رن وق ��دم
العديد من الكتب التي اهتمت ب�شكل
مبا�شر بالهوية الم�صرية.
و�� �ش ��ارك ل �ط �ي��ف � �ش��اك��ر ب �ق��وة في
م ��واج� �ه ��ة ت �ن �ظ �ي��م الإخ � � � � ��وان وق� ��ام
ب�ت�ق��دي��م ب��رن��ام��ج �أ� �س �ب��وع��ي دع ��ا فيه
�إلى مواجهتهم بقوة القانون ورف�ض
م�شروعهم الخونة م�صر.

الأ�ستاذ لطيف �شاكر
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الحكومة تبد�أ بحث الترتيبات الخا�صة
بفعاليات �إفتتاح العا�صمة الإدارية
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حياة القدي�س البابا كيرل�س

النا�شر ورئي�س التحرير:
عـزمـي حـــنـا

نجاحات بعيد ًا عن
ال�صراعات الحزبية

16

)Volume #21 - Issue No. 450 - (1 - 15 March 2021

البابا توا�ضرو�س يتر�أ�س �صلوات تجلي�س و�سيامة � 9أ�ساقفة
بكني�سة ميالد الم�سيح بالعا�صمة الإدارية

�شهدت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية ،تجلي�س
�أ�سقفين و�سيامة � 7أ�ساقفة جدد ،بيد البابا توا�ضرو�س
الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية،
خ�ل�ال ال���ص�ل��وات ال �ت��ي ت��ر�أ��س�ه��ا ب�ك��ات��درائ�ي��ة ميالد
الم�سيح بالعا�صمة الإدارية الجديدة ،ليرتفع بذلك

عدد �أع�ضاء المجمع المقد�س �أعلى هيئة بالكني�سة الأرثوذك�سية ،حر�ص البابا توا�ضرو�س الثاني ،على
�إلى  133مطرانا و�أ�سقفا بعد وفاة الأنبا �أثنا�سيو�س التعريف بالأ�ساقفة المجل�سين والرهبان الذين تم
�سيامتهم الأ�سقفية.
�أ�سقف بني مزار والبهن�سا يوم الجمعة الما�ضي.
(التفا�صيل �صفحة )2
وخالل طق�س ال�سيامة والتجلي�س ،الذي ح�ضره
ع��دد كبير من �أ�ساقفة ومطارنة الكني�سة القبطية

موكب قدا�سة البابا عند دخوله كاتدرائية ميالد الم�سيح

دخل موكب قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
ف��ي التا�سعة م��ن �صباح ي��وم الأح ��د  7مار�س
� ،2021إل��ى كاتدرائية ميالد الم�سيح يتقدمه
الآب��اء المطارنة والأ�ساقفة و�أمامهم خور�س
ال�شمام�سة بقيادة الأر�شيدياكون �إبراهيم عياد
مرتلين �أل �ح��ان ال �ف��رح ،وذل ��ك ل�ب��دء �صلوات
قدا�س �سيامة �سبعة �أ�ساقفة جدد.
�أقيمت �صلوات ع�شية ال�سيامة م�ساء ال�سبت
 3/6بالكاتدرائية ذاتها ،حيث تم ر�شم البرن�س
الخا�ص بكل �أ�سقف من الأ�ساقفة الجدد .وقدم
قدا�سة البابا الآباء الرهبان ملقياً ال�ضوء على
م�سيرة كل واح��د منهم ،معلناً عن �أ�سماءهم
الأ�سقفية الجديدة.
م��ا ج��رى �ضمن ال�صلوات طق�س المناداة
على �إثنين من �أ�ساقفة العموم ،لتجلي�سهما،
وهما نيافة الأنبا مكاريو�س الذي �أ�صبح �أ�سقفاً
لإيبار�شية المنيا وتوابعها والأن�ب��ا �ساوير�س
ال ��ذي �أ��ص�ب��ح رئ�ي���س�اً ل��دي��ري ال�ق��دي����س الأنبا
توما�س ومار بقطر بالخطاطبة.
�شارك في �صلوات الع�شية �إلى جانب قدا�سة
البابا ١٠٧ ،من المطارنة والأ�ساقفة بالكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية.

���س��ف��ي��ر �أم���ري���ك���ا بليبيا القوات البحرية تنجح فى �إنقاذ طاقم �سفينة نقل ك��ارت��ي��رون يجتمع م��ع م�سئولي
ال��زم��ال��ك ب��ع��د و���ص��ول��ه للقاهرة
ب�ضائع بعد تعر�ضها للغرق
يرحب بم�شاركة  5ن�ساء
ل���ح�������س���م ت�����دري�����ب الأب���ي�������ض
ف��ى ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دي��دة
رح��ب ال�سفير الأم��ري�ك��ي ل��دى ليبيا،
ريت�شارد ن��ورالن��د ،بتمكين خم�س ن�ساء
م ��ن ال �م �� �ش��ارك��ة ف ��ي ح �ك��وم��ة ال ��وح ��دة
الوطنية الليبية الجديدة ،ونقلت بع�ض
الم�صادر عن نورالند خالل مداخلته في
ال�ن��دوة االفترا�ضية التي نظمتها هيئة
الأم ��م ال�م�ت�ح��دة ل�ل�م��ر�أة ي��وم الخمي�س
 3/11قوله «�إن��ه يرحب بتمكين خم�س
ن�ساء من الم�شاركة في حكومة الوحدة
الوطنية الم�ؤقتة».
ون��ال��ت حكومة ال��وح��دة الوطنية في
ليبيا ،برئا�سة عبد الحميد دبيبة ،ثقة
ال �ب��رل �م��ان ب�ح���ص��ول�ه��ا ع�ل��ى ت ��أي �ي��د 132
نائبا.
و�أعلن رئي�س حكومة الوحدة الوطنية
الليبية عبدالحميد الدبيبة� ،أن حكومته
� �س �ت ��ؤدى ال�ي�م�ي��ن ال��د� �س �ت��وري��ة االثنين
ال�م�ق�ب��ل  3/15ف��ى ب �ن �غ��ازى ،و�ستعمل
فى كل مناطق ليبيا ،و�أك��د الدبيبة في
ت�صريح له �أن موعد �إج ��راءات الت�سليم
والت�سلم مع حكومة ال��وف��اق� ،ستتم فور
االنتهاء من �أداء اليمين.

تمكنت عنا�صر م��ن ال�ق��وات البحرية ،ف��ى �إن�ق��اذ ط��اق��م �سفينة نقل
ب�ضائع بعد تعر�ضها للغرق �شمال مدينة �أبو قير ،وعلى م�سافة  45كم،
حيث وردت �إ�شارة ا�ستغاثة ال�ساعة  03:45فجر يوم الخمي�س 2021/3/11
تفيد بتعر�ض �سفينة نقل ب�ضائع للغرق تحمل الجن�سية التوجولية كانت
متجهة من ميناء الإ�سكندرية �إلى ميناء بيروت وعلى متنها طاقم مكون
من ( )11فردا من جن�سيات مختلفة.
وعلى الفور �صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد ()5
وحدة بحرية من قاعدة الإ�سكندرية البحرية لتقديم �أعمال المعاونة
والإنقاذ وتم انت�شال (� )10أفراد منهم (� )9أحياء (  7فرد �سورى 2 ،فرد
م�صرى) ،وفرد متوفى فل�سطينى ،وجا ٍر البحث عن فرد �سورى مفقود.
وتم تقديم �أوجه الرعاية الطبية والإدارية الالزمة لهم و�سيتم اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية بوا�سطة ال�سلطات المخت�صة.

ي � �ع � �ق ��د ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي
ب ��ات ��ري� �� ��س ك ��ارت � �ي ��رون
ال�م��دي��ر ال�ف�ن��ي ال�سابق
للتعاون ال�سعودي جل�سة
م��ع م�سئولي الزمالك
الخمي�س  3/11لالتفاق
ع �ل��ى ع ��ودت ��ه لتدريب
الفريق الأب�ي����ض ،خلفا
ل� �ل� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي جايمي
بات�شيكو ب�ع��د ا��س�ت�ق��رار �إدارة ال��زم��ال��ك ع�ل��ى توجيه
ال�شكر له عقب مباراة �سيراميكا الليلة �ضمن مناف�سات
الدوري.
وو�صل الفرن�سي كارتيرون �إلى القاهرة �صباح يوم
الخمي�س ق��ادم��ا م��ن ال�سعودية عقب ف�سخ عقده مع
�إدارة التعاون ال�سعودي بالترا�ضي والرحيل عن تدريب
الفريق ال�سعودي ،من �أجل تدريب الزمالك.
وا�ستقر م�سئولو الزمالك على كارتيرون لتدريب
الزمالك في الفترة القادمة ،وت�صحيح الو�ضع داخل
الفريق الأبي�ض بعدما بات موقفه �صعب في ترتيب
مجموعته بدوري �أبطال �أفريقيا ،و�صعوبة المناف�سة
على �صدارة الدوري ،في ظل المالحقة التي يواججها
من الأهلي.

� 2أرثوذك�س نيوز
البابا توا�ضرو�س يتر�أ�س �صلوات تجلي�س و�سيامة � 9أ�ساقفة بكني�سة ميالد الم�سيح بالعا�صمة الإدارية
أخبار كنسية

�شهدت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية،
تجلي�س �أ��س�ق�ف�ي��ن و��س�ي��ام��ة � 7أ�ساقفة
ج ��دد ،ب�ي��د ال �ب��اب��ا ت��وا� �ض��رو���س الثاني،
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية ،خالل ال�صلوات التي تر�أ�سها
بكاتدرائية م�ي�لاد الم�سيح بالعا�صمة
الإداري ��ة ال�ج��دي��دة ،ليرتفع بذلك عدد
�أع���ض��اء المجمع المقد�س �أع�ل��ى هيئة
بالكني�سة �إلى  133مطرانا و�أ�سقفا بعد
وفاة الأنبا �أثنا�سيو�س �أ�سقف بني مزار
والبهن�سا يوم الجمعة .3/5
وخ�لال طق�س ال�سيامة والتجلي�س،
ال� � � � � ��ذي ح� � ��� � �ض � ��ره ع� � � � ��دد ك � �ب � �ي� ��ر من
�أ��س��اق�ف��ة وم �ط��ارن��ة الكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية ،حر�ص البابا توا�ضرو�س
ال� �ث ��ان ��ي ،ع �ل��ى ال �ت �ع��ري��ف بالأ�ساقفة
المجل�سين والرهبان الذين تم �سيامتهم
للأ�سقفية.
الأنبا مكاريو�س �أ�سقف المنيا
وقال البابا توا�ضرو�س الثاني :الأنبا
م �ك��اري��و���س ه��و �أح� ��د �أع �� �ض��اء المجمع
المقد�س وخدم ك�أ�سقف عام في �إيبار�شية
ال �م �ن �ي��ا و�أب � ��و ق��رق��ا���ص م ��ع المطران
الراحل الأنبا �أر�سانيو�س ،وخدم خدمات
عديدة �سواءاً في م�صر �أو خ��ارج م�صر،
وخ��دم �أي���ض�اً ف��ي ال �ق��اه��رة ،و��س��اه��م في
ت�أ�سي�س دير الأنبا �أنطونيو�س في كندا،
ول��ه خ��دم��ات ك�ث�ي��رة ،وب�ع��د وف ��اة الأنبا
�أر�سانيو�س المطران جل�سنا نفكر ون�صلي
من �أج��ل تدبير رعاية ه��ذه الإيبار�شية
الوا�سعة وانتهينا �إل��ى �أن ُيجل�س �أ�سقفًا

على مدينة المنيا وتوابعها.
الأنبا �ساوير�س
رئي�س ديري الخطاطبة
و�أ�ضاف البابا توا�ضرو�س� :أما الأنبا
�ساوير�س الأ�سقف العام ،فهو م�شرف على
� 3أديرة وهى حديثة في �إن�شائها نو ًعا ما
دي��ر الأنبا توما�س بالخطاطبة ،وديرال�شهيد م��ار بقطر بالخطاطبة ،ودير
القدي�س مو�سى القوي بالعلمين ،-و�أهم
�شيء كنا نطلبه منه هو �أن ي�ؤ�صل الحياة
الرهبانية ف��ي ه��ذه الأدي ��رة الجديدة،
وه��ذه �أدي ��رة ج��دي��دة وت�ح�ت��اج االهتمام
الرهباني ال�شديد واهلل �أعطاه نعمة �أن
يق�سم الأ�سبوع على الثالث �أدي��رة ،وبد�أ
ي��ؤ��ص��ل وينظم ال�ح�ي��اة الرهبانية � اً
أول
لكل الرهبان في كل هذه الأديرة� ،سوف
نقوم بتجلي�سه على دي��ري��ن ،دي��ر الأنبا
ت��وم��ا���س ب���س��وه��اج وال �خ �ط��اط �ب��ة ،ودير
ماربقطر ال�شهيد بالخطاطبة ،و�سوف
ي�ستمر في الإ�شراف على دير القدي�س
مو�سى القوي �إل��ى �أن يدبر اهلل تدبي ًرا
�آخر لرعاية هذا الدير.
الأنبا �أغابيو�س
رئي�س دير الأنبا بي�شوي
وع��ن الأنبا �أغابيو�س �أ�سقف ورئي�س
دي ��ر الأن� �ب ��ا ب�ي���ش��وي ب � ��وادي النطرون
الجديد ،قال البابا :القم�ص �أغابيو�س
الأنبا بي�شوي �أحد الرهبان المحبوبين
ف��ي دي��ر ال�ق��دي����س الأن �ب��ا ب�ي���ش��وي ،وهو
دي ��ر ع��ام��ر ب��ه ع �� �ش��رات م��ن الرهبان،
وخالل العام الما�ضي ومنذ وفاة �أ�سقف

ورئي�س الدير الأن�ب��ا �صربامون عقدنا
ع��دة اجتماعات وقمنا بعمل انتخابات
على �أكثر من مرحلة ،وا�ستقر الأمر في
النهاية على تر�شيح  3ح�صلوا على �أكثر
�أ�صوات في هذا الدير باختيار الرهبان.
و�أك �م ��ل ال �ب��اب��ا ب�ق��ول��ه اخ �ت��رن��ا �أبونا
�أغابيو�س وه��و تلميذ الأن�ب��ا �صربامون
وتعلم في مدر�سة الدير وله في الرهبنة
 44عاما وهذه حياة عميقة في البرية،
ول��م يخرج للخدمة في �أي مكان ،وقد
ك� َّل��ف ف��ي ال �ب��داي��ات �أن ي�خ��دم الكني�سة
ال �م��وج��ودة ف��ي وادي ال �ن �ط��رون ،ولكن
خدماته كلها كانت في داخل الدير في
مجمع العمال ومجمع الآباء والبنزينة
وال ��زراع ��ة وخ��دم��ة الآب� ��اء المتوحدين
وداخ� ��ل خ��دم��ات ال��دي��ر ال �ع��دي��دة ،وهو
من الآباء المحبوبين والهادئين الذين
ي�صنعون �سال ًما ،و�أنا عندما دخلت الدير
ك��ان ه��و م��ن الآب ��اء ال�ك�ب��ار الموجودين
بالدير و�سوف يحتفظ با�سم �أغابيو�س
ومعناه المحبة.
الأنبا فيلوباتير
�أ�سقف �أبوقرقا�ص
�أما الأنبا فيلوباتير �أ�سقف �إيبار�شية
�أب ��وق ��رق ��ا� ��ص ال �ج��دي��د ،ف �ق��ال البابا:
�إي�ب��ار��ش�ي��ة �أب��و ق��رق��ا���ص ،ه��ى �إيبار�شية
ج��دي��دة فيها �آب ��اء �أح �ب��اء وت��اري��خ كبير
واخترنا ،بتزكية الآب��اء� ،أبونا ثا�ؤفيل�س
المحرقي ،بد�أ كاهنًا متبتلاً في �إيبار�شية
�سمالوط من �سنة  ،2002وقد ح�صل على
بكالوريو�س التجارة ولي�سان�س الحقوق
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وب �ك��ال��وري��و���س ال �ك �ل �ي��ة الإكليريكية،
و�أع� ��د م��اج���س�ت�ي��ر ف��ي ق��ان��ون الأح� ��وال
ال�شخ�صية ويعد حال ًيا درجة الدكتوراه،
دخ��ل ال��ره�ب�ن��ة ف��ي ع��ام  ،2005ول��ه في
الرهبنة حوالي  15عاما ،وخدمته في
هذه الإيبار�شية الجديدة خدمة تحتاج
الرعاية والعناية واالهتمام في ت�أ�سي�س
ه��ذه الإي�ب��ار��ش�ي��ة ال �ج��دي��دة م��ع الآب ��اء
الأحباء واخترنا له �أ�سم فيلوباتير.
الأنبا فام
�أ�سقف �شرق المنيا
وحول الأنبا فام �أ�سقف �إيبار�شية �شرق
ال�م�ن�ي��ا ال �ج��دي��د ،ق��ال ال �ب��اب��ا :القم�ص
�سيرابيون ال�سرياني ه��و حا�صل على
ب�ك��ال��وري��و���س ال�ت�ج��ارة وع�م��ل محا�س ًبا،
وت��ره��ب ف��ي دي��ر ال���س��ري��ان ال�ع��ام��ر عام
 ،2003وله حوالي  18عاما في الرهبنة
وهو حال ًيا الربيتة �أي الم�ساعد للأنبا
متا�ؤ�س �أ�سقف ورئي�س الدير ،وعمل في
الدير � اً
أعمال كثيرة منها ق�صر ال�ضيافة
وعمل الرهبان ومبيت العمال والزيارات
أي�ضا في
والمكتبة اال�ستعارية ،كما خدم � ً
دي��ر الأن�ب��ا توما�س لمدة ع��ام ،وه��و من
الآب ��اء المحبوبين ول��ه ع�لاق��ات طيبة
مع كل الآب��اء في دي��ر ال�سريان ونختار
له ا�سم فام.
الأنبا جوزيف
الأ�سقف العام لأفريقيا
�أم� ��ا الأن �ب ��ا ج��وزي��ف الأ� �س �ق��ف العام
ال �ج��دي��د ،ف�ق��ال ال �ب��اب��ا� :أب��ون��ا القم�ص
�أخ �ن��وخ الأن �ب��ا بي�شوي ل��ه ف��ي الرهبنة

كوالي�س وقرارات �إنعقاد المجمع المقد�س  2021بعد توقف عام ون�صف
ت��و���ص��ي��ات ب��م�����س��ان��دة ال���دول���ة وال���م���ب���ادرات ال��رئ��ا���س��ي��ة وم��ي��زان��ي��ة ل��دع��م �أب���ن���اء ال��م�����س��ج��ون��ي��ن..
وت��ف��ع��ي��ل ل��ج��ن��ة ال���م���راج���ع���ة الإي���م���ان���ي���ة وم���ن���ع دف�����ن ال��ك��ه��ن��ة ب��ال��ك��ن��ائ�����س �أو م��م��ت��ل��ك��ات��ه��ا
تر�أ�س البابا توا�ضرو�س الثانى ،انعقاد
الجل�سة الر�سمية لـ«المجمع المقد�س»
الخمي�س  ،3/4فى المقر البابوى فى دير
القدي�س الأنبا بي�شوى ب��وادى النطرون،
ح �ي��ث ح �� �ض��ر  97ع� ��� �ض� � ًوا ،واع � �ت ��ذر عن
الح�ضور ق��راب��ة � 30أ�سقفا ب�سبب قيود
ال�سفر المفرو�ضة فى بع�ض ال��دول مثل
�إنجلترا وكندا و�أ�ستراليا ،والبع�ض الآخر
ب�سبب الظروف ال�صحية الخا�صة ،وقد
فو�ضوا �أع���ض��اء �آخ��ري��ن م��ن الحا�ضرين
لتمثيلهم فى الت�صويت والتوقيع على ما
ي�صدر من المجمع المقد�س ،ويعد �آخر
اجتماع للمجمع المقد�س كان في يونيو
 ،2019وقد توقف عقد االجتماعات ب�سبب
انت�شار وباء كورونا الم�ستجد
 5قرارات بالمجمع المقد�س
ون��اق ����ش �أع �� �ض��اء ال�م�ج�م��ع المقد�س،
خدمة الكني�سة خ�لال الفترة الما�ضية
خا�صة التطبيقات الإلكترونية البديلة
وك��ذل��ك ال��درا��س��ة البحثية ال�ت��ى ق��ام بها
المعهد القبطي للتدبير الكن�سى والتنمية
لر�صد الخبرات العديدة من الإيبار�شيات
والكنائ�س خالل العام الما�ضى ،كما ناق�ش
المجمع عدة تو�صيات مرفوعة من لجانه
المجمعية بخ�صو�ص:
 -1االهتمام بن�شر الوعى بم�س�ؤولية
ك��ل ف ��رد ت �ج��اه ال�م�ج�ت�م��ع ك�ل��ه و�ضرورة
االلتزام بالإجراءات االحترازية الوقائية
و�أن�ه��ا لي�ست �ضد الإي�م��ان ،مع الت�شجيع
على تلقى اللقاحات التى توفرها الدولة.
 -2ت�شجيع ال �م��دار���س والح�ضانات
التابعة للكنائ�س ،وكذلك التربية الكن�سية
بقبول ذوى االحتياجات الخا�صة ،التى
ت�سمح �إعاقتهم بالدمج ،وتوعية �أبنائنا
وبناتنا بعدم التنمر عليهم.
 -3و� �ض��ع م �ي��زان �ي��ة ل��دع��م التعليم
وال���ص�ح��ة لأب �ن��اء الم�سجونين ،وت�أهيل
الخارجين من ال�سجون نف�س ًيا ومهن ًيا،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع �أ��س�ق�ف�ي��ة ال �خ��دم��ات ،و�أى
جهات �أخرى.
 -4م �� �س��ان��دة ال� ��دول� ��ة ف ��ي جهودها
التنموية وخ��ا��ص��ة ال �م �ب��ادرات الرئا�سية
مثل «حياة كريمة» و« 100مليون �صحة»
وغيرها وت�شجيع �أبنائنا لال�ستفادة منها
وذل��ك بالتن�سيق م��ع �أ�سقفية الخدمات
العامة واالجتماعية.
 -5االه � �ت � �م� ��ام ب �ع �م��ل ك ��رن� �ف ��ال فى
ال �م �ن��ا� �س �ب��ات ال�ق�ب�ط�ي��ة ل�لاح �ت �ف��ال على
الم�ستوى الكن�سى وال�شعبى للتقارب بين
ال�ث�ق��اف��ات المختلفة ول�ت�ق��دي��م ثقافتنا
القبطية �إل��ى ج��وار �إيماننا الأرثوذك�سي
واقتراح ثالث منا�سبات ثابتة لالحتفال
الكن�سي وال���ش�ع�ب��ى بالمهجر وه��م عيد
دخ��ول ال�سيد الم�سيح �أر� ��ض م�صر يوم
 1ي��ون�ي��و ( 24ب�شن�س) ،و ع�ي��د ال�شهداء
ال �م �ع��ا� �ص��ري��ن (� �ش �ه��داء ل�ي�ب�ي��ا) ي ��وم 15
فبراير (� 8أم�شير) ،و نقل جبل المقطم
 27نوفمبر ( 18هاتور )
و�أكد المجمع ،رف�ضه لما تفعله بع�ض
من�صات وم��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعى
ال�ت��ى ت�ق��وم بن�شر الأك��اذي��ب وال�ضالالت
وال�شائعات المغر�ضة والتى ت�سبب بلبلة
وت�شوي ًها لخدمة الكني�سة وعملها ،وقد
�أ�صدر المجمع عدة مبادئ ملزمة ل�ضبط
الأداء وال �� �س �ل��وك ال�ل�ائ��ق بكني�سة اهلل،
ك�م��ا ق ��رر ال�م�ج�م��ع ال�م�ق��د���س االعتراف
بدير القدي�س يحن�س الق�صير للرهبان
بطريق العلمين في م�صر ،تحت �إ�شراف

نيافة الأنبا دوماديو�س �أ�سقف � 6أكتوبر
و�أو�سيم.
و�أث �ن��ى المجمع ع�ل��ى �إ� �ص��دار الدليل
ال�شامل ل�ل�أدي��رة القبطية الأرثوذك�سية
وال � ��ذي ي �� �ص��در ل �ل �م��رة الأول� � ��ي ،وكذلك
َق� ِب� َل المجمع درا��س��ة الملف المقدم عن
ال�م�ت�ن�ي��ح ال ��راه ��ب ي���س�ط����س الأنطونى
والمتنيح القم�ص بي�شوى كامل  -وهما
من �سبعينيات القرن الما�ضى -تمهي ًدا
لالعتراف بقدا�ستهما.
اللجنة الإيمانية
وقرر المجمع ،تفعيل لجنة المراجعة
الإيمانية الخا�صة بدرا�سة كل ما ين�شر
ع ��ن الإي � �م� ��ان ل �ح �ف��ظ � �س�لام��ة التعليم
ون �ق��اوت��ه ،وك��ذل��ك ق ��رر ع ��دم ج ��واز دفن
الآب ��اء الكهنة �أو الأراخ �ن��ة داخ��ل �أ�سوار
�أي��ة كني�سة �أو ملحقاتها �أو بيوت خدمية
�أو ممتلكاتها م��ن م� ��زارع �أو منتجعات
أي�ضا ال يتم نقل �أي من الآباء
خدمية ،و� ً
الكهنة المتنيحين.
منع دفن الكهنة بالكنائ�س
ولجنة عليا للمكر�سات
وخ�ل�ال االج �ت �م��اع��ات ال �ت��ى ت�م��ت على
مدار ثالثة �أيام� ،أو�صت لجنة الإيبار�شيات
فى المجمع المقد�س بالكني�سة القبطية
الأرث ��وذك� ��� �س� �ي ��ة ،ب �ت��د� �ش �ي��ن ل �ج �ن��ة عليا
للمكر�سات ،على �أن ي�شكل البابا توا�ضرو�س
ال�ث��ان��ى لجنة فرعية منبثقة لبحث �أى
م���ش�ك�لات ت��واج�ه�ه��ن ف��ى �أى �إيبار�شية،
وكذلك �أو�صت باالهتمام ب��الآب��اء الكهنة
وتوفير العالج و�أم��اك��ن الإق��ام��ة وكذلك
منع دف��ن الكهنة بالكنائ�س بعدما تقدم
ع��دد م��ن الأ��س��اق�ف��ة ب��ذل��ك ،ح�ي��ث يوجد
بع�ض الكهنة المتوفيين يجرى دفنهم
بالكنائ�س الأمر الذى القى رف�ضا كن�سيا.
والمكر�سة هى عذراء متفرغة للخدمة
يزيد عمرها على خم�سة وع�شرين عاما،
�أو �أرم �ل��ة غ�ي��ر ح��دي�ث��ة ال�ت��رم��ل (خم�س
� �س �ن��وات ع �ل��ى الأق � ��ل) ال ي �ق��ل ��س�ن�ه��ا عن
خم�سين ع��ا ًم��ا ،وغير مرتبطة بواجبات
عائلية ،ويتم تكري�س المكر�سة فى �إحدى
درج� ��ات ال���ش�م��ا��س�ي��ة ال�خ��ا��ص��ة بالمر�أة،
ولي�س لها درجة كهنوتية ،وتقوم بخدمة
قطاع المر�أة والأطفال فى الكني�سة� ،إلى
جوار بع�ض الأن�شطة العامة مثل الم�شغل
بفروعه المتنوعة والمطبعة والترجمة
وط�ب��ع وت��وزي��ع �شرائط الت�سجيل بكافة
�أنواعها.
الع�ضوية الكن�سية
و�أو� �ص��ت لجنة االع�ل�ام والمعلومات
فى المجمع المقد�س بالكني�سة القبطية
الأرث��وذك �� �س �ي��ة ،بت�شكيل ب��رن��ام��ج موحد
للكرازة المرق�سية بالكامل عن «الع�ضوية

ال�ك�ن���س�ي��ة» ل�ت���س�ج�ي��ل ال�م���س�ي�ح�ي�ي��ن فى
الأرث��وذك ����س ،وذل��ك لإف ��ادة الكني�سة فى
كل �شيء تحتاجه عن الم�سيحيين خا�صة
الأحوال ال�شخ�صية.
يوم عالمى لل�صالة من �أجل كورونا
و�أو� �ص��ت لجنة ال�ع�لاق��ات الم�سكونية
فى المجمع المقد�س بالكني�سة القبطية
الأرث ��وذك� ��� �س� �ي ��ة ،ب �ت��د� �ش �ي��ن ي� ��وم موحد
ع��ال �م��ى ل �ك��ل ال �ط��وائ��ف ال�م���س�ي�ح�ي��ة فى
العالم لل�صالة م��ن �أج��ل ك��ورون��ا ،بحيث
ي�شترك كل الم�سيحيين فى العالم ليوم
ال�صالة هذا لرفع اهلل الوباء عن الأر�ض،
وذل � ��ك ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ان �ت �ه��اء اجتماعها
بالكاتدرائية.
عودة الأ�شبين
و�أم� �� ��س �أق � ��رت ل �ج �ن��ة الأ� � �س� ��رة خالل
االجتماع تو�صيتين العتمادهما نهائيا
خالل الجل�سة العامة للمجمع المقد�س
وهما «عودة الأ�شبين» وهى كلمة �سريانية
معناها و�صى �أو حار�س �أو م�سئول �أو مكلف
بم�سئولية محددة ،وتطلق على ال�شخ�ص
الذى تكلفه الكني�سة لرعاية المعمد.

وخ�ل�ال االج�ت�م��اع ،ق��دم الأن �ب��ا �صليب
�أ�سقف ميت غمر وم�سئول لجنة المقبلين
ع�ل��ى ال� � ��زواج ،وه ��ى ل�ج�ن��ة م�ت�ف��رع��ة من
لجنة الأ� �س��رة ،تو�صية ب���ض��رورة تجهيز
الإي �ب��ار� �ش �ي��ات لأ� �ش��اب �ي��ن ف��ى �إيبار�شية
ل�ت���ص�ح�ي��ح ال �م �ف��اه �ي��م ح �ت��ى ال تختلط
مفاهيم الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
بمفاهيم ال�ع��ال��م ع��ن ال�ح�ي��اة الزوجية،
وك��ذل��ك ق ��دم ك�ت�ي��ب ق ��ام ب�ت��أل�ي�ف��ه ي�ضم
محا�ضرات حول ذل��ك ،وتو�صية بتوحيد
الك�شف الطبى ومنهج الم�شورة  -وهي
ك��ور��س��ات متخ�ص�صة لل��إع��داد النف�سي
وال ��زوج ��ي واالج �ت �م��اع��ي -ال� ��ذي ي�سبق
ال��زواج لتكون مناهج موحدة على جميع
الإيبار�شيات.
تدري�س االنتخابات والم�شاركة
الوطنية بمدار�س الأحد
وان �ت �ه��ت ل�ج�ن��ة ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة في
ال�م�ج�م��ع ال�م�ق��د���س بالكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية من اجتماعها ،وق��د اقترح
الأنبا بيمن �أ�سقف نقادة وقو�ص وم�سئول
اللجنة تو�صية ليتم �إق��راره��ا  -بعدما
تقدم بها خالل انعقاد المجمع المقد�س
ال�سابق �أي�ضا  -وهي �أن تكون «الم�شاركة
الوطنية» ج��ز ًءا من م��واد مدار�س الأحد
التي تدر�س للأطفال في الكني�سة ،م�شيرا
�إل� ��ى �أن ذل ��ك ي�ع��د ج� ��ز ًءا م��ن االنجيل،
فال�سيد الم�سيح كان يجول ي�صنع خيرا
بين النا�س وعلم تالميذه �أن يكون لهم
�شهادة من الآخ��ري��ن من خ�لال التعامل
معهم.
و�أو� � �ص� ��ت ال �ل �ج �ن��ة� ،أي �� �ض ��ا بتدري�س
االن �ت �خ��اب��ات ف��ى ك��ل ال �م��راح��ل بمدار�س
الأح��د وال�شباب �أي�ضا للتوعية الوطنية،
معتبرة �أن ذلك م�شاركة وطنية واجتماعية
ولي�ست �سيا�سية.
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30ع��ا ًم��ا تقري ًبا في دي��ر الأن�ب��ا بي�شوي،
وخ��دم ف��ي ال�خ��دم��ات الطبية باعتباره
طبيب ،وخدم خارج م�صر في دول قارة
�أفريقيا ولنا فيها عمل ك��رازي ورعوي،
و�أخ�ت�ي��ر ليكون �أ��س�ق� ًف��ا ع��ا ًم��ا ف��ي بع�ض
الدول الإفريقية في الجنوب الإفريقي
واختارنا له ا�سم جوزيف.
الأنبا �سيدارو�س
الأ�سقف العام لعزبة النخل
وعن الأنبا �سيدارو�س الأ�سقف العام
الجديد� ،أ�ضاف البابا� :أبونا �سيدارو�س
ال�صموئيلي ،ه��ذه �أول م��رة نختار �أحد
الآباء المباركين من هذا الدير بتذكية
رئ �ي ����س ال ��دي ��ر ل �ك��ي م ��ا ي �خ��دم خدمة
الأ�سقفية� ،أبونا �سيدارو�س يحمل درجة
بكالوريو�س ف��ي الهند�سة الميكانيكية
ودخل الدير في �سنة  1996وله  25عا ًما
في الرهبنة ،ويخدم في بع�ض الأعياد
والمنا�سبات في بع�ض الأم��اك��ن عندما
يكون هناك احتياج� ،سوف يخدم ك�أ�سقف
عام لمنطقة عزبة النخل ،تلك المنطقة
التي خدمها �سابقًا الأنبا بافلي والأنبا
هيرمينا ،وبالمنطقة عدد من الكنائ�س
وعدد من الكهنة المباركين ج ًدا ولهم
خدمة م�شهود لها و�سوف يخدم معهم
و� �س��وف ي �ك��ون م�ن���س� ًق��ا ل �ه��ذه المنطقة
و�سوف يحتفظ با�سمه� ،سيدارو�س.
الأنبا روي�س
الأ�سقف العام ل�شرق �آ�سيا
�أم � ��ا الأن� �ب ��ا روي� �� ��س الأ� �س �ق ��ف العام
ال�ج��دي��د ،ف�ت��اب��ع ال�ب��اب��ا� :أب��ون��ا زو�سيما

ال�سيرة الذانية للراهب القم�ص
�أغابيو�س الأنبا بي�شوي
ال ��راه ��ب ال �ق �م ����ص �أغ��اب �ي��و���س الأنبا
بي�شوي ،ورئي�س دير الأنبا بي�شوي العامر،
ولد في مدينة طهطا بمحافظة �سوهاج،
و�إ�سمه العلماني عياد �أيوب �سعد ،وترهبن
ق�سا عام
في دي�سمبر  ،1977وتم ترقيته ً
قم�صا في .1996
 ،1979ثم ً
و ُي � ْع � َت � َب��ر ال��راه��ب ال�ق�م����ص �أغابيو�س
الأن �ب ��ا ب�ي���ش��وي ،ه��و ث��ال��ث رئ �ي ����س لدير
�أن�ب��ا بي�شوي ،يتم �سيامته برتبة �أ�سقف
بعد الأنبا با�سيليو�س ال��ذي �سامه البابا
ي��و��س��اب ،وال�ب�ط��ري��رك ال �ـ  115للكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية� ،أ�سقفًا عام ،1951
ثم ق��ام البابا �شنودة الثالث ،البطريرك
الـ 117للكني�سة ب�سيامة الأنبا �صرابامون
ورئي�سا للدير.
�أ�سقفًا عام 1973
ً
ورئي�س الدير الجديد ،اخ�ت��اره البابا
توا�ضرو�س الثاني ،ع�ضواً بلجنة لإدارة
ال��دي��ر م�ن��ذ وف ��اة الأن �ب��ا ��ص��راب��ام��ون في
م��ار���س  ،2020ط �ب � ًق��ا ل �م��ا ورد ف��ي ن�ص
ال�ق��رار البابوي ال��ذي حمل رق��م  2ل�سنة
 ،2020وال��ذي ن�ص على �أن ت�ضم اللجنة
ال��راه��ب ال�ق�م����ص �أغ��اب �ي��و���س ،والراهب
القم�ص دوم��ادي��و���س ،وال��راه��ب القم�ص
�أف��راي��م ،وال��راه��ب الق�س مينا ،والراهب
الق�س ياكوبو�س؛ لإدارة الدير والإ�شراف
عليه روحياً ومالياً والتدبير الرهباني؛
على �أن يقدموا تقريراً �شهرياً عن هذه
الم�س�ؤولية لحين اختيار رئي�ساً للدير.
ودي ��ر الأن �ب��ا بي�شوي ُي � َع��د �أك �ب��ر �أدي ��رة
الكني�سة القبطية الأرث��وذك���س�ي��ة بوادي
النطرون ،و ُين�سب �إلى الأنبا بي�شوي الذي
ك��ان تلميذًا للأنبا م�ق��ار ،وق��ام ب�إن�شائه
بقيادته لمجموعة م��ن ال��ره�ب��ان �أواخر
القرن الرابع الميالدي.
ط��ري �ق��ة اخ �ت �ي ��ار رئ �ي ����س دي� ��ر الأن� �ب ��ا
بي�شوي
وع � ��ن �آل � �ي� ��ة �إخ � �ت � �ي ��ار رئ� �ي� �� ��س ال ��دي ��ر
ال�ج��دي��د ،ق��ال البابا توا�ضرو�س الثاني،
ف��ي ت�صريحات �صحفية :دع��ون��ا رهبان
دي��ر الأن �ب��ا بي�شوي لتر�شيح خم�سة من
بينهم �أ�سقفا للدير ،و�أخذنا �أ�سماء �أعلي

خالف بين الكني�سة الأرثوذك�سية في قبر�ص والحكومة
ب�سبب �أغنية «ال�شيطان»
�أدل� ��ت ال�ك�ن�ي���س��ة الأرث��وذك �� �س �ي��ة في
ق�ب��ر���ص وح�ك��وم��ة ال�ج��زي��رة بدلوهما
في نزاع دائر ب�ش�أن الأغنية التي تمثل
قبر�ص في م�سابقة الأغنية الأوروبية
«يوروفيجن».
وت� �ع ��ر�� �ض ��ت �أغ� �ن� �ي ��ة «ال ��دي ��اب � �ل ��و»،
وه ��ي ك�ل�م��ة �إ��س�ب��ان�ي��ة ت�ع�ن��ي بالعربية
«ال�شيطان» ،للمغنية �إلينا ت�ساجرينو،
النتقادات ب�سبب تناولها «ال�شيطان»،
كما يوحي العنوان.
ودع� � ��ت ال �ك �ن �ي �� �س��ة الأرث ��وذك� ��� �س� �ي ��ة
القبر�صية الحكومة في بيان الثالثاء
� 3/2إلى �سحب الأغنية.
ورف ����ض ال�م�ت�ح��دث ب��ا��س��م الرئي�س
القبر�صي في مقابلة تلفزيونية �صباح
الأربعاء  ،3/3تنفيذ ذلك.
ووقع �أكثر من � 16ألف �شخ�ص على
التما�س �ضد الأغنية عبر الإنترنت.
وطالبت الكني�سة الحكومة ب�إلغاء
اختيار الأغنية .وجاء في بيان الكني�سة
«ا�ستبدلوا بها �أخرى تعبر عن تاريخنا
وتقاليدنا وما نمثله».
ومن ناحية �أخ��رى� ،أ�شار المتحدث
ال�صحفي للرئي�س القبر�صي نيكو�س

المحرقي وهو حا�صل على بكالوريو�س
التجارة ف��ي �إدارة الأع �م��ال ،وخ��دم قبل
ال��دي��ر ف��ي ع��دة �أم��اك��ن خ��دم كـ�شما�س
�إب �ي��دي��اك��ون ف ��ي �أم ��ري� �ك ��ا ،وال � ��ذي قام
بر�سامته الأن �ب��ا ��س�ي��راب�ي��ون وخ ��دم في
كني�سة مارمرق�س بهونولولو بهاواي
ب�أمريكا� ،إيبار�شية لو�س �أنجلو�س.
و�أ� �ض��اف ال�ب��اب��ا �أن الأ��س�ق��ف الجديد
خ� ��دم ف ��ي خ ��دم ��ات ال � �ك� ��رازة ف ��ي دول ��ة
الفلبين وهونج كونج ،وخ��دم �أي�ضاً مع
الأنبا �أباكير في ال�سويد؛ ول��ه خدمات
م�ت�ع��ددة م�ب��ارك��ة ،ول��ذل��ك ��س��وف ي�صير
�أ�سقفًا عا ًما في منطقة �شرق �آ�سيا التي
لنا فيها عمل كرازي وعمل رعوي كبير
واخترنا له �إ�سم روي�س.
الأنبا �أك�سيو�س الأ�سقف العام
لعين �شم�س والمطرية
و�أخ� �ي ��را الأن� �ب ��ا �أك �� �س �ي��و���س الأ�سقف
العام الجديد� ،أ�شار البابا �إلى �أن� :أبونا
مارتيرو�س �آفا مينا هو �أحد رهبان دير
ال�شهيد العظيم م��ارم�ي�ن��ا ،ول��ه �أعمال
خ��دم��ة ف ��ي �أع� �م ��ال ال ��دي ��ر المتنوعة،
وخدم لفترة ق�صيرة في دولة االمارات
العربية ،و�سوف يخدم في منطقة عين
�شم�س والمطرية ،وهذه المنطقة خدم
فيها �أن�ب��ا بافلي و�أن�ب��ا تيموثاو�س وهى
منطقة ع��ام��رة وب�ه��ا �آب ��اء �أح �ب��اء ،وهو
ترهب في عام  2007وله حوالي 14عا ًما
في الرهبنة واخترنا له ا�سم �أك�سيو�س.

الراهب القم�ص �أغابيو�س
خم�سة ودع��ون��ا رهبان الدير م��رة �أخري
الخ�ت�ي��ار ث�لاث��ة م��ن ال�خ�م���س��ة ،ور�صدنا
�أ�سماء الثالثة الذين ح�صلوا على �أعلى
علي �إختيار واحد منهم،
الأ�صوات ،وكان َّ
فجل�ست م��ع ال��ره�ب��ان الثالثة �أك�ث��ر من
ج�ل���س��ة ،ك �ن��ت �أب �ح ��ث ف ��ي ك ��ل م�ن�ه��م عن
مواهب الخدمة حتى وقع االختيار على
ال��راه��ب القم�ص �أغابيو�س ،ولما ا�ستقر
الأم� ��ر ر�أي� ��ت �أن �أ�� �ش ��ارك ك��ل المطارنة
والأ�ساقفة �أع�ضاء المجمع المقد�س في
االختيار.
وتبلغ م�ساحة دي��ر �أن �ب��ا بي�شوي نحو
فدانين ،وي�ضم  5كنائ�س� ،أكبرها كني�سة
الأن�ب��ا بي�شوي؛ وه��ي �أك�ب��ر كنائ�س وادي
النطرون ،بجانب مبنى لل�ضيافة وحديقة
وا��س�ع��ة ومكتبة وال�م��ائ��دة الأث��ري��ة وبئر
ال���ش�ه��داء ،ب�ج��ان��ب ال�ع��دي��د م��ن القاللي
التي يقطن بها الرهبان.

نياحة نيافة الأنبا �أثنا�سيو�س
�أ�سقف بني م��زار والبهن�سا

ان�ط�ل�ق��ت �إل ��ى ال���س�م��اء ف�ج��ر يوم
الجمعة  5م��ار���س ال �ج��اري لت�سكن
ف ��ي ف ��ردو� ��س ال� �ف ��رح ن �ف ����س نيافة
الأن�ب��ا �أثنا�سيو�س �أ�سقف بني مزار
وال�ب�ه�ن���س��ا ،م�ح��اف�ظ��ة ال�م�ن�ي��ا ،بعد
معاناة طويلة مع المر�ض ،والذي
رق��د ف��ي ال ��رب ع��ن ع�م��ر ي�ن��اه��ز 73
�سنة ق�ضى منها � 46سنة في الحياة
الرهبانية منها �أك�ث��ر م��ن � 19سنة
�أ�سقفا .وقد اقيمت �صلوات التجنيز
بكني�سة القدي�س مارمرق�س الر�سول
ببني مزار.
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�أنا�ستا�سياد�س �إلى الحرية الفنية.
وق � � � � ��ال ال � �م � �ت � �ح � ��دث ف � �ي � �ك � �ت� ��ورا�� ��س
ب ��اب ��ادوب ��ول ��و� ��س ل �م �ح �ط��ة «�أل� �ف ��ان� �ي ��وز»
التلفزيونية القبر�صية�« :إن�ه��ا م�سابقة
مو�سيقية ،دع��ون��ا ال نعطيها �أب �ع��ادا غير
�ضرورية».
وي ��وم ال�ج�م�ع��ة  ،3/5ج ��اءت تهديدات
ه��ات �ف �ي��ة ،م�ج�ه��ول��ة ال �م �� �ص��در ،ب�إ�ضرام
ال�ن��ار ف��ي مقر هيئة الإذاع� ��ة الحكومية
القبر�صية ب�سبب الأغنية.

و�أو� �ض��ح ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ح�ك��وم��ي في
وقت الحق �أن الأغنية ال تمثل تكريما
ل�ل���ش�ي�ط��ان ،ب��ل تتعلق ب��ال���ص��راع بين
الخير وال�شر ،وتعبر عن رغبة فتاة في
االبتعاد عن معنى انعدام الجدوى.
وت �ق��ام م�سابقة «ي��وروف �ي �ج��ن» هذا
العام بعدما ت�أجلت من العام الما�ضي
ب�سبب ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا  -ف��ي مدينة
روت � ��ردام ال�ه��ول�ن��دي��ة م��ن � 18إل ��ى 22
مايو.
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت روحية

كلمـة منفعــة

شــفتان نقيتــان
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني

الكني�سة دائما ت�ضع لنا منهجا نعي�ش
ب��ه ..فكل �أ��س�ب��وع ف��ي ال�صوم الكبير له
ع�ن��وان ،وك��ل �أح��د ل��ه �شاهد م��ن الكتاب
ال�م�ق��د���س .وف��ي ق�سمة ال���ص��وم نقول:
«ال�صوم وال�صالة هما اللذان يخرجان
ال�شياطين ...ونحن �أي�ضا فلن�صم عن
ك��ل �شر بطهارة وب��ر» .ف ��أي خطية ب�أي
�شكل ال تخرج �إال بال�صوم وال�صالة ،وال
تعتبروا �أن ه��ذه مجرد كلمات ،ب��ل هي
خطة عمل تقي�س عليها نف�سك.
ن�صلي في ق�سمة ال�صوم« :ونحن �أي�ضا
فلن�صم عن كل �شر بطهارة وبر ،ونتقدم
لهذه الذبيحة ونتناول منها ب�شكر ،لكي
بقلب ط��اه��ر ،و�شفتين نقيتين ،ونف�س
م�ستنيرة ،ووج��ه غير م�خ��زي ،و�إيمان
بال رياء ،ونية نقية ،و�صبر كامل ،ورجاء
ثابت.»...
ه��ذه المحطات الثمانية ن�ح��اول �أن
نطبقها ف��ي ال���ص��وم ال�م�ق��د���س ،وعظة
ال�ي��وم ه��ي المحطة ال�ث��ان�ي��ة :ال�شفتان
النقيتان..
ال�سيد الم�سيح في تجربته على الجبل
كان يتكلم ب�شفاه مقد�سة� ،أما ال�شيطان
ك��ان يتكلم ب�شفاه م ��زورة« .لأن ��ه حيث
ي�ك��ون ك�ن��زك ه�ن��اك ي�ك��ون قلبك �أي�ضا»
(م � � ��ت .)21:6ون���س�ت�خ��دم ف��ي الكني�سة
الدف ،وهو يعبرعن ال�شفتين النقيتين،
لأن��ه يخرج نغماً حلواً – كن �أن��ت �أي�ضا
على نف�س المثال .وتذكر �أن «الإن�سان
ال�صالح م��ن كنز قلبه ي�خ��رج ال�صالح،
والإن�سان ال�شرير من كنز قلبه ال�شرير
يخرج ال�شر» (مت.)35:12

 +الل�سان المتملق :ال��ذي يكذب� ،أو
يمدح بغر�ض� ،أو يتكلم بالكبرياء.
 +الل�سان المزيف :ال��ذي تنعدم فيه
المحبة.
�أح� �ي ��ان� �اً ال� �ك�ل�ام ي� �ج ��رح �أك� �ث ��ر من
ال���س�ي��وف ،وي�ع�ل�م�ن��ا ال ��رب �أن ك��ل كلمة
�سوف نعطي عنها ح�ساباً لأنك «بكالمك
تتبرر ،وبكالمك ُتدان» (مت.)37:12
الكلمة تنع�ش النف�س طالما مليئة
بالمحبة ،والإن���س��ان ك��ائ��ن ح��ي� ،أعطاه
اهلل موهبة النطق.

كيف ت�صبح ال�شفتان نقيتين؟
 -1من قلب �صالح طاهر :وهو القلب
ال�شاكر دائما( .المزمور  )45كان يُقال
ي ��وم زواج ال �م �ل��ك «ف��ا���ض ق�ل�ب��ي بكالم
�صالح ،متكلم �أنا ب�إن�شائي للملك ،ل�ساني
قلم كاتب ماهر� ،أنت �أبرع جماال من بني
ال�ب���ش��ر» .ول�ك��ي نتعلم ن�ق��اوة ال�شفتين،
فالكني�سة علمتنا �أن نبد�أ �صلواتنا كلها
ب �� �ص�لاة ال �� �ش �ك��ر ..ل�ت�ك��ن ح �ي��ات��ك كلها
�شاكرة� ،شكر من القلب.
� -2إن�سان يعي�ش الإيمان :داود النبي
ي� �ق ��ول ف ��ي ال� �م ��زم ��ور�« :آم � �ن� ��ت لذلك
تكلمت» ،و�إيماننا الم�سيحي لي�س مجرد
م�صطلحات ،بل هو �إيمان ُيعا�ش.
الإي�م��ان وح�ي��اة الم�سيح بداخلك هو
ال ��ذي ي��دف�ع��ك لتتكلم ،ف�ي�ك��ون كالمك
م��وزون�اً وم ��ؤث��راً« .ف ��إذ لنا روح الإيمان
ع�ي�ن��ه ،ح�سب ال�م�ك�ت��وب�« :آم �ن��ت لذلك
تكلمت» ،نحن �أي�ضا ن�ؤمن ولذلك نتكلم
�أي�ضا» (2كو.)13:4
يقول القدي�س الأنبا �أنطونيو�س�« :أي
عمل تعمله ،يجب �أن يكون له �شاهد في
ال�ك�ت��اب» .ف�صاحب ال�شفتين النقيتين
ي�ن�ط��ق ب��ال �ح��ق ،وك�ل�م��ات��ه م���س�ن��ودة من
الكتاب المقد�س «وكان الجميع ي�شهدون
ما ال��ذي يمنع �أن تكون �شفتاك له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة
من فمه» (لوقا.)22:4
نقيتين؟
 -3لها مذاقة الحكمة :الكلمة الطيبة
 +ال �ل �� �س��ان ال �م �ت �ل��ون :ال� ��ذي
النا�س.يبارك هي الكلمة التي لها طعم حلو ،وتتعلمها
ويلعن� ،أو من يتكلم في حق
من الأ�سفار المقد�سة مثل �سفر الأمثال.

«ليكن كالمك كل حين بنغمة ،م�صلحاً
بملح ،لتعلموا كيف يجب �أن تجاوبوا
كل واح��د» (ك��و .)6:4تعلم من الإنجيل
ال م��ن ك�لام �أه��ل ال�ع��ال��م ،اج�ع��ل �أذنيك
ح�سا�ستين ،تلتقطان الكلمة التي تعي�ش
بها.
 -4تتكلم عند الإحتياج :قلل ان�شغالك
بالنا�س ،لتن�شغل �أكثر بربنا .منذ مائة
ع ��ام ل��م ي �ك��ن ه �ن��اك ت �ل �ي �ف��ون��ات ،والآن
م��ع ت�ط��ور التكنولوجيا فالنا�س تتكلم
ط ��وال ال��وق��ت .يعلمنا الآب� ��اء �أن ��ه كلما
ت�سكت ل�سانك في الحديث مع النا�س،
يتكلم قلبك مع اهلل .والحقيقة �أن �أحد
فوائد ال�صوم هو �أن يغير حياة الإن�سان،
والعادات الغير مفيدة.
� -5شاهد ف��ي كالمك ب��أع�م��ال البر:
�أعمالك التي فيها رحمة ومحبة «ب�شرت
ببر ف��ي جماعة عظيمة .ه��وذا �شفتاي
لم �أمنعهما� .أن��ت ي��ارب علمت .لم �أكتم
عدلك في و�سط قلبي .تكلمت ب�أمانتك
وخال�صك .لم �أخف رحمتك وحقك عن
الجماعة العظيمة» (مز.)10،9 :40
ك�م��ا يعلمنا ال �ك �ت��اب «�أخ �ب��ر با�سمك
�إخ� ��وت� ��ي» (ع� � � � ��ب ،)12:2ف �ف��ي حديثنا
نتجنب �سيرة الآخرين ،حديثنا يجب �أن
يكون عن م�سيحنا.
� -6شفاه كارزة (�صاحب كالم رقيق):
الإنجيل هو الب�شارة المفرحة ،و�صاحب
ال�شفتين النقيتين ينقل الأخبار ال�سارة
لكل �أح��د ،ول�سان حاله يدعو الجميع:
«�أن ��ا ف��رح��ت ب��الإن�ج�ي��ل ،ت�ع��ال��وا افرحوا
معي» .البيت الفرحان �سببه كلمة اهلل،
والإن�سان الفرحان على الدوام هو الذي
ي�ستطيع �أن ينقل الب�شارة.
� -7شفاه ت�صلي وت�سبح« :خذوا معكم
ك�لام��ا وارج �ع��وا �إل ��ى ال ��رب .ق��ول��وا له:
ارفع كل �إثم واقبل ح�سناً ،فنقدم عجول
�شفاهنا» (ه � ��و .)2:14ك��ل ل�ح��ن تقوله
بالروح والحق ،ف�أنت تقدم ذبيحة قدام
اهلل.
�أخ�ي��را ..امتلك �أيها الحبيب �شفتين
نقيتين« ..وتلذذ بالرب فيعطيك �س�ؤل
قلبك» (مز.)4:37

من مذكرات المتنيح �أبونا لوقا �سيدارو�س..
�إ�صدار كني�سة ال�شهيد العظيم مارجرج�س با�سبورتنج

مذكرات ال�سجن
(تابع ما قبله)
وم�م��ا ال ُين�سى �أي���ض��ا ،الآالم التي
اح�ت�م�ل�ه��ا ال�ق�م����ص ج��رج����س رزق اهلل
في عينه التي كانت تلتهب بالتهابات
ق��ا��س�ي��ة ،وك ��ان ق��د �أج� ��رى ب�ه��ا عملية
قبل دخوله ال�سجن ب�أيام ،وكانت عينه
ع��ر��ض��ه ل�ل���ض�ي��اع ،ول��م ي�ك��ن بال�سجن
طبيب ع �ي��ون ،ول�ك��ن ال���س�ي��د الم�سيح
ط�ب�ي��ب �أج �� �س��ادن��ا و�أرواح � �ن� ��ا ،ك ��ان هو
وحده ملج�أنا في ال�ضيق ،وكنا نثق �أن
�أح��داً فينا �سوف ال تح�صل له خ�سارة،
�إذ لي�س لنا من يهتم بنا �سواه ،وكنا نثق
�أنه ال يدعنا نجرب فوق ما نحتمل ،بل
يعطي مع التجربة المنفذ.
وه �ك��ذا ت��وج��ع م�ع�ظ��م الموجودين
ب��آالم متنوعة و�أمرا�ض كثيرة ،ولكن:
«� �ش �ك��راً هلل ال� ��ذي ي �ق��ودن��ا ف��ي موكب
ن�صرته في الم�سيح كل حين ،ويظهر
بنا رائحة معرفته في كل مكان»2( .كو
.)14:2
�أب ��ون ��ا ي��و� �س��ف �أ� �س �ع��د ق��ا� �س��ى �آالم ��ا
مبرحة من مغ�ص كلوي ،وهكذا دكتور
عادل ،ولكن ن�شكر اهلل �أن جميعهم قبل
الآالم بفرح و�شكر و�إحتمال و�صبر ،زاد
من �إيمانهم بعناية اهلل الفائقة وحبه
الحاني.
يوم � 6أكتوبر:
�سبق هذا اليوم ر�ؤى غريبة وعجيبة
حقاً .من �آب��اء و�أخ��وة كثيرين ،عزاهم
الرب بها في زنزاناتهم ،فقد ر�أى �أحد
الأخ��وة قبل هذا اليوم بعدة �أي��ام ،ر�أى
في ر�ؤيا م�صرع ال�سادات ور�آه م�ضروباً
بالنار في و�سط قواته.
وق��د ر�أى البع�ض م� ّن��ا قبل رحيلنا
ع�ن�ه��ا (ال ��زن ��ازي ��ن) ب ��أي��ام ق�ل�ي�ل��ة ر�ؤى
عجيبة ،فقد ق��ال �أح��د العلمانين �أنه
ر�أى ك� ��أن ال��زن��ازي��ن ت�ت���ص��دع ب�شروخ
رهيبة وت�ؤول لل�سقوط ونحن بداخلها،
و�إذ ب��ال�م�ط��وب ال��ذك��ر ال�ب��اب��ا كيرل�س
ال�ساد�س يح�ضر وهو متجهم ،وي�صرخ
ب��ال �ج �م �ي��ع ه �ي��ا اخ � ��رج � ��وا ،ويتعجل

وي���س�ت�ح��ث ال �ك��ل ح�ت��ى خ ��رج �آخ ��ر واح ��د.
و�آخرون ر�أوا ر�ؤى مماثلة .فكنا نتعزى �أن
اهلل حال في و�سطنا ،وقدي�سيه يحيطون
بنا مع مالئكة �أطهار ،كوعد الرب.
و�أحد الآباء �سمع �صوتاً في زنزانته في
ال�صباح الباكر من يوم � 5أكتوبر يقول له:
�صدر الأمر ،وقد ظن �أن زميله بالزنزانة
يحدثه ،فلما رد عليه بقوله� :أي �أمر؟
م��اذا تقول؟ وجد �أن زميله راق��د بجواره
نائم نوماً عميقاً ،فتحقق �أن الأمر �صدر
()1
من اهلل.
--------( )1كان �أبونا لوقا نف�سه هو من �سمع
«�صدر الأم��ر» ،وكان �أبونا �صموئيل ثابت
نائماً �إل��ى ج��واره ،فا�ستيقظ على �صوت
�أب��ون��ا ل��وق��ا و�أل ��ح ع�ل�ي��ه �أن ي�ح�ك��ي ل��ه ما
�سمعه .و ُيعتقد �أن �إدارة ال�سجن قد �سمعت
الحوار بينهما قبل موت الرئي�س ال�سادات
ب�ساعات.
-------وه� �ك ��ذا ت �ع ��زى الآب � � ��اء ب �م��واع �ي��د اهلل
ال�صادقة� ،أنه ُيعطي مخرجا لأوالده من
كل �ضيقة.
في ي��وم � 4أكتوبر ج��اء م��أم��ور ال�سجن
في ال�صباح ،وقال �إن الرئي�س �أ�صدر �أمراً
ب� ��أن المتحفظ عليهم ��س��وف يح�صلون
على زيارة �إ�ستثنائية من الأهل بمنا�سبة
عيد الأ�ضحى.
ك��م ك ��ان ه ��ذا ال �خ �ب��ر ق��ا� �س �ي �اً ياربي..
ال ن��ري��د �أن ن��رى �أح� ��داً ون �ح��ن ف��ي هذه
الحالة ..نحن نر�ضى بالآالم ،ون�شكر اهلل،
فلماذا يزاد على هذه ق�سوة على الأطفال
ال���ص�غ��ار والأم �ه��ات وال��زوج��ات وال�شعب
الم�سكين ..لقد كدرنا هذا الخبر جداً.
وف��ي ��ص�ب��اح � 5أك �ت��وب��ر ،ج��اء الم�أمور
ليقول �أن غ��دا � 6أكتوبر �سيزورنا نيافة
الأن �ب��ا �صموئيل ،م��ع م �ن��دوب م��ن وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ،و�أن الأوام � ��ر �أال نتكلم معه
مطلقاً ع��ن �أح��وال�ن��ا ف��ي داخ��ل ال�سجن،
ول �ك��ن �إن ك� ��ان ح��دي �ث��ا ع ��ن المحامين
و�أو�ضاعنا في الخارج فليكن.
وفي يوم � 6أكتوبر في ال�صباح ابتد�أت
اال� �س �ت �ع��دادات ل��زي��ارة الأن �ب��ا �صموئيل..
ا��س�ت�ع��دادات رهيبة ..م��أدب��ة غ��ذاء ُتقام..

للمتنيح القم�ص لوقا �سيدارو�س
� �س �م �ح��وا ل �ك��ل واح � ��د ف �ي �ن��ا �أن ي�أخذ
حماما ،و�إذا كان عنده مالب�س للكي �أو
للتنظيف ..وبد�أ العنبر يموج بالحركة
غير العادية من الترتيبات.
وف��ي ال�ساعة ال��واح��دة ظ�ه��راً هد�أت
ال �ح��رك��ة ت �م��ام��ا ،ال��ذي��ن ف��ي الحمام
�أدخ�ل��وا �إل��ى زنزانتهم ..ف��ي ال�ساعة 3
�أغلق العنبر نهائيا وقالوا« :ت�صبحوا
ع �ل��ى خ� �ي ��ر» .و� �س ��أل �ن ��ا�« :أي� � ��ن الأن �ب ��ا
��ص�م��وئ�ي��ل؟» .ف ��أج��اب ال� ُم�خ�ب��ر علي:
«اعتذر» ،و�ساد �صمت عجيبُ ،ترى ماذا
حدث؟!
كيف تتبدل الأمور هكذا �سريعاً؟
وق�ضينا الليل كالعادة ،مجرد �شكوك
ت�ساور البع�ضُ ..ترى ماذا حدث؟
ث��م �أ�� �ش ��رق � �ص �ب��اح � 7أك �ت��وب��ر ،وفي
ال�ث��ام�ن��ة ��ص�ب��اح�اً ج ��اء ال �م ��أم��ور وكل
ال�ضباط ..حركة غير عادية.
وكان �سمير تادر�س ي�سكن زنزانة 29
بجوار الباب ،وكان لماحاً ب�شكل يفوق
العقل ،وكان قد ا�سترق ال�سمع لراديو
م��ع �أح��د الع�سكر المحيطين بال�سور
الخارجي لل�سجن ،ف�سمع قر�آنا طول
ال��وق��ت ،فا�ستنبط �أن �شيئاً قد حدث،
وت��وق��ع �إغ �ت �ي��ال ال��رئ�ي����س ..فلما جاء
ال« :الراجل
الم�أمور ب��ادره �سمير قائ ً
مات» .ف�أخرجه الم�أمور خارج الزنزانة
وا��س�ت�ف���س��ر م �ن��ه« :م ��ن �أي ��ن عرفت؟»
فتحقق �أن ك�لام��ه ��ص��دق ..ث��م �أدخله
ال��زن��زان��ة و�أم� ��ره �أن ي�ب�ل��غ ال�ع�ن�ب��ر �أن
ال��زي��ارة �أل �غ �ي��ت ،ف�ق��ال �سمير ب�صوت
ج �ه��وري« :ال ��زي ��ارة �أل�غ�ي��ت لأن حالة
الطوارئ �أعلنت في البالد».
م � � ��رت ل� �ح� �ظ ��ات ره� �ي� �ب ��ة �� �س ��اده ��ا
ال�صمت.
ثم �أمر الم�أمور بفتح الزنازين على
�أن يبقى ك� ٌ�ل ف��ي زنزانته ب�لا حركة..
وقد كان.
(البقية في العدد القادم)

الأو�سع �إنت�شاراً في كاليفورنيا ومعظم
الواليات الأمريكية
اعتمدوها في حمالتكم الإعالنية

818-774-0446
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فــرح  ...وفــرح
هناك فرح تافه ب�أمور العالم الزائلة،
ومتعها ..ومثلها فرح �سليمان بكل
تعبه الذي تعبه تحت ال�شم�س (جا،)3
ومثلها فرح يونان باليقطينة بينما لم
يفرح بخال�ص نينوى .ومن هذا النوع
فرح الإبن الكبير بقوله لأبيه «وقط
لم تعطني جدياً لأفرح مع �أ�صدقائي»
(لو.)29:15
ومن الفرح الزائف ،فرح بع�ض النا�س
بالمواهب :كما فرح التالميذ ب�إخراج
ال�شياطين ،فقال لهم الرب «ال تفرحوا
بهذا� ،أن ال�شياطين تخ�ضع لكم ،بل
افرحوا بالحري �أن �أ�سمائكم قد كتبت
في ملكوت اهلل».
ولعل �أ�سو�أ �أنواع الفرح ،الفرح بالألم:
وعن هذا قال الر�سول «المحبة ال تفرح
بالإثم» (1كو ،)13كمن يفرح ب�ضياع
النا�س وخ�سارتهم ,.وقد قال �سليمان
الحكيم «ال تفرح ب�سقوط عدوك»
(�أم .)17:24وهذا الفرح الردئ ي�سمونه
(ال�شماتة).
�أما الفرح المقد�س ،فهو من ثمار

الروح (غل.)23:5
لقد فرح التالميذ لما ر�أوا الرب،
وفرح المجو�س لما ر�أوا النجم ،وفرح
ال�صديقون بثمار تعبهم المقد�س
«الذين يزرعون بالدموع يح�صدون
بالإبتهاج».
و�شرح لنا الكتاب الفرح بالخال�ص،
والفرح بالب�شارة :وهكذا قال المالك
للرعاة «ها �أنا �أب�شركم بفرح عظيم� ،أنه
ُولد لكم مخل�ص »..وعن فرح الخال�ص
قال المرتل «�أمنحني بهجة خال�صك»
(مز .)50وقال الأب «كان ينبغي �أن نفرح
ون�سر لأن �أخاك هذا كان ميتاً فعا�ش»
(لو.)32:15
والفرح بتوبة التائب يكون في
ال�سماء والأر�ض :فحينما وجد الراعي
ال�صالح خروفه ال�ضال «حمله على
منكبيه فرحا» ،وقال �أي�ضا «يكون فرح
في ال�سماء بخاطئ واحد يتوب» (لو:15
 .)7،6وقد فرحت الأرملة بوجود
درهمها ال�ضائع ودعت جميع جيرانها
ليفرحوا معها.

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

ونحن نفرح �أي�ضا بجميع و�سائط
النعمة« ..فرحت ب�شهاداتك»« ،فرحت
بالقائلين لي �إلى بيت الرب نذهب»
(مز« ،)1:22مجاري الأنهار تفرح
مدينة اهلل»..
بل ال�صديقون يفرحون �أي�ضا
بالتجارب (يع )1وبالت�أديب« :اح�سبوه
كل فرح يا �أخوتي حينما تقعون في
تجارب متنوعة»« ،لذلك ا�سر بال�ضيقات،
بال�ضرورات».
ولعل �أعظم فرح ،هو فرح الملكوت:
«ادخل �إلى فرح �سيدك ،هذا هو الفرح
الحقيقي ،فيه نفرح بالرب ،وبلقياه
وع�شرته ،و�إن كنا لم ن�صل بعد �إلى
الملكوت ،ف�إننا نفرح بانتظاره،
بالرجاء»« .فرحين في الرجاء» كما قال
الر�سول (رو.)12

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..
� -35أقوال متنوعة
� -1إن �أح �ب �ب��ت اهلل ت���ص�ل��ي  ..و�إن
�صليت ت��زداد حباً هلل  .فال�صالة هي
عاطفة حب  ..نعبر عنها بالكالم.
� -2أحب �أن �أري �أناجيلكم الخا�صة
وق��د ظهر عليها الإ�ستعمال  ..تظهر
ق ��دي� �م ��ة وم� �خ� �ط� �ط ��ة  ..ووا�� �ض� �ح ��ة
قراءتكم فيها وا�ستعمالكم لها  ..كلها
ذكريات وت�أمالت دخلت العقل والقلب
وا�صبحت جزءاً من الحياة.
 -3ربما تبدو لنا كثير من الو�صايا
وال�ت�ع��ال�ي��م وك ��أن �ه��ا م �ب��ادئ ن�ظ��ري��ة ..
ولكننا نراها في �سير القدي�سين في
الواقع العملي ُمنفّذه ب�صورة وا�ضحة
وفي ظروف منا�سبه لها.
 -4ال �ت ��أم��ل ه��و ال ��ذي ي�ف�ت��ح العقل
وال�ق�ل��ب وال� ��روح لإ��س�ت�ق�ب��ال المعرفة
الإل� �ه� �ي ��ة م ��ن ف � ��وق � .أو م ��ن داخ ��ل
الإن�سان؛ من روح اهلل ال�ساكن فيه.
 -5القدي�سون تدربوا بجهاد وتعب
وعلى مدى زمني  ..فال يجوز �أن ن�أخذ
ما ُك ِت َب عن قممهم الروحية ك�أنه نقط
بدء !! وال نبد�أ نحن بما و�صلوا �إليه
في نهاية جهادهم  ..بل نتدرج.
� -6أنت محتاج �أن تجل�س �إلى نف�سك
لتعرف �أخطاءك و َت َّذ َكر قول القدي�س
مقاريو�س الكبير �« ..أحكم يا �أخى على
نف�سك قبل �أن يحكموا عليك».
 -7ت ��ذك ��ر ف ��ي ال� �ت� �ن ��اول البركات
التي ن�سمعها في القدا�س الإلهي في

الإع� �ت ��راف الأخ �ي��ر � ..إذ ي �ق��ول الكاهن
« ُي ْع َطـى عنا خال�صاً وغ�ف��ران�اً للخطايا
وحياة �أبديــة لمن يتناول منه.
� -8أريد �أن �أ�ضع �أمامك مالحظتين في
�صومك  ..الأولى� :أنك ال تطلب �أ�صنافاً
معينه تلذ لك  ..والثانية� :أنه لو ُو ِ�ض َع ْت
�أمامك مثل هذه الأ�صناف الم�شتهاه دون
�أن ت�ط�ل��ب ،ال ت�م�ل�أ ��ش�ه��وت��ك م�ن�ه��ا ،خذ
ال و�أترك الباقي  ..و�أ�ضبط نف�سك ..
قلي ً
�أو �أخلط �أ�صنافاً ب�أ�صناف  ..بحيث تفقد
حدة حالوتها ولذة مذاقها.
 -9من العبارات الجميلة التي وردت
في مو�ضوع العطاء ،قول بول�س الر�سول:
«متذكرين كلمات ال��رب ي�سوع �أن��ه قال:
مغبوط هو العطاء �أكثر من الأخ��ذ» (�أع
.)35 :20
� -10إن التكري�س يحتاج �إلى دعوة � ..أما
الخدمه العامة فال تحتاج �إال �إلى الحب
 ..والدافع القلبي نحو خدمة الآخرين ..
وهذه في حد ذاتها دعوة قلبية.
 -36الخير I
 -1ال�خ�ي��ر ف�ي��ه ل ��ذة  ..ح�ت��ى �إن كان
م�م�ل��وءاً �آالم � �اً  ..ف ��آالم��ه ح�ل��وة  ..تريح
القلب ويجد الإن�سان فيها عزاء.
 -2الخير ال ي�شترك �إطالقاً مع ال�شر،
لأنه �أية �شركة للنور مع الظلمة.
� -3إن و�سيله الخير ينبغي �أن تكون
خ �ي��راً م �ث �ل��ه .وال �خ �ي��ر ال ي�ق�ب��ل و�سيلة
��ش��ري��رة ت��و��ص��ل �إل �ي��ه � ..إذ ك�ي��ف يجتمع
ال�ضدان معاً؟!.

�إعداد :القم�ص ميخائيل �إدوار
� -4إن الخير يريدك �أن تتعب لأجله،
وال تلج�أ �إلي الحلول ال�سهلة وال�سريعة
الخاطئة.
 -5في الواقع �أننا ال نعطي اهلل من
مالنــا  ....ب��ل م��ن م��ال��ه ه��و � ..إن كـل
�شــئ نملكه ه��و ملك هلل ونحن مجرد
�أمناء عليه  ..مجرد وكالء هلل في هذا
المال ال��ذي ا�ستودعنا �إي��اه لكي ننفقه
في الخير.
 -6اهلل هو المالك الحقيقي لكل ما
نملك  .ما �أ�صدق داود النبي حينما قال
هلل َ « ..و ِمنْ َي ِدكَ �أَ ْع َط ْينَاكَ »�1( .أخ :29
.)14
� -7إن القلب الحنون دائما يعطي ..
و�أن لم يجد �شيئاً يعطيه  ..ف�إنه يعطي
كلمة حب.
� -8أه��م عطاء هو القلب ذات��هِ � .
إعط
النا�س من قلبك قبل �أن تعطيهم من
جيبك.
 -9هذا القلب العطوف يعطي للكل
 ..ال يقت�صر على الأ�صدقاء والأحباء
وذوي القُربى وبني جن�سه و�أخوته في
الدين والمذهب  ..كال بل ي�ضع �أمام
عينيه �أن ي � ْر َب� ْ�ح ال�ك��ل  ..وي�شفق على
ال �ك��ل  ..وب �ه��ذا يك�سب ال �ك��ل ويحيط
نف�سه بجو من المحبة.
 -10ال �ق �ل��ب ال �ع �ط��وف ي�ع�ط��ى دون
�أن ُي� ْ�ط�لَ� ْ�ب م�ن��ه .ه��و دائ��م التفكير في
�إحتياجات النا�س  ..دون �أن يقولوا له.

ال�صوم المقد�س من الناحية التاريخية ()1
في البداية ..كل عام والجميع ب�ألف
خ �ي��ر ب�م�ن��ا��س�ب��ة ال �� �ص��وم ال �ك �ب �ي��ر .وقد
تحدثنا كثيرا في طقو�س ال�صوم الكبير
�إال �أن ه��ذه المرة �أردن��ا �أن نتحدث في
ت��اري �خ �ي��ة ال �� �ص��وم ال�ك�ب�ي��ر وقوانينه،
فال�صوم الأربعيني تقليد ر�سولي وهو
تعليم كني�سة الإ�سكندرية منذ زمن بعيد،
فالقدي�س كيرل�س الأول عمود الدين
ي �ق��ول ف��ي ع�ظ��ات��ه ب�خ���ص��و���ص ال�صوم
الكبير �إن��ه «ح�سب التقليد الر�سولي»،
وم��ن قبله البطريرك ثي�ؤفيل�س يقرر
ذلك �أي�ضاً في خطاباته الف�صحية ،كما
تحدث القدي�س ايريانو�س «�أبو التقليد
الكن�سي» عن �أهمية ال�صوم الأربعيني
الكبير ،و�أكد �أنه قديم العهد جداً ،و�أن
طق�سه ي��راع��ى ف��ي �أن �ح��اء ال�ع��ال��م كله،
ويرجع �إل��ى �أي��ام الر�سل (Im. Epist.
.)Ad. Vict.
ف��ال���ص��وم ه��و �أق� ��دم و��ص�ي��ة عرفتها
الب�شرية منذ �آدم الأول (ت��ك -16 :2
 ،)17وق��د �أث �ب��ت ذل��ك �أي �� �ض �اً القدي�س
يو�سابيو�س القي�صري في تاريخه (:5
 )24وق ��رر ال �م ��ؤرخ ��س�ق��راط �سوزمين
في تاريخه الكن�سي (� )19 :7أن كني�سة
م�صر القبطية ت�صوم هذا ال�صوم �سبعة
�أ�سابيع كاملة ،ويقول القدي�س يوحنا
ك��ا��س�ي��ان �أن ال���ص��وم الكبير ي�ق��دم فيه
الأقباط ع�شور ال�سنة �صوماً.
وف ��ى ق��وان �ي��ن اب��ول �ي��د���س الروماني
وال �م �ع��روف��ة ب��ا��س��م التقليد الر�سولي
لهيبوليت�س �صيغة �إخ�ب��اري��ة تقول في
و��ض��وح وق��وة �أي ��ام ال�صوم الكبير التي
تثبت هي الأربعاء والجمعة والذي يزيد

عليها ينال �أجراً.
وت� ��أت ��ي ال��د� �س �ق��ول �ي��ة ف �ت �ق��رر «فليكن
عندكم جليال �صوم الأربعين المقد�سة»،
وت��ؤك��د ف��ي ال�ب��اب العا�شر «و�أن ت�صوموا
في كل عام �أربعين يوماً كما �صام مو�سى
و�إيليا النبيان العظيمان ،وجميع الأنبياء
ف ��ي ال �ع �ت �ي �ق��ة ،واب � �ت ��د�أ � �س �ي��دن��ا الم�سيح
بذلك ليعلمنا �أن نفعل ذل��ك قبل �آالمه
المحيية».
وق ��د ج ��اء ف��ي ك �ت��اب م���ص�ب��اح الظلمة
«للأب الق�س �أبو البركات المعروف بابن
كبر» عن ال�صوم الكبير« :وقد كان الآباء
الر�سل القدي�سون الأطهار ومن تبعهم من
الم�ؤمنين ي�صومون الأربعين المقد�سة».
وي��ذك��ر ال�ع�لام��ة �أوري�ج�ي�ن��و���س فيقرر
ق ��ائ�ل ً�ا «الأ� � �ص � ��وام ال �ت��ي ن �ل �ت��زم ب �ه��ا هي
الأربعون المقد�سة والأربعاء والجمعة»،
كما وذكره روفنيو�س الم�ؤرخ ِ
نا�سباً ذكره
�إل��ى ال�ع�لام��ة اوري�ج�ي�ن��و���س ف��ي تف�سيره
ل�سفر الالويين.
وق��د و�ضعت الد�سقولية عقوبة على
من ال ي�صوم «�أي �أ�سقف �أو ق�س �أو �شما�س
�أو �أي�ب��ذي��اك��ون �أو �أغن�سط�س �أو مرتل ال
ي�صوم ��ص��وم الأرب�ع�ي��ن المقد�سة و�صوم
يومي الأربعاء والجمعة فليقطع ما خال
ّ
�إذا امتنع لأج��ل مر�ض ج�سدي و�إذا كان
عامياً فليفرز».
وب�ع����ض الآب � ��اء ال�ق��دي���س�ي��ن القدامى
ع �ن��دم��ا ك ��ان ��وا ي �ت ��أم �ل��ون ف ��ي الأربعين
المقد�سة ،كانوا يقارنونها بعدد ال�ساعات
التي ق�ضاها الرب في القبر وهي �أربعون
�ساعة مح�سوبة� ،أي �إن�ن��ا ن�صوم ع��ن كل
� �س��اع��ة ق �� �ض��اه��ا ال � ��رب ف ��ي ال �ق �ب��ر يوماً

�إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
ال.
كام ً
فال�صوم الأربعيني كان منذ الع�صر
الر�سولي ،م��وج��وداً منذ ال�ق��رن الأول
الم�سيحي ومار�سته الكني�سة ف��ي كل
�أنحاء العالم و�صامه الم�سيحيون.
وق ��د ورد ع��ن الأرب �ع �ي��ن المقد�سة
ف ��ي ال��ر� �س��ائ��ل ال �ف �� �ص �ح �ي��ة لباباوات
الإ�سكندرية ،فنجد �أن البابا �أثنا�سيو�س
الر�سولي ح��ام��ى الإي �م��ان البطريرك
الع�شرين يقرر قاعدة ال�صوم الكبير
ف��ي ال��ر��س��ال��ة الف�صحية ال�ث��ان�ي��ة وفي
الر�سالة الثالثة وال�ساد�سة وال�سابعة.
ون�ج��د �أن طق�س تكري�س الميرون
المقد�س ،كان يتم في الأربعين يوماً،
وه��و م��ا ق��ام ب��ه �أي�ضاً مثلث الرحمات
قدا�سة البابا �شنوده الثالث ويقوم به
ح�ضرة �صاحب الغبطة قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاني من عمل الميرون
المقد�س في زمن الأربعين المقد�سة.
ول� �ك ��ي ال ن �ط �ي��ل ع �ل��ى ح�ضراتكم
فيكون لنا تكملة �إن�شاء الرب وع�شنا في
العدد القادم.
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}بمنا�سبة الذكرى الخم�سون لنياحة القدي�س العظيم البابا كيرل�س ال�ساد�س{
(كلمات وت�أمالت من فمه)

بقلم� :أ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
رئي�س ق�سم العلوم الإن�سانية بالكلية
الإكلرييكية بالقاهرة
profrasmy_r@yahoo.com

ه��ذا الأم��ر بنف�سك تجد �أن الإن�سان بعد
كثرة الكالم ،ا�ستولى عليه ال�ضجر وال�س�أم
والملل.
 -ال تفكر كثيراً فى �أمور الحياة ،والتدبر لك �أمراً�( ،إلق على الرب همك وهو
يعولك).
 -كن كالتاجر الن�شيط الماهر الذييعرف ربحه من خ�سارته� ،أنظر في هذا
ال�ي��وم �أن��ت متقدم ف��ي النعمة ع��ن �أم�س،
و�أول �أم�س� ،أجل�س وحا�سب نف�سك ،واجمع
�أف�ك��ارك ،وقل م��اذا عملنا في هذا اليوم؟
ق��ل م��اذا عملنا ف��ي ه��ذا ال�ي��وم م��ا ير�ضي
اهلل ،وماذا عملنا ما ال ير�ضيه ويغ�ضبه؟!
فاذا وجدت نف�سك عملت �أعما ًال تر�ضي
اهلل ،من حقك �أن تفرح وت�سر ،و�صمم �أن
تزد كل يوم مثل هذه الأعمال المر�ضية
�أم ��ام اهلل ،و�إن ك�ن��ت ق��د ارت�ك�ب��ت هفوات

لأن الإن�سان معر�ض للخط�أ ،فاطلب بكل
قلبك لكي يغفرها لك ،وقرر و�أحر�ص كل
الحر�ص �أن ال تعود لمثل هذه الهفوات.
 -ت� ��أك ��د �أن ظ � ��روف ال �ح �ي��اة مهمات � ��واف � ��رت ،ف �ه��ى ال ت �غ �ن��ى ال �ن �ف ����س عن
حاجتها لهذه ال�شركة ال�سرية م��ع اهلل،
�إن الم�سيحية تتميز ف��ي تعليمها عن
عالقة اهلل بالنف�س ،هذه العالقة لي�ست
مجرد الرابطة الخارجية ،ولكنها عالقة
الع�شرة ال�سرية ،وحلول اهلل في النف�س،
�أل��م يقل ال�سيد الم�سيح «�إن �أحبني �أحد
يحفظ ك�لام��ى ،ويحبه �أب��ى و�إل �ي��ه ن�أتى
وعنده ن�صنع منزال» (يو� .)23:14أنظروا
�إلى (زكا) �شعر بالحاجة �إلى هذه ال�شركة
(طلب �أن يرى ي�سوع من ه��و) ،فال�شعور
بالحاجة �إل��ى ه��ذه ال�شركة ه��و الخطوة
الأول � � ��ى ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل �ي �ه��ا� ،أم � ��ا الذين

ي�شعرون �أنهم مكتفين في الحياة بما هم
فيه من عظمة ،و�شهرة ،ومكانة �إجتماعية،
ومن�صب ،ال يحظون بتلك ال�شركة ،لذلك
ق��ال« :طوبى للجياع والعطا�ش �إل��ى البر
ف�إنهم ي�شبعون» (متى  ،)6:5ولقد مثل
لنا �سليمان الحكيم ه��ذه الحقيقة ،فقد
كان �أغنى بني ده��ره ،وك��ان ملكاً عظيماً،
وق��د �أف��رط في �إكمال �أمياله الج�سدية،
حتى قال ومهما ا�شتهت عيناي لم �أم�سكه
ع�ن�ه�م��ا ،وم ��ع ذل ��ك � �ص��رح ب � ��أن ذل ��ك كله
كان باطل االباطيل وقب�ض الريح (�سفر
الجامعة).
لذلك لن�سمع ختام الأمر كله� ،إتق اهلل،
و�أح�ف��ظ و�صاياه فهذا ه��و الإن���س��ان كله،
ويقول داود النبي« :يا اهلل �إلهي �إليك �أبكر
عط�شت �إليك نف�سي ،ي�شتاق �إليك ج�سدي
كما في �أر�ض ياب�سة ونا�شفة بال ماء كما
م��ن �شحم ود� �س��م ت�شبع نف�سي وب�شفتي
االبتهاج ي�سبحك فمي» (مز.)1:63
ين�صحنا ق��دا��س�ت��ه :ي��ا �إب�ن��ى �إذا عودت
نف�سك �أن تهتم بروحك كما تهتم بج�سدك،
جرب الأمر تجده �سهال ،و�أعلم �أنه في �أول
ال
الأمر �سيدخل عدو الخير ويجعله ثقي ً
ج��داً ،ولكن ي��وم بعد ي��وم تجد الأم��ر في
غاية ال�سهولة ،وترغب �أن تزيد على هذه
الأعمال .وينهي كلماته بهذه الدعوات لنا
(الرب يقويكم وير�شدكم ،وينير الطريق
�أم��ام�ك��م ويم�سك بيمينكم وي�ق��ودك��م في
موكب ن�صرته).
ف ��اذا ك�ن��ا نحتفل ال �ي��وم ب��ذك��راه ،البد
�أن نعي�ش نحن �أي�ضا للم�سيح ،وكما هو
�أحب الم�سيح مدى الحياة ،وكر�س نف�سه
وح�ي��ات��ه ل�شخ�ص الم�سيح ال ��ذي �أحبه،
ل �ل��درج��ة ال �ت��ى �أج �م��ع ال�ج�م�ي��ع �أن حياة
البابا كيرل�س كلها �صالة «�أما �أنا ف�صالة»
(مز ،)4:109فلنعمل �أعماله ،ونجاهد كما
جاهد بنعمة الم�سيح و�أن نعي�ش للم�سيح
كما عا�ش ،طالبين �شفاعته وواثقين �أنه
لن يتركنا حتى النف�س الأخير.

الطاحونة ت�ستعد لالحتفال بالعيد الـ
 50لرحيل البابا كيرل�س ..والبابا
توا�ضرو�س يحتفل بالكنج مريوط

LAW OFFICES OF
JOHN MIKHAIL
LAW FIRM

909 469 2828
For a Free Consultation

الهجرة وحاالت اللجوء
* Asylum
* Family Petition
* Green Card
)* U Visa (Victim of Crime
* Immigration Court
* Representation
* ICE Detention & Bonds
* And more...

(310) 806-1231
المحامي

جـون ميخـائيـل
معكم في
الأوقات ال�صعبة
�إ�صابات العمل
حوادث ال�سيارات

- Work Injuries/
Compensation
- Car Accidents

الإ�ست�شارة مجانية FREE Consultation
lawofficejohn.com
Notice

Call Today

Office: 909-469-2828
ovargaslaw@gmail.com
401 S. Main St. Suite 212 Pomona, CA 91766

 +القم�ص بي�شوي كامل كاهن كني�سة
مارجرج�س ا�سبورتنج ،ع��ا���ش حوالي
 47ع ��ام� �اً ،وف ��ي خ�ل�ال ه ��ذه الأع � ��وام
القليلة �أر�سى مدر�سة للخدمة والحياة
الحقَّة�َ ،س َط َرها بحياته قبل
الم�سيح ّية َ
�أقواله.
 +كان �شخ�ص ّية ديناميك ّية ال تعرِف
ال ��راح ��ة �أب � � ��داً ،ا��س�ت�خ��د َم�ت�ه��ا ي� � ُد اهلل
للعمل ،كما َف َعلَ ْت مع بول�س الر�سول.
الخ َطى ..ك�أنّما �أراد
لم ُي� َر �إ ّال ُم�س ِر َع ُ
�أن َي ِ
ح�شد �أع��وام��ه الق�صيرة ب�أعمالٍ
�صالحة غ��زي��رة�َ ،س َب َق اهلل ف��أع� ّده��ا له
(�أف.)10 :2
 +كان �إن�سا َن خُ لو ٍةَ ،يه َرب �إلى �أماكن
ه��ادئ��ة ،ف��ي خلوة م��ع الم�سيح ..تجده
في � ّأي مكان هادئ ،جا ِل�ساً مع �إنجيله،
حتى �أنه كثيراً ما كان يختار المدافن
ليق�ضي فيها خ �ل��وت��ه ..فنما �إن�سانَه
الداخلي جِ ��داً ،و�أح� ّ�ب ِع�شرة الم�سيح،
وظ �ه � َر ه��ذا ف��ي الأق� ��وال ال�ت��ي تفي�ض
بالحب لك ّل �إن�سان ،و�أعماله التي ت�ش َهد
ّ
هلل با�ستمرار.
أحب ال�صليب جِ داً ،كعالمة لعهد
ّ �+
ثابت من اهلل مع النف�س ،عهد بالدم..
فان�سك ََب على ذبيحة ال ُق ّدا�س ،و�صار
هو حجر الأ�سا�س لحياته و�صلواته..
وك � � ��أن ال �م ��ذب ��ح ه ��و م �ح� ّ�ط��ة ال ��وق ��ود
الروحي ،التي يتز ّود من خاللها بالق ّوة
با�ستمرار.
 +كان يقف �أمام المذبح في الق ّدا�س
ك�ن��ار ملتهبة .وك ��أ ّن��ه ق��د ا�شتعل بنار
الذبيحة الإله ّية المذبوحة عن حياة
ال �ع��ال��م ..وك��ان��ت خ �ب��رت��ه ال�غ�ن�ي��ة مع
القدا�س الإلهي وقوداً روحياً ال ين�ضب،
ُي�ش ِعل قلبه الوديع بالمح ّبة والقدا�سة
وال �ف��رح ..وك ��ان ي �ق��ول« :ت�ك�م��ن فائدة
ح�ضورنا للق ّدا�س عندما نكت�شف �س ّر
للح ّب
الح ّب في الذبيحة ،و�أنّها ت ََج ُّ�سد ُ
ُ
الإل �ه��ي ،فينفطر قلبنا ُح�ب�اً ف��ي ذلك
الح ّب الذي ح�ضرنا لنراه مذبوحاً ُحباً
ُ
لأجلنا على المذبح ،فتن�سحق نفو�سنا
وقلوبنا �أمام هذا ال�س ّر الإلهي».
� +أح � ّ�ب �أب � � ّوة اهلل ،و� �ص ��ا َرتْ ِعظاته
ُمحا َولة لتعريف النا�س بهذه الأب ّوة،
ح �ت��ى ُي ��د ِرك ��وه ��ا وي �ع �ي �� �ش��وه��ا ،ب ��ل قد
انط َب َع ْت هذه الأب � ّوة في حياته ،ف�صار
�أباً لأوالد كثيرين ،منهم العديد الذي
لم يكن يعرف عن الم�سيح �شيئاً.
 +ت ََجلَ ْت في «�أبونا بي�شوي» مالمح
َ�ض
�إن�سان ّية َجذّابة جِ داً ل ّأي �إن�سان ،بغ ّ
النظر عن ديان ِت ِه �أو ثقافته �أو �سنّه �أو
م��رك��زه؛ ف�ك��ان م�ت��وا��ض�ع�اً َب��ا��ش�اً ودوداً
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ودي �ع �اً ل�ط�ي�ف�اً رق �ي �ق �اً ،ال ي ��ذ ّم �أح� ��داً..
ب��ا ِذ ًال ُم�شَ ِّجعاً للك ّل� ..شجاعاً َج�سوراً..
ُي��درِك ج ّيداً َف � َرا َدة وامتياز وقيمة ك ّل
�إن���س��انَ ،مهما ك��ان خاطئاً .وك��ان َي ِ�ش ّع
ف� َر ًح��ا ورج ��ا ًء ل�ك� ّل �إن���س��انَ ،ك� َم��نْ َغلَ َب
ا ..ف � َت� َ�ج � َّل� ْ�ت ف �ي��ه �صورة
ال �م��وت ِف� �ع�ل� ً
ال�م���س�ي��ح ال �ف��ادي م �ح� ّ�ب ال �ب �� �ش��ر� ..إنّ
اجتماع هذه ال�صفات في �شخ�ص �أبينا
بي�شوي ،باطنياً قبل �أن يكون خارجياً،
وفي تلقائ ّية عجيبةَ ،ج َع َل ِمنه �أيقونة
�إن�سان ّية نا ِدرة� ،شديدة الجاذب ّية.
الحب الحقيقي الباذل في ك ّل
َ +ز َر َع ّ
َمن حوله ،حتى َت َع َّلم ك ّل َمن خالطوه
المح ّبة التي بدون � ّأي غر�ض ،المح ّبة
الإله ّية الح ّية الثابتة.
َ +ك ����شَ ��فَ ور ّك ��ز ع�ل��ى ق� � ّوة الطهارة،
وح ّبب �أوالده في حياة ال�صالة ،فاح ّبوا
ِع�شرة الق ّدي�سينَ ..ن َب َ�ش في كنوز �آباء
الكني�سة وق� ّدي���س�ي�ه��ا ،ف� ��أخ� � َر َج ُج � � ُدداً
و ُعتقاء.
 +ا��س�ت�ط��اع بنعمة ال�م���س�ي��ح تقديم
�صورة «الكاهن الخادم» بد ًال من �صورة
«ال�ك��اه��ن ال �م� َّ
�وظ��ف»ُ ،م � � َر ِّدداً دائ �م �اً �أنّ
المخدومين ه��م «�أوالد الملك» ،وهو
خَ � َّدام �أوالد الملك ..و�أنّ ك ّل نف�س هي
«ع��رو���س الم�سيح» ،المطلوب �إعدادها
لتليق ب ُع ِ
ر�س ِه.
 +ك ّرر كثيراً �أنّ الم�سيح ِّية هي حياة
الم�سيح في الب�شر ..و�أنّها لي�ست مج ّرد
دي��ان��ة ،ب��ل ع�لاق��ة ح� ّي��ة م��ع الم�سيح..
وع�م�ل�ن��ا ه ��و ت�ن�م�ي��ة ال �� �ش��رك��ة م ��ع اهلل
والثبات فيه.
َ +م��ن تعا َمل معه ،ع��رف �أنّ �أقواله
تطابق َْت مع حياته ،ف�أح ّبه �شعبه جِ داً،
بل �صار محبوباً في ك ّل العالم.
� +أخ �ي��راً� ،سافر �إل��ى ال�سماء ،تارِكاً
لنا كنوزاً من العظات والكتابات التي
تفي�ض بالروح والحياة ..هي بالحقيقة
ثروة لك ّل الأجيال.

ت�أديبـا �أدبنـي الـرب

�إحتفلت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية ،الثالثاء  ،3/9باليوبيل الذهبي
لرحيل البابا كيرل�س ال�ساد�س بمنا�سبة مرور  50عاما على رحيله فتر�أ�س البابا
توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية؛ تذكار رحيل
البابا كيرل�س ال�ساد�س بدير مارمينا العجائبي ب�صحراء مريوط ،بم�شاركة
�أ�ساقفة الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية.
وفى نف�س الوقت ا�ستعدت طاحونة البابا كيرل�س ال�ساد�س بم�صر القديمة
ال�ستقبال الزوار تزامنًا مع ذكرى اليوبيل الذهبي حيث اتخذت طاحونة البابا
كيرل�س ال�ساد�س عده �إجراءات احترازية ،حيث يجرى التعقيم لجميع الأماكن
بالطاحونة ب�شكل م�ستمر ،كما يتم قيا�س درج��ة ح��رارة الزائرين بالكوا�شف
الحرارية ،والمرور ببوابات التعقيم قبل الدخول ،كما يقوم فريق خدام النظام
والك�شافة بالت�شديد على ارت��داء الكمامة وا�ستخدام المواد المطهرة و�أدوات
ال��وق��اي��ة ،واالل �ت��زام بالقواعد وال�ع�لام��ات الإر��ش��ادي��ه لتنظيم دخ��ول وخروج
الزائرين ،لتوفير �أق�صى درجات ال�سالمة والأمان.
وت��م و��ض��ع رم��ز ال �ـ � 50أع�ل��ى الطاحونة وت��م تزيين الكني�سة والطاحونة
بالعيد الخم�سون  ،و�شاركت الك�شافة الكني�سة فى تنظيم الزيارات خالل االيام
الما�ضية وو�ضعت اجراءات احترازية لتنظيم االحتفال.
الطاحونة

VARGAS

�إثنان و�أربعون عام ًا على نياحة:

القم�ص بي�شوي كامل

عــا�ش للم�ســيح
يقول ابونا لوقا �سيدارو�س (المتنيح)،
ع��ا���ش ال �ب��اب��ا ك�ي��رل����س ال �� �س��اد���س حياته
للم�سيح ،وه �ك��ذا �أ��ص�ب�ح��ت م�سئوليتنا
ب�ن�ع�م��ة ال �م �� �س �ي��ح �أن ن�ع�ي����ش ك �م��ا عا�ش
قدا�سته.
وفي ذكراه نراجع تعاليمه (من كلماته
وت�أمالته) ،لنعي�ش كما عا�ش للم�سيح:
� -إب � ��د�أ ي��وم��ك ب��ال��وق��وف �أم� ��ام اهلل،وا�شكره على حفظه لك في ه��ذه الليلة،
وال�ت��ي �أت��ت ب��ك �إل��ى ال�صباح ،وا��س��أل��ه �أن
يحفظك في هذا اليوم ،ثم تمم �صالتك
بالأجبية بح�سب قانونك الروحي.
� -إق � ��ر�أ ال �ك �ت��اب ال �م �ق��د���س ،بترتيبو�أعطه وقته ،لأن كلمة اهلل �شهية و�أحلى
من الع�سل وقطر ال�شهد.
 -احر�ص على مطالعة الكتب الدينية،فالذي يقر�أ الكتب لأج��ل معرفة طريق
الف�ضيلة ،ينفتح �أمامه طريق الف�ضيلة،
والذي يدخل باب طريق الف�ضيلة ،يفتح
عليه باب التجارب ،والذى يفتح عليه باب
التجارب ،يفتح �أمامه باب المعونة الإلهية
التي تخل�صه من تلك التجارب.
 -احر�ص على ممار�سة �سر االعترافوال �ت��وب��ة ،واع �ت ��رف دائ �م��ا ب�غ�لات��ك لكي
يغفرها لك الرب ،فتكون مرتاح ال�ضمير،
واح��ر���ص �أن ال تعاودها م��رة اخ��رى ،فال
تكتم �أفكارك ،بل اجتهد �أن تنقى �أفكارك
باالعتراف.
 -احر�ص على ح�ضور القدا�س ،وقفبكل خ�شوع ،لأنك واقف �أمام اهلل ،ي�سمعك
وي� ��راك وم�ن�ت�ظ��ر ط�ل�ب��ات��ك م�ن��ه والنعم
والبركات لكي يهبها لك مجانا «اطلبوا
تجدوا اقرعوا يفتح لكم».
 -ال تت�أخر في ممار�سة �سر التناول،ف��ان ت�ن��اول ج�سد ال��رب ودم��ه يحقق لك
�أن تثبت فيه وهو فيك «من ي�أكل ج�سدي
وي�شرب دمي فله حياة ابدية» (يو.)6
لقد جعل اهلل هذا ال�سر ،وا�سطة للعهد
ال �ج��دي��د ،ل�ل�خ��اط��ئ ال��راج��ع ع��ن و�صمة
خطاياه ،وللتائب عن ذنوبه.
 -ال تكن كثير الكالم لأن كثرة الكالمال تخلوا من مع�صية ،وال تن�سى ما قاله
�أحد الآباء القدي�سين�« ،أن كثرة الكالم ال
تخلو من المع�صية» ،كما �أن كثرة الكالم
تولد الملل عند المتكلم وال�سامع ،جرب
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Making a false or fraudulent workers’ compensation
claim is a felony subject to up to 5 years in prison or a
fine of up to $50,000 or double the value of the fraud,
whichever is greater, or by both imprisonment and fine.

ق��ال داود النبى «ت�أديبا �أدب�ن��ى الرب,
و�إلى الموت لم ي�سلمني» (مز.)18:118
�إحتفلنا بف�صح يونان فى  18من �شهر
�أم�شير ال�م��واف��ق  25م��ن �شهر فبراير,
ور�أي �ن��ا ف��ي ق�صة ي��ون��ان �أن ه��ذا النبي
ل��م ي�ط��ع �أم� ��ر ال� ��رب ل��ه ب��ال��ذه��اب �إلى
م��دي�ن��ة ن�ي�ن��وى وي �ن��ادي فيها بالهالك
لأن �شرها �صعد �أم��ام ال��رب ,ف�سمح له
ال ��رب ب��ال��دخ��ول ف��ي ه��ذه ال�ضيقة في
بطن الحوت ,وك��ان ال��رب ي�ؤدبه ,ولكنه
لم ي�سلمه للموت ,لأن الرب كان يعرف
�أنه رجل الإيمان العميق الذي وهو في
بطن ال�ح��وت �صلى ��ص�ل�آة عميقة كلها
رج��اء وث�ق��ة ف��ي محبة ال��رب و�أن الرب
�أ�ستجاب ل�صالته فعال وه��و م��ازال في
بطن الحوت ف�أنقذه الرب و�أخرجه من
بطن الحوت مطيعا للرب وذهب و�أكمل
ب�شارته كما �أمره الرب و�أنقذ �أهل مدينة
نينوى من الهالك.
ه�ك��ذا �أي ��وب ال�صديق بعد م��ا �أختبر
ت ��أدي��ب ال ��رب ,وذاق محبة ال ��رب ,فكان
ي�ث��ق �أن ال ��رب ل��ن ي�سلمه �إل ��ى الموت,
وف�ع�لا �أن �ق��ذه ال ��رب م��ن ال�ضيقة التي
ك� ��ان ف �ي �ه��ا و�أن � �ع ��م ع �ل �ي��ه ب �ن �ع��م كثيرة
و�أع �ط��اه �أ��ض�ع��اف م��ا ك��ان ق��د ف�ق��ده في
التجربة ,و�إح�ت�م��ل ال�ت��أدي��ب بكل �صبر
و�شكر هلل  ,فقال «ط��وب��ى للرجل الذي
ي�ؤدبه اهلل ,فال ترف�ض ت�أديب القدير»
(�أي � � � ��وب .)17:5وي �ع��ود وي �ق��ول «ب�سمع
الأذن ق��د ��س�م�ع��ت ع �ن��ك ,والآن ر�أت ��ك
ع�ي�ن��ي�( »...أي� � ��وب .)1:42وف��ي الأمثال
يقول «�إ�سمع الم�شورة و�إق�ب��ل الت�أديب
لكي تكون حكيما ف��ي �آخ��رت��ك» (�أمثال
 .)15:22ويقول ي�شوع بن �سيراخ «يرحم
الرب الذين يقبلون ت�أديبه ويبادره �إلى
العمل ب�أحكامه» (ي�شوع  .)22:21ويعلق
ال�م�ت�ن�ي��ح ن�ي��اف��ة الأن �ب��ا ي ��ؤان ����س �أ�سقف
الغربية بقوله «لي�س كل �أل��م �أو ت�أديب
يعاني منه الإن�سان �سببه الخطية ,لأننا
نرى في نهاية �سفر �أيوب �أن اهلل يظهر
ب��ر �أي��وب ,وطلب �إل��ى �أ�صحابه الثالثة
�أن ي�صلى عنهم �أي ��وب ,وي�ق��ول الكتاب
«وبارك الرب �آخرة �أيوب �أكثر من �أوله»
(�أيوب.)42
وكما ك��ان ت��أدي��ب ال��رب ليونان �سبباً
في خال�صه وتوبته ورجوعه لطاعة اهلل,
فنجد في �سفرالأمثال يقول «ال تحتقـر
ت�أديب الرب وال تكره توبيخه .لأن الذي
يحبه ال��رب ي��ؤدب��ه ,وك ��أب ب�إبن ي�سر به
(�أم� �ث ��ال .)11:3وي��ر��ش��دن��ا ال��رب ك�أبناء
هلل ويقول «الإب��ن الحكيم يقبل ت�أديب
�أبيه» (�أم�ث��ال .)1:13وفي �سفر الحكمة
يقول «مواهب الت�أديب تقرب الى اهلل»
(ال� �ح� �ك� �م ��ة .)10:7وي �� �ش��وع ب��ن �سيراخ
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يقول لنا «من �إتقى ال��رب يقبل ت�أديبه»
(ي �� �ش��وع .)18:32ولأن �ن��ا ن�ث��ق ف��ي محبة
ال��رب وت��أدي�ب��ه ل�صالحنا و�أن ال��رب في
ت�أديبه لن ي�سلمنا �إل��ى ال�م��وت ,ويو�ضح
ه��ذا �أ�شعياء النبى وي�ق��ول «ه��و مجروح
لأج��ل معا�صينا ,م�سحوق لأج��ل �آثامنا,
ت ��أدي��ب �سالمنا عليه ,وب�ح�ب��ره �شفينا»
(�أ� �ش �ع �ي��اء  .)5:53وال�ح�ك�م��ة ت �ق��ول لنا
«�أحكامك (يارب) عظيمة ال يعبر عنها,
ولذلك �ضلت النفو�س التي بال ت�أديب»
(الحكمة.)1:17
وف��ي ال�ع�ه��د ال�ج��دي��د ن�ج��د القدي�س
ت�ي�م��وث��او���س ي�ق��ول ف��ي ر��س��ال�ت��ه الثانية
«ك ��ل ال �ك �ت��اب م��وح��ى ب��ه م��ن اهلل ونافع
للتعليم وال�ت��وب�ي��خ ,للتقويم والت�أديب
(2تيم .)16:3فياليتنا دائما تكون كلمة
اهلل رائ ��دن ��ا ف��ي ك��ل وق ��ت ف��ي التعليم
وال�ت��وب�ي��خ وال �ت ��أدي��ب .وف��ي ك��ل ��ش��دة �أو
�ضيقة �أو ت�ج��رب��ة ن�ث��ق ف��ي محبة الرب
و�أن� ��ه ل��ن ي�سلمنا ل �ل �م��وت .وه �ن��ا يقول
بول�س الر�سول «يا �إبني ال تحتقر ت�أديب
ال��رب � ....إن كنتم تحتملون الت�أديب,
يعاملكم اهلل كالبنين» (ع ��ب .)8:12ثم
يعود ويقول «كل ت�أديب في الحا�ضر ال
يرى �أنه للفرح  ....و�أم��ا �أخيراً فيعطي
ال��ذي��ن ي �ت��درب��ون ب��ه ث�م��ر ب��ر لل�سالم»
(عب.)11:12والقدي�سون دائماً ي�شكرون
ال ��رب ع�ل��ى ت ��أدي �ب��ه ل�ه��م ال ��ذي يقربهم
�إل�ي��ه فيقولون «�أب��ارك��ك �أي�ه��ا ال��رب ....
لأن ��ك �أدب �ت �ن��ي و�شفيتني  ....ه��و �أدبنا
لأجل �آثامنا ,وهو خل�صنا لأجل رحمته»
(طوبيا .)5:13ويظهر لنا بول�س الر�سول
منفعة ت�أديب الرب فيقول «�أولئك �أدبونا
�أياما قليلة � ,....أما هذا (الرب) فلأجل
ال�م�ن�ف�ع��ة ,ل �ك��ي ن���ش�ت��رك ف��ي قدا�سته»
(عب.)10:12
ليتنا في كل �شدة �أو �ضيق �أو تجربة
ن���ش�ك��ر ال ��رب ون���ص�ل��ي �إل �ي��ه م��ن �أعماق
ال �ق �ل��ب وب �ك��ل ال�ث�ـ�ق�ـ��ة ف��ي م�ح�ب��ة الرب
ونقول ,ت�أديبا �أدبنى ال��رب ,و�إل��ى الموت
لم ي�سلمني.
ولإل �ه �ن��ا ال �م �ج��د ال ��دائ ��م �إل� ��ى الأب ��د
�آميـن.
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البابا توا�ضرو�س :ننتظر
امل��واف��ق��ة على �إن�����ش��اء مقر
���ض��ي��اف��ة «م��ي�لاد امل�سيح»

� �ش �ك��ر ال� �ب ��اب ��ا ت ��وا�� �ض ��رو� ��س ال �ث ��ان ��ي،
ب��اب��ا الأ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال �ك ��رازة
المرق�سية ،الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي،
والهيئة الهند�سية للقوات الم�سلحة� ،أكثر
من مرة ،على تعبهم وجهدهم في �إن�شاء
ك��ات��درائ �ي��ة م �ي�لاد ال�م���س�ي��ح بالعا�صمة
الإداري� � ��ة ال �ج��دي��دة ،م���ش�ي��راً �إل ��ى وجود
�إن�شاءات �أخرى في الم�ستقبل.
وقال قدا�سته ،خالل كلمته في طق�س
�سيامة وتجلي�س الأ�ساقفة الجدد :ل�سه
قدامنا �إن�شاءات �أخ��رى لإننا بنيجي من
العبا�سية لحد هنا ونرجع تاني للمقر،
ون �ن �ت �ظ��ر ال �م��واف �ق��ة ع �ل��ى �إن� ��� �ش ��اء مقر
ال�ضيافة هنا عل�شان خدمة الكني�سة دي
ت�ستمر ،وب��د�أن��ا نرتب ل�صالة كل �أ�سبوع
بالكني�سة ه �ن��ا ،ع�ل���ش��ان غ�ل��ط الكني�سة
تت�ساب من غير �صالة.

و�ضع حجر �أ�سا�س مدر�سة
«راك�����وت�����ي» ب��ال��ع��ج��م��ي
و�ضع نيافة الأن�ب��ا �إي�لاري��ون الأ�سقف
العام لكنائ�س قطاع غرب الإ�سكندرية ،يوم
االثنين  ، 3/7حجر �أ�سا�س مدر�سة راكوتي
الخا�صة للغات بالأر�ض الملحقة بكني�سة
ال�شهيد م��ار مينا العجائبي والقدي�س
البابا كيرل�س ال�ساد�س بمنطقة �أم زغيو
ب��ال �ع �ج �م��ي ،وذل� ��ك ف ��ي �إط � ��ار االحتفال
باليوبيل الذهبي لنياحة قدي�س الكني�سة
البابا كيرل�س.
وم� ��ن ال �م �ن �ت �ظ��ر �أن ت �ف �ت��ح المدر�سة
ب��اب قبول ال�ط�لاب م��ن جميع المراحل
ال��درا� �س �ي��ة اع �ت �ب��اراً م��ن ال �ع��ام الدرا�سي
 ،٢٠٢٣ /٢٠٢٢ومن المخطط له �أن تخدم
ال�م��در��س��ة عند اك�ت�م��ال ف�صولها حوالي
 ١٧٠٠طالب.

البابا فرن�سي�س يهنئ املر�أة
العراقية باليوم العاملي للمر�أة

ب �ع��د دق ��ائ ��ق م ��ن م �غ��ادرت��ه العا�صمة
ب� �غ ��داد ،ه �ن ��أ ال �ب��اب��ا ف��رن���س�ي����س ال� �م ��ر�أة
العراقية �إحتفا ًال باليوم العالمي للمر�أة
وذلك عبر من�صة «تويتر» ،قائال�« :أو ُد �أن
�أ�شكر من عمق قلبي كل الن�ساء ،وخا�صة
ن�ساء العراق ،الن�ساء ال�شجاعات اللواتي
ي��وا� �ص �ل��ن �إع� �ط ��اء ال �ح �ي��اة ب��ال��رغ��م من
االنتهاكات والجراحات».

�إعتمدوا

نيوز
أرثوذك�س
�
في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

«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
برنامج

رعاية �أ�سرة في م�صر

وذلكبالتبرعبمبلغ
 50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدةالأ�سر
المحتاجةفيم�صر.
ي�شرفعلىالبرنامج
�إيبار�شيةلو�سانجلو�س.
لمزيدمنالمعلومات
ات�صلوا على الرقم:

562-923-2590

مقاالت و تقارير

البابا توا�ضرو�س يعين القم�ص مو�سى �إبراهيم
متحدث ًا ر�سمي ًا با�سم الكني�سة الأرثوذك�سية
ق��رر قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال �ك ��رازة
ال�م��رق���س�ي��ة ت���ش�ك�ي��ل ال �م��رك��ز الإعالمي
ال�ق�ب�ط��ي الأرث��وذك �� �س��ي ال �ج��دي��د ،وذلك
على النحو التالي:الدكتورة رانيا نعيم
مديرة المركز ،والقم�ص مو�سى �إبراهيم
يعقوب المتحدث الر�سمي با�سم الكني�سة،
وال�ق����س ب��ول����س حليم م�سئول التدريب
والم�ؤتمرات ،وهاني نجيب م�سئول قناة
 ،COCو رونزي حلمى م�سئولة للعالقات
العامة ،على �أن يتم العمل بالقرار اعتبارا
من �أول مار�س المقبل.
وق ��ال ال�ق����س ب��ول����س ح�ل�ي��م المتحدث
با�سم الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية -
في ت�صريح له � -إنه منذ اختار اهلل قدا�سة
ال�ب��اب��ا ت��وا��ض��رو���س ال�ث��ان��ي علي الكر�سي
المرق�سي ،كان العمل الم�ؤ�س�سي �أحد �أهم
�أدواته في رعاية �شعب الكني�سة ،ومن هذا
المنطلق ،عين قدا�سته متحدثًا ر�سم ًيا
للكني�سة القبطية االرثوذك�سية ف��ي 20
�سبتمبر  2013كما �أ�س�س المركز الإعالمي
للكني�سة القبطية في  18نوفمبر .2013
وال �ي��وم وق��د م��رت �سبعة �أع� ��وام ون�صف
م ��ن ال �ع �م��ل ال� �ج ��اد وال �م �� �س �ت �ن �ي��ر ،نمت
وامتدت الخدمات التي يبا�شرها المركز
الإع�ل�ام��ي ،وم��ن منطلق م �ب��د�أ التغيير
ال ��ذي ينتهجه ق��دا��س��ة ال�ب��اب��ا وم��ن �أجل
مزيد من التخ�ص�ص ،ق��ام قدا�سة البابا
ب�إعادة ت�شكيل العمل في المركز االعالمي
لي�شتمل على � 5أق�سام متخ�ص�صة لتبا�شر
العمل الإع�لام��ي الخا�ص بالكني�سة في
الفترة المقبلة.
وتابع قائال� ،أود �أن �أنتهز هذه الفر�صة
لأ�شكر القائمين على الإع�ل�ام والميديا
و ال���ص�ح�ف�ي�ي��ن والإع�ل�ام �ي �ي��ن ومعدي
البرامج الذين �شرفت بالعمل معهم على

الم�ستوى االن�ساني والمهني.
و�أك ��د الق�س بول�س حليم نحن نثمن
م�ساهمتهم ف��ي عمل المركز الإعالمي
منذ ن�ش�أته ونثق ف��ي ا�ستمرار تعاونهم
ب�م��زي��د م��ن ال �ن �ج��اح م��ع م��دي��ر المركز
الدكتورة رانيا نعيم والمتحدث الر�سمي
ال �ق �م ����ص م��و� �س��ي اب ��راه� �ي ��م؛ وكالهما
م��ن ف��ري��ق ال�م��رك��ز الإع�لام��ي الأ�سا�سي
وم �� �ش �ه��ود ل �ه �م��ا ب��ال �ك �ف��اءة والحرفية
وال�ت�م�ي��ز .ت�م�ن�ي��ات��ي ب��ال�ت��وف�ي��ق والنجاح
م��ن �أج ��ل رف�ع��ة � �ش ��أن كني�ستنا القبطية
الأرثوذك�سية.
من هو المتحدث الر�سمي الجديد
للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
�إ�سمه قبل الر�سامة الكهنوتية �إيهاب
�إبراهيم يعقوب ،وتمت �سيامته الكهنوتية
ف ��ي دي �� �س �م �ب��ر  1997ك ��راع ��ي لكني�سة
مارجرج�س ب�سوهاج ،ب�إ�سم الق�س مو�سى
ابراهيم يعقوب.
ت �خ��رج ف ��ي ك�ل�ي��ة ال �ت �ج ��ارة ،ث ��م در� ��س

درا� �س��ات ح��رة ف��ي الإع�ل��ام ،وت��م تعيينه
ف��ي المركز الإع�لام��ي ف��ي �أكتوبر 2014
كم�سئول عن التحرير ال�صحفي ،وخدم
قبل ذلك في مجموعة كن�سية لأ�سقفية
ال�شباب.
وك ��ان ال�ب��اب��ا ت��وا� �ض��رو���س ال�ث��ان��ى بابا
الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية
قد �أ�صدر قرار بابوى رقم  4ل�سنة 2021
بت�شكيل ال �م��رك��ز الإع�ل�ام ��ي بالكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية حيث ق��رر البابا
ت�ع�ي�ي��ن ال�ق����س ب��ول����س ح�ل�ي��م المتحدث
ال��ر� �س �م��ي ب��ا� �س��م ال �ك �ن �ي �� �س��ة القبطية
الأرث��وذك �� �س �ي��ة ب��ال�ت��دري��ب والم�ؤتمرات
بالمركز الإعالمي القبطى للكني�سة.
ك �م��ا ق ��رر ال �ب��اب��ا ت��وا� �ض��رو���س تعيين
القم�ص مو�سي �إبراهيم يعقوب متحدثًا
ر�سم ًيا للكني�سة القبطية ود .رانيا فهيم
م ��دي ��رة ل �ل �م��رك��ز الإع�ل��ام� ��ي القبطي
والأ�� �س� �ت ��اذ ه��ان��ي ن �ج �ي��ب م ��دي ��را لقناة
 COCوالأ�ستاذة رونزي حلمي للعالقات
العامة.

واالنق�سامات بين الم�ؤمنين الأرثوذك�س
الأف� ��ارق� ��ة ف ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ،وبمالب�سهم
الكهنوتية التي ت�شبه مالب�س الأ�ساقفة
والكهنة الأرثوذك�س من غير بطريركية
الإ�سكندرية ،ت�سبب ال�شكوك في النوايا
بين البطريركيات الأرث��وذك���س�ي��ة ،وهذا
�أمر م�ؤ�سف وخطير».

واخ� �ت� �ت ��م« :وه� � ��ذه ال �م �ج �م��وع��ة غير
القانونية تعمل على �ضم المتمردين على
رئي�س الأ��س��اق�ف��ة الإ��س�ك�ن��دري القانوني
في كامباال ،والذين يتطلعون للر�سامة
الأ�سقفية م��ن الكهنة ،وال��ذي��ن يبحثون
ع��ن م�ن�ف�ع��ة م��ال�ي��ة ول�ي����س ع�ل��ى اعتناق
الأرثوذك�سية عن �إيمان».

بين الموتى والأحياء
ك ��ان اهلل ق��د ع�ه��د ب�خ��دم��ة م�سكن
ال �� �ش �ه��ادة ل�ل�اوي �ي��ن ،وق���س�م�ه��م فرق
م�ن�ظ�م��ة ل�ل�خ��دم��ة م��ا ب�ي��ن الحرا�سة
ونقل الخيمة و�إع��ادة تجميعها وحمل
تابوت العهد.
وعهد لهارون وبنيه فقط بالكهنوت
كتقديم الذبائح وال�صالة ورفع البخور
وتعليم ال�شعب و�صايا اهلل.
لم يعجب البع�ض نظام اهلل ،ور�أى
ق ��ورح وداث � ��ان و�أب� �ي ��رام و�أون ومعهم
�آخ��ري��ن  250رج� ً
لا� ،أن كهنوت مو�سى
وه ��ارون م�شكوكاً ف�ي��ه ،و�أن الجماعة
كلها مقد�سة و�أن لهم �أن يقدموا هلل
بخوراً مثلهم ،و�أن الكهنوت لي�س حكراً
ع�ل��ى م��و��س��ى وه� ��ارون ال��ذي��ن يحبون
«المري�سة» (عد .)16:1
هكذا قالوا لمو�سى عندما حاول �أن
يفهمهم �أن ه��ذا الإخ�ت�ي��ار ه��و �إختيار
�إل �ه��ي ،ل�ك��ن ه �ك��ذا ب��وق��اح��ة ردوا على
مو�سى ولم ير�ضوا �أن ي�سمعوه وال �أن
ي�أتوا �إليه!! �أ�صعدتنا من م�صر َحتَّى
َت َت َر�أَ َ�س َعلَ ْينَا َت َر�ؤ ًُّ�سا؟ (عد .)16:13
كان مو�سى «حليما جداً �أكثر من كل
م��ن على االر� ��ض» ،ولكنه ف��ي النهاية
«اغتاظ مو�سى جداً» ولأول مرة يطلب
من اهلل �أن ال ينظر لبخورهم ،لأنهم
�أهانوا اهلل �شخ�صياً ،لأنه عرف كم هو
مقد�س هذا الكهنوت ،وكيف هي �سرائر
اهلل التي هي للقدي�سين و�أن اهلل رتب
من يقيمه لهذه الخدمة العالية وكيف
قد�س ه��ارون وبنيه في العهد العتيق
وك �ي��ف �أق� ��ام ك�ه�ن��وت�اً ج��دي��داً ع�ل��ى يد
الر�سل الأطهار و�أعطاهم «ال�سلطان»
ل �ي��رب �ط��وا وي �ح �ل��وا ف ��ي ال �� �س �م��اء قبل
الأر�ض.
طلب مو�سى من قورح وجماعته �أن
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

زائــر من ال�ســماء !
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

الأنبا نيقوال � :أ�سقف م�شلوح ي�ؤ�س�س كني�سة ويعتدى على �أمالك الروم الأرثوذك�س ب�أوغندا
ق��ال الأن �ب��ا نيقوال �أن�ط��ون�ي��و ،مطران
ال �غ��رب �ي��ة وط �ن �ط��ا ل� �ل ��روم الأرث ��وذك� �� ��س،
والمتحدث الر�سمي للكني�سة في م�صر،
�إن الكني�سة تعاني من دخ�لاء على �أر�ض
وح ��دود بطريركية الإ��س�ك�ن��دري��ة و�سائر
�إفريقيا الأرثوذك�سية.
و�أ� �ض��اف الأن �ب��ا ن�ي�ق��وال �أن�ط��ون�ي��و ،في
ب �ي��ان ر� �س �م��ي ،ع �ب��ر ��ص�ف�ح�ت��ه الر�سمية
بموقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
�أن��ه في �إيبار�شية كمباال ب�أوغندا ظهرت
مجموعة غير قانونية غير معترف بها
م��ن ال�ك�ن��ائ����س الأرث��وذك �� �س �ي��ة الر�سولية
ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت��أ��س�ي����س كني�سة ع�ل��ى �أر� ��ض
�إفريقيا ،التى ه��ي �ضمن ح��دود وحقوق
بطريركية الإ�سكندرية و�سائر �إفريقيا،
مخالفة بذلك القانون ال�ساد�س للمجمع
ال�م���س�ك��ون��ي الأول ال� ��ذي �أق� ��ر الحفاظ
على ح��دود كني�سة الإ�سكندرية ،وكذلك
مناطق كل كني�سة ،و�أن تبقى لكل كني�سة
امتيازاتها.
وتابع« :هذه المجموعة غير القانونية
وال�ت��ي ت��دع��ي �أن�ه��ا �أرث��وذك���س�ي��ة يتر�أ�سها
�أ�� �س� �ق ��ف م �� �ش �ل��وح ت �ث �ي��ر اال�� �ض� �ط ��راب ��ات

�أرثوذك�س نيوز

بقلم :جرج�س ميخائيل
يتقدموا �أمام هارون و�أبنائه ،وكان رد اهلل
قوياً وعدله �صارماً بال ت�ه��اون ،ففتحت
الأر�ض فمها وابتلعت قورح وجماعته.
ورغ� ��م م��ا ح ��دث م ��ن خ ��وف و�صدمة
من التجر�ؤ على كهنوت اهلل� ،إال �أن الرب
�أمر مو�سى بجمع المجامر التي �صنعها
ه ��ؤالء المعاندين هلل ،لأن المجامر قد
تقد�ست بتقديمها �أم ��ام ال ��رب ،ف�أخذت
وطرقت ك�صفائح و�صنعت كغطاء للمذبح
تذكاراً لهذه الحادثة وك�شاهد على عدل
اهلل وحمايته لكهنوته المقد�س.
ل ��م ي�م���ض��ي الأم � ��ر ه �ك��ذا ول ��م يتعظ
ال�شعب بالرغم من خوفه �إال �أنه «تذمر»
على مو�سى وه ��ارون �أن�ه�م��ا «ق�ت�لا �شعب
الرب» ،فما كان من اهلل �أن �إبتد�أ بت�أديبهم.
فقال مو�سى لهارون خذ مجمرتك وكفر
عن ال�شعب حتى يقف الوباء.
وه � � � � � � � � ��ذا ه� � � � � ��و دور ال � � � �ك� � � ��اه� � � ��ن،
«االب��ري���س�ف�ي�ت�ي��رو���س» �أي ال�شفيع الذي
يقف ف��ي الثغر كمحام ،يطلب ب�صلوات
وذبائح ودموع وتوبة و�سجود وميطانيات
ف ��ي �أب � ��وة �أن ي��رح��م اهلل ��ش�ع�ب��ه ويترك
عنهم خطاياهم التى لو تركت لفنى في
لحظة!
وم��ن �أج �م��ل الأل �ح��ان ال �ت��ى ت�ع�ب��ر عن

ه��ذا ال�م�ع�ن��ى ،ل�ح��ن «� �ش��ارى افنوتى»
الذي يقال قبل قراءة الإبرك�سي�س في
ال�صوم المقد�س ،واثناء دورة البخور
لل��أب ال�ك��اه��ن وت�ق��ول كلماته «يرفع
اهلل ه�ن��اك ،خطايا ال�شعب ،م��ن قبل
المحرقات ،ورائحة البخور».
فبينما يرفع الكاهن البخور ،ترفع
ال���ص�ل��وات م��ن ال�شعب وت�ق��دم التوبة
ك�صلوات حارة ،ترتفع كذبيحة طاهرة
نقية يقبل اهلل فيها ت��وب��ة جماعية،
ف��ى � �ص �ل��وات قلبية و�أن �ف ����س منحنية
ومنك�سرة ومعترفة بخطاياها في تذلل
و�إت�ضاع و�إن�سحاق قلبي �أمام مجد اهلل
المختفي في البخور ،فت�صعد توبتهم
كرائحة �سرور و�أكثر لأنه هناك يكون
ف��رح ف��ي ال���س�م��اء ل��رج��وع ك��ل �إن�سان،
ويطلب الكاهن من اهلل في �سر يقال
له «�سر الرجعة» «�أي من بعد رجوعه
م��ن دورت��ه بين ال�شعب وك��أن��ه يجمع
ه ��ذه ال���ص�ل��وات وي �ق��ول � �س��راً «ي ��ا اهلل
ال��ذي قبل �إل�ي��ه �إع �ت��راف الل�ص على
ال�صليب المكرم �أقبل �إليك �إعتراف
�شعبك �إغفر لهم جميع خطاياهم من
�أجل �إ�سمك القدو�س الذي ُدعي علينا
كرحمتك يارب وال كخطايانا.
لما ذهب ه��ارون الكاهن بمجمرته
وق��ف حائال بين ال��وب��اء ال��ذي ب�سبب
الخطية والتذمر ووق��ف بين الموتى
والأح�ي��اء ك�شفيع �أم��ام اهلل .وه��ذا هو
مكان الكاهن بال�ضبط� ،أن يقف بين
الموتى والأحياء ك�شفيع و�أب ،فيمتنع
ال��وب��اء وي�شفى ت��ذم��ر ال�شعب ويحي
وينقذ م��ن ك��ان��ت الخطية �أي الموت
ق��ري��ب منه ببخور و��ص�ل��وات ،ب�أيادي
ط��اه��رة م��رف��وع��ة �إل ��ى ال���س�م��اء حيث
اال�ستجابة.

معكم كل �أ�سبوعين �أحجز ن�سختك من الآن

تحتفل الكني�سة في �شهر مار�س من
كل عام بنخبة من القدي�سين العظام
الذين حق �أن يقال عنهم �أنهم مالئكة
�أر�ضيين �أو �أنا�س مالئكية ونذكر
منهم على �سبيل المثال ال الح�صر
بقلم :ماجد �سو�س
ً
ا
بع�ض قدي�سي الع�صر الحديث بدء
ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
ال�ساد�س
بالقدي�س البابا كيرل�س
magedsous@gmail.com
المتنيح في التا�سع من مار�س فالأب
لوقا المقاري الملقب بالجوهرة في
ال�ساد�س ع�شر ثم البابا �شنودة الثالث والأب فلتا�ؤو�س ال�سرياني في ال�سابع
ع�شر ثم �أبونا ميخائيل �إبراهيم المتنيح في ال�ساد�س والع�شرين من ذات
ال�شهر.
في هذا العام تقدم �أ�ساقفة العموم بالإ�سكندرية مع وكيل البطريركية
بالإ�سكندرية بطلب �إلى المجمع المقد�س ب�إعتبار القم�ص بي�شوي كامل
قدي�ساً ر�سمياً بالكني�سة ورغم �أن �أبونا بي�شوي ال يحتاج هذا الإعالن حيث
�أعلنت ال�سماء هذا منذ عدة �سنوات �إال �أن �أهمية هذا القرار تكمن في �إمكانية
بناء كنائ�س ومذابح با�سمه  .وقد قرر المجمع قبول هذه التو�صية والبد�أ في
درا�سة الملف الخا�ص في هذا ال�ش�أن.
كان القم�ص بي�شوي كامل وك�أنه �إيبار�شية كاملة بمفرده  ،في القيادة تتبعه
نفو�س الإ�سكندرانية من اتجاهاتها الأربعة بل ونفو�س من كل مكان في القطر
وكان يعمل وك�أنه مجموعة �آباء في �أب واحد فكان يعمل بال كلل نهارا وليال
ي�سبق الزمن حتى �أنه قام بت�أ�سي�س �سبعة كنائ�س في هذا ال�سن ال�صغير وكان كل
�آباء الإ�سكندرية يحبونه ويجللونه يعرفون قامته وقيمته وكان �سابقا لع�صره
في كل �شيء على الم�ستوى العلمي كان متفوقا حتى �أنه نال بكالوريو�س العلوم
بتفوق في يونيو �سنة ١٩٥١ومع �صغر �سنه فقد ع ّينته وزارة التربية والتعليم
مدر�سا للعلوم في مدر�سة الرمل الثانوية للبنين .على �أن رغبته في التعلم
ً
جعلته يلتحق بق�سم التربية وعلم النف�س فحاز فيها الماج�ستير �سنة – ١٩٥٢
وكان الأول ،ثم التحق بالق�سم العالي لدرا�سة التربية وعلم النف�س م�ستكم ً
ال
درا�سته الأولى فيها فنال الدبلوم ،وكالمعتاد كان الأول بين الخريجين .ثم
ح�صل على لي�سان�س الفل�سفة من كلية الآداب بالإ�سكندرية �سنة  ١٩٥٤مع كل
هذه الدرا�سات دخل الكلية الإكليريكية – كلية الالهوت  -تخرج منها بتفوق
�أي�ضا �سنة  ١٩٥٦بتفوق .وفي ال�سنة عينها انتخب الأمين العام لجماعة خدام
مدر�سا م�ساعدًا بالمعهد العالي للتربية في
الكني�سة .في عام  ١٩٥٧عُين
ً
الإ�سكندرية.
ما هذا يا �أحبائي� ،شاب �صغير يتفوق في العلوم والأداب والتربية وعلم
الف�س وفي الفل�سفة وفي الالهوت كل هذا في وقت واحد ! بالفعل هو مجموعة
قدي�سون في قدي�س واحد  ،كما ا�سلفنا  ،وحين عين مدر�سا للعلوم في مدر�سة
الرمل الثانوية للبنين و في �سن ال�سابعة ع�شر من عمره كان يذهب �إلى منطقة
محرم بك ليخدم في مدار�س الأحد يقول �أحد تالميذه «كنا بن�شوف الأ�ستاذ
�سامي موجود في الكني�سة كل يوم خمي�س وجمعة ب�صفة دائمة ،وفي ال�صوم
الكبير كان يذهب �إلى فرا�ش الكني�سة -عم بول�س -وي�أكل معه وجبة الغذاء،
كان طاحونة ال تتوقف �أبدًا عن العمل ،ينتظر الأطفال ويتابع كل �شيء لدرجة
�أننا كنا نراه في �أوقات من �شدة الإرهاق جال�ساً على �سلم الكني�سة الرخام و هو
ال
نائم ،وكنا ن�شفق عليه ولكن ال ندري ما يمكننا عمله لكي نريحه ولو قلي ً
وهو ا�ست�أذنا الكبير ،فقد كان ال يعطي نف�سه راحة وال ي�شفق على نف�سه �أبداً
كل هذا وهو عِ لماني»!!
م�ساء الأربعاء  18نوفمبر �سنة � 1959أخذ الأ�ستاذ �سامي ف�صله لمدار�س
التربية �إلى الدار البابوية بالإ�سكندرية لنوال بركة البابا كيرل�س وما �أن ق َّبل
يديه حتى فوجئ بالبابا وهو يخبره ب�أنه �سير�سمه كاهناً بعد �أربعة �أيام!..
فقد كان البابا قبل دخول الأ�ستاذ �سامي جال�ساً مع �أب كاهن ذي ح�سا�سية
روحية عميقة هو القم�ص مينا ا�سكندر ،وكانا يتناق�شان حول قطعة �أر�ض
ا�شترتها البطريركية با�سبورتنج وقال البابا «لن ن�ستطيع البدء في بناء
الكني�سة قبل ر�سامة كاهن خا�ص بها» .وما كاد ينتهي من القول حتى دخل
الأ�ستاذ �سامي ب�أوالده في التربية الكن�سية ،فهتف �أبونا مينا على الفور «ها هو
ال�شاب الذي ي�صلح لأن يرعى ال�شعب ،فو�ضع البابا ال�صليب على ر�أ�س �سامي
كامل ويقول�« :أنها عالمة معطاة من اهلل �أن ت�صبح كاهنا و�س�أر�سمك الأحد
المقبل»ُ ،ذهل �سامي كامل من وقع المفاج�أة وا�ستجمع �شجاعته وقال« :ولكني
ل�ست متزوجاً!» ف�أجابه قدا�سة البابا «الروح القد�س الذي �ألهمني �إلى اتخاذ
هذا القرار هو يختار لك العرو�س» .ومنحه فر�صة يومين فذهب لتوه �إلى
مق�صورة ال�سيدة العذراء و�أخذ ي�صلي مراراً ِل ُي ْظهِر له الرب �إرادته ،وهكذا
حدث �أن الروح القد�س �أر�شد �سامي كامل �إلى �أن يطلب يد «�أنجيل با�سيلي»،
حا�صلة على بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم �سيا�سية  -جامعة الإ�سكندرية� ،أخت
زميليه في الخدمة فايز وجورج با�سيلي
�أبونا بي�شوي كامل هو �أول من ف َّكر في �إن�شاء ح�ضانة لأطفال الأمهات
العامالت والتي �أخذتها عنه كنائ�س الإ�سكندرية ثم ما لبثت �أن عمت الفكرة
كنائ�س م�صر كلها� .أول من �أحيا التقليد الكن�سي القديم الخا�ص بال�سهر في
الكني�سة ليلة ر�أ�س ال�سنة القبطية «عيد النيروز» ،ور�أ�س ال�سنة الميالدية
و�سارت في دربه كل الكنائ�س فيما بعد.
الكالم عن ابونا بي�شوي ال ينتهي و�أجمل ما فيه �أنه كان محبوباً من الجميع
ولم يح�سب مع فريق �ضد �آخر فقد تتلمذ على يد الأب متى الم�سكين حيث
كان يخدمه وهو علماني وحين عاد من رحلة العالج في لندن �أقام فترة
نقاهة في دير �أبو مقار وكان �إن قال له �أحد هناك خط�أ في كتاب ما كان يقول
في �صفحة كام ف�إن قلت له في هذا الف�صل كان يقول اقر�أ ما قبله وما بعده
وفي ذات الوقت كان على عالقة قوية مع البابا كيرل�س والبابا �شنودة وكل
�أع�ضاء المجمع المقد�س ولم يكن له عدواً واحداً حيث كان يعتبر ان المحبة
�سر نجاح الكاهن وخدمته لذا فاقت نجاحاته حد الت�صور ففي �سنوات قليلة
�أ�ضاف للخدمة الكثير ال على م�ستوى الإ�سكندرية ولو�س انجلو�س الذي �أ�س�س
الخدمة فيهما فقط ،بل على م�ستوى الكرازة كلها وك�أنه زائر جاء من ال�سماء
ليحرك دفة �سفينة الخدمة في اتجاه الم�سيح.
					

ماجد سوس

تطييب ج�سد البابا كيرل�س قبل قدا�س ذكراه

طيب قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني وعدد من �أحبار الكني�سة ،في وقت �سابق من
�صباح اليوم ،المقبرة التي تحوي ج�سد القدي�س البابا كيرل�س ال�ساد�س في مزاره بدير
ال�شهيد مار مينا العجائبي بمريوط ،وذلك قبل �أن يبد�أوا �صالة القدا�س الإلهي للعيد
الخم�سين (اليوبيل الذهبي) لنياحته.
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مقاالت و سياحة

ال�سنة الواحد والع�شرين  -العدد  15 - 1) 450مار�س 2021م) �أم�شري/برمهات 1737لل�شهداء
رأي ورؤيــة...

جنــــوب �أفريقيــــا ()4

قبائل الزولو ومملكة �سوازيالند
ل �ك��ن ال ي ��أك �ل ��وا ل�ح�م�ه��ا ب ��ل ي�ستعملوا
مقدمة:
جلودها .ويعطي �أهل العري�س �أبقارا لأهل
كانت هناك ع�شرات القبائل العرو�سة كمهر.
وم��ن �أج�م��ل الأم ��ور �أن�ن��ا ق�ضينا ليلة
ال� �ك� �ب� �ي ��رة وم� � �ئ � ��ات القبائل
ال �� �ص �غ �ي ��رة ،وع� �ب ��ر الع�صور في هوتيل بجوار محمية للقطط البرية
اخ �ت �ف ��ى ال �� �ض �ع �ف��اء و�� �ص ��ارت وع�ن��دم��ا ا�ستيقظت ف��ي ال���ص�ب��اح الباكر
القبائل القوية تحكم م�ساحات ر�أيت الفهد ال�صياد  Cheetahوهو �أ�سرع
�شا�سعة من جنوب �إفريقيا قبل حيوانات الغابة يجرون ذهابا و�إي��اب��ا في
و�صول الأوروبيين ،و�س�أتحدث المحمية ال�ت��ي تف�صل ع�ن��ا ب���س��ور �سلك
ال �ي��وم ع��ن م�ج�م��وع�ت��ان لهما فقط وك�أنهم يقومون بريا�ضة ال�صباح.
�أه �م �ي��ة ت��اري �خ �ي��ة وح�ضارية وبعد الإف�ط��ار ذهبنا �إل��ى المحمية حيث
ع �� �ش��رات الأن � � ��واع م ��ن ال �ق �ط��ط البرية،
زرتهم �أثناء رحلتي.
ال�ب�ع����ض ف ��وق ال���ش�ج��ر وال�ب�ع����ض يم�شي
بيننا بال خوف .وطبعا كان معنا حرا�س،
وب �ع��د ف �ت��رة م��ن ال �ح��دي��ث ع��ن �أنواعها
مملكة �سوازيالند:
وخ���ص��ائ���ص�ه��ا �أح �� �ض��روا ف �ه��دا و�أعطونا
لها
لي�س
إذ
�
مغلقة
ه��ي دول��ة �صغيرة
ف��ر��ص��ة �أن نطبطب ع�ل�ي��ه ون ��أخ��ذ �صور
جمهورية
�شرق
وتقع
منفذ على المحيط
معه وهو الأمر الذي فعلته .ثم ذهبنا �إلى
يزيد
وال
موزمبيق
وغرب
جنوب �أفريقيا
حديقة قومية لنتمتع بالطبيعة وكائناتها
ن�سمة.
مليون
1,2
�سكانها عن
باقي اليوم.
وي�ع��ود تاريخها لآالف ال�سنين ،لكن
في القرن الثامن ع�شر قامت �إ�شتباكات قبائل الزولو:
م��ع ق�ب�ي�ل��ة ال ��زول ��و الأك� �ث ��ر ق ��وة وع� ��ددا ،هو �أكبر تجمع من ال�سكان اال�صليين
ل �ك��ن م�ل��وك�ه��ا ا� �س �ت �ط��اع��وا �أن يحتفظوا في جنوب �إفريقيا ويبلغ عددهم  12مليون
ب��ا��س�ت�ق�لال�ه��م .وح � ��اول ك��ل م��ن البوير وي�سكنون داخ��ل ال�ب�لاد .وم��ن مميزاتهم
والبريطانيون اال�ستحواذ على �أرا�ضيها ،الب�سالة ف��ي ال�ح��رب وال �ع��ادات الخا�صة.
وح�سب معاهدة  1881ت��أك��د �إ�ستقاللهم وكانت دولة قوية في القرن الثامن ع�شر
ل�ك��ن �أع �ط��ت ال �ب��وي��ر وب��ري�ط��ان�ي��ا �أج ��زاء لكنهم �إ��ص�ط��دم��وا ب��الأوروب �ي �ي��ن الذين
كبيرة وحقوق وا�سعة .وبعد هزيمة البوير ي�م�ل�ك��ون الأ� �س �ل �ح��ة ال �ح��دي �ث��ة ،وهزمهم
م��ن بريطانيا ع��ام � 1902أ�صبحت تحت الإنجليز ع��ام  .1878ورغ��م وج��وده��م في
ال�ح�م��اي��ة ال�ب��ري��اط��ان�ي��ة .وف��ي ع��ام  1968جمهورية جنوب �إفريقيا �إال �أن الم�ساحات
ن��ال��ت ا�ستقالال ك��ام�لا و�أ�صبحت ع�ضوا ال�شا�سعة التي ي�سكنونها ت�سمى زولوالند
في هيئة الأمم المتحدة.
ويتكلمون لغة خا�صة بهم �إ�سمها بانتو،
من
%70
وحوالي
وهي دول��ة محافظة
و�أه��م �شيء الآن �إقت�صاديا هي ال�سياحة
الم�سيحية
�ن
�
م
�ج
�
ي
ال�سكان لهم دي��ن م��ز
ومناجم الذهب.
بها
�د
�
ج
�و
�
ي
و
�ي.
�
ل
�
ب
�
وط � ��رق ال� �ع� �ب ��ادة ال �ق
وه ��م ي���ش�ب�ه��ون ب�ع����ض ال �� �ش��يء �سكان
ومحميات
القومية
العديد من الحدائق
�سوازيالند لكن لهم ع��ادات خا�صة بهم
للحيوانات.
Reserves
وق��د ق�ضينا ع��دة ��س��اع��ات ف��ي الإ�ستماع
في
للما�شية
�ضخمة
�ي
�
ع
�را
�
م
وت��وج��د
لمحا�ضرة ع��ن حياتهم وح���ض��ور حفلة
�سوازيالند وقيل لنا �أنهم يربون الأبقار

الإرهاب والغالبية ال�صامتة !

رق ����ص ن���س��ائ��ي ورج ��ال ��ي ق ��دم ك��ل منهم
ا�ستعرا�ضات رائ�ع��ة .وه��م يلب�سون جلود
ال �ح �ي��وان��ات وي �� �ض �ع��ون ع �ل��ى �أج � ��زاء من
�أج�سادهم قالدات من الخرز ب�أنواع و�ألوان
مختلفة .ومن مالب�سهم ُيعرف ال�شخ�ص
��س��واء ف��ي مكانته م��ع القبيلة وبالن�سبة
للن�ساء �إذا كانت متزوجة �أم ال وكذلك �إذا
كانت حامل بالنظر للون المالب�س ونوع
القبعة على الر�أ�س وطريقة و�ألوان العقد
على الرقبة �أو الأ�ساور في اليد.
�أم��ا ال��رج��ال فيحملون �إم��ا الع�صي �أو
�أن� ��واع معينة م��ن ال���س�ه��ام ي�ستعملونها
ف��ي ال�صيد �أو ال��رق ����ص .وح���ض��رن��ا عدة
�إ��س�ت�ع��را��ض��ات م��ن ال�ن���س��اء ب��ال�غ�ن��اء ومن
الرجال بالرق�صات الحربية وهم يحملون
ال�سهام �أو من التطبيل الإفريقي .وعندما
� �س ��أل��وا ال�م���ش��ارك��ة م��ن �أح ��د ال���س�ي��اح في
التطبيل تطوعت ولب�ست غطاء الر�أ�س
معهم وطبعا ك��ان تطبيلي ال ي�صل �إلى
ق��درات�ه��م الهائلة .وع�ن��د جلو�س الن�ساء
�أثناء ال�شرح �أعطيت دوالر لطفل يجل�س
م��ع �أم ��ه ف�شكرتني وظ ��ل ال�ط�ف��ل يلعب
بالدوالر.
ثم دخلنا �إلى الأكواخ التي يعي�شون فيها
وهي دائرية من الأخ�شاب و�سقوفها مثل
القبة ولي�س لها نوافذ وبابها منخف�ضا.
وتعمل الن�ساء في قبيلة الزولو بالزراعة
بينما ي�ق��وم ال��رج��ال ب��رع��اي��ة الموا�شي.

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

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

وي�شبهون في بع�ض العادات �سكان مملكة
�سوازيالند.
ومنها ذهبنا �إلى �أحد الحدائق القومية
حيث ر�أينا الكثير من الحيوانات الم�شابهة
لكروجر لكن �أكثر ما �أعجبني هو وحيد
القرن �إذ ك��ان هناك �أنثى �ضخمة ومعها
طفال �صغيرا يتمرمغ ف��ي الطين وقيل
لنا �أن م��ن الممكن �أن ت�ك��ون على جلده
ح�شرات يريد �أن يتخل�ص منها.
و�أثناء ال�سير بالأتوبي�س ر�أينا �أطفال
المدار�س بالزي الر�سمي وتمثال زرافة
على مدخل مطعم بالإ�ضافة للمحالت
ال�ت�ج��اري��ة ال�ع��ادي��ة م�ث��ل ��س�ي��ارات تويوتا
وغيرها.
وكانت زيارة ممتعة داخل �أرا�ضي جنوب
�إفريقيا تعلمنا فيها الكثير وا�ستمتعنا
بتفهم ح�ضارة وعادات القبائل الإفريقية
ون �ع �م �ن��ا ب ��ر�ؤي ��ة ال �ح �ي��وان��ات البرية...
وت�صبحوا على خير.

كاتب المقال يطبطب على ر�أ�س الفهد ال�صياد في محمية بمملكة �سوازيالند.

كاتب المقال الب�سا غطاء الر�أ�س الذي يلب�سه �شباب قبيلة الزولو.

منت�صر يوجة ر�سالة لنائب برلمانى ..
هل من حرق ال�سبعين كني�سة فنان؟
ما زال مجل�س النواب بيقول يا هادى،
و�إذا بع�ضو ال�ب��رل�م��ان ال�م�ح�ت��رم خريج
الأزه ��ر يتهم الفنانين ب��أن�ه��م مف�سدون
ف��ى الأر�� � ��ض ،وط �ب �ع �اً ع�ق��اب�ه��م ال�شرعي
ال ��ذى خ�ل��ف ال���س�ط��ور وم�ك�ن��ون ال�صدور
هو تقطيع �أيديهم و�أرجلهم من خالف،
و ُي�ستح�سن �أن يتم تطبيق الحد عليهم
فى �ساحة مدينة الإن�ت��اج الإع�لام��ي بعد
�صالة الظهر! ،وال�س�ؤال للع�ضو الجليل
ال �م �ح �ت��رم ال� ��ذي ه��اج��م ال �ف �ن��ان �ي��ن وهو
يناق�ش �ضريبة ال�شهداء ،دون �أن ي�س�أل
ن�ف���س��ه م��ن ال� ��ذي ق�ت��ل ه � ��ؤالء ال�شهداء
وذبحهم و�أ�سال دماءهم الزكية على تراب
الوطن في �سيناء وفي الكمائن وفي جميع
�أرجاء الوطن.
عزيزى النائب ممثل ال�شعب ،هل عادل
حبارة الذي ذبح �أكثر من ع�شرين �شهيداً
من جنودنا و�ضباطنا غيلة وغدراً فى رفح،
هل كان ي�شتغل بالفن� ،أم كان كما ذكر فى
التحقيقات ي �ق��ر�أ لإب ��ن ال�ق�ي��م الجوزية
وي�سمع درو�س الداعية ال�شهير فى م�سجد
التوحيد بالمن�صورة؟ ،هذه الدرو�س التي
�أق�ن�ع�ت��ه ب ��أن ال�ج�ه��اد ��ض��د ال�ط��اغ��وت كما
و�صفهم ح�ل�ال ،و�أن ال�ق�ت��ل للمرتدين،
ال��ذي��ن ه��م ك��ل ال�شعب م��ن وج�ه��ة نظره
�إال جماعته ،هو الطريق �إل��ى الجنة ،هل
من فجر الكني�سة داخل الكاتدرائية كان
لا �أو ح�ت��ى «ك��وم �ب��ار���س»؟! ،ب�س�ؤال
م�م�ث� ً
�أهله و�أ�صدقائه كان على العك�س ال يدخل
ال�سينما وال ي�شاهد التليفزيون الذي
هو مزمار ال�شيطان و�صندوقه ،ومعظم
الإره ��اب �ي �ي ��ن ك ��ذل ��ك ،ع�لاق �ت �ه��م بالفن
معدومة.
هل من حرق ال�سبعين كني�سة فنان؟،
هل من قتل النائب العام كان معه كارنيه
نقابة المهن التمثيلية �أو المو�سيقية؟،
هل من قتل الم�صلين فى �أح��د م�ساجد
�سيناء بالر�شا�شات ،قتلهم بنا ًء على فتوى
�أم�ي��ر التنظيم الإ��س�لام��ى �أم قتلهم بعد
�أغنية من النقيب هانى �شاكر؟!.
ه ��ل م ��ن خ �ل��د ال���ش�ه�ي��د ال�م�ن���س��ى فى
ال��ذاك��رة ال�ف�ن��ان �أم�ي��ر ك ��رارة ومجموعة
عمل م�سل�سل االختيار� ،أم من �أطلق عليه
الر�صا�ص بعد �أن وع��ده �شيخه بالحور

ن�ساء قبيلة الزولو ،القبعة الحمراء عالمة الزواج و�أمامهم م�صنوعاتهم والطفل
يلعب بالدوالر.

عقوبات �أمريكية �ضد �شركات تدعم داع�ش في �أفريقيا
ك�شفت �صحيفة «وول �ستريت جورنال»
الأمريكية �أن الواليات المتحدة فر�ضت
عقوبات على �شركات تابعة لتنظيم داع�ش
في و�سط �أفريقيا للمرة الأولى؛ ما يبرز
التهديد الذي تمثله الجماعة المت�شددة
خارج منطقة ال�شرق الأو�سط.
وقالت ال�صحيفة في تقرير لها اليوم
«ف��ر� �ض��ت ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة عقوبات
على �إثنتين من ال�شركات �سريعة النمو
ت��اب�ع�ت�ي��ن لتنظيم داع ����ش الإره ��اب ��ي في
و�سط �أفريقيا ،وذل��ك للمرة الأول��ى؛ ما
يلقي الأ��ض��واء على التهديد المت�صاعد

ل�ل�ج�م��اع��ة الإره��اب �ي��ة ب�ع�ي��دا ع��ن حدود
ال�شرق الأو�سط».
و�أ�ضافت« :وزارة الخارجية الأمريكية
�أ� �ش��ارت �إل ��ى �أن �ه��ا ف��ر��ض��ت ع�ق��وب��ات على
� �ش��رك��ة ك��ون �غ��ول �ي��ة ت��اب �ع��ة ل��داع ����ش في
العراق و�سوريا ،وزعيمها مو�سى بالوكو،
بالإ�ضافة �إلى �شركة �أخرى في موزمبيق،
وقائدها �أبو يا�سر ح�سان� .إذ يتطلب هذا
الت�صنيف م��ن ال �ب �ن��وك تجميد �أ�صول
ه� � ��ؤالء الأف� � ��راد وال �� �ش��رك��ات وح �ظ��ر �أي
تعامالت معهم».

الأق �ل �ي��ات بحكم �ضعفها العددي،
وعجزها عن الدفاع عن نف�سها ،كثيراً
ما تعاني اال�ضطهاد من ف�صائل �أخرى
ف��ى ال�م�ج�ت�م��ع ت�ف��وق�ه��ا ع � ��دداً وق ��وة.
ولكن عندما ترى الغالبية هذا يحدث
�أمامها ،ثم ت�ؤثر ال�صمت ،فان �صمتها
بقلم :منيـر ب�شــاي
يجعلها �شريكاً مت�ضامناً في الجريمة
Mounir.bishay@sbcglobal.net
مع من حمل ال�سالح و�ص ّوبه ناحية
ودمر.
الهدف و�ضغط على الزناد وقتل ّ
ال�صمت ع�ل��ى م��ا ي�ح��دث م��ن �أع �م��ال الإره� ��اب ه��و �أك �ب��ر ج��ري�م��ة معا�صرة
ن�شاهدها ت�ح��دث �أم ��ام عيوننا .م��ا تفعله الجماعات الإره��اب�ي��ة متوقع لأنه
يتم�شى مع مبادئهم ،ولكن �أين من ال ي�ؤمنون بهذا �أو هكذا يقولون؟ �أين من
يعتبرون �أنف�سهم متح�ضرون م�سالمون؟ �أين الذين يحبون العدل ويرف�ضون
البلطجة ويزعجهم �سفك دماء الأبرياء؟ هل تبخروا كلهم تماماً في لحظة
من الزمن؟.
ولكن هذه عندما تم ّكنت �أرتكبت الب�شاعات في حق الأقليات الدينية والعرقية
الموجودة وبالذات الم�سيحيين .ولكن ال�س�ؤال �أين ذهبت الغالبية الم�سالمة
م��ن م��ا يحدث لهذه الأق�ل�ي��ات التي كانت تعي�ش جنباً �إل��ى جنب ك��زم�لاء في
العمل وكجيران في الم�سكن وك�شركاء في الوطن الواحد؟ هل �إعتر�ضوا عن
ما يحدث؟ هل حاولوا �إنقاذ ال�ضحايا؟ �أم هل حب البقاء دفعهم �أو دفع بع�ضهم
�إلى �أن ين�ضموا �إلى المعتدين �ضد �أخوتهم؟ دعنا نت�أمل في بع�ض العينات من
هذه الغالبية ال�صامتة:
 -1المعتدلون وال �أ�شك في �أن ه�ؤالء يمثلون الغالبية العظمى .وهم م�سالمون
ال ي�ؤمنون بالعنف ويف�ضلون �أن يتعاي�شوا مع غيرهم في محبة و�سالم ولكن
التيار �أق��وى من مقدرتهم على المقاومة .وربما خوفهم على �أنف�سهم وعلى
�أوالدهم جعلهم ال يعتر�ضون على ما يرون من �أعمال العنف �ضد الم�سيحيين
و�إن كانوا ال ي�ؤيدونها.
 -2المتلونون وهم من ال يحملون من الدين �سوى الإ�سم� .إن جاء للحكم من
هو معتدل تظاهروا باالعتدال و�إن جاءت للحكم منظمة مثل داع�ش تحولوا
�إلى داع�شيين �أكثر من داع�ش .ه��ؤالء يجيدون اللعب على كل الأوت��ار والأكل
على جميع الموائد و�إر�ضاء جميع الأذواق .وقيل �أن ه�ؤالء �إن�ضموا �إلى داع�ش
في فترة �إ�ستيالئهم على الحكم.
 -3المت�شددون وهي جماعة �أعتقد �أنها قليلة العدد ن�سبياً ولكنها تتزايد
وهي ال تختلف عن داع�ش في مبادئهم وفكرهم .ولكن ربما لم يكونوا يجر�أون
على �إرت�ك��اب �أع�م��ال العنف بالطريقة الدموية التي �إرتكبتها داع����ش .ه�ؤالء
ربما يعتقدون �أن غيرهم كافر يجب قتله ولكنهم لي�س لديهم ال�ج��ر�أة على
تنفيذ القتل بينما ال ي�ضيرهم �إن جاء القتل عن طريق من لديه الجر�أة على
التنفيذ.
ما يهمنا من كل ه�ؤالء هي الجماعة الأولى الم�سالمة لأنها الغالبية العظمى
ولأنها هي التي تف�ضل ال�سالم على العنف .ومع فهمنا للظروف التي ت�ضطرهم
لأخذ موقف من يرى وي�صمت .ولكن ه�ؤالء مع غيرهم من نف�س الف�صيل الذي
يعي�ش في بالد العالم كله عليهم م�سئولية �أدبية �أن يعتر�ضوا على الظلم الذي
يحدث �أمامهم ويعملوا ما بطاقتهم لم�ساعدة ه ��ؤالء ال�ضحايا .على ه�ؤالء
مطالبة من ي�ستطيعوا مواجهة الإرهابيين باال�ضطالع بم�سئوليتهم نحو
�إيقاف المذابح التي تحدث يومياً �ضد االبرياء.
ال ن�ستطيع �أن ن�صمت على من يذبح الطفل �أم��ام �أم��ه .وال يمكن �أن نقف
مكتوفي االي��دي على من ي�ستخدمون الر�ضيع كقنبلة يفجرونها في الغير.
وكيف ن�سكت على من ي�ستخدمون الن�ساء كالجواري تباع وت�شترى في �سوق
النخا�سة؟
العالم كله �أمام م�سئولية لوقف هذه الب�شاعات .الدول العظمى ال يمكن �أن
تدّعى العظمة وهي ب�سكوتها تعلن هزيمتها من جماعة ال تزيد عن ع�صابة.
�صحيح �أن هذه الع�صابة قادرة بما لديها من �سالح �أن تحدث خ�سائر في الأرواح
�ضد من يحاربهم ولكن ما هو البديل؟ هذه جرائم �ضد الإن�سانية والإن�سانية
كلها م�سئولة عن مقاومتها وهزيمتها.
ول�ك��ن الم�سئولية الأك �ب��ر تقع على ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي واال��س�لام��ي� .إن كانوا
يعتقدون �أن �أعمال هذه الجماعات ال �صلة لها بالإ�سالم فعليهم محاربتهم
ب�إ�سم الإ�سالم لتبرئة الإ�سالم من �أن يو�صم بهذه الأعمال.
�إل�ق��اء الم�سئولية على الغير ل��ن يفيد ب�شىء .الإدع ��اء �أن الإره��اب�ي�ي��ن هم
�صناعة غربية (كالم ف��ارغ) .هم فكر �أ�صولى نبع من عندنا و�أف��راده خرجوا
من عندنا ليهددوا منطقتنا �أو ًال وبعدها العالم كله .فال يوجد من هو �آمن من
هذا ال�شر.
�إن كنا ننزعج من ما قام به هتلر عندما �أباد ماليين اليهود� .إن كنا ندين هذا
العمل ،ومن واجبنا �أن ندينه .ولكن ب�سكوتنا على ما يفعله الإرهابيون فنحن
نكرر ما حدث ،ونثبت �أننا لم نتعلم در�س التاريخ .الفارق �أن الجانى في هذه
المرة عربي وال�ضحايا عرب والخراب عالمي .ومع ذلك فالعالم يت�صرف وك�أن
الأمر ال يعنيه.

منير بشاي

					

دكتور خالد منت�صر
ال �ع �ي��ن ف��ي ال �ج �ن��ة؟! ،ه��ل ال�م�ف���س��د في
الأر�� ��ض ه��و ف��ات��ن ح�م��ام��ة ال�ت��ي �أن�صفت
ال �م��ر�أة ف��ي «�أري ��د ح�ل ً�ا»� ،أم ال�شيخ الذي
�أ��ص��در ف�ت��وى ب�ج��واز ال ��زواج م��ن الطفلة
المربربة؟ ،من هو المف�سد في الأر�ض،
ه��ل ه��و ال�م�خ��رج م�صطفى ال�ع�ق��اد الذي
عرف العالم من خالله ر�سالة الإ�سالم،
مجد �صالح
وهل هو يو�سف �شاهين الذى ّ
الدين الأيوبى وجعله ي�ض ّمد جراح عدوه
المختلف عنه في العقيدة� ،أم هو الداعية
الذي يحر�ض على الم�سيحيين ويكفرهم
وي��دع��و ل�ع��دم االح�ت�ف��ال ب��أع�ي��اده��م؟ ،هل
المف�سد في الأر�ض هو محمد عبدالوهاب
ال ��ذي ��ش� ّن��ف �آذان� �ن ��ا ب�ك��ل م��ا ه��و راقٍ � ،أم
وجدى غنيم الذي ي�سب بكل وقاحة وفي
كل لحظة بالأم والأب ويتفاخر بذلك؟!،
من هو المف�سد في الأر�ض ،هل هو الفنان
الذي ذهب ليغني في ليبيا لي�ساعد �شعبها
الذي ذبحته الفو�ضى� ،أم هو القر�ضاوي
ال��ذي ح� ّر���ض على قتل «ال�ق��ذاف��ي» بتلك
الب�شاعة؟َ ،من الذي ي�ستحق الهجوم ،هل
هي �أم كلثوم التي جمعت التبرعات بعد
الهزيمة للمجهود الحربي� ،أم من �سجد
هلل �شكراً على تلك الهزيمة؟ ،نرجو من
�سيادتك نائبنا المحترم �أن يكون مرمى
نيرانك م�صوباً تجاه من �صنع الإرهاب
ول �ي ����س ت �ج��اه م��ن ي �ق��اوم��ه ،ع �ل��ى �أع� ��داء
الوطن ال حرا�سه.
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Alpha Air Conditioning & Heating Inc.
Heating, Refrigeration, Tankless water heater
and in door air quality

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

1-818-395-2879
E-Mail: alphahvac@att.net

�صالح رزق اهلل

جلميع احتياجاتكم للتكييف:
ت�صليح � -صيانة  -تركيب
!10% OFF any job

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

�أ�شهى امل�أكوالت و�أطيب املازات العربية
�سلطات  -مقبالت  -ورق عنب  -كبه رول
فطائر باللحمة وال�سبانخ واجلبنة وفطري م�شلتت
م�ستعدون لتجهيز حفالتكم ومنا�سباتكم بجميع �أنواع
امل�شاوي • متخ�ص�صون يف اخلراف املح�شية واحللويات

مع حتيات حامت نقوال

(714) 893-8404 - (714) 222-8132
12546 Valley View St.,
Garden Grove, CA 92845
Kerostenagrill@gmail.com

دكتورة منــال عزيــز

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

ه��ل ت �ع��رف��ي ��ش�خ���ص��ا ي���ش�ج�ع��ك دائما
وبخا�صة في وق��ت ازم��ات��ك ؟ هل تعرفي
�شخ�صا يري فيكي �شيئا ح�سنا ويركز علي
اال�شادة ب�صفاتك الطيبة ولي�س كاالخر
الذي ال يري غير عيوبك؟
ان ح�ي��ات�ن��ا مليئة ب��ال�ع�م��ل والدرا�سة
وال � �م� ��رح واالل� � ��م وال �ك �� �س��ب والخ�سارة
والمثابرة والنجاح واالخفاق واالكت�شاف
واال� �س �ت��دالل  .وف��ي ك��ل م �ج��االت حياتنا
نحتاج الي من ي�شجعنا .
هل تجدي حقا من ي�شجعك؟
ل�ك�ن��ك ت�ح�ت��اج�ي��ن اي �� �ض��ا ان ت�شجعي
نف�سك – حتي اذا تعذر وجود من ي�شجعك
فلن تف�شلي ..
وي�ق�ت��رح عليك ال�ك��ات��ب ت���ش��ارل��ز دونو
جهيو ف��ي كتابه «االخ�ت�ي��ار» ان االختيار
ه��و اخ�ت�ي��ارك وال�ي��ك ه��ذه النقاط التي
ت���س��اع��دك ع�ل��ي ان ت�ك��ون��ي �أن ��ت م�صدرا
لت�شجيع نف�سك:
• �سيطري ب��اح�ك��ام ع�ل��ى م�شكالتك
با�ستخدام خيالك وقوة �إرادتك.
• تقبلي تحدي الم�شكالت �أو الأعمال
ال �ت��ي يتجنبها الآخ� � ��رون ل�ك�ن��ك تجدي
فيها خيراً ونفعاً لك ولالخرين.
• َن ّمي في داخلك �إيماناً قوياً حقا باهلل
وثقي �أن اهلل و�ضع خطة في حياتك في
لتكن معامالتك ح�سنة مع
هذه الدنيا ،و�أن��ه �أعطاك حرية االختيار •
في كل مجاالت حياتك.
الآخرين لفظاً وت�صرفاً وعم ً
ال.
وفي
درا�ستك
في
• تقبلي م�سئولياتك
تعاملي برقة مع بع�ض النا�س
•
علي
مجتمعك
�ي
�
ع�م�ل��ك وف ��ي ب�ي�ت��ك وف
المحتاجين للت�شجيع من حولك ف�ستري
أو
�
واجبات
ولي�ست
انها امتيازات من اهلل
عجبا � ..ستح�صدين حباً ونجاحاً.
م�سئوليات ثقيلة.
• ثقي بنف�سك.

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

اليوم العالمي للمر�أة

الخبــــز و الورود

�أرثوذك�س نيوز

م ما َق َّـل و دل!

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

الخبــز والورود

طبيب �أمرا�ض نف�سية

ال�شخ�صيةالقوية

ف��ي ع ��ام  1856خ��رج��ت �آالف الن�ساء
لالحتجاج في �شوارع مدينة نيويورك على
الظروف الال�إن�سانية التي كن يجبرن على
العمل تحتها ،ورغ��م �أن ال�شرطة تدخلت
بطريقة وح�شية لتفريق المتظاهرات �إال
�أن الم�سيرة نجحت في دفع الم�س�ؤولين
من ال�سيا�سيين �إل��ى طرح م�شكلة المر�أة
العاملة على ج��داول الأع �م��ال اليومية.
وف��ي  8م��ار���س 1908م ع ��ادت الآالف من
عامالت الن�سيج للتظاهر من جديد في
�شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه
ال�م��رة قطعاً م��ن الخبز الياب�س وباقات
من ال��ورود في خطوة رمزية لها داللتها
واخترن لحركتهن االحتجاجية تلك �شعار
«خبز وورود» .طالبت الم�سيرة هذه المرة

بتخفي�ض �ساعات العمل ووق��ف ت�شغيل
الأط� �ف ��ال وم �ن��ح ال�ن���س��اء ح��ق االق �ت ��راع.
�شكلت ُم�ظ��اه��رات الخبز وال ��ورود بداية
ت�شكيل ح��رك��ة ن���س��وي��ة متحم�سة داخل
الواليات المتحدة خ�صو�صاً بعد ان�ضمام
ن�ساء من الطبقة المتو�سطة �إل��ى موجة
المطالبة ب��ال�م���س��اواة والإن �� �ص��اف رفعن
�شعارات تطالب بالحقوق ال�سيا�سية وعلى
ر�أ�سها الحق في االنتخاب ،وبد�أ االحتفال
بالثامن من مار�س كيوم المر�أة الأمريكية
تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك �سنة
 1909وق��د �ساهمت الن�ساء الأمريكيات
ف��ي دف��ع ال��دول الأورب �ي��ة �إل��ى تخ�صي�ص
الثامن من مار�س كيوم للمر�أة وقد تبنى
اق�ت��راح الوفد الأمريكي بتخ�صي�ص يوم

واح��د في ال�سنة لالحتفال بالمر�أة على
ال�صعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل
الواليات المتحدة.
غ�ي��ر �أن تخ�صي�ص ي ��وم ال �ث��ام��ن من
م��ار���س كعيد ع��ال�م��ي ل�ل�م��ر�أة ل��م ي�ت��م �إال
بعد �سنوات طويلة من ذلك ،لأن منظمة
الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك
المنا�سبة �سوى �سنة  1977عندما �أ�صدرت
المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم
�إل��ى اعتماد �أي ي��وم من ال�سنة يختارونه
لالحتفال بالمر�أة فقررت غالبية الدول
اختيار الثامن من مار�س ،وتحول بالتالي
ذلك اليوم �إلى رمز لن�ضال المر�أة تخرج
ف�ي��ه ال�ن���س��اء ع�ب��ر ال�ع��ال��م ف��ي مظاهرات
للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن.

ماذا تحب المرأة في الرجل؟

قديمة هي التحذيرات من �أكل اللحوم،
وبعيدا عن االعترا�ضات التي واجهت هذه
ال �ت �ح��ذي��رات ورب �ط �ه��ا ب ��أه ��داف �سيا�سية،
فم�ؤخرا �أ�صبح نظام الغذاء النباتي مف�ضال
لدى الكثيرين حول العالم.
وال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه الآن؛ ماذا
ي �ح��دث للج�سم ع�ن��د الإق�ل��اع ع��ن تناول
اللحوم؟
تو�صي الجمعية الألمانية للتغذية بعدم
تجاوز  600جرام �أ�سبوعيا من �أكل اللحوم،
بح�سب موقع «فوكو�س �أونالين» الألماني،
وفقا لموقع «�سبونتيك».
وب�ح���س��ب ال �م��وق��ع ،التقليل م��ن تناول
اللحوم �أم��ر جيد ،والإق�لاع عنها تماماً ال
ي�ضر ال�ج���س��م ،وي�ن�ق��ل ال�م��وق��ع ع��ن خبير
التغذية تيلمان كون ،قوله �إن «من يتناول
الطعام النباتي ال ينق�ص ج�سمه �شيء .بل
على العك�س م��ن ذل��ك �أظ�ه��رت الدرا�سات
العلمية �أن التغذية النباتية �صحية للغاية»،
وفقا لموقع « »DWالألماني.
و�أ��ش��ار الموقع �إل��ى �أن النظام الغذائي
ل���ش�ع��وب ال�ب�ح��ر ال�م�ت��و��س��ط ي�ع��د الأف�ضل
الع �ت �م ��اده ع �ل��ى ال �خ �� �ض��روات والفاكهة
والأغ��ذي��ة كاملة الحبوب ب�شكل �أ�سا�سي،
بالإ�ضافة �إلى الأ�سماك والبي�ض مع االبتعاد
عن اللحوم الحمراء بقدر الإمكان.
ولفت الموقع �إلى �أن «الدرا�سات �أظهرت
�أن النظام الغذائي لمن يكثرون من تناول
اللحوم يكون في العادة غير �صحي ،وذلك
الحتوائه على ال��ده��ون الم�شبعة وغيرها
م��ن المنتجات ال���ض��ارة ،وه��و م��ا ال يترك
مجا ًال للأكل ال�صحي».
وت�شير ال��درا��س��ات �إل��ى �أن تناول اللحم
ف��ي ح��د ذات ��ه ل�ي����س وح ��ده ال �م �� �س ��ؤول عن

�إ� �ص��اب��ة ال �ج �� �س��م ب ��الأم ��را� ��ض ،فاللحوم
ال�ح�م��راء ،وه��ي لحوم الأب �ق��ار والخنازير
وال �خ��راف ع�ل��ى �سبيل ال�م�ث��ال ،ت�ك��ون في
ال �ع��ادة ُم�ع��ال�ج��ة وم�صنعة ب �م��واد حافظة
تت�سبب في الم�شاكل ال�صحية مثل الأورام
ال�سرطانية و�أمرا�ض القلب.
وه ��ذه ال �م��واد ي��راه��ا ال�ج�ه��از المناعي
للج�سم ك�أج�سام دخيلة عليه ،مما يدفعه
لمحاربتها عن طريق االلتهاب الحاد الذي
ي�ؤثر على جميع �أع�ضاء ووظائف الج�سم
ب�شكل �سلبي.
و�أك� ��دت درا� �س��ات ال�م�ق��ارن��ة �أن اللحوم
البي�ضاء ،مثل لحوم الطيور� ،أق��ل �ضرراً
ل�صحة الإن�سان ،كما نقل الموقع.
وت�ؤكد بع�ض الدرا�سات الربط بين تناول
اللحوم وبين الإ�صابة بالأورام ال�سرطانية،
وخ��ا��ص��ة ��س��رط��ان ال�م�ع��دة .وي �ق��ول موقع
«ف��ورك����س �أوف ��ر ن��اي�ف����س» �إن الإق �ل�اع عن
تناول اللحوم يحمي البكتيريا الحميدة
في الأم�ع��اء ،والتي تقوم ب��دوره��ا بحماية
الج�سم من الإ�صابة بالأورام ال�سرطانية.
ومن بين فوائد الإقالع عن �أكل اللحوم
الحمراء �إنقا�ص الوزن ،حيث تذهب بع�ض
الدرا�سات �إلى �أن اللحوم الحمراء تحتوي
على كميات كبيرة من ال�سعرات الحرارية.
وبالإمكان الح�صول على العنا�صر الغذائية
التي يحتاجها الج�سم ،مثل البروتين ،من
م�صادر نباتية ذات �سعرات �أقل
• من ح�سن الحظ كثرة ال�صيامات في
الكني�سه القبطيه االرثوزك�سيه – ن�شكر
اهلل ال ��ذي م�ن��ذ ال �ب��دء يهتم ب�ن��ا ح�ت��ي انه
نظم لنا اي�ضا نظام غذائي �صحي.

باهلنـــا والشــفا
كفتة الربغل

ي�خ�ت�ل�ف��ن ال �ن �� �س��اء ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��نّ حول
م ��ا ي�ف���ض�ل��ن م ��ن � �ص �ف��ات م ��وج ��ودة في
الرجل ،لكن �أغلبهن يتفقن حول �صفات
ثابتة يجب تو ّفرها في الرجل من �أجل
االرتباط به ،وبالإجابة عن �س�ؤال :ماذا
تحب المر�أة في الرجل؟ ،يكون كالآتي:
 -1ت�شجيعها با�ستمرار ،مهما تحقّق
ال�م��ر�أة من �إن�ج��ازات ونجاحات الفتة في
المجتمع� ،إال �أنها ال ت�شعر ب�أهمية هذه
الإنجاز �إال �إذا ر�أت الفخر والت�شجيع في
عيون زوجها ،فهي ال تُحب الرجل الذي
ي�غ��ار م��ن �إن�ج��ازات�ه��ا وي�شعرها بالنق�ص
دائماً.
 -2ال�ح��ر���ص ع�ل��ى ع��دم تجريحها ،ال
ُت �ح��ب ال �م ��ر�أة ال��رج��ل ال ��ذي ��س��رع��ان ما
ُي�سمعها كلمات جارحة عند غ�ضبه منها،
�أو الذي يوجه لها كلمات �أو عبارات تُهين
ق��دره��ا ،ل��ذل��ك يجب �أن يحر�ص الرجل
ع�ل��ى � اّأل ي �ج��رح ق�ل��ب ال �م��ر�أة ف��ي لحظة
الخ�صام.
 -3م�شاركتها تفا�صيل حياته ،فالمر�أة
ُت �ح ��ب ال ��رج ��ل ال � ��ذي ُي �� �ش��ارك �ه��ا جميع
تفا�صيل حياته معها.
 -4تذكيرها دائماً بحبه لها ،فالمر�أة
مهما بلغت م��ن الأع ��وام ُت�ح��ب دائ �م �اً �أن
يذكرها �شريكها ب�أنه ُيحبها دائ�م�اً ،وفي
كل مرة يزي ُد حبه لها ،هذا الأمر �سيعك�س
على نف�سية ال �م��ر�أة ب�إيجابية ويجعلها

فوائد الكراث للن�ساء
الكراث يعتبر من النباتات الع�شبية،
يتبع الف�صيلة الثومية ،وله �أ�صناف منه
كراث ال�صيف وكراث البيات ال�شتوي و
التي تكون �أكثر قوة من كراث ال�صيف.
ال�ك��راث غني كثيراً ب��الأل�ي��اف ،منها
ال�ق��اب�ل��ة ل �ل��ذوب��ان ،وت �ل��ك غ�ي��ر القابلة
للذوبان ،وهي ت�ساهم �إلى ح ّد كبير في
تح�سين ن�سبة الكول�سترول ف��ي الدم،
ومعالجة الإم�ساك ،وتقوية البكتيريا
ال �ج �ي��دة ف ��ي الأم � �ع� ��اء ،وال� �ت ��ي تعتبر
�ضرورية للأ�شخا�ص الذين يعانون من

تُقدم المزيد من العطاء ل�شريكها.
 -5م ��راع ��اة وج ��وده ��اُ ،ت �ح��ب ال �م ��ر�أة
الرجل ال��ذي ُيقدر وجودها معه ،خا�صة
ف��ي التجمعات العائلية �أو الأ��ص��دق��اء �أو
الأقارب ،كما تُحب الرجل الذي ي�سعى �أن
ي�أخذ ر�أيها بكل ما يخ�ص حياتهما معاً.
 -6اال�ستماع لم�شاكلها ،حتّى و�إن عجز
ال��رج��ل ع��ن ت �ق��دي��م ال �ح �ل��ول ل�شريكته
ب��ال�م���ش��اك��ل ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا ،ه��و ُمكلف
بالإ�ستماع لها في كل الأحوال.
 -7احترام قلقها ،فالمر�أة بطبعها تقلق
م��ن ُك� ِّ�ل ��ش��يء ،فمن واج��ب ال� ّرج��ل دائ ًما
�أن ُيطمئنها عنه حتّى في حاالت ال�شّ جار
بينهم ،فهي في حال عدم رده عليها تتخيل
�سيناريوهات كارثية وغير متوقعة.

 -8عدم ال ُمبالغة بالحديث عن النف�س
ف��ال�م��ر�أة ال ُت�ح��ب �أن ترتبط بال�شّ خ�ص
ال ��ذي ي�ت�ب��اه��ي �أم��ام �ه��ا ب ��أ ّن��ه ك��ان يعرف
ال �ع��دي��د م��ن ال�ن���س��اء ق�ب�ل�ه��ا ،ب��ل تُف�ضل
ال ّرجل الواثق من نف�سه وال ي��ري بعينه
�سواها.
 -9م���س��ك ي��ده��ا ح�ي��ن يم�شى ال ّرجل
بجانب �شريكته يجب �أن يم�سك يدها وال
ُيفلتها �أب��داً؛ لأن ذل��ك ُي�شعرها بالأمان،
بالإ�ضافة �إلى افتخارها به �أمام الجميع.
� -10إح �ت��رام �أه�ل�ه��ا و�أ��ص��دق��ائ�ه��ا فمن
واج ��ب ال��رج��ل �أن ي�ح�ت��رم ج�م�ي��ع �أف ��راد
�أ�سرتها و�أ�صدقائها ،ولو كانت ُهناك بع�ض
ال ُم�شاحنات بينهم ،فاالحترام مطلوب في
كا ّفة الأوقات.

�ضعف في المناعه .ويتم ّيز الكراث ب�أنه
ي�ساعد الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون من
احتبا�س ال�م�ي��اه داخ��ل �أج�سامهم على
التخل�ص منها ،وبالتالي ي�ساعد �أي�ضاً
على منع ارتفاع �ضغط الدم.
من المعروف عن ال�ك� ّراث �أي�ضاً �أنه
يحتوي على م��ادة الألي�سين ،Allicin
ال�ت��ي تلعب دوراً �أ��س��ا��س�ي�اً ف��ي محاربة
البكتيريا ،االل�ت�ه��اب��ات ،والفيرو�سات،
وه ��ي ت�ح�م��ي ال�ج���س��م م��ن الأم ��را� ��ض؛
لأنها م�ضا ّدة للأك�سدة �أي�ضاً.
ول�ل�ك��راث دور غ��ذائ��ي مفيد �أي�ضاً؛
ب�سبب اح�ت��وائ��ه ع�ل��ى م ��ادة كمبفيرول
 Kaempferolال �ت ��ي ت �ح �م��ي القلب
وال �� �ش��راي �ي��ن م ��ن الأم � ��را� � ��ض ،ولكن
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ف��وائ��د ه ��ذه المادة،

من المهم تناول الكراث نيئاً؛ �أي عدم
تعري�ضه للنار.
ويحتوي الكراث على ن�سبة قليلة من
الكال�سيوم والمغني�سيوم ،وع�ل��ى مادة
بيتا ك��اروت�ي��ن  Beta Caroteneالتي
تتح ّول �إلى الفيتامين  Aداخل الج�سم،
وبالتالي ت�ساهم �إلى ح ّد كبير في تقوية
ال�م�ن��اع��ة ،وت�ج��دي��د ال �خ�لاي��ا ،وحماية
النظر.
وال� �ك ��راث غ�ن��ي ج ��داً بالبوتا�سيوم،
ال��ذي ي�ساعد على تنظيم �ضغط الدم
ف ��ي ال �ج �� �س��م ،خ �� �ص��و� �ص �اً للأ�شخا�ص
الذين يعانون من هذا المر�ض ،وغني
ب��ال���س�ي�ل�ي�ن�ي��وم؛ وه ��و م �ع��دن ل��ه فوائد
غ��ذائ �ي��ة ع��دي��دة ت�ت�ع� ّل��ق ب�ت�ق��وي��ة جهاز
ال �م �ن��اع��ة ،وح �م��اي��ة � �ش��راي �ي��ن القلب

ESKANDER
INVESTIGATIONS

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

كراث البيات ال�شتوي

وتفعيل عمل ال�غ� ّدة ال��درق�ي��ة ،وم�ضا ّد
�أك�سدة �أ�سا�سي جداً.
وي �ج��ب �أال ن�ن���س��ى �أن ال �ك ��راث ٍ
مغذ
ج ��داً ،يحمي م��ن الأم ��را� ��ض ،وي�ساعد
في خ�سارة ال��وزن؛ لأن��ه قليل ال�سعرات
ال �ح��راري��ة ،وي�م�ك��ن ت �ن��اول��ه ط��ازج �اً �أو
نيئاً مع القليل من زيت الزيتون؛ لأنه
يحمي القلب ،ويقي من الإم�ساك ،وفيه
الحديد والكال�سيوم وفيتامين  ، Aومن
الممكن تناوله بوا�سطة الح�ساء ،ولكن
ال يمكن الح�صول على جميع الفوائد
الغذائية في هذه الحالة.

لجميع احتياجاتكم العقارية

 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

كراث ال�صيف

�آمــال حنــا مليـكه

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:

– كوب �سوداني مفروم – خميرة بيرة
في حجم عين الجمل –  2ملقعه كبيرة
قرفه.
الطريقه :
 -1ينخل الدقيق ويجهز في وع��اء ثم
يدفيء الزيت وي�ضاف اليه.
 -2يبث باليد حتي يت�شرب الدقيق كل
كمية الزيت.
 -3ت��ذاب الخميرة في قليل من الماء
ال��داف��يء وت���ض��اف للدقيق وتعجن بماء
دافيء جيدا.
 -4تدهن �صينية بالزيت وتو�ضع ن�صف
العجينه وتر�ش القرفة وال�سكر بال�سوداني
ثم يو�ضع ن�صف العجينه االخر.
 -5تقطع مربعات ويدهن وجهها بقليل
م ��ن ال ��زي ��ت وت �خ �ب��ز ف ��ي ف ��رن ح ��ار حتى
تن�ضج.

اخ�ت�ل��ف ال�ك�ث�ي��رون م � ّن��ا ف��ي تعريف
ال�شخ�صية القوية ،فقد ظن الكثيرين
�أن ال�شخ�صية القوية هي القادرة على
ال ��رد ع�ل��ى م��ن �أ� �س��اء �إل�ي�ه��ا ب�ق���س��وة �أو
ال�ق��درة على ال�سيطرة وف��ر���ض الر�أي
�أو الإح�سا�س ب�أنها الأف�ضل ،ه��ذا �أمر
خاطئ ،لأن ال�شخ�صية القوية هي على
النقي�ض تماما ،فهي التي تتفاعل مع
الأم� ��ور وف��ق م�ن�ط��ق ال�ع�ق��ل والحكمة
والرحمة.
وه� �ن ��اك ع� ��دة � �ص �ف��ات ت �ت��واف��ر في
ال�شخ�صية القوية:
 -1ال �ه��دوء �أم ��ام �أ��ص�ع��ب الظروف:
ال�شخ�صية القوية ت�ستطيع ال�سيطرة
على الغ�ضب وع��دم الإنفعال وتحكيم
ال�ع�ق��ل وال ت�سيطر ع�ل�ي�ه��ا العواطف
والإنفعال فهي �شخ�صية هادئة تفهم
قبل �أن تتكلم وال ت��دع المحيط ي�ؤثر
فيها ويف�سد هدوئها.
 -2ال� �م� �ب ��ادئ والأخ � �ل � ��اق :تتميز
ال�شخ�صية القوية بالأخالق الحميدة،
الأم � ��ان � ��ة وال� �ت ��وا�� �ض ��ع وف� �ع ��ل الخير
وال� ��� �ص ��دق وق� � ��ول ال� �ح ��ق ف� ��ي �أح �ل ��ك
ال� �ظ ��روف ،ف ��الأخ�ل�اق وال �م �ب��ادئ هي
المرتبة الأولى بالن�سبة لهم.
 -3الثقة بالنف�س :ال�شخ�صية القوية
ال ي�ؤثر فيها المدح �أو الذم فهي تعرف
جيدا م�ق��دار ذات�ه��ا وال تتكلم �إال فيما
تعلم وتلتزم ال�صمت فيما ال تعلم.
 -4الإح� �ت ��رام :ال�شخ�صية القوية
تحترم النا�س كيفما كانوا وال تخجل
من الجلو�س مع الفقير وك��أن��ه فقيرا
وال ُت�شعر الآخ��ري��ن ب��أن�ه��م �أق ��ل منها
وتعلم جيدا �أن اهلل قد خلق الفقير كما
خلق الغني.
 -5التعلم من التجارب :ال�شخ�صية
القوية ال ت�ستحي �أن ت�ستفيد وتتعلم
من الآخرين ف�إن العلم لي�س له نهاية
ف��دائ�م��ا ت�سعى �إل ��ى ت�ط��وي��ر وتح�سين
نف�سه خا�صة في الأم��ور التي لي�س له
خبرة فيها.
ف�لاب��د �أن ي �ك��ون ه �ن��اك ت � ��وازن في
ال�شخ�صية ال�ق��وي��ة يتمثل ف��ي الفكر
والعقيدة والثقافة والإرادة والتوا�ضع
وال �ع��اط �ف��ة والإي �ج��اب �ي��ة وال�صراحة
ال��دائ�م��ة .ونطلب م��ن اهلل ك��ل ي��وم ان
ير�شدنا �إلى ما نريده لكي ن�سلك ح�سب
�إرادته.

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

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

www.eskanderinvestigations.com
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المقادير:
ن�صف كيلو برغل ناعم  -ن�صف كيلو
بطاط�س –  2ب�صلة كبيرة – ملح – فلفل
– بهارات – ن�صف كوب ب�سلة م�سلوقة �أو
م�شروم
الطريقة:
 -1ينقع ال�ب��رغ��ل ف��ي ال �م��اء ل�م��دة 12
�ساعة ثم ي�صفى من الماء ويع�صر باليد.
 -2ت�سلق البطاط�س وتق�شر.
 -3تب�شر ب�صلة وت�ضاف للبطاط�س.
 -4يخلط الجميع ويفرم بالمفرمه ثم
يتبل الخليط بالملح والفلفل والبهارات.
 -5ل �ع �م��ل ال �ح �� �ش��و :ت �ب �� �ش��ر الب�صلة
الثانية وتحمر في الزيت وي�ضاف اليها
الب�سلة الم�سلوقه وباقي الملح والفلفل
والبهارات.
 -6ت�ك��ور الكفته م��ن الخليط (برغل
وبطاط�س وب�صل) وتح�شي ف��ي و�سطها
بالح�شو(ب�صل وب�سله او م�شروم).
 -7تلف بالبق�سماط وتحمر في زيت
غزير.
 -8يمكن ان تو�ضع في �صينية وتخبز
في فرن حار حتي تن�ضج .
 -9تقدم �ساخنة وتجمل بالبقدون�س.
الحلو� :صينية الحجازيه
المقادير:
كيلو دقيق – ك��وب زي��ت – ك��وب �سكر
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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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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

Law Offices
of Hani S. Bushra

8

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

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

Shady Toma

É``eƒJ õjõY …OÉ°T
»fƒfÉb Ö°SÉëe

16541 Gothard St. #208, Huntington Beach, CA 92647

714-984-2000

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.

: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

 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
Complete Dental Service:

• Cosmmetic dentistry, Teeth Whitening,
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
Phone: (714) 881-0581
Fax:
(714) 881-0582
Email: matt@kordablaw.com
 �إ�صابات �شخ�صية حوادث ال�سيارات)طرد بدون �سبب/ قانون العمل والعمال (التمييز بالعمل ت�أ�سي�س ال�شركات والعقود القانونية)الخ..نفقة/ قانون الأحوال ال�شخ�صية (طالق)Trust(  الو�صايا وحتويل املمتلكات-

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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لل�شهداء1737 برمهات/م) �أم�شري2021  مار�س15 - 1) 450  العدد- ال�سنة الواحد والع�شرين

ال�سنة الواحد والع�شرين  -العدد  15 - 1) 450مار�س 2021م) �أم�شري/برمهات 1737لل�شهداء
)Volume # 21 - Issue No. 450 - (1 - 15 March 2021

صباح اخلري يا مصر

م�صر� :سيتم الح�صول على ماليين الجرعات من لقاح كورونا
قال نادر �سعد ،المتحدث با�سم رئا�سة الوزراء الم�صرية� ،إن «و�ضع م�صابي كورونا حتى
الآن مطمئن ،ولكن هناك زيادة في بع�ض المحافظات».
و�أ�ضاف �سعد في ت�صريح له� ،أن «الدولة قامت بتطعيم عدد كبير من المواطنين» ،الفتا
�إلى �أن حملة التطعيمات بد�أت من ال�سبت الما�ضي.
و�أكد �أن هناك لقاحات تكفي لكل من �سجل ا�سمه لتلقي اللقاح.
ولفت �إلى �أنه خالل ال�شهر الحالي �سيتم ا�ستقبال ماليين الجرعات ،واللقاحات �ستكون
متوفرة ب�أعداد كبيرة.

ال�سي�سي ُيكرم �أ�سرة ال�شهيد عماد يعقوب
و ُيقبّل ر�أ�س والدته

كرم الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي� ،أ�سرة ال�شهيد البطل عريف عماد �أمير ر�شدي
يعقوب ،في �أث�ن��اء فعاليات ال�ن��دوة التثقيفية للقوات الم�سلحة ال �ـ ،33وت�سلم جائزة
التكريم والده ووالدته.
وخالل التكريم ،ق ّبل الرئي�س ال�سي�سي ر�أ���س والدته ،وعندما انهمرت في البكاء،
احت�ضنها رئي�س الجمهورية.
وا�ست�شهد عريف عماد �أمير ر�شدي يعقوب ،في �أثناء تنفيذ �إحدى المداهمات بموقع
البرث ب�شمال �سيناء ،حيث �أ�صيب البطل بطلق ناري �أدى ال�ست�شهاده.
و�شهد الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ،يوم الثالثاء الموافق  9مار�س  ،2021فعاليات
ال�ن��دوة التثقيفية الثالثة وال�ث�لاث��ون للقوات الم�سلحة بعنوان ل��واله��م م��ا كنا هنا
بمنا�سبة االحتفال بيوم ال�شهيد ،وذلك بمركز المنارة الدولي للم�ؤتمرات بالتجمع
الخام�س بالقاهرة الجديدة.

«الكهرباء» تتبرع بجزء من ميزانيتها لحل
�أزمة فاتورة «مجدي يعقوب»

�أك � ��د ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د � �ش��اك��ر ،وزي ��ر
الكهرباء وال�ط��اق��ة ال�م�ت�ج��ددة� ،أن��ه وجه
المهند�س ج��اب��ر د�سوقي ومجل�س �إدارة
ال�شركة القاب�ضة للكهرباء بالتبرع بجزء
م��ن الميزانية المخ�ص�صة للم�س�ؤولية
االج �ت �م��اع �ي��ة ل� ��دى ال �� �ش��رك��ة القاب�ضة
بخ�صمها من قيمة الفاتورة الم�ستحقة
ع�ل��ى م��ؤ��س���س��ة ال��دك �ت��ور م �ج��دي يعقوب
لأمرا�ض و�أبحاث القلب.
و�أ� �ش��ار �شاكر �إل��ى ال ��دور الكبير الذي
تقوم به م�ؤ�س�سة الدكتور مجدي يعقوب
في مجال ج��راح��ات و�أم��را���ض القلب في
م�صر والمنطقة العربية ،الفتا �إل��ى �أنه
ات�صل بالدكتور مجدي يعقوب معربا عن
تقدير وزارت ��ه ل�ل��دور المهم ال��ذي تقوم
به الم�ؤ�س�سة في عالج و�إنقاذ حياة �آالف
الأطفال وتقدير دوره في تقديم الرعاية
الطبية مجاناً دون �أي مقابل.
وك ��ان ��ت م���س�ت���ش�ف��ى ال��دك �ت��ور مجدي
ي �ع �ق��وب ل�ل�ق�ل��ب ت �ق��دم��ت ب�ط�ل��ب ل� ��وزارة
ال �ك �ه��رب��اء ل�م�ن�ح��ه خ���ص�م�اً � �ش �ه��ري �اً على
فاتورة الكهرباء التي تبلغ � 650ألف جنيه
�شهرياً نظراً لدورها الهام التي تقدمه في
خدمة �أطفال مر�ضى القلب بالمجان.
و�أر� �س �ل��ت �شركة م�صر العليا لتوزيع
ال�ك�ه��رب��اء ه��ذا ال�ط�ل��ب ل ��وزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة للبت فيه ،الفتا �إلى
�أن م�ح��ا��س�ب��ة اال� �س �ت �ه�لاك ت�خ�ت�ل��ف بين
الجهد المنخف�ض وال�ج�ه��د المتو�سط

E-mail: allorthodox@aol.com

Broker Associate

Sales, Purchases,
Leases & 1031 Tax-Free
Exchange, Residential,
Residential Income
& Commercial
properties
Cell: 714-742-7888 - Direct: 949-878-7930

www.orthodoxnews.us

�أ�شاد وزراء خارجية كل من فرن�سا و�ألمانيا وم�صر والأردن بح�صول حكومة الوحدة
الوطنية االنتقالية في ليبيا على ثقة البرلمان.
واعتبر هايكو ما�س ،وزير الخارجية الألماني الخبر «ممتازاً» بينما تحدث نظيره
الفرن�سي ،جان�-إيف لودريان ،عن «تقدم كبير» نحو خروج محتمل من الفو�ضى التي
تع ّم البالد.
ونالت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية
الأمم المتحدة ،ثقة البرلمان الليبي ،الأربعاء  ،3/10حيث �أجمع النواب الحا�ضرون
البالغ عددهم  132على �إعطائها الثقة.

الرئي�س ال�سي�سي :ل�سنا �ضد م�صالح �إثيوبيا

قال �سيادة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى
�إن نهر النيل هو حياتنا وحياة �أ�شقائنا فى
ال�سودان ،م�شي ًرا �إل��ى حر�ص م�صر على
التفاو�ض وال��و��ص��ول �إل��ى ات�ف��اق قانونى
ملزم ،ب�ش�أن ملء وت�شغيل �سد النه�ضة.
ج��اء ذل��ك خ�لال اللقاء المو�سع الذى
ع�ق��ده الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى مع
ق � ��ادة و� �ض �ب��اط و� �ض �ب��اط � �ص��ف وجنود
ال �ق��وات الم�سلحة عقب ان�ت�ه��اء فعاليات

ال �ن��دوة التثقيفية ال�ث��ال�ث��ة والثالثين،
بمنا�سبة ي��وم ال�شهيد ،بح�ضور الفريق
�أول محمد زك��ى وزي ��ر ال��دف��اع والإنتاج
ال�ح��رب��ى ،وال�ف��ري��ق محمد ف��ري��د رئي�س
�أركان حرب القوات الم�سلحة.
و�أ� �ض��اف عبد الفتاح ال�سي�سى �أن �سد
النه�ضة حقق ميزة كبيرة ج ًدا لأ�شقائنا
ف ��ى �إث� �ي ��وب� �ي ��ا ،ون� �ح ��ن ال ن��رف ����ض هذه
اال�ستفادة ،م�ضيفاً�«:إحنا دايما كالمنا

ه��ادى ومفي�ش فيه انفعال وال �إدع��اء وال
�إ�ستعداء ..ما يجمعنا على نهر النيل �أكتر
بكتير من �أى �سبب من �أ�سباب الخالف».
و�شدد الرئي�س على �أننا م�صرون على
�أن ن�ستمر فى تفاو�ضنا« ،وتفاو�ضنا طبعاً
م�ش بال نهاية ..ال� ،إحنا بنتكلم على �إن
�إح �ن��ا ي�ج��ب �أن ي�ت��م ال�ت��و��ص��ل �إل ��ى اتفاق
ق��ان��ون��ى م�ل��زم ب���ش��أن م��لء وت�شغيل �سد
النه�ضة ويبقى الكل رابح».

الحكومة تبد�أ بحث الترتيبات الخا�صة بفعاليات �إفتتاح العا�صمة
الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري

ا��س�ت�ع��ر���ض االج �ت �م��اع ال�سيناريوهات
ال�م�ق�ت��رح��ة ل�ف�ع��ال�ي��ات اف�ت�ت��اح العا�صمة
الإداري� � � ��ة ال� �ج ��دي ��دة ،ح �ي��ث �أك� ��د رئي�س
الوزراء على توجيهات الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي ،رئي�س الجمهورية ،ب�ضرورة �أن
يكون هذا االفتتاح على �أعلى م�ستوى من
التنظيم ،بما يعك�س عظمة هذا الم�شروع
الح�ضاري العمالق ،الذي يعبر عن م�صر
الحديثة ،ويمثل دلي ً
ال جديداً على حجم
الإن�ج��از ال��ذي تحققه �أي��ادي الم�صريين
رغم التحديات.
تعرف رئي�س ال��وزراء خ�لال االجتماع

Real Estate
Commercial Brokerage

والمن�شور بالجريدة الر�سمية بتاريخ 26
�أبريل .2018
كانت النيابة تقدمت بمذكرة ،رق��م 5
ل�سنة  ،2018تطالب فيها ب�إدراج  1529على
خلفية التحقيقات في الق�ضية رقم 620
ل�سنة  ،2018وبناء عليه �أ�صدرت محكمة
ال�ج�ن��اي��ات ق��راره��ا ال�م�ن���ش��ور بالجريدة

American Star Travel

على عدد من التفا�صيل المتعلقة بحفل
االفتتاح المقرر �إقامته نهاية هذا العام،
بما ي�شمل ال�ب��رن��ام��ج ال��زم�ن��ي المقترح،
والفعاليات المخطط �إقامتها ،وعنا�صر
الإب� �ه ��ار ل�ل�ح���ض��ور وال ��وف ��ود الم�شاركة
ومتابعي االحتفال في كل بقعة من م�صر
وال �ع��ال��م ،م���ش�ي��راً �إل ��ى �أن ��ه �سيتم تنفيذ
جولة داخ��ل العا�صمة الإداري ��ة لتحديد
ال �م �ك��ان الأن �� �س��ب لإق ��ام ��ة االحتفالية،
تمهيدا ال�ستكمال الترتيبات الالزمة،
قبل عر�ض الت�صورات المطروحة على
رئي�س الجمهورية.
ال��ر��س�م�ي��ة ف��ي �أبريل
 2018ب � � ��إدراج � � �ه� � ��م
ع�ل��ى ق��وائ��م الكيانات
الإرهابية.
وم� � � � � � � � � � � � � ��ن ب� � � �ي � � ��ن
المدرجين على قوائم
الإرهاب وفقًا لما ن�شر
بالجريدة الر�سمية كل
من؛ الالعب محمد �أب��و تريكة ،ويو�سف
ال�ق��ر��ض��اوي ،و�إب��راه �ي��م ع�صام العريان،
و�أ��س�ع��د �شيخة ،و�أ��س�م��اء ع�صام العريان،
و�أ�سامة يو�سف القر�ضاوي.

ال�����س��ي�����س��ي ف����ي زي�����ارة
ل���ل�������س���ودان ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق
الم�شترك وتوحيد ال��ر�ؤى
�صرح المتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة
ف��ي تدوينة على م��وق��ع «في�سبوك» ،ب�أن
زي� ��ارة ال���س�ي���س��ي ،ال �ت��ي ت�ع��د الأول � ��ى من
ن��وع �ه��ا ع �ق��ب ت���ش�ك�ي��ل م�ج�ل����س ال�سيادة
االن�ت�ق��ال��ي ،ت��أت��ي تر�سيخا لجهود م�صر
بقيادة الرئي�س الم�صري لدعم ال�سودان
خالل المرحلة التاريخية الحالية الهامة
الذي يمر بها.
بالإ�ضافة �إل��ى الحر�ص على التن�سيق
ال�م���ش�ت��رك وت��وح �ي��د ال � ��ر�ؤى والمواقف
بين البلدين تجاه مختلف الق�ضايا ذات
االهتمام الم�شترك.
وقال المتحدث �إنه من المقرر �أن ت�شهد
ال��زي��ارة ال�ت�ب��اح��ث ح��ول �أه ��م التطورات
فيما يتعلق بالق�ضايا الإقليمية والقارية،
خا�صة ق�ضية �سد النه�ضة ،والأم ��ن في
البحر الأح�م��ر ،وت�ط��ورات الأو��ض��اع على
الحدود ال�سودانية.
و�أ�ضاف البيان �أنه من المقرر �أن ت�شهد
الزيارة عقد قمة م�صرية �سودانية ،ف�ضال
عن ع��ددا من اللقاءات الثنائية مع كبار
ال�ق��ادة والم�س�ؤولين ال�سودانيين ،وذلك
ل�م�ن��اق���ش��ة م�خ�ت�ل��ف ال �م �ل �ف��ات المتعلقة
بالتعاون الم�شترك و�سبل تعزيز العالقات
الثنائية ،خا�صة على ال�صعيد الع�سكري
والأم �ن��ي واالق �ت �� �ص��ادي ،وذل ��ك تج�سيدا
ل�ل��إرادة القوية المتبادلة بين البلدين
ال�شقيقين لتعزيز �أط��ر ال�ت�ع��اون بينهما
في كافة المجاالت وبما ي�سهم في تحقيق
م�صالحهما الم�شتركة.

م���������ص����ر ت����ت����ع����اق����د م���ع
«�سام�سونج» ل�صناعة تابلت
«ال����م����دار�����س» ف���ي ال��ب�لاد

ت �ع��اق��دت ال �ح �ك��وم��ة ال �م �� �ص��ري��ة ،مع
�شركة �سام�سونج العالمية لتدبير �أجهزة
ال �ح��ا� �س��ب ال �ل��وح��ي ال �ت��اب �ل��ت ،الخا�صة
ب �ت �ط��وي��ر م �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي��م الثانوي،
ل�صالح وزارة التربية والتعليم.
ج ��اء ذل ��ك ب�ح���ض��ور رئ �ي ����س مجل�س
ال � � ��وزراء ،ووزي � ��ري ال �ت��رب �ي��ة والتعليم
والتعليم الفني ،واالت�صاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،وم�س�ؤولي هيئة الت�سليح
بالقوات الم�سلحة ،وم�س�ؤولي ال�شركة.
وق��ال الم�ست�شار ن��ادر �سعد ،المتحدث
الر�سمي لرئا�سة مجل�س الوزراء :يت�ضمن
االت�ف��اق ال��ذي ت��م توقيعه� ،إن�شاء م�صنع
بمنطقة بني �سويف با�ستثمارات ت�صل �إلى
 30مليون دوالرُ ،ي�سهم في توفير فر�ص
عمل لأكثر من � 500شخ�ص ،كما يت�ضمن
تدريب  1000طالب داخل الم�صنع ،وكذلك
بمراكز ال�شركة القائمة بجمهورية م�صر
العربية ،وذلك تحت �إ�شراف وزارة التربية
والتعليم ،بعد و�ضع برنامجا للتدريب
بالتن�سيق بين ال ��وزارة وال�شركة ،بحيث
ي�ت��م ت��دري��ب  50ط��ال�ب�اً ل�م��دة ت �ت��راوح ما
بين  10و  15ي��و ًم��ا على خطوط الإنتاج
بم�صانع ال�شركة بالخارج.
كما �أ�شار �إلى �أنه بموجب هذا االتفاق،
�سيتم تحديث الموا�صفة وال�م��ودي��ل كل
عامين ،م��ن �أج��ل مواكبة التطور الذي
ي�شهده م�ج��ال �صناعة �أج �ه��زة التابلت،
والو�صول �إلى �أحدث الإ�صدارات ال�سنوية
عن طريق الت�صنيع بالأيدي الم�صرية،
وت �ل �ت��زم ال���ش��رك��ة ب�ت�ق��دي��م ال��دع��م الفني
وال�صيانة ،عن طريق �أكثر من  45مركز
�صيانة على م�ستوى الجمهورية ،لمدة
� 36شهراً من تاريخ الت�سليم ت�صل �إلى حد
اال�ستبدال خالل � 24ساعة في حال تعذر
الإ�صالح.

Discover the joys of travel for any Package

Tel.: (508) 815-4327
خطط لأجازتك ال�صيفية من الآن حتى تح�صل على �أ�سعار مخف�ضة
لدينا �أف�ضل الأ�سعار لجميع �أنحاء العالم -رحالت جوية وبحرية
رحالت �أ�سبوعية للأرا�ضي المقد�سة � -أ�سعارنا ال تقبل المناف�سة

ات�صل بنا الآن� :سام عو�ض

www.americanstartravel.net
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م�صر وفرن�سا و�ألمانيا والأردن ت�شيد بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا

نيابة النق�ض تو�صي ب�إدراج «�أبو تريكة» و�آخرين بقوائم الإرهابيين

 Adel Lotfyعــادل لطفــي

adellotfy21@aol.com

SECTION B

وفق �أق�صى حمل وم�ؤ�س�سة مجدي يعقوب
يتم محا�سبتها وف��ق الجهد المتو�سط
وم �ت��و� �س��ط ق �ي �م��ة ال �ف��وات �ي��ر ال�شهرية
للم�ؤ�س�سة تقدر بنحو � 650ألف جنيه.
و�أ� � �ش � ��ارت ال �� �ش��رك��ة �إل � ��ى �أن تعريفة
ال�ت�غ��ذي��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ت��ي ت���ص��در على
�أ�سا�سها الفواتير معلنة للجميع بمنتهى
ال�شفافية و�أن جميع الم�ؤ�س�سات بالدولة
وال�م���س�ت�ه�ل�ك��ة ل �ل �ك �ه��رب��اء م �ل��زم��ة بدفع
فواتير اال�ستهالك ال�شهرية ،الفتا �إلى �أن
�شركات توزيع الكهرباء الـ  9على م�ستوى
الجمهورية ال تملك قرار تخفي�ض �أ�سعار ع �ق��د ال ��دك� �ت ��ور م���ص�ط�ف��ى مدبولي،
الكهرباء �أو زيادتها ،الفتا �أن ه��ذا الأمر رئ�ي����س مجل�س ال � ��وزراء ،م���س��اء الإثنين
مرتبط بقوانين ولوائح.
 8م ��ار� ��س ،اج �ت �م��اع �اً ل�ب�ح��ث الترتيبات
ال �خ��ا� �ص��ة ب �ف �ع��ال �ي��ات اف �ت �ت��اح العا�صمة
الإداري��ة الجديدة بنهاية العام الجاري،
�إح��ال��ة المتهم بهتك وذل��ك بح�ضور ال��دك�ت��ور عا�صم الجزار،
عر�ض طفلة للجنايات وزي ��ر الإ� �س �ك��ان وال �م��راف��ق والمجتمعات
العمرانية ،وال �ل��واء �إي�ه��اب ال�ف��ار ،رئي�س
�أخ �ط��رت النيابة ال�ع��ام��ة ،المتهم ال�ه�ي�ئ��ة ال�ه�ن��د��س�ي��ة ل �ل �ق��وات الم�سلحة،
بهتك عر�ض طفلة في المعادي داخل وم �� �س �ئ��ول��ي وزارة الإ�� �س� �ك ��ان ،والهيئة
محب�سه بقرار �إحالته محبو�سا �إلى ال�ه�ن��د��س�ي��ة ل�ل�ق��وات ال�م���س�ل�ح��ة ،و�إح ��دى
محكمة ال �ج �ن��اي��ات ،ب�ع��د ت��وج�ي��ه له ال�شركات المتخ�ص�صة.
تهمة الخطف بالتحايل ال�ستدراجها
�إل� � ��ى �أح� � ��د ال � �ع � �ق� ��ارات ب ��ال �م �ع ��ادي،
واقترنت تلك الجناية بجناية �أخرى
هي �أنه في ذات الزمان والمكان هتك
�أو� � �ص� ��ت ن �ي ��اب ��ة ال �ن �ق ����ض ف� ��ي ر�أي� �ه ��ا
عر�ض الطفلة بالقوة با�ستطالته �إلى اال�ست�شاري ،بوجوبية ت�أييد �إدراج محمد
مواطن العفة من ج�سدها.
�أبوتريكة و�آخرين بقوائم الإرهاب.
ي��ذك��ر �أن م�ح�ك�م��ة ج �ن��اي��ات القاهرة
�أدرج � � � ��ت� � 1529 ،ش �خ �� ً��ص��ا ع �ل��ى قوائم
الإرهاب ،بينهم �أبوتريكة ،للمرة الثانية،
ع�ل��ى ق��وائ��م الإره � ��اب ل �م��دة � 5سنوات"

لكافـة احتيـاجاتـكم في كاليفـورنيـا
مـن بيــع و�شــراء وا�ســتبدال العقـارات
ال�سـكنية والتجـاريـة
واال�سـتثماريـة والأرا�ضـي

�أرثوذك�س نيوز





415 W. Foothill Blvd.
Suite 102
Claremont, CA 91711
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�أرثوذك�س نيوز

ب�������اي�������دن���� :س���ن���ق���دم
ال��ل��ق��اح��ات ل��ل��ع��ال��م بعد
تطعيم ك��ل الأمريكيين

أمريكا من حولنا

ال�سنة الواحد والع�شرين  -العدد  15 - 1) 450مار�س 2021م) �أم�شري/برمهات 1737لل�شهداء

بايدن ي�سمي �إمر�أتين «جنرالين» على ر�أ�س قيادتين
ع�سكريتين للجي�ش الأمريكي
�أع �ل��ن رئ�ي����س ال��والي��ات ال�م� ّت�ح��دة جو
ب ��ادي ��ن الإث �ن �ي��ن  9م ��ار� ��س  ،ف ��ي اليوم
العالمي للمر�أة ،ت�سمية �ضابطتين على
ر�أ� ��س اث�ن�ت�ي��ن م��ن ال �ق �ي��ادات الع�سكرية
الأم��ري�ك�ي��ة الإح ��دى ع���ش��رة ،لت�صبحان
بذلك ثاني وث��ال��ث �إم ��ر�أة ت�شغالن مثل
هذا المن�صب الع�سكري الرفيع في تاريخ
البالد.
وق��ال ب��اي��دن �إ ّن��ه اخ�ت��ار ال�ضابطة في
ال�ق��وات ال�ج��و ّي��ة جاكلين ف��ان �أوفو�ست،
ال �م��ر�أة ال��وح�ي��دة ف��ي الجي�ش الأمريكي
برتبة ج�ن��رال ب ��أرب��ع ن�ج��وم (�أع �ل��ى رتبة
ع�سكرية ف��ي ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة) على
ر�أ�س قيادة النقل اللوج�ستي «تران�سكوم».
و�أ��ض��اف الرئي�س ال�ساد�س والأربعين
�أ ّن��ه �س ّمى ال�ضابطة ل��ورا ريت�شارد�سون،
وهي جنرال بثالث نجوم ،قائدة للقيادة
الع�سكرية الجنوبية «��س��اوث�ك��وم» ،التي
ت�غ�ط��ي �أم��ري �ك��ا ال��و� �س �ط��ى والالتينية.
و�ستح�صل ب��ذل��ك ه ��ذه ال���ض��اب�ط��ة عند
ت�سلّمها من�صبها على نجمتها الرابعة.
و�إذا �صادق مجل�س ال�شيوخ على ت�سمية

�أع �ل��ن ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ج��و بايدن
�أن ال��والي��ات المتحدة �ستقدم اللقاحات
ال�م���ض��ادة ل�ف�ي��رو���س ك��ورون��ا للعالم بعد
توفير التلقيح لجميع الأمريكيين.
وق � ��ال ب ��اي ��دن خ �ل�ال ل �ق��اء م ��ع �إدارة
� �ش��رك �ت��ي «م � �ي� ��رك» و «ج ��ون� ��� �س ��ون �آن� ��د
جون�سون» ،يوم الأربعاء « :3/10نحن في
طريقنا للح�صول على كمية من جرعات
اللقاحات �ستكون كافية لتطعيم جميع
ال�سكان البالغين مع نهاية مايو».
و�أ�ضاف بايدن �أن «هذا ي�سبق التوقعات
ب� �ع ��دة �أ�� �ش� �ه ��ر .وك �ل �ف��ت وزارة ال�صحة
والخدمات االجتماعية ب�شراء  100مليون
جرعة �أخرى».
و�أ�� � �ش � ��ار ب� ��اي� ��دن �إل� � ��ى �أن ال�سلطات
الأم��ري �ك �ي��ة ي�ج��ب �أن ت �ب��دي م��رون��ة في
الظروف الحالية لأن الو�ضع قد يتطلب
ج�ه��ودا �إ�ضافية ،و�أن ال�سلطات يجب �أن
تكون على ا�ستعداد لتغير الأو�ضاع.
و�أك � � ��د�« :إذا ك� ��ان ل��دي �ن��ا ف��ائ ����ض من
اللقاحات ،ف�إننا �سنتقا�سمها مع العالم.
وال يمكننا �أن نعي�ش ف��ي �أم ��ان ح�ت��ى ال
يعي�ش ب��اق��ي العالم ف��ي �أم ��ان .و�سنت�أكد
�أوال من �أن الأمريكيين تلقوا الم�ساعدة،
ثم �سنحاول م�ساعدة باقي العالم».
يذكر �أن ال�سلطات الأمريكية �سجلت
 3ل �ق��اح��ات م �� �ض��ادة ل �ف �ي��رو���س ك ��ورون ��ا ط��ال��ب ال��رئ �ي ����س الأم��ري �ك��ي ال�سابق
ال�ستخدامها لتطعيم ال�سكان .وح�سب دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب م �ن��ا� �ص��ري��ه ب� ��إر�� �س ��ال
معلومات جامعة «جونز هوبكينز» ،تلقى تبرعاتهم له مبا�شرة عو�ضاً عن التبرع
 31مليونا من الأمريكيين الجرعتين من �إلى الحزب الجمهوري الذي ينتمي له.
اللقاح.
وج� � � ��اء ط� �ل ��ب ت � ��رام � ��ب ف � ��ي ر�� �س ��ال ��ة
�إلكترونية �أر�سلها بعد �ساعات من رف�ض
لجنة الحزب الجمهوري الوطنيه طلبه
بالتوقف عن ا�ستخدام �صورته و�شعبيته
في جمع التبرعات ل�صالح الحزب.
وي�سعى ترامب ،ال��ذي ال ي��زال يحظى
بدعم قاعدة من الناخبين الجمهوريين،
لإع� � ��ادة ف��ر���ض ��س�ي�ط��رت��ه ع �ل��ى الحزب
�أع�ل�ن��ت وزارة ال�خ��زان��ة الأم��ري�ك�ي��ة �أن وخ��ا� �ص��ة ب �ع��د �إن �خ �ف��ا���ض ��ش�ع�ب�ي�ت��ه �إث ��ر
عجز ميزانية الحكومة االت �ح��ادي��ة بلغ خ�سارته االنتخابات الرئا�سية ومحاوالت
 311مليار دوالر في فبراير ،م�سجال ذروة الديمقراطيين ع��زل��ه و�إدان �ت��ه بالح�ض
قيا�سية لل�شهر ف��ي ظ��ل ا�ستمرار تنامي
نفقات مكافحة جائحة كورونا.
وزادت �إي��رادات فبراير  32بالمئة على
�أ��س��ا���س �سنوي �إل��ى  248مليار دوالر ،في
حين ارتفع الإنفاق بالن�سبة ذاتها �إلى � 559ش ّددت وا�شنطن الأربعاء  3/10على �أنّها
مليار دوالر ،بفعل تكاليف �إعانات البطالة لن ترفع �أ ّياً من العقوبات التي تفر�ضها
على ط�ه��ران قبل �أن ت�ع��ود الأخ �ي��رة �إلى
والإنفاق على ال�صحة.
وفي الأ�شهر الخم�سة الأولى من ال�سنة اح �ت��رام ك��ام��ل االل �ت��زام��ات المن�صو�ص
المالية  ،2021ارت�ف��ع العجز  68بالمئة ع�ل�ي�ه��ا ف��ي االت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي الإي ��ران ��ي،
�إلى م�ستوى قيا�سي يبلغ  1.047تريليون معتبرة �أنّ الكرة في هذا الملفّ هي الآن
دوالر ،متجاوزا الذروة ال�سابقة  652مليار في ملعب الجمهورية الإ�سالمية.
دوالر الم�سجلة في الفترة من �أكتوبر �إلى وقال وزير الخارجية الأمريكي �أنتوني
بلينكن خ�لال جل�سة ا�ستماع �أم��ام لجنة
فبراير من ال�سنة المالية .2010
ال���ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي مجل�س النواب
�إنّ «ال �ك ��رة ف��ي م�ل�ع�ب�ه��م (الإيرانيين)
لمعرفة ما �إذا كانوا مهت ّمين حقاً بحوار

بايدن ي�سمى �إمر�أتين «جنرالين»
وفي خطاب مقت�ضب �ألقاه في البيت
هاتين ال�ضابطتين ،ف�ست�صبحان ثاني
وثالث �إمر�أة في تاريخ الواليات المتّحدة الأبي�ض بح�ضور ال�ضابطتين قال بايدن
ا م��ن ه��ات�ي��ن ال �م��ر�أت �ي��ن حقّقت
ت �ت �ب��و�آن م�ث��ل ه ��ذا ال�م�ن���ص��ب الع�سكري �إنّ «ك�ل� ً
ال��رف�ي��ع ب�ع��د ال �ج �ن��رال ل ��وري روبن�سون م�سيرة مهنية برهنت عن مهارات ونزاهة
التي دخلت التاريخ في  2016حين ع ّينت و�إح�سا�س بالواجب ال مثيل لها» .و�أ�ضاف
على ر�أ���س ال�ق�ي��ادة الع�سكرية ال�شمالية «اليوم هو اليوم العالمي للمر�أة ،وعلينا �أن
(نورثكوم) قبل �أن تتقاعد في .2018
نرى ونق ّدر �إنجازات هاتين الرائدتين».

ب�ي��ن الأم��ري�ك�ي�ي��ن ال�ج�م�ه��وري�ي��ن لجمع
التبرعات تح�ضيراً لالنتخابات الن�صفية
عام .2022
وح ��ث ت��رام��ب ف��ي ر��س��ال�ت��ه ع�ل��ى عدم
ال �ت �ب��رع ل�م��ا و��ص�ف�ه��م ب��ال �ـ «جمهوريين
بالإ�سم فقط» ،و�أ�ضاف�« :إنهم ال يفعلون
� �ش �ي �ئ �اً � �س��وى �إل� �ح ��اق ال �� �ض��رر بالحزب
الجمهوري وقاعدتنا االنتخابية العظيمة
 لن يقودونا �أبداً �إلى العظمة».وطلب من الم�ؤيدين التبرع لمجموعته
ال �خ��ا� �ص��ة وال �م �ع ��روف ��ة ب ��إ� �س ��م «Save
على هجوم �أن�صاره على مبنى الكابيتول  »America PACعبر موقعه ال�شخ�صي
على الإنترنت ،م�ضيفاً�« :سنعيد كل �شيء
في وا�شنطن.
م ��ن ن��اح �ي��ة �أخ � � ��رى ،ي �� �س �ع��ى الحزب �أقوى من �أي وقت م�ضى».
الجمهوري لال�ستفادة من �شعبية ترامب

وا�شنطن :ال رفع لأي عقوبات عن طهران قبل عودتها اللتزاماتها النووية

�إعتمدوا

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

818-774-0446

دبلوما�سي �أم ال .نحن مهت ّمون به».
وذ ّك��ر ال��وزي��ر الأمريكي ب ��أنّ الواليات
المتّحدة قبلت دعوة �أوروبية للم�شاركة في
حوار مبا�شر مع الجمهورية الإ�سالمية،
«لكنّ �إيران حتى الآن قالت ال».
وف��ي � 2018سحب الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب ب�لاده �أحادياً من
االتفاق المبرم بين �إيران والدول الكبرى
في  2015والرامي �إل��ى منع الجمهورية
الإ� �س�لام �ي��ة م��ن ام �ت�ل�اك ق�ن�ب�ل��ة ذري ��ة،
معتبرا �أنّ الن�ص غير كاف ،و�أعاد فر�ض
العقوبات الأمريكية عليها.

وب� �ع ��د ع� ��ام م ��ن ذل � ��ك ،ب� � ��د�أت �إي � ��ران
ب��ال �ت��راج��ع ت ��دري� �ج� �اً ع ��ن ال �ع ��دي ��د من
االلتزامات الأ�سا�سية في االتفاق المبرم
ف��ي فيينا بينها وب�ي��ن ك � ّل م��ن الواليات
ال�م�ت�ح��دة وف��رن���س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا ورو�سيا
وال�صين و�ألمانيا.
و�أب��دت �إدارة بايدن ا�ستعدادها للعودة
�إل ��ى االت �ف��اق ،م�شترطة �أن ت�ع��ود �إي ��ران
�أو ًال �إلى الوفاء بالتزاماتها .في المقابل،
ت�ش ّدد طهران على �أولوية رفع العقوبات
عنها ،م�ؤكّدة �أنها �ستعود �إلى التزاماتها
في حال قامت الواليات المتّحدة بذلك.

جاريد كو�شنر يعتزم ت�أليف كتاب عن تجربته في البيت الأبي�ض
قال م�صدر لرويترز �إن جاريد كو�شنر
ال� ��ذي ك ��ان ك�ب�ي��ر م���س�ت���ش��اري الرئي�س
الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب� ،سي�ؤلف
ك �ت��اب �اً ع��ن ت �ج��ارب��ه ف��ي ال�ب�ي��ت الأبي�ض
ودوره في �صفقات التطبيع بين �إ�سرائيل
ودول عربية.
وذكر الم�صدر �أن الكتاب �سيركز ب�شكل
ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�صفقات
ال �ت �ط �ب �ي��ع ال �ت ��ي � �س��اع��د ف ��ي التفاو�ض
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ماذا يحدث في أمريكا...

نجاحات بعيد ًا عن ال�صراعات الحزبية
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

ترامب يطالب �أن�صاره بالتبرع له مبا�شرة ولي�س للحزب الجمهوري

ع����ج����ز ال���م���ي���زان���ي���ة
الأمريكية ي�صل �إلى 311
مليار دوالر ب�سبب كورونا
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ب�ش�أنها بين �إ�سرائيل والإم��ارات العربية
المتحدة والبحرين وال�سودان والمغرب،
والمعروفة بـ «اتفاقيات �أبراهام».
و�سيتناول الكتاب �أي�ضا �إ�صالح ال�سجون
وال�صفقات التجارية وع�لاق��ة الواليات
المتحدة مع ال�صين وا�ستجابة الواليات
ال�م�ت�ح��دة ل��وب��اء ك��ورون��ا وال�ت�ح�ق�ي��ق في
التدخل الرو�سي المزعوم في انتخابات
ع��ام  2016ومحاكمة ع��زل ترامب و�أزمة
الحدود والأحداث المحيطة بوفاة جورج
فلويد.
و�أو�ضح الم�صدر �أن «كو�شنر ال يتطلع
�إلى ت�صفية الح�سابات من خالل الكتاب

و�إن �م��ا تقديم �سياق ت��اري�خ��ي وم�ساعدة
ال �ق��راء ع�ل��ى ف�ه��م م��ا ي�ع�ن�ي��ه ال�ع�م��ل في
ال �ب �ي ��ت الأب� �ي� �� ��ض ف� ��ي ع �ه ��د ت� ��رام� ��ب»،
م���ض�ي�ف��ا« :ال �ك �ت��اب ��س�ي�ق��دم وج �ه��ة نظر
�شخ�ص كان موجوداً في العديد من �أكثر
اللحظات توتراً وت�أثيرا ،لكنه بقي بعيداً
عن الظهور العام �إل��ى حد ما وبقي وراء
الكوالي�س».
يذكر �أن كو�شنر ( 40ع��ام��ا) وزوجته
�إيفانكا� ،إبنة ترامب� ،إنتقال �إل��ى ميامي
بعد �إنتهاء والية الرئي�س ال�سابق في 20
يناير الما�ضي.

والية �أال�سكا الأمريكية تبد�أ حملة تطعيم
الأ�شخا�ص فوق الـ  16عاما

�أ�صبحت والية �أال�سكا الأمريكية� ،إحدى �أنجح الواليات الأمريكية في تطعيم �سكانها
�ضد فيرو�س كورونا ،بعد �أن �أعلنت بدء تطعيم جميع من هم فوق  16عاما من العمر
بال ا�ستثناء .و�أعلن حاكم الوالية الجمهوري مايك دنليفي ،القواعد الجديدة لواليته
التي يبلغ عدد �سكانها حوالي � 730ألف ن�سمة وقد ح�صل �أكثر من ربع �سكان �أال�سكا على
الجرعة الأولى من �أحد اللقاحات وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمرا�ض
والوقاية منها ).(CDC
وقال م�س�ؤولون �إن مناطق معينة في �أال�سكا تقترب من معدل التطعيم بن�سبة ٪90
بين كبار ال�سن ،بينما تكافح العديد من الواليات لتلبية الطلب الكبير على اللقاحات
وال تزال بع�ض الواليات تح�صر اللقاحات على البالغين  65عاما وما فوق.

م��ا ي �ح��دث ف��ي �أم��ري �ك��ا الآن هو
العديد من النجاحات ،فمع بداية
الأ��س�ب��وع الما�ضي وب�ع��د الموافقة
على ا�ستخدام لقاحاً ثالثاً والذي
�أن�ت�ج�ت��ه ��ش��رك��ة ال � ��دواء الم�شهورة
«جون�سون �آن��د جون�سون» تم توزيع
ه� ��ذا ال �ل �ق��اح ف ��ي �أم ��اك ��ن ووالي � ��ات
عديدة في �أمريكا ،وبذلك �أ�صبحت
�أمريكا هي البلد الوحيدة في العالم
التي نجحت في ا�ستخدام  3لقاحات
فعالة �ضد فيرو�س كورونا.
ال�ل�ق��اح ال�ث��ال��ث �أي جون�سون �آند
جون�سون يتميز ب�أنه جرعة واحدة
ف�ق��ط بعك�س ال�ل�ق��اح�ي��ن الآخرين،
ويتم حفظه في الثالجات العادية
وهذا ي�سهل كثيرا في عمليات النقل
والتخزين.
وك �ن �ت �ي �ج��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة ال�ستخدام
ث�ل�اث ل�ق��اح��ات ف ��إن �أع ��داد الأف ��راد
ال��ذي��ن ت��م و�سيتم تطعيمهم يزداد
ي��وم�ي�اً حيث يتم تطعيم م��ا يقرب
م��ن  2م�ل�ي��ون ف��رد ي��وم�ي�اً ،ويتوقع
مع نهاية �شهر مايو �أن يكون هناك
لقاحاً لكل مواطن.
ه��ذا �إن�ج��از �إع �ج��ازي ...عملياً لم
ت�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه �أي دول ��ة �أخ� ��رى في
ال�ع��ال��م ،وه ��ذا �أي���ض��ا يعتبر نجاحا
ك �ب �ي��راً ل�ع�ب�ق��ري��ة ال �ع �ل �م��اء وح�سن
الإدارة الأمريكية.
ل �ق��د ن �ج �ح��ت � �س �ي��ا� �س��ة الإدارة
ال�سابقة في �أن تنتج لقاحات فعالة
ف��ي � 7شهور ف�ق��ط ،بينما متو�سط
�إنتاج �أي لقاح كان ي�ستغرق ما بين
ثالث �أو خم�س �سنوات ،بل وقد يمتد
�إلى ع�شر �سنوات.
�أي�ضا نجحت الإدارة ال�سابقة في
ت�صنيع اللقاح بكميات كبيرة قبل
الموافقة عليه بمجرد �أن �أظهرت
ال�ن�ت��ائ��ح الأول �ي ��ة نتيجة �إيجابية،
وبذلك تمكنت من توزيع اللقاحات
بمجرد الموافقة عليها والتي كانت
ت���س�ت�غ��رق ع ��ام �أو ع��ام�ي��ن ل�ك��ي يتم
توزيع اللقاح بعد الموافقة عليه.
ث��ان��ي��ا :ع�����ودة ال��ح��ي��اة �إل���ى
طبيعتها
ب ��د�أت العديد م��ن ال��والي��ات فتح
�أب��واب �ه��ا ورف ��ع ال�ق�ي��ود الإحترازية
كنتيجة طبيعية لإنخفا�ض �أعداد
ال�م���ص��اب�ي��ن ب��ال�م��ر���ض ،و�إنخفا�ض
�أعداد المر�ضى بالم�ست�شفيات ،وفي
ال�ع�ن��اي��ة ال�م��رك��زي��ة ،و�أي���ض��ا  -وهو
الأهم � -إنخفا�ض �أعداد الوفيات.
ه��ذا الإنخفا�ض يعك�س الإزدي ��اد
الم�ستمر في �أع��داد الأف ��راد الذين
ت ��م ت�ط�ع�ي�م�ه��م ب��ال �ل �ق��اح وبالتالي
�أ�صبح لديهم مناعة �ضد الفيرو�س،
و�أ�صبحوا ال يمثلون خطرا على نقل
ال �ع��دوى ل�ل�آخ��ري��ن� .أي���ض��ا العديد
م��ن الأف� � ��راد ح���ص�ل��وا ع �ل��ى مناعة
ب��دون لقاح بعد �أن تم �شفائهم من
الإ��ص��اب��ة ،ه��ذه الأع ��داد �أ�صبحت ال
تمثل خطراً للعدوى .و�أي�ضا توفر
بع�ض الأدوية التي نجحت في عالج
الم�صابين بالفيرو�س ،حيث تمكنت
م��ن �إي �ق��اف �إن�ت���ش��ار ال�ف�ي��رو���س في
ج�سم المري�ض وبالتالي انخفا�ض
الوفيات.
هناك �أخبار عن نجاح دواء جديد
ي�ع�ط��ى ل �م��دة � 5أي � ��ام ،ن�ج��ح نجاحاً
ك �ب �ي��راً ف��ي ع�ل�اج ال�م���ص��اب�ي��ن .هذا
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ال��دواء ما زال في مراحل التجارب
الأول �ي��ة ولكن �أظ�ه��ر نتائج مب�شرة
بالأمل.
�إذا اث �ب �ت��ت ال� �ت� �ج ��ارب فعاليته
ف�سيمثل ه��ذا �إن�ت���ص��اراً ك�ب�ي��راً على
ال �ف �ي ��رو���س و� �س �ي �ك��ون ن �ه��اي��ة هذا
الوباء.
وم��ع رف��ع القيود في العديد من
ال��والي��ات �ستعود عجلة الإن �ت��اج في
الدوران ،ويبد�أ المجتمع في العودة
التدريجية للحياة الطبيعية.
ثالثا :حزمة الم�ساعدات:
نجح الرئي�س بايدن في الح�صول
على موافقة الكونجر�س على حزمة
م�ساعدات جديدة في �أول محاولة
ل��ه وه��ذا يعتبر �إن�ت���ص��اراً ك�ب�ي��راً له
ولإدارته.
ح ��زم ��ة ال �م �� �س��اع��دات الجديدة
�ست�ساعد على الإ�سراع في �أن ي�ستعيد
الإقت�صاد قوته ،وبالتالي الإقتراب
تدريجيا من الحياة الطبيعية.
وت �ع �ت �ب ��ر ح ��زم ��ة ال �م �� �س ��اع ��دات
ن� ��� �ص ��راً � �س �ي��ا� �س �ي �اً ك� �ب� �ي ��راً للحزب
ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي ال� � ��ذي ك � ��ان �أك �ث ��ر
ذك� ��اءاً م��ن ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري في
ال�م��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�م���س��اع��دات بينما
رف�ض الجمهوريون الموافقة عليها
منذ �شهرين بالرغم من �أن غالبية
ال�شعب ك��ان والزال ي��ؤي��د ويطالب
هذه الم�ساعدات.
�إن رف�ض الحزب الجمهوري لهذه
الم�ساعدات ال يو�صف �إال �أن��ه غباء
�سيا�سي ،فكيف ت��رف����ض الموافقة
ع�ل��ى م �� �س��اع��دات ي��رغ��ب ف�ي�ه��ا %90
م��ن ال�شعب ،وت�سبب ذل��ك الرف�ض
ف��ي خ�سارة �أغلبية مقاعد مجل�س
ال�شيوخ وبالتالي فقد الجمهوريون
ن�ف��وذه��م ل�م��دة عامين على الأقل،
وقد تمتد �إلى �أربع �سنوات قادمة.
رابع ًا� :إعادة فتح المدار�س
ب ��د�أت بع�ض ال��والي��ات ف��ي �إعادة
فتح المدار�س بعد �أن ت�سبب غلقها
ف��ي �أع �ب��اء �إج�ت�م��اع�ي��ة و�إقت�صادية
�شديدة على معظم العائالت .فقد
ا�ضطرت العديد م��ن الإم�ه��ات �إلى
ت ��رك وظ��ائ�ف�ه��ن ل��رع��اي��ة �أوالده� ��م
وبالتالي ت�سبب ذل��ك في �إنخفا�ض
دخل تلك العائالت .هذا بالإ�ضافة
�إلى الم�شاكل النف�سية والإجتماعية
والتي �سوف يعاني منها هذا الجيل
ل�سنوات طويلة قادمة.
�إع � � ��ادة ف �ت��ح ال� �م ��دار� ��س �سيكون
خ�ط��وة �إي�ج��اب�ي��ة ه��ام��ة ل�ل�ع��ودة �إلى
الحياة الطبيعية ودالل��ة قوية على
�إن �ت �� �ص��ارن��ا ع�ل��ى ه ��ذا ال ��وب ��اء الذي
�أوق��ف الحياة تماما لما يقرب من
عام ون�صف.
ن� ��دع� ��و اهلل �أن ت �� �س �ت �م��ر ه ��ذه
النجاحات لكي تعود الب�شرية �إلى
حياتها الطبيعية في �أ�سرع وقت.

Saint Paul Dental
FREaEnt
implltation
Consu

(714) 550-6088

د� .سـامح جنـدي

saintpauldental@gmail.com

Adult Medical:

Cal-Optima Patients:
More Dental Benefits
!are Now Covered
Call for appointment.

General Dentistry
Cosmetic Services
Crowns and Bridges
Root Canal Therapy
Zoom Teeth Whitening
Dentures and Partials
Veneers/Lumineers
Children Are Welcome

•
•
•
•
•
•
•
•

* جتميل وتبيي�ض الأ�سنان
* �أطقم كاملة وجزئية
* ح�شو ع�صب * طب �أ�سنان �أطفال

Dr. Sameh Gendy, D.D.S.

Medical & Most Insurances Accepted * Special Finance Available * Walk-Ins Welcome
** ** Emergency Services and Same Day Appointments Available
!OPEN SATURDAYS
1424 N. BROADAY AVE. SANTA ANA, CA 92706
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�إيمانويل ماكرون ي�سهل االطالع على الأر�شيف
ال�سري ومن �ضمنه وثائق حرب الجزائر
ق� � ��رر ال ��رئ� �ي� �� ��س الفرن�سي
�إي� �م ��ان ��وي ��ل م� ��اك� ��رون ت�سهيل
ال � ��و�� � �ص � ��ول �إل � � � ��ى م� �ح� �ت ��وي ��ات
الأر� �ش �ي��ف ال �� �س��ري ال �ت��ي يزيد
عمرها عن  50ع��ام�اً ،خ�صو�صا
تلك المتعلقة بحرب الجزائر،
ع �م�ل�ا ب �م��ا �أو� � �ص� ��ى ب ��ه تقرير
الم�ؤرخ بنجامين �ستورا.
وق��ال��ت ال��رئ��ا��س��ة الفرن�سية
في بيان �إن الرئي�س «اتخذ قرار
ال���س�م��اح ل��دوائ��ر المحفوظات
بالم�ضي ق��دم��ا ورف ��ع ال�سرية
ع ��ن وث ��ائ ��ق م �� �ش �م��ول��ة ب�سرية
ال��دف��اع ال��وط �ن��ي ،ح�ت��ى ملفات
العام � 1970ضمنًا».
و�أو��ض��ح البيان �أن «م��ن �ش�أن
هذا القرار تق�صير مهل االنتظار
ال �م��رت �ب �ط��ة ب � � ��إج� � ��راءات رف ��ع

أخبار العامل

�أرثوذك�س نيوز

والشرق األوسط

البرلمان الهولندى يعترف بالإبادة التركية للأرمن و�أنقرة ت�ستنكر

11

الوجه الآخر

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

عبير الزهور

ال�سرية في ما يتعلق خ�صو�صا بحرب الجزائر».
و�أت��ى الإع�لان بعد �أ�سبوع على اعتراف الرئي�س
«با�سم فرن�سا» ب�أن الجي�ش الفرن�سي «عذب واغتال»
ال�م�ن��ا��ض��ل ال �ج��زائ��ري ع�ل��ي ب��وم�ن�ج��ل خ�ل�ال حرب
الجزائر في العام .1957

�إيطاليا �ستبد�أ �إنتاج �سبوتنيك-في �إعتبار ًا من يوليو المقبل
��س�ي�ب��د�أ �إن �ت��اج ل �ق��اح «�سبوتنيك-في»
ال��رو� �س��ي ال�م���ض��اد ل�ف�ي��رو���س ك��ورون��ا في
�إيطاليا اعتبارا من يوليو المقبل ،وهي
��س��اب�ق��ة ف��ي االت �ح��اد الأوروب � ��ي ال ��ذي لم
يعط بعد ال�ضوء الأخ�ضر ال�ستخدام هذا
اللقاح.
وق � ��ال � �س �ت �ي �ف��ان��و م ��اج ��ي الم�ست�شار
ال�صحفي لرئي�س غرفة التجارة فين�شينزو
ت��ران��ي «�سيبد�أ �إن�ت��اج اللقاح اع�ت�ب��ارا من
يوليو  2021في م�صانع (�شركة الأدوية
الإي �ط��ال �ي��ة ال���س��وي���س��ري��ة) �أدي �ي �ن��ي» في
لومبارديا في �شمال �إيطاليا.

و�أو�ضح «�ستنتج  10ماليين جرعة بين
 1يوليو ويناير  »2022م�ؤكدا �أن هذا «�أول
اتفاق على الم�ستوى الأوروبي لإنتاج لقاح
�سبوتنيك-في ،في االتحاد الأوروبي».
ول ��م ي��رخّ ����ص «� �س �ب��وت �ن �ي��ك-ف��ي» في
االت� �ح ��اد الأوروب � � � ��ي ب �ع��د ،ل �ك��ن وكالة
الأدوية الأوروبية ومقرها في �أم�ستردام،
ب� ��د�أت ب�م��راج�ع�ت��ه ،وه ��ي خ �ط��وة مهمة
لترخي�صه .وب�ع��د ه��ذا الإع�ل��ان ،قالت
ال�سلطات الرو�سية �إنها م�ستعدة لتقديم
اللقاحات �إلى  50مليون �أوروب��ي اعتبارا
من يونيو.

�ألمانيا� ..إدانة موظف �سابق بتهمة التج�س�س
ل�صالح المخابرات الم�صرية

�أدان � ��ت م�ح�ك�م��ة ال�ع��ا��ص�م��ة الألمانية
ب ��رل �ي ��ن م ��وظ �ف ��ا � �س��اب �ق��ا ف� ��ي المكتب
ال���ص�ح�ف��ي ال �ت��اب��ع ل�ل�ح�ك��وم��ة الألمانية
وق�ضت ب�سجنه ع��ام��ا وت�سعة �أ��ش�ه��ر مع
وق��ف التنفيذ بعد ثبوت عمالته لجهاز
ا�ستخباراتي خارجي.
وق��ال��ت م�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م المحكمة �إن
ال��دف��اع ط��ال��ب ب�ـ«ح�ك��م م�ع�ت��دل» ،م�شيرة
�إلى �أنه يمكن الطعن في الحكم.
وب�ح���س��ب ب�ي��ان��ات االدع� ��اء ال �ع��ام ،ف�إن
المتهم وه��و م��واط��ن �أل�م��ان��ي م��ن �أ�صل
م �� �ص��ري ،ك ��ان ي�ع�م��ل ف��ي خ��دم��ة ال ��زوار
ب �م �ك �ت��ب ال �� �ص �ح��اف��ة والإع � �ل� ��ام التابع
للحكومة الألمانية االتحادية منذ عام

 ،1999وم �ن��ذ ي��ول�ي��و  2010ع�ل��ى �أق�صى
تقديرُ ،ي�شتبه في �أنه دعم موظفين في
جهاز المخابرات العامة الم�صرية في
ال�ح���ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات .وب�ح���س��ب ما
تو�صل �إل�ي��ه المحققون ،ل��م يكن متاحا
للرجل الو�صول �إل��ى معلومات حكومية
�سرية.
وي���ش�ت�ب��ه ف ��ي �أن ال �م �ت �ه��م ك ��ان يقدم
مالحظات �إعالمية عامة حول ال�سيا�سة
ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة الأل�م��ان�ي��ة وحول
الأخ �ب ��ار المتعلقة بم�صر ف��ي الإع�ل�ام
الأل�م��ان��ي لمختلف موظفي المخابرات
العاملين في ال�سفارة الم�صرية.

وافق البرلمان الهولندى على مقترح،
يدعو الحكومة الهولندية �إلى االعتراف
ب� ��الإب� ��ادة ال �ج �م��اع �ي��ة ل�ل��أرم ��ن ع �ل��ى يد
الأتراك ،الأمر الذى ا�ستنكرته �أنقرة .
واعتبرت الخارجية التركية �أن قرار
البرلمان الهولندى «محاولة ال قيمة لها
لإع��ادة كتابة التاريخ لأه��داف �سيا�سية»،
و�أنه ت�صويت «�شعبوى بال قيمة» ،م�ضيفة
�أن «ال��ذي��ن ��ص��وت��وا للن�ص ل�ه��م �أه ��داف
انتخابية و�شعبوية».

وبح�سب وك��االت الأنباء ،وافق مجل�س
النواب فى البرلمان الهولندى على �إقتراح
ي��دع��و الحكومة �إل��ى االع �ت��راف بالإبادة
الجماعية للأرمن ،على يد الإمبراطورية
العثمانية فى الحرب العالمية الأولى� ،إال
�أنه ت�صويت غير ملزم.
وق��ال ج��وي��ل ف��وردي��وي�ن��د ،ع�ضو حزب
االتحاد الم�سيحى ال��ذي طرح االقتراح:
«م��ن الملح �أك�ث��ر م��ن �أى وق��ت م�ضى �أن
ت �ت �ح��دث ال � ��دول ب��و� �ض��وح ع ��ن الما�ضى

ق��ا���ض ف��ي المحكمة ال��ع��ل��ي��ا ف��ي ال��ب��رازي��ل ي�سقط جميع
االدان����ات ال�����ص��ادرة ف��ي ح��ق الرئي�س ال�سابق ل��وال دا �سيلفا
�أم� ��ر ق��ا���ض ف��ي ال�م�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا في
ال �ب��رازي��ل الإث�ن�ي��ن  3/8ب��ال�غ��اء الإدان ��ات
ال�صادرة في حق الرئي�س ال�سابق لوي�س
�إينا�سيو لوال دا �سيلفا بتهمة الف�ساد ،ما
ي�سمح له بالتر�شح لالنتخابات الرئا�سية
ف��ي  2022وم�ن��اف���س��ة ال��رئ �ي ����س الحالي
جايير بول�سونارو.
وات �خ��ذ ال�ق��ا��ض��ي �إد� �س��ون فا�شين هذا
ال � �ق� ��رار ال � ��ذي ك � ��ان ل ��ه وق � ��ع ك �ب �ي��ر في
البرازيل بحجة �أن محكمة كوريتيبا في
جنوب ال�ب�لاد التي حكمت على ل��وال في
�أربع ق�ضايا «غير مخولة» للبت في هذه
الملفات.
وب� ��ات ال �ن �ظ��ر ف��ي ه ��ذه ال�ق���ض��اي��ا من
�صالحية محكمة فدرالية في برازيليا .حزب العمال ال��ذي �أ�س�سه لوال في العام
وبانتظار �صدور الأحكام ،ا�ستعاد الرئي�س « ،1980لوال بريء».
الي�ساري ال�سابق ( )2010-2003حقوقه و�أم �� �ض��ى ل ��وال ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر 75
ال�سيا�سية .وجاء في تغريدة على ح�ساب ع��ام��ا� ،سنة ون���ص��ف ال���س�ن��ة ف��ي ال�سجن
ب�ع��د �إدان �ت��ه بتهمة ال�ف���س��اد ،ب�ي��ن �أبريل
 2018ونوفمبر  2019و�أف ��رج عنه بقرار
باالجماع للمحكمة العليا لكنه منع من
التر�شح لالنتخابات.
وعند �إدخاله ال�سجن كان رئي�س البالد
ال�سابق الأوف��ر حظا للفوز باالنتخابات
الرئا�سية التي كانت م�ق��ررة ف��ي �أكتوبر
 2018بح�سب نتائج ا�ستطالعات الر�أي.
وب �ع��د م ��رور �سنتين ون���ص��ف ال�سنة،

ALAA IBRAHIM
Attorney at Law

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

قضايا
اإلفالس
خدماتنا ت�شمل:

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

ات�صل بنا على الرقم714-808-0800 :

ي�ب��دو ل��وال ال��وح�ي��د ال �ق��ادر ع�ل��ى �إلحاق
الهزيمة بالرئي�س اليميني المتطرف
ج��اي �ي��ر ب��ول �� �س��ون��ارو ف ��ي االنتخابات
المقبلة في  .2022فقد �أبدى  50بالمئة
م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص ال�م���س�ت�ط�ل�ع��ة �آرا�ؤه � ��م
ا�ستعدادهم للت�صويت له في مقابل 44
بالمئة للرئي�س الحالي.
وبهذا بات ب�إمكان الرئي�س البرازيلي
ال���س��اب��ق ل��وي����س �إي�ن��ا��س�ي��و ل��وال دا �سيلفا
م ��واج� �ه ��ة ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ح ��ال ��ي جايير
ب��ول���س��ون��ارو ف��ي االن �ت �خ��اب��ات الرئا�سية
المقبلة.

روحاني لجون�سون :وا�شنطن لم تقدم على �أي خطوة
عملية للعودة �إلى االتفاق النووي
بحث الرئي�س الإيراني ح�سن روحاني
هاتفيا،يوم الأربعاء  ،3/10الملف النووي
ل �ب�لاده م��ع رئ�ي����س ال � ��وزراء البريطاني
بوري�س جون�سون.
و�أك��د روحاني لجون�سون �أن الواليات
المتحدة «ت��زع��م �أن�ه��ا ت��ري��د ال �ع��ودة �إلى
االت�ف��اق ال�ن��ووي لكنها ل��م تقدم على �أي
خطوة عملية».
و�أ�ضاف �أنه ال خيار �أمام وا�شنطن �سوى
رفع العقوبات والوفاء بالتزامات االتفاق
النووي ،الفتا �إلى �أن «�سيا�سة �إيران قائمة
على العمل مقابل العمل».
ك�م��ا ��ش��دد ال��رئ�ي����س الإي��ران��ي ع�ل��ى �أن
«ع��دم التزام الطرف الأوروب��ي بتعهداته
�أف �ق��د ث�ق��ة الإي��ران �ي �ي��ن ب� ��أوروب ��ا و�ض ّيق
الأجواء الدبلوما�سية معها».
وت ��اب ��ع �أن «ال � ��والي � ��ات ال �م �ت �ح��دة لم
تن�سحب من االتفاق النووي بالتفاو�ض
لتعود �إليه بالتفاو�ض».
ورحب روحاني ب�سحب الدول الأوروبية

م�شروع قرار �ضد بالده في مجل�س حكام
الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،قائال
�إنها «خطوة في االتجاه ال�صحيح».
وف � ��ي ح ��دي� �ث ��ه ع� ��ن دور �إي� � � � ��ران في
المنطقة ،ق��ال روح��ان��ي «ال يمكن �إنكار
نفوذ �إي��ران الإقليمي ،وطهران م�ستعدة
لحل �أزمات المنطقة بالتعاون الإقليمي
وتعزيز دور الأمم المتحدة» ،م�شيرا �إلى
�أن �إيران لم تكن البادئة ب�أي هجوم على
�أي ط��رف وه��ي ج��زء م��ن الحل ف��ي كافة
�أزمات المنطقة.
ون� �ف ��ى روح � ��ان � ��ي ت � � ��ورط ب� �ل ��اده في
الهجمات الأخيرة بالعراق ،م�شددا على
�أن ت��وج�ي��ه ت�ه��م مماثلة «�أم ��ر غ�ي��ر بناء
وعلى وا�شنطن تحمل م�س�ؤولية �أخطائها
في المنطقة».
و�أ�شار �إلى �أن «الهجمات الأخيرة على
ق��وات التحالف ال��دول��ي مثيرة لل�شك»،
م�ضيفا �أن ب�ل�اده طلبت م��ن الحكومة
العراقية التحقيق في الأمر.

Precise Way
Insurance Services

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp
CA Lic# 0F15498
17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703

Workers Comp

WWW.IBRAHIMFIRM.COM

�إ�صابة الرئي�س ال�ســـوري
ب�����ش��ار الأ����س���د وزوج��ت��ه
ب����ف��ي�رو�����س ك�����ورون�����ا

�أ�صيب الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
وعقيلته �أ��س�م��اء بفيرو�س ك��ورون��ا ،وفق
م��ا �أع�ل�ن��ت الرئا�سة على ح�ساباتها على
مواقع التوا�صل االجتماعي الإثنين ،3/8
في وقت تحذّر وزارة ال�صحة من ارتفاع
�أع��داد الإ�صابات في البالد خالل الفترة
الأخيرة.
و�أوردت ال��رئ��ا��س��ة �أن الأ� �س��د وعقيلته
خ�ضعا الخ�ت�ب��ار ال�ك���ش��ف ع��ن الفيرو�س
«بعد �شعورهما ب�أعرا�ض خفيفة» ،وتب ّينت
�إ��ص��اب�ت�ه�م��ا «ع �ل �م �اً �أن �ه �م��ا ب���ص�ح��ة جيدة
وح��ال�ت�ه�م��ا م �� �س �ت �ق��رة» ،م��و��ض�ح��ة �أنهما
«�سيتابعان عملهما خالل ق�ضائهما فترة
الحجر ال�صحي المنزلي التي �ست�ستمر
�إلى �أ�سبوعين �أو ثالثة �أ�سابيع».

�إعتمــدوا
في حمالتكم الدعائية

)818 774-0446

EMAD
TRAVEL

لجميـع �أنــواع التــ�أمين

bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

10231 S. Brookhurst St. Anahem, CA 92804

PW

املحامي عالء ابراهيم

لتعزيز الم�صالحة».
واع�ت��رف ال�ن��واب الهولنديون بالإبادة
الجماعية للأرمن منذ  ،2018فى خطوة
�أثارت غ�ضب الرئي�س التركى رجب طيب
�إردوغ ��ان ،حيث ترف�ض �أن�ق��رة االعتراف
ب� ��الإب� ��ادة ال �ج �م��اع �ي��ة ل�ل��أرم ��ن ع �ل��ى يد
الإم�ب��راط��وري��ة العثمانية رغ��م توثيقها
من ع��دد من الم�ؤرخين ،وه��و �إن�ك��ار كان
�سب ًبا ف��ى ت�سميم ال �ع�لاق��ات ب�ي��ن �أنقرة
ويريفان حتى اليوم.

و�أن��ت ت�شاهد �أي م��ن �أف�ل�ام الزمن
ال�ج�م�ي��ل� ,أف�ل��ام الأب �ي ����ض والأ�� �س ��ود،
تجد نف�سك ت�ستمتع ب��رق��ي االخالق
وال��ذوق الرفيع ولكنك �ستجد نف�سك
�أي�ضا تترحم على جميع �أبطال الفيلم
اي�ضا!! الغريب في الأم��ر �أن هذا قد
ان�ت�ق��ل ال ��ى ح�ي��ات�ن��ا االن .ح�ي��ث نودع
الكثيرين منذ الجائحة.
�أن ��ك ت���س�ي��ر ف��ي ح��دي�ق��ة �أو متنزه
وال ت �ع ��رف م ��ن زرع ه� ��ذه ال ��زه ��ور؟
لكنك ت�ستمتع بها وبعبيرها .فلتكن
�آث��ار �أعمالك تجعل النا�س يعرفونك
�سواء في حياتك �أو بعد �إنتقالك من
ه ��ذا ال �ع��ال��م� .إن اال� �ش �ي��اء ت�ب�ق��ى لكن
الأ�شخا�ص راح�ل��ون .فتذكر �أن تترك
ال�ك�ث�ي��ر م��ن اال� �ش �ي��اء والأع� �م ��ال التي
تخلد �سيرتك� .أج�ع��ل عبير �أعمالك
يمتد �إلى م�سافات كبيرة فيطيب �آثرك
لهم.
ال تفكر بالإحباط والنوح كلما رحل
اح ��د ,ف�ك�ل�ن��ا زائ �ل��ون م��ن ه ��ذا العالم
ال �م ��ؤق��ت� .إن �م��ا ف�ك��ر ب�ج��دي��ة ف��ي جعل
�إرث��ك يتحدث عنك فتخلد �سيرتك.
وكما يقوم الفنانون بنحت التماثيل
ور�سم اللوحات بالزيت فتبقى ل�سنين
ع � ��دة ,خ �ل��د ن �ف �� �س��ك �أن � ��ت ب�أعمالك
الإي �ج��اب �ي��ة ح �ت��ى ل��و ك��ان��ت ب�سيطة.
ف�أعمال ب�سيطة مع محبة هي �أعمال
كبيرة وباقية.
ا�ستمتع بحياتك و�أجعل من حولك
ي�ستمتعون ب �ج��ودك ووج � ��ودك .ففي
النهاية �أنت من ت�صنع �سيرتك!!

Health

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

Bob Hanna

بـرنــابــــا حـنـــــا

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

Home

Auto

فهي الأو�سع �إنت�شاراً

818-774-0446
(ت�أ�س�ست في عام )2000

عمـاد لل�سـياحـة
�أف�ضل الأ�سعار لتذاكر
الطيران� ...أ�سعار خا�صة من
القاهرة  /لو�س انجلو�س /
دوالر
القاهرة

690

ن�ضمن لكم �أف�ضل خدمة و�سعر
 7/24في خدمتكم

562-221-1310

salibemad@ymail.com
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�إختبارات وتعزيات من �أ�صعب الآالمات

مراحــل ال�صــالة
 ال �� �ص�ل�اة ه ��ي � �س �ل��م ذه �ب��ي ي�صلالمخلوق بخالقه.
 ال���ص�لاة المت�سرعة وال �ت��ي بدونم���ش��اع��ر وال ع��واط��ف ال تعتبر �صالة
وغير مقبولة لدى الرب.
 ال �� �ص�ل�اة ه ��ي ال �ت �م �ت��ع بال�شعوربالوجود في الح�ضرة الإلهية والموت
عن العالم ولي�ست ت�أدية فرائ�ض.
 ال�صالة لي�س عطاء لكنها �أخذ منالمنعم القدو�س( .ل�ست �أن��ت المحتاج
�إل� ��ى ع �ب��ودي �ت��ي ب ��ل �أن� ��ا ال �م �ح �ت��اج �إل ��ى
ربوبيتك).
 بع�ض ال�صلوات مقتب�سة من مزاميرمعلمنا داود النبي ومن القدا�س الإلهي
ومن �صلوات الأنبا �شنودة الثالث.
المرحلة الأولى :الت�أمل في
عظمة ربنا
(كقول معلمنا داود النبي :بمزامير
وت�سابيح و�أغاني روحية مترنمين في
قلوبكم للرب).
 +باركي يا نف�سي ال��رب وك��ل ما في
باطني يبارك �إ�سمه القدو�س .باركي يا
نف�سي الرب وال تن�سى كل �إح�ساناته.
 +ق��دو���س �أن ��ت ي��ا اهلل وم�م�ج��د في
ال���س�م��اء وع �ل��ى الأر� � ��ض وم ��ن م�شارق
ال�شم�س �إلى مغاربها .قدو�س �أنت يا اهلل
وممجد منذ الأزل و�إلى الأبد.
� +أيها ال��رب العالي فوق كل علو...
ال��ذي ف��ي ال�سموات كر�سيك والأر� ��ض
مو�ضع قدميك.
 +اهلل ال� �ق ��ادر ع �ل��ى ك ��ل � �ش��يء غير
ال � �م� ��درك وغ� �ي ��ر ال �م �ف �ح��و���ص (ه ��ذه
الجملة ال تتناق�ض م��ع ق��ول معلمنا
داود ال�ن�ب��ي« :لأن ��ك ه�ك��ذا ق��د �أحببت
الحق �إذ �أو�ضحت لي غوام�ض حكمتك
وم�شوراتها» �إذ �أن ال��رب قد �أو�ضح لنا
فقط ما يريدنا �أن نعرفه ومازال هناك
الكثير من م�ستورات حكمته).
 +اهلل كلي المعرفة ..فاح�ص القلوب
والكلى  ..قارئ الأفكار والنيات وعارف
الخفيات والظاهرات� ..أنت يارب موجود
في كل مكان� ..أنت مالك الكل.
� +أي �ه��ا ال� ��رب الأزل � ��ي ال �ك��ائ��ن قبل
الدهور والدائم �إلى الأبد ..الذي يقف
�أم ��ام ��ه ال�م�لائ�ك��ة ور�ؤ�� �س ��اء المالئكة
وال�سالطين وال �ق��وات ..يقف �أمامك
ال�شاروبيم وال�سيرافيم.
المرحلة الثانية :الإ�شتياق �إلى
اهلل بالحب
 +يا اهلل �إلهي �إليك �أب�ك��ر ..عط�شت
نف�سي �إليك .ا�شتاقت نف�سي �إليك يا اهلل
كما ت�شتاق النف�س العط�شانة �إلى الماء

(مزمور.)1:63
 +محبوب هو �إ�سمك يارب فهو طول
النهار تالوتي( .كقول معلمنا داود� :أما
�أن��ا ف�صالة) �شفتاي ت�سبحانك لذلك
�أباركك في حياتي .وب�إ�سمك �أرفع يدي
فت�شبع نف�سي (مز.)3:63
المرحلة الثالثة :ال�شكر للرب
 +ن �� �ش �ك��رك ي � � ��ارب لأن � � ��ك �أخليت
ذات��ك و�أخ ��ذت �شكل العبد و��ص��رت في
الهيئة ك�إن�سان وذل��ك لأن��ك جئت من
�أج��ل خ�لا��ص�ن��ا ..وت��أل�م��ت م��ن �أجلنا..
و�سمحت للبع�ض �أن يعاملوك معاملة
ال تليق بالهوتك .لم تفنهم ولم تُنزل
ناراً من ال�سماء لت�أخذهم بل طلبت لهم
الغفران .بذلت ظهرت لل�سياط وخديك
�أهملتهما للطم ول��م ت��رد وج�ه��ك عن
خزي الب�صاق.
 +ن �� �ش �ك��رك ي � ��ارب م ��ن �أج � ��ل كثرة
ت��وا� �ض �ع��ك ال� ��ذي ب ��ه ��س�م�ح��ت للتراب
�أن ي�ت�ح��دث �إل �ي��ك ب��ل وي�ع��ات�ب��ك .ومن
ت��وا��ض�ع��ك �أي �� �ض �اً خ�ل�ق��ت ال �ت ��راب على
��ص��ورت��ك وم�ث��ال��ك ك�شبهك ..ومنحته
�سلطاناً على كل الكائنات.
� +أنت يارب �إله محب ..دائما تعطي
دون �أن نطلب وتعطي �أكثر مما نطلب.
�أن ��ت ي ��ارب منحتنا ال �ح �ي��اة والرعاية
وال �ح��ب� ..أي�ه��ا ال��راع��ي ال�صالح الذي
ي �ب��ذل ن�ف���س��ه ع ��ن ال � �خ� ��راف ..ت�شرق
ب�شم�سك على الأبرار والأ�شرار.
� +أي�ه��ا المخل�ص � ..أي�ه��ا المنقذ ..
ي��ام��ن ب�ح�ث��ت ع��ن ال �خ��روف ال�ضال..
وفرحت بوجود الدرهم المفقود.
 +ن���ش�ك��رك ي ��ارب ون���س�ب�ح��ك� ..أيها
الرب الإله الغافر لخطايانا ..والماحي
لذنوبنا .يا من تفرح برجوع الخاطئ
�أكثر من  99ال يحتاجون �إلى التوبة.
� +أن��ت �صانع العجائب والمعجزات
وح ��دك .ي��ا م��ن ت�ج��ول ت�صنع خيراً..
وت�ط��رد �شياطين ..وت�شفي ك��ل مر�ض
وكل �ضعف في ال�شعب.
 +ال� ��� �ش� �ك ��ر ل� �ل� �ث ��ال ��وث ال� �ق ��دو� ��س
ع �ل��ى ال �ب��رك��ات وال �ن �ع��م ف��ي المواقف
ال�شخ�صية.
المرحلة الرابعة  :الطلبات
من �أجمل ما قيل عن الطلبة:
(�أ) ق��ول معلمنا ال�صالح« :اطلبوا
�أوال ملكوت اهلل وب��ره وه��ذه كلها تزاد
لكم» ..فلنطلب بلجاجة.
� +إهدنا يارب �إلى ملكوتك ..خبزنا
الذي للغد� ..أعطنا اليوم.
� +إهدني يارب بعدلك� ..سهل �أمامي
طريقك( .م��زم��ور� .)5إظ�ه��ر ل��ي يارب

بقلم دكتور /نظيم جندي
طرقك وعلمني �سبلك ..دبر حياتنا كما
يليق� ..إملأ قلوبنا فرحاً ونعيماً.
 +عرفني يارب الطريق التي �أ�سلك
ف�ي�ه��ا ..علمني �أن �أ��ص�ن��ع م�شيئتك..
روح� � � ��ك ال � �ق� ��دو�� ��س ف �ل �ي �ه ��دن ��ي �إل � ��ى
الإ�ستقامة� .أعطنا يارب مواهب روحك
القدو�س (محبة ..فرح� ..سالم ..طول
�أناة ..لطف� ..صالح� ..إيمان ..وداعة..
تعفف).
(ب) ق��ول معلمنا داود ال�ن�ب��ي�« :إذ
دعوت �إ�ستجبت لي يا �إله بري».
 +احفظني يارب لأني عليك توكلت..
ف�لا ت�خ��زن��ي �إل ��ى الأب ��د وال ت�شمت بي
�أعدائي( .مز )1:16و (مز.)2:25
� +إقبلنا �إليك كعظيم رحمتك� ..أنر
عقولنا وقلوبنا و�أفهامنا يا �سيد الكل.
 +ان �ظ��ر ي ��ارب وا��س�ت�ج��ب ل ��ي� ..أنر
عيني لئال �أنام نوم الموت ..يارب ان�صت
�إل��ى طلبتي وا�ستجب ل��ي( .م��ز.)3:13
علي يارب و�إ�سمع �صالتي وفرج
تراءف ّ
عني في ال�شدة.
 +خ�ط��اي��ا ��ش�ب��اب��ي وج �ه��االت��ي يارب
ال ت��ذك��ر ..ل�ي���ش��رق ل�ن��ا ن ��ور وجهك..
ولي�ضيء علينا نور علمك الإلهي.
 +م��ن �أج��ل �إ�سمك ي��ارب تحييني..
ب �ح �ق��ك ت � �خ ��رج م� ��ن ال� ��� �ش ��دة نف�سي
وب��رح �م �ت��ك ت �� �س �ت ��أ� �ص��ل �أع� ��دائ� ��ي وكل
م�ضايقي نف�سي.
(ج) ط�ل�ب��ة ب� ��روح ال �ع �� �ش��ار« :اللهم
�إرحمني �أنا الخاطئ».
 +م��ن �أج ��ل �إ��س�م��ك ي ��ارب �إغ �ف��ر لي
خطاياي فهي كثيرة( .مز.)11:25
� +إرح� �م� �ن ��ي ي ��ا اهلل لأن � ��ي �ضعيف
و�إحييني من �أجل رحمتك لأني �أنا هو
عبدك �أنا( .مز.)2:6
 +ا��س�ت�م��ع ي��ا اهلل ل�ك�ل�م��ات��ي و�إ�سمع
�صراخي ..يارب �أعني.
إلي يارب و�إرحمني� ..أحزان
� +أنظر � ّ
قلبي قد كثرت� ..إخرجني من �شدائدي.
�أنظر �إلى ذلي وتعبي و�إغفر لي جميع
خطاياي ..رب �إجذبني وراك ف�أجري..
قد�س حياتي  ..قلبي وفكري.

(د) ط�ل�ب��ات خ��ا� �ص��ة :ك �ق��ول ال�سيد
الم�سيح�« :إ�س�ألوا تعطوا اطلبوا تجدوا
�إقرعوا يفتح لكم» .فلنطلب بلجاجة.
و�أي���ض��ا م��ن ��ش��دة ت��وا��ض��ع مخل�صنا
ال�صالح وحبه ال�شديد لأوالده الذين
� �س �ف��ك دم� ��ه ال �ك��ري��م م ��ن �أج �ل �ه��م �أن ��ه
منتظرنا بطول �أناة خلف الباب ليفتح
ف��ورا لكل م��ن يقرع ب��اب��ه .فلنقطع كل
ال��رب��اط��ات ال�ت��ي تربطنا ب�ه��ذا العالم
الم�ضمحل ون�ضع فقط �صوب �أعيننا
ال�ح�ي��اة الأب��دي��ة ح�ي��ث نتمتع ب�صحبة
حبيبنا ي�سوع الم�سيح ال��ذي هو �أحبنا
�أوال ..و�أم��ه ال�سيدة ال�ع��ذراء الطاهرة
م��ري��م وال�م�لائ�ك��ة وال��ر��س��ل وال�شهداء
وال �ق��دي �� �س �ي��ن ..ك��ذل��ك ��ص�ح�ب��ة �آبائنا
و�إخوتنا و�أحبائنا الذين �سبقونا .ونملأ
م�صابيحنا زيتا ك��ال�ع��ذارى الحكيمات
لكي ن�ستحق �أن ن�سمع ال�صوت الحنون
قائال :نعماً �أيها العبد ال�صالح والأمين،
�أدخل �إلى فرح �سيدك.
طلبات من �أجل الكني�سة
ط �ل �ب��ات م ��ن �أج� ��ل الأه � ��ل والأ�� �س ��رة
والأ�صدقاء والأ�شخا�ص الذين نحبهم
واخيراً طلبات من �أجل نف�سك.
طلبة تقال في نهاية كل �صالة:
(من الأجبية)
�إرحمنا يا اهلل ثم �إرحمنا ..يا من في
ك��ل وق��ت وف��ي ك��ل ��س��اع��ة ..ف��ي ال�سماء
وع�ل��ى الأر�� ��ض ..م�سجود ل��ه وممجد.
الم�سيح �إلهنا ال�صالح ..الطويل الروح..
الكثير ال��رح �م��ة ..ال�ج��زي��ل التحنن..
الذي يحب ال�صديقين ويرحم الخطاة
الذين �أولهم �أن��ا ..ال��ذي ال ي�شاء موت
الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا ..الداعي
ال �ك��ل �إل� ��ى ال �خ�ل�ا���ص لأج� ��ل الموعد
بالخيرات المنتظرة .يارب �أقبل منّا في
هذه ال�ساعة وكل �ساعة طلباتنا� ..سهل
حياتنا� ..إر�شدنا �إلى العمل بو�صاياك.
قد�س �أرواح �ن��ا ..طهر �أج�سامنا ..قوم
�أفكارنا ..نق نياتنا� ..إ�شف �أمرا�ضنا..
و�إغ �ف��ر خ�ط��اي��ان��ا .نجنا م��ن ك��ل حزن
ردئ ووج ��ع ق �ل��ب� .أح �ط �ن��ا بمالئكتك
ال�ق��دي���س�ي��ن ..ل�ك��ي ن �ك��ون بمع�سكرهم
محفوظين و ُم��ر� �ش��دي��ن ..لن�صل �إلى
�إت �ح��اد الإي �م��ان و�إل� ��ى م�ع��رف��ة مجدك
الغير المح�سو�س والغير المحدود..
ف�إنك مبارك �إلى الأبد� ..آمين.
ح�ب�ي�ب��ي ي �� �س��وع�� ..س��أع�ي����ش ك��ل �أي ��ام
حياتي في التوبة ..لكي �أعي�ش دائما في
ح�ضنك ..و�أف ّرح قلبك بي.

اتعرف من هي جان دارك وما هي ق�صتها؟؟ مثيرة جداً
كلنا �سمعنا ع��ن ج��ان دارك و�شاهدنا
عنها �أفالماً عده ولكن من تكون وماهي
ق�صتها الحقيقية؟ �سنتعرف عليها من
خالل ق�صة حياتها من بداية طفولتها.
فتاة �صغيره ال �ش�أن لها ب�أمور الحرب
�أو ال���س�ي��ا��س��ة ،ق��در ل�ه��ا �أن ت�صبح �أ�شهر
بطالت فرن�سا على االطالق ،بل والأكثر
م��ن ذل��ك ،وب ��إع �ت��راف الكني�سة �أ�صبحت
قدي�سة!! .تلك هى جان دارك� ،أو عذراء
�أورليان المولودة في عام  1412في �إحدى
قرى الريف الفرن�سي.
لا �صالحاً ،حر�ص على
ك��ان �أب��وه��ا رج� ً
تن�شئتها مع �أخواتها تن�شئة دينيية قويمة،
ودربتها �أمها على ما ينتظر فتاه مثلها من
كد وعمل وزواج ،بينما كانت �أمها تعلمها
حلب اللبن من الأبقار ،و�إطعام الدواجن
و�إع� ��داد ال�ط�ع��ام ،ك��ان��ت الأق� ��دار ت�ع��د لها
�شيئا مغايراً تماماً.
كان االنجليز في ذلك الوقت ي�سيطرون
ع�ل��ى ك��اف��ة الأم� ��ور ف��ي ف��رن���س��ا ،ب��ل �أنهم
ك��ان��وا يحتلون معظم ال �ت��راب الفرن�سي
ويخططون لإحتالل بقيته.
وف��ي عهد هنري ال�ساد�س ال��ذي تولى
ال �ح �ك��م خ �ل �ف��ا لأب� �ي ��ه ه �ن��ري الخام�س،
وكان عمره ت�سعه �شهور حينذاك ا�شتدت
مطامع االنجليز ،وباتو يحلمون بملكية
فرن�سا كلها ح�ت��ى �أن (ال ��دوف ��ان) �شارل
ال �� �س��اب��ع ول ��ي ال �ع �ه��د وال �م �ل��ك ال�شرعى
لفرن�سا لم ي�ستطع �إعتالء عر�شه الملكي
ب�سبب منع االنجليز له.
ج��ان دارك الآن ف��ى الثانيه ع�شر من
عمرها ،تلعب م��ع رفيقاتها ف��ي المروج
المجاورة لنهر ميز ،وفج�أة ت�سمع �صوت
يخاطبها ال تعرف م�صدره وال ما هيته
«تقدمى فكل �شىء طوع �إرادتك».
ثم �أ�صبح ذلك ال�صوت يالزمها في كل
مكان وفي كل وقت حتى �أمرها ب��أن تعد
نف�سها لتحرير فرن�سا وط��رد االنجليز
ال�م�ح�ت�ل�ي��ن م ��ن وط �ن �ه��ا ل�ل��أب ��د ،وتبعا
لأوام � ��ر ال �� �ص��وت ك ��ان ع�ل�ي�ه��ا �أن ترتدي
خ��وذة الجندي ودرع��ه ،كما كان عليها �أن
تتوج بنف�سها ول��ي العهد لي�صبح الملك
ال�شرعى لفرن�سا.
�أخ� �ب ��رت ج ��ان دارك ب�ع����ض معارفها
ب ��الأوام ��ر ال �ت��ى يلقيها عليها (ال�صوت
المجهول) وكان من الطبيعى �أن ي�صفها
كل من ي�سمع ق�صتها بالجنون.
وف��ى ع��ام � 1429أع�ت��ر��ض��ت ج��ان دارك
ط��ري��ق �أح ��د ��ض�ب��اط ال�ج�ي����ش الفرن�سى
وي��دع��ى (روب �ي��ر دى ب��ود ري �ك��ود) وقالت
له «�أنا جان دارك� ،إن اهلل �أمرني �أن �أنقذ
فرن�سا فخذني ف��ي ال�ح��ال �إل��ى الملك».
ظن ال�ضابط �أنه �أمام فتاه مخبولة ،ولكن
�شيئا ف�شيئا تيقن �أنها فتاة غير عادية،

ورب �م��ا ك��ان��ت محقة ب���ش��أن ه��ذا ال�صوت،
فا�صطحبها �إلى الملك ،وقد اتفق الجميع
على �إخفاء �شخ�صيته عنها كاختبار لها،
ولكنها ا�ستطاعت التعرف عليه وحددت
�شخ�صيته م��ن بين الجموع المحت�شده
وت�ق��دم��ت �إل �ي��ه ق��ائ�ل��ة (�أن ��ت ال�م�ل��ك و�إذا
فعلت ما �س�أقوله لك ف�أن االنجليز �سوف
يطردون من فرن�سا ،ويعترف بك الجميع
ملكا).
و�أق �ت �ن��ع ال �م �ل��ك ب �ه��ا وواف � ��ق ع �ل��ى �أن
ت�ق��وم بقياده الجي�ش الفرن�سى ،وقررت
ج��ان دارك �أن ت�ق��ود جي�شها لنجدة �أهل
م��دي �ن��ه �أورل� �ي ��ان ال �ت��ي ك��ان��ت محا�صرة
ب��أك�ب��ر ال�ج�ي��و���ش االن�ج�ل�ي��زي��ة ،وبالفعل
�أرت ��دت ج��ان دارك زي القائد الع�سكرى
وت��وج �ه��ت ب�ج�ي���ش�ه��ا �إل� ��ى اورل� �ي ��ان وبعد
معارك ا�ستمرت ثالثه �أيام فرت الجيو�ش
االنجليزية ،و�أ�صبحت ج��ان دارك بطلة
في نظر كل الفرن�سيين ،ولكنها لم تقنع
بذلك بل �سعت لتحرير �أجزاء �أخرى من
فرن�سا ونجحت في ذلك وقدمت ن�صرها
�إلى الملك �شارل ال�سابع الذى توج في 17
يوليو  1429ملكاً �شرعيا لفرن�سا.
ولكن االنجليز ق��رروا و�ضع حد لهذه

ال�ف�ت��اة ال�غ��ري�ب��ة وا��س�ت�ط��اع��وا �أ��س��ره��ا في
�إحدى المعارك ومثلت «جان دارك» �أمام
�إحدى المحاكم الكن�سيه بتهمة الهرطقة
(االن���ش�ق��اق ع�ل��ى ال�م�ع�ت�ق��دات المقررة)،
و�أم��ام تلك المحكمة رف�ضت ج��ان دارك
�أن ت�ن�ك��ر م���س��أل��ة الأ�� �ص ��وات ال �ت��ي كانت
تناديها قائلة� :أنها �أ�صوات �إلهية ،فقررت
المحكمه حرقها ك�ساحرة ..وبالفعل في
 30م ��اي ��و 1431اق �ت �ي��دت ج ��ان دارك �إلى
�ساحه ال�سوق ببلدة (روان) وبينما كان
�أح��د الجنود يوثق يديها �إل��ى المحرقه
كانت تقول (�إن كل ما فعلته كان ب�أمر من
اهلل).
وهكذا �أحرقت فتاة في التا�سعه ع�شر
م��ن عمرها بعد �أن ح��ررت بلدها فرن�سا
وك� � ��أن ح�ي��ات�ه��ا ال�ق���ص�ي��رة ك��ان��ت وم�ضة
عابرة �أن��ارت طريق الكفاح لهذا ال�شعب.
وب �ع��د م��وت �ه��ا ب�خ�م���س��ه وع �� �ش��ري��ن عاما،
�أعيدت محاكمتها و�صدر ق��رار المحكمه
ال�ج��دي��ده بنق�ض الحكم و�إب�ط��ال��ه ،وفي
اليوم ال�ساد�س ع�شر من �شهر مايو 1920
�أع�ل��ن البابا بنيدكيت الخام�س ع�شر �أن
جان دارك �أ�صبحت في عداد القدي�سين.
وق��د ا�ستلهم ُك�ت��اب ك�ث�ي��رون �شخ�صية

جان دارك في �أعمال �أدبية عظيمة ،فكتب
ج��ورج برنارد�شو(القدي�سه ج��ان دارك)،
وك�ت��ب ج��ان �أن ��وى م�سرحية (القنبرة)
وكتابات �أخرى كثيرة.

مدر�سة ال�ضيقات
و�أجمل التعزيات ( ) 3
تكلمنا فى اللقائين ال�سابقين عن الألم
مدر�سة لإمتحان وتزكية �إيماننا و�أن في
الألم خير معلم لنا لفائدتنا ،واليوم
بنعمة بقلم ابيذياكون  /مينا ق�صدي جوهر
ربنا نكمل حديثنا باعتبار الألم مجال حي
الختبار يد اهلل وعمله العجيب معنا.
 +قد ي�سمح اهلل لنا ببع�ض التجارب القا�سية لتزيدنا �إختباراً ون�م��واً ،فال
ي�ستغرب �أح��د البلوى المحرقة التي تحل به كالفقر �أو المر�ض �أو الظلم �أو
الموت �أو الخ�سارة �أو الخيانة �أو اال�ضطهاد �أو الإفتراء �أو غيرها من ال�ضيقات،
فهذه كلها معطاة بق�صد تدريبنا ولزيادة �إختبارنا في الحياة.
ف��الآم هذه الحياة و�إحتمالها ُتعلم الإن�سان العديد من الإختبارات النافعة
لحياته ولأبديته.
فهي ُتعلمه ال�صبر والحكمة وتُعلمه الإتكال على اهلل �أكثر من كل بني الب�شر
وتعلمه بطالن وزوال هذه الحياة ومجد الحياة العتيدة كذلك نجد �أن التدريب
وال�صبر في ال�ضيقات ُيعلم ال�شجاعة في ميدان الحياة والكفاح ،ف�إن االن�سان يحيا
ب�إيمانه ،فكما قال الر�سول بول�س «نفتخر �أي�ضاً في ال�ضيقات عالمين �أن ال�ضيق
ين�شئ �صبراً وال�صبر تزكية والتزكية رجاء والرجاء ال ُيخزى» (رو.)5 ،4 :5
 +لذلك قال �أحد الحكماء �أن ت�أديبات اهلل لنا مثل مب َرد يزيل كثيراً من �صد�أ
الك�سل والثقة بالنف�س «فقد ي�سمح اهلل �أن يدخلنا و�سط النيران ال ل ُيحرقنا بل
لينقينا ،وقد تهب علينا العوا�صف والرياح ال لتقتلعنا ولكن لتقوينا وتزيدنا
ن�ضجاً و�إثماراً.
 ++فال�ضيق والألم والتجربة يعلمونا الكثير من الإختبارات مثل:
� -1إختبار يد اهلل وعمله:
فحينما يقع �إن�سان فى تجربه يرى عمل اهلل ،فعمل اهلل ال ُيختبر بقوة �إال في
�أعماق ال�ضيقة نرى عمل اهلل العجيب في �أنه معنا و�سند لنا ومعيننا ومخل�صنا
بالحقيقة ،بل ونرى يد اهلل وهى ت�سند وتع�ضد الإن�سان لأنه بالحقيقة لوال يد
اهلل في الأوق��ات ال�صعبة لهلك الإن�سان ال محالة والحديث كثير جداً في هذا
الأمر ولكني �أكتفى بالفكرة.
� -2إختبار �صفات اهلل الجميلة:
فال�ضيقة مجال حي ونافع ج��داً لإختبار �صفات اهلل الآب المحب الحنون
المعين ال��ذي يحنو علينا ويعزي قلوبنا بتعزياته الحلوة وكذلك رحمة ربنا
ومحبته الغامرة ومراحمه الكثيرة التي جعلت داود النبى ينادى قائال�« :أقع فى
يد اهلل وال �أقع في يد �إن�سان لأن مراحم اهلل وا�سعة» ،والعديد من ال�صفات في
ربنا التى لوال التجربة والألم لم نكن لنختبرها.
� -3إختبار �أمانه اهلل فى وعوده:
تظهر �أمانة اهلل بقوة في كل �أمور حياتنا وبالأكثر في وقت ال�ضيق والتجربة
وتُختبر بعمق وع��ود اهلل ال���ص��ادق��ة بالحماية وال�ح�ف��ظ والإن �ق��اذ والمعونة،
ونختبر بعمق �أن الرب راعي لنا و�أننا منقو�شين على كفه ،و�أننا في حدقة عينه
محفوظين ،و�أنه منقذنا ومخل�صنا الأمين.
 -4كذلك نختبر معادن الآخرين المحيطين بنا:
فالتجربة نافعة جداً لأنها تظهر معادن النا�س المحيطين بنا �إن كان معدنهم
ذه��ب �أو ف�ضة �أو خ�شب �أو ق�ش .ففى وق��ت ال�ضيق يختبر ال��رج��ال (هنا لي�س
المق�صود النوع ولكن �صفة الإخال�ص والوفاء في الوقوف بجانب ال ُمجرب)،
والعديد من االختبارات التى ال تظهر وال نعي�شها �إال في عمق ال�ضيقة والألم.
فحقــــا �أن ال�ضيق �أعظم مدر�سة ،والأل��م بـعده الأم��ل ،والتجربة ت�أتى معها
المنفذ والمنقذ ،والع�صر للإن�سان ليخرج لنا �إختبارات للإيمان ،كما �أن ع�صر
الورود ي�أتى برائحتها الطيبة ،فلنحيا �إذاً مهللين للرب ،وم�سبحين هلل ،و�شاكرين
على نعمته.

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

في القانون

�ســ�ؤال و جــواب
���س ��ؤال :ه��ل ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى بيا�ض
جائز قانونا؟
الإجابة :للرد على ه��ذا ال�س�ؤال
البد ن التفرقة بين �أمرين:
الأم ��ر الأول :ي�ك��ون ال�ت��وق�ي��ع على
بيا�ض جائز قانونا في عدة حاالت ،ف�إذا
وقع ال�شخ�ص على الورقة وقام بت�سليم
ه��ذه ال��ورق��ة �إخ�ت�ي��اري��ا ي�ك��ون توقيعه
�صحيح ،و�أي�ضا �أال يتم الح�صول على
التوقيع المذيل ب��ه ال��ورق��ة خل�سة �أو
عن طريق غ�ش �أو طرق �إحتيالية يكون
ال�ت��وق�ي��ع ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة �صحيحا،
وك��ذل��ك ي �ك��ون ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى بيا�ض
�صحيحا �إذا ك��ان ه�ن��اك ارت �ب��اط بين
ال�ت��وق�ي��ع و��ص�ل��ب ال �م��و� �ض��وع المدون
بالورقة.
الأم��ر الثاني :التوقيع على بيا�ض
يكون غير جائز قانونا في حالة ما �إذا
ك��ان ال�شخ�ص ال��ذي وق��ع على الورقة
قد �أجبر و�أكره على هذا التوقيع �سواء
ك��ان ه��ذا الإج �ب��ار والإك � ��راه م ��ادي �أو

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

معنوي (�سواء كان عن طريق ال�ضرب
�أو الحب�س �أو ال�ت�ه��دي��د ب��الإي��ذاء �أو
خالفه).
ك��ذل��ك �إذا ك��ان ه��ذا التوقيع غير
مرتبط بال�صلب المدون بالورقة.
وفي كل ذلك يرجع �إلى ما تطمئن
�إليه وجدان المحكمة ،و�أن ال�شك في
�صحة التهمة يكفي للقا�ضي �أن يحكم
بالبراءة .فالأ�صل يرجع �إل��ى �إقتناع
القا�ضي بتوافر ركن الت�سليم .ف�إذا لم
تقنع المحكمة بتوافر ركن الت�سليم
ق�ضت بالبراءة .فهذا الأم��ر متروك
لل�سلطة التقديرية للمحكمة.
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�أرثوذك�س نيوز

صحة و تسالي

معلوماتك في الميزان

الن�شويات جزء من الطعام ال�صحي لمر�ضى ال�سكري

�س�« : 1أم��ن النا�صرة يمكن �أن يكون
�ش ًئ �صالح» من قائل العبارة؟ ولمن
قالها؟
���س« : 2م��ال��ي ول��ك ي��ا �إم� ��ر�أة ل��م ت�أتِ
�ساعتى بعد» م��ا المنا�سبة التي قال
فيها ي�سوع هذه العبارة لأمه العذراء
مريم؟
�س�« : 3أطلبا �أنتما �إلى الرب من �أجلي
علي �شيئ مما ذكرتما»
لكي ال ي��أت��ي َّ
من قائل العبارة؟ ولماذا قالها؟
�س�« : 4أنا ي�سوع الذى �أنت ت�ضطهده
�صعب عليك �أن ترف�س مناخ�س» لمن
قيلت هذه العبارة؟ وما المنا�سبة التى
قيلت فيها ؟
���س�« : 5أن� ��ه ن ��ازل ع�ن��د ��س�م�ع��ان رجل
دب ��اغ بيته ع�ن��د ال�ب�ح��ر ه��و ي�ق��ول لك
م��اذا ينبغى �أن تفعل «لمن تم توجيه
الكالم؟ ومن ال�شخ�ص الذي كان ناز ًال
الإجابة تجدها في:
ج ( : 1يوحنا ) 46 – 45 : 1
ج ( : 2يوحنا ) 4 – 3 : 2
ج� ( : 3أعمال الر�سل ) 24 – 18 : 8
ج� ( : 4أعمال الر�سل ) 5 – 1 : 9
ج� ( : 5أعمال الر�سل ) 6 – 1 : 10

(الجزءالثالث)

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
ي �ح��ذر ك �ث �ي��رون م��ر� �ض��ى ال�سكري
من تناول الأطعمة الغنية بالن�شويات
ب��دع��وى �أن�ه��ا ت�سبب خطر كبير على
�صحتهم ..هل هذا �صحيح؟
 �أك��د االطباء و�إخ�صائيي التغذية�أن هذا الإعتقاد هو �إعتقاد خاطئ ،و�أن
الن�شويات المعقدة التي تحتوي على
�أل �ي��اف ه��ي م���ص��در للطاقة الالزمة
ل �ق �ي��ام �أع �� �ض ��اء ال �ج �� �س��م بالأن�شطة
الحيوية المختلفة وهي ت�ساعد على
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى م���س�ت��وي��ات ال���س�ك��ر في
ال��دم م�ستقرة ومعتدلة لمدة �أطول.
لذلك ين�صح �أن تحتوي وجبة مر�ضى
ال�سكري على الن�شويات المعقدة �أو
المركبة بن�سبة  %50 – 45من الوجبة
الكاملة.
 لذلك من الخط�أ ان يظن مري�ضال�سكري �أن يتجنب الن�شويات تماما،
بل المطلوب �أن يعرف الكمية المنا�سبة
التي يتناولها .حيث �أن الكربوهيدرات
م �� �ص��در ال �ط��اق��ة ل�ل�ج���س��م ،ك �م��ا �أنها
تحتوي على فيتامينات و�أمالح و�ألياف
ومواد غذائية �أخرى مفيدة.
� +أنواع الن�شويات �أو
الكربوهيدرات:
هناك � 3أنواع )1( :الن�شويات،
( )2ال�سكريات،
( )3الألياف
 -1الن�شويات :موجودة في الأطعمة
النباتية م�ث��ل البطاط�س والبطاطا
وال� ��ذرة وال�ب���س�ل��ة وال �م �ك��رون��ة والأرز
والبقول والحبوب.
 -2ال�سكريات :توجد ف��ي الفواكه
والألبان وتوجد �أي�ضا في الم�أكوالت
الم�ضاف �إليها ال�سكر مثل الع�صائر
وال� �م� ��� �ش ��روب ��ات وال � �� � �ص ��ودا والكعك
والحلويات والمخبوزات والم�أكوالت
المحفوظة.
 -3الألياف :الألياف الطعامية هو
ال�ج��زء الطعامي الغير قابل لله�ضم
ويوجد في الأطعمة النباتية والذي
ي�ساعد ع�ل��ى �صحة الأم �ع��اء والقلب
وال�سكري.
 الأ��ش�خ��ا���ص المر�ضى بال�سكرييجب �أن يالحظوا �إختيار الن�شويات
م� ��ن الأط � �ع � �م� ��ة ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة الغنية
ب��الأل�ي��اف مثل الخ�ضروات والفواكه
والبقول والحبوب الكاملة والألبان
قليلة �أو عديمة الد�سم والإق�لال من
ال�م���ش��روب��ات ال�م���ض��اف �إل�ي�ه��ا ال�سكر
�سواء كان ال�شخ�ص مري�ض بال�سكري
�أو ال.
 ي � �ن � �� � �ص ��ح �أن ت � �ق � �� � �س ��م كميةالكربوهيدرات �أو الن�شويات المعقدة
�أو المركبة على اليوم كله لت�ساعد على
م�ن��ع الإرت �ف��اع والإن�خ�ف��ا���ض ال�شديد

وال�سريع في كمية ال�سكر في الدم ويكون
ه �ن��اك ن �ظ��ام غ��ذائ��ي ي�ن��ا��س��ب ال�شخ�ص
والإحتياجات الخا�صة لمر�ضى ال�سكري.
 الح�صول على الن�شويات المعقدة �أوالمركبة من الخ�ضار والبقول والحبوب
الكاملة هي الأف�ضل لمر�ضى ال�سكري� ،إذ
�أنها ت�أخذ وقتاً �أط��ول لله�ضم لإحتوائها
على الألياف الهامة جدا لتفادي �أمرا�ض
القلب وال�سكري من النوع الثاني كما �أنها
ت�ساعد على نق�ص الوزن الزائد.
 ك�م��ا ذك��رن��ا ��س��اب�ق��ا �أن �أك �ث��ر م��ن 30مليون �أمريكي يعي�شون بمر�ض ال�سكري،
بع�ضهم تم ت�شخي�ص المر�ض والبع�ض
الآخ��ر غير م�شخ�ص ،و�أن تغيير عادات
الأكل لي�ست �سهلة ،وقد تكون من �أ�صعب
الأ�شياء ولكنها ممكنة.
 ال�ت�ح�ك��م ف��ي م��ر���ض ال���س�ك��ري تعني�ضبط م�ستوى م�ع�ت��دل و��ص�ح��ي لن�سبة
الجلوكوز ف��ي ال��دم م��ع الن�شاط البدني
والأدوية المنا�سبة والطعام ال�سليم مثل:
� -1أكل �أطعمة متنوعة و�إختيار �أطعمة
مختلفة من كل مجموعة غذائية كل يوم
وال تهمل �إ�ضافة �أطعمة جديدة.
 -2م ��راع ��اة ان ي �ك��ون ن �� �ص��ف طبقك
اليومي من الخ�ضار والفاكهة لإحتوائهما
على �ألياف وفيتامينات ومعادن ،خ�صو�صا
الخ�ضروات الغير ن�شوية مثل الخ�ضروات
ال��ورق �ي��ة وال �ج��زر وال �ب��روك �ل��ي والكو�سة
واال�سبراج�س وغيرها .ويف�ضل �أكل ثمرة
الفاكهة ب��دال م��ن ��ش��رب ع�صيرها لأنها
ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ن�سبة ع��ال�ي��ة م��ن الألياف
ون���س�ب��ة �أق ��ل م��ن ال���س�ك��ر وت���ش�ب��ع جوعك
ورغبتك لأكل الحلويات.
� -3إختيار الن�شويات ال�صحية المعقدة
�أو المركبة يوميا مثل الحبوب الكاملة
والمكرونة والأرز البني وال�شعير والخبز
الأ��س�م��ر وال���س�ي��ري��ال لأن �ه��ا م���ص��در غني
ب��الأل �ي��اف وال ت�ت�ح�ل��ل �إل ��ى ج �ل��وك��وز في
الج�سم وال ترفع م�ستوى ال�سكر في الدم
ب�صورة �سريعة وعالية.
 -4قلل من الدهون واختيار بروتينات
قليلة الد�سم مثل ال��دواج��ن والأ�سماك
وال �ل �ح��وم ،وب� ��دال م��ن ال�ت�ح�م�ي��ر يف�ضل
طبخها ف��ي ال�ف��رن �أو ال�شوي �أو ال�سلق،
و�أحيانا �إختيار التوفو �أو العد�س والبقول
بدال من اللحوم.
� -5إختيار منتجات الأل�ب��ان عديمة �أو
قليلة الد�سم.
 -6ق�ل��ل م��ن ال�م�ل��ح وا�ستعمل الفلفل
وت��واب��ل �أخ ��رى للتقليل م��ن �ضغط الدم
العالي.
 -7تجنب �أو تفادي حذف وجبة غذائية
�إذ �أن هذا يزيد من ال�شعور بالجوع ويقلل
ال�م�ق��درة ع�ل��ى ال�ت��رك�ي��ز وكيفية تحديد
الغذاء المنا�سب لك.
البع�ض يف�ضل �أكل  3وجبات في اليوم
والبع�ض يف�ضل �أكل وجبتين مع �إ�ضافة
وجبات �صغيرة بينهما � .Snacksإختار
الطريقة التي تنا�سب نظامك اليومي.
� -8إختار مكان معين بالمنزل للأكل

ورك��ز على �أك��ل وجبتك وتجنب �أن تقوم
بعمل �آخ ��ر �أث �ن��اء الأك ��ل ف�ه��ذا ي��زي��د من
ال �ك �م �ي��ة ال �ت��ي ت ��أك �ل �ه��ا م �ث��ل المكالمات
التليفونية �أو م�شاهدة برامج تليفزيونية
�أو العمل على الكمبيوتر.
 -9مراعاة عدم �إلغاء الأطعمة الن�شوية،
ولكن تناولها بكمية منا�سبة خالل اليوم.
� -10إق��ر�أ المحتويات الغذائية Food
 Labelsم��ع م�لاح�ظ��ة ال�ح�ج��م وكمية
الكربوهيدرات.
 -11تجنب تناول الع�صائر والم�شروبات
ال�م�ح�لاه بال�سكر ��س��واء �سكر الفركتوز
� Fructoseأو �سكر ال�سكروز Sucrose
والتي تكون عادة غنية بال�سعرات الحرارية
وقليلة �أو عديمة الغذاء ال�صحي وت�سمى
الن�شويات الب�سيطة Empty Calories
ف�ه��ي ت�سبب �إرت �ف��اع �اً ��س��ري�ع�اً ف��ي معدل
ال�سكر ف��ي ال��دم بما ف��ي ذل��ك الحلويات
والكيك والمخبوزات والحلوى وغيرها.
�أم � ��ا �إذا ك �ن��ت ت �ع��ان��ي م ��ن �إنخفا�ض
�شديد لم�ستوى ال�سكر في ال��دم فيمكن
ل �ل �م �� �ش��روب��ات ال �م �ح�ل�اه ب��ال �� �س �ك��ر مثل
ال�ع���ص��ائ��ر وال �ت��ي ت�ستخدم ك�ع�لاج فعال
ل��زي��ادة م �ع��دل ال���س�ك��ر ف��ي ال ��دم ب�صورة
�سريعة لتفادي الدوخة وعواقب خطيرة
�أخرى.
 ت�ستطيع �إخ�صائية التغذية تنظيمع�ل�اج غ��ذائ��ي ��س�ل�ي��م ل�م��ر��ض��ى ال�سكري
بت�أكيد تنا�سب بين الن�شويات والبروتينات
والدهنيات في طعامك اليومي وخا�صة
للأ�شخا�ص الذين يعالجون بالأن�سولين
لكي تتنا�سق ب�صورة �أف�ضل بين الوجبة
ال �غ��ذائ �ي��ة وم ��واع� �ي ��د ت �ن��اول �ه��ا وجرعة
الأن�سولين.
 ال �م �ق �ت��رح ل�ك�م�ي��ة الكربوهيدراتاليومية تختلف من �شخ�ص لآخر ،فمثال
ال�شخ�ص ال ��ذي ي�ح�ت��اج �إل ��ى � 2000سعر
ح��راري ف��ي ال�ي��وم تكون كمية الن�شويات
في الوجبة  60 – 45جرام �أو � 4 – 3صحة
.Servings
 وفي تح�ضير الوجبات تعتبر ال�صحة�أو ال� �ـ  Servingت �� �س��اوي  15ج ��رام من
ال�ن���ش��وي��ات .ويف�ضل ق ��راءة المحتويات
الغذائية لمعرفة الكمية بال�ضبط.

 تفاحة �أو كمثري �صغيرة ،برتقالةمتو�سطة ،موزة �صغيرة جدا �أو ن�صف
موزة كبيرة.
 ن�صف فنجان ف��واك��ه معلبة غيرم�ضاف �إليها �سكر .unsweetened
 ن���ص��ف ف�ن�ج��ان ك��ل �أن � ��واع التوتال � �ط� ��ازة �أو ال �م �ج �م��دة �أو البطيخ
وال�شمام.
  2م�شم�ش –  2خوخ –  2برقوق – 2بلح طازة �أو مجفف.
  15 – 12حبة عنب �أو  2ملعقةكبيرة زبيب.
 -2منتجات الألبان:
 فنجان  8 ozلبن عديم الد�سم �أو¾ فنجان زبادي .unsweetened
 -3ال�سيريال:
 ن �� �ص��ف ف �ن �ج��ان � �ش �ع �ي��ر مطبوخ.Cooked Oatmeal
 ن���ص��ف ف �ن �ج��ان � �س �ي��ري��ال بالردهunsweetened Shredded Wheat
.or Bran flakes

 -4الحبوب الكاملة:
 ن�صف فنجان رز بني – كينوا –مكرونة بني مطبوخين .Cooked
 قطعة  Sliceخبز بني – ن�صفخبز عربي بني .Pita bread
 ن �� �ص��ف – Hemberger bunواح � ��دة � �ص �غ �ي��رة Corn or flower
).tortilla (6inch
 -5الخ�ضروات الن�شوية:
 ن�صف فنجان بطاط�س م�سلوقة�أو م �خ �ب��وزة �أو م �ف��روم��ة Mashed
.Potatoes
 ن �� �ص��ف ف� �ن� �ج ��ان ب �� �س �ل��ة �أو ذرةم�سلوقة.
 ن�صف فنجان بقول م�سلوقة مثلالحم�ص ال�شامي �أو البقول �أو العد�س
�أو الفول.
 -6الحلويات والن�شويات الأخرى:
 ن�صف فنجان �آي�س كريم �أو بودنج.unsweetened Pudding
 ملعقة كبيرة  Tablespoonمربى– ع�سل �أو �شراب مركز .Syrup
Nutrition and
.Dietetics

ج ( : 6تكوين ) 4 – 3 : 8
ج ( : 7تكوين ) 25 – 20 : 9
ج ( : 8خروج ) 1 : 10
ج ( : 9ي�شوع ) 12 – 3 : 2
ج ( : 10مزمور ) 11 : 9

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
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عند �سمعان الدباغ؟
���س : 6كم يوما �أنق�ضت حتى نق�صت
مياه الأمطار و�أ�ستقر فلك نوح فوق
جبال �أراراط.
�س« : 7ملعون كنعان عبد العبيد يكون
لأخوته» لماذا لعن نوح كنعان؟
�س�« : 8أدخل �إلى فرعون ف�أنى �أغلظت
قلبه وقلوب عبيده لأ�صنع �آياتى «لمن
كانت العبارة؟
� � ��س« : 9ف � � � ��الآن �أح� �ل� �ف ��ا ل� ��ي ب ��ال ��رب
و�أع � �ط � �ي ��ان ��ي ع �ل�ام ��ة �أم � ��ان � ��ة لأن� ��ي
عملت معكما م�ع��روف��ا» م��ن �صاحبة
ه� ��ذه ال� �ع� �ب ��ارة؟ وم� ��ن ال ��ذي ��ن قامت
با�ستحالفهما؟
�س� : 10أكمل الآية الآتية :رنموا للرب
ال�ساكن ف��ى � .....أخ�ب��روا بين ......
ب�أفعاله.

Academy

 � �ش �ه��ر م ��ار� ��س م ��ن ك ��ل ع � ��ام هوالإح �ت �ف��ال بال�شهر ال�ق��وم��ي للتغذية
.National Nutrition Month
 في كل عام تقدم �أكاديمية التغذية�شعار  Themeلتركيز الإن�ت�ب��اه على
ممار�سة طريقة غذائية �صحية� .شعار
ه��ذا ال�ع��ام  2021ه��وPersonalize :
 .Your Plateل�ت���ش�ج�ي��ع ال�شخ�ص
� +أمثلة لأن���واع الن�شويات التي لإخ�ت�ي��ار �أغ��ذي��ة مفيدة و�صحية تبعا
ل�ل�أغ��ذي��ة ال�م�ف���ض�ل��ة ل��ه والمطابقة
تحتوي على 15
جرام� :أو المجمدة �أو لح�ضارته ال�شعبية .Culture
الطازة
�سواء
 -1الفواكه
وك��ل ع��ام و�أن �ت��م ب�خ�ي��ر ومتمتعين
المعلبة:
بغذائكم ال�صحي والمف�ضل...

ال��رب يمتحن ال�صديق ونف�سه تبغ�ض ال�شرير ومحب
الظلم.
ي�ستجب لك الرب وينير عينيك.
يكافئك الرب ح�سب برك وح�سب طهارة يدك.
الأحمق ي�ستهين بت�أديب �أبيه �أما ُمراعى التوبيخ ف ُيذكى.
مكرهة الرب �أفكار ال�شرير وللأطهار كالم ح�سن.
الرب ي�سمع �صالة ال�صديقين.
الق على الرب �أعمالك فتثبت �أفكارك.
قلب الحكيم ُير�شد فمه ويزيد �شفتيه علما.
من ي�ستر مع�صية يطلب المحبة.
حماقة الرجل تُعوج طريقه.
الإبن الجاهل م�صيبة على �أبيه.
�إ��س�م��ع ال�م���ش��ورة و�أق �ب��ل ال �ت ��أدي��ب لكى ت�ك��ون حكيما في
�أخرتك.

�إختالفــات

�سل�سلة المدن المفقودة
طــروادة

�شيئ من المعرفة
طروادة ال�ساد�سة
(1900-1275ق.م� ).أق� �ي� �م ��ت ه��ذه
المدينة ب�أيدي �شعب مختلف عن ال�شعوب
ال�سابقة كل االختالف فقد �أح�ضروا معهم
حيوانات لم تُرى في طروادة من قبل وهي
الجياد وقد �أن�شئت فيها القلعة الرئي�سية
محاطة بجدار بديع م�شيد بحجر مقوى
بدعائم خارجية وك��ان يتو�سط المدينة
ح�صن ملكي رئي�سي مكون من مدرجات
محددة المركز في الو�سط ويحتمل �أن
ي�ك��ون �أف ��راد م��ن �أب �ن��اء عمومة م��ن بعيد
لليونانيين ال��ذي��ن ك��ان��وا �أول م��ن نزل
ب�أر�ض اليونان وكانت المدينة �أكبر بكثير
من �سابقاتها ولكن حتى مع ات�ساعها هذا
لم تزيد على حوالي  190مترا في قطرها
وكانت المدينة في داخ��ل �أ�سوارها وبين
م�شارفها المتداخلة قد بلغت في نه�ضتها
ال� � ��ذروة وك� ��ان �أه �ل �ه��ا ي �غ��زل��ون ال�صوف
وي��رب��ون ال�ج�ي��اد ال�ت��ي ي�ت��اج��رون ب�ه��ا مع
ال �ي��ون��ان �ي �ي��ن .وح �ل��ت ال �ك��ارث��ة بطروادة
ال�ساد�سة عندما حدث زلزال مفاجئ غاية
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في العنف لم يدع �شيئا لم يم�سه الدمار
بما في ذلك الأ��س��وار الكبيرة و ذلك عام
 1800ق  .م .
طروادة ال�سابعة
( 1240-1275ق.م� ).أعيد بنا�ؤها ب�أيدي
من بقي من �أهلها على قيد الحياة بعد
ويالت الزلزال ولكنها با�ستثناء �أ�سوارها
الكثيفة المنيعة كانت تختلف عن غيرها
�إختالفا كليا فقد كانت ملج�أ لآالف من
المواطنين وق��د ك��ان��ت ع�ب��ارة ع��ن �أكواخ
�صغيرة متجمعة �إلى جانب بع�ضها البع�ض
ولأول م��رة على م��دى �أك�ث��ر م��ن قرنين
م��ن ال��زم��ان ك��ان��ت ال �ت �ج��ارة م��ع اليونان
معدومة تقريبا وق��د اعتاد الطرواديين
لعدة ق��رون �أن يختزنوا المواد الغذائية
وال��زي��ت والنبيذ في ج��رار �ضخمة ي�صل
ط��ول ال��واح��دة منها �إل��ى مترين تقريبا
تم �إحراق مدينة طروادة على يد �أعدائها
اليونان بحرب دام��ت قرابة ع�شر �سنوات
م ��ات ف�ي�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ج �ن��ود الطروادة

الكلمــات املتقـاطعــة

وال�ي��ون��ان�ي��ون وق��د ك��ان م��ن �أه��م �ضحايا
ه��ذه الحرب ملك ط��روادة و�إبنه هيكتور
وذلك في حوالي �سنة  1240قبل الميالد.
طروادة الثامنة
(1100-1240ق.م ).ب �ق��ي ع� ��دد من
الأه��ال��ي �أح �ي��اء بعد ال�ح��رب الطروادية
ول �ك��ن � �س��رع��ان م��ا غ�ل�ب�ه��م ع �ل��ى �أمرهم
البرابرة النازحون من و�سط �أوروبا ثم ما
لبثوا �أن اختفوا ولأول مرة في خالل �ألفي
�سنة �أ�صبحت طروادة مدينة مهجورة.
طروادة التا�سعة
( 500-1100ق.م� ).أن� ��� �ش� ��أ موطن
ل�ل�ي��ون��ان�ي�ي��ن ف��ي ح��وال��ي ��س�ن��ة  700قبل
الميالد ولكنه لم يدم �أكثر من قرنين.
طروادة العا�شرة
(100-500ق.م ).بنيت ه��ذه المدينة
ب��أي��دي الرومانيين تكريما لإنحدارهم
الأ�سطوري من �أينيا�س البطل الطروادي
ولكي يت�سنى لهم ت�شييدها كان عليهم �أن

ي�سووا قمة التل وهكذا م�ضوا يدمرون
وي��زي �ل��ون ب�ع����ض ال �ب �ق��اي��ا والمتخلفات
القديمة من �أجل هذا �أ�صبح من المتعذر
تتبع �آثار ق�صر الملك بريام الذي يحتمل
�أن يكون قد �أقيم على �أعلى �شرفة.
وق ��د �سقطت ه ��ذه ال�م��دي�ن��ة الأخيرة
ب �� �س �ق��وط الإم � �ب ��راط ��وري ��ة الرومانية
وا�ستعمل كثير م��ن ال �م��واد ال�ت��ي تركت
ب�أيدي ال�شعوب المتوالية في بناء قرى
مجاورة وغطى �أديم الأر�ض والمزروعات
الخ�ضراء تدريجا بعد ذلك من المعالم
وبمرور الزمن �ضاعت حتى ذكرى المكان
ولأكثر من � 1300سنة رقدت ت�سع مدن في
�صمت و�سكينة تحت تل �صغير وقد بذل
الإ�سكندر الأك�ب��ر ق�صارى جهده لإعادة
�إنعا�ش المدينة ورغم �أنها قد مرت ببع�ض
مراحل رائعة خالل الع�صر الروماني �إال
�أن المدينة قد تدهورت ثم اختفت نهائيا
قرونا عديدة قبل �أن يك�شف عنها عالم
الآث � ��ار الأل �م��ان��ي ه�ن��ري��ك ��ش�ل�ي�م��ان عام
1871م.

في الر�سمين �أعاله يوجد (� )10إختالفات ..هل يمكنك التعرف عليهم؟

احلـــــــل

�أفقيــا:

( )1زوج��ة �سيدنا ا�سحق  -زوج��ة �أخ��اب الملك )2( .زوج��ة يواقيم  -زوج��ة يو�سف ال�صديق
(معكو�سة) )3( .زوجة �آدم  -رمز الكال�سيوم (معكو�سة) )4( .ن�صف د�سته  -يهبط (معكو�سة).
( )5زوجة زكريا الكاهن  -تجدها في (مجداف)  )6( .تجدها في (بفالء)  -متتاليان)7(.
ثنى  -تخبرها بنب�أ ��س��ار )8(.هز  2/1 -يعي�ش  -تجدها في هولندا )9( .للتعريف  -زوجة
لإبراهيم �( 2/1 -آكام) )10( .فتاة � -ضمير (معكو�سة)  -ت�صغير (دولة) )11( .زوجة �شم�شون
 زوجة ليعقوب� )12( .أبناء (معكو�سة)  -زوجة حنانيا.ر�أ�سيا:

(� )1إله  -زوجة �إبراهيم  -والد )2( .برم  -ما يظهر على ورق ال�شجر في ال�صباح )3( .واجب
(معكو�سة)  -زوجة ليعقوب (معكو�سة)  -تجدها في (نتلوا) )4( .زوجة القانه (معكو�سة) -
زوجة مو�سى النبي  -بوا�سطتي (معكو�سة)� )5(.ضمير  -زوجة داود� )6(.أود  -ناحية )7(.زوجة
�أح�شوير�ش )8( .تجدها في (زي��ت)  -زوج��ة ل��داود  -نفر (معكو�سة) )9( .مت�شابهة  -ي�سكن
(معكو�سة) )10( .حبوب القهوة  -من�صب �سيا�سي � -شدة القتال في الحرب (معكو�سة))11( .
يعاون  -زوجة الملك ق�سطنطين (معكو�سة) )12( .زوجة لداود (معكو�سة)  -العجوز.
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
ه� ��ي ع�� �ب� ��ارة عن
�شبكة من  9مربعات 4
كل مربع فيها ي�ضم
 9خ��ان��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9أعمدة
�أف� �ق� �ي���ة و�أخ � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،تملأ هذه
ال �خ��ان��ات ب���أرق��ام
من  9 - 1بحيث ال
يتكرر الرقم الواحد
في المربع الواحد
وال ف� ��ي ال� �ع��م ��ود
ال��واح��د عموديا �أو 5
�أفقيا.
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مقتطفات
بنــاء الب�شــر !
ﻋﻨﺪﻣﺎ �أﺭﺍﺩ ﺍﻟ�ﺼﻴﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ �أﻥ
ﻳﻌﻴ�ﺸﻮﺍ ﻓﻲ �أﻣﺎﻥ ﺑﻨﻮﺍ �ﺳﻮﺭ ﺍﻟ�ﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ؛ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﺑ�ﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ
ﻳ�ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗ�ﺴﻠﻘﻪ لإﺭﺗﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟ�ﺸﺎﻫﻖ !!
ﻭﻟﻜﻦ  .....ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ �ﺳﻨﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ
ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟ�ﺴﻮﺭ ﺗﻌﺮ�ﺿﺖ ﺍﻟ�ﺼﻴﻦ ﻟﻠﻐﺰﻭ
ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ،ﻭﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺟﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ �إﻟﻰ
ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟ�ﺴﻮﺭ �أﻭ ﺗ�ﺴﻠﻘﻪ!! ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﻟﻠﺤﺎﺭ���ﺱ ﺍﻟﺮ�ﺷﻮﺓ ﺛﻢ
ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺎﺏ!
ﻟﻘﺪ ﺍﻧ�ﺸﻐﻞ ﺍﻟ�ﺼﻴﻨﻴﻮﻥ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟ�ﺴﻮﺭ
ﻭﻧ�ﺴﻮﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺭ� ��ﺱ!! ﻓﺒﻨﺎﺀ ﺍلإﻧ�ﺴﺎﻥ
ﻳ�أﺗﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻞ �ﺷﻲﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
أﺭﺩﺕ
ﻳﻘﻮﻝ �أﺣﺪ ﺍﻟﻤ�ﺴﺘ�ﺸﺮﻗﻴﻦ� :ﺇﺫﺍ � َّ
�أﻥ ﺗﻬﺪﻡ ﺣ�ﻀﺎﺭﺓ �أﻣﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭ�ﺳﺎﺋﻞ
ﺛﻼﺙ ﻫﻲ:
-1ﺍﻫﺪﻡ ﺍلأ�ﺳﺮﺓ .
-2اﻫﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
-3ا�ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻘﺪﻭﺍﺕ .
فلكي ﺗﻬﺪﻡ ﺍ�ﻷ �ﺳﺮﺓ :ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺘﻐﻴﻴﺐ
ﺩﻭﺭ (ﺍلأﻡ) ﺍﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻭ�ﺻﻔﻬﺎ
بـ «ﺭﺑﺔ ﺑﻴﺖ».
ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻬﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :ﻋﻠﻴﻚ بـ (ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ)
ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻪ �أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻠﻞ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻘﺮﻩ ﻃﻼﺑﻪ.
ﻭﻟﻜﻲ ﺗ�ﺴﻘﻂ ﺍﻟﻘﺪﻭﺍﺕ :ﻋﻠﻴﻚ بـ
(ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ) �ﺇﻃﻌﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻗﻠﻞ ﻣﻦ �ﺷ�أﻧﻬﻢ،
ﻭ�ﺷﻜﻚ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳ�ﺴﻤﻊ ﻟﻬﻢ؛ ﻭﻻ
ﻳﻘﺘﺪﻱ ﺑﻬﻢ �ﺃﺣﺪ.
ﻓ�ﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﺖ (ﺍلأم ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ) ،ﻭﺍﺧﺘﻔﻰ
(ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠ�ﺺ) ،ﻭ�ﺳﻘﻄﺖ (ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ)،
ﻳﺮﺑﻲ ﺍلأﺟﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴـﻢ؟!
ﻓﻤﻦ ّ
�ﺳ�ﺆﺍﻝ ﻳﺤﺘﺎﺝ �إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ �إﺟﺎﺑﺔ ؟؟؟
(بناء ﺍﻟﺒ�ﺸﺮ �أﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺮ).
�صانع البيب�سي

�أحد الإنزيمات اله�ضمية التي تنتجها
ال� �م� �ع ��دة ول � ��ه دور ك �ب �ي��ر ف ��ي عملية
اله�ضم.
وع� �ن ��دم ��ا ت� ��داف� ��ع ال� �ن ��ا� ��س ل�شراء
م�شروبه؛ اقتنع ب��راده��ام بفتح �شركة
�صغيرة لت�سويق منتجه وت�سجيل براءة
اختراع في عام .1902
ت �ع��ر� �ض��ت � �ش��رك �ت��ه ل�ل�اف�ل�ا���س بعد
الحرب العالمية الأول��ى ولكن �سرعان
ما ا�ستطاعت ال�شركة �إ�ستعادة نجاحها
لت�صبح من �أكبر متعددة الجن�سيات في
العالم.
ق�صة نجاح
م�ن��دوب المبيعات ال��ذي خ��دع �أكبر
�شركات العالم وحقق ثروة طائلة .وال
زالت خطته تُد ّر�س في كليات الأعمال
حتى اليوم .
«روب��رت تايلور» م��ن مواليد ،1935
حا�صل على ماج�ستير �إدارة الأعمال
من جامعة �ستانفورد ،وك��ان يعمل في
�شركة التجميل ال�شهيرة «جون�سون �آند
جون�سون».
في عام  1964ترك مندوب المبيعات
الأم ��ري� �ك ��ي «روب� � � ��رت ت ��اي� �ل ��ور» عمله
ف ��ي � �ش��رك��ة م���س�ت�ح���ض��رات التجميل
«ج��ون �� �س��ون �آن� ��د ج��ون �� �س��ون» لي�ؤ�س�س
��ش��رك�ت��ه ال �خ��ا� �ص��ة ال �ت��ي �أط �ل��ق عليها
�إ�سم «مينيتونكا كوبوري�شن» ل�صناعة
ال �� �ص��اب��ون وم���س�ت�ح���ض��رات التجميل،
م�ستعيناً في ذل��ك بمدخراته التي لم
تتجاوز حينها الثالثة �آالف دوالر.
في عام  1977الحظ «تايلور» معاناة
الم�ستهلكين الأمريكيين من الفو�ضى
ال �ت��ي ي�سببها ال �� �ص��اب��ون ال���ص�ل��ب في
الحمامات ،وم��ن هنا خطرت له فكرة
�صناعة �صابون �سائل ،في هذه الأثناء
كان ال�صابون ال�سائل موجوداً بالفعل،
لكن دون �إنت�شار على نطاق وا�سع ،لأنه
ك��ان ي�ستعمل ف��ي ا�ستخدامات �أخرى
غير غ�سل الأيدي.
ط� � ّور «ت��اي �ل��ور» ت��رك�ي�ب��ة خ��ا��ص��ة من
ال �� �ص��اب��ون ال���س��ائ��ل ال ��ذي �أط �ل��ق عليه
ا�سم «�سوفت ��س��وب» ،وق��رر تعبئته في
زجاجات �صغيرة بها م�ضخات من �أجل
ط��رح�ه��ا ع�ل��ى ن�ط��اق �ضيق ف��ي ال�سوق

هل تعلم �أن مخترع خلطة البيب�سي
ه ��و ال �� �ص �ي��دل��ي الأم ��ري� �ك ��ي (كاليب
برادهام).
اخ�ت��رع��ه بال�صدفة ب�صيدليته من
خلط ع��دة م��واد مع م��اء ال�صودا ،لكي
يقدمه بال�صيدلية للزبائن ف��ي �أيام
ال�صيف �سنة .1898
ك��ان ك��ال�ي��ب ب��راده��ام ع�ل��ى يقين �أن
النا�س �سي�أتون �إلى �صيدليته� ،إذا قدم
لهم �شيئاً يحبونه وينع�شهم ف��ي �أيام
ال�ح��ر ،وع��رف��ت خلطته ال�ل��ذي��ذة ب�إ�سم
«�شراب براد» ن�سبة �إلى �إ�سمه برادهام.
وب�ع��د ذل��ك ق��رر كاليب ب��راده��ام �أن
ي�سمي ��ش��راب��ه المميز ب��ا��س��م «بيب�سي
ك � � ��وال»؛ لأن� � ��ه ك � ��ان ف� ��ي ر�أي � � ��ه يعالج
م��ر���ض ��س��وء اله�ضم ،وال ��ذي ي�ع��رف بـ
� #Dyspepsiaأو ن�سبة �إل ��ى �إنزيم
ال �ب �ب �� �س �ي��ن )(#pepsin_enzymeهو

ال�صناعة في م�صر القديمة
�إعداد :ماري ب�سطا
المحلي لقيا�س رد فعل الم�ستهلكين،
ولح�سن حظه كانت النتائج �أكثر من
رائعة ،واختفى ال�صابون من على �أرفف
المتاجر في فترة ق�صيرة.
ف ��ي ال� �ع ��ام � 1979أ� �ص �ب��ح «تايلور»
م���س�ت�ع��داً ل�ط��رح ��ص��اب��ون��ه ال���س��ائ��ل في
ك��ام��ل ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ،ولكنه كان
خائفاً من قيام ال�شركات الكبرى في
ال�سوق مثل «جون�سون �آن��د جون�سون»
و «بروكتر �آند جامبل» بتقليد منتجه،
و��س��رق��ة ال���س��وق ال�ج��دي��د ال ��ذي خلقه
بنف�سه ف��ي لحظة ،م�ستعينة ف��ي ذلك
ب�إمكاناتها الإنتاجية والت�سويقية.
وف ��ي � �ض��وء ع ��دم و� �ض ��وح م�ستقبل
ال�صابون ال�سائل ،ك��ان م��ن المنطقي
بالن�سبة لل�شركات ال�ك�ب��رى �أن توفر
�أموالها وت��راق��ب رد فعل ال�سوق تجاه
منتج «تايلور» الذي ال يوجد به جديد
�سوى �أنه معب�أ في زجاجة بها م�ضخة،
وتدعو اهلل �أن يف�شل ،حيث �إن نجاحه
� �س �ي �ك��ون ع �ل��ى ح �� �س��اب م �ب �ي �ع��ات �سوق
ال�صابون ال�صلب الذي ي�سيطرون على
�سوقه.
ك��ان��ت ه��ذه ال���ش��رك��ات ت�ت��رق��ب نجاح
«ت��اي�ل��ور» لتدخل ال�سوق ب�شكل �سريع
وتح�صل على ح�صه �سوقية كبيرة وذلك
لقدرتها العاليه في الإنتاج والتوزيع.
ع ��ام  1980ط ��رح «ت��اي �ل��ور» المنتج
ف��ي ك��ام��ل ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة وحقق
مبيعات ت�ج��اوزت  39مليون دوالر في
العام الأول ..فبد�أت ال�شركات م�سرعة
ل��دخ��ول ال���س��وق و م��زاح�م��ة «تايلور»،
ولكن واجهتهم مفاج�أة غير �سا ّره!! ال
توجد م�ضخات في ال�سوق.
ق�ب��ل �أن ي �ط��رح «� �س��وف��ت � �س��وب» في
ال�سوق ،ذه��ب «تايلور» �إل��ى ال�شركتين
ال��وح �ي��دت �ي��ن ف��ي ال ��والي ��ات المتحدة
اللتين ت�صنعان الم�ضخات التي تو�ضع
على زجاجات ال�صابون ،وا�شترى منهما
كامل �إنتاجهما لمدة عامين مقبلين،
ودفع لهما  12مليون دوالر مقابل 100
م�ل�ي��ون م�ضخة ،وق ��ام ب ��إط�لاق حملة
�إعالنية بقيمة  8ماليين دوالر.
ك� ��ان ه� ��دف «ت ��اي� �ل ��ور» ه ��و تعطيل
دخ��ول المناف�سين لل�سوق حتى يثبت
�أقدامه خا�صه �أن �شركته جديدة وغير
معروفة.
في �أول عامين �سيطر «تايلور» وحده
ت�ق��ري�ب�اً ع�ل��ى ��س��وق ال���ص��اب��ون ال�سائل
في ال��والي��ات المتحدة ،مما �ساهم في
ارتفاع �إي��رادات ال�شركة لت�صل �إل��ى 96
مليون دوالر في العام الثاني.
عام  1987باعت ال�شركة حقوق بع�ض
م�ن�ت�ج��ات�ه��ا ل���ش��رك��ة «ك��ول �ج �ي��ت» ب �ـ 61
مليون دوالر وب�ع��ده��ا بعامين ت��م بيع
كامل ال�شركة لـ «يونليفير» بـ �أكثر من
 376مليون دوالر.
�إلى يومنا هذا ،تُدر�س خطة «تايلور»
ال �م��اك��رة ف��ي ال�ك�ث�ي��ر م��ن ك�ل�ي��ات �إدارة
الأعمال حول العالم باعتبارها واحدة
من �أذكى الخطط التجارية في القرن
الما�ضي.

ح�ق��ائ��ق وت ��اري��خ ج�م�ي��ع ال�صناعات
الحرفية في الع�صر الفرعوني والتي
ك��ان��ت منت�شرة� ،سنن�شرها ب��اذن الرب
على عدة مقاالت.
كانت ال�صناعات والحرف الم�صرية
القديمة ت��ورث م��ن الآب��اء �إل��ى الأبناء
والأحفاد ،وكان بع�ضها يحظى برعاية
ال�ح�ك��ام وبع�ضها الآخ ��ر لي�س كذلك،
وي �م �ك��ن ت �� �ص �ن �ي��ف ه � ��ذه ال�صناعات
والحرف كما يلي:
�صناعة التعدين:
وه ��ي م��ن �أق � ��دم ال �� �ص �ن��اع��ات ،وكان
ت�ع��دي��ن ال�ن�ح��ا���س وت�ح��وي�ل��ه م��ن مادة
خام من �أهم المهن التي ت�ستوجب دقة
وجهداً ،وكانت �شبه جزيرة �سيناء مكان
النحا�س الخام.
ي �� �س �ت �خ��رج ال �ن �ح��ا���س م ��ن طبقاته
ال�سطحية ب�سهولة ويحفر نحوه وهو
في الأعماق ،ويطحن الخليط وينظف،
ويخلط بالفحم ويو�ضع الخليط في
حفر �سطحية وت�شعل بها النار.
ي �م��رر ال� �ه ��واء ن �ح��وه��ا ف ��ي �أنابيب
خا�صة لزيادة اللهيب وربما ت�ستخدم
المنافيخ .يذوب النحا�س وينزل في قاع
الحفر فيف�صل الفحم عنه .ثم يقطع
ال�ن�ح��ا���س ال ��ذائ ��ب �إل� ��ى ق�ط��ع �صغيرة
ت�ستخدم في �أغرا�ض متنوعة.
ت �ت �ح��ول ه � ��ذه ال �ق �ط��ع ع ��ن طريق
ال�ط��رق �إل��ى �صفائح ي�سهل ت�شكيلها،
ورب� �م ��ا ي �ط��رق ب�ع���ض�ه��ا �أو ي� ��ذوب في
ق��وال��ب م��ن الخ�شب ل�صنع التماثيل
والحلي والأواني ،والأ�سلحة وال�سكاكين
وم�صاريع الأب��واب ال�ضخمة والأقماع
وغيرها.
وك � ��ان ال �ب ��رون ��ز ي �� �س �ت �خ��دم ب�صورة
�أو� �س��ع ك�ل�م��ا ت �ق��دم ال��زم��ن للأغرا�ض
نف�سها التي ذك��رن��اه��ا ،وه�ن��اك �إ�شارات
ال�ستخدام الحديد قبل ع�صر الدولة
الحديثة وا��س�ت�ي��راده ،لكن ا�ستعماله
ال��وا� �س��ع ظ �ه��ر ف ��ي ال�ع���ص��ر المت�أخر
فقد عثر على مخلفات ح��رق الحديد
و�صهره في جوار نقراطي�س في الدلتا
وك ��ان ي�ستخدم ف��ي �صناعة الأ�سلحة
ب�شكل خا�ص.
ب� ��رع ال �م �� �ص��ري��ون ب ��راع ��ة ال نظير
ل�ه��ا ف��ي �صناعة ال��ذه��ب وا�ستخراجه
وا�ستعماله؛ فقد حفلت كنوز الملوك
الم�صريين بتحف فنية يزينها الذهب،
وكانت هناك مناجم للذهب في �أر�ض
م �� �ص��ر وخ �� �ص��و� �ص �اً ب �ي��ن وادي النيل
والبحر الأحمر وخ�صو�صاً في مناطق
كو�ش القديمة .ومن الذهب والف�ضة
ننتقل �إلى حرفة ال�صياغة.
حرفة ال�صياغة:
ك��ان �أغ�ل��ب ال�صياغ يتبعون للدولة
�أو ال�م�ع��اب��د؛ ح�ي��ث ي�ق��وم��ون ب�صياغة
ما تحتاجه الق�صور والمعابد والآلهة
وت �م��اث �ي �ل �ه��ا م ��ن م �� �ص��وغ��ات معدنية
م �خ �ت �ل �ف��ة ،وك ��ان ��ت ل �ه��م ور� � ��ش تابعة
للق�صور �أو المعابد ،ورغم ذلك فهناك
�صياغ يعملون في ور�ش �صغيرة �شعبية
ت �ق��دم م���ص��وغ��ات�ه��ا ل�ل�ن��ا���س م��ن تمائم
وح �ل��ي وغ �ي��ره��ا ،وق ��د ��ش�ج�ع��ت مهنة
التحنيط ال���ص�ي��اغ ع�ل��ى �إن �ت��اج �أعمال
كثيرة من التمائم والأ�شكال تو�ضع مع
لفافات المومياءات.

}ولما كملت �أيام خدمته م�ضى �إلى بيته{

�إنتقل �إلى الأمجاد ال�سمائية

الأ�سـتاذ  /لطيـــف �شــــاكـر
كاتب وباحث قبطي

�إعتمــدوا
في حمالتكم الدعائية.
)818 774-0446

مدافـن للبيـع

وتتقدم «�أرثوذك�س نيوز» بخال�ص العزاء لل�سيدة قرينته و�أنجاله وجميع
�أفراد الأ�سرة ،وتطلب نياح ًا لروحه في فردو�س النعيم.
كان كاتب ًا جرئي ًا �أثرى �صفحات «�أرثوذك�س نيوز» على مدى �سنوات عديدة
بكتاباته و�أبحاثه المميزة .كان �صاحب �إ�سهامات فكرية قرابة ن�صف قرن
وقدم العديد من الكتب التي �إهتمت ب�شكل مبا�شر بالهوية الم�صرية.
و�شارك بقوة في مواجهة تنظيم الإخوان ،وقام بتقديم برنامج �أ�سبوعي
دعا فيه �إلى مواجهتهم بقوة القانون ورف�ض م�شروعهم لأخونة م�صر.
ماري وعزمي حنا
					
					�أرثوذك�س نيوز

مدافن في الحائط
ولي�ست في الأر�ض في
Inglewood Park
Cemetar

720 E. Florence Ave.
Inglewood, CA 90302

�سعر مخف�ض جد ًا للكنائـ�س
�أو لأفراد الجـاليـة
لمزيد من المعلومات
ات�صلوا بـ SAM :

415-513-8136

ول� ��م ت �ك��ن ال �� �ص �ي��اغ��ة م�ق�ت���ص��رة على
ال �ح �ل��ي والأع� �م ��ال ال �� �ص �غ �ي��رة ،ب��ل كانت
تعنى بالزخرفة الذهبية والف�ضية التي
تجري على الأخ�شاب والكرا�سي والأبواب
والأدوات والأوان � ��ي ،وت�ظ�ه��ر ف��ي ال�شكل
المرفق عملية �إنتاج الذهب وت�سليمه من
قبل الكاتب الم�س�ؤول عنه �إل��ى ال�صائغ
الذي يجري عمليات ال�صياغة والتزيين
على الأواني والجرار.
ك��ان ،ف��ي ال�غ��ال��ب ،ه�ن��اك ن�ص تكري�س
ينق�ش م��ع الزينة لإل��ه معين �أو �شخ�ص
معين وي�ستعمل النقا�ش منقا�شاً مدبباً.
وك ��ان ال��ذه��ب ي���ض��اف �إل �ي��ه ال�ق�ل�ي��ل من
ال�ف���ض��ة و�أح �ي��ان �اً ال�ق�ل�ي��ل م��ن النحا�س،
وي�ستخدم النترون �أو النبيذ المحروق
ك�م��ادة م�ساعدة على االن���ص�ه��ار .وهناك
تر�صيع ال�ج��واه��ر ع�ل��ى المينا الذهبية
الملحومة على �صفائح ذهبية �أكبر وكانت
تحتوي على خروم وحبيبات دقيقة غاية
في الإتقان والجودة.
ك��ان ��ص�ي��اغ ال�م�ج��وه��رات ه��م الطبقة
العليا بين �صناع المعادن ،ويليهم �صناع
الأوان � ��ي وال�ن�ح��ا��س��ون و��ص�ن��اع البرونز.
بينما يقع في القاع طبقة ال�سمكرية محل
�سخرية �صاحب (م�ساخر ال�صناعات)،
وي�ظ�ه��ر ��ص�ن��اع ال�ب��رون��ز ف��ي ال�شكل على
ي�سار �صياغ الذهب والف�ضة.
وه��م منهمكون ف��ي ��س�ب��ك �أب� ��واب من
ال �ب��رون��ز ي���ص�ح�ب�ه��م ح���ش��د م��ن العمال
لت�شغيل الأف ��ران ،وي�شاهد ثالثة عمال
ينقلون خام البرونز� ،أحدهم يحمل كتلة
برونزية كبيرة والآخران يحمل كل منهما
�سلة م�م�ل��وءة ب�ك���س��رات ال �ب��رون��ز يعلوها
نق�ش ي �ق��ول :ج��ال�ب��و ن�ح��ا���س �آ��س�ي��ا الذي
غنمه �صاحب الجاللة عندما انت�صر على
�أر���ض رت�ن��و ،لكي ي�سبك منه بابي معبد
�آم��ون بالأق�صر ،بعد تك�سيتها بالذهب،
على �شكل �أفق ال�سماء.
وقد رتب ذلك الوزير حاكم طيبة خمي
رع .والور�شة تموج بالن�شاط ،وبالمراحل
المتتابعة ل�سبك البابين ،وبال�صورة �أربعة
�آت ��ون ��ات :الأول ي �ج��ري ��ش�ح�ن��ه بالفحم
م��ن ك��وم��ة ب ��أع�لاه ،بينما ي�ق��وم عامالن
معهما منافخ ب��إح�م��ائ��ه ،وال�ث��ان��ي رفعت
منه ت��واً بوتقة فخارية بوا�سطة �أ�سالك
م��رن��ة ،وال�ث��ال��ث على و��ش��ك و��ض��ع بوتقة
فوقه ،والرابع ناره متوهجة وفيه بوتقة
ربما كانت هي التي تُ�ستخدم في ال�سبك
ال�ن�ه��ائ��ي ي���ص��ب م��ا ف�ي�ه��ا داخ ��ل القالب
الفخاري للباب الظاهر يمين الر�سم.
النجــــارة:
لم تكن �أ�شجار م�صر (الجميز ،الأثل،
ال���س�ن��ط ،ال�ن�خ�ي��ل ،ال�ن�ب��ق ،ال�صف�صاف)
� �ص��ال �ح��ة لأع � �م� ��ال ال� �ن� �ج ��ارة الوا�سعة
والمهمة ،ولذلك كانت ت�ستورد الخ�شب
ال�ج�ي��د ك � ��الأرز وال �� �س��رو والأب �ن��و���س من
خارجها وخ�صو�صاً من ب�لاد ال�شام� ،أما
ال�خ���ش��ب ال�م���ص��ري ف �ك��ان ي�صلح م ��ورداً
للخ�شب ال �ع��ادي ال �� �ض��روري ف��ي الحياة
اليومية وال�ت��ي ك��ان ي�صنع النجار منها
الأدوات المنزلية ال�م�ع��روف��ة كالأبواب
والأ�سره.
ك� ��ان ال �خ �� �ش��ب ال �م �� �س �ت��ورد ي�ستعمل
ل�صناعة �أبواب المعابد والق�صور الكبيرة
ول �� �س��واري ال���س�ف��ن وال� �ق ��وارب المقد�سة
والأث� ��اث الملكي و�أث� ��اث الطبقة العليا

�إعداد :مريـم عــادل
من المجتمع ،وك��ان النجار الم�صري
ي�ستعمل �أدوات ال �ن �ج��ارة التقليدية
ك��ال �م �ن �� �ش��ار وال �م �� �س �ح��ل (ال� � �ق � ��دوم)،
وه��ي ف��أ���س يتقابل �ضلعاها ف��ي زاوية
ح��ادة ،وال�ف��ؤو���س المختلفة ،الن�صال،
الأزام � �ي� ��ل ،ال �م �ث��اق �ي��ب� ،أدوات �صقل
الخ�شب وتلميعه و�صبغه ،الم�سامير).
وك��ان��ت ه �ن��اك ت�ح��ف ف�ن�ي��ة ال تح�صى
�صنعها ال �ن �ج��ارون م��ن �ضمن الأث ��اث
الملكي ومنها التماثيل.
�صناعة ال�سفن:
تعطينا الأ�ساطير الم�صرية الكبيرة
فكرة عن حجم �صناعة ال�سفن في م�صر
ون��وع�ه��ا ال�ف��ري��د وت�ط��وره��ا الم�ستمر،
فقد بد�أت �صناعة القوارب منذ ع�صور
ما قبل التاريخ من �سيقان البردي ثم
م��ن رب��ط الأخ �� �ش��اب ،ث��م ت �ط��ورت �إلى
�سفن �صغيرة لنقل المواد بين المدن
في مجرى النيل وفروعه.
وم ��ع الأ�� �س ��رة ال��راب �ع��ة ك ��ان هناك
�أ� �س �ط ��ول ت� �ج ��اري م ��ن ال �� �س �ف��ن ينقل
الأخ�شاب من ال�ساحل الفينيقي والتي
ك��ان��ت ت�ستخدم لمختلف الأغرا�ض،
منها ال�سفن التي عثر على �أخ�شابها
جنوب الهرم الأك�ب��ر وه��ي بطول �أكثر
من  43متراً والتي ربما كانت �أخ�شابها
ت�ستخدم لبناء الأه��رام��ات ومن�ش�آتها
الداخلية.
وك� ��ان م ��ن ��ض�م��ن � �ص �ن��اع��ة ال�سفن
�صناعة المجاديف والأ�شرعة وال�سواري
وال��دف��ات� .أم��ا �أن��واع ال�سفن الم�صرية
ال �ق��دي �م��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت ���ص�ن��ع فهي:
التجارية والحربية والنقل العام.
�صناعة القي�شاني (الكا�شي):
ال�ق�ي���ش��ان��ي ه��و ن ��وع م��ن البالطات
ال�سيراميكية الأر��ض�ي��ة �أو الجدارية
التي تر�سم عليها الزخارف والأ�شكال
ال�م�ط�ل��وب��ة .وق ��د ع��رف�ه��ا الم�صريون
قبل ع�صر الأ�سرات وارتقت في الع�صر
القديم حيث ا�ستعملت لوحات �صغيرة
م��ن ال�ق�ي���ش��ان��ي ف��ي �إك �� �س��اء الجدران
والأب��واب في هرم �سقارة المدرج وفي
ال�م�ق�ب��رة ال�ت��ي ت�ق��ع ج�ن��وب��ه م��ن ع�صر
الملك زو�سر.
ولم تقت�صر �صناعة القي�شاني على
الجدران والأر�ضيات بل ا�ستعملت في
�صناعة ال�ت�م��ائ��م وال �خ��وات��م والأوان� ��ي
والعقود وال�خ��رز وتماثيل الحيوانات
وال �ت �م��اث �ي��ل ال �ج �ن��ائ��زي��ة ال �ت��ي ت�سمى
(ال�شوابتي).
كانت هناك م�صانع كثيرة لإنتاجه
من الفخار وم�صهور المادة الزجاجية
حجر ال�ك��وارت��ز ال��ذي يطحن وت�صنع
منه عجينة تو�ضع في قوالب فخارية
وتعر�ض ل��درج��ات ح��رارة عالية «وقد
عثر علماء الآث ��ار على ع��دد كبير من
هذه القوالب الم�صنوعة من الفخار،
وال� �ت ��ي ك��ان��ت ت��رج��ع ل�ع���ص��ر الأ�� �س ��رة
الثامنة ع�شرة وما بعدها.
وع� �ث ��ر � �ض �م��ن م �خ �ل �ف��ات م�صانع
القي�شاني في الأ�سرتين التا�سعة ع�شرة
والع�شرين على �أكثر من ع�شرة �آالف
قالب من الفخار ما زال��ت هناك بقية
م��ن العجينة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�صب فيها
عالقة بجوانبها ،وكانت هذه ال�صناعة
منت�شرة في جهات متعددة من القطر
بدليل العثور على مثل ه��ذه القوالب
ف��ي م�ع�ظ��م ال�م�ن��اط��ق ال �ق��دي �م��ة ،مثل
ت��ل العمارنة وم�ن��ف ،ونقراطي�س من
الع�صر المت�أخر.
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رياضة

مروان القما�ش يحقق  3ميداليات ببطولة �سريا�س لل�سباحة ب�أمريكا

ت � ��وج م � � ��روان ال �ق �م ��ا� ��ش ،الع � ��ب منتخب
ال�سباحة ،بالمركز الأول والميدالية الذهبية
ف ��ي ب �ط��ول��ة � �س��ري��ا���س ب ��أم��ري �ك��ا بمناف�سات
�سباق  800م ح��رة ،بعد �أن حقق زم��ن قدره
.7:58.33
ت ��أت ��ى ذه �ب �ي��ة � �س �ب��اق  800م ،ل �ت �ك��ون ثالث
ميداليات القما�ش في هذه البطولة ،حيث حقق
ذهبية �سباق  400م حرة ،و برونزية 1500م.
ون �ج��ح م� ��روان ال�ق�م��ا���ش ف��ي ال �ت ��أه��ل �إلى
دورة الألعاب الأولمبية ،بعد �أن ك�سر الرقم
ال على
الت�أهيلي ل�سباق  800متر حرة حا�ص ً

�أرثوذك�س نيوز

المركز الأول في بطولة �أمريكا المفتوحة
ل�ل���س�ب��اح��ة ال �ت��ي �أق �ي �م��ت ن��وف�م�ب��ر م��ن العام
الما�ضى.
وال يعد ت�أهل القما�ش �إلى طوكيو هو الأول
له ،بل �سبق وت�أهل �إلى �أولمبياد ريو دى جانيرو
 ،2016وحقق المركز الـ  16ب�سباق  400م حرة،
والمركز الـ  24ب�سباق  200م حرة.
ون �ج��ح منتخب ال���س�ب��اح��ة ال�ت��وق�ي�ع�ي��ة في
ال�ت��أه��ل �إل ��ى �أول�م�ب�ي��اد ط��وك�ي��و ب�ع��د احتالل
�أف�ضل مركز �إفريقى ببطولة العالم ،التي
�أقيمت بكوريا العام الما�ضى.

نور ح�سين تحرز ذهبية بطولة �صوفيا المفتوحة للتايكوندو
توجت ن��ور ح�سين ،العبة منتخب
م�صر للتايكوندو بالميدالية الذهبية
في مناف�سات وزن  49-كجم ببطولة
��ص��وف�ي��ا ال�م�ف�ت��وح��ة ل�ل�ت��اي�ك��ون��دو فئة
 G1ف��ي ن�سختها ال�ث��ام�ن��ة والمقامة
ي��وم��ي  ٦و ٧م��ار���س ال� �ج ��اري ،بنادي
رامو�س ببلغاريا في مناف�سات الكاديت
والنا�شئين والكبار0.
و�أحرزت نور الميدالية الذهبية بعد
فوزها في المباراة النهائية على العبة
ن ��ادي ج�لادب �ي��ك الأل �م��ان��ي �سوهيدا

رياضة ومالعب

15

�سيليك بنتيجة .4-10
وكانت نور قد ت�أهلت للنهائي بعد
ف��وزه��ا ع�ل��ى ب�ط�ل��ة ب��ري�ط��ان�ي��ا .8-17
والع� �ب ��ة ب �ط �ل��ة ك ��روات� �ي ��ا ف ��ي ن�صف
النهائي بنتيجة .3-5
وتخو�ض م�صر البطولة بالعبيها
الأولمبيين الذين حجزوا مقاعدهم
ل� ��دورة الأل� �ع ��اب الأول �م �ب �ي��ة طوكيو،
ال �م �ق��رر �إق��ام �ت �ه��ا ال���ص�ي��ف المقبل،
بالإ�ضافة �إلى م�شاركة بع�ض الالعبين
الم�صريين با�سم �أنديتهم.

حازم �إمام

المنتخب ي�ستدعى �صالح والننى وكوكا وتريزيجيه وحجازي
وم�صطفى لمباراتي كينيا وجزر القمر
�أعداد� :صالح بول�س

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة
 النادي الأهلي:
� 4سيناريوهات لت�أهل الأهلي لدور الـ  8بدوري �أبطال �أفريقيا
ح�سبة معقدة دخلها فريق الأهلي بعد تعادله الأخير على ملعبه �أمام «فيتا
كلوب» الكونغولي بهدفين لكل فريق ،حيث �أهدر الأحمر فوزاً �سه ً
ال بعد �سيل
م��ن الفر�ص ال�ضائعة ،لي�ستقر بالمركز الثالث ف��ى مجموعته متخلياً عن
ال�صدارة ل�صالح �سيمبا التنزاني.
ترتيب مجموعة الأهلي:
ت��رب��ع �سيمبا ال�ت�ن��زان��ي ع�ل��ى ع��ر���ش ال �� �ص��دارة ف��ي مجموعة الأه �ل��ي بدور
المجموعات فى دوري �أبطال �أفريقيا بر�صيد  7نقاط ،بينما احتل فيتا كلوب
المركز الثاني وتراجع الأهلي للمركز الثالث بينما تزيل المريخ ال�سوداني
مجموعته ،وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:
 -2فيتا كلوب الكونغولي 4 :نقاط
� -1سيمبا التنزاني 7 :نقاط
 -4المريخ ال�سوداني :نقطة واحدة
 -3الأهلي 4 :نقاط
المباريات المتبقية للأهلي:
يخو�ض الأهلي  3مواجهات �أخيرة فى دور المجموعات ،حيث يخرج لمواجهة
فيتا كلوب بالكونغو ،ثم يلتقى المريخ ال�سوداني فى ال�سودان ،ويعود �أخيراً �إلى
القاهرة لمواجهة �سيمبا التنزانى.
فر�ص ت�أهل الأهلي:
 -1ال�سيناريو الأ��س�ع��د ..الفوز بجميع المباريات =  13نقطة :طبقاً لهذا
ال�سيناريو �سيح�صد المارد الأحمر  9نقاط من  3مباريات ليفوز على الثالث
فرق داخ��ل وخ��ارج �أر�ضه ،ويرفع ر�صيده بالمجموعة �إل��ى النقطة  13عندها
يت�ساوى مع �سيمبا التنزاني فى حال فوزه على المريخ وفيتا كلوب و�ستحكم
المواجهات المبا�شرة �صاحب المركز الأول.
 -2الت�أهل بـ  11نقطة :فى هذه الحالة �سيفوز الأهلي على �سيمبا بالقاهرة
والمريخ بال�سودان ،ويتعادل مع فيتا كلوب في الكونغو ،ليح�صد  7نقاط ويرفع
ر�صيده للنقطة  ،11و�سيكون الأهلي بحاجة �إلى خ�سارة فيتا كلوب فى �إحدى
مبارياته �أمام �سيمبا �أو المريخ ،ليتجمد ر�صيده عند  8نقاط.
 -3الت�أهل بـ  9نقاط :في هذه الحالة �سيكون الأهلي تعادل فى المباراتين
خارج �أر�ضه مع فيتا كلوب والمريخ وفاز على �سيمبا فى القاهرة ،ليح�صد 5
نقاط ويرفع ر�صيده �إلى النقطة  ،9وهنا �سيكون الأهلي بحاجة �إلى خ�سارة فيتا
�إحدى مبارياته �أي�ضاً ليتجمد ر�صيده عند النقطة .8
 -4الت�أهل بالنقطة  :8وطبقاً لذلك �سيكون الأهلي خ�سر �إح��دى مبارياته
وفاز فى �أخرى وتعادل فى مثلها ،ليح�صد  4نقاط ويرفع ر�صيده للنقطة ،8
وعندها �سيت�أهل الأهلي ب�شرط خ�سارة �سيمبا مباراتين من الثالث مباريات
المتبقية ليتوقف ر�صيده عند النقطة .7
 نـادي الـزمـالــك :
كيف يعالج الزمالك العقم التهديفى؟
يعانى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من العقم التهديفي� ،سواء على
الم�ستوى المحلي �أو في بطولة دوري �أب�ط��ال �أفريقيا ،وظهر ذل��ك بو�ضوح
خالل المواجهات الأخيرة الما�ضية ،وجاءت �آخر  7مباريات �شارك فيها �أبناء
ميت عقبة ما بين ال��دوري الممتاز ودورى �أبطال �أفريقيا ،و�سجل الزمالك
خاللها � 6أهداف فقط.
ويحتاج الزمالك لعالج �سريع لأزم��ة التهديف ،والتى قد يكون �أق��رب حل
لها ه��و عمل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمى بت�شيكو على تطوير
�إمكانيات مهاجميه ،مع تثبيت �أح��د الالعبين في هذا المركز حتى يكت�سب
الثقة �سريعاً.
كما �أن بات�شيكو مطالب بتكثيف الح�ص�ص التدريبية لمهاجمي الزمالك
حتى يتمكنوا من ا�ستغالل الفر�ص التي تُتاح لهم �أمام مرمى الخ�صم ،وحينها
�سينتهي هذا العقم ،وي�ستعيد الفار�س الأبي�ض هيبة خط هجومه.
ومن المنتظر �أن يعمل الخواجة البرتغالى على تطوير هذا الجانب تحديداً
حتى يتم ترجمة الفر�ص العديدة لكن ال يتم ا�ستغاللها بال�شكل الأمثل.
و�سيعمل بات�شيكو على ع��ر���ض مقاطع فيديو للمهاجمين للتركيز على
الأخطاء التى وقعوا فيها م�ؤخراً و�أدت لإه��دار �أه��داف محققة ،كما �سيعمل
الجهاز الفني على ب��ث الثقة ف��ي نفو�س الالعبين م��ن ج��دي��د ،م��ع منحهم
تعليمات ف��ى كيفية التعامل م��ع ال�ك��رات العر�ضية ل�ع��ودة الت�سجيل بالر�أ�س
بالإ�ضافة �إلى تكثيف التدريبات على �إ�ستغالل �أن�صاف الفر�ص للق�ضاء على
تلك الظاهرة.
الزمالك كان تعاقد مع الثنائى م��روان حمدى من فريق م�صر المقا�صة،
وتم قيد الالعب في قائمة الأبي�ض الأفريقية ،كما تم التعاقد مع التون�سى
�سيف الدين الجزيرى من المقاولون العرب �إال �إنه لم ُيقيد في قائمة الزمالك
الأفريقية نظراً لم�شاركة الالعب مع ذئاب الجبل في الكونفدرالية الأفريقية
مما يمنع قيده في قائمة الزمالك.
و�سجل الزمالك �أول �أهدافه فى دورى �أبطال �أفريقيا بن�سختها الحالية في
مباراته �أمام الترجي التون�سي التي جمعتهما م�ؤخراً ،فى راد�س ،والتي انتهت
بنتيجة  1/ 3للفريق التون�سى.

كيف علق يورجن كلوب على
غ�ضب محمد �صالح

�أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي
ليفربول الإنجليزي �أن من حقه �إجراء
تغييرات في ت�شكيل الالعبين بالطريقة
التي يراها ،نافيا وجود م�شكلة مع هداف
الفريق الالعب الم�صري محمد �صالح.
وظ�ه��رت ع�لام��ات اال�ستياء على وجه
محمد �صالح عندما ق��رر كلوب تغييره
ف ��ي م��واج �ه��ة ل �ي �ف��رب��ول الأخ � �ي ��رة �أم ��ام
ت�شيل�سي التي انتهت بخ�سارة ليفربول.
فيما �أثار رامي عبا�س موجة من الجدل
بتغريدة غام�ضة عقب تغيير �صالح كانت
عبارة عن نقطة واحدة فقط ،وذلك و�سط
تقارير عن عدم �سعادته مع ليفربول في
الفترة الأخيرة.
ق��ال ك�ل��وب ردا على � �س ��ؤال ع��ن غ�ضب
�صالح وتغريدة وكيله وعما �إذا ك��ان قد
ت�ح��دث م��ع ال�لاع��ب بعد تغييره« :ل�ست
م �ت ��أك��دا ح�ت��ى م�م��ا �إذا ك ��ان ه ��ذا موقف
لنتحدث عنه ،لأن هناك �أ�شياء مختلفة.
كنا مت�أخرين بنتيجة  ،0-1وهذا ال ي�سعد
�أي العب».
و�أ�ضاف كلوب« :تغادر الملعب ،يمكنك
التعبير على رد فعلك بطرق مختلفة لأنك
ل�ست �سعيدا بالمباراة عامة .عالوة على
ذلك ،يتم تبديلك ،و�أنت مهاجم ،وتعتقد
�أن��ه يجب عليك البقاء في الملعب ،هذا
وا�ضح تماما ولي�س م�شكلة� ،إنه مجرد �أمر
طبيعي».
وعن تغيير �صالح في مباراة ليفربول
قال كلوب« :هذا منذ وقت بعيد ،لم يكن
�شيئًا على الإطالق� ،صالح في مزاج جيد،
و�سجل الأه��داف بعد ذلك ،كل �شيء على
م��ا ي��رام ،ه��ذه الأ��ش�ي��اء لي�ست م�شكلتنا»،
وفقا لما نقله موقع فريق ليفربول.

النني
�صالح
�أع �ل��ن ال�ج�ه��ار ال�ف�ن��ى لمنتخب م�صر
الأول لكرة القدم ،بقيادة ح�سام البدرى،
قائمة الالعبين المحترفين المن�ضمين
لمع�سكر الفراعنة الر�سمى المقبل ،حيث
ي�ستعد الفراعنة لمواجهة منتخبي كينيا
وجزر القمر يومى  25و 29مار�س الجارى،
فى �إطار مناف�سات الجوالت الختامية من
الت�صفيات الأفريقية الم�ؤهلة لك�أ�س �أمم
�أفريقيا بالكاميرون.
و�ضمت القائمة  6العبين هم:
 -محمد �صالح (ليفربول الإنجليزي )

�إ�سكوا�ش ..مول العرب ي�ست�ضيف النهائيات
تقرر �أن ي�ست�ضيف مول العرب نهائيات
الجولة العالمية لال�سكوا�ش للعام الثاني
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  22يونيو
المقبل وحتى  27من ال�شهر نف�سه.
وت���ش�ه��د ال�ب�ط��ول��ة م���ش��ارك��ة �أف �� �ض��ل 8
الع �ب �ي��ن رج� ��ال ف ��ي ال�ت���ص�ن�ي��ف وكذلك
�أف�ضل � 8سيدات في الت�صنيف العالمي،
على �أن تكون البطولة من تنظيم نادي
وادي دجلة.
وتعتبر بطولة نهائيات الجولة العالمية
واح��دة م��ن �أرق��ى �أح ��داث اال�سكوا�ش في
العالم لأنها الحدث الوحيد الذي تكون
فيه جميع المباريات بين �أف�ضل ثمانية
العبين من الرجال و ال�سيدات مما يحمل
�إثارة قوية في المباريات.
وك�شفت راب�ط��ة محترفي اال�سكوا�ش
عن �إقامة عدة بطوالت عامة في �أجندة
ع��ام  2021بعد توقف منذ �شهر دي�سمبر
الما�ضي ب�سبب فيرو�س كورونا.
و� �س �ت �ك��ون ال� �ب ��داي ��ة ل� �ع ��ودة بطوالت
محترفي اال�سكوا�ش في  12مار�س الجاري
بطولة ب�لاك ب��ول في م�صر وه��ي �إحدى
البطوالت البالتينية التي �ستقام بنادي
ب�لاك ب��ول بالتجمع الخام�س وت�ستمر
حتى  25من ال�شهر نف�سه.

تزكية الملياردير موت�سيبى رئي�سا للكاف
ع�ل�ام ��ات ا� �س �ت �ف �ه��ام ك �ب ��رى فر�ضتها
الأح��داث الأخ�ي��رة على م�سرح ك��رة القدم
ال�ق��ارى ال��ذى انطف�أت �أن ��واره م��ع تمرير
�أغرب �صفقة فى تاريخ انتخابات االتحاد
الأف ��ري� �ق ��ى «ك � ��اف» ب �ف��ر���ض الملياردير
الجنوب �إفريقى موت�سيبى رئي�سا للكاف
بالتزكية مع �إجبار كل مناف�سيه فى معركة
الرئا�سة على الإن���س�ح��اب الجماعي قبل
�أيام من �إجراء الإنتخابات المزمع �إقامتها
فى المغرب  ١٢مار�س الجاري لإعالن �إ�سم
رئي�س الكاف الجديد وانتخاب  ١٥ع�ضواً
بالمكتب التنفيذي للإتحاد الأفريقى و٧
�أع�ضاء باللجنة التنفيذية الفيفا عن القارة ال�سمراء.
و�أعلن المر�شحون الثالثة على مقعد رئا�سة الكاف :ال�سنغالي �سنجور والإيفواري
�أنوما والموريتاني �أحمد ولد يحيى ان�سحابهم على خلفية معاهدة �ضرب الديمقراطية
التى تبناها انفانتينو لإف�ساح الطريق لحليفه و�صديقه الملياردير موت�سيبى للفوز
بالتزكية.
وعزز نجاح المعاهدة المريبة طبقاً لرواية قريبين من م�صنع القرار �أن موت�سيبى
�سيكون المنتج ال��ذى يتحمل نفقات حملة انفانتينو المرتقبة فى انتخابات الفيفا
القادمة ،كما �أن الفكرة القت قبوال لدى مراكز القوى فى انتخابات الكاف لأمور من
بينها تورط بع�ضهم فى ق�ضايا ف�ساد ور�شاوي وهو �سالح فتاك يجيد كبير عائلة الفيفا
ا�ستخدامه في مثل هذه المنا�سبات ،وهناك �أ�صوات �أفريقية ال يعجبها تمرير هذه
المعاهدة كونها ت�ضرب الديمقراطية وتغتالها �إ�ضافة �إلى وجود العديد من عالمات
اال�ستفهام غير المفهومة حولها.
على الجانب الآخر باتت فر�ص المهند�س هانى �أبو ريدة ع�ضو المكتب التنفيذى
للفيفا �شبه مح�سومة في االحتفاظ بمقعده في الدورة القادمة مع �صديقه المغربى
ف��وزى لقجع خا�صة و�أن نجاح موت�سيبى بالتزكية يمنح المنطقة الناطقة باللغة
العربية مقعدين فى تنفيذية الفيفا ،ويرتب �أبو ريدة رفقة المهند�س �أحمد مجاهد
رئي�س اللجنة الثالثية بالجبالية لالنتخابات المقبلة.

«افتر�ض وفاة �أ�شرف بن �شرقي بكورونا»� ..س�ؤال �إمتحاني بـ«حقوق �سوهاج» يغ�ضب الزملكاوية

�أثار �س�ؤال في امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة �سوهاج غ�ضب جماهير نادى الزمالك
بعدما افتر�ض �أ�ستاذ المادة في �س�ؤاله الأول من الإمتحان وفاة الالعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك �أ�شرف بن �شرقى
بفيرو�س كورونا الم�ستجد �أثناء تواجده بم�صر ،وظهور م�شاكل بين زوجته و�أوالده و�شقيق له م�صرى الجن�سية يقيم بمركز
جهينة ب�سوهاج ،على تركته ال�ضخمة التي تركها انتهت بدعاوى ق�ضائية �أم��ام �إح��دى المحاكم الم�صرية ،ويطلب وا�ضع
الإمتحان من الطالب الإجابة على �أ�سئله و�ضعها في هذا الخ�صو�ص في �إطار درا�ستهم للقانون الدولى.
ون�شر ن�شطاء جماهري نادى الزمالك ال�س�ؤال على �صفحاتهم مبوقع التوا�صل الإجتماعى «في�سبوك» ،مع ا�سم الدكتور وا�ضع
الإمتحان و�صورته ،ومرفق معها بو�ستات وتعليقات غا�ضبة تطالب �إدارة النادى ب�سرعة مقا�ضاته ،فيما جرى تداول املن�شور
ب�سرعة كبرية بني �صفحات جماهري النادى الأبي�ض ،وانهالت التعليقات الغا�ضبة على املن�شور والتى قالت عن الدكتور وا�ضع
الإمتحان �أنه �أهالوى و�أنه يكره الالعب بن �شرقى ب�سبب �أدائه القوى مع نادى الزمالك ،مهددين برفع دعاوى ق�ضائية �ضد
وا�ضع الإمتحان.

تريزيجيه
كوكا
 محمد النني (�أر�سنال الإنجليزي ) �أحمد حجازي (اتحاد جده ال�سعودي) محمود ح�سن تريزيجيه (�أ�ستون فيالالإنجليزي)
 �أح� �م ��د ح �� �س��ن ك ��وك ��ا( �أولمبياكو�ساليوناني )
 م���ص�ط�ف��ى م �ح �م��د (ج��ال �ط��ة �سرايالتركي)
و�أك��د محمد ب��رك��ات ،مدير المنتخب
الوطني ،مخاطبة �أندية ه�ؤالء الالعبين
باال�ستدعاءات الر�سمية طبقا للمواعيد

م�صطفى
حجازي
الزمنية المحددة من قبل الفيفا ،مو�ضحا
�أن ��ه ع�ل��ى ت��وا� �ص��ل م��ع ه ��ذه المجموعة
المختارة للتن�سيق حول تحديد رحالت
الطيران لح�ضورهم للقاهرة واالن�ضمام
�إلى رحلة الفريق الم�سافرة �إلى نيروبي
يوم 23مار�س.
وي��دخ��ل المنتخب مع�سكره المغلق
ب��داي��ة م��ن  20ال�شهر ال�ج��اري بان�ضمام
الالعبين المحليين عقب �إنتهاء م�شاركة
الأندية في البطوالت القارية.

بن �شرقي

نور ال�شربينى وعلى فرج
وت � ��أك� ��د �إق� ��ام� ��ة ب �ط��ول��ة مان�ش�ستر �أف�ضل الالعبين والالعبات في الت�صنيف
المفتوحة في الفترة من � 19أبريل وحتى العالمي.
وف� ��ي ي��ول �ي��و � �س �ت �ك��ون الأن � �ظ� ��ار نحو
 25من ال�شهر نف�سه ،وبين الفترة من 14
�إل��ى  20يونيو �ستقام بطولة بريطانيا «�شيكاغو» التي �ست�ست�ضيف بطولة العالم
ال �م �ف �ت��وح��ة ع �ل��ى م�ل�اع��ب ج��ام �ع��ة هال لال�سكوا�ش في الفترة من  10يوليو وحتى
 17من ال�شهر نف�سه.
ب�إنجلترا.
كما حددت رابطة محترفي اال�سكوا�ش
وت���س�ت���ض�ي��ف م���ص��ر ف ��ي ��ش�ه��ر يونيو
المقبل ن�ه��ائ�ي��ات ال�ج��ول��ة العالمية في �إقامة بطولة كناري وارف نوفمبر المقبل
الفترة من  22يونيو وحتى  27من ال�شهر وتحدي ًدا بين  14وحتى  19نوفمبر.
نف�سه وهي البطولة التي تقام بم�شاركة

تكريما لـ «تايجر وودز» بعد حادث خطير..

العبو جولف يرتدون اللونين الأحمر والأ�سود

تايجر وودز
ارت��دى العبو جولف قم�صاناً حمراء
و�� �س ��راوي ��ل � � �س ��وداء ت �ك��ري �م �اً لأ�سطورة
ال �غ��ول��ف ،ت��اي �غ��ر وودز ،ال� ��ذي ُن �ق��ل �إلى
الم�ست�شفى ب�ع��د ت�ع��ر��ض��ه ل �ح��ادث �سير
خطير الأ�سبوع الما�ضي.
وعبر «تويتر» ،رد وودز على اللفتة التي
ق��ام بها ال�ك�ث�ي��رون ف��ي مجتمع الغولف،
بما ف��ي ذل��ك ت��وم��ي فليتوود ،وجا�ستين
توما�س ،وكاميرون ت�شامب ،الذين ارتدوا
�إطاللة وودز المعروفة.
وك�ت��ب وودز « :م��ن ال�صعب �أن �أ�شرح
ك�ي��ف ك ��ان ال �ي��وم م� ��ؤث ��راً ع�ن��دم��ا فتحت
التلفاز ور�أيت كل القم�صان الحمراء».
و�أ�ضاف الالعب�« :إلى كل العب غولف،
وك��ل م�شجع� ،إن�ك��م ت�ساعدونني حقاً في
تجاوز هذا الوقت الع�صيب».
وغ� � ��رد الع � ��ب ال� �ج ��ول ��ف ،براي�سون
دي�شامبو� ،صورة كرة جولف مكتوب عليها
كلمة «تايجر» ،وعليها خط �أحمر.
وو� �ص��ف دي���ش��ام�ب��و وودز ب ��أن��ه يعتبره
مر�شداً ،وق��دو ًة له في م�سيرته المهنية،
وقال« :ال يوجد �أحد يمكن �أن يخرج من
ه��ذا الموقف ب�شكل �أق��وى .نحن �سعداء
لأنك هنا� ،س�أراك قريباً».
وع��ان��ى وودز م��ن �إ��ص��اب��ات خطيرة في
�ساقه ف��ي ح��ادث ان�ق�لاب �سيارة الأ�سبوع

الما�ضي بالقرب من لو�س �أنجلو�س ،حيث
عبرت �سيارته م�سارين على الطريق ،ثم
ا�صطدمت ب�شجرة ،وا�ستقرت على جهة
ال�سائق.
ق � ��ال ال �ي �ك ����س ف �ي�ل�ان ��وي �ف ��ا ،مفو�ض
ال�شرطة في مقاطعة لو�س انجلو�س �إن
ح��ادث ان�ق�لاب ال���س�ي��ارة ال�ت��ي ك��ان��ت تقل
نجم ريا�ضة الجولف ،تايجر وودز كانت
ح��ادث��ا و�أن المحققين ل��ن يوجهوا تهما
له.
جاء ذلك في محادثة �أجراها مفو�ض
ال�شرطة على في�سبوك حيث قال« :نحن
ال نفكر برفع �أي اتهامات على الإطالق
فيما يتعلق بهذا ال�ح��ادث ..ه��ذا ال يزال
ح ��ادث ��ا .ال � �ح ��ادث ل �ي ����س ج��ري �م��ة� .إنها
(الحوادث) تقع للأ�سف».
وي�شار �إلى �أن وودز «م�ستيقظ ومتجاوب
وي�ت�م��اث��ل ل�ل���ش�ف��اء» ف��ي الم�ست�شفى بعد
خ���ض��وع��ه ل �ج��راح��ة ك �ب �ي��رة ،وف �ق��ا لبيان
ن �� �ش��ر ع �ل��ى ��ص�ف�ح�ت��ه ب �م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي.
يذكر �أن تايجر وودز ُيعد من �أ�ساطير
لعبة الجولف كما �أنه يعتبر لدى كثيرين
ال�ل�اع ��ب الأف� ��� �ض ��ل ت��اري �خ �ي��ا ف ��ي هذه
الريا�ضة.

� 16أرثوذك�س نيوز
األخرية
البابا توا�ضرو�س يتر�أ�س طق�س �إعداد الميرون المقد�س
�أين توجد �أطول �أ�شجار في العالم؟
تعتبر �أ��ش�ج��ار ال�سكويا العمالقة �أو �أ��ش�ج��ار كاليفورنيا
بدير الأنبا بي�شوي بوادي النطرون
ال�ح�م��راء م��ن �أط��ول الأ��ش�ج��ار و�أق��دم�ه��ا على وج��ه الأر���ض.
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تر�أ�س قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال �ك ��رازة
المرق�سية ،طق�س �إعداد الميرون المقد�س
يوم الأربعاء  10مار�س المقبل ،والخمي�س
 11من ذات ال�شهر.
وق ��د ت ��ر�أ� ��س ال �ب��اب��ا �آخ� ��ر م ��رة طق�س
�إع��داد زيت الميرون المقد�س ،يومي  4و
� 5إبريل  ،2017بدير الأنبا بي�شوي بوادي
النطرون ،و�شاركه عدد كبير من �أ�ساقفة
الكني�سة ،وقد �أعدوا �آنذاك دفعة جديدة
م��ن زي��ت ال�م�ي��رون وزي ��ت ال�غ��ال�ي�لاون، ،
وهو المتعارف عليه في الكني�سة� ،أن يتم
�إعدادهما في مثل هذه الفترة ،ثم �إ�ضافة
خميرة الميرون في قدا�س �شم الن�سيم.
وب�إعداد البابا توا�ضرو�س زيت الميرون
فى  10مار�س تكون هي المرة الثالثة التي
يعد خاللها الميرون منذ توليه الكر�سي
البطريركي عام  ،2012والمرة ال�ـ 40في
تاريخ الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية.
وق ��ال ال�ب��اب��ا ت��وا��ض��رو���س  -ف��ى مقال
ك �ت �ب��ه ب �ع��دد م ��ن م �ج �ل��ة ال � �ك� ��رازة ،التى
ت�صدرها الكني�سة � -إب��ري��ل � 2017إبان
�إعداد الميرون المقد�س� ،إن كلمة ميرون
ك�ل�م��ة ي��ون��ان�ي��ة م�ع�ن��اه��ا ط�ي��ب �أو رائحة
عطرية ،ويعد �إع��داد الميرون ه��و ال�سر
الثانى فى الأ�سرار الكن�سية ال�سبعة بعد
�سر المعمودية وه��و ال يتكرر ف��ى حياة
الم�سيحى �إال مرة واحدة .
كيف بد�أ الميرون فى الكني�سة؟
ي�سجل ال�ت��اري��خ الكن�سي �أن �أول بدء
ال�ستخدام الميرون ،عندما حفظ تالميذ
ور� �س��ل ال���س�ي��د ال�م���س�ي��ح ال �ح �ن��وط التي

ك�ف��ن ب�ه��ا ج���س��ده و�أذاب ��وه ��ا م��ع الطيب
ال��ذي �أح�ضرته الن�ساء في زيت الزيتون
ال���ص��اف��ي ،و��ص�ل��وا عليه جمي ًعا وقدموه
في علية �صهيون و�صيروه دهناً مقد�ساً
خاتماً للمعمودية و�شددوا على �أن يقوموا
خ�ل�ف��ا�ؤه��م ر�ؤ� �س��اء ال�ك�ه�ن��ة ب��إ��ض��اف��ة زيت
الزيتون والطيب والحنوط لما يبقى من
الخميرة حتى ال ينقطع.
وح �ي��ن ح���ض��ر م ��ار م��رق����س �أح� ��د ُر�سل
ال�سيد الم�سيح �إلى م�صر والملقب كن�سياً
ك � ��اروز ال ��دي ��ار ال �م �� �ص��ري��ة� ،أح �� �ض��ر معه
ج��ان �ب �اً م��ن ال �ح �ن��وط  ،وظ ��ل ه ��ذا القدر
م��ن ال��ذخ �ي��رة ال�م�ق��د��س��ة ف��ي م���ص��ر حتى
ع�ه��د ال�ب��اب��ا �أث�ن��ا��س�ي��و���س ال��ر��س��ول��ى البابا
الع�شرين من باباوات الكر�سى ال�سكندري
ال��ذي �أع��د ما يلزم من الأط�ي��اب التي �أمر
بها اهلل مو�سى رئي�س الأنبياء لي�صنع منها
الدهن المقد�س ،واتفق مع الآباء بطاركة
كرا�سى رومية وانطاكية والق�سطنطينية،
وتم تقدي�س الميرون بالإ�سكندرية بتالوة
�أ�سفار العهد القديم والجديد وال�صالة
لمدة ثالثة �أي��ام وث�لاث ليال و�أودع البابا
اثنا�سيو�س الخميرة المقد�سة التي الم�ست
ج�سد المخل�ص في القبر ،و�أر��س��ل للآباء
البطاركة جزء وافراً من الميرون ون�سخة
العمل المقد�س فتلقاه الآباء بكل ابتهاج.
ويعد بذلك البابا �أثنا�سيو�س الر�سولى
(البابا الع�شرون للكني�سة الأرثوذك�سية
وعا�ش بين عامى 296م و373م) هو �أول
من قام بعمل الميرون فى تاريخ الكني�سة
القبطية الأرث��وذك���س�ي��ة اع�ت�م��اداً على ما
�أح�ضره القدي�س مامرق�س ك��اروز الديار

الم�صرية من خلطة الحنوط والأطياب
الموجودة فى كفن ال�سيد الم�سيح.
�إ�ستخدامات زيت الميرون
ولزيت الميرون عدة ا�ستخدامات فى
الكني�سة القبطية الأرث��وذك���س�ي��ة منها،
تقدي�س مياه المعمودية ،ور�سم المعمدين
ح��دي �ث �اً ،وت��د��ش�ي��ن ال�ك�ن��ائ ����س ،وتكري�س
مذابح الكنائ�س ،وتكري�س اللوح المقد�س،
وتكري�س �أوان ��ى المذبح ،وتكري�س جرن
المعمودية ،وتد�شين الأيقونات بالكني�سة،
وم�سح وتكري�س الملوك.
ويتكون الميرون من �إ�ضافة  27مادة
م�ستخل�صة ك��زي��وت ع �ط��ري��ة �إل� ��ى زيت
ال��زي�ت��ون ع��ال��ي ال�ن�ق��اء ،وك��ان��ت الطريقة
التقليدية التي ت�ستخل�ص بها تلك الزيوت
م��ن �أ��ص��ول�ه��ا النباتية ت�ق��وم على �إجراء
بع�ض العمليات الكيميائية مما ي�ستهلك
وق �ت �اً ك�ب�ي��راً وم �ج �ه��وداً ك�ث�ي��راً بالإ�ضافة
�إلى الفقد الذى ي�صل �إلى  %30وتتطاير
المواد العطرية �أثناء الت�سخين.
وب� � ��د�أت ال�ك�ن�ي���س��ة الأرث��وذك �� �س �ي��ة في
ا�ستخدام العلم والتكنولوجيا الحديثة
ف��ي تطوير عملية �إع��داد الميرون حيث
يتم توفير تلك الزيوت العطرية النقية
م��ن ع��دة �شركات عالمية وزي��ت الزيتون
ع��ال��ي ال�ن�ق��اء م��ن الأدي � ��رة ،م��ع ممار�سة
الطق�س الكن�سي من القراءات والألحان
وال�صلوات وطبقت هذه الطريقة للمرة
الأولى عام ( 2014المرة الـ  38في تاريخ
ع �م��ل ال �م �ي ��رون) ب �ع��د م��واف �ق��ة �أع�ضاء
ال�م�ج�م��ع ال�م�ق��د���س ع�ل��ى ه ��ذا الأ�سلوب
الجديد والذي كانت نتائجه مبهرة.

وم��ع ذل��ك ،قد يكون قيا�س طولها الحقيقي مهمة �شديدة
ال�صعوبة.
حتى وقت قريب ،كانت الو�سيلة الوحيدة لمعرفة الحجم
الحقيقي لهذه الأ�شجار الموجودة في الحديقة الوطنية في
والية كاليفورنيا هي ت�سلق هذه الأ�شجار وقيا�س قطرها� ،أو
من خالل قطعها.
�إال �أن هذه الأ�ساليب لم تكن موثوقة ب�شكل كبير.
م� ��ؤخ ��راً ،نجحت م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ع�ل�م��اء ف��ي كلية لندن
الجامعية وجامعة ماريالند في الو�صول �إلى طريقة فعالة
لقيا�س الوزن العام من خالل ا�ستخدام الليزر .مما �سمح لهم
باكت�ساب «ر�ؤية غير م�سبوقة» في البنية ثالثية الأبعاد لهذه
الأ�شجار الحمراء العمالقة.
وكانت �شجرة الكولونيل «�أرم�سترونج» من بين الأ�شجار
التي تم م�سحها �ضوئياً في محمية «�أرم�سترونج ريدوودز»
الطبيعية في كاليفورنيا.
ويبلغ �إرتفاع هذه ال�شجرة العمالقة التي �سميت على �إ�سم
الحطاب الذي اختار الحفاظ على هذا الجزء من الحديقة
في �سبعينيات القرن التا�سع ع�شر 88 ،متراً ويقدر عمرها
ب�أكثر من  1400عام.
وم��ن خ�لال ه��ذه العملية� ،أكت�شف العلماء �أن الكولونيل
�أرم �� �س �ت��رون��ج ي ��زن ن�ح��و � 110أط �ن��ان �أو م��ا ي �ق��رب م��ن وزن
 10ح��اف�لات ذات طابقين .وتو�صلوا �إل��ى �أن ه��ذه الأ�شجار
العمالقة قد تكون �أكبر بن�سبة  30بالمئة مما هو متوقع.
وقد ت�ساعد هذه النتائج العلماء في تقدير كمية الكربون
التي تمت�صها هذه الأ�شجار وكيف يمكن �أن ت�ستجيب لتغير
المناخ.
وق��ال البروفي�سور «م��ات ديزني» عندما نُ�شرت الدرا�سة:
«الأ�سئلة الكبيرة في علم المناخ رداً على �إرت�ف��اع م�ستويات
ث��ان��ي �أك���س�ي��د ال �ك��رب��ون ه��ي ف��ي م�ع��رف��ة ال�م�ك��ان والتوقيت
الأف���ض��ل ل��زراع��ة الأ� �ش �ج��ار وكيفية ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى الغابات
الموجودة حالياً».
و�أ��ض��اف �أن��ه «ل�ل�إج��اب��ة على ه��ذه الأ�سئلة يحتاج العلماء
بداية �إلى معرفة كمية الكربون المخزنة في مختلف �أنواع
الأ��ش�ج��ار» .ويقدم م�شروع « »GEDIالخا�ص بهم معلومات
مهمة ح��ول ال��دور الرئي�سي ال��ذي تلعبه الأ�شجار في دورة
الكربون العالمية.

وزير الريا�ضة يفتتح فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة �شمال الأق�صر

�شهدت محافظة الأق�صر ،م�ساء الخمي�س  ،3/11افتتاح
الدكتور �أ�شرف �صبحى ،وزي��ر ال�شباب والريا�ضة لفرع
ال�ن��ادى الأه�ل��ى بمدينة طيبة �شمال المحافظة ،وذلك
بح�ضور محمود الخطيب رئي�س مجل�س �إدارة النادى
الأهلى ،و�أع�ضاء مجل�س �إدارة النادي ،ولفيف من رموز
وقيادات ونجوم القلعة الحمراء ،وال�شخ�صيات العامة.
وقال ه�شام عبد الجواد ،مدير فرع الأهلى بالأق�صر،
�إن ��ه ت��م االن �ت �ه��اء م��ن ج�م�ي��ع ال�ت�ج�ه�ي��زات داخ ��ل الفرع
والمالعب و�أماكن تواجد الأع�ضاء والحدائق والأماكن
الترفيهية ،وتي�سير الخدمات بال�شكل الذى يليق ب�أع�ضاء
الأهلى فى ال�صعيد ،من خالل منظومة خدمات ريا�ضية
واجتماعية محترفة ،تتوافق م��ع خ�ب��رات الأه�ل��ى التى
تجاوزت  114عاما.
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