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البابا توا�ضرو�س ينعى الدكتورة فيني�س كامل جودة البابا توا�ضرو�س يلقى ال�ضوء على � 6إجنازات للمجمع املقد�س خالل �أ�سبوعني

ن���ع���ت ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ق��ب��ط��ي��ة امل�صرية
الأرثوذك�سية وعلى ر�أ�سها قدا�سة البابا
ت��وا���ض��رو���س ال���ث���اين ب��اب��ا الإ�سكندرية
وب��ط��ري��رك ال��ك��رازة املرق�سية الأ�ستاذة
ال��دك��ت��ورة فيني�س ك��ام��ل ج���ودة الأ�ستاذ
املتفرغ باملركز القومي للبحوث ووزير
البحث العلمي الأ�سبق التي غادرت عاملنا
ب��ع��د ح��ي��اة ح��اف��ل��ة ب���الإجن���ازات العلمية
واملهنية امل�شرفة ،كان من بينها ح�صولها
على براءتي �إخ�تراع� ،إىل جانب العديد
من اجلهود املتميزة يف جمال تخ�ص�صها،
مما �أهلها للح�صول على جائزة الدولة
�أربع مرات ،كان �آخرها من الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي يف عيد العلم عام 2017
حيث منحها �أي�ضا و�سام العلوم والفنون
من الطبقة الأوىل.
ك��م��ا مت���ي���زت ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال����دويل
فكانت �أول �سيدة م�صرية يتم منحها
درجة الدكتوراة يف العلوم من اجلمعية
امل���ل���ك���ي���ة يف �إجن�����ل��ت��را .ومت اختيارها
���ض��م��ن ��� 10س��ي��دات م��ن منظمة العامل

دكتورة فيني�س
الثالث ل��ل��م��ر�أة يف العلوم على م�ستوى
ال��دول النامية كرائدة يف جمال العلوم
والتكنولوجيا .و�أ���ض��اف البيان :نطلب
لنف�سها البارة النياح والراحة يف فردو�س
الأب��رار ،ولأ�سرتها العزاء ال�سمائي ،كما
نعزي كافة امل�ؤ�س�سات التي عملت معها
طوال م�سريتها.

ثاين حتذير م�صري �شديد اللهجة لإثيوبيا
ق��ال وزي���ر ال���ري امل�صري حممد عبد
العاطي ،االثنني � ،3/22إن القاهرة لن
تقبل الإج��راءات الأحادية التي تتخذها
�إثيوبيا يف �سد النه�ضة ،الذي تبنيه فوق
النيل الأزرق �أحد �أهم روافد نهر النيل.
و�أ���ض��اف عبد ال��ع��اط��ي يف ت�صريحات
���ص��ح��ف��ي��ة �أن ���س��د ال��ن��ه�����ض��ة الإثيوبي
وت�أثريه على مياه نهر النيل ُيعترب �أحد
ال��ت��ح��دي��ات ال��ك�برى ال��ت��ى ت��واج��ه م�صر
حاليا ،خا�صة يف ظل الإجراءات الأحادية
التى يقوم بها اجلانب الإثيوبي.
ولفت �إىل �إجراءات �أدي�س �أبابا املتمثلة
يف م���لء وت�����ش��غ��ي��ل ال�����س��د ،م����ؤك���دا �أن ما
ينتج عن ه��ذه الإج����راءات الأح��ادي��ة من
تداعيات �سلبية �ضخمة لن تقبلها الدولة
امل�صرية .
وه�����ذا ث����اين حت���ذي���ر م�����ص��ري �شديد
اللهجة ،خالل �أيام معدودة� ،إزاء ت�صميم
�أدي�س �أبابا على بدء املرحلة الثانية من
ملء خزان ال�سد.
وكان رئي�س الوزراء امل�صري ،م�صطفى
م���دب���ويل ،ح����ذر يف وق����ت ���س��اب��ق م���ن �أن
الأ�ضرار اجل�سيمة املرتتبة على القاهرة

حتدث قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى،
ع��م��ا مت �إجن�����ازه خ�ل�ال ال��ف�ترة القليلة
املا�ضية من قبل املجمع املقد�س للكني�سة،
م�شرياً �إىل �ستة �أحداث مت االنتهاء منها
على �صعيد العمل الرعوى.
جاء ذلك فى بداية كلمته فى اجتماع
الأربعاء الأ�سبوعي التي �ألقاها من املقر
البابوى بالقاهرة ،ومت بثها عرب القنوات
الف�ضائية امل�سيحية وقناة  C.O.Cالتابعة
للمركز الإع�لام��ي للكني�سة على �شبكة
الإنرتنت.
وق�����ال ق���دا����س���ة ال���ب���اب���ا :الأ�سبوعني
املا�ضيني �أعطانا اهلل نعم كثرية:
 �إنعقاد املجمع املقد�س وكانت اجلل�سةالر�سمية يوم  4مار�س.
 جتلي�س �إثنني من الأحبار الأجالء،و����س���ي���ام���ة  7م����ن الأ����س���اق���ف���ة ي�����وم  6و7
مار�س.
 تذكار ال�سنة الأوىل للمتنيح مثلثال���رح���م���ات الأن����ب����ا ����ص���راب���ام���ون �أ�سقف
ورئي�س دير الأنبا بي�شوى العامر بوادى
النطرون.
 اح��ت��ف��ال��ن��ا ي���وم ال��ث�لاث��اء  9مار�سباليوبيل الذهبى وم���رور  50ع��ام��اً على

نياحة القدي�س البابا كريل�س ال�ساد�س،
واحتفل معظم �آب���اء املجمع املقد�س فى
دي��ر ال�شهيد العظيم مارمينا مبريوط
وه��و ال��دي��ر ال���ذى �أن�����ش���أه البابا كريل�س
منذ عام .1959
 احتفلنا ب���إع��داد وتقدي�س املريوناملقد�س ي��وم  10و  11م��ار���س ،وه��ى املرة
رقم  40فى تاريخ كني�ستنا القبطية وكان

ق��ال��ت ق��ن��اة «ف��وك�����س ن��ي��وز» �إن ن�سبة
كبرية من الأمريكيني يرون �أن الرئي�س
ج��و ب��اي��دن ،ل��ن يكمل ال��ف�ترة الرئا�سية
و���س��ي��غ��ادر م��ن�����ص��ب��ه ق��ب��ل امل���وع���د املحدد
ب�سبب و�ضعه ال�صحى.
ووفقا للقناة ،ف���إن ال�شعب الأمريكى
يعتقد �أن اختيار بايدن زعيما للواليات
امل��ت��ح��دة مل ي��ك��ن ع��ر���ض��ي��ا ،ويرجحون
�أن حتل نائب الرئي�س ،كاماال هاري�س،
مكانه قريبا.
وق����د �أث�����ار ت��ع�ثر ب���اي���دن 78( ،عاما)
ث�ل�اث م����رات و���س��ق��وط��ه� ،أث���ن���اء �صعوده
�سلم الطائرة ي��وم اجلمعة  ،3/19جدال
وان��ت��ق��ادات حلالته ال�صحية .وعلى �إثر
ذل��ك ���ص��رح البيت الأب��ي�����ض �أن الرئي�س
الأمريكى «فى حالة �صحية جيدة».

ال��ب��اب��ا ت��وا���ض��رو���س يحل
م�����ش��ك��ل��ة وزي�����ر ال��ن��ق��ل

النواب الرو�س يقرّون �إمكانية تر�شح بوتني لواليتني رئا�سيتني �إ�ضافيتني

حممد عبدالعاطي
واخلرطوم ،يف حال �أ�صرت �أثيوبيا على
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن م���لء ���س��د النه�ضة
خالل �صيف العام اجلاري.
وال�شهر امل��ا���ض��ي ،اق�ترح��ت اخلرطوم
ت�شكيل �آل��ي��ة رباعية م��ن الأمم املتحدة
واالحت���اد الأوروب����ي واالحت���اد الأفريقي
وال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،وهو �أمر
رحبت به القاهرة ورف�ضته �أدي�س �أبابا .

مبادرة �سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية
والتو�صل �إىل حل �سيا�سي �شامل
�أعلنت ال�سعودية عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتو�صل �إىل حل �سيا�سي �شامل،
ودعت كل الأطراف اليمنية ،مبن فيهم احلوثيون� ،إىل قبولها وتغليب م�صلحة ال�شعب
اليمني ،ووقف نزيف الدم ومعاجلة الأو�ضاع الإن�سانية واالقت�صادية ،و�إعالء م�صالح
اليمن على �أطماع النظام الإيراين.
و�أكد الأمري في�صل بن فرحان ،وزير اخلارجية ال�سعودي ،يف م�ؤمتر �صحايف عقده
يف الريا�ض� ،أن مبادرة بالده تن�ص على وقف �شامل لإطالق النار حتت رقابة �أممية،
و�إيداع �إيرادات ميناء احلديدة يف ح�ساب م�شرتك للبنك املركزي اليمني فرع احلديدة
بناء على «اتفاق ا�ستوكهومل» ،وفتح مطار �صنعاء ال��دويل ،وب��دء م�شاورات �سيا�سية
برعاية الأمم املتحدة بناء على املرجعيات الثالث.
ورحبت احلكومة اليمنية ال�شرعية باملبادرة ال�سعودية املعلنة م�ؤخراً ،ب�ش�أن وقف
�إطالق النار ال�شامل وفتح مطار �صنعاء لعدد من الوجهات وا�ستكمال تنفيذ «اتفاق
ا�ستوكهومل» ،فيما رد قادة امليلي�شيات احلوثية بت�صريحات ُفهم منها �أنهم يرف�ضون
املبادرة ب�شكل غري مبا�شر للتمل�ص منها.

�أق����ر ال���ن���واب ال���رو����س الأرب����ع����اء 3/24
ق��ان��ون��ا يتيح للرئي�س ف�لادمي�ير بوتني
الرت�شح لواليتني رئا�سيتني �إ�ضافيتني،
ما يفتح باب بقائه يف الكرملني حتى عام
.2036
ي��ه��دف ال��ق��ان��ون �إىل ج��ع��ل «الت�شريع
االنتخابي يتما�شى مع املعايري اجلديدة
للد�ستور» عقب اال�ستفتاء الد�ستوري
يف ���ص��ي��ف ع�����ام  ،2020ب��ح�����س��ب املوقع
الإل����ك��ت�روين مل��ج��ل�����س االحت�����اد (الغرفة
العليا للربملان).
ي�سمح التعديل املثري للجدل للرئي�س
ال��ب��ال��غ  68ع��ام��ا ب��ال��ب��ق��اء يف من�صبه ،يف
حني �أنه من الناحية النظرية كان يجب
�أن يتنحى يف نهاية واليته احلالية عام
.2024
الن�ص ال��ذي �أق��ره النواب �أن
وج��اء يف ّ
ح��� ّد ت���ويل والي��ت�ين متتاليتني ال يزال
���س��اري��ا لكن «ال ينطبق ه��ذا القيد على

بايدن يحاول ال�سيطرة على
�أعداد املهاجرين

ق��ال��ت �صحيفة وا�شنطن بو�ست
ان �إدارة ب��اي��دن حت����اول ال�سيطرة
ع��ل��ى �أع������داد امل��ه��اج��ري��ن املتجهني
�إىل الواليات املتحدة ،حيث تواجد
نحو مليوين مهاجر على احلدود
اجلنوبية للبالد هذا العام.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن الهجرة
�إىل ج��ان��ب م��ك��اف��ح��ة وب����اء كورونا
ظهرت كواحدة من التحديات الأكرث
�إحلاحا �أم��ام الإدارة والتي ا�ستغلها
اجلمهوريون ك�سالح �سيا�سي ،مما
مي��ث��ل خم��اط��ر ل��ل��دمي��ق��راط��ي�ين يف
الإنتخابات الن�صفية يف .2022

الرئي�س بوتني
م��ن �شغلوا من�صب رئ��ي�����س ال��دول��ة قبل
دخول تعديالت الد�ستور حيز التنفيذ»،
ما يعني �إرج���اع ع��دّاد والي��ات بوتني �إىل
ال�صفر.
و�صل بوتني �إىل الرئا�سة ع��ام ،2000
قبل �أن ين�سحب يف نهاية واليته الثانية
ع��ام  2008تاركا املن�صب لرئي�س وزرائه

�إحدى القاطرات يف حماولة لتعومي ال�سفينة اجلانحة
ت��راب��ي��ة ،ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ���س��رع��ة ال���ري���اح  40الو�سيط ت�سليم �شهر م��اي��و  4,61باملئة
ع��ق��دة ،م��ا �أدى �إىل ف��ق��دان ال��ق��درة على مقارنة ب�سعر الإغ�ل�اق الثالثاء ،3/23
توجيه ال�سفينة ومن ثم جنوحها».
��س��ج�لا  60,42دوالرا ب��ع��د ارت��ف��اع��ه 5
م��� ّ
ونحو ال�ساعة  15,50بتوقيت جرينت�ش باملئة لفرتة وجيزة.
ارت��ف��ع �سعر ب��رم��ي��ل خ���ام غ���رب تك�سا�س
ومت التداول ب�صورة ل�سفينة احلاويات

دميرتي ميدفيديف .وبعد �أربعة �أعوام،
�أعيد انتخابه رئي�سا عام .2012
يف امل��راج��ع��ة ال��د���س��ت��وري��ة ال��ت��ي �أقرت
ع���ام � ،2020أدخ��ل��ت يف ال��د���س��ت��ور مبادئ
حمافظة يدافع عنها بوتني ،مثل الإميان
باهلل وح�صر الزواج بني الرجال والن�ساء
والرتبية الوطن ّية� ،إ�ضافة �إىل �ضمانات
اج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى غ���رار ت��ع��دي��ل املعا�شات
التقاعدية.
ب��ع��د �إرج���ائ���ه �أك�ث�ر م��ن �أ���س��ب��وع ب�سبب
تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا��� ،ص�� ّوت  65باملئة
م���ن ال����ن����واب ع��ل��ى ال���ق���ان���ون ال�����ذي حاز
موافقة بن�سبة  77,92باملئة ،وفق الأرقام
الر�سمية.
ودان امل����ع����ار�����ض �أل���ي���ك�������س���ي نافالني
القانون اجلديد ،يف حني و�صفته منظمة
املخت�صة يف مراقبة االنتخابات
«غولو�س»
ّ
ب�أنه انتهاك «غري م�سبوق» ل�سيادة ال�شعب
الرو�سي.

مهاجر �سوري وراء جمزرة كولورادو
راح �ضحيتها  10قتلى مبدينة بولدر
�أعلنت ال�شرطة الأمريكية� ،أنها �ألقت القب�ض على ال�شخ�ص امل�شتبه به يف �إطالق
النار الذي �أوقع  10قتلى يف متجر مبدينة بولدر التابعة لوالية كولورادو.
وذك��ر م�س�ؤولون يف �سلطات �إن��ف��اذ القانون �أن امل�شتبه ب��ه يدعى �أح��م��د العي�سى،
م�ضيفني �أنه مهاجر �سوري يحمل اجلن�سية الأمريكية .ونقلت وكالة «رويرتز» عن
علي العي�سى ،وهو �شقيق للم�شتبه به� ،أن �أخ��اه البالغ من العمر  34عاماً ،مل يكن
اجتماعيا.
وقالت رئي�سة ال�شرطة يف املدينة كريي ياماغوت�شي �إن امل�شتبه به يعالج من �إ�صابته.
وذكرت قائدة �شرطة املقاطعة ماري�س هريولد �أن � 10أ�شخا�ص ُقتلوا يف احلادث مبن
فيهم �أحد �ضباط ال�شرطة.
وقالت ال�شرطة �إن امل�شتبه به الذي ن ّفذ املجزرة ببندقية ،اعتقل و�أ�صيب بجروح
جانبية .وح�سب و�سائل �إع�ل�ام �أمريكية فقد �أط��ل��ق املهاجم الر�صا�ص يف موقف
لل�سيارات �أمام املتجر �أو ًال ،ثم دخله وهو يحمل بندقية طويلة ،وبادر ب�إطالق النار
على الفور باجتاه ال�شرطي فور و�صوله �إىل مكان احلادث.

عمليات �إنقاذ وتعومي �سفينة حاويات جنحت يف قناة ال�سوي�س متوا�صلة

تبذل ال�سلطات امل�صرية الأربعاء 3/24
ج��ه��ودا ل��ت��ع��ومي �سفينة ح��اوي��ات بنمية
ع��م�لاق��ة جنحت نتيجة ���س��وء الأح����وال
اجل��وي��ة خ�ل�ال ع��ب��وره��ا ق��ن��اة ال�سوي�س،
�إحدى طرق املالحة الأكرث ا�ستخداما يف
العامل ،ما �أدى �إىل ارتفاع �أ�سعار النفط
يف نيويورك.
وت����أخ���ر ع��ب��ور ع���دد ك��ب�ير م��ن ال�سفن
ب�سبب قطع ال�سفينة العالقة الطريق
عليها.
وق�����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال���ق���ن���اة الفريق
�أ���س��ام��ة رب��ي��ع يف ب��ي��ان �إن عمليات �إنقاذ
ال�سفينة التي جنحت الثالثاء  ،3/23تت ّم
«بوا�سطة ثماين قاطرات» ت�صل قوة �شد
�أبرزها �إىل  160طنا� ،إذ «يت ّم الدفع من
جانبي ال�سفينة وتخفيف حمولة مياه
االتزان لتعوميها».
ووق��ع احل��ادث ،بح�سب البيان ،ب�سبب
«انعدام الر�ؤية الناجتة عن �سوء الأحوال
اجل���وي���ة ن���ظ���را مل�����رور ال���ب�ل�اد بعا�صفة

�إعداد وتقدي�س املريون فى دير القدي�س
ال��ع��ظ��ي��م الأن���ب���ا ب��ي�����ش��وى ب��ح�����ض��ور �آب���اء
املجمع املقد�س وكانوا يومني مملوئني
بالفرح.
 احتفالنا ب���إط�لاق امل��وق��ع الر�سمىللكني�سة القبطية الأرث��وذك�����س��ي��ة على
�شبكة الإنرتنت واملوقع فى بدايته ،ولكن
�سوف ي�ضاف �إليه الكثري عرب الأيام.

�أم���ري���ك���ي���ون ي��رج��ح��ون
م���غ���ادرة ب��اي��دن ملن�صبه
ب�����س��ب��ب و���ض��ع��ه ال�صحى

التايوانية العمالقة «�إم يف �إيفر جيفن»
عالقة يف القناة ،التقطتها جوليانا كونا
م��ن ع��ل��ى م�تن �سفينة «م��ار���س��ك دنفر»
املتوقفة وراء ال�سفينة اجلانحة ون�شرتها
على ح�سابها على «�إن�ستجرام».
كما ن�شرت هيئة قناة ال�سوي�س �صورا
لل�سفينة� ،أو���ض��ح��ت واح����دة منها تعرث
ال�سفينة بياب�سة �ضفة ال��ق��ن��اة ،ووجود
م���ع���دات ح��ف��ر ب��ج��ان��ب��ه��ا مل��ح��اول��ة �إزاح����ة
الطرف العالق عن الياب�سة.
وي���ب���ل���غ ط������ول ال�������س���ف���ي���ن���ة  400مرت
وع��ر���ض��ه��ا  59م���ت��راً .وت��ب��ل��غ حمولتها
الإجمالية � 224أل��ف ط��ن ،بح�سب بيان
الهيئة ،وقد جنحت «يف رحلتها القادمة
م��ن ال�����ص�ين وامل��ت��ج��ه��ة �إىل روت�����ردام» يف
الناحية اجلنوبية للقناة.
ونتيجة احلادث ،كانت ع�شرات ال�سفن
ال ت���زال تنتظر لعبور القناة يف انتظار
حت ّرك �سفينة احلاويات.

الفريق كامل الوزير
�أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل،
�أن����ه جن���ح خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه ب��ق��دا���س��ة البابا
ت��وا���ض��رو���س ال���ث���اين ،يف �إن���ه���اء م�شكلة
عمرها � 10سنوات ،وهي توقف مد خط
�سكة حديد بطول  35كيلو م�ترا يربط
بني قرية كفر داوود يف املنوفية ،ومدينة
ال�سادات و يخدم �آالف املواطنني ،م�ضيفاً
�أن م�شروع هذا اخلط بد�أ العمل فيه عام
 ،2008وت��وق��ف م��ن � 10سنوات الن��ه مير
داخ��ل م��زرع��ة دي��ر ال�برك��ة  ،و�أن قدا�سة
البابا توا�ضرو�س �إنحاز مل�صلحة الوطن
وامل��واط��ن وواف��ق على ا�ستئناف مد خط
ال�����س��ك��ة احل��دي��د ال���ذي مت الإن��ت��ه��اء من
ع�شرين كيلو مرتا منه ،ومل يتبق �سوى
 15كيلو مرتاً.
و�أ����ش���ار ال��ف��ري��ق ك��ام��ل ال��وزي��ر �إىل �أن
امل�شروع توقف ومل تعر�ض هذه امل�شكلة
على قدا�سة البابا توا�ضرو�س من قبل،
ولأنني �أعرف �أن قدا�سته مواطن حمب
ل��وط��ن��ه وي��ن��ح��از مل�صلحة ال��وط��ن ذهبت
�إليه وعر�ضت الأم��ر فوافق على الفور،
و�أو�ضحت خالل اللقاء �أننا �سن�ؤمن الدير
واملزرعة ب�أ�سوار من جانبي خط ال�سكة
احلديد بالإ�ضافة �إيل كوبري �أعلى خط
ال�سكة احلديد لربط ما مت ا�ستقطاعه
من �أر�ض املزرعة مبباين الدير.

غوتريي�ش يجدد املطالبة برحيل املرتزقة
والقوات الأجنب ّية من ليبيا
�أع����رب الأم��ي�ن ال��ع��ام ل��ل��أمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش يف تقرير �س ّلمه �إىل
جمل�س الأم���ن ع��ن «قلقه العميق» �إزاء
«التقارير ح��ول ا�ستمرار وج��ود عنا�صر
�أج���ن���ب���ي���ة يف ����س���رت وحم��ي��ط��ه��ا وو�سط
ليبيا».
ومن املنتظر �أن يناق�ش �أع�ضاء جمل�س
الأم��ن الوثيقة والتي تك�شف عن حترك
طفيف ل�سحب بع�ض امل��رت��زق��ة تعتربه
غري كاف .وت�شري الوثيقة �إىل �أنه جرى
�سحب ق���وات �أجنبية م��ن و���س��ط مدينة
�سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة
الواقعة على م�سافة خم�سني كيلومرتا
�شرق �سرت ،للم�ساهمة يف ت�أمني املدينة
و�إعادة فتح مطار القر�ضابية.
وقدّرت الأمم املتحدة يف دي�سمرب عدد
الع�سكريني واملرتزقة الأجانب يف ليبيا
بع�شرين �ألفا.

�أنطونيو غوتريي�ش
وق���ال الأم��ي�ن ال��ع��ام للمنظمة «�أك���رر
دع���وت���ي �إىل ج��م��ي��ع اجل���ه���ات الفاعلة
الوطن ّية والإقليم ّية والدول ّية الحرتام
�أحكام اتفاق وقف �إط�لاق النار من �أجل
�ضمان تنفيذه بالكامل من دون ت�أخري،
وه�����ذا ي�����ش��م��ل االم���ت���ث���ال ال��ك��ام��ل وغري
امل�شروط حلظر الأ�سلحة الذي تفر�ضه
الأمم املتحدة».
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�أرثوذك�س نيوز

البابا توا�ضرو�س ..يف ذكرى نياحة البابا �شنودة الثالث

نتذكر البابا �شنودة خادماً وراعياً ومعلماً وقائداً للكني�سة الوطنية العريقة
قال قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية
�أحب �أن نتذكر �إنتقال مثلث الرحمات املتنيح البابا �شنوده الثالث يف تذكاره التا�سع
يف هذا اليوم  17مار�س ،نتذكره معلماً لأجيال كثرية على مدى ن�صف قرن عمل فيها
وخدم وتتلمذنا على يديه وتتلمذت �أجيال كثرية.
و�أ���ض��اف البابا توا�ضرو�س  -خ�لال كلمته يف عظة الأرب��ع��اء التى �ألقاها من املقر
البابوي بعد توقف ا�ستمر �أ�سبوعني � -أن خدمة البابا �شنوده م�شهود لها يف كل مكان
على م�ستوى الكني�سة وعلى م�ستوى م�صر وعلى م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط كلها
والبالد العربية واخلارج ،نتذكره خادماً وراعياً ومعلماً وقائداً لهذه الكني�سة الوطنية
العريقة التي ميتد عمرها �إىل  20قرناً من الزمان.
ال ،نتذكره بعد �أن �أدى الأمانة وانتقل �إىل ال�سماء ،ونحن يف هذه الذكرى
وتابع قائ ً
نطلب �صلواته و�شفاعاته ،و�أن يرفع �صلوات عن الكني�سة وعن كل �شعبها وعن بالدنا
املحبوبة م�صر.

�إكت�شاف �أثرى لـ  3كنائ�س من القرن اخلام�س
بالواحات البحرية

أخبار كنسية
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�أول جتلي�س لأ�سقف ارثوذك�سي لإيبار�شية املنيا منذ  45عام ًا
�أق�����ام �أك��ث��ر م���ن  ٢٥م���ط���ران و�أ�سقف
طق�س جتلي�س الأن��ب��ا مكاريو�س� ،أ�سقفا
للمنيا وتوابعها ،وهو �أول طق�س جتلي�س
�أرث��وذك�����س��ي ي��ق��ام مب��دي��ن��ة امل��ن��ي��ا م��ن��ذ ٤٥
�سنة ،عندما مت جتلي�س الأنبا �أر�سانيو�س،
الراحل� ،أ�سقفا للمنيا و�أبوقرقا�ص ،عام
. ١٩٧٦
وت���اب���ع ع�����ش��رات الآالف م���ن الأقباط
ط��ق�����س ال��ت��ج��ل��ي�����س ،م����ن داخ������ل كني�سة
الأم�ير تادر�س� ،أفخم كنائ�س املنيا ،ومن
داخ��ل مدر�سة الأقباط املواجهة لكني�سة
الأمري تادر�س ،و عرب الدوائر وال�شبكات
التليفزيونية بنحو  ٨٠كني�سة هي كنائ�س
�إيبار�شية املنيا و توابعها.
وع�ب�ر ال��ق��ن��وات ال��ف�����ض��ائ��ي��ة امل�سيحية
�شهدت �صلوات الأن��ب��ا مكاريو�س ،ا�سقفا
اليبار�شية املنيا وتوابعها ،والتي �أقيمت
بكني�سة الأم�ير تادر�س ال�شطبي مبدينة
امل��ن��ي��ا ،ح�����ض��ور ال���ل���واء ا���س��ام��ة القا�ضي
،حم��اف��ظ امل��ن��ي��ا ون��ائ��ب��ه ال��دك��ت��ور حممد
حممود ،كما حر�صت القيادات التنفيذية
والأمنية ب�شقيها اجلي�ش وال�شرطة على
ايفاد مندوبني واحل�ضور �شخ�صيا و �إر�سال
باقات الورود لأ�سقف املنيا لتهنئته.

افتتح قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين،
ب���اب���ا الإ����س���ك���ن���دري���ة وب���ط���ري���رك ال���ك���رازة
امل��رق�����س��ي��ة ،امل���وق���ع ال��ر���س��م��ي للكني�سة
ال��ق��ب��ط��ي��ة الأرث����وذك���������س����ي����ة ع���ل���ى �شبكة
الإنرتنت ،وميكن الدخول على املوقع عرب
هذا الرابط https://copticorthodox.
 churchمت االفتتاح خالل احتفال �أقيم
يف مركز لوجو�س باملقر البابوي يف دير
القدي�س الأنبا بي�شوي ب��وادي النطرون،
بح�ضور عدد من �أحبار الكني�سة والآباء
الكهنة والرهبان.
ي��ت��ك��ون امل��وق��ع م��ن ع���دة �أق�����س��ام ،منها
التاريخي والتوثيقي واملعلوماتي مبواد
متنوعة ب�ين امل��ك��ت��وب وامل��رئ��ي وامل�سموع،
وتوفر الأق�سام على اختالفها معلومات
وم��واد عن �آب��اء املجمع املقد�س ،وبطاركة
ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ق��ب��ط��ي��ة الأرث��وذك�����س��ي��ة منذ
ال��ق��دي�����س م��رق�����س ال��ر���س��ول ح��ت��ى قدا�سة
البابا توا�ضرو�س ،وجلان املجمع املقد�س،
والأديرة والهيئات القبطية ،وغريها.

رحيل رائد فن االيقونة القبطية الدكتور عادل ن�صيف
�أعلنت البعثة الأثرية الرنويجية الفرن�سية العاملة مبوقع تل جنوب ق�صر العجوز
بالواحات البحرية يف مو�سمها الثالث عن اكت�شاف عدد من املباين امل�شيدة من حجر
البازلت واملنحوته فى ال�صخر ومباين م�شيدة من الطوب اللنب.
و�أو�ضح الدكتور �أ�سامة طلعت رئي�س قطاع الآثار الإ�سالمية والقبطية واليهودية بـ
املجل�س الأعلى للآثار� ،أن مباين الطوب اللنب والتي ترجع �إىل ما بني القرن الرابع
والقرن ال�سابع امليالدي عبارة عن �ست مناطق تت�ضمن بقايا  3كنائ�س وقاليل للرهبان
وحتمل اجلدران خمرب�شات ورموز حتمل دالالت قبطية.
و�أ�شار الدكتور فيكتور جيكا رئي�س البعثة� ،أنه يف املو�سم احلايل للبعثة لعام  ٢٠٢٠مت
الك�شف عن  ١٩حجرة منحوتة فى ال�صخر وكني�سة حتتفظ بالهيكل اخلا�ص بها ملحقا
بها حجرتان منحوتتان يف ال�صخر وحتمل اجل��دران كتابات باملداد اال�صفر تت�ضمن
كتابات دينية من الكتاب املقد�س باللغة اليونانية ،تعك�س طبيعة احلياة الرهبانية يف
هذه املنطقة.
و�أ�شار رئي�س البعثة اىل �أن تلك الكتابات ت�شري �إىل ا�ستيطان الرهبان هذه املنطقة منذ
القرن اخلام�س امليالدي ،والقطاع االول من املناطق ال�ستة عبارة عن كني�سة ومطعمه
(قاعة طعام ) وقاليات ل�سكن الرهبان وعدد من احلجرات بالإ�ضافة �إىل العديد من
قطع االو�سرتاكا وهي �شقافات من الفخار حتمل كتابات يونانية ترجع للقرن اخلام�س
وال�ساد�س امليالدي ،وترجع �أهمية هذا الك�شف �إىل التوا�صل �إىل تخطيط املباين وفهم
تكوين التجمعات الرهبانية االوىل يف م�صر يف هذه املنطقة.

الكني�سة تطرح �إ�ستمارة �إلكرتونية للراغبني
يف لقاء البابا توا�ضرو�س

«�إذا �أردت مقابلة البابا من ف�ضلك قم بت�سجيل بياناتك كاملة وح��دد هدفك من
املقابلة» ..تلك الكلمات ج��اءت �شعا ًرا لأح��دث ُ�سبل الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية،
لتنظيم عملية لقاء البابا توا�ضرو�س ال��ث��اين ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة
املرق�سية ،ب�أبنائه.
وط��رح��ت الكني�سة ا�ستمارة �إل��ك�ترون��ي��ة حت��ت ع��ن��وان «ط��ل��ب ل��ق��اء ال��ب��اب��ا» ،ميلأها
الراغبون يف لقاء «باباهم وبطريركهم».
وتطلب اال�ستمارة �إ�سم الراغب يف اللقاء ،ورقم هاتفه ،وبريده الإلكرتوين ،والهدف
من اللقاء ،واملوعد الأن�سب كذلك من حيث الفرتات ال�صباحية وامل�سائية ،والإيبار�شية
التابع لها ،وكذلك العنوان تف�صيلي �شامل حمل ال�سكن.
و�أ�شارت الكني�سة �إىل �أنه عقب ال�ضغط على زر الإر�سال �سيتم التوا�صل مع الراغب
يف اللقاء؛ لتحديد موعد ح�سب جدول قدا�سة البابا.

�أول تعليق م�صري عن الغلق التام
للكنائ�س الأرثوذك�سيبة ب�إيطاليا
علق القم�ص مو�سى �إبراهيم املتحدث
ال���ر����س���م���ي ب���ا����س���م ال��ك��ن��ي�����س��ة القبطية
الأرث���وذك�������س���ي���ة ع���ل���ى �إغ���ل���اق الكنائ�س
ال��ق��ب��ط��ي��ة الأرث��وذك�����س��ي��ة ب��روم��ا وتعليق
كافة الأن�شطة واخلدمات وق��ال :الدولة
ب�إيطاليا تعمل على الغلق كخطة ملواجهة
وب����اء ك���ورون���ا ن��ظ��را ل��ت��زاي��د الأع�������داد يف
الوفيات والإ�صابات.
وت���اب���ع ق���ائ�ل�ا :ال��ك��ن��ي�����س��ة ت��ت��ع��اون مع
ال��دول��ة وف���ق ر�ؤي��ت��ه��ا مل��واج��ه��ة الفريو�س
مما ا�ضطرت كنائ�سنا �إىل الغلق ب�إيطاليا
مع تعليق كافة الأن�شطة مثل الكثري من
امل�ؤ�س�سات التى اغلقت.
م�����ض��ي��ف��ا :و���س��ي�����س��ت��م��ر غ��ل��ق الكنائ�س
حتى � 6أبريل القادم وهو توقيت احتفال
الكني�سة الكاثوليكية ب�إيطاليا.
وكان الأنبا برنابا� ،أ�سقف روما قد �أكد
�إغ�ل�اق الكنائ�س القبطية الأرثوذك�سية
ب���روم���ا ،وذل���ك ب�سبب ارت���ف���اع الإ�صابات

القم�ص مو�سى �إبراهيم
بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وقال نيافته�« :إنه نظرا لتطور الأو�ضاع
يف �إي���ط���ال���ي���ا ب��ان��ت�����ش��ار ف�ي�رو����س كورونا
امل�ستجد ،وطبقا لتعليمات ال��دول��ة ملنع
التجمعات ،قررنا تعليق كافة اخلدمات
ب��ال��ك��ن��ي�����س��ة م���ن ي����وم االث���ن�ي�ن  15مار�س
اجلاري.

رفع �صليب �أول كني�سة قبطية �أرثوذك�سية يف مدينة بيت حلم
مت ي��وم  15م��ار���س مب�شيئة ال��رب رفع
ال�����ص��ل��ي��ب ع��ل��ى الكني�سة اجل���دي���دة التي
يتم الإنتهاء من بنائها يف بيت حلم با�سم
�شهداء القرن الواحد و ع�شرين و البابا
كريل�س.
ُيذكر �أن هذه الكني�سة هي الأوىل التي
تبنى يف مدينة بيت حلم منذ ما يقارب
املئتني عام ،وذلك لكرثة الكنائ�س يف بيت
حلم.
لكن هذه الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
الأوىل التي تبنى يف مدينة بيت حلم من
ح��ي��ث احل��ج��م و امل��ك��ان� ،إذ ت��ق��ع الكني�سة
ب��ج��وار دي���ر ال��راه��ب��ات امل�لا���ص��ق لكني�سة
املهد ومغارة احلليب والذي يحتوي على
كني�سة �أثرية حتت الأر�ض يوجد فيها نفق
ي�صل بني كني�سة املهد ومغارة احلليب.
وبح�سب التقليد املتوارث مكثت العائلة
امل��ق��د���س��ة يف ه���ذه الكني�سة الأث���ري���ة قبل
ال��ه��روب اىل م�صر ،وذل���ك لأن الكني�سة
الأث��ري��ة وم��غ��ارة امل��ي�لاد وم��غ��ارة احلليب
جميعها تقع على م�ستوى ال�شارع يف القرن

�أول كني�سة قبطية يف بيت حلم
االول ،ووجد فيها نفق يربط كني�سة املهد
وم��غ��ارة احلليب املكان ال��ذي جل���أت �إليها
العائلة املقد�سة قبل ال��ه��روب �إىل م�صر
من هريود�س والذي يعود للقرن ال�ساد�س
امليالدي.

رقد يف الرب م�ساء يوم اجلمعة املوافق
 ١٩م��ار���س اجل����ارى  ،رائ���د ف��ن االيقونة
القبطية ال��دك��ت��ور ال��ف��ن��ان ال��ع��امل��ى عادل
ن�صيف  ،الرجل املخل�ص لفنه وتراثه.
ويعترب ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري ال��ع��امل��ي عادل
ن�صيف ملك للجداريات فهو كما و�صفه
ا����ص���دق���ائ���ه وم��ت��اب��ع��ي��ه �أي���ق���ون���ة ملهمة
ل��ل��إب����داع .مت ت��ك��رمي��ه يف م��ع��ظ��م بلدان
العامل ومت الإ�ستعانة به كخبري حتكيمي
يف الفن الأرثوذك�سي باليونان.
�سريته الناجحة:
ول��د ال��ف��ن��ان ع���ادل ن�صيف ف��ى ي��وم 20
اكتوبر  1962يف قريه ابوحنا – حمافظة
ال��ب��ح�يرة – م�����ص��ر  ،وه����و ح��ا���ص��ل على
بكالوريو�س كلية الفنون اجلميلة بجامعة
الأ�سكندرية ق�سم الت�صوير بتقدير عام
جيد جدا مع مرتبة ال�شرف عام  ،1985ثم
�أ�ستكمل ذلك بدرا�سة حرة للفن القبطي
والأيقونة .
ه���و ع�����ض��و ج��م��ع��ي��ة ف��ن��ان��ى املوزاييك
الدولية ) (AIMCرافنا – �إيطاليا ،ع�ضو
بنقابة الفنانني الت�شكيليني باال�سكندرية-
م�صر ،ع�ضو بجماعة الفنانني والكتاب
بالأ�سكندرية ،م�صر ،ع�ضو جمعية حمبى
الفنون اجلميلة ،ع�ضو جمعية املحافظة
على الرتاث امل�صري ،يعي�ش بالإ�سكندرية
وم���ت���ف���رغ ل��ل��ف��ن وي��ع��م��ل ر����س���ام ح���ر منذ
تخرجه.
اجلوائز التى ح�صل عليها:
ح�������ص���ل ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن اجل����وائ����ز
و�����ش����ه����ادات ال���ت���ق���دي���ر ،ف���ف���ى ع�����ام 2012

الفنان عادل ن�صيف
�أدرج��ت وزارة الثقافة الفرن�سية �أعماله التمييز والإبداع من موقع املواطنة نيوز
م���ن امل���وزاي���ي���ك والأي����ق����ون����ات القبطية تقديرا ل���دوره املتميز ف��ى احل��ف��اظ على
والفري�سك كرتاث ثقافى مميز ي�ستحق الهوية القبطية فى م�صر والعامل .2018
ك���م���ا �أن������ه مت���ي���ز يف ت��ن��ف��ي��ذ الأع����م����ال
ال�����زي�����ارة ال�����س��ي��اح��ي��ة ,ب��ك��ن��ي�����س��ة امل��ل�اك
ميخائيل بفيلجويف -باري�س  ،درع مركز اجل��داري��ة الكبرية باملوزايك والفري�سك
الإبداع بالإ�سكندرية  ، 2003درع املهرجان وت�صميم �أغلفة الكتب واملطبوعات ،كُتب
الثقافى الأول بهولندا  ، 2014كرم بدرع عن �أعماله العديد من املقاالت باملجالت
جامعه الإ�سكندرية على جممل �أعماله واجل��رائ��د مب�صر وهولندا و�أمريكا وله
فى معر�ض جيل التمانينات  ،2014درع م�شاركات بالربامج التليفزيونية.

امل�ست�شار من�صف جنيب �سليمان
ن�سب الأوالد.
وقال امل�ست�شار من�صف جنيب �سليمان،
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���دول���ة اال�سبق،
م�ست�شار الكني�سة القبطية االرثوذك�سية،
���س��ك��رت�ير ع���ام هيئة االوق�����اف القبطية،
ق����ال �أن ال��ك��ن��ائ�����س ن��اق�����ش��ت املالحظات
الأخرية املر�سلة من وزارة العدل ،و�أعدت

ت�صور نهائى ب�ش�أن ال��ق��ان��ون ت��زام��ن��اً مع
م�لاح��ظ��ات ال������وزارة ،خ��ا���ص��ة و�أن بع�ض
ه��ذة املالحظات كانت بحاجة ما�سة �إىل
�إع��ادة درا�سة من قبل الكنائ�س .و�أو�ضح
�سليمان� ،أنه �سيتم خالل �أ�سبوع مناق�شة
وزارة العدل يف مالحظاتها الأخرية على
م�شروع القانون قبل ت�سليمه �إىل جمل�س
الوزراء.
وت���اب���ع:ن����أم���ل �أن ي��ت��م االن���ت���ه���اء من
امل�شروع ب�شكله النهائي قبل �شهر رم�ضان
والو�صول �إىل توافق بني الكنائ�س ووزارة
ال��ع��دل يف ه���ذا ال�����ص��دد ،م�����ش�يرا �إىل �أن
امل�����ش��روع مت ال��ت��واف��ق عليه ب�ين الكنائ�س
م��ن��ذ ��� 3س��ن��وات م�����ض��ت ،ل��ك��ن م���ا ت�سبب
يف ت����أخ���ر االع��ل��ان ع��ن��ه وق��ت��ه��ا ه���و عدم
ا�ستطاعة الكني�سة الكاثوليكية التوقيع
ع��ل��ى امل�����س��ودة النهائية �إال ب��ع��د موافقة
الفاتيكان حيث طلبت ترجمة م�شروع
ال��ق��ان��ون ك��ل��ه �إىل ال��ل��غ��ة ال�لات��ي��ن��ي��ة ومت
ار�ساله �إىل الفاتيكان وا�ستغرق ترجمته
ومراجعته وقراءته � 3سنوات.

الكني�سة تطلق ا�سم جورج �سيدهم على املهرجان الأول مل�سرح املونودراما
قررت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية،
�إطالق ا�سم الفنان الراحل جورج �سيدهم،
على ال��دورة الأوىل للمهرجان امل�سرحي
الأول يف تاريخ الكاتدرائية للمونودراما،
الذي �سينطلق ال�سبت  ،3/27حتت رعاية
البابا توا�ضرو�س الثاين ،بابا الإ�سكندرية
بطريرك الكرازة املرق�سية ،بح�ضور عدد
م��ن ال�����س��ف��راء و�أع�����ض��اء جم��ل�����س النواب
والفنانني وال�شخ�صيات العامة.
تفا�صيل الدورة الأوىل ملهرجان
م�سرح الأنبا روي�س
واملهرجان ال��ذي ينظمه م�سرح الأنبا
روي�س بالكاتدرائية املرق�سية بالعبا�سية،
م���ن امل���ق���رر �أن ي�����س��ت��م��ر ح��ت��ى  31مار�س
اجلاري.
وم��ن امل��ق��رر �أن يح�ضر ال���دورة الأوىل
ل��ل��م��ه��رج��ان ك���ل م���ن امل���خ���رج���ة مريفت
���ص��ل��ي��ب م����دي����رة م�������س���رح الأن����ب����ا روي�س
وم���ؤ���س�����س��ة امل���ه���رج���ان ،وامل���خ���رج روم���اين
خريي رئي�س املهرجان ،ومي�شيل جرج�س
مدير املهرجان ،كما ت�شمل جلنة التحكيم،
كل من الفنان �أحمد ف�ؤاد �سليم ،والفنان

تكليف الأنبا �إ�سطفانو�س
برعاية �إيبار�شية بنى مزار
زار الأن���ب���ا �إ���س��ط��ف��ان��و���س� ،أ���س��ق��ف ببا
وال��ف�����ش��ن و���س��م�����س��ط��ا وال���ن���ائ���ب البابوى
�إي��ب��ار���ش��ي��ة ب��ن��ى م����زار وال��ب��ه��ن�����س��ا ،ملتابعة
العمل الرعوي بالإيبار�شية ،وعقد لقا ًء
م���ع جم��م��ع الآب������اء ال��ك��ه��ن��ة ،ن��ق��ل خالله
تعزية قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين يف
رحيل �أ�سقف الإيبار�شية الأنبا �أثنا�سيو�س،
و�ألقي نيافته كلمة روحية عن «التلمذة».
ك���ان ن��ي��اف��ة الأن���ب���ا �أث��ن��ا���س��ي��و���س �أ�سقف
بنى مزار والبهن�سا توفى فجر اجلمعة 5
مار�س اجلاري بعد �صراع مع املر�ض.
ومت تكليف الأنبا �إ�سطفانو�س برعاية
�ش�ؤون الإيبارا�شية.

الأنبا �شاروبيم ي�صدر قرار ًا
بوقف القدا�سات والأن�شطة
ب��ك��ن��ائ�����س �إالي��ب��ار���ش��ي��ة

الكنائ�س تبدي املالحظات النهائية على «الأحوال ال�شخ�صية»..
وتوقعات بت�سليمه للربملان قبل رم�ضان
و������ص�����ل م���������ش����روع ق�����ان�����ون الأح����������وال
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ل��غ�ير امل�����س��ل��م�ين ،حمطته
الأخ�����ي�����رة ب���ع���د �إب�����������داء وزارة ال���ع���دل
مالحظاتها على القانون قبل ار�ساله �إىل
جمل�س الوزراء ،الأمر الذي حدا مبمثلى
الكنائ�س القبطية الثالثة (االرثوذك�س
والكاثوليك والربوت�ستانت)� ،إىل عقد
اج��ت��م��اع��ات م��ك��ث��ف��ة ع��ل��ى م���دى � 3أ�شهر
م�ضت ،ملناق�شة املالحظات التي ابدتها
وزارة العدل متهيداً للو�صول �إىل ت�صور
نهائى ي��ك��ون حم��ل ت��واف��ق ب�ين الكنائ�س
وال���وزارة خ�لال �أ�سبوع ،ومناق�شتها قبل
ت�سليمه �إىل جم��ل�����س ال������وزراء وم���ن ثم
جمل�س النواب لإقراره ر�سمياً.
وي�������ش���م���ل م�������ش���روع ق����ان����ون الأح��������وال
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ل���غ�ي�ر امل�����س��ل��م�ين امل���ق�ت�رح،
 143م���ادة مق�سمة ع��ل��ى �أب����واب اخلطبة
�أرك����ان ال����زواج و���ش��روط��ه وم��وان��ع الزواج
و�إج�����راءات عقد ال����زواج وب��ط�لان العقد
وحقوق الزوجني وواجباتهما ،والنفقات،
وال�سلطة الأب���وي���ة ،واحل�����ض��ان��ة ،وثبوت

�إفتتاح املوقع الر�سمي للكني�سة
القبطيــة الأرثوذك�ســـــيـة

ن�����ض��ال ال�����ش��اف��ع��ي ،وامل���خ���رج ال�سينمائي
حم���م���د ح����م����دي ،وامل���خ���رج���ة امل�سرحية
ال��دك��ت��ورة منار زي��ن ،ومهند�س الديكور
ال��دك��ت��ور �إي��ف��ان �أدي���ب ،واملو�سيقار جورج
قلته.
الكني�سة حتيي الذكرى الأوىل
لوفاة جورج �سيدهم
و�أك�����دت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة للمهرجان،
���ض��رورة ح�����ض��ور ح��ف��ل االف��ت��ت��اح واخلتام
باملالب�س الر�سمية ،مع اتخاذ الإجراءات
االح�ترازي��ة ال�لازم��ة للوقاية من تف�شي
فريو�س كورونا امل�ستجد.
وم�����س��رح الأن���ب���ا روي�����س اُن�����ش��ئ يف عهد

البابا يو�ساب ال��ث��اين ،البطريرك الـ115
للكني�سة القبطية الأرث��وذك�����س��ي��ة ،وكان
امل�سرح عبارة عن قاعة اجتماعات كبرية
حتمل ا�سم القاعة اليو�سابية ،وقد �أطلق
عليه ه���ذا اال���س��م ح��ت��ى ج���اء ع��ه��د البابا
ك�يرل�����س ال�����س��اد���س ،ال��ب��ط��ري��رك ال����ـ116
للكني�سة ال��ق��ب��ط��ي��ة ،ومت ت��غ��ي�ير الإ�سم
لي�صبح قاعة مارمرق�س ،خا�صة بعد عودة
رفات مارمرق�س الر�سول م�ؤ�س�س الكني�سة
�إىل م�صر يف عهد البابا كريل�س.
وظل هذا الإ�سم حتى عهد البابا �شنودة
الثالث ،البطريرك ال��ـ 117للكني�سة ،ومت
ا�ستخدامه كقاعة لالحتفاالت والأن�شطة
الكن�سية با�سم م�سرح مارمرق�س؛ حتى
قام البابا توا�ضرو�س الثاين ،البطريرك
احل��ايل للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
بتجديده وت��ط��وي�� ُره ليكون ���ص��رح ميثل
ويخدم الكرازة املرق�سية.
والفنان جورج �سيدهم من مواليد 28
مايو  ،1938وتويف العام املا�ضي ،وحتديدًا
 27م��ار���س  ،2020وي���أت��ي ق���رار الكني�سة
بالتزامن مع ذكرى وفاته الأوىل.

�أ����ص���در ن��ي��اف��ة الأن���ب���ا ���ش��اروب��ي��م �أ�سقف
�إي���ب���ار����ش���ي���ة ق��ن��ا وت���واب���ع���ه���ا ب���ي���ان بوقف
ال��ق��دا���س��ات وج��م��ي��ع اخل���دم���ات الكن�سية
ب�إيبار�شيته ملدة  ٢٠يوماً وذلك يف الفرتة
م��ن  ١٥م��ار���س اجل����ارى وح��ت��ى � ٣أبريل
ال�����ق�����ادم ..وذل�����ك ن���ظ��� ًرا الزدي�������اد ح���االت
العدوى بفريو�س كورونا يف الأيام ال�سابقة،
بطريقة غري م�سبوقة و خميفة ،و بالرغم
من التنويه �سابقا ب�إيقاف القدا�سات يف
حالة عدم االلتزام ب��االج��راءات الوقائية
من �إنت�شار الفريو�س.

ال��ك��ن��ي�����س��ة حت��ت��ف��ل ب��ت��ذك��ار
ظ��ه��ور ال��ع��ذراء ف��وق كني�سة
ال��ق��دي�����س��ة دم��ي��ان��ة ب�شربا
حتتفل الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية،
ي��وم اخلمي�س  ،3/25بتذكار جتلي العذراء
ال��ق��دي�����س��ة ال���ط���اه���رة م�����رمي ف�����وق كني�سة
القدي�سة دميانة ب�أر�ض بابا دوبلو بحي �شربا
بالقاهرة يف الثالثاء  25مار�س 1986م.
ي�شار �إىل �أن ف��ى � 9أب��ري��ل 1986م �أ�صدر
قدا�سة البابا �شنودة الثالث ق���راراً بت�شكيل
جلنة باباوية لتق�صي ظهور ال��ع��ذراء مرمي
وقامت اللجنة امل�شكلة بدرا�سة تقارير الآباء
الأ�ساقفة والكهنة والرهبان وتقابلت مع عدد
كبري من ابناء ال�شعب الذين �شاهدوا الظهور
و�أطلعت على ما كتبه �شهود الر�ؤية من زوار
الكني�سة يف وقت �سابق و�سجلته الكني�سة عما
ر�أوه من ظواهر روحية غري طبيعية مثل:
ظ��ه��ور م��ت��ك��رر ل��ل��ع��ذراء ف��ى ا���ش��ك��ال متعددة
و�إنطالق حمام نورانى.
وفى  16ابريل 1986م �أ�صدرت اللجنة بياناً
جاء فيه« :من جهه الظواهر الروحية غري
العادية بكني�سة القدي�سة دميانة ب�شربا وبعد
البحث مع البابا �شنودة الثالث تعلن اللجنة
�أن هذه الظهورات الروحية بركة مل�صر وبركة
للكني�سة ولي�ست جديدة على ع�صرنا كما �أنها
تتم�شى مع قول الرب فى �سفر �أ�شعياء النبى:
«مبارك �شعبى م�صر».
و�أ�ضافت اللجنة� :إن ظهور امنا العذراء
م���رمي ف��ى ���ش�برا ك���ان م��ت��ع��دداً ع��ل��ى فرتات
م��ت��ق��ارب��ة خ��ا���ص��ة ف���ى و���ض��ح ال��ن��ه��ار و�أثناء
القدا�سات اليومية ولي�س قا�صراً على الليل
فقط بينما ظهورها فى كني�ستها بالزيتون
غالبا ما كان بعد منت�صف الليل.
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كلمـة منفعــة

إيمـــان بال ريــــاء
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني

ك����ل ع�����ام و�أن����ت����م ط���ي���ب���ون ..نحتفل
بعيد ال�صليب وه��و ي���أت��ي ف��ي ت��اري��خ 10
برمهات ،وله عيدان� ،أحدهما في ال�صوم
الكبير ،والآخ���ر في �شهر �سبتمبر .وما
ب��ي��ن ال��ع��ي��دي��ن نحتفل ب��ه ف��ي الجمعة
العظيمة ،وف��ي �أ�سابيع ال�صوم نحتفل
بها كدرجات لن�صعد بها �سلم ال�صليب،
وب��ه��ذه ال�����ص��ورة نجد �أن ك��ل �أ���س��ب��وع هو
ع��ب��ارة ع��ن درج����ة م��ن درج����ات ال�صوم.
ومن الكتب الهامة التي نقر�أها في هذه
ال��ف��ت��رة ك��ت��اب «���س��ل��م ال�����س��م��اء» للقدي�س
يوحنا الدرجي .وفكرة ال�سلم وال�صعود
وال��ت��درج� ،أن��ن��ا ف��ي ف��ت��رة ال�صوم الكبير
ن�صلي ���ص�لاة الق�سمة ،ون���ردد كلمتين
ه��ام��ت��ي��ن« :ال�������ص���وم وال�������ص�ل�اة» ،وهما
الو�سيلة المهمة التي ي�صل بها الإن�سان
ويبلغ �إلى الف�ضيلة .وفي نهاية الق�سمة
نقول« :ونحن فلن�صم عن كل �شر بطهارة
وبر .»...والم�ؤهالت التي ت�ساعدنا �أمام
اهلل نذكر ثمانية درجات« :طهر نفو�سنا
و�أج�����س��ادن��ا و�أرواح����ن����ا ،ل��ك��ي ( )1بقلب
طاهر ( )2ونف�س م�ستنيرة ( )3ووجه
غير مخزي ( )4و�إيمان بال رياء.»..
واليوم نتحدث عن الإيمان بال رياء..
الرياء من المو�ضوعات التي تحدث
عنها الكتاب المقد�س ،وهو �آف��ة الحياة
الروحية ،ون�سميه «العمل الخارجي».
والرياء هو �أن يت�صنع الإن�سان التقوى،
وت��ك��ون خ��ارج��ي��ة ع��ن ط��ري��ق ممار�سات
�شكلية ،دون عمق داخلي .الرياء �أي �أن

«وبهذا نعرف �أننا قد عرفناه� :إن حفظنا
و�صاياه .من ق��ال« :ق��د عرفته» وه��و ال
يحفظ و�صاياه ،فهو كاذب ولي�س الحق
فيه .و�أم���ا م��ن حفظ كلمته ،فحقا في
ه��ذا ق��د تكملت محبة اهلل( »...يوحنا
الأولى .)5-3 :2
ي�شرح ال��رب ي�سوع الإي��م��ان ب�لا رياء
ب�صورة عملية ووا���ض��ح��ة« :ت��ح��ب الرب
�إل��ه��ك م��ن ك��ل قلبك ،وم��ن ك��ل نف�سك،
وم�����ن ك����ل ق����درت����ك ،وم�����ن ك����ل فكرك،
وقريبك مثل نف�سك» (لوقا  ،)27:10وما
تقوله يك�شف هذه المحبة فتحب �إلهك
م��ن ك��ل قلبك وق��ري��ب��ك كنف�سك بدون
ت��ذم��ر وم��ح��ب��ت��ك لنف�سك ح��ب داخلي.
هذا هو جانب حفظ الو�صايا.
الجانب الثاني :حفظ �صورتك
فب�ساطة التعبير هي الإيمان بال رياء،
و�أن يكون �سلوكك كالم�سيح ،لئال يكون
�إيمانا �شكليا ،والإن�سان الذي يتكلم وال
ي�سلك كما الم�سيح ،ه��و م��رائ��ي .ومن
خالل معامالت الم�سيح ن�أخذ �سلوكنا،
فهو تعامل م��ع ال�شرير والجيد ،وهذا
يكمل لنا �إيماناً بال ري��اء� .أحيانا يعتبر
الإن�������س���ان ن��ف�����س��ه م��داف��ع��ا ع���ن الإيمان،
ولكنه ال يعي�ش الإيمان! ف�إن لم تكن له
معامالت على �أر�ض الواقع فهو ميت في
ذات���ه ،لذلك ترجم �إيمانك �إل��ى محبة،
الإي����م����ان ال��ع��ام��ل ب��ال��م��ح��ب��ة (غالطية
 ..)6:5هذه هي تعاليم ال�سيد الم�سيح
والكتاب المقد�س.

يعي�ش الإن�سان حياتين ..تخيل �إن�سانا
�شفتاه ت��ذك��ران �إ�سم اهلل ،وقلبه بعيد!
التدين ال�شكلي يخدع النا�س ،لكن في
الحقيقة يحتاج مثل ه��ذا الإن�����س��ان �أن
يدخل �إل��ى العمق ،وه��ذا ما يحوله من
«�إيمان به ري��اء» �إل��ى «�إيمان بال رياء».
ف��ه��ل �إي���م���ان���ك �إي���م���ان ���ش��ف��ت��ي��ن� ،أم من
القلب؟
ال�صورة الخارجية ال تفيد الإن�سان،
البد من قلب طاهر و�ضمير �صالح و�إيمان
�صادق من القلب ..والإيمان ال�صادق هو
مح�صور بين القلب الطاهر وال�ضمير
ال�صالح ،و�إال ت�صير حياته مجرد كالم.
وال��ق��دي�����س بول�س ال��ر���س��ول ف��ي ر�سالته
�إلى تيموثاو�س يقول« :م�شتاقا �أن �أراك،
ذاكراً دموعك لكي �أمتلئ فرحا� ،إذ �أتذكر
الإيمان العديم الرياء الذي فيك ،الذي
���س��ك��ن �أوال ف���ي ج��دت��ك ل��وئ��ي�����س و�أم���ك
�أفنيكي ،ولكني موقن �أن��ه فيك �أي�ضا»
(تيموثا�ؤ�س الثانية  .)5-4 :1والإيمان
الحقيقي يتعلمه الإن�����س��ان ف��ي الأ�سرة
�أوال ،وتيموثاو�س خادم ناجح لأنه يحمل
�إي��م��ان��ا ب�لا ري���اء .والإي��م��ان يمر بثالث
خطوات:
� -1إيمانك �أن اهلل موجود� ،أي حا�ضر
في زمننا.
� -2إي��م��ان��ك �أن اهلل ع��ام��ل� ،أي يعمل
ف���ي ك���ل ي����وم م��ن��ذ خ��ل��ق��ة الإن�������س���ان وما
قبل خلقته .وعمل اهلل ال يمكن و�صفه،
و�أعمال اهلل ال تنتهي.
� -3إي��م��ان �أن اهلل ف��اع��ل ف��ي حياتك،
الخال�صة:
ي���ع���رف���ك ،وي���ع���رف ظ����روف����ك ،و�إ�سمك
�إذا �أردت �أن ت�صعد �إل���ى جبل الرب،
ب�شخ�صك ،وعينه عليك من �أول العام
يجب �أن ي��ك��ون ل��دي��ك �إي��م��ان ب�لا رياء:
�إلى �آخره.
تحفظ و���ص��اي��ا ال�سيد الم�سيح ،ت�سلك
كما �سلك ه��و ،ه��ذا ه��و الإي��م��ان العامل
وللإيمان جانبان..
بالمحبة .ليعطنا م�سيحنا �أن ن�صعد
الجانب الأول :حفظ الو�صية
القدي�س يوحنا الحبيب ي�ضع تعريفا لجبل الرب ب�أقدام ثابتة ..لإلهنا المجد
ل�ل��إي���م���ان ،ي��ق��ول ف���ي ر���س��ال��ت��ه الأول�����ى :الدائم �آمين.

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

مذكرات ال�سجن
(تابع ما قبله)
مرت لحظات رهيبة �سادها ال�صمت.
ثم �أمر الم�أمور بفتح الزنازين على
�أن يبقى ك ٌ��ل ف��ي زنزانته ب�لا حركة..
وقد كان.
ثم وقف الم�أمور في نهاية الطرقة
(ب���ج���وار زن��زان��ت��ي) وق����ال�« :أرج�����و �أال
يعلق �أحد بكلمة واحدة على ما �أقول..
مفهوم!!»
ثم قال ب�صوت ا�صطنع فيه الحزن:
�أُع��ل��ن��ت ح��ال��ة ال���ط���وارئ ل��وف��اة رئي�س
الجمهورية» فبادرته للحال« :ان�ضرب
ب���ال���ن���ار؟» ..ف��ق��ال�« :أغ���ل���ق الزنازين»
وللحال بد�أ الجنود في �إغالق الزنازين
و�صار �صراخ رهيب في العنبر.
اختلط الأم��ر ،ووق��ف الذهن تماما
ع���ن ال��ت��ف��ك��ي��ر� ..أه���ك���ذا ���س��ري��ع��اً �صار
الأم������ر؟ ب��ك��ى ب��ع�����ض الآب������اء م���ن هول
الموقف ،وبكى البع�ض ت���أث��راً .و�صرخ
البع�ض موقنا �أن الفرج �أ�صبح و�شيك
الوقوع .وق�ضينا �ساعات رهيبة ،ترى
ماذا حدث؟
لقد انعقد ذهننا ع��ن التفكير ..ال
�سيما �أن الغمو�ض ال�شديد الذي كانوا
يحيطوننا به زاد من �شل التفكير.
كان ال�ضباط يحاولون بكل طريقة
ع���دم ت�����س��رب �أي م��ع��ل��وم��ات �صحيحة
�إلينا ..وعندما �س�ألنا من ن�شعر �أنهم
طيبون معنا ..كان الجواب لقد �أ�صيب
ال��رئ��ي�����س ب��ن��وب��ة ق��ل��ب��ي��ة ب��ع��ده��ا ح�ضر
العر�ض الع�سكري ،وذه��ب �إلىمنزله
وت���وف���ي ه���ن���اك ..وك��ث��ي��ر م���ن الكذب.
حتى �أيقننا �أن��ه ي�ستحيل على �ضابط
ال�����س��ج��ون �أن ي��ن��ط��ق ك��ل��م��ة ح���ق .و�أن���ه
�أ�صبح الكذب هو ال�شيء الطبيعي الذي
يعي�شونه.
الأفكار:
على �أنه بعد يوم تقريبا ،كان البد لنا
�أن نعرف الحقيقة ولو م�شوهة ..حادث
المن�صة ،ولكن لي�س بتفا�صيل ،وهنا
بد�أت الأفكارُ ،ترى كيف حال البلد في
خ��ارج الأ���س��وار ..من �أ�صيب في حادث
المن�صة؟ ما هي �أبعاد الحادث؟
وب��ع��د �أي���ام قليلة ،عرفنا �شيئا عن
�أحداث �أ�سيوط ،وكانت مخاوف كثيرة
من نحو م�صير البلد� ،إذا وقعت فري�سة
ف���ي �أي�����دي م���ن ال ي��ق��در الم�سئولية،
وي�ستولي على الحكم بطريقة ب�شعة،
كلها قتل وتدمير.
المحاكمات:
ب���ع���د  15ي����وم����اً م����ن و����ص���ول���ن���ا �إل����ى
ال�������س���ج���ن ،ب�������د�أت ال���م���ح���اك���م���ات لدى
المدعي اال�شتراكي .كان ي�أتي المخبر
ال�����س��اع��ة � 6صباحا وي��ف��ت��ح زن��زان��ة في
ال�سر ،ثم ي�أمر �أحد الموجودين فيها
�أن يلب�س مالب�سه ف��ي  10دق��ائ��ق ،ثم
ي�صطحبه معه �إلى الخارج.

وهكذا فعل لمدة خم�سة �أيام مع ع�شرة
من الآباء� ..إثنين كل يوم.
وع��ن��دم��ا ك��ان��وا ي���غ���ادرون ال��ع��ن��ب��ر ،كان
الجميع ي�شتركون معا ف��ي �صالة حارة،
يرافقون بها �إخوتهم �إل��ى �أن يعودوا من
التحقيق ،كانت قلوبنا معهم كل يوم.
وق���د و���ص��ف ل��ن��ا الآب�����اء ال���ذي���ن ذهبوا
رحلتهم �إلى مبنى المدعي اال�شتراكي..
كانوا ي�أخذونهم في الأ���س��اور الحديدية
و�أم��ام��ه��م بولي�س ن��ج��دة ،وخلفهم عربة
مملوءة جنود الأمن المركزي مدججين
بال�سالح .وي��م��رق ه��ذا الموكب ب�سرعة،
و�أ�صوات عربات بولي�س النجدة في �شوارع
القاهرة� ،إلى �أن ي�صلوا �إلى هناك.
وقد حدث في الأيام الأولى ،بينما كان
�أحد ال�ضباط ي�ضع القيود الحديدية في
يد �أح��د الآب���اء� ،أن انحنى ه��ذا الأب على
القيد الحديدي يقبله ،فده�ش ال�ضابط
وبادره قائال «ماذا تفعل»؟
فقال�« :إني �أقبله ،نحن نحب الآالم من
�أج��ل الم�سيح» ..فلم يجب ال�ضابط ،بل
ظل منده�شا من ه��ذا الأب ،ط��وال رحلة
الذهاب والعودة.
وم��ن الطريف ان الآب���اء عندما كانوا
ي��ع��ودون من التحقيق ،كانوا يق�صون ما
ح��دث معهم ،وعندما �أرادوا �أن يتكلموا
بطريقة م�ستورة ،كانوا يق�صون حكايتهم
ك�أنها حدثت في ال�سنك�سار ،فكان يقول
�أح���ده���م��� :س���أق�����ص ل��ك��م ع��ن ق��دي�����س هذا
اليوم ..حدث معه كذا وكذا �إلى �آخره.
اهلل يعمل في قلوب العاملين في
ال�سجن:
من الأمور الفائقة للعقل ،التي نرجعها
�إل����ى ع��م��ل ن��ع��م��ة ال��م�����س��ي��ح� ،إذ ه��و وحده
�صاحب الف�ضل� ،أن ال�ضباط وال�سجانين
كانوا كمن لم�ست النعمة قلوبهم ،فكانوا
ي���أت��ون �أف��ع��ا ًال و�أق����وا ًال �أب��ع��د م��ا يكون عن
طبيعة العاملين ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال .لأن
طبيعة العمل والمناظر التي يعاي�شونها
في حياتهم اليومية في ال�سجن ،جعلت
م�شاعرهم تتحجر ،فال يرقون لبكاء ،وال
يتحركون لظلم ،وال ينزعجون لق�سوة.
ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س ،ال��ع��ن��ف وال�ضرب
وال�����ش��ت��ائ��م ب���أف��ظ��ع ال��ع��ب��ارات وال��ق��ه��ر هو
ال���ع���رف ال�����س��ائ��دم��ع ال��م�����س��ج��ون��ي��ن� ..إنه
مجتمع غريب حقا داخل الأ�سوار.
وم��ا �أن تعامل ه����ؤالء م��ع الآب���اء ،حتى
تغيرت ال�صورة تماما بفعل النعمة.
ه���ل ت��ت�����ص��ور �أن �أح����د ال�����س��ج��ان��ي��ن في
وادي ال��ن��ط��رون ،وه���و رق��ي��ب ك���ان مكلفا
بحرا�ستنا .وكانوا قد خ�ص�صوا لنا عنبراً
خ��ا���ص��اً� ،أل��ح��ق��وا ب��ه ف��ن��ا ًء �صغيراً �أمامه،
حوطوه ب�سور من المباني ،فكان الرقيب
يق�ضي معنا معظم الأي����ام م��ن ال�صباح
�إل��ى الغروب ،وقد مكثنا في ليمان وادي
النطرون  24يوماً .وفي يوم ترحيلنا من
وادي النطرون لنعود �إل��ى �سجن المرج
م��رة �أخ���رى �إذ ك��ان ع��م �صبحي يودعنا،
ك���ان���ت دم���وع���ه ت���ج���ري ع��ل��ىخ��دي��ه وهو

للمتنيح القم�ص لوقا �سيدارو�س
يقول� :أنا لم �أ�صلح �سجانا مرة �أخرى،
�إذ تغيرت طباعه و���ص��ار رقيقا محبا
م��ج��ام�لا ،وك����أن���ه ن�����س��ى ب��ه��ذه الفترة
طباعه الأولى و�أخالقيات ال�سجان.
 +في ثاني يوم لخروجي من ال�سجن،

ذه��ب��ت لأزور الآب���اء و�آخ���ذ الأم��ان��ات التي
تخ�صني وفي مكتب الم�أمور ،قابلنا بكل
ال��ح��ب وال��ق��ب�لات ،ورف���ع ي��دي��ه إ�ل���ى فوق
وقال« :ربنا ما يعيد هذه ا أليام تاني».

 +حقا ك��ان ه��ذا ال��رج��ل ق��د لم�ست
ال��ن��ع��م��ة ق��ل��ب��ه ف�����ص��ار رق��ي��ق��ا إ�ل����ى ابعد
الحدود.
أ�تذكر عندما زارتني زوجتي و أ�والدي
ألول م��رة ،كان هذا بعد ثالثة أ��شهر.
وك��ان��ت إ�بنتي ال�صغيرة (ت�سع �سنوات
وق��ت��ه��ا) ق���د دخ��ل��ت م���ن ب���اب ال�سجن،
وهي تجري كالمجنونة تبحث بنظرات
متلهفة ره��ي��ب��ة بحثا ع��ن��ي ،وك��ن��ت في
طريقي من العنبر إ�لى مكتب الم أ�مور
رافعا قلبي للرب ي�سوع أ�ن ي�سند �ضعفي
حتى ال أ�ن��ه��ار .وتو�سلت إ�ل��ي��ه بجميع
�����ازر نف�سي ،ألن���ي أ�علم
قدي�سيه أ�ن ي ؤ
أ�ثر هذه ا ألمور العاطفية على النف�س،
فكنت أ�ن طلبت إ�ليه لكي أ��شهد إل�سمه
بال �ضعف ،لي�س من أ�جل نف�سي بل من
أ�جل ا آلخرين.
وك���ان ال���رب أ�م��ي��ن��ا ف��ي م��واع��ي��ده ،إ�ذ
�سندني ب��ق��وة ط���وال م��دة ال��زي��ارة فلم
أ�هتز.
ما أ�ن دخلت إ�لىمكتب الم أ�مور حتى
قفزت �صغيرتي ب�صراخ رهيب ،وطوقت
عنقي بذراعيها ،ورجالها ال�صغيرتان
ف��ي و�سطي .لقد ك��ان م�شهداً م ؤ�ثراً،
إ�لى جانب منظر الباقين الكبار ،الذين
لم ي�ستطيعوا أ�ن ي�ضبطوا م�شاعرهم،
زوجتي و إ�بني و أ�خي.
ك����ان ال���م أ����م���ور ج��ال�����س��ا إ�ل����ى مكتبه
م��م�����س��ك��ا ب��ال��ج��ري��دة ف���ي ي���دي���ه ..رفع
الجريدة إ�لى فوق و أ�خفى وجهه ،لكي
ال يرى أ�حد دموعه .ثم دلف إ�لى غرفة
ملحقة بالمكتب إ�لى ب�ضع دقائق ،عاد
بعدها وعيناه ووجنتاه ت�شهدان لقلبه
الرقيق.
ل����م ن���ك���ن ب���ال���ط���ب���ع أ�ول م����ن دخل
ال�سجون ،فال�سجون ت�شهد كم احتوت
أ��سوارها من جميع أ��صناف النا�س ..كم
من م آ��سي وكم من �صور موجعة.
ولكنني ل�ست أ��صدق أ�ن م أ�مور ال�سجن
ك��ان يتفاعل ه��ك��ذا م��ع ال��ظ��روف التي
تعر�ض له .ألننا ر أ�يناهم يتعاملون مع
معتقلين آ�خرين من كبار ال�شخ�صيات
وت��ح��ت نف�س ال��ظ��روف ،فكنا ننده�ش
ونمجد الم�سيح الذي و�ضع في قلوبهم
من نحونا هذا التعطف الفائق.
(البقية في العدد القادم)
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مشـــكلة األعـــذار
كثيرون يقدمون �أعذاراً يغطون بها
خطاياهم حتى ال يالموا ،ويغطون بها
تق�صيراتهم في عمل الخير.
�إنه خط�أ قديم يرجع �إلى �أبوينا �آدم
وحواء! حواء اعتذرت ب�أن الحية �أغرتها
وكان يمكن �أال تطيع الحية ،فالعذر غير
مقبول تماما مثل عذر �آدم ب�أن المر�أة
�أعطته وكان في �إمكانه �أال ي�سمع لها.
حقا ..ما �أ�صدق عبارة� :إن طريق
جهنم مغرو�س بالأعذار!
حتى الذي دفن وزنته في التراب قدم
لفعلته هذه عذرا هو �أقبح من الذنب
نف�سه ،فقال �إن �سيده ظالم يح�صد من
حيث ال يزرع!!
وما �أكثر الذين يعتذرون عن
عدم ال�صالة ب�أن لي�س لديهم وقت!
بينما يجدون وقتا للت�سليات العديدة
وللمقابالت ،والحقيقة �أنه لي�ست
لديهم رغبة!..
وغالبية الذين ال يقدمون ع�شورهم
للرب يقدمون بدال منها �أعذاراً ب�أن لي�س
لهم ،بينما الأرملة التي دفعت الفل�سين

من �أعوازها لم تقدم عذر .وكذلك
�أرملة �صرفة �صيدا التي قدمت زيتها
ودقيقها لإيليا النبي في �أيام المجاعة
وهي في م�سي�س الحاجة.
�إن داود الطفل ال�صغير كانت �أمامه
�أعذاراً كثيرة يمكنه �أن يقدمها لو �أنه
لم ي�ش�أ مقاتلة جليات!..
�إنه لم يكن جندياً ولم يطالبه �أحد
بهذا الأمر ،وكان �صغير ال�سن وقد
�سكت الكبار ،وكان جليات جباراً لي�س
من ال�سهل م�صارعته� ..إلخ ،ولكن غيرة
داود المتقدة لم ت�سمح بتقديم عذر..
والل�ص اليمين كانت �أمامه �أعذار
�ضد الإيمان لم ي�ستخدمها!
كيف ي�ؤمن ب�إله يراه م�صلوباً؟ ويبدو
عاجزاً عن تخلي�ص نف�سه ،وترن في
�أذنيه تحقيرات النا�س له وتحدياتهم..
ومع ذلك لم ي�سمح الل�ص لنف�سه �أن
يعتذر عن الإيمان.
�إن الخوف لم يكن عذراً يقدمه
دانيال �أمام جب الأ�سود ،وال عذراً يقدمه
الثالثة فتية �أمام �أتون الإيمان.

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

وال محبة الإبن الوحيد �أمكنها �أن
تقف عذرا �أمام �إبراهيم حينما �أمره
اهلل �أن يقدم هذا الإبن محرقة وقد كان
�إبن الموعد الذي ولد له بعد ع�شرات
ال�سنوات!!
و�أ�صحاب المفلوج كانت �أمامهم
�أعذار لو �أنهم �أرادوا ..ولكنهم لم
يعترفوا بالعقبات و�صعدوا �إلى ال�سقف
ونقبوه وانزلوا المفلوج بالحبال.
�إن الذي ينت�صر على العقبات فال
يعتذر بها� ،إنما يدل على �صدق نيته في
الداخل.
�أما �ضعيف الهزيمة �أو �ضعيف النية،
فيذكرنا بقول الكتاب« :قال الك�سالن:
الأ�سد في الطريق»!

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..
 -37الإن�سان الخِّ ير
� -1إن الف�ضيلة التي تفقدك ف�ضيلة
�أخ����رى ،لي�ست ه��ى ف�ضيلة ك��ام��ل��ة �أو
خ ِّيرة � ..إنما الف�ضائل تتعاون معاً ..
بل تتداخل في بع�ضها البع�ض.
 -2الإن�سان الخِّ ير يقيم فى حياته
تنا�سقاً بين ف�ضائله فال تكون واحدة
على ح�ساب الأخرى.
 -3ال���خ���ي���ر ل��ي�����س ه����و ���س��ل��ب��ي��ة بل
�إيجابية  ..لي�س هو �سلبية تهدف �إلى
البعد عن ال�شر �إنما هو �إيجابية في
عمل ال�صالح ومحبته.
 -4الإن�ســان الخّ ــير لي�س هو فقط
ال�����ذي ال ي����ـ�����ؤذى غ��ي��ـ��ـ��ره  ..ب��ـ��ـ��ل هــو
ب��ال��ح��ـ��ري الإن�����س��ان ال����ذي ي��ب��ذل ذاته
عن غيره  ..لي�س فقط الإن�سان الذى
ال يرتكب خطيه �إن��م��ا بالحري الذي
يعمل براً.
 -5الإن�سان الخّ ير هو الذى ي�صنع
ال��خ��ي��ر م��ع ال��ج��م��ي��ع ح��ت��ى م��ع الذين
يختلفون معه جن�ساً �أو لوناً �أو لغة �أو
مذهباً �أو عقيدة.
 -6الذي يحب الخير يحب �أن جميع
النا�س يعملون الخير..ال تناف�س في
الخير.
 -7ال��خ��ي��ر ي��رت��ب��ط بن�سيانه � ..إذ
نن�سى الخير الذي نفعله  ..من فرط

�إن�شغالنا بال�سعي وراء خير �آخ��ر �أعظم
منه  ..ن��رى �أننا ال نعمله نحن  ..و�إنما
يعمله اهلل بوا�سطتنا.
� -8إن اهلل هو �صاحب الخير المطلق ..
و�أعمالنا تعتبر خيراً بقدر ما تدخل فيها
يد اهلل.
 -9حياة الخير هي حياة الت�سليم  ..هي
الحياة التي فيها ي�سلّم الإن�سان نف�سه هلل
..كل فكره..وكل م�شاعره ..وكل �إرادته..
وك���ل ع��م��ل��ه..ف���إذا م��ا ف�� ّك��ر ي��ك��ون ل��ه فكر
اهلل..و�إذا عمل..ف�إنما يعمل ما يريده اهلل
� ..أو ما يعمله اهلل بوا�سطته.
 -10الخير كالماء  ..دائماً يم�شى  ..وال
يقف  ..و�إن وقف �أ�صابه الركود.
 -38الخير II
 -1الخير هو �أن ترتفع ف��وق م�ستوى
ذات��ك ولذاتك  ..و�إن تطلب الحق �أينما
ُوجِ ْد  ..وتثبت فيه وتحتمل من �أجله.
 -2ال��خ��ي��ر ه��و ال��ن��ق��اوة  ..ه��و الطهر
والقدا�سة  ..هو الكمال.
 -3الخير ال يتجز�أ  ..فال يكون �إن�سان
خ��ي��راً وغير خّ ير ف��ى وق ٍ��ت واح���د؛ �أي ال
يكون �صالحاً و�شريراً في نف�س الوقت.
 -4الإن�سان الخّ ير لي�س هو الذي تزيد
ح�سناته على �سيئاته ..فربما �سيئة واحدة
تتلف نقاوته و�صفاء قلبه.

�إعداد :القم�ص ميخائيل �إدوار
 -5لكي نحكم على �أي عمل ب�أنه خير
 ..ينبغى �أن يكون هذا العمل خيراً في
ذات��ه..خ��ي��راً ف��ى و�سيلته ..وخ��ي��راً فى
ه���دف���ه ..وب��ق��در االم���ك���ان ي��ك��ون �أي�ضاَ
خيراً فى نتيجته.
� -6إن �أردت �أن تكون خَ ِّيراً � ..سر في
طريق الخير كله  ..وال تترك �شائبة
واحدة تعكر نقاء قلبك.
 -7الخير لي�س �شكليات  ..ولي�س لوناً
م��ن المظاهر الزائفة � ..إن��م��ا ه��و روح
وقلب  ..ولذلك �إهتم اهلل بحالة القلب
� ..أكثر من ظاهر العمل  ..وهكذا قال:
« َيا ا ْب ِني �أَ ْع ِط ِني َق ْل َب َك»�( .أم .)26 :23
 -8ال��خ��ي��ر ل��ي�����س ع��م�ل ً
ا م���ف���رداً �أو
ط��ارئ��اً � ..إن��م��ا ه��و ح��ي��اة  ..فال�شخ�ص
الرحيم لي�س هو الذي �أحيانا يرحم..
�إن��م��ا الرحيم ه��و ال��ذي تت�صف حياته
كلها بالرحمة.
 -9الخير هو �شهوة في القلب لعمل
ال�صالح تعبر عن ذاتها وع��ن وجودها
ب���أع��م��ال �صالحة ولي�س مجرد روتين
�إلى العمل ال�صالح!.
 -10الخير هو �إقتناع داخلى بحياة
القدا�سة  ..مع �إرادة مثابرة مجاهدة
ف��ى ع��م��ل ال��خ��ي��ر وت��ن��ف��ي��ذه  ..ه��و حب
�صادق للف�ضيلة  ..مع حياة فا�ضلة.

ال�صوم المقد�س من الناحية التاريخية ()2
�سبق لنا و�أن تحدثنا في العدد ال�سابق
عن تاريخية ال�صوم الكبير وكيف كانت
كتابات وقوانين الآباء ب�ش�أنه و�سن�ستكمل
معا في هذا العدد.
يتكلم �أي�����ض��اً ال��ب��اب��ا كيرل�س الكبير
عمود الدين في ر�سائله الف�صحية عن
الأرب��ع��ي��ن ال��م��ق��د���س��ة ،وه��ن��ا ت��ت��ق��رر من
ر�سائل القدي�س �أثنا�سيو�س والقدي�س
ك��ي��رل�����س ،وط��ق�����س ال���م���ي���رون ،قاعدة
ال�صوم الكبير.
وع��ن ال�صوم الأربعيني ح��ول العالم
ال�صوم الكبير �أو ال�صوم الأربعيني
نجد ّ
(ب��ال�لات��ي��ن�� ّي��ةQuadragesima :؛
ب��ال��ي��ون��ان�� ّي��ة)Μεγάλη Νηστεία :
هو �أح��د فترات ال�صيام ح�سب الديانة
الم�سيحية يبد�أ في يوم �أربعاء الرماد
ح�سب ال��ط��ق�����س ال�لات��ي��ن��ي� ،أم���ا ح�سب
الطق�س ال�����ش��رق��ي ي��ب��د�أ ي���وم االثنين.
وت�ستمر فترة ال�صيام الم�سيحية �إلى
حوالي �ستة �أ�سابيع قبل عيد القيامة.
الغر�ض التقليدي م��ن ال�صوم الكبير
هو �إع��داد الم�ؤمن من خ�لال ال�صالة،
وال����ت����وب����ة م�����ن ال������ذن������وب ،وال�صدقة
وممار�سة �أعمال الرحمة.
تُقام طقو�س ال�صوم الكبير من قبل
العديد من الكنائ�س الم�سيحية منها
الكني�سة الأنجليكانية ،والكالفينية،
وال���ل���وث���ري���ة ،وال��م��ي��ث��ودي��ة ،والكني�سة
ال��روم��ان��ي��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وف���ي تقاليد

ال���ك���ن���ي�������س���ة الأرث����وذك���������س����ي����ة ال�شرقية
والم�شرقية .تمار�س ال��ي��وم �أي�ضاً بع�ض
الكنائ�س المعمدانية والإنجيلية ال�صوم
الكبير.
تنوع تقاليد ال�صوم الكبير في العالم
ال��م�����س��ي��ح��ي ب��ي��ن االم���ت���ن���اع ع���ن الطعام
���س��اع��ات م��ح��ددة �أو االم��ت��ن��اع ع��ن �أل����وان
محددة من الطعام؛ الكني�سة الرومانية
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وغ���ي���ره���ا م����ن الكنائ�س
الم�سيحية الغربية تفر�ض على �أتباعها
ان��ق��ط��اع ع��ن ال��ل��ح��وم وم��ن��ت��ج��ات الحليب
والأج��ب��ان يومي الأرب��ع��اء والجمعة ،في
حين �أنّ الكنائ�س الأرثوذك�سية ال�شرقية
وغ���ي���ره���ا م���ن ال��ك��ن��ائ�����س ذات التقاليد
الم�سيحية ال�شرقية تفر�ض انقطاع عن
اللحوم لمدة �أربعين يوماً.
�إل���ى ج��ان��ب ال�����ص��ل��وات واالن��ق��ط��اع عن
ال��ط��ع��ام ت��ق��ام رت���ب وط��ق��و���س خ��ا���ص��ة في
الكني�سة الرومانية الكاثوليكية بمنا�سبة
ال�صوم الكبير منها رتبة درب ال�صليب
وه��ي رتبة طق�سية تقام في زم��ن ال�صوم
الكبير ،وفي �أ�سبوع الآالم ،في الكني�سة �أو
على الطرقات العامة ،وتقر�أ فيها ن�صو�ص
�صلب الم�سيح على �أربع ع�شر مرحلة من
العهد الجديد �إلى جانب بع�ض المراحل
الم�أخوذة من التقاليد الم�سيحية .وترفق
كل مرحلة من المراحل بتالوة ال�صالة
ال���رب���ان���ي���ة ،وت����أم���ل اج��ت��م��اع��ي �أو روحي
معين .ي��ق��ام درب ال�صليب ف��ي الكني�سة

�إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
الكاثوليكية ،وهناك ممار�سات �شبيهة
لدى الطوائف الأخرى.
ل��ق��د ك����ان ال�������ص���وم الأرب���ع���ي���ن���ي من
ال��م��م��ار���س��ات ال��روح��ي��ة ال��ت��ي مار�ستها
كني�سة الر�سل عمود الحق وقاعدته،
ف��ل��ن��دخ��ل م��ع الكني�سة ال��ت��ي ه��ي باب
ال�سماء فلك نوح الجديد بل والحقيقي
لنخل�ص لأن كل من كان خارجها هلك
( 1بط  ،)20 :3ولنتمتع باختبار ال�صوم
الكبير المقد�س من �أجل بنيان حياتنا
و�شعبها الحقيقي ،فنجتاز ال�صوم مع
الم�سيح ال��ذي �صامه عنا (م��ت ،)2 :4
وك��م��ا ���ص��ام داود النبي (م��ز ،)13 :35
ودان���ي���ال ال��ن��ب��ي (دا  ،)3 :9وحزقيال
النبي (ح��ز  ،)9 :4ونحميا النبي (نح
 ،)3 :1وع��زرا الكاتب والكاهن (عز :8
 ..)21فنكون غالبين للعالم وال�شيطان
لأن (هذا الجن�س ال يخرج �إال بال�صوم
وال�صالة).
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خم�سون عاما على نياحة القدي�س
البابا كيرل�س ال�ساد�س

}بمنا�سبة ذكرى نياحة البابا �شنودة الثالث{
(كلمة منفعة من فمه)

للكــــون �إلـــــه
فى ق�صيدة لقدا�سة البابا �شنودة الثالث
تحت هذا العنوان  ،يقول فيها :
�إن للكــــــــــــــــون �إلهــــــــــــاً
ليــ�س معبــود �ســــــــواه
هو �أ�صــــل للوجــــــــــــود
وهو �أ�صــــــل الحيـــــــاة
ينحني الكل خ�ضوعا.
فلـــه نحنــــي الجبـــــاه
في ركوع في �ســـــجود
في �إبتهال في �صالة
يجد الوجدان في حبه
�أ�ســــــــمى م�شتــــــــــــــــهاه
كل ما �أبغيه �أن �أق�ضى
عمـــــرى في ر�ضــــــــــاه
هو في الأذهان دوماً
وهو عــال في �ســــــماه
ويحـــار العقـــــل فيـــــــه
لي�س يـدرى ما مـداه
�إنه الخالق والحافظ
بل حـــامى الحمــــــــاة
هــــــــــو رب للبــــــــــرايـــــــا
وهــــــو راع للرعــــــــــــــاة
ل��ذل��ك ن��ج��د ال��ق��دي�����س �أوغ�سطينو�س
يقول«:يا اهلل قد خلقتنا لذاتك ،ونفو�سنا
لن تجد راحتها �إال فيك».
وينبهنا (ي�شوع بن �سيراخ « ،)40:7فى
جميع �أعمالك �أذكر �أواخرك فلن تخطئ
�إلى الأبد».
دع���ون���ا ،ن�ستف�سر م���ع َدا ُو َد (عرفنى
يارب الطريق التى �أ�سلك فيها (مز،)١٤٢
عرفنى يارب :لماذا جئت ؟ ،ولماذا نعي�ش؟
ولماذا نموت؟
ت�سا�ؤالت:
يجيب المتنيح قدا�سة البابا �شنودة
الثالث عن هذه الت�سا�ؤالت فى الآتى:
لماذا جئت ؟
م��ن ���ص�لاح اهلل و�إح�����س��ان��ه� ،أن منحك
نعمة الوجود ،ومن جوده وكرمه� ،أعطاك
فر�صة �أن توجد ،وتعي�ش ،وتتمتع بالحياة
هنا على الأر���ض ،و�أن تكون لك الفر�صة
�أي�����ض��اً �أن تتمتع ف��ي النعيم الأب����دي� ،إن
�أردت ،وعملت ف��ي حياتك على االر�ض،
ما يجعلك ت�ستحق �أن تتمتع في النعيم
الأبدي والأمجاد ال�سماوية.

لماذا نعتبره قدي�س ًا عظيم ًا؟!
بقلم� :أ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
رئي�س ق�سم العلوم الإن�سانية بالكلية
الإكلرييكية بالقاهرة
profrasmy_r@yahoo.com

لماذا تعي�ش ؟
�أن����ت ت��ع��ي�����ش ،ل��ك��ي ت������ؤدي ر���س��ال��ة نحو
نف�سك ،ونحو غيرك ،لكي تتمتع باهلل هنا،
وتذوق وتنظر ما �أطيب الرب (مز،)8:34
و�أي�ضاً تختبر في حياتك �إرادت��ك ،ومدى
�إنجذابها �إل��ى الخير �أم ال�شر ،فحياتك
على االر����ض ،فترة �إخ��ت��ب��ار ،تختبر فيها
ا���س��ت��ح��ق��اق��ك ل��م��ل��ك��وت اهلل ف���ي ال�سماء،
وت��ت��ح��دد بها درج���ة حياتك ف��ي الأبدية،
فعليك �أن تدرك ر�سالتك ،وت�ؤديها جيداً،
وت��ك��ون �سبب ب��رك��ة للجيل ال���ذى تعي�ش
ف���ي���ه ،ف��ب��ق��در م���ا ت���ك���ون ر���س��ال��ت��ك قوية
ون��اف��ع��ة ،ب��ق��در م��ا ت��ك��ون حياتك ممجدة
على االر�ض وفي ال�سماء.
لماذا نموت ؟
تموت لكى تنتقل �إل��ى حياة �أف�ضل ،ما
لم تره عين ولم ت�سمع به �إذن ،ولم يخطر
على قلب ب�شر ،ما �أعده اهلل لمحبي ا�سمه
القدو�س (1ك��و  ،)9:2وتنتقل �أي�ضاً �إلى
ع�شرة �أف�ضل ،ع�شرة مع اهلل والمالئكة
والقدي�سين.
الموت �إذن لي�س فناء ،بل هو �إنتقال،
�إن حياتك لو دام��ت على االر���ض ،وبقيت
صال بالمادة ،ومتحداً بالج�سد المادي،
مت� ً
فلي�س في هذا الخير لك ،ولكن الخير �أن
تنتقل من حياة الج�سد والمادة� ،إلى حياة

ال��روح ،و�إل��ى الأبدية ،وتكون مع الم�سيح
فذاك �أف�ضل جداً (في.)23:1
ل��ذل��ك �إ���ش��ت��ه��ى ال��ق��دي�����س��ون الإنطالق
من هذا الج�سد ،و�إنما يخاف من الموت،
ال��ذي��ن ال ي�ستعدون ل��ه ،وال يثقون �أنهم
ي��ن��ت��ق��ل��ون �إل����ى ح��ي��اة �أف�������ض���ل� ،أو الذين
متعلقون ب�شهواتهم ،على الأر�����ض غير
راغبين �أن يفارقوها.
ل���ذل���ك ،ي���م���وت ج��ي��ل ي��ت��ع��ب م���ن ثقل
ال�شيخوخة ،ويحتاجون �إلى من يخدمهم
ويحملهم ،ليعطي فر�صة للجيل الآخر
م��ن ب��ع��ده ،يعي�ش ع��ل��ى االر������ض ،وي�أخذ
مكانه في كل �شئ.
ل���ذل���ك ف�����اول ����ش���يء ي��ج��ب ان يقوله
الإن�����س��ان ،ال���ذي ي��ح��ب حقيقة �أن ي�صل
�إلى �إنطالق الروح (لي �إ�شتهاء �أن �أنطلق
و�أكون مع الم�سيح ذاك �أف�ضل جدا).
�أن يقول «ل�ست �أري��د �شيئا من العالم،
فلي�س ف��ي العالم �شئ ا�شتهيه� ،أن��ا ل�ست
تراباً كما يظنون ،بل �أنا نفخة �إلهية ،كنت
عند اهلل منذ البدء ،ثم و�ضعني اهلل في
التراب ،و�س�أترك التراب بعد حين ،و�أرجع
�إلى اهلل ،ل�ست �أريد من هذا التراب �شيئا،
من عند الآب خرجت ،و�أتيت �إلى العالم،
و�أي�ضاً �أترك العالم ،و�أرجع �إلى الآب كما
كنت (نفخة قد�سية لم تتدني من العالم
ب�شئ).

عزيزى القارئ،،
ن�لاح��ظ ان ال��ذي��ن تم�سكوا بالعالم،
ون�سوا �أن للكون �إلهاً ،فقد �صاروا عبيداً
ل��ه (يعطيهم ل��ذة الج�سد ،وي���أخ��ذ منهم
بركة الملكوت ،يعطيهم ممالك الأر�ض
كلها ،ليخزوا وي�سجدوا له ،ويعطيهم كل
ما عنده لكى يخ�سروا �أنف�سهم).
«�أم������ا �أن�����ا ف��ق��د خ�����س��رت ك���ل الأ�شياء،
و�أن���ا اح�سبها نفاية لكي �أرب���ح الم�سيح»
(فى.)8:3
حقاً يا ي�سوع ،معك ال �أري��د �شيئا من
ه���ذا ال��ع��ال��م� ،أري����دك وح����دك� ،أن���ت الذي
�أح��ب��ب��ت��ن��ى ح��ت��ى ال��م��ن��ت��ه��ى ،وب��ذل��ت ذاتك
عني� ،أن��ت ال��ذي كونتني �إذ لم �أك��ن ،ولم
تكن محتاجاً لعبوديتي ،بل �أنا المحتاج
�إلى ربوبيتك� ،أريد �أن �أنطلق من العالم،
و�أت���ح���د ب���ك� ،أن����ت ال����ذي �أع��ط��ي��ت��ن��ي علم
معرفتك.
دع��ن��ي �أن�����ش��د م��ع �أب��ي��ن��ا المتنيح مثلث
الرحمات قدا�سة البابا �شنودة الثالث:
�إذ دعــــــانى الرب قلت
�أنت من يختــــــار دوري
�أنــــــا منــــك واليـــــــــــــك
لقد فو�ضت لك �أمري
ها حياتي في يديك
هاك قلبي هاك فكري
�أنت عوني� ،أنت ح�صني
�أنت مجدي �أنت فخري
عزيزى القارئ ،لندرك �أن للكون �إلهاً،
وه��و ال��ذي �صنعنا ولي�س نحن ،ولننظر
�إلى ماليين الطيور ،لكن واحدة منها ال
ي�سقط بدونه ،وماليين الزهور ويلب�س
ال ،وماليين
ك��ل واح���دة منها ردا ًء جمي ً
ال��ن��ج��وم لكنه يح�صى ال��ن��ج��وم ويدعوها
ب�أ�سماء ،لذلك كما قال ال�سيد الم�سيح «من
�أجل هذا �أقول لكم ال تهتموا لحياتكم بما
ت�أكلون ،وال الج�سد بما تلب�سون ،الحياة
�أف�ضل من الطعام» (لو.)31-22 :12
ي��ا���ص��اح��ب ال���ك���ون( ،ال�����رب المح�سن
إلي) ،علمني �أن �أ�صنع م�شيئتك.
� َّ

قدا�سة البابا �شنودة �صحفي لآخر العمر...
نقابة ال�صحفيين تمنحه ع�ضوية �شرفية مدى الحياة
ي��ع��د ال���راح���ل ق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا �شنودة
ال���ث���ال���ث ،ب��اب��ا ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ـ��ـ � ،116أول
ب����ط����ري����رك ي���ح���م���ل ع�������ض���وي���ة نقابة
ال�صحفيين ،ومار�س العمل ال�صحفي،
حيث عمل م��ح��ررا ،ث��م رئي�س تحرير
لآخر يوم في عمره.
وفي ذك��راه التا�سعة التي تحل اليوم
الأرب���ع���اء ،3/17نتعرف على جانب من
ج���وان���ب ه����ذا ال����راح����ل ال���ك���ري���م طيب
الذكر ،الذي كرمه اغلب ر�ؤ�ساء وزعماء
العالم ،ك�صورة م�صرية م�شرفة.
ر�سمه البابا الراحل كيرل�س ال�ساد�س،
�أ�سق ًفا للتعليم والمعاهد الدينية ،با�سم
«الأنبا �شنودة» وك��ان وقتها �أول �أ�سقف
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال��م�����س��ي��ح��ي وع���م���ي���د الكلية
االكليريكية.
وال��ب��اب��ا �شنودة ال��ث��ال��ث ،ه��و �أول بابا
ير�أ�س وي�ؤ�س�س مجلة �أ�سبوعية ويكون

ع�ضوا بنقابة ال�صحفيين ،وح�صل البابا
�شنودة ،على ع�ضوية النقابة عام 1966م
ت��ق��دي��را م���ن ال��ن��ق��اب��ة ل�����دوره الوطني
ف���ي ال��ع��دي��د م���ن ال���م���واق���ف الوطنية،
وممار�سته للعمل ال�صحفي في بداية
حياته العملية قبل الرهبنة.
وم��ن��ح��ت ن��ق��اب��ة ال�صحفيين «االنبا
���ش��ن��ودة» ع�ضوية ال��ن��ق��اب��ة ع���ام 1966م،
وك����ان رق���م ع�����ض��وي��ت��ه «� ،»156أي قبل
تن�صيبه بطريرك للكني�سة الأرثوذك�سية
ب��ـ ��� 5س��ن��وات ،ب��اع��ت��ب��اره رئي�ساً لتحرير
مجلتي «م��دار���س الأح����د» و«الكرازة»،
وكذلك مقاالته التي ن�شرت في جريدة
«وطني» وقتها.
ج��اءت ع�ضوية البابا �شنودة الثالث
بنقابة ال�صحفيين في نف�س العام ،الذي
دعي لندوة في النقابة بعنوان «�إ�سرائيل
في الم�سيحية» وتحولت المحا�ضرة �إلى
م�ؤتمر �شعبي حا�شد ح�ضره �أكثر من 12

�ألف مواطن ،ليظهر مواقفه و�شجاعته
بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية والتطبيع
مع �إ�سرائيل ،وك�أن الم�ؤتمر تظاهرة في
حب الوطن.
وت��ع��د الع�ضوية ال��ت��ي �سلمت للبابا
الراحل«ع�ضوية �شرفية» باعتباره رجل
ديني ال يمار�س مهنة ال�صحافة ب�شكل
م�ستمر ،و�أي�ضا لتثبت تقديرها لعمله
ال�صحفي وكتاباته القيمة التي تخدم
المجتمع الم�صري.
ك����ان ب���داي���ة ع�ل�اق���ة ال��ط��ال��ب نظير
جيد ،فيما بعد «البابا �شنودة الثالث»،
بال�صحافة عام  1947عند �صدور العدد
الأول لمجلة «م���دار����س الأح�����د» ،التي
ع��م��ل ب��ه��ا م���ح���ررا ف��م��دي��راً ث���م رئي�ساً
لتحريرها حتى عام  ،1954وفي الوقت
نف�سه كان يتابع درا�ساته العليا في علم
الآثار القديمة.

في مثل يوم �أم�س  17مار�س عام ،2012
رحل قدا�سة البابا �شنودة الثالث و َب َك ْته
م�صر و�سار فى جنازته ح�شود هائلة من
الم�سلمين والم�سيحيين؛ لأنه ن�شر قيمة
(ال�سالم وال�سماحة) ،التى ال نرجو �سواها
ل��ب��ن��اء مجتمعنا ال��ج��دي��د .ح��ي��ن حا�صر
المقر البابوى متطرفون من ال�سلفيين
والإخوانُ ،قبيل رحيله ،حاملين يافطات
رخي�صة تحمل ك�لام��ا ب��ذي��ئ��ا ع��ن��ه وعن
الأ�شقاء الم�سيحيين ،م��اذا فعل البابا؟
فى الأرب��ع��اء التالي كانت عظته بعنوان
(اغ����ف����روا) .وك��ان��ت �آخ����ر ع��ظ��ات قدا�سة
غ�ضب
البابا �شنودة ،رحمه اهلل ،وقد ر�أى
َ
�أبنائه الم�سيحيين قد ب��د�أ يت�صاعد بما
ينذر ب���أزم��ة طائفية و�شيكة ،ف�سعى �إلى
�إمت�صا�ص ذل��ك الغ�ضب وتحويله �إلى
طاقة محبة وغفران و�سمو عن ال�صغائر.
وك��ان��ت �إح����دى �أج��م��ل ع��ظ��ات ال��رج��ل �إذ
ت�ؤكد وطنيته وحبه لم�صر وحر�صه على
ا���س��ت��ق��راره��ا ،ح��ت��ى �آخ����ر ل��ح��ظ��ات حياته
و���ش��ي��خ��وخ��ت��ه ال���ت���ى ل���م ي���ق���دره���ا �أع�����داء
الحياة خ�صوم الوطن .كان الحب نهجه،
فا�ستوجب �أن يدخل التاريخ م��ن �أو�سع
�أبوابه ليتربع على عر�ش الخلود.
ي���وم ج��ن��ازت��ه ك��ن��تُ �أح���د ال�����ش��ه��ود على
رق��ي ه��ذا ال�شعب الطيب وتما�سكه في
ال��م��ح��ن .بعد خ��روج��ن��ا م��ن الكاتدرائية
وراء نع�ش البابا �شنودة� ،شاهدت بعينى
���س��ي��داتٍ م�صريات يقفن بحجابهن في

�شرفاتهن على ط��ول �شارع رم�سي�س في
محيط الكاتدرائية .كن يدلين �ساللهن
بزجاجات مياه ب��اردة لي�شرب الم�شيعون
ال��ذي��ن ان��ت��ث��روا ب��م��ئ��ات الآالف ف��ى وداع
ال��ب��اب��ا .ت�صعد � ٌ
��س�لال ب��زج��اج��ات فارغة،
لتهبط بغيرها ممتلئة بالماء والحب.
وت�ستمر رحلة �صعود ال�سالل وهبوطها
���س��ت ����س���اع���ات م��ت��وا���ص��ل��ة .ك������أن �أولئك
الم�سلمات ال��ط��ي��ب��ات ق��د �سمعن ال�سيد
الم�سيح يقول :ك�أ�س ماء ب��ارد ،ال ي�ضيع
�أج���ره� ،أول��ئ��ك هم الم�صريون الذين لم
يتلوثوا بال�سموم الوافدة �إلينا من قفر
ال�صحارى� ،أولئك الذين حموا �أرواحهم
من دن�س البغ�ضاء.
كان البابا �شنودة وا�س َع ال�صدر يترفع
عن ال�صغائر والدنايا ،فلم يغ�ضب يوما
مما يقال فى حقه من �سخافات يطلقها
تافهون فارغو العقل .وك��ان يمنع �شعبه
من الغ�ضب حتى في اللحظات ال�صعبة
حين كان ينفجر الأمر في �إحراق كني�سة
�أو قتل م�سيحيين ،ك��ان ي��دع��و للغفران
م����رددا ق��ول��ت��ه ال�����ش��ه��ي��رة( :ك��ل��ه للخير،
م�سيرها تنتهى ،ربنا موجود) ،ثم ي�صلى
للمجرمين فى حقه ،داعيا اهلل �ألاّ يقي َم
عليهم خطاياهم لأنهم ال يعرفون ماذا
يفعلون.
فى �إحدى عِ ظاته عام  ،1980قال البابا
�شنودة لأقباط م�صر( :مثلما �أنا م�ستعد
لأن �أبذل حياتى من �أجل �أى واحد منكم،

�أفكر �أن هناك ثالثة �أ�سا�سات عميقة
في �شخ�صيته ،ا�ستخدمها ال��روح القد�س
ل��ك��ي ي��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا ح���ي���اة ه����ذا العمالق
الروحاني ..ولو تواجدت هذه الأ�سا�سات
في حياتنا� ،سينمو ملكوت اهلل في داخلنا،
حتى ي�صير �شجرة عظيمة ت��ت���آوى طيور
ال�سماء في �أغ�صانها ،كما ن��رى في حياة
القدي�س البابا كيرل�س ال�ساد�س.
فما هي هذه الأ�سا�سات؟
�أوالً� :أدرك �ضعفه..
 +لذلك ك��ان يطلب المعونة الإلهية
ب��ا���س��ت��م��رار م���ن خ��ل�ال ال���م���واظ���ب���ة على
ال�����ص��ل��وات وال��ق��دا���س��ات ب��ال��ت��زام �شديد..
فهو لم يتكل على ذكاء �أو خبرة �أو مواهب
مميزة ،بل كان يلتجئ هلل بال�صالة والتذلل
له ..لدرجة �أنه في بع�ض القدا�سات كان
يبكي بمرارة وب�إنك�سار ،ملتم�سا المراحم
الإلهية لنف�سه وللكني�سة.
 +ل��ق��د �أدرك �أن����ه م��ج��رد �إن�����اء خزفي
يحتوي على كنز �إلهي (2كو ،)7 :4ولذلك
ف�إن ف�ضل القوة والمجد والكرامة ينبغي
�أن يكون كله هلل.
 +حافظ على �إت�ضاعه ،ول��م ين�س �أنه
ال��راه��ب الفقير ال�صغير الحقير ،مهما
تمجد اهلل على ي��دي��ه ،و�أع��ط��اه نعمة في
�أع��ي��ن ال��ر�ؤ���س��اء والأب����اط����رة ..ول���م يقبل
كرام ًة �أر�ضية �أب��داً ،لدرجة �أنه كان يبكي
عندما يمدح ..فكان مثل القدي�س يوحنّا
المعمدان ،كلما ينق�ص وينكر ذات��ه كان
نور الم�سيح يزيد فيه!..
فهم معنى الكني�سة..
ثان ًياَ :
 +هي لي�ست مجرد مبنى ،وال منا�صب،
وال مجرد م�ؤ�س�سة ..ولكنها ج�سد الم�سيح
الحي ،ال��ذي يتغذى على الليتورجيات..
ل��ذل��ك �أ���س�����س بحياته م��در���س��ة ليتورجية
عالية الم�ستوى ،و�أعاد �إحياء روح العبادة
في الكني�سة ،فاهتم ببناء الكنائ�س و�إقامة
القدا�سات في كل مكان.

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

fryohanna@hotmail.com

 +لقد فهم �أن الكني�سة ه��ي �أه��ل بيت
اهلل ،ومجتمع قدي�سين �أع�ضاء في ج�سد
الم�سيح ..ل��ذل��ك ثبت ف��ي الكني�سة بكل
ك��ي��ان��ه ،وح���م���ل ال��ك��ن��ي�����س��ة ف���ي ق��ل��ب��ه وفي
�صلواته.
� +شجع كل �صاحب موهبة في الكني�سة،
واحت�ضن نمو الجميع ،وربى قيادات واعدة
وو�ضعها على المنارة ،كي ت�ضيء لكل من
في البيت.
 +اهتم بانفتاح الكني�سة على العالم،
وخدمتها لكل �إن�سان ،فقاد نموها في كل
الم�سكونة ..لم يكن مح�صوراً بمنطقة �أو
م��ح��دوداً في تفكيره ،بل كانت له ر�ؤية..
ك��م��ا ت��ب��ن��ى ،ب��ات�����ض��اع ق��ل��ب ،ر�ؤي����ة �أ�صحاب
الأفكار الجيدة الم�ستنيرة ..بل �أي�ضاً كان
يقبل المراجعة والت�صحيح من �أي �إن�سان
بات�ضاع حقيقي ..م���ادام ه��ذا ف��ي �صالح
الكني�سة.
�صابرا..
مت�سامحا
ثالثًا :عا�ش
ً
ً
 +عا�ش طوال حياته مت�سامحاً �صابراً
على الإه��ان��ات ،ول��م ينتقم لنف�سه �أبداً..
منفذا بذلك و�صية الإنجيل ،فكان عظة
حية ب�سلوكه ..حتى و�إن كان لم يعظ على
المنبر.
 +ك���ان���ت خ���ط���اب���ات ال�����ش��ت��ي��م��ة ت�صله
ب�شكل �شبه ي��وم��ي ..بخالف المن�شورات
وال��م��ق��االت ���ض��ده ..ول��ك��ن��ه ك���ان ي��ل��ج���أ هلل
بال�صالة ،وظل بابه مفتوحاً للجميع ،حتى
للم�شاغبين ..بل �أنه واجه مقاومة عنيفة
م��ن بع�ض الإك��ل��ي��رو���س (بع�ضها بح�سن
نية ،وبغيرة لي�ست ح�سب المعرفة) ،لكنه
لم يقابلها �إال بالحب والغفران.
 +عا�ش �أباً للجميع ،يجمع وال يفرق..
�أحب الجميع ،واحتوى الكل ،بحنان كبير،
وعناية �أبوية جميلة ..واهتم ب�صنع ال�سالم
ووحدانية القلب �إلى النف�س الأخير.
بركة �صالته تكون معنا جميعاً� .آمين.
«ان��ظ��روا �إل���ى نهاية �سيرتهم فتمثلوا
ب�إيمانهم» (عب.)7 :13

ن�شترك في قدا�سته

كتب من خالل مجلة مدار�س الأحد،
�أكثر من  150مقا ًال بالإ�ضافة �إل��ى 25
ق�صيدة �شعرية ،ك��ان��ت كلها تعبر عما
يجي�ش ف��ي ���ص��دره م��ن �سعى لإ�صالح
الكني�سة واالهتمام بالم�شاكل الروحية
لل�شباب وواج��ب��ات ال��خ��ادم ف��ي مدار�س
الأح�������د ،واك��ت�����س��ب��ت م���ق���االت���ه بعنوان
«ان���ط�ل�اق ال������روح» ���ش��ه��رة وا���س��ع��ة مما
�شجعه على جمعها في �أول كتاب له.
وال��ب��اب��ا �شنودة ال��ث��ال��ث ،حا�صل على
لي�سان�س كلية الآداب بتقدير (ممتاز)
ع������ام  ،1947ب���ع���د درا�����س����ت����ه للتاريخ
الفرعوني والإ�سالمي ،وعمله مدر�ساً
للغتين العربية والإنجليزية ،والتحاقه
ك�ضابط بالجي�ش ،ثم ترهبه وتوحده
ب��م��غ��ارة ب��ال��دي��ر� ،إل����ى ان ر���س��م��ه البابا
كيرل�س ال�����س��اد���س� ،أ�سقفا للتعليم ،ثم
ر�سامته ب��ط��ري��رك��اً للكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية عام .1971

الم�صريون في وداع قدا�سة البابا �شنودة
ف�إننى م�ستعد لبذل حياتى من �أجل �أى
م�سلم فى هذا البلد� .إن الحب الذى فينا
ال يعرف تع�صبا وال تفريقا ،فنحن �إخوة
فى هذا الوطن .ونحن جميعا م�ستعدون
لبذل �أنف�سنا من �أج��ل كل ذرة ت��راب في
م�صر .نحن ال نعرف �سوى الحب).
وال �أن�������س���ى ال����ي����و َم ال���ت���ال���ي لرحيله؛
جاءتني ال�سيدة التي تعيننى على �ش�ؤون
بيتى مت�شحة بال�سواد .وحكت لى �أنها في
طريقها �إلى بيتي كانت تجل�س في با�ص
مدينة الرحاب جوار زميلتها الم�سيحية
ال���ت���ى ت��ع��م��ل ف����ي ال���ح�������ض���ان���ة .بادرتها
زميلتها( :خير يا �أم محمد ،الب�سة �أ�سود
ليه بعد ال�شر؟) فردّت �أم محمد بحزن:
(البقية في حياتك في البابا ،كلنا زعلنا
عليه .كان راجل طيب وكل كالمه خير)،
ف�أجه�شت �أم كيرل�س بالدمع ،ثم اقت�سمت
مع �أم محمد ثمر َة يو�سفى ،من فطورها.
فغدا ن�صف الثمرة فى يد تحمل ال�صليب،
وال��ن��� ُ
��ص��ف الآخ���� ُر ف��ى ي��د ت��رف��ع �إ�صبعها
لل�شهادة .هذا هو �شعبنا الم�صري الذي
عرفته وال �أعرف �سواه .هو ال�شعب الذي
احت�شد في جناز البابا �شنودة المهيب،
الذي لم ن َر مثله منذ جناز الزعيم جمال
ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر ،ال��ج��ن��از ال����ذي ام��ت��د من
الكاتدرائية حتى وادى النطرون ،حيث
يرتاح ج�سده المتعب بهموم الوطن.
يح�سب ل��ق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا ���ش��ن��ودة عمله
كنائ�س قبطية (م�صرية) في
على بناء
َ

هل نحن نعتبر البابا كيرل�س ال�ساد�س
قدي�سا عظيما ،لأنه كان لديه موهبة �شفاء
الأم��را���ض ،و�إخ���راج ال�شياطين ،ومعرفة
الأ�سرار؟
�أم لأنه كان ي�ص ِلي الت�سبحة والقدا�س
يومياً؟!
�أم لأن في عهده تمت �إنجازات عظيمة
للكني�سة القبط ّية..؟!!
لعل كل ه��ذه الأم���ور �صحيحة بدرجة
م����ا ،ول���ك���ن ع��ن��دم��ا ن���دخ���ل ل��ع��م��ق حياته
ونفت�ش� ،سنفهم لماذا كانت كل هذه الثمار
الجميلة في حياته ،ولماذا تمجد اهلل على
يديه في فترة حبريته الق�صيرة ،وال يزال
يتمجد ب�شفاعته حتى اليوم في كل �أنحاء
الم�سكونة ،حتى مع غير الم�صريين..؟!

بقلم فاطمة ناعوت
��ذوب هوية
جميع دول العالم؛ حتى ال ت َ
الأقباط فى الهُويات الغربية ،فكان بهذا
َ
َ
المواطنة بين �أبنائه وبين
خيوط
يمدُّ
وطنهم م�صر ،فك�أنما لم يبرحوها مهما
ا�ستطالت خ��ي ُ
��وط ال��غ��رب��ة ،وت�شتتت في
�أرجاء الأر�ض.
�أن��ا���ش��د الرئي�س ال��وط��ن��ى /عبدالفتاح
ال�سي�سى �أن يجعل في م�صر �شارعا با�سم
قدا�سة البابا �شنودة ،مثلما جعلت �أمريكا
�أح��د ���ش��وارع والي��ة نيوچر�سى على ا�سم
ذل��ك الرجل الم�صرى العالمىPope :
 .Shenouda streetذلك ال�شارع الذي
زرته والتقطت فيه �صورا تذكارية؛ و�أنا
�أقف بفخر تحت الفتة تحمل �إ�س َم رجل
نبيل من بالدي.
رح�������م اهلل ه�������ذا ال������رج������ل ال���وط���ن���ي
الجميل وب��ارك في خطاب قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثانى الذي بالفعل ي�ستكمل
م�سيرة المحبة وال�سالم ل�شعبنا العظيم.
وط��وب��ى ل�صناع ال�����س�لام ،لأن��ه��م يرثون
الأر���ض .الدين هلل ،والوطن لمن يجمع
�شتات الوطن.

قال بول�س الر�سول «�....أولئك �أدبونا
�أياما قليلة  ....و�أما هذا (الرب) فلأجل
ال��م��ن��ف��ع��ة ,ل��ك��ى ن�����ش��ت��رك ف���ي قدا�سته»
(ع����������ب .)10:12م���ا �أج���م���ل ه����ذا الوعد
�أن ن�شترك م��ع ال��رب ف��ي قدا�سته ,فان
بول�س الر�سول يرينا �أهمية القدا�سة في
حياة ال��م���ؤم��ن ,فيقول «�إت��ب��ع��وا ال�سالم
م���ع ال��ج��م��ي��ع وال��ق��دا���س��ة ال��ت��ي بدونها
ل��ن ي��رى �أح���د ال���رب» (ع�����ب .)14:12بل
ويرينا الطريق للقدا�سة  ,فيقول «.....
قدموا �أع�ضاءكم عبيداً للبر للقدا�سة
ال «الآن �إذ
( »....رو ,)19:6ويكمل قائ ً
�إع��ت��ق��ت��م م��ن ال��خ��ط��ي��ة ,و���ص��رت��م عبيداً
هلل ,فلكم ث��م��رك��م ل��ل��ق��دا���س��ة ,والنهاية
حيــاة �أبديــة ( »....رو .)22:6ويذكرنا
القدي�س بطر�س ال��ر���س��ول ب��ق��ول الرب
ال��ذى يقول «ك��ون��وا قدي�ســين لأن��ى �أنا
ق���دو����س» (1ب�������ط .)16:1م��ا �أع��ظ��م ثمر
وجزاء لحياة القدا�سة� ,إن الثمر العظيم
للقدا�سة الثمر الذي يرجوه كل م�ؤمن
هو الحيــاة الأبدية مع الرب ي�سوع من
الآن والى الأبد.
وكما تكلم بول�س الر�سول كثيراً عن
القدا�سة ,نجد �أن القدي�س لوقا الإنجيلى
ي��خ��ب��رن��ا �أن زك��ري��ا ال��ك��اه��ن تعهد �أمام
ال��رب وق��ال «نعبده بقدا�سـة وبر قدامه
جميع �أيام حياتنا» (لوقا .)75:1وبول�س
الر�سول ي�ؤكد هذا ,قائال «�سنخل�ص ....
�إن ثبتنا فى الإيمان والمحبة والقدا�سة»
(تيمو .)15:2ثم يقول في ر�سالته �إلى
تيط�س رغ��م �أن��ه يقول للعجائز ,ولكن
هذا القول لنا جميعا فيقول «كونوا في
�سيرة تليق بالقدا�ســة (»....تيط�س.)3:2
وفي ر�سالته �إلى ت�سالونيكى يقول «اهلل
ل��م ي��دع��ن��ا للنجا�سة ب��ل ف��ي القدا�ســة
(»....ت�����س��ا .)7:4وف��ي ر�سالته �إل��ى �أهل
�أف�س�س يقول «الب�سوا الإن�سان الجديد
المخلوق ح�سب اهلل ف��ي ال��ب��ر وقدا�سة
ال��ح��ق» (�أف���������س .)24:4وي��ق��ول �أن «هذه
�إرادة اهلل قدا�ستكم ...وكل واح��د منكم
يقتني �إن�����اءه ب��ق��دا���س��ة وك���رام���ة» (ت�سا
.)3:4
وع��ن��دم��ا ي�سمح ل��ن��ا ال���رب بالدخول
لبيته المقد�س نرتل مع المزمور ونقول
«ببيتـك يارب تليق القدا�ســـة» (مز.)5:93
لأن ال����رب «ي�����س��و���س ال��ع��ال��م بالقدا�سة
وال�����ب�����ر( »....ال���ح���ك���م���ة ,)3:9وتعلمنا
ال��ح��ك��م��ة ق��ائ��ل��ة �أن «ن��ت��خ��ـ��ذ القدا�ســة
ت��ر���س��ـ��ـ��ا ال ي��ق��ه��ـ��ـ��ر»(ال��ح��ك��م��ة .)20:5ثم
تحذرنا الحكمة ب�أن «الذين ي�سـتحقون
العقاب هم من �إ�ستخفوا بالقدا�سة »....
(ال��ح��ك��م��ة  ,)30:14ون��ح��ن ن�صلي �إلى
ال��رب ون��ق��ول «�أي��ه��ا ال��رب ي��ا ق��دو���س كل
قدا�سـة� ,صن ه��ذا ال��ب��ي��ت ....و�إحفظه
ط��اه��راً» (2م��ك��اب��ي��ي��ن .)36:14ومعلمنا
ب��ط��ر���س ال��ر���س��ول ي��ق��ول «�إن ك���ان البار
بالجهد يخل�ص ف��ال��ف��اج��ر والخاطىء

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

�أي�����ن ي���ظ���ه���ران» (1ب���������ط ,)19:4ولذلك
يحذرنا بول�س الر�سول في ر�سالته �إلى
�أهل �أف�س�س فيقول «�أما الزنا وكل نجا�سة
�أو ط��م��ع ف�ل�ا ي�����س��م��ى ب��ي��ن��ك��م ك��م��ا يليق
ب��ق��دي�����س��ي��ن» (�أف���������س .)3:5ن��ع��م خال�ص
الم�ؤمن مرتبط بعالقته وثباته في البر
والقدا�ســة.
وم��ع��ل��م��ن��ا ب��ول�����س ال���ر����س���ول يب�شرنا
قائال «�أنتم بالم�سيح ي�سوع ال��ذى �صار
لنا حكمة من اهلل وب��راً وقدا�ســة وفداء,
حتى كما هو مكتوب من �إفتخر فليفتخر
بالرب» (1كو .)30:1و�أي�ضا يقول «�إذ لنا
ال��م��واع��ي��د �أي��ه��ا الأح���ب���اء ليطهر ذواتنا
م��ن ك��ل دن�����س الج�سد وال����روح مكملين
ال��ق��دا���س��ـ��ـ��ة ف���ي خ���وف اهلل» (2ك������و،)1:7
وي����دع����و ل���ن���ا وي����ق����ول «ال��������رب ينميكم
وي��زي��دك��م ف��ي المحبة بع�ضكم لبع�ض
وللجميع كما نحن �أي�ضا لكم ,لكى يثبت
قلوبكم ب�لا ل��وم ف��ي القدا�ســة �أم���ام اهلل
�أبينا في مجىء ربنا ي�سوع الم�سيح مع
جميع القدي�سين» (ت�سا.)13:3
والقدي�س بول�س الر�سول يب�شرنا مع
�أهل رومية قائال «�أن ربنا ي�سوع الم�سيح
ال��ذى تعين اب��ن اهلل بقوة من جهة روح
القدا�ســة بالقيامة من الأموات  ,الذي به
لأجل �إ�سمه قبلنا نعمة ور�سالة لإطاعة
الإيمان فى جميع الأم���م( »....رو.)4:1
فلنحفظ �أنف�سنا ف��ي القدا�سة ومحبة
الرب الإل��ه مخل�صنا� ,إذ يقول «�إحفظوا
�أنف�سكم في محبة اهلل منتظرين رحمة
رب��ن��ا ي�����س��وع ال��م�����س��ي��ح ل��ل��ح��ي��اة الأبدية»
(يه.)21
ق����ال ال����رب �إط���ل���ب���وا ت���ج���دوا� ,إ�س�ألوا
تعطوا .ليتنا ن�صلي من كل قلوبنا بكل
ثقة في وعود الرب ومحبته ونطلب منه
�أن ينعم علينا بالقدا�سة ال��ت��ي بدونها
ل��ن ي��رى �أح���د ال���رب .ينعم علينا الرب
بقدا�سة الج�سد والروح والنف�س ,قدا�سة
ال��ح��وا���س والأف���ك���ار وال��ن��ي��ات والأرادة.
قدا�سة التعامل مع كل النا�س بالمحبة
والإخال�ص والأمانة ,والرب قادر ويريد
�أن الجميع يخل�صون والى معرفة الحق
يقبلون ,وال ي�شاء موت الخاطىء مثلما
يرجع ويحيـــا.
ولإلهنا المجد الدائم الى الأبد �آمين.
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لماذا تتو�ســل تركيـا راكعــة لم�صـر الآن لإعــادة العالقــات؟
ال ّ
تنفك تركيا «المعزولة» ُتكرر محاوالت ا�ستمالة
تتم�سح
ومُغازلة م�صر ،ب�شكل �شبه يومي ،بلهجة تكاد ّ
في العالقات التاريخية معها وفي الروابط التي تجمع
بين ال�شعبين الم�صري والتركي ،ال�ستعادة العالقات
بعد � 7أعوام من التو ّتر الناجم عن ت�صريحات رئي�سها
رجب طيب �إردوغان.
التلويح ال��ت��رك��ي ل��ل��ت��ودد �إل���ى م�صر ب���د�أ ف��ي يونيو
الما�ضي ،لكنه ت�صاعد في الأي��ام الأخ��ي��رة حتى بدت
تركيا وك�أنها تتو�سل راكعة لم�صر لإع��ادة العالقات،
وف��ق تعبير محلل ت��رك��ي ،فما �سبب ال��ت��ودد التركي
الحالي ولماذا لم تتجاوب معه القاهرة؟
اال�ستجداء التركي
ف���ي �أول ت�����ص��ري��ح ر���س��م��ي ك�����ش��ف ال���ت���ودد التركي
للعلن� ،أكد وزير الخارجية التركي ت�شاوي�ش �أغلو� ،أن
«الطريقة الأكثر عقالنية لعودة العالقات الم�صرية-
التركية تكون عبر ال��ح��وار وال��ت��ع��اون م��ع تركيا بد ًال
من تجاهلها» .و�أو���ض��ح في مقابلة على قناة «�إن تي
ف��ي» التركية ،وق��ت��ذاك� ،أن��ه وبتفوي�ض م��ن �إردوغان
�أجرى ات�صاالت مختلفة مع م�صر في ال�سابق� ،إال �أن
التوازنات في ليبيا �أدت �إلى توتر العالقات قليال.
وال�����ش��ه��ر ال���ج���اري ،م�����ض��ت �أن���ق���رة ُت���غ���ازل القاهرة
باللعب ع��ل��ى المتناق�ضات؛ �إذ ق���ال �إردوغ�����ان نف�سه
قبل �أي��ام �إن «ال�شعب الم�صري ال يختلف مع تركيا»،
و�سبقه وزير خارجيته ت�شاوي�ش �أوغلو ،بو�صفه م�صر
وتركيا ب�أن لديهما �أطول م�ساحة من الأر�ض والحدود
في �شرق البحر المتو�سط ،ويمكنهما التفاو�ض على
االخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة ،مُ��ل��وح��ا ب���إم��ك��ان��ي��ة توقيع
اتفاقية بينهما م�ستقبال .فيما ت���ودد وزي���ر الدفاع
خلو�صي �أكار م�شيرا �إلى «القيم التاريخية والثقافية
الم�شتركة مع م�صر».
كما ع��زف م�ست�شاره يا�سين �أق��ط��اي على نغمة �أن
«الم�صالح الم�صرية التركية م�شتركة» ،م�ؤكدا �أن «من
ي�أتي �إلينا خطوة نم�شي �إليه خطوتين»� .أما متحدث
الرئا�سة التركية فبدا وك�أنه يتو�سل �إتفاقية مع م�صر
بت�صريحه �إل���ى وك��ال��ة بلومبرج « ُيمكن فتح �صفحة

رجب طيب �أردوغان

جديدة مع م�صر ودول الخليج للم�ساعدة في ال�سالم
واال�ستقرار الإقليميين».
الرد الم�صري :نريد �أفعاال ال �أقوال
و�أم��ام كل محاوالت اال�ستجداء التركي ،ج��اء الرد
ً
تحفظا .الأ�سبوع
الم�صري ر�سميا وبطريقة �أك��ث��ر
ال��م��ا���ض��ي ،ق��ال �سامح �شكري وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة� ،أمام
البرلمان �إن «االرتقاء بم�ستوى العالقة بين البلدين
يتطلب مراعاة الأط��ر القانونية والدبلوما�سية التي
تحكم العالقات بين ال��دول على �أ�سا�س �إحترام مبد�أ
ال�سيادة ومقت�ضيات الأمن القومي العربي».
وتابع« :م�صر تتوقع من �أي دولة تتطلع �إلى �إقامة
عالقات طبيعية معها االلتزام بقواعد القانون الدولي
ّ
والكف عن محاوالت التدخل في
ومبادئ ح�سن الجوار
ال�ش�ؤون الداخلية لدول المنطقة».
ودعا تركيا �إلى االمتناع عن التدخل في �ش�ؤون م�صر
الداخلية ،و�إحترام عالقات الجوار ،و�إلى خروج تركيا
من ليبيا حيث يوجد الطرفان على طرفي نقي�ض ،مع
�ضمان التمييز بين نظام �إردوغان وال�شعب التركي.
لماذا تتو�سل �أنقرة الآن؟
وفيما ت��ب��دو �أن��ق��رة راك��ع��ة على ُرك��ب��ة واح���دة وهي
تتو�سل للقاهرة ،عزا الكاتب التركي �إرغ��ون باباهان
التحول الإردوغ��ان��ي ال ُمثير للريبة تجاه م�صر �إلى
محاولة تركيا الخروج من عزلتها التي ت�سببت فيها

�سيا�سات �إردوغان.
وق���ال �إن «تقلي�ص �إردوغ�����ان لل�سيا�سة الخارجية
�إلى الم�ستوى الع�سكري ،وال�سعي �إلى نهج قائم على
م��ط��ال��ب��ات ال��ق��وة وال��ح��ق��وق ب���دلاً م��ن ال��ج��ل��و���س على
طاولة المفاو�ضات» ،دفع بجميع الدول والم�ؤ�س�سات
الدولية للوقوف في مواجهة �أنقرة في خطوة تجاوزت
دول المنطقة.
و�أ���ش��ار ف��ي تحليل بموقع «�أح����وال ت��رك��ي��ة» �إل���ى �أن
�إردوغ��ان ي�سعى اليوم ال�ستعادة الورقة الرابحة التي
خ�سرتها تركيا م��ع ال��ي��ون��ان م��ن خ�لال ال��ل��ج��وء �إلى
م�صر و�إ���س��رائ��ي��ل ب��ع��د �إط��ل�اق �سل�سلة م��ن الإهانات
للزعماء وقطع العالقات الدبلوما�سية مع البلدين،
وبينهم الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ال��ذي وق��ف في
وجه تدخالت «العثماني ال ُمتعجرف» �إردوغان.
وذكر باباهان بت�صرفات �إردوغ��ان العدائية ،م�شيرا
�إلى رف�ضه ح�ضور اجتماع مع الرئي�س ال�سي�سي على
هام�ش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك عام  .2019وتجنبه لقائه في تجمع الع�شاء،
حيث ك��ان الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب
حا�ضرا ،فعندما ر�أى الرئي�س ال�سي�سي على الطاولة،
رح���ل ت��ارك��ا المقعد المخ�ص�ص ل��ه ���ش��اغ��را ،بح�سب
الكاتب التركي.
وق��ال :مع ذلك ،يت�صرف �إردوغ��ان الآن وك���أن �شيئا
من هذا لم يكن ،بل كما لو كان هناك خالف �صغير
يمكن �إ�صالحه لتعود الأمور �إلى طبيعتها لمجرد �أنه
يرغب في �أن يكون الأمر كذلك.
و�أ�ضاف باباهان« :بالطبع ،يمكن �أن تجل�س البلدان
المتنازعة �إلى طاولة المفاو�ضات وتجري محادثات
وتت�صالح .لكن ،لكل حرب رابح وخا�سر .وقد خ�سرت
تركيا ال�����ص��راع على ال�سلطة ال���ذي دخلته م��ع دول،
ت�شمل م�صر ،في �شرق البحر المتو�سط ،وتل ّوح بعلم
�أبي�ض بتجاهل ما قيل �ضد الرئي�س ال�سي�سي».
وف��ي ال ُمح�صلة ال ت���زال تركيا �إل���ى ح��د الآن غير
قادرة على �إقناع دولة مثل م�صر باعتماد نهج مختلف
عن ال�سابق وبالتالي ف�سيظل الموقف من ال�سيا�سات
التركية كما هو دون تغيير.

الأنبا بوال� :إفتتاح املقر الإداري مل�ؤ�س�سة الفلك بطنطا

اف��ت��ت��ح ي���وم ال�����س��ب��ت  20م���ار����س الأنبا
بوال رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة الفلك
اخلريية املقر الإداري للم�ؤ�س�سة مبدينة
طنطا مبحافظة الغربية ،وذل��ك تزامناً
مع االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون
الذي يتم االحتفال به ً الأحد املوافق 21
مار�س .2021
وجدير بالذكر �أنه مت ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة
الفلك اخلريية و�إ�شهارها حتت رقم 2194
ب��ت��اري��خ  6دي�سمرب  ،2020ب��غ��ر���ض �إدارة
م�شروع الفلك – حتت الإن�شاء – الذي
يعد �أول م�شروع منوذجي عاملي يف م�صر
وال�شرق الأو�سط خلدمة �أبطال متالزمة
داون ،م���ن خ��ل�ال ت���وف�ي�ر ك���اف���ة برامج
ال��ت���أه��ي��ل وال��رع��اي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ،وحتقيق
اندماجهم مع املجتمع ب�شكل طبيعي.
ح�ضر االفتتاح جمموعة من القيادات
التنفيذية مبحافظة الغربية و�أع�ضاء
جمل�سي ال��ن��واب وال�����ش��ي��وخ ،و�شخ�صيات
عامة.
وت�ضمن برنامج االف��ت��ت��اح زي���ارة مقر
م�������ش���روع ال��ف��ل��ك ال���ك���ائ���ن ب��ق��ري��ة ح�صة
�أك���وا مبحافظة الغربية والإط��ل�اع علي
م�ستويات االجن���از يف امل�����ش��روع ،حيث مت
االن��ت��ه��ا م��ن �أك�ث�ر م��ن  %90م��ن املرحلة

الأوىل للم�شروع ،واالن��ت��ه��اء ك��ذل��ك من
 %20من مرحلته الثانية ،وجاري العمل
ب�شكل �سريع ومنتظم الف��ت��ت��اح امل�شروع
�أم���ام امل�ستفيدين م��ن خ��دم��ات��ه الرائدة
قبل نهاية عام .2021
وق��ال الأنبا بوال علي هام�ش االفتتاح
�إن ه���ذا امل�����ش��روع ه��و م�����ش��روع ع��امل��ي بكل
املقايي�س ،ومت ت�صميمه وتنفيذه ب�أعلي
املعايري العاملية لكي يفخر به كل م�صري،
م�ؤكدا �أن الكني�سة القبطية تهدى هذا
امل�����ش��روع للمجتمع ك��ك��ل ،و�أن خدماته
����س���ت���ك���ون م���ت���اح���ة جم����ان����اً  %100ولكل
امل�صريني بدون متييز.
و�أو�ضح االنبا بوال �أن هذا امل�شروع هو
خال�صة درا�سة التجارب العاملية الرائدة
يف ه��ذا املجال ،و�أن��ه مت �إر���س��ال جمموعة
ل��ل��ت��دري��ب يف �إي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ي �إدارة مثل
هذه امل�شروعات ،م�شدداً على �أن عمليات
التنفيذ ت�سري ب��ق��وة ك��ب�يرة منذ عامني
تقريبا ،حيث ظهرت فكرة امل�شروع يف عام
 ،2018وكانت كلمة الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي عن ذوي القدرات اخلا�صة يف 24
دي�سمرب  2018خالل االحتفال بعام ذوي
القدرات اخلا�صة مبثابة �شرارة �إنطالق
هذا امل�شروع والبدء يف تنفيذه.

VARGAS

LAW FIRM

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...

ت�شهد و�سائل الإعالم الأمريكية تراجعا في جمهور متابعيها وقراء مواقعها
االلكترونية منذ عدة �أ�سابيع مع رحيل الحدث الدائم الذي كان ي�شكله وجود
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب فيما خلفه رئي�س يعتبر في معظم الأحيان
«ممال».
تج�سد �شبكة «�سي �أن �أن» هذا التراجع المفاجىء في ن�سبة الم�شاهدة مع
�إنخفا�ض جمهورها ب�أكثر من الن�صف بين دي�سمبر والن�صف الأول من مار�س
في «�أوقات الذروة» للمتابعة بح�سب بيانات �شركة نيل�سن.
مناف�ستاها «�أم �أ�س �أن بي �سي» و «فوك�س نيوز» في و�ضع �أف�ضل لكنهما
�سجلتا �أي�ضا تراجعا مع �أن خطيهما التحريري متعار�ضان :الأولى �ضد ترامب
والثانية معه.
على �صعيد ال�صحافة ،فقدت «نيويورك تايمز» نحو  20مليون زائر لموقعها
االلكتروني بين يناير وفبراير في الواليات المتحدة ،و�صحيفة «وا�شنطن
بو�ست»  30مليونا تقريبا بح�سب بيانات مكتب «كوم�سكور».
وقال �آدم كيارا �أ�ستاذ الإعالم في جامعة هارتفرد في والية كونيتيكت «ال
تزال هناك كارثة كبرى جارية يجب �أن تبقي النا�س �أمام �شا�شاتهم» وهي
الوباء .و�أو�ضح �أن تراجع الجمهور يظهر �أن «النا�س كانت مهتمة ب�أخبار
الرئي�س ترامب �أكثر مما هي مهتمة بما يح�صل اليوم».
وظهر الرئي�س ال�سابق الذي يقيم حاليا في فلوريدا ،مرات عدة منذ
مغادرته ال�سلطة و�أجرى مقابالت .وبعدما حرم من من�صبه الر�سمي وح�سابه
على تويتر ،لم يعد لديه المن�صة التي كانت تجعل منه محور االنتباه الدائم
لو�سائل الإعالم.
وي�ضيف كيارا «لقد �أفاد ال�شبكات وجذب النقرات واال�شتراكات والم�شاهدين»
م�ضيفا «كنا نتوقع �أن يهبط ذلك في �أحد الأيام».
من جهته يرى توبي بيركوفيتز �أ�ستاذ التوا�صل ال�سيا�سي في جامعة
بو�سطن �أن و�سائل الإعالم هي �ضحية التناق�ض بين دونالد ترامب ذي الطبع
الذي ي�صعب توقعه والمحب لإثارة الجدل ،وجو بايدن «الرجل الممل» الذي
اختار طوعا نهجا مخالفا ل�سلفه في مجال التوا�صل االعالمي.
 من�صة لترامب قريبا -يقول مارك لوكا�سيفيتز عميد كلية االت�صاالت في جامعة هوف�سترا «ال
�أعتقد �أن ال�سبب هو رحيل دونالد ترامب فقط» .ويرى �أي�ضا ت�أثير ال�س�أم ب�ش�أن
المعلومات المتعلقة بفيرو�س كورونا و�آفاق الخروج ب�شكل و�شيك من الوباء.
وي�ضيف �سواء تعلق الأمر باالنتخابات الرئا�سية �أو الوباء «لقد �شهدنا فترة
كانت الأخبار خاللها �ضرورية لحياتنا» .وتابع «اليوم ،هذه الم�سائل (ال�صحية)
لم تختف لكن الأمور بد�أت تهد�أ».
لكن رغم هذا التراجع الملحوظ في ن�سب المتابعة ،فان و�سائل الإعالم
الوطنية الرئي�سية في و�ضع �أف�ضل بكثير مما كانت عليه قبل دخول دونالد
ترامب الحملة في العام  .2015ال يزال جمهور محطة «�سي �أن �أن» �أكثر من
ال�ضعفين مقارنة مع كل �سنة � 2014أما «�أم �أ�س ان بي �سي» فقد ارتفعت ن�سبة
م�شاهدتها بثالثة �أ�ضعاف.
وي�ؤكد مارك لوكا�سيفيتز �أن «القنوات الإخبارية تحتفظ بح�صة �أكبر
مما كانت عليه ن�سب متابعتها من قبل الأمريكيين قبل �سنوات» على ح�ساب
القنوات العادية التي فقدت ن�شراتها ماليين الم�شاهدين.
رغم �أنها حرمت من دونالد ترامب وباتت تناف�سها محطات �صغيرة محافظة
مثل «او �آيه �أن» و «نيوزماك�س» ،لم تفقد «فوك�س نيوز» �إال بع�ض النقاط من
ن�سب المتابعة منذ يناير.
�أما ال�صحف المحلية ،فقد ا�ستفادت من هذه الفترة لت�سريع تحولها
الرقمي وقامت الآن بالتحقق من �صحة نموذجها الجديد المبني �أ�سا�سا على
اال�شتراكات عبر الإنترنت.
خالل �أربع �سنوات فقط �أي طول فترة والية دونالد ترامب في البيت الأبي�ض،
�ضاعفت �صحيفة «نيويورك تايمز» بمقدار  2,6عدد م�شتركيها وتجنبت �أزمة
ال�صحافة المكتوبة التي ال يزال يعاني منها ق�سم كبير من هذا القطاع.
وقالت مديرتها ميريديث كوبيت ليفين خالل عر�ض النتائج ال�سنوية في
مطلع فبراير �إن «وتيرة الأخبار �ستختلف ،والجمهور �سيتقلب ،لكن مهما كان
الأمر �أظن �أننا في موقع جيد لموا�صلة النمو».
يبقى تهديد من�صة جديدة خا�صة لترامب مرتقبة قريبا �أعلن عنها الرئي�س
ال�سابق بنف�سه م�ؤخرا لكن بدون �أن يعطي �أي تفا�صيل رغم �أنها �ستكون على
الأرجح �شبكة توا�صل اجتماعي ولي�س و�سيلة �إعالم.
يذكر مارك لوكا�سيفيتز ب�أن الرئي�س ال�سابق «يحتفظ بقدرة هائلة على جمع
الأموال وله ت�أثير كبير على الحزب الجمهوري» ،م�ضيفا «و�إذا قرر ا�ستخدامها
في و�سيلة �إعالمية ،فذلك �سيكون له وزنه ،على المدى الق�صير على الأقل».

الذكرى الـ 90لت�أ�سي�سه ..ترميم متثال امل�سيح
على قمة جبل كوركوفادو بالربازيل

جـون ميخـائيـل

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

- Work Injuries/
Compensation
- Car Accidents

Notice

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

تراجع جمهور و�سائل الإعالم
الأمريكية بعد رحيل ترامب

والكارتون واحلياكة وغريها.
وت���اب���ع الأن���ب���ا ب�����وال« :ي���خ���دم م�شروع
«الفلك»  5فئات رئي�سية ت�ضم يف املرحلة
الأوىل؛ ع����دد  150م���ن ذوي ال���ق���درات
ال��ذه��ن��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب���أع��م��ار �أك�ب�ر م��ن 18
ع��ام��اً مقيمني �إق��ام��ة فندقية متكاملة
ب���امل�������ش���روع ل��ت��ل��ق��ي ال���ت����أه���ي���ل والتدريب
وال��ع�لاج املتكامل ،وع���دد � 150آخ��ري��ن يف
ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة  18 : 4ع��ام��اً مرتددين
ب�شكل دائم علي امل�شروع لتلقي اخلدمات
املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سر �أبنائنا ذوي
ال����ق����درات ال��ذه��ن��ي��ة اخل��ا���ص��ة ح��ي��ث يتم
ت�أهيلهم وتدريبهم للتعامل امل��ث��ايل مع
�أبنائهم وتعظيم نتائج الت�أهيل والتدريب
والتعليم الذي يتلقونه يف امل�شروع».
و�أ���ض��اف رئي�س جمل�س �أم��ن��اء م�ؤ�س�سة
ال��ف��ل��ك اخل�ي�ري���ة «ت�����ض��م ق��ائ��م��ة الفئات
و�أ���ض��اف الأنبا ب��وال �أن م�شروع الفلك املنتفعة املتدربني الذين يرغبون يف العمل
– اجل����اري �إن�����ش��اءه وجت��ه��ي��زه – يقدم �أو التطوع مب�شروعات اخرى �شبيهة حيث
جمموعة متكاملة م��ن اخل��دم��ات لذوي يتم تدريبهم ب�شكل متكامل ووفق منهج
القدرات الذهنية اخلا�صة ت�ضم التعليم ،علمي متطور يف معهد الت�أهيل املتواجد
التدريب ،تنمية امل��واه��ب ،تعليم احلرف بداخل امل�شروع� ،أم��ا الفئة الأخ�يرة فهي
والإن���ت���اج ،والأن�����ش��ط��ة الريا�ضية ،بهدف �أه���ايل ق��ري��ة ح�صة �أك���وا ال��ت��ي يقع فيها
حتقيق دجمهم يف املجتمع وتعاي�شهم مع امل�شروع حيث يتيح امل�شروع فر�ص عمل
البيئة املحيطة ب�شكل مثايل.
مبا�شرة وغ�ير مبا�شرة لهم ،ويقدم لهم
ويتم �إقامة هذا امل�شروع ال�ضخم على بع�ض اخلدمات العالجية التي تتنا�سب
م�ساحة �إجمالية  6332مرت مربع وي�ضم مع طبيعة امل�شروع كما �أن تواجد م�شروع
مبنيني؛ املبنى الأول على م�ساحة  1473ب��ه��ذه امل��وا���ص��ف��ات يف ال��ق��ري��ة �سيعزز من
م�تر م��رب��ع وي����أخ���ذ �شكل «ال�����س��ف��ي��ن��ة» �أو ج���ودة خ��دم��ات البنية التحتية املقدمة
«ال��ف��ل��ك» ،وامل��ب��ن��ى ال��ث��اين ع��ل��ى م�ساحة لأهايل املنطقة».
 1050مرت مربع وهو ملحق باملبنى الأول ،ونا�شد القائمون على امل�شروع الأجهزة
بالإ�ضافة �إىل م�ساحات خ�ضراء و�صوبات التنفيذية املختلفة ب�ضرورة م�ساندة هذا
زراع�����ي�����ة ،وم��ل�اع����ب وم���ن���اط���ق ترفيه ،امل�شروع من خالل تنفيذ متطلبات البنية
وم��ق��ار الأن�����ش��ط��ة احل��رف��ي��ة والإنتاجية ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���راف���ق يف ق��ري��ة ح�����ص��ة �أك���وا
للمنتفعني.
ال��ت��ي يقع بها ه��ذا امل�����ش��روع ال��ع��امل��ي ،و�أن
وت�����ض��م م��ب��اين ال��ف��ل��ك ع��ي��ادات طبية ،يتم ت�سريع وت�يرة العمل يف تهيئة كافة
�صاالت �أل��ع��اب ريا�ضية ،ف�صول تعليمية اخل��دم��ات ال�لازم��ة يف �أ���س��رع وق��ت ممكن،
متطورة ،غرفة �إعا�شة فندقية للمنتفعني ،ح��ت��ى ي��ت��م �إجن������از امل��ت��ب��ق��ي م���ن عمليات
امل�شروع
م�صلى ،مكتبة ،م�سرح للعرو�ض الفنية ،الإن�������ش���اء وال��ت��ج��ه��ي��ز ،واف���ت���ت���اح
بد�أ مهند�سو الرتميم يف ريو دي جانريو،
من
��ن
ي
��د
غ�����رف ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى وال����ف����ن����ون ،وغ����رف ل���ت���ق���دمي خ���دم���ات���ه ل��ل��م�����س��ت��ف��ي
يف ال��ب�رازي����ل ،ب��ع��م��ل��ي��ة ال�����ص��ي��ان��ة ال���دوري���ة
للأعمال احلرفية التي �سيتعلمها ذوي خمتلف �أنحاء الدولة.
لتمثال امل�سيح ،وذلك قبل الذكرى الت�سعني
القدرات الذهنية اخلا�صة وت�ضم النجارة
لت�أ�سي�سه ،وه��و �أك�ب�ر مت��ث��ال على ط���راز فن
الآرت ديكو يف العامل.
امل�سيح املخل�ص ،متثال �ضخم لل�سيد امل�سيح
على قمة جبل ك��ورك��وف��ادو يف ال�برازي��ل .مت
LAW OFFICES OF
االنتهاء منه يف عام  1931ويبلغ ارتفاعه 30
JOHN MIKHAIL
م�ترا ،ويبلغ ط��ول ذراع���ي التمثال  92قدم،
ويعترب �أحد عجائب الدنيا ال�سبع.
و�ضع الأب بيدرو ماريا الأ�سا�س والفكرة
(310) 806-1231
لبناء هذا التمثال على قمة هذا اجلبل عام
 ،1859ويف ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر ،مت
المحامي
بناء الطريق وافتتح املوقع يف عام  ،1884من
قبل �إمرباطور الربازيل بيرت الثاين.

الإ�ست�شارة مجانية FREE Consultation
lawofficejohn.com

Call Today
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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.

Precise Way
Insurance Services

PW

909 469 2828

�أرثوذك�س نيوز

لجميـع �أنــواع التــ�أمين

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp
CA Lic# 0F15498
17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703
bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

Workers Comp

Health

Bob Hanna

بـرنــابــــا حـنـــــا

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

Home

Auto
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت و سياحة

ال�سنة الواحد والع�شرين  -العدد  31 - 16) 451مار�س 2021م) برمهات 1737لل�شهداء
رأي ورؤيــة...

جنــــوب �أفريقيــــا ()5
بوت�سوانا Botswana
فيها نهر ت�شوبي وق�ضينا يوما كامال فيه
�أخ��ذن��ا ق��ارب بخاري في ال�صباح و�سيارة
داخ��ل الحديقة بعد الظهر وك��ان بالحق
يوما ممتعاً.

تاريخ الدولة:
ت��ق��ع ج��م��ه��وري��ة بوت�سوانا
�����ش����م����ال ج����م����ه����وري����ة ج���ن���وب
�إف��ري��ق��ي��ا .وت��اري��خ��ه��ا الحديث
ه��و �أن ال��خ�لاف��ات بين البوير
والبريطانيون في �أوائل القرن
التا�سع ع�شر �أدت �إل���ى �إنتقال
ح���وال���ي � 20أل�����ف م���ن البوير
���ش��م��اال ل���ل���زراع���ة ف���ي �أرا����ض���ي
�شا�سعة و�أعلنوا دول��ة م�ستقلة
�سموها ج��م��ه��وري��ة تران�سفال
 Transvalوق���ام���ت خالفات
�شديدة بين القبائل بع�ضها مع
بع�ض وبين البوير والإنجليز
�إنتهت بهزيمة البوير عام 1902
و�أ���ص��ب��ح��ت محمية بريطانية
حتى ا�ستقلت عام  1966وت�سمت
جمهورية بوت�سوانا ويبلغ عدد
�سكانها  2مليون فقط.
ح��ك��م��ه��ا ر�ؤ�����س����اء م�����ص��ل��ح��ون راف�ضين
ل��ل��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����ص��ري وي��ع��م��ل ك��ث��ي��ر من
ال�����س��ك��ان ك��ع��م��ال ف���ي م��ن��اج��م الألما�س
وال�����ذه�����ب ف����ي ج����ن����وب ال����ب��ل�اد و�شمال
جمهورية جنوب �إفريقيا وفي عام 1992
�أك��ت�����ش��ف��ت ف��ي �أرا���ض��ي��ه��م م��ن��اج��م جديدة
للألما�س فتح�سن �إقت�صادهم جداً.
و�أي�����ض��ا ت�ساهم ال�سياحة ف��ي �إقت�صاد
الدولة ال�سيما �أن بها الكثير من الحدائق
ال��ق��وم��ي��ة وم��ح��م��ي��ات ال��ح��ي��وان والغابات
وال�������ص���ح���راء وال���ج���ب���ال .و�أي�������ض���ا ت�سمح
ل�ل��أورب���ي���ون ب��ال�����ص��ي��د ب��ك��م��ي��ات معقولة
م��م��ا ي����در ع��ل��ي��ه��م �أم�������واال ط���ائ���ل���ة .ومن
الأم�����ور ال��داع��ي��ة ل�ل�إن��ت��ب��اه وج����ود محل
لتجارة الحيوانات المحنطة مثل الأ�سود
والفهود .وقيل لنا �أن ثمن الأ�سد � 20ألف
دوالر واللب�ؤة � 15ألف.
حدائق ت�شوبي  Chobeالقومية:
وتبلغ م�ساحتها  2،5مليون فدان وتحددت
عام  1968ك�أول حديقة في بوت�سوانا ويمر

الأفيال :قال لنا المر�شد �أن��ه يوجد
ح��وال��ي � 170أل���ف فيل ف��ي بوت�سوانا �أي
ن�صف ع���دد �أف��ي��ال �إف��ري��ق��ي��ا ج��م��ع��اء لكن
م��ع ال��ج��ف��اف وع���دم وج���ود الأك���ل الكافي
يموت منهم الكثيرون بالإ�ضافة لل�صيد
الم�شروع وغير الم�شروع .وتمر الأفيال
عبر النهر وت�سير في مجموعات كبيرة
�أحيانا .ورئي�سة قبيلة الأفيال �أنثى ،وعليه
ر�أي��ن��ا بع�ض ال��ذك��ور ي�سيرون منفردين.
وم���ن ط��ري��ف الأم����ور �أن ���س��ي��دة معنا في
ال��ق��ارب �صرخت «ف��ي��ل ل��ه خم�سة �أرجل»
ع��ن��دم��ا م��ر �أم��ام��ن��ا ف��ي��ل ذك����ر ،ف��ق��ال لها
المر�شد ال�سياحي �أن الخام�س لي�س رجال
بل ق�ضيب الذكورة المنت�صب والذي يكاد
ي�صل �إل��ى الأر���ض .وبعد �أمتار قليلة عاد
الق�ضيب �إل��ى ج��راب��ه الطبيعي .و�س�ألت
ال�سائحة لماذا حدث هذا مع �أنه ال يوجد
�أفيال �إناث حولنا حتى ي�ستعر�ض �أمامهم
ذك��ورت��ه؟ فقال المر�شد مازحا �أن الفيل
�أراد الإ�ستعرا�ض �أمام ال�سياح.

البركة خير من الثروة

من الجامو�س البري وهو يختلف تماما
ع��ن ال��ج��ام��و���س ال��م��ائ��ي الآ���س��ي��وي الذي
ي�����ش��ب��ه ال��ج��ام��و���س ف���ي م�����ص��ر .وق��ي��ل لنا
�أنه �أخطر حيوانات الغابة و�أنهم يقتلون
�أكثر من مائة �شخ�ص �سنويا .والجامو�س
�سريع الغ�ضب �إذا �إق��ت��رب �شخ�ص منهم
وي�ستطيع الحيوان الذي يبلغ  1500رطل
م��ن �سحق ج�سم الإن�����س��ان ت��ح��ت �أرجله.
ور�أي��ن��ا ذكرين يتطاحنان لب�ضعة دقائق
ولما لم ينت�صر �أحدهما على الآخ��ر ،عاد
كل واحد �إلى طريقه.
التم�ساح :ر�أي���ن���ا ع���دة تما�سيح على
ال�شاطئ وقيل لنا �أن �إ�سمهم هو تما�سيح
النيل� ،إذ ي�شبهون التما�سيح التي كانت
موجودة جنوب �أ�سوان وفي النيل الأبي�ض
في ال�سودان .لكنهم يف�ضلون �أن ال يظلوا
في ال�شم�س فترة طويلة �إذ �أنهم حيوانات
من ذوي الدم البارد ولهذا يف�ضلون الماء
وك���ذل���ك ت��ك��ون ح��رك��ت��ه��م �أ����س���رع وكذلك
مقدرتهم على الإفترا�س للحيوانات التي
تعبر الماء بجوارهم.

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

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

وقت البحث عن الطعام .وكان هناك فهد
تحت �شجرة بالقرب من الطريق لكن لما
�سمع �صوت ال�سيارة ق��ام وج��رى مبتعدا
ع��ن��ا .وع��ن��د منحنى ر�أي��ن��ا م��ا ال يقل عن
خم�سين كلبا بريا يجرون حول بع�ضهم
البع�ض ويحتكون ب�أج�سامهم .وق��ال لنا
المر�شد �أنهم في الغالب من مجموعتين
مختلفين و�أن ه��ذه الإح��ت��ك��اك��ات عالمة
الترحيب بالزوار.
وطبعا ر�أينا ع�شرات ال��زراف و�أعجبنا
طريقة الزرافة ل�شرب الماء من النهر �إذ
تفتح رجليها الأماميتين حتى ت�ستطيع
الو�صول برقبتها الطويلة للماء وال تركع
خ��وف��ا م��ن وج���ود �أ���س��ود ق��ري��ب��ة ت�ستطيع
ال��ق��ف��ز ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى الأر���������ض .وق���ي���ل لنا
�أي�ضا �أن ال��ل��ب���ؤة ه��ي التي تقوم بال�صيد
لغذاء العائلة وت�صيد الغزال �أو الحمار
المخطط �أو الخنزير البري� .أما في حالة
ال��ج��وع ال�شديدة و�إح��ت��ي��اج كبير للطعام
ال�سيما �إذا ك��ان هناك �أ�شبال عديدة �إلى
حيوان �ضخم مثل الجامو�س �أو الزراف
فهنا ي�شترك الأ�سد الذكر لقوته ب�إخ�ضاع
الحيوانات ال�ضخمة للأر�ض.

الحيوانات الزاحفة :ر�أينا الكثير
من الزواحف ال�ضخمة وهي تعبر الطريق
ببطئ �شديد وال�سحالي الكبيرة وكذلك
فر�س النهر :ر�أي���ن���ا ال��ع��دي��د م��ن الـ الثعابين وغيرها .لكن طبعا كنا �آمنين
 Hippopotamusوهو حيوان �ضخم قد ���س��واء ف��ي ال�سفينة بالبحر �أو بالعربات
يبلغ الذكر البالغ � 9آالف رطل والأنثى  7العالية عن الأر�ض.
�آالف رطل .ويف�ضل المعي�شة بالقرب من
النهر لكنه يق�ضي معظم الوقت في النهر حيوانات �أخ��رى :ر�أي��ن��ا العديد من
وي��ت��غ��ذى على ال��ن��ب��ات��ات البحرية ولي�س الأ����س���ود ي����أخ���ذون تع�سيله وق���ت الظهر ال��خ��ات��م��ة :ق�����ض��ي��ن��ا ي���وم���ا جميال
من �آكالت اللحوم لكن القوارب ال�صغيرة ت��ح��ت الأ����ش���ج���ار ال��ظ��ل��ي��ل��ة وك���ذل���ك فهدا ف��ي ال��ح��دائ��ق القومية ببوت�سوانا ،ر�أينا
تحاول �أن تبتعد عنه بقدر الإمكان �إذ �أنه وه��و ح��ي��وان خ��ج��ول يبتعد ع��ن الإن�سان وتعلمنا ال��ك��ث��ي��ر ع��ن ح��ي��وان��ات الغابة..
ي�ستطيع ك�سر القارب �إل��ى ن�صفين بفكه والحيوانات الأخرى بقدر الإمكان �إال في وت�صبحوا على خير.
الوا�سع و�أنيابه ال�ضارية .وطبعا كنا في
ق��ارب بخاري كبير به حوالي � 50شخ�ص
و�أح��ي��ان��ا ك��ن��ا ن���رى خم�سة �أو �ستة منهم
حولنا.
الجامو�س الوح�شي :ر�أينا عدة مئات

فيل مير �أمامنا يف نهر ت�شوبي قبل ا�ستعرا�ض ذكورته

زرافتان

فر�س البحر

وزير الآثار :كني�سة �سخا مكان روحاين ..و�أي �شخ�ص ميكن �أن ي�شعر مبباركة العائلة املقد�سة لها «الراهبة خاري�س» الأم البديلة
املثالية للم�ؤ�س�سات تفرغت
لرتبية � 13إبنا من كرميي الن�سب

ق����ال ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال���ع���ن���اين ،وزير
الآثار� ،إن كني�سة �سخا بكفر ال�شيخ مكان
روح�����اين مي��ك��ن لأي ���ش��خ�����ص �أن ي�شعر
بروحانية �شديدة عند زي��ارت��ه��ا وي�شعر
مبباركة العائلة املقد�سة لها.
و�أك��د ال��وزي��ر ،خ�لال افتتاحه النقطة
ال��ث��ان��ي��ة يف م�����س��ار ال��ع��ائ��ل��ة امل��ق��د���س��ة بعد
االن��ت��ه��اء م��ن م�����ش��روع ت��ط��وي��ره��ا برفقة
ال��ل��واء حم��م��ود ���ش��ع��راوي وزي���ر التنمية
املحلية واللواء جمال نور الدين حمافظ
كفر ال�شيخ� ،أن م�شاريع التطوير التي

تتم تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية،
م�شريا اىل �أن �أعمال البنية التحتية التي
متت بتلك املنطقه هي ما جتعلها م�أهولة
للزيارة وو�ضعها على خريطة ال�سياحة
العاملية.
م��دي��ن��ة �سخا م��ك��ان ع��ري��ق ح��ي��ث �أنها
م�سقط ر�أ����س م��ل��وك الأ���س��رة  14ومبنى
الكني�سة احل���ايل غ�ير م�سجل يف عداد
الآثار وال يخ�ضع لقانون حماية الآثار ،
ويوجد بها حجر عليه �آثار �أق��دام تن�سب
للم�سيح عليه ال�سالم ،ويذكر املقريزي

�أنه يف القرن اخلام�س ع�شر كانت كني�سة
دي��ر املغط�س يحج �إليها امل�سيحيون من
�سائر الأنحاء ،وح�سب امل�صادر التاريخية
ال��ق��ب��ط��ي��ة ف�����إن ال��ع��ائ��ل��ة امل��ق��د���س��ة نزلت
مبنطقة �سخا مل��دة � 7أي��ام ،وحتتوي على
العديد من الآث��ار الدينية املهمة �أبرزها
احلجر ال��ذي انطبعت عليه ق��دم امل�سيح
وهو طفل خالل �إقامة العائلة املقد�سة،
�إىل جانب العديد من املخطوطات التي
مت احلفاظ عليها داخل الكني�سة.

�أعلنت وزارة الت�ضامن ،اليوم ال�سبت،
عن �أ�سماء الأمهات املثاليات على م�ستوى
حم���اف���ظ���ات اجل���م���ه���وري���ة ،وك���ذل���ك الأم
املثالية على اجلمهورية و�أم امل�ؤ�س�سات.
وفازت الراهبة خاري�س جورجى حمرو�س،
الأم امل��ث��ال��ي��ة ال��ب��دي��ل��ة مل���ؤ���س�����س��ات رعاية
كرميى الن�سب ،حا�صلة على بكالوريو�س
خدمة اجتماعية وهى مديرا لدار كرميى
الن�سب.
يذكر �أن��ه مت اختيار الأم وا�ستدعائها
من الدير الذى تعمل به �إىل الدار لتتفرغ
�إىل تربية الأب��ن��اء الذين فقدوا �أ�سرهم،
وح�صل منهم  3على م���ؤه�لات جامعية
و� 3إعدادية و 1ثانوى �صناعى و 6باملرحلة
الإعدادية.

برنـامج رعايــة �أ�ســرة في م�صــر

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

562-923-2590

منذ ان بد�أ ال�سيد الم�سيح خدمته
ال��ج��ه��اري��ة ال��ت�� ّف��ت ح��ول��ه الجماهير
وتبعته حيثما ذه��ب .ر�أى النا�س فيه
م��ع��ل��م��اً غ��ي��ر ع���ادي يعلمهم ب�سلطان
وك��ان��ت كلماته م�صحوبة بنعمة لم
بقلم :منيـر ب�شــاي
يعهدوها في رج��ال الدين اليهودي.
Mounir.bishay@sbcglobal.net
ول��م يكن م��ا ج��ذب ال��ن��ا���س ل��ه مج ّرد
كلماته ولكن �أعماله ومعجزاته التي
�أظهرت لي�س فقط قدرته الفائقة ولكن حبه وحنانه عندما كان يواجه بم�آ�سي
النا�س فيوا�سيهم بتغيير الواقع الم�ؤلم الذى يعي�شون فيه .ففتح �أعين العمي
وجعل العرج يم�شون وطهّر البر�ص و�أقام الموتى من القبور.
وم��ن معجزاته كانت �إ�شباع �آالف الجياع بقليل من الخبز وال�سمك .وهي
معجزة هامة حر�ص الوحي المقد�س على ت�سجيلها في كل الأناجيل الأربعة
لأن��ه��ا تحمل لنا معنى ج��دي��داً وه��و ال��ب��رك��ة .وال��ب��رك��ة ت��ف��وق ف��ي قيمتها كل
مقتنيات هذا العالم وثرواته.
البركة �أهم من المال
في ذات مرة �أخذ الم�سيح تالميذه �إلى عبر بحر طبرية .وت�سربت الأخبار
فتجمعت هناك �آالف النا�س .وكان المكان خالء وخ�شى التالميذ على الجماهير
�أن تخور في الطريق لأن الرحلة كانت طويلة و�شاقة فطلبوا منه �أن ي�صرفهم
ليبتاعوا طعاما .ولكن الم�سيح ف��اج���أه��م ب���أن طلب �أن يعطوهم ه��م طعاما
لي�أكلوا .فكان الرد الواقعي :من �أين ن�أتي لهم بالطعام؟ والم�شكلة الأخرى:
من �أين ن�أتي بالمال؟ فال�صندوق كان خاويا بعد �سرقة يهوذا لما فيه .وبح�سبة
ب�سيطة قدّروا �أنهم يحتاجون لمبلغ مئتي دينار على الأقل .ولكن بركة الرب
تدخلت لتع ّو�ض عن العجز الب�شري وتمت المعجزة.
البركة تعمل في القليل الذي عندنا
عمل ي�سوع المعجزة و�أ�شبع الآالف ولكنه حر�ص على ا�ستخدام ما عندهم
والذي عن طريق البركة تكاثر ف�شبع الجميع وفا�ض .كان هناك خم�سة خبزات
�شعير و�سمكتان مع غالم �أعطتهم له �أمه لي�أكلها �إذا جاع .والغالم الكريم قبل
ي�ضحي بهم لخير الآخرين وفي النهاية لم يخ�سر �إذ �شبع و�أخذ من البقايا
�أن ّ
�أكثر مما �أعطى .والدر�س الذي �أعطانا الم�سيح ان اهلل يعمل بما عندنا بعد �أن
نقدم ما ن�ستطيع تقديمه .وهذا ما فعله الم�سيح عند �إقامة لعازر حيث طلب
من النا�س �أن يرفعوا الحجر.
البركة يجب �أن ي�صحبها ال�شكر
�أخذ ي�سوع الخبزات وال�سمكتين وقبل �أن يقدمها للجماهير قدم ال�شكر هلل.
اهلل هو م�صدر الخيرات ومانحها .وهو يعطيها لنا دون مقابل �سوى ال�شعور
بالإمتنان والإعتراف بف�ضل اهلل علينا .اهلل ال ُي�سر بالجحود والنكران .في ذات
مرة �شفى الم�سيح ع�شرة بر�ص وبعدها جاء واح��د من الع�شرة ليقدم ال�شكر
وهنا قال الم�سيح �ألم يبر�أ جميع الع�شرة فلماذا لم ي�أتى لي�شكر غير واحد منهم
فقط؟
البركة ال تلغي النظام
البع�ض يعتقد �أن البركة عك�س النظام وك��ث��ي��راً م��ا ن�سمع ال��ق��ول «م�شيها
بالبركة» بمعنى الفو�ضى .ولكن الم�سيح �أ�ص ّر على النظام ب�أن يجل�سوا النا�س
في �صفوف ويظلوا في �أماكنهم لي�صل لهم الطعام من الم�سيح �إلى التالميذ
�إلى ال�شعب .وعن طريق النظام �أمكن �إطعام الجماهير في وقت ق�صير ودون
عناء .البركة لي�س معناها الع�شوائية ،البركة تت�ضاعف وت��زداد بالتخطيط
والنظام وح�سن التدبير.
البركة ال تعني التفريط (البعزقة)
بعد �أن �أكلت الجماهير و�شبعت طلب الم�سيح من التالميذ �شيئا غريبا وهو
�أن «يجمعوا الك�سر» .ما قيمة هذه الك�سر بالن�سبة لكميات الأكل المتداولة بين
النا�س؟ ولكن عندما يرمي البع�ض الطعام �أحيانا يحاولون التفاخر بمدى
غناهم و�أنهم من الطبقة ال�شبعانة التى يف�ضل عنها الطعام ويرمى .ولذلك
�أراد الم�سيح �أن يقدم لنا در�ساً وهو �أن نقدّر قيمة ما �أنعم اهلل به علينا .يمكننا
�أن نحتفظ بالفائ�ض لوجبات ق��ادم��ة �أو لنعطيه للمحتاجين �أو لنطعم به
الحيوانات �أو الطيور.
المال بركة ولكن البركة �أهم و�أعم و�أ�شمل من المال لأنها يمكن �أن ت�شتري
ما يعجز عنه المال .المال يمكن �أن ي�شتري الدواء ولكن ال ي�ستطيع �أن ي�شتري
ال�صحة .المال يمكن �أن ي�شتري المنزل ولكن ال ي�ستطيع �أن ي�شترى البيت.
المال يمكن �أن ي�شتري �أج���ازة في �أجمل مكان ولكن ال ي�ستطيع �أن ي�شتري
ال�سعادة .المال يمكن يعطيك ر�صيداً في البنك ولكن ال يعطيك راحة البال.
بالمال يمكن �أن ت�أكل في �أفخر المطاعم ولكن المال ال ي�ستطيع �أن ي�ضمن
لك المعدة التي ته�ضمه .بالمال ت�ستطيع �أن ت�شترى �سريراً من ذهب ولكن ال
ت�ستطيع �أن ت�شترى دقيقة من النوم الهادىء.
بركة الرب هي التي تحقق لك كل ما ي�سعدك وهي التي تعطي للحياة طعماً
حتى مع القليل من المال لأن بركة الرب تقوم بالتعوي�ض الإلهي «القليل الذي
لل�صديق خير من ثروة �أ�شرار كثيرين» (مز )16 :37و «بركة الرب هي تغني وال
يزيد معها تعبا»�( .أم.)22 :10
وعندما تكون البركة على ر�أ���س طلباتنا يعطينا اهلل معها كل �شىء .هذا
وتو�سع
ما حدث مع يعبي�ص «ودعا يعبي�ص �إله �إ�سرائيل قائال ليتك تباركني ّ
تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من ال�شر حتى ال يتعبني ف�أتاه اهلل بما
�س�أل» (1اخبار.)10 :4

منير بشاي

					

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

«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
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�أ�شهى امل�أكوالت و�أطيب املازات العربية

دكتورة منــال عزيــز

�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

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

مع حتيات حامت نقوال

All Insurance & Medical accepted

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

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

949 - 559 - 6565
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�أرثوذك�س نيوز

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

م ما َق َّـل و دل!

ت�أثري ال�صداقة على ال�صحة
�أثبتت ال��درا���س��ات الطويلة واملكثقة التي ق��ام بها ع��امل النف�س االمريكي
الدكتور «ليون اي�سني ب�يرج» ت�أثري ال�صداقة على ال�صحة ،فيقول� :أن ن�سبة
الوفيات ترتفع بني الأ�شخا�ص الذين ال ي�سعون �إىل تكوين �صداقات �أو الذين
لديهم ع��دد حم��دود من الأ�صدقاء بل هم يكونون �أك�ثر من غريهم عر�ضة
لأمرا�ض القلب وال�سرطان والتوتر النف�سي وال�شعور باالكتئاب.
لذلك يو�صي د .ليون بالإهتمام بتكوين �صداقات جديدة وم�ستمرة حتى
ي�شعر ال�شخ�ص م ّنا ب�أهمية احلياة والرغبة الدائمة فيها� .إن احلياة احللوة
هي م�شاركة النا�س يف امل�سرات والتحديات والأزمات واخلربات لذلك فعلي كل
�شخ�ص �أن يبذل جهداً للإلت�صاق بالنا�س وتكوين ال�صداقات فما هي �صفات
ال�شخ�ص اجلدير ب�صداقتك؟
 املخل�ص – املتفتح – العاقل – احلكيم – احلليم – الفا�ضل – اخليرّ –الأمني – ال�صادق – الويف – من ي�صون الع�شرة ويح�سن التقدير – امل�ساند
– �صانع ال�سالم – اخلدوم – املحب للإن�سانية جمعاء لأنها خلقة اهلل .فهل
يوجد هذا االن�سان؟ قد ال تتوفر كل هذه ال�صفات يف �شخ�ص واحد ولكن قد
يتحلى النا�س مبعظم هذه ال�صفات ،فاحر�صي على �أن تكوين �أنتي �أوال متحلية
بها .و�إعلمي �أن لل�صديقه عليك حقوق نذكر منها:
 كما �أن من حق النبات الذي تزرعيه يف بيتك �أن ت�سقيه وتتعهديه وتراعيهلكي ينمو ويرتعرع ويثمر ،فمن حق ال�صداقة عليك �أن تتعهديها وتقدمي
ل�صديقتك االح�ت�رام والتقدير وااله��ت��م��ام املخل�ص و�أن تلقيها بوجه با�سم
وتعامليها بالرفق والرحمة وت�ساعديها يف �إجناز حاجاتها الطارئه يف توا�ضع
و�أن تقدري �أفكارها وعدم �إحراجها مع احلفاظ على خ�صو�صياتها واملوا�ساة
وامل�ؤازرة وال�صفح والغفران للذلة غري املق�صودة ،فالإن�سان خطاء بطبيعته.
هناك بع�ض االلتزامات تفر�ضها ِ
عليك ال�صداقه منها:
 احرتام اخل�صو�صيات واملواعيد املنا�سبه للزيارة �أو اللقاء. البعد عن املزاح املهني. املرح النقي والبعد عن االبتذال. تقدمي الهدايا الرمزية الب�سيطه يف املنا�سبات اخلا�صة. املرا�سلة يف �أوقات الأ�سفار. التحية احلارة عند اللقاء. التحدث فيما يهمها وي�شغلها. الوفاء بالوعد يف حينه. التعبري عن اهتمامك بلقائها مما يحفظ الود بينكما. مناق�شة �أخطاءها برفق و�إخال�ص بناء. -مدح ف�ضائلها و�سجاياها بدون رياء �أو مغاالة.

ال�ضــوء الأزرق وعينيــك

ح��ذرت الرابطة الأمل��ان��ي��ة لأط��ب��اء العيون م��ن خ��ط��ورة ال�ضوء الأزرق املنبعث من
الأجهزة الإلكرتونية كالهواتف الذكية واحلوا�سيب اللوحية على �صحة العني.
و�أو���ض��ح��ت ال��راب��ط��ة �أن ال��ت��ع��ر���ض امل��ف��رط ل��ل�����ض��وء الأزرق امل��ن��ب��ع��ث م��ن الأجهزة
الإلكرتونية يرفع خطر الإ�صابة مبا يعرف بـ «التنك�س البقعي املرتبط بال�سن» ،الذي
قد ي�ؤدي �إىل فقدان الب�صر.
كما �أن التعر�ض املفرط لل�ضوء الأزرق ي�ؤدي �إىل �إ�ضطرابات النوم لأنه يت�سبب يف
منع �إفراز هرمون «امليالتونني» الالزم للنوم.
وملواجهة هذه املخاطر ،ينبغي تر�شيد ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية ،مع مراعاة
ا�ستخدام «الو�ضع الليلي» ،الذي تتيحه هذه الأجهزة حلماية العني .ومن املمكن �أي�ضا
ارتداء نظارات طبية مزودة بفلرت لل�ضوء الأزرق.

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

طبيب �أمرا�ض نف�سية

العطـــاء

مفاتيح السعادة
على ال�شخ�ص القيام ببع�ض املمار�سات
التي ُت�شعره بال�سعادة ،مثل:
 و���ض��ع قائمة ب��الأم��ور ال��ت��ي ُت�شعرالإن�سان بال�سعادة يف حياته ،وبيان ما
بب
يف احلياة من َو�سائل كثرية هي َ�س ٌ
ل�سعادته.
 ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة ل�ل�آخ��ري��ن دونمقابل ،و�إدخال ال�سرور �إىل َحياتهم.
 -م��ق��اوم��ة الأف����ك����ار ال�����س��ل��ب��ي��ة التي

ُتراود الإن�سان بني فرت ٍة و�أخرى ،وعدم
ال�سماح لها ب���أن ُت�سيطر على تفكريه،
ّ
وجتعله َيعي�ش يف تعا�سة.
 التخ ّل�ص من ّال�ضغوط النف�سية،
والتي ُتعترب هي العد ّو الأول لل�سعادة؛
وذل�������ك مب���م���ار����س���ة ب���ع�������ض التمارين
الريا�ضية� ،أو امل�شي بهدوء.
 تمَ �ضية الوقت مع �أنا�س ي�شعرونبال�سعادة ،و�أنا�س �إيجابيني يف حياتهم،

ترغمك احلياه يف مواقف كثريه على
�إتخاذ قرار معني �أو عدة قرارات – ولكي
ت���أخ��ذي ال��ق��رار امل��ن��ا���س��ب ي��ج��ب �أن تكون
ح��ال��ت��ك ال��ن��ف�����س��ي��ة ���س��ل��ي��م��ة لأن احلالة
النف�سية ت���ؤث��ر ع��ل��ى تقييمك للأمور،
لذلك �إتخذي ق��رارات��ك عندما ت�شعرين
بالن�شاط واحلما�س ولي�س عندما تكون
ل��دي ِ��ك بع�ض امل�����ش��اع��ر ال�سلبية  -فكيف
ميكنك �إتخاذ القرار ال�سليم؟
 ت���ذك���ري ال���ق���وة احل��ق��ي��ق��ي��ة لإتخاذال��ق��رارات :وال��ق��رار احلقيقي يقا�س مبا
قمتي به من فعل �أو �إجن��از لتدعيم هذا
القرار.
 �إعلمي �أن �أ�صعب خطوة يف الو�صوللأي ه���دف ه���ي �إل���ت���زام���ك ال���ت���ام ب���ه� :أي
�إت����خ����ذي ق�������رارك ب����ذك����اء وب�������س���رع���ة لأن
الناجحني هم الذين يتخذون قراراتهم
ب�سرعة وبحكمة.
 -تعلمي من قراراتك :لو �أنك اجتهت

�إجتاهاً خاطئاً فحاويل �أن ت�ستفيدي من
هذا اخلطاء يف امل�ستقبل.
 التزمي بقرارتك ولكن مبرونة:مبا �أنك �إتخذتي قرارك وحددتي هدفك
فكوين مرنه لت�صلي �إىل حتقيقه.
 ا�ستمتعي باتخاذ القرار :عليكان تعلمي �أن �أي قرار تنفذينه يف �أي حلظة

االنتفـاخ حتت العـني

�شوربة ال�شوفان النا�سفه للوزن الزائد

عالية من الكافيني مع االبتعاد �أي�ضا عن
تناول امل�شروبات الغازية.
ثانيا :ا�ستخدام املالعق الباردة
ط����ري����ق����ة ب�������س���ي���ط���ة ل���ل���ت���خ���ل�������ص من
االنتفاخات حتت العني ،وهذا عن طريق
ا�ستخدام املالعق ال��ب��اردة بعد و�ضعها يف
الفريزر والتي ت�ساعد على اال�سرتخاء يف
الأوعية الدموية ،كما �أنه ي�ساهم يف �شد
اجللد حول العني.
ثالثا� :أكيا�س ال�شاي
يتم نقع �أكيا�س ال�شاي باملاء ال�ساخن
وي���ت���م ت��رك��ه��ا ح��ت��ى ت��ب�رد وت���و����ض���ع على

ESKANDER
INVESTIGATIONS

ال��ع��ي��ن�ين ،وه����ذه ال��و���ص��ف��ة ت�����س��اع��د على
التقليل من التورمات التي توجد حول
العني ،والتقليل من حدة االلتهابات التي
توجد مبنطقة حول العني.
رابعا :اخليار
يتم و�ضع �شرائح مثلجة من اخليار على
العينني ،والتي ت�ساعد على التقليل من
االنتفاخات التي ت�صيب العني والتقليل
من االلتهابات ،كما �أن��ه ي�ساعد على �شد
اجللد والتخل�ص من التجاعيد والهاالت
ال�سوداء حول العني.
خام�سا :و�صفة بيا�ض البي�ض
ي��ت��م خ��ف��ق ب��ي��ا���ض ال��ب��ي�����ض م��ع القليل
من زيت الزيتون ،ويتم و�ضعه با�ستخدام
قطعة من القطن حول العينني ،ويرتك
عليها ملدة ال تقل عن الربع �ساعة والذي
ي�ساعد على التخل�ص من ال��ه��االت حتت
العني ،كما �أن��ه يعمل على التخل�ص من
االنتفاخات التي ت�صيب منطقة العينني
يف وقت �سريع.
�ساد�س ًا :البطاط�س
حت��ت��وي ال��ب��ط��اط�����س ع��ل��ى ال��ك��ث�ير من
اخل�صائ�ص املختلفة ال��ت��ي ت�ساعد على
احلد من االنتفاخات التي ت�صيب العني،
و�أي�ضا خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهابات ،وهذا
م��ن خ�لال و���ض��ع �شرائح م��ن البطاط�س
ع��ل��ى ال��ع�ين مل���دة رب���ع ���س��اع��ة ،وي��ك��رر هذا
يومياً للح�صول على �أف�ضل النتائج.

�إعتمدوا

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

818-774-0446
(ت�أ�س�ست في عام )2000

�آمــال حنــا مليـكه

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

لجميع احتياجاتكم العقارية

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:

 المراقبة ال�سرية- Surveillance
 البحث عن الأ�شخا�ص المفقودين- Missing Person Search
 فح�ص الخلفية ال�شخ�صية- Background Check
 البحث والك�شف عن الأمالك ال�شخ�صية- Worker's Comp. Injuries
 التحقيق في �إ�صابات العمل خدمات خا�صة للمحامين:- Asset Search

(تجهيز الق�ضايا الجنائية  -البحث عن ال�شهود ومقابلة �أطراف الق�ضية وتجهيز التقارير الخا�صة بهم)..
 خدمات خا�صة لأ�صحاب الأعمال:(فح�ص التاريخ ال�شخ�صي للموظفين  -التحقيق في حاالت ال�سرقة وا�ستعمال المخدرات بوا�سطة الموظفين)
 خدمات خا�صة ل�شركات الت�أمين:(التحقيق في حوادث ال�سيارات  -التحقيق في �إ�صابات العمل).
 خدمات خا�صة للعائالت:(مراقبة ال�شباب ال�ستعمال المخدرات  -كاميرات مراقبة لمربية الأطفال).

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

ميكنه �أن يغري حياتك كلها وللأبد.
 فكري يف معتقداتك :يجب بعدذل��ك �أن تفكري يف معتقداتك والقواعد
التي و�ضعتيها حلياتك فبع�ضها يجعلك
�أكرث قوة و�أكرث ثقة وبع�ضها ي�شدك �إىل
الوراء.

م����اذا ل���و ���س��ق��ط��ت ن��ق��ط��ه زيت
على مالب�سك ؟ كيف تتخل�صني
منها؟
�إليك �أب�سط الطرق للتخل�ص
من بقعه الزيت على املالب�س .
�أوالً ،ق���وم���ي ب�����إزال����ة الزيت
ب����وا�����س����ط����ة ال�����ف�����وط ال����ورق����ي����ة
البي�ضاء ف��ق��ط ،لأن ال��زي��ت قد
ميت�ص �صبغة الفوط املل ّونة.
ّ
ثانياً� ،ضعي كمية واف���رة من
البايكنج ���ص��ودا �أو دقيق الذرة،
امللح �أو بودرة الأطفال على بقعة
الزيت و�ضعي الثياب جانباً ملدة
�ساعة على الأقل.
ث���م ق���وم���ي ب����ازال����ة البايكنج
���ص��ودا ،ال���ذي �أ���ص��ب��ح ل��ون��ه بني،
وك���������� ّرري ه������ذه امل����رح����ل����ة ح ّتى
يبقى البايكنج �أبي�ض ال��ل��ون يف
النهاية.
ثالثاً� ،ضعي القليل من ّ
منظف
ال��غ�����س��ي��ل م����ع ب�����ض��ع��ة قطرات
م��ن امل��ي��اه على البقعة ،وافركي
املنطقة من اجلهتني ب�إ�سفنجة
ث ّم بفر�شاة �أ�سنان.
و�أخ�يراً ،اغ�سلي قطعة الثياب
الغ�سالة ،ث ّم ج ّففيها.
كالعادة يف ّ

�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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املقادير:
 كوب من دقيق بودرة ال�شوفان. ملعقة و�سط من زيت الزيتون.  3ح���ب���ات م��ت��و���س��ط��ة احل���ج���م منالطماطم مقطعة �شرائح.
  3مالعق طعام من الب�صل املفروم حبة ثوم. � 3أكواب من املاء .ر�شة من الكزبرة واخرى من امللح
اخلطوات:
 -1ي��و���ض��ع ال���زي���ت ع��ل��ى ال���ن���ار حتى
ي�صبح دافئاً وي�ضاف �إليه ال�شوفان مع

التحريك.
 -2يف وع���اء �آخ���ر يتم و���ض��ع الب�صل
وال����ث����وم وال��ط��م��اط��م وك�����وب م���ن امل���اء
والكزبرة على النار.
 -3تقليب املكونات حتى تن�ضج.
 -4ي�ضاف هذا اخلليط �إىل ال�شوفان
مع كوبي ماء.
 -5ي�ترك اخلليط على ال��ن��ار حتى
الغليان.
 -6ت�����ض��اف ر���ش��ة م��ن امل��ل��ح وتو�ضع
ال�شوربة على نار هادئة ملدة  10دقائق
�إىل  15دقيقة.

ي��ع��اين ال��ك��ث�ير م�� ّن��ا م��ن االن��ت��ف��اخ حتت
العني ،وبالطبع هناك �أ�سباب لهذا االنتفاخ
�أولها هو عدم احل�صول على �ساعات نوم
كافية وهادئة �أو �إحتبا�س امل��اء و�أي��اً كانت
�سبب امل�شكلة نقدم طريقة التخل�ص من
الإنتفاخ حتت العني.
�أوال :تناول املاء
�إن ���ش��رب امل���اء بكميات منا�سبة خالل
اليوم ي�ساعد على جعل اجل�سم رطباً ،مما
يحافظ على الب�شرة ويقلل من �إحتبا�س
امل��اء حتت اجللد ،كما يجب التقليل من
تناول امل�شروبات التي حتتوي على ن�سبة

ف�����إن ال��ع��ط��اء ه��و �إح����دى الف�ضائل
الإن�سانية التي تعني البزل والت�ضحيه
ويكون ذل��ك بعدم التقيد بحب الذات
فقط و�إن��م��ا ح��ب الآخ��ري��ن �أي�����ض��ا كما
يعني ال��ت��ج��رد م��ن الأن��ان��ي��ة والتملك
وتف�ضيل البذل عن االحتكار
ف������إن ال���ع���ط���اء ي�����س��اع��د ع��ل��ى ك�سب
ال��م��ح��ب��ة واالح����ت����رام وال��ث��ق��ة م���ن قبل
ال��ن��ا���س والمجتمع وال�����ش��ع��ور بالر�ضا
الذاتي
وقد ثبت علميا �أن الإن�سان الذي
يعطي بكثرة هو �أكثر �سعادة من غيره
ب�سبب ف���رز ه��رم��ون االن���دروف���ي���ن في
المخ الخا�ص بال�شعور بال�سعادة
فما هي �صور العطاء.؟
 ف���ا ل��ل��ع��ط��اء ���ص��ور و�أ����ش���ك���ال كثيرة
فلي�س من ال�ضروري �أن يكون العطاء
م���ادي���ا ف��ق��ط ف������إن ال���ع���ط���اء المعنوي
�أكثر �أهمية فقد يكون على �شكل حب
�أو تقدير واح��ت��رام وع��رف��ان وه���ذا هو
العطاء الغيرمنظور
وقد يظن البع�ض �أن العطاء هو قيد
�أو �أمرو�إنما هيهبة و هدية من الرب
حتى ن�شعر بال�سعادة الحقيقية
ف�إن العطاءبغير مقابل هي �أف�ضل
ع���ب���ادة ي��م��ك��ن �أن ن��ق��دم��ه��ا هلل وقد
�أو�صانا بها اهلل بكل و�ضوح في الكتاب
المقد�س.

مـــاذا لـــــو ...

�صينية «الزانيا بالباذجنان»

ال��ط��رف ك��م��ي��ة منا�سبة م��ن اخلليط
ال�سابق �إع��داده وقومي بلفه – كرري
مع كل �شريحة حتى تنتهي من �شرائح
الباذجنان بالكامل.
 -6الآن اح�����ض��ري �صينية عميقة
و�ضعي فيها م��ق��دار ك��وب م��ن �صو�ص
املارينارا ور�صي بها لفائف الباذجنان
مع مراعاة �أن تكون نهاية كل �شريحة
من �أ�سفل.
 -7ب���ع���د و�����ض����ع ك����ل ال�������ش���رائ���ح يف
ال�صينية ن�صب باقي �صو�ص املارينارا
على الباذجنان ثم ن�ضع ال�صينية يف
الفرن م��رة ثانية على درج��ة احلرارة
اجل���دي���دة ( 190درج�����ة) مل����دة 20-15
دقيقة.
 -8ق��دم��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��ور وتزينيها
ب�أوراق الريحان الطازجة.
�إذا ك��ن��ت مم���ن ال ي��ح��ب��ون التوفو
مي��ك��ن��ك ا���س��ت��خ��دام امل�����ش��روم ب���دال من
التوفو.

وتبادل �أطراف احلديث معهم.
 القناعه والر�ضا من �أ�سباب �سعادةالإن�سان لأن��ه لن يتح�سر على �شيء ال
ميلكه.
 ا�ستمرار العالقه م��ع اهلل اخلالق�أه�����م �أ����س���ب���اب ال�����س��ع��ادة ال���ت���ي ال ميكن
و�صفها ولكن م��ن ميار�سها ي�شعر بها
ويعرفها.

فن �إتخــــاذ القــــرار

باهلنـــا والشــفا

املكونات:
 2ث���م���رة ب����اذجن����ان م��ق��ط��ع �شرائح
ط��ول��ي��ه  2 -ل��ي��م��ون��ه م��ع�����ص��وره 340 -
جم توفو م�صفي وجمفف  3 -مالعق
كبرية اوريجانو جمفف –  4 -3مالعق
كبرية زيت زيتون  -ملح وفلفل 3-2 -
�أكواب �صو�ص مارينارا � -أوراق ريحان
طازجه للتقدمي.
الطريقة:
 -1ابد�أي بت�سخني الفرن على درجة
حرارة  220مئوية.
 -2ر�شي قليل من امللح على �شرائح
ال��ب��اذجن��ان م��ن اجلهتني حتى ي�صفى
م������ا�ؤه ث���م �أ���ش��ط��ف��ي��ه ج���ي���داً وجففيه
مبن�شفة نظيفة حتى تتخل�صي من �أي
رطوبة.
 -3اف����ردي ���ش��رائ��ح ال��ب��اذجن��ان على
�صينية وادخليها الفرن مدة  15دقيقة
تقريبا ثم اخرجي ال�صينية واخف�ضي
درجة حرارة الفرن �إىل  190درجة.
 -4يف ه���ذه الأث���ن���اء �إخ��ل��ط��ي جميع
املكونات الباقية عدا �صو�ص املارينارا
والريحان يف اخلالط و�أ�ضربيهم معا
ل��ي��ك��ون ق����وام ب���ه ق��ل��ي��ل م���ن التكتالت
ال�����ص��غ�يره ت��ذوق��ي��ه وا���ض��ب��ط��ي الطعم
ح�سب احلاجة.
 -5بعد اخراج الباذجنان من الفرن
ام�������س���ك���ي ك����ل ����ش���ري���ح���ة و����ض���ع���ي على

7

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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صباح اخلري يا مصر

�إبراهيم عي�سى يتعر�ض لحادث �سقوط «لوكي�شن» خالل الت�صوير
تعر�ض الإعالمى �إبراهيم عي�سى لحادث �إثر �سقوط لوكي�شن
الأ���س��ت��دي��و خ�ل�ال ت�����ص��وي��ره حلقة ب����إح���دى ال��ق��ن��وات ،بح�ضور
الباحث الإ�سالمى ماهر فرغلى ،بينما �أ�صيب الم�صور وتم نقله
للم�ست�شفى لتلقى العالج.
وكتب ماهر فرغلى ،عبر ح�سابه بموقع في�س بوك«:نجونا
�أن��ا والأ���س��ت��اذ �إبراهيم عي�سى من الموت بعد �أن وق��ع لوكي�شن
الت�صوير و�إ�صابة م�صور ونقله �إلى الم�ست�شفى والحمد اهلل».

�إبراهيم عي�سى

«م�����ص��ر ت�����س��ت��ط��ي��ع» ..ن�����ش��ر ���ص��ورة ال��ل��ق��اح امل�����ص��ري
 covi-vaxلكورونـــا قبـــل التجربـــــة ال�ســـريريــة
منحت هيئة ال��دواء امل�صرية ترخي�صا
مل�صنع م�صري الذي �سيتوىل �إنتاج العينة
التجريبية للقاح امل�صري الذي �سي�ستخدم
يف التجارب ال�سريرية.
���س��ت��دخ��ل م�����ص��ر امل���رح���ل���ة الأوىل من
ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى ال��ل��ق��اح وال�����ذي ت�����س��م��ى بـ
( ،)covi vaxوق��ائ��د الفريق العلمي
امل�شرف على جتارب اللقاح ي�سمى حممد
�أحمد علي ،وقد ن�شر يف وقت �سابق املئات
من الأبحاث العلمية ،والفريق الذي يعمل
معه نخبة من كبار الأ�ساتذة امل�صريني يف
هذا التخ�ص�ص".
امل���رك���ز ال��ق��وم��ي ل��ل��ب��ح��وث ع��م��ل على
���س�لال��ة ال���ف�ي�رو����س امل����وج����ودة يف م�صر،
و�أج��رى جت��ارب معملية على � 4أن��واع من
احليوانات ،وهو الآن فى انتظار الت�صريح
اخل��ا���ص ب��ت��ج��رب��ة ال��ل��ق��اح ���س��ري��ري��ا ،وكل
ذل��ك مت ن�شره يف بحث علمي يف �إحدى

�أع�ضاء احلكومة امل�صرية وعلى ر�أ�سهم
رئي�س ال���وزراء م�صطفى مدبويل تناول
ا�ستعرا�ض «املوقف التنفيذي للم�شروعات
اخلا�صة ب���وزارة النقل ،خا�ص ًة ما يتعلق
مب���ن���ظ���وم���ة امل�����وان�����ئ وخ�����دم�����ات النقل
البحري».
ك��م��ا مت ا���س��ت��ع��را���ض الأع���م���ال اجلارية
للبنية الأ�سا�سية اخلا�صة ب�شبكة القطار
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال�����س��ري��ع (ال���ع�ي�ن ال�سخنة/
العلمني /مر�سى مطروح) ،خا�ص ًة املوقف
التنفيذي للمحطات و�أ�سطول الوحدات
املتحركة.

وزير اخلارجية امل�صري يبحث مع وزيرين �صوماليني
التطورات يف منطقة القرن الأفريقي
ا�ستقبل وزير اخلارجية امل�صري �سامح
�شكري ،يوم االثنني  ، 3/23وزير اخلارجية
والتعاون ال��دويل ال�صومايل حممد عبد
ال���رزاق ،ووزي���ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون الرئا�سة
ال�صومالية ح�سن معلم خليف.
وق��ال �أحمد حافظ ،املتحدث الر�سمي
ب��ا���س��م اخل���ارج���ي���ة امل�����ص��ري��ة� ،إن اللقاء
تطرق جلهود تطوير التعاون الثنائي يف
�شتى امل��ج��االت ،على نحو يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين.
كما وجه �شكري دعوة لكافة الأطراف
ال�صومالية �إىل موا�صلة احلوار من �أجل
العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة يف
الوقت الذي يتوافق عليه ال�صوماليون.

SECTION B
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�أعلنت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية ،بدء
وزارة ال�صحة تطعيم كهنة الكنائ�س باللقاحات
الم�ضادة لفيرو�س كورونا الم�ستجد كوفيد-
 ،19حيث ت��م تطعيم كهنة الإ�سكندرية على
مدار يومين بلقاح (�سينوفارم).
وق��ال��ت بطريركية الأق���ب���اط الأرثوذك�س
ب��الإ���س��ك��ن��دري��ة� ،إن ن��ح��و  130ك��اه�� ًن��ا ح�صلوا
على الجرعة الأولى من اللقاح على �أن ت�ؤخذ
الجرعة الثانية بعد � 3أ�سابيع.

موكب املومياوات امللكية الأول من نوعه يف العامل

�أعلنت وزارة ال�سياحة والآث��ار ر�سميا
عن موعد نقل املومياوات امللكية ليكون
يوم � 3أبريل املقبل ،ذلك احل��دث الذي
يعد الأول من نوعه يف العامل ،لنقل 22
مومياء ملكية يف موكب عاملي مهيب من
مكان عر�ضها احلايل باملتحف امل�صري
ب��ال��ت��ح��ري��ر �إىل م��ك��ان ع��ر���ض��ه��ا الدائم
ب��امل��ت��ح��ف ال��ق��وم��ي ل��ل��ح�����ض��ارة امل�صرية
بالف�سطاط.
وكان قد اجتمع الدكتور خالد العناين
وزي���ر ال�سياحة والآث�����ار وال���ل���واء خالد
عبدالعال حمافظ القاهرة ,مع ممثلي

وزارات ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة واجلهات
الأم���ن���ي���ة ،وامل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل�ل��آث���ار،
وم�سئويل ال�شركة املنفذة لعملية نقل
امل��وم��ي��اوات ملناق�شة اللم�سات النهائية
�إ�ستعداداً لإنطالق املوكب خالل الأيام
املقبلة.
ا����س���ت���ع���ر����ض���ت ال���������ش����رك����ة امل���ن���ف���ذة
للفاعلية واملتخ�ص�صة يف ه��ذا املجال،
تفا�صيل خطة العمل لإخ��راج احلدث
ب��امل��ظ��ه��رال��ذي ي��ل��ي��ق بعظمة الأج����داد
وع�����راق�����ة احل���������ض����ارة امل�������ص���ري���ة ،هذا
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��ن��اق�����ش��ة ت�صميمات

العرو�ض الفنية التي �سيتم تقدميها
منذ خروج املوكب من املتحف امل�صري
بالتحرير و�إن��ط�لاق��ه ليجوب �شوارع
ال��ق��اه��رة العريقة حتى ال��و���ص��ول �إىل
امل��ت��ح��ف ال��ق��وم��ي ل��ل��ح�����ض��ارة امل�صرية
بالف�سطاط ،كما مت مناق�شة خط �سري
املوكب والديكوارت والعنا�صر الفنية
واملواد الدعائية التي �ست�ستخدم لتزيني
ال�شوارع وامليادين املمتدة على طول خط
�سري املوكب وكذلك ت�صميمات املالب�س
والأزي��اء التي �سريتديها امل�شاركون يف
الإحتفالية واملو�سيقى امل�صاحبة له.

«العناين» و «�شعراوي» يفتتحان اليوم تل ب�سطا ..ثالث
نقطة يف التطوير بعد �سمنود و�سخا على م�سار العائلة املقد�سة

و�أ�ضاف املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
�أن اللقاء تناول كذلك خمتلف التطورات
يف منطقة القرن الإفريقي ،وبحث �سبل
دع���م ك��اف��ة اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة �إىل تعزيز
اال�ستقرار يف املنطقة مبا يعزز من ال�سلم
والأمن الإقليمي والقاري.

م�صر تعلن عن ن�سبة و�صول املياه عرب نهر النيل �إىل البالد
العام املا�ضي بعد �أزمة �سد النه�ضة
�أع��ل��ن اجل��ه��از امل��رك��زي للتعبئة العامة
والإح�صاء يف م�صر �أن ح�صة البالد من
نهر النيل بلغت العام املا�ضي  55.5مليار
مرت مكعب متثل  %68.5من جملة املوارد
املائية لعام .2020-2019
وق����ال ج��ه��از الإح�������ص���اء �إن ك��م��ي��ة املياه
اجل��وف��ي��ة ال��ع��م��ي��ق��ة والأم����ط����ار وال�سيول
وم��ي��اه البحر امل��ح�لاة وك��ذا مياه ال�صرف
املعاد ا�ستخدامها واملياه اجلوفية ال�سطحية
بالدلتا بلغت نحــو  25.56مليار مرت مكعب
مت��ث��ل %31.5م�����ن ج��م��ل��ة امل�����وارد امل��ائ��ي��ة يف
 2020-2019بن�سبة نق�ص قدرها .%0.5
وبلغت كمية امل��ي��اه النقية املنتجة من

ال�شركة القاب�ضة ملياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي  11مليار مرت مكعب خالل العام
 2020-2019بن�سبة زيادة  %22.5عن العام
ال�سابق له.
وق���ال ج��ه��از الإح�����ص��اء �إن كمية املياه
امل��ب��اع��ة ب��ل��غ��ت  8.5م��ل��ي��ار م�تر م��ك��ع��ب يف
عام  2020-2019مقابل  6.41مليار مرت
م��ك��ع��ب ع����ام  2019-2018ب��ن�����س��ب��ة زي����ادة
قدرها .%32.6
وقال اجلهاز �إن كمية املياه امل�ستهلكة يف
ال�شرب بلغت  11.53مليار م 3عام -2019
 2020بن�سبة زيادة قدرها  % 7.8عن العام
ال�سابق له.
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«ال�صحة» تبد�أ تطعيم كهنة الكنائ�س

ال��دوري��ات الطبية ال��ك�برى ح��ول العامل،
ومت حتكيمه من كبار الأ�ساتذة والعلماء
ال��دول��ي�ين ،وه���م م��ن راج��ع��وه وق��ال��وا �إن
التطعيم وال��ل��ق��اح امل�����ص��ري ينتج �أج�سام
م�ضادة وت�ستمر فاعليتها حتى الأ�سبوع
الثالث ع�شر.
و�أك���د العلماء �أن اللقاح ثبت �أن��ه �آمن
وفعال عند جتربته على احليوان.

ال�سي�سي يطالب بتطوير �أ�سطول النقل البحري امل�صري
يف البحرين الأحمر واملتو�سط
وج����ه ال��رئ��ي�����س امل�����ص��ري ع��ب��د الفتاح
ال�������س���ي�������س���ي ،ب���ت���ط���وي���ر �أ�����س����ط����ول النقل
ومنظومة خدمات النقل البحري امل�صري
يف البحرين الأحمر واملتو�سط.
و�أو�ضح ال�سي�سي �أنه :يتطلب التطوير
ليتكامل مع حمور قناة ال�سوي�س كهمزة
و���ص��ل ب�ين ال�����ش��رق وال���غ���رب ،وذل���ك وفق
�أرق����ى امل��ع��اي�ير ،مب��ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى �إقامة
خطوط مبا�شرة بني املوانئ امل�صرية وتلك
املناظرة لها على ال�سواحل الأفريقية.:
و�صرح املتحدث با�سم الرئا�سة امل�صرية
ب�����س��ام را����ض���ي� ،أن اج��ت��م��اع ال�����س��ي�����س��ي مع

�أرثوذك�س نيوز

تطعيم الكهنة

م��ن��ج��م ال�����س��ك��ري للذهب
يف م�صر ي�ضاعف �أرب��اح��ه
خ��ل��ال ال����ع����ام امل��ا���ض��ي

زادت �أرب���اح م�صر م��ن منجم ال�سكري
ل��ل��ذه��ب مب���ق���دار ال�����ض��ع��ف ،خ�ل�ال العام
املا�ضي نتيجة زي���ادة �أرب���اح ال�شركة بعد
القفزة الكبرية يف �أ�سعار الذهب عامليا.
و�أظهرت نتائج �أعمال �شركة �سنتامني
يوم االثنني � 3/22أن م�صر �ستح�صل على
 174.2م��ل��ي��ون دوالر �أرب���اح���اً م��ن منجم
ال�����س��ك��ري يف  2020م��ق��اب��ل  87.1مليون
دوالر يف عام .2019
وق���ال���ت ���س��ن��ت��ام�ين �إن�����ه م��ن��ذ  1يوليو
املا�ضي تغريت معادلة توزيع الأرب��اح بني
م�صر و�سنتامني لت�صبح منا�صفة بينهما،
ب��ع��د �أن ك��ان��ت م�����ص��ر حت�����ص��ل ع��ل��ى ،%45
و�ستظل على هذه الن�سبة اجلديدة حتى
نهاية �إمتياز تطوير منجم ال�سكري.
وحت�صل الهيئة العامة للرثوة املعدنية
ع���ل���ى ه�����ذه الأرب����������اح ،مم��ث��ل��ة للحكومة
امل�صرية ،بح�سب �سنتامني.
وبح�سب ال�����ش��رك��ة ف����إن م�صر ح�صلت
ع��ل��ى �إت�����اوة ت��ب��ل��غ ن��ح��و  25م��ل��ي��ون دوالر
نظري ارتفاع �إي���رادات مبيعات الذهب يف
ال�شركة.
وي��ق��ع م��ن��ج��م ال�����س��ك��ري يف ال�صحراء
ال�شرقية ،وه��و منجم ال��ذه��ب التجاري
الوحيد يف م�صر و�أحد �أكرب  10مناجم يف
العامل ،وتديره �سنتامني وفقاً التفاق وقع
مع احلكومة امل�صرية.

م�صر ت�سعى لت�صنيع لقاح
�سينوفاك �ضد كورونا حمليا

ق��ال��ت وزي�����رة ال�����ص��ح��ة امل�����ص��ري��ة هالة
زايد ،االثنني � ، 3/22إن احلكومة امل�صرية
ب�صدد �إبرام اتفاقية مع �شركة «�سينوفاك
ب��ي��وت��ي��ك» ال�صينية خ�ل�ال ���ش��ه��ر مار�س
اجل�����اري ل��ت�����ص��ن��ي��ع ل��ق��اح��ه��ا ال���واق���ي من
فريو�س كورونا يف م�صر.
وقالت ال��وزي��رة خ�لال م�ؤمتر �صحفي
م���ع ال�����س��ف�ير ال�����ص��ي��ن��ي يف ال���ق���اه���رة �إن
اجلانبني «و�صال �إىل مرحلة متقدمة من
التفاو�ض» و�إن م�صر طلبت دعم احلكومة
ال�صينية ب�ش�أن �سعر الت�صنيع.
و�سيكون االتفاق بني �شركتي �سينوفاك
وال�������ش���رك���ة ال��ق��اب�����ض��ة للم�ستح�ضرات
احليوية واللقاحات (فاك�سريا) امل�صرية.
وذك���رت ال��وزي��رة �أن م�صر ت���أم��ل يف �أن
ت�صبح مركزا لت�صنيع اللقاح ،لال�ستخدام
املحلي �أو للت�صدير �إىل الدول الأفريقية
�أي�ضا .ومل تذكر املزيد من التفا�صيل.
وك���ان الرئي�س التنفيذي ل�سينوفاك
قد قال االثنني � 3/22إن ال�شركة قدمت
 160مليون جرعة من لقاحها الواقي من
كوفيد� 19-إىل  18دولة ومنطقة ،مبا فيها
ال�صني.
ومل تتلق م�صر لقاحات �سينوفاك لكنها
ح�صلت ع��ل��ى � 650أل���ف ج��رع��ة م��ن لقاح
�صيني �آخر من �إنتاج �شركة �سينوفارم.
وقالت وزيرة ال�صحة امل�صرية �إن م�صر
م�ستعدة للتعاون مع ال�شركات ال�صينية
التي تطور لقاحات جديدة للوقاية من
ف�يرو���س ك��ورون��ا يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة من
التجارب.
و�����ش����ارك����ت م�������ص���ر ال�����ع�����ام امل����ا�����ض����ي يف
الأبحاث الإكلينيكية اخلا�صة بلقاح �شركة
�سينوفارم.

العناين و �شعراوي يف زيارة لإفتتاح تطوير «تل ب�سطا» � ..أحد نقاط العائلة املقد�سة
�أفتتح وزي���را التنمية املحلية اللواء ال�شرقية الدكتور ممدوح غراب ونيافة
حممود �شعراوى والدكتور خالد العنانى احلرب اجلليل االنبا تيموثا�ؤ�س مطران
وزي����ر ال�����س��ي��اح��ة والآث������ار ي���وم االثنني ال���زق���ازي���ق وم��ن��ي��ا ال��ق��م��ح ول��ف��ي��ف من
 3/22نقطة ت��ل ب�سطه بال�شرقية بعد الكهنة ،و�سيقدم ك��ورال املطرانية باقة
تطويرها .وهي تعد ثالث نقطة يكتمل من الرتانيم والأغ��اين الوطنيه منها:
تطويرها وجتميلها بعد �سمنود وكفر «ب��ارك بالدنا ي��ارب» ،و «جالك يا م�صر
ال�شيخ ،لإ�ستقبال ال�سائحني وال���زوار زمان هربان» ،و «�أغنية عا�شت بالدنا».
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة ال�صحة� ،إن ت�ضحيات الأطباء ال تقت�صر على
مناطق
وي���ت���وج���ه اجل����م����ع ل�����زي�����ارة
على م�ستوى اجلمهورية.
وباء كورونا فقط ،وكثرياً من الأطباء لقوا حتفهم �أثناء �إ�صابات خالل العمل،
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بال�شرقية بعد ان��ت��ه
الطبية ،يف �سبتمرب املا�ضى ،حيث �سيمنح تعوي�ضات لي�س فقط ل�شهداء كورونا بل
املحيطة.
باملناطق
تطويره
مت
ما
وكل
حمافظ
ا�ستقبالهما
ال�شيخ ويكون يف
لكافة �شهداء الأطباء.
و�أ�ضافت وزيرة ال�صحة ،لن تقت�صر التعوي�ضات على �أ�سر �شهداء كورونا ،فهي
لي�ست مالية فقط ،بل ت�سهيالت يف الإ�سكان والتعليم لهم ولأطفالهم.
كما وجه الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي بح�صر �أ�سماء ال�شهداء لإطالق �أ�سمائهم
على �أهم �شوارع وميادين العا�صمة الإدارية اجلديدة وكل عوا�صم املحافظات.

�إطالق �أ�سماء �شهداء الأطباء
على �شوارع العا�صمة الإدارية
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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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�أرثوذك�س نيوز

اعتقال م�سلح قرب مقر �إقامة
نائبة الرئي�س الأمريكي

�أعلن جهاز اخلدمة ال�سرية الأمريكي
�أن رجال من �سان �أنطونيو بوالية تك�سا�س
�أل��ق��ي القب�ض عليه ق���رب م��ق��ر الإقامة
الر�سمي لنائبة الرئي�س الأمريكي كاماال
هاري�س يف وا�شنطن ،ووجهت له �إتهامات
متعلقة بالأ�سلحة.
و�أ�����ض����اف اجل���ه���از امل�����س��ئ��ول ع���ن �أم���ن
الر�ؤ�ساء الأمريكيني ونوابهم �أن �ضباطا
تابعني له يرتدون مالب�س مدنية �أم�سكوا
ب��ب��ول م����وراى ( 31ع��ام��ا) يف ���ش��ارع قرب
جممع حكومي ي�ضم مقر �إق��ام��ة نائبة
ال��رئ��ي�����س وامل��ر���ص��د ال��ب��ح��ري الأمريكي،
وفقا لوكالة رويرتز.
وق��ال��ت ���ش��رط��ة ال��ع��ا���ص��م��ة الأمريكية
وا�شنطن� :إن �ضباطها �ألقوا القب�ض على
موارى ووجهوا له الإتهامات ،م�شرية �إىل
�أن القب�ض عليه ج��اء على خلفية ن�شرة
خم��اب��رات م�صدرها تك�سا�س .ومل تذكر
تفا�صيل عن حمتويات الن�شرة.

ماري �ألك�سندر� ..أول عمدة
م�صرية يف �أمريكا

ماري �أل�سكندر
ق��ال��ت م���اري �أل��ك�����س��ن��در ،ع��م��دة مدينة
بولينجربوك بوالية �إلينوي الأمريكية،
وه����ي �أول ���س��ي��دة م�����ص��ري��ة ت�����ش��غ��ل هذا
املن�صب� ،إنها مل تخطط للح�صول على
ه���ذا امل��ن�����ص��ب ،لكنها ك��ان��ت م��ن��خ��رط��ة يف
العمل ال��ع��ام ،وه��و م��ا جعلها تتخذ هذه
اخلطوة فيما بعد.
و�أك���������دت «�أل���ك�������س���ن���در» �أن����ه����ا ال تهتم
ب���االن���ت���م���اءات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أث���ن���اء اختيار
م��ن يعملون م��ع��ه��ا ،ل��ك��ن ي��ج��ب �أن يكون
ال�شخ�ص ق��ادرا على �أداء كل املهام املكلف
بها على �أكمل وجه.
و�أو����ض���ح���ت �أن �أ���ص��ع��ب م���ا واج��ه��ت��ه يف
�أمريكا �أنها مل تكن �أمريكية الأ���ص��ل� ،إذ
انتقلت �إىل العي�ش هناك يف اخلام�سة من
ع��م��ره��ا ،حيث ك��ان��ت ال�ترب��ي��ة والتقاليد
خم��ت��ل��ف��ة ،م�����ض��ي��ف��ة�« :أه���ل���ي رب����وين على
�أ���س��ا���س م�����ص��ري  ،%100ل��ك��ن ال���ك�ل�ام ده
م��ب��ق��ا���ش م���وج���ود دل���وق���ت���ي يف م�����ص��ر �أو
�أمريكا».
وت��اب��ع��ت ع��م��دة م��دي��ن��ة بولينجربوك
بوالية �إلينوي الأمريكية� ،أن �أ�سرتها ربتها
و�شجعتها على القيام بالأمور ال�صعبة و�أن
تتمتع بالثقة بالنف�س ،م�شيدة بالو�ضع
الذي و�صلت �إليه املر�أة امل�صرية ،وبخا�صة
�أنها تقلدت منا�صب قيادية مثل الوزارات
وجمل�سي النواب وال�شيوخ ،معقبة« :اللي
و�صلت له املر�أة يف م�صر حاجة تفرح».
و�أ����ش���ارت �إىل ان ع���دد ���س��ك��ان مدينتها
يبلغ � 77ألف ن�سمة ،م�شري ًة �إىل �أن �إحدى
املدار�س الثانوية حتتوي على  64لغة �أي �أن
الطالب من �شتى �أنحاء العامل ،وبالتايل
ف�إنها ت�سعى �إىل جعل املدينة م�ستدامة
وم�ستقرة جلميع املقيمني فيها ب�صرف
النظر عن �أو�ضاع ال�سيا�سة الدولية.

أمريكا من حولنا

ال�سنة الواحد والع�شرين  -العدد  31 - 16) 451مار�س 2021م) برمهات 1737لل�شهداء

بايدن يتعرث  3مرات �أثناء �صعوده الطائرة الرئا�سية..
والبيت الأبي�ض يعلق..

�أظهر مقطع فيديو الرئي�س الأمريكى،
ج���و ب���اي���دن ،ي���وم اجل��م��ع��ة  ،3/19يتعرث
ث�لاث م��رات متتالية �أث��ن��اء �صعوده �سلم
ال��ط��ائ��رة ال��رئ��ا���س��ي��ة ،ح��ي��ث ك���ان متوجها
�إىل �أتالنتا للقاء قادة اجلالية الآ�سيوية
هناك ،فى �أعقاب حادث �إطالق النار الذي
وقع الثالثاء  3/16املا�ضى ،وذلك ح�سب
فيديو عر�ضته ف�ضائية «العربية».
فى حني �أكد البيت الأبي�ض� ،أن الرئي�س
الأم���ري���ك���ى ج���و ب���اي���دن ب�����ص��ح��ة جيدة،
مو�ضحا �أن تعرثه �سببه �شدة الرياح.
ً
وال��ت��ق��ط��ت ع��د���س��ات امل�����ص��وري��ن بايدن
ي�����س��ق��ط ع��ل��ى رك��ب��ت��ي��ه وي��ت��ع�ثر  3م����رات،
قبل �أن يكمل �صعود �سلم طائرته ،وقبيل
دخوله الطائرة ،ع��اد الرئي�س الأمريكي وكانت ال�شرطة الأمريكية ،قد �أعلنت يف مدينة �أتالنتا بوالية جورجيا ،بينما
البالغ من العمر  78عاما ليلقي التحية م�ؤخراً ،مقتل � 8أ�شخا�ص و�إ�صابة �شخ�ص اعتقلت قوات الأمن م�شتبها به ُيعتقد �أنه
مودعا ال�صحفيني.
واحد �إثر �إطالق نار على  3مراكز �صحية م�س�ؤول عن الهجمات الثالث.

بايدن يدعو �إىل حظر الأ�سلحة الهجومية بعد جمزرة كولورادو
دع����ا ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ج���و بايدن
ال����ث��ل�اث����اء � 3/23إىل ح���ظ���ر ال���ب���ن���ادق
ال��ه��ج��وم��ي��ة ب��ع��د جم���زرة ج��دي��دة وجهت
التهمة فيها �إىل ���ش��اب يف ال����ـ 21و�أحيت
اجل��دل ح��ول �إنت�شار الأ�سلحة النارية يف
الواليات املتحدة.
وت���أت��ي عملية �إط��ل�اق ال��ن��ار اجلديدة
التي �أوقعت ع�شرة قتلى بينهم �شرطي يف
�سوبرماركت يف بولدر بوالية كولورادو،
بعد �أق��ل من �أ�سبوع على قيام �شاب بقتل
ث��م��ان��ي��ة �أ���ش��خ��ا���ص يف ���ص��ال��ون��ات تدليك
�آ�سيوية يف �أتالنتا بوالية جورجيا ،ما �أثار
دع��وات ملحة �إىل الإدارة الدميوقراطية
والنواب ب�ضرورة التحرك.
وقدم مطلق النار الذي ا�صيب يف ال�ساق
ون��ق��ل �إىل امل�����س��ت�����ش��ف��ى ،ع��ل��ى �أن����ه «�أحمد
العي�سى» .وق��ال��ت رئي�سة �شرطة بولدر
م��اري�����س ه�يرول��د �إن «ح��ال��ت��ه م�ستقرة»
و�سينقل قريبا �إىل �سجن.
و�أو�ضحت « ُوجهت �إليه تهمة ارتكاب 10
جرائم قتل» .وذكرت ال�سلطات �أن دوافعه
غري معروفة بعد.
وتابع امل�صدر �أنه مت التعرف على جميع
ال�ضحايا الذين ت��راوح �أعمارهم بني 20

و  65عاما .وقالت هريولد �إن ال�شرطي
القتيل كان «�أبا ل�سبعة �أوالد».
وطلب الرئي�س الأم��ري��ك��ي ج��و بايدن
تنكي�س الأعالم يف كل املباين الر�سمية.
و�أع�����ل�����ن «ل�������س���ت ب���ح���اج���ة لالنتظار
دقيقة �أخ���رى ،وال �ساعة �أخ���رى ،التخاذ
خطوات منطقية من �ش�أنها �إنقاذ �أرواح
يف امل�ستقبل و�أح ّ
���ث زم�لائ��ي يف جمل�سي

ال��ن��واب وال�شيوخ على التحرك» ،م�ؤكدا
«علينا حظر الأ�سلحة الهجومية».
ووف��ق��اً لو�سائل �إع�ل�ام �أم��ري��ك��ي��ة ،ف� ّإن
امل�س ّلح �أط��ل��ق ال��ن��ار م��ن ر� ّ��ش��ا���ش م��ن نوع
«�إي����ه �آر »15-وه���و ���س�لاح ���ش��ائ��ع ج����داً يف
الواليات املتحدة وا�ستخدمه ق�سم كبري
من مرتكبي عمليات القتل اجلماعي يف
الواليات امل ّتحدة.

«وا�شنطن بو�ست» :ترامب �صدق يف �إحدى توقعاته
ق��ال��ت �صحيفة «وا���ش��ن��ط��ن ب��و���س��ت» �إن
«تنب�ؤ» الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ت���رام���ب ب���ـ«ان���ه���ي���ار» و���س��ائ��ل الإع���ل��ام يف
غيابه ،مل يكن خاطئا بعك�س تنب�ؤه ب�أنه
�ستتم �إعادة انتخابه �أو �أن فريو�س كورونا
�سيختفي.
وذكرت ال�صحيفة الأمريكية �أن ترامب
قال يف عام « :2017ال�صحف والتلفزيون
وجميع �أ�شكال و�سائل الإعالم �ستنهار �إذا
مل �أك��ن موجودا ،لأن��ه ب��دوين تقييماتهم
�ستتدهور».
و�أ�شارت �إىل �أنه «بالكاد قد مر �شهران
على حقبة ما بعد ترامب ،حتى تبني �أن
املنافذ الإخبارية خ�سرت بالفعل الكثري
م��ن اجلمهور وال��ق��راء ال��ذي��ن اكت�سبتهم
خالل فرتة رئا�سته الفو�ضوية».
وب��ح�����س��ب ���ش��رك��ة  ComScoreلتتبع
اجلمهور ،ف�إن �شهر يناير الذي �سجل رقما
قيا�سيا يف احلركة عرب املواقع الإخبارية،
�شهد �شهر فرباير تراجعا كبريا يف حركة

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

املرور �إىل املواقع الإخبارية الأكرث �شعبية
مبا يف ذلك .The Washington Post
وقالت �إن �صحيفة � The Postشهدت
انخفا�ضا يف عدد الزوار الفريدين بن�سبة
 26باملائة من يناير �إىل فرباير ،و 7باملائة
عن العام املا�ضي ،بينما خ�سرت �صحيفة
«ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز»  17يف امل��ائ��ة مقارنة
ب�شهر يناير و 16يف املائة مقارنة ب�شهر
فرباير املا�ضي.

�أم����ا �أك��ث�ر ال�����ش��ب��ك��ات ت����أث���را ه��ي CNN
التي جت���اوزت مناف�سيها  Fox Newsو
 MSNBCيف يناير ،فقد فقدت ال�شبكة 45

باملائة من جمهورها يف �أوق��ات ال��ذروة يف
الأ�سابيع اخلم�سة املا�ضية ،وفقا لأبحاث
.Nielsen Media Research
كما انخف�ض جمهور  MSNBCبن�سبة
 26باملائة يف نف�س الفرتة ،بينما ا�ستعادت
قناة «فوك�س نيوز» موقعها الريادي.

فرجينيا �أول والية تلغي عقوبة الإعدام يف اجلنوب الأمريكي
�أل��غ��ت فرجينيا الأرب��ع��اء  3/24عقوبة
الإع�������دام ،لت�صبح �أول والي����ة يف جنوب
الواليات املتحدة تقدم على هذه اخلطوة.
وو ّقع حاكم الوالية الدميوقراطي رالف
ن�����ورذام ق��ان��ون��ا ي��ح��ظ��ر ع��ق��وب��ة الإع�����دام
يف ال���والي���ة ،وا���ص��ف��ا ال���ق���رار ب���أن��ه واجب
«�أخالقي».
و�أ�صبحت فرجينيا الوالية الأمريكية
ال��ـ  23ال��ت��ي تلغي عقوبة الإع�����دام .وهي
ك���ان���ت ال����والي����ة الأك���ث���ر ت��ط��ب��ي��ق��ا لهذه

العقوبة التي ن ّفذتها نحو  1400مرة منذ
ت�أ�سي�سها يف �أوائل القرن ال�سابع ع�شر.
وو ّق������ع ن�������ورذام ق���ان���ون �إل����غ����اء عقوبة
الإع����دام يف �سجن جرينزفيل يف مدينة
جارات ،حيث كانت �سلطات الوالية تن ّفذ
�أحكام الإعدام.
وق��ال ن���ورذام �إن «توقيع ه��ذا القانون
اجلديد هو العمل ال�صواب» ،م�ضيفا �إن
«و�ضع حد لعقوبة الإع���دام» يف فرجينيا
هو واجب «�أخالقي».
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ماذا يحدث في أمريكا...

هــل �ســي�ستمــر؟!
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

م��ن��ذ ب�ضعة �أي����ام و�أث���ن���اء �صعود
ال��رئ��ي�����س ج���و ب���اي���دن ���س��ل��م طائرة
الرئا�سة تعثر مرتين ثم �سقط في
المرة الثالثة في م�شهد �أثار العديد
من المخاوف والت�سا�ؤالت عن حالته
ال�صحية ،خا�صة �أن حوادث م�شابهة
قد حدثت في الما�ضي القريب ،ففي
�شهر نوفمبر الما�ضي عانى الرئي�س
م���ن ك�����س��ر ف���ي ال���ق���دم �أث���ن���اء اللعب
م��ع كلبه ،و�أي�ضا �أظ��ه��رت �سجالته
الطبية في �أواخ���ر � 2019أن��ه يعاني
من �إ�ضطرابات في �ضربات القلب
و�إرتفاع في ن�سبة الكولي�سترول في
الدم.
هذا بالإ�ضافة �إلى بع�ض الحوادث
التي �أثارت مخاوف من قواه العقلية
وال��ت��ي ظ��ه��رت ب��و���ض��وح ف��ي الخلط
بين �أخ��ت��ه وزوج��ت��ه ،وف��ي ع��دم ذكر
�إ�سم وزي��ر ال��دف��اع وال��ذي ك��ان يقف
ب����ج����واره ،وال���ع���دي���د م���ن الأخ���ط���اء
والهفوات من وقت لآخر ت�شير �إلى
مخاوف لحالته ال�صحية والعقلية.
هذه الحوادث �أث��ارت العديد من
ال��ت�����س��ا�ؤالت ع��م��ا �إذا ك���ان الرئي�س
بايدن في حالة �صحية ت�أهله لأداء
واجبات ومتطلبات رئا�سة �أكبر دولة
في العالم �أم ال؟
وف��������ي م�������س���ت���ق���ب���ل الأي��������������ام هل
�سي�ستطيع ال��رئ��ي�����س ب��اي��دن �إكمال
مدته الرئا�سية؟! وف��ي حالة عدم
ا���س��ت��ط��اع��ت��ه ،ك���ي���ف ���س��ي��ت��م ت�����داول
ال�����س��ل��ط��ة وم�����ا م����وق����ف الد�ستور
الأمريكي من كل ه��ذه التطورات؟
وهل هناك �أ�صوات تنادي ب�أن يتنحى
الرئي�س� ،أم �أن هذه الأ�صوات لي�ست
كافية �أو لي�ست عالية ال�صوت؟
ال��د���س��ت��ور الأم��ري��ك��ي ،وب��ن��اء على
التعديل الخام�س والع�شرون لعام
 1967والذي ين�ص على كيفية تداول
ال�����س��ل��ط��ة ف���ي ح��ال��ة ع��ج��ز الرئي�س
�صحيا �أو عقليا.
ي��ن�����ص ال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى �أن نائب
ال��رئ��ي�����س وع�����دد م���ن ال�������وزراء لهم
ال��ح��ق �أن ي��ت��ق��دم��وا ب��خ��ط��اب موقع
�إلى رئي�س مجل�س ال�شيوخ الم�ؤقت -
وال�سبب في ت�سميته رئي�س مجل�س
ال�شيوخ الم�ؤقت لأن نائب الرئي�س
ه���و رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال�����ش��ي��وخ ،وبما
�أن����ه ي��ق��وم ب��م��ه��ام ك��ث��ي��رة ن��ي��اب��ة عن
الرئي�س ،وبالتالي فهو غير متفرغ
لمجل�س ال�شيوخ ،لذلك يتم �إنتخاب
رئي�سا لمجل�س ال�شيوخ ويعتبر هذا
تعيينا م�ؤقتا.
وب��ال��ع��ودة �إل���ى ال��خ��ط��اب المقدم
�إلى رئي�س مجل�س ال�شيوخ الم�ؤقت،
ورئي�س مجل�س النواب ،ب�أن الرئي�س
ع��اج��ز ع��ن ال��ق��ي��ام ب�سلطات ومهام
من�صبه ،يقوم الكونجر�س بالإجتماع
وال��ن��ظ��ر ف���ي ���ص��ح��ة �أو ع���دم �صحة
ه���ذا الإدع�����اء ،وف���ي خ�ل�ال  21يوما
وبعد ت�صويت ثلثي �أع�ضاء مجل�س
ال�����ش��ي��وخ وم��ج��ل�����س ال���ن���واب ع��ل��ى �أن
ال��رئ��ي�����س ع��اج��ز ع��ن ال��ق��ي��ام بمهام
ال��وظ��ي��ف��ة ،ي��ت�����س��ل��م ن��ائ��ب الرئي�س
من�صب الرئا�سة وي�صبح رئي�سا.
وي��ق��وم الرئي�س الجديد بتعيين
ن����ائ����ب����ا ل���ل���رئ���ي�������س ب����ع����د م���واف���ق���ة
الكونجر�س عليه.
وهكذا يتم �إنتقال ال�سلطة �إذا تم
�إثبات �أن الرئي�س الحالي جو بايدن
غير ق��ادر �صحيا على القيام بمهام
وظيفته ،وطبقا للإجراءات ال�سابق
�شرحها ت�صبح كاماال هاري�س رئي�سا
ل���ل���والي���ات ال��م��ت��ح��دة الأمريكية،

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

ويتعين عليها �أن تعين �شخ�صا �آخر
لي�صبح نائبا للرئي�س بعد موافقة
الكونجر�س عليه.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ..هل
تم ا�ستخدام المادة  25المعدلة من
قبل؟
والإج�����اب�����ة ..ن���ع���م ..ا�ستخدمت
ث��ل�اث م������رات .الأول�������ى ف���ي يوليو
 1985عندما خ�ضع الرئي�س ريجان
لعملية جراحية ا�ستلزمت التخدير
الكلي لإزالة ورما �سرطانيا ،ويومها
تم تعيين نائب الرئي�س جورج بو�ش
الأب رئ��ي�����س��ا ل��م��دة ث��م��ان��ي �ساعات
فقط� ،إلى �أن �أفاق ريجان من ت�أثير
المخدر.
المرة الثانية والثالثة عندما نقل
جورج بو�ش الأب الرئا�سة �إلى نائبه
«ديك ت�شيني» في يونيو عام ،2002
وف���ي ي��ول��ي��و � 2007أث���ن���اء خ�ضوعه
للفح�ص الروتيني للقولون تحت
التخدير.
وم��ن ال��م�لاح��ظ �أن���ه ف��ي الثالث
مرات تم انتقال ال�سلطة بدون تدخل
من الكونجر�س ،لأن انتقال ال�سلطة
ك��ان م�ؤقتا وبموافقة الرئي�س ولم
يكن هناك خالف على عجز الرئي�س
حيث �أن���ه ك��ان ع��ج��زا م���ؤق��ت��ا ولي�س
م�ستديما .لذلك لم يتطلب �إخطار
�أو تدخل الكونجر�س.
�أما في حالة الرئي�س بايدن ف�إنه
�إذا تم �إثبات عجزه �أو �إذا �أقر بنف�سه
�أنه غير قادر على �أداء مهام الرئا�سة
ف����ان ال��ك��ون��ج��ر���س ي��ت��دخ��ل ويتبع
الإجراءات ال�سابق ذكرها.
وم�����������ن ج�����م�����ل�����ة ال������ت�������������س������ا�ؤالت
واال���س��ت��ف�����س��ارات  ..م���اذا ل��و ل��م يكن
ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س ق������ادرا ع��ل��ى قبول
الرئا�سة لأ�سباب �صحية �أو مر�ضية،
في هذه الحالة يتم ت�سليم ال�سلطة
�إل����ى رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال���ن���واب وهذا
ال��م��ن�����ص��ب ت�شغله ن��ان�����س��ي بيلو�سي
وتقوم ب���أداء الق�سم وت�صبح رئي�سة
ل���ل���ب�ل�اد ث����م ت����ق����وم ب��ت��ع��ي��ي��ن نائب
للرئي�س بعد م��واف��ق��ة الكونجر�س
عليه.
�أم��ا في حالة وف��اة الرئي�س �أثناء
مدة حكمه فان ال�سلطة تنتقل �إلى
ن��ائ��ب الرئي�س وي��ق��وم ب���اداء الق�سم
وي��ق��وم بتعيين نائبا للرئي�س بعد
موافقة الكونجر�س.
والآنُ ..ت������رى ه����ل �سي�ستقيل
الرئي�س جو بايدن متعلال ب�ضعف
�صحته؟ �أم يتم �إق�����ص��ا�ؤه بوا�سطة
النائبة كاماال هاري�س �أم �سي�ستمر
وينهي م��دة رئا�سته كاملة؟ �س�ؤال
�سوف تجيب عليه الأيام والزمن!.
ومن الطريف �أن الرئي�س ال�سابق
ترامب �أعلن منذ يومين �أنه يتوقع
�أن الرئي�س جو بايدن لن يكمل مدة
رئ��ا���س��ت��ه ك��ام��ل��ة ..ت���رى ه��ل ي�صدق
ترامب في توقعه هذا ؟!

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
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* 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
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�إط��ل��اق ����ص���اروخ م���ن ق���ط���اع غ����زة ب���اجت���اه ج��ن��وب
�إ���س��رائ��ي��ل ب��ع��د وق���ت ق�����ص�ير م���ن زي�����ارة نتانياهو
�أع���ل���ن اجل��ي�����ش الإ���س��رائ��ي��ل��ي الثالثاء
� 3/23إطالق �صاروخ من قطاع غزة باجتاه
جنوب �إ�سرائيل بعد فرتة وجيزة من قيام
رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو بجولة يف
املنطقة يف ي��وم االنتخابات الإ�سرائيلية
العامة.
وقال بيان للجي�ش «منذ فرتة وجيزة،
�أطلقت قذيفة من قطاع غزة على الأرا�ضي
الإ�سرائيلية» ،فيما �أك��دت متحدثة با�سم
اجلي�ش �أن �صاروخا �أ�صاب منطقة خالية.
ومل ترد تقارير فورية عن وقوع �أ�ضرار
�أو �إ���ص��اب��ات ج���راء ال�����ص��اروخ ال���ذي يعترب
الأول الذي يطلق من القطاع الفل�سطيني
منذ يناير .وقد ف ّعلت �إ�سرائيل الإنذار يف
املنطقة لدى �سقوطه.ومل تعلن �أي جهة

�أ�سرتاليا ت�شهد �أعنف في�ضانات منذ ن�صف قرن!

م�س�ؤوليتها عن الهجوم.
وجاء �إطالق ال�صاروخ بعد وقت ق�صري
من زيارة نتانياهو اىل مدينة بئر ال�سبع
اجلنوبية يف اليوم االنتخابي.
وه���������ي االن������ت������خ������اب������ات ال������راب������ع������ة يف
غ�������ض���ون ع���ام�ي�ن يف �إ����س���رائ���ي���ل .وي����أم���ل
نتانياهو(71عاما) ال��ذي يتوىل من�صب
رئ��ي�����س ال������وزراء لأط�����ول ف�ت�رة يف تاريخ
�إ�سرائيل ،بتحقيق فوز جديد فيها.
ويع ّول نتانياهو هذه املرة على جناحه
يف تطبيع العالقات بني بالده وعدد من
ال��دول العربية ،ويف حملة التطعيم �ضد
ف�يرو���س ك��ورون��ا ال��ت��ي �شملت ح��ت��ى الآن
ن�����ص��ف ���س��ك��ان �إ���س��رائ��ي��ل ال��ب��ال��غ عددهم
حواىل ت�سعة ماليني.

ال�������س���ودان ي���واف���ق ع��ل��ى و���س��اط��ة �إم���ارت���ي���ة حلل
اخل�ل�اف���ات ب��ي��ن��ه واث��ي��وب��ي��ا ح���ول احل�����دود وال�����س��د
�أع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال�����س��ودان��ي��ة الثالثاء
 3/23موافقتها على مبادرة من الإمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��و���س��ط ب��ي��ن��ه��ا وبني
�إث���ي���وب���ي���ا حل����ل خ�لاف��ات��ه��م��ا احل����دودي����ة
وم�����ش��ك��ل��ة ���س��د ال��ن��ه�����ض��ة الإث��ي��وب��ي املثري
للجدل.
ويتنازع البلدان على منطقة الف�شقة
ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي تقع ب�ين ن��ه��ري��ن ،وحيث
تلتقي منطقتا �أمهرة وتيجراي يف �شمال
�إثيوبيا بوالية الق�ضارف الواقعة يف �شرق
ال�������س���ودان .وي��ث�ير اخل��ل�اف خم����اوف من
احتمال اندالع نزاع �أو�سع بني اخل�صمني
الإقليميني .وي�أتي يف ظل توتر ب�ش�أن �س ّد
ال��ن��ه�����ض��ة ال����ذي ت���رى ك��ل م��ن اخلرطوم
والقاهرة ب�أنه ي�شكل تهديدا لإمداداتهما
من مياه النيل.
وق��ال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة

أخبار العامل

والشرق األوسط

�أرثوذك�س نيوز

محكمـــة ...

قالت ال�سلطات الأ�سرتالية يوم الأحد
� 3/21إن الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة ع��ل��ى طول
ال�ساحل ال�شرقي للبالد ،ت�سببت ب�أعنف
ف��ي�����ض��ان��ات م��ن��ذ ن�����ص��ف ق����رن يف بع�ض
امل���ن���اط���ق ،مم���ا �أج��ب�ر الآالف ع��ل��ى ترك
منازلهم.
و�أو����ض���ح���ت رئ��ي�����س��ة وزراء والي����ة نيو
���س��اوث وي��ل��ز ،جالدي�س بريجيكليان� ،أن
هطول الأمطار يف �أكرث واليات �أ�سرتاليا
�سكانا ،ويبلغ ع��دده��م  8م�لاي�ين ن�سمة،

ووزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة والإع���ل���ام ح��م��زه بلول
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب���ر����س «ن��اق�����ش جمل�س
ال������وزراء االن��ت��ق��ايل ي���وم ال��ث�لاث��اء 3/23
م��ب��ادرة دول��ة الإم����ارات املتحدة للتو�سط
بني ال�سودان و�إثيوبيا حول احلدود».
و�أك��د بلول �أن االم��ارات عر�ضت كذلك
الو�ساطة حلل خالفات ال�سودان و�إثيوبيا
وم�����ص��ر ح����ول ���س��د ال��ن��ه�����ض��ة الإثيوبي.
و�أ�ضاف «�أك��د املجل�س ا�ستعداده للتعامل
مع املبادرة وفق امل�صالح العليا للبالد».
ويتنازع ال�سودان و�إثيوبيا على منطقة
ال��ف�����ش��ق��ة اخل�����ص��ب��ة ال���ت���ي ت�����ص��اع��د فيها
ال��ت��وت��ر م����ؤخ���را ،بينما ف��� ّر ن��ح��و � 60ألف
التي
الج��ئ ب��اتجّ��اه ال�����س��ودان م��ن امل��ع
بني��اركالقوات �أعلن م�س�ؤولون �صينيون الإثنني 3/22
وقعت يف تيجراي ال
إثيوبية�شعب تيجراي ت��وق��ي��ف ث�لاث��ة ���س��ي��اح ب�����س��ب��ب تخريبهم
حترير
احلكومية وجبهة
���س��ور ال�صني العظيم� ،أح���د �أك�ث�ر املعامل
املنطقة.
على
التي كانت تهيمن
ال��ت��اري��خ��ي��ة ���ش��ع��ب��ي��ة يف ال���ب�ل�اد ،وفر�ض
غرامة مالية عليهم.
و�أ�������ش������ار م�����دي�����رو م���ن���ط���ق���ة بادالينغ
ال�سياحية اخلا�صة يف بيان �إىل �أن رجلني
وام��ر�أة �أوقفوا الأح��د  3/21بعدما كتبوا
�أ���س��م��اءه��م ع��ل��ى احل��ائ��ط مب��ف��ت��اح و�سلك
في�صل بن فرحان� ،أعلن االثنني  3/22عن و�أدوات حادة �أخرى.
م��ب��ادرة جديدة لإن��ه��اء الأزم���ة يف اليمن ،وت�شكل بادالينغ الواقعة على بعد حوايل
ت�شمل وقفا �شامال لإطالق النار ب�إ�شراف  70ك��ي��ل��وم�ترا م��ن ب��ك�ين� ،أك�ث�ر الأق�سام
الأمم املتحدة ،وفتح مطار �صنعاء لعدد �شعبية يف اجلدار لدى ال�سياح .ومل يقدم
البيان تفا�صيل عن مبلغ الغرامة �أو مدة
حمدد من الوجهات.
من جهتها ،قللت جماعة «�أن�صار اهلل» توقيف ال�سياح الثالثة.
من �ش�أن امل��ب��ادرة ال�سعودية ،وقالت على ومب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال�����ص��ي��ن��ي حلماية
ل�سان كبري مفاو�ضيها حممد عبد ال�سالم الآث���ار الثقافية ،تبلغ غ��رام��ة النحت �أو
�إن «�أي مواقف �أو مبادرات تف�صل اجلانب اخلرب�شة على مبنى تاريخي �أقل من 200
الإن�����س��اين ع��ن �أي مقاي�ضة ع�سكرية �أو يوان حوايل  31دوالراً ،لكن يف حال �إحلاق
�سيا�سية وترفع احل�صار عن اليمن فهي �أ���ض��رار ج�سيمة ،ميكن توقيف املرتكبني
مل��دة ت�صل �إىل � 10أي��ام مع غرامة قدرها
غري جادة».

كان �أ�سو�أ مما كان متوقعا يف باديء الأمر،
خا�صة يف املناطق املنخف�ضة ب�شمال غربي
�سيدين .وقالت بريجيكليان �إن ال�سلطات
رمب��ا تطلب م��ن � 4آالف �شخ�ص �آخرين
�إخالء منازلهم.
و�أم��رت ال�سلطات الأ�سرتالية ال�سكان
يف مناطق ب�شمال غربي مدينة �سيدين
ب���إخ�لاء منازلهم يف منت�صف الليل ،مع
ا�ستمرار ه��ط��ول الأم��ط��ار ال��غ��زي��رة على
ال�ساحل ال�شرقي لأ�سرتاليا ،حيث ت�سببت

املياه التي تتحرك ب�سرعة يف دمار وا�سع
النطاق يف جميع �أنحاء املنطقة.
و�أغلقت عدة طرق رئي�سية يف كل �أنحاء
ال���والي���ة ،يف ح�ين �أل��غ��ت م���دار����س كثرية
الدرا�سة يوم االثنني .3/22
ووج������ه������ت حت������ذي������رات م������ن خم���اط���ر
الفي�ضانات و�أوام����ر ب��الإخ�لاء لنحو 13
منطقة يف ن��ي��و ���س��اوث وي��ل��ز ،م��ع ارتفاع
من�سوب م��ي��اه الأن��ه��ار وت��زاي��د الأمطار،
مما ي�شكل خطرا.

ال�صني توقف ثالثة �سياح لتخريبهم ال�سور العظيم

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:

املحامي عالء ابراهيم

الوجه الآخر

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

ف��رن�����س��ا ت���رح���ب ب���امل���ب���ادرة ال�����س��ع��ودي��ة لإن���ه���اء
االزم�����ة ال��ي��م��ن��ي��ة وت���دع���و احل��وث��ي�ين ل�ل�إ���س��ت��ج��اب��ة
�أع��رب��ت فرن�سا ،ع��ن ترحيبها مببادرة
ال�سعودية لوقف �إط�لاق النار يف اليمن،
ودع��ت جماعة «�أن�صار اهلل» احلوثية �إىل
اال�ستجابة لها.
و�أ���ش��ارت ال���وزارة �إىل �أنها «حتيي قرار
احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة اال���س��ت��ج��اب��ة ملبادرة
ال�سالم ال�سعودية».
ودع�����ت ب���اري�������س «ج��م��ي��ع الأط��������راف يف
اليمن �إىل وقف �إطالق النار وفتح املجال
�أم���ام مفاو�ضات م��ن �أج���ل التو�صل حلل
�سيا�سي �شامل».
وكان وزير اخلارجية ال�سعودي ،الأمري

11

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

ات�صل بنا على الرقم714-808-0800 :

10231 S. Brookhurst St. Anahem, CA 92804

WWW.IBRAHIMFIRM.COM

 500يوان.
وب�����د�أ ب��ن��اء ال�����س��ور ال��ع��ظ��ي��م يف القرن
ال��ث��ال��ث قبل امل��ي�لاد ل���درء غ���زوات املغول
وهو ميتد لأكرث من � 21ألف كيلومرت.
وي��ج��ت��ذب ال�����س��ور نحو ع�شرة ماليني
����س���ائ���ح ����س���ن���وي���ا ،ل���ك���ن ال���ت���دف���ق الكبري
ل��ل��زائ��ري��ن �إ����ض���اف���ة �إىل ع���وام���ل الزمن
والعوامل اجلوية ،تركت م�ساحات �شا�سعة
منه يف حالة خراب.
ولي�ست هذه املرة الأوىل التي يت�ضرر
فيها املعلم الأث���ري ب�سبب �سوء ت�صرف
ال�����س��ي��اح .ف��ق��د ذك���رت �صحيفة «جلوبال

مع كل خبر وفاة لأحد ال�شخ�صيات
العامة من الم�شاهير تبد�أ التعليقات
وال����دع����اء ل���ه �أو ف���ي ب��ع�����ض الأح���ي���ان
ال��دع��اء عليه!! وتحمو ن��ار التعليقات
ال�ساخنة التي تطالب اهلل �أن يعامل
المتوفي بعدله ال برحمته �إذا كانت
�آرا�ؤه بعيدة عن الت�أييد �أو المطالبات
بعفوه ورحمته ال بعدله و�إ�ستحقاقه
�إذا ك����ان ���ص��اح��ب م��در���س��ة للأغلبية
الفكرية تر�ضي الكثيرين!!!
وتمادى �آخرون لي�س فقط بالدعاء
ولكن بتوقع مكان المنتقل من الدنيا
لدار الآخرة ,فيقيم محاكمة ويحا�سبه
ويطلق عليه الحكم �أي�ضا .و�أ�صبح ال
ي�شغل بال البع�ض �سوى �أين �سيذهب
المتوفي وم���دى �إ�ستحقاقه .ون�صب
البع�ض �أنف�سهم ق�ضاة ووك�لاء نيابة
ب��ل وج�ل�ادون �أي�ضا ف��ي نف�س الوقت.
وك�أنها العودة �إلى الع�صور الأغريقية
وال��ج��م��ي��ع �آل���ه���ه ي��ح��ا���س��ب��ون بع�ضهم
ويتقاتلون لم�صير المتوفون !!
لماذا ين�شغل تيار كامل بالحكم على
الآخ��ر في حياته وبعد مماته؟ �ألي�س
هو الآن بين يدي ربه هو �سيحا�سبه؟
�أم �أن���ت �أي��ه��ا الإن�����س��ان ت��ري��د �أن تطبق
قانون عدالة اهلل على الآخر وتتنا�سى
�أن تطبقه ع��ل��ى نف�سك �أن����ت .ف��ه��و ال
ي�ستحق الرحمة �أم��ا �أن��ت فت�ستحقها
ع���ن ج�����دارة .م���ا ال�����س��ب��ب؟ �أت���ري���د اهلل
�أن ي��ك��ي��ل بمكيالين ك��م��ا ت��ف��ع��ل �أن���ت؟
م��ن �أن��ت حتى تدين عبد غ��ي��رك؟ هو
ل��م��واله ي�سقط �أو ي��ق��وم� .إب��ح��ث عن
نف�سك �أن��ت فقط وحا�سبها .لي�س من
حقك �أن ت�صدر الأحكام على الآخرين.
�إن ال��ن��ا���س جميعهم ل���دى اهلل �أوالده
ي�ستحقون ال��رح��م��ة ,ف��م��ن �أن���ت حتى
تنزع رحمة اهلل؟ ما هذا الذي تفعلون؟
وعن �أي �أخالق تتحدثون؟؟!! اجتهد
فيما يخ�صك �أن��ت ودع الخلق للخالق
هو ير�شدهم و يحا�سبهم.

ت��امي��ز» احلكومية �أن ك��ام�يرات املراقبة
وثقت قيام زائر بت�شويه املوقع التاريخي
مبفتاح يف مار�س املا�ضي ،يف اليوم الأول
لإع����ادة ف��ت��ح ���س��ور ال�����ص�ين العظيم �
أمام فرن�سا �ستعيد فتح �سفارتها يف
ال�سياح بعد �إغ�لاق��ه مل��دة �شهرين �أثناء
ذروة الوباء.
طرابل�س يوم االثنني
وو���ض��ع��ت ح��ك��وم��ة ب��ل��دي��ة ب��ك�ين قائمة
���س��وداء يف �أب��ري��ل املا�ضي وه���ددت بف�ضح �أع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي �إميانويل
ال�سائحني الذين �أحلقوا �أ�ضرارا باجلدار .ماكرون� ،أن بالده �ستعيد فتح �سفارتها يف
ويمُ���ن���ع ال�������زوار امل����درج����ون يف القائمة العا�صمة الليبية طرابل�س يوم االثنني 28
ال�سوداء من زيارة املوقع مرة �أخرى ،لكن مار�س.
و�أ�ضاف ماكرون يف ت�صريح� ،أن «بالده
مدة املنع غري معروفة.
ت��ن��وي ال��ع��م��ل م��ع ���ش��رك��ائ��ه��ا ل��ل��دف��اع عن
ال�سيادة الليبية».
وال��ت��ق��ى م���اك���رون يف ق�����ص��ر الإليزيه
�إن «ال�����ش��يء ال��رئ��ي�����س��ى بالن�سبة ل��ن��ا هو رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي ،حممد
املنفي ،ونائبه مو�سى الكوين.
حتديد طرق ت�صحيح العالقات
الرو�سية و�أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية
والتى
�صعبة،
الأمريكية ،التى متر بحالة
طريق م�سدود فى ب��رئ��ا���س��ة ع��ب��د احل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة اليمني
�أو�صلتها وا�شنطن �إىل
نحن مهتمون مبنعهم الد�ستورية �أم���ام جمل�س ال��ن��واب الليبي
ال�سنوات الأخرية.
حالة ال رجعة فيها ،على يف ط�برق يف  15م��ار���س احل���ايل ،بح�ضور
من الوقوع
فىلأم���ري���ك���ي�ي�ن ع��ل��ى دراي����ة ممثلني �أمميني ودوليني.
اف��ت�را�����ض �أن ا
باملخاطر املرتبطة بذلك».
و�أ�ضافت اخلارجية الرو�سية �أن «هذا كوريا ال�شمالية اختربت �صواريخ يف
�سيناق�ش خالل م�شاورات وزارة اخلارجية �أولحتدللإدارةالأمربكيةاجلديدة
الرو�سية والإدارات الأخ���رى ذات ال�صلة
�أطلقت ك��وري��ا ال�شمالية الأح���د 3/21
مع ال�سفري الرو�سى لدى وا�شنطن».
���ص��اروخ�ين ب��ع��د �أي�����ام ع��ل��ى ق��ي��ام وزي���ري
ال���دف���اع واخل���ارج���ي���ة الأم��ري��ك��ي�ين لويد
�أو�سن و�أنتوين بلينكن بزيارة �إىل �سيول،
على م��ا �أع��ل��ن م�س�ؤول �أمريكي الثالثاء
 ،3/23يف �أول حت���د م���ن ن���وع���ه لإدارة
الرئي�س الأمريكي اجلديد جو بايدن.
وق���ال امل�����س���ؤول ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س
طالبا ع��دم ك�شف �إ���س��م��ه «�إن��ن��ا على علم
ب�����ص��اروخ�ين» ،فيما �أف���ادت و�سائل �إعالم
�أمريكية �أنهما �صاروخان ق�صريا املدى.

مو�سكو تطالب وا�شنطن بالإعتذار بعد و�صف بوتني بالقاتل

ط���ال���ب امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ف���ى الربملان
الرو�سى ،وا�شنطن باالعتذار بعد و�صف
الرئي�س فالدميري بوتني بالـ «قاتل».
وك��ان��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة قد
�أع��ل��ن��ت ا���س��ت��دع��اء �سفريها م��ن وا�شنطن
للت�شاور ،بعد ت�صريح بايدن فى مقابلة
م�����ع ق����ن����اة  ABC Newsب���������أن بوتني
«�سيدفع ثمناً» ب�سب حماوالته لتقوي�ض
االنتخابات الأمريكية ،وب�س�ؤاله عما �إذا
كان يعتقد �إذا كان بوتني «قاتال»� ،أجاب
بايدن« :نعم� ،أعتقد».
وق��ال��ت اخلارجية الرو�سية ،ف��ى بيان،

ال���ي���اب���ان ت��ط��ل��ب الإ���س��ت��ع��ان��ة ب��ت��ج��رب��ة م�����ص��ري��ة
ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف �أومل�����ب�����ي�����اد ط���وك���ي���و 2021
طلبت اليابان عرب �سفارتها يف القاهرة،
خطة الإج�����راءات الطبية ال��ت��ي طبقتها
م�صر خ�لال تنظيم بطولة ك�أ�س العامل
لكرة اليد م�صر  ،2021من �أجل اال�ستفادة
منها يف �أوملبياد طوكيو التي تنطلق يوليو
املقبل.
وك��ان �سفري اليابان بالقاهرة ق��د هن�أ
ال��دك��ت��ور ح����ازم خ��م��ي�����س ،رئ��ي�����س اللجنة
الطبية العليا لبطولة العامل لكرة اليد
م�����ص��ر  ،2021ب��ن��ج��اح ال��ت��ن��ظ��ي��م ،وجناح
التجربة الطبية امل�صرية يف ظل جائحة
ك��ورون��ا ،كما �شكره على املعلومات التي
�أمده بها فيما يخ�ص امللف الطبي املطبق
خالل البطولة لال�ستعانة به يف �أوليمبياد
طوكيو.

وق��ال الدكتور ح��ازم خمي�س �إن��ه تلقى
دع��وة م��ن اجل��ان��ب الياباين م��ع ع��دد من
�أع�����ض��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة امل�����ص��ري��ة التي
�أ���ش��رف��ت ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ك���أ���س ال��ع��امل لكرة
اليد ،من �أجل امل�شاركة مع اللجنة الطبية
امل�شرفة على �أوملبياد طوكيو واال�ستفادة
م��ن التجربة امل�صرية ال��رائ��دة عامليا يف
جناح تنظيم �أول بطولة دولية تاريخيا يف
ظل اجلائحة.

لظروف الهجـرة � ...شـقة للبيـع بالقاهرة
�شقة للبيع يف قلب مدينة القاهرة ،مبنطقة كوبري القبة،
خلف وزارة الدفاع مبا�شرة ،قريبة جدا من جامعة عني �شم�س،
وم�ست�شفى عني �شم�س التخ�ص�صي ،والكاتدرائية املرق�سية
امل�ساحة  110مرت مربع ،حجرتني ومطبخ وحمام
وري�سب�شن كبري ..بالدور الثالث تطل على ال�شارع مبا�شرة،
مع وجود م�صعد بالعمارة
ت�شطيب �سوبر لوك�س على املفتاح
بالعف�ش �أو بدون ..مطلوب  60،000دوالر بدون العف�ش
ملزيد من التفا�صيل ات�صلوا بـ �صفوت 626-502-2571
للمعاينة بالقاهرة ات�صلوا بـ م .هالل جرج�س 01286800999
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التجارب ر�سائل من رب ال�سماء

م�أدبـــة الخطــاة
ت���ع���ودن���ا ك��ث��ي��را ع��ل��ى ر�ؤي������ة ال�سيد
ال��م�����س��ي��ح وه���و ي��ت��و���س��ط ت�لام��ي��ذه فى
ال��ل��وح��ة ال��رائ��ع��ة ل��داف��ن�����ش��ي «الع�شاء
الأخ��ي��ر» ولكننا ل��م نتخيله ق��ط وهو
ي��ت��و���س��ط م���ائ���دة ال����زن����اة والمرابين
والع�شارين والخطاة ،وبينما يتلفظون
بما ال يليق ،يتمهل عليهم ،ب��ل برفق
وتحنن يجتذبهم اليه.
ه������ذا ال���م�������ش���ه���د ل�����م ي������رق للكتبة
والفري�سين ،ف��ك��ان��وا ي��ت��ذم��رون عليه
ك���ي���ف ت����ق����در ان ت��ج��ل�����س م����ع ه������ؤالء
الأنجا�س وكيف تجمعنا معهم فى ذات
المجل�س!
ك��ان الق�صر مهيبا مقام على ربوة
عالية تالم�س �أبنيته ال�سحاب ،ي�سكنه
الأب و�إبناه في عي�شة رغ��دة يتمتعون
بحب الأب الغني والحنون.
وفي يوم قرر الإبن الأ�صغر �أن يترك
والده بحثا عن ال�سعادة في مغامرة قد
تنقذه من الحياة المملة في نظره.
ال نعلم كيف كان قلب االب��ن قا�سياً
لدرجة �أن يطالب الأب بميراثه وهو
حي!
ودع الأب �إب���ن���ه ب���دم���وع مكتومة،

ك����اداود ع��ن��دم��ا ب��ك��ى �أب�����ش��ال��وم ال���ذي �أراد
«قتله» قائال يا ابني �أب�شالوم ،ليتني متُ
عو�ضا عنك».
�إب���ن���ه ي��ت�����س��رب م���ن ي��دي��ه ك��دم��وع��ه ،ال
ي�ستطيع ان يبقيه �ضد �إرادت���ه� ،أثمن ما
�أورثه.
لملم الإبن النقود على عجل ،وبريقها
قد �أع��م��اه �أن ينظر �إل��ى وال���ده ،فقد كان
عقله م�شغوال بحريته الزائفة.
�إن��ط��ل��ق الإب�����ن والأب ي��ق��ف مذهوال،
وخلف ال�ستائر ،الأخ الأك��ب��ر �سعيداً بما
ح��دث ،مح�صوراً في �أنانيته ك�شرنقة قد
لفت فكره ال يهتم �إال لنف�سه!
ال نعلم كيف بذر الإبن �أمواله ،هل مع
ال��زوان كما نعته �أخيه� ،أم في �سفه بغير
حكمة� ،أم على �أ�صدقاء ال�سوء؟ �أو حتى
على �أ�صحاب المنفعة ،ومن منّا لم يقابل
ه�ؤالء! لكن فرغت �أمواله وبد�أ «يحتاج».
«االحتياج» ..نحن نحتاج �إلى الت�شجيع
و�إلى الحب والملب�س وال�سكن والأكل وهو
قد �إحتاج �إلى كل هذا و�أكثر والمتاح قليل
على من تربى بالق�صر.
في النهاية كان �أكثر طموحه �أن ي�أكل
مما ت�أكل خنازيره التي يرعاها وتهوى

بقلم :جرج�س ميخائيل
التمرغ فى طين الأزقة و�أكل النفايات.
وفي �إحتياجه تذكر بيت �أبيه وكم تمتع
ب���أب��وت��ه وح��ن��ان��ه ،وح��ت��ى ال���خ���دام بالبيت
يعاملون ح�سناً وي�شبعون ويف�ضل عنهم
و�أن��ا هنا �أم��وت من ق�سوة العي�ش ومرارة
الجوع ،جفاء البعد و�سوء المعاملة.
وك���أن��ه ك��ان ي��ق��دم لنا ���ص�لاة م��ن �صوم
رغما عنه فبدت وك�أنها �أن�شودة ت�صلح لكل
�أحد قد ابتعد عن فلك نجاته وخال�صه.
قرر الرجوع للبيت �سائال طعام العبيد،
فقد �سحقته الغربة.
ول���م ي���زل الأب يبكي �إب���ن���ه ،واق��ف��ا فى
ك َّوته ،منتظراً رجوعه.
ويوما ا�ستجيبت �صلواته من �أال يفنى
�إي���م���ان���ه ،وه����ا ه���و ي���ج���ري غ��ي��ر م�صدق
فرحته وم�شاعره التي ت�سبق رجليه وقلبه
يحت�ضن �إبنه قبل �أن يلقاه وها هو بالفعل
الإبن من�سحقاً ،مت�سخاً ،يحاول �أن ي�سجد
لأبيه لكن يد الأب ت�سبقه فترفعه في قوة

�إلى �صدره وقد �أجه�ش في البكاء ولم
يدع الإبن ينطق ببنت �شفه ،ووقع على
عنقه وقبله� ،آخذاً �إياه فى ح�ضن �شفى
ك��ل ج��وع��ه و�إح��ت��ي��اج��ه وم��ن��ح��ه �أماناً
و�سالماً.
قال الأب لعبيده الذين تجمعوا ،كما
بمالئكة تفرح بتوبة خاطئ� ،أن يلب�سوه
الحلة الأولى كرداء بر الم�سيح لي�ستر
كل خطية كما بميالد جديد بمعمودية
الروح .و�أن يجعلوا خاتما في يده لأنه
�إبن له �سلطان �أبيه .وحذاء في رجليه
فال ي�ضل بل ي�سير با�ستعداد �إنجيل
ال�����س�لام .وي��ق��دم��وا العجل الم�سمن،
ال��م�����س��ي��ح ك��ذب��ي��ح��ة ح���ب ب����اذال نف�سه
ك�أعظم عطية من اهلل للب�شر.
ك���ان ه��ن��اك ال��م��ت��اب��ع ���ش��اح��ن��اً نف�سه
ب���إ���س��م ال��غ��ي��رة ،كيف يقبل �أب���وه �أخيه
الذي «للهالك يدعى» ،من قد ك�سرنا
من ورائه كل �أزيار المنزل.
كان الأب يهتم لإبنه الأكبر �أي�ضا
فقاده للفرح برجوع ال�ضال ،والتمتع
بعر�س الإفخار�ستيا واالت��ح��اد بج�سد
ربنا ي�سوع الم�سيح ودمه ،حيث تنفتح
ال�سماء وتقبل التوبة وت�صير م�أدبة
الخطاة ،هي ذاتها م�أدبة ال�سماء.

�إنخفا�ض حاد يف �أ�سعار النفط

في القانون

�ســ�ؤال و جــواب
�س�ؤال :ما هي جرائم و�أ�شكال التزوير؟
الإجابة :التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري
في محرر يكون تغييرا من �ش�أنه �أن يحدث �ضررا بالغير
م��ع نية ا�ستعمال المحرر فيما زور م��ن �أج��ل��ه فبالتالي
ي�����ش��ت��رط ف��ي ج��ري��م��ة ال��ت��زوي��ر �أن ي��ق��ع تغيير الحقيقة
في محرر و�أن يكون ه��ذا التغيير بيان جوهري في هذا
المحرر .و�أن يتوافر في هذه الجريمة الق�صد الجنائي
لل�شخ�ص المزور وهو علمه بهذا التزوير وق�صده الجنائي
الخا�ص وذلك بنية ا�ستعماله المحرر المزور في الغر�ض
الذي زور من �أجله.
فالتزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة بق�صد الغ�ش
في محرر تغييرا من �ش�أنه �أن ي�سبب �ضررا وله عندة طرق
مثل الإ�ضافة والق�ص والل�صق والمحو الآلي والكيماوي.
فالتزوير هو كذب مكتوب بتغيير الحقيقة �أو �إحالل �أمر
غير �صحيح محل �أمر �صحيح.
والتزوير ممكن �أن يكون مادي �أو معنوي .وهناك �أي�ضا
ت��زوي��ر كلي بمعنى �إن�����ش��اء الم�ستند ال��م��زور ب�أكمله مثل
تقليد الم�ستند �أو �إ�صطناعه.
وهناك �أي�ضا تزوير جزئي وذل��ك يعني وج��ود م�ستند
�صحيح تم تغيير جزء في بياناته ويكون ذلك بالإ�ضافة

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

�أو حذف مثل الك�شط �أو المحو �أو التعديل .وهناك
اي�ضا التزوير بالنقل وذلك با�ستخدام الكربون �أو
تتبع ال�ضغط وال��ت��زوي��ر بالمحو الآل���ي م��ن خالل
�إزال��ة كل �أو جزء من كتابة الم�ستند ب�آلة لمحاولة
�إخفاء �آثارها والتزوير بالمحو الكيمائي من خالل
ا�ستخدام مواد كيمائية لإزالة �أحبار الكتابة �أو م�سح
هذا الم�ستند .والتزوير بالإ�ضافة من خالل �إدخال
كتابة ج��دي��دة على كتابة �أ�صلية ف��ي م�ستند بعد
تحرره.
والتزوير بالطم�س يكون ذلك من خالل �إخفاء
الكتابة ���س��واء ح��رف �أو كلمة �أو رق��م بال�شطب �أو
الطم�س .وج��رائ��م التزوير من الجرائم المعاقب
عليها في قانون العقوبات.

انخف�ضت �أ�سعار النفط اليوم � ،3/23إذ ت�ضررت
بفعل مخاوف من �أن القيود الجديدة المفرو�ضة
لمكافحة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وال��ت��وزي��ع البطيء
للقاحات في �أوروبا �سيت�سببان في تباط�ؤ تعافي
الطلب على الخام.
ون��زل��ت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة ل��خ��ام «ب��رن��ت» بنحو
� %3.84إلى  62.14دوالر للبرميل ،بحلول ال�ساعة
 13:30بتوقيت مو�سكو ،فيما تراجعت العقود
الآجلة لخام «غرب تك�سا�س الو�سيط» الأمريكي
بن�سبة � %3.69إلى  59.29دوالر للبرميل.
وقال «كومرت�س بنك» �إن «قارة �أوروب��ا ت�شدد
�إج��راءات فيرو�س كورونا وبالتالي تعزز القيود
على التنقل».
وت��م��دي��د الإغ�ل�اق���ات م��دف��وع بخطر موجة
ثالثة م��ن الإ���ص��اب��ات ،ف��ي ظ��ل انت�شار �سالالت
جديدة من الفيرو�س في القارة.
وت��م��دد �أل��م��ان��ي��ا� ،أك��ب��ر م�ستهلك للنفط في
�أوروب����ا� ،إج����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام حتى � 18أبريل
المقبل ،وطالبت المواطنين البقاء في المنازل
ف��ي م�سعى ل��وق��ف ال��م��وج��ة ال��ث��ال��ث��ة من
جائحة كوفيد.19-
كما �أثر ارتفاع الدوالر الأمريكي �سلبا
على الأ�سعار .وف��ي �ضوء ت�سعير النفط
ب��ال��دوالر ،ف���إن ارتفاع العملة الأمريكية
ي��زي��د تكلفة ال��ن��ف��ط ل��ح��ائ��زي العمالت
الأخرى.

 ++يكلمنا رب��ن��ا ب��ال��ع��دي��د م��ن اللغات
التي نفهمها ..ومن هذه اللغات التجارب
والآالم وال�ضيقات ،فاهلل يريدنا �أن ن�سمع
�صوته ف��ي الأح����زان كلما �أ���ش��ت��دت علينا,
لأن��ه يعتبرها ر�سائل حية معبرة لنا كما
يقول �أي��وب ال�صديق (ينجي البائ�س في
ذل��ه ويفتح �آذان��ه��م في ال�ضيق �( )....أى
.)15:36
حقا ما �أكثر �أ�صوات ربنا التى تخاطبنا
بقلم ابيذياكون
ب�����ش��ت��ى ال���ط���رق وال��و���س��ائ��ل ول��ك��ن��ن��ا قلما
مينا ق�صدي جوهر
ن�صغي �إليها!.
لنا �آذان لكنها �صماء ال ت�سمع!
لنا عيون لكنها عمياء ال ترى!
اهلل يريدنا �أن ن�صغي ل�صوته ونفهم ما يعنيه وكل معانيه جيدا .لذا علينا �أن
نردد ما قاله داود النبى (�أك�شف يارب عن عيني ف�أري عجائب من �شريعتك).
� +إن لم تكن ال�ضيقات والتجارب �أ�صوات ومواعظ قوية لنا ,ف�أي عظة تنفع
معنا �إذا؟
�إن كان اهلل يكلمنا عن طريق كتابه المقد�س وعن طريق كني�سته المقد�سة
الحية وعن طريق الآباء والخدام الأحباء وكل و�سائط وزيارات النعمة.
لكنه يكلمنا ب�صوت مدوي عال في التجارب وال�ضيقات.
 +فلندخل �إذاً لمدر�سة الحياة ولن�سمع �صوت اهلل ور�سائله من ال�ضيقات
والتجارب بدال من �أن نتذمر �أو ال نفهم ماذا يريد منا ربنا؟
وك��م ت��ك��ون معزية وم��ث��م��رة ه��ذه الر�سائل فنجده يكلمنا بر�سائل متعددة
الأهداف والعالمات.
 + +يكلمنا بر�سالة تهذيب لأي خط�أ فينا لنقلع عنه.
 +ويكلمنا بر�سالة تجريب و�إمتحان لإيماننا ليرى معدن �إيماننا حينما
يدخل نار التجربة وال�ضيقة.
 +ليدخل بنا في ر�سالة تدريب ت�ؤهلنا لأمور مجيدة يعدها لنا فيهيئنا �إلهنا
بالتجارب وال�ضيقات.
 +ويكلمنا بر�سالة تنقية في طريق تدريبنا لأي �صفة �أو ملمح غير مالئم لما
ي�ؤهلنا له فينقينا لنكون كالذهب.
 +ويكلمنا بر�سالة تعزية لئال ت�صاب نفو�سنا بالي�أ�س فنجد ي��د الم�سيح
الحانية تعزى قلوبنا ولم�ساته الرقيقة تطيب نفو�سنا ويد المحبة تم�سح كل
دمعة مع عيوننا.
 +ويكلمنا بر�سالة ترقية لما يجدنا محتملين التجربة ب�شكر وثبات في
�إيماننا وت�سليم ليد الفخاري الأعظم.
 +ويكلمنا بر�سالة تزكية لإيماننا ولحياتنا كنتيجه لعمله العظيم في وقت
التجربة في �إع��دادن��ا للمهمة التي ُيريد تزكيتنا لها والأه��م ملكوت ال�سموات
ور�سائل متعددة �أخرى.
فطوبى لما كانت له الآذان مدربة ل�سماع ر�سائل الرب في وقت التجربة والألم
وال�ضيق لينال التعزية والمجد والترقية.
�أيها الأحباء لنت�أمل كل �أعمال ور�سائل اهلل �إنما هي ر�سائل حب لنا في عمقها
وعملها معنا ,فكل ر�سالة لها در�س في حياتنا وخال�ص نفو�سنا..

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية فهي الأو�سع �إنت�شارا

818-774-0446

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

تجنب �آالم �إختبار كورونا بالم�سحة في الأنف
نحن نجري الإختبار من لعاب الفم
النتائج في �أقل من � 24ساعة

 1000ج م

 1000ج م

 1000ج م

$100

$100

$100

�أرثوذك�س نيوز
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معلوماتك في الميزان

ن�صائح غذائية ل�صحة القلب
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
القلب هو الع�ضو الأه��م في ج�سم
الإن�����س��ان ويعتبر ع�ضلة ال غنى عنها
لأن وظيفته الرئي�سية هي �ضخ الدم
�إل��ى جميع �أج���زاء الج�سم ع��ن طريق
الأوردة ال���دم���وي���ة وت����زوي����د الج�سم
بالأك�سجين والمواد الغذائية المفيدة
والتخل�ص من الف�ضالت وثاني �أك�سيد
الكربون.
ي����ؤدي �إخ��ت��ي��ار ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �صحي
�إلى تقليل مخاطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب وذلك من خالل خف�ض م�ستوى
الكول�سترول ال�سيء في الدم وخف�ض
���ض��غ��ط ال����دم وال���وق���اي���ة م���ن ال�سمنة
وتح�سين وظيفة الأوعية الدموية.
ول��ل��إق��ل�ال م���ن م��خ��اط��ر �أمرا�ض
القلب �أو لإدارة المر�ض الموجود �إتبع
هذه الن�صائح:
 -1احتر�س م��ن �إ�ستعمال الدهون
الم�شبعة والدهون المتحولة Trans
.Fat
� -2أك��ث��ر م��ن البروتينات النباتية
مثل فول ال�صويا والفا�صوليا الجافة
والعد�س والبقول والمك�سرات.
� -3إختيار اللحوم والطيور قليلة
الد�سم.
� -4أطبخ اللحوم والطيور والأ�سماك
بال�سلق وال�شوي �أو في الفرن �أو الطبخ
البطئ � Slow Cookerأو الطبخ تحت
ال�ضغط .Pressure Cooker
 -5ت�صفية الدهون بعد طبخ اللحوم
المفرومة.
 -6ع��ن��د ط��ب��خ ال�����ش��ورب��ة �ضعها في
الثالجة ثم ينزع الدهن من �أعالها
قبل ت�سخينها للأكل.
 -7قلل م��ن �أك��ل اللحوم الم�صنعة
المليئة بالدهون الم�شبعة والأمالح
مثل .Salami, Bacon, Hot dogs
 -8تناول الأ�سماك بانتظام �أ�سبوعيا
ب��ط��رق ط��ه��ي م��خ��ت��ل��ف��ة ،م��ث��ل ال�شوي
�أو ب����ال����ف����رن و
.BBQ

 -9ا���س��ت��ب��دل م��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان عالية
الدهون ب�أخرى قليلة الدهون �أو عديمة
الد�سم مثل الجبنة البي�ضاء قليلة الد�سم
�أو .Part Skim Mozzarella
� -10أطبخ ال�صل�صة البي�ضاء با�ستعمال
لبن خالي الد�سم لتكثيفها.
 -11ا���س��ت��خ��دم ال��ل��ب��ن وال�����زب�����ادي مع
التقليل من ن�سبة الدهون بالتدريج ،مثل
 %2ث��م  %1ث��م خ��ال��ي ال��ده��ن حتى تتعود
ع��ل��ى ال���م���ذاق لمنتجات الأل���ب���ان عديمة
الد�سم.
 -12ا�ستعمل زي��وت نباتية �سائلة بدل
من المارجرين والكديدو والزبدة.
 -13قلل من الدهون المتحولة Trans
 Fatال��م��وج��ودة ف��ي الكعك والب�سكوتات
والفطائر وك��ل المخبوزات والبطاط�س
ال��م��ح��م��رة� .إق����ر�أ المحتويات الموجودة
على العلبة � Labelsإذا ك��ان بها دهون
متحولة.
 -14ا���س��ت��ع��م��ل ك��م��ي��ة ق��ل��ي��ل��ة م���ن زيت
الزيتون �أو الكانوال في الطبخ.
 -15ا�ستعمل زيت الزيتون وبذر الكتان
 Flaxseed Oilعلى ال�سلطة.

تختلف الأ�سطورة في رواياتها وبالذات
ما يخت�ص منها بمدينة مانوا ،حيث دفع
حلم �إلدورادو� ،أو مدينة الذهب المفقودة،
الكثير من الرحالة الفاتحين للمك�سيك
وبيرو في القرن الثامن ع�شر �إلى القيام
برحالت محفوفة بالمخاطر في الغابات
المطيرة وجبال �أمريكا الجنوبية.
فكانت م�ساعي �أولئك الرحالة بدافع
«المذهب»
�أمل العثور على ثروات ،لم يكن
ّ
ف��ي واق���ع الأم����ر م��ك��ان��ا ب��ل ك���ان �شخ�صا،
ح�سبما �أكدت البحوث الأثرية الأخيرة.
ول����ك����ن ع���ن���دم���ا و�����ص����ل كري�ستوفر

�أوميجا .3

�س « -1هلم ورائي ف�أجعلكما �صيادي النا�س» ملن قال ي�سوع هذه العبارة؟
�س  -2من الذين طوبهم الرب ي�سوع لأنهم يعاينون الرب؟
�س  -3مب �شبه الرب ي�سوع كل من ي�سمع �أقواله ويعمل بها؟
�س « -4بل �إذهبوا باحلري �إىل خ��راف بيت �إ�سرائيل ال�ضالة» ملن كانت هذه
الو�صية؟
���س « -5ك��ون��وا حكماء ك��احل��ي��ات وب�سطاء ك��احل��م��ام» مل���اذا و���ص��ى ال���رب ي�سوع
تالميذه هذه التو�صية؟
�س � -6أكمل الآية الآتية :بكلمة من الرب ُ�صنعت  ......وبن�سمة من  .....كل
جنودها.
عنك ثمرة البطن» من قائل العبارة ؟ وملن
�س �« -7ألعلى مكان اهلل الذى منع ِ
قالها ؟ وما املنا�سبة؟
�س  -8من هُ ن زلفة وبلهة؟
�س  -9ما املدة التى بقى فيها تابوت اهلل فى بالد الفل�سطينيني ؟
�س  -10مب �أ�شار ناثان النبى على بت�شبع �أم �سليمان ؟
الإجابة تجدها في:
ج  ( : 1متى ) 19 – 18 : 4
ج  ( : 6مز ) 6 : 33
ج  ( : 2متى ) 8 : 5
ج  ( : 7تكوين ) 2 – 1 : 30
ج  ( : 3متى ) 25 – 24 : 7
ج  ( : 8تكوين ) 29 – 42 : 29
ج  ( : 4متى ) 6 – 5 : 10
ج � ( : 9صموئيل الأول ) 1 : 6
ج  ( : 5متى ) 16 : 10
ج  ( : 10امللوك الأول ) 14 – 11 : 1

ويحميها من الإلتهابات.
 كما �أن��ه يحتوي �أي�ضا على ن�سبةع��ال��ي��ة م���ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وم�ضادات
الأك�����س��دة ال��ت��ي تعتبر م��ف��ي��دة ل�صحة
القلب.
 ممكن ا�ستخدام زي��ت الأفوكادوكبديل �صحي للطبخ وفي الطعام لأن
الدهون الموجودة في زيت الأفوكادو
ت�����س��ت��ح��م��ل درج�������ات ح�����راري�����ة عالية
وبالتالي تقاوم الت�أك�سد ال��ذي يعتبر
�ضار للج�سم.
البيتزا :ممكن �أن ت��ك��ون البيتزا
�صحية وم��ف��ي��دة �إذا قمت بعملها في
م��ن��زل��ك ب��ال��ط��ري��ق��ة ال�����ص��ح��ي��ة .ولكن
غالباً ما تحتوي البيتزا التي نتناولها
خ����ارج ال��م��ن��زل ع��ل��ى ك��م��ي��ة ع��ال��ي��ة من
ال�������ص���ودي���وم وال�����ده�����ون وال�سعرات
ال��ح��راري��ة ال��ت��ي ت��زي��د م��ن �إحتماالت
الإ�صابة ب�ضرر ل�صحة القلب وخا�صة
�إذا ك�����ان �أك���ل���ه���ا ج�����زء م����ن طعامك
الروتيني والمعتاد.

الأقالل من الملح:
 �أط��ب��خ م���أك��والت��ك بالمنزل للتحكمفي كمية الملح الم�ستعمل ومن الممكن
�إقالل الملح للن�صف في الكمية المذكورة
في و�صفة الأكل.
 ال ت�ضع ملح زيادة على المائدة عند�أكل الطعام.
 ا�شتري معلبات الخ�ضروات عديمة�أو قليلة ال��م��ل��ح� .إق����ر�أ ال��م��ح��ت��وي��ات على
العلبة للتعرف على كمية الملح و�إختيار الت�ساهل من حين لآخر:
 �إ�سمح لنف�سك بالت�ساهل من حينالمعلبات قليلة الملح.
 �أ���ض��ف فلفل �أ����س���ود ول��ي��م��ون وب�صل لآخر .فلن ت�ؤثر قطعة من الحلويات�أكثر من الأطعمة الغنية
وثوم وتوابل و�أع�شاب �أخرى لتعطي نكهة �أو قطعة من البيتزا �أو كمية معتدلة
بـ �أوميجا :3
من البطاط�س المحمرة على نظامك
 اختيار الزيوت الغنية ب�أوميجا  3مثل لذيذة للطعام بدال من الملح.ال���غ���ذائ���ي ال�����ص��ح��ي ل��ل��ق��ل��ب .ول��ك��ن ال
الكانوال وزيت الكتان.
تجعل ذلك من المعتاد �أو التخلي عن
 ا�ستعمل م��ك�����س��رات م��ث��ل ال��ج��وز في �إختيار الأطعمة ال�صحية:ال�سلطة وال�سيريال وا�ستخدم زيت الجوز التوفو - :ا�ستبدل اللحوم الحمراء خطتك لتناول الطعام ال�صحي .ولكن
الإف��راط في الت�ساهل �إ�ستثناء ولي�س
لل�سلطة لأنه غني ب�أوميجا .3
بالتوفو من وقت لآخر.
 تناول � 4أوقيات من الأ�سماك الد�سمة  -ال���ت���وف���و ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ك���ث���ي���ر من قاعدة طوال الوقت.مثل ال�سالمون والتونة وال�سردين مرتين ب���روت���ي���ن���ات ال�����ص��وي��ا ال��غ��ن��ي��ة بالمعادن
ممار�سة الريا�ضة:
ف��ي الأ���س��ب��وع و�إن ك��ان��ت الأ���س��م��اك معلبة والألياف والدهون غير الم�شبعة.
 تجنب ال��ده��ون الم�شبعة الموجودة  -تعتبر م��م��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة �سبباين�صح �أن تكون معلبة في الماء.
 بع�ض الدجاج يتغذى بحبوب م�شبعة ف���ي ال��ل��ح��وم وال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى �إن�سداد رئي�سياً في الحماية والتقليل من ن�سبةالإ���ص��اب��ة ب���أم��را���ض ال��ق��ل��ب .ممار�سة
ب���أوم��ي��ج��ا  ،3وع��ل��ي��ه ب��ي�����ض ه���ذا الدجاج ال�شرايين.
يحتوي على ن�سبة عالية من �أوميجا  ،3الأفوكادو :يعتبر الأف��وك��ادو الغذاء الريا�ضة ال تقت�صر على الأ�شخا�ص
لذلك عند �شراء البي�ض �إقر�أ المحتويات ال�صحي لمر�ضى القلب ب�سبب �إحتوائه الأ�صحاء فقط بل ممار�سة الريا�ضة
على كمية جيدة من الأحما�ض لمر�ضى القلب ت�ساعد على تخفيف
على العلبة للت�أكد من
الدهنية الأحادية �صحة الأعرا�ض التي قد ت�صيبهم.
�إح���ت���واء البي�ض
غ��ي��ر الم�شبعة  -ي��ح��ت��اج ال��ق��ل��ب ك��ب��اق��ي �أع�ضاء
ع�������ل�������ى
مثل حام�ض الج�سم �إلى تمارين ريا�ضية للحفاظ
الأول�������ي�������ك على �صحته ور�شاقته.
ال��ذي يفيد  -ممار�سة الريا�ضة ب�شكل م�ستمر
ع�������������ض������ل������ة ومنتظم لمدة  30دقيقة يوميا ي�ساعد
ال������ق������ل������ب على تح�سين وزي���ادة �ضغط ال���دم في
الج�سم وم�ساعدة القلب في الحفاظ
على ك��ف��اءة عمله وم��رون��ة ال�شرايين
والأوعية الدموية والتقليل من خطر
�إن�سداد ال�شرايين.
 ت�ساعد الريا�ضة على ت�شجيع�إن����ت����اج �أك�����س��ي��د ال��ن��ي��ت��ري��ك Nitric
 Oxideالذي يعمل على �إبقاء الأوعية
ال����دم����وي����ة م���ف���ت���وح���ة .ك���م���ا ت�ساهم
الريا�ضة في خف�ض م�ستويات الدهون
الثالثية والكل�سترول وتح�سن من
قدرة �إنتاج القلب و�ضخ الدم بن�سبة
.%20

�شيئ من المعرفة
�إل�����دورادو كلمة ا�سبانية ويق�صد بها
ال��م��ذه��ب او ال��ذه��ب��ي وه���و اال���س��م الذي
اطلق على احد الملوك في قبائل امريكا
الجنوبية قديماً.
�إذ ي��ق��ال �أن���ه ك���ان يغطي نف�سه بغبار
الذهب من ر�أ�سه الى �أخم�ص قدميه كل
�صباح وكان اي�ضا يقوم باالغت�سال ونف�ض
الذهب في بحيرة مقد�سة كل م�ساء في
احتفال ديني قرب �سانتا في دي بوغوتا
كولومبيا وذل��ك ق��رب مدينة �أ�سطورية
تدعى مانوا في �أر�ض خرافية حيث يوجد
بها الذهب والأحجار الكريمة بوفرة.

بقلم� :سامية خليل
ماج�ستير في التغذية

كولومبو�س �إل��ى الأمريكتين ع��ام 1492
بدء الف�صل الأول من �صراع الح�ضارات،
ال���ذي غير وج��ه ال��ع��ال��م الثقافي وكانت
ت�����دور م��واج��ه��ة ���ش��ر���س��ة ت��ت��ع��ار���ض فيها
طرق الحياة و�أ�س�س المعتقدات الدينية
وال��روح��ان��ي��ة ،ف��الأ���س��ط��ورة التي انت�شرت
في اوروب���ا جعلت من «�إل����دورادو» مدينة
م���ف���ق���ودة م���ن ال���ذه���ب ت��ن��ت��ظ��ر اكت�شاف
الرحالة المغامرين ،وكانت اي�ضا تعك�س
ت��ع��ط�����ش الأوروب����ي����ي����ن ال��غ��ي��ر المحدود
للذهب ،ورغبتهم الجامحة في اكت�شاف
ه��ذه الأرا���ض��ي ال��ج��دي��دة م��ن �أج���ل زيادة
ثراواتهم.
في ال�سنوات الأخيرة تم تجميع الق�صة
الحقيقية ل�ل�أ���س��ط��ورة ع��ن ط��ري��ق مزج
الن�صو�ص التاريخية والبحوث الأثرية
الحديثة وتعتمد الق�صة على طق�س يقوم
به �أن��ا���س يطلق عليهم موي�سكا يعي�شون
في كولومبيا الو�سطى من عام � 800إلى
يومنا هذا.
«رودري���ج���ي���ز ف���ري���ل» ك��ات��ب الق�ص�ص
اال����س���ب���ان���ي ال�����ش��ه��ي��ر ك���ت���ب ع����ن طقو�س
�إل��دورادو من خالل كتاب «فتح واكت�شاف
مملكة غرناطة الجديدة» الذي ن�شر عام
 1636اخبرنا فيه ب�أنه بعد وفاة �أحد القادة

الكلمــات املتقـاطعــة

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

�سبيل ال�صديقني نور م�شرق �أما طريق الأ�شرار فظالم.
توكل على الرب فيبتهج قلبك بخال�صه.
ال ت�شى بل�سانك وال ت�صنع �شرا ب�صاحبك.
الرب �أمامك فى كل حني فال تتزعزع.
الرب ي�ضئ �سراجك وينري ظلمتك.
ال تخاف �شرا لأن الرب معك.
ال حت�سد �أهل ال�شر وال ت�شته �أن تكون معهم.
ال�صديق ي�سقط �سبع مرات ويقوم والأ�شرار يتعرثون.
حماباة الوجوه فى ا ُ
حلكم لي�ست �صاحلة.
تقبل �شفتا من يجاوب بكالم م�ستقيم.

على بريدك الإلكتروني �أر�سله لنا و�سنر�سلها لك
فور �صدورها مجـانــاً.
عنوان الجريدةallorthodox@aol.com :

818-774-0446

�شئ طلبا لديهم نظرا
ل����م����ا ي���ت���م���ت���ع ب�����ه من
ق��وة روح��ي��ة وعالقته
بالآلهة وقدرتها على
تحقق ت���وازن وتناغم
داخ�������������ل ال����م����ج����ت����م����ع
ح�سب معتقدات �شعب
م���وي�������س���ك���ا ل����ه����ذا ك���ان
يقدم كقربانا للآلهة.
�إن ط��ري��ق��ة تحول
ه��������ذه ال����ق���������ص����ة �إل������ى
�أ�������س������ط������ورة لمدينة
�أ�����س����ط����وري����ة للذهب
تبرز الطبيعة المميزة
ال��ت��ي ك��ان يعتبر فيها
الذهب م�صدرا للثروة للرحالة االوربيين
الفاتحين الذين لم يتفهم كثيرا قيمته
الحقيقية داخل مجتمع موي�سكا.
ب��ل ك��ان��ت ال��ع��ق��ول الأوروب���ي���ة مبهورة
ف��ق��ط ب��ال��م��ق��دار ال���ذي ي��ج��ب �إل��ق��ائ��ه من
ال��ذه��ب �إل���ى ال��م��ي��اه العميقة للبحيرة،
ودف��ن��ه��ا ف��ي م��واق��ع مقد�سة �أخ���رى حول
كولومبيا كانت هذه المواقع هي ال�شغل
ال�شاغل للأوروبيين الطامعين.
ل��ذل��ك ت��ح��ول خ�ل�ال ه���ذا ال��وق��ت �إ�سم

«�إل�������دورادر» رم���زا ل��ك��ل م��ك��ان يمكن فيه
اكت�ساب الثروة ال�سريعة وهكذا ت�صاعدت
وتيرة �أعمال ال�سلب والنهب في �أمريكا
ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ذه��ب واالح���ج���ار
النفي�سة.
ك�����ش��ف م������ؤخ�����راً ع����ن ك���م���ي���ات الذهب
المنهوب من كولمبيا وباقي القارة حيث
�أظهرت النتائج �أرق��ام تدعو �إلى الده�شة
ع��ن حجم النهب وال�سرقة ال��ت��ي حدثت
خالل تواجد الأوروبين بالمنطقه خالل

احلـــــــل

( )1كاتب �سفر الر�ؤيا )2( .فاكهة  -من ر�سائل القدي�س بول�س )3( .ثغر (معكو�سة)  -من
ر�سائل القدي�س بول�س� )4( .أم�شي (معكو�سة) )5( .من الأناجيل (معكو�سة)  -من ر�سائل
القدي�س بول�س (معكو�سة)  )6( .من ر�سائل القدي�س بول�س  -من الأناجيل (معكو�سة).
( )7يملكون  -من ر�سائل القدي�س بول�س )8(.مت�شابهان  -مت�شابهان  -من الأناجيل
(معكو�سة) )9( .كتب ر�سالته �إلى الإثنى ع�شر �سبطا الذين في ال�شتات  -مت�شابهان.
(� )10سفر كتبه لوقا الب�شير �إلى ثاوفيل�س (معكو�سة) )11( .عملة �أ�سيوية  -من ر�سائل
القدي�س بول�س )12( .من ر�سائل القدي�س بطر�س (معكو�سة).
( )1من الأناجيل (معكو�سة)  -احفظ  -حيوان �ضخم )2( .وفي (مبعثرة) � -سامح (معكو�سة)
 �أداة ن�صب (معكو�سة) )3( .ا�شتاق  -مت�شابهة  -يقول (مبعثرة) )4( .من ر�سائل القدي�سبول�س )5(.من ر�سائل القدي�س بول�س  -تجدها في (المباركون) )6(.تجدها في (الأيام) -
غير نا�ضج (معكو�سة)  -بداية (معكو�سة)  )7(.مت�شابهة  -مت�شابهان  -ازاول )8( .يحيون
(مبعثرة)  -تجدها في (المترنمين) )9( .تجدها في (بابليون)  -تجدها في (حيطان)
 تجدها في (طابيثا) )10( .مت�شابهة  -تجدها في (الطوق)  -من الطيور الجارحة(معكو�سة) )11( .من ر�سائل القدي�س بول�س  -تجدها في (ي�سوع)� )12( .ضمير الغائبة  -حقد
 -للنفي.

الذى يحبه الرب ي�ؤدبه.

�أرثوذك�س نيوز

�أفقيــا:

ر�أ�سيا:

ال تن�سى �شريعة اهلل وقلبك يحفظ و�صاياه.

�إذا كنت ترغب يف �إ�ستالم جريدة

(تابع) �سل�سلة المدن المفقودة
�إلدورادو  ..مدينة الذهب المفقودة
داخ���ل مجتمع موي�سكا ا�صبحت عملية
��ذه��ب» ت��ن��ط��وي على
اخ��ت��ي��ار خليفة «ال��م ّ
ال�سرية حيث ك��ان القائد يحيطه �أربعة
من كبار الكهنة يزينهم الري�ش والتيجان
الذهبية �إل��ى جانب زينة ج�سدية ،وكان
عاريا �إال من غبار ال��ذه��ب ،يقدم قربانا
م��ن ال��ق��ط��ع ال��ذه��ب��ي��ة وال���زم���رد والقطع
ال��ن��ف��ي�����س��ة االخ������رى ل�ل��آل���ه���ة م���ن خالل
�إلقاءها في البحيرة.
ح�سب الرواية اي�ضا تحدث الكاتب عن
�شواطئ البحيرة الم�ستديرة التي تمتلئ
بالجمهور المتفرج ال���ذي ك��ان يحر�ص
على و�ضع الزينات وعزف المو�سيقى وكذا
ا�شعال النيران التي كانت تحجب �ضوء
ال��ن��ه��ار م��ن ح��و���ض ه��ذه ال��ب��ح��ي��رة .وكان
�أح��د الكهنة ي�ستخدم طوافة ف��وق �سطح
ال��ب��ح��ي��رة ال���ى ان ي�����ص��ل ال���ى المنت�صف
بعدها يبد�أ في القاء البخور رافعا علما
ل��ج��ذب انتباه الجمهور م��ن اج��ل التزام
ال�صمت .وتمثل هذه اللحظة وقت اذعان
ال��ح�����ش��ود ل��ق��ائ��ده��م ال��ج��دي��د م���ن خالل
الهتاف بموافقتهم عليها من على �شاطئ
البحيرة
بعيداً عن ما جاء في كتاب «رودريغيز
ف��ري��ل«� .شعب موي�سكا ك���ان ي���ؤم��ن حقا
بالقوة الروحانية ،لهذا كان الذهب اكثر
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
ه� ��ي ع�� �ب� ��ارة عن
�شبكة من  9مربعات 6
كل مربع فيها ي�ضم
 9خ��ان��ات ،لت�شغل 1
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 2
وال ف� ��ي ال� �ع��م ��ود
ال��واح��د عموديا �أو 8
�أفقيا.

(ت�أ�س�ست في عام )2000

عقود.
ال����دورادو كما كانت ملهم للكثير من
الغزاة الطامعين في زيادة ثرواتهم كانت
اي�ضا ملهمة للكثير من الكتاب والأدباء
فكانت الأ�سطوره م�صدر وحي لعدد غير
محدود من الأعمال الم�سرحية والفنية
حتى �أن �إ�سم ال���دورادو �أعطي لمحافظة
في كاليفورنيا ولمدن وبلدات عدة داخل
الواليات المتحدة االمريكية.
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ال�سنة الواحد والع�شرين  -العدد  31 - 16) 451مار�س 2021م) برمهات 1737لل�شهداء
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مقتطفات
ر�سائل عمرها � 3500سنة
في المنيا عام  ،1885فالحة م�صرية
وه���ي ب��ت��زرع ف��ي �أر���ض��ه��ا ل��ق��ت لوحات
طينية عليها نقو�ش وك��ت��اب��ات غريبة
ج��م��ع��ت ���ش��وي��ة م��ن��ه��م وب���ع���د ك����ام يوم
باعتهم بقرو�ش لتاجر لعر�ضهم على
خبراء �آثار اللي �أ�صيبوا بالذهول �أول
ما �شافوا اللوحات.
قامت الدنيا وبد�أ التنقيب �أكتر في
مكان ال��ل��وح��ات حتى ع��ث��روا على �أكتر
م��ن  ٣٨٢ل��وح��ة غير ال��ل��ي ���ض��اع وغير
اللي اتك�سر.
ات���وزع���ت ع��ل��ى م��ت��اح��ف ال��ع��ال��م كان
للألمان الن�صيب الأكبر.
المكان اللي اكت�شفت فيه اللوحات
طلع �أر�شيف مرا�سالت الملك ،حاجة
ك���ده زي خ��زان��ة م��را���س�لات ملكية في
�أخت �آتون مدينة تل العمارنة عا�صمة
حكم �إخناتون.
اللوحات عبارة عن �أ�ساطير ومالحم
معاجم ومقاطع لفظية ،والأهم ر�سايل
ر���س��م��ي��ة م��ت��ب��ادل��ة ب��ي��ن م���ل���وك م�صر
�أم��ن��ح��ت��ب ال���ت���ال���ت ،و�إخ���ن���ات���ون ،وتوت
ع��ن��خ �آم������ون ،وم���ل���وك ال�����ش��رق الأدن�����ى
ب��اب��ل و�آ����ش���ور وم��ي��ت��ان��ي وخ��ي��ت��ا «مملكة
الحيثيين» و�أرزاوا و�آال�شيا «قبر�ص»،
ور����س���اي���ل ت���ان���ي���ة م���ت���ب���ادل���ة م����ع حكام
ال��والي��ات التابعة لم�صر في فل�سطين
و�سوريا.
ال��ل��وح��ات م��ك��ت��وب��ة ب��ال��ل��غ��ة الأكدية
بخطها الم�سماري باللهجة البابلية
يعني عراقية ودي كانت لغة المرا�سالت
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة ك��ل ق���وى الأر����ض
وقتها ما كانت�ش بتتعامل غير باللغة
دي في العالقات الدولية.
لو رجعنا للر�سايل هنالقي �أغلبها
كانت م�ستلمة وقليل منها اللي اتكتب
في م�صر الر�سايل اللي كانت متبادلة
بين م�صر ونادي القوى العظمى وقتها
م�ضمونها ك��ان مفاو�ضات زواج ملكي،
م�����س��ائ��ل ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ،ت���ب���ادل هدايا
وتجارة.
الكتبة الم�صريين كانوا بيترجموا
الر�سايل للغة الم�صرية وعملوا معجم
لألفاظ اللغة الأكدية.
من �أ�شهر الر�سايل ر�سالة بعتها �أحد
الملوك لملك م�صر �أمنحتب الثالث
يطلب منه فيها كميات ذهب �أمنحتب
بعتله  ٦٠كيلو ذهب ،اعتر�ض الملك �إن
الـ  ٦٠كيلو دول مايكفو�ش �أجر الر�سول
ال��ل��ي بعته ب��ال��ر���س��ال��ة و�إن ال��ذه��ب في
م�صر زي ال���ت���راب ودي ك��ان��ت حقيقة
م�����ص��ر ك���ان���ت ب��ت��ح�����ص��ل ن��ظ��ي��ر الذهب
على خيول ومالب�س وعطور و�أحجار
كريمة.
ر����س���ال���ة ت���ان���ي���ة ب��ع��ت��ه��ا م���ل���ك بابل
لأمنحتب طلب فيها يتجوز من �أميرة
م�صرية ودا ك��ان م��ب��د�أ م��رف��و���ض عند
ال��م��ل��وك ال��م�����ص��ري��ي��ن� ،إن���ه���م يجوزوا
بناتهم بره م�صر هما يتجوزوا �أميرات
�أجنبيات �آه لكن الأم��ي��رات الم�صريات
تخرج بره ال .
�أمنحتب رد عليه قائال« :ل��م ي�سبق
م���ن ق���دي���م الأزل �أن �أع��ط��ي��ت �أميرة
م�����ص��ري��ة �إل����ى �أي �إن�����س��ان «ل���درج���ة �إن
ملك بابل ح�س بحرج قدام �شعبه فبعت

ر�سالة تانية لأمنحتب يقوله ابعتلي �أي
واحدة �أتجوزها وماحد�ش هيعرف �إنها
م�ش �أميرة!
ال�������ص���دف���ة ال���ب���ح���ت���ة ����س���اه���م���ت في
اكت�شاف ر�سايل العمارنة اللي �أهميتها
�إعداد :ماري ب�سطا
�إن���ه���ا ب��ت��ع��رف��ن��ا ���ش��ك��ل وط��ب��ي��ع��ة الحياة
والعالقات الدولية كان عامل ازاي من �أن هذا بو�ست غريب و غير مالوف هل
�أكتر من � ٣٥٠٠سنة.
هو خيال �أم حقيقة؟

�سمكة الفوجو

�سمكة الفوجو �أو �أم نفيخة عندما
تنتفخ تفرز �سم كخا�صية دفاعية من
ال��م��ف��ت��ر���س��ات ،ال�����س��م ه���ذا ق��ات��ل ولكنه
ال ي��ق��ت��ل ال���دالف���ي���ن ب���ل ي��ت�����س��ب��ب لهم
ب�إنت�شاء «نف�س ت�أثير المخدرات على
الدماغ الب�شرية .تقوم الدالفين عمدا
ب�����ض��رب ال�سمكة ح��ت��ى تنتفخ وت�صدر
هذا ال�سم ثم ي�ستخدمونها للإ�ستمتاع
وال��ت��ح�����ش��ي�����ش ح��ت��ى �أن���ه���م يمررونها
لبع�ضهم البع�ض .

بو�ست غريب وغير م�ألوف

�إك�سر وراه قله

القُلة �إناء فخار �ش�أنه �ش�أن كثير من
�أول��ي��ات الحياة؛ اختراع م�صري قديم
ا�ستخدمه الم�صريين ف��ي حفظ ماء
ال�����ش��رب وت��ب��ري��ده ،وك��ذل��ك ف��ي توديع
المتوفين وقطع ُ�سبل ع��ودة �أرواحهم،
مرة �أخ��رى .وكان الم�صريين القدماء
يك�سرون �إناء من الفخار قلة وراء جنازة
المتوفى ،ويقومون بدفنه بجوار قبره.
*(المنقبين عن الآثار يعتبرون وجود
�إن��اء فخار مك�سور من الأدل���ة الأثرية
على �أن ال��م��ك��ان �آث���ري �أو ب��ه مقبرة).
الم�صريين القدماء كانوا بيعملوا كده
(ي��ك�����س��روا ق��ل��ة) ل�سبب ع��ق��ائ��دي؛ وهو
�أال تعود الكا (ال���روح) م��رة �أخ��رى �إلى
المنزل .اليوم الم�صريين بي�ستخدموا
ه���ذه ال��م��ق��ول��ة �إزاء الأ���ش��خ��ا���ص الغير
مرغوب فيهم وال في عودتهم ،تقريباً
ب���ذات ال��م��دل��ول ال���ذي ك��ان ي�ستخدمه
�أجدادنا.
في حياة كل �إن�سان �أ�شخا�ص جديرين
ب�أن ُيك�سر ورائهم ُقلة.

ف��ي ع���ام  2018اكت�شف رج���ل يدعى
«دييغو �أفيلي�س» عملة معدنية غام�ضة
مطبوع عليها ع��ام  ،2039وق��د ظهرت
ع��ل��ى العملة ع��ل��ى �أن��ه��ا ت��ع��ود لألمانيا
النازية بالإ�ضافة �إل��ى ع��ب��ارة Nueva
 Alemaniaالتي تترجم �إل��ى �ألمانيا
الجديدة .يعتقد البع�ض �أنها خدعة،
بينما يدعي البع�ض الآخ��ر �أنها دلیل
على ك��ون م��واز �أو �إمكانية ال�سفر عبر
الزمن ..هناك
م���ن ف�����س��ر ب�أن
�ألمانيا �ستكون
الع��ب��اً رئي�سياً
ف�������ي ال�����ح�����رب
ال�����ع�����ال�����م�����ي�����ة
الثالثة� ،آخرون
ق�����ال�����وا ب����أن���ه���ا
عملة لم�ستقبل
«ب����دي����ل» حيث
غ���زا النازيون
العالم وطوروا
ال�������س���ف���ر عبر
الزمن و�أر�سلوا
الأم���������وال �إل����ى
الما�ضي حيث
�إن���ت���ه���ى الأم�����ر
بعمالت معينة
في واقعنا.
تعتقد
�أال
قلل فخارية
عزيزي القارئ

ال�صناعة في م�صر الفرعونية
ت��ك��ل��م��ن��ا ف���ي ال���ع���دد ال��م��ا���ض��ي عن
ال�صناعة ف��ي م�صر القديمة ومهارة
ال��م�����ص��ري ال��ق��دي��م ف��ي ك��ل ال�صناعات
ال���ت���ج���اري���ه وال��ح��ي��ات��ي��ة وت��وق��ف��ن��ا في
العدد الما�ضي عند �صناعة القي�شاني،
واليوم ن�ستكمل حديثنا عن باقي �أهم
ال�صناعات في م�صر القديمة:
�صناعة الزجاج:
كان الم�صريون ي�صنعون الزجاج من
الرمل ال�سليكوني ورمل الكوارتز الذي
يحتوي على عن�صر كربونات الكال�سيوم
والذي ت�ضاف له مواد النطرون ورماد
ال��ن��ب��ات��ات وغ��ي��ره��ا م��ن م���واد الأل����وان.
وكانت م�صانع الزجاج تحول م�صهور
ال��زج��اج �إل��ى م��ا ي�شاء ال�صانع بو�ضعه
ح���ول الج�سم الطيني ال���ذي ي���راد �أن
ي�شبهه وبالألوان التي يريدها كالجرار
والأوان���ي ،وكانت الزخرفة تتم �أحيانا
ع��ب��ر ت��ح��وي��ل ق�����ض��ب��ان ال���زج���اج المائع
�إل��ى �أ�شرطة من ال��زج��اج الملون حيث
ي���زخ���رف ب��ه��ا م���ا ي�����ش��اء وي��ط��ع��م��ه��ا بما
ي�شاء.

�صناعة الح�صر وال�سالل والحبال:
وه���ذه م��ن ال�����ص��ن��اع��ات ال��ق��دي��م��ة التي
مار�سها الم�صريون القدماء؛ فالح�صر
كانت ت�صنع من �ألياف النباتات المختلفة
وم��ن �سعف النخيل والبو�ص والحلفاء،
وك����ان����ت ُت����زي����ن ب����ال����زخ����ارف المختلفة
والهند�سية ال�شكل ب�شكل خا�ص.
ك����ان����ت ت�������س���ت���خ���دم ل��ت��غ��ط��ي��ة الأر��������ض
والأرائ�����ك وال��ك��را���س��ي وت�ستخدم �أحياناً
ك�ستائر للأبواب والنوافذ.
�أم��ا �صناعة ال�سالل ف��ك���أن �أغلبها من
���س��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل ،وت��زي��ن �أي�����ض��اً بزخارف
ملونة وت��ك��ون ب���أح��ج��ام مختلفة .وكانت
الحبال ت�صنع من نبات الحلفاء والكتان
و�ألياف النخيل.
�صناعة الن�سيج:
كانت المن�سوجات الأول��ى من الكتان،
ث�����م ظ���ه���ر ن�������س���ي���ج ال���������ص����وف وال���ح���ري���ر
وال��ق��ط��ن .وك���ان���ت ط��ري��ق��ة ن�����س��ج الكتان
مث ً
ال تتم بتم�شيط الكتان و�سلقه وطرقه
وفتله وغ��زل��ه ،وك��ان��ت ت�شد الأل��ي��اف في
�أوت����اد ع��ل��ى الأر�����ض ب�����ص��ورة م��ت��وازي��ة ثم
يجري ن�سج الألياف العمودية عليها من
قبل الن�ساجين با�ستعمال خ�شبتين لهذا
الغر�ض.
ث�����م ظ����ه����رت الأم�����������ش�����اط ال���ع���م���ودي���ة
المدعومة بدعامتين على الأر�ض ،وكانت
ال���م���ر�أة ت��ق��وم ب�����ص��ن��اع��ة ال��ن�����س��ي��ج بمهارة
ك���ال���رج���ال .ول���م ت��ع��رف م�����ص��ر القديمة
ن�سج ال�صوف والحرير والقطن �إال في
ع�صور مت�أخرة مثل الع�صر الهلين�ستي
وما بعده.
ف���ي ع�����ص��ر الأ����س���رة الأول������ى ع��ث��ر على
ق��م��ا���ش ك��ت��ان��ي ب��ن��ي ال���ل���ون ف���ي طرخان،
وربما كان هذا اللون بفعل تقادم الزمن،
لأن ما في حوزتنا من معلومات ت�ؤكد �أن
ا�ستخدام الألوان بد�أ منذ الأ�سرة الثالثة،
وك���ان���ت �أ����ص���ب���اغ ال��م�لاب�����س ت���ج���ري على
�أ�سا�س المغرة (طين �صل�صال يتكون من
�أوك�سيد الحديد �أو ال�صد�أ) وحين ي�سخن
يتحول �إلى اللون الأ�صغر� ،أو على �أ�سا�س
الأ�صباغ النباتية ،وك��ان �صبغ المالب�س
يتم بتنقيعها بالكامل �أو بالتبقيع حيث
يتوزع اللون على �شكل بقع منتظمة وغير
منتظمة على الثوب با�ستعمال الطين �أو
ال�صل�صال �أو الع�سل .وكانت هناك طريقة
تالثة لل�صبغ ت�سمى بال�صباغة المزدوجة،
ح��ي��ث ال��م�لاب�����س ب��ل��ون م��ح��دد ث��م ت�صبغ
بلون �آخر للخروج بلون ثالث مختلف.

�صناعة البردي:
ك��ان��ت م�����ص��ر ح��اف��ل��ة ب��ن��ب��ات البردي
(ال�����ذي ان��ق��ر���ض م��ن��ه��ا الآن تقريبا)
وكان البردي نباتا طوي ً
ال ب�ساق تتراوح
بين مترين �إلى ثالثة �أمتار ،وبغالف
خ����ارج����ي ���ص��ل��ب ول�����ب رخ������و ،وي�صنع
البردي بقطع ال�سيقان والتخل�ص من
الغالف الخارجي و�صف اللب الرخو
لتكوين ���ش��رائ��ح طويلة تو�ضع فوقها
�شرائح �أخرى ثم تدق ال�شرائح بمطارق
م���ن ال��خ�����ش��ب وي��و���ض��ع ف��وق��ه��ا قما�ش
يمت�ص ع�صارة اللب الرخو ،ثم تدمج
ال�شرائح بطريقة خا�صة وتترك لكي
تجفف وت�صبح �صالحة للكتابة.
�أ���ص��ب��ح��ت م�����ص��ر ال��م��رك��ز الرئي�س
ل�صناعة ورق البردي في العالم القديم
ال�����ذي ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا �إرث������ه الح�ضاري
وم��ع��ام�لات��ه الر�سمية وال�شعبية� .أما
�صناعة ال���ورق بالمعنى ال��دق��ي��ق فقد
قام بها ال�صينيون في القرن الميالدي
الأول م���ن ���س��ي��ق��ان ن���ب���ات الخيزران
(ال��ب��ام��ب��و) وال���خ���رق ال��ب��ال��ي��ة و�شباك
ال�صيد وال��ق��ن��ب وال��ع�����ش��ب ،ولي�س من
البردي.
ك��ان��ت م��ل��ف��وف��ات ال��ب��ردي الم�صرية
متميزة وقابلة للثبات �أم��ام الزمن في
حالة حفظها في ج��رار خا�صة وبعيداً
ع��ن الأج������واء ال��رط��ب��ة .وك����ان البردي �صناعة اللبن والطوب والبناء:
ي�ستخدم �أي�����ض��اً ف��ي �صناعة القوارب كانت المنازل تبنى باللبن وهو الطوبة
ال�صغيرة وال�سالل والحبال ،والح�صر �أو ال��ط��وب ال��ن��ي��ىء ال��م��ك��ون م��ن الطين
وغيرها.
وال��ق��ل��ي��ل م���ن ال���رم���ل �أو ال��ت��ب��ن لجعله

�سمكة الفوجو

�سياحة عالجية و �إ�ست�شفائية

�أف�ضل البحريات فى العامل من حيث امللوحة« ..نبع احلمراء» بوادى النطرون

مياه م�صرية ت�ستقبل ال�سياحة العالجية ..حممية طبيعية تتو�سطها عني عذبة
تفجرت لل�سيدة مرمي العذراء ..ويق�صدها م�صابو ال�صدفية ومر�ضى الرمد والعظام
تعترب ب��ح�يرة نبع احل��م��راء ،املوجودة
ف���ى ���ص��ح��راء وادى ال���ن���ط���رون م���ن �أهم
الأماكن التى ت�ستقبل ال�سياحة العالجية
والإ���س��ت�����ش��ف��ائ��ي��ة ف��ى حم��اف��ظ��ة البحرية،
حيث �أنها تعد من �أف�ضل البحريات فى
العامل من حيث امللوحة ،فن�سبة ملوحة
امل��ي��اه ت��ع��د مب��ق��دار ت�سعة �أم��ث��ال ملوحة
مياه البحر وت�ستخدم ف��ى ع�لاج الكثري
من الأمرا�ض اجللدية.
عند دخولك الطريق ال�صحراوى �إجتاة
القاهرة وعلى بعد  3كيلو مرت تقريبا من
منطقة الر�ست ه��او���س ب���وادى النطرون
يوجد طريق خا�ص ي�ؤدى �إىل بحرية نبع
احلمراء ،امل��زار ال�سياحى العاملى الذي ال
ت�ستفيد منه املحافظة حتى الآن ،رغم
طبيعته اخلالبة واملياه التى ت�ستخدم يف
�شفاء الأمرا�ض اجللدية.
وعند و�صولك املكان ترى بحرية كبرية

م��ن امل��ي��اه ال��ت��ى ت��ع��دت درج���ة ملوحتها 9
�أ�ضعاف ملوحة مياه البحر ،وفى الو�سط
ي���وج���د ع�ي�ن م���ي���اه ع���ذب���ة ،وف����ى اجلانب
�أ���ش��ج��ار ون��خ��ي��ل م��ن ك��ل م��ك��ان ،و�أر�ضية
البحرية رم��ل وط�ين �أح��م��ر ي�ساعد على
ال�شفاء من الأمرا�ض.
حيث �أك��د �أمي��ن �صقر ،م����ؤرخ تاريخى
ب���وادى ال��ن��ط��رون� ،أن �سبب ت�سمية هذه
ال��ب��ح�يرة ب��ه��ذا الإ���س��م ي��رج��ع �إىل وجود
كائن الأرتينيا ذى ال��ل��ون الأح��م��ر الذى
يظهر على جانبى البحرية ومياهها فى
ف�صل ال�صيف ،م�شريا �إىل �أن البحرية
ت�����س��ت��ق��ط��ب ال����زائ����ري����ن م����ن املحافظات
املختلفة م��ن �أج���ل ال�سياحة العالجية،
لكونها بحرية �شديدة امللوحة ،ينبع من
و���س��ط��ه��ا ع�ي�ن ���ش��دي��دة ال���ع���ذوب���ة ،ت�شفى
ال�صدفية و�أمرا�ض الرمد والعظام ،عن
ط��ري��ق ح��م��ام امل����اء امل��ال��ح وح��م��ام الطني

وحمام املاء العذب.
وقال �صقر� ،أن البحرية تبلغ م�ساحتها
 300ف�����دان ت��ق��ري��ب��ا ،ت��ت��م��ي��ز مبلوحتها
العالية وخ�صائ�صها العالجية وحتديدا
للأمرا�ض اجللدية ،وفى و�سطها ينبثق
نبع مياه عذبة متاما ي�سمى ينبوع مرمي،
وه���و ال��ن��ب��ع ال���ذى ي��ق��ال �أن���ه تفجر �أثناء
عبور ال�سيدة مرمي و�إبنها الطفل خالل
رح��ل��ت��ه��م �إىل م�����ص��ر ،وم���ن ه��ن��ا �إكت�سبت
املنطقة قيمتها التاريخية والدينية.
و�أ�شار �صقر� ،إىل �أن يوم اجلمعة من كل
�أ�سبوع يرتدد الزائرين من كل حمافظات
م�����ص��ر ك��م��ح��اف��ظ��ات ال�����ش��رق��ي��ة واملنوفية
والإ�سكندرية والقاهرة واجليزة لل�سباحة
ف��ى البحرية وو���ض��ع ط�ين البحرية على
�أج�سادهم من �أجل ال�شفاء من �أى مر�ض
جلدى ،وتكون رحالت �أ�سرية يومية.
بحرية نبع احلمراء
بوادي النطرون

�صناعة الطوب والبناء

�إعتمــدوا
في حمالتكم الدعائية.
)818 774-0446

مدافـن للبيـع
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

�إعداد :مريـم عــادل
متما�سكاً ،وك��ان يو�ضع في قوالب من
الخ�شب ويجفف تحت ال�شم�س ،وهي
���ص��ن��اع��ة ب�����س��ي��ط��ة ���ص��ورت��ه��ا ل��ن��ا بدقة
لوحات جدارية في مقبرة (رخ مي رع)
في ع�صر الأ���س��رة الثامنة ع�شرة .ولم
ي�ستعمل اللبن الأح��م��ر �أو المحروق
ف���ي م�����ص��ر ال��ق��دي��م��ة �إال ف���ي الع�صر
الروماني.
وارت��ب��ط��ت ���ص��ن��اع��ة ال��ل��ب��ن ب�صناعة
الطوب والبناء.
�صناعة الفخار:
ي�صنع الفخار م��ن الطمي بنوعيه
(الداكن والفاتح) �أو (البني والرمادي)،
وتح�ضر عجينة الطمي وقد ي�ضاف لها
قليل من التبن ليجعلها متما�سكة ،ثم
ي�صار �إلى ت�شكيلها باليد �أو في عجلة
الفخار ،ثم تجفف ثم تحرق في �أفران
ال��خ�����ش��ب وال��ت��ب��ن وال��ب��و���ص .و�أحياناً
ت�����ص��ق��ل الآن���ي���ة ق��ب��ل تجفيفها بقطع
من الحجر ال�صلب الناعم وت�ستعمل
الألوان والزخارف والنقو�ش وال�ضفائر
وغيرها.
���ص��ن��اع��ة ال��ح��ج��اري��ن والأوان�����ي
الحجرية:
وه���ي م��ن �أق����دم ال�����ص��ن��اع��ات ،وكانت
ت��ن��ح��ت م���ن ال��ح��ج��ر ال�����ص��ل��ب �أو من
ال��م��رم��ر �أو م���ن الأح����ج����ار ال�صغيرة
كالديوريت وال�ش�ست والحجر الرملي،
وكانت الأواني تثقب بمثاقب ذات ر�أ�س
معدني.
ويجب �أال نن�سى ف�ضل هذه ال�صناعة
وحرفييها ف��ي �صناعة الأح��ج��ار التي
بنيت منها الأهرامات ،وكذلك �أحجار
الأعمدة والم�سالت والتماثيل وغيرها.
وك��ان��ت الأوان����ي ت�ستخدم ب�شكل وا�سع
في البيوت لمختلف الأغرا�ض كالخزن
والطحن والطبخ وغيرها.
ال�صناعات الجلدية:
ظهرت هناك الكثير من ال�صناعات
الجلدية التي تعتمد على دب��غ و�صبغ
ال���ج���ل���ود �أو ًال ث���م ���ص��ن��ع م���ا يحتاجه
الإن�سان منها مثل ال�سيور والمالب�س
والأح��ذي��ة (النعال) والعلب الخا�صة،
وا�ستخدمت جلود الحيوانات في نقل
الماء وحفظ ال�سوائل ،وكانت بع�ضها
ت�ستخدم في الكتابة �أي�ضاً.
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رياضة

م�شاركة محمد �صالح في الأولمبياد
�أك����د م����درب م��ن��ت��خ��ب م�����ص��ر الأول���م���ب���ي �أن ال��ج��ه��از الفني
للمنتخب �سي�ضع خطة لم�شاركة محمد �صالح في الألعاب
الأولمبية (طوكيو  )2021ويخاطب ليفربول على �أ�سا�سها وفق
ما �ست�سفر عنه القرعة ومواعيد المباريات لمخاطبة النادي
الإنجليزي نافيا وج��ود خالف على �شارة القيادة بين �صالح
ورم�ضان �صبحي.
وقال �شوقي غريب ردا على �س�ؤال حول م�شاركة �صالح في
الأولمبياد�« :س ُي�سمح لنا ب�ضم  18العبا للبطولة بالإ�ضافة �إلى
 4ك�إحتياط لن ي�شاركوا معنا �إال في حالة الإ�صابات ،ومن حقنا
�أن ن�أخذ  3العبين من الـ  18فوق ال�سن».
وت��اب��ع م��درب منتخب م�صر الأول��م��ب��ي ق��ائ�لا�« :أن���ا �أنتظر
القرعة في � 21إبريل ليظهر الهيكل الكامل ولدينا خطة كاملة

ولدينا الفنادق والمالعب ومواعيد المباريات ،لكننا ننتظر
القرعة لمعرفة المجموعة التي �سنقع فيها» ،ح�سب قوله.
و�أ���ض��اف غ��ري��ب ق��ائ�لا« :ب��ع��د ذل��ك يمكننا مخاطبة نادي
ليفربول بملف كامل يحتوي على ك��ل �شيء و�أن���ت تعرف �أن
من غير الممكن �أال نحدد هوية الخ�صوم والمواعيد الدقيقة
ل��ل��م��ب��اري��ات ل��ل��ن��ادي ،ف��ه��و (ال���ن���ادي) ي��ري��د مخططا وا�ضحا
للتدريبات وال��م��ب��اري��ات وال��ف��ن��دق وم��واع��ي��د ال�����س��ف��ر» ،ح�سب
قوله.
وع��ب��ر ال���م���درب ع��ن رغ��ب��ة ال��م��ن��ت��خ��ب ب��ح�����ض��ور ���ص�لاح في
الأولمبياد لكنه �أ�شار �إلى �أن الأ�سا�س في الأمر موافقة النادي
ورغبة الالعب ،ونفى وجود خالف بين نجم ليفربول والعب
بيراميدز رم�ضان �صبحي على �شارة القيادة.

رياضة ومالعب
�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:

المدير التنفيذى للأهلى لم يتقدم با�ستقالة مكتوبة حتى الآن
ن��ف��ت م�����ص��ادر م��ق��رب��ة م���ن العميد
م��ح��م��د م���رج���ان ،ال��م��دي��ر التنفيذي
للنادي .وك�شفت الم�صادر� ،أن العميد
محمد مرجان رف�ض تقديم �إ�ستقالة
م��ك��ت��وب��ة ،وط��ل��ب �إع���ف���اءه م��ن من�صبه
ل��ي��ت��ف��رغ ل��ع��م��ل��ه ال���ج���دي���د ف���ي �شركة
ا������س�����ت�����ادات ،ك���ن���ائ���ب رئ���ي�������س مجل�س
الإدارة ،خا�صة �أن المدير التنفيذي
رح��ب ب��اال���س��ت��م��رار ف��ي عمله بالنادي
الأه��ل��ي ،م���ؤك��دا �أن��ه ق��ادر على الجمع
بين من�صبه الجديد والحالي كمدير
ت��ن��ف��ي��ذي ل���ل���ن���ادي ،خ��ا���ص��ة �أن المدة
حممد مرجان
ال��م��ت��ب��ق��ي��ة ل��م��ج��ل�����س الإدارة ال��ح��ال��ي ال
تتجاوز � 6أ�شهر.
و�أ�شارت الم�صادر �إلى �أن مجل�س الإدارة يرف�ض �أن يجمع محمد مرجان بين
المن�صبين ،كمدير تنفيذي في الأهلي ،ونائب رئي�س مجل�س �إدارة ا�ستادات،
وطالبه بتقديم �إ�ستقالته ،ولن يتم �إعفا�ؤه من من�صبه ،وهو ما يرف�ضه المدير
التنفيذى خ�شية �إتهام �أع�ضاء الجمعية العمومية والجمهور بالهروب والتخلي
عن رئي�س مجل�س �إدارة النادي الأهلي في توقيت مهم ي�سبق انتخابات مجل�س
الإدارة.
وفي نف�س ال�سياق ،ك�شفت الم�صادر �أن العميد محمد مرجان ربما يتغيب
عن اجتماع مجل�س الإدارة ،والذى �سيناق�ش م�شكلة المدير التنفيذى ،و�سط
مطالب عدد كبير من المجل�س ب�ضرورة �أن يتقدم «مرجان» با�ستقالة مكتوبة،
و�أن المجل�س لن يعفيه من من�صبه.
الم�شكلة تطورت وطفت على ال�سطح ،و�صارت تتداول بين �أع�ضاء الجمعية
العمومية ،ما دفع عددا من رموز النادي الأهلي للتدخل لحل الم�شكلة� ،إال �أن
محاوالتهم باءت بالف�شل ،و�أن الكرة الآن في ملعب مجل�س الإدارة.

 نـادي الـزمـالــك :
لجنة الزمالك تتحدى وزير الريا�ضة  :لم نطلب منك الجلو�س
والتفاو�ض مع �سا�سي
�أكد �إبراهيم عبداهلل ،ع�ضو اللجنة التنفيذية
لنادي الزمالك� ،أن اللجنة لم تطلب من الوزير
عقد جل�سة مع فرجاني �سا�سي لإقناعه بتجديد
العقد.
وق��ال عبداهلل« :نحن ال نتقا�ضى �أج��را مقابل
عملنا داخل الزمالك ،الوزير �أ�شرف �صبحي قدم
لنا كل الدعم لكنه لم يتدخل في قراراتنا».
و�أكمل« :تقابلنا مع الوزير  3م��رات بناء على
طلبنا ،وطلبنا منه ر�ؤي��ة الو�ضع ب�ش�أن ا�ستعادة
�أر�ض � 6أكتوبر ،وكذلك حجز ح�سابات البنوك من
ال�ضرائب ،ورفع الحجز عن �أر�صدة النادي».

وزير الريا�ضة

زيزو يبحث عن ثقة كارتيرون في الزمالك
يحاول محمود عبد العزيز «زيزو» ،العب و�سط
الزمالك ،ك�سب ثقة الفرن�سي كارتيرون ،المدير
الفني للفريق الكروي� ،أمال في التواجد بقائمة
ال��م��ب��اري��ات ال��ق��ادم��ة ،ب��ع��د غ��ي��اب��ه ع��ن الم�شاركة
لوقت طويل.
وي���خ���و����ض زي�����زو ت���دري���ب���ات م���ن���ف���ردة ب�صالة
ال��ج��ي��م��ان��ي��زي��وم داخ���ل ن���ادي ال��زم��ال��ك ،ف��ي �أيام
الأج��ازات وهو ما حدث م�ؤخرا برفقة زميله في
الو�سط ط��ارق حامد ،حيث حر�ص الثنائي على
خو�ض تدريبات منفردة في الوقت الذي منح فيه
كارتيرون راح��ة لالعبين لمدة ثالثة �أي��ام عقب
م��ب��اراة ال��ت��رج��ي الأخ���ي���رة ،وذل���ك للحفاظ على حممود عبدالعزيز
لياقتهما البدنية.
وي���أم��ل زي���زو ف��ي الح�صول على فر�صة الم�شاركة ب��ال��م��ب��اري��ات القادمة،
للزمالك عقب �شفائه من الإ�صابة والتي �أبعدته عن المباريات لفترة طويلة
بخالف �سيطرة الثنائي طارق حامد وفرجاني �سا�سي على و�سط الملعب في
الت�شكيلة الأ�سا�سية للفريق الأبي�ض.
وي�ستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر ،بملعب  5يوليه ،يوم � 3إبريل
المقبل ،بالعا�صمة الجزائرية في �إطار مباريات الجولة الخام�سة من مواجهات
المجموعة الرابعة لدوري الأبطال الأفريقي ،ويحتاج الأبي�ض لتحقيق الفوز
ف��ي م��ب��ارات��ي الجولتين الخام�سة وال�ساد�سة �أم���ام المولودية بالجزائر ثم
تونجيث ال�سنغالي بالقاهرة مع خ�سارة بطل الجزائر مباراة الجولة ال�ساد�سة
�أم��ام الترجي ليت�أهل الأبي�ض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة بطل
تون�س الذى �ضمن الت�أهل ر�سميا بالفوز على �أبناء ميت عقبة في الجولتين
الثالثة والرابعة من البطولة.

حيث يكون الخبر ال�صادق ..يكون الإعالن ال�صادق

�ضع �إعالنك في �أرثوذك�س نيوز
818-774-0446

�أرثوذك�س نيوز

الدولي لل�سلة يختار �سارة جمال لتحكيم مباريات ال�سلة فى الأولمبياد
�أول م�صرية و�أفريقية وعربية تحكم فى دورة �ألعاب �أولمبية
اختار االتحاد الدولى لكرة
ال�سلة «فيبا» الحكمة الم�صرية
�سارة جمال لإدارة مباريات كرة
ال�سلة تحكيميا ،بدورة الألعاب
الأولمبية بطوكيو  ،2021فى
الفترة من  23يوليو وحتى 8
�أغ�سط�س المقبل.
وي�أتى اختيار �سارة ،لت�صبح
�أول م�صرية و�أفريقية وعربية

تحكم فى دورة �ألعاب �أولمبية.
و ٌت��ع��د ���س��ارة ج��م��ال ه��ى �أول
ح��ك��م��ة دول���ي���ة وق����ع االختيار
عليها م��ن االت��ح��اد الأفريقى
ل���ك���رة ال�������س���ل���ة لإدارة بع�ض
ل��ق��اءات الت�صفيات الأفريقية
ال��ت��ى �أق��ي��م��ت ب��ال��ق��اه��رة خالل
ال�سنوات الما�ضية.

�سارة جمال

الريا�ضيون يحتفلون بالأم امل�صرية والعربية يف عيدها

حر�ص احل�ساب الر�سمي للنادي الأهلي
ع�بر م��وق��ع ت��وي�تر ،ع��ل��ى االح��ت��ف��اء بعيد
الأم ،والذي يوافق الـ  21من �شهر مار�س
من كل ع��ام ،وكتب ح�ساب الأه��ل��ي« ،عيد
�أم �سعيد لكل �أمهاتنا يف م�صر و الوطن
العربي».
ك��م��ا ح���ر����ص ع������دداً م���ن جن����وم الكرة
�أعداد� :صالح بول�س امل�������ص���ري���ة ،ع���ل���ى االح���ت���ف���اء ب�أمهاتهم،
ون�شر ح��ازم �إم���ام جن��م الزمالك ال�سابق
���ص��ورة جمعته بوالدته ال��دك��ت��ورة ماجي
احل���ل���واين ،ع�بر ح�سابه ال�شخ�صي على
ان�ستجرام وعلق :كل �سنة وانتي طيبة يا
�أمي.
حازم امام
�أث����ار جن��م��ن��ا امل�����ص��ري حم��م��د �صالح،
امل�����ح��ت��رف ����ض���م���ن ����ص���ف���وف ليفربول
���ب�ي�را ب��ع��د دخوله
الإجن���ل���ي���زي ،ج�����دلاً ك ً
جمال اال�ستثمار ،وت�أ�سي�س �شركة خا�صة
به للعقارات.
و�أف�������������ادت ����ص���ح���ي���ف���ة «دي�����ل�����ي ����س���ت���ار»
ال�بري��ط��ان��ي��ة� ،أن حم��م��د ����ص�ل�اح �أطلق
�شركتني متخ�ص�صتني يف جمال العقارات،
كما �ضخ �أك�ث�ر م��ن  2.7مليون دوالر يف
�صناعة ال��ط��وب والأ���س��م��ن��ت يف ا�ستثمار
منف�صل.
ولكن �صالح لي�س الالعب الأول الذي
يدخل ع��امل اال�ستثمار� ،إذ �سبقه النجم
الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،قائد بر�شلونة،
والربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،مهاجم
ي��وف��ن��ت��و���س ،وم���ن قبلهم دي��ف��ي��د بيكهام،
وغريهم من جنوم كرة القدم.

حممد �صالح ين�ضم لنجوم
كرة القدم يف عامل اال�ستثمار

وليد �سليمان
وك���ت���ب ول���ي���د ���س��ل��ي��م��ان ���ص��ان��ع �ألعاب
الأهلي عرب ح�سابه ال�شخ�صي على في�س
ب��وك :ك��ل �سنة و�أن��ت��ى طيبه ي��ا �ست الكل
ربنا يعطيكى ال�صحه وطولت العمر ربنا
يخليكى لينا يا �أمى.
ورف�����ض ول��ي��د ���س��ل��ي��م��ان��� ،ص��ان��ع �ألعاب
ال��ن��ادي الأه��ل��ي ،ا�ستكمال الإج����ازة التى
ح�صل عليها العبو القلعة احلمراء خالل
ف�ترة التوقف ال���دويل القائمة ،و�أجرى
وليد �سليمان بع�ض التدريبات البدنية
يف ���ص��ال��ة اجل���ي���م ،مت���ه���ي���داً ل���ل���ع���ودة �إىل
التدريبات اجلماعية للفريق الأحمر بعد
التعافى من �إ�صابة الع�ضلة اخللفية التى
�أبعدته عن امل�شاركة مع الأهلي فى الكثري
من املباريات.
�إمام عا�شور
ون�شر �إمام عا�شور �صانع �ألعاب الزمالك
�صورة جمعته بوالدته وعلق عليها قائ ً
ال:
���ب واحل��ن��ان �أ�شرت
�إذا حدثتني ع��ن احل ّ
لقلب �أمي ،و�إذا �أخربتني عن الطم�أنينة
وال�����س��ع��ادة قلت ح�ضن �أم���ي ،ف����الأ ّم نعمة
�أنعمها اهلل علينا ،هي زهرة �أيامنا وعبري
���ص��ب��اح��ن��ا ،ه���ي ب�����س��م��ة ال�����س��ن�ين وجمال
احلياة ،فمنها ن�ستم ُّد ق ّوتنا و �إ�صرارنا.
كل �سنه انتي طيبه يا�ست الكل.

م�صطفىحممدين�ضمللمنتخب احت���اد ال�سلة ي��غ��رم ال��زم��ال��ك � 30أل��ف
وي �خ �� �ض��ع مل �� �س �ح��ة ك ��ورون ��ا جنيه بعد �أحداث �شغب مباراة �سموحة

ان�ضم م�صطفى حممد ،مهاجم جالطا
���س��راى ال�ت�رك���ى ،ملع�سكر منتخب م�صر
ملباراتى الفراعنة �أمام
الأول� ،إ�ستعدادا
ّ
يومى  25و 29مار�س
كينيا وج��زر القمر
ّ
اجل������ارى ،ف���ى ال��ت�����ص��ف��ي��ات امل���ؤه��ل��ة لأمم
�أفريقيا  ،2022و�أج���رى ال�لاع��ب م�سحة
للك�شف عن فريو�س كورونا بجانب حتاليل
الدم والفحو�صات الطبية الالزمة.

ال�سباح امل�صري عمر �سيد يحطم
رق ًما قيا�س ًيا مبو�سوعة جيني�س

�أ�صبح ال�سباح امل�صري عمر �سيد
���ش��ع��ب��ان ال����ذي ال ي��ت��ج��اوز ع��م��ره 21
عا ًما �أ�سرع �سباح حتت املاء يف العامل
ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه رق���� ًم����ا ق��ي��ا���س�� ًي��ا ج���دي���دًا
مبو�سوعة جيني�س لأعلى قفزة خارج
املاء بارتداء الزعانف املونو و�سجلت
قفزته رق ًما مل ي�سبق له مثيل وهو
مرتان و� 30سنتيمرتا.
و���س��ب��ق ل��ل�����س��ب��اح امل�����ص��ري ال�شاب،
وهو من مدينة الإ�سماعيلية ،الفوز
ب���ب���ط���والت وط��ن��ي��ة وع���امل���ي���ة �سابقة
وح�صل على العديد م��ن امليداليات
واجلوائز.
وب�������د�أ ���ش��ع��ب��ان مم���ار����س���ة ريا�ضة
ال�سباحة وه��و يف الثامنة م��ن عمره
وح�صل على ميداليته الأوىل وهو يف
احلادية ع�شرة.
ح���ق���ق �أك���ب��ر �إجن������ازات������ه بدخوله
مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية.
وق��ال «�أن��ا ا�سمي عمر �سيد �شعبان
عندي  21عا ًما �ألعب �سباحة بالزعانف
واحل��م��د اهلل ق��درت �إين �أح��ق��ق رق ًما
قيا�س ًيا مبو�سوعة جيني�س ريكورد
لأع��ل��ى ق��ف��زة خ����ارج امل����اء با�ستخدام
الزعانف املونو الرقم ال�سابق كان 2
مرت ،واحلمد هلل حطمت الرقم بـ 2
مرت و� 30سنتيمرتا».
و�أ�ضاف «بالن�سبة يل حاجة جديدة
وح��اج��ة �صعبة �إين �أن���زل حت��ت املياه
على عمق � 5أمتار و�إين �أح��اول �أطلع
ف��وق املياه �أق�صى ارتفاع �أعلى من 2
مرت الرقم ال�سابق كان  2مرت حاجة
�صعبة بالن�سبة ليه ك��ان��ت حمتاجة
قوة انفجارية عالية ج��دًا وحمتاجة
ت��ردد و�سرعة طب ًعا غري �إن الزعنفة
دي ثقيلة ج��دًا وزنها يو�صل  6كيلو
ج��رام��ات ،وغ�ير طب ًعا بعالج انك�سار
املياه ،وعك�س اجلاذبية فاملو�ضوع كان
بالن�سبة يل قابلت �شوية �صعوبات ب�س
احل��م��د اهلل ق���درت احت��داه��ا وقدرت
�أحقق الرقم».
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قرر جمل�س �إدارة االحت��اد امل�صرى لكرة ال�سلة برئا�سة دكتور جمدى �أب��و فريخة،
تغرمي فريق الزمالك � 30ألف جنيه على خلفية تواجد اجلماهري داخل �صالة مباراة
فريق الرجال �أمام �سموحة بدورى ال�سوبر رجال.
وج��اء ق��رار احت��اد الكرة كالتاىل :توقيع غرامة مالية قدرها � 30أل��ف جنيه ب�سبب
تواجد اجلماهري يف ال�صالة والتعدى باللفظ على الفريق ال�سكندرى ،كما قرر احتاد
اللعبة �إنذار النادى الأبي�ض بنقل مبارياته خارج ملعبه فى حالة تكرار ما حدث.
 ،خا�صة �أن لوائح البطولة تق�ضي ب�إقامة املباريات بدون جماهري.
يت�صدر فريق ك��رة ال�سلة بنادى الزمالك ترتيب دورى ك��رة ال�سلة رج��ال ،بعد �أن
تغلب على اجلزيرة فى مناف�سات اجلولة ال�سابعة من الدور الأول ،للمراكز من الأول
�إىل الثامن ،لي�صل ر�صيده �إىل النقطة  13بالفوز فى  6مباريات واخل�سارة فى مباراة
واحدة.

امل��ل��اك�����م ي�������س���ري رزق
ي��ت���أه��ل لأول��ي��م��ب��ي��اد طوكيو

�أعلن االحتاد امل�صري للمالكمة عن
ت�أهل مالكم منتخب م�صر والنادي
الأول��ي��م��ب��ي ي�����س��رى رزق ،للم�شاركة
يف دورة الألعاب الأوليمبية ،طوكيو
.٢٠٢١
وج��������اء ت������أه�����ل رزق ع�����ن طريق
الت�صنيف ال��ع��امل��ي� ،إذ يحتل املالكم
امل�����ص��ري الت�صنيف اخل��ام�����س عامليا،
والأول �إف��ري��ق��ي��ا وذل����ك ب��ع��د �إلغاء
بطولة العامل امل�ؤهلة للأوليمبياد.
وي�����ع�����د ي���������س����ري رزق مر�شحا
ب���ق���وة ل��ل��و���ص��ول ل���ل����أدوار النهائية
للأوليمبياد ،واحل�صول علي ميدالية
�أوليمبية.
وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر �أن ي��ن��ت��ظ��م مالكم
ال��ن��ادي الأوليمبي يف مع�سكر مغلق
باملركز الأوليمبي �ضمن فرتة الإعداد
للم�شاركة يف دورة طوكيو.
وم��ن جانبه ،ا�شاد املهند�س طارق
ال�����س��ي��د رئ��ي�����س ال���ن���ادي الأوليمبي،
ب���إج��از ت���أه��ل م�لاك��م ال��ن��ادي ي�سري
رزق للم�شاركة يف ال��دورة الأوليمبية
بطوكيو ،وال��ت��ي ت���أت��ي �ضمن �سيا�سة
جمل�س الإدارة لالعتماد على �أبناء
ال��ن��ادي ،و�إع����داد الأب��ط��ال للح�صول
على امليداليات الأوليمبية والعاملية.
وق��ال «الأوليمبي م�صنع الأبطال
و�أك�ثر الأن��دي��ة امل�صرية التي ح�صل
�أبطالنا علي ميداليات �أوليمبية.

ترتيب �أغلى  8ع�ضويات بالأندية الريا�ضية يف م�صر
بعد قرارات زيادة اال�شرتاكات

ات��خ��ذت جم��ال�����س �إدارات بع�ض الأندية
الريا�ضية ،خ�لال ال��ف�ترة املا�ضية ،قرارات
بزيادة �أ�سعار الع�ضوية على �أن يبد�أ تطبيقها
مطلع �شهر �أبريل املقبل.
ونقدم ترتيب �أغلى  8ع�ضويات بالأندية
الريا�ضية يف م�صر وهي:
 -1نادي اجلزيرة
ي��ت�����ص��در ن������ادي اجل����زي����رة ق���ائ���م���ة �أغلى
ع�ضوية بالأندية الريا�ضية يف م�صر بقيمة
 1,140,000جنيه ل��ف��رع ال��ن��ادي مبنطقة
الزمالك ،و� 353.4أل��ف جنيه لفرع النادي
مبدينة ال�ساد�س من �أكتوبر ،وت�صل ر�سوم
جتديد الع�ضوية ال�سنوية  2420جنيه.

 -2نادي الأهلي
حل يف املركز الثاين بقائمة �أغلى ع�ضوية
ب����الأن����دي����ة ال���ري���ا����ض���ي���ة ب���ع���دم���ا رف�����ع قيمة
الع�ضوية ال��ع��ام��ة جلميع الأف����رع للم�ؤهل
ال��ع��ايل م��ن � 500أل���ف جنيه �إىل � 750ألف
جنيه ،ورف���ع قيمة الع�ضوية ال��ع��ام��ة «لكل
الفروع» للم�ؤهل دون العايل من � 600ألف
�إىل م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ،ب��داي��ة م��ن �شهر �أبريل
امل��ق��ب��ل� .أم���ا بالن�سبة لع�ضوية ف��رع ال�شيخ
زاي��د ،رف��ع ال��ن��ادي الأه��ل��ي قيمتها من 175
�أل���ف جنيه ل��ل��م���ؤه��ل ال��ع��ايل �إىل � 250ألف
جنيه ،على �أن ترفع قيمة الع�ضوية للم�ؤهل
دون العايل من � 250ألف جنيه لتبلغ 600
�ألف جنيه ،وبالن�سبة لفرع التجمع اخلام�س،
رفع قيمة الع�ضوية للم�ؤهل العايل من 200
�أل��ف جنيه �إىل � 250أل��ف جنيه ،وبالن�سبة
ل��ل��م���ؤه��ل دون ال���ع���ايل ،رف���ع م��ن � 250ألف
جنيه �إىل � 600ألف جنيه ،مع ر�سوم جتديد
ع�ضوية ب�أي فرع بقيمة  660جنيه �سنو ًيا.

 -3ال�صيد
يحل نادي ال�صيد يف املركز الثالث بقائمة
�أغلى ع�ضوية بالأندية الريا�ضية بلغت 684
�أل��ف جنيه لفرع ال��ن��ادي الرئي�سي مبنطقة
ال���دق���ي ،و� 200أل����ف ج��ن��ي��ه ل��ع�����ض��وي��ة فرع
النادي بالقطامية ،فيما بلغت ر�سوم جتديد
الع�ضوية  1100جنيه �سنو ًيا.
وي�شرتط لقبول الع�ضوية بنادي ال�صيد،
النجاح يف مقابلة �شخ�صية مع جلنة قبول
الع�ضويات اجلديدة ويف حالة قبول الع�ضوية
ي��ت��م ت�����س��دي��د م��ب��ل��غ اال�����ش��ت�راك يف النادي،
 -7نيو جيزة
وت�شمل الع�ضوية زوج وزوجة حا�صلني على
ي���أت��ي ن���ادى ن��ي��و ج��ي��زة يف امل��رك��ز ال�سابع
م�ؤهالت عليا و� 3أبناء �أقل من �سن  20عا ًما بقائمة �أغلى ع�ضوية �أندية يف م�صر بقيمة
ويف حالة وجود �أكرث من زوجة �أو �أكرث من ع�����ض��وي��ة ت�صل اىل � 300أل���ف جنية ويقع
ثالثة �أبناء ي�ضاف مبالغ �أخرى.
النادي مبدينة ال�ساد�س من �أكتوبر.

 -6هليوبولي�س
رغم �أن ع�ضوية نادي هليوبولي�س تعترب
الأغلى يف م�صر بقيمة � 100ألف دوالر �أو ما
يعادلها بالعملة املحلية وف ًقا ل�سعر ال�صرف
�إال �أنها غري متاحة يف الوقت احل��ايل لفرع
م�صر اجلديدة ،ول��ذا يحل النادي يف املركز
ال�����س��اد���س ب��ق��ائ��م��ة �أغ��ل��ى ع�����ض��وي��ة �أن���دي���ة يف
م�صر وف�� ًق��ا لقيمة ع�ضوية ف���رع ال�شروق
بقيمة � 371ألف جنيه.

� -4سموحة
ج��اء ن��ادي �سموحة مبدينة الإ�سكندرية
يف امل��رك��ز ال���راب���ع ب��ق��ائ��م��ة �أغ��ل��ى ا�شرتاكات
ع�ضوية ب��الأن��دي��ة بقيمة � 500أل���ف جنيه،
رغ���م ع���دم وج���ود ف���روع ل��ل��ن��ادي يف القاهرة
الكربى ،وتبلغ ر�سوم جتديد الع�ضوية 680
جنيه �سنو ًيا.
وعند التق�سيط ي�سدد الع�ضو � 265ألف
جنيه مقدم على �أن يتم التق�سيط على 12
�شهر� ،أو دفع مقدم � 275ألف مقدم ويق�سط
الباقي على عامني.
 -5الزهور
ي��ح��ل ن����ادي ال���زه���ور يف امل���رك���ز اخلام�س
بقائمة �أغلى ا�شرتاكات بالأندية الريا�ضية
بقيمة � 420ألف جنيه لفرع النادي مبدينة
ن�صر ،و� 230ألف جنيه لفرع النادي بالقاهرة
اجلديدة ،مع ر�سوم جتديد ع�ضوية واحدة
بالفرعني بقيمة  720جنيه �سنو ًيا.

 -8وادى دجلة
ت��در���س �إدارة �أن���دي���ة وادى دج��ل��ة ،زي���ادة
قيمة ا���ش�تراك الع�ضوية لت�صل �إىل 200
�أل��ف جنيه ب��د ًال من � 170أل��ف جنيه بداية
م���ن ���ش��ه��ر �أب���ري���ل امل��ق��ب��ل ،وذل����ك بالتزامن
م��ع خطط وادى دج��ل��ة امل�ستقبلية املتعلقة
بتو�سيع الأندية القائمة وزيادة عدد الأندية
يف القاهرة الكربى والإ�سكندرية واملحافظات
لت�صل �إىل  13ناد ًيا بنهاية عام  ،2025عالوة
على النهو�ض مب�ستوى اخل��دم��ات املقدمة
للأع�ضاء ،و�سيتم الإعالن ر�سم ًيا عن القرار
خ�لال الأي���ام القليلة املقبلة .وت��ق��دم �أندية
وادى دجلة خدمات متكاملة لأع�ضائها منها
ت��وف�ير  26ري��ا���ض��ة خمتلفة ت�ستوعب عدد
كبري م��ن امل�لاع��ب ،بينها مالعب �إ�سكوا�ش
وحمامات �سباحة ومالعب كرة قدم وتن�س،
عالوة على �إن�شاء � 5أكادمييات.

16

�أرثوذك�س نيوز

األخرية

ال�سنة الواحد والع�شرين  -العدد  31 - 16) 451مار�س 2021م) برمهات 1737لل�شهداء
)Volume # 21 - Issue No. 451 - (16 - 31 March 2021

�أول ت��ع��ل��ي��ق م���ن م��رت�����ض��ى م��ن�����ص��ور
ب��ع��د �إب���ع���اده «ن��ه��ائ��ي��ا» ع���ن ال��زم��ال��ك

الطائرات بدال من ال�سيارات يف حي �سكني بكاليفورنيا

�أيدت املحكمة الإداري��ة العليا يف م�صر،
ح��ك��م��ا ن��ه��ائ��ي��ا ب��ح��ل جم��ل�����س �إدارة نادي
ال���زم���ال���ك ب��رئ��ا���س��ة م��رت�����ض��ى من�صور،
وق�����ض��ت ب��رف�����ض ج��م��ي��ع ال���ط���ع���ون التي
�أقامها رئي�س الزمالك املوقوف وعدد من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،على احلكم ال�صادر
من حمكمة الق�ضاء الإداري بت�أييد قرار
حل جمل�س الإدارة برئا�سته ،وتعيني جلنة
م�ؤقتة لإدارة �ش�ؤون النادي.
وخالل اجلل�سة ال�سابقة للمحكمة التي
عقدت مطلع مار�س اجلاري� ،أودعت هيئة
مفو�ضي الدولة تقريرها بالر�أي القانوين
يف طعن مرت�ضى من�صور و�أع�ضاء جمل�س
ال���زم���ال���ك ال�����س��اب��ق�ين ،م��و���ص��ي��ة برف�ض
جميع الطعون وت�أييد ق��رار حل جمل�س
�إدارة النادي.
ويف ت�����ص��ري��ح��ات خ��ا���ص��ة مل��وق��ع «�سكاي
نيوز عربية»� ،أ�شار من�صور �إىل �أن هناك
«قوى خارجية تتعمد �إبعاده عن ال�ساحة
الريا�ضية امل�صرية».
كما �أك��د �أن��ه بعد احلكم الأخ�ي�ر الذي
�صدر �ضد جمل�سه« ،مل يبق �أمامه �سوى
�أن يتقدم ب�شكوى �ضد بالده �أمام االحتاد

مرت�ضى من�صور
ال�����دويل ل��ك��رة ال����ق����دم» ،ل��ك��ن��ه �أ����ض���اف يف
الوقت نف�سه« :ال �أنوي فعل ذلك ،فمهما
حدث ،لن �أقا�ضي بلدي يف اخلارج».
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر� ،أن وزارة ال�شباب
والريا�ضة كانت قد قررت �إيقاف جمل�س
�إدارة نادي الزمالك برئا�سة من�صور ب�شكل
م�ؤقت ،وكذلك املدير التنفيذي واملدير
امل��ايل من �إدارة �ش�ؤون النادي يف نوفمرب
من عام  ،2020على �أث��ر املخالفات املالية
ملجل�س �إدارة من�صور.

وفاة الكاتبة الكبرية نوال ال�سعداوي عن عمر يناهز ً 90
عاما
رحلت عن دنيانا الدكتورة والكاتبة نوال
حت���ول���ت �إح������دى الأح����ي����اء ال�����س��ك��ن��ي��ة يف ����ض���واح���ي والي���ة �إىل �أنه يجري بيع املنزل الواحد هناك ب�أكرث من  1.5مليون
ال�سعداوي يوم الأحد  21مار�س  2021بعد
كاليفورنيا الأمريكية �إىل حظرية طائرات ،جتمع الطيارين دوالر.
���ص��راع م��ع امل��ر���ض ع��ن عمر يناهز ال��ـ 90
و�أو���ض��ح «�إن�سايدر» �أن احل��ي �صمم ليكون «مطارا �سكنيا»
وع�شاق الطريان .وذكر موقع «�إن�سايدر» �إن احلي يطلق عليه
عاماً ،حيث تعر�ضت م�ؤخراً لأزمة �صحية
ا�سم «كامريون �إيربارك �إ�ستيت�س» ،وهو جزء من «كامريون حيث يتميز بطرقاته العري�ضة ،حتى يتمكن الطيارون من
نقلت على �أثرها �إىل �أحد امل�ست�شفيات.
�إدخال طائراتهم �إىل منازلهم يف ظروف عادية.
بارك» ،التابع ملقاطعة �إلدورادو.
نوال ال�سعداوي من مواليد � 27أكتوبر
كما جرى و�ضع الفتات ال�شوارع وعالمات حتديد ال�سرعة
ويو�صف احلي ب�أنه «مطار �سكني» ،حيث ميتلك �أ�صحاب
عام  1931طبيبة وكاتبة وروائية م�صرية
املنازل حظائر لطائراتهم بدال من جراجات ال�سيارات ،وحيث و�صناديق الربيد يف م�ستوى �أر�ضي منخف�ض ج��دا ،حتى ال
م��داف��ع��ة ع��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان ب�شكل عام
تقف عائقا �أمام �أجنحة الطائرات.ي�شار �إىل �أنه مت بناء احلي
تنت�شر الطائرات يف ال�شوارع �أكرث من ال�سيارات.
وحقوق املر�أة ب�شكل خا�ص ،وتعترب واحدة
وذكر امل�صدر �أن احلي ال�شهري ي�ضم نحو  124منزال ،م�شريا عام  1963جنبا �إىل جنب مع مطار «كامريون بارك».
من �أهم الكاتبات امل�صريات والأفريقيات
ع��ل��ى م��ر ال��ع�����ص��ور ،ح�صلت ع��ل��ى جائزة
ال�شمال واجلنوب من جمل�س �أوروبا .ويف
ع��ام  2005ف���ازت ب��ج��ائ��زة �إي��ن��ان��ا الدولية
دكتورة نوال ال�سعداوي
من بلجيكا ،ويف ع��ام  2012ف��ازت بجائزة
�شون ماكربايد لل�سالم من املكتب الدويل ذل��ك ه��ي �صاحبة كتب و�أع��م��ال ال تزال
�إىل اليوم �صاحبة �صدى وا�سع ،وق�ضايا
لل�سالم يف �سوي�سرا.
ت��داول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي م�شهدا طريفا لطائر ي�ضع بي�ضة يف �أر�ض نوال ال�سعداوي �أ�شهر من نادى بتحرير م��ه��م��ة ،م��ن��ه��ا و���ض��ع امل������ر�أة يف الإ����س�ل�ام،
وج��ه الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ،جمل�س ال��ن��واب ،ب�سرعة اتخاذ
امللعب خالل مباراة �أقيمت يف الدورى الربازيلي ،واقرتبت الكامريات التي ت�سجل املباراة املر�أة من قيودها ،وهي من جهر بالع�صيان وحماربتها لظاهرة ختان الإناث.
�إجراءات لإ�صدار قانون منع زواج القا�صرات والأطفال الزواج املبكر،
من الطائر حلظة و�ضعه البي�ض فيما �أوقف حكم املباراة اللقاء لفرتة وجيزة حلني نقل مل��ا �سمته «املجتمع ال��ذك��وري» ،وف��وق كل
ين�ص �صراحة على ال�سن القانونية ل��ل��زواج ،ويكون قانونا م�ستقال
البي�ض �إىل خارج امللعب ليعود وي�ستكمل املباراة ،وفق ما نقلت �شبكة رو�سيا اليوم.
ي�ضمن حقوق الفتيات،
واقتحم الطائر املباراة التى �أقيمت فى الدوري الربازيلي بني ناديي «نوتيكو» و «فريا
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م�شروع قانون ملنع زواج القا�صرات
بعد توجيهات الرئي�س

طائر يقتحم مباراة بالدورى الربازيلى
وي�ضع بي�ضة داخل �أر�ضية امللعب

GOLDEN WAY INSURANCE SERVICES, INC
License OK 12292

Health

Home

Life

Business

Auto

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

OVER 20 YEARS OF LAWYERING EXPERIENCE
SERVING THE COPTIC COMMUNITY

Samy Beshay
CA License
# 0D91467

WE REPRESENT
PASSENGERS & DRIVERS

Billsayedlaw.com
Tel: 888-440-0411 • Cell: 714-335-4400 • Fax: 888-880-1647
www.goldenwayins.com
Email: samy@goldenwayins.com

Fax: 818-386-9436

