معالم م�سار العائلة المقد�سة بوجه بحري و�سر ت�سمية «م�سطرد» و «تل ب�سطه» و «�سخا»
 بتكليفات من الرئي�س ..الحكومة ت�ستعد لإحتفالية العا�صمة الإدارية الجديدة 9
 م�ست�شـارون �ســابقون لترامب ي�ؤ�سـ�سون مكتب محامــاه للت�صــدي لـ «بايــدن» 10
� إدخال الكتابة الهيروغليفية بالمناهج ي�ستهدف �إطالع الطالب على تاريخهم
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�أرثوذك�س نيوز
جريدة م�ستقلة �شاملة  -ت�أ�س�ست عام 2000

م�صر ت�ستعد الفتتاح «�أوكتاجون» اجلي�ش امل�صري

ت�����س��ت��ع��د م�����ص��ر الف��ت��ت��اح م��ق��ر اجلي�ش
امل�������ص���ري اجل���دي���د الأ����ض���خ���م يف ال�شرق
الأو�سط ،وذل��ك عرب احتفالية �ضخمة يف
العا�صمة الإدارية اجلديدة.
وقد �صمم مقر اجلي�ش امل�صري اجلديد
«الأوك��ت��اج��ون» ليكون �أ�شبه مبعابد طيبة
القدمية ب�أعمدتها ال�ضخمة وجدرانها
ال�شاهقة ،وميتاز مبظاهر الرتف والبذخ
العمراين الذي ا�شتهر به الطراز امل�صري
القدمي.
وظ��ه��ر م��ق��ر اجل��ي�����ش امل�����ص��ري اجلديد
املكون من �أبنية ثمانية الأوجه على الطراز
الفرعوين مرتا�صة على �شكل دائرة ت�ضم
املباين الإدارية.

النا�شر ورئي�س التحرير:
عـزمـي حـــنـا
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ال�سي�سي يتفقد م�شروع «م�ستقبل م�صر»  ..وي�ؤكد:
�أ�ضفنا � 200أل��ف ف��دان جديد للرقعة الزراعية

وي�����ض��م م��ب��ن��ى «الأوك����ت����اج����ون» جميع
مقرات �أفرع القوات امل�سلحة امل�صرية ،ومن
املقرر �أن يتم االنتهاء من بنائه قريبا.
وت���ع���ن���ي ك���ل���م���ة «�أوك������ت������اج������ون» ثماين
الأ���ض�لاع �أو ال��زواي��ا ،حيث �أن �أوكتا تعني
الرقم ثمانية يف اللغة اليونانية.
وي��ق��ع امل�����ش��روع ع��ل��ى م�ساحة �إجمالية
تقدر بـ � 189أل��ف مرت مربع ،بينما تقدر
امل�ساحة الفعلية للمباين بـ � 45أل��ف مرت
مربع.
وهناك مبنيان وزاري��ان يقعان يف مركز
ال���دائ���رة ،وي��ت�����ص�لان ببع�ضهما البع�ض
وبباقي املباين الثمانية اخلارجية (عدد
�إدارات اجلي�ش امل�صري) مبمرات طولية.

ال�سجن الم�ؤبد للقائم ب�أعمال مر�شد الإخوان الم�سلمين

ق�ضت محكمة م�صرية يوم الخمي�س
 4/8بمعاقبة القيادي الإخواني محمود
ع��زت ،ال��ذي ك��ان قائماً ب�أعمال المر�شد
ال���ع���ام ل��ج��م��اع��ة الإخ�������وان الم�سلمين،
ب��ال�����س��ج��ن ال��م���ؤب��د ،وذل����ك ف��ي الق�ضية
ال��م��ع��روف��ة �إع�لام��ي��اً ب��ـ «�أح������داث مكتب
الإر�شاد».
وبح�سب وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط
ال��ر���س��م��ي��ة ال��م�����ص��ري��ة ،ف��ق��د �أدي�����ن عزت
بـ«التحري�ض على القتل وال�����ش��روع في
ال��ق��ت��ل ،و�إم������داد م��ج��ه��ول��ي��ن بالأ�سلحة
ال���ن���اري���ة وال���ذخ���ائ���ر وال����م����واد الحارقة
وال��م��ف��رق��ع��ات� ،إل�����ى ج���ان���ب التخطيط
الرت�����ك�����اب ال����ج����ري����م����ة» ،وذل��������ك خ�ل�ال
ا���ش��ت��ب��اك��ات ح���دث���ت خ�����ارج م��ق��ر مكتب
الإر����ش���اد ب��ي��ن �أن�����ص��ار ج��م��اع��ة الإخ����وان
الم�سلمين ومعار�ضيها في .2013
وك���ان���ت ق�����وات الأم�����ن ال��م�����ص��ري��ة قد
اع���ت���ق���ل���ت ع�����زت ف����ي �أغ�������س���ط�������س خ�ل�ال
مداهمة ل�شقة �سكنية في منطقة التجمع
الخام�س بالقاهرة.

حممود عزت
وع���زت ن��ائ��ب ���س��اب��ق لمر�شد الإخ����وان
محمد ب��دي��ع ث��م �أ���ص��ب��ح ال��ق��ائ��م ب�أعمال
المر�شد بعد اعتقال بديع في �أغ�سط�س
 .2013وك��ان قد �سبق �أن ُحكم على عزت
ب����الإع����دام وال�����س��ج��ن ال���م����ؤب���د غيابياً.
وي��ق�����ض��ي ال���ق���ان���ون ال���م�������ص���ري ب�����إع����ادة
محاكمته عقب القب�ض عليه.

�أك��د الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�س �أن
ال���دول���ة ت�سير ب��خ��ط��ى م��ت�����س��ارع��ة على
ط��ري��ق التنمية ال�شاملة والم�ستدامة
لي�س فقط على المدى الق�صير و�إنما
�أي�ضا المتو�سط والبعيد ،وذل��ك خالل
تفقده م�شروع «م�ستقبل م�صر» للإنتاج
الزراعي بال�صحراء الغربية ،بمنا�سبة
ب������دء م���و����س���م ال���ح�������ص���اد لمح�صولي
البطاط�س وبنجر ال�سكر.
و����ص���رح ال��م��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب�إ�سم
رئا�سة الجمهورية ب���أن الرئي�س تفقد
عملية الح�صاد المو�سمي للمحا�صيل
الزراعية المختلفة بم�شروع «م�ستقبل
م�صر» ،والتي تتم وفق �أحدث الو�سائل
الزراعية التكنولوجية الحديثة.
وا���س��ت��ف�����س��ر ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي�����س��ي من
الم�ستثمرين الم�ساهمين في الم�شروع
ع����ن ���س��ي��ر ال���ع���م���ل ،م�����ؤك����دا �أن������ه ي����زور

ال��م�����ش��روع ب��ن��ف�����س��ه ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �أية
عقبات لتذليلها ،م�شددا على �إهتمامه
بنجاح الم�ستثمرين ال��ك��ام��ل وتحقيق
�أف�����ض��ل �إن��ت��اج��ي��ة ب����أق���ل ت��ك��ل��ف��ة ممكنة
وبتر�شيد ا�ستهالك المياه م��ن خالل
و�سائل الري الحديثة.
و�����ش����دد ع���ل���ى �إه���ت���م���ام ال����دول����ة بكل
احتياجات الم�ستثمرين وتوفير البنية
الأ�سا�سية ال�لازم��ة م��ن م��ي��اه وكهرباء
وط���رق وم��ح��اور وغ��ي��ره��ا م��ن خدمات،
داع���ي���ا ال��م�����س��ت��ث��م��ري��ن �إل�����ى م�ضاعفة
ا�ستثماراتهم الزراعية.
ودع���ا ال��رئ��ي�����س ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�سي�سي
�إل����ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إي�����ص��ال الحا�صالت
الزراعية للم�ستهلك ب�أقل تكلفة ،حيث
�أو�ضح وزير التموين والتجارة الداخلية
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال��م�����ص��ي��ل��ح��ي ،ف���ي هذا
ال�صدد� ،أن النقل وحده يمثل  %15من

التكلفة النهائية للمنتج كما يمر المنتج
بـ � 3أو  4من �سال�سل التوريد من تجار
الجملة والتجزئة ل��ذا ي�سعى م�شروع
م�����س��ت��ق��ب��ل م�����ص��ر ل��ف��ت��ح م��ن��اف��ذ توزيع
وب��ي��ع لمنتجاته لتقليل التكلفة على
الم�ستهلك.
كما دعا الرئي�س ال�سي�سي �إلى العمل
على خلق مجتمع عمراني جديد حول
الم�شروع يقيم فيه العاملون بالم�شروع
و�أ���س��ره��م م��ع ت��وف��ي��ر جميع الخدمات
الالزمة لهم.
و�أك�����د ال��رئ��ي�����س �أن ال��ت��ك��ل��ف��ة لإقامة
م�������ش���روع م��ث��ل م�����س��ت��ق��ب��ل م�����ص��ر تكون
مرتفعة في البداية ،فمثال بلغت تكلفة
الكهرباء للم�شروع مليار جنيه ولكن
م��ع ال��ت��و���س��ع ت��ت��وزع التكلفة وبالتالي
ت��ق��ل ال��ح�����ص��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��م��ل��ه��ا الدولة
والم�ستثمر ،وت�صبح التكلفة معقولة.

والية تيني�سي الأمريكية ب�صدد ال�سماح لل�سكان بحمل ال�سالح دون ت�صريح
ذك��رت �صحيفة «تيني�سيان» �أن والية
تيني�سي �ست�صبح �أح��دث والي��ة �أمريكية
ُي�سمح فيها بحمل ال�����س�لاح للمقيمين
دون ت�صريح بعد �أن وقع الحاكم بيل لي
م�شروع قانون «حمل مفتوح لل�سالح» يوم
الخمي�س .4/8
و�سي�سمح قانون «الحيازة الد�ستورية»

الذي يدخل حيز التنفيذ في �أول يوليو
لمعظم المواطنين الذين تزيد �أعمارهم
عن  21عا ًما والذين يمتلكون �أ�سلحتهم
ب�شكل قانوني بحملها في الأماكن العامة
دون ت�صريح �إ�ضافي.
ي�شار �إل��ى �أن��ه بين  50والي��ة �أمريكية،
ه��ن��اك  31والي����ة ت�����س��م��ح ع��م��وم��ا بحمل

ال�سالح في الأماكن العامة دون ت�صريح
�أو ترخي�ص،على الرغم من �أن الأ�سلحة
ال���ن���اري���ة ال ت����زال م��ح��ظ��ورة ف���ي مواقع
محددة في تلك الواليات.
وك���ان ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي ج��و بايدن
ق���د ت��ح��دث ي���وم ال��خ��م��ي�����س  4/8ت�أييدا
لل�سيطرة على حيازة الأ�سلحة.

م�صر تعلن اكت�شاف «�أكرب مدينة فرعونية على الإطالق» يف الأق�صر

اكت�شفت بعثة م�صرية لعلماء الآثار
يف الأق�����ص��ر جنوب ال��ب�لاد مدينة �أثرية
م���ف���ق���ودة حت����ت ال����رم����ل ُو����ص���ف���ت ب�أنها
"�أكرب مدينة على الإط�لاق يف م�صر"،
يعود تاريخها �إىل عهد امللك الفرعوين
�أمنحتب الثالث قبل ث�لاث��ة �آالف عام،
بح�سب ع���امل امل�����ص��ري��ات ال�شهري زاهي
حوا�س.
وق���ال ب��ي��ان البعثة الأث���ري���ة امل�صرية
امل�س�ؤولة ع��ن الك�شف "اكت�شفت البعثة
امل�����ص��ري��ة ب��رئ��ا���س��ة زاه���ي ح��وا���س املدينة
امل��ف��ق��ودة حت��ت ال���رم���ال "�صعود �آتون"
ويعود تاريخها �إىل عهد امللك �أمنحتب
ال��ث��ال��ث ،وا�ستمر ا���س��ت��خ��دام امل��دي��ن��ة من
قبل امللك توت عنخ �آمون"� ،أي قبل ثالثة
�آالف �سنة.
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن ح��وا���س �أن البعثة
"عرثت على �أكرب مدينة على الإطالق
يف م�صر والتي �أ�س�سها �أح��د �أعظم حكام
م�صر وه��و امللك �أمنحتب الثالث امللك
التا�سع من الأ�سرة الثامنة ع�شر ،الذي
حكم م�صر من عام  1391حتى  1353قبل
امليالد" ،و�أ�ضاف حوا�س �أن "هذه املدينة

ه��ي �أك�ب�ر م�ستوطنة �إداري�����ة و�صناعية
يف ع�صر الإم�ب�راط���وري���ة امل�����ص��ري��ة على
ال�ضفة الغربية للأق�صر".
وب�����د�أت ال��ب��ع��ث��ة بالتنقيب يف �أي��ل��ول/
�سبتمرب  2020بحثا عن معبد توت عنخ
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دموع ماجدة
الرومي تغالبها
يف حفل غنائي
بالقاهرة
�أم���ري���ك���ا ت��ع��ل��ن رف�ضها
�أى �إج������راءات �أح��ادي��ة
ف��ى �أزم����ة ���س��د النه�ضة

نيد براي�س
ق�����ال ال���م���ت���ح���دث ب���ا����س���م الخارجية
الأمريكية نيد براي�س ،الخمي�س � ،4/8إن
وا�شنطن تدعو م�صر وال�سودان و�إثيوبيا
الجلو�س على طاولة المفاو�ضات لحل
�أزم����ة ���س��د النه�ضة ،معلنة رف�ضها �أي
�إج��راءات �أحادية الجانب ،و�أك��د براي�س،
�أن ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ت����ؤم���ن بالحل
الدبلوما�سى لأزمة �سد النه�ضة ،بح�سب
«�سكاي نيوز».
و�أكد �أن وا�شنطن على ا�ستعداد لتقديم
�أفكار فنية للم�ساعدة في حل �أزم��ة �سد
النه�ضة ،م�شددا على �أهمية الو�ساطة
الإفريقية في حل �أزمة �سد النه�ضة.

هزة �أر�ضية بقوة  5.7درجة في والية �أال�سكا الأمريكية
�أفادت هيئة الم�سح الجيولوجي الأمريكية بت�سجيل هزة �أر�ضية بقوة  5.7درجة على
مقيا�س ريختر في والية �أال�سكا الأمريكية.
وتم ر�صد الهزة عند ال�ساعة  18:10من م�ساء الخمي�س  4/8بتوقيت جرينيت�ش،
وك��ان مركزها على بعد  27كم جنوب �شرقي مدينة كانتويل في �أال�سكا وعلى عمق
 77.7كيلومتر.
ول��م ت��رد �أي معلومات ع��ن وق���وع دم���ار �أو خ�سائر ب�شرية ،ول��م يعلن ع��ن خطر
الت�سونامي في �أعقاب الهزة.

5

�آم���ون اجل��ن��ائ��زي ،يف منطقة ب�ين معبد
رم�سي�س الثالث يف مدينة هابو ومعبد
�أم��ن��ح��ت��ب ال��ث��ال��ث يف مم��ن��ون مبحافظة
الأق�صر ،وقال البيان "يف غ�ضون �أ�سابيع،
بد�أت ت�شكيالت من الطوب اللنب بالظهور

يف جميع االجتاهات ،وكانت ده�شة البعثة
ال��ك��ب�يرة ،حينما اكت�شفت �أن امل��وق��ع هو
مدينة كبرية يف حالة جيدة من احلفظ،
ب���ج���دران ���ش��ب��ه م��ك��ت��م��ل��ة ،وغ����رف مليئة
ب�أدوات احلياة اليومية".
كما نقل البيان عن �أ�ستاذة علم امل�صريات
بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بيت�سي
ب��ري��ان ،و�صفها لالكت�شاف ب���أن��ه "ثاين
اكت�شاف �أث��ري مهم بعد اكت�شاف مقربة
ت����وت ع��ن��خ �آمون" .و�أف������اد ال��ب��ي��ان ب����أن
ال��ن��ق��و���ش ال��ه�يروغ��ل��ي��ف��ي��ة ع��ل��ى الأواين
واخلوامت والطوب اللنب ت�شري �إىل فرتة
امللك �أمنحتب الثالث.
وت��ت���أل��ف امل��دي��ن��ة "من ث�لاث��ة ق�صور
م���ل���ك���ي���ة ل���ل���م���ل���ك �أم����ن����ح����ت����ب ال����ث����ال����ث،
بالإ�ضافة �إىل املركز الإداري وال�صناعي
للإمرباطورية" ،و�أ�شار البيان �إىل العثور
على مناطق ع��دة يف املدينة املفقودة� ،إذ
ع�ثرت البعثة "يف اجل��زء اجلنوبي على
املخبز ومنطقة الطهي" .و ُك�شف ب�شكل
جزئي ع��ن منطقة متثل احل��ي الإداري
وال�سكني ،ح�سب البيان ،بالإ�ضافة �إىل
منطقة ور�شة العمل ،والتي ت�ضم منطقة

�إنتاج الطوب اللنب امل�ستخدم لبناء املعابد.
كما عُرث بح�سب البعثة على "دفنة رائعة
ل�����ش��خ�����ص م���ا ب���ذراع���ي���ه مم���دودت�ي�ن �إىل
جانبه ،وبقايا حبل ملفوف حول ركبتيه
( )..وهناك املزيد من البحث حول هذا
الأمر".
وت��ت��وق��ع ال��ب��ع��ث��ة ال��ك�����ش��ف ع���ن مقابر
"مل مت�سها يد مليئة بالكنوز" ،يف هذه
املدينة.
وت�����س��ع��ى م�����ص��ر ب��ا���س��ت��م��رار للرتويج
ل�ت�راث���ه���ا ال���ف���رع���وين ع����ن ط���ري���ق هذه
االك���ت�������ش���اف���ات م���ن �أج�����ل �إن���ع���ا����ش قطاع
ال�سياحة ال���ذي تلقى ���ض��رب��ات متتالية
ب�سبب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
يف البالد عقب �إ�سقاط الرئي�س ح�سني
م��ب��ارك قبل عقد م��ن ال��زم��ن .ومل يكد
ه��ذا ال��ق��ط��اع ي��ب��د�أ يف ال��ت��ع��ايف ع��ام 2019
حتى تلقى �ضربة جديدة ب�سبب جائحة
كوفيد .19-وك��ان ُينتظر �أن ي��زور م�صر
قرابة  15مليون �سائح يف  ،2020مقابل
 13م��ل��ي��ون��ا ال���ع���ام ال�����س��اب��ق .ل��ك��ن حركة
ال�سياحة تراجعت بن�سبة كبرية ب�سبب
الأزمة ال�صحية العاملية.

توقيفات املهاجرين عند
احلدود الأمريكية ارتفعت
بن�سبة  %70يف م��ار���س
ارتفعت عمليات توقيف مهاجرين من
دون �أوراق ثبوتية عند احلدود املك�سيكية
الأمريكية بن�سبة  %70يف مار�س لت�صل
�إىل  172,331وهو �أعلى م�ستوى لها منذ
 15عاما على ما �أعلنت هيئة اجلمارك
وحماية احلدود الأمريكية م�ؤخرا.
وت�ضاعف عدد الأطفال الذين عربوا
احلدود من دون �أن يرافقهم بالغ لي�صل
�إىل  18,663م��ا ي��ط��رح حت��دي��ا لل�سطات
غري املجهزة لرعاية ه��ذا العدد الكبري
من الأطفال الذين ي�سمح لهم بالبقاء يف
الواليات املتحدة.
�إال ان الأط��ف��ال غ�ير امل��راف��ق�ين ببالغ
وع�����ش��رات الآف امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن �أتوا
�ضمن ع��ائ�لات م��ع �أط��ف��ال �صغار ُ�سمح
لهم بالبقاء يف الواليات املتحدة ما ي�شكل
مع�ضلة �سيا�سية واجتماعية كبرية لإدارة
الرئي�س الأمريكي جو بايدن.

ر�ســمي ًا  ..تعيــني حــكام
م�صريــني ملبــاراة القمـــة

�أع��ل��ن �أح��م��د جم��اه��د ،رئ��ي�����س اللجنة
الثالثية التي تدير احتاد الكرة ،تعيني
حكام م�صريني ملباراة القمة بني الأهلي
والزمالك.
ويواجه الأهلي غرميه التقليدي نادي
الزمالك يوم � 18إبريل املقبل ،على �ستاد
القاهرة الدويل� ،ضمن م�ؤجالت الأ�سبوع
الرابع للدوري املمتاز.
وك�شف جماهد يف ت�صريحات له ،عن
�إ���س��ن��اد �إدارة م��ب��اراة ال��ق��م��ة ب�ين الأهلي
والزمالك حلكام م�صريني .كما �أو�ضح
جم��اه��د �أن امل��ب��اراة �ستقام يف موعدها،
نافيا �أي نية لت�أجيلها.
وذكرت بع�ض و�سائل الإعالم �أن احتاد
ال���ك���رة ي��ف��ك��ر يف ت���أج��ي��ل م���ب���اراة الأهلي
والزمالك لنهاية الدوري ،وذلك لأ�سباب
�أمنية.
و�أ����س���ن���د جم���اه���د �إدارة م����ب����اراة قمة
ال��دوري حلكام م�صريني ب�سبب التكلفة
ال��ب��اه��ظ��ة ال��ت��ي ي��ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا احلكام
الأج���ان���ب يف ك��ل م���ب���اراة ق��م��ة ت��ق��ام بني
قطبي الكرة امل�صرية.
ويحمل الفريقني ه��ذا امل��و���س��م �شعار
ال بديل ع��ن ال��ف��وز ن��ظ��راً لقوة املناف�سة
بينهما للتتويج بلقب الدوري.
ويحتل الزمالك املركز الأول بجدول
ترتيب ال��دوري ،فيما يتواجد الأهلي يف
املركز الثالث.
ويتبقى للزمالك  3مباريات م�ؤجلة
ب�سبب م�شاركته يف بطولة دوري �أبطال
�إفريقيا ،كما لعب الأهلي  11مباراة فقط
ويتبقى له  6مباريات م�ؤجلة.
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�أرثوذك�س نيوز
الكني�سة حتذر :ر�صدنا زيادة خميفة
يف عدد �إ�صابات كورونا

�أعلن عدد من رج��ال الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية� ،أنهم ر�صدوا خالل
الفرتة احلالية ت�سجيل زيادة كبرية يف �إ�صابات فريو�س كورونا امل�ستجد ،ما
دفعهم التخاذ �إجراءات احرتازية جديدة للوقاية من تف�شي الوباء.
وا���س��ت��ه��دف��ت الإج������راءات ال��ت��ي اُت���خ���ذت يف ع���دد م��ن الإي��ب��ار���ش��ي��ات ،جتنب
التجمعات واحلفاظ على حياة �أف��راد املجتمع ،و�شملت تعليق كافة اخلدمات
والأن�شطة واالجتماعات ومدار�س الأح��د ،وتعليق الزيارات وطق�س االفتقاد
وكذلك �صالة احلميم و�صالة الثالث واملعموديات ،وق�صر �صالة اجلنازة على
كاهن واحد و�أ�سرة املنتقل ،وا�ستمرار �إقامة القدا�سات بن�سبة ح�ضور  %25من
م�ساحة الكني�سة على �أن تقام يوميا وباحلجز امل�سبق ال�ستيعاب كل ال�شعب يف
كل الكنائ�س.
وق��رر الأن��ب��ا �شاروبيم �أ�سقف قنا وتوابعها لالقباط الأرث��وذك�����س ،توقيع
عقوبات احلرمان الكن�سي ملدة �شهر على �أي م�صاب بكورونا �أو خمالط يح�ضر
ال��ق��دا���س��ات ،م�شرياً �إىل �أن��ه ك��ان ي�سعى لتمديد �إي��ق��اف ال�صلوات يف كنائ�س
الإيبار�شية ملدة �أ�سبوع �آخ��ر بعد �إنتهاء فرتة الأ�سبوعني التي علق خاللهما
خدمة القدا�سات ،وذلك يف �ضوء زيادة الإ�صابات بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وقال الأنبا يواقيم� ،أ�سقف �أ�سنا و�أرمنت للأقباط الأرثوذك�س بالأق�صر� ،أنه
مت اتخاذ قرار ب�إيقاف القدا�سات يف كنائ�س الإيبار�شية يف �ضوء ت�سجيل زيادة
يف �إ�صابات كورونا.
و�أعلن الأنبا فيلوباتري� ،أ�سقف �أبوقرقا�ص وتوابعها للأقباط الأرثوذك�س
باملنيا ،عن و�صول حتذيرات له من قبل الأطباء ب�ش�أن انت�شار فريو�س كورونا
وزيادة الأعداد يف الأونة الأخرية ب�شكل خميف.
وق���ال الأن��ب��ا دمي�تري��و���س� ،أ���س��ق��ف م��ل��وي و�أن�����ص��ن��ا والأ���ش��م��ون�ين للأقباط
الأرثوذك�س باملنيا ،يف بيان له� ،إن��ه مت ر�صد ارتفاع ح��االت الإ�صابة بفريو�س
كورونا داخل الإيبار�شية ،ولذا قرر �إيقاف كل الأن�شطة بجميع كنائ�س الإيبار�شية
(الرتبية الكن�سية مدار�س الأحد ال�صباحية االجتماعات الفئوية).
نف�س الأم��ر ذك��ره الأنبا وي�صا مطران البلينا ب�سوهاج ،وكذلك الأنبا فام
�أ�سقف �شرق املنيا ،الذي ذكر �أنه مت �إتخاذ اجراءات جديدة بخ�صو�ص اخلدمة
يف كنائ�س منطقة نزلة عبيد بعد ا�ستطالع الآراء على زيادة �إ�صابات كورونا
يف الآونة الأخرية ب�شكل خميف ،وهو �أي�ضاً ما �أعلنه الأنبا �سيدارو�س الأ�سقف
العام لكنائ�س عزبة النخل يف القاهرة حول تطورات �إنت�شار فريو�س كورونا.
وكان البابا توا�ضرو�س الثاين ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية،
حذر الأقباط من �أخطار املوجة الثالثة لفريو�س كورونا امل�ستجد ،م�شدداً على
�ضرورة االلتزام بالإجراءات ال�صحية املتبعة ملواجهة �إنت�شار عدوى كورونا.
وط��ال��ب البابا الأ�ساقفة والكهنة بالت�شديد والت�أكيد على االل��ت��زام بكل
الإج��راءات ال�صحية الواجبة من �إرتداء الكمامة ،واالبتعاد اجل�سدي ،وغ�سل
الأي����دي ب��ا���س��ت��م��رار ،واالم��ت��ن��اع ع��ن ال�����س�لام��ات وال��ت��ق��ب��ي��ل ،وجت��ن��ب الأماكن
املزدحمة واملغلقة ،وتقليل فرتة القدا�س بقدر الإمكان والتقليل من الأحلان
الطويلة وتقليل التواجد يف الكني�سة.

الكني�ســة تنعـى كمــال اجلنــزوري:
مثــال لل�شــرف وطهــارة اليــد
ن��ع��ت الكني�سة امل�����ص��ري��ة القبطية
الأرثوذك�سية ،برئا�سة قدا�سة البابا
توا�ضرو�س ال��ث��اين بابا الإ�سكندرية
وب��ط��ري��رك ال��ك��رازة املرق�سية ،فقيد
ال�����وط�����ن ال����ك����ب��ي�ر ال�����دك�����ت�����ور كمال
اجلنزوري ،رئي�س وزراء م�صر الأ�سبق،
الذي وافته املنية يوم الأربعاء ،3/31
ب��ع��د ح��ي��اة ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��ط��اء للوطن
ال���غ���ايل ،يف ع���دة جم����االت ،مل يبخل
خ�لال��ه��ا ع��ل��ى ال��وط��ن ب����أي ج��ه��د ،بل
حت��م��ل امل�����س��ئ��ول��ي��ة ح�ين و���ض��ع��ت على
عاتقه يف �أوقات دقيقة من عمر البالد
وكان على قدرها ،ثابتاً ،خمل�صاً ،مثا ًال
لل�شرف والنزاهة وطهارة اليد.
وتابع بيان الكني�سة« :نذكر له بكل
التقدير عالقته الطيبة مع الكني�سة
مواقف كثرية� ،أظهرت
والتي جتلت يف
ٍ
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�سيامة  5رهبان بدير ماربول�س مبريتا كاليفورنيا

ان��ط��ل��ق��ت م���را����س���م ر����س���ام���ة خم�سة
ره��ب��ان ج��دد ب��دي��ر م��ارب��ول�����س مبريتا
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ،ب��ي��د الأن���ب���ا �سريابيون
م��ط��ران ل��و���س اجن��ل��و���س وكاليفورنيا
وهاواي ،ورئي�س دير القدي�س العظيم
الأنبا �أنطونيو�س بكاليفورنيا.

���ش��ارك يف ال�صالة الآب���اء الأ�ساقفة
الثالثة املعاونون ،الأنبا �سوريال �أ�سقف
ملبورن ونيوزيلندا وتوابعها وامل�ساعد
ملطران لو�س اجنلو�س ،والأنبا ابراهام
الأ���س��ق��ف ال��ع��ام امل�ساعد مل��ط��ران لو�س
اجن��ل��و���س ،والأن���ب���ا ك�يرل�����س الأ�سقف

العام امل�ساعد ملطران لو�س اجنلو�س.
ومت منحهم �أ�سماء رهبانية جديدة
ل��ل��ره��ب��ان اجل����دد :ال��راه��ب ار���س��اين -
وال��راه��ب ان��ط��وين  -وال��راه��ب مارك
 وال���راه���ب ت��ي��م��وث��او���س  -والراهبيوحنا .تهانينا.

الأنبا يو�سف يفتتح املركز القبطى الأرثوذك�سي بوالية تيني�سي الأمريكية

�أع��ل��ن �صاحب النيافة احل�بر اجلليل
الأن���ب���ا ي��و���س��ف �أ���س��ق��ف ت��ك�����س��ا���س وجنوب
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ي��وم الأحد
امل��واف��ق � 4أب��ري��ل �إف��ت��ت��اح امل��رك��ز القبطى
الأرث��وذك�����س��ي يف مدينة نا�شفيل بوالية
ت��ي��ن��ي�����س��ي الأم���ري���ك���ي���ة ،وال���ك���ائ���ن مببنى
القدي�س لوقا امل��ج��اور لكني�سة القدي�س
الأنبا بي�شوى يف �أنتيوك.
ج��اء ذل��ك يف ر�سالة الأن��ب��ا يو�سف �إىل
�شعب كنائ�س امل��دي��ن��ة وال��ت��ي مت عر�ضها
خ��ل�ال ال���ق���دا����س الإل����ه����ي ،و�أك������د احلرب
اجلليل ان امل��رك��ز م�ؤ�س�سة خدمية غري
ربحية ،وهو املنظمة الر�سمية والوحيدة
للجالية القبطية بوالية تيني�سى خلدمة
�أب��ن��اء الكني�سة واملجتمع االم��ري��ك��ي دون
متييز  ،ويعمل املركز على توفري اخلدمات
التعليمية  ،ال�صحية والإجتماعية وغريها
التى ي�شرف عليها جلان متخ�ص�صة مكونة
من متطوعني �أقباط ملواجهة التحديات

ا���س��م ال�����ش��ه��ي��د «ب��ي�����ش��وي
ن���ادي ���ش��ن��ودة» يف املتحف
ال����ق����وم����ي ل��ل��ح�����ض��ارة

ال�شهيد بي�شوي نادي
�أطلقت �إدارة املتحف القومي للح�ضارة
بالف�سطاط �إ�سم ال�شهيد الكيمائي بي�شوي
نادي �شنودة على معمل الكربون  14الذي
كان من املقرر �أن يعمل به ال�شهيد ،الذي
�إغ��ت��ال��ت��ه ي���د الإره�������اب ب��ت��ف��ج�يرات �أحد
ال�سعف بطنطا يف �أبريل .2017
اجلدير بالذكر �أن �إطالق وتكرمي �إ�سم
ال�شهيد ج��اء بطلب م��ن زم�لائ��ه ومدير
املتحف الذي �أ�صدر قرار مبعا�ش ا�ستثنائي
لعائلة ال�شهيد( .عظيمة يا م�صر).

الكني�سة حتتفل ب��ذك��رى
ا�ســت�شــــهاد � 30شـــــهيد
ب��ال��ت��ف��ج�ير الإره����اب����ي بـ
«�أح�����د ال���زع���ف» بطنطا

التي تواجه احلياة بهدف توحيد جهود االن���ب���ا ي��و���س��ف ف���ى �أف���ت���ت���اح امل���رك���ز على
امل��ج��ت��م��ع ال��ق��ب��ط��ى واال���س��ت��ث��م��ار يف �أبناء الرابط:
 http://www.orthodoxnews.us/حت��ت��ف��ل �إي���ب���ار����ش���ي���ة ط��ن��ط��ا لالقباط
الكني�سة الجل بناء م�ستقبل �أف�ضل وحياة
الأرث��وذك�����س ،برئا�سة االن��ب��ا ب��وال ،ا�سقف
video-gallery
كرمية لكل �أ�سرة وفرد.
ط��ن��ط��ا وت���واب���ع���ه���ا ،ي�����وم اجل���م���ع���ة ،4/9
ومل�شاهدة ر�ســـــــالة احلبــــــر اجلليـــل
بالذكرى الرابعة حل��ادث تفجري كني�سة
طنطا «كني�سة ال�شهداء الأبرار» مبحافظة
الغربية ،يف �أحد ال�شعانني «�أحد الزعف»
وال��ذي راح �ضحيته � 30شهيدا من �أبناء
كني�سة ال�شهيد مارجرج�س �إث��ر تفجري
�أحد العنا�صر الإرهابية نف�سه �أثناء قدا�س
�أحد ال�شعانني.
وي�ت�ر�أ����س االن��ب��ا ب����وال ،م��ط��ران طنطا
�صالة القدا�س الإلهي لذكرى ا�ست�شهاد
���ش��ه��داء طنطا ،مب�شاركة �أ���س��ر ال�شهداء
و�سط اج��راءات احرتازية ب�سبب فريو�س
كورونا.
ك���ان���ت ك��ن��ي�����س��ة ال�����ش��ه��ي��د م����ار جرج�س
مبدينة طنطا ،قد �شهدت تفجريا �صباح
قدا�س �أحد ال�سعف �أودي بحياة �أكرث من
 30قبطيا و�إ�صابة � 87آخرين ،و�أعقب ذلك
تفجري �آخ��ر مبحيط الكني�سة املرق�سية
بالإ�سكندرية.

�سيامة �شمام�سة بكني�سة العذراء بوا�شنطن دي �سي

ال تراهن على �صرب النا�س

معدنه الأ�صيل وحمبته اخلال�صة..
رح����م اهلل ال��ق��دي��ر ال��ف��ق��ي��د الغايل،
ون�صلي �أن مينح �أ�سرته وكل حمبيه
وعاريف ف�ضله �صرباً وعزا ًء».

ت��ر�أ���س نيافة احل�بر اجلليل الأنبا �صالة القدا�س الإلهي بكني�سة ال�سيدة ب�سيامة  13من ال�شمام�سة اجلدد ،و5
اب�سالطو�س و 8يف رتبة �أغنو�سطو�س.
كارا�س� ،أ�سقف بن�سلفانيا ومرييالند العذراء مرمي  -وا�شنطن دي �سي.
تهانينا لنيافته وال�شمام�سة اجلدد.
وخ����ل����ال ال�����ق�����دا������س ق�������ام نيافته
ودي�لاوي��ر وو���س��ت فرجينيا ب�أمريكا،

بطريرك الالتني بالقد�س
يدعو لتجديد احلياة بعد
اجلائحة يف عظة عيد القيامة

ي���وج���ه ع��ي��د ال��ق��ي��ام��ة ر����س���ال���ة عن
جتدد احلياة مع خروج مدينة القد�س
من القيود املفرو�ضة الحتواء مر�ض
ك��وف��ي��د 19-وع����ودة امل�صلني للتدفق
عليها
وتدفق الع�شرات من رج��ال الدين
وامل�صلني على كني�سة القيامة ،التي
ظ��ل��ت م��ه��ج��ورة ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ب�سبب
ج��ائ��ح��ة ف�ي�رو����س ك����ورون����ا ،وذل����ك يف
�إق���ب���ال م���ا ك����ان ل��ي��ح��دث ل����وال حملة
تطعيم �إ�سرائيلية ،كانت الأ�سرع على
م�����س��ت��وى ال���ع���امل ،و�أدت �إىل خف�ض
حاالت الإ�صابة.
و�أع����رب ب��ط��ري��رك ال��ق��د���س لالتني
بيري باتي�ستا بت�ساباال يف عظته عن
�أمله يف �أن يخرج العامل من جائحة
كورونا �أكرث قوة.
وت���ت���م���رك���ز يف ك��ن��ي�����س��ة القيامة
احتفاالت عيد القيامة ،وهو الأهم يف
التقومي امل�سيحي.
وع����ادت الأج�����واء االح��ت��ف��ال��ي��ة على
ال���رغ���م م���ن ا���س��ت��م��رار ف��ر���ض بع�ض
ال��ق��ي��ود .وح�����ض��ر ال��ع��ظ��ة ب�ضع مئات
فقط وذلك مقابل �آالف يف العادة.
وتقع كني�سة القيامة داخ��ل البلدة
ال���ق���دمي���ة ب���ال���ق���د����س ال���ت���ي احتلتها
�إ�سرائيل يف حرب عام .1967

بالطبل واملزمار ..الأهاىل ي�ستقبلون الق�س
�سمعان �إبراهيم بعد تعافيه
ا�ستقبال حافل للقم�ص �سمعان ابراهيم
كاهن دير املقطم  ،وذلك بعد تعافيه من
فريو�س كورونا  ،وعودته لكني�سته �ساملاً ،
حيث فوجىء القم�ص �سمعان با�ستقبال
كبري م��ن اق��ب��اط من�شية نا�صر واملقطم
له فى �شوارع املنطقة بالطبول واملزمار،
اط�لاق ال�شماريخ وا�ستقبال �ضخما من
فرق الك�شافة الكن�سية  ،و�سط حالة من
الفرح العارم وزغاريد الن�ساء  ،لالحتفاء
بعودته مرة اخرى لكني�سته .
وك���ان القم�ص �سمعان اب��راه��ي��م كاهن
دي���ر ال��ق��دي�����س ���س��م��ع��ان ا���ص��ي��ب بفريو�س
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د وخ�����ض��ع ف�ت�رة طويلة
ل��ل��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة ،مب�����س��ت�����ش��ف��ى ال�����س�لام ،
وت�����ص��اع��دت ال�����ص��ل��وات م���ن �أج����ل �شفاءه
ح��ي��ث خ���رج م��ن ال��ع��ن��اي��ة امل��رك��زة لغرفته
ملتابعة حالتة حتى خروجه اليوم  ،وهو
ما ت�سبب بافراح كبرية مبنطقة الزرايب
لالحتفال بعودته وا�ستقباله من مدخل
املنطقة بالطبول واملزمار البلدى الذى
تقدم �سيارته حتى دخوله لدير القدي�س
�سمعان اخلراز باالحلان الكن�سية .
ووج�����ه ال��ق��م�����ص ���س��م��ع��ان ك��ل��م��ة داخل
الكني�سة ل�شعبه وق����دم ���ش��ك��ره لقدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثانى ل�س�ؤاله الدائم
عن �صحته ولنيافة االنبا ابانوب ا�سقف
املقطم ولكهنة الكني�سة وجلموع ال�شعب
باملنطقة ملحبتهم ،وان����ه �سعيد لعودته

م�ش معني �إن��ه �ساكتلك لأن��ك متجرب
عليه �إن��ك غلبته ..معناه ب�س �إن��ه م�أجل
حقه منك لغاية ما يالقيلك �سكة يعرف
ي��اخ��د ب��ت��اره .وم�����ش معني �إن���ه طيب �إنه
نا�سي كرامته.
ف���ي���ه ن����ا�����س ب��ت�رق����د ف���ت���رات ال يعلم
�أح���د م��دت��ه��ا �إال اهلل ،ل��غ��اي��ة �أول فر�صة
ي�ست�ضعفك (وده قانون احلياة �أن عمر ما
القوي بيكمل يف قوته) ،وياخد منك حقه
تالت ومتلت.
وم�ش معني �إن��ه �ضعيف �إن��ك تركبه..
خ����اف ق����وي م���ن ال�����ض��ع��ي��ف لأن����ه �أحيانا
معندو�ش اللي يخ�سره فيبقي يف االنتقام
�أعمي �أكرت من القوي ..
�أوع��ي تراهن على ن�سيان الأ�سيه اللي
بتعملها يف النا�س ،وال على �سكوتهم عليك
 ..وياما اللي ظلمته كرب عليك وبدل ما
ك��ان �صغري ق��دام��ك بقيت �أن���ت ال�صغري
امامه ،والدنيا قالبة ،ال بت�سيب الكبري
كبري وال ال�صغري �صغري ..
واهلل هو وا�ضع موازين العدل يف دنيا
بال عدل.
من كلمات د .جمدي �إ�سحق
ORTHODOX NEWS Inc.

القم�ص �سمعان ابراهيم
لكني�سته و�شعبه .
وق����ال ال��ق�����س ب��ط��ر���س ر����ش���دى كاهن
بكني�سة املقطم  :ن�شكر اهلل لعودة ابونا
امل��ح��ب��وب ال��ق��م�����ص ���س��م��ع��ان  ،وه�����ذا ما
ا�سعد �شعب املنطقة واجلميع خرج بفرح
ال���س��ت��ق��ب��ال��ه ���ش��اك��ري��ن اهلل ل��ع��ودت��ه بعد
فرتة �صعبه ال�صابته بفريو�س كورونا ،
م�شريا ان الكني�سة دائما ت�صلى ان يرفع
اهلل هذا الوباء عن العامل ويعطى �سالما
للعامل.
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مقاالت روحية

هل حياتك مثمرة ؟
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
وق���ال ه��ذا المثل« :ك��ان��ت لواحد
���ش��ج��رة ت��ي��ن م��غ��رو���س��ة ف���ي كرمة،
ف���أت��ى يطلب فيها ث��م��راً ول��م يجد،
فقال للكرام :هوذا ثالث �سنين �آتي
�أطلب ثمراً في هذه التينة ولم �أجد.
�إقطعها! لماذا تبطل الأر�ض �أي�ضاً؟
ف����أج���اب وق����ال ل���ه :ي���ا ���س��ي��د اتركها
هذه ال�سنة �أي�ضاً ،حتى �أنقب حولها
و�أ�ضع زب�لا .ف���إن �صنعت ثمراً ،و�إال
ففيما بعد تقطعها».
ال�سيد الم�سيح خالل ال�صوم المقد�س
ي�س�ألك كل يوم �س�ؤاال ،وال�س�ؤال فائدته �أنه
يك�شف الإن�سان ق��دام نف�سه ويعرف ذاته.
وال�س�ؤال هنا :هل عندك ثمر؟ هل حياتك
مثمرة؟
يقول الرب في هذا المثل �إن واحداً عنده
�شجرة تين مغرو�سة ،ولمدة ثالث �سنوات
لم يجد ث��م��راً! ال�شجرة ترمز للإن�سان،
وال�����س��ن��وات ال��ث�لاث ت��رم��ز ل��م��راح��ل عمر
الإن�سان الأ�سا�سية :الطفولة والرجولة
وال�شيخوخة .وربما تعني الثالث �سنوات
ك��ي��ان��ات الإن�������س���ان� ،أي ال��ج�����س��د والنف�س
والروح.
اهلل يتوقع الثمر في حياتك وينتظر،
ومن باب رحمته يعطيك فر�صة جديدة.
كانت ال�شجرة مغرو�سة �أي في تربة جيدة،
وك��ان��ت ف��ي ال��ك��رم ،وال��ك��رم ملك هلل� ،أنت
م��ل��ك هلل لأن اهلل ه��و خ��ال��ق��ك و�صانعك
وجابلك .وما ينطبق على الإن�سان ينطبق
ع��ل��ى ال��م��ج��م��وع ،ع��ل��ى الأ����س���رة والكني�سة
والدير ،فكلها �أ�شجار مغرو�سة.
اهلل يطلب ثمراً في حياتك ،و�أرجوكم
ي���ا �أح���ب���ائ���ي �أن ت��ن��ظ��روا �إل�����ى ه����ذا بعين
الجدية ،فحياتك �إن كانت بال ثمر �أمام
اهلل ،ف�ست�سمع ال�صوت« :هوذا ثالث �سنين
�آتي �أطلب ثمراً في هذه التينة ولم �أجد.

اق��ط��ع��ه��ا!» (ل����وق����ا ،)7:13ل��م ي��ج��د ثمراً
رغ��م �أن��ه توقع �أن ت���أت��ي بثمر ،ورغ��م �أنه
تركها �سنة و�إثنتين وث�لاث� ،أعطاك اهلل
الفر�صة م��رة و�إث��ن��ت��ي��ن وث�ل�اث ،و�إذا لم
يجد ثمراً فك�أن الإن�سان يخذل اهلل .كم
ي�صبر اهلل ويطيل �أناته ،ويعطيك الفر�صة
تلو الفر�صة ،لمدة طويلة.
ولم تكن م�شكلة ال�شجرة �أنها لم تعط
الثمر ،ولكن الأ�صعب �أنها �أبطلت الأر�ض،
�أخ�����ذت م�����س��اح��ة م���ن الأر�������ض وعطلتها.
�أ���ص��ب��ح وج��وده��ا ���ض��اراً .فقد ي��ك��ون هناك
خ��ادم متكا�سل ،ويعطيه اهلل الفر�صة تلو
الفر�صة لكنه ال ي��خ��دم� ،أي يعطل عمل
اهلل!
ويخبرنا الإنجيل عن الحكم على هذه
ال�شجرة «�أق��ط��ع��ه��ا! ل��م��اذا تبطل الأر�ض
�أي�ضاً؟» .ويل للإن�سان في �أي مكان �أو �أي
زم��ان �إن كانت حياته مثل ه��ذه ال�شجرة،
وي����ل ل�ل�إن�����س��ان م��ه��م��ا ح��م��ل م���ن �ألقاب
ومهما ارتدى من زي ولكن �صار مثل هذه
ال�����ش��ج��رة ب�لا ث��م��ر .ان��ظ��روا ك��ي��ف تعلمنا
الكني�سة الجميلة ك��ل ي���وم ف��ي ال�صباح
ون���ح���ن ن�����ص��ل��ي ال���م���زم���ور الأول نقول:
«طوبى للرجل الذي لم ي�سلك في م�شورة
اال����ش���رار ..وي��ك��ون كال�شجرة المغرو�سة
على م��ج��اري المياه ،التي تعطي ثمرها
في حينه وورقها ال ينتثر ،وكل ما ي�صنع
ينجح ف��ي��ه» .وم��ا �أجملها �شجرة! �شجرة
مثمرة ال تنتج ث��م��رة واح���دة فقط ولكن
ث��م��ار .والقدي�س يوحنا المعمدان يقول
لل�شعب ف��ي زم���ان���ه ،وي��خ��اط��ب��ن��ا ويقول:
«ا���ص��ن��ع��وا لكم �أث���م���اراً تليق ب��ال��ت��وب��ة» .ما
ال��م��ن��ف��ع��ة �أن ت�����ص��وم ال�����ص��وم ك��ل��ه ب�أيامه
و�أ�سابيعه وفي النهاية بال ثمر؟ اال تفكر
�أن���ك �ستقف ق���دام الم�سيح وي�س�ألك عما
عندك من ثمر؟ تخيل �أنبا �أنطونيو�س �أب
الرهبان واقفاً �أم��ام الم�سيح لي�س�أله عن
الثمر ف��ي حياته ،فيقول هلل :ك��ل ه�ؤالء
الرهبان وحياتهم المقد�سة في الم�سيح
هم ثماري� .أو �أي �أب �أو �أم ربيا �أوالدهما
في مخافة اهلل ،فيقف قدام الم�سيح يقول
له� :أن��ت �أعطيتني �أوالدا وقد ربيتهم في
مخافتك .كم تكون فرحة اهلل في ثمر �إبن
مبارك يخدم� ،أو �أب �أ�سقف �أو كاهن خدمته
مثمرة ،وطبعا والثمر لي�س لالفتخار وال
للتباهي ،بل هو عمل يد اهلل �أوال و�أخيراً.

ع���رو����س ال��ن�����ش��ي��د ت���ق���ول« :ت���ح���ت ظله
ا�شتهيت �أن �أجل�س ،وثمرته حلوة لحلقي»
(ن�����ش��ي��د ،)3:2وث��م��رة الم�سيح تحت ظله،
ت��ح��ت ظ���ل ال�����ص��ل��ي��ب .وال���ث���م���رة الحلوة
ل��ح��ل��ق��ي ه���ي ال��ك��ل��م��ة ال��م��ق��د���س��ة :وجدت
ك�لام��ك ك��ال�����ش��ه��د ف���أك��ل��ت��ه� ،أي م��ن يقر�أ
الإن���ج���ي���ل وي��ح��ف��ظ��ه وي��ع��ي�����ش��ه ي���ك���ون في
فمه كال�شهد ،ك��ذل��ك م��ن ي��ق��ر�أ ف��ي حياة
القدي�سين واقوالهم و�سيرهم.
ورغم عدم �إثمار ال�شجرة� ،إال �أن الكرام
�أج��اب وق��ال« :يا�سيد ،اتركها ه��ذه ال�سنة
�أي�����ض��اً» ،وهنا �شفاعة ربنا ي�سوع الم�سيح
الكفارية ،ومن الممكن �أن ت�سموها �شفاعة
الرحمة ،يت�شفع من �أجلنا ،ويعطي فر�صة
رابعة ،وما الخطة؟ «حتى �أنقب حولها» �أي
�أنظف حولها من الح�شائ�ش والح�شرات،
«و�أ�ضع زب�لا» �أي و�سائط النعمة والغذاء
الروحي ،ربما ي�أتي هذا بنتيجة .يا �إخوتي
ت�أملوا في طول �أناة اهلل!
�أن��ق��ب حولها تعني �أن �أط���رد الخطية،
ول����ذل����ك ب����داي����ة ال���ث���م���ر ت�����أت����ي م����ن حياة
التنقية ،يجل�س الإن�سان �إل��ى ذات��ه ويكون
���ص��ري��ح��اً م��ع نف�سه وي��ت��رك خطيته كما
فعل الإب��ن ال�ضال ال��ذي قام وانطلق �إلى
�أبيه بكل �شجاعة رغم منظره الخارجي،
وهكذا فعلت المر�أة ال�سامرية التي تركت
ج���رت���ه���ا ،ك��ي��ف ي����أت���ي ال��ث��م��ر ب�����دون ترك
الخطية بالتوبة؟
الخطوة الثانية �أن «�أ�ضع زب�لا» �أي �أن
�أتغذى روحياً بو�سائط النعمة ،والكني�سة
توفر لك غ��ذاء روح��ي��اً حلواً في ال�صوم:
قدا�سات ،و�ألحان حلوة ،ومطانيات ،ونبوات
العهد القديم ،وال�صوم الإنقطاعي ..وكل
هذه تغذي بها �شجرة حياتك لكي ما ي�أتي
الم�سيح ويجد فيها ثمراً.
الخال�صة �أن من ي�صر على عدم الإثمار
ن�صيبه القطع والهالك .انتبهوا �أي�ضاً �أن
بع�ض الأ���ش��ج��ار ثمارها ع��ب��ارة ع��ن �شوك
وح�سك! وبع�ض الأ���ش��ج��ار تعطي الثمار
الجيدة والمفيدة .المطلوب ثمر الروح:
محبة ،فرح� ،سالم� ...إلى �آخره .انتبه �أيها
الحبيب..
ولإل��ه��ن��ا ك��ل م��ج��د وك���رام���ة �إل���ى الأبد
�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)
قال لي �أحد الآباء ..وقد �شهد زميله
ف���ي ال���زن���زان���ة ب�����ص��ح��ة ه���ذه الحادثة،
�أن����ه ف��ي ل��ي��ل��ة م��ن ال��ل��ي��ال��ي ون��ح��ن في
ال�����زن�����ازي�����ن ،ول�����م ي���م�������ض ����ش���ه���ر على
�إعتقالنا� ،أن الم�أمور فتح باب الزنزانة
وتو�سل �إل��ى �أب��ون��ا �أن ي�صلي م��ن �أجل
�أوالده المر�ضى ،و�أعطاه �أ�سماءهم في
�سرية كاملة.
ل��ق��د ع��م��ل اهلل ف��ي ق��ل��وب��ه��م ..حتى
�إح�سا�سهم بقدا�سة بع�ض الموجودين
وثقتهم في روحانيتهم ك��ان نوعاً من
الإف������راز ،ي��ن��ده�����ش ل��ه الإن�������س���ان� .أحد
ال�سجانين كان يقول لي دائماً� :ألم يلق
في ال�سجن كثير من القدي�سين؟ وكنا
ننده�ش و�أم��ج��د الم�سيح �أن التعزية
ت�أتي حتى من ال�سجانين ،وكان يقول
�أن ���س��ي��دن��ا ي��و���س��ف � ُ��س��ج��ن ،والأنبياء
ت�ألموا ،وربنا حول �صبرهم خيراً.
ك����ان ال���م����أم���ور دائ�����م ال�������س����ؤال عن
�صحتي ..ربما لأنني في الفترة الأولى
كنت �أبدو هزيال� ،إذ فقدت حوالي 7-5
كيلو من وزني.
وك�����ان ع��ن��دم��ا ي���دخ���ل �إل�����ى «�سجن
التجربة» للتفتي�ش �أو المرور كل يوم،
ك���ان ي��ت��ظ��اه��ر �أن����ه ي�����ص��ب��ح ف َّ���ي ويرفع
����ص���وت���ه« .واق������ف ك����ده ل���ي���ه؟» وي�أمر
ال�سجان «افتح الزنزانة دي» ،وحالما
ُت��ف��ت��ح ال���زن���زان���ة ي��ن��ت��ه��ز ف��ر���ص��ة ُبعد
«ع��م ع��ل��ي» (رج���ل ال��م��ب��اح��ث) ،ويقول
ب�صوت خفي�ض حزين «مالك بتخ�س
ليه؟» «�أن��ت لماذا ال ت���أك��ل؟» َ�ص ِّل ربنا
يفرجها.
ه���ك���ذا ال��ن��ق��ي��ب م����ج����دي ،الطبيب
خ��ري��ج جامعة الأزه����ر ،ك��م ك��ان رقيقاً
حلواً معي ،كم �أعطاني الرب نعمة في
عينيه� ..شيء ال ي�صدقه العقل.
كان على خالف التعليمات ،يخرجني
خ��ارج الزنزانة من ال�صباح ،من وقت
ب���داي���ة ال��ف�����س��ح��ة ..ح��ت��ى �آخ����ر زنزانة
رب��م��ا م���دة ��� 7س��اع��ات ..وك��ن��ت �أتو�سل
�إليه �أحيانا �أن �أدخل �إلى زنزانتي ،لئال
ُي�سيء �إليه �أحد ب�سببي فكان يرف�ض.
كم ت�ألم هذا ال�ضابط من �أجلنا.
فقد رق قلبه لنا ليلة ،ف�أمر ففتحت
ال���زن���ازي���ن ك��ل��ه��ا م����دة ���س��اع��ة لتغيير
ال��ه��واء ،لأن رائ��ح��ة ال��زن��ازي��ن كانت ال
ُتطاق فعال.
وك��ان �أن قُ��دم للمحا�سبة ف��ي اليوم
التالي ،ب�سبب �شكوى المخبر «علي»
ال���ذي ك��ان غير رح��ي��م على الإط�ل�اق،
وقد كانوا على و�شك �أن يوقعوا جزا ًء
�صعباً على النقيب مجدي.

ف���ي ال���ي���وم ال���ت���ال���ي ،ع���ام���ل «مجدي»
المخبر «ع��ل��ي خليفة» بق�سوة �شديدة،
ف���أل��زم��ه ب��ال��وق��وف معظم �ساعات النهار
وكنت �أتو�سط بينهما ،وحاولت في وقت
ال��ف�����س��ح��ة �أن �أط���ي���ب خ���اط���ر «ع����م علي»
و�أ�ست�سمح «مجدي» ال�ضابط ،ومنذ ذلك
الوقت الن (رق) قلب «علي» من نحوي
ب�شكل غريب ،حتى �أنه كان يفتح زنزانتي،
ويتركها عمداً لمدة طويلة.
ب����ل �أن������ه ف����ي ي�����وم ع���ي���د الأ����ض���ح���ى (8
�أك���ت���وب���ر) ،ح�����ض��روا ف���ي ال�����ص��ب��اح الباكر
ومعهم اللحمة وال��م��رق ح�سب عادتهم،
وبعد �أن وزع على كل الزنازين ،عاد «علي»
�إلى زنزانتي و�أ�صر �أن يملأ لي طبقاً �آخر
من اللحم ،رغم �إ�صراري على الرف�ض.
ك��ان ي��ق��ول« :ه��ل ي��ا �أب��ون��ا ل��و رحنا لك
�إ�سكندرية تر�ضى تقابلنا؟» ..وكنت �أ�ؤكد
له �أننا نحب الجميع ،و�أن��ه �إن�سان �أمين
على تنفيذ التعليمات ،وكنا نحبه حقيقة..
وكنا ن�صلي في �إحدى الأم�سيات وكان �أحد
الآب��اء ي�صلي بكل قلبه ،ويتو�سل للم�سيح
من �أج��ل كل العاملين بال�سجن ،ويطلب
لهم �إح�سانا من اهلل ،وال�سيما «علي» الذي
خ�صه بالطلبة �أكثر من الكل.
�أذكر�أننا بعد خروجنا من ال�سجن ،ربما
ب�أكثر من �شهرين ،كنت في مطار القاهرة
ا�ستقبل �أح��د الأحباء قادماً من الخارج،
وكان ي�سير معي �أ�صغر �أخوتي ،وفوجئنا
بمن يطوق عنقي من الخلف ،فلما التفت
�إليه �أخذني بالأح�ضان وقبالت حارة..
ك��ان النقيب مجدي في ثياب مدنية،
ووق��ف��ن��ا ن�سلم على بع�ضنا م��دة طويلة،
بعدها �س�ألني �أخ��ي م��ن يكون ه��ذا الأخ؟
�أجبته �أنه �أحد �ضباط ال�سجن .فانده�ش
ل��ه��ذا ال��ح��ب ال��ع��ج��ي��ب ،وال����ح����رارة التي
قابلني بها.
عم �صبحي:
ب���ع���د رج���وع���ن���ا م����ن وادي النطرون
�إل���ى �سجن ال��م��رج م��رة �أخ����رى ،ك��ان �أحد
ال�سجانين (ال�شاوي�ش �صبحي) هو �أحد
المكلفين بحرا�ستنا ،وق��د تعرفنا عليه
لأول مرة .وبعد �أن توطدت العالقات بيننا
كان ي�أن�س لنا كثيراً ،ويق�ص علينا ما لم
نكن نعرفه من ظروف الأيام الأولى .قال
مرة �أنه عندما ر�آن��ا في �أول يوم ،وح�سب
م��ا ���ص��ورون��ا ل��ه��م ،ت�����ص��ور �أن��ن��ا مجرمون
فعال ،وقد كان �أول كاهن دخل �إلى �سجن
المرج �أب فارع الطول عري�ض المنكبين،
وعندما كلفه ال��م���أم��ور با�صطحاب الأب
�إل���ى ال��زن��زان��ة� ،أن ع��م �صبحي خ��اف من
منظره ،وت�صور في نف�سه �أنه ال ي�ستطيع
�أن ي�صطحبه بمفرده ،ف�أ�شار �إل��ى زميل
له �سجان �أن يرافقه .ولما �أم�سك بذراع
الكاهن وج��ده وديعاً متوا�ضعاً ال يتكلم،
فانده�ش.

�أرثوذك�س نيوز

للمتنيح القم�ص لوقا �سيدارو�س
وقال لم �أكن �أت�صور �أن تكونوا بهذه
ال�صورة التي ر�أيتها ،لأن��ي في حياتي
لم �أكلم ق�سي�سا ،وال تعاملت مع �أحد
هكذا ،ولكن عندما عرفتكم وعاي�شتكم
عرفت الحقيقة التي �شوهوها �أمامنا.
وق���د ك���ان ال��رج��ل ع��فّ��اً ج����داً ،ب�صعوبة
�شديدة كنا نعطيه �شيئاً من الم�أكوالت
�أو خالفه.
وذات م��رة كنت �أك��ل��م��ه ع��ن الق�سوة
التي يعاملون بها الم�سجونين ،فكان
يقول �أنت لم تعرف مثل ه�ؤالء ،فواحد
منهم ي�ستطيع �أن ُيخيف �شارعاً ب�أكمله،
لأنهم عنا�صر �إجرامية.
وذات مرة و�أنا �أتم�شى في طرقة بين
الفناء ،اقترب �إل َّ��ي عم �صبحي وقال:
«يا �أبونا لوقا �إ�سمح ادخل العنبر الآن،
لأن��ي م�ضطر �أن �أ�شتم الم�سجونين»،
وك�������أن ال���رج���ل ك����ان ي��ح��ت�����ش��م م���ن �أن
يخرج من فمه كلمة قبيحة �أمامنا!!
ي��ا للعجب ،لقد ���ص��ار وا���ض��ح��اً �أن هذا
الكالم ال ينا�سب الآب��اء ،بل �أن��ه �أ�صبح
من العيب �أن يتلفظ بلفظ ن ٍ
��اب �أمام
�أحدنا.
الإنتقال �إلى وادي النطرون:
ق�ضينا ف��ي زن��ازي��ن �سجن التجربة
داخ�����ل ���س��ج��ن ال���م���رج م����دة  44يوماً،
توالت فيها الأحداث وكان �أهمها مقتل
ال�����س��ادات ي���وم � 6أك��ت��وب��ر ،وك����ان قلبنا
وفكرنا بعد ه��ذا ال��ح��دث ينح�صر في
م�صر وم�ستقبل م�صر ،و�سالمها من
كل �إ�ضطراب ،بل �أن �صلواتنا وتو�سلنا
�إلى اهلل كان هي ملج�أنا الوحيد ،وقد
عظم الرب ال�صنيع ،فحفظ م�صر من
عبث العابثين ومن كيد الأ�شرار ،وعاد
�إلى م�صر �سالمها و�إ�ستقرارها.
�صالة تجنيز:
وك���ان ب��ع��د م���وت ال�����س��ادات بيومين،
وقد علمنا �أي�ضا بنياحة الأنبا �صموئيل
في حادث المن�صة� ،أن طلب الآباء �إلى
م�أمور ال�سجن �أن نعمل �صالة ترحيم
جنائزية ل�ل�أن��ب��ا �صموئيل ،فا�ست�أذن
الم�أمور الإدارة في ذلك ف�سمحوا لنا.
فخرجنا م��ن ال��زن��ازي��ن ووقفنا في
ال��ط��رق��ة ال��م��ت��و���س��ط��ة ،وت���ق���دم الآب����اء
الأ����س���اق���ف���ة ور�أ������س�����وا ����ص�ل�اة التجنيز
ب��الأل��ح��ان ال��ح��زي��ن��ة ،ك��م ك��ان��ت م�ؤثرة
وعميقة.
وقد �شاركنا الم�أمور و�ضباط ال�سجن
في هذه ال�صالة ،رغم ت�أزم الأحوال في
الخارج ،والظروف غير الم�ستقرة التي
كانت تجتاح البالد.
(البقية في العدد القادم)
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طوبى للمطرودين لأجل البر
�إن ال�سيد الم�سيح لم ي�ضع �أمام
ال مفرو�شاً بالورود..
النا�س طريقاً �سه ً
بل حدثهم عن الطريق الكرب والباب
ال لهم« :ما �أ�ضيق الباب
ال�ضيق ،قائ ً
و�أكرب الطريق الذي ي�ؤدي �إلى
الحياة ،وقليلون هم الذين يجدونه»
(متى .)14:7و�أراهم �أنه البد لهم من
�أن يتعبوا لأجل �إ�سمه ،ولأجل البر،
ولهذا قال لهم« :طوبى للمطرودين
لأجل البر ،لأن لهم ملكوت ال�سموات،
طوبى لكم �إذا عيروكم وطردوكم،
وقالوا عليكم كل كلمة �شريرة من �أجلي
كاذبين( »...متى ،12-10 :25و لوقا:6
.)23-2
البد �أن تكون هذه الحقيقة وا�ضحة
�أمام كل م�سيحي� :إنه �إذا �سار في طريق
البر ،البد �سيتعب .وكما قال ال�سيد
الم�سيح« :من �أراد �أن يتبعني ،فليحمل
�صليبه ،وينكر ذاته» (متى.)24:16
وح�سناً قال الكتاب �أي�ضا �إنه« :ب�ضيقات
كثيرة ينبغي �أن ندخل ملكوت اهلل»
(�أعمال .)22:15و�أي�ضاً هناك �سبب
�آخر لمتاعبه وهو� :إن ال�شياطين تح�سد
�أوالد اهلل على برهم ،فتتعبهم.
فتر�سل لهم من ي�ضايقهم� ،أو تر�سل
لهم معوقات كثيرة ،لكي يتركوا طريق
اهلل� ،أو لكي ي�شعروا ب�صعوبته فيعجزوا
عن اال�ستمرار فيه� ...أو تر�سل لهم
من يعيرهم ومن يحكي عنهم بال�شر،
ويقول فيهم كل كلمة �شريرة مدعياً بما
لي�س فيهم� ،أو تر�سل لهم من يهينهم
ويطردهم.
وال�شك �أن الذين يطردونكم من
�أجل البر ،مدفوعون �إلى ذلك بفعل
ال�شيطان .وهكذا ف�إن عداءنا ال يُوجه
�إليهم بل �إلى ال�شيطان.
وبهذا المنطق يمكننا �أن نحب
�أعداءنا من الب�شر لأنهم لي�سوا الأعداء
الحقيقيين .فعدونا الحقيقي هو
ال�شيطان .وما الب�شر الأعداء �إال �ضحايا
لل�شيطان ،الذي بث فيهم العداوة.
وعلينا �أن ن�شفق عليهم ونلتم�س لهم
النجاة منه.
وهكذا نفهم معنى و�صية الرب
القائلة�« :صلوا لأجل الذين ي�سيئون
�إليكم ويطردونكم» (متى.)44:5
�صلوا لأجلهم لكي يعتقهم الرب
من �سيطرة ال�شياطين عليهم ،وهكذا
ينجيهم من �شرهم ،ويقودهم �إلى التوبة.
و�صلوا لأجلهم ،لأنهم �إن تخل�صوا من
�شرهم ،ال يعودون �إلى �أذيتكم� ..أما �أنتم
المطرودين لأجل البر ،فلكم �أجركم في
ال�سماء ،الحتمالكم ول�صالتكم عنهم.
وحتى هنا على الأر�ض ،لكم معونة

من الرب ،فال تظنوا �أن الحياة مع
اهلل ،كلها طرد ،بال عزاء� ،أو بال معونة
�إلهية!..
الحياة الروحية لي�ست كلها �ألماً،
لي�ست كلها �إهانات وتعييراً وطرداً.
لأنه يقول« :نق�شتكم على كفي»
(�أ�شعياء« ،)16:49حتى �شعور ر�ؤو�سكم
جميعها مح�صاة» (متى« .)30:10ال
يترك ع�صا الخطاة ت�ستقر على ن�صيب
ال�صديقين ،لئال يمد ال�صديقون
�أيديهم �إلى الإثم» (مزمور .)124من
الجائز �أن تلم�سهم ،ولكن ال ت�ستقر
عليهم ..وهكذا نلخ�ص حياة البر في
�أنها قد تكون:
 �ألماً من النا�س ،وتعزية من اهلل.. �إن الإ�ضطهاد الذي ي�أتي منالخارج ،ت�صحبه تعزية �إلهية من
الداخل ،مع معونة في الخارج.
 �إن ال�سيد الم�سيح لم يقل هذاالكالم لنا فح�سب ،و�إنما �سار في هذا
الطريق �أي�ضاً.
ولذلك يقول عنه الر�سول �إنه:
«فيما هو قد ت�ألم مجرباً ،يقدر �أن
يعين المجربين» (عبرانيين .)18:2
لقد ا�ستهانوا به قائلين« :من �أين
لهذا هذه؟! �ألي�س هذا هو النجار �إبن
مريم؟ ..فكانوا يعثرون به» (مرق�س:6
 .)3-2وكانوا ي�شتمونه� .أما هو فلم يكن
ي�شتم عو�ضاً (1بطر�س.)23:2
كم من ال�شتائم والإهانات ،تحملها
ال�سيد الم�سيح �صامتاً!
قالوا له�« :إنك �سامري وبك
�شيطان» (يوحنا .)48:8وقالوا عنه
�إنه« :ببعلزبول يخرج ال�شياطين» (لوقا
 .)15:11و�أنه �إن�سان «�أكول و�شريب
خمر ،محب للع�شارين والخطاة»
(متى .)19:11وقالوا �إنه كا�سر لل�سبت،
ناق�ض لل�شريعة ،و�إنه �ضد قي�صر ،و�إنه
�ضال ومُ�ضل .وفي محاكمته قال عنه
رئي�س الكهنة« :قد جدف .ما حاجتنا
بعد �إلى �شهود؟!» (متى.)65:26
كذلك ما �أ�سهل �أن نتتبع ال�شتائم
والإهانات التي تعر�ض لها الأنبياء
والقدي�سون..
ولعل من �أجله قال ال�سيد الم�سيح:
«ف�إنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين
قبلكم» (متى.)12:5
لم تكن حياة الر�سل كلها مجداً ،بل
كان فيها �أي�ضاً هوان� ..إنه �شيء م�ؤثر
حقاً� ،إن �آباءنا الر�سل كانوا يقا�سون
�أحياناً الهوان ،وال�صيت الردئ،
ويو�صفون �أحيانا بال�ضالل ،ويقا�سون
اال�ضطهاد� ..إنك �إذاً في الإ�ضطهاد،

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

ت�شارك الر�سل في �آالمهم.
ينبغي �أن نعرف حقيقة قائمة وهي:
�إن ال�شر موجود في العالم ،يعمل،
وبقوة..
الزوان ما يزال موجوداً في حقل
الرب �إلى جوار الحنطة .ولي�س الزوان
موجوداً فقط �إنما هو ينمو .و�سيظل
ينمو �إلى يوم الح�صاد (متى.)30:13
�إن النور موجود في العالم ،والظلمة
�أي�ضاً موجودة .وعندما خلق اهلل النور،
لم يقل ال تكن ظلمة ،بل قال ليكن
نور .وبقيت الظلمة ،بل �صار لها �أي�ضا
�سلطان.
قوى ال�شر موجودة �إذاً ،تحارب الخير
والبر .و�أحياناً تكون �أقوى ،لأن و�سائلها
بال �ضوابط.
الإن�سان البار مقيد بقيود كثيرة
كال�صدق والخير� .أما ال�شر في�ستطيع
�أن يكذب ،و�أن يخدع ويمكر ،و�أن يدبر
الحيل ،ويد�س الد�سائ�س والمكائد،
وي�ستطيع �أن ي�ؤذي و�أن ينتقم ،و�أن يهدد
و�أن يف�شي ال�سر ...الخ� .أما الإن�سان
البار فال يقدر �أن ي�ستخدم �شيئاً من
هذا كله .ولذلك تبدو الكفتان غير
مت�ساويتين ،وقد ينت�صر ال�شر في بادئ
الأمر .ويتحمل الإن�سان البار من �أجل
بره كل مكائد الأ�شرار ..ويظل هكذا �إلى
�أن يفتقده اهلل بنعمته وينجيه.
البار �إذاً معر�ض لأن يقا�سي كثيراً
من الأ�شرار..
هوذا المرتل يقول في المزمور:
«مراراً كثيرة حاربوني منذ �صباي..
مراراً كثيرة قاتلوني منذ �شبابي» ويقول
�أي�ضاً« :على ظهري جلدني الخطاة،
و�أطالوا �إثمهم» (مز .)128نالحظ
هنا �أنهم لم يجلدوه فقط� ،إنما �أطالوا
�إثمهم� .أي ا�ستمروا في هذا الإيذاء
فترة طويلة ..ومع �أن اهلل نجاه �أخيراً،
�إذ يقول« :الرب �صديق هو ،يقطع �أعناق
الخطاة»� ،إال �أن هذا ال يمنع التعر�ض
لإيذاء الخطاة ،منذ ال�صبا ،ومنذ
ال�شباب ،على مدى زمني طويل.
الأبرار ال ي�ستطعيون �أن يردوا بالمثل
على الأ�شرار ..وعلى الرغم من كل هذا،
ف�إن الأبرار هم بال �شك �أف�ضل حال من
م�ضطهديهم!.

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..
 -39ال�صالة I
� -1إن ال�صالة بال �شك هي و�سيلة
�أ�سا�سية لمعرفة الحق والخير ،فيها
وبها يك�شف اهلل للنا�س الطريق ال�سليم
ال�صحيح.
� -2إن ال�������ص�ل�اة ج����زء م���ن طبيعة
الإن�سان ،ك�أنها غريزة فيه ..ومن هنا
كان جميع النا�س ي�صلون.
 -3ال�صالة ه��ى �إ�شتياق �إل���ى اهلل..
روح الإن�����س��ان ت�شتاق �إل���ى ع�شرة غير
ِع�شرة المادة وفى داخل كل منّا �إ�شتياق
�إلى غير المحدود  ..و�إ�شتياق �آخر �إلى
مثالية عالية غير م��وج��ودة ف��ي هذا
العالم  ..ومن هنا يلج�أ االن�سان �إلى
اهلل لي�شبع �شوقه الروحي.
 -4ال�صالة هي ِ�صلة ب��اهلل ..وربما
من هذا المعنى �إ�ش ُت َق �إ�سمها  ..وهكذا
ي��ك��ون الإن�����س��ان ف��ي ح��ال��ة ���ص�لاة� ،إن
ُوجدت هذه ِ
ال�صلة.
 -5ال�����ص�لاة ه��ي خ��ل��وة ال��ن��ف�����س مع
اهلل ..ه��ي ل��ق��اء م��ع اهلل ،ل��ق��اء ح��ب..
هي الت�صاق ب��اهلل ..هي تالم�س قلب
الإن�������س���ان م���ع ق��ل��ب اهلل ..ه���ي تمتع
النف�س باهلل.
 -6ال���������ص��ل�اة ه�����ي �أع�����م�����ق م�����ا في
الروحيات ..هي تفرغ القلب هلل ..هي
عمل المالئكة ..وعمل الإن�سان عندما
يت�شبه بالمالئكة.
 -7ال�������ص�ل�اة ه���ي راح�����ة النف�س..
ه����ي ال���م���ي���ن���اء ال����ه����ادئ ال������ذي تر�سو

ع��ن��ده ال��ن��ف�����س ب��ع��ي��داً ع��ن �أم�����واج العالم
المتالطمة.
 -8ال�صالة هي واحة خ�ضراء في برية
العالم القاحلة.
 -9ال�صالة هي الوقت الذي تلتقي فيه
النف�س ب َمن يريحها ..تجد القلب الكبير
الذي ت�أتمنه على �أ�سرارها وت�ستطيع �أن
تحدثه بكل �صراحة ع��ن متاعبها وعن
�ضعفاتها و�سقطاتها.
 -10ال�صالة هي طعام الروح ،هي غذاء
ال��م�لائ��ك��ة .ه��ي ع��اط��ف��ه م��ق��د���س��ة تغذي
القلب  ..بل في �أثنائها قد ين�سى الج�سد
�أي�ضا طعامه وال ي�شعر بجوع.
 -40محبة اهلل
 -1ف���ك���ر ك���ث���ي���راً ف����ي اهلل وتفكيرك
الم�ستمر في اهلل �سيولد محبته في قلبك
 ..ومحبتــه تجعــلك تفكـر فيـه بالأكثـر ..
وك���ل م��ن الأم��ـ��ري��ن ي��و���ص��ل �إل����ى الآخــر
ويقويه.
� -2إن محبة اهلل �إذا دخلت �إلى قلبك ..
�ستهرب منه الخطية تماماً  ..هذه التي
تَ�شْ قَى �أنت في مقاومتها  ..وتقع وتقوم
مرات بغير ثبات.
� -3إن ك��ان��ت محبة اهلل ف��ي قلبك ..
ف�سيكون بيتك مح�صناً �ضد �أى خطية ..
فال تجد �سهولة مطلقاً فى �إقتحامه.
 -4م��ح��ب��ة اهلل ف���ي داخ����ل����ك ..تجعل
ال��خ��ط��ي��ة ���ض��ع��ي��ف��ة ج����داً ف���ي مهاجمتها
لك  ..لأنه ال يوجد في داخلك ما يتفق
معها ..وت�صبح �أب��واب قلبك مغلقة �أمام

�إعداد :القم�ص ميخائيل �إدوار
ال�شيطان ..ال ي�ستطيع �أن ينفذ �إليها
ب�ضربة �شمال �أو ب�ضربة يمين.
 -5عجيب في محبة اهلل التي ال ُي َع َبر
عنها � ..أنه يتكلم مع خليقته ..لي�س مع
الإن�سان البار فقط بل حتى مع الخطاة
 ..بل �إن اهلل تحدث �أي�ضاً مع ال�شيطان
و�أعطاه فر�صة للحوار.
 -6ف��ي م��ح��ب��ة اهلل ول��ط��ف��ه�َ ،صا َد َق
كثيراً من الب�شر  ..دعا �إبراهيم «خليل
اهلل» �أى �صديق اهلل وف��ي �صداقة اهلل
لإبراهيم ،كان يعر�ض عليه بع�ضاً من
تدابيره.
 -7الرب ي�ضع �أمامنا حقيقة وا�ضحة
 ..وهي �أن كل معرفة ال تقود �إلى محبة
اهلل ،هي معرفة باطلة لأن الدين لي�س
مجرد معلومات وعقائد؛ تكون غذاء
للذهن� ،إنما الدين من جوهره هو �أن
تعرف اهلل وتحبه.
 -8ما �أجمل ع�شرة اهلل الطيبة هذه
التي في محبته يعدها لنا ،لكي نحيا
ف��ي ع�����ش��رت��ه ه��ن��ا وه��ن��اك  ،الآن و�إل���ى
الأبد.
� -9إن عرفت اهلل البد �ستحبه  ..و�إن
�أحببت اهلل � ،ستزداد معرفة له.
 -10حينما �أقول �إن عرفت اهلل � ..إنما
اق�صد المعرفة الأختبارية في حياتك
� ..أي تعــرف محـبته ل��ك بالخبـرة ..
وت���ع���رف ح��ك��م��ت��ه ب��م��ا ت����راه ف���ي تدبير
حياتك  ..وتعرف مغفرته بما ي�سكبه
من �سالم في قلبك حينما تتوب.

لنشر صور الزفاف ومناسباتكم السعيدة اتصلوا بنا818-774-0446 ..
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}في ع�صر الـ «كورونا» والحجر الإجباي داخل البيوت{

خطوات فعالة في
بناء العالقات الناجحة بين الآباء والأبناء
ن��ح��ن ن��ع��ي�����ش ف���ى ع�����ص��ر (ال���ك���ورون���ا)،
وت���وف���ر ل��دي��ن��ا ال���وق���ت لنجتمع م��ع��اً في
بيوتنا ك��م��ا ل��م ي��ح��دث م��ن ق��ب��ل ،وق���د ال
يتكرر مرة اخرى عندما ي�سمح اهلل بزوال
ه��ذه الأزم���ة العالمية ،لذلك فلن�ستثمر
الفر�صة رغم �صعوبتها و�إح�سا�سها بالملل
القاتل ،بل و�أحيانا باالكتئاب ،وتمنياتنا
�أن ي��ع��ف��و اهلل ع��ن��ا وي���ع���ود الأب����ن����اء �إل���ى
مدار�سهم رحمة ب�أع�صابنا ،ورغم كل ذلك
علينا �أن نغتنم فر�صة ن���ادرة �سمح اهلل
لنا بها ،ف���إن تواجد الآب��اء بالتحديد مع
�أبنائهم ،ويهتمون ب�شئونهم ،والترابط
معهم ،واختلف م��ذاق وطعم العالقات،
ب��ل ت��غ��ي��رت م��ف��اه��ي��م وم�����ض��ام��ي��ن و�أدوار
الأب���وة ،بعد �أن كانت تعني مجرد توفير
الإح��ت��ي��اج��ات ال��م��ادي��ة (ك��ال��م��ال والأم���ان
وال�����ض��روري��ات الج�سدية للحياة) ،وهذه
�أم����ور ال غ��ن��ى ع��ن��ه��ا ،لكنها ج���زء ب�سيط
مما يحتاجه �أبنائنا ،فهذه كلها تقوم بها
الكائنات الأخرى غير الب�شرية بتلقائية،
بل ب�إتكالية على الخالق ،كما او�ضح ذلك
الرب ي�سوع في (مت.)26:6
«�أنظروا �إلى طيور ال�سماء �أنها ال تزرع
وال تح�صد وال تجمع �إلى مخازن  ،و�أبوكم
ال�سماوي يقوتها� ،أل�ستم �أن��ت��م بالحري
�أف�����ض��ل م��ن��ه��ا؟؟ ن��ع��م ن��ح��ن �أه���م ع��ن��د اهلل
مقارنة بالطيور!».
نحن مهمون ج��داً بالن�سبة ل��ه ،حتى
�أنه �أر�سل �إبنه ليموت من �أجل �أن يفدينا
من خطايانا ،هذا النوع من الحب يمثل
ن���م���وذج���اً ع��ظ��ي��م��اً ل��ن��ا ك����آب���اء ي��ظ��ه��ر اهلل
با�ستمرار �أن���ه ال يعتنى بنا ف��ق��ط ،لكنه
ليباركنا بغنى ،ولكي نتعلم �أن نفعل نف�س
ال�شئ م��ع �أبنائنا وه��و (�شكل وم�ضمون
العالقة بين الآباء واالبناء) ،بمعنى:
 +ب��ن��اء ع�لاق��ة معهم ت�ساعدهم على
الت�أقلم االجتماعي ،وتح�سين �صحتهم
النف�سية (�أي ن�����س��اع��ده��م ع��ل��ى التوافق
ب��ي��ن��ه��م وب���ي���ن �أن��ف�����س��ه��م �أو ًال م���ن خالل
ت�شجيعهم وتحفيزهم وت�أييدهم الأبوي
وال��ح��ن��ون ،و�إح��ق��ان��ه��م ب��ط��ع��م ال��ث��ق��ة في
النف�س ،وتجنب �إهانتهم� ،أو تحقيرهم� ،أو
جرح م�شاعرهم� ،أو مقارنتهم بالآخرين،
�أو م��ع��ام��ل��ت��ه��م ب��ج��ف��اء ،و�أي�������ض���اً التوافق
م���ع الآخ���ري���ن ال���ذي���ن �أول���ه���م الوالدين
واالخوة).
 +غ��ر���س ال��ق��ي��م وال��م��ب��ادئ والمعايير

الأخ�لاق��ي��ة ت�ساعدهم على التعامل مع
االنفعال وال�ضغوط  ،واالغ��واءات ،و�شرح
وتو�ضيح وب��ط��ول �أن���اة متناهي ،وب�شكل
�إج���رائ���ي عملي ول��ي�����س م��ج��رد توجيهات
�أو ن�صائح  ،بل من خ�لال ح��وار يتنا�سب
م����ع م���رح���ل���ة ن���م���وه���م ،وب��������دون تهديد
�أو ت��ره��ي��ب ،ول��ك��ن م���ن خ��ل�ال �إدراك���ه���م
وفهمهم و�إقتناعهم ،مع �إعطاء م�ساحة
كبيرة ال�ستف�سارتهم بحرية مما يجنبهم
اللجوء لآخ��ري��ن لال�ستف�سار ،وال ندري
م��دى �أمانة الآخ��ري��ن في �إ�شباع الإجابة
ع��ن ت�����س��ا�ؤالت��ه��م ب�ضمير �إن�����س��ان��ى يخاف
اهلل.
� +أهمية �إ�ستثمار ما �سمح به اهلل من
وق��ت نعي�شه ال��ي��وم م��ع �أبنائنا �إ�ستثماراً
حقيقياً ،مع تدريب �أنف�سنا على االنتباه
ال��ف��وري لهم عند لجوئهم لم�ساعدتك،
والإ�صغاء الفعال لما يجري لهم ،ال�شك
ان هذا الإ�صغاء بعناية هو �إحدى الطرق
الأ�سا�سية التي ي�ساعد بها الآباء �أبناءهم
ع��ل��ى ال��ن�����ض��وج ،ي��ق��ول �أح���د الآب�����اء� :إنني
�أعتز بالنظر في عيني �إبني ،و�أن��ا منتبه
�إليه و�أ�صغي ب�إهتمام لما يجرى بداخله،
كم هي فرحتي �أنه و�ضعني �شريكا له في
�أف��ك��اره وم�شاعره! �إن��ه ن�سيم الحياة في
نف�سي.
 +و�ضع حدود للن�ضوج ،ولي�س لإ�شباع
غ��رورن��ا ك���آب��اء لل�سيطرة وك�أننا نمتلكهم
ون�سينا �أننا مجرد وكالء عليهم و�سنعطي
ح�ساباً عنهم� ،أنهم عطايا منّها اهلل لنا،
«�إع��ط ح�ساباً عن وكالتك» ،ولنتذكر يوم

عيـــد الب�شــــارة
ي��ع��ت��ب��ر ع��ي��د ال��ب�����ش��ارة �أول الأع���ي���اد،
�أول الأع��ي��اد م��ن حيث ترتيب �أحداث
التج�سد فلوال الب�شارة وحلول ال�سيد
الم�سيح في بطن العذراء ما كانت بقية
الأع���ي���اد ،ل��ذل��ك الآب�����اء ي�����س��م��ون��ه ر�أ����س
الأعياد والبع�ض ي�سمونه نبع �أو بكر �أو
�أ�صل الأعياد.
وق����د �أر�����س����ل اهلل رئ��ي�����س المالئكة
ج��ب��رائ��ي��ل ل��ل�����س��ي��دة ال���ع���ذراء ليخبرها
ب��ت��ج�����س��د �إب����ن����ه م���ن���ه���ا ،وب���ع�������ض الآب������اء
ي�صلون بتعبير «ليخبرها» �إل���ى مدى
�أك��ب��ر فيقولون «لي�ست�أذنها» ،ه��ل ترى
مثل هذا ات�ضاع من اهلل �أن ي�ست�أذن من
ال�سيدة ال��ع��ذراء �أن يحل فيها وي�أخذ
منها ن��ا���س��وت��اً وه���ي جبلة ي��دي��ه ،وهذا
طبعاً �شرف كبير لل�سيدة ال��ع��ذراء هي
فرحت به ،فهي ب�شارة مفرحة تت�ضمن
خ��ب��راً �سعيداً و�أي�����ض��اً �إ���س��ت��ئ��ذان بلطف
�شديد مع عطايا جزيلة.
وي�ؤكد الآب��اء �أن ال�سيد الم�سيح حل
في بطن العذراء بعد �أن قالت «هوذا �أنا
�أمة الرب ليكن لي كقولك» ،هذه نقطة
ت�أمل �أن ربنا احترم حرية �صنعة يديه.
ن���ال���ت ال����ع����ذراء ه����ذه ال��ن��ع��م��ة لأنها
م��ت�����ض��ع��ة وم��ن�����س��ح��ق��ة ف��رف��ع��ه��ا ال����رب
ف�����وق ال�����س��م��ائ��ي��ي��ن «ق����ري����ب ه����و ال����رب
م���ن ال��م��ن�����س��ح��ق��ي ال���ق���ل���وب ،ي���ق���اوم اهلل
الم�ستكبرين �أما المتوا�ضعين فيعطيهم
نعمة»« ،نظر �إلى �إت�ضاع �أمته» .ال تق�صد
ف�ضيلة االت�ضاع لكنها تق�صد الو�ضاعة
�أي �أن��ه��ا ح��ق��ي��رة؛ �أي ن��ظ��ر �إل���ى حقارة
�أم��ت��ه ه��ذه ه��ي نظرتها لنف�سها بينما
نظرة ربنا لها كانت نظرة كلها تقدير
ظ���ه���رت ف���ي ت��ح��ي��ة ال���م�ل�اك «ال�سالم
لك �أيتها الممتلئة نعمة ال��رب معك».
وهذه لعالقتها الخا�صة باهلل ومعدنها
ال��ث��م��ي��ن وه����ى ُم��ن��ع��م ع��ل��ي��ه��ا م���ن جهة
تج�سد االبن الكلمة ال �شك �أن هذا �إنعام
لكن قبل �أن يخبرها بالإنعام �أعلن �أنها
ممتلئة نعمة .وهنا نذهب لبعد لغوي
وهو «الممتلئة نعمة» ولي�ست «المنعم
عليها» وه��ذا لأن هذا الزمن وهو زمن
المبني للمجهول غير موجود في اللغة
ال�سريانية.
كيف تم التج�سد؟
هنا البد �أن ننتبه لخطوات مهمة:
 الب�شارة للقبول من جهة العذراءوللتجهيز وللإخبار،
 حلول الروح القد�س ليكون نا�سوتاً�أو طبيعة ب�شرية،
 بطن ال��ع��ذراء ه��ي معمل الإتحادب��ي��ن ال�ل�اه���وت وال��ن��ا���س��وت ف��ي �شخ�ص
ربنا ي�سوع الم�سيح.

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

�إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
�إيمان العذراء ب�صورة فائقة للطبيعة
وهى فتاه �صغيرة �صدقت ما لم ُي�صدقه
زكريا الكاهن وهو �شيخ ومتزوج.
�س :لماذا نحتفل بهذا العيد؟
ج + :للتعبير ع��ن ف��رح��ة الكني�سة
بهذه الب�شارة� ،أي �أننا ن�شارك العذراء
فرحتها بهذه الب�شارة المفرحة التي
�أتت �إليها من ال�سماء من خالل رئي�س
ال��م�لائ��ك��ة ج��ب��رائ��ي��ل .ون�����ش��ارك��ه��ا لأنها
ب�شارة للخال�ص للب�شرية كلها.
 +لأن الرب �شاركنا كل مراحل حياتنا
ق��ب��ل ال�����والدة وب��ع��ده��ا ح��ت��ى الن�ضوج،
«باركت طبيعتنا فيك».
 +لأن هذا العيد باكورة الأعياد التي
ه��ي منا�سبات خال�صنا فلوال التج�سد
م����ا ك���ان���ت الآالم وال����م����وت والقيامة
وال�صعود.
� +أول ع��ي��د ت��رت��ب��ط ف��ي��ه ال�سماء
بالأر�ض في منا�سبة تخ�ص الب�شر على
الأر����ض بعد مقاطعة طويلة ل��م ت�صل
فيها ال�سماء بالأر�ض.
بع�ض المالحظات الطق�سية
على العيد:
 29ب��رم��ه��ات ي��وم عيد ال��ب�����ش��ارة عادة
ي�أتي في ال�صوم الكبير ،ونظرا لأن عيد
القيامة متغير لذلك نراعى ما يلي:
 -1الفترة من  29برمهات وحتى 29
كيهك يحتفل بكل ي��وم  29ف��ي ال�شهر
ال��ق��ب��ط��ي ك��ت��ذك��ار ل��ل��ب�����ش��ارة والميالد.
(مدة الحمل � 9شهور).
ُ -2ي��ف��ط��ر ي����وم ع��ي��د ال��ب�����ش��ارة لأنه
ال ي��ك�����س��ر ال�������ص���وم ال��ك��ب��ي��ر ل��ك��ن ُيعيد
ف��ي��ه ب��ال��ل��ح��ن ال��ف��ري��ح��ي وع���دم ال�صوم
االنقطاعي.
� -3إذا ج��اء عيد الب�شارة ف��ي �أ�سبوع
الآالم ال ُي��ح��ت��ف��ل ب���ه لأن ال��ب��داي��ة قد
ك ُملت.
 -4ال��ع��ي��د ل��ه ق���راءات���ه و�أل��ح��ان��ه في
الت�سبحة والقدا�س في موا�ضعها.

عماده و�أ�صبح كل من الوالدين (�إ�شبيناً)
على �إبنه ،بمعنى �أننا خرجنا من الكني�سة
بعد ح�صوله على �سر العماد والميرون
وال���ت���ن���اول��� ،س��ل��م��ت ال��ك��ن��ي�����س��ة ل��ن��ا �إبنها
لنحر�سهم ونربيهم في مخافة اهلل:
■ من �أجلهم �أقد�س �أنا نف�س،
■ نربيهم ح�سنا فى خوف اهلل،
■ ال تغيظوا �أوالدكم لئال يف�شلوا،
■ تقديم الم�شورات الأبوية الحكيمة،
■ م����ه����ارات و����ض���ع ال����ح����دود الجيدة
وال��م��ن��ا���س��ب��ة ،و�إق���ن���اع���ه���م ب���أ���س��ب��اب ذلك
لتنفيذها باقتناع.
■ ت��وف��ي��ر ال��م��ن��اخ ال�سليم وال�صحي
نف�سياً و�إج��ت��م��اع��ي��اً وت��رب��وي��اً للناجحين
الطبيعي ،والن�ضج ال�سوي.
■ درب �أبناءك على �أ�ساليب التعامل
م����ع ال���م���واق���ف ال���ت���ي ي����م����رون ب���ه���ا ،لأن
مفهوم التربية هو �إعداد الفرد لمواجهة
المواقف الحياتية ،والمواقف ال تنتهي،
لذلك ف��ان التربية هي الحياة ،وتدريب
بهدوء وبحنو وبطول �أن��اة على مواجهة
الأزم����ات والم�شكالت حتى ن�ستطيع �أن
ن�شعر ب�أننا كنا �سنداً في بناء �إن�سان هو
ع��ط��ي��ة اهلل ل��ن��ا� ،إن�����س��ان ي����درك ك��م��ا قال
بول�س الر�سول:
«�أن كل الأ�شياء تحل لي ،ولكن لي�س كل
الأ�شياء توافق،
وك��ل الأ�شياء تحل ل��ي ،ولكن لي�س كل
الأ�شياء تبني.
وكل الأ�شياء تحل لي ،ولكن ال يت�سلط
علي �شئ».
َّ
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■ �إع����ط����اء �أط���ف���ال���ك���م ر�ؤي������ة جميلة
لم�ستقبل �أف�ضل ،وت�أهيلهم ،وم�ساعدتهم
ع��ل��ى التم�سك وب��ن��اء ه��وي��ت��ه��م الوطنية
والدينية والأ�سرية ،و�إ�شعارهم بالمعنى
وال��ه��دف ،فيكبرون ف��ي ���س��ن��وات حياتهم
وه���م ي������زدادون ت��م�����س��ك��اً و�إي���م���ان���اً را�سخاً
بوطنيتهم ،وعقيدتهم ،و�أ�سرهم ،ويدركون
�إل����ى ل��م��ن ي��ل��ج���أون ع��ن��دم��ا ي��ق��اب��ل��ون في
الم�ستقبل �صعوبات �أو ي�شعرون ب�ضعف
في ثقتهم ب�أنف�سهم� ،سيكونون لحظتها
قادرين على الرجوع �إلى الم�صدر الأمين
للتوجيه واالر�شاد.
و�أخيراً تذكر �أن عالقة الأبوة بالأبناء
لي�ست مجرد �أب (بنكي ممول) ،الحا�ضر
ال��غ��ائ��ب ،ب��ل الأب ال��م��ت��واج��د بكل كيانه،
ال��م��رب��ي ال��واع��ي لم�سئوليته ،الم�صري
المتجاوب والمترابط ،والم�ؤدي بكل قلبه
وف��ك��ره وك��ي��ان��ه وم�سئوليته �أم����ام عطية
اهلل ل��ه ،وي��ت��ذك��ر ك��م م��ن ماليين الب�شر
يتو�سلون �أمام اهلل بدموع و�صالة و�أ�صوام
ليمنحهم اهلل مثل ه��ذه العطية ،و�إنتبه
�إل����ى م��ا ح���دث (ل��ع��ال��ي ال��ك��اه��ن) عندما
�أهمل في تربية �أبنائه وكيف �سقط من
على كر�سيه وك�سرت رقبته ،و�أي�ضاً مثل
ال��وزن��ات عندما ق��ال اهلل للذي �أهمل في
وزن��ت��ه (�إن ال����ذى ع��ن��دك ُي����ؤخ���ذ منك)،
ول��ك��ن ل��ل��ذي ك��ان �أم��ي��ن��اً (ك��ن��ت �أم��ي��ن��اً في
القليل ف�س�أقيمك على الكثير� ،أدخل �إلى
فرح �سيدك).
ا���س��ت��ع��د دائ���م���ا �أن ت��ق��ول هلل (ه���ا�أن���ذا
والأوالد التي �أعطاهم لي ال��رب) ،كن �أباً
بكل كيانك ووجدانك ووقتك وقدراتك،
و�أط��ل��ب معونة اهلل فلي�س الغار�س �شيئاً
وال ال�ساقى �شيئاً ولكن اهلل الذي ينمي.
و�أخ��ي��راً دع��ن��ي �أدع���وك ل��ق��راءة مزمور
رقم ( )١٢٦عن هذا الأب المتقي الرب:
}ت�����أك����ل م����ن ث���م���رة �أت����ع����اب����ك ،ت�صير
مغبوطاً ،ويكون لك الخير� ،إمر�أتك ت�صير
م��ث��ل ك��رم��ة مخ�صبة ف��ي ج��وان��ب بيتك،
بنوك مثل غرو�س الزيتون الجدد حول
م��ائ��دت��ك ،ه��ك��ذا ي��ب��ارك الإن�����س��ان المتقي
الرب ،وترى بنى بنيك ،هللويا{.

�أ�سـرة قبطية تنظم وقفـة احتجاجيـة للمطالبـة
با�ســتعادة �إبنتــهم املختفيــة

نظمت �أ�سرة قبطية مبركز الباجور باملنوفية وقفة احتجاجية للمطالبة بالك�شف
عن ابنتهم مرمي عادل رمزي فرج �18سنة من قرية �سبك ال�ضحاك ،مركز الباجور
حمافظة املنوفية وذلك الختفائها منذ اكرث من  15يوما دون حتديد م�صريها.
ورف��ع��ت وال���دة الفتاة وه��ى تبكى ا�ستغاثتها للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى و
امل�سئولني ان يعيدوا �إبنتها مرمي املخطوفه حل�ضنها ،وك�شف غمو�ض �إختفائها
وت�ؤكد «�إبنتنا م�صرية م�سيحية ثابتة على �إميانها و�إنه ن�صب لها فخا من �أعداء
الوطن لإحداث وقيعة ،ومت ا�ستدراك مرمي وخطفها باخلداع والإكراه ومت عمل
حم�ضر ر�سمي بتغيبها و�إختفائها ثم �إختطافها ،و�إىل الآن وبعد غياب اكرث من
15يوم ال نعرف �شيئا ر�سميا عن �إبنتنا وم�صريها».
وتطلب الأم لقاء �إبنتها �إذا كانت على قيد احلياة.

وزير م�صري �سابق :تعنت �إثيوبيا يعيدنا للمربع
�صفر وفكرة بيع المياه لم�صر لعب بالنار

�أك��د وزي��ر الموارد المائية وال��ري الم�صري ال�سابق ح�سام الدين مغازي �أن
موقف �إثيوبيا المتعنت ب�ش�أن �سد النه�ضة ،يعيد المفاو�ضات �إلى المربع رقم
�صفر مرة �أخرى.
وقال :ي�أتي هذا بعد مرور �أكثر من � 10سنوات من التفاو�ض من الجانبين
الم�صري وال�سوداني ،و�صبرهما من �أجل الو�صول �إلى اتفاق ي�ضمن حقوق دول
الم�صب ،ولكن الموقف المتعنت ب�سل�سلة من المواقف الإثيوبية غير المفهومة،
يعني �أن كل الجهود ال�سابقة في هذا الإطار تعنى تن�صل �إثيوبيا منها.
و�أ�ضاف�« :أعتقد �أن موقف م�صر وال�سودان في هذا الملف وا�ضح ،وهو �أن
التفاو�ض هو الو�سيلة اال�ستراتيجية الأولى في الو�صول لحل ،لكن بهذا الموقف
الإثيوبي المتعنت والمراوغ ي�ضطر الدولتين �إلى التوجه بم�سار الق�ضية �إلى
الم�ستوى الدولي ومجل�س الأمن والأمم المتحدة».
وردا على �س�ؤال حول نية �إثيوبيا بيع المياه لم�صر وال�سودان من وراء ت�شييدها
ال�سد ،قال مغازي �إن «التفكير في بيع المياه هو بمثابة اللعب بالنار في منابع
النيل وبالتالي التالعب بمقدرات ال�شعوب ،وهو �أمر ال �أحد يعلم �أبعاده وما قد
يترتب عليه من م�شاكل تم�س كل دول حو�ض النيل».
وتابع« :التلويح با�ستخدام القوة و�ضرب ال�سد �أمر �سابق لأوانه ،وال نريد �أن
يكون الحل هو القوة ،ونحن جيران و�أ�شقاء ولنا م�صالح م�شتركة وال نريدها
�أن تكون �سابقة».
و�أعرب عن �أمله في �أن يقوم الجانب الإثيوبي خالل الأ�شهر الثالثة المقبلة،
وهى فترة الملء الثاني لل�سد كما �أعلنت �إثيوبيا في الو�صول �إلى اتفاق ،و�أن
«م�صر لي�ست �ضد التنمية ،ول��ك��ن دون االت��ف��اق يعنى ���ض��رب م�صالح م�صر
وال�سودان عر�ض الحائط».

الرب ي�سوع للجموع،
تعليقًا على �إ�شباع ّ
م��ن الخم�س خ��ب��زات وال�����س��م��ك��ت��ي��ن ..كما
جاء في (لو ،)17-12 :9يق ّدم لنا القدي�س
ك��ي��رل�����س ال��ك��ب��ي��ر ال��ع��دي��د م���ن الت�أمالت
ال��ج��م��ي��ل��ة� ،أق��ت��ط��ف ل��ح�����ض��رات��ك��م بع�ضاً
منها:
 +الح����ظ����وا ال���ل���ط���ف غ���ي���ر المحدود
يتو�سلون �إل��ي��ه (الم�سيح).
ل��ذل��ك ال���ذي ّ
فهو ال يهب فقط ك ّل ما ي�س�ألون منه �أن
يمنحه لأول��ئ��ك ال��ذي��ن ت��ب��ع��وه ،ب��ل �أي�ضاً
ي�ضيف خيرات من يده ال ُيمنى ال�سخ ّية،
ُمنع�شاً بك ّل طريقة �أولئك الذين يح ّبونه،
ويرعاهم ويغذّيهم بال�شجاعة الروح ّية..
�أمرهم �أن يز ّودوهم بالطعام ..هذا الأمر
ال في نظر التالميذ ،لأنّه لم
كان م�ستحي ً
ي ُكن معهم �أي �شيء �سوى خم�س خبزات
و�سمكتين ،وهذا ما اعترفوا به له حينما
اقتربوا منه.
 +نظر �إل��ى ف��وق �إل��ى ال�سماء ،ليط ُلب
بركة من ف��وق ،قا�صداً بهذا �أي�ضاً ما هو
لخيرنا .لأن���ه ه��و نف�سه ال���ذي ي��م�ل�أ ك ّل
الأ���ش��ي��اء� ،إذ ه��و نف�سه البركة التي ت�أتي
من فوق ،من الآب ،ولكي نتعلّم نحن �أننا
حينما نبد�أ في الأكل ونك�سر الخبز ،فمن
واجبنا �أن نق ّدمه �إلى اهلل؛ وا�ضعين �إ ّياه
ع��ل��ى �أي��دي��ن��ا ال��م��م��دودة ،ون�����س��ت��ن��زل عليه
بركة من فوق .ولذلك فقد �صار هو �سابقاً
لنا ،ومثاالً ،وقدو ًة في هذا الأمر.
 +ك��رم ال�ضيافة ي��ن��ال م��ك��اف���أة جزيلة
خم�س خبزات،
من اهلل؛ فالتالميذ ق ّدموا َ
ولكن بعد �أن ت�� ّم �إ�شباع جمع كبير هكذا،
فقد جمع لك ّل واح��د منهم قفّة مملوءة
م��ن ال�� ِك��� َ��س��ر .ل��ذل��ك ،ف�لا ي��ج��ب �أن يكون
هناك �شيء يعوق �أول��ئ��ك الذين يريدون
�أن ي�ست�ضيفوا ال��غ��رب��اء ..ال ي��ق��ول �أحد:
«�إن����ي ال �أم��ل��ك ال��و���س��ي��ل��ة ال��م��ن��ا���س��ب��ة ،وما
�أ�ستطيع �أن �أفعله هو تافه تماماً ال يكفي
كثيرين» .يا �أح ّبائي ا�ست�ضيفوا الغرباء..
�سي�ضاعف القليل الذي
لأنّ ال ُمخل�ص ُ
لكم م�� ّرات �أكثر من � ّأي تو ُّقع .ورغ��م �أنّك
ال تعطي �إال القليل ،ف�سوف تنال الكثير
«لأنّ من يزرع بالبركات ،فبالبركات �أي�ضاً
يح�صد» (2ك��و )6 :9ح�سب كلمات بول�س
الر�سول.
 +جماعات الم�ؤمنين ،لهم في الكتب
المق ّد�سةَ ،مر َعى مملوء ب���أن��واع مختلفة
م��ن ال��ن��ب��ات��ات وال���زه���ور ،ت��ل��ك ال��ك��ت��ب هي
مر�شدكم الحكيم ،و�إذ يمتلئ الم�ؤمنون
ب���ال���ف���رح ال����روح����ان����ي ب�����س��ب��ب التعاليم
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ال��م��ج��ي��دة ،والإر������ش�����ادات ال��ت��ي تحتويها
هذه الكتب .لذلك ف ُهم ي�أتون كثيراً �إلى
المجال�س ال َملَ ِك ّية المق ّد�سة التي توفرها
لهم ه��ذه الكتب المق ّد�سة .وه��ذا ه��و ما
�سبق الأن��ب��ي��اء ب��ه منذ زم��ن بعيد بكلمات
�إ�شعياء« :ويكون على ك ّل جبل عال ،وعلى
ك��� ّل �أك��� َم���ة م��رت��ف��ع��ةٍ � ،
���س���واق وم���ج���اري في
ذلك اليوم» (�إ����ش .)25 :30و�أي�ضاً «يكون
في ذل��ك اليوم �أن الجبال تقطر حالوة،
والتالل تفي�ض لبناً» (يوئيل .)18 :3لأنه
من عادة الكتب الإله ّية �أن ت�شبه بالجبال
وال����ت��ل�ال �أول����ئ����ك ال����ذي����ن �أق���ي���م���وا على
الآخرين؛ �أولئك الذين عملهم �أن ُيعلموا
الآخ��ري��ن �إذ �أ ّن��ه��م مرتفعون ج���داً ،وذلك
االرتفاع �أق�صد به �سمو �أفكارهم المن�شغلة
بالأمور ال�سماوية ،و�إبتعادهم عن الأمور
الأر�ض ّية ،بينما المياه والحالوة واللبن
ت�شير �إل���ى التعاليم ال��ت��ي تفي�ض منهم،
كما تفي�ض المياه م��ن الينابيع ،ويقول
الكتاب« :ويكون حينئذ ،في ذلك الوقت �أن
مياهاً متدفقة ،وع�صيراً ولبناً تجري من
كل جبل ٍ
عال ،ومن كل �أكمة مرتفعة».
 +ه���ذه ه��ي ال��ت��ع��زي��ات ال��روح��ي��ة التي
للمعلمين القدي�سين ،ال��ت��ي يق ّدمونها
لل�شعب ال��ذي يتو ّلون م�س�ؤول ّية رعايته.
�إنّ ال��ج��م��اع��ات ال��ي��ه��ود ّي��ة م��ح��روم��ة من
ه��ذه التعزيات ،لأنّهم لم َيق َبلوا الم�سيح
رب الجبال وال��ت�لال ،ومعطي التعزيات
ّ
الروحان ّية ،وهو ال��ذي يقدم نف�سه كخبز
الحياة لأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي���ؤم��ن��ون ب��ه ،لأنه
هو الذي نزل من ال�سماء ،و�أعطى الحياة
للعالم.
«ع����ن ت��ف�����س��ي��ر �إن��ج��ي��ل ل��وق��ا للق ّدي�س
كير ّل�س ال�سكندري (عظة � - )48إ�صدار
المركز الأرثوذك�سي للدرا�سات الآبائ ّية -
ترجمة الدكتور ن�صحي عبد ال�شهيد»

الأ�صوام ..والإحتفاالت المقد�سة
في هذه الأي��ام المقد�سة التي ي�صوم
فيها الم�ؤمنون في كني�ستنا القبطية,
ي�صومون ال�صوم الكبير الذي �صامه رب
المجد«�أربعين نهاراً و�أربعين ليلة على
ال��ج��ب��ل( »....متى  .)2:4وه��ذا ال�صيام
ب���د�أ ف��ي  29م��ن �شهر �أم�����ش��ي��ر المبارك
الموافق  8مار�س ,وفي خالل هذا ال�صيام
رتبت الكني�سة �أنه في كل يوم �أحد يقر�أ
ف�صل من �أح��د الأناجيل يو�ضح محبة
ال��رب للب�شر مثل (�أح��د التجربة) يوم
 21مار�س ,التجربة على الجبل حينما
�صام ال��رب و�سمح لل�شيطان �أن يجربه,
ل��ي��ع��ل��م��ن��ا ك��ي��ف ن��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال�شيطان
بكلمة اهلل ثم (�أح��د الأب��ن ال�ضال) يوم
28مار�س ,الذي �أرانا محبة الرب عندما
�إحت�ضن الآب الإب��ن ال�ضال عند توبته
ورجوعه �إليه و�أع��اد �إليه كل بنوته .ثم
(�أح���د المخلع) ي��وم � 11أب��ري��ل و (�أحد
التنا�صير) ي���وم � 18أب���ري���ل ,ح��ت��ى ن�أتى
�إل��ى (�أح��د ال�شعانين) ي��وم  17من �شهر
برموده المبارك الموافق � 25أبريل.
ث��م ي��ب��د�أ ب��ع��د ذل���ك �أ���س��ب��وع الب�صخة
المقد�سة وه��و �أق��د���س ا�سبوع ف��ي العام
كله ,حيث تتذكر الكني�سة الآلآم التي
تحملها رب المجد من �أجل خال�ص كل
الب�شر لكل من ي�ؤمن ب�إ�سمه ثم ن�أتى �إلى
ي��وم الجمعة العظيمة ي��وم  22برمودة
الموافق � 30أب��ري��ل ,وفيه تقر�أ النبوات
كلها عن �آلآم الرب ي�سوع كقول المزمور
«ثقبوا يدي ورجلي و�أح�صوا كل عظامي
و�إق��ت�����س��م��وا ث��ي��ات��ي بينهم وع��ل��ى لبا�سي
�أل��ق��وا ق���رع���ة( »....م���زم���ور .)21و�أي�ضا
ق���ول ال��م��زم��ور «رف�����ض��ون��ى �أن���ا الحبيب
مثل ميت م��رذول وجعلوا م�ساميراً في
ج�����س��دي» (م���زم���ور ,)37وغ��ي��ر ذل��ك من
ال��ن��ب��وات الكثيرة ال��ت��ى تحققت ,وتقر�أ
جميعها ف��ي ه���ذا ال��ي��وم ال��ع��ظ��ي��م حتى
ق��ول ال��رب عندما ر�أى �أن ك��ل �شىء قد
كمل فقال الرب «قد �أكمـل ونكـ�س ر�أ�سـه
و�أ�سـلم الروح» (يوحنا.)30:19
وقبل �أن نتبارك بذكريات �إ�سبوع الآلآم
المبارك ,دعونا نحتفل ب�أحد ال�شعانين
ال���ذي دخ��ل فيه ال���رب �أور���ش��ل��ي��م كملك,
لأن����ه م��ل��ك ال�����س�لام وق����د دخ����ل مدينة
ال�سالم �أور���ش��ل��ي��م ,فيقول معلمنا لوقا
�أن «كل جمهور التالميذ كانوا يفرحون
وي�سبحون قائلين :مبارك الملك الآتى
ب���إ���س��م ال�����رب( ...ل����وق����ا ,)28:19ويقول
م��ع��ل��م��ن��ا ي���وح���ن���ا ال���ر����س���ول �أن الجمع
الكثير «�أخ���ذوا �سعوف النخل وخرجوا
للقائه وكانوا ي�صرخون �أو�صنا مبارك
الآت����ى ب���إ���س��م ال���رب م��ل��ك �إ���س��رائ��ي��ل »...
(يو.)13:12
نعم كانت �أور�شليم مدينة ال�سالم وقد
ول��دت الكني�سة الم�سيحية الأول��ى فيها
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حيث تردد �صوت الرب ي�سوع في عظاته
ومعجزاته فيها ,فهي مدينة مرتبطة
بم�شاعر مقد�سة عند كل الب�شر ,وكانت
�أول كني�سة ف��ي��ه��ا ف��ي ب��ي��ت مارمرق�س
الر�سول كاروز الديار الم�صرية ,فيقول
القدي�س متى �أن الرب ي�سوع قبل �صلبه
«�أخذ ي�سوع الخبز وبارك وك�سر و�أعطى
التالميذ وقال خذوا كلوا هذا هو ج�سدي
و�أخ����ذ ال��ك���أ���س و���ش��ك��ر و�أع��ط��اه��م قائال
�أ�شربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي
للعهد ال��ج��دي��د( »...م�����ت )26:26وكان
ذل��ك ف��ي بيت مارمرق�س ف��ي �أور�شليم,
فهو يعتبر �أول كني�سة م�سيحية.
ل���ق���د م������رت �أور�����ش����ل����ي����م ب�������ص���راع���ات
وحروب كثيرة �إلى �أن تولى الأمبراطور
ق�سطنطين ال��ع��ر���ش ع��ام  306ميالدية
و�أوق����ف الإ���ض��ط��ه��اد ���ض��د الم�سيحيين,
ووالدته القدي�سة الملكة هيالنة بحثت
عن خ�شبة ال�صليب ووجدته وبنت عدة
كنائ�س بالمدينة ,و�أ�شكر الرب �أن �سمح
لي وزوجتي �أن نذهب ونتبارك من هذه
الأماكن والكنائ�س العديدة مثل (كني�سة
ال��ق��ي��ام��ة) و(كني�سة ال��م��ه��د) و(كني�سة
الجلجثة) و(كني�سة ال�صعود) وغيرها
م��ن الكنائ�س والأم��اك��ن المقد�سة التي
باركها الرب بوجوده فيها وعمل كثيرمن
المعجزات فيها .
ن��ت��م��ن��ى �أن ي��ق��ب��ل ال������رب �أ�صوامنا
و���ص��ل��وات��ن��ا ف���ي ه����ذه الأي������ام المقد�سة
ل��م��غ��ف��رة خ���ط���اي���ان���ا ,وي��ع��ي��د ع��ل��ي��ن��ا كل
�أعياد و�إحتفاالت ال��رب المفرحة ك�أحد
ال�����ش��ع��ان��ي��ن و�أح�����د ال��ت��ن��ا���ص��ي��ر وخمي�س
ال��ع��ه��د ,ويثبتنا ف��ى الإي���م���ان المقد�س
لنحتفل بعيد ق��ي��ام��ة ال���رب ي�����س��وع من
بين الأم����وات  ,ول��ن��ا ل��ق��اء ب����إذن اهلل في
الإحتفال بعيد القيامة المجيد ثم عيد
ال�صعود بعد �أن مكث الرب مع التالميذ
�أرب��ع��ي��ن ي��وم��ا ب��ع��د ق��ي��ام��ت��ه المقد�سة,
حيث يقول معلمنا لوقا الب�شير �أن الرب
«�أراهم نف�سه حياً ببراهين كثيرة  ...وهو
يظهر لهم �أربعين يوماً ويتكلم معهم عن
الأمور المخت�صة بملكوت اهلل (�أع.)2:1
وكل عام وكل الأحباب محبي الرب ي�سوع
بخير و�سالم ومحبة وفرح .
ولإل��ه��ن��ا المجــد ال��دائ��م ال���ى الأبــــد
�آميــــــن .
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مقاالت و تقارير

«معالم م�سار العائلة المقد�سة بوجه بحري» و�سر ت�سمية م�سطرد وتل ب�سطه و�سخا

ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��ي��م ريحان
مدير عام البحوث والدرا�سات الأثرية
والن�شر العلمي يف ج��ن��وب �سيناء� ،إن
تل ب�سطة هي املحطة الأوىل يف �شرق
الدلتا التي ا�ستقبلت العائلة املقد�سة
قادمة من فل�سطني عرب �شمال �سيناء
وه�����ي �إح�������دى خ��م�����س م���ن���اط���ق كربى
عربتها العائلة املقد�سة والتي ت�شمل
���ش��م��ال ���س��ي��ن��اء و����ش���رق ال��دل��ت��ا ووادي
ال���ن���ط���رون وم��ن��ط��ق��ة ح�����ص��ن بابليون
ومنطقة ال�صعيد.
بوب�سطة القدمية
و�أ�ضاف �أن «بوب�سطة» القدمية تبعد
ك��ي��ل��وم�تري��ن ع���ن م��دي��ن��ة الزقازيق،
وكانت تقع قدمياً عند �إلتقاء الطريق
التجاري الربي ل��وادي الطميالت مع
الطريق النهري عرب الفرع البيلوزي
لنهر النيل والذي كان مير عرب مدينة
بوب�سطة القدمية والتي كانت عا�صمة
م�صر خ�لال ع�صر الأ���س��رت�ين الثانية
والع�شرين والثالثة والع�شرين ،وذُكرت
يف الكتاب املقد�س با�سم «فيب�ستة» (حز
.)17:30
و�أو�����ض����ح ال���دك���ت���ور ري���ح���ان �أن����ه من
خالل ق��راءة يف كتاب الدكتور �إ�سحاق
�إبراهيم عجبان «رحلة العائلة املقد�سة
يف �أر������ض م�����ص��ر» �أن ب��وب�����س��ط��ة كانت
مدينة ك��ب�يرة مم��ل��وءة باملعابد ويعود
�إ�سمها �إىل «بر با�ست» �أي معبد با�ست
ن�سبة �إىل امل��ع��ب��ودة با�ستت ويرمزون
�إليها بالقطة حيث كانت هي املعبودة
الرئي�سية باملدينة وم��ن ث��م ك��ان �إ�سم
املعبودة هو نف�سه �إ�سم املعبد واملدينة.
ا ،يف تل
و�أن��ب��ع ال�سيد امل�سيح ط��ف�ل ً
ب�����س��ط��ة ،ن���ب���ع م������اء ،ومت الإع����ل���ان يف

� 2أك���ت���وب���ر � 1977أن ح��ف��ائ��ر جامعة
ال���زق���ازي���ق ،ك�����ش��ف��ت ب���ئ���راً ل��ل��م��ي��اه بتل
ب�سطة �شمال �صالة الأع��م��دة للمعبد
الكبري مبنية بالطوب الأحمر عمقها
6.60م ت��ع��ود �إىل ال��ع�����ص��ر الرومانى
و�أث���ن���اء �أع��م��ال الك�شف ت��ف��ج��رت املياه
بداخله م��ن ع�ين م��اء جانبية ويرجح
�أن��ه البئر ال��ذى �أنبعه ال�سيد امل�سيح.
ون�شر ذلك علمياً الدكتور حممود عمر
حممد �سليم عام  2000حتت عنوان «بئر
العائلة املقد�سة يف ت��ل ب�سطة» ون�شر
�إع�لام��ي��اً يف ال�صفحة الأوىل بجريدة
الأه���رام العدد « »40477ويف تل ب�سطا
مت��ت معجزة �شفاء زوج��ة رج��ل �إ�سمه
كلوم �أو �أقلوم كانت م�صابة بال�شلل بعد
ا�ستقباله للعائلة املقد�سة.
وت��اب��ع ري��ح��ان �أن م��دي��ن��ة بوب�سطة
القدمية كانت ت�شغل م�ساحة متتد �إىل
 3كيلو مرت مربع من موقع �أطاللها
الأث�����ري�����ة احل���ال���ي���ة وت�����ؤك����د احلفائر
واالك��ت�����ش��اف��ات الأث����ري����ة احل��دي��ث��ة �أن
طوبوغرافية ت��ل ب�سطة تتفق م��ع ما
ورد يف امل�صادر الكن�سية من �إنها كانت
م��ك��ون��ة م���ن م��ن��ط��ق��ت�ين ه��م��ا منطقة
امل��ع��ب��د �أو امل��ع��اب��د وامل��ن��ط��ق��ة ال�سكنية
وق��د �صارت تل ب�سطة فيما بعد مقراً
لأ�سقفية قبطية وك��ان على بعد 2كم
من تل ب�سطة دي��ر ي�سمى «دي��ر الغار»
ظ���ل ع����ام����راً ب���ال���ره���ب���ان ح��ت��ى القرن
ال�سابع امليالدي.
وي�����س��ت��ك��م��ل ال��دك��ت��ور ري���ح���ان م�سار
ال���ع���ائ���ل���ة امل���ق���د����س���ة يف م��ن��ط��ق��ة �شرق
اً
و�صول �إىل املحمة وهي كني�سة
الدلتا
ال��ع��ذراء مب�سطرد 10ك��م م��ن القاهرة
وك���ان���ت ت�����س��م��ى يف ال��ع�����ص��ر الروماين

با�سم «تيموين �سورات» و�أ�صبح �إ�سمها
ب��ال��ع��رب��ي��ة م��ن��ي��ة ����س���رد وم��ن��ه��ا ج���اءت
م�سطرد.
�أما املحمة فهي ت�سمية عربية جاءت
م���ن ال��ف��ع��ل «ح����م» وم��ن��ه��ا ا���س��ت��ح��م �أي
اغت�سل باملاء لأن ال�سيد امل�سيح �أنبع بها
نبع ماء واغت�سل مبائه و�أقامت العائلة
املقد�سة هناك يف مغارة وك��ان نبع املاء
ي�شفي كل من ا�ستعمله.
ثم بنيت كني�سة فيما بعد على ا�سم
ال�����س��ي��دة ال���ع���ذراء ث��م ان��ت��ق��ل��ت العائلة
امل��ق��د���س��ة �إىل بلبي�س وه���ي م��ن �أر�ض
ج��ا���س��ان ال��ق��دمي��ة ال���ذى ن���زل ب��ه��ا نبى
اهلل يعقوب وعا�ش بها نبى اهلل يو�سف
و�إخ����وت����ه و�إ����س���م���ه���ا امل�������ص���رى القدمي
«بيلبيو» و�إ���س��م��ه��ا القبطى «بي�سوك»
كما �سميت «بي�س» و «بر بي�س» مبعنى
بيت املعبودة ب�س ث��م «ب��ل بي�س» وقيل
�أي�ضا �أن معناها الق�صر اجلميل وكانت
بلبي�س مقراً لأ�سقفية قبطية اندثرت
كنائ�سها فيما بعد.
و�أ�شار ريحان �إىل مدينة �سمنود على
�ضفاف فرع دمياط وهي �إحدى القرى
ال��ت��اب��ع��ة مل��ح��اف��ظ��ة ال��دق��ه��ل��ي��ة وكانت
تعرف قدمياً با�سم «منية جناح» ومنها
عربت العائلة املقد�سة نهر النيل عرب
فرع دمياط �إىل �سمنود وعندما دخلت
ال��ع��ائ��ل��ة امل��ق��د���س��ة ���س��م��ن��ود ا�ستقبلهم
�شعبها �إ�ستقبا ًال ح�سناً فباركها ال�سيد
امل�سيح بقوله «�أن��ه �سيكون بها كني�سة
مباركة با�سم ال�سيدة العذراء» ويوجد
ب��ه��ا ح��ال��ي��ا ك��ن��ي�����س��ة ال�����س��ي��دة العذراء
والقدي�س �أب��ان��وب مقامة ف��وق كني�سة
�أثرية با�سم ال�سيدة ال��ع��ذراء وبها بئر
م��اء وم��اج��ور م��ن اجل��ران��ي��ت ي��ق��ال �أن

العذراء عجنت به خبزاً.
ول��ف��ت ال���دك���ت���ور ري���ح���ان �إىل عبور
العائلة املقد�سة منطقة الربل�س والتي
ت�ضم حالياً كني�سة القدي�سة دميانة
للراهبات والكني�سة التي �شيدتها امللكة
ه��ي�لان��ة �أم الإم��ب�راط����ور ق�سطنطني
330م فوق قرب القدي�سة دميانة وكان
مبنطقة الربل�س كر�سي �أ�سقفي ومن
�أ�ساقفتها الأنبا �أثنا�سيو�س ومن �أ�شهر
قدي�سيها الأنبا يوحنا �أ�سقف الربل�س.
مدينة �سخا
ث���م ع�ب�رت ال��ع��ائ��ل��ة امل��ق��د���س��ة الفرع
ال�سبينتى للنيل �إىل اجل��ه��ة الغربية
حيث توجد مدينة �سخا 3كم جنوب كفر
ال�شيخ وك��ان �إ�سمها ال��ق��دمي «خا�ست»
وك��ان��ت ع��ا���ص��م��ة الإق��ل��ي��م ال�����س��اد���س يف
�أق��ال��ي��م ال���وج���ه ال��ب��ح��ري ،ويف القرن
 18قبل امل��ي�لاد ك��ان��ت م��ق��راً وعا�صمة
للأ�سرة الرابعة ع�شرة التي �ضمت 76
ملكاً ويف الع�صر البطلمي والروماين
�سميت «اك�����س��وي��ز» وت��غ�ير الإ����س���م �إىل
«بيخا �إي�����س��و���س» ومعناها كعب ي�سوع
وم��ن��ه��ا ج���اء اال���س��م �سخا لأن ال�سيدة
ال���ع���ذراء �أوق��ف��ت ال��ط��ف��ل ف���وق �صخرة
متثل قاعدة عامود فطبعت �آثار قدمه
على ال�صخرة و�أنبع ما ًء �صافياً �شافياً
و�أخ��ذت املدينة �إ�سمها من هذا احلجر
ويف القرن 13م اختفى احلجر يف فناء
ال���دي���ر �إىل �أن �أع���ي���د اك��ت�����ش��اف��ه يف 27
�سبتمرب 1984م.
وق����د ب��ن��ي��ت مب��دي��ن��ة ���س��خ��ا كني�سة
با�سم العذراء مرمي وبجوارها مغط�س
على الطريقة ال��روم��ان��ي��ة وبجوارهم
دي���ر ي�سمى دي���ر امل��غ��ط�����س ظ��ل عامراً
بالرهبان �إىل نهاية القرن 12م.

خالد منت�صر�« :إثيوبيا بتوجهنا حلل واحد و�إختيار وحيد ُمر»

ع���ل���ق الإع��ل��ام�����ي وال���ك���ات���ب خالد
منت�صر ،ع��ل��ى ف�����ش��ل م��ف��او���ض��ات �سد
ال��ن��ه�����ض��ة الإث���ي���وب���ي ال��ت��ي ع��ق��دت يف
كين�شا�سا خ�ل�ال ي��وم��ي  4و � 5إبريل
اجلاري.
وك����ت����ب «م���ن���ت�������ص���ر» ع��ب�ر ح�سابه
الر�سمي على تويرت« ،للأ�سف �إثيوبيا
بتتعامل مبنتهى العجرفة واحلماقة
وبتطول �أمد التفاو�ض الذي هو �إ�سم
مهذب للمراوغة».
وتابع« :ف�شلت مفاو�ضات كين�شا�سا
وللأ�سف �إثيوبيا بت�ضغط ع الع�صب
العاري وبتخنقنا م احلنجرة وبت�ضع
���ض��ه��رن��ا ل��ل��ح��ي��ط��ه وب���ت���ل���وي دراع���ن���ا

وب���ت���وج���ه���ن���ا حل�����ل واح�����د
ال����ت����ي ت�����ر�أ������س االحت������اد
و�إختيار وحيد� ،إختيار مر
الإف�����ري�����ق�����ي للتو�سط
لكن كم من الأدوية نتجرع
ب��ي��ن ال����������دول ال����ث��ل�اث،
مرارتها للحياة».
ورف�ضت �إثيوبيا كذلك
خ��ل�ال االج���ت���م���اع كافة
ك��ان��ت وزارة اخلارجية
امل����ق��ت�رح����ات وال���ب���دائ���ل
�أك��������دت ال����ي����وم �أن جولة
الأخ����رى ال��ت��ي طرحتها
املفاو�ضات التي عقدت يف
م�صر و�أيدتها ال�سودان
كين�شا�سا حول �سد النه�ضة
من �أجل تطوير العملية
الإثيوبي خالل يومي  4و 5
�إبريل  2021مل حتقق تقدم بقلم :د .خالد منت�صر ال���ت���ف���او����ض���ي���ة لتمكني
ال��������������دول والأط�����������������راف
ومل تف�ض اىل اتفاق حول
�إع����ادة �إط�ل�اق امل��ف��او���ض��ات ،حيث رف�ضت امل�����ش��ارك��ة يف امل��ف��او���ض��ات ك��م��راق��ب�ين من
�إث��ي��وب��ي��ا امل���ق�ت�رح ال����ذي ق��دم��ه ال�سودان الإنخراط بن�شاط يف املباحثات وامل�شاركة
و�أي����دت����ه م�����ص��ر ب��ت�����ش��ك��ي��ل رب��اع��ي��ة دولية يف ت�سيري املفاو�ضات وطرح حلول للق�ضايا
تقودها جمهورية الكوجنو الدميقراطية الفنية والقانونية اخلالفية.

كما رف�ضت �إثيوبيا مقرتحاً م�صرياً
مت تقدميه خ�لال اجلل�سة اخلتامية
لالجتماع ال���وزاري ودعمته ال�سودان
ب��ه��دف ا���س��ت��ئ��ن��اف امل��ف��او���ض��ات بقيادة
ال���رئ���ي�������س ال����ك����وجن����ويل ومب�شاركة
امل���راق���ب�ي�ن وف����ق الآل����ي����ة التفاو�ضية
ال��ق��ائ��م��ة ،وه���و م���ا ي��ث��ب��ت مب���ا ال يدع
جما ًال لل�شك لقدر املرونة وامل�سئولية
التي حتلت بها كل من م�صر وال�سودان،
وي�ؤكد على رغبتهما اجلادة يف التو�صل
�إىل ات��ف��اق ح��ول �سد النه�ضة� ،إال �أن
�إثيوبيا رف�ضت ه��ذا ال��ط��رح مم��ا �أدى
�إىل ف�شل االجتماع يف التو�صل لتوافق
حول �إعادة �إطالق املفاو�ضات.

فورب�س 500 :ملياردير جديد �ضمن قائمة �أثرياء العامل لعام  2021رغم تداعيات كورونا
ان�����ض��م �إىل ق��ائ��م��ة جم��ل��ة فورب�س
الأم���ري���ك���ي���ة لأغ���ن���ى �أغ���ن���ي���اء العامل
للعام اجل��اري  ،2021قرابة  500ا�سم
ج��دي��د ه���ذا ال��ع��ام مل��ل��ي��اردي��رات ي�صل
جمموع ثرواتهم  5تريليونات دوالر،
وذلك على الرغم من جائحة كورونا
وتداعياتها املالية واالقت�صادية.
ووفقا لقائمة فورب�س ،وهي القائمة
رقم  35التي ت�صدرها م�ؤ�س�سة فورب�س
�سنويا ون�شرتها و�سائل �إع�لام عاملية
ال��ي��وم ،ارت��ف��ع �إج��م��ايل ع��دد �أ�صحاب
امل����ل����ي����ارات ح�����ول ال����ع����امل �إىل 2755
مليارديرا ،تبلغ قيمة ثرواتهم نحو
 13.1تريليون دوالر �أمريكي بزيادة
قدرها  8تريليونات دوالر عن جمموع
ث����روات م��ن �ضمتهم ال��ق��ائ��م��ة للعام
.2020

وج��اءت القائمة هذا العام �أعلى بواقع
 660م��ل��ي��اردي��را ج��دي��دا م��ن بينهم 493
مليارديرا يدخلونها لأول م��رة ،مقارنة
بقائمة �أث��ري��اء ال��ع��امل ال�����ص��ادرة يف العام
املا�ضي.
وت���������ص����در ج���ي���ف ب����ي����زو�����س الرئي�س
التنفيذي ملجموعة �أمازون العاملية قائمة
�أغنى �أغنياء العامل يف قائمة فورب�س هذا
ال��ع��ام وبلغت القيمة الإجمالية لرثوته
 177مليار دوالر ه��ذا ال��ع��ام ،مقابل 113
م��ل��ي��ار دوالر خ�ل�ال ال���ع���ام  ،2020زي���ادة
قدرتها  64مليار دوالر ،بعد ارتفاع �أ�سعار
�أ�سهم �شركة �أمازون.
وجاء يف الرتتيب الثاين �إيلون ما�سك
م�ؤ�س�سة جمموعة ت�سال الأمل��ان��ي��ة قافزا
من الرتتيب رقم  31يف العام  ،2020حيث
ت�ضاعفت ث��روت��ه مب��ق��دار �ستة �أ�ضعاف

ف��ي��م��ا ب�ي�ن ال��ع��ام�ين م�����س��ج��ل��ة ه���ذا العام
 151م��ل��ي��ار دوالر �أم��ري��ك��ي ،وي��رج��ع هذا
التقدم �إىل الأرباح ال�ضخمة التي حققتها
م�ؤ�س�سة ت�سال يف نهاية ع��ام  2020ونتج
عنها �صعود �أ�سهمها يف البور�صات العاملية
ب�صورة �صاروخية بلغت ن�سبتها  %750يف
يناير .2021
وك�����ان ال�ت�رت���ي���ب ال���ث���ال���ث م���ن ن�صيب
الفرن�سي برينارد رينو البالغ حجم ثروة
عائلته  150مليار دوالر وتاله الأمريكي
رئي�س م�ؤ�س�سة مايكرو�سوف بيل جيت�س
ب���ث��روة ق����دره����ا  124م���ل���ي���ار دوالر ويف
الرتتيب اخلام�س ج��اء م��ارك زوكربريج
م���ؤ���س�����س م��وق��ع في�سبوك امل��ق��درة ثروته
بنحو  97مليار دوالر.
ووفقا للقائمة ،ف���إن ال��والي��ات املتحدة
ت�ضم الن�سبة الأك�ب�ر م��ن قائمة فورب�س

لأغ���ن���ى �أغ���ن���ي���اء ال���ع���امل �إذ ب��ل��غ عدد
املليارديرات الأمريكيني يف قائمة هذا
ال��ع��ام  724م��ل��ي��اردي��را ،فيما بلغ عدد
املليارديرات يف ال�صني  698ملياردير،
تليها ال��ه��ن��د يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث بـ140
مليارديرا ،ثم �أملانيا ب��ـ 136مليارديرا،
ورو�سيا بـ 117مليارديرا.
ك��م��ا ���ش��ه��دت ق��ائ��م��ة ف���ورب�������س هذا
ال��ع��ام �أع��ل��ى م��ع��دالت ت�سجل يف عدد
مليونريات ال��ع��امل الع�صاميني ممن
ب����د�ؤوا م��ن ال�صفر وك��ون��وا ثرواتهم
بعيدا عن ثروات عائالتهم املوروثة �إذ
�صعدت ن�سبتهم �إىل  %72مقارنة بالعام
املا�ضى وكانت ن�سبتهم ال تتعدى %70
كما كانت ال تتعدى  %49بقائمة العام
.2001

LAW OFFICES OF
JOHN MIKHAIL
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...

(310) 806-1231

- Work Injuries/
Compensation
- Car Accidents

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

Call Today

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

النيـل والخط الأحمر
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
الق�صة بد�أت عام ١٩٥٦حينما
رف�ضت الواليات المتحدة الأمريكية
تمويل ال�سد العالي ب�سبب ت�أميم
م�صر قناة ال�سوي�س وا�ستيرادها
�أ�سلحة �سوفيتيته عن طريق الت�شيك
وب�سبب �إتجاه م�صر نحو الدول
بقلم :ماجد �سو�س
عدم
اال�شتراكية وان�ضمامها لدول
ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
لحلف
االنحياز ورف�ضها االن�ضمام
magedsous@gmail.com
بغداد الذي ت�أ�س�س عام  1955ب�إيعاذ من
الواليات المتحدة للوقوف بوجه المد
ال�شيوعي في ال�شرق الأو�سط  .بعدها قررت م�صر اللجوء لالتحاد ال�سوفييتي
لتمويل ال�سد وبالفعل تم التوقيع على القر�ض الأول في عام .١٩٥٨
في الوقت التي رف�ضت الواليات المتحدة فيه تمويل ال�سد العالي وافقت
على طلب �إثيوبيا في عام  ١٩٥٧في �إمكانية التعاون معه للقيام بدرا�سة
�شاملة لحو�ض النيل الأزرق وا�ستمرت تلك الدرا�سة المكثفة للم�شروع لمدة
ال عن
خم�س �سنوات ( )1964-1958وانتهت تلك الدرا�سة بتقديم تقريراً �شام ً
الهيدرولوجيا ونوعية المياه� ،شكل �سطح الأر�ض ،والجيولوجيا والموارد
المعدنية ،والمياه الجوفية ،ا�ستخدام الأر�ض ،و�أخيراً الحالة االجتماعية
واالقت�صادية لحوالي  25حو�ض فرعي ،و�أعلنت الدرا�سة من خالل  7مجلدات
ثم قام المكتب الأمريكي بتحديد  26موقعاً لإن�شاء ال�سدود �أهمها �أربعة �سدود
على النيل الأزرق.
والت�سا�ؤل الذي يطرح نف�سه هنا الآن� ،أين كانت م�صر من ال�ستينيات من
هذا الملف الخطير لماذا لم تقترب م�صر من �أثيوبيا وتوطد عالقتها بها
ب�إبرام �إتفاقيات اقت�صادية وتجارية والتعاون في �شتى المجاالت حتى تك�سب
ثقتها فم�صر هي �أقل دولة لديها �إ�ستثمارات في �إثيوبيا بينما �إ�سرائيل وتركيا
وقطر والإمارات وال�سعودية جميعهم وغيرهم اتجهوا نحو �إثيوبيا لال�ستثمار،
و�أين وزراء الري في الحكومات الم�صرية المتعاقبة من هذا الأمر الخطير
الذي يمثل �أمناً قومياً لم�صر.
والذي يثير العجب �أنه من المفتر�ض �إن م�صر تعلم جيداً مكانة �إثيوبيا
كدولة المنبع الرئي�سية لنهر النيل ،فهناك م�صدران للنيل ،الأول اله�ضبة
الإثيوبية وهي تغذي  %85من �إيراد نهر النيل ،والم�صدر الثاني هو ه�ضبة
البحيرات اال�ستوائية وهي تغذيه ب  %15فقط.
ح�صة م�صر من مياه النيل  55مليار متر مكعب وقد �أبدت مرونة مع الجانب
الإثيوبي حينما طلبت �أن ال تقل ح�صتها في فترة ملئ الخزان عن  40مليار متر
مكعب لكن �أثيوبيا ت�صر على الرف�ض كما �أن ا�ستخدام م�صر للمياه ال ُمخ ّزنة
في بحيرة نا�صر �سيكون م�ؤقتاً لأن �إنخفا�ض م�ستوى المياه في البحيرة قد
ي�ؤدي �إلى ت�شقق واحتراق طوربيدات ال�سد وتكلفة �إ�صالحها باهظة لذا طلبت
م�صر من �إثيوبيا التعهد بزيادة كمية المياة الواردة لو انخف�ضت بحيرة ال�سد
العالي عن ارتفاع معين يتم االتفاق عليه و�أي�ضاً رف�ضت �أثيوبيا.
في بداية بناء ال�سد كان المعلن �إن �سعة الخزان  14مليار متر مكعب ،لكن
الو�ضع الحالي هو �أن �أثيوبيا بت�شتغل على �أ�سا�س �سعة  74مليار وده تقريبا
ح�صة م�صر وال�سودان مجتمعة من النيل .وبعيد عن ال�سد �أ�سا�سا م�صر عندها
�أزمة حقيقية في المياه العذبة ،حالياً ن�صيب المواطن تحت خط الفقر
المائي .كما �أن هناك درا�سات �أكدت �إن م�صر قد تخ�سر ب�سبب �سد النه�ضة ما
يقرب من  300مليون دوالر �سنويا من الكهرباء.
هل الحل الع�سكري هو الذي �سينهي الأمر ،كما ي�صيح البع�ض ،ال �أعتقد فهذا
كالم عنتري ال �أتوقع �أن تنزلق �إليه القيادتان الم�صرية وال�سودانية لعدة �أ�سباب
فبعيداً عن تكلفة الحرب فقد بد�أت �إ�سرائيل في عام  2019ببناء منظومة دفاع
جوي حول �سد النه�ضة عقب �شراء �إثيوبيا هذه المنظومة الم�ضادة للطائرات
هي الوحيدة في العالم القادرة على �إطالق نوعين مختلفين من ال�صواريخ
من قاذفة واحدة والتي يتراوح مداها ما بين  5و 50كم .كما �أن �ضرب ال�سد بعد
الملء قد ي�سبب كارثة �سواء لدول المنبع �أم الم�صب ومن بينهم م�صر ف�إذا ما
تعر�ض ال�سد للتدمير �أو الق�صف �ستمتد �آثاره الكارثية �إلى م�صر وال�سودان،
كما �سي�ؤدى لإحداث خلل بيئي ،ولتحريك الن�شاط الزلزالي في المنطقة،
نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي والمحتجزة �أمام ال�سد ،و�سيبلغ
العجز المائي لم�صر  94مليار متر مكعب عام � ،2050أي �سيحرم م�صر من مياه
النيل كاملة لمدة عامين ،حيث تبلغ ح�صة م�صر من مياه النهر  55مليار متر
مكعب �سنوياً.
كل هذا بخالف التوتر ال�سيا�سي والدولي الذي �ستقع م�صر فيه �إذا فكرت
في �ضرب ال�سد وخا�صة �أن الرئي�س بايدن �ألغى قرار الرئي�س ترامب بربط
الم�ساعدات الأمريكية لإثيوبيا بحل م�شكلة �سد النه�ضة و�أظهرت الإدارة
الأمريكية وقوفها مع �إثيوبيا �أو على الأقل على الحياد بعد �أن كانت الإدارة
ال�سابقة تعلن وقوفها مع م�صر علنياً وهذا معناه �إن �أول من �سيقف �ضد
م�صر في هذه الحالة هي الواليات المتحدة بخالف الأمم المتحدة واالتحاد
الأوربي.
الحل في �أهمية وجود تغييرات جذرية لل�سيا�سات الزراعية في م�صر،
مثل التقليل من زراعة المحا�صيل كثيفة اال�ستهالك للمياه ،واالعتماد على
تكنولوجيا حديثة في الري الزراعي بالر�ش والتنقيط و�إعادة النظر في
عقود ال�شركات الخليجية في تو�شكى للزراعات الم�ستهلكة للمياه .والتركيز
على محطات تحلية مياه البحر مع معالجة مياه ال�صرف ال�صحي وتوجيهها
للزراعة� .أخيرا �إعادة النظر في الدرا�سات العلمية والفنية لإمكانية م�شروع
ربط النيل بنهر الكونغو رغم تكلفته العالية ولكنه قد يكون الحل الأمثل على
المدى البعيد كل هذا مع وعي المواطن لأهمية تر�شيد المياه.
لذا �أرى �أن الخط الأحمر في مو�ضوع �سد النه�ضة يبد�أ من الداخل حين
يعتبر المواطن الم�صري �أوال ان العبث بمياه النيل هو بداية هذا الخط .
ماجد سوس
					

�أرثوذك�س نيوز

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

األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

�إعتمدوا

المحامي

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.
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في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

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 � 15 - 1) 452أبريل 2021م) برمهات/برموده 1737لل�شهداء
رأي ورؤيــة...

جنــــوب �أفريقيــــا ()6

بين حقوق المواطن وحقوق الوطن !

جمهورية زمبابوي و�شالالت فيكتوريا
مقدمــة:
�����س����اف����رن����ا ب����ال����ط����ائ����رة من
ج��ن��وب �إفريقيا �إل���ى زمبابوي
وق�ضينا ثالثة �أي���ام ف��ي زيارة
ع��دة ح��دائ��ق قومية و�شالالت
فكتوريا ،وبعد الظهر في �أحد
الأي������ام زرن�����ا م��ح��م��ي��ة للم�شي
م��ع الأ���س��ود وع��دن��ا على موعد
الع�شاء �إل��ى مكان �إقامتنا في
.Victoria Falls Lodge
تاريخ زمبابوي الحديث:
احتلتها بريطانيا م��ع دول كثيرة في
�إفريقيا ف��ي نهاية ال��ق��رن التا�سع ع�شر.
وف����ي ع����ام � 1965أع���ل���ن رئ��ي�����س الأقلية
البي�ضاء �إ�ستقالله عن بريطانيا و�سماها
رودي�����س��ي��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة .وك���ان���ت �سيا�سته
عن�صرية مثل جمهورية جنوب �إفريقيا
ف��ي ذل���ك ال���وق���ت .وب��ه��ذا �أغ�����ض��ب ال���ر�أي
ال��ع��ال��م��ي وق��اط��ع��ت��ه �إق��ت�����ص��ادي��ا كثير من
ال����دول .وف��ي ع��ام � 1980أم�����س��ك �إفريقي
�إ�سمه موجابي بالحكم وط��رد الأوربيين
الذين كانوا يملكون الأر�ض وق�سمها على
الإفريقيين بما �أ�سماه الإ�صالح الزراعي
وال��ذي��ن ل��م يكن لهم خ��ب��رة ف��ي الإدارة.
وم��ع فترات من الجفاف �ساءت الأحوال
الإق��ت�����ص��ادي��ة .وب��ع��د ف��ت��رة وج���ي���زة حكم
موجابي بدكتاتورية �صارمة مع �إ�سراف
ال��م��ال على الجي�ش ال���ذي ع�ضده لمدة
 37ع��ام .و�إن��ه��ار الإقت�صاد م��ع �أن لديهم
�أرا�ضي �صالحة للزراعة وتربية الموا�شي

وم��ن��اج��م للنحا�س وال��ن��ي��ك��ل .وه���رب ربع
ال�سكان �إلى جنوب �إفريقيا وحلت �أمرا�ض
�شديدة مثل الكوليرا والطاعون والإيدز.
التدهور الإقت�صادي:
�إن��ه��ار ال���دوالر ال��زم��ب��اب��وي منذ بداية
القرن الواحد والع�شرين وكان الت�ضخم
في الأ�سعار يحدث يوميا وقامت الدولة
ب��ط��ب��ع دوالرات ع���ل���ى ورق ب��ل�ا قيمة.
ورف�ضته ك��ل دول ال��ع��ال��م .حتى �أن���ه كان
ه��ن��اك ورق����ة م��ال��ي��ة بقيمة ب��ل��ي��ون دوالر
زم���ب���اب���وي .وع��ل��ي��ه �أل���غ���ت ك���ل المحالت
ال��ت��ج��اري��ة وال�سياحة �إ�ستعماله و�أ�صبح
ال���دوالر الأم��ري��ك��ي �أو ال��ران��د م��ن جنوب
�إفريقيا العملة المتداولة �أث��ن��اء زيارتي
عام  .2015وا�شتريت ورقة بنكنوت بـ 100
مليون زمبابوي للذكرى بدوالر �أمريكي
واح����د ،و���س���أل��ت ال��ب��ائ��ع م��ا قيمة الورقة
فقال لي ت�ساوي � 2سنت �أمريكي.
وف��ي ع��ام  2017بعد �إ�ستبعاد موجابي
ال���ذي م���ات ع���ام  2019تح�سنت الأح����وال
قليال و�أ�صبح الت�ضخم الآن  %500بدال
من  %50,000من خم�سة �أعوام.
�شالالت فيكتوريا:
وت��ق��ع ع��ل��ى ن��ه��ر زام��ب��ي��زي ع��ل��ى حدود
زم����ب����اب����وي وزام�����ب�����ي�����ا .وق������د اكت�شفها
البريطاني دافيد لفنج�ستون ع��ام 1855
و�أع���ط���اه���ا �إ����س���م م��ل��ك��ة �إن��ج��ل��ت��را .ولي�س
ه���ن���اك ع�ل�اق���ة ب��ي��ن ����ش���االالت فيكتوريا
وبحيرة فيكتوريا التي يخرج منها النيل
الأبي�ض في و�سط �إفريقيا �إذ �أن بينهما
 1200م��ي��ل .وه��ي �إح���دى �أك��ب��ر� 3شالالت

كاتب املقال وزوجته �سامية يف حممية الأ�سود

مياه الرحمة
قرحة الفرا�ش ،هي مر�ض ي�صيب
الجلد نتيجة ع��دم ح��رك��ة المري�ض،
وعدم قدرته على تغيير �أو�ضاع ج�سده
ب�����س��ب��ب ع�����دم ت���دف���ق ال������دم ال�����ى هذه
المناطق ،مما ي���ؤدي ال��ى ع��دم و�صول
الأك�����س��ج��ي��ن ل��خ�لاي��ا ال��ج��ل��د «تهوية
الجلد».
فى البداية تبد�أ باحمرار و�ألم وحكة
وتتطور �إلى قرح وج��روح وبثور �أعمق
من الجلد مختلطة ب�صديد ي�صل الى
الع�ضالت و�أي�ضا �إلى العظام فى �أ�سو�أ
مراحلها خ�صو�صا فى مر�ضى ال�شلل
الذين يفقدون القدرة على الإح�سا�س
بالألم فى بع�ض مناطق من �أج�سادهم،
في النهاية ي�ؤدى الى الوفاة.
ل��ق��د ك���ان ه���ذا ح���ال ال��م�����ش��ل��ول على
ب��رك��ة ب��ي��ت ح�����س��دا��� 38 ،س��ن��ه ،اك�سبته
�أمرا�ضا �أخ��رى �أقلها قرحة الفرا�ش،
لمن يرقد على فر�ش بال�شارع في جو
رطب في �شتاء اور�شليم البارد.
ب��ع��د ��� 38س��ن��ة ك���ان ق���د ف��ق��د معظم
ع�ضالت ج�سده ،ويب�ست عظامه ،بل
يب�س عقله ،فقد منطق وجوده وتمنى
�أن تنتهي حياته مرارا!
بعد � 38سنه ،ت�سرب الي�أ�س �إلى نف�سه
وف��ق��د الأم���ل ث��م ال��رغ��ب��ة ف��ي ال�شفاء،

فقد �أ�صبح كومة مهملة من اقاربه ،يفوح
منه النتن ،وت�ؤان�سه الح�شرات على جانب
البركة!
ب�����رك�����ة ح���������س����دا �أي ال�����رح�����م�����ة ،ذات
الأروق���ة الخم�سة ،يركن اليها المر�ضى
لال�ست�شفاء� ،إذ كان مالك ال��رب ،يحرك
ال��م��اء فمن ينزل �أوال ي��ب��ر�أ ،و�أي���ة فر�صة
لهذا المفلوج الذي ال يقدر على الحركة!
لم تكن له �أية فر�صة على الإطالق.
في و�سط هذا القنوط ،وفقد الرغبة،
حياة بال �أمل ،ي�أتي ربنا ي�سوع في الهزيع
ال��راب��ع ،ما�شيا على ال��م��اء ،م��اء الرحمة،
فهو الرحمة ذاتها وكماالتها فيه ،يحرك
المياه ال��راك��دة ويخلق الأم���ل والرغبة،
فيمن فقد المعنى لحياته.
ي���أت��ي باحثا عنك حتى ول��و كنت ن�سيا
من�سيا ،وفقدت الأم��ل في كل من حولك
وف��ى �شفاك وق��ارب��ت �شم�س ع��م��رك على
المغيب ،ي�أتي �إبن اهلل وي�س�أل هذا ال�س�ؤال
ال���ذي ي��زل��زل ك��ي��ان��ك وي��ح��ي��ى ف��ي��ك �أمال
ورج���اء ق��د م��ات ودف���ن و�أن��ت��ن� ،أت��ري��د �أن
تبر�أ؟
نعم؟ ماذا؟ الآن؟ كانت �إجابة المفلوج
ت�شي بعزلته ووح��دت��ه القاتلة «لي�س لي
�إن�سان».

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

ف���ي ال��ع��ال��م وه����م ����ش�ل�االت ن��ي��اج��را بين
هل للوطن حقوقا م�ستقلة تطغى
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة وك���ن���دا ،و�شالاللت
على حقوق المواطن وتلغيها؟
�إج���وازو بين البرازيل والأرجنتين .لكن
ف��ى ع��ام � 2016أع��ل��ن الرئي�س عبد
بقلم :دكتور� /إلهامي خليل
�شالالت فكتوريا �أعالهم �إذ يبلغ �إرتفاعها
الفتاح ال�سي�سى �أمام الرئي�س الفرن�سى
efkhalil@hotmail.com
 420قدم وعر�ضها ميل وتنهدر منها وقت
فران�سوا هوالند �أن��ه «ال يمكن قيا�س
الأم��ط��ار رب��ع مليون ج��ال��ون ف��ي الثانية
ح���ق���وق االن���������س����ان ف����ي م�����ص��ر ح�سب
ب��ه��دي��ر ُي�����س��م��ع ع��ل��ى ب��ع��د  30م��ي��ل ورذاذ
المعايير الأوروبية» .وهو قول �صادق
ي�صل لمئات الأق��دام .ولهذا حر�صنا على بها .وعليه تكون �شبعانه وال ت�ؤذي النا�س.
بقلم :منيـر ب�شــاي
فحقوق الإن�����س��ان ف��ي م�صر ال يمكن
زيارتها في وقت الجفاف حتى ن�ستطيع ث���م ي��ح�����ض��روا غ����زاال وي���ت���رك���ون الأ�سود
Mounir.bishay@sbcglobal.net
قيا�سها بل وال يمكن حتى مقارنتها
الر�ؤيا والت�صوير في �شهر �أكتوبر .وكان ال�صغيرة تتعلم ال�صيد لعدة �شهور وعند
بالمعايير الأوروبية.
منظرا رائعا حتى ولو لم يكن ال�شالل في �سن �سنتين ي�أخذونهم لمكان �آخر طبيعي
ليعي�شوا في حرية �أ�سود الغابة.
ذروته.
هذا رغم �أن الإن�سان هو الإن�سان في كل مكان ،والحقوق الإن�سانية هي حقوق
إلى
�
أ�شخا�ص
وفي طريق العودة للفندق ر�أينا مئات وه��ك��ذا دخ��ل ح��وال��ي � 10
عالمية ولي�ست حقوق محلية تختلف من مكان لمكان .وم�صر قد التزمت
الأف����ي����ال وال�������زراف وال����غ����زال ع��ل��ى طول محمية الأ���ش��ب��ال وه��ن��اك عر�ضواعلينا
بمراعاتها مثلها مثل فرن�سا .و�أي دولة من حقها التدخل في �سيا�سات �أي دولة
الطريق  .ثم خيرونا لق�ضاء بعد الظهر ق�صتهم ،ث��م �أخ���ذ  2م��ن المر�شدين في
�أخ��رى حماية لحقوق االن�سان .فحقوق الإن�سان لم تعد �ش�أناً داخلياً لدولة
�إم��ا �أن نركب هليوكوبتر نرى ال�شالالت مالطفة الأ���س��دي��ن ال�صغيرين وبعدها
بالذات ولكنها �ش�أن عالمي يخ�ص الدول جميعها بل يلزمها بالتدخل لحماية
وال���ح���دائ���ق ال��ق��وم��ي��ة م���ن �أع����ل����ى ،و�إم����ا �أع��ط��ون��ا �إ����ش���ارات ك��ي��ف ن�سيرمعهم مثل
حقوق الإن�سان و�إال يكون هناك خرق للمواثيق الدولية.
زي��ارة محمية للأفيال حيث ن�ستمع �إلى �إح��ت��رام الأ���س��ود واال�ستجابة لما يفعلون
ح��ق��وق الإن�����س��ان ه��ي ح��ق��وق مرتبطة ب��الإن�����س��ان ك��ون��ه �إن�����س��ان��اً .وه��ي حقوق
ت��اري��خ��ه��ا ف��ي المنطقة ،ث��م ن��رك��ب فيل ،ف������إذا ����س���اروا ���س��رن��ا و�إذا ج��ل�����س��وا جل�سنا
طبيعية ،هي لي�ست �إمتيازات ،ولي�ست منحاً يتف�ضل بها �إن�سان على �إن�سان �آخر.
و�إم��ا زي��ارة محمية للأ�سود حيث ن�ستمع وع��ل��م��ون��ا ك��ي��ف نطبطب عليهم وكذلك
وفي عالم اليوم كثيراً ما نجد هذه الحقوق تنتهك بوا�سطة حكومات و�أنظمة
اي�ضا لمحا�ضرات وفيديو عنها ثم نم�شي �أم�سكنا بع�صا و�سار معنا ثالثة مر�شدين
بدعاوي مختلفة وعلى ر�أ�سها ما ي�سمونه «دواعي الأمن» .ولكن دعاوي الأمن
مع �أ�شبال الأ�سود في الحديقة .و�إخترنا ومعهم بنادق وم�صوراتي عام وم�صوراتي
هذه غالباً ال تخرج عن �أن تكون �إجراءات ل�ضمان بقاء الحاكم في كر�سيه عن
خا�ص �أخ��ذ م ّنا الكاميرات لت�صوير كل
الأ�سود.
طريق القمع والترهيب.
���ش��خ�����ص ب��ك��ام��ي��رت��ه ال��خ��ا���ص��ة للذكرى.
وق�����ض��ي��ن��ا ح����وال����ي ����س���اع���ة ف����ي مغامرة
وحتى في الأوقات التي تجد الدولة نف�سها م�ضطرة �إلى تبني معايير غير
الم�شي مع الأ�سود:
يحر�ص الم�سئولون ع��ن �إدارة �أماكن ال ُت��ن�����س��ى .وف���ي ال��ن��ه��اي��ة ع��ر���ض��وا علينا
عادية مثل الأحكام العرفية فان هذا يجب �أن يكون له مبرراته القوية ولفترة
معي�شة الحيوانات على ال��ت��وازن ف��ي كل الفيديو العام و�أعطوا لكل واحد م�شروب
محدودة� .أما فر�ض تلك الأحكام لأتفه الأ�سباب وم ّدها لآجال ال نهاية لها فهو
مكان بين الآك��ل وال��م���أك��ول ،ف���إذا وجدوا للإحتفاء ب�شجاعتنا وفيديو لكل عائلة.
�سلب المواطن من حرياته الأ�سا�سية .وهذا ما فعله الرئي�س مبارك في �أعقاب
�سواء في حديقة قومية تمتلكها الحكومات وكانت مغامرة ال ُتن�سى ...وت�صبحوا على
�إغتيال الرئي�س ال�سادات.
�أو م��ح��م��ي��ات خ��ا���ص��ة تملكها ���ش��رك��ات �أن خير.
ومن محاوالت تبرير القمع االدع��اء ب���أن دول العالم كله تتبع نف�س النهج
حيوانا بالذات زاد جدا عددها
القمعي .ومثال هذا ما ُن�سب �إلى رئي�س وزراء بريطانيا «دافيد كاميرون» عقب
ينقلون بع�ضا منهم �إلى مكان
�أحداث ال�شغب فى �أغ�سط�س � 2011أنه عبر عن �صعوبة االلتزام بمبادىء حقوق
�آخ���ر ح��ي��ث ي��وج��د غ���ذاء كافي
الإن�سان عندما تعر�ضت بالده لأعمال ال�شغب .وهو ت�صريح يوحي ب�أن رئي�س
مثل الغزال �أو الحمار الوح�شي
الوزراء البريطانى يرف�ض مراعاة قوانين حقوق الإن�سان عندما تتعر�ض بالده
وغ��ي��ره .وعليه يوجد محمية
لل�شغب .ولكن هذا الت�صريح الذي ن�سب للرجل تم التالعب بالترجمة العربية
ف���ي زم��ب��اب��وي ت��ق��ب��ل الأ�شبال
ال هو �أن مراعاة دولته
ليجعله مخالفاً للمعنى .ما قاله الرئي�س البريطاني فع ً
ال�����ص��غ��ي��رة وت��ع��ت��ن��ي ب��ه��ا لمدة
لقوانين حقوق الإن�سان تجعل حماية بريطانيا �ضد االرهاب �أمراً �صعباً .ومع
�سنة ون�صف بالطعام الخا�ص
ذلك فهو لم يقل �أن بريطانيا �ستوقف العمل بقوانين حقوق الإن�سان نتيجة
مائة مليون دوالر زمبابوي = � 2سنت �أمريكي
وجود �صعوبات ،بل �إنه �سي�ستمر العمل بها رغم ال�صعوبات.
ولكن الرئي�س ال�سي�سى �أراد �أن يوحي للرئي�س الفرن�سي �أن هناك �أولويات
لم�صر تفوق �إهتمامها بمو�ضوع حقوق الإن�سان فقال «�أرغب في القول للرئي�س
الفرن�سي وكافة الأوروبيين المهتمين بهذه الق�ضية �إننا نرى باال�ضافة �إلى
الحريات وحقوق االن�سان �أن توفير التعليم الجيد وتوفير الم�سكن الجيد
وال��ع�لاج الجيد وال��وع��ي الجيد هي حق من حقوق االن�سان» وفعال ما �أ�شار
ل��ه الرئي�س ه��و �أه���داف نبيلة ،ولكن ه��ل تتوقف ال��ح��ري��ات ف��ي م�صر �إل��ى �أن
يتم تحقيق هذه االه��داف؟ هذا وكل الدالئل ت�شير �إلى �أن هذه المرافق التي
ذكرها الرئي�س �أ�صبحت منهارة في م�صر و�إع��ادة بنائها قد ي�ستغرق عقودا،
بعد �أن نبد�أ ،و�إذا نجحنا في العالج ،في ظل الإنفجار ال�سكاني الذي يبتلع كل
محاوالت التنمية.
وفي النهاية ي�صل الرئي�س ال�سي�سي �إلى خال�صة الأمر وهو �أن على الأوروبيين
�أن ين�سوا مو�ضوع حقوق االن�سان في م�صر لأنه لن يتحقق .وك�أنه يقول «حلوا
عننا و�سيبونا في حالنا» فقال «المنطقة التي نعي�ش بها م�ضطربة للغاية وال
يمكن للمعايير الأوروبية �أن يتم قيا�سها ويتم النظر لها في ظل الظروف التي
تمر بها دول المنطقة بما في ذلك م�صر».
ومع ذلك دعنا نكون واقعيين فنتفهم موقف م�صر التي تحارب �إرهاباً يريد
كاتب املقال �أمام �شالالت فيكتوريا
�إ�سقاطها .ومع الت�سليم ب�ضرورة �إلتزام الدولة بالمعايير الأمنية ،ولكن هل
الممار�سات التالية تتعار�ض مع الأمن؟
• �سلب كرامة المواطن وتعذيبه في �أق�سام ال�شرطة لغر�ض �إجباره على
االعتراف بجرائم قد ال يكون �أرتكبها.
ل����م ي�����س��ل��ب ال��م�����س��ي��ح ارادت��������ه كما
• قمع الحريات الدينية وحب�س وتعذيب من يريد تغيير دينه الإ�سالمي،
ال�شيطان ،ول��م ي��رد �أن ي�شفيه رغما
و�إثبات هذا في هويته ،بحجة حمايته .فهل الحماية تت�ضمن التعذيب؟.
عنه�« ،أتريد �أن تبر�أ؟!».
• النقا�ش العلمي المو�ضوعي للدين اال���س�لام��ي ه��ل ي�ستحق ال�سجن
ب����ل ل��ي��ح��ي��ي ف���ي���ه ح��ل��م��ا ق����د م����ات،
الم�شدد بحجة �أن��ه �إزدراء ب��الأدي��ان؟ ه��ذا مع �أن هناك �أدي���ان �أخ��رى تتعر�ض
فتحيا �إرادته ويتحول حلمه �إلى عيان،
للإزدراء الفعلي كل يوم دون رادع؟
فيقيمه من موت هذا الفرا�ش.
• هل يجوز �أن ي�صبح الملف القبطي كله ملفاً �أمنياً يتبع الأمن الوطني
ق���م �أي���ه���ا ال��م��ي��ت واح���م���ل فرا�شك،
بقلم :جرج�س ميخائيل
وك�أنه يتعامل مع طائفة تمثل خطراً �أمنياً على البالد؟ وهل بناء كني�سة من
في�ستجيب المري�ض ويحمل فرا�شه
الخطورة بحيث يحتاج لموافقة الأمن؟
ه��ى �إج���اب���ة ك��ل م��ن��ب��وذ وم��رف��و���ض من بعد �أن �أعاد له ع�ضالته وجلده اللذان
النا�س ،ال �أحد يذكره.
�أعاد خلقهما من جديد ،وي�شفى تيب�س
• هل حان الوقت �أن يعرف الأقباط من الدولة عددهم الحقيقى؟ �أم
قيد
��ذي
ل
ا
الفالج
من
ليبرئه
عظامه
ه��ي �إج��اب��ة االب���ن ال�����ض��ال وال�سامرية
�سيظل الرقم �سراً �أمنياً؟ وم��ا ه��دف ال��دول��ة من تركنا في الظالم �إزاء هذه
والمفلوج ،كل من نبذ من النا�س� .ش�أنه ج�سده كل هذه ال�سنين.
الق�ضية التي تمثل حقاً �صريحاً ،وبالتالي ن�صبح فري�سة للتخبط بين من
يقول �أن العدد  3مليون ومن يقول �أنه  30مليون؟ هذا في الوقت الذي �أ�صبح
����ش����أن ك���ل م��ت��وج��ع وي���ت���وق �إل����ى اهلل ،هي وها مياه الرحمة تن�صب من الآب
الرقم ال�صحيح يمكن معرفته بلم�سة �أ�صبع في قاعدة بيانات الرقم القومي.
�صرخة مكتومة من الألم والمعاناة (�إ�ش ان�صبابا ،يحركها الم�سيح بنف�سه الذي
َ :)1:64ل�� ْي�� َت َ��ك َت�����شُ ��قُّ ال��� َّ��س�� َم��ا َو ِات َو َت ْنز ُِل! لم ير�سل مالكا هذه المرة وال رئي�س،
من الم�ؤكد �أن الغالبية العظمى من حقوق الإن�سان تتعلق بحريات ال تكلف
�صرخة كل الخليقة ،التى اتاها الم�سيح بل �أت��ى بنف�سه مظهرا كمال حبه في
الدولة لإقرارها نفقات مالية وال يتعار�ض تطبيقها مع متطلبات الأمن .ومع
متج�سدا يريد ان ي�صلح ما �أف�سده الإن�سان �سر ال ينطق به.
ذلك �سيظل ال�س�ؤال المح ّير يتردد :لماذا يتحتم علينا في م�صر �أن ن�ضحي
بالخطية و�أبقاه ال�شيطان عنده �أ�سيرا.
�إما بالحريات �أو بالأمن؟ �إما بحقوق المواطن �أو بحقوق الوطن؟ لماذا ال
فهو م���ازال يعمل كما الآب يعتني
					
ن�ستطيع الحفاظ عليهما كليهما؟
ه���ل ي���وج���د م��ل�اك ف��ع�لا ي��ه��ز الماء؟ ب��خ��ل��ي��ق��ت��ه ،وي���ب���رئ وي�����ش��ف��ي وي������ؤدب
منير بشاي
هل يوجد �إل��ه؟ و�إذا وج��د ،هل يح�س بي البنون ،وهو ال�سند والمعونة والأمل				،
وبمعاناتي؟ ربما ال يوجد �إله؟ كانت هذه والأه�����م �أن����ه ي��خ��ل��ق م���ن ج��دي��د �إرادة
اال�سئلة ت�شق عقله و�أفكاره.
وعقل وقلب بل �أي�ضا �أج�سادا.
�أت����ى ال��م�����س��ي��ح ���س��ام��ع��ا لأن�����ات ق��ل��ب��ه ،ال فهو ال��ذي يحرك مياه المعمودية
Alpha Air Conditioning & Heating Inc.
يكتفى بال�سماع ،بل ينزل م�شمرا وفاتحا لتخلق فينا �إن�ساننا الجديد ب�صبغة
Heating, Refrigeration, Tankless water heater
ذراعيه على ال�صليب ،مخل�صا وفاديا.
وختم الروح الذي لأوالد اهلل.
and in door air quality
Commercial - Residential
« َق�� ْد �شَ َّم َر ال�� َّر ُّب َع��نْ ِذ َرا ِع ُق ْد ِ�س ِه �أَ َما َم ح���ذاري م��ن الخطية فقد طرحت
�صالح رزق اهلل
Bonded & Insured
ون ُك ِّل الأُ َم ِمَ ،ف َت َرى ُك ُّل �أَطْ َر ِ
ُع ُي ِ
اف الأَ ْر ِ�ض كثيرين جرحى وكل قتالها �أقوياء ،ال
جلميع احتياجاتكم للتكييف:
Lic. # 897650
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تعود تخطيء لئال يكون لك �أ�شر.
ت�صليح � -صيانة  -تركيب
1-818-395-2879
E-Mail: alphahvac@att.net

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

!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

اختربي درجة صداقتك

قتلة االبداع ...

�شوائب الب�شرة
بعد الثالثني

هل فكرتي من قبل �إذا كنت
ت��ع��ت��زي ب�صديقتك وتقدريها
وحت�ترم��ي��ه��ا وحت��ف��ظ��ي �سرها
ح��ا���ض��ره ك��ان��ت �أو غ��ائ��ب��ه و�إذا
ك���ان يت�سع ل��ه��ا ���ص��درك يف كل
�أوقاتك وظروفك؟
ف���إذا كنت تهتمي ب�أن تكوين
�صديقه حقيقيه تطلب اخلري
ل�صديقتها و�شغوفه مب�صلحتها
ف���أق��ر�أي ه��ذه اال�سئله وحاويل
االج����اب����ه ع��ل��ي��ه��ا ث����م اح�سبي
درجاتك قبل قراءة النتيجة.
 +اذا اخ�ب�رت���ك �صديقتك
ب��ن��ي��ت��ه��ا ل���ل���خ���روج ل��ل��ت��ن��زه مع
زميله لكما �أنت تعرفيها:
 -1تتمني لهما ق�ضاء وقت
ممتع.
 -2ت�������ب�������دي رغ������ب������ت������ك يف
م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا يف ه����ذه النزهة
ب��اع��ت��ب��ارك ���ص��دي��ق��ة وه���ذا من
حقك.
 -3ت���و����ض���ح���ي ل�صديقتك
عدم ارتياحك لهذه ال�شخ�صية
الأم�������ر ال������ذي ����س���وف ميلأها
بال�شك جتاهها.
 +ات��ف��ق��ت ���ص��دي��ق��ت��ك معك
ل�ت�راف���ق���ي���ه���ا ل���������ش����راء بع�ض
ال�ضروريات التي حتتاج اليها:
 -1حتر�صي على موعدكما
وال ت�سمحي ب���أن يجور ميعاد
�آخر على موعدكما.
 -2تبدي لها �شعورك بامللل
ط����وال ال���وق���ت ال����ذي مت�ضيه
معها وت�شتكي م��ن ت��ردده��ا يف
االختيار.
 -3ق��د تن�سي ه���ذا االتفاق
وال جت��دي �أن هناك ما يدعو
ل�لاع��ت��ذار ف��ان��ت��م��ا �صديقتان
ولن تغ�ضب منك.
 +تعر�ضت �صديقتك وهي
معك ملوقف جم��ادل��ة م��ع �أحد
الباعه:
 -1ت�����س��رع��ي ب��اب��ع��اده��ا عن
املكان حتي ال ت�ستمر يف �سماع
كالم ي�ضايقها.
 -2ت��ق��ف��ي ث��اب��ت��ه يف مكانك
تراقبي املوقف عن بعد.
 -3ت�شرتكي يف الرد بالكالم
مم��ا يثري �صديقتك ويجعلها
ت�ستمر يف الرد فيزداد املوقف
�صعوبة.
 +حت�������اول ����ص���دي���ق���ت���ك �أن
ت��ن��اق�����ش م��ع��ك ب��ع�����ض الأم�����ور
ال���ت���ي ط������ر�أت ع��ل��ى عالقتكما
م�ؤخراً و�أنت ال تريدي ذلك:
 -1تقويل لها دعينا ن�ؤجل
ال���ك�ل�ام يف ه����ذا امل���و����ض���وع اىل
وقت �آخر.
 -2ال ت����أخ���ذي ال���ك�ل�ام على
م����أخ���ذ اجل����د ب��ح��ج��ة �أن هذا
الأمر وارد بني اال�صدقاء.
 -3ت��ع��ل��ق��ي ب���ق���ول���ك ح�سنا
وت����ب����د�أي ال���ك�ل�ام يف مو�ضوع
�آخر.

���� +س���اف���رت ���ص��دي��ق��ت��ك �إىل
اخلارج وعند عودتها:
 -1ت�سرعي للقائها لتكوين
يف ا�ستقبالها واذا مل ميكنك
هذا تت�صلي بها هاتفيا مبجرد
و�صولها للرتحيب بها .
 -2تت�صلي بها بعد عدة ايام
ويف حالة عدم وجودها ترتكي
ر�سالتك ب�شان االطمئنان عليها
مع من يجيبك.
 -3تقابليها م�����ص��ادف��ة بعد
و�صولها ب�أيام قليله وتبد�أي يف
�سرد الأ�سباب التي مل متكنك
من ال�س�ؤال عنها.
 +ا��������س�������دي�������ت م�����ع�����روف�����ا
ل�����ص��دي��ق��ت��ك وب��ذل��ت��ي يف ذلك
جمهودا كبريا:
 -1ال تفكري يف تعبك و�إمنا
الأهم هو تقدمي اخلري لها.
 -2ت��ط��ل��ب��ي م���ن���ه���ا تقدمي
خ��دم��ة ل��ك م��ق��اب��ل م��ا قدمتي
لها.
 -3تذكرينها بجميلك معها
دائما.
 +يف ع��ي��د م���ي�ل�ادك �أه����دت
ال���ي���ك ���ص��دي��ق��ت��ك ه����دي����ه مل
تعجبك:
 -1ت�����ش��ك��ري��ه��ا وت���ق���رري �أن
حتتفظي بها علي ال��رغ��م من
عدم اقتناعك بها.
 -2ت��ف��ت��ح��ي��ه��ا وت���ب���دي عدم
ر�ضاك عنها بتعبريات الوجه
�أو بكلمات تظهر عدم ر�ضاكِ .
 -3ت���ق���ويل ل���ه���ا �أن �أختك
���س��ت��ع��ج��ب �أك���ث���ر م���ن���ك بهذه
الهدية.
ح�ساب الدرجات :اعطي
ل��ن��ف�����س��ك درج�������ه واح��������ده عن
اختيار  1ودرجتني عن اختيار
 2وثالث درجات عن اختيار .3
مي���ك���ن الآن �أن ت���ع���ريف �أي
ن������وع م�����ن اال������ص�����دق�����اء �أن�������تِ :
املحبه – ال���ودوده �أو الغيوره
احل�سوده  ....فاذا جاء جمموع
درج��ات��ك م��ن � 7إىل  13درجه
فانتِ �صديقة حقيقية تعتزين
ب�����ص��دق��ات��ك وحت��اف��ظ��ي عليها
وت��ع��ريف معني امل��ح��ب��ة ال��ت��ي ال
تطلب �شيئا لنف�سها.
�إذا ج����اء جم���م���وع درجاتك
م�����ن ب��ي��ن  14اىل  23درج�����ة
ف���ان���تِ ال ت����ؤم���ن���ي بال�صداقة
التي تدوم لوقت طويل لذلك
عليكِ �أن تدركي �أن ال�صداقة
�أم��ان��ة �أودع���ه���ا اهلل ب�ين يديك
ل��ت��ح��اف��ظ��ي ع��ل��ي��ه��ا وتتعلمي
منها.
و�إذا ج���اء جم��م��وع درجاتك
�أكرث من  24درجة فانك تكتفي
ب��ال��ك��ل��م��ات احل����ل����وة وال����وع����ود
الرباقة ولكن موقفك يختلف
عند الت�صرف.
الآن ه��ل حتبي �أن يعاملك
�أ�صدقائك بنف�س اال�سلوب؟

م�شاكل املر�أه مع اجلمال ال تنتهي،
قد تعتقد املر�أة �أنه بعد �سن املراهقه
مل يداهمها م�شاكل يف الب�شرة �أو حب
ال�شباب ،ولكن هناك بع�ض الن�ساء
البالغات يف�سد جمال ب�شرتهن حب
ال�شباب فما الأ���س��ب��اب وك��ي��ف ميكن
م���واج���ه���ت���ه؟ ه����ذا م���ا ���س��ن��ع��رف��ه من
جم��ل��ة ووم�����ان (امل�������ر�أة) النم�ساويه
والتي تقول:
�أن حب ال�شباب لدى البالغات يظهر يف
�سن بني  25و 45عاما ،م�شرية �إىل �أنه يظهر
ب�صفة خا�صة على الذقن والوجنتني.
و�أ�ضافت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال،
�أن ح���ب ال�����ش��ب��اب ل����دى ال��ب��ال��غ��ات يرجع
لأ�سباب ع��دة كالتوتر النف�سي والتغريات
ال��ه��رم��ون��ي��ة وال��ع��ن��اي��ة اخل��اط��ئ��ة بالب�شرة
والتغذية اخلاطئة.
و�أ���ش��ارت املجلة �إىل �أن���ه ميكن مواجهة
حب ال�شباب لدى البالغات بوا�سطة مرهم
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����ض��اد ح���ي���وي� ،إىل جانب
ال��ع��ن��اي��ة ال�سليمة ب��ال��ب�����ش��رة ،ح��ي��ث ينبغي
تنظيف الب�شرة مبنظف لطيف خم�ص�ص
للب�شرة امل�صابة بحب ال�شباب� ،أي يخلو من
املواد العطرية مثال ،وذلك لإزالة ال�شوائب

والأو���س��اخ والإف����رازات الدهنية ال��زائ��دة دون
�إجهاد للب�شرة.
وم���ن امل��ف��ي��د �أي�����ض��ا ا���س��ت��ع��م��ال م�ستح�ضر
تق�شري كيميائي ،خا�صة حم�ض ال�سالي�سيليك،
�إذ �إنه يعمل على تنظيف امل�سام ب�شكل عميق
و�إزالة خاليا اجللد امليتة ،ف�ضال عن ت�أثريه
امل�ضاد لاللتهابات.
ومن املهم �أي�ضا ترطيب الب�شرة بوا�سطة
كرميات العناية املحتوية على م��واد ترطيب
مثل حم�ض الهيالورونيك والرتينول.
وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ،تلعب ال��ت��غ��ذي��ة دورا
مهما يف مواجهة حب ال�شباب لدى البالغات،
ح��ي��ث ي��ن��ب��غ��ي االب��ت��ع��اد ع���ن ت���ن���اول املنتجات
احليوانية ،خا�صة اللحوم واحل��ل��ي��ب ،لأنها
تعزز االلتهابات.

التوتر الصحي

غالبية النا�س يف حاله توتر وقلق بل كل
ال��ن��ا���س م��ن خم��ت��ل��ف االع���م���ار ويف اي مكان
من الدينا يعانون من التوتر �سواء ذهنيا او
عاطفيا او نف�سيا .
و�أ����س���ب���اب ال��ت��وت��ر خم��ت��ل��ف��ه م���ن �صعوبات
احل��ي��اة او اخل���وف م��ن امل�ستقبل �أو لأ�سباب
�إقت�صادية �أو عاطفيه  ...الخ
لكن بني كل ه��ذه الأ�سباب هناك �سبب يف
توتر عدد كبري من النا�س وهو طموحاتهم
وهذا ما ي�سمي بالتوتر ال�صحي الذي يدفعنا
لالجتهاد يف �أعمالنا ودرا�ستنا ومعامالتنا
فنحقق �أحالمنا يف النجاح املرجو بتحقيق
اهدافنا – هدفا بعد االخ��ر  ..ايل اخ��ر يوم
يف حياتنا.
التوتر ال�ضار هو موقف يحدث يف حياتنا
ع��ن��دم��ا ن�����س��ت��ج��ي��ب ب����أ����س���ل���وب غ�ي�ر منا�سب
ل��ل�����ض��غ��وط ون��ح��ن ن��ع��اين م���ن ث��ق��ل �ضغوط
و�صعوبات احلياة اليومية يف �أعمالنا وبيوتنا

ومدار�سنا وجامعاتنا فتكون النتائج �سلبيه
على اج�سادنا ونفو�سنا وانفعاالتنا .
ولأن �أفكارنا ومدركاتنا تلعب دورا مهما يف
حتقيق ا�ستجاباتنا العاطفية الداخلية فمن
املهم ج��دا ان نقوم بتغيري �أ�ساليب تفكرينا
ال�سلبيه وغري الفعالة لكي نح�صن �أنف�سنا
�ضد طعنات التوتر والقلق املدمر.
فما هو اال�سرتخاء؟
هو �أ�سلوب لإبعاد التوتر عنك متار�سه لكي
تخفف من حدة ال�ضغوط يف حياتك ومتنع
ت�سلط التوتر عليك خالل ممار�سة �أن�شطتك
اليوميه فيهد�أ اجل�سد والذهن معا.
ولال�سرتخاء طريقتان� :أولهما التدريب
على �أ�سلوب �إرخاء ع�ضالت اجل�سم تدريجيا
الواحدة بعد الأخرى لإراحة اجلهاز الع�صبي
ف��ت��ن��ت��ه��ي ب��ا���س��ت�����س�لام ج�����س��م��ك لال�سرتخاء
التام.
وثانيهما �أن تخ�ص�ص وقتا للمرح الربيء

ب�شــرى �ســارة

www.mellekateam.com

وب���الإ����ض���اف���ة �إىل ذل�����ك ،ي��ن��ب��غ��ي �أي�ضا
حماربة التوتر النف�سي من خالل ممار�سة
ت��ق��ن��ي��ات اال����س�ت�رخ���اء ك��ال��ي��وج��ا والت�أمل
والريا�ضة.
من جهتها �أو�ضحت جملة «�إن �ستايل»
الأمل��ان��ي��ة �أن ال��ذه��ب مي��ت��از بت�أثري م�ضاد
للبكترييا وم�ضاد لاللتهابات ،مما يجعل
ما�سك الذهب �سالحا فعاال ملحاربة البثور
و�شوائب الب�شرة.
و�أ�ضافت املجلة املعنية باملو�ضة واجلمال
�أن الذهب يعمل �أي�ضا على تن�شيط �سريان
ال������دم يف الأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة ال�صغرية
بالب�شرة ،ومن ثم ت�ستعيد الب�شرة املجهدة
ن�ضارتها وحيويتها.

واال�ستمتاع النقي والنزهة يف اخلالء فتقطع
دورة ت��رو���س ال��ع��م��ل امل��ج��ه��د وت��وق��ف عجلة
الهروله اليومية.
ب��ال��ط��ب��ع ه���ن���اك م����ي����زات وف����وائ����د كثريه
ل�لا���س�ترخ��اء م��ن��ه �أن���ه يحقق ه���دوء النف�س
وي�������س���اع���دك ع���ل���ى ال��ت��ح��ك��م يف انفعاالتك
وم��واج��ه��ه ال���ظ���روف ال��ت��ي ت��ث�ير م�شاعرك
بهدوء وتوازن ،فالإ�سرتخاء يهدئ الأع�صاب
ويزيد قدرتك على حتمل �أ�سباب القلق و�إجناز
املهام اليومية بر�ضى و�سالم و�إطمئنان  ..كما
ي�ساعدك الإ���س�ترخ��اء على حتقيق ال�صفاء
الذهني مما يحقق لك زي��ادة يف اال�ستيعاب
و�سرعة الفهم بل وعلى �سهولة اله�ضم كما
يحقق لك يف العمل والدرا�سه تعامال اف�ضل
مع الآخرين – ويرفع من م�ستويات الأداء
والكفاءة واملهنية وغريها يف �أي عمل ن�ؤديه.
تدريب الكت�ساب اال�سرتخاء الع�ضلي:
اذه���ب���ي �إىل ح��ج��رة ه���ادئ���ة م���ع مو�سيقي
هادئة.
ا�ستلقي على ظهرك او متددي با�سرتخاء
على كر�سي مريح.
�إب���������د�أي اال�����س��ت�رخ����اء ب��ع�����ض�لات عينيك
ف���اغ���م�������ض���ي ع��ي��ن��ي��ك وك��������رري يف خ���اط���رك
كلمة ا���س�ترخ��ي ....ا����س�ت�رخ���ي ..فالعينيني
ت�ستنفذان ربع املجهود الع�صبي ال��ذي يقوم
به اجل�سم كله وباراحة عالتهما يزول التوتر
الع�صبي يف اجل�سد .ثم قومي بارخاء ع�ضالت
باقي الوجه ثم باقي اج��زاء اجل�سم .تنف�سي
ببطء وعمق وانتظام فت�ساعدي ج�سمك علي
التعمق يف اال�سرتخاء.

�أوجاع القلب

مر�ض القلب ه��و و�صف ملجموعة م��ن الأمرا�ض
التي ت�ؤثر يف القلب� .إذ ت�شمل �أمرا�ض القلب ما يلي:
• �أمرا�ض الأوعية الدموية ،مثل مر�ض ال�شريان
التاجي.
• م�����ش��ك�لات ن��ظ��م ال��ق��ل��ب (ع����دم ان��ت��ظ��ام دقات
القلب).
• بع�ض عيوب القلب التي يولد بها ال�شخ�ص
(عيوب خلقية يف القلب).
• مر�ض �صمام القلب.
• �إعتالل ع�ضلة القلب.
ميكن الوقاية من العديد من �أ�شكال �أمرا�ض القلب
�أو عالجها من خالل �إتباع خيارات منط
حياة �صحية.
�إذا كنت مازلت تعي�ش في �شقة وتدفع الإيجار ،الآن هو �أف�ضل
عوامل اخلطر:
من عوامل اخلطر املرتبطة بالإ�صابة
الأوقات لت�سكن في منزل الأحالم وتكون �أنت مالكه !!
ب�أمرا�ض القلب:
ال��ع��م��ر :ي���زي���د ال��ت��ق��دم يف ال��ع��م��ر من
فر�ص التعر�ض لتلف ال�شرايني و�ضيقها
بالإ�ضافة �إىل �ضعف ع�ضلة القلب �أو زيادة
ُ�سمك جدارها.
لجميع احتياجاتكم العقارية
اجل��ن�����س :ي��ك��ون ال��رج��ال ع��م��و ًم��ا �أكرث
عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب .بينما
ت����زداد ف��ر���ص ت��ع��ر���ض ال�����س��ي��دات ل��ه��ا بعد
انقطاع الطمث.
ال��ت��اري��خ ال��ع��ائ��ل��ي :ي��زي��د وج���ود تاريخ
ط��ب��ي ل��ل��ع��ائ��ل��ة م���ع �أم����را�����ض ال��ق��ل��ب من
 زيادة الم�ساعدات الحكومية لمحدودي
فر�ص الإ�صابة مبر�ض ال�شريان التاجي،
الدخل ت�صل �إلى  90،000دوالر
وخا�صة لو �أ�صيب به �أحد الوالدين يف �سن
Amal Hanna
مبكرة (قبل بلوغ � 55سنة للذكر كالأب �أو
 قيمة المقدم المطلوب من الم�شتري
Melleka
الأخ ،و� 65سنة للأنثى كالأم والأخت).
 %1.5فقط من قيمة العقار
calBRE - Lic. 01781235
التدخني :ي�سبب النيكوتني انقبا�ض
بادروا باالت�صال الآن العدد محدود جدا
الأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة ومي���ك���ن �أن ي������ؤدي
ث��اين �أك�سيد الكربون �إىل تلف البطانة
الداخلية للأوعية الدموية ،ما يجعلها
�أكرث عر�ضة للإ�صابة بت�صلب ال�شرايني.
يمكننا م�ساعدتك لتطوير حالة منزلك ،وبالتالي بيعه ب�أعلى �سعر في �سوق العقارات
يزيد �شيوع الأزمات القلبية بني املدخنني
مقارنة بغري املدخنني.
Cell: (818) 891-5155
����س���وء ال���ت���غ���ذي���ة :ي�����س��ه��م �إت����ب����اع نظام
غ���ذائ���ي غ��ن��ي ب���ال���ده���ون وامل���ل���ح وال�سكر
9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324
E-mail: amalhanna12@hotmail.com
وال���ك���ول���ي�������س�ت�رول يف ف���ر����ص التعر�ض

�آمــال حنــا مليـكه
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بينما ي�ؤيد اجلميع مبد�أ التطوير
وي��رف��ع��ون �شعار الرتحيب باالفكار
اجلديده البناءة وت�شجيع املقرتحات
اخلا�صة باالبتكار واالب��داع وتطوير
ال���ن���ظ���م وامل����ن����اه����ج وط�������رق االدارة
وغريها من املجاالت املختلفة ،يظل
هناك دائما فريق من النا�س يخاف
التغيري ويخ�شي ان يجد نف�سه غريقا
يف بحر من املقرتحات ال�صادرة كما
يعتقد من �أنا�س لي�سوا على م�ستوى
القدرة على االقرتاح مما يدفعه �إىل
ال�سعي �إىل قتل هذه الأفكار.
وي��رف��ع ه���ذا ال��ف��ري��ق م��ن النا�س
�شعارا �آخر يقول (اقتل هذه الأفكار
قبل �أن تق�ضي عليك وذل��ك باتباع
خمتلف الطرق منها مثال:
• لقد جربنا هذه الطريقه من
ق��ب��ل ومل تنجح �أو �أن ه���ذه الفكره
لن تتما�شي معنا ولن تنجح �أبداً.
• �أو �أن ت��ق��ول ب��ب�����س��اط��ة ولكن
ب��ك��ي��ا���س��ة ه���ذه �أغ��ب��ى ف��ك��رة �سمعتها
وت���ه���ب���ط م����ن ع����زمي����ه م����ن يقرتح
الفكرة.
• �أو ت�سخر من �صاحب الفكرة
اجلديدة وتعدد �أمامه امل�شاكل التي
�سوف ت�سببها فكرته.
• �أو ت�����س��ت��خ��دم م�لام��ح وجهك
الظ����ه����ار �إم���ت���ع���ا����ض���ك م����ن الفكرة
و�صاحبها.
• �أو ت���ل���ج����أ �إىل ال�����ص��م��ت وال
ت��ع��ر ���ص��اح��ب ال��ف��ك��رة اجل���دي���دة �أي
�إهتمام.
• �أو �أن تخلع نظارتك وتلقي
ب��ه��ا ع��ل��ى امل��ن�����ض��دة �أو ع��ل��ى املكتب
و�أن������ت ت��ن��ظ��ر �إىل ���ص��اح��ب الفكرة
اجل��دي��دة ب��ن��ظ��رة �إزدراء وت��ق��ول له
هل متزح؟
• �أو تتنهد وتتثاءب و�أنت ت�ستمع
�إىل الأف��ك��ار اجل��دي��دة لإظ��ه��ار امللل
مما ت�سمع.
• �أو مت���ط���ر ����ص���اح���ب الفكرة
اجل��دي��دة ب�أ�سئلة كثرية ع��ن فكرته
وتكون �أ�سئلة غبيه �أو ال معنى لها.
حت���ذي���ر ه������ام :ال ت��ق��ت��ل الأف����ك����ار
اجل��دي��دة �أب����داً وال ت��ت��ورط يف �إتباع
�أو تنفيذ �أي م��ن ال��ط��رق املذكورة
ب��ال��ق��ائ��م��ة ال�����س��اب��ق��ة و�إال ت��ك��ون قد
�إرتكبت جرماً يف حق املجتمع وحق
االن�سان املبدع وتكون:
� -1أعقت م�سرية االجناز.
� -2أ�ضعت فر�صا حقيقية للتطوير
والتجديد.
 -3قتلت روح االبتكار.
 -4خ�سرت النا�س من حولك.

�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
لأمرا�ض القلب.
ارت��ف��اع �ضغط ال���دم :ق��د ي����ؤدي ارتفاع
�ضغط الدم �إذا مل تتم ال�سيطرة عليه �إىل
ت�صلب ال�شرايني وزي���ادة �سمكها و�ضيق
الأوعية التي يتدفق فيها الدم.
ارت���ف���اع م�����س��ت��وي��ات ال��ك��ول��ي�����س�ترول يف
ال����دم :مي��ك��ن �أن ي�����ؤدي ارت���ف���اع م�ستوى
الكولي�سرتول يف ال���دم �إىل زي���ادة فر�ص
الإ����ص���اب���ة ب�ت�راك���م ال���ل���وي���ح���ات وت�صلب
ال�شرايني.
داء ال�����س��ك��ري :ي��زي��د داء ال�سكري من
فر�ص الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب .ويت�شابه
هذان املر�ضان يف عوامل اخلطورة امل�ؤدية
�إليهما مثل ال�سمنة وارتفاع �ضغط الدم.
ال�سمنة :ي���ؤدي ال��وزن الزائد ع��اد ًة �إىل
تفاقم ع��وام��ل خطر الإ���ص��اب��ة ب�أمرا�ض
القلب الأخرى.
ق��ل��ة ال��ن�����ش��اط ال����ب����دين :ت��رت��ب��ط قلة
الن�شاط ال��ب��دين بالتعر�ض للعديد من
�أم���را����ض ال��ق��ل��ب وب��ع�����ض ع��وام��ل اخلطر
التي ت�ؤدي �إليها � ً
أي�ضا.
ال��ت��وت��ر :ق��د يت�سبب التوتر عند عدم
عالجه يف تلف ال�شرايني وتفاقم عوامل
اخلطر الأخ��رى التي ت���ؤدي �إىل �أمرا�ض
القلب.
���س��وء احل��ال��ة ال�صحية ل�ل�أ���س��ن��ان :من
ال�ضروري غ�سل الأ�سنان واللثة بالفر�شاة
وتنظيفهما باخليط واحلر�ص على �إجراء
فحو�ص الأ�سنان بانتظام .و�إذا كانت حالة
الأ���س��ن��ان وال��ل��ث��ة غ�ير ج��ي��دة ،فقد تدخل
اجل��راث��ي��م �إىل جم��رى ال���دم وتنتقل �إىل
القلب ،م�سببة التهاب بطانة القلب.

باهلنـــا والشــفا
الفالفل «الطعمية»

طريقة عمل عجينة الفالفل
امل�صرية:
«ط���ع���م���ي���ة ب����ال����ف����ول امل����د�����ش����و�����ش».
فالفالفل امل�صرية تختلف عن الفالفل
ال�������س���وري يف امل���ك���ون الأ����س���ا����س���ي ،حيث
ي�ستخدم املطبخ ال�سوري احلم�ص �أما
ال���فل��اف���ل امل�����ص��ري��ة ت�����س��ت��خ��دم الفول
املق�شر واملد�شو�ش ،مما يجعلها و�صفة
�إقت�صادية بجانب طعمها املميز ،تعريف
على طريقة عمل الطعمية امل�صرية
مثل املطاعم ال�شعبية بالبيت خطوة
خطوة.
املقادير:
• ½ كيلو فول مد�شو�ش «جمرو�ش».
•  2ربطة �صغرية بقدون�س وكزبرة
خ�����ض��راء 2 • .رب��ط��ة ك�����رات • .حبة
ب�صل متو�سطة 3 • .ف�صو�ص ثوم.
•  2م �ص بيكنج باودر • .ملعقة ون�صف
كبرية من بهارات الفالفل • .ملح2 • .
م �ص بيكنج �صودا.
الطريقه:
• ينقع الفول مل��دة ال تقل عن 12
���س��اع��ة م���ع ت��غ��ي�ير امل�����اء ك���ل ف��ت�رة ثم
يغ�سل وي�صفى جيداً.
• يف الكبة �أو مفرمة اللحم ن�ضع
ال����ف����ول م����ع ب����اق����ي امل����ك����ون����ات وي���ف���رم
جيداً ،وميكنك �إ�ضافة قليل ج��داً من

امل����اء مل�����س��اع��دة ال��ك��ب��ة ع��ل��ى ال���ف���رم �إذا
�إحتاجت.
• ن�ضيف البهارات ،امللح ،البيكنج
ب������اودر وي��خ��ل��ط ج���ي���داً مب��ل��ع��ق��ة حتى
يتجان�س.
• ت�ترك ترتاح قلي ً
ال ونقلي حبة
�أو �إثنتني للت�أكد م��ن �ضبط املكونات
وعيار امللح.
• تعب�أ العجينة يف �أكيا�س الفريزر
لوقت الإ�ستخدام.
• ع��ن��د الإ���س��ت��خ��دام ت�ت�رك ترتاح
بحرارة املطبخ حتى يذوب الثلج.
• ن�ضيف قليل من البيكنج �صودا
وتخلط جيداً.
• تقلى ب��زي��ت غ��زي��ر ع��ل��ى حرارة
متو�سطة وتقدم.
تقدم الفالفل مع �سلطه الطجينه
و ال�سلطه العاديه او �شرائح الطماطم
بالثوم.
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TOMA, CPA
Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

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

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

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

Design By Orthodox News

لل�شهداء1737 برموده/م) برمهات2021  �أبريل15 - 1) 452  العدد- ال�سنة الواحد والع�شرين

ال�سنة الواحد والع�شرين  -العدد � 15 - 1) 452أبريل 2021م) برمهات/برموده 1737لل�شهداء
)Volume # 21 - Issue No. 452 - (1 - 15 April 2021

صباح اخلري يا مصر

الداخلية تحرق حدائق ال�شيطان..
وت�ضبط مخدرات بقيمة ن�صف مليار

SECTION B

نجحت مكافحة المخدرات في �ضبط  2178ق�ضية متورط فيها  2285متهم ،وعثر
بحوزتهم على  508كيلو ح�شي�ش ،و� 8أطنان بانجو ،و 22كيلو هيروين ،و 20كيلو ا�ستروك�س
و 6كيلو من مخدر الآي�س و 8كيلو �أفيون ،و� 92ألف قر�ص كبتاجون ،و� 180ألف قر�ص مخدر،
و� 137ألف قر�ص م�ؤثر على الحالة النف�سية ،و 1342طابع «�إل �إ�س دي» ،وحرق  216.5فدان
من نبات الخ�شخا�ش و 14فدان من نبات القنب ،وتقدر الم�ضبوطات بـ  433مليون جنيه،
و�أثمرت الجهود عن �ضبط  7ق�ضايا غ�سل �أموال بقيمة  380مليون جنيه.

�أرثوذك�س نيوز

E-mail: allorthodox@aol.com

www.orthodoxnews.us

وزيرة الهجرة تدعو الم�صريين بالخارج لن�شر فيديوهات
تدعم حق م�صر في مياه النيل
دعت ال�سفيرة نبيلة مكرم عبد ال�شهيد وزيرة الدولة للهجرة و�شئون الم�صريين
بالخارج ،كافة الم�صريين المقيمين خارج م�صر ،ن�شر الفيديوهات الخا�صة ب�أحقية
م�صر في مياه النيل عبر �صفحاتهم الخا�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي ،دعما
لق�ضية م�صر �أمام العالم ،وا�ستكمال لدعم الم�صريين بالخارج لبلدهم في هذا ال�ش�أن،
�إعتماداً على ما لديهم من ت�أثير كبير داخل المجتمعات الأجنبية المتواجدين بها.

وزي��ر اخلارجية يك�شف اخل��ط��وة التالية الرئي�سال�سي�سيي�شهدافتتاحجممعالإ�صداراتامل�ؤمنةوالذكية
ب��ع��د ف�����ش��ل م��ف��او���ض��ات ���س��د النه�ضة

ق�����ال ال�����س��ف�ير ����س���ام���ح ����ش���ك���ري ،وزي����ر
اخل���ارج���ي���ة� ،إن �إث��ي��وب��ي��ا رف�����ض��ت جميع
امل����ق��ت�رح����ات وال����ب����دائ����ل الأخ��������رى التي
طرحتها م�صر و�أيدتها ال�سودان ال�ستئناف
مفاو�ضات �سد النه�ضة.
و�أ����ض���اف «����ش���ك���ري»� ،أن ه��ن��اك مرونة
كبرية يف املوقف امل�صري وال�سوداين فيما
يتعلق ب��ال��و���س��اط��ة ال��رب��اع��ي��ة ،والو�صول
حل��ل��ول وط���رح ب��دائ��ل حتى يتم التو�صل
التفاق ،و�إثيوبيا رف�ضت كل ذلك.
وت���اب���ع وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة� ،أن املوقف
الإثيوبي ي�ؤكد عدم وجود �إرادة �سيا�سية
ل��دي �أدي�����س �أب��اب��ا ،و�أن ال��ه��دف الإثيوبي
هو ا�ستمرار املماطلة والت�سويف لفر�ض
الأم��ر الواقع على دولتي امل�صب ،م�شدداً
ع��ل��ى ����ض���رورة �أن ي��ق��وم امل��ج��ت��م��ع الدويل
بالتطلع مب�سئوليته والبحث عن خمرج
لأزم���ة �سد النه�ضة ل��ع��دم االن����زالق لأي
ت��داع��ي��ات �سلبية ت����ؤدي ملزيد م��ن زعزعة
اال����س���ت���ق���رار مب��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو����س���ط
وال��ق��رن الأف��ري��ق��ي ،لكونها لي�ست ما�سة

�سامح �شكري
ب���أم��ن و�إ���س��ت��ق��رار م�صر وال�����س��ودان فقط،
و�إمن������ا ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى الأم������ن وال�سلم
الدويل.
و�أك���د� ،أن م�صر وال�سودان �سيتوجهان
للم�ؤ�س�سات ال��دول��ي��ة امل���ؤث��رة لإطالعها
على تطورات �سد النه�ضة.

�إدخــــال الكتابــة الهريوغليفيـــة باملناهــج
ي�ســتهدف �إطالع الطــالب على تاريخــهم

افتتح الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي يوم الثالثاء
� 6أب���ري���ل ،جم��م��ع الإ�����ص����دارات امل���ؤم��ن��ة والذكية
�صرحا
بالعا�صمة الإداري��ة اجلديدة ،وال��ذى يعد
ً
ت��ك��ن��ول��وج�� ًي��ا ع��م�لا ًق��ا ���س��وف مي��ث��ل قيمة م�ضافة
كبرية لدعم ا�سرتاتيجية الدولة للتحول الرقمى
يف �إط��ار جهود ال��دول��ة لتحقيق التنمية ال�شاملة
وبناء دولتنا احلديثة.
وتفقد الرئي�س من�ش�آت املجمع وخطوط الإنتاج
املختلفة ،والتي �ستت�ضمن �إ�صدار خمتلف الوثائق
احلكومية م��ن خ�لال منظومة مركزية موحدة
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ق��وم��ي ت�����ض��م��ن ح��وك��م��ة ا�صدار
وثائق الدولة ب�أحدث موا�صفات الت�أمني العاملية
م��ث��ل ال�����ش��ه��ادات ل��ل��م��راح��ل التعليمية ،وج����وازات
ال�سفر امل�ؤمنة ،ووثائق معامالت الأح��وال املدنية
ب�أنواعها ،وكافة وثائق ال�شهر العقاري ،والعقود
احلكومية النموذجية ،والبطاقات الذكية وغريها
من الوثائق .ويعد املجمع هو الأكرب والأحدث من
نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط وافريقيا.

 7000زائر يوميـا للمتحـف القومي للح�ضـارة
ت��واف��د �إىل املتحف القومى للح�ضارة امل�صرية بالف�سطاط� ،آالف ال��زائ��ري��ن من
امل�صريني والأجانب لزيارة املتحف وم�شاهدة ما حتتويه قاعة العر�ض املركزى به من
قطع �أثرية من ع�صور ما قبل التاريخ وحتى الوقت احلا�ضر ،وذلك لليوم اخلام�س
على التواىل منذ افتتاح قاعتى املومياوات والعر�ض املركزى باملتحف وا�ستقباله ملوكب
املومياوات امللكية يوم ال�سبت املا�ضي .4/3
من جانبه� ،أ�شار الدكتور �أحمد غنيم ،الرئي�س التنفيذى لهيئة املتحف� ،أن عدد
تذاكر دخ��ول املتحف التى يتم بيعها فى اليوم ال��واح��د ي�تراوح ما بني 3000-1300
تذكرة ،هذا بالإ�ضافة �إىل الزائرين امل�صرح لهم بدخول املتحف جمانا من كبار ال�سن
امل�صريني «فوق �سن  »60والأطقم الطبية وذوى االحتياجات اخلا�صة وطلبة املدار�س
احلكومية �أق��ل من � 12سنة وطلبة كليات الفنون التطبيقية والفنون اجلميلة ق�سم
عمارة والهند�سة ق�سم عمارة والآثار ،لي�صل عدد الزائرين فى اليوم الواحد �إىل 7000
زائر.
كما كان قد وافق جمل�س �إدارة هيئة املتحف على منح تخفي�ض بن�سبة  %50على �سعر
التذكرة للم�صريني والأجانب ملدة �أ�سبوعني من يوم � 4أبريل وحتى � 17إبريل اجلارى
لزيارة قاعة العر�ض املركزي.
جدير بالذكر �أنه يتم حالياً جتهيز قاعة املومياوات باملتحف لو�ضع املومياوات امللكية
التى ا�ستقبلها املتحف داخل فتارين العر�ض اخلا�صة بها ،على �أن يتم ا�ستقبال الزيارة
للقاعة ابتداء من يوم � 18إبريل والذى يوافق يوم الرتاث العاملى.

 Adel Lotfyعــادل لطفــي
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روتني �شعر امللكة «تي»
�أثار حرية البنات

ح���ال���ة م����ن اجل������دل ���ش��ه��دت��ه��ا مواقع
ال����ت����وا�����ص����ل االج����ت����م����اع����ي ت����زام����ن����ا مع
اال�ستعدادات ملوكب نقل املومياوات امللكية،
بعد انت�شار �صورة ملومياء امللكة «تي» والتي
ب����دت حم��ت��ف��ظ��ة ب��ك��ام��ل ���ش��ع��ره��ا طوي ً
ال
وكثيفاً مل ت�ؤثر عليه عوامل الزمن ،مما
جعل الكثري م��ن الفتيات يت�ساءلن عن
روت�ين العناية بال�شعر ال��ذي كانت تتبعه
�أثناء حياتها.
وه���و ال�����س���ؤال ال���ذي مت نقله للباحث
الأث��ري �أحمد عامر ،ال��ذي ق��ال �إن امللكة
تي هي زوجة امللك �أمنحتب الثالث ووالدة
امنحتب ال��راب��ع ،وه��ي تعترب م��ن �أ�شهر
امل��وم��ي��اوات املحتفظة ب�شعرها بالكامل،
ولأن القدماء امل�صريون ا�ستخدموا طرق
خمتلفة للتحنيط ح�سب مكانة الفرعون
ف�ي�رج���ح �أن ي���ك���ون���وا ا���س��ت��خ��دم��وا نوعا
النه�ضة».
خا�صا من �أدوات التحنيط للحفاظ على
ر�سالة
��س��ى،
�
��
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��س��
�
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ا
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ي
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ا
ووج������ه
�شعرها.
الثيوبيا ،قائ ً
ال :بال�ش ن�صل ملرحلة �إنك
مت�س نقطة ماية من م�صر لأن اخليارات
كلها مفتوحة ..وتعاونا اف�ضل نبنى مع
بع�ضنا �أف�ضل من �أن نختلف ونت�صارع،
نحرتم رغبة ال�شعوب ف��ى التنمية دون
امل�سا�س بح�صة م�صر من املياه».

كل اخليارات مفتوحة ..الرئي�س ال�سي�سى عن ق�ضية
�سد النه�ضة :هنتحرك و�أ�شقاءنا العرب هيدعمونا
�أكد الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى� ،إنه
يتابع ت��ط��ورات مفاو�ضات �سد النه�ضة
ورد �إثيوبيا وتعنتهم يف حماولة لفر�ض
الأمر الواقع.
وق����ال« :ي��اج��م��اع��ة الزم ن��ك��ون بنتعلم
من التحديات وامل�شاكل اللى على الأقل
نكون عا�صرناها و�شوفنا حجم التحديات
والتكلفة �ضد اى م��واج��ه��ة» ،م���ؤك��داً �أن

اثيوبيا �أ�شقائنا على الرغم من التعنت.
وتابع ال�سي�سى ،خالل كلمته بامل�ؤمتر
ال�صحفى ،احنا من�سقني مع ا�شقائنا فى
ال�سودان و�سنتحرك ونعلن للعامل عدالة
الق�ضية فى اطار القانون الدوىل ،م�ؤكداً
�أن��ه يجب احل��ف��اظ على ك��ل نقطة مياه،
م��ع��ق��ب��ا« :ه��ن��ت��ح��رك �أك�ت�ر وا���ش��ق��ائ��ن��ا فى
الدول العربية �سيدعمونا فى ق�ضية �سد

بتكليفات من الرئي�س ..احلكومة ت�ستعد الحتفالية العا�صمة الإدارية اجلديدة
�أكدت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفنى� ،أن ق�ضية الوعى الأثرى وال�سياحى
ت���أت��ى ف��ى ���ص��دارة الق�ضايا ال��ت��ى تهتم بها ال����وزارة مب��راح��ل التعليم املختلفة ،وتتم
معاجلتها فى معظم املواد الدرا�سية �سواء فى مو�ضوعات �أو �أن�شطة ،حيث يتم تناول
املفاهيم واملهارات والقيم املتعلقة بال�سياحة واملناطق ال�سياحية والأثرية وكل �أ�شكال
ال�تراث امل�صرى القدمي ،و�أي�ضا �أخالقيات التعامل مع املناطق ال�سياحية والأثرية
بهدف ن�شر الوعى ال�سياحى والأثرى و�إك�ساب الطالب �أخالقيات ال�سياحة.
و�أو�ضحت الوزارة �أن فكرة �إدخال رموز الكتابة الهريوغليفية وما يقابلها من معانى
باللغة العربية فى املناهج تهدف �إىل �إط�لاع الطالب على تاريخهم القدمي بهدف
املعرفة ورفع الوعى و�إثارة �إهتمام الطالب بالكتابة الهريوغليفية والتى كانت من �أهم
و�سائل التوا�صل مع احل�ضارة امل�صرية القدمية ،ولي�س للحفظ.

9

ع���ق���د ال���دك���ت���ور م�����ص��ط��ف��ى م���دب���ويل،
رئي�س جمل�س ال����وزراء ،ال��ي��وم ،اجتماعا
مبقر جمل�س ال��وزراء بالعا�صمة الإدارية
اجلديدة ،لبحث اال�ستعدادات والرتتيبات
ال�ل�ازم���ة الح��ت��ف��ال��ي��ة اف��ت��ت��اح العا�صمة
الإداري��������ة اجل����دي����دة ،ب��ح�����ض��ور ع����دد من
امل�����س��ئ��ول�ين ،وم�����س��ئ��ويل ال�����ش��رك��ة امل�شرفة
على تنظيم االحتفالية.
ق������ال رئ���ي�������س ال�����������وزراء �إن الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي ،رئي�س اجلمهورية،
كلف ب��ب��دء اال���س��ت��ع��داد الحتفالية افتتاح
العا�صمة الإداري��ة اجلديدة ،و�أن اجتماع
اليوم ي�أتي لبحث �سيناريوهات االحتفالية
امل��رت��ق��ب��ة ،اي��ذان��ا ب��ب��دء ال��ع��م��ل احلكومى
ر�سميا من العا�صمة الإداري���ة اجلديدة،
وكذا اختيار �أف�ضل املواقع املنا�سبة لإقامة
االحتفالية.
�أ���ش��ار ال��دك��ت��ور م�صطفى م��دب��ويل �إىل
�أن االحتفالية �ستكون على �أعلى م�ستوى،
و�سيتم م��ن خ�لال��ه��ا التعبري ف��ى ر�سالة
وا�ضحة عن «اجلمهورية اجلديدة» ،التى
�أعلن عنها رئي�س اجلمهورية.
ويف ه��ذا ال�سياق ،تفقد رئي�س الوزراء
وم���راف���ق���وه ع����ددا م���ن امل���واق���ع املقرتحة

لإقامة االحتفالية ،مثل �ساحة ال�شعب،
وم��ن��ط��ق��ة ����س���اري ال��ع��ل��م ،وغ�يره��م��ا من
املناطق.
ا�ستمع رئي�س ال����وزراء م��ن م�سئويل
الهيئة الهند�سية �إىل �شرح حول موقف
ت��ن��ف��ي��ذ احل�����ي احل���ك���وم���ي بالعا�صمة

الإداري����ة اجل��دي��دة ،حيث مت��ت الإ�شارة
اىل اك��ت��م��ال امل��ب��اين بن�سبة  %100ومت
ت�سليم امل���ق���ار ،وي��ت��م ا���س��ت��ك��م��ال �أعمال
الواجهات ،والأعمال الكهروميكانيكية،
وتن�سيق امل��وق��ع ،حيث ق��ارب احل��ي على
الإنتهاء.

املحكمة تلزم حممد رم�ضان بدفع  6مليون جنيه للطيار املف�صول
�أك����د جم���دي ح��ل��م��ي ،حم��ام��ي الطيار
املف�صول �أ�شرف �أب��و الي�سر ،عن ح�صوله
ع��ل��ى ح��ك��م ن��ه��ائ��ي ���ض��د ال���ف���ن���ان حممد
تعوي�ض مادي
رم�ضان ،باحل�صول على
ٍ
��ض��ح��ا �أنه
بقيمة  6م�لاي�ين ج��ن��ي��هً��ا ،م��و� ً
�سيبد�أ يف �إج���راءات التنفيذ خ�لال الأيام
القليلة املُقبلة.
و�أو���ض��ح جم��دي حلميّ � ،أن �أ���ش��رف �أبو
الي�سر ،اطلع على تفا�صيل احلكم وفوزه
بتعوي�ض بقيمة  6م�لاي�ين ج��ن��ي�� ًه��ا ،من
داخ�����ل ال��ع��ن��اي��ة امل����رك����زة ،ح��ي��ث يخ�ضع
ل��ل��ع�لاج داخ����ل امل�ست�شفى م��ن��ذ  15يو ًما

ت���ق���ري��� ًب���ا ،متاب ًعا:
ات�صلت عليه ع�شان
�أبلغه باحلكم و�أرفع
م��ن روح���ه املعنوية
����ش���وي���ة ،وه�����و فرح
وه���������ز يل دم�����اغ�����ه
ع�������ش���ان م�������ش ق����ادر
يتكلم �أوي.
و�أ�ضاف � ّأن �أ�شرف
�أب���و الي�سر� ،أ�صيب
ب��������أزم�������ات �صحية
ع���������دي���������دة ،خ��ل��ال

American Star Travel

العامني املا�ضيني ،منذ وق��وع �أزم��ت��ه مع
حممد رم�ضان ،و�سحب رخ�صة الطريان
مو�ضحا �أنه �أ�صيب بالقلب
مدى احلياة،
ً
وكذلك م�شاكل يف الظهر ،ومن املُفرت�ض
خروجه من امل�ست�شفى خالل يومني على
�أق�صى تقدير.

ق���ب���ول ت��ر���ش��ي��ح امل��ت��ح��ف
امل�صرى بالتحرير لت�سجيله
ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ة امل���ؤق��ت��ة
مل���واق���ع ال��ت��راث ال��ع��امل��ى

واف��ق��ت جلنة ال�ت�راث العاملي مبنظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليون�سكو) على تر�شيح املتحف امل�صرى
بالتحرير ،لت�سجيله على القائمة امل�ؤقتة
ملواقع ال�تراث العاملى امل�صرية ،كممتلك
ثقافى يعرب عن تراث �إن�سانى مبا يحويه
م���ن ق��ي��م م��ع��م��اري��ة وت��اري��خ��ي��ة وعلمية
وثقافية طبقا للمعيار الرابع وال�ساد�س
لت�سجيل مواقع الرتاث العاملى.
وذكرت �صفحة ملف املتحف على املوقع
الر�سمى للجنة الرتاث العاملى باليون�سكو،
�أن ال���وف���د ال���دائ���م امل�����ص��رى باليون�سكو
�أ���ض��اف ف��ى ف�براي��ر املا�ضى ملف تر�شيح
ت�سجيل مبنى املتحف امل�صرى بالقاهرة
على القائمة امل�ؤقتة ملواقع الرتاث العاملى
امل�صرية.

م�صر �ستنتج م��ا ي�صل �إىل
 60مليون جرعة من لقاح
«�سينوفاك» ال�صيني �سنويا

�أعلنت وزيرة ال�صحة امل�صرية هالة زايد
�أن م�صر اتفقت م��ع �شركة «�سينوفاك»
ال�صينية على ت�صنيع لقاحها للوقاية
من مر�ض كوفيد 19-م�ستهدفة �إنتاج ما
ي�صل �إىل  60مليون جرعة �سنويا.
و�أ���ض��اف��ت �أن �إح���دى من�ش�آت الت�صنيع
ج��اه��زة لإن��ت��اج  20مليون ج��رع��ة �سنويا،
يف حني يتم و�ضع اللم�سات الأخ�يرة على
من�ش�أة �أخرى لرفع الطاقة الإنتاجية �إىل
 60مليون جرعة.
ومي��ك��ن �أن ي��ع��ط��ي ه���ذا االت���ف���اق دفعة
ق���وي���ة جل���ه���ود ال��ت��ط��ع��ي��م يف م�����ص��ر التي
ح�صلت حتى الآن على  1.5مليون جرعة
فيما يبلغ عدد �سكانها  100مليون ن�سمة.
وت�����س��ل��م��ت م�����ص��ر ح��ت��ى الآن 854400
ج��رع��ة م��ن ل��ق��اح �شركة «�أ���س�ترا زينيكا»
ع�ل�اوة على � 650أل���ف ج��رع��ة �أخ���رى من
اللقاح ال�صيني «�سينوفارم».
وبد�أت م�صر يف تطعيم الأطقم والكوادر
الطبية على خطوط املواجهة مع مر�ض
ك��وف��ي��د 19-يف  24ي��ن��اي��ر ،وو���س��ع��ت نطاق
التطعيم يف الرابع من مار�س لي�شمل كبار
ال�سن و�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة.

Discover the joys of travel for any Package

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

ات�صل بنا الآن� :سام عو�ض

www.americanstartravel.net





415 W. Foothill Blvd.
Suite 102
Claremont, CA 91711

� 10أرثوذك�س نيوز
�إت��ف��اق �أم��ري��ك��ي ـ �
إي��راين م�ست�شارون �سابقون لرتامب ي�ؤ�س�سون
ع���ل���ى حت���دي���د خ���ط���وات
ال���ع���ودة ل���ـ (ال���ن���ووي)
مكتب حماماة للت�صدي لبايدن
أمريكا من حولنا

اتفقت �أمريكا و�إيران يف ختام حمادثات
«مكوكية غري مبا�شرة» يف فيينا م�ؤخراً،
لعب الدبلوما�سيون الأوروبيون دور �ساعي
ال�ب�ري���د ف��ي��ه��ا ،ع��ل��ى ت�شكيل جمموعتي
عمل يف الأي��ام املقبلة ،لتحديد اخلطوات
املتزامنة التي يتعني على كل من وا�شنطن
وطهران اتخاذها لإحياء االتفاق ،على �أن
ت��ع��ود وجت��ت��م��ع اجل��م��ع��ة  ،4/9بح�سب ما
�أفادت م�صادر دبلوما�سية.
و�أع���ل���ن �أن��ري��ك��ي م�����ورا ،الدبلوما�سي
الإ����س���ب���اين ال�����ذي ق����اد امل���ب���اح���ث���ات نيابة
ع��ن ج��وزي��ف ب���وري���ل ،م�����س���ؤول ال�سيا�سة
اخل���ارج���ي���ة يف االحت������اد الأوروب���������ي ،على
«ت�����وي��ت��ر»� ،أن االج���ت���م���اع «ك������ان ب���� ّن����اءً»،
م�شرياً �إىل �أن جمموعات عمل �س ُت�ش ّكل
ب���ه���دف �إع������داد ق��ائ��م��ة ب��ال��ع��ق��وب��ات التي
مي��ك��ن ل��وا���ش��ن��ط��ن رف��ع��ه��ا ،م��ق��اب��ل قائمة
ب��االل��ت��زام��ات ال��ن��ووي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع�ين على
طهران الوفاء بها.
كما �أك���د كبري امل��ف��او���ض�ين الإيرانيني
عبا�س عراقجي� ،أي�ضاً �أن املحادثات «كانت
ب ّناءة» ،م�ضيفاً�« :إجتماعنا املقبل �س ُيعقد
اجلمعة .»4/9

�سقوط �ضحايا جراء �إطالق نار يف
ماريالند ..ومقتل منفذ الهجوم

�أع��ل��ن��ت ال�����ش��رط��ة يف والي����ة ماريالند
الأمريكية عن �سقوط عدد من ال�ضحايا
يف �إطالق نار وقع يف مدينة فريدريك.
وقال مكتب �شريف مقاطعة فريدريك
يف ت��غ��ري��دة ع�ب�ر «ت���وي�ت�ر»� ،إن عنا�صره
ا���س��ت��ج��اب��وا حل����ادث �إط��ل�اق ن���ار �أدى �إىل
�سقوط �ضحيتني ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إ�صابة
امل�شتبه ب��ه ،كما طلب املكتب من الأفراد
جت��ن��ب م��ن��ط��ق��ة  Progress Driveو
.Opposumtown Pike
ه��ذا و�أع��ل��ن��ت ال�شرطة الأم��ري��ك��ي��ة عن
مقتل مطلق النار يف قاعدة يف مرييالند،
م�شرية �إىل �أن��ه ك��ان جنديا يف م�ست�شفى
تابع للبحرية الأمريكية.

م��ق��ت��ل �إم�������ر�أة و�إ����ص���اب���ة 5
�أ�شخا�ص �إث��ر �إط�ل�اق ن��ار فى
والي����ة �أالب���ام���ا الأم��ري��ك��ي��ة

�أع���ل���ن���ت ال�����ش��رط��ة ف���ى والي�����ة �أالب���ام���ا
الأم���ري���ك���ي���ة ،م��ق��ت��ل ام��������ر�أة و�إ�����ص����اب����ة 5
�أ�شخا�ص �آخرين ج��راء ح��ادث �إط�لاق نار
بعد اندالع م�شاجرة فى منتزه فى الوالية
الأمريكية.
وقالت ال�شرطة فى مدينة برمنجهام،
التى وقع فيها احلادث «فى الوقت الذى
وق����ع ف��ي��ه �إط���ل��اق ال���ن���ار ك����ان امل���ئ���ات قد
جت��م��ع��وا ف��ى احل��دي��ق��ة ل�لاح��ت��ف��ال بعيد
الف�صح».
وذك����ر ال�����ض��ب��اط �أن��ه��م ع��ن��دم��ا و�صلوا
�إىل مكان احل��ادث الليلة املا�ضية عرثوا
على امر�أة تدعى �آرييل ياربرو  32-عاما،
ملقاة على الأر�ض م�صابة بطلقات نارية،
ومت �إعالن وفاتها فى مكان احلادث.
و�أ�ضافت ال�شرطة �أن خم�سة �أ�شخا�ص
�آخرين �أ�صيبوا بالر�صا�ص خالل احلادث،
من بينهم �أربعة �أطفال ترتاوح �أعمارهم
ب�ي�ن  5و 17ع���ام���ا ،وج��م��ي��ع��ه��م يف حالة
م�ستقرة فى م�ست�شفى حملى.
ومل يتم �إلقاء القب�ض على �أح��د فيما
يتعلق ب�إطالق النار.

�أع��ل��ن م�����س��ت�����ش��ارون ���س��اب��ق��ون لدونالد
ترامب الأربعاء � 4/7إن�شاء مكتب محاماة
ف��ي خطوة ترمي �إل��ى ال��ت��ح�� ّرك ق�ضائيا
للدفاع عن �إرث الرئي�س الأمريكي ال�سابق
بوجه «هجمات للي�سار الراديكالي» قالوا
�إن جو بايدن يقف وراءها.
ورح����������ب ال����م����ل����ي����اردي����ر ال���ج���م���ه���وري
ّ
بالمبادرة التي �أطلقها م�ست�شاره ال�سابق
«�ستيفن ميلر» ال��ذي لعب دورا محوريا
في تحديد �أطر �سيا�سة ترامب في ملف
الهجرة ،وكبير موظفي البيت الأبي�ض
ال�سابق «مارك ميدوز».
وج����اء ف��ي ب��ي��ان ل��ت��رام��ب �أن «الي�سار
الراديكالي ي�شن ب�شكل م�ستمر هجمات
م��ن خ�ل�ال ال��ق�����ض��اء .ع��ل��ى المحافظين
ومنا�صري حركة �أمريكا �أوال �أن يحتذوا
��وج��ه��ا ال�شكر
ب��ه ،و�أن ي���ردوا ب��ال��م��ث��ل» ،م ّ
للرجلين على «ملء هذا الفراغ».
من جهته �أ�شار ميلر في بيان �إل��ى �أن
م�ؤ�س�سة �أمريكا �أوال �ستتحرك ق�ضائيا
من �أجل «الدفاع عن مجتمعنا وعائالتنا
ف����ي م���واج���ه���ة ���س��ل��وك��ي��ات ال���ي�������س���ار غير
القانونية».
وتابع ميلر ،رئي�س م�ؤ�س�سة �أمريكا �أوال،
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�أن «من يطالبون بت�صفية الح�سابات مع
الإدارة الجديدة بات لديهم حل».
وبح�سب البيان ،لن تح�صر الم�ؤ�س�سة
عملها بملف واحد� ،إال �أن نمط �أع�ضائها
ي��وح��ي ب����أن �سيا�سة ال��ه��ج��رة �ستكون في
�صلب عملها.
وب��الإ���ض��اف��ة �إل����ى م��ي��ل��ر ،ت�����ض��م قائمة
م����ؤ����س�������س���ي ال���ح���رك���ة ج���ي���ن هاميلتون
ال��ذي عمل م�ست�شارا ل��دى وزارة العدل
و�شارك في و�ضع �سيا�سات الهجرة التي

�أث���ارت ج��دال وا�سعا ف��ي عهد ت��رام��ب ،ال
�س ّيما الن�صو�ص المتع ّلقة بمنع رعايا
دول م�سلمة ع���دة م��ن دخ����ول الواليات
المتحدة.
وبعد توليه �سدة الرئا�سة الأمريكية،
�ألغى بايدن �أو ع ّلق العمل بتدابير عدة
ك��ان ت��رام��ب ق��د فر�ضها ف��ي �إط���ار �إدارة
م��ل��ف ال��ه��ج��رة .ل��ك��ن ج��ه��ات ع���دة قدّمت
طعونا ق�ضائية بقرارات بايدن ،خ�صو�صا
ال�سلطات الجمهورية في والية تك�سا�س.

ال���ذي ك���ان ب��اي��دن ن��ائ��ب��ه اجن���ز �إن�سحابا
كامال من العراق لكنه عاود �إر�سال قوات
ال��ي��ه يف م��واج��ه��ة ه��ج��وم تنظيم الدولة
اال�سالمية.
وا���ض��اف ال��ب��ي��ان امل�����ش�ترك �أن «انتقال
القوات االمريكية والدولية من العمليات
ال���ق���ت���ال���ي���ة اىل ال����ت����دري����ب والتجهيز
وم�ساعدة ق��وات االم��ن العراقية يعك�س
جن��اح �شراكتهما اال�سرتاتيجية ويكفل
دع��م��ا للجهود امل��ت��وا���ص��ل��ة ل��ق��وات االمن

العراقية للت�أكد م��ن ع��دم ق���درة تنظيم
الدولة اال�سالمية على تهديد ا�ستقرار
العراق».
وت���ع���ه���د ال����ع����راق م����ن ج���ان���ب���ه حماية
ال��ق��واع��د ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي ت�����ض��م قوات
بقيادة �أمريكية ،وقد او�ضحت وا�شنطن
ان ت��ل��ك ال���ق���وات �ستبقى ع��ل��ى االرا�ضي
العراقية «فقط لدعم جهود ال��ع��راق يف
معركته �ضد تنظيم الدولة اال�سالمية».

وا�شنطن ت�ست�أنف م�ساعدتها للفل�سطينيني وت�ؤكد مت�سكها بحل الدولتني
�أعلنت ال��والي��ات املتحدة الأربعاء4/7
ا���س��ت��ئ��ن��اف م�����س��اع��دت��ه��ا للفل�سطينيني
التي توقفت �إ ّب��ان والي��ة الرئي�س ال�سابق
ومت�سكها بح ّل الدولتني
دونالد ترامب،
ّ
للتو�صل �إىل ت�سوية للنزاع الفل�سطيني-
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ماذا يحدث في أمريكا...

� 19أبريل �سيكون يومـا تاريخيـا
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

وا�شنطن توافق على �سحب «قواتها املقاتلة»
التي ال تزال منت�شرة يف العراق
ت����واف����ق����ت وا����ش���ن���ط���ن وب�����غ�����داد خ�ل�ال
حم��ادث��ات االرب��ع��اء  4/7على �سحب �آخر
القوات االمريكية املقاتلة يف العراق حيث
ال ت��زال تنت�شر للت�صدي ملتطريف تنظيم
الدولة اال�سالمية.
و�أكد البلدان يف بيان م�شرتك �إثر هذه
املحادثات اال�سرتاتيجية االفرتا�ضية �أن
«مهمة الواليات املتحدة وقوات التحالف
حتولت �إىل (مهمة) تدريب وم�شورة ،ما
يتيح تاليا �إع���ادة ن�شر �أي ق��وة مقاتلة ال
ت��زال يف ال��ع��راق ،على �أن يحدد اجلدول
الزمني (لذلك) خالل حمادثات مقبلة».
وي�أتي هذا القرار فيما تتعر�ض القوات
االمريكية يف العراق يف �شكل �شبه يومي
لهجمات ���ص��اروخ��ي��ة تن�سب �إىل ف�صائل
�شيعية م�سلحة مرتبطة بايران.
وي�سعى الرئي�س جو بايدن اىل �سحب
القوات االمريكية من العراق وافغان�ستان،
يف ان�سجام نادر مع ال�سيا�سة التي انتهجها
�سلفه دونالد ترامب.
وك��ان ت��رام��ب �أم��ر ب�سحب ال��ق��وات من
ال��ع��راق وافغان�ستان يف اال�شهر االخرية
لواليته ،وتقل�ص عدد اجلنود يف البلدين
�إىل  2500يف منت�صف يناير.
وك���ان ال��رئ��ي�����س اال���س��ب��ق ب����اراك اوباما
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الإ�سرائيلي ،يف خطوة �أثارت «خيبة �أمل»
الدولة العربية.
وقالت �إدارة الرئي�س جو بايدن �إن قيمة
امل�ساعدة الأمريكية للفل�سطينيني �ستبلغ
 235م��ل��ي��ون دوالر (ن��ح��و م��ئ��ت��ي مليون
يورو).
و�أو������ض�����ح�����ت � ّأن ال������والي������ات املتحدة
���س��ت��دع��م جم�����دداً وك���ال���ة الأمم املتحدة
لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
(الأون���روا) مب�ساهمة قدرها  150مليون
دوالر .ك��م��ا ���س��ت��ق��دم  75م��ل��ي��ون دوالر
كم�ساعدات �إقت�صادية وتنموية لل�ضفة
الغربية وق��ط��اع غ��زة و 10ماليني دوالر
جلهود بناء ال�سالم.
ويف ق�ض ّية م ّت�صلة بالنزاع الفل�سطيني-
الإ���س��رائ��ي��ل��ي �أع����رب ال��رئ��ي�����س الأمريكي
خ�ل�ال ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي م��ع امل��ل��ك عبداهلل

�إعتمدوا

الثاين الأربعاء  4/7عن دعم �إدارت��ه حل ّل
الدولتني بهدف التو�صل �إىل ح ّل �سلمي
ل��ل��ن��زاع يف ال�����ش��رق االو����س���ط ،وه���و مبد�أ
تب ّناه املجتمع ال��دويل لوقت طويل قبل
�أن ينقلب عليه الرئي�س الأمريكي ال�سابق
دونالد ترامب.
و�أع�������ادت �إدارة ب���اي���دن ال���ع�ل�اق���ات مع
الفل�سطينيني وا�ست�أنفت دعمهم رغم �أنها
مل ت�صل �إىل حد الك�شف عن �أي مبادرة
���س�لام ج��دي��دة حل�� ّل ال��ن��زاع امل�ستمر منذ
عقود يف ال�شرق الأو�سط.
واع��ت��م��دت وك��ال��ة الأون������روا يف املا�ضي
ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ك���أك�بر م��ان��ح لها
لكنها تواجه عجزاً منذ �أن �أوقف ترامب
متويلها يف عام  2018بحجة احلاجة �إىل
توطني الالجئني الذين يعي�ش ق�سم كبري
منهم يف خميمات منذ �أجيال.

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

ما قامت به الحكومة الأمريكية
ف��ي ع��ه��د ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ترامب
وال����ح����ال����ي ج����و ب����اي����دن لمكافحة
فيرو�س ك��ورون��ا لي�س ل��ه مثيل في
ال���ع���ال���م ك���ل���ه .ف��ف��ي ع��ه��د الرئي�س
ال�����س��اب��ق ت��رام��ب ���س��خ��رت الحكومة
الأم��ري��ك��ي��ة ك���ل م����وارده����ا المالية
والحكومية واللوج�ستية لم�ساعدة
م����راك����ز الأب�����ح�����اث ف����ي الجامعات
وم�����ص��ان��ع الأدوي������ة ب��ك��ل جن�سياتها
ل��ل��ت��رك��ي��ز ع���ل���ى �إن����ت����اج م�����ص��ل �ضد
فيرو�س ك��ورون��ا ،فلم تبخل عليهم
ب��ب�لاي��ي��ن ال��������دوالرات ،و�أزال�������ت كل
ال��ع��ق��ب��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة والروتينية،
و�شجعت الأف��راد على التطوع لأخذ
ال��ل��ق��اح��ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي مرحلة
التجارب للت�أكد من فعالية و�سالمة
هذه اللقاحات.
كل هذا كان متوقعا من �أي حكومة،
وبالأخ�ص من الحكومة الأمريكية،
ولكن ما لم يكن متوقعاً هو تفكير
رج���ل الأع���م���ال ت��رام��ب ال���ذي �أقدم
على �إج���راء لم يحدث من قبل في
التاريخ ،ولم يحدث في �أي بلد �آخر.
لقد �أمر بت�صنيع اللقاحات الواعدة
بالأمل والتي �أثبتت التجارب الأولية
نجاحها في مكافحة الفيرو�س� .أمر
بت�صنيع هذه اللقاحات وهي مازالت
في مراحلها التجريبية وقبل �شهور
م��ن ال��م��واف��ق��ة عليها م��ن الجهات
الحكومية.
ت���م ت�����ص��ن��ي��ع م�لاي��ي��ن الجرعات
ب��م��ا ي���ق���رب م���ن  11ل���ق���اح ،وكانت
الفكرة �أن م��ن بين تلك اللقاحات
�سينجح واح���د �أو �إث��ن��ي��ن �أو ثالثة،
�أي �سيتم الت�أكد من فعالية اللقاح
ومن �سالمته وبالتالي يح�صل على
موافقة الهيئات الرقابية الحكومية
في �أمريكا ،وعندما تتم الموافقة
تكون ماليين من الجرعات جاهزة
للتوزيع في اليوم التالي للموافقة.
ل��م ي��ح��دث ه���ذا م��ن ق��ب��ل ،وعادة
ب���ع���د ال���ت����أك���د م����ن ف��ع��ال��ي��ة اللقاح
يح�صل ذل��ك اللقاح على الموافقة
وبعدها تبد�أ عملية الت�صنيع والتي
قد ت�ستغرق عاما �أو عامين قبل �أن
ي�صل اللقاح �أو الدواء للم�ستهلك.
وه����ذا م���ا ح���دث ب��ال��ف��ع��ل بمجرد
�أن تمت الموافقة على لقاح �شركة
فايزر ب��د�أت عمليات �شحن ماليين
ال���ج���رع���ات ،وت���م ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى كل
ال���والي���ات ون��ف�����س الإج�������راءات تمت
بالن�سبة للقاح �شركة ماديرنا ،وبعدها
لقاح جون�سون �آند جون�سون.
هذا المجهود الخارق التي قامت
به حكومة الرئي�س ال�سابق ترامب
���س��اه��م��ت وب�����ش��ك��ل كبير ف��ي تحقيق
ه����ذه ال��م��ع��ج��زة ال��ط��ب��ي��ة العظيمة
والتي لم يحدث مثلها في التاريخ
�أال وهي �إنتاج لقاحات فعالة و�آمنة
في خالل � 6أ�شهر.
ث��م ج����اءت ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س جو
بايدن ليوا�صل هذه الجهود بالتعهد
والعمل على تو�صيل كميات �أكبر �إلى
كل الواليات ،بل �أخذ على عاتقه �أن
يكون هناك لقاحاً لكل مواطن بالغ
يعي�ش في �أمريكا بحلول �أول مايو
�سنة .2021
تفوقت �أمريكا على دول العالم كله
في عدد الجرعات التي تم �إعطائها
لمواطنيها ،فقد تم توزيع �أكثر من
 165مليون جرعة حتى يوم الأثنين
� 5أب��ري��ل ،واحتلت ال�صين المرتبة

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

الثانية بعد �أن وزع��ت ما يقرب من
 140مليون جرعة.
ل���ق���د ق����ام����ت �إدارة ج����و ب���اي���دن
ب�����إج����راءات ج���ب���ارة م���ن �أج����ل زي���ادة
�أم���اك���ن �إع���ط���اء ال��ل��ق��اح م��م��ا �ساعد
ب�شكل كبير في الق�ضاء على العديد
م��ن م��راك��ز الإخ��ت��ن��اق ف��ي التوزيع
حيث تتم هذه الأيام �إعطاء ما يقرب
من  2مليون جرعة يوميا.
ه������ذا وق������د ت�����م �إع�����ط�����اء اللقاح
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ك���ب���ار ال�������س���ن البالغ
عمرهم  65عاما و�أكثر بن�سبة ،%75
وه���م �أك���ث���ر ف��ئ��ة ي��م��ك��ن ان يت�أثروا
بالفيرو�س ،والأكثر عر�ضه للموت،
و�سواء تم تطعيمهم بجرعتين من
لقاح فايزر �أو من لقاح ماديرنا �أو
جرعة واحدة من لقاح جون�سون �آند
جون�سون ،فهذا يعتبر نجاحاً كبيراً،
ويجب �إعطاء كال من الحكومتين
(ترامب و بايدن) حقهم والإعتراف
بالمجهودات الجبارة التي قاما بها
من �أجل الق�ضاء على هذا الوباء.
مجهودات لم تقم بها �أي حكومة
�أو �أي دل��ة ف��ي ال��ع��ال��م .ففي الوقت
ال�����ذي ن��ج��د ف��ي��ه��ا ن��ج��اح��ات هائلة
ف��ي مكافحة الفيرو�س ف��ي �أمريكا
نجد تخبط �شديد ف��ي دول �أوروبا
وجهود محدودة في العديد من دول
العالم.
و�أع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ب���اي���دن �أن����ه مع
ح��ل��ول  19اب��ري��ل  ،2021ولي�س �أول
م��اي��و ك��م��ا وع���د م���ن ق��ب��ل� ،سيكون
ه��ن��اك ج��رع��ة ل��ق��اح على الأق���ل لكل
مواطن بالغ يعي�ش في �أمريكا.
و�أ����ش���ار ل��ي�����س ه���ذا م��ع��ن��اه �أن كل
م��واط��ن بالغ �سيح�صل على اللقاح
في هذا اليوم ولكن �سيكون قد تحدد
له موعد الح�صول على اللقاح.
لقد ق��ام��ت الحكومة الأمريكية
ب��ك��ل م���ا ت�����س��ت��ط��ي��ع م���ن �أج����ل �إنتاج
وتوفير اللقاحات لل�شعب الأمريكي،
والآن وجب على ال�شعب الأمريكي
ان يتقدم للح�صول على التطعيم
ل��ح��م��اي��ة ن��ف�����س��ه وح���م���اي���ة �أ�سرته
والمجتمع.
دع���وات���ن���ا �إل������ى اهلل �أن يحمينا
م���ن ال���وب���اء وال���غ�ل�اء وال��غ��ب��اء وكل
الفيرو�سات ومن الأفراد الدراوي�ش
والجهالء ..قولوا يارب.
وع��ل��ى �صعيد �آخ����ر ،ق���ررت �إدارة
ال�ضرائب الأمريكية  IRSبتمديد
�آخ���������ر م�����وع�����د ل���ت���ق���دي���م الإق����������رار
ال�ضريبي للأفراد من � 15أبريل �إلى
 17مايو  ،2021وذلك عن عام .2020
وبالتالي يتم تمديد دفع ال�ضرائب
الم�ستحقة للحكومة من � 15أبريل
� 2021إل����ى  17م��اي��و  ،2021وذلك
م�ساعدة للمواطنين الذين يعانون
من الآثار ال�سلبية لوباء كورونا.

Saint Paul Dental
FREaEnt
implltation
Consu

(714) 550-6088

د� .سـامح جنـدي

saintpauldental@gmail.com

Adult Medical:

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Dr. Sameh Gendy, D.D.S.

Medical & Most Insurances Accepted * Special Finance Available * Walk-Ins Welcome
** ** Emergency Services and Same Day Appointments Available
!OPEN SATURDAYS
1424 N. BROADAY AVE. SANTA ANA, CA 92706

ال�سنة الواحد والع�شرين  -العدد � 15 - 1) 452أبريل 2021م) برمهات/برموده
)Volume # 21 - Issue No. 452 - (1 - 15 April 2021

لل�شهداء أخبار العامل

1737

اث���ي���وب���ي���ا م�������ص���م���م���ة ع���ل���ى م���وا����ص���ل���ة م������لء ���س��د
ال��ن��ه�����ض��ة و����س���ط ت����ه����دي����دات م�����ص��ري��ة و����س���ودان���ي���ة

(�أ.ف.ب� :).أك��دت اثيوبيا الأربعاء
� 7أبريل �أنها �ستوا�صل ملء �سد النه�ضة
ال���ض�خ��م ال� ��ذي ت�ب�ن�ي��ه ع �ل��ى ن �ه��ر النيل
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اخل �ل�اف امل���س�ت�م��ر مع
م�صر وال���س��ودان اللتني قالتا بدورهما
�إنهما ال ت�ستبعدان �أي خيار دف��ا ًع��ا عن
م�صاحلهما.
ج��اءت الت�صريحات الإثيوبية بعد �أن
اف �ت�رق وزراء خ��ارج �ي��ة ال� ��دول الثالث
من دون اتفاق الثالثاء  3/6بعد ثالثة
�أي��ام من املفاو�ضات يف كين�شا�سا برعاية
رئي�س الكونغو الدميوقراطية فيليك�س
ت�شي�سكيدي ال��رئ�ي����س احل ��ايل لالحتاد
الإفريقي.
وي�شكل «�سد النه�ضة العظيم» املبني يف
�شمال غرب �إثيوبيا بالقرب من احلدود
م��ع ال �� �س��ودان ع�ل��ى ال�ن�ي��ل الأزرق الذي
ي�ل�ت�ق��ي ب��ال�ن�ي��ل الأب �ي ����ض يف اخلرطوم،
م���ص��در ت��وت��ر ب�ي�ن ال� ��دول ال �ث�ل�اث منذ
و�ضع حجر الأ�سا�س له يف ابريل .2011
وت��ري��د م�صر وال���س��ودان التو�صل �إىل
ات �ف��اق ث�لاث��ي ب���ش��أن ت�شغيل ال���س��د قبل
ملئه .لكن �إثيوبيا تقول �إن هذه العملية
ج� ��زء ال ي �ت �ج ��ز�أ م ��ن ب �ن��ائ��ه وال ميكن
ت�أجيلها.

ورغ��م اخ�ف��اق امل�ف��او��ض��ات� ،صرح وزير
املياه الإثيوبي �سيلي�شي بيكيلي الأربعاء
� 3/7أن بالده �ستوا�صل ملء خزان ال�سد
ال��ذي تبلغ �سعته  74مليار م�تر مكعب،
خ�ل��ال م��و� �س��م الأم � �ط� ��ار امل �ق �ب��ل ال ��ذي
يفرت�ض �أن يبد�أ يف يونيو �أو يوليو.
وق � ��ال ال ��وزي ��ر االث �ي ��وب ��ي يف م�ؤمتر
�صحايف «مع تقدم البناء يتم ملء ال�سد».
و�أ�ضاف «لن نتخلى عن ذلك».
�أع �ل �ن��ت �أدي �� ��س �أب ��اب ��ا يف � 2020إكمال
امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن عملية م ��لء ال�سد

حمققة هدفها املحدد ب 4,9مليارات مرت
مكعب مما �سمح باختبار �أول توربينتني
من ال�سد .وقد حددت لهذه ال�سنة هدف
ملء  13,5مليار مرت مكعب �إ�ضافية.
يف اخلرطوم ،لوح وزير الري ال�سوداين
يا�سر عبا�س ،يف م�ؤمتر �صحايف االربعاء
 ،3/7باللجوء �إىل جمل�س الأمن الدويل.
وق��ال عبا�س «نعم ال���س��ودان اخليارات
�أم ��ام ��ه م �ف �ت��وح��ة مب ��ا ف �ي��ه ال� �ع ��ودة �إىل
جمل�س االمن الدويل».

والشرق األوسط

�أرثوذك�س نيوز

المغرب ينقذ فرن�سا من
«حمام دم» في كني�سة
�ساهمت ال�سلطات المغربية في تجنيب
فرن�سا «حمام دم» كانت تخطط له عنا�صر
تابعة لتنظيم داع�ش الإرهابي.
وب �ح �� �س��ب وك ��ال ��ة ال� �م� �غ ��رب العربي
ف ��إن المديرية العامة لمراقبة التراب
الوطني (المخابرات المدنية المغربية)
قدمت مطلع �أب��ري��ل ال�ج��اري معلومات
دقيقة مكنتها من تجنب عملية �إرهابية
لتنظيم «داع�ش».
ون �ق �ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن ب��وب �ك��ر �سبيك،
الناطق الر�سمي با�سم المديرية العامة
للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني
معلومات تفيد ب ��أن م��واط�ن��ة فرن�سية،
من �أ�صل مغربي ،كانت ب�صدد التح�ضير
ال� �س �ت �ه��داف ك�ن�ي���س��ة ب �ف��رن �� �س��ا .ووفقا
للمعطيات التي قدمتها الرباط لباري�س،
ف�إن ال�سلطات الفرن�سية با�شرت ليلة 4-3
�أب��ري��ل ال�ج��اري عملية توقيف واحتجاز
ل�ه��ذه ال�م��واط�ن��ة؛ ا��س�ت�ن��ادا للمعلومات
المقدمة من المملكة ونجحت بالفعل
في تحييدها.
و�شملت المعلومات المقدمة معطيات
ت�شخي�صية ح��ول ه��وي��ة الم�شتبه فيها
الرئي�سية ،والتي لم ُيف�صح عنها.
ك�م��ا وف ��رت اال� �س �ت �خ �ب��ارات المغربية
لنظيرتها الفرن�سية معلومات تعريفية

�إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ت� �ه ��م ال �م �ع �ن �ي��ة ب� ��الأم� ��ر،
والم�شروع الإره��اب��ي ال��ذي كانت ب�صدد
التح�ضير لتنفيذه بتن�سيق مع عنا�صر
في «داع�ش».
و�أك��د الناطق الر�سمي �أن��ه تم �إخطار
ال�سلطات الفرن�سية قبل تنفيذ الجريمة
كاف عن الم�شتبه فيها الرئي�سية؛
بوقت ٍ
حيث كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ
جريمتها داخ��ل كني�سة عبر ا�ستهداف
ال �م �� �ص �ل �ي��ن ب� �ـ «� �س �ي��ف ك �ب �ي��ر» لقتلهم
والتمثيل بهم.
ك �م��ا ق ��دم ��ت ال �� �س �ل �ط��ات المغربية
ل�ن�ظ�ي��رت�ه��ا ال�ف��رن���س�ي��ة م�ع�ل��وم��ات حول
م�ستوى التطرف ال��ذي بلغته المر�أة؛
خ�صو�صا �سعيها الو�شيك �إل��ى محاكاة
عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي
ت �ت �� �ض �م �ن �ه��ا الأ� � �ش ��رط ��ة والمحتويات
الرقمية التي ين�شرها تنظيم «داع�ش»،
والتي كانت تواظب على م�شاهدتها في
�أجهزتها الإلكترونية.
و�أع ��اد «��س�ب�ي��ك» ال�ت��ذك�ي��ر ب ��أن تقديم
ه��ذه ال�م�ع�ل��وم��ات لل�سلطات الفرن�سية
ُيعد جزءاً من انخراط المغرب في �آليات
ال�ت�ع��اون ال��دول��ي لمكافحة التنظيمات
الإره��اب�ي��ة ،وتحقيق الأم��ن واال�ستقرار
الدوليين.

قطر تعيد فر�ض اج��راءات �إغ�لاق �صارمة الأردن ..بيان عاجل من الديوان امللكي ب�ش�أن التعامل مع الأمري حمزة
و�أك��د ال�صفدي في م�ؤتمر �صحفي �أن
�أعلن الديوان الملكي الأردني� ،أن ملك
التحقيقات بينت تمرير �أنا�س من دائرة
بعد ارت��ف��اع الإ���ص��اب��ات بفريو�س كورونا الأردن الملك ع�ب��داهلل الثاني �أوك��ل �إلى
الأمير حمزة لمعلومات لجهات خارجية
عمه الأمير الح�سن م�س�ألة التعامل مع

�أع �ل �ن��ت ق�ط��ر �إع � ��ادة ف��ر���ض �إج � ��راءات
�إغ�لاق �صارمة الأرب�ع��اء � 7أب��ري��ل وحظر
م�ع�ظ��م الأن �� �ش �ط��ة ال��داخ �ل �ي��ة با�ستثناء
م �ح�لات ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة ف��ي محاولة
الح� �ت ��واء ارت� �ف ��اع الإ�� �ص ��اب ��ات بفيرو�س
كورونا.
و�أ�صدر مجل�س ال��وزراء القطري وفق
ما نقلت و�سائل �إعالم عددا من القرارات
ب �ي �ن �ه��ا �إغ� �ل ��اق ال �م �ط ��اع ��م والمقاهي
و�صالونات التجميل والحالقة والمتاحف
والمكتبات ودور ال�سينما.
وق ��ال ال��دك�ت��ور ع�ب��د اللطيف الخال
رئ�ي����س ال�م�ج�م��وع��ة ال��وط�ن�ي��ة للت�صدي
لفيرو�س كوفيد 19-في كلمة تلفزيونية
«ن �ح��ن ف ��ي م�ن�ت���ص��ف ال �م��وج��ة الثانية
ون�شهد ارتفاعا في عدد الإ�صابات وحاالت
العناية المركزة».
وت�ق��رر ا�ستمرار فتح الم�ساجد لأداء
الفرو�ض اليومية و�صالة الجمعة على

�أن ت � ��ؤدى � �ص�لاة ال �ت��راوي��ح خ�ل�ال �شهر
رم�ضان في المنازل� ،إ�ضافة �إلى تقلي�ص
ع� ��دد ال �م��وظ �ف �ي��ن �إل � ��ى  50ب��ال �م �ئ��ة مع
ا�ستثناء القطاعات الع�سكرية والأمنية
وال�صحية.
وال ي� ��زال ب ��إم �ك��ان ال �م �ط��اع��م تقديم
خ��دم��ات ال �ت��و� �ص �ي��ل ،ف��ي ح �ي��ن ت��م منع
ال �ت �ج �م �ع �ـ��ات وال � ��زي � ��ارات االجتماعية
بالأماكن المغلقة في المنازل والمجال�س.
و�أ�شار الخال الى �أن «معظم الإ�صابات
االخيرة تعود الى الزيارات االجتماعية»،
دون �أن يحدد متى يمكن رفع الإجراءات.
و��س�ج�ل��ت ق �ط��ر � 940إ� �ص��اب��ة جديدة
الأربعاء  3/7و  8وفيات ،ليرتفع �إجمالي
عدد الوفيات في البالد الى .320
ت��م �إع �ط��اء �أك�ث��ر م��ن � 260أل��ف جرعة
لقاح الأربعاء  ،4/7لي�صل العدد االجمالي
ال ��ى  987,673ج��رع��ة ،وف�ـ�ـ�ـ��ق البيــانات
الر�سمية.

ولي العهد ال�سابق الأمير حمزة.
وق��ال بيان �صادر عن ال��دي��وان الملكي
�إنه في �ضوء قرار الملك عبداهلل الثاني
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع م��و��ض��وع الأم �ي��ر حمزة
�ضمن �إطار الأ�سرة الها�شمية� ،أوكل ملك
الأردن هذا الم�سار لعمه الأمير الح�سن.
و�أو�� �ض ��ح ال �ب �ي��ان �أن الأم� �ي ��ر الح�سن
ت��وا��ص��ل ب ��دوره م��ع الأم �ي��ر ح �م��زة ،حيث
�أكد الأمير حمزة ب�أنه يلتزم بنهج الأ�سرة
الها�شمية ،والم�سار ال��ذي �أوك�ل��ه الملك
�إلى الأمير الح�سن.
وف��ي وق��ت �سابق ،ق��ال وزي��ر الخارجية
الأردن ��ي �أي�م��ن ال�صفدي �إن رئي�س هيئة
الأركان الم�شتركة التقى مع الأمير حمزة
وط�ل��ب م�ن��ه ال�ت��وق��ف ع��ن ك��ل التحركات
التي تم�س �أمن الأردن وا�ستقراره ،ولكنه
تعامل مع الأمر ب�سلبية.

الأمري حمزة

وما ي�سمى بالمعار�ضة الخارجية ،ووجود
ارتباطات بين با�سم عو�ض اهلل وما ي�سمى
بالمعار�ضة الخارجية لتنفيذ م�ؤامرات
ت�ضعف ا�ستقرار الأردن.
وات�ه��م ال��وزي��ر الأردن� ��ي الأم �ي��ر حمزة
ب�ن���ش��ر ت�سجيلين م �� �ص��وري��ن باللغتين
العربية والإنجليزية في محاولة �أخرى
لت�شويه الحقائق وال��س�ت�ث��ارة التعاطف
المحلي والأجنبي.

احلكومة ال�سودانية تلغي «قانون مقاطعة �إ�سرائيل»

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

* 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

عبداهلل حمدوك
�أجاز جمل�س الوزراء ال�سوداين م�شروع قانون �ألغى مبوجبه «قانون مقاطعة �إ�سرائيل»
ال�صادر �سنة  ،1958وثالثة قوانني �أخرى ،هي قانون حق احل�صول على املوارد الوراثية،
واتفاقية ميناماتا املتعلقة با�ستخدامات معدن الزئبق.
وقال جمل�س ال��وزراء عقب اجتماعه� ،إنه وبرئا�سة رئي�س جمل�س ال��وزراء عبد اهلل
حمدوك� ،أجاز حزمة قوانني ،من بينها م�شروع قانون ب�إلغاء قانون «مقاطعة �إ�سرائيل
ل�سنة  ،»1958ويف الوقت نف�سه جدد ت�أكيد موقف ال�سودان الثابت جتاه فل�سطني امل�ستند
�إىل «حل الدولتني».
ومي�ن��ع ق��ان��ون مقاطعة �إ��س��رائ�ي��ل ل�سنة  1958الأ��ش�خ��ا���ص ال���س��ودان�ي�ين م��ن عقد
اتفاقات مع الإ�سرائيليني �أو املقيمني يف �إ�سرائيل ،على م�ستوى الأف��راد �أو الهيئات،
ويج ّرم التعامل مع ال�شركات واملن�ش�آت الوطنية والأجنبية التي لها م�صالح �أو فروع �أو
توكيالت عامة فيها ،ومينع �أي �شكل من �أ�شكال االجتار والب�ضائع الإ�سرائيلية .ولوقت
قريب كانت جوازات ال�سفر ال�سودانية حتمل و�سماً يتيح ال�سفر �إىل كل بلدان العامل ما
عدا �إ�سرائيل.

محكمة تركية تق�ضي بحب�س  32ع�سكريا �سابقا
مدى الحياة لإدانتهم بال�ضلوع في االنقالب الفا�شل

11

الوجه الآخر

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

لل�شرف وجوه �أخرى !

ب ��د�أت الق�صة ع��ن ط��ري��ق ال�صدفة
البحتة بعد حوار مع �أحد االعزاء عن
مفهوم ال�صراحة وال�شفافية واالعتراف
ب��الأخ�ط��اء .ت��درج الحديث ليمر بكل
ال�ع�ث��رات و االخ�ط��اء و ال��ذن��وب .وكان
هناك دوم��ا ر�أي ��ان :ر�أي يحتم لقبول
ال�ت��وب��ة و�إ� �ص�لاح ال�خ�ط��أ و�آخ ��ر يتبنى
فكرة التوبة ف��ي ال�سر فقط .و�أخذنا
نتحدث عن القتل ,ال�سرقة ,الر�شوة,
�شهادة الزور ,الكذب وكل هذه االخطاء
البد من �إ�صالحها واالعتراف بها ورد
الم�سلوب ليتم قبول ال�صلح والتوبة
الن�صوحة .وم��ا �أن وقفنا عند ق�ضية
الخيانة حتي هاجت الدنيا ول��م يتم
االت�ف��اق على �شيء .فقد �أي��دت معظم
ال�ن���س��اء ف��ي ال���ش��رق االو� �س��ط �ضرورة
االع�ت��راف بالخيانة فيما ق��د رف�ضها
الكثير من الرجال من نف�س الجذور.
ال�غ��ري��ب ف��ي االم��ر �أن للقاطنين في
ال��دول الغربية ك��ان لهم ر�أي مخالف
فقد �أيد معظمهم من الرجال و الن�ساء
��ض��رورة الم�صارحة وعلى العك�س قد
اع�ت�ب��روا �أن اال�ستمرار دون االف�صاح
خيانة في حد ذاته.
ه��ل ل �ه��ذا ت ��أث �ي��ر ي��رج��ع م��ن بع�ض
الثقافات المنت�شرة ف��ي قبول خيانة
الرجل واال�شمئزاز من خيانة المر�أة؟
�أي�ه��ا ال�ن��ا���س ه��ل لل�شرف وال�صدق
وج �ه��ان؟ ه��ل ن�ط�ل��ب م��ن ال��زوج��ة �أن
ت�سامح رج�ل�ه��ا؟ ون �ت��رك ال ��زوج يقتل
زوج �ت��ه دف��اع��ا ع��ن ال �� �ش��رف؟ م��ا هذا
ال �� �ش��رف ال � ��ذي ي �ت��م ت �ج��زئ �ت��ه ح�سب
جن�س االن���س��ان!!!؟؟ فيتم العفو عنه
لإع �ت �ب��ارات ال �ن��وع �أو بحجة ا�ستمرار
الأ��س��رة!!! ح�سنا هذه الجريمة �أي�ضا
في كل الأوقات تكون مع �سبق الإ�صرار
وبكامل الوعي والإرادة ،فكيف يكون
الإن �� �س��ان ن��ا��س�ي��ا �أ� �س��رت��ه و�أوالده قبل
الخيانة ثم يتذكرهم بعدها!!!
�أت��رك المجال لل�شريك �أن يقبلك
�أو ي�سامحك �أو ال فهذا ق��راره .ف�أنت
ق��د خ��دع�ت��ه م��رت�ي��ن ب �ه��ذه الطريقة
م ��رة ع �ن��د ال �خ �ي��ان��ة وم� ��رة ع �ن��د عدم
الإف�صاح و�إ�ستكمال الحياة وك�أن �شيئاً
ل��م يكن .علموا �أوالدك ��م �أن��ه ال يوجد
فرق بين �شرف الرجل و�شرف المر�أة
و�سيحا�سب الجميع �أم��ام اهلل الديان
العادل �سوا�سية.
وف��ي ال�ن�ه��اي��ة �إن ال�غ�ف��ران الب��د �أن
ي�ك��ون م��ن ن�صيب ال�ط��رف��ان �إذا �شعر
ال�خ��اط��ئ ب��ال��ذن��ب و�إم �ت �ن��ع ع�ن��ه و�أراد
ال�صلح فالرحمة والحب هي ما �سيبقى
و �ستن�سى الإ�ساءة بالحب.

ب��دء �إن��ت��اج ل��ق��اح ف��اي��زر/
ب��اي��ون��ت��ي��ك يف ف��رن�����س��ا

�أعلنت �شركة «ديلفارم» �أنها �أنتجت
�أوىل ج��رع��ات ل�ق��اح فايزر/باونتيك
امل���ض��اد ل�ك��ورون��ا ال�ت��ي يتم ت�صنيعها
على الأرا� �ض��ي الفرن�سية ،يف خطوة
رحب بها الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون مع �أن الإن�ت��اج لن ُيخ�ص�ص
فقط للفرن�سيني.
وقالت ال�شركة املكلفة �إن الإنتاج
«بد�أ يوم الأربعاء .»4/7
وت� �ق ��وم «دي� �ل� �ف ��ارم» ب�ت�ع�ب�ئ��ة هذه
ال� �ل� �ق ��اح ��ات ال� �ت ��ي ي �ت ��م � �ص �ن �ع �ه��ا يف
اخلارج.
وج��اء �إع�ل�ان ال�شركة بعد دقائق
من �إعالن مماثل للرئي�س الفرن�سي
يف تغريدة على تويرت.

EMAD
TRAVEL

ُحكم على  32ع�سكريا تركيا �سابقا الأربعاء  4/7بال�سجن مدى احلياة بعد �إدانتهم
بلعب دور �أ�سا�سي يف حماولة االن�ق�لاب على الرئي�س رج��ب طيب اردوغ ��ان يف العام
 ،2016والتي تبعتها عمليات ت�سريح واعتقاالت وا�سعة يف �صفوف ال�ق��وات امل�سلحة.
ويندرج ه�ؤالء �ضمن جمموعة من  497ع�سكر ًيا خدموا بغالبيتهم يف احلر�س الرئا�سي،
ويحاكمون �أمام حمكمة يف �أنقرة.
وكان حمام لدى الرئا�سة الرتكية �أبلغ يف ختام اجلل�سة �أن  22ع�سكريا �سابقا �صدرت
بحقهم عقوبات �سجن مدى احلياة ،لكن وكالة �أنباء الأنا�ضول الر�سمية �أفادت الحقا
�أن �أحكاما باحلب�س مدى احلياة �صدرت بحق � 32شخ�صا .و�أدينوا جميعا بتهم عدة
خ�صو�صا ال�ضلوع يف حماولة قلب النظام الد�ستوري وحماولة قتل رئي�س الدولة.
وا ّتهمتهم النيابة العامة باقتحام مقر القناة العامة «تي ار تي» و�إرغام ال�صحافيني
على بث بيان االنقالبيني وكذلك مهاجمة املقر العام لهيئة الأركان.
�إىل ذلكُ ،حكم على � 106أ�شخا�ص باحلب�س ملدد ترتاوح بني �ستة �أ�شهر و� 18شهرا .ويف
نوفمرب ُحكم على � 337شخ�صا بينهم �ضباط وطيارون بال�سجن مدى احلياة يف ختام
املحاكمة الرئي�سية املرتبطة مبحاولة االنقالب هذه التي نفذت يف  15يوليو .2016
بني الأ�شخا�ص املحكومني خ�صو�صا طيارون ق�صفوا عدة مواقع رمزية يف العا�صمة
�أنقرة مثل الربملان و�ضباط ومدنيون �أداروا االنقالب من قاعدة �أكينجي الع�سكرية.
وب � � ّر�أت املحكمة � 75شخ�صا يف خ�ت��ام حماكمة مثل فيها ح��واىل  500متهم �أمام
الق�ضاء.

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

690

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

562-221-1310

salibemad@ymail.com
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�أرثوذك�س نيوز

تقارير

كلمتني بالبلدي..

ف���ي ي���وم �أخ�����دت �أح���ف���ادى الأتنين
في العربيه لم�شوار �صغير �أف�سحهم
م���ن خ��ن��ق��ة ال���ك���ورون���ا ح��ب��ت��ي��ن ،وفى
الطريق ق��ع��دت �أ�سمع ل��ح��وار لطيف
ي��دور بين طفلين �أعمارهم معدت�ش
�أربعه و�سبعه خلونى �أتعجب على ذكاء
وبالغة �أطفال اليومين دول ..ال�شئ
�إل��ل��ى لفت �إن��ت��ب��اه��ي �أك��ت��ر ه��و �أ�سلوب
اللغه وكمية المعلومات �إللى نطقت
ب��ه��ا ه���ذه الأل�����س��ن��ه ال�����ص��غ��ي��ره ،و�إللى
خالنى �أ�شعر ك�أنى قاعد ب�أ�سمع حوار
بين �أتنين بالغين  ..م�ش ب�س مجرد
طفلين �أبرياء ل�سه �صغيرين.
�أخدنى عقلي لطفولتنا زمان ،قبل
التكنولوجيا والأنترنيت وال�سو�شيال
م��ي��دي��ا م��اي��دخ��ل��وا ال��ب��ي��وت ويغيروا
عقول وحياة الماليين ..لما الطفوله
كانت ل�سه طفوله ،والفرق بين الكبير
وال�صغير ك��ان وا�ضح ،ومكن�ش يوجد
ع��وام��ل خ��ارج��ي��ه ت��ع��ك��ر ���ص��ف��و عقلية
بريئة فى طفل جميل ..كانت �أبواب
العالم البرانى مغلقة ،ومعلوماتنا عن
الدنيا م��ح��دودة ،وبهذا قدرنا نعي�ش
مرحلة عمر جميلة مبتتكرر�ش ،فى
�أح�ضان بيئه تحترم ع��ادات وتقاليد،
وف��ى ج��و عائلي ق��وي وم��ت��راب��ط عبر
ال�سنين.
ف��ي وق���ت ال���ف���راغ مكن�ش فينا حد
ي�ستجري ي��ق��ول ل��وال��دي��ه كلمة «�أنا
زه���ق���ان» ..ده ك���ان ال��ع��ق��اب ي��ن��زل فى
ث��ان��ي��ة ق��ب��ل م��ي��خ��ل�����ص ال��ك��ل��م��ت��ي��ن� ،أو
ي�ستجر�أ يقعد بين الكبار� ،أو في وجود
ال�ضيوف يفتى بكلمتين ..ده كان ياخد
كلمتين ف��ي الع�ضم ،وب�سرعه يرجع
وديله بين رجليه فى �صحبة �أطفال
زي��ه �صغيرين .ك��ان للدرا�سة �أولويه
فوق الأك��ل وال�شرب ،ومدار�س الأحد
كانت مكان للإجتماعات والترفيه..
وح���ت���ى ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون �أذا وج�����د ،كان
يتراوح بين تلتا�شر �أو �ستا�شر بو�صة،
و�إر�ساله ينقطع قبل ن�ص الليل.
ك���ان���ت الأ�����س����ره م��ت��م��ا���س��ك��ه ،وعلى
ترابيزه واحده في كل وجبة يتلم الكل،
وي��دور ال��ح��وار في جو عائلى جميل،
ومع �أخواتنا لعبنا و�ضحكنا ،و�أتخانقنا
وبكينا ،وللوالدين مكن�ش حد ي�ستجر�أ
يقول «تلت التالته كام» ..وياويله لو
ك�سر الأل��ق��اب والأح��ت��رام والتبجيل.
كانت �ألعابنا كلها ب�سيطه� ،صنعناها
ب�أيدينا ،من �أخ�شاب وطين وحجارة،
وف�����ى ال���ع�������ص���اري ف����ي ح������اره و����ش���ارع
�أج��ت��م��ع��ن��ا �أوالد وب���ن���ات ،م��ن مختلف
الأع���م���ار ���س��ع��داء ف��رح��ان��ي��ن ..البنات
كانوا ين�شغلوا ب�ألعاب «الحجله» ،و«نط
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لمحه �صغيرة عن مثلث الرحمات �أبينا المتنيح البار

نيافه الأنبا ي�ؤان�س �أ�سقف الغربية

�أيامنا ..و�أيامهم..
ربنا يكون في عون الوالدين
الحبل» ،والأوالد «بالرمان البلى» و«الكره
ال�����ش��راب» ،وب��ي��ن الأل���ع���اب ال��م��ت��ع��دده زى
«الأولى» و «ال�سلم والتعبان» ،و «الكرا�سي
المو�سيقية» ،و«الأ�ستغمايه» ،الخ ..الخ..
مكن�ش ح��د يقول �أن��ا زه��ق��ان �أو للترفيه
يلج�أ للوالدين.
كنت من ال�شارع والبلكونه تب�ص فوق،
تعد الع�شرات من غيات الحمام ،وت�شوف
���ص��اح��ب��ه��م ب��ع��ل��م واق����ف ي��ل��وح وغ��ي��ت��ه في
ال��ه��وا ت��ط��وف ح��وال��ي��ه ،وط��ي��ارات ورقية
جميلة بديل طويل من فوق كل �سطح في
ال�سما بتلوح �شمال ويمين ..كل لعبة كانت
لها معزه خا�صة ،ووقت خا�ص ،والهوايات
كانت على قفا م��ن ي�شيل ..حتى الكورة
ال�شراب ،كان جمالها في �صناعتها �أكتر من
لعبتها ،بعد �أن �أ�شتركت مع �أ�صدقائك في
�أدخ��ار قر�شين ل�شراء الأ�سفنج والخيط،
و�أختل�ست �أح��دى �شرابات وال��دك ،و�إللى
�صعق لما ف��ي ي��وم �شافه ي�ستعمل لكوره
�شراب ملوثه بالوحل والطين.
ك��ان��ت ال��ط��ف��ول��ه ����ص���ورة م��ب�����س��ط��ة في
�أعين الجميع في مجتمع �صحي �أت�صف
بالب�ساطه ،ع��ا���ش ب��ع��ادات وق��ي��م و�أخالق
ودي���ن عبر ال�سنين  ..لكن للأ�سف هذا
ال��م�����ش��ه��د ال��ب�����س��ي��ط ،ال���ن���ه���ارده معاد�ش
ب�سيط ،والأط��ف��ال معادو�ش �أط��ف��ال ،بعد
�أن اج��ت��اح��ت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ع��ال��م ومن
خ��ل��ال االن���ت���رن���ت ت���وا����ص���ل الماليين،
والم�ستخبى طلع ل��ل��ن��ور ،وم��ع��اد���ش فيه
«عيب ،ومي�صح�ش»� ،أو �أى ح�ساب يعطى
لحمايه �أط��ف��ال �صغيرين ...فالثقافات
�أم���ت���زج���ت ،والأف����ك����ار ت��غ��ي��رت ،والعقول
تلوثت ،وبين وح�ش وكوي�س ،و�ضار ونافع،
تفتحت ال��ع��ي��ون ،و�أ���ص��ب��ح الأط��ف��ال كبار،
ولكن ب�أج�سام و�أع��م��ار �صغيره ،و�صعبت
مهمة الوالدين.
داخ��ل ك��ل بيت ال��ن��ه��ارده بيجل�س طفل
معدا�ش عمره خم�س �سنوات «بموبايل»،
و«�آى ب���اد» ف��ي �إي���دي���ه ،ي��ط��وف �صفحات
الأنترنت ،وي�شاهد �صور وفيديوهات تلوث
طفولة بريئة ،وعنه م�شغولين الوالدين،
و�أ���ص��ب��ح��ت ال��ذات��ي��ه ول��غ��ة الم�ساومة هي
اللغه في التعامل بين الكبير وال�صغير،
والأك����ث����ر رع���ب���ا وت��ع��ق��ي��دا ،ت��ج��م��ع عائلة
ب��ح��ال��ه��ا ت��ح��ت ���س��ق��ف واح�����د ،وك���ل منهم
يم�سك «بتليفون و �آى ب���اد» ،وت��م��ر عدة
�أيام على هذا الحال بدون مايكلموا بع�ض
حتى كلمتين.
التليفزيون ،ب��دل قناة و�أتنين� ،أ�صبح
ي���أت��ي ب����آالف ال��ق��ن��وات ،بعدة ل��غ��ات ،وربنا
ي�ستر لو ك��ان الولد �أو البنت قاعد �أمام
ال�����ش��ا���ش��ه م��ف��ت��ح ع��ي��ن��ي��ه ..ح��ت��ى برامج
الأط��ف��ال معاديت�ش ب��رام��ج �أط��ف��ال ،ولو
م�ش م�صدقنى� ،أقعد كده في يوم �أتفرج
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بقلم :وفيق عطاهلل
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بنف�سك و���ش��وف هتقول �إي���ه  ..فهم ال
ي��ع��ب���أون ب��ط��ف��ول��ة ،وال ب��م��ب��ادئ تربية،
النها لم تعد تتنا�سب مع الع�صر �إللى
كلنا عاي�شين ف��ي��ه ...ح��ت��ى المدار�س
�أ�صبح لها �أجندات ال تتوافق مع التعليم
والأخ����ل���اق ،وت���ح���ت ���ض��غ��وط و�أم������وال
م�����ش��ج��ع��ي��ن �أف����ك����ار ال�������ش���ذوذ الجن�سي
وغ��ي��ره ،تغيرت المناهج لتنمية هذه
الأفكار الملوثة فى عقول الأطفال ولم
يعد هناك ح�ساب ل��ر�أي الوالدين ،ولو
جبت �سيرة دين �أو قلت كلمة ربنا ،ينزل
الفا�س ويتهموك بالعن�صريه والتع�صب
�ضد كل من لي�س لهم دين.
���ش��راء ال��ه��داي��ا ل��ل��أوالد ،ل��م يعد في
المنا�سبات فقط ،ف�أ�صبحت ب�شبه عادة
ي��وم��ي��ة ،و�أح��ي��ان��ا ت���أت��ى ب��ن��وع م��ن �أنواع
الم�ساومة واالبتزاز ..على عك�س زمان
ل��م��ا ك��ان��ت ال���ه���داي���ا ب��ت��ي��ج��ى ف��ق��ط في
الأع��ي��اد وك���ان الطفل ينتظرها ب�شوق
�شديد طول العام  ..فيه منازل كتيرة،
�أ���ص��ب��ح ك���ل ط��ف��ل ي��ق�����ض��ى ���س��اع��ات في
حجرته وراء باب مغلق ومحد�ش عارف
بيتكلم مع مين وال بيعمل �إيه؟ ،وانقطع
اللعب والأت�����ص��ال بين الأخ����وات ،وحل
مكانهم الأن��ط��واء والأن��ع��زال ،ومعد�ش
للوالدين كلمة على �صغير يتحداهم
بنظرة من عينيه.
كلمتين بالبلدى ع��ن �أي��ام��ن��ا زمان
و�أي��ام��ه��م ال��ن��ه��ارده ،ومق�صد�ش بيهم
ر�سم �صورة مظلمة لأو�ضاع جيل بقيت
قلقان عليه ...فالأيام تغيرت والأو�ضاع
�أنقلبت ،والمقارنه بين النهارده وزمان
معاديت�ش ت�صلح ،ولكن ياترى ممكن
نعمل �إي�����ه؟ ...التكنولوجيا فوائدها
ال تعد وال تح�صى وم��ن��ق��در���ش نعي�ش
بدونها ،لكنها �سالح ذو حدين ،والمفتاح
ف���ي �إي������دك ي�����ارب ع��ي��ل��ه ك��ل��ه��ا بتعتمد
ع��ل��ي��ه� ...أم��ان��ه عليك ال����واد والبنت..
�أحميهم من كل �صحبة بطالة ،و�شوفهم
ع��ل��ى الأن���ت���رن���ت ب��ي��ت��ك��ل��م��وا م���ع مين،
وبيتفرجوا على �إيه… لربنا قربهم،
وبالمحبة �أك�سبهم ،وخليك �صديقهم،
وفى وقت فراغك �ألعب و�أفرح معاهم..
دي كل دقيقه تق�ضيها مع �صغير ذكرى
جميلة ..لو �ضاعت منك ،ياترى بكره
هيفتكرك ب�أيه؟

 1000ج م

 1000ج م

 1000ج م

$100

$100

$100

يطيب لى الحديث عن �آباء كني�ستنا
ال��ق��دام��ى منهم وال��م��ح��دث��ون ،فيتهلل
ق��ل��ب��ي وي��ت��ق��د���س ل�����س��ان��ي وق��ل��م��ي عند
الحديث عنهم �إذ �أرى فيهم كني�ستنا
الم�شرقة والبهية.
وم�����ن ه���������ؤالء ح���دي���ث���ن���ا ال����ي����وم عن
�شخ�صية المتنيح نيافه الأنبا ي�ؤان�س
�أ�سقف الغربية والحديث عنه متعدد
ال���ج���وان���ب ,ل��ك��ن��ى ل���ن �أت���ك���ل���م اال عن
جانبين لهذه القيثارة
 +الجانب االول:
محب الطقو�س و الألحان
الأنبا ي�ؤان�س �أ�سقف الغربية املتنيح
 +الجانب الثاني:
متاو�ؤ�س �أ�سقف ورئي�س دي��ر ال�سريان
إتقان
معلم كن�سى ب�
يقول �أنه «كان ُيمار�س الطق�س بمحبة
 +الجانب االول  :محب الطقو�س وفهم وغيره وي�شرحه لنا �شرحاً روحياً
دقيقاً مما جعلني �أحب الطق�س».
و الألحان:
ن��ذك��ر �أي�����ض��ا م���ن م��ح��ب��ت��ه للطق�س
ا
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ف
ك����ان ن��ي��ا
ً
�أن��ه ك��ان يهتم بكثير من الطقو�س في
وطقو�سها
القبطية
كني�ستنا
لأل��ح��ان
الكني�سة مثل �سهرات كيهك التي كان
بعذوبة
ألحان
ل
ا
ويرتل
�صلي
ي
كان
فهو
ُ
يح�ضرها بنف�سه و�شجع ال�شعب على
قد
وهو
ال؟!
ولما
النظير...
منقطعة
ال��م��واظ��ب��ة عليها وك����ان ُي��رت��ل مدائح
ت�سلم هذه الجواهر من �ألحان كني�ستنا كيهك بنف�سه ب�صوته الجميل الحلو,
م��ن المعلم ال���ورع الفا�ضل ميخائيل ك��م��ا �شجع �أي�����ض��ا �أوالده ع��ل��ى ح�ضور
جرج�س البتانونى الكبير.
�صلوات الب�صخة في �أ�سبوع الآالم وكان
كان
��ان
ح
��
ل
�
أ
وك���ذل���ك م���ن ع�����ش��ق��ه ل�ل
يمر فيها على مجموعه من الكنائ�س.
ال�سليمة
��ة
ق
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ي
ي��ق��وم ب��ت���أدي��ت��ه��ا ب��ال��ط��ر
وال���ك�ل�ام ع��ن م��ح��ب��ه الأن���ب���ا ي�ؤان�س
هذا
��س
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وب���ال���روح���ان���ي���ة ال��ج��م��ي��
للألحان وطقو�س كني�ستنا كثي ُر ولكني
على
إ�ستمرار
�
ب
فح�سب ،ب��ل ك��ان ُيعلم
�أكتفى بهذا وننتقل �إلى الجانب الثاني
إن�سجام
�
و
بروحانية
�أهميه �أداء الألحان
من جوانب �شخ�صيته.
لكى ت��ك��ون �سبب تعزيه لل�شعب وكان
ُيرابع الألحان بنف�سه مع ال�شمام�سة.
 +الجانب الثانى  :معلم كن�سى
ش�
أ
أن�
ك���ذل���ك م����ن ح���ب���ه ل�ل��أل���ح���ان �
ب�إتقان :
يهتم
(م��ع��ه��داً خ��ا���ص��ا ل�ل�أل��ح��ان) ك���ان
ك���ان المتنيح ن��ي��اف��ه الأن���ب���ا ي�ؤان�س
اللحن
فيه ب�شرح مدى الأرتباط بين
محباً للكني�سة وتعاليمها ومتعمقاً في
وروحانية الطق�س.
تاريخها ،فهو �أ�ستاذ التاريخ الكن�سي
أنه
�
للطقو�س
محبته
كما ك��ان م��ن
بالكلية االكليريكية ،وك��ذل��ك ك��ان له
ممار�سة
كمجرد
ولي�ست
ي�ؤديها بعمق
ل��ق��اء ف��ي �إج��ت��م��اع �أ���س��ب��وع��ي م��ع �شعبه
حركة
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لمعاني
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مدرك
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�شكلية فقد
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بالإ�ضافة �إل��ى نه�ضات ال�صوم الكبير
هذه
يمزج
وكان
الطق�س
في
وكل لفظ
التى خرجت في عدة كتب �شملت عدة
المعاني
هذه
وي�شرح
بالتعليم
الممار�سة
م��ج��االت كن�سية ،وك��ذل��ك ال��ع��دي��د من
لهذا
���ال
ث
���
م
���
ك
و
��ه
ت
��ا
ظ
��
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��ة
ال��ج��م��ي��ل
لقاءاته ومقاالته ومحا�ضراته.
ال؟!
ولما
كني�ستنا)
فى
العبادة
(كتاب
وق����د ك���ان���ت ل���ه م����ؤل���ف���ات���ه الثرية
من
الطقو�س
من
ا
كثير
أ�ستلم
�
من
وهو
ً
ف��ي م��ج��االت ���ش��ت��ي ���س���أح��اول �أن �أذك���ر
ال�ساد�س
كيرل�س
البابا
القدي�س
حبيبنا
�أ�شهرها:
ال���ذي ك��ان م�����ش��ه��وراً بمحبته للطق�س
 +في الجانب الروحي:
وممار�سته بدقه مما جعل نيافه الأنبا

بقلم ابيذياكون
مينا ق�صدي جوهر
 �سل�سلة ب�ستان ال���روح «� 3أج���زاء»التي ب��د�أ �إ���ص��داره��ا حينما ك��ان ُيدر�س
م��������ادة ال���ل��اه������وت ال������روح������ي لطلبة
الكلية االكليريكية ليترك لنا ب�ستاناً
ال في كني�ستنا.
روحياًجمي ً
 ك��ت��اب (م��ع��ال��م ال��ط��ري��ق �إل���ى اهلل)�أ�صدره �سنه .1984
 كتاب الم�سيحية والألم وغيره. +في جانب تاريخ الكني�سة:
�أ�صدر عده كتب لعل �أ�شهرها:
 كتاب الكني�سة الم�سيحية في ع�صرالر�سل �سنه 1971م.
 اال�ست�شهاد في الم�سيحية 1969م. مذكرة عن ع�صر المجامع ومذكرةعن الرهبنه و�آبائها.
 كتابة باقات عطرة ل�سير القدي�سينالذي �أ�صدره �سنه 1985م.
 +في جانب العقيدة والكتاب
المقد�س -:
 كتابنا المقد�س وم�سيحنا القدو�س�صدر �سنة1980م.
 كتاب ال�سماء �صدر 1978م. كتاب الم�سيحية وال�صليب �صدر�سنة 1985م.
 +فى جانب الالهوتيات - :
من �أ�شهر كتبه فى جانب الالهوتيات
 كتاب عقيدة الم�سيحين فى الم�سيح�صدر �سنه 1985م.
 كتاب �إيماننا الأق��د���س �صدر �سنة1987م.
 +في جانب الطقو�س -:
ل��ع��ل �أ���ش��ه��ر كتبه ك��ت��اب ال��ع��ب��ادة في
كني�ستنا ،معانيها وداللتها �صدر �سنه
1987م.
ه������ذه م����ج����رد �أم����ث����ل����ة م����ن كتابات
المتنيح نيافة الأنبا ي�ؤان�س التي تركها
للكني�سة.
ن��ي��ح اهلل ن��ف�����س��ه ال����ب����اره وليذكرنا
وليذكر الكني�سة �أمام عر�ش النعمة.

«�أتريد �أن تبر�أ؟»
ف��ي خ�لال خدمة ال��رب ي�سوع كانت هناك
مواقف وت�صرفات مختلفة في حاالت ال�شفاء ,
هناك من �أتوا �إليه وطلبوا منه ال�شفاء ,وهناك
من طلبوا منه كلمة لل�شفاء ,ومنهم من نالوا
ال�شفاء ب�إيمانهم ال��ق��وي وثقتهم ف��ي ال�سيد
ال��م�����س��ي��ح ,ول��ك��ن ه��ن��اك �أ���ش��خ��ا���ص ذه���ب الرب
ي�سوع للقائهم ليقدم لهم ال�شفاء ويعلن لهم
عن مراحم بيت داود ,لقد ذهب �إلى ال�سامرية
ليتقابل معها ,وكان لقاء فيه بركة للمكان كله,
ث��م يذكر لنا الكتاب وي��ق��ول« :وف��ي �أور�شليم
عند ب��اب ال�����ض���أن ب��رك��ة ي��ق��ال لها بالعبرانية
«بيت ح�سدا» لها خم�سة �أروق���ة .في ه��ذه كان
م�ضطجعا جمهور كثير م��ن م��ر� َ��ض��ى وعمي
وعرج وع�سم ،يتوقعون تحريك الماء».
ذه��ب ال��رب ي�سوع ال��ي ه��ذا المكان لي�شفي
�إن�سان به مر�ض منذ ثمان وثالثين �سنة .ولم
يكن ه��ذا الإن�����س��ان ي��ع��رف ال���رب ي�����س��وع ,وهذا
المكان بمن فيه يمثل العالم المري�ض ب�أنواع
�أمرا�ض مختلفة ,ولم يكن العالم يعرف الرب
ي�سوع لكن الرب ي�سوع في عظيم حبه �أتي �إلى
العالم في �صورة ب�سيطة جداً لدرجة �أن العالم
لم ي�صدق ما قاله عنه يوحنا المعمدان«:هوذا
حمل اهلل الذي يرفع خطية العالم! �إنه ملك
الملوك الذي �إذ َكان في �صورة اهلل ،لم يح�سب
خل�سة �أن يكون معادال هلل .لكنه �أخلى نف�سه،
�آخ��ذا �صورة عبد� ،صائرا في �شبه النا�س .و�إذ
ُوج��د في الهيئة ك�إن�سان ،و�ضع نف�سه و�أطاع
حتى الموت موت ال�صليب.
لقد كانت الب�شرية تنتظر مخل�ص يرفع
عنا حكم الموت ,ونير الخطية ولعنة النامو�س
و�أح��ك��ام��ه ,ل��م تكن الب�شرية ف��ي ا�ستطاعتها
عمل �أي �شئ لتتحرر من هذا الحكم  ,وال �أي�ضا
�أع��م��ال النامو�س ت�ستطيع �أن ترفع عنا هذا
الحكم ,يقول ال��ك��ت��اب«:لأن م��ا ك��ان النامو�س
عاجزا عنه ،في ما كان �ضعيفا بالج�سد ،فاهلل
�إذ �أر�سل ابنه في �شبه ج�سد الخطية ،ولأجل
الخطية ،دان الخطية في الج�سد» (رو.)8
لقد كانت الب�شرية كلها ف��ي حالة مر�ض
ب���أم��را���ض مختلفة وع��ج��ز ت���ام ع��ن ال�����ش��ف��اء ,
لذلك �س�أل الرب ي�سوع هذا ال�شخ�ص�« ,أتريد
�أن تبر�أ؟» كان رد ال�شخ�ص المري�ض«:يا �سيد،
لي�س لي �إِن�سان يلقيني في البركة متى تحرك
الماء.

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

ك��ان��ت ال��ب�����ش��ري��ة ت��ت��وق��ع وت��ن��ت��ظ��ر خال�ص
الرب .وهنا يظهر الرب ي�سوع ليقدم للب�شرية
خال�صا مجانا ابديا .ولكن م��اذا كان رد فعل
الب�شر؟ تقول الق�صة �أن الرب ي�سوع تقابل مع
هذا ال�شخ�ص وقال له« :ها �أنت قد برئت ،فال
تخطئ �أي�ضا ،لئال يكون لك �أ�شر» .يا لعظمة
ه��ذا الحب ذه��ب اليه ال�سيد ليعرفه بنف�سه
ويحذرة لئال يكون له ا�شر ,فم�ضى الإن�سان
و�أخبر اليهود �أن ي�سوع هو الذي �أبر�أه .ولهذا
ك���ان ال��ي��ه��ود ي���ط���ردون ي�����س��وع ،وي��ط��ل��ب��ون �أن
يقتلوه ،لأَنه عم َل هذا في �سبت .كان رد الفعل
ال�شما�س حمب ب�شاي
تجاه الحب هو الرف�ض والبغ�ضة والكراهية
لأن الرب ي�سوع �شفي يوم ال�سبت ,ف�أجابه الرب
وقال«:يا مرائي! �أال يحل كل واحد منكم في
ال�سبت ثوره �أو حماره من المذود ويم�ضي به ل��ق��د دف���ع ث��م��ن ال��خ��ط��ي��ة ورف����ع ع��ن��ا لعنة
وي�سقيه؟ وه ِذه ،وهي �إبنة �إبراهيم ،قد ربطها النامو�س وحكم الموت ويعطينا حرية مجد
ال�شيطان ثماني ع�شرة �سنة� ،أما كان ينبغي �أن �أوالد اهلل وحياة �أب��دي��ة بموته على ال�صليب
َ
وقيامته المقد�سة.
تحل من هذا الرباط في يوم ال�سبت؟»

في القانون

�ســ�ؤال و جــواب
���س���ؤال :م��ا ه��ي �أه��م��ي��ة ج���رد تركة تقدمي :عاطف
المتوفي ومن له الحق في جردها؟
معو�ض داو�س

الإجابة :هناك ما يعرف (بمح�ضر
جرد التركة) ،والذي عن طريقه يمكن
لل�شخ�ص ال���وارث �أن يعرف مقدار ما
تركه ال��م��ورث من ع��ق��ارات ومنقوالت
ونقود و�أر�صدة في البنوك و�أية �أر�صدة
�أخ��رى �سواء ثابتة �أو منقولة ،وكذلك
العالقات التجارية الخا�صة بال�شخ�ص
المتوفي �أو �أي �أ�شياء يكون لها قيمة
مالية تورث عنه.
وم����ح���������ض����ر ج���������رد ال������ت������رك������ة من
المو�ضوعات الهامة في حياتنا العملية
والتي عن طريقها يتمكن كل وارث من
معرفة ح�صته الميراثية ومقدارها
من ورث��ة المتوفي .فم�سائل الميراث
والتركة من الم�سائل التي تتعر�ض لها
كل الأ�سر.
ك��ذل��ك ف����ان م��ح�����ض��ر ج����رد التركة
يبين �أموال المتوفي الدائنة والمدينة
���س��واء ك��ان��ت تلك ال��م��دي��ون��ي��ات خا�صة
با�شخا�ص �أو جهات حكومية (�أي ماله
لدى الغير من �أموال وكذلك ما عليه

م�ست�شار القوانني امل�صرية بكاليفورنيا� ،أمريكا،
وحمامي بالنق�ض والد�ستورية العليا  -مب�صر

من ديون والتزامات مالية).
ويثار ت�سا�ؤل ل��دى الجميع من له
الحق في عمل مح�ضر جرد التركة؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال فان قانون
المرافعات �أعطى الحق لأي �شخ�ص
ي��دع��ي الإرث ف��ي ال��ت��رك��ة �أو �أي �أحد
م���ن �أ����ص���ح���اب ال�������ش����أن ي��م��ك��ن��ه ح�صر
�أم��وال المتوفي عقب الوفاة مبا�شرة.
وي��م��ك��ن ان ت��و���ض��ع الأخ���ت���ام �أو تتخذ
كافة الإجراءات التحفظية على �أعيان
التركة قبل جردها.
وتكمن �أهمية مح�ضر جرد التركة
والإج������راءات المترتبة عليها ف��ي �أن
بع�ض ال��ورث��ة �أو غيرهم قد يحاولوا
�إخفاء بع�ض �أموال التركة �أو التالعب
ف��ي م�ستنداتها عقب وف���اة ال�شخ�ص
المورث.

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية فهي الأو�سع �إنت�شارا

818-774-0446
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الجزء الأول (نظرة عامة)

واح���د م��ن ك��ل ث�لاث �أ���ش��خ��ا���ص في
الواليات المتحدة الأمريكية يعاني من
�ضغط الدم العالي .Hypertension
تعريف �ضغط الدم:
 هو قوة دفع الدم للأوعية الدمويةمع كل �ضربة من �ضربات القلب لينقل
لأن�سجة الج�سم و�أعطائه الأوك�سجين
وال��م��واد الغذائية والماء التي ت�سمى
ال�����دورة ال���دم���وي���ة .ف��ع��ن��دم��ا ينقب�ض
القلب ي�سمى ،Systolic Pressure
وع����ن����دم����ا ي����ت����راخ����ى ال���ق���ل���ب ي�سمى
 .Diastolic Pressureيقا�س �ضغط
الدم بـ مليمتر/زئبق Millimeters of
.)Mercury (mmHg
 �ضغط ال���دم الطبيعي للإن�سانالبالغ هو  120مليمتر/زئبق مع دقة
القلب (�ضغط ال���دم الإن��ق��ب��ا���ض��ي) ،و
 80مليمتر/زئبق عند �إرت��خ��اء القلب
(�ضغط الدم الإنب�ساطي �أو الإرتخائي).
وعندما يرتفع �ضغط الدم الإنقبا�ضي
�إلى � 140mmHgأو �أكثر �أو يبلغ �ضغط
ال���دم الإن��ب�����س��اط��ي �إل���ى � 90mmHgأو
�أكثر يعتبر ذلك �إرتفاع في �ضغط الدم
.Hypertension
 �إرت�����ف�����اع ���ض��غ��ط ال������دم ل��ي�����س له�أع����را�����ض ف���ي ال���ب���داي���ة ل��ذل��ك ي�سمى
(القاتل ال�صامت) ويت�سبب �إ�ستمرار
�إرت��ف��اع �ضغط ال��دم �أحيانا ف��ي ظهور
بع�ض الأع��را���ض مثل ال�صداع و�ضيق
التنف�س وال��دوخ��ان و�أل���م ف��ي ال�صدر
و�سرعة �ضيق القلب �أو �ضربات القلب
والنزيف من الأنف.
 �إذا ت�����رك �إرت�����ف�����اع ���ض��غ��ط ال����دمب������دون ع��ل��اج ي��م��ك��ن �أن ي��������ؤدي �إل����ى
الإ���ص��اب��ة بال�سكتة القلبية وت�ضخم
القلب و�إن�سداد في الأوعية الدموية
و�إن����ف����ج����اره����ا .وم���م���ك���ن �أن يت�سبب
�ضغط ال���دم داخ���ل الأوع��ي��ة الدموية
ف��ي ت�سرب ال��دم �إل��ى ال��دم��اغ فتحدث
�سكتة دماغية �أو �شلل .كما �أن��ه ي�ؤدي
�إل���ى مخاطر الكلى والف�شل الكلوي
والعينين وي�سبب العمى .تظهر هذه
الأعرا�ض في حالة �إرتفاع �ضغط الدم
ل��درج��ة خ��ط��ي��رة ب���دون ع�ل�اج ،وتهدد
حياة ال�شخ�ص.

صحة و تسالي

�ضغــط الــــدم

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

 المرحلة الثانية في الخطورة�أو �أك��ث��ر �إنقبا�ض و � 100أو �أك��ث��ر �إرتخاء
(� )160/100 mmHgأو �أكثر.
 المرحلة الثالثة �شديدة الخطورة� 180أو �أكثر �إنقبا�ض و � 110أو �أكثر �إرتخاء
(� )180/110 mmHgأو �أكثر.
 ف���ي ح���ال���ة ق��ي��ا���س ���ض��غ��ط ال�����دم فيالمرحلة الثانية والثالثة ع��ادة الطبيب
ي���ك���رر ق���ي���ا����س ال�����ض��غ��ط �أك����ث����ر م����ن مرة
للت�أكد.
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�أ�سباب �إرتفاع �ضغط الدم:
تختلف �أ�سباب الإ�صابة ب�إرتفاع ال�ضغط
تبعا لنوعه .ويوجد نوعان لإرتفاع �ضغط
الدم:
������� -1ض������غ������ط ال����������������دم ال�����م�����رت�����ف�����ع
الأ����س���ا����س���ي Essential or Primary
.Hypertension
هو النوع الأكثر �شيوعا وال يكون ب�سبب
معين ولكن بع�ض العوامل قد ت�ؤثر على
�إرتفاع ال�ضغط مثل نمط الحياة المتبعة
والتغيرات الطبيعية التي تحدث مع كبر
ال�سن.
��� -2ض��غ��ط ال�����دم ال��م��رت��ف��ع الثانوي
.Secondary Hypertension
يظهر ه���ذا ال��ن��وع ف��ي �أي ���س��ن ويكون
�سببه هو الإ�صابة بمر�ض ما �أو تناول �أنواع
�أدوي��ة معينة .وعند عالج هذه الأمرا�ض
�أو عدم تناول هذه الأدوية يتح�سن �ضغط
الدم المرتفع.
الحاالت ال�صحية التي ت�سبب
�إرتفاع �ضغط الدم:
�أم���را����ض ال��ك��ل��ى :ق��د ت�����ؤدي �إل���ى ف�شل
الكلى وع��دم القيام بوظائفها والتخل�ص
من الف�ضالت وال�صوديوم مما ي�ؤثر على
�إرتفاع �ضغط الدم .ونوع �آخر من �أمرا�ض
الكلى وهوخلقي حيث �أن الكلى لم تتكون
ب��ال��ط��ري��ق��ة ال�����س��ل��ي��م��ة ب���ل ت��ك��ون متعددة
ال��ق��ط��ع ت�سمى Polycystic Kidney

بقلم� :سامية خليل
ماج�ستير في التغذية
 Diseaseبحيث ان ال��ك��ل��ى ال ت�ستطيع
تنقية ال���دم م��ن ال�����ش��وائ��ب وذل���ك ي�سبب
�إرتفاع ال�ضغط.
وهناك نوع �آخر حينما ت�ضيق ال�شرايين
ال��م��غ��ذي��ة ل��ل��ك��ل��ى ب�����س��ب��ب م��ر���ض ت�صلب
ال�شرايين فيحدث زي��ادة �سمك ع�ضالت
ال�����ش��راي��ي��ن ف��ت��ج��ع��ل��ه��ا ���ض��ي��ق��ة �أو تفقد
مرونتها فت�سبب �إرتفاع �ضغط الدم.
م��ر���ض ال�����س��ك��ري :ف���ي ح����االت مر�ض
ال�سكري المتقدم ي�ؤثر على وظائف الكلى
بحيث �أنها ال تقوم بتر�شيح الدم ال�سليم
وت�سبب �إرتفاع �ضغط الدم.
�أم���را����ض ب��ال��غ��دد ال�����ص��م��اء المختلفة:
وظيفة هذه الغدد ال�صماء المختلفة هو
�إفراز هرمونات ت�ساعد الج�سم على القيام
بوظائفه العديدة .ف�إذا �إختلت هذه الغدد
في �إفراز الهرمونات بالنق�ص �أو بالزيادة
فت�سبب �إخ���ت�ل�ال ف���ي ن�����س��ب��ة الفو�سفور
والكال�سيوم والبوتا�سيوم وال�صوديوم في
الدم وت�ؤدي �إلى �إرتفاع �ضغط الدم.
العوامل التي ت�سبب �إرتفاع �ضغط
الدم:
توجد ع��وام��ل قابلة للتعديل و�أخرى
غير قابلة للتعديل.
العوامل القابلة للتعديل:
 -1زي��ادة كمية الملح وال�صوديوم في
ال��غ��ذاء� .إرت��ف��اع م�ستوى ال�����ص��ودي��وم في
الدم ي�ؤدي �إلى �إحتفاظ ال�سوائل بالج�سم

مقايي�س �ضغط الدم:
 ال��م��ق��ي��ا���س ال��ط��ب��ي��ع��ي  120في�إن��ق��ب��ا���ض ال��ق��ل��ب ،و  80ف���ي �إرتخاء
القلب – .120/80mmHg
 م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل �إرت����ف����اع �ضغطال��دم 139/120 Prehypertension
�إنقبا�ض و � 89-80إرتخاء 139-120 /
.89-80mmHg
 ال��م��رح��ل��ة الأول����ى م��ن الخطورة� 159-140إنقبا�ض و � 99-90إرتخاء
.159-140 / 99-90
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معلوماتك في الميزان

�س« : 1يا بنى مغفورة لك خطاياك» ملن قيلت هذه العبارة؟
�س : 2ما املدينة التى قال عنها رب املجد «�أنتِ املرتفعة �إىل ال�سماء
�ستهبطني �إىل الهاوية».
�س : 3من الذين �أر�سلهم ال�سيد امل�سيح لإعداد الف�صح؟
�س« : 4قال هذا لي�س لأنه كان يباىل بالفقراء بل لأنه كان �سارقاً وكان
ال�صندوق عنده» على من تنطبق هذه العبارة؟
�س�« : 5إن الآلهة ت�شبهوا بالنا�س ونزلوا �إلينا» على من قيلت هذه العبارة؟
وملاذا؟
�س« : 6و�أبارك مباركيك والعنك �ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأر�ض»
ملن قال الرب هذه العبارة؟
�س : 7من هي التى مدحها ر�ؤ�ساء فرعون ف�أُخذت �إىل بيت فرعون؟
�س : 8ما هى ثانى مرة قال فيها �إبراهيم عن �سارة �إنها �أخته؟
�س : 9من هم �أوالد �إ براهيم من قطورة؟
�س :10من الذى باع بكوريته لأخوه مقابل طبق عد�س؟

و�إرتفاع �ضغط الدم.
 -2ق���ل���ة ك���م���ي���ة ال���ب���وت���ا����س���ي���وم في
الج�سم لأن البوتا�سيوم ل��ه دور هام
في توازن ال�صوديوم في الج�سم .فاذا
نق�ص البوتا�سيوم في الغذاء وبالتالي
ف��ي الج�سم ي�سبب �إرت���ف���اع ف��ي ن�سبة
ال�����ص��ودي��وم ف���ي ال����دم و�إرت����ف����اع �ضط
الدم.
 -3زي�����ادة ال�����وزن وال�����س��م��ن��ة يجعل
الج�سم محتاجا لمزيد من الدم لنقل
الأوك�سجين والمواد الغذائية لتغذية
ال��ج�����س��م .ف������إذا ك��ث��ر الإح���ت���ي���اج لكمية
دم �أك��ب��ر ي��ك��ون ال�ضغط على الأوعية
الدموية �أعلى في�سبب �إرت��ف��اع �ضغط
الدم.
������ -4ش�����رب ك����م����ي����ات ك����ب����ي����رة من
ال��ك��ح��ول��ي��ات ي��رت��ب��ط ب��م��ر���ض �إرتفاع
ال�ضغط.
 -5عدم ممار�سة الأن�شطة البدنية
والريا�ضية الهوائية ت�ؤدي �إلى احتمال
الإ�صابة ب�إرتفاع �ضغط الدم.
 -6التوتر وال�ضغط النف�سي ي�سبب
�إرتفاع م�ؤقت ل�ضغط الدم.
 -7التدخين ي�سبب �إرتفاع في �ضغط
الدم ،قد يكون م�ؤقتا في البداية ولكن
�إ�ستمراره على المدى الطويل ي�سبب
تلف ب��الأوع��ي��ة الدموية وت�ضييق في
جدارها وزي��ادة الإحتماالت بالإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب .وقد �أثبتت الأبحاث
ال��ح��دي��ث��ة �أن ال��ت��دخ��ي��ن ال�سلبي (�أي
التواجد في مكان للمدخنين وتنف�س
ال���دخ���ان) ي��زي��د م���ن اح��ت��م��ال �إ�صابة
�أمرا�ض القلب وال�ضغط.
 -8ت��ن��اول الأط��ع��م��ة ال��غ��ي��ر �صحية
لمدة طويلة تزيد من �إحتمال الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�ضغط.
العوامل الغير قابلة للتعديل:
 -1ال���ع���م���ر ،ف���ق���د ي���زي���د الإ�صابة
بال�ضغط مع تقدم العمر.
 -2التاريخ العائلي ووراثة الجينات
ل���ه دور ك��ب��ي��ر ف���ي الإ����ص���اب���ة بمر�ض
ال�ضغط العالي.
 -3الأ������ص�����ل ال����ع����رق����ي ي��ع��ت��ق��د ان
الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إل��ى �أعراق
معينة مثل العرق الأمريكي الأفريقي
يكون �أك��ث��ر عر�ضة للإ�صابة ب�إرتفاع
�ضغط الدم.
 -4الحمل قد ي�سبب زيادة الإحتمال
والإ�صابة بمر�ض �إرتفاع �ضغط الدم،
وي�����س��م��ى Pregnancy Induced
.Hypertension
 -5ال��ج��ن�����س ،ال��رج��ال اك��ث��ر عر�ضه
بالإ�صابة ب�ضغط ال��دم المرتفع عن
الن�ساء.
و�إل����ى ال��ل��ق��اء ف��ي ال��ع��دد ال��ق��ادم مع
ع�ل�اج م��ر���ض ���ض��غ��ط ال����دم ال��ع��ال��ي �أو
المرتفع من الناحية الغذائية.

الإجابة تجدها في:
 ( -1مرق�س ) 5 : 2
 (-2لوقا ) 15 : 10
 ( -3لوقا ) 8 : 22
 ( -4يوحنا ) 6 – 3 : 12
� ( -5أعمال الر�سل ) 11 – 8 : 14

 ( -6تكوين ) 3 – 1 : 12
 ( -7تكوين ) 15 – 10 : 12
 ( -8تكوين ) 2 – 1 : 20
 ( -9تكوين ) 2 – 1 : 25
 ( -10تكوين ) 34 – 29 : 25

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

يحفظ الرب كل حمبيه ويهلك جميع الأ�شرار.
إق�ض بالعدل وحا ِم عن الفقري وامل�سكني.
�إفتح فمك و� ِ
من يحب احلكمة ُيفرح �أباه.
ال�صديق يعرف دعوى الفقراء.
تلذذ بالرب فيعطيك �س�ؤل قلبك.
ال�صالح ينال ر�ضى من الرب.
من ير�صد الريح ال يزرع ومن يراقب ال�سحب ال
يح�صد.
ال ت�سرع بروحك �إىل الغ�ضب لأن الغ�ضب ي�ستقر فى
جلهال.
قلب ا ُ
احلكمة �صاحلة مثل املرياث.
�إحفظ قدمك حني تذهب �إىل بيت اهلل.
�أفكار ال�صديقني عدل  ،تدابري الأ�شرار غ�ش.
الرب يحب العدل  ،امل�ستقيم ُيب�صر وجهه.

�إختالفــات

(تابع) �سل�سلة المدن المفقودة
البتــراء � ..أكثر من �أعجوبة !

�شيئ من
المعرفة
تعتبر مدينة البتراء ،عا�صمة العرب
الأن��ب��اط من �أ�شهر المواقع الأث��ري��ة في
ال��ع��ال��م و�أه����م م��واق��ع ال��ج��ذب ال�سياحي
ف��ي الأردن ،حيث ت��زوره��ا �أف����واج ال�سياح
من كل بقاع الأر���ض ،وتقع على بعد 240
كيلو مترا �إل��ى الجنوب من عمان وعلى
بعد  120ك��م م��ن خليج العقبة  -البحر
الأح��م��ر (ال��خ��ري��ط��ة)  ،وتتميز البتراء
بطبيعة معمارها المنحوت في ال�صخر
ال������وردي ال����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��زي��ج من
الفنون المعمارية القديمة التي تنتمي
�إل���ى ح�����ض��ارات م��ت��ن��وع��ة وه���ي ع��ب��ارة عن
مدينة كاملة منحوتة في ال�صخر الوردي
اللون.
وال��ب��ت��راء م��ث��ال ف��ري��د لأع���رق ح�ضارة
ع��رب��ي��ة (ح�������ض���ارة الأن����ب����اط) ،ح��ي��ث قام
العرب الأنباط بنحتها في ال�صخر منذ
�أكثر من  2000عام ،وهي �شاهدة على �أكثر
الح�ضارات العربية القديمة ثرا ًء و�إبداعا،
ح��ي��ث ب��ق��ي م��وق��ع ال��ب��ت��راء غ��ي��ر مكت�شف
ل��ل��غ��رب ط��ي��ل��ة ال��ف��ت��رة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ،حتى
�أع���اد اكت�شافها الم�ست�شرق ال�سوي�سري
ي��وه��ان لودفيغ بركهارت ع��ام  ،1812من
خالل رحلة ا�ستك�شافية في كل من بالد
ال�شام وم�صر والجزيرة العربية لح�ساب

�أرثوذك�س نيوز

الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية،
ل����ذل����ك ي���ط���ل���ق ال����ع����دي����د م�����ن العلماء
والم�ست�شرقين على ال��ب��ت��راء «بالمدينة
ال�����ض��ائ��ع��ة» وذل����ك ل��ت���أخ��ر �إظ��ه��اره��ا �إلى
العالم ،وق��د و�صفها ال�شاعر االنجليزي
بيرجن ب�أنها المدينة ال�شرقية المذهلة،
المدينة الوردية التي ال مثيل لها.

الكلمــات املتقـاطعــة

ازده��������رت م��م��ل��ك��ة الأن�����ب�����اط وام���ت���دت
ح��دوده��ا ج��ن��وب��اً لت�صل �إل���ى �شمال غرب
ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث ت��وج��د مدينة
مدائن �صالح ،وقد م ّد الأنباط نفوذهم
ك���ي ي�����ص��ل �إل����ى ���ش��واط��ئ ال��ب��ح��ر الأحمر
و����ش���رق ���ش��ب��ه ج���زي���رة ���س��ي��ن��اء ومنطقة
���س��ه��ل ح������وران ف���ي ����س���وري���ا ح��ت��ى مدينة

دم�شق ،فكان يحيط بالمملكة النبطية
وعا�صمتها البتراء العديد من الممالك
والح�ضارات :منها الح�ضارة الفرعونية
غ��رب��اً ،وح�����ض��ارة ت��دم��ر ���ش��م��ا ًال ،وح�ضارة
ب�لاد م��ا بين النهرين ���ش��رق��اً ،ل��ذا كانت
المملكة النبطية تتو�سط ح�ضارات العالم
ال��ق��دي��م ،وت�����ش��ك��ل ب�����ؤرة ال��ت��ق��اء وتوا�صل
مختلف الح�ضارات العالمية.
ا����ش���ت���ه���ر الأن�����ب�����اط
بتقنيات هند�سة المياه
والح�صاد المائي وهم
�أ���ص��ح��اب ال��ف��ك��رة منذ
ال������ق������دم ،ح����ي����ث ط����ور
الأن��ب��اط �أنظمة الري
وج��م��ع م��ي��اه الأمطار
والينابيع وتفننوا في
بناء ال�سدود والخزانات
ال�����ت�����ي ح����ف����روه����ا في
ال�������ص���خ���ر ،ك���م���ا �شقوا
ال����ق����ن����وات لم�سافات
طويلة� ،إ�ضافة لبنائهم
ال��م�����ص��اط��ب الزراعية
ف���������ي ال������م������ن������ح������درات
ال���س��ت��غ�لال الأرا�����ض����ي
في الزراعة.
احلـــــــل

�أفقيــا:
( )1طلب ج�سد ال�سيد الم�سيح من بيالط�س لدفنه )2( .مكان مرتفع ( ⅔ -حتى) � -ضمير مت�صل.
( )3تجدها في (ماما)  -من الحبوب  -تجدها في (ال�صندل)� )4( .أ�ضف  -الذي دحرج الحجر
من �أمام قبر ال�سيد الم�سيح (معكو�سة) )5( .ي�س�أم (معكو�سة)  -من �أجزاء الفم� )6( .ضعي له
ت�أمينا � -أطرد (معكو�سة) )7(.ا�شتاق  -مبتكر  -تجدها في (�أ�شاد) )8(.حالة قبر ال�سيد الم�سيح
عند دفنه فيه (معكو�سة)  -عيد�( ..أ�شهر الأعياد الم�سيحية) (معكو�سة) )9( .تتبع (معكو�سة)  -دق
(معكو�سة)  -رمز جبري (معكو�سة)� )10( .أخذ ج�سد ي�سوع ولفه ب�أكفان مع اطياب )11( .المخل�ص
الوفي  -ربي (مبعثرة) )12( .خبر �سار  -فرح  -ي�سوع (مبعثرة).
ر أ��سيا:
( )1يوم القيامة المجيد  -نعم (معكو�سة) ... )2( .يارب (قالها الل�ص اليمين للرب ي�سوع
�أثناء ال�صلب)� )3( .أزلية  -عملة عربية )4( .تجدها في (فوب)  -لقب �أطلقه بيالط�س على
ال�سيد الم�سيح )5(.دخلها ال�سيد الم�سيح راكبا على �أتان  -تجدها في (الخندق) )6(.انده�ش
(معكو�سة)  -منحة  -علو (معكو�سة) )7(.رمز (الكال�سيوم)  -خرج من جنب ي�سوع وهو
م�صلوب  -م�سكن للرهبان )8( .يوم دخول ال�سيد الم�سيح �أور�شليم )9( .منتفخة ومتكبرة -
¾ (مريم) (معكو�سة) )10( .من كلمات ال�سيد الم�سيح على ال�صليب (معكو�سة)  -محترم.
( )11ح�صل على  -الكاهن )12( .من كلمات ال�سيد الم�سيح على ال�صليب  -بوا�سطتي.
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في الر�سمين �أعاله يوجد (� )10إختالفات ..هل يمكنك التعرف عليهم؟
قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
ه� ��ي ع�� �ب� ��ارة عن
�شبكة من  9مربعات
كل مربع فيها ي�ضم
 9خ��ان��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9أعمدة
�أف� �ق� �ي���ة و�أخ � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،تملأ هذه
ال �خ��ان��ات ب���أرق��ام
من  9 - 1بحيث ال
يتكرر الرقم الواحد
في المربع الواحد
وال ف� ��ي ال� �ع��م ��ود
ال��واح��د عموديا �أو
�أفقيا.
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مقتطفات
الرحلة ق�صيرة جد ًا
توقف البا�ص و�صعدت �إمر�أة عجوز
وجل�ست بجانب فتاة كانت تجل�س في
الحافلة ،وا�صطدمت بها هي وحقائبها
الكثيرة.
ر�أى رج���ل ال��م��ن��ظ��ر وان���زع���ج و�س�أل
الفتاة لماذا لم تتكلمي وتقولي �شيئاً
للعجوز؟؟!!
�إبت�سمت ال��ف��ت��اة وق��ال��ت« :لي�س من
ال�ضروري �أن تكون قا�سياً و تجادل على
�شيء ت��اف��ه ،الرحلة ق�صيرة ج��داً و�أنا
�س�أنزل في المحطة القادمة».
ه����ذه ال��ك��ل��م��ات ت�����س��ت��ح��ق �أن تكتب
ب���ك���ل���م���ات م����ن ذه�����ب ون���ع���م���ل ب���ه���ا في
ت�صرفاتنا اليومية.
لي�س من ال�ضروري �أن تكون قا�سياً
وت����ج����ادل ع���ل���ى ����ش���يء ت����اف����ه .الرحلة
ق�صيرة جداً.
�إذا تن ّبه كل منّا �أن رحلتنا في هذه
ال���دن���ي���ا ق�����ص��ي��رة ج������داً ل���ك���ي نجعلها
مظلمة ومليئة بالجدل وع���دم العفو
عن الآخرين و�سوء الخلق وع��دم �شكر
النعم ،نكون قد حفظنا جهدنا ووقتنا
من ال�ضياع.
ه��ل ك�سر �أح��ده��م قلبك؟ ك��ن هادئاً
فالرحلة ق�صيرة.
ه��ل خ��ان��ك �أو غ�شك �أو �إ���س��ت��ه��ز�أ بك
�أحدهم؟؟ كن هادئاً فالرحلة ق�صيرة.
مهما ك��ان ن��وع الظلم ال��ذي و�صلك
من �أح��ده��م فلنتذكر دوم��اً �أن الرحلة
ق�صيرة.
�إذاً لنملأ قلبنا بالمحبة وال�سالم
و����ش���ك���ر ن���ع���م اهلل ..ف��ال��م��ح��ب��ة �شعور
ال��ع��ظ��م��اء ول��ي�����س ل��ل��ج��ب��ن��اء �أو �سيئي
الأخالق.
رحلتنا هنا ق�صيرة ج��داً وال يمكن
الرجوع �إليها بعد تركها.
ال �أحد يعلم مدة رحلته .ال �أحد يعلم
هل �سيبقى للمحطة التالية �أم ال.
وبالتالي لنبقى متفائلين منتع�شين
مع الأهل والأ�صدقاء.
لنكن هادئين و محترمين و طيبين
و�شكورين ومت�سامحين مع الآخرين.
ون���ق���ول دائ���م���اً ك��ل��م��ة «�إذا ك��ن��ت قد
�آذيتك� ...أنا �أطلب منك �أن ت�سامحني.
وتذكر� :أن الرحلة ق�صيرة جداً.

حدودو �إ�سكندراني
حكايه �أم لطفى
اللي بتنور وتطفى !

�أم لطفى هي ال�سيدة نعيمة مح�سن
القللي وكانت �سيدة �شعبية من حواري
ال�سياله ببحري في الإ�سكندرية وكانت
متجوزه من الحاج حوده لطفي الهردي
�أكبر كوم�سيونجي في الأربعينات.
وكان الحاج حوده متزوج من ثالثة
ن�ساء قبل ال�سيدة نعيمة لكن خلفتهم
بنات بينما الحاج ح��وده يحلم بالولد
ال��ذي يحمل �إ�سمه ،فقام الحاج حوده
ب�شراء �سياره بكار جديدة لتكون هدية

ال�صناعات في م�صر الفرعونية

لمن تنجب الولد من زوجاته.
وتو�صلت ال�سيدة نعيمة لحيلة وهي
�إخباره ب�أنها حبلى واتفقت مع �أم ح�سن
«الداية» بخطف مولود ولد من �إحدى
زباءنها بحجة �أنه لم يع�ش المولود.
ون��ج��ح��ت ال��خ��ط��ة و�أوه���م���ت ال�سيدة
نعيمة زوجها ب�أنها �أنجبت الولد الذي
�إنتظره كثيراً وكثيراً؛ و�أطلق عليه �إ�سم
والده لطفي.
وح��ي��ن��ه��ا ا���س��ت��ح��ق��ت ال�����س��ي��دة نعيمة
ال�����س��ي��ارة ال��ب��ك��ار وك��ان��ت �أول �سيدة في
ب��ح��ري تمتلك ���س��ي��ارة؛ وك��ان��ت مغرمة
با�ستعمال �إ���ض��اءه ال�سيارة (الرعا�ش)
ب�صفة دائمة حتى ا�شتهرت في جميع
�أنحاء اال�سكندريه ب�أم لطفي اللي بتنور
وتطفي.
وبعد �سنوات عندما �أح�ست �أم ح�سن
ال��داي��ه ب�سكرات ال��م��وت �أخ��ب��رت الحاج
حوده بالمكيدة التي وقع فيها و�إنت�شرت
الق�صة في �أنحاء اال�سكندرية.
وم������ن ����س���اع���ت���ه���ا ا����س���ت���خ���دم النا�س
م�صطلح «ع��ن��د �أم لطفي ال��ل��ي بتنور
وتطفى»؛ كناية على المكيدة والخداع
وعدم االلتزام بالعهود.

العدرا الفالحة

من الأي��ق��ون��ات ال��ن��ادرة في الكني�سة
�أي��ق��ون��ة ال�سيدة ال��ع��ذراء يطلق عليها
ال��ع��ذراء الفالحة ،ونجد فيها ال�سيدة
العذراء مريم ت�ضع على ر�أ�سها القمطة
ال���م�������ص���ري���ة ال���ت���ي ت�����ض��ع��ه��ا الفالحة
الم�صرية كرابطة على �شعرها «وهي
موجودة بكني�سة العذراء الدم�شيرية».
ب��ن��ي��ت الكني�سة ف��ى ال��ق��رن ال�سابع
الميالدي �ضمن مجموعة كنائ�س دير
�أبي �سيفين وقد ورد ذكر هذه الكني�سة
ف��ي ك��ت��اب ال��م��ق��ري��زي؛ حيث ي���روي �أن
كني�سة ال�ست مريم المجاورة لكني�سة
الأن���ب���ا ���ش��ن��ودة ف���ي م�����ص��ر ق���د هدمت
عام 785م على يد وال��ي م�صر علي بن
�سليمان ب��ن عبد اهلل ب��ن عبا�س( ،من
ق��ب��ل �أم��ي��ر ال��م���ؤم��ن��ي��ن ال���ه���ادي) ،وقد
�أعيد بنا�ؤها في ع�صر الخليفة هارون
الر�شيد.
وقد �صرح الوالي (مو�سى بن ن�صير)
للن�صارى بتجديد الكنائ�س التي هدمها

ت��ح��دث��ن��ا ف��ي ال��ع��دد الما�ضي
عن ال�صناعة في م�صر القديمة
ومهارة الم�صري القديم في كل
ال�صناعات التجاريه و الحياتية،
ون���ك���م���ل ال�����ي�����وم ال����ح����دي����ث عن
باقي �أه��م ال�صناعات ف��ي م�صر
الفرعونية.

�إعداد :ماري ب�سطا

ال��وال��ي ال�سابق وت��م ذل��ك ف��ي 786م –
809م ،مما يعني �أن هذه الكني�سة كانت
قائمة قبل القرن الثامن.
و�سميت هذه الكني�سة بالدم�شيرية
ن�سبة �إل��ى �أح��د �أعيان القبط من بلدة
دم�شير في محافظة المنيا ،ك��ان يمر
بم�شكلة كبيرة وت�شفع بالقدي�سة مريم
�أن تتدخل وت��ق��وم بحلها وه��و �سيقوم
بترميم الكني�سة ب��ال��ك��ام��ل؛ وبالفعل
ح��ل��ت ل���ه ال�����س��ي��دة ال����ع����ذراء م�شكلته،
وتولى بعد ذل��ك ترميم ما ت�صدع من
بنيانها في القرن الثامن ع�شر حوالى
1760م .الأي��ق��ون��ه م��ن �أع���م���ال الفنان
مجدي ريا�ض.

كيف بد�أت
الفطيرة الم�شلتته

ح�ضر �شوية ع�سل بطحينة وجبنة
ّ
قديمة وتعال �أحكيلك ق�صة الفطير.
الفطير الم�شلتت بيرجع للم�صريين
القدماء ،كانت �أكلة مقد�سة جداً عندهم
ل��درج��ة �أن��ه��م ق��دم��وه ق��رب��ان للآلهه
ودف��ن��وه معاهم ف��ي مقابرهم ونق�شوا
طريقته على ج��دران��ه��م ،والبنت اللي
ت��ع��رف تلت وتعجن كوي�س تبقى �ست
بيت �شاطره وم���ؤه��ل��ة ل��ل��ج��واز .وكانوا
م�سمينه «ملتوت» �أو «مطبق».
وف�ضلنا نتوارثه على مدار الأجيال
وتغير �إ�سمه لـ «فطير» عل�شان بنفطر
ب��ي��ه و «م�����ش��ل��ت��ت» ع��ل�����ش��ان ب��ن�����ش��ل��ت��ت��ه ع
ال�شلته.
وف��ي الع�صر المملوكي دخ��ل عليه
���ش��وي��ة ت��ع��دي�لات ب�����س��ي��ط��ة ك����ده وبقى
�أقل د�سامة ،وبما �أن الم�صري معروف
بجبروته وبقوته فا فكرة عمل الفطير
و�صلت للغرب وعملوا منه الكثير من
المخبوزات.

ما هي ال�سعادة

ال�سعادة �سر ال تعرفه �إال النفو�س
المت�سامحة المتوا�ضعة التي �شعارها
نحن ولي�س �أنا.
ج��ال�����س ال��ع��ل��م��اء ب��ع��ق��ل��ك وجال�س
الأم�����راء ب��ع��ل��م��ك ،وج��ال�����س الأ�صدقاء
ب����أدب���ك ،وج��ال�����س �أه���ل بيتك بعطفك،
وجال�س ال�سفهاء بحلمك ،وكن جلي�س
رب�����ك ب����ذك����رك ،وك�����ن ج��ل��ي�����س نف�سك
بن�صحك.
ف��ك��ل ���ش��يء ينق�ص �إذا ق�سمته على
�إث��ن��ي��ن �إال (ال�����س��ع��ادة) ف���إن��ه��ا ت��زي��د �إذا
تقا�سمتها مع الآخرين.

ال�صناعات الغذائية:
ع���رف ال��م�����ص��ري��ون ال��ق��دم��اء �أنواعاً
ك��ث��ي��رة م��ن ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة مثل
���ص��ن��اع��ة ال���خ���ب���ز وال���ك���ي���ك والحلوى
وا���س��ت��خ��راج ال���زي���وت م���ن ال��ح��ب��وب �أو
البذور وتجفيف العنب لعمل الزبيب
وتجفيف البلح وال��ت��ي��ن وا�ستخال�ص
العطور من ال��زه��ور وتجفيف وتمليح
الأ�سماك.
وكانت �أهم هذه ال�صناعات الغذائية
هي �صناعة البيرة من حبوب ال�شعير
و���ص��ن��اع��ة ال��ن��ب��ي��ذ م���ن ال��ع��ن��ب والتمر
وال���رم���ان وال��م��خ��ي��ط (ن����وع م��ن �أن����واع
الفاكهة) والنخيل.
الم�شروبات الروحية (�صناعة
البيرة والنبيذ):
ال��ب��ي��رة :ك��ان��ت ���ص��ن��اع��ة ال��ب��ي��رة قد
ظ���ه���رت ف���ي ع�����ص��ر م���ا ق��ب��ل الأ����س���رات
وظ��ه��رت ر���س��وم منقو�شة على جدران
م��ق��اب��ر م���ن ع��ه��د الأ�����س����رة الخام�سة
ب�������س���ق���ارة وم���ق���ب���رة م����ن ع���ه���د ال���دول���ة
الو�سطى ببلدة مير ومقبر في طيبة
من الأ�سرة الثامنة ع�شرة تو�ضح �صنع
وتداول البيرة .وكانت ترافق الطقو�س
ال��دي��ن��ي��ة وال��ج��ن��ائ��زي��ة ب�����ش��ك��ل خا�ص،
وكانت البيرة ت�ستخدم كدواء وكمعقم
�أي�ضاً.
وف����ي م��ن��ح��وت خ�����ش��ب��ي م���ن الأ�سرة
ال����ح����ادي����ة ع�������ش���رة ،وج������د ف����ي ال���دي���ر
البحري ،نرى مراحل �صنع البيرة من
بدايتها �إل��ى نهايتها :وك��ان��ت خطوات
�صناعة البيرة ،ب�شكل عام ،كما يلي:
ينقع ال�شعير ف��ي ال��م��اء ث��م يجفف
وتزال ق�شرته لأنها ت�سبب الطعم المر.
ي��ن��ق��ع م�����رة �أخ�������رى ل���ف���ت���رة خم�س
�ساعات .ثم ت�صنع عجينة من المنقوع
وت�ضاف لها خميرة الخبز.
ت��ح��ف��ظ ف���ي م���ك���ان داف�����ئ وب���ع���د �أن
ت��خ��ت��م��ر ي��ف�����ص��ل ال�����س��ائ��ل ع���ن المادة
ال�صلبة بمنخل.
ت�����ض��اف لل�سائل م���واد مطيبة مثل
الترم�س وث��م��ر التفاح وق�شر النارنج
وغيرها.
�صناعة النبيذ :ك��ان النبيذ ي�صنع
م���ن ف���واك���ه ���س��ك��ري��ة ك��ث��ي��رة �أ�شهرها
العنب ،وكان ي�ستخدم كتقدمات للآلهة
وك�شراب م�سكر �أو ي���ؤخ��ذ م��ع الطعام،
وظهرت م�شاهد تح�ضيره في الكثير
من النقو�ش.

كان الم�صريون ي�سمون العنب والكروم
بعدد من المفردات وهي (كم� ،إررت ،ون�س،
�إرب ،وح� ،سع).
عندما يحين وق��ت الجمع ،ك��ان القوم
يجنون العنب في �سالل �صغيرة يحملها
ال�صبيان ،بينما تو�ضع ال�سالل الكبيرة
على الأر�����ض ،ول��م ي�ستخدم الم�صريون
ال��ق��دم��اء ال��م��دي ف��ي قطف العناقيد بل
ك��ان��وا يقطفونها ب���أ���ص��اب��ع��ه��م ويمل�ؤون
مقاطفهم في حذر �شديد حتى ال يف�سد
العنب؛ �إذ ل��م تكن المقاطف م��ن النوع
الذي تت�سرب منه المياه.
ث��م ين�صرفون وه���م ي��غ��ن��ون ،حاملين
مقاطفهم فوق ر�ؤو�سهم ،ليلقوا بما فيها
في الدنان الكبيرة ،ثم يعودون بعد ذلك
�إل��ى ال��ك��روم .ول��م ي�ستخدم الحيوان في
نقل مح�صود العنب ف��ي �أي���ة ناحية من
النواحي ،على �أن��ه في البالد التي كانت
ت��زرع فيها الكروم على نطاق وا�سع ،كان
من الأف�ضل نقل العنب من الكروم �إلى
مكان التقطير في قوارب لتالفي الإ�ضرار
بها وت�ضييع هذا الع�صير الثمين.
ا؛ حيث
وك����ان ت��ح�����ض��ي��ر ال��ن��ب��ي��ذ ���س��ه�ل ً
تنظف عناقيد العنب من المواد العالقة
ب��ه��ا وت��ت��رك ح��ب��ات ال��ع��ن��ب ل��وح��ده��ا لكي
ت��ت��خ��م��ر ب��ف��ع��ل ال��خ��م��ي��رة ال��ع��ال��ق��ة على
ق�شرتها �أ���س��ا���س��اً ،وك��ان��ت ال��ح��ب��ات تدر�س
وتدا�س حتى ي�ستخرج ع�صيرها ،ويو�ضع
العنب في مكان دافئ ليختمر ثم ي�صفى
ال�سائل بو�ضع العنب المتخمر كله في
�أك��ي��ا���س .وك��ان��ت �أل����وان النبيذ الم�صري
داكنة ب�شكل عام وبع�ضها �أحمر �أو �أبي�ض.
وكانت تجري عمليات تح�ضير النبيذ مع
مو�سم قطاف العنب قبل نهاية ال�صيف.
وكانت عمليات التخمير تجري في جرار
محكمة الإغالق .وكانت تعبئة النبيذ تتم
في ج��رار فخارية �شبه مخروطية �أو في
امفورات منتفخة.
ك�����ان ال��ن��ب��ي��ذ ح����ا�����ض����راً ف����ي الموائد
ال��ي��وم��ي��ة ك��ج��زء م��ن ال��ط��ع��ام وال�شراب،
وف��ي االح��ت��ف��االت العامة والدينية وفي

�إعداد :مريـم عــادل
المنا�سبات الجنائزية .وكان الم�صريون
مغرمون ب�شرب النبيذ ،و�أف�ضل �أنواعه
هو (المريوطي) و(التئيوطي) ،وكان
ن��ب��ي��ذ ال��ن��خ��ي��ل ي�����س��ت��ع��م��ل ف���ي عمليات
ال��ت��ح��ن��ي��ط ل��غ�����س��ل ال��ت��ج��وي��ف البطني
للجثة ،وك��ان نبيذ المخيط ي�ستخدم
�أي�ضاً وهو (البرقوق الم�صري) وربما
نبيذ الرمان والتين.
الم�شروبات ال�سكرية:
وه��ي م�شروبات خالية من الكحول
وغير مقطرة ،كانت ت�ستخدم �أ�سا�ساً
ك����أغ���ذي���ة وم�������ش���روب���ات ت���راف���ق موائد
الطعام والحفالت و�أ�شهرها ،في م�صر،
ال�شهد ال��ذي ك��ان ي��راف��ق ع�سل النحل
وق����د ذك����ر ف���ي ال��ك��ث��ي��ر م���ن البرديات
كتقدمة جنائزية وكمادة طبية.
«و ُي��رى تناول ال�شهد في منظر من
ع�صر ال���دول���ة ال��و���س��ط��ى ه��و الآن في
متحف ب��رل��ي��ن ،ك��م��ا �أن ج���رار ال�شهد
م�صورة و�أ�سما�ؤها مذكورة في مقبرة
(رخ���م���رع) م��ن ع��ه��د الأ����س���رة الثامنة
ع�شرة بطيبة ،ويرى منظر نخالة في
م��ق��ب��رة ب��اب��ا���س��ا ف��ي طيبة م��ن الع�صر
ال�����ص��اوي ،وف��ي ع�صر البطالمة كانت
توجد مناحل ملكية ومناحل خا�صة،
وفح�صت جرتان �صغيرتان من الفخار
وج���دت���ا ف���ي م��ق��ب��رة ت����وت ع��ن��خ �آم����ون
وي��رج��ع ت��اري��خ��ه��م��ا �إل����ى ع��ه��د الأ�سرة
الثامنة ع�شرة وقد كتب على كل منها
بالخط الهيروطيقي.
ورب���م���ا ك����ان ال��م�����ص��ري��ون� ،أحياناً،
يحفظون ج��ث��ث م��وت��اه��م ف��ي ال�شهد.
وك���ان ع�صير العنب ي�صنع ف��ي م�صر
�أي�ضاً.

املوقع الأثري املكت�شف ل�صناعة اجلعة

جنيب جربائيل� :أين الدولة من الداعية ال�شاب الذي يحر�ض على الإرهاب؟
قال امل�ست�شار جنيب جربائيل ،رداً على
م��ا كتبه الداعية ال�شاب ع��ب��داهلل ر�شدى
ف��ي��م��ا ك��ت��ب��ه غ���ام���زاً والم������زاً ع��ل��ى عظمة
امل�����ص��ري�ين ،ت��اب��ع��ت م��ا ك��ت��ب��ه ال��ف��ا���ض��ل د.
حممد ال��ب��از ،رداً على م��ا كتبه عبد اهلل
ر���ش��دي ع��ل��ى �صفحته م��ل��وح��اً �أن م�صر
�إ�سالمية حتي لو �أبهرت العامل بح�ضارتها
ال��ف��رع��ون��ي��ة ،وط��ب��ع��ا امل��ف��ه��وم م���ن كالم
ه��ذا ال�شخ�ص الكثري و�إ���س��ق��اط��ات��ه يغزو
بها قلوب الب�سطاء من �شبابنا اجلميل،
وكانت ر�سالته احلمقاء لهم كيف و�أنتم
تعي�شون يف بلد الأزه��ر يحتفلون با�صنام
الكفر وال�ضالل؟
وتابع جربائيل يف تدوينة عرب ح�سابه
ب��ال��ف��ي�����س��ب��وك ،ه��ك��ذا ف��ع��ل امل��دع��و ر�شدي
حني و�صف امل�سيحية بانها ديانة فا�سدة
و�إجن��ي��ل��ه��ا حم���رف ،ومل تتحرك الدولة
�إال يف �إقالته من الإمامه وم��ازال موظفاً
باحثاً يف وزارة الأوقاف.
و�أردف ،د حممد املحرتم امل�شكلة لي�س
يف هذا العبداهلل ك�شخ�ص ،ولكن �أال ترى
�أن ما يكتبه هذا ال�شخ�ص با�سلوبه اخلبيث
وي��ق��ر�أه الآالف م��ن ال�شباب املخدوعني

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

720 E. Florence Ave.
Inglewood, CA 90302

لمزيد من المعلومات
ات�صلوا بـ SAM :

415-513-8136

لإعالناتكم و�إ�شتراكاتكم )818( 774-0446

ESKANDER
INVESTIGATIONS

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:

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

اال�ست�شارة الأوىل جمانية
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نتحدث العربية

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

www.eskanderinvestigations.com
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�سعر مخف�ض جد ًا للكنائـ�س
�أو لأفراد الجـاليـة

�أحزمة الإرهابيني النا�سفة؟ ثم �أنني ال
�أفهم �سبباً �أو مربراً حتي الآن عن �سكوت
الأجهزه عن �إتخاذ �إجراء رادع ب�ش�أنه؟ هل
لأن وراءه �أتباع ومريدين؟
وا�ستطرد� ،أعلم يقيناً �أن �سيف الدولة
���س��ي��ف��اً ب���ات���راً ال ي��ن��ت��ظ��ر ب���ره���ة ع��ل��ى من
مي�س �أمنها �أو تهديد �أمنها القومي ،لعل
ر�سالتي هذه ت�صل �إيل الأجهزه املعنية.
و�أخ���ت���ت���م� ،أن�����ا ال ي��ه��م��ن��ي ه����ذا املدعو
ر�شدي حتى لو �أهان الدين فقد مل ّلنا من
ال�شكوى ،فللدين رب يحميه ،ولكن خويف
فيه رمبا يكونوا ه���ؤالء يف وقت ما قنابل على بلدي الذي لو ران بفعل �أمثال ه�ؤالء
م��وق��وت��ة؟ �أال يعترب ر���ش��دي خ��ط��راً على الإرهابيني مثله لن جند فيها م�سجداً �أو
الأم���ن ال��ق��وم��ي امل�����ص��ري و�أ���ش��د فتكاً من كني�سة.

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

�أحمد فتحي يك�شف حقيقة م�شكلته مع مدرب بيراميدز
تحدث �أحمد فتحي العب بيراميدز عن مباراة فريقه �ضد
الرجاء المغربي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ،م�ؤكدا �أن
المباراة �صعبة للغاية لأن ال��رج��اء من الفرق �صاحبة الباع
الكبير في �أفريقيا والمغرب ،متمنيا �أن يقدم نتيجة �إيجابية
في المواجهة التي تجمعهما.
وق���ال�« :أق����دم التهنئة لمنتخب م�صر على ال��ت���أه��ل لأمم
�أف��ري��ق��ي��ا ،والمرحلة المقبلة �ستكون �صعبة وت��ح��ت��اج تركيز
الجميع لأن منتخب م�صر مقدم على ت�صفيات ك�أ�س العالم،
وم��ن بعدها الم�شاركة ف��ي �أم���م �أف��ري��ق��ي��ا ،ويحتاج ج��ه��ود كل
الالعبين والتركيز ال�شديد».
وعن ابتعاده عن الم�شاركة مع بيراميد �أكد �أنه بعد العودة
م��ن الإ���ص��اب��ة ل��ع��ب  3م��ب��اري��ات ك��ان��ت ���ض��د ال��م�����ص��ري ونكانا

ال���زام���ب���ي ،وم����ب����اراة نامونجو
التنزاني ،فيما غاب عن مباراة
واح���دة فقط كانت �ضد العبور
في ك�أ�س م�صر».
وعن افتعال �أزمة مع رودلفو
�أرواب����اري����ن����ا م�����درب بيراميدز
علق�« :أي �شخ�ص قد يزعل من
الجلو�س احتياطيا وتكلمت مع
المدرب ولم تحدث خناقات �أو
جدال وكل �شخ�ص ي�شرح وجهة
نظره للآخر ،والكالم الكثير ال��ذي يثار على هذه الأزم��ة ال
�أ�سا�سا له من ال�صحة».

 النادي الأهلي:

�أربعة �أمور ت�صعب رحيل مو�سيماني عن الأهلي
يعد الجنوب �أفريقى بيت�سو مو�سيمانى
ال���م���دي���ر ال���ف���ن���ى ل���ل���ن���ادى الأه�����ل�����ى� ،أب�����رز
المر�شحين لقيادة منتخب جنوب �أفريقيا
الذى ف�شل فى الت�أهل لت�صفيات �أمم �أفريقيا
المقرر �إقامتها فى الكاميرون .2022
ون��ادى الكثير من الأ�صوات داخ��ل جنوب
�أف���ري���ق���ي���ا ،ب��اال���س��ت��ع��ان��ة ب���خ���دم���ات بيت�سو
مو�سيماني لتولى تدريب المنتخب خالل
ال��ف��ت��رة ال��م��ق��ب��ل��ة ،ال���س��ي��م��ا ف��ى ظ��ل النتائج
المميزة التى حققها مع فريقى ماميلودى
�صن داونز والأهلى.
وهناك عدة �أ�سباب تمنع مو�سيمانى من الرحيل عن الأهلى ن�ستعر�ضها فى
التقرير التالى..
التم�سك بالفر�صة :ال��م��درب��ي��ن الأف���ارق���ة يتمنون الح�صول على فر�صة
للتدريب خ��ارج ح��دود بالدهم ،وهى التى �أت��ت لمو�سيمانى ال��ذى تولى قيادة
�أعرق �أندية القارة ال�سمراء نادى القرن الأفريقى ،ولن يفرط فى هذه الفر�صة
ب�سهولة قبل �أن يحقق كافة طموحاته مع الفريق الأهالوى.
تحقيق البطوالت :ح�صد مو�سيماني كل البطوالت والأل��ق��اب التى �شارك
فيها مع النادي الأهلي ،وي�أمل في تكرارها خا�صة �أن الفريق �أ�صبح على �أعتاب
الت�أهل للدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية.
جمهور الأه��ل��ى :يعد المدرب الجنوب �أفريقي بالنادي الأهلي محظوظا
بحب الجماهير الحمراء له ،خا�صة بعد تتويجه بالبطوالت مع الفريق الأحمر
في الفترة الما�ضية وخا�صة بطولة دوري �أبطال �إفريقيا.
المقابل المادى :يح�صل مو�سيمانى على راتب كبير في النادى الأهلى من
ال�صعب �أن يقوم االتحاد الجنوب �أفريقي تقديم عر�ض مالي �أكبر مما يح�صل
عليه مع الفريق حال ًيا.
 نـادي الـزمـالــك :
ع�ضو تنفيذية الزمالك ال�سابق يك�شف �أ�سباب ا�ستقالته
ك�شف �إبراهيم عبد اهلل ،ع�ضو اللجنة التنقيذية
ب��ن��ادى ال��زم��ال��ك ال����ذى ت��ق��دم ب��ا���س��ت��ق��ال��ت��ه� ،أ�سباب
ا�ستقالته من من�صبه ،م�ؤكدا �أنها ج��اءت اعترا�ضاً
ع��ل��ى م��واف��ق��ة �إدارة ال��زم��ال��ك ع��ل��ى خ��و���ض مباراة
�سبورتنج في دوري كرة ال�سلة ،و�أن اال�ستقالة نهائية
وال رجعة فيها بعد تفكير ودرا�سة.
وق��ال عبد اهلل في ت�صريحات تليفزيونية �إن كل
ما قيل �ضده ب�أنه يريد القفز من المركب بتقديم
ابراهيم عبداهلل
ا�ستقالته كالم ال �أ�سا�س له من ال�صحة.
وت��اب��ع« :ق��ي��ل �إن��ن��ي المت�سبب ف��ي رح��ي��ل بات�شيكو
ورحيل م�صطفى محمد ،و�إن العقد بين الزمالك وجاالتا �سراي خط�أ ،تحملت
علي
كل هذا ،وتحملت التجاوز في حقي ال�شخ�صي وحق �أبنائي ،وتم الهجوم ّ
ب�سبب �أن��ن��ي كنت �س�أتعاقد م��ع �شركة مالب�س كبيرة �ست�ؤجر محل ف��ي �سور
الزمالك و�ستعطي النادي ن�سبة من المبيعات بالإ�ضافة �إلى الإيجار � 150ألف
في ال�شهر».
و�أكمل« :تم توقيع عقوبات على الزمالك خالل � 24ساعة من قبل مجل�س
�إدارة اتحاد ال�سلة وبالت�أكيد كان هناك جماهير ولكن غ��ادروا ولكن المراقب
رف�ض ا�ستكمال اللقاء ،وهذا كله ب�سبب وجود �شيكاباال ،وهذا جعل اتحاد ال�سلة
يعتمد هزيمة الفريق ،وك��ان االت��ف��اق مع مجل�س الإدارة على ع��دم ا�ستكمال
الم�سابقة ،ولكن بع�ض �أع�ضاء المجل�س ارت�أوا �أن يخو�ضوا المباراة ،وينتظروا
تعديل قرار اتحاد ال�سلة ،وهذا ر�أيهم المحترم ،وعندما اختلفت وجهات النظر
قررت تقديم اال�ستقالة».
تغيير اللجنة الثالثية المكلفة ب�إدارة الزمالك
ك�شف م�صدر م�س�ؤول رفيع امل�ستوى داخل وزارة ال�شباب والريا�ضة ،عن وجود
نية لدى الوزارة ،لإجراء تغيري �شامل يف اللجنة الثالثية املكلفة ب�إدارة نادي
الزمالك برئا�سة اللواء عبد العزيز.
الأي��ام القليلة املقبلة �ست�شهد تدخل �إداري داخل نادي الزمالك على �أعلي
م�ستوى ،بتغيري اللجنة الثالثية املكلفة ب���إدارة نادي الزمالك ،بعدما ف�شلت
اللجنة يف ت�سيري �أعمال النادي ،وعجزت عن حتقيق تنفيذ كل ما ا�سند اليها
من قبل وزي��ر ال�شباب والريا�ضة ،بناء على الئحة النظام الأ�سا�سي لنادي
الزمالك.
وك�شف امل�����ص��در ع��ن تلقي ال����وزارة ال��ع��دي��د م��ن ال�شكاوي م��ن قبل �أع�ضاء
اجلمعية العمومية ،واتخاذها العديد من ال��ق��رارات التي �أ���ض��رت بهم ،على
ر�أ�سها رفع قيمة اال�شرتاكات يف خمتلف الألعاب الريا�ضية.
و�أكد امل�صدر �أنه �سيتم خالل الأيام القليلة املقبلة الإعالن عن اللجنة التي
تدير ن��ادي الزمالك ،م���ؤك��داً ان ال���وزارة ر�أت ت�أجيل الإع�ل�ان عن اللجنة يف
الوقت احلايل ،خا�صة �أن الفريق الأول لكرة القدم مقبل على مباراة م�صريية
�أمام مولودية اجلزائر � ،ضمن مباريات اجلولة اخلام�سة من دور املجموعات
لبطولة دوري �أبطال افريقيا( ،فاز فيها الزمالك �/2صفر).
وكان اع�ضاء اجلمعية العمومية لنادي الزمالك ،نظموا وقفة احتجاجية
داخ���ل ال��ن��ادي يف واق��ع��ة غ�ير م�سبوقة داخ���ل الأن��دي��ة امل�صرية ،وه��و م��ا اثار
الغ�ضب داخل وزارة ال�شباب والريا�ضة ،الأم��ر الذي جعلها لن تقف مكتوفة
الأيدي وهو ترى النادي الأبي�ض يرتنح بني م�شاكل ادارية وريا�ضية ،وف�شل
اللجنة يف جتديد عقود بع�ض من العبي فريق الكرة على ر�أ�سهم التون�سي
فرجاين �سا�سي ،العب خط و�سط الفريق الأول لكرة القدم.
ي��ذك��ر �أن وزارة ال�شباب وال��ري��ا���ض��ة ،ق��ام��ت بت�شكيل جلنة ثالثية الدارة
نادي الزمالك برئا�سة اللواء عماد عبد العزيز ،ولكن ف�شلت اللجنة يف ح�سم
العديد من امللفات خالل الثالثة ا�شهر املا�ضية� ،سواء من الناحية الإدارية �أو
الريا�ضية.
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االولمبية تهنئ نايل ن�صار بف�ضية ك�أ�س
التحدي العالمي ب�أمريكا
يتقدم مجل�س �إدارة اللجنة
الأول��م��ب��ي��ة الم�صرية برئا�سة
ال����م����ه����ن����د�����س ه���������ش����ام حطب
ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة لأ�����س����رة الفرو�سية
ال���م�������ص���ري���ة وال�����ف�����ار������س نايل
ن�صار بعد تتويجه بالميدالية
ال��ف�����ض��ي��ة ل��م��ن��اف�����س��ات بطولة
ك�أ�س التحدي العالمية *CIS4
 WEFب�أمريكا لقفز الحواجز
على ارتفاع �1.55سم.

و�أع��رب مجل�س �إدارة اللجنة
الأول����م����ب����ي����ة ال���م�������ص���ري���ة عن
خال�ص التهنئة للفار�س نايل
ن�صار على هذا الإنجاز الكبير
والنتائج المميزة التي تحققها
الفرو�سية الم�صرية في الفترة
الحالية ا�ستعدادا للم�شاركة في
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو
.2021

نايل ن�صار

جلنة احتاد الكرة تخاطب فيفا ملد عملها �شهرين

رياضة ومالعب
�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

�أرثوذك�س نيوز

جتهز اللجنة الثالثية التي تدير احتاد
ال��ك��رة خطابا لإر���س��ال��ه ل�لاحت��اد الدويل
ل��ك��رة ال���ق���دم «ف��ي��ف��ا» م���ن �أج����ل م���د عمل
اللجنة �شهرين لتنتهي يف �سبتمرب بدال
من يوليو املقبل .
وي��ت�����ض��م��ن اخل���ط���اب �أن الئ��ح��ة احتاد
ال��ك��رة تت�ضمن اق��ام��ة االن��ت��خ��اب��ات بعد
�أومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و ل���ذا ت��رغ��ب ال��ل��ج��ن��ة يف
�أعداد� :صالح بول�س امل��د لها حتي بعد انتهاء الأومل��ب��ي��اد لعقد
االنتخابات بجانب انتهاء ال��دوري يف 30
�سبتمرب املقبل وبناء عليه ت�صنيف االندية
وحتديد االندية التي لها حق الت�صويت
باالنتخابات .
وع��ر���ض احت��اد ال��ك��رة على الأن��دي��ة فى
االجتماع الأخري �ضغط مباريات الدورى
العام و�إق��ام��ة مباريات ك�أ�س م�صر بدون
الدوليني ،بهدف �إنهاء املو�سم الكروى فى
�أغ�سط�س� ،إال �أن الأندية رف�ضت ومت�سكت
با�ستمرار ال��دورى ب�شكله الطبيعى ،وهو
م���ا ي��ج��ع��ل ه���ن���اك اح��ت��م��ال��ي��ة ال�ستمرار
قررت اللجنة املكلفة ب���إدارة نادي
ال��زم��ال��ك ،برئا�سة ال��ل��واء امل�ست�شار
ع���م���اد ع��ب��د ال���ع���زي���ز ،م��ن��ح االحت����اد
امل�صري ل��ك��رة ال�سلة مهلة �أخرية؛
وذل��ك للنظر يف الطعن امل��ق��دم من
ب��ع��دم��ا ح�����ص��ل م��ن��ت��خ��ب م�����ص��ر الأول،
ن��ادى الزمالك �ضد ال��ق��رارات التي
�أع��ل��ن��ه��ا احت���اد ال�سلة ع��ق��ب �أح���داث بقيادة ح�سام ال��ب��درى ،عن فا�صل طويل
من الراحة فى  2020ب�سبب �إلغاء الأجندة
مباراة الزمالك والأهلى الأخرية.
ي���ؤك��د ن���ادى ال��زم��ال��ك م��ن خالل ال��دول��ي��ة م��ن قبل ال��ك��اف والفيفا ب�سبب
موقعه الر�سمى� ،أن��ه التزم بال�سفر تف�شى فريو�س ك��ورون��ا� ،سيكون املنتخب
�إىل الإ���س��ك��ن��دري��ة ل��ل��ق��اء �سبورتنج ع���ل���ى م���وع���د م����ع م���ب���اري���ات م�ضغوطة
ف��ى ان��ت��ظ��ار ق���رار م��ن االحت���اد جتاه وارتباطات مت�شابكة خالل الفرتة املقبلة،
ت���ظ���ل���م ال�����زم�����ال�����ك ،ل���ك���ن ذل������ك مل �سواء فى ت�صفيات ك�أ�س العامل � 2022أو
يحدث ،وعلى الرغم من ال�ضغوط بطولة ك�أ�س العرب التى �سي�شارك فيها
الإعالمية واجلماهريية بعدم لعب الفراعنة فى دي�سمرب املقبل.
و�أع��ل��ن االحت���اد الأف��ري��ق��ى لكرة القدم
املباراة �إال �أن �إدارة النادي والتزاما
مب�������س���ئ���ول���ي���ات���ه���ا جت������اه ال���ري���ا����ض���ة «ك������اف» م���واع���ي���د م���ب���اري���ات الت�صفيات
امل�صرية ،ول��ع��دم ت�صدير �أزم���ة فى الأف��ري��ق��ي��ة امل���ؤه��ل��ة ل��ك���أ���س ال��ع��امل 2022
ال���وق���ت ال���راه���ن ف��ق��د واف���ق���ت على مبا فيها املنتخب الوطني ،حيث يتواجد
ا�ستثناء مباراة �سبورتنج وخو�ضها  ،الفراعنة �ضمن املجموعة ال�ساد�سة بجوار
وذلك للحفاظ على انتظام امل�سابقة منتخبات �أجنوال واجلابون وليبيا ،حيث
يقام دور املجموعات ب�أكمله خالل �أربعة
ولي�س ت�سليما ب�سيا�سة الأمر الواقع
وذل���ك حل�سم ق��راره��ا م��ن تظلم �أ�شهر فقط.
وي��ت���أه��ل �أ���ص��ح��اب ال�����ص��دارة ف��ى الع�شر
الزمالك قبل الت�صعيد ،واتخاذ كل
ما يلزم من �إج��راءات حلفظ حقوق جم���م���وع���ات ح��ي��ث تجُ�����رى ق���رع���ة وتقام
النادي و�أن كل القرارات واردة عقب خم�س مباريات ليت�أهل خم�سة منتخبات
للمونديال الذى يقام فى .2022
املهلة لعودة احلق لأ�صحابه.
وجاءت املواعيد بح�سب كاف كالتايل:
احت���اد ك���رة ال�����س��ل��ة ق���رر احت�ساب
اجلولة الأوىل والثانية :م�صر و�أجنوال
ف�����وز الأه�����ل�����ى ع���ل���ى ال����زم����ال����ك فى
امل���ب���ارة ال��ت��ى مت �إل���غ���ا�ؤه���ا  ،ب�سبب
ح�ضور اجلماهري ،كما تقرر تغرمي
الزمالك � 30ألف جنيه ونقل مباراة
خارج �أر�ضه.
وك������ان م����راق����ب م����ب����اراة الأه���ل���ى
والزمالك� ،ألغى امل��ب��اراة بعد رف�ض
الأهلى خو�ض اللقاء ب�سبب تواجد
ت������وج ال���ب���ط���ل امل���������ص����ري �أده��������م معتز
اجلماهري فى �صالة عبد
الرحمن بامليدالية الربونزية يف مناف�سات �سالح
الالئحة
مطبقا
فوزى مبيت عقبة،
امل�سابقات من بداية ال�سيف لبطولة العامل لل�شباب والنا�شئني
وق��رارات جلنة
لل�سالح والتي تقام خ�لال الفرتة من 3
املو�سم
ايل  11ابريل  2021يف �إجناز تاريخي.
املباراة:
�صالة
وخ�������س���ر �أده�������م م����ن الأوزب���اك�������س���ت���اين
ب���د�أت الأزم����ة عندما ت��واج��د
العبى بوبريجون را�سولوف بنتيجة 10 -15يف
املباراة
الأه���ل���ى وال��زم
عملية��االلإ��كح��فم��ى��اء���،وصل����اكل��ة��ن رف�ض ال��دور ن�صف النهائي ،ليواجه البولندي
خل
��و���ضل��ف��ري��ق الأح��م��ر خ��و���ض املباراة ���س��امي��ون ه��ري��ك��وي��ك يف م���ب���اراة حتديد
ا
��و
ب
��
ع
الب�سبب ح�����ض��ور اجل��م��اه�ير ،رغ���م قرار املركزين الثالث والرابع ويتوج كل منهما
بامليدالية الربونزية.
االحتاد �إقامة املباريات بدون جماهري.
وكان �أدهم معتز قد تغلب على الرو�سي
خروج
وا����ش�ت�رط ف��ري��ق الأه���ل���ى
وحازم �إمام ماجاميد خاليم بيكوف بنتيجة  5-15يف
�شيكاباال ويو�سف �
أوباما��،زم��ال��ك من دور ال��ـ 16ليواجه الفرن�سي باكو ب��ورو يف
ل
��ا
ب
��رة
الع��ب��ى ف��ري��ق ال��ك
بعد خ��روج اجلمهور ،ال��دور ربع النهائي ويتغلب عليه بنتيجة
�صالة امل��ب
��اراة���ض��ه ال�ل�اع���ب���ون ،وبقى .14-15
��
ف
ر
وه����و م���ا
وتعترب هذه امليدالية هي الأوىل مل�صر
اتخاذ
مت
حتى
عليه
هو
كما
الو�ضع
يف بطوالت العامل لل�شباب منذ برونزية
نهائى.
قرار
حممد عامر يف مناف�سات �سالح ال�سيف

الزمالك الحت��اد ال�سلة:
�أم��ام��ك��م مهلة �أخ�ي�رة
قبل اتخاذ ق��رار حا�سم
ب�����ش���أن م��ب��اراة الأه��ل��ى

�أحمد جماهد
امل�سابقة حتى نوفمرب املقبل.
وواف����ق احت���اد ال��ك��رة ع��ل��ى ط��ل��ب �أندية
ال��دورى املمتاز ،وعلى ر�أ�سها �إنبى ،بعدم
�إقامة مباريات فى م�سابقة الدورى خالل
مناف�سات �أومل��ب��ي��اد طوكيو  ،2021والتى
ت�شهد م�شاركة منتخب م�صر الأوليمبى
بقيادة �شوقى غريب.

واق�ت�رح احت��اد ال��ك��رة على الأن��دي��ة فى
االجتماع الأخري �إقامة مباريات الدورى
خ�ل�ال الأومل���ب���ي���اد ب����دون الع��ب��ى املنتخب
الأوملبى� ،إال �أن الأندية وعلى ر�أ�سها �إنبى
رف�ضت ب�شدة بداعى وجود �أكرث من العب
فى كل ناد باملنتخب الأوملبى.
ف��ي��م��ا ط��ال��ب ع����دد ك��ب�ير م���ن الأندية
با�ستمرار حتمل االحت��اد تكلفة امل�سحات
الطبية ا�ستنادا مل��ا ح��دث املو�سم املا�ضي
فى �سبيل �إق��ن��اع الأن��دي��ة با�ستكمال ذلك
امل��و���س��م ،وف���ى امل��ق��اب��ل ط��ال��ب احت����اد كرة
ال��ق��دم الأن��دي��ة بدفع ال��ر���س��وم املفرو�ضة
قانونا وهى التى متثل املديونية الأكرب.
�أما فيما يتعلق بتكلفة امل�سحات الطبية
 ومتثل اجل��زء الأ���ص��غ��ر م��ن مديونياتالأن���دي���ة  -ي��ج��ب �أن تتحملها الأندية
تطبيقا لالئحة املو�ضوعة قبل �أن يت�سلم
االحت��اد احل��اىل امل�سئولية ،وحتى ال يتم
ات��ه��ام االحت���اد بارتكاب خمالفة م��ن قبل
جلان التفتي�ش عليه.

الفراعنة من الدار للنار..

يف �شهر يونيو .2021
اجلولة الثالثة والرابعة :م�صر وليبيا
يف �شهر �سبتمرب .2021
اجلولة اخلام�سة وال�ساد�سة� :أجنوال
وم�صر يف �شهر �أكتوبر .2021
و�أر����س���ل احت���اد ال��ك��رة م��واف��ق��ة ر�سمية
للفيفا ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة ف��ى ب��ط��ول��ة ك�أ�س
العرب والتى �ستقام فى الدوحة ،ا�ستعدادا
للمونديال الذى �سيقام العام املقبل.

وط��ل��ب ح�����س��ام ال���ب���درى امل���دي���ر الفنى
ملنتخب م�صر ،من احت��اد الكرة الالئحة
اخلا�صة ببطولة ك�أ�س العرب التى �ستقام
فى دي�سمرب املقبل ،حيث يرغب البدرى
ف���ى ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال�������ش���روط اخلا�صة
بالبطولة وكم العبا �سي�شاركون بها وهل
هناك �إمكانية فى اال�ستعانة باملحرتفني
�أم �سيتم ق�صرها على الالعبني املحليني
فقط.

�أدهم معتز يتوج بربونزية بطولة العامل لل�شباب
والنا�شئني لل�سالح يف �إجناز تاريخي

خمتلف دول ال��ع��امل ،ويتم تطبيق كافة
ببطولة العامل ب�أوزبك�ستان عام .2015
ي����ذك����ر �أن ب���ط���ول���ة ال����ع����امل لل�سالح الإجراءات والتدابري االحرتازية حلماية
للنا�شئني وال�شباب ي�شارك بها نحو  1079جميع امل�شاركني واحلفاظ على �صحتهم
العبا والع��ب��ة ،و  500م��درب و�إدارى من يف ظل جمابهة حتديات فريو�س كورونا.

كرة يد  ..قرعة �أوليمبياد طوكيو ..
م�صر يف جمموعة قوية مع الدمنارك وال�سويد

�أج��ري��ت ال��ي��وم ق��رع��ة ري��ا���ض��ة كرة
اليد ب�أوملبياد طوكيو  2020و�أ�سفرت
ق���رع���ة ك����رة ال���ي���د ب����أومل���ب���ي���اد طوكيو
ع��ن وق����وع م�����ص��ر ب��اجل��م��وع��ة الثانية
م��ع ال���دمن���ارك وال�����س��وي��د والربتغال
واليابان و البحرين.
وجاءت املجموعتني كالتايل:
املجموعة الأوىل
الرنويج  -فرن�سا � -أملانيا  -الربازيل
 �إ�سبانيا  -الأرجنتني.املجموعة الثانية
ال��دمن��ارك  -ال�سويد  -الربتغال -
اليابان  -م�صر  -البحرين.
وي��ت���أه��ل �أ���ص��ح��اب امل���راك���ز الأربعة
الأوائل من كل جمموعة للدور التايل
من البطولة قبل �أن يلعب كل منتخب
ب���ن���ظ���ام خ������روج امل���غ���ل���وب �إىل نهائي

يحي خالد العب منتخب م�صر

البطولة .
حيث يواجه �أول املجموعة الأوىل
راب��������ع امل���ج���م���وع���ة ال����ث����ان����ي����ة ،وث�����اين
املجموعة الأوىل مع ثالث املجموعة
ال���ث���ان���ي���ة ،وث���ال���ث امل��ج��م��وع��ة الأوىل
م���ع ث����اين امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ،بينما
يلتقي راب��ع املجموعة الأوىل مع �أول
املجموعة الثانية.
وي�سعى الفراعنة حتت قيادة املدير
ال��ف��ن��ي الإ����س���ب���اين ب����ارون����دو جار�سيا
�إىل ح�صد ميدالية �أومل��ب��ي��ة تاريخية
ب���أومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و ب��ع��د الأداء القوي
ال������ذي ق���دم���ه امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي يف
بطولة ال��ع��امل ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف م�صر
وودعها وداعاً درامياً �أمام بطل العامل،
ليح�صد املركز ال�سابع على العامل .
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األخرية

دموع ماجدة الرومي تغالبها يف حفل غنائي بالقاهرة

�أح���ي���ت ال��م��ط��رب��ة اللبنانية
ماجدة ال��روم��ي �أول��ى الحفالت
الغنائية في حديقة ق�صر القبة
الأث����ري ب��ع��دم��ا ظ��ل ا�ستخدامه
مقت�صرا لعقود على المنا�سبات
ال��ر���س��م��ي��ة وا���س��ت��ق��ب��ال �ضيوف
م�صر الكبار.
وتعتزم م�صر تحويل الق�صر
ال������ذي ���ش��ي��د ب���ي���ن ع���ام���ي 1867
و 1872ف�����ي ع���ه���د ال���خ���دي���وي
�إ�سماعيل �إلى مركز ثقافي وفني
تقام فيه �أحداث كبرى.
ورغم الأ�سعار المرتفعة ن�سبيا
لبطاقات الح�ضور امتلأ الحفل
ع����ن �آخ�������ره ب�����ش��خ�����ص��ي��ات عامة
وم�س�ؤولين وفنانين و�إعالميين
ج���ا�ؤوا لال�ستماع �إل��ى المطربة
ذات ال�������ص���وت ال����ق����وي ال�شجي
ال��ت��ي ارت��ب��ط��ت ب��وج��دان��ه��م منذ
ظهرت عبر �شا�شة ال�سينما في
فيلم (ع���ودة االب���ن ال�����ض��ال) في
�سبعينات القرن الما�ضي.
�أط���ل���ت م���اج���دة ال���روم���ي على
ال��م�����س��رح ب���ث���وب �أب���ي�������ض مطرز
وق����ال����ت ل��ل��ج��م��ه��ور ق���ب���ل بداية
الحفل �إن بيروت �ستعود وتقوم،
فهي «لي�ست المرة الأول���ى التي
نقع فيها ،ول��ن ت��ك��ون الأخيرة»
ف��ي �إ���ش��ارة ل��ح��ادث انفجار مرف�أ
ب�����ي�����روت ف�����ي ����ش���ه���ر �أغ�سط�س

الما�ضي الذي �أودى بحياة نحو
� 200شخ�ص وم��ا ت�لاه م��ن ت�أزم
للو�ضع ال�سيا�سي في لبنان.
ا���س��ت��ه��ل��ت ال���م���ط���رب���ة الحفل
ب�أغنية (ع��ل��ى ب��اب م�صر) التي
تغنت بها �أم كلثوم وكتب كلماتها
ك��ام��ل ال�����ش��ن��اوي ولحنها محمد
عبد الوهاب.
ك��م��ا ق��دم��ت �أغ��ن��ي��ة (ط���ول ما
�أملي معايا وب�إيديا �سالح) التي
كتبها الأخ���وان عا�صي ومن�صور
ال��رح��ب��ان��ي ب��ع��د ه��زي��م��ة يونيو
(ح���زي���ران)  1967ول��ح��ن��ه��ا عبد
ال����وه����اب وغ���ن���اه���ا ع��ب��د الحليم
حافظ في مرحلة الإ�صرار على
ال���خ���روج م���ن ال��ه��زي��م��ة ب�سالح
الأمل.
ومن �ألحان وغناء عبد الوهاب
�أي�����ض��ا و���ش��ع��ر الأخ���وي���ن رحباني
غ��ن��ت م��اج��دة ال��روم��ي (�سواعد
من بالدي تحقق الم�ستحيال).
وت��ح��ي��ة م��ن��ه��ا ل��م�����ص��ر قدمت
م��اج��دة ال��روم��ي �أغ��ن��ي��ة جديدة
م����ن �أل����ح����ان ال���ف���ن���ان اللبناني
م��روان خ��وري بعنوان (ي��ا م�ساء
الخير يا م�صر).
والتهب م�سرح القبة مع �أدائها
ما كان يعرف بق�سم عبد الحليم
حافظ الذي كان �أق�سم �أن يفتتح
به كل حفالته كما يقول الناقد

ال��ف��ن��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي ج��م��ال فيا�ض
وهو (�أحلف ب�سماها وبترابها...
ما تغيب ال�شم�س العربية طول
ما �أن��ا عاي�ش فوق الدنيا) ،وهي
كلمات �أغنية كتبها عبد الرحمن
الأبنودي ولحنها بليغ حمدي.
وعندما و�صلت �إلى �أغنية (يا
بيروت� ...ست الدنيا يا بيروت)
ال���ت���ي ك���ت���ب ك��ل��م��ات��ه��ا ال�شاعر
ال�سوري ال��راح��ل ن��زار قباني لم
تتمالك دم��وع��ه��ا ال��ت��ي انهمرت
حزنا على وطنها.
وتنقل �صوت ماجدة الرومي
بين �أل��ح��ان وال��ده��ا المو�سيقار
ال��راح��ل حليم ال��روم��ي مكت�شف
ال�����س��ي��دة ف��ي��روز و�أل���ح���ان جمال
�سالمة وكمال الطويل و�إح�سان
ال��م��ن��ذر ون����ور ال���م�ل�اح وم����روان
خ����وري م��ع �أورك�����س��ت��را القاهرة
الفيلهارموني بقيادة الماي�سترو
ن���ادر عبا�سي ال���ذي راف��ق��ه مائة
عازف من م�صر ولبنان.
وك��ان��ت ال��ف��ن��ان��ة اللبنانية قد
و����ص���ل���ت �إل������ى ال���ق���اه���رة ف����ي 25
م���ار����س وق��وب��ل��ت ب��ت��رح��اب كبير
م��ن معجبيها ف��ي ال��م��ط��ار قبل
�أن تجري اال���س��ت��ع��دادات للحفل
ع���ل���ى م�����دى �أي��������ام م����ع الفرقة
المو�سيقية.
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نرويجي يجتاز  40كم تزلجا تجنبا للحجر في فندق

ح���اول رج���ل ن��روي��ج��ي خم�سيني عبور
الحدود في الجبال حيث يقيم بال�سويد
�إلى بلده بالنرويج تزلجا لم�سافة  40كم،
�سعيا �إل��ى تجنب ال��ت��زام الحجر ال�صحي
في فندق ،على ما �أف��ادت ال�شرطة وهيئة
الإنقاذ.
و�أو����ض���ح ت��رون��د هيلجيه رون��ي��ن��ج من
هيئة «ن��ور���ش��ك��ى فولكيلب» الإغ��اث��ي��ة �أن
ال��رج��ل ك���ان ي��ري��د ال��م��ج��ئ �إل���ى النرويج
لإح�ضار �أوراق .ثم ال��ع��ودة �إل��ى ال�سويد،
حيث يعمل في �أحد م�شاريع البناء ،ولكن
�سعيا �إل���ى تجنب الحجر ال�صحي ،قرر
عبور الحدود عبر الجبال.
وق����ال ال��م��ن��ق��ذ ال����ذي ي��ق��ع م���رك���زه في
ت���ي���دال ،وه����ي ق���ري���ة ن��روي��ج��ي��ة بالقرب
م��ن ال��ح��دود م��ع ال�سويد على بعد نحو
م��ائ��ة كيلومتر �إل����ى ال�����ش��رق م��ن مدينة
تروندهايم في و�سط البالد ،كان عليه �أن
يجتاز م�سافة �إجمالية قدرها نحو  40كم،
وفقا ل�صحيفة الر�ؤية.
�إال �أن المتزلج فوجئ ب�سوء الأحوال
الجوية ،ووجد نف�سه في و�ضع �صعب بعد
�إج��ت��ي��ازه نحو  25ك��م م��ع ح��ل��ول الم�ساء،
و�أف��اد رونينج ب���أن مربى غ��زالن هو الذي
�أنقذه في البداية و�سلمه �إل��ى �إثنين من
ال�صيادين على بعد ب�ضعة كيلومترات
بالقرب من بحيرة اي�ساند�سيو ،قبل �أن

ي�صل الم�سعفون.
و�أ�ضاف ان الرجل «كان مبلال وي�شعر
بالبرد» ،وا�صفا المنطقة التي اجتازها
ب�أنها �صعبة وجبالها عالية.
وب��ع��د ذل���ك �سلمته هيئة الإن���ق���اذ �إلى
ال�����ش��رط��ة ل��خ��رق��ه ال���ق���واع���د ال�صحية
المتعلقة بجائحة كوفيد.19-
وقال ناطق با�سم ال�شرطة المحلية �أن

ال��رج��ل ك��ان يفتر�ض ،بموجب القواعد
ال���ن���روي���ج���ي���ة �أن ي���ب���رز ف��ح�����ص��ا �سلبيا
لفيرو�س كورونا و�أن يم�ضي � 10أي��ام في
الحجر ال�صحي في �أحد الفنادق �إال في
حال ال�سفر ال�ضروري.
وبح�سب و�سائل �إع�ل�ام محلية ،كانت
الخطة تق�ضي ب�أن يذهب �إبنه بال�سيارة
للقائه في ختام رحلته.

ح���ار����س ال���زم���ال���ك امل�������ص���ري �أب�����و ج��ب��ل يحتفل
خ��ال��د م��ن��ت�����ص��ر ي��دع��و ب���ع���ق���د ق�����ران�����ه ع���ل���ى م���ل���ك���ة ج����م����ال ع��رب��ي��ة
ملقاطعة م�سل�سل حممد
رم�ضان بعد الفيديو املثري
علق الدكتور خالد منت�صر ،على
فيديو الفنان حممد رم�ضان يظهر
فيه م�ستلقيا داخل حمام �سباحة وهو
يلقي النقود يف الهواء.
وق��ال «منت�صر» ع�بر ح�سابه على
ف��ي�����س��ب��وك« ،ف���ي���دي���و امل��م��ث��ل حممد
رم�ضان وه��و يرمي ب��ال��دوالرات فى
حمام �سباحة الق�صر الذي ي�سكنه هو
ا�ستفزاز م�شاعر و�إهانة فن وفنانني،
ومنح مربر للمتطرفني كارهي الفن
امل�ترب�����ص�ين ب��ه لت�شوية ���ص��ورة تلك
القوة الناعمة امل�صرية».
ودعا خالد منت�صر ،بعدم م�شاهدة
م�سل�سل حم��م��د رم�����ض��ان (مو�سي)
ال���ذي �سيعر�ض ف��ى �شهر رم�ضان،
قائال« :الرد اجلماهريي املنا�سب هو
مقاطعة م�سل�سله؛ لأن واجب الفنان
احلقيقي ن�شر قيم اجلمال والرقي».

احتفل حممد �أبو جبل حار�س مرمى نادي الزمالك
امل�صري البالغ  32عاما ،بعقد قرانه على ملكة جمال
اجلزائر �سمارا يحيى يوم اخلمي�س  4/8يف �أحد فنادق
القاهرة.
واحتفل حامي عرين الزمالك بعقد قرانه يف حفل
عائلي ح�ضره الأه��ل والأ�صدقاء والعديد من العبي
«القلعة البي�ضاء».
يذكر �أن �سمارا يحيى البالغة  29عاما ه��ي ملكة
جمال اجل��زائ��ر لعام  2018وملكة جمال العرب لعام
.2019
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