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يتر�أ�س قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية �صالة قدا�س �أحد ال�سعف من
كني�سة ب�شائر الخير باال�سكندرية.
وكاتدرائية ب�شاير الخير  ،3افتتحها
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ف��ي مايو
ال�م��ا��ض��ي م��ن ال �ع��ام ال�م��ا��ض��ي  ،و�شارك
قدا�سة البابا في طق�س التد�شين عدد من
�أ�ساقفة الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية،
بينهم الأنبا �إيالريون� ،أ�سقف عام كنائ�س
غرب الإ�سكندرية ،الذي تتبعه كاتدرائية
«ب�شائر الخير» رعويا و�إداريا.
والكاتدرائية الجديدة بها  3مذابح،
«الأو��س��ط با�سم ال�سيدة ال�ع��ذراء مريم،
وال �م��ذب��ح م��ن ال �ج �ه��ة ال �ب �ح��ري��ة با�سم
ال�شهيد �أب ��ي �سيفين ،وال�ث��ال��ث القبلي
با�سم القدي�س الأنبا كارا�س» ،ف�ضال عن
�أ ّنها ت�ضم عدد كبير من الأيقونات.
ي��ذك��ر � ّأن ال��دول��ة خ�ص�صت الأر� ��ض
لإن�شاء الكاتدرائية الجديدة ،فيما تحمل
تكلفتها الإن�شائية بالكامل متبرعون من
محبي الكني�سة ،منهم رج��ل الأعمال
ال �م �ه �ن��د���س ع �� �ص �م��ت ن ��اث ��ان و�أ�� �س ��رت ��ه،
والكاتدرائية ت�شمل مبنى خدمي ملحق
بالكني�سة على م�ساحة �إج�م��ال�ي��ة تقدر
ب � �ـ 3800م�ت��ر م��رب��ع وت���س��ع ل� �ـ 900م�صل،
ف�ضال ع��ن م�ستو�صف طبي ب��ه عيادات
خارجية لخدمة منطقة ب�شائر الخير
ب�أكلمها م�سلمون و�أقباط.
وفي ت�صريحات �سابقة لقدا�سة البابا
عن �أح��د ال�سعف ق��ال هو عيد له �أ�سماء

كثيرة �أح��د ال�سعف� ،أو «�أح��د ال�شعانين»
ون���س�م�ي��ه �أي �� �ض��ا «اح� ��د ال �ط �ف��ول��ة» لأن
الأط � �ف� ��ال ه ��م م ��ن ا� �س �ت �ق �ب �ل��وا ال�سيد
الم�سيح و ن�سميه «�أحد الب�ساطة» لأن كل
معالم هذا اليوم كانت تدور حول �صفة
الب�ساطة الجميلة.
و�أنه يوم فريد فى ال�سنة كلها ويختلف
عن كل الأيام وبعد القدا�س ن�صلى �صالة
الجناز العام باعتبار الأيام القادمة �أيام
الب�صخة ال يكون فيها قدا�سات وال يرفع
فيها ب�خ��ور والكني�سة ت�صير م�شغولة
ب�آالم ال�سيد الم�سيح ،ن�صلى هذا القدا�س
وامام المياه ونقد�سها وتتر�ش علينا م�ش
ع�ل��ى ال���س�ع��ف ،وال�م�ي��ه دى نحتفظ بها
داخل الكني�سة لو اهلل �سمح وانتقل �أحد
الى ال�سماء خالل الأيام القادمة فيكفى
�أن نر�شه بهذه المياه ويح�ضر ب�صخة
من الب�صخات وال تكون هناك �أى �صالة
من �صلوات التجنيز العامة».

البنتاجون :التعزيزات الع�سكرية الرو�سيبة عند
الحدود الأوكرانية �أكبر من عام 2014
�أع� �ل ��ن م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م البنتاجون
الإثنين � 4/19أن التعزيزات الع�سكرية
الرو�سية على طول الحدود مع �أوكرانيا
ه��ي �أك �ب��ر م �م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ع ��ام 2014
عندما �ضمت رو�سيا �شبه جزيرة القرم،
وا�صفا هذا االنت�شار ب�أنه «مقلق ب�شكل
جدي».
وفي حين حدد وزير خارجية االتحاد
الأوروب��ي جوزيب بوريل الإثنين 4/19
ع��دد الجنود الرو�س المحت�شدين عند
الحدود مع اوكرانيا و�شبه جزيرة القرم
ب��أك�ث��ر م��ن � 150أل �ف��ا ،اال ان المتحدث
با�سم البنتاجون جون كيربي �أحجم عن
اعطاء رقم محدد.
وق��ال كيربي خ�لال م�ؤتمر �صحافي
«�إن�ه��ا بالت�أكيد �أكبر تعزيزات ع�سكرية
�شهدناها منذ ع��ام  2014حين �أدت الى
ان �ت �ه��اك ال �� �س �ي��ادة الأوك ��ران� �ي ��ة ووح ��دة
�أرا�ضيها» ،معيدا الت�أكيد ب�أنها «�أكبر من
تعزيزات عام .»2014
و�أ� � �ض ��اف «ل ��ن �أخ ��و� ��ض ف ��ي تحديد
الأعداد �أو ت�شكيالت القوات في ما خ�ص
التعزيزات الرو�سية».
وق � ��ال ك �ي��رب��ي «ن �� �س �ت �م��ر بم�شاهدة

ه ��ذه ال �ت �ع��زي��زات ،وه ��ي ك�م��ا ك��ان��ت في
ال�سابق مثار قلق جدي بالن�سبة الينا»،
الف�ت��ا ال��ى ان�ه��ا «ال ت�ساعد ع�ل��ى حفظ
الأم��ن واال��س�ت�ق��رار على ط��ول الحدود
م��ع �أوك��ران �ي��ا ،وح�ت�م��ا لي�س ف��ي القرم
المحتلة».
و�أ� �ض ��اف «��س�م�ع�ن��ا ال��رو���س بالت�أكيد
يعلنون ان ه��ذا كله يتعلق بالتدريب»،
م�شيرا ال��ى ان��ه «لي�س م��ن الوا�ضح لنا
تماما �أن هذا هو الهدف بال�ضبط».
وق�ت��ل ج�ن��دي �أوك��ران��ي و�أ��ص�ي��ب �آخر
في مواجهات مع انف�صاليين م�ؤيدين
للرو�س في �شرق �أوك��ران�ي��ا حيث كثرت
هذه الأحداث على خلفية تجدد التوتر
م ��ع م��و� �س �ك��و ع �ل��ى م ��ا �أع� �ل ��ن الجي�ش
الأوكراني االثنين .4/19
وت �خ �� �ش��ى �أوك� ��ران � �ي� ��ا م ��ن �أن يكون
الكرملين ال��ذي يعد الداعم الع�سكري
وال���س�ي��ا��س��ي لالنف�صاليين الموالين
لرو�سيا في منطقة الدونبا�س ال�شرقية،
يبحث عن ذريعة ل�شن هجوم.
و�أعلنت مو�سكو �أنها «ال تهدد �أحدا»،
لكنها نددت بما ت�صفه ب«اال�ستفزازات»
الأوكرانية.

حب�س �سائق قطار بنها وم�ساعده
وعامل ومهند�س �صيانة
�أم � ��رت ن �ي��اب��ة ب�ن�ه��ا ال�ك�ل�ي��ة ب�إ�شراف
الم�ست�شار علي ح�سن المحامي العام
لنيابات �شمال بنها ،حب�س �سائق قطار
ب �ن �ه��ا رق� ��م  949ال� �ق ��اه ��رة المن�صورة
وم�ساعده و�أحد عمال ال�صيانة ومهند�س
مدني بال�سكة الحديد � 4أي��ام علي ذمة
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ف��ي ح� ��ادث ال �ق �ط��ار الذي
�شهدته منطقة كفر الح�صة ببنها و�أ�سفر
عن �إنقالب عددا من عربات القطار ونتج
عنه وفاة � 11شخ�صا و�إ�صابة � 98أخرين
وفقا لبيانات وزارة ال�صحة.
كما ق��ررت النيابة �إخ�لاء �سبيل كبير
مهند�سي ال�سكة الحديد بدرجة مدير
ع��ام بالهيئة ال�ق��وم�ي��ة لل�سكة الحديد
وعددا من العاملين الآخرين من بينهم
مالحظ برج �سندنهور.
ك�م��ا ا�ستمعت ال�ن�ي��اب��ة لأق� ��وال بع�ض
المهند�سين الفنيين و�أع���ض��اء اللجنة
الفنية الم�شكلة لفح�ص الحادث وبيان
�أ�سبابه الذين جاء في �أقوالهم �أن ا�سباب
ال�ح��ادث المبدئية تنح�صر ف��ي �إنفالت

ع� �ج�ل�ات �إح� � ��دى ع ��رب ��ات ال �ق �ط ��ار من
الخلف وال�سرعة الزائدة للقطار عالوة
على �إرتفاع درجات حرارة الجو فى هذا
ال�ي��وم وب�شكل غير طبيعى م��ا �أدى �إلى
تمدد الق�ضبان.
ف��ي �سياق �آخ ��ر� ،إط�ل�ع��ت النيابة علي
تقرير اللجنة الفنية الخا�صة ب�إ�صالح
و�إح�لال الق�ضبان بمكان الحادث حيث
جري ا�ستبدال قرابة  400متر من خطي
ال�سكة الحديد فى منطقة الحادث بعد
تلف الموجودة ب�سبب الحادث.
وت�سلمت ال�ن�ي��اب��ة ال�ت�ق��ري��ر المبدئى
للجنة ال�ف�ن�ي��ة ال�م���ش��رف��ة ع�ل��ى عمليات
اال�صالح لخطي ال�سكة الحديد اللذين
اتلفا ب�سبب الحادث.
وعادت حركة القطارات في الإتجاهين
بمنطقة الحادث لو�ضعها الطبيعى عقب
�إ�صالح خطى ال�سكة الحديد ،حيث مر
�أول قطار علي ال�سكة الجديدة من مكان
الحادث عقب عملية الإ�صالح وا�ستبدال
الق�ضبان.
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ال�سي�سي ي�ؤكد عمق العالقات اال�ستراتيجية
بين م�صر والواليات المتحدة
ا� �س �ت �ق �ب��ل ال��رئ �ي ����س عبدالفتاح
ال�سي�سي ال�ي��وم  4/21رون��ال��د الودر
رئي�س الكونجر�س اليهودي العالمي،
وذل ��ك بح�ضور عبا�س ك��ام��ل رئي�س
المخابرات العامة
وقال ال�سفير ب�سام را�ضي المتحدث
ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م رئ��ا��س��ة الجمهورية
�إن ال�ل�ق��اء ت �ن��اول ا��س�ت�ع��را���ض بع�ض
ال �م��و� �ض��وع��ات ف ��ي �إط � ��ار العالقات
الم�صرية الأمريكية ،وكذلك عملية
ال���س�لام ف��ي ال���ش��رق الأو� �س��ط ،وعدد
م��ن الق�ضايا ال�ت��ي تتعلق بمكافحة
الفكر المتطرف.
و�أك� � ��د ال��رئ �ي ����س ع �م��ق العالقات
اال�ستراتيجية بين م�صر والواليات
المتحدة ،والتي تمثل �أهمية بالغة في
ظل ما ي�شهده المحيط الإقليمي من
�أزمات تهدد �أمن وا�ستقرار المنطقة
ب ��أ� �س��ره��ا ،وه ��و م��ا ي �ف��ر���ض المزيد
من التعاون والت�شاور المنتظم بين
م�صر والواليات المتحدة لدرء تلك
الأخ �ط��ار ،خا�ص ًة ف��ي �إط��ار مكافحة
الإره� ��اب وال�ف�ك��ر ال�م�ت�ط��رف ،وذلك
من �أج��ل تحقيق الأم��ن واال�ستقرار
في المنطقة.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أ� �ش��اد «الودر» بمتانة

ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ت ��ي ت �ج �م��ع ب �ي��ن م�صر
والواليات المتحدة ،معربا عن تقديره
ل��دور م�صر المحوري كركيزة للأمن
واال�ستقرار في ال�شرق الأو�سط والقارة
الأفريقية ،م�شي ًرا �إلى جهود م�صر في
الت�صدي لخطر الإره ��اب ،وم�ساعيها
الحثيثة للتو�صل �إل��ى حلول لمختلف
الأزمات التي تمر بها المنطقة ،وذلك
ب��ال �ت��وازي م��ع �إن �ج��ازات �ه��ا ع�ل��ى �صعيد
الإ�� �ص�ل�اح االق �ت �� �ص��ادي ودف� ��ع عملية
التنمية ال���ش��ام�ل��ة ،وه��و الأم� ��ر الذي
ير�سخ دور م�صر التاريخي على مختلف
الأ�صعدة في المنطقة.
و�أ�ضاف المتحدث الر�سمي �أن اللقاء

تطرق �إلى �آخر تطورات عملية ال�سالم
في ال�شرق الأو�سط ،حيث �أكد الرئي�س
�أهمية العمل على ا�ستئناف المفاو�ضات
بين الجانبين الفل�سطيني والإ�سرائيلي
ب �ه��دف ال �ت �� �س��وي��ة ال �ع��ادل��ة وال�شاملة
ل�ل�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وف� ��ق ثوابت
المرجعيات ال��دول�ي��ة ،م�شيراً ف��ي هذا
ال�صدد �إل��ى الجهود الم�صرية الحثيثة
ال �ت��ي ت �ت��م ب ��ال �ت ��وازي ل�ت�ح�ق�ي��ق عملية
ال�م���ص��ال�ح��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ولتثبيت
الهدوء في قطاع غ��زة ،والتي ت�ستهدف
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى �أم ��ن وا��س�ت�ق��رار ال�شعب
الفل�سطيني وتح�سين الأو�ضاع الإن�سانية
والمعي�شية واالقت�صادية بالقطاع

رئي�س الوزراء و 11وزيرا ي�صلون العا�صمة طرابل�س
للقاء رئي�س الحكومة الليبية

و�صل رئي�س الوزراء الدكتور م�صطفى
مدبولى و 11وزيرا م�صريا �إلى العا�صمة
الليبية طرابل�س لعقد جل�سة مباحثات
مع رئي�س حكومة الوحدة الليبية عبد
الحميد الدبيبة.
وي �� �ض��م ال� ��وف� ��د ال �م �� �ص��رى وزراء:
الكهرباء والطاقة المتجددة ،البترول
وال� �ث ��روة ال �م �ع��دن �ي��ة ،ال �ق��وي العاملة،
ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ت �ع �ل �ي��م الفنى،
ال �ت �ع��اون ال ��دول ��ي ،ال���ص�ح��ة وال�سكان،
االت �� �ص��االت وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا المعلومات،
الإ� � �س � �ك� ��ان وال � �م� ��راف� ��ق والمجتمعات
ال�ع�م��ران�ي��ة ،ال�ن�ق��ل ،ال�ط�ي��ران المدني،
ال �ت �ج��ارة وال �� �ص �ن��اع��ة ،ورئ �ي ����س الهيئة
العامة لال�ستثمار ،وع ��ددا م��ن ممثلى
الجهات المعنية ،والم�ستثمرين.
وم ��ن ال�م�ن�ت�ظ��ر �أن ي�ل�ت�ق��ى الدكتور

م���ص�ط�ف��ى م ��دب ��ول ��ى ،خ�ل��ال ال ��زي ��ارة ،م��ن ال�م�ل�ف��ات وال�ق���ض��اي��ا ذات االهتمام
رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية والتعاون الم�شترك بين البلدين.
ع�ب��د ال�ح�م�ي��د ال��دب�ي�ب��ة ،لمناق�شة عدد

رئي�س الأركان ي�شهد م�شروع «�إع�صار  »62لأحد ت�شكيالت الجي�ش الثالث

�شهد الفريق محمد فريد ،رئي�س �أركان
ح��رب ال�ق��وات الم�سلحة ،م�شروع مراكز
قيادة خارجى «�إع�صار  ،»62الذى يجريه
�أحد ت�شكيالت الجي�ش الثالث الميدانى،
وي�أتى فى �إطار الخطة ال�سنوية للتدريب
ال �ق �ت��ال��ى ل�ت���ش�ك�ي�لات ووح � ��دات القوات
الم�سلحة.
بد�أ الم�شروع بتنفيذ �إجراءات التح�ضير
وال�ت�ن�ظ�ي��م ل�ل�م�ع��رك��ة ،مت�ضمنة تنظيم
ت�ع��اون لكافة عنا�صر ت�شكيل المعركة،

�أعقب ذلك مرور رئي�س �أركان حرب القوات
الم�سلحة على مراكز القيادة وال�سيطرة
للت�أكد من جاهزيتها وا�ستعدادها .ظهر
خ�لال ال�م��رور م��ا و�صلت �إل�ي��ه العنا�صر
الم�شاركة من ا�ستعداد قتالى عال ،ف�ضال
عن المهارة فى ا�ستخدام �أح��دث و�سائل
نظم ال�ق�ي��ادة وال�سيطرة لتنفيذ المهام
المخططة �أثناء مراحل الم�شروع
ون�ق��ل رئي�س الأرك ��ان تحيات وتقدير
ال��رئ�ي����س ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�سي�سى ،القائد

الأع�ل��ى للقوات الم�سلحة ،والفريق �أول
محمد زكى القائد العام للقوات الم�سلحة
وزي��ر الدفاع والإن�ت��اج الحربى ،لمقاتلى
الجي�ش الثالث الميدانى ،وهن�أهم بحلول
�شهر رم�ضان المعظم ،م�شيداً بما يتمتع
ب��ه رج��ال الجي�ش الثالث الميدانى من
روح معنوية عالية وعزيمة و�إ�صرار على
ت�ن�ف�ي��ذ ال �م �ه��ام ت�ح��ت م�خ�ت�ل��ف الظروف
بكفاءة واق �ت��دار .وح�ضر الم�شروع عدد
من قادة القوات الم�سلحة .

 10ق��������رارات ع��اج��ل��ة
ل��وزي��ر ال��ن��ق��ل ،وتغيير
رئ��ي�����س ال�����س��ك��ة ال��ح��دي��د
�أ��ص��در الفريق مهند�س كامل الوزير
وزي��ر النقل� ،أ��ص��در ع��دداً م��ن القرارات
ال��وزاري��ة الهامة وال�ت��ي تتعلق بقيادات
الهيئة القومية ل�سكك حديد م�صر.
و�أ�شار بيان الوزارة ان الهدف من هذه
ال �ق��رارات لي�س م�ج��رد �إج ��راء تعديالت
ف��ي ق �ي��ادات الهيئة و�إن �م��ا ج��اء لطبيعه
المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع
ب�ع��دد م��ن ال �ك �ف��اءات ال�ستكمال م�سيرة
ال �ت �ط��وي��ر ال �� �ش��ام��ل ل�م�ن�ظ��وم��ة ال�سكك
ال�ح��دي��دي��ة ال �ج��اري ت�ن�ف�ي��ذه��ا وتقديم
خدمات �أف�ضل والعمل على مدار ال�ساعة
ل �خ��دم��ة ج �م �ه��ور ال ��رك ��اب وب� ��ذل مزيد
م��ن ال�ج�ه��د ل�لارت �ق��اء ب�م��رف��ق ال�سكك
الحديدية ه��ذا المرفق الحيوي الهام
الذي ينقل ماليين الركاب �سنويا.

ر�سالة من ال�سي�سي �إلى رئي�س
كينيا ب�ش�أن �سد النه�ضة

�إلتقى وزير الخارجية الم�صري �سامح
�شكري ،االثنين  ، 4 / 19الرئي�س الكيني
�أوهورو كينياتا ،وذلك في م�ستهل جولته
الإفريقية الرامية لتو�ضيح موقف م�صر
في ق�ضية �سد النه�ضة الإثيوبي.
و�� �ص ��رح ال �م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م الخارجية
الم�صرية ال�سفير �أحمد حافظ ب�أن �شكري
�سلم الرئي�س الكيني ر�سالة م��ن الرئي�س
ال �م �� �ص��ري ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال���س�ي���س��ي ب�ش�أن
و�ضع المفاو�ضات الخا�صة ب�سد النه�ضة
والموقف الم�صري في هذا ال�صدد� ،أخذاً في
االعتبار الدور الكيني الرائد على ال�ساحة
الأفريقية في العديد من المجاالت ،وفي
� �ض��وء ع���ض��وي�ت�ه��ا غ�ي��ر ال��دائ �م��ة بمجل�س
الأمن ممثلة عن القارة الأفريقية.
و�أو�ضح المتحدث الر�سمي �أن الوزير
� �ش �ك��ري ح��ر���ص ف ��ي ه ��ذا ال �� �س �ي��اق على
ا�ستعرا�ض مجريات اجتماعات كين�شا�سا
الأخ� �ي ��رة ال �ت��ي ا�ست�ضافتها جمهورية
ال �ك��ون �غ��و ال��دي �م �ق��راط �ي��ة �أوائ � ��ل �أبريل
الجاري ،والتي �شاركت فيها م�صر ب�إرادة
��س�ي��ا��س�ي��ة � �ص��ادق��ة ب �ه��دف االت �ف ��اق على
�إط�ل�اق م�سار تفاو�ضي ج��اد ي�سفر عن
اتفاق قانوني ملزم ح��ول م��لء وت�شغيل
�سد النه�ضة يحفظ حقوق الدول الثالث
ويحقق م�صالحهم الم�شتركة .
و�أع ��رب �شكري ع��ن تطلع م�صر �إلى
ال�ع�م��ل م��ع ال� ��دول والأط � ��راف المعنية
لإي� �ج ��اد ح ��ل ل �ه��ذه الأزم� � ��ة والتو�صل
التفاق ،بما يحافظ على �أمن وا�ستقرار
المنطقة.
وت � �ن� ��اول ال� �ل� �ق ��اء ك ��ذل ��ك ال �ع�ل�اق ��ات
الثنائية بين البلدين ،حيث �شدد �سامح
��ش�ك��ري ع�ل��ى ع�م��ق ال�ع�لاق��ات الم�صرية
الكينية ،مثمناً الإرادة ال�سيا�سية القائمة
لدى الجانبين لتطويرها وا�ستغالل ما
ت�شهده حالياً من زخم.
و�أك� ��د ف��ي ه��ذا االط� ��ار اه�ت�م��ام م�صر
ب��دع��م الم�شروعات التنموية ف��ي كينيا
ف��ي ال�م�ج��االت ال�ت��ي تمثل �أول��وي��ة لدى
الجانب الكيني ،ف�ض ً
ال عن الإعراب عن
حر�ص الجانب الم�صري على دعم كينيا
في �شتى المجاالت .

المباحثات ب�ش�أن االتفاق النووي الإيراني بلغت «مرحلة ال�صياغة»
ب �ل �غ��ت ال �م �ب��اح �ث��ات ال� �ج ��اري ��ة حالياً
ف��ي فيينا وال�ه��ادف��ة �إل��ى �إح �ي��اء االتفاق
ب�ش�أن الملف ال�ن��ووي الإي��ران��ي «مرحلة
ال�صياغة» لن�ص م�شترك محتمل ،على
رغ��م �أن التو�صل ال��ى ح��ل ال ي��زال بعيد
ال�م�ن��ال ،وف��ق م��ا �أف��اد دبلوما�سي رو�سي
الإثنين .4/19
وك �ت��ب م�ي�خ��ائ�ي��ل �أول� �ي ��ان ��وف� ،سفير
رو�سيا �إلى المنظمات الدولية التي تتخذ
م��ن فيينا م �ق��راً ل�ه��ا ،ع�ب��ر ح�سابه على
تويتر �إن��ه «بعد �أ�سبوعين من النقا�شات
ب�ش�أن �إعادة العمل بخطة العمل ال�شاملة
ال�م���ش�ت��رك��ة (اال� �س��م ال��ر��س�م��ي لالتفاق
ال� �ن ��ووي) ،يمكننا �أن ن�ل�ح��ظ ب��ر��ض��ا �أن
المفاو�ضات دخلت مرحلة ال�صياغة».
و�أ�� �ض ��اف «ال �ح �ل��ول ال�ع�م�ل�ي��ة ال تزال
بعيدة ،لكننا �إنتقلنا من الكلمات العامة
�إل��ى االت�ف��اق على خ�ط��وات م�ح��ددة نحو
الهدف» المتمثل عملياً بعودة الواليات

المتحدة �إلى االتفاق الذي �إن�سحبت منه
�أحاديا العام  2018معيدة فر�ض عقوبات
�إقت�صادية على طهران ،وع��ودة الأخيرة
�إل ��ى �إح �ت��رام ك��ام��ل ال�ت��زام��ات�ه��ا بموجب
االتفاق المبرم العام .2015
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ق��ال��ت ال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة
�إن ال��وك��ال��ة و�إي � ��ران ب��د�أت��ا «االنخراط
ف��ي عملية م��رك��زة» ت�ه��دف �إل��ى تو�ضيح
ا�ستف�سارات الوكالة ب�ش�أن الوجود ال�سابق
المحتمل ل�م��واد ن��ووي��ة ف��ي م��واق��ع غير
معلنة.
و�أ�� �ض ��اف ��ت ال��وك��ال��ة ف ��ي ب �ي��ان �أر�سل
لوكالة فران�س بر�س «كما تم االتفاق في
مار�س ...المحادثات تجرى على م�ستوى
ال�خ�ب��راء الفنيين .ع�ق��د اج�ت�م��اع اليوم
الأثنين  4/19في فيينا».
وق��ال الناطق با�سم وزارة الخارجية
الإي ��ران� �ي ��ة ��س�ع�ي��د خ�ط�ي��ب زاده خالل

م�ؤتمر �صحافي �أ�سبوعي االثنين4/19
�إن المفاو�ضات «لم تنته بعد».
وت��اب��ع «ن �ح��ن ف��ي ب��داي��ة ط��ري��ق هذه
المحادثات ال�صعبة».
وتو�صلت �إيران والقوى ال�ست الكبرى
(ال��والي��ات المتحدة ،فرن�سا ،بريطانيا،
�ألمانيا ،رو�سيا وال�صين) في ذاك العام
ال� ��ى ات� �ف ��اق ب �� �ش ��أن ال �ب��رن��ام��ج النووي
للجمهورية الإ�سالمية ،بعد �سنوات عدة
من المفاو�ضات ال�شاقة .و�أت��اح االتفاق
رف ��ع ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ع�ق��وب��ات ال �ت��ي كانت
مفرو�ضة على طهران ،في مقابل الحد
م��ن �أن�شطتها ال�ن��ووي��ة و��ض�م��ان �سلمية
برنامجها.
ل �ك��ن ال� ��والي� ��ات ال �م �ت �ح��دة ان�سحبت
�أح ��ادي ��ا م��ن االت �ف ��اق ف��ي ع�ه��د رئي�سها
ال�سابق دونالد ترامب ،ما دفع �إيران بعد
نحو عام من هذا االن�سحاب ،الى التراجع
ت��دري�ج��ا ع��ن تنفيذ غالبية التزاماتها

الأ� �س��ا� �س �ي��ة ب �م��وج �ب��ه .وت �ع �ه��د الرئي�س
الأم ��ري �ك ��ي ال �ج��دي��د ج ��و ب ��اي ��دن �إع� ��ادة
ب�لاده ال��ى االت�ف��اق ،لكن المواقف كانت
متباينة ب�ي��ن ط �ه��ران ووا��ش�ن�ط��ن ب�ش�أن
م��ن ي�ج��در ب��ه ال�ق�ي��ام بالخطوة الأول ��ى،
�إذ �أ� �ص��ر الأم��ري�ك�ي��ون ع�ل��ى ع ��ودة �إي ��ران
الى التزاماتها ،في حين �أبرز الإيرانيون
�أولوية رفع العقوبات.
وف��ي الأي��ام الما�ضية ،ك ّثف الأطراف
الذين ما زالوا �ضمن االتفاق مباحثاتهم
ف��ي فيينا ف��ي �إط��ار م��ا ي�ع��رف بـ«اللجنة
الم�شتركة» لالتفاق ال �ن��ووي ،م��ن �أجل
ال �ت��و� �ص��ل ال ��ى ح��ل ي�ت�ي��ح ع� ��ودة طهران
ووا�شنطن الى االلتزام ببنوده .ويتواجد
وفد �أمريكي في العا�صمة النم�ساوية لكن
من دون الم�شاركة في المباحثات مبا�شرة
�أو الجلو�س الى طاولة واحدة مع الوفد
الإيراني ،في حين تولى الأوروبيين �أداء
دور ت�سهيلي بين الجانبين.

2

�أرثوذك�س نيوز

الحكومة توافق على تقنين
�أو�ضاع  82كني�سة ومبنى تابعا
�صرح الم�ست�شار ن��ادر �سعد ،المتحدث
ال��ر��س�م��ى ل��رئ��ا��س��ة مجل�س ال � ��وزراء ،ب�أن
اللجنة ا�ستعر�ضت نتائج �أعمال المراجعة،
التى تمت منذ �آخ��ر اجتماع عُقد للجنة
ف��ى  29دي�سمبر ال�م��ا��ض��ى ،فيما يخ�ص
�أو�ضاع الكنائ�س والمبانى الخدمية التى
طلبت تقنين �أو�ضاعها ،وبناء عليه فقد
وافقت اللجنة فى اجتماعها ،على تقنين
�أو� �ض��اع  82كني�سة ومبنى تابعا ،وبذلك
يبلغ ع��دد الكنائ�س والمبانى التى تمت
الموافقة على توفيق �أو�ضاعها منذ بدء
ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة وح �ت��ى الآن  1882كني�سة
ومبنى تابعا.
وخ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع ،ط��ال��ب الدكتور
م�صطفى مدبولى ب��الإ��س��راع ف��ى �أعمال
و�إج � � � � ��راءات ت �ق �ن �ي��ن �أو� � �ض� ��اع الكنائ�س
المتبقية ،وف��ى ال��وق��ت نف�سه طلب من
وزير التنمية المحلية تقديم تقرير فى
االجتماع المقبل ع��ن الكنائ�س التى تم
مطالبتها با�ستيفاء ا�شتراطات الحماية
المدنيةً ،
حفاظا على �أرواح مرتاديها.

في ذكراها ..تعرف على
مغارة القدي�سة مريم
الم�صرية في برية الأردن

أخبار كنسية
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ملفات الأحوال ال�شخ�صية تنتظر الأنبا كارا�س
بعد رئا�سته المجل�س الإكليريكي بالإ�سكندرية

ب��د�أ الأن�ب��ا ك��ارا���س �أ�سقف ع��ام المحلة
ال �ك �ب��رى ،درا� �س��ة ال�م�ل�ف��ات ال �ت��ي تنتظر
رئا�سته المجل�س الإكليريكي بالإ�سكندرية
والوجه البحري للأحوال ال�شخ�صية ،في
دورته الجديدة التي تبد�أ يوليو المقبل،
وت�م�ت��د ل�ث�لاث ��س�ن��وات م��ن  2021وحتى
 ،2024وذلك خلفاً لنيافة الأنبا مرق�ص
�أ�سقف �شبرا الخيمة.
وي� ��أت ��ي ذل� ��ك ب �ع��دم��ا �أع �ل �ن��ت الكني�سة
القبطية االرث��وذك �� �س �ي��ة ،ب��رئ��ا��س��ة قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني بابا الإ�سكندرية
وب �ط��ري��رك ال� �ك ��رازة ال�م��رق���س�ي��ة ،ر�ؤ�ساء
المجال�س الإقليمية ل�ل�أح��وال ال�شخ�صية
المجال�س الإكليريكية للدورة الثالثة من
المجال�س والتى تبد�أ عملها يوليو المقبل.
ووق ��ع االخ �ت �ي��ار ع�ل��ى الأن �ب ��ا كارا�س،
لي�ستكمل ما قام به الأنبا مرق�ص �أ�سقف
�شبرا الخيمة ،حيث �أن المجل�س الذي

تنتهي م��دت��ه ف��ي يوليو المقبل فح�ص
ح ��وال ��ي  750م �ل �ف��ا وط �ل �ب��ا بالطالق،
وال�ت���ص��ري��ح ب ��ال ��زواج ال �ث��ان��ي م �ق��دم من
ايبار�شيات الإ�سكندرية والوجه البحري،
وذل � ��ك وف� �ق� �اً لأح� � ��دث ب �ي ��ان � �ص ��در عن
المجل�س في �أغ�سط�س الما�ضي.
ووف�ق�اً لما �أعلنته الكني�سة القبطية
الأرث��وذك �� �س �ي��ة ،ف� ��إن ال �ب��اب��ا توا�ضرو�س
الثاني قد ناق�ش مع ر�ؤ�ساء المجال�س كل
ما يخ�ص �أعمال المجال�س خالل الدورة
ال�ح��ال�ي��ة ،و�أه ��م ال�ت�ح��دي��ات والم�شكالت
التي واجهتهم ،وقدموا بع�ض الخبرات
العملية ،وق��ام��ت المجال�س الإقليمية
الثالثة بدرا�سة حوالي � 5آالف ملف من
ملفات الأحوال ال�شخ�صية خالل الدورة
الحالية ،و�أ��س�ف��ر االج�ت�م��اع ع��ن االتفاق
على ع��دة تو�صيات �سيتم تطبيقها فيما
هو قادم.

ي��ذك��ر �أن ف�ت��رة المجل�س الإكليريكي
الإق�ل�ي�م��ي ال �ح��ال��ي ،ت�ستمر ح�ت��ى �شهر
يوليو  ،2021وقد بد�أت في �شهر �أغ�سط�س
من عام � ،2018إال �أنه تم توقف الن�شاط
بعد ق��رار البابا توا�ضرو�س الثاني بابا
الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية
ب�سبب وباء كورونا الم�ستجد منذ مار�س
 2020ب�إيقاف ال�صالة بالكنائ�س.
ي ��ذك ��ر �أن ال �م �ج �ل ����س الإك �ل �ي��ري �ك��ي
بالإ�سكندرية لديه ملفات موجودة منذ
ع��ام  ،1995فيما تمتد فترات االنف�صال
ب�ي��ن ال�م�ت�ن��ازع�ي��ن م��ن � 5إل� ��ى � 20سنة،
وي �ع �م��ل ال�م�ج�ل����س ف��ي ال��وق��ت الجاري
ع�ل��ى �إ� �ص��دار ال�ت���ص��اري��ح ط�ب�ق�اً لالئحة
الأح � ��وال ال�شخ�صية ال �ج��دي��دة ات�ساقاً
مع ق��رارات المجمع المقد�س ،التي تعد
�أعلى �سلطة دينية في الكني�سة القبطية
االرثوذك�سية.

دار الإفتاء الم�صرية والكني�سة القبطية يتفقان
على حرمانية الإنجاب من متبرع
مع تطور العلم والتكنولوجيا وتتطور
الو�سائل الطبية ج��اءت ت�سا�ؤالت كثيرة
�سواء �إلي دار االفتاء الم�صرية �أو الكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية حول حكم «ت�أجير
الرحم» او االنجاب من متبرع وكان ر�أي
دار االفتاء الم�صرية والكني�سة القبطية
االرثوذك�سية كالتالي:
ر�أي دار االفتاء الم�صرية
ج��اءت ت�سا�ؤالت كثيرة �إل��ي دار الأفتاء
الم�صرية حول «حكم ت�أجير الرحم» عبر
�صفحتها الر�سمية على موقع التوا�صل
االجتماعى في�س بوك.
و�أجاب عن ال�س�ؤال ال�شيخ �أحمد و�سام
�أم �ي��ن ال�ف�ت��وى ب ��دار الإف �ت��اء الم�صرية
ق��ائ�لا«:ه��ذا ال ي�ج��وز ��ش��رع��ا» ،م�ضيفاً:
ت�أجير الرحم لمن ال يعرف هو �أن �سيدة
لديها بوي�ضات ت�صلح ل�ل�إن�ج��اب ولكن
ل��دي �ه��ا م���ش��اك��ل ف ��ى ال ��رح ��م ف�ي�ت��م �أخ ��ذ
بوي�ضة منها ونطفة للزوج وو�ضعهما فى
رح��م �أخ��رى ه��ذا ح��رام ،وال يجوز �شرعًا
�أن ت�ستنبت ال �م��ر�أة ف��ي رحمها بوي�ض ًة
م��ن ام ��ر�أ ٍة �أخ��رى مخ�صبة�� ،س��واء كانت
مخ�صب ًة من زوجها �أو من غيره ،و�سواء

�أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقوال
�أنطونيو ،مطران الغربية وطنطا للروم
الأرثوذك�س ،والمتحدث الر�سمي للكني�سة
في م�صر ،بت�صريح �صحفي ،حول «مغارة
القدي�سة مريم الم�صرية».
وق��ال الأن�ب��ا نيقوال �أنطونيو ،الوكيل
البطريركي لل�ش�ؤون العربية ،ف��ي بيان
الأنبا �سرابيون
ر� �س �م��ي ،ع �ب��ر ح���س��اب��ه ال��ر� �س �م��ي بموقع
كانت �صاحبة البوي�ضة ام��ر�أة �أجنبية �أو
التوا�صل االجتماعي في�سبوك� :إن ذلك
قريبة �أو �ضرة ت�شترك معها ف��ي الزوج
بمنا�سبة احتفاالت الكني�سة اليوم بالأحد
نف�سه فهذا ح��رام لأن هناك طر ًفا ثال ًثا
ال�خ��ام����س م��ن ال���ص��وم الكبير � 18أبريل
غ�ي��ر ال� ��زوج ��ص��اح��ب ال�ن�ط�ف��ة والزوجة
 2021والذي تع ّيد فيه الكني�سة للقدي�سة
��ص��اح�ب��ة ال �ب��وي �� �ض��ة ،وال ي�م�ك��ن الجزم
مريم الم�صرية.
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ب��ه الأم الحا�ضنة �صاحبة ال��رح��م الذي
ً
�أن ترى �إن�سانا غير القدي�س الأب ذو�سيما
تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى �صار
الذي �أح�ضر لها المناولة المقد�سة بجوار
نهر الأردن قبل رقادها بعام ،والذي وجد
ج�سدها في المكان ال��ذي التقى به فيها بعد �إ�ست�شهاد نبيل حب�شى..
لمناولتها وكان يحر�س الج�سد �أ�سدان.
وت��اب��ع«:وق��د حافظ عليها ربها ي�سوع
الم�سيح ،ف��ي ه��ذه المنطقة الموح�شة،
الذي من �أجله خرجت �إلى البرية لت�صلي
ل��ه م��ن �أج ��ل �أن يغفر ل�ه��ا خ�ط��اي��اه��ا مع
ت�ضرعاتها �إلى العذراء مريم والدة الإله �صرح �سكرتير ق�سم العالقات الكن�سية
لتت�شفع لها عند ابنها.
الخارجية في بطريركية مو�سكو للعالقات
ب�ي��ن الم�سيحيين ه �ي��روم��ون��ك �ستيفان
(�إيغومينوف) ،ب�أنه من الممكن الحج في
 ORTHODOX NEWS Inc.جميع �أنحاء م�صر ،با�ستثناء �شبه جزيرة
Published in
�سيناء.
Los
Angeles, USA
وقال �ستيفان لوكالة �سبوتنيك« :الحج
Since
2000
�إل ��ى م�صر ممكن با�ستثناء �شبه جزيرة
P.O.
Box
370024
�سيناء .ووف�ق��ا للمعلومات المتوفرة ف�إن
Reseda,
CA
91337
الو�ضع في �سيناء متوتر .منذ عدة �سنوات
حتى الآن لم يو�صى بالحج هناك ،خا�صة
Publisher: Azmi Hanna
 Orthodox News is an independent,لزيارة �شمال وو�سط �شبه الجزيرة .هذه
 informative, Social, Political Newspaم�ت�ط�ل�ب��ات ال���س�ل�ط��ات ال�م���ص��ري��ة مو�صى per, published twice a month to serveب ��أخ ��ذه ��ا ب �ع �ي��ن االع �ت �ب ��ار ف ��ي الكني�سة
Christian Community in USA.
القبطية بن�شاط في تطوير الحج في هذه
 theالأرثوذك�سية الرو�سية».
Signed and published articles, views,
و�أ� �ض��اف« :ف��ي ال��وق��ت نف�سه ،ف��ي باقي المناطق».
information, interviews, advertise� ment express strictly the viewsأنحاء م�صر الو�ضع مختلف تماما»« .الحج و�أ� �ش��ار �إل��ى �أن ��ه ،ف��ي المنطقة ال�ت��ي ال
� of their authors only, and do notإلى الأ�ضرحة الم�سيحية القديمة الواقعة ين�صح بال�سفر «ج��زي��رة �سيناء»  ،يوجد
 necessarily reflect the opinions ofف��ي ال�ق��اه��رة  ،ف��ي ��ص�ح��راء نيتريا ،و�إلى في المقام الأول دي��ر �سانت كاترين على
News management.
� Orthodoxأديرة طيبة ،والقدي�س �أنطونيو�س الأكبر ،جبل �سيناء.مو�ضحا �أن «�سالمة الحجاج
allorthodox@aol.com OR
وب ��ول ط�ي�ب��ة ،و�إل ��ى ال�ع��دي��د م��ن الأماكن ال��ذي��ن ي �ح��اول��ون زي ��ارة ه��ذا ال��دي��ر غير
orthodox_news@yahoo.com
الأخ ��رى ف��ي م�صر لي�س ممكنا فح�سب :م�ضمونة».
www.orthodoxnews.us
بل في ال�سنوات الأخيرة �شاركت الكني�سة وك��ان م�سئولون �أمنيون م�صريون قد
�أعلنوا في وقت �سابق الق�ضاء على ثالثة
م�سلحين من خلية �إرهابية متورطة في
مقتل الم�سيحي القبطي «نبيل حب�شي»

جني ًنا متكاملاً  ،فكان هذا الفعل حرا ًما.
ر�أي الكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية في االنجاب من متبرع
�أعلنت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
برئا�سة قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني،
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
ال�م��رق���س�ي��ة ،ر�أي �ه��ا ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي ق�ضية
«الإنجاب من متبرع» ،وهو الرف�ض التام
وال�ن�ه��ائ��ي ،مُعللاً ذل��ك  :ب��أن��ه زن��ا ،حتى
لو كان بهدف التغلب على مر�ض ال ُعقم
�سواء كان ذلك لدى الرجل �أو المر�أة.
و�أ�شار الأنبا �سيرابيون ،في مقال له،
عبر مجلة «الكرازة» ،ورد بال�صفحة رقم
 ،16تحت �شعار«الإنجاب من متبرع» �إلى
�أن الإن�ج��اب هو بركة من اهلل ،والب��د �أن
يكون رج��ل واح��د وام ��ر�أة واح��دة ،بحيث
ي �ك��ون االل �ت �� �ص��اق ب�ي�ن�ه�م��ا ه ��و ال�سبيل
مو�ضحا ان دخول �أي
الوحيد للإنجاب،
ً
طرف ثالث في هذه العالقة ف�إنه يعتبر
زن��ا ،و�أك��د الأنبا �سيرابيون �أن ذلك حتى
و�إن وافق ال��زوج عليه ،فالكني�سة تعتبره
زنا وترف�ضه ،لأن الخطية هي تعدي على
و�صايا اهلل ولي�س و�صية الزوج.

الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية تو�صي بعدم زيارة
جزيرة �سيناء �أثناء الحج �إلى م�صر

بيان عاجل من الكني�سة ب�ش�أن �إ�ست�شهاد
نبيل حب�شى في �سيناء

نعت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
ب��رئ��ا��س��ة ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا توا�ضرو�س
ال�ث��ان��ي ب��اب��ا الإ��س�ك�ن��دري��ة وبطريرك
ال�ك��رازة المرق�سية ،ابنها البار نبيل
حب�شي �سالمة وال��ذى اختطف على
ي��د عنا�صر تكفيرية ب�شمال �سيناء
وا�ست�شهد على �أيديهم بعدها.
وجاء في ن�ص البيان ،تنعي الكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية برئا�سة قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني ،ابنها البار
نبيل حب�شي �سالمة ال��ذي اختطفته
عنا�صر تكفيرية ب�شمال �سيناء منذ
خ�م���س��ة �أ� �ش �ه��ر وا��س�ت���ش�ه��د ب�أيديهم
بعدها ،وهو ما ظهر من خالل مقطع
ف �ي��دي��و ن �� �ش��رت��ه ال �م �ن �� �ص��ات التابعة
ل�ه��ذه ال�ع�ن��ا��ص��ر ،و�إذ تنعي الكني�سة
االبن والخادم الأمين ،تفرح بن�صيبه
ال�سماوي ال��ذي �صار له في الم�سيح،
بوا�سطة تم�سكه ب�إيمانه حتى الدم.
و�أ�ضاف البيان :ت�ؤكد الكني�سة على
وقوفها مت�ضامن ًة مع كل مجهودات

ال��دول��ة الم�صرية ف��ي دح����ض �أعمال
الإرهاب البغي�ضة ،التي �ستزيدنا عز ًما
وا� �ص��را ًرا على الحفاظ على وحدتنا
ال��وط�ن�ي��ة ال�غ��ال�ي��ة ،وف��ي ذل��ك نحيي
�أب �ط��ال ال �ق��وات الم�سلحة وال�شرطة
الم�صرية ،كما نقدم تعازينا �إلى �أ�سرة
ال�شهيد ،وكني�سته ،م�صلين من �أجل
�سالم بالدنا وازدهارها.
وت � ��داول ع ��دد م��ن ن���ش�ط��اء مواقع
التوا�صل االجتماعي فيديو ال�ست�شهاد
�أح� ��د الأق� �ب ��اط ي��دع��ى ن�ب�ي��ل حب�شي
�سالمة على يد عنا�صر �إرهابية تابعة
لـ«والية تنظيم �سيناء».
وي �ق��ول ال �م��واط��ن ال�ق�ب�ط��ي نبيل
حب�شي ��س�لام��ة  -ف��ي ب��داي��ة مقطع
الفيديو المتداول قبل ا�ست�شهاده -
�إن��ه يبلغ من العمر  62عاما و�أن��ه تم
�أ� �س��ره م��ن ق�ب��ل والي ��ة تنظيم �سيناء
منذ � 3أ�شهر و 11يوما ،و�أنه قام ببناء
كني�سة ال�سيدة العذراء مريم للأقباط
الأرثوذك�س بمدينة بئر العبد.

�إيبار�شية جنوب الواليات المتحدة ناعية ال�شهيد
نبيل حب�شى :و�صل لأعلى درجات الإيمان
�أ� �ص��درت �إي�ب��ار��ش�ي��ة ج�ن��وب��ي الواليات
المتحدة الأمريكية يوم االثنين الموافق
� ١٩أبريل برئا�سة �صاحب النيافة الحبر
ال�ج�ل�ي��ل الأن� �ب ��ا ي��و� �س��ف �أ� �س �ق��ف جنوبي
ال��والي��ات المتحدة الأمريكية و�شركائه
فى الخدمة الر�سولية الأح�ب��ار االجالء
االن �ب ��ا ب �ي��زل واالن� �ب ��ا ج��ري �ج��وري بيانا
ن�ع��ت ف�ي��ه ال�شهيد نبيل حب�شى �سالمة
ال��ذي ا�ست�شهد على �أي��دي تنظيم داع�ش
الإرهابى فى �سيناء .
وذكر البيان انه فى �أثناء فترة ال�صوم
المقد�س ونحن م��دع��وون للقيام برحلة
روح �ي��ة م��ع �إل �ه �ن��ا ال �� �ص��ال��ح رب �ن��ا ي�سوع
الم�سيح م ��روراً ب��آالم��ه و��ص��و ًال لقيامته
المجيدة نجد ان ال�شهيد نبيل �أخذ رحلة
روحية وج�سدية انتهت ب�شهادته ،و�أ�صبح
مثاال للم�سيحيين من �أج��ل ال�شهادة فى
�سبيل رب المجد ،و�أ�ضاف البيان ان �شهيد
ال�ي��وم �أ��ص�ب��ح ف��ى �أع�ل��ى درج ��ات ال�صمود
والإيمان  ،وا�ست�شهاده يعطينا ال�شجاعة

الأنبا يو�سف
وال �ق��وة ع�ل��ى ع ��دم ال�ت�خ�ل��ي ع��ن الإيمان
ب��وج��ود رب�ن��ا ي���س��وع الم�سيح ف��ي حياتنا
ال�شخ�صية.
و�أختتم البيان بتقديم التعازى لأ�سرة
ال�شهيد نبيل حب�شى �سالمة وال�صالة من
�أجلها ،وتقديم ال�شكر ل��رب المجد على
�إعطائنا م�ث��ا ًال ك��ي م��ا ن�صبح �أق��وي��اء فى
الإيمان وان نعي�ش حياتنا بطريقة تليق
ب�أوالد اهلل .

بعد و�صولها لـ � 6آالف في � 10أيام..

تعليق طلبات الأقباط لمقابلة البابا توا�ضرو�س

في �شبه جزيرة �سيناء.
ووفقا ل��وزارة الداخلية الم�صرية ،ف�إن
الم�ستهدفين م��ن ق�ب��ل الإره��اب �ي �ي��ن هم
الأق �ب��اط وال�ك�ن��ائ����س الم�سيحية وكذلك
مراكز ال�شرطة والجي�ش.
و��ش�ه��دت ال���ش�ه��ور الأخ �ي��رة ت��زاي��دا في
ع��دد ال�ح��وادث التي ت�ستهدف م�سيحيين
في غرب �سيناء بما في ذلك مقتل مدني
�آخ��ر وخطف �أربعة وفقا لم�ؤ�س�سة �سيناء
لحقوق الإن���س��ان ،وه��ي م�ؤ�س�سة حقوقية
غير حكومية معنية بمراقبة ور�صد �أو�ضاع
حقوق الإن�سان في �شبه جزيرة �سيناء.

�شريف �أديب يودع �أ�سباب نق�ض «�سيدة الكرم»
وي�ؤكــد :متفـائــل بـــرد حقـــها

�أودع الم�ست�شار �شريف �أدي��ب محامي
��س�ي��دة ال �ك��رم ،ط�ع��ن ال���س�ي��دة ��س�ع��اد ثابت
ال �م �ع��روف��ه �إع�ل�ام �ي��ا ب«� �س �ي��دة الكرم»
بمحكمة النق�ض ،و�أرف��ق مذكرة ب�أ�سباب
ال�ط�ع��ن ب��ال�ن�ق����ض ع�ل��ى ال�ح�ك��م ال�صادر
ببراءة المتهمين بتعرية �سيدة الكرم فى
االحداث التى وقعت فى مايو  2016بقرية
الكرم مركز �أبوقرقا�ص محافظه المنيا.
وذك ��ر ��ش��ري��ف �أدي � ��ب� ،أن ��ه ق ��ام ب�إيداع
�صحيفة ال�ط�ع��ن ف��ي الق�ضية ومذكرة
ب�أ�سباب الطعن ،بعد تفنيد وفح�ص �أوراق
الق�ضية ،و�إبداء ما ي�ؤكد حق ال�سيدة في
ال�ع��دال��ة وط�ل��ب نق�ض الحكم والق�ضاء
م �ج��ددا ب�م�ح��ا��س�ب��ة ال�م�ت�ه�م�ي��ن ف��ي هذه
الجريمة الب�شعة التى هزت ال��ر�أى العام
الم�صرى فى .2016
و�أ��ش��ار �أن��ه متفائل ف��ي رد ح��ق ال�سيدة
التى تحرك لها وم��ن اجلها ال��راي العام
ال �م �� �ص��ري ب��اك �م �ل��ه ب �ع��د �� �ص ��دور الحكم
ببراءة المتهمين كما ا�صدر النائب العام
ال�م���ص��ري ب�ي��ان��ا ق ��رر ف�ي��ه ق �ي��ام النيابه
العامه الم�صريه بالطعن بالنق�ض على
الحكم المذكور.
و�أو� �ض��ح �أدي��ب �أن��ه بعد �إي ��داع �صحيفة
الطعن وم��ذك��رة �أ�سباب الطعن فينتظر
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�أعلن الموقع الر�س�سمي للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية تعليق طلبات المقابلة مع
قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية نظرا
لو�صول عدد الطلبات لأكثر من � 6آالف طلب خالل �أقل من � 10أيام.
وذكر الموقع �أن قرار تعليق طلبات مقابلة قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني �سيتوقف
لحين �إنجاز �أكبر عدد من المقابالت ،و�أن من لديه مو�ضوعا ويريد المقابلة بهدف
طرحها يمكنه �إر�سالها على ق�سم «ا�س�أل البابا» الموجود �ضمن �أق�سام الموقع الر�سمي
للكني�سة.
و�أ�ضاف الم�سئولون عن الموقع �أنهم م�ستمرون في تحديد المواعيد مع قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني والذين تم ا�ستقبال طلباتهم حتى الآن.
وا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة مجموعة جديدة
من �أبنائه من ع��دة �إيبار�شيات ممن قاموا بطلب لقاء قدا�سته عن طريق الموقع
الر�سمي للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية.
المحرر :من الم�ؤكد �أن �شباب الأقباط بالخارج يرغبون في عقد لقاء مع قدا�سة
البابا ك�أخوتهم �شباب �أقباط الداخل ،فهل من الممكن ان تقوم �إيبرا�شيات الخارج عن
طريق �أ�ساقفة الإيبرا�شيات �أو م�سئولي ال�شباب من تنظيم عقد مثل هذه اللقاءات عن
طريق الزوم ..مجرد �إقتراح.

قرية برازيلية تبني ثالث �أكبر تمثال للم�سيح في العالم

الم�ست�شار �شريف �أديب
��س��رع��ة ت�ح��دي��د جل�سة للنق�ض ،وي�أمل
في �أن يتم تحقيق العدالة لهذه ال�سيدة
ال�ت��ى ت�ع��رت ف��ى � �ش��وارع ال�ق��ري��ة وه��و حق
�أ�صيل ورد اعتبار للمر�أة الم�صرية ولي�س
ال�سيدة �سعاد ثابت فقط.
وك ��ان ��ش��ري��ف �أدي� ��ب ق��د ت��ول��ى ق�ضية
�سيدة الكرم بعد حكم البراءة للمتهمين
وق��د التقي ادي��ب بال�سيدة �سعاد وا�ستمع
لها وك��اف��ة م��ا تعر�ضت ل��ه ف��ى االحداث
وبحث �سير التحقيقات وم��ا قدمه دفاع
الخ�صم وماورد با�سباب وحيثيات الحكم.

ت�ستعد بلدة برازيلية �صغيرة لمناف�سة
م��دي �ن��ة ري ��و دي ج��ان �ي��رو ب �ب �ن��اء تمثال
ع�م�لاق للم�سيح ،ي�ت�ج��اوز ط��ول��ه ارتفاع
تمثال تل كوركوفادو ،ليكون بذلك ثالث
�أطول تمثال من نوعه في العالم.
وب��د�أ بناء التمثال في قرية �إنكانتادو
ب��والي��ة ري��و غ��ران��دي دي��ل � �س��ور جنوبي
البرازيل منذ عام  2019وهذا الأ�سبوع تم
تركيب ذراعيه و�ساقيه.
ويتوقع �أن ينجز ت�شييده نهاية العام،
وف�ق��ا لجمعية «�أ��ص��دق��اء الم�سيح» التي

تن�سق عملية بنائه.
ويبلغ ارتفاع التمثال  43مترا بما في
ذلك قاعدة التمثال ،ما يجعله ثالث �أطول
تمثال من نوعه في العالم .ويف�صل 36
مترا �إحدى يديه عن الأخرى .و�سيجهز
الن�صب بم�صعد داخلي.
و�سيكلف الم�شروع نحو � 351ألف دوالر
ممولة من التبرعات ح�سب الجمعية.
�أم � ��ا ت �م �ث��ال «ال �م �� �س �ي��ح ال � �ف� ��ادي» في
ك��ورك��وف��ادو ،فيبلغ ط��ول��ه  38م �ت��را مع
قاعدته ،وافتتح في عام .1931
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مقاالت روحية

هل تتبعني حقا ؟

لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني

�س�ؤال ،ي�س�أله ال�سيد الم�سيح لنا:
«هل تتبعني حق ًا؟».
نرى ثالث م�شاهد لثالث �أ�شخا�ص
تقابلوا م��ع ال�سيد الم�سيح ف��ي �أوقات
م�ت�ف��اوت��ة ال ي��وج��د بينهم راب ��ط زمني
�أو مكاني ،ولكن القدي�س لوقا ح َّدثنا
عن هذه الثالث م�شاهد لكي ُيق ِّدم لنا
�إجابة على �إخال�ص الإن�سان في تلمذته
وتبعيته لربنا ي�سوع الم�سيح ،ق� َّدم لنا
ثالث م�شاهد بثالث �أ�سئلة.
ونقدم لك الثالث �أ�شخا�ص:
الأول �إن �� �س��ان ل��ه م���ش��اع��ر ول�ك�ن��ه لم
يُفكر جيداً.
الثاني �إن�سان فكَّر ولكن بال م�شاعر.
الثالث عنده فكر وعنده م�شاعر ولكنه
�سقط في م�شكلة التردد �أو الت�أجيل.
ال�شخ�ص الأول:
تقابل م��ع ال�سيد الم�سيح وتعلق به
ن�سميه ال�صديق الأول ،وقال له� :أتبعك
�أينما تم�ضي ،كانت له عاطفة متدفقة
ولكنه ل��م يفكر ،لأن العاطفة ﻻ تكمل
ال �ط��ري��ق ه��ي دائ �م �اً م�ت�غ�ي��رة ،و�أجابه
ال�م���س�ي��ح« :ل�ل�ث�ع��ال��ب �أوج � ��رة ولطيور
ال�سماء �أوكار �أما �إبن الإن�سان فلي�س له
�أين ي�سند ر�أ�سه» ،هذا ال�شخ�ص لم يفكر
ج �ي��داً ،وق � ��رارات الإن �� �س��ان الم�صيرية
ت�ح�ت��اج �أن ي�ف�ك��ر ف�ي�ه��ا .ودائ� �م� �اً نقول
عندما ت�أخذ قرار �إعتمد �أو ًال على ربنا،
ثانياً على عقلك ،ثالثاً على عاطفتك
(التي ممكن �أن تكون متغيرة) ،فت�أخذ
قرارك بطريقة �صحيحة.
ال�صديق الأول كان �صاحب م�شاعر،
ول��م يكن �صاحب فكر ،لذلك يبدو �أنه
�إن�صرف ولم يتبع الم�سيح.
ال�شخ�ص الثاني:

الم�سيح قال له اتبعني ،وكان �شرط
ه��ذا ال�شخ�ص �أن ي ��أذن له الم�سيح �أن
يذهب �أو ًال ويدفن �أبيه .عندما ت�أتي
دع��وة الم�سيح ل��ك فهي لحظة فارقة
وفر�صة ذهبية في حياة الإن�سان ،هذا
ال�شخ�ص �أ�ضاع ه��ذه اللحظة الفارقة
ل �ي �ع �م��ل ع �م��ل �إن �� �س��ان��ي ن �ب �ي��ل ،ولكن
الم�سيح �أج��اب��ه :دع ال�م��وت��ى يدفنون
م��وت��اه��م ،وك � ��ان ق �� �ص��ده :دع الموتى
ب ��ال ��روح ي��دف �ن��ون ال �م��وت��ى بالج�سد،
الموتى بالروح هو �إن�سان كل فكره في
ال�ت��راب� .أحيانا الإن�سان ين�شغل ب�أمور
ت�ضيع منه فر�صة مهمة ويظل القرار
�أمامه معوقات والمعوقات تبدو للعقل
�إنها مقبولة.
ال�شخ�ص الثالث:
تقدم للم�سيح وق��ال له �أتبعك �أينما
تم�ضي ،ولكن �إ�إذن لي �أو ًال �أن �أودع الذين
ف��ي ب�ي�ت��ي ،ه��ذا ال�شخ�ص رب�م��ا تنك�سر
عاطفته �أو ينك�سر فكره بخطية �إ�سمها
خطية التردد ،وقد تمتد خطية التردد
�إل��ى ال�ت��أج�ي��ل .وك�م��ا ت�ع��رف��ون الت�أجيل
ل����ص ال��زم��ان ح�ت��ى ف��ي ال �ت��وب��ة ،ويظل
الت�أجيل لي�ضيع الحرارة الروحية في
داخ �ل ��ك ،وه ��ذا م��ا ن���س�م�ي��ه ف��ي تحليل
ال،
ن���ص��ف ال�ل�ي��ل :ت���س��وي��ف ال�ع�م��ر باط ً
وكانت �إجابة الم�سيح عليه :لي�س �أحد
ي�ضع ي��ده على ال�م�ح��راث وينظر �إلى
الوراء ي�صلح لملكوت اهلل.
وال �ك �ت��اب ال�م�ق��د���س ي�ق��دم ل�ن��ا نماذج
حية لتبعية الم�سيح ،وكانت هذه نماذج
��س�ل�ب�ي��ة ،ون ��رى �أي �� �ض �اً ن �م��اذج �إيجابية
جميلة:
نقر�أ في (متى  )9 : 9عبارة« :اتبعني»
وهذه العبارة قالها ربنا ي�سوع الم�سيح
ل�ل�اوي الع�شار وك��ان يجل�س ف��ي مكان
الجباية ،فقام وتبعه و�صار متى ر�سول،
فلو ك��ان متى �أج��ل ال�ق��رار هل �سي�صبح
م�ت��ى ك��ات��ب ال �ب �� �ش��ارة الأول � ��ى ،وتلميذ
الم�سيح؟ ه��ل ك��ان �سي�شاهد معجزات
ال�سيد الم�سيح؟
دعوة �أخرى :هي دعوة بول�س الر�سول،
وهو كان �إن�سان بعيد عن الم�سيح ويوم

�أن ظهر له الم�سيح نجد �أن مجرد ر�ؤية
الم�سيح وح��دي�ث��ة م�ع��ه (ك��ان��ت بمثابة
دع��وة) ،وقال له بول�س يارب ماذا تريد
�أن �أفعل؟ ب�سبب هذه العبارة �صار بول�س
ال��ر��س��ول �سفيراً لإ��س��م الم�سيح و�صار
�شهيداً و�صار كاتباً لـ  14ر�سالة و�صار
معلماً والهوتياً وفلي�سوفاً.
ن�م��وذج �آخ ��ر :بطر�س ال��ر��س��ول ،وهو
ك ��ان � �ص �ي��اداً ي�ق��اب�ل��ه ال�م���س�ي��ح وي�س�أله
وت�ك��ون �إج��اب��ة بطر�س ال��ر��س��ول :يارب
ق��د تعبنا الليل كله ولكن على كلمتك
�ألقي ال�شبكة ،لحظة قرار ،وعندما رمى
ال�شبكة و�إم�ت�ل�أت ع��رف �أن الم�سيح هو
الذي يكلمه ،قال :ها قد تركنا كل �شيء
وتبعناك ،و�صارت تبعية الم�سيح حتى
لما �أخط�أ خطية الإن�ك��ار نجد الم�سيح
يعاتبه برقة فرجع يكمل طريقه.
�إن تبعية الم�سيح في حياتنا اليومية
تكون في قرارتنا و�إختيارتنا تحتاج �أن
يكون الإن�سان في كل الوعي ،و�أن يكون
م�ستيقظ لأن��ه ف��ي وق��ت معين عندما
ير�سل اهلل دعوته يجب �أن يكون الإن�سان
م�ستعد للإ�ستجابة ولي�ست له حجة �أو
تردد �أو ت�أجيل وت�سويف.
مثال �آخر :القدي�س الأنبا باخوميو�س
�أب ال���ش��رك��ة ،ك��ان ج�ن��دي�اً وث�ن�ي�اً ،ولكن
عندما �شاهد �أه��ل �إ�سنا وه��م يقدمون
ف�ضيلة �إ��ض��اف��ة ال �غ��رب��اء ،وع ��رف �أنهم
م�سيحيون ،قال�« :إن رجعت من الحرب
�سالماً ��س��أك��ون م�سيحياً» ،ورج��ع وبد�أ
ط��ري�ق��ه ال��روح��ي ،وب ��د�أ يتبع الم�سيح
ويتكر�س وي�صير راهباً ونا�سكاً وي�ؤ�س�س
ح�ي��اة ال���ش��رك��ة ف��ي ال�ح�ي��اة الرهبانية،
وي�صير قدي�س في الكني�سة.
ت��وج��د �أوق ��ات ن�ج��د فيها اهلل يفتقد
الإن �� �س��ان ب�ن�ع�م�ت��ه وي ��دع ��وه ف��ي قلبه،
وعندما ي�ستجيب الإن�سان بفكره بعقله
وبم�شاعره بقلبه وب�إيمانه ويتخذ القرار
وال ينظر �إلى ال��وراء وي�ضع يده في يد
الم�سيح وينادي بملكوت ال�سموات تكون
ح�ي��ات��ه كلها متجهة ن�ح��و ال���س�م��اء لأن
الإن�سان �أ�سا�ساً مخلوق �سماوي فهو خلق
من ال�سماء.

مذكرات ال�سجن
(تابع ما قبله)
علمنا ب�ع��د ذل��ك �أن ح��رك��ات �شغب
قد حدثت في �أ�سيوط من الجماعات
ال�م�ت�ط��رف��ة .راح �ضحيتها ك�ث�ي��ر من
رج��ال الإدارة ،منهم �ضابط م�سيحي
كان ي�شغل مركز نائب مدير الأمن في
�أ�سيوط  ..ذبحوه في مكتبه.
وف��ي �آخ��ر ليلة ق�ضيناها ف��ي داخل
الزنزانات ،كانت هناك حركات غريبة..
م��دي��ر م���ص�ل�ح��ة ال �� �س �ج��ون وبرفقته
�ضباط ك�ب��ار زاروا «�سجن التجربة»،
وت�أملوا الزنازين و�إ�ستحكامتها ونحن
ال ن ��دري ��ش�ي�ئ��ا ،وك��ان��وا ق��د ق ��رروا �أن
ي�ن�ق�ل��وا �إل �ي �ه��ا ال�م�ق�ب��و���ض عليهم من
ال�ج�م��اع��ات ف��ي �أ� �س �ي��وط ،ف�ل��م يجدوا
مكاناً �أكثر �إحكاماً و�أك�ث��ر �إي�لام�اً من
ه��ذه ال��زن��ازي��ن ،حينئذ �أم� ��روا بنقلنا
م�ن�ه��ا ،ل�ي����س ح �ب �اً ف��ي ال�ت�خ�ف�ي��ف ع ّنا،
ولكن �إحتياجاً للزنازين.
ثم كان يوم الجمعة � 19أكتوبر 1981
�إبتد�أ اليوم كعادة الأيام� ،إلى �أن انتهت
فترات الف�سحة ،ثم جاء �أحد ال�ضباط
ونبه على الجميع ب�أن يجهزوا كل واحد
نف�سه لأننا ما�شيين من هنا.
وعبثاً حاولنا ن���س��أل� ،إل��ى اي��ن؟ �إال
�أن جميعهم بر�أي واحد كانوا ي�ؤكدون
�أنهم ال يعرفون �شيئاً.
ثم حوالي ال�ساعة الخام�سة م�ساء،
ج��اءت التعليمات بالرحيل ..ول��ك �أن
تتخيل هذا المنظر الم�ؤثر � 8أ�ساقفة
ب��زي �ه��م ال�ك�ه�ن��وت��ي و  24ك��اه �ن �اً و 24
علمانياً .حمل كل واح��د منهم متاعه
ال��ذي ف��ي ال��زن��زان��ة ،بع�ض المالب�س،
وبع�ض الم�أكوالت ،وهي كل ما يملك ..
وطبعا ال توجد �شنط �أو كراتين لحمل
الأ� �ش �ي��اء ،فت�صرف ك��ل واح ��د بح�سب
الإم �ك��ان �ي��ات ال �م �ت��اح��ة ،ال�ب�ع����ض عمل
(ب��ؤج��ة) من جلباب ،ربطه من عنقه،
ثم عب�أ فيه ما تحتويه زنزانته.
ن� �ظ ��رت �إل � ��ى خ �ل��ف ون� �ح ��ن ن�سير،
فتذكرت ما قاله الرب لحزقيال النبي
�أن ُيهيء لنف�سه �أهبة ج�لاء ويحملها
على كتفه ،وينقب لنف�سه في الحائط
وي �ه��رب �أم � ��ام ج �م��اع��ة ب �ن��ي �إ�سرائيل
(حز.)5-3 :12
وتذكرت �أي�ضا خ��روج بني �إ�سرائيل
ح�ي��ن ح�م�ل��وا ال�ع�ج�ي��ن غ�ي��ر مختمر،
و�أخ � ��ذوا �أم�ت�ع�ت�ه��م وع �ب��روا م��ن م�صر
(خر.)34:12
ك��ان المنظر م ��ؤث��راً ،وال �سيما �أننا
كنا ن�ساق �إلى حيث ال نعلم.
حكى لي بع�ض الم�ساجين ،بعد ما
رج�ع�ن��ا م��رة �أخ ��رى �إل ��ى �سجن المرج
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تأمالت في أسبوع اآلالم
** ال�ت��أم��ل ف��ي الأل ��م ي��رف��ع النف�س
�إل��ى ف��وق ،يرفعها ف��وق م�ستوى المادة
وال�ع��ال��م ،ويدخلها فيما ه��و �أرق ��ى من
الأر� �ض �ي��ات ..ول��ذل��ك ف��ان الإن���س��ان في
حالة الألم ،تكون نف�سه اقوى ،وروحنياته
�أعمق ،وكثيراً ما نرى الإن�سان في �ألمه
م �ت �ج��رداً م��ن ح��ب ال �ع��ال��م .ف��ي حالة
البهجة ربما ي�شعر االن�سان الم�سرور �أن
العالم معه� .أم��ا في حالة الأل��م فيكون
العالم خلفه ،وقد اختفت محبة العالم
من قلبه .لذلك �سهل على المري�ض �أن
يقترب �إلى اهلل .المري�ض المت�ألم يقبل
ال �ح��دي��ث ع��ن اهلل ،وي �ح��ب �أن ي�صلي،
وي�ط�ل��ب �أن ي�صلي ال �ن��ا���س م��ن �أجله.
وكلمة (اهلل) تتردد كثيراً على فمه� ،أكثر
مما في حالة �صحته.
ونف�س الو�ضع بالن�سبة �إل��ى الإن�سان
الحزين ،الذي هو في �ضيقة �أو �إ�شكال،
�أو الذي توفى له �أحد �أحبابه ...في مثل
هذا الحزن تجد القلب بعيداً عن �شهوات
العالم ،بعيداً عن التعلق بالمادة ،وزاهداً
ف��ي �شهوة الج�سد ورب�م��ا لفائدة الألم
روحياً� ،سمح اهلل به �سمح به لأن��ه نافع
ل �ل��روح� ،إذا �سلك فيه الإن���س��ان بحكمة
وال��ذي��ن ي� ��زورون ال�م�ق��اب��ر ي�ستفيدون
م��ن م �ج��رد ال�ن�ظ��ر �إل ��ى م �ك��ان الموت،
وم��ن تذكر الموت والأل ��م ،وتذكر فقد
الأ��ص�ح��اب والأح �ب��اء ك��ل ذل��ك يعطيهم
عمقاً في فهمهم وفي روحنياتهم.
ت��رى ل�م��اذا بكى ي�سوع الحبيب عند
قبر لعازر؟
لقد بكى ي�سوع على الب�شرية التي
�أو��ص�ل�ت�ه��ا الخطية �إل ��ى ال �م��وت ،فلوال
ذل� ��ك م ��ا م� ��ات ل� �ع ��ازر ك �م��ا م� ��ات باقي
ال �ن��ا���س .و�أي �� �ض �اً لأن ال�ب���ش��ري��ة التي
ُخلقت على �صورة اهلل ومثاله ،و�صلت
�إلى ذلك الم�صير الذي تقول فيه �أخت
عن �أخيها المحبوب �أنه (قد �أنتن)� .إنها
خطية الإن�سان الأول التي جرت �إلى كل
هذه النتائج :الموت ،والنتن ،و�إنحالل
ال�ج���س��د ،وب �ك��اء الأق � ��ارب والأ�صحاب،
وال�سيد الم�سيح حينما بكى عند قبر
ل�ع��ازر ،ك��ان ك��ل ذل��ك �أم��ام عينيه ،وكان

ل �ع��ازر ي�م�ث��ل ال�ب���ش��ري��ة ال�م�ن�ه��ارة التي
تموت وتنتن رزحت الب�شرية تحت �أثقال
كثيرة م��ن الآالم والأح� ��زان والأوج ��اع
وال �م �ت��اع��ب ،ح�ت��ى ت�ح�ن��ن عليهم الرب
(�إذ ر�آه��م منطرحين ومنزعجين كغنم
ال راع��ي ل�ه��ا) (م�ت��ى  ،)36:9وق��ال لهم
إلي يا جميع المتعبين والثقيلي
تعالوا � َّ
الأحمال و�أنا �أريحكم (م��ت )28:11لقد
�شاركهم قلبياً ف��ي �آالم�ه��م ول�ك��ن كيف
�أراح� �ه ��م؟ ل �ق��د �أراح� �ه ��م ع �م �ل �ي �اً ،فكما
حمل خطاياهم ،ه�ك��ذا حمل �أحزانهم
و�أوج��اع �ه��م ،وف ��ي ذل ��ك ي �ق��ول ا�شعياء
النبي (لكن �أحزاننا حملها ،و�أوجاعنا
تحملها وه��و م�ج��روح لأج��ل معا�صينا،
م�سحوق لأجل �آثامنا) (ا�ش .)5،4:53
�إذاً ح�ي��ن ن �ت ��أم��ل ف��ي �آالم الم�سيح،
�إنما نت�أمل معا�صينا و�آث��ام�ن��ا ،ونت�أمل
�أوجاعنا التي تحملها ،وب�سببها (�سكب
للموت نف�سه ،واُح�صي مع �أثمة) (ا�ش
.)12:53
�آالم ال�سيد الم�سيح دليل على حبه
ل�ل�ب���ش��ر ،ح�ب��ه ه��و ال ��ذي ��ص�ل�ب��ه ،ولوال
ه ��ذا ال �ح��ب م��ا ا��س�ت�ط��اع ب�ي�لاط����س وال
اليهود �أن ي�صلبوه .هو قال (�أ�ضع نف�سي
لآخذها �أي�ضا لي�س �أح��د ي�أخذها مني،
بل �أ�ضعها �أن��ا من ذات��ي ،لي �سلطان �أن
�أ�ضعها ،ول��ي �سلطان �أن �آخ��ذه��ا �أي�ضاً)
(يوحنا .)18،17:10
ول�م��اذا و�ضع ذات��ه؟ من �أج��ل محبته
للب�شر م��ن �أج��ل حبه الجبار ل��ي ولك،
هذا الحب الذي جعله يبذل ذاته فداء
ع� ّن��ا ،لكي نخل�ص نحن بموته( .هكذا
�أح ��ب ح�ت��ى ب ��ذل �إب �ن��ه ال��وح �ي��د ل�ك��ي ال
ي�ه�ل��ك ك��ل م��ن ي ��ؤم��ن ب��ه ب��ل ت �ك��ون له
ال�ح�ي��اة االب��دي��ة) (ي��وح�ن��ا � .)16:3إنه
الحب الجبار الذي جعله يحمل خطايا
العالم كله ،لكي يمحوها بدمه ويموت
عنها لقد ك��ان م���س��روراً بحمل خطايا
ال�ن��ا���س و�آالم �ه��م ،و�آالم ��ه ل��م ت�ك��ن �آالم
ال�ج���س��د ف�ق��ط � �س��واء ف��ي الأ�� �ش ��واك �أو
ال�ل�ط��م �أو ال�ج�ل��د �أو ال���ص�ل��ب �أو حمل
ال�صليب ،و�إنما �أهم من ذلك كله �آالمه
ف��ي ح �م��ل ال�خ�ط�ي��ة ال �ت��ي ال ت�ت�ف��ق مع

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

طبعه .حمل جميع خطايا النا�س من
�آدم �إل��ى �آخ��ر الدهور ،وقف �أم��ام النا�س
كخاطئ ،و�أمام اهلل كخاطئ� .أمام النا�س
(اُح�صي مع �أثمة) ،و�أمام الآب وقف نائبا
عن الب�شرية الخاطئة ،يحمل خطاياها
كلها ليقدم ثمنها للعدل الإلهي.
وب�ه��ذا ير�ضى الآب ،وي�ك��ون (ذبيحة
محرقة ،رائحة �سرور للرب) (ال.)9:1
وه ��ذا (ال ��ذي ل��م ي�ع��رف خ�ط�ي��ةُ ،جعل
خطية لأجلنا ،لن�صير نحن بر اهلل فيه)
(2كورنثو�س .)21:5
هل تحمل خطايا النا�س ،كما حملها
الم�سيح؟ هل ت�ستطيع �أن ت�أخذ خطايا
غيرك وتن�سبها �إلى نف�سك؟ وتقول (�أنا
المخطئ ولي�س ه��و) و�إن نُ�سبت �إليك
خطية �إقترفها �آخ��ر ،ه��ل ت�ستطيع �أن
تقبل ذلك وت�صمت؟ و�إن لم ت�ستطع �أن
تحمل خطايا النا�س ،فهل يمكنك على
الأقل �أن تحتملها؟ �أي �أن تحتمل خطايا
ال�ن��ا���س �إل�ي��ك �إن ل��م ت�ستطع �أن تحمل
خطايا النا�س وتن�سبها �إلى نف�سك ،فعلى
الأق� ��ل ال ت�ج�ل����س وت��دي�ن�ه��م وتحملهم
خطايا �إن لم تحمل خطاياهم ،فاحمل
�آالمهم كما ا�شترك بها ي�سوع (فرحاً مع
الفرحين وب�ك��ا ًء م��ع الباكين) (رومية
 .)15:12وف��ي �آالم ��ك ث��ق �أن الم�سيح
�صديق لكل م�ت��أل��م ،الم�سيح ك��ان قويا
و� �ص��ام��داً ف��ي ك��ل �آالم ��ه و�أع �ط��ى مثا ًال
رائ �ع �اً للقلب الكبير ،ال�ق��وي ال�شجاع،
ال��ذي احتمل ظلم الأ� �ش��رار ،وق��ال (يا
�أب �ت ��اه �أغ �ف��ر ل�ه��م لأن �ه��م ال ي� ��درون ما
يفعلون) ،وهكذا َح ّو َل �صليب العار �إلى
��ص�ل�ي��ب م�ج��د وح � � ّول الأل� ��م �إل ��ى بركة
و�إكليل الم�سيح.

الكني�سة الكاثوليكية ت�صنع الميرون دون ح�ضور �شعبى

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

(وهو غير م�سيحي)� ،أنه لم ي�ضبط نف�سه
عندما ر�آن ��ا ف��ي ه��ذه ال �ح��ال ،وك��ان يردد
في نف�سه ذات المعنى ال��ذي قاله الل�ص
ال�ي�م�ي��ن «ن �ح��ن ب �ع��دل ُج��وزي �ن��ا� ،أم ��ا هذا
فماذا فعل؟» (لو.)41:23
تجمعنا �أم��ام مكتب الم�أمور ،ثم �أخذ
كل واح��د بع�ض الأم��ان��ات الموجودة من
مالب�س �أو �شنط �أو خالفه ،ثم مع غروب
ال���ش�م����س� ،أرك �ب��ون��ا ع��رب�ت�ي��ن م��ن عربات
الم�سجونين ،كلنا مع  56مرتبة وع��دد 2
بطانية لكل واحد.
ولك �أن تتخيل � 56شخ�صا ،مع المراتب
والبطاطين والمنقوالت ،ح�شروا جميعا
ف��ي ع��رب�ت�ي��ن ..ال �ع��رب��ات ب�لا ك��را� �س��ي �أو
كنب ،وبعد غ��روب ال�شم�س ب��د�أ الموكب
ف��ي ال�ت�ح��رك م�ح��اط��ا ب�ع��رب��ات البولي�س
والأم��ن المركزي ،و�سلمنا ف�صرنا ُنحمل
كما يقول الر�سول (�أع ،)15:27ال نعلم �إلى
اين؟.
وقد اعترى البع�ض م ّنا خوف ،ال �أعلم
ماذا كان م�صدره؟ ربما المجهول ،ولكن
الذين �سلموا حياتهم بين يدي الم�سيح،
لماذا الخوف؟
وق��د طلب �أبونا تادر�س من الأ�ساقفة
الموجودين �أن يقر�أوا لنا التحليل وك�أننا
مقبلون على الموت!!
وقد زاد هذا من مخاوف الخائفين.
ثم بد�أت التكهنات في الطريق كلما �سار
الموكب في �أحد ال�شوارع ،وتعلق معظمنا
في �شبابيك العربة ،وهي �صغيرة وعالية
ومغطاة بال�سلك .وكان منظر البلد يبدو
طبيعيا على الرغم من تحذيرات م�أمور
�سجن المرج وال�ضباط �أن نلتزم الهدوء،
وال نرتل في الطريق ب�صوت م�سموع ،لأن
البلد في حالة �إ�ضطراب ،فكنا ننظر و�إذا
كل �شيء عادي ،النا�س ما�شون في ال�شوارع
وجال�سون على المقاهي ،والأوالد يلهون
ويروحون ويجيئون ،والدكاكين مفتوحة،
وكل �شيء طبيعي للغاية.
وك��ان��ت �أك �ث��ر ال �م �خ��اوف ال �ت��ي ت ��راود
البع�ض �أن يرحلونا �إل��ى �سجن القلعة،
والخبير بال�سجون م ّنا � -أي �سمير تادر�س
 هو ال��ذي و�صف لنا �سجن القلعة ب�أنه�أق�سى ال�سجون في م�صر.
ثم �سار الموكب في �شارع �صالح �سالم
وع �ب��ر ع�ل��ى ال�ق�ل�ع��ة دون ت��وق��ف .فتهلل
البع�ض بالفرح ،وتوقعوا �أننا البد ذاهبون
خ��ارج ال�ق��اه��رة ،ربما �إل��ى الفيوم �أو �أحد
ال�ضواحي.
ث��م توقفت التخمينات تماما عندما
توقف الركب �أم��ام بوابة �سجن  1بليمان
ا .نزلنا
وادي ال � �ن � �ط ��رون ،وك� � ��ان ل � �ي �ل� ً
وا�ستلمونا بالعدد ،وك��ان �إ�ستقبالهم لنا
ملطفاً للخواطر ،مريحاً للنفو�س.

�أرثوذك�س نيوز

للمتنيح القم�ص لوقا �سيدارو�س
ك ��أن �ن��ا ب ��د�أن ��ا ن�ت�ن���س��م ن���س�ي��م بع�ض
الحرية ،عندما وقفنا �ساعة �أو بع�ض
ال�ساعة في الهواء الطلق ،ريثما تكمل
�إجراءات «الت�سكين» كما يقولون.
وحالما �إنتهينا من ذلك ،دخلنا �إلى
عنبر �صغير ب��ه �أ� �س��رة ح��دي��د قديمة،
وال �ع �ن �ب��ر ف ��ي الأ�� �ص ��ل ك ��ان ي�ستخدم
كم�ست�شفى لل�سجن ،وك��ان ك��ل �سرير
من ثالثة طوابق.
ول ��ك �أن ت�ت�خ�ي��ل م� �ق ��دار ال�سعادة
الغامرة التي ع�شناها هذه الليلة ،حتى
كدنا ن�سهر �إل��ى ال�صباح ،ذكريات �أيام
الزنزانة ،كلها بتفا�صيلها ،ومعامالت
ال�سجانين وال�ضباط و ...ون��وادر عم
عبدالغني  ..وخالفه.
وق ��د ��س�ع��دن��ا ب ��أن �ن��ا � �ص��رن��ا نتنف�س
ال�ه��واء ب�سهولة ،و�إن�ن��ا �أ�صبحنا نتكلم
م��ع بع�ضنا ب��دون م��ان��ع �أو ع��ائ��ق ،لأن
كثيرين م ّنا لم يكونوا يعرفون بع�ضا
�سوى بال�صوت فقط.
وق��د �أ�سعدنا في �إقامتنا في ليمان
وادي ال�ن�ط��رون ال�ت��ي ام �ت��دت �إل ��ى 34
ي��وم��ا� ،أن�ن��ا كنا ن��أخ��ذ ف�سحة ف��ي فناء
ال�سجن ل�م��دة ��س��اع��ة ��ص�ب��اح�اً و�ساعة
م�ساء في الأيام الأولى.
�إلى �أن بنوا لنا �أمام باب العنبر حو�شاً
�صغيراً ،وجعلوا له باباً حديدياً ،فكانوا
في ال�صباح يفتحون باب العنبر ،ولنا
�أن نخرج �إلى الحو�ش ال�صغير (حوالي
 3×6متر) ثم ُيغلق باب العنبر ال�ساعة
الخام�سة م�ساء ،فكانت في نظرنا نعمة
عظيمة.
على �أن الآفة الكبرى في هذا المكان
كانت هي عدم النظافة ،فالمكان مهمل
وال �م �ي��اه ق�ل�ي�ل��ة .ك ��ان م��وت��ور ال�سجن
ي�شتغل �ساعة في النهار فقط ،ودورات
المياه يغذيها برميل في �أعلى المبنى،
وكان مثقوبا ،فلم يكن هناك �صرف في
دورات المياه ،وكان يوجد برميلين في
داخل الدورة.
�أ�ضف �إلى ذلك كميات من ال�صرا�صير
لم �أر قبلها في حياتي .كانت ال�سراير
م�صنوعة م��ن موا�سير ح��دي��د وك�أنها
كانت مح�شوة تماماً بال�صرا�صير.
ف�أعملنا فيها البيرو�سول ،وكانوا قد
تعطفوا علينا بعلبة �أو علبتين ،ولكن
ه�ي�ه��ات ف�ج�ي��و���ش ال���ص��را��ص�ي��ر �أق ��وى
و�أعتى.
(البقية في العدد القادم)

ت� � � �ب � � ��د�أ ال� �ك� �ن� �ي� ��� �س ��ة ال� �ق� �ب� �ط� �ي ��ة
الكاثوليكية ،الأربعاء � ،4/21إتمامها
طق�س عمل زيت الميرون ال ُمقد�س،
وه��و �أق��د���س زي ��وت الكني�سة والذي
ُي �� �س �ت �خ��دم ف ��ي م �ع �م��ودي��ة الأف� � ��راد
وتد�شين الكنائ�س ،على مدار يومين،
ب�ك��ات��درائ�ي��ة ال�ق��دي����س الون الكبير،
للأقباط الكاثوليك ،بحي المعادي،
بمحافظة ال�ق��اه��رة ،وذل��ك برئا�سة
الأن �ب ��ا �إب��راه �ي��م �إ� �س �ح��ق ،بطريرك
الأق �ب��اط الكاثوليك ،وح�ضور عدد

كبير من مطارنة الكني�سة.
وفي ال�سياق ذاته ،يتمم قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية
وبطريرك الكرازة المرق�سية ،طق�س
�إ�ضافة خميرة زيت الميرون المقد�س
بدير القدي�س العظيم الأنبا بي�شوي
العامر للرهبان الأقباط الأرثوذك�س
بمنطقة وادي ال�ن�ط��رون بمحافظة
البحيرة ،وذل��ك ي��وم الإثنين  3مايو
الموافق احتفاالت �شم الن�سيم.

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..
 -41النعمة II

 -1النعمة هى معونة �إلهية  ..هي
عطية مجانية يهبها اهلل للإن�سان ..
ي�سند بها �إرادت ��ه ال�ضعيفة وطبيعته
المائلة  ..و�إحتياجة الدائم.
 -2كل ما ينعم به اهلل على الإن�سان
هو عمل النعمة ِ « ..ن ْع َم ٌة َل ُك ْم َو َ�س َ
ال ٌم
ِمنَ ا ِ
يح».
هلل الآبِ َ ،و ِمنْ َر ِّبنَا َي ُ�سو َع ا ْل َم ِ�س ِ
(غل.)3 :1
 -3النعمة عملت لأجل الب�شرية قبل
وجودهم  ..بالنعمة خلقهم اهلل  ..لأنه
�أنعم على غير الموجود بنعمة الوجود
 ..فمن في�ض نعمته �صرنا موجودين
� ..أنها النعمة الخالقة.
 -4وم��ن عمل النعمة �أي�ضا رعاية
اهلل للإن�سان  ..لأن��ه ل��و تخلت نعمة
اهلل ع��ن ال �ك��ون ل�ح�ظ��ة واح� ��دة لهلك
فيها ال �ك��ون� ..إن اهلل مم�سك بالكون
 ..حافظاً له ك�ضابط للكل  ..بنعمته
الحافظة.
� -5إن ع�م��ل ال�ن�ع�م��ة ف��ى �إن �� �س��ان ال
يرغمه على فعل الخير � ..إنما ينبغي
�أن ي�ستجيب لعمل النعمة وي�ستمر في
اال�ستجابة.
 -6لي�ست النعمة قا�صرة في عملها
على الأبرار  ..بل �إنها تعمل �أي�ضا في
الخطاة وغير الم�ؤمنين لهدايتهم.
 -7النعمة تعمل ف��ي ق�ي��ادة حياتك
و�أنت بحريتك من حقك �أن تقبل �أو �أن
ترف�ض ..وبقبولك عمل النعمة تخل�ص
 ..وكما ق��ال القدي�س �أوغ�سطينو�س:

«�إن اهلل الذى خلقك بدونك  ..ال ي�شاء �أن
يخل�صك بدونك».
 -8هناك نعمة ظاهرة ونعمة خفية ..
النعمة الظاهرة هي التي نراها ونح�سها
ف��ي ح�ي��ات�ن��ا ون�ل�م����س ي��د اهلل ف��ي حياتنا
 ..وك�ي��ف �أع��ان�ت�ن��ا وق��وت�ن��ا � ..أم��ا النعمة
الخفية فهي التي تعيننا دون �أن ندري
� ..أو تُبعد عنّا �شراً قبل مجيئة �إلينا ..
ونحن ال نعلم من �أمره �شيئاً.
 -9هناك نعمة ُت ْع َطى لنا بغير �إ�ستحقاق
منّا  ..ونعمة تعطى كمكاف�أة.
 -10ن���ش�ك��ر اهلل ال� ��ذي دع��ان��ا جميعاً
بنعمته لكي نكون �أبناء اهلل � ..أمة مقد�سة
وكهنوتاً مقد�ساً مبنيين كحجارة حيه،
بيتاً روحياً  ..جِ نْ�ساً مختاراً  ..وكهنوتاً
م�ل��وك�ي�اً «كُ ��ونُ ��وا �أَنْ� �تُ ��م �أي �� �ض �اً مَبْنِيِّينَ
كَحِجَارَةٍ حَيَّة َب ْيتاً ُر ِ
وحياًَ ،ك َهنُوتاً ُمقَد�ساً،
وح� َّي� ٍة َم ْق ُبو َل ٍة ِع ْن َد اهللِ
يم َذ َب��ا ِئ� َح ُر ِ
ِل َتق ِْد ِ
ِ
ْ
يح»(ابط .)5 :2
ِب َي ُ�سو َع ال َم�س ِ
� -42آالم الم�سيح
 -1الم�سيح ت�ألم ليدخلنا �إلى المحلة
 ..لقد �أخذ و�ضعنا لكي يعطينا و�ضعه ..
و�ضعنا كخطاه هو �أن نكون خارج المحلة
 ..ف�إذ به  ..وهو القدو�س  ..ي�صير خارج
المحلة بد ًال منّا  ..لكي ندخل نحن �إلى
داخل المحلة.
 -2نزل من ال�سماء �إلى الأر�ض لينقلنا
م��ن الأر�� ��ض �إل ��ى ال���س�م��اء  ..و� �ص��ار �إبنا
للإن�سان ليجعلنا �أبناء اهلل  ..حمل �آثامنا
 ..لكى نحمل بره وقدا�سته.
� -3أخذ الذي لنا..و�أعطانا الذي له..

�إعداد :القم�ص ميخائيل �إدوار
�أخ��ذ عقوبتنا  ..لكي يمنحنا �أكاليله
ومجده.
 -4خ ��رج خ� ��ارج ال�م�ح�ل��ة  ..ليدفع
الثمن ال��ذي ندخل به نحن َ ..ق ِب َل �أن
يموت  ..لكى يعطينا نحن الحياة.
� -5أخذ �ضعفنا  ..لكى يمنحنا قوته
 ..و�أخذ عارنا ليعطينا مجده.
� -6إن ال�سيد الم�سيح ل��م يفكر في
ذاته  ..و�إنما كان تفكيره فينا نحن  ..لم
يهتم كيف تخل�ص نف�سه من الموت..
�إنما فكر في تخلي�صنا نحن ب�أن يفدينا
بذاته  ..لم ي�ست�سلم لل�صليب عن �ضعف
و�إنما عن حب.
� -7إن المحبة تبلغ عمق �أعماقها
� ..أو ترتفع �إلى �أعلى قممها  ..حينما
ن�صـعد على ال�صليب.
� -8إن المحبة تُختبر بالألم «نختبرها
بال�ضيقه» ..ونختبرها بالعطاء والبذل
 ..الذي ال ي�ستطيع �أن يبذل هو �إن�سان
ال يحب � ..أو هو �إن�سان محبته ناق�صة
� ..أو هو يف�ضل ذاته على غيره �أما �إن
�أحب ف�إنه يبذل.
 -9كلما ي ��زداد ح�ب��ه  ..ي ��زداد بذله
حتي ي�ب��ذل ك��ل �شئ  ..ف ��إن و��ص��ل �إلى
كمال الحب  ..و�إلى كمال البذل  ..ف�إنه
ي�ب��ذل ذات��ه  ..ي�صعد على ال�صليب ..
ويقدم ذاته ِلعمق محبتهم.
 -10وه� �ك ��ذا �� �ص ��ارت �� �ص ��ورة ي�سوع
الم�سيح الم�صلوب  ..هي �أجمل ال�صور
�أم��ام الب�شريه كلها؛ �أنها �صورة الحب
الباذل في �أعمق �أعماق بذله.
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يتجــدد مثـل الن�ســر �شــبابك
ع �ن��دم��ا ن�ت�ق��اب��ل م��ع �أح� ��د ال�م���س�ن�ي��ن ،
وي�شكو ان �شبابه ق��د غ ��ادر ،و�أ��ص�ب��ح في
مرحلة التقاعد ،و�إنتهت درجة �صالحيته،
وي �ن �ت �ظ��ر ل�ح�ظ��ة ال��رح �ي��ل ،ف��ان �ن��ا نبادر
بالقول :يتجدد مثل الن�سر �شبابك.
وك �ن��ت �أري� ��د �أن �أت �ع��رف ك�ي��ف يتجدد
�شباب الن�سر؟! وبحثت ،وتو�صلت للعالقة
بين الن�سر ،وتجديد ال�شباب:
وج � ��دت �أن ال �ن �� �س��ر ي �ح �ت��اج �أن يتخذ
ق��راراً حا�سماً في �شيخوخته ،قرار يحول
ال�شيخوخة �إلى �شباب.
وي�ع�ت�ب��ر ال�ن���س��ر �أط � ��ول ع� �م ��راً ،يمكن
�أن يبلغ �إل ��ى  ٧٠ع��ام �اً ،ول�ك��ي يبلغ عمر
ال���س�ب�ع�ي��ن ،ي �ج��ب ع�ل�ي��ه �أن ي�ت�خ��ذ قرار
�صعب ،حينما يبلغ حوالى٤٠عاماً ،ت�صبح
م�خ��ال�ب��ه(ال�ت��ي ك��ان��ت ط��وي�ل��ة �أو مرنة)،
غير ق��ادرة على الإم�ساك بفري�سته ،هنا
ي�صبح مهدد بالجوع ،ي�صبح منقاره الحاد
الطويل �ضعيفاً منحنياً ،ت�صبح �أجنحته
ثقيلة ،ب�سبب �شدة كثافة الري�ش ،حتى
�أن �أجنحته تلت�صق ب�صدره ،وهكذا ي�صعب
عليه الطيران ،وهنا ي�صبح �أم��ام الن�سر
ال�شيخ �أح��د �إخ�ت�ي��اري��ن� ،إم��ا �أن ي�م��وت �أو
ي �ج �ت��از ع�م�ل�ي��ة ت�غ�ي�ي��ر م ��ؤل �م��ة ت�ستغرق
خ�م���س��ة � �ش �ه��ور ،وع �م �ل �ي��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر هذه
تتطلب �أن يطير الن�سر ب�صعوبة بالغة
الى �أقرب قمة �أحد الجبال ويبقى هناك،
على قمة ه��ذا الجبل ،ثم ي�ضرب الن�سر

ب�م�ن�ق��اره المتهالك ع�ل��ى ال���ص�خ��ر ،حتى
ينف�صل المنقار ،بينما ينتظر الن�سر حتى
ينمو منقاره الجديد ،ثم يحرك مخالبه
ب�شدة على ال�صخر حتى يقتلعها كما فعل
بمنقاره ،لتنمو مخالب جديدة ،وحينما
تنمو مخالبه الجديدة ي�ستعملها الن�سر
ف��ي التخل�ص م��ن ري���ش��ه ال �ق��دي��م ،وبعد
خم�سة �شهور تقريبا من المعاناة الم�ؤلمة
ي �ب��د�أ الن�سر ح��رك��ة ط�ي��ران��ه الم�شهورة،
وك�أنه قد ولد من جديد ليعي�ش ما يقرب
من � ٣٠سنة اخرى ،والذى ي�شبع بالخير
ع �م ��رك ،،ف�ي�ت�ج��دد م�ث��ل ال�ن���س��ر �شبابك
(مز.)5:103
ولقد قال �أحد الحكماء� :أولئك الذين
ي�ح�ب��ون ال �ن��ا���س م��ن �أع �م��اق ق�ل��وب�ه��م ،ال
يتقدم بهم العمر �أب��داً ،قد يموتون بفعل
�أمرا�ض �أو متاعب هذه المرحلة العمرية،
لكنهم يموتون بروح �شبابية!.
فالمحبة الحقيقية للجميع م��ن كل
القلب ،والنف�س والعقل ح�سب الو�صية
(حب الرب �إلهك من كل قلبك ،وقدرتك،
وقريبك كنف�سك) ،تجعلنا نعي�ش لحظات
حياتنا في في�ض هذا الحب �سكارى من
رحيقه ،نعي�ش لحظات البهجة والفرح
الدائم ،والرجاء ،وقلوبنا مليئة بال�سالم
الداخلي ال��ذي تركه لنا ال�سيد الم�سيح
(�سالمي �أترك لكم� ،سالمي �أنا �أعطيكم)،
لذلك ال ت�ضطرب قلوبكم وال تجزع ،بل

ث��اب��روا و�أع �ل �م��وا �أن ��ي �أن ��ا ه��و اهلل ،وجدد
حياتك ب�إ�صرار وعزيمة كالن�سر( ،تغيروا
ع��ن �أ��ش�ك��ال�ك��م بتجديد �أذه��ان �ك��م) ،فهذا
هو ي��وم جديد �صنعه ال��رب ومنحك اهلل
�إي��اه فلتفرح وتبتهج به ،فقط كما نبهنا
الكتاب المقد�س �أن��ه :في جميع �أعمالك
�أذك��ر �أواخ ��رك ،فلن تخطئ �أب ��داً ،ويقول
لنا الأب كيرل�س المقارى «فنحن ال نعلم
اليوم وال ال�ساعة التي �سوف ي�أتى فيها،
راج��ع نف�سك ،وك��ن م�ستعداً على الدوام،
وتعلم فن الحياة وال �أعني الحياة فقط
على ه��ذه االر� ��ض ف��ي ه��ذا ال�ع��ال��م الذي
�سيم�ضي و�شهوته ،لكني �أعني تلك الحياة
التي جاء الم�سيح ب��اذال نف�سه من �أجلها
«جئت ليكون لهم حياة وليكن لهم �أف�ضل»
�أى تلك الحياة الأبدية الخالدة ،فالحياة
الأر� �ض �ي��ة ال��وق�ت�ي��ة ال�ت��ي نعي�شها وك�أننا
خ��ال��دون ب�ه��ا ،ف�ن���س��رع لإ� �ش �ب��اع �شهوات
الج�سد ،والعيون ،وتعظم المعي�شة ،نا�سين
�أنه «لي�س بالخبز وحده يحيا االن�سان بل
بكل كلمة من فم اهلل» ،والعجيب �أننا مهما
جاهدنا ،وتعبنا في �سبيل هذه المطامع
ب��أن��واع�ه��ا م��ن م��ال و��ش�ه��رة وم�ن��ا��ص��ب ال
ن�شبع طالبين المزيد !!!
وتح�ضرنى ه��ذه الق�صة ،عندما كان
الأ�سكندر الأك�ب��ر يبحث ع��ن الفيل�سوف
ال�شهير «دي��وج�ي��ن» ،ل�سماع حكمة منه،
وج��ده جال�ساً على الأر� ��ض بين القبور،

ل��م يكن يحب �إ��س�م��ه ل�ه��ذه الدرجة
وك ��ان يعتقد �أن ��ه غ�ي��ر مميز ل�شيوعه
بين كثيرين ،ك��ان معناه المعين هلل،
لم يعن له معناه �أي معنى خا�ص فقد
عا�ش حياة عادية جداً في هذه القرية
ال�صغيرة وال�م�ج�ه��ول��ة ،وط��ال�م��ا �سبب
�إ�سمها �ضجرا �أو �سخرية له فقد كانت
ت�سمى بقرية العناء �أو الألم ،ورغم �أنه
ال �إال �أنه
لم يعاني من �أية �أمرا�ض قب ً
�شعر بهذه الحمى ليومين فارق بعدها
الحياة وهنا ب��د�أت رحلته الهوجاء �إلى
العالم الآخ��ر لي�سجل ف��ي نف�سه كيف
�إكتنفته �أهوال الهاوية.
ر�أى ل�ع��ازر نف�سه وح�ي��داً ينظر �إلى
ج�سده ال�ب��ارد الم�سجى على الفرا�ش
فيما تعالت �صرخات مرثا و�إختها مريم
قبل �أن ي�شتم رائ�ح��ة نتنة وي��د مقززة
تقب�ض على رقبته من الخلف لت�سحبه
�إلى �أ�سفل المنزل ،حاول الفكاك منها
لكن تكاثرت الأي ��دي م��ن ح��ول��ه ،نظر
وج��وه��م ال �م��ري �ع��ة وال�م�ق�ي�ت��ة ق�ب��ل ان
ي ��أخ ��ذوه ف��ي م �م��رات �ضيقة ودهاليز
مظلمة ورطبة في رحلة مرعبة خاطفة
و�سريعة �سمع فيها ا�صوات غير ب�شرية
ت�ع��ال��ت قهقهتهم ،وك��أن�ه��ا ط�ب��ول غير
متناغمة تدق �أذن��ه ،لم يكن يعلم ماذا
يحدث له.
ك ��ان ال �م �ك��ان ي �ع��ج ب� � � ��أرواح الب�شر،
الظالل الرمادية تلف الأرج��اء وتكبله
كما ب�سال�سل ،لم يقوى على المقاومة
فا�ست�سلم للأمر.
ب ��د�أ ي�ف�ك��ر ت ��رى م ��اذا �أو� �ص �ل��ه لهذا
المكان فقد كان م�ؤمناً وكان من �أتباع
ي�سوع ،نعم ي�سوع هذا النبي ال��ذي من
النا�صرة ،المقتدر في القول والفعل،
لما ت��ذك��ره �سرت ف��ي داخ�ل��ة ق�شعريرة
ج�ل�ب��ت م�ع�ه��ا ذك ��ري ��ات زي� � ��ارات ي�سوع
ال�م�ت�ك��ررة �إل��ى بيته وك�ي��ف ك��ان ي�سمع
كلماته التي هونت عليه حياته وجعلت
لها معنى فكم كان ي�سر ويغتبط فرحاً

�إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
و�إع� �ت ��راف ق�ب��ل ال�ت�ق��دم ل�م�م��ار��س��ة �سر
م�سحة المر�ضى.
• ال ي�ع�ن��ي ه ��ذا ال �� �س��ر �أي �إجبار
هلل – ح��ا��ش��ا – ب� ��أن ي�شفي الأمرا�ض
ال�ج���س��دي��ة ب��ل �إن �ن��ا ن ��ؤم��ن ون���س�ل��م �أن
ال �م��ري ����ض ب�م��ر��ض��ه و��ص�ح�ت��ه وحياته
ك�ل�ي��ة م��و��ض��وع�ي��ن ف��ي قب�ضة العناية
الإلهية.
• هو �سر من �أ�سرار الكني�سة ال�سبعة
� �ش ��أن��ه �� �ش� ��أن ال �م �ع �م��ودي��ة ،وال �ت �ن ��اول،
والكهنوت ،والزيجة ،فمكانه الطبيعي
ه ��و ال �ك �ن �ي �� �س��ة وق� ��د � �س �ب��ق �أن �أف ��ردن ��ا
مقارنة في ع��دد �سابق بين �سر م�سحة
ال�م��ر��ض��ى (ال�ق�ن��دي��ل ال �ع��ام)  ،و�صالة
تبريك المنازل.
وق ��د خ���ض��ع � �س��ر م���س�ح��ة المر�ضى
كممار�سة طق�سية لبع�ض التطورات
عبر الزمن �إلى �أن ا�ستقر به على الو�ضع
المعمول به حالياً ك�سائر الممار�سات
ال�ل�ي�ت��ورج�ي��ة .ف�ف��ي ال�ع���ص��ر الر�سولي
كان يقام بقراءة قطعة �أو قطعتين على
الأكثر ثم يقوم الكهنة بر�شم الم�ؤمنين
بالزيت .ثم تلي بعد هذا الوقت وبناءاً
على تف�سير ر�سالة معلمنا يعقوب هو
وج ��ود �أك �ث��ر م��ن ق����س ل�م�م��ار��س��ة ال�سر
حيث وردت كلمة ق�سو�س.
ختاما ك��ل ع��ام والجميع ب��أل��ف خير
بمنا�سبة ق��رب �إنتهاء ال�صوم المقد�س
متعكم الم�سيح و�إي��ان��ا ب�ب��رك��ة ال�صوم
وبهجة قيامته المجيدة

تطور طق�س الب�صخة في القرون الأولى
 +ف�ك��رة ��ص�ل��وات الب�صخة المقد�سة
ق��د ج��اءت �ضمن ال���ص�ل��وات الليتورجية
الكن�سية منذ القرون االول��ى للم�سيحية
ت� ��ذك� ��اراً ل �ل��أح� ��داث ال �ه��ام��ة ف ��ي نهاية
حياة ال�سيد الم�سيح على الأر� ��ض ،مثل
ال�م�ح��اك�م��ة وال �� �ص �ل��ب ،ب�ج��ان��ب ت�أ�سي�س
�سر االفخار�ستيا ،وال��دخ��ول االنت�صاري
�إل��ى �أور��ش�ل�ي��م ،ع�ل�اوة على قبر الم�سيح
وق�ي��ام�ت��ه م �م �ج��دا .ف�ك��ل ه ��ذه الأح� ��داث
التاريخية العظيمة كان البد للكني�سة �أن
تجعلها تاجاً يتوج ليتورجياتها وقوانين
العبادة بها.
�أوال :ف��ي ال �ق ��رون الأول � ��ى (�أي في
ال �ق��رن الأول وال �ث��ان��ي) ل��م ي�ك��ن عندنا
�أخ�ب��ار كثيرة كيف تعمل الب�صخة  .لكن
نعرف �أن االحتفال بتلك الأح ��داث كان
يتم م��رة كل  33عاماً تقريباً (مثل عمر
ال�سيد الم�سيح على االر�ض) (.)1
ثانيا :كما كان في البداية هناك يوم
واحد ي�صام فيه وهو الجمعة العظيمة وقد
حفظ هذا اليوم في الال�شعورالم�سيحي
�ضد الفرح اليهودي بعد  14ني�سان وكان
غايته هي ال�شهادة بالأ�سف والأ�سى الذي
م�ل�أ قلوب الم�سيحيين عندما يفكرون
في �إخواتهم من �شعب �إ�سرائيل الذين لم
يقبلوا �إلى معرفة الم�سيا.
�أ�ضيف اليوم التالي له وهو يوم ال�سبت
(�إل� � ��ى � �ص �ي��ام ال �ج �م �ع��ة) ال �� �س �ب��ت �أعتبر
ب��الأح��رى ذا خا�صية اال�ستعداد المبا�شر
للعيد ول �ق��د �أ� �ش��ارت ال��دي��داخ��ى (تعليم

الر�سل) �إلى �صوم هذين اليومين ال�سيما
المقبلين على المعمودية (الموعوظين
وم �ع ��روف �أن ي ��وم ال�ق�ي��ام��ة ف��ي البداية
المبكرة ج��داً في الكني�سة ك��ان ليلة عيد
القيامة)2( .
ت �ق��ول ال��دي��داخ �ي��ة (ق �ب��ل المعمودية
لي�صم المعمد والذى يعتمد ومن يمكنه
ذلك من الآخرين و�أو�صى الذي يعتمد �أن
ي�صوم يوماً �أو يومين قبل المعمودية).
وهو نف�س ما تذكره قوانين هيبوليتو�س
ال �ق �ب �ط �ي��ة (ق  )4:19و�أي� ��� �ض ��ا تحدث
العالمة ترتليان ( )250-160في كني�سة
�شمال �أف��ري�ق�ي��ا ع��ن ��ص��وم الف�صح الذي
ك��ان ي�ب��د�أ ي��وم الجمعة العظيمة ويدوم
ح�ت��ى ف �ج��رالأح��د .ك�م��ا ي��ذك��ره القدي�س
�إي��ري �ن��ا�ؤ���س (200-130م) ف��ي ع �ب��ارة له
�أورده��ا يو�سابيو�س ال�م��ؤرخ (�إن �صوم ما
قبل الف�صح هو يومان �أو ثالثة) �أي �أنه
ف��ي ال �ق��رون ال�ث�لاث��ة الأول ��ى ك��ان��ت فترة
�إ� �س �ت �ع��داد ال�ف���ص��ح ال ت�ت�ع��دى ي��وم��ان �أو
ثالثة �أيام.
ث��ال�ث��ا :ث��م ك��ان ال�ت�ط��ور ال�ت��ال��ي لذلك
وهو �صوم الأ�سبوع كله وهو �أ�سبوع الف�صح
(�سته �أي��ام) وال��ذي ُع��رف فيما بعد ب�إ�سم
(�أ� �س �ب��وع الآالم) و�أول ذك��ر ج��اء ل��ه في
الد�سقولية ال�سريانية (ديدا �سكاليا � -أي
تعليم الر�سل) التي تم تدوينها في �شمال
�سوريا ما بين عامي (250-200م) وكان قد
حفظ �أوال في كني�سة �أور�شليم.
ال
 +ولقد كان �صوم الأربعيني منف�ص ً
ع ��ن � �ص��وم �أ� �س �ب��وع الآالم �أوال (خ�ل�ال
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الإكلرييكية بالقاهرة
profrasmy_r@yahoo.com

يمعن النظر �شما ًال ويميناً ،ف�س�أله:
ماذا تفعل هنا ياعزيزي ديوجين و�سط
القبور � ..أجابه �أبحث عن جمجمة والدك
الراحل العظيم!!
ف �ت �ع �ج��ب الأ� �س �ك �ن ��در الأك � �ب ��ر قائال:
ولكن الموت ي�ساوى بيننا جميعاً ،فكيف
�ستهتدي �إليها؟!.
�إج ��اب ��ه دي��وج �ي��ن« :ه� ��ذا م��ا ي �ج��ب �أن
تتذكره �أيها الملك العظيم ،،لأنك غالبا
ماتن�سى».
فلن�سعى ب��ال�م�ح�ب��ة ال �ط��اه��رة النقية
الم� �ت�ل�اك ح �ي��اة ال �م �ل �ك��وت ،بالتوا�ضع
والب�ساطة و�صنع الخير للجميع وبحب
العطاء ،وكما يقول البابا فرن�سي�س« ،ال
قيمة لما نمتلكه ،و�إنما لما نعطيه».

رئي�س الحيـــاة

جمعة ختام ال�صوم و�سر م�سحة المر�ضى
في البداية كل ع��ام والجميع بخير
بمنا�سبة �إنتهاء ال�صوم الأربعيني وقد
ارتبطت جمعة ختام ال�صوم الأربعيني
ب�سر م�سحة المر�ضى �أو ما يعرف ب�إ�سم
القنديل العام.
وه� ��ذا الإرت � �ب� ��اط ه ��و ارت� �ب ��اط على
��س�ب�ي��ل ال �ت �ع��ود ال �أك �ث��ر وال ت��وج��د �أية
رواب� ��ط طق�سية �أو م��و��س�م�ي��ة ب��ل جاء
ه��ذا االرت�ب��اط نابعا على م��رور ال�شعب
ال �ق �ب �ط��ي الأرث ��وذك� ��� �س ��ي ب �ف �ت��رة �صوم
وميطانيات تزيد على الأرب �ع��ون يوما
ومن ثم يكون مت�أهال تماما لإ�ستقبال
ه��ذا ال�سر فالبد للم�ؤمن المتقدم له
�أن يكون محترزاً و�صائماً كالإفخار�ستيا
و�أي�ضا محافظاً على الطهارة الفكرية
والج�سدية �ش�أنه �ش�أن �سائر الأ�سرار.
و�صالة القنديل العام �أو �سر م�سحة
المر�ضى هو مفهوم ليتورجي و�سبق �أن
عرفنا المفهوم الليتورجي �أن��ه و�صية
كتابية �أو عقيدة وال�سند الكتابي ل�سر
م���س�ح��ة ال�م��ر��ض��ى ه��و م��ا ��س�ب��ق وقاله
معلمنا ي�ع�ق��وب ال��ر� �س��ول ف��ي ر�سالته
«�أم��ري����ض �أح��د بينكم فليدعو ق�سو�س
الكني�سة في�صلوا عليه ويدهنوه بزيت
ب��ا� �س��م ال� ��رب و� �ص�ل�اة الإي� �م ��ان ت�شفي
المري�ض والرب يقيمه و�إن كان قد فعل
خطية تغفر له» (يع .)14،15 :5
ون �ح��ن ك ��أرث��وذوك �� �س �ي �ي��ن الب ��د و�أن
يتر�سخ ف��ي قلوبنا قبل �أذه��ان�ن��ا بع�ض
المبادئ بخ�صو�ص هذا ال�سر-:
• ه��ذا ال�سر يتم على ي��د ق�سو�س
الكني�سة.
• العن�صر ال�م��ادي ل�ه��ذا ال�سر هو
ال��زي��ت ال��ذي يتحول م��ن خ�لال �صالة
الإي� �م ��ان �إل� ��ى ال �ق��وة ال�ك��ام�ن��ة ف��ي �سر
م���س�ح��ة ال �م��ر� �ض��ى ،ف �ه��و ل�ي����س تحول
�سحري ب��ل ت�ح��ول ليتورجي �سرائري
بوا�سطة �صالة الإي�م��ان م��ن الق�سو�س
وال�شعب.
ال
• مغفرة الخطايا هنا لي�ست بدي ً
ع��ن � �س��ر ال �ت��وب��ة والإع � �ت� ��راف ب��ل البد
�أن ي�ك��ون ال�شعب ق��د �سبق وق��دم توبة

طريق الآالم هو طريق المجد

بقلم ابيذياكون
مينا ق�صدي جوهر
مرحلة تاريخية معينة) وكان ال�صوم يبد�أ
بعد عيد الأبيفانيا (الغطا�س) مبا�شرة
وهو الثاني ع�شر من طوبة على نحو ما
فعل مخل�صنا ل��ه ال�م�ج��د .ث��م يفطرون
في اليوم الثاني والع�شرين من �أم�شير
وب �ع��د ذل��ك ب �م��دة ي�ع�م�ل��ون جمعة الآالم
ويختمونها بعيد القيامة)3( .
راب�ع��ا :ظلوا على ه��ذا الحال �إل��ى �أيام
البابا الأنبا ديمتريو�س الكرام البابا ()12
(230-188م) وه��ذا ق��رر �أن يكون �أ�سبوع
الآالم تالياً ل�صوم الأربعين وظلت مدة
ال�صومين معاً �أربعين يوما.
ب�م�ع�ن��ى �آخ� ��ر ك ��ان ال �� �ص��وم ال�ك�ب�ي��ر ذو
الأرب� �ع� �ي ��ن ي ��وم� �اً ي �ن �ت �ه��ى ي� ��وم الجمعة
العظيمة ولي�س جمعة ختام ال�صوم كما
يعرف اليوم� .أي �أن فترة ال�صوم الكلية
�أرب�ع�ي��ن ي��وم��ا ف�ق��ط ح��اوي��ة فيها �أ�سبوع
الف�صح  .وهذا ما ي�ؤكده قوانين الكني�سة،
ال��ر��س��ائ��ل الف�صحية للبابا �أثنا�سيو�س
الر�سولي.
 +هذا وكانت العادة القديمة في �أ�سبوع
الآالم المحيية �أن يقر�أ الكتاب المقد�س

بقلم :جرج�س ميخائيل
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عندما ي�ق��ول ل��ه «ل �ع��ازر حبيبي» من
هذا الوقت اكت�سب �إ�سمه معناً جديداً.
ل �ق��د ك ��ان ي �� �س��وع ب��ال�ن���س�ب��ة ل ��ه هو
بارقة الأمل والحب والتعليم الجديد
ل �ل �ع �ب��ادة وال �� �س �ج��ود ب��ال �ح��ق وال� ��روح
وم�ح�ب��ة اهلل م��ن ك��ل ال�ق�ل��ب والفكر،
م��رت �أم��ام��ة ك��ل ه��ذه ال��ذك��ري��ات في
لحظات ل��م يقطعها �إال ه��ذا ال�س�ؤال
ه��ل ك��ان ي�سوع ه��و �إب��ن اهلل؟ الم�سيح
المنتظر وم�شتهى الأجيال الذي و�ضع
عليه رجاء االم��م؟ توالت الأ�سئلة ،لو
كان �إبن اهلل لماذا تركه يموت؟ ولماذا
اقتيد بالأبال�سة �إلى �أ�سافل الجحيم؟
هل هذه هي نهاية الق�صة؟ بد�أ ي�شعر
بالقنوط ويحزن قليال ويكتئب ،لكنها
ل �ح �ظ��ة ،ه��ل ي �� �ص��دق م��ا ي���س�م�ع��ه �إنه
�إ�سمه «ل�ع��ازر هلم خ��ارج��ا»� ،إن��ه نف�س
ال�صوت المحبب� ،صوت ي�سوع �إبن اهلل
بالحقيقة .لم يدري فى الحقيقة ماذا
يحدث ،لكنه ي�ستجيب وت�ستجيب معه
الهاوية والطبيعة والأر�ض والمالئكة
ب�سلطان «لعازر حبيبي ،هلم خارجاً».
ف�ت���س�ل��ك روح� ��ه ط ��رق ل ��م يعرفها
وم���س��ال��ك ل��م ي�سلكها �أح ��د م��ن قبل
قاطعة الأر�ض والبحر والعمق وت�سمو
فوق قوة ال�شياطين التي تتوارى خوفا
لا م��ن ��ص��وت �إب ��ن اهلل ،فتتحد
وخ �ج� ً
روحه بج�سده في القبر وتدب الحياة
وتت�شكل الخاليا كما بجنين يتكون
ويولد من رحم القبر وتتكون الحياة
فتنظر عيناه �أول ما تنظر ملك ورئي�س
الحياة ومعها �إجابات �أ�سئلة كثيرة.

بعهدية القديم والجديد.
�إذا ل��م ت �ك��ن ق��د ح� ��ددت ب �ع��د ق� ��راءات
ونبوات ثابتة لأ�سبوع الب�صخة المقد�سة
()4
خام�سا  :في ب��داي��ات القرن الخام�س
ال �م �ي�لادي ف��ي ع�ه��د ال �ب��اب��ا ثي�ؤفيلو�س
(ال �ب �ط��ري��رك  )23ت ��م ت��رت �ي��ب طقو�س
الب�صخة وترتيب طق�س �إحتفال بالب�صخة
على يد كيرل�س �إبن �أخته (البابا كيرل�س
الأول عمود الدين البابا الــ )24وقد قام
بتلك الترتيبات الطق�سية قبل �إعتالئة
عر�ش مارمرق�س وق��د ��ص��ارت فيما بعد
عرفا في الكني�سة الأرثوذك�سية (لي�ست
القبطية ف�ق��ط ب��ل �أم �ت��دت �إل ��ى كنائ�س
�آخرى))5( .
و�أكتفي بهذا القدر ،فالمو�ضوع كبير
ول �ك ��ن لأج � ��ل وق �ت ��ك � �ص��دي �ق��ي ال �ق ��ارئ
الحبيب طالباً �صلواتك لأجلي.
المراجع:
( )1كني�سة العذراء بور�سعيد /الب�صخة
المقد�سة بين المعرفة الفعلية والممار�سة
التقليدية.
( )2مقال من االنترنت (نبذه تاريخية
عن �أ�سبوع الآالم ).
( )3المرجع ال�سابق  +محا�ضرة عن تاريخ
�أ�سبوع الآالم باالنترنت.
( )4مهند�س رف�ي��ق ع ��ادل /االط ��ار العام
ل���ش�ك��ل وت��رت �ي��ب ط�ق����س ال�ب���ص�خ��ة  /مجلة
مدر�سة اال�سكندرية عدد ه �سنة )2013
( )5كني�سة ال�ع��ذراء بور�سعيد (الب�صخة
المقد�سة بين المعرفة الفعلية والممار�سة
التقليدية
م �ه �ن��د���س رف �ي��ق ع � ��ادل (م �ح��ا� �ض��رة عن
االن �ت��رن��ت ب �ت��اري��خ 20م ��ار� ��س  2014بعنوان
الب�صخة المقد�سة وتطورها عبر الع�صور).

ل �ل �ق � ّدي ����س ك �ي��ر ّل ����س ال �ك �ب �ي��ر ت� �� ُّأم�ل�ات
لطيفة على م��ا ج��اء ف��ي (ل��و،)26-23 :9
عندما �أو� َ��ض��ح ال�س ّيد الم�سيح لتالميذه،
كيف �أنّ ال��ذي ي��ري��د �أن يتبعه ،يجب �أن
يكون م�ستع ًّدا لإنكار نف�سه ،وحمل �صليب
الآالم والأتعاب ،لكي ي�ستحق المجد معه..
بع�ضا
�أقتطف لح�ضراتكم في هذا المقال ً
من هذه الت� ّأمالت:
� +إنّ قادة الجيو�ش الأقوياء ي�ستحثّون
جنودهم ال ُم َد َّربين على �أعمال ال�شجاعة،
لي�س فقط ب�أن َي ِعدونهم بكرامات الن�صر،
بل ب�أن يخبروهم بحقيقة �أنّ الت�أ ُّلم يجلب
لهم المجد ،و ُي ِ
ك�سبهم ك ّل مديح ،لأنّ من
الم�ستحيل على �أولئك الذين يريدون �أن
َيربحوا ال�شهرة في المعركة �أن ال يتح ّملوا
الجروح �أحيانًا من �أعدائهم ،ولكنّ ت�أ ّلمهم
لي�س بال مكاف�أة .ونحن ن��رى ر ّبنا ي�سوع
الم�سيح ي�ستخدم الأف�ك��ار نف�سها تقري ًبا
في الحديث.
 +ق�ب��ل ه��ذا ال �ك�لام م �ب��ا� �ش��رةً ،ك��ان قد
�أظهر للتالميذ �أ ّن��ه ينبغي له �أن يحتمل
مغامرات اليهود ال�ش ّريرة ،و�أنّهم �سيهز�أون
ب��ه ،ويتفلون ف��ي وج�ه��ه ،ويقتلونه ،وفي
ال �ي��وم ال�ث��ال��ث ي�ق��وم ث��ان�ي�ةً .ل��ذل��ك فلكي
يمنعهم من �أن يتخ ّيلوا �أنّه من �أجل حياة
العالم� ،سيحتمل هو نف�سه ا�ستهزاء �أولئك
ال َق َتلَة ،و�أعمالهم الوح�ش ّية الأخرى التي
�أ��ص��اب��وه ب�ه��ا ،بينما ُي�ت��اح لهم ان يعي�شوا
بهدوء ،و�أن يتحا�شوا الألم لأجل تقواهم..
و�أنّهم لن يلحقهم � ّأي عار �إن فعلوا ذلك..
فلكي يمنعهم من هذا التخَ ُّيل فهو ي�شهد
ح�سبون
بال�ضرورة �أنّ �أول�ئ��ك ال��ذي��ن �س ُي َ
�أه�ل��اً ل�ل�م�ج��د ال ��ذي ي�ع�ط�ي��ه ه ��و ،ينبغي
�أن َي ِ�صلوا �إليه ب�أعمال �شجاعة منا�سبة،
ق��ائ�لاًَ « :م��ن �أراد �أن ي�أتي ورائ��ي ،فلينكر
نف�سه ويحمل �صليبه ك ّل يوم ويتبعني».
 +ه�ن��ا �أي �� ً��ض��ا ،ي�ن�ب�غ��ي �أن ُن��د َه ����ش من
م�ح� ّب��ة الم�سيح ،مخلّ�صنا ج�م�ي� ًع��ا ،نحو
العالم؛ لأ ّن��ه لم َيق َبل فقط �أن يت�أ ّلم و�أن
يحتمل ع��ا ًرا عظي ًما ،وي�ضع نف�سه حتّى
�إل��ى ال�صليب والموت لأجلنا ،لكنّه َيرفع
أي�ضا �إل��ى نف�س هذه
تابعيه المختارين � ً
الرغبة الممتازة� .أولئك الذين �سي�صيرون
ُمع ِّلمين للنا�س ف��ي ك� ّل م�ك��ان ،وي�شغلون
و�ضع القادة ل�شعوبهم ،الذين يوكَّلون �إلى
عنايتهم .لأنّ �أولئك الذين ُيقامون على
خ��دم��ة عظيمة ي�ج��ب �أن ي�ك��ون��وا بالفعل
�شُ جعانًا وبا�سلين تما ًما ،مت�س ِّلحين بعقل
غير متزعزع و�شجاعة غير مغلوبة ،وذلك

القم�ص :يوحنــا ن�صيـف
كني�سة العذراء  -ب�شيكاغو
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ل �ك��ي ال ي �خ��اف��وا ال �� �ص �ع��وب��ات ،وح � ّت��ى �إن
�أتاهم الموت ف�إنّهم َي�سخَ رون من ُرعبه،
ويال�شون ك ّل خوف .وذلك الذي يت�ص ّرف
هكذا ،ف�إنّه ُين ِكر نف�سه� ،إذ �أنّه يتخلّى عن
ِ
ويح�سب اهتماماتها غير
حياته الزمن ّية
م�ستحقة ل ّأي اعتبار ،وذلك بقدر اختياره
لأن يت�أ ّلم لأجل الغبطة والمح ّبة التي في
الم�سيح.
� +أولئك الذين كانوا �سي�صيرون مع ِّلمين
لك ّل الذين تحت ال�شم�س ،كانوا ُمرتفعين
ف��وق ال� ُ�ج�ب��ن ،وف��وق ح� ّ�ب العالم الدنيء،
وا�ضعين �أمامهم كواجب عليهم �أن يت�أ ّلموا
لأجل مح ّبة الم�سيح ..هو الراعي ال�صالح
بذل نف�سه عن الخراف ..وقد ر�أى الذّئب
ُمق ِبالً ،فلم يحاول �أن يهرب ..بل بالعك�س
�سلّم نف�سه ليمزّقه ال��ذئ��ب ،لكي يح ّررنا
ويخلّ�صنا ،لأنّنا «بجراحاته �شفينا ،وهو
م�ج��روح لأج��ل معا�صينا» (�إ�� ��ش..)5 :53
لذلك ،ف�أولئك الذين يتبعونه ،ويرغبون
ٍ
إخال�ص �أن يكونوا مثله ،والذين ُيقامون
ب�
على قطعانه الناطقة ،فينبغي �أن يجتازوا
�أتعا ًبا ُمما ِثلة .لأنّ وحو�شً ا �شر�سة كثيرة
وهم
تحيط بهم ،وحو�شً ا عنيفة ح�ق��ودةُ ،
َيذبحون بق�سوة ،و ُي�سرِعون بالنفو�س �إلى
ه ّوة الهالك.
 +كم هو رائ��ع� ،أن يو�صيهم �أن يتغلّبوا
برجولة على ك� ّل ا�ضطهاد ،وان يجتازوا
ال �ت �ج��ارب ب �ج �� �س��ارة ،م� ��ؤ ِّك� � ًدا ل�ه��م بيقين
�أ ّن �ه��م �إذ ي�ك��ون��ون غ�ي��وري��ن ه�ك��ذا لأجله،
ف�إنّهم ي�صيرون �أ�صدقاء ،وي�شتركون في
ُح�سب نحن �أي��ً��ض��ا �أه ً
ال
م �ج��ده ..ليتنا ن َ
لهذه ال ُمكاف�آت..

«ع ��ن ت�ف���س�ي��ر �إن �ج �ي��ل ل��وق��ا للق ّدي�س
كير ّل�س ال�سكندري (عظة � - )50إ�صدار
المركز الأرثوذك�سي للدرا�سات الآبائ ّية -
ترجمة الدكتور ن�صحي عبد ال�شهيد».

فرح القيامة  ..والج�سد الممجد
في المقال ال�سابق مررنا بكل الأحداث
والأعياد المقد�سة خالل الأربعين يوما
التي �سمح الرب لنا فيها بال�صوم الكبير
ال ��ذي ��ص��ام��ه رب ال�م�ج��د ع�ل��ى الجبل,
ث��م �إح�ت�ف�ل�ن��ا ب ��أح��د ال���ش�ع��ان�ي��ن ودخ ��ول
م�ل��ك ال���س�لام ال��ى م��دي�ن��ة ال �� �س�لام ,ثم
تباركنا ب�إ�سبوع الآالم وبقراءات النبوات
والأح ��داث التي تمت ف��ي ه��ذا الأ�سبوع
المقد�س والآالم التي تحملها رب المجد
ب�إرادته ليتمم لنا الخال�ص على ال�صليب
في يوم الجمعة العظيمة ,حيث قال «قد
�أكمل ونك�س ر�أ�سه و�أ�سلم الروح» (يوحنا
 .)30:19ويكمل معلمنا يوحنا قائال «ثم
جاء يو�سف ونيقوديمو�س و�أخ��ذا ج�سد
ي�سوع ولفاه ب�أكفان الأطياب  ...وو�ضعاه
في قبر جديد لم يو�ضع فيه �أحد قط»
(يو.)40:19
لقد قبل ال��رب ال�م��وت ب ��إرادت��ه وذاق
الموت بالج�سد من �أجلنا نحن الخطاة,
وبالموت دا�س الموت ,وفي اليوم الثالث
ق ��ام م��ن ب�ي��ن الأم� � ��وات ب��ذات��ه دون �أن
يقيمه �أحد .قام بقوة الهوته لأن الهوته
ل��م ي �ف��ارق ن��ا��س��وت��ه ل�ح�ظ��ة واح� ��دة وال
طرفة عين .هذه القيامة تثبت الهوته
و�أن��ه ه��و اهلل ال�ق��ادر على ك��ل �شىء وهو
الإل��ه المتج�سد ال��ذي ج��اء �إل��ى العالم
لخال�ص الب�شرية .هو نف�سه قال «�أني
�أ��ض��ع نف�سي لآخ��ذه��ا �أي���ض��ا .لي�س �أحد
ي�أخذها مني بل �أ�ضعها �أنا من ذاتي ,لي
�سلطان �أن �أ�ضعها ولي �سلطان �أن �آخذها
�أي�ضا» (يوحنا .)17:10ففي فجر الأحد
«...حدثت زلزلة عظيمة �أن مالك الرب
ن��زل م��ن ال�سماء وج��اء ودح��رج الحجر
عن باب القبر وجل�س عليه (الرب ي�سوع
ك��ان قد ق��ام والقبر مغلق� ,أم��ا المالك
دح ��رج ال�ح�ج��ر ل�ل�م��ر�أت�ي��ن والتالميذ
ع�ن��د مجيئهم ل�ل�ق�ب��ر) ,وق ��ال المالك
للمر�أتين (المجدلية والأخ��رى) �أعلم
�أن�ك�م��ا ت�ط�ل�ب��ان ي���س��وع ال�م���ص�ل��وب لي�س
هو ههنا لأن��ه قام كما قال لكما� ,إنظرا
المو�ضع الذي كان الرب م�ضطجعا فيه,
�إذهبا �سريعا وقولأ لتالميذه �أنه قد قام
من الأموات ( »...متى.)5:18
ه��ذا �إيماننا ون�صلي ب��ه ف��ي القدا�س
الإل �ه��ي ون �ق��ول «الم�سيح ق��ام م��ن بين
الأم ��وات ,بالموت دا���س ال�م��وت والذين
فى القبور �أنعم عليهم بالحياة الأبدية»,
فنفرح ونبتهج ون�سبح قائلين «ه��ذا هو
اليوم الذي �صنعه الرب ,فلنبتهج ونفرح
ف�ي��ه ي ��ارب خل�صنا ي ��ارب ��س�ه��ل �سبلنا,
مبارك الآتى ب�إ�سم الرب ,اهلل الرب �أ�ضاء
علينا( »...مزمور.)24:117
لقد ق��ام ال��رب قيامة �أب��دي��ة ممجده
بج�سد ممجد ال يتعب وال يمر�ض وال
ي �ن �ح��ل وال ي �ج��وع وال ي �ع �ط ����ش ,ج�سد
�أمكنه الخروج من القبر والقبر مغلق
ويدخل على التالميذ والأب��واب مغلقة,
�إذ ي�ق��ول معلمنا ي��وح�ن��ا ال��ر� �س��ول «في
�أول الأ� �س �ب��وع والأب � � ��واب م�غ�ل�ق��ة وكان
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ال �ت�لام �ي��ذ م�ج�ت�م�ع�ي��ن  ...ج ��اء ي�سوع
ووق��ف في الو�سط وق��ال لهم �سالم لكم
 ...و�أراهم يديه وجنبه ,ففرح التالميذ
�إذ ر�أوا ال��رب» (ي ��و .)20:20فنحن نفرح
بقيامة ال��رب بج�سد روح��ان��ي �إ�ستطاع
بعد �أربعين يوما �أن ي�صعد الى ال�سماء,
و�أعطانا الرجاء �أننا في القيامة العامة,
كما قال بول�س الر�سول «ننتظر مخل�صنا
ال ��رب ي���س��وع ال ��ذي �سيغير ��ش�ك��ل ج�سد
توا�ضعنا ليكون على �صورة ج�سد مجده»
(فيلبى ,)21:13ويقول �أي�ضا «كما لب�سنا
� �ص��ورة ال �ت��راب��ي� ,سنلب�س �أي���ض��ا �صورة
ال�سماوي» (1كو.)49:15
يقول معلمنا المتنيح البابا �شنودة �أن
القيامة �صارت فرحا لجميع الم�ؤمنين
وب�شرى بالقيامة العامة ,و�أعطتنا نحن
الم�سيحيين رج ��اء ف��ي ال �ع��ال��م الآخ ��ر
وف��رح��ا ب��ال�م�ل�ك��وت ال� ��ذي ��س�ي�ك��ون بعد
القيامة العامة وبالنعيم الآب��دي الذي
عبر عنه بول�س الر�سول بقوله «م��ا لم
ت��ره عين ول��م ت�سمع به �إذن ول��م يخطر
ع�ل��ى ق�ل��ب ب���ش��ر ,م��ا �أع ��ده ال ��رب للذين
ي �ح �ب��ون��ه» (1ك� � � ��و .)9:2ف�ن�ح��ن نحتفل
بقيامة الرب لأن القيامة تعطينا الرجاء
ف��ي القيامة العامة التي �سنلتقي فيها
مع الأبرار والقدي�سين من جميع الأمم
وال�شعوب والأج�ن��ا���س والأزم �ن��ه ,و�أي�ضا
�سنتمتع ب�ل�ق��اء ال�م�لائ�ك��ة القدي�سين,
و�أه��م من كل ذل��ك و�أ�سمى بما ال يقا�س
اللقاء والع�شرة مع اهلل ,وهذا هو النعيم
الأب��دي الحقيقي ال��ذي ت�صبو �إل�ي��ه كل
نف�س وكل ب�شر لم�س محبة الرب ي�سوع
الم�سيح ل��ه المجد ,والإ��ش�ت�ي��اق م��ن كل
القلب �أن يكون مع الم�سيح فى الأبدية
ك�ق��ول ب��ول����س ال��ر��س��ول «ل��ي �إ��ش�ت�ه��اء �أن
�أن�ط�ل��ق و�أك ��ون م��ع الم�سيح ذاك �أف�ضل
جدا» (فيلبى.)23:1
ل�ع�ل�ن��ا ن�ح�ت�ف��ل ب�ق�ي��ام��ة ال� ��رب ي�سوع
المقد�سة ون��رج��وه �أن يملأنا بالرجاء
ف ��ي �أم� �ج ��اد ال �ق �ي��ام��ة ال �ع��ام��ة ونطلب
لبع�ضنا البع�ض ما قاله بول�س الر�سول
«ليملأكم �إله الرجاء ,كل �سرور و�سالم
ف��ي الإي �م��ان ل �ت��زدادوا ف��ي ال��رج��اء بقوة
الروح القد�س» (رو� .)13:15أعاد اهلل هذه
الأي��ام المقد�سة علينا جميعا وعلى كل
الم�ؤمنين ب��رب المجد ي�سوع الم�سيح.
ولإلهنا المجد الدائم �إلى الأبد �آميــن.
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مقاالت و تقارير

�أين �أك�شاك حقوق الإن�سان من �شهداء الإرهاب؟!..
على مدى طويل ،كنت وال �أزال �أحترم
ف�ك��رة ال��دف��اع ع��ن الإن �� �س��ان وحقوقه،
وك�ن��ت� ،أي���ض��ا ،حتى فترة قريبة جدًا،
�أع�ت�ب��ر ه ��ذا ال�ع�م��ل ه��و م��ن �أ��س�م��ى ما
وخ�صو�صا فى
نقدمه لخدمة الب�شرية
ً
المناطق والدول التى تحتاج �إلى كثير
من الم�ساعدة فى هذا الملف.
ول �ك��ن ،ن �ظ � ًرا لمتابعتى لن�شاطات
منظمات ح�ق��وق الإن���س��ان ،وخ�صو�صا
فى الع�شر �سنوات الأخيرة ،فما وجدت
�إال «�أك�شا ًكا» ذات �أهداف خفية �سيا�سيا،
و�أج�ن��دات تعمل فقط من �أج��ل الدفاع
عما يدعونه بـ «حقوق الإن�سان» والتى
تظهر فقط فى الدفاع عن الإرهابيين
وال �م �ع �ت��دي��ن ف� ��ى م �ع �ظ��م الأح � �ي� ��ان،
وف � ��ى ال �ق �ل �ي��ل ج � ��دا ت �ع �م��ل م ��ن �أج ��ل
المظلومين.
ر�أيت فى الأم�س ،م�شهدًا ال �أ�ستطيع
ال� �ت ��وق ��ف ع� ��ن ال �ت �ف �ك �ي��ر ف � �ي ��ه ،وه ��و
م�شهد ت�صفية �شهيد الوطن ،و�شهيد
الم�سيحية «ال�شهيد نبيل حب�شى» ،فى
م�شهد تق�شعر له الأب ��دان  ..جريمته
ال�م��زع��وم��ة ال �ت��ى م��ات م��ن �أج�ل�ه��ا �أنه
م �� �ص��رى وط �ن��ى م��ن �أ� �ص��ل م�سيحى،
وي��دع��م وط �ن��ه وج�ي����ش ب �ل��ده ،ك�م��ا �أنه
يعبد اهلل!  ..ولو �صدق فيديو القتل،
ف�ك��ل م ��رة ه � ��ؤالء ال�ج�ب�ن��اء �سيقتلون
��ش�ه��داءن��ا ال � ُع � َّزل ب��دم ب ��ارد ،وبغتة من
خلفهم دون �أى فرا�سة� ،أو رجولة ،حيث
يدعون هذا القتل الخ�سي�س بـ «الجهاد
ف��ى �سبيل اهلل» ،واهلل ب��رىء م��ن تلك
الإفعال الإرهابية.
والأ�سئلة التى تراودنى والتى تطرح
نف�سها كثي ًرا ،هى:
�أين �أك�شاك حقوق الإن�سان من تلك
الحادثة ،وغيرها من ح��وادث ت�صفية

المواطنين ال ُع َّزل؟!
�أي� � ��ن �إدان� � � � ��ات ال �م �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ى
ومنظمات حقوق الإن���س��ان الكرتونية
من قتل هذا الرجل ،وغيره من �شهداء
الجي�ش وال�شرطة بد ٍم بارد؟!
�أين �إدانات الدول العظمى التى باتت
تراقب الم�ؤ�س�سات الم�صرية فى تعاملها
مع الجماعات الإره��اب�ي��ة ،والجماعات
المتطرفة ،ب��ل وطالبت ب��الإف��راج عن
مجرمين تمت �إدانتهم بالفعل بالقانون
وفى �أروقه المحاكم؟!
ه � ��ل ع � � � ��ادت ال� � � � ��دول ال� �ع� �ظ� �م ��ى لـ
المخططات لما قبل  ،2016ومحاوالت
ال��وق �ي �ع��ة ب �ي��ن ال� ��دول� ��ة ،ومواطنيها
م��ن الم�سيحيين؟! ه��ل ه��ذا الحادث
ا�ستهدف فقط المرحوم نبيل حب�شى
و�أ�سرته� ،أم �أن هناك محاوالت لترويع
ال�م���س�ي�ح�ي�ي��ن ،و� �ض��رب �ه��م ب��ال �خ��وف لـ
التخلى عن م�ساندتهم لبلدهم الحبيب
م�صر وقياداتها الحكيمة؟!
ه ��ل ت ��زام ��ن ه� ��ذا ب� �ـ ال �ع �م��د م ��ع ما
يحدث فى ملف �سد النه�ضة ،وحوادث
ال � �ق � �ط ��ارات وب �ع ����ض الأح � � � ��داث غير
المفهومة؟!  ..هل ال تزال المحاوالت
لـ «تركيع» م�صر للتخلى عن �أغلى ما
عندها من �أر�ض فى �سيناء؟!
ك �ي��ف ت��وق �ف��ت ع �م �ل �ي��ات داع� �� ��ش فى
�سيناء ل�م��دة � 4سنوات منذ  ،2016ثم
ع ��ادت ف��ى �أواخ ��ر 2020؟!  ..ه��ل طر�أ
��ش��ىء م��ا ج��دي��د ف��ى �أواخ ��ر  2020على
ال�ساحة العالمية ،م��ا �أدى �إل��ى تغير
دي�ن��ام�ك�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل ف��ى م�ل��ف ال�شرق
الأو�سط وخ�صو�صا مع م�صر؟!
�أي��ن معاهد الأب �ح��اث االقت�صادية،
وال�سيا�سية ،واال�ستراتيجية من تعنت

بقلم مايكل مورجان
�إثيوبيا فى ملف �سد النه�ضة ،ومحاولة
تعطي�ش �أكثر من  150مليون مواطن
فى دولتى م�صب نهر النيل؟!
�أين حقوق الم�صريين وال�سودانيين
ف��ى م �ي��اه ال �� �ش��رب «ال �ح �ي��اة» م��ن نهر
النيل؟!
ال �ح �ق �ي �ق��ة ق ��د � �س �ئ �م��ت ال�شعارات
ال� � �م� � �ط � ��اط � ��ة و «ال� ��دي � �م � �ق� ��راط � �ي� ��ة
البال�ستيكية» والزائفة التى يغزو بها
الغرب بالدنا لتحقيق م�صالحها ب�شكل
م�ب��ا��ش��ر ،وق ��د ت�خ�ل��ى ال �غ��رب ع��ن تلك
الديمقراطية ،حينما ُو�ضع فى نف�س
المواقف التى طالب بها ب�لاد ال�شرق
الأو�سط بالتحلى ب�أعلى درجات �ضبط
النف�س ف��ى التعامل ف��ى م��واق��ف تبدو
متطابقة لما حدث فى الما�ضى ،ولكن
لم يتعاملوا معه كما طالبوا به غيرهم
فى الما�ضى با�سم الديمقراطية.
�أي � � ��ن ال � ��دف � ��اع ع� ��ن ح ��ري ��ة ال � � ��ر�أى
واالختالف الح�ضارى؟!
�أع �ت �ق��د الآن� ،أن ال�ل�ع�ب��ة �أ�صبحت

م�ك���ش��وف��ة ،وم �ف �ه��وم��ة ،وم ��ن ال�صعب
ت���ض�ل�ي��ل �أى �أح � ��د ..م���ص�ل�ح��ة البالد
وال �ع �ب��اد ه��ى الآن م��ن �أع �ل��ى درج ��ات
الأه� �م� �ي ��ة ،ف �ع �ل��ى � �ص��ان��ع ال � �ق� ��رار �أن
ي�ت�خ��ذ ك��ل ال � �ق� ��رارات ال �م �ه �م��ة ،مهما
ك��ان��ت ،لحماية ال�شعب وال�ه��وي��ة دون
االلتفات �إلى �أك�شاك ومنظمات حقوق
الإن� ��� �س ��ان ال �م��دف��وع��ة الأج� � ��ر ،والتى
ك�شفت �أكاذيبها ،و�أن يم�ضى قد ًما ،فى
التعامل مع الإرهاب والإرهابيين �سواء
بالفعل ،وبالفكر الإرهابى والتكفيرى،
�أو ف��ى م �ح��اوالت �إره� ��اب المواطنين،
وح ��رم ��ان� �ه ��م م� ��ن �أب� ��� �س ��ط حقوقهم
الإن�سانية وهى الحياة.
�أعتقد �أن الجميع يرى قيمة جي�ش
ق ��وى ،وج �ه��از ��ش��رط��ى ق ��وى ،ا�ستطاع
الث�أر لدم ال�شهيد نبيل حب�شى فى �أقل
من � 24ساعة ،فكل ال�شكر لمن تحرك
�سريعا و�أث �ل��ج � �ص��دور ك��ل الم�صريين
على الرغم من عدم تغيير الواقع ،وهو
فقدان حياة �شخ�ص �شريف و�أمين من
�أجل حبه لوطنه.
�أريد �أي�ضا� ،أن �أث ِّمن على رد فعل �أ�سرة
ال�شهيد وح�ب�ه��م ل�ب�لاده��م ،وفخرهم
بهويتهم التى لن ي�ستطيع الإرهابيون
النيل منها ،بل وعلى العك�س تزداد قوة
و�صالبة �إبان تلك المحاوالت الفا�شلة،
لترويع الم�صريين والوقيعة بينهم،
وبين بالدهم وجي�شها العظيم.
نحن كم�صريين ،قدمنا وال نزال،
نقدم �شهداء الوطنية والهوية ،وال نزال
نزداد ح ًبا لتراب هذا الوطن الحبيب.
رحم اهلل كل �شهداء الوطن و�شهداء
الهوية ،و�شهداء الحياة  ..وحفظ اهلل
م�صر.

ثكنــة رابعــــة الإرهابيــــة  ..لكي ال نن�سى !
�شعو ٌر ُم � ٌّر احت ّلنى و�أ��س��رت��ى ،ونحن
ن�شاهد م�سل�سل االختيار  ،2الذى يو ّثق
ر�صا�صة �إنطلقت من بنادق ثكنة
�أول َ
راب �ع��ة الإره��اب �ي��ة ن�ح��و ��ص��در المالزم
�أول /محمد جودة ،الذى نال ال�شهادة
وه ��و ي �ن��ادى ف��ى ال�ج�م��اع��ة الإرهابية
للخروج من الطريق الآمن قبيل ف�ض
اعت�صام رابعة الم�س ّلح ،الذى دام �أربعين
الرعب فى قلوب الم�صريين
يبث
َ
يوماً؛ ُّ
ويهدد بحرق الأر�ض �إن لم يعد مر�سى
ال�ع�ي��اط �إل ��ى ال�ح�ك��م ب�ع��د ع��زل��ه ب�أمر
ال���ش�ع��ب .ت�ل��ك الأح � ��داث ال��دام �ي��ة لم
نقر�أ عنها فى كتاب التاريخ ،بل ع�شناها
بكل لحظاتها ال ُم ّرة عام  ،2013بعدما
تج ّرعنا ك� َأ�س الإخوان الم�سموم بكامل
ال ،ونحن نرى م�صر
حنظله عاماً كام ً
تُ�سرق وتُنتهك يوماً بعد ي��وم على يد
ع�صابة الإخوان الإرهابية ،حتى �أنقذها
فار�س عظيم وجي�ش با�سل وجهاز �أمنى
ٌ
�ضحى ب��زه��ور �أب�ن��ائ��ه م��ن �أجل
َج�سور ّ
�إنقاذ م�ص َر و�شعبها من الويل الإخوانى
ال��ذم�ي��م� .إنطلقت الر�صا�صة الأولى
م��ن ب �ن��ادق الإره��اب �ي �ي��ن ن �ح��و �صدور
��ض�ب��اط ال���ش��رط��ة ل�ي���س�ق��ط �شهدا�ؤنا
الأب� � � ��رار ب��ر� �ص��ا���ص الإخ � � � ��وان .وبعد
�سقوط �شهدائنا ،ومحاولة ال�سيطرة
على الموقف وردع الإرهابيين ،تعالت
�أ� �ص��وات الإره��اب�ي�ي��ن ف��ي �أب ��واق الكذب
الفاجر ب�أن ال�شرطة تقتل المعت�صمين
ال �م �� �س��ال �م �ي��ن! ،وك � ��ان ق � ��ادة الإخ � ��وان
يفرحون ب�سقوط كل �إرهابى ،فيرفعون
جثمانه �أمام الكاميرات ليوهموا العال َم
ب��أن م�صر تقتل �أب�ن��اءه��ا!� .إحترافيون
في تزييف الحقائق وتلفيق الأكاذيب
وف�ب��رك��ة ت��اري��خ م�ع�ك��و���س ي���س��رق��ون به

عقول ال ُمغ َّيبين.
ا� �س �ت �غ��ل الإخ � � � ��وان ك � ��ارت الجهل/
التجهيل في بناء منظومتهم الدموية.
تجهيل النا�س هو الطريق الي�سر الذي
�سار الإخ��وان على درب��ه ل�شراء �أ�صوات
الب�سطاء في االنتخابات ،ثم اكت�ساب
ت�ع��اط�ف�ه��م م��ع ج�م�ي��ع م��ا ارت �ك �ب��وا من
جرائم دموية في حق هذا الوطن� .أجاد
الإخ��وان خ��داع الب�سطاء زاعمين �أنهم
�أول��و التقى وممثلو الإ��س�لام ومطبقو
�شرع اهلل في الأر�ض .وا�ستغل الإخوان
هذا الكارت الرخي�ص في ثكنتى :رابعة
والنه�ضة ع��ام  2013بعد ع��زل مر�سى
ب�أمر ال�شعب� .صرخوا على المن�صات:
(م ��ر�� �س ��ى ع� ��ائ� ��د ،والإ� � � �س� �ل��ام ع ��ائ ��د،
فاحملوا الأك�ف��ان وهل ّموا لل�شهادة!)،
وك � ��أن م��ر��س��ى ال�ع�ي��اط ه��و الإ�سالم!.
و�صدق بع�ض الغافلين تلك المغالطة،
ف�أجبروا �أطفا َلهم على حمل الأكفان
وتقدم �صفوف الإرهابيين! .هنا نتذكر
ف��ى �أ� �س��ى ح�ك�م��ة ف�ي�ل���س��وف الإ�� �س�ل�ام،
�أبوالوليد بن ر�شد�( :إذا � َ
أردت �أن تتح ّكم
في جاهل ،فعليك �أن ت َ
ُغلف كل باطل
بغالف دينى) .وبالفعل� ،ش ّيد الإخوان
ح�ص َنهم ال��واه��ي و�سلطانهم الواهن
ع�ل��ى ج���س��ور تغييب ال�ب���س�ط��اء .خالل
ال �ع��ام ال ��ذي ��س��رق ف�ي��ه الإخ� ��وان حك َم
م�صر� ،سمعنا الأعاجيب من �أفواههم،
بالنبي
ف �ه��ذا �إخ ��وان ��ى ُي���ش� ّب��ه م��ر��س��ي
ّ
يو�سف عليه ال���س�لام ،ال��ذي خ��رج من
ال�سجن �إل��ى عر�ش م�صر! .وك��ان قادة
الإخ��وان في �إعت�صام رابعة يجاهرون
ف��ي الميكروفونات ب�أنهم ر�أوا ر�سو َل
اهلل ،ع�ل�ي��ه ال���ص�لاة وال �� �س�لام ،يطلب

بقلم :فاطمة ناعوت
من مر�سى العياط �أن ي�ؤ َّم الم�سلمين،
ب َمن فيهم الر�سول ،فى ال�صالة! ،وكان
ال�ب���س�ط��اء ال �غ��اف �ل��ون ي �� �ص��دق��ون ذلك
اللغو ،وي�ك�ب��رون! .وزع��ق �إره��اب� ّ�ى �آخر
ف��ي �أب ��واق الإخ ��وان ق��ائ�ًل اً �إن الر�سول
(� ��ص) ق��د ن��ام وا��ض�ع�اً ر�أ� �س��ه ال�شريف
ع�ل��ى � �س��اق م��ر��س��ى ،و� �ص �دّق الب�سطا ُء
ذلك! ،و�أق�سم �أحد معت�صمى رابعة ب�أنه
ر�أى المالك جبريل يهبط من عليائه
�إلى �أر���ض رابعة لي�ؤيد مر�سى ،ويدعو
المعت�صمين �إلى المثابرة وقتال �أفراد
ال�شرطة حتى عودة المعزول للحكم!،
و�صدق الب�سطا ُء ذلك! ،وهتف خطيب
الموت
ال:
ُ
م�سجد النه�ضة الإخوانى قائ ً
في �سبيل عودة مر�سى للحكم من �أعلى
مراتب ال�شهادة! ،و�صدق الب�سطاء!.
ظ ��ل الإخ� � � ��وان ي� �ت ��اج ��رون بالدين
وي��رت �ك �ب��ون ب��ا��س�م��ه ��ص�ن��وف الجرائم
ف��ي ح��ق م���ص��ر وال�م���ص��ري�ي��ن ،ب��ل في

ح��ق الإ� �س�لام ال��ذى ��ش� ّوه��وه ب�أفعالهم
البعيدة عن منطق اهلل ومنطق الجمال
وال �ح��ق وال �ع��دل وال�ت�ح���ض��ر .وبعدما
انك�شفت �سوءتهم �أمام العالمين و�سقط
عنهم قناع الدين ،ليظهر وج��ه النهَم
لل�سلطة والتعط�ش للدماء ،انح�سرت
عنهم ج�م��وع الم�سلمين .وك��ان��ت تلك
ه��ي الهدية العظمى ال�ت��ي قدمها لنا
أنف�سهم ب�أنف�سِ هم.
الإخوان� :أن ك�شفوا � َ
ع ��رف ال�ب���س�ط��ا ُء �أخ �ي ��راً �أن الجماعة
الإرهابية تكره مفهوم الوطن ،بعدما
قال مر�شد الجماعة :طظ فى م�صر،
وط��ال��ب ب��ال�ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��رى ل�ضرب
م�صر وتوقيع العقوبات االقت�صادية
عليها بعد ع��زل م��ر��س��ى!�� .ص��رخ قادة
الإخوان في مكبرات ال�صوت� :سنحرق
الأخ���ض��ر وال�ي��اب����س ،ون� ��ر ّوع الآمنين،
ون �ف� ّ�ج��ر ال �م ��ؤ� �س �� �س��ات �إن ل ��م تعيدوا
ال �م �ع��زو َل للحكم� .إن �ه��ا �سيا�سة حرق
الأر� � ��ض ال�ه�ت�ل��ري��ة ،ال �ت��ي ي���س�ي� ُر على
نهجها الإخوان منذ عام .1928
فار�س نبيل من بين �صفوف
ثم ظهر ٌ
ال �م �� �ص��ري �ي��ن ل� �ي� �ق ��ول( :ف � ِّو� �ض ��ون ��ي،
و ُم ��رون ��ى ،ل�ك��ي �أت �ع��ام��ل م��ع الإره� ��اب
ال��ذي يق ّو�ض دول��ة م�صر ،ويهدد �أمن
�شعبها) ،فقوبل ال�ب�ي� ُ
�ان بعا�صفة من
الفرح والت�أييد من جموع الم�صريين.
و�أن� �ق ��ذ ال �ج �ي ��� ُ�ش ال �ع �ظ �ي��م م �� �ص � َر من
الجماعة الإره��اب�ي��ة لتعود م�ص ُر �إلى
�شعبها ،المالك الوحيد .عا�شت م�ص ُر
ع�ص ّية على معاول الإرهاب.
ح ّرة �أبية ِ
ُ
الدين هلل ،والوطن ل َمن ينقذ الوطن.
(عن الم�صري اليوم)

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

ال�شهيد النبيل� ..سالم لروحك
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
اليوم ال�سابع ع�شر من �شهر �إبريل
من عام �ألفين وواحد وع�شرون،
ا�ستيقظ العالم على جريمة عن�صرية
�شنعاء في �أر�ض �سيناء الطاهرة حيث
من
�أ�ست�شهد نبيل حب�شي �سالمة
بقلم :ماجد �سو�س
�شمال
مدينة بئر العبد بمحافظة
ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
magedsous@gmail.com
�سيناء رمياً بالر�صا�ص ،وقد باركه
اهلل بالبركات الروحية والمادية
العديدة فقد و�ضع على قلبه من يوم مجيئه �إلى هذه المدينة �أن ي�ساهم في
بناء الكني�سة الوحيدة في المدينة وهي كني�سة ال�سيدة العذراء مريم والدة
الإله والقدي�س �أنبا كارا�س والقدي�س �أبانوب ،ف�أعطاه اهلل من خيراته ونجحت
تجارته و�إزدهرت حتى �أتى الإخوان الم�سلمين في عام  ٢٠١٢وزرعوا في هذا
المكان مجموعات �إرهابية ت�سمى بيت المقد�س تنتمي �إلى التنظيم الإرهابي
الم�سمى بالدولة الإ�سالمية بالعراق وال�شام (داع�ش).
ففي يوم  8نوفمبر  2020قام م�سلحون بخطفه من �أمام منزله وطلبوا فدية
في البداية  2مليون جنيه وبعد تجهيز المبلغ ات�صلوا مرة �أخرى وطلبوا �أن
يكون المبلغ  5مليون جنيه وبرروا هذا المبلغ ب�أنه جزية يتم دفعها نيابة عن
الأقباط ف�أبلغوا ال�شرطة التي طلبت منهم مغادرة المدينة فوراً حر�صاً على
حياتهم.
نبيل حب�شي وهو تاجر ذهب و�ساعد �أوالده بفتح محالت مالب�س وبيع �أجهزة
محمول حين وط�أت قدماه مدينة بئر العبد قال لأوالده كيف �سنعي�ش دون
كني�سة فليكن علمكم �أن الكني�سة قبل متجري ولأن بناء الكنائ�س �أمر �صعب
تحقيقه في م�صر خا�صة قبل ثورة يناير فقد عانى الكثير حتى بنى كني�سة
في عام  2007لم يتم تد�شينها �إال في عام  2016وهذا الأمر �أهاج ال�شيطان جداً
و�أثار ُكره ه�ؤالء الإرهابيين في الوقت الذي كانت فيه عالقة نبيل بالم�سلمين
والقبائل هناك جيدة جداً.
ولأن اهلل ،كما �أ�شرنا ،كان يبارك في تجارته فقد امتدت تجارته �إلى �أماكن
�أخرى فقام قبل الخطف بيومين بافتتاح محل في التل الكبير بال�شرقية ،وكان
ي�أتي على فترات لبئر العبد ،والعجيب �أنه طلب من �إبنه �أن ي�أخذ راحة لأنه
�سيبقى في بئر العبد عدة �أيام يقف مكانه في المحل وحين جاء وقت عودته
لل�شرقية قال لأ�سرته �أنه �سيبقى ليلة �أخرى ليلتقي ب�أ�صدقائه وهي الليلة
التي �أخ ُتطِ ف فيها من �أمام منزله في يوم  7نوفمبر في الثامنة م�ساءاً.
�سمح الإرهابيون للرجل �أن يت�صل ب�أ�سرته بغية الح�صول على مبالغ مالية
�ضخمة وكان ال�شهيد ي�ستغل هذه المكالمات لت�شجيع �أ�سرته وطمئنتهم عليه
وكانت �آخر مكالمة قوية تكلم مع زوجته و�أوالده ب�إيمان وثقة حتى تم منعه
من االت�صال بهم نهائيا قبل �إغتياله ب�شهر وفي يوم � 18أبريل  2021بث تنظيم
داع�ش فيديو لإعدامه رمياً بالر�صا�ص ،ووجه التنظيم ر�سالة تهديد لـ«ن�صارى
م�صر» بالتوعد وذلك لم�ساندتهم الدولة الم�صرية والجي�ش �ضد التنظيم.
ال« :انه عندما
بكل قوة ومجاهرة تحدث �إبنه بيتر نبيل مع الإعالم قائ ً
�شاهد الفيديو ،علم �أن والده اختار ال�سماء و�أنه قرر ح�ضور العيد في ال�سماء،
و�إنهم فخورون به ،و�أن ر�سالة تهديد داع�ش ال ت�ؤثر فيهم لأنهم �أقوياء وال
يخافون �شيء ،و�أن حبهم لوطنهم لي�س خيانة بل فخر ،و�إنهم في عيد لأن
والدهم �شهيد للم�سيح ولوطنه.
بعد ن�شر الفيديو ا�ستطاعت قوات الأمن بتوفيق من اهلل وبتوافر معلومات
للأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العنا�صر الإرهابية المتورطة في
حادث مقتل ال�شهيد نبيل حب�شي بمنطقة الأبطال ب�شمال �سيناء �أ�سفرت نتائج
الر�صد عن تحرك ثالثة من تلك الخلية �شديدة الخطورة وبالتعامل معهم
�أ�سفر عن م�صرعهم بانفجار حزام نا�سف كان يرتديه �أحدهم وعثر بحوزتهم
على � 3سالح �آلي 1 ،حزام نا�سف ١ ،قنبلة يدوية وكمية من الطلقات الآلية
وجاري حالياً مالحقة باقي عنا�صر تلك الخلية الإرهابية .هذا الخبر �أ�سعد
المواطنين و�إن تمنى البع�ض �أنه لو تم القب�ض عليهم �أو التخل�ص منهم قبل
مقتل ال�شهيد .
ال�شهيد العظيم وهو ي�سعد بالحياة الأبدية الآن ويعي�ش في الح�ضرة الإلهية
حيث ال تعب وال �أنين وال �أمرا�ض وبالطبع ال ظلم وال محاباة �أو عن�صرية
ولكن �أهيب ب�أجهزة الدولة �أن تقف مع �أ�سرته الذين تم تهجيرهم  ،ثالثة �أ�سر
تعي�ش في �شقة واحدة تركوا �أرزاقهم وعليهم دفع �إيجارات محالتهم المغلقة
في بلد ممنوعين من دخولها حيث مازال ي�أتيهم تهديدات كل �صباح من ه�ؤالء
الإرهابين بقتلهم فهل تجد لهم الحكومة م�أوى وتقدم لهم مكان للعمل فيه
وتعتبرهم من �أ�سر ال�شهداء.
ماجد سوس
					

وفاة و�إ�صابة  4عمال بحريق في
مبنى تابع لدير للراهبات

�أ�صدَرت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية ،بياناً حمل توقيع الأم �أدرو�سي�س،
رئي�سة دير الأمير تادر�س للراهبات بحارة ال��روم بالقاهرة ،ك�شف عن حدوث
حريق في مبني تابع للدير يقع خ��ارج �أ��س��وار ال��دي��ر ،مخ�ص�ص ل�سكن عمال
الدير.
وقالت رئي�سة الدير :نتج الحريق عن انفجار �أنبوبة بوتاجاز ،و�أ�سفر عنه وفاة
اثنين من العمال و�إ�صابة اثنين �آخرين ،ووفاة �شخ�ص ثالث مت�أثراً بجراحه،
وقد �سارعت ق��وات الإطفاء و�أجهزة ال�شرطة �إل��ى مكان الحريق ونجحت في
ال�سيطرة عليه .و�شكرت الكني�سة وزارة الداخلية ومحافظة ال�ق��اه��رة على
تجاوبهم بحر�ص واهتمام في هذا الحادث.
و�أ��ش��ادت رئي�سة دير الأمير تادر�س بمحبة جميع جيران الدير وبموقفهم
البطولي الذي �أظهروه فور وقوع الحادث.

�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 � 30 - 16) 453أبريل 2021م) برموده 1737لل�شهداء
رأي ورؤيــة...

جنــــوب �أفريقيــــا ()7

الجـدار الم�صطنـع بيـن
�أقبـاط الداخـل والخـارج

�أماكن الإقامة واحلدائق القومية
مقدمــة:
�أق �م �ن��ا �أث� �ن ��اء رح �ل��ة جنوب
�أف��ري �ق �ي��ا ف ��ي م ��دن وبالقرب
من حدائق قومية �أو محميات
للحيوانات ،وكانت الفنادق في
مدن كيب تاون و جوهان�سبرج
فخمة م�ث��ل ك��ل ف �ن��ادق المدن
ال �ك �ب��رى ح� ��ول ال� �ع ��ال ��م ،لكن
عند ال�ح��دائ��ق القومية كانت
م��ا ي�سمى �أك ��واخ  Lodgeوهو
حديثنا اليوم.

خــارج الكــــوخ:
تحر�ص �إدارة الأك ��واخ على �إي �ج��اد ما
ي���ش�ب��ه ب��رك��ة ��ص�غ�ي��رة ي���س�م��ون�ه��ا Water
 Holeحيث ت�أتي �إليها الحيوانات لل�شرب
ال�سيما في �شهور الجفاف .وه��ذا يعطي
ال�سياح فر�صة عظيمة لر�ؤية الحيوانات
ط��ول النهار والليل لل�شرب .فمثال �أتى
ال�ع��دي��د م��ن الأف �ي��ال ف��ي منت�صف الليل
لل�شرب وف��ي �أوق� ��ات �أخ ��رى �أت ��ى الغزال
وب��الأخ ����ص ال� �ق ��ردة ت �ج��ري ف��ي حديقة
الكوخ.

في ال�ساعة ال��واح��دة بعد الظهر لإطعام
الن�سور .وفي يوم كنا في الكوخ في ذلك
ال��وق��ت وذه �ب �ن��ا �إل ��ى ال�ب�ل�ك��ون��ة الطويلة
لنرى ما يحدث .وقبل ال�ساعة الواحدة
ر�أينا مئات الن�سور فوق الأ�شجار وك�أنها
ت �ع��رف م��وع��د ال �ط �ع��ام .وع �ن��دم��ا قذف
ال�شخ�ص الم�سئول الطعام في الحديقة
ن��زل��ت ال�ن���س��ور ف��ي لحظة لتنعم بوجبة
مجانية .وف��ي دق��ائ��ق قليلة �شطبت على
الطعام وط��ارت �إل��ى م��ن حيث ج��اءت في
�إنتظار اليوم التالي.

القـردة في بلكـونتنــا:
تحمل زوجتي في رحالتنا لب �أ�سمر
للت�سلية .وف��ي �آخ��ر ي��وم ك��ان الزال معها
ك�م�ي��ة ك�ب�ي��رة ف�ق��ال��ت ��س��أع�ط�ي�ه��ا للقرود
وه �ك��ذا خ��رج �ن��ا �إل� ��ى ال�ب�ل�ك��ون��ة ووج ��دت
ق ��ردا ف�ن�ث��رت ع�ل��ى الأر�� ��ض بع�ض اللب.
وف� ��ي ل �ح �ظ��ات ك ��ان ��ت ال �ب �ل �ك��ون��ة مليئة
ب��ال �ق��رود ي �ق��زق��زون ال �ل��ب وي �ق �ف��زون من
و�إل ��ى الأ� �ش �ج��ار المحيطة .وح ��اول �أحد
القرود فتح باب البلكونة لكن والحمد هلل
�أغلقناها كما قالوا لنا.
وق ��د ح ��دث م ��رة �أث �ن ��اء وق �ف��ة للغذاء
ال���س��ري��ع ف��ي ب ��ارك �أن �أح ��د ال���س�ي��اح كان
ي�أكل هامبرجر وبعد �أخذ قطمة و�ضعها
في ال�صحن الورقي �أم��ام��ه .وف��ي لحظة
قفز ق��رد �صغير م��ن على �شجرة و�سرق
الهامبرجر ثم قفز �إلى ال�شجرة ثانية في
�سرعة البرق.

حفلــــة ع�شـــــاء:
ق�ضينا م�ساء يوم في قاعة كبيرة للع�شاء
واال�ستمتاع ببرنامج رق�ص وغناء �إفريقي.
وكانت هناك �أنواع غريبة من اللحوم مثل
لحم التم�ساح و�أنواع من الدود والثعابين
بالإ�ضافة ل�ل�أن��واع المعروفة مثل البقر
وال �خ��رف��ان وال��دج��اج وق��ال��وا ل�ن��ا �أن من
ي�خ�ت��ار ال�ل�ح��وم ال�غ��ري�ب��ة ��س�ي��أخ��ذ �شهادة
بمغامرته وه��و الأم��ر ال��ذي فعلته .وفي
الواقع كان لحم التم�ساح الم�شوي وكذلك
الدود المقلي لذيذا .وقبل الع�شاء �أعطونا
��ش��ال �إف��ري�ق��ي للتدفئة .ث��م ب��د�أ برنامج الخاتمــــة:
الرق�ص والغناء الإفريقي وال��ذي ي�ضم �أ� � �ض� ��اف� ��ت الأك� � � � � ��واخ وال� ��� �س� �ك ��ن فيها
الإي�ق��اع على الطبول .ثم �س�ألوا �إذا كان وال �ح �ي��وان��ات وال �ط �ي��ور ح��ول �ن��ا التمتع
�أح��د ي��ري��د الإ��ش�ت��راك ف��ي ق��رع الطبول ،بالرحلة  ..وت�صبحوا على خير.

الكــــــوخ:
تبنى الأك ��واخ م��ن خ�شب فقط ولي�س
حجارة وتكون على �شكل هرمي وتغطي
ا�سطحها ب�أغ�صان وارفة لتعطي الإنطباع
ال � �ق ��روي ول �ي ����س ال� �م ��دن ��ي .وف� ��ي خ ��ارج
الحجرة بلكونة خ�شبية وبجوارها �أ�شجار.
وعليه كنا نرى القردة ال�صغيرة ترتع بين
اال�شجار و�أحيانا ت�أتي �إلى البلكونة .وفي
مرة ر�أينا قردا يحاول �أن يفتح البلكونة
م��ن ال�خ��ارج ليدخل حجرتنا وه��و الأمر
ال��ذي ح��ذرون��ا م�ن��ه� ،إذ �أن ال�ق��رد رب�م��ا ال
ي�ؤذي لكن من الممكن ان يقوم بتخريب
ال�ح�ج��رة ورب�م��ا �سرقة ك��ام�ي��را �أو طعام،
وطبعا لي�س من ال�سهل منعه من هذا� ،إذ
لهم مقدرة عجيبة في ال�سرعة.
وي���ض�ع��وا ف��وق ال���س��راي��ر (نامو�سية)،
وي� ��أت ��ي ال �ع��ام��ل ل�ت�ن��زي�ل�ه��ا ق �ب��ل الم�ساء غــذاء الن�ســــور:
ورف�ع�ه��ا �إل��ى �أع�ل��ى ف��ي ال���ص�ب��اح� .أم��ا نوع ي� ��وج� ��د �آالف ال� �ن� ��� �س ��ور ال� ��� �ض ��اري ��ة
الأث� � ��اث ودورة ال �م �ي��اه ف �ه��ي ال تختلف  Vulturesفي معظم الحدائق القومية
ع��ن ال �ف �ن��ادق ال�ف�خ�م��ة .وي���ض�ع��ون طارد وال �ق��رى حولها وه��ي تتغذى على بقايا
للح�شرات ،ي�ضعه الزائر على جلده ليتقي لحوم الحيوانات المقتولة .ولزيادة تمتع
ال�سياح كانت �إدارة الفندق تقذف ببقايا
من لدغ النامو�س.
الطعام ال�سيما اللحوم من اليوم ال�سابق
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وتطوعت لهذا وكنت �أح��اول القرع على
الطبلة التي �أعطاها لي الجر�سون لكن
طبعا لم �أ�ستطع �أن �أجاريهم في �سرعة
التطبيل.
المحــالت التجاريــــة:
كنا �أحيانا نتوقف في الطريق من و�إلى
ال �ح��دائ��ق ال�ق��وم�ي��ة ف��ي م �ح�لات ل�شرب
القهوة �أو �شراء الهدايا .وكان في �إحداها
م��ن الخلف حديقة هائلة وف��ي و�سطها
بحيرة �صغيرة وك��ان��ت مليئة بكثير من
ال �ح �ي��وان��ات غ �ي��ر �آك� �ل ��ة ال �ل �ح��وم ومنها
الجامو�س ووحيد القرن والغزال والنعام
وال� � ��زراف وال �ح �م��ار ال��وح���ش��ي وغيرها.
وكانت فر�صة هائلة للت�صوير.

لي�س هدفي في ه��ذا المقال �إ�صدار
�أحكام عامة بالإدانة �أو البراءة لف�صيل
دون الآخ ��ر .ف��أق�ب��اط ال��داخ��ل و�أقباط
ال �خ��ارج ي�ن�ت�م�ي��ان �إل ��ى ن�ف����س ال�سبيكة
الإن�سانية وي ّت�صفان بنف�س الب�صمات
ال ��وراث �ي ��ة وي �ت �م �ت �ع��ان ب�ن�ف����س المزايا
ويعانيان من نف�س العيوب.
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ولي�س غر�ضي �إ�ستر�ضاء �أح��د .فهناك من النا�س من ال يمكن �إر�ضائهم مهما
فعلنا .ف��إن نجحت كلماتي في �إزال��ة بع�ض �سوء التفاهم و�ساعدت على بث �شىء
من الود �ستكون قد �أدت الغر�ض منها .و�إن لم تنجح فيكفيني �أنني حاولت ،و�أنتظر
الم�ستقبل لعله يكون �أف�ضل من الحا�ضر.
ومع ذلك يجب �أن �أ�شير بداية �إلى �أن حركة الهجرة التى بد�أت منذ حوالى 60
عاما ،والتى خلقت جداراً بين من بقى ومن هاجر ،ف�إن هذا الجدار قد بد�أ يتفكك
بفعل الزمن .و�ساعد على ذلك التقنيات الحديثة التى ق ّربت بين النا�س.
وعلى �سبيل المثال فمنذ  60عاما كان المهاجر ينفق مرتب �أ�سبوع كامل في
مكالمة تليفونية واح��دة لأه�ل��ه بم�صر .وم��ن الطبيعي �أن��ه ال ي�ستطيع القيام
بالمكالمة �إال كل عدة �شهور .اليوم �إنخف�ضت �أ�سعار المكالمات بالإ�ضافة �إلى ظهور
برامج التوا�صل االجتماعى مثل الفي�سبوك وال�سكايب.
�أ�ضف �إلى ذلك �أن ال�شباب الذين هاجروا في �ستينات القرن الما�ضى قد فعلوا
ذلك غالبا �ضد رغبة الأهل .وكان الأهل ينظرون �إلى �أبنائهم المهاجرين ك�أنهم قد
انتقلوا �إلى العالم الآخر .وعندما قام المهاجرون بف�ضح الممار�سات التى تتبناها
الدولة كان من �إعتر�ض فى البداية هم الأهل الذين �أزعجهم �أن يهتز بهم القارب
الآمن فيهدد ال�سالم الن�سبي الذي يتمتعون به.
�أما الدولة فكانت تنظر �إلى المهاجرين ك�شوكة في جبينها .فعندما زار الرئي�س
الأ�سبق �أن��ور ال�سادات �أمريكا ّ
ونظم الأق�ب��اط هناك مظاهرات �إحتجاجية �ضده
غ�ضب وع ّبر عن غ�ضبه بعد عودته وا�صفاً �أقباط امريكا بالإ�سم المهين «�أقباط
المهجر» الذي يوحي ب�أن هذه الفئة قد هاجرت و�إنتهت.

-

كوخ في زيمبابوي

-

كاتب المقال في البلكونة والقردة

والغريب �أن ال���س��ادات بعد �إحتياجه للعملة ال�صعبة ع��اد ليخطب ود «�أقباط
وي�شجع زيارتهم لم�صر وتحويل بع�ض م��ا لديهم م��ن ال ��دوالرات �إلى
المهجر»
ّ
ذويهم بم�صر.
�أم��ا االخ��وة ال��ذي��ن ك��ان��وا قبال م�ت��رددي��ن فقد ت�شجعوا وق��دم��وا طلبات هجرة
لا .بل �أن الآب��اء والأم�ه��ات الذين كانوا يظنون �أنهم قد
ب�ضمان من �سافروا ق�ب� ً
رحبوا بال�سفر �إلى �أمريكا للزيارة في البداية وبعد تكرار
فقدوا �أبنائهم �إلى الأبد ّ
الزيارة قدّم بع�ضهم طلبات للإقامة الدائمة ثم الجن�سية الأمريكية .و�أ�صبحت
حياة الكثيرين منهم موزعة بين م�صر و�أمريكا والبع�ض قرر المعي�شة الكاملة
ب�أمريكا حيث الأبناء والأحفاد والكنائ�س والأ�صدقاء الجدد والإعالة الكريمة من
الحكومة االمريكية.
و�إن كان ما يزال بع�ض �أقباط الداخل يع ّبرون عن رف�ضهم لمن يعي�شون بالخارج
في حق �إث��ارة ق�ضياهم على �أ�سا�س �أنهم لم يعد لهم هذا الحق .ولكن �إلغاء دور
�أقباط الخارج بالن�سبة لق�ضايا �أقباط م�صر هو تعدي على �صميم م�صالحهم لأنهم
على ر�أ�س قائمة المت�ضررين.

حفرة مياه وا�سعة ل�شرب الحيوانات

وزير النقل يزف ب�شرى �سارة تحدث نهاية العام عن �سائقي القطارات والعربات القديمة
�أكد وزير النقل المهند�س كامل الوزير،
�أن هيئة ال�سكة الحديد يجب �أن تكون في
طليعة الهيئات التي تت�سابق ف��ي خدمة
المواطن ،خا�صة مع تنفيذ خطط الوزارة
لالرتقاء بجميع عنا�صر منظومة ال�سكة
الحديد ،م�شددا على عدم م�سير �أي عربة
قديمة بنهاية هذا العام و�أن تكون العربات
�إما جديدة �أو مطورة.
جاء ذلك خالل اجلولة التفقدية التي
�أجراها الوزير يوم الأربعاء  4/21بور�ش
ال �ف��رز املتخ�ص�صة يف ��ص�ي��ان��ة وعمرات
�أ�سطول ج��رارات ال�سكة احلديد و�أعمال
التجهيز اليومي لعربات الركاب املكيفة
وعربات النوم.
ب� ��د�أت اجل��ول��ة بتفقد م �� �ش��روع �إن�شاء
ور�ش عربات الإ�سباين اجلديدة وامتداد
ور�ش اجل��رارات و�سكك متوين اجلرارات
والتي بلغت ن�سبة تنفيذها  ٪٩٨حيث وجه
الوزير ب�سرعة االنتهاء من امل�شروع ،كما
�شاهد �أع�م��ال التجهيز اليومي للعربات
املكيفة وعربات النوم واجلرارات املختلفة،
و�أكد عدم خروج �أي قطار �إال بعد الت�أكد
التام من احلالة الفنية له.
ث��م عقد وزي��ر النقل اجتماعًا مو�س ًعا
م ��ع ع� ��دد ك �ب�ير م ��ن ال �ع �م��ال والفنيني
واملهند�سني قبل ت�ن��اول الإف �ط��ار معهم،
حيث �أك��د �أن قطاع ال�سكة احلديد لديه
ه ��دف �أ� �س��ا� �س��ي م�ت�م�ث��ل يف ت�ن�ف�ي��ذ خطة
ت �ط��وي��ر ال �� �س �ك��ة احل ��دي ��د وال �ت ��ي ت�شمل
خ�م���س��ة ع�ن��ا��ص��ر وه ��ي ت�ط��وي��ر وحتديث
�أ�سطول الوحدات املتحركة من العربات

كامل الوزير
واجل��رارات ،وتطوير البنية التحتية من �أك��د وزي��ر النقل على تنفيذ خطة �شاملة
مزلقانات وق�ضبان وحم�ط��ات ،وحتديث ل �ت ��دري ��ب وت �ث �ق �ي��ف ال �ع �ن �� �ص��ر الب�شري
نظم الإ��ش��ارات لزيادة معدالت ال�سالمة باعتباره �أهم عوامل جناح املنظومة ،الفتا
را وخمتل ًفا
والأم��ان على خطوط ال�سكة احلديدية� ،إىل �أن ه�ن��اك اه�ت�م��ا ًم��ا ك �ب�ي ً
وتطوير الور�ش و�إم��داده��ا بكافة املعدات وجديدًا ُكل ًيا ع ّما كان يتم قبل ذلك حيث
احل��دي �ث��ة وتخ�صي�ص ع ��دد م��ن الور�ش مت افتتاح املعهد الفني لتكنولوجيا ال�سكك
ل �ل��وح��دات اجل��دي��دة م�ث��ل ور� �ش��ة التبني احل ��دي ��دي ��ة ل �ت �خ��ري��ج ف �ن �ي�ين ميتلكون
للجرارت  GEواي��رم��ا���س جل��رارات  PRLعنا�صر االن�ضباط والكفاءة ،وهو مدرج
مع توفري قطع الغيار واخلرباء الأجانب ب �ج��داول تن�سيق ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ومن
لنقل اخلربات للعمال والفنيني امل�صريني ،املخطط تخريج �أول دفعة من هذا املعهد
كما �أكد تنفيذ توجيهات القيادة ال�سيا�سية العام احلايل.
بعدم م�سري �أي عربة قدمية بنهاية هذا و�أ�� �ض ��اف �أن ��ه ي�ت��م اخ �ت �ي��ار املهند�سني
ال�ع��ام و�أن ت�ك��ون ال�ع��رب��ات �إم��ا ج��دي��دة �أو والفنيني اجل��دد مبعايري ج��دي��دة متا ًما
مطورة.
ت�ضمن احل���ص��ول على �أف���ض��ل العنا�صر
وفيما يخ�ص العن�صر الب�شري امل�ؤهل،

املتقدمة ،حيث يتم تدريب هذه العنا�صر
اجلديدة من املهند�سني بالكلية احلربية
�أما الفنيني فيتم تدريبهم يف معهد �ضباط
�صف املعلمني على �أعلى م�ستوى ،كما يتم
�إع��ادة ت�أهيل وت��دري��ب وتثقيف العنا�صر
احلالية مبعهد وردان لل�سكك احلديدية
ومراكز التدريب املختلفة بجميع مناطق
هيئة ال�سكك احلديدية.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن �أي ت�ع��اق��د ج��دي��د مع
خا�صا
ال�شركات الأجنبية يت�ضمن بندًا ً
ب��ال�ت��دري��ب ي�ت��م ف�ي��ه ت��دري��ب املهند�سني
والفنيني على تكنولوجيا املعدات اجلديدة
��س��واء ك��ان��ت ج ��رارات �أو ع��رب��ات .و�أو�ضح
الوزير �أن��ه يتم تطوير كافة امل�ست�شفيات
ال�ت��اب�ع��ة لهيئة ال���س�ك��ة احل��دي��د وكذلك
ال� �ن ��وادي ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ،ق��ائ�لا «نحن
م�صرون على التطوير والتجديد ب�أبناء
ال�سكة احلديد».
و�أ�شار �إىل �أهمية عمل جلنتي احلوافز
وجه ب�أن ت�ضم
وامل�شرتيات خا�ص ًة و�أنه قد َّ
جل�ن��ة احل��واف��ز �أح ��د ال �ع �م��ال ومهند�س
و�إداري وت �� �ض��م جل �ن��ة امل �� �ش�تري��ات فنيا
ومهند�سا وحما�سبا ،كما �أكد على �أهمية
االن �ط �ب��اط واالل � �ت ��زام مب��واع �ي��د العمل
الر�سمية .و�أفاد ب�أن العامل الذي �سيقوم
بعمل �إ�ضايف �سيتم �إثابته وف ًقا للقانون،
م�شددًا على �أن��ه «ال مكان لأي مهمل �أو
مق�صر يف ح��ق ال��راك��ب ،والب ��د �أن تكون
هيئة ال�سكك احلديدية يف طليعة الهيئات
التي تخدم املواطنني».

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

وهذا بالإ�ضافة �إلى �أن �صلتهم باقباط الداخل لم تنقطع يوماً فهم �أقرباء �أو
�أ�صدقاء �أو �أبناء نف�س الإيمان ونف�س الوطن وهم ال ي�ستطيعوا �أن ي��روا م�شاكل
الوطن ويتظاهروا �أن الأمر ال يعنيهم.
ولذلك يجب �أن يبذل الطرفان جهداً م�ضاعفاً لتفهّم الواحد للآخر .وعلى
�أقباط الخارج �أن يدركوا �أن خ�صومتنا لي�ست مع م�صر ويجب �أن يحتر�سوا من
القيام ب�أي عمل يمكن �أن يخدم م�صالح �أعداء م�صر.
�أقباط الداخل و�أقباط الخارج لي�سوا �شعبان لهما م�صالح متناق�ضة ولكنهما
�شعب واحد له هدف واحد.
منير بشاي
					

�أرثوذك�س نيوز

�إدعموا المعلن ف�إنه دعم لم�سيرتنا

818-774-0446
Alpha Air Conditioning & Heating Inc.
Heating, Refrigeration, Tankless water heater
and in door air quality

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

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

�صالح رزق اهلل

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

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

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

�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف ..الفر�صة �سانحة لك
الآن من خالل

فال يجب �أن نن�سى �أن �أقباط الخارج تركوا وطنهم نتيجة تلك الممار�سات وحتى
�إن كانوا يعي�شون الآن في م�ستوى �أف�ضل مما كان يمكن �أن ي�صلوا �إليه في بلدهم
ولكن هذا ال ينفي �أنهم ا�ضطروا �إلى �أن يقتلعوا من جذورهم ويتركوا بلدهم.

�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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انتبهوا جيدا في معاملتكم مع النا�س

رفقا بعقول النا�س و قلوبهم

من �أب�شع و �أ�صعب الأمرا�ض النف�سية
مر�ض �إ�سمه « Catatoniaكتاتونيا»..
ملخ�ص المر�ض دا �إنه قرار ..
�شخ�ص ف�ق��د الإح �� �س��ا���س ب��الأم��ان في
بيته  ..مع �أهله  ..وحتي ا�صحابه  ..في
ال���ش��ارع وال�شغل وف��ي ك��ل م�ك��ان بيروحه
..ف��ي ال��وق��ت دا عقل ال�شخ�ص دا بياخد
ق��رار غريب جدا وهو �إن��ه يرجع بالزمن
لورا ..
ي�ف���ض��ل ي��رج��ع ��س�ن��ة و��س�ن�ت�ي��ن ويمكن
 20كمان لحد ما يو�صل لآخ��ر وق��ت كان
حا�س�س فيه بالأمان و يثبت عنده و يعي�ش
ف�ي��ه  ..ممكن ي�ك��ون ال��وق��ت دا ك��ان وهو
عنده � 10سنين مثال وتالقي ت�صرفاته
فج�أة تحولت لطفل عنده � 10سنين ..كل
دا هو ل�سة مو�صل�ش لـ «الكتاتونيا».
ك ��ل ال �ل��ي ف ��وق دا م�م�ك��ن ي�ت �ع��ال��ج مع
ال��وق��ت وم�ش هياخد فترة طويلة غالبا
لكن الأ��ص�ع��ب والأب���ش��ع لما ال�شخ�ص دا
يف�ضل ي��رج��ع ب��ال��زم��ن وم�ي�لاق�ي����ش وال
ف �ت��رة م��ن ح�ي��ات��ه ح����س ف�ي�ه��ا ب��الأم��ان ..
وال في مراهقته وال في فترة بلوغه وال
حتى في طفولته � ..ساعتها عقله بيقرر
ب�شكل غير مق�صود �إن��ه يتحول لجثة..
جثة بجد.
هو منتحر�ش وال �شنق نف�سه مثال ب�س
هو قرر ينعزل عن العالم الخارجي بكل
�صدماته وب�شاعته وكل الحاجات الم�ؤلمة
اللي مر بيها في حياته..
متخيل �إن�سان عاي�ش ك�أنه ميت � ..ساكت
مبقا�ش ق��ادر يقول وال كلمة  ..دا كمان
فقد ال�سيطرة على حركته وج�سمه وكل

حاجة ..وتحول لجماد مالو�ش �أي دور.
فيه �أ�سباب كتير لو�صول النا�س للمر�ض
دا ..زي مثال حد من اللي حواليه و�صفه
�إن� ��ه ف��ا� �ش��ل وع� �م ��ره م ��ا ه�ي�ن�ج��ح ف ��ي �أي
حاجة.
�أو �إن ح��د قاله ك�لام وجعه ومقدر�ش
يكمل حياته بعد كدة.
خ�ل��وا ب��ال�ك��وا م��ن ك��ل كلمة بتقولوها
ل�ل�ن��ا���س لإن �ك��وا ب�ب���س��اط��ة م�م�ك��ن تكونوا
�سبب في �إنقاذ حد من الدخول في حالة
مر�ضية �صعبة وممكن جدا تكونوا �سبب
ف��ي �إن �ه��اء حياته وت�ح��ول��ه لجماد عاي�ش
علي الأر�ض .
قربوا من النا�س اللي م�شاكلهم كتير
وخليكوا معاهم حتى لو لقوا �إنكم م�ش
ه��اي�ح�ل��وا ح��اج��ة م��ن ال�م���ش��اك��ل دي ب�س
كفاية �إح�سا�سهم ب��الأم��ان و�أن ل�سة في
نا�س عايزينهم وعايزين يكونوا معاهم.
يمكن كلمة حلوة منك تكون �سبب في
م�ساعدة حد قدرته على مواجهة العالم
الخارجي خل�صت ..
النا�س اللي طول الوقت بيقولوا كالم
ي�ضايق  ..ال�ل��ي بيهملوا ال�ن��ا���س بعد ما
دخلوهم حياتهم و بقوا جزء �أ�سا�سي من
يومهم ..
اللي بيبعدوا ف�ج��أة و بينهوا العالقة
فج�أة ..
كل اللي بتعملوه دا ت�أثيره كبير جدا
جدا على اللي حواليكو..
وبالمنا�سبة المر�ض دا �سموه كدة لإن
كتاتونيا كلمة �أ��ص�ل�ه��ا الت�ي�ن��ي ومعناها
«جثة».

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

عالمات المر�أة القوية ال�شخ�صية
ال�ن���س��اء ال �ق��وي��ات ه��ن ن���س��اء مميزات
يحدثن تغييرات كبيرة ف��ي ه��ذا العالم
ب �ف �� �ض��ل � �س �ع �ي �ه��ن ل �ت �ح �ق �ي��ق ر�ؤي� �ت� �ه ��ن
و�أحالمهن ،كما تعتقد ه��ؤالء الن�ساء �أن
ال�ح�ي��اة �أق���ص��ر م��ن �أن يع�شنها مقيدات،
ف��ال �م��ر�أة ال �ق��وي��ة ��س�ت�ق�ل��ب م ��وازي ��ن هذا
العالم لتترك ب�صمة دائمة.
وت �ت �ق��ن ال �ن �� �س��اء ال �ق ��وي ��ات ف ��ن عي�ش
الحياة ب�شروطهن الخا�صة ،كما يمكنهن
�إظ�ه��ار المرونة خ�لال مواجهة المحن،
واجتياز العقبات .ون�شر موقع «باور �أوف
بوزيتيفيتي» الأمريكي تقريرا �سلط من
خالله ال�ضوء على عالمات قوة �شخ�صية
المر�أة جاء فيه:
�إحترامها لذاتها وللآخرين
المر�أة القوية تحترم ذاتها والآخرين،
حتى عندما ال يعاملونها بالمثل ،ويتطلب
هذا الأمر م�ستوى عاليا من الن�ضج لكي
ي��رف��ع ال�شخ�ص ر�أ� �س��ه ع��ال�ي��ا وال ي�سمح
ل�سلوك الآخرين ب�سحبه �إلى القاع.
وت�ستمر ال �م��ر�أة ال�ق��وي��ة ف��ي مفاج�أة
المحيطين بها بحكمتها وتوا�ضعها ،وهي
ت�ستطيع تحقيق ال �ت��وازن ال�صحيح بين
الغطر�سة وتدني احترام الذات.
ا�ستقالليتها وتحملها للم�صاعب
ال � �م ��ر�أة ال �ق��وي��ة ل�ي���س��ت ب �ح��اج��ة لأي
م�ساعدة لتجاوز م�صاعب الحياة ،لأنها
تف�ضل االعتماد على نف�سها ،كما ت�سعى
دائ�م��ا �إل��ى تحقيق �أه��داف�ه��ا ،وترف�ض �أن
تنظر بندم �إلى ما �أنجزته في حياتها.
تتحكم في م�شاعرها
ال � �م � ��ر�أة ال �ق ��وي ��ة ت � ��درك ق � ��وة عقلها
الحقيقية لكنها ال ت�سمح لها بال�سيطرة
ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��ا ،ن��اه �ي��ك ع ��ن �أن� �ه ��ا تتقن
التعامل مع عواطفها.

ق �ب��ول �ه��ا للتحديات
والمخاطرة
ال �م��ر�أة ال�ق��وي��ة تقبل
المخاطرة لت�صبح ملمة
�أك � �ث� ��ر وت �خ �ت �ب��ر ح� ��دود
قدراتها ،لأنها تدرك �أن
�أكثر ما يعرقل تطورها
ه ��و ال �ع �ق �ب��ات الذهنية
 .ال �م��ر�أة ال�ق��وي��ة تدفع
ن�ف���س�ه��ا ل�ل�ق�ي��ام ب�أ�شياء
جديدة حتى ال تت�صلب
هويتها ،وه��ي ال ت�سمح
ل�ل�خ��وف بالتحكم فيها
لأن �ه��ا ت ��درك �أن التعلم
ي �ت �ط �ل��ب ح ��ال ��ة ذهنية
هادئة وثقة في النف�س.
تفكيرها �إيجابي
ت��درك ال�م��ر�أة القوية
�أهمية التفكير الإيجابي،
لأن �ه��ا تعلم �أن ذل��ك هو
ال�سبيل ال��وح�ي��د لعي�ش
ح �ي��اة �إي �ج��اب �ي��ة ،ويمكن
للإيجابية �أن تغير حياة المرء وتحول
وج �ه ��ة ن �ظ ��ره وت �� �س��اع��ده ع �ل��ى تحقيق
الأف�ضل دائما.
ه�ن��اك ع�لام��ات اخ ��ري ك�ث�ي��ره للمر�أه
قويه ال�شخ�صيه نذكر منها :
– تحب �أن تكون الم�سيطرة ،لكنها
تعرف متى تترك المجال ل�شخ�ص �آخر
ليت�ألق.
– م�ب��دع��ة وت��وظ��ف خ�ي��ال�ه��ا لخلق
واقعها.
– ال تحب ال �م��ر�أة ال�ق��وي��ة الدراما
�أو ال�ق�ي��ل وال �ق��ال ،وتف�ضل االب�ت�ع��اد عن
ال��ذي��ن ي �� �ش��ارك��ون ف��ي ه ��ذه ال�سلوكيات

�أرثوذك�س نيوز
طبيب �أمرا�ض نف�سية

الديكتاتورية

الم�سيئة.
– ال تج ّمل الحقيقة ،وتتوقع من
الآخرين �أن يفعلوا ال�شيء ذاته.
– تحيط نف�سها ب�أ�شخا�ص �أقوياء
و�إي �ج ��اب �ي �ي ��ن ،وال ت �ت ��واف ��ق م ��ع النا�س
ال�سلبيين.
– الرغبة الم�ستمرة في تعلم �أ�شياء
جديدة واختبار حدودها.
– تتمتع بعقل منفتح وتعتقد �أن
با�ستطاعتها فعل �أي �شيء في الحياة.
– ال ت�سمح لأي �شخ�ص بالتالعب
ب� �ه ��ا ،وه � ��ي ت� �ع ��رف ق �ي �م �ت �ه��ا وال ت�ؤمن
بال�سكوت عن الحق.

�أرقــام �ضغــط الــدم
ح �� �ص �ل �ت��ي ع� �ل ��ى ج� �ه ��از � �ض �غ��ط ال� ��دم
وا�ستخدمتيه وطلعت �أمامك �أرقام فكيف
تف�سرين هذه االرقام؟
بالن�سبة ل�ضغط ال��دم تو�صي المبادئ
التوجيهية ال���ص��ادرة ع��ن جمعية القلب
الأمريكية والكلية الأمريكية لأمرا�ض
القلب ب ��أن الجميع  -بغ�ض النظر عن
العمر -يجب �أن ي�سعوا ل�ضغط دم �أقل من
 80/120مليمتر زئبق ،وذلك وفقا لتقرير
في �صحيفة وا�شنطن بو�ست الأمريكية.
ي�ضخ القلب ال��دم �إل��ى �أن�ح��اء الج�سم،
وخالل حركته ي�شكل الدم المتدفق قوة
و�ضغطا على ج ��دران الأوع �ي��ة الدموية
ت�سمى «�ضغط الدم» .و�أثناء عمله ينقب�ض
القلب  -الذي هو ع�ضلة  -وينب�سط ،وهذا
ي�ؤدي �إلى �أن يكون ل�ضغط الدم قيمتان،
الأول ��ى ت�سمى ب�ضغط ال��دم االنقبا�ضي
وت�سجل عندما ينقب�ض القلب ،والثانية
ال�ضغط االنب�ساطي وت�سجل عند انب�ساط
(ارتخاء) ع�ضلة القلب.
وي�سجل جهاز �ضغط ال��دم قراءتين،
الأولى  -وهي الأعلى  -تمثل �ضغط الدم
االنقبا�ضي ،والثانية  -وهي الأقل  -تمثل
االن�ب���س��اط��ي .وتكتب ال �ق��راءة على �شكل
ك���س��ر ،ال�ب���س��ط ه��و االن�ق�ب��ا��ض��ي والمقام
ه��و االنب�ساطي .فمثال �إذا ك��ان ال�ضغط
االنقبا�ضي  115واالنب�ساطي  ،75فيكتب
�ضغط ال ��دم ل �ه��ذا ل�شخ�ص ع�ل��ى �صورة
.75/115
بالن�سبة ل�م��ن ت �ج��اوز  65ع��ام��ا ،ف ��إذا
كان م�صابا ب�أمرا�ض مزمنة ،مثل مر�ض

الر�ضاعة الطبيعية
• كلي �أقل ولكن لي�س القليل جداً
• تناولي الأطعمة الغنية بالبروتين
والألياف
• ممار�سة الريا�ضة
• ا�شربي الماء
• تناولي الطعام ببطء ووعي
• نامي عندما ت�ستطيعين

هل لك �أن تولدي من جديد !!!

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

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

ب�شــرى �ســارة

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

�أق� ��ل �أث �ن ��اء ال��ر� �ض��اع��ة ،ل�ت�ع��وي����ض حرق
ال�سعرات الحرارية الزائدة من الر�ضاعة
الطبيعية.
ثانيا تميل الأمهات الجدد �أي�ضاً �إلى
ف �ت��رات ن ��وم غ �ي��ر م�ن�ت�ظ�م��ة وم�ت�ق�ط�ع��ة.
ان ال �ح��رم��ان م��ن ال �ن��وم ه��و ع��ام��ل �آخر
معروف لزيادة الجوع وال�شهية وكالهما
قد يجعل فقدان الوزن �أكثر �صعوبة.
ط ��رق ��ص�ح�ي��ة ل �ف �ق��دان ال � ��وزن �أثناء

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

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

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

E-mail: amalhanna12@hotmail.com
www.mellekateam.com

ب��د�أ ال�ع��د ال�ت�ن��ازيل النتهاء ال�صيام
وب � � ��د�أت اال�� �س� �ت� �ع ��دادات ل �ل �ع �ي��د .ومن
الأك �ل��ات امل���س�ت�ح�ب��ه يف �أ� �س �ب��وع االالم
الرتم�س حيث �أنه بروتني نباتي مفيد
للج�سم بعد مايقرب من  50يوم �صيام
عن الربوتينات احليوانيه – ويف العيد
يتزاور النا�س واكرث ما يقدموه للزوار
ه��و الكحك ال�ن��اع��م وث��اين �أي ��ام العيد
نحتفل ب�شم الن�سيم وه��و عيد بدايه
احلياه عند القدماء امل�صريني ويعترب
هكذا اي�ضا لالقباط حيث يعترب قيامه
امل�سيح هو بدايه احلياه لنا لأنه انقذنا
من العبوديه املره.
ن� �ق ��دم ال � �ي� ��وم ط ��ري �ق ��ة ع �م ��ل ه ��ذه
الأطعمة ال�شائعة يف تلك الفرته من
ال�سنة.
طريقة عمل الرتم�س

ما َق َّـل و دل!

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

العالقه بين ر�ضاعة الطفل وخ�سارة الوزن

عزيزتي الأم ..هل تعلمي �أن لج�سمك
ال �ق��درة ع�ل��ى ح ��رق �� 500س�ع��رة حرارية
يومياً عندما تر�ضعين طفلك !!
يختلف ال��وق��ت ال�ل�ازم لفقدان الوزن
بعد ال ��والدة م��ن �إم ��ر�أة �إل��ى �أخ ��رى ،لكن
ال�ع��دي��د م��ن الأم �ه��ات المر�ضعات �أفدن
ب��أن الر�ضاعة الطبيعية �ساعدتهن على
ا��س�ت�ع��ادة ق��وام �ه��ن ب�ع��د ال � ��والدة ب�سرعة
�أكبر.
ك �ي��ف ي�م�ك��ن �أن ت �� �س��اع��دك الر�ضاعة
الطبيعية على �إنقا�ص الوزن؟
تظهر الأبحاث �أن الأمهات المر�ضعات
يملن �إل��ى ح��رق م��ا متو�سطه � 500سعرة
ح��راري��ة �إ��ض��اف�ي��ة ي��وم�ي�اً ،وه��و م��ا يعادل
اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن وج �ب��ة ��ص�غ�ي��رة �أو وجبة
خفيفة كبيرة �أو �أداء  60-45دقيقة من
التمارين البدنية المتو�سطة الكثافة.
ول� �ك ��ن ق� ��د ال ي� �ك ��ون ف � �ق� ��دان ال � ��وزن
�أث�ن��اء الر�ضاعة بنف�س ال�سهولة لجميع
الأمهات.
يمكن �أن تتنوع الأ��س�ب��اب ال�ت��ي تجعل
بع�ض الن�ساء يواجهن �صعوبة �أك�ب��ر في
فقدان وزنهم �أثناء الر�ضاعة الطبيعية.
�أو ًال ،تميل ال��ر��ض��اع��ة الطبيعية �إلى
زي ��ادة ال�ج��وع .وت�شير ال��درا��س��ات �إل��ى �أن
الرئة �أو مر�ض ال�سكري من النوع � 2أو ب�ع����ض ال �ن �� �س��اء ي ��أك �ل��ن �أك �ث��ر ويتحركن
الخرف ،ف�إن �ضغط الدم المرتفع جداً قد
ي�ؤدي به �إلى مخاطر مثل ال�شعور بالدوار
وال�سقوط.
وم��ا يجب فعله بالن�سبة للعديد من
كبار ال�سن ،هو �أن يحافظوا على م�ستويات ن�ع��م يمكن ل�ل�م��رء ان ي��ول��د م��ن جديد
�أق ��ل م��ن  ،90/150لأن م��ا ه��و �أع �ل��ى من ان ي�غ�ي��ر ن�م��ط ح�ي��ات��ه ع��ادات��ه وتقاليده
ذلك يتطلب �أدوية �ضغط الدم ،كما يقول وتفكيره في اال�شياء واالحداث التي حوله
 ي�ستطيع المرء ان يكون طموحا ايجابياالطبيب.
ويقول رئي�س ق�سم �أمرا�ض القلب في ان يكون �سعيدا في حياته – واليك عزيزتي
كليفالند كلينك� ،ستيفن ني�سن� ،إن من القارئه �سبيلك الى الحياة ال�سعيدة .
هو في �صحة ينبغي �أن يكون �ضغطه عند • ل��ن تحققي ال�سعادة اال اذا ع�شتي
� 80/120أو �أق ��ل ،وللح�صول على ذلك ،ف��ي ح��ال��ة م��ن �سكينة النف�س الم�ستمدة
فعليه  -بدال من ا�ستخدام الأدوي��ة � -أن م��ن االطمئنان بثقتك ف��ي اهلل وبنف�سك
يفكر �أوال ف��ي التركيز على تغيير نمط وح�سن اح�سا�سك بالحياة.
الحياة ،مثل نق�ص ال��وزن ال��زائ��د واتباع • * ال�سعادة لي�ست ف��ي ا�شياء مادية
نظام غذائي �صحي والحفاظ على ن�سبة ت �ح �ق �ي �ق �ي �ن �ه��ا الن� � ��ك ت� �ف� �ق ��دي قيمتها
من الملح �أقل من  1500مليجرام يوميا
وممار�سة الريا�ضة لمدة ت�سعين دقيقة
على الأقل �أ�سبوعيا.

م
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باهلنـــا والشــفا

�أطلق لفظ الدكتاتورية على كثير
م��ن ال �ح �ك��ام وال �ح �ك��وم��ات ،وه ��و لفظ
يحمل ف��ي ط �ي��ات��ه معنى ال�سيطرة
واال�ستبداد.
 فالديكتاتورية ت�ت�ك��ون م��ن ثالثة
�أركان �أ�سا�سية وهي الت�شريع والتنفيذ
والق�ضاء.
ال �ت �� �ش ��ري ��ع ه� ��و و� � �ض ��ع ال �ق ��وان �ي ��ن
والمبادئ،والتنفيذ هو تطبيق القوانين
والمبادئ ،والق�ضاء هو معاقبة من ال
يخ�ضع للقوانين وتنفيذها.
وهنا ي�أتي ال�س�ؤال هل الدكتاتورية
ت��أخ��ذ مكانا ف��ي حياتنا؟ ��س��ؤال ق��د ال
ي��درك��ه ال�ب�ع����ض وال ي� ��دري ب��ه بل �أن
البع�ض يعتبره ميزة قد ت�أتي بنتائج
طيبة.
وق � ��د ر�أي � � ��ت ف ��ي ح �ي��ات��ي العملية
كطبيب ً
للأمرا�ض النف�سية والعقلية
�أن ال��دك �ت��ات��وري��ة م ��ن �أك� �ث ��ر �أ�سباب
الف�شل الأ�سري وقد �أدت الدكتاتورية
�إل��ى الخالف بين الأزواج وبين الآباء
والأب �ن��اء ،وك��ان��ت ال�سبب ف��ي كثير من
ح � ��االت ال� �ط�ل�اق و�إن� � �ح � ��راف الأب� �ن ��اء
ب�ع��د تخل�صهم م��ن دك�ت��ات��وري��ة الآب ��اء
والأمهات.
وعك�س ال��دك �ت��ات��وري��ة ه��و المرونة
والحكمة والقدرة على تقبل �آراء الآخر
مهما ك��ان عمرهم وعلمهم ،وقد قيل
في االمثال �إذا كبر �إبنك خاويه!.
ف�إن اهلل هو الخالق بكل قدراته لم
يكن دي�ك�ت��ات��وراً ،ب��ل ه�ن��اك الكثير من
الأحداث كان اهلل ي�ست�شير الأنبياء في
قراراته قبل تنفيذها مثل حرق �سدوم
وعمورة وكذلك اهلل قد خلق الإن�سان
مخيراً ولي�س م�سيراً.
فياليتنا نقف ل�ح�ظ��ة ونتامل في
ال �ت �� �ص��رف��ات ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة م ��ع �أف � ��راد
الأ� � �س� ��رة وع�ل�اق��ات �ن��ام ��ع الأ�� �ص ��دق ��اء
والعاملين معنا �أي�ضا ،وحتى ال نخ�سر
عالقاتناالزوجية و�أوالدنا تحت مظلة
الدكتاتورية التي قدتدمرنا بدون �أن
ندري.
�أط�ل��ب م��ن اهلل �أن يعطينا الحكمة
والإر�شاد والتفكير ال�صائب ف��ي �أخذ
ق��رارت�ن��ا اليومية ونتعلم م��ن خبرات
ال �� �س��اب �ق �ي��ن ،ون �ت �ع �ل��م م ��ن �أخ� �ط ��اءن ��ا
ال�شخ�صية قبل فوات الأوان.

واالح �� �س��ا���س ب�ه��ا ب�ع��د ان تح�صلي عليها
وه �ك��ذا ت �ج��دي ان ��ك ت�ع�ي���ش�ي��ن ال�شراهه
ال�م��ادي��ة وه��ذا اب�ع��د م��ا ي�ك��ون ع��ن تحقيق
ال�سعادة التي تن�شيدينها
• * ال���ص�ب��ر وال� �ت� �ف ��ا�ؤل والأم � ��ل هي
عنا�صر ال�سعاده الثالثة.
• فن ال�سعادة يتطلب منك ان ت�شيعي
في �أعماقك م�شاعر الحب وال�سالم و�أن
ت �ن��زع��ي ك��ل �أح��ا� �س �ي ����س ال �غ��ل والكراهية
والحقد من نف�سك.
• انت �سعيده اذا ظهرتي في كالمك
و�سلوكك بانك �سعيدة ،فال�سعادة �إح�سا�س
يمكن �صنعه �إذا ل��م ي�ك��ن ل��ه ف��ي واقعك
وجود.
الطريقه :

ترم�س  -ملوحة  -كحك ناعم
طريقة التح�ضري:
 ن�ق��وم بنقع الرتم�س اجل��اف يف املاءمل��دة ي��وم كامل مع اال�ستمرار بتغري املاء
لنزع املراره منه اذا مل تختفي املراره من
الرتم�س ميكنك اال�ستمرار يف النقع يوما
اخر مع تغري املاء كل �ساعتني.
 ي���ص�ف��ى ال�ترم ����س وي��و� �ض��ع م��ع ماءج��دي��د يف ق��در علي ال�ن��ار مل��دة  20دقيقة
حتى ين�ضج.
 بعد الن�ضج ي�صفى الرتم�س ويرتكليربد.
 ي��و��ض��ع ال�ترم����س يف ط�ب��ق التقدميي��و� �ض��ع ع �ل �ي��ه ق �ل �ي��ل م ��ن امل �ل ��ح (ح�سب
الطلب).
طريقة عمل امللوحة

الرغبه – ملعقه كبرية �شطه حمراء
بودره – ربع كوب زيت.
التح�ضري :اغ���س�ل��ي ال���س�م��ك جيدا
ب��امل��اء اىل �أن ت�صبح امل �ي��اه نظيفة ثم
ي�ترك يف م�صفاة �ستانلي �ستيل طوال
الليل حتى يجف متاما.
الطريقة:
 اح�ضري علبة بال�ستيك ولها غطاءحمكم نظفيها جيدا ون�شفيها.
 �ضعي امللح وال�شطه على ال�سمك يفامل�صفاه ويقلب جيدا ولكن برفق حتي
ال ينقطع ال�سمك.
 يو�ضع ال�سمك يف العلبة البال�ستيكون��ر���ش ال��زي��ت علي ال��و���ش نغلق العلبة
ج �ي��دا ي��و��ض��ع � �ش��يء ث�ق�ي��ل ال� ��وزن فوق
العلبه ل�ضمان غلقها وترتك ملدة من 4
اىل  7ايام.
 يقدم الف�سيخ مع الليمون ونقطةخل وب�صل اخ�ضر.
طريقة عمل الكحك الناعم

املقادير  :كيلو دقيق –  2كوب �سمن
  1كوب لنب –  3مالعق كبرية �سم�سم–  2ملعقه �صغريه بيكنج ب��ودر – 2
امل��ق��ادي��ر  5 :ب ��اون ��د ت��رم ����س –
امل��ق��ادي��ر�� :س�م��ك ب���س��اري��ة (الكمية ملقعه �صغرية رائحة الكحك – مقدار
م ��اء ل�ن�ق��ع ال�ترم ����س – م �ل��ح (ح�سب ح�سب الرغبة) – مقدار من امللح ح�سب ملح – مقدار ملنب او عني اجلمل.
الرغبة).

 ي �� �ض��رب ال���س�م��ن ب��امل �� �ض��رب حتيي �� �ص�ير ن��اع �م��ا ث ��م ن���ض�ي��ف ال �ل�ب�ن مع
اال��س�ت�م��رار يف ال�ضرب حتي يتجان�س
اخلليط.
 ن�ضع على الدقيق البيكنج بودروامل�ل��ح وي��ر���ش ف��وق��ه ال�سم�سم ورائحة
الكحك ونقلب ثم ن�صب خليط اللنب
بالتدريج ف��وق خليط الدقيق ونعجن
ح� �ت ��ى ن �ح �� �ص��ل ع� �ل ��ى ع �ج �ي �ن��ة ميكن
ت�شكيلها.
 تقطع العجينه اىل كرات مت�ساويهونح�شي بقطعه �صغريه م��ن امللنب او
ع�ين اجل �م��ل ث��م ن �ق��وم بنق�ش الكحك
بالطريقه املعتادة.
 ي�سخن ال�ف��رن وي��ر���ص الكعك يفال�صاجات مع مراعاة ترك م�سافه بني
كل واحدة.
 ي��و��ض��ع ال�ك�ح��ك يف ف��رن متو�سطاحل ��راره حتى ي�ك��ون ل��ون��ه ذه�ب��ي فاحت
فريفع من الفرن وبحر�ص يرفع من
ال �� �ص��اج وي �ت�رك ح�ت��ي ي�ب�رد ث��م ير�ش
بال�سكر البودرة.

Volume # 21 - Issue No. 453 - (16 - 30 April 2021)

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

�أرثوذك�س نيوز

إعالنات

Law Offices
of Hani S. Bushra

8

TOMA, CPA
Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى
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 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
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IójóédG äÉcô°ûdG øjƒµJ
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Van Nuys - Panorama
Dental Center

دكتور محفوظ جري�س

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

:خدمات كاملة للأ�سنان

Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

�أ نقبل
ج
م
نواع ا يع
لت�أم
ينات

We accept medi-cal - Financing available

M. Gereis, D.D.S.

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

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

• Cosmmetic dentistry, Teeth Whitening,
White Filling, Crowns and Bridges.

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

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

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

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

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

زيارتان ا�ستثنائيتان لنزالء ال�سجون بمنا�سبة
تحرير �سيناء وعيد القيامة
تقرر منح جميع نزالء ال�سجون زيارتين ا�ستثنائيتين اعتباراً من يوم الإثنين � 26إبريل
وحتى يوم الإثنين  10مايو ،على �أال تحت�سب �ضمن الزيارات المقررة للنزالء مع تطبيق
الإج��راءات الوقائية وال�صحية المتبعة بكافة قطاعات ال��وزارة للحد من انت�شار فيرو�س
«كورونا» ،بمنا�سبة االحتفال بعيد تحرير �سيناء الموافق � 25أبريل  ،2021واحتفاالت عيد
القيامة المجيد لعام .2021

�إفتتاح قاعة المومياوات الملكية
بمتحف الح�ضارة للجمهور

�أرثوذك�س نيوز

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

www.orthodoxnews.us

رو�سيا تعلن عن �إبرامها عقدا لإنتاج لقاح «�سبوتنيك  »Vفى م�صر
�أعلنت مو�سكو �أنها �أبرمت عقدا كبيرا لإنتاج ع�شرات ماليين الجرعات من لقاح
«�سبوتنيك  »Vالرو�سي �ضد فيرو�س كورونا في م�صر.
وح�سب موقع رو�سيا اليوم� ،أكد ال�صندوق الرو�سي لال�ستثمارات المبا�شرة في بيان
�أ�صدره يوم الخمي�س � ،4/22أن العقد الذي �أبرمه مع �شركة  Minapharmالم�صرية
للأدوية و�شركة  ProBioGenالتابعة لها ،ومقرها في �ألمانيا ،يق�ضي ب�إنتاج �أكثر من
 40مليون جرعة من اللقاح الرو�سي في م�صر �سنويا في المرحلة الأولى.

رئي�س الوزراء ي�شهد توقيع �إتفاقيتين لت�صنيع لقاح
«�سينوفاك» ال�صيني في م�صر
�شهد ال��دك �ت��ور م�صطفى مدبولي،
رئي�س مجل�س الوزراء ،مرا�سم التوقيع
الت�ف��اق�ي�ت�ي��ن ب �ي��ن ال �� �ش��رك��ة القاب�ضة
للم�ستح�ضرات ال�ح�ي��وي��ة واللقاحات
(فاك�سيرا) ،و�شركة �سينوفاك ال�صينية
ل�ل�م���س�ت�ح���ض��رات ال �ح �ي��وي��ة ،بح�ضور
ال��دك �ت��ورة ه��ال��ة زاي ��د ،وزي ��رة ال�صحة
وال �� �س �ك��ان ،وال���س�ف�ي��ر م�ح�م��د البدري،
ال�سفير الم�صري ف��ي ال�صين ،ولياو
ليت�شيانج ،ال�سفير ال�صينى بالقاهرة،
والدكتور محمد ح�ساني ،م�ساعد وزيرة
ال�صحة.
ي��أت��ي توقيع االتفاقيتين ف��ي �إطار
ال�سعي نحو تحقيق التعاون الفني في
ه��ذا المجال الحيوي ،عبر اال�ستفادة
من اللقاح الذي طورته �شركة �سينوفاك
ال�صينية ،ال��رائ��دة ف��ي م�ج��ال البحث
والتطوير والإنتاج والتو�سيق في مجال
الم�ستح�ضرات ال�صيدالنية الحيوية،

افتتح المتحف القومى للح�ضارة الم�صرية ،قاعة المومياوات الملكية ،في تمام
ال�ساعة التا�سعة �صباح يوم الأح��د  18ابريل ،والتي تم نقلها من المتحف الم�صرى
بالتحرير ،في موكب مهيب �أ�شاد به العالم �أجمع ،ت�ضمن  22مومياء لملوك م�صر
القدماء ،وذلك على نحو �أكد على عظمة وعراقة الح�ضارة الم�صرية القديمة.
وق��ال م�صدر داخ��ل وزارة ال�سياحة والآث ��ار ،ال��ذي ف�ضل ع��دم ذك��ر �إ�سمه� ،إن��ه غير
م�سموح الت�صوير نهائيا ح�ت��ى ب��ا��س�ت�خ��دام ك��ام�ي��را ال�ه��ات��ف ال�م�ح�م��ول داخ ��ل قاعة
المومياوات الملكية بالمتحف القومي للح�ضارة ،مو�ضحا �أن هذا القرار كان متبعا في
قاعة المومياوات بالمتحف الم�صري بالتحرير قبل نقل المومياوات الملكية لمتحف
الح�ضارة وذلك حفاظا على المومياوات وحمايتها.
وتابع �أن المومياوات المعرو�ضة داخل القاعة تنتمي للأ�سرات ال�سابعة ع�شرة وحتى
الأ�سرة الع�شرين ،م�ؤكدا �أن هناك مومياوات �سيتم عر�ضها لأول مرة وهي مومياء
الملك رم�سي�س ال�ساد�س ومومياء الملكة تي.
تقع قاعة المومياوات على م�ساحة � 2810أم�ت��ار ،وت��م ت�صميمها على �شكل مقبرة
ملكية ،وت�أخذ ال�شكل الخارجي لمقابر وادي الملوك بالأق�صر ،و�سيعر�ض بجانب كل ا�ستقبل الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
مومياء التابوت الخا�ص بها بجانب بع�ض المقتنيات المكت�شفة في مقبرة كل منها .ال�ي��وم �أودي ��ل رينو با�سو ،رئي�س البنك
الأوروب� � ��ي لإع � ��ادة الإع� �م ��ار والتنمية،
وذلك بح�ضور الدكتورة رانيا الم�شاط
وزيرة التعاون الدولي.
و�أكدت رئي�س البنك الأوروبي لإعادة
الإعمار والتنمية حر�صها على �أن تكون
م�صر ه��ي �أول دول��ة ت��زوره��ا ف��ي �إطار
جولتها الخارجية بالمنطقة ،معرب ًة عن

م��ن �أج��ل ال��وق��اي��ة م��ن فيرو�س كورونا،
وت�ب��ادل الخبرات لدعم �إمكانات �شركة
فاك�سيرا المخت�صة بت�صنيع الأم�صال
واللقاحات في م�صر ،بما ي�ساهم في الحد
من انت�شار هذا الفيرو�س ،وقام بتوقيع

كلتا االتفاقيتين الدكتورة هبة وال��ي ،
رئي�س ال�شركة القاب�ضة للم�ستح�ضرات
الحيوية واللقاحات (فاك�سيرا) ،ومنج
وينينج ،ن��ائ��ب رئي�س �شركة �سينوفاك
ال�صينية للم�ستح�ضرات الحيوية.

رئي�سة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار:

م�ؤ�شر االقت�صاد الم�صري ق�صة نجاح يحتذى بها

الأطباء تخاطب ال�صحة
ب�سرعة تطعيم الأطقم الطبية

 50طبيب ًا توفوا الأ�سبوعين الما�ضيين

خ��اط �ب��ت ن �ق��اب��ة الأط � �ب� ��اء وزارة
ال�صحة ل�ل�إ��س��راع ف��ى ان�ه��اء تطعيم
الأط � �ق ��م ال �ط �ب �ي��ة ف ��ى �أق� � ��رب وقت
ممكن ،والت�شديد على توفير و�سائل
الحماية الالزمة لهم فى المن�ش�آت
ال �� �ص �ح �ي��ة ،وذل� � ��ك ل� �ت ��زاي ��د �أع� � ��داد
الم�صابين وال�شهداء من الأطباء فى
الفترة الأخيرة ب�سبب كورونا.
وقالت النقابة فى خطابها المر�سل
اليوم� ،إن عدد الأطباء ال�شهداء �ضحايا
فيرو�س كورونا بلغ خم�سون �شهيداً
خالل الأ�سبوعين الما�ضيين و�أبدت
النقابة �� -س��واء العامة �أو النقابات
الفرعية -ا�ستعدادها للم�ساعدة في
تقديم اللقاح في جميع المحافظات
�� �س ��واء ب �ع �م��ل م� �ق ��رات م�خ�ت�ل�ف��ة �أو
الم�ساعدة في ت�سجيل الأطباء �أو �أي
و�سيلة م�ساعدة �أخرى تراها الوزارة
منا�سبة ،وذل ��ك ح�ف��اظ�اً ع�ل��ى �أرواح
الأطباء وباقى الفريق الطبى.
وت ��اب ��ع ن ����ص ال �خ �ط ��اب الموجه

لوزيرة ال�صحة« :نظرا لتزايد �أعداد
الم�صابين وال���ش�ه��داء م��ن الأطباء
ح �ي ��ث ب �ل ��غ ع � ��دد ال� ��� �ش� �ه ��داء خ�ل�ال
الأ�سبوعين الما�ضيين (� )50شهيد،
لذا نرجو �سرعة الإنتهاء من تطعيم
جميع الأطباء في �أقرب وقت ممكن؛
ون�ح�ي��ط ��س�ي��ادت�ك��م ع�ل�م��ا با�ستعداد
النقابة العامة والنقابات الفرعية
في جميع المحافظات للم�ساعدة في
تقديم اللقاح للأطباء ��س��واء بعمل
مقار تطعيم في المقرات المختلفة
�أو ال�م���س��اع��دة ف��ي ت�سجيل الأطباء
�أو م��ا ت��رون��ه منا�سبا ،وذل��ك حر�صا
على �أفراد الطاقم الطبي وحمايتهم
ليتمكنوا م��ن تقديم �أف�ضل خدمة
طبية لأبناء ال�شعب الم�صري .
و�أك ��دت النقابة � �ض��رورة االلتزام
ب�ك��اف��ة الإج� � ��راءات ال�ت��ي م��ن �ش�أنها
حماية �أف ��راد الطاقم الطبي داخل
المن�ش�آت ال�صحية.

م�صر تقتل الم�سلحين المتورطين في قتل م�سيحي
قامت قوات الأمن الم�صرية يوم االثنين
 4/19ب�ت�ح�ي�ي��د ث�ل�اث��ة م ��ن الإرهابيين
ال�م���ش�ت�ب��ه ب �ه��م م ��ن داع� �� ��ش ال ��ذي ��ن ثبت
تورطهم ف��ي �إع ��دام رج��ل م�سيحي قبطي
في منطقة �شبه جزيرة �سيناء.
ق��ال��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال�م���ص��ري��ة في
ب �ي��ان �إن ال�ج�ي����ش ال�م���ص��ري ن�ف��ذ عملية
��ض��د �إره��اب �ي��ي داع ����ش ال��ذي��ن ا�ستهدفوا
الم�سيحيين وال���ش��رط��ة وال�ج�ن��ود الذين
يعي�شون في �شمال �شبه جزيرة �سيناء.
وذك��ر البيان �أن ثالثة م��ن الم�سلحين

ال��ذي��ن � �ش��ارك��وا ف��ي م�ق�ت��ل ن�ب�ي��ل حب�شي
�سالمة ( 62عاما) قتلوا خالل العملية.
ك��ان �إرهابيو داع�ش قد ن�شروا في وقت
�سابق �شريط فيديو يظهر �إعدام �سالمة.
وف��ي خطابه ف��ي الفيديو ،ق��ال �سالمة
�إن��ه م�ؤ�س�س كني�سة �أرثوذك�سية في �سيناء
واحتجزته الجماعة الإرهابية لأكثر من
ثالثة �أ�شهر.
وقال �إنه تم اختطافه من قبل الإرهابيين
ب�سبب تعاون الكني�سة مع ال�شرطة والجي�ش
الم�صري �ضد داع�ش.

 Adel Lotfyعــادل لطفــي

اعتزاز البنك بعالقات التعاون الوطيدة
والمثمرة مع م�صر وم�ؤ�س�ساتها المالية
المختلفة ،وم���ش�ي��د ًة بنجاح م�صر في
تنفيذ ب��رن��ام�ج�ه��ا ال�ط�م��وح للإ�صالح
االقت�صادي ،وال��ذي �ساهم في التعافي
لالقت�صاد الم�صري وارت �ف��اع معدالت
النمو وتعظيم اال�ستثمارات الأجنبية
المبا�شرة ،الأم��ر ال��ذي يعتبر نموذجاً
ي�ح�ت��ذى ب��ه ل�ب��اق��ي ال� ��دول الأفريقية

ر���س��ائ��ل �إل����ى ق����ادة ب��ال��ق��ارة ودع�����وة م��ج��ل�����س الأم�����ن ل��ل��ت��دخ��ل ق��ب��ل «ال���م���لء ال��ث��ان��ي»
كثفت م�صر وال���س��ودان تحركاتهما
القارية والأم�م�ي��ة الهادفة �إل��ى ح�شد
ال��دع��م ل�م��وق�ف�ه�م��ا ب �� �ش ��أن مفاو�ضات
«� �س��د ال�ن�ه���ض��ة» ،وذل ��ك ب�ع��د ي ��وم من
�إع�ل�ان رئي�س ال� ��وزراء الإث �ي��وب��ي� ،آبي
�أح�م��د ،تم�سك ب�لاده ب�ـ«ال�م��لء الثاني
ل�سد النه�ضة خالل مو�سم المطر في
�شهري يوليو ،و�أغ�سط�س المقبلين».
وفيما بد�أ وزير الخارجية الم�صري،
�سامح �شكري ،جولة ت�شمل  5دول في
القارة ال�سمراء لنقل ر�سائل �إلى قادتها
م��ن ال��رئ �ي ����س ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�سي�سي
ب�ش�أن «ت �ط��ورات ملف (�سد النه�ضة)
وموقف بالده» ،دعت وزيرة الخارجية
ال���س��ودان�ي��ة ،م��ري��م ال�م�ه��دي« ،مجل�س
الأم ��ن ال��دول��ي ،للتدخل ال�ف�ع��ال من

لكافـة احتيـاجاتـكم في كاليفـورنيـا
مـن بيــع و�شــراء وا�ســتبدال العقـارات
ال�سـكنية والتجـاريـة
واال�سـتثماريـة والأرا�ضـي
Sales, Purchases,
Leases & 1031 Tax-Free
Exchange, Residential,
Residential Income
& Commercial
properties
Cell: 714-742-7888 - Direct: 949-878-7930
adellotfy21@aol.com

Commercial Brokerage

واتخاذ �أي خطوات �أحادية».
بدورها ،اعتبرت الوزيرة ال�سودانية
المهدي �أن الخطط الإثيوبية «لملء
ب�ح�ي��رة (� �س��د ال�ن�ه���ض��ة) اع �ت��داء على
ب�لاده��ا ،وه ��دم لأ��س����س ح�سن الجوار
ال�ق��ائ�م��ة ب�ي��ن ال�ب�ل��دي��ن» ،وق��دم��ت في
ر� �س ��ال ��ة ل �ل �� �ص �ح��اف �ي �ي��ن ن ����ص درا�� �س ��ة
«مقدمة للمجتمع الدولي والإقليم»،
ودعت عبرها ل�ح�م��اي��ة «ح ��ق الحياة
لأكثر من  20مليون �سوداني يعي�شون
على �ضفاف ال�ن�ه��ر» .وق��ال��ت الدرا�سة
�إن «ال�سودان �سيكون �أكثر المت�ضررين
من بناء ال�سد ،وي�شعر ب�أنه ملزم ب�إبالغ
المجتمع الدولي بموقفه».

الداخلية :الإفراج عن  1686من نزالء ال�سجون
ع �ق��د ق �ط��اع ال �� �س �ج��ون ال �ت��اب��ع ل� ��وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ،ل�ج��ان��ا لفح�ص م�ل�ف��ات نزالء
ال �� �س �ج��ون ع �ل��ى م �� �س �ت��وى الجمهورية،
لتحديد م�ستحقي الإفراج ،وانتهت �أعمال
اللجان �إلى الإفراج عن  1686نزيال.
ي � ��أت� ��ي ذل � ��ك ت �ن �ف �ي��ذا ل � �ق� ��رار رئي�س
الجمهورية رق��م  155ل�سنة  2021ب�ش�أن
الإفراج بالعفو عن العقوبة الأ�صلية �أو ما
تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من
المحكوم عليهم الذين ا�ستوفوا �شروط
العفو بمنا�سبة �شهر رم���ض��ان المعظم،
وا�ستمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر
ال�سيا�سة العقابية بمفهومها الحديث،
وتوفير �أوج��ه الرعاية المختلفة لنزالء

Broker Associate

Real Estate

ل�لا� �س �ت �ف��ادة م ��ن ال �ت �ج��رب��ة والخبرة
الم�صرية في ه��ذا ال�صدد ،ال�سيما في
ظ��ل جائحة ك��ورون��ا ،وم ��ؤك��دة حر�ص
ال� �ب� �ن ��ك ع� �ل ��ى ت��و� �س �ي��ع �أن �� �ش �ط �ت��ه في
م�صر والعمل على تنفيذ المزيد من
الم�شروعات التنموية ،بما ي�صب في
�صالح تنفيذ اال�ستراتيجية الوطنية
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال �م �� �س �ت��دام��ة «ر�ؤي � � ��ة م�صر
.»2030

م�صر وال�سودان يح�شدان �أفريقي ًا و�أممي ًا ب�ش�أن ال�سد
�أجل حلول ودية ووقف الملء الثاني».
وت�شمل ج��ول��ة ��ش�ك��ري ،ال�ت��ي بد�أت
بزيارة كينيا وتون�س (الع�ضوين غير
الدائمين بمجل�س الأم��ن) ،والكونغو
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة (ال��رئ �ي ����س الحالي
لالتحاد الأفريقي) ،وال�سنغال ،وجزر
ال ُق ُمر.
و�أو��ض�ح��ت الخارجية الم�صرية �أن
جولة �شكري «ت�أتي انطالقاً من حر�ص
م�صر على �إطالع دول القارة الأفريقية
على حقيقة و��ض��ع المفاو�ضات حول
م�ل��ف ��س��د ال�ن�ه���ض��ة الإث �ي��وب��ي ،ودعم
م�سار التو�صل �إلى اتفاق قانوني ُملزم
ح ��ول م ��لء وت���ش�غ�ي��ل ال���س��د ع�ل��ى نحو
يراعي م�صالح ال��دول ال�ث�لاث ،وذلك
قبل ال�شروع في عملية الملء الثاني

American Star Travel

ال �� �س �ج��ون ،وت �ف �ع �ي��ل ال� � ��دور التنفيذي
لأ��س��ال�ي��ب الإف� ��راج ع��ن ال�م�ح�ك��وم عليهم
ال ��ذي ��ن ت ��م ت ��أه �ي �ل �ه��م ل�ل�ان� �خ ��راط في
المجتمع ،وكذا نهج ال��وزارة بالتو�سع في
�إجراءات الإفراج عن النزالء.

ج��ول��ة �إف��ري��ق��ي��ة ل��وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة ���س��ام��ح �شكرى
لمناق�شة تطورات �سد النه�ضة

�وج��ه وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة �سامح �شكري
ت� ّ
م���س��اء ي ��وم الأح� ��د � 4/18إل ��ى العا�صمة
الكينية نيروبي في م�ستهل جولة تت�ضمن
ع� ��دداً م��ن ال� ��دول الأف��ري �ق �ي��ة ال�شقيقة
ح��ام� ً
لا ر�سائل م��ن الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي �إل��ى �أ�شقائه ر�ؤ��س��اء وق��ادة هذه
ال��دول ح��ول ت�ط��ورات ملف �سد النه�ضة
والموقف الم�صري في هذا ال�ش�أن.
وم��ن المقرر �أن ي��زور وزي��ر الخارجية
كذلك كل من جزر ال ُق ُمر وجنوب �أفريقيا
وال �ك��ون �غ��و ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال�سنغال
وتون�س.
و�ص ّرح ال�سفير �أحمد حافظ ،المتحدث
الر�سمي با�سم وزارة الخارجية ،ب�أن تلك
الجولة ت�أتي انطالقاً من حر�ص م�صر
على �إط�ل�اع دول ال �ق��ارة الأف��ري�ق�ي��ة على
حقيقة و�ضع المفاو�ضات حول ملف �سد
النه�ضة الإثيوبي ،ودع��م م�سار التو�صل
�إل � ��ى ات� �ف ��اق ق��ان��ون��ي ُم� �ل ��زم ح� ��ول ملء
وت�شغيل ال�سد على نحو يراعي م�صالح
ال ��دول ال �ث�لاث ،وذل ��ك قبل ال���ش��روع في
عملية الملء الثاني واتخاذ �أي خطوات
�أح��ادي��ة ،ف�ض ً
ال ع��ن الت�أكيد على ثوابت
الموقف الم�صري الداعي لإطالق عملية
تفاو�ضية جادة وف ّعالة ت�سفر عن التو�صل
�إلى االتفاق المن�شود.

م�ست�شار ال�سي�سي يك�شف
ع��ن �أح���د �أ���س��ب��اب ت��زاي��د
�إ���ص��اب��ات ك��ورون��ا ف��ي م�صر

ك���ش��ف م���س�ت���ش��ار ال��رئ �ي ����س الم�صري
لل�صحة م�ح�م��د ع��و���ض ت ��اج ال��دي��ن� ،أن
ال��دول��ة ر� �ص��دت زي� ��ادة ح ��االت الإ�صابة
بفيرو�س كورونا الم�ستجد.
و�أ�� �ض ��اف ت ��اج ال ��دي ��ن خ�ل�ال مداخلة
هاتفية �أن هناك زيادة في عدد الحاالت،
م�شيرا �إل��ى ارت�ف��اع الإ��ص��اب��ات ف��ي بع�ض
المحافظات وعلى ر�أ�سها القاهرة الكبرى،
ق��ائ�لا« :يجب الت�أكيد على التعامل مع
المر�ض ب�شكل �صارم ،لأننا نر�صد �إ�صابة
عائالت كاملة».
وتابع« :مثال واحد ينزل يح�ضر �إفطار
�أو �أي تجمع ويرجع البيت وي�صيب كبار
ال�سن اللي القينهم ات�صابوا مخرجو�ش
من البيت من �سنة و�شهرين ،وده ح�صل
ل �م��ا ح ��د زاره م ��ن �أق� ��ارب� ��ه وه� ��و حامل
ل�ل�ف�ي��رو���س و�أ�� �ص ��اب ال�ع��ائ�ل��ة ك�ل�ه��ا وهذا
يتطلب اال�ستمرار في تطبيق الإجراءات
االحترازية بكل دقة و�شدة لتجنب انت�شار
الفيرو�س».
و�أ�� �ش ��ار م���س�ت���ش��ار رئ�ي����س الجمهورية
لل�ش�ؤون ال�صحية والوقائية �إلى �أنه ح�ضر
اجتماعا مع الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
الأ� �س �ب��وع ال�م��ا��ض��ي ب�ج��ان��ب اج�ت�م��اع �آخر
يوم  4/20تم بين رئي�س الوزراء واللجنة
الطبية العليا لإدارة الأزمة ،الفتا �إلى �أنه
ي�ت��م تحليل ال�م��وق��ف ب�ك��ل دق��ة وو�ضوح،
وبناء عليه �سيتم اتخاذ ق��رارات تتما�شي
مع الو�ضع الوبائي.

Discover the joys of travel for any Package

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

ات�صل بنا الآن� :سام عو�ض

www.americanstartravel.net
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Suite 102
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�أرثوذك�س نيوز

وا�شنطن تفر�ض عقوبات
ع���ل���ى رو����س���ي���ا ب�����س��ب��ب
ال��ت��دخ��ل يف الإن��ت��خ��اب��ات
الأم��ري��ك��ي��ة و���ض��م ال��ق��رم
��ش�ن��ت ال�ح�ك��وم��ة الأم��ري �ك �ي��ة ،هجمات
دبلوما�سية ومالية ،ا�ستهدفت م�س�ؤولين
رو���س و��ش��رك��ات رو��س�ي��ة ،ل ُتح ِّمل مو�سكو
ب��ذل��ك م���س��ؤول�ي��ة �سل�سلة م��ن الأخطاء
ت �ت ��راوح ب �ي��ن ال �ت�لاع��ب ف��ي االنتخابات
الأمريكية� ،إلى �ضم �شبه جزيرة القرم.
و�أع � �ل� ��ن ال �ب �ي��ت الأب� �ي� �� ��ض �أن تحرك
وا�شنطن �شمل طرد  10دبلوما�سيين رو�س
من ال��والي��ات المتحدة ،وفر�ض عقوبات
على العديد من المنظمات والأف��راد في
رو�سيا ،نتيجة لهجوم �سيبراني �ألقت فيها
�أمريكا بالالئمة على مو�سكو.
و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ف��ي ب�ي��ان �أن
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي �ي��ن ال ��رو� ��س ال ��ذي ��ن تقرر
طردهم بينهم خم�سة موظفين يعملون
في اال�ستخبارات الرو�سية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سيتم منع البنوك
الأم��ري �ك �ي��ة م ��ن ال � �ت� ��داول ف ��ي الديون
ال �ج��دي��دة ال�خ��ا��ص��ة ب��ال��دول��ة الرو�سية
اعتبارا من  14يونيو ،بح�سب البيان.

وا�شنطن تدعو مو�سكو �إىل
ال�سماح لأط��ب��اء م�ستقلني
ب���ر�ؤي���ة ن��اف��ال��ن��ي «ف����ورا»
دعت الواليات المتحدة رو�سيا لل�سماح
لأط� �ب ��اء م���س�ت�ق�ل�ي��ن ب ��ر�ؤي ��ة المعار�ض
الم�سجون �أليك�سي نافالني الم�ضرب عن
الطعام «فورا» فيما تتزايد المخاوف على
و�ضعه ال�صحي ،وح ّذرتها مجددا من �أنها
�ستواجه «ع��واق��ب» �إذا ح��دث له �أي �شيء
�أثناء احتجازه.
وقال الناطق با�سم وزارة الخارجية نيد
براي�س �إن وا�شنطن «�أبلغت» موقفها �إلى
مو�سكو «من دون مواربة» و «علنا» وعبر
«قنوات �أخرى �أي�ضا».
و�أ� �ض��اف «ن��دع��وه��م لل�سماح لنافالني
بالح�صول على الرعاية الطبية ال�ضرورية
والم�ستقلة فورا».
و�أ�ضاف «يجب �أال يكون هناك �أدنى �شك
بح�صول عواقب» في حال ح�صل مكروه
للمعار�ض الرو�سي ف��ي ال�سجن ،مجددا
تحذيرا وجهه البيت الأبي�ض.
و�أ� � �ض� ��اف «ن ��در� ��س ب��ال �ت ��أك �ي��د تدابير
�سيا�سية �إ�ضافية ولن نتردد باللجوء �إليها
�إذا كان ذلك ي�صب بم�صلحتنا وم�صلحة
ح�ق��وق االن���س��ان ف��ي رو��س�ي��ا على ارتباط
بو�ضع نافالني» .و�أ�شار �إل��ى �أن الواليات
المتحدة �سبق وفر�ضت عقوبات في مار�س
على م�س�ؤولين رو�س بهذا الخ�صو�ص.
ي �ع��ان��ي ال �م �ع��ار���ض ال��رو� �س��ي �أليك�سي
نافالني الم�ضرب ع��ن الطعام م��ن وهن
��ش��دي��د وال يلقى ال�ع�ن��اي��ة المنا�سبة في
م�ست�شفى لل�سجناء الم�صابين بمر�ض
ال�سل على ما قال محاموه الثالثاء 4/20
مطالبين بنقله �إلى مو�سكو بعدما زاروه.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

أمريكا من حولنا
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وا�شنطن ومو�سكو توا�صالن مناق�شة عقد قمة بني بايدن وبوتني
قال البيت الأبي�ض �إن م�ست�شاري جو
ب��اي��دن وف�لادمي�ير ب��وت�ين بحثا هاتف ًيا
االث �ن�ي�ن � 4/19إم �ك��ان �ي��ة ع�ق��د �أول قمة
ب�ي�ن ال��رئ �ي �� �س�ين الأم �ي�رك� ��ي والرو�سي
و«�سيوا�صالن» مناق�شة الأمر.
اقرتح رئي�س الواليات املتحدة الأ�سبوع
املا�ضي خالل ات�صال هاتفي على بوتني
ع�ق��د ل �ق��اء ه ��ذا ال���ص�ي��ف يف دول ��ة ثالثة
بهدف �إ�ضفاء اال�ستقرار على العالقات
ب�ين ال�ق��وت�ين املتناف�ستني ب�ع��دم��ا بلغت
�أدنى م�ستوياتها.
و�أعربت فنلندا والنم�سا خ�صو�صا عن
ا�ستعدادهما ال�ست�ضافة قمة كهذه التي
رحبت بها مو�سكو على الرغم من فر�ض
عقوبات وعقوبات م�ضادة ب�ين البلدين
الأ�سبوع املا�ضي.
وتباحث م�ست�شار الأم��ن القومي جلو
ب ��اي ��دن ج��اي��ك � �س��ول �ي �ف��ان ع�ب�ر الهاتف
االث�ن�ين  4/19م��ع الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س
الأمن الرو�سي نيكوالي باترو�شيف.
وق � ��ال ال �ب �ي��ت الأب �ي �� ��ض يف ب �ي��ان �إن ��ه
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل «ع� ��دد م��ن املو�ضوعات
املتعلقة ب��ال�ع�لاق��ات الثنائية والق�ضايا
الإقليمية والعاملية» التي مل ُيك�شف عن
تفا�صيلها ،ف�إنهما «�أث ��ارا اح�ت�م��ال عقد
قمة بني رئي�سي الواليات املتحدة ورو�سيا
 ...وق ��ررا ال�ب�ق��اء ع�ل��ى ات �� �ص��ال» يف هذا

ال�صدد.
و�أ�� �ش ��ار جم�ل����س الأم� ��ن ال��رو� �س��ي من
جهته �إىل �أنه مت التطرق �إىل «ا�ستعدادات
اللقاء» و«�أهمية املبادرة ب�سرعة �إىل �إطالق
�آل�ي��ة ثنائية لال�ستقرار اال�سرتاتيجي»
وال� �ت� �ط ��ورات ح� ��ول ال�ب�رن��ام��ج النووي
الإي � � ��راين و«امل �� �ش �ك �ل��ة ال �ن��ووي��ة يف �شبه
اجلزيرة الكورية».
و�أ��ض��اف يف بيان �أن «اجلانب الرو�سي
�شدد على ع��دم ج��واز التدخل الأمريكي
يف ال�ش�ؤون الداخلية لرو�سيا وحلفائها».

و�ست�ستمر االت�صاالت �إىل حني التو�صل
�إىل قرار.
يف غ���ض��ون ذل ��ك� ،أع �ل��ن ال�ك��رم�ل�ين �أن
فالدميري بوتني �سي�شارك عرب الفيديو
يف ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة االف�ت�را� �ض �ي��ة التي
ينظمها جو بايدن حول املناخ.
وج��اء ال��رد ال��رو��س��ي الإي�ج��اب��ي و�سط
ت���ص��اع��د ال �ت��وت��ر ب�ي�ن م��و��س�ك��و والغرب
ح��ول الكثري م��ن الق�ضايا ال��دول�ي��ة وال
�سيما ب�ش�أن �أوكرانيا واملعار�ض الرو�سي
امل�سجون �أليك�سي نافالني.

عدد املهاجرين الق�صر زاد ت�سع مرات عند احلدود املك�سيكية  -الأمريكية
زاد ع��دد ال�ق���ص��ر ال�م�ه��اج��ري��ن الذين
يحاولون الو�صول �إلى الواليات المتحدة
ت�سع مرات في المك�سيك منتقال من 380
�إلى  3500منذ مطلع ال�سنة على ما حذرت
منظمة يوني�سف م�شيرة �إل��ى �أن مراكز
الإيواء تجاوزت قدرتها اال�ستيعابية.
وق��ال��ت ج�ي��ن غ��و ال �م��دي��رة الإقليمية
لمنظمة الأم ��م ال�م�ت�ح��دة للطفولة في
�أمريكا الالتينية والكاريبي ومقرها في
بنما «انفطر قلبي لر�ؤية معاناة هذا العدد
الكبير من الأطفال ال�صغار وبينهم ر�ضع
ع�ن��د ال �ح��دود المك�سيكية م��ع الواليات
المتحدة».
و�أ� �ض��اف��ت ب�ع��د زي ��ارة ا��س�ت�م��رت خم�سة
�أي��ام عند ال�ح��دود بين البلدين «غالبية
مراكز الإي��واء في المك�سيك مكتظة وال
يمكنها ا�ستيعاب ع��دد �أكبر من الأطفال
والمراهقين والعائالت الذين يهاجرون
باتجاه ال�شمال».
وت�سجل ال�سلطات المك�سيكية يوميا
ما معدله  275مهاجراً قا�صراً ينتظرون
ال�ع�ب��ور �إل ��ى ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة �أو بعد
�صدهم بح�سب يوني�سف.
ي��أت��ي ال�م�ه��اج��رون الق�صر بغالبيتهم
م��ن ه�ن��دورا���س وج��وات�ي�م��اال وال�سلفادور
والمك�سيك وي�شكلون ما ال يقل عن % 30

من المهاجرين �أي �أعلى ن�سبة م�سجلة
حتى الآن.
وحذرت يوني�سف �أي�ضا من �أن المهربين
«ي�ستغلون من دون �أي رادع اخالقي» ي�أ�س
العائالت ال�ساعية �إل��ى ال�ف��رار من عنف
ال�ع���ص��اب��ات ال�م���س�ل�ح��ة وال �ف �ق��ر والعنف
ال �م �ن��زل��ي وت� ��أث� �ي ��رات ال�ت�غ�ي��ر المناخي
والبطالة الناجمة عن الجائحة.
وقالت المنظمة الأممية �إن ال�شهادات
التي جمعتها لدى عائالت مهاجرين في
مدينتي �سيوداد خواري�س وتيخوانا ت�شير

�إل ��ى ان�ت�ه��اك��ات خ�ط��رة ل�ح�ق��وق الإن�سان
خ�ل�ال ال��رح �ل��ة م��ن اب� �ت ��زاز واع� �ت ��داءات
جن�سية وخطف واتجار بالب�شر.
وقالت جو «عائالت �أمريكا الو�سطى ال
تهاجر �إنها تفر» من بلدها.
ول�م�ع��ال�ج��ة ال��و��ض��ع ط��ال�ب��ت يوني�سف
ب ��زي ��ادة م ��راك ��ز الإي � � ��واء ف ��ي المك�سيك
ووجهت نداء لتح�سين ظروف عي�ش �أكثر
المجتمعات فقرا في المك�سيك و�أمريكا
الو�سطى من �أج��ل ال�ح��ؤول دون ح�صول
هجرة غير قانونية.

مجــزرة» فـي مـركــــز لفــــرز البريــــد ب�أمريــــكا

م�����س��ل��ح اق��ت��ح��م��ه ف����ي �إن���دي���ان���اب���ول���ي�������س ...و 8ق��ت��ل��ى ع���ل���ى الأق�����ل
�شهدت الواليات المتحدة عملية �إطالق
نار جديدة �أوقعت  8قتلى على الأقل �إثر
اق�ت�ح��ام م�سلح م��رك��زاً ل�ف��رز ال�ب��ري��د في
مدينة �إنديانابولي�س في و�سط الواليات
المتحدة في وقت مت�أخر الخمي�س ،4/15
قبل �أن ينتحر.
وح���س��ب وك��ال��ة ال�صحافة الفرن�سية،
ت��دخ�ل��ت ال���ش��رط��ة ع�ن��د ال���س��اع��ة 23:00
بالتوقيت المحلي ( 3:00ت غ) في موقع

Milad Saad, B.S., B.A. E.A.
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الواليات المتحدة تر�سل تعزيزات م�ؤقتة
�إلى �أفغان�ستان لت�أمين االن�سحاب

تعتزم الواليات المتحدة �إر�سال تعزيزات م�ؤقتة �إلى �أفغان�ستان لت�أمين
ان�سحاب ق��وات التحالف ال��دول��ي ،وف��ق م��ا �أع�ل��ن الخمي�س ق��ائ��د القوات
الأمريكية في ال�شرق الأو�سط الجنرال كينيث ماكينزي.
وق��ال ال�ج�ن��رال كينيث ماكينزي ق��ائ��د ال�ق�ي��ادة ال�م��رك��زي��ة ف��ي الجي�ش
الأمريكي �أم��ام لجنة في مجل�س ال�شيوخ «�سنر�سل م��وارد �إ�ضافية لحماية
القوة �أثناء مغادرتها».
و�أ�ضاف «ال �أري��د الخو�ض في تفا�صيل هذه العمليات الآن ،لكن �سيكون
لدينا ق��درات �إ�ضافية و�أن��ا مقتنع ب�أننا �سننجح في االن�سحاب مع �شركائنا
في التحالف».
ويجب �سحب نحو  2500ع�سكري �أمريكي ،ي�ضاف �إليهم �أكثر من � 16ألف
متعاقد مدني مع تجهيزاتهم .عالوة على ذلك� ،سي�شمل االن�سحاب قرابة
� 7آالف ع�سكري من حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) يعتمدون على الجي�ش
الأمريكي في نقل القوات والعتاد.
وح�سا�سة ،ويحتاج الع�سكريون
كبيرة
لوج�ستية
ويعني ذلك �أنها عملية
ّ
ثالثة �أ�شهر على الأقل لنقل المعدات بطريقة منظمة و�آمنة.
على �صعيد مت�صل� ،ش ّكك الجنرال ماكينزي في قدرة الجي�ش الأفغاني
على م�ق��اوم��ة ح��رك��ة ط��ال�ب��ان ،رغ��م ال�م�ل�ي��ارات ال�ت��ي ا�ستثمرتها الواليات
المتحدة في تدريبه وت�سليحه منذ �أكثر من عقد.
وق��ال «�إنني قلق ب�ش�أن ق��درة الجي�ش الأفغاني على �إبقاء �سيطرته على
الأرا�ضي التي ي�سيطر عليها حاليا دون الدعم الذي اعتادوا عليه ل�سنوات
عديدة».
و�أ�شار �إلى �أن التحالف الدولي يقدم دعما �إ�ستخباراتيا وقتاليا منذ �أعوام
مما يمنح ميزة على طالبان ،لكن «كل هذا �سينتهي» .وتابع «لذلك �أنا قلق
ب�ش�أن قدرة الجي�ش الأفغاني على ال�صمود بعد رحيلنا ،وب�شكل خا�ص على
قدرة القوات الجوية الأفغانية على الطيران».
ورف�ض قائد القيادة المركزية في الجي�ش الأمريكي الحديث عن هزيمة
في مواجهة المتمردين الأفغان ،لكنه �أقر �أن طالبان �صارت �أكثر عددا مما
كانت عليه ،وقدّر عدد عنا�صرها بخم�سين �ألفا.
و�أق��ر الجنرال كينيث ماكينزي �أي�ضا ب�سيطرة المتمردين على �أرا�ض
�أو�سع مما كانت عليه الحال قبل ع�شرة �أعوام.

قادة الدول ال�سابقني يدعون «بايدن» للتنازل عن
قواعد براءات اخرتاع لقاح كورونا
دع��ا �أك�ثر من  170من القادة الوطنيني ال�سابقني واحلا�صلني على جائزة نوبل،
الرئي�س الأمريكي جو بايدن� ،إىل التنازل عن قواعد امللكية الفكرية للقاحات امل�ضادة
لفريو�س كورونا ،يف حماولة لتكثيف حملة التطعيم العاملية.
وجاء يف ر�سالة مفتوحة ن�شرها «ن��ادي مدريد»� ،أن مثل هذا التنازل «من �ش�أنه �أن
يو�سع القدرة الت�صنيعية العاملية ،ب��دون �أن تكون هناك عوائق من جانب احتكارات
ال�صناعة ،التي تقود نق�ص الإمدادات احلاد مما مينع احل�صول على اللقاح».
وي�شار �إىل �أن «ن��ادي م��دري��د» ه��و منتدى غ�ير ربحي ي�ضم ر�ؤ��س��اء ور�ؤ� �س��اء وزراء
�سابقني ،ويهدف �إىل تعزيز الدميقراطية.
وكتب النادي  -الذي بد�أ الدعوة� ،إىل جانب منظمات دولية �أخرى � -أنه من املمكن
التغلب على «النق�ص املفتعل يف الإمدادات العاملية» من خالل تعليق براءات االخرتاع.

�أمريكا تتجه لتعليق لقاح «جون�سون �آند جون�سون»

��ش��رك��ة «ف�ي��دي�ك����س» ق��رب م�ط��ار عا�صمة
والية �إنديانا .وعُثر على ثمانية �أ�شخا�ص
ق �ت �ل��ى ف �ي �م��ا �أُدخ� � ��ل ع ��دد م ��ن الجرحى
الم�ست�شفى.
وق��ال ك��ري��غ م��اك��ارت ،م���س��ؤول �شرطة
�إنديانابولي�س ،كما نقلت عنه �شبكة «�سي
�إن �إن»�« :أعتقد �أن الأمر لم ي�ستمر �سوى
دقيقة �أو دقيقتين ...الم�شتبه ب��ه دخل
م��ن م��وق��ف ال �� �س �ي��ارات .وح�سبما علمت
ف�إنه خرج من �سيارته وبد�أ فوراً ب�إطالق
ال�ن��ار» .وانتحر مطلق النار ف��ور و�صول
ال�شرطة �إلى المكان.
و�أكدت �شركة «فيديك�س» المتخ�ص�صة

بال�شحن ،والتي تب ّين �أن مطلق النار كان
من موظفيها ال�سابقين� ،أنها تتعاون مع
ال�سلطات .وروى رجل يعمل في المكان
لمحطة تلفزة محلية �أن��ه ر�أى الم�سلح
حين ب��د�أ ب��إط�لاق النار و�سمع �أكثر من
ع�شر طلقات.
و�أ�ضاف جيريمياه ميلر« :اختب�أت على
ال �ف��ور» .وق��ال موظف �آخ��ر ف��ي المن�ش�أة
يدعى تيموثي بويا ،للتلفزيون المحلي:
«بعد �سماع �إط�لاق النار ،ر�أي��ت جثة على
الأر���ض ...لح�سن الحظ كنت بعيداً بما
فيه الكفاية حيث لم يتمكن مطلق النار
من ر�ؤيتي».

�أعلنت �شركة «جون�سون �آند جون�سون» الثالثاء � ،4/13أنها �ست�ؤجل �إطالق لقاحها
الم�ضاد لـ«كوفيد  »19 -في �أوروب��ا بعدما تح ّركت ال�سلطات الأمريكية با ّتجاه تعليق
ا�ستخدامه ج ّراء مخاوف �صحية.
و�أو��ص��ت «�إدارة ال�غ��ذاء وال ��دواء الأمريكية» وم��راك��ز اح�ت��واء الأم��را���ض بـ«تجميد»
ا�ستخدام اللقاح المك ّون من جرعة واح��دة على خلفية المخاوف ب�ش�أن �ست حاالت
تم ت�سجيلها للإ�صابة بنوع نادر من التج ّلط في الدم في الواليات المتحدة .وجاءت
التو�صية عقب وفاة مري�ض في الواليات المتحدة بعدما عانى من م�ضاعفات ناجمة
عن تجلط في الدم عقب تلقيه لقاح «جون�سون �آند جون�سون» ،بينما هناك �آخر في
حالة حرجة ،وفق ما �أفاد خبير بارز في «�إدارة الغذاء والدواء».
وق ّلل البيت الأبي�ض من ت�أثير القرار على حملة التطعيم في الواليات المتحدة،
قائ ً
ال �إن «لقاح (جون�سون �آن��د جون�سون) ي�شكل �أق��ل من  %5من الجرعات التي يتم
تلقيها في الواليات المتحدة حتى الآن» ،م�شيراً �إلى وجود فائ�ض في جرعات لقاحين
�آخرين هما «فايزر» و«موديرنا».
�إلى ذلك ،طلبت «منظمة ال�صحة العالمية» ،التابعة للأمم المتحدة ،من دول العالم
ب�أ�سرها تعليق بيع الثدييات البرية الحية في الأ�سواق الغذائية لوجود مخاطر كبيرة
بانتقال �أمرا�ض ُمعدية جديدة �إلى الإن�سان.
و�شددت المنظمة في بيان م�شترك مع المنظمة العالمية ل�صحة الحيوان وبرنامج
الأمم المتحدة للبيئة على �أن «الحيوانات ال �سيما البرية منها هي م�صدر �أكثر من
 %70من كل الأمرا�ض ال ُمعدية النا�شئة لدى الإن�سان والكثير منها ناجم عن فيرو�سات
جديدة».

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 � 30 - 16) 453أبريل 2021م) برموده 1737لل�شهداء
)Volume # 21 - Issue No. 453 - (16 - 30 April 2021

أخبار العامل

والشرق األوسط

�أرثوذك�س نيوز

مقتل رئي�س ت�شاد �إدري�س ديبى فى ا�شتباكات م�سلحة االحتاد الأوروبي يطلب من �إريرتيا �سحب قواتها على الفور من تيجراي

�أع �ل��ن التليفزيون ال�ت���ش��ادي ف��ي خبر
دع��ا االت�ح��اد الأوروب� ��ي االثنين 4/19
عاجل له الثالثاء  ،4/20مقتل الرئي�س
�إريتريا �إلى الوفاء بوعدها و�سحب قواتها
�إدري ����س دي �ب��ي� ،إث ��ر �إ��ص��اب�ت��ه ع�ل��ى جبهة
«ف� ��وراً» م��ن منطقة ت�ي�ج��راي الإثيوبية
القتال ،حيث نقلت و�سائل �إعالم محلية،
حيث دعمت الجي�ش الفدرالي الإثيوبي
ق��ول �ه��ا« :م�ق�ت��ل ال��رئ�ي����س �إدري� �� ��س ديبي
�ضد قوات ال�سلطات الإقليمية في نزاعها
مت�أثرا ب�إ�صابته خالل ا�شتباكات».
مع �أدي�س �أبابا.
برماندوا
وقال المتحدث الجنرال عزم
�أر� �س��ل رئي�س ال� ��وزراء الإث �ي��وب��ي �أبيي
أن
�
ت�شاد
تلفزيون
�أغونا في بيان تلي عبر
�أح� �م ��د ال �ج �ي ����ش ال� �ف ��درال ��ي ف ��ي �أوائ � ��ل
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«رئ�ي����س الجمهورية �
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م���ض�ي�ف��ا «ن �ع �ل��ن ب �
�أبابا قرابة  30عاماً حتى و�صول �أبيي �إلى
اليوم
ت�شاد
ماري�شال
الت�شادي نب�أ وف��اة
الحكم في العام .2018
الثالثاء .»4/20
ديبي
إدري�س
�
الرئي�س
بعد نفيها المتكرر  -مثل �أدي�س �أبابا
أولية
ل
ا
النتائج
أظهرت
�
�سابق،
وفى
وقتالرئا�سة فى ت�شاد �أن �إدري�س ن�سختها بالفرن�سية يوم الثالثاء � ،4/20أن  -اعترفت �أ�سمرة للمرة الأول��ى بوجود
النتخابات
ديبى ،فاز بوالية �ساد�سة ..بعدما ح�صل ن�سبة الم�شاركة فى االنتخابات الرئا�سية
بلغت � ،% 64.81أى ما يعادل �أربعة ماليين
على  %79.3من الأ�صوات.
وذك��رت �صحيفة الوحدة الت�شادية فى و� 618ألفا و� 733صو ًتا.
�أع�ل��ن الجي�ش الرو�سي االثنين 4/18
مقتل «نحو  200مقاتل» في عملية ق�صف
جوي نفذها في �سوريا وا�ستهدفت قاعدة
ت���ض��م «�إره��اب �ي �ي��ن» ��ش�م��ال � �ش��رق مدينة
تدمر.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية في بيان
منح المجل�س التنفيذي لحزب �أنجيال ميركل االتحاد الديموقراطي الم�سيحي عبر في�سبوك «بعد التحقق من م�صادر
في وقت مبكر الثالثاء  4/20دعمه القوي لزعيم الحزب ارمين ال�شيت ليكون مر�شح عدة من موقع الأه��داف الإرهابية نفذت
التحالف المحافظ لمن�صب الم�ست�شار الألماني في االنتخابات الألمانية المقبلة ،في ال �ق��وات ال�ج��وي��ة ال��رو��س�ي��ة ��ض��رب��ات عدة
محاولة لو�ضح حد لل�صراع الحاد بينه وبين مناف�سه زعيم حزب االتحاد االجتماعي دم � ��رت خ�لال �ه��ا م �خ �ب ��أي��ن وق �ت �ل��ت 200
مقاتل».
الم�سيحي ماركو�س زودر.
وبعد نقا�شات ا�ستمرت �أكثر من �ست �ساعات انتهى ت�صويت  46من �أع�ضاء مجل�س و�أ�ضافت �أن العملية دمرت «� 24شاحنة
االتحاد الديمقراطي الم�سيحي الختيار مر�شح الى ح�صول ارمين ال�شيت على دعم بيك �آب مزودة بر�شا�شات ثقيلة ونحو 500
كيلوغرام من الذخيرة ومكونات ل�صنع
بن�سبة  77,5بالمئة ،وفق ما �أفاد م�شاركون ،بينما ح�صل زودر على  22,5بالمئة.
وكان زودر رئي�س وزراء بافاريا الذي يتمتع ب�شعبية �أكبر من ال�شيت وفق ا�ستطالعات عبوات نا�سفة».
ال ��ر�أي ق��د �أع ��رب ف��ي وق��ت �سابق ع��ن ا��س�ت�ع��داده لقبول ق��رار االت �ح��اد الديمقراطي ل��م يحدد البيان ال�صحافي الجماعة
الم�سيحي ،وانه �سيتنحى «بدون امتعا�ض» في حال �أعطى الحزبيون الكبار مناف�سه الإرهابية الم�ستهدفة وال تاريخ العملية.
وق��ال الجي�ش الرو�سي �إن الهدف كان
الأف�ضلية.
وقبل خم�سة �أ�شهر على انتخابات � 26سبتمبر وخ��روج ميركل من ال�سلطة بعد « 16قاعدة مموهة» تتدرب فيها «مجموعات
عاما من الحكم� ،أظهرت ا�ستطالعات الر�أي تراجعا في �شعبية المحافظين في الآونة �إره ��اب� �ي ��ة» ل�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ات ف ��ي �سوريا
وت�صنيع متفجرات.
الأخيرة على خلفية مواجهتهم لوباء كوفيد.19-
و�سبق �أن ح�صل ال�شيت الحليف القديم لميركل ورئي�س وزراء والية �شمال الرين و�أ� �ض��اف �أن «ت���ش�ك�ي�لات م�سلحة غير
وي�ستفاليا على دعم كبار م�س�ؤولي االتحاد الديمقراطي الم�سيحي الأ�سبوع الما�ضي� ،شرعية» خططت ل�شن هجمات على مبان
لكن زودر رف�ض االن�سحاب م�شيرا �إلى �أنه يتمتع ب�شعبية �أكبر بين الألمان ا�ضافة الى �سورية عامة «م��ن �أج��ل زعزعة ا�ستقرار
دعم نواب الحزبين اليمينيين له.
و�أظهر ا�ستطالع حديث �أجرته هيئة الإذاعة العامة «�آيه �آر دي» �أن  %44من الألمان
ي��ؤي��دون زودر باعتباره م�ؤهال �أكثر من غيره لمن�صب الم�ست�شار ،في حين ح�صل
ال�شيت على  15بالمئة فقط.

قواتها في تيجراي حيث اتهمت بارتكاب
ال�ك�ث�ي��ر م��ن االن �ت �ه��اك��ات ،و�أع �ل �ن��ت «بدء
�سحبها».
و�إع� �ت ��رف �أب �ي��ي ف��ي م��ار���س الما�ضي
بوجود جنود �إريتريين ووعد بمغادرتهم.
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة الأوروب� � � ��ي
جوزيب بوريل االثنين  4/18بعد اجتماع
م��ع وزراء خ��ارج �ي��ة االت �ح ��اد الأوروب � ��ي
�إن «التقدم ال ي��زال م�ح��دودا للغاية في
تيجراي ،فالقتال م�ستمر وال يزال ُيمنع
�إي�صال الم�ساعدات الإن�سانية ،والقوات
الإري�ت��ري��ة ال تن�سحب وانتهاكات حقوق
الإن�سان م�ستمرة».
وق� ��ال ب ��وري ��ل «�إن ان �� �س �ح��اب القوات
الإري�ت��ري��ة ال��ذي �أع�ل��ن عنه م��رات كثيرة

يجب �أن ي�صبح حقيقة فورية».
و�أكد على �أنه «يجب �إحالة االنتهاكات
وجرائم الحرب والعنف �ضد المر�أة �إلى
الق�ضاء».
كانت �إريتريا التي ت�شترك مع تيجراي
بحدود طويلة في الجنوب العدو اللدود
للجبهة ال�شعبية لتحرير تيجراي منذ
ال�ح��رب ال�ح��دودي��ة ال��دام�ي��ة م��ع �إثيوبيا
بين العامين  1998و 2000عندما كانت
الجبهة في ال�سلطة في �أدي�س �أبابا.
تقارب البلدان بعد و�صول �أبيي �أحمد
�إلى ال�سلطة العام  2018وكوفئت جهوده
في هذا االتجاه بجائزة نوبل لل�سالم في
العام .2019

الجي�ش الرو�سي يعلن مقتل «نحو  200مقاتل» في ق�صف جوي نفذه في �سوريا

حزب مريكل يدعم تر�شيح ارمني ال�شيت
ملن�صب امل�ست�شار االملاين

رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال اللبناين يدعو قطر
�إىل م�ساعدة بالده التي تواجه «�إنهيار ًا �شامالً»

الأنبا نيقوال :تركيا بد�أت رم�ضان بال�صالة في «�آجيا �صوفيا»
قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقوال �أنطونيو ،مطران الغربية وطنطا للروم
الأرث��وذك����س ،والمتحدث الر�سمي للكني�سة في م�صر ،عبر �صفحته الر�سمية
بموقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك� ،إنه بد�أ �شهر رم�ضان في تركيا بال�صالة
في �آجيا �صوفيا.
و�أ�ضاف« :لأول مرة منذ  87عاماً تقام ال�صالة في كني�سة �آجيا �صوفيا بمنا�سبة
بدء �شهر رم�ضان .بينما ظلت معظم الم�ساجد مغلقة ب�سبب وباء كورونا».

ح�سان
دياب

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

الجي�ش الرو�سي في �سوريا
الأو�ضاع في البالد مع اقتراب االنتخابات ي�ع�ي���ش��ون ف��ي م�خ�ي�م��ات ت�ع�ي���س��ة �أو �إلى
اللجوء �إلى الخارج.
الرئا�سية» المقررة في  26مايو.
ح�صلت �سوريا برئا�سة ب�شار الأ�سد منذ
هذه االنتخابات هي الثانية منذ العام
 2011واندالع النزاع المدمر الذي خلف العام  2015على الدعم الع�سكري الحا�سم
�أكثر من � 388أل��ف قتيل ودف��ع بماليين ال ��ذي ق��دم�ت��ه ل�ه��ا م��و��س�ك��و وم�ك�ن�ه��ا من
ال���س��وري�ي��ن ل �ل �ن��زوح داخ ��ل ال �ب�ل�اد حيث ا�ستعادة معظم الأرا�ضي التي فقدتها.

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

ات�صل بنا على الرقم714-808-0800 :

دع��ا رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال
ال�ل�ب�ن��ان��ي ح���س��ان دي ��اب دول ��ة ق�ط��ر �إلى
م�ساعدة بالده التي بلغت حافة االنهيار
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ال� ��� �ش ��ام ��ل ،وذل� � ��ك خالل
زي��ارة يقوم بها ال��ى العا�صمة القطرية
ه��ي الأول� ��ى ل��ه �إل ��ى ال �خ��ارج م�ن��ذ توليه
الحكومة.
والتقى دي��اب العديد من الم�س�ؤولين
وال � � ��وزراء ال�ق�ط��ري�ي��ن ال �ب��ارزي��ن خالل
ال ��زي ��ارة ال �ت��ي و��ص�ف�ت�ه��ا و� �س��ائ��ل �إع�ل�ام
لبنانية ب�أنها محاطة بـ«ال�سرية».
وق � ��ال دي � ��اب ل�ل�إع�لام �ي �ي��ن ف ��ي مقر
ال���س�ف��ارة اللبنانية ب��ال��دوح��ة «ل�ق��د بلغ
لبنان حافة االنهيار ال�شامل ( )...بفعل
ع�ق��ود م��ن ال �ح��روب والإه� ��دار والف�ساد،
وال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �ت��ي ��ش�ج�ع��ت االقت�صاد
الريعي على ح�ساب االقت�صاد المنتج».
و�أ� �ض��اف «ال �ي��وم ،جئنا �إل ��ى ال�شقيقة
قطر ن�ط��رق ب��اب�ه��ا ،كما �سنطرق �أبواب

دول عربية �شقيقة �أخ��رى لم تتخل عن
لبنان ،وننتظر �أن تفتح �أبوابها لنا ،كما
فعلت ال�شقيقة قطر».
وعلى ال��رغ��م م��ن الغ�ضب ال�شعبي
وال�ضغوط الدولية لت�شكيل حكومة
لبنانية جديدة تبد�أ بتنفيذ �إ�صالحات
مطلوبة و��ض��روري��ة لفتح ال�ب��اب �أمام
الم�ساعدات الدولية� ،إال �أن الخالف
ال �م �� �س �ت �م��ر ع �ل ��ى ت� ��وزي� ��ع الحقائب
م�ن��ذ �إ��س�ت�ق��ال��ة ح�ك��وم��ة دي ��اب يعرقل
ت�شكيلها.
ول � ��م ي ��ذك ��ر دي� � ��اب ت �ف��ا� �ص �ي��ل ب�ش�أن
الم�ساعدات التي طلبها �أو ما الذي وعدت
قطر بتقديمه.
وق� ��ال «ه� ��ذه ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل م �ل��ك �أمير
(قطر) ورئي�س وزرائها ،ولكني �أعتقد �أن
هناك ايجابيات �سيتم الإعالن عنها».
ولم يكن وا�ضحا �إن كانت قطر �ستقدم
م�ساعدات قبل ت�شكيل حكومة في لبنان.

را�ؤول كا�سرتو يغادر من�صبه لكن كوبا باقية
على اخلط ال�سيا�سي نف�سه
ط ��وت ك��وب��ا ال���ص�ف�ح��ة ع�ل��ى الأخوين
كا�سرتو االثنني  4/18بتقاعد را�ؤول (89
عاما) ولهذا الأم��ر رمزية قوية� ،إال �أنه
لن يغري �شيئا يف ّ
اخلط ال�سيا�سي للبالد
التي يحكمها احل��زب ال�شيوعي ،الوحيد
يف اجلزيرة.
وق ��ال ال��رئ�ي����س م�ي�ج�ي��ل دي� ��از -كانيل
ال� ��ذي ان�ت�خ�ب��ه امل �ن��دوب��ون م �ك��ان را�ؤول
ك��ا� �س�ترو ع �ل��ى ر�أ� � ��س احل� ��زب ال�شيوعي
الكوبي «الأكرث ثورية يف الثورة هو الدفاع
دائما عن احلزب ،بالطريقة نف�سها التي
يجب �أن يكون بها احلزب �أكرب مدافع عن
الثورة».
وي�أتي تغيري رئي�س احلزب ال�شيوعي يف
وقت ح�سا�س بالن�سبة �إىل اجلزيرة الغارقة
يف �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية منذ ثالثني عاماً،
حتت ت�أثري تف�شي فريو�س كورونا وتعزيز
احل�ظ��ر الأم��ري�ك��ي امل�ف��رو���ض عليها منذ
العام .1962
بالن�سبة للغالبية العظمى للكوبيني
ال�ب��ال��غ ع��دده��م  11,2مليون ن�سمة ،ف�إن
التغيري هو رم��ز ق��وي لأنهم مل ي�شهدوا
�سوى قيادة كا�سرتو  -فيدل ثم �شقيقه
را�ؤول.
ويعبرّ ال�شباب الكوبيون الذين يهاجر
ك �ث�ير م��ن ب�ي�ن�ه��م ك��ل ع ��ام ب���س�ب��ب غياب
الفر�ص ،عن �إحباطهم �أك�ثر ف�أكرث على
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الوجه الآخر

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

ال تتزوجوا !!
لقد انت�شر في العالم ما يقال عن
اال��س��ا���س العلمي ل ��زواج االق� ��ارب لما
يمثله م��ن ت��وري��ث لمعظم الجينات
المحدثة للأمرا�ض ومع قبول فكرة
�إن �ت �ق��ال الأم ��را� ��ض ال�ج���س��دي��ة للجيل
ال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث �إال �أن ��ه م ��ازال هناك
ن�سبة ال ب�أ�س بها ال ت�صدق ه��ذا .على
ال�صعيد الآخر ترى الكثير من الأوالد
يعانون من �إ�ضطرابات وم�شاكل نف�سية
تتراوح من عدم الثقة بالنف�س ,القلق,
ال�ن��رج���س�ي��ة �إل ��ى الإك �ت �ئ��اب و�أمرا�ض
�أخرى.
البد �أن يعرف ال�شباب في �سن الزواج
�أنه �إذا لم تكن �صحيحاً نف�سياً �أو على
وع��ي بما تعانيه وت�ح��اول ال�ع�لاج منه
وق��ادر على حماية الآخرين منك فال
تتزوج يا �صديقي� .إذا لم تكن تعرف
كيف تحب فال تفكر �أي�ضاً في الزواج
ال م��ن ق��ري��ب وال م��ن ب�ع�ي��د� .إذا كنت
ال ت�ستطيع ق�ب��ول الآخ ��ر ب�شخ�صيته
المختلفة ع�ن��ك وت�شجيعه ,ف ��أن��ت ال
ت�ستطيع تربية �أطفال �أ�صحاء نف�سياً
ف�لا ت�ت��زوج .يكفي العالم المزيد من
المعاناة.
ه��ل تعلم �أن �سبب رئي�سي ف��ي كل
اال� �ض �ط��راب��ات والأم ��را� ��ض النف�سية
هو طريقة التن�ش�أة والتربية و�سلوك
الأب والأم!!! �إنكم ُتمر�ضون �أوالدكم
ث��م ت�ب�ك��ون!! تجعلونهم يف�شلون ثم
ت�ستغربون!!!
�إن �أ�سا�س التربية ال�صحيحة هو �أن
تجعل طفلك �شخ�صاً ق��وي�اً ي�ستطيع
ال�ح�ي��اة بحلوها وم��ره��ا ,ل�ك��ن ه��ذا ال
ي�ست�ساغ من كثير من الآباء فيحاولون
ه ��دم ه ��ذا ال���ش�خ����ص ذو ال�شخ�صية
القوية لجعله تابع ومن ناحية �أخرى
�إ�ضعاف ال�ضعيف وجعله عبداً!!
�إن �أوالدكم لي�سوا عبيد لكم لينفذوا
�آمالكم وطموحاتكم وما عجزتم �أنتم
ع��ن �إن �ج��ازه� .أط�ف��ال�ك��م لي�سوا حائط
المبكى ال��ذي الب��د �أن يحمل ال�شعور
بالذنب �إذا لم تتفق �آرا�ؤكم.
ف �ل��ذات �أك �ب��ادك��م �أم��ان��ة ع�ن��دك��م في
بيتكم لوقت ق�صير فال ت�ستغلوا هذا
لإ�ضعافهم وتوريث �أمرا�ضكم النف�سية
و�إ��ض�ط��راب��ات�ه��ا فيهم � �س��واء ب��وع��ي �أو
ب��دون وع��ي .ال ت�صيروا ك��ال��دب الذي
يقتل �صاحبه.
اط��ال��ب �أن ي�ت��م ع�م��ل ك�شف نف�سي
عميق ووا��ض��ح و�صريح من قبل �أكثر
من هيئة محايدة ب��دون حتى معرفة
�إ� �س��م ال �م �ت �ق��دم ل �ك��ل ��ش�خ����ص يطلب
الزواج في كل الأديان و ذلك قبل �إتمام
الزواج و�إعالم الطرف الآخر بالنتيجة
و�إقراره بمعرفة العواقب.
الألم يزداد مع كل يوم والبد �أن يتم
وقفة بعملية بتر رئي�سية .الجاهزية
ل �ل��زواج لي�ست ج�سدية وم��ادي��ة فقط
�إنما للبعد النف�سي دور ال يقل عنهم
�أهمية.
ا��س�ت�ف�ي�ق��وا ي��رح�م�ك��م اهلل و يرحم
�أوالدكم.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
را�ؤول كا�سرتو
مواقع التوا�صل االجتماعي التي �شهدت
من��واً ك�ب�يراً م��ع و��ص��ول خدمة االنرتنت
على ال�ه��وات��ف املحمولة يف �أواخ ��ر العام
.2018
يف م �ط �ع��م ال �ب �ي �ت��زا ح �ي��ث ي �ع �م��ل مع
م��و��س�ي�ق��ى ال � ��راب يف اخل �ل �ف �ي��ةّ ،
يتخيل
لوي�س �إنريكي �أوراما�س ( 30عاماً) الأمور
ب�ط��ري�ق��ة �أخ� ��رى ،ف�ي�ق��ول «ل��و ي�سمحون
للنا�س بالتفكري ك�م��ا ي �� �ش��ا�ؤون� ،سيكون
ال��و��ض��ع مثل �أي م�ك��ان �آخ��ر حيث يوجد
حزبان �أو حتى ثالثة».
وي�ضيف «معظم النا�س يريدون ذلك،
ب ��د ًال مم��ا ل��دي�ن��ا الآن ،ح ��زب ي�ف�ك��ر فيه
اجلميع بالطريقة نف�سها».

الرئي�س الأوكراين يدعو نظريه الرو�سي �إىل لقاء يف منطقة النزاع

دع ��ا ال��رئ�ي����س الأوك ��ران ��ي فولوديمير
زيلين�سكي الثالثاء  4/20نظيره الرو�سي
فالديمير بوتين للقائه في منطقة النزاع
م��ع االنف�صاليين ال�م��وال�ي��ن لرو�سيا في
�شرق �أوكرانيا م�شددا على �أن «حياة ماليين
الأ�شخا�ص» �ستكون معر�ضة للخطر في
حال ن�شوب نزاع رو�سي�-أوكراني.
وق ��ال زي�ل�ي�ن���س�ك��ي ف��ي خ �ط��اب للأمة:
«ال���س�ي��د ب��وت �ي��ن! �أن ��ا م���س�ت�ع��د ( )...لأن
�أع��ر���ض عليك مقابلتي ف��ي �أي م�ك��ان في
دونبا�س الأوكرانية حيث ت�ستمر الحرب».
و�أ� �ض��اف «الرئي�س ال��رو��س��ي ق��ال يوما:
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�إذا ك��ان ال بد من معركة فيجب المبادرة
�إلى الهجوم .لكن بر�أيي على كل زعيم �أن
يدرك �أن باالمكان تجنب المعركة عندما
يتعلق الأم��ر ( )..بحرب فعلية وبماليين
الأرواح».
و�أك ��د «ل��م ي�ف��ت الأوان» لتجنب وقوع
خ�سائر ب�شرية.
وت�ت�ه��م �أوك��ران �ي��ا رو� �س �ي��ا ب��ال�ب�ح��ث عن
حجة لغزوها في حين ت�ؤكد مو�سكو �أنها
«ال ت�ه��دد �أح ��دا» م�ن��ددة ف��ي ال��وق��ت نف�سه
ب«اال�ستفزازات» الأوكرانية.

في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

EMAD
TRAVEL

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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الجال�س فوق ال�شاروبيم اليوم ظهر في �أور�شليم راكب ًا
على جح�ش بمجد عظيم وحوله طقو�س ني �إنجيلو�س

ولما قربوا (ي�سوع والتالميذ) من �أور�شليم وج��اءوا �إلى بيت
فاجي عند جبل الزيتون حينئذ �أر�سل ي�سوع تلميذين قائال لهما:
اذهبا �إل��ى القرية التي �أمامكما فللوقت تجدان �أتانا مربوطة
وجح�شا معها فحالهما و�أتياني بهما .و�إن قال لكما �أح��د �شيئا
فقوال ال��رب محتاج �إليهما .فللوقت ير�سلهما  -فكان ه��ذا كله
لكي يتم ما قيل بالنبي القائل «قولوا لإبنة �صهيون هوذا ملكك
ي�أتيك وديعا راكبا على �أتان وجح�ش �إبن �أتان»  -فذهب التلميذان

الكورونا..

�أق��ول �إي��ه وال �إي��ه ع��ن ال �ك��ورون��ا ...دي
خلتنا ناخد بالنا م��ن ح��اج��ات غفالنين
عنها ،كانت بتح�صل ..ب�س بقت تح�صل
كتير دلوقتي ،النا�س بتختفي في لحظة.
 اللي بتكلمه بالليل عادي ممكن لمات�صحى ميبقا�ش موجود!! ..
 واللي بتروحله كل يوم تاني يوم دخلالم�ست�شفى وبقى ممنوع ت�شوفه لحد ما

 1000ج م
$100

وف �ع�لا ك�م��ا �أم��ره �م��ا ي���س��وع .و�أت �ي��ا ب ��الأت ��ان وال�ج�ح����ش وو�ضعا
عليهما ثيابهما فجل�س عليهما .والجمع الأكثر فر�شوا ثيابهم
في الطريق .و�آخ��رون قطعوا �أغ�صانا من ال�شجر وفر�شوها في
الطريق والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا ي�صرخون
قائلين� :أو�صنا لإبن داود .مبارك الآت��ي ب�إ�سم ال��رب� .أو�صنا في
الأعالي .ولما دخل �أور�شليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟
فقالت الجموع هذا ي�سوع النبي الذي من نا�صرة الجليل.

من بريد القراء

 احنا عاي�شين نتخ�ض م�ش نحزن..م�ش ب�س نا�س بتموت نا�س ماكن�ش ينفع
تموت!
 مجا�ش في بالنا �أبدا �أنها تموت ..كل الميعاد ال�ل��ي ك�سلت تنزله عل�شان يوم �صدمة �أغرب من اللي قبلها!!�سافر ال�سماء!! ..
 وقعدت �آخ��ر �أ�سبوع ما�شفتو�ش اللي تقابل ح��د ،ممكن دي كانت �آخ��ر فر�صة  -ده احنا ل�سه بنتفق عل�شان نتقابل..ده احنا ل�سه م�سلمين على بع�ض ..دا كان
�أنت بت�سلم عليه النهارده وبتقوله �سالم ت�شوفه!!
 اللي زعلته م�ش هتالقي وقت ع�شان ل�سه بيقولي بكره �أ�شوفك!!�أ� �ش��وف��ك ق��ري��ب ..م�م�ك��ن ب���س�ه��ول��ة جدا
 ده كان ل�سه عايزنا نخرج ون�سافر معتطيب خاطره تاني !!
مات�شفهو�ش تاني!! ..
بع�ض..
 �أن��ا عارفه �إن الموت من زم��ان كدا..ب�س يمكن تكراره الوقت دا يقولك �أن دا
عادي!!..
 اللي �أحنا نا�سينه اننا ل�سه بنزعل منبع�ض ..عل�شان �إيه؟!!
 ل �� �س��ه ب�ن�ك���س��ر ق �ل��ب ب �ع ����ض عل�شان�إيه؟!!
 ل�سه �ضامنين �أننا بكره � -إن �شاءاهلل يعني نت�صالح � ..إزاي؟!! �إي��ه ال�شيء المهم اللي ياخدنا منبع�ض ويبعدنا؟؟� ..أي حاجه ت�شغل النا�س
عن بع�ضها ربنا يبعدها� ،إذا كان �شغل �أو
فلو�س �أو م�شاغل..
م �ت �خ �ل �ي ����ش ال� �ن ��ا� ��س ي� � ��ارب ت �ب �ع��د عن
ب �ع �� �ض �ه��ا ...وخ �ل �ل��ي ال�م�ح�ب��ة ف��ي قلبهم
والعمل بو�صاياك المحييه.
لأن الموت قريب و�سريع ومفي�ش في
�أي��دن��ا حاجه توقفه ..فعلى الأق��ل نلحق
ونعي�ش ال�ب��اق��ي نحب بع�ض ون�شبع من
بع�ض عل�شان بعد ث��وان��ي هنتمنى �ساعة
ب�س زي��ادة م��ع ن��ا���س مكنا�ش نتخيل �أنها
تم�شي!!!..
				
 1000ج م
 1000ج م
�إعداد :ماجدة
$100

$100

لإعالناتكم
و�إ�شتراكاتكم
ات�صلوا بنا على الرقم
)818( 774-0446

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

هــوذا حمــل اهلل
تج�سد اهلل الكلمة ليقدم نف�سه ذبيحة
عن خطايانا ح�سب وعد اهلل منذ �سقوط
�آدم ،وكان على الرب ي�سوع �أن يظهر في
ملء الزمان ،الميعاد المحدد من قبل
اهلل الآب ،ول �ك��ن ك ��ان ع�ل�ي��ه ان يظهر
كحمل .يقول عنه معلمنا بطر�س على
�أنه �أزلياًَ « :م ْع ُروفاً َ�سابِقاً َق ْب َل َت�أْ ِ�س ِ
ي�س
ا ْل� َع��ا َل� ِ�مَ ،ول� ِك��نْ َق � ْد اُظْ � ِه � َر ِف��ي ا َلأز ِْم َن ِة
الأَ ِخي َر ِة ِمنْ �أَ ْج ِل ُك ْم» (1بط .)1وعندما
�أكمل ال�سن القانوني ليبد�أ خدمة� ،صام
وجرب من
�أربعين يوما و�أربعين ليلةُ ،
�إبلي�س وانت�صر عليه.
ذهب ليوحنا المعمدان ليعتمد منه،
وحنَّا
يقول الكتابَ « :و ِف��ي ا ْلغ َِد ن ََظ َر ُي َ
َي ُ�سو َع ُم ْق ِب ً
«ه � َوذَا َح َم ُل
ال �إِ َل� ْي� ِهَ ،فقَا َلُ :
ا ِ
هلل ا َّل ِذي َي ْر َف ُع خَ ِط َّي َة ا ْل َعا َل ِم!( يو.)1
لم يكن هذا فقط � ,شهادة يوحنا ،لكن
لقد ولد الرب ي�سوع كحمل �صغير في
م��زود فقير ،وب��د�أ حياته مثلنا وعا�ش
بيننا كحمل وديع ،يخبرنا عنه الوحي
�اي ا َّل � ِ�ذي اخْ َت ْر ُتهُ،
ف�ي�ق��ولُ :
«ه � � َوذَا َف � َت� َ
َحبِيبِي ا َّل � ِ�ذي �� ُ�س � َّرتْ ِب � ِه َن� ْف���ِ�س��ي� .أَ�ضَ ُع
ُر ِ
وح��ي َعلَ ْي ِه َف ُيخْ ِب ُر الأُ َم � َم ِب��ا ْل� َ�ح�قَِّ .ال
ُيخَ ِ
ا�ص ُم َو َال َي ِ�صي ُحَ ،و َال َي ْ�س َم ُع �أَ َح ٌد ِفي
ال�شَّ َوا ِر ِع َ�ص ْو َتهَُ .ق َ�ص َب ًة َم ْر ُ�ضو�ضَ ًة َال
َيق ِْ�صفُ َ ،و َف ِتيلَ ًة ُم َدخِّ َن ًة َال ُي ْط ِفئُ َ ،حتَّى
ُيخْ ِر َج ا ْل َح َّق �إِ َلى الن ُّْ�ص َر ِةَ .و َعلَى ْا�س ِم ِه
َيكُونُ َر َجا ُء الأُ َم ِم» (مت.)12
ورغ� ��م �أن اهلل �أر� �س �ل��ه ل�ي�ت�م��م هذا
العمل العظيم ،وهذا الفداء المعد قبل
ت�أ�سي�س العالم� ،إال �أن خا�صته� ،شعبه لم
يفهم ولم يقدر ،وقد تنب�أ ا�شعياء عنهم
ف�ق��ال« :اَل � َّث � ْو ُر َي � ْع �ر ُِف َق��ا ِن� َي� ُه َوا ْل ِح َما ُر
ِم ْعلَفَ َ�ص ِاح ِب ِه� ،أَ َّما �إ ِْ�س َرا ِئي ُل َف َ
ال َي ْعر ُِف.
���شَ � ْع� ِب��ي َال َي � ْف � َه � ُم» (�إ�� � ��ش .)1ل�ق��د قدم
الآب ال�سماوي �أعظم عطية للب�شرية،
ب��ل ��ش�ه��د ل��ه وع �ن��ه ،ل�ك��ن الإن �� �س��ان في
ظ�ل�ام عقله وق�ل�ب��ه ال�ق��ا��ص��ي ،قاوموه
وحنقوا في قلبهم وق��رروا �صلبه رغم
ك��ل ال �م �ع �ج��زات ال �ت��ي ع�م�ل�ه��ا ،و�إقامة
الأموات ,و�إ�شباع الجموع ،ون�ضيف �إلى
كل ه��ذا �شهادة الآب عنهَ :و َك��ا َن َ�ص ْوتٌ

ال�شما�س حمب ب�شاي
ِيب
ِم��نَ ال��� َّ�س � َم��ا َو ِات�« :أَ ْن ��تَ �إ ْب � ِن��ي ا ْل َحب ُ
ا َّل ِذي ِب ِه ُ�س ِر ْرتُ » .كما او�صى على جبل
ِيب.
التجلي وقال« :هذَا ُه َو ا ْب ِني ا ْل َحب ُ
َل� � ُه ا�� ْ�س � َم � ُع��وا» (م� ��ر� .)9إال ان�ه��م كانوا
غلآظ الرقبة.
ال� �ج ��زء ال �ث��ان��ي ن �ج��ده ف ��ي �صورة
خ��روف الف�صح ال��ذي كان يحفظ �إلى
ي��وم ت�ق��دي�م��ه ل�ي�ت��أك��دوا �أن ��ه �صحيحاً
وبال عيب هكذا كانت حياة الرب ي�سوع
ب�لا خطية فهو الوحيد ال��ذي تحدي
الجميع و�س�ألَ « :منْ ِم ْن ُك ْم ُي َب ِّك ُت ِني َعلَى
خَ � ِ�ط� َّي��ة؟» (ي ��و .)8ول��م ي�ج��ر�ؤ �أح��د �أن
يوجه له �أي �إدانة ،وحتى عند محاكمته
لم يجدوا علة ل�صلبة و�صلبوه ح�سداً.
وحتى عند �صلبه تقول النبوةُ :
«ظ ِل َم
�أَ َّم��ا ُه � َو َف� َت� َذ َّل� َل َو َل � ْم َي ْفت َْح َف��ا ُه .كَ�شَ ا ٍة
ت َُ�ساقُ �إِ َلى ال َّذ ْب ِحَ ،و َك َن ْع َج ٍة َ�ص ِام َت ٍة َ�أ َما َم
َجازِّي َها َفلَ ْم َي ْفت َْح َفا ُه»�(.إ�ش.)53
لقد اعلن لنا عن حب حقيقي ،حب
بال �شروط ،حب بال ح��دود ،لم يتغير
ول��م يهتز ول��م يتزعزع ،بل في ر�سالة
ال�ع�ب��ران�ي�ي��ن ي �ق��ولَ « :ن � ِ
�اظ� � ِري ��نَ �إِ َل� ��ى
ي�س الإِي � َم� ِ
َر ِئ ِ
�ان َو ُم َك ِّم ِل ِه َي ُ�سو َع ،ا َّل ِذي
ِم��نْ َ�أ ْج ��لِ ال���ُّ�س� ُرو ِر ا ْل� َم� ْو�ُ��ض��و ِع �أَ َما َمهُ،
يب ُم ْ�س َتهِينًا بِا ْل ِخز ِْي»...،
ْاح َت َم َل َّ
ال�ص ِل َ
(ع ��ب .)12لقد اعتبر ال��رب ي�سوع �أن
ال�صليب والخزي م�صدر فرح و�سرور
ووب��خ بطر�س عندما �إنتهره .يا لحب
الإله العجيب ،وق�ساوة قلب الإن�سان.

في القانون

�ســ�ؤال و جــواب
�س�ؤال :ما هي جريمة �إخفاء �أموال تقدمي :عاطف
ال �ق��ا� �ص��ر ع �ن��د ت �ح��ري��ر م�ح���ض��ر جرد معو�ض داو�س

التركة؟
الإجابة :نظام الوالية على المال
هو �أن يخ�ضع فاقدوا الأهلية وناق�صوا
الأه�ل�ي��ة لأح �ك��ام ال��والي��ة �أو الو�صاية
�أو القوامة بال�شروط ووفقا للقواعد
المقررة في القانون.
وع��ن جريمة �إخفاء �أم��وال القا�صر
ع�ن��د ت�ح��ري��ري مح�ضر ج ��رد التركة
يتطلب القانون ثالثة �شروط هامة:
 �أن يكون هناك ماال منقوال ثابتال�م�ل�ك�ي��ة ل �ع��دي��م الأه �ل �ي��ة �أو ناق�ص
الأهلية �أو ال�شخ�ص الغائب (والغائب
هو ال�شخ�ص الذي يكون مختفيا وقت
موت مورثه بحيث ال يعرف ما �إذا كان
على قيد الحياة �أم �أنه توفى .وكذلك
الب� ��د م ��ن ت ��واف ��ر ال �ق �� �ص��د الجنائي
وه��و ق�صد الإ��ض��رار من ه��ذا الإخفاء
بم�صلحة عديم الأهلية.
وق��د ن�ص ال�ق��ان��ون على �أن��ه يعاقب

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

بالحب�س كل من �أخفى بق�صد الإ�ضرار
ماال مملوكا لعديم الأهلية �أو ناق�ص
الأهلية �أو ال�شخ�ص الغائب.
ووا�ضح من �سياق هذا القانون �أنه
يتطلب �أن ي�ك��ون ه�ن��اك م��اال منقوال
ث ��اب ��ت ال �م �ل �ك �ي��ة ل �ع��دي��م الأه� �ل� �ي ��ة �أو
ناق�صها �أو الغائب ،و�أن يتم �إخفاء هذا
ال �م��ال ك��رك��ن م ��ادي ك�ت�ل��ك الجريمة
وق�صد جنائي وهو ق�صد الإ�ضرار من
هذا الإخفاء بم�صلحة عديم الأهلية.
�أما �إذا انتفت �إح��دى تلك ال�شروط
وانتفى الق�صد الجنائي (الإ�ضرار)
ف�ل�ا ت� �ك ��ون ه �ن ��اك ج��ري �م��ة ت�ستحق
العقوبة.

أحد الشعانين
ق�صيدة لل�شاعر
يحيى العجماوي

قبل الف�صح ب�ست ا ّيام  /من اكتر من �ألفين عام /
دخل الرب الورو�شليم  /راكب جح�ش ابن اتان !
رب الكون وبيركب جح�ش ؟! ايه المانع مابيمنع�ش /
ربنا هنا بيقول لوالدو  /كبر النف�س مابينفع�ش !
�شعب الرب فرح وياه  /جايب �سعف النخل معاه /
حتي ثيابو رماها ع االر�ض  /و�صرخو �أو�صنا يا ابن اهلل /
وجابو غ�صن زتون و�شالوه  /ومدينه خارجه يقابلوه /
رمز طهاره ورمز �سالم  /طارو م الفرحه اما �شافوه /
وابن اهلل فرحان مب�سوط  /م الهتافات وباعالها �صوت /
مع �إن �إبن اهلل كان عارف  /فا�ضل �ست ا ّيام ويموت !
دخل الهيكل كله ل�صو�ص  /بيت ربنا في تجاره وفلو�س /
قام طارد كل التجار  /نا�س وطت علي ايدو تبو�س /
ناق�ش �شعبو بالأمثال  /والكارهين حا�صروه ف الحال /
و�صلبو الرب ومات مهموم  /وبعد تالت تيام هايقوم !
يارب ديم الفرح ع ال�شعب ووالدو /
خللينا نفرح يارب بالعيد ف معادو
 /بلدنا موطيء لقدمو وهيه دي بالدو /
ا�سمع والدك يارب لما بينادو /
دي الخم�سه وخم�سين يوم مليانين بركات
 /في حب مع ربنا من اجمل الأوقات
� /صيام كبير وخ�شوع وبقوه ال�صلوات
 /متع�شمين يارب في ملكوت ال�سماوات
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�أ�سباب �إرتفاع ال�ضغط:
 -1م �ت�ل�ازم��ة ال �ت �م �ث �ي��ل الغذائي
.Metabolic Syndrome
 لي�س لإرت �ف��اع الملح ف��ي الطعامول�ك�ن��ه ��س�ب��ب وراث � ��ي .وب�ع����ض النا�س
ي�ع��ان��ون م��ن م���ش��اك��ل م��ع الأن�سولين
�أو مقاومة الأن�سولين .لي�س لديهم
م��ر���ض ال�سكر ولكنهم ي��أك�ل��ون كثير
من ال�سكريات والدهون وزيادة الوزن
فيحدث �إرتفاع للأن�سولين في الدم.
الأن�سولين المرتفع ي�ؤثر على م�ستوى
ال�م�ل��ح ف��ي الج�سم وي�م�ن��ع ن��زول��ه مع
البول.
 م �� �ش �ك �ل��ة الأن� ��� �س ��ول� �ي ��ن �أي �� �ض��امرتبطة بارتفاع الكول�سترول و�إرتفاع
الكول�سترول ي�ؤثر على �إرتفاع ال�ضغط
على ال�شرايين .ووج��دت الأب�ح��اث �أن
عالج م�شاكل الأن�سولين والكول�سترول
يعالج �إرتفاع �ضغط الدم.
 -2المعادن وال�ضغط:
 -ال�صوديوم من �أهم المعادن لأنه

م�سئول ع��ن �إن�ت�ق��ال الإ� �ش��ارات الع�صبية
وعمل الأع�صاب والهرمونات .ال�صوديوم
ف��ي م�ل��ح ال �ط �ع��ام Sodium Chloride
عندما ت�أخذه مع الطعام يدخل ال�صوديوم
داخ��ل الخاليا ويخرج البوتا�سيوم خارج
الخاليا .لذلك هذا الملح �ضار للج�سم.
 ال�صوديوم والبوتا�سيوم والمغن�سيوم�أم�ل�اح هامة متوازنة داخ��ل الج�سم� .إذا
حرم الج�سم من هذه الأم�لاح ي�ؤثر على
وظائفه وي�ضره.
 ه �ن��اك ن ��وع �آخ� ��ر م��ن ال �م �ل��ح مفيدللج�سم وال ي�سبب �إرت �ف��اع ال�ضغط وهو
ي�سمى ملح الهيمااليا Pink Himalayan
 Saltوه� ��و ن� ��وع م ��ن ال �م �ل��ح الطبيعي
ال� �م� �ت ��وازن وي �ح �ت��وي ع �ل��ى المغن�سيوم
والبوتا�سيوم وال�صوديوم ويعزز العمليات
الحيوية داخ��ل الج�سم وال ي�سبب �إرتفاع
ال�ضغط .فين�صح �أن ن�ستبدل ملح الطعام
الأبي�ض بهذا الملح المفيد.
نقاط هامة للعالج قبل �إ�ستعمال
الأدوية:
 -1تقليل مقاومات الأن�سولين :وذلك
بتقليل �أكل ال�سكريات والن�شويات.
 -2تقليل ال ��وزن :ال�سمنة Obesity
ت�سبب �إ�ضطرابات في التنف�س وقت النوم
�أو �إن �ق �ط��اع التنف�س وق��ت ال �ن��وم Sleep
 Apneaمما ي�سبب �إرت�ف��اع �ضغط الدم.
ينبغي �ضبط محيط خ�صرك لأن زيادة
محيط الخ�صر مرتبط ب��إرت�ف��اع �ضغط
الدم.
وين�صح �أن يكون محيط خ�صر الرجال
 40بو�صة �أو � 102سم �أو �أق ��ل .ومحيط
خ�صر الن�ساء يكون  35بو�صة �أو � 89سم
�أو �أقل.
 -3ت �ق �ل �ي��ل ال� ��� �ص ��ودي ��وم ف ��ي النظام
ال �غ��ذائ��ي :ال�ح�م�ي��ة ال �غ��ذائ �ي��ة المو�صى
Recommended
Dietary
ب� �ه ��ا
 )Allowance (RDAن�ن���ص��ح بتناول
 2.300ج��رام �صوديوم في اليوم �أو �أقل.
وللأ�شخا�ص الذين يتبعون نظام غذائي
قليل ال���ص��ودي��وم Low Sodium Diet
ي�ن���ص��ح �أال ي��زي��د ع��ن  1.500ج� ��رام في
اليوم.
لذلك يجب مراعاة النقاط التالية:
 +ق��راءة مكونات ال�م��أك��والت و�إختيار
بدائل ذات �صوديوم منخف�ض للأطعمة
والم�شروبات عند �شرائها.
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���س :1لماذا لم يذهب يو�سف النجار بي�سوع و�أم��ه �إل��ى اليهودية وذه��ب �إلى
النا�صرة؟
�س« :2تركا �أباهما في ال�سفينة مع الأجرى وتبعا ي�سوع» من هما؟
�س :3من هو الوحيد الذى �شفي من البر�ص في زمان �ألي�شع النبي؟
�س :4كم يوماً مكثها ي�سوع في ال�سامرة بعد حديثه مع المر�أة ال�سامرية؟
�س� :5أين ُوجد فيلب�س بعد �أن عمد الخ�صي الحب�شي وخطفه روح اهلل؟
�س :6لماذا �أغلق اهلل كل رحم لبيت �أبيمالك؟
�س� :7أو�صى �أبيمالك «الذى يم�س هذا الرجل �أو �إمر�أته موتاً يموت» .من هما
الرجل والمر�أة اللذان �أو�صى بهما �أبيمالك؟
�س :8من التي قامت ب�سرقة �أ�صنام �أبيها؟
�س :9ما المدة التي خدمها يعقوب في بيت البان من �أجل �أبنتيه وغنمه؟
�س :10كيف �أتى يو�سف بن يعقوب �إلى م�صر؟

وه��ي �أي�ضا غنية بم�ضادات الأك�سدة
التي قد تقلل من تلف و�أ�ضرار الأوعية
الدموية وتحافظ على �صحة جدرانها
على �أن تكون مت�سعة لمرور الدم بغير
�صعوبة.
 -3م� �ن� �ت� �ج ��ات الأل � � � �ب� � � ��ان :غنية
ب��ال �ك��ال �� �س �ي��وم ال �م �ف �ي��د ل �ق��وة العظام
و�إن�ت�ظ��ام �ضغط ال��دم ولكنها تحتوي
على دهون م�شبعة وهي لي�ست �صحية
ل �ل �ق �ل��ب .ي �ن �� �ص��ح ب��اخ �ت �ي��ار منتجات
الأل �ب ��ان قليلة �أو ع��دي�م��ة ال��د��س��م �أو
م���ص��ادر �أخ ��رى للكال�سيوم مثل فول
ال�صويا والخ�ضروات زاهية الخَ َ�ضار
والم�شروبات الم�ضاف �إليها الكال�سيوم
بقلم� :سامية خليل
مثل لبن اللوز ولبن ال�صويا.
ماج�ستير في التغذية
 -4قلة ال��ده��ون الم�شبعة والملح:
تقلل من �أمرا�ض القلب و�ضغط الدم
 +ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن الأط �ع �م��ة الم�صنعة العالي .الأطعمة والبروتينات النباتية
والمحفوظة والمعلبة لأنها تحتوي على غنية بالمواد الغذائية المفيدة مثل
كمية عالية من ال�صوديوم للحفاظ على البقول والعد�س والفا�صوليا والتوفو.
ال�صالحية وحمايتها من الف�ساد.
من
�رى
 +ال ين�صح ب�إ�ضافة كمية �أخ�
عوامل �أخرى مفيدة لتخفي�ض
تحتوي
الملح �أثناء تناول الطعام ،حيث
�ضغط الدم:
من
جرام
ملعقة �شاي واحدة على 2.300
 -1الن�شاط :ي�ساعد على ال�صحة
للتناول
أق�صى
ال�صوديوم وهو المقدار ال
عامة والتمارين الريا�ضية الهوائية
المختلفة
�ل
�
ب
�وا
ف��ي ال �ي��وم .ا��س�ت�خ��دم ال�ت�
تقلل م��ن �ضغط ال ��دم وي���س��اع��د على
والليمون
أ�سود
ل
والب�صل والثوم والفلفل ا
تح�سين م�ستوى الأن�سولين في الج�سم
ال�صعب
�ن
�
م
�ان
�
ك
ب��دال م��ن ال�م�ل��ح .ف� ��إذا
وبالتالي ي�ساعد على خروج ال�صوديوم
أة
�
فج
�ي
�
ئ
�ذا
�
غ
�
ل
ا
الطعام
تقليل الملح ف��ي
من الج�سم .ين�صح بممار�ستها لمدة
لتعتاد
تدريجيا
تقليله
فين�صح �أن يكون
�ساعة يوميا في �أغلب الأيام �أو �ساعتين
الوقت.
بمرور
على التذوق
ون�صف ال�ساعة �أ�سبوعيا .الن�شاط يقلل
Dietary
�ي
�
ئ
�ذا
�
غ
�
ل
ا
�ام
�
ظ
�
ن
�
ل
ا
� -4أت �ب��ع
من ال�ضغوط النف�سية.
Approach
to
stop
Hypertension
 -2تداريب الإ�سترخاء :ب�أخذ نف�س
):(DASH
ع �م �ي��ق وط ��وي ��ل وب �ط��ئ ف ��ي ال�شهيق
الدم
�ضغط
لعالج
غذائي
نظام
 +هو
وال��زف�ي��ر وخ��ا��ص��ة عند �أداء الريا�ضة
والخ�ضروات
الفواكه
في
عالي
المرتفع.
ف�ت�ح���س��ن م���س�ت��وى الأوك �� �س �ج �ي��ن في
وقليل في الملح .له فوائد كثيرة لل�صحة ،ال�ج���س��م وت�ح���س��ن ��ص�ح��ة ال�شرايين
وهو يركز على الأطعمة الغنية بالألياف وتح�سن الع�ضالت وال�ضغط وتقلل
ومنخف�ضة في الدهون الم�شبعة وال�سكر من الوزن.
الم�ضاف ويمكن متابعته للعائلة كلها
 -3تقليل �أدوي ��ة الم�سكنات :لأنها
و�أي �� �ض��ا ق ��د ي�ق�ل��ل م ��ن �أخ� �ط ��ار ال�سكتة ت��رف��ع ال���ض�غ��ط لإح �ت��وائ �ه��ا ع�ل��ى ملح
ال��دم��اغ �ي��ة و�أم ��را� ��ض ال �ق �ل��ب والأوع �ي ��ة و�صوديوم.
الدموية وح�صاوي الكلى.
� +إذا لم يتح�سن م�ستوى ال�ضغط
فوائد النظام الغذائي ):(DASH
ب �ع��د �إت� �ب ��اع ه ��ذه ال �ط ��رق ف�ل�اب��د من
موارد
 -1الفواكه وال�خ���ض��روات :ه��ي
�إ� �س �ت �� �ش��ارة ال �ط �ب �ي��ب لأخ � ��ذ الأدوي� � ��ة
فائدة
�ه
ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ل�ب��وت��ا��س�ي��وم ال� ��ذي ل�
المنا�سبة لك من حيث النوع والكمية
والبوتا�سيوم
ل�ت�خ�ف�ي����ض ��ض�غ��ط ال � ��دم،
ووق� � ��ت وم� � ��دة ت� �ن ��اول� �ه ��ا ،ومتابعته
�ضغط
�اع
�
ف
�
ت
�ار
ال�م�ن�خ�ف����ض ل��ه ع�لاق��ة ب�
بانتظام.
الدم.
ال ت�سمع �أو ت�أخذ بن�صائح الأه��ل �أو
م�صدر
هي
المملحة:
غير
المك�سرات
-2
الأ�صدقاء ب�أخذ �أدوية معينة �أفادتهم،
التي
الم�شبعة
غير
أحادية
ل
ا
للدهون
غني
لأن كل �شخ�ص يختلف عن الآخر من
LDL
ال�ضار
الكول�سترول
م�ستوى
تخف�ض
جهة الت�شخي�ص ،فالدواء لي�س One
وت��زي��د م��ن الكول�سترول المفيد .Size Fits All .HDL

الإجابة تجدها في:
 ( -1متى ) 23 – 19 : 2
 ( -2مرق�س ) 20 – 19 : 1
 ( -3لوقا ) 27 : 4
 ( -4يوحنا ) 40 : 4
� ( -5أعمال الر�سل ) 40 : 8

 -6تكوين ) 18 : 20
 ( -7تكوين ) 11 – 8 : 26
 ( -8تكوين ) 19 : 31
 ( -9تكوين ) 41 : 31
 ( -10تكوين ) 28 – 26 : 37

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

الفقير ال�سالك بكماله خير من ملتوي ال�شفتين وهو
جاهل.
�إ��س�م��ع ال�م���ش��ورة و�إق �ب��ل ال�ت��أدي��ب لكى ت�ك��ون حكيماً في
�آخرتك.
مجد الرجل �أن يبتعد عن الخ�صام.
فِعل العدل والحق �أف�ضل عند الرب من الذبيحة.
ك��ل ط ��رق الإن �� �س��ان م�ستقيمة ف��ي عينيه وال� ��رب وازن
القلوب.
ذبيحة ال�شرير مكرهة فكم بالحرى حين يقدمها بغ�ش.
�إجراء الحق فرح لل�صديق والهالك لفاعلي الإثم.
ثواب التوا�ضع ومخافة الرب هو غِ نى وكرامة وحياة.
الزارع �إثما يح�صد بلية.
ليكون �أتكالك على الرب.
في �أذني جاهل ال تتكلم لأنه يحتقر حكمة كالمك.
ال تح�سد �أهل ال�شر وال ت�شته �أن تكون معهم.

(تابع) �سل�سلة المدن المفقودة

�شيئ من
المعرفة
بومباى �أو ُپ ْم ِپيِي هي مدينة رومانية
ك��ان يعي�ش فيها ح��وال��ي �200أل ��ف ن�سمة،
وال �ي��وم ل��م ي�ب��ق م��ن ال�م��دي�ن��ة �إال �آثارها
القديمة .تقع المدينة على �سفح جبل
بركان فيزوف ال��ذي يرتفع  1,200متراً
ع ��ن ��س�ط��ح ال �ب �ح��ر ،ب��ال �ق��رب م ��ن خليج
نابولي في �إيطاليا.
ث��ار البركان ث��وران�اً هائ ً
ال مدمراً عام
 79م ودمر مدينتي بومباي وهركوالنيوم.
ط�م��ر ال �ب��رك��ان ال�م��دي�ن��ة ب��ال��رم��اد لمدة
� 1,600سنة حتى تم �أكت�شافها في القرن
الثامن ع�شر.
ب��د�أ ال�ب��رك��ان ب��ال�ث��وران ف��ي ظهيرة 24
�أغ�سط�س عام  79محدثاً �سحباً مت�صاعدة
م��ن ال ��دخ ��ان ك���ش�ج��رة ال���ص�ن��وب��ر غطت
ال�شم�س وحولت النهار �إلى ظالم دام�س.
حاول �سكان المدينة الفرار بع�ضهم عن
طريق البحر ولج�أ بع�ضهم �إل��ى بيوتهم
ط�ل�ب��ا ل�ل�ح�م��اي��ة .ذل ��ك ال �ي��وم ك ��ان معدا
ل�ع�ي��د �إل� ��ه ال �ن��ار ع �ن��د ال� ��روم� ��ان� ،شاهد
العيان الوحيد كان «بليني ال�صغير» الذي
و�صف �سحب مت�صاعدة والبركان يقذف
نيران هائلة وت�ساقط رماد �سميك وهزات
م�صاحبة وارتفاع لم�ستوى �سطح البحر
�أو م��اي�ع��رف ال �ي��وم ب�ت���س��ون��ام��ي ،وتحول
النهار �إل��ى ليل معتم ف��ي المدينة ،وقد
ق��ام ع�م��ه «ب�ل�ي�ن��ي الأك �ب��ر» ب��ال�ت��وج��ه �إلى
البحر لر�صد الظاهرة ،ولكنه توفي من
�أثر الغازات المت�صاعدة.
ف�ق��دت المدينة حتى ع��ام  1738حين
اك�ت���ش�ف��ت ه��رك��والن �ي��وم وت �ل �ت �ه��ا مدينة

صحة و تسالي

�أ�سباب �ضغط الدم العالي
وعالجه من الناحية الغذائية

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
 ال�ضغط ي�صيب الأوعية الدمويةال�م��وج��ودة ف��ي ال�م��خ وال�ع�ي��ن والقلب
والكلى وباقي الج�سم .عندما يرتفع
�ضغط الدم يحاول الوعاء الدموي في
حماية نف�سه من الإنفجار فيتقل�ص
ج� ��داره وي�ت���ش�ق��ق ف�ي�ح��دث ن��زي��ف� ،أو
يزيد �سمك جداره وي�سبب �إن�سداده.
 ي �ج��ب ع �ل��ى الإن �� �س��ان �أن يعرفمقيا�س �ضغط دمه عن طريق الك�شف
المنتظم وال�ضغط ال�سليم هو 80/120
�أو �أقل .
  %80من �أ�سباب ال�ضغط المرتفعغير معروفة %20 ،يكون �سببه �أمرا�ض
ال �ك �ل��ى وال � �غ ��دد ال �� �ص �م��اء و�أم ��را� ��ض
ال�شرايين.
 �أحيانا �إرتفاع ال�ضغط يكون م�ؤقتب�سبب ح��ادث معين �أو زع��ل ،ومجرد
�إنتهاء هذا الحدث يعود ال�ضغط �إلى
طبيعته.
 الإكثار من �شرب القهوة وال�شايوالكحوليات والتدخين يرفغ �ضغط
الدم ب�سرعة.
 لي�ست كل �أدوي��ة ال�ضغط مفيدة،الإف� � � ��راط ف ��ي ت� �ن ��اول ه� ��ذه الأدوي� � ��ة
لتو�سيع ال�شرايين ي�سبب �إنخفا�ض
م�ف��اج��ئ ل�ضغط ال ��دم ي�ك��ون نتيجته
�أ�سو�أ من �إرتفاع ال�ضغط.

�أرثوذك�س نيوز

مدينــة بومبــاي الإيطـاليــة
بومباي عام  .1748واكت�شف فيها ال�ضحايا
م��وت��ى ف��ي �أو��ض��اع�ه��م ال�ت��ي ك��ان��وا عليها،
واكت�شف ط��اب��ع المدينة الغني والترف
وفترة الإمبراطورية الرومانية والعمارة
والحياة االجتماعية وغيرها.
مدينة بومباي كانت على عهد نيرون،
الحاكم ال��روم��ان��ي ال��ذي قيل �أن��ه �أحرق
روم��ا لكي يغني ،تقع بالقرب من مدينة
ن��اب��ول��ي ،ك��ان��ت م��دي�ن��ة ع��ام��رة �أي ��ام حكم
الإم �ب��راط��ور ال��روم��ان��ى ن �ي��رونُ .دم ��رت
بومباي هي ومدينة �أخرى بالقرب منها
ت�سمى هيركوالنيوم في يوم � 24أغ�سط�س
 79بعد �أن ث��ار البركان؛ وظلت المدينة
ف��ي ط��ي ال�ن���س�ي��ان ح�ت��ى ال �ق��رن الثامن
ع�شر عندما اكت�شفت �آثار مدينة بومباي
وع �ث��ر ع�ل��ى م�ن��اط��ق ب�ه��ا ج�ث��ث متحجرة
حيث ح��ل ال�غ�ب��ار ال�ب��رك��ان��ى ال ��ذي يمكن
�أن نعتبره �إ�سمنت طبيعى محل الخاليا
ال �ح �ي��ة ال��رط �ب��ة و� �ش �ك��ل �أ� �ش �ك��ال الب�شر
وال�ح�ي��وان��ات عندما ق�ضى عليها الموت
م �ت ��أث��رة ب��ال �ه��واء ال�ك�ب��ري�ت��ى ال �� �س��ام .كان
بالمدينة ال�ب��ال��غ ع��دد �سكانها 200,000
ن�سمة الكثير من االثرياء يعي�شون عي�شة
رغ��دة .فكان بالمدينة �شبكة مياه داخل
البيوت وحمامات عامة و�شوارع مر�صوفة
بالحجارة ،وكان بها ميناء بحرى متطور
وكان بها م�سارح و�أ�سواق و�أظهرت �آثارهم
اه �ت �م��ام �ه��م ب��ال �ف �ن��ون وال �ن �ق ��و� ��ش .كان
مجتمعهم مجتمع رومانى تقليدى بكل
طبقاته بما فيهم العبيد.
ق �ب��ل دم � ��ار ال �م��دي �ن��ة �أه� �م ��ل ال�سكان

الكلمــات املتقـاطعــة

العالمات الدالة على قرب االنفجار ،فلم
يعب�ؤوا بالهزات الخفيفة وكذلك القوية
وال ببع�ض ال�سحب البي�ضاء التي تتكون
ف��وق فوهة ال�ب��رك��ان .ول��م يتعظ ال�سكان
م��ن ال��زل��زال ال��ذي خ��رب مدينتهم قبل
ذل��ك ب � 17سنة ،ول��م ي�ستجيبوا لدعاء
الإمبراطور الرومانى نيرون لهم بترك
المدينة؛ ولعل ذلك يرجع �إلى �أنهم ر�ؤوا
م��ن ذل��ك ال�ب��رك��ان خ�ي��را كثيرا.فالتربة
ال�غ�ن�ي��ة ب��ال�م�ع��ادن ال�ت��ي جعلت زراعتهم
م�ث�م��رة م���ص��دره��ا ذل��ك ال �ب��رك��ان ،ومياه
الأم� �ط ��ار ال �ت��ي ك��ان��ت ت��روي �ه��م وت�سقى
زروع�ه��م كانت ب�سبب وج��ود ذل��ك الجبل

البركانى .كانت هناك عدة عالمات على
ثوران البركان قبل االنفجار ب�أيام حدثت
ع ��دة ه ��زات �أر� �ض �ي��ة ج�ف��ت ب�ع��ده��ا الآب ��ار
وتوقفت العيون المائية ،و�صارت الكالب
تنبح نباحا حزينا فيما �صمتت الطيور.
ول�ك��ن ل��م ي�ستمع ال���س�ك��ان المحليون
ال�ت�ح��ذي��رات .وع�ن��د منت�صف ال�ن�ه��ار من
ي��وم � 24أغ�سط�س � 79سمع ال�سكان تلك
ال�ضجة الكبيرة و�إنفلقت ال�صخور واللهب
وال��دخ��ان وال��رم��اد وال�غ�ب��ار واالت��رب��ة في
ع �م��ود م�ت�ج�ه��ة � �ص��وب ال �� �س �م��اء لت�سقط
بعدها بن�صف �ساعة على ر�ؤو�س ال�سكان.
ت �م �ك��ن ب �ع ����ض م �ن �ه��م م ��ن ال �ن �ج��اة هربا

مدينة بومباي الإيطالية

�إل��ى الميناء واختب�أ �آخ��رون ف��ي المنازل
وال �م �ب��ان��ى ف �ت �ح��ول��وا ب �ع��ده��ا �إل� ��ى جثث
متحجرة عثر منها على ح��وال��ي 2,000
جثة وكثير منهم �سحق تحت ال�صخور
المت�ساقطة التي �أ�سقطت �أ�سقف المبانى.
وبعدها ب�ساعات و�صلت الحمم الملتهبة
الزاحفة على الأر�ض �إلى المدينة ف�أنهت
كل �أ�شكال ومظاهر الحياة فيها .ودفنت
المدينة تحت ث�لاث��ة �أم �ت��ار م��ن الحمم
واالتربة والغبار.
وظ�ل��ت ال�م��دي�ن��ة م��دف��ون��ة ل�م��دة 1700
عام تحت كمية كبيرة من الرماد ،وظلت
ك��ذل��ك ق ��رون �اً ط��وي�ل��ة ح�ت��ى ع�ث��ر عليها
�أح��د المهند�سين خ�لال عمله ف��ي حفر
ق�ن��اة بالمنطقة ،واكت�شف المدينة بعد
�أن غطتها البراكين وكل �شيء بقي على
حالته خالل تلك المدة .و�أثناء التنقيب
تم الك�شف عن الجثث على �سطح الأر�ض،
وكانت المفاج�أة �أنهم ظهروا على نف�س
هيئاتهم و�أ��ش�ك��ال�ه��م ،بعد �أن ح � ّل الغبار
البركاني محل الخاليا الحية الرطبة
لتظهر على �شكل جثث �إ�سمنتية .ويري
�أحد خبراء الآثار ويدعى «باولوا بيثرون»
وع��ال��م ال �ب��راك �ي��ن «ج ��و ��س�ي�ف��ي» �أن �أهل
القرية احيطوا بموجة ح��ارة من الرماد
الملتهب ت�صل درج��ة ح��رارت�ه��ا �إل��ى 500
�سيليزية ،ب�صورة �سريعة جداً حيث غطت
� 7أم �ي��ال �إل ��ى ال���ش��اط��ئ ،وت�ظ�ه��ر الجثث
على هيئاتها وق��د تحجرت الأج�ساد كما
ه ��ي ،ف�ظ�ه��ر بع�ضها ن��ائ��م و�آخ� ��ر جال�س
و�آخ � ��رون ي�ج�ل���س��ون ع�ل��ى ��ش��اط��ئ البحر

احلـــــــل

�أفقيــا:
( )1من �أ�سفار العهد القديم )2( .من �أ�سفار العهد القديم  -هراوة (معكو�سة) )3( .العذراء
الطاهرة  -نب�سط )4( .تجدها في (مناخث)  -من �أنبياء العهد القديم )5( .من �أ�سفار العهد
القديم  -ي�شي (مبعثرة) )6( .من �أنبياء العهد القديم  -ميثاق (مبعثرة).
( )7مهم (معكو�سة)  -يكح (معكو�سة)  -مت�شابهان )8( .من �أ�سفار العهد القديم -
مت�شابهان )9( .من �أ�سفار العهد القديم  -من العقوبات )10( .من �أ�سفار العهد القديم -
تجدها في (بي�ض) )11( .من �أنبياء العهد القديم  -من �أ�سفار العهد القديم.
(� )12سفر في العهد القديم  -كتبه داود النبي.
ر أ��سيا:
(� )1أمان  -من �أ�سفار العهد القديم )2( .تجدها في الميالد  -من الأمرا�ض )3( .من �أ�سفار
العهد القديم (معكو�سة)  -م�سجل (معكو�سة) )4( .من �أ�سفار العهد القديم  -تجدها في
(موز) )5( .تجدها في (الوخم)  -للنداء )6(.تجدها في (التراتيل)  -المعلم (مبعثرة))7( .
رمز (الكوبالت)  -ين�صف (معكو�سة)  -طبيعي )8( .كون  -دنائة (معكو�سة)  -تفي.
( )9من �أ�سفار العهد القديم  -نغمة مو�سيقية )10( .من �أ�سفار العهد القديم (معكو�سة) -
�سائل حيوي )11( .من �أ�سفار العهد القديم )12( .من �أ�سفار العهد القديم  -من �أ�سفار العهد
القديم.
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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.

وبكل الأو�ضاع ب�شحمهم ولحمهم .عندما
انفجر البركان ارتفع الرماد �إلى � 9أميال
ف��ي ال�سماء وخ��رج منه كمية كبيرة من
الحمم ،ويقول العلماء �إن كمية الطاقة
الناجمة عن انفجار البركان يفوق �أكبر
قنبلة ن��ووي��ة ث��م ت�ساقط ال��رم��اد عليهم
كالمطر ودف�ن�ه��م تحت  75ق��دم �اً .وبعد
عمل العديد م��ن الأب �ح��اث على  80جثة
لأه��ل القرية وج��د العلماء �أن��ه ال توجد
ج �ث��ة واح� � ��دة ي �ظ �ه��ر ع�ل�ي�ه��ا �أي عالمة
للت�أهب لحماية نف�سها �أو حتى الفرار،
ولم يبد �أحدهم �أي ردة فعل ولو ب�سيطة،
والأرج��ح �أنهم ماتوا ب�سرعة �شديدة دون
�أي فر�صة للت�صرف ،وكل هذا حدث في
�أقل من جزء من الثانية.
والآن بعد �أن �أ�صبحت المدينة مزاراً
�سياحياً لل�سياح ،بع�ض المناطق بها يحظر
على الأطفال والأقل من  18عاماً دخولها
ب�سبب الر�سومات الإباحية ،وخا�صة على
بع�ض ال�م�ب��ان��ي وال�ح�م��ام��ات ال�ت��ي كانت
تعر�ض المتعة لزبائنها.
ويذكر �أن «بومباي» لفتت نظر العديد
من ال�شخ�صيات على مدار التاريخ وخا�صة
م��ن محبي ال�ف�ن��ون ،ول�ك��ن زاره ��ا الملك
ف��ران���س�ي����س الأول م��ن ن��اب��ول��ي لح�ضور
م�ع��ر���ض ب��وم�ب��اي ف��ي ال�م�ت�ح��ف الوطني
مع زوجته وابنته عام � ،1819صدم بما ر�آه
من ر�سومات و�أمر بجمع هذه المقتنيات
وو��ض�ع�ه��ا ف��ي غ��رف��ة مغلقة ع��ن العامة
ب�سبب خد�شها للحياء ال�ع��ام ،ول��م تفتح
هذه الغرفة اال في عام .2006
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مقتطفات

ملـــكات حكمــــن م�صـــر

على �إمت�صا�ص �أ�شعة ال�شم�س الحارقة
فندق �أدرير �أميالل
طوال النهار دون �أن يعك�سها على الغرف
بواحة �سيوه
بداخل الفندق ،حيث تتحول هذه الحرارة
في قلب �صحراء (�سيوة) الم�صرية ف��ي ال�ل�ي��ل ب�ع��د ذل ��ك ك�ت��دف�ئ��ة ف��ي البرد
�شديدة ال �ح��رارة وبرمالها ال�صفراء القار�س .
الرائعة يظهر هناك الفندق الرملي
بت�صميمه ال�ج�م�ي��ل و ال ��رائ ��ع الذي
ي��رج��ع ب �م��ن ي �� �ش��اه��ده �إل� ��ى الع�صور
القديمة والتاريخ الجميل .
(�أدرير�-أميالل) هو �إ�سم �أول فندق
رملي في م�صر ،وال��ذي يعتبر فريداً
في ت�صميمه وبنائه ،الفندق الذي تم
بنائه م��ن ال��رم��ال ال�صحراوية �شكل
مق�صداً لل�سائحين الأجانب في ق�ضاء
متعة العي�ش في جو �شرقي بديع.
ح �ي ��ث ي� ��� �ش ��ارك � �ص ��اح ��ب الفندق
وم�صممه الفكرة التي �أت��ت من بنائه
لهذا الفندق ب�أنه �أراد �أن يقوم ببناء
فندق �صديق للبيئة ال �سيما في منطقة
تعتبر من المحميات-الطبيعية.
ال�ف�ن��دق ال ��ذي يعي�ش ن��زالئ��ه على
��ض��وء ال�شموع ف��ي الليل ل�ع��دم وجود
ت�ي��ار كهربائي ب��داخ�ل��ه ،كما ال ي�سمح
لهم ب�إ�ستخدام الهواتف النقالة لأنها
ت�سبب �إ�شعاعات م�ضرة ،وي�سمح لهم
ب�إ�ستخدامه داخل غرفهم فقط.
ع�ب��ر ال �ن��زالء ب�سعادتهم المطلقة
ف��ي ال�ن��وم وراء ج��دران رملية وب�أثاث
ب �� �س �ي��ط م �� �س �ت��وح��ي م� ��ن الفلكلور
ال �� �س �ي��وي ال �� �ص �ح��راوي ،ال��س�ي�م��ا و�أن
الأ��ص�ن��اف الغذائية التي تقدم �إليهم
ه��ي خ �� �ض��راوات وف��واك��ه ط��ازج��ة يتم
قطفها مبا�شرة م��ن حديقة الفندق
المجاورة.
يمتاز فندق (�أدرير �أميالل) بقدرته

�إعداد :ماري ب�سطا

اال�صول التاريخيه
لل�شتائم الم�صريه
في العامية الم�صرية ،مجموعة من
ال�شتائم التي ت�ستخدم كثيراً ،دون �أن
يعرف معناها �أو م�صدرها ،و منها :
• فالن دا بلط ..
و�أ�صلها الكلمة الم�صرية القديمة
(بيلتي) وتعني :مقعد ،فيكون المعنى
�أن ف�ل�ان دا ق�ل�ي��ل ال �ح��رك��ة ،وك�سول،
ومنها :فالن دا مبلط في الخط! �أي
بطيء الفهم ،والحركة ..
• جتك �شوطة تاخدك ..
البع�ض يظن �أن كلمة �شوطة معناها
القذف بال�ساق ،زي ما نقول بن�شوط
ال� �ك ��ورة م� �ث�ل ً�ا ،ل �ك��ن ال �م �ق �� �ص��ود م�ش
ك��دا خال�ص� ،شوطة �أ�صلها (��ش��ووت) ،
وتعني كوليرا� ،أو وباء ،و يبقى المعنى
هنا ،جيتك وب��اء لما ي��اخ��دك! �أو ربنا
ياخدك بمعنى �أ�صح ..
• ال�ست دي �شلق ..
و��ش�ل��ق �أ� �ص��ل ال�ك�ل�م��ة (� �ش�ل�اك) �أي
ال� �م ��ط ،واالم� � �ت � ��داد ،و�أي� ��� �ض� �اً التوتر
واالن �ف �ع��ال ،وال �� �س��ت ال���ش�ل��ق ه��ي �إللي
ب�ت���س�ت�خ��دم �أل �ف ��اظ ن��اب �ي��ة ،وت �م��ط في
ال:
�صوتها زي مث ً
ال يعني
�أحمااد يا عوووومر  ..مث ً
• �أوبا�ش ..
دي ب��ر��ض��و كلمة معناها ع��راي��ا� ،أو
��ص�ع��ال�ي��ك ،وال ت �ح��اول �أن ت��وج��د لها
مفرد لأن ملها�ش �أ��ص� ً
لا ،ه��ي بتتقال
كدا � :شوية �أوبا�ش!!..
• غراب البين ..
ط ��ب ال� �غ ��راب وم� �ع ��روف ،ال �ب �ي��ن دا
�إي��ه ب�ق��ى؟! اقولكم  ..البين دي كلمة
م�صرية قديمة معناها ال�شر� ،أو ال�سوء،
وغراب البين معناها (غراب ال�شر) ..
• ِم َده ِول ..
�أ�صلها القديم (متاهوول) ومعناها،
غير ال�م��رت��ب� ،أو المهمل ،وي��ا واد يا
مدهول على عينك ،يعني يا مهمل يا
مبهدل ..
• جاتك خيبة بالويبة ..
ال��وي�ب��ة كلمة م�ع�ن��اه��ا وع ��اء للكيل،

مدافـن للبيـع
 2مدفن 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

الفالفل
�إختراع قبطي م�صري

اخترع الم�صريين االقباط الفالفل
كبديل للحوم �أيام ال�صيامات الم�سيحية
وكلمة فالفل ه��ي كلمة قبطية بحتة
وه��ي من � ٣أج��زاء :ف��ا -ال -فل وتعني
ذات الفول الكثير �أ�صبحت �أكلة م�شهورة
�أحبها الم�صريون كثيراً وباتت جزء من
طعامهم اليومي لتنت�شر الفالفل بعد
ذلك من م�صر �إلى بالد ال�شام ومن ث َّم
�إلى �أنحاء العالم.

الفالفل

ESKANDER
INVESTIGATIONS

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:

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

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

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

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

وهو يوازي كيلتان ،فيكون المعنى :جاتك
خيبة كبيرة ...
• لو معملت�ش كذا ه�سويك ..
�أن��ا كنت فاكره �إن معناها (هطبخك)
ي �ع �ن��ي ،لأن ن �� �س��وي ف ��ي م �� �ص��ر معناها
ن�ط�ب��خ ،ل�ك��ن ال�م�ع�ن��ى م����ش ك ��دا خال�ص،
�أ�سويك جاية من الكلمة القديمة (�سوى)
ومعناها (تقطيع الأو�� �ص ��ال)! ه�سويك
يعني ه��اق�ط�ع��ك!! �أظ��ن مرحنا�ش بعيد
بر�ضه ..
• يا ابن الإيه ..
�آخر جملة كنت �أتخيل انها ممكن تكون
�شتيمة! ون�ستخدمها ك�ت�ي��ر ج� ��داً ،على
�سبيل ال�م��زاح ،و�أحيانا ال�م��دي��ح� ....أ�صل
كلمة (�إي� � ��ه) ...ت�ع�ن��ي (ال �ب �ق��رة) باللغة
الم�صرية القديمة!!
وهكذا تكون «�إب��ن الإي��ه» معناها (ابن
البقرة)!
ال تقولها مرة �أخرى الحد ...
 +ب��ال�م�ن��ا��س�ب��ة �أج ��دادن ��ا الم�صريون
القدماء لم ي�شتموا �أبداً بالأم �أو بالمر�أة
ع � �م� ��وم � �اً ..ول � ��م ي� �ك ��ن ف� ��ي ح�ضارتهم

وثقافتهم �أبداً �أن المر�أة م�صدر لل�سب
والإهانة ..
 ف��ال �م��ر�أة ع�ن��ده��م ك��ان��ت ف��ي غايةالإح� �ت ��رام وال �م �ك��ان��ة وك��ان��ت م�ساوية
للرجل تماما في الحقوق والواجبات
ومن حقها �أن تعمل في كل المنا�صب
ح �ت��ى �أع �ل��ى م�ن���ص��ب وت �ك��ون م�ل�ك��ة ..
و�أي �� �ض ��آ ك��ان��ت ت�ق��ود ال���ص�ل��وات وتقيم
ال�شعائر في عقيدتهم وف��ي معابدهم
مع الكهنة.

الملكة في م�صر القديمة هي زوجة
الملك ،وعلى ال��رغ��م م��ن ك��ون الحكم
ف��ي م���ص��ر ال�ق��دي�م��ة ك ��ان ي�ن�ت�ق��ل بين
ال��ذك��ور ب�شكل �أ��س��ا��س��ي ،م��ن الأب �إلى
االب ��ن الأك �ب��ر ف��ي غ��ال��ب الأح �ي��ان� ،إال
�أن��ه �إن لم يكن للملك �إب��ن �شرعي وله
�إب �ن��ة ��ش��رع�ي��ة ف�ل�ه��ا ال �ح��ق ف��ي �إعتالء
العر�ش كملكة؛ ول��و ت��زوج��ت م��ن �أحد
ي�ك��ون ه��و الأح ��ق ب��ال�ح�ك��م منها بادئاً
�أ�سرة جديدة ،ومن هنا �أ�صبح للملكات
دور ه��ام ف��ي ت��وري��ث العر�ش .لكن كان
للملكات دور مهم يقمن به في الحياة
العامة والحياة الخا�صة للملك على
ح ��د �� �س ��واء ،وق� ��د �إزدادت ق� ��وة ن�ساء
البالط الملكي ب�شكل ملحوظ في عهد
الدولة الحديثة على وجه الخ�صو�ص
ح�ت��ى و��ص�ل��ت �إم � ��ر�أة لمن�صب الملكة
ال �ح��اك �م��ة ،وه ��ي «ح�ت���ش�ب���س��وت» التي
تولت الحكم بعد وف��اة �أخيها وزوجها
ال�م�ل��ك تحتم�س ال�ث��ان��ي ،و�إن ل��م تكن
الأول ��ى ال�ت��ي ت�صل ل�ه��ذه ال�م�ك��ان��ة في
م�صر ولكنها كانت الأكبر في الت�أثير
من الملكات ال�سابقات عليها .في عهد
الدولتين القديمة والو�سطى ،ويمكن
تلخي�ص مهام الملكة �أو زوج��ة الملك
في النقاط التالية:
 �إنجاب العديد من الأطفال للملك،حيث كانت والية العهد والخالفة تكون
�أكثر �سال�سة �إذا كان هناك �إبن معترف
به بو�ضوح ك�إبن �شرعي للملك كحاكم
ج��دي��د ،ففي ع�صر كهذا كانت �أطوال
�أعمار الأف��راد ق�صيرة ،وه��ذا ا�ستدعى
للملك �إن �ج��اب �أك�ب��ر ك��م م��ن الأطفال
لخالفته وخالفة بع�ضهم البع�ض عند
موت �أحدهم.
 �ضمان ح�سن �سير العمل بالق�صرال�م�ل�ك��ي ،والإ�� �ش ��راف ع�ل��ى ك��ل �صغيرة
وكبيرة فيه.
 وعند الحاجة لذلك� ،شغل من�صبالو�صية على العر�ش� ،إذا لم يبلغ الملك
�إب �ن �ه��ا ع �م��راً م�ن��ا��س�ب�اً ل�ل�ح�ك��م بنف�سه
منفرداً.
 ت��وف�ي��ر ال��دع��م وال �م �� �ش��ورة للزوجب�شكل �سري.
 �إكمال �صورة الملك �أمام العامة.وق��د حملت الملكات �أل�ق��اب�اً عديدة
مدنية ودينية تدل على رفعة مكانتهن
مثل:
 الزوجة الملكية العظمى. عظيمة الثناء. �سيدة العطاء. المتحدة مع جمال التاج الأبي�ض. حلوة الحب. من ترى حور و�ست. �سيدة كل الن�ساء. من تقول ال�شيء ف ُيفعل لأجلها. ربة الأر�ضين. الأميرة الوراثية.وبع�ضهن كن كاهنات لآلهة و�آلهات
تت�سم بالأهمية مثل حتحور بتجلياتها

ال�م�خ�ت�ل�ف��ة و�آم � � ��ون ،ح �ت��ى �أن بع�ضهن
خ�صو�صاً ف��ي الع�صور المت�أخرة و�صلن
لرتبة الكاهن الأك�ب��ر لآم��ون التي كانت
قا�صرة على ال��رج��ال ف��ي �أوق ��ات �سابقة.
وتعتبر مكانة الملكة في الق�صر الملكي
�إنعكا�س لمكانة المر�أة العادية في م�صر
ال �ق��دي �م��ة ،وال� �ت ��ي ن��ال��ت م ��ن االح� �ت ��رام
وال �ت �ق��دي��ر م ��ا ت���ش�ه��د ع�ل�ي��ه الن�صو�ص
القديمة.
«حت�شب�سوت» و «نفرتيتي» و«كليوباترا»
رب �م��ا خُ �ل ��دت ه ��ذه الأ� �س �م ��اء ف ��ي �أذه� ��ان
ال�ك�ث�ي��ري��ن ب��اع �ت �ب��اره��ن �أ� �ش �ه��ر الملكات
ال�لات��ي ح�ك�م��ن م���ص��ر ال�ف��رع��ون�ي��ة ،لكن
ملكات كثيرات لم يذكرهن التاريخ بعد.
ف�ك�ث�ي��راً م��ا و��ص�ل��ت ال� �م ��ر�أة �إل ��ى حكم
م�صر ،وكان بع�ضهن يحكم البالد بالنيابة
عن �أبنائهن الذين لم يبلغوا �سن الر�شد،
�أو كان العر�ش هو حقهن ال�شرعي الذي
توارثوه عن �آبائهم.
وفيما يلي �أ�شهر الملكات الالتي حكمن
م�صر القديمة :
 -1الملكة «مريت نيت»:
تعتبر �أول �إمر�أة ت�صل �إلى حكم م�صر،
وتنتمي �إل��ى الأ� �س��رة الفرعونية الأولى
ويعود حكمها �إلى عام  2970قبل الميالد.
اك �ت �� �ش �ف��ت م �ق �ب��رت �ه��ا م �ن��ذ ع� ��ام 1900
ميالديا فى «�أبيدو�س» ،ويعتبرها علماء
الآث ��ار مفتاحاً للكثير م��ن الأ� �س��رار عن
حكم الفراعنة في ع�صر الأ�سرات.
 -2الملكة «خنت كاو�س» الأولى:
ملكة م�صر العليا وال�سفلى و «�أم ملوك
م�صر العليا وال�سفلى» هكذا كانت �ألقاب
الملكة «خنت كاو�س» الأولى ،حيث �أ�شارت
الكثير م��ن الأدل� ��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة �إل ��ى �أنها
حكمت م�صر بمفردها في نهاية الأ�سرة
الرابعة.
وه ��ي �إب �ن ��ة ال �م �ل��ك «م �ن �ق��رع» وزوج ��ة
الملك «�شب�س�س كاف» ،حيث جل�ست على
عر�ش م�صر بعد وف��ات��ه ،و�أنجبت �إثنين
م��ن م �ل��وك ال �ف��راع �ن��ة ،وي���ص�ف�ه��ا علماء
الآث ��ار ب�ـ«ال�ه��رم ال��راب��ع» ،حيث كانت من
�أوائ � ��ل ال �م �ل �ك��ات ال�ل�ات��ي � �ش �ي��دن مقبرة
عظيمة ظلت باقية لألفي عام.
 -3الملكة «�سبك نفرو»:
��س�ب��ك ن �ف��رو ه��ي �أول م�ل�ك��ة فرعونية
ي�ع�ت��رف ب�ه��ا ع��ال �م �ي �اً ،ف�ه��ي �إب �ن��ة الملك
«�أم�ن�م�ح��ات ال �ث��ال��ث» ،ح�ي��ث جل�ست على
العر�ش وتولت حكم م�صر عقب وفاته عام
 1789قبل الميالد ،وغالباً ما تذكر على
�أنها �آخر ملوك الأ�سرة الثانية ع�شر.
دام ح�ك�م�ه��ا ق��راب��ة الأرب� �ع ��ة �سنوات،
وكانت �أول حاكمة يتم ت�سميتها على �إ�سم
الإل��ه «�سوبك» رم��ز القوة لحاكم م�صر،
والذي اتخذ �شكل �إن�سان ذو ر�أ�س تم�ساح،
�أو تم�ساح كامل.
�أ� �س �� �س��ت «� �س �ب��ك ن� �ف ��رو» ال �ع��دي��د من
المعابد ف��ي مدينة «هيراكونوبولي�س»

�إعداد :مريـم عــادل
و«ت��ل ال�ضبعة» ،وا�ستكملت ب�ن��اء هرم
وال��ده��ا ف��ي منطقة «ه ��وارة» ،و�أن�شئت
�أي �� �ض �اً ه ��رم خ��ا���ص ب �ه��ا ب��ال �ق��رب من
منطقة ده�شور.
 -4الملكة «حت�شب�سوت»:
م��ن �أ��ش�ه��ر ال�م�ل�ك��ات ال�لات��ي حكمن
م�صر ف��ي ال �ت��اري��خ ال�ف��رع��ون��ي ،تولت
عر�ش م�صر ما بين عام � 1479إلى 1458
قبل الميالد.
تميزت بقوة �شخ�صيتها ،وا�ستطاعت
�أن ت�سلب عر�ش م�صر من �إب��ن زوجها
«تحتم�س الثالث» ل�صغر �سنه ،وظهرت
ف��ي زي ال��رج��ال ،ح�ي��ث ارت ��دت الذقن
و«النقبة ال�صغيرة».
م��ن �أ�شهر �إن�ج��ازات�ه��ا على ال�صعيد
ال�ت�ج��اري ،ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري م��ع بالد
بونت ،وا�ستقدام البخور والعطور.
وح �ي �ن �م��ا ت ��ول ��ى ال �م �ل��ك «تحتم�س
ال�ث��ال��ث» حكم م�صر� ،أق ��دم على حرق
م�ع�ظ��م تماثيلها ك �ن��وع م��ن االنتقام،
فكان يريد محو تاريخها ،ويعتبر معبد
حت�شب�سوت الواقع بالدير البحري ،من
�أ�شهر معابدها التي مازالت موجودة.
 -5ال �م �ل �ك��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة و� �س �ي��دة كل
الن�ساء:
هي �إبنة الملك «�أمنمحات الثالث»،
لم يطل حكمها �أكثر من ثالثة �أعوام
و�أرب�ع��ة �أ�شهر وع�شرين يوما كما جاء
ف��ي ب��ردي��ة ت��وري��ن ب�ي��ن اع ��وام  1782و
 1778ق.م ،وتولت عر�ش م�صر بعد وفاة
�أخيها «�أمنمحات الرابع».
يحتمل �أن تلك الملكة �شيدت هرمها
علي مقربه من هرم «امنمحات الثالث»
في «ه��وارة» ،فقد عثر علي بع�ض �آثار
با�سمها على مقربة من ذلك الهرم في
القرن الما�ضي.
ه��ي ال��زوج��ة الملكية ل�ـ«��س��وب��ك» �أم
�ساف والتي تدعى «بنخع�س» على لوحة
م�ح�ف��وظ��ة ب�م�ت�ح��ف ال �ل��وف��ر بفرن�سا
منقو�ش عليها �سل�سلة ن�سب هذه الملكة
التي و�صفت ب�أنها بنت رئي�س الق�ضاة
«� �س �ب��ك ددو» ،وم ��ن �أل �ق��اب �ه��ا الزوجة
الملكية العظيمة وال��وارث��ة العظيمة
و�سيدة كل الن�ساء.
وب�ن�ه��اي��ة ح�ك��م ه��ذه ال�م�ل�ك��ة ،تنتهى
الأ� � �س� ��رة ال �ث��ان �ي��ة ع �� �ش ��رة ،وتنطوي
�صفحات ع�صر من �أمجد ع�صور م�صر
القديمة ،لتدخل م�صر مرحلة زمنية
ج��دي��دة تعد نك�سة ف��ي تاريخها ،وهي
الفترة التى تعرف بـ (ع�صر االنتقال
ال� �ث ��ان ��ى) ،وال �ت ��ى ن �ج��ح «الهك�سو�س»
�أثناءها في �إحتالل م�صر.

موسيقى المعابد ..موسيقى الكنائس!
بمنا�سبة العر�ض المبهر لترنيمة
م �ه��اب��ة �إي ��زي� �� ��س ،ف ��ي اف �ت �ت��اح متحف
ال�ح���ض��ارات بالف�سطاط ،وه��و �إنجاز
وط�ن��ى عظيم ،تح�ضرنى معلومة قد
ال يعرفها كثيرون م� ّن��ا ،وه��ي �أن هذه
المو�سيقى ال�ف��رع��ون�ي��ة ه��ي الأ�سا�س
للمو�سيقى والأل� �ح ��ان ال�ك�ن���س�ي��ة ،في
تتابع وتكامل ح�ضاري وثقافي.
وال ��ش��ك �أن ال�م��و��س�ي�ق��ى ه��ي اللغة
ال��وح �ي��دة ال �ت��ي ي���س�ت�ط�ي��ع �أي �إن�سان
�أن يفهمها ع�ل��ى م�ستوى ال�ع��ال��م ،بل
يتذوقها ،بغ�ض النظر عن جن�سيته �أو
ثقافته ،فالمو�سيقى هي تراث �إن�سانى
راق .وع �ن��دم��ا �أك� �ت ��ب ه �ن��ا القبطية
فالمق�صود هو الم�صرية ،ال الم�سيحية،
لأن المو�سيقى والألحان الكن�سية هي
امتداد للثقافة الفرعونية.
الأل � �ح� ��ان ال �ك �ن �� �س �ي��ة والمو�سيقى
القبطية الم�صرية هي �أقدم مو�سيقى
ع ��رف� �ه ��ا الإن � �� � �س� ��ان لأن � �ه� ��ا بب�ساطة
� �ش��دي��دة �إم� �ت ��داد م�ب��ا��ش��ر للمو�سيقى
ال�ت��ي ا�ستخدمها الكهنة ف��ي المعابد
ال�ف��رع��ون�ي��ة ال�ق��دي�م��ة ..ب�ع��د تعديلها
لت�صبح� -أي المو�سيقى -ذات �صبغة
م�سيحية ،وه��و م��ا ي��ؤك��د �أن�ه��ا مدر�سة
خا�صة م��ن الأل�ح��ان لي�ست �شرقية �أو
غربية ،ولكنها م�صرية خال�صة.
ك��ان الراحل د .راغ��ب مفتاح يقول:
اللغة الفرن�سية هي لغة ال�صالونات،
وال�ل�غ��ة الإي�ط��ال�ي��ة ه��ي لغة الم�سارح،
�أم� ��ا ال �ل �غ��ة والأل� �ح ��ان ال�ق�ب�ط�ي��ة فهي
لغة ال���ص�لاة المقد�سة .ق�ضى راغب
مفتاح حياته في الحفاظ على التراث
المو�سيقي القبطي ،بحث عن المرتلين
ال ��ذي ��ن ي �ح �ف �ظ��ون الأل � �ح� ��ان ،ث ��م قام
بت�سجيلها ،بعد مراجعتها ومقارنتها،
ك��ي ي �ح��اف��ظ ع �ل��ى ع ��دم ال� �خ ��روج عن

�إعتمدوا
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بقلم :هاني لبيب
الن�ص في الأل�ح��ان القبطية ،خا�صة،
�أن�ه��ا ك��ان��ت ت�س َّلم -قبل تدوينها -من
جيل �إل��ى جيل �شفاهة داخ��ل الكنائ�س
والأديرة الم�صرية.
ب��د�أ راغ��ب مفتاح م�سيرة التدوين
ع��ام  ،1926فدعا المو�سيقار العالمى
�أرن� ��� �س ��ت ن� �ي ��والن ��د � �س �م �ي��ث الأ�� �س� �ت ��اذ
ب��الأك��ادي�م�ي��ة الملكية للمو�سيقى في
لندن عام  1928للقيام بعمل المدونات
المو�سيقية للألحان القبطية ،حيث
وقع اختيارهما على المعلم ميخائيل
جرج�س البتانونى ،ال��ذي ُيعد واحداً
م��ن �أ��ش�ه��ر معلمي الأل �ح��ان الكن�سية
الم�صرية ،ب�سبب �إتقانه اللغة القبطية
و�إلمامه بقواعد اللغة العربية لي�سجال
عنه الألحان بالكامل خالل الفترة من
ع��ام � 1928إل��ى ع��ام  ،1936و�أ�سفر هذا
العمل ع��ن ت�سجيل �ستة ع�شر مجلداً
لتلك الأل�ح��ان .وهنا �أتوقف عند عدد
م ��ن ال �م�ل�اح �ظ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة التي
تناولتها عدة مرات قبل ذلك:
■ ق� ��ام ق �� �س��م ال �ن �� �ش��ر بالجامعة
الأمريكية �سنة  1998ب�إ�صدار المجلد

ال�ضخم عن طق�س القدا�س البا�سيلي
مع المدونات المو�سيقية الكاملة له،
ت �ح��ت �إ�� �ش ��راف م �ف �ت��اح .ول ��م ت �ق��م �أي
م�ؤ�س�سة حكومية ثقافية بتولى ن�شر
هذا المجلد �أو �إع��ادة ن�شره ،و�أتحفظ
هنا ب�شدة على �أن نطالب الم�ؤ�س�سة
ال ��دي� �ن� �ي ��ة ال �م �� �س �ي �ح �ي��ة الم�صرية
بالم�شاركة في ه��ذا ال�ش�أن لأن��ه تراث
مو�سيقي ع��ام م� ْل��ك لم�صر وتاريخها
قبل �أن يكون م ْلك ف��رد �أو م�ؤ�س�سة �أو
حتى الكني�سة نف�سها.
■ لماذا ال يعرف الم�صريون راغب
م�ف�ت��اح؟ ،وه��ل ي�ع��ود ه��ذا �إل��ى الإعالم
�أم ال�صحفيين �أم َم ��ن؟!! و ُت ��رى ،هل
��س�م�ع��ت وزارة ال �ث �ق��اف��ة بم�ؤ�س�ساتها
ال �م �ت �ع��ددة ،خ��ا��ص��ة ال�م�ج�ل����س الأعلى
ل�ل�ث�ق��اف��ة ،ع��ن ال�م��دع��و راغ ��ب مفتاح،
الذي ُيعد واح��داً من بين �أهم عمالقة
ت��دوي��ن ال�ت��راث الم�صري �أم �أن��ه خارج
نطاق االخت�صا�ص؟� ،أم �أنهم يعرفونه،
ول �ك �ن �ه��م ي �م��ار� �س��ون ه ��واي ��ة ال�صمت
الرهيب؟!.
 �� �س� ��ؤال �أك �ث��ر � �س��ذاج��ة :ل �م��اذا لميتم �إل��ى الآن تكريم راغ��ب مفتاح من
ال��دول��ة؟ ،ولماذا لم َّ
تتبن �أي م�ؤ�س�سة
ر�سمية تر�شيحه ل َن ْيل �إح ��دى جوائز
ال��دول��ة؟ ،و�أي ��ن جامعاتنا ومعاهدنا
المتخ�ص�صة من االهتمام بهذا التراث
الوطنى ال�ضخم؟.
نقطة ومن �أول ال�سطر..
ن �ه �م��ل ت��راث �ن��ا ال �ت��اري �خ��ي ونتركه
ل�غ�ي��رن��ا ،ث��م ن �ع��ود ن �� �س ��أل ع��ن هويتنا
وت�م�ي��زن��ا وت �ف��ردن��ا ،دون �أن ن �ب��ذل �أي
م�ج�ه��ود ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل�ي��ه .التراث
ال �ق �ب �ط��ي ال �م �� �ص��ري ت � ��راث �إن�ساني
عظيم.

في حمالتكم الدعائية فهي الأو�سع �إنت�شاراً في والية
كاليفورنيا ومعظم الواليات الأمريكية
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ح�سام البدرى :عالقتى رائعة مع محمد �صالح وتاريخى كله مع النجوم
يرى ح�سام البدرى المدير الفني لمنتخب م�صر
�أن م��ن يتهمه ب ��أن��ه الي�ج�ي��د ال�ت�ع��ام��ل م��ع النجوم
«ح��اف��ظ م�ش ف��اه��م» ،م ��ؤك��داً �أن عالقته ق��وي��ة بكل
النجوم وعلى ر�أ�سهم محمد �صالح.
وي�ضيف البدرى«:تاريخى كله مع النجوم ،ودربت
االه�ل��ى والمنتخب وال�م��ري��خ ال���س��ودان��ى ،وعالقتى
قوية بكل الالعبين� ،أحر�ص على التوا�صل مع محمد
� �ص�لاح ب�شكل م�ستمر ،وت��اب�ع��ت �إج� ��راء تريزيجيه
لجراحة ال��رب��اط ال�صليبى ،وغيابه ع��ن المنتخب
خ�سارة كبيرة ،و�أرف�ض التحدث عن بديله في �صفوف
الفراعنة».
و�أ�ضاف�« :أتحدث مع ال�شناوى با�ستمرار وعمرو
ال�سولية وكل العبى المنتخب ،للإطمئنان عليهم.

«م�ن�ت�خ��ب م�صر �سيخو�ض م �ب��اراة ودي ��ة م��ع فريق
�أف��ري�ق��ى قبل م��واج�ه��ة �أن�ج��وال وال�ج��اب��ون وخاطبنا
�أكثر من دولة لتنظيم هذه المباراة ،ومتفائل ب�شدة
بتواجد منتخب م�صر في ك�أ�س العالم للمرة الثانية
على التوالي».
و�أ� �ش��ار �إل��ى �أن رات��ب البرتغالي فينجادا المدير
الفني لإتحاد الكرة الذى يفوقه الي�شغل باله �إطالقاً
راف���ض�اً وج��ود �إ� �ش��راف م��ن ال�م��درب البرتغالي علي
المنتخب الأول ف��ال�م��درب البرتغالي ل��ه تخ�ص�ص
معين وهو م�سئول عن خطط اتحاد الكرة وم�سابقات
النا�شئين».
وع��ن عقوبات كهربا و�إم��ام عا�شور علق البدري:
«دائماً �أ�ساند الأندية واالتحادات في قراراتها �ضد �أي

العب متخاذل وال �أ�سعى
ل�ضمه ل�صفوف المنتخب
حتى ينال عقوبته».
وي � �خ� ��و�� ��ض منتخب
م� ��� �ص ��ر خ� �ل ��ال ال� �ف� �ت ��رة
ال�م�ق�ب�ل��ة ع ��دة تحديات،
�أول � �ه� ��ا ت �� �ص �ف �ي��ات ك�أ�س
العالم  ،2022ثم بطولة
�أمم افريقيا بالكاميرون
ف� ��ى ي �ن��اي��ر  ،2022كما
يخو�ض الفراعنة بطولة
ك�أ�س العرب فى دي�سمبر
.2021

رياضة ومالعب
 النادي الأهلي:

الأهلي يكرر �سيناريو النهائي الأفريقي ويهزم الزمالك 1/2
حقق فريق الأه�ل��ي ف��وزا مهما على الزمالك
بهدفين مقابل ه��دف ف��ي ل�ق��اء ال�ج��ول��ة الرابعة
الم�ؤجل في الدوري الممتاز.
�سجل ثنائية الأهلي محمد �شريف بينما �أحرز
�شيكاباال هدف الزمالك الوحيد ،في مباراة مثيرة
خا�صة في �شوطها الأول.
العبو الأهلى يودعون يونج محترف ال�سلة
لوداع
�أقام فريق كرة �سلة النادي الأهلي جل�سة
محمد �شريف
�أليك�س يونج العب فريق كرة ال�سلة ،والذى تم توجيه
ال�شكر له على الفترة التى ق�ضاها بين �صفوف الفريق،
و�شهدت الجل�سة ح�ضور الجهاز الفنى بقيادة �أ�شرف توفيق و�سيد م�صطفى
و�أحمد الجارحى وط��ارق الغنام ،بالإ�ضافة �إل��ى ع��دد من العبى الفريق مثل
محمد م�صطفى ومودى الجارحى و�إبراهيم الجمال ومحمد �أبو الن�صر وعمر
طارق وعمرو الجندى ،والتقطو مع الالعب ال�صور التذكارية قبل �أن يرحل.
و�أعلن النادى الأهلى التعاقد مع دونفان جاك�سون ،الذى �شارك بالفعل فى
تدريبات الفريق �أم�س فى �إطار ا�ستعداد الفريق لمواجهة �سبورتنج فى دورى
ال�سوبر.
وتعاقد الأهلى مع الأمريكى دونفان جاك�سون بناء على رغبة الجهاز الفنى
لفريق كرة ال�سلة بقيادة �أ�شرف توفيق ،بعد �أن تم توجيه ال�شكر �إل��ى �أليك�س
يونج ال��ذى خا�ض تجربة مميزة مع النادى ،خا�صة �أن التعاقد مع جاك�سون
ي�أتى في �إط��ار االحتياج الفني في مركزه ب�شكل �أكبر ،مع كامل التقدير لما
قدمه يونج فى مركزه خالل الفترة الما�ضية.

�صالح يتقدم بالعزاء لأ�سر
�ضحايا قطار طوخ

مليون و � 500ألف دوالر �شرط �ضم وليد �أزارو ل�صفوف الزمالك
ك�شف م�صدر مطلع داخل نادي الزمالك ،ظهور
عقبة �أم��ام التعاقد مع املغربي وليد �أزارو مهاجم
االت�ف��اق ال�سعودي ،بعدما ح��دد ناديه مليون و500
�ألف دوالر كحد �أدين للموافقة على رحيله ل�صفوف
القلعة البي�ضاء ،وهو مبلغ كبري يف الوقت احلايل.
و�أو�ضح امل�صدر الزملكاوي �أنه يف حالة توافر املبلغ
املطلوب من نادى االتفاق لال�ستغناء عن �أزارو �سيتم
ا�ستغالله لتجديد عقد التون�سي فرجاين �سا�سي
وليد �أزارو
الذي ينتهى بنهاية املو�سم اجلاري ولي�س التعاقد مع
العب جديد.
وتعالت الأ�صوات داخل نادى الزمالك للمطالبة بالتعاقد مع املغربى وليد
�أزارو مهاجم االتفاق ال�سعودى احلاىل والأهلى ال�سابق ،حلل العقم الهجومى
الذى �أ�صاب الفريق الأبي�ض فى الفرتة الأخرية.
وبات رحيل م�صطفى حممد مهاجم الزمالك املعار جلاالتا �سراى الرتكى
لنهاية املو�سم اجل��ارى م�س�ألة وق��ت فى ظل الت�ألق الالفت للنظر للمهاجم
ال�شاب فى الدورى الرتكى بت�سجيله �أهدافا م�ؤثرة مع فريقه دفعت م�سئوىل
ناديه للبدء فى التفكري فى حتويل �إعارته لبيع نهائى لال�ستفادة من قدراته
التهديفية املميزة ،ما يدفع الزمالك للتفكري فى التعاقد مع مهاجم ي�ستطيع
�أن يكون الوريث ال�شرعى مل�صطفى حممد ال�سيما بعد اال�ستفادة من الأموال
املنتظرة من بيع البلدوزر.
ميلك وليد �أزارو دراي��ة كبرية ب��ال��دورى امل�صرى م��ا يعزز فر�ص انتقاله
للزمالك ،وتعاقد الأهلى مع �أزارو فى �صيف  2017ملدة  4موا�سم ،قادمـًا من
�صفوف فريق ال��دف��اع احل�سنى اجل��دي��دى املغربي ،وجن��ح الأ��س��د املغربى فى
�صنع �شعبية هائلة بني اجلماهري احلمراء بف�ضل �أهدافه احلا�سمة وت�ألقه
بالقمي�ص الأهالوى ،وب�شكل عام ومنذ ان�ضمامه �إىل الأهلى فى �صيف 2017
�شارك املغربى فى  89مباراة مع الأهلى �سجل  41هدفاً و�صنع .16

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية فهي الأو�سع �إنت�شارا

818-774-0446

ح�سام البدري

ت� �ع ��ر� ��ض �أ�� � �ش � ��رف � �ص �ب �ح��ي وزي � ��ر
ال���ش�ب��اب وال��ري��ا� �ض��ة �إل ��ى ح ��ادث �سير
يوم الأح��د  4/18وهو في طريقة �إلى
مدينة البحيرة وت��م نقله �إل��ى �إحدى
م�ست�شفيات � 6أكتوبر.
وق� � ��ال م �ح �م��د ف� � ��وزي المتحدث
ال��ر��س�م��ي ل� ��وزارة ال���ش�ب��اب والريا�ضة
«ك��ان الوزير في طريقه الفتتاح نادي
�صيد البحيرة ولكن ح��ادث �سير �ألغى
الزيارة».
وت��اب��ع «اخ�ت�ل��ت ع�ج�ل��ة ال �ق �ي��ادة من
ال�سائق فت�سبب ذل��ك ف��ي ح��ادث �سير
وتم نقله �إلى �أحد م�ست�شفيات ال�ساد�س

من �أكتوبر».
و�أ��ض��اف المتحدث الر�سمي «وزير
ال��ري��ا� �ض��ة ت �ع��ر���ض ل �ك��دم��ات ب�سيطة
ولكن حالته مطمئنة جدا».
وق��د �أ� �ص��درت ال ��وزارة بيانا� ،أعلنت
فيه «ا�ستقرار الحالة ال�صحية للوزير
وخ� ��روج� ��ه ب �ع��د االن� �ت� �ه ��اء م ��ن كافة
الفحو�صات الالزمة».
و�أك��د ف��وزي ف��ي البيان �أن «الحالة
ال�صحية لأ�شرف �صبحي ت�سير ب�شكل
م���س�ت�ق��ر وم ��ن ال �م �ق��رر خ ��روج ��ه من
الم�ست�شفي بعد االطمئنان التام على
�صحته» .

ت��وج الع��ب منتخب م�صر للتايكوندو
عبد الرحمن وائل بالميدالية البرونزية
لبطولة �إ�سبانيا المفتوحة للتايكوندو
وزن  74كجم.
وخ���س��ر ع�ب��دال��رح�م��ن وائ ��ل م��ن بطل
�إ�سبانيا بنتيجة  3/5ليح�صد البرونزية.
ف�ي�م��ا ح���ص��د ��س�ي��ف عي�سى الميدالية
الف�ضية ف��ي بطولة �إ�سبانيا المفتوحة
وزن  80ك �ج��م ب �ع��دم��ا خ �� �س��ر م ��ن بطل
المغرب  12/11في ن�صف النهائي.
و�سافرت بعثة منتخب م�صر للتايكوندو
�إلى �إ�سبانيا للم�شاركة فى بطولة �أ�سبانيا
المفتوحة والتي تقام خ�لال الفترة من
� 16إلى  18ابريل .
المك�سيكي
المدرب
م�صر
وت�ضم بعثة
الم�شاركة في البطولة ب�سبب الإ�صابة .بطوكيو.
ح�سين
نور
:
والالعبين
�ساالزار
�أو�سكار
وه � ��ي ث ��ال ��ث ب �ط ��ول ��ة ي� ��� �ش ��ارك فيها
وت�أتي البطولة في �إطار خطة االتحاد
وتغيب
وائل
الرحمن
وعبد
عي�سي
و�سيف
الم�صري للتايكوندو برئا�سة عمرو �سليم المنتخب الم�صري بعد بطولتي تركيا
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لال�ستعداد ل ��دورة الأل �ع��اب الأوليمبية وبلغاريا ال�شهر الما�ضي .

ت �ق��دم م �ح �م��د � �ص�ل�اح ن �ج��م ليفربول
الإن�ج�ل�ي��زي ،ب��ال�ع��زاء لأ��س��ر �ضحايا قطار
طوخ ،كما تمنى ال�شفاء العاجل للم�صابين.
وك �ت��ب � �ص�لاح ع�ب��ر ح���س��اب��ه ال�شخ�صي
ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي «في�س
ب��وك» :خال�ص ال�ع��زاء لأ�سر �ضحايا قطار
ط� ��وخ و�أت �م �ن ��ى ال �� �ش �ف��اء ال �ع��اج��ل لجميع
الم�صابين».
قطار
�ادث
�
ح
�ي
�
ف
�شخ�صا
١١١
و�أ��ص�ي
�رة��ب– ال�م�ن���ص��ورة ب��رق��م  ٩٤٩الأحد ت � � ّوج ال �م �� �ص��رى ع �ب��د اهلل �أن �ي ����س عبد
ال�١٨ق�ا�اب�ه��ري��ل ،كما �أ�سفر ال�ح��ادث عن وف��اة  ١١اللطيف بالمركز الأول فى بطولة �أمريكا
�شخ�صا وذلك ح�سبما �أفادت م�صادر �أمنية .ال �م �ف �ت��وح��ة ل �ك �م��ال الأج �� �س ��ام واللياقة
البدنية التى �أقيمت م�ؤخراً فى الواليات
المتحدة الأمريكية .وجاء تتويج البطل
ال�م���ص��ري ب �ه��ذا الإن� �ج ��از ال�ك�ب�ي��ر و�سط
مناف�سة �شر�سة مع �أكثر من  130م�شاركا
من جميع دول العالم ووالي��ات مختلفة
في �أمريكا.
كما ح�صد البطل الم�صري عبد اهلل
�أني�س عبداللطيف ثالث ميدليات ذهبية
خالل مناف�سات البطولة ذاتها وذلك فى
�إنجاز رائع ُيح�سب له.
وح�صد عبد اهلل �أني�س المركز الأول

عبد اهلل �أني�س يت ّوج ببطولة �أمريكا املفتوحة لكمال الأج�سام
ل �ب �ط��ول��ة ك �م��ال الأج� ��� �س ��ام للمبتدئين
وك��ذل��ك ال �م��رك��ز الأول ل�ب�ط��ول��ة كمال
الأج�سام العامة.
وتقام مناف�سات البطولة على م�ستوى
ج�م�ي��ع ال ��والي ��ات الأم��ري �ك �ي��ة ،وي�شارك
فيها متناف�سين من جميع �أنحاء العالم
وت�ن�ظ�م�ه��ا ال�ج�م�ع�ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة لكمال
الأج� ��� �س ��ام وال �ل �ي ��اق ��ة ال �ب��دن �ي��ة (OCB
.) BODYBUILDING
وي���ش��ارك فيها مت�سابقون م��ن جميع
�أن�ح��اء العالم و�أقيمت ه��ذه البطوله في
لو�س انجلو�س وح�صد ال�شاب الم�صري
عبد اهلل �أني�س ثالث ميدليات ذهبية في
المجموعات الثالث التي �شارك بها.

عمرو اجلنايني يك�شف موقفه
من الرت�شح لرئا�سة الزمالك

الزمالك يهزم الأهلي  17/18و ُيتوج بطال لدوري املحرتفني لكرة اليد

 نـادي الـزمـالــك :
نائب رئي�س الزمالك :لو الأهلي طلب �شراء زيزو �سنناق�ش العر�ض
�أكد الم�ست�شار ه�شام �إبراهيم نائب رئي�س لجنة الزمالك �أن ا�ستقالة �إبراهيم
عبد اهلل من لجنة القلعة البي�ضاء مرفو�ضة ،و�أن مفاو�ضات تمديد تعاقد �أ�شرف
بن �شرقي وفرجاني �سا�سي اقتربت من النجاح م�ؤكداً �أنه �سوف يناق�ش عر�ض
الأهلي ل�ضم زيزو لو حدث.
وقال الم�ست�شار ه�شام �إبراهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رم�ضان
عبر �أثير �إذاعة ال�شباب والريا�ضة مع االذاعية نجالء حلمي والناقد الريا�ضي
محمد عراقي�« :صعب نقبل ا�ستقالة �إبراهيم عبد اهلل من لجنة الزمالك  ،لأنه
�صاحب دور مهم في القلعة البي�ضاء وبالتالي ال يمكن اال�ستغناء عن خدماته
ب�أي �شكل من اال�شكال».
وي�ضيف ه�شام �إبراهيم« :فرجاني �سا�سي و�أ�شرف بن �شرقي باقون مع الزمالك
وهناك رغبة في تمديد عقودهم والالعبان يرحبان باال�ستمرار مع النادي،
وحينما تتوافر الأموال �سنعلن على الفور تمديد تعاقد �سا�سي وبن �شرقي».
وعن احمد ال�سيد زيزو قال نائب الزمالك« :الن�شغل بالنا بال�صور المنت�شرة
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،نحن في عمل م�ؤ�س�سي وهناك �أ�س�س للتعامل
مع الالعبين».
وعن تعليقه حال و�صول عر�ض ر�سمي من الأهلي للتعاقد مع زيزو قال ه�شام
ابراهيم« :لي�س لدينا ما يمنع من مناق�شة �أي عر�ض� ،شرط و�صوله ب�صفة
ر�سمية وفقاً لقواعد العمل الم�ؤ�س�سي الذى ندير نادى الزمالك وفقاً له».

وزير ال�شباب والريا�ضة يتعر�ض لحادث �سير

ف�ضية وبرونزية مل�صر فى بطولة �إ�سبانيا املفتوحة للتايكوندو

�أعداد� :صالح بول�س

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة
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عمرو اجلناينى
رئي�س احتاد الكرة ال�سابق
�أك� ��د ع �م��رو ال �ج �ن��اي �ن��ى رئ �ي ����س اتحاد
ال�ك��رة الأ�سبق �أن��ه ل��ن يخو�ض انتخابات
الجبالية مكتفيا بالتجربة التي خا�ضها
الفترة الما�ضية  ،وق��ال عمرو الجناينى
في مداخلة هاتفية مع برنامج النجوم
ف��ي رم���ض��ان م��ع االذاع �ي��ة ن�ج�لاء حلمى
والناقد الريا�ضي محمد عراقي« :اكتفيت
بتجربتى في اتحاد الكرة  ،ول��ن اخو�ض
االنتخابات المقبلة».
وع��ن ان�ت�خ��اب��ات ال��زم��ال��ك ع�ل��ق عمرو
الجناينى ق��ائ�لا« :ال��زم��ال��ك ف��ي القلب
ومحد�ش عارف الخير فين  ،وكل يوم في
جديد».
وعن تقنية الفار قال عمرو الجناينى:
«تعجبت من ط��رح فكرة �إل�غ��اء الفار من
ج��ان��ب لجنة اح�م��د م�ج��اه��د ال�ت��ي تدير
لجنة الجبالية حالياً».

حممد �صالح ي�صبح القائد
اجل��دي��د للمنتخب امل�صري

ق � ��رر ح �� �س��ام ال � �ب� ��دري امل ��دي ��ر الفني
للمنتخب امل�صري الأول لكرة القدم منح
�شارة قيادة الفريق �إىل حممد �صالح جنم
فريق ليفربول الإجنليزي.
وذكر احتاد الكرة امل�صري عرب �صفحته
الر�سمية مب��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
«في�سبوك» ،ي��وم االث�ن�ين � ،4/19أن هذا
ال� �ق ��رار ج� ��اء ب �ع��د �إب� �ل��اغ امل ��دي ��ر الفني
ح�سام البدري الالعبني الذين ي�سبقون
�صالح يف الأقدمية والذين �ساندوا هذه
اخلطوة.
ويرى البدري �أن املرحلة املقبلة حتتاج
�إىل ا�ستقرار وثبات يف بع�ض الأمور ومنها
� �ش��ارة ال �ق �ي��ادة ،ح���س��ب م��ا ذك��رت��ه وكالة
الأنباء الأملانية.
وي���س�ع��ى اجل �ه��از ال�ف�ن��ي والإداري �إىل
ترتيب الأمور يف الفرتة القادمة لتحقيق
حلم امل�صريني وجماهري الكرة يف الت�أهل
�إىل ك�أ�س العامل بقطر .2022

ُت ��وج ف��ري��ق رج ��ال ك ��رة ال �ي��د بنادى
الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين
للمو�سم المحلى  2021/2020بالفوز
ع�ل��ى ن�ظ�ي��ره الأه �ل��ى بنتيجة 18/17
فى �إطار لقاء القمة الفا�صلة لتحديد
ب�ط��ل دورى ال�م�ح�ت��رف�ي��ن ع�ل��ى �صالة
ح�سن م�صطفى بمدينة ال�ساد�س من
�أكتوبر .
وكان ال�شوط الأول قد انتهى بنتيجة
 10 / 11ل�صالح ال��زم��ال��ك ،ف��ى �شوط
�شهد تفوقا ملحوظا لالعبى الزمالك،
و�سط محاوالت العبى الأهلي لتقليل
الفارق حتى و�صوله �إلى هدف فى نهاية
ال���ش��وط ال��ذى �شهد ت��أل��ق الحار�سين
محمد ع�ل��ى ح��ار���س ال��زم��ال��ك ،وعبد
الرحمن طه حار�س الأهلى.
�أم� ��ا ال �� �ش��وط ال �ث��ان��ى ف���ش�ه��د ندية
قوية بين الفريقين ،و�سط موا�صلة
ت�ألق الحار�سين ،ونجح نجما الزمالك
يحيى الدرع و�أحمد الأحمر ،فى �صناعة
الفارق بف�ضل الخبرات.
ج��اء �إق��ام��ة م �ب��اراة ف��ا��ص�ل��ة ف��ى ظل
تعادل كال الفريقين بنتيجة  28 / 28فى
الختام ال��ذى �أقيم على نف�س ال�صالة،
ليت�أجل ح�سم اللقب �إلى الفا�صلة.

ا�ستطاع فريقا الأهلى والزمالك �أن
يكونا ندا قويا لبع�ضهما فى م�سابقة
ه ��ذا ال�م��و��س��م ح�ت��ى ال�ن�ف����س الأخير،
خا�صة فى ظل تعادلها فى النقاط.
و�سمح م�سئولو اتحاد اليد لمجل�س
�إدارة ناديى الأهلى والزمالك ،بح�ضور
ق �م��ة ف��ا� �ص �ل��ة ل �ت �ح��دي��د ب �ط��ل دورى
المحترفين ،فى ظل قرار عدم ح�ضور
ال �ج �م��اه �ي��ر ك � ��إج� ��راء �أم� �ن ��ى و�صحى
ك�إجراء احترازى للحماية من جائحة
فيرو�س كورونا.

كما ت�ست�ضيف �صالة ح�سن م�صطفى
بال�ساد�س من �أكتوبر نهائيات بطولة
ك�أ�س م�صر لرجال كرة اليد للمو�سم
المحلى  2021/2020ي��وم��ى  23و24
�أبريل الجارى.
وي �ق��ام ال ��دور ق�ب��ل ال�ن�ه��ائ��ى ي��وم 23
من نف�س ال�شهر الحالى بين الأهلى
مع الزهور والزمالك مع هليوبولي�س،
على �أن تقام فى اليوم التالى مباراتا
ت �ح��دي��د ال �ب �ط��ل وت� �ح ��دي ��د �صاحب
البرونزية.

�إيقاف ن�شاط ال�سلة � 30إبريل ب�سبب م�شاركة الزمالك فى بطولة �أفريقيا

واف� ��ق مم�ث�ل��و �أن ��دي ��ة ال� � ��دوري ،خالل
اجتماعهم مبجل�س �إدارة االحتاد امل�صرى
لكرة ال�سلة برئا�سة الدكتور جمدي �أبو
ف��ري�خ��ة ،بالأغلبية ،على ت�أجيل ن�صف
ن �ه��ائ��ي ون �ه��ائ��ي دوري ال �� �س��وب��ر مل��ا بعد
انتهاء م�شاركة الزمالك ببطولة �أفريقيا
للأندية.
وات� � �ف � ��ق احل � ��ا�� � �ض � ��رون ع� �ل ��ى خو�ض
م ��واج �ه ��ات دور ال � �ـ  8ب� � ��دوري ال�سوبر

وم��واج �ه��ات ن�صف ن�ه��ائ��ي ون�ه��ائ��ي ك�أ�س
م�صر امل�ق��رر ل��ه ي��وم � 29أب��ري��ل اجلارى،
ثم �إيقاف الن�شاط وا�ستكماله بعد عودة
الزمالك من البطولة االفريقية.
و�أع�ل�ن��ت جل�ن��ة امل���س��اب�ق��ات ب��احت��اد كرة
ال �� �س �ل��ة ج � ��دول م �ب��اري��ات ال � ��دور ن�صف
ال�ن�ه��ائ��ى م��ن ب�ط��ول��ة ك ��أ���س م���ص��ر لكرة
ال���س�ل��ة رج� ��ال ،وامل �ق ��رر �إق��ام �ت��ه ي ��وم 27
�أبريل اجل��ارى ب�صالة ح�سن م�صطفى بـ

� 6أكتوبر ،ووفقا للجدول فمن املقرر �أن
يلتقى الأه�ل��ى م��ع ال��زم��ال��ك ،و�سبورتنج
مع االحتاد ال�سكندرى.
و��ص��ل ف��ري��ق �سبورتنج للنهائى بعد
الفوز على فريق م�صر للت�أمني بنتيجة
 88/93بعد اللجوء ل�شوط �إ�ضايف خام�س،
بينما ت�أهل االحت��اد ال�سكندري بالتغلب
على طالئع اجلي�ش بنتيجة .67/91
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�ضبط قط يهرب المخدرات لتاجر داخل ال�سجن

�أعلنت ال�سلطات البنمية �ضبط هر كان
م�ستخدما لتهريب المخدرات قرب �سجن
ف��ي بنما ،بعدما �أث��ار كي�س �صغير معلق
حول عنقه الريبة.
ووفقا لما ن�شره موقع (دويت�ش فيله)
فقد �ضبط هذا الهر ،الذي �سمته و�سائل
�إع�ل�ام محلية ن��ارك��وج��ات��و (ال�ق��ط تاجر
المخدرات) ،لدى توجهه �إلى �سجن نويفا
�إ�سبيرانزا في مقاطعة كولون الكاريبية
ع �ل��ى ب �ع��د ن �ح��و  80ك �ي �ل��وم �ت��را �شمال
العا�صمة بنما.
و�أو��ض��ح المدير العام لهيئة ال�سجون
ف��ي ب�ن�م��ا �أن��دري ����س ج��وت�ي��ر���س �أن قطعة
قما�ش كانت ملفوفة حول عنق الهر كانت
تحوي رزما عدة ت�ضم مادة نباتية و�أغلفة
بال�ستيك ��ش�ف��اف م��ع م���س�ح��وق �أبي�ض.
و�أع� �ل ��ن ال �م��دع��ي ال� �ع ��ام ف ��ي المقاطعة
ال �م �ك �ل��ف ب�ق���ض��اي��ا ال �م �خ ��درات �إدواردو
رودريجيز �أن تحقيقا ُفتح ب�ش�أن ا�ستخدام
الحيوانات لنقل م��واد غير قانونية �إلى
�سجن نويفا �إ�سبيرانزا.

وتبين �أن المواد الممنوعة التي كانت
ُت �ه��رب ع �ب��ر ال �ق��ط ه��ي م��ن الكوكايين
والماريجوانا .و�أ��ش��ار رودريجيز �إل��ى �أن
ال�سجناء يجذبون الحيوانات �إل��ى داخل
ال�سجن م��ن خ�لال �إط�ع��ام�ه��ا .وق��د ُ�سلم
ال �ه��ر – وه ��و ذك ��ر ب��ال��غ – �إل ��ى جمعية

للرفق بالحيوان.
وت�شكل بنما معبرا للكوكايين المهرب
م ��ن �أم��ري �ك��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة �إل� ��ى ال ��والي ��ات
ال �م �ت �ح��دة .وق ��د ��ض�ب�ط��ت ��س�ل�ط��ات�ه��ا 84
طنا من المخدرات ب�أنواع مختلفة �سنة
.2020

تجنب �آالم �إختبار كورونا بالم�سحة في الأنف
نحن نجري الإختبار من لعاب الفم
النتائج في �أقل من � 24ساعة
مع �شهادة  PCRالمعتمدة من �شركات الطيران

الكني�سة االرثوذك�سية ت�صدر وثيقة لرف�ض كافة
�أ�شكال العنف �ضد المر�أة

�أكدت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية ت�أييدها ملبادئ امل�ساواة
بني اجلن�سني كما ورد يف الكتاب املقد�س ،و�أنها ترف�ض جميع
�أ�شكال العنف� ،سواء كان هذا العنف ج�سدياً �أو لفظياً �أو معنوياً،
كما تن�ص الكني�سة على �أن لكل امر�أة احلق يف حياة �صحية و�آمنة
خالية من جميع �أ�شكال العنف �سواء يف املنزل �أو يف العمل �أو يف
الأماكن العامة.
ن�ص الوثيقة
وقالت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية برئا�سة قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاين – يف ن�ص الوثيقة التى حملت عنوان «موقف
الكني�سة القبطية من العنف �ضد املر�أة» والتى وقع عليها قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاين ونيافة الأنبا يوليو�س �أ�سقف اخلدمات
ال�ع��ام��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وامل�سكونية – �إن�ه��ا ت��دع��م ح��ق امل ��ر�أة يف
حياة خالية من العنف ،وت��رى �أن جميع الب�شر هم خليفة اهلل
وجميعهم مت�ساويني يف ال�ك��رام��ة ،كما ��س��اوت تعاليم الكتاب
املقد�س بني الرجل واملر�أة حيث قال اهلل «لي�س جيدا �أن يكون �آدم
وحده ف�أ�صنع له معينا نظريه» (تك « ، )18 : 2غري �أن الرجل
لي�س من دون املر�أة وال املر�أة من دون الرجل يف الرب» ( 1كو 11
.)11:
و�أو�ضحت الكني�سة �أنها امل�سيحية ترف�ض متاما كافة ا�شكال
العنف �ضد امل ��ر�أة ��س��واء ك��ان ه��ذا العنف ج�سديا او لفظيا او
معنويا ،كما تناه�ض الكني�سة �أي ممار�سات �ضارة ت�ؤدي �أو ميكن
�أن ت�ؤدي �إىل معاناة للمر�أة او تنتق�ص �شئ من حقوقها وكرامتها
كختان الإن��اث ،وال��زواج املبكر وال��زواج الق�سري واحلرمان من
التعليم ،او التمييز يف امل�يراث ،والتحر�ش اجلن�سي يف ال�شارع
و العمل و�أماكن الدرا�سة وغريها ،وهتك العر�ض واالغت�صاب
واال��س�ت�غ�لال اجلن�سي ك ��زواج ال�ق��ا��ص��رات واالجت� ��ار بالفتيات
والن�ساء .وتابعت الكني�سة �إنها ترف�ض �أي�ضا العنف املنزيل

والأ��س��ري وم��ن هنا ال يجوز لأى رج��ل �أن ميار�س العنف �ضد
امل��ر�أة ب��أى �شكل من الأ�شكال�« ،أيها الرجال �أحبوا ن�ساءكم وال
تكونوا ق�ساة عليهن» (كو.)13: 3
و�أ� �ض��اف��ت �أن ��ه ون �ظ��را الن�ت���ش��ار مفاهيم وم��وروث��ات وع ��ادات
خاطئة خا�صة يف املجتمعات الب�سيطة واملهم�شة والتى ت�شكل
الأ�سباب الرئي�سية وراء ممار�سة العنف وحيث �أن رجال وعلماء
الدين يتمتعون مب�صداقية وت��أث�ير ق��وى يف املجتمع امل�صري
فقد حر�صت الكني�سة على تنمية ق��درات رج��ال الدين للعمل
على توعية املجتمع من �أجل مناه�ضة كافة �أ�شكال العنف �ضد
امل��ر�أة كما تقدم برامج متكاملة لرفع الوعى املجتمعى ت�شمل
ال�شق الديني والقانوين والنف�سي واالجتماعي والعديد من
برامج التمكني االقت�صادي واالجتماعي للمر�أة ك�أحد الدعائم
التى متكنها من التمتع بحقوقها املجتمعية وتوفري حياة كرمية
لها ولأ�سرتها.
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