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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 انجليو�س

ر�سالة تعزية من قدا�سة البابا توا�ضرو�س التفا�صيل الكاملة لـ قتل كاهن الإ�سكندرية..
ف��ي مقتل القم�ص �أر���س��ان��ي��و���س ودي��د

�أر�سل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني،
ر� �س��ال��ة ت �ع��زي��ة ل�ن�ي��اف��ة الأن� �ب ��ا هرمينا
الأ� �س �ق��ف ال �ع��ام ل�ك�ن��ائ����س ق �ط��اع �شرقي
الإ��س�ك�ن��دري��ة ،ف��ي ان�ت�ق��ال الأب القم�ص
�أر�سانيو�س ودي��د كاهن كني�سة ال�سيدة
ال �ع��ذراء وال�ق��دي����س بول�س ال��ر��س��ول في
ك��رم��وز ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ق�ط��اع ،وال� ��ذي تنيح
ن �ت �ي �ج��ة �إع � �ت� ��داء ت �ع��ر���ض ل ��ه م ��ن ِق َبل
مجهول ،وجاء ن�ص التعزية كالآتي:
ضال
«على رجاء القيامة نودع كاهناً فا� ً
وخ��ادم �اً ن���ش�ي�ط�اً ،م�ح�ب��وب�اً ف��ي �سيرته،
�أميناً في كني�سته� ،صاحب عالقات طيبة
مع الجميع ،وم�شهوداً له من كل الذين
تعاملوا معه في منطقة خدمته من كل
ال�شعب م�سلمين و�أق�ب��اط� ،صغار وكبار،
وك��ذل��ك ذا �سيرة ناجحة م��ع ك��ل الآباء
�إخوته في الخدمة الكن�سية.
ب��أل��م �شديد ن��ودع��ه �إث��ر ه��ذا الحادث
الأليم ،رافعين عيوننا �إلى ال�سماء نحو
�إل�ه�ن��ا ال���ص��ال��ح ،ملتم�سين م�ن��ه العزاء
ل��زوج �ت��ه ال�ف��ا��ض�ل��ة و�أ� �س��رت��ه المباركة،

وكذلك لكني�سته وجميع �أحبائه و�أبنائه
الروحيين.
ن��ودع��ه ف��ي ه��ذه الأي ��ام المقد�سة من
ال �� �ص��وم ال �ك �ب �ي��ر ،ل �ك��ي ُي � َع � ِّي��د بالقيامة
ال�م�ج�ي��دة م��ع ال�م���س�ي��ح ي���س��وع القائم،
ويكون م�صليا و�شفيعاً لنا في ال�سماء».

تطوير خطط الربط النهري بين م�صر وال�سودان
اج�ت�م��ع ال���س�ي��د ال��رئ�ي����س ع�ب��د الفتاح
ال�سي�سي مع الدكتور م�صطفى مدبولي
رئي�س مجل�س ال ��وزراء ،وال�ف��ري��ق كامل
الوزير ،وزير النقل.
و�� �ص ��رح ال �م �ت �ح��دث ال��ر� �س �م��ي با�سم
رئ ��ا�� �س ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ب � � ��أن االج �ت �م��اع
ت �ن��اول ا��س�ت�ع��را���ض «ال�م��وق��ف التنفيذي
ل�ل�م���ش��روع��ات ال�خ��ا��ص��ة ب � ��وزارة النقل،
خا�صة م��ا يتعلق بم�شروعات المالحة
النهرية».
وقد عر�ض الفريق كامل الوزير خطط
الربط النهري بين م�صر وال�سودان من
خالل تحقيق اال�ستغالل الأمثل للخط
ال �م�لاح��ي ب �ي��ن م�ي�ن��ائ��ي ال �� �س��د العالي
ووادي حلفا ،وال��ذي يبلغ طوله حوالي
 500كم وي�صلح للمالحة النهرية على
مدار العام.
وق ��د وج ��ه ال���س�ي��د ال��رئ�ي����س ف��ي هذا
ال �� �ص��دد ب��اال� �س �ت �م��رار ف��ي ال�ت�ن���س�ي��ق مع
الجانب ال�سوداني ال�شقيق لتطوير حركة
النقل النهري بين البلدين ،لما لذلك
من �أهمية في تعزيز التقارب والترابط
الب�شري بين ال�شعبين ال�شقيقين� ،إلى
ج��ان��ب ت�ع�ظ�ي��م ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ،من
خالل تطوير هيئة وادي النيل للمالحة
النهرية ،ف� ً
ضال عن رفع الحالة الفنية
لأر�صفة ال�شحن والتفريغ على امتداد
الخط المالحي.
و�أ�ضاف المتحدث الر�سمي �أن ال�سيد
وزير النقل عر�ض �أي�ضا جهود رفع كفاءة
الموانئ البحرية المختلفة على �ساحلي
ال �ب �ح��ر ال �م �ت��و� �س��ط والأح � �م� ��ر ،خا�ص ًة
م�ي�ن��ائ��ي الإ� �س �ك �ن��دري��ة وال��دخ �ي �ل��ة ،بما
ي�ضماه م��ن قطاعات مختلفة ومناطق

لوج�ستية ،وكذا �أعمال ربطهما بالطرق
والمحاور الرئي�سية و�صوال �إلى الطريق
الدولي ال�ساحلي ،ف�ضال عن �سير العمل
بتطوير مينائي العين ال�سخنة و�سفاجا،
وك��ذل��ك مخطط تطوير ميناء دمياط
والمحاور المحيطة به.
كما ا�ستعر�ض ال�سيد وزير النقل جهود
ت �ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة ال���س�ك��ك الحديدية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال �ج �م �ه��وري��ة بمختلف
ج��وان �ب �ه��ا ،ال� �س �ي �م��ا الأع � �م ��ال الجارية
للبنية الأ�سا�سية الخا�صة ب�شبكة القطار
الكهربائي ال�سريع م��ن العين ال�سخنة
�إل ��ى م��ر��س��ى م �ط��روح ،خ��ا��ص��ة الموقف
التنفيذي للمحطات و�أ�سطول الوحدات
ال�م�ت�ح��رك��ة ،وق��د وج��ه ال�سيد الرئي�س
بالبدء في الخط الثاني من الم�شروع،
وال��ذي �سيمتد م��ن العين ال�سخنة �إلى
�أب� ��و ��س�م�ب��ل ،ب �م��ا ��س�ي���س��اه��م ف ��ي تعزيز
حركة ال�سياحة على �إمتداد هذا الخط
م��ن خ�لال توفير و�سيلة �آم�ن��ة و�سريعة
للتنقل .كما تم عر�ض الموقف التنفيذي
لإقامة محطة ب�شتيل الجديدة لل�سكك
الحديدية ،والتي �ست�ساهم في االرتقاء
ب��ال �خ��دم��ات ال �م �ق��دم��ة ل � ��رواد قطارات
ال�صعيد ،بالإ�ضافة �إل��ى �سير العمل في
خ�ط��ي ال�م��ون��وري��ل ��ش��رق وغ ��رب النيل،
وك� ��ذا ت� �ط ��ورات ال �م��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة من
الخط الثالث لمترو الأنفاق� ،إلى جانب
م�ستجدات الأعمال التنفيذية الخا�صة
بالقطار الكهربائي الخفيف  LRTوالذي
يبلغ ط��ول م�ساره حوالي  ١٠٣كم بعدد
 ١٩محطة و�سي�ساعد على �إح��داث نقلة
نوعية غير م�سبوقة في منظومة النقل
الجماعي في القاهرة الكبرى.

�أك�����ث�����ر م�����ن  150ج����ري����ح����ا ف��ي
����ص���دام���ات ف����ي ال����ح����رم ال��ق��د���س��ي
جرح �أكثر من � 150شخ�صا الجمعة في
�صدامات بين متظاهرين فل�سطينيين
وال�شرطة الإ�سرائيلية في باحة الم�سجد
الأق�صى في القد�س ،في �أول مواجهات
من نوعها منذ بدء �شهر رم�ضان.
وق��ال بيان ال�شرطة الإ�سرائيلية �إنه
قرابة الرابعة فج ًرا ( 01,00ت غ) دخل
�إل� ��ى ال�م���س�ج��د الأق �� �ص��ى «ع �� �ش��رات من
ال�شبان الملثمين» و�أ��ش�ع�ل��وا مقذوفات
و�ألقوا حجارة باتجاه حائط المبكى.
وذكر �شهود عيان �أن فل�سطينيين ر�شقوا
بالحجارة قوات الأمن اال�سرائيلية التي
ردت ب�إطالق الر�صا�ص المطاطي وقنابل
�صوتية.
وق� ��ال ال �ه�ل�ال الأح �م ��ر الفل�سطيني
ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س �إن  153جريحا
ادخلوا الم�ست�شفى وت��م ع�لاج «ع�شرات»
في المكان خالل ال�صدامات في البلدة
ال �ق��دي �م��ة ف��ي ال �ق��د���س ال���ش��رق�ي��ة التي
تحتلها ا�سرائيل منذ .1967
م � ��ن ج ��ان � �ب � �ه ��ا� ،أع � �ل � �ن� ��ت ال� ��� �ش ��رط ��ة
الإ�سرائيلية �أن ثالثة من عنا�صرها على
الأقل جرحوا في المواجهات التي توقف

الجزء الأكبر منها ظهر الجمعة.
و�أوق��ف نحو � 400شخ�ص على ما �أفاد
نادي الأ�سير الفل�سطيني.
وي���ش�ه��د ال �ح��رم ال�ق��د��س��ي ف��ي البلدة
القديمة في القد�س ال�شرقية المحتلة
ب��ا� �س �ت �م��رار �� �ص ��دام ��ات ب �ي��ن ال�شرطة
الإ�سرائيلية ومتظاهرين فل�سطينيين.
ور�أى م�صور لوكالة فران�س بر�س �أكثر
من مئة فل�سطيني ير�شقون بمقذوفات
قوات الأمن الإ�سرائيلية.
و�أت��ت ه��ذه اال�شتباكات ف��ي ظ��ل توتر
��ش��دي��د م�ستمر م�ن��ذ ث�لاث��ة �أ��س��اب�ي��ع مع
�أعمال عنف في �إ�سرائيل وال�ضفة الغربية
ال �م �ح �ت �ل��ة ت��زام �ن��ا م ��ع ع �ي ��دي الف�صح
اليهودي والم�سيحي و�شهر رم�ضان.
وهذه اال�شتباكات في الحرم القد�سي
ه��ي الأول ��ى ه��ذا ال�ع��ام منذ ب��داي��ة �شهر
رم �� �ض��ان ،وخ�ل�ال ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان 2021
ت �ح��ول��ت ت �ظ��اه��رات ل�ي�ل�ي��ة ف��ي القد�س
وا�شتباكات في باحة الأق�صى �إل��ى حرب
ا�ستمرت  11يوما بين حركة المقاومة
الإ�سالمية (حما�س) التي ت�سيطر على
قطاع غزة ،و�إ�سرائيل.
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ال�سي�سي ي�����ص��در قانونا
ب�����ش���أن ط���ائ���رات م�صر
ال��م��ت��ج��ه��ة �إل�����ى رو���س��ي��ا

ار�سانيو�س وديد فى الرقبة مما �أدى �إلى
قطع بال�شريان الرئي�سى وت��م القب�ض
على الجانى ونقل القم�ص ار�سانيو�س
�إلى الم�ست�شفى الع�سكرى ب�سيدى جابر
وت �م��ت ع ��دة م �ح ��اوالت لإن �ع��ا���ش القلب
ولكن لم ي�ستجب.
وقد �أدى الأنبا �إيالريون �أ�سقف كنائ�س
غرب اال�سكندرية والأنبا هرمينا �أ�سقف
كنائ�س و�سط و�شرق والأنبا بافلى �أ�سقف
كنائ�س ال�م�ن�ت��زة وال�ق�م����ص �إب� ��رام �أميل
وكيل ع��ام الكاتدرائية في اال�سكندرية،
�إل � ��ى ج ��ان ��ب ع� ��دد م ��ن الأب � � ��اء الكهنة،
�صالة الجنازة بالكني�سة المرق�سية على
القم�ص �أر��س��ان�ي��و���س ودي��د ع�صر اليوم
الجمعة  ، 4/8و�سط ح�ضور �شعبى من
الأق �ب��اط والم�سلمين ت��زام �ن �اً م��ع عيد
الب�شارة المجيد.
و��ش��ارك الع�شرات في توديع القم�ص
�أر��س��ان�ي��و���س ع���ص��ر ال �ي��وم ال�ج�م�ع��ة 4/8
�إلى مثواه الأخير بمدافن ال�شهداء �إلى
جوار �شهداء كني�سة القدي�سين والكني�سة
المرق�صية.
وخ� �ل ��ال ال � �ج � �ن� ��ازة ،رف� � ��ع ع� � ��دد من
الم�شاركين بها �صور القم�ص �أر�سانيو�س
ودي��د ف��ي م�ظ��اه��رة ح��ب ،خ�لال توديعه
�إلى مثواه الأخير.

�أ�صدر الرئي�س الم�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي ،قانونا ي�سمح ل��وزي��ر المالية
ب �� �ض �م��ان ط ��ائ ��رات «م �� �ص��ر للطيران»
ف � ��ي رح �ل�ات � �ه� ��ا م � ��ن و�إل� � � � ��ى م � �ط� ��ارات
رو��س�ي��ا ،لت�أمينها �ضد �أخ �ط��ار الحروب
واالختطاف وكذلك الحوادث.
وي ��أت��ي ال �ق��ان��ون ال�ج��دي��د ت��زام�ن��ا مع
�إعالن �شركة «م�صر للطيران» ،ا�ستئناف
رحالتها المبا�شرة بين القاهرة ومو�سكو
بدءا من الجمعة .4/15
وك��ان��ت «م���ص��ر ل�ل�ط�ي��ران» ق��د علقت
رح�لات�ه��ا �إل ��ى رو��س�ي��ا ف��ي �أوائ� ��ل مار�س
الما�ضي ،ب�سبب م�شاكل في الت�أمين على
الطائرات.
ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ي�ح�م��ل رق ��م رق ��م 20
ل�سنة  2022ي�ت�ك��ون م��ن م��ادت�ي��ن فقط،
الأول � ��ى ت�ن����ص ع �ل��ى �أن� ��ه «ي� � ��ؤذن لوزير
ال�م��ال�ي��ة ن�ي��اب��ة ع��ن ح�ك��وم��ة جمهورية
م�صر العربية ،ب�ضمان ال�شركة القاب�ضة
لم�صر للطيران و�شركة م�صر للطيران
للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها
المالية التي قد تن�ش�أ عن ت�شغيل رحالت
جوية م��ن و�إل��ى م�ط��ارات رو�سيا ،وذلك
ف��ي ح��ال��ة وق� ��وع ح � ��وادث � �س��واء نتيجة
ظروف الت�شغيل العادية �أو نتيجة �أخطار
الحروب واالختطاف».

�شهدت محافظة الإ�سكندرية ،حادثا
ب���ش�ع��ا ق ��ام خ�ل�ال��ه رج ��ل م �� �س��ن ،بطعن
القم�ص �أر�سانيو�س ودي��د ،كاهن كني�سة
ال�سيدة العذراء وماربول�س بالإ�سكندرية،
مما �أدى �إل��ى حالة من الحزن ال�شديد
ل� ��دى ج �م �ي��ع ال �م �� �ص��ري �ي��ن ب���س�ب��ب هذا
الحادث الم�ؤ�سف.
والقم�ص �أر�سانيو�س وديد ،من مواليد
 ،1966و�سيم كاه ًنا بيد المتنيح قدا�سة
البابا �شنودة الثالث في  16يونيو ،1995
ونال درجة القم�صية في � 16أكتوبر ،2021
بيد �صاحب القدا�سة البابا توا�ضرو�س
الثانى.
مالب�سات الواقعة
وذك � ��رت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ف ��ي بيان
ال�خ�م�ي����س � ،4/7أن ال �خ��دم��ات الأمنية
ب �م��دي��ري��ة �أم � ��ن الإ� �س �ك �ن��دري��ة تمكنت
م��ن ��ض�ب��ط م���س��ن ع �م��ره  60ع��ام �اً قام
ب��االع�ت��داء على رج��ل دي��ن م�سيحي ،في
�أثناء �سيره بالكورني�ش بمنطقة �سيدى
ب�شر بالإ�سكندرية با�ستخدام " �سكين "
ك��ان ب�ح��وزت��ه ..وت��م نقل الم�صاب لأحد
الم�ست�شفيات لتلقى العالج �إال �أنه توفى
حال �إ�سعافه.
بيان الكني�سة حول الواقعة
بينما ذك��رت الكني�سة ف��ي ب�ي��ان حول

القم�ص ار�سانيو�س وديد
م �ق �ت��ل ال �ق �م ����ص �أر�� �س ��ان� �ي ��و� ��س ودي � ��د:
ا��س�ت���ش�ه��اد ال�ق�م����ص �أر� �س��ان �ي��و���س وديد
كاهن كني�سة ال�سيدة العذراء وماربول�س
كرموز بالإ�سكندرية في حادث �إجرامى
ب�شع .ففي ح��وال��ي ال�ساعة الثامنة من
م �� �س��اء ال�خ�م�ي����س  4/7ق ��ام م �ج��رم في
م�ن�ط�ق��ة � �س �ي��دي ب���ش��ر ب�ط�ع��ن القم�ص

�إفتتـاح مجمـع «الفـلك» بالغربيــة بح�ضــور قدا�سـة البابـا توا�ضـرو�س ومفـتى الجمهوريــة
تم �إفتتاح مجمع «الفلك» بقرية «اكوا
ال�ح���ص��ة» ال�ت��اب�ع��ة ل�م��رك��ز ك�ف��ر الزيات
ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �غ��رب �ي��ة ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء 29
مار�س الما�ضي لرعاية �أ�صحاب متالزمة
داون من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك
بح�ضور قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية والدكتور �شوقي عالم مفتي
الديار الم�صرية ،وال�سفيرة نبيلة مكرم
وزيرة الدولة للهجرة و�شئون الم�صريين
بالخارج ،وال�سيدة نيفين القباج وزيرة
الت�ضامن الإجتماعي ،والدكتور طارق
رحمي محافظ الغربية والدكتور �أ�سامة
الأزه� ��ري م�ست�شار رئ�ي����س الجمهورية
لل�ش�ؤون الدينية ،والأن �ب��ا ب��وال مطران
طنطا وت��واب�ع�ه��ا ورئ�ي����س جامعة طنطا
وق �ي��ادات المحافظة و�أع���ض��اء مجل�سي
ال �ن��واب وال �� �ش �ي��وخ ب�م�ح��اف�ظ��ة الغربية،
وعدد من �سفراء الدول االوروبية.
وم���ش��روع ال�ف�ل��ك ه��و �أح ��د الم�شاريع
ال �ع �م�لاق��ة وال � ��ذي اق��ام �ت��ه �إيبرا�شية
الغربية برعاية الحبر الجليل الأنبا بوال
مطران الغربية في قرية اك��وا الح�صة
التابعة لمركز كفر ال��زي��ات ،ومقام على
م�ساحة  ٦٣٠٠متر ،حيث يقدم الم�شروع
خ��دم��ة م�ج��ان�ي��ة ل�ج�م�ي��ع �أب �ن ��اء الوطن
من �أ�صحاب متالزمة داون وتم ان�شا�ؤه
بموا�صفات عالمية على هيئة فلك نوح.
وي�شمل المبنى الأول جميع م�ستلزمات
الت�أهيل بكافة �أنواعه الح�سي والحركي
والتخاطب ،بالإ�ضافة �إلي دورين لل�سكن
على م�ستوى فندقي ي�شمل ثماني �شقق
�إلى جانب مبنى ثاني جاري ان�شا�ؤه على
ثالثة �أدوار �سكنية للمقيمين �إقامة دائمة
بالإ�ضافة �إلى المترددين على الفلك من
متالزمة داون بما ينا�سبهم من �أن�شطة
ف�ن�ي��ة وم��و��س�ي�ق�ي��ة وث�ق��اف�ي��ة وريا�ضية،
ف�ضال عن حدائق ومالعب مفتوحة.
وتفقد ال�سادة الح�ضور �أرج��اء مجمع
الفلك ،و�أق�سامه المختلفة ،حيث �أ�شادوا
بالإمكانات والخدمات التي تقدم داخله
لجميع �أبناء الوطن من ذوي متالزمة

داون.
و�أب ��دت وزي ��رة الت�ضامن االجتماعي
�سعادتها بالم�شاركة ف��ي افتتاح مجمع
الفلك في اطار االحتفال باليوم العالمي
لأ�صحاب متالزمة داون ،تفعي ً
ال لقرار
الجمعية ال�ع��ام��ة ل�ل�أم��م ال�م�ت�ح��دة في
دي�سمبر  2011ب ��إع�لان ي��وم  21مار�س
يوماً عالمياً لمتالزمة داون ،حيث دعت
جميع الدول الأع�ضاء وم�ؤ�س�سات الأمم
المتحدة المعنية والمنظمات الدولية
الأخ � ��رى والمجتمع ال �م��دن��ي ،ب�م��ا في
ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع
الخا�ص� ،إل��ى االحتفال باليوم العالمي
لمتالزمة داون بطريقة منا�سبة لتوعية
الجمهور بمتالزمة داون.
ووجهت الوزيرة القباج ،تحية خا�صة
للقيادة ال�سيا�سية ال�ت��ي لنا فيها قدوة
ف��ي االهتمام بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��م ب ��دون تمييز وترجم
ذل��ك في د�ستور  ٢٠١٤وكانت ق�ضاياهم
ع�ل��ي ر�أ� ��س الأول ��وي ��ات  ،م�شيرة �إل ��ي �أن

مجمع «الفلك» الخيري
م�صر ت�شهد ط�ف��رة ح�ق��وق�ي��ة ،ح�ي��ث تم الوطن لأبنائنا ذوي متالزمة داون بال
�إع ��داد ق��ان��ون الأ��ش�خ��ا���ص ذوي االعاقة تمييز ،وال ��ذي ت��م �إن �� �ش��ا�ؤه بموا�صفات
و�أط �ل��ق ع��ام ذوي االع��اق��ة وال�ع��دي��د من عالمية ويقدم خدمات ت�أهيلية لتنمية
الإج ��راءات ،وكلنا م�سائلون �أم��ام ال�سيد ق � ��درات �أب �ن ��اءن ��ا ذوي م �ت�ل�ازم��ة داون،
رئي�س الجمهورية عن حقوق هذه الفئة .و�إتاحته لفر�ص عمل لأهل القرية ،حيث
ووج � �ه� ��ت ن �ي �ف �ي��ن ال� �ق� �ب ��اج ،التحية ت�شمل الخدمات فر�ص دمج الأ�شخا�ص
لم�ؤ�س�سة الفلك على افتتاحهم للم�شروع ،الم�صابين بمتالزمة داون في المجتمع
والذي يقدم خدمة مجانية لجميع �أبناء لتمكينهم وتحقيق ذاتهم.

«قــدا�س خميــ�س العـهــــد» ..البـابــــا فـران�ســـي�س يغ�ســـل �أقـــدام � 12ســــجـيـنـ ًا
ت��ر�أ���س ال �ب��اب��ا ف��رن���س�ي����س ،بابا
الفاتيكان ،قدا�س خمي�س العهد
ف��ي ��س�ج��ن ��ش�ي�ف�ي�ت��اف�ي�ك�ي��ا ،وكان
با�ستقباله �أع�ضاء �إدارة ال�سجن.
و�� �ش ��ارك ف �ي��ه ب��الإ� �ض��اف��ة �إل ��ى
ب�ع����ض ال�م���س��اج�ي��ن م�م�ث�ل��ون عن
ال�شرطة وموظفو ال�سجن ووزير
العدل الإيطالي.
و�أل� �ق ��ى خ�ل�ال ال �ق��دا���س عظة
ح � ��ول م �ف �ه��وم ال� �خ ��دم ��ة« :م��ن

الجميل �أن نخدم دون �أن نبحث
عن م�صالحنا».
وق��ال ال�سيد الم�سيح قد غ�سل
�أق ��دام ال�خ��ائ��ن ،ذل��ك ال��ذي باعه
وخانه ،مو�ضحا �أن هذا ما يعلمنا
�إي��اه اهلل عليكم �أن تغ�سلوا �أقدام
بع�ضكم البع�ض ،وتخدموا بع�ضكم
البع�ض دون البحث عن م�صالح
�شخ�صية ،ك��م �سيكون جمي ً
ال لو
كان من الممكن فعل ذلك كل يوم

ومع جميع الأ�شخا�ص.
وفي نهاية قدا�س خمي�س العهد
ك� ��رر ال �ب��اب��ا ف��رن���س�ي����س ت�ص ُّرف
ال���س�ي��د ال�م���س�ي��ح خ�ل�ال الع�شاء
الأخ� � �ي � ��ر ،ع �ن��دم��ا غ �� �س��ل �أق� � ��دام
تالميذه كعالمة حب دفعته �إلى
ح��د ال �خ��دم��ة والإذالل ،وغ�سل
البابا �أرج ��ل اث�ن��ي ع�شر �سجينًا،
رجاال ون�ساء ،من �أعمار وجن�سيات
مختلفة.
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�أرثوذك�س نيوز
الإنجاب من متبرع

الإن� �ج ��اب ب��رك��ة م��ن اهلل للأ�سرة
«ه��وذا البنون ميراث من عند الرب،
ثمرة البطن �أجرة» (م��ز .)3:127لكن
ت�ع��ان��ي ك�ث�ي��ر م��ن الأ� �س��ر م��ن م�شكلة
عدم الإنجاب .التقدم العلمي الطبي
ف��ي م�ج��ال ع�ل�اج م�شكلة ال�ع�ق��م فتح
م �ج��االت ع��دي��دة ل�ل�أ��س��رة للإنجاب،
وم�ن�ه��ا الإن� �ج ��اب م��ن م �ت �ب��رع .توجد
في كثير من ال��دول بنوك للحيوانات
ال�م�ن��وي��ة وال�ب��وي���ض��ات م��ن متبرعين
ي�م�ك��ن ن�ق�ل�ه��ا ل �ل��زوج��ة ال �غ �ي��ر ق ��ادرة
على الإن�ج��اب �سواء ب�سببها �أو ب�سبب
زوجها .وهنا يبرز ال�س�ؤال هل يجوز
كن�سياً مثال لزوجة يعاني زوجها من
العقم �أن تنجب من حيوانات منوية
من متبرع مع موافقة الزوج؟
الإجابة القاطعة هي ال يجوز ،لأن
هذا يعتبر زنا.
فاهلل و�ضع للإن�سان �أن ينجب من
خالل �سر الزيجة المقد�سة ،كما ورد
في �سفر التكوين «فخلق اهلل الإن�سان
على ��ص��ورت��ه .على ��ص��ورة اهلل خلقه،
ذك��راً و�أن�ث��ى ،وباركهم اهلل وق��ال لهم:
�أث� �م ��روا و�أك� �ث ��روا و�إم� �ل� ��أوا الأر� � ��ض»
(ت��ك .)28-27 :1ف��اهلل خلق الإن�سان
ذك��راً و�أنثى ،وباركهم لكي يثمروا �أي
ي�ن�ج�ب��وا .ف��الإن �ج��اب ي�ك��ون ب�ي��ن رجل
و�إمر�أة يباركهما اهلل ،وهذا �أ�سا�س �سر
ال��زي�ج��ة ال�م�ق��د���س .وال���س�ي��د الم�سيح
عندما ُ�سئل ع��ن ال�ط�لاق �أج ��اب �أوال
بخطة اهلل م��ن جهة الإن���س��ان قائال:
«�أم��ا ق��ر�أت��م �أن ال��ذي خلق م��ن البدء
خلقهما ذك��راً و�أن�ث��ى ،وق��ال :من �أجل
هذا يترك الرجل �أب��اه و�أم��ه ويلت�صق
ب�إمر�أته ويكون الإثنان ج�سداً واحداً.
�إذاً لي�س بعد �إثنين ب��ل ج�سد واحد.
ف��ال��ذي جمعه اهلل ال ي�ف��رق��ه �إن�سان»
(م � � � ��ت .)6-4 :19االل� �ت� ��� �ص ��اق بين
ال��زوج �ي��ن ف��ي ال�ع�لاق��ة ال��زوج �ي��ة هو
ط��ري��ق الإن� �ج ��اب ،ف� ��إن دخ ��ل �شخ�ص
ث��ال��ث غ��ري��ب ف��ي ه��ذه ال�ع�لاق��ة فهذا
يعتبر زن ��ا� � ،س��واء ك��ان ذل��ك بموافقة
ال� ��زوج �أو ع ��دم م��واف �ق �ت��ه ،فالخطية
هي تعدي على و�صية اهلل ولي�س على
و�صية الزوج.
والبع�ض ق��د يقول ولكن الكني�سة

بقلم :الأنبا �سرابيون

مطران �إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س
ت��واف��ق على التبرع بالأع�ضاء فلماذا
ترف�ض التبرع بالحيوان المنوي �أو
البوي�ضات؟
ال���س�ب��ب �أن ه �ن��اك ف��رق �اً ك �ب �ي��راً ..
فالحيوانات المنوية هدفها ووظيفتها
ه ��ي الإن� � �ج � ��اب ،واهلل ح � ��دد طريقة
ال
الإنجاب كما ذكرنا ،لكن الكلية مث ً
وظيفتها في تنقية ال��دم لم تحددها
و�صية �إلهية.
ال �إن الكني�سة
كما يعتر�ض �آخر قائ ً
ت�سمح بالتبني ،والطفل المتبني هو
من حيوان منوي وبوي�ضة لي�سا من
الزوجين ،فلماذا ترف�ض الإنجاب من
متبرع؟
ال�ت�ب�ن��ي ه��و ت��رب�ي��ة ال�ط�ف��ل ،ولي�س
�إن� �ج ��اب ال �ط �ف��ل ،وال �ك �ت��اب المقد�س
ي�شجع على تربية الأط �ف��ال اليتامى
��س��واء م��ن �أق��ارب�ه��م �أو غير �أقاربهم،
وقد يكون ذلك في نطاق �أ�سرة �أو على
م�ستوى �أع��م مثل المالجئ .فيمكن
ا � �س��واء �أك ��ان
لأ� �س��رة �أن ت�ت�ب�ن��ى ط �ف�ل ً
لديها �أطفال �أم ال.
ال �ت �ب��رع ف �� �ض �ي �ل��ة ،ول �ك �ن��ه يتحول
�إل� ��ى خ�ط�ي��ة �إن ت �ع��ار���ض م ��ع و�صية
اهلل ،ف��ال�ت�ب��رع ب��ال�ح�ي��وان��ات المنوية
�أو ال�ب��وي���ض��ات �أو ق �ب��ول ه ��ذا التبرع
لمعالجة العقم �أم��ر مخالف لو�صية
اهلل ال��ذي منذ ال�ب��دء و��ض��ع �أن يكون
الإن �ج��اب م��ن خ�ل�ال �أ� �س��رة م��ن رجل
و�إم ��ر�أة يباركهما اهلل ف��ي �سر الزواج
المقد�س.

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية فهي الأو�سع �إنت�شاراً في والية
كاليفورنيا ومعظم الواليات الأمريكية ..
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«العفو الدولية» تطالب م�صر بالإفراج عن � 9أقباط محتجزين لمحاولتهم �إعادة بناء كني�سة

ط��ال �ب��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ع �ف��و الدولية
ال���س�ل�ط��ات ال�م���ص��ري��ة ب ��الإف ��راج فوراً
عن ت�سعة م�سيحيين �أق�ب��اط اع ُتقلوا
تع�سفياً بعد احتجاجهم ال�سلمي على
رف ����ض ال���س�ل�ط��ات �إع� ��ادة ب �ن��اء كني�سة
�أحرقت قبل �أكثر من خم�س �سنوات .
و�أو��ض�ح��ت المنظمة الحقوقية �أن
قوات الأمن الم�صرية اعتقلت في 30
ي�ن��اي��ر م��ن ال �ع��ام ال �ج��اري ،ت�سعة من
�سكان قرية عزبة ف��رج اهلل بمحافظة
ال �م �ن �ي��ا ،ج�م�ي�ع�ه��م م��ن الم�سيحيين
الأق� �ب ��اط ،واح�ت�ج��زت�ه��م ب�ت�ه��م تتعلق
ب ��االح �ت �ج ��اج ،م �� �ش �ي��رة �إل � ��ى �أن تلك
المجموعة ك��ان��ت ظ�ه��رت ف��ي مقطع
فيديو ُن�شر على الإنترنت قبل �أ�سبوع
ف��ي  22يناير وه��ي تقف ف��ي مظاهرة
�سلمية احتجاجاً على رف�ض ال�سلطات
�إع��ادة بناء الكني�سة ،التي كانت مكان
العبادة الوحيد في القرية للم�سيحيين
الأقباط .
وق��ال فيليب لوثر ،مدير البحوث
و�أن���ش�ط��ة ك�سب ال�ت��أي�ي��د ف��ي برنامج

ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط و� �ش �م��ال �أفريقيا
ال �م �ن �ظ �م��ة ف ��ي ب �ي ��ان ن �� �ش��رت��ه العفو
ال��دول�ي��ة ف��ي موقعها ع�ل��ى الإنترنت
�أن ال�سلطات الم�صرية تجاهلت منذ
�سنوات الدعوات لإعادة بناء الكني�سة،
وت��رك��ت ح��وال��ي  800م�سيحي قبطي
بدون مكان للعبادة في قريتهم .
وتابع لوثر قائ ً
ال :الآن وفي �سياق
م���س��اع�ي�ه��م ال �م �خ��زي��ة لإ� �س �ك��ات هذه
الدعوات ،يقومون باحتجاز القرويين
ت �ع �� �س �ف �ي �اً ،وت� �ج ��ري ��م االحتجاجات
ال���س�ل�م�ي��ة ،وت��وج �ي��ه ت�ه��م واه �ي��ة �إلى
الأ�شخا�ص الذين يتج ّر�أون على �إعالء
�صوتهم .
و� �ش��دد ال �م �� �س ��ؤول ال �ح �ق��وق��ي على
��ض��رورة �أن ُيمنح الأق �ب��اط ف��ي م�صر
الحق في ممار�سة �شعائرهم الدينية
ب�شكل جماعي الفتاً �إلى �أنه ومنذ فترة
طويلةُ ،تق ّو�ض حريتهم الدينية ب�سبب
القوانين والممار�سات التمييزية ،التي
تفر�ض ق �ي��وداً ال داع��ي لها على بناء
وترميم الكنائ�س وتمنح المحافظين

وق ��وات الأم ��ن �سلطة مطلقة التخاذ
القرارات ب�ش�أن �إ�صالح الكنائ�س .
و�أ�شار البيان �إلى �أنه في عام ،2016
ا�شتعلت النيران في كني�سة القدي�س
ي��و� �س��ف و�أب � � ��ي � �س �ي �ف �ي��ن ف ��ي ظ ��روف
مريبة .ووفقاً لأحد المحامين ،لم يتم
التحقيق في �سبب الحريق كما ينبغي.
ومنذ ذلك الحين� ،أُجبر �سكان القرية
ع �ل��ى ال���س�ف��ر �إل� ��ى ال �ق��رى المجاورة
لممار�سة �شعائرهم الدينية .
و�أ�ضافت منظمة العفو الدولية �أنه
ت��م ه��دم الكني�سة ف��ي نهاية المطاف
في يوليو  ،2021وبعد ذلك تم تقديم
طلب ر�سمي لإع ��ادة بنائها .بالرغم
م ��ن �أن� ��ه ت� � ّم ت�ق�ن�ي��ن و� �ض��ع الكني�سة
بموجب قرار وزاري في عام � ،2011إال
�أ َّن محافظ المنيا تلك�أ في ال��رد على
الطلب حتى الآن ،في انتهاك لقانون
بناء الكنائ�س لعام  2016الذي يتطلب
ال��رد في غ�ضون �أربعة �أ�شهرعلى حد
قول البيان.

مناق�شة ر�سالة دكتوراة بمعهد الرعاية والتربية
حول النزاعات الزوجية في المناطق الع�شوائية

تعليق من البابا توا�ضرو�س على
خبر «الم�صرى اليوم»

علق البابا توا�ضرو�س الثاني بابا الإ�سكندرية
وب�ط��ري��رك ال �ك��رازة المرق�سية ،ع�ل��ى حادث
ا�ست�شهاد القم�ص �أر�سانيو�س وديد ،الذي قتل
على ي��د �شخ�ص اع�ت��دى عليه ب�سالح �أبي�ض
بطريق كورني�ش الإ�سكندرية.
وق ��ال خ�ل�ال ال �ل �ق��اء الأ� �س �ب��وع��ي ل��ه داخل
كني�سة التجلي بمركز لجو�س بالمقر الباباوي
بدير القدي�س �أنبا بي�شوي ب��وداي النطرون،
ب� ��أن الم�صريون يعي�شون ف��ي ح��ال��ة مباركة
وعبادة ،وال يليق �أو ي�صح �أن تن�شر مقاالت �أو
تذاع فيديوهات ت�سئ �إلى �أي قطاع من ال�شعب
حفاظا على �سالمة المجتمع وعلى �إ�ستقراره،
ال��ذي ت�شهده بالد ًنا ومنعا من ت�شويه �صورة
م�صر �أم ��ام العالم و�أم ��ام �أنف�سنا �أوال ،ف�أننا
نعي�ش معا الجمهورية الجديدة والتي يقود
نه�ضتها الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي مع كافة
الم�سئولين في كل القطاعات.

بيان من
المركز الإعالمي القبطي الأرثوذك�سي
«ر�أيت تحت المذبح نفو�س الذين قتلوا من �أجل كلمة اهلل،
ومن �أجل ال�شهادة التي كانت عندهم»(ر�ؤ )9:6
تعر�ض القم�ص �أر�سانيو�س وديد كاهن
كني�سة ال�سيدة العذراء والقدي�س بول�س الر�سول بمنطقة
كرموز ،محرم بك بالإ�سكندرية ،م�ساء اليوم ،لإعتداء
با�ستخدام �آلة حادة في رقبته ،من قبل �شخ�ص مجهولُ ،نقل
على �إثره �إلى م�ست�شفى القوات الم�سلحة بمنطقة م�صطفى
كامل� ،إال �أن روحه الطاهرة فا�ضت عقب و�صوله الم�ست�شفى.

ب�م��واف�ق��ة ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا توا�ضرو�س
الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرق�سية،
والرئي�س الأعلي للمعاهد الدينية ،على
تر�شيح نيافة الأنبا مو�سي وكيل المعهد،
واال��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور /ر�سمي عبد الملك
الم�شرف على الدرا�سات العليا بالمعهد،
تمت مناق�شة ر�سالة الدكتوراة المقدمة
من الباحث القم�ص �إرميا �أمين ،كاهن
كني�سة ال���س�ي��دة ال �ع��ذراء م��ري��م والبابا
كيرل�س عمود الدين بزرايب عزبة النخل،
ومو�ضوعها« :دور الإر� �ش��اد الكن�سي في
مواجهة م�شكلة ال�ن��زاع��ات الزوجية في
المناطق الع�شوائية درا�سة مطبقة علي
منطقة زرائب ،عزبة النخل بالقاهرة».

تكونت لجنة المناق�شة من :
ا .د /ر�سمي عبد الملك ر�ستم .مناق�شا
ورئي�سا.
ا.د /.جمال �شحاته .م�شرفا
دك �ت��ور ال �ق ����س /ب��ا��س�ي�ل�ي��و���س �صبحي.
ع�ضوا.
ا .د  /عفاف عبد الفادي .ع�ضوا
ح�ضر المناق�شة نيافة الأنبا �سيدارو�س
الأ� �س �ق ��ف ال� �ع ��ام ل �ك �ن��ائ ����س ق �ط��اع عزبة
النخل.
وف��ي نهاية المناق�شة �أو��ص��ت اللجنة
بمنح الباحث درج��ة ال��دك�ت��وراة بتقدير
ام�ت�ي��از ،م��ع ت�ب��ادل الر�سالة م��ع الهيئات
والمعاهد العلمية الدينية المتخ�ص�صة.

و�ألقت الأجهزة الأمنية القب�ض على القاتل وجاري
التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه الرتكاب هذا
الحادث الغادر.
وتنعي الكني�سة هذا الأب المبارك الذي كر�س حياته هلل،
واليوم قدم حياته كلها �شهادة �أمينة له .عالمين وواثقين
�أنه «�إن ع�شنا فللرب نعي�ش ،و�إن متنا فللرب نموت .ف�إن ع�شنا
و�إن متنا فللرب نحن».
(رو )8:14
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�سفر ناحوم و�شفاء المخلع
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
مقدمة �سفر ناحوم:
كلمة ناحوم تعني نياحا �أو راح��ة وال�سفر
يتكلم عن �سقوط مملكة �أ��ش��ور التي �أهلكت
م � ��دن ك �ث �ي ��رة ،و�� �س ��وف ي� �ك ��ون ذل � ��ك تعزية
لإ��س��رائ�ي��ل ال�ت��ي قا�ست �آالم ��ا كثيرة على يد
�أ�شور .وهذا ال�سفر ق�صير ،ثالثة �أ�صحاحات،
وم �ك �ت ��وب ب��ال �� �ش �ع��ر ،وه� ��و ق �� �ص��ائ��د مرتبة
بالحروف الأبجدية العبرية« :الرب �إله غيور
ومنتقم .الرب منتقم وذو �سخط الرب منتقم
من مبغ�ضيه وحافظ غ�ضبه على �أعدائه»،
«من يقف �أم��ام �سخطه؟ ومن يقوم في حمو
غ���ض�ب��ه؟ غيظه ين�سكب ك��ال�ن��ار ،وال�صخور
تنهدم منه» .ويتكلم عن �سقوط مملكة �أ�شور
التي عا�صمتها نينوى ،ونينوى هي التي تابت
على يد يونان النبي ،ولكن بعد �أجيال عادوا
�إل��ى الخطية ،و�سفر ن��اح��وم ي�سجل �سقوط
نينوى ،وال�سفر ثالثة �أ�صحاحات:
الأ� �ص �ح��اح الأول :ي �ت �ح��دث ع��ن �سقوط
المملكة ويتكلم عن تعامل اهلل مع الأ�شرار:
«الرب بطئ الغ�ضب وعظيم القدرة ،ولكنه ال
يبرئ البتة».
الأ� �ص �ح��اح ال �ث��ان��ي :ي�ت�ح��دث ع��ن �سقوط
ن �ي �ن��وى ال�ع�ظ�ي�م��ة ،ون��ذك��ر ع �ن��دم��ا تحدثنا
عن نينوى في �سفريونان �أنها كانت مدينة
عظيمة وكانت في ثراء �شديد.
الأ� �ص �ح��اح ال �ث��ال��ث :ي�ت�ح��دث ع��ن �سقوط
المملكة ك�ل�ه��ا ،وي �ق��ول ل�ن��ا ف��ي �سفر ناحوم
«�صالح هو الرب .ح�صن في يوم ال�ضيق ،وهو
يعرف المتوكلين عليه».
ال��رب��ط بين �سفر ن��اح��وم و�أح���داث
معجزة �شفاء بيت ح�سدا:
 -1ال��رب��ط ف��ي الأ� �س �م��اء :ن��اح��وم وبركة
ح���س��دا ،وك��ان��ت ب��رك��ة ح���س��دا م�ث��ل �شكل كف
ال �ي��د ،وك��ان��ت ل �ه��ا خ�م���س��ة �أروق� � ��ة ،وينتظر
النا�س المالك لينزل ويحرك المياه .اهلل هو
الرحوم ،وهو ال��ذي يعزي وي�شفي المر�ضى،
ويفتقد الإن�سان البعيد ،وه��و �سبب التعزية
في �أية �آالم يتعر�ض لها الإن�سان.
 -2ف ��ي ه� ��ذا ال �م �ك ��ان ن �ج��د ال �ك �ث �ي��ر من
المر�ضى« :ف��ي ه��ذه ك��ان م�ضطجعا جمهور
ك �ث �ي��ر م ��ن م��ر� �ض��ى وع� �م ��ى وع � ��رج وع�سم،
يتوقعون تحريك ال�م��اء» ،وك��ان مري�ض بيت
ح�سدا لي�س ل��ه �أح��د ،ف��ي �سفر ن��اح��وم «فراغ

لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
وخ�ل�اء وخ� ��راب ،وق�ل��ب ذائ ��ب وارت �خ��اء ركب
ووج��ع ف��ي ك��ل حقو .و�أوج ��ه جميعهم تجمع
حمرة» .وهذا يحكي عن ال�ضعف الموجود في
الأمة القديمة ،الخطية �أي�ضا تن�شئ في حياة
الإن�سان الفراغ والخراب ،والمر�ض الج�سدي
ي�سبب قلبا خ��ائ�ف��ا وارت �خ��اء ووج �ع��ا كتعبير
عن الحزن والإنك�سار ،ويجل�س على البركة
ع�شرات من النا�س معذبين منذ زمن  -تخيل
�شكل المعاناة – وهذا ما تفعله الخطية في
الإن�سان.
 -3ال�سيد الم�سيح يك�شف الفكر« :وكان
هناك �إن���س��ان ب��ه مر�ض منذ ثمان وثالثين
��س�ن��ة .ه��ذا ر�آه ي���س��وع م�ضطجعا ،وع�ل��م �أن
له زمانا كثيرا ،فقال ل��ه� :أت��ري��د �أن تبر�أ؟».
الح��ظ �أن ال�سيد الم�سيح يتحدث معه عن
ال���ش�ف��اء ول�ي����س ال �م��ر���ض ،وف��ي ��س�ف��ر ناحوم
«�صالح هو الرب .ح�صن في يوم ال�ضيق ،وهو
يعرف المتوكلين عليه» .اهلل هو ال�شفاء وقت
المر�ض ،وعا�ش المفلوج � 38سنة من ال�ضيق.
 -4ع ��دم الإح �� �س��ا���س ب ��الآخ ��ري ��ن� :أجابة
المري�ض« :يا �سيد لي�س لي �إن�سان» ،في �سفر
ناحوم «قفوا ،قفوا! وال ملتفت» .هذا الإن�سان
�صار متروكا ،وال نقدر �أن ن�صف م��دى �آالم
هذا الإن�سان ،وهذه ال�صورة تظهر �أن االتكال
على الب�شر ال ينفع ،االتكال على اهلل فقط.
 -5تمتد ي��د ال�شفاء واهلل ي�شفي :ق��ال له
ي�سوع« :قم احمل �سريرك وام�ش» .فحاال برئ
الإن�سان وحمل �سريره وم�شى .في �سفر ناحوم
«والآن �أك�سر نيره عنك و�أقطع ربطك� ..شدد
الحقوين .مكن القوة جدا» .هذا الإن�سان كان
مربوطا بالمر�ض و�صار مقعدا ،ثم ي�أتي له
فعل القيامة (ق ��م) ،وتقطع خ�ي��وط مر�ضه
بكلمة ال�سيد الم�سيح ،ال تترك نف�سك للك�سل
وال�م��ر���ض ،وي�ق��وم وي�ح�م��ل ال���س��ري��ر ويم�شي
وهذا يظهر �أنه عادت له ال�صحة بالكامل.
 -6اهلل ي �ج��ول ي���ص�ن��ع خ� �ي ��را« :فم�ضى
الإن���س��ان و�أخ �ب��ر ال�ي�ه��ود �أن ي���س��وع ه��و الذي
�أب��ر�أه» .والمعجزة تمت يوم �سبت وكانت هذه
م�شكلة الفري�سيين �أن�ه��م ك��ان��وا ينظرون �أن
ال�سبت �أهم من الإن�سان ،وكان قلبهم وذهنهم
�ضيقا .ف��ي �سفر ن��اح��وم «ه ��وذا على الجبال
قدما مب�شر مناد بال�سالم! عيدي ي��ا يهوذا
�أعيادك� .أوفي نذورك ،ف�إنه ال يعود يعبر فيك
�أي�ضا المهلك» .عندما ر�أى اليهود المري�ض

يتحرك وك��أن نب�ؤة ناحوم تتحقق «ه��وذا على
الجبال ق��دم��ا مب�شر م�ن��اد ب��ال���س�لام» ،و�صار
المري�ض مب�شرا بهذا ال�سالم« .عيدي يا يهوذا
�أعيادك� .أوفى نذورك ،ف�إنه ال يعود يعبر فيك
�أي�ضا المهلك» ،في العهد القديم كان هناك
ربط بين الخطية والمر�ض ،واليهود تركوا
ال�شفاء وتوقفوا عند ال�سبت ،وال�سيد الم�سيح
ك��ان يتعمد �أن ي�ف�ع��ل ال�م�ع�ج��زات ي��وم �سبت
لعلهم يب�صرون ويفهمون ،ولكن برغم من
ذلك ماتوا في خطيتهم ولم يفهموا.
 -7الم�سيح يقابل المري�ض بعد �شفائه:
وقال له« :ها �أنت قد برئت ،فال تخطئ �أي�ضا،
لئال يكون لك �أ�شر» .في �سفر ناحوم «الرب
بطئ الغ�ضب وعظيم القدرة ،ولكنه ال يبرئ
البتة».
الحظ �أمرين:
( )1ال�سامرية والمخلع وال�م��ول��ود �أعمى
كلها معجزات تمت بجانب ال�م��اء ،وك��ان هذا
�إعداداً للموعظين لنوال �سر المعمودية.
( )2الإب � ��ن ال �� �ض��ال �أخ� �ط� ��أ م ��رة واح� ��دة،
وال �� �س��ام��ري��ة �أخ � �ط � ��أت ب �� �ض��ع م � ��رات ،ولكن
ال�م�ف�ل��وج ل��ه �� 38س�ن��ة ،ع�م��ر ط��وي��ل« ،ال ��رب
بطئ الغ�ضب وعظيم القدرة ،ولكنه ال يبرئ
ال �ب �ت��ة» .والإب� ��ن ال���ض��ال ق��دم ت��وب��ة �صادقة،
وال�سامرية �صارت كارزة ،واليوم مري�ض بيت
ح�سدا يعود ل�صحته ،وينبهه ال�سيد الم�سيح:
«ها �أنت قد برئت ،فال تخطئ �أي�ضا» .يجب �أن
ت�ضع نف�سك محل كل �شخ�صية من �شخ�صيات
�آحاد ال�صوم الكبير ،وت�شعر بالحدث ،وتطلب
من اهلل التوبة ،وت�أخذ فر�صة لبداية جديدة.
ال �� �ص��وم وظ�ي�ف�ت��ه �أن ن �ق��وم ب�ع�م�ل�ي��ة تجديد
لحياتنا ال��داخ�ل�ي��ة ،وي�صل ك��ل منا �إل��ى يوم
ال�صليب ك�إن�سان جديد� ..ضع ه��ذه ال�صورة
�أمامك.
تدريب هذا الأ�سبوع �أن تقر�أ �سفر ناحوم،
ورك��ز على وع��ود اهلل للمتكلين على رحمته،
وقم بحفظ بع�ض الآيات القوية التي تتنا�سب
مع �أحداث �أحد مري�ض بيت ح�سدا .الم�سيح
يباركنا كلنا ويعطينا نعمة التوبة النقية في
حياتنا .لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن و�إلى
الأبد� ،آمين.

ميـــاه الرحمـــة
ق��رح��ة ال �ف��را���ش ،ه��ي م��ر���ض ي�صيب
الجلد نتيجة عدم حركة المري�ض ،وعدم
قدرته على تغيير �أو��ض��اع ج�سده ب�سبب
ع��دم تدفق ال��دم ال��ى ه��ذه المناطق ،مما
ي�ؤدي الى عدم و�صول الأك�سجين لخاليا
الجلد «تهوية الجلد».
فى البداية تبد�أ باحمرار و�أل��م وحكة
وت�ت�ط��ور �إل ��ى ق��رح وج ��روح وب �ث��ور �أعمق
م��ن الجلد مختلطة ب�صديد ي�صل الى
الع�ضالت و�أي���ض��ا �إل��ى العظام ف��ى �أ�سو�أ
م��راح�ل�ه��ا خ�صو�صا ف��ي م��ر��ض��ى ال�شلل
ال��ذي��ن ي�ف�ق��دون ال �ق��درة على الإح�سا�س
ب��الأل��م في بع�ض مناطق من �أج�سادهم،
في النهاية ي�ؤدى �إلى الوفاة.
لقد كان هذا حال الم�شلول على بركة
ب�ي��ت ح���س��دا�� 38 ،س�ن��ه� ،أك�سبته �أمرا�ضاً
�أخ��رى �أقلها قرحة الفرا�ش ،لمن يرقد
على فر�ش بال�شارع في جو رطب في �شتاء
�أور�شليم البارد.
ب �ع��د � � 38س �ن��ة ك � ��ان ق ��د ف �ق��د معظم
ع�ضالت ج�سدهَ ،وي ُب�ست عظامه ،بل ي ُب�س
عقله ،فقد منطق وجوده وتمنى �أن تنتهي
حياته مراراً!
بعد � 38سنه ،ت�سرب الي�أ�س �إل��ى نف�سه
وفقد الأم��ل ثم الرغبة في ال�شفاء ،فقد
�أ�صبح كومة مهملة من �أقاربه ،يفوح منه
ال�ن�ت��ن ،وت��ؤان���س��ه ال�ح���ش��رات ع�ل��ى جانب
البركة!
ب� ��رك� ��ة ح� ��� �س ��دا �أي ال� ��رح � �م� ��ة ،ذات
الأروق��ة الخم�سة ،يركن �إليها المر�ضى
لال�ست�شفاء� ،إذ كان مالك ال��رب ،يحرك
الماء فمن ينزل �أو ًال ي�ب��ر�أ ،و�أي��ة فر�صة
لهذا المفلوج الذي ال يقدر على الحركة!
لم تكن له �أية فر�صة على الإطالق.

في و�سط هذا القنوط ،وفقد الرغبة،
وحياة بال �أمل ،ي�أتي ربنا ي�سوع في الهزيع
ال��راب��ع ،ما�شيا على ال�م��اء ،م��اء الرحمة،
فهو الرحمة ذاتها وكماالتها فيه ،يحرك
المياه ال��راك��دة ويخلق الأم��ل والرغبة،
فيمن فقد المعنى لحياته.
ي�أتي باحثاً عنك حتى ول��و كنت ن�سياً
من�سياً ،وفقدت الأم��ل في كل من حولك
وف��ي �شفاءك وقاربت �شم�س عمرك على
المغيب ،ي�أتي �إبن اهلل وي�س�أل هذا ال�س�ؤال
ال
ال��ذي ي��زل��زل كيانك ويحيي فيك �أم ً
ورج ��اء ق��د م��ات ودف��ن و�أن �ت��ن� ،أت��ري��د �أن
تبر�أ؟
ن �ع��م؟ م� � ��اذا؟ ك��ان��ت �إج ��اب ��ة المفلوج
ت�شي بعزلته ووح��دت��ه القاتلة «لي�س لي
�إن�سان».
ه��ي �إج��اب��ة ك��ل م�ن�ب��وذ وم��رف��و���ض من
النا�س ،ال �أحد يذكره.
ه��ي �إج��اب��ة الإب ��ن ال���ض��ال وال�سامرية
والمفلوج ،كل من ُن ِب َذ من النا�س� .ش�أنه
� �ش ��أن ك��ل م �ت��وج��ع وي �ت��وق �إل� ��ى اهلل ،هي
�صرخة مكتومة من الألم والمعاناة (�إ�ش
 :)1 :64ليتك ت�شق ال���س�م��اوات وتنزل!
�صرخة كل الخليقة ،التي �أتاها الم�سيح
م �ت �ج �� �س��داً ي��ري��د �أن ي���ص�ل��ح م ��ا �أف�سده
الإن�سان بالخطية و�أبقاه ال�شيطان عنده
�أ�سيراً.
ه��ل ي��وج��د م�ل�اك ف �ع�ل ً�ا ي �ه��ز الماء؟
هل يوجد �إل��ه؟ و�إذا ُوج��د ،هل يح�س بي
وبمعاناتي؟ ربما ال يوجد �إله؟ كانت هذه
اال�سئلة ت�شق عقله و�أفكاره.
�أت ��ى ال�م���س�ي��ح ��س��ام�ع�اً لأن� ��ات ق�ل�ب��ه ،ال
يكتفى بال�سماع ،بل ينزل م�شمراً وفاتحاً
ذراعيه على ال�صليب ،مخل�صاً وفادياً.

«طوبى للرحماء على الم�ساكين ...الم�سيح يرحمهم في يوم الدين»
�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف..
الفر�صة �سانحة لك الآن من خالل

برنـامج رعايــة �أ�ســرة في م�صــر

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدة الأ�سر المحتاجة في م�صر.
ي�شرف على البرنامج �إيبرا�شية لو�س انجلو�س.
لمزيدمنالمعلوماتات�صلوابالرقم:

562-923-2590

بقلم :جرج�س ميخائيل
gergis@gmail.com

« َق � ْد �شَ َّم َر ال � َّر ُّب َع��نْ ِذ َراع ُق ْد ِ�سه �أَ َما َم
ون ُك ِّل الأ َم ِمَ ،ف َت َرى كل �أَط َر ِ
ُع ُي ِ
اف ال ِ
أر�ض
خال�ص �إِل ِهنَا»�( .إ�ش )10 :52
لم ي�سلب الم�سيح ارادته كما ال�شيطان،
ولم يرد ان ي�شفيه رغما عنه�« ،أتريد �أن
تبر�أ؟!»
ب��ل ليحيى فيه حلماً ق��د م��ات ،فتحيا
�إرادت��ه ويتحول حلمه �إلى عيان ،فيقيمه
من موت هذا الفرا�ش.
ق ��م �أي� �ه ��ا ال �م �ي��ت و�إح � �م� ��ل فرا�شك،
في�ستجيب المري�ض ويحمل فرا�شه بعد
�أن �أع��اد له ع�ضالته وجلده ال�ل��ذان �أعاد
خلقهما من جديد ،وي�شفي تيب�س عظامه
ليبرئه من الفالج ال��ذي قيد ج�سده كل
هذه ال�سنين.
وه ��ا م �ي��اه ال��رح �م��ة ت�ن���ص��ب م��ن الآب
�إن�صباباً ،يحركها الم�سيح بنف�سه الذي
لم ير�سل مالكاً هذه المرة وال رئي�س ،بل
�أت��ى بنف�سه مظهراً كمال حبه في �سر ال
ينطق به.
ف �ه��و م � ��ازال ي �ع �م��ل ك �م��ا الآب يعتني
بخليقته ،ويبرئ وي�شفي وي��ؤدب البنون،
وهو ال�سند والمعونة والأمل ،والأهم �أنه
يخلق م��ن ج��دي��د �إرادة وع�ق��ل وق�ل��ب بل
�أي�ضا �أج�ساداً.
ف �ه��و ال� ��ذي ي �ح��رك م �ي��اه المعمودية
لتخلق فينا �إن�ساننا الجديد ب�صبغة وختم
الروح الذي لأوالد اهلل.
ح� � ��ذاري م ��ن ال �خ �ط �ي��ة ف �ق��د طرحت
كثيرين ج��رح��ى وك��ل قتالها �أق��وي��اء ،ال
تعود تخطيء لئال يكون لك �أ�شر.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

818-774-0446
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ر�ؤيــة �أخــرى

نحن ننظر �إلى الأمور ،بطريقة
معينة ،ومن زاوية معينة فنراها ب�شكل
ما .ولكن ر�ؤيتنا لي�ست كل �شيء.
هناك ر�ؤية �أخرى ،وبالإيمان ،توافق
ما يراه اهلل.
ماذا نرى في بيع يو�سف كعبد
بوا�سطة �أخوته وماذا نرى في �سجنه،
بعد كل �إخال�صه لبيت فوطيفار؟
ال نرى في كل ذلك �سوى ال�شر
والغيرة والخيانة ..ونرى في ذلك
�أي�ضا الظلم و�سوء الم�صير� .أما اهلل
فكانت له ر�ؤية �أخرى للأمور .كانت
هذه هي الطريقة التي �سيتمجد بها
يو�سف.
وماذا نقول نحن عن ت�صرف يهوذا
الأ�سخريوطي� ،سوى الخيانة في �أحط
�صورها؟!
وماذا نقول عن ت�صرف بيالط�س
البنطي� ،سوى �أنه الجبن والظلم

واال�ست�سالم لل�شر؟!
وماذا نقول عن حنان وقيافا� ،سوى
الح�سد والكذب والت�آمر؟!
ونرى �أن كل ذلك ما كان يجب �أن
يحدث .ولكن اهلل كانت له ر�ؤية �أخرى.
كان يرى الخال�ص نتيجة ال�صلب الذي
�سببه ه�ؤالء� .إنه اهلل الذي يحول ال�شر
�إلى خير.
كال ،ولكن الر�ؤية الأخرى هي �أن اهلل
قادر �أن يخرج من الجافي حالوة .و�أن
يجعل كل الأمور ت�ؤول �إلى مجد �إ�سمه
القدو�س.
ركب يونان �سفينة ،هاجت عليها
الأمواج حتى كادت تنقلب ،وحتى �ألقى
النا�س �أمتعتهم في البحر .وهم في غاية
االنزعاج والخوف ..فهل كان كل ذلك
�شرا؟ �أم كانت لهذه الكارثة البحرية
ر�ؤية �أخرى.
الر�ؤية الأخرى هي �أن هذه الأمواج

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

من البحر ال�صاخب ،كانت �سببا في
�إيمان �أهل ال�سفينة.
ال�شك �أن ر�ؤيتنا نحن قا�صرة ..فقد
ترى التجربة ،وال ترى البركة التي
�سيحققها اهلل حتما من وراء هذه
التجربة.
ولكننا بالإيمان نرى هذه البركة،
واثقين «�أن كل الأ�شياء تعمل معاً
للخير ،للذين يحبون الرب».

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..
 -76لماذا ن�صلي بالأجبية؟
ن�صلي بها لروحانيتها ومثاليتها ..ولأ��س�ب��اب عديده
منها:
 -1ل�ن�ط�ي��ل ف �ت��رة ال ��وج ��ود ف��ي ح���ض��رة اهلل :الم�صلى
بالأجبيه يجد مادة د�سمه لل�صالة،تجعله يتمكن �أن يقف
�أمام اهلل فى كل مرة ربع �ساعة �أو�أكثر �إن �أراد.
 -2الأجبية مدر�سة نتعلم بها ال�صالة :بالأجبيه نتعلم
ماذا نقول في �صلواتنا؟ وما هو الأ�سلوب الالئق �أن نخاطب
به اهلل ..ويتدرب ل�ساننا وقلبنا على الحديث مع اهلل.
 -3والأجبية ت�شمل كل �أنواع ال�صلوات :الم�صلي بالأجبيه
ي��درك �أن هناك �أن��واع�اً من ال�صلوات منها الطلب ،و�أي�ضاً
ال�شكر ،واالت���ض��اع و�إن���س�ح��اق القلب ،واالع �ت��راف والتوبه
ومنها �أي�ضاً �صلوات التمجيد والت�سبيح و�صلوات الحب
والت�أمل في �صفات اهلل الجميلة.
 -4ن�صلى بالأجبية �أي�ضاً لأنها ت�شمل تفا�صيل عديده
ج��داً :من منا �إذا َ�صلَّى بمفرده من �أج��ل غفران خطاياه
ي�صلى من �أجل مغفرة الخطايا التى �صنعها ب�إرادته وبغير
ارادته ،بمعرفة وبغير معرفة ،الخطايا الخفيه والظاهرة؟
ولكن هذه كلها نذكرها في �صلواتنا بالأجبيه.
 -5من مثالية ال�صالة بالأجبية �أي�ضا �أنها �صالة ح�سب
م�شيئه اهلل :ال�صالة بالأجبيه كلها ح�سب م�شيئه اهلل  ،لأن
غالبيتها بالمزامير والمزامير قالها داود بالروح (مت:22
 .. )43وهي جزء من الكتاب.
 -6ومن مثالية ال�صالة بالأجبيه� ،أنها تذكرنا بمنا�سبات
عديدة مقد�سة:

�إعداد:
القم�ص ميخائيل �إدوار

وال �شك �أن ك��ل ه��ذه المنا�سبات التى نتذكرها ك��ل يوم
خالل �صلواتنا بالأجبيه ،تتركز في اذهاننا ،وت�صبح جزءاً
من م�شاعرنا وعقائدنا ،وتترك فى نفو�سنا �أثراً ثابتاً ،يظهر
فى حياتنا اليوميه وت�صرفاتنا.
 -7ونحن ن�صلى بالأجبية ،لأنها تحفظ عقلنا ثابتاً فى
اهلل ب�إ�ستمرار:
�إذ ال تمر علينا ثالث �ساعات بين �صالة و�صالة� ،إال ونعود
لل�صالة مرة �أخرى  ..وهكذا نرفع قلوبنا �إلى اهلل بال�صالة
خالل فترات النهار والليل ،ال تنقطع �أفكارنا ،وال قلوبنا وال
�أل�سنتنا عن الإتجاه �إلى اهلل.
 -8ومن مثالية ال�صالة بالأجبية� ،أنها ُت َع ِودْنا حفظ كالم
اهلل و�آيات الإنجيل :فالمواظب علي ال�صـالة بالأجبيــة ،تراه
بال�ضرورة يحفظ ن�صــو�صاً كتابيـــة عديدة جداً،و�آيات من
الأنجيل والمزاميريمكن �أن ي�ستخدمها فى حياته العاديه،
ويكون لها ت�أثيرها علي م�شاعره.
 -9ونحن ن�صلى بالأجبيه لأنها توحد �أع�ضاء الكني�سه
في �صالة واحدة :نف�س ال�صلوات ي�صليها كل �أبناء الكني�سة
فى كل �أنحاء الكرازة في م�صر وال�سودان و�أور�شليم وكل
ب�لاد ال�شرق والمهجر .نف�س ال�صلوات فى �أمريكا وكندا
و�أوروبا و�أ�ســتراليا و�أفـريقيا  ..ي�صلى الجميع بروح واحدة
وفكر واحد في�شعرون بحياة ال�شركة المقد�سة.
 -10ومن �أهميه ال�صالة باالجبية� ،أنها تنظم لنا �صلواتنا:
وتذكرنا بمواعيدها ،وتدعونا �إليها بحيث ن�شعر بالتق�صير
�أن م ّر علينا وقت لم ن�صلى فيه .وربما لو تركنا �إلى �أنف�سنا
وحريتنا  ،لأهملنا ال�صالة ،وفقدنا المواظبة عليها.

يعظــم إنتصــارن ــا بال ــذي أحبن ــا
في التجربة على الجبل ،طلب ال�شيطان
من ال�س ّيد الم�سيح �أن ي�سجد له ،في مقابل
�أن يعطيه ك��ل ممالك العالم ومجدها،
بعد �أن ك�شفها له في لحظة من الزمان..
وهذا �أمر غريب جدا �أن يتحدى المخلوق
الخالق ،ويطلب منه الخ�ضوع له ..ولكن
هذا يك�شف عن ج�سارة ال�شيطان ،ويك�شف
�أي���ض��ا ع��ن محبة الم�سيح العظيمة لنا،
التي جعلته يدخل ب�إرادته لهذه المعركة
ال�شر�سة ،لكي ينت�صر على عدونا ،ويك�سر
�سلطانه علينا!..
 +وا�ضح �أن ال�شيطان لديه القدرة على
و�ضع بع�ض الت�صورات وال ��ر�ؤى �أمامنا،
لكي يخدعنا بها ..فلنكن حذرين!..
 +لن�س�أل في البداية بع�ض الأ�سئلة:
هل �أمجاد العالم حقيق ّية؟ وهل ال�شيطان
يملك �شيئا في العالم لكي يعطيه؟! وهل
هو �أ�صال �صادق في كالمه؟!
الواقع �أن مجد العالم هو مجد مزيف
وم�ؤقت وفا�سد ،كما �أكد لنا الكتاب« :الك ّل
باطل وقب�ض الريح» (جا ،)14 :1و «هيئة
ه ��ذا ال �ع��ال��م ت� ��زول» (1ك � ��و ..)31 :7كما
�أن ال�شيطان ال يملك لكي يعطي ..فهو
مغت�صب ما لي�س له ،والمغت�صب مجرم ال
يحق له الت�صرف ب�شكل قانوني فيما وقع
تحت يده� ،إذ لي�س لديه وثيقة الملكية..
ل��ذل��ك فهو ك��اذب وم �خ��ادع عندما ِ
يوهم
النا�س �أنه قادر �أن يمنحهم مجدا في هذا
العالم الزائل..
وك�أنما هناك مبنى قد �صدر له قرار
ب ��الإزال ��ة ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ه��ذا يحاول
�شخ�ص م �خ��ادع �أن يبيعه ل�ل�ن��ا���س ،قبل
تنفيذ قرار الإزال��ة ..فكل من يفهم ذلك
ع�ل�ي��ه �أن يبتعد وي��رف����ض ال �� �ش��راء ،لأنه
�سيخ�سر �سريعا م��ا �سوف يدفعه ل�شراء
ذلك المبنى!..
 +هنا يظهر ��س��ؤال �آخ��ر م�ه��م ..لماذا
ُلقب ال�شيطان برئي�س هذا العالم؟!
الإجابة بب�ساطة ،لأنه اغت�صب العالم
من الإن�سان ..ف�إن اهلل قد �أعطى للإن�سان

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

fryohanna@hotmail.com

عندما خلقه �أن ي�صير رئي�سا لهذا العالم،
و�أن ي �ك��ون مت�سلطا ع�ل��ى ك��ل الخليقة
(تك ..)28 :1ولكن عندما �سقط الإن�سان
بطاعته لم�شورة �إبلي�س�� ،ص��ار الإن�سان
وكل ما كان تحت يده في قب�ضة و�سلطان
�إبلي�س ..الذي �أ�صبح رئي�سا لهذا العالم،
بدال من الإن�سان ..وبد�أ ين�شر في الأر�ض
العنف والنجا�سات والأمرا�ض والمظالم..
وكل ال�شرور!..
 +ثم ن�أتي ل�س�ؤال �آخر �أه��م؛ هل نحن
م��ن ه ��ذا ال �ع��ال��م ،ح �ت��ى ن���س�ع��ى القتناء
�أمجاده؟!
الحقيقة �أن الم�سيح جاء لينت�شلنا من
م�ستنقع الموت في هذا العالم ،وي�ضمنا
لع�ضوية ملكوته ال�سماوي المجيد ،ويهبنا
الميراث الأبدي الذي ال يفنى وال يتدن�س
وال ي�ضمحل (1بط ..)4 :1فكل من غُ ر�س
ف��ي ج���س��د ال�م���س�ي��ح ب��ال �م �ع �م��ود ّي��ة ،فقد
ان�ضم لأه��ل بيت اهلل (�أف ،)19 :2و�صار
وطنه هو المملكة ال�سماوية (في،)20 :3
وبالتالي �أ�صبح غريبا عن ه��ذا العالم..
وهذا ما �أكده لنا الرب ي�سوع ِع ّدة م ّرات:
« َل � ْو ُك ْن ُت ْم ِم��نَ ا ْل َعا َل ِم َل� َك��ا َن ا ْل َعا َل ُم ُي ِح ُّب
ا�ص َتهَُ .ول ِكنْ لأَ َّن ُك ْم َل ْ�س ُت ْم ِمنَ ا ْل َعا َل ِمَ ،بلْ
خَ َّ
َ
لذلك ُي ْب ِغ ُ�ض ُك ُم
�أَنَا اخْ َت ْر ُت ُك ْم ِمنَ ا ْل َعا َل ِم،
ا ْل � َع��ا َل � ُم» (ي� ��و ،)19 :15وف��ي ح��دي�ث��ه مع
الآب ي�ك��رر مرتين« :لي�سوا م��ن العالم،

كما �أني �أنا ل�ست من العالم» (يو،14 :17
 ..)16ف��إن كانت مملكتنا لي�ست من هذا
العالم (يو ،)36 :18وقد دخلنا العالم بال
�شيء و�سنخرج منه بال �شيء (1تي،)7 :6
فال يليق بنا �أبدا �أن ننخدع وراء �إغراءات
ال�ع��دو ونخ�ضع ل��ه ،مهما ح��اول تجميل
�صورة العالم �أمام �أعيننا!..
 +من �أجل هذا يحذرنا القدي�س يوحنا
الحبيب ف��ي ر�سالته الأول ��ىَ « :ال ت ُِح ُّبوا
ا ْل َعا َل َم َو َال الأَ���شْ � َي��ا َء ا َّل ِتي ِف��ي ا ْل� َع��ا َل� ِ�م� .إِنْ
�أَ َح َّب �أَ َح ٌد ا ْل َعا َل َم َفلَ ْي َ�س ْت ِفي ِه َم َح َّب ُة الآبِ .
لأَ َّن ُك � َّل َم��ا ِف��ي ا ْل� َع��ا َل� ِ�م��� :شَ � ْه� َو َة ا ْل َج َ�س ِد،
َو�شَ ْه َو َة ا ْل ُع ُي ِ
ونَ ،و َت َع ُّظ َم ا ْل َم ِعي�شَ ِةَ ،ل ْي َ�س
ِمنَ الآبِ َبلْ ِمنَ ا ْل َعا َل ِمَ .وا ْل َعا َل ُم َي ْم ِ�ضي
َو�شَ ْه َو ُتهَُ ،و َ�أ َّم��ا ا َّل� ِ�ذي َي ْ�ص َن ُع َم ِ�شي َئ َة ا ِ
هلل
َف َي ْث ُبتُ �إِ َلى الأَ َب ِد» (1يو.)17-15 :2
مهما كانت �شدة التجارب التي تواجهنا،
ف��ال�م���س�ي��ح ال ��ذي ف�ي�ن��ا ق ��ادر �أن يقوينا،
ويهبنا الغلبة عليها ..ل��ذل��ك نهتف مع
القدي�س بول�س ال��ر� �س��ول�« :إن ك��ان ُ
اهلل
معنَا ،فمنْ َعلَ ْينَا؟َ ..م��نْ َ�س َيف ِْ�ص ُلنَا َعنْ
يح؟َ ..ق� ْد ُح ِ�س ْبنَا ِم ْث َل َغ َنمٍ
َم َح َّب ِة ا ْل َم ِ�س ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِل�ل� َّذ ْب� ِ�حَ ،ول ِك َّننَا ف��ي ه��ذه َجميع َها َي ْعظ ُم
ا ْن ِت َ�صا ُرنَا بِا َّل ِذي �أَ َح َّبنَا» (رو.)37-31 :8
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درو�س م�ستفادة من حياة :

تذوق محبة الرب في الصوم

�إيليـا النبي الناري ()3
�أخ � �ي� ��راً ق �ط��ع اهلل ف� �ت ��رة ال�صمت
الطويلة ،وتحدث �إلى �إيليا في ال�سنة
ال �ث��ال �ث��ة ،و�أم � ��ره ب � ��أن ي��ذه��ب ويقابل
ال �م �ل��ك �آخ � ��اب ،لأن� ��ه م��زم��ع �أن ي�أتي
بالمطر ،وك�ع��ادة �إيليا �أط��اع �أم��ر اهلل،
وودع الأرم �ل��ة التى �إ�ست�ضافته طوال
هذه المدة وذه��ب لمقابلة �آخ��اب ،ولم
ي�سمح لهذه الأفكار �أن تهز �إيمانه باهلل
ال�ح��ي ،وا�سترجع ح�سنات وعناية اهلل
ال�سابقة به.
وفيما ك��ان عبوديا ال�ي�ه��ودي التقي
وال��ذي يعمل الم�سئول الأول عن بيت
الملك (ورغ��م تواجده في ب ��ؤرة ال�شر
�إال �أنه كان يحب اهلل ويخ�شاه ،ويخدمه
ق��در �إ�ستطاعته ،فلما ع��رف �أن �إيزابل
تقتل �أنبياء اهلل� ،أخ��ذ منهم مئة نبى
وخ �ب ��أه ��م ف ��ي م� �غ ��ارة ،وك � ��ان ي�أتيهم
بالطعام وال�شراب طوال الوقت ،وهكذا
نجاهم من الموت).
وفيما كان عوبديا في الطريق� ،إذا
ب�إيليا قد لقيه فعرفه ،وخر على وجهه
وقال له�« :أ�أنت هو �سيدى �إيليا» ،فقال
ل��ه�« :أن��ا ه��و �إذه��ب وق��ل ل�سيدك هوذا
�إيليا ،ولما ك��ان عبوديا يعلم �أن �آخاب
يكاد ينفجر غيظاً من �إيليا ،فقد ر�أى
�أن��ه م��ن الجنون �أن يدخل �إيليا �آتون
ال �ن��ار ب��رج�ل�ي��ه ،وه �ك��ذا ت���ص��ور عبوديا
ال مخيفاً لل��أح��داث� ،إذ يخبر
ت�سل�س ً
ال�م�ل��ك �أن ي ��أت��ي ل�ي�ق��اب��ل �إي�ل�ي��ا في�أتي
م�سرعاً وال يجده ،في�صب غ�ضبه على
عوبديا نف�سه فيطيح بر�أ�سه ،وعوبديا
يرى �أنه ال ي�ستحق هذا الم�صير التع�س،
فهو �إن�سان يخاف اهلل ،ودلل على ذلك
بق�صته م��ع الأن �ب �ي��اء ،وك�ي��ف �أنقذهم،
لعل �إيليا ي�شفق عليه ويعفيه من هذه
المهمة التى قد ت ��ؤدى بحياته ،ولكن
ايليا طم�أنه ووع��ده �أن��ه �سيقابل �آخاب
ال ،وذهب عوبديا ليخبر الملك.
فع ً
م ��ن م ��واق ��ف ع��وب��دي��ا ال �ت��ي نتعلم
منها ،فقد يعتذر الكثيرون ب�أنهم ال
يمكنهم الخدمة ب�سبب �إن�شغالهم� ،أو
ب�سبب ح�سا�سية مواقفهم� ،إذ يعملون
ف��ي م��واق��ع ال�م���س�ئ��ول�ي��ة ،وت�صرفاته
م� ��ر� � �ص� ��ودة ،وخ� �ط ��وات� �ه ��م مح�سوبة
عليهم ،ولكننا نجد في عبوديا مثا ًال
م�شجعاً ،ف�ه��و رغ��م �إن���ش�غ��ال��ه الدائم،
كقائم على بيت الملك ،ورغم الو�سط
ال�شرير المحيط به �إال �أنه لم يتعلل
بذلك ،وخدم اهلل على قدر ا�ستطاعته،
فالخدمة تحتاج �إلى عبوديا (الذي كان
يخدم في الخفاء لئال يفقد وظيفته).
بجانب �إيليا (المكر�س) ال��ذي يخدم
ف��ي ال�ع�ل��ن ،كالهما مهم لنجاح عمل
اهلل والخدمة.

�إ�سرائيل»؟! وقابل �إيليا ثورة الملك بكل
ه ��دوء ،دون �أن تهتز ل��ه ��ش�ع��رة ،و�أجابه
بالحقيقة المرة وه��ي �أن��ه �سبب الورطة
التى يعانون منها لأنه ترك عبادة اهلل هو
و�شعبه ،وعبدوا �أوثان ايزابل!!
وطلب �إيليا من الملك �أن يجمع له كل
ال�شعب �إلى جبل الكرمل ،بالإ�ضافة �إلى
 ٤٥٠من �أنبياء البعل ٤٠٠ ،نبياً لل�سواري،
الذين ي�أكلون على مائدة �إيزابل ،و�إ�ضطر
الملك �إل��ى الموافقه ،رغما عنه �إذ كان
م�ستعداً �أن يطيع �أي �أمر لإيليا في �سبيل
نزول المطر.
موقعة الكرمل :
�أر��س��ل �آخ��اب �إل��ى جميع بني �إ�سرائيل،
وجمع الأنبياء �إلى جبل الكرمل ،فتقدم
�إيليا �إلى جميع ال�شعب وقال« :حتى متى
تعرجون بين الفرقتين؟ �إن كان الرب هو
اهلل فاتبعوه ،و�إن ك��ان البعل فاتبعوه»،
«�أنا بقيت نبياً للرب وحدي ،و�أنبياء البعل
�أرب� ��ع م�ئ��ة وخ�م���س��ون رج �ل�ا ،فليعطونا
ث��وري��ن ،فيختاروا لأنف�سهم ث��وراً واحداً

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

ويقطعوه ،وي�ضعوه على الحطب ،ولكن
ال ي�ضعوا ن ��اراً ،و�أن ��ا �أي���ض�اً �أق ��رب الثور
الآخر و�أجعله على الحطب ولكن ال �أ�ضع
ن��اراً ،ثم تدعون با�سم �آلهتكم ،و�أن��ا �أدعو
با�سم الرب ،والإله الذى يجيب بنار فهو
اهلل ،ف�أجاب جميع ال�شعب وقالوا« :الكالم
ح�سن» ( ١مل .)٢٥-٢٠ :١٨
وحدث فعال ،و�أخذ �أنبياء البعل الثور
وق��رب��وه ،ودع��وا با�سم البعل من ال�صباح
�إل��ى الظهر قائلين« :يابعل �أجبنا» ،فلم
يكن �صوت وال مجيب ،وب��د�أ �إيليا ي�سخر
بهم وق��ال« :ادع��وا ب�صوت ع��ال لأن��ه �إله!
لعله م�ستغرق �أو في خلوة �أو في �سفر! �أو
لعله نائم فينتبه!».
وب� ��د�أ �إي �ل �ي��ا ف��ي ت��رم�ي��م م��ذب��ح ال ��رب،

لقاء �إيليا و�آخاب
ق��ال �آخ ��اب لإي�ل�ي��ا ف��ور مقابلته ،لم
ي�ستطع �أن يكبح جماح ثورته ،فانفجر
ا�« :أن� � ��ت ه ��و مكدر
ف ��ي وج �ه ��ه ق� ��ائ �ل� ً

�شــركاء الدعــوة ال�ســماوية
م��ن ث��م ايها االخ��وة القدي�سون �شركاء الدعوة
ال�سماوية الحظوا ر�سول اعترافنا (�إيماننا) ورئي�س
كهنته الم�سيح ي�سوع (عب .)1:3
في الوقت المعين تج�سد اهلل الكلمة « َوالكلمة
� َ��ص��ا َر ج�سدا َوح��ل بيننا» ق��دم ر�سالته للعالم ,ثم
ُ�صلب وم��ات وف��ي ال�ي��وم ال�ث��ال��ث ق��ام م��ن الأم ��وات
منت�صراً على الموت ,ثم �صعد �إلى ال�سماء ,و�أعطانا
قوة الحياة ,الحياة الأبدية لذلك نقول في �أو�شية
الراقدين «لأنه ال يكون موت لعبيدك بل هو انتقال»
داع�ي�ن��ا دع ��وة ��س�م��اوي��ة لنتمتع ب�شخ�صه الكريم
المبارك ,ولتكون حياتنا الأبدية مع اهلل ومع �شركة
القدي�سين في ت�سبيح يدوم للأبد في ال�سماء .هي
دعوة لنرث الخيرات ال�سماوية .وقد �أعطانا الرب
ي���س��وع �أن نحيا ال���س�م��اوي��ات ع�ل��ى الأر�� ��ض عربون
ال�س َما َواتِ َونز َل»
الميراث �إذ يقول المزمور «ط�أط�أ َّ
(م��ز .)9:18لذلك يقول الر�سول �أي�ضاً �أن �سيرتنا
(مواطنتنا �أو جن�سيتنا) ه��ي ف��ي ال�سماء لنعي�ش
ال�سماء موطننا الأ�صلي حيث الحياة الأب��دي��ة� ,إن
حياتنا هنا على الأر�ض رحلة ق�صيرة ووقتية� ,أما
ال�سماء هي موطننا الحقيقي ,لكن حياتنا هنا هي
�إعالن النور في الظلمة ,كما قال الرب ي�سوع�« :أنتم
نور العالم».
ويقول بول�س الر�سول« :جميعكم �أبناء ُنو ٍر َو�أبناء
نهار» (ت�سا ،)5:5كما يخبرنا ال��رب ي�سوع ويقول:
«و�صية جديدة �أنا �أعطيكم �أَنْ تحبوا بع�ضكم بع�ضا.
َك َما �أحببتكم �أَ َنا تحبون �أنتم �أي�ضا بع�ضكم بع�ضا.
بِه َذا يعرف ا ْل َجمِ ي ُع �أنكم تالميذي� :إِنْ َك��ا َن لكم
حب َب ْع ً�ضا ِل َب ْع ٍ�ض»(يو .)34:13اعالن المحبة في
عالم البغ�ضة والكراهية  ,وقبل ان نعلنها للعالم
يجب ان تكون فينا ونحياها لتكون جزء من حياتنا
اليومية ثم تمتد بيننا نحن الم�سيحيين حتى يرى
العالم هذه الأمور فينا وبيننا �أوال ,لقد دخل الرب
ي�سوع �أور�شليم رمز النف�س الب�شرية ليمنحنا هذه
القوة لنحيا حياة جديدة �إذ يقول�« :إن ك��ان �أحد
في الم�سيح فهو خليقة جديدة اال�شياء العتيقة قد
م�ضت هوذا الكل قد �صار جديدا» (2كو.)17:5
�إنها ر�سالة الم�سيحي في العالم وللعالم �أن نقدم
ذواتنا �أنف�سنا مثال بل ذبيحة للعالم ال�شرير الذي

ال�شما�س حمب ب�شاي
نعي�ش فيه �شهادة حية ع��ن عمل الم�سيح وعمله
للعالم معلن وظ��اه��ر ف��ي �أبنائه وخا�صة ف��ي مثل
هذه الأيام التي �إنت�شر فيها ال�شر والخطية ب�شكل
وا�ضح ومفزع ,لأن الحياة الأبدية التي قدمها لنا
الآب ال�سماوي في �إبنه ي�سوع الم�سيح كلفته الكثير
جدا والتي جعلته يموت على ال�صليب موت الخزي
والعار لكي نتمتع نحن بحياته ولكن كما �أنها كلفته
الكثير علينا نحن �أي�ضا �أن يكون لنا ن�صيب في هذا
«�ش َر َكا ُء
الثمن مع الفارق الكبير بينهم لكي نكون ُ
ال �د َّْع � َو ِة ال��� َّ�س� َم��ا ِو َّي�ةِ» كما ي�شرح لنا معلمنا بول�س
الر�سول ويقول« :م�ستنيرة عيون �أذهانكم لتعلموا
ما هو رج��اء دعوته وما هو غني مجد ميراثه في
القدي�سين وم��ا ه��ي عظمة ق��درت��ه الفائقة نحونا
نحن الم�ؤمنين ح�سب عمل �شدة قوته» (اف.)18:1
�إن بركات ال�سماء �أي عمل الرب ي�سوع مكانة عالية
جداً لكنها �أي�ضا م�س�ؤلية كبيرة وعمل جاد م�ستمر
وجهاد دائم كل يوم لكي نكون �أهال للميراث الأبدي
لأنه اي�ضا يحذرنا ويقول« :فكم عقابا �أ�شر تظنون
�أن��ه يح�سب م�ستحقاً من دا���س �إب��ن اهلل وح�سب دم
العهد ال��ذي قد�س به دن�سا وازدري ب��روح النعمة؟
(ع ��ب� .)29:10إنها ر�سالتنا نحن لأن ال��رب ي�سوع
�أتم العمل بالكامل ,لقد وعدنا وق��ال�« :أَ َن��ا �أَ ْم ِ�ضي
لأعِ د لكم مكاناَ ،و�إِنْ م�ضيت َو�أعددت لكم مكانا �آتِي
�أَ ْي�ضاً َواخذكم �إِ َل َّيَ ،ح َّتى َح ْي ُث �أكون �أَ َنا تكونون �أنتم
�أي�ضا» (يو.)2:14

وع �م��ل ق �ن��اة ح ��ول ال �م��ذب��ح  ،وقطع
ال�ث��ور ،وو�ضعه على الحطب ،وطلب
م��ن ال�شعب �أن يملأ �أرب��ع ج��رات ماء
وي���ص�ب�ه��ا ع�ل��ى ال�م�ح��رق��ة ،وك ��رر هذا
الأمر ثالث مرات ،حتى غطت المياه
الذبيحة والحطب ،ليت�أكد الجميع من
�أنه ال يوجد �أي �أثر للنار ،ثم رفع قلبه
في �صالة ح��ارة ق�صيرة اللهه ،طالبا
منه �أن ي�ستجيب له ليعلم كل ال�شعب
�أنه هو الإله الحقيقي (�أي �أن الهدف
م��ن ه ��ذه ال �م��واج �ه��ة ل�ي���س��ت كرامته
ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ب ��ل ت�م�ج�ي��د �إ�� �س ��م اهلل،
ف�سقطت ن��ار ال��رب و�أك�ل��ت المحرقة،
وال� �ح� �ط ��ب وال � �ح � �ج� ��ارة ،وال � �ت� ��راب،
ولح�ست المياه التي في القناة !!
ف�ل�م��ا ر�أى ال �� �ش �ع��ب ذل ��ك �سقطوا
ع�ل��ى وج��وه �ه��م ،وق ��ال ��وا« :ال� ��رب هو
اهلل! الرب هو اهلل!» ،فقال لهم �إيليا:
«ام�سكوا �أنبياء البعل وال يفلت منهم
رجل» ،ف�أم�سكوهم ،فنزل بهم �إيليا �إلى
نهر قي�شون ،وذبحهم ه�ن��اك١( ،مل
.)٤٠-٣٨ :١٨
ت�أمالت
�إذا ت��أم�ل�ن��ا ف��ي �شخ�صية �آخ ��اب،
ن �ج��ده��ا ت�ت���س��م ب��ال �ع �ن��اد ،والتحدي
لإيليا و�إل��ه �إيليا ،رغم �أن��ه كان موقنا
�أن كلمة من فم �إيليا �سيفتح ال�سماء،
ال �ت��ي �أغ �ل �ق �ه��ا ن �ب��ي اهلل ل �م��دة ثالثة
�سنين ون�صف حتى خربت الأر�ض من
ال�ج�ف��اف وال�م�ج��اع��ة ،ورغ ��م ك��ل ذلك
مازال يعبد البعل!!
ال تتعجب عزيزى القارئ من �آخاب،
لأن كثيرين م� ّن��ا يفعلون مثله ،فكم
م��ن ال �م��رات ر�أي �ن��ا ي��د اهلل ف��ي حياتنا
؟! و�إختبرنا �أم��ان�ت��ه معنا ،رغ��م عدم
�إ�ستحقاقنا ،وم��ع ذل��ك نغلق �أعيننا،
ون �� �ص��م �أذان � �ن� ��ا ،ون���س�ت�م��ر ف ��ي عبادة
الأوثان (�أوثان المال ،ومحبة العالم،
واالن�ت��رن��ت وو��س��ائ�ل��ه ،وع��دم �إ�ستثمار
الوقت بما يليق).
فحتى متى تعرجون بين الفرقتين،
فالعرج ال يو�صل �إلى ال�سماء ،حتى ال
ال
نندم على العمر الذي �ضاع منّا باط ً
في اللهو ،والخطايا!!
�أي���ض��ا ال�ل�ج��اج��ة ف��ي ال �� �ص�لاة ،كان
�إيليا كال�سيف اللحوح ،لم يمل من قرع
الباب ،حتى فتح اهلل �سماءه التي �أغلقت
ثالث �سنوات ون�صف ،ولم ين�صرف �أو
ي��أ���س حتى ر�أى الإ��س�ت�ج��اب��ة ف��ي �شكل
غيمة �صغيرة قدر كف الإن�سان ،ورغم
��ص�غ��ره��ا �إال �أن ��ه ك��ان ي�ث��ق �أن المطر
�سيكون غزيراً ،ف�أول الغيث قطرة.
ف�ل�ا ن�ف�ق��د ث�ق�ت�ن��ا ف��ي اهلل لمجرد
�أن �إ�ستجابته ق��د ت��إخ��رت ،لكننا نثق
�أن � ��ه «� �ص �ن��ع ال �ك��ل ح �� �س �ن �اً ف ��ي وقته»
(جا.)11:3
ف�ل�م��اذا ال نتعلم ،ول �م��اذا ال نختبر
بركة ال�صالة التي ت�ستطيع �أن تملأ
حياتنا ببركات روحية ال تح�صى وال
تعد.

لقد �أخذنا فى المقال ال�سابق بركة
ق � ��راءات الأرب� �ع ��ة الآح � ��اد الأول � ��ى من
ه ��ذا ال���ص��وم ال�م�ق��د���س ,والآن دعونا
نت�أمل معاً فى قراءات الأحد الخام�س
وال�ساد�س التي تقر�أ في الكني�سة في
ال �ق��دا���س الإل� �ه ��ي ,ف��الأح��د الخام�س
ال� �م ��واف ��ق � 3أب� ��ري� ��ل وي �� �س �م��ى (�أح� ��د
المخـلع) نقر�أ عنه في �إنجيل يوحنا
الأ�صحاح الخام�س ،عندما �صعد رب
المجد ي�سوع الم�سيح �إل��ى �أور�شليم
ع�ن��د ب��اب ال �� �ض ��أن ,وع�ن��د ال�ب��رك��ة كان
�إن���س��ان ب��ه م��ر���ض منذ � 38سنة ,وقبل
�أن ي�شفيه الرب �س�أله «�أتريد �أن تبر�أ»؟
ثم �شفاه قائال له «قم �إحمل �سريرك
و�إم �� �ش��ى» ،ف�ق��ام ال�م��ري����ض ف��ي الحال
وحمل �سريره وم�شى .وه��ذا يرينا �أن
اهلل ق��ادر على كل �شىء ويريد الخير
لكل منّا ,ولكن �أو ًال البد �أن يكون لدينا
الإي�م��ان بقدرة اهلل وبالثقة في الرب
المحب للب�شر ورغبتنا و�إرادتنا �أن نبر�أ
ون�ت��وب ع��ن ك��ل خطية ,ونثق �أن الرب
ل��ن ي�ت��رك�ن��ا وي�ق�ب��ل ت��وب�ت�ن��ا ويطهرنا
من كل خطية ,وي�شفينا من �أمرا�ضنا
الج�سدية والروحية.
ث��م ن��أت��ي ل�ل�أح��د ال�ساد�س الموافق
ال �ع��ا� �ش��ر م ��ن �أب ��ري ��ل وي �� �س �م��ى (�أح� ��د
ال�ت�ن��ا��ص�ي��ر) ,وف �ي��ه ن �ق��ر�أ م��ن �إنجيل
يوحنا الأ�صحاح التا�سع عن المولود
�أعمى ,و�أن الرب ي�سوع خلق له عينان
ب�أن تفل على الأر�ض و�صنع طينا وطلى
عينيه ,ثم �إغت�سل ف�صـار ب�صيــراً ,فان
الخلق ه��و م��ن اهلل ف�ق��ط ,ول��ذا �أعلن
الرب ي�سوع �أنه هو نور العالم و�أنه هو
�إبن اهلل ,فكانت هذه المعجزة للإيمان
ب��ال��رب ي���س��وع �أن ��ه ال�خ��ال��ق الحقيقي,
لأن اهلل خلق العالم بالكلمـــة ,والرب
ي�سوع الم�سيح هو الكلمة المتج�ســد.
و�أي�ضا �أمر الرب للمري�ض ب�أن يذهب
�إل��ى ال�ب��رك��ة ويغت�سل ,يرينــا �ضرورة
ال�م�ع�م��ودي��ة ل�ل�إغ�ت���س��ال م��ن الخطية
والوالدة الثـانـيـــة للمـ�ؤمـن ,ولذلك قال
الرب «من �أمــن و�أعـتـمـــد خلــــ�ص»......
(مرق�س.)15:16
ث��م ن�ستقبل الأح� ��د ال���س��اب��ع بفرح
عظيم  ,لأنه (�أحـد ال�شـعانين) الموافق
� 17أبريل ,هذا الأحد هام جداً نقر�أ فيه
من �أناجيل متــى ( )21ومرق�س ()11
ولوقا ( .)19فنحتفل فيه بدخول رب
المجد ي�سوع �إلى �أور�شليم كملك راكباً
على �أت��ان ,ليتم ما قيل بالنبى (هوذا
ملكك ي��أت�ي��ك ودي �ع �اً راك �ب �اً ع�ل��ى �أتان
وج�ح����ش �إب ��ن �أت� ��ان) ,وال�ج�م��ع الأكثر
ف��ر��ش��وا ثيابهم ف��ي ال�ط��ري��ق وقطعوا
�أغ�صان ال�شجر والكل كانوا ي�صرخون
ق��ائ�ل�ي��ن «�أو��ص�ن�ـ�ـ��ا لإب ��ن داود مبــارك
الملك الآت��ى با�سـم ال��رب� ,أو�صنـا في
الأعــالي� ,ســالم في ال�ســمـاء ومجــد في
الأعـــالي» (لو.)38:19
ه� ��ذا ه ��و رب �ن��ا ي �� �س��وع ال �م �� �س �ي��ح له
المجد الراكب على ال�شاروبيم ,ي�أتى
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�إلينا ودي�ع�اً راك�ب�اً على جح�ش ,الذي
رف��ع �إي�ل�ي��ا ع�ل��ى م��رك�ب��ة ن��اري��ة ,الغني
بطبيعته �إف�ت�ق��ر ب ��إرادت ��ه وج ��اء �إلينا
ليخل�ص الم�ؤمنين ب�إ�سمه.
وب �ع��د ال �ت �م �ت��ع ب �� �ص �ل��وات القدا�س
الإلهى والفرحة بدخول الرب كملك,
نبد�أ �صلوات التجنيز العام ونقر�أ فيها
ن�ب��وات ع��ن م�ج��ىء ال��رب ف��ى حزقيال
النبى ( )37وم��راث��ى �أرم�ي��ا ( )2الذي
ت�ن�ب��أ ع��ن �شعب �إ��س��رائ�ي��ل ق��ائ�لا «�أما
�شعبى فقد ن�سيني , )33:2( »...ونبوءة
�صفنيا الذي تكلم عن يوم الرب قريب
( .)7:1ثم نبد�أ من ليلة يوم الأثنين
�صلوات �أق��د���س �أ��س�ب��وع ف��ي ال�ع��ام كله,
فنقر�أ �صلوات ال�ساعات الأولى والثالثة
وال�ساد�سة والتا�سعة وال�ح��ادي��ة ع�شر
م��ن ك��ل ليلة وم��ن ك��ل ن �ه��ار .ق ��راءات
ت�شمل ن�ب��وات كثير م��ن �أن�ب�ي��اء العهد
ال �ق��دي��م وم ��ن ح�ك�م��ة ��س�ل�ي�م��ان ومن
�سفر التكوين ,قراءات م�شبعة ,و�أي�ضا
ق ��راءات م��ن �أن��اج�ي��ل العهد الجديد,
ح �ت��ى ن���ص��ل �إل� ��ى ي ��وم خ�م�ي����س العهد
في � 21أب��ري��ل وي�سمى (ي��وم الخمي�س
ال�ك�ب�ي��ر) �أو (خ�م�ي����س ال �ع �ه��د) ,وفيه
ن�ق��ر�أ كثير م��ن ن�ب��وات العهد القديم
والمزامير و�صلوات ال�ساعات الثالثة
وال�ساد�سة والتا�سعة  ,ثم يقام القدا�س
االل �ه��ى ون �ق��ر�أ ف�ي��ه م��ن �إن �ج �ي��ل متى
الر�سول (� )26أن الرب ي�سوع �أ�س�س فيه
�سر الأفخار�ستيا ,ف�أعطى التالميذ
الخبز وق��ال لهم «خ��ذوا كلوا ه��ذا هو
ج�سدى  ....و�أع�ط��اه��م ال�ك��أ���س قائال
�إ��ش��رب��وا منها كلكم لأن ه��ذا ه��و دمي
ال ��ذي ل�ل�ع�ه��د ال �ج��دي��د ال ��ذى ي�سفك
م��ن �أج��ل كثيرين لمغفرة الخطايا».
وف��ي الم�ساء نحتفل بـليـلـة الجمعة
العظيمة.
وفى المقال القادم �سنتكلم ب�إذن اهلل
عن هذه الجمعة العظيمة ويليها �سبت
الفرح ثم نحتفل كلنا بعيد قيامة رب
المجد ي�سوع في فجر الأحد.
�أع � ��اد ال� ��رب ع�ل�ي�ن��ا ك�ل�ن��ا وع �ل��ى كل
الم�ؤمنين با�سم ال��رب ي�سوع الم�سيح,
�أع ��اد ه��ذه الأي ��ام المقد�سة ال�سعيدة
وج�م�ي�ع�ن��ا ب�خ�ي��ر و� �س�ل�ام ومحبـــــة.
ولإل�ه�ن�ـ�ـ��ا ال�م�ج��د ال��دائ��م �إل ��ى الأب ��د,
�آميــــــن.

كهنـة �إ�سـت�شهدوا ب�سـبب �إيمـانهم والجـانى واحــد  ..الفــكر المتطــرف

دف��ع ال�ع��دي��د م��ن رج ��ال ال��دي��ن الم�سيحي
ح �ي��ات �ه��م ث� �م ��ن م �� �س �ي �ح �ي �ت �ه��م ومالب�سهم
الكهنوتية ،وفي جميع الحاالت الجاني واحد
وهو الفكر المتطرف ال��ذى يمثل �شبكة تبد�أ
من �أ�س�س الفكر في التراث والكثير من الكتب
ال�ت��ى تمتلأ بخطاب الكراهية والتحري�ض،
وهناك من يحر�ض ويغذي ه��ذا الفكر داخل
الب�سطاء وهناك من يمول وهناك من ينفذ،
والمنفذ ه��و �آخ��ر ه��ذه ال�ح�ل�ق��ات ،واذا م��ا تم
م�ح��اك�م��ة ال �ق��ات��ل دون م�ح��ا��س�ب��ة ال ُمحر�ض
وال �م �غ��ذي ل �ه��ذا ال�ف�ك��ر ف�ن�ح��ن �أم� ��ام توقعات
بتكرار هذه الحوادث.
ونر�صد بع�ض ح��االت ا�ست�شهاد الكهنة فى
ال�سنوات الأخ�ي��رة بعد ث��ورة يناير ع��ام 2011
الذين دفعوا حياتهم ثمناً الختيارهم �إرتداء
هذه المالب�س الكهنوتية.
الق�س مينا عبود
في يوم ال�سبت الموافق  6يوليو عام 2013
بتوقيت ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة ظ �ه��راً ك��ان��ت عنا�صر
م��ن تنظيم بيت المقد�س ال�ت��ي تحولت �إلى
داع�ش �سيناء الحقا ،تر�صد تحركات الأقباط
بمدينة العري�ش لت�صفيتها بعد �أحداث الثورة
والإنفالت الأمني الذي خيم عدة �سنوات على
م�ح��اف�ظ��ة ��ش�م��ال ��س�ي�ن��اء ،وك ��ان ال �ه��دف هذه
المرة هو الق�س مينا عبود �شاروبيم  39عاماً،
راعي كني�سة الم�ساعيد بالعري�ش ،وكان الق�س
مينا م�ع�ت��اداً على التجول ب�سيارته الخا�صة
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى �إح �ت �ي��اج��ات��ه ال �خ��ا� �ص��ة بحي
الم�ساعيد.
ال �سيارته وهو ال يعلم
م�ستق
ظهوره
خالل
ً
�أنه مر�صود بالإ�سم ،هاجمه م�سلحون ي�ستقلون
دراج ��ات ن��اري��ة حاملين معهم �أ��س�ل�ح��ة �آلية،
و�أطلقوا النار بكثافة ب�إتجاه الق�س مينا عبود
حتى ف��ارق الحياة ،و�سارعوا ب��إخ��راج جثمانه
وه��و غ��ارق ف��ي دم��ائ��ه م��ن ال���س�ي��ارة ،واقتادوا
ال���س�ي��ارة ب �ع �ي��داً ع��ن م���س��رح ال�ج��ري�م��ة ولكن
ال�سيارة غر�ست �إطاراتها في الرمال فتركوها
والذوا بالفرار ،وتم نقل جثمان ال�شهيد مينا
�إلى م�ست�شفى العري�ش العام وقتها.
الق�س رافائيل مو�سى
ا��س�ت���ش�ه��د ال �ق ����س روف��ائ �ي��ل � �س��ام��ي كاهن
كني�سة مارجرج�س بالعري�ش على يد تنظيم
داع�ش الإره��اب��ى ب�سيناء فى  30يونيو ،2016
وهو في طريقه للمنزل عقب �إنتهاء القدا�س
الإلهى و�أعلن تنظيم بيت المقد�س في والية

�سيناء في بيانه على �صفحته الر�سمية بموقع
التوا�صل االجتماعي (في�سبوك) ،ا�ستهداف
ال�ق����س ب�م���س��د��س��ات  9ملليمتر و� �س�ل�اح �آل ��ي،
وتوعد التنظيم الإرهابي بتنفيذ المزيد من
العمليات الإرهابية في �سيناء وخارجها.
�سيم كاهناً م��ع �أخ�ي��ه ف��ي الخدمة ال�شهيد
ال �ق ����س م�ي�ن��ا ع �ب��ود ال� ��ذي ا��س�ت���ش�ه��د ع �ل��ى يد
الجماعة الإرهابية في العري�ش في  6يوليو
2013م وت�ح��ل ه��ذا ال �ع��ام ال��ذك��رى الخام�سة
ال�ست�شهاده  ..تم �سيامته ق�ساً فى ع��ام 2012
بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا قزمان �أ�سقف
��ش�م��ال �سيناء م��ع ال�ق����س ال�شهيد مينا عبود
والأب الراحل من مواليد الإ�سماعيلية وهو
متزوج ولديه طفالن.
ا�ست�شهاد الق�س �سمعان �شحاتة
ف��ي ال�ث��ان��ي ع�شر م��ن �أك�ت��وب��ر ل�ع��ام 2017م
ف��وج��ئ ال�م���ص��ري��ون بفيديو ��ش��دي��د الب�شاعة
ُيظْ هر الق�س �سمعان �شحاتة وه��و يجري من
�أح� ��داً ي �ط��ارده ح�ت��ى �إن �ه��ال ع�ل�ي��ه بال�ساطور
فقتله.
ك ��ان �إ� �س �م��ه ال�ع�ل�م��ان��ي ن�ب�ي��ل ��ش�ح��ات��ة رزق
ف��ي  31يناير �ُ ،1971س ّيم كاهناً على كني�سة
ال�شهيد يوليو�س الأقفه�صي ،بعزبة جرج�س
با�سم الق�س �سمعان ،على ي��د ال��راح��ل الأنبا
�أثنا�سيو�س ،مطران بنى �سويف ال�سابق ،في
 28فبراير  ،1998ونال رتبة القم�صية فى 23
يناير  2016على يد نيافة الأنبا �أ�سطفانو�س،
�أ�سقف ببا والف�شن.
�أل �ق��ي القب�ض ع�ل��ى �أح �م��د �سعيد �إبراهيم
ال�سنباطي � 19سنة ،فني �صناعة مقيم بالمرج،
وتم توجيه تهمة القتل �سبق الإ�صرار والتر�صد
بمنطقة المرج ،وب�أنه ب َّيت النية وعقد العزم
على قتل �أياً من رجال الدين الم�سيحي ،و�أعد
لذلك �سالح �أبي�ض �سكين وترب�ص له بمكان
�أيقن م��روره ب��ه ،وعندما �شاهده باغته بعدة
طعنات و�ضربات ب�أنحاء متفرقة من ج�سده،
فلفظ �أنفا�سه الأخيرة ج��راء �إ�صاباته و�صدر
حكم باعدام القاتل.
القم�ص �أر�سانيو�س �شحاتة
�أ�ست�شهد القم�ص �أر�سانيو�س ودي��د كاهن
كني�سة ال���س�ي��دة ال �ع��ذراء وم��ارب��ول����س كرموز
بالإ�سكندرية في ح��ادث �إجرامي ب�شع  ..و�أنه
ح��وال��ي ال�ساعة الثامنة م��ن م�ساء الخمي�س
 2022/4/7قام مجرم في منطقة �سيدي ب�شر
بطعن القم�ص �أر�سانيو�س ودي��د فى الرقبة ،

مما �أدى �إلى قطع بال�شريان الرئي�سي.
وت��م القب�ض على ال�ج��ان��ي ،ون�ق��ل القم�ص
ار�سانيو�س �إلى الم�ست�شفى الع�سكرى ب�سيدى
ج��اب��ر ،وت�م��ت ع��دة م �ح��اوالت لإن�ع��ا���ش القلب
ول �ك��ن ل��م ي�ستجب  ..وال�ق�م����ص �أر�سانيو�س
ودي��د وهو من مواليد  1966و�سيم كاهناً بيد
المتنيح قدا�سة البابا �شنودة الثالث ف��ي 16
يونيو 1995م.
ل�ي����س ه � ��ؤالء ف�ق��ط ال���ش�ه��داء ول �ك��ن هناك
الكثير قبل ع��ام  2011ومنهم الق�س غبريال
عبد المتجلى فى عام  ،1991والق�س مك�سيو�س
وال�ق����س ج��رج����س �أح� ��داث ال��زاوي��ة الحمراء،
وال�ق����س روي ����س ف��اخ��ر ف��ى �أب��وت�ي��ج ع��ام ،1988
و الق�س �شنودة حنا فى ح��ادث النوبارية عام
 ،1990والق�س مرق�س خليل عام  ،1991و�أربعة
ره �ب��ان م��ن دي��ر ال�م�ح��رق ع��ام  ،1994والأنبا
مكاري �أ�سقف �سيناء عام .2000

�إل��ق��اء القب�ض على حـكم
م���ب���اراة الأه���ل���ي وال��رج��اء
ف���ي رب���ع ن��ه��ائ��ي الأب���ط���ال
ك �� �ش��ف ت �ق��ري��ر � �ص �ح �ف��ي ،ع ��ن �إل� �ق ��اء
ال �� �س �ل �ط��ات ال �ك��ون �غ��ول �ي��ة ال �ق �ب ����ض على
اول� �ي� �ف� �ي� �ي ��ه � � �س � �ف � ��اري� ،أح � � � ��د ال� �ح� �ك ��ام
الم�ساعدين� ،ضمن الطاقم ال��ذي �أعلنه
ال �ك��اف لإدارة م �ب��اراة الأه �ل��ي والرجاء
المغربي ،والمقرر لها ال�سبت  4/16على
ملعب «الأهلي «وي» ال�سالم» ،في ذهاب
ربع نهائي دوري �أبطال �إفريقيا.
و�أك��د «فوت ار دي �سي» الكونغولي� ،أن
�سفاري� ،أ�صبح مهدد بعدم التواجد في
مباراة الأهلي ،بعدما تم اعتقاله من قبل
ال�سلطات الكونغولية ،على خلفية �إهانته
لأحد الق�ضاة.
و��ش��دد الموقع� ،أن الحكم الكونغولي
�أ��ص�ب��ح م�ه��دد بالغياب ع��ن م��واج�ه��ة ربع
النهائي ،وال��ذي يديرها رف�ق��ة مواطنه
جان جاك ن��داال ،ومعه القمري �سليمان
�أم ��ل ال��دي��ن ،وال�ك��ام�ي��رون��ي ن�غ��وا بلي�س
يوفين حك ًما راب ًعا ،وعبيد ال�شارف حك ًما
للتقنية الفيديو ،وي�ساعده عبد الحق
ت�شيالي.
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مقاالت و تقارير

زيارة �إلى كوريا ال�شمالية
في كوريا ال�شمالية ال
يوجد دي��ن �أو �إل���ه ..الإل��ه
هو الزعيم �شم�س ال�شمو�س
الرفيق «كيم»!
ممنوع منعا باتا ممار�سة
�أي �شعائر دينية والمخالف
للتعليمات م�صيره ال�سجن!
في ال�سابعة م�ساء يقطع
التيار الكهربائي عن ال�شوارع
وال���م���ن���ازل وي���ن���ام ال�شعب
ال�سعيد  ..و�إال؟!!!
في كوريا ال�شمالية ال
يوجد ُكتاب وال مفكرين وال
مثقفين والمكتبة الوحيدة
عندهم بها كتب �ألفها «جد
و�أبو الزعيم الحالي كيم»!
الزعيم يحدد لل�شعب كل �شيء ،المالب�س وت�سريحات ال�شعر حتى نغمات التلبفون والأغاني هي نغمات ومو�سيقى حربية!
كتبت جيالن قا�سم :
�أي حد يقولك �أي معلومة عن كوريا
ال�شمالية  ..ا�س�أله با�شا انت رحت هناك
ل��و قالك اه ا�سمع منه  ..ل��و قالك ال
ق��ول��ه يبقا خليك ف��ي ح��ال��ك اهلل ي�صلح
حالك
ك��وري��ا ال�شمالية ب��رغ��م م��ن ك��ل اللي
ه��ي فيه اال ان�ه��ا م�ش م��ن �ضمن الدول
ال�خ�م���س��ة ال�م�م�ن��وع ال���س�ف��ر ل�ه��ا  ...ايه
ال�سبب ماتفهم�ش بقا  ....لكن ملها�ش
�سفارات �أ�سا�سا �إال في كام حتة كده
في الأول الزم تعرفوا �أنا ايه اللي وداني
هناك ؟..
�سبق وكلمتكوا قبل كده عن اقت�صاد الـ
 ، Back doorsفاحنا كنا رايحين بناءا
على طلب الحكومة الكورية لهذا ال�سبب
�أوال  :م��دخ��ل ك ��وري ��ا ال���ش�م��ال�ي��ة هو
�سفارتها في بكين
ب�س ا�ستنى ي��ا ح�م��ادة ان��ت م�ش بتروح
على ال���س�ف��ارة ك��ده وت�ق��ول��ه ادي�ن��ي واحد
ت�أ�شيرة دخول و�ص ّلحه
ان ��ت ب�ت�ت��وا��ص��ل م��ع م�ك�ت��ب بيو�صلك
بمكتب تاني ت��روح ت�سلم فيه ن�سخة من
كل �أوراق��ك و ي�صورك �صورة بكاميراته
هو  ..وبعد � 72ساعة يحددلك ميعاد في
ال�سفارة  ..بتقابل فيه كائنات زوحلفية الـ
 IQبتاعها معادل لغطا حلة �ألمونيا
هي�ستجوبوك ك�أنك في �أمن الدولة
والمحقق الزم يت�أكد ان ح�ضرتك م�ش
�صحفي وال �سيا�سي وال نا�شط اجتماعي
وال ات�سجنت قبل كده في بلدك
وبما �إن انا با�سبوري كان مت�سجل فيه
دخول الواليات المتحدة  4مرات  ..فتم
ا�ستجوابي � 3ساعات  ،وقعدت علي جهاز
ك�شف الكذب !!
�أي ��وه زي م��ا قريتها ك��ده ح�ضرتك ،،
جهاز ك�شف الكذب
وكل ده و الزيارة كانت بناءا على طلب
الحكومة بتاعتهم �أ�صال  ،م�ش ان��ا اللي
ل�ق�ح��ت ج�ت�ت��ي ع�ل�ي�ه��م وق�ل�ت�ل�ه��م والنبي
نف�سي �أزور بلدكم
ولما ربنا يكرمك ويتوافق على دخولك
 ،ب�ي�ح��ددل��ك م�ي�ع��اد � �س �ف��رك ،وه ��و اللي
بيحجزلك الفندق  ..لأن هو �أ�صال فندق
واحد مرمي علي حدود العا�صمة «بيونج
يانج» ا�سمه فندق اقامة الأجانب  ،وا�سمه
«يانج جاك دو» وهو مبنى مكون من 48
طابق وبي�سموه « ُنـ ُزل » م�ش �أوتيل  ،ع�شان
ممنوع هناك ا�ستعمال تعبيرات �أو كلمات
م�ستوردة من الح�ضارة الغربية
قبل ميعاد ال�سفر بيوم ب�ت��روح مكتب
ت ��اااال ��ت غ�ي��ر دوك �ه��ا الأوالن� � ��ي والتاني
 ...ب�ي�ع��رف��ك ع�ل��ي ا� �س��م ال �م��راق��ب اللي
ه�ي�لازم��ك ط��ول م��دة اق��ام�ت��ك و�صورته
ع�شان هي�ستناك في المطار

وي �ع��رف��ك ال�م���ص�ي�ب��ة ال �ل��ي ان ��ت داخل
عليها
هي�صادر منك �أي كتب �أو مجالت �أو
جرايد �أو كاميرات �أعلى من  150مللي ..
او �أي كتاب مقد�س
ي �ع �ن��ي م �ث�لا ات ��اخ ��د م �ن��ي الم�صحف
وال�سبحتين و�سل�سلة مفتاح الحياة لأنها
بت�شبه ال�صليب  ...في كوريا ال�شمالية
ال يوجد دين �أو �إله  ...الإل��ه هو الزعيم
�شم�س ال�شمو�س الرفيق «كيم �سونج �إيل»
 ،و ده اللي هما فاهمينه وبيعتقدوه  ،هو
بالن�سبة لهم م�ش مجرد رئي�س �أو حتى
زعيم تاريخي  ،دا �إل��ه بيعبدوه وطاعته
واجبة.
ممنوع منعا ب��ات��ا ممار�سة �أي �شعائر
دينية من �صالة �أو �أي نوع من العبادات
ال�خ��ا��ص��ة ب� ��أي دي��ن  ،لأن «ك�ي��م ��س��ون��ج »
الكبير جد الكلبوظة بتاعهم وم�ؤ�س�س�س
ال��دول��ة � ،أول ح��اج��ة عملها ل�م��ا م�سك
الحكم ه��و ان��ه �أع�ل��ن �إل�غ��اء وج��ود الإل��ه ،
و�أطلق �شعار .God has gone away
ي�ع�ن��ي ان ��ا ك �ن��ت ب���ص�ل��ي ج ��وا ال� ��دوالب
ب �ت��اع ال �ه��دوم و�أق �ف��ل ع�ل�ي��ا م��ن خ��وف��ي ،
لأنهم م�ضوني على �إق��رار ان��ي في حالة
ممار�ستي لأي �شعائر دينية واتم�سكت
هاعر�ض نف�سي لل�سجن.
بتو�صل م�ط��ار «ب�ي��ون��ج ي��ان��ج» بتف�ضل
واقف مكان ما نزلت من الطيارة بت�ستنى
المراقب بتاعك ييجي ي�ستلمك ويو�صلك
ل �ل �ف �ن��دق ال��وح �ي��د ال �م �ح��دد ال�ستقبال
الأجانب على حدود الجزيرة ..
بتطلع الغرفة المحددة وبيركب معاك
الأ� �س��ان �� �س �ي��ر  ،وال �ح��اج��ة ال �غ��ري �ب��ة اللي
الحظتها ان الأدوار من � 7إلى  15ممنوع
انه حد غريب يدخلهم ،ومحد�ش يعرف
مين عاي�ش فيهم
البلد دي بت�صحى ال�صبح على �صوت
منبه عام زي البوق بتاع �صفارات االنذار
ك ��ده ب �ي��رن ف��ي ال��دول��ة ك�ل�ه��ا ال���س��اع��ة 5
ال�صبح  ..النا�س بتنزل �شغلها  7ال�صبح
وتم�شي  5ون�ص بالليل  ...يروحوا ياكلوا
ويلعبوا �شوية ريا�ضة ،و ال�ساعة  7بالليل
الكهربا بتتف�صل ف��ي ال���ش��وارع فب�سرعة
النا�س بتف�صلها في البيوت وتنام  ،يعني
النور بيطفي في الدولة كلها ،وال�شباك
اللي يبقا منور بعد ال�ساعة  7بيتقب�ض
على �أهل البيت كلهم.
هل النا�س دي �سعيدة ؟
الغريبة انه بالرغم من كل ده ال�شعب
�سعيد جدا وعندهم يقين �أنهم �أرقى �شعب
ف��ي العالم و�شايفين نف�سهم متميزين،
لأنهم معي�شينهم في كوكب موازي.
عندهم ح��اج��ة ا�سمها «البروباجندا»
بيت�صرف عليها  %40من موازنة الدولة و
الـ  %52ت�سليح ،والباقي من الموازنة اللي
هما  %8فقط دول بيت�صرفوا على ال�شعب
ومع ذلك را�ضي و�سعيد.
البروباجندا دي منق�سمة لكذا حاجة:

�أرثوذك�س نيوز

 +تماثيل «ك�ي��م �سونج » و «ك�ي��م �إيل»
ال �ل��ي ه�م��ا �أب ��و وج ��د ال��زع�ي��م ال�ح��ال��ي ..
م �ح��اوط��اك ف ��ي ك ��ل م �ك��ان  ،وال�ضريح
والحرم بتاعهم مقد�س  ،وزيارتهم فر�ض
عين على ك��ل زائ��ر �أو �سائح لكوريا ....
يعني هتروح هتروح  ،م�ش بمزاجك هي
 ..ولما تروح ال�ضريح فمن واجبات و�آداب
الزيارة �شوية حاجات كده الزم تعرفهم ..
زي مثال انه ممنوع ارتداء قبعات الر�أ�س
�أو �أي غ�ط��اء  ..ممنوع ارت ��داء ن�ضارات
ال �� �ش �م ����س  ..م �م �ن��وع و� �ض��ع اي ��دي ��ك في
جيبك  ،وما ينفع�ش ت�شاور على تماثيل
�أو �صور الزعما ب�صوابعك ..الزم بايديك
االتنين ...والزم وان��ت بتب�صلهم تنحني
ن���ص��ف ان �ح �ن��اءة  ،و�إال ت �ع��ر���ض نف�سك
لعقوبة � 15سنة �سجن
وممنوع �أي حد يعلق في بيته �أي �صورة
غير ��ص��ور ال��زع�ي��م و�أب ��وه وج��ده  ،واللي
يظبطوه معلق �صورة �أي حد تاني بيتم
�إقتياد رب الأ�سرة لل�سجن فورا
هتفولي وهما هيعرفوا منين  ..ن�سيت
�أق��ول��ك ان ��ه ف�ي��ه ع�ن��ده��م ح��اج��ة ا�سمها
اللجنة ودي بتكون �ضابط و�شوية ع�ساكر
 ،وان � ��ت ف ��ي �أي وق� ��ت م �م �ك��ن تالقيهم
بيخبطوا عليك �أو حتى يك�سروا عليك
باب ال�شقة ويدخلوا يفت�شوك انت والبيت
و�أهل البيت ،و�أ�صال مفي�ش ت�صوير هناك
�إال ب�إذن المراقب و�صور معينة في �أماكن
معينة
� � +ش��ارات بيلب�سها ك��ل ال���ش�ع��ب على
�صدورهم بتحمل �صور الزعماء بتوعهم
� ،أو بالأ�صح الألهة اللي بيعبدوها  ،اللي
هما الزعيم «كيم» و�أبوه و جده
� � +ص��ور ول ��وح ��ات ف ��ي ك ��ل ال�شوارع
وال �م �ي��ادي��ن وال �م �ب��ان��ي ع �ب��ارة ع��ن �صور
للجي�ش ال�ك��وري ف��ي معاركه المنت�صرة
علي الجيو�ش الأم��ري�ك�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة ...
وحمايته للكوكب
� +صور للمنتخب الكوري اللي بيح�صل
على كا�س العالم دايما
�أوم��ال فين الجي�ش والمنتخب ؟ .....
ال�شعب الكوري فاهم انهم متواجدين في
جزر �أمريكية احتلوها بعد االنت�صارات
طاب ازاي النا�س دي م�ش عارفة انهم
عاي�شين في �أوهام و�أكاذيب ؟
الجواب  ،لأنهم عازلينهم وفا�صلينهم
ت�م��ام��ا ع��ن ال �ع��ال��م ..م�ف�ي����ش ان �ت��رن��ت ..
مفي�ش ج��راي��د الجريدتين القوميتين
بيتطبعوا ك��ل ي��وم ويتحطوا ف��ي لوحات
زج��اج�ي��ة ف��ي ال���ش��وارع  ،وان��ت م��ن حقك
تقراهم ب�س م�ش من حقك ت�شتريهم ...
مفي�ش �إعالم  ،هما قناتين  ..قناة بتذيع
اخبار الزعيم من  7لـ  7وبعد كده تقفل ،
وقناة تانية بتذيع تقارير عن االنت�صارات
ال� �ل ��ي ب �ي �ح �ق �ق �ه��ا ال �ج �ي ����ش ال� � �ك � ��وري و
عظمته ف��ي حماية الكوكب م��ن الأوبئة
والفيرو�سات والإ��ش�ع��اع��ات ال�ل��ي بيعي�ش
ف�ي�ه��ا ال�ع��ال��م وال��زع �ي��م ال�ع�ظ�ي��م بيحمي

�شعبه منها ...
وال �ن��ا���س ه �ن��اك م�م�ن��وع�ي��ن م��ن تعلم
ال �ل �غ��ات ،ي�ع�ن��ي ب�ي�ت�ك�ل��م ال �ل �غ��ة الكورية
وبيتعلموا اللغة ال�شعبية قبل االنف�صال
عن الجنوبية ع�شان دي قوميتهم
اللي بيتكلم لغات هما االطباء  ،ودول
بر�ضو ظباط في الجي�ش  ،يعني الطب
هناك ع�سكري
وال�ع���س�ك��ري�ي��ن بيتعلموا ل �غ��ات ع�شان
تكنولوجيا ت�ط��وي��ر ال���س�لاح والمراجع
والمراقبين ال�ل��ي بي�ستقبلوا الوافدين
ودول �أفراد ع�سكريين بر�ضو.
المكتبة الوحيدة اللي عندهم كل الكتب
اللي فيها �ألفها كيم �إيل �سونج و�إبنه اللي
ه�م��ا ج��د و �أب ��و ال��زع�ي��م ال�ح��ال��ي ،وطبعا
كلها عبارة عن وجهة نظرهم في الحياة
ونظرية الذوت�شهه وال�سونكون ،وطبعا
مترجمينهم لالنجليزي والفرن�سي.
و�أي زائ ��ر الزم غ���ص��ب ع��ن ع�ي��ن �أمه
ي �ت��اخ��د ل�ل�م�ك�ت�ب��ة دي وي�ت���ص�ف��ح الكتب
دي و�أ��ض��اف��وا اليها الكتب ال�ل��ي بيكتبها
كالبيظو كمان  ..ما هو �أكت�شف فج�أة �أنه
�أديب ومفكر و�شاعر كمان.
مفي�ش عندهم ُك ّتاب وال مفكرين وال
مثقفين ع�شان الزعيم و�أج��داده بيفكروا
بدل منهم وم�ش عاوزين يتعبوهم ،دا غير
�أنهم لو فت�شوا بيتك ولقيوا كتاب مثال �أو
مجلة ،كل العيلة هيتم �إعتقالها و�إعتقال
اللي و�صلها الممنوعات دي.
و�أ��س��ا��س��ا ل��و ح�ب��وا يتثقفوا هيتثقفوا
منين وهيطلعوا مفكرين ومثقفين �إزاي،
ماهو مفي�ش ال نت وال �إعالم وال كتب.
وف�ي��ه ه�ن��اك ح��ائ��ط عليه �إ� �س��م الدول
ال �ل��ي اع�ت�ن�ق��ت ال���ش�ي��وع�ي��ة ل�ف�ت��رة واللي
زاره��ا الم�ؤ�س�س كيم �سونج واللي اتبعت
لها كتب الذوت�شهه وال�سونكون ومنها
لبنان وال�سودان واالردن ،ومعرف�ش مين
ف��ي ال���س��ودان ممكن يقرا النظريات دي
�أ�صال.
ع�ل��ى ف �ك��رة  ،ان ��ت ك��زائ��ر م�م�ن��وع �أنك
تتكلم م��ع ح��د م��ن ال�شعب  ..المراقب
هيبلغ عنك وي�سلمك بتهمة التج�س�س.
و�أ��ص�لا ال�شعب هناك م�ش ممكن يقرب
يتكلم معاك ك�شخ�ص غريب ،لأنه خايف
منك ع�شان �أنت �أكيد م�شبع باال�شعاعات
النووية الخارجية بتاعة ال�ح��روب اللي
دايرة برا وهت�ضرهم.
وممنوع منعا باتا �أن �أي حد من ال�شعب
ده كله بيخرج بره كوريا لأي �سبب ،و�أي
م �ح��اول��ة ل �ل �خ��روج ه��ي م �ح��اول��ة هروب
ت�ستوجب االعدام ،و�أ�صال �صعب جداً انك
تالقي حد هناك عايز يخرج بره البلد،
م��ا هما مفهمينهم �أن العالم كله خارج
ك��وري��ا ع��اي����ش ف��ي ح ��روب وم�ت��دم��ر وكله
�إ�شعاعات نووية.
ال�شعب ده منف�صل عن العالم ومغيب
ت�م��ام��ا !!.لكنه رغ��م ك��ل ده �شايف نف�سه
أنت
البقية� ��ى ،ي�ع�ن�
ج�ن����س �آخ� ��ر م�ت�م�ي��ز و�أرق�
�صفحة�ي(�)6
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

مارين لوب�آن ..قبطية الكرومو�سوم
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

مارين لوب�آن –  ٥٣عاما  -مر�شحة
الرئا�سة الفرن�سية ،رئي�سة حزب الجبهة
الوطنية اليميني� ،إبنة م�ؤ�س�س الحزب
ورئي�سه ال�سابق جان ماريلوبان ،وهي
خالة البرلمانية الفرن�سية ماريون
مار�شال لوب�آن .مارين �أ�صبحت مر�شحة
حزبها في االنتخابات ال�سابقة عام ٢٠١٦
بقلم :ماجد �سو�س
وفي االنتخابات الحالية اقتربت من ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
الإليزيه بعد �أن تعادلت مع الرئي�س
magedsous@gmail.com
الفرن�سي في المرحلة الأولى بفارق
قليل و�ستخو�ض معه الجولة الثانية
بعد �أيام.
حين �أبدت لوب�آن تعاطفها ال�شديد مع �أقباط م�صر بعد تفجيرات الكني�سة
المرق�سية وكني�سة مارجرج�س طنطا ،عبرت عن �أ�سفها للهجمات الإرهابية التي
ينفذها الإ�سالميون المتطرفون وك�شفت على هام�ش تجمع انتخابي في بربينيان،
�إن والدة جدتها كانت تدعى بولين ،قبطية ولدت في م�صر ،حيث عا�شت معظم
حياتها فيها و�أنجبت جدتها هناك.
لوب�آن والتي يتهمها بع�ض الم�سلمين �أنها �ضد اال�سالم والم�سلمين ،لذا يرون
�أن فوزها يمكن �أن يحدث تغييرات راديكالية في ال�سيا�سة الداخلية والخارجية
لفرن�سا ،بينما �أكدت على �أن «مقاربتها لي�ست دينية» و�أنها ال تخلط بين �أيدولوجيا
الإ�سالم والعقيدة الإ�سالمية التي تمار�سها الغالبية العظمى من الم�سلمين في
فرن�سا.
والأمر �أثير ب�شدة حين قدمت م�شروع قانون «محاربة وحظر الأيديولوجيات
الإ�سالمية المتطرفة في فرن�سا» ،م�شروع القانون �صاغه ع�ضو البرلمان الأوربي
والقا�ضي ال�سابق جان بول جارو ،يحمل تحديات كثيرة �صعبة تتمثل في كيفية
تحديد «هوية الأيديولوجيات الإ�سالمية» ومدى تعار�ضها مع الد�ستور الفرن�سي،
ورف�ض �أو قبول علمانية الدولة وتهديدها وحدة الأمة الفرن�سية.
وي�شدد م�شروع القانون على العمل على تنمية الوعي العام في فرن�سا بتنمية
وتقوية الم�شاعر الوطنية والوعي بالوحدة الوطنية والقانون يركز على حرمان
المتاجرون بالدين من الوظائف الحكومية ومن التر�شح في االنتخابات الوطنية
والنقابية والمحلية .كما �سيتم حظر ن�شر وبيع ال�صحف والر�سوم المتحركة
ور�سائل البريد الإلكتروني التي تن�شر هذه الأيديولوجيات ،ولن تح�صل «الأعمال
ال�سينمائية» المروجة لتلك الأفكار على رخ�صة للت�سويق.
وقامت لوب�آن بدعم التعديلين التي تقدمتا بهما النائبة �أورو بيرجيه والنائب
جان باتي�ست مورو من حزب الو�سط «الجمهورية �إلى الأمام» حول احترام
العلمانية ،يهدف الأول �إلى حظر ارتداء القا�صرات لأي عالمة دينية ظاهرة في
الأماكن العامة والثاني لحظر ارتداء �أي لبا�س �أو �إ�شارة يمكنه �أن يوحي للقا�صرين
ب�أن المر�أة �أدنى منزلة من الرجل.
�أما رد فعل المجل�س الفرن�سي الإ�سالمي ،بعد جدال كبير ،ا�صدر بيانا ،رف�ضة
المت�شددين ،اكد فيه على «توافق» الدين الإ�سالمي مع «العلمانية» والم�ساواة «بين
الرجل والمر�أة» وانه يرف�ض «توظيف الإ�سالم لأغرا�ض �سيا�سية» .ويثار حاليا فكرة
ت�شكيل مجل�س وطني للأئمة �سيكون مكلفا الإحاطة ب�أئمة الم�ساجد في فرن�سا.
المت�شددون اليوم في حيرة بين مر�شحة يمينية رديكالية مت�شددة وبين رئي�س
ادعى يوما �أنه و�سطي ولكنه مال �إلى جانب اليمين لكنهم يرونه اقل ت�شددا رغم
ت�صريحه المثير� ،إن الإ�سالم يعي�ش �أزمة في كل مكان ،يوم ان كان يدافع عن
الر�سوم الم�سيئة للنبي ،واعتبارها داخل نطاق حرية التعبير ،مما �أ�شعل موجة
غ�ضب عارمة في العالم الإ�سالمي.
الأمر الثاني الذي يتخوف منه الإ�سالميون والتي تلوح به لوب�آن هو مناه�ضتها
للهجرة وقد ذكرت �صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها عنونته «رحيل في الخفاء
لم�سلمي فرن�سا»� ،إن هيمنة مو�ضوع الهجرة على حمالت المر�شحين لالنتخابات
الرئا�سية الفرن�سية� ،أدى �إلى مغادرة العديد من م�سلمي فرن�سا �إلى الخارج ،ونقلت
ال�صحيفة روايات العديد من م�سلمي فرن�سا لأ�سباب مغادرتهم لهذا البلد ،رغم
�أنهم ولدوا وترعرعوا فيه .لوبان تداركت هجوم الكثير �ضد مناه�ضتها للهجرة
والمهاجرين في الأيام الأخيرة قبل انتخابات الح�سم وراحت تهدئ من حدتها في
الحديث عن قوانين الهجرة التي تتبناها
الأمر الثالث هو ت�أييد لوب�آن للرئي�س الرو�سي بوتن ومناه�ضتها لحلف �شمال
الأطل�سي «الناتو» وهو الأمر الذي يظهر معه مخاوف الحلفاء وعلى ر�أ�سهم بالطبع
الواليات المتحدة الأمريكية من و�صول لوب�آن للإليزيه.
لوب�آن التي �صرحت يوماً ل�صحيفة «كومير�سانت» الرو�سية �أنها معجبة
بفالديمير بوتين ،ا�ضطرت �أي�ضاً لتركب الموجه االنتخابية وت�ؤكد في بيان يوم
 ٢٤فبراير �أنه «ال يوجد مبرر لإطالق رو�سيا عملية ع�سكرية �ضد �أوكرانيا و�أنه
يجب �سحب القوات الرو�سية من �أوكرانيا».
الأيام القليلة القادمة �ستكون فارقة في تاريخ فرن�سا بل وفي تاريخ االتحاد
الأوروبي ب�أكمله.
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ات�صل بي لحماية كل ما يهمك

�إ�ست�شاري ت�أمين

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

بزن�س

ت�أمين على الحياة عقارات/منازل
626.356.0028
Direct: 626.657.8204

�سيارات
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الجــزيرة ال�شــمالية

يوجد بها العديد من المدن والقرى
وال �� �ش��واط��ئ ،لكننا ق�ضينا م�ع�ظ��م وقت
الجزيرة ال�شمالية في مدينتي �أوكالند
و ويلنجتون.
مدينة �أوكالند :وب�ه��ا ح��وال��ي %30
من �سكان الدولة وهي المركز التجاري
والإق� �ت� ��� �ص ��ادي ف ��ي ن� �ي ��وزي�ل�ان ��د .وتقع
ع �ل��ى م��رف ��أ ع�م�ي��ق و� �ش��واط �ئ �ه��ا جميلة،
وه��ي الميناء ال�ت��ي تقف عليها البواخر
التجارية وال�سياحية .وهناك ر�أينا �آالف
القوارب ال�شراعية واليخوت ،وفيها تقام
الم�سابقة ال�سنوية لليخوت وق��د يبلغ
عددها  600مت�سابق في �شهر فبراير من
ك��ل ع��ام .وخ�ل��ف الميناء ت��رى �أح��د قمم
البراكين القديمة في منظر رائ��ع .وفي
و�سط المدينة نرى برج ال�سماء الذي ُبني
ع��ام  1997و�إرتفاعه �أكثر من  1000قدم
(�ضعف ط��ول ب��رج ال�ق��اه��رة) .وت��وج��د به
عدة محطات على �إرتفاعات مختلفة بها
محالت تجارية ومطاعم لكن �أجمل �شيء
هو الجلو�س بجوار نافذة في مطعم يدور
 360درجة كل �ساعة وعليه ينعم ال�شخ�ص
بالطعام والمنظر المتحرك للمدينة.
المتحف الحربي :حاربت نيوزيالند

ك�ع���ض��و م ��ن ال �ك��وم �ن��ول��ث ف ��ي الحروب
ال�ع��ال�م�ي��ة وت��م ب�ن��اء ال�م�ت�ح��ف ع��ام 1929
لتخليد ذك��رى � 18أل��ف ماتوا في الحرب
العالمية الأولى لكن طبعا زاد بعد الحرب
العالمية الثانية .و�أك�ث��ر ما �أعجبني هو
ال�ج��زء المتخ�ص�ص ف��ي ت��اري��خ الماورى
والذي ح�ضرنا فيه �إ�ستعرا�ض راق�ص لهم.
وف�ي��ه يظهر ال��رج��ال ف��ي رق�صة الحرب
وه��م يحملون ال�سهام ح��رك��ات ت�شنجية
ويبحلقوا عيونهم وي�خ��رج��وا �أل�سنتهم
�إ�شارة �إلى قوتهم و�إحتقارهم للأعداء� .أما
الن�ساء فيرق�صن رق�صات الحب والتباهي
بمالب�سهن المزرك�شة .ث��م دع��ون��ا لأخذ
�صور معهم بعد اال�ستعرا�ض.
ال�سواقة على ال�شمال� :أول �شيء
الحظته عند رك��وب الأتوبي�س هو �سيره
على �شمال الطريق وطبعا يعود هذا �إلى
�أنها كانت م�ستعمرة بريطانية وبهذا ت�شبه
ال �ج��زر ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وا��س�ت��رال�ي��ا وجنوب
�أفريقيا ومالطه وقبر�ص .وذكرني هذا
لي�س بال�سيارات بل بالقطارات في م�صر
نتيجة ت��واج��د الإنجليز ف��ي م�صر لمدة
طويلة .ويعود هذا �إلى القرون الو�سطى
عندما كان الفر�سان ي�سيرون على �شمال
الطريق حتى ي�ستطيعوا �إ�ستعمال ال�سيف

كاتب المقال مع �أحد راق�صي الماورى

طق�س �أحد ال�شعانين

بذراعهم اليمين للدفاع عن النف�س لمن
يحاول �إيذائهم.
الأم��اك��ن الدينية :ت��وج��د العديد
م��ن ال �ك��ات��درائ �ي��ات ال�ف�خ�م��ة ف��ي مدينة
�أوك�لان��د مثل الإنجيليكان والم�شيخية
 Presbyterianوال �ك��اث��ول �ي��ك وكذلك
العديد من الجوامع والمعابد اليهودية
وك ��ان ال �م��اورى ق�ب��ل و� �ص��ول الأوربيين
ي �ع �ت �ق��دون �أن ه �ن��اك �آل� �ه ��ه ك �ث �ي��رة لكن
م �ع �ظ �م �ه��م الآن �إم � � ��ا �أن �ج �ي �ل �ي �ك��ان �أو
كاثوليك.
مزارع الأغنام :توجد �آالف المزارع
لتربية الخراف والبقر وحوالي  50مليون
خ ��روف �أي � 10أ� �ض �ع��اف ت �ع��داد ال�سكان.
وتعتبر نيوزيالند من �أكثر دول العالم
ت���ص��دي��را ل�ه��ا .وح���ض��رن��ا م��زرع��ة ور�أينا
كيف يق�صون �صوف الخرفان مرتين في
العام .وحوالي  6مليون بقرة وعليه فهم
م���ص��دري��ن للبن ال �ج��اف وال�ج�ب�ن��ة حول
العالم .و�أي�ضا يربون في بع�ض المزارع
ال �غ��زال وال �ن �ع��ام وي��وج��د ح��وال��ي مليون
غ��زال��ة وع ��دة �آالف م��ن ال�ن�ع��ام ويبيعون
لحمها.
م��دي��ن��ة ول��ي��ن��ج��ت��ون� :أ�صبحت

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

ال�ع��ا��ص�م��ة م�ن��ذ ع ��ام  1865وب �ه��ا مباني
ال�ح�ك��وم��ة وال �ب��رل �م��ان وال�ق���ض��اء ويبلغ
ع��دد �سكانها ن�صف مليون ف��وق م�ضيق
كوك الذي يف�صل بين الجزيرتين .ومن
�أج �م��ل م��ا ف�ي�ه��ا Te papa Museum
�أو م�ت�ح��ف ن �ي��وزي�لان��د ،وه ��و م��ن �أكبر
متاحف العالم في الم�ساحة وافتتح عام
 1998على الميناء .وفيه حجرات عديدة
ي�ستمع ف�ي�ه��ا ال���ش�خ����ص �إل ��ى ح�ضارات
ال�سكان ذو الخلفيات المختلفة الذين
ي�سكنون نيوزيالند الآن.
وبها حدائق رائعة في تنظيمها وفي
�أح��ده��ا ف��ي الربيع يوجد  30،000زهرة
التوليب التي ت�شتهر بها هولندا وكذلك
�أكثر من  100نوع من الورود.
ويوجد �أي�ضا بها ترام  Cable Carمثل
��س��ان فران�سي�سكو للمتعة  ..وت�صبحوا
على خير.

كاتب المقال مع خروف في مزرعة للأغنام قبل الجز
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�أ�صل الحكاية...

اللعب بالبي�ضة والحجر
بقلم :مرجريت إقالديوس

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

م��ن ذل��ك المثل �أي���ض�اً ه��و التعبير عن
درج��ة م��ن درج��ات الإح��اط��ة م��ن �سلوك
�شخ�ص م��ا � ..أو ت��و��ض�ي��ح �أن ��ه بيمتلك
ق��درة �أو م�ه��ارة عالية ف��ي ح��ال��ة المدح
ل�شخ�ص ف��ي الإط ��ار ال�خ� ّي��ر والتحذير
من �شخ�ص له القدرة على االحتيال �أو
الخداع في الإطار غير الخ ّير  ..و ب�سبب
ت�ل��ك ال �م��زح��ات ال �ت��ي ت��م ت��وارث �ه��ا منذ
ال�ق��دم��اء الم�صريين �أ�صبحت �صناعه
البي�ض الجرانيت �أو الرخام مزدهرة و
توارثت  ..و مع الزمن كان يلج�أ الكثير
م��ن الم�صريين �إل��ى �شرائها وو�ضعها
كديكور في �سبت �شم الن�سيم طوال فترة
الخما�سين المقد�سة كونها بديل يعي�ش
لمدي �أط��ول من البي�ض الطبيعي  ..و
و��ص��ل ال�ح��د �إل��ى �أن �أ��ص�ب��ح ال�سائحين
الأجانب يبحثون عنه في مجال ومتاجر
التحف والأنتيكات والكثير ال يعلم �أن
��س�ب�ب�ه��ا ه��و ت�ل��ك ال �م��زح��ات المتوارثة
تاريخياً و التي تعود ف��ي الآ��س��ا���س �إلى
االح �ت �ف��االت ب��ال��رب�ي��ع و��ش��م الن�سيم ثم
عيد القيامة  !!..كل ع��ام و انتم بخير
 ..انتظرونا في مقال جديد من �أ�صل
الحكاية ..

�إذا كنت ترغب يف �إ�ستالم جريدة

�أرثوذك�س نيوز

على بريدك الإلكتروني �أر�سله لنا و�سنر�سلها لك فور �صدورها

مجــــــانــــاً

زيارة �إلى كوريا ال�شمالية

المترو هناك بدائي جدا  ،هو محطتين
بنركب م��ن محطة وت�ن��زل �ستاير �سودا
على �شبابيك المترو ويقف في محطات
الأب � ��واب م����ش ب�ت�ف�ت��ح ف�ي�ه��ا وماقدرت�ش
�أعرف فيها �إيه  ،لأنه فيه محطات داخلية
غير م�سموح للأجانب بالنزول فيها..
ال �م �ت ��رو ت �ح��ت الأر� � � ��ض ب� �ـ  100متر
وم �ح �� �ص��ن � �ض��د االن� �ف� �ج ��ارات النووية
وال�صواريخ  ....واللي عامل المترو ده
ال�سوفيت.
لكن رغ��م ك��ل ده النا�س مقتنعة انهم
�أف �� �ض��ل ��ش�ع��ب لأن ع �ن��ده��م اك ��ل و�شرب
ومعندهم�ش ا�شعاعات وال نووي
ال�شعب لأن��ه م��ؤم��ن باالنت�صارات دي
فبي�ضحي م��ن اق�ت���ص��اده للت�سليح ....
لدرجة ان طفلة �س�ألتني هو انتي �سويدية
فلما �س�ألتها ليه قالتلي ع�شان عينيكي
زرقا ،قولتلها ال �أنا م�صرية  ..هي و�أبوها
و�أمها مايعرفو�ش ان م�صر دولة م�ستقلة،
هما يعرفوا ان افريقيا كلها تحت �سيادة
الزعيم الكوري الكبير
وي �ع ��رف ��وا ال �� �س��وي��د لأن دي ال��دول��ة
ال��وح�ي��دة ال�ل��ي ل�ه��ا ��س�ف��ارة ه�ن��اك ع�شان
�أخ� ��دوا منهم  1000ع��رب�ي��ة ف��ول�ف��و �سنة
 1972ومادفعو�ش فلو�سهم لحد دلوقت
وهما اللي موجودين لحد الآن
ط��اب هما م�صدر دخلهم �إي ��ه ...يعنى
ال��دول��ة بتنتج �إي��ه �أو بتك�سب �إي��ه ع�شان
ت�شترى بيه �أكل لل�شعب ؟
بي�صنعوا ح��اج��ات محتاجاها ال�صين
وفيتنام ورو�سيا بي�صنعوها عندهم �أرخ�ص
وياخدوا مكانها احتياجات غذائية
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Workers Comp

Health

Home

يعرف ا�سم زوج��ة الزعيم الحقيقي وال
�أهلها وال عدد �أوالده
وهو اللي بيحدد لها تتنف�س امتى م�ش
تروح فين بقا
عندهم ه�ن��اك خ�ب��راء ف��ي تحليل لغة
الج�سد  ،ولغة ج�سدك ممكن تكون �سبب
لل�سجن  ،لأن ال�ك��وري�ي��ن ب�ي�ع�ت�ب��روا لغة
الج�سد ع��دائ�ي��ة ��ض��د ال��زع�ي��م و�سخرية
م�ن��ه ،فبيبلغوا عنك بنف�سهم ويقب�ضوا
عليك
و�أن��ا لأني  body talkingفكنت دايما
مربعة ايدي لأني عايزة �أخرج منها ..
ف� �ي ��ه ع� �ن ��ده ��م � � �ش� ��ارع �إ�� �س� �م ��ه علماء
الم�ستقبل هو واهمهم �أن ال�شارع ده عاي�ش
ف�ي��ه ال�ع�ل�م��اء وال �ع �ب��اق��رة والمهند�سين
التكنولوجيين الكوريين اللي م�سيطرين
على العالم كله.
فتخيلوا �شعب زي ده ممكن يثور �إزاي
 ..وهو مغيب ومعزول عن العالم كله.
ك��ان��ت زي��ارة ��س��ودا �أ�صابتني بكوابي�س
زي ك��واب �ي ����س ر�أف� � ��ت ال �ه �ج��ان ك� ��ده ...
وم�ك��ررت�ه��ا���ش وان�سحبت م��ن ال�شغالنة
كلها.
�أن � ��ا ي ��وم م ��ا خ�ل���ص�ن��ا وو� �ص �ل��ت مطار
«بكين» قعدت �أعيط وماكنت�ش متخيلة
�أني ه�شوف عيالي تاني.
�أنا كنت في �سجن كبير..
ده بقى حكم الع�سكر كما يجب �أن يكون
 ..م�ش تقولي م�صر!.

دكتورة منــال عزيــز

لجميـع �أنــواع التــ�أمين

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp

ي�ع�ن��ي ي���ص�ن�ع��وا م �ث�لا ت�ل�ي�ف��زي��ون��ات و
راديوهات لل�صين
يقفلوا عربيات لرو�سيا
�أغذية معلبة وخمور لفيتنام و ماليزيا
دا غير انهم �شعب زراعي �أ�صال وعندهم
زراعات حبوب وفواكه  ،وال�سبب اللي رحنا
ع�شانه هو ت�سويق منتجات زراعية  ..لكن
م�م�ن��وع تكلم ح��د م��ن م��در��س��ة الزراعة،
فيه ظابط مخابرات بياخد منهم الكالم
ويترجملك
ال�ع��ر���ض الع�سكري ال�ل��ي بن�شوفوه ده
حقيقي وك��ل ده ن��ووي فعال  ،ع�شان كده
ام��ري�ك��ا �أج �ب��ن م��ن ان�ه��ا تزعلهم �أو تمد
اي��دي�ه��ا عليها  ..لأن ال�ن��ا���س دي بت�ؤمن
بنظرية ال�سوكون يعني ال�شعب هو ال�سيد
ال�ع���س�ك��ري ع�ل��ى ال �ك��وك��ب و�إال فليذهب
الكوكب للجحيم
اللي بياكل وي�شرب ويت�صل مع العالم
هما حا�شية الزعيم «كيم» فقط
ال�شعب ده م�ش هيثور وال نف�سه يخل�ص
من «كيم» لأنه بيعبده وبيعبد �أبوه و جده
 ،ومحد�ش يخل�ص من رب��ه  ...عاي�شين
�سعدا جدا وحا�سين بالتميز كمان
ال �م �ن �ط �ق��ة ال � �ح� ��دودي� ��ة ب� �ي ��ن ك ��وري ��ا
ال�شمالية والجنوبية عبارة عن منطقة
�أر�ضية م��زروع��ة بالألغام ومكهربة كلها
بكهرباء �صعق عالي وتر�سانة حربية
محد�ش محا�صر كوريا ال�شمالية ..هي
اللي محا�صرة العالم وتعتبر كابو�س على
كوريا الجنوبية واليابان
محد�ش يعرف تعداد ال�شعب ومحد�ش

بقلم� :إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
يهتفون« ،هو�شعنا! مبارك الآتي با�سم
ال ��رب .هو�شعنا ف��ي الأع ��ال ��ي!»( .مر
 )11:9وتعني هو�شعنا حرفياً خل�صنا،
وقد �أ�شار باحثو الكتاب المقد�س �إلى
معنى مزدوج من ا�ستخدام «هو�شعنا»،
ف �ه��ي ف��ي م �ف �ه��وم ال �ي �ه��ود ت���ش�ي��ر �إلى
ال�خ�لا���ص م��ن االح �ت�ل�ال الروماني،
ووف� ��ق ال �م �ع��ان��ي ال��روح �ي��ة والعقائد
الم�سيحية ت�شير �إل��ى ال�خ�لا���ص من
الخطيئة ،تحقيقا لر�سالة الم�سيح
الخال�صية في �سر الفداء.
يعتبر �أحد ال�شعانين �أو دخول ال�سيد
�إل��ى مدينة �أور�شليم بح�سب الكنائ�س
الأرث��وذك �� �س �ي��ة �أح ��د الأع �ي ��اد الكبرى
لل�سنة الليتورجية� .أم��ا ال�ي��وم الذي
ي�سبق �أحد ال�شعانين فهو �سبت لعازر
وال��ذي يقوم فيه الم�ؤمنون بتح�ضير
�سعف ال�شعانين عن طريق ربطها في
ال�صلبان للتح�ضير ليوم الأحد.
ف ��ي � �س �ب��ت ل � �ع ��ازر ب �ح �� �س��ب طق�س
كني�سة ال��روم الأرث��وذك����س يتم ترتيل
طروبارية لعازر وهي ترتيلة ق�صيرة
والتي تتحدث عن �إقامة لعازر من بين
الأموات والتي تعتبر تح�ضيراً لقيامة
الم�سيح من بين الأموات:
«�أيها الم�سيح الإله،
لما �أقمت لعازر من بين الأموات
قبل �آالمك ،حققت القيامة العامة.
لذلك ونحن كالأطفال،
نحمل عالمات الغلبة والظفر
�صارخين نحوك يا غالب الموت:
«�أو�صنا في الأع��ال��ي ،مبارك الآتي
با�سم الرب»
م��ن ط�ق��و���س ه ��ذا ال �ي��وم �أي �� �ض �اً في
الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية قراءة
ف �� �ص��ول م ��ن الأن ��اج� �ي ��ل الأرب � �ع� ��ة في
زوايا الكني�سة و�أرجائها رمزاً للتب�شير
بالإنجيل في جميع �أرجاء العالم.
وق��د �إختلف طق�س دورة ال�شعانين
وع �ي��د ال���ص�ل�ي��ب م��ن كني�سة لأخ ��رى
ح�سب ترتيب الأيقونات بها وقد �إتفق
عليها وف�ق��ا لكني�سة ال�سيدة العذراء
المعلقة كما وردت بمو�سوعة م�صباح
الظلمة في �إي�ضاح الخدمة لإبن كبر
تحت م�صطلح «عند الم�صريين».

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

PW

ق�صة ذل��ك المثل ال�شعبى ت�ع��ود في
الأ� �ص��ل ل�ل�ع���ص��ور ال�م���ص��ري��ة القديمة
 ..ح�ي��ث ي�ح�ك��ى �إن ��ه ك��ان ق��دي�م�اً توجد
م�سابقة لل�شباب لإل�ق��اء البي�ض والتى
ال تك�سر بي�ضته يكون هو الفائز ..وكان
ي��وج��د ق��دي �م �اً ب�ع����ض م��ن الأ�شخا�ص
ال�م��اك��ري��ن فينحتوا ح�ج��ر �أب�ي����ض على
�شكل بي�ض ويقذفونة واليك�سر ولذلك
ك��ان ي�ف��وزوا بالم�سابقة ويح�صلوا على
ال ��ذه ��ب ..و ت ��وارث ��ت م ��ع ال ��زم ��ن �إل ��ى
�أن ارت �ب �ط��ت ف��ي ال�ع���ص��ور الم�سيحية
القديمة بيوم �سبت النور �أو �سبت الفرح
حيث ي�شرع الم�سيحيون ب��وج��ه خا�ص
والم�صريين بوجة ع��ام ف��ي ذل��ك اليوم
بالتحديد في �صباغة البي�ض تجهيزاً
لعيد ال�ق�ي��ام��ة و��ش��م ال�ن���س�ي��م ..و �أثناء
تجهيزه و�صباغته يلعب بع�ض العامة
م��ع بع�ضهم بخبط البي�ض بع�ضه مع
ب�ع����ض ف �م��ن ك �� �س��رت ب�ي���ض�ت��ه ي�أخذها
�صاحب التي لم تك�سر  ..وبع�ضهم يتخذ
بي�ضة من الحجر مخروطة علي �شكل
البي�ض وي�صبغها �صباغه مثلها ..ومن
هنا جاء قولهم« :ف�لان يلعب بالبي�ضة
وال�ح�ج��ر» كناية ع��ن الغ�شا�ش الدجال
القادر على �إخفاء غ�شه بحيلة فهو يلعب
بالحجر مكان البي�ضة يوهم �أنها بي�ضة
 ..وربما �أخ��ذت عادة االحتفال بالبي�ض
و�صبغة من الأقباط و تداولت مع باقي
ال���ش�ع��وب ال �م �ج��اورة ع��ن طريقهم!!..
�أ�صبح الآن ذلك المثل ال�شعبي المتداول
يقال وي�ستخدم للتعبير ع��ن ال�شخ�ص
الفهلوي �أو وا�سع الحيلة ال��ذي ال يقف
�شيء �أم��ام��ه ويمتلك مهارة عالية جداً
في خو�ض �أي مجال  ..كما �أن الغر�ض

ك�شخ�ص غير كوري غير م�سموح لك انك
تنال �شرف التعامل بالعملة المحلية اللي
عليها ��ص��ورة �شم�س ال�شمو�س �إن�م��ا �أنت
بيعتبروك كائن درجة تالتة حقير تتعامل
بالعمالت الحقيرة زي اليورو والدوالر
و�أ�صال البيع وال�شرا مع الحكومة.
العياط وال�شحتفة اللي بت�شوفوها في
التليفزيون دي حقيقية  ..ال��راج��ل ده
بالن�سبة لهم �إله عظيم وبيحميهم
الفقر في البلد دي فوق ما تتخيلوه ..
النا�س دي ماتعرف�ش طعم اللحم البقري
وال�ضاني  ،لأن اللحوم دي غالية ومحد�ش
بياكلها غير �ضباط الجي�ش و�أهل الحكم
 ،انما ال�شعب بياكل قطط وكالب وفيران
كل حاجة عندهم بيحددها لهم الزعيم
وم�ساعديه
المالب�س محددة  ..ت�سريحات ال�شعر
محددة ..حتى نغمات التليفون والأغاني
الزم تكون مو�سيقى ونغمات حربية
مفي�ش تليفون دول��ي  ..مفي�ش راديو
ب�ي��ذي��ع ح��اج��ة �إال اذاع ��ة ب�ي��ان��ات وخطب
الزعيم الملهم  ،مع فوا�صل من االغاني
الحما�سية واالنت�صارات
وال �ت��رف �ي��ه ال��وح �ي��د ال �ل��ي ع�ن��ده��م هو
مهرجان �سنوي للرق�ص و الهيالهوب و
ركوب الدراجات
عمرك �شفت رئي�س دولة محد�ش يعرف
عياله �أو عددهم �أونوعهم ؟
حتى �أخته اللي هي �أ�شر�س منه واللي
بيجهزوها للحكم ل��و م��ات ف�ج��أة  ،حتى
اخته دي ماتعرف�ش عدد اوالده ونوعهم

�أح ��د ال�شعانين �أو ع�ي��د ال�شعنينة
ه��و الأح��د ال�سابع م��ن ال�صوم الكبير
والأخ � �ي� ��ر ق �ب��ل ع �ي��د ال �ف �� �ص��ح (عيد
القيامة) وي�سمى الأ�سبوع ال��ذي يبد�أ
به ب�أ�سبوع الآالم ،وهو يوم ذكرى دخول
الرب �إلى مدينة �أور�شليم ،وي�س ّمى هذا
اليوم �أي�ضا ب�أحد ال�سعف �أو الزيتونة
لأن �أهالي المدينة ا�ستقبلوه بال�سعف
وال��زي�ت��ون المز ّين مفتر�شين ثيابهم
و� �س �ع��ف ال�ن�خ�ي��ل و�أغ �� �ص��ان الزيتون
�أم��ام��ه ،ل��ذل��ك يعد ا�ستخدام ال�سعف
والزينة في �أغلب الكنائ�س هو الرمز
الأ�سا�سي لالحتفال بهذا اليوم .ويرمز
�سعف النخيل �إل ��ى ال�ن���ص��ر� ،أي �أنهم
ا�ستقبلوا ي�سوع منت�صراً مُح ّققا نبوءة
زكريا ب�صفته الم�سيح المخل�ص.
ي�ع�ط��ي ال�م���س�ي�ح�ي��ون ح ��ول العالم
وال �سيما م�سيحيو ال�ق��د���س وغيرها
م��ن ال �م��دن ف��ي الأرا�� �ض ��ي المقد�سة
�أه�م�ي��ة ب��ال�غ��ة لأح ��د ال�شعانين كونه
ذكرى دخول ملك ال�سالم �إلى مدينة
ال�سالم ،ون�صرة �سابقة لن�صرة قيامة
الرب وبداية �أ�سبوع الآالم.
ك�ل�م��ة ��ش�ع��ان�ي��ن ت� ��أت ��ي م ��ن الكلمة
ال�ع�ب��ران�ي��ة «ه��و��ش�ي��ع-ن��ا» وال �ت��ي تعني
ي��ا رب خ�ل����ص .وم�ن�ه��ا ت���ش�ت��ق الكلمة
اليونانية «�أو��ص�ن��ا» وه��ي الكلمة التي
ا� �س �ت �خ��دم��ت ف ��ي الإن� �ج� �ي ��ل م ��ن قبل
الر�سل والمب�شرين .وهي �أي�ضاً الكلمة
التي ا�ستخدمها �أهالي �أور�شليم عند
ا�ستقبال الم�سيح في ذلك اليوم.
الأ�صول الكتابية
دخل الم�سيح �إلى القد�س راكباً على
حمار تحقيقا لنب�ؤة زكريا بن برخيا:
«ال تخافي يا �إبنة �صهيون ،ف�إن ملكك
جح�ش ابن �أتان».
قاد ٌم �إليك راكباً على
ِ
(ي��و  ،)12:14وك��ان ا�ستعمال الحمير
مقت�صراً في المجتمع اليهودي على
طبقة الملوك وطبقة الكهنة ،ما ي�شير
�إل��ى ي�سوع هو الم�سيح� ،إذ �إن الم�سيح
في العقيدة اليهودية هو نبي وكاهن
وملك.
وقد ي�شير الحمار �إلى ال�سالم وذلك
لأن الح�صان ع��ادة م��ا ي��رم��ز للحرب
بينما يرمز الحمار لل�سالم ،وبذلك
ي �ك��ون ه �ن��اك م�ع�ن��ى ت��اري �خ��ي للق�صة
وال ��ذي ح��دث ح�ق�اً بح�سب الأناجيل
الأرب�ع��ة ،ومعنى ث� ٍ
�ان رم��زي ي��دل على
دخ��ول الم�سيح �إل��ى �أور�شليم (مدينة
ال�سالم) كملك لل�سالم.
ا�ستقبل �سكان المدينة والوافدين
�إليها ال�سيد الم�سيح لالحتفال بعيد
ال�ف���ص��ح ب�سعف ال �ن �خ��ل(،ي��و )12:13
لتظلله م��ن �أ� �ش �ع��ة ال���ش�م����س ،ك�م��ا �أن
�سعف النخل عالمة االنت�صار.
وفر�شوا ثيابهم على الأر�ض و�أخذوا
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• Root Canal
• Cosmetic Dentistry
• Crowns and Bridge
• Extractions and Dentures
• Teeth Whitening, White Filling
All Insurance & Medical accepted

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

949 - 559 - 6565
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عامل حواء � -إعداد مرمي منري

	-7ال ت �ق��ارن��ي ب �ي��ن �إبنتك
المراهقة و�أي فتاة �أخ��رى ،ال في
الم�ستوى ال��درا� �س��ي وال المظهر
�أو الطباع ولكن ع��ززي من �إبنتك
كونها ف��ري��دة ومميزة و�أهمية �أال
تقارن نف�سها ب��أي فتاة �أخ��رى لأن
كل فتاة مختلفة ب�شكل �أو ب�آخر.
 -8كما يجب �أن تبتعدي عن
التوبيخ والن�صح المبا�شر و�أ�سلوب
المراقبة الذي �سوف يجعلها دائ ًما
تحت االتهام وال�شك ولكن �أعطيها
ال �ث �ق��ة واج �ع �ل �ي �ه��ا ع �ل��ى ق� ��در من
الم�س�ؤولية.
 -9ق � � � ��وم � � � ��ي ب � � ��اح� � � �ت � � ��رام
خ�صو�صية �إبنتك المراهقة ،ف�إذا
كنت ترغبين ف��ي ن�صحها فيجب
ع�ل�ي��ك �أن تفعلي ذل��ك م��ن خالل
الحديث معها ب�شكل غير مبا�شر،
كما يمكن �أن يكون ذلك من خالل
ن��زه��ة �أو ق���ض��اء وق��ت لطيف م ًعا
بمفردكما.

ك�م��ا ي�ج��ب ع�ل�ي��ك �أال تجعليها ت�شعر
بوقت فراغ �أو ملل.
 -4تقبلي م�شاعرها وتغيراتها
حيث �أنها يمكن �أن ت�صارحك بها يوما
باختبارها م�شاعر الحب �أو م��ا �شابه،
ثقتها بك �أول خطوة لكي يتم �إحتواء
العناد ومرور مرحلة المراهقة ب�سالم.
 -5ي �ج��ب ع �ل �ي��ك �أال ت�سخري
�أبداً من ت�صرفاتها �أو تلقي عليها اللوم
والنقد دائماً ،حيث �أن �إبنتك المراهقة
تبحث عن �أي �شيء يعزز ثقتها بنف�سها
ويجعلها ت�شعر بالتقبل وال�ح��ب ،فال
تتركيها تبحث عن ذلك خ��ارج المنزل
ب��ال �ق �� �س��وة ع �ل �ي �ه��ا ،ب ��ل اج �ع �ل��ي لومك
وعتابك لها ع�ت��اب �أ��ص��دق��اء ال تعنيفاً
وانتقاداً.
 -6ي �ج��ب ع �ل �ي��ك �أن ت�ستمعي
�إليها مهما كان ب�ساطة ما تحكيه حيث
كلما �شعرت �إبنتك المراهقة �أنها تعامل
كفتاة نا�ضجة وتتلقي الوقت واالهتمام
�سوف تزداد ثقتها بنف�سها.

ام�ضينا المزيد من الوقت في الجلو�س
بمفردنا واال�ستفادة من �أعماق كياننا
وا�ستك�شاف م��ن نحن ح� ًق��ا ،كلما كان
ب�إمكاننا �أن نفهم �أنف�سنا ب�شكل �أف�ضل،
و�أن نتوا�صل مع الآخرين ب�شكل جيد.
ع �ن��دم��ا ت�ق���ض��ي وق� � ًت ��ا م ��ع نف�سك،
ي�صبح م��ن ال�سهل �أن ت���ص��ادق نف�سك
وتكت�شف طاقتك الخا�صة؛ فتعلم كيف
تق�ضي �أط ��ول وق��ت ممكن م��ع ذاتك،
وعندها �سي�صبح م��ن ال�سهل مراقبة
�أنماطنا العقلية ،وم��ا هي االتجاهات
التي ت�ستحوذ على انتباهنا ،وقد يكون
هذا هو الوقت المثالي لال�ستفادة من
نف�سك وتع ّلم من تكون على م�ستوى
�أعمق.
ك �م��ا ي�م�ك�ن�ن��ا ال �ب��دء ف��ي ا�ستك�شاف
مخاوفنا ومحفزاتنا و�آمالنا ورغباتنا
ف ��ي ح��ال��ة م ��ن ال ��و� �ض ��وح ،خ��ال �ي��ة من
تدخالت الأ�شخا�ص الآخرين .ويمكننا
� ً
أي�ضا �أن نتعلم �أن نحب �أنف�سنا ونعطيها
وق � ًت��ا �أط ��ول م�م��ا نق�ضيه� ،إذ يفيدك

ه��ذا ف��ي التوا�صل م��ع الآخ��ري��ن ،فمن
ال�شائع �أن ي�ستغرق النا�س لحظة مع
النف�س ليردوا على �أي نقا�ش �أو حديث
م��و� �ض��وع م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ره��م ،وذلك
لكي يتم ا�ستدعاء العواطف والطاقات
والأف� �ك ��ار وم ��ن ث��م ن �ب��د�أ التعبير عن
نقطة الجدال بو�ضوح.
وكلما زاد ال��وق��ت ال��ذي تق�ضيه مع
�أفكارك وم�شاعرك ،كلما بد�أ منظورك
ف��ي ال�ت�ح��ول .ولنفتر�ض �أن��ك واجهت
م�شكلة مع �أحد الأ�صدقاء ولم تتمكن
م��ن ر�ؤي� ��ة وج �ه��ة ن �ظ��ره ،ل�ك��ن عندما
ن���س�م��ح لأن �ف �� �س �ن��ا ب��ا� �س �ت �ك �� �ش��اف زواي� ��ا
مختلفة للإدراك؛ يبد�أ وعينا بالتو�سع
للح�صول على مزيد من المعلومات.
وقد ن�شعر ب�أننا نتبنى موقف مختلف
تما ًما بعد ق�ضاء الوقت بمفردنا فقط
للتفكير فيما حدث.
كلما �أحببنا وحدتنا كلما �أ�صبحنا
�أق ��وى ع��اط�ف� ًي��ا ،وف��ي ن�ه��اي��ة المطاف
�سي�صبح من الأ�سهل لنا �أن ندخل في
عالقات مع الآخرين ب�صورة م�ستمرة
و� �ص �ح �ي��ه ول �ي �� �س��ت ه �ن��اك ح��اج��ة �إل ��ى
ا�صطحاب احد النك تحتاج الي �صحبه
بل يمكنك �أن ت�صبح ح ًرا تما ًما لتظهر
نف�سك كما هي ،تحب الآخرين بعمق ،ثم
تتركهم يذهبون عندما يحين الوقت.
ف�ق��درت��ك وق��وت��ك تتبلور ف��ي �إمكانية
ال�سماح للعالقات �أن تمر ب�سهولة دون
�أن ن�شعر بجهد كبير عندما نريد �إنهاء
�أي عالقة مع �شخ�ص �آخر لأمر ما .
ق���ض��اء وق �ت��ا م��ع ال� ��ذات ت��و��ض��ح لك
�صورة العالقه مع االخرين ومحاولة
تفهمهم وتقبلهم كما ه��م او االبتعاد
بدون خ�سائر.

باهلنـــا والشــفا

�شوربة الفا�صوليا البي�ضاء والجزر

 -3ق���ش��ري ال �ب �ن��دورة و�أزي� �ل ��ي البذور
وافرميها ناعماً.
� -4أ� �ض �ي �ف��ي ال� �ب� �ن ��دورة �إل � ��ى الب�صل
وقلبيه.
� -5أ� �ض �ي �ف��ي ال �م �ك �ع �ب��ات والكات�شب
واخلطيهم جيداً ثم �أ�ضيفي الماء ال�ساخن
وحركيه.
� -6صفي الفا�صوليا و�أ�ضيفيها فوق
الخليط وحركيه ثم اتركي القدر على نار
هادئة لمدة  90دقيقة �أو حتى تن�ضج حبات
الفا�صوليا.

لعل اقرب نزهه �ستقومين بها �سيدتي هي
يوم �شم الن�سيم والذي نمار�سه هنا في امريكا
يوم عيد القيامه المجيد .حيث يتفق ابناء
الكني�سه او العائالت علي الذهاب الي حديقه
عامه يق�ضون هناك يومهم ويمار�سون فيه
التقاليد الم�صريه المتعارف عليها في �شم
الن�سيم من اكل البي�ض الم�سلوق وال�سمك
المملح وق��د ا��ض��اف الم�صريين االمريكان
ال �ل �ح��م ال �م �� �ش��وي اي �� �ض��ا ف ��ي ه� ��ذا ال� �ي ��وم .
وللذهاب الي رحله او لق�ضاء يوم في البارك
هناك اداوت ا�سا�سيه يجب ان تاخذيها معك
مثال :
�س ّلة للرحالت :وت�ستخدم لو�ضع الأطعمة
التي ال تتلف ب�سرعة� ،أو في حال كانت الرحلة
بمكان قريب من المنزل.
حقيبة الظهر :التي ت�ستخدم عند الخروج
في رحالت المغامرة واال�ستك�شاف.
�� �ص� �ن ��دوق ال� �ث� �ل ��ج  :ل �ح �ف��ظ الأط� �ع� �م ��ة
والم�شروبات التي يجب �أن تبقى باردة حتى
يحين موعد تقديمها.
بطانية الرحالت :التي يتم ا�ستخدامها
عند الذهاب لأماكن ال تحتوي على طاوالت
للجلو�س ،ويف�ضل �أن تحتوي على بطانة
مقاومة للماء لتبقى جافة في حال و�ضعها
على رمال �أو �أع�شاب مبلولة .
�أدوات الطعام :التي ت�ستخدم لمرة واحدة
فقط وب�ع��ده��ا يتم التخل�ص منها ،وت�شمل
الأطباق ،والأكواب ،والمالعق البال�ستيكية.

المناديل الورقية والمناديل ال ُمبللة:
ح�ت��ى ي�ت��م تنظيف الأي� ��دي ب�ه��ا ،وطاولة
الطعام في حال وجودها.
لوح تقطيع و�سكين :وذلك ال�ستخدامها
ف��ي ت�ق�ط�ي��ع ال �ف��واك��ه وال �خ �� �ض��ار ،وعمل
ال���س�ن��دوي���ش��ات ف��ي م��وق��ع ال��رح �ل��ة بد ًال
م��ن �صنعها ف��ي ال�م�ن��زل ون�ق�ل�ه��ا لموقع
الرحلة.
�أك� �ي ��ا� ��س ث �ل �ج � ّي��ة :وي �ت ��م و� �ض �ع �ه��ا مع
الأطعمة الباردة للحفاظ على برودتها.
�أكيا�س نفايات :حتى يتم و�ضع النفايات
بها ف��ي ح��ال ع��دم وج��ود �س ّلة قمامة في
موقع الرحلة .طاولة محمولة وكرا�سي
رحالت  :في حال كان هناك �أ�شخا�ص ال
يرتاحون عند الجلو�س على الأر�ض.
ف ّتاحة زج��اج��ات وع�ب��وات بال�ستيكية
�أو �أك�ي��ا���س تخزين لحفظ م��ا تبقى من
الأطعمة.
منا�شف مطبخ :بالإ�ضافة ال�ستخدامها
في تن�شيف الأيدي وم�سح الأ�سطح ُيمكن
ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ل �ت �غ �ط � ّي��ة �أوع� �ي ��ة الطعام
ال �م �ف �ت��وح��ة ،ول � ّف �ه ��ا ح� ��ول ال ��زج ��اج ��ات
البال�ستيكية لحمايتها.
�شواية متنقلة وزجاجة معبئة بالجاز:
م �ظ �ل��ة خ��ا� �ص��ة ب ��ال ��رح �ل�ات :ل�صنع
منطقة ظ��ل ف��ي ح��ال ع��دم ت��واج��ده��ا في
موقع الرحلة.

�أجمل �شيء في الحياة �أن تعلم �أن
اهلل معك في ال�سراء وال�ضراء.
�أجمل �شيء في الحياة دعوة النا�س
لك بالخير.
�أجمل � �ش��يء ف��ي ال �ح �ي��اة �أن تنام
مظلوم ولي�س ظالما.
�أجمل �شيء في الحياة ال�صدقة من
 �أجل الفقراء والمحتاجين.
�أجمل �شيء في الحياة بوجود �أهلك
واحبابك حولك.
�أجمل �شيء في الحياة الوفاء وحب
الآخرين.
�أجمل �شيء في الحياة عندما تحقق
طموحك و�أحالمك.
�أجمل �شيء في الحياة �أن ت�سامح
الآخرين.
�أجمل �شيء ف��ي الحياة �إن��ك تكون
ب�صحة وعافية.
�أجمل ��ش��يء ف��ي ال�ح�ي��اة التوا�ضع
والأخالق الحميدة.
�أجمل �شيء في الحياة نظافة القلب
من الغل والح�سد.
�أجمل � �ش��يء ف��ي ال �ح �ي��اة الحرية
وعدم التعدي على حرية الآخرين.
�أجمل � �ش��يء ف��ي ال�ح�ي��اة �أن تكون
ك��ات �م �اً ل�ل���س��ر ،ح��اف �ظ �اً ل�ل�ع�ه��د ،وفيا
بالوعد �صادق الل�سان والقلب.
و�أجمل �شيء ف��ي الحياة �إبت�سامة
�صادقة تريح الآخرين.
�أجمل �شيء في الحياة الر�ضا بما
ق�سمه اهلل لك.
و�أجمل �شيء في الحياة هو الحب.
والب��د �أن نتعلم �أن ال���س�ع��ادة تنبع
م��ن داخ�ل�ن��ا وم��ن قلوبنا و�إح�سا�سنا
بجمال ما حولنا والر�ضى عن �أنف�سنا
واالعتماد على اهلل في كل الأمور.

النجدة  ....زوجي نكدي
من اعلمك �أن زوجك نكدي؟
قالت ال��زوج��ه «زوج ��ي �سريع الغ�ضب -دائ�م��ا يجادلني
ويتعامل معي على �أني عدوة له – دائما غير را�ض عن �أي
ت�صرف اقوم به ومتقلب المزاج – غير اجتماعي وعنيد جداً
من ال�صعب �إقناعه �أنه علي خط�أ وذلك يزيد الم�شاكل بيننا
وي�سبب لي االكتئاب والحزن».
عزيزتي المر�أه مهما كانت طباع الزوج تت�صف بال�صعوبه
والنكد يمكن م�ساعدته على التخل�ص م��ن غ�ضبه الذي
ي�سبب له هذه الم�شاعر دائما ومن طرق الم�ساعده الآتي-:
 .1ممار�سة الريا�ضة وتمارين اال�سترخاء :ممار�سة
�أن�شطة اال�سترخاء والريا�ضة لها ف��وائ��د لكال الزوجين،
فهي طريقة ممتازة حتى ينف�س الزوج عن غ�ضبه كما �أنها
ت�ساعد الزوجة في التخل�ص من م�شاعر االكتئاب وتخفف
من ال�ضغوط النف�سية التي ي�سببها لها نكد الزوج.
 .2م�ح��اول��ة م�ع��رف��ة ال���س�ب��ب وراء غ���ض��ب الرجل:
البحث ع��ن الأ��س�ب��اب ال�ت��ي تجعل ال ��زوج يفتعل الم�شاكل
وم�ح��اول��ة تجنبها ،ف�ف��ي ح��ال ك��ان ع�م��ل ال��زوج��ة يت�سبب
ببع�ض التوتر للزوج يمكن زيادة �أيام العطل وق�ضاء بع�ض
الوقت مع الزوج (حل منا�سب).
 .3دعم الزوج النف�سي واالجتماعي :حاولي تقديم
ال��دع��م ل �ل��زوج �أم ��ام الأه ��ل والأ� �ص��دق��اء وال ت�خ�ب��ري �أحد
بالم�شاكل التي تح�صل بينكما ،فذلك يجعل ال��زوج يرى
�أخطائه ويحاول �إ�صالحها ويعزز ثقته بك.
 .4القيام بالأن�شطة الم�شتركة للزوجين :الحر�ص
على القيام بالأن�شطة المفيدة لكال الزوجين مثل ق�ضاء
بع�ض الأوق��ات في الخارج والتنزه �أو �صنع بع�ض الأطعمة
اللذيذة في المنزل وم�شاهدة الأفالم وغيرها من الأن�شطة
ال�ت��ي ت�ساعد ف��ي ت�ق��وي��ة ال�ع�لاق��ة ال��زوج�ي��ة وتخف�ض من
التوتر..
 .5عناية الزوجة بنف�سها :يجب على الزوجة عدم
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مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

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

اال�ست�شارة الأوىل جمانية
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نتحدث العربية

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

�إه�م��ال الجانب الأن�ث��وي من �شخ�صيتها مهما كانت حجم
الم�شاكل كبيرة مع ال��زوج ،اللم�سات الأنثوية تجعل الزوج
دائم معجب بزوجته وهذا من �ش�أنه �أن يخفف من توتره �أو
غ�ضبه ويدفعه للقيام بالتقرب �أكثر من الزوجة.
 .6و�ضع ال�ح��دود بين ال��زوج�ي��ن :مهما يكن الزوج
�صالحاً ومحباً في بع�ض الأوقات ال يجب �أن تتحمل الزوجة
النكد والم�شاكل للدرجة التي تجعله يتجاوز حدود االحترام
بينهما ،لأن ذلك �سوف ي�صبح عادة للزوج و�ستتحول العالقة
الزوجية للأ�سو�أ لذلك من الأف�ضل و�ضع حدود للأفعال
التي يمكن تقبلها من الزوج.
 .7ا�ست�شارة مخت�ص نف�سي :في حال ال�شعور بالي�أ�س
م��ع ف�شل ك��ل ال�م�ح��اوالت ف��ي تغيير طبع ال ��زوج ،ف��ي هذه
المرحلة يجب ا�ست�شارة �أخ�صائي نف�سي �أو اجتماعي فربما
ي�ساعد ذل��ك في التعامل مع غ�ضب ونكد ال��زوج بطريقة
جديدة نافعة.
 .8االبتعاد لفترة من الوقت :بعد ف�شل جميع الطرق
الممكنة فهنا يكون االبتعاد لفترة هو الحل الأف�ضل حيث
�أن ذلك �سوف ي�ساعد الزوج في �إعادة التفكير بالأخطاء التي
يقوم بها ويدفعه �إلى تغيير طباعه ب�شكل جدي.

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

www.eskanderinvestigations.com

Design by Orthodox News

المكونات:
 2كوب فا�صوليا
لتر ماء �ساخن
كوب بقدون�س مفروم
كوب كات�شب
ملعقة كبيرة زيت زيتون
 2حبة ب�صل مفرومة
ملعقة ثوم مدقوق
ملح ح�سب الرغبة,
 2كوب جزر مفروم ناعماً
كوب كرف�س مفروم
كيلو طماطم حمراء
 2مكعبان مرقة نباتي
فلفل ح�سب الرغبة.
الطريقة:
 -1انقعي الفا�صوليا في الماء الدافىء
طوال الليل.
� -2ضعي ال��زي��ت ف��ي ق��در عميق حتى
ي�سخن على نار خفيفة وقلبي فيه الب�صل
وال�ث��وم حتى يحمران ث��م �أ�ضيفي الجزر
والكرف�س وقلبيه لمدة  10دقائق.

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا
طبيب �أمرا�ض
نف�سية

�أجمل �شيء في الحياة

تعرفك علي ذاتك

ال�شعور بالوحدة يختلف من �شخ�ص
لآخر ،فهناك �شخ�ص ي�شعر بها عندما
ينف�صل ع��ن الآخ ��ري ��ن ،و�آخ� ��ر ي�شعر
ب�ه��ا لأن ��ه ب�ع�ي��د ع��ن ن�ف���س��ه ،وبالتالي
��س�ي���س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ن��ا الإح �� �س��ا���س بنق�ص
الحب وال�ع�لاق��ات م��ع العالم وم��ع كل
م��ا يحدث حولنا .لكن «ال��وح��دة» هي
طبيعتنا� ،إنه �صمت عميق في داخلنا ال
يمكننا الو�صول �إليه �إال في �أنف�سنا� .إنه
الف�ضاء المقد�س داخلنا.
عندما تكون وحيدًا ،ف�أنت في حاجة
�إلى االت�صال مع نف�سك لت�شعر بالحب
والتوا�صل ،ولكن �إذا لم نتمكن �أبدًا من
خلق هذا ال�شعور من الداخل ،ف�سن�سعى
دائ� ًم��ا �إل��ى الآخ��ري��ن للتوا�صل معهم.
وال � �ق ��درة ع �ل��ى ال �ج �م��ع ب �ي��ن ال�شعور
بالوحدة وال�سعادة في نف�س الوقت هو
�أمر جميل للغاية.
ففي كثير من الأح�ي��ان  ،نهرب من
�أن�ف���س�ن��ا وم ��ن ال���ش�ع��ور ب��ال��وح��دة �إلى
التعامل والتوا�صل مع الآخرين ،فكلما
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م ما َق َّـل و دل!

يوم نزهه خارج المنزل

�إبنتك المراهقه...
ان ت�ع��ام��ل االم م��ع اب�ن��ائ�ه��ا ي�شكل
�شخ�صيتهم وي �ح��دد م�ستقبلهم فان
اردتي �سيدتي ان ت�ستريحي من م�شاكل
كثيرة في الم�ستقبل ابذلي بع�ضا من
الجهد مع ابنائك اجعليهم دائما االول
في حياتك� ،أنهم �أهم من �أي �شيء �آخر
الن كل �شيء �آخ��ر يمكن تعوي�ضه� ،إال
�أن تهملي في تربيه �أطفالك الن من
�شب على �شيء �شاب عليه.
التعامل مع البنات في �سن المراهقة
ل��ه ح�سا�سية خا�صة  ..فالبنت �إن لم
تجد من يتفاهم معها في المنزل �سوف
تبحث ع��ن ه��ذا خ ��ارج ال�م�ن��زل لذلك
هناك بع�ض الخطوات التي يجب �أن
تتبعها الأم في التعامل مع �إبنتها حتي
تحافظ عليها ويكونا �صديقتان فنحن
غالبا ما ن�ستجيب لن�صائح الأ�صدقاء
�أكثر من ن�صائح الأهل.
تحدثي مع �إبنتك كثيراً وا�ستمعي
�إل �ي �ه��ا �أك �ث��روت �ع��رف��ي ع�ل�ي�ه��ا لكونك
�أمها ف�سوف ت�شعرين بما تمر به من
تغيرات ف�سيولوجية ،ويجب عليك �أن
تهوني عليها الأمر و�أن تحتويها برفق
وهدوء واتبعي في المعامله الخطوات
التالية-:
 -1ي� �ج ��ب ع �ل �ي��ك �أال تف�شي
�أ�� �س ��راره ��ا �أب� � ��داً وال ت�ح��رج�ي�ه��ا �أم ��ام
ال�م�ح�ي�ط�ي��ن ،ول �ك��ن اج�ع�ل�ي�ه��ا ت�شعر
ب��الأم��ان والحب والتقبل تجاه كل ما
تفعل لكي تعززي من ثقتها بنف�سها.
 -2اح��ر� �ص��ي ع �ل��ى �أن تقومي
ب�م��دح مظهرها و�شاركيها ن�صائحك
من دون توجيه مبا�شر �أو لوم ،و�أي�ضاً
ت �ح��دث��ي م �ع �ه��ا ك �� �ص��دي �ق��ة و�صادقي
�أ�صدقاءها �أي�ضاً.
 -3قومي بالعمل على التعزيز
من ثقتها بنف�سها ،حيث �أن ذلك يكون
من خالل ممار�سة التمارين الريا�ضية
�أو العمل على تنمية موهبة ما لديها،

�أرثوذك�س نيوز

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

ب�شــرى �ســارة

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

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

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

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

E-mail: amalhanna12@hotmail.com
www.mellekateam.com
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Law Offices
of Hani S. Bushra

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

�أرثوذك�س نيوز
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TOMA, CPA
Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

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

 قوانين الو�صايا والتركات-  كافة قوانين الهجرة وحاالت اللجوء- الق�ضايا الجنائية
Chapter 7حاالت الإفال�س- قوانين العقود وال�شركات
* Immigration Law: Removal Defense, Family Immigration, Adjustment of Status,
Asylum Petitions * Wills & Living Trusts * Business Formation & Contracts *
Bankruptcy, Chapter 7 * Criminal Law
16541 Gothard St. #208, Huntington Beach, CA 92647

714-984-2000
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Address:
101 S. Kraemer Blvd.
Placentia, CA 92870

Shady Toma

É``eƒJ õjõY …OÉ°T
»fƒfÉb Ö°SÉëe

E-mail: tomacpa1@sbcglobal.net

www.bushralaw.com

* Income tax planing for
individuals & Businesses
* Income tax preparation
* Write-up & Financial statements preparation
* Forming New Businesses
* Payroll Services & Sales tax

FREE Consultation
á«Ñjô°†dG äGQGôbE’G »a ¿ƒ°ü°üîàe
.äÉcô°ûdGh ¢UÉî°TCÓd
äÉ©«ÑªdG ÖFGô°Vh äÉÑJôªdG OGóYEG
äÉ«fGõ«ªdG á«HÉ°ùëdG ôJÉaódG ∂°ùe
IójóédG äÉcô°ûdG øjƒµJ
kÉfÉée IQÉ°ûà°SE’G

Van Nuys - Panorama
Dental Center

دكتور محفوظ جري�س

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

GOLDEN WAY INSURANCE SERVICES, INC

:خدمات كاملة للأ�سنان

Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

�أ نقبل
ج
م
نواع ا يع
لت�أم
ينات

We accept medi-cal - Financing available

M. Gereis, D.D.S.

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

License OK 12292

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

Auto

Complete Dental Service:

• Cosmmetic dentistry, Teeth Whitening,

Home

Health

Business

Life

White Filling, Crowns and Bridges.

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

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

Kordab Law Offices

Samy Beshay
CA License
# 0D91467

Phone: (714) 881-0581
Fax:
(714) 881-0582
Email: matt@kordablaw.com

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

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

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

الم�صريون ..وفانو�س رم�ضان
يحر�ص الم�صريون على اقتناء الفواني�س
لأبنائهم ،مع حلول �شهر رم�ضان ،محيين
بذلك تقليدا قديما د�أب��وا عليه منذ عهد
الفاطميين ،ورغ��م �أن الفواني�س ل��م تعد
ت�ستخدم ل�ل�إ��ض��اءة� ،إال �أن�ه��ا م��ا ت��زال �أحد
�أب � ��رز م �ظ��اه��ر ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ف��ي البالد،
وتقاوم ارتفاع الأ�سعار التي ت�شهده م�صر
بعد تعويم الجنيه.

موافقة ال�سلطات الم�صرية على �سفر الأقباط للقد�س
�سادت حالة من االرتياح بين الأقباط
بعد انتهاء �أزمة �سفرهم للقد�س ،بعد �أن
تم �إبالغ �شركات ال�سياحة بعدم الموافقة
ع�ل��ى �سفر الأق �ب��اط للقد�س ه��ذا العام،
ولكن عادت ال�شركات تعلن انتهاء االزمة
وت��م الموافقة على �سفر االق�ب��اط حيث
طلبت االج �ه��زة االم�ن�ي��ة ار� �س��ال ك�شوف
الم�سافرين العطاء الت�صاريح الالزمة
طبقا لل�ضوابط التى تم و�ضعها.
وم ��ن ج��ان�ب��ه �أع �ل��ن �أدي� ��ب الح�سيني،
�أمين مفتاح كني�سة القيامة عن موافقة
ال�ح�ك��وم��ة ال�م���ص��ري��ة ع�ل��ى ب ��دء رحالت
الحج �إلى القد�س.
وق ��ال الح�سيني ف��ي ب�ي��ان ل��ه :نبارك
ل �ق��دا� �س��ة ال �ب ��اب ��ا ت ��وا�� �ض ��رو� ��س الثاني،
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال �ك ��رازة

المرق�سية ،ولنيافة الأن�ب��ا �أنطونيو�س،
م�ط��ران الكر�سي الأور��ش�ل�ي�م��ي والكويت
وال�شرق الأدن ��ى ،على موافقة الحكومة
الم�صرية للحجاج االقباط بال�سفر الى
بيت المقد�س لأداء فري�ضة الحج لهذا
العام .2022
م�ضيفا� :أت�ق��دم بال�شكر للرئي�س عبد
ال�ف�ت��اح ال�سي�سي وللحكومة الم�صرية،
على جهودهم المباركة والعمل الد�ؤوب
وال�سماح للحجاج الم�صريين لل�سفر �إلى
بيت المقد�س لأداء فري�ضة الحج والتي
حرموا منها منذ عامين ب�سبب جائحة
كورونا.
واع�ل�ن��ت ��ش��رك��ات ال���س�ي��اح��ة ان الذين
تقدموا للح�صول على ت�أ�شيرات ال�سفر ما
بين � 3إلى  4االف قبطيا.

�شكري ي�ؤكد لبلينكن �أهمية ا�ستمرار الت�شاور ال�سيا�سي

التقى وزير الخارجية الم�صري �سامح �شكري ،نظيره الأمريكي �أنتوني بلينكن في
وا�شنطن ،وعقدا جل�سة مباحثات تتطرق لملفات ثنائية و�إقليمية.
وبح�سب ما �أفاد ال�سفير �أحمد حافظ ،المتحدث الر�سمي با�سم وزارة الخارجية ،ف�إن
الوزيرين «بحثا �أوجه العالقات الثنائية واال�ستراتيجية بين البلدين ،وتناوال عدداً
من الق�ضايا الدولية والإقليمية» ،م�ضيفاً �أنه «تم الت�أكيد على �أهمية ا�ستمرار الت�شاور
ال�سيا�سي والتن�سيق �إزاء الق�ضايا محل االهتمام».
وف��ي م�ستهل زي��ارت��ه �إل��ى وا�شنطن عقد �شكري حلقة نقا�شية ف��ي «معهد ال�شرق
الأو�سط»� ،أكد فيها ،بح�سب بيان للخارجية الم�صرية« ،عمق العالقات اال�ستراتيجية
مع الواليات المتحدة» ،كما ا�ستعر�ض «ر�ؤية م�صر تجاه �أبرز الق�ضايا والتحديات ،التي
ت�شهدها المنطقة ،ودور م�صر على ال�صعيدين الإقليمي والدولي».
وعلى ال�صعيد االقت�صادي ،التقى �شكري بممثلي «الغرفة التجارية الأمريكية،
وتناول اللقاء العالقات االقت�صادية والتجارية بين البلدين ،منوهاً بـ«الطفرة التنموية
ال�شاملة في م�صر».
كما دعا �إل��ى «م�شاركة ال�شركات الأمريكية في جهود التنمية الم�ستدامة بم�صر،
خا�صة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة» ،م�شيراً �إلى «ر�ؤية م�صر لقمة المناخ
المقبلة التي ت�ست�ضيفها مدينة �شرم ال�شيخ �أواخر العام الحالي (كوب  ،)27و�أهمية دور
القطاع الخا�ص في معالجة ظاهرة تغير المناخ».

�سامح �شكري :الدول العربية عر�ضت الو�ساطة
بين رو�ســـيـا و�أوكـرانيــــا
ق��ال وزي��ر الخارجية الم�صري �سامح
��ش�ك��ري ،ي��وم االث�ن�ي��ن � ،4/11إن ال��دول
العربية عر�ضت الو�ساطة في حل الأزمة
الدائرة بين رو�سيا و�أوكرانيا.
و�أ�ضاف �شكري ،في م�ؤتمر �صحفي في
العا�صمة الرو�سية مو�سكو� ،أن مجموعة
االت�صال العربية ب�ش�أن �أوكرانيا �شددت
خالل محادثاتها في رو�سيا على �أهمية
ت�سهيل خروج الجاليات العربية بمناطق
ال�صراع و�ضمان ع��دم ت�أثير ال�ن��زاع على
الدول الأخرى.
وتابع« :ال��دول العربية تدرك خطورة
تداعيات الأزم��ة في �أوكرانيا على ال�سلم
والأم� � ��ن ال��دول �ي �ي��ن» داع �ي��ا �إل� ��ى «وق��ف
ال �ح��رب وال�ل�ج��وء للحلول ال�سلمية في
الأزمة الأوكرانية».
من جهته ،ق��ال الأمين العام لجامعة
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة� ،أح� �م ��د �أب � ��و الغيط،

�إن ال �م ��وق ��ف ال �ع ��رب ��ي ي� ��ؤك ��د دع� ��م كل
ج �ه��ود ح��ل �أزم ��ة �أوك��ران �ي��ا ع�ب��ر الحوار
والدبلوما�سية.
و�أ�ضاف« :الوفد العربي �أك��د لمو�سكو
رغ�ب�ت��ه ف��ي ال�م���س��اع��دة ل�ل�ت��و��ص��ل لوقف
�إطالق النار في �أوكرانيا».
و�أب � � ��رز �أب � ��و ال �غ �ي��ط �أن «ال� �ح ��رب في
�أوكرانيا ت�ؤثر على �أ�سواق الغذاء والنفط
في العالم».
ف��ي ال �م �ق��اب��ل ،ق ��ال وزي� ��ر الخارجية
الرو�سي �سيرغي الف��روف �إن��ه ناق�ش مع
الوزراء العرب عددا من الملفات الدولية،
بينها الو�ضع في �أوكرانيا.
و�أو� �ض��ح �أن ب�ل�اده ت�ت�ع��ر���ض لحمالت
«ت�شويه متعمدة» ،مبرزا �أن ما حدث في
«بوت�شا» م�سرحية.و�شدد الفروف« :على
�أوكرانيا �أن تن�سى فكرة االن�ضمام للناتو
ونتم�سك ب�ضرورة حياد كييف».

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

�أفرج االدعاء ال�سوي�سري يوم ،الأربعاء
 ،4/13عن بقية �أم��وال الرئي�س الراحل
م �ح �م ��د ح �� �س �ن��ي م� � �ب � ��ارك ،وع� � � ��دد من
المحيطين ب��ه بعدما كانت مجمدة في
بنوكها �ضمن �إط��ار تحقيق ا�ستمر نحو
 11عاما ح��ول غ�سل الأم ��وال والجريمة
المنظمة المرتبطة ب�أو�ساط مبارك.
وذك ��ر ال �م��دع��ون ال���س��وي���س��ري��ون �أنهم
� �س �ي �ف��رج��ون ع� ��ن  400م� �ل� �ي ��ون فرنك
( 429م�ل�ي��ون دوالر) ك��ان��ت م�ج�م��دة في
ب�ن��وك ال �ب�لاد ،بعدما �أخ�ف��ق االدع ��اء في
ت��وج �ي��ه ات� �ه ��ام ��ات لأي � �ش �خ ����ص ،لعدم
كفاية المعلومات ،ح�سبما نقلت وكالة
«�أ�سو�شيتيد بر�س».
و�أو�� � � �ض � � ��ح م� �ك� �ت ��ب ال � �م� ��دع� ��ي ال � �ع ��ام
ال���س��وي���س��ري ،ف��ي ب �ي��ان� ،أن «المعلومات
ال��واردة كجزء من التعاون مع ال�سلطات
الم�صرية في هذه الق�ضية لم تكن كافية
لدعم االدع ��اءات التي ظهرت في �أعقاب
انتفا�ضات الربيع العربي عام ( 2011ثورة
 25يناير  2011في م�صر) التي �أ�سقطت
حكم مبارك الذي ا�ستمر ثالثة عقود».
و�أ� � �ض� ��اف «ف� ��ي ظ ��ل ع� ��دم وج � ��ود �أدل� ��ة
تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه
الخ�صو�ص في م�صر ،ال يمكن �إثبات �أن
الأم��وال الموجودة في �سوي�سرا يمكن �أن
تكون من م�صدر غير قانوني ،وبالتالي
ال يمكن �إثبات اال�شتباه في غ�سل الأموال

�إدعموا المعلن ف�إنه دعم لم�سيرتنا

818-774-0446

نجح ال�ع��ام�ل��ون ف��ي معبد ال�ك��رن��ك ب��الأق���ص��ر ،ف��ي ترميم ون�صب م�سلة الملكة
حت�شب�سوت ،الراقدة قرب البحيرة المقد�سة منذ عقود عديدة.
وتتمتع الم�سلة بقيمة تاريخية عظيمة حيث �صنعت منذ  3500عاما ،ح�سبما قال
مدير معبد الكرنك �صالح الما�سخ.
و�أعلن م�صطفى وزيري ،الأمين العام للمجل�س الأعلى للآثار �أن الدرا�سات التي
�أجريت على الم�سلة م�ؤخرا� ،أثبتت �أن و�ضعها الراقد قد ي�ؤثر �سلبا على �سالمتها
بمرور الوقت ،لذلك كان البد من ترميمها ورفعها مرة �أخ��رى ،وفقا لبيان ر�سمي
�صادر عن وزارة ال�سياحة والآثار الم�صرية.

بناء على المعلومات المتاحة».
وت ��اب ��ع« :رغ � ��م ال �ت �ح��ري��ات العديدة
وت �ح��وي��ل  32م �ل �ي��ون ف��رن��ك �سوي�سري
�إل��ى م�صر ف��ي  ،2018يتعين على مكتب
المدعي العام الآن قبول �أن التحقيق لم
ي�ستطع �إثبات ال�شبهات التي تبرر اتهام
�أي �شخ�ص ف��ي �سوي�سرا �أو م�صادرة �أي
�أ�صول».
وف � ��ي ال � �ب� ��داي� ��ة ،ت �� �ض �م �ن��ت الق�ضية
ال �ج �ن��ائ �ي��ة  14م���ش�ت�ب�ه��ا ،ب�ي�ن�ه��م نجال
مبارك ع�لاء وج�م��ال ،بالإ�ضافة �إل��ى 28
�شخ�صا و 45كيانا قانونيا تمت م�صادرة
�أ�صولهم.

غ�ي��ر �أن م�ك�ت��ب ال �م��دع��ي ال �ع��ام �أ�شار
�إل� ��ى �أن ال �ج ��زء الأخ� �ي ��ر م ��ن التحقيق
ال�سوي�سري ،تركز على � 5أ�شخا�ص فقط
دون تحديد هويتهم.
و ُيعتقد �أن الم�شتبه بهم الأ�صليين،
ال��ذي��ن �شغل معظمهم منا�صب ر�سمية
�أو اقت�صادية مهمة في م�صر ،ا�ستخدموا
�سوي�سرا لغ�سل عوائد من �أعمال �شابها
الف�ساد.
ي�شار �إل��ى �أن��ه ت��م الإف ��راج بالفعل عن
�أكثر من  210ماليين فرنك �سوي�سري
( 224مليون دوالر) ف��ي مرحلة مبكرة
من الق�ضية.

�سيكون من الأول �إلى الخام�س ع�شر من
يونيو.
ع��ادة م��ا تكون مناق�صات القمح التي
تطرحها الهيئة مفتوحة للعرو�ض من
جميع منا�شئ اال�ستيراد المعتمدة البالغ
ع��دده��ا � ،16إذ ي�ق��ول متعاملون �إن�ه��ا لم
تطرح مناق�صة محدودة منذ �سنوات.
ولم يذكر م�شتري الحبوب الحكومي
�سببا لهذه الخطوة.
وهذه هي مناق�صة القمح الثالثة التي
ت�صدرها الهيئة منذ �أن �أثر الغزو الرو�سي
لأوك ��ران �ي ��ا ع �ل��ى م���ش�ت��ري��ات�ه��ا .وتعتمد
م�صر على قمح منطقة البحر الأ�سود
وا�ستوردت حوالي  ،%80من قمحها من
رو�سيا و�أوكرانيا في .2021

و�أل �غ��ى الم�شتري الحكومي للحبوب
في البلد العربي الأكثر �سكانا مناق�صتيه
ال�سابقتين مع ارتفاع الأ�سعار ب�شدة بعد
الغزو ،و�أ�شار في ال�سابق �إلى �أنه �سيعود
الى ال�سوق في منت�صف مايو.
وقال بيان من مجل�س الوزراء الأ�سبوع
الما�ضي �إن احتياطيات القمح انخف�ضت
�إلى ما يكفي اال�ستهالك لمدة � 2.6شهر،
وهو �أق��ل بكثير من الم�ستويات الأخيرة
وم��ن الأه ��داف الحكومية البالغة �ستة
�أ�شهر .لكن م�س�ؤولين يتوقعون �أن ترتفع
االح�ت�ي��اط�ي��ات م �ج��ددا م��ع � �ش��راء القمح
المحلي الذي يبد�أ ح�صاده هذا ال�شهر.
وقالت الحكومة �إنها تهدف ل�شراء �ستة
ماليين طن من المح�صول المحلي.

م�صر ..الك�شف عن ور�شة لت�صنيع الأواني الفخارية تعود للع�صر الروماني
نجحت البعثة الأثرية الم�صرية التابعة
للمجل�س الأع�ل��ى ل�ل�آث��ار والعاملة بموقع
ت�ب��ة م �ط��وح غ��رب م�ح��اف�ظ��ة الإ�سكندرية
ف��ي ال�ك���ش��ف ع��ن ور� �ش��ة ل�صناعة الأوان ��ي
ال �ف �خ��اري��ة (الأم � �ف� ��ورات) ت �ع��ود لبدايات
ال�ع���ص��ر ال��روم��ان��ي ،وذل ��ك �أث �ن ��اء �أعمال
الحفر التي تجريها بالموقع.
محفورتان في ال�صخر
و�أو� �ض��ح د .م�صطفى وزي� ��ري ،الأمين
العام للمجل�س الأعلى للآثار �أن الور�شة
المكت�شفة تتكون من مجموعة من الأفران،
نجحت البعثة في الك�شف عن اثنين منها
محفورين في ال�صخر� ،أحدهما في حالة
ج �ي��دة م��ن ال�ح�ف��ظ ل��ه م��دخ��ل بالجانب

الغربي كان يدخل من خالله الفخاريون
�إلى الفرن لر�ص الأمفورات ،وبعد االنتهاء
من عملية الر�ص يتم �سد المدخل بكتل
ال�ط�ي��ن وب�ق��اي��ا �شقف ال �ف �خ��ار ،وك ��ان يتم
�إدخ � ��ال ال��وق��ود ع��ن ط��ري��ق م�م��ر منحدر
محفور في ال�صخر يقع �إل��ى الأ�سفل من
المدخل.
دالئل لع�صور �أخرى
و�أ�� �ض ��اف وزي� ��ري �أن ال ��دالئ ��ل الأولية
ت�شير �إلى �أنه تم ا�ستخدام هذه الور�شة في
ع�صور الحقة ،حيث تم ا�ستغالل الم�ساحة
ال�شمالية منها لإن�شاء فرن لت�صنيع الجير
رب�م��ا ُي� ��ؤ ّرخ للع�صر البيزنطي .وق��د دُمر
جزء من هذا الفرن في مرحلة الحقة عند

تحرك برلماني بخ�صو�ص
«�شوكوالتةالخ�شخا�ش»

وك � ��ان رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة �شركة
«�شوجيتني» يف م�صر ،ح�سن �شاهني ،قد
قال �إن «هذا املنتج يتم ا�سترياده من �أملانيا
ويخ�ضع للرقابة واملوا�صفات امل�صرية،
ومت اخ� �ت� �ب ��اره م ��ن ق �ب��ل ه �ي �ئ��ة �سالمة
الغذاء ،كما مت فح�صه مبوا�صفات عاملية
قبل و�صوله مل�صر».
وبينّ �شاهني �أن «بذور زهرة اخل�شخا�ش
ي�ت��م ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف ��ص�ن��اع��ة املعجنات
وامل� �خ� �ب ��وزات ،ك �م��ا ي �ت��م ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف
�صناعة احللويات ،وهي غري خمدرة لأنها
تكون بذرة» ،م�شددا على �أنه «لي�س هناك
�ضرر �أو خوف من هذه ال�شوكوالتة».

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

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

�صالح رزق اهلل

E-Mail: alphahvac@att.net

!10% OFF any job

1-818-395-2879

 513مليار جنيه ح�صيلة بيع
�شهادات الـ  %18خالل 21
يومــ ًا ببنكي الأهلي وم�صر
ارتفعت ح�صيلة بيع �شهادات الـ %18
خالل  21يو ًما من طرحها لدي بنكي
الأه�ل��ي وم�صر� ،إل��ى  513مليار جنيه
بنهاية ت�ع��ام�لات ي��وم االث�ن�ي��ن ،4/11
و�سط ارتفاع في �سعر الدوالر بالبنوك
بقيمة  7قرو�ش.
و�سجلت ح�صيلة بيع �شهادات الـ%18
لدي بنك م�صر نحو  163مليار جنيه
خ�ل�ال  21ي��و ًم��ا ،ف�ي�م��ا ��ص�ع��دت قيمة
بيع ح�صيلة �شهادات ال�ـ %18في البنك
الأهلي الم�صري �إلى  350مليار جنيه.

م�صر تطرح مناق�صة ل�شراء كمية «غير محدودة» من القمح الأوروبي
طرحت الهيئة العامة لل�سلع التموينية
في م�صر ،االثنين  ،4/11مناق�صة محدودة
ل�شراء كمية غير محددة من القمح من
منا�شئ اال�ستيراد الأوروبية المعتمدة في
دفتر مناق�صات الهيئة فقط.
وق��ال��ت ال�ه�ي�ئ��ة �إن ال �م��وع��د النهائي
ل�ت�ق��دي��م ال �ع��رو���ض ه��و � 13أب ��ري ��ل ،و�إن
ال �ع��رو���ض ي�م�ك��ن ت�ق��دي�م�ه��ا ع�ل��ى �أ�سا�س
الت�سليم على ظهر ال�سفينة �أو �شاملة
ت �ك ��ال �ي ��ف ال� ��� �ش� �ح ��ن ،م� ��ع ال� ��دف� ��ع عند
االطالع.
و�أ�ضافت �أن موعد ال�شحن للعرو�ض
للت�سليم على ظهر ال�سفينة �سيكون من
� 20إل ��ى  31م��اي��و ،ف��ي ح�ي��ن �أن الموعد
للعرو�ض للت�سليم �شامال تكلفة ال�شحن
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كوالي�س �إعادة ن�صب م�سلة حت�شب�سوت

�سوي�سرا تفرج عن �أموال مبارك المجمدة منذ  11عامــ ًا

بعد �أن ث��ارت ح��ال��ة م��ن اجل��دل ب�ش�أن
مزاعم وجود �شوكوالتة حتتوي مكوناتها
على ن�سبة من خمدر اخل�شخا�ش يف م�صر،
�أكد م�صدر �أمني بوزارة الداخلية� ،أنه مت
�سحب عينات من منتج ال�شوكوالتة امل�شار
�إليها من الأ�سواق ،ومت حتليلها مبعامل
الطب ال�شرعي ،م�شريا �إىل �أن التقرير
الوارد �أفاد بخلوها من �أي مواد خمدرة،
و�أنها مطابقة للموا�صفات العاملية.
ورغ ��م ب�ي��ان ال��داخ�ل�ي��ة امل�صرية الذي
ح�سم اجل��دل يف ه��ذه امل�س�ألة ،تقدم عدد
من نواب جمل�س ال�شعب بطلبات �إحاطة
حول املو�ضوع ،بهدف معرفة مدى �سالمة
الإجراءات التي يتم اتباعها قبل ا�سترياد
مثل هذه املنتجات ،و�أهمية التحقق من
مكونات ك��ل منتج قبل دخ��ول��ه الأ�سواق
امل�صرية ،وع��دم انتظار �إث��ارة الأم��ر على
مواقع التوا�صل االجتماعي �أو يف ال�شارع
امل�صري.
ت�صريحات ال�شركة املنتجة
تثري اجلدل

�أرثوذك�س نيوز

www.orthodoxnews.us

�أرثوذك�س نيوز

جلميع احتياجاتكم للتكييف:
ت�صليح � -صيانة  -تركيب

�إعادة ا�ستخدام الموقع كجبانة في الع�صور
الو�سطى ،حيث عُثر بالفرن على دفنتين،
�إحداهما ل�سيدة حامل ،الفتا �إلى �أن البعثة
�ست�ستكمل �أعمال حفائرها بالموقع للك�شف
عن المزيد خالل الفترة القادمة.
� ٍ
أوان للطهي والمائدة
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال د� .أي �م��ن ع�شماوي،
رئي�س ق�ط��اع الآث ��ار الم�صرية بالمجل�س
الأعلى للآثار �إن البعثة نجحت كذلك في
الك�شف عن مبنى �آخر يقع �إلى الجنوب من
هذين الفرنين كان ي�ستخدم على الأرجح
لحفظ �أواني اال�ستخدام اليومي حيث عُثر
ب��داخ�ل��ه ع�ل��ى مجموعة ك�ب�ي��رة م��ن �أوان ��ي
الطهي و�أواني المائدة.

وزيرة الت�ضامن تعلن خ�ضوع
�سائقي الحافالت ال�سياحية
لك�شف تعاطي المخدرات
�أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة
ال�ت���ض��ام��ن االج �ت �م��اع��ي�� ،ض��م �سائقي
ال �ح��اف�لات ال���س�ي��اح�ي��ة� ،إل ��ى ك�شوفات
تعاطي ال�م�خ��درات؛ ليلحقوا ب�سائقي
الحافالت المدر�سية.
و�أ�ضافت وزيرة الت�ضامن االجتماعي،
خ�ل�ال ك�ل�م�ت�ه��ا ،ع �ل��ى ه��ام ����ش �إط�ل�اق
ن�سخة ج��دي��دة م��ن حملة �أن ��ت �أقوى
م��ن ال �م �خ��درات ،وال �ت��ي ي���ش��ارك فيها
النجم العالمي محمد �صالح� :شاهدنا
�أكثر من حادثة خالل الفترة الما�ضية
ل�سائقي الحافالت ال�سياحية ،و ُنجري
تحقي ًقا معهم ،م�شيرة �إل��ى انخفا�ض
ن�سب التعاطي م��ن � ٪8إل��ى  ٪1.5بين
موظفي الجهاز الإداري للدولة.

م�صر تمتنع عن الت�صويت
على تعليق ع�ضوية رو�سيا
في مجل�س حقوق الإن�سان
اع �ت �م��دت ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة للأمم
المتحدة القرار  A/ES-11/L4والخا�ص
بتعليق حقوق ع�ضوية االتحاد الرو�سي
في مجل�س حقوق الإن�سان بموافقة 93
دول��ة وم�ع��ار��ض��ة  24وام�ت�ن��اع  58دولة
م�ن�ه��ا م �� �ص��ر ،ع ��ن ال �ت �� �ص��وي��ت ،خالل
الدورة الطارئة الحادية ع�شرة .وبذلك
تقرر تعليق ع�ضوية االتحاد الرو�سي
من مجل�س حقوق الإن�سان.
ومن بين الدول العربية التي امتنعت
عن الت�صويت :ال�سودان ،م�صر ،الأردن،
ق �ط��ر ،ال �ب �ح��ري��ن ،ال �ك��وي��ت ،ال �ع ��راق،
ت��ون ����س ،ال �ي �م��ن ،الإم � � � ��ارات العربية
المتحدة ،المملكة العربية ال�سعودية،
و�سلطنة عمان� .أم��ا الجزائر و�سوريا،
ف���ص��وت�ت��ا ��ض��د م �� �ش��روع ال �ق ��رار الذي
اعتمد اليوم.

اختفاء مالب�س بقيمة � 54ألف يورو
من مخازن اتحاد الكرة
�شهدت الأيام الما�ضية �أزمة جديدة في
اتحاد الكرة ،بعد اكت�شاف لجان التفتي�ش
ال�ت��ي �أر�سلتها وزارة ال�شباب والريا�ضة
اختفاء مالب�س ت�صل قيمتها الى � 54ألف
و 269ي��ورو ،من العقد القديم للمالب�س
مع �شركة «�أديدا�س».
وكان من المفتر�ض �أن يتم توزيع تلك
المالب�س على الأندية الفقيرة ،خا�صة �أن
المنتخبات الوطنية لن ترتديها مجددا
ف��ي ظ��ل توقيع عقد مالب�س ج��دي��د مع
� �ش��رك��ة «ب ��وم ��ا»� ،إال �أن ت �ل��ك المالب�س
اختفت.
فيما ك�شفت لجان التفتي�ش الخا�صة
بالوزارة �أن الكثير من تلك المالب�س التي
و��ص��ل ع��دده��ا �إل ��ى  1547قطعة مالب�س
تم توزيعها على الأت�ب��اع والقريبين من
م�سئولي الجبالية ،بدال من توزيعه على
الأندية الفقيرة.
وكانت وزارة ال�شباب والريا�ضة� ،أر�سلت
ل �ج��ان تفتي�ش �إل ��ى ات �ح��اد ال �ك��رة ب�سبب
�أزم� ��ات ت��ذاك��ر م �ب��اراة م�صر وال�سنغال،
في الجولة الحا�سمة من ت�صفيات ك�أ�س
العالم ،وع��دم �إتباع ال�سبل القانونية في
بيع التذاكر وتوزيع الدعوات.
وك� ��� �ش ��ف م� ��� �ص ��در ب � � � � ��وزارة ال�شباب
والريا�ضة� ،أن اتحاد الكرة خالف تعليمات
وزارة ال�شباب والريا�ضة ومجل�س الوزراء
ب�ت��وزي��ع  %5دع� ��وات م��ن �أ� �ص��ل الح�ضور
الجماهيري البالغ � 60ألف متفرج لمباراة
م�صر وال�سنغال ،حيث كان من المفتر�ض

�أال تتخطى ع��دد ال��دع��وات � 3آالف دعوة،
�إال �أن م�سئولي اتحاد الكرة قاموا بتوزيع
�أكثر من � 7آالف دعوة مجانية.
م ��ن ب �ي��ن الأزم � � ��ات الأخ� � ��رى لتذاكر
مباراة م�صر وال�سنغال ،كان عدم الإعالن
حتى الآن عن �إيراد المباراة ب�شكل ر�سمي،
وه��و ما �أث��ار الت�سا�ؤالت خا�صة �أن ا�ستاد
القاهرة امتلأ بالجماهير الم�صرية.
فيما �أث ��ار ان�ضمام �شركة لال�ستثمار
والتمويل �إلى رعاة اتحاد الكرة ،دون علم
م�س�ؤولي الجبالية �أو ال�شركة الراعية
� �ص��اح �ب��ة ال �ح �ق��وق �أزم� � ��ة ك �ب �ي��رة خالل
ال�ساعات الما�ضية.
وفتح م�سئولو ات�ح��اد ال�ك��رة تحقيقات
الكت�شاف المتورطين في �أزمة و�ضع ا�سم
اتحاد الكرة ك��راع لإح��دى ال�شركات دون
علم م�سئولي ال�شركة ال��راع�ي��ة �أو �إدارة
اتحاد الكرة ،وكانت المفاج�أة بتورط �أحد
الموظفين في الأمر.
و�أك��د م�سئولو ال�شركة �أنهم توا�صلوا
مع موظف في االتحاد ومنحهم الموافقة
على الرعاية ،مقابل ح�صوله على تذكرتي
�سفر �إلى �أمريكا.
فيما �أك ��دت �إدارة ات�ح��اد ال�ك��رة �أن�ه��ا ال
تعلم �شيئا ع��ن تلك ال�شركة �أو التعامل
م�ع�ه��ا ،ك�م��ا ا��س�ت�ن�ك��رت ال���ش��رك��ة الراعية
لالتحاد ،توقيع �أي اتفاقيات �أو تعامالت
معها ،مهددين بتوقيع عقوبات كبيرة على
الموظفين المتورطين في تلك الأزمة.
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�أرثوذك�س نيوز

ال��ك��ون��ج��ر���س الأم��ري��ك��ى
ي�صوت على �إنهاء العالقات
التجارية الطبيعية مع رو�سيا
�صوت الكونجر�س الأمريكى على �إنهاء
العالقات التجارية الطبيعية مع مو�سكو،
و�أق��ر مجل�س ال�شيوخ بالإجماع الت�شريع
ال� ��ذى ي�ن�ط�ب��ق �أي �� �ض��ا ع �ل��ى بيالرو�سيا،
وال� ��ذى ي�م�ك��ن ال��رئ�ي����س ج��و ب��اي��دن من
ف��ر���ض زي� ��ادات ح ��ادة ف��ى ال�ت�ع��رف��ات على
ال� ��واردات ،قبل �أن ي�صادق عليه مجل�س
النواب.
وقال زعيم الأغلبية فى مجل�س ال�شيوخ
ت�شاك �شومر �إن��ه يجب تحميل الرئي�س
الرو�سى فالديمير بوتين الم�س�ؤولية عن
جرائم الحرب التى يرتكبها �ضد �أوكرانيا
على حد قوله.

وزارة العدل الأمريكية تحقق
ف��ي ث��روة بوتين و�أ�صوله
ي ��رك ��ز ف ��ري ��ق ال �ع �م��ل ال �ت ��اب ��ع ل � ��وزارة
العدل الأمريكية والمعني بالتدقيق في
ث��روة كبار الأث��ري��اء ال��رو���س ،على الثروة
ال�شخ�صية للرئي�س الرو�سي فالديمير
بوتين و�أع�ضاء عائلته ،ح�سبما قال رئي�س
ال�ف��ري��ق ف��ي مقابلة م��ع وك��ال��ة بلومبرج
للأنباء.
ونقلت الوكالة عن �أن��درو �أدام ��ز ،وهو
مدعى اتحادي بمدينة نيويورك والذي تم
تعيينه لقيادة فريق العمل ،قوله «بوتين
ع�ل��ى ال �ق��ائ �م��ة ،وق ��د ت��م ف��ر���ض عقوبات
عليه .لديه �أع�ضاء في عائلته تم فر�ض
عقوبات بحقهم ،ولذلك ف�إن هذا بالت�أكيد
جزء من الجهود التي نقوم بها».
وق� ��ال �أدام� � ��ز �إن ال ��والي ��ات المتحدة
ربما ت�صل �إل��ى �أ��ص��ول بوتين م��ن خالل
التركيز على الأ�شخا�ص ،الذين وافقوا
على االحتفاظ بالأ�صول بالنيابة عنه.
و�أ� �ض��اف �أدام� ��ز «�إخ �ف��اء الأ� �ص��ول عبر
ط��رف ث��ال��ث ه��و ط��ري�ق��ة �شائعة لإخفاء
الأ�� �ص ��ول ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ال �م��درج �ي��ن على
هذه القائمة ..لن �أتفاج�أ �إذا لم نجد ا�سم
ال�سيد بوتين على وثيقة واحدة».
ك��ان��ت ال�ح�ك��وم��ة الأم��ري�ك�ي��ة واالتحاد
الأوروب��ي وبريطانيا قد فر�ضت عقوبات
ع�ل��ى ب��وت �ي��ن ،واب�ن�ت�ي��ه ووزي� ��ر خارجيته
�سيرجي الفروف وابنته على خلفية الغزو
الرو�سي لأوكرانيا.

وزارة الدفاع الرو�سية تعلن
غ��رق ال��ط��راد «مو�ســكفا»

�أع�ل�ن��ت وزارة ال��دف��اع ال��رو��س�ي��ة م�ساء
ال�خ�م�ي����س � 4/14أن ال �ط��راد «مو�سكفا»
�سفينة القيادة في ا�سطول البحر الأ�سود
الرو�سي ،غرقت بعدما تعر�ضت لأ�ضرار
خالل الهجوم على �أوكرانيا.
و�أو�ضحت الوزارة التي �أوردت ت�صريحها
وك��ال��ة «ت��ا���س» الر�سمية ل�ل�أن�ب��اء «خالل
قطر الطراد مو�سكفا �إل��ى وجهته فقدت
ال�سفينة توازنها ب�سبب الأ�ضرار الالحقة
بهيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار
ذخائر .وقد غرقت ال�سفينة و�سط البحر
الهائج».
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع الرو�سية �أعلنت
قبل ذل��ك اح�ت��واء الحريق المندلع على
متن الطراد الذي ال يزال «عائما» م�ؤكدة
�أنها تجري تحقيقا حول �أ�سباب الحريق.
ولم تن�شر �أي ح�صيلة بالحادث.
و�أ�شارت ال�سلطات كذلك �إلى �أنها با�شرت
قطر الطراد و�أجلت الطاقم الم�ؤلف من
مئات الأفراد �إلى �سفن �أخرى من ا�سطول
البحر الأ�سود الرو�سي.
و�أكدت �أوكرانيا من جهتها �أنها هاجمت
ال�سفينة التي �أ�صيبت ب�صواريخ على ما
�أو�ضحت.
ول�ي��ل الأرب �ع��اء الخمي�س ق��ال��ت وزارة
الدفاع الرو�سية �إن �أ�ضرارا ج�سيمة لحقت
بال�سفينة الحربية.

أمريكا من حولنا
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تعيين �أول قا�ضية �سمراء بالمحكمة العليا الأمريكية

�أق ��ر مجل�س ال���ش�ي��وخ الأم��ري �ك��ى تعيين
كيتانجى براون جاك�سون فى المحكمة العليا
لتكون �أول قا�ضية �سمراء بالمحكمة.
وجاك�سون ،قا�ضية محكمة اال�ستئناف
البالغة من العمر  51عاما ،لديها خبرة
ت�سع ��س�ن��وات ف��ى المحكمة الفيدرالية،
وت��م ت�أكيد تعيينها بواقع � 47-53صوتا،
وح�صدت جاك�سون دع�م�اً متوا�ضعاً من
الجمهوريين� ،إذ �صوت  3جمهوريين فقط
ل�صالحها فيما دعمها الديمقراطيون
ج �م �ي �ع �ه��م ،ف� ��ي دالل � � ��ة وا�� �ض� �ح ��ة على
الخالفات العميقة بين الحزبين.
وتر�أ�ست الت�صويت نائبة الرئي�س كاماال
هاري�س ،وهى �أي�ضا �أول امر�أة �سوداء ت�صل
�إلى هذا المن�صب الرفيع.
و��س�ت���ش�غ��ل ج��اك���س��ون م�ق�ع��ده��ا عندما
يتقاعد القا�ضى �ستيفن براير هذا ال�صيف،
مما يعزز الجناح الليبرالى للمحكمة التى
يهيمن عليها المحافظون.
وخالل �أربعة �أيام من جل�سات اال�ستماع
ف��ى م�ج�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ال���ش�ه��ر الما�ضي،
ت�ح��دث��ت ج��اك���س��ون ع��ن م�ع��ان��اة والديها
م��ن خ�لال الف�صل العن�صرى وق��ال��ت �إن

غزو �أوكرانيا يك�شف تباعد ًا بين وا�شنطن
وحليفيها الخليجيين الرئي�سيين

«طريقها كان �أو�ضح» من طريقهما بعد
�سن قوانين الحقوق المدنية.
وال�ت�ح�ق��ت بجامعة ه��ارف��ارد ،وعملت
كمحام ع��ام ،وعملت ف��ى مكتب محاماة
خ��ا���ص وت ��م ت�ع�ي�ي�ن�ه��ا ك�ع���ض��و ف��ى لجنة
�إ�صدار الأحكام الأمريكية.
و�أخ � �ب� ��رت �أع� ��� �ض ��اء م �ج �ل ����س ال�شيوخ
�أن �ه��ا �ستطبق ال �ق��ان��ون «ب ��دون خ��وف �أو

محاباة» ،و�صدت محاوالت الجمهوريين
لت�صويرها على �أنها مت�ساهلة للغاية مع
المجرمين الذين حكمت عليهم.
و�ستن�ضم ج��اك���س��ون �إل ��ى ث�ل�اث ن�ساء
�أخ��ري��ات ه��ن �سونيا �سوتومايور و�إيلينا
كاغان �إيمى كونى ب��اري��ت ،مما يعنى �أن
�أربعة من الق�ضاة الت�سعة �سيكونون من
الن�ساء لأول مرة فى التاريخ.

انتقادات ديمقراطية للعودة �إلى (نووي �إيران)
ت�صاعدت االنتقادات من داخل الحزب
ال��دي �م �ق��راط��ي الأم��ري �ك��ي ل���س�ع��ي �إدارة
الرئي�س ج��و ب��اي��دن �إل��ى �إح �ي��اء االتفاق
النووي مع �إيران ،و�سط تحذيرات نيابية
من ح�صول طهران على �أموال ت�ستثمرها
في دعم «وكالئها الإقليميين» ،في �إ�شارة
�إل� ��ى ط �ي��ف م��ن ال �ج �م��اع��ات المرتبطة
بـ«الحر�س الثوري» وتعمل في �أكثر من
دولة بال�شرق الأو�سط.
وبعد م��رور ع��ام على مفاو�ضات فيينا
ال �ن��ووي��ة ،ت�ت��زاي��د م�ع��ار��ض��ة الم�شرعين
الأمريكيين للرئي�س بايدن في م�ساعيه
للعودة �إل��ى االت�ف��اق م��ع �إي ��ران .وبعدما
ك��ان��ت ال�ح�م�ل��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ��ض��د االتفاق
ت�صدر من الم�شرعين الجمهوريين� ،أتت

المعار�ضة هذه المرة من �صفوف حزب
الرئي�س نف�سه ،الحزب الديمقراطي ،في
موقف لديه دالالت رم��زي��ة كبيرة ،على
رغم عدم ت�أثيره فعلياً ،حتى ال�ساعة ،على
عرقلة �أي �صفقة محتملة مع طهران.
وع� � �ق � ��دت م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال � �ن � ��واب
الديمقراطيين م�ؤتمراً �صحافياً �شارك
فيه �أك�ث��ر م��ن  15ن��ائ�ب�اً �أع��رب��وا فيه عن
«قلقهم ال�م�ت��زاي��د م��ن االت �ف��اق النووي
الو�شيك» ،محذرين من �أن رفع العقوبات
عن النظام الإيراني �سي�ؤدي �إلى «الإفراج
عن �أموال �ستخ�ص�صها طهران لأن�شطتها
الإرهابية».
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ال��دي �م �ق��راط��ي جو�ش
غوتيمير الذي تر�أ�س الم�ؤتمر �إن «�إيران

�أثبتت �أنه ال يمكن الثقة بها» ،معتبراً �أن
«الأن�شطة الإرهابية» لإي��ران ال تقت�صر
ف �ق��ط ع �ل��ى ال�م�ن�ط�ق��ة م ��ع «ح � ��زب اهلل»
و«حما�س» و«الجهاد الإ��س�لام��ي» ،لكنها
ت�ت�خ�ط��اه��ا �إل ��ى ب�ق�ي��ة ال �ع��ال��م و«ت�ستمر
بتهديد حلفائنا والمنطقة ب�أكملها».
�أما النائبة الديمقراطية �إيلين لوريا
فقالت �إن «�أي اتفاق يمهد الطريق �أمام
ط� �ه ��ران ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى � �س�ل�اح ن ��ووي
�أو ي�سمح ل�ه��ا ب��اال��س�ت�ث�م��ار ف��ي وكالئها
الإرهابيين غير مقبول» ،م�ضيفة�« :أنا
قلقة للغاية من �أن تكرار االتفاق النووي
ال�سابق والفا�شل الذي ُتفاو�ض عليه �إدارة
بايدن �سوف يق ّوي من �إيران ويهدد �أمن
�إ�سرائيل والأمن العالمي».

حكم بال�سجن خم�س �سنوات على قر�صان معلوماتي �أمريكي
�أقر بالتعاون مع كوريا ال�شمالية في العمالت الرقمية
ق�ضت محكمة فيدرالية في نيويورك
الثالثاء  4/12ب�سجن قر�صان معلوماتي
�أمريكي وخبير في العمالت الم�شفرة
لمدة تزيد عن خم�س �سنوات بعدما �أقر
بتقديمه ن�صائح مالية لكوريا ال�شمالية
للتحايل على العقوبات الدولية.
واعترف فيرجيل جريفيث ( 39عاما)
بالتهم الموجهة �إليه من �أجل تخفيف
عقوبته التي كان من الممكن �أن ت�صل
�إلى ال�سجن لفترة � 20سنة.
وق � ��ال ال �م��دع��ي ال� �ع ��ام ف ��ي محكمة
مانهاتن الفيدرالية دام �ي��ان ويليامز
ف��ي ب �ي��ان �إن المحكمة ق���ض��ت ب�سجن
جريفيث لمدة � 63شهرا.
و�أ��ض��اف �أن «ك��وري��ا ال�شمالية ت�شكل

م ��ن دون �أدن � ��ى � �ش��ك ت �ه��دي��دا لأمننا
القومي ،وقد �أثبت النظام (في بيونغ
يانغ) م��رارا وت�ك��رارا �أن ال �شيء يمنعه
من انتهاك قوانيننا».
ونقل البيان عن جريفيث «اعترافه
�أم� � ��ام ال �م �ح �ك �م��ة ب� ��أن ��ه ت �� �ص��رف حتى
تفلت ك��وري��ا ال�شمالية م��ن العقوبات
ال�م�ف��رو��ض��ة عليها لمنعها م��ن حيازة
�سالح نووي».
وت �م��ت م�لاح�ق��ة ج��ري�ف�ي��ث ق�ضائيا
بتهمة العمل مع �آخرين لتزويد كوريا
ال�شمالية ب�خ��دم��ات م��ال�ي��ة ف��ي مجال
العمالت الم�شفرة ،وم�ساعدة النظام
ال�شيوعي على الإف�ل�ات م��ن العقوبات
ال��دول �ي��ة ال�م�ف��رو��ض��ة عليه وبزيارته

كوريا ال�شمالية لهذه الأغرا�ض.
وتخ�ضع ك��وري��ا ال�شمالية لعقوبات
دولية �شديدة ب�سبب برامجها النووية
وال�صاروخية ،ممنوعة بموجب قرارات
�أ� �ص��دره��ا مجل�س الأم� ��ن ال��دول��ي من
�إج � ��راء ت �ج��ارب � �ص��اروخ �ي��ة بال�ستية.
وعلى الرغم من العقوبات الأممية فقد
�أجرت بيونغ يانغ منذ مطلع العام نحو
ع�شر تجارب من هذا النوع.
وك��ان جريفيث ،خبير الكومبيوتر،
يعي�ش في �سنغافورة و�أوقف في نوفمبر
 2019ف��ي م �ط��ار ل��و���س �أن �ج �ل��و���س بعد
ح���ض��وره م��ؤت�م��را ف��ي بيونغ ي��ان��غ قبل
ب�ضعة �أ�شهر من ذلك.

مطلق النار المفتر�ض في مترو نيويورك في الحب�س الموقت

و� �ض ��ع ف ��ران ��ك ج �ي �م ����س ال � ��ذي ي�شتبه
ب��إط�لاق��ه ال �ن��ار ال�ث�لاث��اء  4/12ف��ي مترو
نيويورك ف��ي �ساعة ال��ذروة ال�صباحية ما
�أدى �إل��ى �إ��ص��اب��ة � 23شخ�صا بينهم ع�شرة
بالر�صا�ص ،في الحب�س الم�ؤقت الخمي�س
 4/14متهما ب�ـ «زرع ال��رع��ب ف��ي المدينة
برمتها» على ما قالت المدعية العامة.
وم �ث��ل الم�شتبه ب��ه الأم��ري �ك��ي الأ�سود
البالغ  62عاما ال��ذي اوق��ف الأربعاء 4/13
ف��ي م��ان�ه��ات��ن ل�ل�م��رة الأول ��ى ام ��ام محكمة
ب��روك�ل�ي��ن ال�ف��درال�ي��ة وا��س�ت�م��ع �إل ��ى التهم
التي يواجهها ومنها خ�صو�صا تهمة تنفيذ
«ه�ج��وم �إره��اب��ي» ال�ت��ي ق��د تدخله ال�سجن
مدى الحياة.
وق��ال��ت ال�م��دع�ي��ة ال�ع��ام��ة � �س��اره وينيك
«ف �ت��ح ال �ن ��ار ع �ل��ى رك� ��اب ف ��ي ع��رب��ة قطار
ان�ف��اق مكتظة م��ا �أدى �إل��ى توقف رحلتهم
ال�صباحية في ح��ادث لم ت�شهد مثله هذه
المدينة منذ  20عاما».
و�أك��دت «هجومه �أت��ى مع �سابق الت�صور
والت�صميم وخطط له بعناية وزرع الرعب
�أعلنت رو��س�ي��ا ،الأرب �ع��اء  ،4/13فر�ض ف ��ي � �ص �ف��وف ال �� �ض �ح��اي��ا وف � ��ي المدينة
عقوبات على  398من �أع�ضاء الكونجر�س برمتها».
الأم��ري �ك��ي �إن�ت�ق��ام��ا م��ن �إدراج وا�شنطن ول� ��زم ف ��ران ��ك ج�ي�م����س ال���ص�م��ت خالل
لمئات النواب بمجل�س الدوما الرو�سي في
القائمة ال�سوداء ،وقالت وزارة الخارجية
الرو�سية ،في بيان� ،إن «العقوبات ت�شمل
ق� �ي ��ادة م �ج �ل ����س ال � �ن� ��واب بالكونجر�س
الأمريكي ور�ؤ�ساء اللجان».
كانت وزارة الخزانة الأمريكية �أعلنت
ف��ي  24م��ار���س ف��ر���ض ع�ق��وب��ات على 328
ع�ضوا في مجل�س الدوما الرو�سي المكون �أدانت محكمة �أمريكية الخمي�س 4/14
الجهادي في تنظيم الدولة الإ�سالمية
من  450ع�ضوا.
وق��ال��ت م��و��س�ك��و ،الأرب �ع ��اء « 4/13من ال���ش��اف�ع��ي ال���ش�ي��خ ب�ت�ه�م��ة خ�ط��ف �أربعة
المقرر الإعالن عن مزيد من الإجراءات ره��ائ��ن �أم��ري�ك�ي�ي��ن وق�ت�ل�ه��م ف��ي �سوريا
الم�ضادة في الم�ستقبل القريب بما في �ضمن خلية «البيتلز» التابعة للتنظيم.
ذلك �إ�ضافة المزيد من الأمريكيين �إلى و�أدان ��ت محكمة ف��ي �ألك�سندريا قرب
وا��ش�ن�ط��ن ال�شافعي ال���ش�ي��خ ،وه��و ع�ضو
قائمة العقوبات».
في خلية «البيتلز» التي �أطلق عليها هذا
اال�سم ب�سبب لكنة �أع�ضائها البريطانية،
ل � ��دوره ف��ي خ �ط��ف وق �ت��ل ال�صحافيين
�إعتمــدوا
جيم�س فولي و�ستيفن �سوتلوف وعاملَي
الإغ� ��اث� ��ة ك��اي�ل�ا م��ول��ر وب �ي �ت��ر كا�سيغ.
و�ستعلن عقوبته ف��ي وق��ت الح��ق ،علما
انه يواجه احتمال الحكم عليه بال�سجن
في حمالتكم الدعائية
مدى الحياة.
)818 774-0446
واختار ال�شافعي ال�شيخ البالغ  33عاما،

رو�سيا تعلن فر�ض عقوبات
ع��ل��ى  398ع�����ض��وا في
ال��ك��ون��ج��ر���س الأم��ري��ك��ي
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ه��ذه الجل�سة الق�صيرة واك�ت�ف��ى بتدوين
م�لاح�ظ��ات م ��رات ع��دة م��ع ت�م��ري��ره��ا �إلى
محاميتيه .وف��ي ت�صريح �إل��ى ال�صحافة
�أمام المحكمة الفدرالية ،ح ّذرت �إحداهما
ميا اي�سنر جرينبرج من �أي «حكم مت�سرع»
من دون �أن تقول �إذا ما كان موكلها ينفي
�أن يكون مطلق النار.

و�أ�ضافت «ما نعرفه هو التالي :بالأم�س
ر�أى ال�سيد جيم�س ��ص��ورت��ه ف��ي الأخبار
فات�صل بال�شرطة و�أبلغها بمكان وجوده».
وم�ضت ت�ق��ول «ف��ي �أح�ي��ان كثيرة تكون
المعلومات الأولية ال��واردة من ال�صحافة
وال�شرطة في ق�ضايا كهذه غير �صحيحة»
م�شيرة �إلى حق موكلها بـ«محاكمة عادلة».

�إدانة جهادي من تنظيم الدولة الإ�سالمية في الواليات المتحدة
بتهمة قتل رهائن �أمريكيين
لزوم ال�صمت طوال هذه المحاكمة التي
ا�ستمرت �أ�سبوعين وهي الأولى من نوعها
�ضد التنظيم في الواليات المتحدة .ومن
خ�لال �صوت محاميته� ،أق��ر ب��أن��ه ان�ضم
�إل��ى �صفوف تنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية
فيما ن�ف��ى �أن ي�ك��ون �أح ��د �أع �� �ض��اء خلية
«البيتلز».
بالن�سبة �إل��ى االدع� ��اء ،ك��ان ال�شافعي
ال���ش�ي��خ ال�ع���ض��و ال�م�ل�ق��ب «ري �ن �ج��و» في
ال�خ�ل�ي��ة ف�ي�م��ا ب ��دا �أن ب�ع����ض الرهائن
اع�ت�ق��دوا �أن��ه ال�شخ�ص ال��ذي ك��ان يلقب
«ج� � ��ورج» .ل��م ي�ت��م ت �ح��دي��ده ك�ع���ض��و في
المجموعة من قبل الرهائن ال�سابقين
ال��ذي��ن ت��م ا��س�ت��دع��ا�ؤه��م �إل��ى المن�صة �إذ
ك��ان��وا دائ�م��ا ي��رون �أع���ض��اء ه��ذه الخلية
مقنعين.

ل �ك��ن ف ��ي ال� �ع ��ام  ،2018اع� �ت ��رف في
م�ق��اب�لات م��ع �صحافيين ب ��أن��ه «تفاعل
من دون تعاطف» مع رهائن كانوا تحت
�إ�شرافه وم��ع رهائن كانوا تحت �إ�شراف
«� �ص��دي �ق �ي��ن» ال �ت �ق��اه �م��ا ف ��ي ل �ن��دن هما
محمد �إم��وازي و�أليك�ساندا كوتي الذي
قب�ض عليه مع ال�شافعي ال�شيخ في 2018
من قبل القوات الكردية في �سوريا .ثم
نقال �إلى الواليات المتحدة لمحاكمتهما
لكن كوتي اختار الإق��رار بالذنب و�سيتم
النطق بالحكم عليه في � 29أبريل.
�أم��ا الع�ضو الثالث في الخلية محمد
م��وازي ف ُقتل في هجوم بطائرة م�سيرة
عام .2015

بقلم محمد علي حري�صي
يك�شف الغزو الرو�سي لأوكرانيا عن
�شرخ في العالقة ك��ان م�ستبعداً حتى
الأم�س القريب ،بين الواليات المتحدة
م ��ن ج �ه��ة وال �� �س �ع��ودي��ة والإم � � � ��ارات،
ح�ل�ي�ف�ي�ه��ا ال��رئ �ي �� �س �ي �ي��ن ف ��ي ال�شرق
الأو��س��ط وعمالقي النفط ال�ساعيين
لإب � ��راز ا��س�ت�ق�لال�ي��ة دب�ل��وم��ا��س�ي��ة على
ال�ساحة الدولية ،من جهة �أخرى.
ولم ي�صدر عن دول الخليج الثرية
ال�ت��ي ت�ست�ضيف ق ��وات �أم��ري�ك�ي��ة على
�أر�ضها وتقيم حلفا ثابتا مع الواليات
م �ن��ذ ع� �ق ��ود ،م ��واق ��ف م� ��ؤي ��دة لإدارة
ال��رئ �ي ����س ج ��و ب ��اي ��دن ف ��ي محاولتها
خ� �ن ��ق م ��و�� �س� �ك ��و ،م� ��ن ال� �ط ��اق ��ة �إل� ��ى
الدبلوما�سية.
ووف� �ق ��ا ل �م �ح �ل �ل �ي��ن ،ف� � ��إن الموقف
ال�ج��دي��د المنبثق م��ن م�ج�م��وع��ة من
الخالفات بما في ذلك تلك المتعلقة
ب �ج ��ري �م ��ة ق� �ت ��ل ال� ��� �ص� �ح ��اف ��ي جمال
خا�شقجي ع�ل��ى �أي� ��دي ��س�ع��ودي�ي��ن في
ت��رك �ي��ا ،يك�شف ع��ن ن�ق�ط��ة ت �ح��ول في
ال �ع�ل�اق��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة م ��ع ال ��والي ��ات
المتحدة.
وت � �ق� ��ول ال� �خ� �ب� �ي ��رة ف� ��ي ال� ��� �ش� ��ؤون
الخليجية والباحثة في معهد مونتين
ال�ف��رن���س��ي �آن ج ��ادال ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س «هذا �أكثر من تح ّول فعلي ،هذه
اللحظة هي بالت�أكيد محطة مهمة في
العالقات الخليجية الأمريكية».
وت���ض�ي��ف �أن دول ال�خ�ل�ي��ج «ت ��درك
�أن�ه��ا بحاجة للتح�ضير ل�شرق �أو�سط
م�خ�ت�ل��ف ،و�أن م �ي��زان ال �ق��وى يتغ ّير
ب�شكل عام».
وامتنعت الإمارات التي تتولى حالياً
رئا�سة مجل�س الأم��ن ال��دول��ي ،ال�شهر
الما�ضي ع��ن الت�صويت على م�شروع
ق� ��رار �أم��ري �ك��ي �أل �ب��ان��ي ي��دي��ن الغزو
الرو�سي لأوكرانيا.
وبينما ت�س ّببت الحرب على �أوكرانيا
في ارتفاع تكاليف الطاقة ،قاومت دول
الخليج حتى الآن ال�ضغوط الغربية
لزيادة �إنتاج النفط بهدف كبح جماح
الأ�سعار.
و�أكدت ال�سعودية التزامها بالح�ص�ص
الإنتاجية �ضمن تحالف «�أوبك بال�س»
ال�ن�ف�ط��ي ب �ق �ي��ادة م��و��س�ك��و والريا�ض.
و��ش�دّد وزي��ر الطاقة الإم��ارات��ي �سهيل
المزروعي الخمي�س  4/14على التزام
بالده بح�ص�ص �إنتاج التحالف.
النفط مقابل الحماية
و�أوردت ��ص�ح�ي�ف��ة «وول �ستريت
جورنال» � ّأن ولي العهد ال�سعودي الأمير
محمد بن �سلمان وول��ي عهد �أبوظبي
ال�شيخ محمد بن زايد �آل نهيان رف�ضا
طلبات من الواليات المتحدة للتحدث
�إلى بايدن في الأ�سابيع الأخيرة ،وذلك
ال عن م�س�ؤولين من ال�شرق الأو�سط
نق ً
والواليات المتحدة.
لكن المتحدثة با�سم مجل�س الأمن
ال �ق��وم��ي ف��ي ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض �إميلي
ه��ورن قالت � ّإن تقرير ال�صحيفة غير
�صحيح.
وف��ي ال��واق��ع ،ل��م ي�ت�ح��دث الرئي�س
الأم��ري �ك��ي والأم� �ي ��ر م�ح�م��د م �ن��ذ �أن
تولى ب��اي��دن من�صبه وتعهّد بمعاملة
ال �� �س �ع��ودي��ة ك ��دول ��ة «م� �ن� �ب ��وذة» ،على
خ�ل�ف�ي��ة ج��ري �م��ة ق �ت��ل خ��ا��ش�ق�ج��ي في
ا�سطنبول عام  2018التي �ألقت وكالة
اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال�م��رك��زي��ة الأمريكية
باللوم فيها على ولي العهد ال�سعودي.

ورداً ع �ل��ى �� �س� ��ؤال ف ��ي م �ق��اب �ل��ة مع
�صحيفة «ذي �أت�لان�ت�ي��ك» ُن���ش��رت هذا
ال�شهر ع ّما �إذا كان بايدن ي�سيء فهمه،
قال بن �سلمان «بب�ساطة� ،أنا ال �أكترث»،
م�ضيفا «الأم ��ر ي�ع��ود ل��ه للتفكير في
م�صالح �أمريكا».
ال نتلقّى �أوامر
ُول��د التحالف الأم��ري�ك��ي ال�سعودي
ع �ل��ى م �ت��ن ��س�ف�ي�ن��ة �أم��ري �ك �ي��ة ف��ي عام
 ،1945عندما �أج��رى الملك ال�سعودي
الراحل عبد العزيز بن �سعود والرئي�س
الأمريكي فرانكلين روزفلت محادثات،
واتفقا على ما ع��رف الحقا بـ «النفط
مقابل الحماية».
وف ��ي ال �ع��دي��د م��ن م �ن��اط��ق العالم
ال�ع��رب��ي ،ب��ات ُينظر �إل��ى دول الخليج
التي ت�ست�ضيف قوات وقواعد �أمريكية
و�أجنبية �أخرى ،على �أ ّنها مثابة « ُدمي»
في �أيدي الأمريكيين.
ل�ك��ن ه��ذا الأم� ��ر ب ��د�أ ب��ال�ت�غ� ّي��ر قبل
نحو عقد عندما �أدت �إنتفا�ضات الربيع
ال�ع��رب��ي �إل��ى تهمي�ش ال�ق��وى العربية
التقليدية مثل م�صر و�سوريا ،ما �سمح
ل��دول الخليج الم�ستقرة والمزدهرة
بلعب دور �أكبر.
و�أو�ضحت ال�سعودية والإمارات� ،أكبر
�إقت�صادين عربيين� ،أ ّنهما ت�سعيان �إلى
�سيا�سة خارجية م�ستقلة قائمة على
الم�صالح الوطنية.
وق � ��ال �أ�� �س� �ت ��اذ ال �ع �ل��وم ال�سيا�سية
الإماراتي عبد الخالق عبد اهلل ل�شبكة
«�سي �أن �أن» ه��ذا ال�شهر(« ،ال ينبغي)
�إعتبار الإم��ارات دمية في يد الواليات
المتحدة بعد الآن».
وت��اب��ع «ف�ق��ط لأن�ن��ا نتمتع بعالقات
مهمة مع �أمريكا ،ال يعني �أ ّننا نتلقى
�أوام� ��ر م��ن وا��ش�ن�ط��ن .علينا �أن نقوم
ب ��أ� �ش �ي ��اء ت �ت �ف��ق م ��ع ا�ستراتيجيتنا
و�أولويتنا».
العامل الأمني
و�أدّت العديد من التوترات �إلى ت�شنج
في العالقات ،بما في ذلك �سعي بايدن
للعودة ال��ى االتفاق النووي مع �إيران
بعد ان�سحاب الرئي�س ال�سابق دونالد
ترامب منه ،وت��ردّد الواليات المتحدة
في ت�صنيف المتمردين الحوثيين في
اليمن على �أنهم جماعة �إرهابية.
ل� �ك ��نّ م �� �س ��أل��ة «ال� �ح� �م ��اي ��ة» بقيت
ف��ي ��ص�ل��ب ال �ت��وت��رات ،وم ��ن �أ�سبابها
الرئي�سية ع��دم وج��ود رد ع�سكري من
ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة ع�ن��دم��ا تع ّر�ضت
م�ن���ش��آت �أرام �ك��و النفطية ال�سعودية
ل�ه�ج��وم ف��ي  ،2019ورغ �ب��ة وا�شنطن
المعلنة في خف�ض تدخ ّلها الع�سكري
في ال�شرق الأو�سط.
وف� ��ي ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ك �ت��ب ح�سين
�إيب�ش من معهد دول الخليج العربية
في وا�شنطن الأ�سبوع الما�ضي« ،دول
الخليج مثل ال�سعودية والإمارات ...لم
تعد م�ستعدّة لالعتماد على الواليات
المتحدة ك�ضامن نهائي للأمن».
وت � ��اب � ��ع «ب� �ي� �ن� �م ��ا ت� �ظ ��ل ال � ��والي � ��ات
المتحدة �شريكا �إ�ستراتيجياً �أ�سا�سياً،
ف � �� ّإن ه ��ذه ( )...ال � ��دول ال �ت��ي لديها
ال�ك�ث�ي��ر ل�ت�خ���س��ره ،ال ت�ستطيع �سوى
تنويع خياراتها الدبلوما�سية و�أدواتها
اال�ستراتيجية».
وق� � ��ال � ّإن «ظ � �ه� ��ور ع ��ال ��م متعدد
الأق�ط��اب ( )...وخ�صو�صا م��ع �صعود
رو�سيا وال�صين� ،أمر ال مفر منه».
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ال�صين تحذر من زيارة رئي�سة «النواب» الأمريكى �إلى تايوان
حذرت ال�صين من �أنه �إذا �أ�صرت رئي�سة
مجل�س النواب الأمريكي ،نان�سي بيلو�سي،
على زي��ارة ت��اي��وان ،ف ��إن ال�صين �ستتخذ
�إج��راءات حازمة وقوية لحماية �سيادتها
و� �س�ل�ام��ة �أرا� �ض �ي �ه��ا ب �ح ��زم ،و�سيتحمل
ال� �ج ��ان ��ب الأم ��ري� �ك ��ي ج �م �ي��ع العواقب
المترتبة على ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء ال�صينية «�شينخوا»
ع��ن ال�م�ت�ح��دث ب��ا��س��م وزارة الخارجية
ال�صينية ت�شاو لي جيان قوله� ،إن زيارة
بيلو�سي المزمعة لتايوان يجب �إلغا�ؤها
بيلو�سي
على الفور.
ي�أتي ذلك فيما حث الجانب الأمريكي البيانات الم�شتركة الثالثة بين ال�صين
على التم�سك بمبد�أ �صين واح��دة وبنود والواليات المتحدة.

بريطانيا ت�ستعد لال�ستغناء عن نفط رو�سيا
بالمحطات النووية وطاقة الرياح
و�سع رئي�س الوزراء البريطاني ،بوري�س
جون�سون م��ن خططه لت�شييد محطات
ط ��اق ��ة ن ��ووي ��ة ح��دي �ث��ة وط ��اق ��ة ال ��ري ��اح
البحرية ،في حين ي�سعى لتعزيز �إمدادات
ال �ط��اق��ة ف ��ي ال �م �م �ل �ك��ة ال �م �ت �ح��دة عقب
الحرب الرو�سية مع �أوكرانيا التي �أثرت
على االقت�صاد العالمي بالكامل و�أ�ضرت
ب�إمدادات النفط.
وف ��ق ب �ل��وم �ب��رج ،ت �ه��دف ا�ستراتيجية
�أم ��ن ال�ط��اق��ة ال�خ��ا��ص��ة برئي�س ال ��وزراء
البريطاني �إل��ى رف��ع ال �ق��درة الإنتاجية
للطاقة النووية المركبة بثالثة �أ�ضعاف
مع حلول �سنة  ،2050والإ�سراع من تنفيذ
خطط �إن���ش��اء م ��زارع ري��اح بحرية خالل
العقد الحالي.

أخبار العامل

والشرق األوسط

�أرثوذك�س نيوز

ماكرون ولوبان بجولة الإعادة فى االنتخابات الفرن�سية
ق��ال��ت «ف��ران����س ب��ر���س» �أن عملية فرز
� �ص �ن��ادي��ق اق� �ت ��راع ال �ج��ول��ة الأول� � ��ى من
االنتخابات الرئا�سية ف��ى فرن�سا ت�صدر
الرئي�س �إيمانويل م��اك��رون حيث ح�صل
على  %28.1من الأ�صوات ،وحلت مر�شحة
حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية
بن�سبة  ،%23.3ف�ي�م��ا ح���ص��ل زع �ي��م تيار
الي�سار الفرن�سي ورئي�س ح��زب «فرن�سا
الأبية» ،جان لوك ميلون�شون على %20.1
من الأ�صوات.
وب�ع��د �إع�ل�ان النتائج �ستكون الجولة
الثانية بين �إي�م��ان��وي��ل م��اك��رون ومارين
لوبان ،والتى �ستجرى فى الـ  24من �أبريل
.2022
و�أف� � ��ادت و� �س��ائ��ل �إع�ل��ام ف��رن���س�ي��ة ب�أن
ن�سبة الم�شاركة ف��ى الجولة الأول��ى من
االنتخابات الرئا�سية بلغت .%65
و�أ�شار موقع «فران�س �أنفو» �إلى �أن �أقل
ن�سبة م���ش��ارك��ة ف��ي ال�ج��ول��ة الأول� ��ى من
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ك��ان��ت ع��ام 2022
بن�سبة .%58.45
وبخالف الرئي�س الفرن�سي �إيمانويل
م��اك��رون ،الطامح للفوز ب��والي��ة رئا�سية
ثانية تمتد � 5سنوات �إ�ضافية  ،يتناف�س في

ت� ��اب� ��ع ت� �ق ��ري ��ر ب � �ل ��وم � �ب ��رج :تنطوي
اال�ستراتيجية على �أه��داف �أكثر طموحا
ت� �ج ��اه وق� � ��ود ال �ه �ي ��دروج �ي ��ن والطاقة
ال�شم�سية ،وت��داب �ي��ر تحفيز م�شروعات
النفط والغاز في منطقة بحر ال�شمال.
وت�ستهدف ه��ذه اال�ستراتيجية �إنهاء
االعتماد البريطاني على الهيدروكربونات
ال��رو� �س �ي��ة ،ودف� ��ع ال �ب�ل�اد ت �ج��اه تحقيق
االكتفاء ال��ذات��ي من الطاقة ،وتخفي�ض
الأ�سعار في الأجل البعيد.
وي�أتي ذلك عقب �أيام فقط من ت�ضرر
البريطانيين نتيجة �صعود �سقف �أ�سعار ق �دّم رئي�س ال��وزراء البريطاني بوري�س
الفواتير بن�سبة بلغت  ،%54مدفوعا بزيادة جون�سون «�إعتذاره الكامل» الثالثاء 4/12
�أ�سعار الجملة لبيع الغاز التي ا�ستفحلت بعدما فر�ضت عليه غرامة النتهاكه تدابير
ج ّراء الحرب في �أوكرانيا.
الإغ �ل��اق ال �ت��ي ك��ان��ت م�ف��رو��ض��ة الحتواء
ت �ف �� �ش��ي ك ��وف� �ي ��د 19-ف ��ي �إط � � ��ار ف�ضيحة
«ب��ارت�ي�ج�ي��ت» ال�ت��ي � �ص��درت ع�ل��ى خلفيتها
م�ط��ال��ب با�ستقالته .وق ��ال ج��ون���س��ون في
خطاب متلفز «دعوني �أقول على الفور �إني
�سدّدت الغرامة و�أنا �أتقدم مجدّدا باعتذار
كامل».
و�ستفر�ض الغرامة على جون�سون على
خ�ل�ف�ي��ة االح �ت �ف��االت خ�ل�ال ف �ت��رة الحجر
ال�صحي عامي  2020و  .2021كما �ستفر�ض
غ��رام��ة على وزي��ر المالية ري�شي �سوناك
ل �م �� �ش��ارك �ت��ه ف ��ي ت �ل��ك االح� �ت� �ف ��االت التي
عرفت بـ «ف�ضيحة الحفالت» (بارتيجيت)

معركة حب وكراهية

تلك االنتخابات  11مر�شحاً �آخر �أبرزهم
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان،
والتي �سبق لها �أن خا�ضت جولة الإعادة
�أمام ماكرون في االنتخابات الأخيرة.
وم��ع انطالق الت�صويت في انتخابات
الرئا�سة الفرن�سية  ،2022ج��اء ماكرون
في �صدارة تر�شيحات الناخبين بح�سب
ا�ستطالعات الر�أي ،متقدماً بفارق طفيف
ع��ن ل ��وب ��ان ،ب�ع��دم��ا ح���ص��د ال �م��زي��د من
ال�شعبية ل��دوره الإيجابي في محاوالت

الجي�ش الرو�سى يدمر هدية �أمريكا
لأوكرانيا بعد و�صولها من �أوروبا

اح�ت��واء ال�ح��رب الأوك��ران�ي��ة  ،وات�صاالته
الم�ستمرة ب�أطراف الأزمة.
وتوقعت العديد من ا�ستطالعات الر�أي
�أن يخو�ض ماكرون ومارين لوبان جولة
�إعادة � 24إبريل الجاري ،حيث ا�ستطاعت
لوبان الحفاظ علي حظوظها للمناف�سة
في تلك االنتخابات بعدما تخلت ب�شكل
وا� �ض��ح ع��ن م��واق�ف�ه��ا ال�سابقة الداعمة
لرو�سيا ،و�إدان�ت�ه��ا ل�ـ ال�ح��رب الأوكرانية
الدائرة منذ  24فبراير الما�ضي.

بوري�س جون�سون

وال�ت��ي ه��زت الحكومة ،وذل��ك رغ��م القيود
االجتماعية التي كانت مفرو�ضة لمكافحة
كوفيد.19-
و�أو�ضحت الناطقة «رئي�س الوزراء ووزير
المالية تلقيا �إخ�ط��اراً ب��أن ال�شرطة تعتزم
فر�ض غرامات عليهما».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ط��ال��ب ح ��زب ال�ع�م��ال �أكبر
معار�ضي الحكومة البريطانية ،الثالثاء
 4/12ب��ا��س�ت�ق��ال��ة رئ�ي����س ال � ��وزراء بوري�س
جون�سون ووزير المالية ري�شي �سوناك.
وق��ال زع�ي��م ح��زب ال�ع�م��ال كير �ستارمر
ع �ب��ر ت��وي �ت��ر «ب��وري ����س ج��ون �� �س��ون وري�شي
�سوناك انتهكا القانون م ��راراً وك��ذب�اً على
البريطانيين .يجب �أن ي�ستقيل كالهما.
المحافظون غير م�ؤهلين تماما للحكم».

لماذا ترتفع �شعبية بوتين بين الرو�س رغم العقوبات والحرب؟
�أع �ل �ن��ت وزارة ال��دف��اع ال��رو� �س �ي��ة ،يوم
الإثنين  ،4/11تدمير معدات لمنظومة
«�إ� ��س  »300 -ال�م���ض��ادة ل�ل�ط��ائ��رات التى
�سلمتها �أوروب� � ��ا ل�ك�ي�ي��ف ،الف �ت��ة �إل ��ى �أن
هذه المنظومة كانت مخب�أة فى حظيرة
ب�ضواحى مدينة دنيبروبتروف�سك.
وح �� �س �ب �م��ا ن �ق �ل��ت «رو�� �س� �ي ��ا ال � �ي� ��وم» ،قال
المتحدث با�سم وزارة الدفاع الرو�سية� ،إيجور
كونا�شينكوف� ،إن الجي�ش الرو�سى ا�ستخدم
� �ص��واري��خ «ك��ال �ي �ب��ر» ل�ت��دم�ي��ر م �ع ��دات تلك

�إعتمدوا

المنظومة ،حيث جرى تنفيذها من البحر،
ي��وم الأح��د  ،4/10ودم��رت  4من�صات �إطالق
لمنظومة «ا���س »300-وقتلت ع��ددا قد ي�صل
�إلى  25فرداً من عنا�صر القوات الأوكرانية.
وك��ان��ت �سلوفاكيا �أك ��دت ي��وم الجمعة
� ،4/8أن �ه��ا ن�ق�ل��ت م�ن�ظ��وم��ة «�إ� � � ��س»300-
ل�ل��دف��اع ال�ج��وى �إل��ى �أوك��ران �ي��ا ،قائلة �إن
ال�م�ن�ظ��وم��ة ال �� �ص��اروخ �ي��ة ب��ات��ت بالفعل
موجودة هناك ،و�أن��ه تم نقلها فى �سرية
تامة خالل اليومين ال�سابقين.

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

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

فالديمير بوتين
ي�ضيف عالم االجتماع �أن «ك��ل �إن�سان
بحاجة �إل��ى بع�ض الق�ص�ص ال�ت��ي ت�ؤكد
له �أن الأمور على ما يرام .وبالفعل تقوم
الحكومة بهذا الدور على �أكمل وجه ،لذا
فهم على ا�ستعداد لدعمها لأنها ت�ساعد

على البقاء».
وماذا عن الم�شككين؟
يقوم الكرملين ب��أي �شيء حتى القمع
�� �ض ��د �أي � �ش �خ ����ص ال ي ��دع ��م خططه.
ال� �م� �ت� �ظ ��اه ��رون وال� ��� �ص� �ح� �ف� �ي ��ون مثال
يواجهون عقوبة ال�سجن لمدة ت�صل �إلى
 15عاماً ب�سبب االحتجاج على الحرب �أو
الحديث عنها بم�صداقية .واالحتجاجات
التي بد�أت بعد الغزو في عدة مدن رو�سية
تراجعت �إلى حد كبير.
كيف هو الو�ضع على �أر�ض الواقع بعد
العقوبات؟
ل��م يعد ب�إمكان ال��رو���س ��ش��راء العديد
من المنتجات الغربية �أو ا�ستخدام طرق
دفع معينة ،كما �أن العديد من ال�سلع التي
يمكنهم �شرا�ؤها �أ�صبحت الآن �أكثر تكلفة
ب�سبب العقوبات .بالرغم من هذا ،ال يلوم
المواطنون رئي�سهم بوتين وال يحملونه
الم�س�ؤولية ع��ن ه��ذا ال��و��ض��ع ،كما تقول
ي��ان��ا ال�صحفية ال�ت��ي تعمل ف��ي مو�سكو
والتي طلبت عدم ا�ستخدام �إ�سم عائلتها.

تعديالت على قانون الأحوال تقرير عن زيارة م�س�ؤول �أمريكي كبير لكييف ..هل يفعلها بايدن؟
ال�شخ�صية في ال�سودان بف�ضل ذك��ر تقرير �إخ�ب��اري �أن م�س�ؤو ًال كبيراً الم�ستوى �إل��ى كييف ،ف��ي خ�ط��وة ت�سعى
في البيت الأبي�ض �سيتوجه �إلى �أوكرانيا ،لإظ� �ه ��ار ال�ت���ض��ام��ن م��ع �أوك ��ران� �ي ��ا التي
«نيلي كريم» وفريق عمل قد يكون الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أو ت�خ��و���ض ح��رب��ا م��ع رو��س�ي��ا م�ن��ذ ن�ح��و 50
يوما.
نائبته كاماال هاري�س.
م�سل�سل «فاتن �أم��ل حربي» وقال �أحد المواقع الأمريكية �إن بايدن وك ��ان ب��اي��دن زار ك�ي�ي��ف �آخ ��ر م��رة في

� �ش��ارك «م��ان��دو ال �ع��دل» م�خ��رج م�سل�سل
«ف ��ات ��ن ام� ��ل ح ��رب ��ي» ل�ل�ن�ج�م��ة الم�صرية
«نيلي كريم» �صورة لخبر ي�ؤكد ع��زم وزارة
ال �ع��دل ال �� �س��ودان �ي��ة اج � ��راء ت �ع��دي�لات على
قانون االح��وال ال�شخ�صية تخ�ص الحقوق
وال �ح ��ري ��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة وم �ن �ه��ا م� ��واد تهم
المر�أة.
و�أ�� �ش ��ار ال �م �خ��رج ف��ي م �ن �� �ش��وره �إل� ��ى دور
الم�سل�سل في حدوث هذا التغيير المرتقب.
كما ع ّلق عليه قائال«:لو الخبر ده حقيقي
يبقي كرم كبير من عند ربنا ،يا كرم اهلل دور
الفن � ...شكرا يارب».
وي�ستهدف الم�سل�سل الذي تقوم ببطولته
الفنانة «نيلي كريم» ،بالأ�سا�س تغيير قانون
الأح� � ��وال ال���ش�خ���ص�ي��ة ف��ي م���ص��ر ،وخا�صة
المواد المتعلقة بح�ضانة الأطفال في حالة
زواج الأم من رجل �آخر غير والدهم.
وي �ط��ال��ب ال �ع �م��ل ب �ب �ق��اء ح �� �ض��ان��ة الأم
للأطفال بخالف العرف الجاري حاليا حيث
ت�سقط الح�ضانة عنها وتذهب لوالدتها �أو
الجدة للأب.
وت�ستقبل «نيللي كريم» تعليقات يومية
من ن�ساء مطلقات يت�ضامن مع الم�سل�سل
وي �ق��دم��ن «ح �ك��اي��ات �أك �ث ��ر م ��أ� �س��اوي��ة» من
ح�ك��اي�ت�ه��ا ف��ي ال�م���س�ل���س��ل ،وت���ض��ام��ن معها
ال�م�ج�ل����س ال �ق��وم��ي ل �ل �م��ر�أة ب �ب �ي��ان عاجل
لتو�ضيح حقيقة ح��رم��ان الأم م��ن الوالية
التعليمية لأطفالها.
وع ّما �إذا كان العمل قادر على تغيير بع�ض
القوانين المجحفة �أو تعديلها ،قالت نيلى
ك��ري��م  :ق�ب��ل ن���ص��ف ق ��رن ت �ق��ري � ًب��ا ،حينما
قدمت �سيدة ال�شا�شة العربية فاتن حمامة
فيلم «�أري ��د ح�لا» للمخرج �سعيد مرزوق،
�ساهم العمل في تعديل القانون.

الوجه الآخر

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

تغريم رئي�س الوزراء البريطاني بوري�س جون�سون
ب�سبب �إقامته حفالت في داونينج �ستريت

ارت �ف �ع��ت ��ش�ع�ب�ي��ة ال��رئ �ي ����س الرو�سي
فالديمير بوتين داخ��ل رو�سيا منذ بدء
العمليات الع�سكرية في �أوكرانيا .ويبدو
�أن ال �ع �ق��وب��ات والإدان � � ��ات ال�غ��رب�ي��ة التي
ت�ستهدف بوتين والتي تهدف �إل��ى زيادة
ال���ض�غ��ط ع�ل�ي��ه ت��زي��د م��ن ح���ش��د الرو�س
خلفه.
كيف يف�سر هذا؟
ي � �ق� ��ول ج� ��ري � �ج� ��وري ي � ��ودي � ��ن ،عالم
االج� �ت� �م ��اع ف� ��ي ك �ل �ي��ة م��و� �س �ك��و للعلوم
االجتماعية واالق�ت���ص��ادي��ة« ،كلما كانت
ال�م��زاع��م �أك�ث��ر فظاعة �ضد رو��س�ي��ا ،مثل
مذبحة المدنيين في بوت�شا� ،أق��وى كلما
زادت الح�شد لرف�ضها وو�صفها على �أنها
�أك��اذي��ب» .ويتابع ي��ودي��ن «ب�خ�لاف ذلك،
من الم�ستحيل التعاي�ش معه .فالرو�س
يعلمون �ضمنياً �أنه من الم�ستحيل تغيير
�سلوك بوتين .وهكذا يدعم ن�صف ال�سكان
ف��ي رو��س�ي��ا بوتين دون ق�ي��ود �أو �شروط،
والكثير منهم يفعلون ذل��ك من منطلق
الحفاظ على الذات».
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يفكر في �أن يحذو حذو القادة الأوروبيين
الذين زاروا كييف �أخيراً.
ونقل الموقع عن م�س�ؤولين �أمريكيين،
ل��م يك�شف هويتهما� ،أن ب��اي��دن وهاري�س
در�سا �إمكانية القيام بالرحلة ،لكن هناك
ترجيح �أن يزور �أوكرانيا وزير الخارجية
�أن �ت��ون��ي ب�ل�ي�ن�ك��ن �أو وزي� ��ر ال ��دف ��اع لويد
�أو�ستن.
وي�أتي هذا التطور في وقت �أكد البيت
الأب �ي ����ض �أن ��ه ي�ب�ح��ث �إر�� �س ��ال وف ��د رفيع

ي�ن��اي��ر  ،2017وت �ح��دي��دا ق�ب��ل � 3أي ��ام من
مغادرة من�صبه ،عندما كان نائبا للرئي�س
الأمريكي الأ�سبق باراك �أوباما.
وكانت تلك الزيارة الر�سمية ال�ساد�سة
التي يجريها بايدن �إلى �أوكرانيا.
وخالل الحرب ،اقترب الرئي�س بايدن
م��ن ح ��دود �أوك��ران �ي��ا ،ح�ي��ث زار جارتها
ب��ول�ن��دا واج�ت�م��ع م��ع ال �ق��وات الأمريكية
الموجودة هناك ،لكنه لم ي��زر الأرا�ضي
الأوكرانية.

�أوكرانيا تعلن عودة � 30شخ�ص ًا في �إطار تبادل �أ�سرى مع رو�سيا
�أعلنت �أوكرانيا الخمي�س � 4/14إعادة
� 30أ�سير حرب �إلى البالد في �إطار �أحدث
عملية ت�ب��ادل ل�ل�أ��س��رى م��ع رو��س�ي��ا تمت
ب�ن��اء على �أم��ر م��ن الرئي�س فولوديمير
زيلين�سكي.
وق��ال��ت ن��ائ�ب��ة رئ�ي����س ال� � ��وزراء �إيرينا
فيري�شوك في بيان على مواقع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي «ت ��م ت �ب��ادل خ�م���س��ة �ضباط
و 17جنديا .كما ت��م الإف ��راج ع��ن ثمانية
مدنيين بينهم ام��ر�أة واح��دة .وبالجموع
�سيعود  30مواطنا �إلى منازلهم».
و�أع�ل�ن��ت وزارة ال��دف��اع ف��ي وق��ت �سابق
�إط � �ل� ��اق � � �س� ��راح ط� �ي ��اري ��ن ع�سكريين
اح�ت�ج��زت�ه�م��ا ال� �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة ال�شهر
ال �م��ا� �ض��ي ف��ي رو� �س �ي��ا ،م��ن دون �إعطاء
تفا�صيل عن عودتهما.
و�أ�شارت في بيان �إنهما اع ُتقال في مطلع
م��ار���س ف��ي ق��ري��ة بمنطقة ت�شيرنيهيف
�شمال �أوكرانيا.
ول� ��م ي�ت���ض��ح ع �ل��ى ال� �ف ��ور م ��ا �إذا كان

الطياران ج��زءا من التبادل ال��ذي �أعلنت
عنه فيري�شوك.
و�أ��ض��اف البيان �أن الطيارين احتجزا
في ع��دة مواقع قبل نقلهما �إل��ى منطقة
كور�سك بجنوب رو�سيا ،حيث اعتقال مع
ثمانية ع�سكريين �أوكرانيين �آخرين.
ول��م يت�ضح على ال�ف��ور و�ضع الأ�سرى
الثمانية الآخرين.
ون �ق��ل ال �ب �ي��ان ع��ن ت�شيج ق��ول��ه �إنهما
تعر�ضا ال�ستجوابات معادية وحرموا من
العالج الطبي �أثناء وجودهم في الأ�سر.
و�أورد الأ�سير ال�سابق � ّأن الجي�ش الرو�سي
«�أج �ب ��ره �م ��ا ع �ل��ى ت���س�ج�ي��ل فيديوهات
دع��ائ�ي��ة» .وق��ال «ه��ددن��ا ال��رو���س ف��ي حال
رف�ضنا بوقف تقديم الرعاية للرفاق».
وق��ال��ت �إي��ري �ن��ا ف�ي��ري���ش��وك الخمي�س
� 4/14إن �أوك��ران �ي��ا ورو��س�ي��ا �أج��رت��ا �أربع
ع�م�ل�ي��ات ت �ب��ادل ل�ل�أ� �س��رى م�ن��ذ �أن بد�أت
ال �ق��وات ال��رو� �س �ي��ة غ��زوه��ا ل�ج��ارت�ه��ا في
�أواخر فبراير.

م ��د ي � ��ده ال �ق �م ����ص ار�سانيو�س
ودي� � ��د ب��الإ� �س �ك �ن��دري��ة وت ��وق ��ف كي
يعطي م�ستجدي م��اال بع�ض المال
للم�ساعدة فما كان �إال من غدر �سكين
في رقبته تذبحه وتنهي حياته .لقد
كاف�أ االح�سان بال�شر .كاف�أ الم�ساعدة
بالخيانة .ولم يتردد القاتل في قرارة
نف�سه لحظة واحدة !!
ع �ل��ى ال �م �� �س �ت��وى ال���ش�خ���ص��ي �إن
القلوب التي ال تعرف الحب ال تعرف
اهلل لأن اهلل محبة� .ستجد الكثيرون
حزانى ال�ست�شهاد القم�ص ار�سانيو�س
وي�شعرون بالغ�ضب ال�شديد والمرارة
لكن ال ي�ستطيع كل من يقبل اهلل في
قلبه فيغيره �أن ي�ستقبل �ضيفا �آخر
كالكره والحقد .فال مكان لالثنين
معا� .إما �أن يكون قلبك وديعاً محباً
�أو �شريراً قا�سياً حقوداً .ال يفيد هنا
كم محاوالت التظاهر بما ال تملك.
ف��ال�ح��ب يظهر ب��ال�ع�ط��اء واالهتمام
وال��رع��اي��ة وال� �ك ��ره ي�ظ�ه��ر بالغيرة
والبغ�ضة والمكائد.
�أم ��ا ع�ل��ى ال�م���س�ت��وى االجتماعي
ه �ن��اك ب�ع����ض ال�م�ج�ت�م�ع��ات نجحت
ف ��ي م �ع��اق �ب��ة ال �خ �ط��اب��ات الكارهة
لل��أ� �ش �خ��ا���ص االن � �ت � �م� ��اءات معينة
م ��رك ��زة ع �ل��ى ر� �س��ال��ة واح� � ��دة�« :أن ��ه
لي�س م��ن حقك الحكم على غيرك
ف��اهلل م��وج��ود ل�ه��ذه ال�م�ه�م��ة» حيث
م �ن �ع��ت ال �ت �ن �م��ر وال � � �ح� � ��وارات التي
ت�ن��م ع��ن ك��راه�ي��ة ب� ��إج ��راءات علنية
وت �ن �ح��ي ال ��ذي ��ن ي �ت �ح��دث��ون بهذه
ال�ط��ري�ق��ة ال�غ�ي��ر الئ�ق��ة ع�ل��ى ال ��دوام
عن �أ�شغالهم� .أي�ضا ذهبت مجتمعات
�أخ��رى �إل��ى تطبيق القانون بطريقة
حازمة وحا�سمة على الجميع ولي�س
على فئة م�ستثنية فئة �أخرى فا�صبح
الجميع يحترم القانون و يجله لأنه
�أداة لإ�سترداد الحقوق.
الفكر ال يحارب �إال بالفكر .فكر
الكراهية قنابل نووية تدمر �أرا�ض
ب��أك�م�ل�ه��ا ل�ك��ن ب ��دون � �س�لاح حربي.
ال� ��� �س�ل�اح ه �ن��ا ه ��و ف �ك��ر الكراهية
واالن�ت�ق��ام وال��رغ�ب��ة ف��ي �إق���ص��اء �آخر
رب �م��ا ال ت�ع��رف��ه ول �ك��ن ي��ري��د طم�س
هويته ومحوه من على الأر���ض .في
النهاية �ستبقى حقيقة واح��دة وهي
�أن الحب للأقوياء فقط والكراهية
لل�ضعفاء.

 9منظمات تطالب بال�ضغط
ال���دول���ي ع��ل��ى ملي�شيا
الحوثي لت�سليم خرائط
الأل���غ���ام ال��ت��ي زرعتها
بعثت  9منظمات حقوقية يمنية
بر�سالة عاجلة �إلى المبعوث الأممي
ال� �خ ��ا� ��ص ب��ال �ي �م��ن ال �� �س �ي��د هان�س
جروندبرج.
و�أو�ضحت المنظمات ،في ر�سالتها
خ�ط��ورة الأل �غ��ام وال�ع�ب��وات النا�سفة
وال ��ذخ ��ائ ��ر غ �ي��ر ال �م �ت �ف �ج��رة ،التي
زرعتها ملي�شيا الحوثي ،على نطاق
وا� �س��ع ف��ي ال �ي �م��ن ،وم ��ا خ�ل�ف�ت��ه من
خ�سائر ب�شرية و�أ�ضرار مادية كارثية،
على اليمن �أر�ضاً و�إن�ساناً.
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ال ��ر�� �س ��ال ��ة ،حجم
ال �� �ض �ح��اي��ا م ��ن ال �م��دن �ي �ي��ن ب�سبب
جريمة الألغام والعبوات المتفجرة،
وك ��ذا �أرق� ��ام و�إح���ص��ائ�ي��ات للأ�ضرار
ال� �م ��ادي ��ة وم �ن �ه��ا الأ� � �ض � ��رار الكلية
والجزئية للمباني والمن�شئات العامة
والخا�صة.
و�أك � � ��دت ال �م �ن �ظ �م��ات �أن الأل� �غ ��ام
الزالت توا�صل ح�صد �أرواح الع�شرات
م��ن ال�م��دن�ي�ي��ن ب���ش�ك��ل ��ش�ب��ه يومي،
و َت ُحول دون و�صول �آالف الفالحين
�إلى مزارعهم التي تعد م�صدر رزقهم
الوحيد.
و�أكدت �أن ملي�شيا الحوثي ما تزال
م�ستمرة في زراعة الألغام والعبوات
النا�سفة ،ب�شكل مفرط وع�شوائي في
�أرج ��اء ال �ب�لاد ،ب��ال��رغ��م م��ن الجهود
المبذولة للم�شروع ال�سعودي «م�سام»
لنزع الألغام في ظل غياب الخرائط
و� � �ض � �ع� ��ف ال� � �ت � ��دخ �ل��ات المحلية
والإقليمية الكت�شافها وانتزاعها.
وح� � ��ذرت م ��ن �أن ب� �ق ��اء الأل � �غ� ��ام،
مزروعة ي�شكل خطراً حقيقياً يهدد
ح� �ي ��اة ال �ي �م �ن �ي �ي��ن ،وي� �ن ��ذر ب� �ك ��وارث
�إن�سانية قادمة ال ح�صر لها و�سيدفع
ثمنها المدنيون.
وط��ال �ب��ت ال �م �ن �ظ �م��ات المبعوث
الأممي بال�ضغط على جماعة الحوثي
ب�سرعة ت�سليم خرائط الألغام ،و�إدراج
ملف الأل�غ��ام ومخاطرها المحققة،
ال على
ف��ي اليمن ح��ا��ض��راً وم�ستقب ً
قائمة الأولويات الإن�سانية ،ب�إعتبار
ذل��ك البوابة الرئي�سية ،للولوج �إلى
�أي عملية �سالم مقرره في اليمن.
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متنوعات

�أ�شهر القبائل في قارات العالم

في الجنوب الغربي بالقرب من الحدود
ال�ب�ي��روف�ي��ة ال�ب��رازي�ل�ي��ة ع��ام  ،2008وقد
تجنبت ال���س�ل�ط��ات ال�ب��رازي�ل�ي��ة محاولة
ال �ت��وا� �ص��ل م��ع ت �ل��ك ال�ق�ب�ي�ل��ة خ��وف �اً من
ه�لاك�ه��ا ،وه��ي تعي�ش ف��ي  4ب�ي��وت كبيرة
ب�أ�سقف من الق�ش ويزرعون الذرة والموز
والفول ال�سوداني.
�شعب الرووك
يعي�ش � 450شخ�صاً متبقين من قبيلة
ال��روك في عزلة بدولتي الو���س وفيتنام،
حيث يقيمون في منطقة نائية محاطة
ب��ال �ج �ب��ال ال �م �غ �ط��اة ب��ال �غ��اب��ات ،وتعتمد
القبيلة في �أكلها على فئران الغابات التي
كان ُيعتقد �أنها انقر�ضت منذ  11مليون
عام.
كارابايو
من القبائل الأمازونية �شديدة االنعزال
والتي توجد في كولومبيا حيث يتواجد

ت�أ�سي�س الجمعية:
ت�أ�س�ست جمعية الآث��ار القبطية تحت
ا��س��م« :جمعية �أ��ص��دق��اء ال�ف��ن القبطي»
ف��ي  24اب��ري��ل ع��ام 1934م ،ب�ه� ّم��ة مريت
بك بطر�س غالي .وقد �أخ��ذت الم�ؤ�س�سة
�إعداد :ماهـر هنــري
الجديدة ،منذ البداية ،ت�سد فراغاً كان
ملحوظاً في الأو��س��اط العلمية� ،أال وهو
�إفتقارها �إل��ى مركز للبحث والن�شر في
الآث� � ��ار وال ��درا�� �س ��ات ال �خ��ا� �ص��ة بالع�صر
القبطي ،ف�أ�صبحت جمع ّية الآثار القبط ّية
هي الجمع ّية العلم ّية الوحيدة في العالم
المتخ�ص�صة ف��ي ه��ذه ال��درا� �س��ات .وكان
مجل�س الإدارة عند �إن�شاء الجمعية مك ّوناً
م��ن �أف � ��راد ذات �أ� �س �م��اء الم �ع��ة ف��ي عالم
الآث��ار والدرا�سات القبطية :مريت با�شا
بطر�س غالي ،جورجي بك �صبحي� ،سامي
ج �ب��ره� ،سيزو�ستري�س ��س�ي��دارو���س با�شا،
ع��دل��ى �أن� ��دراو�� ��س ،ك��ام��ل ع�ث�م��ان غالب،
ك��ري��زول ،محمد �شفيق غ��رب��ال ،مي�شيل
زغيب ،يو�سف مرق�ص �سميكة ،وغيرهم
من ال�شخ�صيات البارزة .و�أخذت الجمعية
م �ق��راً ل �ه��ا ف��ى � � 15ش��ارع ال ��وال ��دة با�شا
�أف ��راده ��ا ال�ب��ال�غ�ي��ن � 1590شخ�صاً ف��ي  3بجاردن �سيتى في ثالث حجرات بالدور
منازل كبيرة وهم عدائيون �إلى حد ما مع الأر�ضي ب�سراي �أ�سرة مريت غالي.
الغرباء.
�إ�سم الجمعية:
نانتي
وف� ��ي ع� ��ام  1937وب �ع��د ت�ع�ي�ي��ن عالم
تمت محاولة التوا�صل مع تلك القبيلة الآثار �شارل ب�شتلي Charles Bachatly
عام  2010حيث تم التقاط �أول �صور لهم� ،سكرتيراً عاماً للجمعية ،وتم تغيير �إ�سمها
تعي�ش في بيرو في منطقة غابات الأمازون �إلى «جمعية الآثار القبطية» -وهو ا�سمها
الحالي -وذل��ك لينا�سب ه��دف الجمعية
وال يمتلكون �أي مناعة �ضد الأمرا�ض.
وهو ن�شر العلوم القبطية �أي درا�سة الآثار
قبائل كوروبو
والفنون واللغة والآداب والمخطوطات
ت �م �ك��ن ال �ع �ل �م��اء م ��ن ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع  7القبطية وال �ع��رب �ي��ة .وك ��ان ع��ال��م الآث ��ار
قبائل فقط من قبائل الكوروبو ،وقد تم � �ش��ارل ب�شتلي م���س�ئ��وال ع��ن التغيير في
التوا�صل لأول مرة عام  1996وتم ت�سجيله ط�ب�ي�ع��ة ال�ج�م�ع�ي��ة و�أغ��را� �ض �ه��ا ،ف�صارت
على فيلم ،وهناك قبائل لم يتم التوا�صل م�ؤ�س�سة علمية للدرا�سة والن�شر.
معها م��ن قبل ،وع��ادة م��ا ينتقمون ممن
ي �ح��اول دخ ��ول منطقتهم م��ن حطابين المقر الحالي للجمعيـة:
وغيرهم بالقتل وذلك خوفاً من التوا�صل ف��ي ع��ام  1960ق��ام المهند�س وا�صف
م��ع ال�ع��ال��م ال�خ��ارج��ي بما ق��د ي� ��ؤدي �إلى ب ��ك (م �ي �� �ش �ي��ل) ب �ط��ر���س غ��ال��ي (رئي�س
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ح ��ال ��ي) ب�ت���ص�م�ي��م �إم� �ت ��داد
انقرا�ضهم.
ل�ل�ك�ن�ي���س��ة ال�ب�ط��ر��س�ي��ة ،وف ��ي ع ��ام 1963
ان�ت�ق�ل��ت الجمعية �إل ��ى م�ق��ره��ا الحالي،
وق��د تم بنا�ؤها �ضمن المباني الجديدة
ال ُملحقة بالكني�سة ،خلف قاعة ال�سيدة
�صفا التذكارية.

ALAA IBRAHIM
Attorney at Law

نحن جاهزون في كل الأوقات لم�ساعدتك
والرد على كل �أ�سئلتك القانونية بخ�صو�ص:
حوادث
السيارات
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�أكثر  8قبائل بدائية
تقاوم االت�صال بالعالم
هل ت�صدق �أننا ونحن في القرن الـ21
ال ت��زال هناك قبائل تعي�ش حياة بدائية
ت �م��ام �اً ك� ��أج ��دادن ��ا ال �ق��دام��ى� ،سالحهم
ال�سهم وغ��ذا�ؤه��م على ال�ح�ي��وان��ات التي
ي���ص�ط��ادون�ه��ا وي��رف �� �ض��ون ك��ل محاوالت
التوا�صل مع العالم الخارجي ويعتبرون
من �سواهم من الأعداء.
ال�سينتنال
ت�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��م و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام �أكثر
القبائل انعزا ًال في العالم ،يعي�شون على
ج��زي��رة �سينتينال منذ � 6آالف �سنة ،في
ع��ام  2004ت�ع��ر��ض��وا لإع �� �ص��ار ت�سونامي
ال��ذي دم��ر العديد م��ن ال�ج��زر الآ�سيوية
واعتقد البع�ض �أن القبيلة انقر�ضت في
ت�ل��ك ال �ك��ارث��ة ،ل�ك��ن ع�ن��د �إر� �س��ال النجدة
رف�ض �أفرادها التوا�صل مع الإغاثة وبد�أوا
ف��ي �إط�ل�اق الأ� �س �ه��م ع�ل�ي�ه��م ،وف��ي 2006
ق��ام��وا بقتل �صيادين ح��اول��وا االقتراب
من الجزيرة ،وحالياً غير م�سموح لأحد
باالقتراب م�سافة  5كم من الجزيرة خوفاً
من العنف والأمرا�ض �أو انق�ضا�ض �أفراد
القبيلة عليه.
يانومامي
ت�ع�ي����ش ق�ب�ي�ل��ة ي��ان��وم��ام��ي ف ��ي �شمال
البرازيل على الحدود مع فنزويال ،وقد
�أق�ي�م��ت منطقة خ��ا��ص��ة ب�ه��م ع��ام ،1992
و�أظهرت �صور التقطت في نوفمبر 2011
�أن ت�ل��ك ال�ق�ب�ي�ل��ة م ��ازال ��ت ت�ع�ي����ش داخل
الأم��ازون ،لكن التنقيب عن الذهب �أدى
�إلى ان��دالع العنف وانت�شار الأمرا�ض ،ما
�أدى �إل��ى انخفا�ض ع��دد �أف��راده��ا بن�سبة
 %20خالل الـ� 8سنوات الما�ضية.
الأوا
تعد تلك القبيلة من ال�سكان الأ�صليين
المهددين باالنقرا�ض في الجزء ال�شرقي
من غابات الأمازون بالبرازيل� ،إذ تعر�ضوا
ل�ل�ه�ج��وم م��ن ال�م���س�ت�ع�م��ري��ن ف��ي القرن
التا�سع ع�شر حيث حاولوا التخل�ص منهم
لال�ستيالء على الغابات واال�ستفادة منها
ف��ي ت �ج��ارة الأخ �� �ش��اب ،وم��ازال��ت القبيلة
م�ت��أث��رة حتى الآن م��ن ذل��ك ال �غ��زو ،ولم
يتبق منهم حالياً �سوى  355فرداً يعي�شون
في  4مجتمعات منعزلة ويعتمدون على
الغابات للح�صول على ما يكفيهم للعي�ش
من طعام ومياه.
بانو ديلكت
ت ��م اك �ت �� �ش��اف ت �ل��ك ال�ق�ب�ي�ل��ة بوا�سطة
الأق �م��ار ال�صناعية ف��ي غ��اب��ات الأم ��ازون
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قضايا
اإلفالس

المطبوعات العلمية للجمعية:
و� �ض��ع �� �ش ��ارل ب���ش�ت�ل��ي الأ� �س �� ��س لأه ��م
مطبوعات الجمعية ،وه��ي المجلة �أوالً،
وينق�سم الن�شر �إل��ى خم�سة �أق���س��ام هي:
 )1ق�سم حفائر الجمعيـّة ،وق��د َن َ�شر عن
حفائر الجمعية ف��ي ه��ذا الق�سم عالمة
البرديات الأمريكية ليزلي ماكول ثالث
م �ج �ل��دات ع ��ن ح �ف��ائ��ر ال �ج �م �ع �ي��ة بدير
فيبامون بالأق�صر.
 )2ق�سم الفــن والآثــار و ُن�شِ ر في هذا
الق�سم ثالثة كتب.
 )3ق�سم الن�صـو�ص والوثائـق وهو �أكبر
الأق�سام ،وقد ُن�شِ ر في هذا الق�سم ثمانية
ع�شر ك�ت��اب�اً �أه�م�ه��ا :ك�ت��اب طق�س ر�سامة
ال�ب�ط��ارك��ة ل�ـ «�أزول� ��د ب��روم���س�ت��ر» ،وكتاب
�سير البيعة الم�صرية وهو تاريخ بطاركة
ال�ك�ن�ي���س��ة ال �م �� �ص��ري��ة ل �ـ «� �س��اوي��ر���س بن
المقفع» ،وهو �أهم و�أكبر الأعمال العلمية
التي قامت به الجمعية ،وقد ا�ستغرق هذا
العمل عدة �سنوات بدءاً من عام 1943حتى
عام  ،1974وهي الطبعة العلمية الوحيدة
حتى الآن .و�آخر الأعمال في هذا الق�سم
تحقيق ن����ص ط�ق����س ال �م �ي��رون للأ�ستاذ
ال��دك�ت��ور ي��وح�ن��ا ن�سيم ي��و��س��ف والأ�ستاذ

بقلم :نبيل فاروق فايز
الدكتور �سامح ف�ـ��اروق حنيــن ،وق��د ن�شر
في 2017م .
 )4ق�سم فهار�س المخطوطات وقد ُطبع
منها حتى الآن فهار�س مخطوطات ثالث
كنائ�س ه��ي :كني�سة �أب��و �سرجة ،وكني�سة
القدي�سة ب��رب��ارة ،وكني�سة م��ار مينا فم
الخليج.
 )5ق�سم المتنوعــات وقد ُن�شر في هذا
ال�ق���س��م �أرب �ع��ة ع���ش��ر ك�ت��اب�اً �آخ��ره��ا كتاب
عظات الأن�ب��ا �شنودة رئي�س المتوحدين
عام 2011م.
المجلة العلمية وال��دول�ي��ة للجمع َّيــة
وعلى مدار ال�سنوات الثمانية والثمانين
التي م�ضت على �إن�شائها ،ركزت الجمعية
ن���ش��اط�ه��ا ف��ي ال�ن���ش��ر و�إ� � �ص ��دار مجلتها
ال�ع�ل�م� ّي��ة ،ف�ك��ان��ت �أ ّول مجلة ف��ي العالم
تخ�ص التراث القبطي ،باِ�سمBulletin« :
ّ
Copte

d’Archéologie

Société

مجلة جمعيـّة الآث��ار القبط ّيـــة» و ُتعرف
ف��ي الأو� �س��اط العالمية وال��دول�ي��ة با�سم
« »BSACوهي مجلة دولية �سنوية.
مكتبة الجمعية:
ك��ان ب�شتلي ه��و �أ َّول م��ن و��ض��ع اللبنة
الأول��ى لت�أ�سي�س مكتبة الجمعية اليوم.
تحتوي المكتبة على �أكثر من  20000الف
كتاب من �أن��در الكتب �أغلبها من اللغات
الأوربية في الميادين المتخ�ص�صة التي
تعمل فيها جمعية الآث��ار ،وتحتوي على
الأق�سام التالية :ق�سم الدرا�سات القبطية
بمختلف فروعها ،ق�سم الم�صريات ،ق�سم
ال��درا� �س��ات ال���س��ري��ان�ي��ة ،ق�سم الدرا�سات
الإث�ي��وب�ي��ة ،وق���س��م ال��درا� �س��ات الأرمنية،
وق�سم الدرا�سات العربية .ويحتوي الدور
الثاني بالمكتبة ق�سم الدوريات الدولية.
�أ ّول معر�ض للفنون القبطية:
في �سنة 1944م �أقام ب�شتلي معر�ضاً هاماً
للفن القبطي ب��اال��ش�ت��راك م��ع المتحف
القبطي ومتحف الفن الإ�سالمي والعديد
من �أ�صحاب المجموعات الخا�صة ،فكان
�أ َّول م �ع��ر���ض ف��ي ال �ف��ن ال �ق �ب �ط��ي ،وقد
افتتحه الملك ف �ـ��اروق .وق��د ُط�ب��ع دليل
المعر�ض باللغات العربية والإنجليزية
والفرن�سية.
الحفائر العلمية لجمعية الآثار
القبطية:
�أ� �س �ت �م��رت ح �ف��ائ��ر ال�ج�م�ع�ي��ة م ��ا بين
1955-1935م ،وف��ي �سنتي  1947و 1948
ك�شف عالم الآثار ب�شتلي عن دير القدي�س
فيبامون في غرب النيل جنوب الأق�صر،
وق� ��د �أ� � �ص� ��درت ال �ج �م �ع �ي��ة ت �ق��اري��ر هذه
ال�ح�ف��ري��ات ف��ي ث�ل�اث م�ج�ل��دات ،وهناك
العديد من الحفائر الأخرى التي �شاركت
الجمعية فيها.
ت ��أ���س��ي�����س ال��ج��م��ع��ي��ة ال��دول��ي��ة
للدرا�سات القبطية:
ك��ان��ت للجمعية ال��ري��ادة ف��ي ت�أ�سي�س
الجمعية الدولية للدرا�سات القبطية THE

INTERNATIONAL ASSOCIATION

 FOR COPTIC STUDIEDوذلك في عام
1975م ،حيث دع��ا الدكتور جمال مختار
�أ��س��ات��ذة ال��درا��س��ات القبطية والمهتمين
ب �ه��ا �إل � ��ى ال �م ��ؤت �م��ر الأول للدرا�سات
ال�ق�ب�ط�ي��ة ب��ال �ق��اه��رة ،وف �ي��ه ت��م االتفاق
ع�ل��ى �إن �� �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال��دول �ي��ة للدرا�سات
القبطية ،وعلى عقد الم�ؤتمر كل �أربعة

�سنوات ،ثم تم االتفاق مع جمعية الآثار
القبطية على �أن يكون للجمعية الدولية
م�ق��راً لها داخ��ل جمعية الآث ��ار القبطية
بالقاهرة .وما زال �إلى الآن يحمل الباب
الخ�شبي الخارجي الالفتة التي تحمل
�إ�سم الجمعية الدولية .وكان �أول م�ؤتمر
للجمعية الدولية :في قلب جمعية الآثار
القبطية بقاعة ال�صفا ف��ي ع��ام 1976م،
وف ��ي ه ��ذا ال �م ��ؤت �م��ر ك ��ان اط�ل�اق كلمة:
 COPTOLOGYلأول مرة.
�أم���ن���اء م��ك��ت��ب��ة ج��م��ع��ي��ة الآث����ار
القبطية عبر تاريخها:
وق��د تولى �أمانة مكتبة جمعية الآثار
على م��دار تاريخها مجموعة من �أف�ضل
علماء القبطيات :ت�شارلز ب�شتلي Charles
 ،)1957-1909( Bachatlyكان �أول �أمين
لمكتبة جمعية الآثار القبطية من �إن�شائها
حتى وفاته عام 1957م .ثم عالم القبطيات
و�أ�ستاذ الليتورجيا �أزولد بروم�ستر �أميناً
للمكتبة ،وعالمة البرديات ال�شهيرة لزلي
ماكول ،و�أنطون خاطر الذي قام بتحقيق
ال�ن���ص��و���ص ال�ك�ث�ي��رة ،والأ� �س �ت��اذ الدكتور
يوحنا ن�سيم يو�سف ،وعالمة المو�سيقى
القبطية المجرية مارجيت ت��وت ،والأب
وديع عو�ض الفرن�سي�سكاني �أ�ستاذ الأدب
ال�ع��رب��ي الم�سيحي ،ون�ب�ي��ل ف ��اروق فايز
(حالياً).
من �آم��ال الجمعية في الدار�سات
القبطية:
�إ� �س �ت �ك �م��ا ًال ل ��دوره ��ا ال� ��ذي ب ��د�أت ��ه في
�أرب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن ال�م��ا��ض��ي ف��ي فهر�سة
المخطوطات القبطية والعربية داخل
م �� �ص��ر وخ ��ارج� �ه ��ا ون �� �ش ��ره ��ا ،ا�شتركت
الجمعية في م�شروع كتالوج المخطوطات
القبطية بالمكتبة الوطنية بباري�س ،وهو
التعاون الذي تم م�ؤخراً بين جمعية الآثار
ال�ق�ب�ط�ي��ة وال�م�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة بباري�س،
وتقوم الجمعية باالتفاق مع الأب �أوجو
زانتي على كتابة وطبع الكتالوج المو�سع
لمخطوطات دير �أبو مقار بوادي النطرون،
وغيره من الفهار�س قيد الأعداد .و�أي�ضاً
تحقيق ودرا�سة كتاب« :تاريخ �سير البيعة»
وهو تاريخ البطاركة وال��ذي قامت بن�شر
الكثير من �أجزائه �سابقاً.
ختاماً:
يجب �أن نذكر � ّأن ال��درا��س��ات الخا�صة
ب��ال�ت��راث القبطي ل��م ت�ب��د�أ ف��ي م�صر � اّإل
ف��ي �أوائ ��ل ال�ق��رن الما�ضي ونمت بف�ضل
ومجهود رواد رجال ون�ساء كان لهم ر�ؤية
م�ستقبلية غير عادية ،فالكل يعرف ق�صة
مرق�س با�شا �سميكة ال��رج��ل ال��ذي �أقنع
البابا كيرل�س الخام�س ب�ضرورة �إن�شاء
متحف ل�ل�آث��ار والمخطوطات القبطية
والعربية ،فكافح وجمع تبرعات حتى �أقام
مبني المتحف القبطي على �أر���ض ملك
البطريركية ،وافتتح البابا المتحف في
عام 1910م.
في عام 1954م �أف ُت ِتح معهد الدرا�سات
القبطية ،ولعزيز �سوريال عطية و�سامي
ج �ب ��رة وزك � ��ي � �ش �ن��وده و� �س��ام��ي �صبري
وغيرهم ف�ضل كبير في قيادة المعهد في
�سنواته الأولى.
وبذلك يكتمل الأهرامات لأقدم و�أعرق
ال�م��ؤ��س���س��ات ال �ث�لاث للكني�سة القبطية
الأرث��وذك���س�ي��ة ف��ي ال��درا� �س��ات القبطية،
لتكون قبلة العلماء الباحثين وواجهة
م���ش��رق��ة وم���ش��رف��ة لكني�ستنا القبطية
الأرثوذك�سية.

�إقت�صــاد

فورب�س تك�شف عن قائمة الأثرياء العرب لعام 2022

خدماتنا ت�شمل:

املحامي عالء ابراهيم

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

ات�صل بنا على الرقم714-808-0800 :

10231 S. Brookhurst St. Anahem, CA 92804

WWW.IBRAHIMFIRM.COM

�أ� �ص��درت «ف��ورب����س» قائمتها ال�سنوية
لأثرياء العالم  2022والتي ت�ضم 2,668
مليارديراً ،بانخفا�ض بلغ  87مليارديراً
مقارنة بالعام الما�ضي.
وبح�سب «ف��ورب ����س» ل��م تتغير قائمة
الأثرياء العرب في عام  2022عن قائمة
العام الما�ضي ب�شكل كبير.
تراجع ع��دد المليارديرات العرب من
� 22إل��ى  21م�ل�ي��اردي��راً ،وذل��ك بعد وفاة
الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في
دي�سمبر �� .2021ش�ه��د الأث ��ري ��اء العرب
انخفا�ض ثرواتهم الإجمالية �إل��ى 52.9
مليار دوالر في عام  ،2022مقارنة بـ 53.4
مليار دوالر في العام ال�سابق .فيما لم يتم
�إدراج المليارديرات ال�سعوديين في قائمة
فورب�س لأث��ري��اء العالم للعام الخام�س
على التوالي.
حافظ نا�صف �ساوير�س على �صدارة
الأث ��ري ��اء ال �ع��رب ،ب�صافي ث ��روة قدرها
 7.7مليار دوالر ،وذل��ك رغ��م انخفا�ض

ث��روت��ه بنحو  600مليون دوالر مقارنة
بعام  ،2021ما جعله الخا�سر الأكبر بين
الأث��ري��اء ال �ع��رب ه��ذا ال �ع��ام ،وذل ��ك بعد
تراجع �سهم �شركة �أديدا�س التي يمتلك
فيها ح�صة تبلغ .%6
وجاء الملياردير ي�سعد ربراب وعائلته
وهو الملياردير الوحيد من الجزائر في
ال�م��رك��ز ال�ث��ان��ي ب �ث��روة ت�ق��در بنحو 5.1
م�ل�ي��ار دوالر .فيما ك��ان رئ�ي����س ال ��وزراء
اللبناني نجيب ميقاتي و�شقيقه طه من
�أكبر الرابحين ه��ذا ال�ع��ام ،بعد �أن زادت
ثروة كل منهما  700مليون دوالر لت�صل
�إلى  3.2مليار دوالر.
وت���ض��م م���ص��ر ول�ب�ن��ان �أك �ب��ر ع��دد من
الأث ��ري ��اء ال �ع��رب ب��واق��ع  6مليارديرات
ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا ،ف �ي �م��ا ي �ب �ل��غ � �ص��اف��ي ث ��روة
ال �م �ل �ي��اردي��رات ال �م �� �ص��ري �ي��ن مجتمعة
 18.3مليار دوالر ،وه��م الإخ ��وة محمد
وي��و� �س��ف وي��ا��س�ي��ن م�ن���ص��ور ،ال�شقيقان
نا�صف ونجيب �ساوير�س ،وكذلك محمد

ال�ف��اي��د ال ��ذي يبلغ م��ن ال�ع�م��ر  93عاماً
والمالك ال�سابق لمتجر ال�سلع الفاخرة
(.)Harrods
وي �ب �ل��غ � �ص��اف��ي ث � ��روة المليارديرات
اللبنانيين  12.6مليار دوالر .ومن بينهم
ال�شقيقين نجيب وط��ه ميقاتي ،و�أبناء
رئي�س وزراء لبنان ال��راح��ل الملياردير
رفيق الحريري وه��م بهاء و�أي�م��ن وفهد
الحريري.
بينما لدى الإمارات  3مليارديرات في
قائمة ع��ام  2022وه��م ح�سين �سجواني،
وع�ب��د اهلل ب��ن �أح �م��د ال�غ��ري��ر والعائلة،
وع �ب��د اهلل ال �ف �ط �ي��م وال �ع��ائ �ل��ة .ول ��دى
ال�م�غ��رب ك��ل م��ن رئي�س الحكومة عزيز
�أخنو�ش ورجل الأعمال الم�صرفي عثمان
بنجلون وع��ائ�ل�ت��ه .ويمثل قطر ك��ل من
في�صل بن قا�سم �آل ثاني وحمد بن جا�سم
�آل ث��ان��ي ،وك�لاه �م��ا م��ن �أف � ��راد العائلة
المالكة القطرية.
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�أرثوذك�س نيوز

صحة و تسالي

معلوماتك في الميزان

�إ�ضطرابات طيف التوحد

�س�« : 1سطا على الكني�سة ودخل البيوت وجر الرجال والن�ساء و�سلمهم �إلى
ال�سجن»
من هو؟
�س : 2فى �أى المدن عا�شت طابيثا التى �أقامها بطر�س الر�سول من الموت؟
�س« : 3كان فى قي�صرية رجل قائد مئة �أ�سمه كرنيليو�س» بم �أت�صف هذا
الرجل؟
�س« : 4ما طهره اهلل ال تدن�سه �أنت» على ل�سان مَن كانت العبارة؟ ولمن تم
توجيهها؟
�س� : 5أين ذهب الذين ت�شتتوا ب�سبب ال�ضيق الذى ح�صل ب�سببب �إ�ست�شهاد
�إ�ستفانو�س؟
�س : 6ما هى المدن الفل�سطينية التى دخلها تابوت عهد الرب و�سبب لهم
اللعنات؟
�س : 7ما المدة التى بقى فيها تابوت عهد الرب عند الفل�سطينيين؟
�س : 8لماذا �ضرب الرب �أهل بيت�شم�س؟ وما هي ال�ضربة؟
�س : 9ما هو قربان الإثم الذي �أ�شار عليه الكهنة والعرافين لكي يرد اهلل يده
عن الفل�سطينيين؟
�س : 10كم �سنة ق�ضاها تابوت عهد الرب فى قرية يعاريم بعد رجوعه من
عند الفل�سطينيين؟
للإجابة فت�شوا في:
ج� ( : 6صموئيل الأول ) 10 – 1 : 5
ج� ( : 1أعمال الر�سل ) 3 : 8
ج� ( : 2أعمال الر�سل  ) 40 – 36 : 9ج� ( : 7صموئيل الأول ) 1 : 6
ج� ( : 8صموئيل الأول ) 19 : 6
ج� ( : 3أعمال الر�سل ) 2 – 1 : 10
ج� ( : 4أعمال الر�سل  ) 15 – 13 : 10ج� ( : 9صموئيل الأول ) 5 – 2 : 6
ج� ( : 10صموئيل الأول ) 2 – 1 : 7
ج� ( : 5أعمال الر�سل ) 19 : 11

)Autism Spectrum Syrdrone (ASD
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
م��ن �أح ��د الإه �ت �م��ام��ات والتوجيه
ل�شهر �أبريل هو التوعية لإ�ضطرابات
ط�ي��ف ال �ت��وح��د .و��س�ن�ن��اق����ش ف��ي هذا
ال �م �ق��ال ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي يواجهها
الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ال �م �� �ص��اب �ي��ن بالتوحد
بالن�سبة للنظام الغذائي.
م�����ش��اك��ل ال���ط���ع���ام ل�ل�أط��ف��ال
الم�صابين ب�إ�ضطرابات التوحد:
 الطفل الم�صاب بالتوحد ي�صعب�إر� �ض��ا�ؤه با�ستمرار وي�صعب �أن ي�أكل
االطعمة المختلفة وال�خ��وف ورف�ض
االطعمة الجديدة وم��ع م��رور الوقت
قد ي�صبح نظامه الغذائي �أكثر تعقيدا
وتقييدا.
 بع�ض ه ��ؤالء اال�شخا�ص يعانونمن �صعوبة في تناول الأغذية ب�سبب
الح�سا�سية لبع�ض الأطعمة �أو وجود
بع�ض ال�سلوكيات والإ�ضطرابات التي
ت�ج�ع��ل م��ن ال���ص�ع��ب ع �ل��ى الوالدين
�أن ي�ضمنوا ال�غ��ذاء ال�سليم والمفيد
لأوالدهم.
 فعلى �سبيل ال�م�ث��ال ،ق��د يرف�ضبع�ضهم تناول الطعام �إن لم يجل�سوا
في نف�س المكان على المائدة وي�أكلون
ف ��ي ن �ف ����س ال �ط �ب��ق وي � ��أك � �ل ��ون نف�س
الأطعمة كل يوم .مجرد تغيير ب�سيط
ف��ي ال��روت �ي��ن والأ� �ش �ي��اء الم�ستعملة
ي�سبب �إنزعاج وقلق وخوف للطفل �أو
ال�شخ�ص الم�صاب بالتوحد وفي كثير
م��ن الأح �ي��ان ي ��ؤدي �إل��ى رف�ض تناول
الطعام.
 �أي�ضا الم�شاكل الطبية و�ضعفال �ح��رك��ة وت� ��أخ ��ر ال �ك�ل�ام وال�صعوبة
الح�سية وع��دم ال�ق��درة على التوا�صل
وم���ش��اك��ل ال���س�ل��وك ت� ��ؤدي �إل ��ى رف�ض
تناول الطعام والت�أثير على ال�صحة
والنمو الطبيعي للأطفال الم�صابين
بالتوحد.
 ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ه � � � � ��ؤالء الأط� � �ف � ��الوالأ� �ش �خ��ا���ص ي �ك��ون ل��دي �ه��م م�شاكل
� �ص �ح �ي��ة ع� ��دي� ��دة م �ث��ل الح�سا�سية
لبع�ض الأطعمة والإم�ساك والإ�سهال
و�إ�ضطرابات المعدة والأمعاء وه�ضم
و�إم �ت �� �ص��ا���ص الأغ ��ذي ��ة والفيرو�سات
وطفيليات المعدة والأم�ع��اء وم�شاكل
ال� �ن ��وم ووزن ال �ج �� �س��م �إم � ��ا النحافة
ال�شديدة �أو ال�سمنة الزائدة.
 ب�ع����ض ال�م���ش��اك��ل ل�ل�أط �ع �م��ة هوملم�س ال�ط�ع��ام وال��رائ �ح��ة والمظهر
واللون �أو درجة الحرارة قد تكون دافع
ق��وي لرف�ض �أك��ل ه��ذه الأطعمة لدى
ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
 ال�ب�ع����ض ي�ع�ت�ق��د �أن الم�ضافاتال �غ��ذائ �ي��ة  Food Additivesفي
النظام الغذائي مثل الألوان والأ�صباغ
والنكهات والمواد الحافظة وال ُمحليات
ل ��ه ت ��أث �ي��ر � �س �ل �ب��ي ع �ل��ى ال�سلوكيات
والجهاز اله�ضمي ولكن ال يوجد �أدلة
كافية لدعم هذه االعتقادات.
 المعتقدات ال�شائعة بين ه�ؤالءالأه � ��ال � ��ي والأط� � �ف � ��ال والأ� �ش �خ ��ا� ��ص
ال �م �� �ص��اب �ي��ن ب��ال �ت��وح��د ه ��و �أن منع
الجلوتين (ال�ب��روت�ي��ن ال�م��وج��ود في
القمح وال�شعير وال�شوفان) والكازين
البروتين الموجود في اللبن ومنتجات

الأل �ب��ان Gluten Free Casein Free
) (EFCFم��ن ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي يح�سن
ال �� �س �ل��وك وال� �ج� �ه ��از ال �ه �� �ض �م��ي ل �ه ��ؤالء
الأ�شخا�ص.
 وج ��دت الأب �ح��اث ،وي �ح��ذر الأطباء،م��ن �أن ه��ذا ال�ن�ظ��ام ال �غ��ذائ��ي منخف�ض
ف��ي ال�ك��ال���س�ي��وم والأل� �ي ��اف وف�ي�ت��ام�ي��ن B
والبروتين الهام لبناء العظام والأ�سنان
والنمو العقلي وال�صحة العامة.
 نظرا لعدم ا�ستطاعتهم للتعبير عن�إحتياجاتهم ي�صعب عليهم �أن يعرفوك
�إن كان �شيئا ي�ؤلمهم �أو في حالة �شعورهم
ب��ال�ج��وع �أو الإره � ��اق وال�ت�ع��ب م�م��ا ي�ؤثر
على �سلوكهم ت�أثير �سلبي وعلى �صحتهم
العامة.
 �صعوبة قدرتهم على فترات التركيزق ��د ت �ك��ون ق �� �ص �ي��رة ج� ��دا وب��ال �ت��ال��ي من
ال�صعب �أن يركز فترة كافية لأك��ل وجبة
غذائية كاملة وال�سيطرة على عواطفهم
و�إ�ضطرابهم.
 في حالة تفاعل الأدوي��ة مع الج�سمفي حالة الأ�شخا�ص الذين ي�أخذون �أدوية
مختلفة قد ت�ؤثر هذه الأدوية على �شهية
ال�شخ�ص وينتج عنها عدم الأكل وفقدان
ال� � ��وزن وب� �ط ��ئ ال �ن �م��و .ب �ع ����ض الأدوي� � ��ة
تفتح ال�شهية وت�سبب زي��ادة كبيرة لوزن
ال�شخ�ص� ،أدوية �أخرى ت�ؤثر على اله�ضم
و�إمت�صا�ص الطعام والعنا�صر الغذائية
الهامة للج�سم.
كيف نتعامل مع م�شاكل الغذاء:
فيما يلي بع�ض الإقتراحات لم�ساعدة
الطفل للح�صول على غذاء �سليم وكافي.
ق ��د ت �ك��ون رح �ل��ة ط��وي �ل��ة وب �ه��ا النجاح
والف�شل وتحتاج كثير من ال�صبر وطولة
ال �ب��ال لت�شجيع ال�ط�ف��ل ع�ل��ى �أن يجرب
�أطعمة جديدة وتناول نظام طعام غذائي
متنوع وكافي.
 -1ا�ستبعاد الم�شاكل ال�صحية والطبية:
كثير من الأطفال الم�صابين بالتوحد
ي�ع��ان��ون م��ن م�شاكل طبية تجعل الأكل
عملية �صعبة ومرهقة مثل الح�سا�سية
لبع�ض الأط�ع�م��ة وع�سر اله�ضم والآالم
بالمعدة والأم �ع��اء والإم���س��اك والإ�سهال
وم�شاكل ت�سو�س الأ�سنان و�صعوبة م�ضغ
ال �ط �ع��ام ،ل��ذل��ك الب��د م��ن طبيب طفلك
فح�ص وعالج هذه الم�شاكل ال�صحية.
� -2إجعل وقت الطعام ممتع:
م��ن ال�م�م�ك��ن �أن الأ�� �س ��رة ت���س�ب��ب قلق
للأطفال في حالة �إجبارهم على تناول
الطعام .التوتر وال�خ��وف والقلق يجعل
الطفل يفقد �شهيته ومحاولة الهروب من
ال�ضغط لي�أكل .في هذه الحالة يجب على
الأ�سرة م�ساعدة الطفل لل�شعور بالهدوء
بوا�سطة ق�ضاء وق��ت ق�صير مثل خم�س
دقائق لتهدئته وتجعله ي�شعر بالإطمئنان
والراحة النف�سية.
 -3الجلو�س معا على مائدة الطعام:
ت�ن��اول الطعام معا ي�ساعد الطفل �أن
يتعلم من خالل التقليد ماذا يفعل وقت
الطعام .فمثال ذهاب الطفل لحجرة النوم
ور�ؤي��ة �سريره تعطية الفكرة �أن��ه ي�ستعد
ل �ل �ن��وم .ك��ذل��ك ال �ج �ل��و���س ع �ل��ى المائدة
ت�ع�ط�ي��ه الإ� � �ش ��ارة ل �ب��دء ت �ن��اول الطعام.
فعندما ي��رى الطفل �أن��ك ت�ضع الطعام
في فمك من الممكن �أن يقلدك وي�ضع
الطعام في فمه .عندما يفعل ه��ذا البد

�أن نكافئه ب�شيء يرغبه ولو �شيء ب�سيط،
ت�ب��د�أ ه��ذه المحاولة لفترة ق�صيرة ولو
دقائق قليلة ثم زيادة الوقت على المائدة
تدريجيا.
 -4التركيز على جلو�س الطفل ب�شكل
�صحيح:
يعاني كثير م��ن الأط �ف��ال الم�صابين
ب��ال�ت��وح��د ب���ض�ع��ف ف��ي ع���ض�لات المعدة
والظهر و�ضعف الوعي الج�سمي .كل هذه
تنتج و�ضع �صعب للجلو�س وعدم ال�شعور
ب��ال��راح��ة �أث� �ن ��اء ال �ج �ل��و���س ع �ل��ى مائدة
ال�ط�ع��ام .و�أي���ض��ا ال�ت��أك��د م��ن ع��دم وجود
ت�شتتات ب�صرية �أو �سمعية مثل الأنوار
ال�ساقطة وم�شاهدة التليفزيون والحديث
في التليفون �أثناء الغذاء.
 -5ح � ��دد �أوق� � � ��ات ل� �ت� �ن ��اول الوجبات
والتم�سك بها:
مهم جدا تناول الطعام في وقت محدد
زم �ن��ي ح���س��ب ج� ��دول م�خ���ص����ص .يجب
ال�ت�خ�ل����ص م��ن ال��وج �ب��ات ال�خ�ف�ي�ف��ة مثل
الحليب والع�صير والت�شب�س والب�سكوت
ب�ي��ن ال��وج �ب��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وال �ه��دف هو
تحديد �إ��ش��ارات الجوع الداخلية للطفل
على وج�ب��ات م�ح��ددة و�أن الطفل يتوقع
الطعام وقبوله في �أوقات محددة.
 -6حاول �إدخ��ال تغييرات ب�سيطة على
الأطعمة التي يف�ضلها:
ف�م�ث�لا �إن ك ��ان ال�ط�ف��ل ي�ف���ض��ل الأرز
المطهي ع�ل��ى ال�ب�خ��ار ب ��دون �إ��ض��اف��ة �أي
�شيء له .فمن الممكن تقديم الأرز بعد
�إ�ضافة زب��دة �أو ملح .الفكرة هنا تقديم
ال �ط �ع��ام ال �م ��أل��وف ل�ل�ط�ف��ل م��ع ال�سماح
بالتغيرات ال�صغيرة الإ�ضافية.
�� -7ش�ج��ع ط�ف�ل��ك ع �ل��ى اال�ستك�شاف
واللعب بالطعام:
يتعلم الأط �ف��ال م��ن خ�لال اللعب بما
ي�شمل اللعب م��ع الطعام� .شجع الطفل
ع �ل��ى ال �ت �ف��اع��ل م ��ع ال �ط �ع��ام م ��ن خالل
حوا�سه المختلفة .مثل لم�س الطعام بيده
و�صنع �أ��ش�ك��ال مختلفة للطعام� .شجعه
على اللعب معك وم�سك الأطعمة بيديه
وتكوين �أ�شكال ج��ذاب��ة .قد ي�أكل الطفل
�أو ال ي�أكل الأطعمة التي يكت�شفها ،ولكن
الفكرة هي بناء عالقة ح�سية بين الطفل
والأطعمة المختلفة التي تجعله ي�شعر
بالراحة تجاه الأطعمة المختلفة.
 -8رك ��ز ع �ل��ى ال �ط �ع��ام ول �ي ����س �سلوك
الطفل:
حاول بقدر الإمكان تجاهل ال�سلوكيات
ال�صعبة وال�سيئة للطفل على المائدة.
يتعلم الكثير م��ن الأط �ف��ال ال�ه��روب من
الوجبة العائلية من خالل الب�صق والأنين
و�إحداث ال�ضجيج واللعب بمخاط الأنف
و�أ��ش�ي��اء �أخ ��رى .ح��ول �إنتباهك ع��ن هذه
ال�سلوكيات ال�سلبية والحديث عن الطعام
و�أ�شكاله و�ألوانه وطعمه.
 -9ت�سجيل وجبات الطعام:
��س�ج��ل ك ��ل م ��ا ي ��أك �ل��ه ط�ف�ل��ك ل �م��دة 3
ثالث �أيام والمقدار الذي يتناوله .فذلك
يعطيك المعلومات المفيدة حول النظام
الغذائي ال��ذي يتناوله طفلك وي�ساعده
على �إدخ ��ال تغييرات ب�سيطة للأطعمة
التي يف�ضلها .هذا يجعلك �أي�ضا مطمئن
لأن��ك تجد �أن طفلك يتناول غ��ذاء مفيد
ع �م��ا ك �ن��ت ت�ع�ت�ق��د .الح ��ظ �أي �� �ض��ا اللون
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والملم�س والنكهة و�شكل الطعام لأن
الأطفال الذين يعانون بالتوحد غالبا
م��ا ي��أك�ل��ون �أط�ع�م��ة ذات ل��ون �أو �شكل
معين.
� -10شارك �إبنك معك للتعرف على
الطعام:
�أذه��ب معه للماركت و�أجعله يختار
ن��وع واح��د فقط ج��دي��د .عند الرجوع
للمنزل �أبحث معه في الكمبيوتر عن
�صور لهذا الطعام وه��ل ُي��أك��ل ب��ارد �أم
�ساخن ،وهل مذاقه حلو �أو مملح وكيف
تعده وتطبخه مع طفلك .بعد تجهيز
هذه الخطوات ال ت�ضطرب وال تي�أ�س
�إذا رف�ض الطفل �أك�ل��ه .كونه ا�شترك
في هذه الخطوات ب��دون �إجباره على
�أك�ل��ه ،ه��ذا يجعله يتعود على التعرف
ع�ل��ى � �ش��يء ج��دي��د وي���ش�ج�ع��ه ع�ل��ى �أن
ي�ج��رب قطعة �صغيرة م�ن��ه .ف��ي هذه
الحالة البد من مكافئته �إيجابيا.
ط ��ري� �ق ��ة �أخ � � � ��رى ل� �ل� �ت� �ع ��رف على
الأطعمة هو زرع بذور بع�ض الأطعمة
مثل ال�ف��راول��ة �أو �أي ب��ذور �أخ��رى مع
طفلك في حديقة منزلك� ،أو في �إناء
ف �خ��اري .يجعله ي���ش�ت��رك ف��ي �إرت� ��واء
البذور بانتظام �إلى �أن تنبت والتعرف
على �أوراقها ثم الزهور واال�ستمرار في
العناية بها �إلى �أن يثمر النبات بالثمرة
ويقطفها ال�ط�ف��ل وال�ت�ع��رف والتعود
ع�ل�ي�ه��ا ع �ن��دم��ا ي �ج��ده��ا ف��ي الماركت
ويطمئن عند تناولها.
 -11ال� �ح� ��� �ص ��ول ع� �ل ��ى الم�شورة
المتخ�ص�صة:
 اح�صل على الم�شورة الطبية �إذوج��دت طفلك يفقد ال ��وزن �أو �أظهر
عالمة على �سوء التغذية مثل التعب
والإجهاد �أو �صعوبة التغذية.
 �إخ �� �ص��ائ��ي ال �ت �غ��ذي��ة م �م �ك��ن �أنيعطيك الأكل ال�صحي والم�ساعدة في
حالة زيادة �أو نق�ص الوزن.
 طبيب الأ��س�ن��ان لفح�ص الحالةال�صحية لأ�سنان الطفل �إن كان يعاني
من م�ضغ الطعام.
 طبيب نف�سي �إن كان الطفل عندهم�شكلة نف�سية لكي ي�ساعد في التعامل
مع ال�سلوك ال�سلبية وتدريب الطفل
على تغيير ال�سلوكيات ال�سلبية ب�أخرى
�إيجابية.
 �إخ�صائي النطق واللغة قد يكون لديهمعرفة عن كيف يتجاوب الفم والفك.
ك �م��ا ذك ��رن ��ا � �س��اب �ق��ا ح ��ل م�شكالت
التغذية هي رحلة للتغيرات ال�صغيرة
والدقيقة لتح�صل على تغيرات دائمة
وطويلة الأجل في عادات تناول الطعام
لطفلك.
ال تحبط �إذا ك��ان ال�ت�ق��دم يتراجع
� �ص �ع��ودا وه �ب��وط��ا ،ف �م��ن ال �� �ش��ائ��ع �أن
ي�ت�ح���س��ن الأط� �ف ��ال ث��م ي� �ع ��ودون �إل��ى
عاداتهم القديمة لتناول الطعام من
وق��ت لآخ ��ر .ق��د ت�ك��ون ه��ذه التقلبات
�صعبة على الآباء لكن تذكر االحتفال
بالنجمات ال�صغيرة ثم الكبيرة.

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

اهلل ال ين�سى الم�سكين �إلى الأبد .
الرب يحفظك مثل حدقة العين وبظل جناحيه ي�سترك.
يكافئك الرب ح�سب بِرك.
يعطيك الرب ح�سب قلبك ويتمم كل رايك.
توكل على الرب وبنعمته ال تتزعزع.
الرب ُيدرب الودعاء فى الحق و ُيعلم الودعاء ُطرقه.
حِ د عن ال�شر و�إ�صنع الخير.
ُكف عن الغ�ضب و�أترك ال�سخط.
ال�شرير ي�ستقر�ض وال يفى �أما ال�صديق فيتر�أف و ُيعطى.
ال ُمباركين يرثون الأر�ض والملعونين ُيقطعون منها.
الرب ُيحب الحق وال يتخلى عن �أتقيائه.
�إنتظر الرب و�إحفظ طريقه فيرفعك لترث الأر�ض.

�إختالفــات

�شيئ من المعرفة

� 25إمر�أة �أثرن في تاريخ م�صر
انجي افالطون
(فنانة ت�شكيلية ونا�شطة �سيا�سية)
()1989-1924
ك��ان��ت ل �غ��زاً ح�ي��ر ال�ك�ث�ي��ري��ن ،فرغم
من انتمائها لعائلة برجوازية مي�سورة
الحال ،كانت لوحاتها تعبر عن العذاب
وال�م�ع��ان��اة .ل��م ت��ر���ض ان�ج��ى بحياتها
ال �م��رف �ه��ه وال �ف �� �س��ات �ي��ن الباري�سية
ودرو�س العزف على البيانو .فاعتنقت
الفكر الي�سارى ويقال ان ا�ستاذها كمال
التلم�سانى ك��ان ك�ث�ي��راً م��ا يحكى لها
ع��ن معاناة ال�ف�لاح الم�صرى وفقره،

ف�ك��ر��س��ت ح�ي��ات�ه��ا ل �ل��دف��اع ع��ن الطبقات
الكادحة.
ف��ى ع ��ام  1948ك�ت�ب��ت «ث �م��ان��ون مليون
ام ��ر�أة معنا» وه��و ك�ت��اب ن��ددت فيه ب�شدة
ب��الإم�ب��ري��ال�ي��ة ،وف��ى ال �ع��ام ال�ت��ال��ى كتبت
«ن �ح��ن ال�ن���س��اء ال �م �� �ص��ري��ات» ق��دم��ت فيه
ال للإ�ضطهاد فى م�صر ،وا�ضطهاد
تحلي ً
المر�أة ب�شكل خا�ص ،وكانت انجى افالطون
ق��د �أ��ص�ب�ح��ت ع���ض��واً ن���ش�ط�اً ف��ي الحزب
ال���ش�ي��وع��ي ال�م���ص��ري ،ت��داف��ع ع��ن حقوق
ال �م��ر�أة الم�صرية وتمثلها ف��ي المحافل
الدولية.

الكلمــات املتقـاطعــة

تعد انجي اف�لاط��ون م��ن رائ��دات الفن
الت�شكيلي في م�صر فقد ب��د�أت الر�سم في
�سن �صغيرة وحققت نجاحاً ك�ب�ي��راً ،وقد
ُعر�ضت �أعمالها الفنية فى بينالى فيني�سيا
وبينالى �ساوباولو �سنة .1956
تم �إعتقالها مع مجموعة من ال�شيوعيين
�أثناء حكم جمال عبد النا�صر وق��د ظلت
انجي افالطون
ت��ر��س��م ل��وح��ات�ه��ا داخ ��ل ال���س�ج��ن لت�سجل
تجربة �إعتقالها في �سجن القناطر .بعد
الإف��راج عنها في  1963وعقب حل الحزب م�ع��ر���ض ال�ق��اه��رة  1987وت��وف�ي��ت عن
ال�شيوعي ال�م���ص��ري ،عكفت على الر�سم عمر يناهز الخام�سة وال�ستين قبل ان
و�أق��ام��ت ع��دة معار�ض دول�ي��ة ك��ان �آخرها تنتهي من كتابة مذكراتها.

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

احلـــــــل

�أفقيــا:
( )1من ظهورات الرب ي�سوع بعد القيامة )2( .ميناء م�صري  -من اال�شعات.
( )3من الأعياد ال�سيدية الكبرى ال�سبعة� )4( .أحزن � -إنق�شع )5( .الأموال
المدفونة تحت الأر�ض  -روائي )6( .من �آحاد ال�صوم الكبير ال�سبعة  -علل.
(� )7أنظف  -تحية الم�سافر عند �سفره � -أثقل نغمة مو�سيقية (معكو�سة).
( )8من مقاعد ال�سينما  -في ورق الكوت�شينة  -للتوجع� )9( .أبعد (معكو�سة)
 يقوم بالرئا�سة )10( .من �آحاد ال�صوم الكبير ال�سبعة )11( .ر�سول � -أمر�ض -نقود )12( .رب  -من كلمات ال�سيد الم�سيح على ال�صليب.

ر أ��سيا:
( )1قطع  -والد  -تقال في التليفون � -ضمير مت�صل� )2( .شوق ولهفة  -ادبرا
(معكو�سة)  -جمال )3( .من ظهورات الرب ي�سوع بعد القيامة )4( .يغلق  -وم�ض
 نهر فرن�سي (معكو�سة) )5( .تجدها في (اذعن) ( -كخيا)  -من الجنا�س.( )6وعل  -نم�ضغ  -نجهز )7( .قام بالت�صديع (معكو�سة)  -وفيا  -لال�ستثناء.
( )8نبت (معكو�سة) � -أ�سيل روالي )9( .عا�صمة �إقليم بحر الغزال بال�سودان -
احتج )10( .من الحيوانات المفتر�سة � -أرجو )11( .تناول الم�سحوق  -من �آحاد
ال�صوم الكبير ال�سبعة (معكو�سة))12( .من �آحاد ال�صوم الكبير ال�سبعة  -دار.

9
4
8
7
6
3
1
5
2

1
7
5
8
2
4
3
9
6

3
6
2
9
1
5
8
7
4

4
1
6
2
7
9
5
8
3

5
2
7
3
4
8
6
1
9

8
9
3
6
5
1
2
4
7

7
3
4
1
8
2
9
6
5

2
5
1
4
9
6
7
3
8

6
8
9
5
3
7
4
2
1

قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
هي عبارة عن �شبكة
م��ن  9م��رب�ع��ات كل 4
م��رب��ع ف�ي�ه��ا ي�ضم
 9خ ��ان ��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9أعمدة
�أف � �ق � �ي� ��ة و�أخ � � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،ت�م�ل�أ هذه
ال� �خ ��ان ��ات ب� ��أرق ��ام
م ��ن  9 - 1بحيث
ال ي �ت �ك ��رر ال ��رق ��م
الواحد في المربع
ال � ��واح � ��د وال في
ال� �ع� �م ��ود ال ��واح ��د 5
عموديا �أو �أفقيا.
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�أرثوذك�س نيوز
مقتطفــات مـن الحيــاة
�إع��������ـ��������داد :م�����ـ�����اري ب�����س��ـ��ـ��ط��ـ��ا

هو الرجل مبقا�ش ر�أ�س
المر�أة وال �أيه؟!!

عل�شان ه��ي تبقى متزينة بالبر  ..ازاي
عط�ش في الجبال عل�شان يغني كني�سته
بج�سده و دمه  ..ازاي كان ي�أخذ ر�أيها في
كل حاجة زي ما ك��ان ي�س�أل فيلب�س قبل
�إ�شباع الجموع يعمل �أيه ويديله الم�شورة
وي�شجعه على التنفيذ ..ازاي كان بي�صلي
ليالي كل الأيام في الجبال للآب عل�شان
خ��اط��ر (ع��رو� �س��ه) كني�سته ت�ب�ق��ى واحد
فيه ومعاه  ..ازاي لما كني�سته (متمثلة
في �أمنا ال�ع��ذراء) في عر�س قانا الجليل
طلبت ر�أي وهو م�ش موافق تنازل عن ر�أيه
تماما ونفذ ر�أيها طالما ال يوجد به خط�أ
 ..ازاي و�ضع نف�سه للألم مكان كني�سته
وف��دي��ة عنهم  ..ول�م��ا ك��ان ف��ي الب�ستان
ط �ل��ب �أن ك�ن�ي���س�ت��ه (ال �ت�لام �ي��ذ) يم�شوا
من الب�ستان ويقب�ضوا عليه هو ب�س ...
ازاي لما كني�سته مقدرت�ش ت�شيل معاه
حمله الثقيل ب�سبب �ضعفها و�أنكرته مع
بطر�س �أخذها في ح�ضنه تاني و�سامحها
وح�س�سها �أنها �أحلى حد في الدنيا  ..ازاي
كان بيثق فيها �أنه �سلم الكني�سة م�سئولية
خال�ص العالم و�صعد لل�سماء ومعندو�ش
�أي خطة �إحتياطية غير �أن��ه يعتمد على
كني�سته ال���ص�غ�ي��رة �أن �ه��ا تغير ال�ع��ال��م ..
وعرو�سته ك��ان��ت ق��د الم�سئولية  ..ازاي
�أن��ه ع�م��ره م��ا ت�سلط عليها وال �أجبرها
حتى على ق��رار واح��د من ب��اب �أن��ه ر�أ�سها
 ..بل حتى ق��رار �أنها تتركه (مثل الإبن
ال���ض��ال) تركه لها وظ��ل ف��ي االن�ت�ظ��ار ..
ازاي ك��ا بينفرد بكني�سته ك��ل ي��وم بعيد
ع��ن العالم على الجبال �أو ف��ي البحر و
يق�ضي وق��ت معاها خ��ا���ص يتكلموا ب�س
فيه �سوا ويناق�شوا وي�س�ألوا كل حاجة ..
ازاي اهتم بيها في �أق�صى لحظات �ألمه
وهو على ال�صليب �أنها ال تكون محتاجة
ل�شئ  ..اب�ت���س��م �أب��ون��ا ه ��درا حينما ر�أى
ري�م��ون ت�سللت دم��وع��ه وق�ب��ل ي��د زوجته
ك��أن�م��ا ي�ع�ت��ذر ل�ه��ا ع�م��ا ��س�ب��ق  ..ف�أعطاه
�أب��ون��ا االن�ج�ي��ل ق��ائ�ل ً
ا« :م�سيحك عمره
ما ت�سلط  ..عمره ما انفرد بقراراته ..
الم�سيح تر�أ�س علينا بال�صليب  ...الأ�صل
في الرئا�سه هو �أبوة  ...من �أراد �أن يكون
فيكم عظيما فليكن خادما للكل  ..عمره
ما اعتد بر�أيه بل كان ي�ضع ر�أي كني�سته
قبله �أنت محتاج تقر�أ كل ده عل�شان تفهم
يعني �أي��ه م�سيح وكني�سة قبل م��ا تطلب
�أنك تبقى ر�أ�س الكني�سة  ..و�أوعى تطلب
ت �ك��ون ر�أ�� ��س  ..ق�ب��ل م��ا ت�ب�ق��ى الأول زي
الم�سيح.

كانت ال�ساد�سة م�ساء حين دق جر�س
الباب ليعلن و�صول �أبونا هدرا في �أول
زي��ارة لمرثا و ري�م��ون  ..ك��ان االثنان
في انتظار الزيارة منذ فترة اذ انهما
تربيا �سوياً على يد �أبونا ه��درا وهذه
�أول زي � ��ارة لأب ��ون ��ا ب �ع��د ��ش�ه��ري��ن من
ال � ��زواج ف��ي بيتهما ال �ج��دي��د و ابتد�أ
ريمون بالكالم «�أبونا احنا الزم نعمل
دورات للخدام  ..محد�ش فيهم عارف
حاجة في الإنجيل ..يعني عندك مرثا
مث ً
ال� ..أمينة خدمة وال تعرف حاجة
خال�ص في الإنجيل ..كل حاجة �أقولها
ع�ل�ي�ه��ا ت �ق��ول ل��ي �إزاي ت ��أخ��د القرار
لوحدك وتبقى ع��اوزة تتدخل في كل
ق��رار �أخ��ده ..بذمتك يا �أبونا هو م�ش
االنجيل قال..
ق��اط�ع�ت��ه م��رث��ا «ب�ل�ا���ش ك��ل حاجة
ت�ق��ول الإن�ج�ي��ل ..رب�ن��ا ادان��ا عقل و�أنا
زي��ي زي��ك والزم نفكر ��س��وا م����ش �أنت
اللي ت�أخذ القرارات»� .ضحك ريمون و
قال :يا بنتي الإنجيل بيقول «الرجل
ر�أ�س المر�أة» ،اعتر�ضي على كالم ربنا
بقى!!» .ردت مارثا وقالت�« :أكيد فيه
ح��اج��ة تانية وف�ي��ه مليون �آي��ة بتقول
�أن ال�ب�ن��ت زي ال��ول��د ع�ن��د الم�سيح».
فقام ريمون ب�سرعة و�أح�ضر الإنجيل
ليفتحه على الآي��ة ف��وراً �إذ ك��ان ي�ضع
عندها عالمة خا�صة كبيرة..
ابت�سم �أب��ون��ا ه��درا حين وج��د تحت
الآي� ��ة ع ��دة خ �ط��وط ب ��أل ��وان مختلفة
حتى �أنها محت الآيات المجاورة لتبدو
ك�أنها الآية الوحيدة في ال�صفحة ..ثم
ابت�سم ريمون �إذ �إطم�أن �أن الآي��ة ل�سة
موجودة وقال لأبونا« :ما تقول حاجة
يا �أبونا هو الرجل مبقا�ش ر�أ�س المر�أة
في الزمن ده وال �أيه؟؟!!
ف�ضحك �أب��ون��ا ه��درا وق��ال ل��ه�« :أنا
لو منك� ..أح��اول �أخبي الآي��ة دي من
الإنجيل خال�ص � ..أو �أ�شيل اال�صحاح
كله وعمري ما �أخلي مراتي تقر�أه.
ري� �م ��ون م �ن��ده �� �ش �اً «ل �ي��ه ب� �� ��س ..ده
فيه ك��ل الم�صلحة»� .أخ��ذ �أب��ون��ا هدرا
الإنجيل من ريمون و قر�أ «لأن الرجل
هو ر�أ���س المراة كما �أن الم�سيح �أي�ضا
ر�أ� ��س الكني�سة وه��و مخل�ص الج�سد
(اف  ...)23 : 5ث��م �أغ �ل��ق الإنجيل
وق��ال�« :أن��ت طبعاً ف��رح��ان �أن الرجل
ر�أ���س ال �م��ر�أة  ..لكن عمرك م��ا كملت
الآية لتفهم يعني �أيه «كما �أن الم�سيح
�أي �� �ض��ا ر�أ� � ��س ال�ك�ن�ي���س��ة وه ��و مخل�ص
ال�ج���س��د» ع ��اوز تبقى ر�أ� ��س ال �م��ر�أة ..
ت�ع��ال ��ش��وف م�سيحك ازاي بقى ر�أ�س ك �ت �ي��ر ب �ن �� �س ��أل �إي� � ��ه ع�ل�اق ��ة النابت.
الكني�سة  ..ازاي اتعرى على ال�صليب وال�ط�ع�م�ي��ه .وورق ال�ع�ن��ب ي ��وم الجمعه

ليه بن�أكل نابت وطعمية
ومح�شي يوم الجمعة
العظيمة ؟

رو�سيا تمنع حركة �سفن تتجه
من �أوكرانيا �إلى م�صر

قالت ال�سفارة الأوكرانية في م�صر
�إن رو� �س �ي��ا م�ن�ع��ت ح��رك��ة �أرب � ��ع �سفن
محملة بالقمح وال ��ذرة ف��ي الموانئ
الأوكرانية.
و�أ� �ض��اف��ت« :ال�سفينة (ري�ف��ا ويند)
جاهزة لنقل  27000طن من الذرة �إلى

م�صر وه��و ما يكفي لإطعام �أكثر من
مليون �شخ�ص لمدة �شهر .لقد زرعت
رو�سيا �ألغاما في البحر الأ�سود ،ما منع
ه��ذه ال�سفينة من الإب�ح��ار �إل��ى م�صر
من ميناء (بيفديني) في �أوكرانيا.

في القانون

�سـ�ؤال و جـواب
�س�ؤال:
ما هي الهجرة الدائمة والهجرة
الم�ؤقتة؟
الإجابة:
�أه �ت��م ال�م���ش��رع ال�م���ص��ري والقيادة
ال�سيا�سية برعاية �شئون الم�صريين
ب��ال�خ��ارج وذل��ك ب��رع��اي��ة حقوقهم في
ح� ��االت ال �ه �ج��رة ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ،وهناك
ن��وع �ي��ن م��ن ال �ه �ج��رة :ه �ج��رة دائمة
وهجرة م�ؤقتة.
وي�ع�ت�ب��ر ال�شخ�ص م �ه��اج��راً هجرة
دائ �م��ة حينما ت �ك��ون �إق��ام �ت��ه العادية
ب�صفة دائ�م��ة خ��ارج ال�ب�لاد وذل��ك ب�أن
يكون قد اكت�سب جن�سية دولة �أجنبية
�أو ح�صل على �إذن ب��الإق��ام��ة الدائمة
فيها �أو �أق ��ام بها م��دة ال تقل ع��ن 10
�سنوات �أو ح�صل على �إذن بالهجرة من
دولة المهجر.
وي �� �ش �ت��رط ل �ل �ت��رخ �ي ����ص بالهجرة
الح�صول على موافقة دول��ة المهجر
وال� �ح� ��� �ص ��ول ع �ل ��ى م ��واف� �ق ��ة الجهة
المخت�صة بوزارة الدفاع.
وللمهاجر هجرة دائمة �أن يكت�سب
جن�سية دول ��ة المهجر م��ع �إحتفاظه
بالجن�سية الم�صرية ويثبت هذا الحق
لزوجته و�أوالده الق�صر المهاجرين
معه ول��زوج�ت��ه الأج�ن�ب�ي��ة �إذا تقدمت
بطلب الكت�ساب الجن�سية الم�صرية.
وقد ن�ص القانون على �أنه كل من يولد

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

لم�صري هاجر هجرة دائمة يحتفظ
ب�ن�ف����س ال �ح �ق��وق وال �م ��زاي ��ا المقررة
لأبيه.
وت��زول �صفة المهاجر هجرة دائمة
ع��ن ال �م��واط��ن وذل� ��ك �إذا ل��م ي�سافر
�إل��ى دول��ة المهجر خ�لال � 6أ�شهر من
الترخي�ص ل��ه ب��ال�ه�ج��رة .وك��ذل��ك في
حالة ما �إذا عاد �إلى الإقامة لمدة تزيد
عن �سنة مت�صلة .كما ي�شترط موافقة
وزارة الدفاع لمن هم في �سن التجنيد
ولم ي�سبق لهم �أداء الخدمة الع�سكرية
م ��ن ال �م �ه��اج��ري��ن ال ��ذي ��ن ت��زي��د مدة
�أق��ام�ت�ه��م ب��ال��وط��ن ب�ع��د ع��ودت�ه��م على
(�ستة �أ�شهر).
وي�ع�ت�ب��ر ال�شخ�ص م �ه��اج��راً هجرة
م�ؤقتة ك��ل م�صري دار� ��س �أو م�ع��ار �أو
منتدب جعل �إقامته العادية �أو مركز
ن�شاطه بالخارج وله عمل يتعي�ش منه
م�ت��ى �إن�ق���ض��ى ع�ل��ى ب�ق��ائ��ه ف��ي الخارج
�أك� �ث ��ر م ��ن � �س �ن��ة م�ت���ص�ل��ة ول� ��م يتخذ
�إجراءات الهجرة الدائمة .وتزول �صفة
المهاجر هجرة م�ؤقتة عن المواطن
وذلك �إذا عاد �إلى اال�ستقرار في الوطن
ب��أن �أق��ام به م��دة تزيد عن �ستة �أ�شهر
مت�صلة وكذلك �إذا عاد �إلى العمل في
الوطن.
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المو�سيقى في ح�ضارة م�صر القديمة
ورد ق ��ول م ��أث ��ور ل�ل�ح�ك�ي��م (�آن � ��ي) في
�إحدى البرديات الم�صرية وهو� :إن الغناء
والرق�ص والبخور هي طعام الآلهة.
ك��ان��ت ال �م��و� �س �ي �ق��ي ع �ن��د الم�صريين
ال �ق��دم��اء تحتل م�ن��زل��ة رف�ي�ع��ة ف��ي حياة
النا�س ،وك��ان��ت تعد م��ن الفنون الملكية
وال���ش�ع�ب�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة ال �م �ه �م��ة ،وكانت
ه�ن��اك الآالت المو�سيقية ال�ت��ي �سرعان
م��ا ت�ط��ورت بفعل االت���ص��ال م��ع ال�شعوب
مـاري ب�ســـطا
المحيطة بم�صر ودخ ��ول بع�ض الآالت
الأجنبية لها؟
ن�ش�أ الغناء مبكراً ف��ي م�صر القديمة
ال �ع �ظ �ي �م��ة؟ �أ� �ش �م �ع �ن��ا ي� ��وم الجمعة
ورب�م��ا ك��ان��ت �أغ��ان��ي الفالحين ه��ي �أقدم
العظيمة بناكل ال�ن��اب��ت ،والمح�شي،
م ��ا ي �م �ك��ن �أن ن �� �س �ت��دل ب ��ه ع �ل��ى تاريخ
وال�ط�ع�م�ي��ة ح��د ف �ك��ر ل �ي��ه؟ ف��ي يوم
ال�غ�ن��اء ف��ي م�صر؛ ففي ع�صر النيوليت
الجمعه العظيمة بيكون فيه عادات
الم�صري ن�ش�أت الأغ��ان��ي وكانت الأغاني
�أكالت معينه تتاكل وليها رموزها ودي
ت�صاحب جماعة الباذرين والحا�صدين
من عاداتنا الجميلة جوه الكني�سه كل
ث��م �أ�صبحت ت�صاحب العمال ف��ي البناء
حاجه بتتعمل ليها �سبب ون��روح على
والحرفيين وغيرهم .وظ�ه��رت الأغاني
ال�ب�ي��ت ن��اك��ل و�إل �ل ��ي ب�ن��اك�ل��ه بيعلمنا
المتخ�ص�صة بكل عيد م��ن �أع�ي��اد ال�سنة
ويفكرنا باللي كنا بن�صلي عل�شانه.
وب�ك��ل غ�ل��ة ،ول�ك��ل �شهر ول�ك��ل ف�صل من
ف��ي الجمعه العظيمة بناكل مح�شي
ف�صول ال�سنة ال�ث�لاث��ة ،وح��اف��ظ الكهنة
عل�شان ملفوف زي الكفن واح�ن��ا في
على ثبات تلك الأغاني وو�ضعوا العقوبات
نهايه الجمعه العظيمه بنحتفل بدفن
لمن يخالف مقوماتها الفنية وال�شعرية.
ال�سيد الم�سيح والطعميه م��دوره زي
ك��ذل��ك ع��رف��ت الأن��ا� �ش �ي��د ال��دي �ن �ي��ة في
الحجر اللي اتحط علي القبر والنابت
المعبد وابتهاالت القرابين (ودنو) .ظهر
بيفكرنا �أن من الحبه الميته بيطلع
الغناء الفردي والغناء الثنائي (الديالوج)
منها جذر يعني بيطلع منها حياه من
وال�غ�ن��اء الجماعي وك��ان ال�غ�ن��اء مالزماً
الميت بتطلع حياة.
للحياة اليومية للنا�س.
وكل �سنه وانتم طيبين.
ا� �س �ت �خ��دم ال �م �� �ص��ري��ن ال� �ق ��دم ��اء من
المو�سيقيين العديد من الآالت المو�سيقية
م��ن �آالت وت��ري��ة مثل الجنك والقيثارة،
ع ��رف ال �� �ص��وم ع �ن��د ال�سومريين
�أدوات نفخ مثل الناي والمزمار والأرغول،
والآ� �ش��وري �ي��ن وال�ك�ل��دان�ي�ي��ن بغايات
والإي � �ق� ��اع ب �ك��اف��ة �أن ��واع ��ه والم�صفقات
م �خ �ت �ل �ف��ة ح �� �س��ب م �ع �ت �ق��دات �ه��م ...
النحا�سية وال�ع��اج�ي��ة ،وق��د �شكلت فرق
ت��و� �ص��ل ال �ب��اح �ث��ون ان ال �� �ص��وم عند
كاملة للمو�سيقيين �أو الراق�صين �شاركت
ال�سومريين كان ي�ستند على تحريم
في الحفالت والأعياد ب�آالتها ومالب�سها
ن��وع معين من الم�أكوالت الحيوانية
المميزة .وكان الرق�ص الم�صري القديم
�أو ال�ن�ب��ات�ي��ة لأ� �س �ب��اب ظ��اه��ره��ا ديني
رقيقاً من�سقاً وذو تعبير مع اختالف �أنواع
ترتبط ب�أ�سطورة معينة � ,أما الأ�سباب
الرق�ص طبقاً للمنا�سبات المختلفة.
العميقة فكانت اقت�صادية في محاولة
كثيراً ما ا�ستخدمت مو�سيقى الرق�ص
تقليل ا��س�ت�ه�لاك ال�ل�ح��وم والنباتات
ال�صنج النحا�سي ،القيثارات ،المزامير،
وخ �� �ص��و� �ص��ا �أي � ��ام ال �ق �ح��ط والك�ساد
وال�ك�لاري�ن��ت ،ال�صكوك والأع � ��واد .وكان
و�صيامهم لم يكن تقليداً ثابتاً ودورياً.
ال���س�ل��م ال�م��و��س�ي�ق��ي ي �ت �ك��ون م��ن خم�سة
ال�صيام كان معروفاً وممار�ساً �أكثر من
�أ�صوات .مو�سيقى الكني�سة القبطية فهي
قبل بع�ض الملوك الآ�شوريين حيث
بوابتنا الوحيدة لمعرفة مو�سيقى م�صر
كان الملك �أ�سرحدون �أكثرهم �إ�صراراً
القديمة ،ف�شامبليون لم ي�ستطع ت�أويل
على اال�ستمرار في ال�صيام لكونه من
لغة م�صر القديمة �إال بعد درا�سته اللغة
�أك�ث��ر الملوك الآ��ش��وري�ي��ن تدينا مما
القبطية ،حينما ثبت له �أن الأقباط هم
دفع ب�أطبائه وم�ست�شاريه من الكهنة
ال�سالالت الممتدة ل�شعب م�صر القديم.
�إل� ��ى �� �ض ��رورة ال �ت��دخ��ل ل�ل�ت��وق��ف عن
وق��د اقت�صرت الكنائ�س القبطية بم�صر
توا�صل الأي��ام في �صيام الملك �أكثر
على ت�ل�اوة التراتيل والأل �ح��ان الدينية
من ذلك للحيلولة دون اال�ستمرار في
التي كانت �سائدة في المعابد الم�صرية
تدهور �صحته� .أم��ا الكلدانيين كانوا
القديمة وظ�ل��ت ت��رت��ل باللغة القبطية،
ي�صومون  30يوما وه��ي بعدد الأيام
ول ��ذل ��ك اح �ت �ف �ظ��ت ال�ك�ن�ي���س��ة القبطية
ال �ت��ي تقطعها ال�شم�س م��ن ك��ل برج
ب��ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ت� ��راث �أج� ��داده� ��ا وخا�صة
من �أبراجها ،وال ي�أكلون وال ي�شربون
الأل �ح��ان الم�صرية القديمة وحفظتها
م ��ن � �ش ��روق ال���ش�م����س �إل� ��ى غروبها،
م��ن ال ��زوال ،وظلت المو�سيقى القبطية
وك�أن ال�صوم موجه لل�شم�س (�شم�ش)
تحتوى على حركة واحدة وي�ستمر الغناء
ويكون الإفطار خاليا من اللحوم غير
عليها ل�م��دة ع�شر دق��ائ��ق تقريبا ويكون
�أنه يت�ضمن الألبان والنباتات.
الترنم بكلمة واحدة هي «هللويا» ،ولذلك
ي ��أت��ي ال �ق��دا���س ط��وي�ل ً�ا ج ��داً م��ع وقوف
من روائع الحكم:
الدنيا ث�لاث��ة �أي� ��ام ...الأم ����س :ع�شناه الحا�ضرين طيلة ال��وق��ت ف��ي الكنائ�س،
ولن يعود ...اليوم :نعي�شه ولن يدوم ...وه��ذه ال�ت��رات�ي��ل ت��ؤل��ف نغمة فيما بينها
ك�م��ا ت��وج��د ف��ي غ�ن��اء الكنائ�س القبطية
والغد :ال ندري �أين �سنكون.
ف��ا� �ص �ف��ح ،و� �س��ام��ح ,وت �� �ص��دق و�أعمل ع�شرة �أن�غ��ام �أو مقامات مختلفة ظهرت
ف��ي قالبها ال�ن�ه��ائ��ى ف��ي الن�صف الثاني
�صالحا ،فكلنا راحلون.
ي��واج��ه �إي �ل��ون م��ا��س��ك ،الرئي�س
بعد ا�ستحواذه
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة ت���س�لا دع ��وى
ق�ضائية ،بعد �شرائه ح�صة كبيرة
على  %9من �أ�سهم
م��ن �أ� �س �ه��م ��ش��رك��ة ت��وي �ت��ر ،م��ا �أثر
ب�شكل مبا�شر على �أ�سعار الأ�سهم.
تويتر�« ..إيلون
ت� �ت� �ط� �ل ��ب ق � ��وان � �ي � ��ن ال � �ت � �ج� ��ارة
الفيدرالية �أن يقوم الم�ستثمرون،
ما�سك» �أمام الق�ضاء
في غ�ضون � 10أي��ام ،ب�إبالغ اللجنة
المالية والبور�صات (�أ���س �إي �سي)
(ايلون ما�سك)
في حال �شراء ح�صة تمثل �أكثر من

ال�صـــــوم

برع فيها الم�صريون..

مهنة الخطاط تقاوم تغول «الديجيتال»

ت�ع��د م�صر م��ن ال ��دول ال��رائ��دة ف��ي ف��ن ال�خ��ط ال�ع��رب��ي ،ب�م��ا تمتلكه من
خطاطين �أت�ق�ن��وا ه��ذه المهنة واح�ت��رف��وه��ا ع�ل��ى م��ر ال�سنين ،ل�ك��ن ظهور
التكنولوجيا الحديثة والطباعة الرقمية ،وا�ستخدام الحا�سب الآل��ي في
الكتابة كلها عوامل �أثرت على هذه المهنة وباتت تهدد باندثارها ،وهو ما دفع
الرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ،للعمل على �إنقاذ هذا الفن عبر �إن�شاء
عدد من المدار�س على م�ستوى البالد.
ودعا ال�سي�سي �إلى �إن�شاء عدد من المدار�س با�سم «خ�ضير البور�سعيدي»،
نقيب الخطاطين الم�صريين ،تكريما لدوره في الحفاظ على الخط العربي
وفن الزخرفة.
وي��رى نقيب الخطاطين الم�صريين م�سعد خ�ضير ،الملقب بــ «خ�ضير
البور�سعيدي» ،في حديثه �أن التكنولوجيا الحديثة و�إن كانت �أثرت على قدرة
فناني الخط العربي على ال�صمود في وجه الطباعة الرقمية� ،إال �أن الفنانين
المبدعين الم�شهورين لم يت�أثروا كثيرا حتى لو كانت �أعدادهم قليلة ،ب�سبب
�أ�سمائهم الالمعة ،و�إبداعهم في الكتابة.
وي�ضيف الفنان خ�ضير ،ال��ذي يعد �أح��د رواد الخط العربي ف��ي الع�صر
الحديث ،ويلقب ب�شيخ الخطاطين الم�صريين� ،أن الفنانين الم�شهورين ت�أتي
لهم الأعمال ب�شكل خا�ص ،لكن مهنة الخطاط ت�أثرت كثيرا م�ؤخرا ب�سبب
عامل �آخر ،وهو المتلقي الذي لم يعد يهتم بالخط العربي ،بل يهتم بال�سعر
المنخف�ض فقط و�سرعة الإنجاز.
قلة عدد مدار�س الخط العربي
وب َّين خ�ضير �أن« :قلة ع��دد المدار�س التي تعمل على تطوير ه��ذا الفن
في الوقت الحالي �ساهمت في �ضعف ه��ذه المهنة ،ولي�س ه��ذا فح�سب بل
�إن الطالب يهملون مادة الخط العربي في المدار�س وال يتم االهتمام بها،
والأجيال النا�شئة تعتمد ب�شكل كبير على الكتابة على الحا�سب الآلي ،وحتى
ا�ستخدامهم للأقالم العادية قل مع ظهور الكتابة با�ستخدام جهاز التابلت».

من القرن الخام�س الميالدي ولم تطر�أ
عليها تغييرات كبيرة خالل القرون التي
لحقتها حتى بعد دخ��ول الإ��س�لام م�صر،
حيث كان الم�سلمون يتعجبون من روعة
هذه المو�سيقي التي يرتلها الم�صريين
في كنائ�سهم وه��ي تلك التي ك��ان يرتلها
�أج� ��داده� ��م ف��ي ال �م �ع��اب��د ال �ق��دي �م��ة .لما
انت�شرت الم�سيحية في البلدان المختلفة،
وتكونت كنائ�سها ،ن�ش�أ معها في كل قطر
«ف��ن مو�سيقي كن�سي» تم�شى مع النزعة
ال�ف�ن�ي��ة ال�م��و��س�ي�ق�ي��ة ل�ك��ل ��ش�ع��ب ،و�ش ّكل
كل �شعب مو�سيقاه ،بما يتفق مع ذوقه.
فقد اقتب�ست �أل�ح��ان لعبادتها الجديدة
م ��ن الأن� �غ ��ام ال �م �� �ص��ري��ة ال �ق��دي �م��ة فقد
بقيت في مو�سيقاهم الكثير من الألحان
والأن��ا� �ش �ي��د ال �ت��ي ك ��ان ال �ك �ه��ان القدامى
خالل ع�صر الأ�سرات الم�صرية القديمة
والع�صرين اليوناني والروماني يرتلونها
على الحركات ال�سبع (�أي الم�ستخدمين
لل�سلم ال�سباعي المو�سيقى) ،وهذا يو�ضح
لنا كيف انبثقت من المو�سيقى الكن�سية
ال�م���ص��ري��ة ال�ف��ن المو�سيقي الم�صري،
ولي�س �أدل على ذلك من �أن بع�ض الألحان
ال�شائعة �إلى الآن في الكني�سة الم�صرية
تحمل �أ�سماء ب�لاد ان��دث��رت ول��م يعد لها
وج��ود بعد منذ �أم��د بعيد ،وع�ل��ى �سبيل
المثال ال الح�صر «اللحن ال�سنجاري»،
ن�سبة �إلى بلدة «�سنجار» التي تقع �شمالي
م�ح��اف�ظ��ة ال �غ��رب �ي��ة ،وع��رف��ت م �ن��ذ �أي ��ام
رم�سي�س الثاني وكانت تحوطها الأديرة
ف ��ي ال �ع �� �ص��ر ال �ق �ب �ط��ى ،وك ��ذل ��ك اللحن
«الأت ��ري� �ب ��ي» ن���س�ب��ة �إل� ��ى ب �ل��دة «اتريب»
القديمة (بلدة في �صعيد م�صر بالقرب
م��ن م��وق��ع ال��دي��ري��ن الأب �ي ����ض والأحمر
 �أخ�م�ي��م �� -س��وه��اج الحالية .والكني�سةالقبطية م��ن �أغ �ن��ى كنائ�س ال�ع��ال��م �-إن
ل��م ت�ك��ن �أغ �ن��اه��ا -ف��ي ف�ن�ه��ا المو�سيقي،
ول�ك��ن الحقيقة التاريخية ال�ت��ي ال تدع
مجا ًال للجدل هي �أ�صالة الألحان والآالت
المو�سيقية القبطية التي تعود �أ�صولها
�إل��ى الع�صر المبكر م��ن ع�صر الأ�سرات
الم�صرية القديمة ،فهى الأقدم والأعرق
بين كنائ�س العالم الم�سيحي المختلفة.
والأ�صالة في المو�سيقى القبطية جاءت
نتيجة تناقلها م��ن ج�ي��ل لآخ ��ر دون �أن
ت�ضيع ،فقد و�صلتنا كاملة منذ القرن
ال�خ��ام����س ال �م �ي�لادي ،ال ت�شوبها �شبهة
اخ� �ت�ل�اط ب��ال�م��و��س�ي�ق��ى ال �ب �ي��زن �ط �ي��ة �أو
الالتينية� ،أو الفار�سية� ،أو غير ذلك من
�أن��واع المو�سيقى المعروفة �شرقية كانت
�أم غربية.

�إعداد :مريـم عــادل
المو�سيقي الم�صرية و�شفاء المر�ضي
بحلول الم�سيحية في �أر���ض م�صر زاد
ترتيل مزامير داوود في الكنائ�س بدرجة
كبيرة والتي ا�ستخدمت ل�شفاء الكثير من
الأمرا�ض النف�سية والع�صبية والع�ضوية.
وا��ش�ت�ه��ر خ�ل�ال ال �ق��رن 3م ف��ي م�صر
ال �ق��دي ����س �أب� ��و ط��رب��و وال � ��ذي ك ��ان يرتل
مزامير داوود و�أج��زاء كثيرة من الكتاب
ال�م�ق��د���س م�ستعيناً بالمو�سيقى وذلك
ب �ج��وار ال �م��ر� �ض��ى ال�م���ص��اب�ي��ن بال�صرع
فكانوا ي�شفون منها لذلك ُ�سميت �صالة
�شفاء ال���ص��رع با�سم «��ص�لاة �أب��و طربو»،
كما ا�ستخدمت طريقة ترتيل المزامير
للمر�ضى داخ ��ل ال�ك�ن��ائ����س والأدي � ��رة في
مختلف مناطق م�صر والتي كان الم�سيح
والعذراء قد �إلتج�أوا �إليها �أثناء رحلتهم
المقد�سة في م�صر ،وبنيت عليها �أماكن
للعبادة ذل��ك في مواقيت محددة �سنويا
عُرفت با�سم « الموالد القبطية» ،وخاللها
كان الق�س�س يقومون بال�صالة والترتيل
بم�صاحبة المو�سيقى ل�ع�لاج المر�ضى،
خا�صة الأم��را���ض النف�سية والع�صبية �أو
الأمرا�ض الع�ضوية الم�ستع�صية.
وب��ال��رغ��م م��ن �إخ �ت�ل�اف م �ك��ان��ة الإل ��ه
«�أوزوري � ��� ��س» وم��و��ض�ع��ه م��ن الح�ضارات
المختلفة التي جاء ذك��ره فيها ،ون�صيبه
م ��ن �أ� �س��اط �ي��ر ب ��داي ��ة ال � �ك ��ون :حجمها
وم�ضمونها� ،إال �أن واح��دة من الأ�ساطير
الثابتة حول الإله ذي المكانة المرموقة
ف��ي مجتمع الآل �ه��ة ه��ي �أن ��ه ك��ان يهوى
ال�ف�ن��ون وم��ن بينها المو�سيقى وال�شعر
وال��رق����ص ،وي�شيع ح��ول��ه ج��و م��ن المرح
واالبتهاج ع��ادةً ،ومن الأ�ساطير ال�شائعة
ح ��ول ��ه �أن ك� ��ان ُي � �ح � � ّوط ن �ف �� �س��ه بت�سعة
عذراوات كُل واحدة منهُن بارعة في لون
م��ن الفنون المتعلقة بالمو�سيقى فيما
ي�شبه «الجوقة» �أو «الأورك�سترا» ،لتعرِفهم
الح�ضارة الإغريقية على نف�س الوجه،
ن�صب
و ُتطلِق عليهن «رب��ات الفنون» ،و ُت ِ
«�أبوللو» قائداً لهذه الأورك�سترا.

 ٪ 5من �أ�سهم �شركة ما.
و�أب �ل��غ م��ا��س��ك ف��ي � 4أب��ري��ل �أنه
قد ا�شترى  ٪9.2من �أ�سهم �شركة
ت��وي�ت��ر ،ف��ي ح�ي��ن �أن عملية �شراء
الأ��س�ه��م تمت ف��ي  14م��ار���س .وقد
�أدت عملية ال�شراء �إلى ارتفاع �أ�سعار
�أ��س�ه��م ال���ش��رك��ة ع�ل��ى ال �ف��ور بن�سبة
( ٪27من  39.31دوالرا �إلى 49.97
دوالرا).
ورف� ��ع ال ��دع ��وى ،ف ��ي نيويورك

ي � ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء  ،4/12ع � ��دد من
الم�ستثمرين ال��ذي��ن ب��اع��وا �أ�سهم
تويتر خالل تلك الفترة ،وخ�سروا
مبالغ �ضخمة ب�سبب ع��دم �إعالن
م��ا� �س��ك ال��ر� �س �م��ي ع ��ن ح�ص�صه.
كما تمكن ما�سك من �شراء �أ�سهم
�إ��ض��اف�ي��ة بال�سعر ال�ق��دي��م ،وبذلك
حقق ما�سك وف�ق��ا لخبراء �أرباحا
بقيمة  156مليون دوالر ب�شكل غير
قانوني.

«لعبة ال�سبيط» تو�صل م�سل�سل
«الكبير �أوي» �إلى كوريا الجنوبية
حقق م�سل�سل «الكبير �أوي» نجاحاً كبيراً ف��ي م�صر ،لي�صبح ف��ي �صدارة
الم�سل�سالت الأكثر م�شاهدة في رم�ضان ،لكن احتواءه على «لعبة ال�سبيط»،
المعادل الم�صري الكوميدي لـ «لعبة الحبار» ،لفت �أنظار الكوريين �أ�صحاب
الن�سخة الأ�صلية.
وك��ان ال�سفير الم�صري ل��دى ك��وري��ا الجنوبية خ��ال��د ح�سن ق��د كتب على
�صفحته على موقع التوا�صل االجتماعي «في�سبوك»� ،أن ال�صحف الكورية
تناولت م�سل�سل «الكبير �أوي».
وق��ال خالد في من�شوره« :ا�ست�ضفت حفل �إفطار لمجموعة من الأ�صدقاء
وممثلي ال�شركات والجهات ال�ك��وري��ة ،ك��ان م��ن بينهم �سكرتير ع��ام الجمعية
الكورية  -العربية ،وكانت �أي�ضاً من بينهم �صحفية كورية ،فذكرت لها الم�سل�سل
الم�صري الذي عر�ض م�شاهد من (لعبة الحبار)».
و�أ�ضاف خالد �أنه �أو�ضح لهذه ال�صحفية �أن الم�سل�سل يتناول بدءا من حلقته
ال�سابعة محاكاة لم�سل�سل لعبة الحبار ،حيث يتواجد الممثل �أحمد مكي و�أبطال
الم�سل�سل داخل �ألعاب ت�شبه �ألعاب الم�سل�سل الكوري.
وتابع ال�سفير الم�صري« :ال�صحافة الكورية ن�شرت خبراً عن ذلك ،كما �أ�شارت
لعادات وتقاليد رم�ضان الخا�صة في م�صر ،التي تجعله مميزا عن باقي الدول
العربية والإ�سالمية».
ما قاله ال�سفير الم�صري نال �إعجاب فريق عمل الم�سل�سل ،ال �سيما الم�ؤلفة
�سارة هجر�س ،التي �أكدت خالل �إت�صال هاتفي ببرنامج «التا�سعة» المذاع على
قناة م�صر الأولى� ،أنها �سعيدة بردود فعل ال�صحافة الكورية على العمل.
وبينت �سارة �أنها ا�ستقرت على �إختيار ال�شابة رحمة �أحمد فرج لتقوم بدور
«مربوحة» بناء على ت�شاور مع م�ؤلفي الأجزاء ال�سابقة.
و«الكبير �أوي  »6م�سل�سل كوميدي من ت�أليف م�صطفى �صقر و�إخراج �أحمد
الجندي ،وبطولة �أحمد مكي ،ورحمة �أح�م��د ،ومحمد �سالم ،وبيومي ف�ؤاد،
وه�شام �إ�سماعيل ،وم�صطفى غريب ،و�سماء �إبراهيم ،بالإ�ضافة �إلى العديد من
النجوم الذين يظهرون ك�ضيوف �شرف تباعا.
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محمد �صالح يوافق على تجديد عقده مع ليفربول

محمد �صالح يتقا�ضى عقداً
مالياً خرافياً م��ن ليفربول بعد
م ��واف �ق �ت ��ه ع �ل ��ى ال �ت �ج ��دي ��د مع
الريدز..
قائد المنتخب الوطني وفريق
ليفربول الإنجليزي ،مازال ملف
تجديد عقده مع الريدز حديث
ال�صباح والم�ساء داخل ال�صحف.
�سيتقا�ضى عقداً مالياً خرافياً
ي �� �ص��ل �إل � � ��ى  20م �ل �ي ��ون جنيه
�إ�سترليني �سنوياً حال ا�ستمراره
داخ� ��ل � �ص �ف��وف ف��ري��ق ليفربول
الإن � �ج � �ل � �ي � ��زي .وف� � �ق� � �اً لموقع

محمد �صالح

 ،besoccerال��ذي ن�شر تقريراً
ع��ن تجديد عقد ��ص�لاح بعنوان
« 20م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ه �إ�سترليني
�سنوياً ل�صالح �إذا قرر البقاء في
الآنفيلد».
وع � �ق� ��د م �ح �م ��د � � �ص�ل��اح مع
ليفربول حال التجديد هذا يعني
�أن محمد �صالح �سيح�صل على
�أج��ر م��ال��ي كبير ي�صل �إل��ى 478
مليوناً و� 400ألف جنيه م�صري،
بما يقترب من ن�صف مليار جنيه
م�صري.

�أرثوذك�س نيوز

رياضة

بوكر يقود �صنز للفوز على يوتا جاز في دوري ال�سلة الأمريكي
�سجل ديفين بوكر  33نقطة ليقود فريقه فينيك�س �صنز
لقلب ت��أخ��ره بـ  17نقطة �أم��ام يوتا ج��از �إل��ى ف��وز 105 / 111
خ�لال ال�م�ب��اراة ال�ت��ي جمعتهما �ضمن مناف�سات دوري كرة
ال�سلة الأمريكي.
و�سجل دياندري �أيتون  19نقطة وع�شر متابعات ،فيما �سجل
كري�س باول  16نقطة و  16تمريرة حا�سمة لي�ساعدا �صنز على
تحقيق انت�صاره الـ 64في الدوري هذا المو�سم.
في المقابل كانت هذه الخ�سارة هي ال�ساد�سة ع�شرة ليوتا
هذا المو�سم.
و�سجل بويان بوجدانوفيت�ش  19نقطة لفريق يوتا ،و�أ�ضاف
دون��وف��ان ميت�شيل  18نقطة ورودي جوبرت  16نقطة وع�شر

متابعات.
وف ��ي ب�ق�ي��ة ال �م �ب��اري��ات ،ف ��از ل��و���س �أن �ج �ل��و���س ل�ي�ك��رز على
�أوك�لاه��وم��ا �سيتي ث��ان��در  ،101 / 120وم�ي�ل��واك��ي بك�س على
ديترويت بي�ستونز  ،101 / 131ونيويورك نيك�س على وا�شنطن
ويزاردز .92 / 114
كما فاز �أي�ضا ،بروكلين نت�س على كليفالند كافالييرز 118
 ، 107 /وتورنتو راب�ت��ورز على هيو�ستن روكت�س ، 115 / 117
وميامي هيت على �أتالنتا هوك�س .109 / 113
وفاز �أي�ضا �شارلوت هورنيت�س على �شيكاغو بولز ، 117 / 133
وداال�س مافريك�س على بورتالند ترايل بليزرز .78 / 128
ديفين بوكر

رياضة ومالعب

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:
� -سبعة مواجهات جمعت الأهلي والرجاء المغربي

�إعداد� :صالح بول�س
دكتور /عبد المنعم عمارة وزير
الريا�ضة الأ�سبق والأ�شهر والأكف�أ
كتب:
«كفاية دغدغة لم�شاعر الم�صريين من
ه�ؤالء الذين ي�ؤكدون �إعادة مباراة م�صر
وال�سنغال ،وه��م يعلمون �أن ه��ذا الكالم
�أك ��ذوب ��ة .وم�م�ث�ل��و م�صر ح���ض��روا قرعة
المباريات».

كيرو�ش فى ر�سالة وداع
للمنتخـب والجماهيـــر

كيرو�ش
حر�ص المدير الفني ال�سابق لمنتخب
م�صر ،على توجيه ر�سالة وداع لالعبين
والجماهير الم�صرية ،بعد ت�أكيد رحيله
عن المنتخب الم�صرى.
وك� �ت ��ب ك� �ي ��رو� ��ش ع �ب ��ر ح �� �س��اب��ه على
�إن�ستجرام« ،الجماهير الم�صرية ،فريق
الأح�لام فريق العمل ال��ودود وال�سحرى،
و�إل��ى العبي فريقي الرائعين ،كل بداية
ج��دي��دة ت�ب��د�أ ب��وداع �صعب وم��ؤل��م ،يعني
�أن ق�ل��وب�ن��ا مليئة ب��االم�ت�ن��ان واالحترام
وال�صداقة ،هذه هى م�شاعرى الآن».
و�أ� �ض��اف كيرو�ش ف��ي بيانه« ،ال يوجد
وداع ف��ى ك��رة ال�ق��دم ،م�ج��رد وداع ب�سيط
وداف��ئ حتى �أراك��م الحقاً في مباراة ،هذا
يعني �أي�ضاً �أنكم �ستكونون دائماً في قلبي،
ل�ح���س��ن ال �ح��ظ� ،أح �م��ل م�ع��ي الذكريات
الرائعة لرحلتنا من الخير �إلى العظمة،
ب��دون تفانيك وموهبتك وال�ت��زام��ك لن
ي �ك��ون م��ن ال�م�م�ك��ن ت�ح�ق�ي��ق ال�ك�ث�ي��ر في
مثل هذه الفترة الق�صيرة� ..شكرا جزيال
للجميع».
وتابع المدير الفني ال�سابق للمنتخب
ال�« ،أن �أكون مدرباً للمنتخب
الوطني قائ ً
ال��وط �ن��ي ل ��دول ��ة ك ��رة ال �ق ��دم ال�شغوفة
ه��ذا ك��ان �إمتيازاً و�شرفاً� ،أكثر من ذلك،
ف ��إن الح�صول على ثقتكم لتجديد هذا
االل�ت��زام للم�ستقبل ال�ق��ادم ،يعني الكثير
بالن�سبة لي ،وهي مكاف�أة مهنية تقديرية
��س�ت���س��ود ف��ي ق�ل�ب��ي �إل� ��ى الأب � ��د� ،إل� ��ى كل
الجالية الم�صرية لكرة القدم� ،أعرب عن
�أطيب تمنياتي و�إيماني ب�أن م�صر �ستكون
�أم ��ة ك��رة ق��دم ن��اج�ح��ة� ،إل ��ى ك��ل ال�شعب
الم�صري وقيادته الفخورة ذات الر�ؤية،
�أطيب تمنياتي بالعظمة وم�ستقبل �سلمي
ناجح».
وعقد مجل�س �إدارة االت�ح��اد الم�صري
لكرة القدم �إجتماعاً بمقر االتحاد ،و�أ�شاد
ال�م�ج�ل����س ب��ال�ج�ه��د ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذى بذله
كارلو�س كيرو�ش المدير الفني لمنتخب
م���ص��ر وج �ه ��ازه ال �م �ع��اون خ�ل�ال الفترة
الما�ضية ،والتي و�صل فيها المنتخب �إلى
المباراة النهائية فى بطولة ك�أ�س الأمم
الأف��ري �ق �ي��ة ،وك��ذل��ك ال�م��رح�ل��ة النهائية
بالت�صفيات الم�ؤهلة لك�أ�س العالم .2022
وك��ان مجل�س �إدارة االت�ح��اد الم�صري
لكرة القدم قد عقد اجتماعاً ،الأحد ،4/10
بمقر االت �ح��اد ،و�أ� �ش��اد المجل�س بالجهد
ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذى ب��ذل��ه ك��ارل��و���س كيرو�ش
ال�م��دي��ر ال�ف�ن��ي لمنتخب م�صر وجهازه
المعاون خ�لال الفترة الما�ضية ،والتي
و�صل فيها المنتخب �إلى المباراة النهائية
فى بطولة ك�أ�س الأمم الأفريقية ،وكذلك
المرحلة النهائية بالت�صفيات الم�ؤهلة
لك�أ�س العالم .2022
م��ن ج �ه �ت��ه� ،أب � ��دى ك��ارل��و���س كيرو�ش
�سعادته بالفترة التى ق�ضاها ف��ي م�صر
م� �ع ��رب� �اً ع ��ن م � ��دى ال� �ح ��ب ال� � ��ذي يكنه
لم�صر والم�صريين ،م�ؤكدا دعمه للكرة
الم�صرية.
وق � ��رر م �ج �ل ����س �إدارة االت � �ح ��اد عقب
الجل�سة توجيه ال�شكر لكارلو�س كيرو�ش
المدير الفني لمنتخب م�صر ،بعدما اتفق
الطرفان على �إنهاء التعاقد بالترا�ضي.

منتخب م�صر يتوج ببرونزية بطولة العالم ل�سالح ال�سيف
ت ��وج م�ن�ت�خ��ب م���ص��ر ل �� �س�لاح ال�سيف
�شباب الم�صنف الأول عالمياً بالميدالية
البرونزية ببطولة العالم ل�سالح ال�سيف،
والمقامة بمجمع حمدان الريا�ضي بدبي
ب��الإم��ارات العربية المتحدة في الفترة
من  2حتى � 10أبريل الجاري.
وف ��از منتخبنا ال��وط �ن��ي ع�ل��ى نظيره
الإ� �س �ب��ان��ي ف��ي م �ب ��اراة ت �ح��دي��د المركز
ال�ث��ال��ث وال�م�ي��دال�ي��ة ال�ب��رون��زي��ة بنتيجة
.40-45
وج � � ��اء م� ��� �ش ��وار م �ن �ت �خ��ب م �� �ص��ر في
البطولة كالتالي:
ت��أه��ل منتخبنا الوطني مبا�شرة �إلى
دور ال� �ـ  ،32ث��م ح�ق��ق �أول ف ��وز ل��ه على
ف��ري��ق ج�م�ه��وري��ة الت�شيك بنتيجة -45
 ،24ث��م ت�ف��وق المنتخب ال�م���ص��ري على
م�ن�ت�خ��ب ك��وري��ا ف��ي دور ث �م��ن النهائي
بنتيجة  ،34-45ثم فاز منتخبنا الوطني
على المنتخب المجري الم�صنف ال 37
عالمياً في دور ربع النهائي بنتيجة -45
 ،36قبل �أن يخ�سر في دور ن�صف النهائي
من نظيره الروماني بنتيجة .45-39
و��ض�م��ت ق��ائ�م��ة ال�ف��ري��ق ال�م���ص��ري كل

ي�ستعد فريق الأهلي لمواجهة الرجاء المغربى ،المقرر لها العا�شرة م�ساء ال�سبت
المقبل با�ستاد االهلي وال�سالم� ،ضمن مناف�سات دور الثمانية لدوري �أبطال �أفريقيا.
ا�ستقر االت�ح��اد الأف��ري�ق��ي لكرة ال�ق��دم «ك��اف» على �إ��س�ن��اد م�ب��اراة الأه�ل��ي والرجاء
المغربي في �إياب ربع نهائي دوري �أبطال �أفريقيا للحكم ال�سنغالي ماجيت نداي ،فيما
�س ُيدير الكونغولي جان جاك نداال مباراة الذهاب.
تقابل الفريقان خ�لال  7مباريات ،ف��از خاللها الأهلي في لقاء واح��د فقط ،بينما
ح�سم التعادل نتيجة �أربعة مواجهات ،وحقق الرجاء االنت�صار فى لقاءين ،بينما كانت
المواجهة االخيرة بينهم على لقب ك�أ�س ال�سوبر الأفريقى ،وانتزع الأهلي مع مو�سيماني
اللقب وقتها من الرجاء بالتعادل  1-1بهدف طاهر محمد طاهر في الدقائق الأخيرة،
قبل �أن تبت�سم ركالت الترجيح لبطل م�صر ،ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

 -خم�سة قرارات لمجل�س الأهلي

منتخب �سالح المبارزة
من� :أدهم معتز وزياد نوفل و�أحمد ه�شام �أوزبك�ستان في المركز الثاني.
جدير بالذكر �أن �شابات �سالح ال�سيف
ال�سداوي و�إياد معروف.
وي �� �ش ��ارك ف ��ي م �ن��اف �� �س��ات ال� �ف ��رق  34ح�صلوا ع�ل��ى ال�م��رك��ز ال  17وذل ��ك بعد
دول ��ة ،حيث ي��أت��ي منتخبنا الوطني في خ�سارتهم من منتخب اليابان بدور ال 32
�صدارة الت�صنيف الدولي ،يليه منتخب بنتيجة .45-32

ميار �شريف تتقدم فى الت�صنيف العالمى ل�سيدات التن�س
تقدمت البطلة الم�صرية ميار �شريف
الع�ب��ة التن�س 12 ،م��رك��زاً ف��ي الت�صنيف
العالمي الجديد ل�سيدات التن�س وال�صادر
ع��ن االت�ح��اد ال��دول��ي للعبة ي��وم االثنين
 ،4/11ل �ت �ح �ت��ل ال �م��رك��ز  ،61وتقترب
م ��ن اق �ت �ح��ام ق��ائ �م��ة ال� �ت ��وب  ،50وذل ��ك
بعد تتويجها م ��ؤخ��راً ببطولة ماربيال
الأ�سبانية ،وكانت ميار �شريف قد احتلت
المركز ال�ـ  73في �آخ��ر ت�صنيف لها قبل
التتويج بتلك البطولة.
وح�صدت م�ي��ار ،لقب بطولة ماربيال
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،وال �ت��ي ت �ع��د واح � ��دة �ضمن
�سل�سلة بطوالت التحدي ت�شالنجر ذات
ال�ـ  125نقطة ،التي تنظم تحت �إ�شراف
رابطة محترفات التن�س  ،WTAوذلك بعد
تغلبها على الألمانية تمارا كوربات�س�ش
بمجموعتين لال�شئ كانت  4-6 ,6-7بعد
�أك�ث��ر م��ن �ساعتين ،لتحقق ب��ذل��ك ثاني
�ألقابها في .WTA
وج��اء ت�أهل ميار �شريف بطلة التن�س
ال�م���ص��ري��ة �إل ��ى ال �م �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة بعد
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ات �خ��ذ م�ج�ل����س �إدارة ال �ن ��ادي الأهلي،
العديد من القرارات المهمة بن�شاط فريق
الكرة وباقي الفرق الجماعية على هام�ش
اجتماعه ال��ذي ُعقد بفرع النادي بمدينة
ن�صر ،ا�ستكماالً للجل�سة التي ُعقدت يوم
الإثنين الما�ضي.
وق ��رر م�ج�ل����س الأه �ل ��ي خ�ل�ال جل�سته
خ �م ����س ق � � ��رارات؛ الأول ي �خ ����ص اعتماد
تو�صيات لجنة التخطيط للكرة برئا�سة
مح�سن �صالح وم��ا يخ�ص الفريق الأول
لكرة القدم ،وثانيها تكليف خالد العو�ضي،
مدير الن�شاط الريا�ضي ،باختيار مدير
خالد العو�ضي
ف �ن��ي �أج �ن �ب��ي ل�ل�ف��ري��ق الأول ل �ك��رة اليد
«رج��ال» بالنادي ،بعدما ا�ستقر المجل�س على عدم التجديد لـ «�أحمد �سالم» في قيادة
فريق اليد عقب الخ�سارة الكبيرة من الزمالك في نهائي دوري كرة اليد.
وثالث ق��رارات مجل�س الأهلي هي اعتماد تمديد عقد �إيهاب �أمين ،الع��ب الفريق
الأول لكرة ال�سلة بالنادي ،لمدة � 3سنوات ،باعتباره من �أهم العنا�صر في �صفوف �سلة
الأهلي.
وعلى الم�ستوى الإداري وافق مجل�س الأهلي على تجديد الثقة في كل من المدير
المالي ومديري الأمن في كافة الأفرع والم�شرف العام على الخدمات ،وكذلك تجديد
التعاقد مع ال�سادة الم�ست�شارين ومديري الإدارات العاملين بنظام التعاقد ،واعتبر
المجل�س الجل�سة ممتدة لحين الإعالن عن الموعد الجديد ال�ستكمالها.

 نادي الزمالك :
 -قبول ا�ستقالة م�صطفى هدهود نائب رئي�س نادي الزمالك

ميار �شريف
الفوز على الالعبة المونتيجرية دانكا
كوفينيت�ش ف��ي ن�صف نهائي البطولة ،
بنتيجة ( 5/7و  ، )6/7ومن قبلها الفوز
على ال�سلوفاكية �آنا كارولينا �شميدلوفا
 0-2لتت�أهل �إلي ن�صف النهائي .
وكانت ميار قد بد�أت بالفوز على العبة

�إيطاليا �إليزابيتا كوت�شاريتو بمجموعتين
نظيفتين ف��ي ث��ان��ي م�ب��اري��ات�ه��ا ببطولة
ماربيال للتن�س المقامة ب�إ�سبانيا ،وحققت
ميار �شريف الفوز بنتيجة  4/6 ، 2/6في
دور الـ  ، 16لتعبر للدور ربع النهائي .

واف� ��ق م�ج�ل����س �إدارة ن� ��ادي الزمالك
ب��الإج�م��اع على قبول ا�ستقالة م�صطفى
ه��ده��ود ن��ائ��ب الرئي�س وال�ت��ي ت�ق��دم بها،
ع �ق��ب ال �ف �ي��دي��و ال� �م� �ت ��داول ع �ل��ى �شبكة
التوا�صل االجتماعي اثناء تتويج الفرق
واح�ت�ف��اظ��ه بميدالية دون وج��ه ح��ق ...
�أث �ن��اء م��را��س��م ت��وزي��ع ال�م�ي��دال�ي��ات عقب
ان�ت�ه��اء م �ب��اراة ال�ف��ري��ق الأول ل�ك��رة اليد
بالنادي مع �سبورتنج بنهائي بطولة ك�أ�س
م�صر.
االم� � ��ر ال� � ��ذي اع �ت �ب ��ره الريا�ضيون
ف�ضيحة �أخالقية ال تليق ..
 -مباريات الزمالك فى بطولة �أفريقيا لكرة ال�سلة BAL

هانيا الحمامي تتوج ببطولة بريطانيا للإ�سكوا�ش للمرة الأولى في تاريخها

توجت البطلة الم�صرية هانيا الحمامي
العبة وادي دجلة والم�صنفة الثالثة عالميا
ل���س�ي��دات الإ� �س �ك��وا���ش ب�ب�ط��ول��ة بريطانيا
المفتوحة للإ�سكوا�ش ،التى ا�ست�ضافتها
المملكة المتحدة خ�لال الفترة بين 28
م��ار���س حتى ال�ث��ال��ث م��ن �أب��ري��ل الجاري،
بقيمة ج��وائ��ز م��ادي��ة ت�صل �إل��ى � 168ألف
دوالر ل �ل��رج��ال وم�ث�ل�ه��ا ل�ل���س�ي��دات ،وتعد
بطولة بريطانيا واحدة من �أقدم البطوالت
فى لعبة الإ�سكوا�ش.
وف� ��ازت ه��ان�ي��ا ال�ح�م��ام��ي ف��ي المباراة
النهائية على زميلتها ب��وادي دجلة نوران
ج��وه��ر الم�صنفة الأول ��ى عالمياً بنتيجة
 ،1-3في مباراة ا�ستغرقت  76دقيقة وجاءت
النتيجة.4-11 ,11-8 ,7-11 ,9-11 :
��ش�ه��دت ال�ب�ط��ول��ة م���ش��ارك��ة ع ��دد كبير
من الالعبين الم�صريين ،ففى مناف�سات

ك��ري��م عبد ال �ج��واد ،ط��ارق م��ؤم��ن ،مروان
ال�شوربجى ،مازن ه�شام ،محمد ال�شوربجى،
م�صطفى ع�سل ،فار�س الد�سوقى ،يو�سف
� �س �ل �ي �م��ان ،ي��و� �س��ف �إب ��راه� �ي ��م ،م�صطفى
ال���س��رت��ي ،عمر م�سعد ،محمد ال�شربيني
وكريم الحمامي.
وف ��ى م�ن��اف���س��ات ال �� �س �ي��دات � �ش��ارك��ت 13
العبة وهن :هانيا الحمامي� ،سلمى هني،
روان العربي ،نور الطيب ،نادين �شاهين،
ن ��وران ج��وه��ر ،ي�ث��رب ع ��ادل ،هنا رم�ضان،
مريم متولي ،فريدة محمد ،ندى عبا�س،
�سنا �إبراهيم ،وزينة مقوي.
ف �ي �م��ا غ ��اب ��ت ال �ب �ط �ل��ة ال �م �� �ص��ري��ة نور
ال�شربينى الم�صنفة الأولى عالمياً وحاملة
لقب الن�سخة الأخ�ي��رة م��ن البطولة ،عن
هانيا الحمامي
بريطانيا المفتوحة ب�سبب تعر�ضها لإ�صابة
الرجال �شارك  14العبا ،وه��م :على فرج ،خالل م�شاركتها فى البطوالت الأخيرة.

�أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة �أفريقيا لكرة ال�سلة ،جدول مباريات الزمالك في
البطولة المقرر �إقامتها بم�صر فى الفترة من � 9إلى � 19أبريل الجارى ،ب�صالة ح�سن
م�صطفى ب�أكتوبر.
ووفقا لجدول البطولة ف�إن الزمالك �سيلعب �أيام  9و 12و 15و  16و � 19أبريل مع فرق
مجموعته  ،حيث يقع الزمالك فى المجموعة الأولى ،بجانب �أندية كوبرا �سبورت بطل
جنوب ال�سودان ،وبترو دى لواندا االنجولى  ،و فاب الكاميرونى ،وكاب تاون تايجرز
بطل جنوب �أفريقيا و�سبير فوكا�س الكونغولى.
ف��ي المقابل ت�ضم المجموعة الثانية ك��ل م��ن ات�ح��اد المن�ستير بطل تون�س و�سال
المغربى وجامعة داك��ار ال�سنغالى وفيروفيارو بطل موزمبيق و�أر �إى في بطل رواندا
و�سال�س الغينى.
و المقرر �أن يت�أهل من كل مجموعة  4فرق يخو�ضون المرحلة النهائية برواندا
ال�شهر المقبل.

كي�شو وفاطمة امبولي حب على حلبة الم�صارعة

كي�شو و فاطمة

ال يتوقف دور ال��ري��ا��ض��ة على المناف�سة
وال�صراع فقط ،بل يمتد دوره��ا �إل��ى تر�سيخ
ق �ي��م �إي �ج ��اب �ي ��ة و� �ص �ح �ي��ة ب �ي��ن الالعبين
والجماهير �أي�ضاً ،و�أحيانا يمتد دوره��ا �إلى
بناء عالقات �أ�سرية مميزة �سواء بين �أبناء
اللعبة الواحدة �أو الألعاب المختلفة.
محمد �إب��راه �ي��م كي�شو ن�ج��م الم�صارعة
الم�صري والحا�صل على الميدالية البرونزية
ف��ي �أولمبياد طوكيو  ،2020ت��وج ق�صة حبه
لبطلة الم�صارعة التون�سية فاطمة امبولي،
بالخطوبة خالل �شهر فبراير الما�ضي.

وتوج محمد �إبراهيم كي�شو ،العب منتخب
الم�صارعة ،بجائزة االتحاد الدولي للعبة،
بعد احتالله المركز الثالث في الت�صنيف
العالمي للم�صارعة.
�أم��ا فاطمة امبولي فكانت الريا�ضة لها
الن�صيب الأكبر من حياتها اليومية بحكم
طبيعة عملها كا�ستاذة تربية ريا�ضية والعبة
م�صارعة و مدربة لياقه بدنية.
ويعد محمد �إبراهيم كي�شو العب منتخب
الم�صارعة وبطل الأولمبياد �أحد المر�شحين
بقوة لح�صد ميدالية ذهبية فى دورة الألعاب

الأولمبية التى تقام بباري�س  ،2024لتكون
ث��ان��ى م�ي��دال�ي��ة �أول�م�ب�ي��ة ف��ى م�سيرته ،بعد
البرونزية التى حققها فى �أولمبياد طوكيو
.2020
بد�أ كي�شو م�سيرته مع الم�صارعة في �سن
�سبع �سنوات ،فى مركز ال�شباب ،وح�صد �أول
ب�ط��ول��ة ف��ي ��س��ن ت���س��ع � �س �ن��وات ،ح�ي��ث كانت
ب�ط��ول��ة تن�شيطية ول��م ي�ك��ن ه�ن��اك مكاف�أة
للفائز ،و�أول بطولة دولية ي�شارك بها كي�شو
ك��ان��ت ب �ط��ول��ة �أف��ري �ق �ي��ا ف��ى  ،2014وكانت
مكاف�آتها � 4آالف جنيه.
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