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الأرثوذك�سية والكاثوليكية تحتفالن بيوم
المحبة الأخوية  10مايو

ت��ر�أ���س قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني بابا
الأ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية قدا�س
عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرق�سية
بالعبا�سية م�ساء ال�سبت � 23أب��ري��ل وبم�شاركة

لفيف م��ن �أ��س��اق�ف��ة وك�ه�ن��ة الكني�سة القبطية وال� ��وزراء والم�س�ؤولين وال�شخ�صيات العامة،
الأرثوذك�سية.
ال��ذي��ن ح��ر� �ص��وا ع�ل��ى ال�ح���ض��ور لتهنئة البابا
كما �شارك في الإحتفال بعيد القيامة المجيد توا�ضرو�س الثاني بالعيد.
عدد كبير من المهنئين من كبار رجال الدولة

البابا توا�ضرو�س ي�شارك في «�إفطار الأ�سرة الم�صرية»

ال�سي�سي ي�����ص��در عفوا ر�سائل وقرارات الرئي�س ال�سي�سيخالل حفل �إفطار الأ�سرة الم�صرية

ع��ن �صحافي وع���ن �أك��ث��ر
م��ن ث�لاث��ة �آالف �سجين

�شارك قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني ،يوم الثالثاء  ،4/26في حفل �إفطار الأ�سرة
الم�صرية الذي �أقيم برعاية وح�ضور الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،وم�شاركة العديد
من الرموز الوطنية ورجال الدولة والمواطنين من كافة محافظات م�صر.
ويمثل �إفطار الأ�سرة الم�صرية تقليدا بد�أه الرئي�س ال�سي�سي منذ �سنوات واعتادت
الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية الم�شاركة فيه ب�صفتها مكونا �أ�سا�سيا في المجتمع
الم�صري� ،إال �أن ظروف تف�شي فيرو�س كورونا حالت دون تنظيم هذا الحدث خالل
العامين الما�ضيين.

بعد توقفها لفترة  ..و�صول النور المقد�س الى �أر�ض م�صر

�أ�صدر الرئي�س الم�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي عفوا عن �صحافي �أودع ال�سجن
لإدان�ت��ه بـ«ن�شر �أخ�ب��ار ك��اذب��ة» وع��ن �أكثر
من ثالثة �آالف �سجين ،وف��ق ما �أفادت
الأرب� �ع ��اء  4/27و� �س��ائ��ل �إع�ل��ام محلية
وم�س�ؤولون.
وك��ان قد حكم على النا�شط الي�ساري
البارز ح�سام م�ؤن�س بالحب�س �أربع �سنوات
ف��ي نوفمبر لإدان �ت��ه بتهمة ن�شر �أخبار
كاذبة.
و�أف��ادت و�سائل �إع�لام محلية ب�صدور
قرار العفو عن م�ؤن�س الأربعاء ،في حين
جاء في تغريدة �أطلقها المحامي طارق
ال�ع��و��ض��ي ،ع�ضو لجنة العفو الرئا�سي
«�ألف مبروك العفو عن ح�سام م�ؤن�س».
والحقا �أعلنت وزارة الداخلية في بيان
�أن � 3273سجينا مدانين بق�ضايا جنائية
ح�صلوا على عفو رئا�سي.

منظمة ال�سياحة العالمية
ت��ع��ل��ق ع�����ض��وي��ة رو���س��ي��ا

و��ص��ول ال�ن��ور المقد�س ال��ى �أر���ض م�صرنا الحبيبة لي�صل ال��ى ي��د قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثانى و رابطة القد�س بالظاهر  ..القاهرة ،وهذا الحدث كان معتاد عليه
منذ فترات طويلة وانقطع فترة .
وقام ح�ساب «بطريركية االقباط االرثوذوك�س بالقد�س» بموقع التوا�صل االجتماعي
يقول«:بتعليمات من نيافة االنبا انطونيو�س مطران الكر�سى االور�شليمى ،وال�شرق
االدنى تمت عودتها مرة �أخرى ببركة �صلواتكم».

تحتفل الكني�ستان الأرثوذك�سية
والكاثوليكية ،يوم  10مايو المقبل،
بـيوم المحبة الأخوية ويوم المحبة
الأخ � ��وي � ��ة ،ه ��و ل �ق ��اء � �س �ن��وي بين
الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
وال�ك�ن�ي���س��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ب ��د�أ عام
 2013ك��ا� �س �ت �ج��اب��ة ل �ل��دع��وة التي
�أطلقها قدا�سة البابا توا�ضرو�س
الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك
ال�ك��رازة المرق�سية ،ف��ى �أول زي��ارة خارجية ل��ه عقب ر�سامته بطريركا للفاتيكان،
وا�ستقبال البابا فرن�سي�س بابا الفاتيكان له عام � 2013أن يكون  10من مايو يوم المحبة
وال�صداقة بين الكني�ستين.
ي�أتي ذلك نظ ًرا لأن هذا التاريخ � ً
أي�ضا �شهد عام  1973زيارة مثلث الرحمات قدا�سة
البابا �شنودة الثالث للفاتيكان ولقائه مع البابا بول�س ال�ساد�س والتى كانت �أول لقاء
بين بابا الإ�سكندرية وبابا الفاتيكان.

علقت هيئة ال�سياحة التابعة للأمم
المتحدة الأرب�ع��اء  4/27ع�ضوية رو�سيا
ب�سبب غزوها لأوكرانيا على �أ�سا�س �أنها
انتهكت قوانينها.
وقال متحدث با�سم منظمة ال�سياحة
العالمية ومقرها في مدريد� ،إن معظم
ال ��دول الأع���ض��اء ف��ي المنظمة وعددها
 159دول � ��ة �أي � ��دت ه� ��ذه ال �خ �ط��وة التي
اتخذت خ�لال اجتماع الجمعية العامة
غير العادية.
اقترحت تعليق الع�ضوية الذي يتطلب
غالبية الثلثين  22دول��ة ع�ضوا بما في
ذل��ك �إ�سبانيا واليابان وبولندا وفرن�سا
في مار�س .ولم يو�ضح المتحدث با�سم
الوكالة على وجه التحديد عدد الأع�ضاء
الذين �أيدوا االقتراح.
توقعت رو�سيا تعليق ع�ضويتها و�أعلنت
ف ��ي ب ��داي ��ة االج� �ت� �م ��اع ان �� �س �ح��اب �ه��ا من
المنظمة وغ��ادر ممثلها قبل الت�صويت،
وفق �أحد الح�ضور.
وك � � �ت� � ��ب االم� � � �ي � � ��ن ال� � � �ع � � ��ام زوراب
بوليكا�شفيلي على تويتر بعد الت�صويت
«ال��ر� �س��ال��ة وا� �ض �ح��ة�� .س�ي�ك��ون للأفعال
عواقب على ال��دوام .ال�سالم حق �أ�سا�سي
م��ن ح�ق��وق الإن �� �س��ان .مكفول للجميع.
بدون ا�ستثناء».

�شارك الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي،
ي ��وم ال �ث�لاث��اء  ،4/26ف��ي ح�ف��ل �إفطار
الأ� �س��رة الم�صرية وال ��ذي ينظم ب�شكل
�سنوي.
ك�م��ا � �ش��ارك ف��ي ح�ف��ل �إف �ط��ار الأ�سرة
ال �م �� �ص��ري��ة ع � ��ددا ك �ب �ي��را م ��ن ال� � ��وزراء
وك �ب��ار رج ��ال ال��دول��ة ومختلف �أطياف
ال�شعب الم�صري ف�ضال عن لفيف من
ال�شخ�صيات العامة والمواطنين ور�ؤ�ساء
الأح� ��زاب ال�سيا�سية و�أع �� �ض��اء مجل�سي
النواب وال�شيوخ.
و�شهد الحفل الإع�ل�ان ع��ن ع��دد من
القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية
من جانب الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
رئي�س الجمهورية.
ودع ��ا ال��رئ�ي����س ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�سي�سي
�إلى حوار �سيا�سي �شامل يتنا�سب مع بناء
الجمهورية الجديدة في م�صر.

وج � ��اءت �أب � ��رز ال��ر� �س��ائ��ل وال � �ق ��رارات
الرئا�سية خالل الحفل كالآتي:
 ع � �ه� ��دي م �ع �ك��م دائ� � �م� � �اً ال�صدقوالإخال�ص في العمل والنوايا والتجرد
من االنتماء �إال للوطن ابتغاء لوجه اهلل
�سبحانه وتعالى.
 دع��م الأ��ش�ق��اء ال�ع��رب ف��ى  2013ومابعدها �أ�سهم ف��ى الحفاظ على الدولة
الم�صرية.
 -ما يتم عر�ضه فى م�سل�سل االختيار
هو ما تم فى الواقع.
 ال �م��ر�أة الم�صرية ل��م ت�ت��وان لحظةعن �أن تكون في مقدمة �صفوف العمل
الوطني.
 -خطواتنا ثابتة ورا�سخة وعزيمتنا ال
تلين لتحقيق البقاء والبناء لم�صر.
 ا�ستنفدنا االح�ت�ي��اط��ي ال�ن�ق��دي فيفترة مليئة ب��الأزم��ات ول��م يكن بمقدور

�أي رئي�س �أن يتجاوز تلك الأزمة.
 -ا�ستكمال �سداد المديونية الخا�صة
لعدد من الغارمين والغارمات.
 تكليف �إدارة الم�ؤتمر الوطني لل�شباببالتن�سيق م��ع كافة ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية
الحزبية وال�شبابية لإدارة حوار �سيا�سي
ح ��ول �أول ��وي ��ات ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي خالل
المرحلة الراهنة.
 تكليف ال�ح�ك��وم��ة ب��ال�ب��دء ف��ي طرحح�ص�ص من �شركات مملوكة للدولة في
البور�صة الم�صرية.
 -ا� �س �ت �م��رار ف��ي ت�ق��دي��م ك��اف��ة ال�سلع
الأ�سا�سية للمواطنين ب�أ�سعار مدعمة
وحتى نهاية العام الجاري.
 -ت �ك �ل �ي��ف ال� � � � ��وزارات والم�ؤ�س�سات
والأج� � �ه � ��زة ال �م �ع �ن �ي��ة ب��ا� �س �ت �م��رار عمل
المعار�ض التي �ساهمت في توفير ال�سلع
البقية �صفحة 14

ر�سم علم م�صر على البوابة الرئي�سية لدير ال�سلطان بالقد�س
ق ��ام ع ��دد م��ن ره �ب��ان و�أف � ��راد طائفة
الأح �ب��ا���ش ب �ب �ن��اء خ�ي�م��ة ف��ي ب��اح��ة دير
ال���س�ل�ط��ان وت ��م رف ��ع ع�ل��م �إث �ي��وب �ي��ا على
ال�خ�ي�م��ة ،م�م��ا �أث� ��ار ذل ��ك غ���ض��ب �أبنا ًء
ال�ط��ائ�ف��ة القبطية ف�ق��ام��وا ب��ر��س��م علم
م���ص��ر ع �ل��ى ال �ب��واب��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة لدير
ال �� �س �ل �ط��ان ،م �م��ا اث � ��ار غ �� �ض��ب طائفة
الأح�ب��ا���ش فحدثت بعد ذل��ك مناو�شات
كالمية وتدخلت ال�شرطة الإ�سرائيلية
لف�ض الخالف بينهم.
��ص��رح �أدي ��ب ج ��ودة الح�سيني� ،أمين
مفتاح كني�سة القيامة المقد�سة حامل
خ�ت��م ال�ق�ب��ر ال�م�ق��د���س ب�ق��ول��ه :ف��ي مثل
ه ��ذا ال �ي��وم م��ن ال �ع��ام وق �ب��ل ب ��دء �أعياد
الف�صح المجيد تقوم طائفة الأحبا�ش
بن�صب خيمه لإقامة �صلوات الأعياد في
�ساحة دير ال�سلطان القبطي ،ويمنع رفع
علم �إثيوبيا على الخيمة ،وذل��ك باتفاق
متبادل بين الأقباط واالحبا�ش واي�ضا
االت �ف��اق على حجم الخيمة م��ن ناحية
ال�ط��ول والعر�ض واالرت �ف��اع ،لكن ومنذ
�أع � ��وام ب� ��د�أت ط��ائ�ف��ة الأح �ب��ا���ش بن�صب
خيمة كبيرة غير المتفق عليه وبذلك
ي�سعى الأح �ب��ا���ش ال��ى نق�ض االتفاقية
مع الأقباط والذين يطالبون دائما في
حقهم با�سترجاع ملكية عقارهم ،والذي
ت��م و��ض��ع ال�ي��د عليه م��ن قبل الأحبا�ش
ب �م �� �س��اع��دة ال �ح �ك ��وم ��ة الإ�سرائيلية
وال���ش��رط��ة الإ�سرائيلية على ح��د �سواء
ب�سبب ق��رار �سيا�سي م�سبق بين �إثيوبيا

و�إ�سرائيل.
كما ويمنع من طائفة الأحبا�ش برفع
�أع�لام بالدهم داخل دير ال�سلطان ،لكن
الأحبا�ش في مثل هذه االيام من ال�سنة
اي�ضا تقوم برفع �أعالم بالدها على دير
ال�سلطان هذا العمل يثير غ�ضب طائفة
الأق� �ب ��اط م�م�ث�ل��ة ب �م �ط��ران بطريركية
الأق�ب��اط االرث��وذك����س الأن�ب��ا انطونيو�س
وره �ب��ان ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة و�أب �ن��اء الطائفة
اي�ضا .
يو�ضح ادي��ب :يقع دير ال�سلطان على
م�ساحة  1800متر م��رب��ع ،وه��و مت�صل
من الغرب بمباني كني�سة القيامة ،ومن
ال���ش�م��ال ب��دي��ر م ��ار �أن �ط��ون �ي��و���س ،حيث
مقر البطريركية الم�صرية .ويكت�سب
ال��دي��ر �أه�م�ي��ة ج�غ��راف�ي��ة ع�ن��د الأقباط

كونه الرابط الوحيد بين المقر وكني�سة
القيامة ،ويتك َّون من عدة مبانٍ متناثرة،
يحيط بها �سور ي�صل ارتفاعه �إل��ى 4.5
�أمتار ،وله ثالثة �أبواب �أحدها للأقباط
فقط .وقد بد�أت �أزمة ملكية الدير بين
الأق�ب��اط والأحبا�ش منذ القرن ال�سابع
ع�شر ،وبح�سب ال��رواي��ة الم�صرية ،ح َّل
الأح �ب��ا���ش ��ض�ي��وف��ا ع�ل��ى دي ��ر ال�سلطان
ف��ي بع�ض غ��رف ال��دي��ر ب�صفة م�ؤقتة،
بعدما فقدت الكني�سة الإثيوبية �أديرتها
ع ��ام  ،1654ن�ت�ي�ج��ة ل �ع��دم ق��درت �ه��ا على
دف ��ع ال �� �ض��رائ��ب الم�ستحقة لكني�س َت ْي
ال ��روم والأرم� ��ن ،وي�ستند الأق �ب��اط �إلى
تلك الحقيقة في �إثبات ملكيتهم لدير
ال�سلطان.
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الر�سالة الرعوية لعيد القيامة المجيدابريل ٢٠٢٢

«خرج غالب ًا ولكي يغلب» (ر�ؤ)٣ :٦
�أحبائي ابناء الكني�سة االحباء
اخر�ستو�س �آن�ستي �آلي�سو�س �آن�ستي
الم�سيح قام حقاً قام
ي�سعدني �أن �أه�ن�ئ�ك��م ب�ع�ي��د قيامة
ربنا و�إلهنا ومخل�صنا ي�سوع الم�سيح.
عيد القيامة ه��و عيد االنت�صار .قام
الم�سيح م��ن الأم� ��وات منت�صراً على
الموت وعلى الخطية وعلى ال�شيطان
وع�ل��ى ال�ع��ال��م .ح�ق�اً لقد «خ��رج غالباً
ولكي يغلب» (ر�ؤ.)3:6
 -١الإن �ت �� �ص��ار ع �ل��ى ال� �م ��وت :دخل
ال �م��وت �إل ��ي ال �ع��ال��م ب���س�ب��ب الخطية
«لأن��ك يوم �أن ت�أكل منها موتاً تموت»
(ت � � ��ك .)17:3ع���ص��ي الإن �� �س��ان الأول
الو�صية و�أك ��ل م��ن �شجرة المع�صية
وت� �ع ��رى ع ��ن ال �ن �ع �م��ة واخ �ت �ط��ف �آدم

لنف�سه وللجن�س الب�شري ق�ضية الموت
و� �ص��ار ال�ج�ن����س ال�ب���ش��ري ت�ح��ت عبودية
ال �م��وت «�أم ��وت� �اً ب��ال�خ�ط��اي��ا» (�أف� �� ��س)5:2
«وهكذا اجتاز الموت �إلى جميع النا�س �إذ
�أخط�أ الجميع» (رو.)12:5
ق ��ام ال�م���س�ي��ح م �ن �ت �� �ص��راً ع �ل��ى الموت
«بالموت دا���س الموت والذين في القبور
�أن�ع��م عليهم بالحياة الأب��دي��ة» «و�أقامنا
و�أجل�سنا معه في ال�سماويات» (�أف�س.)6:2
لم يعد للموت �سلطاناً على الإن�سان بل
�صار الموت هو �إنتقال من حياة �إلى حياة
�أف�ضل «لي�س موت لعبيدك بل هو انتقال».
وكما يذكر القدي�س بول�س الر�سول في

ا�صحاح القيامة «ابتلع الموت �إل��ى غلبة
�أي� ��ن ��ش��وك�ت��ك ي��ا م� ��وت؟ �أي� ��ن غ�ل�ب�ت��ك يا
هاوية؟» (١كو.)٥٥ ،٥٤ :١٥
 -٢الإن �ت �� �ص��ار ع�ل��ى ال�خ�ط�ي��ة� :شوكة
الموت هي الخطية١( .كو.)٥٦ :١٥
ال� � �م � ��وت ه � ��و االن � �ف � �� � �ص� ��ال ع � ��ن اهلل،
واالنف�صال عن الحياة ،واالنف�صال عن
النور ،واالنف�صال عن القدا�سة .فاهلل هو
الحياة وال�ن��ور وه��و ق��دو���س القدي�سين.
انف�صال الإن�سان عن اهلل جعله يتخبط
في الظالم وينتقل من �شر �إلى �شر عجز
الإن�سان �أن يتبرر ال ب�أعماله وال ب�أعمال
النامو�س «الجميع زاغ��وا وف�سدوا معاً.
لي�س من يعمل �صالحاً لي�س وال واحد»
(رو� .)12:3صار الإن���س��ان تحت عبودية
الخطية ال�ساكنة فيه «�أم��ا �أن��ا فج�سدي
مبيع تحت الخطية» (رو ،)14:7الم�سيح
«�أبطل الخطية بذبيحة نف�سه» (عب)26:9
و�أعتقنا من نامو�س الخطية والموت «لأن
نامو�س روح الحياة في الم�سيح ي�سوع قد

ترقية كاهن كني�سة ال�سيدة العذراء بوي�ست فيرجينيا
ق ��ام ن�ي��اف��ة الأن �ب ��ا ك ��ارا� ��س �أ�سقف
ب�ن���س�ل�ف��ان�ي��ا ودي �ل�اوي ��ر وماريالند
ووي�ست فيرجينيا يوم الأحد  3ابريل
 ،2022بكني�سة ال�سيدة العذراء ورئي�س
ال�م�لائ�ك��ة غ �ب��ري��ال ف��ي �شارل�ستون
ب��والي��ة وي���س��ت فيرجينيا ،بر�سامة
الق�س �شنودة �صليب كاهن الكني�سة
في رتبة القم�صية.
خ��ال ����ص ت �ه��ان �ي �ن��ا ل �ن �ي��اف��ة الأن �ب ��ا
ك��ارا���س ،وللقم�ص �شنودة ،ولمجمع
الآباء كهنة االيبار�شية ،و�سائر �أفراد
ال�شعب.

البابا توا�ضرو�س يعتذر عن �إ�ستقبال المهنئين بالعيد
�أعلن البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك
الكرازة المرق�سية �أثناء القدا�س الإلهي ليلة العيد ،عن �إعتذاره
عن ا�ستقبال المهنئين بالكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية.
وت��اب��غ :ن�سعد ون�ع�ت��ز بم�شاركتكم للتهنئة ب�ع�ي��د القيامة
المجيد ،ومراعاة للظروف ال�صحية الحالية وتقديرا ل�صوم

�شهر رم�ضان الكريم ،يقت�صر تلقي تهاني العيد على ا�ستقبال
المهنئين خ�لال القدا�س م�ساء اليوم ال�سبت في الكاتدرائية
المرق�سية بالعبا�سية ،واالت�صاالت التليفونية ،وبرقيات التهنئة،
�شاكرين محبتكم وم�شاعركم ال�صادقة ،كل ع��ام وح�ضراتكم
بخير وبالدنا وجميع الم�سئولين فيها بكل �صحة و�سالم.

�أعتقني م��ن ن��ام��و���س الخطية والموت»
(رو .)2:8ال�م���س�ي��ح ب�ق�ي��ام�ت��ه المجيدة
حررنا من حكم الدينونة .الخطية هي
م��وت لأنها تف�صلنا عن اهلل والتوبة هي
حياة لأننا بالتوبة نعود �إلى اهلل كما فعل
الإبن ال�ضال .لذا قال الأب في مثل الأبن
ال���ض��ال «لأن �أب�ن��ي ه��ذا ك��ان ميتاً فعا�ش
وكان �ضا ًال فوُجِ د» (لو.)24:15
 -٣الإنت�صار علي ال�شيطان :الإن�سان
الأول �سقط بح�سد ال�شيطان وخداعه
و��س�ق��ط م�ع��ه الجن�س ال�ب���ش��ري ل�ك��ن اهلل
في محبته �أر�سل �إبنه �إلى العالم من �أجل
خال�صنا من عبودية ال�شيطان .لقد �أخذ
�إب��ن اهلل طبيعتنا الب�شرية بنف�س عاقلة
وق�ب��ل �أن يجربه ال�شيطان لكي ينت�صر
ع�ل�ي��ه وي�ه�ب�ن��ا ال�ن���ص��رة ع�ل��ى ال�شيطان.
قهر الم�سيح ال�شيطان في البرية وحقق
االن�ت���ص��ار الأع �ظ��م ع�ل��ى ال���ش�ي�ط��ان على
ال�صليب «�أطاع حتى الموت موت ال�صليب»
(ف�ي�ل�ب��ي .)8:3القيامة المجيدة �أعلنت

بقلم :الأنبا �سرابيون

مطران �إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س
�إنت�صار الم�سيح علي ال�شيطان (هو «ن�سل
المر�أة» ي�سحق ر�أ�سك) (تك .)15:3
 -٤االنت�صار علي العالم :العالم كله
ق��د ُو� ِ��ض��ع ف��ي ال���ش��ري��ر (١ي� � ��و )19:5لأن
ال�شيطان هو رئي�س ه��ذا العالم .العالم
ل��ه م�ب��ادئ��ه و�أف �ك��اره و��ش�ه��وات��ه .الم�سيح
بقيامته �إنت�صر على العالم ودعانا �أن نثق
في �إنت�صاره على العالم «قد كلمتكم بهذا
في �سالم .في العالم �سيكون
ليكون لكم ّ
لكم �ضيق ولكن ثقوا �أنا قد غلبت العالم»
(ي� � ��و .)33:16ن�ح��ن نحيا ف��ي ال�ع��ال��م بل
«نعلم �أننا نحن من اهلل» (١يو.)19:5

�أحبائي...
لنفرح بقيامة ربنا ي�سوع الم�سيح
وبقيامتنا معه،
لنفرح باالنت�صار على الموت وعلى
الخطية وعلى ال�شيطان وعلى العالم
ولنفرح بالحياة الجديدة التي ُوهبت
لنا.
ن�صلي لأجل �سالم الكني�سة ولأجل
�أبينا الحبيب وراع�ي�ن��ا قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاني.
ن�صلي لأج��ل ��س�لام العالم ولأجل
�أن يحل ال�سالم بين رو�سيا و�أوكرانيا
طالبين ع��زاء لأ�سر ال�ضحايا و�شفاء
ل�ل�م���ص��اب�ي��ن و�أم � � ��ان وع� � ��ودة �سالمة
لالجئين �إلى ديارهم.
وكل عام وانتم بخير

الأنبا �سرابيون

مناق�شة ر�سالة دكتوراة عن الر�ؤية الم�ستقبلية للمعاهد الالهوتية بال�شرق الأو�سط
ف ��ي ي� ��وم ال �خ �م �ي ����س  14اب ��ري ��ل 2022
وبرعاية قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى.
الرئي�س الأعلي لمعهد الرعاية والتربية ،
و�شريكه فى الخدمة نيافة االنبا مو�سى
�أ�سقف عام ال�شباب ،ووكيل معهد الرعاية
والتربية ،وبح�ضور :نيافة االنبا روفائيل
الأ�سقف العام لكنائ�س و�سط القاهرة ،تم
مناق�شة ر�سالة الدكتوراة للباحث مايكل
ادوارد ،م��دي��ر معهد ال��رع��اي��ة والتربية
ف��ي ال��ر� �س��ال��ة ال�م�ق��دم��ة م�ن��ه للح�صول
على درجة الدكتوراة ،ومو�ضوعها «ر�ؤية
م�ستقبلية لدور رابطة الكليات والمعاهد
ال�لاه��وت�ي��ة ،وق�سم التربية الم�سيحية،
بمجل�س ك�ن��ائ����س ال �� �ش��رق االو�� �س ��ط ،فى
التن�شئة الم�سكينة .للن�شء وال�شباب».
وت�ك��ون��ت لجنة المناق�شة م��ن� :أ.د/
ر�سمى عبد الملك ر�ستم ،ع�ضو اللجنة
ال �ب��اب��وي��ة ل �ل��درا� �س��ات ال �ع �ل �ي��ا (م�شرفا
ورئ�ي���س��ا) ،دك�ت��ور ال�ق����س /ع��اط��ف مهنى.
م��دي��ر م��رك��ز درا� �س��ات م�سيحية ال�شرق
االو� � �س� ��ط ب �ك �ل �ي��ة ال �ل�اه� ��وت االنجيلية
(ع�ضوا) ،دكتور االب /كميل وليم �سمعان
عميد كلية العلوم الدينية الكاثوليكية
(ع���ض��وا) ،دك�ت��ور الق�س /بي�شوي حلمي

االم� �ي ��ن ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ك �ل �ي��ات ال�ل�اه ��وت
ب �م �ج �ل ����س ك �ن��ائ ����س ال� ��� �ش ��رق االو� � �س� ��ط.
(ع�ضوا) ،اال�ستاذ /جرج�س �صالح� .أمين
مجل�س كنائ�س ال�شرق االو�سط (ع�ضوا).
وقد �أ�شادت اللجنة ب��ان مو�ضوع هذه
الر�سالة من المو�ضوعات التى لم ي�سبق
ت�ن��اول�ه��ا م��ن ق�ب��ل ع�ل��ى م���س�ت��وي ال�شرق

االو�سط ،،وتعتبر مرجعاً علمياً للباحثين
فى هذا المجال.
وبعد المناق�شة قررت اللجنة منح الباحث
درجة الدكتوراة بتقدير (ممتاز) ،مع تبادل
ال��ر��س��ال��ة م��ع ال�م�ع��اه��د العلمية للعائالت
الم�سيحية (االرث��وذك���س�ي��ة والكاثوليكية
والإنجيلية) .تهانينا للباحث.

�أرثوذك�س نيوز
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ر�سالة البابا توا�ضرو�س الثاني
لكنائ�س المهجر
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
�أهنئكم جميعا بعيد القيامة المجيد لهذا
العام � .2022أهنئ كل الإيبار�شيات والكنائ�س
والأدي� � � � ��رة ال �ق �ب �ط �ي��ة ف ��ي م �� �ش ��ارق الأر� � ��ض
ومغاربها� .أهنئ كل الآب��اء المطارنة والآباء
الأ�ساقفة والآباء الكهنة والآباء الرهبان� .أهنئ
كل ال�شمام�سة و�أع�ضاء مجال�س الكنائ�س في
ك��ل م�ك��ان .و�أي���ض��ا �أه�ن��ئ ك��ل الأ��س��ر القبطية
ال �ت��ي ت�ح�ت�ف��ل ب�ع�ي��د ال �ق �ي��ام��ة ال �م �ج �ي��د ،كل
�أ�سرة ،كل �أب وكل �أم� .أهنئ ال�شباب ،والخدام،
وال�خ��ادم��ات� ،أه�ن��ئ الكبار وال�صغار� .أهنئكم
بهذا العيد المفرح الذي نحتفل به �سنويا.
في حياة ال�سيد الم�سيح محطات كثيرة.
في �أثناء خدمته الجهرية والتي امتدت الى
�أكثر من ثالث �سنوات ،كانت هناك محطات
عظيمة من المعجزات ،واللقاءات ،والتعليم،
واالم �ث��ال .ال�ت��ي تقابل فيها ال�سيد الم�سيح
مع تالميذه ومع جموع كثيرة� ،سواء فرادى
�أو مجموعات عبر ه��ذه الخدمة .فمن هذه
ال �م �ح �ط��ات ال �ك �ب �ي��رة ،ال�م�ح�ط��ة ال �ت��ي جمع
فيها تالميذه وذه�ب��وا ال��ى منطقة قي�صرية
فيلب�س (متى  )13 :16في �شمال فل�سطين.
وهناك �س�ألهم :من يقول النا�س �إن��ي �أن��ا ابن
الإن���س��ان؟ (متى  )13 :16ف��أج��اب��وه .و�س�ألهم
ال�س�ؤال التالي :و�أن�ت��م من تقولون �إن��ي �أنا؟
(متى  .)15:16فكانت �إجابة القدي�س بطر�س
الر�سول� :أنت هو الم�سيح ابن اهلل الحي (متى
.)16 :16
وه��ذه ال�شهادة كتبت في الب�شائر الأربعة
ب�صياغات مختلفة ،ولكنها كتبت ف��ي �ضوء
القيامة المجيدة� :أن��ت هو الم�سيح اب��ن اهلل
ال �ح��ي (م �ت��ى  .)16:16ك��ان��ت ه ��ذه م��ن �أهم
المحطات ف��ي ح�ي��اة التالميذ .وب�ع��ده��ا بد�أ
الحديث عما �سيتم خالل الأ�سابيع وال�شهور
التالية ،وذلك في حياة خدمة ال�سيد الم�سيح
من �أنه ي�سلم وي�صلب ويدفن ثم يقوم.
ج��اءت محطة التجلي وه��ي محطة جمع
فيها ثالثة من التالميذ (متى ،)1-13 :17
وهم بطر�س ويعقوب ويوحنا .بطر�س يمثل
الإيمان ،ويعقوب يمثل الجهاد ،ويوحنا يمثل
المحبة الإلهية .وعلى جبل طابور ،تقابلوا
م��ع ال���س�ي��د الم�سيح وح���ض��ور م��و��س��ى النبي
وايليا النبي (متى  .)1-13 :17وك��ان هناك
حوارا وكان �أهم ما فيه :جيد يا رب �أن نكون
ههنا (متى  .)1-13 :17وهذا يعتبر قب�س من
الأبدية ونور من الأبدية .وهذا ما جعل
ب�ط��ر���س ال��ر� �س��ول ي�ط�ل��ب ��ص�ن��اع��ة ثالثة
مظال لكي تمتد �إقامتهم ف��ي ه��ذا الم�شهد
الم�ضيء والمفرح.
بعد ح��ادث��ة التجلي ،كما ن�ق��ر�أ ف��ي �إنجيل
معلمنا يوحنا� ،أو في الب�شائر الأربعة ب�صفة
عامة ،وربما ذكرها القدي�س مرق�س الر�سول
في انجيله (مرق�س  )9 :9بطريقة مخت�صرة.
عندما تحدث �أن ابن االن�سان ي�سلم وي�صلب
وي�م��وت وي�ق��وم م��ن الأم ��وات .ف�ب��د�أ التالميذ
يت�ساءلون :ما هي القيامة من الأموات؟
ح��دث القيامة� ،أي�ه��ا االح�ب��اء ،لي�س حدثا
م��ا��ض�ي��ا ف��ي ال��زم��ن ال�م��ا��ض��ي .ول�ي����س حدثا
ت��اري �خ �ي��ا ف �ق��ط .ل�ي����س اح�ت�ف��ال�ن��ا بالقيامة
ال�م�ج�ي��دة م �ج��رد اح �ت �ف��ال ت��م ف��ي الما�ضي

وانتهى .القيامة انطالقة حقيقية للوجود
االن�ساني .انطالقة االن�سان بعد �أن �صارت
الخطية تدهمه وت�سقطه وت�ك��ون عاقبتها
الموت .جاءت القيامة لكي ما ننت�صر لنقول
مع القدي�س بول�س الر�سول�« :أين �شوكتك يا
م��وت؟ �أي��ن غلبتك يا ه��اوي��ة؟» ( 1كورنثو�س
 .)55 :15قيامة ال�سيد الم�سيح تختلف تماما
ع��ن ك��ل م �ع �ج��زات ال�ق�ي��ام��ة ال �ت��ي �أق� ��ام فيها
�أم��وات��ا� ،إب��ن �أرملة نايين� ،أو �إبنة ياير�س� ،أو
�إقامة لعازر حتى بعد �أربعة �أيام من تواجده
في القبر .قيامة الم�سيح تختلف تماما لأنها
قيامة للوجود االن�ساني .هي انطالقة جديدة
في حياة االن�سان .وطوبى لمن يتمتع بهذه
القيامة.
�أي�ه��ا الأح �ب��اء ،دع��ون��ي �أت��وق��ف معكم عند
الم�شاهد الأخ�ي��رة للقيامة .الم�شهد الأول،
عند ال�صليب .وهو م�شهد كله حزن وعذابات
كثيرة .وكلنا اجتزنا فترة �أ�سبوع الآالم بكل ما
فيها من قراءات ،ومنغ�صات ،و�ألحان ،ومعرفة
وحياة مع المخل�ص ،وع�شنا معه �ساعة ب�ساعة.
كانت محطة ال�صليب محطة �ألم ،ولكن هذه
المحطة لها نهاية انتهت ف��ي القبر� .صلب
الم�سيح على ال�صليب ،على عهد بيالط�س
البنطي ،كما نقول في قانون الإيمان .ثم ُو�ضع
في قبر جديد لم يو�ضع فيه �أح��د من قبل،
و�صار القبر هو محطة قد تنتهي عندها كل
الآم��ال ،محطة لي�س فيها رجاء ،انها محطة
الموت .ورغم �أن هذه المحطة لم تطل �سوى
ثالثة ايام ،ولكنها كانت �أيام خوف و�أيام فزع
و�أيام رعب .وعندما نقر�أ في الب�شائر الأربعة،
ن�شعر بهذه المخاوف .حتى التالميذ �أنف�سهم
كانوا في حالة خوف وهلع �شديد .لكن اهلل لم
يتركهم لبالوعة الي�أ�س ،بل في اليوم الثالث
وف��ي فجر ي��وم الأح��د ق��ام من بين الأموات.
وال��ذي ههنا ال�سيد الم�سيح« ،لي�س هو ههنا
لكنه ق��ام!» (ل��وق��ا  .)6 :24وعندما ن�ق��ر�أ في
�إنجيل معلمنا يوحنا« :ففرح التلأميد �إذ ر�أوا
الرب» (يوحنا  .)20 :20وكانت هذه الفرحة،
ه��ي فرحة القيامة التي ي�سعد بها الأن�سان
ويفرح بها.
تجليات القيامة لي�ست الفاظاً تقال انما
حياة تعا�ش .في بداية كل يوم نقوم من النوم،
وف��ي بداية كل ت�سبحة ،نقول «قوموا يا بني
ال�ن��ور»� ،أي يا بني القيامة .وت�صير القيامة
فعل وحياة وح�ضور يومي في حياة الأن�سان.
وعندما نعي�ش في القيامة ،ال نعي�ش فيها
فترة عيد القيامة فقط ،ولكن فرحة القيامة،
تمتد وت�شع في كل كني�ستنا وفي كل منا�سبتنا،
واع�ي��ادن��ا و�أ��ص��وام�ن��ا ،وع�ب��ر ال�سنة الكن�سية
كلها :في �صالة باكر في كل ي��وم هي تمثيل
للقيامة ،ونقول بنورك يا رب نعاين النور.
وف��ي كل ا�سبوع في ي��وم االح��د ،نحتفل بهذا
«ال �ي��وم ال ��ذي �صنعه ال� ��رب» .وف��ي ك��ل �شهر
قبطي ،نحتفل يوم  29منه بتذكارات الب�شارة
وال�م�ي�لاد وال�ق�ي��ام��ة .وف��ي ك��ل ��س�ن��ة ،نحتفل
بعيد القيامة لي�س ي��وم�اً واح ��داً ،ولكن عبر
�سبعة �أ�سابيع ،تكتمل باليوم الخم�سين فيما
ن�سميه بالخما�سين المقد�سة.
وي���ص�ي��ر اح �ت �ف��ال ال�ق�ي��ام��ة ل�ي����س احتفال
ل�ساعة وال ليوم وال ل�شهر ،ولكن عبر ال�سنة
جميعها .وفي كل طقو�سنا ،طق�س الميطانيات،
ال���س�ج��دات �إل ��ى الأر�� ��ض ،ع�ن��دم��ا ن�سجد �إلى

االر�� ��ض ون �ق��ول ،ي��ا رب ��ي ي���س��وع ال�م���س�ي��ح �أنا
الخاطئ ،ي�سجد االن�سان ثم يقف وي�شهد �أن
القيامة هي التي اعطته هذه النعمة.
ف��رح��ة القيامة يجب �أن نعي�شها جميعا.
ويجب �أن نقدمها لكل �أح��د فينا .وكل واحد
فينا الب��د و�أن ي�ك��ون �سبب ف��رح للآخرين.
وال�س�ؤال ال��ذي يمكن �أن نقدمه لح�ضراتكم
جميعا :ه��ل �أن ��ت ت�ف��رح �إن���س��ان ك��ل ي ��وم .هل
ت�ستطيع م��ن خ�ل�ال ح�ي��ات��ك �أو م��ن خالل
م�ع�ن��ى ال�ق�ي��ام��ة ال�م�ج�ي��د ف �ي��ك� ،أو عالقتك
بم�سيحك ،ومن خالل ح�ضورك في كني�ستك،
ومن خالل ممار�سة الأ�سرار المقد�سة ،ومن
خ�ل�ال ال �ق��راءة المقد�سة ف��ي االن�ج�ي��ل ،هل
تقوم وتفرح كل �إن�سان حولك؟ هل �أنت �سبب
فرح؟ القيامة تدعوك �أن تكون �سبب فرح لكل
�أحد.
وي�ستمر الفرح بالقيامة متمثال في كلمة
هللويا .ال تن�سوا �أيها االحباء اننا نكرر هذه
الكلمة كثيرا في �صلواتنا بالكني�سة .هللويا
م �ع �ن��اه��ا ،ه �ل �ل��وا هلل� ،أي �أف ��رح ��وا هلل .فكل
ممار�ستنا الروحية هدفها �أن نفرح وهدفها �أن
نعي�ش القيامة .وكما قلت في بداية كلمتي ،ان
ال�سيد الم�سيح عندما قام من بين االموات،
اراد �أن يقدم لنا هذه الفرحة لتكن في حياتنا
اليومية ،لن�شهد بها ونعلمها ونمار�سها ونفرح
بها .ه��ذه القيامة المجيدة هي دع��وة للفرح
الدائم.
ك��ل ال�م�م��ار��س��ات ال��روح �ي��ة ال �ت��ي نقدمها
هدفها الأخير هو� ،أن نفرح لكي ما يتم فرحنا
في الأبدية ال�سعيدة.
والكتاب المقد�س يقدم لنا فرح القيامة من
خ�لال تقابلنا مع �شخ�صيات ون�م��اذج كثيرة.
وف��ي ه��ذه القيامة ن�ف��رح ب�ه��ذه ال�شخ�صيات
وبهذه النماذج ،التي تت�صور �أمامنا في �أحداث
القيامة المجيدة .اننا نفرح بيوحنا الحبيب،
التلميذ الوحيد الذي بقي مع الم�سيح حتى
ال�صليب .وقد ائتمنه الم�سيح على �أمه� ،أمنا
ال �ع��ذراء م��ري��م .ف�ك��ان ه��ذا در� ��س ف��ي الوفاء
و�صورة من �صور القيامة .نفرح �أي�ضا بمريم
المجدلية التي كانت �أول من ذهب للقبر.
فعاينت و��ش��اه��دت الم�سيح القائم ودعته
«رب��ون��ي» �أي ي��ا معلم (يوحنا  .)16:20وهذا
در�س في الوفاء �أي�ضا.
ن�شهد �أي�ضا في القيامة توما ال�شكاك .وقد
ظهر ال�سيد الم�سيح لتالميذه ف��ي ح�ضور
توما بعد القيامة ب�أ�سبوع.
وكان قد ظهر قبل ذلك في مرات �أخرى.
وك��ان ت��وم��ا ه��و التلميذ ال��ذي دع��اه ال��رب �أن
ي�ضع �أ�صبعه في مكان الم�سامير وي�ضع يده
مو�ضع الحربة ف�صرخ وق��ال« :رب��ي و�إلهي»
(يوحنا .)28 - 26 :20
�أي �ه��ا الأح� �ب ��اء ،اج�ع�ل��وا ف ��رح ال�ق�ي��ام��ة في
حياتكم دائما .و�أرجوه لكم في كل كني�سة وفي
كل ايبار�شية مع كل الذين يخدمون.
ت�ه�ن�ئ�ت��ي ار� �س �ل �ه��ا ل �ك��م م ��ن �أر�� � ��ض م�صر
ال�ح�ب�ي�ب��ة ،و�أق��دم �ه��ا ل�ك��م ب��ا��س��م ك��ل �أع�ضاء
ال �م �ج �م��ع ال �م �ق��د���س ،وب��ا� �س��م ك ��ل الكني�سة
القبطية االرثوذك�سية هنا في م�صر .لنفرح
جميعا بالقيامة المجيدة.
خري�ستو�س �آني�ستي� ،آليثو�س �آني�ستي

�أهوال الجحيم �إكتنفتني
لم يكن معتادا على طلب الرحمة من
اهلل ،فقد عا�ش الحياة طولها وعر�ضها
كما يحلو ل��ه لكن م��ا يجابهه الآن �أبعد
ك �ث �ي��راً م ��ن ك ��ل م ��ا ع��رف��ه و�إك �ت �ن ��زه من
خبرات ،فت�سارع الأحداث �أرهق عقله ،وما
ي��راه من �صور مت�سارعة مخيفة �أرهبته
و�أفزعته للغاية ،محاو ًال ان يتذكر ماذا
�أت��ى ب��ه �إل��ى ه��ذا المكان الموح�ش وك�أن
عقله قد �شل �أو توقف تماماً عن التفكير،
�أو �أنه قد فقد ذاكرته تماماً.
�أياد كثيرة تلتف به و�أظافر تنغر�س فيه
وك�أنه في كابو�س �أو حلم عميق ال ي�ستطع
�أن ي�ستيقظ م �ن��ه ،ح��اوط��ت ب��ه كائنات
ع �ج��ز ع�ق�ل��ه �أن ي���س�ت��وع��ب �أ� �ش �ك��ال �ه��ا في
ظلمة المكان المدلهمة ،تتعالى قهقهات
و�ضحكات رقيعة �صاخبة ،وك�أنها وحو�ش
�شريرة قد �إقتن�صت فري�ستها للتو وهمت
على الإنق�ضا�ض عليها لتبتلعها كما يبتلع
الليل �شم�س الغروب.
ح ��اول ال �ف �ك��اك ح�ت��ى ا��س�ت�ن��زف��ت قوته
ومال �إلى اال�ستكانة فقد �أدرك �أنها قوى
و�أك �ب��ر م��ن �أن ي �ح��اول ت�ح��دي�ه��ا ،ت�أخذه
�ساحبة �إياه وك�أنه يهوى �إلى هوه �سحيقة
ف��ى ودي ��ان بين ج�ب��ال مخيفة وم�سارات
ت�ع��رف�ه��ا ج �ي��داً ه ��ذه ال �ك��ائ �ن��ات القوية،
ي�ح��اول �أن يتم�سك ب �ج��دران �أو حوائط
زلقة ف�ت��زداد ال�ضحكات وي ��زداد الوقوع،
ي �ح��اول �أن ي ��رى وج��وه �ه��م ك�ل�م��ا وم�ض
ن��ور ن��ار م��ن هنا �أو ه�ن��اك ف�ي��رى وجوها
قبيحة مرعبة مخيفة فيغم�ض عينيه
ولكنه اليزال يراهم فيزداد رعبه ،يحاول
�أن يطلب النجدة ولكن ممن؟ فقد عادى
الإله كل �أيام حياته!
ولكنه يتذكر �شيئا ك�أنه حبل رقيق يتعلق
به ولكنه ال يتذكره جيداً ،يحاول في�صرخ
ال�صوت داخله قوياً وا�ضحاً «�إذكرنى يارب
متى جئت في ملكوتك» فرح وطفر قلبه
�إذ تذكرها ،فقد تذكر الآن كيف قا�س �آالم

ال�صليب والم�سامير وت��ذك��ر للتو جنود
الرومان المتوح�شين وكيف ك�سروا �ساقيه
و�أي �ألم قا�سه وهو ينزف كل دمه ،وعندها
ل��م ي�ستطع التنف�س فكانت ح��دا لآالمه
الج�سدية ال�صادمة التى قد �أذابت قوته،
فمات مختنقاً ،توالت الذكريات �سريعة
وكيف كان يعير زميله الذي �صلب بجانبه
في البداية حتى ما تالقت نظراته معه
ف�سبى قلبه وعقله فقد كانت كقوة �إلهية
تفح�ص عقله كا�شفة لأفكاره وتو�صل له
ر�سالة ح��ب ،ح��ب؟ هل هناك من يحبني
و�أنا �سارق وقاتل �أ�ستحق الموت عن كل ما
اقترفته ي��داي ،فهل يحبني �أح��د؟ مجرد
ه��ذه ال�ف�ك��رة �أذاب� ��ت ق�ل�ب��ه و�أ� �س��رت عقله
وغيرت ذهنه وهدمت كل خبراته وهزت
ك �ب��ري��ا�ؤه وه��زم��ت ك��ل ع �ك��از ارت �ك��ز عليه
يوماً و�أحالته �إل��ى مدافع عنه كلما تكلم
زميله الم�صلوب معهم في �أق�صى الي�سار
ناهراً �إي��اه ،معترفاً بخطيئته على الملأ
�أنه بعدل جاء �إلى ال�صليب و�أن��ه ي�ستحق
عقابه ب��ال�ع��دل ،م�ق��دم�اً توبته العالنية
ومدافعاً عن الم�سيح �أنه بريء ال ي�ستحق
الموت فح�سب من «المعترفين».
ب��ال �ف �ع��ل ت ��ذك ��ر ك ��ل الأح� � � ��داث وكيف
ال
تزلزلت الأر���ض وت��وارت ال�شم�س خج ً
�أمام �شم�س البر ،وكيف �آمن �أن الم�صلوب
معه لي�س ملك اليهود فح�سب ،بل ملك
كل الملوك ،و�إبن اهلل.
ف �� �ص��رخ � �ص��رخ �ت��ه ال �م ��دوي ��ة ف ��ى ثقة
«�إذك��رن��ي ي��ارب متى جئت ف��ي ملكوتك»
قالها بالفعل طلباً لتحقيق الوعد الذي
وع ��ده ب��ه ال�م���س�ي��ح م�ن��ذ دق��ائ��ق معدودة
ق��ائ�لا «ال�ي��وم ت�ك��ون معى ف��ى الفردو�س»
قالها طالباً الرحمة من ه��ؤالء الأردياء
الذين نالوا منه.
��س��اد ال���ص�م��ت ب��ره��ه وت��وق�ف��ت جماعة
ال�شياطين وك ��أن �ه��ا ت�صغي ل���ص��وت غير
م�سموع� ،أو ك�أنها �أدركت �أن �شيئا ما يحدث،

بقلم :جرج�س ميخائيل
gergis@gmail.com

فقد كانوا قد دخلوا بالفعل �إلى الجحيم،
هذا المكان الرمادي الكئيب الذي يفوح
منه روائح الأنين والندم والح�سرة ،تكلموا
مع بع�ض بلغة غير مفهومة وفجاة �إختب�أوا
وتال�شوا قبل �أن ت�سمع �أ��ص��وات �ضخمة
مج�سمة ،تهرب ق��وات الظلمة وتختبىء
فى خزي وجبن ،وتنفتح الأبواب النحا�س
وتنك�سر المتاري�س الحديدية ويظهر �إبن
اهلل في�ضىء المكان بلمعان مبهر يخطف
الأن � �ظ� ��ار وت �ل �ت��ف ح��ول��ه �أرواح و�أنف�س
ال���ص��دي�ق�ي��ن والأب� � ��رار وت ��أت��ى المالئكة
القدي�سين ،كائنات نورانية ت�شع البهجة
وال� �ف ��رح وي �ت �ح��رك دي �م��ا���س ف ��رح �اً فقد
�إ�ستجيبت طلبته و�أت��ى زميله الم�صلوب
معه في مجده فهو قد �آمن به في �ضعفه
و�أق�ي��م ف��ي مجد قوته فيا لفرحته التي
ال تو�صف ،ينظر �إل�ي��ه الم�سيح �إب��ن اهلل
نظرة �أخ��رى يفهمها ه��و وح��ده ،فيذوب
قلبه حباً وع�شقاً لهذا الإل��ه ال��ذي ُ�صلب
جانبه ولم يتركه ي�صلب وحده بل �شاركه
�آالمه وحرره من �أ�سر الأردياء فينفتح له
فردو�سه الخا�ص فردو�س الحب فيطفق
م�سبحاً وممجداً ،وتدور في ذهنه ترنيمة
ع �م ��ره «�إذك � ��رن � ��ى ي � ��ارب م �ت��ى ج �ئ��ت في
م�ل�ك��وت��ك» ،فترنم المالئكة القدي�سين
مبتهجة ك�م��ا ب �خ��ور���س ��س�م��ائ��ي« ،اليوم
تكون فى الفردو�س».
الم�سيح قام ..بالحقيقة قام
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�إحمل �صليبك..
كن م�صلوب ًا ..ال �صالب ًا
�إن كنت م�صلوباً ،فا�ضمن �أن اهلل
ال� ،إن
�سيكون معك ويرد لك حقك كام ً
لم يكن هنا ففي ال�سماء.
�أما �إن كنت �صالباً لغيرك فثق �أن
اهلل �سيقف �ضدك حتى ي�أخذ حق
غيرك منك ويعاقبك.
�إن كنت �صالباً لغيرك ،اعرف �أن
فيك عن�صر ال�شر واالعتداء والعنف،
وكلها �أنواع من الظلم ال تتفق مع البر
الواجب عليك ،وال حتى مع المثالية
الإن�سانية التي يتطلبها العلمانيون.
�أما �إن كنت م�صلوباً وبخا�صة من
�أجل الحق ومن �أجل الإيمان فاعرف
�أن كل �ألم تقا�سيه هو مح�سوب عند
اهلل ،له �إكليلة في ال�سماء وبركته على
الأر�ض.
وثق �أن ال�سماء كلها معك ،اهلل

والمالئكة والقدي�سون.
�إن كل الذين تبعوا الحق ،تحملوا من
�أجله .وكل الذين تم�سكوا بالإيمان ،دفعوا
ثمن �إيمانهم.
وتاريخ ال�شهداء حافل بق�ص�ص الذين
�سفكوا دماءهم من �أجل الإيمان..
وتاريخنا بالذات كله من هذا النوع.
�إن العنف ي�ستطيعه �أي �أحد ولكنه ال
يدل على مثالية ،والظلم �سهل ب�إمكان �أي
�أحد ،ولكن ال يوجد دين يوافق عليه.
لذلك احتفظ بمثالياتك وخلقك
واحمل �صليبك والباطل الذي يحاربك
لن يدوم �إلى الأبد.
�إن ال�سيد الم�سيح الذي ذاق مرارة
الألم واحتمل ال�صلب ،قادر �أن يعين
المت�ألمين والم�صلوبين في كل زمان
وفي كل مو�ضع.

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

لذلك �ضع �أمامك �صورة الم�سيح
الم�صلوب ،تجد تعزية ،وثق �أن بعد
الجلجثة توجد �أمجاد القيامة.
�إن دم نابوت اليزرعيلي ر�آه اهلل
وهو ي�سفك ولم ي�صمت الرب وكان
رده قوياً ..لذلك انتظر الرب .تقو
وليت�شدد قلبك ،وانتظر الرب كما
يقول داود في المزمور.
�إن كنت م�صلوباً� ،سيكون الم�سيح
�إلى جانبك� ..سيرى فيك �صورته..
كن �إذن �صورة الم�سيح.

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..
�-77أمثلة من الغيرة المقد�سة
 -1اهلل نف�سه :قر�أنا لقبه في موا�ضيع كثيرة �أنه «�إله
غيور» ورد فى �سفر الخروج« :لأن الرب �أ�سمه غيور � ..إله
غيور هو» (خر .. )14 :34وفى �سفر التثنيه «الرب �إلهنا
هو نار �أكلة � ..إله غيور» (تث.)24 :4
 -2المالئكة :ه ��ؤالء ه��م ال��ذي��ن ق��ال عنهم القدي�س
بول�س الر�سول�«:ألي�سوا جميعاً �أرواح �اً خادمة ،مر�سله
للخدمة ،لأجل العتيدين �أن يرثواالخال�ص(عب.)14 :1
 -3مو�سي النبى :هذا الرجل الذي كانت له الغيرة على
ملكوت اهلل حتى �صار بطل الإيمان في ع�صره ومن �أجل
غيرته ترك الإم��ارة والق�صر الملكى ،ليقود ال�شعب في
عبادة اهلل .ولذلك «�أبى �أن يُدعى �إبن �أبنة فرعون ،مف�ضال
بالأحرى �أن يُذل مع �شعب اهلل  ..حا�سباً عار الم�سيح غنى
�أعظم من خزائن م�صر»( .عب.)26-24 :11
 -4الفتى داود :داود قال «غيرة بيتك �أكلتني» (مز:69
 )9داود الذى بقلبٍ مملوء من الغيرة المقد�سة� ،أ َّع َد كل
�شئٍ لبناء بيت للرب (� 1أى .)29
� -5إيليا النبى :غيرة �إيليا جعلته يواجه الملك ويوبخه
كما �سببت له غيرته �إتهامات ومتاعب ،وغيرة ايليا دفعته
�أن ي�صلى لتحدث �ضيقة ،يمكن بها �أن ت�ستيقظ ال�ضمائر
ف�صلى �صالة �أن ال تمطر ال�سماء ،فلم تمطر ثالث �سنين
و�سته �أ�شهر (يع.)17 :5
� -6أ�شعياء النبى :غيرته ح�سب قول المزمور« :م�ستع ٌد

�إعداد:
القم�ص ميخائيل �إدوار

قلبى يااهلل  .م�ستع ٌد قلبى» (مز .)56هذا الذى ملأ �سمع
ال «من �أُرْ�سِ لْ ؟ ومن يذهب لأجلنا؟ «�أجاب
�صوت الرب قائ ً
علي الفور:ه�أنذا �إر�سلنى» (ا�ش.)8 :6
 -7الإثنى ع�شر ر�سوالً :بغيرة الآب��اء الر�سل ،ت�أ�س�ست
الكني�سه وان�ت���ش��رت ف��ى الآر� ��ض كلهــا..وا�ستطــاعوا �أن
يقولوا لما جــلدوا منهم« :نحن ال يمكــننا �أال نتكلم» (اع:4
« ،)20ينبغى �أن يُطاع اهلل اكثر من النا�س» (�أع .)29:5
 -8القدي�س بول�س الر�سول :عندما �آمن بالم�سيحيه،
دخلته طاقة عجيبة من الحرارة والقوة ..فا�ستطاع �أن
ي�شهد للرب فى �أور�شليم ،وفى بالد اليهودية وفى قبر�ص
وفى �آ�سيا ال�صغرى ..ثم فى بالد اليونان ،وفى ايطاليا
وهو الذى �أ�سَّ َ�س كني�سة روما؛ ي�ضاف �إلى هذا  14ر�سالة
كتبها.
 -9القدي�س مرق�س الر�سول :غيرته تمثل الثمر الكثير
على الرغم من عوائق �أكثر .بد�أ من فراغ و�أنت�صر على كل
ال�صعوبات .لم تكن له �أية �أمكانيات ولم يجد �شعباً م�ؤمنا
فعمل على تكوين �شعب م�ؤمن.
 -10ال�ق��دي����س �أث�ن��ا��س�ي��و���س ال��ر� �س��ول��ى� � :ص��ارت غيرة
�أثنا�سيو�س و�إيمانه وج�ه��اده م�ضرب الأم�ث��ال ،حتى �أنه
لما ا�شتهر القدي�س ايالرى ا�سقف بواتييه في دفاعه عن
الإي�م��ان� ،أ�سموه �أثنا�سيو�س الغرب ..نقول هذا ونعجب
من الذين يت�ساهلون في نقاط كثيرة فى االيمان ،ومع
ذلك يقولون �أنهم �أبناء �أثنا�سيو�س.

هوذا بيتكم يُترك لكم خراب ًا
يبدو لأول وهلة� ،أن هذه العبارة قا�سية،
وف�ي�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�غ���ض��ب ع�ل��ى �شعب
�إ�سرائيل ،وبالتحديد مدينة «�أور�شليم»
ال�ت��ي ك��ان��ت م��رك��ز ال �ع �ب��ادة ..ف�ه��ل َت َب ّدل
الحب الإل�ه��ي �إل��ى بغ�ضة؟ وال�صبر �إلى
انتقام؟ و�أين طول �أناة اهلل ومحبته؟!
الحقيقة �أن ال�سيد الم�سيح كان يتكلم
ب�ه��ذا ال �ك�لام وه��و يبكي ع�ل��ى �أور�شليم،
مدينته المحبوبة (ل��و،)41:19 - 35:13
ال� �ت ��ي ت �ع��ب ف ��ي رع ��اي ��ة � �ش �ع �ب �ه��ا لمئات
ال�سنوات ..لكنهم ع�صوا عليه ،ورف�ضوا
�أن ي�ستظلوا تحت ظل جناحيه� ..أم��ا هو
فاحترم حريتهم ..ولكنهم ِب ُبعدهم عن
اهلل� ،صاروا َم ْط َمعاً لعدو الخير ،الذي ال
ُي�ض ِّيع �أي فر�صة للتخريب والتدمير!..
�إن م��وق��ف �أور� �ش �ل �ي��م ف��ي �أي� ��ام ال�سيد
الم�سيح ،وقبل تدميرها تماماً عام 70م،
ي�شابه موقفها في �أي��ام �إرميا النبي ،قبل
�سبي بابل ..فقد كانوا م�صابين في ذلك
ال��وق��ت بنف�س الأم��را���ض ال��روح �ي��ة ،من
ُظ�ل��م وق���س��اوة وري ��اء ون�ج��ا��س��ات وكبرياء
ومحبة للعالم ومحبة للمال والمظاهر..
وك��ان �إرم�ي��ا يعظهم ويبكتهم ويحذرهم
كثيراً من ال�سبي القادم ،ولكنهم رف�ضوا
ك�لام��ه ورذل � ��وه و�أه ��ان ��وه وع ��ذب ��وه ،وفي
النهاية ذهبوا به رغماً عنه خارج �أور�شليم
�إلى م�صر ،وهناك قتلوه ..وها هم يكررون
نف�س الأخطاء الب�شعة مع ابن اهلل الوحيد
المتج�سد لأج��ل خال�صهم ،وخال�ص كل
العالم!..
ال �ع�لام��ة �أوري �ج �ي �ن��و���س ل��ه مجموعة
ع�ظ��ات ت�ح��وي تعليقات غ�ن� ّي��ة ج��دا على
��س�ف��ر �إرم� �ي ��ا ..وف��ي ح��دي�ث��ه ع��ن مقدمة
ال�سفر ،يناق�ش كيفية تعامل اهلل مع �شعبه
عندما يخطئ� ..أحاول بنعمة الم�سيح في
بع�ض
هذا المقال �أن �أقتطف لح�ضراتكم ً
العبارات الجميلة من هذا الحديث:
 +اهلل �سريع في تقديمه الخير ،بطيء
ف��ي ال �ع �ق��اب لم�ستحقيه .وب��ال��رغ��م من
�أن��ه ق��ادر على (معاقبة) الذين هم تحت

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

fryohanna@hotmail.com

الحال ت��وب��وا ،حتى �إذا ما تبتم ف ��إن �آالم
ال�سبي ل��ن ت�ستمر ط��وي�لا ،ورح �م��ة اهلل
ت�أتي عليكم.
 +ي��وج��د � �ش��يء م���ش��اب��ه ب��ال�ن���س�ب��ة لنا
�أي���ض��ا؛ ف ��إذا �أخ�ط��أن��ا ،ف�إننا ن�صبح نحن
�أي �� �ض��ا م���س�ب�ي�ي��ن� ..أي � �ش �ق��اء ع�ظ�ي��م �أن
يخطئ الإن���س��ان ف ُي َ�س َّلم �إل��ى ال�شيطان،
ال��ذي ي�سبي وي�أ�سر النفو�س التي تخلى
عنها اهلل؟! لي�س ب��دون �سبب يترك اهلل
ه��ؤالء الخطاة؛ ف�إنه ير�سل المطر على
الكرمة (�إ���ش )7-1 :5ثم ال تعطيه هذه
الكرمة �سوى �شوكا بدال من العنب ،ماذا
يفعل بها اهلل �إال �أن ي��أم��ر ال�سحب ب�أال
تمطر عليها؟ �إذاً فنحن �أي�ضا مهددون
بال�سبي ب�سبب خطايانا �إن لم نتب!..
ه � �ك� ��ذا ن �ف �ه ��م م � ��ن ك� �ل� �م ��ات المعلم
�أوريجينو�س� ،أن محبة اهلل ال تتغير وال
تنق�ص �أبداً ،و�أنه يترجى خال�صنا بطول
�أن� ��اة ،ح�ت��ى ن�ع��ود �إل �ي��ه ب��ال�ت��وب��ة ..عندئذ
يجمعنا تحت جناحيه ،فنتمتع بالأمان
والفرح وال�سالم ودفء محبته الأبوية!..

الحكم بدون �أن يتكلم �أو ينذر� ،إال �أنه ال
يفعل �شيئاً م��ن ه��ذا؛ ب��ل بالعك�س ،حتى
ع�ن��دم��ا َي�ح� ُك��م ف ��إن��ه يتكلم (�أو ًال) ،على
اعتبار �أن الكالم هو و�سيلة (تحذيرية)
لرفع العقوبة عن المحكوم عليه.
 +يمكننا تقديم �أمثلة عديدة لحنان
اهلل في الكتاب المقد�س( ..فمث ً
ال) �صار
�أهل نينوى خطاة ،وقد تم الحكم عليهم
من ِق َبل اهلل؛ بعد ثالثة �أي��ام ك��ان يجب
�أن ت�ن�ق�ل��ب م��دي �ن��ة ن �ي �ن��وى (ي� � ��ون.)4:3
ل��م ي�ش�أ اهلل توقيع حكمه عليها دون �أن * ال � � �م � ��رج � ��ع :ع� � �ظ � ��ات ال � �ع�ل��اّ م� ��ة
َي �ن� ِ�ط��ق ،ول�ك�ن��ه �أع �ط��اه��ا ف��ر��ص��ة للتوبة �أوري�ج�ي�ن��و���س ع�ل��ى ��ِ�س�ف��ر �إرم �ي��ا ،ترجمة
(ح� ��ك ،)10:12وم�ج��ا ًال ل�ل��رج��وع ،و�أر�سل و�إعداد الق ّم�ص تادر�س يعقوب ملطي.
لها نبياً عبرانياً ،حتى ..بتوبتهم يتمتعون
بالرحمة الإلهية.
ب�سبب
أور�شليم
�
علي
اهلل
 +لقد َحكَم
ع ّلم نف�سك
الحكم هو ت�سليم �أهلها
خطاياها ،وك��ان ُ
�إل��ي ال�سبي .وم��ع ذل��ك فحين ج��اء
وقت الألحان القبطية
ال���س�ب��ي� ،أر� �س��ل اهلل ب�ح�ب��ه ورح�م�ت��ه هذا
النبي (�إرميا) ..قبل ال�سبي ،حتى يعطي
الفر�صة لمن يريدوا لكي يفكروا ويتوبوا
Teach yourself
ب�سبب ك�لام النبي ..اهلل ف��ي ط��ول �أناته
�أع�ط��ى مهلة للنا�س حتى ع�شية ال�سبي،
Coptic Hymns
وهكذا يمكننا القول �أن ال�سبي قد تم بعد
Free website:
�أن ن�صح اهلل النا�س لكي يتوبوا ..وعندما
ب��د�أ ال�سبي ك��ان �إرميا م��ازال يتنب�أ ،وكان
Coptic-alhan.com
يتكلم ب�ه��ذا ال�ك�لام تقريبا :ه��ا �أن�ت��م قد
�أ�صبحتم م�أ�سورين؛ لكن (حتى) في هذا
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درو�س م�ستفادة من حياة :

عيد النصرة على الموت

ت�أمالت حول المطلوب م ّنا بعد قيامة الم�سيح

التجديد والتغيير نحو عالم جديد
«بماذا �أكافئ الرب عن كل
ما�أعطانيه» (مز )١١٦
ج��اء وق��ت �صلب و�آالم  ،ث��م قيامة
وانت�صار ،للكلمة المتج�سد ،لنبد�أ حياة
جديدة  ،حتى انق�سم زمن الحياة على
الأر�ض ،و�أ�صبح زمن (ق .م) ،و�آخر بعد
الميالد (م) ،ت�أكيدا �أن كلمة اهلل فاعلة
ومحيية ،فالكلمة �صار ج�سدا ،وعبر
من الموت �إل��ى الحياة ،منت�صراً على
ال�م��وت ومعلنا «�أي��ن �شوكتك ياموت؟
�أين غلبتك يا هاوية» (١كو.)٥٥ :١٥
في�سوع الم�سيح م��ول��ود بيت لحم،
والفقير ،والجائل في �شوارع فل�سطين
ال �ق��دي �م��ة ي �� �ص �ن��ع خ� �ي ��را ،وم�صلوب
الجلجثة ،والقائم من بين الأم��وات، ،
فهو بميالده ،ونموه ،وحياته ،و�صلبه،
وم ��وت ��ه ،وق �ي��ام �ت��ه ،ي�ع�ط�ي�ن��ا �أن نجد
المعنى الحقيقي ،لحياتنا بعد القيامة
(�آدم الجديد)� ،أي االن�سان الحقيقى،
وال �ك��ام��ل ،وال �ج��دي��د« ،م��ن �أج ��ل ذلك
ك��أن�م��ا ب��إن���س��ان واح ��د دخ�ل��ت الخطية
�إل��ى العالم ،وبالخطية الموت ،وهكذا
اجتاز الموت �إلى جميع النا�س �إذ �أخط�أ
الجميع»( .رو ،)12:5وهكذا «حتى كما
ملكت الخطية في الموت ،هكذا تملك
النعمة بالبر للحياة الأب��دي��ة بي�سوع
الم�سيح رب�ن��ا» (رو ،)21:5وبمناق�شة
ه��ادئ��ة «�إن ك��ان ال�م��وت��ي ال يقومون،
ف�ل�ا ي �ك��ون ال�م���س�ي��ح ق��د ق ��ام ،و�إن لم
يكن الم�سيح قد ق��ام فباطل �إيمانكم»
(١ك� ��و ،)١٧-١٦ :١٥و�إن ك��ان الأم ��وات
ال يقومون ،فلن�أكل ون�شرب لأننا غداً
نموت !! ،ولكن الآن ق��د ق��ام الم�سيح
من الأم��وات ،و�صار باكورة الراقدين»
وه� �ك ��ذا م �ك �ت��وب �أي �� �ض��ا � ��« :ص ��ار �آدم
االن�سان االول نف�ساً حية ،و�آدم الأخير

روحاً محييا» ،فالإن�سان الأول من الأر�ض
ترابى ،واالن�سان الثانى الرب من ال�سماء،
وكما لب�سنا �صورة الترابي �ستلب�س �أي�ضا
�صورة ال�سماوي» .ه��وذا �سر �أق��ول��ه لكم:
ال نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير (١ك��و :١٥
� ..)٥١شكرا هلل الذى يعطينا الغلبة بربنا
ي�سوع الم�سيح.
وف��ي ه��ذا يقول الفيل�سوف «ب�سكال»:
لي�س فقط ال نعرف اهلل �إال بي�سوع الم�سيح،
و�إنما �أي�ضا ال نتعرف على �أنف�سنا ،ذاتها
�إال بي�سوع الم�سيح ،وال نعرف الحياة وال
الموت �إال بي�سوع الم�سيح ،فخارج ي�سوع
ال�م���س�ي��ح ال ن �ع��رف م��ا ه��ى ح �ي��ات �ن��ا ،وال
ما هو موتنا ،وال اهلل ،وال �أنف�سنا ذاتها،
وه �ك��ذا ل�ك��ي يحقق الإن �� �س��ان ذات ��ه ،عليه
�أن يت�صالح مع ذات��ه ،وعليه �أن يحيا من
�أج��ل اهلل ،والآخ��ري��ن ،فيحيا االن�سان هلل
وللآخرين ،كما ب��ذل الم�سيح نف�سه من
�أجل الآخرين.
لقد ك�شف لنا ال�سيد الم�سيح المعنى
ال �ح �ق �ي �ق��ي ل��ر� �س��ال �ت��ه ،ودع � ��اه � ��م �إل ��ى
الم�شاركة بها من �أجل خال�ص العالم.
وعلينا �أن نجدد �إيماننا ،ونقبل بقلب
منفتح م�ح�ب��ة اهلل ،ون �ج��دد وع��ودن��ا مع
اهلل بف�ضل ع�م��ل ال� ��روح ال �ق��د���س ،نقدم
محبة تجاه ك��ل �إن�سان خا�صة م��ن لي�س
لهم �سندا ،و�أن نقبل ال�ح��ق ال��ذى ظهر
ف ��ي ال �م �� �س �ي��ح ،ون �ع �ي �� �ش��ه ل �ي ��رى النا�س
�أع�م��ال�ن��ا الح�سنة ف�ي�م�ج��دوا �أب��ان��ا الذي
في ال�سموات ،،في زمن ملئ بالتحديات
والتغيرات والحروب واالوبئة.
و�أن ن�سمح لكلمة اهلل �أن تدركنا  ،لنتعلم
م�شيئة اهلل ،وطرقه «�أنا هو الطريق» الذي
يقود �إلى ملء الحياة.
وه� ��ذا ال ي �ت ��أت��ي �إال ب��ال �ح��وار م��ع اهلل
ب��ال���ص�لاة  ،ال �ت��ي ت���س�م��ح ل�ن��ا ب � ��أن نظهر
�إيمانا �صادقا ،ورجاء حيا ومحبة عاملة،
مع ممار�سة جادة لل�صوم ،لنحرر حياتنا

من كل ما يثقلها ،حتى ننال الرجاء من
خ�لال ال�ل�ق��اء ال���س��ري ب��اهلل� ،أب��ى الحنان
فبعد ق�ي��ام��ة ال���س�ي��د ال�م���س�ي��ح� ،أ�صبحنا
�شهودا لمرحلة وزمن جديد «حيث يجعل
اهلل ك��ل �شئ ج��دي��د» (ر�ؤ« ،)٦-١ :٢١و�أن
نكون م�ستعدين لأن نرد على من يطلب
منا دليل على ما نحن عليه من الرجاء»
(١بط .)١٥ :٣
ترك ال�سيد الم�سيح لنا بحياته معنا
على االر���ض ،وتعاي�ش في و�سطنا ،فكان
م�ث��اال للمحبة القلبية ال�ب��اذل��ة ال�ت��ي ال
تطلب م��ا لنف�سها ،فالمحبة ت�ف��رح في
ر�ؤي ��ة الآخ ��ر وه��و ي�ن�م��و ،وت �ت ��أل��م عندما
ترى الآخر في �ضيق ،،هي اندفاع القلب
الذى يجعلنا نخرج من ذواتنا ،نحو رباط
الم�شاركة وال�شركة الروحية ،والمحبة
الم�سيحية الحقيقية التى نحن مدعوون
�إليها ،لن�ستطيع �أن نبنى عالما جديداً.
«تغيروا عن �أ�شكالكم بتجديد �أذهانكم»،
م��ن خ�ل�ال االي �م��ان ال�ن��اب��ع م��ن الم�سيح
ال �ح��ى ،،وال� ��رج� ��اء ال� ��ذي ت�ح�ي�ي��ه نفحة
الروح ،والمحبة التى تنبع من قلب الآب
الرحيم ،انها كل مراحل الحياة هى زمن
(االيمان والرجاء والمحبة).
ه� ��ذا ال� �ح ��ب ح �ت��ى ال �م �ن �ت �ه��ي لل�سيد
الم�سيح ،الذي �أحب به خا�صته ،هو الذي
ك��ان ي�شغله قبل م�ضيه من ه��ذا العالم،
وب�سببه تج�سد ،ولأجله مات ..
فقيامة الم�سيح ت�شكل ب��اك��ورة عالم
ج ��دي ��د ،و�أن � �ه� ��ا ت �خ �ل��ق ل�ل�ان �� �س��ان بعدا
ج��دي��دا لكيانه ،و�إط ��ارا ج��دي��دا لحياته،
الحياة مع اهلل وم��ن �أج�ل��ه ،حياة لم تعد
خ��ا��ض�ع��ة ل�شريعة ال �م��وت ،ب��ل ق��ائ�م��ة ما
بعد ذلك ،حياة جديدة مختلفة نحو اهلل
الالمتناهي !!
فالقيامة تعطي للحياة قيمة لأننا
علمنا �إننا نحو حياة �أبدية خالدة ،و�سيقوم
هذا الج�سد بج�سد روحاني نوراني خالد،

تقول االي��ة« :م��ن ذل��ك الوقت �إبتد�أ
ي�سوع يظهر لتالميذه �أن��ه ينبغي �أن
يذهب �إل��ى �أور�شليم ويت�ألم كثير من
ال�شيوخ ور�ؤ��س��اء الكهنة والكتبة ,وفي
اليوم الثالث يقوم( .م.)21:16
ل�ق��د ك ��رر ال� ��رب ي���س��وع ه ��ذا الكالم
ع��دة م��رات ,وح��دد �أن��ه �سوف يقوم في
اليوم الثالث ,لم يقل �سوف �أقوم بدون
تحديد ,لدرجة �أن اليهود تذكروا هذه
الكلمات وطلبوا من بالط�س قائلين:
«ي��ا �سيد ,ق��د تذكرنا �أن ذل��ك الم�ضل
قال وهو حي� :أني بعد ثالث �أيام �أقوم.
َف ُمر ب�ضبط القبر �إلى اليوم الثالث»!...
(مت.)63:27
وك ��ان ال ��رب ي �ق��ول ل�ه��م � �س��وف �أق��وم
مهما فعلتم لكن �سوف تكونون �شهوداً
ب �ق �ي��ام �ت��ي ح �ت��ى ل ��و �أن � �ك ��رت ��م� ,سوف
ي�لازم �ك��م ال �خ��وف ال� ��ذي ن ��زل عليكم
عندما دح��رج المالك الحجر ,و�سوف
ت�ت��ذك��رون��ه ط ��وال ال��وق��ت ,ح�ت��ى ل��و لم
ت�ؤمنوا به.
ل��م يكن �أح��د يتوقع �أن ال��رب ي�سوع
يقوم من الأم��وات ,وال حتى التالميذ
اجمعين وحتي بطر�س الرجل المقدام
ال��ذي اع�ت��رف �أن ال��رب ي�سوع ه��و �إبن
اهلل ,الم�سيا .يقول الكتاب« :فلما �سمع
�أول�ئ��ك (الر�سل) �أن��ه ح��ي ,وق��د نظرته
(م ��ري ��م ال �م �ج��دل �ي��ة)  ,ل ��م ي���ص��دق��وا.
(م ��ر .)11:16يو�ضح معلمنا لوقا هذا
الموقف فيقول« :فتراءي كالمهن لهم
كالهذيان»(.لو.)11:24
يذكر لنا الكتاب ويقول « :ولما كانت
ع�شية ذل��ك ال�ي��وم ,وه��و �أول اال�سبوع,
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والروح تقوم طاهرة بال ف�ساد لتدخل
�إل��ى ف��رح ال�م�ل�ك��وت ،وتتمتع ب�أمجاد
ال�ق�ي��ام��ة ،وال�ج�ل��و���س ف��ي ع��ر���ش اهلل،
والتقدم نحو معرفة �أعمق ب�شخ�صه
ال�م�ح��ب وروح ��ه ال �ق��دو���س ،فالقيامة
تعطي الطبيعة الب�شرية قيمة خا�صة،
وتعطي الحياة قيمة ور�سالة ،وعلينا ان
ندرك ر�سالة وجودنا على هذه الأر�ض،
ونقيمها دائما للتطوير والتغيير �إلي
الآف �� �ض��ل ،ف�ن�ح��ن م��دع��وون �إل ��ى نقل
الرجاء ،والثقة �إلى الذين من حولنا،
فلنرفع �أنظارنا نحو الحياة ،ولن�سارع
الى مبادرات تعبر عن �إيماننا في قدرة
االن�سان �إل��ى �إح��راز ال�سالم بالعدالة،
حقا ما �أعجب عقيدة القيامة ،ومدى
�أهميتها لحياتنا الأر��ض�ي��ة ،وحياتنا
الأبدية!!.
فالقيامة انت�صار الحياة واتجاه نحو
ال�ن��ور والحق والحرية وال�ح��ب ،تلك
ه��ي ثمار قيامة الم�سيح (البعد عن
الفكر ال�ضيق المتع�صب والمتطرف،
والبعد عن الخوف والي�أ�س ،والقلق،
وت�م��زي��ق ق �ي��ود اال��س�ت�ع�ب��اد للأنانية،
والخطايا وال�لام�ب��االة ،والتحرر من
��س�ج��ن ال �� �ش �ه��وات ال �ع��اب��رة ،واللذات
ال�ب��اط�ل��ة ،وال �ن �ف��اق وال ��ري ��اء ،فقيامة
الم�سيح هي نقطة االنطالق �إلى عالم
جديد يقوم من موت الما�ضي حامال
ط��اق��ة ال �ت �ج��دي��د وال �ت �ق ��دم والرقي
مت�سامحاً بفكر م�ستنير وبروح الخير
وال �ح��ب ،فليتمجد م�سيحنا القائم
منت�صراً على ال�م��وت ،ليعطينا حياة
�أف�ضل ويقيمنا معه ،ويجل�سنا معه في
ال�سموات.

�أف�����راح ف��ي ع��زب��ة ف��رج
اهلل بالمنيا بعد الإفراج
عن الأقباط المحبو�سين
م��ن��ذ �أول ف��ب��راي��ر على
خ���ل���ف���ي���ة ال���م���ط���ال���ب���ة
بت�صريح لبناء كني�سة

من ال�شك �إلى يقين الإيمان
وك� ��ان� ��ت الأب� � � � ��واب م �غ �ل �ق��ة ح �ي��ث كان
التالميذ مجتمعين ل�سبب الخوف من
اليهود ,ج��اء ي�سوع ووق��ف في الو�سط,
وقال لهم�« :سالم لكم!» ولما قال هذا
�أراه��م يديه وجنبه ,ففرح التالميذ �إذ
ر�أوا الرب( .يو .)20و�أي�ضا موقف توما:
«فقال له التالميذ الآخرون« :قد ر�أينا
ال ��رب!» .فقال لهم�« :إن ل��م �أب�صر في
يديه �أثر الم�سامير ,وا�ضع �أ�صبعي في
�أثر الم�سامير وا�ضع يدي في جنبه ,ال
�أ�ؤمن» (يو.)25:20
ل�م��اذا ل��م ي�صدقوا التالميذ قيامة
ال�سيد الم�سيح من االموات؟
ه�ن��اك �سببين ي��ذك��ره��م ل�ن��ا الكتاب
ال�م�ق��د���س ,الأول ه��و �أن�ه��م ل��م يفهموا
« ...وك� ��ان الأم� ��ر م�خ�ف��ي ع�ن�ه��م ,ولم
ي�ع�ل�م��وا م��ا ق �ي��ل»( .ل � � � ��و .)34:18هذا
الأم� ��ر ك ��ان م�خ�ف��ي لأن �ه��م ل��م يكونوا
ب �ع��د ي �ع��رف��ون ال �ك �ت��ب� ،أن� ��ه ي�ن�ب�غ��ي �أن
ي �ق��وم م��ن الأم� � ��وات (ي� � ��و .)20ل��و كان
التالميذ يعرفون الكتب �أي النبوات
الأمر الذي حدث مع تلميذي عموا�س
حيث عنفهم الرب ي�سوع « :فقال لهما:
«�أي �ه��ا ال�غ�ب�ي��ان وال�ب�ط�ي�ئ��ا ال �ق �ل��وب في
الإي �م��ان بجميع م��ا تكلم ب��ه الأنبياء!
�أم��ا ك��ان ينبغي �أن الم�سيح يت�ألم بهذا
وي��دخ��ل �إل ��ى م �ج��ده؟» .ث��م �إب �ت��د�أ من
مو�سي ومن جميع الأنبياء يف�سر لهما
الأم��ور المخت�صة به في جميع الكتب
(لو.)26:24
نف�س ال�م��وق��ف ح��دث م��ع التالميذ
�أي���ض��ا �أن�« :أخ �ي��راً ظهر ل�ل�أح��د ع�شر
وه ��م م �ت �ك �ئ��ون ,ووب� ��خ ع ��دم �إيمانهم،
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ال�شما�س حمب ب�شاي
وق �� �س��اوة ق�ل��وب�ه��م ,لأن �ه��م ل��م ي�صدقوا
الذين نظروه قد قام» (مر.)14:16
وم��ن هنا ن��رى ع��دم المعرفة تجعل
االن�سان بعيد عن االي�م��ان الن الكتاب
ي�ق��ول�« :إذا الإي �م��ان بالخبر ,والخبر
بكلمة اهلل» (رو .)17:10و�إذا الحظنا
الفارق بين بول�س الر�سول الذي تربى
على يد غمالئيل معلم �إ�سرائيل ,نجد
ف ��ارق وا� �ض��ح ف��ي ال�ث�ق��اف��ة والمعرفة,
لذلك هو �أكثرهم كتابة ,لقد كتب �أربعة
ع�شر ( )14ر�سالة و�إن كان الروح القد�س
واحد للجميع �إال �أنه ي�ستخدم �إمكانيات
كل �شخ�ص للخدمة.
�إن معرفتنا ب��ال�ك�ت��اب ال�م�ق��د���س هي
د�ستور حياتنا فهي تنير لنا الطريق,
يقول الحكيم« :لأن الو�صية م�صباح,
وال�شريعة ن��ور» (ام .)23:6م��ن كلمة
اهلل ن�ستطيع �أن نعرف فكر اهلل� ,إرادته
وم���ش�ي�ئ�ت��ه ,و�إذا ع��رف �ن��ا ه ��ذه الأم� ��ور
يتقوي �إيماننا ،تزداد ثقتنا في اهلل وفي
معرفة �أموره ,لذلك ت�صبح حياتنا �أكثر
�سالماً و�إطمئناناً ,لقد اكت�شف العلماء
�أن معظم الأم��را���ض ه��ي م��ن ال�ضغط
النف�سي والقلق واال�ضطراب وال�ضغوط
النف�سية التي تواجهنا كل يوم.

��س��ادت حالة م��ن االرت�ي��اح وال�ف��رح بين
اق �ب��اط ��س�م��ال��وط بالمنيا ،ب�ع��د الإف ��راج
ع��ن االق�ب��اط الت�سعة ال��ذي��ن ت��م حب�سهم
احتياطياً منذ اول فبراير الما�ضي على
خلفية المطالبة بت�صريح لبناء كني�سة
بقريتهم «عزبة فرج اهلل ب�سمالوط» والتي
�أحرقت فى عام  ، 2016وتم تدميرها كامال
و�صدر العام الما�ضي قرار مجل�س الوزراء
بهدم المبنى ولكن عندما ت�أخر ت�صريح
ال �ب �ن��اء ن�ظ��م االق �ب��اط وق �ف��ة بمطرانية
�سمالوط ل��رف��ع �صوتهم للح�صول على
ت�صريح بناء الكني�سة .
وخ�لال الفترة الما�ضية تم التجديد
لت�سعة اقباط ع��دة م��رات من قبل نيابة
�أم��ن ال��دول��ة ،و�أر� �س��ل �أ��س��ره��م �إ�ستغاثات
ل�ك��اف��ة ال�ج�ه��ات المعنية ل�لاف��راج عنهم
حتى ج��اء ال �ق��رار �أخ �ي��راً ب��االف��راج عنهم
ل�ي���ش��ارك��وا م��ع �أ��س��ره��م ف��ي �إح�ت�ف��ال عيد
القيامة.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية فهي
الأو�سع �إنت�شاراً في كاليفورنيا
ومعظم الواليات الأمريكية
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ق��ال معلّمنا المتنيح البابا �شنودة
�أن عيـد القيـــامة المجيــد ه��و عيــد
الن�صــرة على المــوت .لقد قــام الرب
ي�ســـوع بقـوته الإلـهـيــة منت�صـراً على
ال �م ��وت ول ��م ي�ق�م��ه �أح � ��د ,و�أ�صبحت
قيامته المقد�سة باكورة لقيامة الب�شـر
جميعا.
لقد خلق اهلل االن�ســـان للحيــاة ونفخ
فيه ن�سمة حياة و�صار نف�ساً حية  ,ولكن
عندما �إنحرف الإن�سان للخطية جلب
الموت لنف�سه لأن «�أج��رة الخطية هي
الموت» (رو .)23:6ولذلك نحن نفرح
بقيامة ال��رب ي�سـوع من الأم ��وات لأن
القيامة هى �إنت�صار على الموت وعودة
طـبـيـعـة الإن�ســان �إلى الحياة ,لأن اهلل
خلق الإن�سان ليحيــا ال ليموت.
وق�ي��ام��ة ال ��رب ي�سـوع الم�سـيح هي
القيـامة التي ال موت بعدها .و�أ�صبحت
ال�ق�ي��ام��ة ه��ي ال �ط��ري��ق �إل ��ى الأبدية,
وال���ش�ـ�ه��وة ال�ت��ي ي�شـتهيها ك��ل م�ؤمن
بالرب ي�سـوع وبقيامته المقد�سـة.
�إننا نحتفل بعيد قيامة الرب ي�سـوع
ب�ق�ـ��وة اله �ـ��وت��ه ,وخ��روج��ه م��ن القبر
ال�م�غ�ـ�ل��ق ,ح�ي��ث ي �ق��ول معلمنا يوحنا
الر�سول «�أن �سمعان بطر�س والتلميذ
الآخر(يوحنا الر�سول) �أتيا �إلى القبر,
فنظرا الأك �ف��ان مو�ضوعة والمنديل
ال��ذي ك��ان على ر�أ� �س��ه لي�س مو�ضوعا
م��ع الأك� �ف ��ان ب��ل م�ل�ف��وف��ا ف��ي مو�ضع
وح��ده  ...ف��ر�أى و�آمـــن � ...أم��ا مريم
المجدلية فكانت تبكى فر�أت مالكين
 ...ث��م ن �ظ��رت خلفها ف�ن�ظ��رت ي�سوع
واقفا ول��م تعلم �أن��ه ي�سوع ,فظنت �أنه
ال�ب���س�ت��ان��ي ...ق��ال ل�ه��ا ي���س��وع يامريم
فالتفتت وقالت له ربوني �أي معلمي
 ...فقال لها �إذهبي �إلى �إخوتى وقولي
لهم �أني �أ�صعد �إلى �أبي و�أبيكم و�إلهي
والهكم  ....فجاءت و�أخبرت التالميـذ
�أنها ر�أت الرب.
وف��ي �أول الأ�سبوع والأب ��واب مغلقة
حيث ك��ان تالميذه مجتمعين ,فجاء
ي���س��وع ووق ��ف ف��ي ال��و��س��ط وق ��ال لهم
�ســالم لكم ,و�أراهـم يديـه وجنبـه و�آثـار
الم�سـامير والحـربة ,ففرح التالميذ �إذ
ر�أوا الرب (يوحنا .)24
و�أي�ضا يقول معلمنا متى الر�سول
�أنه « ....نزل مالك الرب من ال�سماء
ودحرج الحجر عن باب القبر  ...وقال
للمر�أتين ال تخافا �أنتما تطلبان ي�سوع
الم�صلوب ,لي�س هو ههنا لأنه قــام كما
قال لكم» (مت.)28
وهنا يجب الأ�شارة ان المالك دحـرج
الحجـر ب�ع��د �أن ك��ان ال ��رب ي���س��وع قد
ق��ام فى فجر ي��وم الأح��د� ,أم��ا المالك
فدحرج الحجر للمر�أتين والتالميذ
لينظـروا القبـر الفــارغ بعــد قيــامة
الم�سيح له المجد.
وفي هذا �أي�ضا يقول معلمنا مرق�س
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ال��ر��س��ول �أن��ه «ف��ي �أول الأ��س�ب��وع باكراً
ج��داً ج��اءت م��ري��م المجـدلية ومريم
�أم يعقوب و�سالومة �إل��ى القبر فقال
لهما المالك «� ....أنتن تطلبن ي�سـوع
النا�صـري الم�صـلوب قد قــــام لي�س هــو
ههنــا ( »......مر.)16
و�أي�ضا يقول القدي�س لوقا �أنه «في
�أول الفجر �أتين (الن�ساء) �إل��ى القبر
ف��وج��دن ال�ح�ج��ر م��دح�ـ��رج��ا ,فدخـلـن
ول��م ي�ج��دن ج�سد ال��رب ي���س��وع ,وقال
ال�م�لاك لهن «...ل �م��اذا تطلبن الحي
بين الأم��وات لي�س هو ههنا لكنه قـــام
� ....إذك ��رن �أن��ه ق��ال ف��ي ال�ي��وم الثالث
يقــوم .ث��م يقول الر�سول «�أن الر�سل
ك��ان��وا م�ج�ت�م�ع�ي��ن ....ف��وق��ف ي�ســوع
نف�سه ف��ي و�سـطهم وق��ال لهم �ســالم
ل �ك��م ,ف�ج�ـ��زع��وا وخ��اف��وا وظ �ن��وا �أنهم
ن�ظ��روا روح �ـ �ـ �اً ...ف�ق��ال لهم م��ا بالكـم
م���ض�ط��رب�ي��ن� ...أن �ظ��روا ي��دي ورجلي
�أني �أنا هو ج�ســوني و�أنظروا فان الروح
لي�س له عظام كما ترون لي  ...و�أراهم
يديه ورجليه ...وفتح ذهـنـهـم ليـفـهـمـوا
الكتب و�أنه مكتوب �أن الم�ســيح ينبغى
�أن يتــ�ألم ويقــوم من الأموات في اليوم
ال �ث��ال��ث ,و�أن يكــرز ب�إ�ســمه بالتـوبة
وم�غ�ـ�ف�ـ��رة ال�خ�ط�ـ��اي��ا لجمـيع الأمـم,
و�أنـتــم �شــــهود لذلك» (لوقا .)24
فنحن عندما نحتفل بعيد القيامة
ال�م�ج�ي��د ن�ت��ذك��ر �أن �ن��ا ��ش�ـ�ه��ود لقيـامة
الرب ي�سـوع كما نقول �أي�ضا فى قانون
الأي�م��ان « ...ن�ؤمـن ب��رب واح��د ي�سوع
ال �م �� �س �ي��ح ...و�أن � ��ه ت ��أل��م وق �ب��ر وقــام
من الأم�ـ�ـ��وات فى اليـوم الثــالث.»....
وواجـبـنـا �أي�ضا كما �أو�صانـا الرب ي�سـوع
مع تالميذه �أن نكـرز ب�إ�سـمه بالتـوبـة
ومغـفـرة الخطـايا لجميـع الأمـم.
وك��ل ع��ام وجميع الم�ؤمنين ب�إ�سم
ال � ��رب ي �� �س �ـ��وع ال�م���س�ـ�ي��ح المعترفين
بقيامته ال�م�ج�ي��دة م��ن ب�ي��ن الأم ��وات
فى اليوم الثالث� ,أن يعيد الرب علينا
هذه الأيام المقد�سة ونحن مغـفـورين
الخطايا والآث��ام ومملوئين بالمحبة
وال���س�لام ال ��ذى �أع �ط��اه م�ل��ك ال�سالم
ع�ن��د ق�ي��ام�ت��ه ال�م�ق��د��س��ه� ,أع �ط��اه لكل
الم�ؤمنين.
ولألهنا المجــد الدائم الى الأبـــد �آمين.

طقو�س احتفاالت عيد القيامه المجيد...
حـــول العــــالم

ُترافق الإحتفاالت بعيد القيامه تقاليد
وطقو�س �شعبية �إم�ت��زج��ت م��ع الجوانب
الدينية للمنا�سبة لت�صبح جزءاً ال يتجز�أ
من الطقو�س الإحتفالية بعيد القيامه
المجيد ،حتى �أ�صبح يرمز �إليه بالبي�ض
والأرنب والمعمول في بع�ض البالد.
فعيد القيامه كمنا�سبة دينية �إمتزجت
عبر الع�صور ب �ع��ادات وط�ق��و���س �إختلفت
بح�سب تاريخ كل بلدوعاداته .ففي اوروبا
ج��رت ال �ع��ادة �أن ت �ق��وم م���س�ي��رات �سنوية
حا�شدة في هذا العيد تغير طابعهاالديني
مع م��رور الوقت لت�أخذ مظهرا �سيا�سيا
ولت�صبح ع�ل��ى �شكل اح�ت�ج��اج��ات �سلمية
عامة �ضدالحروب والظلم والقهر.
وفي البرازيل يحتفل البرازيليون بعيد
ال�ق�ي��ام��ه ع�ل��ى طريقتهم ال�خ��ا��ص��ة حيث
يبلغ عدد البي�ضالم�صنوع من ال�شوكوال
وال ��ذي ي ��أخ��ذ �أ��ش�ك��اال و�أل��وان��ا و�أحجاما
مختلفة ن�ح��و  100م�ل�ي��ون ب�ي���ض��ة .كما
يقوم ممثلون م�سرحيون ب��إع��ادة تمثيل
معاناة ال�سيد الم�سيح في الهواء الطلق.
وف ��ي �أن� �ح ��اء م�ت�ف��رق��ة من ال �ب�ل�اد يقوم
البرازيليون ب�صنع دمى على �شكل �إن�سان
مح�شوة بالحلويات وت��رم��ز ال��ى «يهوذا
ال� ��ذي ��س�ل��م ال�م���س�ي��ح» يتم تعليقها في
ال�شوارع العامة ويقوم الأط�ف��ال والكبار
بتوجيه ال�شتائم اليها.
ف ��ي ال� ��والي� ��ات ال �م �ت �ح��دة االمريكية
ي�ق��وم الآب� ��اء والأم �ه ��ات ب ��إخ �ف��اء البي�ض
بينما يتولى الأطفال مهمة البحث عنه
ودح��رج �ت��ه .وي�ح���ض��ر الأط� �ف ��ال م��ن كل
م�ك��ان �إل��ى البيت الأب�ي����ض وي�ت��ول��ى �أحد
الم�س�ؤولين توزيع الهدايا عليهم .وفي
بلجيكا يفق�سون البي�ض يوم �سبت النور
ولي�س في �أحد الف�صح.
في ق��رى الأل��زا���س في فرن�سا ما زالت
عادة �إهداء الخبز والبي�ض مزدهرة.
�أم��ا في رو�سيا فيحمل النا�س البي�ض
ب�أيديهم ف��ي ال���ش��وارع ويحيون بع�ضهم
بعبارة «الم�سيح قام حقاًقام».
وفي بولونيا ي�أكل ال�ضيف ن�صف بي�ضة
على �أن ي�أكل �أ�صحاب البيت الن�صف الآخر
لتوثيق عرىالأخاء في ما بينهم.
تزيين البي�ض
�إرت �ب��ط الإح �ت �ف��ال ب�ع�ي��د ال�ق�ي��ام��ه في
التقاليد ال�شعبية بالبي�ض رم��زاً لعودة
ال�ح�ي��اة �إل��ى الطبيعة ف��ي ف�صل الربيع،

حيث �أن الأم ��راء وال�م�ل��وك الم�سيحيين
كانوا يوزعون البي�ض على الفقراء �أثناء
مو�سمالف�صح .والعادة �أن تتم عملية �سلق
البي�ض قبل تفقي�سه .والتف�سير ال�شعبي
له هو �أن��ه عند فتح البي�ضة بعد ك�سرها
يظهر �أو ًال اللون الأبي�ض ،وهو يرمز �إلى
ال�ن��ور الأبي�ض المنبعث م��ن قبر ال�سيد
الم�سيح عند حدوث القيامة .
وتلوين البي�ض في عيد القيامه له ق�صه
حقيقيه ح�صلت بعد قيام ال�سيد الم�سيح
له المجد  ،والق�صه باخت�صار عندما قام
الم�سيح وذاع الخبر وبد�أ بالإنت�شار كانت
�إم��ر�أه تب�شر بقيامته ور�أت �إمر�أة �أخرى
تحمل بيدها �سله مملوءه بالبي�ض فقالت
لها  :الم�سيح قام ف�أجابت ال �أ�صدق هذا
غيرمقبول! فقالت المب�شره � :صدقيني
�إنه قام من االموات .فردت �صاحبة ال�سلة
 :لو �أن هذا البي�ض الذي في هذه ال�سلة
�أ�صبح ك��ل واح��ده فيها لها ل��ون مختلف
ل�صدقتك !! .وم��ا �أن نظرت �إل��ى ال�سلة
حتى وجدتكل بي�ضة لون .فده�شت جدا
وقالت  :حقا لقد قام الم�سيح.
وعادة تزيين البي�ض ورمزيته هي عادة
ق��دي�م��ة ج ��دا اي���ض��ا ل�لاح�ت�ف��ال بالربيع
وعودة الخ�صوبة� .إذعثر على بقايا بي�ض
مزخرف في قبور تعود �إلى فترة ما قبل
�إنت�شار الم�سيحية.
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ت�صوير :كاميرا فيكو
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مبيعات الأ�سلحة في العالم ت�صل �إلى
م�ستويات غير م�سبوقة
بقلم يوهان�س ليدل
�أف� � ��اد ب��اح �ث��ون االث �ن �ي��ن � 4/25إن
الإن� �ف ��اق ال �ع �� �س �ك��ري ال �ع��ال �م��ي ارتفع
م �ج��دداً ف��ي ع��ام  2021وح�ق��ق �أرقاماً
قيا�سية جديدة مع ا�ستمرار رو�سيا في
تعزيز جي�شها قبل غزوها لأوكرانيا،
وت��وق �ع��وا ا� �س �ت �م��رار ه ��ذا االت �ج ��اه في
�أوروبا على وجه الخ�صو�ص.
ع � �ل� ��ى ال� � ��رغ� � ��م م� � ��ن ال � �ت� ��داع � �ي� ��ات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل�ج��ائ�ح��ة ك��وف �ي��د ،زادت
ال� �ب� �ل ��دان ف ��ي ج �م �ي��ع �أن � �ح� ��اء العالم
تر�ساناتها ليرتفع الإن�ف��اق الع�سكري
ال�ع��ال�م��ي بن�سبة  0.7ف��ي ال�م�ئ��ة العام
الما�ضي ،وفقاً لتقرير �صادر عن معهد
�ستوكهولم ال��دول��ي لأب �ح��اث ال�سالم
).(Sipri
وقال «دييجو لوبيز دا �سيلفا» كبير
الباحثين في المعهد لوكالة فران�س
ب��ر���س «ف��ي ع��ام  2021ارت �ف��ع الإنفاق
الع�سكري للمرة ال�سابعة على التوالي
لي�صل �إل��ى  2.1تريليون دوالر .وهذا
�أعلى رقم على الإطالق».
نما �إنفاق رو�سيا بن�سبة  2.9في المئة
للعام الثالث م��ن النمو على التوالي
�إل��ى  65.9مليار دوالر .وق��ال لوبيز دا
�سيلفا �إن الإن�ف��اق الدفاعي يمثل 4.1
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
لرو�سيا وهو «�أعلى بكثير من المتو�سط
العالمي» ويجعل مو�سكو خام�س �أكبر
منفق على ال�سالح في العالم.
� �س��اع��دت ع ��ائ ��دات ال �ن �ف��ط وال �غ ��از
المرتفعة ال�ب�لاد على تعزيز الإنفاق
الع�سكري .و�أ��ش��ار لوبيز دا �سيلفا �إلى
�أن رو�سيا �شهدت زيادة حادة في الإنفاق
ق ��رب ن �ه��اي��ة ال �ع��ام ف �ق��د «ح� ��دث ذلك
عندما ح�شدت رو�سيا قواتها على طول
الحدود الأوكرانية قبل غزو �أوكرانيا
في فبراير بالطبع».
 ت�شديد العقوبات -قال لوبيز دا �سيلفا �إن من ال�صعب
التنب�ؤ بما �إذا ك��ان��ت رو��س�ي��ا �ستتمكن
من موا�صلة الإنفاق بالطريقة نف�سها
ب�سبب موجة العقوبات التي فر�ضها
الغرب رداً على غزوها لأوكرانيا.
في عام  ،2014عندما �ضمت رو�سيا
� �ش �ب��ه ج ��زي ��رة ال � �ق� ��رم ،ك ��ان ��ت البالد
م�ستهدفة �أي���ض�اً بعقوبات ف��ي الوقت
الذي انخف�ضت فيه �أ�سعار الطاقة ،مما
يجعل من ال�صعب قيا�س مدى فعالية
العقوبات بمفردها.
وقال لوبيز دا �سيلفا «الآن  ...لدينا
عقوبات �أ��ش��د ،ه��ذا م��ؤك��د ،لكن لدينا
�أ� �س �ع��ار ط��اق��ة �أع �ل��ى يمكن �أن ت�ساعد
رو�سيا على �إبقاء الإنفاق الع�سكري عند
ذاك الم�ستوى».
على الجانب الآخ��ر ،ارتفع الإنفاق
الع�سكري الأوك��ران��ي بن�سبة  %72منذ
�ضم القرم .وفي حين انخف�ض الإنفاق
ب��أك�ث��ر م��ن ثمانية ف��ي ال�م�ئ��ة ف��ي عام
� 2021إلى  5.9مليار دوالر ،ف�إنه ما زال

يمثل  3.2في المئة من الناتج المحلي
الإجمالي لأوكرانيا.
مع ت�صاعد التوتر في �أوروب��ا ،عزز
مزيد م��ن دول حلف �شمال الأطل�سي
(الناتو) الإنفاق .قال لوبيز دا �سيلفا
�إنه يتوقع �أن ي�ستمر الإنفاق في �أوروبا
في النمو.
وق��ال المعهد ال�سويدي �إن ثماني
دول �أع�ضاء و�صلت العام الما�ضي �إلى
الن�سبة الم�ستهدفة للإنفاق وهي  2في
المئة م��ن الناتج المحلي الإجمالي،
�أي �أقل بدولة واحدة من العام ال�سابق،
ولكن ب��زي��ادة كبيرة عن دولتين فقط
في .2014
�أما الواليات المتحدة التي تقدمت
الجميع ب�إنفاقها مبلغ  801مليار دوالر،
فقد ��س��ارت ف��ي ال��واق��ع عك�س االتجاه
العالمي وخف�ضت �إنفاقها بن�سبة 1.4
في المئة في عام .2021
 «الحافة التكنولوجية» -ع�ل��ى م��دى ال�ع�ق��د ال�م��ا��ض��ي ،ارتفع
الإن � � �ف � ��اق الأم� ��ري � �ك� ��ي ع� �ل ��ى البحث
والتطوير بن�سبة  24ف��ي المئة بينما
انخف�ضت م�شتريات الأ�سلحة بن�سبة
 6.4ف��ي ال �م �ئ��ة .وف ��ي ح�ي��ن انخف�ض
ك�ل�اه� �م ��ا ف� ��ي ع� � ��ام  ،2021ل� ��م يكن
االن �خ �ف��ا���ض ف��ي ال �ب �ح��ث ع��ال �ي��ا ،مما
ي�سلط ال�ضوء على تركيز البالد على
«تقنيات الجيل التالي».
وق ��ال ��ت ال �ك �� �س �ن��درا مارك�شتاينر
ال�ب��اح�ث��ة �أي �� �ض �اً ف��ي  Sipriف��ي بيان:
«� �ش��ددت ال�ح�ك��وم��ة الأم��ري �ك �ي��ة م ��راراً
وت� �ك ��راراً ع�ل��ى � �ض��رورة ال �ح �ف��اظ على
التفوق التكنولوجي للجي�ش الأمريكي
على المناف�سين اال�ستراتيجيين».
من جانبها ،ع��ززت ال�صين ،الثانية
ف��ي م���س�ت��وى الإن� �ف ��اق ال�ع���س�ك��ري في
ال �ع��ال��م ب �م��ا ي �ق��در ب�ن�ح��و  293مليار
دوالر ،نفقاتها بن�سبة  4.7في المئة،
م�سجلة زيادة في الإنفاق للعام ال�سابع
والع�شرين على التوالي.
�أدى التعزيز الع�سكري للبالد بدوره
�إل��ى قيام جيرانها الإقليميين بزيادة
ميزانياتهم الع�سكرية ف�أ�ضافت اليابان
 7م�ل�ي��ارات دوالر ،ب��ارت�ف��اع ق ��دره 7.3
ف��ي المئة  -وه��ي �أع�ل��ى زي ��ادة �سنوية
بالن�سبة لها منذ عام .1972
كما �أنفقت �أ�ستراليا �أربعة في المئة
�أك�ث��ر على جي�شها ،و��ص��وال �إل��ى 31.8
مليار دوالر في عام .2021
وزادت الهند ،ثالث �أكبر دولة �إنفاقاً
في العالم مع  76.6مليار دوالر ،تمويل
تر�سانتها ف��ي ع��ام  ،2021لكن بن�سبة
�أكثر توا�ضعاً بلغت  0.9في المئة.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة
ال��راب�ع��ة ،م��ع زي��ادة الإن �ف��اق الع�سكري
بن�سبة � %3إلى  68.4مليار دوالر ،لتحل
محل المملكة العربية ال�سعودية التي
خف�ضت الإن �ف��اق بن�سبة � %17إل ��ى ما
يقدر بنحو  55.6مليار دوالر.

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

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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نيوزيالند ()3

سياحة
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الجــزيرة الجنوبية

مقدمة:
ق���ض�ي�ن��ا م �ع �ظ��م ال ��وق ��ت ف ��ي الرحلة
الأر��ض�ي��ة ف��ي ال�ج��زي��رة الجنوبية والتي
ي�سكنها فقط رب��ع �سكان نيوزيالند لكن
ج �م��ال ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ي �ف��وق ال��و� �ص��ف وذلك
لطبيعة تكوينها ال�سيما ع�ل��ى �شاطئها
الغربي عند بحر تازمان .Tasman Sea
وهنا �س�أذكر �أبرز المعالم التي زرناها.
كوينز تاون :Queenstown
تقع في الجنوب الغربي من الجزيرة
وبد�أت عند �إكت�شاف الذهب بالقرب منها
عام  ،1861وت�شتهر بالريا�ضات في الماء
والهواء نظرا للجبال والبحيرات حولها
والحدائق الجميلة .وفيها ركبنا باخرة
حيث �أكلنا طعام الع�شاء وحولنا الجبال
ال�شاهقة والقوارب ال�صغيرة والبرا�شوتات
النازلة على الوديان .ثم ركبنا الجندوال
التي نزلت م��ن ت��ل مرتفع تدريجيا �إلى
�أط � ��راف ال�م��دي�ن��ة وت�ح�ت�ن��ا ر�أي �ن��ا المياه
المتدفقة والأ�شجار الوارفة.
حديقة فيوردالند القومية:
توجد ع�شرات الحدائق القومية ولكل
منها طابع خا�ص من جهة الطبيعة و�أنواع
الأ� �ش �ج��ار وال �ح �ي��وان��ات .وزرن� ��ا بع�ضها،
�أهمها وادي ي�سمى  Milford Soundوهي
وديان نحتتها الثلوج النازلة من الجبال
ع�ب��ر م�لاي�ي��ن ال�سنين ول�ل�ج�ب��ال حولها
�أ�شكال و�إرت�ف��اع��ات مختلفة يبلغ بع�ضها
 5500ق��دم و��ش�لاالت يبلغ �إرتفاعها 480
ق��دم وت�ج��د ع�ج��ول البحر  Sealوطائر
البطريق وغ�ي��ره .ور�أي�ن��ا مجموعات من
ال�شباب ي�صعدون ال�ج�ب��ال و�آخ��ري��ن في
ق��وارب تجديف  Kayakingال�سيما في
المياه المنحدرة White Water Rafting
�أو يقفزون بالبرا�شوتات.
زيارة مزارع:
ح��ر� �ص��ت � �ش��رك��ة ال �� �س �ي��اح��ة ع �ل��ى �أن
نق�ضي يوما كامال في منزل مزارع حتى
نت�شرب الحياة الريفية وتوزعنا على عدة
عائالت وك��ان من ن�صيبنا م��زارع مهاجر
من ا�سكتلندا .و�أخذني الرجل �إلى مكان
تربية البقر والثيران ولديه ما يزيد عن
 400بالإ�ضافة للخرفان والبط والدجاج.
ورك�ب�ن��ا م�ع��ه ع��رب��ة م�ف�ت��وح��ة دارت حول

المزرعة .وتوقفت لآخذ �صور لثور �ضخم
�شر�س والظاهر �أن الثور �إفتكر الكاميرا
ب�ن��دق�ي��ة ف �ج��رى م���س��رع��ا ن �ح��وي وخفت
لكن ال �م��زارع �ضحك وق��ال ل��ي ال يهمك
ف�إن الثور ال ي�ستطيع الو�صول �إليك لأن
بينك وب�ي�ن��ه �سلك م�ك�ه��رب .ث��م تناولنا
طعام الع�شاء من الدجاج والخ�ضار التي
تعتني بها زوجته .وبعد الع�شاء لعب لنا
مو�سيقى على مزمار القرب Bagpipes
الم�شهور في �أ�سكتلندا.

�أفراح القيامة ()11

ف�ك�ث�ي��را م��ا ت ��أت��ي ه ��ذه ال �ط �ي��ور للمبيت
بجوار المنازل .ويحمي النا�س البطريق
من الكالب بطرق مختلفة.
وزرنا جزيرة يهرع �إليها طائر القطر�س
 Albatrossوهو طائر �ضخم ي�شبه بع�ض
ال�شيء النور�س  Seagullالموجود بكثرة
على �شواطئ كاليفورنيا .وقد يبلغ عر�ض
جناحية � 6أقدام �أو �أكثر وي�ستطيع الطيران
لم�سافة  1000كيلومتر .لكن لهم جزيرة
معينة في نيوزيالند للتفريخ في�صلوا في
�شهر نوفمبر وتبي�ض الأنثى بي�ضة كبيرة
واحدة ويتناوب الذكر والأنثى الذين تظل
عالقتهما معا طول الحياة على ح�ضانة
ال�ب�ي���ض��ة ال �ت��ي ت�ف�ق����س ب �ع��د  80ي ��وم في
يناير وفبراير .وقد ركبنا باخرة �إلى تلك
الجزيرة ور�أينا �آالف الطيور الكبار فقط،
وقيل لنا �أن ال�صغار يظلوا في الجزيرة
حتى ال�صيف التالي (دي�سمبر – مار�س
في ن�صف الكرة الجنوبي) ولهذا ال يفرخ
الطائر �إال م��رة واح��دة كل �سنتين .وفي
الباخرة حول الجزيرة ر�أينا �أي�ضا Seals
�أو عجول البحر و�أنواع �أخرى من الطيور
والحيوانات البحرية.

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

.Moeraki Boulders
مدن الجزيرة الجنوبية:
م�ك�ث�ن��ا ف ��ي م��دي �ن��ة ك��وي �ن��زت��اون عند
زيارة غرب الجزيرة ودينيدن Dunedin
عند زي��ارة �شرق الجزيرة ،لكننا لم نزر
�أك�ب��ر مدينة ف��ي الجزيرة وه��ي Christ
 Churchف��ي زي��ارت�ن��ا ع��ام � 2017إذ قد
تهدمت كثير من مبانيها في زل��زال عام
 2010و�آخ��ر عام  2011وتتميز بالكنائ�س
والمتاحف وهي �أكبر مدينة في الجزيرة
الجنوبية وال يفوقها ف��ي ع��دد ال�سكان
�إال �أوكالند .وتعود ت�سميتها �إلى �أن �أول
من �سكنها كانوا �إر�ساليات من الكني�سة
الأن�ج�ل�ي�ك��ان�ي��ة ف�سموها م��دي�ن��ة كني�سة
الم�سيح.

�إكت�شاف الذهب:
اكت�شف الذهب في عدة �أماكن مختلطا
بالرمال ال�سوداء من عام 1860 – 1850
وه ��رع ال �ن��ا���س �إل ��ى ت�ل��ك الأم ��اك ��ن عمال
بالمثل القائل «والنا�س قد ذهبوا �إلى من
عنده ذهب والنا�س منف�ضة �إلى من عنده
ف���ض��ة» ،ح�ت��ى ب�ل��غ ع��دده��م الآالف وبنوا
طريقا للخيول (قبل �إختراع ال�سيارة عام
 ،)1886وذه��ب الرجال �أوال ثم �أح�ضروا
عائالتهم وبنوا مدر�سة لأطفالهم بالقرب
م��ن ك��وي�ن��زت��اون ودن �ي��دن ،لكن بعد ع�شر
�سنوات بد�أ يقل الذهب وعليه ظل قليلون
من الرجال حتى �أوائل القرن الع�شرين.
وق ��د زرن� ��ا ال �م �ك��ان ال �م �ه �ج��ور و�أعطونا
ال�شواطئ:
طريق
الخاتمة:
فر�صة �أن نحاول ا�ستخراج جزيئات من
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�أع � �ت � �ب ��ر ال � �ج� ��زي� ��رة ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة في
الذهب من رمل النهر للمتعة .ثم
وعندما
�سياحيا،
الهامة
أماكن
ل
ل
الفندق
جل�سنا تركنا مدينة دونيدن  Dunedinفي جنوب ن�ي��وزي�لان��د �أج �م��ل ال�ع�ج��ائ��ب الطبيعية
قبل
�شاي
ف��ي المدر�سة المغلقة ن�شرب
�شرق الجزيرة مررنا ب�شاطئ جميل �إ�سمه ال�م�ت�ق��ارب��ة ج�غ��راف�ي��ا ف��ي رح �ل�ات حول
عودتنا.
 Kockohe Beachعليه �صخور غريبة العالم ..وت�صبحوا على خير.
الطيور:
ت �� �ش �ب��ه ن�صف
ي��وج��د ط��ائ��ر �إ� �س �م��ه  Kiwiف �ق��ط في ك ��رة و�أكبرها
نيوزيالند له منقار طويل وال ي�ستطيع � 10أقدام و�شبه
الطيران وه��و ي�شابه الدجاج في حجمه م �ل �� �س��اء وه ��ي
لكنه من ف�صيلة النعام .ونظرا للعمران م � ��ن عجائب
ف �ق��د ُق �ت��ل م�ن�ه��م ال�ك�ث�ي��ري��ن ع��ن طريق ال �ط �ب �ي �ع��ة �إذ
الكالب والقطط .ولهذا يوجد الآن �أماكن ت � �ك � ��ون � ��ت عن
في الحدائق القومية مخ�ص�صة لحمايته .ط��ري��ق تر�سب
ونظرا لوجوده فقط في نيوزيالند كانوا ك� � � ��رب� � � ��ون� � � ��ات
يلقبون �أهل البلد بكلمة «�شخ�ص كيوي» ال� �ك ��ال� ��� �س� �ي ��وم
وكذلك يوجد طائر البطريق  Pinguinع �ل��ى ماليين
ف��ي �أم��اك��ن ع��دي��دة وب ��أح �ج��ام مختلفة .ال � � �� � � �س � � �ن � � �ي � ��ن
وينزل الطائر للماء للأكل لكنه يعي�ش و�أع � � �ط � � �ت � � �ه� � ��ا
ع�ل��ى الأر�� ��ض ول �ه��ذا ت�ج��ده��م بالع�شرات ال��ري��اح �شكلها
يخرجون من الماء للنوم في �أقرب مكان .وم � �ل � �م � �� � �س � �ه ��ا
ولما بنيت م�ن��ازل كثيرة على ال�شواطئ و�إ�� � � �س� � � �م� � � �ه � � ��ا

كاتب المقال �أمام �صخور مويراكي

كاتب المقال يبحث عن الذهب

اخر�ستو�س اني�ستى
اليثو�س اني�ستى
�أوال :ق��ام ال���س�ي��د الم�سيح ب�سلطان
اله��وت��ه م��ن ب �ي��ن االم � ��وات ظ��اف��را على
الموت «�أي��ن �شوكتك يا موت �أي��ن غلبتك
يا ه��اوي��ة»؟ وال�سيد الم�سيح في قيامته
قد�س الطبيعة الب�شرية القابلة للموت
وجعلها قابلة للقيامة فبالموت انف�صلت
روحه من ج�سده لكن الهوته لم ينف�صل
ق��ط ال ع��ن روح ��ه وال ع��ن ج���س��ده (كما
نقول في الق�سمة ال�سريانية).
وا�ستطاعت روح��ه المتحدة بالهوته
ال خال�صياً عجيباً من �أجل
�أن تعمل عم ً
الراقدين على رج��اء .فبروحه المتحدة
بالالهوت نزل �إلى �أق�سام الأر�ض ال�سفلي
و�سبى �سبيا (اف� )9 ، 8 :4أي �أنه ذهب �إلى
الجحيم ليب�شر الراقدين على رجاء في
الجحيم وفتح ب��اب الفردو�س ونقل �إليه
�أرواح الأبرار الراقدين في الجحيم على
الرجاء و�أدخ��ل معهم �إل��ى الفردو�س روح
الل�ص اليمين.
وق��د ك��ان ال�سيد الم�سيح بموته على
ع� ��ود ال���ص�ل�ي��ب ق ��د دف� ��ع ث �م��ن الخطية
وا�شترانا بدمه الغالى الثمين كما و�ضح
معلمنا ال�ق��دي����س اث�ن��ا��س�ي��و���س ف��ي كتابه
تج�سد الكلمة.

بقلم ابيذياكون
مينا ق�صدي جوهر
راب �ع��ا�� :س��ر االف�خ��ار��س�ت�ي��ا :ه��و امتداد
لذبيحه ال�صليب وفيه نذكر موت الم�سيح
وق �ي��ام �ت��ه ب�ح���س��ب ال��و� �ص �ي��ة الإنجيلية
(فانكم كلما �أكلتم ه��ذا الخبز و�شربتم
هذه الك�أ�س تخبرون بموت ال��رب �إل��ى �أن
يجئ (1كو.)26 :1
خام�سا� :سر ال��زي�ج��ة :ع�لاق��ة الرجل
و�إم��ر�أت��ه كمثال ع�لاق��ة ال�سيد الم�سيح
بالكني�سة كما يقول معلمنا بول�س الر�سول
في ر�سالته �إلى �أهل �أف�س�س �ص.5
�أيها ال��رج��ال �أح�ب��وا ن�ساءكم كما �أحب
الم�سيح الكني�سة وا��س�ل��م نف�سه لأجلها
لكي ُيقد�سها مطهراً �إي��اه��ا بغ�سل الماء
بالكلمة).

اكتفى بهذه االمثلة لأجل الوقت وهكذا
ب��اق��ى الأ� �س��رار نجد ال�ت��راب��ط الجوهري
ال�شديد بين �صليب رب المجد وقيامته
والأ�سرار الكن�سية.
ومن خالل ما �سبق من بانوراما �سريعة
ر�أينا العالقة الوثيقة والجوهرية التي
جعلت قيامة رب المجد ي�سوع الم�سيح
م �ح��ور ال � �ك� ��رازة ب��ال�م���س�ي�ح�ي��ة ،ومحور
الأ�سرار الكن�سية.
ك��ل ع ��ام وان �ت��م ب ��أل��ف خ�ي��ر وف ��ي ملء
النعمه والبركه ولنحيا �أفراح القيامة.
+++++
المراجع:
 -1الكتاب المقد�س.
 -2تج�سد ال�ك�ل�م��ة ال�ب��اب��ا اثنا�سيو�س
الر�سولي.
 -3ت��أم�لات ف��ى القيامة البابا �شنودة
الثالث.
 -4محا�ضرات المتنيح االنبا بي�شوي
عن القيامة.
 -5ع�ل��م ال�ل�اه��وت ال�ق�م����ص ميخائيل
مينا.
 -6كتاب ف�صحنا الجديد عيد القيامة
القم�ص تادر�س يعقوب.
 -7علم الالهوت العقيدي د /موري�س
توا�ضرو�س.

مطران القد�س للأقباط الأرثوذوك�س:

الإثيوبيين ا�ستخدموا الن�ساء والأطفال في
�أزمة دير ال�سلطان

Precise Way
Insurance Services

CA Lic# 0F15498
17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703
bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

Workers Comp

Health

عودة القا�صر المختفية �سيمون عادل
�أع �ل��ن ال�ن��ا��ش��ط ال�ق�ب�ط��ى ،ع�م��اد وليم،
المهتم بق�ضايا القبطيات المختفيات،
عن عودة القا�صر �سيمون عادل.
وق ��ال «ول �ي ��م»« :م�ل�ي��ون م �ب��روك عودة
�سيمون ع ��ادل ال�ف�ت��اة ال�ق��ا��ص��ر � 15سنة»،
م�شيرا �إلى �أنها في طريق العودة لمنزلها.
واختفت �سيمون ع��ادل ا�سحق ،الفتاة
القبطية القا�صر ،عمرها � 15سنة ون�صف،
مواليد دي�سمبر . 2006

وق��ال��ت �أ��س��رت�ه��ا� ،أن �ه��ا اخ�ت�ف��ت ي��وم 13
�أبريل الجارى ،وتم عمل مح�ضر �إدارى
(ال� ��وراق ب��رق��م  )2022/2104ونا�شدت،
�أ� �س��رت �ه��ا الأم � ��ن وال�م���س�ئ��ول�ي��ن ب�سرعة
�إتخاذ الإج��راءات الالزمة لإع��ادة �إبنتهم
القا�صر .
وقد اتهمت الأ�سرة �شاب يدعى (�أ�شرف)
وك��ان يعمل بجوار منزلهم ،حيث ي�سكن
بمنطقة �إمبابة الجيزة .

دكتورة منــال عزيــز

لجميـع �أنــواع التــ�أمين

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp

�أو��ض��ح الأن�ب��ا �أنطونيو�س ،م�ط��ران القد�س وال�ك��وي��ت وال���ش��رق الأو� �س��ط للأقباط
الأرثوذك�س ،تفا�صيل اعتداء �إثيوبيين على الأقباط في دير ال�سلطان بالقد�س� ،صباح
اليوم.
وق ��ال الأن �ب��ا �أن�ط��ون�ي��و���س ف��ي ت�صريحات تليفزيونية� ،إن الأزم� ��ة ب�ي��ن الأقباط
والإثيوبيين ب��د�أت منذ � 3أع��وام ،عندما و�ضع الإثيوبيين �إع�لام بالدهم داخل الدير
القبطي ،في محاولة لتغيير هوية الدير من قبطي �إلى �إثيوبي.
و�أ�شار �إلى �أنه يوجد حوار بين الأقباط والإثيوبيين في القد�س ،وتم التحذير العام
الما�ضي من هذا ال�صدام ،وتحدثوا مع ال�شرطة الإ�سرائيلية والتي وعدت ب�أال تتكرر
مثل تلك الوقائع ولكن الوعود لم تنفذ.
وتابع :التقينا بمدير عام �شرطة القد�س قبل بدء �أ�سبوع الآالم ،و�شرحنا له م�شاكلنا،
وقولنا �إننا نريد �أن ن�صلي بهدوء ،وردوا علينا ب�أن هذا حقنا ،ولكننا فوجئنا بو�ضع علم
�إثيوبي �أكبر في الحجم داخل الدير ،وقومنا باالت�صال بال�شرطة لإزالته.
�أردف مطران القد�س :كان يجب �أن يكون لنا رد فعل على فعلهم ،فقمنا بر�سم علم
م�صر على باب الدير ،وهنا حدثت الم�شاجرات داخل الدير.
ا�ستكمل :الإثيوبيين و�ضعوا ال�سيدات والأط �ف��ال على ب��اب ال��دي��ر �أم��ام الرهبان
وال�شمام�سة ،لأنهم يعلمون �أن في القانون الإ�سرائيلي يحظر التعر�ض لل�سيدات
والأطفال.
�أ� �ض��اف :ت�ع��ر��ض��وا �أم ����س ل�ل��راه��ب المقيم ب��ال��دي��ر لمنعة م��ن ال��دخ��ول ،وتوا�صل
معي م�ساعد وزي��ر الأدي��ان وقولت له عند �إزال��ة العلم الإثيوبي �س�أقوم ب�إزالة العلم
الم�صري.

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

PW

ثانيا :م �ح��ور ال� �ك ��رازة بالم�سيحية
«بموتك يارب نب�شر وبقيامتك المقد�سة
و��ص�ع��ودك �إل��ى ال�سموات ن�ع�ت��رف» ،حيث
نجد �أن قيامة ال�سيد الم�سيح م��ن بين
الأموات �صار مو�ضوع �شهادة الآباء الر�سل
للعالم بح�سب و�صية الرب لهم (تكونون
لى �شهوداً (اع .)8 :1
وق ��د �أزع �ج��ت � �ش �ه��ادة ال��ر� �س��ل لقيامة
ال �� �س �ي��د ال�م���س�ي��ح ر�ؤ� � �س ��اء ك�ه�ن��ة اليهود
والفري�سيين وال�صدوقيين وح��اول��وا �أن
يمنعوها بكل الو�سائل حيث نجد في كل
عظة للر�سل كانوا ي�ن��ادون بقيامة الرب
ي���س��وع الم�سيح م��ن ب�ي��ن االم � ��وات ،على
�سبيل المثال:
 +عظة يوم الخم�سين (اع( )24:2الذي

ثالثا  :محور الأ�سرار الكن�سية
ه �ن��اك ع�لاق��ة ج��وه��ري��ة ووث �ي �ق��ة بين
ا� �س��رار الكني�سة كالمعمودية والميرون
و�سر التوبة واالعتراف و�سر االفخار�ستيا
و�سر الزيجة و�سرم�سحة المر�ضي و�سر
الكهنوت بموت الم�سيح وقيامته.
�أوال� :سر المعمودية :هي م��وت ودفن
وق �ي��ام��ه م��ع ال�م���س�ي��ح ك �م��ا ورد ف��ي (رو
 ،5-3 :6ك � ��و( ،)12 :2م��دف��ون �ي��ن معه
ف��ى ال�م�ع�م��ودي��ة ال�ت��ى فيها اق�م�ت��م اي�ضا
م�ع��ه ب��اي�م��ان ع�م��ل اهلل ال ��ذي �أق��ام��ه من
االموات.
ث ��ان� �ي ��ا� � :س ��ر ال � �م � �ي� ��رون :ي �ت ��م بزيت
الميرون المقد�س الذى �صنعته الكني�سة
الم�ستر�شده بالروح القد�س من الحنوط
التي كانت على ج�سد ربنا و�إلهنا ومخل�صنا
ال �� �ص��ال��ح�( .أم� ��ا �أن �ت��م ف�ل�ك��م م���س�ح��ه من
القدو�س وتعلمون كل �شئ) (1يو.)20:2
ث��ال�ث��ا�� :س��ر ال�ت��وب��ة واالع� �ت ��راف :وفيه
نرى كيف يقوم التائب من موت الخطيه
كما قال االبن ال�ضال (اقوم الآن واذهب
�إل ��ى �أب ��ى ( )....ل � � ��و( )18:15ا�ستيقظ
�أيها النائم وق��م من الأم��وات في�ضئ لك
الم�سيح ( )...اف .)14 :5

بقلم� :إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
ف��ى ي��دي��ة وا��س�ت��دع��اه ب�ط��ري��رك الروم
للتوجه معه الى القبر المقد�س ومن
ك �ث��رة ال ��زح ��ام ل��م ي���س�ت�ط��ع االقتراب
م��ن ال�ق�ب��ر ف��اخ�ت�ط�ف��وه وح �م �ل��وه من
على االر���ض �إل��ى �أن ادخ�ل��وه �إل��ى قبر
المخل�ص و�أغلقوا الباب عليهما .ثم
اطفئت القناديل وال�شموع ول��م يبقى
فى كني�سة القيامة �أي �أث��ر لنور وفى
ال�ساعة الثانية ع�شر من النهار ظهر
ال �ن��ور م��ن ال�ق�ب��ر ال�م�ق��د���س وعندما
��ش��اه��دوا ذل��ك ��ص��ار �ضجيج كثير من
كثرة الموجودين من الحجاج والزوار
وكانت �ساعة مهيبة جداً.
بعدها خرج البابا من القبر المقد�س
وف��ى ي ��داه ال���ش�م��ع م�شتعل ث��م حمله
�أبناءه من االقباط �إلى دير ال�سلطان
ووقف البابا يو�أن�س بال�شباك الحديد
الذى بالكني�سة واوقد ال�شمع الذي بيد
�أبناء طائفتة وكانوا ك�أنهم في �أور�شليم
ال�سمائية ..وه �ن ��أوا بع�ضهم البع�ض
و�سجدو هلل القدو�س الذي انعم عليهم
و�شرفهم بم�شاهدة ال�ن��ور المقد�س..
ث��م ق��ام االرخ ��ن جرج�س اب��و من�صور
والبابا القبطي والمرافقين لقدا�ستة
ب��زي��ارة ب��اق��ى االم��اك��ن ال�م�ق��د��س��ة ثم
عادوا �إلى �أر�ض الوطن.

كاتب المقال مع المزارع الم�ضيف يحمل مزمار القرب

بانوراما القيامة المجيدة بين
محور الكرازة بالم�سيحية ومحور الأ�سرار الكن�سية
�أقامه اهلل ناق�ضاً �أوجاع الموت.)...
 +وفي عظة باب الهيكل الجميل قالوا
(اع �( )15-13 :3إله �آبائنا مجد ي�سوع ...
ورئي�س الحياة قتلتموه ال��ذي �أقامه اهلل
من االموات ونحن �شهود لذلك).
 +وف� ��ى خ� �ط ��اب ا� �س �ت �ف��ان��و���س رئي�س
ال�شمام�سة و�أول ال���ش�ه��داء �أم ��ام مجمع
اليهود قال في (اع ( )56 :7ها �أن��ا �أنظر
ال�سموات مفتوحة و�إبن الإن�سان قائما عن
يمين اهلل .)...
وما �أكثر ما تكلم معلمنا بول�س الر�سول
عن القيامة كمحور �أ�سا�سى لكرازته.
كمثال (اع  )34-29 :13ف��ي انطاكية
في اريو�س باغو�س (اع  )31 ،30 :17و�أمام
اغريبا�س الملك ( اع .)26
وهكذا نرى كيف �أن قيامة رب المجد
ي�سوع الم�سيح ك��ان��ت م�ح��ور ال �ك��رازة في
الكني�سة ف��ي ع�صر �آب��ائ�ن��ا الر�سل وحتى
االن.

في البداية كل عام والجميع ب�ألف
خير بمنا�سبة عيد القيامة المجيد.
�أدام الم�سيح عليكم و�إيانا بهجة قيامته
المجيدة .وف��ي البداية �أود �أن �أتقدم
بخال�ص �شكري و�إم�ت�ن��ان��ي للقائمين
على جريدة �أرثوذك�س نيوز .لفكرتهم
ال ��رائ �ع ��ة ب��ا� �س �ت �ك �م��ال ح �ل �ق��ات �أف � ��راح
القيامة حيث �أن�ه��ا ف��رح��ة م�ستديمة
م �ن��ذ �أن ق ��ام ال� ��رب ل ��ه ال �م �ج��د حتى
قيامتنا معه في اليوم الأخير.
ول� ��ذا ن �ح ��اول ف ��ي ه ��ذه ال �� �س �ن��ة �أن
نتعر�ض ب�شكل �أك�ب��ر لأن ��وار القيامة.
وقد تحدثنا في مرة �سابقة عن النور
المقد�س وكيفية �إنبعاثه ولكن في هذه
المرة �سن�سرد حدث تاريخي عن النور
ال�م�ق��د���س وه ��و م���ش��ارك��ة البطريرك
القبطي في انبعاث النور.
وفي هذا �أنه في عام  1709وفي عهد
حبرية قدا�سة البابا يو�أن�س ال�ساد�س
ع�شر .ذهبت رحلة من الكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية �إل��ى الأرا��ض��ي المقد�سة
ب�صحبة مثلث الرحمات الأنبا غبريال
مطران الكر�سي الأور�شليمي في هذا
الوقت مكونة من قدا�سة البابا ي�ؤ�أن�س
ال�ساد�س ع�شر ومعه  24من القمام�صة
وال�ق���س��و���س والأراخ� �ن ��ة وت��ول��ى نفقة
الرحلة الأرخ��ن جرج�س �أب��و من�صور
ال �ط��وخ��ي وع �ن��د و� �ص��ول �ه��م القد�س
ك��ان ف��ى ا�ستقبالهم ب�ط��ري��رك الروم
االرث��وذك����س وه��و كما �سبق و�أو�ضحنا
�أنه الم�سئول عن ال�صلوات التي ينبعث
النور من بعدها .ونزلوا ا�ستراحوا من
عناء ال�سفر فى الدير القبطي هناك
وهو دير ال�سلطان.
وف��ى ي��وم �سبت ال�ن��ور ارت��دى البابا
يو�أن�س التونية الجديدة والبطر�شيل
وطاقية مكللة بالل�ؤل�ؤ ورب��ط ال�شمع
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أهمية مضادات األكسدة للبشرة

م �� �ض��ادات الأك �� �س��دة م��رك �ب��ات مفيدة
لجميع �أع�ضاء الج�سم ،لل�شعر والب�شرة
وت �ح �م��ي ال �خ�لاي��ا م��ن ال �� �ش��وارد الحرة
ال� ��� �ض ��ارة وال� �ت ��ي ه ��ي ن �ت��اج ط�ب�ي�ع��ي عن
عملية الأي����ض ،كما �أن الجهاز المناعي
ي �� �س �ت �خ��دم �ه��ا م ��ن �أج� � ��ل ال �ق �� �ض��اء على
البكتيريا.
تنق�سم م�ضادات الأك�سدة �إلى نوعين:
• م�ضادات الأك�سدة القابلة للذوبان
في الماء ،تقوم بعملها داخل الخاليا.
• م�ضادات الأك�سدة القابلة للذوبان
ف��ي ال ��ده ��ون ي�ت��م ا��س�ت�ي�ع��اب�ه��ا ف��ي جدار
الخلية وت�ؤثر عليه.
فيتامين :C
م��ن �أه ��م م �� �ض��ادات الأك �� �س��دة القابلة
ل�ل��ذوب��ان ف��ي ال�م��اء والعنا�صر الغذائية
للخاليا.
فيتامين : E
�أحد �أهم م�ضادات الأك�سدة الرئي�سية
القابلة للذوبان في الدهون ،يلعب دوراً
رئي�سياً في حماية الأن�سجة من الأ�ضرار
الت�أك�سدية.
الفالفونيدات:
 ،Flavonoidsه ��ي م �ج �م��وع��ة من
م�ضادات الأك�سدة الموجودة في الأغذية
النباتية.
وم �� �ض ��ادت االك �� �س ��دة م �ه �م��ة للب�شرة
لأنها-:
 -1تحمي الب�شرة من ال�شم�س:
�أث�ن��اء التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،تعمل
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة ،كالكريم
ال ��واق ��ي م ��ن ال���ش�م����س ك �ح��اج��ز خارجي
للب�شرة ،ف��ي حين �أن م�ضادات الأك�سدة

تحمي خاليا الجلد من الداخل ،فتقيها
من التلف.
 -2تكافح التجاعيد:
ال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات ،م �ث��ل ف�ي�ت��ام�ي��ن  Cو E
من الم�صادر الهامة لم�ضادات الأك�سدة
التي تحفز الخاليا على النمو والتجدد
للحفاظ على �صحتها وحيويتها ،لكن ال
ب��د م��ن التنويه �أن م�ضادات الأك���س��دة ال
تمنع ظهور التجاعيد ب�شكل نهائي ،بل
تبطئ نموها وت�ؤخر ظهورها ،فالتجاعيد
جزء من عملية التقدم بالعمر وهي �أمر
طبيعي.
 -3تقل�ص الم�سام:
م��ن خ�ل�ال ق��درت�ه��ا ف��ي ال�ح�ف��اظ على
�صحة الب�شرة وتجديدها ،ت�ساعد م�ضادات
الأك�سدة ب�شكل كبير على تقلي�ص حجم
الم�سام و�شد الجلد.
 -4تخفف من الندبات:
م �� �ض��ادات الأك �� �س��دة ل�ه��ا ال �ق ��درة على
ترميم الخاليا وم�ساعدة الأن�سجة على
النمو ،مما ي�ساعد على تدفق ال��دم �إلى
�أماكن الندبات والتي عادة ما تكون �أكثر
��ص�لاب��ة م��ن �أن���س�ج��ة ال�ج�ل��د الطبيعية،
لذا هي ت�ساهم في التخفيف من ظهور
الندبات على الب�شرة وعالجها.
تتنوع م�صادر م�ضادات الأك�سدة ،فهي
تتوفر في الفواكه ،الخ�ضراوات الطازجة،
ال�شاي ،المك�سرات ،الحبوب وبع�ض �أنواع
الدواجن والأ�سماك ...وتحديداً في:
ال �ل �ح ��وم ال �خ��ال �ي��ة م ��ن ال� ��ده� ��ون -
منتجات الألبان  -الم�أكوالت البحرية -
ال�شاي وال�شاي الأخ�ضر -الحبوب الكاملة
والمك�سرات

الثمان �ساعات ال�سحرية

ين�صح االط�ب��اء دائ�م��ا ب � 8ساعات نوم
ولكن هذه لي�ست الثمان �ساعات ال�سحرية
ف ��ان �إح �ت �ي��اج ك��ل ��ش�خ����ص ل �� �س��اع��ات نوم
يختلف م��ن �شخ�ص �إل ��ى �آخ ��ر ،ول�ك��ي ال
ن�ضيع ف��ي م�ت��اه��ات �أي ع��دد م��ن �ساعات
النوم تحتاج �إليك الجدول الذي و�ضعته
.National sleep foundation
يحتاج االطفال من �سن � 6إلى � 13سنة
ال��ي م��ن  9ال��ي � 11ساعه ن��وم – ويحتاج
المراهقين من �سن � 14إل��ى �سن � 17إلى
ما بين � 8إل��ى � 10ساعات ن��وم – ويحتاج
البالغين من �سن � 18إلى � 64إلى ما بين 7
�إلى � 9ساعات ويحتاج الم�سنين فوق الـ 65
�سنة �إلى من بين � 7إلى � 8ساعات.

�إن ال�سعي للح�صول ع�ل��ى ن��وم عميق
هو دائماً هدف جيد� .إليك طريقة �سهلة
للح�صول على ه��ذا ال�ه��دف وه��و معرفة
مقدار ما تحتاجه من نوم هادئ  -احتفظ
ب�سجل لنومك لمعرفة عدد ال�ساعات التي
نمت فيها نوماً عميقاً هادئاً  -في �أي وقت
ذهبت للفرا�ش وكم مرة ذهبت �إلى الحمام
...ال��خ احتفظ �أي�ضا بمذكرات لما �أكلته
ف��ي ال�ي��وم ال�سابق و�إذا كنت م��ار��س��ت �أي
تمارين ريا�ضية �أو �شيء �آخر قمت به.
 ي �ق��ول ال�خ�ب��راء ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال -الح��ظ الأي��ام التي كنت تنام جيداً فيها،
وا�ستخدم هذه اال�ستراتيجيات للح�صول
على ما يكفي خا�صة بعد ليلة �سيئة.

هل �أنت �إن�سان حنون

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

يقول الراهب البوذي ماتيو ريكارد
«الأفكار يمكن �أن تكون �أ�سو�أ �أ�صدقائنا»
ث��م ي�ضيف ب��أن�ه��ا ف��ي نف�س ال��وق��ت قد
ت�شكل «�ألد �أعدائنا».
ي �م��ر ك � ٌ�ل م �ن��ا ب�ل�ح�ظ��ة ي �ك��ون لعقله
ال داخلياً خا�صاً متحكماً في نف�سه
عق ً
وخ��ارج ع��ن �سيطرتك ،لكن ال�سيطرة
على �أف �ك��ارك ممكنة ،ويمكن �أن تقلل
ت��وت��رك وتجعلك �أك�ث��ر �سعادة وكذلك
�أكثر ا�ستعداداً لحل الم�شاكل وتحقيق
الأهداف.
نعر�ض بع�ض الن�صائح التي ت�ضمن
ل��ك ا�ستعادة التحكم ف��ي زم��ام الأمور
والتحكم في عقلك -:
 -1توقف وتنف�س بعمق� .أوقف م�ؤقتاً
قطار الأف�ك��ار الخارجة عن ال�سيطرة
م��ن خ�لال التفكير  -خ��ذ ع��دة �أنفا�س
عميقة م��ن خ�ل�ال ت��رك�ي��ز عقلك على
تنف�سك للحظة� ،أن��ت تبعد نف�سك عن
�أفكارك بم�سافة تجعل �إدارتها �أ�سهل.
-2عِ �ش في اللحظة الراهنة .التفكير
الم�ستمر في الما�ضي ،ال��ذي ال تملك
القدرة على تغييره� ،أو التنب�ؤ بما في
الم�ستقبل ،ال��ذي ال يمكنك التنب�ؤ به،
ه��و طريقة م��ؤك��دة لفقدان ال�سيطرة
ع�ل��ى �أف� �ك ��ارك .رك ��ز ع�ل��ى ال��و� �ض��ع هنا
والآن.
 -3راق��ب �أف�ك��ارك دون �أح�ك��ام .ت�أمل
�سبب وج��ود مثل ه��ذه الأف�ك��ار وتعرف
على ما الذي �أزعجك بالتحديد.
 -4ت�صرف عملياً لمواجهة �أفكارك

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

التخطيط

�إذا بدت �أفكارك م�شوهة �أو كنت ت�شعر
با�ستمرار ب��أن��ك فاقد ال�سيطرة ،فقد
تحتاج للجوء لمجموعات الم�ساعدات
الذاتية (واال�ستماع للخبرات الم�شتركة
للأفراد) �أو للعالج المتخ�ص�ص.
� -5أح � ��ط ن�ف���س��ك ب�ب�ي�ئ��ة مريحة.
ي ��ؤث��ر ال�ع��ال��م ال �خ��ارج��ي ب�شكل عميق
على عالمك الداخلي ،لذا �إذا كنت في
بيئة ت�شعر فيها بعدم االرتياح �أو ب�أنك
ف��اق��د ال���س�ي�ط��رة ،ف�ستعك�س �أفكارك
تلك الم�شاعر� .ش ّغل مو�سيقى تهدئك
�أو �أ�ضئ �شمعة �أو اذه��ب �إل��ى �أكثر من
تحبه ب�شكل �شخ�صي ..حاول �أن تخرج

لتتم�شى في الطبيعة.
 -6ح � ّول �أف�ك��ارك م�ؤقتاً �إل��ى ن�شاط
�آخ ��ر .اذه ��ب ل�ل�ج��ري �أو ��ش��اه��د فيلماً
�أو ات�صل ب�صديق لتبعد عنك الأفكار
ال �ت��ي ت �� �ش �غ �ل��ك .اف �ع��ل � �ش �ي �ئ �اً يمكنك
البدء به على الفور ،لتمنع عن نف�سك
اال��س�ت�غ��راق ل�ف�ت��رة �أط ��ول م��ع �أفكارك
المرهقة .د ّون الأن�شطة التي ت�ساعدك
على اال�سترخاء و�أوج��د لها مكا ًنا في
جدولك الأ�سبوعي.
 -7تحدث م��ع �شخ�ص �آخ��ر للك�شف
عن �أفكارك .يمكنك م�شاركة �أفكارك مع
�أ�صدقائك �أو �أهلك �أو معالج نف�سي.

�أ�سباب مهمة تجعل الزوج ال يهتم بزوجته
عزيزتي حواء �إذا كنت ت�شعرين �أنك ال
تحوزين على �إهتمام زوج��ك فافح�صي
الأ�سباب التالية لعلك وقعت في �أحدها.
تكبرها عليه:
يعد تكبر الزوجة على زوجها وغرورها
�سبباً مهماً من �أ�سباب �إهمال ال��زوج لها،
لأنه يت�سبب في �شعوره بالنفور منها من
ف��رط غرورها وتكبرها عليه ،والنتيجة
زه ��ده فيها لأن �ه��ا ت�ت�ع��ام��ل م�ع��ه بتعالي
وغرور.
التقليل من �ش�أنه:
�إن ا�ستهتار الزوجة بالزوج في بع�ض
الأم��ور تعجل بنفوره منها و�إهماله لها،
لأنها ال تقدره وال تعطيه ما ي�ستحق من
تقدير و�إح�ت��رام ،ولذلك يبد�أ ال��زوج في
�إهمالها دون �أن ي�شعر..
�إهماله:
ف��اق��د ال �� �ش��يء ال ي�ع�ط�ي��ه ،ول��ذل��ك ال
يقوى ال��زوج على االهتمام بزوجته دون
�أن يكون محل �إهتمامها ورعايتها ،وهو
المك ّونات:
ق�ط�ع��ة م ��ن ف �خ��ذ ال � �خ ��روف ،ب� ��وزن 2
كيلوجرام � -ستة ف�صو�ص من الثوم -ملعقة
�صغيرة من الهيل المطحون ناعماً  -ربع
ملعقة �صغيرة من الفلفل الأ�سود  -ملعقة
ك�ب�ي��رة م��ن ال �ك � ّم��ون ال�م�ط�ح��ون  -ملعقة
ك�ب�ي��رة م��ن ال �ك��زب��رة ال�ج��اف��ة المطحونة
 ملعقة �صغيرة م��ن ال�ل��وم��ي مطحونةب�شكل ناعم  -ملعقة �صغيرة من القرفة
 ملعقة �صغيرة ون�صف من الزعفران -ن�صف ملعقة �صغيرة من زنجبيل البودرة
 ملعقة �صغيرة من الكركم� -أربع مالعق�صغيرة من الملح  -ملعقتان كبيرتان من
زيت الزيتون  -ملعقتان كبيرتان من لب
الطماطم  -حبتان متو�سطا الحجم من
الب�صل ومقطعتان �إل��ى �شرائح  -حبتان
ك�ب�ي��رت��ان م��ن ال�ط�م��اط��م ك�ب�ي��رة الحجم
ّ
ومقطعتان �إلى �شرائح.
طريقة التح�ضير:
 -1ت �خ �ل �� �ص��ي م ��ن ال� ��ده� ��ون ال ��زائ ��دة
المحيطة ب��ال�ف�خ��ذ ،وا�ستعملي ال�سكين
ل�صنع ثقوب في لحم الفخذ.
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م ما َق َّـل و دل!

كيفية التحكم في أفكارك

�سبب م�ه��م جداً
ي �ج��ب الإلتفات
�إل� � � � �ي � � � ��ه ل� �ل� �ف ��ت
ن � �ظ ��ر ال � ��زوج � ��ة
ال � � � �ت � � ��ي ت� �ه� �م ��ل
زوج � �ه� ��ا لتعيد
ح���س��اب��ات�ه��ا مرة
�أخ� ��رى ،ولت�أخذ
ب��الأ� �س �ب��اب التي
ل �ه��ا �أن تقربها
م � �ن � ��ه ،وتحقق
الإن� � � ��� � � �س� � � �ج � � ��ام
بينهما.
ت�سلطها:
�إن ت�سلط الزوجة على زوجها �أحد �أهم
الأ�سباب التي تعجل ب�إهماله لها ،وذلك
ب�سبب �إنزعاجه منها ،ونفوره منها لغياب
الأنوثة عن عالمها.
ا�سترجالها:
الأن ��وث ��ة �أج �م��ل م��ا ف��ي ال �م ��ر�أة و�أه ��م

م��ا ي�م�ي��زه��ا ع��ن ال ��رج ��ل ،ول��ذل��ك ينفر
ال ��رج ��ل م ��ن زوج �ت ��ه ال�م���س�ت��رج�ل��ة ،وال
ي�ستطيع الإهتمام بها �أو االقتراب منها،
ب�سبب الحاجز النف�سي التي �شيدته هي
ب�سلوكياتها ال��رج��ول�ي��ة ال�م�ن�ف��رة ،لأنه
ي���ش�ع��ر وك� ��أن ��ه ي�ح�ي��ا م��ع رج ��ل �آخ� ��ر في
المنزل.

باهلنـــا والشــفا

فخذة ال�ضاني في الفرن

 -2ق�ط�ع��ي ال �ث��وم �إل ��ى � �ش��رائ��ح طويلة
و�ضعيها في الثقوب التي �صنعتها في لحم
الفخذ.
� -3ضعي ال�ه�ي��ل ،وال�ف�ل�ف��ل ،والكمون،
والكزبرة ،واللومي ،والقرفة ،والزعفران،
وال��زن �ج �ب �ي��ل ،وال �ك ��رك ��م ،وال �م �ل��ح ،وزي ��ت
الزيتون ،والطماطم في وع��اء �صغير ثم

ESKANDER
INVESTIGATIONS

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

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

قلبيها �إل ��ى �أن تختلط ك��ام��ل المكونات
ب�شكل جيد ،ثم �ضعي ال�صحن جانباً.
� -4إدهني الفخذ بالمكونات المذكورة،
ح ��اول ��ي ده ��ن ال �ف �خ��ذ ب��ال �ك��ام��ل ب �ه��ا ،ثم
�أدخليه �إلى الثالجة حتى يتتبل مدة �أقلها
�أربع �ساعات.
ّ -5
�سخني الفرن على حرارة من � 230س

يعتبر التخطيط واح ��د م��ن �أهم
المهام الإداري� ��ة ف��ي المنظمات وفي
حياتنا ال�شخ�صية .ف ��إن التخطيط
هو �أه��م الوظائف الرئي�سية لتحقيق
ال�ه��دف بجانب التنظيم والتوظيف
والقيادة.
تعريف التخطيط:
ه��و و��ض��ع مخطط لتحقيق هدف
م �ع �ي��ن م ��ن خ�ل�ال ��ه ت �ح��دد ال� �م ��وارد
وال �م �ه ��ام والإج� � � � ��راءات و ال� �ج ��داول
ال�ضروريه لتحقيق الهدف.
التخطيط �أم ��ر � �ض��روري لتنظيم
ال��وق��ت وا�ستغالله ب�ق��در الم�ستطاع
وو�ضع م�سار وا�ضح لل�شخ�ص والتوازن
ب�ي��ن ال�ج��وان��ب المختلفة ف��ي حياته
لتقليل الإرهاقوتخطي العقبات.
�أهمية التخطيط:
 تحديد �أهداف منظمة ووا�ضحة. ي�ساعد التخطيط ع�ل��ى ترتيبالأمور ح�سب �أهميتها.
 �إختيار الم�سار الأف�ضل و�إتخاذال � � �ق� � ��رارات ال �م �ن��ا� �س �ب��ة ف� ��ي ال ��وق ��ت
المنا�سب.
 ي�ساعد التخطيط على التقليلمن حدوث المخاطر والأخطار.
 ي�ساعد التخطيط على مواجهةالأزم� � ��ات وال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا ب ��دال من
قبولها.
 ي�ساعد التخطيط على �إ�ستخدامالبدائل المنا�سبة بد ًال من القرارات
الع�شوائية ال�سريعة.
 ي�ساعد ال�ت�خ�ط�ي��ط ع�ل��ى وجودمقايي�س �أو معايير يقا�س بها التقدم
نحو الهدف.
 يحفز التخطيط ع�ل��ى االبتكاروالإب��داع �أثناء الطريق للو�صول �إلى
الهدف.
 ي�ساعد التخطيط على الجدولالزمني وعدم �ضياع الوقت.
التخطيط هو نقطة البداية في �أي
عملية ،وهو فن التعامل مع الم�ستقبل
وتقييم الأمور و�إختيار المنا�سب منها
واالرتباط بالحقائق لتحقيق الهدف.
ودائ� �م ��ا ن�ط�ل��ب م ��ن اهلل التوفيق
والإر� �ش��اد ف��ي ك��ل �أه��داف�ن��ا الق�صيرة
والطويلة المدى.
�إلى � 240س ،وجهزي �صينية تنا�سب حجم
الفخذ الذي ا�شترتيه.
� -6أح� ��� �ض ��ري ورق � ��ة �أل �م �ن �ي��وم كبيرة
و�سميكة ،و�ضعيها في �صينية الفرن� .ضعي
ثلث كمية الب�صل المقطع �إلى �شرائح فوق
ورق الألمنيوم ،لت�شكلي طبقة من الب�صل.
 -7اف� � ��ردي ال �ف �خ��ذ ف� ��وق ال �ب �� �ص��ل في
�صينية ال �ف��رن .وزع��ي ��ش��رائ��ح الطماطم
فوق الفخذ ،ثم انثري باقي كمية الب�صل
فوق الفخذ.
 -8غطي الفخذ بورق الألمنيوم جيداً،
ث��م �أدخ�ل�ي��ه �إل ��ى ال �ف��رن ،ف�ه��و ي�ح�ت��اج �إلى
ح��وال��ي �ساعة ون�صف �إل��ى �ساعتين حتى
ين�ضج بالكامل.
 -9ع�ن��دم��ا ين�ضج ال�ل�ح��م ان��زع��ي ورق
الأل �م �ن �ي��وم م��ن ف��وق��ه ودع �ي��ه �إل ��ى ن�صف
�ساعة �إ�ضافية ليحمر من الخارج ويجف.
� -10أخرجي الفخذ من الفرن ّ
وغطيه
ب� ��ورق الأل �م �ن �ي��وم م��ن ع���ش��ر دق��ائ��ق �إل��ى
رب��ع ��س��اع��ة ،لتح�صلي على �أل �ي��اف اللحم
المتما�سكة ،ثم قطعي اللحم وقدميه.

�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
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ُيع ّرف الحنان في اللغة العربية ب�أ ّنه
ال���ش�ع��ور ال��رق �ي��ق والإح �� �س��ا���س بالعطف
والرحمة� ،أ ّما في اال�صطالح فهو ال�شعور
بالعطف تجاه الآخرين والحر�ص عليهم
م��ن �أيّ �أذى ،و ُي� َت��رج��م ه��ذا ال�شعور عبر
العديد من ال�سلوكيات التي تجعلنا ُنم ّيز
ال�شخ�ص الحنون من غيره و�أهمها:
 -1ال�ح��ر���ص ع�ل��ى ح��اج�ي��ات الآخرين
كالم�أكل ،والنوم براحة ،وحفظ الأغرا�ض
ال�شخ�صية من ال�ضرر.
 -2ال �� �س ��ؤال ال ��دائ ��م ع��ن الأ�صدقاء،
والأه��ل ،والأطفال ،فهو يهتم دائماً بمن
حوله.
 -3ع��دم انتظار الطرف الآخ��ر لي�س�أل
�شخ�ص ال
عنه �أو يرد جميل عطفه؛ فهو
ٌ
حدود لعاطفته الرائعة ،وال يقرن �شعوره
ب�أفعال الآخرين.
 -4الت�سامح والمحبة ،حيث يترفع عن
�أخطاء الآخرين ،وال ينتظر منهم تقديم
الأ��س��ف ،كما ي�شفق عليهم من �أفعالهم،
وي���س��ارع لموا�ستهم ،متنا�سياً �أفعالهم
و�أقوالهم ال ُم�سيئة له.
يجعل زوجته �أولوية في حياته
يعطي الزوج الحنون الأولوية للزوجة
ف ��ي ك ��ل ال� �م ��واق ��ف ،وي �م �ك��ن �أن يظهر
ذل��ك م��ن خ�لال مدحها ب�شكل م�ستمر،
واالت���ص��ال ال�ي��وم��ي بها ف��ي �أث �ن��اء �أوقات
الفراغ في العمل �أو ال�سفر ،وتخ�صي�ص

وقت للزوجة خالل الأ�سبوع لال�ستمتاع
بالأن�شطة المختلفة ،وتخ�صي�ص وقت
ي��وم��ي ل�ل�ح��دي��ث م �ع �ه��ا ،ح ��ول م��ا حدث
معها خالل اليوم ،لمعرفة ما لديها من
اهتمامات واحتياجات وتلبيتها.
ين�صت �إلى زوجته ويحتويها
ي �ت �م �ي��ز ال ��رج ��ل ال� �ح� �ن ��ون ب�إن�صاته
وا�ستماعه الجيد لزوجته ،فهو قادر على
االن�ت�ب��اه لها ،والتوا�صل معها ،م��ن دون
االن���ش�غ��ال ب��أم��ر �آخ ��ر ،وب��ال�ت��ال��ي �سيكون
ق ��ادراً على فهمها ،وم�ستعداً لال�ستماع
الهتماماتها دائ �م �اً .ه��ذا بالإ�ضافة �إلى
ق��درت��ه على االه�ت�م��ام بم�شاعر الزوجة،
ول �ي ����س ف �ق��ط ب��اه �ت �م��ام��ات �ه��ا ال �م��ادي��ة،
وبالتالي فهو غير مت�شدد �أو �أن��ان��ي في
فر�ض الآراء ،وال يتحدث دائماً عن نف�سه،
ب��ل ي�ع�ط��ي ال�ف��ر��ص��ة ل��زوج �ت��ه للحديث
عن نف�سها ،وال يقارن نف�سه بها في كل
حديث.
يقدر زوج�ت��ه وال ي�ح��اول التقليل من
�ش�أنها
يحترم ما لديها من �آراء ،ومعتقدات،
ومفاهيم ،ويبتعد عن مقارنتها بالن�ساء
الأخ� ��ري� ��ات ،وي �ح �ت��رم ك�ي��ان�ه��ا الم�ستقل
المختلف ع��ن الآخ��ري��ن ،وي�ق��دم الدعم
ال �ل��ازم ،وال ي�ب�ت�ع��د ع�ن�ه��ا ب�ح�ي��ث ت�شعر
بالثقة بالنف�س والقوة.

�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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Tel: 888-440-0411 • Cell: 714-335-4400 • Fax: 888-880-1647
www.goldenwayins.com
Email: samy@goldenwayins.com
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صباح اخلري يا مصر

� 9أيام �إجازة في البنوك الم�صرية تبد�أ الخمي�س
ت�ستعد ال �ب �ن��وك ال�ع��ام�ل��ة ف��ي م���ص��ر لإج ��ازة
طويلة تمتد على مدار � 9أيام متتالية ،تبد�أ من
يوم الجمعة المقبل ،الموافق � 29أبريل الحالي
وت�ن�ت�ه��ي ي ��وم ال���س�ب��ت ال �م��واف��ق  7م��اي��و ،2022
وذل ��ك ل�ل�إح�ت�ف��ال بعيد الفطر ال �م �ب��ارك ،فيما
يتخلل الإج��ازة االحتفال بمنا�سبة قومية وهي
عيد العمال ي��وم  1مايو ،بجانب يومي العطلة
الأ�سبوعية الر�سمية للبنوك ،الجمعة وال�سبت.

�إحالة المتهم في حادث القم�ص �أر�سانيو�س �إلى محكمة الجنايات

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

«�سياحة النواب» تو�صى ب�سرعة ا�ستكمال باقى �أعمال
تطوير م�سار العائلة المقد�سة

م��ازال��ت ال�سلطات الم�صرية توا�صل
ت�ط�ه�ي��ر ��س�ي�ن��اء م��ن ب�ق��اي��ا داع ����ش ،حيث
تمكنت وبمعاونة اتحاد قبائل �سيناء من
تطهير قريتي المطلة والح�سينيات �شرق
ال�شيخ زوي ��د ،وت��وا��ص��ل ت�صفية قيادات
التنظيم ومداهمة �أوكارهم.
وك�شف م�صدر قبلي �أن ات�ح��اد قبائل
��س�ي�ن��اء ،وت �ح��ت ��س�ي�ط��رة و�إ�� �ش ��راف قوات
الجي�ش ،تمكنوا م��ن اق�ت�ح��ام �أوك ��ار كان
يتخذها تنظيم داع����ش م�ق��رات ومالذات
لهم في القريتين ،وتمكنوا من ت�صفية
�أخ�ط��ر ق��ائ��د ع�سكري ل��داع����ش ف��ي قرية
المقاطعة وي��دع��ى م�صطفى �شعبان �أبو
دراع ،م�ضيفا �أن ��ه ت�م��ت ت�صفية اثنين
�آخ� ��ري� ��ن م ��ن ق � �ي� ��ادات ال �ت �ن �ظ �ي��م �أث� �ن ��اء
محاولتهما الهروب من قرية المقاطعة
تجاه المطلة على يد كمين تابع لقوات
الجي�ش.
و�أ� �ش��ار �إل ��ى �أن ع ��ددا ك�ب�ي��را م��ن ن�ساء
و�أط�ف��ال التنظيم �سلموا �أنف�سهم لأبناء
القبائل ،فيما ت��م �إب �ط��ال ع�ب��وات نا�سفة
وقنابل كان قد زرعها عنا�صر التنظيم في
عدد من المنازل والطرقات والمزارع.

وت��اب��ع �أن ال �ق��وات نجحت ف��ي تطهير
ك��ام��ل للقرى بالمنطقة ،ون��زع و�إبطال
العبوات النا�سفة تجنبا ل��وق��وع �إ�صابات
بين المواطنين المدنيين ف��ور عودتهم
لقراهم ومنازلهم.
وكان  3دواع�ش قد لقوا م�صرعهم قبل
�أي��ام وتم �ضبط �آخرين بمداهمات لأبناء
ات�ح��اد قبائل �سيناء على بع�ض المواقع
ال �ت ��ي ي �خ �ت �ب��ئ ف �ي �ه��ا ع �ن��ا� �ص��ر التنظيم
بمنطقة «�شيبانة» جنوب �شرقي مدينة
رف��ح ،حيث دارت ا�شتباكات مبا�شرة مع
بع�ض العنا�صر المتواجدة �أ��س�ف��رت عن
ت�صفية  3منهم و�ضبط �آخرين ،فيما قتل
اثنان من �أبناء القبائل و�أ�صيب �آخر.
و�أط�ل��ق الجي�ش الم�صري ف��ي فبراير
م��ن ال �ع��ام  ،2018ع�م�ل�ي��ة ل�ل�ق���ض��اء على
ال�ج�م��اع��ات التكفيرية ف��ي �شمال �سيناء
بالكامل ،حيث بد�أت في  9فبراير  2018في
�شمال وو�سط �سيناء ،ومناطق �أخرى بدلتا
م�صر والظهير ال�صحراوي غ��رب وادي
النيل بهدف �إحكام ال�سيطرة على المنافذ
الخارجية وتطهير كافة رب��وع م�صر من
العنا�صر الإرهابية والتكفيرية.

�إقالع �أول رحلة طيران مبا�شرة بين
تل �أبيب و�شرم ال�شيخ

الناطقة بل�سان م�شيخة الأزهر.
وو� �ص��ف ��ش�ي��خ الأزه � ��ر م��ا ي �ح��دث في
بع�ض القرى والنجوع من م�ضايقات عند
بناء �أي كني�سة ،ب�أنه ميراث وليد عادات
وتقاليد والنا�س تناقلته ،ولي�س له �أ�صل
في الإ�سالم؛ قائال� :أنا من الذين يرون
�أن بناء م�سجد �أم��ام كني�سة ،هو ن��وع من
الت�ضييق على الم�سيحيين ،والإ�سالم نهانا
عن المجىء بمثل ه��ذه الم�ضايقات وال
ت�ضيقوا عليهم وال ت�ضايقوهم؛ لأن بناء
م�سجد �أم��ام كني�سة يزعج الم�سيحيين،
وه��و ن��وع م��ن الإي ��ذاء المنهى عنه ومن
�آذى ذمياً فقد �آذانى ،وكذلك �أنا �ضد بناء
كني�سة �أم��ام م�سجد لأن هذا الأم��ر �أي�ضا
ي��زع��ج الم�سلمين ،وه��و ن��وع م��ن الإي ��ذاء
والت�ضييق ،ول�م��ن ي ��أت��ون ب�ه��ذه الأفعال
�أقول� :أر�ض اهلل وا�سعة ،فلتبنى الم�ساجد
بعيدا عن الكنائ�س ،ولتبنى الكنائ�س بعيدا
عن الم�ساجد؛ لماذا الإ��ص��رار على بناء
الم�سجد �أم��ام الكني�سة؟ ولماذا الإ�صرار
على بناء الكني�سة �أم��ام الم�سجد؟ هذه
ا�ستهانة بالعبادة ،وبدور العبادة ،وت�صرف

قررت ال�سلطات الم�صرية اخالء �سبيل  41من �سجناء ال�سيا�سة وال��ر�أي كانوا
محبو�سين �إحتياطيا على ذمة ق�ضايا ،ح�سب ما �أكد ع�ضو مجل�س حقوق االن�سان
في م�صر.
ون�شر ال�سيا�سي الم�صري ال�ب��ارز وع�ضو المجل�س القومي لحقوق االن�سان
محمد �أن��ور ال�سادات بيانا �أف��اد فيه ب�أنه «�شارك يوم (الأح��د) � 4/24أ�سر و�أهالي
المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي � 41شخ�صا من المحبو�سين �إحتياطياً على
ذمة ق�ضايا �سيا�سية وحرية ر�أي».

ال ير�ضاه الإ�سالم؛ لأنه لي�س مطلوبا منى
كم�سلم �أن �أغلق الكني�سة ،و�أطفئ �أنوارها،
و�أمنع ال�صالة فيها ،بل المطلوب منى �أنه
لو تعر�ضت الكني�سة العتداء يجب على
كم�سلم �أن �أدافع عنها.
وعلى �صعيد �آخر �صرح ف�ضيلة الدكتور
�أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر ال�شريف ب�ش�أن
الت�ضييق على غير الم�سلمين في م�أكلهم
وم�شربهم بنهار رم�ضان.
و�أك��د الإم��ام الطيب �أن الت�ضييق على
غير الم�سلمين ف��ي م�أكلهم وم�شربهم
بنهار رم�ضان ب��دع��وى ال�صيام «�سخف»
ال يليق وال يمت للإ�سالم من قريب �أو
بعيد.
وت�ساءل �شيخ الأزهر عن الم�سلم الذي
ال يطيق ر�ؤية زميله الم�سيحي في العمل
ي ��أك��ل �أو ي���ش��رب �أو م���ش��اه��دة مواطنين
م�سيحيين في المطاعم في نهار رم�ضان،
كيف يطيق �إف�ط��ار �أطفاله ال�صغار غير
المكلفين في نهار رم�ضان؟ �أم �أنه ي�ضيق
على �أطفاله �أي�ضا ويمنع عنهم الطعام
وال�شراب.

رغم توالي الأزمات« ...البالون الطائر» مازال محلق ًا في الأق�صر
رغ ��م ان �ت �ه��اء ال �� �ش �ت��اء وب� ��دء المو�سم
ال�صيفي في محافظة الأق�صر ال�سياحية
ج �ن��وب��ي م �� �ص��ر ،والأزم � � ��ة االقت�صادية
العالمية التي �أ ّث��رت على ال�سياحة ،ف�إن
رح�ل��ات ال �م �ن �ط��اد «ال �ب ��ال ��ون الطائر»،
م��ا زال ��ت تحلق ف��ي ��س�م��اء منطقة البر
الغربي ،ليتمتع ركابه بم�شاهدة المعالم
الأثرية وال�سياحية الخالبة.
و�أو�ضح مالك �إحدى �شركات المناطيد،
�أن «ع ��دد ال���ش��رك��ات ال�سياحية العاملة
ف��ي م�ج��ال ال�ب��ال��ون ال�ط��ائ��ر ح��ال�ي��ا يبلغ
�� 16ش��رك��ة ،فيما و��ص�ل��ت ن�سب الإ�شغال
ال�سياحي ف��ي رح�ل�ات المناطيد خالل
�أبريل �إلى ما بين  50و 60بالمئة».
و�أ�شار �إلى �أن هذه الن�سبة «منخف�ضة
م �ق��ارن��ة ب�ف���ص��ل ال �� �ش �ت��اء ف ��ي ال�سنوات
ال�م��ا��ض�ي��ة� ،إذ تنخف�ض �أع � ��داد رحالت
المناطيد في ف�صل ال�صيف».
وت �ق��ل ال �� �س �ي��اح��ة ،خ��ا� �ص��ة الأوروب� �ي ��ة
والرو�سية ،في م�صر في ف�صل ال�صيف،
لأنها تف�ضل ال�شتاء لال�ستمتاع ب�أجواء
م���ص��ر ال��داف �ئ��ة م�ق��ارن��ة ب��ال�م�ن��اخ �شديد
ال � �ب� ��رودة ف ��ي ب �ل�اده� ��م� ،أم � ��ا ال�سياحة
العربية فتف�ضل ف�صل ال�صيف لأن �أجواء

م�صر �أق��ل ح��رارة من الكثير من الدول
العربية.
وم ��ن �أب � ��رز ال�ج�ن���س�ي��ات ل�ل���س�ي��اح في
م�صر الآن ،ه��ي الأم��ري�ك�ي��ة والرو�سية
وال��روم��ان�ي��ة وجن�سيات عربية ،متوقعا
ان �خ �ف��ا���ض ع ��دد ال �� �س �ي��اح خ�ل�ال الفترة
المقبلة ،خا�صة من ال�صين على �سبيل
المثال ،التي ك��ان ال�سياح منها ي�شكلون
الن�سبة الأكبر في بع�ض الأوق��ات؛ نظرا

ل �ل��إج� ��راءات ال �م �� �ش��ددة ال �ت��ي اتخذتها
ال �� �ص �ي��ن ل �م �ح��ا� �ص��رة ف �ي��رو���س كورونا
الن�شط في بع�ض مقاطعاتها.
وق ��د � �ص��رح��ت ال�م�ت�ح��دث��ة الر�سمية
با�سم وزارة ال�سياحة والآث��ار الم�صرية،
�سها بهجت ،في وق��ت �سابق ،ب��أن «م�صر
منفتحة في الوقت الحالي على جميع
الأ� �س��واق العالمية ولي�س �سوقا بعينه،
وترحب بجميع ال�ضيوف».

�صادرات م�صر تقفز  %34لـ  4مليارات دوالر في يناير

ك�شفت ب�ي��ان��ات ر�سمية ح��دي�ث��ة ،عن
ت�سجيل ال���ص��ادرات الم�صرية ارتفاعا
ك �ب �ي��را خ�ل��ال � �ش �ه��ر ي �ن��اي��ر الما�ضي
لتقترب من حاجز  4مليارات دوالر.
ووف � ��ق ب �ي ��ان ��ات ال �ج �ه ��از المركزي
للتعبئة العامة والإح���ص��اء ،فقد بلغت
القيمة الإجمالية لل�صادرات الم�صرية
ن�ح��و  3.988م�ل�ي��ار دوالر خ�ل�ال �شهر
ي �ن��اي��ر ال �م��ا� �ض��ي ،م �ق��اب��ل ن �ح��و 2.965
م�ل�ي��ار دوالر خ�ل�ال ن�ف����س ال�ف�ت��رة من
العام الما�ضي ،بزيادة بلغت نحو 1.023
مليار دوالر ،م�سجلة ارت�ف��اع��ا بن�سبة
.%34.5

�أقلعت الأح��د � 4/17أول رحلة طيران مبا�شرة بين مدينة تل �أبيب في ا�سرائيل
ومنتجع �شرم ال�شيخ الم�صري على ما �أك��دت �شركة الطيران الوطنية الإ�سرائيلية
«�إلعال».
وقالت ال�شرطة في بيان «�إن الرحلة � 5193أقلعت من مطار بن غوريون بعد ال�سابعة
�صباحا بتوقيت جرينت�ش بقليل».
وي�أتي تد�شين ه��ذه الرحالت بعد زيارتين اثنتين لرئي�س ال��وزراء نفتالي بينيت
لم�صر قابل خاللهما الرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي.
في �أكتوبر الما�ضي ،هبطت طائرة تحمل �شعار الناقل الر�سمي «م�صر للطيران» في
رحلة و�صفت ب�أنها «تاريخية».
وتعود الرحالت الجوية المبا�شرة بين تل �أبيب والقاهرة اللتان وقعتا اتفاق �سالم
في العام � ،1979إلى �سنوات طويلة ما�ضية.
لكن كانت ال��رح�لات ت�شغل عبر �شركة طيران �سيناء التي ت�أ�س�ست لهذا الغر�ض
ح�صرا ودون و�ضع العلم الم�صري على الهيكل الخارجي لطائراتها.
وبينما تتوا�صل العالقات الدبلوما�سية بين البلدين ،دعا الفرع الم�صري لحركة
المقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات التي تدعو �إل��ى مقاطعة �إ�سرائيل �أذاع ح�ف��ل �إف �ط��ار الأ� �س��رة الم�صرية،
ب�سبب احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية �إلى مقاطعة مهرجاني المو�سيقى «جراوند» تجربتين اجتماعيتين لأب�ط��ال برنامج
و«نابيا» اللذان ينطلقان من �سيناء.
«ح� �ي ��اة ك��ري �م��ة» ح �ي��ث ظ �ه��ر الإع�ل�ام ��ي
�أي�م��ن م�صطفى ك��أن��ه م��واط��ن ال يمتلك
�أم� ��واال وي��ري��د �أن ي�ستقل ت��اك���س��ى ،وهو
ما قابله �سائق التاك�سي «مينا» بترحاب
�شديد وقبل تو�صيله مجانا� ،أما التجربة
الأخ��رى ل�سائقة الدراجة النارية «�سارة»
التي تعمل دليفري ،والتي وجدت �أموال
و�أعادتها ل�صاحبها مرة �أخرى.
ول�ه��ذا ال�سبب ظهر ال�شاب مينا �أحد
�أبطال حياة كريمة ،بجوار الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي خالل حفل �إفطار الأ�سرة
الم�صرية ال�سنوي ،حر�صا على تج�سيد
مفهوم المواطنة ،والحفاظ على الهوية
الم�صرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية
والقومية والثقافية.

و�أ�شار جهاز الإح�صاء� ،إلى �أن �صادرات
الوقود كانت على ر�أ���س القائمة خالل
�شهر يناير الما�ضي ،حيث بلغت قيمتها
الإج�م��ال�ي��ة ن�ح��و  1.245م�ل�ي��ار دوالر،
م�ق��اب��ل ن�ح��و  693م�ل�ي��ون دوالر خالل
نف�س الفترة من العام الما�ضي ،بزيادة
بلغت قيمتها  552مليون دوالر ،م�سجلة
ارتفاعا بن�سبة .%57.3
وف��ي المركز الثاني ج��اءت �صادرات
م�صر م��ن ال�سلع ت��ام��ة ال�صنع والتي
بلغت قيمتها الإج�م��ال�ي��ة نحو 1.582
م �ل �ي��ار دوالر خ�ل�ال ي �ن��اي��ر الما�ضي،
مقابل نحو  1.343مليار دوالر خالل

�شهر يناير  ،2020بزيادة بلغت قيمتها
 239م�ل�ي��ون دوالر ،م�سجلة ارتفاعا
بن�سبة .%17.8
وت�ضمنت ال�ق��ائ�م��ة �أي���ض��ا �صادرات
م�صر من ال�سلع ن�صف الم�صنعة بقيمة
 807م �ل �ي��ون دوالر م �ق��اب��ل ن �ح��و 597
مليون دوالر في يناير .2021
كما بلغت �صادرات م�صر من المواد
ال �خ��ام ن�ح��و  316م�ل�ي��ون دوالر خالل
�شهر يناير الما�ضي ،مقابل  300مليون
دوالر في نف�س ال�شهر عام  ،2021بزيادة
بلغت  15مليون دوالر ،بن�سبة ارتفاع
بلغت نحو .%5.3

لماذا جل�س ال�شاب «مينا» بجوار الرئي�س ال�سي�سي في حفل �إفطار الأ�سرة الم�صرية؟

الرئي�سي ال�سي�سي وال�شاب مينا في حفل �إفطار الأ�سرة الم�صرية

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

جلميع احتياجاتكم للتكييف:
ت�صليح � -صيانة  -تركيب
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الإفراج عن  41من المحبو�سين �إحتياطيا على ذمة ق�ضايا �سيا�سية ور�أي

�شيخ الأزهر« :بناء م�سجد �أمام كني�سة ت�ضييق على الم�سيحيين..
والإ�ســالم نهـانــا عــن ذلــك»

�أمرت النيابة العامة ،يوم الثالثاء  ، 4/19ب�إحالة المتهم بقتل المجني عليه القم�ص
�أر�سانيو�س ودي��د رزق اهلل ،كاهن كني�سة ال�سيدة ال �ع��ذراء بمحرم ب��ك� ،إل��ى محكمة
الجنايات المخت�صة؛ لمعاقبته فيما اتهم به من ارتكاب جريمة القتل العمد ،و�إحراز
�سالح �أبي�ض.
و�أكدت النيابة العامة ،في بيان لها� ،أنها �أقامت الدليل قبل المتهم من �شهادة �سبع َة ق� ��ال الإم � � ��ام الأك� �ب ��ر �أح� �م ��د الطيب،
ع�شر �شاهدا ،وما ثبت بتقرير المجل�س الإقليمي لل�صحة النف�سية من امتالك المتهم �شيخ الأزه ��ر ال���ش��ري��ف� ،إن الأزه ��ر يعتز
وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك واالختيار ،وعدم معاناته من �أي �أعرا�ض ا�ضطراب ب��ال �ع�ل�اق��ة ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط الم�صريين؛
م�سلمين وم�سيحيين ،وال �ت��ى تنبع من
عقلي �أو نف�سي وقت الفح�ص� ،أو وقت �إرتكاب الجريمة؛ ما يجعله م�سئوال عنها.
الفهم ال�صحيح للدين ،م�ؤكدا �أن تهنئة
الم�سيحيين ب��الأع �ي��اد ل�ي���س��ت م��ن باب
المجاملة �أو ال�شكليات ،و�إنما ت�أتى انطالقا
من فهمنا لتعاليم ديننا الحنيف ،م�شيرا
�إل��ى �أن عالقة الم�سلمين والم�سيحيين
و�أو�� �ص ��ت ال �ل �ج �ن��ة ،ب ��أه �م �ي��ة الترويج تعد تج�سيدا حقيقيا للوحدة والإخ ��اء،
�أو�� �ص ��ت ل�ج�ن��ة ال �� �س �ي��اح��ة
والطيران لهذا الم�شروع الهام بجميع دول العالم و�أن ه��ذه الأخ� ��وة �ستظل دائ �م��ا الرباط
النائبة
برئا�سة
المدنى بمجل�س النواب،
ا�ستكمال باقى �أعمال لت�شجيع ال�سياح على زيارة م�سار العائلة المتين الذي ي�شتد به الوطن في مواجهة
نورا على،
ب�ضرورةال�ع��ائ�ل��ة المقد�سة فى ال �م �ق��د� �س��ة وال �ت �� �س��وي��ق ع �ل��ى م�ستوى ال�صعاب والتحديات.
بم�سار
ال�ت�ط��وي��ر
ال�سياحة الداخلية ،وو�ضع �أ�سيوط �ضمن وع� ��ن م ��وق ��ف الأزه � � ��ر ال �� �ش��ري��ف من
ممكن.
وقت
�أ�سرع
جاء ذلك خالل االجتماع الذى عقدته ب��رن��ام��ج ال �ل �ي��ال��ى ال���س�ي��اح�ي��ة والمبيت م�س�ألة بناء الكنائ�س ،ح�سم �شيخ الأزهر
الأم ��ر ق��ائ�لا �إن الأزه� ��ر لي�س ل��دي��ه �أي
ال�ل�ج�ن��ة ،م���س��اء الأح ��د  ،4/24لمناق�شة
بالمحافظة.ص��ت اللجنة ب�سرعة االنتهاء غ�ضا�ضة على الإطالق في هذه الم�س�ألة؛
�
�
أو
�
�ا
�
م
�
ك
ط �ل��ب الإح� ��اط� ��ة ال �م �ق ��دم م ��ن
النائب م��ن �أع�م��ال التطوير ،لت�سهيل الزيارات لأن الإ�سالم لي�س �ضد بناء الكنائ�س ،وال
منطقة
�إب��راه �ي��م ن�ظ�ي��ر،
�رقب�ب ���مش����رأنك� ت�ز� اح�ل ��وق�ي��و�ل� �ص �ي��ة – الوافدة على الديرين من �أنحاء العالم ،يوجد ال في القر�آن وال في ال�سنة النبوية
ال ��دي ��ر ا
محافظةل ��أم���س�حي���وط �إل��ى منطقة �سياحية و�ضرورة تطوير وتو�سعة وتهيئة الطرق ما يحرم هذا الأم��ر ،ولذلك ال يمكن �أن
يتدخل الأزه ��ر لمنع ب�ن��اء كني�سة ،وفقا
الم�ؤدية لدير المحرق.
دينية وجاذبة لل�سياحة الدينية.
لت�صريحات مطولة لجريدة �صوت الأزهر

ت�صفية قيادات خطيرة لداع�ش
ب�سيناء ..بينهم قائد ع�سكري
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ال�سي�سي يكلف ب�����إدارة
ح�����وار وط���ن���ي م���ع ك��اف��ة
ال���ت���ي���ارات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
وي��ع��د ب��ح�����ض��ور جل�ساته
ك�ل��ف ال��رئ�ي����س ال�م���ص��ري ع�ب��د الفتاح
ال�سي�سي �إدارة الم�ؤتمر الوطني لل�شباب
بالتن�سيق م��ع ك��اف��ة ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية
الحزبية وال�شبابية لإدارة ح��وار �سيا�سي
ع ��ن �أول � ��وي � ��ات ال �ع �م��ل ال ��وط �ن ��ي خالل
المرحلة الراهنة.
ووج ��ه ال��رئ�ي����س ب��رف��ع ن�ت��ائ��ج الحوار
ال��وط�ن��ي �إل �ي��ه ووع ��د ب�ح���ض��ور المراحل
النهائية من جل�ساته.
و�أطلق ال�سي�سي مبادرة لدعم وتوطين
ال�صناعات الوطنية لالعتماد على المنتج
ال�م�ح�ل��ي م��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز دور القطاع
الخا�ص ف��ي تو�سيع ال�ق��اع��دة ال�صناعية
لل�صناعات الكبرى والمتو�سطة.
وق� � ��ال خ�ل��ال ح �ف��ل �إف � �ط ��ار الأ�� �س ��رة
الم�صرية� ،إن المواطن الم�صري تحمل
الآث��ار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح
و��ض��روري للإ�صالح االقت�صادي ،وذلك
بالتوازي مع �إع��ادة بناء وتطوير البنية
التحتية للدولة.

ال�سي�سي :ما عر�ضه م�سل�سل
«االختيار» هو ما تم في الواقع
ق ��ال ال��رئ�ي����س ال�م���ص��ري ع�ب��د الفتاح
ال�سي�سي �إن م��ا ت��م ع��ر��ض��ه ف��ي م�سل�سل
«االختيار» هو ما تم في الواقع في ذلك
الوقت.
وخ �ل��ال م �� �ش��ارك �ت��ه ف ��ي ح �ف��ل �إفطار
الأ�سرة الم�صرية ،قال ال�سي�سي« :عهدي
معكم دائما ال�صدق والإخال�ص في العمل
والنوايا ،والتجرد من االنتماء �إال للوطن
ابتغاء لوجه اهلل».
و�أ� �ش��ار �إل ��ى �أن ��ه «ل ��وال ت��دخ��ل الأ�شقاء
العرب بع�شرات المليارات من الدوالرات
ف��ي  2013و  2014ل��م تكن لم�صر قائمة
حتى الآن» ،معلنا عن تكليف �إدارة الم�ؤتمر
الوطني لل�شباب ،لإدارة حوار �سيا�سي مع
كل القوى بدون �إ�ستثناء وال تمييز ،ورفع
مخرجات هذا الحوار لرئي�س الجمهورية
�شخ�صيا.
ك�م��ا ك���ش��ف ع��ن ح��زم��ة م��ن ال �ق ��رارات
التي �شملت �إطالق مبادرة دعم وتوطين
ال�صناعات الوطنية واالعتماد على المنتج
ال�م�ح�ل��ي ،وا��س�ت�ك�م��ال � �س��داد المديونية
الخا�صة لعدد من الغارمين والغارمات
بتكلفة تقدر ب �ـ 45مليون جنيه ،والعمل
على دمجهم في الحياة العامة.

ال�سي�سي يرحب بحمدين
���ص��ب��اح��ي وخ���ال���د داوود
وخ��ال��د ي��و���س��ف ف��ي حفل
الأ������س�����رة ال��م�����ص��ري��ة
رح��ب ال��رئ�ي����س ال�م���ص��ري ع�ب��د الفتاح
ال�سي�سي ب��ال���س�ي��ا��س��ي ح�م��دي��ن �صباحي
وال�صحفي خ��ال��د داوود وال�م�خ��رج خالد
يو�سف ،خالل م�شاركتهم م�ساء الثالثاء
 4/26فى حفل �إفطار الأ�سرة الم�صرية.
ودار حديث ودي بين الرئي�س ال�سي�سي
وح�م��دي��ن ��ص�ب��اح��ي ب�ع��د �أن ��ص��اف�ح��ه ثم
�صافح خالد داود وخالد يو�سف.
و�أكد ال�سي�سي �أن م�صر الجديدة دولة
مدنية ديمقراطية حديثة ت�سعى للبناء
والتنمية.
و�صرح الرئي�س الم�صري ب ��أن الوطن
يت�سع للجميع ،و�أن االختالف في الر�أي
ال يف�سد للوطن ق�ضية.
وق� ��ال« :ع �ه��دي م�ع�ك��م دائ �م��ا ال�صدق
والإخال�ص في العمل والنوايا ،والتجرد
من االنتماء �إال للوطن ابتغاء لوجه اهلل
�سبحانه وتعالى».

ال�سي�سي ي�����أذن ب���إع��ادة
تفعيل لجنة العفو الرئا�سي
�أع �ل��ن ال��رئ�ي����س ال�م���ص��ري ع�ب��د الفتاح
ال���س�ي���س��ي �أن ��ه ��س�ي�ت��م ال�ع�م��ل ع�ل��ى �إع ��ادة
تفعيل عمل لجنة العفو الرئا�سي التي
ت��م ت�شكيلها ك ��أح��د م�خ��رج��ات الم�ؤتمر
الوطني لل�شباب.
و�أع� ��رب ال�سي�سي خ�ل�ال ح�ف��ل �إفطار
الأ�� �س ��رة ال�م���ص��ري��ة رم �� �ض��ان  2022عن
��س�ع��ادت��ه ب ��الإف ��راج ع��ن دف �ع��ات م��ن �أبناء
م�صر خالل الأيام الما�ضية.
و�صرح ب�أن الوطن يت�سع للجميع ،و�أن
االخ �ت�ل�اف ف��ي ال� ��ر�أي ال يف�سد للوطن
ق�ضية.
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�أم��ري��ك��ا ت��ع��دم  27مليون
ف��رخ��ة ب�����س��ب��ب الإ���ص��اب��ة
ب���ان���ف���ل���ون���زا ال���ط���ي���ور
ت��واج��ه ال��والي��ات المتحدة الأمريكية
ارتفاعا �شديدا في �أ�سعار البي�ض ،ب�سبب
ع��ودة �إنفلونزا الطيور ف��ي الهجوم على
البالد.
ق��ال��ت �صحيفة ال��وا��ش�ن�ط��ن ب��و��س��ت �إن
الواليات المتحدة الأمريكية �أعدمت 27
مليون فرخة ودي��ك ،بعد اكت�شاف تف�شي
�إنفلونزا الطيور في العديد من المزارع
حول البالد.
و�أف � � ��ادت ال���ص�ح�ي�ف��ة الأم��ري �ك �ي��ة ب ��أن
ال��والي��ات المتحدة في مواجهة مخاطر
تف�شي �إنفلونزا الطيور ال��ذي ع��اودت في
الظهور من جديد.
ك��ان��ت ال�سلطات الفرن�سية ق��د �أعلنت
الإثنين الما�ضي � ،4/25إع��دام  13مليون
طائر من الدواجن ،ب�سبب انت�شار انفلونزا
الطيور.

ما م�صير ترامب بعد �إ�ستحواذ
م��ا���س��ك ع��ل��ى «ت��وي��ت��ر»؟

��س�ل�ط��ت ال �ع��دي��د م��ن و� �س��ائ��ل الإع�ل�ام
الدولية ال�ضوء على �إ�ستحواذ الملياردير
الأم��ري �ك��ى �إي� �ل ��ون م��ا� �س��ك ،ع �ل��ى �شركة
«ت��وي�ت��ر» ر��س�م�ي�اً ،مت�سائلة ع��ن �إمكانية
ع��ودة الرئي�س الأمريكى ال�سابق دونالد
ترامب� ،إلى تلك المن�صة.
ق��ال��ت م �� �ص��ادر ل��وك��ال��ة «روي � �ت ��رز»� ،إن
ترامب المحظور من موقع «تويتر» لن
ي�ع��ود ال��س�ت�خ��دام��ه و�سيكتفى بالمن�صة
ال�ت��ى يملكها «ت ��روث �سو�شيال» (Truth
).Social
وكان ما�سك قد تحدث فى وقت �سابق
عن عالقته مع الرئي�س الأمريكى وقال
�إن �ه��ا ج �ي��دة ،ك�م��ا و� �ص��ف ت��رام��ب ما�سك
ب�أنه «�أح��د العباقرة لدينا» ،لذلك توقع
كثيرون عودة ترامب �إلى «تويتر» في حال
ا�ستحوذ عليه ما�سك.
ي�شار �إلى �أن �إيلون ما�سك ،مالك �شركة
ت�سال ،كان قد ا�ستحوذ على �شركة «تويتر»
بـ 44مليار دوالر.
و�أكدت «تويتر»� ،أن الموقع �أ�صبح �شركة
خا�صة ،و�أن �إيلون ما�سك �أ�صبح متحكما
ب�شكل كامل فى ال�شركة.

�إعتمــدوا
في حمالتكم الدعائية

)818 774-0446

أمريكا من حولنا
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مليارات طائرة ..كيف دبر �إيلون ما�سك تمويل �صفقة تويتر الفلكية؟
ب�ع��د ت��و��ص��ل ال�م�ل�ي��اردي��ر الأمريكي
�إي �ل��ون ما�سك ،الإث�ن�ي��ن  ،4/25التفاق
م��ن �أج��ل ��ش��راء م��وق��ع «ت��وي�ت��ر» مقابل
 44مليار دوالر ،تثور عدة �أ�سئلة ب�ش�أن
تفا�صيل ال�صفقة العمالقة ،وطريقة
تدبير قيمتها الفلكية.
وت�ساءلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية
ح ��ول ال�م���ص��در ال� ��ذي �سيعتمد عليه
�إي�ل��ون ما�سك لتمويل ��ش��راء «تويتر»،
وا�صفة الأمر بـ «اللغز».
وح�سب الوكالة ،فقد ح�صل ما�سك
في الوقت الحالي على  13مليار دوالر
على هيئة قرو�ض ب�ضمان ح�صته في
�شركة «تويتر».
ف�ضال ع��ن ذل��ك ،دب��ر �أغ�ن��ى �شخ�ص
في العالم ،قرو�ضا �أخرى بقيمة 12.5
م �ل �ي��ار دوالر ،ح���ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ب�ضمان
ح�صته ف��ي ��ش��رك��ة ��ص�ن��اع��ة ال�سيارات
الكهربائية الرائدة «ت�سال» ،حيث ت�صل
قيمة �أ�سهمه في ال�شركة �إلى  170مليار
دوالر.

�إيلون ما�سك
ل �ك��ن ه � ��ذه ال� �ق ��رو� ��ض ال� �ت ��ي جرى
ال � �ح� ��دي� ��ث ع� �ن� �ه ��ا ال ت� �ك� �ف ��ي ،فكيف
�سي�ستطيع دفع باقي الـ 44مليار دوالر
المطلوبة لإتمام ال�صفقة؟
كتبت �صحيفة «ن �ي��وي��ورك تايمز»،
�أن االحتمال ال��وارد ب�شدة هو �أن يلج�أ
ما�سك �إلى بيع بع�ض �أ�سهمه في �شركة
«ت�سال» من �أجل تمويل ال�صفقة.

وج ��رى ت ��داول �سهم ��ش��رك��ة «ت�سال»
عند  978دوالر ،م�ساء الإثنين .4/25
وي�م�ل��ك م��ا��س��ك ع ��ددا م��ن ال�شركات
الخا�صة الأخ��رى ،من بينها «بورينج»
المخت�صة في تطوير الأنفاق ،وهي ذات
قيمة �سوقية بنحو  6مليارات دوالر.
كما يملك �أ�سهما في �شركات �أخرى،
م��ن بينها «�سبي�س �إك ����س» ال�ت��ي قدرت
قيمتها ف��ي ال�سوق ب �ـ 100مليار دوالر
خالل ال�سنة الما�ضية.
وت�صل ث��روة ما�سك �إل��ى  257مليار
دوالر ،لكنها �أغلبها على �شكل �أ�سهم في
�شركات� ،أما ما بين يديه من ال�سيولة
النقدية فال يتجاوز  3مليارات دوالر.
وم��ن بين الخيارات المطروحة� ،أن
ي�ستعين ما�سك بم�ستثمرين �آخرين
يتفقون معه في ر�ؤيته ،من �أجل تمويل
�صفقة � �ش��راء «ت��وي �ت��ر» ،وه��و م��ا يعني
�إن� �ج ��از ال���ص�ف�ق��ة ع��ن ط��ري��ق ح�ص�ص
لم�ساهمين قدامى �أو جدد في ال�شركة
الرائدة بمجال التوا�صل االجتماعي.

بلينكن :التو�صّ ل التفاق مع �إيران «�أف�ضل �سبيل»
لمنعها من امتالك قنبلة نووية
�أع �ل��ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الأمريكي
�أن �ت��ون��ي ب�ل�ي�ن�ك��ن ال �ث�ل�اث��اء � 4/26أنّ
الواليات المتحدة ما زالت مقتنعة ب�أنّ
�إحياء االتفاق النووي مع �إي��ران للعام
 2015هو «�أف�ضل �سبيل» لمنع طهران
من حيازة القنبلة الذرية.
وق ��ال بلينكن �أم� ��ام ل�ج�ن��ة ال�ش�ؤون
الخارجية في مجل�س ال�شيوخ الأمريكي
«م��ا زلنا نعتقد �أنّ ال�ع��ودة �إل��ى االتفاق
�ستكون �أف�ضل �سبيل للرد على التحديات
النووية التي تفر�ضها �إي��ران ول�ضمان
�أن �إيران التي تت�ص ّرف �أ�صال بعدوانية
كبيرة ،لي�س لديها �سالح نووي».
وق �ب��ل �أك �ث��ر م��ن ع� ��ام ،ب � ��د�أت �إي� ��ران
وال �ق��وى ال�م�ن���ض��وي��ة ف��ي ات �ف��اق العام
( 2015ف��رن �� �س��ا ،ب��ري �ط��ان �ي��ا� ،ألمانيا،
رو�� �س� �ي ��ا ،وال� ��� �ص� �ي ��ن) ،م �ب��اح �ث��ات في
فيينا �شاركت فيها ب�شكل غير مبا�شر
الواليات المتحدة التي ان�سحبت �أحاديا
من االتفاق عام  2018في عهد رئي�سها
ال�سابق دونالد ترامب.
وت �ه��دف ال �م �ف��او� �ض��ات ال �ت��ي تجري
بتن�سيق م��ن االت �ح��اد الأوروب � � ��ي ،الى
�إع� ��ادة وا��ش�ن�ط��ن ل�م�ت��ن االت �ف��اق ورفع

وزير الخارجية �أنتوني بلينكن
ع �ق��وب��ات ف��ر��ض�ت�ه��ا ع �ل��ى ط �ه��ران بعد
ان �� �س �ح��اب �ه��ا ،م �ق��اب��ل ام �ت �ث��ال الأخيرة
مجددا اللتزاماتها التي تراجعت عنها
بعد الخطوة الأمريكية.
و�أ�ضاف بلينكن «لقد جربنا االقتراح
الآخ � ��ر ،وه ��و االن �� �س �ح��اب م��ن االتفاق
ومحاولة ممار�سة المزيد من ال�ضغط
عليها ور�أي�ن��ا النتيجة» ،وه��ي «برنامج
نووي �أكثر خطورة».
و�أ�شار الوزير الأمريكي �إلى �أنّ الوقت
ال��ذي تحتاج �إليه �إي��ران لإن�ت��اج المواد
االن �� �ش �ط��اري��ة ال �ك��اف �ي��ة ل���ص�ن��ع �سالح

ن��ووي تقل�ص �إل��ى «�أ�سابيع قليلة» بعد
االن�سحاب الأمريكي من االتفاق ،فيما
كانت المدّة تزيد عن عام قبل ذلك.
وتابع �أنه «رغم العيوب» التي ت�شوب
اتفاقاً ال ي�ستجيب «للن�شاطات ال�سيئة
الأخ � � ��رى» لإي� � ��ران م �ث��ل ت��دخ �ل �ه��ا في
ال �ن��زاع��ات ف��ي ال���ش��رق الأو� �س��ط« ،ف ��إذا
تمكنا من العودة �إلى �شروطنا الخا�صة
(� )...ستكون ت�ل��ك «�أف���ض��ل ا�ستجابة
للم�س�ألة النووية».
وي�ؤكد المعنيون بالمفاو�ضات تبقى
ن �ق��اط ع��ال �ق��ة ب �ي��ن �إي � ��ران وال ��والي ��ات
ال �م �ت �ح��دة ،م��ن �أب ��رزه ��ا ط�ل��ب طهران
رفع �إ�سم الحر�س الثوري الإيراني من
قائمة وا�شنطن لـ «المنظمات الإرهابية
الأجنبية» بعد قرار ترامب االن�سحاب
من االتفاق.
وفي حين لم تعلن وا�شنطن موقفاً
نهائياً م��ن م�س�ألة رف��ع ا��س��م الحر�س
م��ن ع��دم��ه ،ي�ب��دو ال��رئ�ي����س الأمريكي
ج��و ب��اي��دن ال ��راغ ��ب ف��ي �إع � ��ادة بالده
الى االتفاق ب�شرط عودة �إي��ران لكامل
تعهداتها� ،أك�ث��ر ميال لإب �ق��اء الحر�س
على القائمة.

نائبة الرئي�س الأمريكي «كاماال هاري�س» م�صابة بكوفيد
�أعلن البيت الأبي�ض �أن نائبة الرئي�س
الأم ��ري� �ك ��ي «ك ��ام ��اال ه ��اري �� ��س» خ�ضعت
ال� �ث�ل�اث ��اء  4/26ل �ف �ح ����ص ك��وف �ي��د �أت ��ت
نتيجته �إيجابية ،مطمئنا �إلى �أ ّنها لم تكن
ف��ي الأي ��ام الأخ �ي��رة على ات���ص��ال «وثيق»
بالرئي�س جو بايدن.
وقالت كير�ستن �آل��ن المتحدّثة با�سم
ه��اري����س ف��ي ب�ي��ان �إن ن��ائ�ب��ة ال��رئ�ي����س «ال
تعاني �أي �أعرا�ض و�ستعزل نف�سها وتوا�صل
العمل من مقر �إقامتها» ،م�شيرة �إلى �أنها
«ل ��م ت�ك��ن ع�ل��ى ات �� �ص��ال وث �ي��ق بالرئي�س
�أو بال�سيدة الأول ��ى وذل��ك ب�سبب برامج
رحالتهما الأخيرة».
وت�ح��دث ج��و ب��اي��دن م��ع ك��ام��اال هاري�س
الثالثاء  4/26عبر الهاتف «لالطمئنان
عليها والت�أكد من �أن لديها كل ما تحتاج
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ماذا يحدث في أمريكا...

الأمريكان خلقوا الأحزاب بالرغم من!!
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
م �ن��ذ ت �ك��وي��ن ال� ��والي� ��ات المتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة وح�ت��ى الآن �أي م��ا يقرب
م��ن  233ع��ام �اً ن�ج�ح��ت ه ��ذه الدولة
الجديدة من احترام وتطبيق الد�ستور
االمريكى بالت�ساوى وبالعدل في �إدارة
الأحوال ال�سيا�سية والمعي�شية للدولة
وللمواطنين االمريكين.
وب �ع �ب �ق��ري��ة �� �ش ��دي ��دة ن �ج��ح الآب� � ��اء
الم�ؤ�س�سون في �إر�ساء د�ستوراً لم تره
الب�شرية م��ن قبل واح�ت��وى على عدة
ثوابت وحقوق لم تتغير منذ �إر�سائها
وحتى الآن و�أه�م�ه��ا الحق ف��ي الحياة
�أي �أن الحياة لي�ست هبه من الحاكم
�أو م��ن ال�ح�ك��وم��ات ب��ل ه��ى ه��دي��ة من
الخالق والخالق وح��ده ،والحرية في
الديانة وفي التعبير عن الر�أى وبدون
تدخل م��ن الحاكم �أو م��ن الحكومات
ث��م ال���س�ع��ى ل�ل���س�ع��ادة �أي ال���س�ع��ي من
�أجل م�ستقبل �أف�ضل لكل مواطن و�أن
ت�سعى الحكومات والر�ؤ�ساء على خلق
المناخ المنا�سب لكي يتمكن المواطن
الب�سيط �أن يح�صل على نتيجة تعبه
و�سعيه لأجل حياة �أف�ضل.
والحقيقه �أن �أمريكا �أول من �إخترع
الأح ��زاب ال�سيا�سية ولكن الغريب �أن
الآب� ��اء ال�م��ؤ��س���س��ون وب��الأخ ����ص چورچ
وا� �ش �ن �ط��ن �أب � ��و ال� ��دول� ��ة الأمريكيه
رف���ض��وا ف�ك��رة الأح� ��زاب خ��وف �اً م��ن �أن
ت�ت�ج��ز�أ ال��دول��ة �إل��ى ف�صائل متناحرة
على الحكم بل �أن الد�ستور الأمريكى
لم يذكر ولم ين�ص على �إقامة �أحزاب
�سيا�سية بالمرة ولكنه اي�ضا لم يمنع
قيامها.
وبعد م��رور ع��دة �سنوات م��ن �إن�شاء
ال��دول��ة الأم��ري �ك �ي��ه ب ��د�أ ال�ت�ف�ك�ي��ر في
�إن�شاء �أح��زاب�اً لكي يتمكن المر�شحون
من تلقي الدعم المالي وال�سيا�سي من
عامة ال�شعب ليتم �إنتخابهم.
وم��ن بين م�ساعدو الرئي�س چورچ

بقلم :نبيـل با�شـا رفائيـل
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وا�شنطن وبالفعل في الفتره بين 1972
�إلى  1824تم �إن�شاء �أول حزبين .الأول
اط�ل��ق عليه � Federalist Partyأي
الحزب الفيدرالى وحزب م�ضاد ُ�سمى
ب��ال �ح��زب ال �ح �م �ه��وري الديمقراطي
.Democratic-Republican Party
وك ��ان اليك�ساندر هاميلتون زعيم
ال�ح��زب الفيدرالى بينما ك��ان چيم�س
مادي�سون وتوم�س چيڤر�سون زعماء
الحزب الجمهوري الديمقراطي.
تم�سك ال �ح��زب ال�ف�ي��درال��ى ب�أهمية
وجود حكومه فيدراليه قويه و�أن تكون
مرتبطة بالدولة الأم �أي بريطانيا و�أن
ترتبط ب�أغنياء البالد لخدمة م�صلحة
ال ��دول ��ة ال �ج��دي��دة ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ينادي
ال�ح��زب الجمهوري الديمقراطي ب�أن
ال تكون الحكومة الفيدراليه قوية بل
ك��ان الأه ��م �أن تعطي ال��والي��ات �سلطة
وا�ستقاللية �أك �ب��ر ف��ي �إدارة الواليات
وبالتالي في �إدارة وخدمة البالد عامة.
ل��م ي�ستمرا ال�ح��زب��ان ل�م��دة طويلة
وف � ��ي الأول م� ��ن �أب � ��ري � ��ل  1854تم
�إن���ش��اء ح��زب��ان ج��دي��دان وه�م��ا الحزب
ال �ج �م �ه��وري وال� �ح ��زب الديمقراطي
واللذان ا�ستمرا حتى الآن.
�إن �ت �ظ��رون��ا ف��ي ال �م �ق��االت القادمة
للتعرف على كال الحزبين الرئي�سيين
وبع�ض الأح��زاب الأخ��رى التى ظهرت
فيما بعد.

ال��والي��ات المتحدة تقول �إن��ه��ا م��ا زال��ت منفتحة على
محادثات مع كوريا ال�شمالية رغم «اال�ستفزازات» الجديدة
قالت الواليات المتحدة الثالثاء � 4/26إنها ما زالت منفتحة على �إجراء محادثات
مع كوريا ال�شمالية على ال ّرغم من «اال�ستفزازات» التي �أقدم عليها الزعيم كيم جونغ-
�أون بتعهّده ت�سريع الن�شاط النووي لبالده .و�ص ّرح الناطق با�سم وزارة الخارجية
الأمريكية نيد براي�س «ما زلنا منفتحين على االنخراط في الدبلوما�سية والحوار مع
كوريا ال�شمالية» حول �إنهاء برنامجها النووي.
و�أ�ضاف لل�صحافيين «لكن لدينا التزام �أي�ضا بالتعامل مع اال�ستفزازات الأخيرة التي
�شهدناها من كوريا ال�شمالية بما فيها �إطالق �صاروخين عابرين للقا ّرات �أخيرا».
واعتبر الم�س�ؤول الأم��ري�ك��ي �أن الخطاب ال��ذي �أدل��ى ب��ه كيم ليل الإث�ن�ي��ن خالل
�صحة "تقييمنا ب�� ّأن كوريا ال�شمالية ت�ش ّكل
ا�ستعرا�ض ع�سكري في بيونغ يانغ ي�ؤ ّكد ّ
تهديداً لل�سلم والأمن الدوليين وللنظام الدولي ب�ش�أن عدم انت�شار الأ�سلحة النووية».

للرئي�س الديموقراطي البالغ  79عاما
جاءت �سلبية االثنين .4/25
وت�ب� ّي��ن �أن ال�ع��دي��د م��ن �أع �� �ض��اء �إدارة
بايدن ،مثل وزير العدل ميريك جارالند
والمتحدثة با�سم الرئي�س جين �ساكي
ورئي�سة مجل�س النواب نان�سي بيلو�سي،
�أ�صيبوا بكوفيد في الأ�سابيع الأخيرة.
وث�ب��ت �أن ال��رئ�ي����س ب��اي��دن ( 79عاماً)
ال� ��ذي ت�ل�ق��ى ج��رع �ت��ه ال �م �ع��ززة الثانية
م��ن لقاح كوفيد ف��ي نهاية م��ار���س ،لي�س
«م �خ��ال �ط �اً» ب�ح���س��ب م �ف �ه��وم ال�سلطات
ال�صحية الأمريكية.
كاماال هاري�س
و�أ�صيب زوج كاماال هاري�س داغ �إمهوف
�إليه �أثناء فترة حجرها ال�صحي في المنزل» بالفيرو�س في مار�س الما�ضي.
وحالياً ت�شهد الواليات المتحدة مجدداً �أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارالند الثالثاء  4/26ت�أييده فكرة �إقرار قانون
وفق بيان �صادر عن البيت الأبي�ض.
وق��ال��ت الناطقة با�سم البيت الأبي�ض زيادة في عدد الحاالت اليومية لـ كوفيد -في الكونجر�س يجيز للواليات الم ّتحدة �أن ت�س ّلم �أوكرانيا «مبا�شرة» �أ�صو ًال �صادرتها
الإدارة الأمريكية من �أوليجار�شيين رو�س بموجب العقوبات الأخيرة.
جين �ساكي �إن نتيجة اختبار كوفيد 19 19-بالمتحورة  BA.2من �أوميكرون.
وقال الوزير خالل جل�سة ا�ستماع �أمام لجنة في مجل�س ال�شيوخ � ّإن «�أول ما يتع ّين
علينا القيام به هو تجميد الأ�صول».
و�أ�ضاف في معر�ض ردّه على �س�ؤال عن الطريقة التي تدير بها الحكومة الأمريكية
الأم��وال الرو�سية الم�صادرة «لك ّننا �سندعم اقتراح قانون ي�سمح ب�أن يذهب ق�سم من
هذه الأموال مبا�شرة �إلى �أوكرانيا».
وف��ي مطلع �أبريل لم يدعم البرلمانيون الأمريكيون اقتراح قانون يجيز للبيت
الأبي�ض �أن ي�صفي �أ�صو ًال تعود ملكيتها لأثرياء رو�س و�صادرتها الواليات المتحدة
بموجب العقوبات التي فر�ضتها على رو�سيا ،وذل��ك بهدف �إعطاء هذه الأم��وال �إلى
�أوكرانيا.
ق ّررت الواليات المتحدة وحلفا�ؤها «ل�ق��د ق��ررن��ا �أن ت�سلم �ألمانيا دبابات
االج �ت �م��اع �شهريا للبحث ف��ي تعزيز ج �ي �ب��ارد ال �م �� �ض��ادة ل �ل �ط��ائ��رات �إل ��ى
ق��درات �أوك��ران�ي��ا الدفاعية لمواجهة �أوكرانيا».
الغزو الرو�سي ،بح�سب ما �أعلن وزير و��س�ت��أت��ي ه��ذه ال �م��د ّرع��ات ال�ت��ي لم
الدفاع الأمريكي لويد �أو�ستن الثالثاء ي �ح��دد ع��دده��ا م��ن م �خ��زون �صناعة
 4/26بعد اج�ت�م��اع �أم�ن��ي ا�ست�ضافته الدفاع الألمانية.
قاعدة رام�شتاين الع�سكرية الأمريكية ول��م ت�ستبعد ال��وزي��رة الألمانية �أن
في �ألمانيا و�شاركت فيه نحو �أربعين ت��واف��ق ب�لاده��ا ع�ل��ى ت�سليم �أوكرانيا
�أعتدة ثقيلة �أخرى كانت �شركات دفاع
دولة.
وقال �أو�ستن «�سي�صبح �إجتماع اليوم �ألمانية عر�ضت تزويد �أوكرانيا بها.
مجموعة �إت���ص��ال �شهرية ح��ول دفاع �أم��ا �أو�ستن ال��ذي وعد قبيل انعقاد
االجتماع «بتحريك ال�سماء والأر�ض»
�أوكرانيا عن ذاتها».
و�أع��رب الوزير الأمريكي عن �أمله لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية،
في �أن تن�سق مجموعة االت�صال هذه ف �ق��ال ب �ع��د االج �ت �م��اع «ن �ح��ن جميعاً
ع �م��ل «ال � ��دول ذات ال �ن��واي��ا الح�سنة م�ص ّممون على م�ساعدة �أوكرانيا على
لتكثيف جهودنا وتن�سيق م�ساعداتنا �أن تنت�صر اليوم و�أن تع ّزز قدراتها على
وال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى ك���س��ب م�ع��رك��ة اليوم المدى البعيد».
و�شدّد الوزير الأمريكي على � ّأن «دو ًال
والمعارك المقبلة».
و��ش��ارك ف��ي االجتماع نحو �أربعين من �سائر �أنحاء العالم تح ّركت لتلبية
دول��ة بينها �ألمانيا ال�ت��ي �أعلنت �أ ّنها االح �ت �ي��اج��ات ال�م�ل� ّ�ح��ة لأوك ��ران� �ي ��ا...
��س�ت��أذن بت�سليم ع��رب��ات م�صفحة من ونرى مزيداً منها كل يوم».
طراز جيبارد � Gepardإلى كييف ،في و�أ�ضاف «لي�س لدينا وقت لن�ض ّيعه»
ت�ح� ّول رئي�سي ف��ي ال�سيا�سة الحذرة لأن «الأ�سابيع المقبلة �ستكون حا�سمة
ال �ت��ي ات�ب�ع�ت�ه��ا ب��رل�ي��ن ح�ت��ى الآن في بالن�سبة لأوك��ران�ي��ا» �إذ ت�سعى القوات
ال��رو� �س �ي��ة ل�ل���س�ي�ط��رة ب��ال �ك��ام��ل على
دعمها الع�سكري لأوكرانيا.
وق ��ال ��ت وزي � ��رة ال ��دف ��اع الألمانية جنوب هذا البلد وعلى منطقة دونبا�س
كري�ستين المبرخت خ�لال االجتماع الواقعة في �شرقه.

وزير العدل الأمريكي ي�ؤيد ت�سليم �أوكرانيا � اً
أ�صول رو�سية م�صادرة

وا�شنطن وحلفا�ؤها �سيجتمعون �شهري ًا
لم�ساعدة كييف ع�سكري ًا

�أرثوذك�س نيوز

�إدعموا المعلن ف�إنه دعم لم�سيرتنا
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أخبار العامل

�أرثوذك�س نيوز

والشرق األوسط

ال�سويد ..اعتقال � 26شخ�صا بعد احتجاجات عودة رواد ف�ضاء �صينيين �إلى الأر�ض بعد �أطول مهمة ف�ضائية �صينية م�أهولة
عنيفة على خلفية حرق ن�سخة من القر�آن

�أعلنت ال�شرطة ال�سويدية ،اليوم االثنين
 ،4/25اعتقال � 26شخ�صا بعد ا�شتباكات
اندلعت خالل تظاهرات احتجاجية ،على
خلفية حرق جماعة متطرفة لن�سخة من
القر�آن الكريم الأ�سبوع الما�ضي.
وق��ال��ت ال�شرطة ف��ي ب �ي��انٍ ّ � ،إن ثمانية
�أ�شخا�ص اعتقلوا في مدينة نوركوبينج،
ب �ي �ن �م��ا اع �ت �ق��ل �� 18ش�خ���ص��ا ف ��ي مدينة
لينكوبينج المجاورة.
وان��دل �ع��ت اال��ش�ت�ب��اك��ات �أم ����س ف��ي كلتا
المدينتين للمرة الثانية خالل �أربعة �أيام،
احتجاجا على م�سيرات نظمتها جماعة
ال �خ��ط ال �م �ت �� �ش��دد ال�م�ن��اه���ض��ة للهجرة
والمناه�ضة للإ�سالم ،بقيادة ال�سيا�سي
الدنماركي ،را�سمو�س بالودان.
وقالت ال�شرطة � ّإن عنا�صرها جرحوا
ثالثة �أ�شخا�ص بعد �إط�لاق �أعيرة نارية

تحذيرية خالل اال�شتباكات.
ُيذكر � ّأن هذه االحتجاجات اندلعت على
خلفية �إقدام زعيم حزب الخط المت�شدد
الدنماركي را�سمو�س ب��ال��ودان ،الخمي�س
الما�ضي  ،4/21على �إح ��راق ن�سخة من
ال �ق��ر�آن ال�ك��ري��م ف��ي م��دي�ن��ة لين�شوبينغ
بجنوب ال�سويد ،تحت حماية ال�شرطة.
و�أث��ارت تلك الأح��داث ردة فعل عربية
وا�سعة ،حيث ا�ستدعت وزارة الخارجية
ال �ع��راق �ي��ة ،ال�ق��ائ��م ب��الأع �م��ال ال�سويدي
في بغداد ،و�أبلغته احتجاجها على حرق
القر�آن بحماية من ال�شرطة ال�سويدية،
م �ح��ذرة م��ن �أن ه��ذه الق�ضية ق��د تكون
لها تداعيات خطيرة على العالقات بين
ال�سويد والم�سلمين ب�شكل ع��ام ،والدول
الإ�سالمية والعربية والجاليات الم�سلمة
في �أوروبا.

البنك الدولي ي�ؤكد �أن �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية �ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2024
ح� ّذر البنك الدولي في تقرير من �أنّ
�أ��س�ع��ار الأغ��ذي��ة وال�ط��اق��ة ال�ت��ي ارتفعت
بقوة ب�سبب الحرب في �أوكرانيا قد تظ ّل
مرتفعة ل�سنوات� ،أق ّله حتى نهاية .2024
وقال البنك في تقريره �إنّ «الحرب في
�أوكرانيا ت�س ّببت ب�صدمة كبيرة في �أ�سواق
ال�سلع الأ�سا�سية وغ� ّي��رت نمط التجارة
والإنتاج واال�ستهالك في العالم».
وي��رى وا��ض�ع��وا التقرير �أنّ «الأ�سعار
�ستظل عند م�ستويات عالية تاريخيا حتى
نهاية عام .»2024
و�أ��ش��اروا �إل��ى �أن ارتفاع �أ�سعار الطاقة
خ�لال العامين الما�ضيين ك��ان الأكبر
منذ �أزمة النفط عام .1973
وذكر البنك الدولي في بيان �أنّ «�أ�سعار
ال �م��واد الأول �ي��ة ال�غ��ذائ�ي��ة  -ال�ت��ي تعتبر
رو�سيا و�أوكرانيا منتجين رئي�سيين لها -
والأ�سمدة التي يعتمد �إنتاجها على الغاز
الطبيعي ،ل��م تكن بهذه ال�ق��وة منذ عام

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

.»2008
و�أ�ضاف «ب�شكل عام هذه �أكبر �صدمة
ل�ل���س�ل��ع الأ� �س��ا� �س �ي��ة ال �ت��ي ن���ش�ه��ده��ا منذ
ال�سبعينات».
وق � ��ال ان ��درم �ي ��ت ج �ي��ل ن��ائ��ب رئي�س
مجموعة البنك ال��دول��ي ل���ش��ؤون النمو
المن�صف والتمويل والم�ؤ�س�سات �إنّ «هذه
ال�صدمة تفاقمت من جراء زيادة القيود
المفرو�ضة على تجارة المواد الغذائية
وال ��وق ��ود والأ�� �س� �م ��دة» ،م�ضيفا �أن هذا
الأمر يثير مخاوف من «ح�صول ت�ضخم
م�صحوب بالركود».
وب��ال�ن���س�ب��ة لأ� �س �ع��ار ال �ط��اق��ة وحدها،
يتوقع البنك ارت�ف��اع�ه��ا ب��أك�ث��ر م��ن %50
هذا العام قبل تراجع في عامي  2023و
.2024
�أم� ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل���س�ل��ع غ �ي��ر المولدة
للطاقة كالمنتجات الزراعية والمعادن،
فمن المتوقع �أن ترتفع �أ�سعارها بن�سبة
 %20ت �ق��ري � ًب��ا ف ��ي ع� ��ام  ،2022ع �ل��ى �أن
تنخف�ض في ال�سنوات التالية.
وح � ّذر البنك من ان��ه «يتوقع �أن تظل
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية �أعلى بكثير من
متو�سط ال�سنوات الخم�س الما�ضية ،وفي
حال طال �أمد الحرب �أو فر�ضت عقوبات
جديدة على رو�سيا فقد ت�صبح �أعلى و�أكثر
تقلبا مما هو مرتقب حاليا».
و�أ��ض��اف �أن ه��ذا االرت�ف��اع ف��ي الأ�سعار
تترتب عليه «كلفة ب�شرية واقت�صادية
كبرى وي�ه��دد ب��إع��اق��ة ال�ت�ق�دّم للح ّد من
الفقر».

ع��اد رواد الف�ضاء ال�صينيون الثالثة
��ض�م��ن ب�ع�ث��ة «��ش�ن�ت���ش��و� »13-إل ��ى الأر� ��ض
ال�سبت  4/16بعد �ستة �أ��ش�ه��ر �أم�ضوها
في محطة الف�ضاء ال�صينية ،وهي �أطول
مهمة م�أهولة لبكين حتى الآن.
وه ��ذه خ�ط��وة ن��اج�ح��ة �إ��ض��اف�ي��ة لبكين
في برنامجها الف�ضائي الطموح للحاق
بالواليات المتحدة و�أوروب ��ا ورو�سيا في
هذا المجال.
وب � �ع� ��د �إط � �ل� ��اق م �ظ �ل �ت �ه��ا ال� �ح� �م ��راء
والبي�ضاء ،هبطت مركبة العودة محملة
ب��ال�ط��اق��م ال �م ��ؤل��ف م��ن ام� ��ر�أة ورجلين،
قبل ال�ساعة  10,00بقليل ( 02,00ت غ)
ف��ي ��ص�ح��راء منغوليا ال��داخ�ل�ي��ة (�شمال
ال�صين).
ونقلت محطة التلفزيون الحكومية
«�سي �سي تي في» �أن «مركبة العودة لمهمة
�شنت�شو 13-هبطت بنجاح».
و�أظ � � �ه� � ��رت م �� �ش ��اه ��د م� �ب ��ا�� �ش ��رة عبر
التلفزيون الحكومي المركبة وهي تهبط
و�سط �سحابة من الغبار .وهرعت الأطقم

با�شاغا يعقد اجتماعا لحكومته في �سبها بجنوب ليبيا

ق��ال ال�م�ت�ح��دث ب��ا��س��م رئ�ي����س ال ��وزراء
الليبي فتحي با�شاغا يوم الأربعاء ،4/20
�إن رئي�س الحكومة الذي عينه البرلمان
�سيعقد �أول اجتماع لحكومته في مدينة
�سبها الجنوبية يوم الخمي�س .4/21
وعين البرلمان الذي يتخذ من ال�شرق
مقرا له با�شاغا في مار�س  ،لكن رئي�س
ال � ��وزراء ال�ح��ال��ي ع�ب��د ال�ح�م�ي��د الدبيبة
رف�ض ال�ت�ن��ازل ع��ن ال�سلطة م��ا �أدى �إلى
وجود حكومتين متناف�ستين.
ك � ��ان ب��ا� �ش��اغ��ا وزي � � ��را ل �ل��داخ �ل �ي��ة في
الحكومة التي تتخذ من طرابل�س مقرا
لها خ�لال الموجة الأخ�ي��رة من ال�صراع

�أظ� �ه ��رت ال �ن �ت��ائ��ج الأول � �ي� ��ة للجولة
الثانية من انتخابات الرئا�سة الفرن�سية
تفوق الرئي�س المنتهية واليته �إيمانويل
ماكرون على مناف�سته مر�شحة اليمين
المتطرف م��اري��ن لوبن بح�صوله على
نحو  ٥٨في المائة .و�ضربت المقاطعة
رقما قيا�سيا �إذ بلغت  28في المائة.
وع�ل��ى ال �ف��ور� ،أق ��رت ل��وب��ن بالهزيمة
وق ��دم ��ت ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل�ل��رئ�ي����س م ��اك ��رون.
وه �ك��ذا ف�شلت ل��وب��ن ف��ي ال��و� �ص��ول �إلى
ق�صر الإل �ي��زي��ه ف��ي محاولتها الثالثة
التي ترى غالبية المراقبين �أنها �ستكون
الأخيرة.
ورحب رئي�س مجل�س االتحاد الأوروبي
�� �ش ��ارك م �ي �� �ش��ال ،ب �ف��وز م ��اك ��رون وق ��ال
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ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،ق�ب��ل وق ��ف �إط�ل��اق ال �ن��ار في
 ،2020و�ساعدها على �صد هجوم ا�ستمر
� 14شهرا �شنته القوات في ال�شرق.
ومع ذلك ،ف�إن حكومته مدعومة الآن
من �أقوى ال�شخ�صيات في �شرق ليبيا ،بما
ف��ي ذل��ك القائد الع�سكري خليفة حفتر
ورئي�س البرلمان عقيلة �صالح.
ت��م تعيين الدبيبة على ر�أ� ��س حكومة
وح��دة م�ؤقتة م��ن خ�لال عملية دعمتها
الأم��م المتحدة العام الما�ضي ،ت�ضمنت
وق� �ف ��ا لإط �ل ��اق ال� �ن ��ار ب �ي��ن الجماعات
المتناحرة وا�ستهدفت �إج ��راء انتخابات
في دي�سمبر.

ماكــرون رئي�ســ ًا لفرن�ســا لواليــة ثانيــة

ALAA IBRAHIM

حوادث
السيارات

الأر� �ض �ي��ة ال�ت��ي بقيت ب�ع�ي��دة م��ن موقع
الهبوط ،بمروحيات للو�صول �إليها.
و�صفق الطاقم الأر�ضي لرواد الف�ضاء
ال��ذي��ن �أع �ل �ن��وا واح� ��دا ت�ل��و الآخ� ��ر �أنهم
«ي�شعرون باالرتياح».
وي�ضم ال�ط��اق��م ال�ج��دي��د رجلين هما

ت�شاي ت�شيغانغ ( 55عاما) �أول �صيني قام
بعملية خروج �إلى الف�ضاء في  ،2008و يه
غوانغفو ( 41عاما) الذي ي�شارك للمرة
الأول��ى في رحلة ف�ضائية ،ووان��غ يابينغ
( 41عاما) التي �أ�صبحت �أول �صينية تقوم
بعملية خروج �إلى الف�ضاء في نوفمبر.

�إن االت �ح��اد الأوروب� ��ي «يمكنه التعويل
على فرن�سا لخم�سة �أع ��وام �إ�ضافية».
وك��ان��ت غالبية الأوروب �ي �ي��ن ق��د دعمت
ماكرون وعبرت عن قلقها من خيار �آخر
للفرن�سيين ،وكان بع�ض القادة قد دعوا
عالنية وكتابة �إلى الت�صويت ل�صالحه
مثل الم�ست�شار الألماني ورئي�سي وزراء
�إ�سبانيا والبرتغال.
ل�ك��ن رغ��م ال �ف��وز ال�م��ري��ح لماكرون،
ف�إن �شعبيته تقل�صت �إلى حد بعيد حيث

اكت�سح انتخابات العام  2017بح�صوله
على  66في المائة من الأ�صوات.
وتظهر هزيمة لوبن ب�أن الفرن�سيين،
رغم القفزة الكبيرة التي حققتها الأخيرة
والحملة الجيدة التي قامت بها و�سعيها
ال ��د�ؤوب لتجميل �صورتها وبرنامجها
االنتخابي ،لي�سوا بعد جاهزين النتخاب
رئي�سة تنتمي �إلى اليمين المتطرف مع
ما يحمله ه��ذا الخيار من مخاطر في
الداخل والخارج.

بوتين يقول لغوتيري�ش �إنه ما زال لديه
«�أمل» في المحادثات مع �أوكرانيا
قال الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
للأمين العام للأمم المتحدة �أنطونيو
غ��وت�ي��ري����ش ف��ي م��و��س�ك��و ال �ث�لاث��اء 4/26
�إ ّن ��ه م��ا زال ل��دي��ه «�أم ��ل» ف��ي المحادثات
مع �أوكرانيا لإنهاء الحرب ال��دائ��رة بين
البلدين.
و�أ� � �ض� ��اف ب��وت �ي��ن ل �غ��وت �ي��ري ����ش «رغ ��م
حقيقة � ّأن العملية الع�سكرية م�ستمرة ،ما
التو�صل �إلى
زلنا ن�أمل في �أن نتم ّكن من
ّ
نتيجة �إيجابية» من المفاو�ضات.
و�أو� � �ض� ��ح ب��وت �ي��ن ف �ي �م��ا ج �ل ����س مقابل
غ��وت �ي��ري ����ش �إل � � ��ى ط� ��اول� ��ة ط ��وي� �ل ��ة في
ال �ك��رم �ل �ي��نّ � ،أن ال �ج �ه��ود ال �م �ب��ذول��ة في
ال�م�ح��ادث��ات م��ع �أوك��ران �ي��ا ت�ع� ّث��رت ب�سبب
وجهتها كييف �إلى قواته
االتهامات التي ّ
ب��ارت �ك��اب ف�ظ��ائ��ع ف��ي ب �ل��دة ب��وت���ش��ا قرب
كييف.
وت��اب��ع «ك ��ان ه�ن��اك ا��س�ت�ف��زاز ف��ي قرية
بوت�شا لم يكن للجي�ش الرو�سي عالقة به.
نعرف من كان وراء هذا اال�ستفزاز وب�أيّ
و��س��ائ��ل ح�صل و�أيّ ن��وع م��ن الأ�شخا�ص
�شاركوا فيه».

و�أخ �ب��ر بوتين غوتيري�ش ب ��أ ّن��ه يدرك
م �خ��اوف��ه «ب �� �ش ��أن ال �ع �م �ل �ي��ة الع�سكرية
ال��رو� �س �ي��ة» ف��ي �أوك��ران �ي��ا وب ��أ ّن��ه م�ستع ّد
لمناق�شتها لكنه �أرج��ع اال�ضطرابات في
ج��ارت��ه �إل ��ى «ان �ق�ل�اب م�ن��اه����ض للدولة»
�أطاح رئي�سها الذي كان موالياً لرو�سيا في
.2014
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ج� �دّد غ��وت�ي��ري����ش دعوته
ك ً
ال من مو�سكو وكييف للعمل �سوياً مع
الأم��م المتحدة لإن�شاء م�م� ّرات �إن�سانية
في �أوكرانيا لإي�صال الم�ساعدات و�إجالء
المدنيين.
و�أك� ��دت الأم� ��م ال�م�ت�ح��دة ف��ي ب �ي��ان � ّأن
بوتين َق� ِب��ل «م��ن حيث ال�م�ب��د�أ» م�شاركة
الأمم المتحدة واللجنة الدولية لل�صليب
الأح�م��ر ف��ي �إج�ل�اء مدنيين محا�صرين
في مج ّمع �أزوف�ستال ال�صناعي في مدينة
ماريوبول الأوكرانية.
وبح�سب ال�م���ص��در نف�سه� ،ستتوا�صل
م�ن��اق���ش��ات ب�ي��ن م�ك�ت��ب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية التابع للأمم المتحدة ووزارة
الدفاع الرو�سية.

غازبروم ّ
تعلق �صادرات الغاز
الرو�سي �إلى بلغاريا وبولندا
ق� ��ررت م�ج�م��وع��ة غ ��ازب ��روم الرو�سية
تعليق �شحناتها م��ن ال �غ��از �إل ��ى بلغاريا
وبولندا اعتبارا من الأرب�ع��اء  ،4/27كما
�أعلن هذان البلدان م�ساء الثالثاء ،4/26
م�ؤكدين ا�ستعدادهما لهذا ال�سيناريو.
وق� ��ال� ��ت م �ج �م ��وع ��ة ال� �ن� �ف ��ط وال � �غ ��از
البولندية «بي جي نيغ» في بيان �إ ّنه «في
� 26أبريل تب ّلغت بي جي نيغ من غازبروم
�أ ّن� ��ه �سيعلق اع �ت �ب��اراً م��ن � 24أب��ري��ل ك ّل
عمليات الت�سليم المن�صو�ص عليها في
�إط��ار عقد ي��ام��ال» ،م�شيرة �إل��ى جهوزية
ب��ول�ن��دا لت�أمين حاجاتها م��ن ال�غ��از من
موارد �أخرى.
بدورها� ،أعلنت وزارة االقت�صاد البلغارية
م�ساء الثالثاء  4/26في بيان «تل ّقت �شركة
بولغارغاز �إخ�ط��ارا ب��أن عمليات الت�سليم
من �شركة غازبروم �ستعلق اعتبارا من 27
�أبريل  »2022فيما يعتمد هذا البلد ب�شكل
كبير على الغاز الرو�سي.
ورغ� � ��م ذل� � ��ك ،ي� �ق ��ول ه� � ��ذان البلدان
ال �ع �� �ض��وان ف ��ي ح �ل��ف � �ش �م��ال الأطل�سي
واالت� �ح ��اد الأوروب� � � ��ي� ،إن �ه �م��ا م�ستعدان
للح�صول على كمية الغاز الناق�صة من
م�صادر �أخرى.
وك�ت�ب��ت وزي� ��رة ال �م �ن��اخ ال�ب��ول�ن��دي��ة �آنا
م��و��س�ك�ف��ا ع�ل��ى ت��وي�ت��ر «ل ��ن ي �ك��ون هناك
نق�ص ف��ي ال�غ��از ف��ي المنازل البولندية»
م�ضيفة «منذ اليوم الأول للحرب ،قلنا
�إننا جاهزون ال�ستقالل تام عن المنتجات
ال �خ��ام ال��رو� �س �ي��ة» .م��ن ج��ان�ب�ه��ا� ،أ�شارت
الحكومة البلغارية في بيان �إل��ى �أن��ه تم
ات�خ��اذ «�إج ��راءات لإي�ج��اد ترتيبات بديلة
للح�صول على الغاز الطبيعي والتعامل
مع الو�ضع» ،م�ؤكدة �أنها ال ّ
تخطط «في
الوقت الحا�ضر» لفر�ض �أيّ �إج��راء يقيد
اال�ستهالك.
وبعد فر�ض عقوبات على رو�سيا ب�سبب
غ��زوه��ا لأوك��ران �ي��ا ،ح��ذر الكرملين دول
االت�ح��اد الأوروب ��ي م��ن �أن �إم ��دادات الغاز
الخا�صة بها �ستقطع �إذا لم تدفع بالروبل
من ح�سابات رو�سية.
وردت الحكومة البلغارية بالقول �إن
«الجانب البلغاري نفذ التزاماته بالكامل
و�سدد كل المدفوعات المطلوبة بموجب
العقد في الوقت المنا�سب».
ون��ددت بـ«عملية الدفع الجديدة التي
اقترحها الجانب الرو�سي».
و�أ�ضافت «�إنها (رو�سيا) ال تمتثل للعقد
ال�ح��ال��ي ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ه ��ذا ال �ع��ام وت�شكل
مخاطر كبيرة على ال�ج��ان��ب البلغاري،
خ�صو�صا في ما يتعلق بت�سديد مدفوعات
م��ن دون تلقي �شحنات غ��از م��ن الجانب
الرو�سي».

الحكومة اللبنانية ّ
تكلف
ال��ج��ي�����ش ال��ت��ح��ق��ي��ق في
حادثة غ��رق ق��ارب الهجرة
ك ّلفت الحكومة اللبنانية الثالثاء 4/26
الجي�ش التحقيق في مالب�سات غرق قارب
ك��ان على متنه مهاجرون غير �شرعيين
�أث�ن��اء محاولة ال�ق��وات البحرية توقيفه
ق�ب��ل �أي� ��ام ،ف��ي ح��ادث��ة �أودت ب�ح�ي��اة �ستة
�أ�شخا�ص فيما ال ي��زال �آخ��رون لم ي ّت�ضح
عددهم بال�ضبط في عداد المفقودين.
وق�ب��ل ث�لاث��ة �أ��س��اب�ي��ع م��ن االنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة ال�م��رت�ق�ب��ة ف��ي منت�صف مايو،
انطلق قارب الهجرة من جنوب طرابل�س
(��ش�م��ال)� ،أف�ق��ر ال�م��دن اللبنانية والتي
ت�ح��ول��ت خ�ل�ال ال���س�ن��وات ال�م��ا��ض�ي��ة �إلى
منطلق لقوارب الهجرة غير ال�شرعية في
البحر ،قبل �أن تالحقه القوات البحرية
في الجي�ش ويغرق �أثناء محاولة توقيفه.
ولم تت�ضح حتى الآن ظروف الحادثة،
ففيما ا ّت�ه��م ن��اج��ون عنا�صر م��ن القوات
بالتوجه لهم بال�سباب وب�إغراق
البحرية
ّ
القارب عن ق�صد �أثناء محاولة توقيفه،
ق� ��ال ال �ج �ي ����ش � ّإن ق ��ائ ��د ال �م��رك��ب ن ّفذ
«م� �ن ��اورات ل�ل�ه��روب  ...ب�شكل �أدّى �إلى
ارتطامه» بزورق للجي�ش.
وبعد انتهاء جل�سة ا�ستثنائية تر�أ�سها
رئي�س الجمهورية مي�شال عون في ق�صر
وخ�ص�صت للبحث في الحادثة� ،أعلن
بعبدا ّ
وزي��ر االع�ل�ام زي��اد م�ك��اري � ّأن الحكومة
ق � ّررت «الطلب من قيادة الجي�ش �إجراء
تحقيق �ش ّفاف ح��ول ظ��روف ومالب�سات
ال� �ح ��ادث وذل� ��ك ت �ح��ت �إ�� �ش ��راف الق�ضاء
المخت�ص».
و�أو��ض��ح م�ك��اري � ّأن الق�ضاء الع�سكري
�سيتولى التحقيق.

�إيربا�ص تعلن تحقيقها ن�صر ًا في دعوى الخطوط الجوية القطرية �ضدها

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة �إي ��رب ��ا� ��ص الثالثاء
ّ � 4/26أن محكمة بريطانية رف�ضت
طلبا قدمته �شركة الخطوط الجوية
ال �ق �ط��ري��ة ل �م �ن��ع م �� �ص �ن��ع الطائرات
الأوروب � � � � ��ي م ��ن ب �ي��ع ط� ��ائ� ��رات كانت
ال�شركة القطرية طلبت �شراءها لكن
�إيربا�ص �ألغت الطلبية ب�سبب نزاع بين
ال�شركتين.
وكانت الخطوط الجوية القطرية
طلبت م��ن المحكمة العليا ف��ي لندن
تعليق �إل �غ��اء ��ش��رك��ة �إي��رب��ا���ص طلبية
�شراء  50طائرة من طراز «اي  »321ذات
ممر واحد ،تزيد قيمتها عن  6مليارات
دوالر.
وقالت ايربا�ص في بيان �إنها «را�ضية

ب� �ق ��رار ال�م�ح�ك�م��ة ال �م �ع �ت��رف بموقف
ايربا�ص القا�ضي ب� ّأن التعاون ال�شفاف
والموثوق به �ضروري في قطاعنا».
ودخلت الخطوط الجوية القطرية
في نزاع مع �شركة �إيربا�ص حول تدهور
الأ�سطح الخارجية لج�سم الطائرة في
بع�ض ط��ائ��رات�ه��ا العري�ضة م��ن طراز
«اي .»350
و�أدّى النزاع �إلى قيام �شركة الطيران،
وه� ��ي �إح� � ��دى «�أك� �ب ��ر ث �ل��اث» �شركات
طيران في الخليج ،ب�إيقاف  23طائرة
ع��ن ال�ع�م��ل وع� ��دم ق �ب��ول ال �م��زي��د من
عمليات الت�سليم من ال�شركة الأوروبية
ح ّتى ح ّل الم�شكلة.
ورفعت الخطوط الجوية القطرية
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دع ��وى ق�ضائية ��ض��د ��ش��رك��ة �إيربا�ص
ب �� �ش ��أن ه ��ذه ال�ق���ض�ي��ة �أم� ��ام المحكمة
العليا في لندن في دي�سمبر الما�ضي
ح�ي��ث داف �ع��ت �إي��رب��ا���ص ب �ق��وة ع��ن «اي
� »350ضد �أي تلميحات ب ��أن الطائرة
لي�ست �آمنة.
و�أوق�ف��ت هيئة الطيران المدني في
ق�ط��ر ال �ط��ائ��رات ،م�ع�ت�ب��ر ًة �أن ال�شبكة
المعدنية تحت ال�ط�لاء ت�شكل خطرا
ع�ل��ى ال���س�لام��ة � ،اّإل �أن وك��ال��ة �سالمة
الطيران الأوروبية وجدت � ّأن الم�شكلة
المتعلقة بالطالء «ال ت�أثير لها على
�صالحية طيران �أ�سطول (اي .»)350
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�أرثوذك�س نيوز

متنوعات

�أ�شهر القبائل في قارات العالم

حقائق حول قبائل الأمازون
تمتد الأمازون عبر ثمانية بلدان وهي
ال �ب��رازي��ل ،والإك� � ��وادور ،وبوليفيا وبيرو
وكولومبيا و�سورينام وغيانا الفرن�سية
وفنزويال ،حيث � ّإن الأم��ازون تتكون من
ن�صف الغابات اال�ستوائية المتبقية على
الأر�ض ،بالإ�ضافة �إلى  ٤١٠٠ميل من �أنهار
الأم ��ازون المتع ّرجة ،وح��و���ض الأم ��ازون
ال��ذي ي��أخ��ذ  ٪٤٠م��ن �أم��ري�ك��ا الجنوبية،
وت�سمى غابات الأمازون بالغابات المطيرة
وت�ت�م�ي��ز ب��ال�ت�ن��وع ال�ح�ي��وي ال�ك�ب�ي��ر ،ولها
�أهمية كبيرة في الحفاظ على ا�ستقرار
مناخ الأر�ض ،حيث �إن هذه الغابات والتي
لو لم تكن موجودة النبعثت منها ن�سبة
كبيرة م��ن غ��ازات ث��ان��ي �أك�سيد الكربون
�إل��ى ال�ج��و و�أدّت �إل��ى م��ا ي�سمى بظاهرة
االحتبا�س الحراري ،ويطلق على ال�شعوب
التي تعي�ش في الأمازون بقبائل الأمازون
ال �ت��ي تختلف ت�ب�ع�اً ل�ث�ق��اف��ات�ه��ا ولغاتها،
و�سنتناول ف��ي ه��ذا المقال حقائق حول
قبائل الأمازون.
قبائل الأمازون
ت�ت�ع��دد ��س�م��ات ق�ب��ائ��ل الأم � � ��ازون تبعاً
ل�ت�ن��وع�ه��ا ،وت �ب �ع��ا ل�م��وق�ع�ه��ا الجغرافي،
وم��وط �ن �ه��ا ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إل � ��ى ع ��ادات �ه ��ا،
وتقاليدها ،وثقافاتها ،وهناك معلومات
وحقائق حول قبائل الأم��ازون و�صفاتهم
التي ال تعد وال تح�صى ومنها ما ي�أتي:
قبائل الهنود الحمر
ت�ع�ي����ش م�ع�ظ��م ق�ب��ائ��ل ال �ه �ن��ود الحمر
ف��ي محميات محلية ويمار�سون �أ�سلوب
ح�ي��اة يجمع بين ال�ح���ض��ارات التقليدية
والحديثة ،وبع�ضهم الآخ��ر يذهبون �إلى
الأ� �س��واق المحلية ل���ش��راء م��ا ي�ساعدهم
على الحفاظ على نباتاتهم �أو تح�سين
نموها.

�إعداد :ماهـر هنــري

قبائل البرازيل
ي��زداد عدد ال�سكان غير الأ�صليين في
مناطق الأم��ازون ،فمن ال�ستينيات وحتى
�أواخ ��ر الت�سعينيات ،ارت�ف��ع ع��دد ال�سكان
من  2مليون �إلى حوالي  20مليون ،ومن
�أج ��ل �أن ت���ض�م��ن ق�ب��ائ��ل الأم� � ��ازون التي
تعي�ش في البرازيل بقاء �أرا�ضيها واحترام
حريتهم في ا�ستخدامهم التقليدي لها،
قامت بم�شاركة ال�سكان الأ�صليين ب�شكل
مبا�شر في تر�سيم حدود �أرا�ضيهم .وهم
ال ي���س�ت�خ��دم��ون � �س��وى  %20م��ن �أرا�ضي
الأمازون ،ويتحدثون  195لغة مختلفة.
قبائل تي�سامي
ال�سكان الأ�صليون من قبائل الأمازون،
وخ��ا� �ص��ة ��ش�ع��ب ت�ي���س��ام��ي م��ن الأم � ��ازون
ال�ب��ول�ي�ف�ي�ي��ن ي�ت�م�ت�ع��ون ب�م�ع��رف��ة عميقة
ومف�صلة بالغابات المطيرة ،وب�سبب هذه
المعرفة ي�ستخدمون حوالي � %20أي 47
نوعاً من النباتات لأغرا�ض طبية.
قبائل البيرو
تع ُّد قبائل البيرو من القبائل التي لم
تكن تتوا�صل مع الآخرين حتى عام 2006
وف��ي ع��ام  2007م رف��ع عنها ه��ذا الحظر،

حتى �أن التبادل الثقافي واالقت�صادي يعد
ذو �أهمية كبيرة في الوقت الحا�ضر� ،إذ �إن
ما يقارب من  %72من منطقة الأمازون
ف��ي ب �ي��رو م �ت��اح��ة ل�ل�ت�ن�ق�ي��ب ع��ن النفط
والغاز الطبيعي.
قبيلة مواي
قبيلة م��واي م��ن القبائل الأمازونية
�ام��ة ولديها
التي تعي�ش ف��ي عزلة �شبه ت� ّ
ات���ص��االت قليلة م��ع ال �غ��رب��اء ،وال يت�أثر
�سكان م��واي بالت�أثيرات الخارجية ،ومن
�أك�ث��ر الطقو�س المقد�سة ل�ه��ذه القبيلة
تتمثل في �أ َّن ال�شباب الذين يطمحون في
الح�صول على مكانة عظيمة �أمام ر�ؤ�ساء
القبيلة يجب عليهم تحمل �أ�سو�أ ما تقدّمه
الغابة لهم ،و�إث�ب��ات مقدرة تح ّملهم من
خالل التزامهم بالهدوء وعدم �إظهار �أي
تعابير ُت�شير �إلى �شعورهم بالألم ،بالرغم
من الآالم المبرحة التي يتعر�ضون لها.
�سمات قبائل الأمازون
ق �ب��ائ��ل الأم� � � ��ازون ه ��ي ال �ق �ب��ائ��ل التي
تعي�ش ف��ي غ��اب��ات الأم� � ��ازون المطرية،
وت�ن�ق���س��م �إل ��ى ح��وال��ي  ٤٠٠ق�ب�ي�ل��ة ولكل
قبيلة لغتها ال�خ��ا��ص��ة وثقافتها ومكان
عي�شها ،وكانت العديد من ه��ذه القبائل
تتوا�صل مع الغرباء منذ  ٥٠٠عام � اّإل ق ّلة
قليلة منهم لم تكن تتوا�صل مع الغرباء
على االط�لاق ،و ُيطلق على معظم قبائل
الأم��ازون بالهنود الحمر ،وتنق�سم قبائل
الأم � ��ازون �إل ��ى ق�سمين ،فيعي�ش معظم
ال �ه �ن��ود ف ��ي ق ��رى ق��ري �ب��ة م ��ن الأن� �ه ��ار،
يزرعون الخ�ضراوات والفواكه مثل الموز
والفا�صولياء وال��ذرة ،و�أبرز ما ي�شتهرون
به هو ال�صيد �إذ بع�ضهم ي�صطاد الأ�سماك
ب��ا� �س �ت �خ��دام � �س �م��وم ن �ب��ات �ي��ة ،وبع�ضهم
ي�صطاد ال�ح�ي��وان��ات الأخ ��رى با�ستخدام
ال�ب�ن��ادق ،والأق��وا���س ،وال�سهام ،والرماح،
والفئة القليلة من قبائل الأم��ازون وه ّم
البدو يعي�شون في عمق الغابة بعيداً عن
الأنهار ،يزرعون بع�ض المحا�صيل ،ولكن
يعتمدون ب�شكل كبير على ال�صيد.
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قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني ي�ستقبل د .ر�سمي عبدالملك ر�ستم
ا�ستقبل قدا�سة البابا �أ .د /ر�سمى عبد
الملك ر�ستم ع�ضو اللجنة البابوية العليا
للدرا�سات العليا والبحث العلمى للكليات
والمعاهد الدينية ب��ال�ك��رازة المرق�سية ،
بعد عودته من رحلته العالجية بامريكا،
وقد اعتمد قدا�سته خالل هذه المقابلة
ت�شكيل ل�ج��ان مناق�شة ع��دد م��ن ر�سائل
الماج�ستير وال��دك �ت��وراة بمعهد الرعاية
والتربية ال�ت��ى ت��م عر�ضها على قدا�سته
وال�م���س�ت��وف�ي��ة ل �� �ش��روط ال �ب �ح��ث العلمى
المتعارف عليها بالجامعات الم�صرية.

�أ�صل الحكاية...

النـــــور المقــــد�س
بقلم :مرجريت إقالديوس

عندما �س�ألوا البابا ثا�ؤفيلو�س الثالث
(وه��و البطريرك الوحيد ال��ذي يدخل
ال�ق�ب��ر ال�م�ق��د���س وي �خ��رج ح��ام�لا النور
المقد�س) ع��ن م��اذا ي�شعر عندما يرى
النور المقد�س خارجا من القبر ،وماذا
يحدث بالتف�صيل قبل خروج النور.
يقول« :اركع امام الحجر الذي و�ضع
ع�ل�ي��ه ج���س��د الم�سيح ال�ط��اه��ر بتقوى،
واوا��ص��ل ال�صالة بخوف وت�ق��وى ،و هي
� �ص�لاة ك��ان��ت وم ��ات ��زال ت �ت �ل��ى،و عندها
تحدث اعجوبة انبثاق ال�ن��ور المقد�س
( ال �ن��ار ال�م�ق��د��س��ة) م��ن داخ ��ل الحجر
المقد�س الذي و�ضع عليه ج�سد الم�سيح
الطاهر.
وي �ك��ون ه��ذا ال �ن��ور ال�م�ق��د���س ذو لون
ازرق وم��ن ث��م يتغير �إل ��ى ع��دة �أل ��وان،
وه��ذا ال يمكن تف�سيره في ح��دود العلم
الب�شري ،لأن �إنبثاقه يكون مثل خروج
الغيم من البحيرة ،و يظهر ك�أنه غيمة
رطبة ولكنه نور مقد�س.
ظ�ه��ور ال �ن��ور ال�م�ق��د���س ي�ك��ون �سنويا
ب��ا� �ش �ك��ال م�خ�ت�ل�ف��ة ،ف��ان��ه م � ��رارا يملأ
ال �غ��رف��ة ال �ت��ي ي�ق��ع ف�ي�ه��ا ق�ب��ر الم�سيح
المقد�س .و�أه��م �صفات النور المقد�س
ان��ه ال ي�ح��رق ،و ق��د ا�ستلمت ه��ذا النور
المقد�س �ستة ع�شرة �سنة ،ول��م تحرق
لحيتي .وان��ه يظهر كعمود منير ،ومنه
ت�ضاء ال�شموع ال�ت��ي �أح�م�ل�ه��ا ،وم��ن ثم
اخرج و�أعطي النور المقد�س لبطريرك
الأرمن واالقباط ،وجميع الحا�ضرين».

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

و ال �ن��ور ال�م�ق��د���س ي���ض��يء بع�ض �شموع
الم�ؤمنين الأتقياء بنف�سه ،و ي�ضيء القناديل
العالية المطفئة �أمام جميع الحا�ضرين.
ي�ط�ي��ر ه��ذا ال �ن��ور ال�م�ق��د���س كالحمامة
�إلى كافة �أرجاء الكني�سة ،و يدخل الكنائ�س
ال�صغيرة م�ضيئا كل القناديل.
�أريد �أن ا�ضع �صفات النور المقد�س �ضمن
النقاط االتية:
�أ) اليحرق �أي ج��زء من الج�سم �إذا وقع
عليه ،وه��ذا ب��ره��ان على �أل��وه�ي��ة الم�صدر
و�أنه له �صفات فوق الطبيعة.
ب) ي �ن �ب �ث��ق ب �ت �� �ض ��رع ��ات ال �ب �ط ��ري ��رك
االورثوذك�سي.
ج) ي�ضيء �شموع بع�ض الم�ؤمنين بنف�سه،
و ي�ن�ت�ق��ل م ��ن ج �ه��ة �إل � ��ى �أخ � ��رى لي�ضيء
ال�ق�ن��ادي��ل ف��ي الكني�سة ال�م�ق��د��س��ة .ويقول
ال�ك�ث�ي��رون �أن �ه��م ت�غ�ي��روا ب�ع��د ح���ض��ور هذه
الأعجوبة المقد�سة.
الأعجوبة المثلى حدثت في �سنة 1579

م��ع االرم��ن� ،إذ ق��ام الأرم��ن بدفع المال
للأتراك ليوافقوا على دخول البطريرك
االرم �ن��ي ل�ل�ق�ب��ر ال�م�ق��د���س ح�ت��ى ينبثق
ال� �ن ��ور ،و �أث� �ن ��اء ذل ��ك ك ��ان البطريرك
الأورث��وذك �� �س��ي واق �ف��ا ح��زي�ن��ا م��ع رعيته
عند الباب قرب العمود ال��ذي ان�شق من
الو�سط و�إنبثق منه النور المقد�س. ،
ور�أى ذلك �أحد اال�شخا�ص كان قريبا،
ف�آمن بالم�سيح .وهناك �أي�ضا رجل ع�سكر
�شاهد ه��ذه االعجوبة �إذ ك��ان واقفا على
بناية بالقرب من بوابة كني�سة القيامة،
ف�صرخ ب�أعلى �صوته :ان الم�سيح هو اهلل
ورمى نف�سه من علو  10امتار ،ولم يحدث
له �شيء من ال�ضرر وطبعت �آثار اقدامه
ع�ل��ى ال�ح�ج��ارة ال�ت��ي � �ص��ارت تحته لينة
كال�شمع ،وهي �شاهدة على هذه االعجوبة
على الرغم من محاولة االتراك لمحيها،
ول� ��م ي �� �س �ت �ط �ي �ع��وا،ف �ق��ام��وا ب �ح ��رق هذا
ال�شهيد بالقرب من بوابة كني�سة القيامة
في القد�س ،ثم جمع اليونانيون عظامه
وو�ضعوها في دير بناجيا ،وبقيت عظامه
حتى القرن التا�سع ع�شر الميالدي ،وهي
تن�شر رائحة طيبة.
وه � � ��ذه ال � �ح ��ادث ��ة ح ��دث ��ت ف� ��ي عهد
ال���س�ل�ط��ان م� ��راد ال �خ��ام ����س ،وف ��ي عهد
البطريرك �صفرونيو�س الخام�س .وما
زال العمود م��ع ال�شق ال��ذي فيه �شاهدا
على هذة االعجوبة �إلى يومنا هذا .ويقوم
ال��زوار االورثوذك�س بتقبيل هذا العمود
عند دخول كني�سة القيامة المقد�سة.

الإمام الطيب متحدثا عن الم�سيحيين..
بقلم د� .سامح فوزي

Forest Lawn

Funerals • Cremations • Cemeteries

خطط للأمام معنا

نحن نقدم نوعا من االهتمام ال�شخ�صي بدرجة كبيرة
وم�ستوى خدمة �أكثر �إحترافا ونطاقا �أو�سع من
خيارات الأ�سعار.

يوفر لك التخطيط للم�ستقبل ما يلي:

 راحة البال لك ولأحبائك.
 تجنب ارتفاع الأ�سعار في الم�ستقبل.
 اختيار الممتلكات الم�ضمونة والمنا�سبة.
 خطط الدفع متوفرة لكل الم�ستويات.
 خدمة ممتازة ومتكاملة.
هل تحتاج �إلى مزيد من المعلومات؟ فقط ات�صل بنا وتف�ضل
بزيارتنا في �أي وقت وي�سعدنا �أن نو�ضح لك كيف يمكن للقليل من
التخطيط �أن يحدث فرقا كبيرا.

Trevena Hanna
Planning Adviser

تريڤينـا حنـا

626-367-9417

thanna@forestlawn.com
Glendale FD 656 * Hollywood Hills FD 904 • Cypress FD 1051
Covina Hills FD 1150 * Long Beach FD 1151 • Arcadia FD 2186
City of Industry FD 2121 * Whittier FD 2302 • Indio FD 967
Cathedral City FD 1847 • Coachella FD 640
Douglass & Zook, Monrovia FD 221

�أدل��ى الإم��ام الدكتور �أحمد الطيب
� �ش �ي��خ الأزه � � ��ر ب �ح��دي��ث م �ط��ول �إل ��ى
جريدة �صوت الأزهر ،تناول فيه بع�ضا
م��ن �أ�س�س ال�ع�لاق��ات بين الم�سلمين
وال �م �� �س �ي �ح �ي �ي��ن ،وب � ��دا ف �ي��ه مت�أثراً
ببع�ض الأحداث التى وقعت الأ�سابيع
الما�ضية ،و�أث� ��ارت غ �ب��اراً كثيفاً على
م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي .ورغم
�أن بع�ض الآراء التى وردت على ل�سان
الإم ��ام الأك �ب��ر �سبق �أن �أدل ��ى بها في
منا�سبات �سابقة� ،إال �أن الحديث في
مجمله ات���س��م ب��ال���ش�م��ول ،وال� �ج ��ر�أة،
وال�ح���س��م� .أع ��رف ج�ي��داً ع��ن الدكتور
�أحمد الطيب �إن��ه ُيف�ضل االيجاز في
الحديث ،وين�أى بنف�سه عن الخو�ض
ف��ي م���س��اج�لات غ�ي��ر ب �ن��اءة .و�أتذكر
�أنه �أثناء مداوالت لجنة �إعداد وثيقة
الأزه��ر  ،2012التى �شرفت ب ��أن �أكون
ع�ضواً بها� ،س�ألته عن الدولة الدينية،
ال �ت��ى ك��ان��ت ال �ف �� �ص��ائ��ل الإ�سالمية
ت��روج لها وقتئذ تحت م�سمى الدولة
ال� �م ��دن� �ي ��ة ،وه � ��و ن �ف ����س الم�صطلح
ال��ذى كانت ت�ستخدمه �أي�ضا القوى
ال�سيا�سية ال�م��دن�ي��ة ،ول�ك��ن ك��ان لكل
ط��رف �إدراك مختلف ل��ه .ك��ان الإمام
الطيب حا�سماً ف��ى رده ،عندما �أكد
�أن الإ�� �س�ل�ام ال ي �ع��رف ن �م��وذج دولة
الكهنوت الإ�سالمي الذي تروج له هذه
الف�صائل ،و�إن ال��دول��ة التي تقطنها
غالبية م�سلمة ،ويعي�ش �إل��ى جوارها
م �خ �ت �ل �ف��ون ف ��ى ال �م �ع �ت �ق��د الديني،
ت�ستند �إلى المواطنة ،والديمقراطية،
والحقوق والحريات العامة.
ف��ى ح��دي�ث��ه ل�ـ�ـ ��ص��وت الأزه � ��ر� ،أكد
الإم� ��ام الأك �ب��ر ع��دة �أ��س����س م�ن�ه��ا� :أن
الإ� �س�لام ينظر لغير الم�سلمين من
ال�م���س�ي�ح�ي�ي��ن وال �ي �ه��ود م ��ن منظور
ال � �م ��ودة والأخ� � � ��وة الإن �� �س��ان �ي��ة ،و�إن

المواطنة ال تتوقف عند �إختالف دين
�أو �إخ�ت�لاف مذهب ،فالكل مت�ساوون
فى الحقوق والواجبات.
وق ��د و� �ض��ع الإم� ��ام ال�ط�ي��ب -بهذه
الكلمات ال�م��وج��زة� -أ��س����س العالقات
بين الم�سلمين والم�سيحيين ،والتى
تقوم على المواطنة ،بمعنى الم�ساواة
فى الحقوق وال��واج�ب��ات ،وه��ى �أ�سا�س
ب�ن��اء ال��دول��ة ال�ح��دي�ث��ة ،و�إل ��ى جانبها
ت� ��أت ��ى ال� �م ��ودة والأخ� � � ��وة الإن�سانية
مجاال رح ًبا يجمع المتدينين ،الذين
ُي���ص�ق�ل��ون ال�م��واط�ن��ة ال �ت��ى تجمعهم
برباط �أخوي ،و ُي�ضفون على الم�ساواة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ب�ي�ن�ه��م ط��اب � ًع��ا �إن�سان ًيا
ووجدان ًيا.
وعندما نتفق على جوهر الق�ضايا،
ي �� �ص �ب��ح م ��ن ال �ي �� �س �ي��ر االت � �ف� ��اق على
التفا�صيل .هذا ما فعله الإمام الأكبر
فى حديثه ،فقد �أر�سى العالقات بين
الم�سلمين والم�سيحيين على �أ�سا�س
المواطنة والمودة ،وبالتالى ف�إن حق
المواطنين كافة فى ممار�سة �شعائرهم
ال��دي �ن �ي��ة ،وح �م��اي��ة خ�صو�صياتهم
ً
مفروغا منه طالما �أنهم
ُي�صبح �أم� ًرا
مت�ساوون ،ال فرق بينهم ب�سبب الدين
�أو المعتقد ،وال مجال لوالية تمار�سها
جماعة م��ن المواطنين على �أخرى،
لأن ك�ل�ي�ه�م��ا م ��واط �ن ��ون ،يخ�ضعون
لحكم الد�ستور والقانون.
ويذهب الإمام �أحمد الطيب �إلى �أن
الت�ضييق على الم�سيحيين ف��ى بناء
الكنائ�س لي�س من الإ��س�لام ،بل يعود
�إل��ى ع ��ادات وتقاليد ق��دي�م��ة ،ل��م ي�أت
بها القر�آن �أو ال�سنة النبوية ،وكذلك
الت�ضييق عليهم فى م�أكلهم �أو م�شربهم
بنهار رم�ضان بدعوى ال�صيام �سخف
ال ي�ل�ي��ق ،وال ي�م��ت ل�ل�إ� �س�لام ب�صلة.
و�أ�ضاف� :إن تحريم تهنئة الم�سيحيين
ب�أعيادهم �أو النهى عن �أكل طعامهم �أو
موا�ساتهم فى ال�شدائد ،وم�شاركتهم



«�أرثوذك�س نيوز» جريدة الخبر ال�صادق.
نخبة من ُكتاب المهجر الأمريكي وم�صر.
تحظى بثقة القارئ والمعلن.

ف ��ى �أوق� � ��ات ال �ف��رح��ة ي�ع�ب��ر ع ��ن فكر
مت�شدد ال يمت للإ�سالم ب�صلة .وهنا
يركز �شيخ الأزهر على ق�ضية �أ�سا�سية،
ذكرها فى حديثه بذكاء وح�سم ،عندما
�أرج��ع الت�شدد �إل��ى الفكر الوافد على
م�صر منذ �سبعينيات القرن الع�شرين،
وال � � � ��ذى �� �س� �م ��اه اخ � � �ت� � ��راق ،وي�سعى
�أ��ص�ح��اب��ه �إل ��ى ن�شر م��ذاه��ب يريدون
م��ن خ�لال�ه��ا ت�ح��وي��ل الم�سلمين �إلى
م ��ا ي�م�ك��ن ت���س�م�ي�ت��ه ��ش�ك�ل�ي��ات فارغة
م��ن جوهر الإ��س�لام الحقيقى ح�سب
تعبيره .هنا نتوقف �أم��ام الإ�شكالية
ال�م�ح��وري��ة ال �ت��ى ن�ع��ان�ي�ه��ا ع�ل��ى مدار
ع �ق��ود ،وال �ت��ى تتمثل ف��ى ه�ب��وب رياح
الفكر المت�شدد على المجتمع ،والذى
يجافى الفقه الم�صرى الرحب ،كما
عرفناه ف��ى كتابات ال��دك�ت��ور محمود
� �ش �ل �ت��وت ،وال ��دك� �ت ��ور ع �ب��د المتعال
ال���ص�ع�ي��دي ،وال���ش�ي��خ م�صطفى عبد
الرازق ،و�آخرين .وبالتالى ال ن�ستغرب
م��ن االن �ت �ق��ادات ال�ت��ى ��س��دده��ا مريدو
الإ�� �س�ل�ام ال���س�ي��ا��س��ى ل�ح��دي��ث الإم ��ام
الأكبر ،لأنه انت�صر  -كما يفعل دائ ًما-
للفقه الم�صري ،ونزع �أى غطاء دينى
ع��ن �آراء التع�صب وال�ت���ش��دد الفقهى
ال�ت��ى ي��رددون �ه��ا ،و�أف �� �س��دوا بها عقول
قطاعات من المجتمع على مدار �أكثر
من ن�صف قرن ،بحيث ي�ضيق المجال
ع��ن �سردها ،وك��ان��ت �أك�ب��ر خطيئة فى
ال�سابق هى ع��دم الت�صدى لها بب�أ�س
وعلم ،مثلما يحدث الآن ،حتى يتبين
ال �م ��واط ��ن ال �م �� �ص��رى م ��ا ح� ��دث من
تخريب ف�ك��ري ،وث�ق��اف��ي ،ووجداني،
و�إن�ساني للمجتمع ب�أ�سره على �أيدي
ق ��وى ال �ت �ط��رف ،و��س�ت�ظ��ل المواجهة
ال�م��و��س�م�ي��ة ف��ي � �ص��ال��ح ه ��ذه القوى
ال�ظ�لام�ي��ة� ،أم ��ا ال�م��واج�ه��ة الدائمة
ال �ج �� �س��ورة ال � ُم ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ل��ى العلم
الدينى ال�صحيح فهى تعزز المواطنة
واال�ستنارة والتقدم.

رائدة ال�صحف القبطية في الغرب الأمريكي.
�إثنين وع�شرون عام ًا في خدمة الجالية
وهي الأو�سع �إنت�شار ًا في والية كاليفورنيا
ومعظم الواليات الأمريكية
(818) 774-0446
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معلوماتك في الميزان

الغذاء ال�صحي لمقاومة الإلتهابات
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
 الإل�ت�ه��اب��ات �شيء طبيعي تحدثفي الج�سم من �أجل الدفاع عن نف�سه
ل�م�ه��اج�م��ة الأم ��را� ��ض �أو ال �ع��دوى �أو
الإ� �ص��اب��ة .وي �ح��دث الإل �ت �ه��اب عندما
ي �ف��رز ال�ج���س��م ك� ��رات ال� ��دم البي�ضاء
ل�م�ح��ارب��ة الأم ��را� ��ض وال �ح �م��اي��ة من
ال � �ع ��دوى والإ�� �ص ��اب ��ة ال �م �� �س �ب �ب��ة من
البكتريا وال�ف�ي��رو��س��ات ،لذلك تعتبر
الإلتهابات �إ�ستجابة طبيعية للج�سم
من �أجل الدفاع عن نف�سه وهو يعتبر
�شيء جيد بالن�سبة للجهاز المناعي.
 ول�ك��ن ف��ي بع�ض الأح �ي��ان يكونالإلتهاب ب�سيط ولكنه مزمن ومنت�شر
ف��ي ال�ج���س��م .ه�ن��ا الإل �ت �ه��اب المزمن
ق��د يكون خطر على الج�سم ويجعله
ع��ر� �ض��ة ل�ل�إ� �ص��اب��ة ب ��الأم ��را� ��ض مثل
�إل �ت �ه��اب��ات ال�م�ف��ا��ص��ل والروماتويد
والح�سا�سية والربو و�أمرا�ض الأمعاء
الإل�ت�ه��اب�ي��ة و�أم��را���ض الأل ��م الع�ضلي
التليفي .Fibromyalgia
 وج��دت الأب �ح��اث �أن ت�ن��اول نظامغ��ذائ��ي �صحي يحتوي على م�ضادات
الأك � �� � �س� ��دة وم � �� � �ض� ��ادات الإل� �ت� �ه ��اب ��ات
والأغذية النباتية والدهون ال�صحية
والأوم �ي �ج��ا  3ق��د تحمي الج�سم من
الإ��ص��اب��ة بالإلتهابات المزمنة وعلى
ذل ��ك ي���ص�ب��ح ال���ش�خ����ص �أق� ��ل عر�ضة
ل�ل��إ�� �ص ��اب ��ة ب� ��الأم� ��را�� ��ض الخطيرة
وت�ساعد على مكافحة الإلتهابات .وقد
وج��دت �أي�ضا �أن بع�ض الأطعمة مثل
ال�سكريات الم�صنعة والأطعمة المقلية
وال �م �ن �ت �ج��ات ال �م �ح �ف��وظ��ة واللحوم
ال �ح �م ��راء وال� ��ده� ��ون ال �غ �ي��ر �صحية
ت���س��اع��د ع�ل��ى �إف� ��راز ر��س��ائ��ل �إلتهابية
داخل الج�سم يمكن �أن تزيد من خطر
التعر�ض للإلتهابات المزمنة.
الأطعمة التي ت�ساعد الج�سم
على مقاومة الإلتهابات:
 -1ال � �ف� ��راول� ��ة وال � �ت� ��وت الأح� �م ��ر
والأزرق :ت�ح�ت��وي ال �ف��راول��ة والتوت
على م�ضادات الأك�سدة الأنثو�سيانين
وال �ف�ل�اف ��ون ��وي ��دات ال �ت��ي ل �ه��ا ت�أثير
م���ض��ادات الإل�ت�ه��اب��ات ،وق��د تقلل من
خ �ط��ر الإ� �ص��اب��ة ب ��الأم ��را� ��ض وحفظ

الجهاز المناعي.
 -2ال �ب��روك �ل��ي :م��ن �أع �ظ��م الأطعمة
المغذية للحماية من الإلتهابات ،و�أظهرت
الأب�ح��اث ان تناول الكثير من البروكلي
م ��رت �ب ��ط ب��ان �خ �ف��ا���ض خ �ط ��ر الإ�� �ص ��اب ��ة
ب ��أم��را���ض ال�ق�ل��ب وال���س��رط��ان لإحتوائه
على فيتامين  Cو  Kوحام�ض الفوليك
والألياف ،وم�ضادات للأك�سدة وم�ضادات
الإل�ت�ه��اب��ات وب��الأخ����ص ال���س�ف��ورف��ان وهو
من �أقوى م�ضادات الأك�سدة التي تحارب
الإلتهابات.
 -3الأف ��وك ��ادو� :أظ �ه��رت الأب �ح��اث �أن
الأفوكادو يحتوي على العديد من المواد
الغذائية ال�صحية المليئة بالبوتا�سيوم
والمغن�سيوم والألياف والدهون الأحادية
غير الم�شبعة ال�صحية .كما �أن��ه يحتوي
ع�ل��ى ال�ك��اروت�ي�ن��ات وال�ت��وك��وف�ي��رول التي
تقلل مخاطر الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب
وتحمي من الإلتهابات.
 -4ال �م �� �ش��روم (ف �ط��ر ع����ش الغراب):
ال� �م� ��� �ش ��روم م� ��ن الأط � �ع � �م ��ة منخف�ضة
ال� ��� �س� �ع ��رات ال � �ح� ��راري� ��ة وت� �ح� �ت ��وي على
ك�م�ي��ات غنية م��ن ال�سيلنيوم وفيتامين
 Bوالفينوالت وم���ض��ادات �أك���س��دة �أخرى
تجعله م�صدرجيد للوقاية م��ن م�شاكل
الإلتهابات� .إح��دى ال��درا��س��ات وج��دت �أن
طهي الم�شروم ال�شديد يقلل من مفعول
م�ضادات الإلتهابات بن�سبة كبيرة ،لذلك
يف�ضل �أكله نيئ �أو مطبوخ قليال.
 -5ال �ط �م��اط��م :غ �ن �ي��ة ب �ف �ي �ت��ام �ي��ن C
والبوتا�سيوم الليكوبين وم�ضادات �أك�سدة
�أخ � ��رى وال� �م� �ع ��روف �أن� �ه ��ا ت �ح �ت��وي على
خ�صائ�ص م�ضادة للإلتهابات .وي�ساعد
الليكوبين على تقليل الإل�ت�ه��اب��ات لدى
الن�ساء ال�لائ��ي يعانون م��ن زي��ادة الوزن
وال�سمنة.
 -6الخ�ضروات الورقية :الخ�ضروات
الورقية ذات اللون الأخ�ضر الداكن مثل
ال�سبانخ والكيل والجرجير والملوخية
وال�سلق والخ�ضروات ذات الألوان الأخرى
مثل الأحمر والأ�صفر والبرتقالي غنية
ب��ال �ك��اروت �ي �ن��ات وال �ف�ل�اف��ون��وي��دات التي
ثبت �أن لها ت��أث�ي��ر �إي�ج��اب��ي ف��ي محاربة
الإلتهابات.
 -7ال �� �ش��وك��والت��ة ال��داك �ن��ة والكاكاو:
ال���ش��وك��والت��ة ال��داك �ن��ة مليئة بم�ضادات
الأك�سدة التي تقلل الإلتهابات وتحتوي
على الفالفانول التي تعتبر عامل قوي
لتقليل الإلتهاب .ين�صح �أن �أف�ضل �أنواع

ال���ش��وك��والت��ة ال�ت��ي تعمل ك�م���ض��ادات هي
ال�ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى  %70ع�ل��ى الأق ��ل من
الكاكاو.
 -8ال���ش��اي الأخ �� �ض��ر :ي�ح�ت��وي ال�شاي
الأخ �� �ض��ر ع�ل��ى م ��واد م �� �ض��ادة للأك�سدة
�أو ال �ف�لاف��ون �ي��د ال �ت��ي ت�ح�م��ي م ��ن تلف
الخاليا الذي يزيد تدهور بع�ض الحاالت
ال���ص�ح�ي��ة م�ث��ل �إل �ت �ه��اب ال�م�ف��ا��ص��ل .كما
�أظ�ه��رت الأب�ح��اث �أن��ه يحتوي اي�ضا على
مادة كيمائية تحارب الإلتهابات.
 -9الأ�سماك الدهنية :الأ�سماك الدهنية
م�ث��ل ال���س��ال�م��ون وال���س��ردي��ن والماكريل
والرنجة والأن�شوجة بجوار �أنها م�صدر
كبير للبروتينات و�أي�ضا م�صدر غني جداً
للأحما�ض الدهنية �أوميجا  3المعروفة
بمفعولها في �إنخفا�ض الإلتهابات� .أي�ضا
تحتوي على مركبات ت�سمى ريزولفين
التي تعمل على تقليل الإلتهابات.
 -10زي � ��ت ال� ��زي � �ت� ��ون ال� �ب� �ك ��ر :وج ��د
الباحثون �أن مادة الأوليوكنتال الموجودة
في زيت الزيتون البكر تقلل من الإ�صابة
بالإلتهابات المزمنة .الأكثار من ا�ستعمال
زي� ��ت ال ��زي� �ت ��ون ف ��ي ط �ب��خ الخ�ضروات
وال���س�ل�ط��ات وب��اق��ي الأط �ع �م��ة ي�ق�ل��ل من
الإلتهاب.
 -11ال �م �ك �� �س��رات وال � �ب� ��ذور :تحتوي
ال �م �ك �� �س��رات وال� �ب ��ذور ع �ل��ى ك�م�ي��ة جيدة
م��ن المغن�سيوم وفيتامين  .Eووجدت
ال��درا� �س��ات �أن ت �ن��اول ال�م�ك���س��رات تقلل
الإ� � �ص ��اب ��ة ب ��الإل� �ت� �ه ��اب ��ات ف ��ي الج�سم.
وم��ن ال�م�ع��روف �أن ال �ج��وز ي�ح�ت��وي على
خ �� �ص��ائ ����ص ط �ب �ي �ع �ي��ة ت �ع �م��ل لم�ضادات
الإل�ت�ه��اب��ات وي���س��اع��د ع�ل��ى ع�ل�اج �إلتهاب
المفا�صل الروماتويدي .تن�صح م�ؤ�س�سة
�إل�ت�ه��اب المفا�صل ب�ت�ن��اول ال�ج��وز وبذور
الكتان وب��ذور ال�شيا لأن�ه��م م�صدر جيد
لدهون �أوميجا  3التي تحمي من الإ�صابة
بالإلتهابات.
 -12الكركم :هو من التوابل الم�ضادة
ل�ل�إل�ت�ه��اب��ات لإح �ت��واءه على الكيركمين
القوي لمحاربة الإلتهابات .ي�ستخدم على
نطاق وا�سع لعالج العديد من الأمرا�ض
ذات ال���ص�ل��ة ب��الإل �ت �ه��اب��ات م �ث��ل التهاب
المفا�صل .ين�صح بالإكثار من �إ�ستخدام
الكركم في الطبخ وال�شوربة وال�سلطات
والم�شروبات ال�ساخنة والباردة.
 -13الزنجبيل :يحتوي على مركب
ح� �ي ��وي �أ� �س ��ا� �س ��ي ي �� �س �م��ى جينجيرول،
وال � �م � �ع� ��روف ب �خ �� �ص��ائ �� �ص��ه ال �م �� �ض ��ادة

�س�« : 1أما هم فنف�ضا غبار �أرجلهما عليهم و�أتيا �إلى �أيقونية» .من هم اللذان
نف�ضا غبار �أرجلهما؟ ولماذا فعال هذا؟
�س : 2ما هى المعجزة التى قام بها بول�س فى ل�سترة؟
�س« : 3ج��اء بول�س �إل��ى �أف�س�س وق��ام بتعميد عدد من التالميذ ب�إ�سم ال�سيد
الم�سيح» ،كم كان عددهم؟
�س« : 4رجل تنب�أ عن بول�س الر�سول حيث �أخذ منطقة بول�س الر�سول وربط
نف�سه وق��ال هذا يقوله ال��روح هكذا �سيربطه اليهود فى �أور�شليم وي�سلمونه
لأيدى الأمم؟ من هذا الرجل؟
�س� : 5أكمل الآية الأتية�« :إ�سلكوا بالـ  ....فال تكملوا  ....الج�سد».
�س : 6ماذا فعل �أبنير بن نير رئي�س جي�ش �شاول مع «اي�شبو�شث» �إبن �شاول بعد
مقتل �شاول؟
�س : 7مو�ضع في جبعون دُعى «حلقث ه�صوريم» لماذا دُعى بهذا الإ�سم؟
�س : 8من هي �أم �أمنون بكِر داود؟
�س : 9ماذا قال داود فى رثاء �أبنير بن نير؟
�س : 10من هو �إبن يوناثان �إبن �شاول؟
للإجابة فت�شوا في:
ج� ( : 1أعمال الر�سل  )51 – 49 :13ج�( : 6صموئيل الثانى )9 – 8 : 2
ج�( : 7صموئيل الثانى )16 – 12 : 2
ج� ( : 2أعمال الر�سل )10 – 8 :14
ج�( : 8صموئيل الثانى )2 : 3
ج� ( : 3أعمال الر�سل )7 – 1 :19
ج�( : 9صموئيل الثانى )34 – 33 : 3
ج�(: 4أعمال الر�سل )11 – 10 :21
ج�(: 10صموئيل الثانى )4 : 4
ج ( : 5كورنثو�س «)16 : 5 »3

بقلم� :سامية خليل
ماج�ستير في التغذية
لل��إل �ت �ه��اب��ات وم� ��� �ض ��ادات الأك �� �س ��دة.
وب��ال�ت��ال��ي ي�ع��د م��ن �أف���ض��ل العالجات
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�م�ن��ع وع �ل�اج الإلتهابات
ويمكنك �إ�ضافة  2جرام من الجنزبيل
ي��وم �ي��ا �إل� ��ى الأط � �ب ��اق والخ�ضروات
وال �ع �� �ص��ائ��ر وال �م �� �ش��روب��ات ال�ساخنة
وال �ب ��اردة يقلل ب�شكل كبير م��ن �آالم
الإلتهابات.
 -14ال� �ث ��وم :ي �ح �ت��وي ال� �ث ��وم على
خ�صائ�ص م�ضادة للإلتهابات المزمنة،
كما �أن الثوم يحتوي على كميات كبيرة
م ��ن م �� �ض��ادات الأك� ��� �س ��دة والكبريت
ومركب الألي�سين ال��ذي يحتوي على
خ�صائ�ص قوية م�ضادة للإلتهابات.
يمكنك �إ�ضافة الثوم �إل��ى العديد من
الأط�ب��اق المختلفة فهو ي�ضيف نكهة
جيدة للأطعمة� .أو تناول الثوم الخام
ي��وم�ي��ا �أو ال�م�ك�م�لات ال�غ��ذائ�ي��ة للثوم
ح�سب �إر�شاد الطبيب.

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

الأطعمة التي يجب تجنبها �أو
الإقالل من �أكلها:
ل�ت�ج�ن��ب الإل �ت �ه��اب��ات ي �ج��ب تجنب
تناول الأطعمة الم�صنعة مثل اللحوم
ال� �م� �ع� �ب� ��أة وال �م �ع �ل �ب��ة والمحفوظة
والب�سكوتات وال�ف�ط��ائ��ر والبطاط�س
ال �م �ق �ل �ي��ة وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال ��وج� �ب ��ات
الرئي�سية والخفيفة ال �� �ض��ارة ،حيث
تحتوي ه��ذه الأطعمة على كثير من
الدهون ال�ضارة والأمالح وال�سكريات
الغير �صحية والمرتبطة بالإلتهابات.
بعد تعرفنا على الأطعمة ال�صحية
التي ت�ساعد على منع الإلتهابات يجب
عليك دائ�م��ا �إخ�ت�ي��ار الطعام ال�صحي
و�إت � �ب � ��اع ن� �ظ ��ام غ ��ذائ ��ي � �ص �ح��ي غني
ب��الأط�ع�م��ة ال �ت��ي ذك��رن��اه��ا والأطعمة
التي تحتوي على م���ض��ادات الأك�سدة
وم�ضادات الإلتهابات لمنع ومحاربة
الإلتهابات في الج�سم وبالتالي حماية
ال�ج���س��م م��ن الإ� �ص��اب��ة ب��ال �ع��دي��د من
الأم��را���ض المرتبطة بالإلتهابات في
الج�سم.

�شيئ من المعرفة

عظماء في تاريخ م�صر نالوا جائزة نوبل
نجيب محفوظ
روائ� ��ي ،وك��ات��ب م���ص��ري ،د ّون بقلمه ال�ع��دي��د من
الأع �م��ال ال��روائ�ي��ة والكتب الأدب �ي��ة ال��واق�ع�ي��ة ،والتي
جعلت منه م�ن��ارة ثقافية ،و�أدب � ّي��ة لكل �أب�ن��اء الوطن
ال�ع��رب��ي ،وال �ع��ال��م .ع��ا���ش ف��ي ف�ت��رة م��ا ب�ي��ن ع��ام �ألف
وت�سعمائة و�أحد ع�شر �إلى عام �ألفين وثمانية ،وترك
�إرث �اً روائ�ي�اً وثقافياً وم�خ��زون�اً �أدب�ي�اً عظيماً ال يزال
ي�شهد له حتى الآن .ح�صل ال��روائ��ي نجيب محفوظ
على جائزة نوبل في الأدب ،وك��ان �أ ّول عربي يح�صل
على هذه الجائزة �آن��ذاك ،من �أعمالة الروائية :بين
الق�صرين ،وعب�س الأق� ��دار ،وخ��ان الخليلي ،وق�صر
ال�شوق ،والحب فوق ه�ضبة الهرم.
�أحمد زويل
ع��ال��م وب��روف���س��ور كيميائي م�شهور ع�ل��ى م�ستوى
العالم ،مواليد القاهرة �سنة �أل��ف وت�سعمائة و�ستة
و�أربعين� ،أبدع في مجال العلوم الحيو ّية والكيميائية،
و�ص ّمم ميكرو�سكوب لت�صوير �أ�شعة الليزر في جزء
من الثانية ،كما ا�ستطاع تطوير نظا ٍم ليزريّ لت�صوير
ح��رك��ة ال� � ��ذرات ف ��ي ال �ت �ف��اع��ل ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي وطريقة
التحامها معاً �ضمن التفاعل الكيميائي القائم� .أحمد
زوي��ل من العلماء الذين �أ ّث��روا في النه�ضة الغربية؛
حيث قام بن�شر حوالي ثالثمائة وخم�سين بحثاً علمياً
في المجلاّ ت العلمية المتخ�ص�صة بالكيمياء ،وعلوم
الفيزياء ،و�ض ّم �إلى قائمة �أهم العلماء في العالم مع
علماء عظام �أمثال� :أين�شتاين ،و�أدي�سون ،وح�صل على
ج��ائ��زة نوبل ف��ي العلوم �سنة �أل� ٍ�ف وت�سعمائة وت�سعة
وت�سعين لأبحاثه في مجال الكيمياء المتقدمة.

الكلمــات املتقـاطعــة

نجيب محفوظ

دكتور �أحمد زويل
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حِ ب الِبر و�إبغ�ض الإثم.
على اهلل توكل فال تخاف ماذا ي�صنع بك الإن�سان.
مخافة الرب ُبغ�ض ال�شر ،الكبرياء ،التعظم ،طريق ال�شر
وفم الأكاذيب.
الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر ال ت�ساويها.
�أتركوا الجهاالت فتحيوا و�سيروا فى طريق الفهم.
بركة الرب ُتغنى وال يزيد الرب معها تعباً.
حِ �صن الإ�ستقامة طريق الرب والهالك لفاعلى الإثم.
�إ��س�ت�ق��ام��ة الم�ستقيمين ت�ه��دي�ه��م و�إع ��وج ��اج الغادرين
تخربهم.
ت�أتى الكبرياء في�أتى الهوان.
من ي�شتغل بحقله َي�شبع ُخبزاً.
ال ي�صيب ال�صديق �شراً �أما الأ�شرار فيمتلئون �سوءاً.
من ُيحب الت�أديب ُيحب المعرفة.

�إختالفــات

هل تعلــــم ؟!
�أن العبرانيين ال��ذي��ن دخ�ل��وا م�صر م��ع يعقوب
كان عددهم  71هرباً من المجاعة و�إ�ست�ضافهم يو�سف
و�أق��ام��وا مدة � 400سنة �إل��ى �أن �صار عددهم مليونين
حين خرجوا مع مو�سى.
�سمي العبرانيين (�شعب اهلل المختار) لأنه كان
�شعبا تحت العبودية في م�صر التي كانت تتعبد لآلهه
كثيرة ف��إخ�ت��اره��م اهلل ليعرفهم �أن��ه ه��و اهلل الأوحد
وليعلمهم و�صاياه وتعاليمه على يد مو�سى وهارون
وي�شوع بن نون.
�إن الإناث لم يكن من حقهن الميراث ،ولأول مرة
في التاريخ قامت خم�س �أخ��وات من �أحفاد من�سى بن
يو�سف ليطالبن بحقهن في ميراث �أبيهن ولأول مرة
وبعد موافقة اهلل لمو�سى على هذا الحق �أ�صبح قانونا
ر�سمياً للآن ان يورث اقرب الأقربين للوالد المتوفي
بال �إبن.
�أن ي ��وم ال�ت�ك�ف�ي��ر �أو ال �غ �ف��ران ه��و ال �ي��وم الذي
انت�صرت فيه م�صر ،ك��ان يخدم فيه القيام ب��أي عمل
ما عدا تقديم الذبائح والمحرقات للتكفير عن خطايا
ال�شعب فكان الكاهن يوقف تي�ساً �أمام خيمة الإجتماع
وي�ضع ي��ده على ر�أ��س��ه وي��ذك��ر ك��ل خطايا ال�شعب ثم
يطلقه في ال�صحراء وكانوا يطلقون عليه (التي�س)
بالعبرية �إ�سم عزازيل (�أي �إبلي�س بالعربية).
ان الهدف الرئي�سي للعبرانيين هو الحرب ثم
�إمتالك الأر�ض .لكن هدفنا يختلف والجميع يعرفه،
فاهلل يريد «رحمة ال ذبيحة» ويقول�« :أعطني قلبك».
بقلم :فايزة �صليب

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

احلـــــــل

�أفقيــا:
( )1لقب القدي�س مارجرج�س  -ايا (مبعثرة)� )2( .سبه  -والد (معكو�سة)
 يلوم (مبعثرة) )3( .مر�ض � -ضمير للغائب  -وحدة م�سافات)4( .لقبالقدي�س مو�سى  -نهر �سوي�سري (معكو�سة) )5( .لقب القدي�س متى  -اال
(مبعثرة) )6( .يود  -فمه  -من الأمرا�ض (معكو�سة)� )7( .شقيق يو�سف
ال�صديق  -حطمه (معكو�سة)� )8( .أداة �شرط ون�صب  -الميثاق� )9( .شاء -
والد � -أبو ال�شر (معكو�سة) )10( .لقب يو�سف بن يعقوب  -المر�ض.
( )11لقب البابا بطر�س الأول )12( .بحر  -ر�سول.
ر أ��سيا:
( )1لقب القدي�س مارمينا � -شقيقي )2( .ربما  -نغم � -أوجاع )3( .دق -
�أرف�ض  -و�ضعت فوق بع�ض� )4( .ضمير للغائب (معكو�سة) حرف نفي
ون�صب � -إن�ساني )5( .ثار  -اقت�صاديا )6( .لقب القدي�س مرقوريو�س -
ً
(نايلون)  -نمى )8( .تجدها في
تكلمن� )7( .ضمير مت�صل  -تجدها في
(اهديه)  -افتخر ( )9ماركة مفاتيح � -أداة �إ�ستفهام � -شدد خ�صومته.
( )10يجمع  -لقب �أعظم مواليد الن�ساء )11( .لقب للقدي�س مارجرج�س.
()12لقب رئي�س ال�شمام�سة ال�شهيد ا�سطفانو�س.
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
هي عبارة عن �شبكة
م��ن  9م��رب�ع��ات كل
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
عموديا �أو �أفقيا.
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م�صر الفرعونية و�شم الن�سيم

مقتطفــات مـن الحيــاة
�إع��������ـ��������داد :م�����ـ�����اري ب�����س��ـ��ـ��ط��ـ��ا

لماذا كان يك�سر الب�صل على االعتاب
في �شم الن�سيم �سابقا؟

رم� � ��� � �ض � ��ان ،ف �ي �ت �ن ��اول ��ه
ال �م �� �س �ل �م��ون ب �ع��د �آذان
ال �م �غ��رب لأه �م �ي �ت��ه في
الق�ضاء على الإح�سا�س
ب��ال �ع �ط ����ش  ..وبائع
مـاري ب�ســـطا
العرق�سو�س هو �أحد
ال�ب��اع��ة المتجولين،
يقوم ببيع م�شروب مثلج من العرق�سو�س كواحد من �أهم
الم�شروبات ال�شعبية ،وق��د عمل بهذه الحرفة كثيرون ..
وكانت الحكومة الم�صرية في الما�ضي تمنح �أ�صحاب هذه
الحرف رخ�صاً �أو تراخي�ص تمكنهم من ممار�سة هذه الحرف
�أو المهن لفتح محل �شربتلي �أو عرق�سو�س في �أيام الأعياد
والمولد النبوي ،وللترخي�ص مدة محددة ويجدد  ..وكانت
هناك تخ�ص�صات دقيقة لبائع الم�شروبات مثل العرق�سو�س،
وال�شربات والليمونادة.

لماذا كان يك�سر الب�صل
ع� �ل ��ى االع� � �ت � ��اب ف� ��ى �شم
الن�سيم �سابقا؟؟
�أ��ش�ت�ه��ى ب�ن��ي �إ�سرائيل
الب�صل بعد خروجهم من
م���ص��ر  .ف��أ��ص�ب��ح الب�صل
رم � ��ز ال� ��� �ش� �ه ��وة!! لذلك
كانت العادة �سابقا فى �شم الن�سيم ثاني يوم القيامة يك�سر
الم�سيحيين الب�صل وي�ضعوه على �أع�ت��اب البيوت وي�سكب
عليه ال�م��اء ....ل� �م ��اذا؟؟ لأن��ه بقيامة ال�سيد الم�سيح من
الأم��وات �أ�صبحنا منت�صرين ون�ستطيع �أن ندو�س ال�شهوة
والخطية تحت �أقدامنا !!
�أم ��ا ال �م��اء ال�م���س�ك��وب ع�ل��ى ال�ب���ص��ل ف�ه��و رم ��ز للطهارة
والخال�ص الذي ناله الم�ؤمن بالمعمودية عن طريق �صلب
البابليين قبل فيثاغور�س
وقيامة الرب!!
�أم��ا ك��ون الب�صل على االعتاب فهذة عالمة على �أن هذا
ن �ظ��ري��ة ف �ي �ث��اغ��ور���س ك��ان��ت م �ع��روف��ة ل� ��دى البابليين
البيت اليدخلة موت الخطية وال موت ال�شهوة لأنه �أ�صبح له القدماء  1000عام قبل والدة العا ِلم اليوناني! تقول نظرية
الغلبة على الموت بقيامة الرب.
فيثاغور�س التي ت�شكل حجر الأ�سا�س في الهند�سة« :في
مثلث قائم الزاوية ،مربع طول الوتر ي�ساوي مجموع مربعي
بائع العرق�سو�س
طول ال�ضلعين المحاذيين للزاوية القائمة» .لوحة فخار
عمرها � 3700سنة تك�شف �أنّ البابليين القدماء قد تو�صلوا
ال��ى ه��ذه ال�ن�ظ��ري��ة �أل ��ف �سنة ق�ب��ل والدة ال�ع��ال��م اليوناني
بيثاغور�س نف�سه .اللوحة المذكورة تعود الى الفترة ما بين
 1900-1600قبل الميالد ،وتم اكت�شافها في العراق نهاية
القرن ال19-م ،من قبل بعثة �أثرية فرن�سية .وكانت هذه
اللوحة بالأ�صل �أداة التر�سيم ح��دود الأرا�ضي التي يملكها
�أف��راد وذل��ك وفقا لمقال ن�شر على موقع Live Science.
 .comتتواجد اللوحة اليوم في المتحف الأثري في مدينة
�إ�سطنبول التركية ،وفي عام  2017تم اكت�شاف لوحة مماثلة
تابعة للحقبة الزمنية نف�سها .وا�ضح للعيان� ،أنّ اليونانيين
ورثوا من البابليين القدماء معلوماتهم في مجال الهند�سة
والريا�ضيات ،و�أنّ الم�ستوى العلمي العالي الذي و�صل �إليه
البابليون القدماء يبهر العلماء �إلى يومنا هذا.
م�شروب العرق�سو�س وبائعه  ...تراث �شعبي له تاريخ.
«العرق�سو�س» كلمة عربية الأ�صل تعني امتداد جذور النبات
ف��ي الأر� ��ض� ،أو الخ�شب الحلو ،وه��ي مكونة م��ن مقطعين
(ع��رق) �أي جذر ،و(�سو�س) تعني مت�أ�صل� ،أو �أ�صل ال�سو�س
وه��و نبات معمر م��ن الف�صيلة البقولية ،كما �أن��ه نبات ذو
قيمة عالجية عالية ..تم العثور على جذور العرق�سو�س في
قبر الملك توت عنخ �آمون ،وكان يقت�صر ا�ستخدامه و�شرابه
على الملوك الفراعنة ،وك��ان الأط�ب��اء الفراعنة يخلطونه
ب��الأدوي��ة المرة لإخفاء طعم مرارتها ،وكانوا يعالجون به
�أمرا�ض الكبد والأمعاء ،وال�سعال الجاف والربو والعط�ش
ال�شديد ،بما يدعم وجهة النظر الم�ؤكدة لوجود مهنة بائع
العرق�سو�س في م�صر منذ القدم  ..وقد عرف قدماء العرب
هذا النبات  ،وورد و�صفه في كثير من المراجع القديمة،
وعن �أهميته في حاالت القيء وتهيج المعدة واالمعاء ،وقد
اعتبر العرق�سو�س �شراباً ملكياً حتى جاء الفاطميون م�صر،
ف�أقبل عليه النا�س لي�صير م�شروب العامة خا�صة في �شهر

�شخ�صيــات ناجحــة تغلبــت عــلى الف�شــل
 +ت��وم��ا���س �أدي�����س��ون واح����د من
�شخ�صيات عالمية �شهيرة
م��ن �أك�ث��ر �شخ�صيات م�شهورة عالميا،
ال��ذي قال عنه مدر�سوه �أن��ه غبي لدرجة
�أن� ��ه ال ي���س�ت�ط�ي��ع ت�ع�ل��م �أي � �ش��يء ,لكنه
ي�ح�م��ل ا� �س �م��ه الآن م��ا ي��زي��د ع��ن 1000
ب��راءة اخ�ت��راع ,فبع�ض ه��ذه االختراعات
غيرت العالم و�أهمها الم�صباح الكهربائي
وكاميرا الأفالم وبطارية الألكاالين .
� +أل���ب���رت �أي��ن�����ش��ت��اي��ن� ..أح���د
�شخ�صيات م�شهورة ناجحة
م��ن �أك�ث��ر �شخ�صيات م�شهورة عالميا
وال��ذي واج��ه منذ �صغره �صعوبة كبيرة
في التوا�صل مع النا�س والتعلم بالطريقة
التقليدية لكن هذا على ما يبدو لم يكن
م�ؤ�شرا على قلة ذكائه ولم يكن عائقا �أمام
نجاحه وهو ما �أثبته مع الزمن باكت�شافه
نظرية الن�سبية �أحد �أهم �أعمدة الفيزياء
الحديثة ,وح�صوله على جائزة نوبل في
ال�ف�ي��زي��اء ع��ن م�ساهمته ف��ي النظريات
الفيزيائية وخ�صو�صاً اكت�شافه للظاهرة
ال �ك �ه��رو� �ض��وئ �ي��ة ال �ت��ي ��ش�ك�ل��ت الأ�سا�س
لنظرية الكم .
 +العقيد هارالند �ساندرز ديفيد..
�شخ�صية ناجحة وم�شهورة رغم ال�صعاب
م��ن �أك�ث��ر �شخ�صيات م�شهورة عالميا
(��ص��اح��ب �سل�سلة مطاعم  ) KFCالذي
ت��رك درا��س�ت��ه ل�ي�خ��رج �إل ��ى ��س��وق العمل,
فعمل ك��رج��ل �إط �ف��اء ,ث��م ب��ائ��ع ل�شركات
ال�ت��أم�ي��ن ,ث��م ب��ائ��ع لإط � ��ارات ال�سيارات,
وع��ام��ل ف��ي محطة م�ح��روق��ات ووظائف
�أخرى عديدة ,وتعر�ض للطرد من العمل
ع�شرات الم ّرات ,وتعر�ض فندقه ال�صغير
وم�ط�ع�م��ه ل�ل�ح��ري��ق ع ��ام  1939لي�ؤ�س�س
مكانهما مطعما جديدا ما لبث �أن �أغلقه
م��ع ان �ط�ل�اق ال �ح��رب ال�ع��ال�م�ي��ة الثانية
ل �ي �ع��ود ل�ل�ع�م��ل م ��ن ج��دي��د م��وظ �ف �اً في
�أح��د المطاعم ,ثم �سافر ح��ول الواليات
المتحدة ليبيع امتياز ا�ستخدام و�صفته
ال�سرية للدجاج المقلي ,فتمكن من بيعه
عام  1952لأول مرة� ,أما اليوم وبعد وفاته
الكثر من ثالثين عاماً ف�إن �سل�سلة دجاج
ك�ن�ت��اك��ي ل��دي�ه��ا اك�ث��ر م��ن  16000مطعم
حول العالم .
 +وال��ت دي��زن��ي� ..ضمن �أ�شخا�ص
حاربوا الف�شل
م��ن �أك�ث��ر �شخ�صيات م�شهورة عالميا
ال��ذي طُ ��رد في بداية حياته العملية من
�إح��دى ال�صحف ل�ضيق مخيلته وعجزه

ع ��ن اب �ت �ك��ار ق �� �ص ����ص ج ��دي ��دة وتعر�ض
اال� �س �ت��ودي��و ال �خ��ا���ص ب��ه ل�ل�إف�لا���س عام
 1924بعد عامين فقط من �إن�شائه وكان
على و�شك الإفال�س مرة �أخرى عام 1937
قبل �أن ينقذه �إنتاجه لفيلم الكرتون �سنو
وايت و االقزام ال�سبعة.
��� +س��ت��ي��ف��ن ���س��ب��ي��ل��ب��رغ� ..أح���د
ال�شخ�صيات الع�صامية
م��ن �أك�ث��ر �شخ�صيات م�شهورة عالميا
ال��ذي تم رف�ض طلبه لاللتحاق بجامعة
بجنوب كاليفورنيا لفنون الأفالم مرتين
ليختار الدرا�سة في جامعة لونج بيت�ش
بوالية كاليفورنيا ,وب��د�أ م�شواره العملي
بالعمل � 7أي��ام في الأ�سبوع وب��دوام كامل
وب��دون رات��ب في يونيفير�سال �ستوديوز,
ب�ع��د �أن �أ� �ص �ب��ح م���ش�ه��ورا ق��ام��ت جامعة
جنوب كاليفورنيا بمنحه درج��ة ال�شرف
ع��ام  1994و�أ��ص�ب��ح �أح��د �أع���ض��اء مجل�س
�أمنائها ع��ام  ,1996وق��د ح�صل �سبيلبرغ
في م�شواره الفني على  3جوائز �أو�سكار .
 +هنري ف��ورد ..من ال�شخ�صيات
الملهمة في التاريخ
م��ن �أك�ث��ر �شخ�صيات م�شهورة عالميا
وال ��ذي ف�شل ع��ام  1901ف��ي �إع ��ادة �إنتاج
نموذجه الأول ل�سيارة بمحرك يعمل على
الوقود ليقرر الم�ستثمرين حل ال�شركة,
فعاد بعدها فورد وتمكن من �إقناع بع�ض
الم�ستثمرين باال�ستثمار في فكرته م ّرة
�أخ� ��رى ,ف�ق��د ت�ع�ل��م م��ن ت�ج��رب�ت��ه الأول ��ى
الكثير فتعر�ض �إلى م�ضايقات وتدخالت
كثيرة في عمله و�صلت �أوجها عندما قام
الم�ستثمرون بجلب �شخ�ص للإ�شراف
ع�ل��ى عمله الأم ��ر ال ��ذي دف�ع��ه �إل ��ى ترك
العمل على م�شروعه ,وا�ستمرت محاوالت
فورد �إلى �أن وجد ال�شريك المثالي وهو
�أل �ي �ك �� �س��ان��در م��ال�ك��وم���س��ون ل�ي�ن���ش��أ خطا
لل��إن �ت��اج و ي���ص�م��م � �س �ي��ارة م ��ن ابتكاره
بالكامل ,فكانت �سيارة فورد موديل  Aالتي
بد�أت معها رحلة �شركة فورد العالمية .
 +جيم�س داي�سون
ال��ذي ك��ان عليه تجربة  5126نموذجاً
�أوليا قبل �أن يتمكن من تطوير مكن�سة
داو�سون الكهربائية التي ال تحتاج لكي�س
للمخلفات وتعمل على ف�صل ال�شوائب
عن ال�ه��واء بتقنية الف�صل الأعا�صيري,
وخ�سر داي�سون جميع مدخراته خالل 15
عاما لت�صبح داي�سون من �أكثر العالمات
ال�ت�ج��اري��ة مبيعاً للمكان�س الكهربائية
ال �خ��ال �ي��ة م ��ن الأك� �ي ��ا� ��س ف ��ي ال ��والي ��ات
المتحدة ,وتقدر ثروة داي�سون بـ  4,5مليار
دوالر .

� +إ�سحاق نيوتن
ال� ��ذي �أرادت وال ��دت ��ه �أن ت���ص�ن��ع منه
م��زارع��ا فقامت ب��إخ��راج��ه م��ن المدر�سة
ليعمل ف��ي م��زرع��ة ال�ع��ائ�ل��ة ,ل�ك�ن��ه ف�شل
ف�شال ذريعا ,وع��اد بعدها بو�ساطة مدير
مدر�سته �إل��ى مقاعد ال��درا��س��ة وم��ن ثم
التحق بجامعة ك��ام�ب��ري��دج ليم�ضي في
بحثه العلمي ولي�صبح واح ��دا م��ن �أكثر
العلماء ت�أثيرا في تاريخ الب�شرية و�أحد
العالمات الفارقة في الثورة العلمية .
� +أوبرا وينفري
التي تعر�ضت للطرد من �أول عمل لها
كمذيعة بمحطة تلفزيونية في بالتيمور
وادع��ت �أنها تعر�ضت للكثير من التمييز
والم�ضايقات ,وتعتبر �أوبرا اليوم من �أكثر
مقدمي البرامج التلفزيونية م�شاهدة في
العالم وتقدر ثروتها بــ  2,9مليار دوالر .

ع � ��رف ال �م �� �ص ��ري ��ون ال� �ق ��دم ��اء كيف
يجعلون �أي��ام �أعيادهم �أي��ام �سعد وبهجة
وف��رح��ة واح �ت �ف��اء ب �م��ا ت �ج��ود ب��ه عليهم
طبيعة و�أر�ض م�صر العامرة من خيرات.
ت�ح��دث�ن��ا ق��وائ��م الأع� �ي ��اد ال �ت��ي ترجع
لع�صر ال�م�ل��ك تحتم�س ال�ث��ال��ث وع�صر
الملك رم�سي�س الثالث عن �أي��ام الأعياد
واالح �ت �ف��االت ال �ت��ي ك ��ان ي�ح��ر���ص عليها
الم�صري القديم .وتجدر الإ�شارة هنا �إلى
�أه��م الأعياد التي احتفل بها الم�صريون
ال �ق��دم��اء وج�ع�ل��وه��ا �أي� ��ام ب�ه�ج��ة و�سعادة
وت�أكيد على محبتهم لأر�ضهم وخيراتها
وت ��أك �ي��دا لعقيدتهم ال��را��س�خ��ة ال�سعادة
وال� �خ� �ل ��ود ..ت �ن��وع��ت �أع� �ي ��اد الم�صريين
ال �ق��دم��اء وت �ع��ددت ،ح�ت��ى �أن الم�ؤرخين
ال�ي��ون��ان�ي�ي��ن وم�ن�ه��م «ب �ل��وت��ارخ» ذك ��ر �أنه
ل��م يكن ي�ف��رق بين العيد والآخ ��ر �سوى
�أي ��ام م �ع��دودات ،ف�م��ا �أن ينتهي ع�ي��د في
م��دي�ن��ة ،حتي ي�ب��د�أ عيد �آخ��ر ف��ي مدينة
�أخ��رى .وكان لأعياد الم�صريين �أ�شكالها
المختلفة ،فمنها الأع �ي��اد الدينية التي
تتم في منا�سبات معينة ،كذكرى انت�صار
حور�س على عمه �ست ،و�أعياد الآلهة التي
تتم في معبد كل �إله ،وفقا لحدث معين
�سواء ك��ان �إنت�صارا لهذا الإل��ه� ،أو �إن�شاء
معبده� ،أو ذكري معجزة ارتبطت به.
ك �ث��رت �أع� �ي ��اد ال �م �� �ص��ري �ي��ن القدماء
وت�ن��وع��ت م��ا بين �أع �ي��اد ر�سمية ،و�أخرى
�شعبية؛ �سواء عامة على م�ستوى القطر،
�أو م �ح �ل �ي��ة ف ��ي ك ��ل �إق �ل �ي��م ع �ل��ى ح ��دة.
وكثير م��ن احتفاالتنا و�أع�ي��ادن��ا الراهنة
م��وروث��ة ع��ن الم�صريين ال�ق��دم��اء ،وهي
�أعياد متنوعة بتنوع الثقافات التي تكوِّن
الهوية الم�صرية ،ومتنوعة بتنوع الحقب
وال�م��راح��ل التاريخية ال�ت��ي عا�شها ومر
بها الم�صريون ،ومتنوعة بتنوع الثقافات
والعادات والتقاليد والأعياد الوافدة التي
تفاعل معها الم�صريون وم��ن بين �أهم
اح�ت�ف��االت و�أع �ي��اد الم�صريين الموروثة
م��ن �أي ��ام م�صر القديمة ،اح�ت�ف��االت �شم
الن�سيم.
ي��رج��ع ب ��دء �إح �ت �ف��ال ال �ف��راع �ن��ة ب�شم
الن�سيم ر�سمياً �إلى عام  2700ق.م �أي في
�أواخ��ر الأ��س��رة الفرعونية الثالثة ،حيث
ت�ح��ول لعيد �شعبي ت���ش�ت��رك ف�ي��ه جميع
طبقات ال�شعب كما ك��ان ف��رع��ون ،وكبار
رجال الدولة ي�شاركون في هذا العيد.
و�أطلق الفراعنة على ذلك العيد ا�سم
وح ِّرف
(عيد �شمو�ش) �أي بعث الحياةُ ،
اال�سم على مر الزمن ،وخا�صة في الع�صر
القبطي �إل��ى ا��س��م (��ش��م) و�أ�ضيفت �إليه
كلمة الن�سيم ن�سبة �إلى ن�سمة الربيع التي
تعلن و�صوله.
كان قديما يحتفل القدماء الم�صريون
ب �ع �ي��د � �ش��م ال �ن �� �س �ي��م ع �ب��ر ال� �خ ��روج �إل ��ى
الحدائق والحقول والمتنزهات؛ ليكونوا
ف ��ي ا� �س �ت �ق �ب��ال ال���ش�م����س ع �ن��د �شروقها،
وق��د اع �ت��ادوا �أن يحملوا معهم طعامهم
و�شرابهم ،ويق�ضوا يومهم في االحتفال
بالعيد اب�ت��داء م��ن ��ش��روق ال�شم�س حتى
غروبها ،وكانوا يحملون �آالت مو�سيقية.
وتتزين الفتيات في ه��ذا اليوم بعقود
اليا�سمين (زهر الربيع) ،ويحمل الأطفال
� +سوي�شيرو هوندا
ال��ذي ُول��د م��ن عائلة فقيرة ج��دا في
مقاطعة همامات�سو البعيدة في اليابان
وك ��ان م��ن � �ش��دة ف�ق��ر ع��ائ�ل�ت��ه �أن خم�سة
م��ن �إخ��وان��ه ت��وف��وا نتيجة ��س��وء التغذية
والن�ع��دام ال�م��وارد المادية واالقت�صادية,
ف�ت��رك ه��ون��دا المدر�سة ع��ام  1922وكان
ع �م��ره ح�ي�ن�ه��ا  15ع��ام��ا ث��م ت ��رك قريته
وت ��وج ��ه �إل � ��ى ط��وك �ي��و وع �م��ل ف ��ي محل
لت�صليح ال�سيارات لمدة � 6سنوات ،قبل �أن
يقتر�ض ماال ليفتتح �أول محل لت�صليح
ال�سيارات ع��ام  ,1928فح�صل ه��ون��دا في
ال�سنة نف�سها على براءة اختراع لت�صميمه
مكابح معدنية لل�سيارات بعد ان كانت
ت�صنع من الخ�شب ,و�سجل هوندا حافل
ب�أكثر من  470ابتكار و�أكثر من  150براءة
اختراع با�سمه.

في القانون

�سـ�ؤال و جـواب
�س�ؤال:
ما هي محكمة العدل الدولية؟
الإجابة:
محكمة العدل الدولية هي الهيئة
الق�ضائية الرئي�سية لمنظمة الأمم
ال �م �ت �ح��دة وي �ط �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا المحكمة
ال �ع��ال �م �ي��ة ،وي �ق��ع م �ق��ره��ا ف��ي الهاي
ب�ه��ول�ن��دا .ولمحكمة ال �ع��دل الدولية
ن�شاط ق�ضائي وا�سع فهي تف�صل في
ال �ن��زاع��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي تن�ش�أ بين
الدول ولها الحق في �إ�صدار الفتاوي
للجهات الق�ضائية الدولية.
وت �ت ��أل��ف المحكمة م��ن  15قا�ضياً
ت�ن�ت�خ�ب�ه��م ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة للأمم
المتحدة ومجل�س الأم ��ن وال ي�سمح
ب �ت ��واج ��د ق��ا� �ض �ي �ي��ن ي �ح �م�ل�ان نف�س
الجن�سية.
وي �� �ش �ت��رط ف ��ي ق �� �ض��اة المحكمة
�أن ي�ك��ون��وا م�ستقلين ُي�ن�ت�خ�ب��ون من
الأ� �ش �خ��ا���ص ذوي ال���ص�ف��ات الخلقية
ال� �ع ��ال� �ي ��ة ال� �ح ��ائ ��زي ��ن ف� ��ي ب�ل�اده ��م

�سعف النخيل المزين بالألوان والزهور،
فتقام حفالت الرق�ص على �أن�غ��ام الناي
وال �م��زم��ار وال �ق �ي �ث��ار ،ودق � ��ات الدفوف،
ت�صاحبها الأغ��ان��ي والأن��ا��ش�ي��د الخا�صة
ب �ع �ي��د ال��رب �ي��ع ،ك �م��ا ت �ج��ري المباريات
الريا�ضية وال�ح�ف�لات التمثيلية .وكان
ل�شم الن�سيم �أطعمته التقليدية المف�ضلة
عند القدماء الم�صريين ،حيث نجد �أنها
نف�س الم�أكوالت التي نتناولها في ع�صرنا
الحالي ،والتي انتقلت من ع�صر الفراعنة
�إل �ي �ن ��ا ف �ك��ان��ت ق��ام �ت �ه��م ت �ح �ت��وي على:
(البي�ض -والف�سيخ ،والب�صل ،والخ�س،
والمالنة).
ي�ع�ت�ب��ر ال�ب�ي����ض ال �م �ل��ون م �ظ �ه��راً من
مظاهر عيد �شم الن�سيم ،حيث ان البي�ض
ي��رم��ز �إل� ��ى خ �ل��ق ال �ح �ي��اة ،ك �م��ا ورد في
متون كتاب الموتى و�أنا�شيد (�أخناتون
ال�ف��رع��ون��ي) ،وه�ك��ذا ب��د�أ االح�ت�ف��ال ب�أكل
البي�ض ك��أح��د ال�شعائر المقد�سة التي
ت��رم��ز لعيد ال�خ�ل��ق� ،أو عيد �شم الن�سيم
عند الفراعنة.
�أما فكرة نق�ش البي�ض وزخرفته ،فقد
ارت�ب�ط��ت بعقيدة ق��دي�م��ة �أي �� �ض �اً؛ �إذ كان
الفراعنة ينق�شون على البي�ض الدعوات
والأم �ن �ي��ات وي�ج�م�ع��ون��ه �أو ي�ع�ل�ق��ون��ه في
�أ�شجار الحدائق حتى تتلقى بركات نور
الإله عند �شروقه ،وذلك حتى يحقق لهم
دعواتهم.
وحر�ص الم�صري على تناول ال�سمك
المملح (الف�سيخ) في هذه المنا�سبة مع
بداية تقدي�سه نهر النيل ،الذي �أطلق عليه
«حعبي» بدءا من ع�صر الأ�سرة الخام�سة،
ف�ضال عن ارتباط تناوله ب�أ�سباب عقائدية
تنطوي على �أن الحياة ُخلقت من محيط
م��ائ��ي �أزل � ��ي ال ح� ��دود ل ��ه ،خ��رج��ت منه
جميع الكائنات� ،أعقبه بعث للحياة وو�ضع
ق��وان �ي��ن ال� �ك ��ون وب � ��رع ال �م �� �ص��ري��ون في
�صناعة ال�سمك المملح ،وكان يخ�ص�صون
ل�صناعته �أم��اك��ن �أ�شبه بالور�ش و�أعطي
ال�م���ص��ري��ون �أه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة ل�ت�ن��اول نبات
الب�صل ،ال��ذي �أطلقوا عليه ا�سم «ب�صر»،

�إعداد :مريـم عــادل
خالل االحتفال بعيد «�شم الن�سيم» �إعتبارا
م��ن ع�صر الأ� �س��رة ال���س��اد��س��ة ،الرتباطه
ب�أ�سطورة قديمة تحدثت عن �شفاء �أمير
�صغير م��ن م��ر���ض ع�ضال عجز الأطباء
عن عالجه ،وكان الب�صل �سببا في ال�شفاء
بعد �أن ُو�ضع النبات تحت و�سادة الأمير،
وا�ستن�شقه عند ��ش��روق ال�شم�س ف��ي يوم
واف� ��ق اح �ت �ف��ال ال�م���ص��ري�ي��ن ب�ع�ي��د «�شم
الن�سيم» ف ُكتب له ال�شفاء ،ف�أ�صبح تقليداً
حافظ عليه الم�صريون حتى الآن .حمل
تناول الم�صري القديم لنبات الخ�س في
ه��ذه المنا�سبة دالل��ة رم��زي��ة وعقائدية
�أخرى ،الرتباط هذا النبات بالإله «مين»،
�إل��ه الخ�صوبة وال�ت�ن��ا��س��ل� .أم��ا الح ُم�ص
الأخ�ضر ،المعروف با�سم «المالنة» ،فقد
عرفته ع�صور ال��دول��ة القديمة ،و�أطلق
عليه الم�صريون ا�سم «ح��ور -ب��ك» ،وكان
يحمل دالل��ة عقائدية على تجدد الحياة
عند الم�صري ،لأن ثمرة الح ُم�ص عندما
تمتليء وتن�ضج ،ترمز عنده بقدوم فترة
ال��رب�ي��ع ،ف�صل ال�ت�ج��دد وازده� ��ار الحياة
وي�ع�ت�ب��ر ع �ي��د «� �ش��م ال�ن���س�ي��م» االحتفال
الوحيد الذي جمع الم�صريين بمختلف
عقائدهم الدينية منذ �آالف ال�سنين ،دون
�أن يلب�س ث��وب��ا ع�ق��ائ��دي��ا ع�ل��ى الإط�ل�اق.
وي�ستمر اح�ت�ف��ال الم�صريين بعيد �شم
الن�سيم بكل مظاهره من خروح للحدائق
وت� �ن ��اول ن�ف����س االط �ع �م��ه ال �ت��ي تناولها
الفراعنه منذ االالف ال�سنين حتى يومنا
ه��ذا  -ه��ذه ه��ي الح�ضاره التي ال تموت
�أبداً.

بقية ال�صفحة الأولى:

ر�سائل وقرارات الرئي�س ال�سي�سي

الأ�سا�سية للمواطنين على م�ستوى محافظات الجمهورية.
- �إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئا�سي التي تم ت�شكيلها ك�أحد مخرجات الم�ؤتمر
الوطني لل�شباب على �أن تو�سع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المخت�صة ومنظمات
المجتمع المدني المعنية.
� -إطالق مبادرة لدعم وتوطين ال�صناعات الوطنية لالعتماد على المنتج المحلي
وذلك من خالل تعزيز دور القطاع الخا�ص في تو�سيع القاعدة ال�صناعية لل�صناعات
الكبرى والمتو�سط.
 -تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة �أوجه الدعم المقدم لمزارعي
القمح في م�صر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين �سواء كانت مادية �أو خدمية.
المرحلة القادمة �ست�شهد دعما م�ضاعفا للقطاع الخا�ص لال�ضطالع بدوره فيتنمية االقت�صاد و�س�أ�ضع كافة االمكانيات الممكنة لتوفير البيئة الالزمة لتحقيق
ذلك.
�أرح��ب ب�شيوخ �سيناء و�أ�شكركم على تعاونكم مع الدولة ون�ستهدف تحقيق تنميةحقيقية في �سيناء.
 -المواطن الم�صري تحمل الآث��ار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح و�ضروري
للإ�صالح االقت�صادي وذلك بالتوازي مع �إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

قطعة �أر�ض مدافن للبيع

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

للم�ؤهالت المطلوبة للتعيين في �أرفع
المنا�صب الق�ضائية وذلك بغ�ض النظر
عن جن�سيتهم ،وت�ؤخذ القرارات وتقدم
اال�ست�شارات وفق نظام الأغلبية.
وم �ح �ك �م��ة ال � �ع� ��دل ال� ��دول � �ي� ��ة هي
�أع�ل��ى وك��ال��ة ق�ضائية ف��ي هيئة الأمم
ال�م�ت�ح��دة وه��ي ت��وف��ر و��س��ائ��ل �سلمية
ل�ح��ل ال �ن��زاع��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة الدولية.
وتعالج الق�ضايا التي تتقدم بها الدول
وت�ستند قراراتها �إل��ى مبادئ القانون
الدولي وال تقبل اال�ستئناف.
وي�ج��وز للق�ضاة �أن ي�ق��دم��وا حكماً
م�شتركاً �أو �أحكاماً م�ستقلة وفي حالة
ت�ساوي الأ��ص��وات يعتبر �صوت رئي�س
ال�م�ح�ك�م��ة ه��و ال �� �ص��وت ال �م��رج��ح وال
تمتثل �أي��ة دول��ة �أم ��ام محكمة العدل
ال��دول �ي��ة م��ا ل��م ت �ك��ن ه��ي راغ �ب��ة في
ذلك.

Peaceful and prestigious private family lot.
With 800 square feet of room it can take up
to nine people.
Located at West Minster Memorial Park,
and within close proximity to Pope Kirilos
Church.
The memorial park is located at 14801 Beach
BLVD, West Minster CA, 92683. Sale price is
$149,000. Any interested parties can call at

909-226-8090
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رياضة

«البومزا» يحقق برونزية الجماعي في بطولة العالم للتايكوندو بكوريا الجنوبية
ح� �ق ��ق م �ن �ت �خ��ب م �� �ص��ر للبومزا
ال �م �ي��دال �ي��ة ال �ب��رون��زي��ة ف ��ى بطولة
ال�ع��ال��م ل�ل�ت��اي�ك��ون��دو ،ب��وم��زا جماعى
ك ��ادي ��ت ب �ن �ي��ن ،وال� �ت ��ى ت �ق ��ام بكوريا
الجنوبية بم�شاركة منتخبات  62دولة.
ومثل المنتخب خالل المناف�سات كل
م��ن ال�ث�لاث��ى الح�سن �إ� �س�لام فاروق،
ومحمد جمال بالإ�ضافة �إل��ى يو�سف
وليد.
و �شارك منتخب م�صر فى البطولة
ببعثة مكونة من الالعبين والالعبات
وه � ��م ي �ح �ي��ي ع �ب��دال �ح �م �ي��د ،عمرو

عبد المنعم ع��م��ارة وزي��ر
الريا�ضة الأ�سبق والأ�شهر
والأكف�أ ..كتب:

�أرثوذك�س نيوز

ن�صرالدين ،عبد الفتاح متولي ،محمد عبدالتواب ،هبه ن��دي��م ،مريم هانى
عبدالحميد ،الح�سن �إ�سالم ف��اروق ،يو�سف وليد ،محمد جمال ،ملك �شريف
،هنا وليد ،عبداهلل عادل ،على �أحمد بدر ،عامر محمد �،سيف الدين �إ�سالم� ،شهد
�أحمد عبدالفتاح �،شهد �أ�سامة ،جنة اهلل حامد ،فيروز نوار � ،أحمد ح�سن مختار
،م�صطفي الحوا�ش ،ورافقهم الجهاز الفنى المكون من �آن هيونج� ،أحمد خ�ضر،
وعماد الدين محمود

15

حازم �إمام :لم �أكن �ضد اختيار �إيهاب جالل ..وكنت �أف�ضل الأجنبى
ك�شف حازم �إمام ،ع�ضو اتحاد الكرة� ،أنه لم
يكن �ضد اختيار �إيهاب جالل لمن�صب المدير
الفني لمنتخب م�صر ب�شكل �شخ�صي ،مو�ضحا
�أن��ه كان يرى �أن المدرب الأجنبي �أف�ضل فى
ه��ذا التوقيت بعد رحيل البرتغالي كارلو�س
كيرو�ش.
وق��ال ن�ج��م ال��زم��ال��ك ومنتخب م�صر فى
ت�صريحات لراديو �أن �سبورت اف �إم مع �أحمد
�شوبير« ،المدرب الأجنبي �أف�ضل من الم�صرى
فى تلك الفترة لأنه يتحمل ال�ضغوط بعك�س

رياضة ومالعب

المدرب الم�صرى ،وهو ما كان يفعله كيرو�ش
ال ��ذى ا�ستبعد ب�ع����ض الأ� �س �م��اء ال�ك�ب�ي��رة في
الأهلي والزمالك».
و�أ�ضاف ع�ضو اتحاد الكرة� ،أن كيرو�ش لو
ا�ستمر مع منتخب م�صر كان �سيطور �أكثر فى
الكرة الم�صرية ،خا�صة �أن��ه تواجد فى فترة
�صعبة مليئة باالرتباطات الدولية.
و�أ�شار حازم �إمام �إلى �أن كيرو�ش كان يرى �أن
هناك اهتماما جماهيريا بالأهلي والزمالك
فقط ،عك�س المنتخب.

حازم �إمام

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:
 ذكرى ت�أ�سي�س نادى القرن ..الأهلى «الكبير �أوى» على من�صة البطوالتفي ذكرى ت�أ�سي�س نادي القرن ..الأهلي «الكبير �أوي» على من�صة البطوالت:

�إعداد� :صالح بول�س

مواعيد مباريات منتخب م�صر في ت�صفيات ك�أ�س �أمم �أفريقيا
بد�أ مجل�س �إدارة اتحاد الكرة الترتيب
ل�م�ب��اراة ودي��ة لمنتخب م�صر الأول في
�شهر يونيو المقبل قبل خو�ض المباريات
الر�سمية في الت�صفيات الم�ؤهلة لبطولة
�أم��م افريقيا ب�ك��وت دي �ف��وار  ،2023حيث
ي �ف �ت �ت��ح م �ن �ت �خ��ب م �� �ص��ر م � �� � �ش ��واره في
■ �أح� �ل ��ى خ �ب��ر ق� ��ر�أت� ��ه ف ��ى الديلى ال�ت���ص�ف�ي��ات ب�م��واج�ه��ة غ�ي�ن�ي��ا ف��ي يونيو
تليجراف اللندنية ع��ن النجم العالمى المقبل.
م�ح�م��د � �ص�لاح ون �� �ش��رت � �ص��ورت��ه وكتبت وفيما يلى ن�ستعر�ض مواعيد مباريات
تحتها النجم الخارق .super hero
منتخب م���ص��ر ف��ي ت�صفيات ك ��أ���س �أمم
�أفريقيا:
 +الجولة الأولى والثانية �ستقام خالل
الفترة من  30مايو وحتى  14يونيو 2022
الجولة الأولى
م�صر �ضد غينيا( ..القاهرة)
الجولة الثانية
2023
م�صر �ضد ماالوي (القاهرة)
إثيوبيا)
�
(
إثيوبيا..
م�صر �ضد �
الجولة الخام�سة
الجولة الرابعة
م�صر �ضد غينيا( ..غينيا)
 +الجولة الثالثة والرابعة �ستقام خالل م�صر �ضد ماالوي (ماالوي)
الفترة من  19وحتى � 27سبتمبر 2022
الجولة ال�ساد�سة
 +الجولة الخام�سة وال�ساد�سة �ستقام
الجولة الثالثة
م�صر �ضد �إثيوبيا( ..القاهرة)
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن  20وح�ت��ى  28مار�س

بعد ت�سجيله  400هدف..
ن��ج��م منتخب م�صر يتوج
ب��ك���أ���س المجر ل��ك��رة اليد

روان العربي تتوج ببطولة كارول ويمولر ل�سيدات الإ�سكوا�ش
للمرة الأولى في تاريخها
توجت روان العربي العبة وادي دجلة الم�صنفة 8
عالم ًيا ،ببطولة ك��ارول ويمولر ل�سيدات الإ�سكوا�ش،
بعد ف��وزه��ا على ال�لاع�ب��ة الماليزية �سيفا�سانجاري
��س�ب��رام��ان�ي��ام بنتيجة  ،3-1وذل ��ك ل�ل�م��رة الأول� ��ى في
تاريخ الالعبة �أن تحقق ه��ذه البطولة ،لترفع بطلة
�أندية وادى دجلة علم م�صر عال ًيا في مدينة نيويورك
بالواليات المتحدة الأمريكية ،وتحقق �إنجا ًزا جديدًا
لالعبة ولأن��دي��ة وادى دجلة في التتويج بالبطوالت
الدولية.
وتغلبت العبة وادى دجلة على مناف�ستها الالعبة
الماليزية �سيفا�سانجاري �سبرامانيام بنتيجة 3-1
ف��ي م�ب��اراة مثيرة ب��واق��ع نقاط (-9(،)6-11(،)11-7
.)11-6(،)11
وانطلقت بطولة كارول ويمولر ل�سيدات الإ�سكوا�ش،
خالل الفترة بين � 20إلى � 24أبريل الجاري بم�شاركة
العبتين م��ن �أن��دي��ة وادى دج�ل��ة ،وت�ق��ام البطولة في
مدينة نيويورك بالواليات المتحدة الأمريكية ،بقيمة
جوائز مالية ت�صل �إلى � 51.250آالف دوالر لل�سيدات.

ت � ��وج ي �ح �ي��ى خ ��ال ��د ن �ج ��م المنتخب
ال �م �� �ص��ري ب�ل�ق��ب ب �ط��ول��ة ك ��أ� ��س المجر
للرجال مع فريقه.
وك��ان فريق فيزبريم المجري قد فاز
ع �ل��ى ن �ظ �ي��ره  FEJÉR-B.Á.Lبنتيجة
(.)19-42
ك �م��ا ف ��از ف �ي��زب��ري��م ف��ي ال� � ��دوري قبل
ال �ن �ه��ائ��ي ع �ل��ى ن �ظ �ي��ره Pick Szeged
بنتيجة (.)27-30
واح �ت �ف��ى االت �ح��اد ال�م���ص��ري ب �ـ يحيى
خ��ال��د ب �ع��د ت���س�ج�ي�ل��ه  400ه� ��دف رفقة
الفريق المجري.
ي ��ذك ��ر �أن ن �ج��م ال� �ف ��ري ��ق المجري
ومنتخب م�صر يحيى خ��ال��د ��ش��ارك في
بطولة ال�ع��ال��م ل�ك��رة ال�ي��د -م�صر،2021
ول �ق��ب ب��رج��ل ال �م �ب��اراة ف��ي ل �ق��اء م�صر
و�سلوفينيا ،كما �سجل  11هدفاً في �شباك
الدنمارك في المباراة الأخيرة للفراعنة
ف ��ي ال� �م ��ون ��دي ��ال ،وح ��اف ��ظ ع �ل��ى تعادل
الفريقين قبل �أن تفوز الدنمارك بهدف
وحيد من خالل رميات الترجيح لتحجز
مقعدها في المربع الذهبي ،كما �شارك ال يتوقف دور الريا�ضة على المناف�سة
مع الفراعنة في �أولمبياد طوكيو  .2021وال�صراع فقط ،بل يمتد دوره��ا لتر�سيخ
ق�ي��م �إي �ج��اب �ي��ة و��ص�ح�ي��ة ب�ي��ن الالعبين
والجماهير �أي���ض�اً ،و�أح�ي��ان�اً يمتد دورها
لبناء عالقات �أ�سرية مميزة �سواء بين �أبناء
اللعبة الواحدة �أو الألعاب المختلفة.

يحتفل ع�شاق النادي الأهلي فى كل ربوع الوطن العربى ، ،بذكرى ت�أ�سي�س القلعة
الحمراء رقم  ،115وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئي�س «نادى
طلبة المدار�س العليا» ،وهو عبارة عن نا ٍد وطنى تم ت�أ�سي�سه عام  1905بغر�ض توحيد
المثقفين من �شباب م�صر المقاوم لالحتالل البريطاني.
وم��ن ثم اقترح الحقوقى العالمة عمر لطفى فكرة �إن�شاء ن��اد ريا�ضى م��واز على
مجموعة من كبار ال�شخ�صيات فى م�صر على ر�أ�سهم �صديق عمره الزعيم م�صطفى
ك��ام��ل ،وبالفعل تحم�س الجميع للفكرة وت��م االت�ف��اق على ت�أ�سي�س ال�ن��ادى الأهلى
واالجتماع لمناق�شة �أولى خطوات الإن�شاء.
فكرة ت�أ�سي�س الأهلى اكتملت فى ر�أ�س عمربك لطفى عندما تقابل يوم � 8أبريل 1907
مع �أ�صدقائه من الوطنيين الم�صريين ،عبد الخالق ثروت با�شا ،ح�سين ر�شدى با�شا،
محمد محمود با�شا� ،إ�سماعيل �سرى با�شا� ،أمين �سامى بك� ،إدري�س راغب بك ،عزيز
عزت بك ،عمر �سلطان بك ،الذين وافقوه على الفكرة وتحم�سوا لها ،و�ضموا �إليهم
الإنجليزى م�ستر مت�شيل �أن�س وكيل وزارة المالية لي�سهل لهم ا�ستخراج �أوراق ت�أ�سي�س
النادى والح�صول على �أر�ضه ،وتحدد االجتماع الأول لت�شكيل اللجنة العليا فى 24
�أبريل .1907
وفى هذا االجتماع ت�شكلت لجنة النادى الأهلى للألعاب الريا�ضية برئا�سة م�ستر
مت�شيل �أن�س وبع�ضوية �إدري�س راغ��ب بك ،و�إ�سماعيل �سرى با�شا و�أمين �سامى با�شا
وعمر لطفى بك ومحمد �أفندى �شريف �سكرتيراً لها ،وبد�أ العمل.
وق��ررت اللجنة فى  26مايو  1907ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة بر�أ�سمال  5000جنيه
لت�أ�سي�س ال�ن��ادي ،وف��ى  19يونيو  1907ت�سلم الم�ؤ�س�سون �أر���ض النادى من م�صلحة
�أمالك الدولة ،وكانت م�ساحتها �أربعة �أفدنة وثمانية قراريط و�سبعة ع�شر �سهما ح�صل
عليها الم�ؤ�س�سون ب�إيجار رمزى قدره قر�ش �صاغ واحد �سنوياً ولمدة ع�شر �سنوات..
وكانت هذه الأر�ض هى اللبنة الأولى التى ر�سمت عليها خريطة النادى الأهلي ..وبد�أ
العمل فى بناء النادي.

 نادي الزمالك :
 -قائد «طائرة الزمالك» :حققت حلمى الأكبر..

ريا�ضيون يرفعون �شعار «�إحنا ن�سايب»..

ثريا محمد وهيثم ع�صام العبي ال�سلة في القف�ص الف�ضي

ات��ح��اد ال��ك��رة ي���رد على
الأه��ل��ي وي��و���ض��ح �أ���س��ب��اب
�إعتذار االتحادات الأوروبية

تلقت �إدارة النادي الأهلى خطا ًبا قبل
قليل من اتحاد ك��رة القدم ي��رد فيه على
طلبات الأهلي .وجاء رد االتحاد بالآتي:
* اع � �ت� ��ذارات االت � �ح� ��ادات الأوروب � �ي� ��ة
ال�خ�م���س��ة (الإن �ج �ل �ي��زي – الإ� �س �ب��ان��ي –
الأل �م ��ان ��ي – الإي �ط ��ال ��ي – الفرن�سي)
ال �م��ذك��ورة ف��ي خ�ط��اب�ك��م ع��ن ع��دم �إيفاد
حكام �أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل
من طالئع الجي�ش و�سيراميكا كما وردت
�إلينا ،ب�سبب ان�شغال حكام تلك الدول في
الوقت الحالي ب�إدارة م�سابقاتهم المحلية
والتي و�صلت لأدوارها النهائية.
اعتذارات االتحادات الأوروبية الخم�سة
م�ؤقتة ،ولي�ست دائ�م��ة ،و ُيمكننا معاودة
ال�ت��وا��ص��ل معهم م��رة ث��ان�ي��ة لال�ستعانة
بحكامهم.
* �إزاء تم�سك ناديكم ب�إ�سناد مباراتي
الأهلي مع طالئع الجي�ش و�سيراميكا �إلى
حكام �أج��ان��ب ..لم نمانع في ذل��ك ولكنه
يتعذر الآن نظ ًرا ل�ضيق الوقت.

البطولة العربية على م�ستوى المنتخب
ون��ادى ال�صيد عندما كانت فى �صفوفه،
وح�صلت ع�ل��ى �أف���ض��ل رام �ي��ة ع��رب�ي��ة فى
المناف�سات عام .2017
وتوجت ثريا مع النادى الأهلى مو�سم
 2019بلقب بطولة الدورى بالتغلب على
الجزيرة ،كما توجت مع ناديها ببرونزية
ثريا محمد ال�شهيرة بـ «�سوكا» لفتت ال �ب �ط��ول��ة الأف��ري �ق �ي��ة لل��أن��دي��ة والتى
الأنظار على الم�ستوى المحلى مع فريقها ا�ست�ضافتها م�صر.
�أو على الم�ستوى الدولى والأفريقى ،وتم
اختيارها الأف�ضل فى �أفريقيا عام  ،2019ت��زوج �أ��ش��رف �أب��و الح�سن ،قائد فريق
ولقبت بـ «كليوباترا» وكذلك فى قائمة ال �ك ��رة ال �ط��ائ��رة ب �ن ��ادى ال ��زم ��ال ��ك ،من
�أف�ضل  10العبات على م�ستوى العالم عام نرمين �شوقى العبة كرة ال�سلة فى نادى
 ،2019بمناف�سات  ،3/3بعد الأداء الذى مدينة ن�صر ال�سابقة ،و�صار نجاله «زياد
ظ�ه��رت ب��ه خ�ل�ال م�شاركتها ف��ى بطولة ويا�سين» على نهجه فى ممار�سة اللعبة،
ك��أ���س �أفريقيا وال�ت��ى ت��وج بها الفراعنة ،حيث بد�آ فى �صفوف نا�شئى نادى مدينة
وح�صدت خاللها الالعبة جائزة �أف�ضل ن�صر ،حتى ق��ام �أب��و الح�سن ب�ضم �أبنائه
العبة فى البطولة.
�إل��ى �صفوف ف��رق النا�شئين ف��ى القلعة
دخلت ثريا محمد القف�ص الف�ضي بعد
خطبتها من نجم كرة ال�سلة هيثم ع�صام،
حيث عقدت خطبتهما في  ،2020خالل
توقف الن�شاط الريا�ضى لظروف انت�شار
وباء كورونا.
در� � �س� ��ت ث ��ري ��ا م �ح �م��د ع� �ل ��م الإدارة
وتعمل ف��ي �أح��د ال�ب�ن��وك ،وك��ان��ت ت�شارك
ف��ى ال �ب �ط��والت دون ح �ج��اب �إال �أن ��ه بعد
ق��رار االت�ح��اد ال��دول��ى بال�سماح بارتدائه
ظهرت بالحجاب ف��ى المحافل الدولية
والبطوالت الر�سمية.
وح�صدت الكثير م��ن ال�ب�ط��والت منها

البي�ضاء.
وقالت نرمين �شوقى� ،إن نجليها ف�ضال
�أن ي�سيرا على درب والدهما ،خا�صة زياد
االب��ن الأك�ب��ر ال��ذى ب��د�أ ممار�سة اللعبة
ف��ى عمر �� 8س�ن��وات ن�ظ��را لأن��ه ك��ان دائم
ح�ضور التدريبات مع والده ،م�شيرة �إلى
�أن يا�سين الأب��ن الأ�صغر قدم وهو عمره
� 6سنوات لممار�سة لعبة كرة ال�سلة مثلها،
�إال �أن��ه فى �آخ��ر لحظة ف�ضل �أن يمار�س
الكرة الطائرة مثل والده و �شقيقه زياد.
و�أ� �ض��اف��ت ن��رم�ي��ن �أن �ه��ا ت�ح��ر���ص دائما
على ت�شجيع �أبنائها على �إتقان ممار�سة
اللعبة بجانب الدرا�سة  ،م�ؤكدة �إنها كانت
ت��رغ��ب ف��ى �إن �ت �ق��ال �أب�ن��ائ�ه��ا �إل ��ى �صفوف
نادى الزمالك من �أجل ح�صد البطوالت
واللعب فى فريق كبير ليتم ت�صعيدهم
ليحققون �إنجازات لبلدهم مثل والدهما.

�أعرب �أ�شرف �أبو الح�سن قائد فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك عن �سعادته
بالفوز بك�أ�س م�صر والجمع بين بطولتي الدوري الممتاز والك�أ�س في �إنجاز كبير للقلعة
البي�ضاء .
ووج��ه �أب��و الح�سن ال�شكر لجميع زمالئه بالفريق والجهاز الفني ..م�ؤكدا �أن هذا
المو�سم كان ا�ستثنائيا حيث قدم فيه �أبناء الزمالك كل فنون اللعبة وا�ستحقوا هذا
الإنجاز عن جدارة.
�أ��ض��اف �أب��و الح�سن« :لي�ست ل��دي كلمات �شكر ت��وف��ي ح��ق مجل�س الإدارة برئا�سة
الم�ست�شار مرت�ضى من�صور الذي قدم �أروع مثل في حب الكيان وكان �سندا قويا لنا ولكل
الفرق داخل النادي لتحقيق البطوالت».
كما �أ�شاد �أبو الح�سن بالدور المتميز الذي قدمه �أحمد مرت�ضى من�صور ع�ضو مجل�س
الإدارة والم�سئول عن ملف �ألعاب ال�صاالت والذي بذل جهدا كبيرا ومتوا�صال من �أجل
�إعادة طائرة الأبي�ض للريادة.
و�أهدى �أبو الح�سن الإنجاز الكبير لجماهير الزمالك العظيمة التي كانت ومازالت
داعمة بقوة لكل الألعاب بالنادي.
وتوج طائرة الزمالك ببطولة ك�أ�س م�صر وذلك بعدما حقق الفوز على الأهلي في
نهائي البطولة في المباراة التي �أقيمت بينهما على �صالة ح�سن م�صطفى بمدينة
ال�ساد�س من �أكتوبر بنتيجة  1/3ليتوج بطال للك�أ�س للمرة ال�سابعة في تاريخه.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية
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