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مقتل
ترقية كهنة ب�إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س لدرجة القم�صية (انظر �صفحة )2
ل���ه���ج���وم «�إره�������اب�������ي» ف����ي ���س��ي��ن��اء

�أعلن الجي�ش الم�صري مقتل خم�سة
م� ��ن ج � �ن� ��وده االرب� � �ع � ��اء  5/11نتيجة
ال�ت���ص��دي «ل�ع�ن��ا��ص��ر �إره��اب �ي��ة» بمحيط
�أحد االرتكازات الأمنية بمحافظة �شمال
�سيناء� ،شمال �شرق البالد ،كما �أفاد بمقتل
 23من «العنا�صر التكفيرية» منذ ال�سبت
 5/7بالمحافظة نف�سها.
و�أفاد الجي�ش الم�صري في بيان ن�شره
المتحدث با�سمه غ��ري��ب عبد الحافظ
على �صفحته على م��وق��ع في�سبوك �أنه
«ت �م �ك �ن��ت ق � ��وات �إن� �ف ��اذ ال �ق��ان��ون �صباح
االرب�ع��اء  5/11من اكت�شاف تحرك عدد
م��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر الإره��اب �ي��ة بمحيط �أحد
االرت �ك��ازات الأم�ن�ي��ة وت��م التعامل معها
ما �أدى �إلى مقتل  7عنا�صر تكفيرية ...
ونال �شرف ال�شهادة �ضابط و 4جنود كما
�أ�صيب جنديان �أخران».
و�أ�� �ض ��اف ال �ب �ي��ان �أن ال �ق��وات الجوية
وا�صلت �ضرباتها في المنطقة االربعاء
« 5/11ما �أ�سفر عن تدمير عربة ومقتل
 7عنا�صر تكفيرية».
وال�سبت � ،5/7أعلن الجي�ش الم�صري
مقتل  11جندياً م�صرياً �إث��ر ت�صدّيهم
ل�ه�ج��وم �شنته «ع�ن��ا��ص��ر ت�ك�ف�ي��ر ّي��ة» على
�إح��دى ّ
محطات رف��ع المياه في منطقة
غ��رب �سيناء ف��ي واق �ع��ة ل��م ت�ح��دث منذ
عامين على الأقل.
وت� �ب� �ن ��ى ال � �ه � �ج ��وم ت �ن �ظ �ي��م ال� ��دول� ��ة
اال�سالمية عبر وكالته الدعائية.
و�أ ّك ��د الرئي�س الم�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي عبر في�سبوك � ّأن «تلك العمليات
الإره��اب �ي��ة ال �غ��ادرة ل��ن ت�ن��ال م��ن عزيمة
و�إ�صرار �أبناء هذا الوطن وقواته الم�سلحة

في ا�ستكمال �إقتالع جذور الإرهاب».
و�أف � � ��اد ال �ج �ي ����ش ال �م �� �ص��ري ف ��ي بيان
االربعاء  5/11ب�أنه «ث��أراً لدماء ال�شهداء
تم مالحقة ومحا�صرة عدد من العنا�صر
الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة
للمناطق الحدودية حيث قامت القوات
ي��وم ال���س�ب��ت  5/7بتنفيذ ��ض��رب��ة جوية
مركزة �أ�سفرت عن تدمير عدد من الب�ؤر
الإرهابية  ..ومقتل  9عنا�صر تكفيرية».
وك� ��ان �آخ� ��ر ه �ج��وم ت �ع��ر���ض ل��ه �أف� ��راد
الجي�ش الم�صري في نهاية �أبريل ،2020
ف��ي مدينة بئر العبد بمحافظة �شمال
�سيناء� ،أ�سفر عن �سقوط ع�شرة مج ّندين
بين قتيل وجريح ،وتب ّناه الحقاً تنظيم
الدولة الإ�سالم ّية.
تواجه م�صر منذ �سنوات ت�صاعداً في
�أن���ش�ط��ة الإ��س�لام� ّي�ي��ن المتطرفين في
�شمال وو�سط �سيناء ،خ�صو�صا بعد �إطاحة
ال�ج�ي����ش ب��ال��رئ�ي����س الإ� �س�لام��ي الراحل
محمد مر�سي في � 2013إث��ر احتجاجات
�شعبية حا�شدة �ضد حكمه.
وت�شن ال�ق��وات الم�صرية منذ فبراير
 2018ح �م �ل��ة وا� �س �ع��ة ع �ل��ى مجموعات
م���س� ّل�ح��ة وم�ت�ط� ّرف��ة ف��ي ��ش�م��ال وو�سط
�سيناء وف��ي م�ن��اط��ق �أخ ��رى م��ن البالد،
حيث ا�ستهدفت تلك العنا�صر ال�س ّياح
والأقباط �إلى جانب ق ّوات الأمن.
وم �ن��ذ ب ��دء ال �ح �م �ل��ة� ،أع� �ل ��ن الجي�ش
الم�صري مقتل �أك�ث��ر م��ن �أل��ف �شخ�ص
ي�شتبه في �أنهم جهاديون �أو كما ي�س ّميهم
الع�سكريون «تكفيريون».
كما �سقط خالل هذه الحملة ع�شرات
الع�سكر ّيين ،وفق �إح�صاءات الجي�ش.

تحذيــر �أمريــكي مــن «�صــراع طويــل»
فــي �أوكرانيــا
ح� � ّذرت اال��س�ت�خ�ب��ارات الأم��ري�ك�ي��ة من
�أن الرئي�س ال��رو��س��ي فالديمير بوتين
«ي�ح��ّ��ض��ر ل���ص��راع ط��وي��ل» ف��ي �أوكرانيا،
م �� �ش �ي��رة �إل � ��ى �أن �أه ��داف ��ه م ��ن الحرب
«ت�ت�خ�ط��ى �إق �ل �ي��م دون �ب��ا���س» ف��ي ال�شرق
الأوكراني.
وقالت مديرة اال�ستخبارات الوطنية
�أف��ري��ل هاينز ف��ي جل�سة ا�ستماع بلجنة
ال �ق��وات الم�سلحة ف��ي مجل�س ال�شيوخ،
�إ َّن «ب��وت�ي��ن ي �ع � ّول ع�ل��ى �ضعف الموقف
الأم��ري �ك��ي والأوروب � ��ي م��ع زي ��ادة �أ�سعار
النفط جراء الت�ضخم والنق�ص الغذائي»،
م��ؤك��دة �أ َّن اال�ستخبارات الأمريكية «ال
ترى م�ساراً تفاو�ضياً فعا ًال بين �أوكرانيا
ورو� �س �ي��ا ف ��ي ال �م ��دى ال �ق��ري��ب ،م ��ا دام
ال �ط��رف��ان ي�ع�ت�ق��دان �أن �ه �م��ا ي�ستطيعان
اال�ستمرار ع�سكرياً» .وا�ستبعدت لجوء
بوتين �إلى ا�ستخدام ال�سالح النووي «�إال
في ح��ال ر�أى �أن هناك تهديداً وجودياً
لنظامه �أو لرو�سيا» ،لكنهَّا ر�أت �أ َّن��ه «قد
يلج�أ لخطوات ت�صعيدية بما فيها فر�ض
القوانين الع�سكرية� ،إذا ر�أى �أن رو�سيا
تخ�سر في �أوكرانيا».
ب � � ��دوره ،ق� � �دّر م ��دي ��ر اال�ستخبارات
الدفاعية الجنرال �سكوت بريير ،الذي
ح�ضر الجل�سة نف�سها ،ع��دد الجنراالت

الرو�س الذين قتلوا في �أوكرانيا بين 8
و ،10م�شيراً �إلى �أن هذا العدد يدل على
ا�ضطرار الجنراالت الرو�س للذهاب �إلى
�أر���ض المعركة للت�أكد من �أن �أوامرهم
تنفذ .وذكر بريير �أن «الرو�س ال يفوزون
بالمعركة حالياً ،والأوكرانيون ال يفوزون
كذلك .نحن الآن في جمود»
ف� ��ي الأث� � �ن � ��اء� ،أع� �ل� �ن ��ت بيالرو�سيا،
تعزيز ح�شود ع�سكرية على الحدود مع
�أوكرانيا رداً على انت�شار قوات �أوكرانية
ف ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة .وق ��ال ��ت وزارة الدفاع
البيالرو�سية �إ َّن مين�سك تعمل على ن�شر
وحدات من قوات العمليات الخا�صة على
محاور عدة في المناطق الحدودية مع
�أوكرانيا (�شمال) ،رداً على قيام الأخيرة
بتركيز مجموعة قوامها � 20ألف جندي
م ��ن ال� �ق ��وات الأوك ��ران � �ي ��ة ق� ��رب ح ��دود
بيالرو�سيا.
بدورها ،طالبت مولدوفا بدعم �أممي
ل��دف��ع رو�سيا �إل��ى االن�سحاب م��ن �إقليم
بريدني�ستروفيه االنف�صالي المحاذي
لأودي�سا الأوكرانية.
ولفتت رئي�سة وزراء مولدوفا ناتاليا
غ��اف��ري �ل �ي �ت �� �س��ا �إل � ��ى «ان �ت �ه ��اك ��ات حقوق
الإن�سان في المنطقة التي ت�سيطر عليها
مجموعات» موالية لمو�سكو.
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ت���راج���ع ���س��ع��ر ال���ي���ورو
 22ق��ر���ش��ا �أم����ام الجنيه

�شهد �سعر اليورو ،تراجعا كبيرا �أمام
الجنيه الم�صري ،بنهاية تعامالت يوم
الخمي�س  12مايو  ،2022بقيمة  22قر�شا،
بح�سب �آخ��ر تحديث وارد عبر الموقع
الإلكتروني للبنك المركزي الم�صري.
ووف��ق �آخ��ر تحديث وارد عبر �شا�شات
ع��ر���ض �أ� �س �ع ��ار ال �ع �م�ل�ات ف ��ي البنوك
الم�صرية جاء �سعر اليورو كالتالي:
� �س �ع��ر ال� �ي ��ورو ف ��ي ال �ب �ن��ك المركزي
الم�صري  19.04جنيه لل�شراء و19.14
جنيه للبيع.
� �س �ع��ر ال � �ي � ��ورو ف� ��ي ال �ب �ن ��ك الأه� �ل ��ي
الم�صري  19.04جنيه لل�شراء و19.15
جنيه للبيع.
��س�ع��ر ال �ي��ورو ف��ي ب�ن��ك م���ص��ر 19.03
جنيه لل�شراء و 19.13جنيه للبيع.
�سعر اليورو في بنك الإ�سكندرية 19.09
جنيه لل�شراء و 19.12جنيه للبيع.

�إ�سرائيل توافق على بناء
نحو  4500وحدة ا�ستيطانية
الأمم المتحدة ..الحرب في �أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي في م�صر جديدة في ال�ضفة الغربية
اع�ت�ب��رت منظمة الأغ��ذي��ة والزراعة
التابعة للأمم المتحدة (فاو) �أن الحرب
في �أوكرانيا تهدد في �شكل خا�ص الأمن
الغذائي بم�صر ،باعتبارها �أول م�ستورد
ل�ل�ق�م��ح ف��ي ال �ع��ال��م ،وف ��ق م��ا �أو�ضحت
م�س�ؤولة بالمنظمة الخمي�س  5/11خالل
م�ؤتمر دولي بالمغرب.
وقالت الباحثة االقت�صادية في الفاو
�إك��ات��ري �ن��ا ك��ري�ف��ون��و���س خ�ل�ال الم�ؤتمر
ال �� �س �ن��وي ل�ل�م���ص��رف الأوروب � � ��ي لإع� ��ادة
الإعمار والتنمية بمراك�ش �إن «�أكثر من
 40بالمئة من واردات م�صر من القمح
وزي ��ت دوار ال���ش�م����س» ت ��أت��ي م��ن رو�سيا

و�أوكرانيا.
يعتمد ه��ذا البلد على كل من رو�سيا
و�أوكرانيا ل�ضمان  85بالمئة من حاجاته
م��ن ال�ق�م��ح ،و 73بالمئة م��ن زي��ت دوار
ال�شم�س.
وم�صر ه��ي البلد العربي الأك�ب��ر من
ح�ي��ث ع ��دد ال���س�ك��ان ال ��ذي ي�ت�ج��اوز مئة
م�ل�ي��ون ن�سمة .ل�ك��ن ن�ح��و  5,4ماليين
منهم يعانون �سوء التغذية ،بح�سب ما
�أو�ضحت كريفونو�س خالل جل�سة حول
الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي وق ��ت الأزم� � ��ات� ،ضمن
فعاليات الم�ؤتمر.

و�أ�ضافت �أن رو�سيا و�أوكرانيا توفران
«ب�شكل مبا�شر ح�صة كبيرة من واردات
الغذاء لبلدان جنوب و�شرق المتو�سط»،
�أي م���ص��ر والأردن ول �ب �ن��ان والمغرب
وتون�س ،وفق ت�صنيف الم�صرف الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية.
ورو� �س �ي��ا ه��ي �أول م���ص��در للقمح في
ال�ع��ال��م بينما تحتل �أوك��ران �ي��ا المرتبة
الخام�سة ،ويمثالن معا  30بالمئة من
الإنتاج العالمي لهذه المادة الأ�سا�سية.
لكن �صادراتهما منها ت�أثرت ب�شدة منذ
الغزو الرو�سي لأوكرانيا.

راب��ط��ة ال��ط��ي��اري��ن ال��م�����ص��ري��ي��ن ت��رف�����ض ت��ق��ري��ر ال��خ��ب��راء
الفرن�سيين ع��ن ت��ح��ط��م ال��ط��ائ��رة ال��م�����ص��ري��ة ف��ي 2016
رف �� �ض��ت راب� �ط ��ة ط� �ي ��اري الخطوط
الجوية الم�صرية ما ن�شر ح��ول تقرير
الخبراء الفرن�سيين عن تحطم طائرة
م�صر للطيران في البحر المتو�سط عام
 ،2016والذي �أ�سفر عن مقتل � 66شخ�صا،
وو�صفته ب�أنه «مهاترات».
وف��ي البيان �أك��د الطيار خالد رفعت
رئي�س الرابطة غير الحكومية �أن «�سمعة
الطيار الم�صري خط �أحمر ولن ن�سمح
بالمهاترات وال�م��زاع��م المغر�ضة التي
تثار من وقت لآخر عالمياً».
و�أ�ضاف �أن «الرابطة �سوف تتخذ جميع
الإجراءات القانونية الالزمة حفاظاً على
�سمعة طاقم الطائرة والطيار الم�صري
ب�شكل ع ��ام ع�ق��ب ان�ت�ه��اء ل�ج�ن��ة تحقيق
الحوادث من �إعداد التقرير النهائي».
وف��ي  19م��اي��و  2016تحطمت طائرة
ال��رح �ل��ة  MS804ال �ت��ي ت��رب��ط باري�س
بالقاهرة في البحر الأبي�ض المتو�سط
بين ج��زي��رة ك��ري��ت وال���س��اح��ل ال�شمالي
ل�م���ص��ر ب�ع��دم��ا اخ�ت�ف��ت ف �ج ��أة م��ن على
� �ش��ا� �ش��ات ال � � ��رادار ب �ي��ن م�ن�ت���ص��ف الليل
واالولى �صباحاً .وق�ضى � 66شخ�صا كانوا
على متن الطائرة ،بينهم  40م�صرياً و15

فرن�سياً.
وتحدثت القاهرة في دي�سمبر 2016
ع��ن اكت�شاف �آث��ار متفجرات على رفات
ال �� �ض �ح��اي��ا ،م ��ا �أث� � ��ار � �ش �ك��وك الجانب
الفرن�سي ،وخ�صو�صاً �أن �أي تنظيم لم
يتبنّ هجوماً عليها.
ورج �ح��ت ب��اري����س م��ن جهتها فر�ضية
ّ
الحادث التقني .وال�شهر الما�ضي خل�ص
خبراء فرن�سيون في تقرير لهم للق�ضاء
الفرن�سي �إل��ى �أن تحطم الطائرة �س ّببه
ن �� �ش��وب ح��ري��ق ب�ف�ع��ل ت �� �س��رب �أك�سجين
ك��ان يمكن تجنبه ،وطاقم �سلوكه «غير
احترافي».

ك�م��ا ت��و��ص��ل تحقيق ال�خ�ب��راء �إل ��ى �أن
�أفراد الطاقم كانوا يدخنون بانتظام في
قمرة القيادة ،ال�سيما قبل وقوع الحادث
بفترة وج �ي��زة ،الأم ��ر ال��ذي ن�ف��اه رفعت
في بيان الجمعة  ،5/6م��ؤك��داً �أن طاقم
الرحلة كانوا «من غير المدخنين».
كما �أ�شار �إلى �أن «�صندوق الأك�سجين
ال �م��وج��ود داخ ��ل ق �م��رة ال �ق �ي��ادة م�صمم
بتقنية عالية ال�صنع وهو موجود بمكان
�آمن» ،م�شيراً �إلى �أن «الطيار ي�ستخدمه
ع�ن��د وج ��ود م�شاكل وط� ��وارئ بال�ضغط
الجوي فقط».

واف �ق��ت ل�ج�ن��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ع�ل�ي��ا في
الإدارة المدنية الإ�سرائيلية على بناء
 4427وح��دة �سكنية ا�ستيطانية جديدة
ف��ي ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة المحتلة ع�ل��ى ما
�أع �ل �ن��ت م�ن�ظ�م��ة «ال �� �س�ل�ام الآن» غير
الحكومية الخمي�س .5/12
وق ��ال ��ت ال�م�ن�ظ�م��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة �إن
«الإدارة المدنية �أعطت موافقة نهائية
على بناء  2791وحدة فيما �صادقت ب�شكل
�أول��ي على بناء  1636وح��دة �أخ��رى» في
ال�ضفة الغربية التي تحتلها �إ�سرائيل
منذ العام .1967
ويعي�ش في ال�ضفة الغربية نحو � 700ألف
م�ستوطن �إ�سرائيلي في م�ستوطنات تعتبر
غير �شرعية بموجب القانون الدولي.
وقالت حاجيت عوفران من المنظمة
«ه� ��ذه �أخ� �ب ��ار ��س�ي�ئ��ة وت �ع �م��ق االحتالل
وت�صعب تحقيق ال�سالم الم�ستقبلي».
و�أك��دت الواليات المتحدة معار�ضتها
«ب�شدة» للموافقات الجديدة.
وا��ش��ارت نائبة المتحدثة با�سم وزارة
الخارجية الأمريكية �إلى قرار الخمي�س
 5/12و�شددت على �أن «برنامج �إ�سرائيل
ال��رام��ي �إل ��ى تو�سيع اال��س�ت�ي�ط��ان ي�ضر
ب�شدة بحل الدولتين».
وتنت�شر الم�شاريع اال�ستيطانية في
مناطق وا�سعة من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
وخ�صو�صا في المنطقة الم�صنفة (ج)
وال�ت��ي تمثل  60ف��ي المئة م��ن م�ساحة
ال���ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة وت�خ���ض��ع لل�سيطرة
المدنية والع�سكرية الإ�سرائيلية.
ات �ب �ع��ت ا�� �س ��رائ� �ي ��ل ع �ب��ر حكوماتها
المتعاقبة �سيا�سة اال�ستيطان الإ�سرائيلي
والتو�سع في القد�س ال�شرقية وال�ضفة
الغربية منذ احتاللها لهذه االرا�ضي.
ويعتبر رئي�س ال��وزراء نفتالي بينيت
من �أ�شد الم�ؤيدين للتو�سع اال�ستيطاني
وه��و م�ع��روف بكراهيته للعرب ورف�ضة
�إقامة دولة فل�سطينية.
وبح�سب عوفران «من المخيب للآمال
�أن هذه الحكومة هي ذاتها التي كانت قد
وعدت بتغيير �سيا�سات مماثلة لحكومة
(بنيامين) نتانياهو» الذي �أطاحه بينيت
قبل نحو عام.

معار�ضــون م�صريــون يطالبــون ال�ســلطات بـ «بنــاء الثقــة» مـن �أجــل حــوار
�ســيا�سي اتحاد الكرة يلج�أ للمحكمة الريا�ضية الدولية
و�سجانيهم».
دع��ا ع���ش��رات ال�ن���ش�ط��اء ال�سيا�سيين ف��ي �إح ��دى الفعاليات ال�ع��ام��ة ،الدعوة
و�أع ��اد ال�سي�سي ت�شكيل لجنة العفو ولي�س حوارا بين �سجناء ّ
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وال�م�ع��ار��ض�ي��ن ال�م���ص��ري�ي��ن ال�سلطات �إلى كافة التيارات ال�سيا�سية
والحزبية ت��وق�ع��ات ب��االف��راج ع��ن ع��دد ك�ب�ي��ر من البيان� ،أن «الإف��راج عن نحو  40نا�شطا بعد �إعالن عقوبات مباراة م�صر وال�سنغال
الم�صرية �إلى اتخاذ «تدابير جادة لبناء وال�شبابية من �أجل «حوار �سيا�سي حول

الثقة» بينها وبينهم و�سط دع��وات من
الرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي
الجراء حوار �سيا�سي بين كافة التيارات
ال�سيا�سية.
ووق��ع �أكثر من  60نا�شطا ومعار�ضا
م�صريا ف��ي خ ��ارج وداخ ��ل ال �ب�لاد على
بيان م�شترك ُن�شر االثنين � 5/9أكدوا
ف�ي��ه �أن «�أي ح ��وار ��س�ي��ا��س��ي الب ��د و�أن
ت �� �س �ب �ق��ه وت � �ت� ��وازى م �ع��ه ��س�ل���س�ل��ة من
االج � � ��راءات وال �ت��داب �ي��ر ال� �ج ��ادة لبناء
ال�ث�ق��ة ب�ي��ن ال���س�ل�ط��ة ال�ح��اك�م��ة وباقي
مكونات المجتمع ال�سيا�سي والمدني
الم�صري».
وك��ان ال�سي�سي وج��ه ال�شهر الما�ضي

�أولويات العمل الوطني خالل المرحلة
الراهنة».
وق��ال ال�سي�سي �آن��ذاك «الوطن يت�سع
ل�ن��ا ج�م�ي�ع��ا واالخ� �ت�ل�اف ف��ي ال � ��ر�أي ال
يف�سد للوطن ق�ضية».
وم��ن بين ال�ت��داب�ي��ر ال�ت��ي ط��ال��ب بها
الموقعون على البيان :وقف ا�ستخدام
«االح� �ت� �ج ��از ال �ت �ع �� �س �ف��ي» و «الحب�س
االحتياطي» ،والغاء الق�ضايا التي مر
عليها عامان دون �إحالة للمحاكمة.
ت �� �ش �ه��د م �� �ص��ر م ��وج ��ة م ��ن عمليات
االف ��راج م ��ؤخ��راً ،فقد ت��م الإف� ��راج عن
 41من �سجناء ال��ر�أي وال�سيا�سة كانوا
موقوفين احتياطيا.

�سجناء الر�أي.
ونهاية اب��ري��ل �أ��ص��در ال�سي�سي عفوا
عن ال�صحافي الم�صري ح�سام م�ؤن�س
ال ��ذي �أودع ال���س�ج��ن لإدان� �ت ��ه ب «ن�شر
�أخبار كاذبة».
وف��ي مطلع ال�شهر ال �ج��اري� ،أعلنت
ن �ق��اب��ة ال���ص�ح��اف�ي�ي��ن ال�م���ص��ري�ي��ن عن
�إط�ل��اق � �س��راح ث�لاث��ة ��ص�ح��اف�ي�ي��ن من
الحب�س االحتياطي.
وم��ن جهته ق��ال النا�شط ال�سيا�سي
ال �م �� �ص��ري ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي رام � ��ي �شعث
ال ��ذي �أط �ل��ق ��س��راح��ه ف��ي مطلع يناير
بعد توقيفه لأكثر من  900يوم لوكالة
فران�س بر�س «نريد ح��وارا بين �شركاء

ال ي�ساوي �شيئا في بلد ُيحتجز فيها 60
�أل��ف معتقل �سيا�سي وتعتقل �أ�شخا�صا
جدداً كل يوم».
ت �ق��در ال �م �ن �ظ �م��ات ال �ح �ق��وق �ي��ة عدد
ال�سجناء ال�سيا�سيين ف��ي م�صر بنحو
� 60ألف �سجين� ،إال �أن ال�سي�سي دائما ما
ينفي ذلك.
وف � ��ي � �س �ب �ت �م �ب��ر ع ��ر� ��ض ال�سي�سي
«اال� �س �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة لحقوق
الإن� ��� �س ��ان» ،م �� �ش��ددا ع �ل��ى �أن التعليم
وال�صحة والكهرباء حقوق �أكثر �أهمية
التجمع المحظور ب�شكل �شبه
من حق ّ
تام في البالد.

ك���ش��ف م���س�ئ��ول��و ات �ح��اد ال �ك��رة ،عن
�أن��ه �سيتم ت�صعيد ملف م�ب��اراة م�صر
وال�سنغال ف��ى ت�صفيات ك��أ���س العالم،
�إلى المحكمة الريا�ضية الدولية.
و�أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» ،معاقبة االتحاد ال�سنغالي لكرة
ال �ق��دم ،ب�ع��د الأح � ��داث ال�ت��ي �شهدتها
م� �ب ��اراة م �� �ص��ر وال �� �س �ن �غ��ال ف ��ي �إي� ��اب
الت�صفيات الأفريقية الم�ؤهلة لبطولة
ك��أ���س ال�ع��ال��م  2022ال�ت��ي انتهت بفوز
ال�سنغال بركالت الترجيح.
وق��ال االت�ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة القدم
«فيفا» على الموقع الر�سمي �إن لجنة

االن �� �ض �ب��اط ق� ��ررت م�ع��اق�ب��ة منتخب
ال�سنغال ب�إقامة م�ب��اراة واح��دة بدون
ال عن � 175ألف
ح�ضور الجماهير ف�ض ً
فرنك �سوي�سري غرامة.
وك��ان ات�ح��اد ال�ك��رة ق��د ت�ق��دم بملف
كامل عن �أح��داث مباراة ال�سنغال وما
�شهدتها المباراة من �إجراءات تع�سفية
كما قام اتحاد الكرة ب�إرفاق فيديوهات
خ��ا��ص��ة ب��ال�ل�ي��زر ال�م�ت��واج��د ب�ك�ث��رة في
ملعب داك��ار وت�سليطه على الالعبين
وه��و م��ا تناقلته ال���ص�ح��ف والمواقع
العالمية ون�شر ��ص��ور لمحمد �صالح
بذلك.
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�أرثوذك�س نيوز
الكني�سـة وال�صحـة الإنجابيـة

قررت اللجنة الدائمة للمجمع
ال �م �ق��د���س ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا يوم
ال�سبت  ٥مار�س ٢٠٢٢م ،برئا�سة
قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني،
ت�شكيل لجنة لبحث المو�ضوعات
ال ��رع ��وي ��ة ال �م �ت �ع �ل �ق��ة بال�صحة
الإن � �ج� ��اب � �ي� ��ة ،وت� �ق ��دي ��م تقرير
ل�ل�م�ج�م��ع ال�م�ق��د���س ف��ي جل�سته
ال �ق��ادم��ة ي ��وم  ٩ي��ون�ي��و ٢٠٢٢م..
ت �ه �ت��م ك �ن �ي �� �س �ت �ن��ا بمو�ضوعات
ال�صحة الإنجابية ل�سببين:
 -1الإنجاب له ُبعد ديني كن�سي
هام ولي�س فقط ما له من الأبعاد
بقلم :الأنبا �سرابيون
ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية.
ال �ك �ت��اب ال �م �ق��د���س ي��ذك��ر «ف �خ �ل��ق اهلل مطران �إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س
الإن�سان على �صورته ،على �صورة اهلل
خ�ل�ق��ه .ذك ��راً و�أن �ث��ى خلقهم ،وباركهم
وقال لهم�« :أثمروا و�أكثروا واملأوا الأر�ض»» (تك .)٢٨-٢٧ :١ال�سيد الم�سيح
له المجد ق��ال�« :أم��ا ق��ر�أت��م �أن ال��ذي خلق من البدء خلقهما ذك��راً و�أنثى؟
وقال :من �أجل ذلك يترك الرجل �أباه و�أمه ويلت�صق بامر�أته ويكون االثنان
ج�سداً واحداً� ،إذ لي�سا بعد �إثنين بل ج�سد واحد ،فالذي جمعه اهلل ال يفرقه
�إن�سان» (مت.)٥-٤ :١٩
�إذاً فالإنجاب ال بد �أن يكون من رجل وامر�أة يجمعهما �سر الزواج المقد�س.
والإنجاب ب�أ ّية طريقة �أخرى ُيعتبر خط�أ يتحمله من قام به ولي�س الجنين
ال.
لأنه مفعول به ولي�س فاع ً
 -2التقدم الطبي والعلمي �أحدث تغ ُّيرات كثيرة في عملية الإنجاب .حالياً
توجد بنوك للأجنة والحيوانات المنوية والبوي�ضات ،ويمكن التلقيح خارج
الرحم ،وتوجد الأم الحا�ضنة �أو البديلة ،بل تطور الأمر الختراع جهاز يمكن
ال دون الحاجة
و�ضع البوي�ضة المخ�صبة فيه لتنمو حتى ت�صير جنيناً متكام ً
للرحم الب�شري ،وغير ذلك .هذا التقدم العلمي الطبي �ساعد في حل عدة
م�شكالت تواجه الإنجاب ،ولكن �أوجد ت�سا�ؤالت في مدى قبول هذه التغيرات
في عملية الإنجاب من الناحية الدينية الكن�سية .يطرح �أبناء الكني�سة عدة
ت�سا�ؤالت يريدون �إجابة كن�سية عنها ،فهم يريدون �أن ينعم اهلل عليهم بطفل
�أو طفلة ولكن ال يريدون اللجوء لطريقة خاطئة لتحقيق هذا الهدف.
هل يمكن �أن تقدم الكني�سة الر�أي الكن�سي القاطع في هذه المو�ضوعات؟
�أعتقد �أنه من ال�صعوبة تحقيق ذلك ل�سببين:
 -1تعدُّ د المو�ضوعات وت�ش ُّعبها مع وج��ود مو�ضوعات ج��دي��دة .فالتقدم
الطبي في هذا المجال م�ستمر بوتيرة مت�سارعة.
 -2كثير من هذه المو�ضوعات بها جزء يمكن تقديم ر�أي كن�سي قاطع فيها
وجزء �آخر يمكن �أن تتعدد فيه الآراء الكن�سية.
لذا �أري �أن ما يمكن �أن تقدمه الكني�سة هو و�ضع معايير كن�سية متفق عليها
ال.
يمكن من خاللها �إبداء الر�أي في �أي مو�ضوع معرو�ض حالياً �أو م�ستقب ً
القدي�س بول�س الر�سول ب�إلهام ال��روح القد�س يقدم لنا النموذج الذي
يمكننا ان نحتذي ب��ه .في ر�سالته الأول��ى �إل��ى �أه��ل كورنثو�س ،ق��دم �أجوبة
لبع�ض المو�ضوعات الرعوية الخا�صة بالزواج و�أكل ما ُذبح للأوثان وغيرها،
ثم قدم �أربعة معايير �أ�سا�سية يمكن البناء عليها في الحكم على �أي مو�ضوع
ال (راجع١ :كو١٢ :٦؛ .)٢٤-٢٣ :١٠
رعوي م�ستقب ً

أخبار كنسية
قدا�سة البابا ي�ستقبل
الق�س لوقا با�سيليو�س
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ترقية كهنة ب�إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س لرتبة القم�صية

ا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س
الثاني في المقر البابوي بالقاهرة
ال� ��� �س� �ب ��ت  7م � ��اي � ��و ،ال � �ق � �� ��س ل ��وق ��ا
با�سيليو�س ،المنتدب من قبل قدا�سة
ال�ب��اب��ا ل�خ��دم��ة ال���ش�ب��اب ف��ي �أمريكا
ويقوم بم�س�ؤولياته من خالل المقر
البابوي في نيوچير�سي ،ال��ذي قدم
تقري ًرا لقدا�سته عن خدمته.

الأن���ب���ا ت���ادر����س ي��زور
كني�سة ماريوحنا بكوفينا

ترقية القم�ص يوحنا �إبراهيم كاهن كني�سة رئي�س المالئكة ميخائيل � -سانتا �آنا

ق��ام ن�ي��اف��ة ال�ح�ب��ر الجليل الأنبا
تادر�س مطران ايبرا�شية بور�سعيد
ب��زي��ارة كني�سة م��اري��وح�ن��ا الحبيب
بكوفينا يوم الجمعة  6مايو الجاري
و� �ص �ل��ى ن �ي��اف �ت��ه ال� �ق ��دا� ��س الإل� �ه ��ي
ف��ي ح���ض��ور �آب ��اء الكني�سة القم�ص
جوارجيو�س قلته و�أبونا �أغ�سطينو�س
حنا والق�س �شنودة غطا�س والق�س
ي��وح �ن��ا ،وب �ع��د �إن �ت �ه��اء ال �ق��دا���س تم
ال �ت �ق��اط ب�ع����ض ال �� �ص��ور م��ع نيافته
و�آب ��اء الكني�سة وب�ع����ض ال�شمام�سة
والخدام.

ترقية القم�ص مرق�س حنا كاهن كني�سة المالك ميخائيل � -سيمي فالي

ب���ع���د ان���ق���ط���اع  50ع��ام��ا
 ..ال���ب���اب���ا ت���وا����ض���رو����س
ي�ســتلم «ال���ن���ور ال��م��ق��د���س»
قام قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني ب�إ�ستقبال
و�إ�ستالم «النور المقد�س» بالمقر البابوي بالأنبا
روي�س وذل��ك بعد انقطاع دام قرابة  50عاما .
وق��د احتفلت كني�سة راب�ط��ة القد�س للأقباط
الأرثوذك�س بالظاهر �صباح يوم الأربعاء ،4/27
بو�صول النور المقد�س �إليها ،وذلك خالل �صالة
القدا�س الإلهى.

قـــام الم�ســـيح حقـــا قـــام

ي�ح�ت�ف��ل ال�م���س�ي�ح�ي��ون ف��ي ك��ل �أرج ��اء
ال �ع��ال��م ب��ذك��رى ق�ي��ام��ة ي���س��وع الم�سيح
ي��وم الأح��د من عالم الموت بعد ان رقد
ثالثة اي��ام في القبر ملفوفا بكفن بعد
�صلبه و�إكمال ر�سالته الخال�صية وانجز
الفداء.
تنب�أ الرب ي�سوع ب�صلبه وتعذيبه وموته
معلقا على ال�صليب قبل ان يلقى القب�ض
عليه �أي م�ن��ذ دخ��ول��ه م��دي�ن��ة �أور�شليم
وا� �س �ت �ق �ب��ال��ه م ��ن ق �ب��ل ال �� �ش �ع��ب ب�سعف
ال�ن�خ�ي��ل ي ��وم �أح� ��د ال���ش�ع��ان�ي��ن مهللين
هو�شعنا مبارك الآتي با�سم الرب.
ل��م يفهم التالميذ ق��ول الم�سيح �أنه
�سيموت ويقوم لأنهم لم يدركوا ان من
ي�م��وت م�صلوبا �سيقوم بعد ث�لاث��ة �أيام
حيا بج�سده .لقد �أخبر ي�سوع تالميذه ان
يلتقي بهم في الجليل بعد قيامته ،لكنهم
لم ي�ستوعبوا كالمه.
ت �م��ت �إرادة اهلل ح �ي��ث �أك� �م ��ل ي�سوع
ر�سالته و�أنجز مهمته ف�أو�صل كلمة اهلل
للنا�س و�أراه��م مجد اهلل الآب بمعجزاته
لت�ؤمنوا ان ي�سوع هو كلمة اهلل المتج�سد
وهو ابن اهلل ك�إن�سان .قام بكل �أعمال اهلل
ف��ي ��ش�ف��اء ال�م��ر��ض��ى وغ �ف��ران الخطايا
وخ �ل��ق ع �ي��ون ل�ل�أع �م��ى و�أب �� �ص��ر ،وجعل
الك�سيح والم�شلول يم�شي حامال فرا�شه،
واق��ام الموتى معيدا لهم الحياة والروح
لأن��ه هو الطريق والحق والحياة� .أ�س�س
ك�ن�ي���س�ت��ه ع �ل��ى � �ص �خ��رة � �ص �ل �ب��ة وق� ��وات
الجحيم لن تقوى عليها ،والزال �صليب
الم�سيح م��رف��وع��ا ف��وق الكنائ�س بفخر
و�شموخ في كل �أرجاء العالم رمزا للفداء
والن�صر على الموت وهزيمة ال�شيطان.
ولهذا يحتفل الم�سيحيون والم�ؤمنون
بالم�سيح في هذا العيد بقيامة الم�سيح
فرحين مهللين مب�شرين بتحية بع�ضهم
بع�ضا كما فعل التالميذ من قبل وهي
(ق��ام الم�سيح حقا ق��ام ) ليبطلوا فرية
ال �ي �ه��ود م ��ا ا� �ش��اع��وا ان ال�م���س�ي��ح م ��ات،
واخ �ت �ف��اء ج���س��ده م��ن ال�ق�ب��ر ك��ان ب�سبب
�سرقة تالميذه للج�سد واخفائهم له.
ام ��ا ن �ح��ن ال �م ��ؤم �ن��ون ب��ه ف �ن ��ؤم��ن ان
ال�م���س�ي��ح ق ��ام ح�ق��ا ق ��ام .ون�ه�ن��ئ بع�ضنا
بع�ضا بهذا القيام المبارك .لأن تالميذه
� �ش��اه��دوه ب�ج���س��ده م�ع�ه��م ب�ع��د القيامة

ترقية القم�ص �أنتوني عطاهلل كاهن كني�سة ال�سيدة العذراء والأنبا �أثنا�سيو�س بالفالي

كيف ق�سمت الحرب الرو�سية في �أوكرانيا العالم الم�سيحي الأرثوذك�سي؟

ي��دخ��ل عليهم وال �غ��رف مغلقة الأب ��واب،
و ظهر لهم ق��رب �ضفة بحيرة طبريا و
�أكل معهم ال�سمك الم�شوي .ليثبت لهم
انه قام بج�سده ولي�س هو �شبحا �أو خياال.
وق ��د ط�ل��ب م��ن ت�ل�م�ي��ذه ت��وم��ا ان يج�س
ج�سده وي��دخ��ل ا�صبعه ف��ي ثقب �صدره
ال �م �ط �ع��ون ب��ال �ح��رب��ة وي� ��رى �أث� ��ر ثقوب
الم�سامير في يديه ورجليه كي ي�صدق
وي��ؤم��ن بالقيامة وان ال ي�شك ب��ه .ظهر
ي�سوع بعد القيامة من القبر ع�شرة مرات
لتالميذه وعلمهم كل ما �أراد ان يعرفوه
ل�ي�ن�ق�ل��وا تعليمه و و� �ص��اي��اه �إل ��ى الأم ��م
الأخرى يب�شرون بالإنجيل للخليقة كلها،
وي�ع�م��دوه��م ب��ا��س��م الآب والأب� ��ن وال ��روح
القد�س وي�ؤمنوا بالم�سيح ربا ومخل�صا
لتكتب ل�ه��م ال�ح�ي��اة الأب��دي��ة و ي�سكنوا
ملكوت ال�سماء م��ع الأب ��رار والقدي�سين
بعد موت الج�سد على الأر�ض.
ر��س��ال��ة ال��رب ي�سوع الم�سيح ل��م تمت
بموت �صاحبها ،بل بقت حية والزالت منذ
الفي �سنة ،لأن ي�سوع قام من الموت حيا،
وظهر لتالميذه عدة مرات ووعدهم �أنه
�سير�سل لهم المعزي روح القد�س ليمكث
معهم ويقويهم وير�شدهم لقول الحق،
وق��د تحقق ه��ذا اي�ضا وح��ل روح القد�س
عليهم بعد ع�شرة �أيام من �صعود الم�سيح
�إلى ال�سماء حيث كان مع اهلل منذ الأزل.
لقد �شهد المئات من �أتباع ي�سوع بر�ؤيتهم
ي���س��وع ح�ي��ا ب�ع��د ال���ص�ل��ب وال�ق�ي��ام��ة من
القبر ،وا�ست�شهدوا دفاعا عن �إيمانهم هذا
ولم يبالوا بالعذاب والموت ب�أب�شع �أنواعه

ع�ل��ى �أي ��دي ال��وث�ن�ي�ي��ن ال ��روم ��ان .لأنهم
واثقون �أنهم بعد موت الج�سد �سينالون
ال�ح�ي��اة الأب��دي��ة ف��ي ال���س�م��اء .حيث قال
الم�سيح�« :أن��ا هو القيامة والحياة .من
�آم��ن بي ولو مات ف�سيحيا ،وكل من كان
حياً و�آمن بي فلن يموت �إلى الأبد»
«لأنه كما في �آدم يموت الجميع ،هكذا
في الم�سيح �سيحيا الجميع( .كورنثو�س
.)22:15
ق ��ال ب��ول����س ال��ر� �س��ول م ��ؤك��دا �إيمانه
يح ُ�ص ِل ْبتُ ،
ب�صليب الم�سيح َ « :م� َع ا ْل َم�سِ ِ
َف�أَ ْح َيا َال �أَ َن��اَ ،ب��لِ ا ْل َم�سِ ي ُح َي ْح َيا ِف� َّ�يَ .ف َما
�أَ ْح َيا ُه الآ َن فِي ا ْل َج َ�سدِ َ ،ف�إِ َّن َما �أَ ْح َيا ُه فِي
الإِي � َم��انِ � ،إِي � َم��انِ ا ْب� ِ�ن اهللِ ،ا َّل ��ذِ ي �أَ َح َّبنِي
َو�أَ ْ�سلَ َم َن ْف َ�س ُه َلأ ْجلِي».
بقيامة الم�سيح �أ�صبح ك��ل م��ؤم��ن به
يحيا بالم�سيح الحي القائم من الموت.
ل�ق��د ��ص�ع��د ي���س��وع ب�ج���س��ده ف��ي و�ضح
النهار واما المئات من �شهود العيان ،بعد
ان وعدهم �أنه �سيعود اليهم ثانية لي�أخذ
ال�م��ؤم�ن�ي��ن ب��ه ال��ى ال�ح�ي��اة الأب��دي��ة في
ملكوت اهلل� .سيذهب �إل��ى ال�سماء ليعد
لهم منازل كثيرة.
بهذه المنا�سبة ال�سعيدة نهنئ ونبارك
ك��ل م�سيحيي ال�ع��ال��م وال�ب���ش��ري��ة �أجمع
ب �ق �ي��ام��ة ال �� �س �ي��د ال �م �� �س �ي��ح م ��ن الموت
وان �ت �� �ص��اره ع�ل��ى ال �م��وت و�إب �ل �ي ����س .وكل
ذكرى قيامة الرب والعالم ب�أ�سره بخير
و�سالم.

�أظ� �ه ��ر ت �ق��ري��ر ب���ص�ح�ي�ف��ة «وا�شنطن
ب� ��و� � �س� ��ت» ()Washington Post
الأم��ري �ك �ي��ة االن �ق �� �س��ام��ات ف��ي الكني�سة
الم�سيحية الأرثوذك�سية ب�سبب الحرب
الرو�سية الأوكرانية ،في وقت يحتفل فيه
الم�سيحيين في البلدين وخارجهما بعيد
القيامة.
وذك��ر التقرير ال��ذي كتبته المحررة
ب��ال���ص�ح�ي�ف��ة �إي ��ري ��ن ك�ن�ن�ج�ه��ام� ،أن هذه
ال �ح��رب ت�سببت ف��ي ا��ض�ط��راب الأ�سواق
ال�ع��ال�م�ي��ة ،و�أع � ��ادت �إح �ي��اء ح�ل��ف �شمال
الأط �ل �� �س��ي «ن ��ات ��و» ( ،)NATOو�أث� � ��ارت
تحقيقات في جرائم الحرب ،كما فتحت
��ص��دع��ا ف��ي ال�ك�ن�ي���س��ة الأرث��وذك �� �س �ي��ة� ،إذ
ح��ر��ض��ت ال�ج�ن��اح ال��رو� �س��ي والبطريرك
الموالي للكرملين على القادة الأرثوذك�س
في كييف وحول العالم.
وق��ال �إن الم�سيحية الأرثوذك�سية هي
واح ��دة م��ن ك�ب��رى ال�ط��وائ��ف الم�سيحية
ف��ي ال�ع��ال��م ،بعد الكاثوليكية والكني�سة
البروت�ستانتية ،ويتركز معظم �أتباعها
البالغ عددهم  260مليونا تقريبا -في�أوروبا ورو�سيا و�أجزاء �أخرى من االتحاد
ال�سوفيتي ال�سابق .وهي العقيدة ال�سائدة
ف ��ي ك ��ل م ��ن رو� �س �ي��ا و�أوك� ��ران � �ي� ��ا ،حيث
�أ�صبحت مكانة الكني�سة م�صدر توتر بين
مو�سكو وكييف.
وتقول ال�صحفية �إنه بالن�سبة للرئي�س
ال��رو��س��ي ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ي��ن وحليفه في
الكني�سة البطريرك كيريل ،تعد �أوكرانيا
جزءا ال يتجز�أ من عالم رو�سي �أكبر.
ل�ه��ذا ال���س�ب��ب� ،أ ّي ��د ك�ي��ري��ل ( 75عاما)
ت�أييدا قويا ال�ح��رب ،و�ضاعف م��ن قوته
ح �ت��ى م��ع ت��راج��ع ال �ع��ال��م ع��ن التقارير
وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق ع��ن ال�ف�ظ��ائ��ع الرو�سية
ف��ي �أوك��ران �ي��ا .وق��د �أث ��ار موقفه الم�ؤيد

ل�ل�ح��رب غ�ضب ق ��ادة الكني�سة الآخرين
في �أوكرانيا وخارجها ،الذين �أدان الكثير
منهم ال�ح��رب ،وح�ث��وا كيريل على �إعادة
النظر في دعمه.

الكني�سة الرو�سية االرثوذك�سية
تعد الكني�سة الأرث��وذك���س�ي��ة الرو�سية
واحدة من كبرى الكنائ�س و�أكثرها نفوذا
ف��ي ال �ع��ال��م ،ح�ي��ث ت���ض��م �أك �ث��ر م��ن 100
مليون تابع .وف��ي ع��ام  ،2009تم انتخاب
كيريل بطريركا لأول م��رة منذ �سقوط
االتحاد ال�سوفيتي.
في  23فبراير الما�ضي ،قبل يوم واحد
م��ن ال �ح��رب� ،أ� �ص��در ك�ي��ري��ل ب�ي��ان��ا ي�شيد
ببوتين «لخدمته الرفيعة والم�س�ؤولة
ل�شعب رو�سيا» ،وو�صف الخدمة الع�سكرية
الإلزامية ب�أنها «مظهر ن�شط من مظاهر
الحب الإنجيلي للجيران».
ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى م��ن الأوكرانيين
م�سيحيون �أرثوذك�س .ومع ذل��ك ،تنق�سم
والءات� �ه ��م ب �ي��ن م��ا ال ي �ق��ل ع��ن هيئتين
كن�سيتين رئي�سيتين� ،إحداهما الكني�سة
الأرث��وذك �� �س �ي��ة الأوك��ران �ي��ة ،ال�ت��ي تتمتع
«بالحكم الذاتي» لكنها تظل تحت �سلطة
بطريركية مو�سكو.
ل �ق��رون ،ك��ان��ت الكنائ�س ف��ي �أوكرانيا
ورو��س�ي��ا تحت ق �ي��ادة ب�ط��ري��رك مو�سكو.
ومع ذلك ،مع انهيار االتحاد ال�سوفيتي،
�ضغطت الكني�سة في �أوكرانيا للح�صول
على و�ضع �شبه م�ستقل ،وح�صلت عليه في
عام .1990
ل�ك��ن ف��ي ال �� �س �ن��وات الأخ� �ي ��رة ،ب�ع��د �أن
�ضمت رو�سيا �شبه جزيرة القرم ب�شكل غير
قانوني وتدخلت في �شرق �أوكرانيا� ،سعى
عدد متزايد من الأرثوذك�س الأوكرانيين
ل�م��واج�ه��ة م��ا ي ��رون �أن ��ه ن �ف��وذ مو�سكو،

وت��زاي��د ه��ذا ال�سعي وال�غ���ض��ب م��ن دعم
الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية للحرب،
الأم��ر ال��ذي و�ضع الكني�سة الأرثوذك�سية
الأوكرانية وزعيمها متروبوليت �أونوفوري
في موقف محفوف بالمخاطر ،ال �سيما
مع تزايد التقارير عن مذابح المدنيين
وغيرها من الفظائع.
و�أك��دت هذه الكني�سة دورها في تقديم
ال �م �� �س��اع��دة ل �ل �م��دن �ي �ي��ن وت� ��ر�ؤ�� ��س دفن
المقاتلين الأوك��ران�ي�ي��ن .وت��وق��ف بع�ض
ق�ساو�ستها عن تبجيل كيريل عند �إقامة
��ش�ع��ائ��ره��م ال��دي �ن �ي��ة ،ودع� ��وا �أون ��وف ��وري
لالنف�صال عن مو�سكو تماما.
الكني�سة الأرث��وذك �� �س �ي��ة ف��ي �أوكرانيا
عمرها �� 3س�ن��وات .ك��ان ت�أ�سي�سها نتيجة
مبا�شرة للحركة الن�شطة لالنف�صال عن
الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية و�إن�شاء
ك�ي��ان كن�سي م�ستقل ت�م��ام��ا لأوكرانيا.
و�أث��ار اعتراف البطريركية بالكني�سة في
تركيا غ�ضب مو�سكو ،وقطعت الكني�سة
الأرث��وذك���س�ي��ة ال��رو��س�ي��ة عالقاتها بتلك
الهيئة.
زع� �ي ��م ال �ك �ن �ي �� �س��ة الأرث ��وذك� ��� �س� �ي ��ة في
�أوكرانيا هو متروبوليت �أبيفانيو�س (43
ع��ام��ا) ،ال ��ذي ك��ان ��ص��ري�ح��ا ف��ي انتقاده
ب��وت�ي��ن وال �ح��رب .ب�ع��د ف�ت��رة وج �ي��زة من
«ال �غ��زو»� ،أ� �ص��در �أبيفانيو�س بيانا ي�شبه
الزعيم الرو�سي بكل من الم�سيح الدجال
و�أدولف هتلر.
قال �أبيفانيو�س «روح الم�سيح الدجال
تعمل ف��ي زعيم رو�سيا ،وع�لام��ات ذلك:
ال �ك �ب��ري��اء ،الإخ�ل�ا� ��ص ل�ل���ش��ر ،الق�سوة،
ال �ت��دي��ن ال �ب��اط��ل .وق ��د ك ��ان ه�ت�ل��ر بهذه
ال�صفات خالل الحرب العالمية الثانية،
وهذا ما �أ�صبح عليه بوتين اليوم».
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القدي�س يوحنا الحبيب
وال �ح �ب �ي��ب (لأن � � ��ه ك � ��ان التلميذ
ال��ذي يحبه ي�سوع) ,و�أي�ضاً ُي�سمى
ر� �س��ول ال�م�ح�ب��ة لأن ��ه ك�ت��ب كثيراً
ع��ن المحبة ،وه��و ال��ذي علمنا �أن
المحبة هي طريقنا �إل��ى الم�سيح،
ولما كبر في ال�سن و�شاخ لم يكن
ي�ستطيع الم�شي ،ف�ك��ان تالميذه
يحملونه وي�ضعونه �أم ��ام النا�س
ليعظ ،وك��ان��ت عظته ع�ب��ارة ع��ن ثالث
كلمات فقط�« :أحبوا بع�ضكم بع�ضاً».
�آخر معجزة في �إنجيل معلمنا يوحنا
هي معجزة �صيد � 153سمكة ،والق�صة
ت �ك �� �ش��ف �أن ه� ��ذا ال �ت �ل �م �ي��ذ ك� ��ان قلبه
نقياً �شفافاً ي��رى الم�سيح ..المعجزة
ب��اخ�ت���ص��ار �أن ��س�ب�ع��ة ت�لام�ي��ذ خرجوا
لل�صيد بعد القيامة ،وق�ضوا ليلة �صيد
فا�شلة تماماً ولم ي�صطادوا وال �سمكة،
ولكن مع بداية نور النهار وقف الم�سيح
على �شاطئ بحيرة طبرية (وه��ذه هي
نف�س البحيرة التي دعا فيها بطر�س)،
ولما ر�أى التالميذ �شخ�صا على �شاطئ
البحيرة وه��م في العمق (حوالي 200
ذراع �أي م�سافة كبيرة) ،و�س�ألهم ي�سوع:
«ه��ل معكم �إدام (�أي �سمك)؟» ،فقالوا
ل ��ه :ل�ي����س ل��دي �ن��ا ،ف�ق��د �أم���ض�ي�ن��ا ليلة
كاملة بدون �أن ن�صطاد (وهذا �أمر نادر
في حياة ال�صيادين) ،فقال لهم الم�سيح
�أن يرموا ال�شباك في جانب ال�سفينة
الأي �م��ن ف �ي �ج��دوا ،و�أط ��اع ��وه ف�أ�صابوا
�صيداً كثيراً حتى �أن�ه��م ل��م ي�ق��دروا �أن
ي �ج��ذب��وا ال���ش�ب��اك م��ن ك �ث��رة ال�سمك.
وك� ��ان ه ��ذا الأم � ��ر م �ث �ي��راً لتفكيرهم،
ف�س�ألوا �أنف�سهم من هذا الذي قال لنا
هذا؟ وبد�أوا ينظرون �إليه هم ال�سبعة،
ولكن واحداً منهم فقط هو الذي �صرخ
وق � ��ال« :ه ��و ال � ��رب» ،وك� ��ان ه��و يوحنا
الحبيب .و�أتخيل �أن �صدى هذه الكلمة
ي �ت��ردد ع�ب��ر ال ��زم ��ان ،فيمكن �أن تجد
ال��رب ي�سوع الم�سيح ف��ي ع��اب��ر �سبيل،
�أو ت�ج��ده ف��ي طفل �صغير ،ويمكن �أن
تقابله عند البر ،ويمكن ان تقابله عند

لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
في فترة الخما�سين المقد�سة نتقابل
مع �شخ�صيات كثيرة اقتربت من ال�سيد
الم�سيح القائم من بين الأموات :مريم
المجدلية ،تلميذي عموا�س ،التالميذ
ال�سبعة الذين خرجوا لل�صيد ...ومن
�ضمن ال�شخ�صيات الكثيرة التي تقابل
معها ال�سيد الم�سيح ك��ان��ت �شخ�صية
القدي�س يوحنا الحبيب.
القدي�س يوحنا الحبيب هو التلميذ
ال ��ذي ك��ان يتكئ ع�ل��ى ��ص��در الم�سيح،
وه��و ال��ذي اختاره ال�سيد الم�سيح لكي
م��ا يرعى �أم��ه ال �ع��ذراء مريم ف��ي وقت
ال�صليب ،وال�ق��دي����س ي��وح�ن��ا ه��و الذي
ك �ت��ب ع ��ن ن �ف �� �س��ه ول� ��م ي ��ذك ��ر �إ�سمه:
«التلميذ الذي كان ي�سوع يحبه».
ال�ق��دي����س ي��وح�ن��ا �إن���س��ان ع ��ادي ،كان
� �ص �ي��اداً لل�سمك ،و�إ� �س��م ي��وح�ن��ا معناه
(اهلل يتحنن) ،من عائلة مي�سورة ف�أبوه
«زب��دي» كان �صياداً �أي�ضاً ولكن كان له
مراكب ي�ؤجرها ،فيمكن �أن نقول عنه
�أن��ه كبير ال�صيادين (وك�ل�م��ة «زبدي»
م �ع �ن��اه��ا ه �ب��ة اهلل ،و�أم � ��ه «�سالومي»
وه��ي تمت ب�صلة قرابة للعذراء مريم
(وم�ع�ن��ى �إ��س�م�ه��ا ه��و ��س�لام �صهيون).
وك ��ان �أخ� ��وه ي�ع�ق��وب وه ��و ال ��ذي ُ�سمي
بيعقوب ال�ك�ب�ي��ر ،وه��و �أول �شهيد في
جماعة الأثنى ع�شر.
القدي�س يوحنا له �ألقاب كثيرة فقيل
عنه :الر�سول ،والإنجيلي ،والالهوتي
(ب��اع �ت �ب��ار �أن �إن �ج �ي �ل��ه ك �ل��ه اله � ��وت)،
وال ��رائ ��ي (لأن � ��ه ك �ت��ب ��س�ف��ر ال ��ر�ؤي ��ا)،

ال�شجرة� ،أو ليال مثل نيقوديمو�س� ،أو
في و�سط الزحام� ،أو في حال الخطيئة
ال�شديدة مثل المر�أة الخاطئة ،ويمكن
حتى وه��و م�صلوب على ال�صليب مثل
الل�ص اليمين .المهم �إذاً هو �أن تدرب
ق �ل �ب��ك وع �ي �ن �ي��ك �أن ت�ك�ت���ش��ف ح�ضور
الم�سيح ،وه��ذه الموهبة القلبية التي
بها تتعرف على �شخ�ص الم�سيح تبد�أ
�أو ًال ب�أن يمتلئ قلبك بالمحبة.
القدي�س يوحنا الحبيب كتب �إنجيله
وثالث ر�سائل و�سفر الر�ؤيا ،و�إذا �س�ألناه
لماذا كتبهم؟ �سيجيب �أنه كتب الإنجيل
لكي نعرف كيف نحب الم�سيح ،وكتب
الر�سائل لكي نعرف كيف نحب الكني�سة،
وكتب �سفر الر�ؤيا لكي نعرف كيف نحب
ال�سماء .فهو كتب هذه الأ�سفار لكي ما
نعرف طريقنا ،فالمحبة هي الطريق
�إل� ��ى ق �ل��ب ي �� �س��وع ،وه ��ي ال �ط��ري��ق �إلى
الكني�سة ،وهي الطريق �إلى ال�سماء.
كتب يوحنا �إنجيله لأربعة �أ�سباب:
�أوال :لتثبيت الم�ؤمنين ،لذلك في
بداية الإنجيل نجده يقول« :في البدء
كان الكلمة ،والكلمة كان عند اهلل ،وكان
الكلمة اهلل»( ،وهذه الأن�شودة الجميلة
ي���س�م��ون�ه��ا �أن �� �ش��ودة ال �ل��وغ��و���س) .كتب
�إنجيله بطابع اله��وت��ي ،فعندما نقر�أ
ب�شائر القدي�سين متى ومرق�س ولوقا
ت�شعر بالطابع التاريخي ،وعندما ت�صل
�إلى �إنجيل معلمنا يوحنا ت�شعر بطعم
�آخر ،وهو طعم الهوتي و�إيماني.
ثانيا :كتب القدي�س يوحنا �إنجيله
كنوع من الدفاع عن الإيمان وت�صحيح
الأف�ك��ار الخاطئة ،ففي نهايات القرن
الأول الميالدي ظهرت بع�ض الهرطقات
والأفكار الخاطئة ،فبد�أ القدي�س يوحنا
الحبيب في �إنجيله يدافع عن الإيمان
الم�ستقيم ويقاوم الهرطقات الخاطئة.
ث��ال �ث��ا :ل�ك��ي يعلمنا ال�م�ح�ب��ة ،ومن

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..
-78ال�صالة الربانية
� -1إن ال�صالة الربانيه ه��ى �صالة
م�ث��ال�ي��ة ن�م��وذج�ي��ة ت�ح�م��ل ال�ك�ث�ي��ر من
المعاني ال��روح�ي��ة ،يكفى �أن�ه��ا ت�سمى
ال�صالة الربيه (الربانيه) .لأن الرب
علمنا �أياها.
 -2ما دام اهلل قد علمنا هذه ال�صالة،
�إذن فهى توافق م�شيئته .لذلك ن�صليها
ون �ح��ن م�ط�م�ئ�ن��ون  ..وواث � �ق ��ون �أننا
ال نطلب م��ن اهلل �إال م��ا ي��ري��د ه��و �أن
نطلبه.
 -3ه��ذه ال���ص�لاة ت�شتمل علي �سبع

طلبات  ..الثالثه الأول��ى خا�صه باهلل،
والباقية خا�صه بنا.
 -4الطلبات الثالث االولى الخا�صه
ب� ��اهلل ه� ��ى :ل �ي �ت �ق��د���س �إ�� �س� �م ��ك ،لي�أت
ملكوتك ،لتكن م�شيئتك � ..أما الطلبات
االربع االخيرة فهى خا�صه بنا :خبزنا
�..أعطنا� ،أغفر لنا ذنوبنا ،ال تدخلنا فى
تجربة  ،نجنا من ال�شرير.
 -5تعلمنا هذه ال�صالة �أن اهلل ينبغى
�أن يكون �أوالً :نحن نطلب  -مثل كل
�شئ-من �أجل �أن يكون �إ�سم اهلل مقد�ساً
بين النا�س ،و�أن تكون م�شيئته نافذة،

�إعداد:
القم�ص ميخائيل �إدوار
وملكوته قائماً .فهذا هو المهم  ،بغ�ض
النظر �إن ك��ان��ت طلباتنا �أو ل��م تكن..
نطلب �أو ًال ملكوت اهلل وب��ره (متى:6
.)33
 -6ونحن في ال�صالة نطلب من اهلل
ولي�س م��ن الب�شر .فقد ق��ال الكتاب:
ملعون من يتكل علي ذراع ب�شر (�أر:17
 .)5ويقول المزمور «الإتكال على اهلل
خير من الإتكال على الب�شر ..الرجاء
ب��ال��رب خ�ي��ر م��ن ال��رج��اء بالر�ؤ�ساء»
(مز8 : )118(117و.)9
 -7فى كل احتياجاتنا ،نتجه �إلى اهلل

ي��در���س �إن�ج�ي��ل ي��وح�ن��ا يتمتع لأن كل
ت��رك �ي��زه ه ��و ف ��ي ك �ل �م��ة واح� � ��دة وهي
(ال �م �ح �ب��ة) ،ق ��دم ف�ي�ه��ا ع�م��ل المحبة
الإلهية وكم �أحبنا اهلل.
لا كرازياً
راب �ع �اً :ل�ك��ي م��ا ي�ق��دم ع�م� ً
للنا�س ،فيقول هكذا في نهاية الإنجيل:
«و�آي��ات �أخ��رى كثيرة �صنع ي�سوع قدام
تالميذه لم تُكتب في هذا الكتاب (�أي
�إن�ج�ي��ل ي��وح�ن��ا) ،و�أم ��ا ه��ذه فقد كتبت
لت�ؤمنوا �أن ي�سوع هو الم�سيح �إبن اهلل،
ولكي تكون لكم �إذا �آمنتم حياة �أبدية
با�سمه» .فالهدف ال��راب��ع ال��ذي قدمه
هو تقديم كرازة الحياة الأبدية.
ال� �ج ��زء الأول م ��ن �إن �ج �ي��ل يوحنا
(�أ� �ص �ح��اح��ات  )12 – 1ك�ل��ه معجزات،
وق� ��دم ل �ن��ا ف �ي��ه  8م �ع �ج��زات ،والجزء
الثاني �شرح فيه بالتف�صيل �آالم ال�سيد
الم�سيح حتى القيامة ،لكن �أهم ما فيه
هو الإ�صحاح  17وفيه نجد ما ن�سميه
قد�س الأق��دا���س ،ال�صالة ال��وداع�ي��ة �أو
ال���ش�ف��اع�ي��ة ،و�أح �ي��ان��ا ُت���س�م��ى ال�صالة
الكهنوتية ،ويختمها ب�ع�ب��ارة« :ليكون
الجميع واح��داً ،كما �أنك �أنت �أيها الآب
ف� َّ�ي و�أن��ا فيك ،ليكون هم �أي�ضاً واحداً
ف�ي�ن��ا ،ل �ي ��ؤم��ن ال �ع��ال��م �أن ��ك �أر�سلتني،
ليكون الجميع واحداً».
�شهوة قلب الم�سيح ،و�سبب تمهله في
مجيئه الثاني ،ه��و �أن ي�صير الإن�سان
ال �ف��رد واح ��دا ول�ي����س م���ش�ت�ت�اً ،وي�صير
ال�ب�ي��ت ب�ي�ت�اً واح � ��داً ،وت�صير الكني�سة
كني�سة واحدة ،ويحدث هذا الت�آلف على
م�ستوى كل كني�سة وكل ج��زء ،فتت�آلف
ال�ك�ن��ائ����س الم�سيحية ج�م�ي�ع�اً «ليكون
الجميع واحداً».
يمكن �أن نعتبر القدي�س يوحنا الحبيب
فيل�سوف المحبة ول�ي��ت ك��ل واح��د فينا
ي�ح��اول �أن يتعلم منه ،ول��ذل��ك كتدريب
خد �إنجيل يوحنا وع�ش داخله ،وا�ستخرج
منه كل ما هو موجود عن المحبة.

 ..نرفع �إليه قلوبنا قبل �أيدينا« :لأن
كل عطيه �صالحة وك��ل موهبه تامة،
�إنما هى من ف��وق ،نازلة من عند �أبى
الأنوار» (يع.)17 :1
 -8اهلل م�صدر كل خير  ..هو يريد
�أن يعطى ،وه��و ق��ادر �أن يعطى ،وهو
وحده الذى يعطى ولي�س الب�شر ،وفى
بع�ض ��ص�ل��وات الكني�سه ،ن�ك��رر عبارة
«من الرب نطلب».
 -9حتي العطايا التى ت�أخذها من
ال �ن��ا���س� ،إن �م��ا ت ��أخ��ذه��ا م��ن اهلل ،عن
ط��ري�ق�ه��م  ..ه��و الأ�� �ص ��ل .ه��و الذى
�أع �ط��اه��م م��ا ي�ع�ط��ون��ه ل�غ�ي��ره��م وهو
ال��ذى و�ضع ف��ي قلوبهم �أن يعطوا ..
لذلك فنحن نطلب منه كل طلباتنا..
كذلك ف��إن العطيه التى ن�أخذها من
اهلل  ،ن�ضمن �أنها �سليمة و�صالحة.
 -10ثم نقول بعد طلباتنا «بالم�سيح
ي �� �س��وع رب� �ن ��ا» :ذل� ��ك لأن ال � ��رب قال
لتالميذه «ك��ل ماطلبتموه م��ن الآب
ب�أ�سمي يعطيكم � ..إلى الآن لم تطلبوا
�شيئاً ب�إ�سمي  ..اطلبوا ت�أخذوا ليكون
لا (ي ��و )24-23 :6وقال
فرحكم ك��ام� ً
�أي�ضاً «لكى يعطيكم الأب كل ما طلبتم
با�سمي» (يو.)16:15

�أعطنــي هــــذا الغريــــب
للقدي�س �إب�ي�ف��ان�ي��و���س �أ��س�ق��ف قبر�ص
(403-315م) مقالة (عظة) طويلة �شيقة،
تحت عنوان «نزول الم�سيح �إلى الجحيم»،
وه��ي ت�ت�ك��ون م��ن خم�س وع���ش��ري��ن فقرة
طويلة ..ي�سعدني �أن �أقدم في هذا المقال
ال�ف�ق��رة التا�سعة م��ن ت�ل��ك ال�م�ق��ال��ة ،مع
مقتطفات م��ن الفقرة ال�سابعة كتمهيد
للمو�ضوع.
بوجه عام مقالة القدي�س �إبيفانيو�س
ال ُم�شار �إليها ،هي مقالة لها طابع �شعري
و�أدب��ي بديع ،ومملوءة بالخيال الخ�صب
واال� �س �ت �ع��ارات وال �ك �ن��اي��ات ،والمح�سنات
البديعية ،وال�ت��أم�لات الجميلة ..لذلك
ال يمكن �أخ��ذ ك��ل م��ا ج��اء فيها م��ن كالم
كحقائق حدثت بالفعل ،ومع هذا فهي ال
تتعار�ض مع روح الإنجيل ،وال تتناق�ض
معه!..
+++
 +من الفقرة ال�سابعة:
«لما ك��ان الم�ساء ،ج��اء رج��ل غني من
الرامة ا�سمه يو�سف ،هذا تجر�أ ودخل �إلى
بيالط�س ،وطلب ج�سد ي�سوع» (مت:27
 - 57مر.)43 :15
ج ��اء ال�م��ائ��ت �إل ��ى ال �م��ائ��ت ،ي�ط�ل��ب �أن
ي�أخذ �إله الب�شر!
ال�ج�ب�ل��ة ت�ط�ل��ب م��ن ال�ج�ب�ل��ة �أن ت�أخذ
جابل الكل!
ال�ع���ش��ب يطلب م��ن ال�ع���ش��ب �أن ي�أخذ
النار ال�سماوية!
ال �ق �ط��رة ال �ع ��دم ت�ط�ل��ب م ��ن القطرة
الأخرى �أن تعطي المحيط ب�أ�سره!
بالحقيقة هو غني ،لأن��ه �أخ��ذ �شخ�ص
ال ��رب ب �ك��ام �ل��ه ..لأن ��ه ا��س�ت�ح��ق �أن ي�أخذ

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

fryohanna@hotmail.com

الل�ؤل�ؤة الثمينة.
غني لأنه �أخذ في يديه خزينة ،تحتوي
على الذخيرة الإلهية كاملة!
ك�ي��ف ال ي�ك��ون غنيا ه��ذا ال ��ذي ح�صل
على الحياة وخال�ص العالم؟!
كيف ال يكون يو�سف غنيا ،بعد �أن تقبل
كهدية ذاك الذي يغذي الكل ويدبرهم؟!
 +الفقرة التا�سعة:
��ش�ي�ئ�اً واح � ��داً �أط �ل��ب م�ن��ك ي��ا �سيدي
(ي��و��س��ف يطلب م��ن ب�ي�لاط����س) ،غر�ضا
�صغيراً جئت من �أجله:
�أع�ط�ن��ي �أن �أدف ��ن ج�سد ذل��ك المائت،
ال��ذي حكمت عليه بالموت ،ج�سد ي�سوع
النا�صري ،ي�سوع الغريب ،ي�سوع الفقير..
ي�سوع المعلق عريانا ،ي�سوع اب��ن النجار
الحقير ..الغريب المجهول بين الغرباء،
المعلق والمزدرى به بالحقيقة.
�أع� ِ�ط �ن��ي ه ��ذا ال �غ��ري��ب ،لأن ��ه ج ��اء من
كورة بعيدة ،من �أجل �أن يخلّ�ص الإن�سان،

�أي قريب من جن�سه ،لكنه �ساكن مع �أمه
في كور ٍة غريبة ،مع �أنه يحوي كل �شيء.
�سيدي ،ا�سمح لي �أن �أ�ستر ج�سد المعلق
عريانا على خ�شبة ال�صليب ،ال��ذي �ستر
عري طبيعتي الخا�صة.
� ِ
أعطني �أن �أدفن ذاك المائت ،الذي َدفن
خطيئتي في مياه الأردن.
�أتو�سل �إليك من �أجل مائت ُحكم عليه
من الجميع�ُ ،سلم على يد تلميذه ،تركه
�أ�صدقا�ؤه ،طرده �أخوته ،و�ضربه عبده!
�أت��و� �س��ل �إل �ي��ك م��ن �أج� ��ل م��ائ��ت ُحكم
عليه من ِق َبل ه ��ؤالء الذين حررهم من
العبوديةُ ،ج � ِّر َح من ِقبل الذين �شفاهم،
وحرِم حتى من �أمه.
تركه تالميذهُ ،
�أط �ل��ب �إل �ي��ك ي��ا ب�ي�لاط����س ،م��ن �أجل
مائت معلق على ال�صليب ،لي�س له �أحد
يخدمه ،ال �أب على الأر�ض ،ال �صديق ،ال
تلميذ ،ال �أقارب ،ال �أحد يدفنه .هو وحده
االبن الوحيد للآب الوحيد ،الإله في هذا
العالم ،الذي ال �إله �سواه.

المتغ ّرب عن وطنه ال�سماوي.
�أع� ِ�ط�ن��ي ه��ذا ال�غ��ري��ب ،ال��ذي ن��زل �إلى
الأر� � ��ض ال�م�ظ�ل�م��ة ،م��ن �أج� ��ل �أن يرفع
الغريب.
� ِ
أعطني هذا الغريب ،لأنه وحده غريب
بالحقيقة.
�أع� ِ�ط�ن��ي ه��ذا ال�غ��ري��ب ،ال��ذي ال نعرف
بلده ،نحن المتغربين.
�أع� ِ�ط �ن��ي ه ��ذا ال �غ��ري��ب ،ال� ��ذي نجهل
طريقه ومكانه ،نحن الغرباء.
� ِ
أعطني هذا الغريب ،الذي عا�ش حياة
المغترب بين المغت ّربين.
� ِ
أعطني هذا الغريب ،الذي لي�س له هنا
ما ي�سند �إليه ر�أ�سه.
� ِ
أعطني هذا الغريب ،الذي ال �سقف له،
و ُولد في مغارة كغريب بين الغرباء.
�أع� ِ�ط�ن��ي ه��ذا ال�غ��ري��ب ،ال��ذي وه��و بعد
طفل خ��ارج من ال�م��زود ،ه��رب لكي ينجو
من هيرود�س.
� ِ
أعطني ه��ذا الغريب ،ال��ذي تغرب في
�أر�ض م�صر ،وهو بعد في الأقماط.
� ِ
أعطني ذاك الذي لم يكن له ال مدينة ،المرجع :كلمات �آبائ ّية  - 2دي��ر مار
وال قرية ،وال بيت ،وال م�سكن ثابت ،وال مخائيل  -من�شورات النور 1995م.

علّم نف�سك الألحان القبطية
Teach yourself Coptic Hymns
Free website: Coptic-alhan.com
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�أيــــــام
الخما�سين
حقا �إن �أيام الخما�سين �أيام فرح،
ولي�س فيها �صوم وال مطانيات حتى
في يومي الأربعاء والجمعة.
ولكن في الفرح �أي�ضا ،يمكن �أن
نكون روحيين ،و�إال كيف �سنكون
روحيين في الفردو�س وفي ملكوت
ال�سموات حيث النعيم الدائم..؟!
ما تفقده من ال�صوم والمطانيات
يمكن �أن تعو�ضه بمزيد من ال�صالة
ومزيد من القراءات الروحية ومن
الت�أمل ومن الألحان والتراتيل عمال
بقول الكتاب «�أم�سرور �أحد بينكم
فليرتل»..
ويمكن �أن تتغذى بالت�أمل في محبة
اهلل التي �صنعت كل هذا الخال�ص..
محبة الرب الذي �شاء �أن يق�ضي مع
تالميذه �أربعين يوما بعد القيامة،
يلتقي بهم ويحدثهم عن «الأمور
المخت�صة بملكوت اهلل» (�أع .)3:1

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

تدرب في هذه الفترة على الحديث
مع الرب والتواجد في ح�ضرة اهلل
بالمزامير وال�صلوات الخا�صة
و�صلوات ال�شكر على خال�ص اهلل
العجيب ..مع البعد عن �أي �شيء يعوق
وجودك في الح�ضرة الإلهية.
ع�ش في حياة الفرح بالرب ،ولكن ال
تجعل فرحك فرحا ج�سدانياً بالت�سيب
الزائد في الأكل.
فالإفطار لي�س معناه التمادي في
�شهوة الطعام.
ا�ستخدم �ضبط النف�س �أي�ضا في
حالة عدم ال�صيام.

وجل�س عليه...
من الأ�شياء العجيبة في رواية
ال�ق�ي��ام��ة بح�سب الب�شيرين متى
وم��رق����س �أن�ه�م��ا ف��ي حديثهما عن
ال �م�لاك ال ��ذي دح ��رج ال�ح�ج��ر عن
ف��م القبر وال���ش��اب الالب�س الحلة
ال�ب�ي���ض��اء ال ��ذي ك ��ان داخ ��ل القبر
ع��ن اليمين� ،أنهما كانا جال�سين.
ففي �إنجيل متى يقول« :لأن مالك
الرب نزل من ال�سماء وجاء ودحرج
ال�ح�ج��ر ع�ل��ى ال �ب��اب وج�ل����س عليه
وكان منظره كالبرق ولبا�سه �أبي�ض
كالثلج» (مت� .)3-2 :28أما �إنجيل
مرق�س فيقول« :ولما دخلن القبر
بقلم :الأنبا يو�سف
ر�أين �شاباً جال�ساً عن اليمين الب�ساً حلة
�أ�سقف واليات الجنوب
بي�ضاء فانده�شن» (مر .)5:16
ال� ��� �س� ��ؤال ال �ع �ج �ي��ب ال � ��ذي الب� ��د و�أن
يطرح نف�سه هو :لماذا اعتنى الب�شيران بت�سجيل هذا الو�صف الدقيق بجلو�س
المالك؟ لماذا ياترى جل�س المالك على الحجر بعد �أن دحرجه؟
الحقيقة �أن للمالئكة ذكراً كثيراً في الكتاب المقد�س ،حيث كان لهم عمل
كبير ف��ي تدابير اهلل م��ن جهة خال�ص الإن���س��ان ،ولكن ال�م��رة الوحيدة التي
و��ص��ف فيها المالئكة بالجلو�س ك��ان��ت عند قبر ال��رب بعد قيامته� .أم��ا في
ق�صة ال�سقوط فقد �أقام الرب �شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب �سيف متقلب
لحرا�سة طريق �شجرة الحياة (تك ،)24:3وفي جميع ق�ص�ص ظهور المالئكة
في الكتاب المقد�س مثل ظهورهم ليعقوب ،وي�شوع ،ودانيال ،وزكريا الكاهن،
والعذراء مريم ،والرعاة كانوا �إما واقفين �أو �صاعدين ونازلين �إلى ال�سماء ،ولم
يو�صفوا قط ب�أنهم جال�سون« .و�إذا مالك الرب قد وقف بهم» (لو .)9:2بل حتى
في ر�ؤيا حزقيال النبي للمركبة ال�شاروبيمية الحاملة للعر�ش الإلهي ذكر �أن
ال�شاروبيم كانوا �إما يقفون �أو يتحركون.
�إن الوقوف يعني اال�ستعداد والتحفز للعمل والحركة� ،أما الجلو�س فيعني
الإنتهاء من العمل واال�ستقرار وال��راح��ة .وللجلو�س معنى خا�ص في الكتاب
المقد�س.
فجلو�س ال�سيد الم�سيح عن يمين الآب يعني دخوله �إلى مجده بعد �أن �أخلى
ذاته و�أتم عمل الفداء .وهذا بعينه ما �أ�شار �إليه ال�سيد الم�سيح في قوله لمجمع
ال�سنهدرين �أثناء محاكمته« :من الآن تب�صرون �إبن الإن�سان جال�ساً عن يمين
القوة و�آت�ي��ا على �سحاب ال�سماء» (م ��ت .)64:26وه��و �أي�ضا ما ذك��ره القدي�س
مرق�س في ق�صة ال�صعود« :ثم �أن الرب بعدما كلمهم ارتفع �إلى ال�سماء وجل�س
عن يمين اهلل» (م ��ر .)19:16وم��ا ذك��ره �أي�ضا بول�س الر�سول قائال« :بعدما
�صنع بنف�سه تطهيراً لخطايانا جل�س عن يمين العظمة في الأعالي» (عب:1
« ،)3-2لمن من المالئكة قال قط اجل�س عن يميني حتى �أ�ضع �أعداءك موطئا
لقدميك» (عب.)13:1
والجلو�س عن يمين الآب لي�س من ن�صيب ال�سيد الم�سيح وحده كعالمة على
دخوله للمجد بعد �إتمامه لعمله الفدائي ،بل هو �أي�ضا مكاف�أة كل الم�ؤمنين
الذين جاهدوا وغلبوا« :من يغلب ف�س�أعطيه �أن يجل�س معي في عر�شي كما
غلبت �أنا �أي�ضا وجل�ست مع �أبي في عر�شه» (ر�ؤ.)21:3
والآن لنعود لمالك القيامة ون�ح��اول الإج��اب��ة على ال���س��ؤال :ل�م��اذا جل�س
المالك على الحجر وداخل القبر عن اليمين؟ قد يكون هناك �سببان لذلك:
�أولهما �أن جلو�س المالك عند القبر هو بمثابة �إع�لان لإتمام عمل الم�سيح
الخال�صي وا�ستقراره عن يمين الآب .فالمالئكة التي خدمت الخال�ص على
م��دار القرون الطويلة ا�ستراحت هي �أي�ضا بقيامة ال��رب .وق��د يكون ال�سبب
الثاني هو �أن يكون المالك نف�سه بمثابة ختم �سماوي على الحجر ليكون حار�ساً
لخبر قيامة الرب عو�ضا عن ختم بيالط�س الذي و�ضعه على الحجر و�ضبط
القبر بالحرا�س ليحر�سوا موت الرب ي�سوع ،و�شتان بين الختمين!! فالأول ختم
موت الرب والثاني ختم قيامته التي �أبطلت كل ما للموت بما فيه ختومه!!.

عيـد ميــالد كني�سـة الفالي
فى ي��وم  15مايو نحتفل بميالد كني�سة ال�سيدة ال�ع��ذراء والقدي�س الأنبا
�أثنا�سيو�س الر�سولى العيد ال  , 38لأنه فى مثل هذا اليوم عام � 1984أعطانا
المتنيح قدا�سة البابا �شنودة الثالث موافقته وبركته لأن�شاء هذه الكني�سة فى
�سان فرناندو فالى فى كاليفورنيا لتخدم ال�شعب القبطى فى الفالى وكان
تعداده حينئذ حوالى  90عائلة .ونخ�ص بالذكر نيافة الأنبا دي�سقور�س و�أبونـا
المتنيح القم�ص بي�شوى غبريال اللذان كانا رائدان فى هذه الموافقة.
ثم �أنعم ال��رب علينا بحلول الأب المحبوب القم�ص بي�شوى عزيز الذى
با�شر الخدمة فى الكني�سة بكل ن�شاط ومجهود م�ستمر ومحبة لكل ال�شعب,
وبمجهودات الآب��اء الكهنة معه �أبونا �أنطــوني و�أبونـا ديفيـد و�أبونـا دانيال,
فازدهرت الخدمة جدا وب��ارك ال��رب فى �شعب الكني�سة التى �أ�صبحت تخدم
ما يزيد عن  1200عـائلـة ,و�أ�شترك فى الخدمة فى الكني�سـة مجموعة من
ال�شـمام�سة ومحبى الكني�سة بقيـادة الأر�شيدياكون زكريا والمعلم بباوي.
ب ��ارك اهلل ف��ى خ��دم��ة الآب� ��اء الكهنة وال���ش�ع��ب وك��ل م��ن ل��ه ح��ب للكني�سة
وللخدمة  ,م�شمولين ببركة ومحبة �أبونا القدي�س البابا تاو�ضرو�س الثانى
وبركة ومحبة �أبونا المطـران نيافـة الأنبا �سرابيون.
�أدام ال��رب حياتهما �سنين عديدة و�أزم�ن��ة �سالمة م��دي��دة .ولألهنا المجد
الدائم الى الأبد �آمين .
ال�شـما�س يو�ســف يونــان
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درو�س م�ستفادة من حياة :

عيد القيامة  ..عيد الفرح

�إيليا النبي الناري ()4
«�أخبر �آخاب ايزابل بكل ماعمله ايليا،
وكيف �أنه قتل جميع االنبياء بال�سيف،
ف�أر�سلت ر�سوال �إل��ى �إيليا تقول:هكذا
تفعل الآلهة ،وهكذا تزيد� ،إن لم �أجعل
نف�سك كنف�س واحد منهم ،في نحو هذا
الوقت غدا.
فلما ر�أى ذل��ك ق��ام وم�ضى (لأجل
نف�سه) ،و�أتى �إلى بئر �سبع التى ليهوذا،
وترك غالمه هناك» (١مل.)٣-١ :١٩
ك ��ان م��ن ال�م�ت��وق��ع �أال ي ��أب��ه بكالم
�إيزابل ،لكن رغم كل ما كان يمتلك من
ق��وة و�شجاعة ،العجيب �أن��ه خ��اف من
تهديدها ،وم�ضى لأج��ل نف�سه ،ولهذا
ي�ح��ذرن��ا ال��رب م��ن مخاطر االن�شقاق
على النف�س وتدليلها ،فيعلمنا قائال:
«ف� � ��إن م ��ن �أراد �أن ي�خ�ل����ص نف�سه
يهلكها ،وم��ن يهلك نف�سه م��ن �أجلي
يجدها لأنه ماذا ينتفع الإن�سان لو ربح
العالم كله وخ�سر نف�سه� ،أو ماذا يعطي
فداء عن نف�سه» (مت .)٢٦-٢٤ :١٦
وق��د ا�ستوعب بول�س ال��در���س جيداً
لذا يقول :ولكننى ل�ست �أح�سب ل�شئ،
وال نف�سي ثمينة ع �ن��دي ،ح�ت��ى �أتمم
�سعي ،والخدمة التى �أخذتها من
بفرح ّ
الرب ي�سوع ،لأنها ب�شارة نعمة اهلل «�أع
.)24:20
وي���س�ت�م��ر �إي �ل �ي��ا خ��ا� �ض �ع �اً للطبيعة
الب�شرية ،وكان من المتوقع �أن ي�ستلم
�إي �ل �ي��ا ر� �س��ال��ة �إي ��زاب ��ل ،ب�ن�ف����س التهكم
وال���س�خ��ري��ة ال �ت��ي واج ��ه ب�ه�م��ا �أنبياء
البعل ،ويجيبها كما �أجاب يوحنا ذهبي
الفم ر�سول الإمبراطورة افدوك�سيا في
موقف م�شابه وقال له�« :إذهب وقل لها
�أنى ال �أرهب �شيئا �سوى الخطية».
«ف�سار �إيليا في البرية م�سيرة يوم،
ح�ت��ى �أت ��ى وج�ل����س ت�ح��ت رئ �م��ة ،وطلب
الموت لنف�سه!! ،وق��ال :قد كفى الآن
ي��ارب ،خذ نف�سي لأن��ي ل�ست خيراً من
�آب��ائ��ي ،و�إ��ض�ط�ج��ع ون ��ام ت�ح��ت الرئمة
(نوع من ال�شجر).
و�إذ بمالك قد م�سه وقال« :قم وكل»،

فتطلع و�إذا كعكة ر�ضف وك��وز م��اء تحت
ر�أ��س��ه ،ف��أك��ل و��ش��رب ث��م رج��ع فا�ضطجع،
ثم عاد مالك الرب ثانية فم�سه ،وقال:
«ق��م وك ��ل ،لأن الم�سافة ك�ث�ي��رة عليك»،
فقام و�أكل و�شرب ،و�سار بقوة تلك الأكلة
�أربعين نهاراً و�أربعين ليلة الى جبل اهلل
حوريب ،ودخل هناك المغارة ،وبات فيها».
(١مل.)٩-٤ :١٩:
�إنها النف�س الب�شرية ،التي ال تثبت على
حال ،فهي تارة في �أعلى جبال ال�شركة مع
اهلل ،وتارة �أخرى تغرق في دوامة الي�أ�س،
و�إب�ل�ي����س ي�ع��رف ج�ي��داً كيف وم�ت��ى يكثف
هجماته علينا ،خا�صة ونحن ف��ى ن�شوة
االنت�صار.
و�أي�ضا ونحن في مذلة االنك�سار ،ففي
هذه الفترات يجد �إبلي�س ثغرات ليوجه
�ضربات م�ؤثرة تعطل النمو الروحي لحياة
الم�ؤمنين! .وفى ت�أمل جميل «لأبونا داود
لمعى» فيقول :لعل جوقة من المالئكة
ق��د �إ��ص�ط�ف��ت ح��ول ال�ن�ب��ى ال �� �ش��ارد ،وهو
م�ط��روح وح �ي��داً ي��ائ���س�اً ،و�أن���ش��دت مرثاه
باكية ح��زي�ن��ة ،كتلك ال�ت��ى �أن���ش��ده��ا داود
عند م��وت ��ش��اول ال�م�ل��ك ،وي��ون��اث��ان �إبنه
ف��ي موقعة جلبوع« :كيف �سقط الجبار
ف��ي و��س��ط ال �ح��رب ،كيف �سقطت يارجل
اهلل.؟ قد ت�ضايقنا عليك ج��داً»�٢ ( .صم
.)٢٧-٢٥ :١
وبر�ؤية روحية تربوية ونف�سية ،للتعلم
ك�ي��ف ت�ع��ام��ل اهلل م��ع �إي�ل�ي��ا (ل��م يعاتبه،
�أو يعنفه� ،أو يناق�شه ،لأن��ه ك��ان يعلم �أن
نف�سه ممتلئة بالمرارة ،والأ�سى ،والي�أ�س،
والتوتر الذي كان يملأ عواطفه ،ويعلمنا
�أن االنفعال ال يعطيه �آية فر�صة للمناق�شة
الهادئة ال�ساكنة.
ف�أر�سل مالكة �إليه تحت �شجرة الرئمة،
واطعمه ،واراحه  ،حتى يهد�أ ،وي�سكن ،قبل
�أن يتكلم �إليه �أو يناق�شه �أو ي�س�أله ،هذه
هي الحكمة الإلهية التي ينبغي �أن نتعلم
منها ،كيف نواجه الثورات النف�سية التي
قد تعرف بحياة الأبناء والآخرين ،نتعلم
�أن ننتظر قليال حتى ت�ستريح نفو�سهم،

و�أج�سادهم ،قبل �أي حديث �أو مناق�شة.
لقد انتظر ال��رب �أرب�ع�ي��ن يوما كاملة
قبل �أن يناق�ش �إيليا على جبل اهلل حوريب،
ثم كان كالم الرب �إليه يقول:
«مالك هنا يا �إيليا؟ ،فقال :قد غرت
غيرة للرب �إله الجنود ،لأن بني �إ�سرائيل
ق��د ت��رك��وا ع �ه��دك ،ون�ق���ض��وا مذابحك،
وق �ت �ل��وا �أن �ب �ي��اءك ب��ال���س�ي��ف ،ف�ب�ق�ي��ت �أنا
وح��دي ،وه��م يطلبون نف�سي لي�أخذوها»
(١مل .)١٠ :١٩
يالها من و�سيلة رقيقة للعتاب الإلهي،
الجبل يا �إيليا لي�س مكانك ،كان يجب �أن
تكون في و�سط ال�شعب لتقوده!
ولكنه راح يلتم�س الأعذار لعمله ويبرره
(حيل دفاعية) ،حيث كانت جميع الأعذار
خاطئة:
 �إتهمهم ب�أنهم نق�ضوا عهد اهلل  ،بينمافي الحقيقة �أنهم رجعوا عن �ضاللهم،
وهتفوا جميعا «الرب هو اهلل».
 �إت�ه�م�ه��م �أن �ه��م ن�ق���ض��وا م��ذاب��ح اهلل،ب�ي�ن�م��ا ه ��و ب�ن�ف���س��ه ق� ��ام ب �ت��رم �ي��م مذبح
الكرمل ،وا�صعدعليه محرقة للرب.
 و�إتهمهم بقتل �أنبياء الرب ،بينما هوالذي قتل بنف�سه كل �أنبياء البعل بال�سيف،
ولم يبق منهم وال واحد.
 ظن �إيليا �أنه بقى وحيداً ،بينما هناكمائة نبي �أنقذهم «عوبديا» ،كما كان كل
ال�شعب معه بعد المعجزة العظيمة.
 و�إت �ه �م �ه��م �أن �ه��م ي ��ري ��دون ق�ت�ل��ه ،بينماال ي��وج��د م��ن ي���س�ع��ى ل�ق�ت�ل��ه� � ،س��وى «ايزابل
ال�شريرة» ،التي ما كان ينبغي �أن يخاف منها.
ه �ك��ذا ر�أى �إي �ل �ي��ا ال�ح�ق��ائ��ق مغلوطة،
لأن ال�ك��آب��ة واالح �ب��اط تعطيه ع��ن ر�ؤية
ال�ح�ق��ائ��ق المحيطة ب��ه ،وت�ج�ع�ل��ه ينظر
للعالم م��ن خ�ل�ال م�ن�ظ��ار �أ� �س��ود ،لذلك
ر�أى اهلل البدء بعالجه من هذه الأوجاع
النف�سية والروحية �أوال ،ف�أخذ يالطفه
وي ��دل ��ل،ب �ل �� �س ��ان رق� �ي ��ق «م ��ال ��ك ه �ن��ا يا
�إيليا»؟؟!!
ما �أجمل �أن نلتم�س الأعذار للآخرين،
وندين �أنف�سنا بدال من �أن نفعل العك�س.

�أخر�ســتو�س �آن�ســتي � ..ألـيـثـو�س �آن�ســتي
الم�سـيح قـام  ..بالحـقـيــقـة قــام
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ن�لاح��ظ ع��زي��زى ال �ق��ارئ �أن عتاب
اهلل تميز بما يلي:
 �إنتظر و�إخ�ت��ار ال��وق��ت المنا�سب،انتظر  ٤٠يوما ،حتى تح�سنت حالته
البدنية والنف�سية.
 ال �ع �ت��اب ع�ل��ى �إن� �ف ��راد ،لأن كثرةال�ح��ا��ض��ري��ن ت�ق�ل��ل م��ن ف��ر���ص نجاح
العتاب.
 ال�ط��ري�ق��ة ال��رق�ي�ق��ة ف��ي العتاب،ع�ت��اب م �ه��ذب ،ك�ي��ف �أن ��ت ه�ن��ا ي��ا قائد
�إ�سرائيل المنت�صر؟!
 المباداة بتقديم المحبة بطريقةع �م �ل �ي��ة ،ب �ع ��د �أن ق � ��دم ل� ��ه الطعام
وال�شراب والوقت الكافى ،ثم العتاب
دليل المحبة.
والتقى �إيليا بال�صوت المنخف�ض
الخفيف ،الأكثر ت�أثيراً ،وقوة وفاعلية،
� �ص ��وت ال �ح ��ب وال� �ح� �ن ��ان ،والرحمة
واالح � �� � �س� ��ان ،وو� � �س ��ط ه � ��ذا ال�صوت
ال�ه��ادئ ،تمتع �إيليا بالحوار مع اهلل.
ون�سى مقاومة ايزابل له ،وتبدل ي�أ�سه
�إلى رجاء ،و�إنفتحت �أبواب ال�سماء �أمام
عينيه ،وحدثت ري��ح عا�صفة ،وزلزلة
ون��ار �شقت الجبال وك�سرت ال�صخور
�أم ��ام ال ��رب ،وخ��رج �إي�ل�ي��ا م��ن المغارة
على �صوت اهلل الهادئ «مالك ههنا يا
�إيليا»؟؟!!
وهنا يرجع �إيليا �إلى عمله ،ويم�سح
ملوكاً على �آرام ،و�إ��س��رائ�ي��ل ،و�ألي�شع
نبياً عو�ضا عنه ،ورج��ع �إيليا بعد �أن
ا�ستوعب الدر�س ،ولم يخف لأنه ت�أكد
�أن اهلل معه ،اهلل �صاحب ال�سلطان على
الأر���ض كلها ،وكل العالم فى قب�ضة
يده ،يحقق به مقا�صده ال�صالحة.

ق�صة ق�صيره

بوق الن�صرة وطبول الفرح
لقد تبدل كل �شئ في الكني�سة من ال�ستائر ال�سوداء �إلى
�ستائر بي�ضاء ,وم��ن �أل�ح��ان الحزن �إل��ى �صيحات الن�صرة
و�أنا�شيد الفرح و�أ�صبحنا نطوف الكني�سة حاملين �أيقونة
قائدنا الأعلى والأعظم في الكني�سة ب�ألحان الن�صرة والقوة
والعظمة وال�سلطان لمن فتح لنا ال�سماء معطياً �إيانا مكان
في ح�ضن الآب ,لقد تبدلت حياتنا في الم�سيح في المظهر
وف��ي ال�ج��وه��ر ,ي�ق��ول معلمنا ب��ول����س« :متقوين بكل قوة
بح�سب قدرة مجده ,لكل �صبر وطول �أن��اة بفرح� ,شاكرين
الآب الذي �أهلنا ل�شركة ميراث القدي�سين في النور ,الذي
�أنقذنا من �سلطان الظلمة ,ونقلنا �إلى ملكوت �إبن محبته»
(كو.)13-11:1
ال �ق �ي��ام��ة ب �ي��ن ال�ح�ق�ي�ق��ة وال �خ �ي��ال :ق ��ال ال� ��رب ي�سوع
لتالميذه « :ها نحن �صاعدون �إلى اور�شليم ,و�سيتم كل ما
هو مكتوب بالأنبياء عن �إبن الإن�سان ,لأنه ُي َ�سلّم �إلى الأمم,
وي�ستهز�أ به ,وي�شتم ويتفل عليه ,ويجلدونه ويقتلونه ,وفي
اليوم الثالث يقوم» (لو.)33-31:18
ثم يكمل الكتاب ي�ق��ول«:و�أم��ا هم فلم يفهموا من ذلك
�شيئا ,وكان الأمر مخفي عنهم ,ولم يعلموا ما قيل» .وتم
كل ما قاله ال�سيد الم�سيح ،وفي اليوم الثالث فجراً قام من
الأموات ناق�ضاً �أوجاع الموت منت�صراً على كل قوات الظلمة
حيث ذهب �إلى الجحيم وك�سر المتاري�س وحرر الما�سورين
من عبودية �إبلي�س ونقلهم �إلى فردو�س النعيم ,معلناً �إتمام
العمل بقوة وبنجاح �ساحق.
ي��ذك��ر لنا القدي�س متي الب�شير ه��ذا ال�ح��دث فيقول:
«و�إذا حجاب الهيكل قد �إن�شق ,من فوق �إلى �أ�سفل .والأر�ض
تزلزلت ,وال�صخور ت�شققت ,والقبور تفتحت ,وقام كثير من
�أج�ساد القدي�سين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته,
ودخلوا المدينة المقد�سة ,وظهروا لكثيرين» (مت-51:27
 .)53ودق��ت طبول الفرح وارتفع �صوت بوق الن�صرة ,هذا
كان في الخفاء� ,أما في الظاهر اعتقد الكل �أن المو�ضوع
�إنتهى وم��ات الم�سيح كما ق��ال تلميذي عموا�س« :ونحن
كنا نرجو �أن��ه هو المزمع �أن يفدي �إ�سرائيل» (لو)21:24
وهم ال يعلمون �أن في فجر الأحد قام الم�سيح وترك القبر
ف��ارغ �اً ,وذه�ب��ت المجدليه ه�ن��اك ول��م ت�ج��ده وب ��د�أ الخبر

ينت�شر بين م�صدق
وغ� � �ي � ��ر م� ��� �ص ��دق,
لقد �شهدوا �شهادة
ع �ي��ان ل �ك��ن الأم� ��ر
ك ��ان م� ��ازال غريباً
ع �ل �ي �ه��م� ,إذ يقول
ال� �ك� �ت ��اب« :لأن� �ه ��م
ل � ��م ي � �ك� ��ون� ��وا بعد
ي �ع��رف��ون الكتاب:
�أن��ه ينبغي �أن يقوم
م� � � ��ن االم� � � � � � � ��وات»
(ي � � � � � ��و ،)9:20لكن
ال�شما�س حمب ب�شاي
ب �ع��د ح �ل��ول ال ��روح
ال � �ق� ��د�� ��س � � �ص� ��اروا
مب�شرين للعالم �أجمع بموته وقيامته.
القيامة تثبت �ألوهية الم�سيح� ,أن الرب ي�سوع هو الوحيد
ال��ذي ت�ح��دى الجميع وق ��ال« :انق�ضوا ه��ذا الهيكل وفي
ثالثة �أي��ام �أقيمه» (ي ��و ،)19:2وك��ان يق�صد هيكل ج�سده,
من ي�ستطيع قبول هذا التحدي فبعد �صلبه وقتله ودفنه
يقوم بعد ثالثة �أيام .الإن�سان الذي يقوم من بين الأموات
ال يقوم من ذات��ه بل �أح��د يقيمه ,لكن ال��رب ي�سوع قام من
الأم��وات بذاته منت�صراً علي الموت ,ليقول�« :أين �شوكتك
يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟» (1كو.)55:15
ال��رب ي�سوع ق��دو���س ب�لا خطية ,لذلك ل��م يكن للموت
�سلطان عليه كي يبقي في القبر مكان الموت .كما كانت
القيامة هي �إع�لان عن �إتمام الخال�ص ,يعلن لنا معلمنا
بول�س الر�سول هذه الحقيقة ويقول« :الم�سيح مات من �أجل
خطايانا و�أقيم لأج��ل تبريرنا» (رو .)25:4لم يعد العالم
والخطية وال حتى الموت �شئ يزعج الإن�سان الم�سيحي,
�إذ يقول�« :أعطيتنا ال�سلطان �أن ندو�س الحيات والعقارب
وع�ل��ى ك��ل ق��وة ال �ع��دو»� ،إع�ل�ان ع��ن ق��وة القيامة و�سلطان
وعظمة القائم ,ال��ذي ق��ال للقدي�س يوحنا «ال تخف� ,أنا
هو الأول والآخ��ر ,والحي .وكنت ميتاً وها �أنا حي �إلى �أبد
االبدين� .آمين( .ر�ؤ.)17:1

ما لم تره عين

رقد الرجل على فرا�ش الموت ،و�إذ
كان غنياً جداً قال للرب« :هل �س�أترك
كل هذه المقتنيات و�أن��ا قد تعبت في
جمعها طوال �أي��ام حياتي؟ �أما ت�سمح
لي ب�إح�ضار بع�ض منها معي؟».
ف ��أج��اب��ه ال� ��رب« :ول �ك��ن ل �م��اذا؟ �إن
الأ��ش�ي��اء الأر��ض�ي��ة ال ت�صلح لمعي�شة
ال�سماء».
«�أرجوك يا رب �أ�سمح لي».
«ح �� �س �ن �اً ،ي�م�ك�ن��ك �إح �� �ض��ار حقيبة
واحدة فقط».
و ه �ك��ذا �أم� ��ر ال��رج��ل ال �غ �ن��ى �أح��د
خ ��دام ��ه ب� �م ��لء �أك� �ب ��ر ح �ق �ي �ب��ة لديه
ب�سبائك الذهب الم�ستطيلة.
و��ص��ل ال��رج��ل على �أع �ت��اب ال�سماء
ف��ا��س�ت��وق�ف��ه م�ل�اك ق ��ائ�ل�ا�« :إن � ��ك ال
ت�ستطيع الدخول بهذا»!!!
«�أرج��وك ا�سمح لي ف�أنا طلبت من
الرب هذه الطلبة �أن �أح�ضر بع�ضاً من
�أموالى معي».
«ح�سناً ولكن ترى ماذا �أح�ضرت؟!!
هل ت�سمح لي بر�ؤية ما في الحقيبة».
 «تف�ضل».ن�ظ��ر ال �م�ل�اك داخ ��ل ال�ح�ق�ي�ب��ة ثم
ابت�سم ابت�سامة عري�ضة.
ت�ع�ج��ب ال��رج��ل ج ��داً و� �س ��أل��ه« :ما
ال��ذي يجعلك تبت�سم هكذا؟!!» فقال
ال �م�ل�اك« :لأن� ��ي متعجب ك�ي��ف �إنك
�أح���ض��رت معك م��ا ن�ستعمله هنا في
ر�صف الأر�ضيات!!!!».
بالرغم من هذه الق�صة رمزية �إال
�إنها تعبر لنا بو�ضوح على �إن كل ما قد
نقتنيه على الأر� ��ض ال ي�ساوى �شيء
بالن�سبة للأمجاد المعدة لنا من قبل
�إلهنا المحب.
«ف ��إن كنا �أوالداً ف�إننا ورث��ة �أي�ضاً،
ورثة اهلل ووارِثون مع الم�سيح».
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بعد قيامـة الرب من الأمـوات ظهـر
لتالميــذه ,فـفـرح التالميـذ �إذ ر�أوا
الرب .عيـد القيـامة المجيـد هـو �أكبـر
�أعيـاد الم�سـيحية كلهـا ,لأن الم�سـيحية
كما يقول المتنيح نيافة الأنبا ي�ؤان�س
�أن الم�سيحية كـديـانـة لم تبد�أ بميالد
ال�سيد الم�سيح ,وال بكرازته وال حتى
بموته ,بل بد�أت بعـد قيـامـتـــه ,كقول
بول�س الر�سول «�إن لم يكن الم�سيح
قد قام فباطلة كرازتنا وباطل �أي�ضا
�أيمانكم» (1كو.)14:5
ف�ـ�ق�ـ�ي�ـ�ـ��ام�ـ��ة ال� ��رب ي �� �س��وع الم�سيح
من الأم��وات بنف�سـه ول��م يقمه �أحد,
برهان على �إلوهـيـة ال�سيد الم�سـيح,
وبرهـان على �صدق الم�سـيحية و�أ�صل
الم�سـيحـيـة الإل�ه��ي ,وه��ذا ه��و حجر
الزاوية في �إيماننا �أن ال�سيد الم�سـيح
ق��د ق�ـ�ـ��ام .ف�ألوهـيـة ال�سيد الم�سـيح
�إت�ضـحـت ب�أنه بعد �أن مات بارادته ,قام
ب�سـلطانه وحده .والم�سيح هو الوحيد
ال ��ذى غ�ل��ب ال �م��وت ,وب��ال �م��وت دا�س
الموت وقام ب�سلطانه الإلهي .وقيمة
ال�م���س�ي�ح�ي��ة ه��ي �أن ف��ادي �ه��ا ه��و رب
الحيـاة وهو اهلل نف�سـه .وهو الذي قبل
الموت بارادته ودا�س الموت بالهـوته
لكى يهب الحيـاة لكل من ي�ؤمن به,
كقول ال��رب «�أن��ا هو القيامة والحياة
من �آم��ن بى ول��و م��ات ف�سـيحيا ,وكل
من كان حيا و�آمن بى فلن يموت الى
الأبد» (يو.)25:11
والذين ماتوا قبل مجىء الم�سيح
له المجد ,وكان لهم �إيمان بالخال�ص
وبمجىء وفداء الم�سيح ,ذهب �إليهم
ال��رب ي�سوع الم�سيح في الهاوية بعد
قيامته وخل�صهم ووه�ب�ه��م الحياة,
كما نقول في الق�سمة المقد�سة في
ال�ق��دا���س الإل �ه��ي «ن��زل �إل��ى الجحيم
و�سبى �سبياً ورفع قدي�سيه �إلى العلى
معه .»...فال�سيد الم�سيح هو الوحيد
ال� ��ذى غ �ل��ب ال� �م ��وت ب�ق�ي��ام�ت��ه وق ��ام
لا «�أين
ن��اق���ض�ـ�اً �أوج� ��اع ال �م��وت ,ق��ائ� ً
�شـوكتك ياموت �أين غلبتـك ياهـاوية»
(1ك � ��و )55:15وه��ذا ي��ؤك��د �أن ال�سيد
الم�سيح هو رب الحيـاة وواهـب الحياة
ورئي�س الحياة.
وق��د �أك ��د ال�سيد الم�سيح الهوته
�أي�ضا حينما ق��ام م��ن القبر ,والقبر
م �غ �ل��ق ب �ح �ج��ر ك �ب �ي��ر ع �ل �ي��ه �أخ� �ت ��ام
ال��دول��ة ال��روم��ان �ي��ة ,وال�ق�ب��ر محاط
ب ��ال� �ح ��را� ��س .وع� �ن ��دم ��ا ن � ��زل رئي�س
المالئكة ميخائيل ليدحرج الحجر,
لم يكن يدحرجه لكي يقوم الم�سيح,
�إذ كان الم�سيح قد قام بالفعل باكراً
والقبر مغلق ,ولكن رئي�س المالئكة
دحرج الحجر لأجل الن�سوة القادمات
�إل ��ى ال�ق�ب��ر ,ولأج� ��ل ال�ت�لام�ي��ذ حتى
ي��روا القبر ال �ف��ارغ ويعلنوا القيامة
للجميع .و�أن �إيماننا بالحياة الأخرى
وال �خ �ل��ود وق �ي��ام��ة الأم � ��وات مرتبط
ب�ق�ي��ام��ة ال���س�ي��د ال�م���س�ي��ح ل��ه المجد
لأن��ه لو لم يكن الم�سـيح قد ق��ام لما
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ا�سـتطعنا �أن ن�ؤمن بقيـامة الأموات
وال ب��وج��ود حيـاة �أخ��رى بعد الموت,
ك�م��ا ي�ق��ول ب��ول����س ال��ر� �س��ول «ف ��ان لم
يكن قيامة �أم��وات فال يكون الم�سيح
قد قام  ...ولكن الآن قد قام الم�سيح
من الأموات و�صار باكورة الراقدين»
(1ك� � ��و ,)13:15وه �ك��ذا يت�ضح ل�ن��ا �أن
ق�ي��ام��ة ال�سيد الم�سيح ه��و البرهان
العملي ع�ل��ى وج ��ود ال�ح�ي��اة الأبدية
وقيامة الأم��وات ,وعندما نرحل من
هذا العالم ,نرحل على رجاء �أن نكون
م��ع الم�سيح وف��ي م�ك��ان �أف���ض��ل وفي
قيامة للأموات وحياة �أبدية.
ون � �ح� ��ن ن �ح �ت �ف ��ل بالخما�سين
المقد�سة بعد قيامة ال�سيد الم�سيح
وظ� � �ه � ��وره ع � ��دة م � � ��رات للمريمات
والتالميذ  ,بل ظهر م��رة لأكثر من
خم�سمائة �شخ�ص .ونحن نفرح في
ه��ذه الخم�سين ي��وم��ا لأن القيــامة
ف�ـ�ـ�ـ�ـ��رح ,ك �م��ا ي �ق��ول ال �ق��دي ����س يوحنا
الر�سول «ظهر الرب للتالميذ و�أراهم
يديه وجنبه ,ففرح التالميذ �إذ ر�أوا
الرب( »....يو.)21:20
والقيـامـة �أي�ضا قــوة ,وقد �أعطانا
ال ��رب �أن ت �ك��ون ل�ن��ا ه ��ذه ال �ق��وة� ,أنه
كما قال بول�س الر�سول «�أقامنا معه
و�أجل�سنا في ال�سماويات» (�أف,)6:3
كما يقول المتنيح الأن�ب��ا ي�ؤان�س �أن
ه��ذه ال �ق��وة الب��د �أن تظهر ف��ى حياة
الإن���س��ان المتحد بالم�سيح كما قال
بول�س الر�سول «لأعرفه وقـوة قيـامـتـه
و��ش��رك��ة �آلآم ��ه مت�شـبها بموته لعلى
�أبلغ �إلى قيامة الأم��وات» (فى.)10:3
ف ��الإن� ��� �س ��ان ال �م �� �س �ي �ح��ي ال ي�ضعف
�أم��ام ال�شيطان وال �أم��ام العالم وكل
م �غ��ري��ات��ه ,وي �ق ��ول ي��وح �ن��ا الر�سول
«ك�ت�ب��ت �إل �ي �ك��م �أي �ه��ا الأح � ��داث لأنكم
�أق��وي��اء وك�ل�م��ة اهلل ث��اب�ت��ه فيكم وقد
غلبتم ال�شرير» (1يو.)14:2
لعلنا نعي�ش ال�ق�ي��ام��ة ف��ى حياتنا
بفرح وقوة ,وننه�ض من خطايانا مع
الم�سيح لي�ضىء لنا الم�سيح كقول
ال��ر��س��ول «�إ�ستيقظ �أي�ه��ا النائم وقم
م��ن الأم� ��وات في�ضىء ل��ك الم�سيح»
(�أف ,)14:5فلنفرح ونبتهج ونطلب
�أن ي�ع�ي��د ال� ��رب ع�ل�ي�ن��ا وع �ل��ى جميع
الم�ؤمنين ب�إ�سم الرب ي�سوع الم�سيح
القائم من الأم��وات ,يعيد علينا هذه
الأي� ��ام ال�م�ق��د��س��ة ب��ال�خ�ي��ر وال�سعادة
والفرح وال�سالم.
ولأل�ه�ن�ـ�ـ��ا المجـــد ال��دائ�ـ�ـ��م الى
الأبـد �آميـــــــن .

بدمه قد �أ�صبغت
كنت ق��د تبعتك �إل��ى ال�صليب مع
ال �ن �� �س��وة ،ال �ن �� �س��وة اق �ت��رب��ن� ،أم� ��ا �أنا
فوقفت بعيداً ،كنت خائفاً ،كنت خائفاً
من الجند الروماني ،خفت �أن �أ�سخر
لحمل ال�صليب� ،سمعان لم يخف.
ك�ن��ت خ��ائ �ف �اً م��ن ر�ؤ�� �س ��اء الكهنة
وال�ك�ت�ب��ة ل�ئ�لا �أح �� �س��ب م��ن اتباعك،
اتباع الم�صلوب ،يوحنا لم يخف.
كنت خائفا من منظر الدماء و�أنت
ي��ا مخل�صي ق��د �أ�سلمت ك��ل ج�سدك
ل �ل �ج��راح ح�ت��ى ب ��ات م�خ���ض�ب��ا بدمك
الطاهر ،العذراء لم تخف بل تخ�ضب
وجهها من فرط قبالتها.
ك�ن��ت خ��ائ�ف�اً ف��وق�ف��ت م��ع الجموع
ال�ت��ي هتفت �أ��ص�ل�ب��ه ،ك�ن��ت خ��ائ�ف�اً �أن
�أ�صرخ �أطلقه ،فبقيت �صامتاً� ،صمتي
�أ�سلمك ،مثل يهوذا �أ�سلمتك.
خ�ف��ت م��ن ال��زل��زل��ة وم��ن الظلمة
وم ��ن ال� �م ��وت ،خ �ف��ت م ��ن ال�صليب،
وعندما انزلوك ميتا ،خفت �أن �أطلب
ج�سدك من بيالط�س ،يو�سف تجا�سر
وطلب ج�سدك.
وع�ن��دم��ا كفنوك خفت �أن �أقترب
م��ن ج �� �س��دك ول ��م ي �ك��ن ل��ي �أطياب،
يو�سف ونيقوديمو�س طيبوا ج�سدك
المقد�س.
وعندما دفنت �سيدي ،خ��اب �أملي
و�ضاعت �أحالمي وباد اقنوم رجائي،
ج��ري��ت ،ال �أع �ل��م �إل� ��ى �أي � ��ن؟ جريت
حتى �أعيت في نف�سي ،فقد �ضاع منى
الطريق! حتى وجدتني في الطريق
�إل��ى عموا�س و�أعطيتني كالم الحياة
الأبدية وناولتني ج�سدك المقد�س،
فانفتحت عيناي.
بدمه ق��د �أ�صبغت ،قومي �إفرحي

بقلم :جرج�س ميخائيل
gergis@gmail.com

بالذي قام.
غ��ر� �س �ت �ه��ا ي � ��داك ،روي �ت �ه��ا بدمك
الطاهر المقد�س ،طهرتها وقد�ستها
بطيب ده��ن �أ� �س �م��ك ،ل��ذل��ك �أحبتك
العذارى.
�� �س ��رت و�� �س ��ط م� �ن ��ائ ��ره ��ا ال�سبع
ك��ل الأي� � ��ام ،واع�ط�ي�ت�ه��ا ت ��اج جمالك
ف�صلحت لمملكة ،وعدتها بعهد دم،
دمك الكريم و�أن �أب��واب الجحيم لن
تقوى عليها� ،أطعمتها خبز ج�سدك
المقد�س ،فامتدت �إل��ى اليمين و�إلى
الي�سار ،وورث ن�سلها �أمماً.
وب« :ا ْف َرحِ ي �أَ َّي ُتهَا ا ْل َعا ِق ُر
لأَ َّن ُه َم ْك ُت ٌ
َ
ا�ص ُرخِ ي �أ َّي ُتهَا
ا َّلتِي َل ْم َت ِلدْ .اِهْ ِتفِي َو ْ
ا َّلتِي َل ْم َت َت َم َّخ ْ
�ضَ ،ف ِ�إ َّن �أَ ْو َال َد ا ْل ُموحِ َ�شة
�أَ ْك � َث � ُر مِ � َ�ن ا َّل� ِت��ي َل� َه��ا َز ْو ٌج» .فلما قام
...قامت معه في المجد( .اف.)5:27
ِي�س ًة مَجِ ي َد ًة،
ِل َك ْي ُي ْح ِ�ض َرهَا ِل َن ْف�سِ ِه َكن َ
َال َد َن َ�س فِيهَا َو َال َغ ْ�ض َن �أَ ْو َ�ش ْي ٌء مِ نْ
�ون ُم� َق� َّد�� َ�س� ًة َو ِب َ
مِ � ْث��لِ ذ ِل � َ�كَ ،ب� ْ�ل َت � ُك� ُ
ال
َع ْيبٍ .
ف�ق��وم��ي اف��رح��ي �أي �ت �ه��ا الكني�سة
المجيدة بالذي قام ،لأن مجد الرب
�أ�ضاء عليك.
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مقاالت و تقارير

العبقرى المبهر � :أ .د .مي�شـيل باخـوم
�إنجازاته ال تعد وال تح�صى على �أر�ض م�صر بالإ�ضافة �إلى �أبحاثه الهند�سية في مجال الهند�سة الإن�شائية

�أ .د / .مي�شيل باخوم
عن �شخ�صيته:
ي ��روى المهند�س م��اه��ر دم �ي��ان ـ �أحد
تالميذ الدكتور مي�شـيل يروى عن عالقة
باخوم بتالميذه فيقول  :فى عام � 1954أي
بعد ثورة يوليو ب�سنتين كان هناك قرارات
ج��دي��دة بمنع الطلبة ال��ذي��ن ل��م ي�سددوا
الم�صروفات من دخول االمتحان ،و�أثناء
دخول د .مي�شيل الكلية ر�أى ه�ؤالء الطلبة
الممنوعون من دخول االمتحان  ،و�س�أل
عن ال�سبب وعندما علم ب�أنه ب�سبب عدم
�سدادهم الم�صروفات ذهب لمقابلة عميد
الكلية وكان وقتها الدكتور /ابراهيم �آدم
الدمردا�ش وقال له« :دول والدنا ندخلهم
االمتحان وبعدين ن�شوف» فرف�ض العميد
فما كان من د  .مي�شيل �إال �أن قام بتحرير
�شيك بالمبلغ ال��ذى ي ��وازى م�صروفات
جميع الطلبة المحرومون من االمتحان
ل�صالح الكلية وكان هذا المبلغ  1200جنيه
ع�ل��ى م��ا اذك ��ر ،ودخ ��ل الطلبة االمتحان
بعد ذلك �شاكرين ل�سيادته ح�سن جميله
معهم.
�أبحاثـــه :
له ابحاث رائ��ده في مجاالت الهند�سة
الإن�شائية .يعتبر اول م�صري يقوم بن�شر
 3اب �ح��اث ع�ل�م�ي��ه ف��ى م�ج�ل��ة الخر�سانة
االم��ري �ك �ي��ة  ACIع ��ام  1948و  1949و
ه��ى ابحاث من ر�سالته للماج�ستير من
هند�سة القاهرة.
وك� ��ذل� ��ك اول م �� �ص ��رى ي� �ق ��وم بعمل
اختبارات معمليه وعمليه في م�صر علي
الخر�سانه �سابقه االجهاد Prestressed
 ،Concreteو ن�شر بحثين باال�شتراك
مع تالميذه فى الم�ؤتمر الدولى الرابع
للخر�سانه �سابقة االج �ه��اد ف��ى ايطاليا
�سنة . 1962
وق � ��ام ب �ع �م��ل ال �ع��دی��د م ��ن الأب� �ح ��اث
ال�م�ع�م�ل�ی��ة و ال �ن �ظ��ری��ة و ال �ع �م �ل �ي��ة فى
الخر�سانة الم�سلحة والخر�سانة �سابقة
االج �ه��اد والق�شریات و نظریة المرونه
ون� �ظ ��ري ��ة ال �ل �ی��ون��ة وال �ح �م��ل االق�صى
والت�صمیم ال�ح��دى واالن�ب�ع��اج للأعمدة
الطویلة وتحلیل ومیكانیكا االن�شاءات
و�شارك بفعالیة فى العدید من الم�ؤتمرات
ال�ع��ال�م�ي��ة ف��ى ال �م �ج��االت ال���س��اب�ق��ة ،وقد
��س��اه�م��ت ه ��ذه االب� �ح ��اث وال� ��زي� ��ارات فى
ادخال التكنولوجيات الحديثه فى مجال
االن �� �ش��اء ف��ى م���ص��ر وب ��ال ��ذات ف��ى مجال
ال�ك�ب��ارى م��ن الخر�سانة �سابقة االجهاد
واال�سقف الق�شرية  . Shellsوق��د ر�أ�س
م�ع�م��ل �أب� �ح ��اث ال �خ��ر� �س��ان��ة ب��ال�ك�ل�ي��ة فى
الخم�سينات.
م��ن �ضمن الأوراق ال�ت��ى قدمها ا .د.
مي�شيل باخوم للترقية ال��ى درج��ة �أ�ستاذ
بجامعة ال�ق��اه��رة ع��ام « 1956ب��ذل جهدا
ل�م�ح��اول��ة �إي �ج��اد م��رك��ز �أب �ح��اث بالكلية
في م�صر يعادل فى �إنتاجه وم�ستواه ما
هو موجود فى محطات الأبحاث الهامة
بالجامعات ف��ى ال �خ��ارج وخ�ل��ق جيل من
الباحثين النا�شئين و ا�ستنباط الطرق
العملية التى ت�ؤدى الى وفر نفقات الإن�شاء
او �إلى تب�سيط فى طرق الت�صميم».
وك��ان يتمتع بروحا وطنية عالية جدا
ويفخر بكل م��ا ه��و م�صري او منتج في
م�صر وك��ان ي�شجع ال�صناعات في م�صر،
ال ا��ص��ر وه��و م ��ازال طالبا ف��ي كلية
فمث ً
الهند�سة ان يرتدى المالب�س من ال�صوف
الم�صرى رغ��م ان ج��ودت��ه كانت اق��ل من
ال�صوف االنجليزى في ذلك الوقت.
�� �ش ��ارك ب �ف��اع �ل �ي��ة ك �ب �ي��رة ف ��ى تطوير
االك � � ��واد ال �م �� �ص��ري��ة ل�ت���ص�م�ي��م وتنفيذ
ال�م�ن���ش��آت ال�خ��ر��س��ان�ي��ة واالح� �م ��ال على
الكبارى والمن�ش�آت ،كما قدم اول اقتراح
م�صرى من الموا�صفه الفنية للخر�سانة
�سابقة االجهاد فى م�صر عام  1964وذلك

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

برنـامج رعايــة �أ�ســرة في م�صــر

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدةالأ�سرالمحتاجةفيم�صر.
ي�شرف على البرنامج �إيبرا�شية لو�س انجلو�س.
لمزيدمنالمعلوماتات�صلوابالرقم:

562-923-2590
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

جمهورية جديدة بال تحر�ش �أو ف�ساد
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

في حادث م�ؤ�سف ومخجل ن�شر
�أثنان من المر�شدين ال�سياحيين على
ال�سو�شيال ميديا ،فيديو يظهر فيه
�أطفال تتراوح �أعمارهم بين الثالثة
ع�شر والخام�سة ع�شر عاماً وهم
يتحر�شون ب�سائحتين �أجنبيتين في
منطقة الأهرامات في م�شهد مرعب
بقلم :ماجد �سو�س
تكرر في الأعياد وفي التجمعات
ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
الجماهيرية.
magedsous@gmail.com
بالفعل تحركت الأجهزة الأمنية
ب�سرعةوتمالقب�ضعلىه�ؤالءالأطفال،
بل والقب�ض على المر�شدين ال�سياحيين اللذان قاما بت�صوير فيديو واقعة
التحر�ش� ،أحيل الجميع �إلى النيابة العامة ال�صبية ب�سبب التحر�ش والمر�شدان
بدعوى تورطهما في «ن�شر �أخبار وبيانات من �ش�أنها تكدير ال�سلم العام ،و�إلحاق
ال�ضرر بالم�صلحة العامة للبالد» .على �أ�سا�س �أنهما كانا يتعين عليهما ان يقدما
البالغ للجهات الأمنية دون ن�شره للعامة خوفاً من ت�أثيرها ال�سلبي على ال�سياحة
في م�صر.
بالطبع هذا الأمر الم�شين قد ي�ؤثر �سلبا على ال�سياحة في م�صر والتي تعتبر
من �أهم م�صادر الدخل في الموازنة الم�صرية وقد �أدخلت لم�صر في عام ٢٠٢١
�أكثر من ثالثة ع�شر مليار دوالر رغم الظروف العالمية ال�صعبة التي كانت تمر
بالعالم وقد قمت بت�سجيل تويته طالبتُ الحكومة الم�صرية بغلق منطقة الهرم
وو�ضع عدة نقاط �شرطية وو�ضع بجانب كل نقطة ُك�شك يبيع تذاكر ب�أ�سعار محددة
لكل الأن�شطة الموجودة في المكان من ركوب خيل وجمال وخالفه بعد �أن �أ�صبح
هذا الأمر هو الآخر م�ؤ�سف ،في النهاية طالبت ب�إغالق المنطقة في الأعياد من
�أجل الحفاظ عليها.
بعد الحادث الم�ؤ�سف �سارع الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي بت�شكيل مجل�س �أعلى
لل�سياحة برئا�سة رئي�س الجمهورية وهو �أمر محمود ي�شكر عليه .وعليه �أن يبد�أ
فورا بت�أمين الأماكن ال�سياحية في كل �أنحاء م�صر وحماية ال�سائحين والزائرين
في كل مكان مع تفعيل مواد العقوبات التي تم ت�شديدها م�ؤخرا ،ويجب تدري�س
مادة ال�سلوك الأخالقي في كل مراحل التعليم من االبتدائي حتى الثانوي وطبع
كتب تتطرق لل�سلوك الإن�ساني في الأماكن العامة �سواء في ال�سير في ال�شوارع او
في التعامل مع الآخرين وي�شار فيها على عقوبات رادعة للمخالف.
لن نخفي ر�ؤو�سنا كالنعام في التراب ،ظاهرة التحر�ش انت�شرت في بالدنا وال
�أقول في بالدنا فقط حتى ال يعتبر كالمي �أنا �أي�ضا تكديرا لل�سلم العام ،لكن في
بع�ض البلدان التي لم تلتفت لهذه الكارثة مبكراً ولم تحاول ا�ستئ�صال هذا الورم
من جذوره .الأمر ي�س�أل عنه المجتمع ب�أ�سره ،الأ�سرة ،المدر�سة ،دور العبادة ورجال
الدين ،الإعالم ،الفن بكل �أنواعه ،بل وكل فرد في المجتمع.
الظاهرة خطيرة وتداعياتها �أخطر ،وال �أبالغ �إن �أ�سميتها كارثة �إن�سانية بكل
المقايي�س ،انهيار قيم ،ف�ساد مجتمع� ،سلوك مري�ض� ،سرطان انت�شر في ج�سد
الوطن يدمر خالياه .بناتنا �أخواتنا زوجاتنا و�أمهاتنا كلهن تعاني من ال�سير في
�شوارع م�صر و�أ�صبحنا ن�سمع عن ق�ص�ص تحر�ش جن�سي ال تفرق بين طفلة �أو �شابة
او امر�أة كبيرة ال�سن وال يفرق بين امر�أة �سافرة ،ملتزمة �أو محجبة او منقبة،
في مجتمع يقال عنه �أنه مجتمع متدين� ،شيء ال ي�صدقه عقل وال يقبله عاقل.
�أ�صبحت ت�سمع في الكثير من �شوارعنا لغة �سوقية متدنية من �شباب مح�سوبين
على هيئات تعليمية في م�صر ،تجار دين يتدخلون في حياتك ماذا تلب�س وماذا
تفعل ولماذا ال اراك ت�صلي.
�شاهدت فيديو لطالب �سوداني وهو يبكي لأن جيرانه في �إحدى الأحياء ال�شعبية
في م�صر ،اتهموه �أنه يخبئ امر�أة في �شقته وانهالوا عليه �ضربا مبرحاً وتركوه بين
الموت والحياة ولم يلتفتوا ل�صراخه وعويله وتو�سلهم �أن يتركوه ،بائت كل محاولته
بالف�شل وهو يحاول �أن ي�ؤكد لهم �أنه لم ي�ستقبل �أحد في بيته وبالرغم من �أنهم لم
يجدوا �أحداً �ألقوا كل �أمتعته في ال�شارع والعجيب �أن الكثير من �أهل المنطقة كانوا
ي�سبونه دون �أن يعرفوا ما الأمر ولأنهم بال خطية طردوه من منطقتهم.
الذين يتدخلون تدخال �سافراً في حرية الإن�سان بحجة قيم المجتمع هم �أكثر
النا�س يعيثون في الأر�ض ف�ساداً بال قيم بال �أخالق وبال دين.
ُدر�سة في �إحدى المدار�س الفنية التجارية
من فترة لي�ست ببعيدة حكت لي م ِّ
في م�صر ب�أن وزارة التربية والتعليم قامت بتجديد المدر�سة وتطويرها بالو�سائل
الحديثة والأجهزة الإلكترونية و�إ�ضاءة حديثة وح ّمامات نظيفة وفي نهاية اليوم
الأول للدرا�سة كان الطالب قد قاموا بتخريب كل �شيء في المدر�سة وحتى
م�صابيح الإ�ضاءة حدفوها بالطوب وك�سروها في �سلوك عدواني.
حبنا لم�صر يجعلنا ال ن�ستطيع ال�سكوت عن �أي جرائم ،ف�ساد ،مح�سوبية� ،أو
عن�صرية وللحق نقول �إننا نرى الآن تحرك �سريع من الجهات الأمنية عن �أي
جريمة يفت�ضح �أمرها على ال�سو�شيال ميديا ،وعلى المجتمع �أن ينتف�ض كله و�أن
يف�ضح �أي �سلوك خاطئ مهما كان �ش�أن من ي�سلكه .في القديم قال �سليمان الحكيم
لل�سكوت وقت وللكالم وقتاً �آخر� ،صحيح �إن معيار توقيت الكالم وال�سكوت معياراً
دقيقاً يتطلب �أحياناً حكمة واتزان لكنه في النهاية يتطلب �صدق النوايا ونزاهة
يك�شفها �ضمير الإن�سان ،فبين ت�شويه �أو تح�سين �صورة الوطن خيطاً رفيعاً �شائكاً
من يقترب منه عليه �أن يكون مو�ضوعياً ناظراً �إلى م�صلحة الوطن فقط في تر ّفع
عن �أي م�صلحة �شخ�صية وتحزبات وفي �ضوء الم�صارحة المبنية على مبد�أ ال�ساكت
عن الحق �شيطان �أخر�س ،والناطق بالباطل �شيطان ناطق.
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ولد المهند�س «مي�شيل باخوم» فى 23
يونيو  1913لعائلة قبطية تقية �أ�صلها
م��ن ق��ري��ة م���س�ع��ود ب�ط�ه�ط��ا (� �س��وه��اج) ،
وهذه العائلة المباركة خرج منها الراهب
العالمة القم�ص عبد الم�سيح الم�سعودى
والقم�ص يعقوب �صليب  ،ترعرع مي�شيل
فى �أح�ضان كني�سة المالك غبريال بحارة
ال�سقايين (منطقة ع��اب��دي��ن) ال�ت��ى كان
والده باخوم ابراهيم خادما بها.
ال�ت�ح��ق ب�م��در��س��ة ح ��ارة ال�سقايين ثم
م��در� �س��ة االق� �ب ��اط ال �ك �ب��رى ح �ي��ث ظهر
تفوقه الدرا�سى  ،فكان االول فى امتحان
البكالوريا عام  1931ون��ال جائزة االمير
عمر طو�سون .ثم التحق بكلية الهند�سة
ف��ى جامعة ف ��ؤاد االول (ال�ق��اه��رة) حيث
ن��ال درج ��ة ال�ب�ك��ال��وري��و���س ف��ي الهند�سة
ال�م��دن�ي��ة ع��ام  1936وف ��ور ت�خ��رج��ه عمل
مهند�سا بوزارة الأ�شغال في � 19أغ�سط�س
عام  1936حتى � 23أكتوبر  1937وفى عام
 1943ح�صل على درج��ة الماج�ستير فى
الهند�سة المدنية من نف�س الكلية تحت
ا�شراف نابغة الهند�سة االن�شائية اال�ستاذ
الدكتور ويليام �سليم حنا ثم ح�صل على
ال��دك �ت��وراة م��ن نف�س الكلية ع��ام ، 1945
وفى عام  1948ح�صل على دكتوراة ثانية
ف��ى ال�ه�ن��د��س��ة االن �� �ش��ائ �ي��ة والميكانيكا
النظرية والتطبيقية من كلية الهند�سة
ج��ام �ع��ة ال �ي �ن��وى ب ��ال ��والي ��ات المتحدة
االمريكية  ،وقد �أرادت الجامعة ا�ستبقاءه
للتدري�س و�أن تدفع لم�صر ك��ل تكاليف
بعثته ،ف�أعتذر عن ذلك وتم�سك بالعودة
�إلى م�صر لكى يخدمها بعلمه ون�شاطه .
عمله الأكاديمي:
ع ��اد م��ن �أم��ري �ك��ا منت�صف ع ��ام 1949
وانتظم فى التدري�س بجامعة القاهرة ،
ويذكر انه ظل يدر�س فى الجامعة كور�س
تحليل وميكانيكا الإن�شاءات لعقود طويلة
ولأج�ي��ال ع��دي��دة م��ن الطلبة �إال ان��ه لم
يكرر نف�سه �أبدا فكان يغير ويطور المادة
ال�م��درو��س��ة ح�سب �آخ��ر م��ا تو�صلت �إليه
الأبحاث العلمية الجديدة .
فى  19يونيو � 1975شغل وظيفة ا�ستاذ
كر�سى ح�ساب االن�شاءات ونظرية المرونة
بق�سم الهند�سة االن�شائية بكلية الهند�سة
جامعة ال�ق��اه��رة  .وق��د ك��ان ف��ى درا�سته
ال�ع�ل�ي��ا ب��ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة االمريكية
مو�ضع تكريم فلم تم�ض على التحاقه
بجامعة الينوى غير فترة وج�ي��زة حتى
ع�ي��ن ب�ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري ����س ف�ي�ه��ا  ،ك�م��ا منح
ال �ع �� �ض��وي��ة ال �ك��ام �ل��ة ل�ج�م�ع�ي��ة البحوث
االم��ري �ك �ي��ة وه ��ى �أع �ل��ى ه�ي�ئ��ة امريكية
ويندر الح�صول على ع�ضويتها مبا�شرة
قبل البقاء مدة فى درجة الزمالة  .ونظرا
لخبرته الوا�سعة �أ�صبح ع�ضوا ف��ى عدة
هيئات هند�سية دولية .
عمله الخا�ص :
اي���ض��ا ع ��ام � ١٩٤٩أ� �س �ت ��أج��ر غ��رف��ة فى
�شقة ب�شارع �شامبليون� ،أ�س�س فيها �شركته
ال �خ��ا� �ص��ة م ��ع زم �ي �ل��ه ال �ع �ب �ق��رى االخ ��ر
مهند�س � /أحمد محرم وهو االخر �أ�ستاذ
الهند�سة بجامعة ال�ق��اه��رة  ،و بالوقت
�أ�صبحت ه��ذة «ال���ش��رك��ة ال�غ��رف��ة» طابقا
كامال ي�ضم �أربعة �شقق ،تخ�ص�ص باخوم
ف��ى « ال�خ��ر��س��ان��ة» ،وك ��ان يتتبع علومها
و كل جديد فيها ب�شغف فى المزيد من
التعلم جعله ي�سافر من جديد للدرا�سة
فى جامعة كولومبيا ثم العمل فى �إحدى
ال�شركات الكبيرة فى نيويورك ،ثم التقط
خيط «الخر�سانة �سابقة الإجهاد» و�أدخلها
�إل��ى م�صر ،كانت معجزة معمارية لأنها
تقلل تكاليف البناء وت�سمح بمرونة كبيرة
فى الأفكار ،وك��ان تطبيقها الأ�سا�سى فى
�أل�م��ان�ي��ا ب�ع��د ال �ح��رب ح�ي��ث ك��ان الحديد
ن��ادرا و التمويل �ضعيفا ،ف��زار م�ؤتمرات
ك�ث�ي��رة ه�ن��اك ك��ان ي��رج��ع ب�ع��ده��ا يق�ضى
ال��وق��ت ف��ى ال�ب�ح��ث وع �م��ل ال �ت �ج��ارب فى
معمل الخر�سانة بجامعة القاهرة الذى
ك ��ان ي��ر�أ� �س��ه ح�ت��ى ن�ه��اي��ة الخم�سينيات
وال� ��ذى ت�ت��و��س��ط ج��دران��ه � �ص��ورة كبيرة
لباخوم حتى اليوم.
وال�م�ه�ن��د���س االن���ش��ائ��ى م�ث��ل د .باخوم
هو من يترجم خيال الم�صمم المعمارى
المهتم بال�شكل النهائى الجمالى للمبنى
ال��ى ت�صميم تنفيذى  ،فهو م��ن ي�صمم
خر�سانات المبنى او ما يمكننا ان نطلق
ع �ل �ي��ه ال �ه �ي �ك��ل ال �ع �ظ �م��ى ل �ل �م �ب �ن��ى فهو
ال�م���س�ئ��ول ع��ن االم ��ان وت��وزي��ع االحمال
بالبناء.
�أبرز �أعماله :
لقبه المهند�سون بلقب «�أب��و الكباري»
ف�ق��د ب�ن��ى ال �ع��دي��د م��ن ال �ك �ب��ارى ابرزها
كوبرى  6اكتوبر ال�ضخم على النيل  .فى
هذا الوقت كانت بع�ض ال�شركات الألمانية
قد �أن�شئت ثالثة كبارى مهمة على النيل
ف��ى �إدف � ��و و ق �ن��ا و�أع� �ل ��ى ف ��رع ر� �ش �ي��د فى
مديرية التحرير ،وطلب منه د.م�صطفى
خليل الذى كان وزيرا للموا�صالت وقتها
و كان زميل لباخوم و يعرف حجم قدراته
�أن يراجع ه��ذة الكبارى قبل ا�ستالمها،
ث��م � �س��اءت ع�لاق��ة م���ص��ر ب ��أل �م��ان �ي��ا قبل
ت�ن�ف�ي��ذ ك ��وب ��رى ال �ج �ي��زة ،ف �ت��م الإت� �ف ��اق
م��ع �شركة م��ن ت�شيكو�سلوفاكيا على �أن
ي�ك��ون العمل ب�شراكة م��ع مكتب باخوم،
و�أ�شترك فى الت�صميم والتنفيذ ،فخرج
باخوم من مالعب الأب�ح��اث والنظريات
�إل��ى �أر���ض ال��واق��ع وت��زام��ن ه��ذا مع خطة
تعمير القاهرة التي كان يقودها محافظ
العا�صمة وقتها عبد اللطيف البغدادي
وك� ��ان ب��اخ��وم ��ش��ري�ك��ا ف�ي�ه��ا بت�شييد كل
ك �ب��ارى ال�ك��ورن�ي����ش م��ن و� �س��ط المدينة

�إل��ى ح�ل��ون ،ث��م ب��د�أ التفكير ف��ى كوبرى
رم�سي�س كم�شروع قومى� ،أثناء التجهيز
تحقق انت�صار م�صر فى الحرب فتحول
ا�سم الم�شروع �إل��ى كوبرى ال�ساد�س من
�أك�ت��وب��ر ،ك��ان��ت م�صر تحتفل بعبور قناة
ال�سوي�س بينما مي�شيل باخوم يقف بين
ال�ع�م��ال والخر�سانة يفكر ف��ى الطريقة
التى �سوف يعبر بها نهر النيل.
و�صمم �أي�ضاً كوبرى الجيزة ،كوبرى
ال�ج��ام�ع��ة  ،ك��وب��رى اب ��و ال �ع�لا الجديد،
ك��وب��رى دم �ي��اط  ،ك��وب��رى ب�ن��ى ��س��وي��ف ،
ك�ب��ارى طما وقنا وادف��و  ،ك��وب��رى غمرة
العلوى.
ك�م��ا ��ص�م��م ا��س�ت��اد ال �ق��اه��رة الريا�ضي
ب��اال� �ش �ت��راك م��ع ال�م�ه�ن��د���س المعماري
الألماني «فيرنر مار�ش» Werner March
وهو نف�س المهند�س الذى �صمم اال�ستاد
الأولمبي في برلين .
ك �م��ا � �ص �م��م م �ب �ن��ى وزارة الخارجية
االي �ق��ون��ى ع�ل��ى ال�ن�ي��ل وف �ن��دق �شيراتون
القاهرة كذلك على النيل� ،سوق القاهرة
ال��دول��ى ،مبنى ال��رك��اب بمطار القاهرة
الدولى والمبنى الجديد وم�شروع ان�شاء
ع�شرة �آالف وحدة �سكنية بالمعادى.
ق ��ام بت�صميم م���ص�ن��ع ف��و��س�ف��ات كيما
ا�سوان  ،تو�سعات م�صانع ال�شركة القومية
لال�سمنت ،م�صنع �شركة �سينا منجنيز
بحلوان  ،م�صنع الكوك بحلوان  ،م�صنع
المراجل بالجيزة  ،م�صنع جب�س البالح
باال�سماعية  ،م�صنع ا�سمنت ال�سوي�س
وال �ق �ط��ام �ي��ة  ،م���ص�ن��ع غ� ��زل ال�سوي�س
وم�صنع �سكر البنجر بكفر ال�شيخ.
قام بمراجعة ت�صميم نفق ال�شهيد �أحمد
ح�م��دى ت�ح��ت ق�ن��اة ال���س��وي����س  ،مراجعة
ت�صميمات �صوامع الغالل باال�سكندرية
و�سفاجا والقاهرة.
كما كانت ل��ه الكثير م��ن الم�شروعات
ب��ال��دول العربية اب��رزه��ا :ت�صميم مطار
ال�ك��وي��ت ،ف�ن��دق ب��ام��اك��و ،م�صانع ا�سمنت
وكوبرى الجمهورية بدولة ليبيا ،البنك
المركزي اليمنى ب�صنعاء فى اليمن.
كما قام بت�صميم� ،أو مراجعة ت�صميم،
م�ع�ظ��م ال�ج���س��ور وال �م �ط��ارات ،والأنفاق
وال �ق �ن��اط��ر و� �ص��وام��ع ال �غ�لال ف��ي م�صر
والكثير من الدول العربية والأفريقية.
�أعماله فى المجهود الحربى :
لثقة الدولة فى وطنيته ونبوغه ا�سندت
له ت�صميم وتح�صين المطارات الحربية
الم�صرية ،كذلك اثناء العدوان الثالثى
على م�صر ع��ام  1956خ�شت ال��دول��ة من
دخ��ول االع��داء عن طريق قناة ال�سوي�س
ول� ��م ي �ك��ن م ��ن ال �م �م �ك��ن اغ �ل��اق القناة
لدورها الحيوى فى المالحة العالمية،
فطلبوا من د .مي�شيل �أن يجد ح ً
ال لذلك
 ،فتفتق ذهنه عن ت�صميم مركبا �ضخماً
�صنعه م��ن ال�خ��ر��س��ان��ة! و�صممه بحيث
ي �ك��ون ط��اف��ى وف ��ى ن�ف����س ال��وق��ت يمكن
اغ��راق��ه ب�شكل ف ��ورى ال��ى ج��وف المياه
اذا ح��اول االع ��داء ال �م��رور فتغلق القناة
بعرقلة غاط�س ال�سفن.
خدمته :
كان خادماً تقياً للم�سيح ومحباً للعطاء
من ماله وعلمه ووقته  ،وقد �صمم العديد
من الكنائ�س منها :
 الكاتدرائية المرق�سية الكبرى باالنباروي�س التى �صممها معمارياً المهند�سان
ع��و���ض ك��ام��ل و�سليم ك��ام��ل فهمى ،ون ّفذ
ت�صميمها الإن �� �ش��ائ��ي ال��دك �ت��ور مي�شيل
ب��اخ��وم وك ��ان ذل��ك ت �ح��دى غ�ي��ر م�سبوق
ل�ضخامتها.
 كني�سة ال�سيدة العذراء بالدقى. كني�سة ال�سيدة العذراء بجاردن �سيتى. كني�سة ال���س�ي��دة ال �ع��ذراء والقدي�ساثنا�سيو�س بزهراء مدينة ن�صر.
 كني�سة ال�شهيد مارجرج�س بقليوب البلد. كني�سة القدي�سة العذراء مريم ب�أر�ضالجولف.
 ك��ات��درائ�ي��ة القدي�سة ال �ع��ذراء مريمبالزيتون.
 كاتدرائية ال�شهيد مارجرج�س .و�شهداءتفجير احد ال�سعف فى ابو النجا بطنطا.
 م�شروع م�ست�شفى مارى مرق�س (لم يتم).كذلك له يد بي�ضاء على دي��ر ال�سيدة
ال� �ع ��ذراء ب�ج�ب��ل ا� �س �ي��وط ب��درن �ك��ة غرب
ا�سيوط  ،في بدء �سبعينات القرن الع�شرين
حيث انقذ الدير من ال�سقوط.
وجميع ه��ذه الكنائ�س �صممها بنف�سه
م�ج��ان��ا او ك��ان ي�سندها الح��د تالميذه
ل�ي�ع�م��ل ع�ل�ي�ه��ا م �ق��اب��ل اج ��ر م��ن ج�ي�ب��ه ،
ويقول المهند�س نبيل جورج (الذى عمل
معه حتى رحيله) انه عندما طلب منه �أن
ي�شارك فى تلك الخدمة بال مقابل قال له
(دى ع�شوري� ،أنا اللى احا�ســـب ربنا عليها
وادفعها ،م�ش �أن��ت ،ول��و عايز ت��دى لربنا
يبقى بعيد عني ،تاخد �أج��رك وتت�صرف
وحدك).
وك��ان ع�ضوا بمجل�س كني�سة ال�سيدة
العذراء بالدقى كما كان ع�ضواً بالمجل�س
الملى العام وخالل ع�ضويته به ا�س�س لجنة
بالمجل�س �أ�سماها «اللجنة الهند�سية»
و�أ�شرف عليها ،حيث جمع  30مهند�سا من
االن�شـائيين والمعماريين منهم د .مـيالد
ح�ن��ا ود .رو�ؤف ا��س�ـ�ع��د ف� ��ؤاد و د .منير
توفيق وغيرهم  ،تلخ�ص عمل اللجنة فى
حل الم�شاكل الهند�سية للكنائ�س فى �أى
مكان بم�صر  ،ويوجد مثال �شهير لذلك
هو منارة كني�سة قرية �سر�س الليان والتى
ع��ان��ت م��ن م�ي��ل م�ل�ح��وظ نتيجة هبوط
الأر�ض بالمنطقة وكانت مال�صـقة لأر�ض
زراع �ي��ة ومبنى ارت�ف��اع��ه دور واح��د تمت
معاينة المنارة وتقوية المبنى.

من خالل مركز بحوث البناء واال�سكان
منذ ع��ام  1956والهيئة ال�ع��ام��ه للطرق
والكبارى.
مراد خليفته:
عا�ش فترة من حياته ب��دون ن�سل وفى
اح ��د االي� ��ام ا��ص�ط�ح��ب زوج �ت��ه ال ��ى احد
االدي��رة القبطية و�صلى هناك بلجاجة،
وف�ع�لا رزق بابنه ال��وح�ي��د «م ��راد» الذى
�سار على خطاه فالتحق بكلية الهند�سة ثم
�سافر للدرا�سة بالخارج حتى ح�صل على
دكتوراه فى ت�صميمات الكبارى المعر�ضة
ل �ل��زالزل م��ن ج��ام�ع��ة  MITف��ى بو�سطن
ب�أمريكا ثم عاد الى م�صر ليوا�صل ر�سالة
وال��ده فى �شركة «محرم – باخوم» .وقد
كانت ال�شركة ا�ست�شارى ان�شاء كاتدرائية
ميالد الم�سيح بالعا�صمة االداري��ة التى
مثلت �ضخامتها اي���ض�اً ت�ح��دى ان�شائى
ع�سير ج��داً ف��ى االم��ان وت��وزي��ع االحمال
 ،وك ��ذل ��ك م �ح �ط��ة ال �ح ��اف�ل�ات الكبرى
بها ،و�أنفاق الإ�سماعيلية وكوبري رو�ض
الفرج «تحيا م�صر» بالقاهرة وغيرها من
الم�شروعات الكبرى.
جوائز :
ح�صل مي�شيل باخوم على و�سام التجارة
وال�صناعة من الطبقة االولى عام ،1964
وعلى و�سام العلوم والفنون من الطبقة
االولى فى عام  ،1963وو�سام الجمهورية
م��ن الطبقة الثالثة ف��ى ع��ام  .1960ولم
تتوقف التقديرات و االو�سمة على ذلك بل
تعدت ب�سبب نبوغه العلمى �إذ ح�صل على
تقدير علمى لت�صميمه اال�سقف الق�شرية
لمعر�ض القاهرة ال��دول��ى م��ن الجمعية
الدولية للخر�سانة �سابقة االج�ه��اد عام
 .1966كما تمت ت�سمية �شارعه بالدقى
(حيث عا�ش) على ا�سم الدكتور مي�شيل
باخوم.
رحيله :
م��ع ب��داي��ة ع��ام � ،1981أ��ص�ي��ب مي�شيل
باخوم بمر�ض في الكبد مكث على �إثره
فترة في الم�ست�شفى ثم فترة في منزله
بمنطقة الدقى  ،وخالل فترة مر�ضه زاره
قدا�سة البابا �شنودة مرتين � ،إحداهما في
الم�ست�شفى والأخ��رى في منزله ،و�سافر
لل�سماء فجر يوم الثالثاء � 21أبريل عام
1981وق ��د ت�ن��اول م��ن اال� �س��رار المقد�سة
قبلها ب�أيام .وقد كتب عنه قدا�سة البابا
��ش�ن��ودة م�ق��ال ت�أبينى ف��ى مجلة الكرازة
ب �ع �ن��وان (ع �ب �ق��ري ف ��ي ج �ي �ل��ه واب � ��ن بار
لكني�سته).
كتب عنه زمالئه :
 كتب زمیله اال�ستاذ الدكتور � /سيدعلى مرت�ضى  ،ا�ستاذ المن�ش�آت الخر�سانية
بجامعة اال�سكندريه فى مجلة المهند�سين
ال�م���ص��ري��ة ،ال �ع��دد ال �ث��ان��ى ل���س�ن��ة ،1981
مرثية عنه« :الأ�ستاذ الدكتور /می�شیل
ب��اخ��وم  ...نجم �ساطع احت�ضنه القرن
الع�شرون ولمع فى �سمائه».
ك ��ان �أ� �س �ت��اذ م�ت�م�ك�ن��ا وب��اح �ث��ا متعمقا
و�إن���ش��ائ�ي�اً م �ت �ف��وق �اً ...ل��ه م �ق��دره واف��رة
على العمل المتوا�صل والإنتاج الممتاز.
�شهدت �أعماله بالرفعة فى دنياه و�ستظل
مخلدة على مر الزمن لذكراه».
الم�صادر :
• كتاب اقباط فى تاريخ م�صر الجزء
االول � ،أ.د /مينا بديع عبد الملك  ،جمعية
مارمينا للدرا�سات القبطية.
• قامو�س التراجم القبطية جمعية
مارمينا للدرا�سات القبطية.
• م �ق��ال ع�ب�ق��ري ف��ي ج�ي�ل��ه واب ��ن بار
لكني�سته  ،البابا �شنودة الثالث  ،جريدة
الكرازة.
• مي�شيل ومركبه الخر�سانية ،جريدة
الوفد  ،ا.مدحت ب�شاى.
• مي�شيل باخوم � ..صنايعى كوبرى
�أكتوبر وا�ستاد القاهرة � ،أ .عمر طاهر.
• مي�شيل باخوم� ..صمم ا�ستاد القاهرة
و�أن�ق��ذ قناة ال�سوي�س من ك��ارث��ة ،جريدة
�صوت الأمة
• مي�شيل ب��اخ��وم ف��ى مئوية ميالده
..عا�شق المبانى و م�صمم االحالم ،حـنان
فكرى – انجـيل ر�ضا .جريدة وطنى.
• م��راد على خطى وال ��ده مي�شيل..
ك �ي��ف � �ش��ارك��ت «ع��ائ �ل��ة ب ��اخ ��وم» ف��ي بناء
م�صر؟جريدة الوطن  ،محمود م�سلم.
• م��و� �س��وع��ة وي �ك �ب �ي��دي��ا ومو�سوعة
معرفة.
• مجلة الكرازة.
• ار�شيف جريدة وطنى
• معلومات ا�ضافية مر�سلة من طرف
�أ.د .م� ��راد م�ي���ش�ي��ل ب ��اخ ��وم  ،ل ��ه جزيل
ال�شكر واالحترام.
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التمتع بالمغامرات في الماء والهواء
مقدمة:
للماء �سحر ب��أم��واج��ه المتتالية مما
يجعل ال�شواطئ �أماكن للمتعة والراحة
وهدوء الأع�صاب .ولحفيف الهواء �سحرا
�إذ بقوته ت�سير ال�سفن ال�شراعية ال�صغيرة
والكبيرة كو�سيلة لل�سفر والمتعة .لكن
الإن���س��ان ل��م يكتفي ب�ه��ذا ب��ل �أراد القيام
ب �م �غ��ام��رات ت�ج�م��ع ب�ي��ن ال �م��اء والهواء.
ونظرا لتوافر الأنهار والبحيرات و�شواطئ
المحيط في نيوزيالند ر�أي�ن��ا كثيرا من
ه ��ذه ال��ري��ا� �ض��ات ال��س�ي�م��ا ف��ي الجزيرة
الجنوبية حيث الغابات والجبال والوديان
وال�ح��دئ��ق ال�ق��وم�ي��ة ،و�أي���ض��ا �أرى بع�ض
هذه الريا�ضات من منزلي في هنتنجتون
بيت�ش بكاليفورنيا .ولهذا �أكتب عن بع�ض
�أنواع هذه الريا�ضات الجميلة التي يقوم
بمعظمها �شباب يحب المغامرة.
القفز المربوط
:Bungee Jumping
والذي ر�أيناه كثيرا في نيوزيالند وفيه
ي�صعد ال�شخ�ص �إل ��ى ق�م��ة ��ص�خ��رة على
حافة نهر �أو بحيرة ،ويربطون المغامر
بحبل م�ط��اط��ي م��ن و��س�ط��ه �إل ��ى قدميه
ت��ارك �ي��ن ذراع� �ي ��ة ل�ي�ح��رك�ه��ا ب �ح��ري��ة .ثم
يقفز ال�شخ�ص على �إرتفاع  100 – 50قدم
فوق البحيرة ور�أينا ال�شخ�ص المربوط
يت�أرجح يمينا وي�سارا ب�شدة في البداية
تقل م��ع ال��وق��ت .وع�ن��د �إق �ت��راب التوقف
وهو على �إرتفاع حوالي � 10أقدام من الماء
ور�أ�سه وذراعيه �إلى �أ�سفل ي�ستقبله قارب
مطاطي ويرفعون ق�ضيب بال�ستيك طوله
� 10أقدام يم�سك به ال�شخ�ص وينزلق عليه
�إلى القارب .وال يتعدى وقت القفز عن 30
ثانية يدفع فيها ال�شاب  200 – 150دوالر
وطبعا لم يغامر �أحد من �أع�ضاء رحلتنا
وكلنا فوق ال�سبعين من العمر لكن �شبابا
قفزوا �أمامنا ب�شجاعة.
التمتع بالهواء:
وت� ��وج� ��د ع � ��دة ط � ��رق ل �ل �ت �م �ت��ع ب�شبه
ال �ط �ي��ران ف ��وق ال �م��اء و�أ� �ش �ه��ره��ا ه��و �أن
يم�سك ال�شخ�ص بحبال البارا�شوت وهو
في القارب ثم يفتحون البارا�شوت الذي
ي�ط�ي��ر ف��ي ال �ه��واء ف ��وق ال �ق��ارب وي�سير
ال �ق��ارب ب���س��رع��ة ف��ي �أت �ج��اه��ات مختلفة
ويتمتع المغامر ب��ال�ه��واء وال �م��اء وك�أنه

طائر في ال�سماء.
وهناك نوع �آخر ي�سمى
وفيه يربطون موتور �صغير خلف ظهر
ال�شخ�ص ثم يقفز من مكان مرتفع وهو
م��رب��وط ف��ي برا�شوت ويتركون الموتور
والهواء يحركون ال�شخ�ص في �إتجاهات
مختلفة ي�ستطيع التحكم فيها وغالبا
يكون هذا فوق المحيط والذي �أراه �أحيانا
م��ن بلكونة منزلي �إذ يطير المغامرون
م��ن ل��ون��ج ب�ي�ت����ش �إل ��ى ن �ي��وب��ورت بيت�ش.
و�أح �ي��ان��ا ي�ستعملون � Paraglidingأو
الطيران ال�شراعي في القفز لملعب كبير
مثل الألعاب الأوليمبية �إذ ينزل ال�شخ�ص
في و�سط الملعب ن��ازال من ال�سماء بين
ت�صفيق الحا�ضرين .وقد ر�أيت هذا كثيرا
في �أوروب ��ا وال�سيما في جبال الآل��ب في
�سوي�سرا.
وه �ن��اك ن��وع �آخ ��ر �إ��س�م��ه sky diving
�أو ال�ق�ف��ز م��ن ط��ائ��رة ب��ال�م�ظ�لات والذي
ا��س�ت�ع�م��ل ك �ث �ي��را ف ��ي ال� �ح ��رب العالمية
ال�ث��ان�ي��ة �إذ ي �ن��زل ال�ج�ن��ود خ�ل��ف �صفوف
الأع��داء لمهاجمتهم من الناحيتين لكن
يوجد �أي�ضا كريا�ضة للمغامرين ال�سيما
العجائز كما فعل الرئي�س بو�ش الأب وهو
في �سن الثمانين ،لكن مع �شخ�ص �آخر
بجواره وطبعا ينزلون على الأر�ض ولي�س
في الماء.
Paragliding

التزحلق على الماء :Surfing
وت��وج��د ط��رق ع��دي��دة ر�أي�ت�ه��ا ف��ي كثير
من ب�لاد العالم ال�سيما في كاليفورنيا.
وف�ي�ه��ا ي��دخ��ل ال�شخ�ص للمحيط ومعه
� Surf Boardإلى  100 – 50قدم وينتظر
�أم��واج��ا ع��ال�ي��ة فيقف ب�سرعة ف��وق لوح
التزحلق ويترك الأمواج تدفعه لل�شاطئ.
وت�شتهر كثير م��ن ال �م��دن ال�ساحلية
بهذه الريا�ضة ال�سيما هنتنجتون بيت�ش
ال �ت��ي ي�ع�ق��د ف�ي�ه��ا �أواخ � ��ر ي��ول�ي��و ك��ل عام
الم�سابقة الدولية ولهذا ت�سمت المدينة
 .Surf Cityوكذلك توجد م�سابقة �سنوية
في هاواي.
ل� �ك ��ن ه� �ن ��اك ط ��رق ��ا ع� ��دي� ��دة �أخ � ��رى
ل �ل �ت ��زح �ل ��ق ع� �ل ��ى ال � �م � ��اء م �ن �ه ��ا Body
 Boardال��ذي يف�ضله الأط �ف��ال وكذلك
رب��ط ل��وح ال�ت��زح�ل��ق خ�ل��ف ق ��ارب بخاري
ي�سير ب�سرعة وب�ه��ذا ي�ستطيع ال�شخ�ص
التزحلق الم�ستمر ب��دون �إنتظار الأمواج

العالية ولهذا ي�ستعمل كثيرا في الأنهار
والبحيرات ال�صغيرة والكبيرة.
وهناك طريقة �أخرى �شائعة وهي Kite
 Surfingوفيه يربط ال�شخ�ص رجله في
لوح التزحلق ويم�سك بالـ  Kiteالم�صنوعة
م��ن قما�ش ق��وي وب ��أل��وان زاه�ي��ة و�شكلها
ن�صف دائ��ري ثم يقف ال�شخ�ص
على اللوح ويترك الريح تدفعه
في �إتجاهات مختلفة .و�أرى هذا
كثيرا في الأيام التي يكون فيها
الريح �شديدا.
وي��وج��د م��ا ي���س�م��ى الطريق
ال �ع �ل��وي  Skywayوق ��د يكون
ب�ي��ن ال �ج �ب��ال �أو ف ��وق �أن �ه ��ار �أو
غ��اب��ات وف�ي��ه م�صاعد مربوطة
ب� ��أ�� �س�ل�اك ف� ��وق �أع � �م� ��دة عالية
وت�شبه ال �ـ  Liftال ��ذي ي�ستعمل
في �أماكن التزحلق على الجليد.
لكن الهوائية ت�سير فوق الغابات
والأن �ه��ار ول �ه��ذا تعطي الراكب
ف��ر� �ص��ة ل�ل�ت�م�ت��ع ب �م��ا ت�ح�ت��ه من
طبيعة جميلة والذي ا�ستعملناه
ف��ي ن�ي��وزي�لان��د و�أ��س�ت��رال�ي��ا عدة
مرات.
الخاتمة:
هذا قليل من كثير من طرق
التمتع بالماء والهواء وت�صبحوا
على خير.

مايكل �إبن كاتب المقال في عملية Parasailing
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عن ميالد الربيع وهو ما �أخ��ذ منه �إ�سم
المالنة �أو الملآنة و�أعتبر رمز للخ�صوبة
�أي �� �ض �اً� ..أم��ا الخ�س والب�صل ب�أوراقهم
الخ�ضراء هو رمزان للترحيب والطهارة
حيث ك��ان م��ن المعتاد قديماً ا�ستخدام
الأوراق ال�خ���ض��راء م��ن خ�ل�ال التلويح
ومع الوقت �أ�صبح الخ�س والب�صل رمزاً
لهذا التقليد ..ورمزت الحلبه الخ�ضراء
بمرارتها لال�سبوع المقد�س ما قبل عيد
ال�ق�ي��ام��ة واالح �ت �ف��ال بعيد ال��رب�ي��ع ،كما
دلت كذلك علي الخ�صوبة� ..أما الترم�س
وال�ح��رن�ك����ش ف�ك��ان��ا لهما رم��زي��ة معبرة
ارتبطت بالق�شرة الخارجيه التي تحميهم
فهي ت�شير �إلى دفن الم�سيح داخل القبر
ثم قيامته �أي�ضاً  ..وكانت هذه الم�أكوالت
مجانية ورخي�صة في متناول كل ال�شعب
الم�صري القديم و�أ�صبحت م��ع الزمن
متوارثة حتى زماننا هذا و�إن كان �إرتباط
عيد �شم الن�سيم بعيد القيامة ك��ل عام
ولكن يبقي دوم�اً عيد �شم الن�سيم عيداً
م�صرياً خال�صاً بعيداً عن �أي تطرفات ..
وكل عام و�أنتم بخير  ..انتظرونا في
مقال جديد من «�أ�صل الحكاية».

دكتورة منــال عزيــز

لجميـع �أنــواع التــ�أمين

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp

بقلم :مرجريت إقالديوس
ع�ضو وكالة ال�صحافة الأمريكية)(USPA

 �أن العبرانيين ال��ذي��ن دخلوام�صر م��ع يعقوب ك��ان ع��دده��م 71
ه��رب�اً م��ن المجاعة و�إ�ست�ضافهم
يو�سف و�أقاموا مدة � 400سنة �إلى
�أن � �ص��ار ع��دده��م م�ل�ي��ون�ي��ن حين
خرجوا مع مو�سى.
 �سمي العبرانيين (�شعب اهللال �م �خ �ت��ار) لأن� ��ه ك ��ان ��ش�ع�ب��ا تحت
ال �ع �ب��ودي��ة ف��ي م���ص��ر ال �ت��ي كانت
ت�ت�ع�ب��د لآل �ه ��ه ك �ث �ي��رة ف�إختارهم
اهلل ليعرفهم �أن��ه ه��و اهلل الأوحد
وليعلمهم و�صاياه وتعاليمه على
يد مو�سى وهارون وي�شوع بن نون.
 �إن الإن��اث لم يكن من حقهنال�م�ي��راث ،ولأول م��رة ف��ي التاريخ
ق��ام��ت خ�م����س �أخ � ��وات م��ن �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
اق��رب الأق��رب�ي��ن ل�ل��وال��د المتوفي
بال �إبن.
 �أن يوم التكفير �أو الغفران هوال�ي��وم ال��ذي انت�صرت فيه م�صر،
كان يخدم فيه القيام ب�أي عمل ما
ع��دا تقديم ال��ذب��ائ��ح والمحرقات
للتكفير عن خطايا ال�شعب فكان
ال�ك��اه��ن ي��وق��ف ت�ي���س�اً �أم ��ام خيمة
الإج �ت �م��اع وي���ض��ع ي��ده ع�ل��ى ر�أ�سه
ويذكر كل خطايا ال�شعب ثم يطلقه
في ال�صحراء وكانوا يطلقون عليه
(ال�ت�ي����س) بالعبرية �إ��س��م عزازيل
(�أي �إبلي�س بالعربية).
 �أن ال � � �ه� � ��دف ال ��رئ� �ي� ��� �س ��يللعبرانيين هو الحرب ثم �إمتالك
الأر�� � � � ��ض .ل �ك ��ن ه ��دف �ن ��ا يختلف
وال �ج �م �ي��ع ي� �ع ��رف ��ه ،ف � ��اهلل يريد
«رحمة ال ذبيحة» ويقول�« :أعطني
قلبك».
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بقلم� :إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
ال�م�ق��د���س وب� ��د�أت ال���ص�لاة المعتادة.
وف��ي ال��وق��ت المعين �إنبثق ال�ن��ور من
القبر بحالة ارتعب منها البا�شا و�صار
في حالة ذهول ف�أ�سعفه البابا بطر�س
ح �ت��ى �أف � � ��اق� .أم � ��ا ال �� �ش �ع��ب ال � ��ذي في
الخارج فكانوا �أ�سعد حظا ممن كانوا
بداخل الكني�سة ف��ان �أح��د �أع�م��دة باب
القيامة الغربي ان�شق وظهر لهم منه
ال�ن��ور ،وق��د زادت ه��ذه الحادثة مركز
ال�ب��اب��ا ب�ط��ر���س هيبة واح �ت��رام �اً لدى
البا�شا وقام قدا�سته ب�إ�صالحات كبيرة
في كني�سة القيامة.

ق�صيدة عن القيامة

�أ�صل �إرتباط عيد القيامة بعيد �شم الن�سيم

من المعروف �أن عيد �شم الن�سيم �أو
عيد الربيع �أو الح�صاد هو �أح��د الأعياد
ال�م���ص��ري��ه ال�ق��دي�م��ة والأ� �س��ا� �س �ي��ة التي
ح��ر��ص��وا ع�ل��ى االح�ت�ف��ال ب�ه��ا ك��ل ع��ام ..
و�إ�ستمر ك�م��وروث ح�ضاري حتى يومنا
ه��ذا وارت�ب��ط عيد «�شمو» عند القدماء
بعيد الربيع وال��ذي يعتبر عيد «بداية
الخلق»  ....وفي عيد �شم الن�سيم كانوا
ي�أكلون الخ�س والب�صل وال�سمك المملح
من الملح الحجري ولي�س بملح البحر
ال�م�ت�ع��ارف ع�ل�ي��ه !!..ول�ك��ن بعد �إنت�شار
الم�سيحية في جميع ال��رب��وع الم�صرية
حتى �شملتها بالكامل في القرن الرابع
ال� �م� �ي�ل�ادي �أ� �ض �ف ��ى ال �م �� �ص��ري �ي��ن على
�إح �ت �ف��االت ع�ي��د ��ش��م الن�سيم المتوارث
معهم بع�ض المالمح الم�سيحية والتي
راق��ت لهم ف��ي بع�ض رم ��وزه ودالل �ت��ه ..
ول �ك��ن واج ��ه ال�م���ص��ري��ون الم�سيحيون
م�شكلة ف��ي موعد االحتفال بعيد (�شم
الن�سيم) �إذ �أنه كان يقع دائماً داخل فترة
ال���ص��وم الكبير المقد�س وال ��ذي ي�سبق
عيد القيامة  ..ولأن ال�صوم المقد�س كان
يتميز بالنُ�سك ال�شديد والعبادة العميقة
م��ع االم�ت�ن��اع طبعاً ع��ن جميع الأطعمة
التي م��ن م�شتقات حيوانية (زف ��ر)!!..
ف �ك��ان م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي �أن ي �ك��ون هناك
�صعوبة خ�لال فترة ال�صوم بالإحتفال
بعيد الربيع بما فيه من م��أك��والت مثل
الأ�سماك المملحة والبي�ض ولذلك ر�أى
الم�صريون الم�سيحيون وقتها ت�أجيل
االحتفال بعيد الربيع (�شم الن�سيم) �إلى
م��ا بعد فترة ال�صوم المعروفة بالزهد
والإعتكاف والروحانيات  ..واتفقوا على
�أن ي�ت��م الإح �ت �ف��ال ب��ه ف��ي ال �ي��وم التالي
لعيد القيامة المجيد والذي ي�أتي دائما
يوم �أح��د فيكون بذلك عيد �شم الن�سيم
يوم االثنين التالي له� !!!..أما من جهه
�إ�ضفاء بع�ض ال�صبغات الدينيه على بع�ض

efkhalil@hotmail.com

� Kite Surfingأمام منزل كاتب المقال

�أ�صل الحكاية...

الموروثات لعيد �شمو الم�صري فهي نتيجه
الرت�ب��اط بع�ض ال��رم��وز الم�سيحيه ببع�ض
ال
الم�أكوالت المتوارثه في ذلك اليوم فمث ً
 :نجد البي�ض يرمز لقيامة ال�سيد الم�سيح
ورم��ز لفتح ال�سيد الم�سيح للفردو�س كما
ا�شتهر ب�أنة رم��ز للحياة الجديدة  ..فكما
ي �خ��رج ال�ك�ت�ك��وت م��ن ال�ب�ي����ض وح ��ده خرج
ال�سيد الم�سيح من القبر قائماً من الأموات
وحدة دون �أي م�ساعدة من التالميذ� !!..أما
بالن�سبه للأ�سماك المملحة وحيث �أ�شتهر
الم�صريين ب��أن�ه��م ك��ان��وا ق��دي�م�اً يملحون
ال�سمك النيلي وبالتحديد �سمكة البوري
والبلطى فهو كان يعتبر عطية وهبة النيل
لهم كما يرمز للتكاثر والخ�صوبة والطهارة
خ��ا� �ص��ة !!..ف �ك��ان ع�ي��د ال��رب �ي��ع ه��و �أي�ضاً
ع�ي��د ال�ح���ص��اد وك ��ان ال�ق��دم��اء الم�صريين
ي�ستعملون الملح من �أجل التطهير و�إف�ساد
و�إبطال الأعمال ال�شريرة وروح ال�شر التي
كانت تجول حولهم وحول منازلهم بح�سب
م�ع�ت�ق��دات�ه��م وم ��وروث ��ات �ه ��م !!..ك�م��ا كانت
الأ�سماك ال يدفع الم�صرى عليها �ضرائب
لأنها هدية ومنحة النيل للم�صريين الذي
يظهر خا�صة ف��ي مو�سم الفي�ضان �أو في
الحقول بين الزراعات ..فكانوا ي�صطادون
وي �م �ل �ح��ون��ه وك � ��ان ذل� ��ك ب �ع �ك ����س الطيور
واللحوم التي كانت تدفع عليها �ضرائب!!.
وك ��ان ينظر �إل ��ى ال�م�ل��ح �أن ��ه م�ق��د���س ورمز
ل�ل�إل��ه !!..فكانوا يعتقدون �أن عند ذوبانه
ف��ي المياه ي�صبح الإل��ه ف��ي ك��ل م�ك��ان� .أما
الحم�ص االخ�ضر �أو المالنة فقد اعتادوا
ح���ص��اده��ا معلنين ب��ذل��ك ق ��دوم ع�ي��د �شمو
وكانوا ي�سمونه قديماً (حور بيك) �أي ر�أ�س
ال�صقر حور�س لوجه ال�شبه بين الثمرة وبين
حور�س ..وكانوا ي�ستعملون الثمار الخ�ضراء
�أي�ضاً في الزينة ويعلقونها يوم �شم الن�سيم
بالبيوت وكانت الفتيات في م�صر القديمة
ي�صنعون منها العقود والأ� �س��اور  ..وكانوا
يعتبرون ن�ضج الثمرة و�إم�ت�لاءه��ا �إعالناً

بقلم :دكتور� /إلهامي خليل

ب�ع��د �أن ب��د�أن��ا ف��ي ال �م��رة ال�سابقة
عن �أن��وار القيامة وقمنا ب�سرد حادثة
تاريخية لم�شاركة الأب البطريرك
القبطي في �صلوات ظهور النور ن�سرد
�أي�ضا هنا ح��دث��ا تاريخيا �آخ��ر �شارك
فيه البطريرك القبطي ف��ي �صلوات
ظهور ال�ن��ور ولكن ف��ي ه��ذه ال�م��رة لم
يمر الحدث م��رور ال�ك��رام بينما ترك
�أثرا �أ�صبح من �أهم معالم زيارة كني�سة
القيامة و هو العمود الم�شقوق.
وهنا �سن�سرد الق�صة كما كتبت في
��س�ي��رة الأن �ب��ا ��ص��راب��ام��ون اب��و طرحة
�أ�سقف المنوفية
فقد حدث �أن الأمير �إبراهيم با�شا
نجل محمد علي با�شا بعد �أن فتح بيت
المقد�س وال�شام �سنة  1832م� .أنه دعا
البابا بطر�س ال�سابع ل��زي��ارة القد�س
ال�شريف ومبا�شرة خدمة ظهور النور
ف��ي ي��وم �سبت ال�ف��رح م��ن قبر ال�سيد
الم�سيح ب�أور�شليم كما يفعل بطاركة
الروم في كل �سنة ،فلبي البابا الدعوة
ولما و�صل فل�سطين قوبل بكل حفاوة
و�إك ��رام ودخ��ل مدينة القد�س بموكب
كبير واحتفال فخم ا�شترك فيه الوالي
والحكام ور�ؤ�ساء الطوائف الم�سيحية.
ول �م ��ا ر�أى ب�ح�ك�م�ت��ه �أن ان� �ف ��راده
بالخدمة على القبر المقد�س يترتب
عليه عداوة بين القبط وال��روم اعتذر
ل�ل�ب��ا��ش��ا لإع �ف��ائ��ه م��ن ه ��ذه الخدمة
فطلب �إليه �أن ي�شترك مع بطريرك
الروم – على �أن يكون هو ثالثهم لأنه
ك ��ان ي��رت��اب ف��ي ح�ق�ي�ق��ة ال �ن��ور .وفي
يوم �سبت النور غ�صت كني�سة القيامة
بالجماهير حتى �ضاقت بالم�صلين
ف��أم��ر البا�شا ب ��إخ��راج ال�شعب خارجاً
بالفناء الكبير .ولما حان وقت ال�صالة
دخل البطريركان مع البا�شا �إلى القبر

949 - 559 - 6565

مهما ك��ان يعمل في خير ماكان�ش
ع��اج��ب! مهما يعمل م�ع�ج��زات �أو اي
واجب بر�ضو كانو بيكرهوه! متنمرين
م �ت��ذم��ري��ن! ك� ��ان ه��دف �ه��م المحدد
ي�صطادوه ويقتلوه!
م��اه��ي م�شكله ��ش�ع��ب ال �ي �ه��ود عدم
ال � � �ق� � ��راءه! ل �ل �ك �ت��ب �أو ال �ح �� �ص ��ول ع
ال�م�ع��رف��ه! عل�شان ك��ده ه�ل��ك! و�صبح
مالو�ش �صفه عند الإله /وال عايز اي
يوم ربنا يكون معاه!
وا�ستمر في الت�شتت! �شعب تاه! حط
نامو�سو امامو وحط ربنا وراه! ورغم
ذل��ك رب�ن��ا �صعب عليه! �إن �أه �ل��و و�إن
عيلتو تبقي غ�ضبانه عليه!
ح�ت��ي ل�م��ا ك ��ان ع�ل��ي ال���ص�ل�ي��ب كان
بيطلب مغفره! للجميع في اليهوديه
و�أور� �ش �ل �ي��م وال �� �س��ام��رة!! والعجيب!
يغ�ضبو ل �ي��ه؟! ده ح��ن ع المجانين
وطلع منهم �شياطين!
واح� ��ده زان �ي��ه ك��ان��ت ه��ات�ه�ل��ك بين
مجرمين! و�أعمي مولود بالعمي فتح
عينيه! وبعد مافتح وتاب يزعلو ليه؟!
والك�سيح طوال �سنين قام �شال فرا�شو!
نا�س كتير كانو ميتين قامو وعا�شو!
وال�سامريه انتظرها هناك بنف�سو!
وال فكر يوم في روحو وال نف�سو! وكان
بيم�شي م�سافات للمري�ض وللي مات !
واللي عندهم عاهات ! وال عمرو �شال
خطيه! ورغم ذلك في ق�ضيه!
وف� ��ي م �ح��اك �م��ه و�أدان� � � � � ��وه!! وحب
ي�ستغيث بابوه! ب�س كان عارف م�صيرو
ف��ي ال�ن�ه��اي��ه! ال�ي�ه��ود مالهم�ش قلب!
وانتهت ب�شوك �صلب!!!
وع �ل��ى ت��ل ال�ج�ل�ج�ث��ه اخ ��ذو ي�سوع!
و�سط طلبات بال�سماح و�سط الدموع!
ل�ك��ن ال�ي�ه��ود بيطلبو ي�صلبوه وقالو
دم��ه على اوالدن��ا ومفي�ش رج��وع! دقو
م�سامير ف��ي اي ��دو وال���ض�ل��وع! ك��ل ده
تتحملو عل�شان نعي�ش ياي�سوع؟!
ماهو كان مقرر ان �صلبه هوه حل!
حتي لما قال ا�سقوني عطولو خل!
ومات ع�شاننا على ال�صليب ومفي�ش

لل�شاعر يحيى العجماوي
مجيب! هو كان عارف الن�صيب!
م��ات ي���س��وع �أم ��ام �أم ��ه وق ��ال ل�ه��ا ان
ابنك م النهارده هوه يوحنا الحبيب!
واندفن وف��ي �صباح اليوم التالت!
ج��ات�ل��و م��ري��م المجدليه ت ��زور بورد!
�شافت القبر فا�ضي وحد واقف �س�ألتو!
راح فين ي�سوع ؟!
قال لها انا يامريم �صدقي �إنه انا!
ق�م��ت م االم� ��وات ق�م��ت ف�ع�لا م الفنا!
ب�س ماتقولي�ش لحد عن القيامه �إال
لما اقابل �أنا كل الجماعه! وي�شوفوني
وي���ص��دق��و ك��ل كلمه قلتها! وكتبتها!
ب�س قولي ان موتكم بعد هذا اليوم قد
انتهي!
وراح قابل كل الجماعه مدهو�شين!
اللي �صدق واللي �شك والحزين!
حتى تلميذي عموا�س �س�ألوه هوانتا
مين؟! معجزه لن تتكرر عن قيامتو!
بالقيامه انقذ �شعوب قامو بال�سالمه!
وكلنا قمنا معاه وبالقيامه نجح ي�سوع
ف��ي ك��ل كلمه كانت بتخرج م الل�سان!
وك�ل�ن��ا ن �ق��ول ك �م��ان ب ��ذات الطريقه!
الم�سيح ق��ام ي��ان��ا���س ودي الحقيقه!
م�ه�م��ا ي�ن�ك��ر اي اح ��د ه ��ذي القيامه!
اقول لهم اقرو و�شوفو كل عالمه!
ك�ل�ه��ا ت ��دل ع �ل��ى! �إن ال�م���س�ي��ح قام
بال�سالمه!
وروح ��و ق�ب��رو ف��ي اور��ش�ل�ي��م بعد ما
تمر ال�شهور! و�شوفو الروم االرثوذك�س
وهمه �شايلين ال�شموع!
من جوه قبره ووالعه ن��ور! الدليل
ع �ل��ى ال �ق �ي��ام��ه و�إن � � ��ه م � ��ات ب�شهاده
زووووور!

من بريد االنترنت

�صــدق والبــد �أن ت�صــدق

عا�صرته �شخ�صية ب�سيطة جداً وتلقائيةُ ،ر�سم كاهناً على كني�سة مارجرج�س
باحدى عوا�صم المحافظات وفي بداية خدمته دعاه �أحد الأقباط من خارج حدود
ال لمحه بع�ض ال�شباب
كني�سته الجغرافية لزيارته وبينما الكاهن في طريقه لي ً
�سائراً في �أحد ال�شوارع الهادئة ف�أ�سرع واحد منهم وبحركة بهلوانية طير العمامة
من فوق ر�أ�سه ثم �ضحكوا و فروا هاربين� ..أما �أبونا فبكل هدوء التقط العمامة
و�أكمل م�شواره...
وكان م�ساء و كان �صباح  ..وفى الليلة التالية عاد الكاهن �إلى بيته ودخل لينام
�إ�ستعداداً لقدا�س باكر ودق جر�س الباب ب�شدة فقام هو وزوجته وفتحا الباب ليجد
ال� :أنا من �أطحت
�أمامه �شاباً مفزوعاً يحاول تقبيل قدميه ويطلب ال�صفح!! قائ ً
بعمامتك بالأم�س وكنت م�سروراً وفخوراً وبعد �أن عدت �إلى بيتى �أتانى �ضابط
�شرطة برتبة كبيرة وقال لي�« :أنت مطلوب �ضبطك و�إح�ضارك �إلى �سراي النيابة
باكراً لأن �أبونا عمل لك مح�ضر فتعالى معي» ،فتو�سل �إليه وال��دايَّ �أن يتركني
ال« :الزم �أبونا
وتعهدا بذهابي في ال�صباح ف ��أردف ال�ضابط قبل �أن يم�ضى قائ ً
يتنازل عن المح�ضر لئال يكون لك �أ�شر».
و�أكمل ال�شاب «�أن��ا طوال النهار بدور عليك يا �أبونا لحد ما لقيتك ..ارجوك
تنازل عن المح�ضر حر�صاً على م�ستقبلي و�أنا �آ�سف» و�إنحنى محاو ًال تقبيل يديه
فمنعه �أبونا وابت�سم وطيب خاطره ووعده ب�إنهاء المو�ضوع.
وبعد �إن�صرافه مبا�شرة دخل الكاهن غرفته ووق��ف �أم��ام �أيقونة مار جرج�س
ورفع يديه �إلى ال�سماء ليتنازل عن المح�ضر!!
�أ�شرف غبريال
(حدثت بالفعل وعا�صرتها عام )1972

ال�سنة الثانية والع�شرون  -العدد  15 - 1) 478مايو 2022م) برموده/ب�شن�س 1738لل�شهداء
)Volume # 22 - Issue No. 478 - (1 - 15 May 2022

ت�ساقط ال�شعر وطرق العنايه
ت ��أث ��ر م���ش�ك�ل��ة ت�ساقط
ال�شعر نف�سيا على الن�ساء
ب���ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ل ��درج ��ة انه
ق��د ي�سبب اك�ت�ئ��اب ويعيق
العالقات االجتماعية.
وتتعدد �أ�سباب ت�ساقط
ال�شعر بداية من التغييرات
في النظام الغذائي و�صوال
�إل� ��ى الأم ��را� ��ض المزمنة
والوراثيه ومنها:
م�شاكل ال�غ��دة الدرقية
 فقر ال��دم ب�سبب نق�صال� �ح ��دي ��د – االم� ��را�� ��ض
الجلدية – مر�ض الذئبة
( – )lupusف � �ق� ��دان
الوزن.
عموما بالن�سبة للن�ساء
ف��إن الإجهاد والتعب اليومي قد ي�ؤديان
�إلى ت�ساقط ال�شعر وقلة كثافته.
وال�ط��ري�ق��ة ال��وح�ي��دة لإي �ق��اف ت�ساقط
ال�شعر هي الوقوف على �أ�سباب ت�ساقطه
م��ن خ�ل�ال �إج � ��راء ال�ف�ح��و��ص��ات الطبية
ال�لازم��ة ،وم��ن ثم �أخ��ذ العالج المنا�سب
لكل حالة.
هناك بع�ض الن�صائح التي من �ش�أنها
�أن تحافظ على �صحة ال�شعر وتقلل من
م�شاكل ال�شعر التالف:
 -1الحر�ص على �شرب الكثير من الماء
يومياً.
 -2الحر�ص على ق�ص �أط��راف ال�شعر
تق�صف
بانتظام لتج ّنب جفافه� ،أو تلفه� ،أو ّ
�أطرافه.
 -3ال �ح��ر���ص ع�ل��ى ع ��دم الإف � ��راط في
غ�سله.
 -4ال�ح��ر���ص ع�ل��ى ع��دم الإف� ��راط في
تعري�ضه ل��درج��ات ال �ح��رارة ال�ع��ال�ي��ة� ،أو
الإفراط في تمويجه �أو �صبغه.
� � - 5ض��رورة حماية ال�شعر م��ن �أ�شعة
ال�شم�س ،فقد ي�ؤدي �إلى جفافه بالأخ�ص

�إذا كان ال�شعر م�صبوغاً� ،إذ توجد ن�صائح
للعناية خا�صة بال�شعر الم�صبوغ ،و�إذا
كان الب ّد من التعر�ض لها لفترات طويلة
يمكن تغطية ال�شعر بارتداء قبعة �أو ر�ش
مثبت �شعر بدرجة حماية SPF. 3
� - 6ضرورة تج ّنب ربط ال�شعر ب�شدة،
ف �� �ش �دّه ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة ي���س�ب��ب ال�ضرر
الكبير له وي�ؤدي �إلى تك�سره ،حيث يجب
�إعطاء ال�شعر ا�ستراحة من ربطات ال�شعر
وفرده لفترة من الزمن.
 - 7الحر�ص على ات�ب��اع ن�ط��ا ٍم غذائي
�صحي غني بالعنا�صر ال�ضرورية ل�ضمان
تغذية ال�شعر وتح�سينه.
االب �ت �ع��اد ع��ن ال�ت��دخ�ي��ن ال ��ذي ي�سبب
ال �� �ض��رر لل�شعر وي�ج�ع�ل��ه ب��اه �ت �اً ومهيئا
للتك�سر.
� - 8إزال� ��ة ال�ت��وت��ر والإج� �ه ��اد النف�سي
الذي يلعب دوراً كبيراً في ت�ساقط ال�شعر
وح ��دوث م�شاكل �أخ ��رى ،وي�ت��م ذل��ك عن
طريق ممار�سة اليوغا �أو ركوب الدراجة
�أو الت�أمل.

 7خطوات إلنقاص الوزن
ا� � �ش � �ت � �ه� ��رت خ� �ب� �ي ��رة
ال �ت �غ��ذي��ة والإع�ل�ام� �ي ��ة
�� �س ��ال ��ي ف� � � � ��ؤاد مقدمة
ب��رن��ام��ج ال �ط �ه��ي �سفرة
�سالي ال��ذي ي��ذاع حاليا
على قناة بانوراما فوود
ال� �م� ��� �ص ��ري ��ة ،بتقديم
�أك �ل ��ات � �ص �ح �ي��ة وداي� ��ت
عبر ال�سنوات الما�ضية.
بف�ضل خبرتها الوا�سعة
ف � ��ي م � �ج� ��ال ال� �ت� �غ ��ذي ��ة
ال �� �س �ل �ي �م��ة ا�ستطاعت
ال� �ت ��و�� �ص ��ل �إل � � ��ى رجيم
�صحي و�سريع اختزلته
ف � ��ي  7خ� � �ط � ��وات فقط
لإن �ق��ا���ص ال ��وزن الزائد
ب�سهولة �إذ يمكنكِ اتباعه
مبا�شرة .
م��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى� ،أك ��دت ��س��ال��ي ف�ؤاد
خالل حلقات برنامجها ان هذا الرجيم
لي�س له مدة محددة بل هو اليف �ستايل
ال بد من اتباعه دائماً الكت�ساب الر�شاقة
وال���ص�ح��ة م�ع�اً م��دى ال�ع�م��ر .ف��ي الآون ��ة
الأخ�ي��رة ا�صبح رجيم �سالي ف ��ؤاد حديث
ال�ساعة بعد ان الق��ى ن�ج��اح بين الن�ساء
الراغبات في خ�سارة الوزن وبعد تجربته
ونجاحهن ف��ي �إن�ق��ا���ص ن�سبة كبيرة من
�أوزان �ه��ن و�صلت بين  25و 35كيلوجرام
خالل مدة زمنية ق�صيرة.
م��ن ه ��ذا ال�م�ن�ط�ل��ق و�إذا ك��ان��ت لديك
الرغبة في البدء في اتباع رجيم �سريع،
�صحي و�آمن يفقدكِ الوزن الزائد �سريعاً
في مدة ق�صيرة بدون جهد ،فتابعي معنا
ال� �ـ 7خ �ط��وات ل���س��ال��ي ف� ��ؤاد ف��ي ال�سطور
التالية.

رجيم �سالي ف�ؤاد لإنقا�ص الوزن في 7
خطوات
الخطوة الأول��ى :اج��راء تحليل الغدة
الدرقية.
الخطوة الثانية :االمتناع ع��ن تناول
الن�شويات وال�سكريات بعد المغرب.
الخطوة الثالثة :البدء بتناول ال�سلطة
وال�شوربة قبل الوجبة الرئي�سية.
الخطوة الرابعة :تق�سيم الوجبات �إلى
 5وجبات �صغيرة.
ال�خ�ط��وة ال�خ��ام���س��ة� � :ش��رب ك ��وب ماء
فاتر على الريق.
الخطوة ال�ساد�سة :النوم قبل ال�ساعة
 11م�ساء.
الخطوة ال�سابعة :تخ�صي�ص يوم واحد
للم�شروبات فقط (�شوربات قليلة الد�سم
– م�شروبات الديتوك�س).

ات�صل بي لحماية كل ما يهمك

626.356.0028
Direct: 626.657.8204

ال يخلو منزل م��ن الم�شاكل الأ�سرية
والأ�سرة ال�سعيدة هي التي تتجنب حدوث
الم�شاكل لأن��ه دائ�م��ا «ال��وق��اي��ه خير من
العالج» ،ون�ستعر�ض �أهم الخطوات التي
يجب �إتباعها للحفاظ على الأ�سرة �سليمة
و�سعيدة.
 - 1ت�خ���ص�ي����ص وق� ��ت ل�ل��أ�� �س ��رة :من
ال�ضروري �أن يتفرغ ال�شخ�ص لق�ضاء وقت
مع الأ�سرة واالهتمام بها في �أوقات الفراغ
فتخ�صي�ص بع�ض ال��وق��ت ليق�ضيه الأب
مثال مع �أف��راد الأ�سرة والتحدث وقراءة
الق�ص�ص والم�شاركة في �أع�م��ال المنزل
ي��ول��د � �ش �ع��ور ب��اال� �س �ت �ق��رار واالطمئنان
وخا�صة بالن�سبة للأبناء.
 - 2ال �ت��وا� �ص��ل ال�م���س�ت�م��ر م ��ع �أف � ��راد
الأ�سرة :يعتبر التوا�صل مع �أفراد الأ�سرة
عامل مهم للحفاظ على عالقة �أ�سرية
ناجحة ،لذا يجب تخ�صي�ص بع�ض الوقت
ل�لا� �س �ت �م��اع �إل �ي �ه��م وم �ع��رف��ة ق�ضاياهم
وت �ب��ادل الأح��ادي��ث ه��ذا ي�ساعد حتى في
تعلم الأط�ف��ال كيفية التوا�صل مع بقية
الأفراد بعناية.
 - 3العمل معاً� :إن القيام بالن�شاطات
اليومية مع �أف��راد الأ�سرة والعمل ب�شكل
م���ش�ت��رك ي��ول��د ��ش�ع��ور ب� ��أن ل��دي�ه��م �شيء
ي �ق��وم��ون ب�ت�ق��دي�م��ه ،م�م��ا ي�ج�ع��ل الأبناء
�أكثر قدرة على حل الم�شاكل وعلى اتخاذ
القرار.

م ما َق َّـل و دل!

تجنب الم�شاكل
الأ�سرية
 - 4تخ�صي�ص ي��وم للأ�سرة :يجب �أن
ي�ك��ون ه�ن��اك ي��وم يجتمع ف�ي��ه ك��ل �أف ��راد
الأ� �س��رة وليكن ي��وم العطلة اال�سبوعية
ل�ي��ذه�ب��وا ف��ي ن��زه��ة وق���ض��اء وق��ت ممتع
مع الأبناء مما يقوي الترابط بين �أفراد
الأ�سرة والأبناء والقدرة على حل الم�شاكل
الأ�سرية ب�أ�ساليب ب�سيطة لوجود التناغم
بينهم.
 - 5ت�ق��دي��م ال��دع��م ال �م��ادي والنف�سي
لأفراد الأ�سرة :هي من المهام الأ�سا�سية
للحفاظ على الأ�سرة مترابطة التي يقوم
بها الأب� ،إذ يجب �أن ي�شعر �أف��راد الأ�سرة
�أن ��ه م��وج��ود لتوفير �إح�ت�ي��اج��ات الأ�سرة
وت�ق��دي��م ال��راح��ة وال �ح��ب وال��رع��اي��ة مما
ي � ��ؤدي �إل ��ى التقليل م��ن ح��دة الم�شاكل
الأ�سرية �أو توتر العالقة الأ�سرية الناتج

عنها.
 - 6ال �ت �ف��اه��م ب �ي��ن ال ��زوج �ي ��ن :يجب
على ال��زوج�ي��ن ح��ل خالفاتهما بطريقة
ح���ض��اري��ة م��ن خ�ل�ال ال�ن�ق��ا���ش والبحث
عن الحلول وترجيح الحل الأف�ضل على
م�ستوى الأ��س��رة دون التعنت �أو الت�شبث
بالر�أي.
� - 7إدارة ال�ش�ؤون المالية� :إن الم�شاكل
المادية غالباً ما ت�سبب خالفات وم�شاكل
ع ��دي ��دة ل �ج �م �ي��ع �أف � � ��راد الأ�� � �س � ��رة ،وفي
ح��ال وج ��ود م�شكلة ب�ه��ذا ال���ش��أن فيجب
العمل على حلها م��ن خ�لال البحث عن
م ��وارد تكفي ح��اج��ات اال� �س��رة الأ�سا�سية
وتوجيه الم�صروف و�إدارته بما يكفل �سد
االحتياجات الأ�سا�سية �أو ًال ثم االنتقال
للكماليات.

الحذاء المنا�سب...
اح �ي��ان��ا ي �ك��ون اخ �ت �ي��ار ال� �ح ��ذاء الغير
منا�سب م�شكلة فال يمكن الذهاب بحذاء
بكعب عالي �إل��ى ال�ن��ادي الريا�ضي مثال،
كما �أن �إدارة النادي ال ت�سمح لك بمزاولة
�أي ري��ا� �ض��ة ب � ��دون ال � �ح ��ذاء الريا�ضي
ال�م�ن��ا��س��ب .ل��ذل��ك ن�ع��ر���ض ل��ك �سيدتي
بع�ض الن�صائح ال�ت��ي يمكن اتباعها كي
تختاري ال�ح��ذاء المنا�سب للمكان ولون
المالب�س وطول قامتك مع مالحظة �أن
يكون الحذاء مريحا -:
 يجب �أن تقرري ما هو الن�شاط �أو
المنا�سبة التي �سوف تذهبين لق�ضائها
مثل( :ممار�سة ريا�ضة ما ،فرح �صديق،
ال�ت���س��وق ،ال�ع�م��ل) ف�ك��ل ن���ش��اط ل��ه حذاء
ينا�سبه.
م �ث�ل ً�ا �إذا �أردت� � ��ي ال ��ذه ��اب لممار�سة
ال��ري��ا��ض��ة فيجب اخ�ت�ي��ار ح ��ذاء ريا�ضي
ومريح كي ي�سهل عليك ممار�سة الريا�ضة
ب ��دون ت�ع��ب ودون ال���ض��رر ل�ق��دم��ك ،و�إذا
�أردت ��ي �أن تذهبي للعمل فيجب اختيار
حذاء مريح وبلون منا�سب للعمل وبكعب
منخف�ض ،و�إذا �أردت ��ي ال��ذه��اب لمنا�سبة
احتفالية فيمكنك لب�س حذاء عالي بلون
جذاب و �أنيق.
 اختيار ال�ح��ذاء ح�سب ل��ون و �شكل

المالب�س التي تقومي بارتدائها ،مثال اذا
ك��ان مالب�سك باللون الأح�م��ر والأبي�ض
لح�ضور منا�سبة احتفالية فيمكنك �أن
ت��رت��دي كعب ع��ال��ي وب�ل��ون �أبي�ض مثال،
�أما �إذا كنت ذاهبة للعمل بمالب�س ر�سمية
بلون رم��ادي مث ً
ال فيمكنك ارت��داء حذاء
م��ري��ح وب �ك �ع��ب م�ن�خ�ف����ض وب �ل��ون �أ�سود
حتي ينا�سب العمل� ،أم��ا �إذا كنت ذاهبة
للعب الريا�ضة وترتدي قمي�ض وبنطال
ريا�ضي فيمكنك �أن ترتدي حذاء ريا�ضي
م��ري��ح وذو ج �ل��د وق �م��ا���ش ل �ي��ن ح �ت��ي ال
ت�شعري بالتعب و تتعبي قدميكي.
 اختاري الحذاء ح�سب طولك ف�إذا
كنتي طويلة القامة فيف�ضل �إرتداء حذاء
بكعب منخف�ض� ،أم ��ا �إذا كنتي ق�صيرة
القامة فيف�ضل �أن تلب�سي ح��ذاء بكعب

كيف تفقد العطور رائحتها ؟
للعطر �صالحية مثله مثل بقية الأ�شياء
وتختلف مدة ال�صالحية بح�سب تركيبها
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي وم �ك��ان حفظها وه ��ذه بع�ض
الن�صائح لتحافظي على ع�ط��رك لأطول
فترة ممكنة:
 +احفظيه بعيداً عن ال�ضوء والحرارة
و�ضعيه في مكان تقل حرارته عن  15درجة
مئوية فال�ضوء والحرارة يفككان جزيئات
العطور وبالتالي تت�أك�سد وتتغير رائحتها.
 +ا�ستخدميه ك��ام� ً
لا  -بع�ض زجاجات
العطور تبقى دون ا�ستخدام لفترة طويلة
م��ا يجعل الأك�سجين يع ّبئ ال�ج��زء الفارغ
من الزجاجة فيت�سبب الأك�سجين بتفكك
جزيئات العطر و�أك�سدته وتغيير رائحته.
 +ال ت�ح�ت�ف�ظ��ي ب��ال �ع �ط��ور ف ��ي خزانة
ال �ح �م��ام ف�ل�ا ي �ع��د ت �خ��زي��ن ال �ع �ط��ور قرب
�صنابير المياه والرطوبة مكاناً مثالياً بد ًال
من ذلك ج ّربي خزانة المالب�س �أو رفوف
غرفة النوم.
 +ال �م �ك��ان ال� �ب ��ارد ه ��و ال �ح��ل المثالي
ق��د ي�ب��دو الأم ��ر غريباً لكن الثالجة تعد
خياراً جيداً للحفاظ على تركيبة عطرك
الكيميائية من الت�أك�سد.
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متو�سط �أو عالي حتي تزيدي من طولك
و ي�صبح قوامك �أجمل.
 اختار الحذاء ح�سب مقا�س قدمك
وال ت�شتري ح��ذاء �أكبر �أو �أ�صغر حتي ال
تتعبي ق��دم��ك وال ت�شعر ب��ال��راح��ة �أثناء
لب�سه .ا�شتري حذاء ذو جلد �أ�صلي ومريح
ح�ت��ي ال ت�ع��ان��ي م��ن م���ش��اك��ل ف��ي �أ�صابع
قدمك �أثناء لب�سه.
 اختاري لون الحذاء المنا�سب للب�س
الذي ترتديه حتي يكون �شكلك متنا�سقاً
ال.
و جمي ً
 ال تنجذبي للحذاء الرخي�ص فقد
يكون غير مريح ومتعب جداً �أثناء ارتدائه
لفترة طويلة ،لذلك ا�شتري الحذاء ب�سعر
منا�سب ولكن ب�شرط �أن تجربيه وت�شعري
بالراحة و �أنتي ترتدينه.

عادات غير جذابه

هُ نالك بع�ض العادات ال�سلب ّية التي
ت�ؤثر على جاذب ّية الفتاة �أثناء الحديث
م �ع �ه��ا ،وال �ت ��ي ي�ن���ص��ح ب��ال �ع �م��ل عليها
وتغييرها للأف�ضل ،ومنها ما ي�أتي:
 -1م �ح��اول��ة ال �ف �ت��اة ف��ر���ض ر�أيها
و�أن تكون الكلمة الأخ �ي��رة م��ن ح ّقها،
و ُي�ق���ص��د بالكلمة الأخ �ي��رة ه�ن��ا �إنهاء
النقا�ش بعدها ،واعتمادها كما لو �أنها
�صائبة بالفعل م��ع احتمالية خط�أها
�أحياناً.
 -2اعتماد الفتاة ذكائها التي تتمتع
به كو�سيلة داعمة تجعلها على �صواب
دائ �م �اً وتغنيها ع��ن ال �ح��وار والنقا�ش
مع الآخرين ،حيث �إنها قد تكون على
�صواب في العديد من المواقف ،وتتمتع
بمركز مُتم ّيز وحنكة وذك��اء يعترف به
الآخ ��رون لكن هنالك ح��االت يجب �أن
ت�ست�شير بها من حولها وتطلب دعمهم
وت�ستمع لآرائ�ه��م ،فالخط�أ وارد دائماً
وهو �صفة ب�شرية طبيعية ،تجعل المرء
ال ي�ستغني عمن حوله.

 -3م�ب��ال�غ��ة ال�ف�ت��اة ف��ي ط�ل��ب الر�ضا
والح�صول على الجاذبية ممن حولها
ورف�ض االنتقادات والن�صائح ،حيث �إن
الحاجة لك�سب الإعجاب �أمر جيد ،لكن
ذلك ال يعني قبول المديح فقط وعدم
اال�ستماع للنقد البناء واال�ستفادة منه
�أو الغ�ضب عند تلقيه ،بل يجب عليها
تقبل جميع االن �ت �ق��ادات والمجامالت
وكلمات المديح وجعلها داف�ع�اً للتقدم
�أكثر واال�ستمرار في النجاح.

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

الغ�ضــب
يعرف الغ�ضب ب�أنه حالة عاطفية
ت �� �ص �ي��ب ال �� �ش �خ ����ص ك � ��رد ف �ع��ل عند
ال�ت�ع��ر���ض ل�م��وق��ف يت�سبب ف��ي خلق
تهيج لحالة ال�شخ�ص وارتفاع م�ستوى
االدرينالين في الج�سم.
وق ��د ي � ��ؤدي ال�غ���ض��ب �إل� ��ى ارتكاب
ال �ج��رائ��م ن�ح��و الآخ ��ري ��ن وف ��ي نف�س
ال��وق��ت ي���س�ب��ب الأم ��را� ��ض النف�سية
وال �ع �� �ص �ب �ي��ة وال �ع �� �ض��وي��ه للإن�سان
ال�سريع الغ�ضب.
وهناك ط��رق خاطئة ف��ي التعبير
ع��ن الغ�ضب والتي الب��د من تجنبها
وهي:
 -ال �غ �� �ض��ب ال � �ع ��دوان ��ي� :إذا كان
بطريقة لفظية �أو فعلية.
 التوقيت ال�سيئ :في التعبير عنالغ�ضبنحو �شخ�ص ما �أمام ح�شد من
النا�س �أو في مكان غير منا�سب.
الغ�ضب الم�ستمر :وعدم التعاملمعه للتخل�ص منه.
وهناك طرق �صحيحة في التعامل
مع الغ�ضب:
 التفكير وع� ��دم ال �ت �� �س��رع وه ��ذاي�ساعد على تهدئة النف�س وترتيب
الأفكار قبل عر�ضها.
 التعبير ال�م�ب��ا��ش��ر ع��ن الغ�ضبل �ل �� �ش �خ ����ص ال � � ��ذي يخ�صه ولي�س
لأ�شخا�ص �آخرين �ضده.
 التوقيت المنا�سب للتعبير عنالغ�ضب في �أقرب فر�صه ممكنة وفي
المكان المنا�سب.
 البحث ع ��ن ال �ح �ل��ول ب ��دال منال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى الم�شكلة ال�ت��ي �سببت
الغ�ضب.
 طلب الم�ساعدة م�م��ن ت�ث��ق فيهللن�صيحة.
الت�سامح والتخل�ص من الم�شاعرال�سلبية.
�إن الغ�ضب لهنتائج �سلبية مختلفة
ال�ج��وان��ب مثل الت�أثير على ال�صحة
ال�ن�ف���س�ي��ة ف �ه��و ي �ع �ك��ر � �ص �ف��و الحياة
وي���س�ب��ب ال �ت��وت��ر وال�ت���ش��وي����ش وفقد
ال �ط��اق��ة ال �ت��ي م �م �ك��ن ا�ستخدامها
بطريقة �إيجابية.
 الت�أثير ع �ل��ى ال �ح �ي��اة المهنيةف��إن الغ�ضب ي�ؤثر على العالقات مع
الآخرين في العمل وي�ؤثر على القدرة
الإنجازيه لعدم التركيز و االبتكار.
 الت�أثير على العالقات العائليةواالج�ت�م��اع�ي��ة ف� ��إن ال�ن��ا���س ال تتقبل
الإن���س��ان الغا�ضب ب�سهولة وي�صعب
على الآخ��ري��ن التحدث معه لتفادي
ردة الفعل الغا�ضبة.
 وق ��د ي � ��ؤدي ال�غ���ض��ب ف��ي حالتهال�شديدة �إلى ارتكاب الجرائم والقتل
والأمرا�ض الع�ضوية مثل ال�ضغط
وال�سكرو�أمرا�ض القلب.
ف�إن الغ�ضب هو �أ�صل كل ال�شرور فيا
ليتنا نتحلى بال�صبر والهدوء وح�سن
الت�صرف والت�سامح والمغفرة.

باهلنـــا والشــفا

فطيرة الراعي باللحم

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

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

بزن�س

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

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

�إ�ست�شاري ت�أمين

ت�أمين على الحياة عقارات/منازل

�أرثوذك�س نيوز

ب�شــرى �ســارة

�سيارات

 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

ف �ط �ي��رة ال� ��راع� ��ي و� �ص �ف��ة بريطانية
تقليدية� ،سهلة التح�ضير ولذيذة الطعم
ح�ضريها م��ع ت�شكيلة م��ن ال�خ���ض��ار من
اختيارك .
المقادير:
ملعقتان طعام من زيت الزيتون  -حبة
ب�صل مفرومة  -حبة جزر مقطعة مكعبات
�صغيرة  -علبة م�شروم مقطع  -ن�صف كيلو
لحم مفروم  -كوب ون�صف من مرق ماجي
بنكهة اللحم �أو ماء ع��ادي  -ملعقة طعام
دقيق  -ملعقة �صغيرة �صو�ص وير�ست�شر -
ملعقة طعام من �صل�صة الطماطم  -ن�صف
كيلو من البطاط�س الم�سلوقة  -ملعقتان
طعام من الزبدة  -ثالث مالعق طعام لبن
�ساخن  -ملح وفلفل �أ�سود.
الطريقة:
 - 1ن�ضع زيت الزيتون في مقالة وا�سعة
ع �ل��ى ن ��ار م�ت��و��س�ط��ة ث��م ن���ض�ي��ف الب�صل
والجزر والفطر ونقلبهم.
 - 2ثم ن�ضيف اللحم المفروم ونقلبها

حتى تن�ضج جيدا.
 - 3نذيب الدقيق مع القليل من مرق
الماجي �أو الماء ثم ن�ضيفهم فوق خليط
اللحم ون�ضيف بقية مرق الماجي ونتركهم
حتى يغلي مع التقليب.
 - 4ن�ضيف �صل�صة الوير�ست�شر و�صل�صة
الطماطم ونقلب ثم نغطي المقالة ونترك
الخليط يغلي على نار هادئة مع التقليب
من وقت الخر.
 - 5ن�ح�م��ي ال �ف��رن ل �ح��رارة  190درجة
مئوية.
 - 6ن�سخن البطاط�س قليال ثم نهر�سها
مع الزبدة واللبن والملح والفلفل.
 - 7في طبق بيرك�س ن�ضع خليط اللحم
ال �م �ف��روم ث��م ن�غ�ط��ي ال�ل�ح��م بالبطاط�س
المهرو�سة وبا�ستعمال �شوكة نحزز �سطح
البطاطا كنوع من التزيين.
 - 8نخبز الفطيرة لمدة  25دقيقة حتى
ت�صبح ذهبية اللون و تقدم �ساخنة بجانب
�سلطة خ�ضراء �أو خ�ضار �سوتيه.
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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

8

Address:
101 S. Kraemer Blvd.
Placentia, CA 92870

Shady Toma

É``eƒJ õjõY …OÉ°T
»fƒfÉb Ö°SÉëe

E-mail: tomacpa1@sbcglobal.net

www.bushralaw.com

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

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

Van Nuys - Panorama
Dental Center

دكتور محفوظ جري�س

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

GOLDEN WAY INSURANCE SERVICES, INC

:خدمات كاملة للأ�سنان

Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

�أ نقبل
ج
م
نواع ا يع
لت�أم
ينات

We accept medi-cal - Financing available

M. Gereis, D.D.S.

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

License OK 12292

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

Auto

Complete Dental Service:

• Cosmmetic dentistry, Teeth Whitening,

Home

Health

Business

Life

White Filling, Crowns and Bridges.

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

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

Kordab Law Offices

Samy Beshay
CA License
# 0D91467

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

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

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

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

ال�شوبا�شي :الدعوة لتعديل قانون االحوال ال�شخ�صية �ضرورة
للحفاظ على الأ�سرة
�أكدت النائبة فريدة ال�شوبا�شي ،ع�ضو مجل�س النواب� ،أهمية دعوة الرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي ،ب�ش�أن �ضرورة تعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية ،بعد �إجراء
حوار مجتمعي ،و�صدور تعديالت ت�ضمن التوازن بين كافة الأطراف.
و�شددت النائبة في ت�صريحات �صحفية ،على �ضرورة �أن ت�ضمن التعديالت في
القانون م�صلحة جميع الأطراف ،ال�سيما و�أن محاكم الأ�سرة مليئة بالدعوات
الق�ضائية الناتجة عن االنف�صال بين الزوجين.

ال�سي�سي يطمئن الم�صريين:
«�إحنا بخير و�إحتياجاتنا موجودة»
ط �م ��أن ال��رئ�ي����س ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�سي�سي،
م��واط �ن �ي��ه ف ��ي ظ ��ل ا� �ض �ط��راب االقت�صاد
العالمي على خلفية العقوبات �ضد رو�سيا،
م�ؤكدا �أن البالد بخير واحتياجاتها موجودة
والحكومة تتدخل دائما ل�ضبط الأ�سعار.
وقال ال�سي�سي �إن «الأزمة غير م�سبوقة،
ول �ه��ا ت��داع �ي��ات ح� ��ادة ع �ل��ى ال �ع��ال��م كله،
ولكن �أطمئنكم �إحنا بخير ،واحتياجاتنا
موجودة م�ش ليوم �أو �شهر ولكن �أكثر».
و�أ��ض��اف« :ي��ا ت��رى حد من �أهلنا دخل
مكان يجيب طلب ولقاه م�ش موجود و�إذا
تحدث البع�ض عن زي��ادة الأ�سعار فنحن
نقر بذلك والدولة تحاول وتتدخل حتى
نهاية هذا العام ل�ضبط الأم��ور وا�ستعادة
العافية».
و�أو�� � �ض � ��ح �أن «الأزم � � � ��ة ك �ب �ي��رة ج ��دا،
وتداعياتها �ستكون على ع�شرات ومئات
الدول ،وم�صر من �ضمن الدول المت�أثرة،
ول� �ك ��ن ه� �ن ��اك ي �ت��م ات� �خ ��اذ ك ��ل الجهود
لتخفيف هذه المعاناة».
و�أردف قوله« :كلفت الحكومة بتوفير
كل م�ستلزمات ال�صناعة والإنتاج ،ودائما

ال �أقول للمواطنين �أن يتوقفوا عن �شراء
�سلعة معينة �أو تحديد ق��در معين مثل
دول �أوروبية كبيرة تق�صر ح�صول الفرد
ع �ل��ى زج ��اج ��ة زي ��ت واح � ��دة م �ث�لا ولكن
للمواطن مطلق الحرية في ال�شراء».
و�أو��ض��ح �أن «ال�سلع متوفرة ولكن من
ال�م�م�ك��ن �أن يت�ضخم ��س�ع��ره��ا ن��وع��ا ما،
ونحاول ع��دم ت�أثر غير القادرين بزيادة
الأ�سعار».

الملك �سلمان لل�سي�سي :ندين العمل الإرهابي
ونقف مع م�صر حكومة و�شعبا
ب �ع��ث ال �ع��اه��ل ال �� �س �ع��ودي الملك
� �س �ل �م��ان ب� ��ن ع �ب��د ال� �ع ��زي ��ز برقية
ع ��زاء وم��وا� �س��اة للرئي�س الم�صري
عبد ال�ف�ت��اح ال�سي�سي� ،إث��ر الهجوم
الإره��اب��ي على �إح��دى محطات رفع
المياه غرب �سيناء والذي خلف قتلى
وجرحى.
وج ��اء ف��ي ال �ب��رق �ي��ة« :ت�ل�ق�ي�ن��ا نب�أ
الهجوم الإرهابي على �إحدى محطات
رفع المياه غرب �سيناء ،وما نتج عنه
من وفيات و�إ��ص��اب��ات ،و�إن�ن��ا �إذ ندين
ب�أ�شد العبارات هذا العمل الإجرامي،
لن�شارككم �ألم هذا الم�صاب».
و�أ� �ض ��اف« :ن ��ؤك��د وق ��وف المملكة مع
م�صر و�شعبها ال�شقيق ،ونعرب لكم ولأ�سر
ال�ضحايا ولل�شعب الم�صري ال�شقيق عن
بالغ التعازي ،و�صادق الموا�ساة ،متمنين

E-mail: allorthodox@aol.com

ولم تخل م�سيرة ال�شعراوي من الجدل،
حيث ينتقد البع�ض ما ي�صفونه بـ «�أفكار
مت�شددة» روج لها الداعية المعروف مثل
ج��واز ��ض��رب ال ��زوج ل��زوج�ت��ه ،وق��ول��ه �إنه
«�سجد هلل �شكرا» بعد خ�سارة م�صر في
حرب .1967
وكانت وزارة المالية �أ�صدرت بيانا علي
ح�سابها بفي�سبوك ،قالت فيه �إن م�شروع
«�أنامل من ذهب» ،يج�سد �إبداعات خال َّقة
يمتزج فيها الما�ضي بح�ضارته العريقة،
والحا�ضر بمنجزاته التاريخية الثرية.

www.orthodoxnews.us

وا� �ص��ل م �ع��دل الت�ضخم ال���س�ن��وي في
م���ص��ر االرت� �ف ��اع ل�ي�ب�ل��غ  %14,9ف��ي �شهر
ابريل ،حيث ت�ستمر موجة ارتفاع �أ�سعار
الغذاء و�سط ترقب لقرار البنك المركزي
ال�م���ص��ري ح��ول �سعر ال�ف��ائ��دة ب�ع��د قيام
ال�ف��درال��ي الأم��ري�ك��ي بزيادتها لأول مرة
منذ �أكثر من عقدين.
و�أف � � ��اد ال �ج �ه��از ال �م��رك��زي الم�صري
ل�ل�إح���ص��اء ف��ي ب �ي��ان ال �ث�لاث��اء � 5/10أن
«م� �ع ��دل ال �ت �� �ض �خ��م ال �� �س �ن��وي لإجمالي
الجمهورية �سجل  % 14,9ل�شهر ابريل
 2022مقابل  % 4,4لنف�س ال�شهر من العام
ال�سابق».
وعزا جهاز الإح�صاء الزيادة في معدل
ال�ت���ض�خ��م �إل� ��ى ارت� �ف ��اع �أ� �س �ع��ار «الطعام
والم�شروبات» بن�سبة تخطت  % 29على
ر�أ�سها الخ�ضروات والزيوت والحبوب.
وي�شهد العالم زيادة ملحوظة في �أ�سعار
الحبوب وال��زي��وت ب�سبب الغزو الرو�سي
لأوكرانيا.
وت� �ع ��د م �� �ص��ر م� ��ن �أك � �ب� ��ر م�ستوردي
ال �ق �م��ح ف��ي ال �ع��ال��م ،وق ��د اع �ت �م��دت على
رو�سيا و�أوك��ران�ي��ا ف��ي ا�ستيراد  % 85من
اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا م�ن��ه ،ف�ضال ع��ن  % 73من

واردات زيت دوار ال�شم�س.
والأ��س�ب��وع الما�ضي� ،أعلن االحتياطي
ال�ف��درال��ي الأم��ري�ك��ي رف��ع ن�سب الفائدة
الرئي�سية بن�صف نقطة مئوية ،في �أول
خطوة بهذا الحجم منذ العام  ،2000في
�إطار جهوده الحتواء �أعلى معدل ت�ضخم
ي���س�ج��ل ف ��ي ال� �ب�ل�اد م �ن��ذ �أرب� �ع ��ة عقود،
فيما يترقب الم�صريون اجتماع البنك
ال�م��رك��زي الم�صري ال�م�ق��رر ف��ي  19من
ال�شهر الجاري لتحديد �أ�سعار الفائدة.
م ��ن ج �ه��ة �أخ� � � ��رى� ،أ�� � �ص � ��درت �شركة
��س�ت��ان��درد �آن ��د ب ��ورز ج �ل��وب��ال للت�صنيف
ال �م��ال��ي واالئ �ت �م��ان��ي الأم��ري �ك �ي��ة م�ؤ�شر
مدراء الم�شتريات في م�صر الذي يعك�س
الن�شاط االقت�صادي للقطاع الخا�ص غير
المنتج للنفط في البالد ،و�أظهر الم�ؤ�شر
ارتفاعا طفيفا لي�صل �إلى  46,9نقطة في
ابريل من  46,5نقطة في ال�شهر ال�سابق
له.
وعلى الرغم من التح�سن الطفيف �إال
�أن الم�ؤ�شر ال ي��زال يعك�س انكما�شا في
حجم �أعمال القطاع الخا�ص غير المنتج
للنفط طالما ظ��ل ال�م�ع��دل �أق��ل م��ن 50
نقطة.
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�سفير م�صر بالجزائر يزف ب�شرى لجماهير الأهلي
َّ
زف ال�سفير الم�صري بالجزائر مختار وريدة ،ب�شرى �سارة لجماهير النادي الأهلي
خالل مباراة الإياب التى تجمع المارد الأحمر �أمام وفاق �سطيف يوم ال�سبت المقبل
 5/14فى �إطار مناف�سات �إياب ن�صف نهائي دوري �أبطال �إفريقيا .2022
وك�شف �أن ال�سلطات الجزائرية �ست�سمح لجماهير الأهلي الدخول لـملعب المباراة،
بدون تذاكر ،قيا�سا على مبد�أ المعاملة بالمثل.
وق��ال ،فى ت�صريحات له� ،إن بعثة الأهلي و�صلت �إل��ى العا�صمة الجزائر فى تمام
ال�ساعة الـ  7م�ساء الثالثاء  ،5/10ووجدت ا�ستقباال رائعا بالورود من مندوبى نادي
وفاق �سطيف الجزائري ،والجماهير الجزائرية.

معدل الت�ضخم ال�سنوي يوا�صل االرتفاع في م�صر وي�سجل  %14.9في �أبريل

و�أ�شارت ال�شركة الأمريكية في تقريرها
�إل��ى �أن «��ض�غ��وط التكلفة (ع�ل��ى القطاع
ال �خ��ا���ص) ن �� �ش ��أت �إل ��ى ح��د ك�ب�ي��ر نتيجة
ارتفاع �أ�سعار الطاقة والمواد الخام ب�سبب
الحرب في �أوكرانيا».
ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأ�سعار
م�صر �إلى تخفي�ض قيمة العملة المحلية،
�إذ خ�سر الجنيه الم�صري نحو  % 17من
قيمته �أمام الدوالر في  21مار�س ليتجاوز
�سعر بيع العملة الخ�ضراء من  18جنيها.
كما انخف�ض احتياطي النقد الأجنبي
للبالد بقيمة �أرب�ع��ة م�ل�ي��ارات دوالر �إلى
 37مليار دوالر تعد كافية لتغطية خم�سة
�أ�شهر من الواردات ال�سلعية ،و�أرجع البنك
ال�م��رك��زي ذل��ك �إل ��ى «تغطية احتياجات
ال �� �س��وق ال �م �� �ص��ري م��ن ال �ن �ق��د الأجنبي
وت �غ �ط �ي��ة خ � ��روج ا� �س �ت �ث �م��ارات الأج ��ان ��ب
ول�ضمان ا�ستيراد ال�سلع اال�ستراتيجية».
كذلك طلبت م�صر دعما من �صندوق
النقد ال��دول��ي ممثال ف��ي ق��ر���ض جديد
لتخفيف ت��داع�ي��ات ال�ح��رب ف��ي �أوكرانيا
على االقت�صاد البلد الذي ت�صل فيه ن�سبة
ال�ف�ق��ر �إل ��ى ن�ح��و  % 30م��ن جملة تعداد
ال�سكان الذي يتجاوز  103ماليين ن�سمة.

وزي����ر ال��ن��ق��ل ال��م�����ص��ري:
�سند�شن ق��ري��ب��ا تر�سانة
عالمية لل�سفن ف��ي م�صر

�أعلن وزير النقل الم�صري كامل الوزير
�أن الوزارة �ستطور �أحوا�ضا لبناء و�صيانة
ال�سفن ،بالتعاون م��ع ال�ق��وات الم�سلحة
وهيئة قناة ال�سوي�س.
و�أو�� �ض ��ح ال ��وزي ��ر �أن� ��ه ��س�ي�ت��م تد�شين
تر�سانة عالمية لل�سفن في م�صر ،قائال:
«هنعمل تر�سانة عالمية لت�صليح ال�سفن
�إللي عندنا ،ب��دل ت�صليحها في الخارج،
وبناء �سفن جديدة».
و�أ��ض��اف �أن تلك الخطوات تتم لعودة
الأ� �س �ط��ول ال�ب�ح��ري ل�م��ا ك��ان ع�ل�ي��ه قبل
ذلك ،ولفت �إلى �أنه تم توقيع اتفاقية مع
المراكب ال�سياحية بميناء دب��ي ،و�أن��ه تم
توقيع مذكرة تفاهم و�ستنفذ قريبا جدا.
وق� ��ال ال ��وزي ��ر �إن ال �ح �ك��وم��ة ق�صرت
الت�صريح ل�سياحة ال�ي�خ��وت ع�ل��ى وزارة
النقل ،عبر قطاع النقل البحري خالل 24
�ساعة ،م�شيرا �إلى �أن الأ�سطول التجاري
البحري الم�صري مكون من  35مركبا.

م�صر ..لجنة العفو الرئا�سي
ال�سي�سي :نريد �إعداد قانون م�صر تطلق �أكبر م�صنع من نوعه في العالم تعد قائمة �إف���راج جديدة
�أح����وال �شخ�صية م��ت��وازن
هو الأول منذ العام 1952
ي��ح��ق��ق ال��ع��دال��ة للجميع
ب ��د�أت �شركة ال�ق�ن��اة لل�سكر المملوكة «الموال�س» �سنويا ،والم�ستهدف ت�صديرها

ق ��ال ال��رئ�ي����س ال�م���ص��ري ع�ب��د الفتاح
ال�سي�سي �إن ال��دول��ة تريد تحقيق توازن
ب �خ��روج ق��ان��ون �أح � ��وال �شخ�صية ع ��ادل،
يحقق العدالة للجميع.
ودع � ��ا ال �� �س �ي �� �س��ي ال �ح �ك��وم��ة برئا�سة
م���ص�ط�ف��ى م��دب��ول��ي ،وم�ج�ل���س��ي النواب
وال �� �ش �ي��وخ ،وك��اف��ة م��ؤ��س���س��ات المجتمع،
ل�ل�ت�ك��ات��ف لإع � ��داد ق��ان��ون ح �ق��وق �أح ��وال
�شخ�صية م�ت��زن ،م�شددا على �أن الدولة
تريد تحقيق توازن بخروج قانون �أحوال
�شخ�صية ع ��ادل ،ال�ع�ق��د وال �ق��ان��ون يجب
�أن ي �ك��ون ال �ح��اك��م وال �م �ن �ظ��م للأحوال
للم�صابين ال�شفاء العاجل».
ال�شخ�صية في م�صر.
وت��اب��ع« :ن���س��أل اهلل �أن يجنب بالدكم و�أعلن �أنه خالل �أيام �سنتحرك لإعداد
و�شعبها ال�شقيق كل �سوء ومكروه� ،إنا هلل ق��ان��ون �أح� ��وال �شخ�صية م �ت��وازن يحقق
و�إنا �إليه راجعون».
العدالة للجميع.

وزارة المالية ت�صدر عملة ذهبية تحمل
�صورة متولي ال�شعراوي
�أث ��ارت ��ص��ورة لعملة معدنية تذكارية
م���ص��ري��ة ج��دي��دة  ،ت�ح�م��ل � �ص��ورة رجل
الدين محمد متولي ال�شعراوي  ،حالة من
الجدل ،عبر مواقع التوا�صل االجتماعي،
بين م�ؤيد لل�شيخ الراحل  ،ومعار�ض يرى
في �شخ�صه مثا ًال لـ «التطرف».
وق��ال الكاتب الدكتور ،خالد منت�صر،
ع�ل��ى ح���س��اب��ه ال��ر��س�م��ي ع�ل��ى في�سبوك:
«�� �س� ��ؤال ي�ن�ف��ع ح��د ��س�ج��د هلل � �ش �ك��راً على
هزيمة ب�ل��ده ،تو�ضع �صورته على عملة
البلد دي  ،حتى ولو تذكارية»!!
و� �ش �ه��د م ��وق ��ع ت ��وي� �ت ��ر ،م �ع��رك��ة بين
م���س�ت�خ��دم�ي��ن م �� �ص��ري �ي��ن ،ع �ل �ق��وا فيها
على �إ��ص��دار وزارة المالية ،ع��دة عمالت
معدنية ت��ذك��اري��ة ل�شخ�صيات م�صرية،
بينها ال�شعراوي ،في �إطار م�شروع حكومي
و�صفته ب�أنه يج�سد مقولة «ال�صورة ب�ألف
كلمة» ،وي�سمى «�أنامل من ذهب».
و�سخرت مغردة ،تدعى �أميرة �أبو �شهبة،
من �إ�صدار العملة التذكارية لل�شعراوي،
ق��ائ �ل��ة� �« :ص��ورة ب ��أل��ف ك�ل�م��ة ع��ن اي ��ه؟».
وو� �ص �ف��ت ال �� �ش �ع��راوي ب ��أن��ه «�أح� ��د �شيوخ
الدجل والتطرف» ،على حد قولها.

SECTION B

�أرثوذك�س نيوز

م�����ص��ر تن�شئ قناة
���س��وي�����س ج��دي��دة
�أكد وزير النقل الم�صري كامل الوزير
�أن �أزمة ال�سفينة الجانحة «ايفيرجرين»
ال� �ت ��ي �أع� ��اق� ��ت ح ��رك ��ة ال� �م�ل�اح ��ة بقناة
ال�سوي�س �أكدت على �ضرورة �إن�شاء القطار
الكهربائي ال�سريع.
و�أو�ضح �أن هذا القطار يربط بين البحر
الأح �م��ر ب��دءا م��ن ميناء العين ال�سخنة
م � ��رورا ب��ال�ع��ا��ص�م��ة الإداري � � ��ة الجديدة
منتهيا �إل ��ى ��ش��واط��ئ ال�ب�ح��ر المتو�سط
عند العلمين ال�ج��دي��دة ،م�شيرا �إل��ى �أن
ك��اف��ة و��س��ائ��ل الإع�ل��ام ال�ع��ال�م�ي��ة �أ�شارت
�إلى �أن م�صر تعمل حاليا على �إن�شاء قناة
ال�سوي�س ال�ج��دي��دة ول�ك��ن ع�ل��ى ق�ضبان
وتجرى على عجالت حديدية.
و�أ�ضاف الوزير �أن المواطن �سيتحرك
ف ��ي ك ��اف ��ة �أرج � � ��اء م �� �ص��ر ح ��ام�ل�ا ك ��ارت
موا�صالت واح��د فقط �أو ت��ذك��رة واحدة
تقوم بح�ساب تكلفة انتقالة تبعا للم�سافة
التي ينتقل �إليها ،م�شيرا �إلى �أن هذه الأداة
�سيتم ا�ستخدامها في كافة و�سائل النقل
الم�صرية من مترو �أنفاق و�شبكة حافالت
كهربائية ترددية ومونوريل وغيرها.
و�أكد كامل الوزير وزير النقل �أن هناك
�شبكة حافالت ترددية بالقاهرة الكبرى
لخدمة �شبكات مترو االنفاق ،م�شيرا �إلى
�أن �شهر  11القادم �سي�شهد بدء الت�شغيل
التجريبى للمونوريل بالعا�صمة الإدارية،
م��ؤك��دا على �أن��ه �سيبد�أ العمل ب��ه �إبريل
.2023

بن�سبة حاكمة لمجموعة �شركات الغرير
الإم��ارات�ي��ة ،عمليات ت�شغيل �أكبر م�صنع
لإن �ت��اج ال�سكر ف��ي ال �ع��ال��م ،با�ستثمارات
ت�صل لنحو  400مليون دوالر.
و�أك� ��دت ��ش��رك��ة ال�ق�ن��اة ال�م���س��ؤول��ة عن
ال�م���ص�ن��ع� ،أن الم�صنع ه��و �أك �ب��ر م�صنع
ل�سكر البنجر في العالم با�ستثمارات نحو
مليار دوالر ،لإنتاج ما يزيد على � 900ألف
ط��ن ��س�ن��وي��ا ،ب�ج��ان��ب تنمية وا�ست�صالح
� 181ألف فدان من الأرا�ضي ال�صحراوية
با�ستخدام المياه الجوفية ،لإن�ت��اج 2.5
مليون طن من بنجر ال�سكر في ال�سنة،
ومحا�صيل ا�ستراتيجية �أخرى مثل القمح
والذرة والحم�ص.
وي���س�ه��م ال �م �� �ش��روع ف��ي � �س��د  %75من
الفجوة بين �إنتاج ال�سكر وا�ستهالكه في
م�صر ،والتي تبلغ حاليا  1.1مليون طن
�سنويا.
و�سي�سهم الم�شروع في �إح�لال واردات
بقيمة  900مليون دوالر �سنويا ،كما �أنه
�سي�صدر منتجات ثانوية بقيمة ت�صل �إلى
 120مليون طن �سنويا.
وي�ستهدف م�شروع ال�شركة �إلى جانب
�إن �ت��اج ال���س�ك��ر الأب �ي ����ض� ،إن �ت��اج � 216ألف
طن من لب البنجر ،و� 243أل��ف طن من

ارتفاع ن�سب حاالت الطالق في ال�سنوات
الـ  20الما�ضية بم�صر
تحدث الرئي�س الم�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي ع��ن ح��االت ال�ط�لاق ف��ي م�صر،
حيث طالب ب�ضرورة وجود قانون وعقد
يحد من هذه الظاهرة.
وقال الرئي�س الم�صري �إن ن�سب الأ�سر
التي بها حاالت انف�صال زادت ب�شكل كبير
خالل ال�سنوات الـ  20الما�ضية.
و�أ�ضاف� :أننا نحتاج �إلى مناق�شة ق�ضايا
الأ� �س��رة ب��أم��ان��ة وح�ي��ادي��ة ودون مزايدة،
م�شيرا �إلى �أنها من �أخطر الق�ضايا التي
ت�ؤثر على مجتمعنا وتما�سكه وم�ستقبله.
من جانبه يقول المحامي محمد فايز،
�إن ارت�ف��اع ن�سب ال�ط�لاق لي�س مقت�صرا
على م�صر فقط ب��ل منت�شر ف��ي غالبية
المجتمعات العربية ،مو�ضحا �أن �أ�سباب
ال�ط�لاق متعددة و�أب��رزه��ا �سوء االختيار
وغياب التكاف�ؤ بين الطرفين ف�ضال عن
تدخل الأ�سر في حياة �أوالدهما.
و�شدد على �ضرورة وجود برامج ت�أهيل
المقبلين ع�ل��ى ال� ��زواج ل�ل��وع��ي بطبيعة
ال �ح �ي��اة ال��زوج �ي��ة وت �ح��دي��ات �ه��ا وكيفية

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

للخارج بالكامل.
وي�ع�ت�ب��ر ال�م���ش��روع �أك �ب��ر الم�شروعات
الزراعية ال�صناعية بم�صر منذ عام ،1952
والذي يت�ضمن ا�ست�صالح م�ساحة كبيرة
من الأرا�ضي ال�صحراوية.
وت �م �ث��ل ال�م���س��اه�م��ات الإم ��ارات� �ي ��ة في
�شركة القناة لل�سك ،وهي �شركة م�ساهمة
م�صرية %70 ،من ر�أ�سمالها ،تتوزع بين
 %37لمجموعة رج��ل الأع�م��ال الإماراتي
جمال الغرير ،التي تدعم الم�شروع كراع
تقني ،و %33ل�شركة موربان �إنرجي ،التي
تدعم الم�شروع كم�ستثمر مالي ،في حين
تمتلك �شركة الأه�ل��ي كابيتال القاب�ضة
ال�ت��اب�ع��ة للبنك الأه �ل��ي ال�م���ص��ري%30 ،
م��ن ر�أ� �س �م��ال ال �� �ش��رك��ة ،ك�م��ا ت �ق��وم بدور
الم�ست�شار المالي الح�صري للم�شروع،
بح�سب بيانات ال�شركة.
وي�ضم الم�شروع �أكبر �صومعة لتخزين
ال�سكر ف��ي العالم بطاقة تخزينية تبلغ
ن �ح��و � 417أل � ��ف ط� ��ن ،م �� �ش �ي��راً �إل � ��ى �أن
ال�م���ش��روع �ساهم ب�شكل كبير ف��ي توفير
 1500فر�صة عمل مبا�شرة ،بالإ�ضافة الى
العمالة المبا�شرة والتي ت�صل ال��ى نحو
� 50أل ��ف م��ن ال�م��زارع�ي��ن وال�ع�م��ال��ة غير
المبا�شرة .

جلميع احتياجاتكم للتكييف:
ت�صليح � -صيانة  -تركيب
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�إدعموا المعلن ف�إنه دعم لم�سيرتنا

818-774-0446

ال�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ال �م �� �ش �ك�لات ،م��و��ض�ح��ا �أن
ال�سرعة ف��ي اختيار �شريك الحياة �أحد
�أهم �أ�سباب ارتفاع معدالت الطالق خالل
ال�سنوات الأخيرة ،وتتزايد ب�سبب الظروف
االقت�صادية واالجتماعية الملقاة على
الزوجين في بداية حياتهما.
و�أ�شار �إلى �أن الظاهرة تنت�شر ب�شدة في
ال�سنة الأولى من الزواج ،وهي فترة تعرف
الزوجين على بع�ضهما وغالبا ما يحدث
ع��دم وف��اق بينهما ف��ي ال�ب��داي��ات وينتهي
الأمر باالنف�صال.
ووف�ق��ا لإح�صائيات الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإح�صاء ،فهناك ارتفاعا
م�ستمرا في عدد حاالت الطالق ال�سنوية
في م�صر خ�لال الفترة من  2008وحتى
�آخ��ر تقرير ��ص��ادر ع��ن م�ع��دالت الطالق
في .2020
وك�شف الجهاز المركزي ،عن �إجمالي
ح��االت ال�ط�لاق خ�لال ع��ام  ،2020والتي
بلغت � 222ألفا و 36حالة طالق متنوعة
ما بين طالق ،وطالق نهائي وخلع.
ووف� ��ق م ��ؤ� �ش��رات ال �ج �ه��از و� �ص��ل عدد
ح � ��االت ال� �ط�ل�اق خ�ل��ال  2019حوالي
� 225.9ألف حالة ،وفي  2018بلغت حاالت
الطالق � 211.6أل��ف حالة ،وخ�لال 2017
بلغت � 198.3ألف حالة ،وفي  2016و�صلت
�إلى � 192.1ألف حالة.
وبينت م�ؤ�شرات الجهاز� ،أن عام 2015
�شهد � 199.9أل��ف حالة ط�لاق ،ف��ي حين
�شهد عام  2014حوالي � 180.3ألف حالة،
وخ�ل�ال  2013ب�ل�غ��ت � 162.6أل ��ف حالة،
بينما �سجلت ح��االت ال�ط�لاق ف��ي 2012
حوالي � 155.3ألف حالة.
وخ�لال  2011فقد �شهد ال�ع��ام حوالي
� 151.9أل��ف ح��ال��ة ،ف��ي حين تمت 149.4
�أل��ف حالة ط�لاق في ع��ام � ،2010أم��ا عام
 2009فقد �شهد حوالي � 141.5ألف حالة،
وكانت الن�سبة الأقل في  2008الذي �شهد
حوالي � 84.4ألف حالة فقط.

النائب طارق الخولي
�أعلنت لجنة العفو الرئا�سي في م�صر
�إع��داد قائمة عفو جديدة عن م�سجونين
ف��ي ال�ب�لاد ،بعد تلقي طلبات للنظر في
�أمرهم من ذويهم.
وقال النائب البرلماني طارق الخولي
ع�ضو لجنة العفو ،ف��ي ب�ي��ان� ،إن اللجنة
ب�صدد �إ�صدار قائمة عفو جديدة تت�ضمن
الع�شرات من الحاالت التي تلقت �أوراقها
خالل الأيام الما�ضية.
وج��اء في البيان« :ترحب لجنة العفو
ال��رئ��ا� �س��ي ب��دع��وة الأك��ادي �م �ي��ة الوطنية
للتدريب �إلى الحوار الوطني ،وتثمن ما
ت�ضمنه بيان ال��دع��وة من �إع�لان �إدارتها
للحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة
دون التدخل في الم�ضمون �أو المحتوى،
و�إف���س��اح ال�م�ج��ال �أم ��ام ح��وار وط�ن��ي جاد
وف �ع��ال ي�ج�م��ع ك��ل ال �ق��وى وال �ف �ئ��ات دون
ا�ستبعاد �أو �إق�صاء».
و�أ��ض��اف البيان« :ف��ي ه��ذا ال�سياق ف�إن
لجنة العفو الرئا�سي �إذ تثمن تلك الدعوة
ف�إنها تعلن م�شاركتها في الحوار الوطني
الذي دعا �إليه رئي�س الجمهورية ،وتنتهز
لجنة العفو الرئا�سي هذه المنا�سبة لتدعو
جماهير ال�شعب الم�صري �إلى الم�شاركة
في الحوار الوطني والعبور بالوطن �إلى
�آفاق م�ستقبل �أف�ضل للجميع ،و�إلى وطن
�أرحب يت�سع للجميع».

م�صر ..ع���ودة  20بحارا
كانوا محتجزين في اليمن
و�صل يوم الأحد  5/8البحارة الم�صريون
الـ� 20إلى بالدهم بعد ت�أمين الإفراج عنهم
في اليمن بتوجيهات رئا�سية ،ح�سب قناة
«�إك�سترا نيوز» الم�صرية.
وكانت التوجيهات الرئا�سية للجهات
المعنية رك ��زت ع�ل��ى ��س��رع��ة �إن �ه��اء �أزمة
ال�ب�ح��ارة الم�صريين باليمن ،و�إعادتهم
�إلى الوطن �سالمين.
وفور عودتهم �إلى البالد توجه البحارة
بال�شكر �إلى الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي،
و�أك��دوا �أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة
ال��دول��ة الم�صرية ت�ح��ت ق �ي��ادة الرئي�س
ال�سي�سي على �إنهاء �أزمتهم.
وذكرت و�سائل �إعالم م�صرية �أن جميع
البحارة بخير ولقوا الرعاية الالزمة.
ونجحت الجهات ال�سيادية في م�صر،
في االف��راج عن � 20صيادا م�صريا كانوا
محتجزين باليمن.
وكان عدد من البحارة الم�صريين �ألقي
القب�ض عليهم في اليمن ،بعد �أن وجهت
�إل �ي �ه��م ت�ه�م��ة ت �ج��اوز ال �م �ي��اه الإقليمية
اليمنية دون ت�صريح.
و� �س��ادت �آن ��ذاك ح��ال��ة م��ن ال �ح��زن بين
�أهالى ال�صيادين الم�صريين المحتجزين
ف��ي ال �ي �م��ن� ،إث ��ر تلقيهم ن �ب ��أ حب�سهم 6
�أ��ش�ه��ر ،وم���ص��ادرة ال�م��رك��ب ومحتوياته،
عالوة على غرامة قدرها � 25ألف دوالر.
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مجل�س النواب الأمريكي يق ّر
م�ساعدة �ضخمة لأوكرانيا
ب��ق��ي��م��ة  40م��ل��ي��ار دوالر

�أق� ّر مجل�س النواب الأمريكي الثالثاء
 5/10م�ساعدة �ضخمة لأوك��ران�ي��ا بقيمة
 40مليار دوالر ،ف��ي خطوة ت��أت��ي بعد �أن
ح � ّذر الرئي�س جو بايدن من �أن الأموال
المخ�ص�صة لم�ساعدة كييف على مواجهة
الغزو الرو�سي �ستن�ضب على الأرج��ح في
غ�ضون �أيام.
وواف � ��ق ال� �ن ��واب ب ��أغ �ل �ب �ي��ة � 368صوتاً
م �ق��اب��ل  57ع �ل��ى ه ��ذه ال �ح��زم��ة الهائلة
م��ن ال�م���س��اع��دات الع�سكرية والإن�سانية
واالقت�صادية ،والتي ا ّتفق الحزبان على
تفا�صيلها م�سبقاً.
ويتع ّين على مجل�س ال�شيوخ �أن يحذو
الن�ص لكي
حذو مجل�س النواب ويق ّر هذا ّ
يوقعه الرئي�س جو بايدن قانوناً نافذاً.
ومن المتوقع �أن ي�صوت مجل�س ال�شيوخ
الن�ص بحلول نهاية هذا الأ�سبوع
على هذا ّ
�أو في الأ�سبوع المقبل.
الن�ص قالت
وقبيل �ساعات م��ن �إق ��رار ّ
رئ�ي���س��ة مجل�س ال �ن��واب الديموقراطية
نان�سي بيلو�سي �إن��ه «م��ن خ�لال برنامج
ال�م���س��اع��دات ه ��ذاُ ،ت��ر��س��ل �أم��ري�ك��ا �إ�شارة
�إلى العالم عن ت�صميمنا الثابت على دعم
�شعب �أوكرانيا ال�شجاع حتى الن�صر على
رو�سيا».
و�ست�سمح الأم ��وال لأوك��ران �ي��ا بالتزود
ب �م��رك �ب��ات م ��درع ��ة ،وب �ت �ع��زي��ز دفاعاتها
الم�ضادة للطائرات ،ومحاربة الهجمات
الإل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة .و� �س �ت �خ �� �ص ����ص م ��ن هذه
ال�م���س��اع��دة م�ل�ي��ارات ال � ��دوالرات ل�ضمان
«ا�ستمرارية الم�ؤ�س�سات الديموقراطية
ال عن ت�أمين م�ساعدات
الأوكرانية» ،ف�ض ً
�إن�سانية كبيرة.
وك��ان الرئي�س ب��اي��دن دع��ا منذ �أ�سابيع
�إلى تخ�صي�ص ميزانية �ضخمة لم�ساعدة
�أوكرانيا قيمتها  33مليار دوالر.
لكن قادة الكونجر�س من كال الحزبين
ال��دي �م��وق��راط��ي وال �ج �م �ه��وري توافقوا
م�ساء الإثنين  5/9على منح �أوكرانيا 40
مليار دوالر� ،أي ما يعادل الناتج المحلي
الإجمالي للكاميرون في .2020
و��ش��دد زعيم الأغلبية الديموقراطية
ف ��ي م�ج�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ال �� �س �ن��ات��ور ت�شاك
�شومر الثالثاء  5/10على �أن «تمرير هذا
التمويل الطارئ ب�سرعة هو �أمر �ضروري
لم�ساعدة ال�شعب الأوكراني في قتاله �ضد
بوتين ال�شرير».
كما ذكر �شومر زمالءه بالتزام الواليات
المتحدة الأخ�لاق��ي بالوقوف �إل��ى جانب
�أ�صدقائنا في �أوكرانيا.
وت�ت�م� ّت��ع ه��ذه الإج � ��راءات ب��دع��م وا�سع
في كال الحزبين ،وه��و �أم��ر غير م�ألوف
ف��ي الكونجر�س المعتاد على الخالفات
ال�سيا�سية �إلى حد كبير.

أمريكا من حولنا
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بايدن ير ّد على �سناتور ّ
�شكك ب�أهل ّيته على تح ّمل م�س�ؤولياته الرئا�سية
ر ّد ال��رئ �ي ����س الأم ��ري� �ك ��ي ج ��و بايدن
ال �ث�لاث��اء  5/10ع�ل��ى ��س�ن��ات��ور جمهوري
�ش ّكك ب�أهل ّيته على تح ّمل م�س�ؤولياته
يوجهه
ال��رئ��ا��س�ي��ة ،ف��ي ا ّت �ه��ام غ��ال�ب�اً م��ا ّ
�أن���ص��ار الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ترامب
�إلى �س ّيد البيت الأبي�ض ،لك ّنه �صدر هذه
الم ّرة عالنية عن ع�ضو في الكونجر�س.
وقال الرئي�س الأمريكي رداً على �س�ؤال
عن ت�صريح ال�سناتور ريك �سكوت «�أعتقد
�أن هذا الرجل لديه م�شكلة».
وك� ��ان ال �� �س �ن��ات��ور ع��ن والي� ��ة فلوريدا
�أق ��دم ال�ث�لاث��اء  5/10على خ�ط��وة نادرة
ب�إ�صداره بياناً هاجم فيه ب�شدّة الرئي�س
الديموقراطي ،قائ ً
ال �إن «جو بايدن لي�س
لا لأداء واجباته� .إنه
بخير� .إنه لي�س �أه� ً
غ�ي��ر متنا�سق وع��اج��ز وم���ش��و���ش .ن�صف
الوقت ال يعرف �أين هو».
وغ��ال�ب�اً م��ا ت�صدر ع��ن �أن���ص��ار ترامب،
و�أح �ي ��ان �اً ع��ن ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق نف�سه،
تلميحات وادعاءات ت�شكك ب�صحة الرئي�س
الديموقراطي البالغ من العمر  79عاماً.
ل�ك��ن ه ��ذه اال ّت �ه��ام��ات ن � ��ادراً م��ا يكررها
عالنية م�س�ؤولون في الحزب الجمهوري
و�إن فعلوا فحتماً لي�س بالأ�سلوب الفظ
الذي ا�ستخدمه ال�سناتور �سكوت.
وك � ��ان ال �� �س �ن��ات��ور � �س �ك��وت ط� ��رح لتوه

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

برنامجاً اقت�صادياً للبالد ر�أى فيه البيت
ال للت�صويب عليه ،ال
الأبي�ض هدفاً �سه ً
�سيما و�أن الإدارة الديموقراطية غالباً ما
ت�أخذ على الجمهوريين �سعيهم �إلى زيادة
ال�ضرائب على الطبقة الو�سطى والحد
من التقديمات االجتماعية.
والإث� �ن� �ي ��ن � � 5/9ش��نّ ب ��اي ��دن هجوماً
ع�ل��ى ال�ب��رن��ام��ج ال ��ذي ط��رح��ه ال�سناتور
الجمهوري ،وا�صفاً �إي��اه ببرنامج «ماجا
م �ت �� �ش �دّد» ،ف��ي �إ�� �ش ��ارة �إل� ��ى � �ش �ع��ار �سلفه
«ف �ل �ن �ج �ع��ل �أم ��ري� �ك ��ا ع �ظ �ي �م��ة م � �ج ��دداً»

(ماجا).
وق ��ال ال��رئ�ي����س ال��دي�م��وق��راط��ي الذي
يخو�ض حملة انتخابية لدعم ّ
مر�شحي
ح ��زب ��ه ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ف ��ي انتخابات
منت�صف ال��والي��ة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة المقررة
ف��ي نوفمبر المقبل «ل��م �أك��ن �أت��و ّق��ع من
جمهوريي (م��اج��ا المت�شدّدين) ،الذين
ي� �ب ��دو �أن� �ه ��م ي �� �س �ي �ط��رون ع �ل��ى الحزب
ال �ج �م �ه ��وري ال � �ي� ��وم� ،أن ي �ت �م �ك �ن��وا من
ال�سيطرة» على هذا الحزب.
و�أ�ضاف «لم �أتو ّقع هذا الأمر �أبداً».

�أع�ضاء في مجل�س ال�شيوخ �أكدوا معار�ضتهم التفاق نووي يتجاهل �أن�شطة طهران

ال�سانتور الأمريكي تيد كروز
برفع «الحر�س» من قائمة الإرهاب.
وبموازاة هذا الم�شروع ،وافق مجل�س
ال �� �ش �ي��وخ ع �ل��ى م �� �ش��روع ق ��ان ��ون طرحه
ال �� �س �ي �ن��ات��ور ت �ي��د ك� � ��روز ،ي� ��ؤك ��د �إب �ق ��اء
ال �ع �ق��وب��ات ال�م��رت�ب�ط��ة ب ��الإره ��اب على
ال�ب�ن��ك ال �م��رك��زي الإي ��ران ��ي و«الحر�س
ال �ث ��وري» .ويعتبر ال �ط��رح ال ��ذي حظي
بدعم  86م�شرعاً �أن الحفاظ على هذه
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Attorney at Law

نحن جاهزون في كل الأوقات لم�ساعدتك
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املحامي عالء ابراهيم

ماذا يحدث في أمريكا...

الأحزاب ال�سيا�سية الأمريكية

ت�شريع �أمريكي ُيبقي «الحر�س» الإيراني في قائمة الإرهاب

�أق � � � � ّر م �ج �ل ����س ال� ��� �ش� �ي ��وخ الأم ��ري� �ك ��ي
م�شروعي قانونين ي���ش�دّدان على �إبقاء
«ال�ح��ر���س ال �ث��وري» الإي��ران��ي ف��ي قائمة
المنظمات الإره��اب �ي��ة .وط��ال��ب غالبية
من الم�شرعين �إدارة الرئي�س جو بايدن
بعدم توقيع اتفاق نووي ال يتطرق لدعم
�إي��ران للإرهاب� ،أو برنامجها لل�صواريخ
البالي�ستية.
و�ص ّوت  62ع�ضواً في المجل�س ،بينهم
 16ديمقراطياً ،في وقت مت�أخر الأربعاء
 ،5/4بالموافقة على م�شروع قانون طرحه
ال�سيناتور الجمهوري جيم�س النكفورد،
ين�ص على عدم �شطب «الحر�س الثوري»
م��ن ل��وائ��ح الإره� ��اب .وق��ال الن�ك�ف��ورد �إن
«مجل�س ال�شيوخ �أر��س��ل ر�سالة وا�ضحة،
مفادها �أننا ال نريد لوا�شنطن �أن تعقد
اتفاقاً نووياً مع �إيران يتجاهل �أن�شطتها
ال�سابقة ونواياها الحالية».
وم��ن بين الم�ؤيدين للم�شروع زعيم
الأغ�ل�ب�ي��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ت���ش��اك �شومر،
الذي ان�ضم �إلى زمالئه المعار�ضين ،في
دالل��ة على امتعا�ضهم م��ن المفاو�ضات
الجارية في فيينا ،والتي تعثرت ال�شهر
ال�م��ا��ض��ي لأ� �س �ب��اب �أه�م�ه��ا ط�ل��ب �إيراني
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العقوبات «��ض��روري للحد م��ن التعاون
ب�ي��ن �إي� ��ران وال���ص�ي��ن» ،ك�م��ا ي�ل��زم �إدارة
ب��اي��دن تقديم تقرير �إل��ى الكونجر�س،
يف�صل طبيعة هذا التعاون «في مجاالت
ال �ط��اق��ة وال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة واالقت�صاد
وال �ت �م��وي��ل وال �ق �ط��اع��ات الدبلوما�سية
والع�سكرية والم�صرفية».

وا���ش��ن��ط��ن ت��ب��ح��ث �إم��ك��ان
ال�سماح لمو�سكو بموا�صلة
���س��داد دي��ون��ه��ا ب��ال��دوالر

�أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت
يلين الثالثاء ّ � 5/10أن الواليات المتحدة
تبحث ما �إذا كانت �ستمدّد العمل ب�إعفاء
من العقوبات من �ش�أنه �أن ي�سمح لرو�سيا
ب ��أن توا�صل ��س��داد ديونها ب��ال��دوالر و�أن
تتج ّنب تالياً حالة التخ ّلف عن ال�سداد.
وقالت يلين «�إ ّن��ه �أم��ر ندر�سه بج ّد في
الوقت الحالي .نريد �أن نكون مت�أ ّكدين
م ��ن �أ ّن � �ن ��ا ن �ف �ه��م ال �ن �ت��ائ��ج والتداعيات
المحتملة النتهاء �صالحية الترخي�ص».
وهذا الإعفاء الذي �أق ّرته وا�شنطن في
نهاية فبراير ،ي�سمح لمو�سكو ب�أن توا�صل،
على ال ّرغم من العقوبات التي فر�ضتها
عليها وزارة ال�خ��زان��ة الأم��ري�ك�ي��ة� ،سداد
ديونها ب��دوالرات من تلك الموجودة في
رو�سيا.
ل �ك��نّ ه ��ذا الإع �ف ��اء تنتهي �صالحيته
ف��ي  25م��اي��و� ،أي قبل يومين م��ن موعد
اال��س�ت�ح�ق��اق ال�م�ق�ب��ل ف��ي ب��رن��ام��ج �سداد
الديون الرو�سية.
بالمقابل ف� ّإن رو�سيا لم تعد قادرة على
�سداد ديونها بدوالرات من تلك الموجودة
ف��ي ال �ب �ن��وك الأم��ري �ك �ي��ة ،وذل� ��ك ب�سبب
العقوبات الم�شدّدة التي فر�ضتها عليها
وا�شنطن في � 5أبريل .وب�سبب هذا المنع
حاولت مو�سكو �سداد هذا الدين بالروبل
عو�ضاً عن الدوالر.
و�أو�� �ض� �ح ��ت ي �ل �ي��ن ،وزي � ��رة االقت�صاد
وال�م��ال�ي��ة ف��ي �إدارة الرئي�س ج��و بايدن،
خالل جل�سة ا�ستماع في مجل�س ال�شيوخ
«ل��م ن� ّت�خ��ذ ق� ��راراً ب�ع��د» ل�ك��نّ ه��ذا الأمر
�سيت ّم ب���س��رع��ة .و�أ� �ض��اف��ت «ن�ح��ن ُنجري
بج ّد تقييماً لمخاطر عدم تجديد الإعفاء
وتداعياته».
واال�ستحقاق المقبل في برنامج �سداد
ال��دي��ون ال��رو��س�ي��ة م��وع��ده ف��ي  27مايو
ال�ج��اري وم�ق��داره ه��و  100مليون يورو.
ّ
ت�ستحق
وه ��ذا ال�م�ب�ل��غ ه��و ق�ي�م��ة ف��ائ��دة
على �إ�صدارين� ،أحدهما يجبر رو�سيا ب�أن
ت�سدّد المبلغ بالدوالر �أو اليورو �أو الجنيه
اال�سترليني �أو الفرنك ال�سوي�سري� ،أما
الثاني فيمكنها �سداده بالروبل.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إل ��ى اال��س�ت�ح�ق��اق المقبل
ه �ن��اك  12ا��س�ت�ح�ق��اق�اً �آخ� ��ر ف��ي برنامج
خدمة الدين الرو�سي لغاية نهاية العام
الجاري.
وف��ي � 29أب��ري��ل �أ ّك� ��دت ح��اك�م��ة البنك
المركزي الرو�سي �إلفيرا نابيولينا �أ ّنه «ال
يمكننا الحديث عن تخ ّلف عن ال�سداد»،
م�ع�ت��رف��ة ف��ي ال��وق��ت نف�سه ب� �� ّأن مو�سكو
تواجه «�صعوبات في ال�سداد».

ف ��ى م �ق��ال �ن��ا ال �� �س��اب��ق ت �ح��دث �ن��ا عن
ن�ش�أة االح��زاب مع ب��دء تكوين الدولة
االمريكية ،وبالرغم من �أن الد�ستور
لم ين�ص على �إقامة �أي �أحزاب �سيا�سية،
وبالرغم من معار�ضة وعدم ر�ضا الآباء
الم�ؤ�س�سون وخا�صه �أب��و الأم��ة چورچ
وا�شنطن ع��ن �إق��ام��ة �أح ��زاب �سيا�سية
ول�ك��ن ن���ش��أت الأح � ��زاب ال�سيا�سية بل
ي��وج��د �أك �ث��ر م��ن  420ح��زب �اً �سيا�سياً
م���س�ج�ل�ي��ن ف ��ي ال� ��والي� ��ات المتحدة
الأمريكية وبالطبع جاء معهم العديد
م��ن ال �ت��ول �ي �ف��ات ال�م�خ�ت�ل�ف��ة لوجهات
النظر ال�سيا�سية .ومع ذلك ،ال يوجد
�سوى حزبان �سيا�سيان ت�صدرا الم�سرح
ال���س�ي��ا��س��ي ف��ي �أم��ري �ك��ا وه �م��ا الحزب
ال��دي�م�ق��راط��ي وال �ح��زب الجمهوري.
وت� �ن ��اوب ال �ح��زب��ان م�ن���ص��ب الرئا�سة
وتناوبا �أي�ضاً الأغلبيه فى الكونجر�س
منذ ن�ش�أتهما وحتى الآن.
وال �ح �ق �ي �ق��ة �أن ال ��ر�ؤ�� �س ��اء ال�سبعة
الأوائ� ��ل ل��م ي�ك��ون��وا ديمقراطيين وال
جمهوريين ،ثم �شغل من�صب الرئي�س
 19رئي�ساً من الحزب الجمهوري و 17
من الحزب الديمقراطي.
ول�ك��ن ب �م��اذا ي �ن��ادي ك�ل�اً م��ن هذان
الحزبان وبقية االحزاب؟ وكيف يختار
ال�م��واط��ن ال �ع��ادي �أي م��ن االح ��زاب؟.
وم��اه��ي ق��واع��د الإن �ت �م��اء؟ وه��ل يكفي
�أن ينتمي الفرد �إل��ى حزبا ما �إعتماداً
ع �ل��ى �إ�� �س ��م ال� �ح ��زب ف �ق��ط؟ بالن�سبه
للحزب الديمقراطى مثال هل ينتمي
الفرد لهذا الحزب لأن الجميع يف�ضل
الديمقراطية �أو حزب الأخ�ضر حيث
يف�ضل معظم الأف��راد فكرة و�سيا�سات
الحفاظ على البيئة� ،أو يختار الحزب
الجمهورى او غيره.
الحقيقة �أن الفرد العادي يجب �أن
يختار الإنتماء �إلى حزبا ما بناءاً على
مدى توافق �أهداف وفل�سلفة وقيم هذا
الحزب مع �أهداف وفل�سفة وقيم الفرد
ال� �ع ��ادي ،وه ��ل ت �خ��دم ه ��ذه الأه � ��داف
وال�ف�ل���س�ف��ه وال �ق �ي��م م���ص�ل�ح��ة الفرد
العادي �أوال ثم م�صلحة البالد �أم ال؟
ول��ذل��ك �سن�ستعر�ض �أه ��داف وفل�سفة
ال �ح��زب �ي��ن ال �ك �ب �ي��ري��ن ول� ��ك الخيار
عزيزي القارئ �أن تختار الحزب الذي
يرعى م�صالحك ويتوافق م��ع قيمك
و�أهدافك.
ول� �ن� �ب ��د�أ ف ��ي ال �م �ق ��ارن ��ة بالن�سبة
ل�ل�م���ش��روع��ات الإج �ت �م��اع �ي��ه ،ن�ج��د �أن
الديمقراطيين يهتمون �أك�ث��ر بكثير
ف� ��ى و�� �ض ��ع م� ��� �ش ��روع ��ات �إجتماعية
�أك �ث��ر م��ن ال�ج�م�ه��وري�ي��ن ح�ي��ث يعتقد
الديمقراطيون �أن الحكومة يجب �أن
تلعب دوراً كبيراً في حياة الفرد بينما
يعتقد ال�ج�م�ه��وري��ون �أن ال �ف��رد يجب
�أن يعتمد على نف�سه ليحقق �أحالمه
وير�سم م�ستقبله بعيداً عن الحكومة
و�أن هناك فترات في حياة الفرد يعتمد
ف �ي �ه��ا ع �ل��ى ال �م �� �س��اع��دات الحكومية
مثل ح��االت المر�ض ال�شديد ،العجز
وال�شيخوخة ووف ��اة �أو �إن �ع��دام وجود
عائل للعائله.
ب� ��ال � �ن � �� � �س � �ب� ��ه ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ي� � ��ؤم � ��ن
ال��دي�م�ق��راط�ي��ون بالتعليم الحكومي
ب�ي�ن�م��ا ي�ف���ض��ل ال �ج �م �ه��وري��ون حرية
االخ �ت �ي��ار ب�ي��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ح�ك��وم��ي �أو
التعليم الخا�ص .بل �إن �إعطاء الحريه
لأولياء الأم��ور فى االختيار يزيد من
المناف�سه ويح�سن كالهما.
بالن�سبة للهجرة ال�شرعية والغير
�� �ش ��رع� �ي ��ة .ك�ل�اه� �م ��ا ي � ��ؤي� ��د الهجرة
ال�شرعية ولكن الحزب الديمقراطي
ال يقاوم الهجرة الغير �شرعيه والعك�س
�صحيح ،فالجمهوريون �أكثر مقاومة
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للهجره الغير �شرعيه.
ب��ال�ن���س�ب��ه ل�ف��ر���ض ال �� �ض��رائ��ب نجد
ال��دي�م�ق��راط�ي��ون ي�م�ي�ل��ون �إل ��ى فر�ض
ال� ��� �ض ��رائ ��ب �أك � �ث� ��ر ل �ت �م��وي��ل ب ��رام ��ج
ال�م���س��اع��دات ال�ح�ك��وم�ي��ة بينما يعمل
الجمهوريون على تخفي�ض ال�ضرائب.
ب��ال�ن���س�ب��ة للمثليين والمتحولون
ج �ن �� �س �ي �اً ،ن �ج��د �أن الديمقراطيين
ي�ؤيدون وب�شده المثليين والمتحولون
ج �ن �� �س �ي �اً وي � �ح� ��اول� ��ون ب �� �ش ��دة فر�ض
�أ�سلوب الحياه هذا على المجتمع ،بل
و�إع�ط��ائ�ه��م �إم �ت �ي��ازات �أك�ث��ر ف��ي بع�ض
الأح �ي��ان بينما يعتقد الجمهوريون
�أن ه��ذه م�سائل �شخ�صية غير عاديه
ويجب �أن ال تفر�ض على المجتمع و�أن
ال يتم ت�صويرها على �أنها �أمور عاديه.
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ج �ن �� ��س في
ال �م ��دار� ��س ،ي �ح��اول الديمقراطيون
ت�ع�ل�ي��م ال �ج �ن ����س وال� ��� �ش ��ذوذ الجن�سي
للأطفال وف��ي وق��ت مبكر ج��داً بينما
يرف�ض الجمهوريون تعليم الجن�س في
المدار�س بتاتا و�أن يترك هذا للعائالت
ولي�س الحكومة.
بالن�سبه لرجال الأعمال وال�شركات
ن �ج��د ال��دي �م �ق��راط �ي��ون �أك� �ث ��ر ق�سوة
عليهم وه��ذا ي��ؤدى �إل��ى ه��روب العديد
م �ن �ه��م م ��ن ال� ��والي� ��ات ال �ت��ى يحكمها
ال��دي�م�ق��راط�ي��ون �إل ��ى ال ��والي ��ات التي
ي �ح �ك �م �ه��ا ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ون ،والعك�س
�صحيح ،ال�ج�م�ه��وري��ون �أك �ث��ر �صداقة
وتعاونا معهم.
بالن�سبةلالجها�ضوهيق�ضيهتق�سم
ال�ب�لاد �إل��ى ق�سمين فالديمقراطيون
ي� ��ؤي ��دون ح��ق ال� �م ��ر�أة ف��ي االجها�ض
ف��ي �أي وق��ت ف��ي ف�ت��رة ال�ح�م��ل وحتى
لثواني قبل الوالده بينما نجد العك�س
ت�م��ام��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ج�م�ه��وري�ي��ن ،فهم
يرف�ضون االجها�ض �إال في حالة وجود
خطورة على حياة الأم ،وقد ي�سمحون
باالجها�ض في الثالث ال�شهور الأولى
فقط وال ي�سمح باالجها�ض بعد ذلك.
في مجال الت�سليح ،فالجمهوريون
يميلون �إل��ى �إن�ف��اق باليين الدوالرات
على ت�سليح التر�سانة الع�سكرية حيث
ي �ع �ت �ق��دون �أن وج� ��ود ق� ��وات ع�سكرية
قوية هو �أحد مقومات الأمن الوطني
لأمريكا ،بينما ال ي�شجع الديمقراطيون
هذا الأمر تماما.
ب� ��ال � �ن � �� � �س � �ب� ��ه ل � � �ل� � ��دي� � ��ان� � ��ات ي �ع �م ��ل
الديمقراطيون على منع الدين تماماً
م��ن ال�ح�ي��اة ف��ي �أم��ري�ك��ا وه��م يحاربون
ال ��دي ��ن ال �م �� �س �ي �ح��ي ب��اع �ت �ب��اره الدين
ال�سائد ،بينما ي��ؤم��ن الجمهوريون �أن
الدين  -والم�سيحية بالذات  -هو جزء
مهم ف��ي حياة المجتمع ،ب��ل �أن الدين
ال�م���س�ي�ح��ي وال �ق �ي��م ال�م���س�ي�ح�ي��ة كانت
�أح��د �أ�سباب تقدم ه��ذه الأم��ة وال يجب
محاربتها.
هذه كانت بع�ض النقاط التى يمكن
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا ال �ت �ع��رف ع �ل��ى �أه � ��داف
وفل�سفة كال الحزبان الكبيران والتي
قد ت�ساعد في �إختيار الحزب المنا�سب
لطريقة حياة وفل�سفة الفرد.

بايدن ي�ؤكد �أنه ي�ضع الت�ضخم
على ر�أ�س �أولوياته
�أكد الرئي�س الأمريكي جو بايدن الثالثاء � 5/10أنه ي�ضع «الت�ضخم على ر�أ�س
�أولوياته الوطنية» ،وي�شعر بمعاناة الأمريكيين بعد �أن بلغ الت�ضخم �أعلى معدل
له في �أربعة عقود.
وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبي�ض «يتعين على البنك االحتياطي الفيدرالي
القيام بعمله و�سوف ي�ؤدي وظيفته� .أعتقد �أن الت�ضخم هو التحدي االقت�صادي
الأكبر لدينا الآن و�أعتقد �أنهم يرون ذلك �أي�ضاً».
ولكنه قال �إن بع�ض «جذور الت�ضخم» خارجة عن �سيطرته ،م�شيراً �إلى جائحة
كوفيد 19-وتداعيات الحرب الرو�سية في �أوكرانيا.
و�أ�ضاف «هذان الم�ساهمان الرئي�سيان ...هما عالميان بطبيعتهما .وهذا هو
ال�سبب في �أننا ن�شهد ت�ضخماً تاريخياً في دول العالم �أجمع».
و�أ��ش��ار ب��اي��دن �إل��ى �أن  %60م��ن الت�ضخم ف��ي م��ار���س ك��ان ب�سبب ارت�ف��اع �أ�سعار
الوقود .والثالثاء  ،5/10بلغ متو�سط �سعر جالون البنزين ( 3,78لترات) 4,374
دوالرات متجاوزاً ال�سعر القيا�سي ال�سابق في  11مار�س .وكان متو�سط �سعر جالون
البنزين قبل عام  2,967دوالراً.
و�إذا كان الرئي�س ال ي�سيطر على الحرب في �أوكرانيا وال على الجائحة ،فقد
قال �إن بو�سعه �أن يعمل على جبهات �أخرى.
وقال «هناك �أ�شياء يمكننا القيام بها ،يمكننا معالجة ما يجب علينا فعله ،بدءاً
من االحتياطي الفيدرالي الذي ي�ؤدي دوراً كبيراً في مكافحة الت�ضخم».
وم��ن ث��م ح��ث مجل�س ال���ش�ي��وخ ع�ل��ى «ال�ت���ص��دي��ق دون ت ��أخ �ي��ر» ع�ل��ى تعيينات
المر�شحين الم�ؤهلين ت�أهيال عاليا الذين اقترحهم لقيادة البنك المركزي.
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رئي�س بلدية كييف يعلن �أن تحول تاريخي في العر�ش البريطاني مع �إلقاءالأمير ت�شارلز ال��غ��رب يتعهّد بمبلغ  6.7مليار دوالر
نحوثلثي�سكانالعا�صمةعادوا
الثانيــة
اليزابيــث
الملــكة
تغيــب
بعــد
البرلمــان
إفتتــاح
�
خطــاب
ّ
ظ����ل ح����رب �أوك���ران���ي���ا
ل�����س��وري��ا ف���ي
�أعلن رئي�س بلدية كييف الثالثاء 5/10

�أن حوالى ثلثي �سكان العا�صمة الأوكرانية
عادوا بعد نزوح جماعي في �أعقاب الغزو
الرو�سي لأوكرانيا �أواخر فبراير.
وق � ��ال رئ �ي ����س ب �ل��دي��ة ك �ي �ي��ف فيتالي
كليت�شكو لل�صحافيين «قبل الحرب ،كان
 3,5ماليين �شخ�ص يقطنون في كييف.
عاد حوالى ثلثي �سكان العا�صمة».
و�أ�ضاف �أنه حتى لو كان حظر التجول
ال ي��زال مفرو�ضاً والحواجز قائمة على
الطرق« ،يمكنكم العودة �إذا لم تكن هذه
العوائق ُتخيفكم».
و�شدّد على �أن��ه ال ي�ستطيع منع �س ّكان
ك�ي�ي��ف م��ن ال �ع��ودة �إل �ي �ه��ا ،ل�ك�ن��ه دع ��ا في
الوقت نف�سه �إلى التريث.
و�أو�ضح «�إذا كانت لديكم �إمكانية البقاء
في �أماكن فيها حماية �أكثر حيث ال خطر
و�صحتكم ،ابقوا رجاءً».
على حياتكم ّ
وك��ان رئي�س بلدية كييف اف��اد ف��ي 10
م��ار���س بعد �أ�سبوعين على ب��داي��ة الغزو
الرو�سي لأوكرانيا� ،أن ن�صف �س ّكان كييف
ف ّروا منها ولم يبق �سوى «�أق ّل من مليوني
�شخ�ص بقليل».

�ألقى الأمير ت�شارلز الخطاب التقليدي
لجل�سة افتتاح البرلمان البريطاني الثالثاء
 5/10في «لحظة تاريخية» ت�شهدها المملكة
المتحدة بعد تغيب والدته الملكة �إليزابيث
الثانية بناء على ن�صيحة �أطبائها.
وال��دل�ي��ل الجديد على عملية االنتقال
الجارية داخل النظام الملكي في بريطانيا
ب�سبب الم�شاكل ال�صحية للملكة �إليزابيث
ال�ث��ان�ي��ة ،ك��ان و� �ص��ول الأم �ي��ر ت���ش��ارل��ز �إلى
البرلمان على وقع الن�شيد الوطني .وتال
وري��ث ال�ع��ر���ش ال�ب��ال��غ م��ن العمر  73عاما
باللبا�س الر�سمي ،نيابة عن الملكة الخطاب
ال��ذي ح��دد برنامج الحكومة ل��دى افتتاح
الدورة البرلمانية.وبقي العر�ش الذي تلقي
منه الملكة عاد ًة خطابها ،فار ًغا.
وجل�س ت�شارلز على عر�ش �أ�صغر و�إلى
ج��ان�ب��ه زوج �ت��ه ك��ام�ي�لا ( 74ع��ا ًم��ا) و�إبنه
الأكبر الأمير ويليام ( 39عامًا) الذي كان
ح��ا��ض� ًرا لأول م��رة ،ف��ي دالل��ة �أخ ��رى على
توارث الأجيال.
ت ّغيبت الملكة �إليزابيث الثانية ( 96عاما)
م ّرتين فقط خالل فترة توليها العر�ش عن
جل�سة افتتاح البرلمان البريطاني ،م ّرة
في العام  1959حين حملت بالأمير �أندرو،
وم� ّرة في العام  1963حين حملت بالأمير

تعهّد المانحون الدوليون تقديم 6,7
مليار دوالر ل�سوريا التي م ّزقتها الحرب
في م�ؤتمر في بروك�سل الثالثاء ،5/10
ن�س حتى
م�شدّدين على �أن الأزم ��ة ل��م ُت َ
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت�ستحوذ ف�ي��ه الحرب
الأوكرانية على اهتمام العالم.
وقال مفو�ض االتحاد الأوروبي ل�سيا�سة
الجوار �أوليفر فارهيلي �إن «هذا الحدث
ي�أتي اليوم في وقت �صعب ب�شكل خا�ص».
و�أ��ض��اف �أن «مجتمعاتنا واقت�صاداتنا،
بما ف��ي ذل��ك المانحون الرئي�سيون ،ما
زالوا يكافحون للتعافي من الوباء بينما
يتعاملون مع ت�أثير الحرب في �أوكرانيا».
وتجاوزت التعهّدات البالغة  6,7مليار
دوالر ( 6,4مليار يورو) مبلغ الـ  6,4مليار
الأمير ت�شارلز في جل�سة �إفتتاح البرلمان البريطاني
ال�شهر المقبل بمنا�سبة الذكرى ال�سبعين دوالر الذي ت ّم جمعه العام الما�ضي ،على
�إدوارد.
كما �أن�ه��ا ال�م��رة الأول��ى التي يحل فيها العتالئها العر�ش.
الأ�سبوع الما�ضي اعلنت الملكة �أنها لن
�أم �ي��ر وي�ل��ز م�ك��ان�ه��ا ،علما �أن ��ه يمثلها في
تح�ضر الحفالت التي �ستقام في حديقة
الخارج منذ �سنوات وتزداد مهامه.
كتبت �صحيفة «دايلي مايل» �أن الملكة «ال ق�صر باكنجهام ه��ذا ال�صيف .وك��ان �آخر
ت��زال تتولى زم��ام االم��ور .لكن ال تخطئوا ظهور علني لها في  29مار�س خالل حفل
ت�أبين زوجها الأمير فيليب الذي توفي عن
فهذه لحظة تاريخية للملكية».
ح ��ذر ن��ائ��ب رئ �ي ����س م�ج�ل����س ال�سيادة
و�أث � ��ار ق ��رار ال�م�ل�ك��ة ب��ال�ت�غ�ي��ب مخاوف  99عاما العام الما�ضي.
االن �ت �ق��ال��ي ف ��ي ال� ��� �س ��ودان ال �ف��ري��ق �أول
�إزاء ع��دم تم ّكنها م��ن ح���ض��ور احتفاالت
محمد حمدان دقلو ،من اتفاقيات داخلية
وخ��ارج�ي��ة «ت ��دار تحت ال �ط��اول��ة» تهدف
لتمكين جهات و�إق�صاء �أخرى.
وق ��ال دق �ل��و خ�ل�ال خ�ط��اب��ه للعاملين
ب��الأم��ان��ة ال �ع��ام��ة للق�صر الجمهوري:
«�إخ��وت �ن��ا ف��ي ال�ح��ري��ة والتغيير يقولون
�إنهم لن ولم يلتقوا الع�سكر ،لكنهم قبل
�أ�سبوع اجتمعوا بي ،وقلت لهم لي�س المهم
ماذا نريد نحن �أو �أنتم� ،إنما المهم ماذا
يريد ال�شعب والبلد».
و� �ش��دد ع�ل��ى «� �ض��رورة م���ش��ارك��ة جميع
ال���س��ودان�ي�ي��ن ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال �ح ��وار الذي
ي �ج��رى ال�ت��رت�ي��ب ل��ه ه ��ذه الأي � ��ام ،وعدم

ال�سودان ..دقلو يحذر من اتفاقيات وح��وارات
«تحت الطاولة» تهدف لتمكين جهات و�إق�صاء �أخرى

�أحكام بال�سجن في بلجيكا
ل��م��ت��ورط��ي��ن بالتخطيط
لمهاجمة معار�ضين �إيرانيين م����اك����رون ي��ق��ب��ل ي����د ب���ن���ت م�����ص��ر «ف������رح ال���دي���ب���ان���ي»
ق�ضت محكمة ا��س�ت�ئ�ن��اف ف��ي بلجيكا
الثالثاء  5/10ب�سجن ثالثة �إيرانيين -
بلجيكيين لفترات ت�ت��راوح بين  17و 18
عاماً لم�شاركتهم في التخطيط لهجوم
ع �ل��ى ت �ج � ّم��ع ل�ل�م�ع��ار��ض��ة الإي ��ران� �ي ��ة في
فرن�سا في .2018
كما تم تجريد الثالثة من جن�سيتهم
ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة ،وف �ق �اً ل �ن ��� ّ�ص ال �ح �ك��م الذي
�أ�صدرته محكمة اال�ستئناف في �أنتويرب
(�شمال) و�أر�سل �إلى ال�صحافة.
و�أدي � �ن� ��ت ن���س�ي�م��ه ن �ع �م��ي ( 37عاما)
وزوج � �ه� ��ا �أم� �ي ��ر � �س �ع��دون��ي ( 42عاما)
ومهرداد عارفاني ( 58عاما) الذي ُو�صف
ب�أنه عميل ا�ستخبارات �إيراني يعمل من
بلجيكا« ،بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال
�إرهابية» في  30يونيو  2018في فيلبينت
بالقرب من باري�س.
الحكم
و�أ ّي � � ��دت م�ح�ك�م��ة اال� �س �ت �ئ �ن��اف ُ
ال� ��� �ص ��ادر ع� ��ن م �ح �ك �م��ة ال� �ب ��داي ��ة ّ
بحق
الزوجين وهو ال�سجن لمدة  18عاماً ،في
حين �شدّدت الحكم الذي �أ�صدرته محكمة
البداية ّ
بحق ال�سعدوني في فبراير 2021
�إذ زادت مدة �سجنه من � 15إلى  17عاماً.
وع��ارف��ان��ي ��ش��اع��ر م�ع��ار���ض يعي�ش في
المنفي في �أوروبا منذ ع�شرين عاماً.
وال �ع��ام ال�م��ا��ض��يُ ،ح�ك��م على الإيراني
�أ�� �س ��د اهلل �أ� � �س� ��دي ال � ��ذي ي �ع��د الطرف
الرئي�سي ف��ي الملف ،بال�سجن ع�شرين
ع��ام��ا ،وه��ي ال�ع�ق��وب��ة ال�ق���ص��وى .ورف�ض
هذا الدبلوما�سي الذي كان يعمل حينذاك
في ال�سفارة الإيرانية في فيينا ا�ستئناف
الحكم.
والحظت محكمة اال�ستئناف في قرارها
ال �� �ص��ادر ال �ث�ل�اث��اء  5/10دور ال�شركاء
الثالثة و«م�شاركتهم الفعالة» �إلى جانب
�أ�سدي في «الق�سم  312بوزارة اال�ستخبارات
والأمن االيرانية» الذي �أمر بالعملية.
ون �ف��ت ط �ه��ران ع�ل��ى ل���س��ان المتحدث
ب��ا� �س��م وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ��س�ع�ي��د خطيب
زاده «المزاعم التي ال �أ�سا�س لها» ب�ش�أن
وجود �صلة بين الإيرانيين  -البلجيكيين
ال�ث�لاث��ة و�أ� �س��دي .و�سبق �أن دان��ت �إيران
المحاكمة وو�صفتها ب�أنها «غير �شرعية
ب���س�ب��ب ال�ح���ص��ان��ة ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة» التي
يتم ّتع بها �أ�سدي.

ط�����ي�����ران االم���������ارات
ت��ت��وق��ع ت��ح��ق��ي��ق ارب����اح
اع��ت��ب��ارا م��ن ع��ام 2023
اع �ل��ن ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�شركة
«الإمارات» �أكبر �شركة طيران في ال�شرق
الأو� � �س ��ط ال �ث�ل�اث��اء � 5/10إن طيران
الإم ��ارات ت��أم��ل ف��ي ال�ع��ودة �إل��ى تحقيق
الأرب � ��اح ب�ح�ل��ول ع��ام  2023وال �ب��دء في
�سداد الم�ساعدات الحكومية التي تلقتها
خالل جائحة كوفيد.19-
وق � ��ال ال �� �ش �ي��خ �أح� �م ��د ب ��ن ��س�ع�ي��د �آل
مكتوم لل�صحافيين على هام�ش معر�ض
ال�سياحة العربي في دب��ي «بالن�سبة لي
انتهت الأزمة ال�صحية».
و�أ�ضاف «توا�صل ال��دول فر�ض بع�ض
القيود لكنني �آمل �أن يتم رفع معظمها
بحلول نهاية العام» م�شيراً �إلى �أن طيران
الإم��ارات كانت تعمل حالياً بن�سبة «-75
 »%80من قدرتها قبل �إنت�شار الوباء.
وال�شركة المتخ�ص�صة في الرحالت
ال �ط��وي �ل��ة ت �� �ض��ررت ب �� �ش��دة م��ن القيود
العالمية على ال�سفر.
ومع ذلك كانت �إمارة دبي واحدة من
�أول��ى الوجهات التي �أع��ادت فتح �أبوابها
�أمام ال�سياح في �صيف عام  ، 2020بف�ضل
حملة تلقيح �ضخمة.
ب�ع��د �أن ت�ك�ب��دت خ�سائر بقيمة 22,1
مليار درهم (حوالى  5,7مليار يورو) في
 ،2021-2020خف�ضتها ال�شركة �إلى 5,7
مليار درهم ( 1,5مليار يورو) في الن�صف
الأول من ال�سنة المالية التالية.
ول��م ي�ت��م الإع �ل�ان ع��ن مجمل نتائج
ال�سنة المالية التي انتهت في مار�س.

ال���ت���ي �أح����ي����ت ح���ف���ل ف������وزه ب���ال���رئ���ا����س���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة

ب��ات��ت ال�م�ط��رب��ة م�صرية الأ� �ص��ل فرح
ال��دي�ب��ان��ي ،ح��دي��ث ال�ع��ال��م ،بعدما �أحيت
ح�ف��ل ف��وز ال��رئ�ي����س الفرن�سي �إيمانويل
ماكرون باالنتخابات لوالية ثانية وغنت
ف��رح ال��دي�ب��ان��ي �صاحبة ال� �ـ 33ع��ام��اLa ،
 Marseillaiseالن�شيد الوطني الفرن�سي،
وبنهايته اقترب ماكرون وطبع قبلة على
يدها و�شكرها.
وف � ��ي ن �ه��اي��ة ال �ح �ف��ل ع �ب��ر الرئي�س
الفرن�سي �إيمانويل ماكرون ،عن �سعادته
و�إعجابه ب�صوت فرح الديباني ،والتي تعد
�أول �أجنبية تغني في حفل رئا�سي ن�شيد
«ال مار�سييز» �أحد �أقدم الأنا�شيد الوطنية
بالعالم.
وف � ��رح ال��دي �ب��ان��ي ه ��ي م �ط��رب��ة �أوب � ��را
م�صرية ،ولدت بالإ�سكندرية ،وعمرها 33
عاما ،ن�ش�أت و�سط بيئة عائلية مو�سيقية،
واع� � �ت � ��ادت م �ن��ذ ط �ف��ول �ت �ه��ا ع �ل��ى �سماع
المو�سيقى الكال�سيكية ،وال�ت��ي يهواها
وال��داه��ا ،وك��ان جدها عازفا للبيانو ،قام
بتعليمها ال �ع��زف عليه بعمر � 7سنوات،

تخ�ص�ص الأموال لم�ساعدة ال�سوريين
�أن ّ
ول �ل��دول ال �م �ج��اورة ال �ت��ي ت�ع��ان��ي ب�سبب
الالجئين ،ولي�س لحكومة دم�شق.
وقال فارهيلي «رغم الحرب في �أوروبا،
ورغ��م جائحة كوفيد ،ير�سل المانحون
الآن �إ�شارة قوية جداً �إلى �سوريا وجوارها
ب��أن�ن��ا م���س�ت�ع��دون ل�ل�ق�ي��ام ب��أك�ث��ر م��ن ذي
قبل».
و�سيخ�ص�ص ج��زء كبير م��ن الأم ��وال
ّ
لم�ساعدة ال�سوريين ال��ذي��ن ل �ج ��أوا �إلى
الأردن ولبنان وتركيا بالإ�ضافة �إلى م�صر
والعراق.
وح� � ��ذرت م �ن �ظ �م��ات الإغ� ��اث� ��ة م ��ن �أن
ت�ضرر الإمدادات الزراعية العالمية جراء
الحرب في �أوكرانيا قد ي�ؤدي �إلى تفاقم
�إنعدام الأمن الغذائي في �سوريا.

ممار�سة منهج الإق�صاء تجاه �أي مكون
من مكونات ال�شعب ال�سوداني» ،محذرا
م ��ن «ات� �ف ��اق� �ي ��ات وح � � � ��وارات وم � �ب� ��ادرات
ب��ال��داخ��ل وال �خ��ارج ت ��دار ت�ح��ت التربيزة
(الطاولة) تهدف لتمكين جهات بعينها
و�إق�صاء الآخرين».
وق� � ��ال« :ن� �ح ��ن الآن ب �ن �ت �ف��رج ،لكننا
متابعون عمليات ال�ت��ذاك��ي والم�ؤامرات
والبرمجة التي تتم تحت الترابيز ،نحن
�ضلع �أ�سا�سي لن يتم �أي �شيء دون �أن نتفق
بم�شاركة جميع �أبناء وبنات ال�سودان».
ولفت �إل��ى �أن «م��ن ي��دب��رون مثل هذه
الم�ؤامرات �سيدفعون الثمن و�ستنجرف
الأو�ضاع �إلى الأ�سو�أ».

الرئي�س الفرن�سي يقبل يد بنت م�صر فرح الديباني
وبعمر  14ب��د�أت تتلقى تدريبات �صوتية ب�أكاديمية الأوبرا في باري�س ،وفي 2019
م��ع مغنية الأوب ��را الم�صرية ال�شهيرة ،ف� ��ازت ب�ج��ائ��زت�ه��ا ال���ش�ه�ي��رة ع��ن الغناء
الأوب��رال��ي ك ��أول مغنية م�صرية تح�صل
نيفين علوبة.
وح� ��� �ص� �ل ��ت ف � � ��رح ال� ��دي � �ب� ��ان� ��ي ،على عليها ،وح�صلت في  2013على الجائزة
ب �ك ��ال ��وري ��و� ��س ال� �ف� �ن ��ون م ��ن �أكاديمية ال�ث��ال�ث��ة م��ن م�سابقة «ج��وي�ل��و بيروتي»
 Hanns-Eisler Academy of Musicالدولية للغناء الأوبرالي.
للمو�سيقى ببرلين ،و�ألتحقت في 2016

م�لاح��ق��ة ك��ري��م��ة ال��رئ��ي�����س االي���ران���ي اال���س��ب��ق رف�سنجاني
ب���������س����ب����ب ت�����������ص�����ري�����ح�����ات م�����ث�����ي�����رة ل����ل����ج����دل
�أع�ل�ن��ت ال�سلطة الق�ضائية ف��ي ايران
�أن اب�ن��ة الرئي�س الإي��ران��ي الأ��س�ب��ق �أكبر
ها�شمي رف�سنجاني تواجه دعوى ق�ضائية
لمعار�ضتها علنا �شطب الحر�س الثوري
من القائمة ال�سوداء الأمريكية ولتعليقها
المثير للجدل ب�ش�أن النبي محمد.
ونقل موقع �صحيفة ميزان االلكتروني
ع��ن المتحدث با�سم ال�ق���ض��اء ،ذب�ي��ح اهلل
خ��دي��ان ،ق��ول��ه ف��ي م��ؤت�م��ر ��ص�ح��اف��ي في
ط �ه��ران �إن ��ه «ت �ج��ري مالحقتها و�سيتم
ا��س�ت��دع��ا�ؤه��ا م��ن قبل ال�م��دع��ي ال�ع��ام في
هاتين الق�ضيتين».
وج��اء ت�صريح خ��دي��ان رداَ على �س�ؤال
ح� ��ول «ال �ت �� �ص��ري �ح��ات الأخ � �ي� ��رة لفائزة
ها�شمي ح��ول العقوبات المفرو�ضة على
ال�م��ؤ��س���س��ات ال �ث��وري��ة و�إه��ان��ة الر�سول»،
ح�سب الم�صدر نف�سه.
وذكرت و�سائل �إعالم محلية �أن كريمة
ها�شمي رف�سنجاني اعتبرت في منت�صف
�أب ��ري ��ل �أن ط �ل��ب ط �ه��ران رف ��ع الحر�س
ال �ث��وري االي��ران��ي م��ن ال�ق��ائ�م��ة ال�سوداء
ل� �ـ «ال �م �ن �ظ �م��ات الإره ��اب� �ي ��ة الأجنبية»
ال�ت��ي و�ضعتها ال��والي��ات المتحدة «�ضار
بالم�صالح الوطنية».
وف ��ي م�ق�ط��ع ف �ي��دي��و ت��م ت ��داول ��ه على

فائزة ها�شمي رف�سنجاني
م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ،قالت «تمزح» دون «�أن تنوي اال�ساءة».
وفائزة رف�سنجاني البالغة من العمر 59
ها�شمي ك��ذل��ك �إن زوج ��ة ال�ن�ب��ي محمد
خديجة كانت «�سيدة �أع�م��ال» ،وبالتالي ،عاما ،هي �إبنة �أكبر ها�شمي رف�سنجاني،
وفقا ل�ل�إ��س�لام« ،يمكن للمر�أة �أي�ضا �أن الرئي�س المعتدل اال�سبق ال��ذي دعا �إلى
تمار�س ن�شاطاَ اقت�صادياَ مثل الرجل» .التقارب مع الغرب والواليات المتحدة.
اعتقلت النا�شطة الن�سوية والنائبة
وقالت بعد ذلك مبت�سمة �إن النبي «بدد
ال�سابقة وحكم عليها بال�سجن �ستة �أ�شهر
مال زوجته».
وذكرت وكالة الأنباء الر�سمية (ايرنا) في نهاية عام  2012بتهمة «الدعاية» �ضد
�أن�ه��ا اع �ت��ذرت ف��ي � 23أب��ري��ل وق��ال��ت �إنها الجمهورية الإ�سالمية.

�إيران ت�ستنكر قيام جارتها تركيا ببناء �سدود على منبع الأنهار الحدودية
�أع ��رب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الإي��ران��ي عن
�إ�ستيائه �أم��ام مجل�س ال�شوری م��ن قيام
تركيا ببناء �سدود على الأنهار الحدودية
ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن و� �س��ط ت �� �ض��ا�ؤل ال �م ��وارد
المائية وتغير المناخ.
نقلت وكالة الأنباء االيرانية الر�سمية
(اي��رن��ا) ع��ن ح�سين ام�ي��ر ع�ب��د اللهيان
قوله �أم��ام البرلمانيين قوله «�إن��ه لي�س
م ��ن ال �م �ق �ب��ول الي � ��ران �أن ت �ق��وم تركيا
ب��اج��راءات ف��ي مجال بناء ال�سدود تكون
نتيجتها م�شاكل لل�شعب االيراني و�شعوب
المنطقة ونعلن ب�صوت ع��ال معار�ضتنا
لهذه االجراءات».
و�أ��ض��اف« :ناق�شت مع وزي��ر الخارجية
التركي في الأ�شهر الأخيرة ثالث مرات
على الأقل هذه الق�ضية وطلبت منه �إیالء
االهتمام الجاد تجاه ما يجري ب�ش�أن بناء
ال�سدود على نهر �أرا���س ال�ح��دودي الذي
ينبع بالقرب من �أر�ضروم قبل �أن ين�ضم
�إلى نهر كورا وي�صب في بحر قزوين».
واق ��ر ال��وزي��ر الإي��ران��ي ب ��أن��ه «ل��م يكن
ه�ن��اك ات�ف��اق ثنائي بين ط�ه��ران و�أنقرة
ب�ش�أن التعاون المائي في الما�ضي ،لكننا
قدمنا طلبا �إل��ى الحكومة التركية قبل

�أرب �ع��ة �أ��ش�ه��ر لإن���ش��اء لجنة م�ي��اه ثنائية
م���ش�ت��رك��ة ل�م�ع��ال�ج��ة ال �م �خ��اوف ف��ي هذا
المجال».
ي�أتي ت�صريح الوزير الإيراني ،بح�سب
و�سائل اعالم ،بعد �أ�سبوع من ت�أكيده على
�أهمية ت�سريع ال�ت�ع��اون ف��ي �شكل «لجنة
المياه الم�شتركة» للتعامل م��ع م�شكلة
التغير ال�م�ن��اخ��ي وال �م �ي��اه ،وذل ��ك خالل
ات�صال هاتفي مع نظيره التركي.
على مر ال�سنين ،قامت �إي��ران وتركيا
ببناء العديد من ال�سدود ،مما قلل من
م ���ص��ادر ال�م �ي��اه ال��رئ�ي���س�ي��ة ف��ي العراق.
وي�ه��دد ب�ن��اء تركيا ل�سد على نهر �أرا�س
الحدودي مع �إيران �أي�ضا ما ي�صل �إيران

من مياه.
وقع العراق و�سوريا اللذان يتقا�سمان
ن�ه��ري دج�ل��ة وال �ف ��رات ،ع�ل��ى «االتفاقية
الإط��اري��ة ل�ل�أم��م المتحدة للأنهر غير
المالحية العابرة للحدود ل�سنة ،»1997
لكن الجارتين تركيا و�إي ��ران ل��م تفعال
االتفاق.
ت�ح�ك��م ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة م� ��وارد المياه
العابرة للحدود ،لكن ب�ضع ع�شرات من
ال ��دول ف�ق��ط ه��ي �أط ��راف ف��ي االتفاقية
التي تن�ص على �أن الدول ملزمة باحترام
موارد المياه الخا�صة بجيرانها وتقا�سمها
ب�شكل عادل.

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية ،فهي الأو�سع �إنت�شاراً في والية
كاليفورنيا ومعظم الواليات الأمريكية
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�أ�شـــهر المــــدن ال�ســــياحيــة فــي العــــالـم

�أ�شهر القبائل في قارات العالم

قبائــــل �أوالد عــــلي
�إعداد :ماهـر هنــري

ر�صد ما هي �أجمل مدن العالم �أمراً لي�س هيناً؟ ولكن يمكن معرفة
�أجمل المدن ال�سياحية بوا�سطة ح�صر �أع��داد ما ا�ستقطبته المدن
ال�سياحية حول العالم على مدار عام طبقاً لما ذكرته منظمة ال�سياحة
العالمية .وبذلك ت�صبح فر�صة تحديد �أجمل المدن ال�سياحية �أو
�أجمل مدن العالم ب�شكل عام �شيء مر�صود للجميع.
في هذا المقال� ،سنتعرف على �أجمل  20مدينة في العالم و�أكثرهم
جذباً لل�سياحة والمتواجدين �ضمن مجموعة من �أجمل دول العالم،
�أي �� �ض �اً ع�ل��ى �أف �� �ض��ل ال �م��دن وال�م�ن��اط��ق ال���س�ي��اح�ي��ة ال �ت��ي ا�ستقطبت
الم�سافرون مبا�شرة قبل جائحة كورونا والتي مازالت ُيعمَل بها حتى
عام .2021

�سنغافورة في �سنغافورة

بانكوك في تايالند

�سنغافورة هي جزيرة من �ضمن  58جزيرة ،وعا�صمة لدولة تحمل
اال��س��م نف�سه ،تقع جنوب �آ��س�ي��ا ،وت�ضم ع��دة فئات عرقية م��ن الهند
لل�صين والماليو و�صو ًال للعرب والأجانب ،وتتمتع �سنغافورة المدينة
والدولة بكيان اقت�صادي عمالق رغم حداثة ن�ش�أتها.
على جانب �آخر وبعيداً عن هذه الأم��ور ،تُو�صف �سنغافورة بواحدة
من �أحلى مدن العالم ،بما تمتلكه من خيارات ترفيهية جاذبة للأ�ضواء
ال�سياحية ،كالفنادق الراقية التي تتدرج لتلبي �أعلى ميزانيات ال�سفر
حتى �أقلها ،المطاعم التي تُقدّم خبرات متنوعة من الطهي من ثقافات
وح�ضارات ُمتنوعة ُتج�سّ د ديموغرافية �سكانها� ،أماكن الت�سوق ال ُمبهرة
الزاهية ،النوادي الليلية الناب�ضة بالحياة ،و�أخيراً المهرجانات والأعياد
ال�سنوية ال ُمتنوعة بتنوع ثقافاتها.
بانكوك عا�صمة تايالند ومينائها الرئي�سي ،وواحدة من �أ�شهر مدن
ال�سياحة في �سنغافورة ا�ستقطبت  13,91مليون م�سافر في العام
تايالند ومن �أجمل المدن ال�سياحية في العالم ككل ،حتى �أنها كثيراً ال�سابق.
ما تُلقب «�أف�ضل وجهة �سياحية في العالم» لما توفره من
مقومات نيويورك في الواليات المتحدة الأمريكية
و ُمتع �سياحية ترفيهية مثل الأ�سواق ال�شعبية ومراكز الت�سوق الراقية،
مع النوادي الليلية والحانات التي توفر حياة ليلية ال مثيل لها في
ال�ب�لاد ،وال�ف�ن��ادق عالية الم�ستوى التي توفر خ�ي��ارات �إق��ام��ة تالءم
مُختلف الميزانيات.
كما تتمتع العا�صمة بانكوك بعدد من ناطحات ال�سحاب الع�صرية
العمالقة ،جنباً �إلى جنب مع المعابد التاريخية والق�صور الملكية ذات
التاريخ الأثري.
وللباحثين عن رحلة من اال�ستجمام واال�سترخاء تبعث في نف�سهم
الهدوء والراحة النف�سية ،ف�إليهم رحالت قوارب الكاياك �أو التاك�سي
النهري عبر �أن�ه��ار بانكوك العذبة .ك��ل ه��ذا ي�ساهم ب�شدة ف��ي �إدراج
بانكوك ك�أحد �أف�ضل �أماكن �شهر الع�سل وي�ساهم في ت�صنيفها ك�أجمل
مدينة في العالم.
�أجمل مدينة في العالم لواحدة من �أجمل دول العالم و�أكثرها رقياً
العام
�ي
�
ف
م�سافر
مليون
20,05
ا�ستقطبت
بانكوك
ال�سياحة ف��ي
وتطوراً ح�ضارياً .تقع نيويورك ثاني �أف�ضل مدن الواليات المتحدة
ال�سابق.
الأم��ري�ك�ي��ة على  3ج��زر �شمال ��ش��رق ال�ب�لاد بين العا�صمة وا�شنطن
وبو�سطن ،وتتمتع بعدد ال ح�صر له من المعالم ال�سياحية الأ�شهر في
لندن في �إنجلترا
العالم ،والتي يقع �أغلبها على م�سافات ب�سيطة يُمكن قطعها ب�سهولة
بال�سيارة ،ما يجعلها �أ�سهل و�سيلة للمرور و�إلقاء نظرة �سريعة على
معالم المدينة الرئي�سية.
ت�شتهر نيويورك ب�ساحات الت�سوق والمطاعم الراقية ذات ال�شهرة
العالمية ح��ول �أه��م الأم��اك��ن ال�سياحية مثل تمثال ال�ح��ري��ة ،ج�سر
بروكلين ،مبنى �إمباير �ستيت ،منتزه �سنترال بارك� ،أحيائها ومتاحفها
التاريخية ،مر�صد ون وورلد للح�صول على نظرة بانوراميه �ساحرة وال
مثيل لها على المدينة.
ال�سياحة في نيويورك ا�ستقطبت  13,13مليون م�سافر في العام
ال�سابق.

قبائل �أوالد علي حرا�س بوابة م�صر الغربية
ق�ب��ائ��ل اوالد ع�ل��ى م��ن اك �ب��ر القبائل ت� �ت� �ع ��دد �أ� � �س � �م� ��اء ق� �ب ��ائ ��ل �أوالد علي خالها و�إذا لم يتقدم لها االثنان تح�صل
على البراءة من القبيلة ويحق لها الزواج
ال�ع��رب�ي��ة ف��ى ج�م�ه��وري��ة م���ص��ر العربية وينق�سمون في الأ�سا�س �إلى ق�سمين:
علي الأحمر ،وعلى ر�أ�سهم قبائل من خارج القبيلة التي تنتمي �إليها.
وي ��زي ��د ت �ع��دده��م ع ��ن ال �م �ل �ي��ون��ى
ن�سمة �أوالد ّ
(مطروح،
وت�سكن هذة القبائل محافظات
علي الأب�ي����ض ،وعلى ولكن �إذا تقدم لها اب��ن العم �أو الخال
الجيزة ،الفيوم ،القناي�شات .و�أوالد ّ
اال�سكندرية ،البحيرة،
ورف�ضت الفتاة ال��زواج منه فال يحق لها
ر�أ�سهم قبائل العزائم.
ب�سالمة
�رون
�
خ
�
ف
�
ي
ال�غ��رب�ي��ة وال���ش��رق�ي��ة)
ك�م��ا ت���ض��م �أوالد ع�ل��ي ق�ب��ائ��ل الهوارة ال��زواج على الإط�لاق .ومن عادات الزواج
أن�سابهم
�
�سل�سلة
وينقلون
وا�صالة ن�سبهم
والزنالكة والقوا�سم وال�ع��وام��ي وما�ضي المثيرة �أن الأق��ارب ال يقدمون مهرا بل
يحتفظون
بها
ويتفاخرون
عن �أجدادهم
والحمام والعا�صم وال�سناجرة واالخ�شيبات يقدمون  10خراف يتم ذبحها �أثناء العر�س
اال�صيلة.
العرب
بعادات
وال �� �ش��را� �س��ات وال �ح��وي �ت �ي��ة والحني�ش ..وعندما يكون العري�س غريبا يدفع مهرا
ويعود �أ�صل قبائل �أوالد علي �إلى بالد وتنت�شر تلك القبائل م��ن �سيدي براني من � 10- 7آالف جنيه �إلى جانب الخراف
ال�شام حيث نزحوا �إل��ى م�صر �إب��ان الفتح الواقعة قرب الحدود الم�صرية الغربية الع�شرة وت�ق��ام الأف ��راح ل�م��دة �سبعة �أيام
الإ� �س�ل�ام��ي ع �ل��ى ي��د ع �م��رو ب��ن العا�ص مع ليبيا� ،إلى دمنهور التابعة لمحافظة وقبل موعد الزفاف بيوم واحد ال يجل�س
 ..وتنت�شر ه��ذه القبائل م��ا بين الربوع البحيرة ف��ي و�سط دلتا م�صر ،ومناطق العري�س �إال مع الأقارب فقط.
الم�صرية م��ن ال���ش��رق �إل ��ى ال �غ��رب حتى م �ث��ل ال �ع ��ام ��ري ��ة وك� �ن ��ج م ��ري ��وط غرب وال�ن���س��اء ف��ي تلك القبائل لها عملها
ال��دائ��م ال��ذي تت�صدى ل��ه حيث احترفت
�أن �ه��م ك��ان��وا ��س�ب�ب��ا ف��ي ت�سمية ال�صعيد الإ�سكندرية.
عندما قرر بع�ض منهم ال�صعود للجنوب يتم اختيار �شيخ القبيلة بالوراثة ولي�س حرفة الرعي وتربية الما�شية والطيور
بحثا عن الرزق ف�أطلق عليها �صعيدا .وهم باالنتخاب ويقوم بمهام القبيلة على �أكمل والزراعة وي�صنعون بع�ض من مالب�سهم
كعادة العرب يهوون التنقل والترحال من وجه ولو اتهم �شيخ القبيلة بالتق�صير في وم�ف��رو��ش��ات�ه��م م��ن � �ص��وف الأغ� �ن ��ام كما
مكان �إلى �آخر ولكن يعي�ش معظمهم الآن ح��ق قبيلته والقبائل الأخ ��رى التي تقع ي�ق��وم��ون بالتطريز وال�م���ش�غ��والت ..كما
جنوب غرب مدينة الإ�سكندرية وفي عمق في حمايته يتم عزله ويتقاعد وين�صب ي�ؤمنون بتنظيم الأ�سرة ويتبعون تعليمات
ال�صحراء الغربية.
�آخر بدال منه .ولي�س �شرطا �أن يكون �شيخ الأطباء في هذا ال�ش�أن.
ويقيم ال�ج��زء االك�ب��ر م��ن قبائل اوالد القبيلة متعلما ولي�ست هناك �سن محددة ومن �أهم ما تتميز بة قبائل «�أوالد علي»
على بال�صحراء الغربية من ال�سلوم حتى له فقد يكون �سنه  25عاما ،ولكن ي�شترط ال �ع�لاج ب�ط��ري�ق��ة غ��ري�ب��ة م��ن الأمرا�ض
اال�سكندرية والبحيرة.
ف�ي��ه �أن ي�ك��ون متفرغا وي�ت��م تثبيته عن حيث يتم عالج عرق الن�ساء و�آالم الحو�ض
ويقطن قبائل �أوالد على بهذة المنطقة طريق الق�سم التابع ل��ه .وع��ادة ما تكون بكي الم�ؤخرة� ،أما عالج الأ�سنان فيتم بكي
لندن عا�صمة بريطانيا ،ومركزها ال�سيا�سي والثقافي واالقت�صادي ،كوااللمبور في ماليزيا
مكان ال�ضر�س الموجوع.
م��ن االف ال�سنين م��ع قبيلة ال�ه�ن��ادى و القبيلة من  3000 - 1000ن�سمة.
الجوبي�ص والحرابى والمرابيطين من ومن عادات الزواج في تلك القبائل ان
ومن �أهم مدن ال�سياحة في �إنجلترا ،تقع جنوب البالد على �ضفاف نهر
ال�سلوم.
الفتاة يتقدم للزواج منها ابن عمها �أو �إبن
التيميز ،وت�شتهر بـ «مدينة ال�ضباب» نظراً لكثرة تكوّن ال�ضباب فيها.
تتميّز لندن بتنوع مناخها من منطقة لأخرى طيلة العام ،وب�شبكة
�ضخمة مُتطورة من النقل والموا�صالت تربط �أهم مدنها ،بالإ�ضافة
�إلى تنوع ثقافي �شديد يرجع لكثرة الفئات العرقية التي ت�سكنها ،مع
عدد من �أروع و�أ�شهر المعالم التي جعلتها واحدة من �أجمل مدن العالم
و�أكثرها �شعبية �سياحية.
ولعل من �أ�شهر معالم لندن :برج لندن التاريخي الذي يحوي �ساعة
بيج بن ال�شهيرة ،ق�صر باكنجهام الملكي وحدائقه ،عجلة عين لندن
الدوارة ،حدائق كين�سنجتون� ،سوق لندن ،متحف مدام تو�سو «متحف
ال�شمع» ،مع �آالف المطاعم والفنادق الراقية.
ك��واالل�م�ب��ور م��دي�ن��ة �سياحية م��ن �أب ��رز م��دن م��ال�ي��زي��ا ال�سياحية
ال���س�ي��اح��ة ف��ي ل�ن��دن ا�ستقطبت  19,83م�ل�ي��ون م���س��اف��ر ف��ي العام
الواقعة غرباً ،على م�ضيق ملقا ال��ذي يف�صلها عن جزيرة �سومطرة
ال�سابق.
الإندوني�سية ،و�إلى جانب ت�صنيف كوااللمبور كواحدة من �أجمل مدن
العالم ال�سياحية ،بف�ضل تنوعها الثقافي الذي ي�شمل في جعبته تراث
باري�س في فرن�سا
وح�ضارة  3مُجتمعات �آ�سيوية عريقة هي الهند وال�صين والماليو ،ف�إنها
تكت�سب �أهمية �أكبر كعا�صمة للبالد ومركزها االقت�صادي والثقافي.
Funerals • Cremations • Cemeteries
ت�شتهر ك��واالل�م�ب��ور كوجهة �سياحية تاريخية وترفيهية مثالية
خطط للأمام معنا
ل�ل�ع��ائ�ل��ة؛ ح�ي��ث ت�شتهر ب�م�ع��اب��ده��ا ال��دي�ن�ي��ة م�ث��ل معبد ك�ه��وف باتو،
وناطحات ال�سحاب العمالقة كبرجي بترونا�س التو�أم ومركز الت�سوق
نحن نقدم نوعا من االهتمام ال�شخ�صي بدرجة كبيرة
الرئي�سي� ،إلى جانب �أ�سواقها ال�شعبية التقليدية وحدائقها النباتية،
وم�ستوى خدمة �أكثر �إحترافا ونطاقا �أو�سع من
وما ت ّ
ُنظمه من احتفاالت ومهرجانات ثقافية ودينية لعقائد ُمختلفة
على مدار العام.
خيارات الأ�سعار.
ال�سياحة في كوااللمبور ا�ستقطبت  12,58مليون م�سافر في العام
ال�سابق.
يوفر لك التخطيط للم�ستقبل ما يلي:

Forest Lawn

 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

باري�س العا�صمة الفرن�سية� ،أكبر و�أجمل مدن ال�سياحة في فرن�سا
ومركزها ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقافي .تقع باري�س �شمال البالد
على مقربة من القناة الإنجليزية ،ويُق�سّ مها نهر ال�سين �إلى جُ ز�أين،
وقوامهما  20حي.
تم ت�أ�سي�س المدينة خالل القرن  19على يد المعماري الفرن�سي
هو�سمان ،لت�ضم مجموعة من �أ�شهر و�أهم و�أعرق المعالم التاريخية
في العالم ،والتي جعلت منها �أجمل مدن العالم ال�سياحية التي ي�أتيها
ال�سياح من كل حدب و�صوب وال تنقطع عنها الزيارات طيلة العام.
ولعل م��ن �أه��م م��ا يُميّز باري�س م��ن معالم :ب��رج اي�ف��ل ،كاتدرائية
نوتردام� ،ساحة البا�ستيل ،متحف اللوفر ،وغيرها الكثير.
ال�سياحة ف��ي ب��اري����س ا�ستقطبت  17,44مليون م�سافر ف��ي العام
ال�سابق.

طوكيو في اليابان

طوكيو عا�صمة اليابان ومركزها ال�سيا�سي والمالي والثقافي منذ
دبي في الإمارات
ال�ع��ام  ،1868ب��ل و�أق��دم م��ن ذل��ك بكثير؛ حيث ت��م اختيارها كعا�صمة
�سيا�سية لليابان منذ بدايات القرن  ،17ولكن تحت ُم�سمى �إيدو.
وبمرور الوقت ،تحوّلت طوكيو لأكبر مدن اليابان والعالم �سكانياً،
بم�ساحة تمتد لأكثر من  23قطاع �إداري �إلى ال�شمال من جزيرة هون�شو
على ال�ضفة الغربية لخليج طوكيو ،وبالقرب من م�صب نهر �سوميدا.
وعلى جانب �آخ��ر ،تُعد طوكيو من �أجمل م��دن اليابان ال�سياحية
و�أف�ضل المدن في العالم بالأكمل حيث تجذب طوكيو ماليين ال�سياح
بف�ضل مبانيها العمالقة وهند�ستها المعمارية وت�ط��وره��ا التقني
والح�ضاري غير الم�سبوق ،وبرغم تواتر الكوارث الطبيعية والحروب
عليها لم تعجز طوكيو عن �إعادة بناء وتطوير نف�سها ب�صورة �أعظم مما
كانت عليه فيما م�ضى.
ال�سياحة ف��ي طوكيو ا�ستقطبت  11,93مليون م�سافر ف��ي العام
دبي ثاني �أكبر المدن الإماراتية المطلة على الخليج العربي م�ساحة ال�سابق.
و�أكبرها �سكاناً ،وواحدة من �أجمل مدن العالم و�أكثرها جذباً لل�سياح،
البقية في العدد القادم
لما تتمتع به من مظهر غربي �أنيق بروح عربية �شرقية �أ�صيلة.
فمنذ �سنوات ت�سعى دبي ل�صُ نع نه�ضة هند�سية ومعمارية ال مثيل
لها عالمياً ،ببناء كل ما هو غريب و ُمده�ش الفت للأنظار ،بداية من
برج خليفة �أعلى ناطحة �سحاب بالعالم ،ثم برج العرب ،ثم �أكبر جزيرة
نخيل ا�صطناعية ترفيهية بالعالم.
عزيزي القارئ..
وب��رغ��م ك��ل ه��ذا ال���ص�خ��ب ،ت��وف��ر دب��ي �أج� ��واء ه��ادئ��ة لال�ستجمام
�أر�سل لنا عنوانك الإلكرتوين لت�صلك
واال�سترخاء ،من خالل �صحاريها و�شواطئها الرائعة التي ُتعد بقعة
مثالية لجوالت ال�سفاري والتخييم� ،إ�ضافة �إلى جوالت ت�سوق فريدة
ن�سخة من «�أرثوذك�س نيوز» جمانا
توفرها �أ�سواقها التراثية ال�شعبية.
allorthodox@aol.com
ال�سياحة في دبي ا�ستقطبت  15,79مليون م�سافر في العام ال�سابق.

�أرثوذك�س نيوز

�أرثوذك�س نيوز
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معلوماتك في الميزان

ال�صحة واللياقة البدنية لكبار ال�سن
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
 يحدد الأ�سبوع الأخ�ي��ر من �شهرم��اي��و ك��ل ع��ام ع��ن التو�صية و�أهمية
ممار�سة الريا�ضة لكبار ال�سن والفوائد
ال�صحية والنف�سية .و�أك��دت الجمعية
الأل �م��ان �ي��ة ل�ك�ب��ار ال���س��ن ع�ل��ى �أهمية
المواظبة على ممار�سة الريا�ضة في
الكبر للحفاظ على اللياقة البدنية
والذهنية.
 ال�ك��ل يعلم �أن��ه كلما تقدمنا فيال�سن قلت الحركة وال�شعور ب�صعوبة
ت ��أدي��ة �أع�م��ال�ن��ا ال�ي��وم�ي��ة ،وذل ��ك لأن
مرحلة ال�شيخوخة ي�صاحبها العديد
م��ن ال�ت�غ�ي��رات مثل ال�ح��ال��ة ال�صحية
والنف�سية وال�ع��وام��ل ال��وراث�ي��ة ونمط
الحياة والأم��را���ض المزمنة ونوعية
وكمية النظام الغذائي.
 وقد وجدت كثير من الدرا�سات �أنالقيام بممار�سة تمارين ريا�ضية لكبار
ال�سن مفيد جدا لأن تمارين اللياقة
ال�ب��دن�ي��ة ب�شكل منتظم ت���س��اع��د على
منع �أو ت�أخير الأم��را���ض وال�صعوبات
ف ��ي �أداء وظ��ائ �ف �ن��ا ال �ي ��وم �ي ��ة .و�أن
ال�سباحة والتمارين الريا�ضية المائية
منا�سبة لكبار ال�سن ب�سبب �إنخفا�ض
خطر الإ��ص��اب��ة �أث �ن��اء ممار�ستها كما
�أن �ه��ا تعمل ع�ل��ى ت�ق��وي��ة ج�ه��از القلب
والأوع � � �ي� � ��ة ال� ��دم� ��وي� ��ة والع�ضالت
دون �إج � �ه� ��اد ال �م �ف��ا� �ص��ل ح �ي��ث �أنها
ب�سبب الطفو تحت ال�م��اء يتم �إراحة
المفا�صل والأرب �ط��ة والأوت ��ار وت�ؤدي
مقاومة الماء �إل��ى �إ�ستهالك �سعرات
حرارية �أعلى من التمارين الريا�ضية
الأخرى.

ت �ق��وي��ة ال �ع �� �ض�لات ب�م�م��ار��س��ة الريا�ضة
البدنية.
الن�شاط البدني:
 �أثبتت الأبحاث �أن هناك عالقة بينالن�شاط البدني وال�ح��ال��ة النف�سية عند
كبار ال�سن لأنه ي�ؤدي �إلى زيادة تدفق الدم
في الج�سم وبالتالي يزيد النب�ض وين�شط
ال �ه��رم��ون��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل ع �ل��ى تح�سين
ال �م��زاج .كما �أن��ه ل��ه ت��أث�ي��ر �إي�ج��اب��ي على
عمل الأن�سولين وي�ساعد في زيادة كثافة
العظام والحماية من الإ�صابة به�شا�شة
العظام ويزيد من معدل تحويل الطعام
وال�شراب �إلى طاقة (عملية الأي�ض).
 لذلك مع تقدم ال�سن ي�صبح منالأهمية �أن يكون ال�شخ�ص ن�شيط لكي
يتمتع بالبقاء ب�صحة جيدة والحفاظ
ع �ل��ى �إ� �س �ت �ق�ل�ال �ي �ت��ه لأن �إذا توقف
ال�شخ�ص عن الحركة ت�صبح الأ�شياء
التي ك��ان يتمتع بعملها �صعبة القيام
ب�ه��ا وي �ب��د�أ ال���ش�ع��ور ب� ��الأالم والأوج� ��اع
وي�صبح ع��ر��ض��ة لل�سقوط والإ�صابة
بال�شروخ والك�سور.
 م��ن �أه��م اال�شياء الرئي�سية للم�سنق �ب��ل م �م��ار� �س��ة ال��ري��ا� �ض��ة ان ي�ست�شير
الطبيب وع�م��ل ك�شف طبي لكل �أع�ضاء
الج�سم والت�أكد من قدراته الج�سمية لكي
ال تت�سبب الريا�ضة ف��ي ح��دوث �آالم في
المفا�صل وتمزقات في الأربطة .وين�صح
�أن ي �ب��د�أ ب�م�م��ار��س��ة ال��ري��ا� �ض��ة تدريجيا
بفترات ق�صيرة وتمارين خفيفة ثم زيادة
المدة وال�شدة تدريجيا ،و�أن يكون معدل
مدة الريا�ضة  90دقيقة في الأ�سبوع (30
دقيقة ك��ل يومين) ث��م زي��ادة معدل مدة
ال��ري��ا��ض��ة �إل��ى  150دقيقة ف��ي اال�سبوع.
على �أن تكون الريا�ضة محتوية على جزء
ريا�ضيات هوائية Aerobic Exercise
وريا�ضيات المقاومة والقوة Resistence
 Exerciseبالإ�ضافة �إلى الم�شي وتداريب
المرونة وال�ت��وازن وال�سباحة والريا�ضة
المائية كما ذكرنا �أعاله.

قوة الع�ضالت:
 �إن ال� �ت� �ق ��دم ف ��ي ال �� �س��ن ي� � ��ؤدي�إل ��ى ن�ق����ص ت��دري �ج��ي ف��ي ك�ت�ل��ة وقوة
ال� �ع� ��� �ض�ل�ات .وج� ��دي� ��ر ب ��ال ��ذك ��ر �أن
ال �ع �� �ض�ل�ات ت �ح��اف��ظ ع �ل �ي �ن��ا �أق ��وي ��اء
وتحافظ على وزن ال�شخ�ص وت�ساعد فوائد التمارين الريا�ضية للم�سنين:
على دعم العظام وتجعلها قوية ولذلك
ع�ن��د ف�ق��د ال�ع���ض�لات ي�ف�ق��د الإن�سان  -احتمال بقاء �أطول على قيد الحياة.
قوته وحركته وي�صبح غير ق��ادر على  -تح�سين اللياقة القلبية والنف�سية
�أداء وظائف حياته الأ�سا�سية.
وه� ��ي ق � ��درة �أج � �ه� ��زة ال � � ��دورة الدموية
 وقد �أظهرت كثير من الأبحاث �أن والتنف�سية على توفير االك�سجين للخالياتدريبات القوة ت�شجع في زي��ادة كتلة والع�ضالت لإنتاج طاقة.
الع�ضالت .فكما �أن ال�شباب ي�ستطيع  -خف�ض و�ضبط �ضغط الدم.
�أن يح�سن م��ن ق��وة وكتلة
الع�ضالت  -خف�ض ن�سبة الدهون في الج�سم.
ب�م�م��ار��س��ة ال�ت�م��اري��ن ال��ري��ا��ض�ي��ة ف�إن
الم�سنين يح�صلون ب�شكل �شبيه في  -تقليل خطر الإ�صابة بالك�سور ب�سبب

ال�سقوط.
 تح�سين التوازن والم�شي والمرونة. الإق �ل�ال م��ن الإن�خ�ف��ا���ض الطبيعيفي كثافة العظام والحماية من ه�شا�شة
العظام.
 تح�سين نوعية الحياة بمعنى القدرةع �ل��ى ال �ت �ح �م��ل ،ال� �ق ��وة ،ال� �م ��زاج ،النوم،
الوظيفة الذهنية والحياة الإجتماعية.
ت�سريع ال�شيخوخة:
من �أ�سو�أ الأ�شياء التي يفعلها الم�سن
هو قلة الحركة والخمول والك�سل وق�ضاء
وقت طويل �أمام الكومبيوتر والتلفزيون
و� �س��وء ال �ت �غ��ذي��ة وق �ل��ة ال �ن��وم والعوامل
النف�سية والأمرا�ض المزمنة .هذا ي�سرع
م��ن م���ض��اع�ف��ات ال���ش�ي�خ��وخ��ة و�صعوبة
التمتع باال�ستقالل ال�شخ�صي.
ن�صائح للإ�ستفادة من التمارين
الريا�ضية:
من �أهم الن�صائح عند ممار�سة الريا�ضة
هو تناول النظام الغذائي ال�صحي .وقت
تناول الطعام وم��ا تتناوله له ت�أثير هام
على ما ت�شعر به عند ممار�سة الريا�ضة.
�أي�ضا الإكثار من �شرب الماء الكافي ح�سب
وزن الج�سم بحيث ي�ك��وي��ن كمية الماء
ال�ت��ي ن�شربها ت�ع��ادل ن�صف وزن الج�سم
بالأون�صة ،بمعنى ان ك��ان وزن ال�شخ�ص
 160رطل يق�سم هذا ال��وزن على ،80 = 2
ف �ت �ك��ون م �ع��دل ك�م�ي��ة ال �م��اء ال �ك��اف��ي هو
� 80أون�صة .تق�سم ال�ـ  80على  8فتح�صل
على � 10أك��واب ماء في اليوم .كوب الماء
يحتوي على � 8أون�صة.
تناول �إفطار �صحي:
 �إن كنت تمار�س الريا�ضة في ال�صباحفا�ستيقظ مبكرا لت�أخذ وجبة الإفطار
وتنتهي قبل ب��داي��ة التمارين الريا�ضية
بحوالي �ساعة على الأق��ل .حيث �أن��ه في
ال�صباح يكون الج�سم قد ا�ستنفذ معظم
الطاقة التي ح�صل عليها في وجبة الع�شاء
الليلة ال�سابقة .وقد يكون م�ستوى ال�سكر
في ال��دم منخف�ضا� .إذا لم تتناول وجبة
الإف �ط��ار فقد ت�شعر بالخمول والدوخة
وغير قادر بممار�سة الريا�ضة.
�أي �� �ض��ا ي�ن���ص��ح ب �ت �ن��اول وج �ب��ة �إفطار
خفيفة و�شرب �أحد الم�شروبات الريا�ضية
�أو الع�صير ل�ت��رف��ع م���س�ت��وى ال���س�ك��ر في
ال��دم و�أك��ل ن�شويات من الحبوب الكاملة
للح�صول على طاقة كبيرة.

محمد علي..
تطوير �أم مجد زائل؟
م�ؤ�س�س م�صر الحديثة ل��م يعرف
ف�ق��ط بتب�سيط االق�ت���ص��اد ،لكنه بكل
ت��أك�ي��د ت��رك ف�ي��ه ب�صمة ك�ب�ي��رة ،فقد
ن �ج��ح م�ح�م��د ع �ل��ي ب��ا� �ش��ا ف ��ي تطوير
ك ��ل ق �ط��اع م ��ن ق �ط��اع��ات االقت�صاد،
ب� ��دءا م��ن ال ��زراع ��ة وال �ت �ج��ارة وحتى
ال�صناعة .وعلى الرغم من �أن الحاكم
الألباني �أ�س�س احتكار الدولة للزراعة
والأرا�ضي ،مما زاد من تركيز ال�سلطة
في القمة ،ف�إنه نجح �أي�ضا في �إ�صالح
ال �ن �ظ��ام ال�ع�ث�م��ان��ي ال�م�ح�ت��ل لتحقيق
�أرب ��اح م��ن ت�صدير القطن با�ستخدام
العوائد في تطوير ال�صناعة المحلية.
ك��ان ث�م��ن �إر� �س��اء الأ� �س ����س لالقت�صاد
الم�صري الحديث هو تراكم الديون
ال���ض�خ�م��ة ل�ل�إن �ج �ل �ي��ز ،وه ��و م��ا مهد
الطريق في النهاية �إل��ى  70عاما من
الحكم اال�ستعماري وتدمير االزدهار
على المدى الطويل.

طلعت حرب ..
�إ�ستعادة ال�سيطرة على
النظام المالي في م�صر

بعد �أن هيمنت عليهم ق��وى �أجنبية،
� �ش �ع��ر ال �م �� �ص��ري��ون ف ��ي �أوائ� � � ��ل القرن
ال�ع���ش��ري��ن ب��ال�ع�ج��ز االق �ت �� �ص��ادي و�سلب
ه��وي �ت �ه��م .وك � ��ان ال �ع��دي��د م ��ن البنوك
المحلية في البالد قد �أغلقت �أبوابها عند
اندالع الحرب العالمية الأول��ى ،و�سددت
�أم � ��وال ال�م��ودع�ي��ن ب �ب��طء .ت��اب��ع محمد
طلعت ح��رب با�شا ،ال��ذي ك��ان �آن��ذاك من
ال�شخ�صيات الوطنية و�أل��ف كتابا يدعو
لإن�شاء بنك وطني بتمويل من الم�صريين
بن�سبة  ،%100ال��دع��وات ال�م�ت��زاي��دة �إلى
اال�ستقالل المالي واالقت�صادي لم�صر.
وف� ��ي ع� ��ام � ،1920أ� �س ����س ط �ل �ع��ت حرب
ب�ن��ك م���ص��ر ب �ه��دف ت�ح��وي��ل المدخرات
الوطنية �إلى ا�ستثمارات ،ثم �أن�ش�أ بعدها
 12م�ؤ�س�سة من بينها �شركة م�صر للغزل
والن�سيج وم�صر لحلج الأقطان و�ستوديو
م�صر و�شركة م�صر للطيران.

محمد علي

�س« : 1من �أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناق�صة .»....
لمن بعث بول�س هذه الر�سالة؟
�س : 2بما �أو�صى بول�س تيط�س فيما يخ�ص الأحداث؟
���س : 3م��ا ه��ي ال��دي��ان��ة ال �ط��اه��رة ال�ن�ق�ي��ة ع�ن��د اهلل ك�م��ا و��ص�ف�ه��ا ي�ع�ق��وب في
ر�سالته؟
�س : 4كيف و�صف يعقوب فى ر�سالته ل�سان الإن�سان؟
�س� : 5أكمل الآية الآتية« :يقاوم اهلل الـ  ......و�أما الـ  .......فيعطيهم نعمة».
�س : 6ما �إ�سم زوجة الملك �أح�شوير�ش؟
�س : 7ما �سبب غ�ضب الملك �أح�شوير�ش من زوجته؟
�س : 8من هي التي و�ضع الملك �أح�شوير�ش تاج الملك فوق ر�أ�سها بد ًال من
زوجته؟
�س : 9من هم بغتان وتر�ش؟ وماذا حدث لهما؟
�س : 10ماذا �أ�شارت زوجة هامان على زوجها فيما يخ�ص مردخاي؟
للإجابة فت�شوا في:
ج�( : 6أ�ستير )9 : 1
ج( : 1تيط�س )4 : 1
ج�( : 7أ�ستير )12 – 10 : 1
ج( : 2تيط�س )8 – 6 : 2
ج�( : 8أ�ستير )17 : 2
ج( : 3يعقوب )27 : 1
ج�( : 9أ�ستير )23 – 21 : 2
ج( : 4يعقوب )10 – 5 : 3
ج�( : 10أ�ستير )14 : 5
ج( : 5يعقوب )6 : 4

بقلم� :سامية خليل
ماج�ستير في التغذية
الإختيارات الجيدة للإفطار:
 ال�خ�ب��ز وال �� �س��ري��ال م��ن الحبوبالكاملة – زبدة فول ال�سوداني.
 حليب قليل الد�سم م��ع جرانوالبار.
 ع���ص�ي��ر ال �ف��واك��ه ال �ط��ازج��ة معمالحظة عدم �إ�ضافة �سكر للع�صير.
 م��وز �أو زب��ادي �أو قطعة وواف��ل �أوبانكيك� .أو �أي فاكهة طازجة �أخرى.
 فنجان من القهوة �أو ال�شاي. تجنب تناول طعام �أو �شراب جديدلأول مرة قبل التمرين لتجنب �إحتمال
ا� �ض �ط��راب��ات ال �م �ع��دة وق ��ت التمرين
الريا�ضي.
 �إح ��ذر م��ن ت �ن��اول وج �ب��ات كبيرةود�سمة قبل ممار�سة الريا�ضة بحوالي
� 4 -3ساعات على الأقل.
 تناول الوجبات ال�صغيرة �ساعتين�إلى � 3ساعات على الأقل قبل ممار�سة
الريا�ضة.
 تناول الوجبات الخفيفة Snacksب�ح��وال��ي ��س��اع��ة واح ��دة ق�ب��ل ممار�سة
الريا�ضة.
 تناول �أغذية متنوعة من الفواكهوالخ�ضرواتللح�صولعلىالفيتامينات
والمعادن والأمالح وم�ضادات الأك�سدة
والألياف ،فجميعهم هام جدا للج�سم
�أثناء الريا�ضة.
 ت �ن ��اول الأغ ��ذي ��ة ب�ب�ط��ئ وم�ضغالطعام ب�شكل جيد من �أج��ل الحماية
من ال�شرق �أو الإختناق بالطعام ومن
�أجل �سهولة اله�ضم و�صحة الأمعاء.

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

الأكل بعد ممار�سة الريا�ضة:
لم�ساعدة الع�ضالت على التعافي
وتعوي�ض مخزونها من الجليكوجين
ي� �ج ��ب ت � �ن� ��اول وج� �ب ��ة ت� �ح� �ت ��وي على
ال �ب��روت �ي��ن وال� �ك ��رب ��وه� �ي ��درات خالل
��س��اع�ت�ي��ن م��ن �إن �ت �ه��اء ال��ري��ا� �ض��ة مثل
تناول دجاج مع الأرز البني �أو مكرونة
مع اللحمة المفرومة.

�شيئ من المعرفة

�شخ�صيات بارزة في تاريخ م�صر الحديث
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من يعرف �أن يعمل ح�سناً وال يعمل فذلك خطية له.
�إقتربوا �إلى اهلل فيقترب �إليكم.
طلبة البار تقتدر كثيرا فى فعلها.
طوبى للرجل الذى يحتمل التجربة لأنه �إذا تزكى ينال
�إكليل الحياة.
غ�ضب الإن�سان ال ي�صنع بِر اهلل.
ال تن�سى �إ�ضافة الغرباء لأن بها �أ�ضاف �أنا�س مالئكة وهم
ال يدرون.
لتكن �سيرتكم خالية من محبة المال كونوا مكتفين بما
عندكم.
ال ُت�ساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة.
�أط �ي �ع��وا م��ر��ش��دي�ك��م و�إخ �� �ض �ع��وا لأن �ه��م ي���س�ه��رون لأجل
نفو�سكم.
الذى يحبه الرب ي�ؤدبه.
المحبة هى �أن ت�سلك بح�سب و�صايا الرب.
ال تخترع �شراً على �صاحبك وهو �ساكن لديك �أمناً.

�إختالفــات

غرائب الطبيعة
جبل قو�س قزح

يعتبر جبل قو�س قزح تكويناً جيولوجياً
غ��ري�ب�اً ،وي�ق��ع على بعد �أك�ث��ر م��ن  96كم
ج�ن��وب ��ش��رق مدينة كو�سكو ف��ي البيرو،
و ُي �ط �ل��ق ع�ل�ي��ه ال���س�ك��ان ال�م�ح�ل�ي��ون ا�سم
فينيكونكا  ،Vinicuncaوتمتاز قمة هذا
الجبل ب��أل��وان�ه��ا ال��ذه�ب�ي��ة ،والفيروزية،
والخ�ضراء ،وي�صل ارتفاع جبل قو�س قزح
�إل��ى  5181.6متر تقريباً ،كما �أن الموقع
ال يقت�صر على كونه وجهة �سياحية فقط،
بل له قدا�سة خا�صة عند �سكان المنطقة
الأ�صليين� ،أما فيما يخ�ص الأل��وان التي
تك�سو قمته ،ف�إن التف�سير العلمي يو�ضح
�أن ال�ت��رك�ي��ب ال�م�ع��دن��ي ال�غ��ري��ب للجبل،
وت� ��آك ��ل ط �ب �ق��ات � �ص �خ��وره ه �م��ا ال�سبب
ف��ي �أل��وان��ه ال� ُم�م� ّي��زة ،ففي حين يكت�سب
ل��ون��ه الأ� �ص �ف ��ر م ��ن م �ع��دن الكبريتيد
(بالإنجليزية ،)sulphide :ف�إنه يكت�سب
اللون الأحمر من �أُك�سيد الحديد.

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

الكلمــات املتقـاطعــة

احلـــــــل

�أفقيــا:
(� )1آية تدعو للمحبة  -يود )2( .الو�صية ال�ساد�سة من و�صايا اهلل  -تجدها
في (يطاوعني) )3( .مزق  -من الحرف  -يبخل)4( .يميت  -مت�شابهان
 مدينة م�صرية� )5(.آلة مو�سيقية )6( .تحية قالها ال�سيد الم�سيحلتالميذه بعد قيامته المجيدة � -أح�صل على )7( .لهيب� )8( .شقيقة
والدي  -مت�شابهان  -ي�ألف )9( .من كلمات ال�سيد الم�سيح على ال�صليب.
( )10مدينة بفل�سطين �أقام فيها ال�سيد الم�سيح معجزة تحويل الماء �إلى
خمر )11( .هامة )12( .قادا �شعب �إ�سرائيل في العبور لأر�ض الميعاد.
ر أ��سيا:
( )1ربي  -الإ�سم الأول لبطر�س الر�سول )2( .الو�صية الخام�سة من و�صايا
اهلل  -حرف جر  -للتخيير )3( .ربوة (معكو�سة) � -أحن� )4( .ضحك ومرح -
يقا�سي )5( .حرف جر  -للإ�ستثناء  -من الموازين )6( .مدينة فل�سطينية
 �إيمائة )7( .راقد  -مت�شابهة� )8( .ضمير الغائبة  -نر�سل (مبعثرة).( )9من ال�شهور العبرية� )10( .إ�سرائيل � -أعطى� )11( .أ�شهر �سمكة -
للنداء )12(.هامة للر�سل.
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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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مو�ســم الح�صــاد

مقتطفــات مـن الحيــاة
ك ��ان يت�صبب عرقا....
مما قر�أت..
وعلى الفور ب��د�أ ال�ضوء
في اليابان ،عندهم
يتحول �إلى �ضوء �أبي�ض
ع � � ��ادة ج� �م� �ي� �ل ��ة ،عند
بالكامل كتجلي الم�سيح.
ت �ح� ّ�ط��م م ��زه ��ري ��ة �أو
ث��م ت�ح��ول ذل��ك ال�ضوء �إعداد :مـاري ب�ســـطا
ما
ط �ب ��ق � �ص �ي �ن� ّ�ي �أو
الأب �ي ����ض ب��ال�ك��ام��ل �إلى
�ي
�
�
�
�
�� �ش ��اب� � َه م� ��ن الأوان
ك��رة خفيفة كال�شم�س،
يجمعون
ال �خ��زف � ّي��ة،
ال �ت��ي ظ�ل��ت غ�ي��ر ث��اب�ت��ة ع�ل��ى ر�أ�� ��س ال �ب �ط��ري��رك .ث��م ر�أي ��ت
المك�سورة
الأج � � � ��زاء
البطريرك يحمل �أكوام � 33شمعة .وعندما رفع يديه ببطء
ِ
ها
ببع�ض
َها
و ُيل�صقون
�أ�ضاءت الغرفة المقد�سة و�شموعه تلقائياً .في تلك اللحظة
ِ
ها
ق
إل�صا
�
بعد
بل
..
القديم
ل�شكلها
ويرجعونها
�رى
م ّرة �أخ�
كانت عيناي مملوءتان بالدموع وج�سدي مليء بالدم.
يدهنون الم�سافة بين الأج��زاء المك�سورة بالذهب ! الفكرة
«الأب ميتروفاني�س حار�س كني�سة القيامة»
التي يريدون �إي�صالها من هذا الفعل� ،أنّ هناك �أ�شياء تبد�أ
ِ
ترميمها- .
حياتها ي��وم ك�سرِها ف�ت��زداد قيم ًة وج�م��ا ًال بعد
لي�س ك ّل ك�سر ُينهي حياتك! .لذلك اجعل من ك�سورك التي
الم�سيح على ال�صليب
تتع ّر�ض لها بين الحين والآخر بداية وانطالقة في م�شوار
ال�سيد الم�سيح خ��رج م��ن وجهه ع��رق م�م��زوج ب��ال��دم الن
حياتك.
�ضغط الدم و�صل الى  ،300كان وزن �صليب رب المجد 136
كيلو جرام عل�شان يتحمل حمل االن�سان وكان وزن رب المجد
«بردية �أحم�س الريا�ضية»
ي�سوع حوالى  75كيلو جرام يعنى ال�سيد الم�سيح حمل �ضعف
وزن ��ة .الم�سافة ال�ت��ى ت��م حمل رب المجد لل�صليب كانت
حوالى  600متر تقريبا وفيها وقع ال�سيد الم�سيح  3مرات
وت��م ب�ن��اء  3كنائ�س م�ك��ان ك��ل وق �ع��ة .خ�شب ال�صليب كان
م�صنوعاً من خ�شب الزيتون فقد كان خ�شن جدا وكان جلد
الم�سيح ملتهب وجلده متقطع مكان الجلد .عر�ض م�سمار
رب المجد � 1سم وطوله � 13سم .ال��رب لم يمت بالإختناق
والدليل على ذلك �أن البطن ب��ارزة للأمام والكتف الأي�سر
�أعلى من الأيمن ولكن الموت حدث نتيجة �إنفجار فى القلب
وتقطع ال�شرايين فى ج�سد الم�سيح .ال�سيد الم�سيح تحمل 7
الآمات وهو على ال�صليب� :آالم رفع ال�صليب و�إحتكاك الجلد
بالم�سامير� ،آالم وقوع ال�صليب والهبد� ،آالم الجروح في كل
مكان في ج�سمه ودق الم�سامير� ،آالم �إكليل ال�شوك � 6ساعات
على ر�أ� �س��ه� ،آالم ال�ب��رد ال�شديد� ،آالم التنف�س و�صعوبتها،
الم�سيح كان ي�صنع حركة ت�أرجحية لأ�سفل ولأعلى حوالى
 2700مرة علماً ب�أن عملية ال�شهيق والزفير حوالي  15مرة
فى الدقيقة� ،آالم العط�ش و�شرب الخل ،باال�ضافة �إلى الآالم
النف�سية .ك��ان م�ت��روك�اً م��ن الجميع خ��ان��ه التلميذ يهوذا
اال�سخريوطي �أنكره بطر�س هرب التالميذ  ،فمزقته �آالم
وت�سمي �أي�ضا بردية «ريند»  ،وتعد �أقدم مخطوطة مكتوبة الوحدة فهو متروك من قبل الجميع جدفوا عليه وعيروه
في علم الجبر وح�ساب المثلثات .يرجع تاريخها �إلى ما قبل حتى الل�صين �أي�ضاً عيروه� ،أما هو فتذلل ولم يفتح فاه ك�شاة
 1550عاما قبل الميالد ،وتو�ضح المخطوطة �أن الم�صريين ت�ساق �إلى الذبح وكنعجة �صامتة �أمام جازيها فلم يفتح فاه.
القدماء �إ�ستعملوا م�ع��ادالت ريا�ضية من ال��درج��ة الأولى( .ا�شعياء  ،)52مثل �شاة �سيق �إلى الذبح ومثل خروف �صامت
لي�س هذا وفقط ،بل عرفوا المتواليات العددية والمتواليات �أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه .في توا�ضعه انتزع ق�ضا�ؤه
ال�ه�ن��د��س�ي��ة ،وع��رف��وا م �ع��ادالت م��ن ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة مثل وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من االر�ض (اع .)8
المعادلتين � :س�+2ص� ، 100=2ص=�4/3س ،حيث �س=� ، 8ص=
 ، 6وهذه المعادلة هى �أ�صل نظرية فيثاغور�س �أ=2ب+2ج،2
�أهمية لف المنديل
وك��ان الم�صريين يطلقون على العدد المجهول (كومه).
�إه�ت��م ال�سيد الم�سيح بعد قيامته بلف المنديل بعناية
وقد و�ضع «فيثاغورث» نظرياته الريا�ضية بعدما �سافر �إلى
م�صر ،وتعلم على يد الكهنه الم�صريين وهذا ثابت فى كتب ولم ي�ضعه هكذا بدون لف مع الأكفان! لماذا اعطى الكتاب
الم�ؤرخين والعلماء اليونانيين �أمثال «فرفريو�س ال�صوري» المقد�س كل هذه الأهمية للمنديل الملفوف؟ لنعرف هذا،
و «ه� �ي ��رودوت» ،و «ط��ال�ي����س» ،ب ��أن الم�صريين ك��ان لديهم فلنرجع �إلى و�صف الكتاب المقد�س للحدث« :فخرج بطر�س
علم الجبر وح�ساب المثلثات والهند�سة .هذا قبل �أن يولد والتلميذ الآخ��ر و�أت�ي��ا �إل��ى القبر ،وك��ان االث�ن��ان يرك�ضان
فيثاغورث بحوالى  2000عام ،وقبل �أن يولد «الخوارزمي» ،م�ع�اً ف�سبق التلميذ الآخ ��ر بطر�س وج��اء �أو ًال �إل��ى القبر،
م�ؤ�س�س علم الجبر بحوالي  3000ع��ام!!!!! وتلك البردية و�إنحنى فنظر الأكفان مو�ضوعة ولكنه لم يدخل ،ثم جاء
�سمعان بطر�س يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان مو�ضوعة،
محفوظة حالياً في المتحف البريطاني بلندن.
والمنديل الذي كان على ر�أ�سه لي�س مو�ضوعاً مع الأكفان بل
ملفوفاً في مو�ضع وحده» (يوحنا .)7-3 :20
�إذاً لماذا �إهتم ال�سيد الم�سيح بعد قيامته بلف المنديل
�إختب�أ فى القبر المقد�س !!
حار�س القبر ي�شك فى ظهور النور المقد�س :في عيد بعناية ولم ي�ضعه هكذا بدون لف مع الأكفان؟ ولماذا �إهتم
�1980سجل الكاهن القبر�صي �سافا�س �أ�شيليو�س الكتاب بذكر هذا المو�ضوع بالتف�صيل؟ لنعرف هذا يجب
الف�صح عام
ّ
ف��ي ك�ت��اب ر�أي ��ت ال �ن��ور ال�م�ق��د���س ف��ي ت�ل��ك ال�سنة ع��ن الأب �أن نرجع �إل��ى التقليد اليهودي في ذل��ك ال��وق��ت .المنديل
ميتروفاني�س ال��ذي يبلغ م��ن العمر ثمانين ع��ام��ا ،وكان الملفوف عند ال�ي�ه��ود ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ك��ان ي�ح��دد �إحدى
�آنذاك يبلغ � 56سنة عندما كان حار�س للق َّبر المق ّد�س� .سعى العالقات بين ال�سيد وال�صبي العامل عنده .فعندما ُي َج ِّهز
الأب ميتروفاني�س لفترة طويلة و�أثناء تنظيفه �سقف قبة ال���ص�ب��ى ال�ط�ع��ام لل�سيد ف��ان��ه ينتظر ال���س�ي��د ح�ت��ى ينتهى
القبر اكت�شف ا�ستراحة �صغيرة حيث تنا�سب بالكاد ج�سد من طعامه ...ف��اذا انتهى ،يقوم ال�سيد بم�سح يديه وفمه
رج��ل وك��ان هو المكان الوحيد للإختباء من �أج��ل مراقبة ولحيته بالمنديل المخ�ص�ص ل��ذل��ك ،ث��م يترك المنديل
و��ص��ول ال�ن��ور المقد�س .بقي �صامتا لمدة � 12ساعة .كان على المائدة كيفما �إتفق بدون �أن يلفه ،فيقوم الخادم برفع
معه القليل من الماء وعد�سة �صغيرة ،والتي ا�ستخدمها في الطعام وتنظيف المائدة لأن المنديل المتروك ب��دون لف
ال�ساعة � 11صباحا عندما تم �إغ�لاق المقبرة ب�شمع النحل يعنى �أن ال�سيد قد �إنتهى من الأكل ولن يعود للمائدة مرة
وترك وحده في الظالم .بعد �ساعة تم �إغالق باب القبر وفي �أخرى� .أما �إذا غادر ال�سيد المائدة لأى �سبب وترك المنديل
الوقت المرتقب دخل البطريرك اليوناني .فو�صف ما حدث ملفوفاً عليها ،فان ال�صبى لن يقوم بلم�سها على الإطالق
بعد دخول البطريرك ،تماما كما �أخبرهم� .إنحنى البطرك و�سوف ينتظر متيقظاً ومترقباً لأن المنديل الملفوف يعني
في الغرفة ،في تلك اللحظة بالذات كنت بحالة قلق و�إثارة �أن ال�سيد � ٍآت مره ثانية وعليه �إنتظاره ...هناك ر�سالة من
و�صمت رهيب حتى �أنني كنت �أ�سمع �أنفا�سي ف�سمعت فج�أة الم�سيح للتالميذ ولنا ،بتركه المنديل ملفوفاً في القبر
��ص��اف��رة خفيفة .ب��دا وك ��أن��ه ري��ح دقيقة م��ن ال��ري��اح .وعلى الفارغ ...فهو بذلك �أكد لنا ولهم ب�أنه «�آت ثانية».
ق��ال ي�سوع في (ر�ؤي��ا « )7:22ه��ا �أن��ا � ٍآت �سريعاً» ا�ستعدوا
الفور ر�أيت منظراً ال ين�سى� ،ضوءاً يملأ الم�ساحة المقد�سة
الكاملة للقبر المقد�س ....قلقت من ذل��ك ال�ضوء الأزرق للقاءه� ..آمين .تعال �أيها الرب ي�سوع!
الفاتح ،الذي من خالله ر�أيت بو�ضوح وجه البطريرك الذي

حكاية الخادم �إدري�س �صاحب �أ�شهر جنيه م�صري
ي�صعب �أن تجد عملة ورق�ي��ة �أو
معدنية دون نقو�ش غائرة �أو بارزة
ع�ل��ى وج�ه�ي�ه��ا ت �ب��رز �أه ��م المعالم
والأ�شخا�ص في تاريخ الدولة التي
ُ�سكت في عهدها� ،إذ تحمل كل عملة
العديد من ال��دالالت التاريخية �أو
ال�سيا�سية وتكون ذات �صلة وثيقة
ب �ف �ت��رات �أو �أ� �ش �خ��ا���ص ت��رك��وا �أث ��را
كبيرا في تاريخ البلد ،و�أغلبهم من
الزعماء ال�سيا�سيين.
و�صاحب �أ�شهر جنيه ف��ي تاريخ
م���ص��ر ال �ح��دي��ث ل��م ي�ك��ن منا�ضال
�أو زعيما �سيا�سيا ،ب��ل ك��ان فالحا
ب�سيطا ترجع �أ�صوله �إل��ى الأهالي
الوافدين من جنوب م�صر للعمل
ف��ي ح��ا��ش�ي��ة ال �م �ل��ك وخ��دم �ت��ه ،ما
ت�سبب ف��ي ��ش�ه��رة وا��س�ع��ة لـلجنيه
عند طباعته وقتها ،وال ت��زال تلك
ال�شهرة ت��زداد م�سببة ارتفاع قيمة
العملة القديمة و�سعرها في �سوق
ال �ع �م�لات ال �ت��اري �خ �ي��ة ،ف �م��ن هو؟
وما حكايته ،وكيف و�صل �إل��ى تلك
المكانة ل ُتطبع ��ص��ورت��ه على �أول
جنيه ملكي؟
ي��رج��ع ت��اري��خ ج�ن�ي��ه ع��م �إدري�س
�إل � ��ى ال �ع �� �ص��ر ال �ح��دي��ث� ،إذ جرى

�صكه عام  ،1924ك�أول جنيه ملكي في
عهد الملك ف ��ؤاد الأول ،حاكم م�صر
وال���س��ودان ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،ول��م يكن
ع��م �إدري ����س الأق �� �ص��ري�� ،س��وى فالحا
ب�سيطا ��ش��اءت ال�صدفة �أن يعمل في
خدمة الأمير ف�ؤاد منذ طفولته ك�أحد
�أف��راد الحا�شية ،ول��م يكن حينها من
المقربين.
ا�ستيقظ �إدري ����س ذات ي��وم لي�سرع
�إل� ��ى ق���ص��ر الأم� �ي ��ر ف� � ��ؤاد ح��ام�ل�ا له
ب���ش��ارة؛ م�ف��اده��ا �أب���ش��ر ي��ا ف� ��ؤاد ب ُملك
م�صر ،لت�صبح فيما بعد الر�ؤية التي

غ�ي��رت م�صير ع��م �إدري ����س� ،إذ تحقق
م��ا ر�آه ب�م�ن��ام��ه لي�صبح ف � ��ؤاد الأول
ملك م�صر وال�سودان ،وكذلك �أ�صبح
ال�ف�لاح الب�سيط خ��ادم �سيده الأمين
فيما بعد.
وك ��رم ال �م �ل��ك ،ع��م �إدري� �� ��س بو�ضع
� �ص��ورت��ه ع�ل��ى ع�م�ل��ة م���ص��ر ف��ي ذلك
ال��وق��ت وه ��ي ال �ج �ن �ي��ه ،ف �ه��و �صاحب
الب�شرى التي حملت ال ُملك وعر�ش
م�صر لـ ف�ؤاد الأول ،ليظل مالزما له
حتى وفاته.

الح�ضارة الفرعونية القديمة زاخرة
ب��ال �ج �م��ال واح� �ت ��رام ال �م��وا� �س��م وف�صول
ال�سنة المختلفة ،وك��ان مو�سم الح�صاد
عند الفراعنة من �أهم الموا�سم الزراعية،
فجعلوا له عيداً يعرف بعيد الح�صاد ،يبد�أ
من فبراير حتي يونيو ،وكانت تقدم فيه
العطايا لـ «رع نينت» ربة الح�صاد ،حيث
يقدم لها وع��اء م��اء تعلوه �سنابل القمح،
طازجة �أو مطبوخة «البليلة» ،كما تعلق
ال�سنابل على �أبواب البيوت.
يعد القمح م��ن �أه��م المحا�صيل عند
الم�صريين على م��ر الع�صور ،ف�لا تكاد
مائدة تخلو من الخبز ال��ذي ي�صنع من
القمح ،وظلت م�صر تحتفل به حتى وقت
قريب ،ولعلنا نذكر تلك االحتفاالت في
الإذاع � ��ة ال�م���ص��ري��ة م��ن خ�ل�ال الأغنية
ال�شهيرة ال�ت��ي ك��ان يتغنى بها المطرب
ف��اي��د محمد ف��اي��د ،وه��ي «ال�ق�م��ح الليلة
الليلة ،ليلة ع�ي��ده ،ي��ا رب ت�ب��ارك تبارك
وتزيده».
وت�ح�ت�ف��ل ب�ع����ض الأق��ال �ي��م الم�صرية
�إل ��ى الآن بعيد ال�ح���ص��اد ع�ل��ى طريقتها
ال�خ��ا��ص��ة ،ح�ي��ث يقيم �أه ��ل ��س�ي��وة والئم
ط�ع��ام ج�م��اع�ي��ة ،وي�ستثمرون المنا�سبة
�أي�ضاً في م�صالحة المتخا�صمين و�إبرام
عقود ال��زواج و�إع�لان الأف��راح ،وت�ستطيع
�أن ت ��رى �أه �م �ي��ة م�ح���ص��ول ال �ق �م��ح عند
ال�ف��راع�ن��ة م��ن خ�ل�ال ت�ل��ك ال���ص��ور التي
نق�شت على جدران معابدهم ،مثل �صورة
رم�سي�س الثالث على �أحد جدران معبده
بمدينة الأق�صر من الأ�سرة الع�شرين وهو
مم�سك بمنجل ،ويفتتح مو�سم الح�صاد.
ك ��ان م��ن الأ� �ش �ي��اء ال�م�ه�م��ة المقد�سة
المرتبطة بطقو�س خا�صة بها طقو�س
الح�صاد كان ،ي�شرف عليها الملك بنف�سه
ف��ى ح���ض��رة «ال �ن �ت��رو» ال�ك�ب��ار «الكائنات
الإلهية» لدى القدماء ،و�أهمها المعبود
«م �ي��ن» رب ال �خ �� �ص��وب��ة ،ف �ك��ان الح�صاد
يتوافق مع االحتفاالت بعيد هذا المعبود.
�إل��ه الخ�صوبة ،ك��ان يتم االحتفال به فى
ك��ل م �ع��اب��ده ب��ال�ق�ط��ر م��ع ب��داي��ة مو�سم
المح�صول ،وك��ان تمثاله يحمله الكهنة
على �أع �م��دة ،وتتبعهم مجموعة �أخرى
�صغيرة م��ن الكهنة حاملة معها لفائف
ال �خ ����س ،وه ��و ال �ن �ب��ات ال �م �ق��د���س للإله
«م�ي��ن» .وك��ان يتم اقتياد ث��ور �أبي�ض في
ال �م��وك��ب ،بينما ت�م��اث�ي��ل ال�م�ل��ك ورم ��وز

�أو عالمات الآل�ه��ة ترفع على ال�ساريات،
وع�ن��دم��ا يعتلى ال�م�ل��ك ع��ر��ش��ه الم�سمى
«تحت مق�صورة» ف ��إن �سنبلة قمح كانت
ت�ق�ط��ع لل��إل��ه ،وت�ط�ل��ق  4ط �ي��ور لأرك ��ان
ال�م�ع�م��ورة ح��ام�ل��ة الإع�ل�ان ��ات المكتوبة
عن العيد ،وي�شارك فيها الفرعون نف�سه،
حيث يقدم حزمة من ب��اك��ورة القمح في
هذا المو�سم.
وك ��ان ل�ح���ص��اد ال�ق�م��ح ع�ن��د الم�صري
القديم عدة مراحل وهي:
�أوالً :م��رح�ل��ة ال ��در� ��س :وه ��ي عملية
دو���س ال�سنابل لف�صل الحب من �سنابله،
وتتم بوا�سطة الحمير والبقر والثيران،
وقد وجدت �إحدى الأغنيات على جدران
مقبرة «باحرى» في الكاب تقول« :ادر�سى
�أيتها الثيران فـالتبن» �سيكون علفاً لك
وال�ح��ب م��ن ن�صيب �أ��س�ي��ادك ،فليطمئن
قلبك فالجو �صحو وجميل».
ث��ان �ي �اً :م��رح�ل��ة ال �ت��ذري��ة :وه��ي ف�صل
الحبوب عن «التبن» ،وعهد �إل��ى الن�ساء
ف��ي �أغ�ل��ب الأح�ي��ان بعملية ال�ت��ذري��ة ،لما
ت�ح�ت��اج��ه م��ن ��ص�ب��ر وم �ث��اب��رة ،ووج ��دت
م �� �ش��اه��د م �ن �ه��ا ع� �ل ��ى ج� � � ��دران مقبرة
بيتوزيري�س .وكانت الأدوات الم�ستخدمة
م ��ن ال �خ �� �ش��ب �أو م ��ن ال �خ��و���ص ،ويقوم
ال�شخ�ص ب�غ��رف كمية ورف�ع�ه��ا للأعلى
ف�ت��أخ��ذ ال��ري��اح الق�ش ب�ع�ي��داً لأن��ه �أخف،

�إعداد :مريـم عــادل
�أما الحبوب فتت�ساقط ر�أ�سياً ،وبذلك يتم
ف�صلها والح�صول عليها نقية.
ث��ال �ث �اً :م��رح �ل��ة ال �غ��رب �ل��ة :وه ��ي بعد
�أن ُي �ك��وم ال��رج��ال ال �ح �ب��وب المخلوطة
بق�شرتها ،يقومون بتقليب تلك الكومات
ع��ال�ي�اً ف��ي ال �ه��واء ،فيحمل ن�سيم الهواء
الق�شرة الخفيفة بعيداً ،بينما الحبوب
ت�سقط على الأر���ض ،وكان القائمون على
الغربلة ي�ضعون و�شاحات على ر�ؤو�سهم
حتى ال تعلق الق�شور ب�شعرهم ،وكانوا
ي�ستخدموا الأداة المم�سكة باليد «مذراة
الغربلة» ،وكانت ت�صنع من الخ�شب.
رابعاً :مرحلة التخزين :وهي المرحلة
الأخيرة ،حيث يجمع ويحفظ القمح في
�صوامع تخزين ال�ستخدامه ط��ول العام
لحين مو�سم الح�صاد الجديد ،ووجدت
م�شاهد منها على مقبرة بيتوزيري�س.

مو�سم الح�صاد عند الفراعنة

في القانون

�سـ�ؤال و جـواب
�س�ؤال:
م�����ا ه�����ي ع���ق���وب���ة ج��ري��م��ة
الخطف؟
الإجابة:
انت�شرت في الآونة الأخيرة جريمة
ال �خ �ط��ف و�أ� �ص �ب �ح ��ت ت �ت �ك��رر ب�شكل
م �ل �ح��وظ ،ول �ه ��ذه ال �ج��ري �م��ة �أ�شكال
مختلفة ،و�أحيانا يكون الغر�ض منها
هو م�ساومة �أهل المخطوف للح�صول
على المال وذل��ك بم�ساومة �أهله على
�إط�ل�اق �سراحه ف��ي مقابل ف��دي��ة يتم
دفعها للخاطفين.
وقانون العقوبات ت�شدد في معاقبة
الجاني المتهم بخطف الأطفال فكل
من خطف بالتحايل �أو الإك��راه طفال
ذك��را ل��م يبلغ �سن � 16سنة ��س��واء كان

�أ�سـماء ر�ؤ�سـاء المالئكة
ال�ســبعة ومعانيــها
 جبرايئل جبروت اهلل او قوة اهلل رافائيل اهلل ال�شافي ميخائيل من مثل اهلل �سوريال اهلل �صخرتى �سداكيئيل اهلل نعمتي �سيالتيل �شفيع انانيئيل اهلل نوري +كلنا بنقول في نهايه كل �صالة
�أو طلبه �أو مديح ،يا مالك هذا اليوم
! طب عارفين مين هو .؟
 تعالوا نعرف :كل يوم له مالك.يعني بداية اال�سبوع في الكني�سة هو
الأحد لأنه بيذكرنا بقيامه الم�سيح،
ومالكه هو المالك ميخائيل مبوق
القيامة.
 �أم ��ا ي ��وم االث �ن �ي��ن ف�م�لاك��ه هوغبريال مالك الب�شارة.
 ويوم التالت مالكه هو روفائيلمفرح القلوب.
 ويوم االربعاء مالكه �سوريال.واالرب �ع��ة دول بن�سميهم االربعة
المنيرين.
 �أم � � ��ا ي� � ��وم ال �خ �م �ي ����س مالكه�صاداكيئل.
 والجمعه مالكه ثراثييل. و�أخيرا ال�سبت فمالكه انانييل.وبكده تبقوا عرفتوا �أن كل يوم له
مالك وعلى فكرة ،هم �أ�صال �سبعة
رو�ؤ�ساء ماليكه جامدين اوي.
بركتهم معانا وتحر�سنا م��ن كل
�شر امين.

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

ذل ��ك بنف�سه �أو ب��وا��س�ط��ة غ �ي��ره يعاقب
بالأ�شغال ال�شاقة الم�ؤبدة ،بينما يعاقب
ال �ق��ان��ون ع�ل��ى اخ�ت�ط��اف الأن �ث��ى �أي ��ا كان
�سنها ��س��واء خطف بالتحايل �أو الإكراه
� �س��واء بنف�سه �أو ب��وا��س�ط��ة غ�ي��ره يعاقب
بالأ�شغال ال�شاقة الم�ؤبدة ،وترتكن هذه
الجريمة على الركن المادي القائم على
فعل الخطف �أو ال��رك��ن المعنوي الذي
يتخذ ��ص��ورة الق�صد الجنائي م��ن هذا
الفعل.
والقانون في هذه الجريمة ت�شدد في
جريمة خطف الأنثى .و�إذا كان الخطف
م�صحوبا بطلب ف��دي��ة ف�ت�ك��ون العقوبة

ال���س�ج��ن ال�م���ش��دد ل �م��دة ال ت�ق��ل عن
� 15سنة .ويحكم على ف��اع��ل جناية
الخطف بالإعدام �أو ال�سجن الم�ؤبد
�إذا اقترنت بها مواقعة المخطوف �أو
هتك عر�ضه.
ع��اق��ب ال �ق��ان��ون ال�م�ت�ه��م بجناية
خطف الأنثى بال�سجن الم�ؤبد وت�صل
العقوبة �إل��ى الإع� ��دام متى اقترنت
ج �ن��اي��ة ال �خ �ط��ف ب�ج�ن��اي��ة �إغت�صاب
الأنثى فجريمة خطف الأنثى �سواء
بالتحايل او الإك ��راه يتحقق بابعاد
الأن� �ث ��ى �أي� ��ا ك ��ان ب�ق���ص��د ال �ع �ب��ث بها
م��ن خ�لال ا�ستعمال ط��رق �إحتيالية
من �ش�أنها التغرير بها وحملها على
مرافقة الجاني لها �أو ب��أي��ة و�سيلة
�سواء مادية �أو �أدبية يكون من �ش�أنها
�سلب �إرادت �ه��ا .وال�ق��ان��ون ��س��اوى بين
الفاعل وال�شريك في عقوبة جريمة
ال �خ �ط��ف �� �س ��واء ارت� �ك ��ب ال�شخ�ص
ج��ري �م��ة ال �خ �ط��ف � �س��واء ب�ن�ف���س��ه �أو
بوا�سطة غيره.

�ســنين عمــري علمتنــي

 +علمتني ال�سنين � ّأن على الإن�سان �أن يخالط جميع �أ�صناف الب�شر ،وي�أخذ منهم
الدرو�س والعبر ،فكثير من النا�س ي�أتي �إلى الحياة ويذهب منها وهو لم يتعرف �إلى
حقيقة كثير من النا�س.
 +علمتني ال�سنين � ّأن كثيرا من النا�س يعي�ش لنف�سه ويحيا لنف�سه ،وهو يظن �أن
ال�سعادة تالحقه ،والهناء يحيط ب��ه ،وال���س��رور يطغى عليه ،وك ��أن ه��ذا الإن���س��ان لم
يعلم �أنه فقد جزءا كبيرا من ال�سعادة� ،أال وهي �صحبة الخالن ،والإح�سان �إلى �أخيك
الإن�سان.
 +علمتني ال�سنين �أن ال �أتدخل في �أمور النا�س و�أح�سن الظن بهم و�أتعامل معهم
بحذر .
 +علمتني ال�سنين �أن �أ�شكو همي لربي و�أنا �ساجد حتى �أزداد حبا في اهلل وتقربا منه
وال�شعور بعظمته.
 +علمتني ال�سنين �أن ال �أبحث عن �أحالم خذلتني �ألف مرة ،و�أن �أ�صنع من كل بداية
جديدة حلما جديدا.
 +علمتني ال�سنين �أن ال �أنحني �إال هلل و�أك��ون له ذليال ،و�أن �أجعل بيني وبين من
حولي حاجزا �إ�سمه االحترام.
 +علمتني ال�سنين �أن ال �أعا�شر خائنا ،و�أن ال �أ�س�أل الكاذب لماذا كذب ،و�أن ال �أخ�سر
من �أخل�ص لي ،و�أن ال �أحزن على من خرج من حياتي بيده ،و�أن ال �أحزن على ما كتبه
اهلل لي.
 +علمتني ال�سنين �أن �أعي�ش بقلب طفل مت�سامح ،و�أن �أعي�ش بعقول العظماء.
 +علمتني ال�سنين �أن ال �أعاتب �أحدا على قلة االهتمام لإدراكي لما يفعلون.
 +علمتني الحياة �أن ال �أحمل هموم الما�ضي على ظهري و�إنما �أجعلها كمر�آة فقط
�أنظر �إليها لآخذ الدرو�س والعبر منها.
 +علمتني الحياة �أن �أبتعد عن كل ما يقلل من قيمتي ،و�أن الحياة بال هدف ال معنى
وال وجود لها.
 +علمتني الحياة �أن ا�ستمع لكل ر�أي واحترمه ولي�س بال�ضرورة �أن اقتنع به.
 +علمتني الحياة �أن مفتاح الف�شل هو محاولة �إر�ضاء كل �شخ�ص تعرفه.
 +علمتني الحياة �أنه يجب على الإن�سان �أن يحلم بالنجوم ،ولكن في نف�س الوقت
يجب �أال ين�سى رجليه على الأر�ض
 +علمتني الحياة �أن ال�سنبلة الفارغة هي التي ترفع ر�أ�سها في الحقل ،و�أن الممتلئة
بالقمح هي من تخف�ضه ،فال يتكبر �إال الحقير ،وال يتوا�ضع �إال الكبير.
 +علمتني الحياة �أن ال �أحد يمتلك قلبا خاليا ،وال حياة وردية و�سعيدة ،ولكن هناك
من يمتلك كنز القناعة والر�ضا بها.
 +علمتني الحياة �أن الأ�شخا�ص الطيبين الخيرين �أكثر من الأ�شخا�ص الأ�شرار ،و�أن
�أرى الخير في كل �إن�سان ،حتى يثبت العك�س.
 +علمتني الحياة �أن المكر والخداع ال ي�ضر الآخرين ،بقدر ما ي�ضر ب�صاحبه.
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رياضة

�شطـة:كافيظلــمالأهــلي..و�أبوريــدة�صــوتلإقامــةالنهائــيبالمغــرب
ك�شف عبد المنعم �شطة ،نجم الأهلي
ال�سابق ،ع��ن علمه بت�صويت ه��ان��ي �أبو
ري ��دة ل���ص��ال��ح ال �م �غ��رب ف��ى ا�ست�ضافة
نهائي دوري �أب�ط��ال �أفريقيا المرتقب،
وق ��ال ��ش�ط��ة« :ال �أري� ��د �أن �أق � ��ارن بين
ح �ي��ات��و وم��وت �� �س �ي �ب��ي ،ول� �ك ��ن االت� �ح ��اد
الأفريقي �أ�صبح فى مهب الريح ،عندما
تقرر خو�ض نهائي م��ن م�ب��اراة واحدة،
وعندك  8ف��رق يجب �أن تحدد الملعب
من البداية ولي�س الآن ،لماذا ي�ستفيد
ف��ري��ق الآن بلعب ال�ن�ه��ائ��ي ع�ل��ى �أر�ضه
و� �س��ط ج �م��اه �ي��ره وال �ف��ري��ق الآخ � ��ر ال

تعليــــق

ي�ستفيد؟!».
و�أ�ضاف �شطة« ،كان يجب اختيار دولة بعيداً
ع��ن ال ��دول الأرب �ع��ة ال�ت��ى ت��أه�ل��ت ف��رق�ه��ا �إلى
ن�صف النهائي ،و�أيام عي�سى حياتو كانت �أكثر
تنظيماً� ،أن��ا علمت �أن  16ع�ضواً من المكتب
التنفيذي �أي��دوا �إ�ست�ضافة المغرب للنهائي
و� 3أع�ضاء فقط رف�ضوا ،وهاني �أبو ريدة من
�ضمن الم�ؤيدين ومنح �صوته للمغرب ،على
الأقل كان يجب �أن يرف�ض هاني �أبو ريدة».
وتابع �شطة« ،يجب �أن تح�سم الأمور ب�شكل
احترافي وه��ذا ق�صور م��ن لجنة الم�سابقات
و�إدارة االت �ح��اد الأف��ري �ق��ي ال �ح��ال��ي ،ل��م يتم

�أرثوذك�س نيوز

الإعالن ر�سمياً
ح � � �ت � � ��ى الآن
ع � � � � ��ن م � �ل � �ع ��ب
م� �ب ��اراة نهائي
دوري الأبطال
والأه � � � � � � �ل � � � � � � ��ي
ب � � ��ادر بخطوة
ا� � �س � �ت � �ب ��اق � �ي ��ة،
�شطة
وط��ال��ب ب� ��أن يكون
ه �ن��اك ع��دال��ة ف��ى اخ�ت�ي��ار ال�م�ل�ع��ب ،لأن
هناك �أمور تح�سم من وراء الكوالي�س».

15

عنا�صر من المنتخب الأوليمبي مر�شحين للإن�ضمام للمنتخب
�إ�ستقر �إيهاب جالل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم على �ضم �أربعة
عنا�صر من العبي المنتخب االوليمبي اللذين لم يح�صلوا على فر�صهم في الفترة
ال�سابقة في عهد البرتغالي كارلو�س كيرو�ش المدير الفني ال�سابق للمنتخب الوطني
وه��م كريم العراقي الع��ب الم�صري و�إبراهيم ع��ادل الع��ب بيراميدز و�أ�سامه جالل
مدافع �إنبي ونا�صر من�سي العب البنك االهلي.
وي��رى �إيهاب ج�لال المدير الفني للمنتخب الوطني �ضرورة الإ�ستعانة بعنا�صر
جديدة للفريق خ�لال المرحلة المقبلة ،ومنحهم فر�صة التواجد في المع�سكرات
المختلفة حتى يعتادوا على اج��واء المباريات الدولية والر�سمية ،وتم�سك «جالل»
بالعمل على بناء فريق جديد للمنتخب الوطني بالإ�ضافة �إلى تحفقيق نتائج طيبة
ت�ساعد الفريق على الت�أهل المم �إفريقيا والمناف�سة على اللقب الإفريقي الثامن.

رياضة ومالعب

�إيهاب جالل

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:
 الخطيب ي�ستقبل ال�شيخ حمد بن خليفة رئي�س االتحاد القطري لكرة القدم�إعداد� :صالح بول�س

� 3أ�سباب رئي�سية تجعل ليفربول متخوف من تجديد
ع �ب��د ال�م�ن�ع��م ع �م��ارة وزي� ��ر الريا�ضة
الأ�سبق والأ�شهر والأكف�أ
كتب :
المعلق ع�صام ال�شوالى ،الذى ال يفهمه
�أح ��د وال ت�ستطيع متابعته ،ف�ه��و يتكلم
ب���س��رع��ة �أل ��ف ك�ل�م��ة ف��ى ال �ث��ان �ي��ة ..تكلم
كالماً حلواً عن النادى الأهلى والكابتن
الخطيب رئي�س ال�ن��ادى ..وهو لي�س فيه
جديد ،فهذا هو النادى الأهلى ،بل لدى
الأهلى �أكثر مما قال.

تغريم �سيك�سرز � 50ألف
دوالر لخرق قواعد دوري
ال�سلة الأمريكي

ي �م��ر م�ح�م��د � �ص�لاح ب� ��أزم ��ة ف�ن�ي��ة مع
ليفربول ف��ي الأ��س��اب�ي��ع الأخ �ي��رة ،فمنذ
عودته من مناف�سات ك�أ�س �أم��م �أفريقيا
مع منتخب م�صر� ،سجل � 5أهداف في 14
مباراة مع الريدز في كل البطوالت ،فيما
لم يحرز �أهدافاً من لعب مفتوح (بعيداً
ع��ن ال��رك�لات ال�ث��اب�ت��ة) م�ن��ذ  23فبراير
الما�ضي.
وي �ن �ت �ه ��ي ع� �ق ��د م �ح �م ��د � � �ص �ل�اح مع
ليفربول في يونيو  ،2023وحتى الآن لم
يتو�صل الالعب �إلى اتفاق مع ناديه ب�ش�أن
تجديد عقده.
وفاز محمد �صالح مع ليفربول بلقب
ك�أ�س الرابطة الإنجليزية ،ويناف�س رفقة
الفريق على � 3ألقاب �أخرى ،لكنه في نف�س
الوقت خ�سر مع منتخب م�صر لقب ك�أ�س
�أمم �أفريقيا  2021وف�شل في الت�أهل �إلى
ك�أ�س العالم  ،2022وذلك على يد منتخب
ال�سنغال في كل مرة.
وفيما يلي ثالثة �أ�سباب حا�سمة تجعل
ليفربول يتخذ قراراً بعدم التجديد:
 -1العقد ال�ضخم يمكن �أن ُيدمر
غرفة المالب�س
� �ص�لاح الع ��ب ي�ستحق االح �ت �ف��اظ به
ولكن يتعين على ال��ري��دز �صرف النقود
�إذا �أرادوا تجديد �صفقته الحالية .يبدو
�أن �إدارة ال��ري��دز باتت م�ستعدة لتقديم
عقد بقيمة � 300ألف جنيه �إ�سترليني �أو
�أعلى له .لكن يقال �إنه من غير المرجح
�أن تتطابق م��ع اتفاقية � 400أل��ف جنيه
�إ�سترليني في الأ�سبوع التي ي�سعى ممثلو
الالعب للح�صول عليها.
ورد �أن كري�ستيانو رونالدو وكيفين دي
بروين واثنين �آخرين يك�سبون �أكثر من
� 400أل��ف جنيه �إ�سترليني في الأ�سبوع.
لذا ف�إن الفرعون الم�صري ال يطلب �أي

�شيء خارج عن الم�ألوف.
لكن منح الجناح �صفقة �ضخمة كهذه
يمكن �أن يعطل هيكل مرتبات الالعبين
ف��ي �آن�ف�ي�ل��د وي � ��ؤدي �إل ��ى م�ط��ال�ب��ة نجوم
�آخرين بتعديل رواتبهم.
ل�ق��د ك��ان هيكل الأج� ��ور الم�ستقر هو
مفتاح نجاح النادي تحت قيادة المدرب
الألماني يورجن كلوب ،ولن يكون ك�سره
لأي العب �سابقة �صحيحة.
 -2التوقيع مع المواهب ال�شابة
مع التركيز على الم�ستقبل
على الرغم من عدم وجود ما ي�شير �إلى
�أن نادي ليفربول يرغب في التخل�ص من
�صالح� ،إال �أن��ه احتمال حقيقي� .إذا قرر
الالعب ال��دول��ي الم�صري ع��دم التوقيع
ع �ل��ى ع �ق��د ج��دي��د ه ��ذا ال �� �ص �ي��ف ،يمكن
للريدز بيعه مقابل ربح بد ًال من خ�سارته
مجاناً في نهاية عقده.
يمكنهم بعد ذلك ا�ستخدام هذه الأموال
للتوقيع على م��واه��ب نا�شئة ،وه��و �أمر
حققه نظام الك�شافة ب�شكل جيد على مر
ال�سنين .كانت �إ�ضافة لوي�س دياز وديوجو

جوتا� ،إلى جانب الترويج لهارفي �إليوت
وكيرت�س جونز ،مثالاً على ذلك.
نظراً الرتفاع ر�صيد الالعب البالغ من
العمر  29عاما في ك��رة القدم الأوروبية
،ف� ��إن ال�ع��دي��د م��ن الأن��دي��ة ��س�ت��رغ��ب في
التعاقد معه في ال�صيف ويمكن �أن يبيعه
فريق �آنفيلد مقابل دوالرات كبيرة.
 -3الو�صول �إلى الثالثينيات
و�صول �صالح �إل��ى عمر الثالثين هذا
العام ،وهو بالت�أكيد ما يقلل من عطائه
ع��ن الأع � ��وام ال�م��ا��ض�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إل ��ى �أن
ل �ي �ف��رب��ول ي�ع�ل��م م �خ��اط��ر ت �ج��دي��د عقد
محمد �صالح ،في ظل اقتراب نهاية عقد
الثنائي الهجومي �ساديو ماني وروبيرتو
فيرمينو ،حيث �سيمثل ذل��ك عائقاً �أمام
تجديد الالعبين وت�ضعهم تحت مخاطر
المطالب المالية.
وي� ��رغ� ��ب ال � �ف� ��رع� ��ون ال� �م� ��� �ص ��ري في
ال�ح���ص��ول ع�ل��ى نف�س م�ق��اب��ل البلجيكي
كيفين دي ب��روي��ن م��ع مان�ش�ستر �سيتي،
وه ��و م��ا ي��رف���ض��ه ت�م��ام�اً ل�ي�ف��رب��ول حتى
الآن.

ا�ستقبل محمود الخطيب ،رئي�س مجل�س �إدارة النادي الأهلي ،ال�شيخ حمد بن خليفة
بن �أحمد �آل ثاني ،رئي�س االتحاد القطري لكرة القدم والوفد المرافق له ،وذلك بمقر
الأهلي بالجزيرة.
�ضم الوفد المرافق لل�شيخ حمد بن خليفة بن �أحمد �آل ثاني ،ك ًال من علي دا�ؤود،
المدير التنفيذي لمكتب رئي�س االتحاد القطري ،وم�شتاق الوائلي ،م�ست�شار رئي�س
االتحاد القطري ،وجا�سم ال�سعيد ،م�ساعد رئي�س االتحاد القطري ،ومحمد الفال�سي،
م�ساعد مدير مكتب رئي�س االتحاد القطري ،وذلك في ح�ضور ك ٍّل من المهند�س هاني
�أب��و ري��دة ،ع�ضو المكتب التنفيذي لالتحادين الإفريقي والدولي ،والدكتور محمد
�شوقي وط��ارق قنديل ،ع�ضوي مجل�س �إدارة ال�ن��ادي ،وال��دك�ت��ور �سعد �شلبي المدير
التنفيذي للنادي.
عقد الكابتن محمود الخطيب ،جل�سة ودية مع ال�شيخ حمد بن خليفة ،تبادل خاللها
الحديث عن الأهلي ،ومدى ارتباط رئي�س االتحاد القطري بالنادي وت�شجيعه للأهلي
منذ فترة طويلة.
ا�صطحب الكابتن محمود الخطيب ،ال�شيخ حمد بن خليفة والوفد المرافق له
في جولة تفقدية داخل مقر النادي بالجزيرة؛ ت�ضمنت دوالب البطوالت التاريخي،
والن�صب التذكاري لل�شهداء ،و�صالة الأمير عبداهلل الفي�صل ،وملعب التت�ش بالجزيرة،
وقطاع كرة القدم.
�أع��رب ال�شيخ حمد ب��ن خليفة وال��وف��د المرافق ل��ه ،ع��ن �سعادتهم ب��زي��ارة الأهلي،
�صاحب الريادة العربية والإفريقية في مختلف الألعاب الريا�ضية.
كان ال�شيخ حمد بن خليفة ،رئي�س االتحاد القطري لكرة القدم ،قد حر�ص على
زيارة بعثة الأهلي واالحتفاء بها في مقر �إقامتها بالدوحة ،خالل بطولة ك�أ�س العالم
للأندية في الن�سخة قبل الما�ضية التي نظمتها قطر ،و ُت ِو َج الأهلي خاللها بالميدالية
البرونزية ،وتكرر ذلك خالل م�شاركة الأهلي في بطولة ال�سوبر الإفريقي الأخيرة
التي ُت ِو َج الأهلي بلقبها في الدوحة.

 نادي الزمالك :
 -عا�صم مرعى فى مرمى �سلة الزمالك لالحتفاظ بلقب �أفريقيا

دوري «�أن بي �إيه» :ال�صربي يوكيت�ش �أف�ضل العب للمو�سم الثاني توالي ًا
ف��ر� �ض��ت راب � �ط� ��ة دوري ك � ��رة ال�سلة
الأمريكي للمحترفين ،غرامة قيمتها 50
�أل��ف دوالر على ن��ادي فيالدلفيا �سيفنتي
�سيك�سرز ،ب��داع��ي خ��رق ق��واع��د ال ��دوري
الخا�صة ب��الإب�لاغ ع��ن ح��االت الإ�صابة،
وذل��ك ف��ي �إط ��ار ع��ودة ج��وي��ل �إم�ب�ي��د من
الإ� �ص��اب��ة ،وم�شاركته ف��ي ال �م �ب��اراة التي
انتهت بالفوز على ميامي هيت ،79-99
في الدور ن�صف النهائي لمنطقة ال�شرق.
ذكرت الرابطة �أن �سيك�سرز لم يبلغ عن
و�ضع �إمبيد من الم�شاركة ،بطريقة دقيقة
وفي الوقت المنا�سب قبل المباراة.
و�أو�ضحت �صحيفة فيالدلفيا انكوايرر،
�أن �إمبيد ك��ان مدرجاً في البداية �ضمن
ال�غ��ائ�ب�ي��ن ع��ن م �ب��اراة ي��وم ال�ج�م�ع��ة ،في
التقرير الر�سمي ال�صادر م�ساء الخمي�س
 5/5حول حاالت الإ�صابة.
وب�ع��ده��ا ك�شف �سيك�سرز ي��وم الجمعة
 5/6لو�سائل الإع�ل�ام� ،أن �إمبيد تجاوز
البروتوكوالت الخا�صة بحاالت االرتجاج،
و� �ش��ارك ف��ي اال��س�ت�ع��دادات ،لكنه ال يزال
مدرجاً �ضمن قائمة الغائبين.
وب �ع��ده��ا ب�ن�ح��و � �س��اع��ة واح� � ��دة ،جرى
الإع �ل��ان ع��ن �أن ال �� �ش �ك��وك ت �ح��وم حول
م�شاركة �إمبيد في المباراة.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

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

818-774-0446

اختير ال�صربي نيكوال يوكيت�ش نجم
ف��ري��ق دن �ف��ر ن��اج�ت����س �أف �� �ض��ل الع ��ب في
ال� � ��دوري ال�م�ن�ت�ظ��م ل � ��دوري ك ��رة ال�سلة
الأمريكي للمحترفين للعام الثاني توالياً،
بح�سب ما �أفادت قناة «�إي �أ�س بي �إن».
وت�ف��وق يوكيت�ش ف��ي ال�سباق النهائي
ع�ل��ى ال�ك��ام�ي��رون��ي ج��وي��ل �إم�ب�ي��د عمالق
فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز ال ��ذي كان
يمني النف�س باحراز الجائزة بعدما �أنهى
المو�سم ك�أف�ضل م�سجل في ال��دوري مع
 30.6نقطة في المباراة ،والمتوج باللقب
ع��ام��ي  2019و 2020ال �ي��ون��ان��ي ياني�س
�أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باك�س.
وق ��اد «ال �ع �م�لاق» ي��وك�ي�ت����ش ( 2.10م)
ف��ري�ق��ه الح �ت�ل�ال ال �م��رك��ز ال �� �س��اد���س في
المنطقة الغربية ،لكنه ف�شل في تجاوز
ال��دور الأ ّول ل�ل��أدوار الإق�صائية «بالي

وف�شل �إمبيد في �أن ي�صبح ثاني العب
م��ن �أ� �ص��ل �أف��ري �ق��ي ي �ح��رز ال �ج��ائ��زة بعد
حكيم �أوالجوان النيجيري الأ�صل والذي
نال الجن�سية الأمريكية عام  1993وح�صل
على لقب �أف�ضل العب في العام التالي.
وه��و ال �ع��ام ال��راب��ع ت��وال �ي �اً ُي�م�ن��ح فيها
الع��ب غير �أم��ري�ك��ي ج��ائ��زة الأف���ض��ل في
الدوري المنتظم.
وبات يوكيت�ش الالعب الرقم  15يحرز
جائزة �أف�ضل العب في الدوري المنتظم
�أكثر من مرة ،ليدخل النادي المغلق الذي
ي�ضم �أبرز الالعبين في تاريخ «�أن بي ايه»
على غ��رار بيل را�سل وويلت ت�شامبرلين
وكريم عبدالجبار وموزي�س مالون والري
النجم ال�صربي نيكوال يوكيت�ش بيرد وماجيك جون�سون ومايكل جوردان
�أوف» ب�خ���س��ارت��ه �أم � ��ام ج��ول��دن �ستايت وليبرون جيم�س و�أنتيتوكونمبو.
ووريرز .4-1

االتحاد الدولي لليد يحتفي ب�إنجاز الأهلي
�أ�شادت ال�صفحة الر�سمية لالتحاد
ال��دول��ي ل �ك��رة ال �ي��د ،ب���ص�ع��ود الأهلي
لنهائيات بطولة العالم للأندية «�سوبر
ج �ل ��وب» وال �م �ق��رر �إق��ام �ت �ه��ا ال�صيف
المقبل بمدينة جدة ال�سعودية.
وك � ��ان ال � �م ��ارد الأح � �م ��ر ق ��د ح�سم
البطولة ل�صالحه بعد التغلب على
غ��ري�م��ه التقليدي ال��زم��ال��ك بنتيجة
( ،)31-32ف��ي ال�م�ب��اراة ال�ت��ي �أقيمت،
على �صالة ال�ج�ن��رال �سيني كونت�شي
بمدينة «نيامي» عا�صمة النيجر.
وتعد ه��ذه الن�سخة هي الثانية في
� �س �ج�لات الأه� �ل ��ي ح �ي��ث ح���ص��د لقبه
الأول في ه��ذه البطولة ،في المغرب
عام  ،2017قبل �أن يتوج باللقب الثاني،
مقابل خ�سارته في  5نهائيات.
وكتبت ال�صفحة الر�سمية لالتحاد
ال ��دول ��ي� ،أن الأه� �ل ��ي ع�ل�ي��ه �أن يغلق
�صفحة التتويج والتركيز في البطولة
القارية الثانية الذي �سيلعبها الفريق
وهي بطولة ك�أ�س الك�ؤو�س الأفريقية
والمقرر �إقامتها بالنيجر �أي�ضاً.

ع�صام مرعي في رفقة الأب المدرب الكبير �أحمد مرعي
يبدو �أن عا�صم مرعى ،نجم كرة ال�سلة المحترف فى �صفوف ت�شانجوون �ساكرز
الكورى� ،أ�صبح على مرمى القلعة البي�ضاء؛ لتدعيم الفريق للم�شاركة فى المرحلة
الثانية من ت�صفيات بطولة �أفريقيا لكرة ال�سلة  ،BALوالمقرر �إقامتها فى رواندا
ال�شهر الجارى ،حيث تقام المرحلة الأولى فى �صالة ح�سن م�صطفى ب�أكتوبر.
ويمتلك عا�صم مرعى نجم ال�سلة خبرات دولية تمكنه من �صناعة الفارق مع القلعة
البي�ضاء لالحتفاظ باللقب الأفريقى وفقا لتخطيط م�سئولو الزمالك ،خا�صة �أنه
فتح م�سئولو الفريق الأبي�ض خط ات�صال مع عا�صم مرعى ،العب الفريق ال�سابق،
لتدعيم �صفوف الزمالك بجهود الالعب خالل الت�صفيات ،لما له من م�ستوى مميز،
وخبرات احترافية بد�أها منذ  ،2010فى �ألمانيا وتركيا ،وكوريا.
وم��ن ال�م�ق��رر �أن يح�سم م�سئولو ال�ف��ري��ق الأب�ي����ض م��وق��ف عا�صم م��رع��ى� ،سواء
بالموافقة على الم�شاركة مع الفريق فى الت�صفيات من عدمه ،حيث فاز الزمالك فى
�أول  4مباريات ،تم خو�ضها فى البطولة حتى الآن �أمام كوبرا ال�سودانى ،وكيب تاون
الجنوب �أفريقى ،وبترو دى لواند ،بالإ�ضافة �إلى فوكا�ش.

تخفي�ض �سعر تذكرة ح�ضور مباريات الدوري
لـ ً 75
جنيـها بد ًال من  100جنيه

االتحاد ال�سكندري والأهلي

ق��ررت راب�ط��ة �أن��دي��ة ال ��دوري الممتاز،
برئا�سة �أحمد دياب ،تخفي�ض �سعر تذكرة
مباريات ال��دورى الممتاز �إل��ى  75جنيها
ب ��د ًال م��ن  100ج�ن�ي��ه .و�أ�� �ص ��درت رابطة
الأندية بياناً جاء فيه:
 تخفي�ض �سعر ت��ذك��رة ال ��دوري �إلى 75جنيهاً ب��د ًال م��ن  100جنيه ف��ى �إطار
التي�سير على الجمهور.
زي ��ادة �أع ��داد الجماهير ل�ل��دوري �إلى� 5آالف م�شجع ب ��د ًال م��ن �أل �ف��ى م�شجع
وت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا ال �ق��رار ب��داي��ة م��ن ال ��دور
الثاني للدوري الممتاز.
ا��س�ت�ق��رت راب �ط��ة الأن ��دي ��ة المحترفة

ع �ل��ى ت �ع��دي��ل م ��وع ��د م � �ب ��اراة الزمالك
والإ�سماعيلي؛ لتعار�ضها مع نهائي دوري
�أب �ط��ال �أوروب � ��ا ال�م�ق��رر ل��ه ي��وم  28مايو
ال�ج��اري بين ليفربول المحترف �ضمن
�صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد
�صالح وريال مدريد.
وم��ن المقرر �أن تعلن راب�ط��ة الأندية
المحترفة عن الموعد الجديد لمباراة
ال��زم��ال��ك والإ��س�م��اع�ي�ل��ى ال �ت��ى �ستجمع
ب�ي�ن�ه�م��ا ،ف ��ي �إط � ��ار م �ن��اف �� �س��ات الجولة
الحادية والع�شرين من م�سابقة الدوري
الم�صري الممتاز خ�لال الأي ��ام القليلة
القادمة.
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