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االح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ف�����ض��ي ل��ق�����س��م ال��ت��ع��ل��ي��م
ال��م�����س��ي��ح��ي ب����إي���ب���را����ش���ي���ة ل���و����س �أن���ج���ل���و����س

حفل تخرج كلية القدي�س �أثنا�سيو�س والقدي�س كيرل�س ACTS

تم في يوم الأحد � 5/22إحتفال التخرج لكلية القدي�س �أثنا�سيو�س والقدي�س كيرل�س
 ،ACTSكما تم الإحتفال باليوبيل الف�ضي لق�سم التعليم الم�سيحي Christian
 Education Departmentالتابع اليبار�شية لو�س انجيلو�س ال��ذي ي�ضم الكلية
الالهوتية وي�شرف عليها نيافة االنبا كيرل�س.
ح�ضر االحتفال نيافة الأن�ب��ا �سرابيون مطران �إيبرا�شية لو�س انجلو�س والآباء
الأ�ساقفة �أنبا رافائيل و�أنبا �سوريال و�أنبا �إب��راه��ام و�أنبا كيرل�س ولفيف من كهنة
الإيبرا�شية وال�شعب القبطي بلو�س انجلو�س.

حفل اليوبيل الف�ضي لق�سم التعليم الم�سيحي

م��ن��اق�����ش��ة ر����س���ال���ة ال��م��اج�����س��ت��ي��ر ل��ن��ي��اف��ة الأن���ب���ا
راف����ائ����ي����ل ب�����والي�����ة ك���ون���ت���ي���ك���ت ب����أم���ري���ك���ا
�شهدت جامعة هولي �صوفيا القبطية
الأرث��وذك���س�ي��ة ،ب�ه��ام��دن والي��ة كونتيكت
ب��أم��ري�ك��ا  ،مناق�شة ر��س��ال��ة الماج�ستير
ل�ل�ب��اح��ث االن �ب��ا راف��ائ �ي��ل  ،ي��وم الثالثاء
الموافق  24مايو ف��ى الر�سالة المتقدم
بها للح�صول على درجة الماج�ستير فى
الالهوت ومو�ضوعها ،تدبير الخال�ص:
درا�سة كتابية� ،أبائية ،ليتورجية ،قانونية،
ب�ح���ض��ور �أ .د ع��دل��ى �أن�ي����س،ع�م�ي��د كلية
ال�ل�اه��وت ون �ي��اف��ة الأن �ب��ا دي�ڤ�ي��د �أ�سقف
�إيبرا�شية نيويورك ونيو �إنجالند ورئي�س
جامعة هولي �صوفيا .
ت �ت �ك��ون ل�ج�ن��ة ال�م�ن��اق���ش��ة م ��ن� :أ.د /
ال�ق�م����ص �إب ��راه ��ام ع��زم��ي رئ�ي���س�اً للجنة
المناق�شة ،وال�سادة �أع�ضاء لجنة المناق�شة
�أ.د  /القم�ص بنيامين المحرقي � -أ�ستاذ
علم الالهوت� ،أ.د /جرج�س ب�شرى� ،أ.د/
فايز �سدراك .
ي��ذك��ر ان ج��ام �ع��ة ه��ول��ي ��ص��وف�ي��ا هي
جامعة قبطية ارثوذك�سية ير�أ�سها نيافة
الأن�ب��ا داف�ي��د ،ا�سقف ايبار�شية نيويورك
ون� �ي ��و �إن� �ج�ل�ان ��د ب ��ال ��والي ��ات المتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة ،وت�ت�ب��ع اي�ب��ار��ش�ي��ة نيويورك
ون �ي��و �إن �ج�لان��د القبطية االرثوذك�سية
ال �ت��ي ت�خ���ض��ع م �ب��ا� �ش��رة ل �ق��دا� �س��ة البابا
المعظم الأنبا توا�ضرو�س الثاني الرئي�س

االعلى لكل الجامعات والكليات والمعاهد
القبطية االرثوذك�سية في العالم .
و ت��م ت��أ��س�ي���س�ه��ا ع�ل��ى ي��د ال�ق�م����ص د.
�إب��راه��ام ع��زم��ي (م��ار���س ال�ط��ب الب�شري
ب��ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ل �ع��دة ��س�ن��وات قبل
ر��س��ام�ت��ه ك��اه�ن�اً ث��م در� ��س ال��دك �ت��وراة في
ك�ي�ف�ي��ة �إن �� �ش��اء ج��ام �ع��ات م���س�ي�ح�ي��ة من
ج��ام�ع��ة ��س��ي ��س��ي ي��و ب�ف�ل��وري��دا) وق��د تم
ت�أ�سي�سها على عدة مراحل وتم افتتاحها
في  1يوليه  2019وتم بد�أ الدرا�سة بها في
� 2سبتمبر  .2019وحالياً ي�شغل القم�ص
د� .إبراهام عزمي من�صب عميد الجامعة
الإداري.
ون� �ظ ��ام ال ��درا�� �س ��ة ب��ال �ج��ام �ع��ة بنظام
 ،ONLINEب �ح �� �س��ب ن �ظ ��ام الجامعات
االمريكية ،وتمنح الجامعة عدة �شهادات
درج� � ��ة ال �م��اج �� �س �ت �ي��ر ف� ��ي ال� �ع ��دي ��د من
العلوم الكن�سية منها :ماج�ستير العلوم
ال�لاه��وت �ي��ة ،م��اج���س�ت�ي��ر ع �ل��وم الالهوت
الدفاعي ،ماج�ستير الدرا�سات الكتابية،
ماج�ستير علوم الم�شورة الم�سيحية.
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة ال� ��ى درا� � �س� ��ة الكور�سات
ال �م �ت �ع��ددة ،وال �ج��ام �ع��ة ب���ص��دد ف�ت��ح باب
ال �ح �� �ص��ول ع �ل��ى دب �ل��وم��ات ف ��ي مجاالت
الم�شورة الم�سيحية ،و�سيتم قريبا انطالق
الدرا�سات العليا لنيل درجة الدكتوراة.

رو�سيا وال�صين ت�ستخدمان الفيتو �ضد م�شروع القرار
الأمريكي حول كوريا ال�شمالية

ا�ستخدمت رو�سيا وال�صين �أثناء الت�صويت في مجل�س الأم��ن الدولي يوم
الخمي�س  ،5/26حق الفيتو �ضد م�شروع القرار الأمريكي ب�ش�أن تو�سيع العقوبات
�ضد كوريا ال�شمالية.
و�صوت ل�صالح م�شروع القرار باقي الدول الـ  13في المجل�س.
وكان م�شروع القرار يت�ضمن �إدانة �إطالق كوريا ال�شمالية ل�صاروخ بالي�ستي
عابر ل�ل�ق��ارات ،ال��ذي نفذته ف��ي  24م��ار���س الما�ضي ،وال�ت�ج��ارب ال�صاروخية
الأخرى التي �أجرتها بيونج يانج م�ؤخرا.
واقترح م�شروع القرار خف�ض �أحجام النفط الخام الذي يورد لكوريا ال�شمالية
بموجب القرارات الدولية ال�سابقة ،من  4ماليين برميل �إلى  3ماليين برميل
�سنويا ،وكذلك تقلي�ص توريدات الم�شتقات النفطية.
وك��ان الم�شروع يت�ضمن ع��ددا من القيود الأخ��رى على التجارة مع كوريا
ال�شمالية� ،إ�ضافة �إلى عقوبات �شخ�صية على م�س�ؤول كوري �شمالي رفيع ،يتعلق
عمله بالإ�شراف على تطوير ال�صواريخ البالي�ستية ،وتجميد �أ�صول لـ  3كيانات
في الجمهورية.
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النا�شر ورئي�س التحرير:
عـزمـي حـــنـا

�أرق��ام �أ�سطورية لمحمد
����ص�ل�اح م���ع ل��ي��ف��رب��ول
ب���ال���دوري الإن��ج��ل��ي��زي
نور ال�شربيني تتوج ببطولة
العالم للأ�سكوا�ش
للمرة ال�ساد�سة في تاريخها
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 6قرارات جديدة في البيان الختامي للجمعية العامة لمجل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط
ع �ق��دت ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة لمجل�س
ك �ن��ائ ����س ال �� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط جل�ستها
الختامية للدورة الثانية ع�شرة ،م�ساء
الخمي�س  ،5/19وال�ت��ي ج��رت �أعمالها
ل �م��دة خ�م���س��ة �أي � ��ام ،ب �م��رك��ز لوجو�س
بالمقر البابوي بدير القدي�س الأنبا
بي�شوي ب ��وادي ال�ن�ط��رون ،ف��ي �ضيافة
الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية.
و�أل � �ق� ��ى الأم � �ي� ��ن ال � �ع ��ام للمجل�س
الدكتور مي�شال عب�س البيان الختامي
ال��ذي ت�صدره �شكر المجل�س للرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س الجمهورية
على ا�ستقباله لر�ؤ�ساء الكنائ�س ،مثمن ًة
ت�أكيده على «�أن الأخوة الم�سيحيين في
جميع ال��دول العربية ه��م ج��زء �أ�صيل
م��ن ن�سيج المجتمع ال�ع��رب��ي ب�أ�سره»،
ومقدرة الجهود التي يقوم بها فخامته
من �أجل ال�سالم المجتمعي ومكافحة
الإره��اب والعمل على بناء الجمهورية
ال� �ج ��دي ��دة .و� �ش �ك��ر ال�م�ج�ل����س �أجهزة
الدولة الم�صرية لتعاونها واهتمامها
بهذا الحدث.
كما �شكر المجل�س في بيانه الختامي
الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية وعلى
ر�أ�سها قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
ع �ل��ى ا��س�ت���ض��اف�ت�ه��ا لأع �م ��ال الجمعية
ال �ع��ام��ة ،ب�م�ح�ب��ة وك � ��رم .ك �م��ا �شكروا
ال�ك�ن�ي���س��ة الإن �ج �ي �ل �ي��ة ف��ي م���ص��ر على
الم�ساهمة التي قدمتها لإنجاح �أعمال
الجمعية العامة.

و�أ��ش��ار البيان �إل��ى انتخاب الر�ؤ�ساء
الأرب � �ع � ��ة ال� �ج ��دد ل �ل �م �ج �ل ����س ل� �ل ��دورة
الجديدة وهم:
عن العائلة الأرثوذك�سية ال�شرقية:
نيافة الأنبا �أنطونيو�س ،مطران القد�س
وال�شرق الأدنى للأقباط الأرثوذك�س.
ع��ن ال�ع��ائ�ل��ة الأرث��وذك �� �س �ي��ة :غبطة
البطريرك يوحنا العا�شر ،بطريرك
�أن� �ط ��اك� �ي ��ة و�� �س ��ائ ��ر ال �م �� �ش��رق ل �ل��روم
الأرثوذك�س.

ع��ن ال �ع��ائ �ل��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة :غبطة
البطريرك رافاييل بيدرو�س الحادي
وال �ع �� �ش��رون م�ي�ن��ا��س�ي��ان ،كاثوليكو�س
بطريرك كليليكيا للأرمن الكاثوليك.
عن العائلة الإنجيلية� :سيادة الق�س
الدكتور بول هايدو�ستيان ،رئي�س اتحاد
الكنائ�س الأرمنية الإنجيلية في ال�شرق
الأدن � ��ى .م��ع تثبيت ان�ت�خ��اب الدكتور
مي�شال عب�س �أمينا عاما للدورة ذاتها.
كما �ألمح البيان �إلى الق�ضايا التي

�أول دوري كرة قدم م�صري بامريكا برعاية
االتحاد العام للم�صريين بالخارج

اقيم ي��وم ال�سبت الموافق 21
مايو يوم ريا�ضي تخلله م�سابقة دوري
كرة قدم بين  10فرق مكونة من ال�شباب
ال�م���ص��ري وال �ع��رب��ي ب�ل��و���س �أنجلو�س,
وذلك برعاية االتحاد العام للم�صريين
بالخارج بامريكا ،وق��ام بالإ�شراف على
ال�م�ب��اري��ات الكابتن �إي �ه��اب زن�ج��ا العب
ن� ��ادي الإ� �س �م��اع �ي �ل��ي ال �� �س��اب��ق بح�ضور
�سعادة ال�سفير �أح�م��د �شاهين القن�صل
ال�ع��ام لجمهورية م�صر العربية بلو�س
�أنجلو�س وال�سيد ر�أف ��ت �صليب رئي�س
االت �ح��اد ون��ائ �ب��ه ال���س�ي��د ه���ش��ام �ستيته
والمئات من ال�شباب الم�صري والعربي
و�أفراد الجالية العربية بلو�س انجلو�س.
وفي نهاية اليوم الريا�ضي قام �سعادة
البقية �صفحة ()5

البنتاجونيعلنالموافقةعلى
بيع مروحيات ع�سكرية لم�صر
�أع �ل �ن��ت وزارة ال ��دف ��اع الأمريكية،
الخمي�س  ،5/26ع��ن موافقة وا�شنطن
على �صفقة محتملة بقيمة  2.6مليار
دوالر لتوريد طائرات مروحية من طراز
«�شينوك» �إلى م�صر.
وذك ��ر ال�ب�ن�ت��اج��ون ف��ي ب�ي��ان �صحفي:
«ات� � �خ � ��ذت وزارة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ق� � ��رارا
ب��ال �م��واف �ق��ة ع �ل��ى ب �ي��ع ع���س�ك��ري �أجنبي
محتمل للحكومة الم�صرية لطائرات
مروحية م��ن ط��راز «�سي �إت ����ش� 47-إف-
� �ش �ي �ن��وك» ،وم� �ع ��دات ذات ��ص�ل��ة بتكلفة
تقدر بنحو  2.6مليار دوالر» ،مو�ضحا
�أن الحكومة الم�صرية طلبت �شراء 23
طائرة مروحية من طراز «�سي �إت�ش47-
�إف» من طراز �شينوك».
وك �� �ش��ف ج� �ن ��رال �أم ��ري� �ك ��ي ف ��ي �شهر
مار�س الما�ضي عن نية بالده بيع م�صر
طائرات مقاتلة متطورة من ط��راز «�إف
 ،»15وذل ��ك ب�ع��د �أ� �س��اب �ي��ع م��ن الإع�ل�ان
ع��ن �صفقة �أ�سلحة كبرى �أخ��رى .وقال
قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك
ماكنزي للجنة القوات الم�سلحة بمجل�س
ال�شيوخ« :في حالة م�صر� ،أعتقد �أن لدينا
�أخ �ب��ارا ج�ي��دة ،م��ن حيث �أن�ن��ا �سنزودهم
ب�ط��ائ��رات �إف ،15 -وه��ي عملية طويلة
و�صعبة».

�سعادة ال�سفير �أحمد �شاهين يت�سلم درع الإتحاد

رو�سيا م�ستعدة لت�صدير الحبوب والأ�سمدة
�إذا رفعت عنها العقوبات
�أك� ��د ال��رئ �ي ����س ال��رو� �س��ي ،فالديمير
بوتين ،ف��ي محادثة هاتفية م��ع رئي�س
الوزراء الإيطالي ماريو دراغي� ،أن رو�سيا
م�ستعدة لت�صدير الحبوب والأ�سمدة �إذا
رفعت عنها العقوبات.
وح�سبما �أف ��ادت ال�خ��دم��ة ال�صحفية
للكرملين ي��وم الخمي�س �« ،5/26أكد
فالديمير بوتين �أن االت �ح��اد الرو�سي
م���س�ت�ع��د ل�ت�ق��دي��م م���س��اه�م��ة ك�ب�ي��رة في
ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى �أزم� ��ة ال �غ ��ذاء م��ن خالل
ت�صدير الحبوب والأ�سمدة ،ب�شرط رفع
القيود ذات الدوافع ال�سيا�سية من قبل
الغرب».
وت� ��م خ�ل��ال ال �م �ح��ادث��ة ال �ت ��ي جرت
ب�م�ب��ادرة م��ن ال�ج��ان��ب الإي �ط��ال��ي ،بحث
«ال��و� �ض��ع ف ��ي م �ج��ال الأم � ��ن الغذائي
ال�ع��ال�م��ي» بالتف�صيل .وف��ي �إ� �ش��ارة �إلى
ع� ��دم � �ص �ح��ة ات �ه ��ام ��ات رو� �س �ي��ا بوجود
م�شاكل ف��ي ت��وري��د المنتجات الزراعية
�إل��ى الأ��س��واق العالمية ،لفت فالديمير
بوتين االنتباه �إلى حقيقة �أن ال�صعوبات
التي ن�ش�أت تتعلق ،من بين �أمور �أخرى،
با�ضطرابات في ت�شغيل �سال�سل الإنتاج
واللوج�ستيات ،وكذلك ال�سيا�سة المالية
ل �ل��دول ال �غ��رب �ي��ة خ�ل�ال وب� ��اء فيرو�س
كورونا.
وذك��رت الخدمة ال�صحفية للرئي�س

الرو�سي �أن «الو�ضع تدهور نتيجة القيود
المعادية لرو�سيا التي فر�ضتها الواليات
المتحدة واالتحاد الأوروبي».
ون��اق ����ش ب��وت �ي��ن م��ع دراج � ��ي الو�ضع
في �أوكرانيا ،وتحدث عن ع��ودة الحياة
ال�سلمية ف��ي م��دن دون�ب��ا���س المحررة،
و�أ�شار �إلى تجميد المفاو�ضات من طرف
كييف.
كما تحدث الزعيم الرو�سي بالتف�صيل
عن الخطوات المتخذة ل�ضمان �سالمة
ال �م�لاح��ة «ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك ف �ت��ح ممرات
�إن�سانية يومية لخروج ال�سفن المدنية
من موانئ �آزوف والبحر الأ�سود ،الأمر
الذي يعيقه الجانب الأوكراني» .و�أ�ضاف
ال�ك��رم�ل�ي��ن �أن «ال�ت�ق�ي�ي�م��ات الرئي�سية
لعملية التفاو�ض التي جمدتها كييف
�أعطيت �أي�ضا».
و�أك��د الرئي�س الرو�سي لرئي�س وزراء
�إي�ط��ال�ي��ا ع��زم مو�سكو م��وا��ص�ل��ة توريد
الغاز �إلى بالده.
وقالت الخدمة ال�صحفية �إنه «خالل
مناق�شة ق�ضايا �أم��ن الطاقة ،تم ت�أكيد
ن�ي��ة ال �ج��ان��ب ال��رو� �س��ي اال� �س �ت �م��رار في
�ضمان ا�ستمرار �إمدادات الغاز الطبيعي
لإي� �ط ��ال� �ي ��ا ب ��الأ�� �س� �ع ��ار ال� �م� �ح ��ددة في
العقود».

نوق�شت �ضمن �أعمال الجمعية العامة
وه��ي ال���ش�ه��ادة الم�سيحية والعالقات
ال�م���س�ك��ون�ي��ة ،وال��دي��اك��ون�ي��ة والخدمة
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال �ت ��وا� �ص ��ل وال ��دع ��م،
وال � �ح � ��وار وال �ت �م��ا� �س��ك االجتماعي،
والتنمية الم�ؤ�س�سية واال�ستدامة.
ودع � ��ا ال �م �ج �ل ����س �إل � ��ى ن �ب��ذ العنف
والتع�صب بكل �أنواعه و�أ�شكاله ،ورف�ض
التطرف والإرهاب والإق�صاء والتمييز
البقية �صفحة ()2

ب����اي����دن ي���ق���رر �إب���ق���اء
الحر�س الثوري الإيراني
���ض��م��ن ق��ائ��م��ة الإره�����اب

ق ��رر رئ�ي����س ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة جو
ب��اي��دن الإب� �ق ��اء ع�ل��ى ال �ح��ر���س الثوري
الإي � ��ران � ��ي � �ض �م��ن ق��ائ �م��ة المنظمات
الم�صنفة �أمريكيا على �أنها �إرهابية ،وفقا
لما ن�شره موقع «بوليتيكو» الإخباري،
نقال عن م�صدرين لم ي�سمهما.
وت�ن�ظ��ر ط �ه��ران �إل ��ى ق�ضية الإبقاء
على الحر�س الثوري �ضمن تلك القائمة
على اعتبار �أنها ق�ضية �سيا�سية �أكثر من
كونها جوهرية وكذلك تفعل وا�شنطن،
وبالتالي ف�إن هذه الق�ضية ت�شكل �إحدى
ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي تعتر�ض �إح �ي��اء االتفاق
النووي الإيراني المبرم عام .2015
ال �م��وق��ع الإخ � �ب� ��اري الأم ��ري� �ك ��ي ،في
تقرير ن�شره الثالثاء  ،5/24ذك��ر على
ل�سان «م���س��ؤول غربي كبير» �أن بايدن
«ح�سم �أم��ره ب�ش�أن الإبقاء على الحر�س
الثوري الإيراني �ضمن قائمة الإرهاب».
و�أ�� �ض ��اف ال �م��وق��ع �أن «��ش�خ���ص��ا �آخر
مطلع على هذا الملف ،ق��ال� :إن بايدن
نقل قراره �إلى رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
نفتالي بينيت ،خالل مكالمة هاتفية في
� 24أبريل الما�ضي».
وت��اب��ع موقع «بويليتكو» ف��ي تقريره
�أن ال�شخ�ص المطلع �أكد �أن قرار بايدن
ب �� �ش ��أن الإب� �ق ��اء ع �ل��ى ال �ح��ر���س الثوري
الإيراني �ضمن قائمة الإرهاب «نهائي ال
رجعة فيه».
وفي وقت الحق� ،أكد بينيت م�ضمون
م�ح��ادث�ت��ه م��ع ب��اي��دن ال���ش�ه��ر الما�ضي
ف��ي ت �غ��ري��دة ن���ش��ره��ا ع �ل��ى ح���س��اب��ه في
«تويتر» وقال فيها�« :أرحب بقرار الإدارة
الأمريكية وعلى ر�أ�سها �صديقي الرئي�س
ج ��و ب ��اي ��دن ب��اب �ق��اء ال �ح��ر���س ال �ث ��وري
ف��ي ال �م �ك��ان ال�م�ن��ا��س��ب ل��ه وه ��و قائمة
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الإره ��اب� �ي ��ة» ،م�ستطردا:
«ال��رئ �ي ����س ب��اي��دن ه��و � �ص��دي��ق حقيقي
ل ��دول ��ة �إ� �س��رائ �ي��ل وه� ��و ي �ه �ت��م ب�أمنها
وبتح�صين قوتها».
وحين �صنفت �إدارة الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب الحر�س الثوري
الإي��ران��ي منظمة �إره��اب�ي��ة �أجنبية عام
 ،2019ك��ان��ت ه��ذه �أول م��رة ت�ضع فيها
وا�شنطن ج��زءا م��ن جي�ش دول��ة �أخرى
ف��ي القائمة ال���س��وداء ،وك��ان ينظر �إلى
هذا التحرك من قبل البع�ض باعتباره
�أقرا�صا �سامة تجعل من ال�صعب �إحياء
االتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئي�س
ترامب عام .2018
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�أرثوذك�س نيوز
ت�شخي�ص الأمرا�ض الوراثية

م��ن ال �م �ع��روف �أن ت�شخي�ص
ال � �م� ��ر�� ��ض ي� �ت ��م ع� �ن ��د ح� ��دوث� ��ه،
والأم � ��را� � ��ض ال ��وراث� �ي ��ة ل ��م تكن
ا� �س �ت �ث �ن��اء م� ��ن ه � ��ذه ال� �ق ��اع ��دة.
التقدم العلمي �أدى �إل��ى �إمكانية
ت �� �ش �خ �ي ����ص ب �ع ����ض الأم � ��را� � ��ض
ال ��وراث� �ي ��ة ق �ب��ل ح ��دوث� �ه ��ا .هذا
التقدم �أف��اد الب�شرية في تفادي
كثير من الأمرا�ض الوراثية .لن
�أتناول تفا�صيل كيفية ت�شخي�ص
الأمرا�ض الوراثية قبل حدوثها
�أو فوائدها ،ولكني �سوف �أتناول
بقلم :الأنبا �سرابيون
الأب �ع��اد الأخ�لاق�ي��ة والدينية الكن�سية
لهذا التقدم العلمي الطبي من خالل مطران �إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س
عر�ض ثالث حاالت.
 - 1التقدم الطبي في درا�سة علم الأجنة مع التقدم المذهل في درا�سة
الكرومو�سومات والجينات مكن الطب من معرفة تفا�صيل كثيرة عن الجنين
وه��و ال ي��زال ف��ي بطن �أم��ه ،ومنها م��ا ق��د ي�صيبه م��ن �أم��را���ض وراث�ي��ة بعد
الوالدة .نواجه كثيرا في عملنا الرعوي �أما حبلى ت�س�أل :هل ت�أكيد الطبيب
المتابع لحملها �أن الجنين �سوف يعاني مر�ضا معينا بعد ال ��والدة مبرر
لإجراء الإجها�ض؟ الإجابة القاطعة �أن الجنين كائن حي وال يجوز قتل كائن
حي لأنه مري�ض �أو �سوف يعاني من مر�ض معين.
 - 2حديثا تقدم الطب لت�شخي�ص بع�ض الأم��را���ض الوراثية قبل تكون
الجنين في بطن �أم��ه ،وذل��ك من خ�لال الت�شخي�ص للجينات قبل الحمل
 ،Preimplantation Genetic Diagnosisوي�ت��م ذل��ك ب ��إج��راء عملية
الإخ�صاب خ��ارج الرحم ثم فح�ص الجينات للبوي�ضات المخ�صبة واختيار
البوي�صة المخ�صبة التي ال تحمل �أمرا�ضا وراثية و�إدخالها في رحم الأم.
رغم �أنها و�سيلة تبدو مقبولة ،ولكن �إن كنا ن�ؤمن �أن بداية حياة الجنين تبد�أ
من لحظة الإخ�صاب �سواء تمت داخل �أو خارج الرحم ،فما م�صير البوي�ضات
المخ�صبة التي تحمل مر�ضا وراثيا؟ فهل يقبل ال�ضمير الم�سيحي قتلها
ل�سبب المر�ض؟ بالطبع لو وج��دت جميع البوي�ضات المخ�صبة ال تحمل
المر�ض الوراثي يكون الأمر �أكثر قبوال.
 - 3ف��ي مكافحة بع�ض �أن��واع ال�سرطان مثل �سرطان ال�ث��دي �أو �سرطان
المبي�ض� ،أمكن بالتقدم الطبي درا�سة جينات الأم الم�صابة بهذا المر�ض
وفح�ص جينات بناتها معرفة احتمال �إ��ص��اب��ة الأب�ن��ة ب�ه��ذا ال�سرطان من
عدمه.
هذا التقدم �أدى �إلى بع�ض المواقف المحيرة مثل �أم لديها طفلة مثال،
�أ�صيبت الأم ب�سرطان المبي�ض  Ovarian Cancerوت��م فح�ص الجينات
الخا�صة بها و�أي���ض��ا بابنتها ،ووج��د �أن الإب�ن��ة ال�صغيرة احتمال �إ�صابتها
ب�سرطان المبي�ض عندما تكبر احتمال كبير .فهل تقبل �إزال��ة المباي�ض
لإبنتها في هذه ال�سن ال�صغيرة تفاديا لإ�صابتها بال�سرطان م�ستقبال؟ وهل
لو رف�ضت  -وه��ذا متوقع  -فهل قبل زواجها يجب �إخبار المتقدم للزواج
باحتمال �إ�صابتها بال�سرطان؟ وهل عدم ذكر ذلك يعتبر خداعا وقد ي�ؤدي
لبطالن الزواج؟ �أ�سئلة ال �أعرف �إجابة قاطعة لها ،ولكنها مواقف قد نواجها
وتحتاج لمناق�شة كن�سية.

انتخاب الأنبا �سوريال زمي ًال للجمعية
التاريخية الملكية بلندن
ا�ستقبل �صباح يوم الإثنين الموافق ٢٣
مايو ،نيافة الحبر الجليل الأنبا �سوريال،
خطاب تهنئة من ال�سيدة (�أيما جريفين)
رئ�ي���س��ة ال�ج�م�ي�ع��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة الملكية
النتخابه زميل للجمعية فى االنتحابات
التى �أجريت فى االجتماع الأخير لأع�ضاء
الجمعية.
وال �م �ع��روف �أن ال��زم��ال��ة ت�م�ن��ح فقط
للذين قدموا م�ساهمة �أ�صلية في المنح
الدرا�سية التاريخية من خالل مجموعة
من الأعمال الم�شهودة لهم ومنها ت�أليف
ك�ت��اب �أو �أك �ث��ر ،تقديم الأع �م��ال العلمية
المماثلة من حيث الحجم والت�أثير على
الكتاب  ،وتنظيم المعار�ض والم�ؤتمرات.
ي��ذك��ر �أن الجمعية ت�أ�س�ست وح�صلت
ع�ل��ى ميثاقها الملكى ع��ام  ١٨٦٨ويقدر
عدد �أع�ضائها فى عام  ٢٠٢٢اكثر من ٤٥٠٠
م ��ؤرخ ينتمون وي�ساهمون ف��ي الجمعية
ك��زم�لاء و�أع �� �ض��اء ن�شطين ف��ي المملكة
المتحدة وفي جميع �أنحاء العالم.
وت �ع��د ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة الملكية
�أك� �ب ��ر م �ن �ظ �م��ة ع �� �ض��وي��ة ف ��ي المملكة
ال�م�ت�ح��دة ل�ل�م��ؤرخ�ي��ن ،وت�ح�ظ��ى بتقدير

الأنبا �سوريال
كبير م��ن قبل ال�م��ؤرخ�ي��ن على ال�صعيد
الدولي ،و�شريك للعديد من المنظمات
المماثلة في الخارج ،كما تمثل الجمعية
التاريخية الملكية اهتمامات الباحثين
ال�ت��اري�خ�ي�ي��ن ف��ي ال�ج��ام�ع��ات والمكتبات
ودور المحفوظات وال�م�ت��اح��ف والتراث
والإع�ل��ام ،وك��ذل��ك �أول �ئ��ك المنخرطين
ف��ي �أب �ح��اث ال �ت��اري��خ ال �ع��ام والمجتمعي
والعائلي.

أخبار كنسية

ال�سنة الثانية والع�شرون  -العدد  31 - 16) 479مايو 2022م) ب�شن�س 1738لل�شهداء

www.orthodoxnews.us

)Volume # 22 - Issue No. 479 - (16 - 31 May 2022

ت��ر���ش��ي��ح  10ره���ب���ان ل��ل��ر���س��ام��ة �أ���س��اق��ف��ة ف���ى الكني�سة
ال��ق��ب��ط��ي��ة ب���الإي���ب���ار����ش���ي���ات والأدي����������رة ال�����ش��اغ��رة
ك �� �ش��ف م �� �ص��در ك�ن���س��ي  ،ع ��ن �أ�سماء
ال �م��ر� �ش �ح �ي��ن ل ��درج ��ة الأ� �س �ق �ف �ي��ة فى
الإيبار�شيات والأديرة ال�شاغرة  ،وهم:
 -1ال ��راه ��ب ال �ق �م ����ص �أر�سانيو�س
رئي�سا لدير الأنبا باخوميو�س
الباخومىً ،
�أب ال�شركة  -حاجر �إدفو.
 - 2ال ��راه ��ب ال �ق �م ����ص دي�سقورو�س
رئي�سا لدير الأن�ب��ا يحن�س
البرامو�سىً ،
الق�صير  -طريق العلمين.
 -3الراهب القم�ص توما�س التوما�سى،
رئي�سا لدير الأنبا باخوميو�س ال�شايب –
ً
الأق�صر.
 -4ال��راه��ب ال�ق�م����ص �إي�سيذورو�س
الأنبا بي�شوى� ،أ�سق ًفا لكر�سى �إيبار�شية
�أ�سوان ،وتوابعها.
 -5الراهب القم�ص يعقوب الأنطونى،
�أ� �س �ق � ًف��ا ل�ك��ر��س��ى �إي �ب��ار� �ش �ي��ة ب �ن��ى م ��زار،

وتوابعها.
 -6ال� ��راه� ��ب ال �ق �م ����ص فيلوباتير
ال�سينائى� ،أ�سق ًفا لكر�سى �إيبار�شية �شبين
القناطر ،وتوابعها.
 -7ال��راه��ب القم�ص بي�سنتى الأنبا
بي�شوى� ،أ�سق ًفا لكر�سى �إيبار�شية �أبنوب،
وتوابعها.
 -8ال ��راه ��ب ال �ق �م ����ص �إبيفانيو�س
المحرقى� ،أ�سق ًفا عا ًما لإيبار�شية المحلة
الكبرى.
 -9ال ��راه ��ب ال �ق �م ����ص �أر�شيليد�س
الأنطونى� ،أ�سق ًفا عا ًما لإيبار�شية تورنتو
– كندا.
 -10الراهب القم�ص جبرائيل الأنبا
بوال� ،أ�سق ًفا عا ًما لإيبار�شية نيوجير�سى
�أمريكا.
و�أكد الم�صدر�،أن هذه مجرد تر�شيحات

م��ر��س�ل��ة لل��آب��اء ال �م �ط��ارن��ة والأ�ساقفة
بالمجمع ال�م�ق��د���س للكني�سة القبطية
الأرث ��وذك� ��� �س� �ي ��ة ،ب ��أ� �س �م��اء المر�شحين
ال�ع���ش��رة ،وذل ��ك لإ��س�ت�ط�لاع ر�أى الآب ��اء
�أع� ��� �ض ��اء ال �م �ج �م��ع ال �م �ق��د���س ،و�إب � � ��داء
�أى م�لاح �ظ��ات ُت��ر� �س��ل م��ن ق�ب�ل�ه��م �إلى
�سكرتيرعام المجمع المقد�س نيافة الأنبا
دان �ي��ال �أ��س�ق��ف ال�م�ع��ادى ،وت��واب�ع�ه��ا قبل
�إقرارالأ�سماء نهائ ًيا ،مع �إعتبار �أن عدم
ال��رد ُيعتبر موافقة نهائية للتر�شيحات
المطروحة ،وذلك تمهيدًا لتحديد ع�شية
وقدا�س ال�سيامة الجديدة.
و�سوف يتر�أ�س البابا توا�ضرو�س الثاني،
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية ،جل�سات المجمع المقد�س
ال��دائ �م��ة ب�م���ش��ارك��ة �أ� �س��اق �ف��ة الكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية بم�صر والمهجر،
خالل مطلع �شهر يونيو المقبل.

�إعادة فتح كني�سة دير �سانت كاترين �أمام ال�سائحين

ت��وف��ي��ق �أو�����ض����اع 239
ك��ن��ي�����س��ة وم��ب��ن��ى خ��دم��ي
م��ن قبل مجل�س ال���وزراء
ق��ام��ت ال �ج��ري��دة ال��ر��س�م�ي��ة ف��ي العدد
( )18مكرر بتاريخ  11مايو الجاري بن�شر
قوائم الكنائ�س والمباني الخدمية التي
�صدر قرار تقنينها في  20ابريل الما�ضي،
و�ضمت قوائم الكنائ�س عدد  120كني�سة
وع��دد  119مبنى خ��دم��ي ،ب�إجمالي 239
كني�سة ومبنى خدمي ،والمقدم ب�ش�أنهم
طلبات درا�سة توفيق �أو�ضاع من الممثلين
ال �ق��ان��ون �ي �ي��ن ع� ��ن ط� ��وائ� ��ف الكنائ�س
المعتمدة.

ج������دل ق���ب���ط���ى ب�������ش����أن
تغيير م��دة ���ص��وم الر�سل
ت�سبب ال� ُم�ق�ت��رح ال ��ذي ق��دم�ت��ه لجنة
الإي �م��ان وال�ت�ع�ل�ي��م بالمجمع المقد�س،
بخ�صو�ص م��دة ��ص��وم ال��ر��س��ل ،ج��دال في
الأو� �س��اط القبطية� ،إذ ق��ال��ت اللجنة �أن
��ص��وم الر�سل يختلف ف��ي م��دت��ه م��ن عام
�إل��ى �آخ��ر لأن��ه ي�أتي بعد فترة معينة من
عيد القيامة ،ولكنه ال�صوم الوحيد غير
المحدد.
ويركز مقترح لجنة الإيمان والتعليم
ب��ال�م�ج�م��ع ال�م�ق��د���س ،ع�ل��ى ت�ع��دي��ل فترة
�صوم الر�سل ،بحيث يتبع عيد العن�صرة،
ولكن لي�س بفترة مبا�شرة ،ليكون محددا
بفترة من مطلع �شهر يوليو �إلى يوم 12
بال�شهر ذاته لتقت�صر مدته على  12يوما،
كمدة محددة مثل بقية الأ�صوام المحددة
بعدد �أيام ،على �أن تكون فترة ما بين عيد
العن�صرة ،وب��دء �صوم الر�سل مخ�ص�صة
ل�ل���ص�ل��وات ب��ال�ط�ق����س ال���س�ن��وي المعتاد،
وي�ن�ت�ه��ي � �ص��وم ال��ر� �س��ل ب�ع�ي��د ا�ست�شهاد
القدي�سين بطر�س وبول�س بيوم  12يوليو
من كل عام.

�إف���ت���ت���اح م�����س��ار ال��ع��ائ��ل��ة
المقد�سة بتكلفة  76مليون
ج��ن��ي��ه ب����وادي ال��ن��ط��رون

قررت �إدارة دير �سانت كاترين بجنوب
�سيناء� ،إع��ادة فتح كني�سة الدير لل�صالة
�أم��ام الزائرين وال�سائحين بعد �أن كانت
تقت�صر ال�صالة بها على قدي�سين ورهبان
الدير فقط.
قال اللواء خيري ح�سين رئي�س مدينة
��س��ان��ت ك��ات��ري��ن� ،إن ��ه ج ��رى ف�ت��ح كني�سة
الدير لأداء ال�صالة لل�سائحين من الروم
الأرث��وذك ����س ال��ذي��ن يقبلون ع�ل��ى زيارة
المدينة لأداء فري�ضة الحج ،وال�صالة
داخ ��ل الكني�سة ،وذل ��ك و��س��ط �إج� ��راءات
�أم�ن�ي��ة واح �ت��رازي��ة ع�ل��ى �أع �ل��ى م�ستوى،
الف �ت��ا �إل� ��ى �أن� ��ه ك ��ان ي���س�م��ح لل�سائحين
بزيارة الكني�سة فقط لمدة  20دقيقة لكل
فوج مع عدم �إقامة �أي �صلوات بها.

و�أكد رئي�س المدينة� ،أن المدينة ت�شهد
�إقبال كبير من قبل ال�سائحين من جميع
جن�سيات العالم ،وا�ستقبلت المدينة يوم
ال�سبت  21مايو � 292سائحا بينهم 256
��س��ائ�ح��ا �أج�ن�ب�ي��ا م��ن م�خ�ت�ل��ف جن�سيات
ال �ع ��ال ��م ،و  36زائ� � ��را م �� �ص��ري��ا ،وتوقع
م�ضاعفة �أع� ��داد ال�سائحين بالمدينة
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة المقبلة ت��زام�ن��ا م��ع فتح
الكني�سة ل�ل���ص�لاة ،و�إج� ��ازة ن�ه��اي��ة العام
الدرا�سي.
و�أ�شار �إلى �أن المدينة ا�ستقبلت �أي�ضا
وف ��دا م��ن دول ��ة ��ص��رب�ي��ا ي���ض��م ع��دد من
الهيئات ال�سيا�سية ،والدينية ،وال�سياحية،
والإعالمية ،وقام الوفد بزيارة دير �سانت
كاترين ،وزيارة جميع المزارات ال�سياحية

التي توجد داخ��ل الدير وخارجة ،وذلك
تنفيذا للبرنامج ال�سياحي الترفيهي
التثقيفي الذي �أعدته المحافظة للوفد
خ�لال زي��ارت��ه لمحافظة ج�ن��وب �سيناء،
تلبية لدعوة اللواء خالد ف��ودة محافظ
جنوب �سيناء ،خالل زيارة لدولة �صربيا
ف��ي ي��ول�ي��و ال�م��ا��ض��ي ،ب��زي��ارة م��دن �شرم
ال�شيخ ،ده��ب ،و�سانت كاترين ،للتعرف
ع�ل��ى ال�م�ق��وم��ات ال�سياحية ب�م��دن �شرم
ال�شيخ ،دهب� ،سانت كاترين.
و�أو� �ض��ح �أن ال��وف��د �أع ��رب ع��ن �سعادته
بزيارة مدينة �سانت كاترين ،و�إنبهارهم
ب��دي��ر ��س��ان��ت ك��ات��ري��ن وم��ا يت�ضمنه من
م��زارات ومقتنيات مقد�سة ،كما �أ�شادوا
بروحانيات وقد�سية المدينة ب�شكل عام.

�إختيار الأنبا ا�سطفانو�س م�سئوال عن
دائرة الأحوال ال�شخ�صية بالوجه القبلي
�أ�صدر قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
قرارا باختيار نيافة الحبر الجليل الأنبا
ا�سطفانو�س �أ�سقف ببا والف�شن و�سم�سطا،
م�سئوال ع��ن دائ ��رة الأح� ��وال ال�شخ�صية
بالوجه القبلي .
وق ��ال ن�ي��اف��ة ال�ح�ب��ر الجليل
الأن �ب��ا ا�سطفانو�س �أ��س�ق��ف ببا

 6قرارات جديدة في البيان الختامي للجمعية العامة لمجل�س
كنائ�س ال�شرق الأو�سط

بقية ال�صفحة الأولى:
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ال��دي��ن وال �ع ��رق وال �ل ��ون وال �ج �ن ����س ،م�ع��رب��ا ع��ن ت���ض��ام�ن��ه م��ع المهم�شين
والم�ست�ضعفين والالجئين والنازحين ،منا�شدا الم�س�ؤولين والأ�سرة الدولية للعمل على
عودتهم �إلى �أر�ضهم.
كما دعا �إل��ى احترام حرية المعتقد ،وتر�سيخ قيم المواطنة والحياة الم�شتركة مع الأخوة
الم�سلمين من منطلق تقا�سم العي�ش معهم باحترام متبادل .معلنا عن دعمه للكنائ�س والم�ؤمنين
في القد�س ،م�شددا على الحفاظ على الأماكن المقد�سة ،مذكرا الأ�سرة الدولية و�شعوب العالم
ب�أهمية تقوية الح�ضور الم�سيحي في مدينة ال�سالم.
وعلى �صعيد ال�ظ��روف االقت�صادية حث البيان الختامي الم�س�ؤولين و�أ�صحاب القرار
بالعمل الجاد على الت�صدي للأزمات الم�ست�شرية في مختلف بلدان ال�شرق الأو�سط ،وال
�سيما الو�ضع الإقت�صادي المتردي ،رفعا للمعاناة التي تثقل كاهل ال�شعوب ،ما ي�ستوجب وقفة
�ضمير لإعالء الخير العام فوق كل اعتبار.
و�أكدت الجمعية على �أن الح�ضور الم�سيحي هو في جوهر كينونة ال�شرق الأو�سط ،م�شير ًة
�إلى �أن للم�سيحيين �إ�سهامات جليلة في بناء بلدانهم وازدهارها ،وهم �سيبقون متجذرين في
هذه الأر�ض و�شركاء �أ�صالء في نه�ضتها وبناء حا�ضرها وم�ستقبلها ،مهما ا�شتدت العوا�صف
والتحديات .داعية الذين هاجروا من بلدانهم �إلى المحافظة على ارتباطهم ب�أوطانهم الأم
وعدم التفريط بممتلكاتهم ،ومعهم ترجو فوق كل رج��اء ،واثقة �أن اهلل يوجد من المحنة
خال�صا.
و�أكدت الجمعية العامة كذلك على �أهمية التجاوب مع م�شكلة التغيرات المناخية ،منوهة
�إلى انعقاد القمة المناخية  Cop 27التي �ستقام في �شرم ال�شيخ في نوفمبر المقبل .م�شدد ًة
على دور الكنائ�س المختلفة وم�س�ؤوليتها كوكالء �صالحين على الخليقة ،مطالبة �أمم العالم
ب�أخذ التدابير الالزمة ب�ش�أن التغييرات المناخية.
و�أخ �ي��را ن��ا��ش��دت الجمعية ال�ع��ام��ة المرجعيات ال��دول�ي��ة و�أ��ص�ح��اب ال �ق��رار للعمل الجاد
والد�ؤوب على �إطالق �سراح جميع المخطوفين ،ال �سيما مطراني حلب بول�س اليازجي ومار
غريغوريو�س يوحنا ابراهيم ،والكهنة والمدنيين ،مع الت�ضرع كي يحفظهم الرب ويعيدهم
�سالمين.
وفي ختام الجل�سة قدم قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني هدية تذكارية للأمين العام ،كما
قدم كتاب «كتا�شيزم الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية» الذي �صدر حديثا للأب القم�ص تادر�س
يعقوب ملطي هدي ًة لجميع الم�شاركين في الجمعية العامة.

والف�شن و�سم�سطا وم�سئول دائرة الأحوال
ال�شخ�صية ب��ال��وج��ه القبلي� ،أن الدائرة
يتبعها  38ايبار�شية من بني �سويف �إلي
محافظة �أ� �س��وان ،بالإ�ضافة �إل��ى الفيوم
والوادي الجديد والبحر الأحمر و�شمال
وج �ن��وب ��س�ي�ن��اء ول�ي�ب�ي��ا و��ش�م��ال وجنوب
ال�سودان وجنوب �إفريقيا و�أوغندا.

الأنبا ا�سطفانو�س

ختام لقاءات رابطة كليات ومعاهد الالهوت بال�شرق الأو�سط
العامة
اجتمعت الهيئة
ّ
لرابطة الك ّليات والمعاهد
ال �ل�اه ��وت � � ّي ��ة ف� ��ي ال�شرق
الأو�� � � � �س � � � ��ط «،»ATIME
ف ��ي � �ض �ي��اف��ة ك �ل �ي��ة العلوم
الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة وال�ل�اه ��وت �ي ��ة
ل �ل ��أق� � �ب � ��اط ال� �ك ��اث ��ول� �ي ��ك
بالمعادي ،الكني�سة القبطية
ال� �ك ��اث ��ول� �ي� �ك� �ي ��ة ،برئا�سة
�� �ص ��اح ��ب ال �غ �ب �ط��ة الأن � �ب ��ا
�إب��راه�ي��م �إ��س�ح��ق ،بطريرك
الإ�� �س� �ك� �ن ��دري ��ة ل�ل��أق� �ب ��اط
الكاثوليك ،ورئي�س مجل�س
ال � �ب � �ط� ��ارك� ��ة والأ� � �س� ��اق � �ف� ��ة
ال�ك��اث��ول�ي��ك ب�م���ص��ر ،وذلك
ي��وم��ي ال �ث��ان��ي والع�شرين،
وال� �ث ��ال ��ث وال �ع �� �ش��ري��ن من
ال�شهر الجاري.
جاء ذلك بم�شاركة رئي�س
الرابطة ،الخوري د .طانيو�س خليل ،وبح�ضور نحو �سبعة
ع�شر عميدًا ومدي ًرا وممثّلاً لجميع الكل ّيات والمعاهد،
�أع���ض��اء ال��راب�ط��ة والهيئة ال�ع��ام��ة ،ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا في
الجمعية ،التي افتتحت �أعمالها ب�صالة تر�أ�سها غبطة
ال�ب�ط��ري��رك الأن �ب��ا �إب��راه �ي��م �إ� �س �ح��ق ،و�أل �ق��ى ك�ل�م��ة في
تج�سد القاعدة
الجل�سة الأولى ّ
رحب فيها بالرابطة التي ّ
الأ�سا�س ّية للتن�شئة الم�سكون ّية في ال�شرق الأو�سط.
واختتمت الهيئة العامة للرابطة �أعمالها بانتخاب
رئي�سا جديدًا لها ،كما
الأر�شمندريت د .يعقوب خليـل ً
تم انتخاب �أمانة تنفيذ ّية جديدة تتم ّثل فيها العائالت

الكن�س ّية الأربع ،حيث انتخب الخوري د .مخائيل قنبر،
�أمي ًنا تنفيذ ًّيا ،وك ّل من الق�س د .بي�شوي حلمي �إبراهيم
ب�سام نا�صيف ،والق�س د .ثروت
عبد الملك ،والأب دّ .
وهيب� ،أمناء تنفيذ ّيين م�شاركين.
�أق � ّرت الهيئة العا ّمة � ً
أي�ضا النظام الداخلي المعدّل،
الم�سكوني
و�� �ش� �دّد ال�م�ج�ت�م�ع��ون ع �ل��ى �أه �م � ّي��ة ال �ع �م��ل
ّ
الم�شترك ف��ي م�ج��االت التن�شئة الالهوت ّية والر�سالة
والت�ضامن الأخويّ  .و�أو�صت بالعمل على توحيد الر�ؤية
الم�سكون ّية ،تلبية لحاجات كنائ�س ال�شرق الأو�سط في
هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة والتحدّيات
التي تواجهها.

ت�شهد محافظة البحيرة ،حدثاً تاريخياً
ه��ام �اً ي��وم ال�سبت  ،5/28ب��اف�ت�ت��اح م�سار
العائلة المقد�سة بوادى النطرون ،وذلك
بح�ضور ال �ل��واء م�ح�م��ود ��ش�ع��راوى وزير
التنمية المحلية ،والدكتور خالد العناني
وزير ال�سياحة والآثار ،واللواء ه�شام �آمنة
محافظ البحيرة ،والذي يعد حدث ونقلة
كبيرة فى جهود الدولة ال�ساعية لتنمية
و�إث ��راء قطاع ال�سياحة ف��ى م�صر ومنها
ال�سياحة الدينية.
ح �ي��ث ي �ع��د م �� �س��ار ال �ع��ائ �ل��ة المقد�سة
بمدينة وادي النطرون من الم�شروعات
القومية الهامة ،التي توليها المحافظة
�إهتماماً بالغاً ،وهو �ضمن خطط التنمية
الم�ستدامة ال�ت��ي ي��رع��اه��ا الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي رئي�س الجمهورية ،وذلك
من خ�لال تطوير ورف��ع كفاءة المنطقة
المحيطة ب�ه��ا و�إ� �ض �ف��اء م�ظ�ه��راً تراثياً
وجمالياً عليها بما يليق بم�سار العائلة
المقد�سة لتكون م�ؤهلة ال�ستقبال الوفود
ال�سياحية م��ن ك��ل دول ال�ع��ال��م ،وتوفير
جميع �سبل ال��راح��ة لهم وا�ستغالل هذا
الأثر العظيم في جذب ال�سياحة وتعظيم
الموارد الإقت�صادية والتنموية للمحافظة
بجانب توفير فر�ص عمل لل�شباب ،وذلك
بتكلفة �إجمالية  76مليون جنية ،والتي
�شملت �أع �م��ال ر��ص��ف وت��و��س�ع��ة الطريق
الدائري.
ويت�ضمن طريق الم�سار طريق الأنبا
ب �ي �� �ش��وي ،وط��ري��ق ب �ي��ت ال� � ��وادي ،طريق
دي��ر البرامو�س وك��ذا �أع�م��ال ر�صف باقي
ال�ط��ري��ق ال��دائ��ري ب�ط��ول  18كيلو متر،
ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ي �أع �م��ال الإن� ��ارة الخا�صة
ب��ال �ط��ري��ق ال� ��دائ� ��ري ،ح �ي��ث ت ��م تركيب
 9م� �ح ��والت ج �ه��د م �ت��و� �س��ط لإ�ستيعاب
الأح�م��ال الجديدة ل�ل�إن��ارة وك��ذا تركيب
 1081ك�شاف  100واط و 462عمود مزدوج
و 157عمود مفرد.
ك �م��ا ت ��م زراع� � ��ة ال �ن �خ �ي��ل والت�شجير
بالم�سار بطول  26كيلو متر وبتكلفة 3.6
م�ل�ي��ون ج�ن�ي��ة ،ح�ي��ث ج ��اري زراع ��ة 1200
نخلة مثمرة ،وتنفيذ اللوحات الإر�شادية
وال�ت��ى ت�شمل تركيب  31لوحة �إر�شادية
على الطريق ،وكذا �أعمال دهان الأعمدة
والأ� �س��وار ف��ى محيط الم�سار وك��ذا رفع
ك�ف��اءة تقاطع ط��ري��ق الأدي� ��رة ،وحمالت
نظافة ال�شوارع وتجميلها ورف��ع الأتربة
واال� �ش �غ��االت م��ا يعك�س ال�ط��اب��ع الأث ��ري
والجمالي لم�سار العائلة المقد�سة.
جدير بالذكر �أن الم�سار يعد من �أكبر
الم�سارات الدينية المقد�سة ف��ي العالم
وي�صل طوله  3500كيلو متر يقع منهم
 26كم بنطاق محافظة البحيرة بمدينة
وادي ال �ن �ط��رون ،وال �ت��ي ت�ضم ع ��دداً من
الأديرة الأثرية والتاريخية ومن المتوقع
�أن تكون قبلة الآالف من ال�سياح من كل
دول العالم خالل الفترة القادمة.
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ا�ستيقظ �أيها النائم

لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
عيد ال�صعود �شيء مهم ج��داً لحياة
الإن�سان ،فهو يمثل �صعود فكر الإن�سان
وارتباطه بال�سمائيات ،وللأ�سف النا�س
نوعان:
 – 1ن��وع كلما يتقدم العمر به يوما
ي��زداد ارتباطه ب��الأر���ض ،وت��زداد حياته
الأر�ضية ،وي��زداد فكره الترابي ،وتنمو
الذات فيه.
 – 2ال �ن��وع الآخ � ��ر ك�ل�م��ا ي �ت �ق��دم به
العمر كلما �شعر �أنه يقترب �إلى ال�سماء،
ف�ي���ص�ي��ر ف �ك��ره �أك �ث��ر � �س �م��اوي��ة و�أكثر
روحانية و�أقل ذاتية.
ع �ي��د ال �� �ص �ع��ود ي �م �ث��ل � �ص �ع��ود فكر
الإن�سان با�ستمرار .يحارب عدو الخير
الإن�سان في طفولته و�شبابه بفكر ما،
وح �ي��ن ي�ك�ب��ر ق�ل�ي�لا ي �ح��ارب��ه بطريقة
�أخ � ��رى ،ول �م��ا ي�ك�ب��ر ي �ح��ارب��ه بطريقة
ثالثة ...وكتابات الآب��اء في المحاربات
ال تنتهي.
عيد ال�صعود �أي�ضا ينبهنا
ل�����ش��يء م��ه��م ج�����د ًا ،فنحن
كخدام ،مهما كانت �أعمالنا
و�ألقابنا �أو م�سئولياتنا فهل
ه��ذه الم�سئوليات تجذبنا
للتراب ..للأر�ض ..للذات؟

�أم �أن كل م�سئولية يعطيها
اهلل لنا ترفعنا لل�سماء �أكثر؟
ت��رف��ع��ن��ا للفكر ال�سماوي،
وت��ج��ع��ل��ن��ا ن��ف��ك��ر بطريقة
�سماوية ،وتجعل م ّنا الإن�سان
ال��ذي ي�ضع �أمامه مجد اهلل
�أوال و�أخير ًا ...هناك �إن�سان
كل �أفكاره في الأر�ض� ،أعمل
و�أرت��ب و�أخ��دم و ...ثم� :أنا
عملت و�أنا ...و�أنا!...
ه� �ن ��اك م ��ن ن �ج��د ط��ري �ق��ة تفكيره
مرتبطة بال�سماء ،مرتبطة بالقدي�سين،
مرتبطة بفكرة كيف �أن الإن�سان يكون
في ال�سماء.
عجيب هو الإن�سان ،قدمه في الأر�ض
لكن ر�أ�سه في ال�سماء ،وهذا ق�صد من
اهلل ...ت�ع�ي����ش ع�ل��ى الأر� � ��ض وتمار�س
م�سئولياتك في الأر�ض ،لكن في نف�س
ال ��وق ��ت ف� �ك ��رك ،ط��ري �ق �ت��ك� ،أ�سلوبك
على الأ� �ص��ح روح ��ك ،روح��ك �سماوية،
ط��ري �ق �ت��ك ف ��ي م �ع��ال �ج��ة الم�شاكل،
ط��ري �ق �ت��ك ف� ��ي ال �ت �ف �ك �ي��ر ،طريقتك
ف��ي م�ن��اق���ش��ة م��و� �ض��وع ،ه��ل ت�ف�ك��ر فيه
بطريقة �سماوية �أم بطريقة �أر�ضية؟!
و�س�أعطيكم بع�ض العالمات:
 +من يفكر بطريقة �سماوية دائما
يفرح الآخرين ويكون �سبب فرح.
 +م��ن يفكر بطريقة �أر��ض�ي��ة يكون
نكداً على الآخرين.
ال �ف �ك��ر ال �� �س �م��اوي ي �ف��رح الآخ ��ري ��ن
لأن ال�سماء ف��رح ،الفكر ال�سماوي فكر
م�ستنير ،الفكر ال�سماوي ي�ساعد في
حل الم�شكلة ،ي�صنع �سالماً� .أما الفكر

الأر��ض��ي فهو على العك�س من ه��ذا �أنه
يعقـــد الأم��ور �أو ي�صعبها ،وه��ذا خارج
م�سيحنا وخارج فكرنا.
ال� �ف� �ك ��ر ال� ��� �س� �م ��اوي ي � �ف� ��رح ،ينير،
ي���ص�ن��ع � �س�لام �اً ،ي�ب�ن��ي ف��ي المجموع،
يبني ف��ي المنظومة العامة ف��ي حياة
الكني�سة .كل واحد منا في خدمته ،في
�إيبار�شيته ،في الف�صل ال��ذي يخدمه،
في كني�سته ،يجب �أن يفكر وي�شعر �أنه
ي�ضع حجراً في جدار كبير ،ف�أي جدار
يتكون من مجموعة من الأحجار ،ربما
حجر منفرد ال �أثر له ،وهذه هي فكرة
البناء الجماعي  ،Team workهذه هي
ح�ل�اوة كني�ستنا .الم�سيح نف�سه حين
اختار تالميذه ليعملوا معه كل ما كان
يعمله ،الم�سيح لم يكتب لكن التالميذ
ك �ت �ب��وا ،ف �ك��ل واح� ��د ل��ه دور .الم�سيح
ق ��دم ل�ن��ا ال �ح �ي��اة ب�ح�ي��ات��ه ،والتالميذ
قدموا حياته بكتابتهم �أو بب�شائرهم �أو
ر�سائلهم.
الخال�صة:
عيد ال�صعود يرفع فكرنا لكي يكون
�سماوياً ،وحين تفح�ص ذاتك من وقت
لآخر ،وتقابل �أب �إعترافك ،وتحاول �أن
تنقي قلبك ،ح��اول ت���س��أل نف�سك هذا
ال�س�ؤال :هل فكرك مرتبط بال�سماء؟
ك�ل�ن��ا خ ��دام ال�م���س�ي��ح ،ف�ك��ن �أن ��ت في
فكرك لك الم�سحة ال�سماوية ،فكرك
فوق ،فكرك مرتبط بال�سماء.
ت��وج��د �آي � ��ات ف��ي ال �ك �ت��اب المقد�س
ن �� �ص �ف �ه��ا �أر� � �ض� ��ي ون �� �ص �ف �ه��ا �سماوي،
مثال« :كن �أمينا �إل��ى الموت» هنا على
الأر���ض ،حتى �آخ��ر لحظة و�آخ��ر نف�س،
«ف�س�أعطيك �إكليل ال�ح�ي��اة» هناك في

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..
-79الأ�سرة الروحية ال�سعيدة
 -1الأ�سرة هى �أ�صغر مجتمع ب�شرى،
�أو ه��ى ن ��واة المجتمع ال�ب���ش��رى ،و�أول
�أ�� �س ��رة ت �ك��ون��ت ك��ان��ت م ��ن �آدم وح� ��واء
ومعهما اهلل.
 -2الأ�سرة الم�سيحيه هى �إن�سان ثابت
فى اهلل ،يتزوج �أم��ر�أة ثابتة فى اهلل و�إذا
�أنجبوا �أبناء يكون ه�ؤالء� ،أبناء هلل.
 -3الأ��س��رة هى منبع ال�ح��ب ..الحب
الذى ربط زوجين �صارا �أبوين لأطفال
ربياهم في حب وفى بذل وانفقا كل �شئ
لأجلهم.

 -4كل فرد فى الأ�سرة ،ي�سعى حينما
يكبر �أن ُي َكوِّنْ �أ�سرة خا�صة وعن طريق
الأ� � �س� ��رة ي �ت �ك��ون ال �م �ج �ت �م��ع ،وتتكون
الب�شرية جمعاء.
 -5الأ� �س��رة ال��روح �ي��ة ت�ن�ج��ب �أوالداً
روح �ي �ي��ن ،والأ� � �س� ��رة ال �م �ت��دي �ن��ة تقدم
للمجتمع مثا ًال روحياً و�أبناء روحيين.
ل�ه��ذا ينبغى �أن ي�ك��ون عند ك��ل زوجين
ن���ض��وج روح ��ى وف �ك��رى وت ��رب ��وى ،لكى
ي �ت �ك��ون ب �ي��ت � �ص��ال��ح م �ت �م��ا� �س��ك يقدم
للمجتمع ذرية �صالحة نافعة.
 -6الأ��س��رة المثالية ينبغى �أن ُت ْبنَى

�إعداد:
القم�ص ميخائيل �إدوار
ع�ل��ى �أ��س��ا���س م��ن ال �ت��واف��ق ،وك�م��ا يقول
ال�ب�ع����ض �أن ال �ت��زاوج ع �ب��ارة ع��ن ن�صف
يبحث عن ن�صفه الأخر.
 -7ينبغى �أن ي��وج��د ب�ي��ن الزوجين
ت��واف��ق دي�ن��ى وروح� ��ى ..يجب �أن يكون
الأثنان م�سيحيين �أرثوذك�سيين �سليمى
العقيدة والإي �م��ان ،لهما ح�ي��اة روحية
مرتبطة بالكني�سة.
 -8ك��ل ع�ضو ف��ى الأ��س��رة ل��ه حقوق،
و�أي�ضا عليه واج�ب��ات� :إن الكتاب الذى
�أم��ر ال�م��ر�أه ب�إطاعة ال��رج��ل ،ه��و نف�سه
ال��ذى �أم��ر ال��رج��ل بمحبة ال �م��ر�أة كما

الغار�س وال�ساقي والحا�صد
ف��ي ح��ادث��ة ل �ق��اء ال���س� ّي��د الم�سيح
ب��ال�م��ر�أة ال�سامر ّية ،دار حديث �شيق
ب�ي��ن ال�سيد وال�ت�لام�ي��ذ ع�ن��دم��ا �أتوه
بالطعام ،ودع��وه �أن ي�أكل ،فقال لهم:
«�أن ��ا ل��ي ط�ع��ام لآ ُك ��ل ل�ستم تعرفونه
�أنتم ..طعامي �أن �أعمل م�شيئة الذي
�أر�سلني و�أت ِّمم عمله� .أ َما تقولون �أنّه
يكون �أربعة �أ�ش ُهر ث ّم ي�أتي الح�صاد ،ها
�أنا �أق��ول لكم ارفعوا �أعينكم وانظروا
ابي�ضت للح�صاد.
ال�ح�ق��ول� ،إ ّن�ه��ا ق��د ّ
والحا�صد ي��أخُ ��ذ �أج ��ر ًة ويجمع ثم ًرا
ل�ل�ح�ي��اة الأب ��د ّي ��ة ،ل�ك��ي ي �ف��رح ال ��زارع
ِ
والحا�صد م ًعا .لأ ّن��ه في ه��ذا ي�ص ُدق
آخَ
يح�صد.
�ر
�
�
و
�زرع
�
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ا
د
�
ح
وا
�
القول
أنّ
ً
ُ
�أن��ا �أر�سلتكم لتح�صدوا ما لم تتعبوا
فيه� ،آخَ ��رون ت ِعبوا و�أنتم دخلتم على
تعبهم» (يو.)38-32 :4
 +ف��ي ال �ب��داي��ة ن�لاح��ظ �أن ال�سيد
الم�سيح يلفت نظرنا �إل��ى ن��وع جديد
م��ن ال�ط�ع��ام ل��م ن� ُك��ن ن�ع��رف��ه ،وه��و �أن
نعمل م�شيئة اهلل ف��ي حياتنا ..وهذا
ال �ط �ع��ام ال ��روح ��ي ه ��و ط �ع��ام ُم�شبِع
للغاية ،لدرجة �أن��ه يجعل الإن�سان ال
ي�ف�ك��ر ح�ت��ى ف��ي ال �ط �ع��ام الج�سدي..
وه��ذا يف�سر لنا لماذا نجد �أن الذين
ك��ر��س��وا حياتهم ل�خ��دم��ة اهلل ب�صدق
ي�ع�ي���ش��ون ف��ي ح��ال��ة ��ش�ب��ع دائ � ��م ،وال
يحتاجون مثل باقي النا�س �إلى �إ�شباع
غ ��رائ ��زه ��م ال �ج �� �س��دي��ة ب �ن �ه��م وطلب
المزيد ،بل �أقل القليل يكفيهم� ،إذ هم
�شباعى بالنعمة..
� +أي��ً��ض��ا ي ��ؤك��د ال�سيد الم�سيح �أن
وق��ت الح�صاد ح��ا�ِ��ض��ر وم��وج��ود الآن
ولي�س بعد ح�ي��ن ،وال�ح�ق��ول مملوءة

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

fryohanna@hotmail.com

بالح�صاد� ..إن�ه��ا دع��وة للخدمة ،فهناك
العديد من النفو�س تنتظر كلمة �صغيرة
لتتوب وت�ع��ود لح�ضن اهلل ،تنتظر كلمة
ت�شجيع �أو كلمة رجاء ،تنتظر عمل مح ّبة
�أو لم�سة اه�ت�م��ام ،تنتظر َم��ن ينير لها
الطريق �أو َمن يجمعها ويقودها لمخازن
اهلل ..الحقول مملوءة بالح�صاد في كل
�أنحاء العالم ،والدعوة لكل ِ
واحد فينا �أن
يجمع مع الم�سيح ،لأن َمن ال يجمع معه
فهو يف ِّرق (مت.)30 :12
ِ
الحا�صد ي�أخُ ذ
 +عندما يقول ال�س ّيد �أن
�أُج� َر ًة ويجمع ثم ًرا ..فهذا ت�أكيد على �أن
ال�خ��دم��ة لها بركتها ،وع�ل��ى ال��رغ��م ِم ّما
فيها م��ن تعب وت�ضحيات ،فهي مك�سب
حقيقي لأي �إن�سان ..وثمرها لي�س فقط
أي�ضا مكاف�أ ًة �سماوية
بنيانًا للملكوت ،بل � ً
ٍ
مجيد ..لأن اهلل لي�س
�شخ�ص ّية مع ف��ر ٍح
بظالم حتى ين�سى تعب المحبة (عب:6
 ،)10بل يعطي كل واح��د �أج��رت��ه بح�سب
تعبه (1ك ��و ،)8 :3مهما ك��ان ه��ذا التعب
ً
ب�سيطا فهو الذي �أكّد �أن ك�أ�س الماء البارد

لن ي�ضيع �أج��ره (م��ت ..)42 :10وفي
ك ّل هذا َيظ َهر لنا مدى حب اهلل الذي
يدعونا نحن ال�ضعفاء للم�شاركة في
العمل معه ،وبناء ملكوته.
أي�ضا
 +يلفت ال��رب ي�سوع نظرنا � ً
�أن العمل معه ي�شمل مها ًّما متنوعة،
ف �ه �ن��اك ال� �غ ��ار� ��س وه� �ن ��اك ال�ساقي
أي�ضا..
(1كو )8-5 :3وهناك الحا�صد � ً
كل واحد يقوم بدوره فيفرح الجميع
معا في النهاية ..ال ي�ستطيع واحد �أن
يقوم بكل الأدوار ،مهما كانت مواهبه..
كما ال ينبغي �أي��ً��ض��ا �أنّ ن�ص ِّمم على
ال�ق�ي��ام ب��دور معين ،ق��د ال ي�ك��ون هو
ال ُمختار لنا من اهلل ،بمعنى �أنّ اهلل قد
يختار لنا َم َثال دو َر َمن ُيلقي البذار،
ويختار لآخَ ر دور ال�ساقي ،ولثالث دور
نح�صد
الحا�صد ،فال نحزن لأنّنا لم ُ
ب�أنف�سنا م��ا زرع �ن��اه ،ب��ل لنتق ّبل هذا
عالمين �أنّنا جمي ًعا �سنفرح في الأبدية
بهذا الثمر الوفير.
� +أخي ًرا ..ي�ؤكد لنا ال�سيد الم�سيح
�أن �إي� �م ��ان� �ن ��ا الآن ه� ��و ث� �م ��رة تعب
أي�ضا
الكثيرين قبلنا ،ونجاح خدمتنا � ً
هو نتيجة �أنّنا دخلنا على تعب العديد
من الخدام ال�سابقين ..وهذا يجعلنا
دائ� � ًم ��ا م �ع �ت��رف �ي��ن ب��ال �ف �� �ض��ل للذين
�سبقونا وغ��ر� �س��وا ال �ب��ذار ،و�سلمونا
ال �ح �ي��اة الأرث��وذك �� �س �ي��ة ب�ك��ل عمقها.
أي�ضا هذا ال ِفكر يجعلنا محفوظين
و� ً
في االت�ضاع� ،إذ �أن ال�سبب الحقيقي
لكثرة الثمار التي نح�صدها لي�س في
قدراتنا �أو مجهودنا ،بل لأن �آخرين
ت �ع �ب��وا ف ��ي ال� � ��زرع وال �� �س �ق��ي ،ونحن
نح�صد نتيجة تعبهم!..
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ال�سماء.
مثال �آخ��ر« :ال تخف� ،أي�ه��ا القطيع
ال�صغير ،لأن �أباكم قد �سر �أن يعطيكم
الملكوت» (لوقا« ،)32:12ال تخف� ،أيها
ال�ق�ط�ي��ع ال���ص�غ�ي��ر» ف��ي خ��دم�ت��ك على
الأر���ض« ،لأن �أباكم قد �سر �أن يعطيكم
الملكوت» في ال�سماء.
م �ث ��ال ث ��ال ��ث« :ط ��وب ��ى للم�ساكين
ب��ال��روح ،لأن ل�ه��م م�ل�ك��وت ال�سماوات»
(متى  ،)3:5الم�سكنة بالروح هنا على
الأر� � ��ض ،واالت �� �ض��اع ع�ل��ى الأر� � ��ض ،ثم
يكتمل �إكليلها في ال�سماء.
ال��و���س��ي��ل��ة ل��ك��ي م��ا ترفع
ف��ك��رك �إل���ى ف���وق� ،أن يكون
�إنجيلك هو مر�شدك ،كتابك
المقد�س هو مر�شدك اليومي
با�ستمرار ،و�أن تكون كتابات
الآباء الذين عا�شوا وقدموا
ن�صو�ص الإنجيل م�شروحة
وم��ف��ه��وم��ة و���س��ي��ل��ة �أي�����ض � ًا
ل��رف��ع ال��ف��ك��ر .و�أي�����ض � ًا �أح��د
و�سائل رفع الفكر ،الإن�سان
ال����ذي ي��رت��ب��ط بالكني�سة
با�ستمرار.
ع �ي��د ال �� �ص �ع��ود م �ق �ي��ا���س لحياتنا
ال ��روح� �ي ��ة ،وم �ق �ي��ا���س ل �خ��دم �ت �ن��ا في
كني�ستنا.
ع �ي��د ال �� �ص �ع��ود و� �س �ي �ل��ة ل �ت��رف��ع فيه
فكرك با�ستمرار .عيد ال�صعود يجعل
كل حياتك مرتبطة بال�سماء.
وكل �سنة و�أنتم طيبين...

�أح��ب الم�سيح الكني�سة (�أف -22 :5
 .)25المطالبه بالحقوق دون القيام
بالواجبات هو نوع من الأنانيه  ،وعدم
ال �ت �ع��اون وم �ط��ال �ب��ة ال� �ط ��رف الآخ ��ر
بواجبات دون اعطائه حقوقه  ،هو نوع
من الإذالل وعدم المحبة.
 -9الكني�سه تبارك ال��زواج وت�صلى
ع �ل �ي��ه ،وت �ق��دم ل��ه ال�ن���ص��ائ��ح وترعاه
والكني�سة
ت �ح��ر���ص ع �ل��ى �أع� � �ت � ��راف وت� �ن ��اول
الخطيبين قبل ال��زواج ،لكى يتخل�صا
م��ن ك��ل �أخ �ط��اء ال�م��ا��ض��ى وي �ب��د�أ كل
منهما  -ف��ى ال� ��زواج  -ح�ي��اة جديدة
مقد�سة.
 -10وم��ا �أج�م��ل تلك ال�ع�ب��ارة التى
قالها ي�شوع بن نون لل�شعب�« :أم��ا �أنا
وب�ي�ت��ى فنعبد ال ��رب» (ي ����ش.)15 :24
وي�ظ�ه��ر وج ��ود ال ��رب ف��ى ال �ب �ي��ت ،في
ال �ع �ب��ادة ال �م �� �ش �ت��رك��ة ،ف��ى التداريب
الروحية التى يتدربون عليها معاً ،في
حفظ الآي ��ات وف��ى حفظ المزامير،
وحفظ بع�ض ال�صلوات والقطع ،وفى
ال�ن���ض��وج ال��روح��ى المبكر للأطفال
 ،وف��ى التم�سك بقيم روح �ي��ة معينة
يحر�ص عليها الجميع.

م���ري���م ط��ال��ب��ة ال�����ص��ف��ر
تح�صل على بكالوريو�س
�صيدلة مع مرتبة ال�شرف

تداول رواد موقع التوا�صل االجتماعي
في�سبوك �أخبار على ح�صول مريم طالبة
ال���ص�ف��ر ع �ل��ى ب �ك��ال��وري��و���س ��ص�ي��دل��ة مع
مرتبة ال�شرف
ف��اك��ري��ن «م ��ري ��م» ط��ال �ب��ة ال �� �ص �ف��ر ..
ال�ت��ي ُ�سرقت درج��ات�ه��ا و�أخ ��ذت �صفر في
الثانوية العامة ،ح�صلت ه��ذا العام على
بكالوريو�س ال�صيدلية بتقدير �إمتياز مع
مرتبة ال�شرف .مبروك يامريم.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

قد يفرحك الحديث عن محبة اهلل،
ويتعبك الحديث عن عدله .ولكن
ينبغي �أن تو�ضع �أمامك الحقيقة
كلها.
لأن هذا هو الحق الإلهي ..الذي ال
يف�صل عدل اهلل عن محبته ،فعدل اهلل
عدل رحيم ،ورحمة اهلل رحمة عادلة.
عدل اهلل مملوء رحمة ،ورحمة اهلل
مملوءة عدال.
الإثنان معاً ،هما الحقيقة كلها،
كاملة ..ونحن ال ن�سلك في الروحيات
بطريقة �أن�صاف الحقائق.
قد تفرح لمقاالت عن الرجاء ،وال
ت�ستريح لمقاالت عن ال�صالح والنقاوة
والو�صية والواجب المطلوب منك.
ولكنك مهما هربت من الحديث
عن النقاوة ،ف�أنت مطالب بها� ،سمعت
ولم ت�سمع .فيجب �أن ت�ضع الحقيقة
كلها �أمام عينيك .وتفرح بو�صية اهلل
كما فرح بها داود ،ووجدها م�ضيئة
تنير العينين.
يجب �أن تعرف الحق كله ،وت�ضعه
كله �أمام عينيك ،ما يعزيك وما
يبكيك.
ت�ضع �أمامك الو�صية مهما كانت
�صعبة في نظرك ،ولي�ست نعمة اهلل
العاملة فيك ،لكي تنفذ الو�صية.

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

و�أي�ضا ال�سيد الم�سيح �سار معنا
بطريقة الحقيقة الكاملة .قال لنا
«في العالم �سيكون لكم �ضيق» هذه
ن�صف الحقيقة ،وبعدها الن�صف
الآخر «ثقوا �أنا قد غلبت العالم».
لذلك نحن ال نهرب من عبارة «يكون
لكم �ضيق» ،لكي نتعزى بتركها! كال،
بل نذكرها ،مهما كانت �صعبة ..ونذكر
معها ن�صفها الآخر «ثقوا �أنا قد غلبت
العالم».
عمل الروح القد�س – على �أهميته
– هو ن�صف الحقيقة .والن�صف الآخر
هو �أن ن�شترك معه في العمل.
ن�صف الحقيقة هو الخال�ص
العظيم الذي قدمه الم�سيح.
والن�صف الآخر هو كيف ننال هذا
الخال�ص.
ن�صف الحقيقة �إنك �إبن اهلل..
والن�صف الآخر �أن المولود من اهلل ال
يخطئ.
هذه هي الحقيقة الكاملة.

عيد الصعود  ..عيد الرجاء
ب�ع��د �أن ق��ام ال ��رب ي���س��وع الم�سيح
بقوته الإلهية فى اليوم الثالث وظهر
ل�ت�لام�ي��ذه ولأك �ث��ر م��ن � 500شخ�ص
لمدة �أربعين يوما ,وفي يوم الأربعين
ودع تالميذه ووعدهم ب�أنهم �ســينالون
ق��وة متى حــل ال��روح القد�س عليهم
(�أع .)8:1ولما ق��ال ه��ذا �إرتفع وهـــم
ينظرون و�أخذته �سحابة عن �أعينهم,
وفيما ك��ان��و ي�شخ�صون �إل��ى ال�سماء
وهو منطلق ,وقف بهم مالكان وقاال
لهم «� .......أن ي�سـوع هذا الذى �أرتفع
عنكم �إل��ى ال�سـماء �سي�أتى هكذا كما
ر�أيتمـوه منطلقـا �إلى ال�سـماء »......
(�أع.)9:1
لهذا تحتفل الكني�سة بعيد ال�صعود
المجيـد فى يوم  25من �شهر ب�شن�س
الموافق  2يونيه وهو اليوم الأربعـيـن
لقيـامـة ال��رب  .وك�م��ا ق��ام ال��رب من
الموت وخ��روج��ه من القـبـر المغـلـق
بقوة الهــوته ,هكذا �صـعد �إلى ال�سـماء
بقـوته �أي�ضا دون �أيـة قــوة خارجيـة.
وكان �صعود الرب بالج�سـد بالنا�سـوت
لأن ال�لاه �ـ��وت ال ي�صعد وال ينـزل,
�إنه مالىء الكل ,موجـود في ال�ســماء
وف��ي الأر� ��ض وف��ي ك��ل م�ك��ان .وهكذا
ف��ان ال��رب �صعد بالج�سـد المـتـحـد
ب��ال�لاه�ـ�ـ��وت ,لأن الهـوتـه ل��م يفـارق
نا�ســوته لحـظـة واح �ـ��دة وال طـرفة
عيــن.
والرب في �صـعوده �أخـذتـه �سـحابة
�أي ��ص�ـ�ع��د ع �ل��ى ��س�ـ�ح��اب��ة ف��ي مجـد,
وه �ك��ذا ف��ي مجـيـئـه ال�ث�ـ��ان��ي �سـي�أتي
على ال�سـحاب في مـجـد عـظـيم ,وهذا
ما قاله الرب للكهنة �أثناء محاكمته
ق�ب��ل ال�صلب ف�ق��د ق��ال «...م ��ن الآن
ت�ب���ص��رون �إب ��ن الإن �� �س��ان جال�سـا عن
ي�م�ي�ـ��ن ال �ق �ـ��وة و�آت �ي �ـ��ا ع �ل��ى �سـحاب
ال�سـماء» (مت .)64:26وهكذا كان من
�أمجـاد ال�صـعـود الجـلو�س عن يميـن
الآب �أي ك��ان يرمز �إل��ى مـجـد الرب
وحـلـوله ,كما ق��ال الكتاب ع��ن الرب
عندما تكلم مع مو�سى «نزل الرب في
�سـحـابة وتـكـلـم مـعـه ( »....خر,)40:34
وعند تجلي ال��رب ي�سوع على الجبل
ي�ق��ول «و�إذا �سـحابة ظـلـلـتـهـم »....
(ل ��و ,)35:9ف��إن ال�سـحاب في الكتاب
ال �م �ق��د���س ي��رم��ز �إل � ��ى م�ـ�ج�ـ��د ال ��رب
وحـلوله ,كما يقول معلمنا المتنيح
البابا �شنودة الثالث.
وال���س�ي��د الم�سيح ف��ي ��ص�ع��وده لم
يفارق كني�سته وهو الذى قال «ها �أنا
معكم كل الأيام والى �إنق�ضـاء الدهـر»
(م� � ��ت .)20:28وق �ـ��ال �أي���ض��ا «حيثما
�إجتمع �إثنان �أو ثالثة ب�إ�سمى فهناك
�أكون فى و�سطهم» (مت .)20:18وفي
�سفر ال��ر�ؤي��ا ي��ري�ن��ا ال�سيد الم�سـيح
�أن��ه في و�سط الكنائ�س ال�سـبع ,وفي
يمينه �سـبعة كواكب هم رعـاة الكنائ�س
( ,)1:2ول��ذل��ك نحن ن��ؤم��ن بوجـود
اهلل معـنـا دون �أن نراه ون�ؤمـن بوجـود
ال �ـ��روح ال�ق�ـ��د���س ف�ـ�ي�ن�ـ��ا .ف�ف��ي �صعود

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

الم�سيح �إختفى عن �أنظـار التـالميـذ
ولكنه لم يخـتـفي عن �أرواحـهـم ,وبعد
ح �ل��ول ال� ��روح ال �ق��د���س ع�ل�ي�ه��م كانوا
يب�صرونه ب��الإي�م�ـ�ـ��ان ,ون�ح��ن ن�ؤمـن
بوجـوده معنا بالإيمــان.
ي �ق��ول ال �ب��اب��ا � �ش �ن��وده �أن معجزة
ال�صعود ه��ي ت�ح��ول الج�سد المادي
�إل ��ى ج�سد روح��ان��ي ,ج�سد �سماوي,
ج�سـد مـمـجـد ,وهـذا ما �سيحدث لنا
في القيامة العامة  .فعندما «نتمجد
م�ع��ه ون �ق��وم ف��ى ع ��دم ف���س�ـ��اد ,ونقوم
ف��ي ق�ـ��وة وف��ى مجـد» (ف� ��ى� )21:3أي
�سـنقوم بج�سد م�م�ج��د� .إذن �صعود
الرب هو عربون ل�صعودنا ,وهو قال:
�أن��ا �إن �إرت�ف�ع��ت� ,أج��ذب �إل� َّ�ي الجميع»
(يو )32:12فنكـون على ال�سحاب وفي
ال���س�م��اء وب�ج���س��د م�م�ج��د ون �ك��ون مع
الرب كل حين في « �أور�شليم ال�سمائية
م�سكن اهلل مع النا�س» (ر�ؤ.)2:21
وعند �صعود الرب يقول مارمرق�س
ال��ر� �س��ول «�أن ال� ��رب ب�ع��دم��ا كلمهم,
�إرت�ف��ع �إل��ى ال�سماء وجل�س عن يمين
اهلل» (م � � ��ر ,)19:16وع �ن��د �إ�ست�شهاد
القدي�س �إ�سطفانو�س �أول ال�شمام�سة
قال «ها �أنا �أنظر ال�سـماوات مفتـوحـة
و�إب��ن الإن�سـان قائمـا عن يمين اهلل»
(�أع .)56:7ويقول البابا �شنودة �أي�ضا
�أن كلمة يمين تعني القوة والعظمة
وال �ب ��ر ,ك�م��ا ي �ق��ول ال �م��زم��ور «يمين
الرب �صنعت قوة ,يمين الرب رفعتني»
(م��ز ,)117ف�إنه بعد �صعوده دخل في
م�ج��ده و�إ��س�ت�ق��ر ف��ي ال�م�ج��د الدائم,
و�إن �ت �ه��ت ع �ب��ارة «�أخ �ل��ى ذات ��ه» عندما
تج�سد و�صار في الهيئة ك�إن�سان� ,أما
بعد ال�صعود «جل�س عن يمين الآب»
�أي �إ�ستـقـر في مجـد دائم .وفي مجيئه
الثانى �سـي�أتي «بقـوة ومجـد كثـيـر»
(مت ,)30:24وقد ر�آه يوحنا الر�سول
«وجـهـه كال�شـمـ�س وه��ي ت�ضـىء في
قـوتهـا» (ر�ؤ.)16:1
فمعجزة ال�صعود تعطينا الرجاء
�أننا �سـنكون فى القيـامة العـامة «مع
الم�سـيح بج�سـد ممجـد» (فى,)21:43
«ن � �ك� ��ون م� ��ع ال� � ��رب ف� ��ي ك� ��ل حـيـن»
(1ت�س.)17:4
�أعاد الرب علينا جميعا هذه الأيام
المباركة المقد�سة بالخير والمحبة
وال�سالم  .ولإلهنا المجد الدائم �إلى
الأبد � ,آميــن.
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درو�س م�ستفادة من حياة :

دعوة �ألي�شع للخدمة
�إي�ل�ي��ا ي��دع��و �أل�ي���ش��ع ل�ل�خ��دم��ة ،فمر
عليه وط��رح رداءه عليه ،فترك �ألي�شع
البقر ورك�ض وراء �إيليا ،وقال «دعني
اقبل �أب��ي و�أم��ي ،و�أ�سير وراءك» ،فقال
له �إيليا�« :إذهب راجعا ،لأني ماذا فعلت
لك ؟».
احتد �إيليا عليه ،وطلب منه الرجوع،
لأنه الي�ستطيع �أن يتبعه ،وهو م�شغوال،
ولعل �إيليا ق��ال ه��ذا لكي ي��ؤك��د ل��ه �أن
الدعوة لي�ست �إلزامية ،فاهلل ال يجبر
�أح��دا على خدمته� ،إذاً ليرجع �ألي�شع
ويختار بكامل �إرادته وحريته الطريق
الذى يتبعه ويبتغيه ،لذلك ففي الحال
ذب��ح البقر التي ت�ح��رث ،وجعل خ�شب
المحاريث حطبا ،وقدم طعاما لل�شعب،
وكان �ألي�شع غنياً جداً ،وذهب وراء �إيليا
للخدمة بفرح قائال لنف�سه «�أي مجد
يعادل خدمة اهلل والوجود مع رجل اهلل
�إيليا».
�شهوة �آخاب :
ا� �ش �ت �ه ��ى �آخ � � � ��اب ك� � ��رم «ل� �ن ��اب ��وت
اليزرعيلي» ،فرف�ض قائال :ال �أعطيك
م �ي��راث �آب��ائ��ي» (م� ��ل )٤-١ :٢١ح�سب
ال�شريعة :ال يجوز �أن يبيع ميراث �آبائه
(ال .)٢٩-٢٣ :٢٥
ورغم �أمالك �أخاب الوا�سعة� ،إال �أنه
ا�شتهى ال�ك��رم ال�صغير لنابوت جاره.
حقا �أن العين ال ت�شبع من النظر ،لذلك
دفع نابوت حياته ثمنا لأمانته ،ورف�ضه
ب�إ�صرار �أن يتخلى عنه لأن��ه من «قبل
ال ��رب» ،وب�ن��اء على م���ش��ورة «�إيزابيل»
التي ال يمكننا �أن نعتبرها مجرد ملكة
�شريرة ،بل هي رمز ال�شر نف�سه ،فبعد
�أن �سخرت م��ن �ضعف زوج�ه��ا ،و�ضعت
الخطة لي�س الغت�صاب كرم نابوت فقط
ب��ل لإغ�ت���ص��اب ح�ي��ات��ه كلها (١م ��ل:٢١
 ،)١٠-٥وماتت ال�ضمائر� ،ضمائر �شيوخ
المدينة� ،سدوا �آذانهم عن �سماع دفاع
ال�م�ظ�ل��وم ،ال��ذي��ن ي�ث�ق��ون ف��ي براءته،
و�إتهموه ظلما �أن��ه قد ج��دف على اهلل

وال�م�ل��ك ،وه��ى ج��ري�م��ة عقوبتها الرجم
(ال  )10:24م��ن خ�ل�ال م�ح��اك�م��ة زائفة
مظهرها الغيرة على �إ�سم اهلل ،وحججها
عليه بالرغم ظلما ،الن الحكم ك��ان قد
�صدر قبل المحاكمة �أ�صال! ،ومات الرجل
وبنوه(٢مل.)٢٦ :٩
لقاء �إيليا ب�آخاب
ب �ن��اء ع�ل��ى ك�ل�ام ال ��رب الي�ل�ي��ا ،ذهب
ل�م�ق��اب�ل��ة �آخ � ��اب ف��ي ن�ف����س ال �ك��رم الذي
�إغت�صبه ،ليكون هو رجل اهلل الذي ي�ضبط
م�ج��رم��ا ف��ي م��وق��ع ال�ج��ري�م��ة ق��ائ�لا له:
«هل قتلت وورثت �أي�ضا» (١مل )19:21قد
وجدتك لأنك قد بعت نف�سك لعمل ال�شر
في عيني الرب ،ها �آنذا �أجلب عليك �شرا،
و�أبيد ن�سلك و،،،،،،،،لأج ��ل الإغاظة التي
�أغظتنى� ،،،،،أن الكالب ت�أكل �إيزابل عند
مزرعة يزرعون (١مل .)٢٤-٢٠ :٢١
ذوقوا وانظروا ما�أطيب الرب
ف�ل�م��ا ��س�م��ع �أخ � ��اب ك�ل�ام ال� ��رب� ،شق
ثيابه ،وجعل م�سحا (مالب�س خ�شنة) على
ج�سده  ،و�صام ،وا�ضطجع بالم�سح ،وم�شى
ب�سكوت.
قال الرب اليليا «هل ر�أيت كيف ات�ضع
�آخ��اب �أم��ام��ى؟ ،فمن �أج��ل �أن��ه ق��د �أت�ضع
�أم��ام��ى ال �أج�ل��ب ال�شر ف��ي �أي��ام��ه (١مل
 ،)٢٩-٢٧ :٢١ما �ألطف اهلل ،و�أ�شد حنانه،
فما �أن ر�أى م��ؤ��ش��رات ت��وب��ة �آخ ��اب ،حتى
كلم �إيليا م�ؤجال العقوبة! رحمته وا�سعة،
فهو ال ي�شاء م��وت الخاطئ مثلما يرجع
ويحيا.
وت �ح��ال��ف �آخ � ��اب م �ل��ك ا� �س��رائ �ي��ل مع
ي �ه��و� �ش �ف��اط م �ل��ك ي� �ه ��وذا ،وق � ��رر �آخ� ��اب
�أن ي�شن ح��رب��ا ع�ل��ى (ب�ن�ه��دد) م�ل��ك �آرام
(�سوريا) ،ال��ذي �أبقى �أخ��اب على حياته،
مخالفا �أمر الرب ،و�شن حرب لم ي�أمر بها
اهلل ،بل وح��ذره �أح��د الأنبياء (ميخا بن
يملة) ال��ذي(�آخ��اب) يبغ�ضه لأن��ه �صادق،
وال يتملقه مثل الأن�ب�ي��اء الكذبة الذين
اعتادوا �أن ي�ست�شفوا رغبة الملك ويدعوا
�أن هذه م�شيئة اهلل !!!!

بقلم� :أ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
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�أل�ي���ش��ع� :أن ي �ك��ون ل��ي ن�صيب اثنين
من روح �إيليا ،وهذا الطلب يخلو من
الطمع والكبرياء ،لأنه طلب �أن يكون
البكر لأب�ن��اء �أبيهم ال��روح��ي �أي �إيليا
(فن�صيب �إثنين من مال الآب هو من
حقوق البكر ) (تث .)17:21
ف�ط�ل�ب��ه �أن ي �ك��ون االول ي�ع�ن��ي في
الخدمة ،والخطر ،والتعب ،فقال �إيليا
«�صعبت ال �� �س ��ؤال ،ف ��إن ر�أي�ت�ن��ي �أ�ؤخذ
منك ،يكون لك كذلك ،و�إال فال يكون
(٢مل.)١٠-٦ :٢
�صعود �إيليــا
«وفيما هما ي�سيران ،ويتكلمان� ،إذا
مركبة من نار ف�صلت بينهما ،ف�صعد
�إيليا في العا�صفة �إل��ى ال�سماء ،وكان
الي�شع ي��رى وه��و ي���ص��رخ «ي ��ا�أب ��ي ،يا
�أب� ��ي ،م��رك�ب��ة �إ� �س��رائ �ي��ل وفر�سانها».
ول��م ي��ره بعد ،فام�سك ثيابه ومزقها
قطعتين ،ورفع رداء �إيليا الذى �سقط
عنه ،ورجع ووقف على �شاطئ الأردن
(٢مل.)١٣-١١ :٢
واخذ �ألي�شع رداء �إيليا الذى �سقط
عنه ،و�ضرب الماء ،وقال� :أين هو الرب
�إل��ه �إيليا؟ فان�شق الماء وعبر �ألي�شع،
ول �م��ا ر�آه ب�ن��و الأن �ب �ي��اء ي���ش��ق النهر،
وي �ع �ب��ر ،ع��رف��وا �أن ال ��رب ق��د اختاره
ليكمل خدمة �إيليا ،ف�أتوا و�سجدوا له
باعتباره �أباه الروحى بعد �إيليا.
(وال �شك �أن اهلل ي�ستخدم طرقات
متعددة لإكرام قدي�سيه ب�شتى الطرق،
فيدفن مو�سى بنف�سه ،وي�صعد �إيليا
�إل�ي��ه حيا �إل��ى ال�سماء ليكون �شهادة
لجيله ،وب�ع��د ق��رون م��ن ال��زم��ن تجد
ال�سيد الم�سيح يتجلى ومعه مو�سى
وايليا !! (لو.)٣٠ :٩

�أفراح القيامة ()13
بعد �أن بد�أنا هذا العام في الحديث
ع��ن ال �ن��ور ال�م�ق��د���س ل��م ي�ك��ن يجوب
ب �خ ��اط ��ري ي ��وم ��ا �أن �أك� �ت ��ب مقالي
و�أمامي م�صباح النور المقد�س الذي
تف�ضل �آب��اء كني�ستي الغالية باهدائه
ل�ضعفي وهي بركة ال ا�ستحقها.
ولذا نكمل في �أنوار القيامة �شهادة
�إث� �ن ��ان م ��ن ا� �ش �ه��ر ال �م ��ؤرخ �ي��ن غير
الم�سيحيين.
بي
�شها َدة �إبن ال َق ّ�س ال َع َر ّ
ّا�سع)
(القرن الت ِ
� �ش �ه��ادة �إب � ��ن ال �ق ����س ال �ع��رب��ي ذات
�أهمية كبيرة �إذ �إنه باحث متدين في
ال�شريعة الإ�سالمية .من بين �أعماله،
كتاب «دالئل القبلة» ،الذي يذكر فيه
و�صفاً ه��ام�اً لطق�س ال�ن��ور المقد�س،
فيقول:
«ف � � ��إذا ك ��ان ف���ص��ح ال �ن �� �ص��ارى وهو
ي � ��وم ال �� �س �ب��ت ال� �ك� �ب� �ي ��ر ،وذل � � ��ك ي ��وم
ي�خ��رج النا�س م��ن مو�ضع القبر �إلى
ال�صخرة ،وحول ال�صخرة داربزينات،
يتطلعون �إلى مو�ضع القبر ،يبتهلون
كلهم ويت�ضرعون �إل��ى مو�ضع القبر،
ي �ب �ت �ه �ل��ون ك �ل �ه��م وي �ت �� �ض��رع��ون �إل ��ى
اهلل ت �ع��ال��ى ،وي�ح���ض��ر الأم �ي��ر و�إم ��ام
ال�م���س�ج��د .وي �غ �ل��ق ال���س�ل�ط��ان الباب
ال��ذي على القبر ويقعد على الباب،
فهم على ه��ذا حتى ي��رون ن ��وراً ك أ�نه
ن��ار بي�ضاء ت�خ��رج م��ن ج��وف القبر.
ف�ي�ف�ت��ح ال���س�ل�ط��ان ال �ب��اب ع��ن القبر
ويدخل إ�ليها وفي يده �شمعة في�شعلها
م��ن ذل��ك ال�ن��ور ،فيخرجها وال�شمعة

ت�شتعل وال تحترق .فيدفعها �إل��ى الإمام
في�أتي الإمام بتلك ال�شمعة في�شعل قناديل
الم�سجد .ف�إذا تداولت تلك ال�شمعة ثالثة
�أيد احترقت بعد ذلك و�صارت ناراً .ويكتب
الخبر �إلى ال�سلطان ويعلمه �أن النار نزلت
في وقت كذا من يوم كذا .ف�إذا نزلت وقت
ال���ص�ل��وات الأول� ��ى م��ن ذل��ك ال �ي��وم كانت
دليال عندهم �أن ال�سنة لي�ست بخ�صبة وال
قحطة ،و�إذا نزلت وقت الع�صر دلت على
�أن ال�سنة قحطة».
يت�ضح لنا مما كتبه� ،أن ق��ادة �أور�شليم
الم�سلمين ك��ان��ت ل�ه��م ال�سلطة الكاملة
ع �ل��ى ال �خ��دم��ة .خ �ل�ال االح �ت �ف��ال يقيم
ال �ب �ط��ري��رك الأرث��وذك �� �س��ي خ��دم��ة النور
المقد�س االعتيادية وخلفه ال�شعب ،خارج
ال�ق�ب��ر .ي���ش��ارك الم�سلمون ف��ي الخدمة
ب �ح �� �ض��ور ر� �س �م��ي �إل � ��ى ح ��د ي �ب ��دو وك � ��أن
الطق�س طق�سهم الخا�ص� .إ�ضافة �إلى �أن
الإم��ام ي��أخ��ذ ال�ن��ور المقد�س «وي�شعل به
قناديل الم�سجد» �أي «قبة ال�صخرة» الذي
ي�شكل ثالث �أه��م معلم �إ�سالمي بعد مكة
والمدينة .حدث كل هذا في الن�صف الأول
من القرن العا�شر ،في وقت كان فيه العالم
الم�سيحي والم�سلم في �صراع كبير.
الأمر البالغ الأهمية هو ال�شهادة التي
قدمها �إب��ن الق�س ب ��أن ال�ن��ور ال يحترق.
ل�ق��د م�ي��ز ب�ي��ن ال �ن��ور ال ��ذي ظ�ه��ر داخل
القبر وبين ال�شعلة التي تلقاها الم�ؤمنون
على �شموعهم بعد لحظات .تقريره فائق
ال��دق��ة �إذ �إن ��ه ي�ستخدم ت�ع��اب�ي��ر «ن ��ور» و
«ن��ار» ،عندما ب��زغ النور المقد�س و�صفه
الم�سلمون ب�أنه نور �إلهي �أبي�ض لي�س له
�أي��ة �صلة بالنار ال�م��ادي��ة� .إال �أن��ه عندما

بقلم� :إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
انتقلت ال�شعلة من �شمعة �إلى �شمعة« ،بعد
ث�لاث��ة �أي ��د» كما ي�ق��ول� ،أي بمعنى �آخر،
بعد ب�ضعة ث��وان� ،أ�صبحت النار الإلهية
مادية .تحولت من «ن��ور» �إل��ى «ن��ار» .كما
�أن �إبن الق�س ا�ستخدم تعبير «ال تحترق»،
وي�ؤكد «كمال الطاهر» ب�أن التعبير يعني
ب � ��أن ال���ش�ع�ل��ة ال ت �ح ��رق .وه� ��ذه ظاهرة
م��أل��وف��ة ال ن��زال ن��راه��ا حتى يومنا هذا.
عندما ي�شتعل القنديل داخل القبر ،يكون
النور �أبي�ض مزرق وغير حارق �أب��داً .بعد
ب�ضعة ثوان يتحول �إلى �شعلة - ،كما ي�ؤكد
الكاتب و�آالف الم�ؤمنون  -تحرق ولكن
لي�س بنف�س �شدة النار العادية.
�شهادة العالم الفار�سي �إبن البيروني
()1048 - 973
كتب ابن البيروني في ف�صل من كتابه
«الآثار الباقية» ،كل ما يعرفه عن طق�س
النور المقد�س ،وجاء فيه:
«ويحكى ل�سبت القيامة حكاية يبهت لها
�صاحب العلم الطبيعي بل ال يوجد مقرا
بها ،ول��وال �إطباق الخ�صوم على الأخبار
عنه ذاكرين م�شاهدته وتخليد الف�ضالء
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�سيف النفو�س

�إيليا النبي الناري ()5
وان�ط�ل��ق �سهم ط��ائ��ر لي�صيب �آخاب،
لم ينجو من ق�ضاء الرب �أبدا» �أين �أذهب
م ��ن روح � ��ك؟ وم ��ن وج �ه��ك �أي� ��ن �أه ��رب
(م��ز  ،)7:139وظ��ل �آخ ��اب ي�ن��زف رويدا
روي��دا ليموت موتا بطيئا عند الم�ساء ،
ولح�ست ال �ك�لاب دم��ه ف��ي نف�س المكان
الذي لح�ست فيه دم نابوت ،فالذي يزرعه
الإن�سان �إياه يح�صد ،بل �أن ايزابل زوجته
ت�أجلت عقوبتها �أعواما لتلقى حتفها على
يد «ياهو بن نم�شى» ،ال��ذي قام بانقالب
ع�سكري ،وق�ضى على بيت �آخاب ،ورموها
م��ن ال���ش�ب��اك ل�ت��دو��س�ه��ا ال�خ�ي��ل ،وتنه�ش
الكالب جثتها ،فلما جاءوا ليدفنونها لم
يجدوا �سوى الجمجمة ،وبع�ض العظام.
(٢مل .)٣٧-٣٠ :٩
نهاية خدمة �إيليا
اق �ت��رب��ت خ��دم��ة ال �ن �ب��ى ال� �ن ��ارى من
نهايتها ،وك��ان �ألي�شع يرافقه في جولته
ال �ت ��ي ي �ت �ف �ق��د ف �ي �ه��ا م ��دار� ��س االنبياء،
ليطمئن ع�ل��ى �أوالده ال��ذي��ن تلمذهم،
ويعطيهم و�صاياه االخ�ي��رة ،وربما طلب
�إيليا من �ألي�شع �أن يمكث في الجلجال،
لأن��ه �أراد الإن �ف��راد قبل �إنتقاله� ،أو لئال
تت�أذى م�شاعره عندما يرى �أباه الروحي،
وه��و ي��ؤخ��ذ م�ن��ه� .أم��ا �ألي�شع فقد �أظهر
محبته ال�شديدة بقوله «ح��ي ه��و الرب،
وح��ي ه��ي نف�سك� ،أن��ي ال �أت��رك��ك» (٢مل
.)4:2
وذهب �إيليا والي�شع من الجلجال �إلى
بيت ايل ،وعندما و�صال خرج بنو الأنبياء
ال�ستقبالهما ،و�س�ألوا �ألي�شع �إن كان يعرف
�أن �ساعة الرحيل ق��د دن��ت ،و�أن ه��ذا هو
�آخ��ر ي��وم ل�سيده على االر� ��ض ،ف�أجابهم
�ألي�شع ب�أنه يعرف ،وطلب منهم ال�صمت،
لأن��ه يحمل هموم لحظة ال�ف��راق ،و�أ�صر
�إل��ى مرافقته �إل��ى �أريحا ،ثم �إل��ى الأردن،
ووقف خم�سون من بنى الأنبياء يراقبون
�إيليا ،وه��و يلف رداءه ،وي�ضرب بها نهر
الأردن ل�ي�ن���ش��ق ل��وق �ت��ه ،وي�ع�ب��ر كالهما
على الياب�سة ،وق��ال �إيليا اللي�شع :اطلب
ماذا �أفعل لك قبل �أن �أ�ؤخ��ذ منك؟ فقال
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العلماء وغيرهم �إياه في كتبهم ،لما
ي�سكن القلب �إل�ي��ه ،وق��د عرفته من
الكتب و�أخذته �سماعا عن الفرج بن
�صالح البغدادي �أن في و�سط كني�سة
القيامة ببيت المقد�س قبر الم�سيح
م�ن�ق��ور ف��ي ��ص�خ��رة واح� ��دة مطبقة
وع �ل �ي��ه ق �ب��ة ت �� �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا �أخ� ��رى
عظيمة وحوالي ال�صخر دار برمات
ي�شرف منه الم�سلمون والن�صاري
وم��ن ح�ضر �إل ��ى م��و��ض��ع ال�ق�ب��ر في
هذا اليوم ،مت�ضرعين �إلى اهلل تعالي
وداع �ي��ن �إي ��اه م��ن ن�صف ال�ن�ه��ار �إلى
�آخ��ره .ويجئ م��ؤذن الجامع والإمام
و�أم �ي��ر ال�ب�ل��د ،فيقعدون عند القبر
ويجيئون بقناديل ي�ضعونها عليه
وه��و م�ع�ل��ق ،وق��د �أط �ف ��أت الن�صارى
� �س��رج �ه��م وق� �ن ��ادي� �ل� �ه ��م ق� �ب ��ل ذل ��ك
ويمكثون �إل��ى �أن ي��روا ن ��اراً �صافية
بي�ضاء ق��د أ���ش�ع�ل��ت ق�ن��دي�لا ،فمنها
�سرج القناديل ف��ي الجامع والبيع.
ثم يكتب إ�لى ح�ضرة الخلفاء بوقت
نزول النار وي�ستلدون ب�سرعة نزولها
وقربه من ن�صف النهار على خ�ضب
ال�سنة وبت أ�خرها إ�ل��ى الع�شاء وبعده
على جدبها .وحكى ه��ذا المخبر أ�ن
بع�ض ال�سالطين و�ضع ف��ي مو�ضع
ال�ف�ت�ي��ل ن�ح��ا��س��ا ك�ي�لا ي�ت�ق��د فيف�سد
ذلك ،فانها إ�ذا نزلت اتقد النحا�س».
�أم��ا عن حادثة اتقاد النحا�س في
القناديل فقد ورد ذك��ره��ا �أي�ضا في
ر��س��ال��ة الإك�ل�ي��رك��ي «ن�ي�ك�ي�ت��ا���س» �إلى
الإم� �ب ��راط ��ور ق���س�ط�ن�ط�ي��ن ال�سابع
بورفيرو جينيتو�س.
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ال ��روح يحثه ق��م الآن واذه ��ب �إلى
ال�ه�ي�ك��ل� ،إن ��ه ن�ف����س ال �� �ص��وت الوديع
ال � �ه� ��ادئ ال� � ��ذي خ� �ب ��ره � �س �ن �ي��ن هذه
عددها.
ك��ان ج��اه��زا ،خ�ط��وات��ه ثقيلة ،نور
النهار لم يبزغ بعد ،ي�شق طريقه �إلى
الهيكل في الظالم ،يتلم�س طريقه،
فقد �شاخ ج��دا ف��وق الطاقة ول��م تعد
عيناه كما كانتا قبال ،اليوم يرى كل
�شىء وا�ضحا.
ي �� �ص��ل �إل � ��ى ال �ه �ي �ك��ل وه� ��و ي�سبح
اهلل ،يتلوا مزامير ال�صعود ،فرحت
ب��ال�ق��ائ�ل�ي��ن �إل� ��ى ب �ي��ت ال� ��رب نذهب،
ت�سرى ن�شوى في ج�سده فهذا اليوم
ل�ي����س ك � ��أي ي ��وم� ،أن ��ه ي �ع��رف معرفة
اليقين والإي �م��ان �أن��ه ي��رى م�شتهى
الأج �ي ��ال ،ال ��ذي ف�ي��ه تتحقق �أ�سفار
م��و��س��ى والأن �ب �ي��اء ال�ت��ي حفظها عن
ظهر قلب.
وها هو يتمتم ما قاله �إ�شعياء النبي
�إذ طلب الرب من احاز ملك �إ�سرائيل
�أن يطلب طبة من الرب ويرفع طلبه،
ل�ك�ن��ه خ ��اف �أن ي�ط�ل��ب ف �ي �ك��ون كمن
ي �ج��رب ال ��رب ل�ك��ن ه��ا ال ��رب يجيبه
ب�أعظم �آية:
ال�س ِّي ُد َن ْف ُ�س ُه �آ َي ًة:
« َولكِنْ ُي ْعطِ ي ُك ُم َّ
َه��ا ا ْل � َع � ْذ َرا ُء َت ْح َب ُل َو َت� ِل� ُد ا ْب� ًن��ا َو َت ْدعُو
ْا�س َم ُه «عِ َّما ُنوئِي َل»�( .إ�ش .)14 :7
يذهب مبا�شرة �إل��ى �صف مقدمي
ال ��ذب� �ي� �ح ��ة ،م� �ن� �ق ��ادا م� ��ن روح اهلل
القدو�س ،يقول الروح قف يا �سمعان
هنا.
«م �ب��ارك ال ��رب �إل ��ه �إ��س��رائ�ي��ل لأنه
افتقد و�صنع ف��دا ًء ل�شعبه .و�أق��ام لنا
قرن خال�ص في بيت داود فتاه .كما
تك ّلم بفم �أنبيائه القدي�سين الذين
هم منذ الدهر».
ينظر �سمعان �إل��ى م�صدر ال�صوت
التقى� ،إنها حنة بنت فنوئيل النبية،
جاءت لت�سبح وتتهلل �إلى اهلل� ،شاكرة
�إياه على �صنيعه.
مالذي �أتى بها؟ هو ذات الروح.
ت�أتى العذراء ويو�سف وطفل لتقدم
عنه ذبيحة الفقراء وك�أن هالة روحية
تحيط بهم .يعرفهم ،يقترب منهم.
رغم �سنه و�شيبته ،فطنته وذكا�ؤه،
وح�ت��ى خدمته و��س��ر �شيخوخته ،لم
يقدم تبريكاته ولم يخفى عنك �سره
ال ��ذي اح�ت�ف��ظ ب��ه ك��ل ه ��ذه ال�سنين
منتظرا ان يرى ملكوت اهلل.

بقلم :جرج�س ميخائيل
gergis@gmail.com

ي�ج��وز ف��ي نف�سك ��س�ي��ف� ،أه ��ذا ما
تقوله لأم الطفل ،لتهنئتها؟
لم يقدم تبريكات وال �أمنيات العي�ش
ال��رغ��د �أو الن�صرة على االع ��داء ،بل
هكذا قالها وا�ضحة «يجوز في نف�سك
�سيف».
عرفنا �سيوف تقطع الرقاب وتمزق
االو� �ص ��ال ،وت���س��رق ال �ح �ي��اة ،ف�م��ا هو
�سيف النفو�س هذا؟
ال ن �ق��در ع �ل��ى وج ��ه ال �ت �ح��دي��د �أن
ن�صف �أو نحكي عن �سيف النفو�س هذا
ال��ذي جاز فيكي يا �أم��ى ،وكيف �إلتاع
قلبك وكيف بكيت دون دمعة وكيف
�صرخت دون �صوت ،وكيف �إحتملتي
الألم �صامتة ،دون �أن تخبري �أحدا.
وك�أنه بركان يثور دون �أن يدخن �أو
�أن ينفث حممه!
وك�أنك الطبيعة قد غابت �شم�سك
واح�ت�ج��ب ن ��ورك ،ب��ل ت��زل��زل��ت �أر�ض
رج��ائ��ك ،وتفتحت ق�ب��ور الأل ��م داخل
قلبك الدامي.
ل �ك��ن ب �ع��د �أن ق� ��ام � �ش �م ����س البر،
ر�ضيعك ورب��ك ،طفلك و�إلهك� ،إبنك
و�أبيك ،من الأموات ،كان �شفاء روحك
في �أجنحة �صليبه.
ف �ف��ج ن� � ��ورك ،وط��وب �ت��ك الأج� �ي ��ال
و�� �ص ��رت �أم � ��ا ل �ك��ل ال� �ع ��ال ��م .ح�صنا
وح�ضنا لكل مت�ألم ومن �سلك طريق
الأل ��م وال�ضيق �أو ال �ك��رب ،ف�إنظري
م��ن الموا�ضع العالية وت�شفعي عن
�سالمة ال�ع��ال��م ،و�صلي واط�ل�ب��ي عن
ك ��ل م��ري ����ض ،وح ��زي ��ن وم �ت ��أل ��م ،كل
من يجرع ك�أ�س �ألمه في �صمت وكل
من يجوز �سيف النفو�س داخل قلبه،
ل�ت�خ�ب��ري وت�ب���ش��ري ب �م��وت الم�سيح
وق �ي��ام �ت��ه ل �ت �� �ش �ف��ي ال� �ع ��ال ��م برجاء
ح��ي ب��اب�ن��ك ال ��ذي ق ��ام ،ح�ت��ى يب�صر
الكل خال�ص �إلهنا ال��ذي �أع��ده لكل
ال�شعوب.

تمموا نامو�س الم�سيح
يقول معلمنا بول�س الر�سول«:احملوا
ب�ع���ض�ك��م اث� �ق ��ال ب �ع ����ض ,وه� �ك ��ذا تمموا
نامو�س الم�سيح» (غ�لا .)2:6ماذا يعني
بنامو�س الم�سيح؟
ي��و� �ض��ح ل �ن��ا ه ��ذا ال �ج��زء ال� ��رب ي�سوع
عندما �أجاب �أحد النامو�سيين� ,إذ يقول:
«و� �س ��أل ��ه واح� ��د م �ن �ه��م ,وه ��و نامو�سي,
ليجربه قائال« :يا معلم� ,أية و�صية هي
العظمي في النامو�س؟» فقال له ي�سوع:
«تحب الرب �إلهك من كل قلبك ،ومن كل
نف�سك ،ومن كل فكرك .هذه هي الو�صية
االول��ى والعظمى .والثانية مثلها :تحب
قريبك كنف�سك .بهاتين الو�صيتين يتعلق
النامو�س كله واالنبياء» (مت.)35:22
م�ح�ب��ة اهلل �أوال ث ��م م �ح �ب��ة القريب
ن�ستطيع القول �أن محبة القريب هي من
محبة اهلل ,يقول الكتاب�« :أيها الأحباء,
لنحب بع�ضنا بع�ضا ,الن المحبة هي
من اهلل ,وكل من يحب فقد ولد من اهلل
ويعرف اهلل ومن ال يحب لم يعرف اهلل,
الن اهلل محبة» (1يو.)7:4
عند قراءة الأع��داد ال�سابقة يت�ضح لنا
�أن الم�سيحية لي�ست ه��ي دي��ان��ة واجبات
وفرو�ض نقوم بها كي نكون م�سيحيين,
�إنما هي نظام لتن�سيق العبادة واال�ستفادة
من الوقت وترتيبه وت�سمي طقو�س� .أما
الم�سيحية ه��ي الخليقة الجديدة التي
نحياها في الم�سيح ي�سوع ,يقول معلمنا
بول�س« :فدفنا معه بالمعمودية للموت,
حتى كما اقيم الم�سيح من الأموات ،بمجد
الآب ،ه�ك��ذا ن�سلك نحن �أي�ضا ف��ي جدة
الحياة؟ عالمين هذا� :أن �إن�ساننا العتيق
ق��د �صلب م�ع��ه ليبطل ج�سد الخطية،
ك��ي ال ن �ع��ود ن���س�ت�ع�ب��د �أي �� �ض��ا للخطية»
(رو .)6-4:6لهذا تقوم الكني�سة بتعميد
الطفل وتعطيه هذه الحياة الجديدة كي
ينمو فيها وبها ,وبهذه الطبيعة الجديدة
ي�ستطيع ال�شخ�ص الم�سيحي �أن ينفذ
ال��و��ص��اي��ا ب�ق��وة وح��ب ويحيا بها ويكون
منت�صر� ,إذ يقول« :ك��ي ال نعود ن�ستعبد
�أي�ضا للخطية».
ه ��ذه ال�ط�ب�ي�ع��ة ال �ج��دي��دة ل �ه��ا �أي�ضا
و�صية ج��دي��دة �أعلنها ال��رب ي�سوع قبل
�صعوده �إل��ى ال�سماء حيث ق��ال« :و�صية
ج��دي��دة �أن��ا �أعطيكم� :أن تحبوا بع�ضكم
بع�ضا .كما �أحببتكم �أنا تحبون �أنتم �أي�ضا
بع�ضكم بع�ضا .بهذا يعرف الجميع �أنكم

ال�شما�س حمب ب�شاي
تالميذي� :إن كان لكم حب بع�ضا لبع�ض
» (ي � � ��و .)34:13ه ��ذه ال��و��ص�ي��ة ه��ي منذ
ال �ب��دء ك��ان��ت م��وج��ودة ل�ك��ن ال ��رب ي�سوع
ق��ال �إن�ه��ا «و�صية ج��دي��دة» .لأن��ه �أ�ضاف
وق��ال «كما احببتكم �أن��ا» �إنها محبة غير
م�شروطة محبة فيا�ضة ,محبة م�صدرها
هو �شخ�صيا ونحن ن�ستمد هذه المحبة
منه ب��ال��روح القد�س ال�ساكن فينا وهذا
�سر القوة  ,كما يقول الكتاب« :لأن محبة
اهلل قد �إن�سكبت في قلوبنا بالروح القد�س
المعطى ل�ن��ا (رو .)5:5ال ��ذي ق��ال عنه
ال��رب ي�سوع« :ذاك يمجدني ,لأن��ه ي�أخذ
مما لي ويخبركم» (يو.)14:16
ه ��ذه ال�م�ح�ب��ة ل�ي���س��ت م�ح�ب��ة ب�شرية
م �ح��دودة ق��ا��ص��رة ك�م��ا ك��ان��ت ف��ي العهد
ال�ق��دي��م! لكنها محبة فيا�ضة ,ه��ذا هو
نوع الحب الجديد ,محبة ال تنهزم لكنها
تنمو ,ح��ب ال�ق��ري��ب ح��ب الآخ ��ر كمحبة
النف�س� ,إن الم�سيحيين هم ن�سيج واحد
مثل ال�شبكة مرتبطين بع�ضهم ببع�ض
بالروح القد�س ,يقول الكتاب هكذا نحن
ال �ك �ث �ي��ري��ن :ج���س��د واح� ��د ف��ي الم�سيح,
و�أع�ضاء بع�ضا لبع�ض ,كل واحد للآخر
(رو.)5:12
المحبة هي �أعظم ب�شارة كما هي ر�سالة
ك��ل م�سيحي �إل ��ى ال �ع��ال��م� ,إل ��ى القريب
والغريب ,العدو وم��ن ي�ضطهدنا ,ومن
ي�ضايقنا مهما ك��ان ف��ي ك��ل م�ك��ان وكل
زمان� ,إذ يقول« :بهذا يعرف الجميع �أنكم
تالميذي� :إن كان لكم حب بع�ضا لبع�ض»
لأن��ه يقول« :ويظهر بنا رائحة معرفتة
في كل مكان .لأننا رائحة الم�سيح الذكية
هلل ,ف��ي ال��ذي��ن ي�خ�ل���ص��ون وف ��ي الذين
يهلكون (2كو.)14:2
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مقاالت و تقارير

�أول دوري كرة قدم م�صري بامريكا برعاية االتحاد العام للم�صريين بالخارج
(بقية ال�صفحة الأولى)
ال�سفير �أح�م��د �شاهين ورئ�ي����س االتحاد
ال�سيد ر�أف��ت �صليب بت�سليم الميداليات
والك�أ�س لفريق الأح�لام الفائز بالمركز
الأول ،وف��ري��ق االن���ص��ار الفائز بالمركز
الثاني كما ح�صل فريق االن�صار على ك�أ�س
الأخالق الريا�ضية.
وبمنا�سبة انطالق الن�سخه االولي من
ك�أ�س م�صر بامريكا ك�أول دوري كرة قدم
م�صري يقام بامريكا ت�سلم �سعادة ال�سفير
الم�صري احمد �شاهين ال��درع التذكاري
لالتحاد ال�ع��ام للم�صريين ب��ال�خ��ارج في
امريكا م��ن رئي�س االت�ح��اد ال�سيد ر�أفت
�صليب وال�م�ه�ن��د���س ه���ش��ام �ستيته نائب
رئي�س االتحاد والكابتن ايهاب زينجا.
جدير بالذكر ان ال�سيد راف��ت �صليب
ت�سلم دعوه من رئا�سة الجمهورية يدعو
فيها االت�ح��اد العام للم�صريين بالخارج
ل�ل�م���ش��ارك��ه ف��ي ال� �ح ��وار ال��وط �ن��ي الذي
دع��ي اليه الرئي�س كل القوي ال�سيا�سية
وال��وط�ن�ي��ه ف��ي ال��داخ��ل وال �خ��ارج ويقوم
بادارته ال�شباب.
وي� �ق ��وم االت � �ح� ��اد ال� �ع ��ام للم�صريين
بالخارج بمجهودات كبيرة من �أجل خدمة
ال�ج��ال�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة واع�ل�اء � �ص��ورة م�صر
بالخارج.
ف�ع�ل��ي ��س�ب�ي��ل ال �م �ث��ال ال ال�ح���ص��ر ،فى
العيد المئوي الكت�شاف مقبرة توت عنخ
ام��ون ع��ام  ،١٩٢٢نظمت ال�سيدة مديحة
ن�صر الم�ست�شار االع�ل�ام��ي م��ع ممثلى
الق�صر الملكى هايكلير بامريكا افطار
عمل على �شرف ح�ضور اللورد كارنارفون
ال� �ث ��ام ��ن م ��ن وي� �ل ��ز ل �ي �ك��ون المتحدث
الرئي�سي فى هذه االحتفالية .وقد �شرف
ه��ذا اللقاء ح�ضور ال�سيد ال�سفير اًحمد
�شاهين قن�صل م�صر العام بلو�س �أًنجلو�س
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

كاتيكزم الكني�سة ،حلمها الذي تحقق
كتــاب القــرن
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

الفريق الفائز بالبطولة
وال�سيد ر�أًفت �صليب رئي�س االتحاد العام
ل�ل�م�ه��اج��ري��ن ب ��أم��ري �ك��ا وال �� �س �ي��د رئي�س
مجل�س �إدارة م��رك��ز البحوث الأمريكى
بم�صر وع��دد م��ن ال���س��ادة الح�ضور من
مختلف المنظمات والجالية الم�صرية
ب � ��أوران� ��ج ك ��اون� �ت ��ى .وق� ��د � �ش��رح اللورد
كارنارفون ق�صة �إكت�شاف مقبرة توت عنخ
�آم��ون فى عام  ١٩٢٢على يد جده اللورد
الخام�س مع المكت�شف عالم الآثار هوارد
كارتر .وقد ا�ستمتع الح�ضور بهذا اللقاء
الثقافى المثمر والذى اثرى فيه الحوار
بين جميع ال�ضيوف.

م�ؤمن وليفربول ومعنى الإن�سانية ..
ه� ّزن��ى م�شهد احتفال العبى نادى
ليفربول م��ع م��ؤم��ن زك��ري��ا بالك�أ�س،
ح �ق �اً محمد � �ص�لاح ل��ه دور م�ه��م فى
ه��ذا االح�ت�ف��ال ،لكن يبقى �أن ه�ؤالء
ال�لاع �ب �ي��ن ال �ن �ج��وم ال ��ذي ��ن يوزنون
ال ال مجازاً ،اهتموا بالعب
بالذهب فع ً
ي�ع��ان��ى م��ن م��ر���ض ع���ض��ال ،يف�صلهم
ع �ن��ه ب �ح��ر ع �م �ي��ق وث �ق��اف��ة مختلفة
وعقيدة مغايرة ولغة �صعبة وظروف
م�ع� ّق��دة ،م�سافة نف�سية وه��وة فكرية
يبجلون الإن�سان
كبيرة ،ولكن لأنهم ّ
والإن���س��ان�ي��ة ،رق�صوا واحتفلوا بجد،
ال �أم��ام الكاميرات ،مما
لم يكن تمثي ً
�أ�سعدنى �أن�ه��م ي��ري��دون �إ�سعاد م�ؤمن
ب�ح��ق وح�ق�ي�ق��ى وم ��ن ق�ل��وب�ه��م ،كتبت
�أثناءها �أثناء الفرجة على االحتفال
ب� �ع ��د ال� �م ��ات� �� ��ش :ع� �ن ��دن ��ا ف� �ي ��ه نا�س
بت�صادر الجنة ،وك�أنها عزبة �أبوهم،
ل�ك��ن ع�ن��ده��م ف�ي��ه ن��ا���س ال�ج�ن��ة جوه
�صدورهم ،نا�س هما الجنة� ،ساكناهم
م�ش �ساكنينها� ،إيه الجمال والإن�سانية
والرقة دى؟ كلهم بيتفانوا �إنهم يخلوا
مري�ض يبت�سم ،ال �س�ألوه عن ديانته
وال جن�سيته وال جن�سه وال لغته وال
لونه ،المهم �إنه �إن�سان محتاج ح�ضن
وطبطبة ،المهم يبقى �سعيد حتى ولو
للحظات.
ماتتخانقو�ش ع الجنة ،الجنة م�ش
محتاجة �صعودك وطلوعك ،الجنة يا
�صديقى بين �ضلوعك.
المال وال�شهرة والمجد لم تن�سهم
الإن���س��ان�ي��ة ،ه��م م��ن �أوط ��ان مختلفة،
لكنهم جميعاً ان���ص�ه��روا ف��ى ح�ضارة
الحداثة التى ال ت�شغل نف�سها ب�أ�سئلة
ع�ق�ي�م��ة م��ن ق�ب�ي��ل ه��ل ه ��ذا الإن�سان
ال��ذى �أحتفى ب��ه �سي�صعد �إل��ى الجنة
�أم �سي�صعد �إلى النار؟ هل ي�ستحق هذا
�رح��م وال��رح�م��ة �أم �أ�صب
الإن���س��ان ال�ت� ّ
عليه لعناتى لأن��ه مختلف؟ لم ي�س�أل
منهم داعية �أو حاخام �أو كاهن �أو �شيخ
يترحم عليه ،لأنه
وي�ست�أذنه قبل �أن ّ
ل��و ق��ال ل��ه عك�س ذل��ك ف�م��ن الم�ؤكد
�أنه لي�س الدين الذى من المفرو�ض
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رئي�س االتحاد ونائبه ي�سلمون الك�أ�س للفريق الفائز

اخرجوا �أيها الم�سيحيون من �أوطاننا!
هل تعلم عزيزي القارئ� ،أن مقال «اخرجوا �أيها الم�سيحيون من �أوطاننا» هو
الأكثر قراءة في تاريخ ال�صحافة العربية؟!

بقلم :خالد منت�صر
�أن ي �ع��رف��ه ،و�أن ي�ن�ف��ذ �إل ��ى جوهره،
دي ��ن ال���ض�م�ي��ر والإن �� �س��ان �ي��ة� ،إن ��ه فى
هذه الحالة �سيكون دين الم�ؤ�س�سة �أو
دي��ن البيزن�س وال�سيطرة والت�سلط،
لأن الدين فى �صورته النقية الأولى
قبل التحول �إل��ى م�ؤ�س�سات وحرا�س
ف�ضيلة و�سدنة معبد وحملة مباخر
وب��اع��ة �صكوك غ�ف��ران وف��دادي��ن جنة
و�أبعاديات فردو�س وعزب نعيم� ..إلخ،
�إنهم اعتنقوا دين الإن�سانية والبهجة
والرحمة� ،أخطر ما يحدث فى فرقنا
الريا�ضية منح التناف�س �صبغة دينية،
وتف�سير ما يحدث على �أر�ض الملعب
ب �ت �ف �� �س �ي��رات م ��ا وراء ال �ط �ب �ي �ع��ة من
�أ�ساطير ،حتى و�صلنا �إل��ى م�ستويات
من الهالو�س وال�ضالالت ب��أن نف�سر
ه��زي �م��ة ب � ��أن ح��ار���س م��رم��ى الفريق
ال
المناف�س يقول تعاويذ �أو يدفن عم ً
بجانب العار�ضة �أو �أنهم قد �أح�ضروا
� �س��اح��راً ل�ك��ى ي��دخ��ل م��رم��ان��ا �أهدافا
�أكثر� ..إلخ ،الفوز �أو الهزيمة معيارها
عندهم العرق والجهد ،منتهى الجدية
وال �� �ص��رام��ة ف ��ى ال �م �ل �ع��ب ،ومنتهى
البهجة وال�شقاوة واللطف فى غرفة
ال �م�لاب ����س وف� ��ى ال �ح �ف�ل�ات العامة،
�أت�م�ن��ى �أن ت���س��ود ه��ذه ال ��روح عندنا،
فنحتفل ونحتفى بالمختلف� ،شكراً مو
�صالح� ،شكراً ليفربول� ،شكراً �إنجلترا
التى �أنجبت نيوتن وداروي ��ن ون�صف
ال�ع�ل�م��اء ال��ذي��ن غ �ي��روا وج��ه التاريخ
والعلم ،و�شكراً للإن�سانية.
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(تجهيز الق�ضايا الجنائية  -البحث عن ال�شهود ومقابلة �أطراف الق�ضية وتجهيز التقارير الخا�صة بهم)..
 خدمات خا�صة لأ�صحاب الأعمال:(فح�ص التاريخ ال�شخ�صي للموظفين  -التحقيق في حاالت ال�سرقة وا�ستعمال المخدرات بوا�سطة الموظفين)
 خدمات خا�صة ل�شركات الت�أمين:(التحقيق في حوادث ال�سيارات  -التحقيق في �إ�صابات العمل).
 خدمات خا�صة للعائالت:(مراقبة ال�شباب ال�ستعمال المخدرات  -كاميرات مراقبة لمربية الأطفال).

ويقول كاتبه القدير ,الدكتور الكويتي� :أحمد ال�ص ّراف ,ب�أنه تفاج�أ من �أحد
الم�صادر ب�أن مقاله هذا ُترجم �إلى عدة لغات ,واطلع عليه ع�شرات الماليين من
النا�س.
ن�ص المقال:
اخرجوا يا م�سيح ّيي دم�شق ويبرود ومعلوال من �أوطاننا،
واخرجوا يا م�سيح ّيي المو�صل ونينوى وبغداد من بلداننا،
واخرجوا يا م�سيح ّيي لبنان من جبالنا وودياننا،
واخرجوا يا م�سيح ّيي فل�سطين والجزيرة من �شواطئنا وترابنا،
اخرجوا جميعاً من تحت جلودنا،
اخرجوا جميعاً فنحن نبغ�ضكم ،وال نريدكم بيننا،
اخرجوا فقد �سئمنا التقدم والح�ضارة واالنفتاح والت�سامح والمحبة والإخاء
والتعاي�ش والعفو!
اخرجوا لنتف ّرغ لقتل بع�ضنا بع�ضاً،
اخرجوا ف�أنتم ل�ستم منا وال نحن منكم،
اخرجوا فقد �سئمنا كونكم الأ�صل في م�صر والعراق و�سورية وفل�سطين،
اخرجوا لكي ال ن�ستحي منكم عندما تتالقى اعيننا ب�أعينكم المت�سائلة عما
جرى؟
يرحب بكم ،و�سنبقى هنا ،بعيدين
اخرجوا واتركونا مع م�صائبنا ،فلكم من ّ
عنكم وعن �إدعاءاتكم ومواهبكم وكفاءاتكم وعلمكم وخبراتكم،
التع�صب والبغ�ضاء والكراهية،
اخرجوا واتركونا مع
ّ
اخرجوا فقد فا�ض بنا تح ّمل ما ادعيتموه من ح�ضارة ،فبخروجكم �سنتفرغ
لإنهائها ،وم�سح �آث��اره��ا ،وتك�سير ما تركه �أج��دادك��م من �أوث��ان وم�سخ و�آث��ار من
حجر و�شعر ونثر و�أدب،
اخرجوا فال العراق وال م�صر وال �سورية وال الكويت وال فل�سطين وال الأردن
وال ال�شمال االفريقي العطر الن�ضر بحاجة لكم وال لمن �سكن بيننا قبلكم من
غجر ويهود وحجر،
اذهبوا واخرجوا وخذوا معكم الرحمة ،فنحن بعد الن�صرة وداع�ش والقاعدة
وبقية ع�صابات الإخ��وان و�آخ��ر منتجاتهم ل�سنا بحاجة للرحمة وال للتعاطف،
فالدم �سي�سيل والعنف �سينت�شر والقلوب �ستتقطع والأك�ب��اد �ست�ؤكل ،والأل�سنة
�ستخلع وال��رق��اب �ستفك وال��رك��ب �ستنهار ،و�سنعود للطب القديم والمعالجة
بالأع�شاب وقراءة القديم من الكتب وال�ضرب في الرمل على ال�شاطئ بحثاً عن
الحظ.
ارحلوا يا م�سيح ّيينا وخذوا معكم ك ّل �آثار وجثامين جبران جبران و�سركون
بول�ص وبدوي الجبل و�أن�ستا�س الكرملي ويو�سف ال�صائغ و�سعدي المالح وابناء
ت�ق�لا وال �ي��ازج��ي والب�ستاني والأخ �ط��ل ال�صغير .ك�م��ا خ ��ذوا معكم جامعاتكم
وم�ست�شفياتكم واغلقوا �إر�سالياتكم ،وحتى ميخائيل نعيمة ل�سنا بحاجة له وال
تن�سوا مي زيادة و�أبناء معلوف و�صروف و�أبناء غالي وزيدان والخازن وب�ستر�س
وثابت وال�سكاكيني ،فه�ؤالء جميعاً لي�سوا منا ول�سنا منهم.
نعم ارتحلوا عنا ف�إننا نريد العودة �إل��ى �صحارينا ،فقد ا�شتقنا �إل��ى �سيوفنا
و�أتربتنا ودواب�ن��ا ،ول�سنا بحاجة لكم وال لح�ضارتكم وال لم�ساهماتكم اللغوية
وال�شعرية ،فلدينا ما يغنينا عنكم من جماعات وقتلة و�سفاكي دماء.
اغربوا ايها الم�سيحيون عنا بثقافتكم ،فقد ا�ستبدلنا بها ثقافة حفر القبور!

				

دكتور� /أحمـد ال�صراف

«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

كاتيكزم �أو كاتي�شيزم (بالفرن�سية)
هي كلمة �أ�صلها يوناني ،تعني التعليم
الم�سيحي ال�شفاهي او الكتابي المقدم
بطريقة الأ�سئلة والأجوبة للرد
على كل ت�سا�ؤالت الإن�سان الدينية
وهي بمثابة الجامع ال�شامل لإيمان
الكني�سة وتعاليمها� ،شار ٌح لد�ستورها،
بقلم :ماجد �سو�س
وقوانينها ،وطقو�سها ،ومجامعها.
ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
منذ عدة عقود وكني�ستنا القبطية
magedsous@gmail.com
و�آباءها يراودهم حلم وجود كاتيكزم
خا�ص بها ،ليو�ضع في كل مكتبات
العالم ،ليقدم الكني�سة الر�سولية الآبائية العريقة لكل الم�سكونة وال�ساكنين
فيها ولي�ضعها على الطريق ال�صحيح لل�شهادة والكرازة.
لذا كان على روح اهلل القدو�س �أن يختار خادماً كن�سياً تقوده روح اهلل ،يجم ُع
رجل
في �شخ�صه بين العالم في الآبائيات والالهوتيات والكارز المختبرٌ ،
محبوب من الكل،
ك�إلهه ال يحابي الوجوه ،غير مح�سوب على تيار بعينه،
ٌ
رجل كرجال القرن الرابع و�ضعه
يحم ُل الكني�سة في قلبه وفكره بروح الآباءٌ ،
الرب في هذا الزمان كي يقدم فكر الكني�سة النقي.
كل هذه ال�صفات و�أكثر وجدت فيمن وقع عليه �إختيار الروح وهو قد�س
�أبونا تادر�س يعقوب ملطي ،ليحمل لواء هذا العمل العظيم� .ستون عاماً في
الكهنوت المقد�س� ،أوالده منهم مطارنة و�أ�ساقفة وكهنة ورهبان وخدام في كل
�أنحاء الم�سكونة ،لذا فهو بحق �أبو الآباء.
اختاره البابا �شنودة الثالث ليكون �أ�ستاذ علم الآباء  -الباترولوجي -في
الكرازة .قام بت�أليف مئات الكتب والنبذات والمقاالت في كافة مجاالت
الحياة الروحية .على �سبيل المثال ال الح�صر ،تف�سيرات لكل �أ�سفار الكتاب،
قامو�س �أبجدي �ضخم لقدي�سي الكني�سة وكتب روحية لكل الفئات العمرية
منها ق�ص�ص للأطفال و�شرح القدا�س لهم و�صلوات للأطفال وال�شباب والكبار
في وباء كورونا ،كتب للكهنة وكتب للكرازة وحوارات مع العذراء والقدي�سين
ويعكف الآن على عمل كاتيكزم للأطفال وال�شباب .كتاباته مترجمة بعدة لغات
كل هذا بخالف ع�شرات الآالف من المحا�ضرات والعظات.
اختاره البابا �شنودة ليمثل الكني�سة القبطية في كل المحافل واللقاءات
والم�ؤتمرات الم�سكونية و�شارك مع الأنبا بي�شوي �سكرتير المجمع المقد�س
ال�سابق في العديد من الحوارات مع الكنائ�س الأخرى وكان نيافته يقول عن
�أبونا تادر�س �أنه �أ�ستاذي.
�أر�سله البابا �شنودة �إلى كل الم�سكونة لي�ؤ�س�س مئات الكنائ�س في العالم حتى
�أن قدا�سته كان يقول عنه �أنه كاهن الم�سكونة الذي له �أن يذهب في كل مكان
بال �إ�ستئذان وقال عنه يوماً �أنه رغم �أنني �ضد فكرة اال�ستن�ساخ �إال �أن �أبونا
تادر�س هو الوحيد الذي �أتمنى لو �أ�ستطيع ا�ستن�ساخه و�أر�ساله لكل �إيبار�شية
في العالم .وفي بداية خدمة الأنبا �سرابيون مطران لو�س �أنجلو�س كان يطلب
من �أبونا تادر�س �أن يبقى معه في الإيبار�شية لي�ؤ�س�س الكنائ�س.
�أبونا تادر�س لي�س مح�سوباً على تيار بعينه ،لم يكن يوماً ال متاوياً وال �شنودياً
بل محبوبا من الكل ومن يعرفه يجده دائما يفتدي الوقت ال ي�ضيعه في �إدانة
�أحد �أو االختالف مع �أحد ،لو حاولت �أن تتكلم عن �أحد يمنعك وقد قالت لي
تا�سوني ميري زوجته� ،أخت �أبونا القدي�س بي�شوي كامل�« :أننا في بيتنا م�ش
بنجيب في �سيرة حد ،حتى لو المتكلم رتبة كهنوتية بنعتذر له ونقوله في
بيتنا م�ش بنجيب في �سيرة حد».
هو تو�أم �أبونا بي�شوي كامل قدي�س الإ�سكندرية العظيم وتعلم منه الكثير
وت�شعر �أنه �أخذ روحين من روحه و�أت�صف ب�صفاته من روحانية و�أبوة بجانب
العلم والكرازة مع في�ض من البذل والحب يفي�ض به على كل خليقة اهلل حتى
�أعدائه� ،إن وجدوا ،وكان ابونا بي�شوي �أول من �شجعه على الكتابة طالبا منه
�أال يتوقف �أبداً.
مو�ضع احترام مجمع الكني�سة كله وال ي�سعني الوقت لذكر الكثير من
الأمثلة وقد ر�أيت بعيني نيافة الأنبا مو�سى �أ�سقف ال�شباب جال�ساً على كر�سيه
داخل الهيكل وهو يقف �إحتراماً لأبونا تادر�س ،الذي دخل وجل�س �أر�ضاً،
ونيافته يقول ،كيف �أجل�س على كر�سي و�أ�ستاذي يجل�س على الأر�ض ونزل �أر�ضا
ليجل�س بجانب �أبونا تادر�س .وحينما تقابل مع الأنبا رافائيل �أ�صر الأخير �أن
يقبل يده وبالطبع �أبونا رف�ض .حكى لي �أحد الأحباء في كاليفورنيا في �إحدى
الإجتماعات في بداية خدمة الأنبا �سرابيون و�أثناء كلمة �أبونا تادر�س جل�س
نيافته �أر�ضا وقال« :لما ابونا تادر�س يتكلم ،نجل�س على الأر�ض نتعلم».
�أما �أبونا البطريرك �صاحب القدا�سة الأنبا توا�ضرو�س الثاني فمحبته
�شديدة لأبونا تادر�س وقد �أ�ستقبله في الكاتدرائية المرق�سية بعد ر�سامته
وباركه وبارك عمله وخدمته ولأن قدا�سته عمل من اليوم الأول الذي اختاره
فيه روح اهلل ليجل�س على كر�سي الكاروز �أن يقوم بالإ�صالح والتجديد في كافة
المجاالت فقرر بناء �أكبر مكتبة للكني�سة القبطية في العالم ليجمع فيها
ذخائر الكتب وان�شغل بالتعليم وتطوير كليات الالهوت «الإكليريكيات».
وهنا نقف عند الأب البطريرك قليال ،فتبو�أ ُه ُ�سدة القيادة الكن�سية كان،
واليزال ،في وقت ع�صيب حيث الفي�ض الالمعقول من الأفكار المت�ضاربة
والمتناحرة والم�ضللة �أحياناً من كل من هب ودب في التعاليم الكن�سية
والالهوتية على من�صات التوا�صل االجتماعي في فو�ضى فكرية غير م�سبوقة
في التاريخ� ،إمتدت بكل �أ�سف ،لت�صل داخل �أروقة الكني�سة وبع�ض رعاتها وبدا
على ال�سطح هناك من لبول�س ومن لأبول�س ،وكان البد �أن ير�سل اهلل لكني�سته
وباباها من هو يحمل لواء التعليم ب�صفات� ،أ�سلفناها ،جعلت من قدا�سته
يجد في القم�ص تادر�س يعقوب مبتغاه لو�ضع �أول كاتيكزم للكني�سة القبطية
الم�صرية الأرثوذك�سية.
�إنها لي�ست م�صادفة �أن يخرج كاتيكزم الكني�سة في عهد هذا البطريرك
الإ�صالحي العظيم والذي قام قدا�سته بتقديم ن�سخ منه لر�ؤ�ساء الكنائ�س
في اجتماع مجل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط الأخير في م�صر ،وقد علق قدا�سة
البطريرك مار �أغناطيو�س �إفرايم الثاني بطريرك الكني�سة ال�سريانية
الأرثوذك�سية ال�شقيقة قائال�« :أنا �أفرح �إنني تتلمذت على يد �أبونا تادر�س
يعقوب ملطي وكنت �أح�ضر محا�ضراته في الكلية الإكليريكية بالأنبا روي�س
نحن نحبه كثيرا ،ارجو تو�صيل �سالمي لقد�سه و�أرجو زيارته ور�ؤيته و�أنا
�سعيد بمجلد الكاتكيزم».
�أحبائي مبارك لنا هذا العمل العظيم الذي طال �إنتظاره� ،شكراً لأبونا
البطريرك وتع�ضيده� ،شكراً لأبينا تادر�س يعقوب� ،شكراً لل�شما�س بي�شوي
ب�شرى الذي �ساعد في �إعداد العمل وال�شكر والمجد �أو ًال و�أخيراً للثالوث
الأقد�س الإله الواحد الذي �أعانهم وباركهم ،له كل المجد �إلى الأبد.

					

ماجد سوس

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

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

818-774-0446
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�أ�ستراليا ()1

كني�سة مارمرق�س بالجيزة
(المطرانية)

�أ�ستراليا عبر القرون
المهاجرين من �ألمانيا وفرن�سا واليونان
وغيرها بعد الحرب العالمية الأولى.
وحدثت خالفات بين �سيدني وملبورن
في كونها العا�صمة مع �أنها لي�ست �أكبر
ال �م��دن .وه�ن��ا �أن �� �ش ��أوا ع��ام  1927مدينة
�أخرى بين الواليتين �إ�سمها كانبيرا تماما
مثل ما ح��دث في �أمريكا قبل  150عاما
عندما انتقلت العا�صمة م��ن فيالدلفيا
�إلى المدينة الجديدة و�شنطن.
وح��ارب��وا اي���ض��ا ف��ي ال �ح��رب العالمية
الثانية لكنهم �ساعدوا بالأكثر �أمريكا في
حربها مع اليابان وهكذا �أ�صبحت �أمريكا
حليفا هاما حربيا واقت�صاديا.
وف��ي ع��ام � 1958ألغوا �إمتحان الإمالء
وف� ��ي ع� ��ام � 1966أل � �غ� ��وا ال �ت �ف��ري��ق بين
ال �م �ه��اج��ري��ن ف ��ي م� ��دة ت ��واج ��ده ��م في
ا��س�ت��رال�ي��ا للح�صول ع�ل��ى الجن�سية .ثم
ا� �ش �ت��رك��وا ف��ي ح ��رب ك��وري��ا وف�ي�ت�ن��ام مع

القرن الع�شرين:
ا�شتركت ا�ستراليا في الحرب العالمية
الأول� ��ى ك �ج��زء م��ن ال�ج�ي����ش البريطاني
و�أب� � � ��دوا � �ش �ج��اع��ة ه��ائ �ل��ة .وم� ��ع �إزده� � ��ار
ا�ستراليا ب��د�أ �آ�سياويون في الهجرة لها،
لكن من عام � 1901شعر اال�ستراليون �أن
ا�ستراليا يجب �أن تكون بي�ضاء فمنعوا
هجرة الأ�سياويين .و�سنوا قوانين منها
�أن �أي �شخ�ص ي��ري��د ال�ه�ج��رة �أن ينجح
في �إمتحان �إم�لاء  Dictationفي �أحد
ال �ل �غ��ات الأوروب � �ي� ��ة .و�أي �� �ض��ا �أن يح�صل
ال �م �ه��اج��ر الأوروب � � � � ��ي ع �ل��ى الجن�سية
اال�سترالية بعد خم�س �سنوات ،وبعد 15
�سنة لغير الأوربيين .وهكذا زاد جدا عدد

القرن التا�سع ع�شر:
ك ��ان م�ع�ظ��م ال �م �ه��اج��ري��ن م��ن الجزر
البريطانية الذين �أ�س�سوا م�ستعمرات كما
فعلوا قبل قرنين من الزمان في �أمريكا
و�أعطوها �أ�سماء �إنجليزية وكانت جزءا
هاما تجاريا للإمبراطورية البريطانية.
وت �ق �� �س �م��ت �إل � ��ى  6م �� �س �ت �ع �م��رات و�إقليم
 Territoryكما فعلوا في �أمريكا �أي�ضا،
وهي نيو�ساوث ويلز وعا�صمتها �سيدني،

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

�أمريكا في الخ�سمينيات وال�ستينيات..
وف ��ي ن�ه��اي��ة ال �ق��رن ع ��ام  1999قامت
مجموعات كبيرة بطلب ان تكون جمهورية
ولي�ست تبع بريطانيا ولو نظريا ،لكن في
اال�ستفتاء فاز  %55بالبقاء مع بريطانيا
ح �ي��ث ت�ع�ي��ن م�ل�ك��ة ان �ج �ل �ت��را ح��اك��م عام
ال�ستراليا كما تفعل في كندا ونيوزيالند،
لكنه مركز �شرفي �إذ �أن الحكم الحقيقي
هو لرئي�س الوزراء وحكومته.
وه �ك��ذا زادت ال �ه �ج��رة م��ن دول غير
�أوروبية من ال�ستينات من القرن الع�شرين
وم�ن�ه��م ال�م���ص��ري�ي��ون ..وت���ص�ب�ح��وا على
خير.

كاتب المقال وزوجته بجوار حيوان الكواال وهو نائم على �شجرة
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ألول مرة في مصر ..كنيسة وقداس من داخل الكلية الجوية بمدينة بلبيس
ق��ال الق�س �صموئيل ع�ب��دهلل ،ك��اه��ن كني�سة
ال�شهيد العظيم مارجرج�س – بلبي�س« :لأول
م ��رة ف��ي ت��اري��خ م���ص��ر وف ��ي ل�م���س��ة ح��ب غير
م�سبوقة ،كني�سة وق��دا���س بالكلية ال�ج��وي��ة –
بمدينة بلبي�س.
م�ضيفا عبر ح�سابه على في�سبوك« :تحت
رعاية نيافة الحبر الجليل االنبا مقار ا�سقف
ال�شرقية والعا�شر ،وعناية واهتمام نيافة الحبر
الجليل االن�ب��ا �أرم�ي��ا اال�سقف ال�ع��ام اق�ي��م يوم
الجمعة  ٢٠مايو  ٢٠٢٢القدا�س االلهى (للمرة
االول��ى) لطلبة وق��ادة الكلية الجوية ببلبي�س،
وذلك فى الكني�سة الجديدة التى اقيمت بداخل
الكلية الجوية والمخ�ص�صة لطلبة الكلية.
الف �ت��ا« :وذل ��ك ف��ى اط ��ار االه�ت�م��ام وحر�ص
ال ��دول ��ة ع�ل��ى م��راع��اة اب�ن��ائ�ن��ا ط�ل�ب��ة الكليات
الع�سكرية وتوفير لهم �إقامة القدا�س الإلهي
ب�سبب ظ ��روف اج��ازات �ه��م ال���ص�ع�ب��ة ..حقيقى
اخدت بركة كبيرة جدا اليوم وكان يوما مفرحا
للجميع...
م�صر بتتغير.

تعد الواحات البحرية في ال�صحراء الغربية ال�شا�سعة واحدة من الوجهات المف�ضلة
لل�سياح االجانب في م�صر
وتغطي ال�صحراء الغربية نحو ثلثي م�ساحة م�صر ،وتمتد من وادي النيل �شرقا حتى
الحدود الليبية غربا ومن �ساحل البحر المتو�سط �شماال الى ح��دود ال�سودان جنوبا.
وتجتذب فنادق الواحات البحرية ،المتناثرة في منطقة تبعد اكثر من  300كلم جنوب
غرب القاهرة ،ال�سياح الراغبين في ا�ستك�شاف رمال ال�صحراء.
ويتوافد ال�سياح وه��واة �سياحة المغامرات الم�صريين على هذه المنطقة بكثرة في
الفترة من �شهر �سبتمبر وحتى مايو حيث تكون درج��ات الحرارة منا�سبة للقيام بمثل
هذه الرحالت.
ويوجد نحو  10فنادق في منطقة الواحات البحرية تحيط بها التالل ال�سوداء ،في
منطقة تزخر باثار فرعونية يعود تاريخها �إلى ع�صر الدولة الحديثة ،بين  1550قبل
الميالد و  1000قبل الميالد.
من بين عوامل الجذب معبد اال�سكندر االكبر ومقابر بطلمية مزخرفة ب�شكل فني
مميز ،وع��زز اكت�شاف حديث لمومياءات ذهبية مكانة المنطقة في بلد غني بالكنوز
الأثرية.

�إعداد :ابيذياكون
مينا ق�صدي جوهر
�أح�س ب��أن اهلل يدعوه لإن�شاء كني�سة في
الجيزة لخدمة االق�ب��اط هناك  ...فقام
وب��اع �سبعين ف��دان وق��دم حديقة منزله
ل�ي�ق�ي��م ع�ل�ي�ه��ا ك�ن�ي���س��ة  ..ه ��ي الكني�سة
المرق�سية بالجيزة و�سعي لدي الخديوي
توفيق للح�صول على ترخي�ص البناء..
وف�ع�لا ��ص��در الأم ��ر ال�ع��ال��ي ف��ي دي�سمبر
 1880و�سيم �أول كاهن عليها عام  1883بيد
القدي�س االنبا �أبرام رجل العطاء و�أ�سقف
الفيوم والجيزة وقتها  ..و�إنتهى البناء
عام  1887و�صارت كني�سة مارمرق�س منارة
للخدمة في م�صر كلها.
كانت ايام ...
كاهن �شجاع ال يخ�شي في الحق لومة
الئ��م  ..وي�ك�م��ل ��ص�لات��ه ك�م��ا ي�ج��ب وكما
تعلم.
وقبطي ي�سمع ك�لام �أبيه وال يت�ضايق
رغم علو مكانته  ...ويرى الجانب الم�ضئ
في كالم �أبونا ويتبرع بالمال والجهد بل
وبحديقة منزله لبناء كني�سة.
و�أق�ب��اط في زم��ن ف��ات كانوا ال يجدوا
كني�سة ي�صلوا فيها  ...ب��ل ك��ان��وا يعبروا
النيل لل�صالة دونما تعب �أو كلل.
ق�صة مهداة لنا جميعا...

في يوم من الأي��ام ذهبت �إل��ى الكني�سة لح�ضور قدا�س الأربعين لوالد �أحد
الأ�صدقاء ،وفي مدخل الكني�سة وجدت بع�ض من �أفراد �أ�سرة المنتقل واقفين
ليتلقوا ال�ع��زاء ،وك��ان معهم �صناديق مليئة بفطير الرحمة كي ي��وزع��وه على
الحا�ضرين بعد نهاية القدا�س.
بعد تقديم واجب العزاء الحظت وجود طفل يحاول �أن ي�أخذ فطيرة فمنعوه
وقالوا له بعد التناول و�إنتهاء القدا�س.
كان الطفل مالب�سه ممزقة ويلب�س في قدمه حذاء ممزق وكل قدم به حذاء
مختلف عن القدم االخرى .ف�أبت�سمت ل�صديقي الذي كان يقف بجوار �صناديق
الفطير وقلت له :تناول �إي��ه هو ده و�ش تناول؟؟ ح��اول تديله قربانه عل�شان
يم�شي �إل��ى ح��ال �سبيله ،ده �شكله مت�سول م�ش ع��اوزي��ن قلق وتركته ودخلت
الكني�سة كي �أح�ضر القدا�س.
و�أث�ن��اء التناول �أخ��رج��ت من جيبي ورق��ة بمائة جنيه وذهبت �إل��ى �صناديق
العطاء كي �أ�ضعها �أمام النا�س ..لم يكن في نيتي �أن �أ�ضع مبلغ كبير كهذا ولكن
إلي �أحد الحا�ضرين فرغبت في التباهي بهذا المبلغ فو�ضعته...
عندما نظر � َّ
وبعد وق��ت ق�صير وج��دت ه��ذا الطفل يقترب نحوي وف��ي ي��ده فطيرة ..وقف
بجواري وكنت اراقبه فوجدته يخرج الفطيرة من الكي�س البال�ستيك واخرج
�صورة تذكار االربعين وقال لي :ممكن ت�شتري مني القربانه دي ياعمو؟؟
فقلت له �أنت بتاخد القربان ع�شان تبيعه؟ ثم م�سكت به وذهبت �إلى �صديقي
وقلت له :ال تعطي لهذا الولد فطيرة مرة ثانية لأنه ياخذ الفطيرة ويبيعها ...
فقال �صديقي� :أنه لم ي�أخذ �سوى فطيرة واحده و�أنه ظل واقفا بجواري منذ
�أكثر من �ساعه كي �أعطيها له وعندما نفذ �صبري �أعطيتها له  ..ثم �أم�سك
�صديقي ذلك الطفل المت�سول من �أذنه �ضاغطا ب�شدة عليها قائال� :إياك تقرب
من الفطير تاني �أنت فاهم !...
فوجدنا الطفل بد�أت عينيه تدمع واخذ جانب وظل يبكي ..فوجدته �سيدة
و�س�ألته قائله :لماذا تبكي يا حبيبي؟
ف�أجاب قائال :ممكن ت�شتري مني هذه القربانه؟
ف�أخذتها منه ال�سيدة و�أعطته عملة ف�ضية  ..ثم وجدت الطفل يدخل �إلى
الكني�سة مرة اخرى وي�ضع تلك العملة في الخفاء في �صناديق العطاء ثم م�ضى
خارجا!!..
ت�أثرت جدا لما حدث حتى �أنني بكيت وحاولت االلحاق به كي �أعتذر له عما
�صدر مني ولكني لم �أجده ...
ع��زي��زي ال �ق��اريء :ال ت��أخ��ذك المظاهر وتجعلك ت�صدر حكم خ��اط��يء على
النا�س فهذا المت�سول ظل يحاول �أكثرمن �ساعة للح�صول على �شيء ب�سيط
يقدمه �إلي اهلل في الخفاء .
«من �س�ألك ف�أعطه ومن �أراد �أن يقتر�ض منك فال ترده» (مت .)42-5
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الواحات البحرية بالصحراء الغربية وجهة
مفضلة للسياح في مصر

«لو م�ش عاجبه  ...يبني له كني�سة
عند بيته».
ج�م�ل��ة ك��ان��ت ��س�ب��ب ف��ي �إن �� �ش��اء �أعظم
و�أجمل كني�سة با�سم مارمرق�س الر�سول
العظيم..
م��ن م� ّن��ا ال ي�ع��رف كني�سة مارمرق�س
ال�ج�ي��زة  ..ت�ل��ك الكني�سة الأم لكنائ�س
الجيزة  ..ومنها خرجت خدمة التربية
الكن�سية بالجيزة وخدمة القرية وخدمة
التكري�س وخدمة المغتربين  ..وقدمت
خداما �أناروا الم�سكونة كلها منهم الأنبا
�صموئيل ا��س�ق��ف ال �خ��دم��ات ال�شهيد ..
والمتنيح القم�ص �صليب �سوريال  ..هل
�أح��د يعرف �أن ال�سبب ف��ي بناء الكني�سة
جملة واحدة .
كانت مدينة الجيزة في اواخ��ر القرن
التا�سع ع�شر ال تحتوي على �أي كنائ�س
ول ��ذل ��ك ك� ��ان االق � �ب� ��اط ي �� �ض �ط��رون �أن
يعبروا النيل �إلى م�صر القديمة لح�ضور
ال�ق��دا��س��ات ف��ي الكنائ�س القديمة هناك
مثل المعلقة وابو �سرجة وال�ست بربارة ..
وقد اعتاد �أحد كبار الأقباط وقتها و�إ�سمه
�سالمة بك عجمي �أن ي�صلي قدا�س الأحد
في كني�سة ال�ست بربارة كل ي��وم �أح��د ثم
يعبر النيل م��رة اخ��ري للحاق بوظيفته
وك��ان من كبراء الموظفين  ..با�شكاتب
م��دي��ري��ة ال�ج�ي��زة وذات ي��وم �أط ��ال �أبونا
في �صالته وت�أخر القدا�س وح��ان موعد
عمل �سالمة بك ف�أر�سل �شما�ساً �إلى �أبونا
ي�ط�ل��ب م�ن��ه �أن ي���س��رع ف��ي ��ص�لات��ه حتى
يلحق بعمله.
وعندئذ �أج��اب �أب��ون��ا( :روح ق��ل ل��ه لو
م�ش عاجبه يبني له كني�سة في الجيزة).
ف�ل�م��ا ��س�م��ع ��س�لام��ة ب��ك ه ��ذه الجملة

ق�صــة و�آيــة

المحيط الهندي

تاريخ �أ�ستراليا:
�إن�ف���ص�ل��ت �أر� � ��ض �أ� �س �ت��رال �ي��ا ع��ن قارة
��ض�خ�م��ة ب �ع��د ال�ع���ص��ر ال �ج �ل �ي��دي وعليه
ظ�ل��ت ع�ب��ر �آالف ال���س�ن�ي��ن منف�صلة عن
باقي قارات العالم .ولهذا نجد حيوانات
مثل الكانجارو والكواال ال توجد في �أي
م�ك��ان �آخ ��ر .وق��د �سكنها لآالف ال�سنين
�أنا�س قادمين من جزر المحيط الهادي
و� �س �م��وه��م � Aboriginesأو ال�سكان
الأ�صليين مثل الهنود الحمر في �أمريكا.
وكان هناك �أكثر من ن�صف مليون منهم
في  300قبيلة يعي�شون على ال�صيد.
وف ��ي �أواخ� � ��ر ال �ق ��رن ال �خ��ام ����س ع�شر
و�أوائ � ��ل ال���س��اد���س ع���ش��ر ب� ��د�أت المراكب
الكبيرة من عدة دول �أوروبية مثل �أ�سبانيا
والبرتغال وهولندا ثم بريطانيا وفرن�سا
ف ��ي ال� � � ��دوران ح� ��ول ال �ع��ال��م واكت�شاف
�أرا� �ض��ي ل��م تكن م�ع��روف��ة لهم م��ن قبل.
فمثال و��ص��ل كري�ستوفر كولمب�س لما
ه��و الآن الأم��ري�ك�ت�ي��ن ،وو� �ص��ل فرناندو
م��اج�ل�ان ال�ب��رت�غ��ال��ي ع��ن ط��ري��ق جنوب
�أمريكا الجنوبية �إلى محيط كبير �سماه
المحيط الهادي �إذ كان �أقل �إ�ضطرابا من
الأطلنطي و�أي���ض��ا ح��ول ج�ن��وب �أفريقيا
�إل ��ى ال�م�ح�ي��ط ال �ه �ن��دي وا� �ص�ل�ا ل�م��ا هو
ا�ستراليا عام  1519وبعد فترة و�صل �إليها
ال�ب�ح��ار ال �ه��ول �ن��دي ،ت��ازم��ان ع��ام .1642
ل�ك��ن ال��ذي��ن �أر� �س��وا ق��واع��ده��م ه�ن��اك هم
الإنجليز بقيادة جيم�س ك��وك ع��ام 1770
وو� �ض��ع عليها ال�ع�ل��م ال�ب��ري�ط��ان��ي و�سمى
الجزء ال�شرقي ويلز الجنوبية الجديدة
 New South Walesوب �ع��ده��ا بقليل
فقدت بريطانيا م�ستعمراتها في �أمريكا
بعد ا�ستقاللها عام  1776و�إمتلأت �سجون
بريطانيا بالم�ساجين ف�أر�سلت عام 1788
م��راك��ب بها � 750سجين ومعهم حوالي
 200من الجنود وعائالتهم لكي يعمروا
�شرق ا�ستراليا وجزيرة تازمانيا.
بعد ذلك �أت��وا بالما�شية حتى �أ�صبحت
م��رك��زا ه��ام��ا لت�صدير ��ص��وف الخرفان
لإنجلترا لت�صنيعها .ومع الوقت ا�شتروا �أو
�سلبوا �أرا�ضي كثيرة من ال�سكان الأ�صليين
الذين مات منهم الكثير �إما ب�سبب الحرب
�أو الأمرا�ض مثل الجدري والح�صبة التي
لم تكن لديهم مناعة �ضدها .وهو الأمر
الذي حدث اي�ضا في �أمريكا.

المحيط الهادي

مقدمة تاريخية:
زرت �أ� �س �ت��رال �ي��ا ون �ي��وزي�لان��د مرتين
الأول� ��ى ع��ن ط��ري��ق ب��اخ��رة �سياحية عام
 2005وال �ث��ان �ي��ة ب��ال �ط��ائ��رة ب �ي��ن البالد
والأتوبي�سات عام  . 2017وقد كتبت عدة
م�ق��االت ع��ن نيوزيالند وال �ي��وم �أب ��د�أ في
كتابة عدة مقاالت عن ا�ستراليا.

وفيكتوريا وعا�صمتها ملبورن ،ا�ستراليا
الجنوبية وعا�صمتها �أدي�ل�ي��د ،ا�ستراليا
ال�غ��رب�ي��ة وعا�صمتها ب �ي��رث ،كوينزالند
وعا�صمتها بري�سبين ،وتازمانيا وعا�صمتها
هوبارت والأقليم ال�شمالي الغربي .وكان
لكل م�ستعمرة مجل�سين هما العموم و
ال�شيوخ مثل نظام بريطانيا.
وف��ي منت�صف ال�ق��رن اكت�شف الذهب
ف��ي �أم��اك��ن ع��دي��دة �أه�م�ه��ا ف��ي م�ستعمرة
ف �ي �ك �ت��وري��ا ول� �ه ��ذا م �ن��ذ ع� ��ام  1851زاد
المهاجرون ج��دا بحثا عن الذهب .لكن
لم ي��دوم ه��ذا اكثر من  30عاما ،كما هو
الحال �أي�ضا في نيوزيالند .وف��ي �أواخر
القرن �أ�صبحت دولة فيدرالية وعا�صمتها
ملبورن منذ عام  ،1901لكنها تتبع ر�سميا
ملوك بريطانيا و�شعروا ب�أنهم ا�ستراليون
ول �ي ����س ب��ري �ط��ان �ي��ون ل �ك �ن �ه��م ج� ��زء من
الكومنولث.
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عامل حواء � -إعداد مرمي منري

التربيــة النف�ســية ال�ســليمة للطفــل

7

م ما َق َّـل و دل!
بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا
طبيب �أمرا�ض
نف�سية

الرع�شــة

مكياجك على طريقة كليوباترا
ال �ت��رب �ي��ة ع �ل��ى �أ� �س ����س ن�ف���س�ي��ة �سليمة
ق��د تجنب طفلك العديد م��ن الم�شاكل
النف�سية ال�سلوكية المكت�سبة ،وانت�شر
م��ؤخ��راً مفهوم التربية الإيجابية الذي
يهدف لتن�شئة الأطفال على �أ�س�س �سليمة
�أهمها:
 +و�ضع نظام للمكاف�أة والعقاب:
ن�ظ��ام ال�م�ك��اف��أة وال�ع�ق��اب م��ن الطرق
التي تو�ضح للطفل �أن لكل فعل عواقبه،
وت �ح �ف��زه ع�ل��ى ف�ع��ل الأ� �ش �ي��اء ال�صائبة،
قدمي مكاف�آت (لي�ست بال�ضرورة مادية)
لت�شجيع ال���س�ل��وك الإي �ج��اب��ي ،ويمكنك
اال�ستعانة بلوحة ال�سلوك الجيد وو�ضع
مل�صقات بها مع الت�صرفات الإيجابية �أو
�إزالة المل�صقات مع ال�سلوكيات الخاطئة،
واحر�صي �أال يت�ضمن �أ�سلوب العقاب �أي
�إيذاء نف�سي �أو ج�سدي.
 +التحدث مع الطفل:
الحديث م��ع الطفل ه��و ج��زء �أ�سا�سي
من تربية طفل �سوي ،تحدثي معه حول
يومه� ،أو ما يثير قلقه ،دعيه ي�شعر �أنك
موجودة عندما يحتاج لك ،تحدثي معه
عن مخاوفه بالمدر�سة �أو ما �إذا كان �أحد
يتنمر عليه ،حاولي �أن ت�شاركيه عالمه

دون �ضغط.
 +دعم الطفل نف�سي ًا:
ال ت��وب �خ��ي ال �ط �ف��ل �أو ت �ك��ون��ي دائمة
االنتقاد له ،فيفقد الثقة بنف�سه ،فالتنمر
والعنف وغيرها من الم�شكالت ال�سلوكية
ق��د ت�ك��ون ن�ت��اج�اً ل�ف�ق��دان ال�ط�ف��ل الثقة
بالنف�س ،لذا حاولي دعمه نف�سياً ،وحاولي
تعديل �سلوكه دون �إنتقاد دائم ب�أن تكوني
�أنت نف�سك قدوة له.
 +طلب اال�ست�شارة النف�سية �إذا ما
لزم الأمر:
ال�م���ش��اك��ل ال���س�ل��وك�ي��ة ل��دى الأطفال
ل�ي���س��ت دائ� �م� �اً ب���س�ي�ط��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل معها
بمفردك� ،سيكون عليك طلب الم�ساعدة
من متخ�ص�ص في الحاالت المعقدة ،مثل
في حاالت ال�سلوك العدواني ال�شديد� ،أو
االنطوائية وغيرها.
�إع �ل �م��ي ع��زي��زت��ي �أن غ��ال �ب �ي��ة �أن � ��واع
الم�شكالت النف�سية عند الأطفال يمكن
تجنبها ب��ال�ت��رب�ي��ة الإي �ج��اب �ي��ة والتحلي
بال�صبر ،و�إ��س�ت���ش��ارة متخ�ص�ص �إذا لم
ت�ن�ج�ح��ي ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال���ص�غ�ي��ر� ،أو
�شعرت �أن �سلوكه �أ�صبح يمثل خطراً عليه
�أو على المحيطين.

رائحة هذه الأطعمة والزيوت
ت�ساعد على ال�شعور بال�شبع

يرغب الجميع في الح�صول على الوزن
المثالي للج�سم ويهرع كال �إلى مزاولة ما
يعلمه للح�صول علي هذا ومن �أهم هذه
الطرق هي تخفي�ض ال�سعرات الحرارية
وال �ت��ي ت �ك��ون ب���س�ب��ب ك�م�ي��ة ال �ط �ع��ام� .إن
ال���ش�ع��ور ب��ال�ج��وع ال ي�ج�ع��ل ال �م��رء يفكر
ف��ي ن��وع�ي��ة ال �ط �ع��ام �أو ع ��دد ��س�ع��رات��ه �أو
كميته ،والنب�أ ال�سار هنا وج��د �أن��ه يمكن
التحكم في ال�شهية والوزن عن طريق �شم
بع�ض الأطعمة وال��زي��وت العطرية التي
�ست�شعرك بال�شبع وتقلل من رغبتك في
تناول كميات كبيرة من الطعام.
رائ �ح��ة زي ��ت ال��زي �ت��ون ت�ح�ف��ز ال�شعور
بال�شبع
قامت درا�سة �أجريت عام  2013من قبل
مركز الأبحاث الألماني لكيمياء الغذاء
ب�إ�ضافة رائحة زيت الزيتون �إلى الأطعمة
وق��د خل�صت الدرا�سة �إل��ى �أن �شم رائحة
زيت الزيتون البكر قد ي�ؤدي �إلى تح�سين
�إ��س�ت�ج��اب��ة ��س�ك��ر ال� ��دم ل ��دى الأ�شخا�ص
وج�ع�ل�ه��م ي ��أك �ل��ون � �س �ع��رات ح��راري��ة �أقل
لأنهم ي�شعرون باالمتالء وال�شبع.
رائ �ح��ة ال �ج��ري��ب ف� ��روت ت���س��اع��د على
تك�سير الدهون
ي�ساعد �شم زيت الجريب فروت الأ�سا�سي
�أو الفاكهة نف�سها على تن�شيط الإنزيمات
في الج�سم التي تعمل على تك�سير دهون
الج�سم ..و ت�شير درا��س��ة يابانية �إل��ى �أن
ا�ستخدام زيت الجريب ف��روت ي�ؤثر على
الأع�صاب الال�إرادية ،التي تنظم وظائف
الج�سم المهمة مثل معدل �ضربات القلب
واله�ضم وتقليل ال�شهية ووزن الج�سم.
زيت الليمون يدعم اله�ضم ال�صحي
ي�شير موقع � ،Yahooإلى �أن ا�ستن�شاق
رائ �ح��ة زي��ت ال�ل�ي�م��ون الأ��س��ا��س��ي يح�سن
ال �ن �� �ش��اط ال�ع���ص�ب��ي ال� ��ذي ي �ع��زز تك�سير
دهون الج�سم .كما �أنه يعزز �أي�ضاً قدرات
�إزالة ال�سموم من الج�سم ويدعم اله�ضم
ال�صحي ،وه��و عامل مهم للغاية عندما
تحاول �إنقا�ص الوزن.
رائحة الموز والتفاح تخف�ض ال�شهية
تبين �أن رائحة التفاح والموز ت�ساعد
على التقليل م��ن ال�شعور ب��ال�ج��وع .فقد

وجدت درا�سة �أجرتها م�ؤ�س�سة & Smell
Taste Treatment and Research
 Foundationالأمريكية� ،أن الم�شاركين

الذين �شموا رائحة التفاح الأخ�ضر والموز
عندما كانوا جائعين �شعروا بانخفا�ض
ال�شهية ،ما �ساعد بدوره في �إنقا�ص الوزن
لديهم ،ح�سبما ذك��رت �صحيفة نيويورك
تايمز.
زي ��ت ال��زن�ج�ب�ي��ل ي���س��اع��د ع�ل��ى فقدان
الوزن
من �أهم فوائد زيت الزنجبيل الأ�سا�سي
ه ��و ق ��درت ��ه ع �ل��ى دع� ��م ع �م �ل �ي��ة اله�ضم
وام�ت���ص��ا���ص العنا�صر ال�غ��ذائ�ي��ة .يوجد
مركب رئي�سي في زيت الزنجبيل ،ي�سمى
ج�ن�ج��رول ،يقلل �أي���ض�اً ب�شكل ف�ع��ال من
االل�ت�ه��اب��ات ف��ي الج�سم ويعتبر م�ضادا
ل�ل�أك���س��دة م��ا ي�ساعد ف��ي ال�ح�ف��اظ على
ن���ش��اط��ك وح ��رق ال �م��زي��د م��ن ال�سعرات
الحرارية.
ال� �ق ��رف ��ة ت �ق �ل��ل ال ��رغ� �ب ��ة ف� ��ي ت �ن ��اول
ال�سكريات
عندما تكون م�ستويات ال�سكر في الدم
غ�ي��ر م���س�ت�ق��رة ،ق��د ت�ج��د ن�ف���س��ك تفرط
في تناول الطعام ما ي ��ؤدي �إل��ى اكت�ساب
الوزن.
ي�ساعد ا�ستخدام زي��ت القرفة المركز
�أو القرفة نف�سها على موازنة م�ستويات
ال���س�ك��ر ف��ي ال� ��دم ،وب��ال�ت��ال��ي ي���س��اع��د في
�إنقا�ص ال��وزن وتقليل الرغبة ال�شديدة
في تناول ال�سكر.

باهلنـــا والشــفا

دجاج �إيطالي بالريحان والفا�صوليا البي�ضاء

المقادير:
� 4صدور دج��اج  2 -ملعقة
زي� ��ت زي� �ت ��ون  1-ر�أ�� � ��س ثوم
م �ف��روم��ة  3-ك ��وب طماطم
مقطعة  1 -ك��وب فا�صوليا
ب�ي���ض��اء � -أوراق ري �ح ��ان1-
ملعقة ملح  1-ملعقة فلفل.
الطريقة:
 -1ت ّبلي ال��دج��اج بالملح
وال�ف�ل�ف��ل ،قطعي الطماطم
�إلى حلقات.
 -2ا� �س �ل �ق��ي الفا�صوليا
ال�ب�ي���ض��اء ف��ي ال �م��اء المغلي
لمدة  10دقائق.
 -3اح�ضري �صينية و�ضعي الدجاج،
ال��ري �ح��ان ،ال�ط�م��اط��م ،ال �ث��وم المفروم،
الفا�صوليا البي�ضاء وا�سكبي عليهم زيت

قد يبدو المكياج ك�أنه ظاهرة حديثة،
ول �ك ��ن م �� �س �ت �ح �� �ض��رات ال �ت �ج �م �ي��ل كانت
ح��ا��ض��رة ف��ي ال�ح�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة للم�صري
القديم وا�شهر من ا�ستخدم مكياج العيون
وظ �ل�ال ال �ع �ي��ون و�أح� �م ��ر ال���ش�ف��ا ملكات
م�صر كليوباترا ونفرتيتي وتثبت الآثار
وال�سجالت �أن�ه��م �أخ ��ذوا روت�ي��ن الجمال
ع�ل��ى محمل ال�ج��د ل ��ذا ،ت��م تنفيذ �أرقى
طقو�س الجمال قبل و�ضع �أي مكياج ،كانت
تقوم المر�أه الم�صريه ب�إعداد ب�شرتها.
طقو�س �إعداد الب�شرة
قبل المكياج
قدمت ال�صور المر�سومة على جدران
الآث��ار الم�صرية لمحة لروتين الجمال،
فقد تبد�أ المر�أة بتق�شير ب�شرتها ب�أمالح
البحر �أو ت�ستمتع بحمام من الحليب.
وتبين �أن �أقنعة الوجه الم�صنوعة من
الحليب والع�سل كانت ع�لاج��ات �شائعة،
كما ُو�ضعت حبيبات البخور على منطقة
الإب� ��ط ك�م��زي��ل ل �ل �ع��رق ،وزي� ��وت معطرة
بالزهور �أو التوابل لتنعيم الب�شرة .وقد
ابتكر الم�صريون طريقة طبيعية لإزالة
ال�شعر بمزيج من الع�سل وال�سكر مازالت

ت�ستخدم حتى اليوم .
بعد �إع��داد الب�شرة تبد�أ في ا�ستخدام
�أدوات التجميل والعطور وحاويات طالء
ال�ع�ي��ون وال��زي��وت الم�صنوعة م��ن مواد
باهظة الثمن.
كانت مهمة الخدم �صناعة ظل الجفون
ب�خ�ل��ط م���س�ح��وق ال�م�ل�ك�ي��ت م��ع الدهون
الحيوانية �أو ال��زي��وت النباتية .وبينما
تجل�س ال���س�ي��دة �أم ��ام «م� ��ر�آة» برونزية
م�صقولة ،كانت الخادمة ت�ستخدم ع�صا
طويلة من العاج لتزيين العين بال�صبغة
ال �خ �� �ض��راء ال �غ �ن �ي��ة ،وت �م��ام��ا ك �م��ا تفعل
الن�ساء اليوم ،يتبع هذا التح�ضير تظليل
العيون بخط �سميك من الكحل الأ�سود
حول عينيها.
كان لهذا الجزء من الروتين �أغرا�ض
عملية تتجاوز تجميل من يرتديه .فقد
ت��م ا�ستخدام الكحل م��ن قبل الجن�سين
وجميع الطبقات االجتماعية لحماية
العين من وهج ال�شم�س ال�شديد.
�إن الم�صريين القدماء ك��ان لهم �أثر
ك�ب�ي��ر ف��ي ��ص�ن��اع��ة ال �ج �م��ال؛ لمهارتهم
ف��ي ا��س�ت�خ��دام ال �م��واد الطبيعية لإن�شاء

الوقت المناسب لتناول العشاء والصيام المتقطع

يت�سائل الكثير من النا�س عن الوقت
ال�م�ن��ا��س��ب �أو ال�صحيح ل�ت�ن��اول وجبة
الع�شاء ،وي��أت��ي ال��رد من طبيب �أغذيه
ب ��أن��ه ل�ي����س ه �ن��اك وق��ت م�ع�ي��ن لتوقف
تناول الع�شاء ف�أنت ما ت�أكل ولي�س متى
ت�أكل.
ف�ب��د ًال م��ن القلق ب�ش�أن �آخ��ر موعد،
ق ��د ي �ك��ون م ��ن ال�م�ف�ي��د �إج� � ��راء بع�ض
التغييرات على روتين تناول الطعام في
الم�ساء .ف�أ�س�أل نف�سك هل �أنت �سعيد بما
ت�أكله؟ وه��ل ما ت�أكله �صحي؟ االجابة
على هذين ال�س�ؤالين �سوف ي�ساعدوك
في اختيار الطعام المنا�سب ولكن كيف
اعرف موعد تناول الع�شاء؟
يقول طبيب الأغذية �أن �أف�ضل وقت
لتناول الع�شاء هو عندما تكون جائعاً
ج�سدياً .ه��ذه الإ� �ش��ارات ه��ي م�ؤ�شرات
ج�ي��دة ع�ل��ى �أن ج�سمك ج��اه��ز لتناول
وجبة ،بغ�ض النظر عن الوقت.
ظهر م�ؤخراً نظام ال�صيام المتقطع
( 8الى � )16ساعة� ،أي تمتنع عن الطعام
نهائيا ل�م��دة � 16ساعة وت ��أك��ل الثالث
وج �ب��ات �أو وجبتين خ�ل�ال � 8ساعات.
لي�س ك��ل �إن���س��ان ظ��روف��ه ت�سمح ل��ه ان

يتبع هذا النظام ولكن هو مفيد لبع�ض
النا�س منهم :
• الأف ��راد ال��ذي��ن يعانون م��ن حرقة
الف�ؤاد العر�ضية �أو �أولئك الذين لديهم
ت�شخي�ص ارت �ج��اع م��زم��ن ،م�ث��ل ارتجاع
المريء قد ي�ستفيدون من ع�شاء مبكر.
التو�صية الحالية هي التوقف عن تناول
ال�ط�ع��ام ق�ب��ل �� 3س��اع��ات م��ن ال �ن��وم ،مثال
�إذا ذهبت �إلى الفرا�ش حوالي ال�ساعة 10
م�سا ًء  ،فعليك التوقف عن تناول الطعام
بحلول ال�ساعة  7م�سا ًء .تتيح هذه الفجوة
ل�ج���س�م��ك وق� �ت� �اً ك��اف �ي �اً ل�ه���ض��م الطعام
وتجنب عودته �إل��ى المريء  ،مما ي�سبب
تلك الأعرا�ض.
• قد ي�ستفيد مر�ضى ال�سكر �أو الذين
يعانون م��ن م�شاكل ال�سكر ف��ي ال��دم من
ت �ع��دي�لات ال �ع �� �ش��اء .ل �� �س��وء ال �ح��ظ ،هذا
يعتمد ع�ل��ى ك��ل ح��ال��ة ع�ل��ى ح ��دة ،لذلك
� �س �ت��رغ��ب ف ��ي ال �ع �م��ل ب���ش�ك��ل ف � ��ردي مع
طبيبك الخا�ص� .سيقوم بمراقبة جرعة
ال ��دواء وتوقيته ،بالإ�ضافة �إل��ى قراءات
ن�سبة ال�سكر في الدم لمعرفة ما قد يكون
مفيدا لك .ي�ؤثر الطعام على ن�سبة ال�سكر
في الدم ،لذا ف�إن تناول الطعام في وقت

م � �ب � �ك� ��ر
قد ي�ساعد في الح�صول على �أرقامك
في النطاق قبل النوم.
وجدت �إحدى الدرا�سات �أن الرجال
ال �م �� �ص��اب �ي��ن ب �م��ر���ض ال �� �س �ك��ر الذين
تناولوا ع�شاء مبكراً �أظهروا تح�سناً في
ح�سا�سية الأن�سولين .ا�ست�شر طبيبك
لمعرفة ما هو المنا�سب لك.
• �أي�ضا من يريد ان يفقد بع�ضاً
من الوزن فاذا كنت ت�أكل ع�شاءاً �صحياً
ولكن في وق��ت مت�أخر وتوقف فقدان
ال� ��وزن  ،ف�ق��د ي �ك��ون ال��وق��ت ق��د حان
لتجربة النظام المتقطع .ابد�أ بتناول
نف�س نوع الع�شاء ال�صحي ،لكن ا�ضبط
ال��وق��ت ليكون م�ب�ك��راً .فقد يكون من
المفيد محاولة تعديل �أوقات وجباتك
للم�ساعدة ف��ي ال��و��ص��ول ال��ى مرحلة
اال�ستقرارفي الوزن.

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

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

818-774-0446

ات�صل بي لحماية كل ما يهمك

�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

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

ب�شــرى �ســارة

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

Amal Hanna
Melleka

بزن�س

ت�أمين على الحياة عقارات/منازل

calBRE - Lic. 01781235

يمكننا م�ساعدتك لتطوير حالة منزلك ،وبالتالي بيعه ب�أعلى �سعر في �سوق العقارات
الزيتون.
 -4ادخ�ل��ي ال�صينية ال�ف��رن وغلفيها
ب ��ورق الأل��وم �ن �ي��وم وات��رك�ي�ه��ا ل �م��دة 30
دقيقة ثم �أزيلي الورق واتركيها لمدة 10
دقائق ثم قدميها.

ت��رك�ي�ب��ات وم���س��اح�ي��ق ل�ل�ع�ن��اي��ة بالب�شرة
ف �ه��م اال� �س��ا���س ل �ك��ل م���س��اح�ي��ق الجمال
التي تنتجها ال�شركات العالميه اليوم.
علي �سبيل المثال في الع�صور القديمة،
كانت الملكات ي�صنعن عجينة من الطين
وزيت الزيتون لتنظيف وجوههن .وثبت
�أن ا�ستخدام هاتين المادتين الطبيعيتين
م�ف�ي��د ج ��دا «ف��ال �ط �ي��ن ي��رط��ب والزيت
ُين ّعم».
وه ��ذه ال�ت��رك�ي�ب��ة ال ت ��زال م�ستخدمة
�ضمن منظفات الوجه ويمكنك �شرا�ؤها
اليوم ،مثل غ�سول Skinfix Barrier +
 ،Foaming Clay Cleanserالذي ي�شبه
العجينة التي ك��ان الم�صريون القدماء
ي�ستخدمونها .وه��ذا الغ�سول الرغوي
غني بزيت الجوجوبا والكاولين والطين
الجليدي لترطيب الب�شرة وتنقيتها.
�إذا عزيزتي القارئة اجتهدي ان يكون
م �ك �ي��اج��ك م �� �ص �ن��وع م ��ن م� ��واد طبيعية
ولي�س محمال بالكيماويات التي تدمر
الب�شره وتجعدها.

ال تعتبر رع�شة الج�سم مر�ضا بحد
ذات��ه ب��ل ه��ي م�ؤ�شر لإ�صابة الإن�سان
بمر�ض معين ُي�ح��دث الرع�شه وهي
ع�ب��ارة ع��ن ح��دوث اه�ت��زاز وت�ح��رك ال
�إرادي لإح��دى �أج��زاء الج�سم وي�صبح
الإن� ��� �س ��ان غ �ي��ر ق � ��ادر ع �ل��ى التحكم
وال�سيطرة عليه.
وهذه الرع�شه تمنع الإن���س��ان من
ال�ق�ي��ام ب��ال�ع��دي��د م��ن الأن���ش�ط��ة التي
يقوم بها في حياته اليومية.
وه � �ن� ��اك �أن � � � ��واع و�أ� � �س � �ب� ��اب كثيرة
للرع�شة:
تعر�ض الإن�سان لحاله هبوط حادفي ال�سكر وخا�صة في مر�ضى ال�سكر.
 -ت�ن��اول �أن ��واع معينة م��ن الأدوي ��ة
وال �ع �ق��اق �ي��ر ال �ت��ي ت���س�ب��ب رع �� �ش��ة في
الج�سم ،مثلاال�ستيرويدوالمن�شطات
واال�� �س� �ت ��روج� �ي ��نوب� �ع� �� ��ض الأدوي� � � ��ة
الم�ستخدمة في الأم��را���ض النف�سية
والعقلية.
 ال �� �ص ��دم ��ات ال� �م� �ك ��ررة للر�أ�سم�ث��ل ال�م�لاك�م�ي��ن �أو ��ص��دم��ة واح ��دة
عنيفة للر�أ�س مثل ح��وادث ال�سيارات
والموتو�سيكالت.
 يتعر�ض الإن�سان �إلى ارتفاع كبيرفي درجة الحرارة ي�ؤدي �إلى الرع�شه
الم�ؤقتة في الج�سم.
 �أمرا�ض الت�شنج الع�صبي بكل�أنواعها.
 ت�صلب ال�شرايين نتيجة ل�ضغطالدم ل�سنين طويلة بدون عالج.
 تناول كميات كبيرة من الم�شروباتالتي تحتوي على الكافيين والتدخين
لفترة طويلة.
 �إ�صابة الإن���س��ان بالقلق والتوترالع�صبي ي�ؤدي �إلى حدوث الرع�شة.
و�أ�سباب طبية �أخرى مثل الجلطةومر�ض الباركن�سونزموغيرها.
 وق� ��د ت �ك ��ون ال��رع �� �ش��ه لأ�سبابجينات وراثية في الأ�سرة وخا�صة في
كبر ال�سن.
وعند الإ�صابة بالرع�شة من �أي نوع
ي�ج��ب ال�ت��وج��ه ال �ف��وري �إل ��ى الطبيب
المعالج للت�شخي�ص المنا�سب ومعرفة
ال �� �س �ب��ب ال��رئ �ي �� �س��ي ل �ت��وف �ي��ر العالج
المنا�سب لتجنب تفاقم الم�شكلة.

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

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

626.356.0028
Direct: 626.657.8204
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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

الرئي�س ال�سي�سي يهنئ ال�شعوب الأفريقية بيوم �أفريقيا
�أر�سل الرئي�س ال�سي�سى تهنئة ل�شعوب القارة الأفريقية جاء فيها� «:أهنئ جميع
ال�شعوب الأفريقية ال�شقيقة ،بمنا�سبة االحتفال بيوم �أفريقيا.
هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة �أ�س�ست لعهد جديد في تعزيز
الوحدة والتعاون الم�شترك بين دول قارتنا».
وفي هذه المنا�سبة� ،أ�ؤكد «�أن م�صر �ستظل ت�سعى جنباً �إلى جنب مع �أ�شقائها
الأفارقة لتحقيق التنمية الم�ستدامة ،وتعزيز الجهود الم�شتركة في �إيجاد حلول
للم�شكالت والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق �أحالم
�أبنائها».

م��ط��ران��ي��ه ب��ن��ي ���س��وي��ف ت��ت��ك��ف��ل ب��ب��اق��ي ف���ات���ورة
ع��ل��اج �����ش����اب م�����س��ل��م م�������ص���اب ب�������ورم ب���ال���رئ���ة
ق ��ال ال�ق�م����ص ا��س�ط�ف��ان��و���س �سليمان،
��س�ك��رت�ي��ر ن �ي��اف��ة ال �ح �ب��ر ال�ج�ل�ي��ل الأنبا
غ �ب��ري��ال �أ� �س �ق��ف ب�ن��ي ��س��وي��ف وتوابعها،
ون��ائ��ب رئ�ي����س م�ج�ل����س �إدارة م�ست�شفى
ال�سالم الخا�صة بمحافظة بني �سويف� ،إن
الأ�سقف قرر التكفل بباقي ح�ساب عالج
الطالب �سيف ه�شام �صبحي  17عام والذي
يعاني من ورم بالرئة وت�ضخم في الكبد،
ويتم عالجه حال ًيا بم�ست�شفى ال�سالم.
ي�أتي ق��رار الأن�ب��ا غبريال� ،أ�سقف بني
�سويف ،ورئي�س مجل�س �إدارة م�ست�شفي
ال �� �س�لام ال �خ��ا� �ص��ة� ،إي �م��ا ًن��ا م�ن��ه بالدور
االج�ت�م��اع��ي ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه الإيبار�شية
ف��ي دع��م المجتمع ال�سويفي ،وف��ي �إطار
ع�ل�اق ��ات ال� �م ��ودة ال �م �ح �ب��ة ال �ت��ي تجمع

ن���س�ي��ج ال��وط��ن ال ��واح ��د م��ن الم�سلمين
والم�سيحيين والتعاي�ش النموذجي بين
ال�م���س�ل�م�ي��ن والأق � �ب� ��اط ب�م�ح��اف�ظ��ة بني
�سويف.

ال����ب����رل����م����ان ال����م���������ص����ري ي�����در������س ت��ط��ل��ي��ق
ال�����زوج�����ة ال��م�����س��ي��ح��ي��ة ال��� ُم���ع���ر����ض���ة ل��ل��ع��ن��ف
علق ال�ن��ائ��ب �إي �ه��اب رم ��زي ،المحامي
ب��ال�ن�ق����ض وع���ض��و مجل�س ال �ن ��واب ،على
ف �ي��دي��و ت �ع��ر���ض ال ��زوج ��ة م� ��اري مجدي
الع �ت��داء وح���ش��ي وع�ن��ف ��ش��دي��د م��ن قبل
زوجها بعد تعديه عليها بـ ال�شوم.
وق ��ال رم ��زي خ�ل�ال م��داخ �ل��ة هاتفية
ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعالمي
عمرو �أدي ��ب� :إن �ضرب ال��زوج��ات م�شهد
م �ت �ك��رر لل��أ� �س��ف ف ��ي ج �م �ي��ع الأو�� �س ��اط
وال �م �ج �ت �م �ع��ات ،والأم� � ��ر �أ� �ص �ب��ح ظاهرة
وبحاجة �إلى تدخل ت�شريعي قانوني.
و�أو� �ض��ح� :أي ��ا ك��ان �شكل ال���ض��رر �سواء

بالتعدي على الج�سد �أو االغتيال المعنوي
�أو الإهانة �أو ال�صفع فهذا وفقا للديانة
الم�سيحية ال يكون �سبباً في التطليق.
و�أك� ��د :ال���س�ب��ب ال��وح�ي��د للتطليق في
ال�شريعة الم�سيحية للأقباط الأرثوذك�س
هو الزنا ،وال يحق للقا�ضي تطليق المر�أة
الم�سيحية التي تتعر�ض لل�ضرر الج�سيم
�أو العنف الزوجي وفقاً للقانون المطبق
حالياً.
ول �ف��ت �إل ��ى �أن ه �ن��اك م �� �ش��روع قانون
م�ق��دم لمجل�س ال�ن��واب لتطليق الزوجة
الم�سيحية التي تتعر�ض للعنف الزوجي.

م���ي���ار ����ش���ري���ف ت��ن�����س��ح��ب م����ن ب���ط���ول���ة روالن
ج������ارو�������س ب����ع����د «ال�����ت������أه�����ل ال����ت����اري����خ����ي»
�إن�سحبت العبة التن�س الم�صرية ،ميار
� �ش��ري��ف ،م��ن م�ن��اف���س��ات ب �ط��ول��ة فرن�سا
ال�م�ف�ت��وح��ة «روالن ج ��ارو� ��س» � -أح ��دى
بطوالت جراند �سالم  -المقامة حالياً.
ووف� �ق� �اً ل �م��ا ذك � ��ره ال �م��وق��ع الر�سمي
ل�ل�ب�ط��ول��ة ،ف� ��إن م �ي��ار ��ش��ري��ف وزميلتها
ال�ه��ول�ن��دي��ة �أران�ت���ش��ا رو� ��س ،ان�سحبا من
م �ب ��اراة زوج ��ي ال �� �س �ي��دات ال �ت��ي ك ��ان من
المقرر لها �أن تقام يوم الأربعاء .5/25
كما �أ�شار الموقع �إلى ان�سحاب الالعبة
الم�صرية من مواجهة ال�سلوفينية تمارا
زيدان�سيك في الدور الثاني من مناف�سات

فردي ال�سيدات.
ولم يذكر الموقع �سبب ان�سحاب ميار
�شريف من المباراة التي كان من المقرر
لها �أن تقام ظهر الخمي�س  ،5/26واكتفى
ب��الإ� �ش��ارة ل �ت ��أه��ل ال�لاع �ب��ة ال�سلوفينية
للدور الثالث.
وكانت الالعبة الم�صرية قد ت�أهلت �إلى
الدور الثاني «دور الـ  »64لروالن جارو�س
للمرة الأول ��ى ف��ي ت��اري��خ تن�س ال�سيدات
الم�صري ،بعدما تفوقت على الأوكرانية
ماتا كو�ستيوك بمجموعتين نظيفتين،
الثالثاء . 5/24

�أ�شرف زكي :الي�شرفنا وجود عمرو واكد في نقابة المهن التمثيلية
�أك ��د نقيب امل�ه��ن التمثيلية امل�صرية
الدكتور �أ�شرف زكي �أن الفنان عمرو واكد
م�شطوب من النقابة منذ فرتة.
و�صرح زك��ي قائال« :ال ي�شرفنا وجود
�أم� �ث ��ال ه � � ��ؤالء الأ� �ش �خ��ا���ص يف نقابتنا
العريقة ،ون�ساء م�صر �أ�شرف من ه�ؤالء
الأق� � ��زام و�أي ح��دي��ث ي�ط��ال�ه��ن بال�سوء
�سوف نت�صدى له».
وك��ان قد ن�شر الفنان املعار�ض واملقيم
خ ��ارج م���ص��ر ع �م��رو واك� ��د ،ت�غ��ري��دة عرب
�صفحته الر�سمية على من�صة «تويرت»
�أثارت جدال كبريا حيث اتهم بالإ�ساءة �إىل
�سيدات م�صر ،ثم حذفها وق��دم اعتذارا
قائال« :ان��ا كتبت تويتة غلط وم�سحتها

وبعتذر لو �ساء تعبريي».
وتعر�ض واك��د لهجوم ح��اد ،و�صل �إىل
ح��د املطالبة مبحاكمته م��ن قبل جهات
ن�سائية وجمتمعية وبرملانية يف م�صر.
و�أع ��اد ع��دد م��ن رواد م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي �إىل ال ��ذاك ��رة احل��دي��ث عن
ت �غ��ري��دات واك� ��د «امل �� �س �ي �ئ��ة» ب���ش�ك��ل دائم
�إىل م���ص��ر وامل �� �ص��ري�ين ،وك� ��ان ق��د كتب
تغريدة �أث��ارت اجل��دل بعد م�ب��اراة م�صر
وال�سنغال يف الت�صفيات امل��ؤه�ل��ة لك�أ�س
العامل ،متمنياً ع��دم الفوز لفريق م�صر
يف �أي م �ب��اراة �أخ ��رى ،م��ا �أث ��ار ال�صدمة
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي لكمية
«احلقد» والكراهية على حد تعبريهم.

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

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

�صالح رزق اهلل

E-Mail: alphahvac@att.net

!10% OFF any job

1-818-395-2879

جلميع احتياجاتكم للتكييف:
ت�صليح � -صيانة  -تركيب
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منال ر�ستم� ..أول م�صرية تت�سلق قمة �إيفر�ست
�أ�صبحت العداءة منال ر�ستم �أول م�صرية تقف فوق
قمة جبل �إيفر�ست �أعلى جبال العالم ال��ذي يرتفع 9
كيلومترات فوق �سطح البحر.
وحققت الم�صرية حلمها بمعانقة ال�سحاب الذي
راودها لأول مرة قبل  15عاما ،وانتظرت لتحقيقه �ست
�سنوات كاملة تخللها الكثير من التدريب وت�سلق جباال
�أخرى حول العالم ،لت�صبح �أول م�صرية ت�صل �إلى قمة
جبل �إيفر�ست.

ال�سي�سي  :الأخوة الم�سيحيين جزء �أ�صيل من ن�سيج المجتمع العربي

ا�ستقبل الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
ب �ق �� �ص��ر االت� �ح ��ادي ��ة ر�ؤ� � �س � ��اء الكنائ�س
ال �م �� �ش��ارك �ي��ن ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة العمومية
لمجل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط ،والذي
تنعقد دورته الحالية في القاهرة ،وذلك
بح�ضور قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني،
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال �ك ��رازة
المرق�سية.
و�صرح المتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة
الجمهورية ب�أن الرئي�س رحب بالح�ضور
في �ضوء انعقاد الجمعية العامة لمجل�س
كنائ�س ال���ش��رق الأو� �س��ط لأول م��رة في
م�صر منذ ت�أ�سي�س المجل�س ع��ام ،1968
م�ؤكداً �أن الأخ��وة الم�سيحيين في جميع
الدول العربية هم جزء �أ�صيل من ن�سيج
المجتمع العربي.
كما ��ش��دد الرئي�س على �أن المواطنة
وال�ح�ق��وق المت�ساوية للجميع ه��ي قيم
ثابتة تمثل نهج ال��دول��ة الم�صرية تجاه

جميع المواطنين ،وهو ما تر�سخه الدولة
م��ن خ�لال ممار�سات فعلية وواقعية في
جميع مناحي الحياة في م�صر لتعظيم
تلك القيم الإن�سانية من ال�سالم والمحبة
وع ��دم ال�ت�م�ي�ي��ز لأي ��س�ب��ب ون���ش��ر ثقافة
التعددية وحرية االعتقاد ،وفي المقابل
مكافحة التع�صب والت�شدد ،م�ؤكداً �أن هذا
هو التوجه اال�ستراتيجي للدولة الم�صرية
دون ارتباط بفترة زمنية محددة.
م��ن ج��ان�ب�ه��م؛ �أع ��رب ال�م���ش��ارك��ون عن
�سعادتهم ب��زي��ارة م�صر وت�شرفهم بلقاء
ال��رئ �ي ����س ،م���ش�ي��ري��ن �إل � ��ى م�ساهماتها
ال �ق �ي �م��ة ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ب �� �ش��ري��ة و�سعيها
ال عن �أهمية الدور
لتحقيق ال�سالم ،ف�ض ً
الذي تقوم به م�صر في ال�شرق الأو�سط،
ومثمنين ج�ه��وده��ا ب�ق�ي��ادة الرئي�س من
�أجل التو�صل لت�سويات للم�شاكل الملحة
وال�م�ع�ق��دة ال�ت��ي ت�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا المنطقة
والتي تت�سبب في معاناة �إن�سانية كبيرة

للب�شر ،مع الت�أكيد دعمهم لجهود م�صر
في مكافحة الإره��اب والفكر المتطرف،
ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة والبناء
وال�ت�ع�م�ي��ر ف��ي م���ص��ر وال �� �ش��رق الأو�سط
بالكامل.
وذك � ��ر ال �م �ت �ح��دث ال��ر� �س �م��ي �أن � ��ه تم
خ�لال اللقاء التباحث ح��ول �سبل تعزيز
م�خ�ت�ل��ف ج��وان��ب ال �ع�ل�اق��ات ب �ي��ن م�صر
ومجل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط ،خا�صة
ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة،
ونبذ التطرف والت�شدد في مختلف دول
المنطقة.
كما ا�ستعر�ض الرئي�س ما تم في م�صر
من ترميم للعديد من الآث��ار والمواقع
والكنائ�س الم�سيحية الأث��ري��ة الزاخرة
ب��ال�م�خ�ط��وط��ات والأي �ق��ون��ات التاريخية
ال عن م�شروع �إحياء م�سار
الفريدة ،ف�ض ً
العائلة المقد�سة ،وذلك في �إطار االهتمام
بحماية التراث الم�سيحي الم�صري.

�إحالة �أوراق قاتل كاهن الإ�سكندرية للمفتي
�أح��ال��ت محكمة ج�ن��اي��ات الإ�سكندرية،
ي��وم الأرب �ع��اء � ،5/18أوراق المتهم نهرو
ع�ب��د ال�م�ن�ع��م؛ ق��ات��ل ك��اه��ن الإ�سكندرية
القم�ص �إر��س��ان�ي��و���س ودي ��د� ،إل ��ى ف�ضيلة
المفتي ،لأخذ الر�أي ال�شرعي في �إعدامه،
مع تحديد جل�سة  11يونيو المقبل للنطق
بالحكم.
ج � ��اء ال� �ح� �ك ��م ب ��رئ ��ا�� �س ��ة الم�ست�شار
وح �ي��د � �ص �ب��ري ،رئ�ي����س محكمة جنايات
الإ�سكندرية ،وع�ضوية كل من الم�ست�شار
ط��ارق محمد ح��اف��ظ ،والم�ست�شار وائل
ح�سن ال�شربيني ،و�سكرتير الجنايات فايز
القطعاني.
و�شهدت ثاني جل�سة لمحاكمة نهرو عبد
المنعم؛ المتهم بقتل كاهن الإ�سكندرية
القم�ص �أر�سانيو�س وديد ،مفاج�آت عديدة،
ب ��د�أت ف��ي م��راف�ع��ة ممثل النيابة العامة
ال��ذي طالب �إع��ادة قيد وو��ص��ف الق�ضية
كقتل عمد مع �سبق الإ��ص��رار والتر�صد،
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ت��ق��ري��ر دول�����ي يك�شف
م��ف��اج���أة ع��ن ث���روات نحو
� 17أل���ف مليونير م�صري
ك�شفت م�ؤ�س�سة «هينلي �آن ��د باتنرز»
في تقرير حديث لها �أن م�صر فيها نحو
 16900مواطن يمتلكون �أكثر من مليون
دوالر على الأقل.
و�أ�ضاف التقرير الذي تناول �إح�صائيات
الثروة في قارة �أفريقيا خالل عام ،2022
�أن م�صر ت��أت��ي ف��ي المرتبة الثانية بعد
ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا م��ن ح�ي��ث ح�ج��م الثروة
المملوكة ل�ل�أف��راد ،حيث �أن هناك 880
م�صريا يمتلكون �أك �ث��ر م��ن  10ماليين
دوالر.
في ال�سياق ذات��ه ،بلغ ع��دد الم�صريين
المالكين ل �ـ 100مليون دوالر فما �أكثر،
� 57شخ�صا ،بينما بلغ عدد المليارديرات
� 7أ�شخا�ص فقط يملكون مليار دوالر فما
�أكثر.
من جانبها� ،شككت م�صادر حكومية ،في
البيانات التي ت�ضمنها التقرير الأخير،
م�ؤكدة �أنه من ال�صعب تقديم ح�صر لما
يملكه الأفراد من ثروات.
و�أرج�ع��ت الم�صادر الحكومية �صعوبة
ح�صر الثروات الخا�صة �إلى تعدد �أوجهها
و�أ��ش�ك��ال�ه��ا � �س��واء �أم� ��واال ف��ي ال�ب�ن��وك �أو
�أ�صوال عقارية �أو اال�ستثمارات و�أرا�ضي،
�إلى جانب �أن الجهات المنوط بها مبا�شرة
تلك الأ�صول ومنها البنوك ال تف�صح عن
ح�سابات الأفراد وتبقى �سرية.

التحفظ على �أموال الإعالمي
الإخ����وان����ي ح��م��زة زوب���ع
ومنعه م��ن الت�صرف فيها

و�أن لحظة ارتكاب الجريمة كانت في تمام
ال�ساعة ال�سابعة و 35دقيقة.
فيما ب��د�أت مرافعات هيئة ال��دف��اع عن
ال�ح��ق ال�م��دن��ي للمجني عليه ،حيث �أكد
��س��ام��ح زغ �ل��ول ال �م �ح��ام��ي� ،أن الجريمة
لم تكن وليدة اللحظة ،حيث �إن المتهم
� �ض��رب ال�م�ج�ن��ي ع�ل�ي��ه ب �ع��د ت��ر� �ص��ده له
�ضربة واح��دة قاتلة �أدت لوفاته ،م�شيرا
�إلى �أن هناك متهم ثان في الق�ضية وهو
ال �م �ت �� �س��ول ال� ��ذي ط��ال��ب ال�م�ج�ن��ي عليه
ب�صدقة ،وعند التفاته لإخ��راج �أم��وال له
انهال عليه المتهم بالطعن ،م�ؤكدا �أن هذا
المت�سول �شريك م�ساعد في الجريمة.
فيما جاءت مرافعة الدفاع عن المتهم،
ب�أنه مختل عقليا ،و�أن الك�شف عليه بعد
الواقعة ت��م ب�شكل �سريع دون �أن ي�ستمر
و�ضعه  45يوما تحت المالحظة الطبية،
وذل��ك طبقا ل�ل�ق��ان��ون ،م ��ؤك��دا �أن موكله
مختل عقليا مطالبا ببراءته.

�أ�صدرت جهات التحقيق قراراً بالتحفظ
ع�ل��ى �أم ��وال الإع�ل�ام��ي الإخ��وان��ي حمزة
زوبع ،ومنعه من الت�صرف فيها.
وق ��ال ��ت م �� �ص��ادر خ��ا� �ص��ة� ،إن القرار
ت�ضمن منع حمزة زوبع من الت�صرف في
�أمواله ال�شخ�صية ،والممتلكات العقارية
والمنقولة وال�سائلة والأ�سهم وال�سندات
الم�سجلة في البور�صة الم�صرية ،وكافة
الح�سابات الم�صرية ،والودائع والخزائن
وال���س�ن��دات و�أذون ال�خ��زان��ة الخا�صة به،
�سواء بالبيع �أو التنازل �أو الرهن �أو ترتيب
�أية حقوق �شخ�صية �أو عينية عليها.
و�أو� �ض �ح��ت ال�م���ص��ادر �أن ��ه ت��م �إ�صدار
ق� ��رار ب��ال�ت�ح�ف��ظ ع �ل��ى �أم� � ��وال  29من
ق� �ي ��ادات ج �م��اع��ة الإخ� � ��وان الم�سلمين
الإره��اب �ي��ة ،تنفيذاً ل�ل�ق��رارات ال�صادرة
ب�إدراج �أ�سمائهم �ضمن قوائم الإرهابيين
لمدة � 5سنوات.
و�أ�شارت الم�صادر �إلى �أن القرار ي�أتي
تطبيقاً لأحكام المادة  7من قرار رئي�س
الجمهورية رق��م  8لعام  2015في �ش�أن
تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ف ��ي � �ش �ه��ر ن��وف �م �ب��ر  ،1991وت � � ��د ّرج في
المنا�صب ح�ت��ى و��ص��ل لمتحدث ر�سمي
لرئا�سة الجمهورية ،ومنها �إل��ى قن�صل
عام في دولة �إيطاليا.
لي�ست تلك المرة الأول��ى التي ُتوكل لـ
را�ضي بها مهاماً خارجية ،فقد ُعين �سابقا
في �سفارات م�صر ب��الإم��ارات ،وك��ان نائبا
ال
لل�سفير الم�صري في �إيطاليا ،وقن�ص ً
عاما لم�صر في �إ�سطنبول ،وعين �سابقا،
مديرا لإدارة مكافحة االره��اب الدولي،
ب�سام را�ضي
ومديرا ل�شئون الأم��م المتحدة ،ومديرا
را��ض��ي؛ منا�صب مختلفة ،وخ��دم البالد لمكتب م�ساعد الوزير للعالقات متعددة
�أكثر من  31عاما ،منذ تدرجه بالمنا�صب الأطراف والأمم المتحدة.

�أ� �ش ��اد ال�م��ر��ش��ح ال���س��اب��ق لالنتخابات
الرئا�سية الم�صرية ،حمدين �صباحي،
بالدعوة التي وجهها الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي لإق��ام��ة ح ��وار وط�ن��ي م��ع كافة
القوى في م�صر.
وق � ��ال � �ص �ب��اح��ي ف ��ي ل �ق��اء تلفزيوني
�إن��ه قبل ال��دع��وة للم�شاركة ف��ي «الحوار
الوطني» ،وتوجه في الوقت ذاته بال�شكر
لل�سي�سي على ح�سن ظنه.
و�أ�ضاف�« :أعتقد �أن بلدنا محتاجة �إننا
نختلف ف��ي ال � ��ر�أي ،دون االخ �ت�ل�اف في
محبة بلدنا ،م�ؤمن ب��أن العدل والمحبة
من �أهم الأمور التي تحتاجها بلدنا».

وذلك بعد الت�أكيد خالل الجل�سة الأولى
�أن القتل لم يكن مع �سبق الإ�صرار.
وا�ستند ممثل ال�ن�ي��اب��ة ،ف��ي مرافعته،
�إل � ��ى �أن ج �م �ي��ع � �ش �ه��ود الإث � �ب� ��ات الذين
ا�ستمعت المحكمة �إل��ى �أق��وال�ه��م تعرفوا
على المتهم و�أك ��دت �أق��وال�ه��م ع��ن لحظة
ارتكابه للجريمة ال�شنعاء �أنه ظل يترب�ص
ب��ال �م �ج �ن��ي ع �ل �ي��ه ل��دق��ائ��ق ح �ت��ى غافله
بالقتل ،ما يدل على النية في القتل منذ
ر�ؤيته للمجني عليه ،بكل �شناعة ممكنة
دون رحمة ،م�ؤكدا �أن من مثله خطر على
المجتمع.
وكذلك �شهدت الجل�سة عر�ض مقاطع
فيديو لتفريغ كاميرات المراقبة للحظة
قتل الكاهن على طريق الكورني�ش ،وتبين
منها �أن المتهم تر�صد لفترة تجاوزت 6
دق��ائ��ق ل�ل�ك��اه��ن ،م�ن��ذ خ��روج��ه م��ن بوابة
ال�شاطئ وحتى وقوفه �أمام �إحدى �سيارات
الميكروبا�ص التي ك��ان �سوف ي�ستقلها،

بعد � 5سنوات ..ب�سام را�ضي يغادر ق�صر االتحادية في مهمة جديدة ب�إيطاليا حمدين �صباحي يعلق على
في وزارة الخارجية عام
ب �ع��د � � 5س �ن��وات م��ن ال �ع �م��ل ف��ي ق�صر
 .1991الخارجية ،م��ب��ادرة �أطلقها ال�سي�سي
ُعين ال�سفير ب�سام را�ضي في
االت � �ح� ��ادي� ��ة ،ك �م �ت �ح��دث ر� �س �م��ي با�سم

ال��رئ��ا� �س��ة؛ ت ��رك ال���س�ف�ي��ر ب���س��ام را�ضي،
من�صبه يوم الأربعاء  ،5/18بعد �أن ُوليت
�إل �ي��ه م�ه��ام�اً ج��دي��دة ال ت�ق��ل �أه�م�ي��ة عن
ال�سابقة ،فقد �أ�صدر الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي ،ق ��رارا بتعيين را� �ض��ي� ،سفير ًا
فوق العادة مفو�ضاً لدى حكومة �إيطاليا،
وغير مقيم لدى جمهورية �سان مارينو،
ف��ي رح �ل��ة ج��دي��دة ل��را� �ض��ي؛ ي�ك�م��ل بها
م�سيرة الـ  31عاماً.
ويعد ال�سفير ب�سام را�ضي ،والمتحدث
ال�سابق لرئا�سة الجمهورية� ،أحد الرجال
المهمين في الدولة ،حيث ُو ّكلت �إليه عِ دة
م�ل�ف��ات وم �ه��ام ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ،ك�م��ا تولى

ال�����ص��ح��ة ال��م�����ص��ري��ة ت�����ش��دد
�إجراءاتها بالموانئ والمطارات
لك�شف الإ�صابات بجدري القردة
�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة الم�صرية �أن �ه��ا �شددت
�إجراءاتها على جميع المنافذ البرية والبحرية
والجوية ،خا�صة للقادمين من دول و�سط وغرب
�أفريقيا التي ينت�شر فيها وباء جدري القردة.
و�أك� ��دت ال � ��وزارة �أن ��ه ي�ت��م ف�ح����ص ك��ام��ل لكافة
الأف ��ارق ��ة ال �م �ت��رددي��ن وال �ق��ادم �ي��ن م��ن الخارج،
م���ش�ي��رة �إل ��ى �أن ��ه ت��م رف��ع درج ��ة الإ� �س �ت �ع��داد بكل
ال �م �ط��ارات وال �م��وان��ي وال�م�ن��اف��ذ ال�ب��ري��ة ك�م��ا تم
توفير التطعيمات الالزمة قبل ال�سفر �إلى �أفريقيا
للم�سافرين الذين يترددون على تلك الدول.
وح��ول الإج� ��راءات ال�ت��ي يمكن ات�خ��اذه��ا لمنع
الإ��ص��اب��ة بالمر�ض ف��ي ال��دول التي ينت�شر فيها
الوباء قالت وزارة ال�صحة يجب تجنب مالم�سة
الحيوانات التي يمكن ان تكون حاملة للمر�ض
��س��واء كانت ميتة �أو مري�ضة م��ع ع��دم لم�س �أي
�أدوات الم�سة للحيوانات المري�ضة �أو الميتة.

ال��ط��اق��ة ال��م�����ص��ري��ة يك�شف حقيقة ت���أث��ر ال��ع��م��ل في
م��ح��ط��ة ال�����ض��ب��ع��ة ال��ن��ووي��ة ب��ال��و���ض��ع ف���ي �أوك��ران��ي��ا
�أعلن المتحدث با�سم وزارة الكهرباء
ال�ط��اق��ة ال�م���ص��ري��ة� ،أي �م��ن ح �م��زة� ،أن
ال�ع�م��ل ف��ي م �� �ش��روع م�ح�ط��ة ال�ضبعة
الكهرذرية ال��ذي تنفذه �شركة «رو�س
�آتوم» الرو�سية لم يت�أثر بالأو�ضاع في
�أوكرانيا.
وق � � � ��ال ح� � �م � ��زة ف� � ��ي ت� ��� �ص ��ري� �ح ��ات
تلفزيونية« :الحمد هلل العمل ي�سير
وف �ق��ا ل �ل �ج��دول ال��زم �ن��ي المخطط،
وفي انتظار الح�صول على �إذن �إن�شاء
�أول مفاعل ن��ووي م��ن هيئة الرقابة
ال�ن��ووي��ة ف��ي م�صر ل�ب��دء عملية بناء
الخر�سانة».
و�أ� � �ض ��اف« :ال �ع �م��ل م �ت��وا� �ص��ل ليال وف��ي ال��وح��دات ال�سكنية المخ�ص�صة
نهارا ،في ما يتعلق بالميناء البحري ال� �س �ت �ق �ب��ال ال� �خ� �ب ��راء ال � ��رو� � ��س �أو
ال� �خ ��ا� ��ص ب �م �ح �ط��ة ال �� �ض �ب �ع��ة ال� ��ذي العاملين الم�صريين».
�سيخ�ص�ص ال�ستقبال المعدات الثقيلة ،وت��اب��ع« :ت ��م اخ �ت �ي��ار م �ع��دات على

�أعلى م�ستوى من الأمان ،بحيث يغلق
المفاعل لمنع خروج �أية �إ�صدارات لو
حدث طارئ ،والمخطط يجري وفق
التخطيط مع الجانب الرو�سي».
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�أرثوذك�س نيوز

�أمريكا ت�ستولي على �سفارة
�أفغان�ستان ف��ي وا�شنطن

�أ� �ص��درت وزارة الخارجية الأمريكية،
ي��وم ال�ث�لاث��اء  5/24ب�ي��ان�اً ر��س�م�ي�اً� ،أكدت
فيه الحكومة الأم��ري�ك�ي��ة �أن�ه��ا ا�ستولت
ع �ل��ى � �س �ف��ارة �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ف��ي وا�شنطن
وقن�صليتيها في نيويورك وبيفرلي هيلز
بوالية كاليفورنيا ،وف ًقا لما نقلته قناة
العربية.
و�أك��دت وزارة الخارجية الأمريكية في
بيانها� ،أن�ه��ا تتحمل الم�س�ؤولية وحدها
عن �أم��ن و�صيانة البعثات الدبلوما�سية
اع�ت�ب��اراً م��ن الإث�ن�ي��ن  5/23و�ستمنع �أي
�شخ�ص من دخولها دون �إذن منها حتى
�إ�شعار �آخر.
وي� ��� �ش ��ار �إل� � ��ى �أن وزارة الخارجية
الأم��ري�ك�ي��ة ،ات�خ��ذت ق ��راراً ب ��أن ال�سفارة
الأف�غ��ان�ي��ة والقن�صليتين التابعتين لها
ت��وق�ف��ت ر��س�م�ي�اً ع��ن م�م��ار��س��ة الأن�شطة
الدبلوما�سية والقن�صلية ف��ي الواليات
المتحدة منذ يوم  16مايو الجاري.
وت�شهد العالقات الأمريكية الأفغانية
ح��ال��ة م��ن ال �ت��وت��ر ال�ك�ب�ي��ر ،خ��ا��ص��ة منذ
ان�سحاب ال�ق��وات الأمريكية م��ن البالد،
و��س�ي�ط��رة ح��رك��ة ط��ال �ب��ان ع�ل��ى مقاليد
الحكم هناك.

زلة ل�سان بو�ش االبن تف�ضح
حقيقة ما جرى فى العراق

�أث��ار الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جورج
بو�ش (االب��ن) تفاعال وا�سعا ف��ي و�سائل
الإعالم وعلى مواقع التوا�صل االجتماعي
عقب زل��ة ل�سان وق��ع فيها ح��ول العملية
الع�سكرية الرو�سية في �أوكرانيا.
وق��ال الرئي�س الأ�سبق خ�لال كلمة له
بـ«معهد بو�ش»� ،إن النظام االنتخابي في
رو��س�ي��ا ه��و ال��ذي �أدى �إل��ى الت�صعيد في
�أوك��ران �ي��ا ،وق ��ال« :االن�ت�خ��اب��ات الرو�سية
مزيفة ..النتيجة هي غياب الم�ساءلة في
رو�سيا وق��رار رج��ل واح��د ل�شن غ��زو غير
مبرر ووح�شي للعراق� ..أعني �أوكرانيا.»..
وتابع بو�ش مرتبكا و�سط �ضحكات من
الجمهور «وال �ع��راق �أي���ض��ا» ،و�أ� �ض��اف في
محاولة لتجاوز الموقف المحرج�« :أنا
عمري  75عاما».

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

أمريكا من حولنا

www.orthodoxnews.us

الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم تجاري

�أع �ل �ن��ت ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة وكوريا
الجنوبية توقيع م��ذك��رة تفاهم بهدف
�إن�شاء �سل�سلة توريد بين البلدين وعلى
نطاق �أو�سع تعزيز التعاون التجاري ،وفق
ما �أفادت وزارة التجارة الأمريكية .
وقالت الوزارة �إن مذكرة التفاهم من �ش�أنها
�أن ت�سمح بـ«تعميق» التعاون بين البلدين،
و«�إق��ام��ة ح��وار ت�ج��اري و�سل�سلة ت��وري��د بين
الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية».
و�أ��ش��ار البلدان �إل��ى �أن «التعاون ب�ش�أن
�أ�شباه المو�صالت وال�سيارات الكهربائية
وخ�ل�اي��ا ال ��وق ��ود وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الطاقة
ال�شم�سية واالقت�صاد الرقمي� ،سيوا�صل
ت �ب��دي��ل م�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا وت�ح�ف�ي��ز ازده ��ارن ��ا
االقت�صادي الم�شترك».
ت � ��رى وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة
ونظيرتها الكورية الجنوبية �أن العمل
«�سي�شجع
ال��ذي تحقق ف��ي ه��ذا الإط ��ار
ّ
ال �ت �ع��اون ال �م�ت��زاي��د و��س�ي�ع��زز المناف�سة
الدولية لل�صناعة الأمريكية والكورية».
و� �س �ب��ق �أن ن� ّ�ظ �م��ت وزي � � ��رة التجارة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ج �ي �ن��ا راي � �م ��ون ��دو طاولة
م�ستديرة م��ع وزي��ر ال�ت�ج��ارة وال�صناعة
وال�ط��اق��ة ال �ك��وري الجنوبي ل��ي ت�شانغ-
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الرئي�س جو بايدن خالل م�ؤتمر �صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي
ي��ان��غ� ،إ�ضافة �إل��ى م�س�ؤولي �شركات من �شريكان مه ّمان في التجارة واال�ستثمار.
البلدين على غرار «هيونداي» و«�إل جي» و�� �س� �ي ��ول ه ��ي �� �س ��اد� ��س � �ش��ري��ك تجاري
ل� �ل ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة .وق� ��د ا�ستثمرت
و«�سام�سونغ» و«كوالكوم» و«جي اي».
و�أك��دت ال��وزارة �أن��ه ت ّم ت�سليط ال�ضوء ال�شركات الكورية الجنوبية �أكثر من 62
على �أهمية «اال�ستثمارات العابرة للحدود مليار دوالر في الواليات المتحدة ،بينما
في قطاعات �أ�سا�سية للنمو الطويل الأمد ُتع ّد الأخيرة ثاني م�صدر ا�ستثمار مبا�شر
�أجنبي في كوريا الجنوبية منذ �أكثر من
لالقت�صادين».
ال��والي��ات المتحدة وك��وري��ا الجنوبية ع�شر �سنوات.
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وا�شنطن تدين �إطالق بيونغ يانغ ثالثة
�صواريخ بال�ستية وتدعوها «للحوار»

ن �دّدت ال��والي��ات املتحدة ب��إط�لاق ك��وري��ا ال�شمالية الأرب �ع��اء  5/25ثالثة �صواريخ
ال عن هذه التجارب ال�صاروخية.
بال�ستية ودَعتها �إىل اختيار احلوار بدي ً
وقال متحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية � ّإن «الواليات املتحدة تدين �إطالق
جمهورية كوريا الدميوقراطية ال�شعبية عدداً من ال�صواريخ البال�ستية» ،م�ستخدماً
اال�سم الر�سمي لكوريا ال�شمالية.
و�أ��ض��اف «ندعو جمهورية كوريا ال�شعبية الدميوقراطية �إىل االمتناع عن القيام
مبزيد من اال�ستفزازات و�إىل االنخراط يف حوار جوهري وب ّناء».
وقال ناطق با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية �إن �إط�لاق ال�صواريخ «ي�شكل �إنتهاكاً
لقرارات عدة �صادرة عن جمل�س الأمن الدويل وتهديداً للمنطقة».
وندد م�ست�شار الأم��ن القومي الأمريكي جايك �ساليفان بالعملية �أي�ضا يف �إت�صال
هاتفي مع نظريه الكوري اجلنوبي كيم �سونغ-هان بعد عودته من جولة �آ�سيوية مع
الرئي�س الأمريكي.

مقتل  19طفال وبالغين �إثنين في عملية
�إطالق نار في تك�سا�س

بايدن ي�شدد في طوكيو لهجته حيال بكين

�أكد الرئي�س الأمريكي جو بايدن الذي
ك �ث��ف الإث �ن �ي��ن  5/23ت �ح��ذي��رات��ه حيال
بكين خالل زيارته طوكيو� ،أن الواليات
ال�م�ت�ح��دة ��س�ت��داف��ع ع��ن ت��اي��وان ف��ي حال
تعر�ضها لغزو من ال�صين التي قال �إنها
«ت�ل�ع��ب ب��ال �ن��ار» ع�ب��ر ت�ك�ث�ي��ف مناوراتها
الع�سكرية.
وردت ال���ص�ي��ن ب �ح��زم م ��ؤك��دة ان هذا
الأم��ر يندرج �ضمن «�سيادتها» ومعتبرة
ب��دوره��ا �أن ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة «تلعب
بالنار».
ب�ع��د زي� ��ارة ا��س�ت�م��رت ث�لاث��ة �أي� ��ام الى
كوريا الجنوبية ،و�صل بايدن م�ساء الأحد
� 5/22إل��ى طوكيو .ويعتبر الم�س�ؤولون
الأمريكيون ب�أن اليابان وكوريا الجنوبية
ركيزتان �أ�سا�سيتان للواليات المتحدة في

مواجهة �صعود ال�صين في المنطقة.
وفي م�ؤتمر �صحافي م�شترك االثنين
 5/23مع رئي�س ال��وزراء الياباني فوميو
ك�ي���ش�ي��دا ،ح��ذر ب��اي��دن م��ن �أن الواليات
المتحدة م�ستعدة ال�ستخدام �إمكاناتها
الع�سكرية في حال اجتاحت بكين جزيرة
تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.
وقال «كنا موافقين على �سيا�سة ال�صين
الواحدة  ...ولكن فكرة �أن ت�ؤخذ (تايوان)
بالقوة هي بكل ب�ساطة غير مالئمة».
وردت ب�ك�ي��ن ��س��ري�ع��ا داع �ي��ة الرئي�س
الأم� ��ري � �ك� ��ي ال � ��ى «ع � � ��دم ال �ت �ق �ل �ي��ل من
� �ش ��أن ت�صميمها ال �ح ��ازم» ع�ل��ى «حماية
�سيادتها».
وق��ال ال�ن��اط��ق با�سم وزارة الخارجية
ال�صينية وان��غ وينبن �أم��ام ال�صحافيين

ارتفاع �أ�سعار وقود الديزل يثير قلق البيت الأبي�ض

ت �ب��دي الإدارة الأم��ري �ك �ي��ة ا�ستعدادا
ال�ستخدام احتياطاتها من وقود الديزل
ل �م��واج �ه��ة ارت� �ف ��اع �أ� �س �ع��ار ه ��ذه المادة
الأ� �س��ا� �س �ي��ة لل�شحن ال �ب��ري والأن�شطة
ال�صناعية والزراعية ،وفق متحدّثة با�سم
البيت الأبي�ض.
وج ��اء ف��ي ت�غ��ري��دة �أطلقتها م�ساعدة
ال�م�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م ال��رئ��ا� �س��ة الأمريكية
�إيميلي �سيمونز «نتابع عن كثب الم�شاكل
على �صعيد الأ��س�ع��ار والإم ��داد بالديزل

ال �ن��اج �م��ة ع��ن غ� ��زو» ال��رئ �ي ����س الرو�سي
فالديمير بوتين �أوكرانيا.
وتابعت «�أع��ددن��ا �إع�لان��ا ط��ارئ��ا يمكن
للرئي�س من خالله �أن ي�أمر با�ستخدام
االحتياطات �إذا لزم الأمر .من �ش�أن ذلك
�أن ي�سمح بتخطي انقطاع الإمدادات على
المدى الق�صير».
وت �� �س� ّ�ج��ل �أ� �س �ع��ار ال ��دي ��زل والبنزين
ارتفاعا كبيرا في الواليات المتحدة.
وارتفعت �أ�سعار وقود الديزل الذي يعد

ALAA IBRAHIM
Attorney at Law

نحن جاهزون في كل الأوقات لم�ساعدتك
والرد على كل �أ�سئلتك القانونية بخ�صو�ص:
حوادث
السيارات

قضايا
اإلفالس
خدماتنا ت�شمل:

املحامي عالء ابراهيم

«نطالب الواليات المتحدة بتجنب �إر�سال
�إ�شارات خاطئة الى القوى اال�ستقاللية»
في تايوان.
وب � �ع ��د ذل � ��ك اع� �ت� �ب ��ر م �ك �ت��ب � � �ش � ��ؤون
ت��اي��وان التابع لمجل�س ال��دول��ة ال�صيني
�أن ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة «ت�ل�ع��ب بالنار».
وق��ال تجو فينغليان وه��و متحدث با�سم
المجل�س ال��ذي غ��ال� ًب��ا م��ا ُيعتبر بمثابة
الحكومة ال�صينية� ،إن الواليات المتحدة
«ت�ستخدم (ورقة تايوان) الحتواء ال�صين
و�ستحترق بنف�سها».
و�أك� ��د وزي ��ر ال��دف��اع الأم��ري �ك��ي لويد
�أو�ستن «كما �صرح الرئي�س ،ف��إن �سيا�سة
ال���ص�ي��ن ال ��واح ��دة ل��م ت�ت�غ�ي��ر .ل�ق��د �أع ��اد
الت�أكيد على هذه ال�سيا�سة وعلى التزامنا
ال�سالم واال�ستقرار عبر م�ضيق تايوان».
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ات�صل بنا على الرقم714-808-0800 :

10231 S. Brookhurst St. Anahem, CA 92804
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م��ادة ال غنى عنها بالن�سبة للمزارعين
و�شركات النقل ،ب�أكثر من ت�سعة بالمئة
ع�ل��ى م�ق�ي��ا���س ��ش�ه��ري و 75ب��ال�م�ئ��ة على
م�ق�ي��ا���س ��س�ن��وي ،م��ا م��ن ��ش��أن��ه �أن يعق ّد
ب�شكل �أكبر الم�شاكل اللوج�ستية الكبرى
التي تواجهها الواليات المتحدة.
ويطرح الأمر مع�ضلة �سيا�سية �إ�ضافية
للرئي�س الأمريكي جو بايدن الذي تبذل
�إدارت��ه جهودا كبرى لإيجاد حل لم�شكلة
ال�ن�ق����ص ال �ح��اد ف��ي ح�ل�ي��ب الأط �ف��ال في
�سياق ّ
ت�ضخم حاد.

مدينة �أمريكية تطلق ا�سم
فل�سطين على �شارع رئي�سي

�أق��ر مجل�س بلدية باتر�سون في والية
نيوجير�سي الأمريكية ،تغيير ا�سم ال�شارع
الرئي�سي في المدينة �إلى �شارع فل�سطين،
ت��زام� ًن��ا م��ع ال��ذك��رى ال �ـ  74للنكبة ،وهو
الحدث الذي يعد الأول من نوعه.
و�أزي � � � ��ح ال �� �س �ت��ار ع� ��ن ال�ل�اف� �ت ��ة التي
تحمل ا�سم �شارع فل�سطين ،ورف��ع العلم
الفل�سطيني ع�ل��ى الإ�� �ش ��ارات ال�ضوئية
والأع � �م� ��دة ،و� �س��ط اح �ت �ف��االت ح�ضرها
الآالف من �أبناء الجاليتين الفل�سطينية
والعربية.

«ماكدونالدز» تغادر رو�سيا

ُقتل  19تلميذا �صغيرا وبالغين اثنين عندما اطلق مراهق يبلغ  18عاماً النار في
مدر�سة ابتدائية في تك�سا�س الثالثاء  5/24قبل �أن ترديه ال�شرطة قتيال ،في م�أ�ساة
تغرق الواليات المتحدة مجدداً في كابو�س ال ّ
تنفك تتوالى ف�صوله ،فيما ح�ض الرئي�س
جو بايدن �إلى و�ضع �ضوابط لقطاع الأ�سلحة النارية.
و�شدد الرئي�س الأمريكي الذي بدا عليه الت�أثر في كلمة ر�سمية في البيت الأبي�ض
«حان الوقت لتحويل الألم �إلى تحرك».
و�س�أل «متى ،حباً باهلل� ،سنقف بوجه لوبي الأ�سلحة؟» و�أ�ضاف «�أنا م�شمئز وتعب» من
حوادث �إطالق النار المتكررة في الأو�ساط المدر�سية .وح�صدت هذه الم�أ�ساة الأخيرة
حياة لأطفال في العا�شرة تقريبا.
وقال حاكم والية تك�سا�س الجمهوري جريج �أبوت في م�ؤتمر �صحافي � ّإن المهاجم
«�أط�ل��ق ال�ن��ار وقتل ال�ضحايا ب�شكل م��ر ّوع وم�ج�ن��ون» ف��ي مدر�سة ابتدائية ف��ي بلدة
يوفالدي الواقعة على بعد  130كيلومترا تقريبا غرب �سان انطونيو.
ويدعى مطلق النار �سالفادور رامو�س وقد قتل بدوره في الحادثة.
وق��ال م�س�ؤولون في دائ��رة الأم��ن العام في تك�سا�س �إن ال�شرطة �أردت��ه و�أ�ضافوا �أن
بالغين ق�ضيا �أي�ضا في الهجوم من بينهم مدر�س.
وكان مطلق النار يحمل بندقية على الأقل على ما �أو�ضح ال�سرجنت �إريك �إ�سترادا
عبر محطة «�سي ان ان» التلفزيونية.
ويبدو ان �سالفادور رامو�س الأمريكي الجن�سية ا�ستهدف جدته �أوال التي لم يت�ضح
و�ضعها ال�صحي بعد قبل �أن يتوجه �إلى المدر�سة في �سيارة الرتكاب هذه المجزرة.
ول��م تعرف بعد دواف��ع الهجوم ال��ذي ُيع ّد واح��داً من الأك�ث��ر دموية ال��ذي ت�شهده
مدر�سة في الواليات المتحدة منذ �سنوات.

ال�سلطات الأمريكية توقف عراقي ًا بتهمة
التح�ضير لمحاولة �إغتيال جورج دبليو بو�ش
�أعلنت ال�سلطات الأمريكية �أنها �أوقفت
الثالثاء  5/24عراقياً مرتبطاً بتنظيم
ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ووج �ه��ت �إل �ي��ه تهمة
ال�ت�ح���ض�ي��ر ل �م �ح��اول��ة اغ �ت �ي��ال الرئي�س
الأ�سبق جورج بو�ش االبن.
وق��ال��ت النيابة العامة ف��ي �أوه��اي��و في
ب�ي��ان �إن �شهاب �أح�م��د �شهاب ( 52عاماً)
م ّتهم بـ«م�ساعدة ودعم م�ؤامرة تهدف �إلى
قتل الرئي�س الأ�سبق للواليات المتحدة
جورج دبليو بو�ش».
و�أو�ضح البيان �أن �شهاب ح��اول تجنيد
ع��راق�ي�ي��ن �آخ��ري��ن و�إح �� �ض��اره��م لتنفيذ
ال �ه �ج��وم و�أج � � ��رى ع �م �ل �ي��ات ا�ستك�شاف
وا�ستطالع في داال�س بوالية تك�سا�س قرب
�أم��اك��ن م��رت�ب�ط��ة ب��ال��رئ�ي����س الجمهوري
الأ�سبق (.)2009-2001
وو�� �ص ��ل � �ش �ه��اب ب �� �ش �ك��ل ق��ان��ون��ي �إل ��ى
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ع��ام  2020بت�أ�شيرة
�سياحية و�أقام بين كولومبو�س في والية
�أوهايو (�شمال) و�إنديانابولي�س ،قبل �أن
يطلب اللجوء.
كما حاول المتهم م�ساعدة رجل ،اعتقد
�أن��ه ع��راق��ي ،على ال�ه�ج��رة �إل��ى الواليات
المتحدة لقاء مبلغ مالي.
و�أو�ضحت النيابة العامة �أنه «في �أكتوبر
ودي�سمبر  2021تلقى �شهاب ع�شرات �آالف
ال��دوالرات» لت�أمين و�صول هذا ال�شخ�ص
الذي «كان في الحقيقة مختلقاً» ،م�شيرة
�إل��ى �أن «التوا�صل كان من�سقاً تحت �إدارة

الرئي�س الأ�سبق جورج بو�ش
مكتب التحقيقات الفدرالي».
وج� � � ��اء ف � ��ي وث� �ي� �ق ��ة ن� ��� �ش ��ره ��ا مكتب
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ف��درال��ي ال �ث�لاث��اء 5/24
�أن �أف� ��راد ال�ف��ري��ق «�أرادوا ق�ت��ل الرئي�س
الأ��س�ب��ق ب��و���ش لأن��ه ب��ر�أي�ه��م م���س��ؤول عن
مقتل العديد من العراقيين» بعد تدخ ّله
الع�سكري في العراق الذي بد�أ عام .2003
و�أبلغ �شهاب رج ً
ال كان في الواقع مخبراً
لمكتب التحقيقات الفدرالي � ّأن عن�صرين
�سابقين في اال�ستخبارات العراقية كان
يفتر�ض �أن ينفذا عملية �إغ�ت�ي��ال بو�ش
ب�م���س��اع��دة ع�ن��ا��ص��ر م��ن ت�ن�ظ�ي��م الدولة
الإ�سالمية ومجموعة ت�س ّمى «الرائد».
و�أك � � ��د ال �م �ت �ه��م �أن� � ��ه ع �� �ض��و ف ��ي هذه
المجموعة ومقرها قطر.

�أع� �ل� �ن ��ت � �س �ل �� �س �ل��ة م �ط��اع��م الوجبات
ال�سريعة «م��اك��دون��ال��دز» ،م�غ��ادرة ال�سوق
الرو�سية ب�شكل نهائى.
وذك ��ر ب �ي��ان ل���ش��رك��ة «م��اك��دون��ال��دز» -
بح�سب وكالة �أنباء «�سبوتنيك» الرو�سية
 «�أن ال�شركة �أعلنت خروجها النهائى منال�سوق الرو�سية ،وذل��ك بعد �أكثر من 30
عاما من الت�شغيل في ال�ب�لاد» ..م�ضيفا
�أن ال�شركة ب��د�أت عملية بيع م�شاريعها
الرو�سية ل�شركة محلية رو�سية».
ول ��ن ت�ت�م�ك��ن م�ط��اع��م «ماكدونالدز»
بعد البيع من ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها
وع�لام��ات�ه��ا ال�ت�ج��اري��ة وق��ائ�م��ة طعامها،
ولكنها �ستحتفظ بعالماتها التجارية في
رو�سيا.
وتتوقع ال�شركة تكبد خ�سائر تتراوح
من � 1.2إلى  1.4مليار دوالر ب�سبب �شطب
�صافي اال�ستثمارات في ال�سوق الرو�سية
والخ�سائر الكبيرة من التحويل بالعمالت ح ّذرت الواليات الم ّتحدة الثالثاء  5/24تركيا من �شن �أي عملية ع�سكرية جديدة
في �شمال �سوريا ،م��ؤك��دة � ّأن من �ش�أن مثل ه��ذا الت�صعيد � ّأن يعر�ض للخطر �أرواح
الأجنبية.
الع�سكريين الأمريكيين المنت�شرين في المنطقة.
وكان الرئي�س التركي رجب-طيب �أردوغان �أعلن الإثنين ّ � 5/23أن بالده �ست�شن قريباً
عملية ع�سكرية جديدة في �شمال �سوريا لإن�شاء «منطقة �آمنة» بعمق  30كيلومتراً على
طول حدودها مع جارتها الجنوبية.
وال �ث�لاث��اء  5/24ق��ال ال�م�ت�ح�دّث ب��ا��س��م وزارة ال�خ��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ن�ي��د براي�س
لل�صحافيين �إن الواليات الم ّتحدة «قلقة للغاية» �إزاء هذا الإعالن.
�أعلنت �سل�سلة «�ستارباك�س» للمقاهي و�أ�ضاف «ندين �أي ت�صعيد ،ون�ؤيد الإبقاء على خطوط وقف �إطالق النار الراهنة».
االثنين � 5/23أنها �ستوقف عملياتها في وفي نيويورك �شدد المتحدّث با�سم الأمم المتحدة �ستيفان دوجاريك على رف�ض
رو�سيا ما يعني �إغالق  130مقهى لها في المنظمة الدولية �أي عمل ع�سكري جديد في �سوريا� ،سواء من جانب تركيا �أو �أي طرف
�آخر.
البالد.
و�أف��ادت ال�سل�سلة التي ع ّلقت عملياتها ورداً على �س�ؤال ب�ش�أن العملية الع�سكرية التي �أعلن �أردوغ��ان عن رغبته ب�شنها في
مطلع م��ار���س ف��ي �أع�ق��اب ال�غ��زو الرو�سي �سوريا قال دوجاريك لل�صحافيين «نحن ندافع عن وحدة �أرا�ضي �سوريا .ما تحتاجه
لأوك��ران�ي��ا �أواخ ��ر فبراير �أن�ه��ا «�ستغادر» �سوريا لي�س مزيداً من العمليات الع�سكرية� ،أيا كان م�صدرها».
رو��س�ي��ا و«ل ��ن ي�ع��ود لعالمتها التجارية و�أ��ض��اف �أن «م��ا تحتاجه �سوريا هو حل �سيا�سي .ما تحتاجه �سوريا هو مزيد من
الم�ساعدات الإن�سانية ،وهذان هما الأمران اللذان نعمل عليهما».
تواجد في ال�سوق الرو�سية».
وي ��أت��ي الإع�ل��ان ب�ع��د خ �ط��وة م�شابهة ومنذ � 2016شنت تركيا ثالث عمليات ع�سكرية في �سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد
قامت بها �سل�سلة «ماكدونالدز» الأمريكية ال�سوريين ال��ذي��ن تحالفوا م��ع ال��والي��ات المتحدة ف��ي حملتها �ضد تنظيم الدولة
الإ�سالمية الجهادي.
العمالقة الأ�سبوع الما�ضي.

وا�شنطن ّ
تحذر �أنقرة من �شن �أي عملية
ع�سكرية جديدة في �شمال �سوريا

�ستارباك�س تعلن ق��راره��ا
م���غ���ادرة رو���س��ي��ا ت��م��ام��ا
و�إغ����ل���اق  130م��ق��ه��ى
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محمد بن زايد قائد ًا للإمارات  ..وترحيب عربي ودولي

انتخب المجل�س الأعلى لالتحاد في الإمارات ال�شيخ محمد بن زايد حاكم �أبوظبي
بالإجماع رئي�ساً للدولة ،ليخلف الراحل ال�شيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية يوم
الجمعة  13مايو  .2022ولقي انتخابه ترحيباً عربياً ودولياً وا�سعاً .وعقد المجل�س
اجتماعاً في ق�صر الم�شرف ب�أبوظبي ،برئا�سة ال�شيخ محمد بن را�شد نائب رئي�س دولة
الإمارات رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي ،وال�شيخ محمد بن زايد ،و�أع�ضاء المجل�س
الأعلى ،الدكتور �سلطان القا�سمي حاكم ال�شارقة ،وال�شيخ حميد النعيمي حاكم عجمان،
وال�شيخ حمد ال�شرقي حاكم الفجيرة ،وال�شيخ �سعود المعال حاكم �أم القيوين ،وال�شيخ
�سعود القا�سمي حاكم ر�أ�س الخيمة.

أخبار العامل

دبلوما�سي رو�سي ي�ستقيل على خلفية الحرب الدائرة في �أوكرانيا
ا�ستقال دبلوما�سي رو��س��ي ف��ي جنيف
من من�صبه احتجاجا على الحرب التي
ت�شنها بالده على �أوكرانيا ،وقال لزمالء
ل��ه «ل��م ي�سبق �أن خجلت ب �ب�لادي بهذا
القدر».
وج��اء في ر�سالة لبوري�س بونداريف،
م�ست�شار بعثة مو�سكو �إلى الأمم المتحدة
ف��ي جنيف �إن��ه ق��رر م�غ��ادرة من�صبه بعد
 20عاما من العمل الدبلوما�سي ،منددا
بالغزو الرو�سي لأوكرانيا.
و�أدان ب��ون��داري��ف ف��ي ر� �س��ال �ت��ه التي
تل ّقتها بعثات دبلوما�سية عدة في جنيف
«الحرب العدوانية التي ي�ش ّنها (الرئي�س
الرو�سي فالديمير) بوتين على �أوكرانيا
وعمليا على الغرب ب�أكمله».
وه��و اعتبر �أن ه��ذه ال�ح��رب «جريمة
لي�س فقط �ضد ال�شعب الأوك��ران��ي ،بل
�أي �� �ض��ا ،رب �م��ا ،ال �ج��ري �م��ة الأخ� �ط ��ر �ضد
ال�شعب الرو�سي».
وقال �إن الحرف «زد» ) (Zالذي ر ّمزت

ب ��ه ال ��دب ��اب ��ات والآل � �ي� ��ات ال��رو� �س �ي��ة في
�أوكرانيا ،وبات يرمز �إلى الحرب «يق ّو�ض
كل الآمال والآفاق نحو قيام مجتمع حر
ومزدهر في بالدنا».
و�شدد بونداريف على �أن «�أولئك الذين
�أع��دوا لهذه الحرب يريدون �أمرا واحدا
ف �ق��ط ،ال �ب �ق��اء ف��ي ال���س�ل�ط��ة �إل ��ى الأب ��د،
والعي�ش ف��ي �أب�ه��ى الق�صور م��ن دون �أي
مراعاة ،والإبحار على متن يخوت توازي
وزن ��ا وتكلفة ��س�لاح ال�ب�ح��ري��ة الرو�سي،
والتمتع ب�سلطة مطلقة والإفالت الكامل
من العقاب».
وق��ال �إن «رو�سيا لم يعد لديها حلفاء
وال�م���س��ؤول ال��وح�ي��د ع��ن ه��ذا الأم ��ر هو
�سيا�ستها المته ّورة وال�سيئة الت�ص ّور».
و�أعرب عن �أ�سفه �إزاء تدهور ال�سيا�سة
ال�خ��ارج�ي��ة ل �ب�لاده م��دى ��س�ن��وات عمله
ال �ع �� �ش��ري��ن ،وا� �ص �ف��ا وزي � ��ر الخارجية
�سيرغي الف��روف ب�أنه «مثال على تح ّلل
هذا النظام».

نقلت وكاالت الأنباء الرو�سية عن نائب
وزير الخارجية الرو�سي �أندريه رودينكو
قوله االثنين � 5/23إن رو�سيا تلقت خطة
ال�سالم التي اقترحتها �إيطاليا وتدر�سها.
وق � ��ال «ت �ل �ق �ي �ن��اه��ا م �ن��ذ وق� ��ت ق�صير
ون ��در�� �س� �ه ��ا» م � ��ؤك� ��دا �أن� �ه ��ا ل �ي �� �س��ت قيد
المناق�شة حاليا بين رو�سيا و�إيطاليا.
و�أ� �ض��اف «ع�ن��دم��ا ننتهي م��ن درا�ستها
�سنعطي ر�أينا».
�أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي
دي م��اي��و �أن ب�ل�اده اقترحت على الأمم
المتحدة ت�شكيل «مجموعة تي�سير دولية»
لمحاولة التو�صل �إلى وقف لإطالق النار
«خطوة بخطوة» في �أوكرانيا.
بالن�سبة �إل��ى دي مايو ف��إن «مجموعة
التي�سير» التي اقترحتها الأمم المتحدة
«يجب �أن تحاول �إع��ادة بناء الحوار بين
طرفين هما في حالة حرب حال ًيا».
وزير خارجية �أوكرانيا
لم تن�شر تفا�صيل هذه الخطة بعد ،لكن
ً
وفقا ل�صحيفة «ال ريبوبليكا» الإيطالية
�إن���ض�م��ام ال �ب�لاد �إل ��ى االت �ح��اد الأوروب� ��ي ف� ��إن ال��وث�ي�ق��ة التف�صيلية ال �ت��ي �سلمت
�أولوية.
و�أعلن الرئي�س فولوديمير زيلين�سكي
ف��ي  15م��ار���س �أن «علينا االع �ت��راف» ب�أن
�أوك��ران �ي��ا ل��ن تتمكن م��ن االن���ض�م��ام �إلى
الحلف الأطل�سي.
�سعيد لأن �شعبنا ب��د�أ يفهم �أعلن الجي�ش الكوري الجنوبي � ّأن كوريا
وق��ال «�أن��ا
ال�شمالية �أط�ل�ق��ت ب��ات�ج��اه ب�ح��ر ال�شرق
قوته».
على
فقط
ذلك ويعتمد
ث�لاث��ة � �ص��واري��خ بال�ستية �أح��ده��ا عابر
للقا ّرات ،في �سل�سلة تجارب �أجرتها �صباح
الأربعاء  5/25غداة زيارة قام بها الرئي�س
الأمريكي جو بايدن �إلى المنطقة.
وق��ال��ت رئا�سة �أرك ��ان الجي�ش الكوري
الجنوبي في بيان � ّإن «ال�صاروخ البال�ستي
الأول (� �ص��اروخ بال�ستي ع��اب��ر للقارات
م �ف �ت��ر���ض) ب �ل��غ م� ��داه ح��وال��ى  360كلم
وو�صل �إلى ارتفاع حوالى  540كلم».
و�أ�ضافت � ّأن ال�صاروخ البال�ستي الثاني
«و�صل �إلى ارتفاع  20كلم واختفى �أثره»،

ل�ل�أم��م المتحدة وو�ضعها دبلوما�سيون
من وزارة الخارجية الإيطالية تن�ص على
�أربع مراحل:
 وقف لإطالق النار في �أوكرانيا ونزعالأ�سلحة على الجبهة تحت �إ�شراف الأمم
المتحدة.
 مفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع �أوكرانيا التي�ستن�ضم ال��ى االت �ح��اد الأوروب � ��ي ولي�س
حلف �شمال االطل�سي.
 اتفاقية ثنائية بين �أوكرانيا ورو�سياب �� �ش ��أن � �ش �ب��ه ج ��زي ��رة ال� �ق ��رم ودونبا�س
(�ستتمتع ه��ذه الأرا��ض��ي المتنازع عليها
بحكم ذات��ي ك��ام��ل م��ع ال�ح��ق ف��ي �ضمان
�أم� �ن� �ه ��ا ول �ك �ن �ه��ا � �س �ت �ك��ون ت �ح��ت �سيادة
�أوكرانية).
 �إبرام اتفاقية �سالم و�أمن في �أوروبامتعددة الأط��راف بهدف رئي�سي هو نزع
ال�سالح ومراقبة الأ�سلحة ومنع ن�شوب
نزاعات.
وق ��ال ال�م�ف��او���ض ال��رو��س��ي فالديمير
م�ي��دي�ن���س�ك��ي الأح� � ��د � 5/22إن رو�سيا

والثالث هو �صاروخ بال�ستي ق�صير المدى
اجتاز حوالى  760كلم على ارتفاع حوالى
 60كلم.
وف� ��ي ط��وك �ي��و �أع �ل �ن��ت وزارة الدفاع
اليابانية � ّأن �أحد هذه ال�صواريخ البال�ستية
�سلك «م�ساراً غير اعتيادي»؟
وت �ع �م ��ل ب �ي ��ون ��ج ي ��ان ��ج ع �ل ��ى تطوير
تكنولوجيات ت�سمح لل�صواريخ بالمناورة
من خالل تغيير م�سارها بعد �إطالقها،
ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك خ �� �ص��و� �ص �اً «تكنولوجيا
التحليق االنزالقي الفرط �صوتي» ،مما
يزيد من �صعوبة �إعترا�ض هذه ال�صواريخ
من جانب منظومات الدفاع الجوي.

ال���ب���رازي���ل ت���ري���د ���ش��غ��ل م���ك���ان رو���س��ي��ا
وال�صين «ل�ضمان الأم���ن ال��غ��ذائ��ي العالمي»

االت�����ح�����اد الأوروب������������ي ا���س��ت�����س��ل��م ل��م��ط��ال��ب
رو�����س����ي����ا ب�����دف�����ع ث����م����ن ال�����غ�����از ب����ال����روب����ل
�أفادت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» الأمريكية ب�أن دول االتحاد الأوروبي «ا�ست�سلمت»
�أم��ام مطالب رو�سيا بدفع ثمن الغاز الرو�سي بالروبل خوفا من ح��دوث �أزم��ة طاقة
لديها.
وقالت ال�صحيفة في مقال �إن «�شركات الغاز في دول االتحاد الأوروبي التي ت�صنفها
رو�سيا «غير ودية» انتهى بها الأمر باال�ست�سالم لمطالب مو�سكو ووافقت على دفع ثمن
الغاز الطبيعي الرو�سي وفقا للنظام الجديد (بالروبل) خوفا من حدوث �أزمة طاقة
لديها ،مخالفة بذلك ت�صريحاتها ال�سابقة».
ولفتت �إلى �أن هذه الخطوة «اتخذت لتجنب انقطاع الغاز ،ومنحت (الرئي�س الرو�سي
فالديمير) بوتين انت�صارا».
و�أ�شارت �إلى �أن دول االتحاد الأوروبي تناق�ش تدابير لتقليل االعتماد على �إمدادات
الطاقة من رو�سيا« ،لكن على المدى الق�صير هي تبذل جهودا كبيرة لتجنب �أزمة
طاقة» ،الفتة �إلى �أن هذا الأمر كان �أحد عوامل تقوية الروبل.
وذ ّك��رت ب�أن �إم��دادات الغاز الطبيعي من رو�سيا �إلى بولندا وبلغاريا توقفت بعد �أن
رف�ضت هذه الدول دفع ثمن الغاز بالروبل.
وتابعت« :م��ع ذل��ك ،يبدو �أن معظم دول االتحاد الأوروب��ي اتخذت م�سارا مختلفا
وت��راج�ع��ت ع��ن الت�صريحات ال�ت��ي ت�ق��ول فيها �إن�ه��ا ترف�ض االب �ت��زاز ،وت�صالحت مع
االتفاقات القائمة على �أ�س�س فنية (جديدة)».

وزير خارجية �إيطاليا
م�ستعدة ال�ستئناف محادثات ال�سالم مع
�أوكرانيا مو�ضحا �أن كييف �سبب تعليقها.
و�شدد الرئي�س الأوك��ران��ي فولوديمير
زيلين�سكي على �أنه ال يمكن �إنهاء الحرب
�إال بالو�سائل الدبلوما�سية.
عقدت عدة اجتماعات بين المفاو�ضين
م��ن ك�لا الجانبين لكنها ل��م ت�سفر عن
نتائج ملمو�سة.

كوريا ال�شمالية تطلق ثالثة �صواريخ بال�ستية �أحدها عابر للقارات

ل���ن���دن ت���دع���و م��و���س��ك��و ل��ل�����س��م��اح لأوك���ران���ي���ا
ب��ت�����ص��دي��ر ال���ح���ب���وب م�����س��ت��ب��ع��دة رف����ع ال��ع��ق��وب��ات

دعا وزير الدفاع البريطاني الأربعاء  5/25رو�سيا �إلى «الكف عن �سرقة» الحبوب
التي تنتجها �أوكرانيا وال�سماح لهذا البلد بت�صديرها م�ستبعدا رف��ع العقوبات كما
طلبت مو�سكو لتجنب �أزمة غذاء عالمية.
وق��ال بن واال���س في م�ؤتمر �صحافي في مدريد مع نظيرته الإ�سبانية مارجريتا
روبلي�س «�أدع��و رو�سيا �إل��ى �أن تفعل ال�شيء ال�صائب في �سبيل الإن�سانية و�أن ت�سمح
بت�صدير الحبوب من �أوكرانيا».
وا��ض��اف «دع��ون��ا ال نتحدث ع��ن العقوبات فلنتحدث عما ه��و �صائب لأم��م العالم
�أجمع».
وكان الوزير البريطاني ي�شير �إلى ت�صريحات نائب وزير الخارجية الرو�سي �أندريه
رودنكو الذي طالب برفع العقوبات المفرو�ضة على مو�سكو ك�شرط لتجنب �أزمة غذاء
عالمية ناجمة عن النزاع في �أوكرانيا.
و�أوكرانيا المعروفة لخ�صوبة �أرا�ضيها كانت رابع �أكبر م�صدر للذرة وفي طريقها
لت�صبح ثالث م�صدر للقمح في العالم قبل الغزو الرو�سي.
لكن النزاع �أثر على محا�صيل الحبوب و�صادراتها ،حيث اتهمت �أوكرانيا وحلفا�ؤها
الغربيون رو�سيا بمنع الت�صدير عبر البحر الأ� �س��ود ،م��ا يهدد ب��أزم��ة غ��ذاء عالمية
خطيرة.
قال واال���س «يعتمد الكثير من الأ�شخا�ص حول العالم على هذه الحبوب لت�أمين
الغذاء «م�شيراً �إلى �أن جزءاً من الإنتاج الأوكراني كان يخ�ص�ص لبلدان تعاني بالفعل
من �أزمات �إن�سانية مثل اليمن.
و�أ�� �ض ��اف ال ��وزي ��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي م��وج�ه��ا ك�لام��ه ال ��ى م��و��س�ك��و «ت��وق �ف��وا ع��ن �سرقة
الحبوب!».

وق��ال «ال�ي��وم وزارة الخارجية ال تمت
ب�أي �صلة �إلى الدبلوما�سية� .إنها تقت�صر
على قرع طبول الحرب و�إطالق الأكاذيب
وبث الكراهية».
و�أ�ضاف «بكل ب�ساطة لم يعد بمقدوري
�أن �أ�� � �ش � ��ارك ف ��ي ه � ��ذا ال � �ع ��ار ال ��دم ��وي
والمتهور».
ولقيت ا�ستقالة بونداريف التي قالت
م���ص��ادر دبلوما�سية �إن�ه��ا لي�ست الأولى
لدبلوما�سي رو�سي منذ بد�أ غزو مو�سكو
لأوكرانيا ،ترحيبا.
و�أ� � �ش� ��اد ��س�ف�ي��ر ه��ول �ن��دا ل �� �ش ��ؤون نزع
الأ�سلحة روب��رت غبرييل�سه ف��ي تغريدة
بقرار بونداريف وا�صفا �إياه ب�أنه «�شجاع».
م��ن جهته ح�ض هيليل نوير المدير
التنفيذي لمنظمة «يو.ان.ووت�ش» (رقابة
الأمم المتحدة) غير الحكومية ومقرها
جنيف «بقية الدبلوما�سيين الرو�س في
الأمم المتحدة وفي العالم ،على االقتداء
به واال�ستقالة».

رو�ســيا تدر�س خطــة ال�ســالم المقترحــة مــن �إيطاليــا لأوكرانيــا

وزي��ر خارجية اوك��ران��ي��ا يتهم «ال��ن��ات��و» ب���أن��ه ال يفعل
�����ش����ي����ئ����ا ح������ي������ال ال�������غ�������زو ال�����رو������س�����ي
ات �ه ��م وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الأوك ��ران� �ي ��ة
دم �ي �ت��رو ك��ول�ي�ب��ا الأرب� �ع ��اء  ،5/25حلف
�شمال الأطل�سي ب�ـ «ع��دم فعل �أي �شيء»
في مواجهة الغزو الرو�سي لبالده ،و�أ�شاد
م��ن ناحية �أخ��رى ب�ـ «ال �ق��رارات الثورية»
لالتحاد الأوروبي.
وق��ال كوليبا في المنتدى االقت�صادي
العالمي ف��ي داف��و���س ف��ي �سوي�سرا «نحن
ننظر �إلى حلف الناتو كتحالف ،كم�ؤ�س�سة
ت �ت �ن �ح��ى ج ��ان� �ب� �اً وال ت �ف �ع��ل � �ش �ي �ئ �اً على
الإطالق».
و�أك � ��د �أن� ��ه ف��ي ب��داي��ة ال �ح��رب ف��ي 24
ف�ب��راي��ر ،ك��ان الأوك��ران �ي��ون ينظرون �إلى
الناتو على �أن��ه «ق��وة» واالتحاد الأوروبي
ع �ل��ى �أن � ��ه م ��ؤ� �س �� �س��ة «ت� �ع ��رب ف �ق��ط عن
مخاوفها».
وقال «لكن الحرب �أ�سقطت الأقنعة».
و�أ��ض��اف «ر�أي�ن��ا ق��رارات ثورية اتخذها
االتحاد الأوروبي ،لم يتوقعوا هم �أنف�سهم
اتخاذها».
�إن تطلعات �أوكرانيا «الأورو�-أطل�سية»
ن�ص عليها الد�ستور ،لكن ال�سلطات تعتبر

والشرق األوسط
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ق��ال ن��ائ��ب رئي�س ال�ب�رازي��ل� ،أنطونيو
هاميلتون م��وراو� ،إن املنتجني الزراعيني
يف ب �ل�اده ،ميكنهم ا��س�ت�ب��دال ال�صادرات
الغذائية الرو�سية وال�صينية �إىل الأ�سواق
العاملية ل�ضمان الأمن الغذائي العاملي.
وق��ال ال�سيا�سي يف مقابلة ن�شرت يوم
االث�ن�ين  5/23يف �صحيفة �« :Globoأنا
�شخ�صيا �أعتقد �أن هناك فر�صة �سانحة
ل�ل�برازي��ل حيث توقفت رو��س�ي��ا وال�صني
ع ��ن ت ��زوي ��د الأ� � �س � ��واق ب �ن ��وع م �ع�ي�ن من
امل��واد اخل��ام التي تنتجها .وبف�ضل عمل
��( Embrapaش��رك��ة الأب �ح��اث والإنتاج
للهند�سة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة
يف الربازيل) ،نحن قادرون على �سد هذه
الفجوة يف �ضمان الأم��ن الغذائي العاملي

ع�ل��ى امل ��دى ال�ق���ص�ير» .ومل ي�ح��دد نائب
الرئي�س �أن ��واع املنتجات ال��زراع�ي��ة التي
يدور احلديث عنها.
كما �أ� �ش��ار م ��وراو �إىل قلق بكني ب�ش�أن
الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ،ذل��ك �أن�ه��ا «ال ت�ستطيع
�أن ت�ت�رك ��س�ك��ان ال �ب�لاد ال�ب��ال��غ عددهم
 1.4م�ل�ي��ار ن�سمة دون ط �ع��ام» .واختتم
بالقول «يف هذا ال�صدد� ،أعتقد �أن العالقة
ب�ي�ن ال�ب�رازي ��ل وال �� �ص�ين ت���ش�ب��ه التوائم
ال�سيامية».
ي��ذك��ر �أن ال�ب�رازي ��ل واح� ��دة م��ن �أكرب
منتجي وم�صدري الغذاء يف العامل .ووفقا
لوزارة الزراعة يف البالد ،ي�أكل واحد من
ك��ل خم�سة م��ن ��س�ك��ان ال�ك��وك��ب بانتظام
منتجات القطاع الزراعي الربازيلي.

و�إثر هذه التجارب ال�صاروخية الثالثة
ع �ق��د م�ج�ل����س الأم � ��ن ال �ق��وم��ي الكوري
الجنوبي �إج�ت�م��اع�اً �أع�ل��ن ف��ي �أع�ق��اب��ه � ّأن
«�إط�لاق كوريا ال�شمالية ب�صورة متتالية
�صاروخاً بال�ستياً عابراً للقارات مفتر�ضاً
و�صاروخين بال�ستيين ق�صيرى المدى
هو عمل غير قانوني يم ّثل �إنتهاكاً مبا�شراً
لقرارات مجل�س الأمن الدولي».
ووفقاً للجي�ش الكوري الجنوبي فقد
�أجرت كوريا الجنوبية والواليات المتحدة
«ت��دري �ب �اً ع�ل��ى �إط �ل�اق � �ص��واري��خ �أر� ��ض-
�أر���ض» وو�ضعتا في حالة ت�أهّ ب طائرات
م�ق��ات�ل��ة ،وذل ��ك رداً ع�ل��ى «اال�ستفزازات
المفتر�ضة م��ن ج��ان��ب ك��وري��ا ال�شمالية
وال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب �� �ص��واري��خ ب��ال���س�ت�ي��ة عابرة
للقارات و�صواريخ».
وت� ��أت ��ي ه� ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ال�صاروخية
ال�ث�لاث�ي��ة ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي اخ�ت�ت��م فيه
الرئي�س الأمريكي جو بايدن رحلة �إلى
المنطقة �شملت ك ً
ال من كوريا الجنوبية
واليابان.
وم� �ن ��ذ م �ط �ل��ع ال � �ع� ��ام ك � ّث �ف ��ت بيونج
ي��ان��ج �إخ�ت�ب��ارات�ه��ا ال���ص��اروخ�ي��ة ،ف��ي تحد
للعقوبات الدولية المفرو�ضة عليها.

11

الوجه الآخر

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

الحقونا قبل فوات
الأوان!!

�إذا �أط �ل �ع ��ت ع �ل��ى ع � ��دد ق�ضايا
ال�ط�لاق واالن�ف���ص��ال المرفوعة في
محاكم الأحوال ال�شخ�صية �ست�صاب
ب ��ال ��ذه ��ول .ال �ك �ث �ي��ر م ��ن الزيجات
و�صلت لطريق م�سدود لم ينفع معه
الحل المت�أخر.
ل � �م� ��اذا ت �ق ��ر ال �ك �ن �ي �� �س��ة م�شورة
ال�م�خ�ط��وب�ي��ن ب�ع��د ال�خ�ط��وب��ة وقبل
ال � � � ��زواج وت � �ك� ��ون م ��دت �ه ��ا �شهرين
والمتعارف لدى الكثير �أنه عبارة عن
محا�ضرات نظرية مثالية يح�ضرها
المخطوبين للح�صول على ت�صريح
الزواج هذا بالطبع �إذا لم ي�ستطيعوا
�إثبات �أنهم ال ي�ستطيعون الح�ضور
ف �ي �ت��م �إر� � �س� ��ال ال �م �ح��ا� �ض��رات على
هاتفهم المحمول وك��ان اهلل بال�سر
عليم .فيح�صلون على �شهادة �إتمام
محا�ضرات الم�شورة ويتم الزواج!!!
ل�م��اذا ال يتم التفكير ف��ي �إعطاء
دبلوم الم�شورة لتعلم مهارات الحياة,
ط � ��رق ال� �ت ��وا�� �ص ��ل واال�� �ض� �ط ��راب ��ات
وال�م���ش��اك��ل ال�ن�ف���س�ي��ة ل�ك��ل ال�شباب
وال�شابات �إجباريا في مرحلة الثانوي
�أو م��رح �ل��ة ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي التعليم
ال �ك �ن �� �س��ي ت �ك��ون ل �م��دة ع��ام �ي��ن وال
يعطى ت�صريح الخطوبة �إال بها؟
ب��ل �أت �م �ن��ى �أن ي �ت��م �إ� �ض��اف��ة هذه
ال �م��ادة ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ث��ان��وي العام
والمهني على ح��د � �س��واء ف��ي وزارة
ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ف �ق��د ي�غ�ي��ر هذا
الأج�ي��ال القادمة فت�صبح �أق��ل عنفا
و�أكثر �إ�ستقراراً �أ�سرياً .فالهدف من
محا�ضرات الم�شورة لن يتحقق في
�شهرين وبعد �إختيار ال�شريك وقد
�إرتبطا عاطفياً بالفعل!!
االف�ضل قطعاً هو تعليم ال�شباب
وال���ش��اب��ات ط��ري��ق ال�ت�ع��اف��ي وطريق
النمو لأنف�سهم هم �أوال مما �سيفيدهم
في حياتهم العملية وتغيير �أفكارهم
المجتمعية �أو الأ�سرية الخاطئة مما
�سينعك�س ب��دوره على �إختيار �شريك
الحياة نف�سه ث��م معاملته بطريقة
الئقة فيما بعد عندما يحين الوقت
المنا�سب عند االرتباط.
ف ��اذا �أردت �أن تبني ب�ي�ت�اً فلتهتم
بالأ�سا�س �أن يكون �صلباً فهو �أهم من
تجميله ببع�ض الرتو�ش في النهاية
ال�ت��ي �ستختفي م��ع ع��وام��ل التعرية
الزمنية .فالأ�صل هو تقويم الفكر
فتتغير الم�شاعر وين�صلح ال�سلوك.
وه ��و ق �ط �ع��ا �أف �� �ض��ل ك �ث �ي��راً م ��ن �أن
تعمل مكاتب الم�شورة الح�ق�اً لحل
الخالفات الزوجية الم�ستعطاة في
مراحل الإنف�صال الحقاً!!

Milad Saad, B.S., B.A. E.A.
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متنوعات

قبائــــل الهنــود الحمــر
الهنود الحمر ه��م ال�سكان الأ�صليون
ل �ل �ق��ارت �ي��ن الأم��ري �ك �ي �ت �ي��ن ال�شمال ّية
والجنوب ّية ،وي��وج��د حال ًيا ف��ي الواليات
ال �م � ّت �ح��دة الأم ��ري �ك � ّي ��ة م ��ا ي� �ق ��ارب 567
قبيلة للهنود الحمر وف� ًق��ا للإح�صاءات
ال �� �ص��ادرة ع��ن م�ك�ت��ب ال �� �ش ��ؤون الهندية
) ،(BIAوتختلف هذه القبائل عن بع�ضها
ب�سعة انت�شارها وحجمها وحتى في اللغة
الم�ستخدمة وثقافتها ،وفيما يلي �أ�شهر
القبائل:
نافاجو ):(Navajo
�أك �ب��ر ال�ق�ب��ائ��ل ال �م��وج��ودة ف��ي الوقت
الحالي ،ويقطن �سكان القبيلة م�ساحة
ت�صل �إل��ى  71000كيلومتر م��ر ّب��ع ،حيث
يمت ّد انت�شار القبيلة على ث�لاث واليات
وهي يوتا و�أري��زون��ا ونيو مك�سيكو ،ن�ش�أت
الحدود الجغراف ّية لهذه القبيلة ر�سم ًيا
في عام  1868وف ًقا لمعاهدة نافاجو.
هاجرت هذه القبيلة مع قوم الأبات�شي
م��ن كندا ف��ي ع�صور ماقبل التاريخ �إلى
الجنوب كما تعتبر هذه القبيلة ثاني �أكبر
قبيلة للأمريكيين الأ�صليين �أو الهنود
الحمر ،حيث بلغ التعداد ال�سكاني للقبيلة
ح��وال��ي ث�لاث�م�ئ��ة �أل ��ف ن�سمة �أم ��ا اللغة
المتبعة فهي لغة الأبات�شي.
�شيروكي ):(Cherokee
ت �ع �ت �ب��ر ق �ب �ي �ل��ة � �ش �ي��روك��ي ث ��ان ��ي �أكبر
القبائل الموجودة من حيث عدد ال�سكان،
وتتم ّيز بلغتها الخا�صة بها التي تنحدر
من عائلة اللغات الأيروك ّية Iroquoian
 ،Languagesوتعتبر قبيلة �شيروكي
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�أ�شـــهر المــــدن ال�ســــياحيــة فــي العــــالـم

�أ�شهر القبائل في قارات العالم

�أح��د ال�ف��روع الخم�سة لجماعة الكيتواه
الم ّتحدة.
ت�ع��ود �أ��ص��ول ه��ذه القبيلة �إل��ى �ساللة
الإيروكوا ،التي كانت �أكثر القبائل تنظي ًما
في فترة اال�ستعمار الأوروبي لقارة �أمريكا
ال�شمالية ،ا�شتق ا�سمهم من لفظة بلغة
الكريك (لغة م��ن لغات الهنود الحمر)
أنا�س بكال ٍم مختلف».
تعني «� ٌ
ُق �دِّر ع��دد �سكان القبيلة ع��ام  1650بما
ي�ق��ارب  22500ن�سمة ،كما �سيطروا على
م�ساحة من الأ���ض بلغت ال�ـ � 40أل��ف ميل
مربع (ما يقارب  100000كيلو متر مربع)،
حيث امتدت مناطق تواجدهم �إلى جبال
الآباال�ش في والية جورجيا حالياً� ،شرق
تيني�سي والأج � ��زاء ال�غ��رب�ي��ة م��ن واليتي
كاروالينا ال�شمالية والجنوبية.
�ســــو ):(Sioux
ث��ال��ث �أك �ب ��ر ال �ق �ب��ائ��ل م ��ن ح �ي��ث عدد
ال���س�ك��ان ،ح�ي��ث يبلغ ت �ع��داد ��س�ك��ان قبيلة
�سو حوالي  ،170000وت�ض ّم ثالث قبائل
رئي�س ّية ك� ٌّ�ل منها يتحدث لغته الخا�صة
وهي :ناكوتا ) (Nakotaالكوتا )(Lakota
داكوتا ) ،(Dakotaوا�ش ُت ّق ا�سم القبيلة من
الكلمة ) (Nadouessiouxوالتي تعني
الثعابين ال�صغيرة ،وي�شتهر �شعب قبيلة
�سو بثقافة ال�صيد والمحاربة.
�أوجيبوا ):(Chippewa
يعي�ش �شعب قبيلة �أوجيبوا في الواليات
الم ّتحدة الأمريك ّية وفي كندا ،ويتحدثون
لغة الأوج �ي �ب��وي ال�ت��ي تنتمي �إل��ى عائلة
�ألغونكيان ،ي�شتهر �شعب �أوجيبوي بتعدين
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�إعداد :ماهـر هنــري

النحا�س وتجارته وزراعة الأرز.
ت�شوكتاو ):(Choctaw
ي�ن�ح��در �أ� �ص��ل القبيلة �إل ��ى ��ش��رق نهر
ال�م���س�ي���س�ي�ب��ي ،وت�ع�ت�ب��ر �إح � ��دى القبائل
ّ
المتح�ضرة ،ا�شتهروا بالزراعة
الخم�س
وتحدثوا بلغتهم الخا�صة بهم التي ت�س ّمى
لغة �شوكتو.
ات �خ ��ذت ه ��ذه ال�ق�ب�ي�ل��ة م ��ن المناطق
ج �ن��وب � �ش��رق ن�ه��ر الم�سي�سيبي موطناً
ل�ه��ا ،ت�ع��ود �أ� �ص��ول ه��ذه القبيلة ل�ساللة
ال�م��و��س�ك��وج�ي��ن .ي �ق��در ع ��دد ��س�ك��ان هذه
القبيلة في منت�صف القرن الثامن ع�شر
ب �ـ � 20أل� ��ف ف� ��رد ،ع��ا� �ش��وا ��ض�م��ن 70-60
تجمعاً �سكانياً على �ضفاف بع�ض الأنهار
ف��ي ت�ل��ك ال�م�ن�ط�ق��ة ،ا��ش�ت�ه��ر �أف � ��راد هذه
القبيلة بكونهم م��زارع�ي��ن م�ه��رة ،قاموا
ب�إنتاج المحا�صيل الزراعية بهدف ت�أمين
الغذاء والمتاجرة مع باقي القبائل ومع
الم�ستوطنين الأوروبيين الحقاً.
�أبات�شي ):(Apache
ت�سكن قبيلة �أبات�شي ف��ي جنوب غرب
ال��والي��ات ال�م� ّت�ح��دة ،وت���ض��م �ستة قبائل
فرع ّية وه��ي :ليبان ،ت�شيريخوا ،بلينز،
جيكاريال� ،أبات�شي الغربية ،مي�سكاليرو
ويتحدثون خم�س لغات مختلفة ،ا�شتهروا
بكونهم مقاتلين �شر�سين وا�ستراتيجيين
ومهرة.

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

هونج كونج في ال�صين

ا�سطنبول في تريكا

ت�صنف هونج كونج ك��واح��دة م��ن �أج�م��ل م��دن ال�صين ،و�أي���ض�اً من
�أجمل مدن العالم ال�سياحية و�أكثرها ازدحاماً وتكد�ساً بال�سكان ،حيث
تنعم المنطقة المُ�ستقلة ذاتية الحكم رغم تبعيتها جغرافياً لل�صين
بميناء هو الأهم �آ�سيوياً لدوره في حركة التجارة الدولية في القارة،
�إلى جانب كونه �أحد �أهم و�أ�شهر معالم المدينة ال�سياحية.
ه��ذا بالإ�ضافة �إل��ى �شهرة المدينة ف��ي م�ج��االت �صناعة المو�ضة
والأزي��اء ،و�صناعة الأف�لام حيث ت�ضم متاجر وبوتيكات تخ�ص �أ�شهر
الماركات والعالمات التجارية العالمية.
ج�غ��راف�ي�اً تعامل ه��ون��ج ك��ون��ج ك��أرخ�ب�ي��ل م��ن ال�ج��زر يقع بين بحر
ال�صين الجنوبي ونهر الل�ؤل�ؤة تحيطه نحو  200جزيرة ،ما يجعلها
واح ��دة م��ن �أح �ل��ى م��دن ال�ع��ال��م بف�ضل طبيعتها ال�خ�لاب��ة ومناخها
تعتبر ا�سطنبول �أكبر المدن ال�سياحية في
تركيا ،وثاني �أكبر مدن ال�ساحلي المعتدل.
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تركيا من حيث الكثافة ال�سكانية والخام�سة
ال�سياحة في هونج كونج ا�ستقطبت  9,03مليون م�سافر في العام
من
�ه
�
ب
تتمتع
لما
بالعالم،
ه��ي واح��دة م��ن �أف�ضل ال�م��دن ال�سياحية
ال�سابق.
ت��اري��خ عريق وت�ن��وع ثقافي وح���ض��اري عظيم بف�ضل م��ا ت��وات��ر عليها
من ح�ضارات �إن�سانية،
ولكونها بمثابة ال�ب��رزخ ال��ذي يربط قارتين ميالنو في �إيطاليا
مُختلفتين ثقافياً وح�ضارياً.
ت�شكل ا�سطنبول نقطة ال��و��ص��ل ب�ي��ن �آ��س�ي��ا و�أوروب � ��ا ع�ب��ر م�ضيق
البو�سفور الذي يربط البحر الأ�سود ببحر مرمرة ،وي�شكل �إحدى �أهم
و�أ�شهر معالمها ال�سياحية ،جنباً �إل��ى جنب مع م�ساجدها وق�صورها
و�أ�ضرحتها العثمانية و�أطالل قالعها وكنائ�سها البيزنطية وحماماتها
التقليدية التي تعد تجربة ممتعة فريدة ي�أتي ال�سياح من مختلف بقاع
العالم لال�ستمتاع بها.
ال�سياحة ف��ي ا�سطنبول ا�ستقطبت  10,7مليون م�سافر ف��ي العام
ال�سابق.

�سيول في كوريا الجنوبية

ميالنو �أو ميالن ثاني �أكبر مدن �إيطاليا �سكاناً ومن �أف�ضل مدن
ال�سياحة في �إيطاليا ككل ،وواحدة من �أف�ضل وجهاتها ال�سياحية ،بل
ويمكن اعتبارها �أجمل مدينة في العالم لأولئك الذين يهوون مواكبة
�أح��دث �صيحات المو�ضة العالمية؛ حيث يمكنك خاللها العثور على
�أكبر بوتيكات الأزياء و�أ�شهر عالماتها التجارية :في بريرا ،فيا مونت
نابليون ،جاليري فيتوريو �إيمانويل الثاني ،وغيرها.
وبالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك تحت�ضن ميالنو مجموعة من �أجمل معالم
جذب ال�سياحة في �إيطاليا والعالم ،بف�ضل ما يميّز مبانيها من فن
وهند�سة معمارية بديعة كما هو الحال في كاتدرائية دومو ،ال�سكاال،
دار الأوب ��را حيث يمكنك �أي�ضاً ح�ضور عر�ض فني راق��ي ،ثم اختتام
��س�ي��ول ع��ا��ص�م��ة ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة وم��دي�ن��ة ال�ت�ن��اق���ض��ات بالن�سبة يومك ب�إحدى حانات نافيجلى قلب ميالنو الناب�ض في �ساعات الليل.
للآ�سيويين ،بينما ت�صنف ك��واح��دة من �أف�ضل م��دن العالم �سياحياً
ال���س�ي��اح��ة ف��ي م�ي�لان��و ا�ستقطبت  8,81م�ل�ي��ون م�سافر ف��ي العام
و�صناعياً ،بف�ضل تقدمها التقني و�شهرتها في مجال �صناعة وت�سويق ال�سابق.
الأزياء.
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معابدها وق�صورها ،وحتى منازلها الخ�شبية التقليدية ذات الهند�سة بالما دي مايوركا في �أ�سبانيا
المعمارية الأنيقة وال��راق�ي��ة ،ه��ذا �إل��ى جانب منتزهاتها وحدائقها
الغناء وم�سارات جبالها و�ضفاف �أنهارها التي تكت�سب �شعبية وا�سعة
بين �سكانها وزواره��ا من ال�سياح الأجانب ،كوجهات مثالية للتري�ض
والتنزه وركوب الدراجات.
ولعل �أكثر ما تتميز به �سيول �إحدى �أبرز مدن ال�سياحة في كوريا
الجنوبية هو ما بها من معالم �سياحية �شهيرة تتمثل ف��ي :مجل�س
المدينة ،منتزه دون��غ م��ان ب�لازا� ،ضريح جونج ميو ،حي بانك �شون
العتيق ،نهري هان و�شيونج جاي.
ال�سياحة في �سيول ا�ستقطبت  9,54مليون م�سافر في العام ال�سابق.

�أنطاليا في تركيا

Forest Lawn

Funerals • Cremations • Cemeteries

خطط للأمام معنا

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

يوفر لك التخطيط للم�ستقبل ما يلي:

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

Trevena Hanna
Planning Adviser

تريڤينـا حنـا

626-367-9417

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

وه��ي واح��دة من �أجمل المدن في العالم ح�سب ت�صنيف �صحيفة
�صنداي تايمز البريطانية بما تقدمه ل��زواره��ا م��ن وج�ب��ة �سياحية
متنوعة تجمع بين ال�شواطئ الخالبة وال�ت�لال ال�شاهقة والمعالم
التاريخية ،م��ع � �ش��وارع الت�سوق وال�ت��رف�ي��ه العمالقة وال�ع���ش��رات من
الفعاليات الثقافية والفنية.
تقع جزيرة مايوركا �أو بالما دي مايوركا على �ساحل البحر المتو�سط
وه��ي واح ��دة م��ن �أج �م��ل ج��زر ال�ب�ل�ي��ار الإ��س�ب��ان�ي��ة ،وتتميز بواجهتها
البحرية التي ت�شهد �صناعة اليخوت التراثية بالمدينة ،مع عدد من
�أرقى المطاعم والحانات والنوادي الليلية والفنادق البوتيكية المطلة
على البحر ،وكذلك المعالم التاريخية في البلدة القديمة.
وتحيي المدينة عدد من المهرجانات التي تمتع زوارها بمقطوعات
�أنطاليا �أف�ضل م��دن تركيا ال�ساحلية ،وواح��دة م��ن �أج�م��ل المدن مو�سيقية حية تطرب الآذان.
ال�سياحة في بالما دي مايوركا ا�ستقطبت  8,78مليون م�سافر في
ال�سياحية في العالم ،لما تتمتع به من
�شواطئ خالبة ومعالم �أثرية العام ال�سابق.
براقة ،مع مناطق ترفيهية مثالية للعائالت.
ف�إن كانت �أنطاليا واحدة من �ضمن مدن �سياحية متعددة تتربع على
قائمة �أولوياتك ومخططاتك للخروج في عطلة ،فال تن�س المرور بر�شلونة في �أ�سبانيا
بالبلدة القديمة التي ت�ضم عدداً من مواقع المدينة الأثرية العريقة
مثل بوابة هادريان الرومانية.
�أما �إن كانت عطلتك ذات طابع عائلي فال �شك �أن �شواطئ �أنطاليا
ومينائها ال�ع��ري��ق ذي ال�م�ي��اه ال�ف�ي��روزي��ة ال���س��اح��رة و�أ��ش�ع��ة ال�شم�س
اللطيفة والمناخ المعتدل �ستكون �أولى وجهاتك ،ولن يتخلى �أطفالك
بالطبع عن زيارة مدينة الألعاب المائية �أكواالند ،واللعب مع الدالفين
والحيوانات البحرية في دولفين الند.
ال�سياحة ف��ي �أن�ط��ال�ي��ا ا�ستقطبت  9,42م�ل�ي��ون م�سافر ف��ي العام
ال�سابق.

بوكيت في تايالند

تعد بر�شلونة �إح��دى �أف�ضل مدن �سياحية بالعالم ،بف�ضل موقعها
الجغرافي المتميز بين ال�ساحل ال�شمالي ال�شرقي للبحر المتو�سط
ب�إ�سبانيا ،وبين جنوب جبال البران�س الفرن�سية.
و�إلى جانب �شواطئها ال�ساحرة الممتدة بطول  4كم ف�أكثر ،ومناخها
اللطيف على م��دار ال�ع��ام م��ا يجعلها عطلة م�صيفية رائ�ع��ة لل�سياح
من مختلف بقاع العالم ،ت�ضم بر�شلونة الإ�سبانية نادي كروي عريق
و�شهير ي�ستقطب م�شجعيه من كل مكان لمتابعة مبارياته الحية ،وهذا
بالإ�ضافة �إلى عدد من المعار�ض والمتاحف الفنية ذات التراث الثقافي
العريق الذي ميز المدينة عبر عقود ،لكونها من �أهم مدن ال�سياحة في
�إ�سبانيا والتي �شهدت ميالد ون�ش�أة �أ�شهر الفنانين الت�شكيليين �أمثال
بيكا�سو وميرو.
ب��وك�ي��ت �أو ف��وك�ي��ت ه��ي �أك �ب��ر ج ��زر ت��اي�لان��د وواح � ��دة م��ن �أجمل
ال�سياحة ف��ي بر�شلونة ا�ستقطبت  8,69مليون م�سافر ف��ي العام
م��دن العالم ال�شاطئية التي ت�ستقطب ال�سياح من مختلف البلدان ال�سابق.
والإمكانيات المادية ،بما توفره من خيارات �إقامة ومطاعم و�أوجه
ترفيه في متناول الجميع.
تمتلك الجزيرة نحو � 30شاطئ هم الأجمل والأكثر �شعبية وزيارة
عالمياً مثل باتونج ،ك��ارون ،كوتا ،وكاماال لما يتميّزون به من رمال
بي�ضاء دافئة ومياه كري�ستالية ،مع �أ�شجار النخيل التي تلتف حولهم
ف��ي �شموخ ،وتجعل منهم وجهة رومان�سية �شاعرية مثالية لق�ضاء
عزيزي القارئ..
عطالت �شهر الع�سل.
�أر�سل لنا عنوانك الإلكرتوين لت�صلك
هذا بالإ�ضافة �إلى ما تمتلكه الجزيرة الرئي�سية من جزر ا�ستوائية
ن�سخة من «�أرثوذك�س نيوز» جمانا
�أ�صغر ،يمكنك الو�صول �إليها واال�ستمتاع ب�سحرها الخالب من خالل
allorthodox@aol.com
رحالت القارب ال�سريع عبر خليج بهانج نجا ال�شهير.
ال�سياحة في بوكيت ا�ستقطبت  9,29مليون م�سافر في العام ال�سابق.
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�أرثوذك�س نيوز

صحة و تسالي

معلوماتك في الميزان

نمط الحياة والتحكم في التوتر الع�صبي
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
قد يكون م�ستويات القلق والتوتر
الع�صبي مرتفعة هذه الأيام وهي من
�أب��رز الم�شكالت النف�سية التي تواجه
الكثير م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ،وق��د ت�ستمر
لفترة ط��وي�ل��ة ،ول�ك��ن ه��ل تعلم �أن ما
ن�خ�ت��ار ت �ن��اول��ه ي�م�ك��ن �أن ي���س��اع��د في
تقليل التوتر والح�صول على تح�سن
في �صحتنا النف�سية �أو التخفيف من
حدتها.
هل ت�شعر ب�إحتياجك للأكل عندما
ت�شعر بالتوتر الع�صبي؟ �إذا كنت هكذا
ف�أنت ل�ست وحدك ..ففي �أوقات التوتر
يلج�أ الكثير من النا�س للأكل وغالبا
ما تكون الأطعمة عالية في الدهنيات
الم�شبعة وال �م ��أك��والت ع��ال�ي��ة ال�سكر
لأن التوتر له ت�أثير �سلبي على �إختيار
نوعية الأكل فهناك عالقة بين الطعام
والتوتر الع�صبي.
�إ�ستجابة الج�سم بالحرب �أو
الهرب Fight or Flight
يطلق الجهاز الع�صبي هورمونات
تتعلق بالتوتر الع�صبي مثل الأدرينالين
وال�ك��ورت��زول عندما ت�شعر بالقلق �أو
التوتر .ه��ذه الهورمونات ت�سبب لك
ال�شعور بالحرب �أو الهرب .وهنا تزداد
�سرعة �ضربات القلب ويرتفع �ضغط
الدم و�أي�ضا تزداد �سرعة التنف�س .وفي
ح��االت التوتر المزمن تت�أثر ال�صحة
وي���ص��اب ال�شخ�ص بم�شاكل �صحية.
ب��الإ��ض��اف��ة �أن ي�ك��ون ال�شخ�ص قلقا،
وي�صبح مكتئباً ،و�صعوبة الح�صول
ع �ل��ى ن� ��وم م ��ري ��ح وه� � ��ادئ �أو ي�صاب
با�ضطرابات في الجهاز اله�ضمي.
هل يمكن للأغذية الإقالل من
التوتر؟
 ت��وج��د �أب �ح��اث قليلة ع��ن فوائدالأغذية للتوتر .ولكن تركز الأبحاث
على ال�م��واد الغذائية التي يحتاجها
ال� �م ��خ ل �ل �ق �ي��ام ب ��وظ ��ائ �ف ��ه اليومية
ع� �ل ��ى �أك � �م� ��ل وج � � ��ه .ب �ع ����ض ال � �م ��واد
الغذائية الغنية بم�ضادات الأك�سدة
والفيتامينات وال �م �ع��ادن ق��د ت�ساعد
على التقليل من التوتر الع�صبي .هذه
العنا�صر الغذائية هامة لنمط الحياة

ال�صحية فين�صح �أن نح�صل عليها من
الأطعمة التي ن�أكلها يوميا مثل الفواكه
والخ�ضروات الغنية بم�ضادات الأك�سدة
وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وال �م �ع��ادن م��ع الأطعمة
التي ت�ساعد على ال�صحة الجيدة .فمثال
فيتامين (ب) ال ��ذي ي��وج��د طبيعياً في
ال �ح �ب��وب ال �ك��ام �ل��ة والأل � �ب� ��ان والبقول
والخ�ضروات والفواكه واللحوم يح�سن
من ن�شاط الجهاز الع�صبي و�إحتياجات
المخ.
 وت��ذك��ر ب�ع����ض الأب� �ح ��اث �أن ��ه توجدع�ل�اق ��ة ب �ي��ن �إن �خ �ف��ا���ض ف �ي �ت��ام �ي��ن (د)
والتوتر الع�صبي .الج�سم والمخ يحتاجان
لهذا الفيتامين للقيام بوظائفه بطريقة
طبيعية وعليه فالأطعمة ال�ت��ي تحتوي
على فيتامين (د) مثل الأ�سماك الدهنية
وال�ب�ي����ض وم�ن�ت�ج��ات ال���ص��وي��ا والأل �ب ��ان
المدعمة بفيتامين (د) والم�شروم الذي
تعر�ض لأ�شعة ال�شم�س فوق البنف�سجية
و�أي �� �ض��ا ت �ع��ر���ض ال�ج���س��م ل�ل���ش�م����س هذا
كله يمد الج�سم والمخ بهذا الفيتامين
وي�ساعده على القيام بالوظائف اليومية
بطريقة �صحية.
بع�ض الأغذية الغنية بالعنا�صر
الغذائية المفيدة للجهاز الع�صبي:
 الأف ��وك ��ادو :وف�ق��ا لجامعة هارفاردتحتوي ثمرة الأفوكادو على ن�سبة عالية
م��ن فيتامين (ب) ت�ساعد على ال�شعور
بالتح�سن وتطلق هورموني ال�سيروتونين
والدوبامين وهي الهورمونات الم�سئولة
ع�ل��ى تح�سن ال�ح��ال��ة النف�سية وال�شعور
بال�سعادة.
 �أحما�ض الأوميجا  :3توجد الأوميجا 3في الأ�سماك الدهنية مثل ال�سالمون
واالن�شوجة وال�سردين والرنجة والماكرل
وه ��ي ج �ي��دة ل �م �ح��ارب��ة ال �ق �ل��ق والتحكم
ف��ي الع�صبية والإك�ت�ئ��اب لأن�ه��ا تقلل من
م�ستوى الكورتيزول في الج�سم.
 تناول المزيد من فيتامين ) :(Cتعتبربع�ض الأطعمة مثل البرتقال والجريب
فروت والفلفل الأحمر والأخ�ضر والكيوي
والطماطم والفراولة غنية بفيتامين )(C
ول�ه��ا ت��أث�ي��ر م���ض��اد ل�ل�إك�ت�ئ��اب وتح�سين
المزاج في الجرعات العالية .وقد تكون
مفيدة في عالج اال�ضطرابات المرتبطة
ب��ال �ت��وت��ر .وك���ش�ف��ت ب�ع����ض الأب� �ح ��اث ان
فيتامين ) (Cقد ي�ساعد في تقليل القلق
بين ط�لاب ال�م��دار���س الثانوية .وين�صح

بتناول طعام غني بفيتامين ) (Cفي كل
وجبة وتناوله في الوجبات الخفيفة بين
الوجبات الأ�سا�سية.
 ت�ن��اول �أغ��ذي��ة غنية بالماغن�سيوم:وجدت الأبحاث ان في كثير من الأحيان
ع �ن��دم��ا ي �ك��ون ال���ش�خ����ص م �ت��وت��راً تكون
م�ستويات الماغن�سيوم ناق�صة في الج�سم
وت� � ��ؤدي �إل ��ى زي� ��ادة ه��ورم��ون��ات التوتر.
ولذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية
بالماغن�سيوم مثل الخ�ضراوات الورقية
والمك�سرات وال�ب��ذور والبقول والحبوب
الكاملة.
 الخر�شوف :م�صدر مركز للأليافوه��و غني بالبريبانوتك�س وه��و ن��وع من
الألياف التي تغذي البكتريا المفيدة في
الأمعاء .وت�شير الدرا�سات �أنه قد ي�ساعد
ع�ل��ى خف�ض م�ستويات ال���ش��د الع�صبي.
وال �خ��ر� �ش��وف �أي���ض��ا غ�ن��ي بالماغن�سيوم
وفيتامين ) (Cوه��ي م��واد ��ض��روري��ة من
�أجل �إ�ستجابة �صحية لل�شد الع�صبي.
 ال�شوكوالتة الداكنة :ين�صح بتناولال �� �ش��وك��والت��ة ال��داك �ن��ة ل�ت�خ�ف�ي��ف القلق
ح�ي��ث �أن �ه��ا غنية ب�م��رك�ب��ات الفالفونول
وه��ي م�ضادات �أك�سدة هامة ف��ي وظائف
ال �م��خ .وي �ك��ون ذل ��ك م��ن خ�ل�ال تح�سين
تدفق الدم �إلى الدماغ وتعزيز قدرته على
التكيف في المواقف الع�صبية .قد ت�ساعد
ال�شوكوالتة الداكنة في زي��ادة م�ستويات
ه��ورم��ون��ات ال��دوب��ام�ي��ن وال�سيروتونين
وه ��ذه ال �ه��ورم��ون��ات ه��ي ال�م���س�ئ��ول��ة عن
درجة ال�سعادة وتح�سين الدماغ.
 م �� �ش��روب ال�ك��ام��وم�ي��ل :الكاموميل�أع �� �ش��اب ط�ب�ي��ة ا� �س �ت �خ��دم��ت م �ن��ذ قديم
الزمان كمخف�ض طبيعي لل�شد الع�صبي.
و�أظ � �ه ��رت الأب � �ح ��اث �أن م �� �ش��روب �شاي
الكاموميل يعزز النوم الهادئ ويقلل من
�أعرا�ض القلق والإكتئاب.
هل مكمالت الفيتامينات والمعادن
تقلل من التوتر الع�صبي؟
بع�ض الباحثين ي��دع��ون �أن مكمالت
الفيتامينات والمعادن ت�ساعد على تقليل
التوتر الع�صبي ولكن الأب�ح��اث ف��ي هذا
ال �م��و� �ض��وع ق�ل�ي�ل��ة وت �ح �ت��اج �إل ��ى درا�سات
�أكثر.
طرق �أخرى للإقالل من التوتر:
� -أهم �شيء هو �أن تعطي ج�سمك غذاء

�س�« : 1أوحى �إليهم في حلم �أن ال يرجعوا �إلى هيرود�س  »....من هم؟
�س� : 2أين �سكنت العائلة المقد�سة بعد عودتها من م�صر؟
�س� : 3أين جاءت النب�ؤة عن يوحنا المعمدان «�صوت �صارخ فى البرية �أعدوا
طريق الرب �إ�صنعوا �سبله م�ستقيمة»؟
�س�« : 4إن اهلل ق��ادر �أن يقيم من هذه الحجارة �أوالداً لإبراهيم» ،من الذين
خاطبهم يوحنا المعمدان بهذا الكالم؟
�س : 5بماذا �شبه الرب ي�سوع كل من ي�سمع كالمه ويعمل به؟
�س« : 6كما كنت مع مو�سى �أكون معك ال �أهملك وال �أتركك» لمن وجه الرب
هذا الكالم؟
�س« : 7عند �أريحا ر�أى ي�شوع بن نون رجل واقف �أمامه و�سيفه م�سلول بيده»
من كان هذا الرجل؟
�س : 8من �أى �أ�سباط بنى �إ�سرائيل كان عخان بن كرمى بن زبدى بن زارح؟
ولماذا حمى غ�ضب الرب على بنى �إ�سرائيل ب�سببه؟
�س : 9ما �سبب ت�سمية «وادى عخور» بهذا الإ�سم؟
�س : 10كم كان عدد الرجال الذين �إنتخبهم ي�شوع لل�صعود �إلى عاى؟
للإجابة فت�شوا في:
ج( : 6ي�شوع )5 – 1 : 1
ج( : 1متى )12 – 1 : 2
ج( : 7ي�شوع )14 – 13 : 5
ج( : 2متى )23 – 19 : 2
ج( : 8ي�شوع )1 : 7
ج( : 3متى )3 : 3
ج( : 9ي�شوع )26 – 24 : 7
ج( : 4متى )9 – 7 : 3
ج( : 10ي�شوع )3 : 8
ج( : 5متى )25 – 24 : 7

بقلم� :سامية خليل
ماج�ستير في التغذية
متوازن ونمط غذائي �صحي .و�أي�ضا
الن�شاط الريا�ضي بانتظام حتى ولو 15
دقيقة في اليوم ،والأف�ضل  15دقيقة
مرتين في اليوم �صباحاً وم�ساءاً.
 اخ �� �ص��ائ �ي��ة ال �ت �غ��ذي��ة الم�سجلةت�ستطيع تحديد نظام غذائي �صحي
لكل �شخ�ص �إن كان رجل �أو �إمر�أة ح�سب
�سنه ونوعية ن�شاطه اليومي والم�شاكل
ال�صحية �إن وجدت وعمره وتف�ضيالته
المعينة للطعام وح�سا�سيته لبع�ض
الأطعمة �إن وجدت.
 ممار�سة الأن�شطة التي ينتج عنهااال� �س �ت��رخ��اء م�ث��ل ال �ي��وج��ا �أو الت�أمل
وال �ت �م��اري��ن ال�ت�ن�ف���س�ي��ة ال�ب�ط�ي�ئ��ة �أو
ال�سماع للمو�سيقى الهادئة ....الخ.
 تقوية ال�ع�لاق��ة الإج�ت�م��اع�ي��ة معالأحباء والأ�صدقاء والدعم العاطفي
�أوق� � � ��ات ال �ت ��وت ��ر ال �ع �� �ص �ب��ي و�صحبة
الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ال� �م ��رح ��ة والمبهجة
والإبتعاد عن الأ�شخا�ص ذات الم�شاكل
وال�شكوى وال�سلبيين.
 الإق �ل��ال م��ن ال �م �� �ش��روب��ات التيتحتوي على الكافين لأن لها ت�أثير
على الدماغ والجهاز الع�صبي ويمكن
ان يرفع م�ستويات الكورتيزول الذي
ي�ؤدي �إلى زيادة التوتر الع�صبي.
 ب� �ع� �� ��ض الأب � � �ح� � ��اث وج� � � ��دت �أنم�ضغ الأط�ع�م��ة المقرم�شة ق��د تقلل
م��ن ال �ت��وت��ر .ال�ب�ع����ض ي �ل �ت �ج ��أون �إلى
الأطعمة المقرم�شة الغير �صحية مثل
البطاط�س ال�شيب�س ،ولكن في بع�ض
الأح �ي��ان يمكنك التعامل م��ع التوتر
الع�صبي ب��أط�ع�م��ة مقرم�شة �صحية
مثل الجذر والكرف�س والخيار والتفاح
وال�سوداني.
 الإل� �ت� �ج ��اء �إل � ��ى م ��راك ��ز العنايةالمتخ�ص�صة في عالج التوتر الع�صبي
ومتابعة �إر�شاداتهم بانتظام.

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

�شيئ من المعرفة

العندليب الأ�سمر الذي �صب
عواطفه في �أغانيه

يا �إبنى ال تر�ضى �أن يتملقك الخطاه.
ال ت�سلك ف��ي ال�ط��ري��ق م��ع ال�خ�ط��اه و�أم �ن��ع رج �ل��ك عن
م�سالكهم.
الم�ستمع لو�صايا ال��رب ي�سكن �أمناً وي�ستريح من خوف
ال�شر.
الم�ستقيمين ي�سكنون الأر�ض والأ�شرار ينقر�ضون منها.
الحكمة �أثمن من اللآلئ وكل الجواهر ال ت�ساويها.
ل �ع �ن��ة ال � ��رب ف ��ي ب �ي��ت ال �� �ش��ري��ر ل �ك �ن��ه ي� �ب ��ارك م�سكن
ال�صديقين.
ال تترك �شريعة الرب لأنه يعطي تعليماً �صالحاً.
�سبيل ال�صديقين نوراً م�شرقاً.
باعد رجلك عن ال�شر وال تمل يميناً وال ي�ساراً.
مكرهة الرب القلب الذي ين�شئ �أفكاراً رديئة.
الو�صية م�صباح وال�شريعة نور وتوبيخات الأدب طريق
الحياة.
يحب الرب الذين يحبونه والذين ُيبكرون �إليه يجدونه.

�إختالفــات

�شخ�صيات بارزة في تاريخ م�صر الحديث
عبدالحليم حافظ

13

ت��ر��س�خ��ت م�ك��ان��ة ح��اف��ظ ك��رم��ز غنائي
ب�سبب قدرته على �إظهار الم�شاعر ب�صوته،
وال��ذي ل��م يكن قويا لتلك ال��درج��ة ،لكن
�إح�سا�سه هو ما ميزه .ظهر في  16فيلما
مو�سيقيا ت�ضمنت بع�ضا من �أ�شهر �أغانيه،
مثل «�أهواك» و«بتلوموني ليه» ،كما عُرف
ب�صوت ثورة  1952بف�ضل �أغانيه الوطنية.

جورج بهجوري

و��ص��ل المغني وال�م�ل�ح��ن والممثل
عبد الحليم حافظ �إل��ى �أوج �شعبيته
ف � ��ي ال �خ �م �� �س �ي �ن �ي��ات وال�ستينيات
وال�سبعينيات ،لكنه ال ي��زال مرتبطا
ب �� �ص��ورة وث�ي �ق��ة ف��ي ع �ق��ول ك�ث�ي��ر منا
بالع�صر الذهبي لل�سينما الم�صرية
وث ��ورة  .1952در� ��س ع�ب��د الحليم في
معهد المو�سيقى العربية ،ويعتبر من
�أعظم المو�سيقيين الذين م��روا على
الوطن العربي .ب��د�أت حياته المهنية
كعازف للمزمار في الإذاعة الم�صرية،
وهو ما كان تدريبا مفيدا له للتحكم
في طريقة تنف�سه كمطرب الحقا.

�أكثر من مجرد «بيكا�سو م�صر»
ق��دم لنا ه��ذا ال��ر��س��ام وال�ن�ح��ات ور�سام
الكاريكاتير والق�ص�ص الم�صورة الم�صري
الفرن�سي �أع �م��اال م�ستوحاة م��ن التراث
والثقافة الم�صرية �أدت �إل��ى مقارنات مع
بيكا�سو .وع��ر��ض��ت �أع �م��ال ب�ه�ج��وري على
نطاق وا�سع في القاهرة وعلى الم�ستوى
ال��دول��ي ،وزارت متحف ال�ل��وف��ر ،ومتحف
ال�ف��ن ال�ح��دي��ث ف��ي ع�م��ان ،ومتحف الفن
ال�م���ص��ري ال�ح��دي��ث ب��ال�ق��اه��رة ،ومعر�ض
الم�سار للفن المعا�صر بالزمالك.
تمتزج �أعمال بهجوري بفل�سفته الفنية
ومعتقداته ال�سيا�سية ،فقد جمعت �أعماله
ال�م�ب�ك��رة ك��ر��س��ام ك��اري�ك��ات�ي��ر ب�ي��ن الهجاء
ال�سيا�سي والترويج للعروبة وحقوق المر�أة
والإ�صالح الوطني.
من �أعمال جورج بهجوري
في الر�سمين �أعاله يوجد (� )7سبعة �إختالفات ..هل يمكنك التعرف عليهم؟

الكلمــات املتقـاطعــة

احلـــــــل

سو دو كو

�أفقيــا:
( )1من معجزات ال�سيد الم�سيح �صنعها لنف�سه � -شقيق )2( .تجدها في (بحور)
 الإ�سم الأول لبابا روما )3( .ال�ضياء  -من الأمرا�ض)4( ..الم�س (معكو�سة) -مت�شابهه )5( .من المواقيت  -نهر �إيطالي (معكو�سة)  -الرجاء )6( .من الأ�صوام
 �شاهد� )7( .أ�س�أمه  -امتحنا (معكو�سة) � -شدد خ�صومته )8( .متقن  -عندالحاتي (معكو�سة) )9( .تجدها في �ألوان � -ضمير الغائبة  -ينظمه )10( .خداع
ب�صري  -من �أنواع البلح )11( .يم�شي  -لقب �ألماني )12( .للن�صب وللنفي  -ال�سيد
الم�سيح.
ر أ��سيا:
( )1من محافظات الوجه القبلي � -شق بها البحر الأحمر فعبر العبرانيون.
( )2من الأ�صوام� )3( .أقامه الرب ي�سوع من الموت� )4( .إزالة �( 5/3 -أهرام)  -قمح.
( )5نبي )6( .تلهب وا�ضطرام  -من المالئكة )7( .كاتب الإنجيل الثالث  -لعن -
من الأ�سماء الخم�سة )8( .دق  -من ن�سل �إبراهيم ،و�سبط يهوذا ،و�إبن الملك داود.
( )9مت�شابهة  -امة )10( .من الطيور  -لقب يطلق على الفتاة الطاهرة التي لم
تتزوج )11( .من الأ�صوام�)12( .سليل.
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مقتطفــات مـن الحيــاة
ما هو خط التاريخ الدولي؟

لتو�ضيح مفهوم خ��ط التاريخ ال��دول��يُ ،ي��ذك��ر ب��ان الكرة
الأر�ضية ُمق�سمة �إلى  24منطقة زمنية وهنالك نقطة معينة
يبد�أ عندها التوقيت الفعلي ف ُيع ّد خط الطول  180درجة
بال�ضبط هو ن�صف الكرة الأر�ضية ،وال��ذي يقع في مدينة
جرينت�ش في �إنجلترا ،وهنا يقع خط التاريخ الدولي والذي
هو خط وهمي ي�صل بين �شمال الكرة الأر�ضية من القطب
ال�شمالي حتى جنوب الكرة الأر�ضية بالقطب الجنوبي.
�أ�صبح من ال�ضروري في �أواخر القرن الثامن ع�شر و�ضع
حد يف�صل بين اليوم والغد ،فتم و�ضع عالمة على الكرة
الأر�ضية عند منطقة لندن و ُق�سمت الأر�ض �إلى  180درجة
ن�صفية ،وي�ك��ون خ��ط ال�ت��اري��خ ال��دول��ي خ��ط متعرج؛ وذلك
ب�سبب طبيعة المناطق الزمنية حيث �إنّها متعرجة وغير
م�ستقيمة ،وحتى ال يحدث �ضرر لجغرافية المناطق ،فلو
كان م�ستقيماً لأ�صبحت �أال�سكا ورو�سيا جزءاً منها في جهة
زمنية والجزء الآخ��ر في جهة زمنية مختلفة ،ومن المهم
ذكره �أنّ هنالك خطي تاريخ دول��ي� ،أحدهما كما ورد �سابقاً
يقع تقريباً  180درجة �شرق /غرب من خط طول جرينت�ش،
بينما الثاني يتحرك  400ميال كل �ساعة �أحادية في الليلة
ال�شم�سية ال��واح��دة ،وه��ذا م��ا ُي�سمى ب��ال�ت��اري��خ ال��زم�ن��ي �أو
منت�صف الليل.
جيولوجيا الخط الدولي
بعد بيان مفهوم خط التاريخ الدولي� ،سيتم التطرق في
نهاية المقال �إلى بع�ض المعلومات التي تكون مثيرة حول
هذا المو�ضوع ،حيث �إنّ اليوم هو عبارة عن � 24ساعة والدائرة
عبارة عن  360درجة حول محيطها ،فبالتالي تتحول ك ّل 15
درج��ة �إل��ى �ساعة واح��دة في اليوم ،وتُ�سمى ه��ذه بالمنطقة
الزمنية وعلى الواقع يتم تجميع عدد من المناطق والتي
تجتمع بنف�س الوقت على منطقة زمنية واحدة.
�إنّ خط التاريخ الدولي على وجه التحديد يقع في الجهة
المقابلة لخط جرينت�ش ،بالتالي ع��دد المناطق الزمنية
التي �شملها هذا الخط هي  25منطقة زمنية ،ولكن ب�سبب
ق�ي��ام بع�ض ال ��دول بتغيير م�سار ال�خ��ط ل� ُي�لائ��م الطبيعة
الجغرافية لها� ،أ�صبحت  27منطقة زمنية ،و�إنّ �أول مدينة
على وجه الكرة الأر�ضية والتي ت�ستقبل اليوم الجديد هي
كيريباتي؛ لأنّها غيرت م�سار الخط لت�صبح �أول دولة تدخل
بالتوقيت الجديد ،بال ُمقابل �آخ��ر مكان يدخل بالتوقيت
الجديد هي جزر ميدواي والتي تدخل في الواليات المتحدة
الأمريكية.
خـرافـات �شائعة يجب ان نن�ساها
عـن الح�ضارة الم�صرية
� #أوال :عـرو�س النيل خرافة ق�صة �أ�سطورية ال وجود
لها في عيد الفي�ضان الم�صري وال ذكر للت�ضحية بالب�شر
�أو البنات في الح�ضارة الم�صرية نهائي.
 #ثانيا :الأهرمات لم تبني بال�سخرة وال دليل واحد
��ص�غ�ي��ر ع �ل��ي ذل� ��ك ،و�أ� �ص �ح��اب ه ��ذه ال �ن �ظ��ري��ة ه��م اليهود
لربط بناء ه��ذه المعجزة بـ ق�صة وج��وده��م في م�صر وكل
البرديات المكت�شفة مثل بردية «وادي الجرف» تو�ضح �أن
عمال الأه��رام��ات كانو يطلقون علي �أنف�سهم لقب (�ستب-
�صا) بمعنى ال�صفوة وك��ان لهم معاملة خا�صة م��ن البيت
الملكي وب�ع��د موتهم ت��م دفنهم ب�ـ ال�ق��رب م��ن الأهرامات
كتكريم لهم «مقابر العمال بناة الأهرام».
 #ثالثا :عدد الأ�سرات الم�صرية الملكية الحاكمة ٣٠
�أ� �س��رة ب�ح��وال��ي �أك �ت��ر م��ن  ٥٥٠م�ل��ك فمتجي�ش ت�شطب كل
الملوك دي وتم�سك ب�س ب�ـ «ف��رع��ون» الغير معلوم هويتة
�أ�صال حتى الآن وتم�سي ح�ضارة عظيمة على �إ�سمه وتقول
ح�ضارة الفراعنة.
 #راب �ع��ا :ال�م���ص��ري�ي��ن ذك� ��روا ا��س�ت�خ��دام�ه��م للتعاويذ

ل � � � �ك� � � ��ن م� � � ��ذك� � � ��رو�� � � ��ش
الإ�� �س� �ت� �ع ��ان ��ة بكائنات
ت�سمي «ال �ج��ن» و�أغلب
التعاويذ المذكورة عند
ال �م �� �ص��ري��ن ال �ق ��دم ��اء �إعداد :مـاري ب�ســـطا
ك��ان��ت ف��ي م�ج��ال الطب
�أو حماية المقابر بالتخويف او للنجاة من مخاطر العالم
الآخر.
 #خام�سا :اللغة القبطية الم�صرية :هي ل�سان �أهل
م�صر والم�صريين القدماء قبل التعريب ال��ذي ح��دث في
عهد ال��دول��ة الأم��وي��ة وم�ش لغة الكني�سة وال الم�سيحيين
 ال�ل�غ��ة القبطية ه��ي ال�ل���س��ان الأ� �ص �ل��ي ل�ك��ل الم�صريينوحتى الآن يوجـد قرية كاملة في محافظة الأق�صر تتحدث
القبطية في حياتهم اليومية كلغة توا�صل و�إجتماع وهي
قرية الزينية.
� #ساد�سا :فرعون مو�سى مجهول الهوية و�أي حد يقول
ع رم�سي�س الثاني �أن��ه فرعون يبقى تبع ال�صهاينة وحاقد
ع الح�ضارة الم�صرية القديمة.
من هو �سعيد با�شا
القليل ج��داً من الم�صريين من يعرف �أن الوالي �سعيد
با�شا هو من رفع الجزية عن الأقباط .الذين ظلوا يدفعونها
م�ن��ذ �أن ع�ب��ر ع�م��رو ب��ن ال�ع��ا���ص م��دي�ن��ة ال�ف��رم��ا الم�صرية
(بور�سعيد الآن) بجي�ش من بدو الجزيرة العربية وانت�صروا
علي الحامية البيزنطية في و�سط ح�صن بابليون و�سيطروا
على م�صر.
ظل �أقباط م�صر يعني الم�صريون كلهم (فكلمة قبطي
يعني م�صري) يدفعون الجزية �أو ي�سلموا و ينجوا منها منذ
نهاية القرن ال�ساد�س منذ فر�ضها عمرو بن العا�ص عليهم
بحد ال�سيف حتى القرن الثامن ع�شر عندما �ألغاها الوالي
�سعيد با�شا.
الجزية كانت على كل ر�أ���س حتى �أطفال الأق�ب��اط ،كانت
مبلغ باهظ ال يقدر عليه �إال الأثرياء �أو الطبقة المتو�سطة
بع�ض ال��والة فر�ضها على �أم��وات االقباط يدفعها �أقاربهم
الأحياء لي�سرع بوتيرة الأ�سلمة( ،منها جاء المثل القائل:
موت وخراب ديار).
للحقيقة ال�ج��زي��ة ك��ان��ت ال�سبب ال�ج��وه��ري لأن ي�صبح
الأقباط �أغلبهم م�سلمون عبر القرون.
�أي�ضاً ال��وال��ي �سعيد با�شا ه��و �أول م��ن جند الم�صريين،
البطالمة والرومان والعرب لم يجندوا الم�صريين حتي ال
يثوروا عليهم و يتحرروا منهم.
وعندما جند �سعيد با�شا الم�صريين كخدمة ع�سكرية
الزامية جند الأق�ب��اط م��ع الم�سلمين� ،إن�ه��ا خطوة جبارة
كانت متقدمة جداً في ع�صره.
ومن �إنجازاته �أي�ضا �أن��ه الغى ال�ضرائب الإ�ضافية التي
كانت مفرو�ضة علي الأديرة والرهبان الأقباط (كانوا ا�صال
ال يملكون �شيئاً) ،ده عالوة على الجزية كمان.
كام واحد من �شعبنا يعرف هذه المعلومة؟
هل يدر�سوها في مدار�سنا؟ وال حتى في جامعاتنا؟
للأ�سف �شوهوا ت��اري��خ العظماء ..للأ�سف حاكم عظيم
و�إن�سان عظيم مثل الوالي �سعيد با�شا ال يذكره �أوالدن��ا وال
كتب مدار�س �أطفالنا.
ال ي��ذك��رون��ه �إال بالمكرونة اللي ك��ان بيحبها ،اللي كان
ديل�سب�س بيطبخها له و�ضحك عليه بطبق ا�سباجيتي وخد
منه �إمتياز حفر قناة ال�سوي�س  ..نعرف انه يحب المكرونة
اال�سباجيتي ،وال ن�ع��رف �إن��ه �أل�غ��ى الجزية على الأقباط.
(الأق�ب��اط الذين ظلوا م�سيحيين وظلوا يدفعون الجزية
من �أعوازهم �إثني ع�شر قرناً ليظلوا م�سيحيين )!!.

ي�سر هيئة GRACE
�أن تدعو كل �شباب الجالية العربية بجنوب كاليفورنيا
لأعظم تجمع �شباب عربي يوم  9يوليو  ،2022حيث �أكبر تجمع
لتعارف ال�شباب من جميع الأعمار في احتفال �شباب الم�ستقبل
في هذا اليوم برامج متنوعة مثل  :العاب ،مهارات ،محا�ضرات يلقيها �أ�ساتذة
متخ�ص�صون في العلم ونجاح الحياة ،جل�سات حول موائد الطعام والم�شروبات
وجل�سات �سمر متنوعة
يبد�أ االحتفال من ال�ساعة الحادية ع�شر �صباحا وينتهي ال�ساعة الخام�سة
ع�صرا في:
Mile Square Reginonal Park
16801 Euclid St.
Fountain Valley, CA 92708
Canopy # 2

�أي�ضا يوم  10يوليو � 2022سيكون االحتفال ال�سنوي للأ�سرة العربية للتعارف
على الخدمات والأعمال التي تحتاج �إليها في جميع مجاالت الحياة مثل:
(محامين� ،أطباء ،خبراء �شراء العقارات والقرو�ض والكثير من �أ�صحاب الأعمال
ال�صغيرة)�.سوف تقابلهم وجها لوجه لكي ت�س�ألهم عن ما تحتاج �إليه من معرفة
وت�أخذ ما تحتاج من معلومات و�إ�ست�شارات.
�سوف تجد كل ما تحتاج �إليه من ترفيه لك ولأطفالك من �ألعاب
بادر بملء ا�ستمارة الح�ضور لأن عدد الم�شتركين محدود جدا..
الح�ضور للم�سجلين فقط  ..الح�ضور على العنوان �أعاله
نتمنى لكم يوم ًا �سعيد ًا
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عيــد وفـــاء النيــل
يعتبر عيد االحتفال بوفاء النيل من
اك�ب��راالح�ت�ف��االت عند الم�صري القديم
الن من النيل ظهرت الحياه الم�ستقره
على �ضفافه فم�صر هبة النيل .
وي��رج��ع ت��اري��خ عيد «وف ��اء ال�ن�ي��ل» �إلى
نحو �سبعة �آالف عام ،حين كان الم�صريون
القدماء يقدمون للنيل الورود والقرابين
اعترافاً بف�ضله ،واعتباره م�صدر النماء
وال �خ �ي��ر ل �ب�ل�اده��م .وت ��دي ��ن الح�ضارة
الم�صرية القديمة للنيل بالكثير ،حيث
ق��ام��ت ع�ل��ى �ضفتيه �أع �ظ��م الح�ضارات
في تاريخ الب�شرية؛ لذا كان الم�صريون
ال �ق��دم��اء يحتفلون ب��ه وي�ج�ع�ل��ون��ه رمزاً
للحياة ،واختاروا الإله حابي رمزاً للنيل،
و«حابي» تعني جالب ال�سعادة ،وخ�ص�صوا
ل��ه ي ��وم «وف � ��اء ال �ن �ي��ل» اح �ت �ف��ا ًال �شعبياً
بفي�ضانه ح�ي��ث ك��ان��ت ه��ذه االحتفاالت
ب�م�ن��زل��ة ف��ري���ض��ة دي�ن�ي��ة ،وك ��ان ي�ق��ام لها
الزينات المعتادة للأعياد العامة.
وك��ان يتم خ�لال االحتفال ذب��ح قربان
ق��د ي�ك��ون عجل �أو دج��اج��ة ،ث��م تلقى فى
النيل ر�سالة بها بع�ض ال�صلوات والمدائح
للنيل ،وكان الملك ينزل من قلعته برفقة
العديد من الأمراء والقادة ورجال الدين
و�سط جميع طوائف ال�شعب في مراكب
مزينة م��ن م�صر القديمة �إل��ى مقيا�س
النيل ،ويظل هنالك حتى يفي النيل 16
ذراع �اً ،لتقام بعدها االحتفاالت ويعطي
الوالي ال�ضربة الأول��ى بيده بمعول من
ف�ضة في المكان المحدد ،الذي تعد فيه
ال�ف�ت�ح��ة ال �ت��ي ��س�ي�خ��رج م�ن�ه��ا ال �م��اء من
ال�سد الذي يحجزها عن قناة فم الخليج
ل�ي��دخ�ل�ه��ا ال �م��اء ��ش�ي�ئ��ا ف���ش�ي�ئ��ا ،ك�م��ا قال
الجبرتي« ،ثم تلقى دمية في النيل ح�سب
الأ�ساطير القديمة مع حفنة من النقود
الذهبية والف�ضية في المياه المتدفقة،
ويتبعها الحا�ضرون ب�إلقاء قطع النقود
والأزه� � ��ار و� �س��ط ق ��رع ال �ط �ب��ول وابتهاج
النا�س بقدوم النيل ووفائه في موعده.
وق��د وج��د ع�ل��ى ��س�ف��وح ج�ب��ل ال�سل�سة
�شمال �أ��س��وان ث�لاث لوحات ت�ضم ثالثة
مرا�سيم في الفترة ما بين  1300ــ 1225

ق.م تقر ب ��أن ي�ق��ام اح�ت�ف��ال ل�ل�إل��ه حابى
م��رة ع�ن��د �أع �ل��ى ارت �ف��اع للفي�ضان ومرة
�أخرى عند �أدني ارتفاع ،ويتقرب خاللها
ب�ق��راب�ي��ن م��ن ال �ح �ي��وان��ات والخ�ضروات
والزهور والفاكهة.
ك��ان ي��وم االح�ت�ف��ال ب��وف��اء النيل يمثل
عيد ب��داي��ة ال�ع��ام عند الم�صري القديم
وي�ستقبلوا الفي�ضان بالفرح ال�شديد فهو
الخير ال�ق��ادم لإع��ادة الحياة والخ�صوبة
لأر� ��ض م�صر ب�ع��د ف�صل ال�صيف الحار
وقلة المياه بالنهر والترع والقنوات ،كما
ارت�ب��ط بالفي�ضان م�ع�ب��ودات �أخ��رى مثل
«خنوم» ال��ذي يتحكم في مياه الفي�ضان
فير�سلها �أو يم�سكها ،وه��و �صانع الب�شر
من طمي الفي�ضان ،وك��ان �أوزيري�س ربا
ل�ك��ل ال�ف���ص��ول ف �ه��و ال �ق��وة ال �ك��ام �ن��ة في
الفي�ضان وه��و ال�ث��ور الأ� �س��ود ل��ون طمي
الفي�ضان وه��و ال��ذي تن�شق عنه الأر�ض
وتعود روح��ه كما تعود ال��روح �إل��ى البذرة
الميتة ،وهو رب الح�صاد .
ام� � ��ا ع� ��ن ال �ق �� �ص ��ة ال � �م � �ت ��داول ��ة ب � ��أن
الم�صريين القدماء كانوا يلقون بناتهم
ف ��ي ال �ن �ي��ل ه ��ي �أك� ��ذوب� ��ة ال � �ص �ح��ة لها،
وم�غ��ال�ط��ة ت��اري�خ�ي��ة ك�ب�ي��رة الن الثابت
تاريخياً �أن دي��ان��ة الم�صريين ل��م ت�سمح
بتقديم قرابين ب�شرية.
�أن الم�صري القديم حر�ص على القيام
بطق�سه �أو �شعيرة �إل�ق��اء تماثيل �صغيرة
م�صنوعة من الفيروز الحر �أي الفيروز
الحقيقي؛ لكي ي�ضمن في�ضانا وفيرا من

�إعداد :مريـم عــادل
المياه.
وردت هذه الطق�سة في بردية هاري�س
الأول��ى ،حيث كانت تتم في كل من منف
(م�ي��ت ره�ي�ن��ة ،محافظة ال �ج �ي��زة) ،وفي
هليوبولي�س (ع�ي��ن ��ش�م����س)» .م�ضيفا:
«في الجزء الخا�ص بمدينة هليوبولي�س
في بردية ،ورد �أن الملك رم�سي�س الثالث
كان يلقي ما يقرب من  21تمثاال �صغيراً
في النيل� ،صنع �أح��د ه��ذه التماثيل من
الفيروز الحر� ،أي الفيروز الحقيقي الذي
ك��ان الملك يجلبه م��ن �سيناء خ�صي�صا
للأغرا�ض الدينية.
�أن ال�م���ص��ري ال�ق��دي��م اه �ت��م بفي�ضان
ال�ن�ي��ل ب��اع�ت�ب��اره ال�م���ص��در الأول للمياه
التي هي �سر الحياة في م�صر القديمة.
وك��ان حري�صاً على الوفاء لهذا ال�شريان
العظيم ،فلم ي�سع �إل��ى تلويثه �أب��داً ،وقد
وردت العديد من الن�صو�ص التي ت�شير
�إلى نجاة المتوفى من العقاب في الآخرة
بف�ضل عدم تلويثه لنهر النيل.

في القانون

�سـ�ؤال و جـواب
�س�ؤال:
ما هو دور مفتى الجمهورية في
�أحكام الإعدام؟
الإجابة:
ت�ق��وم دار الإف �ت��اء بعد ت�سلم �أوراق
الإح ��ال ��ة وم �ل��ف ال�ق���ض�ي��ة بدرا�ستها
جيدا وعر�ض الأدل��ة ومطابقة كل ما
ورد فيها للن�صو�ص ال�شرعية ومعايير
�آراء الفقهاء .ويرفق التقرير الخا�ص
بملف الق�ضية بعد الإنتهاء من �إعداده
ب�ظ��رف مغلق ومختوم وي�ت��م ت�سليمه
لمحكمة الجنايات الخا�صة بالدعوى
ف ��ي � �س��ري��ة ت ��ام ��ة ،وت �ح �ي��ل محاكم
الجنايات هذه الق�ضايا ب�شكل وجوبي
وم �ل��زم �إل ��ى المفتى و�إال ي�ع��د الحكم
ب��اط�لا ،وب�ع��د �إر� �س��ال ت�ق��ري��ر المفتى
�إلى المحكمة تقوم المحكمة بالنطق
بالحكم.

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

ور�أي ال �م �ف �ت��ي ه �ن��ا ر�أي �إ�ست�شاري
وذل� ��ك لإ� �ص �ب��اغ ال���ص�ب�غ��ة ال��دي �ن �ي��ة على
حكم الإع��دام .وبالتالي فهو لي�س ملزما
ل�ل�ق��ا��ض��ي ال� ��ذي ي�ت�خ��ذ ق � ��راره بمنتهى
الحرية .ولكن ا�ست�شارة ر�أي المفتي ال
تقلل من �أهمية دوره وتميل المحكمة �إلى
الأخذ بر�أيه خا�صة لو جاء تقريره قائما
على �أ�سانيد �شرعية وا�ضحة.
وت �م��ر �أوراق ق���ض��اي��ا الإع � ��دام بثالثة
م��راح��ل داخ� ��ل دار الإف� �ت ��اء الم�صرية،
م��رح �ل��ة الإح � ��ال � ��ة ،وم��رح �ل��ة الدرا�سة
والت�أ�صيل ال�شرعي ،ثم مرحلة التكييف
ال�شرعي والقانوني.
وم��رح �ل��ة الإح ��ال ��ة تت�ضمن ق �ي��ام دار
الإف�ت��اء بفح�ص الق�ضية المحالة �إليها

ودرا� �س��ة الأوراق ،ومرحلة الدرا�سة
والت�أ�صيل ال�شرعي وفيها تقوم دار
الإف� �ت ��اء ب�ف�ح����ص ال�ق���ض�ي��ة وعر�ض
ال��وق��ائ��ع والأدل � � ��ة ال �ت��ي بالق�ضية
وتكييف ال��واق�ع��ة وتو�صيفها ب�أنها
قتل عمد.
وي � �ل ��ي ذل� � ��ك م ��رح� �ل ��ة التكييف
ال�شرعي والقانوني ويعاون المفتي
ف��ي ه��ذه ال�م��رح�ل��ة م�ست�شارين من
المحاكم تكون مهمتهم درا�سة ملف
الق�ضية لبيان ما �إذا كان الفعل الذي
�أرتكبه المتهم هل ي�ستحق الإعدام �أم
ال .وتهدف هذه المرحلة �إلى طم�أنة
القا�ضي �إلى م�شروعية حكمه ،ولأن
هذه الق�ضايا ح�سا�سة ويترتب عليها
�إزهاق روح لذلك ي�صدر حكم الإعدام
ب��اج�م��اع �آراء هيئة ال�م�ح�ك�م��ة .على
عك�س الأح �ك��ام الأخ ��رى ال�ت��ي يمكن
الإكتفاء فيها بر�أي الأغلبية.
و�إذا ر�أى المفتي �أن الجريمة التي
اقترفها ال�م��دان ال ت�ستحق الإعدام
ف�ي�ك�ت��ب ذل ��ك ف��ي ت �ق��ري��ره المر�سل
للقا�ضي .وهنا ر�أي المفتي ا�ست�شاريا
ولي�س ملزما للقا�ضي ومن حقه �أن
ي�أخذ به �أو من عدمه.

عارفين بول�س الر�سول ؟

Congratulations

اه ..اللي كتب ال  ١٤ر�سالة اللي كلنا عارفينهم.
ده بقي كان راجل واخدها جد اوي  ..في يوم قف�ش
على مرق�س الر�سول
�آه مرق�س اللي ج��ه ب�شر عندنا هنا ف��ي م�صر ...
وقاله انت ماتلزمني�ش في الخدمة (اع .)٣٧-٣٦ :١٥
بتخيل لو مرق�س الر�سول بعد ما بول�س رف�ضه.
كتب على �صفحته على الفي�س ( ق�صدي في �إنجيله)
وقال قدام كل النا�س...
(ادي بول�س ال�ل��ي كنت ف��اك��ره �أب وحنين ور�سول
وك ��ارز �أه ��و رف���ض�ن��ي وط��ردن��ي وق ��ال �إن ��ي مانفع�ش.
ن�سي نف�سه ��ش��اول .ن�سي نف�سه ال�ل��ي �ساهم ف��ي قتل
ا�سطفانو�س هما كل الر�سل كده طالعين فيها �أنا م�ش
داخل كني�سة بيخدم فيها بول�س تاني)...
وب��د�أ مرق�س ،يهاجم الكني�سة والر�سل لمجرد �أن
بول�س رف�ضه وين�سب �أي غلطة ليهم على �صفحته
(يوووه ق�صدي في �إنجيله).
ل�ك��ن م��رق����س ط�ل��ع ج ��دع وم��اع�م�ل����ش ك ��دة ماقل�ش
بول�س �أعثرني في الكني�سة وفي كل الر�سل و�أنا م�ش
مكمل خدمة...
لكن في الحقيقة مرق�س بعد ما ح�س بالرف�ض قال
في نف�سه..
«انت ياربي ي�سوع بر�ضو اترف�ضت وحا�س�س بم�شاعر
الرف�ض ف�ساعدني يارب».
وف�ضل ما�سك ف��ي ربنا وب��د�أ يخدم ف��ي حتة تاني
بعيد عن بول�س..
وتمر ال�سنين ويكت�شف بول�س �أن الدنيا م�ش قف�ش
كدة و�شاف �أن مرق�س اللي كان م�ست�صغره طلع خادم
حقيقي وكارز كبير ب�س كان عاوز القائد اللي ي�ساعده
�أو يوجهه .
وفي �آخر ر�سالة لبول�س قال لتيموثاو�س �أنا محتاج
مرق�س هو اللي هاينفعني ٢( ..تي .)١١ : ٤
احنا محتاجين نكون زي مارمرق�س لو اترف�ضنا
نف�ضل ما�سكين في ربنا والكني�سة.

Congratulations, dear Veronia Sobhy,
on your amazing graduation from Kelley
School of Business, Indiana University.
We are all so proud of you and wishing you
a wonderful future. May God continue to
bless all that you do.
We love you Vero,
Gedo, Teta, and the family
Dr. Rasmy Rostom
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�إن��ف��ان��ت��ي��ن��و :م���ون���دي���ال ق��ط��ر ���س��ي��وح��د ال���ع���ال���م ال��ع��رب��ي
�أ� �ش��ارت ت��وق�ع��ات االت �ح��اد ال��دول��ي لكرة
ال�ق��دم (ف�ي�ف��ا) �إل��ى �أن ك��أ���س ال�ع��ال��م الذي
� �س��وف ت���س�ت���ض�ي�ف��ه ق �ط��ر ��س�ي�ح�ق��ق رقما
قيا�سيا.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ت���ص��ري�ح��ات �أدل ��ى بها
جياني �إنفانتينو رئي�س الفيفا ،في حلقة
نقا�ش ف��ي المنتدى االقت�صادي العالمي
في منتجع دافو�س ال�سوي�سري.
وق��ال �إنفانتينو ف��ي بيانه االفتتاحي:
«�شوهد المونديال ال�سابق من  4مليارات
�شخ�ص ،و��ش��وه��د م��ون��دي��ال ك ��أ���س العالم
لكرة القدم الن�سائية من  1.2مليار �شخ�ص،

و�سي�شاهد  5م �ل �ي��ارات �شخ�ص مونديال
ق�ط��ر ،و�سيتجاوز ه��ذا ال�ع��دد ب�شكل كبير
عدد ن�صف �سكان العالم».
وي �� �ش �م��ل ه� ��ذا ال� �ع ��دد ال �ج �م��اه �ي��ر في
اال� �س �ت ��ادات وال �م �� �ش��اه��دي��ن ع �ب��ر �شا�شات
التلفزيون وفي �ساحات الم�شاهدة العامة.
وع � ��ن ال �ب �ط��ول��ة ال� �ت ��ى � �س �ت �ن �ط �ل��ق في
قطر في الفترة بين  21نوفمبر حتى 18
دي���س�م�ب��ر ،ق��ال �إن�ف��ان�ت�ي�ن��و��« :س�ت�ك��ون هذه
البطولة الأف�ضل على الإط�لاق و�ستوحد
العالم العربي».
واق �ت �ب ����س �إن�ف��ان�ت�ي�ن��و م �ق��ول��ة الرئي�س

�أرثوذك�س نيوز

الجنوب �أفريقي الراحل نيل�سون مانديال،
�إن الريا�ضة لديها ال�ق��وة لتغيير العالم،
وقال �إنفانتينو �إن مانديال «كان محقا في
ذلك بالطبع» .و�أ�شار رئي�س الفيفا �صاحب
الـ 52عاما �إلى �أن كرة القدم هي الريا�ضة
الأكثر �شعبية في الكرة الأر�ضية ،و�أردف �أن
الجميع ي�شعر �أن «كرة القدم هي العن�صر
الموحد».
م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أع � ��رب �أم �ي ��ر دول� ��ة قطر
ال�شيخ تميم ب��ن حمد �آل ثاني ف��ي كلمته
�أم��ام المنتدى عن اعتقاده ب�أن االنتقادات
الموجهة �إلى بالده تعد من قبيل التمييز.

رياضة ومالعب

مليون دوالر كا�ش ..تفا�صيل انتقال �أ�شرف بن �شرقي للأهلي
ك �� �ش��ف الإع �ل��ام � ��ي ع �م��ر ربيع
يا�سين التفا�صيل الكاملة ل�صفقة
ان �ت �ق��ال �أ�� �ش ��رف ب ��ن � �ش��رق��ي نجم
الزمالك �إل��ى الأه�ل��ي خ�لال فترة
االن� �ت� �ق ��االت ال �� �ص �ي �ف �ي��ة المقبلة
ق��ائ�لا«:ر� �ش �ي��د ب��ن ��ش��رق��ي �شقيق
الالعب هو من تفاو�ض مع الأهلي
ع �ل��ى ك ��اف ��ة ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل ..وم ��دة
التعاقد مو�سمين مقابل مليون
دوالر ،ومقدم التعاقد مليون دوالر
عن ال�سنة الأولى».
وك ��ان مرت�ضى من�صور رئي�س

نور ال�شربيني تتوج ببطولة
العالم للإ�سكوا�ش للمرة
ال�����س��اد���س��ة ف���ي ت��اري��خ��ه��ا
�إعداد� :صالح بول�س

مو�سم للتاريخ� ..أرقام �أ�سطورية لمحمد �صالح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

ق��دم محمد ��ص�لاح مو�س ًما �أ�سطور ًيا
م��ع فريقه ليفربول بمناف�سات الدوري
الإن�ج�ل�ي��زي الممتاز ال�ت��ي انتهت الأحد
 5/22بتتويج مان�ش�ستر �سيتي باللقب
ب � �ف� ��ارق ن �ق �ط��ة واح � � � ��دة م� ��ن مناف�سه
ليفربول.
وان �ت ��زع م�ح�م��د � �ص�لاح ج��ائ��زة هداف
ال � � ��دوري الإن� �ج� �ل� �ي ��زي ،ل �ل �م��رة الثالثة
ف� ��ي ت ��اري� �خ ��ه ،ف� ��ي �آخ� � ��ر � �� 4س� �ن ��وات له
بالبريميرليج ،منا�صفة مع �سون بر�صيد
 23ه��دف��ا ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا ،ك�م��ا ت��وج بجائزة
�أف�ضل �صانع �ألعاب في الدوري الإنجليزي
بر�صيد  13تمريره �ساحرة من قدمه.
و��س�ط��ر م�ح�م��د � �ص�لاح م�ج�م��وع��ة من
الأرق ��ام المميزة ف��ي مو�سمه م��ع فريقه
ليفربول ب��ال��دوري الإن�ج�ل�ي��زي ،بخالف
تتويجه بهداف الم�سابقة والأكثر �صناعة
لل��أه��داف ،ف�ساهم ��ص�لاح ف��ي  36هد ًفا
لليفربول خالل المو�سم الحالي ما بين
الت�سجيل وال�صناعة.
وج �م��ع م �ح �م��د � �ص�ل�اح ب �ي��ن جائزتي
الحذاء الذهبي و�أف�ضل �صانع �ألعاب في
ال��دوري الإنجليزي لمو�سم ،2022-2021
و�أ�صبح بذلك ثاني العب في البريميرليج
يجمع بين لقب الحذاء الذهبي و�أف�ضل
��ص��ان��ع �أل �ع��اب ب�ع��د ه ��اري ك�ي��ن المو�سم
الما�ضي في الجائزة التي بد�أت في مو�سم

.2018-2017
يعد محمد �صالح الأكثر ت�سديدًا على
المرمى بر�صيد  134ت�سديدة ،بالإ�ضافة
�إل��ى �أن��ه الأك �ث��ر ت���س��دي�دًا داخ��ل المرمى
بر�صيد  60ت�سديدة ،بالإ�ضافة �إل��ى �أنه
الأك� �ث ��ر � �ص �ن��اع��ة ل �ل �ف��ر���ص ف ��ي ال� ��دوري
الإن �ج �ل �ي��زي ب��ر��ص�ي��د  18ف��ر� �ص��ة ،وتوج
�صالح مع ليفربول بجائزة ك�أ�س االتحاد
الإنجليزي وك�أ�س الرابطة وح�صد محمد

� �ص�لاح ل�ق��ب �أف �� �ض��ل الع ��ب ف��ي ال ��دوري
الإنجليزي من قبل النقاد الريا�ضيين.
وزي��ن النجم الم�صري محمد �صالح،
العب فريق ليفربول ،الت�شكيل المثالي
لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من
ِقبل �شبكة «هو�سكورد» العالمية.
وح�صد محمد �صالح ج��ائ��زة الحذاء
الذهبي لهذا المو�سم ،منا�صفة مع العب
توتنهام �سون هيونج ،بـ 23هد ًفا.

توجت نور ال�شربيني العبة المنتخب
ال �م �� �ص��ري لل��إ� �س �ك��وا���ش ون �ج �م��ة ن ��ادي
�سبورتنج ،بلقب بطولة العالم للفردي،
وال�ت��ي ا�ست�ضافتها م�صر خ�لال الفترة
م��ن  13وح �ت��ى  22م��اي��و ال� �ج ��اري ،على
الملعب الزجاجي داخل المتحف القومي
للح�ضارة.
وح �� �ص��دت «ال �� �ش��رب �ي �ن��ي» ال �ل �ق��ب عقب
ف��وزه��ا على زميلتها بالمنتخب ونجمة
ن��ادي وادي دج�ل��ة ن ��وران ج��وه��ر بنتيجة
.1 - 3
وجاءت نتائج الأ�شواط كالتالي:
( ،)7-11( ،)8-11( ،)7-11( ،)11-7في
لقاء ا�ستغرق  56دقيقة.
لتحقق نور ال�شربيني اللقب ال�ساد�س
في تاريخها حيث ح�صدت اللقب �أعوام
(،)2022 ،2021 ،2020 ،2019 ،2016 ،2015
وتقترب من الأ�سطورة الماليزية نيكول
ديفيد والتي تمتلك � 8ألقاب.
وك ��ان ��ت ن ��ور ال���ش��رب�ي�ن��ي ق ��د ا�ستهلت
م �� �ش��واره��ا ف��ي ال �ب �ط��ول��ة ب��ال�ت�غ�ل��ب على
الأ�سبانية كري�ستينا جوميز ،الم�صنفة
رق ��م  51ع�ل��ى ال �ع��ال��م ،بنتيجة  0-3في
الأ��ش��واط .وفي ال��دور الثاني� ،إ�ستطاعت
ن��ور التغلب على مواطنتها كنزي �أيمن،
الم�صنفة رق��م  79على ال�ع��ال��م ،بنتيجة
 1-3في الأ�شواط.
وفي ثمن النهائي ،تمكنت «ال�شربيني»
م ��ن ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة تي�سني
چيلي�س ،الم�صنفة رق��م  13على العالم،
بنتيجة  ،0-3لتواجه الإنجليزية �سارة
چان بييري الم�صنفة رقم  6على العالم
وت �ت �غ �ل��ب ع�ل�ي�ه��ا ب�ن�ت�ي�ج��ة  ،1-3ف ��ي ربع
ال�ن�ه��ائ��ي .وف��ي ق�ب��ل ال�ن�ه��ائ��ي ا�ستطاعت
الفوز على زميلتها بالمنتخب نور الطيب
بنتيجة .1 - 3

وتمكن الأه�ل��ى م��ن �إن�ه��اء دوري ال�سوبر
و�صيفاً.
��س�ل��ة الأه �ل ��ي ن�ج�ح��ت م��ع �أوجو�ستى
ف��ي ح�صد لقبها ال���س��اد���س ف��ي ال ��دوري
الم�صري ليكون رابع فريق متوجاً باللقب
خلف الزمالك ،واالتحاد ،والجزيرة.
�أوج��و��س�ت��ى ال ��ذي ج��اء محمال ب�آمال
عري�ضة وطموحات كبيرة وقناعات ب�أنه
ق��ادر على �صناعة الم�ستحيل مع القلعة
الحمراء ا�ستطاع �أن يقود الأهلى لإ�ضافة
ل�ق��ب ج��دي��د �إل ��ى ال �ن��ادى وه��و البطولة
العربية للأندية دون �أن يتلقى هزيمة
واحدة فى  6مباريات ،وتغلب فى المباراة
النهائية على فريق الكويت بنتيجة – 78
 66وقبله فى دور الأربعة فاز على االتحاد
بنتيجة  ،73 – 78واالت �ح��اد ه��و حامل
لقب �آخر بطولتين ،والأكثر �إحرازا للقب
بـ� 6ألقاب.

ع��ل��ى ف���رج يحتفل بتحقيق
ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م لال�سكوا�ش
للمرة الثالثة ف��ى تاريخـه

مو�سم �إعجازي مع البروفي�سور الإ�سباني

�سلة الأهلى ت�سطر تاريخ ًا من نور برباعية ذهبية

ع �ه��د ج��دي��د وت ��اري ��خ ج��دي��د ت�سطره
ك��رة ال�سلة ب��ال�ن��ادى الأه �ل��ى م��ع الرجل
الإ� �س �ب��ان��ي ال ��ذي �آم ��ن بحلمه ف ��آم��ن به
الجميع داخل القلعة الحمراء لينجح في
فر�ض �سيطرته وهيمنته على كرة ال�سلة
الم�صرية عقب انفراده ب�صدارة الأندية
الم�صرية الأك�ث��ر تتويجاً ببطوالت كرة
ال���س�ل��ة ف��ى ال �ق��رن ال �ح��ال��ى ب��ر��ص�ي��د 21
بطولة.
ال� �م ��درب الإ� �س �ب��ان��ى �أوج��و� �س �ت��ى غلب
جميع التوقعات التي رافقته عندما جاء
م��ن ال��زم��ال��ك ل�ت��دري��ب الأه �ل��ى ف��ي �أزمة
ك��ان��ت ه��ي الأ��ش�ه��ر ف��ي وق�ت�ه��ا ،ل��م يلتفت
لما حدث وك��ان يعلم جيداً قيمة ومكانة
النادي الأهلي فقرر خو�ض التحدي بكل
ث�ق��ة لينجح ف��ي ف�ت��رة وج �ي��زة ف��ي تغيير
خارطة كرة ال�سلة الم�صرية ونقل دفتها
نحو الأهلى.
البروفي�سور �أوجو�ستى نجح فى تحقيق
�إنجازات �صعبة وغير م�سبوقة فى تاريخ
الأهلى على ر�أ�سها ح�صد جميع الألقاب
المحلية وغير المحلية ول��م يفقد لقباً
واح ��داً ف��ى  5ب�ط��والت ��ش��ارك فيها ،منها
� 4أل� �ق ��اب م�ح�ل�ي��ة وه ��ي ب �ط��ول��ة منطقة
القاهرة ،حيث فاز في المباراة النهائية
ع�ل��ى ف��ري��ق ال �ج��زي��رة بنتيجة 55 – 76
ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ى ب�ط��ول��ة دورى المرتبط
ع�ل��ى ح���س��اب ف��ري��ق االت �ح��اد ال�سكندري،
لتكون ال�م��رة الثانية على ال�ت��وال��ي التي
يح�صل الأهلي على لقب دوري المرتبط
على ح�ساب االتحاد ليرفع الأهلي ر�صيده
في الألقاب �إلى  ،7وهو ثاني �أكثر الأندية
ح�صو ًال على اللقب خلف االتحاد.

ن��ادي ال��زم��ال��ك ،علق على الأنباء
ال�ت��ي ت ��رددت ب���ش��أن تعاقد النادي
الأه �ل��ي م��ع ال�م�غ��رب��ي �أ� �ش��رف بن
� �ش��رق��ي ج �ن��اح ال �ف��ري��ق الأبي�ض
ل�ضمه بداية من المو�سم المقبل
في �صفقة انتقال حر.
وقال رئي�س القلعة البي�ضاء في
ت���ص��ري�ح��ات ل��ه« :ن�ح��ن ف��ي ع�صر
االح� �ت ��راف وم ��ن ح��ق ب��ن �شرقي
ال �ت��وق �ي��ع لأي ف��ري��ق لأن� ��ه عقده
ينتهي مع الزمالك بنهاية المو�سم
الجاري».

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:
 -قرارات لمجل�س �إدارة الأهلي في �إجتماعه

ا� �س �ت �ع��ر���ض م�ج�ل����س �إدارة ال� �ن ��ادي في
اجتماعه االخ�ي��ر ،وبح�ضور مجل�س �إدارة
��ش��رك��ة الأه �ل��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ،ك��اف��ة الأم ��ور
الخا�صة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال.
وج��اء في مقدمتها متابعة الإج ��راءات
القانونية التي قام النادي باتخاذها �أمام
المحكمة الريا�ضية الدولية خالل الأيام
الما�ضية ،بعد الإعالن المت�أخر من جانب
االت �ح ��اد الإف��ري �ق��ي ع��ن �إق ��ام ��ة المباراة
النهائية ل��دوري الأبطال في ملعب بعينه
للعام الثاني على التوالي ،وهو ما يتنافى
مع تطبيق العدالة بين الأندية المتناف�سة،
كما ا�ستعر�ض المجل�س الموقف م��ن الطلبات الم�شروعة للنادي التي ت��م �إر�سالها
�إل��ى «ك��اف» منذ ع��دة �أي��ام ،و�أب��رزه��ا تخ�صي�ص ن�صف �سعة اال�ستاد ال��ذي �ستقام عليه
المباراة لجماهير الأهلي ،و�أن النادي �سوف يقوم ب�سداد القيمة المالية لن�صف عدد
تذاكر المباراة بكافة فئاتها .وتطرق المجل�س �أي�ضاً �إلى محاوالت البع�ض على مواقع
التوا�صل االجتماعي �إث��ارة خالف بين النادي الأهلي و�شقيقه ن��ادي ال��وداد المغربي،
وناق�ش المجل�س �شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة ال�سفر �إلى
المغرب ،وكذلك تحديد رئي�س بعثة الأهلي عندما يتوجه فريق الكرة �إلى كازابالنكا
خالل الأيام المقبلة ..وعليه جاءت قرارات مجل�س الإدارة على النحو التـــالــي:
• اال�ستمرار في دعوى النادي الق�ضائية �أمام المحكمة الريا�ضية الدولية �أيا
كانت التداعيات المقبلة (�سلباً �أو �إيجاباً) ،لإر�ساء مبد�أ العدالة بعيداً عن �أية خالفات
«وهمية» مع �أندية �شقيقة يتحدث البع�ض عنها ،خا�صة �أن االتحاد الإفريقي لم يرد
على الطلبات الم�شروعة للنادي والتي تم �إر�سالها �إلى «كاف» منذ �أربعة �أيام.
• دع��م النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في ال�سفر �إلى
المغرب لم�ساندة ال�ف��ري��ق ،ب��واق��ع ث�لاث��ة �آالف جنيه ع��ن ك��ل ف��رد م��ن الم�سافرين،
ويقوم النادي ب�سداد هذا المبلغ ل�شركتي ال�سياحة الوطنيتين «الك��ي ت��ورز وما�ستر
ترافيل» .ووجه مجل�س الإدارة ال�شكر والتحية للدكتور �أ�شرف �صبحي ،وزير ال�شباب
والريا�ضة لتفهمه وموافقته على �أن تتحمل خزينة النادي المبلغ الم�شار �إليه.
• الرف�ض القاطع لمحاوالت البع�ض �إثارة خالف مع نادي الوداد المغربي ال�شقيق،
والت�أكيد على �أن الخالف القائم حالياً مع االتحاد الإفريقي فقط ،و�أن النادي الأهلي
يعتز بالعالقة الطيبة التي تربطه بكل الأندية المغربية ال�شقيقة وم�سئوليها.
• تكليف محمود الخطيب بتر�ؤ�س بعثة فريق الكرة في النهائي الإفريقي وترك
تحديد موعد �سفر الفريق لر�ؤية الجهاز الفني.

الأهلي يطالب ب�إعادة مباراته مع البنك الأهلي ..فما ال�سبب؟

وجه نادي الأهلي الم�صري خطاباً لالتحاد الم�صري لكرة القدم يطلب فيه ب�إعادة
مباراته مع نادي البنك الأهلي التي �أقيمت على �أر�ضية ملعب المقاولون العرب  ،و�ضمن
مباريات الدوري الم�صري.
ون�شر الأهلي عبر ح�سابه بياناً ر�سمياً يو�ضح الخطاب الموجه �إلى االتحاد الم�صري،
وجاء في البيان «�أر�سل النادي خطاباً لالتحاد الم�صري يطلب فيه �إع��ادة مباراته مع
البنك الأهلي التي جرت بملعب المقاولون العرب».
«ا�ستند الأهلي في �شكواه �إلى �أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو الم�ساعد
خالفا ن�صو�ص قانون ك��رة القدم ،وبروتوكول ال�ـ «« ..»VARالمبلغ» لجميع �إتحادات
وحكام العالم من منظمة «.»IFAB
و�أ�ضاف النادي في البيان« :تدخل حكم الفيديو في �أمر ال يخت�ص به �أثناء �أحداث
المباراة وا�ستجاب له حكم ال�ساحة بالخط�أ هو الآخ��ر ..وترتب على ذلك �إلغاء هدف
�صحيح للأهلي ،وحرم الفريق من فوز م�ستحق».
وقد �شهدت مباراة الأهلي والبنك الأهلي ج��د ًال تحكيمياً وا�سعاً ،بعد �إلغاء الحكم
الدولي �أمين عمر هدفاً للأهلي عن طريق الالعب محمود وحيد ،عقب العودة لتقنية
الفيديو « »VARوا ّلتي �أظهرت خط�أ في تنفيذ الكرة الثابتة قبل ت�سجيل الهدف.

 نادي الزمالك :
� -أحمد مرت�ضى :من يرد الرحيل عن الزمالك فلن نمانع

كما نجح فى ح�صد بطولة ك�أ�س م�صر
عقب فوزه على االتحاد بنتيجة 65 – 69
لي�صل ب�ألقابه �إلى رقم  10وي�أتى كثالث
�أكثر الأندية ح�صداً للقب خلف الزمالك
واالتحاد.
و�أخ � �ي� ��راً ب �ط��ول��ة ال� � ��دوري الم�صري
ال�م�م�ت��از ب�ع��د ت�ف��وق��ه ف��ي ال�ن�ه��ائ��ي على
االتحاد بـ 3انت�صارات مقابل انت�صارين،
وف��ي وق��ت �سابق نجح الأه�ل��ي ف��ي الدور
التمهيدي ف��ي ال�ف��وز على ف��ري��ق القناة
بانت�صارين دون رد ،وف��ي دوري ال�سوبر
لعب  14مباراة فاز فى  11مباراة فى حين
تلقى  3هزائم ،بواقع هزيمتين على يد
االت �ح��اد ،الأول ��ى بنتيجة  85 – 100فى
الأ�سبوع ال�سابع ،والثانية بنتيجة – 84
 79فى الأ�سبوع الـ ،14وهزيمة ثالثة على
يد فريق م�صر للت�أمين الذى �أنهى دوري
ال�سوبر في المركز ال�سابع قبل الأخير
بنتيحة  68 – 78ف��ى الأ��س�ب��وع الثالث،

ميامي هيت يقتن�ص فوزاً غالي ًا من ملعب �سيلتك�س بدوري ال�سلة الأمريكي
اق�ت�ن����ص م �ي��ام��ي ه �ي��ت ف ��وزاً
غ ��ال� �ي� �اً م� ��ن م �ل �ع��ب م�ضيفه
ب��و��س�ط��ن �سيلتك�س 103/ 109
ف �ج��ر الأح � ��د  5/23ف��ي ال ��دور
ق�ب��ل ال�ن�ه��ائ��ي للق�سم ال�شرقي
ب� ��دوري ك ��رة ال���س�ل��ة الأمريكي
للمحترفين.
وت �ق��دم ه�ي��ت ع�ل��ى �سيلتك�س
 1/ 2بعد م�ضي ث�لاث جوالت
من �أ�صل �سبع جوالت محتملة
بينهما في المربع الذهبي.
وكان �سيلتك�س مت�أخرا بفارق
 26نقطة في الن�صف الأول لكنه
ا�ستعاد �إتزانه وكان ندا لهيت في
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منا�سبات عديدة خالل اللقاء.
ت�ع��ر���ض ج�ي�م��ي ب��ات�ل��ر وتيلر
ه � �ي� ��رو ث� �ن ��ائ ��ي م� �ي ��ام ��ي هيت
ل�ل�إ��ص��اب��ة ف��ي ال�ن���ص��ف الثاني
للمباراة.
وت �� �ص��در ب ��ام ادي �ب��اي��و قائمة
هدافي هيت بت�سجيله  31نقطة
و�ست تمريرات حا�سمة و�أ�ضاف
ك �ي �ل��ي ل � ��وري  11ن �ق �ط��ة و�ست
تمريرات حا�سمة و�سجل جايلين
براون  40نقطة ل�سيلتك�س.
و� �س �ي �ل �ت �ق��ي ال� �ف ��ري� �ق ��ان في
المواجهة الرابعة بينهما.

اح�ت�ف��ل ع�ل��ى ف� ��رج ،جن��م الإ�سكوا�ش،
بتحقيقه لقب بطل ال�ع��امل لال�سكوا�ش
للمرة الثالثة فى تاريخه ،ون�شر �صورة
جتمعه ب�أ�سرته ع�بر ح�سابه على موقع
«�إن�ستجرام» ،وعلق ق��ائ�لا« ،بطل العامل
للمرة التالتة فى حياتى ،احلمدهلل ول�سه
م����ش ق ��ادر �أ� �ص��دق �أوى ال �� �ص��راح��ة ،ب�س
�إميان النا�س اللى فى ال�صورة الأخرية دى
بيا هو ال�سبب الأ�سا�سى �إنى قدرت �أحقق
ده ،رب�ن��ا ي��دمي�ه��م عليا ن�ع�م��ة ،احلمدهلل
احلمدهلل احلمدهلل.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

�أعرب �أحمد مرت�ضى من�صور ،ع�ضو مجل�س �إدارة نادي الزمالك ،عن فخره
بفرق �ألعاب ال�صاالت بالقلعة البي�ضاء ،والبطوالت التي تحققها الفرق في كل
الألعاب.
كما تحدث �أحمد مرت�ضى عن فريق كرة القدم ،م�ؤكدا �أنه حتى الآن لم ي�صل �أي
خطابات ب�ش�أن الم�شاركة في دوري �أبطال �أفريقيا ،و�أن التركيز في الوقت الحالي
على بطولة الدوري ،م�ؤكدا« :نناف�س على بطولة الدوري وال ن�شتت �أنف�سنا في �أي
�شيء خارج الملعب� ،أو �أي ا�ستفزازات من �أحداث في مباريات �سابقة».
و�أ�ضاف« :من يريد الرحيل عن الزمالك ال نمانع ومن يريد االن�ضمام لأي
ناد له مطلق الحرية».
واختتم �أحمد مرت�ضى« :مجل�س الم�ست�شار مرت�ضى من�صور �ضم �صفقات
قوية في كل الفرق الجماعية � ..سينطبق نف�س الأمر على فريق كرة القدم».
و�أكد �أحمد مرت�ضى من�صور �أن المو�سم الجديد لفريق كرة القدم �سيكون
مختلف تماماً عن المو�سم الحالي ،متابعا�« :أثق تماماً �أن هناك �أمورا �ستختلف
في المو�سم الجديد� ..سنقوم بتجهيز قائمة تليق با�سم الزمالك».
وتابع « :الفريق الحالي معظم عنا�صره �صفقات �أبرمها الم�ست�شار مرت�ضى
من�صور ،و�سيتم �إبرام �صفقات �أف�ضل في المو�سم الجديد».
ال�« :أبرمنا �صفقات متميزة في �ألعاب
واختتم �أحمد مرت�ضى ت�صريحاته قائ ً
ال�صاالت ،وال �أعتقد �أن هناك �صعوبة في تكرار الأمر مع فريق كرة القدم كما
فعلنا ،ال يوجد �صعوبة في الأمر».

مواعيد مواجهات ن�صف نهائى بطولة �أفريقيا لل�سلة

�أعلنت اللجنة المنظمة لمناف�سات البطولة الأف��ري�ق�ي��ة ل�ك��رة ال�سلة عن
مواعيد مواجهات الدور ن�صف النهائي بالبطولة ،والتى تقام برواندا ،وي�شارك
فيها الزمالك ممثال عن م�صر .وت�ضم قائمة الفريق في البطولة كال من:
�أحمد عزب ،عمر ه�شام� ،أحمد يا�سر� ،أن�س �أ�سامة ،م�صطفى كيجو� ،إ�سالم �سالم،
مهاب يا�سر ،بالإ�ضافة �إل��ى �إدج��ار �سو�سا ،و�ستروبرى ،وماكينى بجانب خادم
ر�سول العب �أكاديمية  ،و حازم الم�شد بديال لعا�صم مرعى  ،بالإ�ضافة �إلى �أيك
ديوجو الذى تعر�ض للإ�صابة في الركبة.
و�صعد �إلى ن�صف النهائي كل من ،المن�ستيرى التون�سى ،والزمالك الم�صرى،
وفاب الكاميرونى ،بالإ�ضافة �إلى بترو دى لواندا الأنجولى ،ومن المقرر �أن
تقام المباريات في ن�صف نهائي بطولة �أفريقيا كالتالى..
الأربعاء  25مايو فاب الكاميرونى وبترو دى لواندا الأنجولى ال�ساعة  6م
بتوقيت القاهرة.
الأرب�ع��اء  25مايو الزمالك والمن�ستيرى التون�سى ال�ساعة  9:30م بتوقيت
القاهرة.
وحال فوز الزمالك على المن�ستيرى يلتقى مع الفائز من المباراة الأولى
يوم ال�سبت  28مايو ،لتحديد بطل البطولة الأفريقية ،بينما يلتقى الخا�سران
يوم الجمعة  27مايو على المركزين الثالث و الرابع.
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Awada Law Firm
Steven Awada

is the Founding and
Managing Attorney at The
Awada Firm – California, P.C

OVER 20 YEARS OF LAWYERING EXPERIENCE
SERVING THE COPTIC COMMUNITY

WE REPRESENT
PASSENGERS & DRIVERS

With extensive experience in State and Federal Court.
* Personal Injury: Car Accident, Slip and Fall, Wrongful Death.
(No Fee unless We Win).
* Criminal Defense: Murder, Violent Crimes, Drug Crimes,
Sex Crimes and Theft Crimes.
* Estate Planning: Wills and Trusts
Call our Office for a Free Consultation: 714-886-2251
Email: sawada@theawadafirm.com
Website: www.awadafirm.com
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Awada Firm,California , p.c المحامي الم�ؤ�س�س والمدير في �شركة

Billsayedlaw.com
Fax: 818-386-9436

خبرة في المحاكم الفيدرالية ومحاكم كاليفورنيا
 الموت الخط�أ، انزالق و�سقوط، حوادث ال�سيارات:�إ�صابات �شخ�صية
 جرائم المخدرات وجرائم الجن�س، جرائم العنف، القتل:الدفاع الجنائي
 والو�صايا، و�صايا الوراثة:التخطيط العقاري
ات�صلوا بنا للإ�ست�شارة المجانية
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