تفا�صيل �إفتتـاح م�سار العائلة المقد�سـة بتكلفـة  80مليون جنيه بوادي النطـرون 2
� صك العمـلة ت�صدر عملـة تذكارية �إحتفاال بعيد دخول العائلـة المقد�سـة م�صر
 ثــالث دول �أوروبيـــــة تغلــــق المجـــال الجــــوي �أمـــام طـائـــرة الفـــروف
 رئي�س الوزراء يتفقد م�شروع تطوير منطقـة وادي الديـر ب�سـانت كاتريــن
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ا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني في المقر البابوي بالقاهرة م�ساء يوم
الثالثاء  ،6/7نيافة الأنبا �سرابيون مطران �إيبار�شية لو�س �أنجلو�س ،الذي ناق�ش مع
قدا�سته مو�ضوعات رعوية تخ�ص الخدمة في الإيبار�شية.
كما ا�ستقبل قدا�سة البابا الآباء الأ�ساقفة الأجالء �أ�صحاب النيافة ،الأنبا �أغاثون
�أ�سقف �إيبار�شية البرازيل ،الأنبا دانييل �أ�سقف �إيبار�شية �سيدني ،الأنبا مارك �أ�سقف
�إيبار�شية باري�س و�شمالي فرن�سا ،الأنبا بول�س �أ�سقف �إيبار�شية �أوت��اوا ومونتريال
و�شرق كندا ،الأن�ب��ا بيتر �أ�سقف �إيبار�شية ن��ورث و��س��اوث كاروالينا وكنتاكي ،الأنبا
�أر�ساني �أ�سقف �إيبار�شية هولندا ،الأنبا كارا�س �أ�سقف �إيبار�شية بن�سيلفانيا وديالوير
وميريالند ووي�ست فرجينيا ،الأنبا مينا �أ�سقف �إيبار�شية م�سي�ساجا وفانكوفر وغرب
كندا ،الأنبا يو�سف �أ�سقف بوليفيا ،الأنبا برنابا �أ�سقف روما وتورينو ب�إيطاليا ،الأنبا
لوقا �أ�سقف �إيبار�شية جنوب فرن�سا والجزء الفرن�سي من �سوي�سرا ،الأنبا �سارافيم
�أ�سقف �إيبار�شية �أوهايو وميت�شجن و�إنديانا ،بالواليات المتحدة الأمريكية.

«ال�سي�سي» يوجه بت�شكيل لجنة من الخبرات القانونية
والق�ضائية لإعداد م�شروع قانون الأحوال ال�شخ�صية
اجتمع الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي،
بالم�ست�شار عمر م ��روان ،وزي��ر العدل،
ووج � ��ه ب�ت���ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة م ��ن الخبرات
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ق���ض��ائ�ي��ة المخت�صة في
ق�ضايا ومحاكم الأ�سرة لإع��داد م�شروع
قانون الأحوال ال�شخ�صية ي�ضمن حقوق
جميع الأطراف.
و�� �ص ��رح ال �م �ت �ح��دث ال��ر� �س �م��ي با�سم
رئا�سة الجمهورية ب��أن االجتماع تناول
متابعة جهود الوزارة بخ�صو�ص �صياغة
م�شروع قانون للأحوال ال�شخ�صية.
وق��د وج��ه ال�سيد الرئي�س بت�شكيل
ل� �ج� �ن ��ة م � ��ن ال � �خ � �ب� ��رات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
وال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ال�م�خ�ت���ص��ة ف ��ي ق�ضايا
ومحاكم الأ�سرة ،وذلك لإعداد م�شروع
قانون الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمين،
وب �ح �ي��ث ي ��راع ��ى ال �ق��ان��ون الم�صالح
ال�م�ت�ع��ددة لجميع الأط� ��راف المعنية
ب ��أح �ك��ام��ه وع �ل��ى ن�ح��و م �ت��وازن يعالج
ال���ش��واغ��ل الأ� �س��ري��ة والمجتمعية في
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البابا توا�ضرو�س يتر�أ�س �صالة قدا�س �سيامة ع�شرة من الأ�ساقفة الجدد
�صلى قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية �صباح يوم � 6/5صلوات قدا�س
�سيامة ع�شرة من الأ�ساقفة الجدد ،وذلك
في كاتدرائية ميالد الم�سيح بالعا�صمة
الإداري��ة الجديدة و�شاركه �أكثر من مئة
من الآب��اء المطارنة والأ�ساقفة ووكيلي
البطريركية ب��ال�ق��اه��رة والإ�سكندرية،
ومجمعي ره�ب��ان دي��ري القدي�س الأنبا
ب��اخ��وم�ي��و���س ب�ح��اج��ر �إدف � ��و ،والقدي�س
ي �ح �ن ����س ال �ق �� �ص �ي��ر ب �ط��ري��ق العلمين،
وم� �ج ��ام ��ع ك �ه �ن��ة و� �ش �ع��ب �إيبار�شيات
الأ�ساقفة الجدد.
وعقب قراءة االبرك�سي�س وانتهاء دورة
ال�ق�ي��ام��ة (داخ� ��ل ال�ه�ي�ك��ل) دخ ��ل موكب
الآب ��اء المر�شحين لل�سيامة �إل��ى داخل
الكني�سة يتقدمهم خور�س ال�شمام�سة،
ويحيط بكل منهم يميناً وي���س��اراً �أحد
الآب� ��اء الأ� �س��اق �ف��ة ،وا�ستقبلهم ال�شعب
بالت�صفيق والزغاريد.
وق��دم قدا�سة البابا �شرحاً لخطوات
ط �ق ����س ال �� �س �ي��ام��ة .ث ��م � �ص �ل��ى قدا�سته
�صالة ال�شكر بم�شاركة كافة الح�ضور.
تالها تالوة �أحبار الكني�سة لتذكية الأب
الأ��س�ق��ف� ،أعقبها الطلبة ال�ت��ي اَّ
�صلها
قدا�سة البابا وا�ستكملها الآباء الأ�ساقفة،
ث��م ت�ق��دم الآب� ��اء ال�م�ط��ارن��ة والأ�ساقفة
وو� �ض �ع��وا �أي��دي �ه��م ع�ل��ى الآب � ��اء الجدد،
ليبد�أ بعدها قدا�سة البابا طق�س المناداة
با�سم الثالوث القدو�س ،لكل واح��د من
الرهبان ،با�سمه الأ�سقفي الجديد ،و�سط
فرحة غامرة من ال�شعب الحا�ضر.
والأ�ساقفة الع�شرة الجدد ،هم:

– ن�ي��اف��ة الأن �ب��ا �أر��س��ان�ي��و���س �أ�سقف
ورئي�س دير القدي�س الأنبا باخوميو�س
بحاجر �إدفو في �أ�سوان.
– ن�ي��اف��ة الأن �ب��ا دي���س�ق��ور���س �أ�سقف
ورئ�ي����س دي��ر ال�ق��دي����س يحن�س الق�صير
بطريق العلمين.
– نيافة الأنبا بي�شوي �أ�سقف �أ�سوان
وتوابعها.
– نيافة الأنبا �إنيانو�س �أ�سقف بني
مزار والبهن�سا.
– نيافة الأنبا نوفير �أ�سقف �شبين
القناطر وتوابعها.
– نيافة الأنبا بي�سنتي �أ�سقف �أبنوب
والفتح و�أ�سيوط الجديدة.

– نيافة الأنبا �إغناطيو�س الأ�سقف
العام لإيبار�شية المحلة الكبرى.
نيافة الأنبا توما�س الأ�سقف
العام الم�ساعد لل�ش�ؤون الديرية.
– نيافة الأنبا �أر�شيليد�س الأ�سقف
العام في تورنتو بكندا.
نيافة الأن�ب��ا جيبرييل الأ�سقف العام
ف��ي ن�ي��وج�ي��ر��س��ي ب��ال��والي��ات المتحدة
الأمريكية.
ووج��ه قدا�سة البابا في العظة ر�سالة
خا�صة لكل �أ�سقف من الأ�ساقفة الجدد،
ثم قدم ثالثة ن�صائح عامة لهم ،وهي:
– التركيز على ال��دور الرعوي �أوال
و�أخي ًرا.

– االه� �ت� �م ��ام ب��ال �م �� �ش��روع��ات التي
ت �ق��دم خ��دم��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،م�ع�ط� ًي��ا مثاال
ب�إن�شاء ال�م��دار���س ال�ت��ي تفيد المجتمع
الم�صري كله مما ينعك�س على ال�سالم
المجتمعي.
– االنتباه �إلى �أن كل �إيبار�شية جزء
م��ن ال �ك��رازة المرق�سية ل��ذا ال يجب �أن
ي�ف���ص��ل الأب الأ� �س �ق��ف �إي�ب��ار��ش�ي�ت��ه عن
ج�سم الكني�سة التي هي ج�سد الم�سيح.
وب�سيامة الآباء الأ�ساقفة الع�شرة اليوم
ي�صل عدد �أع�ضاء المجمع المقد�س �إلى
 ١٣٨ع���ض��و ،ب�م��ن ف�ي�ه��م ق��دا� �س��ة البابا
(رئي�س المجمع) ووكيلي البطريركية
بالقاهرة والإ�سكندرية.

ختام �إجتماعات المجمع المقد�س للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
هذا ال�ش�أن.
كما وجه ال�سيد الرئي�س بقيام �أجهزة
ال��دول��ة المعنية وب�صفة خا�صة وزارة
الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة
الإداري� � ��ة وال �ج �ه��از ال �م��رك��زي للتعبئة
العامة والإح���ص��اء ب��إم��داد لجنة �إعداد
القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة
ال�لازم��ة لدعمها ف��ي �أداء مهامها بكل
مهنية ومو�ضوعية.

م�صر تطلق القمر ال�صناعى الجديد
«نايل �سات  »301للف�ضاء

ان �ط �ل��ق ال �ق �م��ر ال���ص�ن��اع��ي الم�صري
الجديد «نايل �سات  »301للف�ضاء ،م�ساء
الأرب �ع��اء  ،6/8ي�ضم القمر الجديد 38
قناة قمرية� ،إذ تتو�سع تغطيته لت�شمل
ج�ن��وب ال�ق��ارة الأف��ري�ق�ي��ة ،ودول حو�ض
نهر النيل ،تما�شياً مع تعميق العالقات
الم�صرية الأفريقية ،ولتحقيق �أكبر قدر
من التوا�صل مع �شعوب القارة كلها ..كما
يغطي «القمر  »301جميع المناطق التي
كان يغطيها القمر القديم  ،ويتميز القمر
ال�م���ص��رى ال�ج��دي��د ب��إم�ك��ان�ي��ة المناورة
الهوائية ،لتغيير مناطق التغطية وفقاً
الح �ت �ي��اج��ات ال � ��دول الإف��ري �ق �ي��ة ،التي
تعتبر �سوقاً جديداً لأقمار النايل �سات
 ..وبذلك تكون م�صر قادرة على تقديم
خ��دم��ة الإن�ت��رن��ت الف�ضائي ،م��ن خالل
ق�م��ري��ن �صناعيين ب�م��ا ي�ضمن ت�أمين
وا�ستمرارية الخدمة.
ولم تقت�صر �إمكانيات القمر ال�صناعي
ال �م �� �ص��ري ال �ج��دي��د «ن ��اي ��ل � �س��ات »301
عند ذل��ك  ،ب��ل ي�ق��دم خ��دم��ات الإنترنت
ع��ري ����ض ال �ن �ط��اق ل�ت�غ�ط�ي��ة محافظات
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة وال � �م � �ن ��اط ��ق ال� �ن ��ائ� �ي ��ة،
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ليفربول يمنح محمد
�صالح الراتب الأكبر
ف���ي ت���اري���خ ال��ن��ادي

لتوفير خ��دم��ات الإن�ت��رن��ت للم�شروعات
الجديدة وم�شروعات البنية الأ�سا�سية
والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول
البترول �شرق البحر المتو�سط وخا�صة
حقل ظهر.
ت�صنيعه تم وفق تكنولوجيا متقدمة
تمكنه ب�م�ف��رده وذات �ي��ا م��ن ت�ح��دي��د �أي
م�صدر للت�شوي�ش ،ويتمكن من معالجة
عمليات الت�شوي�ش ،مثل ال�ت��ي تتعر�ض
ل �ه��ا الأق � �م� ��ار ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ب �ي��ن الحين
والآخر ،لتوفير الت�أمين الكامل للقنوات
التليفزيونية العاملة عليه.
من جانبه� ،أو�ضح �أحمد �أني�س ،رئي�س
ال�شركة الم�صرية للأقمار ال�صناعية،
�أن ت��رددات القنوات الف�ضائية الحالية
ل��ن تتغير بعد �إط�ل�اق القمر ال�صناعي
الجديد نايل �سات  ،301م�شيراً �إل��ى �أن
ال لقمر نايل
القمر الجديد �سيكون بدي ً
�سات  201الذى �سينتهى عمره االفترا�ضي
ف��ي  ،2028ك �م��ا ��س�ي�م�ت�ل��ك ال �ع��دي��د من
المميزات التكنولوجية الحديثة التى
تمكنه من موا�صلة المناف�سة في منطقة
البث.

�شهد الأ�سبوع ال�ج��اري ،ب��دءًا من يوم
ال���س�ب��ت  ،6/4ن���ش��اط�اً م�ك�ث�ف�اً للمجمع
المقد�س للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
برئا�سة قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني.
وج��اءت �أول��ى �أع�م��ال المجمع �سيامة
ع �� �ش��رة م ��ن الآب� � ��اء الأ� �س��اق �ف��ة الجدد،
ي��وم��ي ال���س�ب��ت والأح � ��د ،تلبية الحتياج
الإي� �ب ��ار�� �ش� �ي ��ات ال� �ت ��ي خ �ل��ت كرا�سيها
الأ��س�ق�ف�ي��ة ب�ن�ي��اح��ة �أ��س��اق�ف�ت�ه��ا وكذلك
القطاعات الرعوية والأديرة �سواء بم�صر
�أو بالد المهجر.
وف ��ي الإط� ��ار ذات ��ه ان�ط�ل�ق��ت فعاليات
ج �ل �� �س��ات ال �ل �ج��ان ال��رئ �ي �� �س �ي��ة للمجمع
ال �م �ق��د���س ،ي ��وم االث �ن �ي��ن  6/6بالمقر
ال�ب��اب��وي ب��ال�ق��اه��رة ،ول�م��دة ث�لاث��ة �أيام،
ح�ي��ث ج��رت مناق�شة ج ��دول �أع �م��ال كل
ل�ج�ن��ة وال �ت��ي و��ض�ع�ه��ا م �ق��ررو اللجان،
وه��ذه اللجان ه��ي :ال��رع��اي��ة والخدمة،
الأ�� � �س � ��رة ،ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة� �� ،ش� ��ؤون
الإيبار�شيات ،الطقو�س ،الإيمان والتعليم
والت�شريع ،العالقات الم�سكونية ،الإعالم
والمعلومات ،الرهبنة والأدي ��رة� ،ش�ؤون
بالد المهجر ،اللجنة الدائمة� ،إلى جانب

لجنة �سكرتارية المجمع.
بينما عقدت الجل�سة العامة الختامية
لأع���ض��اء ال�م�ج�م��ع ،ي��وم الخمي�س ،6/9
ب �م��رك��ز ل��وج��و���س ف ��ي ال �م �ق��ر البابوي
ب��دي��ر القدي�س الأن�ب��ا بي�شوي ف��ي وادي
النطرون ،برئا�سة قدا�سة البابا وم�شاركة
 ١٢٠ع�ضواً م��ن �أع�ضاء المجمع البالغ
عددهم  ١٣٧ع�ضواً .حيث بد�أت الجل�سة
ب�ك�ل�م��ة ل �ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا ح �م �ل��ت عنوان
«جوانب الم�س�ؤولية الأ�سقفية».
و�أقر المجمع مجموعة من القرارات
ال �م �ج �م �ع �ي��ة وال �ت��و� �ص �ي��ات م ��ن لجانه
الرئي�سية وذلك بعد عر�ضها ومناق�شاتها
ب�شكل م�ستفي�ض خالل الجل�سة العامة
التي امتدت �إلى �أربع �ساعات ،وجاء �أبرز
ما تم �إقراره من ِق َبل المجمع المقد�س:
 +االع�ت��راف بقدا�سة ك� ّل من الراهب
ي�سط�س الأن�ط��ون��ي (م��ن دي��ر القدي�س
الأن �ب ��ا �أن �ط��ون �ي��و���س ب��ال�ب�ح��ر الأح �م ��ر)،
وال�ق�م����ص ب�ي���ش��وي ك��ام��ل ك��اه��ن كني�سة
ال�شهيد مار جرج�س ب�سبورتنج.
 +ت� �ب ��ادل رف � ��ات ال �ق��دي �� �س �ي��ن ال يتم
�إال ب��وث�ي�ق��ة ر��س�م�ي��ة م�ع�ت�م��دة م��ن الأب

المطران �أو الأ�سقف ،وب�ن��اءاً على طلب
ر�سمي موقع من �أحد الآباء المطارنة �أو
الأ�ساقفة.
 +ت�شكيل م�ج�ل����س ال�ت�ع�ل�ي��م الكن�سي
ومجل�س الأكاديمية الالهوتية القبطية
و ُت �ق � َدّم الأ� �س �م��اء ال�م�ق�ت��رح��ة م��ن حملة
ال��دك�ت��وراة والماج�ستير �إل��ى �سكرتارية
المجمع.
بينما كان من �أهم التو�صيات:
 +ت�شجيع ال�شباب وال�شعب على االهتمام
ب��ال�ع�م��ل ال��وط �ن��ي ل�ل�م���ش��ارك��ة ف ��ي ميالد
الجمهورية ال�ج��دي��دة ،وم���س��ان��دة الدولة
في جهودها التنموية وخا�صة المبادرات
الرئا�سية مثل «حياة كريمة»� ...إلخ.
 +ت�شجيع الكنائ�س لالحتفال بيوم
الأب والإ� �ش��ادة ب��دوره في الأ��س��رة وذلك
ف��ي  ٢١ي��ون�ي��ة م��ن ك��ل ع ��ام ،وه ��و اليوم
المحدد لالحتفال به في م�صر.
 +توحيد االحتفال بالتراث القبطي
في كل الكنائ�س القبطية الأرثوذك�سية
ف��ي عيد دخ��ول العائلة المقد�سة �أر�ض
م �� �ص��ر ،ت �ح��ت ا� �س��مGlobal Coptic :
 Dayوذلك في الأول من يونيو كل عام،

يتم من خالله تقديم الكني�سة القبطية
للعالم وخ�صو�صاً رحلة العائلة المقد�سة
�إل��ى م�صر ،وعمل م�سابقات عالمية في
التراث القبطي.
� +إط�لاق �شعار عام «�أ�سرتي مقد�سة»
 My Family is Holyت � ��دور حوله
فعاليات الكني�سة القبطية ف��ي العالم
بدءاً من يونيو � ٢٠٢٢إلى يونيو .٢٠٢٣
كما حث قدا�سة البابا �أع�ضاء المجمع
المقد�س على االهتمام بم�ساعدة الأ�سر
ال�ف�ق�ي��رة وال�م���س�ت��ورة ل�م��واج�ه��ة الأزم ��ة
االقت�صادية التي تجتاح العالم حالياً،
وت�شجيع الم�شروعات متناهية ال�صغر
ك�أداة فعالة لمواجهة هذه الأزمة.
ون� ��وه ق��دا� �س �ت��ه �إل� ��ى �� �ض ��رورة اهتمام
الإيبار�شيات بملف الحفاظ على البيئة
والتغيرات المناخية ،م��ن خ�لال حلول
عملية.
وواف��ق �أع�ضاء المجمع المقد�س في
خ �ت��ام ال�ج�ل���س��ة ع�ل��ى اق �ت��راح بالتجديد
لل�سكرتارية ال�ع��ام��ة ال�ح��ال�ي��ة للمجمع
المقد�س ،ل�م��دة �أخ ��رى والبالغة ثالث
�سنوات.

م�����ص��ر ت�����س��دد م��ل��ي��ارات رئي�س االتحاد الإفريقي يح�ض �أوكرانيا على برلين ولندن وباري�س تدعو
ال������دوالرات م��ن دي��ون��ه��ا نزع الألغام من ميناء �أودي�سا لت�صدير القمح طهران في (بيان م�شترك)
�أع� �ل ��ن ال �ب �ن��ك ال� �م ��رك ��زي
الم�صري ح ����ض ال��رئ �ي ����س ال���س�ن�غ��ال��ي ورئي�س لكن الحبوب ظلت عالقة ف��ي موانئ �إلى «�إنهاء الت�صعيد النووي»
� �س��داد ن�ح��و  24م�ل�ي��ار دوالر م�ن��ذ بداية

ال�ع��ام ال�ج��اري  ،2022منها  10مليارات
دوالر دي��ون��ا خ��ارج�ي��ة ،و 14مليار دوالر
لل�صناديق الأجنبية.
و�أظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات ل�ل�ب�ن��ك المركزي
الم�صري �أن هذه المبالغ وجهت ل�سداد
ق��رو���ض و�سندات دول�ي��ة م�ستحقة ،وهو
م ��ا ي�ع�ك����س ال� �ت ��زام م���ص��ر ب �� �س��داد كافة
اال�ستحقاقات عليها في وقتها.
وكان البنك المركزي قد �أعلن مطلع
هذا الإ�سبوع عن �سداد مديونية خارجية
م�ستحقة ق ��درت ب�ن�ح��و م �ل �ي��اري دوالر
خالل �شهر مايو الما�ضي منها ا�ستحقاق
ك��وب��ون��ات �سندات حكومية وم�ستحقات
ل�صالح �صندوق النقد الدولي بالإ�ضافة
�إلى التزامات �أخرى.
و��س��ددت م�صر ف��وائ��د دي��ون و�أق�ساط
ديون بلغت  25.2مليار دوالر خالل الفترة
م��ن يوليو  2020وحتى �سبتمبر ،2021
منها  19.93مليار دوالر �أق�ساط ديون،
و 5.35مليار دوالر فوائد مدفوعة.

االت� � � �ح � � ��اد الإف� � ��ري � � �ق� � ��ي م � ��اك � ��ي �� �س ��ال
الخمي�س� 6/9أوكرانيا على ن��زع الألغام
من مياه ميناء �أودي�سا لت�سهيل ت�صدير
الحبوب التي تحتاجها �أ�سواق العالم.
و�أدى ال� �غ ��زو ال ��رو�� �س ��ي لأوك ��ران� �ي ��ا
وال �ع �ق��وب��ات ال�غ��رب�ي��ة ال�م�ف��رو��ض��ة على
م��و��س�ك��و �إل ��ى تعطيل ع�م�ل�ي��ات ت�صدير
الحبوب من البلدين ما �أثار مخاوف من
انعدام الأمن الغذائي في العالم.
وارت�ف�ع��ت �أ��س�ع��ار ال�ح�ب��وب ف��ي الدول
الإفريقية الأكثر فقرا في العالم ،ما زاد
من حدة ت�أثير النزاع في �أوكرانيا و�أثار
مخاوف من ا�ضطرابات اجتماعية.
وق� � � ��ال � � �س� ��ال ل ��و�� �س� �ي� �ل� � َت ��ي الإع� �ل� ��ام
الفرن�سيتين «فران�س  »24و «�إر �إف �إي»
�إن��ه �إذا لم تُ�ست�أنف ��ص��ادرات القمح من
�أوكرانيا ف�إن �إفريقيا «�ستكون في و�ضع
م�ج��اع��ة خ �ط��رة ج ��دا ي�م�ك��ن �أن تزعزع
ا�ستقرار القارة».
وتنتج رو�سيا و�أوكرانيا  30بالمئة من
�إمدادات القمح العالمية.

�أوكرانيا ب�سبب الح�صار الرو�سي ،بينما
عطلت العقوبات الغربية على مو�سكو
ال�صادرات من رو�سيا.
ودع � ��ت م��و� �س �ك��و �أوك ��ران� �ي ��ا �إل � ��ى نزع
الألغام من مياه ميناء �أودي�سا الخا�ضع
لل�سيطرة الأوك��ران �ي��ة ،لل�سماح ب�إخراج
الحبوب المحظورة ،لكن كييف رف�ضت
خوفا من هجوم رو�سي.
وقال �سال �إن الرئي�س الرو�سي فالديمير
بوتين ال��ذي التقاه الأ�سبوع الما�ضي في
مو�سكو �أكد له �أن هذا لن يحدث.
وي �ل �ت �ق��ي �� �س ��ال ال��رئ �ي ����س الفرن�سي
�إيمانويل ماكرون في فرن�سا الجمعة.
و ُيتوقع �أن يطلب منه الم�ساعدة في
رفع عقوبات االتحاد الأوروبي المفرو�ضة
على رو�سيا ،خا�صة �إلغاء ا�ستبعادها من
نظام �سويفت الم�صرفي العالمي.
و�أو�ضح رئي�س االتحاد الإفريقي نظرا
�إل��ى �أن م�صارفنا مرتبطة ف��ي الغالب
بالبنوك الأوروب �ي��ة ،ف�لا يمكنها الدفع
كما اعتادت مقابل المنتجات الرو�سية.

دعت برلين ولندن وباري�س الخمي�س
 6/9ف ��ي ب �ي��ان م���ش�ت��رك ط �ه ��ران �إل ��ى
«�إن �ه��اء الت�صعيد ال �ن��ووي» و«القبول
الآن ب�شكل عاجل بالت�سوية المطروحة
على الطاولة» منذ مار�س لإحياء اتفاق
 2015الذي يفتر�ض �أن يمنع �إيران من
�صنع قنبلة ذرية.
وق��ال��ت ال � ��دول ال �ث�ل�اث ف��ي البيان
ال��ذي ن�شرته الخارجية الألمانية �إنه
ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت���س��وي��ة المطروحة
على ال�ط��اول��ة منذ م��ار���س «ن��أ��س��ف لأن
�إي� � ��ران ل��م ت�ن�ت�ه��ز ب �ع��د ه ��ذه الفر�صة
الدبلوما�سية» و«ندعو �إيران �إلى القيام
بذلك فورا».
ون � ��ددت ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة للطاقة
ال��ذري��ة ف��ي وق ��ت ��س��اب��ق ب �ق��رار �إي ��ران
«�إغ�لاق  27كاميرا» لمراقبة �أن�شطتها
ال�ن��ووي��ة ،م�ح��ذرة م��ن «�ضربة قا�ضية»
للمحادثات ح��ول ه��ذا الملف ال�شائك
في حال ا�ستمر التعطيل.

�أرثوذك�س نيوز
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البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل الرئي�س البولندي وقرينته بالكاتدرائية المرق�سية فى العبا�سية

ا��س�ت�ق�ب��ل ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا توا�ضرو�س
الثانى بابا الإ�سكندرية ،ظهر الإثنين
 ،5/30الرئي�س البولندي �أن��دري��ه دودا
وق��ري �ن �ت��ه �أغ ��ات ��ا ك ��ورن� �ه ��اوزر دودا في
المقر البابوي بالكاتدرائية المرق�سية
بالعبا�سية.
ورحب قدا�سة البابا بالرئي�س وال�سيدة
قرينته وال��وف��د ال�م��راف��ق لهما و�أ�شار
قدا�سته في كلمته �إلى �أن م�صر �صاحبة
التاريخ الطويل والح�ضارات الغنية من
�أول ال�ح���ض��ارة ال�ف��رع��ون�ي��ة والقبطية
وال�ي��ون��ان�ي��ة وال��روم��ان �ي��ة والإ�سالمية

وال �ع��رب �ي��ة والإف ��ري� �ق� �ي ��ة ،م �� �ص��ر التي
تباركت بزيارة العائلة المقد�سة والتى
ذك��ره��ا الكتاب المقد�س مئات المرات
وقال عنها «مبارك �شعبي م�صر» وخالل
� 3سنوات باركت العائلة المقد�سة م�صر
م��ن �شمالها �إل��ى جنوبها وم��ن �شرقها
�إل��ى غربها لنحتفظ نحن �شعبها بهذه
ال �ب��رك��ة ح�ت��ى الآن ف��ى م��وا� �ض��ع كثيرة
على �أر�ضنا الغالية ،ودعا قدا�سته ال�سيد
الرئي�س لزيارة االديرة القبطية.
و�أم ��ا ال��رئ�ي����س ال�ب��ول�ن��دي ف�ق��د �شكر
قدا�سة البابا علي اال�ستقبال و�أ�شار في

أخبار كنسية

كلمته �إلى لقائه مع الرئي�س عبد الفتاح
ال���س�ي���س��ي ح �ي��ث ن��اق���ش��ا م �ل �ف��ات تخ�ص
البلدين وعددا من الق�ضايا ،و�أ�ضاف �أنه
�سعيد ب ��أن ج��دول زي��ارت��ه �أت��اح الفر�صة
للقاء قدا�سة البابا والآب ��اء الأ�ساقفة،
م�شيرا النتمائه و�أغلب الوفد المرافق
�إلى الكني�سة الكاثوليكية ،و�إلى �سعادته
ب� ��أن م���ص��ر ي���س��وده��ا ج��و م��ن الت�سامح
واح�ت��رام المعتقدات ،فم�صر بلد مهمة
لجميع الم�سيحيين ف��ي ال�ع��ال��م لأنها
�أر� � ��ض �إن�ج�ي�ل�ي��ة وه� ��ذا ل��ه �أه �م �ي �ت��ه في
العهدين القديم والجديد.

تفا�صيل�إفتتاحم�سارالعائلةالمقد�سةبتكلفة80مليونجنيهبواديالنطرون

افتتح يوم ال�سبت  28مايو  ،2022اللواء
محمود �شعراوي وزير التنمية المحلية،
والدكتور خالد العناني وزي��ر ال�سياحة
والآث � ��ار ،وال �ل��واء ه���ش��ام �آم �ن��ة محافظ
البحيرة ،م�سار العائلة المقد�سة بمدينة
وادي النطرون بح�ضور الأنبا �أغابيو�س
رئي�س دير االنبا بي�شوي واالنبا متا�ؤ�س
�أ� �س �ق��ف ورئ �ي ����س دي ��ر ال �� �س �ي��دة العذراء
«ال� ��� �س ��ري ��ان» م �م �ث�لا ل �ق��دا� �س��ة البابا
ت��وا� �ض��رو���س ال �ث��ان��ي ب��اب��ا الإ�سكندرية
وبطريرك الكرازة المرق�سية والدكتورة
ن�ه��ال بلبع ن��ائ��ب ال�م�ح��اف��ظ والقيادات
التنفيذية وال�شعبية بالمحافظة.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه �أع� �ل ��ن ال� �ل ��واء محمود
�� �ش� �ع ��راوى ،ع ��ن االن� �ت� �ه ��اء م ��ن تطوير
نقاط م�سار العائلة المقد�سة الخم�س
والع�شرين فى محافظات م�صر الثمانية
ب��ال �ت �ع��اون ال �ك��ام��ل م��ع وزارة ال�سياحة
والآث ��ار والكني�سة القبطية وب��دع��م من
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى ومتابعة
رئي�س مجل�س ال� ��وزراء ورع��اي��ة قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني بابا الإ�سكندرية
وب�ط��ري��رك ال �ك��رازة المرق�سية والأب ��اء
الأ�ساقفة ر�ؤ�ساء الأديرة.
وق � ��ال وزي � ��ر ال �ت �ن �م �ي��ة ال �م �ح �ل �ي��ة �أن
المحافظات الثمانية قامت ب�إ�ستكمال
ك��اف��ة ب �ن��ود ت�ط��وي��ر خ��ط م���س��ار العائلة
المقد�سة لنقدم لم�صر و�شعبها وللعالم
�أجمع واح��دة من �أه��م المعالم التراثية
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بل والإن�سانية المت�صلة ب�شعوبنا جميعا،
ح�ي��ث ت��م ا��س�ت�ك�م��ال وت ��أه �ي��ل و��ض��ع خط
ال �م �� �س��ار ،واع� � ��داده ل �ل��زي��ارة والبرامج
ال���س�ي��اح�ي��ة ال��دول �ي��ة وم ��ن ال �م �ق��رر �أن
يتم افتتاح ن�ق��اط الم�سار خ�لال الأيام
المقبلة.
و�أ�ضاف الوزير خالل م�ؤتمر �صحفي،
ان��ه م��ن دواع ��ي ��س��روري وعظيم �شرفي
و� �س �ع��ادت��ي ان ات� ��واج� ��د ال� �ي ��وم برفقة
اخ ��ي وزم �ي �ل��ي ال��دك �ت��ور خ��ال��د العناني
وزي��ر ال�سياحة واالث ��ار ،ف��ي واح��دة من
المنا�سبات القريبة الى النف�س والعزيزة
على قلب كل م�صري وم�صرية� ،أال وهو
اف �ت �ت��اح خ��ط م �� �س��ار ال �ع��ائ �ل��ة المقد�سة
بوادى النطرون في محافظة البحيرة ،
بعد عملية تطوير �شامل وجاد ،راعت كل
مفردات الآثر التاريخى ومحيط نقطه
الم�سار.
وق��ال وزي��ر التنمية المحلية� ،إن هذا
االفتتاح اليوم لم�سار العائلة المقد�سة
ب ��أدي��رة وادى ال�ن�ط��رون بالبحيرة ي�أتى
تتوجياً لالفتتاحات المتتالية ال�سابقة
ل �ن �ق��اط ال �م �� �س��ار ف ��ى ك ��ل م ��ن �سمنود
بمحافظة الغربية وتل ب�سطا بمحافظة
ال���ش��رق�ي��ة وك�ن�ي���س��ة ال �ع ��ذراء ب�سخا فى
محافظة كفر ال�شيخ وتتوالى فى اال�سابيع
القادمة افتتاح باقى نقاط الم�سار لنعلن
للعالم جاهزيتنا ال�ستقبال وفود الحجاج
وال�سياح من جميع بقاع الأر�ض للتبرك

من هذه الأماكن المقد�سة.
و�أ� �ش��ار ��ش�ع��راوى �إل��ى م��ا ت��م بذله من
�أع�م��ال تطوير منطقة وادى النطرون
وتجهيز للطرق الم�ؤدية للأديرة حيث
قامت محافظة البحيرة ب�أعمال ر�صف
لخدمة م�سار العائلة المقد�سة بطول
 24ك��م بقيمة  44مليون جنيه كطريق
دي��رالأن�ب��ا بي�شوى وديرال�سريان بطول
 1.5ك��م وط��ري��ق م�ن�ت�ج��ع ب �ي��ت ال� ��وادى
بطول  1.2كم ور�صف وتو�سعة وازدواج
وعمل فا�صل خر�سانى بمنت�صف الطريق
ب�ط��ول  6ك��م دي��ر ال�ب��رام��و���س بقيمة 19
م �ل �ي��ون ج�ن�ي��ه  ،ور� �ص��ف ب��اق��ى الم�سار
ب �ط��ول  15.3ك ��م ب�ق�ي�م��ة  19.4مليون
جنيه  ،م�شيرا �إلى �أعمال �إن��ارة الطريق
ال��دائ��رى بطول  24كم حيث تم تركيب
 9م �ح��والت ج �ه��د م�ت��و��س��ط ال�ستيعاب
الأحمال الجديدة للإنارة و 1081ك�شاف
 100وات و 462عمود مزدوج و 157عمود
بلفة وتركيب اللوحات االر��ش��ادي��ه عند
ن�ق��ط ال � ��دوران وال�ت�ق��اط��ع ع�ل��ى الطرق
الم�ؤدى لالديرة والبوابات عند مدخل
كل دي��ر وال�ب��ان��رات الم�ضيئة على طول
الطريق الدائرى وزراع��ة النخيل لأبلغ
دليل علي �إننا كجهات م�سئولة ممثلة في
الوزرات المعنية كوزارة التنمية المحلية
ووزارة ال�سياحة والمحافظات المختلفة،
قد اخذنا علي عاتقنا االنتهاء من هذا
الم�شروع.
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حكاية كني�سة �سخا التى ترك فيها ال�سيد الم�سيح اثرا عظيما

احتفل البابا توا�ضرو�س بذكرى عيد
دخ��ول العائلة المقد�سة �أر���ض م�صر فى
كني�سة ال�سيدة العذراء ب�سخا بمحافظة
كفر ال�شيخ ،حيث ر�أ���س �صلوات القدا�س
الإلهى ،وهي من بين المزارات ال�شهيرة
ال�ت��ى ع�ل��ى ا��س��م ال���س�ي��دة ال �ع��ذراء مريم،
وت �ع��د م��ن ال�م�ح�ط��ات ال �ه��ام��ة ف��ى رحلة
العائلة المقد�سة �إلى �أر�ض م�صر.
وي �ق ��ول ال �ب��اح��ث م��اج��د ك��ام��ل ع�ضو
لجنة ال �ت��اري��خ ال�ق�ب�ط��ى :ه��ذه الكني�سة
كتب عنها ال �م ��ؤرخ �أب��وال�م�ك��ارم ف��ى كتاب
«ت��اري��خ ال�ك�ن��ائ����س والأدي � � ��رة» ت�ح��ت ا�سم
�سخا حيث ق��ال�« :سخا تغير �إ�سمها بيعة
لل�سيدة الطاهرة وبها م�غ��ارة ك��ان ي�أوى
فيها ��س��اوي��ر���س ب�ط��ري��رك �أن�ط��اك�ي��ة عند
ُبعده عن كر�سيه ومات بها وحمل ج�سده
ال�ط��اه��ر �إل��ى دي��ر ال��زج��اج بالإ�سكندرية
وفي المغارة بكني�سة �سخا المذبح الذي
كان يقد�س عليه».
وج��اء عنها على ل�سان المقريزى فى
ال �ق��رن ال�خ��ام����س ع���ش��ر ق��ول��ه�« :إن دير
المغط�س كان يحج �إليه الم�سيحيين من
�سائر الأنحاء ،وذكرها الأنبا جريجوريو�س
فى مو�سوعته عن دير العذراء المحرق فى
الف�صل الخا�ص برحلة العائلة المقد�سة
حيث قال عنها «ومن هناك عبروا الفرع
ال�سبتينى للنيل �إلى الجهة الغربية حيث
�سخا �أي�سو�س».
وق��د ��ش��اء ال ��رب ي���س��وع �أن ي�ت��رك فيها
�أثرا ،فو�ضع قدمه على حجر ،فظهر عليه
�أث ��ر ق��دم��ه ،ف�سمى ال�م�ك��ان ك�ع��ب ي�سوع،
وع��ن ه��ذا الحجر ذك��ر نيافته« :ق�ي��ل �إن
ه��ذا الحجر ك��ان عبارة عن قاعدة عمود
�أوق �ف��ت ال���س�ي��دة ال �ع��ذراء �إب�ن�ه��ا الحبيب
عليه فغا�صت في الحجر م�شطا قدميه،
فانطبع �أثرهما عليه ثم ن�سج ماء زالال.
وكان النا�س ي�أتون من الأقاليم البعيدة
وال�ب�لاد ال�م�ج��اورة وي�ضعون ف��ي مو�ضع
ال �ق��دم زي �ت��ا وي�ح�م�ل��ون��ه �إل� ��ى �أرا�ضيهم
وينتفعون به كثيرا .وقد بنيت فى نف�س
ال�ب�ق�ع��ة ك�ن�ي���س��ة ك��ر� �س��ت ب��ا� �س��م ال�سيدة
ال �ع��ذراء م��ري��م وب �ج��واره��ا مغط�س بنى
بناية رومانية .وت�ضم الكني�سة والمغط�س
دي��ر ظ��ل ع��ام��را بالرهبان �إل��ى �سنة 910
لل�شهداء على الأقل (�أى �إلى نهاية القرن
و�سمى
ال�ث��ان��ى ع�شر ل�م�ي�لاد ال�م���س�ي��ح)ُ ،
بدير المغط�س.
وذك��ره��ا �أي �� �ض��ا ،ال���ش�ي��خ ال�م��ؤت�م��ن �أبو
المكار م�سعد اهلل جرج�س بن م�سعود ،كما
كتب عنها المتنيح الأنبا �صموئيل �أ�سقف
�شبين القناطر فى مو�سوعته «الكنائ�س
والأدي � � � ��رة ال �ق��دي �م��ة ب��ال��وج��ه البحرى
والقاهرة و�سيناء» حيث قال عنها« :تقع
قرية �سخا على م�سافة  3كم جنوب مدينة
كفر ال�شيخ ..وقد ات�سعتا المدينتين حتى
�أ�صبحت الآن مدينة واح��دة ..وا�شتهرت
�سخا ب��زي��ارة ال�سيد الم�سيح لها وطبعه
�أثر قدمه على قطعة من الحجر وجدت
من حوالى � 7سنوات ويظهر بها �آثار زيت،
ح�سب ما ذكر �أبوالمكارم �أن االقباط كانوا
ي�ضعون فيها زيتا للتبرك وكانت م�صدرا

�إيبار�شية البلينا تحيل
كاهن للتحقيق الكن�سي

�أ�صدرت �إيبار�شية البلينا برعاية الأنبا
وي�صا بياناً هاماً ،حول ت��داول �صور على
مواقع التوا�صل االجتماعي من القدا�س
الإل �ه��ي ب ��إح��دى كنائ�س الك�شح التابعة
للإيبار�شية ،يظهر فيها الج�سد المقد�س
وع�ل�ي��ه ق �ط��رات م��ن ال ��دم ال�ك��ري��م ،وذكر
البيان �أنه من المعروف طق�سيا �أن الأب
الكاهن يم�سح الج�سد (الخبز المقد�س)
بالدم (ع�صير الكرمة المقد�س) ،م�ؤكدا
�أن هذا الج�سد لهذا الدم وهذا الدم لهذا
الج�سد.
و�أك ��د ال�ب�ي��ان �أن ه��دف ا��س�ت�خ��دام هذه
ال�صور ه��و ال�ت��روي��ج والإع�ل�ان ع��ن �أمور
هدفها غير روحي.
ون �ظ��راً ل�م��ا حمله ه��ذا ال�ت���ص��رف من
�إه� ��ان� ��ة ل �ق��د� �س �ي��ة ال��ذب �ي �ح��ة وال �ق ��دا� ��س
وت�شويه ل�صوره الإيمان الم�ستقيم قررت
الإي�ب��ار��ش�ي��ة �إي �ق��اف ال�ك��اه��ن ال ��ذي �سمح
بالتقاط ال�صور و�إح��ال�ت��ه �إل��ى التحقيق
الكن�سي داخ��ل الإيبار�شية ،وكذلك كافة
الم�شاركين في هذا الت�صرف المرفو�ض.

الأنبا فيلوباتير يفتتح �أكاديمية كيمي للدرا�سات التاريخية
افتتح الأنبا فيلوباتير �أ�سقف �أبوقرقا�ص
وت��واب �ع �ه��ا�« ،أك��ادي �م �ي��ة ك�ي�م��ي للدرا�سات
التاريخيه» والتابعة لإيبار�شية �أبوقرقا�ص
وم�ق��ره��ا كني�سة ال���س�ي��دة ال �ع��ذراء مريم
بقرية ح��رز -م��رك��ز �أب��وق��رق��ا���ص ،و�شمل
االح �ت �ف��ال اف �ت �ت��اح م �ع��ر���ض لاليقونات
القبطية ومعر�ض الكتاب.
� �ش��ارك بالح�ضور ال�ق����س ت�ك�لا نجيب
م�س�ؤول الأكاديمية ومجموعة من الآباء
كهنة االيبار�شيه بالإ�ضافة �إل��ى �أع�ضاء
هيئة التدري�س باالكاديمية وهم :الدكتور
ج �م��ال م�ح�م��د �أب ��و زي��د م��دي��ر المجل�س
ال��وط �ن��ي ل �ل �ت��دري��ب واالن� �م ��اء الب�شرى
وع�ضو لجنة البحث العلمي بالمجل�س
ال �ق��وم��ي ل �ل �م��ر�أة وال �ب��اح��ث ف ��ي العلوم
القبطية و�أ��س�ت��اذ م��ادة ال�ت��اري��خ ،الدكتور
ل�ؤي محمود �سعيد مدير مركز الدرا�سات
القبطية بمكتبة الإ�سكندرية و�أ�ستاذ مادة
ال �ت��راث ال�ق�ب�ط��ي ،ال��دك�ت��ور ��س��ام��ى منير
ا�ستاذ مادة البحث العلمي بجامعة هوب
هوب الأمريكية.
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نيافة الأنبا فلوباتير يق�ص �شريط الإفتتاح

�أرثوذك�س نيوز

�إدعموا المعلن ف�إنه دعم لم�سيرتنا

818-774-0446

لل�شفاء وال�م�ع�ج��زات كما تمتعت بزيارة
الأنبا �ساوير�س الأنطاكى لها عند هروبه
من م�صر ولم يتبقى من الكني�سة القديمة
غير الحجر المطبوع عليه ق��دم ي�سوع
وت��اج عمود رائ��ع وجد عند حفر �أ�سا�سات
�أح ��د ال �م �ن��ازل خ�ل��ف الكني�سة الحديثة
التى بها بع�ض الأيقونات والمخطوطات
كما يوجد بها حجاب �أث��رى من ح�شوات
مطعمة وتاريخه � 1578ش.
وخ���ص����ص ك �ت��اب «ال�ك�ن��ائ����س ف��ى م�صر
منذ رحلة العائلة المقد�سة �إل��ى اليوم»
ل�ل��دك�ت��ور ج ��ودت ج�ب��را و�آخ ��ري ��ن ،ف�صال
كامال م��ن الكتاب ع��ن كني�سة �سخا قال
فيها تحت �إ�سم «كني�سة القدي�سة العذراء
م��ري��م � �س �خ��ا» ح �ي��ث ق� ��ال« :ت �ق��ع مدينة
�سخا على بعد نحو  130كم �شمال مدينة
القاهرة ،وتعرف �سخا ب�أنها �إحدى مناطق
الدلتا التى نالت بركة العائلة المقد�سة
عندما وط�أ ال�سيد الم�سيح حجرا بقدمه،
فتدفقت منه المياه بغزارة ،بينما تركت
ق ��دم ��ه �آث� � ��را ف ��ى ال� �ح� �ج ��ر ..وف� ��ى �شهر
�أب��ري��ل من ع��ام 1948م ،ك��ان عمال �شباك
ال�م�ج��ارى ي�ح�ف��رون ب��ال�ق��رب م��ن كني�سة
ال� �ع ��ذراء ،ف �ع �ث��روا ع�ل��ى ح�ج��ر ع�ل�ي��ه �أثر
ق��دم ط�ف��ل .ويعتقد �أه��ال��ى مدينة �سخا
من الأق�ب��اط �أن��ه �أث��ر ق��دم الطفل ي�سوع.
ويعر�ض الحجر الآن فى �صندوق زجاجى
ي�ل�م���س��ه ال � ��زوار ل �ي �ت �ب��ارك��وا ب ��ه ،وف ��ى 24
ب�شن�س القبطى يحمل الق�ساو�سة الحجر
فى موكب كن�سى احتفالى ويطوفون به
�أرجاء الكني�سة.
�أم ��ا اخ ��ر ك �ت��اب ك�ت��ب ع�ن�ه��ا ف�ه��و كتاب
«الم�سيحية القبطية فى �ألفى عام» للم�ؤرخ
الأل �م��ان��ى «�أوت ��و م�ي�ن��ادري����س» ح�ي��ث كتب
عنها تحت ع�ن��وان «�سخا» ف�ق��ال« :تعرف
��س�خ��ا ب ��أن �ه��ا ال�م��دي�ن��ة ال�م�ح�ب��ة للم�سيح
ذل ��ك ال �ل �ق��ب ال� ��ذى اخ�ت���ص��ت ب��ه مدينة
الإ�سكندرية ،ويقال �أن �سخا �إي�سو�س «ذلك
المكان ال��ذى زارت��ه العائلة المقد�سة»..
ا� �ش �ت �ه��رت ��س�خ��ا ال �ق��رن ال �� �س��اب��ع بوجود
ال�ق��دي����س ال�ن��ا��س��ك �أغ ��اث ��ون العمودى..
وا��ش�ت�ه��ر م��ن ��س�خ��ا الأ� �س �ق��ف زخاريو�س
ال�سخاوى فى القرن الثامن ،والذى ظل
على كر�سيه ل�م��دة ثالثين ع��ام��ا ،وكتب
ميامر وكتب تاريخية».
وت �ع��ر� �ض��ت ال�ك�ن�ي���س��ة ل� �ح ��ادث حريق
م��ؤ��س��ف ف��ى ي��وم  18يونيو  ،2008ترتب
عليه االحتراق الكامل لعدد من التحف
الأث� ��ري� ��ة ال� �م ��وج ��ودة ب��ال �ك �ن �ي �� �س��ة ،منها
الحجاب الأث��رى للهيكل ،و�أيقونة نادرة
لل�سيدة العذراء ،ولقد وعد محافظ كفر
ال�شيخ وقتها حر�ص المحافظة على �إعادة
ترميم الكني�سة مرة �أخرى.
وف��ى ��ص�ب��اح ي��وم ال���س�ب��ت ال �م��واف��ق 31
مايو � ،2014أع��اد الدكتور محمد �صابر
عرب وزير الثقافة فى ذلك الوقت افتتاح
الكني�سة بعد ترميمها ،برفقة الم�ست�شار
محمد ع��زت عجوة محافظ كفر ال�شيخ
فى ذل��ك الوقت ،بح�ضور المتنيح الأنبا
بي�شوى مطران دمياط الراحل.

وف��ى خ�ل�ال ع��ام  ،2018وع�ل��ى هام�ش
االحتفال بعيد دخ��ول العائلة المقد�سة
�أر�ض م�صر ،زار ال�سيد ن�صر محافظ كفر
ال�شيخ فى ذلك الوقت الكني�سة ،م�ؤكدا �أن
لها قيمة تاريخية عظيمة ،و�أنها تحتوى
على العديد والعديد من القطع الأثرية
الرائعة.
وفى تقرير مف�صل مقدم من الباحثة
ال��دك �ت��ورة ك��ر��س�ت�ي�ن��ا ع ��ادل ف�ت�ح��ى حول
الجهود الم�صرية لإح�ي��اء م�سار العائلة
المقد�سة ،ذكرت �أن الدولة ق�سمت مراحل
ت�ط��وي��ر م���س��ار رح�ل��ة ال�ع��ائ�ل��ة المقد�سة،
وجاءت كني�سة العذراء ب�سخا فى المرحلة
الثانية مع تل ب�سطا و�سمنود بالغربية.
وج ��اء ف��ى نف�س ال�ت�ق��ري��ر �أن الدكتور
�إ� �س �م��اع �ي��ل ع �ب��د ال�ح�م�ي��د ط ��ه ،محافظ
ك�ف��ر ال���ش�ي��خ ،ا��س�ت�ق�ب��ل ال�م�ه�ن��د���س عادل
الجندى م�سئول م�شروع تطوير م�سار
العائلة المقد�سة مع الدكتورة جاكلين
ب�شرى وكيل وزارة الثقافة بكفر ال�شيخ،
وال��دك�ت��ورة �شذى �إ�سماعيل �أ�ستاذ الآثار
القبطية بجامعة حلوان و�آخرين �أي�ضا،
ا�ستقبلهم ف��ى مكتبه �صباح ي��وم  4مايو
 ،2019لمناق�شة م���ش��روع ت�ط��وي��ر م�سار
العائلة المقد�سة ب�سخا ،وذل��ك الهتمام
المحافظة بم�شروع تطوير م�سار العائلة
ال �م �ق��د� �س��ة ب��ال �م �ح��اف �ظ��ة ،ورف � ��ع كفاءة
المنطقة المحيطة بها و�إ�ضفاء مظهرا
تراثيا وجماليا للمنطقة بما يليق بم�سار
العائلة المقد�سة.
ول�ق��د ذك��ر ال�م��وق��ع ال��ر��س�م��ى لكني�سة
العذراء الأثرية ب�سخا� ،أنه يوجد بالكني�سة
حاليا بقايا �أح��د الأع�م��دة الأث��ري��ة ،وهو
عبارة عن تاج حجرى مكتوب على ظهره
كلمة اهلل و�أخفى لفترة طويلة خوفا من
تحطيمه بدفنه تحت الأر� ��ض واكت�شف
�أث � �ن� ��اء ال �ح �ف��ر ع� ��ام  ،1980ك �م��ا يوجد
بالكني�سة ك�أ�س مخ�ص�صة للتناول و�صينية
و�شمعدان م�صنوعين من الف�ضة ،وعدد
من المقتنيات الأثرية النادرة التى ترجع
�إلى القرن التا�سع ع�شر.
ويوجد بالكني�سة بقايا ماجور الخبز،
وال �ح �ج��ر ال ��ذى ط�ب��ع ع�ل�ي��ه ق ��دم ال�سيد
ال�م���س�ي��ح ،ك �م��ا ي��وج��د ب��ال�ك�ن�ي���س��ة بع�ض
الأيقونات التى ر�سمها الفنان ان�سطا�س
القد�سى عام  1884م تقريبا .وتوجد �أي�ضا
وثيقة هامة مختومة بختم محمد على
با�شا ت�شير �إل��ى �إع��ادة بناء الكني�سة التى
هدمت حينذاك.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال�ب��اب��ا توا�ضرو�س
ال �ث��ان��ى� ،أدى � �ص�لاة ق��دا���س ع�ي��د دخول
العائلة المقد�سة �إلى �أر�ض م�صر فى تلك
الكني�سة بح�ضور  12من الآباء الأ�ساقفة،
وتفقد قدا�سته متحف المقتنيات الأثرية
الذى ي�شمل (الحجر المطبوع عليه �أثر
قدم الطفل ي�سوع � -أيقونة مر�سومة على
جلد الغزال تحوى �صورا لبداية الخليقة
ح�ت��ى م�ج��يء ال�سيد الم�سيح وع ��دد من
المخطوطات النادرة ).

مناق�شة ر�سالة دكتوراة بمعهد الرعاية والتربية

في يوم ال�سبت الموافق  ,2022/5/28وبناء على موافقة قدا�سة البابا المعظم الأنبا
توا�ضرو�س الثاني الرئي�س الأع�ل��ى للمعاهد الدينية ،على تر�شيح لجنة المناق�شة
المقدمة من نيافة الحبر الجليل الأنبا مو�سى وكيل المعهد ،والأ�ستاذ الدكتور ر�سمي
عبدالملك ر�ستم ع�ضو اللجنة البابوية للدرا�سات العليا ،والم�شرف على الدرا�سات
العليا بالمعهد ،تمت مناق�شة الباحث وجيه وليم حبيب ( 72ع��ام��ا) ف��ي الر�سالة
المقدمة منه ومو�ضوعها «برنامج مقترح لتنمية بع�ض مهارات طرائق التدري�س لدى
خادم التربية الكن�سية» ،وتكونت لجنة المناق�شة من:
 نيافة الحبر الجليل ال��دك�ت��ور /الأن�ب��ا مارتيرو�س �أ�سقف �شرق ال�سكة الحديد(مناق�شا ورئي�سا).
 �أ.د /ر�سمي عبدالملك ر�ستم رئي�س ق�سم الإر�شاد التربوي والأ�سري (مناق�شا). �أ.د /بطر�س حافظ بطر�س رئي�س قطاع الطفولة بالمجل�س الأعلى للجامعات(مناق�شا).
 �أ.د /ر�ؤوف عزمي توفيق رئي�س ق�سم التكنولوجيا بالمركز القومي للبحوثالتربوية والتنمية (مناق�شا).
 �أ.د /ر�شدي فتحي كامل ا�ست�شاري تربوي بكلية التربية جامعة المنيا (مناق�شا). وبح�ضور دكتور /مايكل ادوارد المدير التنفيذي للمعهد.وبعد المناق�شة ،التي �شارك فيها د /.ر�سمي و د /.ر�شدي على (ال ��زووم) ،قررت
اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراة في الرعاية والتربية بتقدير (امتياز) ،و�أ�شادت
اللجنة بجهد الباحث وعزمه على تقديم هذه الر�سالة العلمية وهو في العام  72من
عنمره.
�أطيب التهاني للمعهد والباحث.
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شخصية يوناثان

لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
عندما ن�ق��ر�أ الكتاب المقد�س نجد
�أ�سماء م�شهورة وت�أخذ م�ساحة كبيرة
ف ��ي ال �ك �ت��اب ال �م �ق��د���س ،ون �ج��د �أي�ضا
�أ�سماء �أخ��رى مغمورة ،و�أق�صد بكلمة
مغمورة �أنها لي�ست م�شهورة ،ولكن و�إن
كانت لي�ست م�شهورة بين النا�س �أو على
�صفحات الكتاب المقد�س ،فهي بعملها
و�أثرها الكبير معروفة عند اهلل.
� �ش �خ �� �ص �ي��ة ال � �ي� ��وم ه� ��ي �شخ�صية
«ي � ��ون � ��اث � ��ان» .ي� ��ون� ��اث� ��ان ،وه � ��و يمثل
ف�ضيلة الوفاء الغالية جداً ،كان الإبن
البكر ل�شاول الملك (�أول ملوك بني
�إ��س��رائ�ي��ل) ،وكلمة «ي��ون��اث��ان» معناها
«ال � ��رب �أع� �ط ��ى» ،وي��وج��د ف��ي الكتاب
ح��وال��ي ع�شرين �شخ�صاً ت�سموا بهذا
الإ�� �س ��م� ،أ��ش�ه��ره��م ه��و م �ح��ور حديثنا
وت�أملنا ،فهو من �أنبل �شخ�صيات العهد
ال�ق��دي��م وم��ن �أك�ث��ر ال�شخ�صيات التي
نحبها ،ويمكن لل�صغار �أن يتعلموا من
ي��ون��اث��ان وط��ري�ق�ت��ه و�أ� �س �ل��وب��ه ،معاني
الوفاء وال�صداقة الحقيقية.
يوناثان �إب��ن �شاول و�صديق لداود.
� �ش��اول م �ل��ك ،و ي��ون��اث��ان �إب ��ن الملك،
وداود �أح ��د ع��ام��ة ال���ش�ع��ب وه ��ذا فرق
كبير جداً ،ت�صور �أن �إبن الملك �صادق
راعياً! ولذلك يقولون �إن هذه العالقة
ك��ان��ت ب�ي��ن داود الأ� �ش��د ن� ��ورا ،و�شاول
الأ�شد ظلمة ،ويوناثان في الو�سط.
وبع�ض الم�شاهد من حياة يوناثان
وال �ت��ي ت�ب�ي��ن ه ��ذا ال��وف��اء – والوفاء
هو �أحد الف�ضائل الإن�سانية العميقة،

و�أن ��ا �أح���س��ب �أن ال ��ذي يغيب عنه
الوفاء يفقد �إن�سانيته ،لأن بع�ض
الكائنات الحية مثل ال�ك�لاب لها
ه� ��ذه ال �ف �� �ض �ي �ل��ة �أك� �ث ��ر م �م��ا عند
الإن�سان – فيقول الكتاب �إن «نف�س
يوناثان تعلقت بنف�س داود» ،و�أحبه
يوناثان كنف�سه ،بالرغم من الفارق
الإجتماعي بين الإث�ن�ي��ن ،وحدث
ن ��وع م��ن الإن �� �س �ج��ام وال �ح��ب العميق.
و�أري��د �أن تت�أكد �أن هذا الحب لم يكن
على م�ستوى الم�شاعر �أو الأحا�سي�س،
بل كانت محبة عملية �صادقة و�أثبتتها
الأيام بعد ذلك.
ي��ون��اث��ان �أح � ��ب �أن ي �ع �ب��ر ع ��ن هذه
المحبة فقدم ل��داود خم�س عطايا لها
رمزية كبيرة في تاريخ بني �إ�سرائيل:
 -1الجبة (الغطاء �أو اللب�س الخارجي).
 -2الثياب -3 ،ال�سيف -4 ،القو�س-5 ،
المنطقة (حزام بين الحقويين) ،هذه
تعتبر بلغتنا م�ث��ل ال�ن�ي��ا��ش�ي��ن للفوز،
ويبدو �أن يوناثان وجد في داود �أنه �سوف
يكون الملك القادم ،وهنا نتوقف حيث
�أن يوناثان هو الأح��ق �أن يكون الملك
لأنه �إبن الملك ،لكن يوناثان �أح�س –
ومن خالل هذه المحبة ال�صادقة – �أن
داود �سيكون الملك ال�ق��ادم لإ�سرائيل
وقد كان بالفعل ،وعندما يعطيه الجبة
والثياب وال�سيف والقو�س والمنطقة،
ك��أن��ه ي�ت�ن��ازل ع��ن ال� ُم�ل��ك ،وك ��أن��ه يقول
ل��ه �أن��ا ل�ست �أري��د �أن �أك��ون الملك ،بل
�أنت الذي �ستكون الملك ،فما هي هذه
المحبة الكبيرة والوفاء؟!
وف ��ي م���ش�ه��د �آخ� ��ر م��ن خ�ل�ال �سفر
�صموئيل الأول( ،)19:2حيث بد�أ �شاول
يغار من انت�صار داود ،وتهليل ال�شعب له،
فبد�أ �شاول يخطط لقتله من الغيرة،
�أم ��ا ي��ون��اث��ان ال���ص��دي��ق ال��وف��ي فذهب
�إل��ى �صديقه وب��د�أ يخبره لكي يحميه
م��ن غ�ضب �أب �ي��ه ،وه ��ذه محبة كبيرة
من يوناثان ،فيوناثان �أح��ب �أن يحرج
وال��ده �شاول فكلمة كثيراً عن �شجاعة
داود وعظمته وانت�صاره ،وح��اول بهذا

�أن يجعل �شاول ال يخطط لقتل داود،
و�أرج��و �أن نتنبه �أن يوناثان ك��ان وفيا
لأبيه �أي�ضا ويحاول �أن ين�صحه ،وفي
نف�س ال��وق��ت يحمل ال��وف��اء ل�صديقه
داود ،ولم يكن في �أي يوم خائناً لأبيه
(�شاول) برغم �أن �شاول يخطط لقتل
داود.
ه �ن��اك م��وق��ف �آخ � ��ر م ��ن المواقف
�شديدة البطولة ،عندما ك��ان يوناثان
وب� �ك ��ل � �ش �ج��اع��ة ي ��دخ ��ل ف ��ي �صفوف
الأع� � ��داء وي �ح �م��ل � �س�لاح��ه ،ن �ق��ر�أ في
�صموئيل الأول الأ� �ص �ح��اح  ،14يقول
يوناثان هذه العبارة الجميلة« :لي�س
للرب مانع عن �أن يخل�ص بالكثير �أو
بالقليل» ،فيوناثان يحمل قلباً �شجاعاً
مثل �صديقه داود ،وه��ذا قرب بينهما،
فهناك عوامل م�شتركة بين الأثنين.
ويمكن �أن �أقول لك �إن ال�شجاعة انتقلت
من داود �إلى يوناثان ،فال�صديق الوفي
يحاول �أن يرفع الإن�سان لفوق.
م�شهد �آخر من م�شاهد هذا الوفاء� ،أن
�صداقة الأثنين كانت �صداقة حميمية
قوية ،لدرجة �أن هذه ال�صداقة �أ�صبح
�شاول الملك يغار منها! وهنا عالمة
ا�ستفهام كبيرة :كيف �أن الملك الذي
في يده كل الأ�شياء يغير من �إبنه لأنه
ي�صادق �صديقاً �شجاعاً؟ وهذه الغيرة
و�صلت به �أن��ه يريد �أن يقتل داود ،بل
وب��خ �إب�ن��ه ي��ون��اث��ان فقال ل��ه ع�ب��ارة من
العبارات ال�شديدة« :يا �إبن المتعوجة
ال �م �ت �م��ردة» ،لأن � �ش ��اول م�ت�ع�ج��ب �أن
ي��ون��اث��ان �إب�ن��ه راف����ض �أن ي�ك��ون الملك
وال ي�غ��ار على ال� ُم�ل��ك ،ك��ان��ت �صداقته
لداود �أ�سمى و�أعلى من محبته للعر�ش،
ف�ع�ج�ي��ب ي��ون��اث��ان! ك �ي��ف ل��م تت�سرب
الغيرة �إلى قلبه؟
الإن �� �س ��ان ال ي �ك��ون ع�ظ�ي�م��ا بمركز
�أو ب�سلطة �أو بتاج �أو �إكليل ،ب��ل يكون
الإن�سان عظيما بحبه ووفائه و�شجاعته
وتوا�ضعه ،وهذه هي عظمة الإن�سان.
�أما اللقاء الأخير �أو الم�شهد الأخير
ف��ي �صموئيل الأول (الأ� �ص �ح��اح ،)20

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..
� - 80أمين تعال �أيها الرب ي�سوع
(ر�ؤ)20 :22
  نقر�أ هذه العبارة في �آخر �إ�صحاح من
الكتاب المقد�س ،حيث تتكرر فيه عبارة
«تعال» �أكثر من مرة فما هى ت�أمالتنا
فى هذا النداء ،من حيث عالقة الإن�سان
باهلل؟
� -1إم��ا �أن��ه �أ��ش�ت�ه��اء لمجئ الم�سيح
الثانى :وهكذا نقول�« :أمين تعال �أيها
ال��رب ي�سوع ،لكى ت�أخذنا معك ونتغير
ح �ي��ث ن�ل�ب����س ال�ج���س��د ال ��روح ��ان ��ى ،فى
ال�ق�ي��ام��ة ال �ع��ام��ة ال �ت��ى ت���ص�ح��ب مجئ
الرب» (1كو.)51 :15
� -2أي �� �ض �اً ع �ب��ارة «�أم �ي ��ن ت �ع��ال �إيها
ال��رب ي�سوع» يمكن �أن يقولها الإن�سان
فى وق��ت موته :يقول ل��ه :تعال �إ�ستلم

وديعتك؛ فى يديك ا�ستودع روحى .كما
قال القدي�س ا�ستفانو�س �أول ال�شمام�سه
وق��ت رج �م��ه�« :أي �ه��ا ال ��رب ي���س��وع �أقبل
روحى» (�أع .)59 :7
� -3أي �� �ض��ا ع �ب��ارة «�أم� �ي ��ن ت �ع��ال ايها
ال��رب ي���س��وع» يمكن �أن ت�ك��ون ا�ستغاثة
طلبتنا ل�ل�ت��وب��ة� :أن ك�ث�ي��ري��ن يريدون
�أن يتوبوا ،وال ي�ق��درون ..يقومون مرة
من �سقطتهم ،ثم يعودون في�سقطون..
ول���س��ان ح��ال�ه��م ي���ص��رخ ك��ل ي��وم «�أمين
ت�ع��ال �أي �ه��ا ال ��رب ي���س��وع» ت�ع��ال «توبنى
ف�أتوب» (�أر .)18 :31
 -4ع �ب��ارة «�أم� �ي ��ن ت �ع��ال �أي �ه��ا الرب
ي���س��وع» ت�ق��ال �أي �� �ض �اً ف��ى ف �ت��رات التعب
وال �� �ض �ي��ق :ال���ض�ي��ق ال �� �ش��دي��د ال� ��ذى ال
ي�ستطيع االن�سان �أن يخرج منه ..هذا

�إعداد:
القم�ص ميخائيل �إدوار
ال��ذى ق��ال ال��رب عنه «�إدع �ن��ى ف��ي وقت
ال�ضيق انقذك فتمجدنى» (مز،)15 :50
فيقول االن�سان فى �ضيقه «�أمين تعال
�أيها الرب ي�سوع».
 -5ع �ب��ارة «�أم� �ي ��ن ت �ع��ال �أي �ه��ا الرب
ي�سوع» تقال �أثناء الم�شاكل التى يبدو
�أن��ه ال ح ّل لها .ف��إذا بالرب عنده حلول
كثيرة ..تعال ،لأنك الوحيد الذى يفتح
وال �أح� ��د ي�غ�ل��ق (ر�ؤ )7 :3ق�ي�ل��ت هذه
العبارة مرات في �أيام الهراطقة والبدع
 ..وانقذ اهلل الكني�سة  ..وبقى االيمان
�إلى يومنا هذا.
 -6ع �ب��ارة « �أم �ي��ن ت �ع��ال �أي �ه��ا الرب
ي �� �س��وع» ت �ق��ال �أي �� �ض��ا لأج � ��ل الكني�سة
وال �خ��دم��ة :ن�ح��ن ي ��ارب ن �خ��دم ،نعظ،
نتكلم ،ن��رع��ى ول�ك��ن �أن ��ت ال ��ذى تجعل

ك��م م��ن ال �م��رات ت�ع��ر���ض داود للموت
وي��ون��اث��ان ي �ن �ق��ذه؟ وك ��م م��ن المرات
ت �ع��ر���ض داود ل�ل��إح� �ب ��اط وي ��ون ��اث ��ان
ي�شجعه:؟ وك��م م��ن ال �م��رات تعر�ضت
نف�س داود للي�أ�س ولكن يوناثان ي�سنده؟
وهذه هي �صفات ال�صديق ال�صدوق ،هو
ينقذ وي�شجع وي�سند.
ورغ��م �أن داود عفا عن �شاول مرات
كثيرة �إال �أن يوناثان كان دائماً ي�شجع
داود وال ي�ت��رك��ه ،ي��ذك��ره �أن اهلل معه،
وق ��ال ل��ه م��ا م�ع�ن��اه :ال ت�خ��ف ي��ا داود،
ف ��اهلل ق ��ادر �أن ي�ح�م�ي��ك ،ول ��ن �أتخلى
عنك �أب ��داً .بل ق��ال له �أكثر من ذلك:
«�أنت تملك على �إ�سرائيل» ،وك�أنه يتنب�أ
وه��ذه حقيقة �إيمانية �أو وع��د .مع �أن
يوناثان هو الأحق بالمن�صب و�أن يكون
ولي العهد ،الأجمل من هذا �أن يوناثان
يقول ل��داود «�أن��ا �أك��ون ل��ك ث��ان�ي�اً»� ،أي
ال�م���س��اع��د ل ��ك ،وب��ال�ح�ق�ي�ق��ة ه ��ذا �أمر
مده�ش ،فالإن�سان الذي يعرف حدوده
يكون را�ضياً .وال �أعرف ماذا كان يرى
يوناثان في داود ،وما هي ح�لاوة داود
التي و�صلت عند يوناثان وب�أي �صورة؟
وم ��اذا ك��ان��ت �شخ�صية ي��ون��اث��ان وقلبه
و�أفكاره؟ كيف تقبل هذا ولم يتغير؟
وعندما يعرف داود �أن يوناثان و�شاول
م��ات��وا ع�ل��ى ج�ب��ل ج�ل�ب��وع ،ق��دم مرثية
حزينة نقر�أ عنها في �صموئيل الثاني
الأ�صحاح الأول ،وهي من �أروع القطع
ال�م�ع��زي��ة ج ��داً ف��ي ال �ك �ت��اب المقد�س،
يقول داود« :محبتك �أق��وى من محبة
الن�ساء في قلبي» ،وتعهد داود �أن يهتم
ببيت يوناثان ،فداود �أي�ضا كان �إن�ساناً
وفياً وكان يقدم م�ساعدات وخدمات لـ
«مفيبو�شت» بن يوناثان ،وهذه ال�صورة
الجميلة هي �صورة الوفاء الحلو.
ي ��ون ��اث ��ان ظ �ه��ر ف ��ي ال �ت ��اري ��خ فترة
ق �� �ص �ي��رة ج� � ��دا ،ول� �ك ��ن ه � ��ذه الفترة
الق�صيرة ظهرت فيها ف�ضيلة عظيمة
ج ��داً ،وال �ي��وم ب�ع��د ح��وال��ي � 3000سنة
م��ات��زال الق�صة تعي�ش ب�سبب الوفاء
الذي فيها.

�إرادة النا�س تميل الي الخير وتنفذ ..
تعهد �إذن هذه الكرمه التى َغرَ�سَ ْتهَا
يمينك.
 -7ع �ب��ارة «�أم �ي��ن ت�ع��ال �أي �ه��ا الرب
ي�سوع» هى �أي�ضاً �صالة حب و�أ�شتياق،
ه��ى � �ص�لاة �إن �� �س��ان ي���ش�ت��اق �إل� ��ى اهلل،
ك�م��ا ت���ش�ت��اق الأر� � ��ض ال�ع�ط���ش��ان��ة �إلى
ال �م��اء ،ف�ي�ق��ول ل ��ه :ت �ع��ال �أي �ه��ا الرب
ي�سوع ا�سكن فى قلبى وعقلى وفى كل
م�شاعرى� .أنت تبحث عن مكان ت�سند
فيه ر�أ�سك ..و�أن��ا قد فتحت لك قلبى
وبكل قلبى طلبتك.

 -8تعال لكـى تكـون لـى حيـاة �شــركة
م�ع�ـ�ـ��ك  ..ت �ك �ـ��ون �إرادت� �ـ ��ك ه �ـ��ى ارادت� �ـ ��ى،
وم���ش�ي�ئ�ت��ك ه��ى م���ش�ي�ئ�ت��ى ،وع �م �ل��ك هو
فى و�أنا فيك  ..و�أقول
عملى ..تكون �أنت َّ
م ��ع ال��ر� �س��ول «ىل احل �ي ��اة ه ��ى امل�سيح»
(فى.)21 :1
 -9عبارة «�أمني تعال �أيها الرب ي�سوع»
�سيذكرها النا�س فى الأيام الأخرية ،التى
�س ُي َح ْل فيها ال�شيطان من �سجنه (ر�ؤ:20
 )7ولو مل ُتق�صر تلك الأي��ام مل يخل�ص
ج�سد (يف.)22 :24
� -10إن �ه��ا ��ص�لاة ينبغى �أن ت�ك��ون لنا
مدى احلياة ،ال نعرب عن م�شاعر م�ؤقتة
و�إمن��ا عن م�شاعر دائمة� ،صارت لنا منذ
ُو ِل � � ْدن ��ا م��ن اهلل ب ��الإمي ��ان واملعمودية،
و�� �ص ��رن ��ا م �� �س �ك �ن �اً ل ��ه ف ��ى � �س��ر امل �ي��رون
املقد�س ..و�صرنا نخل�ص بحياته (رو:5
� )10أى بحياته فينا � ..إذن �أمني تعال �أيها
الرب ي�سوع ،لكى نخل�ص بحياتك فينا.

من ت�أمالت القم�ص بي�شوي كامل في القدا�س الإلهي
القم�ص بي�شوي ك��ام��ل ك��ان يقف
�أم � � ��ام ال �م ��ذب ��ح ف ��ي ال� �ق� � ّدا� ��س كنار
م �ل �ت �ه �ب��ة .وك � ��أن� ��ه ق ��د ا� �ش �ت �ع��ل بنار
الذبيحة الإلهية المذبوحة عن حياة
ال �ع��ال��م ..وك��ان��ت خ�ب��رت��ه الغنية مع
�صالة القدا�س الإلهي وق��ودا روحيا
ال ين�ضب ي�شعل قلبه الوديع بالمحبة
والقدا�سة والفرح ..فالقدا�س الإلهي
هو بالحقيقة مذاقة الملكوت �أثناء
فترة غربتنا على الأر�ض.
ف��ي م�ن�ت���ص��ف ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات كتب
�أب��ون��ا ب�ي���ش��وي �سل�سلة عميقة جدا
م ��ن ال �م �ق��االت ف ��ي م�ج�ل��ة مرق�س،
ب� �ع� �ن ��وان« :ت� � ��أم �ل��ات ف ��ي القدا�س
الإل� �ه ��ي» ..والحقيقة �أن �ه��ا ت�أمالت
حية اختبارية ،نحتاج �أن نفكر فيها
با�ستمرار ،و�أ�شجع الجميع على �إعادة
قراءتها ..انتقيت لكم في هذا المقال
بع�ض مقتطفات منها:
 +عندما �أقمنا الذبيحة الإلهية
ع �ل��ى ال �م��ذب��ح ف� ��وق ق �ب��ر القدي�سة
دميانة ،جالت بخاطرنا هذه الم�شاعر
المتبادلة :ال��رب ي�سوع على المذبح
مذبوح لأج��ل القدي�سة دميانة وهي
تحت المذبح مذبوحة لأج��ل ي�سوع.
ف��وق ال�م��ذب��ح ذاك ال��ذي �سيق ك�شاة
للذبح ،وتحت المذبح تلك التي من

القم�ص :يوحنــا ن�صيـف
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�أجل الم�سيح َح�سبت نف�سها كغنمة للذبح
(رو .)36 :8فوق المذبح ذاك ال��ذي مات
لأجلها ،وتحت المذبح تلك التي ماتت كل
النهار من �أجله (رو.)36 :8
� +أنا �أقتات على الج�سد المذبوح ،ذاك
الذي �سي َق ك�شاة للذبح (�إ���ش .)53والذي
من �أجله �أري��د �أن �أق��دم ذات��ي ذبيحة من
�أجل تنفيذ و�صيته وطاعة �إنجيله.
 +ال�ق��دا���س ه��و �أع �ظ��م ع�م��ل يمكن �أن
يتم ف��ي حياتنا ،ه��و ح�ضور ل�ل�أزل��ي في
و�سطنا ،فتنحني �أمامه المالئكة وترتعد
ال�شياطين عن ذك ِر ِه.
 +ال �ك��اه��ن ال� ��ذي ي�ت�ك��ا��س��ل ف ��ي عمل

ال �ق��دا���س ي �ح��رم ن�ف���س��ه وال�ك�ن�ي���س��ة من
تكريم وتمجيد الثالوث الأقد�س ،ويحرم
المالئكة م��ن ف��رح ال�ح���ض��ور ،والخطاة
م��ن ال��رح�م��ة ،والم�ؤمنين م��ن المعونة،
والراقدين من اكتمال نياحتهم.
 +ل �ي �� �س��ت ك �ل �م ��ات ال� �ق ��دا� ��س مجرد
تو�سالت� ..إنما هي �آالت وو�سائل ل�شيء
�أع�ظ��م؛ �إن�ه��ا �آالت ف��ي ي��د ال ��روح القد�س
لتقدي�س القرابين ..كلمات ..حركات..
كلها تمر ب�سرعة ..من الذين يحيطون
بالمذبح و�أم ��ام الهيكل ،ال�ك��ل ف��ي حالة
انتظار للحدث العظيم ..لي�سوا منتظرين
ال� �م�ل�اك ال � ��ذي ي �ح��رك ال � �م� ��اء ..ولكن
منتظرين ال��روح القد�س لي�صنع معجزة
ال �م �ع �ج��زات ف �ي �ح��رك ال �خ �ب��ز والخمر
ويحوله لج�سد الرب ودمه.
 +الهيكل مملوء بالمالئكة والقدي�سين
في ح�شد كبير ،و�أمام الهيكل العدد الكبير
من المر�ضي والعرج والمخلعين ..الكل
ينتظر ال�شفاء� ..إن�ه��م لي�سوا �أم��ام بركة
بيت ح�سدا بل �أمام هيكل رب الجنود.
�أم��ام المذبح المقد�س الناطق الإلهي
ال ت�ن�ت�ظ��ر م�لاك��ا ب��ل خ��ال��ق المالئكة..
الكل ينتظر ال�شفاء :المري�ض ب�شهوات
الج�سد كالمجدلية ،والمري�ض بالت�سرع
و�إن� �ك ��ار ال�م���س�ي��ح ك �ب �ط��ر���س ،والمري�ض
بالخوف كنيقوديمو�س الذي جاء لي�سوع

ليال ،والمري�ض بمحبة المال كزكا،
والقاتل وال�سارق كالل�ص اليمين...
و�أع � ��داد ه��ائ�ل��ة ال يح�صى ل�ه��ا عدد
ال ت �ب��رح ت�ئ��ن وت �ت ��أل��م م�ن�ت�ظ��رة من
الذبيحة البرء وال�شفاء ،الخال�ص
والحياة.
 +ك �ل �ن��ا ف� ��ي �أم ��اك� �ن� �ن ��ا بقلوبنا
و�صلواتنا ..مثل المو�سيقيين الذين
ي�ت�غ�ن��ون م�ع��ا و�إن اخ�ت�ل�ف��ت �آالتهم،
�إنهم متفقون على ت�أدية لحن واحد
رخيم ،لحن ي�سوع المذبوح الحي..
لحن الحب والبذل ..لحن الغفران
بالدم الم�سفوك ..لحن الحياة �إلى
الأبد.
 +ربي� ..أنا ال�شقي البائ�س الفقير
والأع �م��ى وال�ع��ري��ان (ر�ؤ )17 :3من
�أج� ��ل ه ��ذا �أق� ��ف �أم ��ام ��ك كمت�سول
ُدعي لوليمة غني� ،أطلب منك ذهبا
ُم�صفّى بالنار لكي �أ�ستغني ،وثيابا
بي�ضاء لكي ال َيظهر خ��زي ُعريي،
وكح ً
لعيني كي �أب�صر�ُ ..أنظر �إلى
ال
ّ
فتوري وا�ضرِم نار محبتك في قلبي،
وانظر �إلى َع َمى َب َ�صري و�أ ِنر حياتي
ب�ضياء ح�ضورك ،وانظر لفقري وال
تجعل لي تعزية بعد اليوم �إ ّال فيك..
بركة �أبينا المتن ّيح البار الق ّم�ص
بي�شوي كامل تكون معنا� .آمين.
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عالقتك
بالخير
عالقتك بالخير ،تتركز في ثالث
نقاط �أ�سا�سية وهي:
� -1أن تعرف ما هو الخير.
� -2أن تريده ،وتحبه.
� -3أن تحوله �إلى حياة.
� -1أما لزوم معرفة الخير ،فذلك
لأن كثيرين يخطئون عن جهل .و�أنهم
يقفون �أحيانا في مفترق الطريق ،ال
يعرفون �أين االتجاه ال�سليم .ومعرفة
الخير تحتاج �إلى حكمة و�إفراز ،وهي
تحتاج �إلى �إر�شاد وتوعية.
 -2ولكن معرفة الخير وحدها ال
تكفي� ،إن لم تكن لديك رغبة في اتباع
الخير .فكثيرون ت�سيرهم �شهواتهم،
على الرغم من معرفتهم �أنها �شهوات
خاطئة ،و�أنها ت�ضرهم� .إال �أن الرغبة
في تركها لي�ست موجودة داخلهم.
�أخطر ما في الخطية� ،أن الإن�سان
يحبها ويتعلق بها ،وال يريد �أن
يتركها .ويعرف �أن التوبة خير ،ولكنه
ال يريدها!
تعريف الإن�سان ب�أن هذا الأمر
خطية ،هو دور الإقناع العقلي .يبقى
بعده الت�أثير على عواطفه وميوله
ورغباته ،لكي ي�شتهي بقلبه هذا الذي
اقتنع به بعقله.
 -3وهنا ننتقل �إلى الخطوة العملية

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

وهي التنفيذ .وهذه �إما تبد�أ مبا�شرة
�إن كان التهاب القلب بالتوبة �شديداً
وتبد�أ بالتداريب الروحية ،وتمر في
دور تدريجي.
الإبن ال�ضال لم يكتف باقتناعه
ب�أنه في طريق خاطئ يلزم �أن يغيره،
ولم يكتف بالتهاب قلبه بالعودة �إلى
بيت �أبيه.
الذين تحملهم النعمة حمال ،قد ال
يحتاجون �إلى تداريب.
ولكن غالبية النا�س تقف �أمامهم
عوائق من طباع وعادات ،و�أي�ضا عوائق
من ت�أثيرات خارجية ،ويحتاجون �إلى
�صراع مع �أنف�سهم من الداخل ،و�صراع
مع الحروب التي ت�أتي من الخارج.
ف�إن درب الإن�سان نف�سه عملياً على
طريق الخير ،و�سار فيه ،عليه �إذن �أن
يثبت ،وال يرجع �إلى �سيرته القديمة،
ويتحول حب الخير �إلى طبع فيه.
وهذا يحتاج �إلى وقت و�إلى عمل
النعمة.

الروح القدس ..روح الحق
ل�ق��د ق��ام ال ��رب م��ن ب�ي��ن الأم� ��وات
ب �ق ��وت ��ه الإل � �ه � �ي� ��ة ,وم� �ك ��ث �أرب �ع �ي ��ن
ي��وم��ا ي�ظ�ه��ر ل�ت�لام�ي��ذه القدي�سين
يتكلم معهم ع��ن الأمورالمخـتـ�صـة
بملكوت اهلل ،وظهر �أي�ضا لمئات من
الأ�شخا�ص .وفي يوم الأربعين �صعد
�أي���ض��ا ب�ق��وت��ه الإل �ه �ي��ة �إل ��ى ال�سماء,
وت�ل�ام� �ي ��ذه ي���ش�خ���ص�ـ��ون �إل� �ي ��ه وهو
م�ن�ط�ل��ق ,ح �ت��ى �أخ �ب��ره��م المالكان
�أن ال��رب ي�سوع �سي�أتى كما ر�أيتموه
منطلقا �إل��ى ال���س�م��اء� ,سي�أتى ثانية
بمجد عظيم.
وك ��ان ال ��رب ق�ب��ل � �ص �ع��وده �أو�صى
تالميذه �أن «ال يبرحوا من �أور�شليم
لأن �ه��م ��س�ي�ع�م��دون ب��ال��روح القد�س،
و�أنهم �سينالون ق��وة متى حـل الروح
القـد�س عليهم ,ويكونون �شـهودا له
ف��ي �أور�شـليم وال�ي�ه��ودي��ة وال�سـامرة
و�إل� � ��ى �أق �� �ص��ى الأر�� � � ��ض» (�أع.)5:1
والتالميذ ف��ي ي��وم الخم�سين «كان
ال�ج�م�ي��ع بنف�س واح� ��دة و� �ص��ار بغته
م��ن ال �� �س �م��اء � �ص��وت ك �م��ا م��ن هبوب
ريح عا�صفة  ....وظهـرت لهم �أل�ســنة
منق�سمه ك ��أن �ه��ا م��ن ن ��ار وا�ستقرت
على كل واحد منهم ,وامتلأ الجميع
من ال��روح القد�س» (�أع .)1:2لذلك
تـحـتـفـل الكني�سة في اليوم الخام�س
م��ن �شهر ب ��ؤون��ة ال �م �ب��ارك الموافق
 12م��ن ��ش�ه��ر ي��ون �ي��ه ,ن�ح�ت�ف�ـ��ل بعيد
حلول ال��روح القد�س على التالميذ
وق��د وع��ده��م ال ��رب ب ��أن ق��ال «ال ��روح
ال �ق��د���س ه ��و ال � ��روح ال �م �ع��زي ال ��ذي
�سير�سله الآب با�سمي ,وه��و يعلمكم
ك ��ل � �ش ��ىء وي ��ذك ��رك ��م ب �ك��ل م ��ا قلته
ل�ك��م» (ي� � ��و .)26:14وي �ق��ول القدي�س
�أثنا�سيو�س الر�سولي �أن الروح القد�س
ه��و ال ��روح ال�م�ع��زي روح ال �ح��ق ,روح
الم�سـيح لأن الرب ي�سوع الم�سيح قال
«�أن��ا هوالطريق والحــق» (يو,)6:14
وقال الرب «روح الحـق ير�شـدكم �إلى
ج�م�ي��ع ال�ح�ـ�ـ��ق  ...وذاك يمجـدني,
لأن��ه ي�أخذ مما لي ويخبركم ,كل ما
للآب هو لي  ...لأنى ذاهب �إلى الآب»
(يو.)13:16
وال��روح القد�س هو ال��ذي ك��ان وما
زال يقود الكني�سة وال�ك��رازة بانجيل
ال �خ�ل�ا���ص ,وك� ��ان ه ��و ال� ��ذى يختار
ال �خ��دام ك�م��ا ق��ال «ف� ��رزوا ل��ي برنابا
و��ش��اول للعمل ال��ذي دعوتهما اليه»
(اع ,)2:13وف��ي ق�صة عماد الخ�صي
الحب�شي» ق��ال ال��روح لفيلب�س ,تقدم
ورافـق هذه المركبة�( »....أع,)28:8
وف ��ي ق���ص��ة ع �م��اد ك��رن�ي�ل�ي��و���س «قال
الروح لبطر�س  ....انزل واذهب معهم
 ....لأن��ى �أن��ا �أر�سلتهم» (�أع.)19:10
وف��ي خ��دم��ة ب��ول����س و��س�ي�لا «منعهم
ال��روح �أن يتكلموا بالكلمة ف��ي �آ�سـيا
 ....حاولوا �أن يذهبوا �إلى بثينية فـلم
يدعـهـم الـروح » (�أع.)6:16
وم �ن��ذ ح �ل��ول ال� ��روح ال�ق��د���س على
التالميذ� ,أ�صبح التالميذ يمنحون
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ال � ��روح ال �ق��د���س ل �ل �م ��ؤم �ن �ي��ن بو�ضع
الأيادى عليهم ,كقول الكتاب المقد�س
«�أن القدي�س بطر�س ويوحنا ذهبا �إلى
ال�سامرة بعدما قبلوا الإيمان بالرب
ي�سوع ,ف�صليا لأجلهم وو�ضعا الأيادى
عليهم فقبلوا ال ��روح القد�س».....
(�أع .)15:8وف��ي ر��س��ام��ة ال�شمام�سة
ال�سبعة «�أقاموهم �أمام الر�سل و�صلوا
وو�ضعوا عليهم الآيادى �( »...أع.)8:6
وق� ��ال ال� ��رب «ع �م��دوه��م ب ��إ� �س��م الآب
والإبن والروح القد�س» (متى.)19:28
�أما بعد �إنت�شار الم�سيحية في العالم
ف�صـار منح ال��روح القد�س بالم�سحة
ال �م �ق��د� �س��ة ,ك �ق��ول ي��وح �ن��ا الر�سول
«�أم��ا �أنتم فلكم م�سحة من القدو�س»
(1ي� � ��و )20:12وه ��ذه الم�ســحـة التي
ي �ن��ال �ه��ا ال �م ��ؤم �ن ��ون ب �ع��د عمادهم,
ينالونها في �سر الميرون.
الروح القد�س يعمل في المومنين
ويعلمنا كل �شىء حتى «�أعمـاق اهلل»
(1ك � � ��و� )10:2أي يعلمنا م�ح�ـ�ب��ة اهلل
ورحـمـتـه وتدبيـره لخـال�صنا .ونحن
نطلب الروح القد�س في كل �صلواتنا,
ففي �صالة ال�ساعة الثالثة نطلب من
الرب �أن «ال تنزعه منا  ...لكن جدده
في يا اهلل
في �أح�شائنا ,قلبا نقيا �إخلق َّ
وروح ��ا م�ستقيما ج��دد ف��ي �أح�شائي
 ....نطلب من ال��رب �أن ير�سل علينا
نعمة روحه القدو�س ....ويجدده في
�أح�شائنا روحا م�ستقيما ومحييا ,روح
النبـوة والعـفـة ,روح القدا�سة والعدالة
وال�سلطة ...روح الحـــق الحا�ضر في
كل مكان» .ويقول الر�سول «ليملأكم
�إل� ��ه ال ��رج ��اء ك ��ل � �س ��رور و� �س�ل�ام في
الإي �م��ان ل �ت��زدادوا ف��ي ال��رج�ـ��اء بقـوة
ال � ��روح ال �ق��د���س» (رو .)13:15وفي
ق��ان��ون الإي� �م ��ان ن �ق��ول «ن �ع��م ن�ؤمن
بالروح القد�س الرب المحـى المنبثق
م ��ن الآب ,ن���س�ج��د ل ��ه ون �م �ج��ده مع
الآب والإب� ��ن ,ال�ن��اط��ق ف��ي الآنبيـاء.
�أع��اد الرب علينا وعلى كل الم�ؤمنين
با�سم الرب ي�سـوع الم�سـيح� ,أعـاد هذه
الأعيــاد المقد�سة علينا ويثبت روحه
ال�ق��دو���س ,روح ال�ح�ـ��ق ,فينا ويملأنا
بالإيمان وال�سالم والمحبة ,لأن اهلل
محبة.
ولإلهنا المجد الدائم �إلى الأبد
�آمين .

علّم نف�سك الألحان القبطية
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درو�س م�ستفادة من حياة :

�أفراح القيامة ()14

حيــاة �إيليا النبي الناري ()6
ف���ى ن��ه��اي��ة ج��ول��ت��ن��ا على
مدى( )6مقاالت عن �إيليا النبى
ال���ن���ارى ،ننهي ه���ذه ال�سل�سة
بر�ؤية تحليلية ممتعة عنه ،من
ت�أمالت (نيافة الحبر الجليل
�أنبا باخوميو�س مطران كر�سى
البحيرة وم��ط��روح والخم�س
مدن الغربية):

(اهلل يعتني ويعلم)
�إي� �ل� �ي ��ا ال �ن �ب��ي �أح� � ��د ال�شخ�صيات
المعزية في درا�ستها ،وردت ق�صته في
�سفر �أخبار الأي��ام الأول من اال�صحاح
 ،١٧وقد �أر�سله اهلل بر�سالة �إل��ى �آخاب
ملك ا�سرائيل ،عندما �أخط�أ وحاد عن
الرب.
وي �ع��رف �إي�ل�ي��ا ال�ت���ش�ب��ي ،وه��ي كلمة
تعني «المتغرب»� ،أو هي ربما �إ�شارة �إلى
قرية «ت�شب» ،التي ربما ينتمي �إليها
النبي ،ل��م يذكر الكتاب ن�سبه وال �أي
�سبط �أو �أي ع�شيرة هو ،وفي هذا �إ�شارة
�إلي �أن اهلل يعتني ،وي�ستخدم حتى غير
المعروفين �أو غير الم�شهورين ،ففي
ح�ق��ل اهلل ال�م�ع��روف�ي��ن ،والمجهولين
ل�ه��م ك��رام��ة واح ��دة �أم��ام��ه ،وق��د ذكر
الكتاب بع�ض ال�م��واق��ف ال�ت��ي �أظهرت
كرامة �إيليا النبي ،فقد ُذ ِك��ر �أن��ه � ِأخ َذ
�إلى ال�سماء في مركبة نارية ،و�أنه ظهر
�إل��ى جانب ال�سيد الم�سيح مع مو�سى
ال�ن�ب��ي ف��وق ج�ب��ل ال�ت�ج�ل��ي ،ك�م��ا يذكر

الكتاب �أي�ضا �أنه �سي�أتي في الأيام الأخيرة
قبل مجئ يوم الرب العظيم المخوف.
وف��ي حياة �إيليا جوانب كثيرة للت�أمل
منها:
 +بتوليته ،وقوته ،وجر�أته في الحق،
ومقاومته للأ�شرار� ،إال �أننا نت�أمل اليوم
في عناية الرب به.
« +اع�ت�ن��ى ال ��رب ب��ه ،ب �غ��راب ع�ن��د نهر
كيريت ،فعندما �أر�سله �إلى �آخاب بر�سالة
�أن اهلل �سيمنع عن الأر���ض المطر لمدة
م��ن ال��زم��ان� ،أط ��اع �إي�ل�ي��ا دون خ��وف من
الملك ،وك��ان اهلل يعتني ب��ه على �شاطئ
ال�ن�ه��ر ب�ط��ائ��ر غ ��راب (١م� � ��ل ،)6:17وهو
طائر نج�س مبغ�ض من النا�س ،طائر ال
يعتني حتى ب�صغاره ،فكان الغراب يحمل
الطعام اليليا كل يوم ليقوته ،رغم �أن كان
ممكنا �أن ير�سل ال��رب معونته للنبي مع
�أي �إن�سان!!.
وفي هذه الق�صة معني روح��ي جميل،
وه ��و �أن اهلل ق� ��ادر �أن ي�ع�ت�ن��ي ب � � ��أوالده،
وي�سخر حتى �أ�صحاب الطبيعة القا�سية
للعناية بهم.
 +كما اعتني ال��رب بايليا م��رة �أخرى
ع��ن ط��ري��ق �أرم �ل��ة �أم �م �ي��ة ،ع�ن��دم��ا �أمره
الرب ان يذهب �إلى �صرفة �صيدا ،وهناك
�أمرها �إيليا �أن ت�صنع له فطيرة �صغيرة
في المجاعة ،وكان نتيجة خدمة المر�أة
للنبي �أنه وعدها �أال يفرغ كوار الدقيق،
وال كوار الزيت!!
وف ��ي ه ��ذه ال�ق���ص��ة �أي �� �ض��ا ك ��ان هناك
ر��س��ال��ة مهمة ،فقد ك��ان م��ن الممكن �أن

يعول النبي �أي�اً من �أبناء �شعب اهلل ،لكن
اهلل �أم��ر �إم��ر�أة �أممية ،غريبة الجن�س �أن
ت�ع��ول نبيه ،وف��ي ذل��ك �إ� �ش��ارة �إل��ي قبول
الأم ��م ،ومباركته لهم ف��ي م��لء الزمان،
وبعد مجئ ربنا ي�سوع المخل�ص للعالم
كله.
 +وف��ي ال �م��رة ال�ث��ال�ث��ة ك��ان اهلل يعول
�إيليا بوا�سطة مالك الرب ،ذلك �أنه عندما
هرب �إيليا فاراً من وجه �إيزابيل ،بعد �أن
قتل �أنبياء البعل جميعا �أن��ه هرب خائفا
م��ن ب�ط����ش ال�م�ل�ك��ة ،ف ��أر� �س��ل اهلل مالكه
ليطعم �إيليا ،ويقوده �إلى مكان راحة في
جبل حوريب ،كان �إيليا في لحظة �ضعف،
وعندما �س�أله اهلل .مالك ههنا يا �إيليا؟
�أجابه هدموا مذابحك ،وقتلوا �أنبياءك،
ك��ان �إيليا ه��ارب�اً �إل��ى جبل ال��رب حوريب،
منتظراً �أن اهلل �سوف ينزل غ�ضبه على
الملك �آخاب وزوجته ايزابيل ،وقد تخلى
لأول م��رة ف��ي �ضعف ع��ن ر��س��ال�ت��ه ،وفي
فترة ال�ضعف لم يتخل عنه اهلل بل �أر�سل
له مالكه .
ف�ف��ي ك��ل م ��رة ك ��ان اهلل ي�ع�ت�ن��ي بايليا
بطريقة مختلفة ،وك ��ان ف��ي ك��ل موقف
ي�ستخدم الطريقة التي تنا�سب الموقف،
فاهلل ال يتخلى عن �أوالده حتى و�إن كانوا
في لحظات �ضعف.
كان اهلل ال يعتني ب�إيليا فقط ،بل كان
يعلمه ،فالتعليم جزء من العناية الإلهية.
كان �إيليا منتظراً �أن يري اهلل قوياً جباراً
يمكنه �أن يع�صف بالملك وزوجته ،فانتظر
�أن يرى الرب في الريح العا�صف� ،أو في
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زل��زل��ة ع�ظ�ي�م��ة� ،أو ف��ي ن ��ار محرقة،
وي�ت�ع��ام��ل ب�سلطان وج �ب��روت� ،إال �أن
اهلل قد �أعلن عن نف�سه في �صوت ريح
خفيف ه��ادئ ليظهر �أن اهلل ال يعمل
بعنف ،ولكنه يحل الم�شاكل بلطف،
وك ��أن اهلل يعلم �إيليا �أال ي�سلم نف�سه
للعنف ،وه��و در���س لنا �أي�ضا �أن نعلم
�أوالدنا ون�ؤدبهم بلطف ،ودون عنف.
كان �إيليا يائ�ساً (هدموا مذابحك،
وقتلوا �أن�ب�ي��اءك ،وبقيت �أن��ا وحدي)،
و�أج��اب��ه ال ��رب �أن ��ه �أب �ق��ى لنف�سه ٧٠٠
ركبة ،لم تجثوا لبعل ،و�أمره �أن يكمل
ر�سالته بهدوء ،ويم�سح ملكاً ،ورئي�س
جند ،ونبياً ،فال زال للرب الكثيرون
ال��ذي��ن ل��م يتجن�سوا ،ب�ع�ب��ادة البعل،
وك ��ان اهلل ي�ع�ل��م �إي �ل �ي��ا �أن ي �ح��ذر من
تقييم الأم��ور تقييما ،غير �سليم و�أال
يقع في خط�أ التعميم ،وهو �أي�ضا در�س
مهم لحياتنا.
لذلك ك ��أوالد اهلل ،علينا �أن ن�صدق
�أننا محل عناية اهلل ،و�إهتمامه ،فعلينا
�أن نطمئن ،ونجعل اهلل هو مركز دائرة
حياتنا( ،لأنه هو المعتني بنا).

تــــاج الأعيـــــاد
ما معنى �أخلى نف�سه؟ وما
معنى لم يح�سب نف�سه خل�سة
م�ساويا للآب؟
ت�سلل الم�سيح ل�ل�أر���ض خفية ،في
م�ه�م��ة م �ح��ددة وه��ي خ�لا���ص جن�س
الب�شر.
ُول ��د ف��ي «زري �ب��ة ب �ه��ائ��م» ،ل��م تكن
م�ست�شفى م�ج�ه��زة وم�ع�ق�م��ة ،لكنها
مرتع لكل الميكروبات!
�إ�شتغل في مهنة متوا�ضعة ن�سبياً
فى زمنه وهي النجارة.
ك��ان ن�سياً من�سياً لمدة  30ع��ام لم
نعرف ماذا كان يفعل من هم ا�صدقا�ؤه
ماذا كانت هواياته ،رحالته ،كيف كان
يق�ضى وقته؟
َق� ِب� َل ان ُي�ج��رب م��ن الخبيث ،خلوا
م��ن �سلطانه وجبروته ال��ذى ب��ه كان
ق��ادراً �أن ي�سحقه وينهي «ال�شيطان»
بكلمة ،لكنه حاربه ب�سلطان كلمة اهلل
ك�أى �إن�سان عادي.
ع��ا���ش ف�ق�ي��راً ف �ق��راً م��دق�ع�اً وكانت
بع�ض الن�سوة يخدمنه من �أموالهن.
تعر�ض للمكائد وم�ح��اوالت القتل
على يد «الكهنة» الذين من المفتر�ض
�أن يكونوا خا�صته ويعملوا على تنفيذ
الو�صايا التي كتبها بنف�سه! لم يكن
ل��ه �أي��ن ي�سند ر�أ��س��ه وعندما ن��ام ،نام
على و��س��ادة في م��ؤخ��رة �سفينة كادت
تغرق!
خانه �أقرب الأ�صدقاء بعد �أن �أعطاه
�سلطاناً على ال�شياطين وموهبة �شفاء
الأم��را���ض و�صنع المعجزات وبعد �أن
رافقه مدة ثالث �سنوات كاملة!
�شك فيه الجميع ،تفرق عنه الجميع
حتى �أقرب الأ�صدقاء!
بيع بثمن عبد.
ح �م��ل خ �ط��اي��ا ال �ع��ال��م ف ��ي ج�سده
وه��و ال�ق��دو���س ال�ب��ار ال��ذي ل��م يعرف
خ �ط �ي ��ة ،ك �ط �ف��ل ب� � ��رىء ت �ح �م��ل كل

�شرور ونجا�سات وخطايا ورجا�سات و�آثام
و�إن�ح��راف��ات كل العالم من ب��دء الخليقة
�إلى �أخر الدهور!
ف� ��ي ج �ث �ي �م��ان��ى ظ� �ه ��ر م� �ل��اك واح� ��د
ع�ل��ى �إ��س�ت�ح�ي��اء ي�ق��وي��ه �أي يعطيه القوة
ويمجده.
وعند القب�ض عليه قال لبطر�س «�أتظن
�أن��ى ال �أ�ستطيع الآن �أن �أط�ل��ب �إل��ى �أبى
فيقدم لي �أكثر من اثني ع�شر جي�شاً من
المالئكة» (م��ت .)53 :26لأن��ه كان يريد
�أن يجوز المع�صرة وحده!
وقف كمتهم �أمام �صنعة يديه.
ُلطم و ُتفل على وجهه ،و«�إتحفل» عليه
من كتيبة رومانية قوامها على االقل 550
جندى روماني متوح�ش.
� ُ��ص �ل��ب م��ع �أث �م��ة وق �ت �ل��ة ،و َق� � ِب� � َل موت
ال�صليب بعاره.
قام الم�سيح من الموت «�سراً» دون �أن
ي ��راه �أح� ��داً ،ل��م ي��رى �أح ��د الم�سيح وهو
يقوم من بين الأموات!
لكنه ظل يظهر للتالميذ �أربعين يوماً
«ي�ع��رف�ه��م ب ��الأم ��ور ال�م�خ�ت���ص��ة بملكوت
ال�سموات» يقويهم و يثبت �إيمانهم الذي
�إهتز كثيراً.
«ا ِْ�س َت ْيقِظِ ي ْا�س َت ْيقِظِ ي! ا ْلبِ�سِ ي عِ َّزكِ َيا
اب َج َمالِكِ َيا �أُو ُر َ�شلِي ُم
ِ�ص ْه َي ْو ُن! ا ْلبِ�سِ ي ِث َي َ
ا ْل َمدِ ي َن ُة ا ْل ُم َقد ََّ�س ُة» (�أ�ش .)52
لم تلب�س الكني�سة ثياب جمالها �إال بعد
قيامة الم�سيح ،الرب عزى �شعبه بتتميم
ال�خ�لا���ص،ب�ع��د �أن ��ش�م��ر ع��ن ذراع� ��ه في
ال�صليب.
نبوة دانيال عن �صعود �إبن الإن�سان
« ُكنْتُ �أَ َرى فِي ُر َ�ؤى ال َّل ْيلِ َو ِ�إ َذا َم َع ُ�س ُحبِ
ال�س َما ِء مِ � ْث� ُل اب��ن �إِ ْن��� َ�س��انٍ َ�أ َت��ى َو َج ��ا َء �إلى
َّ
ا ْل� َق��دِ ي� ِ�م الأَ َّي ��ا ِم َف� َق� َّر ُب��و ُه ُق �دَّا َم �هَُ .ف ُ�أ ْعطِ َي
ُ�س ْل َطا ًنا َو َم� ْ�ج�دًا َو َملَ ُكو ًتا ِل َت َت َع َّب َد َل� ُه ُك ُّل
ال���ُّ�ش� ُع��وبِ َوالأُ َم� � � ِ�م َوا َلأ ْل ��� ِ�س � َن �ةِ�ُ .س ْل َطا ُن ُه
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ُ�س ْل َط ٌان �أَبَدِ يٌّ مَا َلنْ َي ُزو َل َو َملَ ُكو ُت ُه مَا َال
َي ْن َقر ُ
ِ�ض» (دا .)14 ،13 :7
ل��م ت �ك��ن ال �� �س �م��اء ت �ع��رف م��ن ه��و هذا
الممجد الذي يحمل ج�سد �إن�سان ال�صاعد
�إلى ال�سماء ،مقترباً من الأبواب الدهرية،
فنادت المالئكة الم�صاحبة لربنا ي�سوع
الم�سيح «�إف�ت�ح��وا �أي�ه��ا ال�م�ل��وك �أبوابكم
و�إرتفعي �أيتها الأب��واب الدهرية ليدخل
ملك المجدّ!
فردت الملوك وال�سالطين والرئا�سات
م��ن ه��و ه��ذا م�ل��ك ال�م�ج��د؟ لأن ال�سماء
لم تقبل ب�شرياً قبل ،ف�صاحت المالئكة
الم�صاحبة لربنا ي�سوع في ال�صعود� ،إنه
الملك العزيز الجبار القاهر في الحروب،
هذا هو ملك المجد.
ف�إنفتحت الأب��واب الدهريه لتقبل اهلل
ال�ك�ل�م��ة �إق �ن��وم ال�ح�ك�م��ة الأزل� ��ي المتحد
بج�سد ب�شريتنا معلنة تمام الفداء.
«�إِ ْذ َك ��ا َن ِف��ي � ُ��ص��و َر ِة اهللَِ ،ل � ْم َي ْح�سِ ْب
اختال�ساَ ،ل ِك َّن ُه �أَ ْخلَى َن ْف َ�سهُ،
م�ساواته هلل
ً
ا�س».
�آخِ ًذا ُ�صو َر َة َع ْبدٍ �َ ،صا ِئ ًرا فِي �شِ ْب ِه ال َّن ِ
(فى.)11-6 :2
ل�ك�ن��ه ق��د «��ص�ع��د اهلل ب�ت�ه�ل�ي��ل ،وال ��رب
ب�صوت البوق» (مز)5 :46
وك ��أن ال�سماء تعو�ضه عن �إخ�لاء ذاته
م��ن المجد ،رب��وات رب��وات م��ن المالئكة
القدي�سين وهو الكامل لي�س فيه نق�ص!

ت� �ف ��رح ب � �ق ��دوم رب ال �م �ج��د �إل ��ى
ال�سماء ،ع�شرات االلآف من المالئكة
النورانية الملتهبة بالنور ،المقتدرة
ال �م �م �ل��وءة م��ن ال�ح�ك�م��ة والمعرفة
والفهم الإلهي في زفة لم ت�ضاهيها
زف��ة بطقو�س نورانية وترانيم بهية
لم ت�سمع قط و�ألحان لم تعزف قبال،
ت��زف اهلل ال�ك�ل�م��ة ال�م�ت�ح��د بنا�سوت
الب�شر في م�شهد لم ت�شهده ال�سماء.
�أطلق لفكرك العنان لتتخيل معي
ك�ي��ف ك��ان ه��ذا اال��س�ت�ق�ب��ال المجيد
ال��ذي فيه فرحت ال�سماء ب�إ�ستقبال
رب �ن��ا ي���س��وع الم�سيح المنت�صر من
معركة ال�صليب ومنقذاً الب�شرية من
حكم الموت ومتمماً عمله الخال�صي
ورافعاً ج�سد ب�شريتنا معه كبكرا لكل
الخليقة وا�ضعاً لنا رجاء الأبدية في
ال�سماء لكل �أحد يقبل هذا الخال�ص
ويثمنه «مِ نْ َتعَبِ َن ْف�سِ ِه َي َرى َو َي ْ�ش َب ُع»
(�إ�ش.)11 :53
�أي �أن م��ن ت�ع��ب الم�سيح والآم ��ه
و�إخ�ل�ائ ��ه ل��ذات��ه وف ��دائ ��ه العظيم،
��س�ي�ك��ون ب��رك��ة وم�ج��د وف ��رح للعالم
�أجمع وهذا عينه �سيكون �سبب �شبع
للم�سيح �أنه �أكمل مهمته بال�صعود.
الم�سيح ب���ص�ع��وده ،جعل االثنين
واحد �أي ال�سماء واالر�ض.
ال �م �� �س �ي��ح ب �� �ص �ع��وده �� �ص ��ار بكراً
ب�ي��ن �أخ ��وة ك�ث�ي��ري��ن ،لأن الموا�ضع
ال �� �س �م��اوي��ة ل��م ي��دخ�ل�ه��ا ذو طبيعة
ب�شرية قبال.
ل�ي�ك��ن ل�ن��ا رج� ��اء ف��ي ��ص�ع��ود ربنا
ي �� �س��وع ال�م���س�ي��ح ال� ��ذي ��ص�ع��د ليعد
لنا م�ك��ان�اً ،ورج ��اء ف��ي الأب��دي��ة لأنه
ال�شفيع الكفاري للب�شر متحداً بج�سد
�إن�سانيتنا في الموا�ضع الإلهية.
ل� �ن� �ف ��رح ون� �ت� �ه� �ل ��ل م � ��ع طغمات
المالئكة ،ن�ستعد ونعلق نظرنا �إلى
ال�سماء حيث كر�سى الم�سيح ونطهر
انف�سنا 1( .يو .)3 :3

�سر القوة ( حلول الروح القد�س)
ب��د�أ ال��رب ي�سوع ول�م��دة ث�لاث �سنوات
ون�صف تقريبا وه��و يقوم بخدمته وكان
اي�ضا يعد التالميذ للخدمة النهم �سوف
يحملوا ر�سالة الخال�ص الى العالم اجمع
وي �ق��وم��ون ب��االع �م��ال ال �ت��ي ك��ان يعملها,
ووع��ده��م قائال« :الحق الحق اق��ول لكم
من ي�ؤمن بي فالأعمال التي �أن��ا �أعملها
يعملها هو �أي�ضا ,ويعمل �أعظم منها ,لأني
ما�ض �إلى �أبي» (يو.)12:14
ورغم هذا الوعد �إال �أن الكتاب يذكر لنا
ه��ذا الموقف  ,فيقول« :ولما ج��اءوا �إلى
الجمع تقدم �إليه رجل جاثيا له وقائال:
«ي��ا �سيد ,ارح��م �إبني فانه ي�صرع ويت�ألم
�شديداً ,ويقع كثيراً في النار وكثيراً في
ال �م ��اء .و�أح �� �ض��رت��ه �إل ��ى ت�لام �ي��ذك فلم
يقدروا �أن ي�شفوه» .فاجاب ي�سوع وقال:
«�أيها الجيل غير الم�ؤمن ,الملتوي� ,إلى
م�ت��ى �أك ��ون م�ع�ك��م؟ �إل ��ى م�ت��ي �أحتملكم؟
إلي ههنا!» (مت .)20-17:17
قدموه � َّ
وف��ي موقف �آخ��ر يقول الكتاب« :وفي
�أح��د الأي ��ام دخ��ل �سفينة ه��و وتالميذه،
ف�ق��ال ل�ه��م« :لنعبر �إل��ى عبر البحيرة».
ف��اق�ل�ع��وا .وفيما ه��م ��س��ائ��رون ن��ام .فنزل
ن��وء ري��ح ف��ي ال�ب�ح�ي��رة ،وك��ان��وا يمتلئون

ماء و�صاروا في خطر .فتقدموا و�أيقظوه
قائلين« :يا معلم ،يا معلم� ،إننا نهلك!».
فقام و�إنتهر الريح وتموج الماء ،فانتهيا
و�صار هدوء .ثم قال لهم�« :أين �إيمانكم؟»
(لو.)25-22:8
م��ن ه��ذي��ن ال�م��وق�ف�ي��ن وغ �ي��ره��م كان
الرب ي�سوع يعاتب التالميذ على �ضعفهم
وع��دم �إيمانهم ,وعندما �س�ألوه عن �سبب
عدم قدرتهم على �إخراج ال�شيطان« :فقال
لهم ي�سوع« :لعدم �إيمانكم».
وف ��ي ال �م �ث��ل ال �ث��ان��ي ق ��ال لهم�«:أين
�إي�م��ان�ك��م؟» ولكن م��ن هنا ي��أت��ي ال�س�ؤال,
كيف ي�ستطيعون القيام بالعمل والم�س�ؤلية
التي �سوف يواجهونها؟ لكن الرب ي�سوع
قبل ال�صعود قال لهم« :لكنكم �ستنالون
قوة متي حل الروح القد�س عليكم «بعدها
�سوف ت�ستطيعون القيام بالعمل .ويكمل
ويقول« :وتكونون لي �شهودا في اور�شليم
وفي كل اليهودية وال�سامرة و�إلى �أق�صي
االر�ض» (اع.)8-7:1
نحن ننال الروح القد�س في المعمودية,
وه��ي الم�سحة ,التي يقول عنها معلمنا
ي��وح�ن��ا ال�ح�ب�ي��ب« :و�أم� ��ا �أن �ت��م فالم�سحة
ال �ت��ي اخ��ذت �م��وه��ا م �ن��ه ث��اب �ت��ة فيكم»...

(1يو.)27:2
ه � � ��ذه ال �م �� �س �ح ��ة ال � �ت� ��ي ن� �ن ��ال� �ه ��ا في
ال �م �ع �م��ودي��ة ,ع ��رب ��ون ال �ب �ن ��وة� .أم � ��ا في
ال �خ��دم��ة ي �ن��ال ال���ش�خ����ص ط�ق����س خا�ص
للخدمة ,وكل خدمة لها م�سحة و�صالة
خا�صة بها ,وه�ؤالء هم �أ�شخا�ص مدعوين
دعوة خا�صة مثلما حدث في �سفر �أعمال
الر�سل ,يقول« :وبينما هم يخدمون الرب
وي�صومون ,قال ال��روح القد�س�« :إفرزوا
لي برنابا و��ش��اول للعمل ال��ذي دعوتهما
�إليه» (اع.)2:13
ه ��ذا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�خ��دم��ة ال�م�ع�ي�ن��ة من
قبل اهلل� .أما بالن�سبة لنا نحن الم�ؤمنين
فالروح القد�س �ساكن فينا ,ونحن هيكل
له ,ويمكن لنا ن تكون لنا عالقة بالروح
ال�ق��د���س ف��ي حياتنا ال�ي��وم�ي��ة� ,أن الروح
القد�س هو روح الم�سيح ،وله �أ�سماء كثيرة
فهو روح الم�شورة والن�صح ,روح الحكمة,
روح الحق ,الروح المبكت على خطية ,روح
الحياة ,روح القوة كل �إن�سان محتاج �إلى
ال��روح القد�س في كل �أي��ام حياته ,ولكن
ال �ك �ت��اب ال�م�ق��د���س ي �ق��ول« :وال ت�سكروا
بالخمر ال��ذي فيه الخالعة ,بل �إمتلئوا
بالروح» (اف .)18:5هذا يعني �أن ال�شخ�ص
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ال�شما�س حمب ب�شاي
يبتعد عن الخطية و�شبه الخطية ,على
االن �� �س��ان الم�سيحي ال �ج��اد ف��ي عالقته
مع اهلل وم�سيرته نحو الأبدية يحتاج �أن
ينقي ويطهر النف�س والج�سد وال ��روح ,
ويجاهد ,يقول الكتاب« :وال تحزنوا روح
اهلل القدو�س الذي به ختمتم ليوم الفداء»
(اف� .)30:4أم ��ا ع��ن ال�ت�لام�ي��ذ فيقول
الكتابَ « :و�أَ َّم��ا ال َّت َ
ال ِمي ُذ َفكَانُوا َي ْم َت ِلئُو َن
ِم��نَ ا ْل � َف � َر ِح َوال� � ُّرو ِح ا ْل� ُق� ُد�� ِ�س (اع.)52:13
فهو �سبب القوة والفرح للم�سيحي ,وهو
�أي�ضا متجدد دائما.

كل عام والجميع ب�ألف خير بانتهاء
ف� �ت ��رة ال �خ �م �� �س �ي��ن ال �م �ق��د� �س��ة وعيد
ال �ع �ن �� �ص��رة وه� ��و الأح � ��د ال �� �س��اب��ع من
القيامة وتحتفل ب��ه الكني�سة بحلول
الروح القد�س على التالميذ الأطهار.
وي�شير عيد الخم�سين في الكنائ�س
ال���ش��رق�ي��ة �إل ��ى ال�خ�م���س�ي��ن ي��وم��ا بين
القيامة وحتى عيد العن�صرة ,وكلمة
«عن�صرة» بينديكو�ست  -كلمة عبرانية
تعني �إج�ت�م��اع �أو محفل وا�ستخدمت
ال�ك�ل�م��ة «ع �ن �� �ص��رة» ل�ت���ش�ي��ر �إل� ��ى عيد
الخم�سين اليهودي الذي كان يجتمع
فيه ك��ل ذك��ر م��ن اليهود م��ن ك��ل بقاع
الأر�ض �إلى �أور�شليم للإحتفال بالعيد،
ك�م��ا �أط�ل�ق��ت ال�ك�ل�م��ة �أي���ض��ا ع�ل��ى عيد
الخم�سين الم�سيحي ال ��ذي ف�ي��ه حل
ال ��روح ال�ق��د���س ع�ل��ى المجتمعين في
علية �صهيون ،ف�صار يدعى في العهد
الجديد «عيد العن�صرة» في العبرية �أو
البتيكو�ستي في اليونانية.
ويقع عيد الخم�سين اليهودي بعد
�سبعة �أ�سابيع من عيد الف�صح اليهودي
ولذا �أطلق عليه عيد الأ�سابيع �أو عيد
ال�ب��اك��ورة (�أي ب��اك��ورة ح�صاد القمح)
ول��ذا �أط�ل��ق عليه �أي�ضا عيد الح�صاد
(�أي �إتمام ح�صاد ال�شعير وبداية ح�صاد
الحنطة).
وعيد الخم�سين اليهودي ه��و �أحد
الأع� �ي ��اد ال �ث�لاث��ة وال �ت��ي ك ��ان يتحتم
ع�ل��ى ك��ل ذك ��ر م��ن ال���ش�ع��ب �أن يذهب
�إل ��ى �أور� �ش �ل �ي��م ل�ل�ح���ض��ور ل�ي�ق��ف �أم ��ام
الرب ويقدم تقدمته للرب وهي عبارة
ع��ن رغيفان (وبح�سب ال�شريعة هذا
ال��رغ �ي��ف ك�ب�ي��ر ال �ح �ج��م ي �ك��ون ع�شر
الإيفة حولي  2300جم من دقيق القمح
المح�صود حديثا ،وكان طول الرغيف
حوالي � 7أ�شبار وعر�ضه حوالي � 4أ�شبار
و�سمكه حوالي � 4أ�صابع).
وفيما بعد تحول العيد لمجرد تذكار

بقلم� :إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
ال��س�ت�لام م��و��س��ى ال�شريعة ع�ل��ى طور
�سيناء .و�صار بدوره عيد لبدء التقويم
ال�ي�ه��ودي ب��ال��رغ��م م��ن �أن يو�سفيو�س
وكبار م��ؤرخ��ي اليهود وكتاب التلمود
ذاته لم ي�شيروا ب�أي �شكل من الأ�شكال
ب ��ارت� �ب ��اط ع �ي��د ال �ح �� �ص��اد با�ستالم
ال�شريعة.
وف ��ي ه ��ذا ال �ي��وم ن�ف���س��ه ب�ي�ن�م��ا كان
الكثير م��ن اليهود ف��ي اور�شليم نحو
ث �م��ان �ي��ة ع���ش��ر �أم� ��ة ول �� �س��ان ح�ضروا
للعيد ،وان���س�ك��ب ال ��روح ال�ق��د���س على
ال�ت�لام�ي��ذ الأط� �ه ��ار ف��ا��ص�ط�ب��غ العيد
ب�صبغة ج��دي��دة و�أ� �ص �ب��ح ع�ي��د حلول
الروح القد�س.
ويقارن القدي�س جيروم بين الكني�سة
الم�سيحية وبين بدء التاريخ اليهودي
فوق جبل �سيناء فيقول« :هناك �سيناء
وهنا �صهيون ،هناك الجبل المتزلزل
وه �ن��ا ال �ب �ي��ت ال �م �ه �ت��ز ،ه �ن��اك الجبل
ال�م�ت�ق��د ن� ��اراً وه �ن��ا الأل���س�ن��ة م��ن نار،
هناك ال��رع��ب ال�صاخب وهنا �أ�صوات
�أل�سنة كثيرة ،هناك رنين الأبواق وهنا
نغمات بوق الإنجيل».
ون �خ �ت��م ب�ك�ل�م��ات ال �ق��دي ����س جيروم
مجموعة مقاالت القيامة لهذا العام
على �أن نكمل �إن�شاء ال��رب وع�شنا في
العام القادم وكل عام وجميعكم ب�ألف
خير.

���س��رق��ة ق��ط��ع �أث���ري���ة ث��م��ي��ن��ة م���ن كني�سة
ب��روك��ل��ي��ن ب��ن��ي��وي��ورك ب���ـ 2م��ل��ي��ون دوالر
ا�ستخدم مجموعة من الل�صو�ص
�أدوات كهربائية القتحام كني�سة فى
بروكلين ب�ن�ي��وي��ورك ،و��س��رق��وا �أثراً
م��ر��ص�ع�اً ب��ال�ج��واه��ر بقيمة مليوني
دوالر ،وقطعوا ر�أ���س تمثال لمالك،
ح���س�ب�م��ا ق ��ال رج� ��ال ال �� �ش��رط��ة ،يوم
الأحد  29مايو.
ووف � � �ق � ��ا ل � �م� ��ا ن� �ق� �ل� �ت ��ه �صحيفة
«ن�ي��وي��ورك ب��و��س��ت» ،دخ��ل الل�صو�ص
كني�سة القدي�س �أوغ�سطين الرومانية
الكاثوليكية في � 116شارع ال�ساد�س،
وا� �س �ت �خ��دم��وا الأدوات ل�ف�ت��ح مذبح
ف��ي وق ��ت م��ا ب �ي��ن ي��وم��ى الخمي�س
وال�سبت.
قال رجال ال�شرطة� ،إن الل�صو�ص
ب�م�ج��رد دخ��ول�ه��م �أخ� ��ذوا قطعة من
ال��ذه��ب ال�خ��ال����ص ع�ي��ار  18قيراطا
بها جواهر يعتقد �أنها تعود �إلى عام
 1888وتبلغ قيمتها حوالي مليوني
دوالر ،و�أو��ض�ح��ت ال�شرطة� ،أن هذه
القطعة كانت ت�ستخدم لأداء طقو�س
القربان المقد�س ،كما تظهر ال�صور
�أن ر�أ�س تمثال لمالك �أزيل بعنف.

Milad Saad, B.S., B.A. E.A.
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مقاالت و تقارير

�شهادة الوزيرة ن�صف �شهادة الرجل..
بقلم �سحر الجعارة
حين ّ
د�شنت المر�أة ال�سعودية ها�شتاج
�أن��ا ول�ي��ة �أم��رى على تويتر ،كنا نتعجب
م��ن �أن ال� �م ��ر�أة ه �ن��اك ال ت �ق��ود ال�سيارة
لأنها فاقدة للأهلية� ،صحيح �أن الأو�ضاع
تغيرت كثيراً بثورة الإ�صالح التى قادها
��س�م��و الأم �ي��ر م�ح�م��د ب��ن ��س�ل�م��ان ..لكن
الم�ؤ�سف �أننا بعيداً عن قيادة ال�سيارات ال
يختلف و�ضعنا القانونى كثيراً عما كانت
عليه ال �م��ر�أة ال���س�ع��ودي��ة ف��ى ظ��ل هيمنة
الفكر الوهابى.
بحكم ال�شريعة والقانون ،ف��إن �شهادة
ال� �م ��ر�أة ن���ص��ف � �ش �ه��ادة ال��رج��ل ،ح�ت��ى لو
كانت وزيرة �أو كانت قا�ضية يقف �أمامها
ال��رج��ال ليتلوا الق�سم (!!) ..تخيل يا
م ��ؤم��ن �أن ال�ن��ائ�ب��ة ف��ى مجل�س النواب،
وهو الجهة الت�شريعية المنوط بها �سن
القوانين ،لي�س لها �أن ت�شهد فى جنحة
� �ض��رب! ..ه��ذا ال�ق��ان��ون غير الد�ستورى
يتعار�ض مع المادة  11من الد�ستور ومع
مواد �أخرى كثيرة.
ل �ك��ن ه� ��ذا ال��و� �ض��ع ال �م �خ �ت��ل ير�ضى
المجتمع الذكورى الذى يمار�س ا�ستعالء
ال �ن��وع ع �ل��ى الأن� �ث ��ى ،وال �ن �ظ��رة الدونية
للمخلوقة من �ضلع �أع��وج ،ونف�س الذكر
ال ��ذى ي�ت�ب��اه��ى ب��ري����ش ال �ط��اوو���س ب�أنها

ناق�صة ع�ق� ً
لا ودي �ن �اً وي�ت�غ��زل ف��ى العوار
ال �� �س��اب��ق ،ي��رف ����ض وي� �ه ��رب م ��ن منحها
حقها ال�شرعى والقانونى فى االحتفاظ
ب�ع���ص�م�ت�ه��ا ع �ن��د ال � � ��زواج ..وه� ��ذا معناه
�أن ال�شعب ال ��ذى يتحجج بال�شريعة ال
يطبقها �إال ح�سب الأه ��واء ..و�أن منطق
الذكور فى الم�ساواة �أم��ام القانون يعنى
اختيار ما ير�ضى الكبرياء الزائفة ولي�س
ما ير�ضى اهلل وال يحقق العدالة.
ن�أتى �إل��ى قانون الأح��وال ال�شخ�صية..
�أعطنى عقلك :ب�أى منطق ت�ؤتمن المر�أة
المطلقة ع�ل��ى ح�ي��اة طفلها المح�ضون
وهى ال تملك �أن تغيثه �إذا جاءته الزائدة
الدودية مث ً
ال ومطلوب �أن تدخل غرفة،
وغرفة العمليات العاجلة تتطلب موافقة
الأب الغائب ال��ذى ق��د يتعمد ع��دم الرد
على مطلقته؟!!.
�ضحايا ال �ط�لاق ه��م الأط �ف��ال ه�ؤالء
ال��ذي��ن ال ت�م�ل��ك الأم ال�ح��ا��ض�ن��ة اختيار
مدر�ستهم� ،أو نقلهم �إلى مدر�سة �أف�ضل،
لأن الأب (الذى غالبا ما يتهرب من حكم
النفقة) ،قد يرميهم فى مدر�سة بعيدة
عنداً فى الأم! ..ال تملك الأم الحا�ضنة
�إدارة �أموال الطفل رغم �أنها م�سئولة عن
�إدارة حياته وحياتها معه.
ويقترح المجل�س القومى للمر�أة فى
قانون الأحوال ال�شخ�صية الجديد (منح

�إنتخابات الم�ستر بايدن

ج��اء دون��ال��د ترمب رئي�ساً �أمريكياً
زائرا �إلى الريا�ض ،فوجد في ا�ستقباله
عا�صمة خرجت عن عاداتها القديمة
م��ن �أج��ل الترحيب ب��ه ،و�أم��ام م��ا لقي
من حفاوة �شخ�صية واتفاقات �سيا�سية
واقت�صادية ،تباهى �أمام �شعبه وناخبيه
ومناف�سيه بال ُبعد الإ�ضافي الذي �أعطي
لعالقة قديمة بين الدولتين .في هذا
ال��وق��ت ك ��ان خ���ص��وم��ه ف��ي وا�شنطن
يتململون م��ن مكا�سبه االنتخابية.
وطرح مناف�سه جو بايدن ال�سعودية في
معركته على �أنها خ�صم .وعندما و�صل
�إل��ى البيت الأب�ي����ض ل��م يعب�أ ب�أهمية
العالقة الخا�صة ،بل راح يلغي ويفكك
كل ما حققه ووقعه ترامب.
�ساعد بايدن ودعمه في هذا الموقف
ال �م �ت �ه��ور ،ت ��ده ��ور ��س�ع��ر ال �ن �ف��ط �إل ��ى
حد بعيد .فمن يحتاج �إل��ى ال�سعودية
ونفطها وقد �أ�صبح �سعر البرميل تحت
ال�ث�لاث�ي��ن دوالراً؟ و��ش�ج�ع��ه ف��ي هذا
التنظير م�ست�شاراه غير المرئيين،
باراك �أوباما وبيل كلينتون .وكان الأول
قد �أهمل العالقة تماماً مع العرب ،فيما
ذهبت زوجة الثاني كوزيرة للخارجية،
�إلى ميدان التحرير في القاهرة تبارك
وتبايع ثورة «الإخوان».
عندما ارتفع �سعر النفط �إل��ى �سعر
خ�ي��ال��ي ب�ع��د ح��رب �أوك��ران �ي��ا ،اكت�شف
ب��اي��دن وحلقته �أن ال��ر�ؤي��ة الق�صيرة
�ضرر طويل .ول��م يعد الم�ستر بايدن
ي �ع��رف ك�ي��ف ي �خ��رج م��ن ن�ف��ق الت�سرع
المراهق في �سيا�ساته الخارجية� .أما
ال�سعودية فبقيت مكانها .وف��ي �ضوء
البلبلة الأمريكية ،قال الأمير محمد
ب��ن ��س�ل�م��ان ��ش�ي�ئ�اً واح� � ��داً« :الرئي�س
الأم��ري �ك��ي ي �ع��رف ع �ن��وان �ن��ا ،ف �ه��و لم
يتغير».
الآن يبحث الرئي�س بايدن ب�سرعة
ع ��ن ع � �ن ��وان ال ��ري ��ا� ��ض وع � ��ن طريق
ال��و� �ص��ول �إل �ي �ه��ا .و� �س��وف ي�ج��ده��ا في
مكانها ،ت�شدد على م�صالحها الوطنية.
وتحترم م�صالح �أ�صدقائها ،وتحر�ص
على مكانتها في العالقات الدولية.

بقلم �سمير عطاهلل
كاتب و�صحافي لبناني
�أما ا�ستخدام العبارات غير الجائزة
قانونياً بين الدول ،فهذا �ش�أن الم�ستر
ب��اي��دن وم ��أزق ��ه .لي�س م��ع ال�سعودية
وحدها ،بل مع �أكثر من جهة ،خ�صو�صاً
الآن مع فالديمير بوتين الذي و�صفه
ب ��أن��ه «م �ج��رم ح ��رب» م��ا ا��ض�ط��ر وزير
الخارجية الم�ستر بلينكن للتو�ضيح
للخروج من تبعات ا�ستخدام العبارة.
ال تبني الريا�ض �سيا�ساتها على �سعر
برنت �أو النفط الرملي في كندا .وفيما
تلهى «الكوريون» عبر ال�سنين با�ستقرار
ال �ط��اق��ة ف ��ي ال �ع��ال��م ،ك��ان��ت مهمتها
الدائمة حماية ال�شعوب الم�ستهلكة من
�أ�ضرار الأمزجة الطائ�شة والمغامرة.
لكن �أي�ضاً ال مكان لإمالء �أي �سيا�سات
عليها ،وال تغيرت في المقابل ثوابتها
ف��ي �أي وق��ت ،وال تغيرت ف��ي المقابل
ا�ستقالليتها و�سيا�ساتها ال�سيادية في
كل حقل.
الم�ؤ�سف �أن �إدارة بايدن لم تتردد في
نقد الحلفاء وا�ستر�ضاء الخ�صوم .وقد
ذهبت في ال�سيا�ستين �إل��ى ح��دود غير
مقبولة .وال�سيا�سة ف��ي ال��ري��ا���ض لم
تعد تتغافل عن مثل هذه الإ�ساءات في
�أي عالقة م�شتركة؛ فال�سيادة الوطنية
ال تخ�ضع لأح�ج��ام ال��دول ،وال لحجم
ثرواتها .ومراعاة ال�سيادة والم�صالح
�أف�ضل للجميع.

ات�صل بي لحماية كل ما يهمك

بزن�س

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

ال ��والي ��ة والإ� � �ش� ��راف ل �ل��أم ف��ى الحاالت
العاجلة عن طريق قا�ضى الأمور الوقتية
ت�ي���س�ي��راً لل��أم��ور المتعلقة بالقا�صر..
والإ� �ش��راف على �إدارة �أم��وال��ه لم�صلحته
بما يعود عليه بالنفع وفى الأح��وال التى
يقدرها القا�ضى).
� �س��وف ن�ل�اح��ظ �أن ال �خ�ل�اف ه �ن��ا هو
ك�ي��دى وم�ح��ارب��ة لل��أم ف��ى طفلها ..الأم
نف�سها التى ت�سقط عنها ح�ضانة الطفل
�إذا م��ا ت��زوج��ت ب ��آخ��ر ..دون ن�ص قر�آنى
يق�ضى ب��ذل��ك ..ل�ك�ن��ه ق��ائ��م رغ��م �أن ��ه ال
ير�ضى الخالق عز وجل الذى �ساوى بين
الرجل والمر�أة فى الحقوق والواجبات.
ال تحدثنى �إذاً عن المنا�صب ال�سيا�سية
ال �ت��ى و��ص�ل��ت �إل �ي �ه��ا ال� �م ��ر�أة الم�صرية،
ومراكز �صنع القرار ،ف�أى وزيرة �إن كانت
مطلقة ولديها طفل ال تملك ا�ستخراج
جواز �سفر لطفلها وال تملك �إ�ضافته على
ج��واز �سفرها �إال بموافقة طليقها ..تلك
التى قد ال ت�أتى حتى لو كانت فى طريقها
�إلى م�ؤتمر تمثل م�صر فيه!.
رغم �أن الثابت فى ملفات وزارة الداخلية
�أن بع�ض الآب��اء ي�ستغلون �سلطتهم على
القا�صر وي�ت��م تهريبه خ��ارج البلد حتى
يتخطى �سن الح�ضانة نكاية فى الأم.
ن�ح��ن ف��ى ال��واق��ع ف��ى ع�صمة الذكور
ول�سنا على ذمة القانون ..م�شكالت المر�أة

مـــــاذا لـــــو ؟!
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

بقلم �سحر الجعارة
ال�م���ص��ري��ة ب �ق��در م��ا ت�ح�ت��اج �إل ��ى قانون
ع ��ادل ،ف��إن�ه��ا تحتاج �إل��ى وع��ى مجتمعى
ي�ح�ط��م �أ� �ص �ن��ام ت ��أل �ي��ه ال ��ذك ��ور وتحقير
الن�ساء ويق�ضى على تر�سانة الأع ��راف
وال �ع��ادات والتقاليد ال�ت��ى جعلت المر�أة
مجرد دمية للترفيه عن الرجال ..ويلغى
م��ن قامو�سنا التعبير المغلف بالدين
وعاء للإنجاب .هذا الوطن �سوف يتغير
حين يحترم غير المحجبة وال ي�ستهدف
مَن ترتدى �صليباً ..حين تختفى وقائع
التنمر والكراهية واالب�ت��زاز الإلكترونى
من قامو�س حياتنا ،وتكف �أبواق التحر�ش
الدينى ب�أعرا�ضنا ..ف�ساعتها فقط �سوف
نتمكن من تطبيق القانون العادل.

من �أروع ما قر�أت ؟

القا�ضي الذي هز المحاكم الم�صرية

ف��ي �إح ��دى الجل�سات عر�ضت على القا�ضي «ه���ش��ام ال���ش��ري��ف» ق�ضية اهتزت
لإن�سانيتها محكمة جنوب القاهرة فى باب الخلق ،حين نودي على �إ�سم المتهمة
«وك��ان ال ي�ضع الن�ساء داخ��ل القف�ص» ،وكانت تحاكم بجريمة تبديد لمبلغ في
�إي�صال �أم��ان��ة ،ودخ�ل��ت المتهمة على المن�صة ،وك��ان��ت ف��ي �أواخ��ر الأربعينات من
عمرها ،وكانت محبو�سة ولم يفرج عنها ،لعدم �سداد الكفالة.
وال�لاف��ت للنظر ك��ان حالها الفقير و�س�ألها القا�ضى «ال�شريف»�« :أن��ت يا �ست
(ف�لان��ه) م��ا دفعتي�ش ال� �ـ 7000جنيه ليه لل�سيد (ف�ل�ان)» ،وب�صوت �أق��رب للبكاء
الخائف والمرتع�ش �أجابته الم�سكينة ب�أن المبلغ لي�س  7000جنيه ،و�إنما فى حقيقة
الأمر هو  1000كانت قد ا�ستدانت بهم نظير �شراء ب�ضاعة من ال�سيد «فالن» التاجر
ووالد اال�ستاذة المحامية الحا�ضرة فى الجل�سة ،و�أنها كانت ت�سدد له  60جنيها كل
�شهر ،لكن حدث لها ظروف منعتها من ال�سداد ،فيما رف�ض التاجر «فالن» االنتظار
ورفع عليها الإي�صال.
وفي تلك الأثناء ،التفت القا�ضى «ال�شريف» للمحامية ،و�س�ألها ب�أدب جم وهدوء:
«الكالم اللى ال�ست بتقوله حقيقي؟» ،ف�أنكرت المحامية معرفتها بالحقيقة ،فما
كان من القا�ضى� ،إال �أن نظر �إلى المتهمة و�س�ألها عن حالها ،وعلم �أنها �أرملة ،وتعمل
لتربية بناتها الثالثة فنظر لها ،وقال« :هتتحل �إن �شاء اهلل» ،ثم رفع الجل�سة.
وقبل �أن يدخل القا�ضى «ال�شريف» غرفة المداولة ،وجه كالمه للمحامين وقال:
«�أن��ا �أعلم �أنكم �أ�صحاب ف�ضل وم��روءة ،ولن تت�أخروا عن فعل المعروف» ،و�أخرج
منديال كان فى جيبه ،وو�ضعه على المن�صة ،و�أ�شار �إلى الحاجب ،ثم �أخرج من جيبه
مبلغا وق��ال« :هذه  500جنيه كل ما معى ،وال �أدرى َمن ِمن ال�سادة الم�ست�شارين
�سي�شاركني ،وهى �أول م�شاركة ل�سداد دين هذه ال�سيدة» ،ثم �شكر الحا�ضرين ودخل
غرفة المداولة.
في هذه اللحظة ،بد�أ المحامين في التباري في الدفع بد�أهم �أحدهم بـ 1000
جنيه ثم توالى الباقين حتى تجمع في المنديل ما يتجاوز ال �ـ 8000جنيه ،وقبل
ذلك كانت المحامية �إبنة �صاحب الدين قد خرجت ب�سرعة �إل��ى خ��ارج المحكمة
لتت�صل بوالدها وتخبره بما تم ،وعادت المحامية القاعة ونودى عليها حين دخلت
المتهمة غرفة المداولة.
وكان القا�ضى «ال�شريف» جال�سا خلف مكتبه ،و�أ�شار للمحامية قائال « :فيه 8000
جنيه موجودة فى المبلغ الموجود بالمنديل تقدرى تاخديه وتت�صالحى للمتهمة
ونم�شيها» ،ثم �أ��ش��ار �إليها ب�أخذ الفلو�س ،وف��ى تلك الأث�ن��اء ،كانت هناك مفاج�أة
�أخرى حيث قالت المحامية �أن والدها �أخبرها ب�أال ت�أخذ �أكثر من  500جنيه قيمة
الباقى.
�شكر القا�ضى «ال�شريف» المحامية ،وابت�سم ناظرا للمحامين الذين ملأوا غرفة
المداولة وقال�« :أظن �أنها �أخذت الـ 500جنيه بتاعتى �أنا ف�ضحك الجميع وقاطعهم
قائال و�أظنكم ال تريدون �أن يحرمكم اهلل ثواب الم�شاركة» ،وعال �صوت المحامين
في الغرفه بالت�أييد ،فنظر �إلى المتهمة ومد يده بالمنديل وباقى الـ  8000جنيه
وقال« :وهذه من اهلل لك».
و�ضجت غرفة المداولة بالتهليل والتكببر والذى �سرى �إلى القاعة وهتف كل
من فيها وهرول كل الحا�ضرين فى المحكمة �إلى هذه القاعة ليعلموا ماذا حدث
ثم يعلموا ب�أن ماحدث كان وجود قا�ضى رحيم.
الم�ست�شار ه�شام ال�شريف �إبن محافظة �سوهاج ...
قا�ضي الرحمه الذي ا�صبح حديث جميع المحاكم الم�صرية .
المواقف تخلد الأ�سماء وكفى.
القا�ضي ه�شام ال�شريف

برنـامج رعايــة �أ�ســرة في م�صــر

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

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدةالأ�سرالمحتاجةفيم�صر.
ي�شرف على البرنامج �إيبرا�شية لو�س انجلو�س.
�سيارات
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

«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

�إ�ست�شاري ت�أمين

�أرثوذك�س نيوز

لمزيدمنالمعلوماتات�صلوابالرقم:

562-923-2590

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

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

818-774-0446

الحديث عن ملف الأحوال
ال�شخ�صية في كني�ستنا القبطية قد
يبدو �شائكاً� ،صعب االقتراب منه،
ربما يعود هذا لعدة �أ�سباب من بينها
�إما الخوف من ك�سر و�صية الم�سيح
الذي ح�صرها البع�ض في �سبب وحيد
وهو الطالق ،و�إما خوفا من ازدياد
بقلم :ماجد �سو�س
حاالت الطالق التي قد ت�ؤدي في نظر
ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
البع�ض �إلى تفكيك الأ�سرة الم�سيحية
magedsous@gmail.com
وتمزيق ج�سد الم�سيح.
منذ �أن اختار روح اهلل القدو�س
قدا�سة البابا المعظم الأنبا توا�ضرو�س الثاني بطريركاً على الكر�سي
المرق�سي ال�سكندري ،و�ضع �أمام ن�صب عينيه البحث عن حل لحاالت التمزق
الأ�سري التي فاق عددها ع�شرات الآالف و�أكثر .الأب الذي وجد الكثير من
�أوالده وبناته وهم في مقتبل العمر في انهيار نف�سي �أدى ببع�ضهم �إلى ترك
الطائفة.
�إزداد الأمر �سوءاً مع ق�صة �سيدة المنيا ال�شهيرة التي كان زوجها ي�ضربها
ويهينها ويق�سو عليها وحين كانت ت�شتكي �إلى الكني�سة كان الأب الكاهن يطلب
منها �أن تحتمل وتعتبره �صليبها حتى اعتدى عليها يوما بق�سوة فقتلته ثم بعد
عدة �شهور حكم عليها بالإعدام وقد نفذ الحكم.
قدا�سة البابا الذي بد�أ من يومه الأول االهتمام ال�شديد بهذا الملف وبعد
�أن كان المجل�س الإكليريكي ير�أ�سه �شخ�ص واحد فقط من الآباء الأ�ساقفة،
قام بتق�سيم المجل�س لأول مرة في تاريخ الكني�سة �إلى �ستة مناطق �إقليمية
وجعل مدة رئا�سة الأ�ساقفة فيها ثالثة �سنوات فقط و�أ�ضاف �إلى كل مجل�س
محامياً وطبيبة يتم �أي�ضا تغييرهم كل ثالثة �سنوات لي�ضمن ال�شفافية
والعدالة والتنوع واال�ستفادة من خبرات الآباء والمحامين والأطباء لخدمة
�أبناء الكني�سة.
الزواج يا �آبائي و�إخوتي هو عقد قران و�أي عقد في هذه الدنيا ُيبني على
واجبات والتزامات ومن يك�سر بنود العقد يخ�ضع لقانون العقد وقد يبطل
العقد في هذه الحالة وهناك بطالن مطلق وبطالن ن�سبي .البطالن المطلق
هو �أي �شرط مبني على مخالفة النظام العام والآداب ك�أن يتزوج ال�شخ�ص
ال �أو البطالن الن�سبي في حاالت الغ�ش والتدلي�س والخيانة
بمحارمه مث ً
وتغيير الديانة.
في البداية نود �أن ن�ؤكد على �أن اهلل وكني�سته ال ي�شجعون �إطالقاً على
الطالق وال االنف�صال وال يحبونه وال ي�شجعون عليه فالأ�صل الذي تعمل
عليه الكني�سة هو ت�شجيع �أوالدها على الت�أني في االختيار والتم�سك بتعاليم
الم�سيح ،وعمل �أق�صى الجهد ل�صون الحياة الزوجية ،ومحاولة ال�صلح بين
الطرفين ،ولكن ماذا لو؟
ماذا لو ك�سر �أحد الطرفين بنود عهد الزواج .على الفور �ستجد �إجابة فورية
مت�سرعة «الم�سيح قال �أن الطالق لعلة الزنا» هل هذا �صحيح؟
بالطبع لن نك�سر و�صية الم�سيح ولكن دعونا نتعرف على ما قاله الرب
ي�سوع ،فكلمة «طالق» هي في اليونانية .ἀποστάσιονوهي لم ترد فى
العهد الجديد كله �إال ثالث مرات :فى (متى َ « )31:5وقِي َلَ :منْ َط ّلَ َق ْام َر�أَ َت ُه
اب َط َ
ُو�سى �أَنْ
َف ْل ُي ْعطِ هَا ِك َت َ
الق .وفى (متى َ )7:19قا ُلوا َلهَُ « :ف ِل َما َذا �أَ ْو َ�صى م َ
ُو�سى �أَ ِذ َن �أنَْ
اب َط َ
ُي ْع َطى ِك َت ُ
الق َف ُت َط ّلَ ُق؟» .وفى (مرق�س َ )4:10ف َقا ُلوا« :م َ
اب َط َ
القَ ،ف ُت َط ّلَ ُق»� .أما في ردود الم�سيح على �أ�سئلة محاوريه كما فى
ُي ْك َت َب ِك َت ُ
متى  19ومرق�س  10كان يناق�ش الهجر �أو الرف�ض ولم ي�ستخدم كلمة طالق
بل ا�ستخدم كلمة  ἀπολύωνومعناها الدقيق هو الهجر وقد جاءت هذه
الكلمة فى العهد الجديد  68مرة ويكون كالم الم�سيح هنا هو كل من هجر
�إمر�أته �إال لعلة الزنا يجعلها تزني �أي �أنه يهجرها دون �أن يعطيها كتاب طالق
(يعني معلقة) .ولكن ،حتى لو تم�سكنا ب�أن ق�صد الرب ،كما في ترجمة الكتاب
الذي في يدينا ،هو الطالق في حالة الزنا .فماذا لو؟
ماذا لو ترك �أحدهم الم�سيحية ،هنا على الفور �ستقول بالطبع يتم التطليق
فوراً ،واتفق معاك تماماً ،الن هذا يعتبر ك�سراً �صارخاً ل�شرط العقد وهو عدم
اتفاق الديانة .لكن ماذا لو.
ماذا لو اعتدى الزوج على زوجته بال�ضرب وال�سباب با�ستمرار� ،أفلي�س هذا
هو ك�سر لعقد الزواج المبني على �آيات الكتاب�« :أيها الرجال� ،أحبوا ن�ساءكم كما
�أحب الم�سيح �أي�ضا الكني�سة و�أ�سلم نف�سه لأجلها» (�أف �« .)25:5أيها الرجال،
�أحبوا ن�ساءكم ،وال تكونوا ق�ساة عليهن» (كو« .)19:3كذلكم �أيها الرجال ،كونوا
�ساكنين بح�سب الفطنة مع الإناء الن�سائي كالأ�ضعف ،معطين �إياهن كرامة،
كالوارثات �أي�ضا معكم نعمة الحياة ،لكيال تعاق �صلواتكم» (١بط � .)7:3إذاً
فحب الرجل لزوجته عهد مقد�س تعهد به الزوج �أمام مذبح الرب .وماذا لو.
ماذا لولم تخ�ضع الزوجة لزوجها وبد�أت تخرج وت�سهر وت�سافر دون �إذنه
وتحقر من �ش�أنه وال تحترمه و�أ�صبح هناك ا�ستحالة للع�شرة �أفلي�س هذا هو
ك�سر لبنود العقد والعهد و�آيات الكتاب �أي�ضاً�« :أيها الن�ساء اخ�ضعن لرجالكن
كما للرب لأن الرجل هو ر�أ�س المر�أة كما �أن الم�سيح �أي�ضا ر�أ�س الكني�سة ،وهو
مخل�ص الج�سد ،ولكن كما تخ�ضع الكني�سة للم�سيح ،كذلك الن�ساء لرجالهن
في كل �شيء» (�أف�س  . )24-2 :5ماذا لو.
ومن يتم�سك بو�صية واحدة فقط لماذا لم ير و�صية الم�سيح للكني�سة �أن
«كل ما تربطونه على الأر�ض يكون مربوطا في ال�سماء ،وكل ما تحلونه على
الأر�ض يكون محلوال في ال�سماء» (مت .)18 :18
لماذا ياترى �أعطى رب المجد هذا ال�سلطان للكني�سه؟!! لعله �أعطاه لأن
«ال�سبت �إنما جعل لأجل الإن�سان ال الإن�سان لأجل ال�سبت» ( مر .)27:2فان ر�أت
الكني�سة �أن �أمور الرعية ت�ستدعي تغيير �شيئا في الطقو�س فلديها لي�س فقط
تفوي�ضا من الم�سيح بل قيادة الروح .
ل�ضيق الم�ساحة �أختم كلماتي للمتخوفين من فتح باب الطالق على
م�صراعيه �إن الكني�سة الواعية الم�ستنيرة المقادة بروح اهلل �شكلت مجال�س
�إكليريكية ،كما �أ�سلفنا� ،ستبحث كل حالة بت�أني حتى تت�أكد �أن �أ�سباب ك�سر العقد
�أ�سبابا حقيقية ت�ستوجب الطالق �أو ت�ستوجب الزواج مرة اخرى للمطلقين
فالكني�سة بعد �إقرار القانون من الدولة ت�صير جهة تزويج ال تطليق.

					

ماجد سوس

الأن��ب��ا مك�سيمو�س ي�شارك ف��ى م�ؤتمر «التوعية
والت�شخي�ص وال���ع�ل�اج ف��ي ال��ح��ي��اة ال��زوج��ي��ة»
اقامت لجنة المتزوجين المتفرعة من لجنة الأ�سرة بالمجمع المقد�س ،على
مدار يومين م�ؤتمرها الثاني لعام  ٢٠٢٢لقطاع الوجه البحري بعنوان «الحياة
الزوجية ( )٢التوعية – الت�شخي�ص – العالج» ،في بيت «�أر���ض الفرح» التابع
لإيبار�شية الزقازيق ومنيا القمح.
ت�ضمن الم�ؤتمر محا�ضرات في مو�ضوعات متعلقة بالم�شورة الأ�سرية قدمها
�صاحبا النيافة الأنبا مك�سيمو�س �أ�سقف بنها وقوي�سنا ومقرر لجنة الأ�سرة،
والأن�ب��ا �صليب �أ�سقف ميت غمر ودق��ادو���س وب�لاد ال�شرقية ،وع��دد من الآباء
الكهنة والخدام المتخ�ص�صين ،و�شارك في الم�ؤتمر حوالي  ١٠٠م�شترك من
� ٣٠إيبار�شية وقطاعا رعويا.
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�أ�ستراليا ()2

�أ�صل الحكاية...

نظـــرة �شــــاملة
مقدمة:
ر�أي����ت م��ن خ�ل�ال زي��ارات��ي
ال�ستراليا ولمعامالتي لبع�ض
الأط��ب��اء وغيرهم ف��ي عملي
وكذلك في مقابالت �إجتماعية
�شعبا له مميزات خا�صة �أذكرها
في هذا المقال.
نمط الحياة:
��ش�ع��ب ه� ��ادئ وم �� �س �ت��رخ��ي ويتميزون
ب���ص��داق��ة ح�ت��ى �أن �ه��م ع�ن��دم��ا يخاطبون
الآخ� ��ري� ��ن ي �ق ��ول ال �� �ش �خ ����ص � Mateأي
رفيق وال «يعيلون الهم» ويتركون القلق
ويتمتعون بالحياة .وق��د ر�أي ��ت ف��ي �أحد
ميادين �سيدني عمودا مكتوب عليه 888
 ،ولما �س�ألت المر�شد ال�سياحي ق��ال �أن
ال �ي��وم ه�ن��ا ينق�سم �إل ��ى � 3أج� ��زاء وه��ي 8
�ساعات عمل� 8 ،ساعات راح��ة (ن��وم) ،و 8
�ساعات تمتع بالحياة ويرحبون بالنا�س
�سواء يعرفونهم �أم ال.
محبة الطبيعة:
يحب اال�ستراليون ق�ضاء �أوقاتا كثيرة
خ��ارج البيوت  outdoorsوال�سيما على
ال�شواطئ التي تمتد �أكثر من  5000ميل
حول القارة ولهذا تجد ال�شواطئ مليئة
ب��ال�ن��ا���س ف��ي ج�م�ي��ع الأوق � ��ات والف�صول
وت� �ج ��د ال �ع �� �ش ��رات � Snorkelingأي
ي �غ �ط �� �س��ون وه� ��م ي�ت�ن�ف���س��ون ع ��ن طريق
�أنبوبة لكي يظلوا مدة طويلة تحت الماء.
وكذلك الت�سلق وركوب الدراجات للتمتع

بالطبيعة في كل مكان .و�أي�ضا يتمتعون
ب��ال �ح �ي��وان��ات م �ث��ل ال �ب �ط��ري��ق وال� �ك ��واال
والكانجارو ويعتبرونهم جزء من ال�سكان
ي���ش��ارك��ون�ه��م الأر� � ��ض .وي�ه�ت��م م��ن قديم
الزمان ال�سكان الأ�صليين بالرق�ص �سواء
بوازع ديني �أو �إجتماعي وقد ح�ضرت �أحد
هذه الإحتفاالت الراق�صة لهم ولما طلبوا
متطوعين ي�شتركون معهم في الرق�ص
كنت واحدا منهم.
محبتهم للطعام الم�شترك:
ي� �ح ��ب اال�� �س� �ت ��رال� �ي ��ون الأك� � � ��ل خ� ��ارج
ال �ب �ي��وت وت �ج��د ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن المطاعم
ف��رق مو�سيقية ليتمتع ال�ن��ا���س بالغناء
والمو�سيقى �أثناء الأك��ل حتى في البالد
ال�صغيرة والقرى .وتوجد �آالف م�صانع
النبيذ في �أج��زاء مختلفة من ا�ستراليا
لكل منها نكهة خا�صة تبع الجو و�أنواع
العنب والفواكه حتى �أ�صبح ج��زءا هاما
م��ن � �ص��ادرات �ه��م .ون �ظ��را ل�ت��واج��د �أع ��داد
ك �ب �ي��رة م ��ن �أ�� �ص ��ل �آ�� �س� �ي ��وي �أو يوناني
وغيرهم ل��ذا تجد العديد من المطاعم
المتخ�ص�صة ف��ي ك��ل م�ك��ان .وق��د تعودنا
في رحالتنا لأوروب��ا الأك��ل في المطاعم
معظم ال��وق��ت .لكن في ا�ستراليا نظمت
�شركة ال�سياحة �أن ن�أكل �سويا في حديقة
م�ج��اورة للفندق و�س�ألوا ال�سياح �إح�ضار
النبيذ ال��ذي يف�ضلونه من محل مجاور
وكذلك م�شهيات  appetizersوعليه كان
مثل نزهة  Picnicولي�س غذاء ر�سمي.
محبتهم للمغامرات:
خ ��ارج ال �م��دن وف��ي ه��ذا ي�شبهون �أهل

عمود �ضوء وعليه رقم  888يمثل العمل والراحة والفرف�شة

التخبيط في الحلل
بقلم :مرجريت إقالديوس

ن �ي ��وزي�ل�ان ��د م �ث��ل ال �ق �ف��ز بالبرا�شوت
وال �ق �ف��ز ال �م��رب��وط  bungee Jumpو
 .parasailingوط�ب�ع��ا ي���س��اع��ده��م على
ه��ذا تواجد الأن�ه��ار والبحيرات العديدة
ب��ال�ق��رب م��ن ال �م��دن .وي���ش�ت�ه��رون �أي�ضا
بم�سابقات ال �ق��وارب ال�م��ائ�ي��ة واليخوت
ال�ت��ي ت�ج��ده��ا ف��ي ك��ل م �ك��ان .ب��ل ويوجد
�أي�ضا م�سابقات للجمال Camel Racing
في الأجزاء الداخلية من البالد.
محبتهم للريا�ضة:
ر�أينا مئات النا�س �إما يلعبون ريا�ضات
م �ث��ل  Cricketك��ري �ك��ت �أو ال �ت �ن ����س �أو
 Rugbyون ��وع ري��ا��ض��ة م�ث��ل ال �ف��وت بول
الأم��ري�ك��ان��ي ،لكن لهم ق��واع��د مختلفة.
و�إما يجل�سون في حانات  Pubsي�شربون
ال�ب�ي��رة وال�ن�ب�ي��ذ وي���ش��اه��دون المباريات
على �شا�شة تليفزيونية كبيرة وف��ي هذا
ي�شبهون دوال �أخ ��رى ح��ول ال�ع��ال��م مثل
بريطانيا و�أمريكا.
الحدائق القومية:
توجد حدائق هائلة في الحجم ي�صل
بع�ضها لأل��ف ف��دان بها �آالف الأن��واع من
ال ��زه ��ور والأ� �ش �ج ��ار وال� �ن ��اف ��ورات طوال
العام نظرا للجو ال��داف��ئ وتجدها دائما

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

ممل�ؤة بالزوار �سواء ال�سياح لكن بالأكثر
العائالت وال�سكان المحليين.
الخدمات الحكومية:
ت�ت�م�ي��ز ا� �س �ت��رال �ي��ا ب �ت��واج��د الخدمات
ال�صحية للجميع وك��ذل��ك التعليم في
نظام تعاوني بين العام والخا�ص معظمه
ت�ن�ف��ق ع�ل�ي��ه ال�ح�ك��وم��ات م��ن ال�ضرائب.
وعليه فالطبقة الو�سطى هي الغالبية من
النا�س وعليه ف�إن ن�سبة الغنى الفاح�ش �أو
الفقر ال�شديد قليلة بمقارنتها بكثير من
دول العالم.
الخاتمة:
ت� � ��وازي م �� �س��اح��ة ا� �س �ت��رال �ي��ا م�ساحة
ال� ��والي� ��ات ال �م �ت �ح��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة لكن
يوجد بها فقط  25مليون �شخ�ص ولهذا
يتمتع النا�س بالطبيعة غير المحدودة..
وت�صبحوا على خير.

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

يحمد عقباه وظل يخبــّط في الحلل
التي حوله محدثاً �ضجيجاً �شديداً.
فا�ستيقظ �أه ��ل ال�ب�ي��ت ع�ل��ى �صوت
ك��رك�ب��ه ال�ح�ل��ل ف��ي بع�ضها و�أو�سعوه
�ضرباً لما �أحدثه من �ضو�ضاء وتجر�ؤه
على �إقتحام البيت و�إف�ساد الطعام.
وف��ي النهاية ن��ال القط عقابه لما
اح ��دث ��ه م ��ن م �� �ش��اك��ل وت �خ �ب �ي��ط في
الحلل.
ت�ع�ب��ر ه ��ذه ال ��رواي ��ة ال�ط��ري�ف��ة عن
م ��ا ي� �ح ��دث ن �ت �ي �ج��ه ل �ت �ط ��اول بع�ض
اال� �ش �خ��ا���ص ع �ل��ى م ��ا ال ي�ع�ن�ي�ه��م �أو
ت �ج��ر�ؤه��م وت �ع��دي �ه��م ح� ��دود اللياقه
والأدب في المعامالت.
انتظرونا في مقال جديد من �أ�صل
الحكاية ..

كاتب المقال يطبطب على كانجارو م�ست�أن�س

ﻓﻲ ﺍ�ﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴ�ﺶ ﻓﻼﺡ ﻓﻘﻴﺮ ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻠﻤﻨﺞ  ،ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﺍﻟ�شديد ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳ�ﺸﻜﻮ �أﻭ ﻳﺘﺬﻣﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺋﻔﺎً ﻋﻠﻰ �إبنه من الفقر الذي
يعي�شه ،ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺍ�ﺳﺘﻄﺎﻉ ﺗﺤﻤﻞ �ﺷﻈﻒ ﺍﻟﻌﻴ�ﺶ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ �إﺑﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺯﺍﻝ
�ﺻﻐﻴﺮﺍً؟!
ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺠﻮﻝ ﻓﻠﻤﻨﺞ ﻓﻲ �ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﻲ� ،ﺳﻤﻊ �ﺻﻮﺕ ﻛﻠﺐ ﻳﻨﺒﺢ ﻧﺒﺎﺣﺎً
ﻃﻔﻼ ﻳﻐﻮ�ﺹ ﻓﻲ ﺑﺮﻛﺔ
ﻣ�ﺴﺘﻤﺮﺍً ،ﻓﺬﻫﺐ ﻓﻠﻤﻨﺞ ﺑ�ﺴﺮﻋﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪ ً 
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﻞ ﺗﺮﺗ�ﺴﻢ على وج�ه��ه ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﻟﻔﺰﻉ ،ﻳ�ﺼﺮﺥ ﺑ�ﺼﻮﺕ ﻏﻴﺮ
ﻣ�ﺴﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﻫﻮﻝ ﺍﻟﺮﻋﺐ.
ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻠﻤﻨﺞ  ،ﺑﻞ ﻗﻔﺰ ﺑﻤﻼﺑ�ﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﺣﻞ ،و�ﺃﻣ�ﺴﻚ ﺑﺎﻟ�ﺼﺒﻲ و�ﺃﺧﺮﺟﻪ
و�ﺃﻧﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺗﺒﺪﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺮﺑﺔ
ﻣﺰﺭﻛ�ﺸﺔ ﺗﺠﺮﻫﺎ ﺧﻴﻮﻝ عظيمة ﻭﻣﻌﻪ ﺣﺎﺭ�ﺳﺎﻥ ،ﺍﻧﺪﻫ�ﺶ ﻓﻠﻤﻨﺞ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻠﻮﺭﺩ ﺍﻟﺜﺮﻱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﺮ ،وﻫﻨﺎ �ﺃﺩﺭﻙ �أﻧﻪ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟ�ﺼﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ �أﻧﻘﺬﻩ ﻓﻠﻤﻨﺞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻮﺭﺩ ﺍﻟﺜﺮﻱ« :ﻟﻮ ﻇﻠﻠﺖ �ﺃ�ﺷﻜﺮﻙ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﻓﻠﻦ �ﺃﻭﻓﻲ ﻟﻚ ﺣﻘﻚ،
�ﺃﻧﺎ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻚ ﺑﺤﻴﺎﺓ �إﺑﻨﻲ ،ﺍﻃﻠﺐ ﻣﺎ �ﺷﺌﺖ ﻣﻦ �أﻣﻮﺍﻝ �أﻭ ﻣﺠﻮﻫﺮﺍﺕ �أﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﺮ
ﻋﻴﻨﻚ».
ﻋﻠﻲ �ﺿﻤﻴﺮﻱ ،ﻭ�ﺃﻱ
�ﺃﺟﺎﺏ ﻓﻠﻤﻨﺞ�« :ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻠﻮﺭﺩ� ،ﺃﻧﺎ ﻟﻢ �ﺃﻓﻌﻞ �ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ّ
ﻓﻼﺡ ﻣﺜﻠﻲ ﻛﺎﻥ �ﺳﻴﻔﻌﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ،ﻓﺎﺑﻨﻚ ﻫﺬﺍ ﻣﺜﻞ �إﺑﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮ�ﺽ
ﻟﻪ ﻛﺎﻥ من الممكن �ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮ�ﺽ ﻟﻪ �إﺑﻨﻲ �أﻳ�ﻀﺎ».
�ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻠﻮﺭﺩ ﺍﻟﺜﺮﻱ« :ﺣ�ﺴﻨـﺎً ،ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ �إﺑﻨﻲ ﻣﺜﻞ �إﺑﻨﻚ ،ﻓ�ﺄﻧﺎ �ﺳ�ﺄﺧﺬ �إﺑﻨﻚ
ﺭﺟﻼ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎً ﻧﺎﻓﻌﺎً ﻟﺒﻼﺩﻩ ﻭﻗﻮﻣﻪ».
ﻭ�ﺃﺗﻮﻟﻰ ﻣ�ﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ حتى ﻳ�ﺼﻴﺮ ً 
ﻟﻢ ﻳ�ﺼﺪﻕ ﻓﻠﻤﻨﺞ  ،ﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺴﻌﺎﺩﺓ � ،ﺃﺧﻴﺮﺍً �ﺳﻴﺘﻌﻠﻢ �إﺑﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭ�ﺱ ﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ،
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺨﺮﺝ ﻓﻠﻤﻨﺞ ﺍﻟ�ﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺭ�ﺳﺔ �ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻭ�أ�ﺻﺒﺢ
ﺭﺟﻼ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎً ﺑﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً  ..ﻧﻌﻢ؛ ﻓﺬﺍﻙ ﺍﻟ�ﺼﺒﻲ ﻫﻮ ﻧﻔ�ﺴﻪ
ﺍﻟ�ﺼﺒﻲ ﺍﻟ�ﺼﻐﻴﺮ ً 
�ﺳﻴﺮ �ﺃﻟﻜ�ﺴﻨﺪﺭ ﻓﻠﻤﻨﺞ ( 1881ــ  )1955ﻣﻜﺘ�ﺸﻒ ﺍﻟﺒﻨ�ﺴﻠﻴﻦ  penicillinﻓﻲ ﻋﺎﻡ
� ،1929ﺃﻭﻝ ﻣ�ﻀﺎﺩ ﺣﻴﻮﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﺒ�ﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ�ﻹﻃﻼﻕ ،ﻛﻤﺎ ﺣ�ﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1945
ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘ�ﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻣﺮ�ﺽ �إﺑﻦ ﺍﻟﻠﻮﺭﺩ ﺍﻟﺜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﺏ
ﺭﺋﻮﻱ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨ�ﺴﻠﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ �ﺃﻧﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻪ!!
ﻃﻔﻼ �ﺻﻐﻴﺮﺍً!
كل ذلك ﺑﺪ�أ ﺑﻔﻼﺡ ﺍ�ﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻱ ﻓﻘﻴﺮ �أﻧﻘﺬ ً
�ألقي خبزك على وجه المياه و�سوف ي�أتي ولو بعد حين ..

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS
مدبولي لآباء الدير:
الم�شروع له �أهمية كبيرة لقطاع ال�سياحة الروحانية ..و�أعمال التطوير تحافظ على طبيعة المنطقة ورونقها

دكتورة منــال عزيــز

• Root Canal
• Cosmetic Dentistry
• Crowns and Bridge
• Extractions and Dentures
• Teeth Whitening, White Filling
All Insurance & Medical accepted

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

949 - 559 - 6565

Precise Way
Insurance Services

PW

			

(وطني)

يرجع �أ�صل هذه المقوله التراثية
ال�شعبية وال�ت��ي ن�سمعها دائ�م�اً تتردد
عندما يتحدث �أح��د �أو يتدخل فيما
اليعلم وي�خ��و���ض وي�ح��دث �أم ��ور غير
م��رغ��وب فيها ق��د ت�صل ل�ح��د تفاقم
م�شاكل م��ن ال�ح��دث القائم ذات��ه �إلى
روايه غايه في الطرافة.
تحكي تلك الروايه �أن قطاً �شارداً
ال
ت�سلل ب�سهولة �إلى �أحد المنازل لي ً
ودخل �إلى المطبخ بحثاً عن �أي طعام
لي�أكل.
وم��ن ال �م �ع��روف ع��ن ال �ق��ط الخفة
وال �� �ش �ق��اوة ف��ي ذات ال��وق��ت وخطوته
ال�سريعه الخفيفه في الم�شي.
وج��اء ه��ذا ال�ق��ط ف��ي ال�ظ�لام لأنه
ق��د ا��ش�ت��م رائ �ح��ة زك �ي��ة ف���س��ار بطيئاً
عليها �إلى �أن و�صل �إلى الحلة المنبعث
منها الرائحة ال�شهية معتقداً �أنه وجد
�ضالته المن�شودة في الغذاء !!..
�أ� �س �ت �ط��اع ال �ق��ط ف �ت��ح ال �ح �ل��ة على
ك��ام��ل فتحتها ولأن �ه��ا ك��ان��ت متروكة
�سهلة الفتح لأي �أحد بمجرد تحريك
الغطاء.
ف�أدخل القط ر�أ�سه ولم ي�ستطع �أن
يخرجها من الحله ثانية.
راح ي�ح��اول التخل�ص م��ن الغطاء
كلما هز ر�أ�سه يميناً وي�ساراً ف�صار ما ال

ق�صــة و�آيــة

رئي�س الوزراء يتفقد م�شروع تطوير منطقة وادي الدير ب�سانت كاترين
ليليان نبيل:
في �إطار جولته بمدينة �سانت كاترين،
تفقد الدكتور م�صطفى مدبولي ،رئي�س
م�ج�ل����س ال � � ��وزراء ،وم ��راف� �ق ��وه ،م�شروع
تطوير «منطقة وادي ال��دي��ر» ،بمحيط
دير �سانت كاترين.
وزار م��دب��ول��ي ال��دي��ر وق��ام بجولة في
�أق���س��ام��ه ،وت�ح��دث م��ع الآب ��اء ف��ي الدير،
ح��ول ر�ؤي ��ة ال�ت�ط��وي��ر للمنطقة ،م�ؤكداً
الحر�ص على �أن تحافظ �أعمال التطوير
ع�ل��ى ط�ب�ي�ع��ة ال�م�ن�ط�ق��ة ورون �ق �ه��ا ،وكذا
الجانب الروحاني بها.
و�أ�شاد �سيادته بالم�شروع ،م�ؤكداً �أنه ذو
�أهمية كبيرة لقطاع ال�سياحة الروحانية،
خ��ا� �ص��ة و�أن ال�م�ن�ط�ق��ة ت�خ����ص االدي� ��ان
ال�سماوية ال�ث�لاث��ة ،وتمثل مكاناً جاذباً
لل�سياحة الدينية.
م��ن ج��ان�ب�ه��م� ،أ� �ش��اد �آب� ��اء ال��دي��ر بهذا
الم�شروع المهم ال��ذي ت�شهده المنطقة،
وي �غ �ي��ر � �ص��ورت �ه��ا ووج� �ه� �ه ��ا ،م�ؤكدين
تقديرهم الهتمام الدولة بالحفاظ على
الطابع التاريخي للمباني.
وا�ستمع رئي�س ال��وزراء �إل��ى �شرح حول
�أعمال التطوير بالمنطقة ،والتي ت�شمل،
م�سارا للم�شاة ،حيث يتم تنفيذ �أعمال
تن�سيق الموقع بم�سار الم�شاة الرئي�سي
ب��وادي الأرب�ع�ي��ن ،م��ن مركز ال��زوار حتى
مركز المدينة ،ليكون متنزها طبيعيا،
وتطوير وان�شاء �شبكات الطرق للحركة
الآلية ،وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية
و�شبكات المرافق .كما يتم تنفيذ �أعمال
ال��وق��اي��ة م��ن ال���س�ي��ول وت���ش�م��ل «مخرات
ال�سيول» التي ت��م م��راع��اة م�ساراتها في
ت�صميم المخطط العام للمدينة بحيث
ت���ص�ب��ح ع �ن �� �ص��راً �إي �ج��اب �ي �اً ��ض�م��ن �شبكة
ال�م���س��ارات وتن�سيق ال�م��وق��ع بالمدينة .
وي �ت��م ت�ط��وي��ر منطقة ال �ب �ي��وت البدوية
باال�ضافة الى �أعمال ت�شمل تن�سيق الموقع
ال عن �إن�شاء المجمع
وان�شاء خدمات ،ف�ض ً
الإداري الجديد وي�شمل مجمع الخدمات
الحكومية والخدمات الأمنية.
ك�م��ا ي���ش�م��ل ال�ت�ط��وي��ر ت�ح��دي��ث مركز
ال �م ��دي �ن ��ة ال� �ت ��راث ��ى ال� �ق ��ائ ��م ،وت�شمل
الأع �م��ال رف��ع ك �ف��اءة وت�ط��وي��ر الم�سجد
القائم ومبانى الخدمات العامة وال�سوق
ال �ت �ج��اري��ة و�إ� �ض ��اف ��ة م �ح�ل�ات وخدمات
جديدة لتنا�سب التطوير ال�شامل للمدينة
باال�ضافة لل�ساحات والممرات ومناطق
الترفيه.
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لجميـع �أنــواع التــ�أمين

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp
CA Lic# 0F15498
17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703
bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

�آباء الدير ي�شيدون بالم�شروع وي�ؤكدون تقديرهم الهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع التاريخي للمباني

Workers Comp

Health

Bob Hanna

بـرنــابــــا حـنـــــا

(888) 322-8840
Fax:(855) 303-8210
Direct: (562) 552-8481
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قد ت�ضطري يوما لتركيب االكريليك
او طالء الجل الظافرك او قد تحبي ان
تجربيها ولكن هناك ثمن باهظ لهذا
وهو ان اظافرك �سوف ت�ضعف وتتق�صف
وتتك�سر فكيف تعتني باظافرك بعد ازالة
اظافر االكريليك او الجل ؟
لتقويه االظ��اف��ر الطبيعيه بال�شكل
ال�صحي تحتاجين �إلى ال�صبر �إذ يتطلب
الأمر مدة ال تقل عن � 3أ�شهر ال�ستعادة
�أن �� �س �ج��ة الأظ� ��اف� ��ر ال �ع �م �ي �ق��ة �صحتها
وحيويتها مرة اخرى.
وعلى الرغم من �أن الغالبية العظمى
م��ن ال���س�ي��دات ي�ع�ت�ق��دن �أن ��ه ب�إمكانهن
التخلي ع��ن الأظ��اف��ر ال�صناعية �سواء
الأك��ري�ل�ي��ك �أو ال�ج��ل ب�سهولة والعودة
للأظافر الطبيعية� ،إال �أن�ه��م يكت�شفن
ال �� �ص��دم��ة ب �ع��د �إزال� �ت� �ه ��ا ،ح �ي��ث تظهر
الأظ ��اف ��ر ب��ال���ش�ك��ل ال���ض�ع�ي��ف ج� ��داً في
ال �م �ج �م��ل ال� �ع ��ام ،ل� ��ذا ن�ن���ص��ح الجميع
ب� ��� �ض ��روة ت ��وخ ��ي ال � �ح� ��ذر م� ��ن تركيب
الأظ ��اف ��ر ال���ص�ن��اع�ي��ة ل �ف �ت��رات طويلة،
ت��رط �ي��ب �أن �� �س �ج��ة الأظ ��اف ��ر الطبيعية
لمدة �شهر كامل بزيت الجوجوبا قبل
تركيب الأظ��اف��ر الأك��ري�ل�ي��ك �أو الجل،
كذلك االهتمام بتغذية الجلد المحيط
ب��الأظ��اف��رب��ال��زي��وت الطبيعية المغذية
خالل فترة التركيب.
�أم � ��ا ب��ال �ن �� �س �ب��ة ال� ��ى ط��ري �ق��ة تقوية
الأظافر الطبيعية ال�ضعيفة بعد مناكير
الأك��ري �ل �ي��ك وال� �ج ��ل ،ف�ي���س�ت�ل��زم اتباع
ط��ري�ق��ة ع�ن��اي��ة ��ص�ح�ي��ة و��ص�ح�ي�ح��ة مع
الخبراء المتخ�ص�صين ولي�س بالطريقة
الع�شوائية ،من �أجل الحفاظ على �صحة
و�سالمة الأظافر الطبيعية على المدى
الطويل.
من هذا المنطلق� ،سنتعرف على طرق
طبيعية فعالة لتقوية الأظافر ال�ضعيفة

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

احتر�سي من الجلوتين

ماذا بعد االظافر الكريليك !!

بعد �إزالة تركيب الأكريليك والجل.
وين�صح خبراء العناية بالأظافر �أوال
بالتوجه �إلى �صالون التجميل المخت�ص
ب ��إزال��ة الأظ��اف��ر الأك��ري�ل�ي��ك �أو الجل،
وتفادي ا�ستخدام مزيل طالء الأظافر
ال ��ذي يحتوي على ال �م��واد الكيميائية
ال���ض��ارة م�ث��ل «الأ� �س �ي �ت��ون» ،لأن ��ه �سوف
يقوم بتدمير الأظ��اف��ر الطبيعية �أكثر
مما هي عليه الآن.
�أي�ضا من ال���ض��روري �إب�ق��اء الأظافر
الطبيعية ق�صيرة لمدة �شهر بعد �إزالة
تركيب الأظ��اف��ر ال�صناعية ،واالهتمام
ببردها ح�سب �شكلها كي ال تكون عر�ضة
للتك�سر با�ستمرار.
�أم ��ا ع��ن ال�ط��ري�ق��ة الطبيعية الآمنة
ل�ت�ق��وي��ة الأظ��اف��رال���ض�ع�ي�ف��ة ب�ع��د �إزال ��ة
تركيب الأكرليك والجل ،فهي:
 -1ترطيب الأظافر الطبيعية يوميا
 3م ��رات ف��ي ال �ي��وم ب��ال�ك��ري�م��ات الغنية
بفيتامين .E
 -2ا�ستخدام خلطة الزيوت الطبيعية
المكونة م��ن «زي��ت ال��زي�ت��ون ،زي��ت جوز
الهند ،زيت اللوزالحلو ،زيت الجوجوبا»
يوم بعد يوم لتغذية الأظافر الطبيعية
وال �ج �ل��د ال�م�ح�ي��ط ب �ه��ا ،خ���ص��و��ص��ا قبل
الخلود �إل��ى النوم وتركها ط��وال الليل،
مع مراعاة ارتداء الجوارب القطنية.
� -3إرت ��داء ال �ج��وارب المطاطية عند
�أداء المهام المنزلية لحماية الأظافر
ال���ض�ع�ي�ف��ة م��ن ال�م�ن�ظ�ف��ات الكيماوية
المدمرة لأن�سجتها �أثناء �إ�صالحها بعد
�إزالة تركيب الأظافر ال�صناعية.
 -4تدليك اليدين يوميا لمدة 10
دقائق ،لتن�شيط الدورة الدموية وت�سريع
حيوية �أن�سجة الأظ��اف��ر المت�ضررة من
تركيب الأظافر الأكريليك �أوالجل.

ُي�سمى البروتين الموجود في القمح
با�سم الجلوتين ،وي�ساعد هذا البروتين
ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ��ش�ك��ل الأط �ع �م��ة من
خالل ربطها ببع�ضها البع�ض ،ويتوفر
الجلوتين في العديد من الأطعمة ،مثل:
القمح ،وال�شعير ،وال�شوفان وغيرها.
لكن لماذا التحذير من الجلوتين؟
لأن له �أ�ضرار منها �أن البع�ض عندهم
ح�سا�سيه �ضد الجلوتين ولذلك وجدنا
�أن ه �ن��اك ك �ث �ي��ر م ��ن الأط �ع �م��ة يكتب
عليها  Gluten freeحتى ال ي�شتريها
م��ن ي �ع��ان��ي ال�ح���س��ا��س�ي��ه ،ول �ك��ن هناك
�ضرر عام للن�ساء وهو �أن الجلوتين هو
واحد من �أ�سباب زيادة الوزن في الجزء
ال�سفلي من الج�سم �أي الأرداف والبطن
والم�ؤخره.
ع� ��ادة م ��ا ُن ��رج ��ع ت ��راك ��م ال ��ده ��ون في
ال�ج���س��م� � ،س��واء ف��ي الأج � ��زاء ال�ع�ل��وي��ة �أو
ال�سفلية ،ل�ت�ن��اول ال�ك�ث�ي��ر م��ن الأطعمة
ال �غ �ن �ي��ة ب ��ال ��ده ��ون .ل�ك�ن��ه ل�ي����س ال�سبب
الوحيد ،وهناك �أ�سباب �أخ��رى ت��ؤدي �إلى
تراكم الدهون في الج�سم.
�إن زيادة الجلوتين في النظام الغذائي
ل��ه دوراً م �ه �م �اً ف��ي ت��راك��م ال ��ده ��ون في
الأرداف ،خ�صو�صا ل��دى الن�ساء الالئي
خ�ضن مرحلة �إنقطاع الطمث �أو الالئي
يعانين من �إ�ضطراب الهرمونات.
وال�ح��ل الأم�ث��ل للتخل�ص م��ن الدهون
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن زراع� ��ة الحديقة
ال �م �ن��زل �ي��ة ل �ي ����س ب ��الأم ��ر ال �� �ص �ع��ب� ،إال
�أن ��ه ي�ت�ط�ل��ب ب�ع����ض ال �خ �ط��وات الالزمة
للح�صول على نباتات منزلية بمختلف
الأن� ��واع والأل � ��وان .وف�ي�م��ا ي�ل��ي �أه ��م هذه
الخطوات:
 ال�ت��أك��د م��ن �أن ال�م�ك��ان ال ��ذي �ستتمالزراعة فيه يتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س على
الأقل حوالي � 6ساعات يومياً.
 يجب �أال تقل �سماكة التربة عن 15�سم.
 تح�ضير التربة التي �ستتم الزراعةفيه �إلى جانب ال�سماد المنا�سب.
 اختيار �أن��واع الخ�ضراوات والأع�شابال �ت��ي ت� ��زرع ف��ي ال �م �� �س��اح��ات ال�صغيرة.
م�ث��ل ال �خ �� �ض��راوات :ال�خ�ي��ار والطماطم
والفا�صولياء والجزر والكو�سا ،والأع�شاب
وال� ��ورق � �ي� ��ات :م �ث��ل ال �خ ����س وال�سبانخ
والبقدون�س.
 ترك م�سافة بين ال�شتالت من � 10إلى�� 30س��م ،لتتمكن م��ن النمو ب�شكل جيد،
وخا�صة للخ�ضراوات.
 تق�سيم الحديقة �إلى مربعات وزراعةنوع معين في كل مربع.
 ال�ت��ر��ش�ي��د ف��ي ا��س�ت�خ��دام ال �م �ي��اه .التحتاج النباتات �إل��ى الماء بكميات كبيرة

الأطفال وال�صيف
ت� ��أت ��ي االج � � ��ازة ال���ص�ي�ف�ي��ة ب �ع��د فتره
ط��وي�ل��ة م��ن ال�ح�ج��ر ال�م�ن��زل��ي الإجباري
ب�سبب الوباء ،لم يجر�ؤ �أح��د على ال�سفر
�أو ال�خ��روج للتنزه ك��ي ال ي�صاب بعدوى
كورونا.
م��رت تلك ال�م��دة ثقيلة ومملة ،والآن
ي�شتاق الجميع للخروج والنزهه خ�صو�صا
االط �ف��ال ،وم��ع ح�ل��ول الإج ��ازة ال�صيفية
��س�ي�ك��ون ه �ن��اك ف��ر� �ص��ة ل �ل �خ��روج ،ولكن
اح��ر��ص��ي �سيدتي على م��راع��اة �أطفالك
لأن هناك �أمرا�ض �شائعة في ال�صيف بين
االطفال نعر�ض منها-:
الت�سمم الغذائي :يحدث ب�سبب تناول
الأطعمة التي تف�سد ب�سبب ح��رارة الجو
ال�م��رت�ف�ع��ة ،ل��ذل��ك ي�ج��ب ال �ح��ر���ص عند
النزهات الخارجية �أن يكون الطعام باردًا،
و�أن ي�ستخدم مبا�شرة بعد �ساعتين على
الأك�ث��ر م��ن خ��روج��ه م��ن الثالجة ،ولكن
احر�صي على عدم تركه في ال�شم�س ،و�إن
كانت الفترة �ستطول ف�إن �أكيا�س الثلج في
ثالجة النزهات في ال�سيارة �ستكون الحل
المثالي.
الطفح الجلدي الناتج ع��ن الحرارة:
الأطفال الر�ضع الأكثر عر�ضة له ،ويكون
ل��ون��ه ورد ًي� ��ا �أو �أح �م��ر ،وي���ص�ي��ب الر�أ�س
والعنق والكتفين عادة ،وينتج عن ان�سداد
القنوات العرقية ،و�أف�ضل حل له هو ارتداء
المالب�س القطنية الخفيفة واال�ستحمام،

باهلنـــا والشــفا
الكبدة اال�سكندراني

الطريقة:
 -1ي �ت��م و� �ض��ع ال ��زي ��ت ف ��ي الطا�سة،

�أ�سباب فقدان الوزن المفاجئ

في الأرداف هو باتباع حمية خالية من
الجلوتين الموجود في الخبز والمكرونة
وال�ل�ح��وم الم�صنعة وم�شتقات الحليب،
وممار�سة الم�شي و�صعود ال�ساللم عو�ضاً
عن الم�صاعد الكهربائية وعدم الجلو�س
لوقت طويل دون حركة.
وين�صح الخبراء الن�ساء الالئي يعانين
من الدهون المزعجة في منطقة البطن
والظهر ،ب�ضرورة النوم لمدة � 8ساعات
على االقل يومياً لتجنب اختالل التوازن
ال�ه��رم��ون��ي وال�شهية ال�م�ف��رط��ة لتناول

و�إ�ضافة ن�صف كمية الثوم ثم ت�شوحينها
جيدا.
� -2إ�ضافة الكبدة وتقليبها جيدا مع
الملح والفلفل والبابريكا والكمون وبعد
ذلك �إ�ضافة الفلفل الأحمر والأخ�ضر.
 -3بعد ذلك تتم عملية التقليب ب�شكل
ج�ي��د وت��رك �ه��ا ن�ح��و  3دق��ائ��ق ث��م �إ�ضافة
ال �خ��ل وال �ل �ي �م��ون وال� �ث ��وم ،ح�ي�ن�ه��ا تكون
جاهزة للتقديم مع بطاط�س محمرة او
م�سلوقة.

الطعام .كما يجب الحر�ص على تناول
الألياف التي تعزز ال�شعور بال�شبع وتقلل
م��ن ال���ش�ه�ي��ة ،وم�م��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة قدر
االمكان لتن�شيط الج�سم وتفعيل عملية
الحرق.
ف��ي الحقيقه الب��د �أن نتذكر �أن لكل
ج�سم تركيبته الخا�صة ،ونمط الحياة
له دور فعال في تح�سين ال�صحة وتجنب
تراكم الدهون في الج�سم �سواء الغذاء �أو
الن�شاط البدني �أو الراحة واالبتعاد عن
التوتر والقلق.

خطوات زراعة حديقة المنزل

ف ��ي ف �� �ص��ل ال �� �ش �ت ��اء ،على
عك�س ف�صل ال�صيف� ،إذ تختلف حاجات
ال�ن�ب��ات��ات ل�ل�م�ي��اه ح�سب ن��وع�ه��ا .ك�م��ا �أن
الوقت الأن�سب للري هو ال�صباح الباكر �أو
في فترة الغروب.
ومن الجدير بالذكر �أن البذور والنباتات
المزروعة حديثاً تحتاج �إلى الماء ب�شكل
يومي ،بينما يمكن ري النباتات مكتملة
النمو مرة واح��دة فقط لتحفيز الجذور

ما اغ��رب العلماء والباحثين الذين
ي�أتوا لنا ب�أفكار و�أبحاث تغير مفهوم ما
توارثناه عن �أجيال! ،الدرا�سة الجديدة
تقول اننا بعد �سن ال�سبعين نكون �أ�سعد
من �أي وقت م�ضى في حياتنا ؟ تعالوا
نعر�ض الدرا�سه ون��رى اذا ك��ان الكالم
منطقي �أم ال.
ت �ق��ول ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة ال �ت��ي ن�شرت
ف��ي ال�م�ج�ل��ة ال�ع�ل�م�ي��ة (Journal of
Experimental

� )Generalأن � ��ه ب �ع��د ب �ل��وغ الإن�سان
ال�سبعين من عمره ،ي�صبح �أكثر �سعادة
مقارنة بالمراحل العمرية ال�سابقة.
حيث وجد الباحثون القائمون على
الدرا�سة انه مع تقدم الإن�سان بالعمر،
يتوقف عن مالحظة غ�ضب اال�شخا�ص
من حوله ،تمامًا مثل االطفال .وا�ضاف
الباحثون ان ال�سعادة تزداد مع التقدم
بالعمر ،الأم ��ر ال��ذي ي�شجع الإن�سان
على الحياة ب�شكل �أكبر.
و�أو� � �ض� ��ح ال �ب��اح �ث��ون �أن الإن �� �س ��ان
بمنت�صف العمر يكون �أق��ل �سعادة ،كما
تكون م�ستويات الغ�ضب والخوف �أكبر.

على
النمو ب�شكل عميق داخل
ال�ت��رب��ة ل�ت��زي��د م��ن ق��وت�ه��ا وق��درت�ه��ا على
تحمل ح ��رارة ال�صيف العالية .كما �أنه
يجب ال�ت��أك��د م��ن ع��دم تجمع المياه في
حو�ض الزرع وذلك لتجنب تعفن الجذور،
والت�أكد من �أن الفتحات في الأ�سفل غير
مغلقة وت�سمح بت�سرب المياه الزائدة.

ESKANDER
INVESTIGATIONS

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

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

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

من �أج��ل الو�صول �إل��ى ه��ذه النتائج
ا��س�ت�ه��دف ال �ب��اح �ث��ون ح��وال��ي 10,000
م���ش�ت��رك�اً ب �ك��اف��ة ال �م��راح��ل العمرية،
وخ �� �ض �ع��وا �إل� ��ى ��س�ل���س�ل��ة م��ن االبحاث
وال ��درا� � �س ��ات .وق ��ال ��ت البروفي�سورة
(�« :)Laura Germineإن �إدراك
الإن �� �س��ان ل�م���ش��اع��ر ال�غ���ض��ب والحزن
ي�صبح اقل مع التقدم بالعمر ،في حين
يزداد �إدراكه لل�سعادة ،اي ي�صبح الإن�سان
اكثر تفا� اًؤل».
هذا ويمر الإن�سان خالل حياته بعدة
مراحل ،وهي على النحو التالي:
الطفولة :ي �ب��د�أ �إدراك الم�شاعر
ب��االرت �ف��اع ،وت���ص�ب��ح ردة ال�ف�ع��ل تجاه
الغ�ضب �أكبر خالل المراهقة ،وتزداد
الح�سا�سية ً
اي�ضا.
في الثالثينات :ن�صبح مدركين
لجميع الم�شاعر ال�سلبية والإيجابية
م ًعا.
ف��ي ال�سبعينات :ت�ق��ل الم�شاعر
ال�سلبية مثل الغ�ضب والخوف ،وتزداد
ن�سبة ال�سعادة.
يبدو �أن الكالم منطقي !!!.

ي�ع�ت�م��د وزن الإن �� �س��ان ع �ل��ى كمية
ال �ط��اق��ة وال �� �س �ع��رات ال �ح��راري��ة التي
يكت�سبها ال�شخ�ص من تناول الطعام
والكمية التي يفقدها نتيجة قيامه
بالأن�شطة الج�سدية المختلفة وقد
يعتمد هذا �أي�ضا على عوامل�أخرى.
و�أما فقد ال��وزن الغير م�ب��رر فقد
يعتمد على ع��وام��ل طبية �أو نف�سية،
وخا�صة �إذا تم فقدان للوزن ب�أكثر من
 %٥م��ن ال ��وزن الطبيعي خ�ل�ال مدة
ق�صيرة تتراوح �ستة �أ�شهر وب�شكل غير
�إرادي وهذا قد يدل على وجود م�شكلة
�صحية �أو نف�سية ت�ستدعي التدخل
الطبي.
وهناك �أ�سباب كثيرة تدعو �إلى فقد
الوزن المفاجئ منها:
 زي� � ��ادة ن �� �ش��اط ال� �غ ��دة الدرقيةالموجودة فيمقدمةالعنقمما ي�ؤدي
�إل ��ى ��س��رع��ة ع�م�ل�ي��ات ح��رق ال�سعرات
الحرارية في الج�سم.
 �إلتهاب المفا�صل الروماتيزميةفنتيجة االل�ت�ه��اب��ات ال�م��زم�ن��ة ت�سرع
ف��ي عملية ح��رق ال�سعرات الحرارية
وتقليل وزن ا لمري�ض.
 مر�ض ال�سكر ب�سبب الخلل فيخاليا البنكريا�س التي تنتج هرمون
الأن�سولين مما ي�ؤدي �إلى فقد الوزن
ال�سريع.
�أمرا�ض الأمعاء الإلتهابية ومنها�أن��واع كثيرة ت�صيب الجهاز اله�ضمي
وخ��ا��ص��ة ال �ق��ول��ون وال �ت��ي ت � ��ؤدي �إلى
ف� �ق ��دان ال� � ��وزن ال �� �س��ري��ع م�صحوبا
ب�أعرا�ض �أخرى.
 �إل�ت�ه��اب ال�غ���ش��اء المغلف للقلبال ��ذي ي�سبب ع��دم ق ��درة ال�ق�ل��ب على
�ضخ كمية كافية من الدم والغذاء �إلى
�أع�ضاء الج�سم الأخرى.
 �أم ��را� ��ض ال �� �س��رط��ان المتنوعةوخا�صة � �س��رط��ان ال �ج �ه��از اله�ضمي
والبنكريا�س والرئة.
 �أمرا�ض ال�غ��دة ال�ت��ي ف��وق الكليالم�س�ؤولة عن فرز هرمون الكورتيزون
ول��ه ت��أث�ي��ر كبير ع�ل��ى جميع �أجهزة
الج�سم.
 الإ�صابة بالفيرو�سات مثل االيدزوكورونا وال�سل الرئوي.
 االك�ت�ئ��اب ح�ي��ث ي ��ؤث��ر ع�ل��ى جزءم��ن المخيخ ال�م���س��ؤول ع��ن ال�شهية
مما ي�ؤدي �إلى فقدان ال�شهية وفقدان
الوزن.
وك� � � ��ل ه� � � ��ذه الأم � � � ��را� � � � ��ض يمكن
ت�شخي�صها وعالجها المبكر.
والكثير منا قد يعتبر فقد الوزن
هي ميزة يتمناها الكثيرون وخا�صة
ال�ن���س��اء ول �ك��ن ن ��زول ال� ��وزن ال�سريع
وب��دون �إرادة قد يكون �سببا وعالمة
يجب علينا �أن ن�أخذها بحر�ص قبل
فوات الأوان.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

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

www.eskanderinvestigations.com

Design by Orthodox News

الكبدة اال�سكندراني تقدمها ال�شيف
�سالي ف��ؤاد في برنامجها «حلو وحادق»،
المذاع على �شا�شة �سي بي �سي �سفرة.
المقادير:
 ن�صف كيلو كبدة بقري مقطعة مثلال�شاورما.
 فلفل �أخ�ضر و�أحمر. فلفل �أحمر حار ح�سب الرغبة. ملح وفلفل.  2ملعقة زيت عباد ال�شم�س. كمون ح�سب الرغبة.  2ملعقة كبيرة ثوم.  2ملعقة خل.  2ملعقة ليمون.  2خبز �أ�سمر باجيت �أو عي�ش بلدي�أ�سمر.

م ما َق َّـل و دل!

هل هذا الكالم منطقي ؟

ارت� �ف ��اع درج� ��ة ح � ��رارة ال �ج �� �س��م و�سرعة
النب�ض والدوخة والغثيان وجفاف الل�سان
وت��ورم��ه و�إح �م��رار الجلد ،وف��ي الحاالت
ال�شديدة تت�سبب في فقدان ال��وع��ي ،لذا
ت�أكدي من بقاء �أطفالك في الظل ،و�شرب
كميات كافية من ال�سوائل لحمايتهم من
الجفاف.
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بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا
طبيب �أمرا�ض
نف�سية

Psychology:

وحماية ال�صغار من الحرارة العالية.
عدوى الأذن :و�سببها البقاء في الماء
ل�ف�ت��رات ط��وي�ل��ة ،فالبيئة ال��رط�ب��ة ت�ؤدي
لنمو البكتيريا في الأذن الخارجية ،ومن
�أعرا�ضها الحكة والأل��م ال�شديد ،ويمكن
عالجها ب�سهولة با�ستخدام قطرات الأذن،
ولتجنب الإ�صابة بها �ضعي �سدادات الأذن
لأطفالك �أثناء ال�سباحة.
�ضربة ال�شم�س :تحدث عند التعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س القوية لفترة طويلة ،وقد
تكون �شديدة الخطورة وتتطلب الذهاب
�إل��ى الم�ست�شفى ب�سرعة ،وم��ن �أعرا�ضها

�أرثوذك�س نيوز

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

ب�شــرى �ســارة

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

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

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

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

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

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

�أرثوذك�س نيوز

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

Shady Toma
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E-mail: tomacpa1@sbcglobal.net

www.bushralaw.com

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

FREE Consultation
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Van Nuys - Panorama
Dental Center

دكتور محفوظ جري�س

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

GOLDEN WAY INSURANCE SERVICES, INC

:خدمات كاملة للأ�سنان

Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

�أ نقبل
ج
م
نواع ا يع
لت�أم
ينات

We accept medi-cal - Financing available

M. Gereis, D.D.S.

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

License OK 12292

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

Auto

Complete Dental Service:

• Cosmmetic dentistry, Teeth Whitening,

Home

Health

Business

Life

White Filling, Crowns and Bridges.

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

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

Kordab Law Offices

Samy Beshay
CA License
# 0D91467

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

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

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

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

ال�سبت المقبل النطق بالحكم على قاتل القم�ص �أر�سانيو�س وديد
تنطق محكمة جنايات الإ�سكندرية ال��دائ��رة  ،22برئا�سة الم�ست�شار وحيد
��ص�ب��ري ،ال���س�ب��ت ال�م�ق�ب��ل  6/11ب�م�ن�ط��وق ال�ح�ك��م ع�ل��ى ال�م�ت�ه��م بقتل القم�ص
�أر�سانيو�س وديد ،كاهن كني�سة اال�سكندرية ،وذلك بعد �أن تم �إحالة �أوراق المتهم
لمفتي الجمهورية لإ�صدار الر�أي ال�شرعي في �إعدامه ،وحددت جل�سة  11يونيو
المقبل للنطق بالحكم.
وك��ان��ت المحكمة حكمت ب��إح��ال��ة �أوراق المتهم ،ن�ه��رو عبد المنعم ،لمفتي
الجمهورية بعد جل�سة محاكمة طويلة ،وم�شاهدة مقاطع فيديو ر�صدتها كاميرات
المراقبة ،تظهر لحظة مقتل القم�ص �أر�سانيو�س على كورني�ش الإ�سكندرية.

م�صر تدين الهجوم الإرهابي على �إحدى الكنائ�س بنيجيريا
�أدانت جمهورية م�صر العربية ب�أ�شد العبارات الهجوم المروع الذي ا�ستهدف �إحدى
الكنائ�س بوالية �أوندو النيجيرية جنوب غرب البالد ،و�أ�سفر عن وقوع الع�شرات من
ال�ضحايا بجانب عدد من الم�صابين.
و�أعربت م�صر ،حكوم ًة و�شعباً ،عن �صادق موا�ساتها وخال�ص تعازيها لحكومة و�شعب
جمهورية نيجيريا الفيدرالية ال�شقيقة ولأ�سر ال�ضحايا ،متمنية �سرعة ال�شفاء لكافة
الم�صابين ،م�ؤكدة على ت�ضامنها الكامل مع نيجيريا في مواجهة كافة �أ�شكال العنف
ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الأليم.
وك��ان � 50شخ�صاً لقوا م�صرعهم و�أ�صيب الع�شرات على خلفية هجوم م�سلح على
كني�سة القدي�س فران�سي�س اكزافير الكاثوليكية� ،أثناء �أداء الجميع ل�صلوات الأحد،
وفقاً لما نقلته �صحيفة الجارديان البريطانية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أنه لم يتم ك�شف هوية المعتدي �أو ال�سبب الذي ج ّره الرتكاب
هذه الفعلة ال�شنعاء.

خبير م�صري :الغرب يمنع ال�سفن الرو�سية المحملة بالقمح
من التحرك ثم يحمل رو�سيا �أزمة الغذاء العالمية
�أكد الخبير االقت�صادي الم�صري ،نور
ن��دا� ،أن هناك معايير ومفاهيم مغلوطة
في العالقات الدولية ،و�أن الغرب يروج
الأكاذيب في الأزمة الأوكرانية.
وقال وا�صفا الواليات المتحدة والغرب
ب ��أن �ه��م «�أك � �ب ��ر م��روج �ي��ن ل �ل �ك��ذب فيما
يخ�ص معظم الم�شاكل الدولية والأزمة
الأوك��ران �ي��ة على وج��ه الخ�صو�ص ،و�أنه
من الظلم والخط�أ تحميل رو�سيا �أزمة
الحبوب والغذاء العالمية».
وت �� �س��اءل م���س�ت�غ��رب��ا�« :أل �ي ����س ه��م من
يمنعون �سفن النقل الرو�سية المحملة
بالحبوب والغذاء من الإبحار ويحظرون
�أي دع��م �أو �صيانة لها في معظم موانئ

العالم لو غامرت وقامت بالأبحار»؟.
و�أ�شار �إلى �أن «�شركات الت�أمين ترف�ض
تغطية �أي��ة �إخ �ط��ار تتعر�ض لها ال�سفن
الرو�سية� ،أو تلك الأجنبية التي تبحر من
و�إلى الموانئ الرو�سية».
ونوه �إلى �أن «البنوك العالمية تمار�س
ح�صاراً على كافة التعامالت المالية مع
رو�سيا ،مع وق��ف ا�ستخدام رو�سيا لنظام
(�سويفت) في تعامالتها الدولية».
و� �ش��دد ن��دا ع�ل��ى �أن «ن�صيب �أوكرانيا
م��ن ال�م�ح���ص��ول ال�ع��ال�م��ي م��ن الحبوب
ال ي�ت�ج��اوز � ،%2.5أي ح��وال��ي  20مليون
طن من �إجمالي حوالي  800مليون طن
مجموع الإنتاج العالمي».

�إ�ست�شهاد �ضابطي �صف و�إ�صابة جندي من قوات
حفظ ال�سالم الم�صرية في مالي
تنعى ال�ق��وات الم�سلحة ببالغ الحزن
� �ش �ه��داء ال��واج��ب ب �ق��وات ح�ف��ظ ال�سالم
الم�صرية بدولة مالى �إث��ر انفجار عبوة
نا�سفة �أثناء تنفيذ �إحدى المهام.
�أ�سفر الحادث عن ا�ست�شهاد (� )2ضابط
��ص��ف و�إ� �ص��اب��ة ج �ن��دى م��ن ق ��وات حفظ
ال�سالم الم�صرية ،ويجرى حالياً اتخاذ
كافة الإج ��راءات ال�لازم��ة بالتن�سيق مع
الأمم المتحدة.
و�إذ تتقدم ال�ق��وات الم�سلحة بخال�ص

ال �ت �ع ��ازى وال� �م ��وا�� �س ��اة ،داع� �ي ��ن اهلل عز
وجل �أن يتغمد ال�شهداء بوا�سع الرحمة
وال �م �غ �ف��رة ،و�أن ي�ل�ه��م �أ� �س��ره��م ال�صبر
وال�سلوان ،مع خال�ص تمنياتنا للم�صابين
بال�شفاء العاجل.
وت�ؤكد القوات الم�سلحة عن �أن دورها
فى حفظ الأم��ن وال�سلم الدوليين ينبع
من �إيمانها التام ب�أهمية ال�سالم والعي�ش
الم�شترك والق�ضاء على الإره ��اب تحت
مظلة الأمم المتحدة.

خبير م�صري يك�شف ا�سباب ا�ستهالك القمح
بكميات كبيرة في م�صر ودول عربية
قال م�ست�شار وزير التموين الم�صري
الأ��س�ب��ق ن ��ادر ن��ور ال��دي��ن �أن ا�ستهالك
ب�ع����ض ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ك�م�ي��ات �ضخمة
م ��ن ال �ق �م��ح وال �ن �� �ش��وي��ات ي �ع��ود لغياب
البدائل ،و�أن م�صر والمغرب هما الأكثر
ا�ستهالكا.
و�أ��ض��اف الخبير في المياه والزراعة
�أن المغرب تعد الدولة العربية الأعلى
ا�ستهالكا للقمح� ،إذ يبلغ ا�ستهالك الفرد
نحو  220كيلوجرام �سنويا ،تليها م�صر
بنحو  180كيلوجرام للفرد.

و�أ� �ض��اف �أن ��ه م��ن ال�م�ع��روف �أن نمط
ا�ستهالك ال�غ��ذاء ون�سبة الفقر ف��ي �أي
دول��ة هو ما يحدد ا�ستهالك الفرد من
القمح وغ�ي��ره م��ن الن�شويات ،حيث �إن
اللحوم والأ�سماك والدواجن والفاكهة
ت �ع��د ج�م�ي�ع�ه��ا م ��ن ال �� �س �ل��ع المرتفعة
�سعرا ،لذا يحل محلها ا�ستهالك الخبز
وال�م�ك��رون��ة والأرز وال�ب�ق��ول�ي��ات ب�سبب
�ضعف القدرة ال�شرائية للفقراء ،وبالتالي
ت�سود �أمرا�ض ال�سمنة وفقر الدم وتقزم
الأطفال و�إجها�ض الحوامل.

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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ب�م�ن��ا��س�ب��ة االح �ت �ف��االت ب�ع�ي��د دخول
ال �ع��ائ �ل��ة ال �م �ق��د� �س��ة م �� �ص��ر� ،أ�� �ص ��درت
م�صلحة الخزانة العامة و�سك العملة
الم�صرية ا�صداراً جديداً ،وهو طقم من
العمالت التذكارية من الذهب والف�ضة
تحمل �أي�ق��ون��ة دخ��ول العائلة المقد�س
�أر�ض م�صر.
بعد موافقة البابا توا�ضرو�س الثاني
ورئ ��ا�� �س ��ة م �ج �ل ����س ال� � � ��وزراء والإع �ل ��ان
ال��ر� �س �م��ي ف ��ي ال� �ج ��ري ��دة� � ،س��وف تقوم
م�صلحة الخزانة العامة و�سك العملة
بزيارة قدا�سة البابا لتقديم �أول ا�صدار
لهذه العمالت.
و�صرح رئي�س م�صلحة الخزانة العامة
و�سك العملة الم�صرية ،قائ ً
ال �إن��ه منذ

فجر التاريخ م�صر تحمل على عاتقها
بحكم الن�ش�أة والإرث الح�ضاري ،تقديم
ر�ؤى ح���ض��اري��ة واج�ت�م��اع�ي��ة و�سيا�سية
واقت�صادية ودينية تمثل ن�م��وذج ي�ؤرخ
لم�سيرة م�صر الح�ضارية ودوره ��ا في

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

818-774-0446

�أ��ص��در الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى ق��رار رق��م 247
ل�سنة  2022بتعيين  38من ع�ضوات هيئة ق�ضايا الدولة
وهيئة النيابة الإداري ��ة بوظيفة م�ست�شار م�ساعد من
الفئة «ب» بمجل�س الدولة.
كما قرر الرئي�س ال�سي�سى تعيين ال�شيماء عبد الفتاح
من�صور ع�ضو هيئة ال�ن�ي��اب��ة الإداري � ��ة بوظيفة نائب
بمجل�س الدولة اعتبارا من  9مار�س .2022

المنطقة والعالم.
وف��ي ظ��ل ذل��ك ،حر�ص وزي��ر المالية
ال��دك�ت��ور محمد معيط ،و��س�ي��ادة اللواء
ح���س��ام خ�ضر م��دي��ر م�صلحة الخزانة
ال �ع��ام��ة وم���ص�ل�ح��ة ال�ع�م�ل��ة ع �ل��ى عمل
�إ�صدارات خا�صة بعدة م�سكوكات للكني�سة
القبطية في م�صر �أبرزها عام  2015تم
ا� �ص��دار م �ي��دال �ي��ات ت�م�ث��ل ح �ي��اة ال�سيد
الم�سيح بالف�ضة والذهب وفي عام 2018
تم �إ�صدار ميداليات تحاكي م�سار العائلة
المقد�سة ف��ي م�صر� ،أم��ا ف��ي ع��ام 2021
تم �إ��ص��دار تاريخي للمادليات الخا�صة
ب �ب �ط��ارك��ة ال�ع���ص��ر ال �ح��دي��ث – البابا
كيرل�س ال�ساد�س والبابا �شنودة الثالث
وقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني.

�أول ظهـور لوزيرة ال�صحـة الم�صرية بعد �إختفـائها الغامـ�ض

ن���ش��ر ن���ش�ط��اء ع�ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ف �ي��دي��و ل� ��وزي� ��رة ال�صحة
الم�صرية ،هالة زايد ،في �أول ظهور لها
بعد اختفائها الغام�ض عقب ق�ضية ف�ساد
تورط فيها طليقها.
وك�شف الفيديو عن لقاء جمع الوزيرة
بقيادات ال ��وزارة ف��ي جل�سة غير ر�سمية
ب�م�ن��زل�ه��ا ،ح�ي��ث ت�ح��دث��ت ع��ن م�س�ؤولية
الأط� �ب ��اء ت �ج��اه ال �م��ر� �ض��ى ودوره� � ��م في
ا��س�ت�ق�ب��ال �أي ح��ال��ة م��ر��ض�ي��ة وعالجها
كواجب �إن�ساني ومهني و�أخالقي ،قائلة:
«هنتحا�سب �أمام اهلل عن كل مري�ض».
وت�ق��دم��ت وزي ��رة ال�صحة ف��ي �أكتوبر
ال �م��ا� �ض��ي ب�ط�ل��ب �إج � ��ازة م �ف �ت��وح��ة ،بعد
�إ�صابتها بوعكة �صحية وارت �ف��اع �ضغط
ال ��دم ل��دي�ه��ا ،وت��م تكليف وزي ��ر التعليم
العالي خالد عبد الغفار بالقيام ب�أعمال
وزارة ال���ص�ح��ة ب�ج��ان��ب م���س��ؤول�ي�ت��ه في
وزارته.
وجاءت الإجازة بعد الك�شف عن ق�ضية
ر�شوة في الوزارة ،اتُهم فيها الزوج ال�سابق
ل�ل��وزي��رة و 4م��ن العاملين ف��ي ال ��وزارة.
وك�شفت تحقيقات الق�ضية �أن المتهمين،
وم ��ن ب�ي�ن�ه��م ط�ل�ي��ق ال ��وزي ��رة ،تو�سطوا

لإع��ادة فتح م�ست�شفيين خا�صين مقابل
ر�شوة.
وبر�أت التحقيقات الدكتورة هالة زايد،
و�أك ��دت وج ��ود  4متهمين ف�ق��ط ،بينهم
ط�ل�ي�ق�ه��ا ال���س��اب��ق ال ��ذي ا��س�ت�غ��ل ا�سمها
للح�صول على الر�شوة.
ووفقا للتحقيقات ،ف�إن �أحد المتهمين
طلب لنف�سه مبلغ  5ماليين جنيه على
��س�ب�ي��ل ال��ر� �ش��وة م��ن م��ال �ك��ي م�ست�شفى
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الرئي�س ال�سي�سي ي�صدر قرار ًا بتعيين � 39سيدة في مجل�س الدولة

«�صك العملة» ت�صدر عملة تذكارية �إحتفاال بعيد دخول العائلة المقد�سة م�صر

الرئي�س ال�سي�سي

ال��ب��اب��ا ت��وا���ض��رو���س يهنئ
ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي�����س��ي في
ذكرى �إنتخابه رئي�س ًا للبالد
ه �ن ��أت ال�ك�ن�ي���س��ة ال�ق�ب�ط�ي��ة الم�صرية
الأرث��وذك �� �س �ي��ة ب��رئ��ا� �س��ة ق��دا� �س��ة البابا
توا�ضرو�س الثاني ،الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي رئ�ي����س ال�ج�م�ه��وري��ة؛ بمنا�سبة
ذك��رى انتخاب ال�شعب له رئي�ساً ،وتوليه
مهام المن�صب الرفيع.
وج � ��اء ف ��ي ب �ي��ان ال�ك�ن�ي���س��ة القبطية
الم�صرية الأرثوذك�سية� :شاكرين للرئي�س
م��ا ق��دم��ه وي�ق��دم��ه م��ن �إن �ج��ازات لرفعة
م�صر والم�صريين ،وم�صلين �أن ينعم
اهلل عليه بال�صحة والتوفيق لخير �أبناء
البالد جميعاً.

�شقيقة وزي����رة م�صرية
ت��ن�����س��ح��ب م����ن ج���وائ���ز
ال��دول��ة خ�ل�ال الت�صويت

قال م�صدر بوزارة الثقافة الم�صرية �أن
�شقيقة وزيرة الثقافة ان�سحبت من جوائز
الدولة خالل انتظار بدء الت�صويت على
الأ�سماء الفائزة.
و�أو� �ض��ح الم�صدر �أن ال��دك�ت��ورة �إيمان
عبدالدايم ،الأ��س�ت��اذة ب�أكاديمية الفنون
والتي ر�شحتها الأكاديمية للفوز بجائزة
التفوق في الفنون� ،أعلنت ان�سحابها منعا
للحرج.
وتبلغ قيمة ج��وائ��ز ال��دول��ة� 500 ،ألف
ج�ن�ي��ه ل�ج��ائ��زة ال�ن�ي��ل ،و� 200أل ��ف جنيه
ل�ج��ائ��زة ال��دول��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة ،و� 100ألف
جنيه ل�ج��ائ��زة ال�ت�ف��وق ،و� 50،أل��ف جنيه
خ��ا���ص بوا�سطة متهمين �آخ��ري��ن لمنع لجائزة ال��دول��ة الت�شجيعية في مجاالت
الآداب والفنون والعلوم االجتماعية.
تنفيذ قرار �إغالقه.
و�أ� � �ض ��اف م�م�ث��ل ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة �أن
«ال �م �ت �ه �م �ي��ن � �س �ي �ط��رت ع �ل �ي �ه��م �شهوة
المال فطلبوا و�أخ��ذوا ر�شوة» من مالك
م�ست�شفى دار ال�صحة ،م�ضيفاً �أن زوج
ال
وزي ��رة ال�صحة ط�ل��ب ال��ر��ش��وة م�ستغ ً
نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير
بها.
دعا جمل�س �إدارة االحتاد امل�صري لكرة
ال �ق��دم ،ب��رئ��ا��س��ة ج �م��ال ع�ل�ام� ،إىل عقد
اجتماع ط��ارئ ملناق�شة ت��داع�ي��ات خ�سارة
«الفراعنة» �أم��ام منتخب �إثيوبيا� ،ضمن
الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س الأمم الإفريقية
ال�شخ�صيات العامة ،والعاملين بالقوات .2023
الم�سلحة ،ووزارة الداخلية ،والق�ضاء ،ووج ��ه ج �م��ال ع�ل�ام ال��دع��وة لأع�ضاء
م�ستغلين في تنفيذ مخططاتهم عنا�صر جم�ل����س الإدارة ،ل�ع�ق��د اج �ت �م��اع عاجل،
التنظيم ،وال��ذي��ن يتم تق�سيمهم على مل �ن��اق �� �ش��ة �أ�� �س� �ب ��اب ال� �ه ��زمي ��ة واالط� �ل��اع
هيئة «خاليا عنقودية» من خالل بع�ض على تقرير �إي �ه��اب ج�ل�ال ،امل��دي��ر الفني
الم�سميات لحركات تحمل طابع ال�سرية للمنتخب ،على �أن يتم ات�خ��اذ ع��ددا من
ل�صعوبة ك�شف �أع���ض��ائ�ه��ا وتوجهاتهم القرارات الفورية.
وانتماءاتهم.
واعرتف �إيهاب جالل �أن املنتخب قدم
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ال�م���س�ل�ح��ة،
بع�ض ال�شعور بالأريحية و�سهولة املباراة.
التي
وال�سيارات
وتحركاتهم،
م�ساكنهم،
و�أ�ضاف جالل �أنه �أجرى عدة تغيريات
عن
ف�ضال
تنقالتهم،
في
ي�ستخدمونها
على �أمل حت�سن الأداء ،وهو ما حدث لكن
ر�صد بع�ض المن�ش�آت ال�شرطية ،والعامة ،لي�س بال�شكل ال��ذي ك��ان ي��أم�ل��ه ،وتطرق
والقيام بتنفيذ �أعمال عدائية �ضدهم .مدرب منتخب م�صر �إىل بع�ض ال�سلبيات
التي طغت على �أداء العبي املنتخب ومنها
البطء يف التحرك بالكرة ،وزي��ادة القلق
لدى بع�ض الالعبني وهو ما انعك�س على
�أدائهم يف امللعب.
و�أ� � �ش� ��ار امل� � ��درب �إىل �أن � ��ه مل يتحدث
م��ع الع�ب��ي املنتخب ب���ش��أن امل �ب��اراة عقب
وافق مجل�س الوزراء على م�شروع
نهايتها ،م�ؤكدا �أنه �سيكون له حديث مع
ق � ��رار رئ �ي ����س ال �ج �م �ه��وري��ة ب�ش�أن
الالعبني خالل الأيام املقبلة ،ويف الفرتة
ت�ع��دي��ل ال�ح��د ال���ش��رق��ي لمحافظة
التي ت�سبق مباراة كوريا اجلنوبية الودية،
ال �ق��اه��رة ،ب�ح�ي��ث ت���ض��م م�ساحات
�إذ �أن املنتخب �سيكون �أم��ام��ه مت�سع من
�أرا�ضي العا�صمة الإدارية الجديدة
الوقت بعد مباراة كوريا الودية لت�صحيح
وامتدادها.
الأخطاء ،والإع��داد ب�شكل جيد للمرحلة
املقبلة.

اج��ت��م��اع ط����ارئ ل�لات��ح��اد
الم�صري لكرة القدم لمناق�شة
تداعيات الهزيمة �أمام �إثيوبيا

م�صر� ..أحكام بالإعدام والم�ؤبد على  21من جماعة الإخوان

ق�ضت محكمة الجنايات و�أمن الدولة
العليا ف��ي م�صر ب ��إع��دام  3م��ن �أع�ضاء
تنظيم الإخ� ��وان ،وحكمت على  20من
�أع�ضاء التنظيم بال�سجن الم�ؤبد ،بعد
�إدانتهم في  18ق�ضية.
وج ��اء ال�ح�ك��م ب�ع��د ات �ه��ام المتهمين
بمحاولة اغتيال الم�ست�شار طارق �أبوزيد
رئي�س محكمة جنايات الفيوم �-آنذاك-
واغتيال �أمناء و�أفراد ال�شرطة ،و�إطالق
النيران على المن�ش�آت ال�شرطية ،و�إعداد
وزرع ع �ب ��وات ن��ا��س�ف��ة وم �ت �ف �ج��رات في
مناطق حيوية ،و�إ�شاعة الرعب والبلبة
بين �أو��س��اط المواطنين ،لإ�شاعة حالة
من الإرهاب والفو�ضى بالبالد لإ�سقاط
م�ؤ�س�سات الدولة.

وق �� �ض��ت ال�م�ح�ك�م��ة ب� ��إع ��دام ك ��ل من
محمد عبداهلل خمي�س �إدري�س و�شهرته
«�سمكة»� 32 ،سنة� ،سائق ،ومحمد �صالح
ري��ا���ض و��ش�ه��رت��ه «�أب��و� �س �ن��ة»� 25 ،سنة،
م��وظ��ف ب�م���ص�ن��ع ال���س�ي��رام�ي��ك �سابقا،
وه�ل�ي��ل ع �ب��داهلل ع�ل��ي رح �ي��ل� 30 ،سنة،
عامل.
وجميعهم تمت �إدانتهم في  18ق�ضية
وق�ع��وا بين نهاية ع��ام  ،2014وال�شهور
الأول � ��ى م��ن ع ��ام � ،2015إذ �أن قيادات
تنظيم الإخ ��وان ق��ام��وا ب��إح�ي��اء الجهاز
ال���س��ري للتنظيم ت�ح��ت م�سمى «لجان
ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ن��وع �ي��ة» ،وتكليفه بتنفيذ
وق��ائ��ع االغ�ت�ي��االت والأع �م��ال العدائية
�ضد المخالفين لتوجيهات التنظيم من

م�صر :تحديد �أماكن ح�صول المواطنين على مقابر بالدوالر
ك�شفت و�سائل الإع�لام الم�صرية عن
�أماكن الأرا�ضي التي يمكن للم�صريين
الح�صول عليها ك�ـ«م�ق��اب��ر» مقابل دفع
ثمنها بالدوالر.
ووف �ق��ا ل � ��وزارة الإ� �س �ك��ان والمرافق،
يخت�ص ه ��ذا ال �ط��رح ب��ال�م���ص��ري�ي��ن في
ال�خ��ارج فقط� ،أي ال يمكن للم�صريين
داخ � ��ل م �� �ص��ر ،ال �ح �� �ص��ول ع �ل��ى قطعة
�أر���ض� ،ضمن القطع المطروحة� ،سواء
ال�سكنية� ،أو قطع �أرا� �ض��ي ال�م�ق��اب��ر� ،أو
الفيالت ال�سكنية.
 -1قطع �أرا�ضي المقابر:
ي���ش�م��ل ط ��رح ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ام�ن��ة من
م �� �ش��روع «ب �ي��ت ال ��وط ��ن» ،ق�ط��ع �أرا�ضي
للمقابر ،وذل��ك داخ��ل  4م��دن جديدة،
(مدينة القاهرة الجديدة ،ومدينة بدر،

توفى �صباح يوم الأربعاء  6/8كيرل�س
ناجح مجلى ابن قرية عرب مهدى بمركز
اخ�م�ي��م ب���س��وه��اج م �ت ��أث��را ب��ا��ص��اب�ت��ه بعد
االعتداء عليه من قبل متطرف با�ستخدام
ال�ساطور وبعد ثالثة ايام داخل الرعاية
المركزة فى محاولة النقاذه فارق ال�شاب
الحياة .
وق��ال��ت ا� �س��رت��ه ان ��ه ت��م ال �� �ص�لاة على
كيرل�س بدير العذراء بجبل اخميم ويتم
االن نقله لمقابر العائلة و�سط ادانات من
االقباط ومطالب بمعاقبة الجانى الذى
انهال دون رحمة على ال�ضحية بال�ساطور،
راف�ضين راوية المختل عقليا.
وكانت نيابة اخميم ب�سوهاج قررت حب�س
متهم يدعى عبداهلل ح�سنى قام باالعتداء

�ضم العا�صمة الإداري��ة
ل����ح����دود ال���ق���اه���رة

ومدينة العا�شر م��ن رم���ض��ان ،ومدينة
�أكتوبر الجديدة).
 -2قطع الأرا�ضي ال�سكنية:
ي���ش�م��ل ط ��رح ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ام�ن��ة من
م �� �ش��روع «ب �ي��ت ال ��وط ��ن» ،ق�ط��ع �أرا�ضي
للن�شاط ال�سكني ،وذل��ك داخ��ل  9مدن
جديدة ،وهم( :مدينة القاهرة الجديدة،
ومدينة العبور ،ومدينة العبور الجديدة،
ومدينة ال�شيخ زاي��د ،ومدينة ال�شروق،
ومدينة � 6أكتوبر ،مدينة ب��در ،ومدينة
ال�سادات ،ومدينة دمياط الجديدة).
 -3قطع الأرا�ضي المختلطة:
ي���ش�م��ل ط ��رح ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ام�ن��ة من
م �� �ش��روع ب �ي��ت ال ��وط ��ن ،ق �ط��ع �أرا�� �ض ��ي �أعلنت وزارة البترول الم�صرية زيادة
للن�شاط المختلط ،وذل��ك داخ��ل مدينة في معدل الإن�ت��اج من ال�ث��روة البترولية
خالل � 8سنوات الما�ضية.
دمياط الجديدة.
و�أ�ضافت الوزارة ،في بيان لها ،عن �أبرز
�إن�ج��ازات�ه��ا خ�لال ال �ـ�� 8س�ن��وات الما�ضية،
�أن �إجمالي الإنتاج للثروة البترولية بلغ
حوالي  597مليون طن بواقع  245مليون
ط��ن زي��ت خ��ام ومتكثفات ،وح��وال��ى 342
مليون طن غاز طبيعي ،و 10ماليين طن
ب��وت��اج��از ب�خ�لاف ال�ب��وت��اج��از المنتج من
م�صافى التكرير وال�شركات الم�ساهمة.
و�أ��ش��ارت �إل��ى �أن �إن�ت��اج م�صر من الغاز
الطبيعى و�صل �إلى معدالت غير م�سبوقة
حيث ارتفع �إلى �أعلى معدالته ك�أحد ثمار
خطط قطاع البترول فى الإ�سراع بتنمية
الحقول المكت�شفة وو�ضعها على الإنتاج
بما �ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيا ،حيث
على قبطى يدعى كيرل�س ناجح مجلى و�صلت معدالت الإنتاج من الغاز الطبيعى
ب��اخ�م�ي��م ب��ا��س�ت�خ��دام ��س��اط��ور م�م��ا الحق خالل العام الحالي حوالى 8ر 6مليار قدم
به ا�صابات خطيرة وتك�سير بالجمجمة مكعب يوميا.
وقطع اوتار اليد  ،وا�شارت ا�سرة كيرل�س وذك��رت �أنه بنهاية �شهر �سبتمبر 2018
ان ال�شاب المتهم لها انتماءات دينية وكان حققنا االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى
يعمل بليبيا وتم حجزه بال�سلوم ل�شكوك المنتج محلياً بف�ضل تزايد الإنتاج المحلى
من الغاز نتيجة االنتهاء من تنمية وو�ضع
حول ان�ضمامه لتنظيمات بليبيا.

وف�����اة ك��ي��رل�����س م��ج��ل��ى م��ت���أث��ر ب��ا���ص��اب��ت��ه
ب���ع���د ه���ج���وم م���ت���ط���رف ع��ل��ي��ه ب���أخ��م��ي��م

في حمالتكم الدعائية
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م�صر تنتج غاز بكميات غير م�سبوقة
مراحل جديدة من العديد من م�شروعات
تنمية حقول الغاز و�أهمها �أرب�ع��ة حقول
كبرى في البحر المتو�سط على خريطة
الإن� �ت ��اج وه ��و م��ا �أدى �إل ��ى ال �ت��وق��ف عن
ا�ستيراد الغاز الطبيعى الم�سال وبالتالي
تر�شيد ا�ستخدام النقد الأجنبي الموجه
لال�ستيراد وتقليل فاتورة اال�ستيراد التي
ت�شكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وتابعت« :بعد تحقيق االكتفاء الذاتى
تحولت م�صر من �أكبر الدول الم�ستوردة
ل�ل�غ��از ال�م���س��ال ب�ي��ن �أع ��وام ،2017-2015
�إل��ى الت�صدير وم��ن ثم نجاحها فى دعم
مكانتها كالعب رئي�سى فى قطاع الغاز،
ح�ي��ث ت �ب��و�أت ال�م��رك��ز ال�ث��ان��ى ف��ي �شمال
�أفريقيا وال�شرق الأو�سط فى �إنتاج الغاز
الطبيعى ،والرابع ع�شر عالميا فى �إنتاج
الغاز الطبيعى في عام  2020بعد �أن كان
ت��رت�ي�ب�ه��ا ال �ث��ام��ن ع���ش��ر ع��ال�م�ي��ا ف��ي عام
.»2015
و�أ�ضافت« :فى �أغ�سط�س  2019حققت
م�صر �أعلى معدل �إنتاج للثروة البترولية
ف��ي ت��اري��خ م���ص��ر ح�ي��ث ب�ل��غ ح��وال��ى 1.9
مليون برميل مكافئ يومياً م��ن الزيت
الخام والغاز والمتكثفات».
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وا�شنطن بو�ست :بايدن يفقد
دع��م م�ؤيديه المخل�صين
ك�شفت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»
الأمريكية عن تدني �شعبية الرئي�س
ج��و ب��اي��دن ل�ي����س ف�ق��ط ب�ي��ن �سكان
البالد ككل ،ولكن �أي�ضا بين م�ؤيديه
المخل�صين.
وق ��ال ال�صحفي �آرون بليك يوم
اخل �م �ي ����س � ،6/9إن ب� ��اي� ��دن ،مثل
ال �ع��دي��د م ��ن �أ�� �س�ل�اف ��ه ،ال يحظى
ب���ش�ع�ب�ي��ة ب�ي�ن الأم ��ري� �ك� �ي�ي�ن ،الفتا
�إىل ان امل ��ؤ� �ش��رات ال �ع��ام��ة ل�شعبية
ب��اي��دن ،ت�سلط ال�ضوء على م�شاكله
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وب �ع ����ض ا�ستطالعات
ال ��ر�أي اجل��دي��دة ت��ؤك��د ذل��ك .ووفقا
لأح��دث الأب�ح��اث االجتماعية%33 ،
فقط م��ن الأمريكيني را��ض��ون على
عمله كقائد.
وي �� �ض �ي��ف ال �� �ص �ح �ف��ي« :باحلفر
�أع �م��ق ق �ل �ي�لا� � ،س�ت�رون ��ش�ي�ئ��ا �أكرث
�إزع ��اج ��ا ل�ل��دمي�ق��راط�ي�ين� ،إذ يبدو
بايدن كقائد لي�س لديه قاعدة من
امل��ؤي��دي��ن املخل�صني» ،ذل��ك �أن %39
من املواطنني الأمريكيني «يرف�ضون
ب�شدة» �أفعاله ،و  %14فقط «يوافقون
ب�شدة» على �سيا�ساته.
وي�ؤكد بليك �أن��ه «ن��ادرا ما يحدث
�أن يكون الرئي�س مكروها ب�شدة من
قبل ثالثة �أ�ضعاف عدد الأ�شخا�ص
الذين يحبوه ب�شدة».
على مدى ال�سنوات الـ  40املا�ضية يف
الواليات املتحدة ،كان فقط الرئي�س
ال � �ـ 43ج ��ورج دب�ل�ي��و ب��و���ش ك��ذل��ك يف
نهاية فرتة واليته الثانية .يف الوقت
ن�ف���س��ه ،ك ��ان ��س�ل��ف ب ��اي ��دن ،دونالد
ترامب ،يتمتع بو�ضع �أف�ضل بكثري
بدعم من امل�ؤيدين املخل�صني.
وك� �م ��ا ي��و� �ض��ح ال �� �ص �ح �ف��ي ،ف � ��إن
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة «ل �ي ����س ل��دي��ه دعم
متوازن» ،وبعبارة �أخرى ،ف�إن «معظم
الدميقراطيني ال يدعمون الرئي�س
الدميقراطي .وهذا �أي�ضا غري عادي
للغاية» .ووف�ق��ا ل��ه« ،ك��ل ه��ذا يخلق
م�شكلة للدميقراطيني يف انتخابات
ال �ت �ج��دي��د ال�ن���ص�ف��ي» للكوجنر�س،
التي �ستعقد يف نوفمرب القادم.
وبر�أي ال�صحفي« ،مما زاد الطني
ب �ل��ة� ،أن ب ��اي ��دن ان ��زل ��ق م �ن��ذ فرتة
طويلة �إىل ه��ذه احل��ال��ة ،وال توجد
عالمات على �أن هذه ظاهرة م�ؤقتة،
كما ك��ان احل��ال م��ع �أ��س�لاف��ه الذين
وج ��دوا �أن�ف���س�ه��م يف و��ض��ع مماثل»،
م���ش�يرا �إىل �أن «وق ��ف االن �ح��دار يف
ال���ش�ع�ب�ي��ة ب�ي�ن الأم ��ري �ك �ي�ي�ن ،رمبا
يحدث �إذا انخف�ض الت�ضخم .لكن
هذا ال يحدث بني ع�شية و�ضحاها».

أمريكا من حولنا
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�إ�سرائيل ترف�ض عر�ضا �أمريكيا لعقد قمة مع ال�سلطة الفل�سطينية

ك�شف موقع «�أك�سيو�س» الأمريكي �أن
الحكومة الإ�سرائيلية رف�ضت الأ�سبوع
الما�ضي محاولة من الإدارة الأمريكية
عقد قمة رفيعة الم�ستوى م��ع ال�سلطة
الفل�سطينية بم�شاركة م�صر والأردن.
وح���س��ب ال �م��وق��ع الأم��ري �ك��ي �ستر�سل
الإدارة الأمريكية في الأيام المقبلة باربرا
ل�ي��ف �أك �ب��ر دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ل �� �ش ��ؤون ال�شرق
الأو�سط لزيارة تل �أبيب و رام اهلل.
وق � ��ال «�أك �� �س �ي��و���س» �إن �إدارة بايدن
ت �ح��اول خ�ل��ق «�أف� ��ق ��س�ي��ا��س��ي» �أو عملية
دبلوما�سية بين الم�س�ؤولين الإ�سرائيليين
وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ي��ن ف ��ي م �ح��اول��ة لتقوية
ال�سلطة الفل�سطينية.
وذك��ر الموقع الأم��ري�ك��ي �أن الحكومة
الإ�سرائيلية التي �شكلتها �أح��زاب الي�سار
واليمين ال ت�ستطيع ات�خ��اذ �أي مبادرات
ك� �ب ��رى ب� ��� �ش� ��أن ال� ��� �ص ��راع الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي
الفل�سطيني ،و�أن تم�ضي قدما بخطوات
�سيا�سية متعلقة بالمو�ضوع.

و�أو�ضح �أنه وخالل اجتماع في وا�شنطن
الأ� �س �ب��وع ال�م��ا��ض��ي م��ع م�ست�شار الأم ��ن
القومي الإ�سرائيلي �إي��ال حوالتا� ،أثارت
نائبة وزي��رة الخارجية ويندي �شيرمان
�إمكانية عقد قمة خما�سية بين �إ�سرائيل
وال�سلطة الفل�سطينية والواليات المتحدة
وم�صر والأردن وم�س�ؤولين �إ�سرائيليين.
وبح�سب الم�س�ؤولين الإ�سرائيليين،
اق� �ت ��رح � �ش �ي��رم��ان �أن ت �ع �ق��د ق �م��ة وزراء
الخارجية في وا�شنطن �أو في المنطقة.
وق � � ��ال �إي� � � ��ال ح� ��والت� ��ا �إن الحكومة
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ت�ع�ت�ق��د �أن ال �ظ��روف على
ال �ج��ان �ب �ي��ن ل�ي���س��ت ن��ا� �ض �ج��ة ل�م�ث��ل هذه
ال �م �ب��ادرة ،و��ش��دد على �أن �إ��س��رائ�ي��ل غير
مهتمة بالتقاط �صورة ال تنتهي بال �شيء
وت�ؤدي �إلى «�أزمة توقع».
ونقل الموقع الأمريكي عن  3م�س�ؤولين
�إ�سرائيليين قولهم �إن حوالتا قال «نحن ال
نحب هذه الفكرة ..لقد علمتنا التجربة
ال�سابقة �أن �أزمة التوقعات هذه يمكن �أن

ت��ؤدي �إل��ى ت�صعيد على الأر���ض» ،قال لي
م�س�ؤول �إ�سرائيلي كبير.
و�� �ص ��رح م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م الخارجية
الإ�سرائيلية «لي�س لدينا ما نعلنه».
وق��ال الم�س�ؤولون الإ�سرائيليون �إن تل
�أب�ي��ب ل��م تعط �إج��اب��ة وا�ضحة ع��ن الفكرة
لأ�شهر على �أم��ل �أن�ه��ا �ستختفي ،علما �أن
ال�ب�ي��ت الأب�ي����ض ط��رح ف�ك��رة ع�ق��د اجتماع
رفيع الم�ستوى بين �إ�سرائيل وم�س�ؤولين
فل�سطينيين ت �ح��ت رع��اي��ة �إدارة بايدن
بم�شاركة م�صر والأردن في دي�سمبر .2021
ه��ذا ،وذك��ر الموقع نقال عن الم�صادر
�أنه عندما �أثيرت الق�ضية مرة �أخرى من
قبل �شيرمان الأ��س�ب��وع ال�م��ا��ض��ي ،قررت
ال�ح�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �إع�ل�ان موقفها
�ضدها ب�شكل �أكثر و�ضوحا.
و�أو�ضح م�س�ؤول �إ�سرائيلي �أن الحكومة
ال تفهم �سبب ا�ستمرار �إدارة ب��اي��دن في
ال�ضغط من �أجل هذه الفكرة لأن فر�ص
عقد القمة منخف�ضة للغاية.

بايدن ي�ؤجل زيارته المحتملة لل�سعودية و�إ�سرائيل
�أفادت و�سائل �إعالم �أمريكية ال�سبت
 6/4ب�أن الرئي�س جو بايدن �أرج�أ زيارته
المحتملة �إلى �إ�سرائيل وال�سعودية.
وك��ان��ت ت�ق��اري��ر ق��د ذك ��رت �أن بايدن
�سيم�ضي قدما في زيارة ال�سعودية بعد
�شيوع �أنباء حول اعتزامه القيام بذلك.
لكن وفقا ل�شبكتي «�سي �إن �إن» و«�إن بي
�سي» ،فقد �أرجئت الزيارة �إلى يوليو.
ورف�ض البيت الأبي�ض التعليق على
هذه الأنباء.
و�أ� � �ش� ��ار ب ��اي ��دن ال �ج �م �ع��ة � 6/3إل ��ى
�إمكان قيامه بزيارة لل�سعودية ،الأمر
ال��ذي ي�شكل تغييرا كبيرا ف��ي موقفه

جو بايدن

مقتل � 3أ�شخا�ص و�إ�صابة رجل �شرطة في
حادث �إطالق النار بوالية ماريالند الأمريكية
�أع� �ل� �ن ��ت �� �ش ��رط ��ة والي � � ��ة م ��اري�ل�ان ��د
الأمريكية عن مقتل � 3أ�شخا�ص و�إ�صابة
�آخ ��ر ب �ج��روح خ �ط�يرة يف ح ��ادث �إط�ل�اق
النار مبدينة �سميث�سربغ يف الوالية يوم
اخلمي�س .6/9
وق��ال��ت ال���ش��رط��ة �إن ��ه مت ال�ع�ث��ور على
اجل �ث��ث يف م�ع�م��ل مب��دي�ن��ة �سميث�سربغ،
ف�ي�م��ا ح ��اول امل �ه��اج��م ال �ف ��رار م��ن مكان
احل ��ادث على م�تن ��س�ي��ارة قبل �أن تلقي
ال�شرطة القب�ض عليه.
و�أ��ض��اف��ت ال�شرطة �أن �أح��د عنا�صرها
واملهاجم �أ�صيبا بجروح يف تبادل لإطالق
النار.

بدوره ،ذكر حاكم والية ماريالند الري
هوغان لل�صحفيني �أن املهاجم �أطلق النار
ع�ل��ى �أف ��راد ال���ش��رط��ة ال��ذي��ن ردوا عليه
ب�إطالق النريان.
و�أغلقت ال�شرطة ال�ط��رق امل��ؤدي��ة �إىل
مكان احل��ادث .و�أف��ادت وكالة «�أ�سو�شيتد
ب ��ر� ��س» ب � ��أن �أف� � ��راد ال �� �ش��رط��ة م ��ا زال� ��وا
منت�شرين يف املكان بعد عدة �ساعات من
احلادث.
وال توجد لدى ال�سلطات �أي معلومات
م��ا �إذا ك��ان مطلق ال�ن��ار وال�ضحايا من
موظفي املعمل الذي وقع احلادث فيه �أم
ال.

ALAA IBRAHIM
Attorney at Law

نحن جاهزون في كل الأوقات لم�ساعدتك
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بعدما وع��د بمعاملة المملكة كدولة
«منبوذة».
وج��اء ذل��ك بعد معالجة ال�سعودية
�إثنتين من �أول��وي��ات بايدن من خالل
ال �م��واف �ق��ة ع �ل��ى زي � ��ادة �إن� �ت ��اج النفط
وال �م �� �س��اع��دة ف��ي ت �م��دي��د ال �ه��دن��ة في
اليمن الذي مزقته الحرب.
و�أوردت �شبكة «�سي �إن �إن» �أن بايدن
�سيلتقي الحاكم الفعلي لل�سعودية ولي
العهد الأمير محمد بن �سلمان البالغ
 36ع��ام��ا وال� ��ذي ات�ه�م�ت��ه المخابرات
الأمريكية ب�إ�صدار �أمر بقتل ال�صحافي
المعار�ض جمال خا�شقجي عام .2018

مدينة �أمريكية ت�سمح برفع
االذان في اكثر من  20م�سجدا
�أ�صبحت مدينة مينيابولي�س في والية
ميني�سوتا الأمريكية �أول مدينة كبرى
في الواليات المتحدة ت�سمح برفع الأذان
في �أكثر من  20م�سجدا.
وذك� ��رت وك��ال��ة «�أ��س��و��ش�ي�ت��د ب��ر���س» �أن
م�شهد الم�صلين وه��م ي �ت��واف��دون على
الم�ساجد �إثر انطالق �صوت الم�ؤذن ي�ؤكد
على تزايد عدد الم�سلمين في المنطقة،
وال�سيما المنحدرين من ال�صومال.
وبينما يحتفي م�سلمو المنطقة بقرار
ال�سماح برفع الأذان ،ويثمنون هذا التغيير
الهام في ممار�ستهم اليومية ل�شعائرهم
الدينية بكل حرية في الواليات المتحدة،
يخ�شى بع�ضهم من �أن يت�سبب ذلك في رد
فعل عنيف من قبل البع�ض.
ورغ��م �أن ال�م�ن��اداة �إل��ى �إق��ام��ة ال�صالة
من�سجمة م��ع �إي�ق��اع الحياة اليومية في
ال ��دول العربية وال�ب�ل��دان ذات الأغلبية
الم�سلمة ،يعتبر الآذان �شيئا جديدا في
�شوارع مينيابولي�س ،حيث اختلط �صوت
ال �م ��ؤذن م��ع حركة ال�م��رور ف��ي المدينة،
و��ص�خ��ب ال �م��ارة ع�ل��ى ال�ط��ري��ق المقابلة
للم�سجد.
وق � ��ال ي��و� �س��ف ع �ب��د اهلل ال � ��ذي يدير
الرابطة الإ�سالمية لأمريكا ال�شمالية،
وهي �شبكة من ع�شرات الم�ساجد معظمها
من �شرق �إفريقيا�« :إنها عالمة على �أننا
هنا».

 20فتاة ي�شاركن بم�سابقة
ملكة جمال العرب ب�أمريكا
تتجه �أن �ظ��ار ال�ع��رب ح��ول ال�ع��ال��م �إلي
الواليات المتحدة الأمريكية يوم ال�سبت
 23يوليو لم�شاهدة الحفل الأ�سطوري
ال�سنوي الذي �سوف يقام بوالية �أريزونا
لتتويج ملكة جمال العرب لعام .2022
وف � ��ي م� ��ؤت� �م ��ر � �ص �ح �ف��ي �أق � �ي ��م بمقر
المنظمة العربية الأمريكية بالواليات
المتحدة وح�ضره عدد كبير من مختلف
و�سائل الإع�ل�ام العالمية� ،أع�ل��ن المنتج
وال �م �خ��رج ال�ع��ال�م��ي �أ� �ش��رف ال�ج�م��ل عن
�أ�سماء المت�سابقات ال�ـ  20الالتي ت�أهلن
لنهائيات هذا العام بعد ت�صفيات من بين
 183مت�سابقة.
وق��ال �أ��ش��رف الجمل� ،أن هناك �صورة
نمطیة ع��ن ال�ع��رب ف��ي العالم تحط من
قدرنا فمن خالل الم�سابقة �أردت �أن �أبین
�أن ه��ذه ال�صورة النمطیة غیر �صحیحة
فنحن جالیة تعمل بكد و�إجتهاد كباقي
�أطیاف المجتمع في �أمريكا وقال «�أردت �أن
�أبین �أي�ضا ان الفتیات العربیات يفتخرن
ب�أنف�سهن و ب�أ�صولهن ال�شرقیة».
م��ن ال �م �ع��روف �أن المنظمة العربية
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة وم� �ق ��ره ��ا والي� � ��ة �أري� ��زون� ��ا
بالواليات المتحدة تقوم بتنظيم م�سابقة
م �ل �ك��ة ج �م��ال ال� �ع ��رب ب ��أم��ري �ك��ا ك ��ل عام
لإختيار �سفيرة لتمثيل ال�م��ر�أة العربية
ون�شر الثقافة العربية عالميا ،وتتركز
مجهوداتها في خدمة ال�م��ر�أة والأطفال
والالجئين حول العالم.

�أرثوذك�س نيوز
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ماذا يحدث في أمريكا...

الإنتخابات الأمريكية ويوم الثالثاء!
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
لم يذكر الد�ستور الأمريكي كيفية
�إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ،ل��ذل��ك ت �ق��رر كل
واليه كيفية تنظيمها ومتى يتم انعقاد
االنتخابات التمهيديه .فاالنتخابات
تتم على مرحلتين ،المرحلة الأولى
وت�سمى بالأولية �أو التمهيدية وتمتد
م��ن م��ار���س �إل ��ى �سبتمبر وك ��ل واليه
تقرر موعدها .فوالية تك�سا�س عقدت
انتخاباتها االولية فى �أول مار�س بينما
تعقد والي��ات ديلوار  Delawareونيو
هامب�شير  New Hampshireورود
ايالند  Rode Islandفى � 13سبتمبر
وكاليفورنيا عقدت انتخاباتها االولية
ف��ى  7ي��ون�ي��و وه �ك��ذا ت �ق��رر ك��ل واليه
الميعاد.
وفي االنتخابات االولية يتم ت�صفية
ع ��دد ال�م��ر��ش�ح�ي��ن م ��ن ك ��ل الأح � ��زاب
�إل��ى � 2أو  3وي�ت��م التناف�س بينهم في
االنتخابات العامة �أو النهائية.
وه � ��ي ال �م��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ويطلق
عليها االن�ت�خ��اب��ات ال�ع��ام��ه General
 Electionوف�ي�ه��ا ي�ت��م التناف�س بين
الناجحين من المرحلة الأول��ى ومن
يفوز بها يفوز بالمن�صب.
االنتخابات العامة في كل الواليات
تتم ف��ي ي��وم واح��د وه��و ي��وم الثالثاء
ال�ت��ال��ي بعد �أول ي��وم �إث�ن�ي��ن م��ن �شهر
نوفمبر.
وق��د ت��م اخ�ت�ي��ار ي��وم ال�ث�لاث��اء حتى
يتمكن الناخبين من ح�ضور الكني�سة
ي� ��وم الأح� � ��د .ث ��م ال �� �س �ف��ر �إل � ��ى موقع
االق �ت��راع (ع ��ادة ف��ي م�ق��ر المقاطعة)
ي��وم االثنين ،والأدالء ب�أ�صواتهم يوم
ال �ث�لاث��اء ،ث��م ال �ع��وده ل�م�ن��ازل�ه��م قبل
يوم الأربعاء ،والذي كان عادة يوم بيع
المزارعون لمنتجاتهم في الأ�سواق.
اال�صرار على �إقامة االنتخابات يوم
الثالثاء ي��ؤك��د حقيقة �أن الم�سيحية
وال �م �ت �م �ث �ل ��ة ف � ��ي �� � �ض � ��رورة ح�ضور
ال�ك�ن�ي���س��ه ك��ان��ت رك �ي ��زة �أ� �س��ا� �س �ي��ة في
ح�ي��اة الأم��ري�ك�ي�ي��ن وف��ي ب�ن��اء الدولة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ،وه� � ��ذا م �خ��ال��ف تماما
ل�م��ا ينفيه ال�ع��دي��د م��ن الليبراليين
والي�ساريين المتطرفين.
االن�ت�خ��اب��ات للمنا�صب الفيدرالية
م� �ث ��ل ال ��رئ� �ي� �� ��س ون � ��ائ � ��ب ال ��رئ �ي �� ��س
والكونجر�س الأمريكي ومعظم مكاتب
الحكام في جميع الواليات با�ستثناء 5
واليات :كنتاكي ولويزيانا ومي�سي�سيبي

بقلم :نبيـل با�شـا رفائيـل
nabilelbasha@gmail.com

ون �ي��وج �ي��ر� �س��ي وف �ي��رج �ي �ن �ي��ا) ،تحدث
ف��ي ال���س�ن��وات ال��زوج �ي��ة ،ح�ي��ث تجرى
االنتخابات الرئا�سية كل �أرب��ع �سنوات
في ال�سنوات التي تقبل الق�سمة على
�أربعة.
�أم � ��ا ان �ت �خ��اب��ات م �ج �ل �� �س��ي ال� �ن ��واب
وال �� �ش �ي��وخ الأم��ري �ك �ي �ي��ن ف �ت �ع �ق��د كل
عامين بحيث يتم �إنتخاب النواب كل
ع��ام�ي��ن .بينما ي�خ��دم �أع���ض��اء مجل�س
ال�شيوخ لفترة م��دة �ست �سنوات ،ويتم
انتخاب ثلث �أع�ضاء مجل�س ال�شيوخ كل
عامين.
وت�سمى االنتخابات العامة التي ال
يكون فيها مر�شحون للرئا�سة على �أنها
انتخابات منت�صف المدة.
ومن طرائف االنتخابات االمريكية
ن �ج��د �أن والي � ��ه ل��وي��زي��ان��ا ال تجري
انتخابات �أولية حقيقية .ويظهر جميع
المر�شحين في االنتخابات العامة في
نوفمبر بغ�ض النظر ع��ن انتماءاتهم
الحزبية.
�إذا ف��از �أي مر�شح ب�أغلبية ب�سيطة
من جميع الأ�صوات التي تم الإدالء بها
للمن�صب (�أي  50بالمائة ،بالإ�ضافة
�إلى �صوت واحد)  ،ف�إنه يفوز بالمن�صب
على الفور.
�أم � ��ا ف ��ي ح��ال��ة ع� ��دم ا� �س �ت �ي �ف��اء �أي
مر�شح لهذه الن�سبه يتقدم المر�شحان
الحا�صالن على �أعلى الأ�صوات ،بغ�ض
النظر عن انتماءاتهما الحزبية� ،إلى
انتخابات ثانية في دي�سمبر.
وف��ي دي�سمبر ،يفوز المر�شح الذي
يح�صل على �أكبر عدد من الأ�صوات.
في النهايه يجب �أن تقوم بواجبك
القومي و�أن ت�ستخدم حقك الد�ستوري
ف��ي الإدالء ب���ص��وت��ك ف��ي االنتخابات
االولية و�أي�ضا في االنتخابات العامة.

البنتاجون يك�شف عن دعمه لـ  46مختبر ًا
بيولوجيا في �أوكرانيا على مدى  20عام ًا
ك�شفت وزارة ال��دف��اع الأم��ري �ك �ي��ة عن
تقديمها الدعم على مدى ال�سنوات الـ20
الما�ضية لـ  46مختبرا وم�ؤ�س�سة �صحية
وم��رك��ز ت�شخي�ص �أم��را���ض ف��ي �أوكرانيا،
زاعمة �أن التعاون كان لأغرا�ض �سلمية.
ن���ش��رت الإدارة الع�سكرية الأمريكية
مذكرة معلومات يوم الخمي�س  6/9حول
«ت�ع��اون ال��والي��ات المتحدة مع المجتمع
ال ��دول ��ي م ��ن �أج� ��ل ال �ح��د م ��ن التهديد
ال �ن��ووي وال�ك�ي�م�ي��ائ��ي وال �ب �ي��ول��وج��ي في
�أوكرانيا ورو�سيا ودول �أخرى في االتحاد
ال�سوفيتي ال�سابق.
وقالت المذكرة« :لقد عملت الواليات
المتحدة لتح�سين ال�سالمة البيولوجية
والأم��ن في �أوكرانيا ،ف�ضال عن مراقبة
الأمرا�ض الب�شرية والحيوانية ،وتقديم
ال��دع��م �إل��ى  46مختبرا �سلميا �أوكرانيا
وم��راف��ق �صحية وم��ؤ��س���س��ات ع��ام�ل��ة في
ت�شخي�ص الأمرا�ض على مدى ال�سنوات الـ
 20الما�ضية .ورك��زت البرامج الم�شتركة
على تعزيز التدابير الأم�ن�ي��ة ف��ي مجال
ال�صحة وال��زراع��ة في �سياق ع��دم انت�شار
�أ�سلحة الدمار ال�شامل».
و�أ� �ض��اف ال�ت�ق��ري��ر�« :أدى ه��ذا العمل،
ال��ذي يتم تنفيذه في كثير من الأحيان
ب��ال���ش��راك��ة م��ع م�ن�ظ�م��ات خ��ارج �ي��ة مثل

م�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة ال�ع��ال�م�ي��ة والمنظمة
ال�ع��ال�م�ي��ة ل���ص�ح��ة ال �ح �ي��وان� ،إل ��ى زي ��ادة
� �س�ل�ام��ة وف �ع��ال �ي��ة ال �م ��راق �ب ��ة وعملية
الك�شف عن الأم��را���ض .وت�صرف العلماء
الأوك��ران �ي��ون وف�ق��ا لأف���ض��ل الممار�سات
وال �م �ع��اي �ي��ر ال ��دول� �ي ��ة ،ون� ��� �ش ��روا نتائج
البحوث ،وتعاونوا مع الزمالء الدوليين
وال�م�ن�ظ�م��ات م �ت �ع��ددة الأط � � ��راف» .وفقا
ل�ل��إدارة الع�سكرية الأمريكية ،ال توجد
برامج لإن�شاء �أ�سلحة نووية �أو بيولوجية
�أو كيميائية في �أوكرانيا.
وف � � ��ي وق � � ��ت � � �س� ��اب� ��ق ،ق � � ��ال الممثل
ال��ر� �س �م��ي ل� � � ��وزارة ال� ��دف� ��اع الرو�سية،
�إي�غ��ور كونا�شينكوف� ،إن��ه خ�لال العملية
ال �ع �� �س �ك��ري��ة ال �خ��ا� �ص��ة ،ت ��م ال �ك �� �ش��ف عن
ح �ق��ائ��ق �إخ� �ف ��اء ط � ��ارئ م ��ن ق �ب��ل كييف
لآث��ار برنامج بيولوجي ع�سكري ممول
م��ن وزارة ال��دف��اع الأمريكية .ووف�ق��ا له،
وردت معلومات من موظفي المختبرات
البيولوجية الأوك��ران �ي��ة ح��ول التدمير
ال �ط��ارئ لم�سببات الأم��را���ض الخطيرة
ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ف ��ي  24ف �ب ��راي ��ر ،ومنها
م���س�ب�ب��ات �أم ��را� ��ض ال �ط��اع��ون والجمرة
الخبيثة والتوالريميا والكوليرا وغيرها
من الأمرا�ض الفتاكة.

وا�شنطن تعترف بت�أثير عقوباتها �ضد رو�سيا
على االقت�صاد الأمريكي
اع�ت��رف��ت وزي� ��رة ال �خ��زان��ة الأمريكية
جانيت يلين بت�أثير العقوبات الأمريكية
�ضد رو�سيا على ارتفاع ن�سبة الت�ضخم في
الواليات المتحدة و�أ�سعار البنزين.
وق ��ال ��ت ي�ل�ي��ن خ �ل�ال ن � ��دوة ،نظمتها
�صحيفة «نيويورك تايمز» ،الخمي�س ،6/9
تعليقا على �أ�سباب الت�ضخم في الواليات
المتحدة� ،إن «الحظر على ت�أمين النفط
الرو�سي قد يكون له ت�أثير».
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن الأ��س�ع��ار كانت ترتفع
حتى قبل بدء الأحداث يف �أوكرانيا ،حيث
كان هناك ت�أثري للتعايف االقت�صادي بعد
وباء فريو�س كورونا.
و�أك��دت يلني �أن العقوبات �ضد رو�سيا
�ستبقى قائمة ،م�شرية �إىل �أن «عقوبات
الواليات املتحدة واالحت��اد الأوروب��ي كان

ل �ه��ا ت ��أث ��ر كبري
ع � �ل� ��ى رو� � �س � �ي� ��ا،
وهي �ستبقى».
ي� � � ��ذك� � � ��ر �أن
الواليات املتحدة
�أعلنت عن حظر
ا��س�ت�يراد النفط
وم���ش�ت�ق��ات��ه من
رو� � � �س � � �ي� � ��ا على
خلفية العملية وزيرة الخزانة
الأمريكية
ال � �ع � �� � �س � �ك� ��ري� ��ة
الرو�سية يف �أوكرانيا.
وت���ش�ه��د ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف الفرتة
الأخرية �أكرب ن�سبة ت�ضخم منذ  40عاما،
و�أ�سعارا قيا�سية للبنزين.
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أخبار العامل

والشرق األوسط

�أرثوذك�س نيوز

زيلين�سكي 2500 :ج��ن��دي �أوك��ران��ي ماكرون يعرب عن قلقه �إزاء تدهور الو�ضع في الأرا�ضي الفل�سطينية
ا�ست�سلموا للقوات الرو�سية بم�صنع �آزوف�ستال �أع� ��رب ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي ايمانويل
ن �� �ش �ط��اء وم ��دن� �ي ��ون م �ن �ه��م ال�صحافية
م��اك��رون ال�سبت  6/4ع��ن «ق�ل�ق��ه» حيال
�شيرين �أبو عاقلة خالل تغطيتها عملية

�أك� ��د ال��رئ �ي ����س الأوك� ��ران� ��ى فالديمير
زي�ل�ي�ن���س�ك��ي� ،أن  2500ج �ن��دي �أوك ��ران ��ي
ا�ست�سلموا ل�ل�ق��وات الرو�سية ف��ي م�صنع
�آزوف�ستال� ،آخر معقل لقوات �أوكرانيا في
مدينة ماريوبول ،وفقا لرو�سيا اليوم.
وق��ال الرئي�س الأوك ��ران ��ى� ،إن حوالي
 2500ج �ن��دي �أوك ��ران ��ي م��ن �آزوف�ستال
م ��وج ��ودي ��ن ف ��ي الأ� � �س ��ر ل� ��دى ال ��رو� ��س،
مو�ضحا �أن ق�ضية تبادل الأ�سرى تتوالها
دائرة المخابرات الرئي�سية بوزارة الدفاع
الأوكرانية.
وف��ى وق��ت �سابق ق��ال وزي��ر الخارجية
الرو�سي �سيرجي الف��روف ،ي��وم االثنين
� ،6/6إن �أوكرانيا ترف�ض عقد محادثات
�سالم م��ع رو�سيا بناء على تعليمات من
دول الغرب.
و�أو� � �ض� ��ح الف � � ��روف  -خ�ل��ال م�ؤتمر

�صحفي عبر الإنترنت �أوردته وكالة �أنباء
«تا�س» الرو�سية � -أن «�أوكرانيا ال ترغب
في التفاو�ض ،رف�ضت ذلك بالفعل ،ولدينا
كل الأ�سباب التي تجعلنا نعتقد �أنها تفعل
ذلك بناء على تعليمات من قيادة العالم
الغربي».
و�أ� �ش��ار وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��رو��س��ي �إلى
�أن �أوك��ران �ي��ا ق��دم��ت �أك �ث��ر االقتراحات
واقعية حتى الآن يوم  29مار�س الما�ضي
عندما التقت وف��ود رو�سيا و�أوكرانيا في
ا�سطنبول.
وت��اب��ع« :ل �ك��ن ب�ع��ده��ا ت��راج��ع الجانب
الأوكراني ،من نف�سه �أو بناء على �أوامر من
وا�شنطن �أو لندن �أو بروك�سل» ،م�ضيفا �أن
كييف تطالب حاليا «ببع�ض التخيالت»
فيما يخ�ص الحاجة للعودة �إل��ى الو�ضع
كما كان قبل  24فبراير الما�ضي.

�أعلن الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
ا�ستعداد رو�سيا لإم��داد ال�سوق العالمية
بخم�سين مليون طن من الحبوب ،محمال
العقوبات الغربية م�س�ؤولية ارتفاع �أ�سعار
الغذاء والأ�سمدة في ال�سوق الدولية.
ت�صريحات ب��وت�ي��ن ت ��أت��ي ب�ع��د اجتماع
ف��ي �سوت�شي برئي�س االت �ح��اد االفريقي
مكي ��س��ال ال��ذي حمل معه ملف الأزمة
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ال �ع��ال �م �ي��ة وت � ��أث� ��ر البلدان
الإفريقية بتداعيات العقوبات المفرو�ضة
على رو�سيا ،والتي عطلت �سال�سل التوريد
وح��رم��ت ال�ع��دي��د م��ن ب �ل��دان ال �ق��ارة من
ت�أمين حاجياتها من الحبوب والأ�سمدة.
في هذا ال�سياق �أكدت المتحدثة با�سم
ال �خ��ارج �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة م ��اري ��ا زاخ ��اروف ��ا
ا�ستعداد مو�سكو لت�صدير الحبوب �إلى
ك��اف��ة ال� � ��دول ف ��ي ح� ��ال رف� ��ع العقوبات
ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب�م�ن��ع ال���س�ف��ن الأج �ن �ب �ي��ة من
دخ��ول ال�م��وان��ئ ال��رو��س�ي��ة ،وال�ق�ي��ود على
التعامالت الم�صرفية.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د الأم �ي��ن ال �ع��ام للأمم

ال �م �ت �ح��دة �أن �ط��ون �ي��و ج��وت�ي��ري����ش �أن� ��ه ال
يوجد حل لأزم��ة ال�غ��ذاء العالمية �سوى
�إع ��ادة االن��دم��اج ال�ف��وري لكل م��ن رو�سيا
و�أوكرانيا في �أ�سواق الغذاء العالمية ورفع
قيود الت�صدير.
فمن يتحمل م�س�ؤولية تعطيل �صادرات
القمح؟ وهل تدفع �أزمة الغذاء العالمية
نحو تغيير نهج العقوبات الغربية؟

«تدهور الو�ضع» في الأرا�ضي الفل�سطينية
وا�ستعداده للعمل من �أج��ل «�سالم دائم»
في المنطقة ،وذلك خالل ات�صال هاتفي
مع الرئي�س الفل�سطيني محمود عبا�س.
وقالت الرئا�سة الفرن�سية �إن ماكرون
«ا��س�ت�ن�ك��ر ا��س�ت�م��رار �سيا�سة اال�ستيطان
وذ ّك � ��ر م �ح �م��ود ع �ب��ا���س ب��ال �ت��زام فرن�سا
ال��را� �س��خ ب��اح �ت��رام ال �ح �ق��وق الم�شروعة
للفل�سطينيين».
وفي موجة عنف بد�أت في �أواخر مار�س،
قتل � 19شخ�صاً غالبيتهم من المدنيين
ف��ي ه �ج �م��ات � �ض��د �إ� �س��رائ �ي �ل �ي �ي��ن نفذها
فل�سطينيون بينهم م��ن ع��رب �إ�سرائيل
داخ� ��ل �إ� �س��رائ �ي��ل وف ��ي ال���ض�ف��ة الغربية
المحتلة ،وق�ت��ل ث�لاث��ة م��ن المهاجمين

ع�سكرية �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي مخيم جنين،
معقل الف�صائل الفل�سطينية الم�سلحة.
وت�ق��دم م��اك��رون «بتعازيه �إل��ى ال�شعب
الفل�سطيني» بمقتل �شيرين �أب��و عاقلة،
و�شدد على «الأهمية التي توليها فرن�سا
في ت�سليط ال�ضوء على مالب�سات وفاة»
ال�صحافية الفل�سطينية.
وت ��اب ��ع ق �� �ص��ر الإل� �ي ��زي ��ه �أن «رئي�س
الجمهورية �أك��د ا��س�ت�ع��داده الح �ت��واء �أي
ت�صعيد وت�سهيل ا�ستئناف المفاو�ضات
ب �ه��دف ت�ح�ق�ي��ق � �س�ل�ام ع� ��ادل ودائ � ��م في
خاللها.
المنطقة».
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ويعي�ش اليوم نحو � 475ألف م�ستوطن
ً
الهجمات عملياتها الع�سكرية في ال�ضفة ا�سرائيلي ف��ي ال�ضفة الغربية المحتلة
الغربية حيث قتل  39فل�سطينياً بينهم التي يقطنها  2,9مليون فل�سطيني.

الف������روف ي��ل��غ��ي زي����ارت����ه �إل�����ى ���ص��رب��ي��ا ب��ع��د �إغ��ل�اق
ك����ي����ف ح�������ول ال�����غ�����رب «�أزم��������ة ث�ل�اث دول �أوروب����ي����ة ال��م��ج��ال ال���ج���وي �أم�����ام ط��ائ��رت��ه
ال����غ����ذاء» �إل�����ى ���س��ل��ع��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ن��ددت مو�سكو الإثنين  6/6ب�إجراءات
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ��س�ي��رغ��ي الف� ��روف �إلى
و�صفتها ب�أنها «ع��دائ�ي��ة» قامت بها عدة
�صربيا �أل�غ�ي��ت بعد �أن �أع�ل�ن��ت دول حول

ع�شرات القتلى والجرحى جراء خروج قطار
عن �سكته ب�سبب �آلة حفر في �إيران
ق �ت��ل �� 17ش�خ���ص��ا ع �ل��ى الأق� � ��ل ج ��راء
ان �ح��راف ق �ط��ار ع��ن �سكته ق ��رب مدينة
ط�ب����س ،و� �س��ط �إي � ��ران ،خ�ل�ال رح �ل��ة بين
م��دي �ن �ت��ي م���ش�ه��د (� �ش �م��ال �� �ش ��رق) وي ��زد
(و�سط) �صباح الأربعاء .6/8
وق��ال المتحدث با�سم الهيئة مجتبى
خ��ال��دي «ق �ت��ل � 17شخ�صا وت ��م ن�ق��ل 37
جريحا ال��ى الم�ست�شفى» ج��راء الحادث،
م�شيرا الى احتمال ارتفاع ح�صيلة القتلى
لوجود حاالت حرجة بين الجرحى.
وكانت الح�صيلة الأول�ي��ة التي قدمها
خ��ال��دي �صباح الأرب �ع��اء � ،6/8أف ��ادت عن

�سقوط ع�شرة قتلى و�إ�صابة �آخرين ،بينهم
 12على الأقل في حالة حرجة.
وق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س � �ش��رك��ة ال�سكك
الحديدية الإيرانية مير ح�سن مو�سوي
للقناة الر�سمية �إن «القطار الذي كان على
متنه  348راكبا ،انحرف بعد احتكاك مع
�آلة حفر» كانت موجودة على مقربة من
�سكته .و�أكد م�س�ؤولون في مجال االنقاذ
�أن خم�س من العربات ال �ـ 11التي يت�ألف
منها القطار انحرفت ع��ن ال�سكة جراء
الحادث الذي وقع عند ال�ساعة الخام�سة
والن�صف.

دول �أوروبية بعدما �أجبر وزير الخارجية
�سيرغي الف��روف على �إل�غ��اء زي��ارة كانت
م �ق��ررة �إل� ��ى ��ص��رب�ي��ا ج� ��راء �إغ �ل��اق دول
مجاورة مجاالتها الجوية �أمامه.
وق � ��ال ال �ن��اط��ق ب��ا� �س��م ال �ك��رم �ل �ي��ن �إن
«�أع�م��اال عدائية كهذه �ضد بلدنا يمكنها
�أن تت�سبب بم�شاكل مع ّينة» ،بينما �أ�شار
�إلى �أن مو�سكو وبلجراد �ستحافظان على
توا�صلهما .ب��دوره ،اعتبر الف��روف �أن ما
ح�صل «ما كان من الممكن تخ ّيله» .وقال
�إنه يمثل «حرمان دولة ذات �سيادة من حق
الم�ضي قدما ب�سيا�ستها الخارجية».
وف ��ي وق ��ت � �س��اب��ق ،ق ��ال م �� �ص��در رفيع

� �ص��رب �ي��ا �إغ �ل��اق م �ج��ال �ه��ا ال� �ج ��وي �أم� ��ام
طائرته.
و�أك��د الم�صدر �صحة تقرير �إعالمي
� �ص��رب��ي �أف� � ��اد ب� � ��أن ب �ل �غ��اري��ا ومقدونيا
ال�شمالية وجمهورية الجبل الأ�سود �أعلنت
�إغالق مجالها الجوي �أمام الطائرة التي
كانت �ستقل وزير الخارجية الرو�سي �إلى
بلجراد يوم االثنين .6/6
وع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ت �ق��دم �ه��ا بطلب
ل�ع���ض��وي��ة االت �ح��اد الأوروب� � ��ي م�ن��ذ ع�شر
� �س �ن��وات ،ت�خ�ت�ل��ف ��ص��رب�ي��ا ف��ي �سيا�ستها
ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال��رو��س�ي��ة لوكالة م��ع ب��روك���س��ل ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �غ��زو رو�سيا
�إنترفاك�س ل�ل�أن�ب��اء ي��وم الأح��د �إن زيارة لأوكرانيا.

رئ���ي�������س وزراء ب���ري���ط���ان���ي���ا ي���ن���ج���و م�����ن ح��ج��ب
ال���ث���ق���ة ب����ـ ���� 211ص���وت���ا م���ق���اب���ل رف�������ض  48ن��ائ��ب��ا
�أع�ل��ن رئي�س «لجنة  »1922الم�س�ؤولة
ع ��ن ال �ت �ن �ظ �ي��م ف ��ي ح� ��زب المحافظين
البريطاني ،جراهام برادي� ،أن  211نائباً
محافظاً ج��ددوا ثقتهم برئي�س الوزراء
البريطاني بوري�س جون�سون ،فيما �ص ّوت
 148نائباً ل�سحب الثقة منه ،ما يعني �أن
جون�سون ك�سب معركة الثقة.
و� �ص��وت ح ��زب ال�م�ح��اف�ظ�ي��ن االثنين
 6ي��ون�ي��و ،ع�ل��ى ��س�ح��ب ال�ث�ق��ة م��ن رئي�س
ال� ��وزراء ،بعدما �أط�ل��ق م��ا ال يقل ع��ن 54
نائباً من حزبه الخطوة في �أعقاب �سل�سلة
ف���ض��ائ��ح ،بينما اع�ت�ب��ر ن��اط��ق ب��ا��س�م��ه �أن
الت�صويت يمثل فر�صة لـ«طي ال�صفحة».
وف��ي ر�سالة توجه بها �إل��ى ن��واب حزبه
ط ��ال �ب �اً دع �م �ه��م ق �ب��ل ال �ت �� �ص��وي��ت ،قال

الإع �ل��ام» وال�م���ض��ي ق��دم �اً .و�أ� �ض��اف في
الر�سالة التي ذكر فيها ب�إنجازات حكومته
على �صعيد «بريك�ست» ومكافحة «كوفيد-
 »19ودعم �أوكرانيا في حربها �ضد رو�سيا،
�أن االقتراع هو �أي�ضاً فر�صة «لر�سم خط
تحت الق�ضايا ال�ت��ي ي��ري��د خ�صومنا �أن
نتحدث عنها» والتركيز ب��دل ذل��ك على
«ما يهم الناخبين حقاً».
في غ�ضون ذل��ك� ،أعلن كبير م�س�ؤولي
مكافحة الف�ساد في الحكومة البريطانية،
ال
جون بنروز ،ا�ستقالته من من�صبه ،قائ ً
في ر�سالة وجهها �إل��ى رئي�س ال��وزراء �إن
بوري�س جون�سون
ت�ق��ري��ر ��س��و ج ��راي ع��ن ف�ضيحة حفالت
ج��ون �� �س��ون �إن ال�ج�ل���س��ة ت���ش�ك��ل «فر�صة دوانينج �ستريت ،يظهر �أن جون�سون خالف
لو�ضع حد للهو�س المف�ضل لدى و�سائل القانون ،داعياً �إياه �إلى اال�ستقالة �أي�ضاً.

ّ
«م�ستعدة» مع تركيا ل�ضمان �سالمة خروج
رو�سيا
�سفن الحبوب من الموانئ الأوكرانية
�أ ّك��د وزي��ر الخارجية الرو�سي �سيرجي
الفروف الأربعاء � 6/8أن رو�سيا م�ستعدّة
ل�ضمان �سالمة ال�سفن التي تنقل حبوباً
والتي تغادر الموانئ الأوكرانية ،بالتعاون
مع تركيا.
وقال خالل م�ؤتمر �صحافي مع نظيره
ال �ت��رك��ي م��ول��ود ت �� �ش��او���ش �أوغ� �ل ��و «نحن
ج��اه��زون ل���ض�م��ان ��س�لام��ة ال���س�ف��ن التي
تغادر الموانئ الأوكرانية ( )...بالتعاون
مع زمالئنا الأتراك».
وو�صل الفروف م�ساء الثالثاء � 6/7إلى
�أنقرة للبحث في �إن�شاء ممرات �آمنة لت�سهيل
ت�صدير الحبوب �إلى البحر الأ�سود.
وع��ر��ض��ت ت��رك�ي��ا ،ب �ن��ا ًء ع�ل��ى ط�ل��ب من
الأم��م المتحدة ،م�ساعدة لمرافقة هذه
ال�ق��واف��ل م��ن ال�م��وان��ئ الأوك��ران �ي��ة ،رغم
وج � ��ود �أل� �غ ��ام ُك �� �ش��ف ع ��ن ب�ع���ض�ه��ا قرب
ال�سواحل التركية ،و�سط الغزو الرو�سي
لأوكرانيا.
واعتبر ت�شاو�ش �أوغلو �أن «خطة الأمم
المتحدة منطقية وقابلة للتحقيق .وعلى
�أوكرانيا ورو�سيا قبولها».

ت���ق���ري���ر ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��و
ال��دول��ي��ة يك�شف ع��دد ح��االت
الإع����دام ف��ي ال��وط��ن العربي
�أعلنت منظمة العفو الدولية «�أمن�ستي»،
في تقريرها ال�سنوي عن حاالت الإعدام
ح� ��ول ال� �ع ��ال ��م ،م �� �ش �ي��رة �إل � ��ى �أن م�صر
وال�سعودية ت�صدرت قائمة الدول العربية
الأك �ث��ر تنفيذا لأح �ك��ام الإع� ��دام ف��ي عام
.2021
وح �� �س��ب ال� �ت� �ق ��ري ��ر« :اح� �ت� �ل ��ت م�صر
ال �م��رت �ب��ة الأول� � ��ى ب �ي��ن ال � ��دول العربية
لتطبيق �أكبر عدد من �أحكام الإعدام بما
ال يقل عن  83حالة �إع��دام ثم ال�سعودية
ب� �ـ 65ح��ال��ة �إع� � ��دام» .و«ح �ل��ت � �س��وري��ا في
المرتبة الثالثة بما ال يقل عن  24حالة،
بعدها ال�صومال ب�أكثر من  ،21ثم العراق
�أكثر من  ،17فاليمن ب�أكثر من  ،14وعمان
بما ال يقل عن حالة واحدة ،ولم ي�ستطع
التقرير تحديد العدد تماما» ،م�شيرا �إلى
�أن «الإمارات حلت �أخيرا بما قد يزيد عن
حالة �إعدام واحدة».

ت�شاو�ش �أوغلو
الفروف
وكانت �أوكرانيا ،وهي رابع �أكبر م�صدّر
ل�ل��ذرة ف��ي ال�ع��ال��م ،على و��ش��ك �أن ت�صبح
ثالث �أكبر م�صدّر للقمح في العالم قبل
�أن يبد�أ الغزو الرو�سي.
و�أدى النزاع في �أوكرانيا منذ  24فبراير
�إلى رفع �أ�سعار المواد الغذائية ،ما يهدّد
ب�ح��دوث مجاعة ف��ي ال ��دول ال�ت��ي تعتمد
على ال�صادرات الأوكرانية ،خ�صو�صاً في
�إفريقيا وال�شرق الأو�سط.
و�صرح ت�شاو�ش �أوغلو �أن بالده تعتبر �أن
طلب مو�سكو رفع العقوبات عن ال�صادرات
ال��زراع �ي��ة ال��رو��س�ي��ة لت�سهيل ال�صادرات
الأوكرانية «م�شروع».

وق � ��ال «�إذا ك� ��ان ع �ل �ي �ن��ا ف �ت��ح ال�سوق
الأوك ��ران� �ي ��ة ال��دول �ي��ة ،ن�ع�ت�ق��د �أن �إزال� ��ة
ال�ع�ق�ب��ات �أم ��ام ال �� �ص��ادرات ال��رو��س�ي��ة �أمر
م�شروع».
وتحدث تحديداً عن �صادرات «الحبوب
والأ�� �س� �م ��دة» ال �ت��ي ال ت �ت ��أث��ر بالعقوبات
الغربية المفرو�ضة على مو�سكو ،لكنها
ف��ي ال��واق��ع تمنعها م��ن تعليق التبادالت
الم�صرفية والمالية مع الخارج.
وكانت كييف قبل الحرب ُت�صدّر %12
من �إجمالي القمح و  %15من الذرة و %50
من زيت عباد ال�شم�س في العالم.
وق��ال الرئي�س الأوك��ران��ي فولوديمير
زي�ل�ي�ن���س�ك��ي االث �ن �ي��ن « 6/6ف� ��ي الوقت
ال �ح ��ال ��ي� 20 ،إل � ��ى  25م �ل �ي��ون ط ��ن من
الحبوب عالقة ،وق��د ترتفع الكمية في
الخريف �إل��ى م��ا بين � 70إل��ى  75مليون
طن».
وبح�سب وزي��ر ال��زراع��ة التركي وحيد
كيري�شت�شي« ،ت�ح�م��ي �أوك��ران �ي��ا موانئها
ال�ت�ج��اري��ة ح��ال�ي�اً ب��الأل �غ��ام» وت�خ���ش��ى �أن
«تتعر�ض لهجوم رو�سي» �إذا ان�سحبت.
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الوجه الآخر

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

قو�س قزح جديد!!
ت� �ح ��اول ب �ع ����ض ال �ح �ك��وم��ات �إل �ه��اء
الماليين من الب�شر بكثير من الق�ضايا
ح�ت��ى يمكنها ت�م��ري��ر �أخ �ط��ر الأفكار
ولعل �أ�سو�أها على االط�لاق ما ي�ضرب
المجتمع في كل مكان في مقتل تحت
م�سمى ت�شجيع الحريات .يتم تدري�س
االن في مراحل التعليم اال�سا�سي «�أن
الأ�سرة من الممكن �أن تتكون من �أب و
�أم �أو �أب و�أب �أو �أم و �أم!!!.
ال �� �س ��ؤال ه�ن��ا ال ��ذي ال ي�ج�ي��ب عنه
�أي مثلي ،ه��ل ي�ستطيع �أي رج�لان �أو
�إمر�أتان الح�صول على �أطفال لو بقيا
معا مائة عام حتى؟!! �أنهم يح�صلون
ع �ل��ى الأط � �ف� ��ال ب��ال �ت �ب �ن��ي ف �ق ��ط .هل
�سيح�صل الأبناء على جينات الوالدين
في هذه الحالة؟ بالقطع ال .فهل هذا
ق���ص��د اهلل ل�ل�خ�ل��ق؟ ب��ال�ط�ب��ع ال .هذا
م��ا يجعل ج��ذور الإل �ح��اد �أي�ضا تظهر
بالتزامن مع هذه الظاهرة.
لقد اعتبر الطب المثلية الجن�سية
م��ن الأم ��را� ��ض النف�سية ح�ت��ى القرن
ال�م��ا��ض��ي ط ��وال الآف ال�سنين .وكان
ه �ن��اك م ��دار� ��س ك �ث �ي��رة ت ��در� ��س �سبب
حدوث مثل هذه اال�ضطرابات� .أهمها
ح ��دوث �أي �إع �ت ��داء جن�سي م�ب�ك��ر في
م��رح �ل��ة ال �ط �ف��ول��ة �أو ال �م��راه �ق��ة �أو
�إخ �ت�ل�ال � �ص��ورة �إل�ه�ي��ة الجن�سية عن
ط��ري��ق �أب ع�ن�ي��ف ج ��داً ف�ي�ك��ره الذكر
ذكورته لأن الأب قدم الذكورة مرتبطة
بالعنف خا�صة لو كان هناك �إ�ضافة �إلى
العنف اللفظي �أي�ضا العنف الج�سدي
ب��االع �ت��داء ب��ال���ض��رب وخ��ا� �ص��ة �ضرب
ال��زوج��ة �أو دفعها وعقابها وممار�سة
ال�سلطة عليها بكل الأ�شكال فيتعاطف
م��ع ال�ج��ان��ب الأن �ث��وي �أك�ث��ر وبالن�سبة
للإبنة تكره الأن�ث��ى �أنوثتها لل�ضعف
ال � ��ذي ي �م��ار���س ع �ل��ى ج�ن���س�ه��ا وتريد
االن�ضمام في بع�ض الأح�ي��ان للجانب
القوي في المجتمع ال��ذي تعي�ش فيه
وهو الجانب الذكوري في هذه الحالة.
ك�م��ا ي �ح��اول بع�ض ال��ذك��ور الح�صول
على بع�ض المزايا عن طريق التحويل
جن�سياً �إل��ى جن�س المر�أة للدخول في
الريا�ضات المختلفة تحت بند ريا�ضة
ال�سيدات ول�ك��ن ب�ق��وة ع�ضالت الذكر
التي يمتلكها بالفعل.
ول�ك��ن لي�س معنى ه��ذا �أن ك��ل من
تعر�ضوا لالعتداء الجن�سي �أو اللفظي
�أو ال �ج �� �س��دي ي �� �ض �ط��رب��ون جن�سياً.
فالمرونة النف�سية تختلف من �شخ�ص
لآخر.
ومهما كانت الأ�سباب التي �أدت �إلى
�إ�ضطراب الهوية ,المثلية �أو التحويل
ال�ج�ن���س��ي فكلها ع��وار���ض لإ�ضرابات
ن �ف �� �س �ي��ة ع �م �ي �ق��ة ت� �ح� �ت ��اج ال �ت ��دخ ��ل
والتعطف.
ول �ل �ت �� �ص��دي ل �م �ث��ل ه� ��ذه الظواهر
الحادثة ينبغي على الأ��س��رة محا�سبة
نف�سها �أول ب ��أول وت�صحيح �أخطاءها
وتقديم الحب والقبول البنائها ونبذ
العنف �سواء المبرر �أو الغير مبرر.
�أم � � � � ��ا ع � �ل� ��ى �� �ص� �ع� �ي ��د ال �م �ج �ت �م ��ع
والم�ؤ�س�سات فمن ال�ضروري االنتباه
جيداً وتمويل م�شاريع للأطفال ت�ضم
�أف�ل�ام ك��ارت��ون و�أف�ل�ام علمية و�أخرى
ترفيهية وتقدم فيها المعنى الحقيقي
للأ�سرة ويتم اال�ستغناء ومقاطعة كل
البرامج والكارتون المقدم بلون قو�س
ق��زح وه��ذا يجب �أن يتم بالتن�سيق مع
رجال الأعمال و الم�ؤ�س�سات المجتمعية
الوطنية.
ط ��وال ال��وق��ت ك��ان ق��و���س ق��زح رمز
ل�ل�أم��ان واالف���ض��ل �أن ي�سعى الجميع
�أن يظل هكذا و�أال ي�صبح م�صدر ذعر
للأجيال القادمة.
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متنوعات

خبير الآثار عبد الرحيم ريحان ير�صد معجزة نبع الحمراء
بالنطرون ومعجزات ال�سيد الم�سيح بمحطات الم�سار

في �ضوء افتتاح م�سار العائلة المقد�سة
ب��وادي النطرون بعد تطوير ورفع كفاءة
المنطقة المحيطة به وفي �ضوء احتفال
م�صر ب��ذك��رى دخ��ول العائلة المقد�سة
�أول يونيو ير�صد خبير الآث ��ار الدكتور
عبد الرحيم ريحان ،مدير عام البحوث
وال ��درا�� �س ��ات الأث ��ري ��ة وال �ن �� �ش��ر العلمي
بجنوب �سيناء ب ��وزارة ال�سياحة والآث ��ار،
معجزة ال�سيد الم�سيح ب��وادي النطرون
ح�ي��ن ع�ط����ش ال�ط�ف��ل ول ��م ت�ج��د ال�سيدة
العذراء م�صد ًرا للماء �سوى بحيرة �شديدة
الملوحة ،فخا�ضت داخلها لأمتار و�أخذت
بع�ض الماء منها لتروي طفلها ليتحول
ويتفجر في نف�س
الماء المالح �إلى عذب،
ّ
الوقت ينبوع مياه عذبة بارتفاع  1.5متر
عن �سطح المياه العادية والتدفق الزال
حتى اليوم.
تابع وه��ي معجزة «نبع ال�ح�م��راء» في
ال�ت��راث الم�سيحي وه��ذه المياه مباركة
ولها معجزات �سواء المالحة منها �أو النبع
العذب ،فهي ت�شفي �أمرا�ض الروماتويد
والروماتيزم ،وجميع �أمرا�ض الح�سا�سية
ب�أنواعها.
ولفت ريحان �إلى معجزات الم�سيح في
المواقع التي باركتها العائلة المقد�سة
بم�صر م��ن ب��داي��ة ال�ط��ري��ق ف�ب�ع��د عبور
�سيناء واتجاه العائلة المقد�سة �إل��ى «تل
ب�سطة» بالقرب من الزقازيق لم تقبلهم
المدينة و�أهلها ورف�ضوا �إق��ام��ة العائلة
المقد�سة ف��ى و�سطهم ،ف��أر��ش��ده��م �أحد
�أه��ال��ي ال�م��دي�ن��ة �إل ��ى م��وق��ع وج ��دوا فيه
�شجرة حيث مكثوا عندها و�أنبع الطفل
نبع ماء ،ف�أحمته العذراء وغ�سلت مالب�سه
و�سمي ه��ذا المكان «المحمة» �أي مكان
اال�ستحمام ،وت�سمى الآن م�سطرد وقد
بنيت ف��ي ه��ذا ال�م�ك��ان كني�سة ع�ل��ى ا�سم
القدي�سة العذراء عام 901م ،وعند مرور
ال�ع��ائ�ل��ة المقد�سة ف��ي بلبي�س ا�ستظلوا
ب�شجرة عرفت فيما بعد بــ «�شجرة مريم»
وح �ت��ى الآن ي��دف��ن ال�م���س�ل�م��ون حولها
�أمواتهم تبر ًكا بها.
وا�ستكمل« :في وقت الحملة الفرن�سية
على م�صر �أراد جنود نابليون قطع هذه
ال �� �ش �ج��رة خ���ش� ًب��ا ل�ط�ه��ي ط�ع��ام�ه��م فلما
�ضربوها بالف�أ�س �أول �ضربة بد�أت تدمي
فارتعب الع�سكر ولم يجر�ؤوا بعد ذلك �أن
يم�سوها ،وت�ب��ارك��وا بها وكتبوا �أ�سمائهم
على فروعها ومنهم من �شفى من مر�ض
الرمد».
و�أ� � �ش ��ار ري �ح ��ان �إل� ��ى م �ع �ج��زة �سمنود
المج�سدة في الماجور الحجري
ال�شهيرة
ّ
حين رحب �أهلها بقدوم العائلة المقد�سة
وي�ق��ال �إن�ه��ا �أق��ام��ت ف��ي المدينة م��ا بين
 14و 17ي��و ًم��ا ،وق��د �أه��دى �أه��ال��ي البلدة

ال�سيدة العذراء ماجو ًرا حجر ًيا لتعجن
فيه ،فى الوقت الذى �أنبع ال�سيد الم�سيح
ع�ي��ن م��اء ف��ى ال�م�ك��ان ال ��ذى �أق��ام��وا به،
ويوجد بالكني�سة الحالية «كني�سة ال�سيدة
العذراء وال�شهيد �أبانوب ب�سمنود» ماجور
كبير من حجر الجرانيت يو�ضع فيه ماء
م�صلى عليه.
وفي �سخا بكفر ال�شيخ معجزة ماء كعب
ي�سوع حيث �أوقفت ال�سيدة العذراء مريم
ابنها على قاعدة عمود ،فغا�صت م�شطا
قدميه فى الحجر وانطبعت قدميه ،وقد
تفجر نبع ماء و�سمى هذا المكان «كعب
ّ
ي�سوع» ،و�أ�صبح الموقع بركة للنا�س حيث
ي ��أت��ون وي���ض�ع��ون ف��ى م �ك��ان ال �ق��دم زي ًتا
ويحملونه �إلى بالدهم وينتفعون ببركة
هذا الزيت فى ال�شفاء.
وت��اب��ع خ�ب�ي��ر الآث � ��ار �أن ��س�ب��ب �شهرة
المطرية ه��ى جلو�س العائلة المقد�سة
تحت �شجرة بها وك��ان��وا ف��ى احتياج �إلى
ال �م��اء ،وب ��د�أ ال�ط�ف��ل يلعب ب�ق��دم�ي��ه فى
الأر�� ��ض ،فنبع عين م��اء ��ش��رب��وا منه ثم
غ���س�ل��ت ال � �ع� ��ذراء م�لاب ����س ال �ط �ف��ل ،ثم
�صبت ماء الغ�سيل على الأر���ض ،ف�أنبتت
ف��ى تلك البقعة نبا ًتا عطر ًيا ذو رائحة
جميلة ،و ُيعرف هذا النبات با�سم البل�سم
�أو البل�سان ،وللآن هذه ال�شجرة موجودة
بالمطرية وتعرف با�سم �شجرة مريم ،و
مكثت العائلة المقد�سة فى مغارة �شهيرة
قرب ح�صن بابليون «كني�سة �أب��ى �سرجة
حال ًيا» وبالكني�سة بئر ماء قديمة �شرب
منها ال�سيد الم�سيح يغطيها باب زجاجي
يك�شف عن البئر.
ولفت �إل��ى م�غ��ارة �شهيرة ق��رب ح�صن
بابليون «كني�سة �أبى �سرجة حال ًيا» وهي
المغارة التي مكثت بها العائلة المقد�سة
طولها 6م وعر�ضها 4.5م وتنق�سم �إلى
ث�لاث��ة �أق �� �س��ام يف�صلها �أع �م��دة حجرية
وتنخف�ض المغارة عن �سطح الكني�سة 6.3

متر وتنخف�ض �أر��ض�ي��ة الكني�سة نف�سها
عن من�سوب ال�شارع  3.6متر ،ويميز هذه
الكني�سة � ً
أي�ضا وجود بئر ماء قديمة �شرب
منها الم�سيح عليها ب��اب زج��اج��ي يمكن
للزوار النظر من خالله �إلى البئر.
وع �ل ��ى � �ش��اط��ئ ن �ه��ر ال �ن �ي��ل بمنطقة
المعادي في القاهرة تقع كني�سة ال�سيدة
مريم العدوية بطرازها الأثرى المميز،
وال�ت��ى تعتبر �شاهدة على رحلة العائلة
ال �م �ق��د� �س��ة �إل� � ��ى م �� �ص ��ر ،ح �ي ��ث يوجد
بداخلها �ساللم �أثرية ترجع �إلى القرون
الميالدية الأول��ى كانت ت�ستخدم قدي ًما
�أثناء في�ضان النيل وفى  12مار�س 1976
مقد�سا
ميالدية ر�أى �شعب الكني�سة كتا ًبا
ً
��ض�خ� ًم��ا ي�ط�ف��و ع�ل��ى ��س�ط��ح ال �م �ي��اه وهو
مفتوح على �سفر �أ��ش�ع�ي��اء الإ��ص�ح��اح 19
«مبارك �شعبى م�صر» ويوجد هذا الكتاب
المقد�س داخل الكني�سة.
وم�ك�ث��ت ال�ع��ائ�ل��ة المقد�سة ف��ي مغارة
بجبل الطير ب�سمالوط ،وفى هذا المكان
ال �م �ب��ارك �أن �� �ش ��أت ال�ق��دي���س��ة ه�ي�لان��ة �أم
الإمبراطور ق�سطنطين كني�سة منحوتة
ف��ي ال�صخر ع��ام  328م ع��رف��ت بكني�سة
ال �ك��ف ل �م �ع �ج��زة ال �� �س �ي��د ال�م���س�ي��ح حين
منع �سقوط �صخرة عليهم عندما �سند
ال�صخرة الكبيرة بكفه ال�صغير فانطبع
كفه على ال�صخرة ،و�صار الجبل يعرف
با�سم «جبل الكف».
وي�ضم دي��ر ال�م�ح� ّرق ب�أ�سيوط البيت
ال�ت��ي ع��ا��ش��ت ف�ي��ه ال�ع��ائ�ل��ة المقد�سة فى
ن�ه��اي��ة ال��رح�ل��ة وب�ق��ى ع�ل��ى م�ساحته ثم
تحول فى الع�صر الم�سيحى المبكر �إلى
كني�سة ،وت�م�ي��ز هيكلها ب�م��ذب��ح حجرى
والمعروف لدى علماء الآثار با�ستخدامه
م �ن��ذ ع���ص��ر م �ب �ك��ر ،وه ��و ال �ح �ج��ر الذى
جل�س عليه ال�سيد الم�سيح طب ًقا للتقليد،
�أما �صحن الكني�سة فقد تغير فى القرن
19م.
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�أ�شهر القبائل في قارات العالم

قبيلـــة الب�شــتون
الب�شتون ه��م مجموعة ع��رق�ي��ة تقيم
ب�شكل �أ�سا�سي في المنطقة الواقعة بين
�سل�سلة جبال هندوكو�ش في �شمال �شرق
�أفغان�ستان والق�سم ال�شمالي لنهر �إندو�س
في باك�ستان ويتميزون بال�شجاعة والروح
القتالية العالية ورف�ض تدخل الأخرين
في �ش�ؤون حياتهم �أو التحكم بهم.
ي���ش�ك�ل��ون �أك �ب��ر م�ج�م��وع��ة ع��رق�ي��ة من
�سكان �أفغان�ستان وكانوا يعرفون بالأفغان
قبل �أن يعتمد ا�سم �أفغان�ستان للداللة
على دول��ة �أفغان�ستان الحالية في نهاية
القرن التا�سع ع�شر.
ت �ج �م��ع ال �ب �� �ش �ت��ون ل �غ��ة م���ش�ت��رك��ة هي
«الب�شتو» .وت�شمل ال�ق��وا��س��م الم�شتركة
الأخ � ��رى ال��دي��ن وال �ق��ان��ون االجتماعي
ال �م �� �ش �ت��رك (ال �ب��ا� �ش �ت��ون وال � � ��ي) ال ��ذي
يحكم ال�سلوك الأخ�لاق��ي والأع ��راف في
المجتمع الب�شتوني.
وم��ن ال�م�ع��روف �أن العديد م��ن قبائل
الب�شتون قد انتقلت من �أفغان�ستان �إلى
باك�ستان الحالية بين القرنين الثالث
ع�شر وال�ساد�س ع�شر كما انتقل العديد من
الب�شتون �إلى �شمال �أفغان�ستان بعد ت�شكيل
ال��دول��ة الأف �غ��ان �ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ف��ي �أواخ ��ر
القرن التا�سع ع�شر في �إطار خطة حاكم
�أفغان�ستان وقتها الأم �ي��ر عبد الرحمن
خان لتجاوز الإنق�سامات العرقية.
التركيبة القومية والدينية
لأفغان�ستان؟
وح �� �س��ب ال �ت �ق��دي��رات ال �ح��ال �ي��ة ي�شكل
الب�شتون حوالي  40في المئة من �سكان
�أفغان�ستان و�أكبر مجموعتين من قبائل
الب�شتون هما «دوراني» و «غلزاي».
الموطن التاريخي
ال�م��وط��ن ال�ت��اري�خ��ي لقبائل الب�شتون
ه��و جنوب و��ش��رق �أفغان�ستان والمناطق
القبلية في ال�شمال الغربي من باك�ستان
والتي تعرف بالمناطق القبلية المدارة
ف �ي��درال �ي �اً و�إق �ل �ي��م بلو�ش�ستان ف��ي غرب
ب��اك���س�ت��ان ،ح�ي��ث ي���ش�ك��ل ال�ب���ش�ت��ون ثاني
�أك�ب��ر مجموعة عرقية ف��ي باك�ستان بعد
البنجابيين.
وتعتبر مدينتا ب�ي���ش��اور الباك�ستانية
وق� �ن ��ده ��ار الأف �غ��ان �ي��ة م��وط �ن �اً رئي�سياً
ل �ل �ب �� �ش �ت��ون ال ��ذي ��ن ي �ق �ي �م��ون ف ��ي كويتا
بباك�ستان وكابل ولغمان وكونار وباكتيا
وفارياب ب�أفغان�ستان.
وم�ع�ق��ل ال�ب���ش�ت��ون ف��ي �أف�غ��ان���س�ت��ان هو
�إقليم هلمند الذي يعتبر �أي�ضاً �أحد �أهم
و�أكبر معاقل حركة طالبان.
ومعظم الب�شتون م��زارع��ون ،يجمعون
بين ال��زراع��ة وت��رب�ي��ة ال�ح�ي��وان��ات .وعدد
قليل منهم ال يزالون من البدو الرحل.
و� �ص �ل��ة ال � ��دم ه ��ي �أ�� �س ��ا� ��س المجتمع
الب�شتوني القبلي .وتتكون كل قبيلة من
�أق ��ارب يتتبعون ذات الن�سب ف��ي �ساللة
الذكور من جد م�شترك ،وتنق�سم القبيلة
�إلى ع�شائر وع�شائر فرعية وعائالت.
وتحدد الأن�ساب القبلية حقوق الإرث
والميراث والحق في ا�ستخدام الأرا�ضي
القبلية والتحدث في المجل�س القبلي.
وغالباً ما ت�ؤدي الخالفات حول الملكية
والن�ساء والأ�ضرار الج�سدية �إلى نزاعات

دموية بين العائالت والع�شائر ب�أكملها
وقد يتم توريثها �إلى الجيل التالي ما لم
يجري ت�سويتها بتدخل زع�م��اء الع�شائر
�أو م�ج�ل����س ال�ق�ب�ي�ل��ة ال ��ذي ي �ع��رف با�سم
«جيرغا».
و� �ش �ك��ل ال �ب �� �ش �ت��ون ر�أ�� � ��س ال �ح��رب��ة في
مقاومة الغزو ال�سوفييتي عام  1979حيث
ك��ان��ت مناطقهم ف��ي باك�ستان المجاورة
القاعدة الخلفية للتزود بال�سالح والم�ؤن
وتجنيد المقاتلين وتدريبهم.
كما �أنهم لعبوا نف�س ال��دور بعد الغزو
الأم��ري �ك��ي لأف�غ��ان���س�ت��ان ع��ام  2001حيث
عجزت القوات الأمريكية في ك�سر �شوكة
ح��رك��ة ط��ال �ب��ان ال �ت��ي ي���ش�ك��ل الب�شتون
عمودها الفقري ،على مدى عقدين من
الزمن.
الإرث الإ�ستعماري
ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر كان
ال�ب���ش�ت��ون يعي�شون ت�ح��ت �سلطة واحدة
ولم تتعر�ض مناطق �سكناهم التاريخية
للتق�سيم.
خ �ل��ال ال � �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع �� �ش��ر كانت
�أف �غ ��ان �� �س �ت ��ان � �س ��اح ��ة � � �ص� ��راع وتناف�س
ل �م��ا ي �� �س �م��ى ب� �ـ «ال �ل �ع �ب��ة ال� �ك� �ب ��رى» بين
الإمبراطوريتين الرو�سية والبريطانية.
وع �ن��دم��ا ب � ��د�أت رو� �س �ي��ا ف ��ي اال�ستيالء
ع�ل��ى م�ن��اط��ق �آ��س�ي��ا ال��و��س�ط��ى واح ��دة تلو
الأخرى وبد�أت الإمبراطورية القي�صرية
الرو�سية بالتو�سع ب�شكل حثيث واالقتراب
من جبال بامير التي كانت تمثل حدود
الهند ،درة التاج البريطاني خالل الحقبة
اال�ستعمارية ،تحركت بريطانيا لوقف
التمدد الرو�سي.
وخا�ض االنجليز حربين �ضد الملوك
الأف �غ ��ان وك��ان��ت الأول � ��ى ب�ي��ن ع ��ام 1839
و 1842ومنيت فيها ال�ق��وات الغازية ذات
الغالبية الهندية بهزيمة �شنعاء حيث لم
ينجو منها ��س��وى �شخ�ص واح��د ليروي
م��ا ح��دث لجي�شهم ع�ل��ى ي��د المقاتلين
الب�شتون.
ون�ج��ح الإن�ج�ل�ي��ز ف��ي �إث ��ارة الخالفات
وال �� �ش �ق��اق ب �ي��ن الأف� �غ ��ان وان �ت �� �ص��روا في
المعركة الثانية ال�ت��ي ج��رت بين عامي
1878و  1879وا��س�ت�ط��اع��وا �أن يفر�ضوا
و��ص��اي�ت�ه��م ع �ل��ى ال �م �ل��ك الأف �غ��ان��ي عبد
الرحمن خ��ان ال��ذي �أع��اده الإنجليز من
المنفى ون�صبوه �أم �ي��راً على ال�ب�لاد عام
.1880
وب �ه��دف ت ��أم �ي��ن ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ممر
خيبر اال�ستراتيجي �أر�سل البريطانيون
الدبلوما�سي مورتيمر دوران��د للتفاو�ض
م��ع �أف�غ��ان���س�ت��ان ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة لتر�سيم
ال� � �ح � ��دود ب� �ي ��ن �أف� �غ ��ان� ��� �س� �ت ��ان وال �ه �ن ��د
البريطانية .الحدود الجديدة ،التي �أطلق
عليها ا�سم «خ��ط دوران��د» ق�سمت �أرا�ضي
قبائل الب�شتون �إلى ق�سمين.
و�أ�� �ص� �ب ��ح ن �� �ص��ف ال �م �ن �ط �ق��ة القبلية
الب�شتونية ج��زءاً من الهند البريطانية
وظل الن�صف الآخر جزءاً من �أفغان�ستان،
ومنذ ذلك الحين يرف�ض الب�شتون على
جانبي الخط الإعتراف به وينظرون �إليه
ب�إ�ستياء مطلق.
كما �أدت االتفاقية �إلى خ�سارة �أفغان�ستان
لمقاطعة بلو�ش�ستان ،مما حرم البالد من

ماذا تعرف عن عيد االب

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.
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يتم االحتفال في ي��وم الأب في جميع �أنحاء العالم؛ تقديراً للم�ساهمة التي
يقدمها الآباء في حياة �أطفالهم .حيث بد�أ االحتفال بعيد الأب في البلدان الغربية؛
في يوم الأحد الواقع في الأ�سبوع الثالث من �شهر يونيه .ثم انتقل هذا التقليد
روي��داً روي��داً �إلى العالم العربي ،حيث تبنت العديد من العائالت هذا االحتفال،
لتعبر للزوج والأب عن مدى حبهم وتقديرهم له.
هناك العديد من الحقائق الممتعة المتعلقة بيوم الأب؛ والتي ال نعرفها .كيف
بد�أ هذا العيد ،ومن اخترعه؟ كيف كانت ردة فعل النا�س عند �سماعهم بم�صطلح
«عيد الأب»؟ والعديد من الحقائق الأخرى المثيرة للده�شة� ،سنذكرها في مقالنا
اليوم.
مع تمنياتنا لجميع الآب��اء بحياة �سعيدة مع عائالتهم� ،أط��ال اهلل بعمر �آبائنا
و�أمدهم بال�صحة والعافية ،ورحم اهلل المتوفين منهم
حقائق مده�شة عن عيد الأب.
* تم اختراع يوم الأب من قبل ال�سيدة الأمريكية �سونورا �سمارت دود؛ التي
�أرادت تكريم والدها ،وهو �أحد المحاربين المخ�ضرمين الذي قام بتربية �أطفاله
ال�ستة لوحده كونه �أب �أع��زب .حيث تم االحتفال بعيد الأب الأول في  19يونيو
.1910
* على عك�س عيد الأم ،قوبل عيد الأب في البداية بال�ضحك وال�سخرية! لقد
كان هدفاً للكثير من ال�صحف المحلية لكتابة موا�ضيع �ساخرة وم�ضحكة مثيرة
للجدل! وقد تم اعتبار هذا العيد �أنه «ترويجات طائ�شة» ال �أكثر!
* �أول رئي�س �أمريكي يدعم مفهوم عيد الأب هو الرئي�س كالفن كوليدج ،وقد
فعل ذلك في عام  .1924ولكن؛ كان الرئي�س ليندون جون�سون هو من وقع �إعالناً
رئا�سياً عام  ،1966نتج عنه �إعالن يوم الأحد الثالث من �شهر يونيو «عيدا للأب».
* وف ًقا لهولمارك ل�صانعي بطاقات التهنئة؛ ف ��إن عيد الأب هو راب��ع �أكبر
منا�سبة لإر�سال البطاقات ،حيث يتم منح  72مليون بطاقة كل عام .يتم �شراء %50
من جميع بطاقات عيد الأب للآباء ،وف ًقا لهولمارك .ويتم منح ما يقرب من %20
من بطاقات يوم الأب للأزواج!
*يتم االحتفال بيوم الأب في �ألمانيا ب�شكل مختلف عن �أج��زاء �أخ��رى من
العالم .حيث يحتفل به الآب��اء عن طريق االنغما�س في الأطعمة والم�شروبات
الإقليمية التقليدية ،مع بقاء ال�شرطة وخدمات الطوارئ في حالة ت�أهب ق�صوى
خالل النهار!
* الجدول الزمني لالعتراف بعيد الأب؛ جاء كالتالي:
عام  – 1910احتفلت �سبوكان بعيد الأب لأول مرة في  19يونيو.
ثم في عام  – 1924الرئي�س كالفين كوليدج يدعم علناً يوم الأب الوطني.
بعد ذلك ،في عام  – 1966وقع الرئي�س ليندون جون�سون �إعالناً يدعو لالحتفال
بعيد الأب؛ في يوم الأحد الثالث من �شهر يونيو.
و�أخيرا ،عام  – 1972وقع الرئي�س ريت�شارد نيك�سون على قانون االعتراف الدائم
بعيد الأب.

�إعداد :ماهـر هنــري

�إط�لال�ت�ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة ع�ل��ى ب�ح��ر العرب
وحرمتها من �أي منفذ بحري.
تق�سيم دائم
وم��ع ا��س�ت�ع��داد البريطانيين لمغادرة
الهند طالبت �أفغان�ستان بمراجعة الحدود
ف��رف �� �ض��ت ب��ري �ط��ان �ي��ا ال �ط �ل��ب .وعندما
ان���ض�م��ت ب��اك���س�ت��ان �إل ��ى الأم ��م المتحدة
ف��ي ع��ام  1947ك��ان��ت �أف�غ��ان���س�ت��ان الدولة
الوحيدة التي �صوتت �ضد ع�ضويتها.
وبعد ذلك �أعلنت �أفغان�ستان �أن جميع
االتفاقيات المتعلقة «بخط دوران��د» بما
ف��ي ذل��ك ال�م�ع��اه��دات الأنجلو�-أفغانية
الالحقة باطلة لأن الحكام الأف �غ��ان تم
�إجبارهم على التوقيع عليها من خالل
ال�ضغط البريطاني.
وخالل الحرب الباردة �أ�صبحت باك�ستان
حليفة ل �ل��والي��ات ال�م�ت�ح��دة بينما �سعت
�أفغان�ستان للح�صول على دعم دبلوما�سي
وع�سكري من االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق.
وط �غ��ى ال�ت�ن��اف����س الأك �ب��ر ب�ي��ن الواليات
المتحدة واالتحاد ال�سوفيتي على النزاع
الأف �غ��ان��ي  -ال�ب��اك���س�ت��ان��ي م�م��ا م�ن��ع حل
م�شكلة «خط دوراند».
و�أ�صبحت المناطق الأفغانية التي باتت
�ضمن باك�ستان بعد انف�صالها عن الهند
ع��ام  1947تمثل تقريبا ن�صف المناطق
ال �ت��ي ك ��ان ي�سكنها ال�ب���ش�ت��ون تاريخيا.
وح��اف �ظ��ت ه ��ذه ال�م�ن��اط��ق ع�ل��ى ن ��وع من
الإدارة ال��ذات �ي��ة ال�م�ت��وارث��ة م��ن مرحلة
الإ� �س �ت �ع �م��ار ال�ب��ري�ط��ان��ي وت���س�م��ى حاليا
ال�م�ن��اط��ق ال�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت��ي ت ��دار فيدرالياً
ب�سبب رف�ض الب�شتون الحكم الخارجي
ع�ل�ي�ه��م ورف���ض�ه��م االن �� �ص �ي��اع واالمتثال
لغير �أعرافهم وتقاليدهم المتوارثة عبر
القرون.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
ت�ح�ت��ل ه ��ذه ال �م �ن��اط��ق ال �م��رت �ب��ة الأدن� ��ى
با�ستمرار في التعليم وال�صحة وم�ستوى
المعي�شة على م�ستوى باك�ستان.
و�أثار الب�شتون في باك�ستان عا�صفة بعد
�أن �شارك عدد هائل منهم في «م�سيرة وحدة
الب�شتون» في «وانا» بجنوب وزير�ستان في
م��ار���س  2020وه��و ال �ح��راك ال ��ذي عرف
با�سم «م�سيرة الب�شتون الطويلة» التي
ي �ق��وده��ا ال���ش�ب��اب ف��ي ال�م�ن��اط��ق القبلية
الخا�ضعة للإدارة الفيدرالية.
ون �ظ��م ه ��ذه ال�م���س�ي��رة «ح��رك��ة حماية
ال �ب �� �ش �ت��ون» ) (PTMوه ��ي ح ��زب �سيا�سي
يف�ضح الإنتهاكات التي يتعر�ض لها �أبناء
ال�م�ن�ط�ق��ة ع�ل��ى ي��د ال�ج�ي����ش الباك�ستاني
وي�سلط ال�ضوء على الم�شاكل التي تعاني
م�ن�ه��ا المنطقة م�ث��ل االخ �ت �ف��اء الق�سري
وغيرها .يذكر �أن �أبناء هذه المنطقة لم
يتمتعوا بحقوق المواطنة حتى عام .2018
وت�ؤيد هذه الحركة الحكومة الأفغانية
ال�سابقة وك��ان��ت مناوئة لحركة طالبان
ول �ل �ح �ك��وم��ة ال �ب��اك �� �س �ت��ان �ي��ة ومناه�ضة
للحرب و�أدانت اتفاق الدوحة بين طالبان
وال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة .و�أل �ق��ت ال�سلطات
الباك�ستانية القب�ض على ع��دد م��ن قادة
هذه الحركة بتهم مختلفة.

تكنـولــوجيــا
طالبات م�صريات يبتكرن
خر�سانة ذاتية الإ�ضاءة
خالل حلقة برنامج «م�ساء ،»dmc
�أغلق الإعالمي رامي ر�ضوان م�صابيح
اال�ستديو وعر�ض ك�شافا على قطعة
خر�سانة لتظهر الخر�سانة م�ضيئة
بعد ذل��ك ،بح�ضور فريق العمل من
الطالب الذين ابتكروا هذا النوع من
الخر�سانة الذي يخزن الإ�ضاءة.
وفي هذا ال�سياق ،ك�شفت الطالبات،
م�ن��ة �سليمان وف��اط�م��ة ع��اب��د وميار
خيري وزينب محمود ،عن تفا�صيل
م�شروع التخرج الخا�ص بهن ،الذي
تناول فكرة ابتكار نوع معين من مواد
البناء يكون �صديقا للبيئة ،يق�ضي
ب ��أن ت�ك��ون الخر�سانة ذات�ي��ة الإن ��ارة،
التي تم ابتكارها �أ�سا�سا لو�ضعها في
الطرق لزيادة ال�سالمة والأمان على
الطرق.
و�أك� ��دت ال�ف�ت�ي��ات �أن �ه��ن ا�ستهدفن
«م��واد م��وج��ودة ف��ي م�صر ،م��ن �أجل
اب �ت �ك��ار ه ��ذا ال �ن ��وع م ��ن الخر�سانة
وال��ذي يمكنه تخزين ال�ضوء خالل
�ساعات النهار و�إخراجه خالل �ساعات
الليل».
و�أو� �ض �ح ��ت �أن �ه ��ن ت��و� �ص �ل��ن لهذه
ال�خ��ر��س��ان��ة م��ن خ�ل�ال خ�ل��ط بع�ض
ال� �م ��واد ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،ال �ت��ي يمكنها
ت �خ��زي��ن ال� �ط ��اق ��ة و�إخ� ��راج � �ه� ��ا في
�صورة �ضوء ،مع الت�شديد على �أنها
ال ت�ؤثر في الخ�صائ�ص الميكانيكية
للخر�سانة مثل قوتها ودرجة الإجهاد
وت�أثيرها على درج��ات ال�ح��رارة ،بعد
تجارب في المعمل ا�ستغرقت قرابة
� � 5ش �ه��ور ب��الإ� �ض��اف��ة �إل� ��ى الأب �ح ��اث
النظرية.
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�أرثوذك�س نيوز

صحة و تسالي

معلوماتك في الميزان

القولــــون الع�صـــبي

�س« : 1ف�س�ألوه فما بالك تُعمد �إن كنت ل�ست الم�سيح وال �إيليا وال النبي»؟ لمن
تم توجيه العبارة؟ وما كان رده عليهم؟
�س : 2قال له ي�سوع «�أنت تُدعى �صفا» ما تف�سير معنى �صفا؟
�س : 3في عر�س قانا الجليل كم بلغ عدد �أجران الخمر الحجرية التي كانت
مو�ضوعة ح�سب تطهير اليهود؟
�س« : 4قام ال�سيد الم�سيح ب�شفاء مري�ض بيت ح�سدا» فكان اليهود يطردونه
ويطلبون �أن يقتلوه .لماذا كان هذا رد فعل اليهود؟
�س� : 5أكمل الآية الآتية« :والمجد الذى من الإله  ......ل�ستم .»......
�س« : 6بعد موت ي�شوع �س�أل بني �إ�سرائيل الرب مَن منهم ي�صعد �أو ًال لمحاربة
الكنعانيين» ماذا كان رد الرب عليهم؟
�س : 7من هو كو�شان ر�شعتايم؟ وكم عام �إ�ستعبد بنو �إ�سرائيل؟ وكيف خل�صهم
الرب من يد كو�شان ر�شعتايم؟
�س : 8قال لها باراق بن �أبينوعم «�إن ِ
ذهبت معي �أذهب و�إن لم تذهبي معي فال
�أذهب» لمن وجه باراق هذا الكالم؟ وما المنا�سبة التى جعلته يقوله؟
�س : 9من هم غُ راباً وذئباً؟
�س : 10كم عاماً �إ�ستراحت الأر�ض بعد �أن �أذل اهلل مديان �أمام بنى �إ�سرائيل؟
للإجابة فت�شوا في:
ج( : 6الق�ضاة )2 - 1 : 1
ج( : 1يوحنا )25 : 1
ج( : 7الق�ضاة )10 - 7 : 3
ج( : 2يوحنا )42 : 1
ج( : 8الق�ضاة )8 - 4 : 4
ج( : 3يوحنا )6 - 1 : 2
ج( : 9الق�ضاة )25 - 24 : 7
ج( : 4يوحنا )18 - 10 : 5
ج( : 10الق�ضاة )28 : 8
ج( : 5يوحنا )44 : 5

)Irritable Bowel Syndrome (IBS
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
 ال � �ق ��ول ��ون ال �ع �� �ص �ب��ي ه� ��و �أح� ��د�إ�ضطرابات الجهاز اله�ضمي وي�صيب
بالأخ�ص الأمعاء الغليظة وهو مر�ض
م��زم��ن يحتاج ل�ع�لاج ط��وي��ل المدى.
وقد يمكن البع�ض من ال�سيطرة على
الأع ��را� ��ض ع��ن ط��ري��ق م�ت��اب�ع��ة نظام
غ��ذائ��ي ون �م��ط ح �ي��اة ��س�ل�ي��م وتجنب
ال �ت �ع��ر���ض ل �ل �ت��وت��ر .ول �ك��ن الحاالت
ال�شديدة تحتاج �إلى �إ�ست�شارة الطبيب
والإلتجاء �إلى �إ�ستعمال الأدوية.
 �أ�سباب القولون الع�صبي لي�ستمعروفة تماما ولكن قد يكون هناك
�إرت� � �ب � ��اط ب �ي ��ن ال� �ق ��ول ��ون الع�صبي
وال� � �ح � ��االت ال �ن �ف �� �س �ي��ة م� �ث ��ل القلق
والإكتئاب والتوتر .فهي �إ�ضطرابات
بين الجهاز اله�ضمي والجهاز الع�صبي
المركزي معا .وهو ي�صيب الن�ساء �أكثر
من الرجال مع �إحتمال وج��ود تاريخ
عائلي ل�ه��ذا المر�ض وع��ادة الإ�صابة
تكون قبل عمر الـ � 50سنة.
�أعرا�ض القولون الع�صبي):(IBS
 تتميز �أعرا�ض القولون الع�صبيبفترات ت�شتد فيها الأعرا�ض وفترات
�أخ��رى من الهدوء .وقد ت�ستمر لأيام
وربما �أ�سابيع �أو �شهور .وق��د تختلف
من مري�ض لآخ��ر مما ي�سبب معاناة
كبيرة ت�ؤثر على جودة حياة المري�ض
مثل:
� -1آالم مزمنة في البطن و�إنتفاخات
بالبطن.
 -2تقل�صات بالمعدة ع��ادة ما تزيد
بعد تناول الأطعمة وتهد�أ بعد التبرز.
� -3إ�سهال مزمن �أو �إم�ساك مزمن
�أو كليهما بالتناوب.
� -4آالم الظهر وقلة الطاقة والتعب
بالج�سم وال�شعور الم�ستمر بالغثيان.
 -5خ��روج مخاط قد يالحظ عند
التبرز م��ع كثرة التبرز وت�غ�ي��رات في
�شكل البراز.
 -6التبول كثيرا ومتكرر وقد ت�شعر
ب�أنك ال ت�ستطيع �إفراغ مثانتك.
ما هي الأطعمة التي تهيج القولون
الع�صبي وين�صح تجنبها:
 -1المحليات ال�صناعية بكل �أنواعها
مثل ال�سوربيتول.

 -2الأط �ع �م ��ة ال �م �ق �ل �ي��ة �أو الدهنية
والحلويات.
 -3ال �م �� �ش��روب��ات ال �ت��ي ت �ح �ت��وي على
الكافين مثل ال�شاي والقهوة وال�صودا.
 -4بع�ض �أنواع الخ�ضروات مثل الكرنب
والقرنبيط والبروكلي والبقول.
 -5الدهون المهدرجة مثل المارجرين
والكري�سكو.
 -6م �ن �ت �ج��ات الأل � �ب� ��ان والكحوليات
والم�شروبات الغازية.
 -7الأط�ع�م��ة وال�م�خ�ب��وزات الم�صنعة
م�ث��ل ال�لان���ش��ون وال�ب���س�ط��رم��ة والدونت
والأط�ع�م��ة المعلبة وال��وج�ب��ات ال�سريعة
والأطعمة الحارة .Spicey
 -8الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين
.Gluten
طرق التخفيف من �أعرا�ض القولون
الع�صبي ):(IBS
ال يوجد منهج واح��د ينا�سب الجميع
ولكن توجد طرق كثيرة وممكن للمر�ضى
�أن يجربوها لمعرفة ما ينا�سبهم.
 التركيز على تناول الأغ��ذي��ة الغنيةب ��الأل �ي ��اف ال �غ��ذائ �ي��ة م �ث��ل الخ�ضروات
وال �ف��واك��ه وال �ح �ب��وب ال �ك��ام �ل��ة والبذور
والمك�سرات لأن الألياف مفيدة للأمعاء.
 تناول الكثير من ال�سوائل من – 8� 10أكواب يوميا على الأقل.
 ت�ن��اول ال��ده��ون ال�ج�ي��دة مثل دهونالأوم� �ي� �ج ��ا  3ال���ص�ح�ي��ة ال� �م ��وج ��ودة في
ال �� �س��ال �م��ون وال �� �س��ردي��ن وب � ��ذور الكتان
وال���ش�ي��ا وزي ��ت ال��زي �ت��ون وزي ��ت ال�سم�سم
وبذور الجوز.
 ��ش��رب ��ش��اي الأع �� �ش��اب م�ث��ل النعناعوالين�سون والكركم.
 ت � �ن ��اول وج � �ب ��ات ب �ك �م �ي��ات �صغيرةع��دة م��رات ف��ي ال�ي��وم ب��دال م��ن الوجبات
الكبيرة.
 اح �ت �ف��ظ ب �� �س �ج��ل الأط� �ع� �م ��ة التيتتناولها حتى تتمكن من معرفة الأطعمة
التي ت�سبب النوبات الحادة الم�ؤلمة.
 تناول الفواكه والخ�ضروات مختلفةالأل ��وان بكميات ت�ت��راوح م��ا بين 10 – 8
ح�ص�ص يوميا .فالفيتامينات والمعادن
والألياف والمغذيات وم�ضادات الأك�سدة
يمكن �أن ت�ساعد على الوقاية من العديد
من الأمرا�ض وتخفيف الأعرا�ض.
 -اال� �س �ت��رخ��اء ب ��إن �ت �ظ��ام وذل � ��ك عبر

م �م��ار� �س��ة ال �ت ��أم��ل �أو ال�ت�ن�ف����س العميق
ال �ب �ط �ي��ئ �أو ال �ي��وج��ا �أو ال �ج �ل��و���س في
الطبيعة لتقليل الإج �ه��اد النف�سي .هذا
ق��د ي� ��ؤدي �إل��ى خف�ض م�ستويات التوتر
وتخفف �أعرا�ض القولون الع�صبي ومنعه
من التهيج �إلى جانب العديد من الحاالت
ال���ص�ح�ي��ة الأخ� ��رى ال �ت��ي ت �ح��دث عندما
ي�ك��ون الج�سم ف��ي ح��ال��ة �إج �ه��اد م�ستمر.
ويمكن الإن�ضمام �إل��ى درو���س اال�سترخاء
في ال�ن��وادي الريا�ضية �أو ممار�ستها في
المنزل م�ستر�شدا بالكتب �أو الفيديو.
 التركيز على النوم ال�سليم ،فالحرمانمن النوم يمكن �أن ي�ؤدي �إلى زيادة الوزن
والإكتئاب والتعب المزمن وزي��ادة الألم
وزي��ادة مخاطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
وال�سكري وم�شاكل �أخرى .ويجب �أن ينعم
البالغون بـ � 8 – 7ساعات من النوم.
 م �م��ار� �س��ة ال ��ري ��ا�� �ض ��ة ي��وم �ي��ا مثلالم�شي لمدة  30دقيقة حيث �أن التمارين
الريا�ضية ت�ساعد في منع م�شاكل �صحية
كثيرة و�إم �ك��ان المري�ض تح�سين نف�سه
ب��ال �ت��دري��ب ال�م�ت�ق�ط��ع ع��ال��ي ال�ك�ث��اف��ة �أو
ت��دري �ب��ات ال �ق��وة ب��ا��س�ت�خ��دام الأوزان �أو
الأح��زم��ة ال�م�ق��اوم��ة .وي�ج��ب �أن يحر�ص
ال���ش�خ����ص ع �ل��ى �إج � ��راء ال �ت �م��ري��ن لمدة
تتراوح ما بين  40 - 30دقيقة من 4 – 3
مرات في الأ�سبوع.
 ت �ن �� �ص��ح م� ��اي� ��و ك �ل �ي �ن �ي��ك ب �ت �ن ��اولال �ب��روب �ي��وت �ي��ك وال �ك��ائ �ن��ات ال �ح �ي��وي��ة �أو
البكتريا ال�صحية المفيدة التي تعي�ش
ب�شكل طبيعي في الأمعاء .وهي تتوفر في
بع�ض الأطعمة مثل الزبادي والمكمالت
ال�غ��ذائ�ي��ة .وق��د ذك ��رت بع�ض الدرا�سات
الحديثة �أن بع�ض الأن��واع المحددة من
هذه الكائنات الحيوية قد تخفف �أعرا�ض
م�ت�لازم��ة الإم �ع��اء المتهيجة والإنتفاخ
والإ�سهال.
 وهناك عدة �أن��واع من البروبيوتيك�أو ال �ك��ائ �ن��ات ال �ح �ي��وي��ة ح �� �س��ب غر�ض
الإ� �س �ت �خ��دام فبع�ضها ي���س�ت�خ��دم لعالج
فطريات الفم والجهاز التنا�سلي والأخرى
مفيدة للمناعة .وهناك �أن��واع مخ�ص�صة
للجهازاله�ضمي.
 �أف�ضل �أن ��واع البروبيوتيك للجهازال� �ه� ��� �ض� �م ��ي ه � ��ي ال � �ت� ��ي ت � �ح� �ت ��وي على
ال �ك��ائ �ن��ات ال �ح �ي��وي��ة Lactobacillus
.Rhamnosus
 �أهمية �إ�ست�شارة الطبيب �إذا ا�شتبهال�شخ�ص ف��ي �إ��ص��اب�ت��ه بمر�ض القولون
الع�صبي ح�ت��ى م��ع �إم�ك��ان�ي��ة ��ش��روع��ه في
ت �ج��رب��ة ه ��ذه اال� �س �ت��رات �ي �ج �ي��ات بنف�سه.
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بقلم� :سامية خليل
ماج�ستير في التغذية
فب�إ�ست�شارة الطبيب يمكن �إ�ستبعاد
ال�ت���ش�خ���ص�ي��ات ال�م�ح�ت�م�ل��ة الأخ � ��رى
وذلك من خالل تحاليل البراز والدم
وفح�ص القولون .كما يمكن للطبيب
والمري�ض العمل معا لتحديد ال�سبب
الجذري للأعرا�ض والبحث عن �أنواع
العالج والوجبات الغذائية المنا�سبة.
 �إ�ست�شارة �أخ�صائي تغذية م�سجللي�ساعدك ف��ي و��ض��ع ب��رن��ام��ج غذائي
منا�سب ومالئم لحالتك ال�صحية.
عوامل �أخرى ت�ؤثر على القولون
الع�صبي ):(IBS
 الهرمونات :كما ذكرنا �أع�لاه �أن�إ�ضطرابات القولون الع�صبي ت�صيب
الن�ساء �أكثر من الرجال وخا�صة الن�ساء
تحت �سن ال�ـ  50ف ��إن ال�م��ر�أة تتعر�ض
ل�ت�غ�ي��رات ه��رم��ون�ي��ة ��ش�ه��ري��ا ح�ي��ث �أن
العالمات والأع��را���ض تزيد خ�لال �أو
عند �إقتراب الدورة ال�شهرية.
 الإج �ه��اد النف�سي :ي�ع��ان��ي �أغلبال �م �� �ص��اب �ي��ن ب��ا� �ض �ط��راب��ات القولون
الع�صبي بال�شدة والآالم خالل فترات
الإجهاد وال�ضغط الع�صبي.
عالج القولون الع�صبي ):(IBS
 لي�س هناك طريقة واحدة للعالجت�ن��ا��س��ب ج�م�ي��ع ال �ح ��االت� .أح �ي��ان��ا قد
ي�صف الطبيب بع�ض الأدوية المذكورة
بعد �أو غيرها مثل:
� -1أدوية م�ضادة للإ�سهال.
 -2مكمالت الألياف مثل ال�سيليوم
 Metamucilالتي ي�ساعد تناولها مع
كمية كافية من ال�سوائل على التحكم
في الإم�ساك والملينات الأخرى.
 -3الماغن�سيوم Milk of Magnesia
) (MOMي�ؤخذ بالفم.
 -4الم�سكنات لتخفيف حدة الآالم
والإنتفاخ.
 -5م � � � �� � � � �ض � � � ��ادات الإك � � � �ت � � � �ئ � � ��اب
 Antidepressantsحيث �أن الدماغ
والإكتئاب والتوتر والقلق وكل العوامل
النف�سية ت��ؤث��ر على حركة و�إنقبا�ض
الجهاز اله�ضمي.

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

الرب ي�ضئ �سراجك وينير ظلمتك.
المتوكل على الرب بنعمة العلي ال يتزعزع.
خير ورحمة يتبعانك كل �أيام حياتك.
كل ُ�سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده و�شهاداته.
الإن�سان الخائف الرب نف�سه في الخير تبيت ون�سله يرث
الأر�ض.
عين الرب على خائفية الراجين رحمته.
ليخز وي�خ�ج��ل ال�ف��رح��ون بم�صيبتك وليلب�س الخزى
والخجل المتعظمون عليك.
خال�ص ال�صديقين م��ن قِبل ال��رب وينقذهم ال��رب من
الأ�شرار.
حب البر و�أُبغ�ض الإثم فيم�سحك اهلل بدهن الإبتهاج.
�ألق على الرب همك فهو يعولك.
توكلوا على الرب فى كل حين �أ�سكبوا قدامه قلوبكم.
الرب يجازى الإن�سان كعمله.

�إختالفــات

�شيئ من المعرفة

�شخ�صيات بارزة في تاريخ م�صر الحديث
نور ال�شريف

فنان له ر�سالة
ال �شك �أن ن��ور ال�شريف ،ال��ذي قدم
م ��ا ي �ق��رب م ��ن  200ف �ي �ل��م �سينمائي
وح��وال��ي  20م�سل�سل تلفزيوني على
م��دار �أرب�ع��ة ع�ق��ود قوبلت �إم��ا ب�إ�شادة
من النقاد �أو بنجاح تجاري ،يعتبر �أحد
�أهم الممثلين في م�صر .بد�أ ال�شريف
بدور م�ساعد في الفيلم المقتب�س عن
رواي��ة نجيب محفوظ «ق�صر ال�شوق»
عام  ،1967وذلك بعد وقت ق�صير من
ت�خ��رج��ه ف��ي ال�م�ع�ه��د ال�ع��ال��ي للفنون
الم�سرحية في العام ذاته .ولم يح�صل
على دور البطولة حتى ع��ام  1972في
فيلم «مكان للحب» ،الذي تدور �أحداثه
ف��ي �أع �ق��اب ح��رب  ،1967وه��و الوقت
ال ��ذي ب ��د�أ ي�ضع ف�ي��ه ب�صمته كممثل
لديه نزعة قوية للتعليق على الأحداث
االج �ت �م��اع �ي��ة .وي �ع��د دوره ف ��ي فيلم
«الكرنك» ( )1975المقتب�س �أي�ضا عن
نجيب محفوظ �أح��د الأدوار المهمة
التي �صنعته �أم��ام الجمهور� ،إذ يحكي
بطريقة حيوية للغاية وموجعة للقلب

عن طالب الطب ال�شاب �إ�سماعيل ،الذي
يجد نف�سه مقبو�ضا عليه ظلما من قبل
ال�شرطة بعد �إحدى المظاهرات .يتعر�ض
�إ�سماعيل ،ال��ذي يبد�أ الفيلم ك�شاب حليق
الذقن يملأه الأم��ل في م�ؤ�س�سات الدولة
و�سط مجموعة من الن�شطاء الي�ساريين،
ل �ل �ت �ع��ذي��ب ب��وح �� �ش �ي��ة وي �ظ �ه ��ر محبطا
ومنك�سرا .الفيلم عبارة عن عر�ض م�ؤلم
ب�شكل ال ي���ص��دق للق�سوة ،وال ��ذي يُظهر
ق��درات ال�شريف التمثيلية في وقت مبكر
من م�سيرته .ويعتبر فيلم «ناجي العلي»
عام  1991عن ق�صة حياة ر�سام الكاريكاتير
الفل�سطيني الذي اغتيل في لندن ،والذي
�أنتجه ال�شريف و�أدى دور البطولة فيه،
�أح��د �أك�ث��ر �أدواره الم�شحونة بال�سيا�سة،
وقد مُنع الفيلم من العر�ض في ال�سينمات
الم�صرية بعد وق��ت ق�صير م��ن �إطالقه،
وواج ��ه ان�ت�ق��ادات م��ن ح�ك��وم��ات المنطقة
لت�صويره مقاربات ال��دول العربية تجاه
ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني ب�صورة
�سلبية.
ق �ن��اع��ات � �ش��ر� �س��ة ،وم � ��زاج براجماتي:
بينما يمكن النظر �إلى الإرث الفني لنور
ال���ش��ري��ف م��ن خ�ل�ال ر��س��ائ�ل��ه ال�سيا�سية

الكلمــات املتقـاطعــة

نور ال�شريف
المدرو�سة بعناية في الفيلم ،ف�إن �أعماله عام  ،1982في لعب دور م�ؤثر للغاية في
التلفزيونية الأقرب �إلى التجارية و�أدواره تحقيق نجاح المخرج ،ويعتبر الفيلم
ال�شخ�صية المعقدة جعلت منه ا�سما م�ألوفا م��ن ك�لا��س�ي�ك�ي��ات ال�سينما الم�صرية
لعموم الم�صريين .و�أثارت �أدواره في «لن ال �م �م �ي��زة .وه �ك��ذا ،ف�ح�ت��ى ل��و تعر�ض
�أعي�ش في جلباب �أب��ي» عام  1996و«عائلة ال �� �ش��ري��ف لل��إه �م��ال ن��وع��ا م ��ا ب�سبب
الحاج متولي» في رم�ضان � 2001إعجاب �أدائه �أدوارا اجتماعية الذعة في بع�ض
الجماهير على نطاق وا�سع في ال�سنوات �أف�لام��ه ،ف��إن �سحره الفاتن وتوا�ضعه
الأخ �ي��رة .و�أ�سهم بظهوره ف��ي ع��دة �أفالم يجعله رمزا في هذا المجال.
ليو�سف �شاهين� ،أبرزها «حدوتة م�صرية»

في الر�سمين �أعاله يوجد (� )7سبعة �إختالفات ..هل يمكنك التعرف عليهم؟

احلـــــــل

�أفقيــا:
( )1من ر�سائل بول�س الر�سول  -من رتب الكهنوت ال�سبع (معكو�سة) )2( .من
�أ�سرار الكني�سة ال�سبع  -تكلم )3( .لأجله  -الأنبياء  -حرف جزم)4( .للتف�سير  -من
الأنبياء الأربعة الكبار )5( .ود � -إنه�ض )6( .راح (معكو�سة)  -لفظ تليفوني � -أدبرا
(معكو�سة) )7( .لعاب  -من رتب الكهنوت ال�سبع (معكو�سة) )8( .يلهو  -لج�أ.
( )9من ر�سائل بول�س الر�سول  -مكان لتغيير العملة )10( .عقال  -فعل �أمر منكر.
( )11هز  -من الأنبياء الأربعة الكبار (معكو�سة) )12( .نبي ال�شريعة اليهودية -
التعاطي.
ر أ��سيا:
( )1من القدا�سات )2( .من الحكام  -للنداء (معكو�سة)  -م�س )3( .دين  -من
الأنبياء الأربعة الكبار )4( .بحر  -هدر (معكو�سة) )5( .قابلة (معكو�سة)  -من
الأنبياء الأربعة الكبار( ¾ )6( .الرب) (معكو�سة)  -بوا�سطته  -مت�شابهان.
( )7من ر�سائل بول�س الر�سول  -ماء )8( .ال يتذكر  -من رتب الكهنوت ال�سبع -
�إنتمى )9( .حرف �أبجدي  -دق )10( .مت�شابهان  -مت�شابهة� )11( .إ�ستفهم  -تكلم
 -جاء )12( .من �أ�سرار الكني�سة ال�سبعة  -زهر �أبي�ض.
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
هي عبارة عن �شبكة
م��ن  9م��رب�ع��ات كل 6
م��رب��ع ف�ي�ه��ا ي�ضم
 9خ ��ان ��ات ،لت�شغل 1
بمجملها � 9أعمدة
�أف � �ق � �ي� ��ة و�أخ � � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،ت�م�ل�أ هذه
ال� �خ ��ان ��ات ب� ��أرق ��ام
م ��ن  9 - 1بحيث
ال ي �ت �ك ��رر ال ��رق ��م
الواحد في المربع 2
ال � ��واح � ��د وال في
ال� �ع� �م ��ود ال ��واح ��د 8
عموديا �أو �أفقيا.
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عيــد الزواج المقد�س

مقتطفــات مـن الحيــاة
�أقدم كني�سة في العالم
كني�سة �أبي �سرجة بم�صر القديمة

��ش��رح الق�س �أنطونيو�س ف ��وزى ،ك��اه��ن كني�سة المغارة،
ال�م�ع��روف��ة ب�ـ «�أب��و� �س��رج��ة» ،ك�ث�ي��راً م��ن الأ� �س��رار والق�ص�ص
المرتبطة بها ،والتى �شملت الجوانب الطق�سية والروحية
والتاريخية ،الفتاً �إلى �أن الكني�سة لي�ست مكاناً �أثرياً فح�سب،
بل قيمة روحية تحمل البركة لكل زائر و�سائح ي�أتى �إليها.
■ �أقدم كني�سة فى العالم
قال �أنطونيو�س �إن مغارة ال�سيد الم�سيح �أقد�س مكان في
العالم الم�سيحي ،ولي�ست مغارة فح�سب بل �أقدم كني�سة على
وجه الأر�ض� ،إذ بنيت عام  58ميالدية ،ما دفع بابا الفاتيكان
�إلى دعوة الم�سيحيين في العالم للحج �إلى كني�سة «المغارة
 �أبو �سرجة» ،مثلها مثل القد�س و�أور�شليم وكني�سة القيامة،مثل طريق الآالم «الجلجثة» ،م�شيراً �إلى �أن الكني�سة ت�أتى
على ر�أ�س  8مناطق حددتها وزارة ال�سياحة الم�صرية للحج
الم�سيحي ،نظراً لأهميتها الكبرى.
و�أ�ضاف �أنها �أول مكان يقام فيه ال�صلوات منذ �ألفى عام،
بينما يقدر عمر المغارة نف�سها ب�أربعة �آالف ع��ام ،م�ؤكداً
�أن ال�صالة تتوا�صل في هذه الكني�سة كل �أ�سبوع ،وتبد�أ من
ال�ساعة الخام�سة �صباحاً ،حيث ي�سع المكان �أكثر من ثالثين
م�صلياً فى كني�سة المغارة التى تقع �أ�سفل هيكل كني�سة �أبو
�سرجة الواقعة فوقها.
■ لغز معمودية المغارة
�أو�ضح كاهن الكني�سة �أن معمودية المغارة مازالت ت�شكل
لغزاً و�سراً لم يتو�صل �إليه �أحد ،مو�ضحاً �أن المعمودية كتلة
حجرية واحدة قطرها �أكبر من مدخل المغارة ذاتها ،فكيف
ن��زل��ت م��ن الممر ال�ضيق ال �م ��ؤدى للمغارة ،وك�ي��ف وجدت
داخلها ،رغم �أن الكني�سة التى بنيت فوقها كانت منذ القرن
الرابع الميالدى ،م�شيراً �إلى �أن هذا له تف�سير واحد وهو
�أن�ه��م عندما بنوا الكني�سة العليا كانت الكني�سة الخا�صة
بالمغارة موجودة ،و�أن المغارة كان لها ممر �أو باب للهروب
ي�ؤدى �إلى ال�شارع ،لكن لم يتم العثور عليه.
■ البابليون واليهود
قال �أنطونيو�س �إن المنطقة التى يقع فيها ح�صن بابليون،
والتى تدخل كني�سة المغارة فى نطاقها ،كانت فى الأ�صل
ميناء حربياً ،وكان رم�سي�س الثانى قد �أ�سر فيها البابليين،
ومن هنا جاءت الت�سمية با�سم «ح�صن بابليون» ،وكان المكان
ي�سكنه اليهود الذين كانوا يعي�شون مع الأجانب ولي�س مع
�سكان البلد الأ�صليين ،وفيها المعبد اليهودى «بن عزرا»،
ومن هنا كان مجىء العائلة المقد�سة تنفيذاً للر�سالة التى
جاءت لل�سيدة العذراء ب�أن تحمل ال�سيد الم�سيح وتذهب به
�إلى م�صر.
■ �سرجة الع�سل
ف�سر الق�س �أنطونيو�س ا�سم «�أبو �سرجة» قائ ً
ال �إن �أ�صله
يعود �إلى ا�سم �سرجيو�س ،وهو �أحد ال�شهيدين الرومانيين
ال�ل��ذي��ن قتال دف��اع��ا ع��ن الم�سيحية ،و�أط �ل��ق ا�سمهما على
الكني�سة ،بينما ا�سم الآخر «واخو�س » ،وكان اال�سمان ثقيلين
على �أل�سنة عامة النا�س ،ف�أطلقوا على الكني�سة ا�سم «�أبو
�سرجة» تخفّيفاً ،وهذه نقطة مهمة للغاية� ،إذ �إنها ال تعود
�إلى «�سرجة الع�سل» كما يظن البع�ض.
■ متحف للأيقونات
�أكد كاهن الكني�سة �أن «�أبو �سرجة» تو�صف ب�أنها �أقدم و�أكبر
متحف �أيقونات ،وبها كثير من الأيقونات النادرة التى يعود
تاريخها �إلى القرن الثالث ع�شر ،مو�ضحاً �أن �أبرزها �أيقونة
مهيبة جداً للعذراء والمالكين جبريال وميخائيل.
و�أ��ض��اف �أن هناك �أيقونة �أخ��رى ال يوجد لها مثيل فى
العالم ،وهى للعذراء تحمل �صليبا ،وهناك �أيقونات �أخرى
تعبر عن الأحداث والأ�سفار ،بينما توجد �أيقونات فوق القبة
التى تعلو المذبح ،وتعود للقرن الحادى ع�شر ،بينما توجد
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ف ��ى ال �ق �ب��ة ر�� �س ��وم على
ج�ل��د غ ��زال �إ� �ض��اف��ة �إلى
الفري�سكا التى تعود �إلى
القرن الخام�س.
■ م���خ���ط���وط���ات �إعداد :مـاري ب�ســـطا
نادرة
لفت كاهن الكني�سة �إلى قيمة المخطوطات التى تمتلكها
كني�سة �أبو �سرجة ،والموجودة من الجهة البحرية للمغارة،
م�ؤكداً �أنها طبعت خ�صي�صا للكني�سة منذ عام  ،1800وجزء
منها مكتوب بخط اليد ،وكلها طبعت فى لندن وباري�س.
■ عمود يهوذا
قال �أنطونيو�س �إن جميع الأعمدة بال ا�ستثناء فى الكني�سة
لها قاعدة وتاج ،من الطراز الإغريقى الكورنثى ،لكن عمود
ي�ه��وذا الإ��س�خ��ري��وط��ى بقى ب�لا ت��اج ،للداللة على �أن��ه فقد
العقل ولي�س له قاعدة ،فلي�س له م�ستقر ،فقد يهوذا روحه
وفقد قاعدته التى تثبته فى الأر�ض لأن قلبه لم يكن نظيفاً،
جزا ًء لخيانته ال�سيد الم�سيح.
■ عمود الدم
�أك ��د ك��اه��ن الكني�سة �أن ال�ع�م��ود ك��ان ي�ن��زف دم� �اً عندما
كانت ت�ؤدى ال�صلوات فى �صحن الكني�سة ،وكان على مر�أى
من الح�ضور ،قائ ً
ال �إن هذه الواقعة لها �شهود كبار �أجالء
وح��دث��ت �أي��ام هزيمة � ،1967إذ ذه�ب��وا للأنبا كيرل�س ،بابا
الكني�سة وقتها ،فجاء وو�ضع يده على العمود النازف ،وقال:
�أم��ا �آن الأوان �أن يتوقف ال��دم ،وه��ذا رمز و�إ��ش��ارة لما كانت
عليه البالد وما كانت الكني�سة مقبلة عليه.
■ مدافن الأكليرو�س
ق��ال �أنطونيو�س �إن��ه ت��ر َّدد كثير من الأق��اوي��ل ب ��أن هناك
رجال دين مدفونين �أ�سفل الكني�سة ولكن لي�س بهذه ال�صورة،
�إذ تم الحفر حتى الو�صول �إلى حجر الأ�سا�س ،وتم العثور
على جثة القدي�س ب�شنونة عام  ،1990وكانت �أ�سفل الأنبل
الرخامى ،والمكان الذى يعتليه الكاهن ،ويلقى عظته من
عليه ،م�ضيفاً« :كان القدي�س ب�شنونة معه �صندوق عندما
ت�صادف العثور على جثمانه».
■ المغط�س و«الحاكم»
حكى كاهن الكني�سة ق�صة المغط�س التى تعود �إلى العهد
الفاطمى ،مو�ضحاً �أن الحاكم ب�أمر اهلل �أ�صدر �أوام��ره ب�أال
ي�خ��رج الم�سيحيون �إل ��ى ال�ن�ي��ل ف��ى ليلة ال�غ�ط��ا���س ،والتى
و�صفها «المقريزى» ب�أنها ليلة ال ترى م�صر مثلها على مدار
العام ،وبالتالي كانت هناك الحاجه الي المغط�س والذي بد�أ
االقباط يذهبوا اليه في عيد الغطا�س بدال من النيل .
■ �سفينة الطوفان
لفت كاهن الكني�سة �إل��ى �أن جميع الكنائ�س تبنى ب�صفة
عامة على �أ�شكال معينة ،ف�إما �أن ت�أخذ �شكل �صليب �أو دائرة،
لكن �أغلب الكنائ�س ت�أخذ �شكل �سفينة نوح فى �سقفها ،لأنها
تعي�ش و�سط طوفان العالم ،م�ضيفاً« :نحن نتبارك بهذا
المعنى».

تحدثنا في الأعداد ال�سابقة عن الأعياد
في م�صر الفرعونية والتي نحتفل بها �إلى
الآن و�أهمها «وفاء النيل»« ،عيد الح�صاد»،
«ع�ي��د �شم الن�سيم» ،وال�ي��وم نتحدث عن
�أعظم �أعياد م�صر القديمة.
�إه� �ت� �م ��ت م �� �ص��ر ال �ق��دي �م��ة ب ��الأع� �ي ��اد
واالح�ت�ف��االت ب�شكل لم ت�سبقها �إليه �أية
ح�ضارة �أخ��رى ،وذك��ر ال�م��ؤرخ الإغريقي
الأ�شهر ه�ي��رودوت الكثير ع��ن احتفاالت
الم�صريين القدماء مما جعله ي�ؤمن �أن
م�صر القديمة هي التي ابتدعت الأعياد
في العالم وتنوعت ما بين �أعياد ر�سمية،
و�أخرى �شعبية؛ �سواء عامة على م�ستوى
القطر� ،أو محلية في كل �إقليم على حدة.
وقد احتفل الم�صريون القدماء بتلك
الأع � �ي ��اد ب���ش�ك��ل ع ��ام م ��ن خ �ل�ال تزيين
ال�م�ع��اب��د و�إ� �ض��اءت �ه��ا وت��رت �ي��ل الأنا�شيد
وت �ق��دي��م ال �ق��راب �ي��ن والأ� �ض �ح �ي ��ات ،لأن
الأعياد عندهم كانت ترتبط في مجملها
بالعقيدة.
عيد الزواج المقد�س
«عيد اللقاء الجميل» �أو «عيد الزواج
المقد�س» �أو كما عرفه الم�صري القديم
«ح � ��ب � � -س �خ��ن  -ن � �ف ��ر» ،ت �ن �ت �ق��ل فيها
ت�م�ث��ال �إل �ه��ة ال�ح��ب والأم��وم��ة والجمال
والمو�سيقى ،الربة «حتحور» كل عام من
معبدها بـ «دندرة» في موكب عظيم يقوده
حاكم المدينة ،لق�ضاء  15يوما في «�إدفو»
مع زوجها الإله «حور�س».
وي �ب��د�أ االح �ت �ف��ال ب�ظ�ه��ور ه�ل�ال �شهر
«�أبيب» ،ال�شهر الثالث من ف�صل ال�صيف
«�شمو» وينتهي االحتفال باكتمال القمر
ب��دراً .تُبحر «حتحور» في مركب ُي�سمي
«ن��ب  -م��روت» �أي «�سيدة ال�ح��ب» و�أثناء
رح�ل�ت�ه��ا ك ��ان ي �ت��وق��ف م��وك��ب «حتحور»
ل��زي��ارة الإل �ه��ة «م ��وت» ��س�ي��دة ال �ـ «�شرو»
ب��ال�ك��رن��ك ،وي �ق��دم ح��اك��م م��دي�ن��ة «�إ�سنا»
ال�ط�ع��ام وال �� �ش��راب للحجاج ال��ذي��ن كان
ي��زداد عددهم كلما توقف الموكب ،حيث
ي���ش�ت��رك �أه ��ل ال���ص�ع�ي��د ج�م�ي�ع��ا ف��ي هذا
االحتفال ،وتزدحم مدينة الأق�صر ،وقبل
«�إدف��و» كان يقابلها زوجها الإل��ه «حور�س
ب�ح��دت��ي» ب�صحبته ح��اك��م «ادف� ��و» ومعه
بع�ض الكهنة ال�ستقبال موكب «حتحور»
حيث تقدم له «حتحور» القرابين ثم تطلق
«الأرب ��ع �أوزات» ال�لات��ي ي��رم��زن للجهات
الأ��ص�ل�ي��ة الأرب �ع��ة ،ث��م ي�صحبها متجهاً
�إل ��ى «�إدف� ��و» وب�ع��ده��ا �إل ��ى داخ ��ل المعبد،
وف��ي ال���ص�ب��اح ت �ب��د�أ ط�ق��و���س االحتفاالت
التي ت�ستمر حتى اليوم الثالث ع�شر ،ثم
تعود مرة �أخ��رى �إل��ى دن��درة حيث مقرها
الأ�صلي .و�ُ��ص��ورت مناظر ه��ذا االحتفال
على جدران معبد �إدف��و ،وكان بقاء الربة

غرائب الطبيعة...

ال،
ح�ت�ح��ور ف��ي �إدف� ��و ي�م�ث��ل ف��رح �اً طوي ً
وكانت تقام �إحتفاالت في كل مدينة تمر
بها على طول الطريق.
و ُي �ع��د ه ��ذا ال �ل �ق��اء ال�ج�م�ي��ل �أح ��د �أهم
الأع�ي��اد الدينية عند الم�صري القديم،
وارت� �ب� �ط ��ت �أغ� �ل ��ب ال �ط �ق��و���س الدينية
ب��ا� �س �ت �ج�لاب ال �ف �ي �� �ض��ان ل �ي �ع��م ال ��رخ ��اء
وال�ن�م��اء ،و�إل�ت�ق��اء ال��زوج�ي��ن «ه��ذا اللقاء
الذي يتجدد كل عام بين حتحور وحور�س
بحدتي» هو �إي��ذان بالخ�صب والفي�ضان،
وات�صال الزوجين يرمز �إل��ى الخ�صوبة،
وك��ذل��ك ال�ف�ي���ض��ان يمثل الإل ��ه «�أوزي� ��ر»
ع�ن��دم��ا يغطي ح�ق��ول م�صر ال�ت��ي ترمز
للإلهة «ايزي�س» يحدث الخ�صب وتنتج
الوفرة.
وق ��د ظ �ه��رت ال��رب��ة «ح �ت �ح��ور» ب�صور
وخ�صائ�ص مختلفة ،وع�ب��دت ف��ى �أماكن
ع��دي��دة ف��ى م���ص��ر ك�ل�ه��ا ،و ُع ��رف ��ت كربة

�إعداد :مريـم عــادل
للمو�سيقى ،والحب ،والعطاء ،والأمومة،
وان��دم �ج��ت م ��ع ال ��رب ��ة «�إي ��زي� �� ��س» ،وقد
قورنت فى بالد اليونان والرومان بالآلهة
«�أف ��رودي ��ت» ،وك��ان��ت المعبودة «حتحور»
واح� � ��دة م ��ن �أه � ��م و�أ�� �ش� �ه ��ر المعبودات
الم�صرية ،بل ومن �أو�سعها �إنت�شاراً على
الإط�لاق ،ويرجح البع�ض ظهور عبادتها
منذ ع�صور ما قبل التاريخ.

�أبراج فائقة الجمال

المغارة بكني�سة �أبي �سرجة

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

يعثر على �أ�شجار «كينجلي فال الأعرق»
ف��ي «ال�م�م�ل�ك��ة ال �م �ت �ح��دة»� ،إن �ه��ا �أ�شجار
الطق�سو�س الملتوية والمتداخلة ب�شكل
ال ي�صدق ،وتوجد في الوادي الإنجليزي
 Kingley Valeال �ك��ائ��ن ف ��ي مقاطعة
«�سا�سك�س» ،حيث يعود تاريخها �إلى نحو
 2000عام ،علماً ب�أن �أخ�شابها ا�ستعملت في
ت�صنيع الأقوا�س الحربية الطويلة التي
كانت ال�سالح الإنجليزي الأ�سا�سي خالل
القرن الـ 15الميالدي.
وي �� �ص �ن �ف �ه��ا ال �ع �ل �م ��اء � �ض �م��ن �إح � ��دى
المعجزات الجيولوجية ،ونتجت عن ذلك
�أبراج �صخرية فائقة الجمال ،وتوجد على
م�ستواها �أنظمة الكهوف والمدن ،بعد �أن
ت��م ح�ف��ر �أ��س�ف�ل�ه��ا م��ن ق�ب��ل الم�سيحيين
الأوائ� ��ل ،وا�ستعملت للتخفي م��ن مرور
الغزاة على طول طرق التجارة المجاورة.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية
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�سـ�ؤال و جـواب
�س�ؤال:
ما هو خطورة التوكيل بالبيع
للنف�س وللغير؟
الإجابة:
التوكيالت ب�صفة عامة تقوم مقام
ال���ش�خ����ص ف��ي �أداء م�ه��ام��ه .م�ن�ه��ا ما
هو عادي ومنها ما هو خطر ،وتوكيل
البيع للنف�س والغير هو من التوكيالت
الهامة و�شديدة الخطورة.
وف��ي ك��ل الأح� ��وال ف��ان ال�ت��وك�ي��ل ال
ي�غ�ن��ي ع��ن وج ��ود ع�ق��د ب�ي��ع م ��دون به
��س��داد الثمن الن ذك��ر الثمن ه��و من
الأرك � � ��ان ال �ج��وه��ري��ة ف��ي ال �ع �ق��د من
حيث تحديد م�ق��داره وط��رق �سداده،
وال �ت��وك �ي�ل�ات ت �ك��ون خ��ال �ي��ة م ��ن ذكر
الثمن وكيفية قب�ضه.
وق �ي ��ام ال �م �� �ش �ت��ري ب��ال�ب�ي��ع لنف�سه
بموجب التوكيل في حال توقيعه على
العقد يوقع بما يفيد القب�ض للثمن
ك��وك�ي��ل وب��ال�ت��ال��ي ��ص��ار م�سئوال �أمام
موكله ع��ن ��س��داد الثمن ل��ه وبالتالي

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

وج��ود عقد بيع �إب�ت��دائ��ي يفيد قب�ض
ال�ب��ائ��ع للثمن يحمي الم�شتري عند
ا�ستخدامه للتوكيل والتوقيع نيابة
عنه على العقد ال�ن�ه��ائ��ي .بالإ�ضافة
�إلى �أنه هناك �أمر هام قد يتعر�ض له
الم�شتري بتوكيل وهو في حالة ما �إذا
توفي الموكل (البائع له) �أو فقد �أهليته
�أو توفى الوكيل نف�سه (الم�شتري) قبل
نقل الملكية ،ففي حالة الوفاة ينتهي
التوكيل .وعلى �أقل الفرو�ض لو توفى
الم�شتري ال�م�ح��رر ل��ه ت��وك�ي��ل ولي�س
هناك عقد بيع �إبتدائي مثبت لواقعة
البيع كيف يثبت ال��ورث��ة واقعة البيع
و�سداد كامل الثمن بالإ�ضافة �إلى ذلك
فان كلمة البيع للغير في التوكيل تتيح
للوكيل �أن يبيع با�سم موكله �أكثر من
م��رة مما قد يعر�ض البائع للم�سائلة
القانونية.
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م�صري مقيم ب�أمريكا يرف�ض التجني�س ويت�أهل لنهائي بطولة كاليفورنيا لكمال الأج�سام
نجح ريمون تادر�س ،العب كمال الأج�سام
المقيم فى �أمريكا ،فى ال�صعود لنهائى بطولة
 ،Champion Musclemaniaالمقرر
�إق��ام�ت�ه��ا ف��ى نوفمبر المقبل بكاليفورنيا.
وجاء ت�أهل ريمون بعد الفوز فى قبل النهائى
ال��ذى �أق�ي��م ب�أمريكا  ،ون�ج��ح م��ن خ�لال��ه فى
الو�صول �إلى النهائى ليكون الم�صرى الوحيد
الم�شارك فى مناف�سات البطولة.
وقال ريمون مايكل ،فى ت�صريحات خا�صة
م��ن �أم��ري �ك��ا� ،إن ��ه ي�ل�ع��ب ف��ى ال�ب�ط��ول��ة با�سم
م�صر ،و ُعر�ض عليه اللعب با�سم �أمريكا لكنه
رف�ض .

�أرثوذك�س نيوز

و�أ�ضاف البطل الم�صرى� ،أن��ه ح�صل على
�أف�ضل و�أ�سرع  transformationفى �أمريكا
والعالم لعام  ، 2021ويقيم فى �أمريكا لكن
عائلته تقيم بم�صر.
وك �� �ش��ف ال�ل�اع ��ب ع ��ن ال �ت �ح��دي��ات التي
واجهها ق��ائ�لا« ،ن��زل��ت م��ن  140كيلو جراما
�إلى  78كيلو فى ع�شرة �أ�شهر ،وهو ما جعلنى
�أدخل عالم كمال الأج�سام ،ودفع العديد من
�شركات المكمالت الغذائية لتقديم عرو�ضها
لعمل �إعالنات با�سمها ولكننى رف�ضت وقررت
االتجاه الحتراف كمال الأج�سام لأنه حلمى
منذ زمن».

نادال :من الجنون التفكير في قدرتي على الفوز بجميع �ألقاب الجراند �سالم
�أكد نجم التن�س الإ�سباني رافاييل نادال
�أن��ه «م��ن الجنون» بالن�سبة للجماهير �أن
تفكر حتى ف��ي ق��درت��ه على ال�ف��وز ب�ألقاب
ب �ط��والت ال�ج��ران��د ��س�لام الأرب� ��ع الكبرى
ف��ي نف�س ال�م��و��س��م ،وذل ��ك ع�ق��ب تتويجه
بلقب بطولتي �أ�ستراليا المفتوحة وفرن�سا
المفتوحة.
وت �ع��اف��ى ن � ��ادال م��ن �إ� �ص��اب��ة ق��وي��ة في
ال �ق��دم ث��م ح�صد ل�ق��ب ب�ط��ول��ة �أ�ستراليا
المفتوحة مطلع العام الجاري لينال لقبه
الحادي والع�شرين في البطوالت الكبرى،
حيث انفرد بالرقم القيا�سي متفوقا على

رياضة ومالعب
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الريا�ضة الأ�سبق

ال�سوي�سري روجيه فيدرر وال�صربي نوفاك
ديوكوفيت�ش الم�صنف الأول على العالم.
وفاز ن��ادال بلقبه الثاني والع�شرين في
ال �ج��ران��د � �س�لام ب�ت�ت��وي�ج��ه ب�ل�ق��ب بطولة
فرن�سا المفتوحة للمرة ال��راب�ع��ة ع�شرة
بعد تغلبه بثالث مجموعات متتالية على
كا�سبر رود في النهائي.
وق ��ال ن� ��ادال ( 36ع��ام��ا) ي ��وم االثنين
« 6/6م��ن ال�ج�ن��ون التفكير ف��ي �إمكانية
ح�صد جميع �أل�ق��اب الجراند �سالم عقب
التتويج بلقبي �أ�ستراليا المفتوحة وروالن
جارو�س».

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:
 -الأهلى يبد�أ خطة تح�صين نجوم ال�سلة وتجديد العقود

�إعداد� :صالح بول�س

ليفربول يمنح محمد �صالح الراتب الأكبر في تاريخ النادي
ق ��دم ن ��ادي ل�ي�ف��رب��ول ،ع��ر� �ض �اً ج��دي��داً للنجم
الم�صري محمد �صالح ،من �أجل تجديد عقده،
وفقاً لما ذكرته �صحيفة (ذا �أثلتيك) الإنجليزية.
وقالت ال�صحيفة �إن ليفربول عر�ض على �صالح
راتبا يعتبر هو الأكبر في تاريخ النادي ،حيث لم
ي�سبق لأي العب الح�صول على رقم مثله.
و�أ� �ش��ارت �إل��ى �أن م�سئولي ليفربول يعتقدون
�أن هذا العر�ض يجب �أن يكون كافيا ،لكي يوافق
الالعب على تمديد عقده مع الريدز.
و�أو�ضحت �أن عددا قليال من الالعبين �سيكون
راتبهم �أع�ل��ى م��ن رات��ب ��ص�لاح ،مثل كري�ستيانو
رونالدو ،وليونيل مي�سي ،وروميلو لوكاكو ،وجاك
جريليت�ش.
تناولت بع�ض التقارير ال�صحفية في بريطانيا
�أن نادي بر�شلونة الإ�سباني �أبلغ الدولي الم�صري
م �ح �م��د �� �ص�ل�اح ،الع� ��ب ل �ي �ف��رب��ول الإنجليزي،
ب�إمكانية �ضمه ب�شكل ر�سمي ال�صيف القادم في
�صفقة انتقال حر.
ووف � �ق � �اً ل �� �ص �ح �ي �ف��ة «م� �ي ��رور»
البريطانية� ،أبلغ بر�شلونة محمد
�صالح �أنه ب�إمكانه االن�ضمام �إلى

ال �ف��ري��ق ال�ك�ت��ال��ون��ي ف��ي ال�صيف
المقبل.
ب��ر��ش�ل��ون��ة م���س�ل��ح ب�ع�ق��د رعاية
بقيمة  235مليون جنيه �إ�سترليني
مع من�صة البث ال�صوتي ،Spotify
ويبد�أ البار�سا في تجديد فريقهم
ا� �س �ت �ع��داداً ل�ل�ت�ح��دي م ��رة �أخ ��رى
للفوز بالألقاب.
وك��ان ��ص�لاح ،ال��ذي م��ا زال في
مفاو�ضات على ات�ف��اق ج��دي��د مع
ليفربول ،قد وع��د باالنتقال �إلى
ب��ر� �ش �ل��ون��ة ال �� �ص �ي��ف ال �م �ق �ب��ل في
�صفقة ان�ت�ق��ال م�ج��ان�ي��ة ،ح�سبما
�أفاد التقرير.
ومن المعتقد �أن عامل بر�شلونة
ه��و �سبب رئي�سي وراء المماطلة
في االتفاق على عقد جديد ،بعد
�إب�ل�اغ الأ� �ص��دق��اء المقربين قبل
ب�ضعة �أ�شهر �أن��ه م�ستعد لتمديد
�إقامته في مير�سي�سايد.

� �س��ون الع ��ب ك��وري��ا الجنوبية-
اح�ت�ف��االت و«ل�ي��ال��ى م�ل�اح»  -و�سام
م��ن ال�ح�ك��وم��ة ال �ك��وري��ة� ،آالف في
المطار ال�ستقباله.
ن�ج�م�ن��ا م �ح �م��د �� �ص�ل�اح ،الأكثر
ن � �ج ��وم � �ي ��ة ون� � �ت � ��ائ � ��ج ف� � ��ي ال � �ك� ��رة
الإن �ج �ل �ي��زي��ة ،دخ ��ل م���ص��ر ُ�سكيتى
وال ح�س وال خبر ،قلبي معك �إبنى
الوفي النجم محمد �صالح.

رغ��������م ت�����ح�����ول والء
ال�شــــوربجي لإنجـلتـــــرا:
 6م�صريين في قائمة توب
 10بالت�صنيــف العالمــــي

محمد �شعبان يتوج ببطولة تورنتو لكمال الأج�سام ويت�أهل لم�ستر �أولمبيا
نجح البطل الم�صري محمد �شعبان،
ن�ج��م ف��ري��ق ك��و� �س �ك��واد ل�ك�م��ال الأج�سام
للمحترفين ،فى تحقيق �إنجاز جديد بعد
تتويجه بلقب بطولة تورنتو برو �شو فى
كندا ،ليت�أهل للم�شاركة فى الحدث الأهم
والأكبر م�ستر �أولمبيا  2022التى تقام فى
�شهر دي�سمبر المقبل فى ال�س فيجا�س.
محمد �شعبان تفوق على نف�سه وقدم
عر�ضا متميزا ا�ستحق م��ن خالله لقب
ب �ط��ول��ة ك �ن��دا ب �ع��د م �ن��اف �� �س��ة ق��وي��ة مع
الإيطالي اندريا م��وزي ،والفرن�سي ثيو
ل �ي �ج��وري��ر ،وال�ت���ش�ي�ك��ي � �س�لاف��وج بندر،
والكندي جو �سيمان ،والبولندي موري�س
توم�سوك.
ونجح اب��ن قرية المع�صرة ف��ى مركز
بلقا�س بمحافظة الدقهلية ف��ى خطف
لقب البطولة وت�أهل مبا�شرة للم�شاركة

ف��ى ن�سخة م�ستر �أول�م�ب�ي��ا  2022للمرة
الثالثة.
�شعبان ف��از قبل �أي��ام بالمركز الثاني
في بطولة كاليفورنيا برو بعد مناف�سة
��ش��ر��س��ة م��ع الأم��ري �ك��ي ت���ش��ارل��ز جريفن
الذي خطف المركز الأول بفارق �ضئيل
عن �شعبان ال��ذي ظهر بم�ستوى متميز
خ�ل�ال ال�ب�ط��ول��ة وت �ف��وق ع�ل��ى �أك �ث��ر من
الع ��ب وك� ��ان م �ح��ور اه �ت �م��ام ال�صحافة
الأمريكية بعد البطولة.
محمد �شعبان نجح في الفوز بالمركز
العا�شر في ن�سخة م�ستر �أولمبيا الأخيرة
 ،2021التي توج بلقبها للمرة الثانية على
التوالي البطل الم�صري العالمي ممدوح
ال�سبيعي الملقب ببيج رامى في انجاز لم
ي�صل �إليه �أي العب م�صري �أو عربي �أو
�أفريقي.

بد�أ م�سئولو الجهاز الفني لكرة ال�سلة رجال بالنادى الأهلى و�ضع خطة الحفاظ على
نجوم الفريق ،خا�صة ممن اقتربت عقودهم من االنتهاء مع الفريق الأحمر.
وي�سعى م�سئولو الأهلى لتجديد عقود الالعبين فى �أقرب وقت منعاً لو�صول عرو�ض
�أخرى� ،أو الإغراءات المالية التى قد يتعر�ضون لها ،خا�صة �أنهم القوام الأ�سا�سى للفريق،
و�ساهموا ب�شكل كبير فى التتويج ب�أكثر من بطولة خالل المو�سم والتى و�صلت �إلى 5
بطوالت حتى الآن.
يذكر �أن النادى الأهلى توج بعدة بطوالت مع المدير الفنى الإ�سبانى �أوج�ستى بو�ش،
وهى بطولة دورى المرتبط ،وك�أ�س م�صر ،وال��دورى ال�سوبر ،وبطولة منطقة القاهرة،
والبطولة العربية.

� -أ�سباب تراجع الأهلي عن �إقالة مو�سيماني بعد خ�سارة لقب �أفريقيا

ت��راج��ع م�سئولو ال �ن��ادي الأه �ل��ي ع��ن ف�ك��رة �إقالة
بيت�سو مو�سيماني ،المدير الفني للفريق ،رغ��م �أن
النية كانت تتجه الت�خ��اذ ال�ق��رار عقب خ�سارة لقب
دوري �أبطال �أفريقيا.
و�أكد م�سئولو الأهلي �أن �إقالة مو�سيماني فى هذا
التوقيت قد تكون لها نتائج �سلبية على الفريق فى
بطولتى ال��دوري وال�ك��أ���س ،ل��ذا من الأف�ضل الإبقاء
عليه لحين االنتهاء من مبارتي الزمالك وبيراميدز
�أو لنهاية المو�سم ال�ج��ارى� ،إذا حقق الفريق نتائج
ج�ي��دة ف��ى ال�م�ب��ارات�ي��ن� ،أم��ا �إذا ك��ان��ت النتائج �سيئة
ف�سيتم اتخاذ قرار وقتها ب�إقالة مو�سيماني دون االنتظار لنهاية المو�سم.
وي�ستعد الأهلي حالياً لمواجهة الم�صري بال�سلوم ب��دور ال�ـ 32لبطولة ك�أ�س م�صر
الن�سخة الحالية والتى �ستقام في التا�سعة م�ساء يوم  12يونيو الجاري با�ستاد الأهلي
وال�سالم.
ويتدرب الأهلي حالياً ب��دون العبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بالدهم
لخو�ض مناف�سات الأجندة الدولية.

 نادي الزمالك :
 مرت�ضى من�صور :لن �أخو�ض �أى مباراة بالدورى قبل لعب الأهلىجميع م�ؤجالته

وريورز يتعادل مع �سيلتيك�س في �سل�سلة نهائي دوري ال�سلة الأمريكي

علي فرج
وجه محمد ال�شوربجي الم�صنف الثالث
عالمياً ل��رج��ال اال��س�ك��وا���ش� ،صفعة قوية
لال�سكوا�ش الم�صري ،بعدما �أعلن االتحاد
الإن �ج �ل �ي��زي ل�لا��س�ك��وا���ش �أن ال�شوربجي
�أك ��د م��رت���ض��ى م�ن���ص��ور ،رئ�ي����س ن ��ادى الزمالك،
با�سم
��س�ي�ل�ع��ب ف ��ى ال �ب �ط��والت ال�م�ق�ب�ل��ة
رف�ضه خو�ض فريقه لأى مباراة فى م�سابقة الدورى
إعالن
ل
�إنجلترا ولي�س م�صر ،ورغم هذا ا
الممتاز قبل �أن يخو�ض الأهلى جميع م�ؤجالته من
العبين
ما زال��ت م�صر تحتفظ بوجود 6
�أجل تحقيق العدالة.
العالمي.
في قائمة التوب  10بالت�صنيف
و�أ� �ض��اف م��رت���ض��ى م�ن���ص��ور ،ف��ى ف�ي��دي��و ب�ث��ه عبر
�صفحته� ،أن الأه �ل��ى �سبق وط�ل��ب خ��و���ض الزمالك
محمد ال�شوربجي ولد فى الإ�سكندرية،
جميع م�ؤجالته فى ال��دورى �أو ًال ،وتم تنفيذ طلبه،
وهو �أح��د �أكثر العبي اال�سكوا�ش ح�صوال
ل��ذا ل��ن يخو�ض ال��زم��ال��ك �أى م�ب��اراة حتى يخو�ض
على الأل �ق��اب ،حيث ق�ضى �� 50ش�ه��راً فى
المارد الأحمر م�ؤجالته.
المركز الأول عالمياً بين .2021-2014
وخا�ض الزمالك  20مباراة ح�صد من خاللها  44نقطة ،مت�صدراً ج��دول الدورى،
و�أعلنت راب�ط��ة الالعبين المحترفين
فيما خا�ض الأهلى  16مباراة فقط ،ح�صد منها  37نقطة ،محت ًال المركز الثالث.
ت�صنيف رج ��ال اال��س�ك��وا���ش ل�شهر يونيو
وي��وا��ص��ل الفريق ال�ك��روى للزمالك اال�ستعداد لمواجهة الداخلية ي��وم  13يونيو
ال �ج��ارى ،وا�ستعاد البطل الم�صري علي
الجارى فى دور الـ 32لبطولة ك�أ�س م�صر .ووا�صل نادي الزمالك ت�صدره جدول ترتيب
فرج العب وادي دجلة ،عر�شه على �صدارة
ال��دوري الم�صري بر�صيد  44نقطة ،فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى بر�صيد 43
ال�ت���ص�ن�ي��ف ال �ع��ال �م��ي ،ب�ع��دم��ا ت��راج��ع عن
نقطة ،والنادي الأهلي فى المركز الثالث بر�صيد  37نقطة.
المركز الأول لثالثة �أ�شهر هيمن خاللها
النيوزيلندي بول كول على ال�صدارة� ،إال
�أن تتويج علي فرج ببطولة العالم في مايو
ال�م��ا��ض��ي ��ض�م��ن ال �� �ص��دارة ل�لاع��ب وادي
دجلة.
وت��راج��ع ال�ن�ي��وزي�لان��دى ب��ول ك��ول �إلى
المركز الثاني ،وحافظ محمد ال�شوربجي
ع�ل��ى ت��واج��ده ب��ال�م��رك��ز ال �ث��ال��ث ،ووا�صل
م���ص�ط�ف��ى ع���س��ل الع ��ب الأه �ل ��ي تواجده
بالمركز الرابع.
وا�ستقر ط��ارق م��ؤم��ن الع��ب الجزيرة
في المركز ال�ساد�س ،وكذلك م��ازن ه�شام
العب وادي دجلة بالمركز الثامن ،ومروان
ال �� �ش��ورب �ج��ي ب��ال �م��رك��ز ال �ت��ا� �س��ع وفار�س
الد�سوقي بالمركز العا�شر.
ي��ذك��ر �أن ال�ب�ط��ل ال�م���ص��ري ع�ل��ي فرج
ت��وج خ�لال مايو الما�ضي ببطولة العالم
لال�سكوا�ش بعد فوزه في المباراة النهائية
على مناف�سه محمد ال�شوربجي ،لي�ستعيد
ف��رج � �ص��دارة الت�صنيف ال�ع��ال�م��ي ،وي�ضم
اللقب الثالث ببطولة العالم �إل��ى �ألقابه
عمــرو ر�ضــــا
التي ح�صدها خالل م�سيرته االحترافية،
حيث توج العب وادي دجلة ،ببطولة العالم توج عمرو ر�ضا ،العب منتخب الم�صارعة ،بالميدالية البرونزية ببطولة الرانك
في ثالث ن�سخ �أعوام .2022 ،2020، 2019 ،الدولية التي تقام بكازاخ�ستان ،لي�ضيف الميدالية الثانية لم�صر في البطولة ،بعدما
فازت �سمر حمزة بالف�ضية.
وو�صل عمرو ر�ضا لمباراة البرونزية بعدما فاز في �أول مباراة بالبطولة �أمام بطل
�آ�سيا ،ثم خ�سر من العب منغوليا ،ليلتقى بعدها على الميدالية البرونزية.
واكتفت �سمر حمزة بالمركز الثاني والميدالية الف�ضية في مناف�سات البطولة بعدما
خ�سرت بنتيجة  17/6بالتفوق الفني �أمام البيرى كيزى.
في حمالتكم الدعائية
واحتلت �سمر حمزة العبة منتخب الم�صارعة المركز الثالث في الت�صنيف العالمي
لالتحاد الدولي للعبة ،بعد �إنتهاء مناف�سات البطولة الأفريقية التي �أقيمت بالمغرب،
بينما احتلت العبة الواليات المتحدة المركز الأول ،وحلت العبة قيرج�ستان المركز
الثانى ،ثم �سمر حمزة فى المركز الثالث.

عمرو ر�ضا يتوج ببرونزية الرانك الدولية للم�صارعة

ت�ألق جولدن �ستيت وري��ورز في الربع
الثالث ،في طريقه للفوز  88 -107على
�ضيفه بو�سطن �سيلتيك�س ،ليتعادال في
�سل�سلة نهائي دوري كرة ال�سلة الأمريكي
للمحترفين ،بانت�صار لكل منهما.
ك�ل�ل��ت رم �ي��ة ج � ��وردان ب ��ول الثالثية،
تفوق وري��ورز  14-35ف��ي ال��رب��ع الثالث،

ليتقدم �أ�صحاب ال�ضيافة .64-87
وعزز وريورز تفوقه في �آخر  12دقيقة،
ليتجنب االنهيار في الربع الرابع ،مثلما
حدث في المواجهة الأولى.
وب ��د�أ �سيلتيك�س م��ن حيث انتهى في
المباراة الأول��ى ،بال�سل�سلة التي تح�سم
على �أ�سا�س الأف�ضل ف��ي �سبع مباريات،

وا�ستغل تفوقه البدني ،ليحبط م�صوبي
وري � � ��ورز ،و�أم� �ط ��ر م�ن��اف���س��ه بالرميات
الثالثية.
ومنح �أن��درو ويجينز التقدم لوريورز،
ب �ف��ارق نقطتين ق�ب��ل اال� �س �ت��راح��ة ،بعد
�شوط �أول ع�صيب ،قبل �صحوة بو�سطن
في الربع الثالث.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

818-774-0446
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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

�ســتيفن عوي�ضــة

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

714-886-2251

Email: sawada@theawadafirm.com
www.awadafirm.com

