الكني�سـة الأرثوذك�سـية ت�سـترد قطعـة �أر�ض «فم الخليج» من هيئة النقـل العـام 9
 الكني�سـة القبطية تتبرع بكني�سة «حدائـق الأهـرام بالجيـزة» لنظيـرتها الكني�سـة الرو�سـية
 الرئي�س الأمريكي يتعهـد من �إ�سـرائيل على تعزيـز دمجـها في ال�شرق الأو�سـط
 مقتل زعيم تنظيم الدولة الإ�سالمية في �سوريا ب�ضربة نفذتها ُم�سيرة �أمريكية
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و�صل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
ال�م��رق���س�ي��ة ،ي ��وم ال�خ�م�ي����س � 7/14إلى
ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ن�م���س��اوي��ة فيينا ف��ى زيارة
ت�ستمر �أ�سبوعين يرافقه خاللها عدد
م��ن الأ� �س��اق �ف��ة و�أع �� �ض��اء ال�سكرتارية
لتد�شين عدد من الكنائ�س.
وكان في ا�ستقبال قدا�سة البابا� ،سفير
م�صر في فيينا محمد المال ،وممثلها
�أمام المنظمات الدولية ،والقن�صل العام
با�سم طه وعدد من الأقباط.
وقالت م�صادر كن�سية  -لمرا�سل وكالة
�أنباء ال�شرق الأو�سط في فيينا � -إن البابا
توا�ضرو�س �سيبد�أ ن�شاطه بتد�شين عدد

من الكنائ�س في مقر �إقامته بدير الأنبا
�أنطونيو�س بقرية «�أوب��رزي �ب��ن برونن»
ب��ال�ق��رب م��ن فيينا� ،إ��ض��اف��ة �إل��ى كني�سة
�أخ ��رى ف��ي دي��ر ال��راه �ب��ات ،م�شيرا �إلى
توجيه الدعوة لعدد محدود من الأقباط
لح�ضور مرا�سم التد�شين.
و�أو��ض�ح��ت ال�م���ص��ادر �أن ال�ب��اب��ا �سوف
ير�أ�س �سيمنار لأ�ساقفة �أوروبا كما يح�ضر
م�ؤتمر ال�شباب القبطي في �أوروبا والذي
ي�ست�ضيفه الدير.
يذكر �أن �آخ��ر زي��ارة للبابا توا�ضرو�س
للنم�سا كانت في عام  2019حيث توقفت
رح�لات��ه بعد ذل��ك ب�سبب �أزم ��ة جائحة
كورونا.

مو�سكو� :إمداد �أوكرانيا بالأ�سلحة الغربية
لن يمر دون عقاب
و�صف نائب مجل�س ال��دوم��ا الرو�سي
ميخائيل �شيريميت ،بيان �أوكرانيا حول
دور الأ�سلحة الغربية ،وال��ذي يقول �إنه
يغير م�سار ال���ص��راع ف��ي �أوك��ران�ي��ا ،ب�أنه
مجرد وهم.
وق��ال نائب مجل�س ال��دوم��ا الرو�سى:
لقد �شعرت �أوكرانيا بالحما�س ال�شديد
عندما تحدثت عن دور و�أهمية الأ�سلحة
الغربية ،وال يجب �أن تعي�شوا في الأوهام،
فلدينا ا�ستجابة جديرة بكل التطورات

الع�سكرية الغربية ،و�سوف تبدد رو�سيا
بمهارة الأ�سطورة حول ح�صرية وفعالية
الأ�سلحة الغربية ،كما فعلت بالفعل مع
الطائرات التركية الم�سيرة.
و�أو�ضح نائب مجل�س الدوما الرو�سي،
�أن �إم ��داد �أوك��ران �ي��ا بالأ�سلحة الغربية
لتدمير المدنيين ل��ن يمر دون عقاب،
ق��ائ�ل�ا« :دع� ��وا ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة تك�شف
عن �إمكاناتها الع�سكرية ،والتي �سنقوم
بتدميرها بنجاح في �أوكرانيا».

م�صر زادت من ا�ستثماراتها العامة خالل
� 8سنوات لـ  231مليار دوالر
ت�ه��دف ال��دول��ة ال�م���ص��ري��ة �إل ��ى زيادة
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
ل�ل�ب�لاد �إل ��ى م��ا ب�ي��ن  %9 ،%7م��ن خالل
زيادة اال�ستثمارات العامة بن�سبة تتراوح
بين  % 25و  ،%30وبالتالي خلق المزيد
من فر�ص العمل ،ف�ضلاً عن دعم مبد�أ
زيادة ح�صة القطاع الخا�ص في الن�شاط
االقت�صادى للدولة وعملية تنميتها �إلى
 ٪65خالل ال�سنوات الثالث القادمة.
و�أ� � �ش� ��ار ت �ق��ري��ر ل� � � ��وزارة التخطيط
والتنمية االق�ت���ص��ادي��ة �إل ��ى م��ا حققته
م�صر لتحقيق معدل نمو اقت�صادي بلغ
 ٪3.3في عام  ،2021و ٪9في الن�صف الأول
من العام المالي  2022/2021و  ٪7.8في
الربع الثالث من عام � ،2022/2021إلى
جانب الو�صول �إلى  ٪7.4معدل بطالة،
حيث انعك�ست تلك ال�م��ؤ��ش��رات العودة

القوية بعد الوباء ،ودفعت �إلى مراجعة
ال�ت��وق�ع��ات الأول �ي��ة للنمو للعام المالي
 2022/2021التي تتجاوز .٪6
وتابع التقرير �أنه على مدى ال�سنوات
ال �ث �م��ان��ي ال �م��ا� �ض �ي��ة ،ف �ق��د زادت م�صر
م��ن ا��س�ت�ث�م��ارات�ه��ا ال �ع��ام��ة ب �م �ق��دار 3.6
ت��ري �ل �ي��ون ج�ن�ي��ه م �� �ص��ري ب �م �ع��دل 231
مليار دوالر ،م�ضيفه �أنه وفي �إطار ر�ؤية
م�صر  2030فت�أتي م�ب��ادرة حياة كريمة
ك�أحد الم�شروعات التنموية الرئي�سية،
وهو الم�شروع الوطني لتنمية المناطق
ال��ري�ف�ي��ة ال�م���ص��ري��ة ،ال ��ذي ي �ه��دف �إلى
تح�سين ن��وع�ي��ة ح �ي��اة ال�م��واط�ن�ي��ن في
المجتمعات الريفية من خ�لال تجديد
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وت�ح���س�ي��ن الو�صول
�إل��ى ال�خ��دم��ات الأ��س��ا��س�ي��ة مثل التعليم
والرعاية ال�صحية وخلق فر�ص العمل.

قوات المطافي ت�سيطر على حريق
بكني�سة العذراء وماربول�س
�شهدت كني�سة ال �ع��ذراء والقدي�س
ماربول�س بالعمرانية �صباح الأربعاء
 6ي��ول�ي��ه ،ا�شتعال ح��ري��ق ف��ي الطابق
الثاني من المبنى الرئي�سي للكني�سة.
وع �ل��ى ال �ف��ور ت��م االت �� �ص��ال بقوات
ال�م�ط��اف��ى والأم� � ��ن ،وب��ال�ف�ع��ل جاءت
ال� � �ق � ��وات �إل � � ��ى ال �ك �ن �ي �� �س��ة ف� ��ى وق ��ت
�سريع وه��ذا �أدى �إل��ى �إن�ق��اذ الموقف
وال�سيطرة على الحريق قبل �أن يلتهم
محتوى الكني�سة.
و�أ�صدر الأنبا ثي�ؤدو�سيو�س ا�سقف

الجيزة وتوابعها بيان عاجل قال فيه:
ف��ى ت�م��ام ال���س��اع��ة � 7:30صباحا قبل
بداية القدا�س �شب حريق فى حجرة
بكني�سة القدي�س ماربول�س الر�سول
بالعمرانية فى الطابق الثانى ،وهذه
الحجرة ت�ستخدم كعمل ادارى وقامت
� �س �ي��ارات الإط� �ف ��اء ،ب ��إط �ف��اء الحريق
المحدود ولم تمتد �إل��ى الكني�سة وال
ت��وج��د خ���س��ائ��ر ف��ى الأرواح ،وانتقل
المعمل الجنائى للوقوف على �أ�سباب
الحريق.

النا�شر ورئي�س التحرير:
عـزمـي حـــنـا
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البابا توا�ضرو�س ي�صل فيينا في م�ستهل
زيارته لتد�شين كنائ�س قبطية بالنم�سا
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البابا توا�ضرو�س يكرم الطفل «كيفين جورج»
الفائز ببطولة �أفريقيا تحت �سن � 16سنة

البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل قدا�سة بطريرك �إريتريا
ا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
في المقر البابوي بالقاهرة ،يوم ال�سبت
 ،7/9ق��دا��س��ة �أب��ون��ا ك�ي��رل����س بطريرك
الكني�سة الإريترية الأرثوذك�سية والوفد
المرافق له.
وا�� �س� �ت� �ق� �ب ��ل خ � ��ور� � ��س ال�شمام�سة
ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا وق��دا� �س��ة البطريرك،
بلحن «�إف �ل��وج��ي م�ي�ن��و���س» ول �ح��ن «�إك
�إزمارو�ؤوت».
و�أل �ق��ى ق��دا��س��ة ال�ب��اب��ا ك�ل�م��ة ترحيب
ب���ض�ي�ف��ه وال ��وف ��د ال �م��راف��ق ،وال �سيما
�أن� �ه ��ا ال� ��زي� ��ارة الأول � � ��ى ل ��ه كبطريرك
للكني�سة الإريترية ،و�أع��رب عن �سعادته
ب �ف �ت��ح � �ص �ف �ح��ة ج ��دي ��دة م ��ع الكني�سة
الإري�ت��ري��ة ،متمنياً �أن تقوى العالقات
بين الكني�ستين ال�شقيقتين تحت مظلة
ال �ق��دي ����س م��ارم��رق ����س ال��ر� �س��ول ال ��ذي
�أ�س�س الكني�سة القبطية في القرن الأول
الميالدي ،و�شدد قدا�سته على �أننا ننظر
�إلى الم�ستقبل بر�ؤية وا�سعة ،و�أن الكني�سة
القبطية م�ستعدة لم�ساعدة �شقيقتها
الكني�سة الإريترية على كافة الأ�صعدة.
كما تمنى قدا�سة البابا �أن يتوحد �أبناء
الكني�سة الإري �ت��ري��ة ف��ي �أن �ح��اء العالم
ت�ح��ت م�ظ�ل��ة كني�ستهم ب �ق �ي��ادة قدا�سة
البطريرك «�أبونا كيرل�س».
واختتم ب�أن ر�سالته لكل �أبناء الكني�سة
الإريترية هي �أن نن�سى ما هو وراء ونمتد
�إلى ما هو قدام.
ومن جهته �أع��رب قدا�سة البطريرك
«�أبونا كيرل�س» عن �شكره لقدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاني على محبته وحفاوة
اال�ستقبال ،وعن �سعادته بزيارة الكني�سة
ال �ق �ب �ط �ي��ة ،م �� �ش �ي��راً �إل � ��ى �أن الكني�سة
االريترية مرت بفترة �صعبة وا�ستطاعت

قالت قناة �إك�سترا نيوز� ،إن ال�سفارة
الألمانية ذكرت� ،أن الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي� ،سوف يزور برلين يومي الأحد
والإثنين  18-17يوليه ،و�سي�شارك خالل
الزيارة في حوار بطر�سبرج للمناخ.
�أ�ضافت ال�سفارة الألمانية� ،أن الرئي�س
ال�سي�سي� ،سيعقد �سل�سلة لقاءات خالل
ال��زي��ارة م��ع الم�ست�شار الأل�م��ان��ي ،وعدد
م��ن الأع �� �ض��اء ال �ب��ارزي��ن ف��ي الحكومة
الألمانية.

البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل بطريرك �إريتريا في زيارته الأولى لم�صر
�أه � ��داه �صليب ي ��د ،و�أه � ��دى �صليب يد
�أن تتجاوزها ب�سالم.
كما �ألقى اال�سقف �أبونا با�سيليو�س �أحد كذلك ،لأع�ضاء الوفد القبطي.
ثم تم التقاط �صورة تذكارية لقدا�سة
�أع�ضاء الوفد الإريتري كلمة محبة.
وقدم قدا�سة البابا توا�ضرو�س هدية البابا توا�ضرو�س الثاني وقدا�سة «�أبونا
ل�ضيفه عبارة عن «�صليب ي��د» م�صنوع ك�ي��رل����س» و�أع �� �ض��اء ال��وف��دي��ن القبطي
ب��ال�ط��راز القبطي ب�ي��د الآب� ��اء الرهبان والإريتري.
وح ��ر� ��ص «�أب� ��ون� ��ا ك �ي��رل ����س» وال��وف��د
الأق� �ب ��اط ،ك �م��ا �أه � ��داه �أي �ق��ون��ة قبطية
«ال� �ث� �ي� ��ؤوط ��وك ��و� ��س» م ��ن ع �م��ل �إح� ��دى الإريتري عقب انتهاء اللقاء مع قدا�سة
ال��راه �ب��ات ال�ق�ب�ط�ي��ات .و�أه� ��دى �أيقونة ال �ب��اب��ا ت ��وا� �ض ��رو� ��س ع �ل��ى زي� � ��ارة م ��زار
قبطية ل�ك��ل ع���ض��و م��ن �أع �� �ض��اء الوفد القدي�س مارمرق�س الر�سول والقدي�س
�أث �ن��ا� �س �ي��و���س ال��ر� �س��ول��ي والكاتدرائية
الإريتري.
و�أه��دى قدا�سة البطريرك الإريتري ال�م��رق���س�ي��ة ب��ال�ع�ب��ا��س�ي��ة ،ع �ق��دت بعدها
لقدا�سة البابا منجلية خ�شبية تحوي جل�سة مباحثات بين الوفدين القبطي
ن�سخة من الكتاب المقد�س �إل��ى جانب والإريتري لمناق�شة عدداً من الترتيبات
كتاب �سيرة حياة القدي�س فرومنتيو�س الخا�صة بالعمل الم�شترك والعالقات
«�أبونا �سالمة» �أول �أ�سقف للحب�شة ،كما بين الكني�ستين.

رئي�س الوزراء :حري�صون على زيادة دخل المواطن الم�صري
�أك ��د ال��دك �ت��ور م�صطفي م��دب��ول��ي ،
رئي�س الوزراء ،حر�ص الدولة علي زيادة
دخ��ل المواطن ،قائال :كلنا حري�صون
على �أن نزيد دخل المواطن الم�صرى،
ودخل المواطن في �أي دولة في العالم
ال ي��زي��د �إال ب ��زي ��ادة ال �ن��ات��ج المحلي
الإجمالي للدولة ،وه��ذا الناتج يرتفع
ف��ي ح��ال��ة �إم ��ا �أن ي �ك��ون ل ��دى الدولة
م��وارد طبيعية كالموارد البترولية �أو
بع�ض المعادن النفي�سة والبديل الثاني
ه��و التو�سع ف��ي عملية النمو والإنتاج
من خالل تنفيذ الم�شروعات التنموية
ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي ت �ك��ون ال� ��دول ف��ي �أم�س
الحاجة �إليها م��ن �أج��ل تحقيق طفرة
كبيرة في م�ستوى الحياة للمواطنين
وت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات وت�ح�ق�ي��ق التنمية
ال�شاملة م��ن خ�لال م�شروعات البنية
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وه� ��ذا ه ��و ال�م�ن�ه��ج ال ��ذي
تتبعه الدولة الم�صرية ،فالحمد اهلل
على م��دار ال�سنوات الأرب��ع �أو الخم�س
ال �م��ا� �ض �ي��ة ،ه ��ذه ال �م �� �ش��روع��ات جعلت
ال�ن��ات��ج ال�م�ح�ل��ي الإج �م��ال��ي يت�ضاعف
ب�أرقام غير م�سبوقة �أخ��ذا في االعتبار
الزيادة ال�سكانية ف�إن ن�صيب المواطن
الم�صري من الناتج المحلي يزداد.
وه ��ذا ي ��ؤك��د �أن ��ه م��ن �أج ��ل �أن ينمو
االقت�صاد الم�صري ومن �أجل �أن نحقق

منظمة ال�صحة العالمية
تدعو دول العالم للعودة
�إلى فر�ض الكمامات ب�سبب
ت���زاي���د ح����االت ك��ورون��ا
دع��ا ت�ي��درو���س �أده��ان��وم غيبري�سو�س،
م��دي��ر ع��ام منظمة ال���ص�ح��ة العالمية،
جميع دول ال�ع��ال��م ل�ل�ع��ودة �إل ��ى ارت ��داء
الكمامة ب�سبب ت��زاي��د ح��االت الإ�صابة
بفيرو�س كورونا.
وق� ��ال غ�ي�ب��ري���س��و���س �أن� ��ه ي �ج��ب على
جميع دول العالم «تنفيذ تدابير مجربة
مثل ارتداء الكمامات والتهوية المح�سنة
وبروتوكوالت االختبار والعالج».
و�أع � ��رب غ�ي�ب��ري���س��و���س ع��ن ق�ل�ق��ه من
«ا��س�ت�م��رار ارت �ف��اع ع��دد ح��االت الإ�صابة
ب�ف�ي��رو���س ك��ورون��ا ،م��ا ي�ف��ر���ض �ضغوطا
�إ�ضافية على الأنظمة ال�صحية المثقلة
بالأعباء والعاملين في مجال الرعاية
ال�صحية».
وف��ي وق��ت �سابق ،لم ت�ستبعد منظمة
ال�صحة العالمية زي��ادة ح��االت الإ�صابة
بفيرو�س كورونا خالل ف�صل ال�صيف.

رح�����ي�����ل ال����دك����ت����ور
ن�����ص��ح��ي ع��ب��دال�����ش��ه��ي��د

ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا ..البد
�أن ت�ستمر ه��ذه الم�شروعات التنموية
ال �ك �ب �ي��رة ،ورب� �م ��ا �أه� ��م م �� �ش��روع ن�ؤكد
حر�صنا ع�ل��ى اال��س�ت�م��رار ف��ي تنفيذه،
لأن� ��ه ي�ح�ق��ق ك��ل ال �م �ع��ادالت الخا�صة
بعملية التنمية ال���ش��ام�ل��ة المتكاملة
ه��و ال�م�ب��ادرة الرئا�سية «ح�ي��اة كريمة»
لتطوير وتنمية الريف الم�صري ،فهذا
ال�م���ش��روع ال�ع�م�لاق ال ��ذي ي�خ��دم نحو
 60مليون م��واط��ن م�صري ف��ي الريف
يعمل على تحقيق م�ستوى حياة الئقة
من خالل م�شروعات البنية الأ�سا�سية
وال �خ��دم��ات وف ��ي ن�ف����س ال��وق��ت يخلق
فر�ص عمل كبيرة جدا على الم�ستوى

المحلي.
و�أ��ض��اف :يجب �أال نن�سى �أم��را مهما
جدا هو �أن معدل البطالة في  2014كان
 %13واليوم بف�ضل اهلل �أ�صبح �أق��ل من
 %7.5بالرغم م��ن ك��ل التحديات التي
تواجهنا ،وه��ذا كله لم يكن يتحقق �إال
من خالل الم�شروعات القومية الكبرى
التي نفذتها الدولة الم�صرية ،ويكفي �أن
كل يوم يوجد ماليين الأ�سر الم�صرية
التي يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة
�أ�سرته ،فهذه الم�شروعات كما �أنه كان
تنفيذها لتو�سيع الرقعة المعمورة في
م�صر ف�إنها وفرت الماليين من فر�ص
العمل ل�شبابنا.

�إختتام �أعمال اللجنة الدولية للحوار بين الكني�سة الكاثوليكية والأرثوذك�سية بروما
�أختتمت �أعمال اللجنة الدولية للحوار
ب�ي��ن الكني�سة الكاثوليكية والكني�سة
الأرثوذك�سية ال�شرقية القديمة.
ب��د�أت اللجنة اول��ى جل�ساتها ي��وم ٢٠
يونيو ال�ج��اري بمكتب وح��دة الكنائ�س
بالفاتيكان.
ون��اق �� �ش��ت ال �ل �ج �ن��ة ق �� �ض �ي��ة «�أ� � �س ��رار
الكني�سة م��ا قبل الإن�ف���ص��ال منذ �سنة
 ٤٥١م وح� �ت ��ى الآن .ح �ي ��ث ناق�شت
اللجنة الأوراق البحثية المقدمة من
الكني�ستين حول تلك الق�ضية.
وف ��ي خ �ت��ام ج �ل �� �س��ات ال� �ح ��وار قامت
اللجنة ب�ت��دوي��ن وث�ي�ق��ة ت�ضم النقاط
الم�شتركة و ال�ن�ق��اط المختلف عليها
ف ��ي م��و� �ض��وع الأ� � �س� ��رار ال�ك�ن���س�ي��ة بين
الكني�ستين.
وق ��د وق ��ع ع �ل��ي ال��وث �ي �ق��ة الر�ؤ�ساء
الم�شاركين ف��ي ال�ل�ج�ن��ة« :الكاردينال
ا ع � ��ن الكني�سة
ك� � � ��ورت ك� � ��وخ م� �م� �ث�ل� ً
ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ون �ي��اف��ة الأن� �ب ��ا كيرل�س

الرئي�س ال�سي�سي ي��زور
ب��رل��ي��ن وي�����ش��ارك ب��ح��وار
ب���ط���ر����س���ب���رج ل��ل��م��ن��اخ

الأ� � �س � �ق ��ف ال � �ع� ��ام ب� ��إي� �ب ��ار�� �ش� �ي ��ة لو�س
انجلو�س بالواليات المتحدة الأمريكية
وه� ��و ال��رئ �ي ����س ال �م �ن��اوب ع ��ن العائلة
ال عنها.
الأرثوذك�سية ال�شرقية وممث ً
وق��د �إلتقى«قدا�سة البابا فرن�سي�س»

ب ��أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ال�م�ق��ر البابوي
بالفاتيكان وق��دم لهم ال�شكر للمجهود
الذي بذلوه طوال فترة �إنعقاد جل�سات
ال� �ح ��وار ،ك �م��ا ��ش�ج�ع�ه��م ق��دا� �س �ت��ه على
�إ�ستكمال الحوار.

ك� �ل ��ف ال� �ب ��اب ��ا ت ��وا� � �ض ��رو� ��س الثانى
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية ،الأن �ب��ا �أن�ج�ي�ل��و���س الأ�سقف
العام ب�شبرا ،لرئا�سة �صالة الجنازة على
ج�ث�م��ان ال��دك�ت��ور ن�صحى ع�ب��د ال�شهيد
م�ؤ�س�س المركز الأرثوذك�سى للدرا�سات
الآب ��ائ� �ي ��ة ،والأب ال ��روح ��ى للدرا�سات
الآبائية الحديثة فى م�صر.
و��ش��ارك ف��ى ال�صالة التى �أقيمت فى
كني�سة ال �ع��ذراء م��ري��م بالفجالة الأنبا
راف��ائ�ي��ل الأ��س�ق��ف ال�ع��ام لكنائ�س و�سط
البلد.
وفى رثاء الأنبا �أنجيلو�س للراحل قدم
العزاء با�سم البابا توا�ضرو�س ،وقال�« :إن
الدكتور ن�صحى كر�س حياته كلها لخدمة
الكني�سة وقد �أ�صدر  230كتابا كما �أ�س�س
�سل�سلة الكتاب ال�شهرى ،وترجم العديد
من ن�صو�ص الآباء البابا كيرل�س عامود
ال��دي��ن ،م��ن ذل��ك تف�سير �إنجيل يوحنا
وتف�سير �إن�ج�ي��ل ل��وق��ا ك�م��ا ت��رك ر�صيد
روحى �ضخم جدا �سوف نظل نتتلمذ على
كتاباته وعظاته �سنين طويلة».

ط���اق���م ح���ك���ام �إ���س��ب��ان��ى
ل�����م�����ب�����اراة الأه����ل����ى
وب��ي��رام��ي��دز ف��ى ال���دورى
�أعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام
�إ�سبانى لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز
ف��ي ال�ت��ا��س�ع��ة م���س��اء ال���س�ب��ت ع�ل��ى ا�ستاد
الدفاع الجوي �ضمن مناف�سات الجولة
الخام�سة والع�شرين م��ن عمر م�سابقة
ال ��دورى ،والطاقم بقيادة كارلو�س ديل
�سيرو جراند.
مواجهات الأهلي �ضد بيراميدز دائما
ما تت�سم بالندية والإثارة ب�سبب القدرات
الفنية العالية في كال الفريقين ،ولها
ح�سابات خا�صة عند جماهير الأهلي ب�سبب
تاريخ المواجهات ال�سابقة بين الفريقين
منذ تحويل ا�سم النادي من الأ�سيوطي
�سبورت �إل��ى بيراميدز ،وك��ان التفوق في
البداية في المواجهات المبا�شرة ل�صالح
بيراميدز ،قبل �أن ي�ستعيد الأهلي توازنه
في �آخر المواجهات بين الفريقين.
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أخبار كنسية وحملية

الإحتفال ال�سنوي لهيئة  Graceبيوم الأ�سرة المهاجرة
�أق��ام��ت هيئة  Graceي��وم  10يوليو
 2022احتفالها ال�سنوي (ب�ي��وم الأ�سرة
المهاجرة) للتعرف على جميع الخدمات
التي تحتاج �إليها الأ�سرة المهاجرة ،وقد
�أق �ي��م الإح �ت �ف��ال ف��ي ال �ه��واء ال�ط�ل��ق في
 Mile Square Regional Parkفي
 Fountain Valleyبكاليفورنيا.
ح�ضر االحتفال �سعادة ال�سفير �أحمد
�شاهين القن�صل العام لجمهورية م�صر
العربية في ال�ساحل الغربي الأمريكي،
والأ� �س �ت��اذ ر�أف ��ت �صليب رئي�س الإتحاد
العام للم�صريين بالخارج ،والمهند�س
ه���ش��ام �أب ��و ��س�ي��ف ن��ائ��ب رئ�ي����س الإتحاد
ورئي�س هيئة البيت الم�صري.
ه � ��ذا وق � ��د ت �ف �ق��د �� �س� �ع ��ادة ال�سفير
ك��اف��ة مكاتب ال�خ��دم��ات الم�شتركة في
الإحتفال ،و�ألقى كلمة �أ�شاد فيها بالجهود
المبذولة لإنجاح هذا االحتفال ،كما �أ�شاد
بنجاح الجالية الم�صرية في المجاالت
المختلفة ،وكذلك جهود هيئة Grace
واال�ستجابة لإقامة �إحتفال ال�شباب يوم
 9يوليو (�أول �أي��ام عيد الأ�ضحى) .كما
�أل�ق��ى ال�سيد ر�أف ��ت �صليب كلمة اتحاد
الم�صريين بالخارج م�ؤكدا على �ضرورة
التواجد القوي للجالية الم�صرية على
�أر�� ��ض ال��واق��ع ل�ت�ك��ون ل�ل�ج��ال�ي��ة الكلمة

ال�سفير �أحمد �شاهين قن�صل عام م�صر بلو�س انجلو�س ،ي�ستعر�ض ن�شاطات الجالية مع
ر�أفت �صليب رئي�س االتحاد العام للم�صريين بالخارج والمهند�س ر�ضا ب�شاي
ال� �م� ��ؤث ��رة ف ��ي ال �م �ج �ت �م��ع ،ك �م��ا �ألقى بيت المنازل والبنوك و�شركات الت�أمين
المهند�س ه�شام �أب��و �سيف كلمة م�ؤكدا المختلفة وال�شركات التجارية والمطابع
ع �ل��ى �� �ض ��رورة وح� ��دة ال�ك�ل�م��ة للجالية وخدمات �أخ��رى كثيرة� ،شاكرين لهيئة
� Graceإختيارها لمكان الإحتفال و�سط
الم�صرية.
انتهى اليوم بعد �أن تحقق الهدف الذي المناظر الجميلة والبحيرات والت�سالي
�أقيم من �أجله هذا الإحتفال وقد تعرفت لمختلف الأطفال ،كما كان هناك مكان
الأ��س��رة المهاجرة على كافة الخدمات ل �ل �م ��أك��والت ال �م �� �ص��ري��ة والم�شروبات
من �أطباء و�صيادلة ومهند�سين و�شركات والحلويات ال�شرقية.

بمالب�س بي�ضاء� ..شعب �إيبار�شية لو�س �أنجلو�س يزفون
القم�ص جون ميخائيل �إلى ال�سماء
ودعت كني�سة القدي�سة يو�ستينا بحي
ران �� �ش��وا ك��وك��ام��ون�ج��ا ف��ى م��دي�ن��ة لو�س
�أنجلو�س بوالية كاليفورنيا الأمريكية،
�صباح �أم�س الخمي�س ٣٠ ،يونيو ،جثمان
ك��اه��ن الكني�سة المتنيح القم�ص جون
ميخائيل اب��ن �شقيقة مثلث الرحمات
الأن �ب��ا ه��درا �أ��س�ق��ف �أ� �س��وان ،وق��د تر�أ�س
�صالة الع�شية والقدا�س الإلهي و�صالة
الجنازة �أ�صحاب النيافة الأحبار االجالء
الأن�ب��ا �سرابيون مطران لو�س �أنجلو�س
وج� �ن ��وب ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا وه � � ��اواي ،الأنبا
�سوريال ،الأنبا كيرل�س والأنبا �أبراهام،
بم�شاركة وح�ضور كهنة� ،شعب و�شمام�سة
الإيبار�شية وعائلة القم�ص جون.
وق��د حر�ص �شعب الكني�سة الح�ضور
ب�م�لاب����س ب�ي���ض��اء الل �ق��اء ن �ظ��رة ال ��وداع
الأخيرة على جثمان المتنيح الذي �سجي الراحل وطافوا به حول المذبح وداخل فج�أة يوم الأح��د الموافق  ١٩يونيو عن
�أم� ��ام ال�ه�ي�ك��ل بع�شية ال �ق��دا���س ،وعقب الكني�سة م��رددي��ن الأل �ح ��ان الكن�سية ،عمر يناهز  ٥٨عاما بعد �أنتهاء القدا�س
�صالة التجنيز حمل الكهنة جثمان الأب ويذكر ان القم�ص جون ميخائيل تنيح الإلهي.

الكني�سة القبطية تتبرع بكني�سة «حدائق الأهرام بالجيزة» لنظيرتها الرو�سية
تبرعت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
ب�ك�ن�ي���س��ة ال���ش�ه�ي��د م��ارم �ي �ن��ا العجائبي
والبابا كيرل�س ال�ساد�س المتواجده في
ح��دائ��ق الأه� ��رام ب��ال�ج�ي��زة� ،إل��ى الكني�سة

الأرثوذك�سية الرو�سية في �إفريقيا وذلك وال �ب��اب��ا ك�ي��رل����س �إل� ��ى �أي �ب��ار� �ش �ي��ة �شمال
�إفريقيا التابعة للكني�سة الأرثوذك�سية
لال�ستخدام المجاني.
و�أع� �ل ��ن الأن� �ب ��ا ث �ي ��ؤدو� �س �ي��و���س �أ�سقف الرو�سية لال�ستخدام المجاني.
الجيزة عن نقل كني�سة مارمينا العجائبي وم� ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال الأ�� �س� �ق ��ف ليونيد
ج��ورب��ات���ش��وف ،رئ�ي����س �أ��س��اق�ف��ة الكني�سة
الإفريقية الرو�سية الأرثوذك�سية« :رداً
ع�ل��ى ذل ��ك ،ف��إن�ن��ا ن�ب��ذل ك��ل ج�ه��د ممكن
ف��ي م��و��س�ك��و ل�ج�ع��ل ال�ك�ن�ي���س��ة القبطية
الأرث��وذك �� �س �ي��ة ت���ش�ع��ر وك ��أن �ه��ا موطنها
الأ�صلي على الأرا��ض��ي الرو�سية كما هو
الحال على الأرا�ضي الم�صرية».
وت�سعى الكني�سة الرو�سية الأرثوذك�سية،
ب��رع��اي��ة ال �ب �ط��ري��رك ك �ي��ري��ل ،بطريرك
مو�سكو وع �م��وم رو� �س �ي��ا ،لإن �� �ش��اء كني�سة
رو�سية في القاهرة ،والتي ا�ستقبلت م�ؤخ ًرا
المتروبوليت ليونيد جوربات�شوف ،رئي�س
�أ��س��اق�ف��ة الكني�سة الإف��ري �ق �ي��ة الرو�سية
الأرثوذك�سية ،في زيارة ر�سمية له لإن�شاء
كني�سة رو�سية بالقاهرة.
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تذكار عـودة رفـات القدي�س مارمرقـ�س الر�سـول
تعيد الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
ف ��ي م �ث��ل ه ��ذا ال� �ي ��وم م ��ن « 17ب� ��ؤون ��ة»
�سنة  1684لل�شهداء الأط�ه��ار ،والموافق
الإث�ن�ي��ن  24م��ن �شهر يونيو �سنة 1968
ل�م�ي�لاد الم�سيح وف��ي ال���س�ن��ة العا�شرة
ل�ح�ب��ري��ة ال�ب��اب��ا ك�ي��رل����س ال���س��اد���س وهو
البابا المائة وال�ساد�س ع�شر في �سل�سلة
ب��اب��اوات الكر�سي الإ��س�ك�ن��دري ،ع��اد �إلى
ال�ق��اه��رة رف ��ات ال�ق��دي����س العظيم ناظر
الإله الإنجيلي مار مرق�س الر�سول كاروز
الديار الم�صرية والبطريرك الأول من
بطاركة الإ�سكندرية .
وكان البابا كيرل�س ال�ساد�س قد انتدب
وف ��دا ر��س�م�ي��ا لل�سفر �إل ��ى روم ��ا لت�سلم
رفات القدي�س مرق�س الر�سول من البابا
بول�س ال�ساد�س .وت�ألف الوفد من ع�شرة
م��ن المطارنة والأ�ساقفة بينهم ثالثة
م��ن ال�م�ط��ارن��ة الأثيوبيين وم��ن ثالثة
من كبار �أراخنة القبط .
�أم � � ��ا ال� �م� �ط ��ارن ��ة والأ� � �س� ��اق � �ف� ��ة فهم
ح�سب �أقدمية الر�سامة :الأن�ب��ا مرق�س
م �ط��ران ك��ر��س��ي �أب ��و ت�ي��ج وط�ه�ط��ا وطما
وتوابعها ،ورئي�س الوفد الأنبا ميخائيل
مطران كر�سي �أ�سيوط وتوابعها ،الأنبا
�أن �ط��ون �ي��و���س م� �ط ��ران ك��ر� �س��ي �سوهاج
وال�م�ن���ش��اة وت��واب �ع �ه �م��ا ،والأن� �ب ��ا بطر�س
مطران كر�سي �أخميم و�ساقلته وتوابعهما،
والأنبا يو�أن�س مطران تيجراي وتوابعها
ب�أثيوبيا ،والأن�ب��ا لوكا�س مطران كر�سي
ارو�سي وتوابعها ب�أثيوبيا ،والأنبا بطر�س
مطران كر�سي جوندار وتوابعها ب�أثيوبيا،
والأنبا دوماديو�س �أ�سقف كر�سي الجيزة
وت��واب�ع�ه��ا ،والأن �ب��ا غ��ري�غ��وري��و���س �أ�سقف
عام الدرا�سات الالهوتية العليا والثقافة
القبطية والبحث العلمي ،والأنبا بول�س
�أ�سقف حلوان وتوابعها.
وط��ار الوفد البابوي الإ�سكندري �إلى
روم ��ا ف��ي ي��وم الخمي�س  13ب ��ؤون��ه �سنة
 1684الموافق  30من يونيو �سنة 1968م
ف��ي ط��ائ��رة خ��ا��ص��ة �أق�ل�ت�ه��م وم�ع�ه��م نحو
 90قبطيا من المرافقين كان من بينهم
�سبعة م��ن الكهنة .وف��ي ال�ساعة الثانية
ع���ش��ر م��ن ي��وم ال���س�ب��ت ال �م��واف��ق  15من
ب�ؤونة الموافق  22من يونيو ذهب الوفد
البابوي ال�سكندري ومعه �أع�ضاء البعثة
البابوية الرومانية في موكب ر�سمي �إلى
الق�صر البابوي بمدينة الفاتيكان وقابلوا
البابا بول�س ال�ساد�س وت�سلموا منه الرفات
ال �م �ق��د���س ف��ي ح �ف��ل ر� �س �م��ي ك ��ان يجلله
الوقار الديني ويت�سم بالخ�شوع والتقوى
ولقد كانت لحظة ت�سلم الرفات المقد�س
بعد �أح��د ع�شر قرنا ك��ان فيها ج�سد مار
م��رق����س محفوظا ف��ي م��دي�ن��ة البندقية
(فيني�سيا) ب�إيطاليا لحظة رهيبة بقدر
ما هي �سعيدة.
وفي اليوم التالي وهو الأحد  16ب�ؤونة
ال�م��واف��ق  23يونيو �أق ��ام ال��وف��د البابوي
ال�سكندري قدا�سا حبريا �إحتفاليا بكني�سة
ال�ق��دي����س �أث�ن��ا��س�ي��و���س ال��ر��س��ول��ي بروما
خ��دم ف�ي��ه ج�م�ي��ع ال�م�ط��ارن��ة والأ�ساقفة
الع�شرة والكهنة المرافقون وق��د ح�ضر
�أع�ضاء البعثة البابوية الرومانية وجميع
المرافقين م��ن القبط وع��دد كبير من
الأقباط المقيمون بروما ومن الأجانب
ومندوبي ال�صحف ووك��االت الأنباء وكان
قدا�سا رائعا رفع بروحانية عميقة .وبعد
قراءة الإنجيل حمل المطارنة والأ�ساقفة
��ص�ن��دوق ال��رف��ات المقد�س وط��اف��وا ب��ه 3
م��رات �أنحاء الكني�سة ثم بخر المطارنة
والأ��س��اق�ف��ة �أم��ام ال��رف��ات بح�سب ترتيب
�أقدمية الر�سامة وكان الكهنة وال�شمام�سة
يرتلون الألحان المنا�سبة.
وع��اد الوفد البابوي ال�سكندري ومعه
�أع� ��� �ض ��اء ال �ب �ع �ث��ة ال �ب��اب��وي��ة الرومانية
يحملون الرفات المقد�س في يوم االثنين

ظاهرة غريبة:
«�أيقونة العذراء» تخرج منها �أفاعي تبارك ال�شعب
�سوف ت�سمع اليوم عن ظاهرة غريبة
ت�شهدها ال�ي��ون��ان ك��ل ع ��ام ،وت�ن�ق��ل هذه
ال� �ظ ��اه ��رة ع �ل��ى � �ش��ا� �ش��ات التليفزيون
ال �ي��ون��ان��ي ب �� �ش �ك��ل م �ب��ا� �ش��ر لي�شاهدها
الجميع في كل �أنحاء البالد ،حيث تظهر
�أف ��اع ��ي غ �ي��ر � �س��ام��ة م�خ�ت�ل�ف��ة الأحجام
ب�أعداد كبيرة في كني�سة ال�سيدة العذراء
بجزيرة كيفالونيا ،وتتحرك بين النا�س
دون �أن ت�ؤذي �أحدًا من الم�صلين ،فيقف
بع�ضها �أمام �أيقونة العذراء مريم ،وبع�ض
ال�م���ص�ل�ي��ن ي�ح�م�ل��ون�ه��ا ع �ل��ى �أج�سادهم
ويداعبونها ب��أي��دي�ه��م ،والبع�ض الآخر
ي�ك�ت�ف��ي ب�م���ش��اه��دت�ه��ا وال �ت �ق��اط ال�صور
التذكارية بقربها.
ال��واف��دون للكني�سة ف��ي عيد العذراء
ي �ق�� �ص��دون ال�ك�ن�ي���س��ة ب � ��الآالف م��ن دول
م� �ت� �ع ��ددة ل �ي �� �ش ��اه ��دوا ه � ��ذه ال �ظ ��اه ��رة
ال�غ��ري�ب��ة ،وال �غ��ري��ب ف��ي الأم� ��ر �أن هذه
الأفاعي تظهر على ر�ؤو�سها عالمة ت�شبه
ع�لام��ة ال���ص�ل�ي��ب ،ك�م��ا تظهر الثعابين
�أث�ن��اء القدا�س ،وه��ي غير ��ض��ارة ،و�أثناء
االحتفاالت تزحف الثعابين على �أيقونة
القدي�سة مريم ،كما تزحف تجاه الكاهن
وتجاه الحا�ضرين وال ت�ضر �أحدا.
وع� �ن ��دم ��ا ال ت� �خ ��رج ال �ث �ع��اب �ي��ن من
الأيقونة تحدث كارثة على الجزيرة ففي
ع��ام  1940ل��م تظهر الثعابين وف��ي هذا
ال�ع��ام ت��م اح�ت�لال اليونان م��ن النازيين
الأل� � �م � ��ان ،وف � ��ي ع � ��ام  1953ل ��م تظهر
الثعابين وت�ع��ر��ض��ت ال�ج��زي��رة �إل ��ى هزة
�أر�ضية عنيفة وك��ان عدد ال�ضحايا كبير
جدًا ،وعام  1974حين لم تظهر الثعابين
حدث الغزو التركي على جزيرة قبر�ص
اليونانية ..ف�أ�صبح عدم ظهور الثعابين
ي�ؤدي �إلى كارثة �سوف تحدث.
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ا�ستقبال رفات القدي�س مارمرق�س الر�سول بمطار القاهرة
ف��ي م��وك��ب ر� �س �م��ي ت�ت�ق��دم��ه ال ��دراج ��ات
ال �ب �خ��اري��ة �إل � ��ى ال� �م� �ط ��ار .وم� ��ن هناك
ا�ستقلوا ط��ائ��رة خا�صة ق��ام��ت خ�صي�صا
م��ن القاهرة وو�صلت �إليها ف��ي العا�شرة
والن�صف م��ن م�ساء ال�ي��وم نف�سه .وكان
البابا كيرل�س في انتظار و�صول الرفات
وك ��ان ي�صحبه م��ار �أغ�ن��اط�ي��و���س يعقوب
الثالث بطريرك �إنطاكية و�سائر الم�شرق
ل�ل���س��ري��ان الأرث��وذك ����س وع ��دد ك�ب�ي��ر من
المطارنة والأ�ساقفة الأقباط والأجانب
ور�ؤ�� �س ��اء ال �ط��وائ��ف والأدي � ��ان م�صريين
و�أج � ��ان � ��ب و�أالف م� ��ن �أف � � � ��راد ال�شعب
م�سيحيين وم�سلمين يرتلون وين�شدون
�أحلى الأنا�شيد الدينية وكان المطار كله
ي��دوي بالترانيم وعندما ر�ست الطائرة
�صعد البابا على �سلم الطائرة وت�سلم من
يد رئي�س الوفد ال�صندوق الثمين الذي
يحمل رفات مار مرق�س الر�سول وفي هذه
اللحظة ر�أي الكثيرون وخا�صة المطلون
من �شرفات المطار ثالث حمامات بي�ضاء
نا�صعة البيا�ض حلقت فوق الطائرة ولما
كان الحمام ال يطير في هذا الوقت من
الليل فلم يكن هذا �إذن بحمام عادي ولعله
�أرواح القدي�سين ترحب برفات القدي�س
العظيم مار مرق�س.
ون ��زل ال�ب��اب��ا ك�ي��رل����س يحمل �صندوق
الرفات على كتفه بين ترتيل ال�شمام�سة
وي�ت�ب�ع��ه م��وك��ب ��ض�خ��م م��ن ك�ت��ل ب�شرية
ت�ع��د ب � ��الآالف ي��رن �م��ون م��ع ال�شمام�سة
فرحين متهللين حتى �أن رئي�س البعثة
ال� �ب ��اب ��وي ��ة ال ��روم ��ان� �ي ��ة ذه � ��ل م� ��ن تلك
المظاهرة الدينية الكبيرة و�أع ��رب عن
ت ��أث��ره ال �ب��ال��غ ب�ت��دي��ن الأق� �ب ��اط وعظيم
�إجاللهم و�إكبارهم للقدي�س مرق�س وقال
�أن ما ر�آه فاق كل تقديره فما كان يتوقع
بتاتا �أن يكون ا�ستقبال رفات مار مرق�س
بهذه الحما�سة الروحية البالغة خا�صة
وان الجماهير ظ�ل��ت منتظره بالمطار
منذ الخام�سة م�ساء – حيث كان مقررا
و�صول الطائرة – �إل��ى ال�ساعة الحادية
ع�شرة م�ساء �أو يزيد .
وع��اد البابا في �سيارته ومعه �صندوق
ال ��رف ��ات �إل� ��ى ال �ك��ات��درائ �ي��ة المرق�سية

ال �ك �ب ��رى ال �ق��دي �م��ة ب ��الأزب� �ك� �ي ��ة وو�ضع
ال�صندوق على المذبح الكبير المد�شن
با�سم م��ار مرق�س وظ��ل ال�صندوق هناك
�إل��ى ال�ي��وم الثالث لو�صوله .وف��ي �صباح
يوم الأربعاء  19ب�ؤونة الموافق  26يونيو
ف��ي ن�ح��و ال���س��اد��س��ة ��ص�ب��اح��ا ح�م��ل البابا
� �ص �ن��دوق ال ��رف ��ات و�أت� ��ى ب��ه ف��ي �سيارته
الخا�صة �إلى دير الأنبا روي�س الذي كان
يعرف بدير الخندق والمقامة على �أر�ضه
ال�ك��ات��درائ�ي��ة المرق�سية ال�ج��دي��دة التي
افتتحها البابا كيرل�س بح�ضور الرئي�س
ج �م��ال ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر رئ �ي ����س جمهورية
م�صر العربية والإمبراطور هيال�سال�سي
الأول �إمبراطور �أثيوبيا في اليوم ال�سابق
م�ب��ا��ش��رة و�أع �ن��ي ب��ه ال �ث�لاث��اء  18ب�ؤونة
الموافق  25يونيو وقد و�ضع البابا رفات
م ��ار م��رق ����س ع �ل��ى م ��ائ ��دة ف ��ي منت�صف
��ش��رق�ي��ة ه�ي�ك��ل ال �ك��ات��درائ �ي��ة الجديدة.
وظل كذلك طوال مدة القدا�س الحبري
الحافل الذي ر�أ�سه البابا كيرل�س ال�ساد�س
وا�شترك معه البطريرك مار �أغناطيو�س
يعقوب الثالث بطريرك �إنطاكية و�سائر
ال �م �� �ش��رق ل�ل���س��ري��ان الأرث ��وذك� �� ��س وعدد
م��ن مطارنة ال�سريان والهنود والأرمن
الأرثوذك�س وح�ضر القدا�س الإلهي جاللة
هيال�سال�سي الأول �إم �ب��راط��ور �أثيوبيا
وع��دد كبير من ر�ؤ�ساء الأدي��ان ومندوبي
ال�ك�ن��ائ����س وال �ط��وائ��ف م��ن مختلف بالد
العالم وعدد من �أفراد ال�شعب يزيد على
�ستة �آالف ن�سمة .وبعد القدا�س نزل البابا
في موكب ر�سمي يحمل �صندوق الرفات
�إلى المزار الجميل المعد له تحت الهيكل
الكبير وو�ضع ال�صندوق في ج�سم المذبح
الرخامي القائم في و�سط المزار وغطي
بغطاء رخامي ومن فوقه مائدة المذبح
و�أن �� �ش��دت ف��رق مختلفة �أل�ح��ان��ا منا�سبة
تحية لمار مرق�س ب�سبع لغات مختلفة
�أي بالقبطية والأث �ي��وب �ي��ة وال�سريانية
والأرمنية واليونانية والالتينية والعربية
وك��ان يوماً �سعيداً من �أ�سعد الأي��ام التي
��ش�ه��دت�ه��ا م���ص��ر وك�ن�ي���س��ة الإ�سكندرية
والكرازة المرق�سية.

الأنبا باخوميو�س يعود �إلى مقر كر�سيه
اً
محمول بمالك ال�سالمة
بمطرانية البحيرة
غ � ��ادر ن �ي��اف��ة ال �ح �ب��ر ال �ج �ل �ي��ل الأن �ب ��ا
باخوميو�س م�ط��ران البحيرة ومطروح
والخم�س م��دن الغربية ،لندن بالمملكة
المتحدة ،يرافقه �أبونا الراهب القم�ص
ت��ادر���س ال���س�ك�ن��دري ال�سكرتير الخا�ص
لنيافته ،والمهند�س ممدوح وليم ،واتجه
�إلى �أر�ض الوطن ب�سالمة اهلل ،حيث و�صل
�إل��ى م�ط��ار ال�ق��اه��رة ال��دول��ي ف��ي ال�ساعة
العا�شرة م�ساء يوم الأربعاء  6يوليه.
وك� � ��ان ف ��ي ا� �س �ت �ق �ب��ال��ه م �ج �م��ع كهنة
�إي�ب��ار��ش�ي��ة البحيرة وم �ط��روح وتوابعها،
وذل ��ك ب�ع��د رح�ل��ة ع�لاج�ي��ة ق�صيرة بناء
على ن�صيحة البروف�سير مي�شيل حنين

ومتابعة ال��دك�ت��ور مي�شيل ج��ر���س التقى
خاللها بنيافة الأن �ب��ا �أنجيلو�س �أ�سقف
لندن ونيافة الأنبا �أنتوني �أ�سقف ايرلندا
و�شمال �إنجلترا ونيافة الأنبا بافلي �أ�سقف
عام كنائ�س المنتزه وعدد كبير من كهنة
�إنجلترا وبع�ض من محبيه.
وق��د تلقى نيافته ات���ص��ال م��ن قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني وال�سيد الوزير
م �ح��اف��ظ ال �ب �ح �ي��رة ون��ائ �ب��ه وك �ث �ي��ر من
�أع �� �ض��اء المجمع ال�م�ق��د���س لالطمئنان
على نيافته ،وكثي ٌر من �أوالده ومحبيه.
ن �ط �ل��ب م ��ن اهلل �أن ي�ع�ط�ي��ه ال�صحة
والعافية ويديم حياته.

خروج الإعالمي �إيهاب �صبحي من الم�ست�شفى
بعد تعر�ضه لحادث �سير مروع

وت�ق��ول الأ� �س �ط��ورة ع��ن ق�صة العذراء
والثعابين� ،إن القرا�صنة الأتراك اقتربوا
م��ن دي��ر راه �ب��ات ف��ي ج��زي��رة كيفالونيا،
غرب اليونان ،عام  1705ل�سرقته ،فرفعت
ال��راه �ب��ات ال���ص�ل��وات ب �ح��رارة للقدي�سة
مريم العذراء لتتدخل وتنقذهم ،وبالفعل
ا� �س �ت �ج��اب��ت م��ري��م ل �� �ص�لات �ه��م و�أر�سلت
ثعابين �إل��ي ال��دي��ر وبمجرد �أن اقتحمه
ال�ق��را��ص�ن��ة وج� ��دوه م�م�ت�ل� ًئ��ا بالثعابين
في كل مكان ففروا هاربين من الخوف
وال��زع��ر ،وابتعدوا عن الدير وتجاهلوه،
منذ ذل��ك ال�ع��ام وحتى يومنا ه��ذا تظهر
ه��ذه ال�ث�ع��اب�ي��ن ف��ي ه��ذا ال��دي��ر لكنها ال
ت� � ��ؤذي �أح � ��دا ،وب �م �ج��رد �أن ي�ن�ت�ه��ي عيد
ال�سيدة ال �ع��ذراء ،تختفي الثعابين مرة
�أخرى وال يمكن العثور عليها لحين ي�أتي
العام التالي.

ت �ع��ر���ض الإع�ل��ام� ��ي �إي � �ه� ��اب �صبحي يعتذر عن عدم تقديم حلقاته من برنامج
ل �ح ��ادث ��س�ي��ر م� ��روع � �ص �ب��اح ي ��وم االح ��د م�ساء الخير �أيام الأربعاء والخمي�س لهذا
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مقاالت روحية

لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
القدي�س ب��رن��اب��ا ال��ر��س��ول واح��د من
ال�سبعين ر�سوال الذين اختارهم ال�سيد
الم�سيح ،وله �إ�سم �آخر ي�سمى «يو�سف»،
وه��و قبر�صي الجن�س وي�ه��ودي الأ�صل
م ��ن � �س �ب��ط الوي .ك �ل �م��ة ب ��رن ��اب ��ا لها
معنيان ،فح�سب الكتاب برنابا يُترجم
«�إبن الوعظ» �أي �إبن الكلمة التي تعزي،
و�أي �� �ض��ا ي�ت��رج��م ا��س�م��ه «�إب� ��ن النبوة».
برنابا كان رفيقا لبول�س الر�سول �أثناء
درا� �س �ت��ه – ف�ي�م��ا ي�م�ك��ن �أن ن�سميه –
ج��ام �ع��ة ط��ر� �س��و���س (وك ��ان ��ت جامعتها
م���ش�ه��ورة ب�م�ع�ل�م�ي�ه��ا ،وال�ف�ل���س�ف��ة التي
تقدمها) .اختير برنابا فيما بعد ر�سوال
م��ن ال�سبعين ر� �س��وال ،و� �ش��اول (ال��ذي
�صار بول�س) ا�ضطهد الكني�سة ب�إفراط
واف� �ت ��رى ع �ل��ى ال�ك�ن�ي���س��ة ب��ال��رغ��م من
زمالتهما م�ع�اً ،ف��اهلل ل��ه تدبير وحكمة
�ستظهر بعد قليل.
ب��رن��اب��ا ال��ر��س��ول تميز ب��أن��ه بطل في
�إنكار الذات ،ويمكن تتخيلوا معي �أن كل
التالميذ وال��ر��س��ل ف��ي ناحية ،وبول�س
ال��ر��س��ول ال��ذي ك��ان ي�ضطهد الكني�سة
في ناحية �أخرى ،والذي ي�صل بينهم هو
برنابا الر�سول! ولذلك لي�ست ال�سعادة
الحقيقية فيما نقتنيه �سواء من �أمور
م��ادي��ة �أو منا�صب �أو مكانة معينة �أو
حتى المعنويات ،فال�سعادة الحقيقية
للإن�سان هي �أن يمنح ذات��ه للآخرين،
هكذا �صنع معنا ال�سيد الم�سيح ،وهذا
ه ��و م �ف �ه��وم ال �خ��دم��ة ال � ��ذي ع��ا���ش به
القدا�س االلهي هو ح�ضور الهي لنتذكر
م��ا �صنعه اهلل م��ن �أج�ل�ن��ا م��ن �أج ��ل فدائنا
وح�صولنا على الخال�ص المجاني الغالي.
اذا ،فهو لي�س ذك��رى �أو ت��ذك��ار لكن ح�ضور
حقيقي وتناول من ج�سد حقيقي ودم حقيقي
تحت �أعرا�ض الخبز والخمر.
رفع بخور
 +تمهيد للقدا�س االلهي يبد�أ من ت�سبحة
ع�شية ثم رف��ع بخور ع�شية ،فت�سبحة ن�صف
الليل ثم ت�سبحة باكر فرفع بخور باكر .ثم
ن�ب��د�أ ف��ي خ�ط��وات ال�ق��دا���س ال�ث�لاث لننتهي
بتناول ج�سد ال��رب ودم��ه الأقد�سين غفرانا
للخطايا وحياة �أبدية لكل من يتناول منه.
الجزء الأول :التقدمة (�إختيار �أو
تقديم الحمل)
وف�ي��ه ي�ق��دم ال�ق��رب��ان ال ��ذي ح�ضر �صالة
 ١٥٠م��زم��ور �أث �ن��اء تح�ضيره لأن المزامير
بها نبوات عن ميالد ال�سيد الم�سيح وحياته
و��ص�ل�ب��ه وق�ي��ام�ت��ه و� �ص �ع��وده �إل ��ى ال�سموات
ومجيئه �أي�ضا.
ويقدم �أي�ضا الأب��ارك��ة � -أي ع�صير الكرم
(خمر مختمر طبيعي) .ويقف �شما�سان على
جانبي الكاهن واح��د يحمل ق ��ارورة الخمر
و�آخ ��ر ق� ��ارورة ال �م��اء ،ع�ن��د ال �ب��اب الملوكي،
وك��اه��ن �أو �شما�س يحمل �سبت الحمل �أمام
الكاهن الذي يخدم ال�سر.
 ثم يعك�س الكاهن يديه على هيئة �صليبك�م��ا ف�ع��ل �أب �ي �ن��ا ي�ع�ق��وب حينما ب ��ارك �أوالد
يو�سف ،ويختار الكاهن �أح�سن قربانة في
�شكلها و�أختامها وثقوبها ونظافتها الخ.
ث��م يم�سحها باللفافة التي بيده حتى ال
يكون �أي دقيق عالق بالقربانة.
ث ��م ي �ب��ل اب �ه �م��ه م ��ن ال �خ �م��ر وي��ر� �ش��م به
ال�ق��رب��ان��ة ال�م�خ�ت��ارة ،ع�لام��ة ق�ب��ول الم�سيح
الآالم ب��ارادت��ه ،ثم ير�شم بقية القرابين في
ال���س�ب��ت ح�ي��ث ت ��وزع ف��ي �آخ ��ر ال �ق��دا���س على
ال�شعب كبركة.
 ثم يدخل الهيكل ويبل يده اليمنى بالماءوي�م���س��ح ال�ق��رب��ان��ة ال�م�خ�ت��ارة ك�ع�م��اد ال�سيد
الم�سيح من يوحنا المعمدان في نهر الأردن:
وهنا يذكر الكاهن كل من �أمره �أن يذكره لأن
ال�سماء تكون مفتوحة ،تماما كما حدث مع
ال�سيد الم�سيح في نهر الأردن فبعد �أن �صعد
من الماء ،جاءت حمامة  -رمز للروح القد�س
 وح �ل��ت ع�ل��ى ال�م���س�ي��ح ،وان�ف�ت�ح��ت ال�سماءو�صوت الآب من ال�سماء يقول «هذا هو �إبني
الحبيب له ا�سمعوا».
 بعد ذلك يلف القربانة المعمدة بلفافةثم ي�ضع ال�صليب بدرجة  ٤٥على اللفافة كما
حمل الم�سيح ال�صليب وهو �صاعد للجلجثة،
ويلتفت �إل��ى الغرب  -تجاه ال�شعب  -ويقول
مجداً و�إكراماً  ..وهو رافع الحمل الملفوف
على ر�أ�سه.
ثم ي��دور ح��ول المذبح م��رة واح��دة �إ�شارة
�إلى مجئ الم�سيح �إلى العالم مرة واحدة.
وي��رج��ع �إل ��ى م�ك��ان��ه �أم ��ام ال�م��ذب��ح وي�أخذ
�أو يفك الحمل م��ن اللفافة وير�شمه با�سم
الآب والأب��ن وال��روح القد�س .ثم ي�ضعه في
ال�صينية ،كما و�ضع في المذود والقبر �أي�ضا،
وي���ض��ع ال�ن�ج��م ف��وق��ه( .ال �ن �ج��م ال ��ذي �أ�شار
لمكان الم�سيح للمجو�س).
 ث��م ي�ب��د�أ ف��ي ت�ل�اوة ��ص�لاة ال�شكر ،وفي�أثنائها ي�صب الخمر في الك�أ�س وي�ضيف ثلث
الكمية ماء � -إ�شارة �إلى الماء الذي خرج من
جنب الم�سيح الأيمن بعد �أن طعن بالحربة
عالمة على �أن �إلهنا حي وال يموت.
 -ثم يبد�أ الكاهن عملية الدفن ،ب�أن يغطي

 – 1نموذج في المحبة نحو
الآخرين:
ك��ان نموذجا عمليا ف��ي المحبة ،باع
حقله وو��ض��ع ثمنه عند اق��دام الر�سل،
برنابا نموذج رفيع في محبة الآخرين
وال �خ��روج م��ن ال� ��ذات ،وك��ان��ت المحبة
تتجلى ف��ي �أن��ه �سمع الو�صية وطبقها
ببيعه للحقل غير مكترث بالم�ستقبل،
بل و�ضعه في يد اهلل الذي يدبر كل �شيء،
وهذا نموذج حي ورفيع للعطاء .يمكننا
�أن نخت�صر الكتاب المقد�س كله ون�سميه
«�إنجيل المحبة الأخ��وي��ة» ،فكل الكتاب
المقد�س يدفع الإن�سان لكي يخرج من
ذاته ويحب الآخر ،لذلك فك�سر المحبة
الأخ��وي��ة ه��ي خطيئة تجعل اهلل ينظر
�إليك وي�شفق عليك ،ف�أنت تجرح قلب
اهلل .برنابا الر�سول و�ضع كل ما باع به
حقله عند �أق��دام الر�سل دون �أن يكون
ذلك قانون �إل��زام عليه ،ولكن فعل هذا
بم�شاعر القلب ال�م�ح��ب ،فالو�صية ال
�إل��زام فيها بقدر ما فيها م�شاعر الحب
التي يقدمها الإن�سان ،مثلما نقول :عن
طيب خاطر.
 – 2ن����م����وذج ف����ي ت�����ش��ج��ي��ع
الآخرين:
ثقافة الت�شجيع �أح��د الأ��ش�ي��اء التي
ن �ح �ت��اج �ه��ا ف ��ي ح �ي��ات �ن��ا ك ��ل ي � ��وم ،وهو
احتياج �إن�ساني لأي �إن�سان مخلوق من
اهلل ،وهذا ما نلم�سه في الر�سائل ال�سبع
في �سفر الر�ؤيا فكل ر�سالة مر�سلة �إلى
مالك كني�سة ي�شجعه اهلل �أوال ثم يذكر

ب��رن��اب��ا� ،أم ��ا ب��رن��اب��ا ف�ل��م ي�غ��ر م��ن ذلك،
ال�ضعف.
ب�ع��د ظ �ه��ور ال���س�ي��د الم�سيح ل�شاول فكان نموذجاً فيمن يقدم غيره ،وهذا
وتحوله �إل��ى بول�س الر�سول ،من الذي �أح��د الف�ضائل التي يحتاج �أن يمار�سها
كان يمكن �أن ي�صدق �أنه �آمن بالم�سيح؟ الإن�سان في حياته با�ستمرار.
لكن ك��ان برنابا ال��ر��س��ول بمثابة قارب
 – 4نموذج في الت�سامح مع
ال �ن �ج��اة ل �� �ش��اول ال� ��ذي � �ص��ار ب�ع��د ذلك
بول�س الر�سول ،وبد�أ ي�سند بول�س ويقف الآخرين:
ك ��ان ق�ل�ب��ه وا� �س �ع �اً ،ف��ال�ق�ل��ب ال�ضيق
بجانبه وي�شجعه فهو جديد في الإيمان،
ب��ل ��س��اع��ده وق��دم��ه للتالميذ على �أنه ف� �ك ��ره �أي� ��� �ض ��ا � �ض �ي��ق وك�ل��ام� ��ه �ضيق
تلميذ جديد ،وفي الحقيقة �أن الف�ضل وحياته �ضيقة ،والقلب المت�سع يت�سع
في دخ��ول بول�س �إل��ى جماعة التالميذ فيه الفكر وتت�سع فيه الحياة .في �أول
والر�سل هو برنابا ،فكان نموذجا حلوا رحلة لبول�س الر�سول ذهب برنابا ومعه
مرق�س حتى قبر�ص (وهي بلد برنابا)،
في ت�شجيع الآخرين.
وع ��ادوا �إل��ى �أنطاكية وح���ض��روا مجمع
ال��ر� �س��ل ال� ��ذي ن��اق ����ش ق���ض�ي��ة التهود،
 – 3نموذج في تقديم غيره:
بعك�س م��ن ي��ري��د �أن يحتل الم�شهد وك��ان��ت رح �ل��ة م� �ح ��دودة .وف ��ي الرحلة
طوال الوقت ،في وقت من الأوقات كان الثانية رف�ض بول�س �أن ي��أخ��ذ مرق�س
القدي�س يوحنا المعمدان ل��ه تالميذ ل�ع��دة �أ� �س �ب��اب ،وك ��ان ه��ذا بتدبير �إلهي
كثيرون و�شهرة وا�سعة ،لكن عندما جاء حتى يخرج للخدمة فريقان ب��دال من
ال�سيد الم�سيح نجد �أن يوحنا المعمدان واح��د ،فكان برنابا ومرق�س في فريق،
ق ��ال« :ي�ن�ب�غ��ي �أن ذل��ك ي��زي��د و�أن ��ي �أنا وبول�س و�سيال ف��ي ف��ري��ق �آخ ��ر .برنابا
�أنق�ص» (يوحنا  ،)30:3هذا من يعرف لم يجعل من المو�ضوع م�شكلة (بعك�س
دوره وح��دوده .الكني�سة اختارت برنابا من يفر�ض وجهة نظرة ويت�شبث بها)!
وبول�س لكي يخدما في �أنطاكية ،فقدم بل قدم حلوال هادئة فال�سخط ال يحل
ال في
ب��رن��اب��ا �إب ��ن �أخ �ت��ه م��رق ����س ،وه ��ذا �أحد الم�شكلة .برنابا كان نموذجاً جمي ً
�أنماط الإن�سان الناجح في الحياة (�أم �أو الت�سامح مع الآخرين.
ن �ه��اي��ة ح �ي��اة ال �ق��دي ����س ب��رن��اب��ا �أن ��ه
�أب �أو كاهن) ،كيف ي�شجع العنا�صرالتي
تنبئ بم�ستقبل م���ش��رق ،وه ��ذه ثقافة ا�ست�شهد في قبر�ص بالرجم من اليهود،
مهمة جداً نتعلمها من القدي�س برنابا ،وحتى اليوم توجد مقبرة موجودة با�سم
فكان مبد�أه هو «ينبغي �أن يتعظم ا�سم القدي�س برنابا في قبر�ص ،ونعيد له في
الم�سيح» ،فالخدمة لم تكن �أبداً �صراعاً يوم  21كيهك.
خال�صة الأمر �أن القدي�س برنابا لم
على �شهرة �أو على مجد ،فالم�سيح لم
يعلمنا ه��ذا �أب��دا ،الخدمة هي �إن�سحاق ي��ذك��ر ف��ي ال�ك�ت��اب �إال ف��ي كلمات قليلة
و�إت�ضاع وتقديم الآخر وتقديم الكرامة جداً ،ولكن ت�أثيره كبيراً جداً من خالل
للآخر ،هذه هي طبيعة الكني�سة والتي ب��ول����س ال��ر� �س��ول ال ��ذي دف �ع��ه و�شجعه
جعلتها تعي�ش �إلى الآن ،بول�س الر�سول ووقف بجواره ،وكانت النتيجة �أن بول�س
تزايد جداً وتعاظم جداً ،برنابا لم يكتب ال��ر� �س��ول ي�ن���ض��م ف��ي ج �م��اع��ات الر�سل
ر� �س��ال��ة وال � �س �ط��راً� ،أم ��ا ب��ول����س فكتب والتالميذ الذين ب�شروا في العالم.
بركة �صالته تكون معنا� ،آمين.
� 14سفرا .بول�س �صار �أك�ث��ر �شهرة من

القدا�س في كلمتين!
الك�أ�س وال�صينية ثم ي�ضع لفافة مثلثة رمز
الأخ �ت��ام ال��روم��ان�ي��ة ال�ت��ي و�ضعت على قبر
الم�سيح بعد دف�ن��ه .ث��م يلف الهيكل ويقف
متجها للغرب وي�ق��ر�أ التحليل لل�شمام�سة
وال�شعب ولنف�سه.
 وي�ن�ت�ه��ي ج ��زء ال �ت �ق��دم��ة م��ن القدا�سااللهي.
الجزء الثاني التعليمي( :قراءات
قدا�س الموعظين)
ويطلق عليه �أي�ضا «ق��دا���س الموعوظين
�أو قدا�س الكلمة» ،وفي هذا الجزء الهام من
القدا�س تعلم الكني�سة ال�شعب والم�ؤمنين
من الكتاب المقد�س تعاليم �سامية تخ�ص
االي �م��ان �ي��ات وال �ع �ق �ي��دة وال�ل�اه ��وت و�أي�ضا
تنظيمات وق��وان�ي��ن الكني�سة الأول� ��ى التي
ق��اده��ا ال��ر� �س��ل الأط� �ه ��ار وت ��رك ��وا ل �ن��ا كنزا
يحتذى به للآن.
 ت �ب��د�أ الكني�سة ب �ق��راة ج��زء م��ن ر�سالةللقدي�س بول�س الر�سول (م��ن ال �ـ ١٤ر�سالة
ال �ت��ي ك�ت�ب�ه��ا) و�أث� � ��رى ال�ك�ن�ي���س��ة بتعاليمه
الغزيرة والثمينة.
 يليه جزء من ر�سائل «الكاثوليكون» �أيالر�سائل الجامعة وهي  ٧في عددها.
 ون �ل��اح � ��ظ ال � � �ف� � ��ارق ب� �ي ��ن ال �ب ��ول �� ��سوالكاثوليكون �أن بول�س الر�سول كتب لمدن
محددة و�أ�شخا�ص محددين� .أما الكاثوليكون
فكتبت �إل��ى الم�سيحيين ف��ي العالم �أجمع.
وكلمة كاثوليكون تعني جامعة.
 ث��م ي�ل��ي ه��ذه ال� �ق ��راءة« ،االبرك�سي�س»�أي ج��زء م��ن �سفر �أع �م��ال ال��ر��س��ل الأطهار
الم�شمولين بالروح القد�س بركة �صلواتهم
تكون معنا� .آمين.
 بعد ذلك ،تتلو الكني�سة على الم�ؤمنينمن تاريخ الكني�سة المدون في كتاب يدعى
ا�سمه «ال�سنك�سار» .بعد ذلك يقول ال�شمام�سة
مع ال�شعب لحن «�آجيو�س �أوثي�ؤ�س ،»..وبعده
ي �ق��ول ال �ك��اه��ن �أو� �ش �ي��ة (�أو ط�ل�ب��ة� -صالة)
االنجيل ،ثم يقر�أ مزمور ثم االنجيل.
 كل هذه القراءات مدونة في كتاب كن�سييدعى «قطمار�س» به يوم بيومه من قراءات
الع�شية وباكر والقدا�س ،لكل يوم له ترتيبه
في هذا الكتاب.
 بعد االنجيل تلقى العظة ،وبعدها يقولال�شمام�سة وال�شعب مرد االنجيل.
ثم ي�صلي الكاهن الثالث �أوا�شي التي هي؛
ال�سالمة والآب��اء واالجتماعات ،وه ��ؤالء هم
رمز للثالث �أيام التي مكثهم ال�سيد الم�سيح
في القبر قبل قيامته المقد�سة.
ب �ع��د ذل� ��ك ي �ت �ل��وا ال �ك ��ل ق ��ان ��ون االي �م ��ان
الأرثوذك�سي ،الذي و�ضع في مجمعين هما
نيقية (�سنة ٣٢٥م والق�سطنطينية ٣٨١م).
 هنا وبعد قانون االي�م��ان ،في الكني�سةالأول��ى ،ك��ان يقال م��رد من ال�شما�س ينادي
وي �ق��ول «الأب � � ��واب الأب � � ��واب» وب��ذل��ك يقول
للموعوظين وغير الم�ستعدين للتناول �أن
يخرجوا من الكني�سة.
 +ث��م ي �ب��د�أ ال �ج��زء ال�ث��ال��ث م��ن القدا�س
الإلهي وهو؛ قدا�س الم�ؤمنين:
(�صالة ال�صلح)
يبد�أ ه��ذا الجزء بـ «�صالة ال�صلح» الذي
ف �ي��ه � �ص��ال��ح ال � ��رب ي �� �س��وع الأر� �ض �ي �ي��ن مع
ال�سمائيين وج�ع��ل االث�ن�ي��ن واح� ��داً و�أكمل
التدبير بالج�سد .وف��ي نهاية ه��ذه ال�صالة
ينادي ال�شما�س ويقول «قبلوا بع�ضكم بع�ضا

بقلم :القم�ص مرق�س حنا
كاهن كني�سه المالك بال�سيمي فالي
بقبلة مقد�سة  »..لأنه كما �صالحنا الم�سيح
مع �أبيه وال�سمائيين ،هكذا نحن �أي�ضا البد
�أن ن �ك��ون ف��ي ��ص�ل��ح ت��ام وك��ام��ل م��ع بع�ضنا
بع�ض و�إال �إذا تناولنا ونحن في خ�صام وعدم
�إ�ستحقاق ،ن�صير مجرمين ف��ي ح��ق ج�سد
الرب ودمه.
 +بعد ذلك يقول الكاهن �صالة ت�سبيحية،
وي �ب ��د�أه ��ا ب �ـ «م���س�ت�ح��ق وع� � ��ادل» وف ��ي هذه
ال�صالة الكاهن يعلن �سمات جمال اهلل في
خليقته ،خلق ال�سماء والأر���ض والبحر وكل
ما فيها ،ما ُيرى وما ال ُيرى ،الجال�س على
ع��ر���ش م �ج��ده ،وال �م �� �س �ج��ود ل��ه م��ن جميع
ال�ق��وات والطغمات ال�سمائية ،بما ف��ي ذلك
ال�شيروبيم وال�سيرافيم ال��ذي��ن ي�صرخون
قائلين :قدو�س قدو�س قدو�س رب ال�صبا�ؤوت
ال �� �س �م��اء والأر� � � ��ض م �م �ل ��ؤت��ان م ��ن مجدك
الأقد�س .وفي الت�سبيح نعلن جمال عمل اهلل
في الخليقة� ،أما في الطلبات فنحن نطلب
من اهلل احتياجاتنا� ،أما في �صلوات ال�شكر،
فنحن نقدم ال�شكر على كل حال ومن �أجل
كل حال وفي كل حال.
 +ث��م ي���ص�ل��ي ال �ك��اه��ن � �ص�لاة «�آجيو�س»
ال ��ذي يعلن �أن اهلل خ�ل��ق االن �� �س��ان وو�ضعه
ف��ي ف��ردو���س النعيم وع�ن��دم��ا خ��ال��ف و�صية
اهلل �سقط ه��و ون�سله م��ن بعده م��ن الحياة
الأبدية ونفينا �أجمعين من فردو�س النعيم،
فلم يتركنا عنه ال��ى االن�ق���ض��اء ب��ل تعهدنا
دائما بالأنبياء القدي�سين ،وفي �آخ��ر الأيام
�أتى الم�سيح بالج�سد من العذراء مريم بفعل
الروح القد�س.
و�صيرنا له �أطهاراً بروحه القدو�س ،ولأنه
�أح��ب خا�صته ال��ذي��ن ف��ي ال�ع��ال��م �سلم ذاته
ف� ��داءاً ع�ن��ا ال��ى ال �م��وت ال ��ذي تملك علينا.
ون��زل �إل��ى الجحيم من خ�لال ال�صليب بعد
�أن �سل�سل ال�شيطان في هوة الجحيم ،و�سبى
�سبيا و�أعطى �أبيه عطايا ،ثم قام من الأموات
ف��ي ال �ي��وم ال �ث��ال��ث ،و� �ص �ع��د ال ��ى ال�سموات
وا�ستقر في قوة وعظمة الآب ،و�أي�ضا �سي�أتي
في مجده ليدين الأح�ي��اء والأم ��وات ،الذي
لي�س لملكه نهاية؛ ويعطي كل واحد ح�سب
�أعماله ،خيراً كانت �أم �شراً .في�صرخ ال�شعب
ويقول «كرحمتك يارب ولي�س كخطايانا».
الجزء الرابع  :التقدي�س
 +ثم يبد�أ الكاهن عملية التقدي�س ويردد
نف�س كلمات ال�سيد الم�سيح في يوم خمي�س
العهد م�ساءاً التي هي ليلة الجمعة .في�أخذ
الكاهن القربان على يديه ويق�سمه �إل��ى ٤
�أج ��زاء .وي�ق��ول« :خ��ذوا كلوا منه كلكم لأن
ه ��ذا ه��و ج���س��دي ال ��ذي ي�ق���س��م ع�ن�ك��م وعن
ك �ث �ي��ري��ن ي �ع �ط��ى ل �م �غ �ف��رة ال �خ �ط��اي��ا ،هذا
ا�صنعوه لذكري».

كلمــة منفعــة
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الن�صف الآخر

القديس برنابا الرسول
القدي�س برنابا ،و ُيفتر�ض �أن��ه في
كل خ��ادم وخادمة .برنابا الر�سول
نعتبره نموذجاً رفيع الم�ستوى في
ع��دة ف�ضائل بالرغم من �أن الذي
ذُكر عنه هو �سطور قليلة في �سفر
الأعمال!

�أرثوذك�س نيوز

الذي ي�شكو ،ربما يقدم �أحيانا ن�صف
الحقيقة ،حيث يبدو مُعتدى عليه.
وغالباً ال يقدم الن�صف الآخر وهو
�سبب هذا االعتداء .وهكذا ال يعطي
�صورة كاملة عن الحقيقة .وبالتحقيق
يمكن اكت�شاف المعلومات الأخرى
التي ت�شرح الموقف.
�أما الإن�سان ال�صريح ،فيذكر كل
�شيء ،ما له وما عليه ،بهذا يو�ضح
الحقيقة كاملة ،بال �إخفاء.
ً
كذلك الذي يمدح ذاته ،كثيرا ما
يذكر هو �أي�ضا ن�صف الحقيقة� ،أي
النقط البي�ضاء فقط في حياته وهناك
نقط �أخرى قد تكون عك�س هذه� ،إذا
و�ضعت معها ،تعطي ال�صورة الكاملة
عن �شخ�صيته و�صفاته و�أعماله.
وبنف�س الأ�سلوب نتكلم عن الأم التي
تمدح �إبنها ،وتدافع عنه ،والمر�ؤو�س
الذي دائماً يمدح رئي�سه.
و�أي �إن�سان له الروح القبلية ،ويتحزب
لهيئة معينة ،ويتع�صب لفكرة ولمنهج
ولفل�سفة واتجاه ،كثيراً ما يلج�أ هو
�أي�ضاً �إلى �أن�صاف الحقيقة ،فال يذكر �إال
النقط البي�ضاء التي تخ�ص ما يحبه ومن
يحبه� .أما الن�صف الآخر من الحقيقة،
فقد يذكره الجانب المعار�ض.
االتهام يمثل ن�صف الحقيقة.
والدفاع يمثل الن�صف الآخر .والحقيقة
تت�ضح من �إجتماع الإثنين معاً.
الت�أييد �أي�ضا قد يمثل ن�صف

وهكذا �أي�ضا الك�أ�س بعد الع�شاء مزجها من
ع�صير الكرمة والماء� ،شكر ،وبارك ثم قد�س
ثم ذاق و�أع�ط��اه لتالميذه القدي�سين وقال
لهم خذوا ا�شربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي
الذي للعهد الجديد ،يعطى لمغفرة الخطايا
هذا ا�صنعوه لذكري.
 ف �ك��ل م� ��رة ت� ��أك� �ل ��ون م ��ن ه� ��ذا الخبزوت�شربون م��ن ه��ذه الك�أ�س تب�شرون بموتي
وت �ع �ت��رف��ون ب�ق�ي��ام�ت��ي وت��ذك��رون �ن��ي �إل� ��ى �أن
�أجئ .فيردد ال�شعب لحن� :آمين �آمين �آمين
بموتك يارب نب�شر ...بعد ذلك يعلن الكاهن
وهو مطامن الر�أ�س ي�ستدعي الروح القد�س
ليحل على الخبز والخمر ويحولهما �إلى
ج�سد ودم الرب ي�سوع بالحقيقة.
الأوا�شي
 +والآن وال���س�ي��د الم�سيح ح��ا��ض��ر بذاته
على المذبح ،يليق �أن نطلب من �أج��ل �سالم
الكني�سة ،والأب البطريرك وبقية االكليرو�س،
وك��ل ال �خ��دام ال��ذي��ن ي�خ��دم��ون ف��ي مجاالت
�شتى في الكني�سة وللكني�سة ،ونطلب من �أجل
خال�ص المو�ضع الذي نحن به ،ونطلب من
�أجل �أهوية ال�سماء ،وثمرات الأر�ض ،والزروع
والع�شب ونبات الحقل والبهائم (التي ن�أخذ
منها اللحوم والأل�ب��ان) ،و�أخيرا ي�صنع معنا
ح�سب �صالحه ،ون�س�أله �أن يعطينا كل �شئ كل
حين فنزداد في كل عمل �صالح.
المجمع
 +ي �ب��د�أ ال�ك��اه��ن ب�ع��د ذل��ك ف��ي ذك��ر بقية
ع��ائ�ل�ت�ن��ا ال�م�ن�ت���ص��رة و��س�ب�ق��ون��ا �إل ��ى الراحة
الأب��دي��ة ف��ي م��دي�ن��ة الأح �ي��اء �إل ��ى الأب ��د في
�أور�شليم ال�سمائية في ذل��ك المو�ضع الذي
ه��رب منه ال�ح��زن وال�ك��أب��ة والتنهد ف��ي نور
قدي�سيه .ون���س��أل��ه �أن يهدينا �إل ��ى ملكوته
نحن �أي�ضا ليتمجد ويتبارك ويرتفع �إ�سمه
العظيم القدو�س في كل �شئ كريم ومبارك
م��ع ي���س��وع الم�سيح الإب ��ن الحبيب وال ��روح
القد�س ،ون�شكره �أنه جعلنا �أهال �أن نقف في
هذا المو�ضع المقد�س الذي له ونرفع �أيدينا
�إلى فوق ونطلب �إ�سمه القدو�س ،ونطلب منه
�أن يجعلنا م�ستحقين لنتناول م��ن �أ�سراره
المقد�سة الغير المائتة.
الق�سمة
 +ثم يبد�أ في �صالة الق�سمة ،وفيها بيق�سم
الج�سد الى  ١٣قطعة (الم�سيح مع تالميذه).
وفي �أثناء ذلك ي�صلي قطعة تنا�سب المو�سم
�أو المنا�سبة التي تمر بها الكني�سة؛ في�صلي
ما ينا�سب ل�صوم الميالد والميالد ،وال�صوم
الكبير ،وما يقال في القيامة المجيدة ،الخ.
�صالة الخ�ضوع والتناول
 +ويختم ب��الإع�ت��راف ال��ذي يعلن فيه �أن
هذا هو الج�سد الحقيقي الذي �أخذه ال�سيد
الم�سيح من العذراء القدي�سة مريم ،وجعله
واح��د مع الهوته بغير اختالط وال امتزاج
وال تغير ،و�إنه اعترف االعتراف الح�سن �أمام
بيالط�س البنطي (ت��اري�خ�ي�اً) ال ��ذي �سلمه
عنا على خ�شبة ال�صليب لكن ب��ارادة ال�سيد
الم�سيح ال�شخ�صية ،و�أن اله��وت��ه ل��م يفارق
نا�سوته لحظة واحدة وال طرفة عين ،يعطى
عنا خال�صاً وغفراناً للخطايا وحياة �أبدية
لكل من يتناول منه� .أ�ؤم��ن �أ�ؤم��ن �أ�ؤم��ن �أن
هذا هو بالحقيقة� .آمين.
 +وي�ب��د�أ الكاهن يناول كل ف��رد من �أفراد
ال�شعب الحا�ضر ،المفتر�ض �أن يكون معترف
وتائب ليتقدم للتناول .وال�سبح هلل دائما.

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

الحقيقة ،بينما تقدم المعار�ضة
الن�صف الآخر ،وتتكامل ال�صورة
باجتماع الإثنين.
ما تراه في نف�سك هو ن�صف
الحقيقة ،وما يراه الغير فيك هو
الن�صف الآخر.
الأمور الظاهرة هي جزء من
الحقيقة .والأمور الخفية هي جزء
�آخر .وقد يكون الجزء الأكبر – ما
تعلنه عن مبادئك و�أفكارك ورغباتك
– هو مجرد جزء� .أما الجزء الآخر،
فهو ما تنفذه من هذه المبادئ.
�شخ�صيتك خارج بيتك و�أمام النا�س.
هي ن�صف الحقيقة .وربما حياتك في
بيتك مع عائلتك �شيء �آخر .وقد تكون
دواخل قلبك مع �أفكارك واحا�سي�سك
�شيء ثالث ،و�أنت هذا كله.
�إلى متى يعي�ش النا�س ب�أن�صاف
الحقائق .ربما الن�صف الآخر يعلنه
الرب في يوم الدين.

لمـاذا نفعـل الخيـر؟
ي �ت �� �س��اءل ال �ب �ع ����ض :لماذا
ي �ح ��دث �أح� �ي ��ان� �اً �أن البع�ض
ي�صنعون �شراً �ضدنا في مقابل
الخير ال��ذي ن�صنعه ل��ه؟ كما
ي �ق��ول ال �م �ث��ل« :خ �ي ��راً تعمل،
�شراً تلقى» ..وه��ل ه��ذا المثل
�صحيح؟!
وهل المطلوب منا �أن نفعل
الخير دائ �م �اً حتى م��ع الذين
ي �ع��ادون �ن��ا؟! ه��ل ه��ذا ممكن؟ القم�ص :يوحنــا ن�صيـف
كني�سة العذراء  -ب�شيكاغو
وهل هو في �صالحنا؟!
ومن �أين ن�أتي بطاقة لنفعل fryohanna@hotmail.com
الخير مع � ٍ
أنا�س ال يقدرون وال
ي�شكرون..؟!
�أحاول بنعمة الم�سيح في هذا المقال �أن �أناق�ش هذه الت�سا�ؤالت..
�أوالً :كلنا نعرف �أن اهلل هو �صانع الخيرات ،وهو م�صدر كل خير
و�صالح ..ومن الطبيعي �أن �أوالده ي�شابهونه ..فنحن نفعل الخير لأن
طبيعتنا الجديدة ك ��أوالد هلل هي طبيعة خيرة ،ف��إن «م��ن يفعل البر
فهو بار ،كما �أن ذاك بار» (1ي��و ،)7 :3و«كل من هو مولود من ا ِ
هلل ال
يفعل خطية ،لأن زرعه يثبت فيه ،وال ي�ستطيع �أن يخطئ لأنه مولود
من اهلل» (1يو ..)9 :3لذلك «�إن علمتم �أنه بار هو ،فاعلموا �أن كل من
ي�صنع البر مولود منه» (1يو.)29 :2
ثانياً� :صنع الخير يتوقف على نوع الكنز ال��ذي في القلب ..ف�إذا
كان هناك كنز �صالح في القلب� ،ستخرج منه �صالحات ،و�إن كان في
القلب كنز �شرير �ستخرج منه �شرور (لو ..)45 :6لذلك فالذين ي�سكن
فيهم روح اهلل ،الذي هو كنز ال�صالحات ،من الطبيعي �أن يفعلوا الخير
دائماً ..وال ي�ستطيعون �أن يردوا على ال�ش ّر بال�ش ّر ،لأن الكنز الذي في
قلبهم كله خير!..
ثالثاً :المثل المذكور في ال�س�ؤال «خيراً تعمل �شراً تلقى» ،هو في
الحقيقة مثل غير �سليم ،ويحمل مغالطة كبيرة ..لأن الخير الذي
يزرعه الإن�سان البد �أن ِ
يثمر ثمراً من نف�س جن�سه ..كما �أن المزارع �إذا
زرع نوعاً من الخ�ضروات �أو البقول �أو الفواكه ،ف�ستعطيه الأر�ض نباتا
من نف�س جن�س ما زرعه ،ولي�س نباتاً �آخر!..
هكذا من يزرع خيراً ينال خيراً وبركة ،ومن يزرع �شراً �أو �شوكاً ،تكون
ثمار زراعته �شراً و�أ�شواكاً ..وفي هذا ي�صدق قول الإنجيل« :ما يزرعه
الإن�سان �إياه يح�صد» (غل.)7 :6
ولكن لماذا �أحياناً ن��زرع نباتاً �صالحاً في الأر���ض ،ونفاج�أ بظهور
بع�ض ال��زوان �أو الأ�شواك؟! الحقيقة كما �شرحها ال�سيد الم�سيح لنا
�أن الزوان لي�س هو ثمار ما زرعناه ،بل �أن هناك عدو يقوم بزرع الزوان
والأ��ش��واك ،بينما النا�س نيام (م��ت ..)25 :13فعندما ننتبه �أن هناك
زرع غريب لم نزرعه بد�أ يظهر في حقلنا ،فهذا بالت�أكيد لي�س ثمراً
لزراعتنا ،بل هو زرع ل�شخ�ص �شرير ومعاد لنا!..
وه�ك��ذا ..عندما نفعل الخير مع �أح��د ،فبالت�أكيد �سنح�صد خيراً
لحياتنا ولحياة �أوالدن��ا ،ولكن لي�س بال�ضرورة �أن ي�أتينا هذا الخير
من نف�س ال�شخ�ص الذي فعلنا معه الخير� ..أما �إن كنا نتعر�ض لهجوم
�شرير من بع�ض الأ�شخا�ص� ،أو لمتاعب �أو �ضيقات ،فهذا بالت�أكيد لي�س
نتيجة للخير ال��ذي نفعله ،كما يقول المثل الخاطئ ،ولكنه نتيجة
وجود عدو للخير ،يح�سد ويحر�ض ويدبر ال�شرور ..فهذا عمله ،الذي
ل��ن يكف عنه ل�ل�أ��س��ف ..ولكن نحن ب��دورن��ا �أي�ضا ل��ن نكف ع��ن فعل
الخير ..واثقين �أن اهلل �سيحمينا من �شرور العدو ،فهو ال يترك ع�صا
الخطاة ت�ستقر على ن�صيب ال�صديقين.
رابعاً :نفهم مما �سبق �أنه يلزمنا �أن نواظب على عمل الخير مهما
ت�أخرت الثمار ،غير ملتفتين لل�شرور التي يزرعها العدو ،واثقين �أن
«الذي يزرعه الإن�سان �إياه يح�صد �أي�ضاً» (غل ،)7 :6لذلك «ال نف�شل
في عمل الخير لأننا �سنح�صد في وقته �إن كنا ال نكل» (غل.)9 :6
خام�ساً :عمل الخير دائماً في �صالحنا ،لأنه يتحول �إلى كنز �سماوي
ب�أ�سمائنا ...كما ي��ؤك��د لنا القدي�س بول�س ال��ر��س��ول �أي���ض�اً« :كونوا
را�سخين ،غير متزعزعين ،مكثرين في عمل الرب كل حين ،عالمين
الرب (1كو.)58 :15
�أن تعبكم لي�س باط ً
ال في ً
�ساد�ساً :يمكننا فعل الخير مع �أي �أحد ،لأننا نعطي من الكنز ال�صالح
الموجود بداخلنا ..وكلما كانت القنوات بيننا وبين اهلل مفتوحة ،فهو
يفي�ض علينا من روحه بال ح�ساب (يو ،)34 :3ونحن بدورنا نعطي بال
ح�ساب ..فنحن ال ن�صرف من جيوبنا� ،إذا جاز التعبير ،بل من كنوز
�أبينا غير المحدودة!..
لذلك ،ب�صرف النظر عن طبيعة النا�س التي قد ال ت�شكر �أو تقدر
�أو ترد الجميل �أو حتى تحترم ..فنحن نتعامل بطبيعتنا الم�سيحية
ال�ج��دي��دة ،الغنية بالنعمة ،وال�ت��ي تعطي ب�سخاء م��ن ينابيع الروح
الداخلية التي ال تجف �أبداً.
��س��اب�ع�اً :ل�ي����س م�ع�ن��ى �أن ن�ف�ع��ل ال�خ�ي��ر ب��ا��س�ت�م��رار ه��و �أن نعر�ض
�أنف�سنا لخطر الأذى من بع�ض المعادين لنا ،باالقتراب منهم ..بل
ينبغي ونحن نفعل الخير �أن نحمي �أنف�سنا من �شرور بع�ض النا�س
و�أذاه� ��م ،فنحفظ «م�ساف ًة �آم�ن��ة» بيننا وبينهم ..بمعنى �أن نحبهم
ون�صلي لأجلهم ،ولكن نحذر منهم كما �أو�صانا ال��رب ي�سوع« :كونوا
حكماء كالحيات (الحية تهرب من الخطر) ،وب�سطاء كالحمام (بال
تعقيدات) .ولكن �إح��ذروا من النا�س» (م��ت ..)17-16 :10وفي نف�س
الوقت ،نكون م�ستعدين دائماً لتقديم الخير لهم كلما احتاجوا ،كما
يو�صينا الإنجيل�« :إن جاع عدوك ف�أطعمه .و�إن عط�ش فا�سقه .لأنك
�إن فعلت هذا تجمع جمر نار على ر�أ�سه .ال يغلبنك ال�شر بل اغلب ال�شر
بِالخير» (رو.)21-20 :12
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مقاالت روحية

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..
 - 82تدريبات في ال�صوم الكبير
م��ق��دم��ه :ل �ك��ي ي �ك��ون ه ��ذا ال�صوم
ال �م �ق��د���س ذا �أث � ��ر ف� �ع ��ال ف ��ي حياتك
الروحية ،ن�ضع �أمامك بع�ض التدريبات
لممار�ستها ،ح�ت��ى �إذا م��ا حولتها �إلى
حياة ،تكون قد �أنتفعت في �صومك:
 -1ت��دري��ب ل�ت��رك خطية معينة من
ال�خ�ط��اي��ا ال�ت��ى ت�سيطر ع�ل�ي��ك ،والتي
تتكرر في كثير من �إعترافاتك.

 -2ال � �ت� ��دري� ��ب ع� �ل ��ى ح� �ف ��ظ بع�ض
المزامير من �صلوات الأجبية ،ويمكن
�إختيار مزمور �أو اثنين من كل �صالة
م��ن ال �� �ص �ل��وات ال �� �س �ب��ع ،وب �خ��ا� �ص��ة من
المزامير التي تترك في نف�سك �أثراً.
 -3ال �ت��دري��ب ع �ل��ى ح �ف��ظ �أناجيل
ال�ساعات وقطعها وتحاليلها ..علماً ب�أنه
لكل �صالة � 3أو  6قطع.
 -4التدريب على ال�صالة ال�سرية بكل

�إعداد:
القم�ص ميخائيل �إدوار
ما تحفظه �سواء ال�صالة �أثناء العمل� ،أو
في الطريق� ،أو �أثناء الوجود مع النا�س،
�أو في �أى وقت.
� -5إت�خ��اذ ه��ذه ال�صلوات والمزامير
والأناجيل مجا ًال للت�أمل حتى يمكنك
�أن ت�صليها بفهم وعمق.
 -6ت��دري �ب��ات ال � �ق� ��راءات الروحية:
��س��واء ق��راءة الكتاب المقد�س بطريقة
منتظمة ،بكميات �أوف��ر ،وبفهم وت�أمل
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� ..أو ق��راءة �سير القدي�سين �أو بع�ض
ال �ك �ت��ب ال��روح �ي��ة ب�ح�ي��ث ت �خ��رج من
ال���ص��وم بح�صيلة نافعة م��ن القراءة
العميقة.
 -7يمكن ف��ى ف�ت��رة ال���ص��وم الكبير
�أن تدرب نف�سك على ا�ستالم الألحان
الخا�صة بالأ�صوام �أو ب�أ�سبوع الآالم مع
حفظها وتكرارها والت�شبع بروحها.
 -8ي�م�ك��ن �أن ت� ��درب ن�ف���س��ك على
درجــة معينة من ال�صــوم.
 -9هناك تدريبات روحية كثيرة في
مجال المعامالت ،مثل اللطف ،وطول
الأن� ��اة ،و�إح �ت �م��ال �ضعفات الآخرين،
وع � ��دم ال �غ �� �ض��ب وا� �س �ت �خ��دام كلمات
المديح والت�شجيع ،وخدمة الآخرين
وم�ساعدتهم ،والطيبة وال��وداع��ة فى
معاملة النا�س.
 -10ت��دري �ب��ات �أخ ��رى ف��ى (نقاوة
ال� �ق� �ل ��ب) م �ث��ل ال �ت ��وا� �ض ��ع وال�سالم
الداخلي ،ومحبه اهلل ،والر�ضا وعدم
التذمر ،والهدوء وعدم القلق ،والفرح
الداخلي بالروح ،والإيمان ،والرجاء.

الخبــرات الحياتيــة ()1
ك��ل ف ��رد م�ن��ا ي�ن�م��و نتيجة خبراته
وتعلمه م��ن ال�م��واق��ف الحياتية ،هذه
تحدث من الفرد نف�سه ،ولنف�سه ،وفي
ال�ن�ه��اي��ة ت�ت��راك��م ال �خ �ب��رات ،وتتطور،
وت�ت�ط��ور معها م�شاعر ال �ف��رد ،وقيمه
م ��ن خ �ل�ال خ �ب ��رات ��ه ،وب��ال �ط �ب��ع هذه
ال�خ�ب��رات وت�ط��وره��ا ،تختلف م��ن فرد
لآخ��ر ،فجميع �سلوك الإن�سان ما هي
�إال تعلم ،ونحن نعلم �أن مراحل التعلم،
ت �ب��د�أ بمرحلة �إك�ت���س��اب ال�م�ع��رف��ة ،وال
ت�ن�ت�ه��ي ،ب��اع�ت�ب��ار �أن التعليم والتعلم
يبد�آن وال ينتهيان مدى حياة االن�سان
علي الأر���ض ،حيث يندمج التعليم في
�أح�شاء الخبرة ،والمواقف التي نمر بها
م��ا ه��ي �إال م��واق��ف تعليمية( ،مدر�سة
الحياة) وتو�صيل الخبرة ت��ؤدي دائما
�إل ��ى خ �ب��رات ج ��دي ��دة ،وه ��ذا م��ا �أك ��ده
الر�سول لتلميذه تيموثاو�س «الحظ
ن�ف���س��ك وال �ت �ع �ل �ي��م ،وداوم ع �ل��ى ذلك
(رو.)٢ :١٢
ول ��ن ن �ب��ال��غ �إذا ق�ل�ن��ا ب � ��أن الخبرة
الحياتية ،ق��د ت�ك��ون �أه��م م��ن التعليم
المدر�سي ،وتحقيق ال��ذات يعتمد على
الخبرة الحياتية �أكثر من �إعتماده على
�شئ �آخر.
قد تجد متخ�ص�صاً في مجال معين
متفوقاً وم�ب��دع�اً ف�ي��ه ،ولكنه ف��ي ذات
الوقت �صفر على ال�شمال في الخبرة
الحياتية ،وبالتالي ف�شخ�صه ،و�شهاداته
ال ي�ساويان �شيئاً مهماً (�إال في حدود
تخ�ص�صه الدقيق) ،لأنه ال يعرف �شئ
عن كل �شئ.
ولكن هل الخبرة الحياتية ،لإن�سان
ترتبط بعمره الزمني؟! هل كلما تقدم
به العمر ليقارب الكهولة يكون لديه
�أق� ��وي ال �ت �ج��ارب؟! و�أك �ث��ر الخبرات؟
وه ��ل ب��ال�ع�م��ر ال��زم �ن��ي ت�ت�ح�ق��ق نجاح
ال�خ�ب��رات؟ �إن ال��زم��ن لي�س ه��و وحده
المعيار ،فالعمق والأث��ر هما مرادفان

للزمن ،وهما معيار (التجربة الحياتية)،
ف�ح��دث م��ا ق��د ي�م��ر ب��االن���س��ان ق��د يترك
ظ�لال��ه على م���ش��وار ح�ي��اة االن���س��ان حتى
لقاء خالقه ،يترك ب�صماته ،على تفكيره
ووج ��دان ��ه ،وق ��رارات ��ه ع�ل��ى �أم ��د تاريخه
القادم ،ولحظة الحدث ال ترتبط بزمن
�أو مرحلة عمرية ،فالمواقف والأحداث
كثيرة في حياة االن�سان ،مهنية ،وعاطفية،
ومجتمعية( .قد تجد نف�سك في لحظة
ت�شتاق �أن تبني م�ستقبلك بطريقة �أف�ضل
م�م��ا و��ص�ل��ت ال �ي��ه ع�ن��د م���س�ت��وي درا�سي
م�ع�ي��ن ،وق� ��ررت التغيير ل�م��ا ه��و �أف�ضل
لحياتك الم�ستقبلية ،وعزمت ،وحققت ما
تريد ،نا�سيا العمر الزمني� ،إنها الخبرة
الحياتية «�إنها حياتي» فكيف ال �أ�ستمتع
بها !!
ق ��ر�أت ف��ي ج��ري��دة الأه� ��رام الم�صرية
ف��ي  ،٢٠١٧ /٥ /١٨خ�ب��را م��ن (نيودلهي
بالهند)�« ،أعلن نجل وزي��ر هندي �سابق،
يق�ضي ع�ق��وب��ة بال�سجن ،ع�شر �سنوات،
لإدانته بالف�ساد� ،أن والده اجتاز امتحان
ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ،وه � ��و ف� ��ي الثانية
والثمانين من عمره ،والذي �أجراه بنظام
التعليم المفتوح بمقر ال�سجن (تيهار )!!
ف��ال �خ �ب��رات ال �ح �ي��ات �ي��ة ،ه ��ي مجموع
التجارب التي ت�سهم في تكوين �شخ�صية
المرء ،وتثري �شعوره ،وتو�سع من نظره
�إل��ي ال�ح�ي��اة ،كما ت ��زوده ببع�ض ال�سمات
التي يحتاج �إليها.
ويعجبني قول قيل على مدي التاريخ
بمعني واحد و �ألفاظ مختلفة:
«�إن كل واح��د منّا نحن مع�شر الب�شر،
يمر بتجربة حياة ،ت�ستحق �أن تكتب ،تلك
هي الخبرات الحياتية».
�إن خبرة الحياة ،ذات منافذ كثيرة ال
يمكن ح�صرها ،لكن يمكن تلخي�صها ،في
كونها ثقافة حرة تغيب عنها الرقابة ،عالم
مفتوح ملئ بم�صادر �إكت�ساب الخبرات،
��س��واء م��ن خ�لال �إحتكاكه م��ع النا�س� ،أو

من ال�ظ��روف الحياتية المحيطة والتي
ال يمكن قمعها ،وال�شك �أن وتيرة الحياة
ال�ت��ي نعتمد عليها ت��ؤث��ر ب�شكل م��ا على
قدرتنا على �إكت�ساب الخبرات الذاتية.
ل �ه��ذا الي �م �ك��ن ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ي كمية
ال�ت�ج��رب��ة ،وال �خ �ب��رة ،ال�ت��ي نكت�سبها في
الحياة.
وال�خ�ب��رة ه��ي ال�ح�ي��اة ،ويق�صد بذلك
�أن حياة الفرد ،ما هي �إال م��رور بخبرات
متعددة ،ومتتالية ،وتعليم ،فالخبرة هي
الحياة ،والحياة لي�ست �إال مجموعة من
ال�خ�ب��رات يمر ب�ه��ا« ،و�أم ��ا �أن��ا فقد �أتيت
لكي تكون لهم حياة ،وليكون لهم �أف�ضل»
(يو  ،)١٠:١٠كما �أن الحياة الروحية عمل
ي�ت�ج��دد ب��ا��س�ت�م��رار ،ف��ال�ح�ي��اة الم�سيحية
ح �ي��اة ت�ع��ا���ش ،وت���س�ل��م م��ن خ�ل�ال المناخ
الروحي ال��ذي يعمل فيه روح اهلل فيغير
النفو�س ،ويحولها �إلى حياة الف�ضيلة.
كما �أن الخبرة ال�شخ�صية �أحد الم�صادر
الأ�سا�سية لتكوين االت�ج��اه��ات ،والخبرة
�شعارها:
«تعلم من المواقف الحياتية التي تمر
بك لتعرف .»Learn to know
«ت �ع �ل��م ف��ي م �� �ش��وار ح �ي��ات��ك  ،لتكون
.»Learn to Be
«تعلم لتعي�ش وتتعاي�ش م��ع الآخ��ري��ن
.»Learn to Live
«ت �ع �ل��م م ��دي ال �ح �ي��اة «الح� ��ظ نف�سك
والتعليم وداوم على ذلك» (١تي.)١٦ :٤
«تعلم باتقان وتدقيق «فانظروا كيف
ت�سلكون بالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء»
(�أف�س�س.)١٥ :٥
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 تح�سين ف��ر���ص ح�ي��ات��ه ،و�إتخاذقرارات جيدة في بناء م�ستقبله ،ومن
ثم العمل على تطوير الذات واالرتقاء
بها �إلى م�ستويات عليا ب�إتقان المهارات
الحياتية.
 التعامل مع الآخ��ري��ن ب�إيجابية،وب ��أ� �س �ل��وب الئ ��ق وم �م �ت��ع ،ي � ��ؤدي �إلى
تفادي ال��وق��وع في الأزم ��ات ،والتغلب
عليها عند حدوثها.
 القدرة على التعامل مع التغيراتال�ط��ارئ��ة ب�شكل �أف���ض��ل ،والتكيف مع
ك��اف��ة ال� �ظ ��روف ،ح�ي��ث �أن المهارات
ال�ح�ي��ات�ي��ة ه��ي ال� �ق ��درات ال �ت��ي تمكن
الأفراد القيام ب�سلوك تكيفي و�إيجابي
ي�ج�ع�ل�ه��م ق ��ادري ��ن ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل مع
الحياة اليومية ،وتحدياتها.
 ال ��وق ��وف ع �ل��ى ال� �م� �ه ��ارات التيتجعل ال�ف��رد حياته �أ��س�ه��ل ،مثل حل
الم�شكالت ،وتحديد �أف�ضل الحلول.
 تنمية ال�ق��درة على �إت�خ��اذ القرارال�سليم في الوقت المنا�سب.
 تنمية مهارة القدرة على �إ�ستثمارالوقت ،واال�ستفادة منه.
ما العائد من تراكم الخبرات في � -إتخاذ القرارات المهمة في حياة
االن �� �س��ان م��ن خ�ل�ال درا� �س �ت �ه��ا جيدا
حياتنا؟
 �إكت�ساب مهارات حياتية  Life Skillsبعناية ،لتفادي الوقوع في الأزمات.�شخ�صية ونف�سية واجتماعية ،يكت�سبها
(وللحديث بقية)
الفرد من خالل الوقوع في �أخطاء ،مما
يجعله ال يكرر الأخطاء ال�سابقة.

)Volume # 22 - Issue No. 482 - (1 - 15 July 2022

فتح باب اإليمان لألمم
قال القدي�س لوقا الب�شير فى �سفر
�أع �م��ال ال��ر��س��ل �أن ال��ر��س��ول�ي��ن بول�س
وب��رن��اب��ا ب���ش��را ف��ي ع ��دة م ��دن بالرب
ي�سوع الم�سيح المخل�ص ,وكانا ي�شددان
�أنف�س التالميذ ويعظانهم ب�أن يثبتوا
فى الإيمان ,ثم �أخبرا الكني�سة بكل ما
�صنع اهلل معهما و�أن��ه فتح للأمم باب
الإيمان (�أعمال.)28:14
ب �ع��د ح� �ل ��ول ال � � ��روح ال �ق ��د� ��س على
التالميذ ف��ى ي��وم الخم�سين ,و�إمتلأ
الجميع م��ن ال ��روح ال�ق��د���س ,خرجـوا
يب�شـرون بر�سـالة الخال�ص لربنا و�إلهنا
ومخل�صنا ي�سوع الم�سيح ,ب�إر�شاد الروح
ال�ق��د���س ,وك�ث�ي��رون م��ن ال��ذي��ن �سمعوا
الكلمة �آم �ن��وا .فعندما وق��ف بطر�س
الر�سول وكلم الجميع عن الرب ي�سوع,
ي �ق��ول ال�ك�ت��اب ال�م�ق��د���س «ل �م��ا �سمعوا
نخ�سوا فى قلوبهم وقالوا ماذا ن�صنع؟
فقال لهم بطر�س ت��وب��وا وليعتمد كل
واح��د منكم على �إ��س��م ي�سوع الم�سيح
ل �غ �ف��ران ال �خ �ط��اي��ا ,ف �ت �ق �ب �ل��وا عطية
ال��روح القد�س ...فقبلوا كالمه بفرح
و�إعتمدوا و�إن�ضم في ذلك اليوم نحو
ثالثة �أالف نف�س» (�أع.)28:2
وكان التالميذ يواظبون على التعليم
وال�شركة وك�سر الخبز وال�صلوات...
وكانت عجائب و�آيات كثيرة تجري على
�أي��دى ال��ر��س��ل ...وكثيرون م��ن الذين
�سمعوا الكلمة �آمنوا و�صار عدد الرجال
ن �ح��و خ�م���س��ة �أالف» (�أع�« .)4:4أم ��ا
بطر�س فقد �إمتـلأ من ال��روح القـد�س
وق��ال لكل ال�شعب� ...إن��ه ب�إ�سم ي�سوع
الم�سيح النا�صرى ...ال��ذي �صار ر�أ�س
ال��زاوي��ة ولي�س ب�أحد غيره الخال�ص,
و�أن��ه لي�س �إ�سم �آخ��ر تحت ال�سماء قد
�أعطى بين النا�س به ينبغى �أن نخل�ص»
(�أع.)10:4
و�أي�ضا عندما �أراد الرب لكيرنيليو�س
لا تقياً وخائف
الأم�م��ي ال��ذي ك��ان رج� ً
اهلل وي�صلى �إل��ى اهلل كل حين ,والرب
قبل �صلواته و�صدقاته� ,أراد ال��رب �أن
ير�سل �إل�ي��ه بطر�س ال��ر��س��ول ليب�شره
ب ��الإي �م ��ان ب ��ال ��رب ي �� �س��وع .ول �ك��ن لما
اع �ت��ر���ض ب�ط��ر���س لأن ال��رج��ل �أمـمي
واعتبره نج�سـاً� ,أظهر له الرب في ر�ؤيا
ال له �أن ما طهـره اهلل فال تنج�سـه
قائ ً
�أنت ,فذهب �إليه بطر�س وب�شـره بالرب
ي���س�ـ��وع ال�م���س�ـ�ي��ح ال�م�خ�ـ�ل�ـ����ص .ويقول
ال�ك�ت��اب «بينما ب�ط��ر���س ي�ت�ك�ل��م ...حل
الروح القد�س على جميع الذين كانوا
ي�سـمعون ال�ك�ل�م�ـ��ة ...وم��وه�ب��ة الروح
القد�س �إن�سـكبت على الأم�ـ��م �أي�ضا...
و�أمر بطر�س ب�أن يعتمـدوا ب�إ�سـم الرب
�( »...أع.)18:10
�أم ��ا � �ش��اول الطر�سو�سي ال ��ذي كان
لا على التالميذ،
ينفث ت�ه��دي��داً وق�ت� ً
�أراد ال��رب ي�سـوع �أن يدعوه للخـدمة,
وق ��ال ع�ن��ه «�أن� ��ه �إن �ـ��اء م�خ�ت��ار ليحمل
�إ�سمي �أمام �أمم وملوك وبنى �إ�سرائيل»
فظهر الرب له في الطريق �إلى دم�شق,
ودع ��اه للخدمة ق��ائ�لا ل��ه «�إذه ��ب �إلى
دم�شق وهناك يقال لك عن جميع ما
ترتب لك �أن تفعل ...ثم �أر��س��ل الرب
ل��ه ح�ن��ان�ي��ا ف ��أخ �ب��ره �أن ال ��ذى �أر�سله
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ه��و ال��رب ال��ذي ظهر ل��ه ف��ي الطريق,
و�أخبره �أن الرب �إختاره ليكون �شاهداً
لجميع النا�س ...فقام و�إعتمد و�إمتلأ
من الروح القد�س ,وللوقت جعل يكرز
في المجامع بالم�سيح �أن هذا هو �إبن
اهلل» (�أعمال .)20:19
قال الروح القد�س للتالميذ �أفرزوا
لي برنابا و�شاول (ال��ذي دعي بول�س)
للعمل ال��ذي دعوتهما �إل�ي��ه ,ف�صاموا
و��ص�ل��وا وو��ض�ع��وا عليهما الأي � ��ادي»...
(�أع � �م� ��ال .)2:13ف �ه��ذان ال��ر� �س��والن �إذ
�أر�سال من الروح القد�س ,ذهبا �إلى بالد
كثيرة و�سـافرا في البحـر والبر ليذهبا
�إل��ى ه��ذه المدن التي �أر�شدهما �إليها
ال ��روح ال�ق��د���س .وك ��ان ب��ول����س وبرنابا
«يكلمـان الأمــم ويقنعانهم �أن يثبتوا
في نعمـة اهلل ...وك��ان الأم��م ي�سمعون
لهما ويفرحون ويمجدون كلمة الرب,
و�آم � ��ن ج�م�ي��ع ال��ذي��ن ك��ان��وا معينين
للحيـاة الأبديــة» (�أعمال ,)49:13وفي
م ��دن �أخ� ��رى «ك��ان��ا ي �ج��اه��ران بالرب
الذي كان ي�شهد بكلمة نعمته ويعطي
�أن تجري �آيات وعجائب على �أيديهما»
(�أع� �م ��ال ,)3:14وك��ان��ا ي���ش��ددان �أنف�س
ال�ت�لام�ي��ذ وي�ع�ظ��ان�ه��م �أن ي�ث�ب�ت��وا فى
الإيمان ...و�إنتخبا لهم ق�سو�سا في كل
كني�سة ,ثم �صليا ب�أ�صوام و�إ�ستوداعهما
للرب ال��ذي كانوا قد �آمنوا ب��ه ...ولما
ح�ضرا وجمعا الكني�سة �أخبرا بكل ما
�صنع اهلل معهما ,و�أنه فتـح للأمــم باب
الإيمــان» (�أعمال.)27:14
وعندما م�ضى بول�س �إلى كورنثو�س
ك� ��ان م �ن �ح �� �ص��راً ب ��ال ��روح وه� ��و ي�شهد
لليهود بالم�سيح ي�سوع ,وكان «كثير من
الكورنثيين �إذ �سمعوا �آمنوا و�إعتمدوا,
ولكن بع�ض اليهود قاوموه ,فقال الرب
لبول�س في ر�ؤي��ا في الليل ال تخف بل
تكلم وال ت�سكت لأنى �أنا معك وال يقع
بك �أحد لي�ؤذيك ,لأن لي �شعباً كثيراً في
هذه المدينة ,ف�أقام �سنة و�ستة �أ�شهر
يعلم بينهم بكلمة اهلل» (�أع.)11:18
فنحن الم�ؤمنون ب�إ�سم ال��رب ي�سوع
وقد تمتعنا بحلول الروح القد�س فينا,
يجب علينا في كل مكان ومدينة نحل
فيها �أن ننفذ و�صية ال��رب التي قالها
للتالميذ وللم�ؤمنين «�إذهبـوا وتلمـذوا
جميـع الأم �ـ��م وعلموهم �أن يحفظوا
جميع ما �أو�صيتكم به» (متى،)20:28
ال
ون�ب���ش��ره��م �أي �� �ض��ا ب��وع��د ال ��رب قائ ً
«م � ��ن ي� ��ؤم ��ن ب ��ي ف �ل��ه ح� �ي ��اة �أب ��دي ��ة»
(يوحنا.):47
ولأل �ه �ن��ا ال�م�ج��د ال��دائ��م ال��ى الأبد
�آمين.

الكاهن قاطع الطريق
لم يكن �سهال على ه��ذا الجبار ان
ي�ت�ن���ص��ل ف �ج ��أة م��ن ت��اري �خ��ه الأ�سود
وم��ا �إقترفته ي��داه الملوثة بجرائمه
ال�ك�ث�ي��رة ،او ان ي�ط��رد ع�ن��ه �شياطين
الإثم التى حاوطته ل�سنين وهو يقتل
بدم بارد و ي�سلب اب�سط النا�س �أعز ما
لديهم ،فقد عبر النهر يوما لي�سرق
خروفين ذبحهما بكل �أريحية و عاد
عبر النهر �سابحا و هو يحمل ع�شا�ؤه
ب��دون ادن��ى ت�ع��ب ،فقد ك��ان ج�ب��ارا ذا
ج�سم فتى مرعب لأقرانه الل�صو�ص
ناهيك عن �ضحاياه من الب�شر.
كان مو�سى عبدا لرئي�س قبيلة تعبد
ال�شم�س ،اطلقه م��واله ل�سوء طباعه
وربما لخوفه من �أن ينق�ض عليه يوما
فيق�ضى عليه هو نف�سه!
�إجتمع حوله الأ��ش��رار ف�إ�ستحق ان
يكون زعيما لهم عن كل ج��دارة فقد
ف��اق�ه��م ك�ث�ي��را ف�ق��د ق�ي��ل ع�ن��ه «ان ��ه لم
تكن هناك رزيلة لم يكملها»!
ل��م ي�ك��ن ب��ه اى ج ��زء م���ض��ىء فقد
�أظلم الكل ماعدا هذا ال�شعاع الب�سيط
ل�ه��ذه الفتيلة المدخنة ال�ت��ى بالكاد
خرج منها دخنة ب�سيطة لم يالحظها
�أحد� ،إال �ضابط الكل.
فقد ك��ان يبحث ع��ن كلى ال�ضياء
ف��ى ال�شم�س ويخاطبها �أن تعلن له
ذاتها بال �أمل ،حتى تحنن عليه النور
الحقيقى و �أ�سمعه �صوته الإل�ه��ى ان
يذهب الى البرية وهناك �سوف يعرف
ما يبحث عنه قلبه.
ل � ��م ي � �ك� ��ن ق � ��� ��س ال � �ق�ل��ال� ��ى االب
�إي�سيذور�س النا�سك يوما يتخيل وال
ف ��ى اح�ل�ام ��ه ان ي ��رى ه ��ذا الوح�ش
الب�شرى ،عمالقا �أ�سود بمالب�س غير
متنا�سقة حامال �سيفه ب�شكل مرعب،
وب�شعره الأ�شعث ومالمحه التى ت�شى
بالحدة وعيناه الغا�ضبتان جدا و هو

ي�س�أله عن الإله الحقيقى ،فربما ظن فى
البداية انه مقبل على ال�شهادة على ا�سم
الم�سيح ورب�م��ا ق��د ب��د�أ يتلو ��ص�لاة «فى
يديك �أ�ستودع روحى» ناف�ضا عنه الخوف
وت �� �س��ارع � �ض��رب��ات ق�ل�ب��ه ،ق�ب��ل ان ينقلب
ال �م��وق��ف وت�ن�ج�ل��ى االم � ��ور ،ف�ق��د �أ�صبح
القدي�س اي�سيذور�س على و�شك ان ي�شهد
ق�صة من �أروع ما كتب الروح القد�س فى
التاريخ الب�شرى عن عمل اهلل فى النف�س
ال�ب���ش��ري��ة مهما �إن �غ��رزت ف��ى ال�خ�ط�ي��ة و
ك�شفت �أعماق ال�شيطان.
ل��م ي�ك��ن م��و��س��ى الأ� �س��ود ملتويا بقدر
م ��ا ك��ان��ت � �س �ي��رت��ه ،ل�ك�ن��ه رغ ��م ك ��ل �شره
ال ��ذى �صنعه ك ��ان � �ص��ادق��ا ف ��أخ��ذ يحكى
لإي���س�ي��ذور���س ال�ق����س ك��ل م��ا �صنعه ،هذا
الذى لم ي�صدم ق�س القاللى كثيرا فقد
كانت هيئته و �شكله ي�شيان بالكثير!
لكن �أخ��ذ انبا اي�سيذور�س ي�سهب فى
�شرح كلمة اهلل الحية ويتكلم عن الدينونة،
ك�م��ا �سبقه ال�م�غ�ب��وط ب��ول����س عنما وقف
ام��ام فيلك�س الوالى يكلمه عن الدينونة
و التعفف و البر ف�إرتعب ،اما مو�سى فقد

نخ�س الروح عقل وقلب مو�سى ف�إنهمرت
دموعه التى �سكنت محاب�سها �أياما و�سنينا
كثيرة لم تعرف لها بابا ،وبدت له خطاياه
و��س��وء �أفعاله تنك�شف ام��ام م��ر�آه و�صايا
اهلل وف��ى �أح���ض��ان روح اهلل وح�ن��ان��ه ،و�إذ
ينفخ اهلل فى فتيلته حتى ت�شتعل فتنير
خبايا وزوايا القلب المظلمة فينهزم ال�شر
وت �ه��رب ق��وات��ه منزعجة ف�ي�خ��رج الميت
بحياة طفل وليد يخرج من رحم الموت
كما بقيامة من الأموات.
ل��م ت�م��ر الأي ��ام �سهلة ب��ل ب�ج�ه��اد قا�س
وح ��رب م��ع ق ��وات ال���ش��ر ورئ�ي����س �سلطان
ال �ه��واء ف��ى ح��رب غ�ي��ر متكافئة ي�سنده
فيها ابوه الروحى ق�س القاللى وعمالق
الإت�ضاع ابو مقار نجم ومنارة الإ�سقيط
ال��ذى خبر بكل �أن��واع الحرب ال�شيطانية
المريرة وبحيل مكارة خبيثة �آثمة تملأ
جنبات الليل فتحيله �سهاما نارية حارقة
على ه��ذا الوليد الجديد ت�سنده �سهاما
�سباعية فى �صلوات متواترة تقف كحائط
�صد عنه تحميه.
ب �ع��د �أن �إع � �ت� ��رف م��و� �س��ى بخطاياه
ج�ه��را ف��ى ع�م��ل ب�ط��ول��ى وب� ��راءة ونقاوة
قلب م�شهودة له �أمام كل الكني�سة� ،أيدت
ال���س�م��اء ��ص��راح�ت��ه بمالئكة ت�شهد ببره
وع��ن ع��زم ال يلين وال ينثنى تحت وط�أة
ح��رب �ضرو�س وعلى الم�ضى ف��ى طريق
ك��رب �ضيق ي�صل �إل ��ى ال �ن��ور ،ن��ائ�لا �سر
العماد والميالد الجديد الحقيقى م�ستورا
ب�سند المالئكة القدي�سين ومحموال على
�صلوات و ت�ضرعات و�أي��اد مرفوعة تق�سم
الليل فتحيله ن�ه��ارا ،بت�سبيحات �شجيه
و�أن� ��وار مقد�سة ك�م��ا ب�سماء تنفتح على
ه � ��ؤالء فيتن�سم ال ��رب رائ �ح��ة ال��ر� �ض��ا و
ال�سرور م�ست�سمنا ه��ذه الذبائح فتنحل
ق��وى ال�شر روي��دا روي ��دا� ،إل��ى ان تنغلب
قوتها وت�ضمحل ام��ام �إ��ص��راره بجهادات
ون�سكيات طالت و �إرتفعت ونمت ف�أ�ضحى
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قدي�س عظيم تائب مجاهد وقور لم
يدن �إال نف�سه وخطاياه ،ناظرا الرب
امامه فى كل حين ،ف�صار �أبا ومر�شدا
لأكثر من خم�سمائة �أخ بعدما �صار
متمر�سا فى طريق القدا�سة و البر
و التقوى ،قبل ان يكون متمر�سا فى
طريق ال�شر و الخطية والإثم.
وان ي�صبح واعظا للتوبة و�شاهدا
ل �ه��ا ب �ح �ي��ات��ه ،ب �ع��د ان ك� ��ان وكيال
ح�صريا لطرق ال�شر.
و�أن ي���ش�ه��د ل�ل�م���س�ي��ح وح�ضنه
المفتوح لكل �أحد بعد �أن كان مرتميا
ف ��ى ط��ري��ق ال��دن ����س و ال �ن �ج��ا� �س��ة و
اللهو.
و�أن ي�صبح ق�سا و كاهنا هلل العلى
يقود الجميع الى التوبة ،بعد ان كان
كاهنا لل�شم�س و متعبدا لها يقود
�أق��ران��ه لمعرفة ال���ش�ي�ط��ان وطرقة
الدن�سة.
�إنه القدي�س مو�سى العظيم الذى
�أ�صبح �أيقونة التوبة و �شفيع التائبين
و�أع �ظ��م م���ش�ج��ع ل�ك��ل م��ن ي��ري��د �أن
ي���س�ل��ك ب �ط �ه��ارة و� �ش��اه��دا و �شهيدا
بالحقيقة ق��دم ال�م�ث��ل و الأمثولة
ف��ى ال�ت���ض�ح�ي��ة ب��ال�ج���س��د ب ��ازال اياه
رخي�صا من اجل الم�سيح و �أح�ضانه
المفتوحة لكل �أحد بحب عظيم قاده
الى ال�صليب من �أجل �أن يرد البار و
الأثيم اليه بعد ان ا�شترى الكل بدمه
المبارك الثمين.

ال�سنة الثانية والع�شرون  -العدد  15 - 1) 482يوليه 2022م) ب�ؤونه�/أبيب 1738لل�شهداء

www.orthodoxnews.us

)Volume # 22 - Issue No. 482 - (1 - 15 July 2022

�أرثوذك�س نيوز

مقاالت و تقارير

مكن�ش الع�شم يا حمدين!!
ال ف�ض ف��وك ،وال عا�ش �شانئوك ،وال
ُب � � َّر م��ن ي�ج�ف��وك ،وال ع��دم��ك محبوك،
وال ع ��ا� ��ش ح ��ا�� �س ��دوك ،ت �ق ��دي ��رى قبل
محبتى للأ�ستاذ حمدين �صباحى ،ومن
�أر�ضية ودودة� ،أعتب عليه ،والعتب على
قد الع�شم ،وبملء الفم �أقولها �صريحة
مكن�ش الع�شم.
عندما يتطوع الأ�ستاذ حمدين بدعوة
الإخ� � ��وان ل �ل �ح��وار ال��وط �ن��ى ،م�ستوجب
وقفة لي�ست مع حمدين فح�سب ،بل ومع
من�سق الحوار الأ�ستاذ �ضياء ر�شوان ،وكل
المنخرطين فى الحوار الوطنى.
معلوم� ،إ�ضافة �صفة الوطنى للحوار
لي�س من قبيل التفكه ال�سيا�سي ،ولكنه
محكوم بالوطنية ،و�أط��راف��ه وطنيون،
و�أجندته وطنية ،ال�ح��وار الوطنى لي�س
ط��ري �ق �اً م��ر��ص��وف�اً ل �ع��ودة الإخ � ��وان �إلى
الم�شهد ،ه��ذا �إن �ح��راف بم�سار الحوار،
وهذا فح�سب مفتتح الكالم.
ي� �ق ��ول الأ� � �س � �ت� ��اذ ح �م��دي��ن ف� ��ى قناة
ال�م�ي��ادي��ن م��ا ن���ص��ه :و�إذا ك��ان الإخ ��وان
راغبين فى الحوار فعليهم �أن يتقدموا
لهذا ال�ح��وار ،ونحن ننظم ال�ح��وار عبر
�أم ��ان ��ة م �� �ش �ت��رك��ة ،و�إذا رغ ��ب الإخ � ��وان
�أو بع�ضهم ف��ى اال� �ش �ت��راك فعليهم �أن
يطلبوا ذل��ك ،وه��ذا يكون �إق��راراً وا�ضحاً

منهم ب�أنهم يعترفون ب�شرعية الرئي�س،
ود��س�ت��ور  ،2014و�شرعية ال�سلطة التي
يطلبون الحوار في ظلها.
عجيب �أمره ،با�سم من يتحدث الأ�ستاذ
ح�م��دي��ن ��ص�ب��اح��ى؟ وه ��ل ه��و م �خ��ول �أو
مفو�ض من �أمانة الحوار بدعوة الإخوان،
وهل �أمانة الحوار مفو�ضة بطرق �أبواب
الإخ ��وان ،وم��ن ق��ال �إن �شرعية الرئي�س
م �ط��روح��ة ع �ل��ى ط ��اول ��ة ال � �ح ��وار ،وهل
� �ش��رع �ي��ة ح �ك��م ( 30ي��ون �ي��و) وق ��ف على
اع �ت��راف الإخ� ��وان ،وه��ل �صيغة حمدين
�صباحى تعبر عن رغبة م�ستبطنة ،وهل
ف�ك��رة دع��وة الإخ� ��وان ل�ل�ح��وار مطروحة
�أ� �ص�ل ً�ا ل�ل�ن�ق��ا���ش؟! ال�ح�ك��وم��ة �إذا قررت
ال �ح��وار م��ع الإخ ��وان يقيناً فلن تو�سط
الأ��س�ت��اذ حمدين ،ولديها ع��ر���ض يتكرر
كل حين من قبل رجل مخابرات الإخوان
العتيد يو�سف ندا ،وهو عر�ض مرفو�ض
م�سبقاً ،ثم �إن الحكومة ت�صنف الإخوان
جماعة �إرهابية ،هل �ستجل�س الحكومة
(وال �م �ع��ار� �ض��ة ال��وط �ن �ي��ة) م ��ع جماعة
�إره��اب �ي��ة؟! و�إذا قبلت ال�ج�م��اع��ة عر�ض
ح�م��دي��ن ب��ان�ت�ه��ازي��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة وف ��ى ظل
م ��أزق وج ��ودى ،ه��ل �سترفعها الحكومة
من قائمة الإرهاب؟!
ح��دي��ث ح �م��دي��ن ف��ى ق �ن��اة الميادين

هـل ي�أخــذ القانــون الم�صــري
بالديــة في جرائــم القتــل؟
ي�ث��ار العديد م��ن ال�ت���س��ا�ؤالت والجدل
عند ارتكاب جرائم القتل العمد �أو جرائم
القتل الخط�أ  ،هل ي�أخذ القانون الم�صري
بالدية ؟ .
�أن ال�ق��ان��ون الم�صري ال ي��أخ��ذ بفكرة
ال��دي��ة وال ت��وج��د �أي ن ����ص ب��ه يت�ضمن
الحديث عن الدية.
ف �ع �ل��ي ال ��رغ ��م م ��ن و�� �ض ��ع ال�شريعة
الإ�سالمية قواعد محددة فى دفع الدية
فى جرائم القتل �سواء العمد �أو الخط�أ،
وط�ب�ق�اً لل�شريعة الإ��س�لام�ي��ة ف ��إن قبول
(�أولياء الدم) الدية يعنى �إ�سقاط عقوبة
(ال �ق �� �ص��ا���ص) ف��ي ال�ق�ت��ل ال �ع �م��د� ،إال �أن
القانون الم�صري ال يعترف بالدية ،لأن
فر�ض العقوبات على الأف��راد المجرمين
��س��وف ي��ردع �أو يمنع م�ج��رم�اً معيناً من
�إرتكاب جرائم �أكثر ،وعند معرفة النا�س
�سيعاقبون على جرائم م�ؤكدة �سوف
�أنهم ُ
يمنع الآخرين من �إرتكاب الجرائم.
تجدر الإ�شارة �أن المادة  17من قانون
ال�ع�ق��وب��ات ي�ج��وز ف��ي م��واد ال�ج�ن��اي��ات �إذا
اقت�ضت �أح� ��وال ال�ج��ري�م��ة ال�م�ق��ام��ة من
�أجلها ال��دع��وى العمومية ر�أف��ة الق�ضاة
تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة ال�سجن الم�ؤبد
�أو الم�شدد .عقوبة ال�سجن الم�ؤبد بعقوبة
ال�سجن الم�شدد �أو ال�سجن .عقوبة ال�سجن
الم�شدد بعقوبة ال�سجن �أو الحب�س الذي
ال يجوز �أن ينق�ص عن �ستة �شهور.عقوبة
ال�سجن بعقوبة الحب�س ال�ت��ي ال يجوز
�أن تنق�ص عن ثالثة �شهور .وهذا م�ؤداه
يمكن ال �ن��زول بالعقوبة ن�ظ��را للظروف
ال�ت��ي ك��ان يمر بها ال�ج��ان��ي وق��ت ارتكاب
ال �ج��ري �م��ة �أو ن �ظ��را ل �ظ��روف��ه ال�صحية
�أو �سن المتهم ،وه��ذا يرجع �إل��ى تقدير
القا�ضي نف�سه وال عالقة له بالدية.
جدير بالذكر �إن المحاكم الم�صرية
غ�ي��ر م�ل��زم��ة ع�ل��ى الإط�ل��اق ب�ق�ب��ول �أهل
القتيل �أو القتيلة «�أول �ي��اء ال ��دم» الدية
لأن ال �ق��ان��ون ال�م���ص��رى ال ي�ع�ت��رف بها
م��ن الأ� �س��ا���س ،وال ي �ج��وز �أي���ض��ا التنازل
في ق�ضايا قتل العمد ،حفاظاً على حق
المجتمع وحتى لو �أه��ل المجني عليهم،
تنازلوا من حق القا�ضي الحكم بالإعدام.

بقلم :هاني �صبري المحامي
وف ��ي ق�ضية م�ق�ت��ل ن �ي��رة �أ� �ش��رف طالبة
المن�صورة حتى ل��و �أ�سرتها قبلت الدية
م��ن ح��ق المحكمة الحكم ب��الإع��دام على
القاتل وذلك حفاظاً على حق المجتمع،
ناهيك عن �أن �أ�سرة المجني عليها رف�ضت
الدية قالوا �أن دم بنتهم ال يقدر بثمن،
وح�سنا فعلوا ..ونقرر وبحق �أنه ال يجوز
لمحامي قاتل نيرة �أ�شرف �أو �أي محامي
ي�ت��داف��ع ف��ي جريمة قتل �أن يطلب دفع
الدية �أو �إنه يقرر �أهل القتيلة تنازلوا عن
الجريمة للإفالت من العقاب ،فهذا لي�س
من حقهم قانوناً لعدم االعتراف بالدية
ف��ي ال�ق��ان��ون ال�م���ص��ري �أول ال�ت�ن��ازل في
جرائم القتل العمد.
�أم��ا فيما يتعلق بجرائم القتل الخط�أ
قد يتم الت�صالح والتنازل من قبل �أ�سرة
المجني عليه عن الدعوى المدنية تجاه
المتهم ،وق��د يتم تخفيف الحكم وهذا
الإجراء لي�س له عالقة بالدية.
حيث �إن ال�م���ش� ّرع الم�صري ل��م ي�أخد
بفكرة ال��دي��ة باعتبارها ال تحقق الردع
العام ،والردع الخا�ص.
لذلك يجب الحفاظ على حق المجتمع
في �إنزال العقاب على المجرمين من قبل
ال�سلطات المخت�صة  ،وهذا الحق ال يمكن
التنازل عنه ،لو �أي �شخ�ص هيروح يقتل
وبعد كده يقول هدفع الدية و�أخرج �أو �أهل
المجني عليهم هيتنازلوا ،ربما ت�ضييع
حقوق الفقراء وال�ضعفاء والب�سطاء  ،وقد
يت�شكك الكثيرين في دولة �سيادة القانون
ومنظومة العدالة الجنائية وقد يحدث
ما ال يحمد عقباه.

ات�صل بي لحماية كل ما يهمك

�إ�ست�شاري ت�أمين

بزن�س

626.356.0028
Direct: 626.657.8204

في فيلم «باب الحديد» كادت «هنومة»
�أن تدفع حياتها ثمناً لرف�ضها االرتباط بـ
«قناوي» .وهو ما يتكرر الآن� ،أ�صبح م�شهد
النحر والقتل وال��دم ال ي�سبب للمجتمع
�أي نوع من الده�شة والرف�ض والتعاطف
الحقيقى ،بقدر م��ا ي�ت��داول فيديوهاته،
ويروج له افترا�ضياً على مواقع التوا�صل
االجتماعي ..لزوم التعامل مع التريند.
الم�ستفز ج ��داً ف��ي ق�ضية ق�ت��ل «نيرة
�أ� �ش��رف» ه��و ح��ال��ة التعاطف م��ع القاتل،
ومحاولة الدعاء له ،لي�س باعتباره متهماً
وق ��ات�ل ً�ا ،ب��ل ب��اع �ت �ب��اره � �ش��اب �اً ف��ي مقتبل
العمر ،وباعتبار ما ق��ام به هو مجرد رد
فعل لرف�ضها له ،وتجاهل �أنها �شابة في
مقتبل ال�ع�م��ر ،ج��ري�م�ت�ه��ا ال��وح �ي��دة هي
رف�ضها االرتباط بـ ديك البرابر �صاحب
العقلية ال��ذك��وري��ة المتخلفة ،ال��ذي لم
يتقبل �أن تقول له ال ..وبد ًال من االبتعاد
ح��ر� �ص �اً ع�ل��ى ك��رام �ت��ه ..ق ��رر �أن ي�ستغل
�سطوته لإن�ه��اء حياتها باعتبارها ملكية
له.
التمييز �ضد المر�أة لم ينته ،بل يتبلور
في نيولوك ذكورى عنيف وجديد.
الثقافة الذكورية الرجعية الموجودة
ل��دي �ن��ا ت �ت �ع��ام��ل م ��ع ال� �ف� �ت ��اة وال� � �م � ��ر�أة،
باعتبارهما ملكية �شخ�صية لوالدها �أو
�شقيقها �أو زوج�ه��ا �أو �إب�ن�ه��ا ،وباعتبارها
كذلك ملكية عامة للمجتمع ككل ،ك�أنها
تفتقد �أي كرامة �أو عقل �أو كيان� ،أو ك�أنها
ل�ي���س��ت ��ش�خ���ص�ي��ة م���س�ت�ق�ل��ة ق��د تتكامل
م��ع ال��رج��ل ف��ي ب�ن��اء المجتمع والوطن
وال�م���س�ت�ق�ب��ل .ول �ك��ن ال �ج��دي��د ه ��و �أنها
ت�ت�ح��ول �إل ��ى ملكية ل�م��ن ي��ري��ده��ا� ،سواء
ب�شكل ر�سمى �أو غير ذل��ك ،ف ��إذا رف�ضت
ي �ك��ون م���ص�ي��ره��ا ال�ن�ح��ر وال �ق �ت��ل .وعلى
الجانب الآخ��ر ،يمكن �أن تدفن حية� ،إذا
ما طالبت بحريتها �أو حقها في الإعالن
عن زواجها الر�سمى.
ال �ع �ق �ل �ي��ة ال ��ذك ��وري ��ة ت �ن �ظ��ر للمر�أة
باعتبارها ملكية �شخ�صية �سواء في العلن
�أو في الخفاء ،وي�صل حد التعامل معها
�إلى مقاي�ضتها بالهدايا والأموال ،و�أحياناً
بال�ضغط واالبتزاز لتحقيق �أهدافه.
ترتكز العقلية الذكورية على التعامل
م��ع ال �م ��ر�أة ب��اع�ت�ب��اره��ا �سلعة معرو�ضة
للبيع �أو المقاي�ضة ،يمكن النظر �إليها
والتعامل معها مثل �أي ب�ضاعة ،والحكم
عليها من خندق التمييز ،ب�سبب العديد
م ��ن ال � �م ��وروث ��ات ال��دي �ن �ي��ة والثقافية
واالجتماعية ،وما نتج عن ذلك من عنف
�ضدها.
العنف �ضد ال �م��ر�أة ات�خ��ذ العديد من
الأ�شكال ،وفى مقدمتها العنف الج�سدي
ل �م �ج��رد �أن� �ه ��ا �أن � �ث ��ى� �� ،س ��واء م ��ن خالل
االن �ت �ه��اك��ات ال�ج���س��دي��ة وال�ج�ن���س�ي��ة� ،أو
م��ن خ�لال ال�ت�ج��اوزات �ضدها م��ن �أفراد

�أرثوذك�س نيوز
�سيارات

الم�ؤتمر الدولي الثاني ع�شر للدرا�سات القبطية
و�إذا ك��ان ال�ح��وار الوطنى ��س�ت��اراً لدعوة بروك�سل:
مخرطة كتب :د .انطونيو�س ميخائيل
الإخ � ��وان �إل ��ى االن� �خ ��راط ف��ي
حينئذ
�ه
�
ال� �ح ��وار ف �ب�لاه��ا ال� �ح ��وار ،لأن�
يت�صف بها ،ا�ست�ضافت جامعة بروك�سل الحرة  Université Libre de Bruxellesاال�سبوع
يجافي الروح الوطنية
التي على ح�ضور الحالي في الفترة من  ١١يوليو وحتى  ١٦يوليو  ٢٠٢٢الم�ؤتمر الدولي الثاني ع�شر
الوطنى
ول��و توقف
الحوارح�ضروا ..الإخ��وان �إذا للدرا�سات القبطية .ويقام ه��ذا الم�ؤتمر م��رة كل �أرب�ع��ة �سنوات وق��د �شارك في هذا
ما
عنهم
الإخ��وان
الم�ؤتمر حوالي  ٢٠٠باحث من جميع دول العالم في تقديم  ٢٠٠ورقة بحثية هامة في
خربوها؟!
دولة
دخلواس�ن��ا م�خ��اب�ي��ل وال داق �ي��ن ع�صافير مجال الدرا�سات القبطية.
ل���
بتطير ،كفاية موال�سة �سيا�سية ،ال يلدغ ومن الجدير بالذكر �أن هذا الم�ؤتمر كان من المقرر انعقاده في يوليو  ٢٠٢٠وتم
ُ
المر�شد ت�أجيله عامين لهذه الدورة ب�سبب فيرو�س كورونا.
الم�ؤمن بالم�صرية م��ن ُج
توقعناحرمن تحت ومن م�صر �شارك العديد من الباحثين ،منهم:
مرتين ،للأ�سف
وكما�شغل ح��واة يلعبون  -نيافة االنبا �سوريال ا�سقف بابرا�شية لو�س انجلو�س �شارك ببحث بعنوان «العمارة
�اك
�
ن
�ستار ال �ح��وار ه�
القبطية في م�صر في الفترة بين .»2022-2016
والحجر!!
بالبي�ضة
ا�ستح�ضار عفريت الإخوان على طاولة  -نيافة االنبا مارتيرو�س ا�سقف عام كنائ�س �شرق ال�سكة ببحث بعنوان «او�ستراكا»
الحوار مزعج ومقلق ،وي�شكك فى نوايا (او�ستراكا هي عبارة عن قطعة فخار �أو حجر �أو �أحيانا جزء من مخطوط) من نقادة
مو�ضحا عليها بع�ض ر�سومات القدي�سين.
بع�ض الم�شاركين فى الحوار ،هناك
من  -د .جرج�س يو�سف ابراهيم �أ�ستاذ اللغة القبطية بالكلية الإكليريكية بالقاهرة
أر�ض
يعبد الطريق لتط�أ �أقدام الإخوان ال
والمنيا ومعهد مارمرق�س ل�ل��درا��س��ات الليتورجية ببحث بعنوان «�سيرة القدي�س
الطاهرة المخ�ضبة بدماء
ال�شهداء.إخوان توا�ضرو�س في الن�صو�ص اليونانية والقبطية والعربية».
ل
ا
روجتم
كفاكم مخاتلة ،قب ً
الح�ك�م�ه��م ،ومكنتم  -الأ�ستاذة ميرفت فاروق باحثة ماج�ستير بمعهد الدرا�سات القبطية بالقاهرة ببحث
ب �� �ض��اع��ة ،و� �س��وغ �ت��م ل�
وحججتم م ��راراً �إلى بعنوان «بع�ض الن�ساخ الأقباط من المنيا».
لحكم م��ر��ش��ده�
�اد�،م،ولب�ستم ع��رب��ة الوطن  -د .هاجر �سعد الدين باحثة دك�ت��وراه بجامعة عين �شم�س ببحث بعنوان «ر�سم
مكتب ال
حيطةإر�ا �ش �لإخ� ��وان ف��ي ��ص��دام مخيف ،الخرائط الثقافية للموالد» باعتبارها تراثا �شعبيا مثل مولد مارجرج�س ببا  -بني
ف��ي
تحملته ال��دول��ة � �ص��اب��رة ،ودف �ع��ت ثمنه �سويف.
غالياً من دماء �شبابها ،ا�ستقيموا وطنياً  -د .انطونيو�س رم�سي�س ميخائيل باحث ماج�ستير بمعهد ال��درا��س��ات القبطية
بالقاهرة ببحث بعنوان «مخطوط االجبية المملوك للمتنيح القم�ص �سالمه عبد
يرحمكم اهلل.
الم�سيح» درا�سة مقارنة بمخطوطات �أخرى والأجبية الحالية.
جدير بالذكر �أن االجبيه المملوكه للقم�ص �سالمه عبد الم�سيح �أعدها ونظمها
قدا�سة البابا كيرل�س الخام�س �أيام ما كان ا�سمه الراهب يوحنا النا�سخ و�أهداها لأبونا
�سالمه حيث كان وكيل البطريركية وتمتاز �أنها كتاب �شامل في �صالة باكر (�أجبية
و�أب�صلمودية و�شيرات) غير �أن فيها عظة تقر�أ في �صالة باكر.

«هنومة» تعود من جديد!

�إعتمدوا

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

ت�أمين على الحياة عقارات/منازل

بقلم :حمدي رزق
يخ�صه �شخ�صياً ،يقيناً ال يعبر عن كائن
من كان في الحكومة �أو المعار�ضة ،وال
جموع ال�شعب الم�صري ،حتى الرئي�س
ال�سي�سي عندما ُ�س ِئ َل عن الإخ��وان ،قال
بالرجوع �إلى ال�شعب.
�إذن ،م��ن ذا ال� ��ذي ي�خ�ت�ط��ف الحوار
وي���ش�ه�ل��ه �إخ��وان �ي �اً ،م��ن ذا ال ��ذى يغ�سل
�أي� � ��ادى الإخ � � ��وان م��ن ال ��دم ��اء ،وم ��ن ذا
الذي يروم غ�سل وجه الإخوان من العار
ال��وط�ن��ي ،م��ن يغفر ل�ل�إخ��وان خروجهم
ع�ل��ى ال �م �� �ص��ري �ي��ن؟� ..أع� � ��داء ،يفجرون
ويحرقون وي�سفكون ال��دم��اء� ،أخ�شى �أن
ُيقال مجدداً فى جنبات الحوار الإخوان
ف�صيل وطنى!!
ل� ��و ك� � ��ان ال� � �ح � ��وار ال ��وط� �ن ��ى مطية
للم�صالحة مع الإخ��وان فيا وي��ل م�صر،
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في حمالتكم
الدعائية
فهي الأو�سع
�إنت�شاراً في
والية كاليفورنيا
ومعظم الواليات
الأمريكية

818-774-0446

بقلم :هاني لبيب
�أ�سرتها� ،أو من زمالء عملها �أو مدرائها،
�أو م��ن المجتمع ..ول�ل�أ��س��ف ،ه��ي تلتزم
ال�صمت غالباً تجاه تلك التجاوزات ،خوفا
من المواجهة ت��ارة ،وخوفاً من الت�شهير
ال عن محاولتها
ب�سمعتها تارة �أخرى ،ف�ض ً
لا في تغيير ما
ال��رد ب ��أدب و�إح �ت��رام� ..أم� ً
ال ي�ت�غ�ي��ر م��ن � �س �ل��وك ذك � ��وري عن�صري
وتمييزي يعمل على ت�سليع المر�أة.
نقطة ومن �أول ال�سطر..
م��ن ال��ذي ي��ري��د حماية ال�ق��ات��ل؟ ومن
ال��ذي يدفع لتبرئته في مقابل ماليين
الجنيهات؟ وم��ن ال��ذي ي�ح��اول �إ�ضعاف
�سلطة القانون �أم��ام ال��ر�أى العام؟ وكيف
ل��رج��ل �أع �م��ال غ�ي��ر م���ص��رى �أن يتدخل
ويقحم نف�سه فيما ال يخ�صه؟� ..إلى متى
تظل المر�أة الم�صرية تحت حكم �سيطرة
بع�ض الأف�ك��ار ال�صحراوية ذات التغليف
الدينى �سابق التجهيز؟
ه��ل ال �م��ر�أة ه��ي رم��ز ال�ع�ف��ة وال�شرف
وال�ك��رام��ة؟ وه��ل تلك القيم وال�سمات ال
تنطبق على الرجل؟
ال�ع�ف��ة وال���ش��رف وال �ك��رام��ة ف��ي العقل
وال�ضمير قبل �أن تكون في الج�سد..
ق �ن��اوى ..ف� ��اوى ..م �ح�ل�اوى ..القاتل
يعود من جديد.

�أ�صل الحكاية...

نيافة الأنبا �سوريال والأنبا �أر�ساني ودكتور يوحنا ن�سيم �أ�شهر علماء القبطيات في
العالم في �صورة تذكارية مع بع�ض الح�ضور للم�ؤتمر

�أحد الم�شاركين يلقي محا�ضرته

حــالق ال�صحـــة
بقلم :مرجريت إقالديوس

م ��ن ال �م �ه��ن ال �ق��دي �م��ة والتراثيه
والتي تكون �شبه مندثرة ب�سبب القيود
ال�صحية والتكنولوجيا.
وك � ��ان ح �ل�اق ال �� �ص �ح��ة (المزين)
بمثابة طبيب ال�شوارع ال��ذي يتجول
ويذهب للبيوت بنف�سه!!..
و�إ�� �ض ��اف ��ة �إل � ��ى �إم �ت �ه ��ان الحالقة
ف �ه��و م�ت�خ���ص����ص ف ��ى م� � ��داواة جميع
الأم��را���ض ،وه��و ال �ج��راح ،وم��ن يقوم
بخياطة الجروح ،والممر�ض ،وطبيب
الأ�� �س� �ن ��ان ،وم �ع��ال��ج ال� �ح ��روق ،ورم ��د
ال �ع �ي��ون ،والأورام ،وج �ب��ر الك�سور،
وه��و ال�ق��ائ��م ب�ت��رك�ي��ب الأدوي � ��ة ،و هو
المداوي وطبيب الأ�سنان ومطهراتي
االوالد ،وم �ع��ال��ج ال���ص�ل��ع وال �ن ��زالت
ال�صدرية والحجامة ،بالإ�ضافة �إلى
�إنه تم تدريب الحالقين على طريقة
التطعيمات ،خا�ص ًة ف��ي عهد محمد
ع �ل��ي ب��ا� �ش��ا وت ��م �إخ �ت �ي��ار الحالقين
المحليين الأك�ث��ر كفاءة للقيام بتلك
العملية لذلك �أعتبر ح�لاق ال�صحة
م�ست�شفى متكاملة ومتنقلة.
ك��ان ي�ستخدم �أدوات ��ه ف��ي العمليات
ال�ج��راح�ي��ه الب�سيطة ف��أط�ل�ق��وا عليه
ط�ب�ي��ب خ��ا��ص��ة ان ك �ث �ي��رون ي ��روا في
و�صفاته �شفاءاً لهم.
حتي يومنا هذا رغم التقدم العلمي
ي�م��ار���س ال �ح�لاق مهنته كطبيب في
المناطق النائيه وال�شعبيه ج��داً كما
ن�ج��د ت�ل��ك ال�م�ه�ن��ة ال�شعبية مازالت
م��وج��ودة ف��ي بع�ض ال�ب�ل��دان الفقيرة
حتى الآن ..
عرف عن حالق ال�صحة �إنه مار�س
مهنه الطب منذ ال�ق��دم و�إنهمك بها
حتى ُع��رف عنة قديماً �أن��ه ك��ان يقوم
ب�ع�م��ل ال� �ج ��راح ث��م �أر� �س �ل��ت �إنجلترا
المر�سوم للف�صل بين المهنتين ومنع

قيام الحالقين القائمين بالجراحة
من عمل �أي عملية جراحية فيما عدا
خلع اال��س�ن��ان وظ��ل ال�ق��ان��ون موجوداً
حتي عام 1745م .
ي �ع �ت �ب��ر ح �ل��اق ال �� �ص �ح��ة ف ��ي نظر
الكثير من المتعلمين �أو المثقفين هو
�شخ�ص منتفع �أ�ستغل جهل الفقراء
وادع ��ى ال �ق��درة ال�ت��ام��ة على عالجهم
من كافه �أمرا�ضهم و�شكواهم.
ال� �غ ��ري ��ب �أن ب ��ال ��رغ ��م �أن بع�ض
مر�ضاه �أ�صابهم بالعديد من العاهات
الم�ستديمة ك�م��ا ح ��دث ح ��االت وفاة
للكثير منهم �إال �أن �شعبيته لم تت�أثر.
ل��وح��ظ �أع �ت �ي��اد ت��واج��د حالقين
ال�صحة ف��ي ال�ق��رى والنجوع ب�شنطة
�أدوات�ه��م الم�صنوعة غالباً من الجلد
�أو الخ�شب.
ك��ان يظهر مهارته وبراعته وخفة
ي ��دة ف��ي �إ� �س �ت �خ��دام ح��د ال �م��و���س في
الحالقة!!..
وي �ح �ك��ى �أن ح�ل��اق ال �� �ص �ح��ة كان
يجل�س ع�ل��ى ق��ارع��ة ال �ط��ري��ق ويفرد
�أدوات��ه على منديل �أبي�ض وتنحني له
الهامات والر�ؤو�س.
وكانت الموالد ال�شعبيه المزدحمة
تعتبر �أزهى �أيامه حيث يق�صده الأهالي
لإتمام عمليات الختان للأطفال ..
كان حالق ال�صحة المتجول دائماً
يق�صد �أماكن تجمع الرجال و ال�شباب
م �ث��ل الأ� � �س� ��واق و� �س��اح��ات الم�صانع
ال
والور�ش والجوامع والمقاهي حام ً
�أدوات � ��ه داخ ��ل ال�ح�ق�ي�ب��ة ال �ت��ي تحوي
ج �م �ي��ع م �� �س �ت �ل��زم��ات��ه م �ث��ل المق�ص
وماكينة الحالقة اليدوية والم�شط
والفر�ش والمو�س والقطن و�صبغه يود
للتعقيم وح��زام جلدي ل�سن المو�س
وف��ر� �ش��اة ح�لاق��ه وت�ن�ظ�ي��ف و�صابون
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ح�لاق��ة م��ع وع��ائ��ه و م� ��ر�آة ت�ع�ل��ق في
رقبته وق��ت الحالقه وبعدها وبع�ض
ال �م��رط �ب��ات وال� �م ��راه ��م والكريمات
والأع�شاب وغيرها.
وف��ي القرى له مواعيد معينة في
ال�شهر يذهب لزيارتهم ويتفقد �أهل
القريه كل بح�سب �إحتياجاته.
وك��ان قديماً يتلقى �أج��ره عينياً ال
م��ادي�اً فيتح�صل على بع�ض الحبوب
�أو ال �ج �ب��ن �أو ال �ل �ب��ن وم ��ا �إل� ��ى ذلك
م��ن م�ن�ت�ج��ات ال �ب �ي��ت ال��ري �ف��ي وربما
�سيح�صل على �أجره مجمعاً في مو�سم
الح�صاد!!..
وت��أخ��رت البالد العربية كثيراً عن
�أوروب��ا في ف�صل الحالق عن الطبيب
خا�صة ف��ي االري ��اف وال �ق��ري النائيه
التي تفتقر �إلى الم�ست�شفيات والأطباء
حتى يومنا هذا.
ف � ��ي ال � �ق� ��ري� ��ة ال� �م� ��� �ص ��ري ��ة هناك
دائ � �م � �اً �� �ص ��راع ب �ي��ن ح�ل��اق ال�صحه
والطبيب!!..
ف�ح�لاق ال�صحه رغ��م جهله وعدم
درا�سته لمهنة الطب ي��ري دائ�م�اً �إنه
�أف�ضل من الطبيب بل وال يتورع عن
ال�صياح والجهر بذلك وب�أعلي �صوته
داخ��ل القريه بل ويتهم الطبيب ب�أنه
اليفقه واليفهم في مهنة الطب مثله
و �أنه �أنجب من �أنجبت الب�شرية!!..
�أنتظروني ف��ي حكايه ج��دي��ده من
�أ�صل الحكاية.
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عيـد الر�ســل

بداية الخدمة في كاليفورنيا
 +الأ�سبوع الأول:
كان لو�صول �أبونا بي�شوي ن�شوة و�شعور
بالفرح �إذ تحققت �أحالم ال�شباب المهاجر
ب �ح �� �ض��ور ك ��اه ��ن ي �خ��دم �ه��م با�ستمرار
وبالأكثر �أنه لي�س كاهن حديث الر�سامة
بل له ع�شرة �سنوات خبرة وخدمة ناجحة
ب��الإ� �س �ك �ن��دري��ة و�أن� � ��ه م� �ع ��روف بالحب
والروحانية العميقة والت�ضحية.
�أخ��ذ ال�شباب �أب��ون��ا بي�شوي وتا�سوني
�أنجيل �إلى منزل المهند�س كميل ع�صفور
م�ساء  8نوفمبر  1969واتفقوا مع الكاهن
ال���س��ري��ان��ي ف��ا��ض��ل ف�ضيل �إق��ام��ة قدا�س
ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ف��ي كني�ستهم ،والذي
� �ص��ادف ع�ي��د ب�ن��اء �أول كني�سة ع�ل��ى �إ�سم
م��ارم��رق ����س ،ع�ل��ى �أن ي �ك��ون ق�ب��ل �صالة
ال�ق��دا���س ال�سرياني ال�ساعة � 11صباحا،
ولهذا تقرر �أن يكون قدا�س الأقباط من
� 10:30 – 7:30صباحا و�أع�ط��اه��م �أبونا
فا�ضل مفتاح الكني�سة ،وبعد ذل��ك اتفق
�أبونا بي�شوي معه على ا�ستعمال الكني�سة
ف��ي خ��دم��ات �أخ ��رى مثل الع�شية ودر�س
الكتاب م�ساء ال�سبت.
 +جريدة لو�س �أنجلو�س تايمز:
دعت الجمعية القبطية التي كانت قد
ت�أ�س�ست ع��ام  1967وت�سجلت ر�سميا عام
 1969مرا�سل الق�سم الديني في �صحيفة
لو�س �أنجلو�س تايمز لمنزل المهند�س
كميل ع�صفور للحديث مع �أبونا بي�شوي
و�إ�سمه جون دارت  John Dartحيث قام
بحديث م�ستفي�ض ن�شره في الأحد التالي
 16نوفمبر  1969في الق�سم الديني وبه
�صورة �أبونا بي�شوي .وهنا �ألخ�ص المقال
كالآتي:
 ذك��ر المرا�سل �أن الكني�سة القبطيةقررت �إن�شاء كني�سة في جنوب كاليفورنيا
وهي الكني�سة التي �أ�س�سها مرق�س الر�سول
ع��ام 42م .ث��م ق��ال �أن ج�ن��وب كاليفورنيا
م �ع��روف��ة ب��ال�ت��رح�ي��ب ب ��الأدي ��ان ال�سيما
التاريخية والروحانية والت�صوفية .ثم
�س�أل ال�صحفي �أبونا بي�شوي �إذا ك��ان من
�أهدافه �أمور تتعلق بال�صعوبات التي تمر
بها م�صر (بعد حرب يونيو  )1967ف�أجابه
�أن ه��دف��ه ال��وح �ي��د ه��و خ��دم��ة الأقباط
روح�ي��ا ف��ي ه��ذه ال�ب�لاد ونحن مخل�صين
للوطن لكننا ال نتدخل في ال�سيا�سة.
 قال ع�صفور �أنه كانت هناك  20عائلةقبطية فقط منذ ع�شر �سنوات لكن الآن
و�صل العدد �إلى  500ح�ضر معظمهم في
الثالثة �أعوام ال�سابقة.
 ك �ت��ب ال �� �ص �ح �ف��ي م�ل�خ���ص��ا لتاريخالكني�سة القبطية منذ بدايتها ذاكرا مجمع
خلقيدونية وغيره .و�أن الكني�سة القبطية
ع�ضوا في مجل�س الكنائ�س العالمي و�أن
عدد الأقباط في م�صر هو  4مليون من
�إجمالي ال�شعب وهو  26مليون .و�أن هناك
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�صالة الت�سبحة وعمل القربان يف الدور الأر�ضي من العمارة ال�سكنية يف دي�سمرب
 1969ويرى من ال�شمال لليمني تا�سوين �أجنيل  -ليلى خليل  -كاتب املقال �إلهامي
خليل  -خليل فهيم خليل املعروف بـ (خليل �أبو خليل)  -القم�ص بي�شوي كامل
ونبيل حنني (القم�ص �أنطونيو�س حنني فيما بعد).

عدد قليل من الكاثوليك والبروت�ستانت
واليهود في م�صر لكن الأغلبية م�سلمة.
 ث ��م ت� �ح ��دث ع ��ن ع�ل�اق ��ة الرئي�سجمال عبدالنا�صر بقدا�سة البابا كيرل�س
ال�ساد�س ال��ذي �إرتقى الكر�سي المرق�سي
ع��ام  ،1959و�أي�ضا ذك��ر بناء الكاتدرائية
المرق�سية ال�ج��دي��دة ع��ام  1968وكذلك
ظهور العذراء مريم في الزيتون وعودة
رفات مرق�س الر�سول من �إيطاليا .وعن
�أهمية المدر�سة الالهوتية بالإ�سكندرية
ودور الكني�سة القبطية في بداية الرهبنة
حول العالم.
 ذك��ر ع�صفور �أن الجميعة القبطيةب��د�أت في جمع المال لمبنى كني�سة لكن
لم تبد�أ البحث .وق��ال �أب��ون��ا بي�شوي �أنه
ي ��أم��ل �أن ي�ع�ط��ي م�ح��ا��ض��رات ع��ن تاريخ
الأقباط بالإ�ضافة للقدا�سات والخدمات
الرعوية الأخرى للأقباط.
� +سكن �أبونا بي�شوي:
ك� ��ان ل �ل��دك �ت��ور ف �ه �م��ي ع �ط��اهلل ال ��ذي
ح�ضر لأمريكا عام  1952بع�ض الممتلكات
العقارية ومنها مبنى من � 4أدوار ي�سكن
فيه كثير من الأقباط بما ي�سمى Ancel
 Apartmentsوع � �ن� ��وان� ��ه701 S. :
Gramercy Drive, Los Angeles, CA
 90005وبالقرب م��ن ��ش��وارع Western
 and Wilshireو�أع �ط��ى دك �ت��ور فهمي

لأبونا بي�شوي �شقة مجانا رقم  223حتى
ت�ستقر �أم��ور الكني�سة وك��ان نبيل حنين
ي�سكن في �شقة رقم  .420وكذلك العديد
من ال�شباب القبطي ،لكن �أجمل �شيء �أن
دكتور فهمي �أعطاهم حجرة وا�سعة في
الدور الأر�ضي لعمل الإجتماعات و�أي�ضا
القربان وغيره.

له خروف واحد

ال�شما�س حمب ب�شاي
ت��دم��ر النف�س وت��أت��ي عليها بالأمرا�ض.
تقول لوي�س هاي (د .م�شورة علم نف�س)
�أنها ُ�شفيت من ال�سرطان عندما تركت كل
�شئ خلفها و�سامحت الجميع وغفرت للكل
وهي غير م�سيحية! لقد �صدقت كلمة اهلل
عندما قال« :لأن �أبناء هذا الدهر �أحكم
من �أبناء النور في جيلهم» (لو.)16:8
محبة ال تاتي من ذاتها رغم �أنها متاحه
للجميع والكني�سة �أي���ض��ا تعد ك��ل طفل
منذ والدته ليتمتع بها ,تعمد الكني�سة كل
مولود وتدهنه بزيت الميرون الم�سحة
المقد�سة ,وزي��ت الغاليالون زيت الفرح,
وه�ك��ذا ي�صبح الطفل �إب��ن اهلل وم��ن �أهل
ال للروح القد�س ,وهكذا
بيته وي�صبح هيك ً
ي�ستطيع �أن يتناول من ج�سد الرب ودمه
ليثبت في اهلل واهلل فيه ,لقد �أ�صبح �إناءاً
ل�ل�ك��رام��ة ول �ك��ن ع�ل�ي��ه �أن ي�ن�م��و ف��ي اهلل
ويتعمق في معرفته ويتمتع بكل ما وهبه
اهلل له من �إمتيازات ال توجد بعيده عنه
وهو قد دفع ثمنها غالي ج��داً ,لذا يقول
ال �ك �ت��اب« :ف�ك�ي��ف ننجو ن�ح��ن �إن �أهملنا
خ�لا� �ص �اً ه ��ذا م� �ق ��داره؟ (ع � � ��ب� .)3:2إن
الخ�سارة في هذا هي الإهمال لأن اهلل دفع
الثمن لكي نتمتع نحن بهذا الحب الذي
كلفه ثمنا باهظاً بدافع حب عجيب .لذلك
نجد ف��ي الأم �ث��ال ال�سابقة ال�ف��رح الذي
يكون لمن يجد المفقود خ��روف�اً واحداً
م�ق��اب��ل الت�سعة وال�ت���س�ع�ي��ن� ,أو الدرهم
المفقود� ,أو الإب��ن ال�ضال ،يقول :يكون
فرح قدام مالئكة اهلل بخاطئ واحد يتوب
«وفي مثل الإبن ال�ضال يقول� ...« :سمع
�صوت �أالت ط��رب ورق���ص�اً« .ه�ك��ذا لي�ست
م�شيئة �أمام �أبيكم الذي في ال�سموات �أن
يهلك �أحد ه�ؤالء ال�صغار.

ا�ستغلت تا�سوني �أنجيل هذه الحجرة
خ �ي��ر ا� �س �ت �غ�لال وه� ��ي م �ع��روف��ة بالعلم
ال �غ��زي��ر ف��ي ال �ل �غ��ة ال�ق�ب�ط�ي��ة والأل� �ح ��ان
الكن�سية ،ول �ه��ذا ك��ان كثير م��ن ال�شباب
��س��واء م��ن �ساكني ال�ع�م��ارة �أو القريبين
منها يح�ضرون في الم�ساء لهذا الغر�ض،
وك�ن��ت ف��ي ذل��ك ال��وق��ت �أع�ي����ش ف��ي كندا
و�أع �م��ل ك��أ��س�ت��اذ م�ساعد ل�ط��ب الأطفال
في �إح��دى الجامعات ،ولهذا كنت �أ�سافر
ك�ث�ي��را ل�ح���ض��ور م ��ؤت �م��رات طبية ومنها
ل��و���س ان�ج�ل��و���س .وق��د تمتعت ك�ث�ي��را بما
كانت تقدمه ،وكذلك كنا ن�صلي الت�سبحة
ون�ساعد في عمل القربان.
خدمة الأطفال:
كان هناك عدد قليل من الأطفال وفي
�أعمار مختلفة �إذ �أن معظم المهاجرين
ال� �ج ��دد ك ��ان ��وا م ��ن ال �� �ش �ب��اب ف ��ي �أواخ� ��ر
الع�شرينات .وعليه كانت مدار�س الأحد
ت �ق��ام ف ��ي م �ن��زل �ي��ن� ،أح ��ده ��م للأطفال
ال�صغار والثاني لمتو�سطي العمر .وكان
الكثيرون ال يملكون �سيارات ويعتمدون
ع �ل��ى و� �س��ائ��ل ال �م��وا� �ص�ل�ات ال �ع��ام��ة في
ال��ذه��اب للعمل وك��ان معظمهم ي�سكنون
بالقرب من حي هوليود �أو و�سط البلد،
ول �ه��ذا ك��ان ب�ع����ض ال���ش�ب��اب ي �م��رون على
ال �ب �ي��وت ل�ت�ج�م�ي��ع الأط� �ف ��ال �إل ��ى �أماكن
الخدمة �أيام ال�سبوت.
خدمة الإفتقاد:
كان ابونا بي�شوي ال يملك �سيارة وكان
مرتبه من الجمعية الم�سجلة  200دوالر
�شهريا (كان متو�سط المرتبات في ذلك
ال��وق��ت  500دوالر ��ش�ه��ري��ا) ،ول �ه��ذا كان
يعتمد على ال�شباب ال��ذي يملك �سيارة
لعمل الإفتقاد .وك��ان ال�شاب نبيل حنين
يعمل مهند�س في  Cal Transووظيفته
ه��و ال �م��رور ط��ول ال �ي��وم ل�ل�إ� �ش��راف على
ال �ع �م��ال ف��ي �أم ��اك ��ن ق�ي��ام�ه��م بال�صيانة
للطرق والكباري وك��ان ي�ستعمل ال�سيارة
الحكومية لهذا الغر�ض وعليه كان يترك
�سيارته في مكان عمله طول اليوم .وهنا
�س�أل نبيل رئي�سه �إذا كان من الممكن �أن
يقود �سيارة الحكومة لمنزله في الم�ساء
ويح�ضر بها في اليوم التالي لكي يعطي
� �س �ي��ارت��ه ل �ل �ك��اه��ن ح �ت��ى ي �ق��وم ب�إفتقاد
العائالت والقيام بمهام الكني�سة خالل
ال �ي��وم .و�أع �ج��ب رئي�سه ب�ه��ذه الت�ضحية
وواف� � ��ق ب �� �ش��رط �أال ي���س�ت�ع�م��ل ال�سيارة
ال �ح �ك��وم �ي��ة لأغ � ��را� � ��ض � �ش �خ �� �ص �ي��ة بعد
العمل .وبهذا �أ�صبح هناك �سيارة لأبونا
بي�شوي �ساعدته على الخدمة بدون زيادة
م�صاريف على الجمعية.
الن�شرة الدينية:
ب��د�أ نبيل حنين ن�شرة �شهرية هدفها
درا�� �س ��ة �إ� �ص �ح��اح��ات م�ع�ي�ن��ة م��ن الكتاب
ال�م�ق��د���س وم�ع�ه��ا بع�ض الأ��س�ئ�ل��ة يجيب
عليها القراء وير�سلوها على عنوانه في
�شقة رقم  ،420وتعطى جوائز للم�شتركين.

بعد ح�ضور �أبونا بي�شوي �أخ��ذ م�سئولية
الن�شرة وتو�سع فيها جدا بكتابة موا�ضيع
روحية وعقائدية وكذلك �أخبار الكني�سة
ف��ي م�صر و�أخ �ب��ار الكني�سة ف��ي المهجر
ومواعيد الإجتماعات وال�صلوات وتو�سع
ف��ي ت��وزي�ع�ه��ا �إل ��ى ال �م��دن الأخ� ��رى التي
ك��ان يخدمها ف��ي كاليفورنيا والواليات
الغربية ،وكذلك ن�شر الميزانية ال�شهرية
من دخل وم�صاريف .وكان �أول عدد تحت
�إ�شرافه كان في فبراير  ،1970وبد�أ �شهريا
ث��م مرتين ك��ل �شهر وغ�ي��ر عنوانها �إلى
�شقة رقم  223وو�ضع �إ�سم النا�شر كالآتي:
Coptic Orthodox Patriarchate
of Alexandria, Egypt
Diocese of North America
St. Mark Coptic Orthodox
Church of Los Angeles

وكان ذلك قبل �شراء كني�سة ،وكان هذا
يدل على التفكير الم�ستقبلي ..وت�صبحوا
على خير.

 ج���زء م��ن م��ق��ال ج���ون دارت فيجريدة لو�س �أنجلو�س تايمز الأحد
 16نوفمبر  1969ع��ن اب��ون��ا بي�شوي
والكني�سة القبطية في حديث �صحفي.

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

818-774-0446
Precise Way
Insurance Services

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

 -1كتابة تاريخ العقد �سواء كان عقد
بيع �أو عقد �إيجار من الأ�شياء الهامة
في العقد.
 -2توقيع البائع �أمامك على عقد
البيع ه��و �ضمان ه��ام ل��ك� ،أم��ا توقيع
ال�شهود �سواء وجدوا �أو لم يوجدوا ال
يبطل البيع.
 -3كتابة وذكر الثمن في عقد البيع
هو من اال�شياء الهامة ل�صحة واقعة
البيع والبد من ذكر الثمن بالتف�صيل
بما يقابل مدد المنفعة.
� -4إذا ك��ان ع�ق��د ال�ب�ي��ع ي�ت�ك��ون من
�أكثر من ورقة فمن المهم �إذا كنت بائع
�أو م�شتري �أن توقع على كل ورقة من
�أوراق العقد.
 -5هناك ف��رق بين �صحة التوقيع
والت�سجيل .ولي�س ك��ل ال�ع�ق��ود قابلة
للت�سجيل في ال�شهر العقاري.
 -6من المهم عندما ت�شتري عقاراً
�أن ت�أخذ �آخر �إي�صاالت من �سداد المياه
�أو الكهرباء او الغاز لكي تعرف ما لك
وما عليك.
�� -7ص�ح��ة ال �ت��وق �ي��ع م ��ن الأ�شياء
الهامة لأنها تثبت تاريخ البيع وتوقيع
ال�ب��ائ��ع وت��وق�ي��ع الم�شتري .وم��ن حق
ال�م���ش�ت��ري ي��رف��ع ��ص�ح��ة ت��وق�ي��ع على

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

البائع .وكذلك من حق البائع �أن يرفع
�صحة توقيع على الم�شتري ،ل�ضمان
الحق.
 -8هام جدا عندما تقوم ب�شراء �شقة
�أن يكون لك ح�صة في الأر���ض المقام
عليها كامل العقار .وغير ذلك فانك ال
تملك غير جدران ال�شقة.
 -9ل��و ا��ش�ت��ري��ت ع �ق��ار م��ن �شخ�ص
وه��ذا ال�شخ�ص (ال�ب��ائ��ع) ت��وف��ى فمن
حقك �أن ترفع دعوى �صحة توقيع �أو
�صحة تعاقد على ورثته.
 -10ل��و ع �ق��د الإي� �ج ��ار �أق� ��ل م��ن 9
�سنوات يمكنك �إثبات تاريخه في ال�شهر
العقاري �أما �إذا كان �أكثر من ذلك فمن
حقك �أن ترفع دعوى �صحة توقيع.
 -11من حقك �أن ترفع دعوى �صحة
توقيع على عقد بيع �إبتدائي خال�ص
ك��ام��ل ال �ث �م��ن �أو ع �ق��د م ��ازال ��ت عليه
�أق�ساط ولم ي�سدد كامل الثمن.

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

دكتورة منــال عزيــز

لجميـع �أنــواع التــ�أمين

Workers Comp

بقلم� :إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
ث��م ي���ص�ل��ى ال �ك��اه��ن ال���س�ب��ع �أوا�شى
ال �ك �ب��ار وه� ��ي� -1 :أو� �ش �ي��ة المر�ضى،
� -2أو� �ش �ي��ة ال �م �� �س��اف��ري��ن� -3 ،أو�شية
ال�سماء� -4 ،أو�شية الراقدين� -5 ،أو�شية
ال�صعائد� -6 ،أو�شية الملك� -7 ،أو�شية
الموعوظين.
ث��م ي�صلى ال�ك��اه��ن ق�ط��ع ي��رد عليه
ال�شعب فيها (ي��ا رب ارح� ��م) ،ويرفع
الكاهن ال�صليب ثالث �شمعات وال�شعب
يرفع �صوته قائلين كيرلي�سون 100
مرة.
ي���ص�ل��ى ال �ك��اه��ن ب �ع��د ذل ��ك الثالث
�أوا�� � �ش � ��ى ال� �ك� �ب ��ار وه� � ��ي� -1 :أو� �ش �ي ��ة
ال���س�لام� -2 ،أو��ش�ي��ة الآب ��اء� -3 ،أو�شية
االج� �ت� �م ��اع ��ات ،ث ��م ي� �ق ��ول ��ون قانون
الإيمان ،ويرتلون اال�سب�سم�س (ها قد
�شهد يوحنا ال�صابغ)..ثم يرتلون (هي
تين ابر�سفيا انتى تى ثيئوطوكو�س).
ي��ر� �ش��م ال �ك��اه��ن ال� �م ��اء بال�صليب
ث�لاث ر��ش��وم وي�ق��ول (�أن��ت الآن �أي�ضا
ي��ا �سيدنا) �أب��ان��ا ال��ذي ف��ي ال�سموات،
وي�صلي التحاليل والبركة (القدا�سات
للقدي�سين ،)..وبعد مردات ال�شمام�سة
ي�ب��ل ال�ك��اه��ن ال �خ��ادم ب�شمله م��ن ماء
ال�ل�ق��ان ،وي��ر��ش��م رئي�س الكهنة ثالث
ر� �ش��وم ف��ي ج�ب�ه�ت��ه ت ��ذك ��اراً ل �م��ا فعله
يوحنا المعمدان بال�سيد الم�سيح.
ي��أخ��ذ رئي�س الكهنة بعد ذل��ك (�أو
�أكبر الكهنة) ال�شملة وير�شم الكهنة
وال�شمام�سة وال���ش�ع��ب ف��ي جباههم.
وف��ي �أث �ن��اء ذل��ك ي��رت��ل ال�شعب (ازمو
اف� �ن ��وت ��ى� � ...س �ب �ح��وا اهلل – مزمور
ال� �ت ��وزي ��ع) ،ث ��م ي��رت �ل��ون االب�صالية
(اف �ن��وت��ى �أون� � ��اف ..اهلل ال�م�م�ج��د في
م�شورة القدي�سين).
ي�صلى ال�ك��اه��ن � �ص�لاة ال���ش�ك��ر بعد
ال�ل�ق��ان (ن�شكرك �أي�ه��ا ال��رب الإل ��ه)..
�أمين.
طق�س رفع بخور ع�شية وباكر
ُي��رف��ع ال�ب�خ��ور كالمعتاد ف��ى الأيام
ال���س�ن��وي��ة م��ع م�لاح�ظ��ة الآت� ��ي :تُقال
�أرباع الناقو�س الخا�صة بعيد ا�ست�شهاد
الر�سولين بطر�س وبول�س.
ُت� �ق ��ال ذك �� �ص��ول��وج �ي��ة القدي�سين
بطر�س وبول�س ،مرد الإنجيل الخا�ص
بالعيد.

كب�سولة قانونية في عقود البيع والإيجار

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

Health

كل عام والجميع ب�ألف خير بمنا�سبة
ع �ي��د ال��ر� �س��ل ،وه ��و ت��ذك��ار �إ�ست�شهاد
القدي�سين بول�س ال��ر��س��ول ،وبطر�س
الر�سول ،وقد �سبق �أن �أفردنا في عدد
�سابق طريقة ح�ساب �صوم الر�سل حيث
�أن��ه �صوم يتو�سط عيدين الأول عيد
ق�م��ري متغير وال�ث��ان��ي �شم�سي ثابت،
ويختلف قدا�س عيد الآباء الر�سل عن
بقية القدا�سات من جهة وجود اللقان
الذي ي�صنع فيه عقب �صالة رفع بخور
باكر ،وهناك ثالثة لقانات في ال�سنة،
الأول ف��ي عيد الغطا�س ،والثاني في
ي��وم خمي�س ال�ع�ه��د وال�ث��ال��ث ف��ي عيد
الآب ��اء الر�سل ،و��س��وف نعر�ض هنا ما
يميز طق�س قدا�س عيد الر�سل وطق�س
اللقان.
ت�ب��د�أ �صالة اللقان بطلبة الي�سون
ايما�س و�صالة ال�شكر ثم يرتلون �أيام
الآدام (الأح� ��د واالث �ن �ي��ن والثالثاء)
ام��وي �ن��ى م ��اري ��ن �أو او�� �ش ��ت ..تعالوا
ن �� �س �ج��د� ،)...أم� ��ا ف ��ى �أي � ��ام الواط�س
فيرتلون تين �أو او�شت �أم افيوت نيم
اب���ش�ي��رى( ..ن���س�ج��د ل�ل��آب و الإب ��ن)،
ث��م ي �ق��ال رب ��ع ل�ل�ب��اب��ا �أو ال �م �ط��ران �أو
الأ�سقف (فى حالة ح�ضور �أحدهم) ثم
لحن اب��ؤرو انتى تى هيرينى (يا ملك
ال�سالم )...ثم يقولون ذوك�صابترى..
كى نين (المجد ل�ل�آب ..الآن وكل...
و�أب � ��ان � ��ا ال � � � ��ذى ...وارح� �م� �ن ��ى ي ��ا اهلل
وال� �م ��زم ��ور ال �خ �م �� �س �ي��ن) وب �ع��د ذلك
(هللويا المجد لك يا �إلهنا).
يبد�أ رئي�س الكهنة �أو الكاهن بقراءة
ال�ن�ب��وات قبطياً ث��م تف�سيرها عربياً
وهى:
( )1من �صالة حبقوق النبى (حب
 )2( ،)2-19 :3م ��ن ا� �ش �ع �ي��اء النبى
(�أ�ش )3( ،)2 ،1 :35ا�شعياء النبى (�أ�ش
 )4( ،)5 -1 :40ا�شعياء النبى (�أ�ش :9
 )5( ،)2،1ب��اروخ النبى ( 3-36و ،)4:4
( )6ح��زق �ي��ال ال�ن�ب��ى (،)29-25 :26
( )7ح��زق�ي��ال ال�ن�ب��ى (ح��ز ،)9-1 :47
ث��م ي��رت �ل��ون (ط ��اى �� �ش ��ورى ..ت�ي��ن �أو
او�شت).
ث��م ي�ب�خ��ر ال�ك��اه��ن للبول�س ويقر�أ
ال�ب��ول����س وه��و م��ن (1ك ��و ،)13-1 :10
وب �ع��د ذل ��ك ل �ح��ن ي��وح �ن��ا المعمدان
(اوران �أن�شون�شو… �إ� �س��م ف�خ��ر هو
�إ� �س �م��ك ي��ا ن���س�ي��ب ع �م��ان��وئ �ي��ل ،)..ثم
�آجيو�س ث��م لحن (با�شوي�س اي�سو�س
ب��ى اخ��ر��س�ت��و���س) ،ث��م �أو��ش�ي��ة الإنجيل
ثم المزمور والإنجيل (مز )5-3 :114
(مت .)17-1 :3
يرفع الكاهن ال�صليب بال�شموع بعد
ذل��ك وي���ص�ل��ى (اف �ن��وت��ى ن��اى ن� ��ان)...
وي �ج��اب��ون ك�ي��ري��ا لي�سون بالكبير 12
م��رة ،وير�شم الكاهن الماء بال�صليب
 3م ��رات ،ث��م م��رد الإن�ج�ي��ل (اى ناف
ابنفما اث�ؤاب ..ر�أيت الروح القد�س.)..

في القانون

PW

تحدث الرب ي�سوع ب�أمثال كثيرة منها
ال� �خ ��روف ال ��واح ��د ,وال ��دره ��م المفقود
و�أي�ضا مثل الإب��ن ال�ضال .ف�ق��ال« :ماذا
تظنون؟ �إن كان لإن�سان مئة خروف ,و�ضل
واحد منها� ,أفال يترك الت�سعة والت�سعين
على الجبال ويذهب يطلب ال�ضال؟ و�إن
اتفق �أن ي�ج��ده ,فالحق �أق��ول لكم�« :أنه
يفرح به �أكثر من الت�سعة والت�سعين التي
لم ت�ضل .هكذا لي�ست م�شيئة �أمام �أبيكم
ال��ذي في ال�سموات �أن يهلك �أح��د ه�ؤالء
ال�صغار» (مت.)14-12:18
«�أو �أي ��ة �إم� ��راة ل�ه��ا ع���ش��رة دراه� ��م� ،إن
�أ�ضاعت دره�م�اً واح ��داً� ،أال توقد �سراجاً
وت�ك�ن����س ال �ب �ي��ت وت�ف�ت����ش ب��اج �ت �ه��اد حتى
ت �ج��ده؟ و�إذا وج��دت��ه ت��دع��و ال�صديقات
قائلة� :إفرحن معي لأني وجدت الدرهم
ال ��ذي ا��ض�ع�ت��ه .ه�ك��ذا ي �ك��ون� ,أق ��ول لكم:
«ي �ك��ون ف ��رح ق ��دام م�لائ�ك��ة اهلل بخاطئ
واحد يتوب» (لو.)15
م��ن ه��ذه االم �ث��ال وغ�ي��ره��ا يو�ضح لنا
ال� ��رب ي���س��وع و�أم � ��ور �أخ� ��رى ف��ي الكتاب
ال �م �ق��د���س ع ��ن ق �ي �م��ة و�أه� �م� �ي ��ة النف�س
الب�شرية ومحبة اهلل لكل �شخ�ص بمفرده,
ف�ك��ل �شخ�ص ل��ه قيمة �أم ��ام اهلل لدرجة
�أن �أح��د �آب��اء الكني�سة ق��ال  :ول��و كنت �أنا
وح��دي ال��ذي يحتاج �إل��ى خال�ص لتج�سد
الم�سيح ومات من �أجلي �أنا فقط .يو�ضح
معلمنا بول�س هذا المعني فيقول« :لذلك
�إن كان طعام يعثر �أخي فلن �آكل لحماً �إلى
الأبد ,لئال �أعثر �أخي» (1كو.)13:8
�إن �ه��ا محبة اهلل ال�غ�ي��ر م �ح��دودة التي
يحتاج �أن يتمتع بها كل ف��رد� ,إنها محبة
غنية ت�م�ل�أ ك��ل ال�ج��وان��ب واالحتياجات,
�إن النف�س الب�شرية تحتاح �أن ت�شعر بهذا
ال �ح��ب ال ��ذي ال ي��وج��د ب �ع �ي��داً ع��ن الرب
ي�سوع ,ك��ل ميول و�إن�ح��راف��ات تحتاج �إلى
ه��ذا ال� ��دواء ال���ش��اف��ي ل�ل�ع�لاج� ,إن محبة
اهلل ع�ن��دم��ا ت �م�ل�أ ال�ك�ي��ان ت��رت��اح النف�س
فتغني وت�سبح على الدوام كما �أن كل �شئ
ي�صغر ويت�ضائل �أم ��ام ه��ذا ال�ح��ب الذي
قال عنه معلمنا بول�س« :وتعرفون محبة
الم�سيح الفائقة المعرفة ،لكي تمتلئوا
�إل��ى كلي ملئ اهلل» (اف� .)19:3إن��ه يدعو
الجميع �إل��ى معرفة ه��ذه المحبة التي
تملأ وتفي�ض� ,إنها محبة ع�لاج لجميع
الم�شاكل� ,شفاء لكثير من االمرا�ض ،لقد
تو�صل العلم �أن الحقد والح�سد واالزدراء
وعدم المغفرة وغيرها من الم�شاعر التي
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كيف نحمي �أوالدنا من المخدرات؟
هناك �ست نقاط �أ�سا�سية لحماية �إبنك
من تعاطي المخدرات والتي �إنت�شرت في
كل مكان الآن وخ�صو�صا في المدار�س.
 -1من ال�ضرورى جداً متابعة الطفل
م�ب�ك��راً ،وه��و ف��ي �سن م��ا قبل المدر�سة،
للتعرف على �أي �سلوكيات ملفتة للإنتباه
ومن �أخطرها ال�سلوك العدواني المبكر
«مثل ع�ض زمالئه� ،أخذ �سندوت�شاتهم»،
لأن اكت�شاف ه��ذا ال�سلوك مبكراً �سوف
ي�ساهم في حماية �إبنك من المخدرات،
ح�ي��ث �إن وج ��ود ه��ذا ال���س�ل��وك العدواني
ال�م�ب�ك��ر ي�ج�ع��ل ال �ط �ف��ل ي�ت�ع��ر���ض دائما
للعقاب والرف�ض من �أقرانه ،مما يجعل
له م��ردود نف�سي �سلبي ،و�إذا ا�ستمر هذا
ال�سلوك ول��م يتم �إكت�شافه �سيكون �أكثر
ع��ر��ض��ة للت�سرب م��ن التعليم والتعرف
على �أ��ص��دق��اء ال�سوء وتدخين ال�سجائر
مبكراً ومن ثم تعاطى المخدرات.
 -2ت�ح��دث��ي لأب�ن��ائ��ك ع��ن المخدرات،
ح�ي��ث ت ��ؤك��د ال��درا� �س��ات العلمية �أن ��ه �إذا
تحدثت الأ��س��رة لأبنائها عن المخدرات
بن�سبة  % 70لن يتعاطوا المخدرات.

� -3أف���ض��ل ط��رق ل�ت�ح��دث الأ� �س��رة مع
�أبنائها ع��ن ال�م�خ��درات مثال �إدارة حوار
بناء معهم ،وتعلم فن التفاو�ض ،الم�شاركة
ف��ى ال�م���س�ئ��ول�ي��ات ،م�ع��رف��ة �أ�صدقائهم،
وم���ش��ارك�ت�ه��م االه �ت �م��ام ف��ي هواياتهم،
واهتمامتهم.
 -4يجب رف��ع �شعار «الإن �� �ص��ات �أوال»،
وه��و ال�شعار ال��ذى اتخذه اليوم العالمي
لمكافحة المخدرات ومنع تعاطيها عام
 ،2018ويكون الإن�صات �إن�صاتاً فعاالً ،مع
�إظهار االهتمام والتقدير.
 -5ي �ك��ون ت ��أث �ي��ر الأ�� �س ��رة ك �ب �ي��راً على
ال���ص�غ��ار ،ف��ى ح�ي��ن ي�ك��ون ت��أث�ي��ر الرفاق
�أو الأق��ران �أكثر على المراهقين ،لذلك
وجود الأ�سرة داخل حياة �أطفالها مبكراً
ومتابعتهم والإن�شغال بتفا�صيلهم �أكبر
�ضماناً لمنع �أبنائهم من الوقوع في �أي من
ال�سلوكيات الخطرة «تدخين ال�سجائر،
تعاطى المخدرات ،الجن�س المبكر».
 -6ال تن�سي ال�صاله من �أج��ل �أبناءك
وال�صالة �أي�ضا من قبل �أن تتكلمي معهم
في م�شكله تريدين طرحها وحلها معهم.

�أرثوذك�س نيوز

خطة لالستمتاع باالجازة

حتى ت�ستمتعي بها جيداً.
 -3عدم التحدّ ث عن العمل
ح�ت��ى ول��و ك�ن��ت م� ّم��ن ي�ح�ب��ون عملهم
ويفتخرون به ،لذلك يتحدثون عنه ب�شكل
دائ� ��م ،ف�ع�ل�ي��ك ال �ت��وق��ف ع��ن ذل ��ك خالل
الإجازة ،لتكوني �أكثر �صفاءاً ذهنياً.
 -4تحديد وقت لمتابعة �أمور العمل
حين يكون من �ضرورات عملك متابعة
بع�ض التقارير �أو الرد على بع�ض الر�سائل
الإل�ك�ت��رون�ي��ة ح�ت��ى ف��ي الإج � ��ازة ،فعليك
تخ�صي�ص �ساعة محددة لذلك ،ويف�ضل
�أن تكون �إما في نهاية اليوم �أو بدايته� ،أن
�إختيار �ساعة محددة �سيجعلك ال تفكرين
في العمل في باقي �أوقات النهار.
 -5حاولي عدم لقاء زمالء العمل
في الإجازة
حين ّ
تخططي لم�شروع ترفيهي ،مثل
ال��ذه��اب لتناول الع�شاء �أو ح�ضور فيلم

ي �ب��د�أ ال���ص�ي��ف وال �ك��ل يخطط الجازة
ممتعة خ�صو�صا بعد البقاء الق�صري في
المنزل لمدة �سنتين �أو �أكثر ب�سبب وباء
ك��ورون��ا  -ن�شكر رب�ن��ا �أن��ه ت��راج��ع كثيراً،
ولكن مازلنا نحتر�س كثيراً تجنباً لعدم
االن�ت�ك��ا��س��ة .والآن كيف نخطط لإجازة
ممتعة؟ �إليكم بع�ض النقاط التي يجب
�أخذها في الإعتبار.
� -1إختيار وقت منا�سب للإجازة
�أه��م م��ا يمكن �أن ي�ساعدك ف��ي ق�ضاء
�إج � � ��ازة م �م �ت �ع��ة ،ه ��و �إخ� �ت� �ي ��ارك الوقت
المنا�سب ل�ه��ا ،ف�لا تطلبي �إج ��ازة و�أنت
تعلمين � ّأن هناك بع�ض الأم��ور المعلقة
في العمل� ،أو موعد للتقييم ال�سنوي� ،أو
غير ذلك ،مما من �ش�أنه جعلك في حالة
تفكير دائ �م��ة ف��ي ت�ل��ك الأم� ��ور وتنغ�ص
عليك �إجازتك.
 -2تخ�صي�ص ميزانية للإجازة
ل �ل �ق �ي��ام ب �ن �� �ش��اط��ات ت��رف �ي �ه �ي��ة خالل
االج��ازة� ،سواء كنت بمفردك �أو مع �أفراد
عائلتك ،تحتاجين لميزانية �أع�ل��ى من
الأي � ��ام ال �ع��ادي��ة ،ل��ذل��ك ك��ون��ي م�ستعدة في ع�شرة نقاط يمكن تجديد المطبخ
بتوفير بع�ض المال لإنفاقه �أثناء االجازه وتغيير ديكوره.
 -1قومي بتغطية �سطح الكاونتر:
�إذا ك��ان ��س�ط��ح ال�ك��اون�ت��ر ل��دي��ك يبدو
ال يمكنك اللجوء �إلى واحدة
قديماً �أو مم ً
مما يلي� :إما ب�أن تقومي بتبديل �أو طالء
ال وهذا قد يكلفك الكثير� ،أو
ال�سطح كام ً
اللجوء �إلى حيلة ذكية بتغطيته بما تريه
ال .يمكنك �شراء لوح تقطيع
منا�سباً وجمي ً
�ضخم و�أن�ي��ق ،وب��ذل��ك تكوني جمعتي ما
بين الجانب العملي وتزيين المطبخ.
 -2ف �ك��ري ف��ي �إق �ت �ن��اء ن �ب��ات��ات الزينة
المنزلية:
يمكنك �أن تبعثي الحياة في مطبخك
وت�ضيفي البهجة �إل��ى زواي��اه م��ع تزيين
المطبخ ب ��أل��وان غنية ع��ن ط��ري��ق زراعة
النباتات المنزلية .هنالك ال�ع��دي��د من
ال �خ �ي��ارات ال�م�ف�ت��وح��ة �أم��ام��ك م��ع تنوع
النباتات  -جربي �إقتناء نباتات عطرية �إذا
كنت ترغبين في رائحة ذكية �إل��ى جانب
�إذا �شعرت �أن متابعة الفواتير وال�صيانة تزيين المطبخ.
المنزلية العامة تمثل عبئا عليهما ،تحدث  -3افر�شي �سجادة:
معهما حول �أف�ضل طريقة لتفوي�ض تلك م��ع ك ��ون ه ��ذا ي �ب��دو غ�ي��ر م�ع�ت��اد على
الواجبات .فقد �أ�صبح من ال�سهل حاليا الإط� �ل ��اق �إال �أن ف ��ر� ��ش ال �� �س �ج��ادة في
�أن ت���س��اع��د ع��ن ُب �ع��د ف��ي دف ��ع الفواتير مطبخك كفيل بتغطية الأر�ضية القديمة
ع��ن ط��ري��ق �إع ��داد ال�خ��دم��ات الم�صرفية �أو القبيحة ،خ�صو�صاً �إذا كنت م�ست�أجرة
عبر الإنترنت .وق��م ب��إع��داد مكان محدد ل �ل �م �ن��زل وال ت� ��رى � � �ض ��رورة ف ��ي تغيير
تتفق معهما على االحتفاظ بال�سجالت الأر��ض�ي��ة .ح��اول��ي ا�ستخدام �سجادة من
والوثائق المهمة بداخله.
النوع الذي يعي�ش لفترة طويلة ويتحمل
 -4التخل�ص من «الكراكيب»
التنظيف الدوري دون �أن يبدو قديماً.
عادة ما تكون المحافظة على التذكارات� -4 ،أ�ضفي المزيد من الإ�ضاءة� ،أو بدلي
ه��ي �أح��د العنا�صر ال�ت��ي تحفظ للمنزل الإ�ضاءة:
مظهره كبيت �أ�سرة .لكن تراكم المتعلقات الإنارة الجيدة هي القاعدة الأولي في
العزيزة على مدى الحياة يتحول �إلى �أحد تزيين المطبخ ،وكل �أرجاء المنزل ،ف�إنارة
مظاهر الفو�ضى .وبالطبع ف�إن الفو�ضى جيدة تعني مطبخاً �أكثر ترحاباً وظهوراً
ت�شغل الم�ساحة الثمينة الالزمة للتحرك �أج �م��ل ل�ك��ل ال��دي �ك��ورات ال �ت��ي ت�ضيفها.
في جميع �أنحاء المنزل ب�أمان.
حاولي �إختيار م�صابيح تحمل لم�سة فنية
�إن ر�صد الم�شاكل المحتملة والعمل على م�م�ي��زة ،وال تن�سي الم�صابيح ال�صغيرة
تجنب وقوعها ،يمكن �أن ي�ساعد على توفير ال�ت��ي ت��رك��ب �أ��س�ف��ل ال�خ��زان��ات فهي قطع
حماية منا�سبة للوالدين في المنزل.
غير مكلفة وم��ع ذل��ك فعالة ف��ي تزيين
المطبخ.
 -5جددي خزانات مطبخك:
لي�س من ال�ضروري �أن تقومي ب�شراء
لإعالناتكموا�شتراكاتكم
خزانات جديدة لمطبخك فمن الممكن
�أن ت�ج��رب��ي ط�ل�اء ال �خ��زان��ات ف��ي عطلة
ات�صلوا بنا
ال� ،أو �إ�ضافة لم�ساتك
نهاية الأ�سبوع مث ً
الخا�صة عليها ،ك ��أن تقومي بنحتها �أو
)818( 774-0446
نق�شها� ،أو تطبعي بع�ض الأل��وان عليها.
�أق � ��ل م ��ا ي �م �ك �ن��ك ف �ع �ل��ه ه ��و �أن تقومي

�سينمائى ،فال تحاولي �أن تت�شاركي به مع
زمالء العمل ،فهذا �سيجعلك تعودي �إلى
جو العمل بطريقة �أو ب�أخرى ،و�سيتقاطع
التفكير في العمل مع �أي ن�شاط تقومين
به.
 -6ال تخططي لكل دقيقة من
الإجازة
الإج � ��ازة ه��ي وق ��ت م�ف�ت��وح ،ن�ح�ت��اج �أن
نعي�شه بحرية ،ولكننا كثيراً ما نتعامل
معه بنف�س نهج العمل ،فن�ضع وقت محدد
لإن �ه��اء ح�ت��ى الأع �م��ال ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ،مثل
ال �خ��روج للم�شي ف��ي الطبيعة �أو زيارة
الأهل وغيرها ،مما يجعلنا نعي�ش بنف�س
نمط العمل الذي يحدد موعداً لكل مهمة
تقومين بها.
 -7اخ��ت��اري الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ال
يمكنك فعلها �أب��د ًا خ�لال العمل �أو
عطلة نهاية الأ�سبوع.
ت �ح �ت��اج ب�ع����ض ه��واي��ات �ن��ا ون�شاطاتنا
الترفيهية �إل��ى �أوق��ات �أط��ول م��ن المتاح
ب �ع��د ي� ��وم ع �م��ل� ،أو ح �ت��ى ع �ط �ل��ة نهاية
الأ�سبوع ،فهذا النوع من الن�شاطات يحتاج
للإجازات الطويلة ،لذلك عليك ترتيب
ال
�أول ��وي ��ات ��ك ع �ل��ى ه ��ذا الأ�� �س ��ا� ��س ،فمث ً
ق��د تكون ه��ذه الإج ��ازة منا�سبة للذهاب
للتخييم �أو ال�سفر �إلى مكان ما.
 -8حاولي تن�سيق وقت �إجازتك
مع الآخرين
�إذا ك��ان ف��ي حياتك بع�ض الأ�صدقاء
الذين ت�شعرين بال�سعادة حين ت�شاركيهم
ف��ي �أي م �� �ش��روع ت��رف �ي �ه��ي ،ف �ح��اول��ي �أن
تن�سقي معهم الختيار وقت الإجازة ،حتى
تتمكني من ق�ضاء بع�ض الوقت الم�سلي
معهم.

وجه جديد للمطبخ !!

الو�صيــة الخام�ســة� :إكــرم �أبــاك و�أمــك
كانت الو�صيه الخام�سة التي اعطاها
اهلل للب�شر هي ان يكرموا والديهم فكيف
تقوم بهذا ل��وال��دي��ك الم�سنين؟ نعر�ض
بع�ض الن�صائح العملية ال�ت��ي ت�ستطيع
ال �ق �ي��ام ب �ه��ا ل �� �ض �م��ان � �س�لام��ة وال��دي��ك
الم�سنين و�سوف يفرحون كثيرا عندما
يلم�سوا مدي �إهتمامك بهم.
� -1ضمان �سهولة الحركة والتنقل
ويمكن �أن ت�شير بلطف �إل��ى الأماكن
ال �ت��ي الح �ظ��ت ف�ي�ه��ا �أي ح��ال��ة م��ن عدم
اال� �س �ت �ق��رار ف ��ي ح��رك��ة وال ��دي ��ك� ،أثناء
ت�ح��رك��ات�ه�م��ا .وع�ل�ي��ك �أن ت���ش��ارك بطرح
�أفكار لمعالجة كيفية تح�سين ال�سالمة،
وت�سهيل ال�ح��رك��ة ،مثل تثبيت درابزين
على طول الدرجات من ت�أمين وتح�سين
الحركة عند ا�ستخدام الدرج.
و�أن تحر�ص على و�ضع كر�سي �صغير
كخطوة �آم�ن��ة للو�صول �إل��ى المرحا�ض
مثال .و�إذا كانا ي�ستخدمان �أ�شياء ي�صعب
ال��و� �ص��ول �إل �ي �ه��ا ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن الأحيان
فعليك نقلها �إل��ى من�ضدة قريبة لت�سهل
الو�صول اليها .
 -2تح�سين الإ�ضاءات بالمنزل
مع التقدم في العمر ،يحتاج الإن�سان
�إلى مزيد من ال�ضوء حتى يرى الأ�شياء
بو�ضوح منا�سب .وتعد الإ��ض��اءة الجيدة
ميزة �أمان رئي�سية.
ف��ي حين �أن الأم والأب ق��د يحافظان

على م�صابيح الإ� �ض��اءة خافتة لتفادي
ارتفاع مبلغ فاتورة ا�ستهالك الكهرباء،
لكن عليك ت�شجيعهما للح�صول على وات
�أع�ل��ى لم�صابيح الإ� �ض��اءة ف��ي المناطق،
ال�ت��ي يق�ضيان فيها �أوق��ات��ا �أط ��ول ،مثل
�إ�ضاءة الغرفة التي ت�ضم المقاعد ،التي
يجل�س عليها الوالدين للقراءة.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م���ص��اب�ي��ح ال �ت��ي ي�صعب
الو�صول �إلى مفاتيح ت�شغيلها ،يمكن �أن
يتم ا�ستبدالها بم�صابيح ح�سا�سة باللم�س
�أو �أي �أنواع من هذا القبيل .ويعد توفير
م���ص��در �إ�� �ض ��اءة ل�ي�ل��ي ،لإن � ��ارة الطريق
م��ن ال�سرير �إل��ى الحمام� ،إج��راء وقائي
�إ�ضافي.
 -3تفوي�ض المهام المالية والمنزلية

باهلنـــا والشــفا
كريب النوتيال بالموز

ESKANDER
INVESTIGATIONS

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
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نتحدث العربية

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

www.eskanderinvestigations.com
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ال �ك��ري��ب ن ��وع م��ن ال�ب��ان�ك�ي��ك الرقيق،
ويعود �أ�صله �إلى المطبخ الفرن�سي .حيث
يتميز ب�سهولة تح�ضيره ،فهو يح�ضر عاد ًة
من مزيج الدقيق ،الحليب ،البي�ض ،الزيت
والملح ثم ي�سكب هذا المزيج على مقالة
�ساخنة على دفعات .ويتميز الكريب بتنوع
�أطعمته ح�سب الإ�ضافات ،فيمكن �أن يقدّم
الكريب كوجبة �أ�سا�سية حيث ي�ضاف اليه
الدجاج و الب�شاميل ،الجبن والخ�ضروات،
ال�سلمون ال�م� ّ
�دخ��ن وغ�ي��ره��ا .كما يمكن
�أن ي�صبح نوع من الحلويات عند �إ�ضافة
الفواكة والنوتيال والمار�شميلو وغيرها.
مكونات الكريب:
 2بي�ض  1 -كوب حليب  ¼ -كوب ماء 2 -
ملعقة �صغيرة فانيليا  1 -كوب دقيق 2 -
ملعقة كبيرة �سكر  2 -ملعقة كبيرة زبدة
�سائلة.
مكونات الح�شو:
 5ح�ب��ة م ��وز ح�ل�ق��ات  20 -ملعقة كبيرة
نوتيال.

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

�أعرف نف�سك بنف�سك
�أع � � ��رف ن �ف �� �س��ك ب �ن �ف �� �س��ك لي�ست
مجرد مقولة فل�سفية ع��ادي��ة ب��ل هي
في الواقع و�صية هامة ون��داء ناق�شه
العديد من الفال�سفة.
فمعرفة ال��ذات تعني تقبل م��ا هي
عليه ،و�إتخاذ القرارات بنا ًء على هذا
الفهم والإدراك لطبيعة النف�س ،ولكن
من ال�صعب على الفرد الو�صول �إلى
هذه الفل�سفة خالل مدة ق�صيرة لأننا
دائما معر�ضين للتغيرات المحيطة
ب�ن��ا وق ��د ت�ت�ح��ول م�ع��رف��ة ال� ��ذات �إلى
� �ص��راع نف�سي وقد ت� ��ؤدي �إل ��ى فجوة
كبيرة بين ما نعتقد �إننا عليه وبين
الواقع.
فمعرفة الإن �� �س��ان ل��ذات��ه ت�ساعده
ع�ل��ى ف�ه��م �إح�ت�ي��اج��ات��ه و�إدراك واقع
المعي�شة وت�سهل عليه الو�صول �إلى
�أه ��داف ��ه وت�ح�ق�ي��ق ط �م��وح��ات��ه ،ولكن
الجهل ب��ال��ذات يترتب عليه �صعوبة
في مواجهة الحياة والتحديات.
فالبد �أن نختبر م�شاعرنا تجاه
�أح� ��داث معينة م�ث��ل م�ف�ه��وم النجاح
وال �ف �� �ش��ل وال �ت �م �ي �ي��ز ب �ي��ن الأف � �ك� ��ار
وال �ع��واط��ف وال�ت�ع�ب�ي��ر ال �� �ص��ادق على
م ��ا ن�ح����س ب ��ه ن �ح��و الأح � � ��داث ونحو
الآخ � ��ري � ��ن .والإع � � �ت� � ��راف بقدراتنا
ال���ش�خ���ص�ي��ة و�إم �ك ��ان ��ات �ن ��ا الفكرية
وال�م��ادي��ة والعلمية والف�سيولوجية
والدينية.
فبارك اهلل في الإن�سان الذي يعرف
قدر نف�سه.

لوح معدني (من النيكل �أو الألمونيوم �أو
الفوالذ غير القابل لل�صد�أ) وا�ستخدامه
لتغطية �سطح الكاونتر� ،أو طاولة المطبخ
�أو ح�ت��ى ال �خ��زان��ات ،و��س�ت�ك��ون النتيجة
مبهرة.
 -10علب البهارات:
م��ن الممكن لعلب ال�ب�ه��ارات �أن تنجح
ف��ي تزيين المطبخ �إذا قمت باختيارها
بعناية كافية .على الرغم من �أننا نو�صي
باختيار علب �شفافة للبهارات والمواد
ال �ج��اف��ة ،ب�ح�ي��ث ت���س�ه��ل ع�م�ل�ي��ة تنظيم
المطبخ� ،إال �أنك في �سبيل تزيين المطبخ
يمكنك اللجوء �إل��ى العلب غير ال�شفافة
ذات الت�صاميم المميزة� ،أي �اً ك��ان نوعها،
بحيث تقوم بو�ضعها ف��ي مكان ب��ارز من
مطبخك ،وب��ذل��ك تنجحين ف��ي تزيين
المطبخ مقابل قطع �صغيرة ورخي�صة
الثمن.

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

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات
للتحمير:
 5ملعقة �صغيرة زبدة.
ط��ري��ق��ة ع��م��ل ك��ري��ب النوتيال
بالموز:
 -1في الخالط الكهربائي �أ�ضيفي كل
مكونات الكريب لتح�ضيره ،ثم �صبيه في
وع��اء واتركيه في الثالجة بعد تغطيته
لمدة �ساعة.
�� -2س�خ�ن��ي م �ق�لاة غ�ي��ر ال� �ص �ق��ة ،ثم
�ضعي ملعقة �صغيرة من الزبدة ،وفنجان
م��ن عجينة الكريب بحيث ي�شكل دائرة
رقيقة للغاية ،وقلبيه على الجهتين حتى
ين�ضج.
 -3ك��رري نف�س العملية حتى انتهاء
ال �ك �م �ي��ة ،وا� �ض �ي �ف��ي م�ل�ع�ق��ة ��ص�غ�ي��رة من
الزبدة عند الحاجة.
 -4ادهني الكريب بطبقة من النوتيال
ثم قومي بر�ص حلقات الموز فى ن�صف
الكريب� ،أغلقي الكريب على الح�شو على
�شكل ن�صف دائري .وقدميه مبا�شرة.

بطالءها بملمع الخ�شب �إن كانت خ�شبية،
فهو كفيل بتجديدها وجعلها �أكثر �أناقة.
ي�م�ك�ن��ك �أي �� �ض �اً ت �ب��دي��ل م �ق��اب ����ض �أدراج
الخزانة ب�أخرى �أكثر تناغماً مع ديكورات
مطبخك ،لمزيد من التجديد ب�أقل �سعر
ممكن.
� -6أ��ض�ف��ي ال�ح�ي��اة �إلى
ثالجتك:
ا�� � �س� � �ت� � �خ � ��دم � ��ي ق� �ط ��ع
المغناطي�س التي تو�ضع
على باب الثالجة لتعليق
ال� ��� �ص ��ور ،ال �م�ل�اح �ظ ��ات،
ر�سومات الأطفال وكل ما
يخطر على ب��ال��ك .حدود
م �خ �ي �ل �ت��ك ه� ��ي ال� �ح ��دود
الوحيدة التي �ستحكمك.
 -7ق� ��د ي� �ك ��ون دي� �ك ��ور
ت ��زي �ي ��ن ال �م �ط �ب��خ داخ� ��ل
خزانة الأواني!
�إختاري من بين العلب
وال�صواني و�أطقم ال�شاي
التي نادراً ما ت�ستخدميها
وت �ظ �ن �ي��ن �أن� �ه ��ا «مو�ضة
ق��دي�م��ة» م��ا ت ��راه منا�سباً
وب��دل��ي م�ك��ان��ه م��ن داخل
ال� � �خ � ��زان � ��ة �إل � � � ��ى رف � ��وف
المطبخ �أو �أعلى الخزانة
�أو �أي م �ك��ان ب� � ��ارز ،فقد
ي�ع�ط��ي مطبخك مظهراً
ك�لا� �س �ي �ك �ي �اً ف �خ �م �اً ب ��د ًال
م ��ن ال �م �ظ �ه��ر التقليدي
المعتاد.
 -8اللجوء �إلى ال�ستائر:
م��ع �أن الإن � ��ارة الطبيعية ال �ت��ي ت�أتي
م ��ن ن ��اف ��ذة ال �م �ط �ب��خ �أج �م ��ل ب�ك�ث�ي��ر من
�أن تغطيها� ،إال �أن م��ن الممكن تزيين
المطبخ با�ستخدام �ستارة جذابة وحديثة،
م��ن ال �ن��وع ال ��ذي ي�ط��وى لأع �ل��ى ،وبذلك
تجددي من مظهر مطبخك ،وفي نف�س
الوقت ت�سمح بدخول �ضوء ال�شم�س �إليه
ف��ي ال �ن �ه��ار� .إ� �ض��اف��ة � �س �ت��ارة م�م�ي��زة من
�أرخ ����ص ط��رق تزيين المطبخ ،و�أكثرها
لفتاً لالنتباه.
 -9ق �ل��دي ال�م�ط��اب��خ ال�م�ع��دن�ي��ة ب�أقل
تكلفة:
المطابخ المعدنية ه��ي الأك�ث��ر رواجاً
في الآونة الأخيرة ،فالقليل من الإ�ضافات
المعدنية ت�ضفي مظهراً حديثاً وع�صرياً
على �أي مطبخ .بب�ساطة يمكنك �شراء
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�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

ب�شــرى �ســارة

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

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

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

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

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

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

�أرثوذك�س نيوز
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TOMA, CPA
Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

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

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

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

Shady Toma

É``eƒJ õjõY …OÉ°T
»fƒfÉb Ö°SÉëe

E-mail: tomacpa1@sbcglobal.net

www.bushralaw.com

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

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

Van Nuys - Panorama
Dental Center

دكتور محفوظ جري�س

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

GOLDEN WAY INSURANCE SERVICES, INC

:خدمات كاملة للأ�سنان

Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

�أ نقبل
ج
م
نواع ا يع
لت�أم
ينات

We accept medi-cal - Financing available

M. Gereis, D.D.S.

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

License OK 12292

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

Auto

Complete Dental Service:

• Cosmmetic dentistry, Teeth Whitening,

Home

Health

Business

Life

White Filling, Crowns and Bridges.

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

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

Kordab Law Offices

Samy Beshay
CA License
# 0D91467

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

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

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

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

عفو رئا�سي عن بع�ض المحكوم عليهم
بمنا�سبتي عيد الأ�ضحى وثورة  23يوليو
�أ�صدر الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى ،القرار
رق��م  297ل�سنة  2022ف��ي ��ش��أن العفو لبع�ض
ال�م�ح�ك��وم عليهم بمنا�سبتي االح�ت�ف��ال بعيد
الأ�ضحي المبارك ،والعيد ال�سبعين لثورة 23
يوليو .1952
ن�شر القرار فى الجريدة الر�سمية.

SECTION B

الرئي�س ال�سي�سي

البرلمان يناق�ش احتفاظ الأم الم�سيحية
ب�أوالدها من الزوج الم�سلم حتى �سن الـ 15

�أع��دت النائبة ن�شوى الديب ع�ضو مجل�س
ال � �ن ��واب ،م �� �ش��روع ق ��ان ��ون ج��دي��د ل ل��أح ��وال
ال�شخ�صية ،لمواجهة العوار الموجود بالقانون
المعمول به حالياً ،م�ؤكدة �أن م�شروع القانون
ي�سعى لتحقيق الم�ساواة بين �أف��راد الأ�سرة
قدر الإمكان ،ومجابهة الإ�شكاليات القائمة.
وخ�ص�صت النائبة ن�شوى الديب في ن�ص
م���ش��روع ال�ق��ان��ون ح�ضانة الأم الم�سيحية:
ي ��ؤك��د ال �م �ق �ت��رح ع �ل��ى ح��ق الأم الم�سيحية
المطلقة في االحتفاظ بح�ضانة �أوالدها من

زوجها الم�سلم� ،أو الذي كان م�سيحياً واعتنق
الإ�سالم حتى يبلغوا �سن  15عاماً م�ساواة بالأم
الم�سلمة.
كما حددت في ن�ص م�شروع القانون مكانة
الأب في ترتيب الحا�ضنين :ين�ص المقترح
على �أن يكون الأب في المرتبة الثانية �ضمن
م�ن�ظ��وم��ة ت��رت�ي��ب ال�ح��ا��ض�ن�ي��ن ال �ت��ي يقرها
ال �ق��ان��ون ال �م �� �ص��ري ب�ح�ي��ث ي ��أت ��ي ب �ع��د الأم
مبا�شرة ،وذلك بما يحقق الم�صلحة الف�ضلى
للطفل.

الرئي�س ال�سي�سي يفتتح عدد من م�شروعات «م�صر
الرقمية» لوزارة الإت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات

افتتح الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي �صباح
الأرب�ع��اء  6يوليه ع��دد من م�شروعات «م�صر
ال��رق �م �ي��ة» ل � ��وزارة االت �� �ص��االت وتكنولوجيا
المعلومات .
و�صرح المتحدث با�سم رئا�سة الجمهورية
ال�سفير ب�سام را�ضى �أن ال�سيد الرئي�س �سي�شهد
�إط�لاق من�صة م�صر الرقمية ،وكذلك �إفتتاح
عدد من الم�شروعات عبر الفيديو كونفران�س،
مثل محطات �إنزال الكابالت البحرية في كل
من ر�أ���س غ��ارب ،والزعفرانة ،و�سيدي كرير،
لا ع��ن اف �ت �ت��اح م��رك��ز ال�ب�ي��ان��ات الدولي
ف���ض� ً
ب��ال�ق��اه��رة ،وم��دار���س الم�صرية لالت�صاالت
للتكنولوجيا التطبيقية ،ومراكز ابداع م�صر
الرقمية ،وتطوير متحف البريد الم�صري.
كما �أو�ضح ب�سام را�ضي ان ال�سيد الرئي�س

E-mail: allorthodox@aol.com
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حب�سوغرامةت�صللـ�30ألفجنيهعقوبةمنامتنععنت�شغيل«ذيالإعاقة»
ت�ضمن القانون رقم  10ل�سنة  ،2018ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة ،الكثير
من الحقوق المكت�سبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وح�صولهم
على م�ستحقاتهم و�ضمان دمجهم فى المجتمع ب�صورة كاملة.
ووفقا للقانون« ،يجوز الحكم ب�إلزام �صاحب العمل �أو الم�سئول عن الجهة الملزمة
بت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�أن يدفع �شهريا لل�شخ�ص ذي الإعاقة الذي ر�شح
للعمل لديه ،وامتنع عن توظيفه مبلغا ي�ساوي الأجر �أو المرتب المقرر �أو التقديري
للعمل �أو للوظيفة التي ر�شح لها ،اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة ال
تجاوز �سنة ».

بعد نزاع لأعوام ..الكني�سة الأرثوذك�سية ت�سترد قطعة �أر�ض
فـم الخليــج مـن هيئــة النقــل العــام

نفذت مديرية �أم��ن القاهرة وقوات
ق���س��م � �ش��رط��ة ال �� �س �ي��دة زي �ن ��ب ،الحكم
الق�ضائي النهائي البات وال�صادر منذ
�أك �ث��ر م��ن ع ��ام ب ��رد ق�ط�ع��ة �أر� � ��ض بفم
الخليج ،والمقام عليها جراج تابع لهيئة
النقل العام� ،إلى حوزة الكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية ،وذل��ك في �صباح ي��وم 27
يونيو .2022
وق� � ��ال ب �ي �� �ش��وي ب��ا� �س��ل الم�ست�شار
القانوني بالمكتب الفني لقدا�سة البابا
ت��وا� �ض��رو���س ال �ث��ان��ي ب��اب��ا الإ�سكندرية
وب �ط��ري��رك ال � �ك ��رازة ال �م��رق �� �س �ي��ة ،في
ت�صريحات خ��ا��ص��ة� ،إن قطعة الأر� ��ض
التي قامت الكني�سة با�ستردادها كانت
ا�ست�أجرتها هيئة النقل العام منذ زمن
بعيد و�أق��ام��ت عليها ج��راج �اً ،وب�ع��د �أن
توقفت الهيئة عن دفع ثمن الإيجار لمدة
ع�ق��ود ،ق��ام ال��دي��وان ال�ب��اب��وي والمكتب

الفني لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني،
باللجوء �إلى الق�ضاء لح�سم النزاع.
و�أ�� �ض ��اف «ب��ا� �س��ل» �أن �إدارة التنفيذ
بمحكمة ج�ن��وب ال�ق��اه��رة ق��د �أ�صدرت
ق��راراً في العام الما�ضي بتنفيذ الحكم
الق�ضائي رقم  788ل�سنة � 2019إيجارات
ك�ل��ي ج�ن��وب ال �ق��اه��رة ،ل��رد ع�ي��ن قطعة
الأر�ض الكائنة ب�شارع الديورة فم الخليج
�إل��ى الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية،
ويمثله قانوناً قدا�سة البابا توا�ضرو�س
الثاني ب�صفته.
و�أ��ش��ار الم�ست�شار القانوني بالمكتب
الفني لقدا�سة البابا �إل��ى �أن الكني�سة
تدر�س حالياً �إقامة م�شروع قومي على
ق�ط�ع��ة الأر�� � ��ض ال �م �� �س �ت��ردة ي �خ��دم كل
الم�صريين على حد �سواء.
و�أك��د بي�شوي با�سل �أن قدا�سة البابا
ت��وا� �ض��رو���س ال �ث��ان��ي ،ك ��ان ح��ري���ص�اً كل

الحر�ص �أن يتم ت�سوية النزاع وتنفيذ
ال �ح �ك��م ال �ق �� �ض��ائ��ي ب �� �ش �ك��ل متح�ضر،
بالتن�سيق الكامل مع هيئة النقل العام،
�إيماناً من قدا�سته ب�أهمية دور الهيئة
كمرفق ع��ام ي�خ��دم ع�م��وم المواطنين،
ون�ظ��راً لأن ال�ج��راج المقام على قطعة
الأر� ��ض ي�خ��دم �أه��ال��ي منطقة ال�سيدة
زي� �ن ��ب ،ول ��ذل ��ك ق� ��ام ال �م �ك �ت��ب الفني
لقدا�سة ال�ب��اب��ا با�ستقبال ممثل هيئة
النقل العام لالتفاق على تاريخ ت�سليم
قطعة الأر���ض خالية من الممتلكات �أو
الأ�شخا�ص.
و�أ��ش��اد «با�سل» في ت�صريحاته ،بدور
م��دي��ري��ة �أم ��ن ال �ق��اه��رة وج �ه��ود قوات
الأمن بق�سم �شرطة ال�سيدة زينب لتنفيذ
ال�ح�ك��م ال�ق���ض��ائ��ي ل ��رد ق�ط�ع��ة الأر� ��ض
لحوزة الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
المالك الأ�صلي لها منذ قرون.

م�صر تطبع ملياري جنيه من العملة البال�ستيكية فئة  10جنيهات
ك�شف البنك ال�م��رك��زي الم�صري عن
طباعة نحو م�ل�ي��اري جنيه ،م��ن العملة
البال�ستيكية الجديدة فئة الـ 10جنيهات،
وطرحها بالبنوك �إعتبارا من يوم الثالثاء
�سوف ي�شهد فاعليات الجل�سة الحوارية لل�شباب  ،7/5وحتى يتم �إتاحتها للمواطنين كفكة
الم�شاركين في المبادرات والم�ستفيدين من بمنا�سبة عيد الأ�ضحى المبارك .والتي تم
المنح الخا�صة بوزارة االت�صاالت وتكنولوجيا �إنتاجها ب�أحدث خطوط �إنتاج البنكنوت
المعلومات.
ال �م �ط �ب �ق��ة ف ��ي ال �ع��ال��م ب � ��دار الطباعة
ال �ج��دي��دة ف��ي ال�ع��ا��ص�م��ة الإداري� � � ��ة ،مع
الت�أكيد على عدم �إلغاء �أي من الإ�صدارات
ال�سابقة من ذات الفئة وا�ستمرار العمل
بها وتداولها.
وتتميز النقود البال�ستيكية بالمرونة
وال �ق��وة ،وال��� ُ�س�م��ك الأق� ��ل ،وط ��ول العمر
االفترا�ضي ،ال��ذي ي�صل �إل��ى نحو ثالثة
�أ�ضعاف عمر الفئة الورقية الحالية� ،إلى
جانب �أنها مقاومة للماء ،و�أقل في درجة
ت�أثرها بالأتربة ،كما �أنها �صديقة للبيئة
وق��اب�ل��ة لإع ��ادة الت�صنيع و�أك �ث��ر مقاومة

القوات الـم�سلحة الـم�صرية والأمريكية تنفذان
تـدريب جوى م�شترك باحدى القواعـد الجوية الم�صرية

ف��ي �إط ��ار دع��م وت�ع��زي��ز ع�لاق��ات التعاون
ال�ع���س�ك��ري م��ع ال ��دول ال���ص��دي�ق��ة وال�شقيقة
نفذت القوات الجوية الم�صرية والأمريكية
ت��دري � ًب��ا ج��و ًي��ا م���ش�ت��ر ًك��ا ب�م���ش��ارك��ة ع ��دد من
ال �ط ��ائ ��رات ال �م �ق��ات �ل��ة م �ت �ع��ددة ال �م �ه��ام من
مختلف ال �ط��رازات لكال الجانبين ب�إحدى
القواعد الجوية الم�صرية.
وت �� �ض �م��ن ال �ت��دري��ب ع �ق��د م �ج �م��وع��ة من
ال�م�ح��ا��ض��رات ل�ت��وح�ي��د ال�م�ف��اه�ي��م القتالية
وت�ب��ادل ال�خ�ب��رات التدريبيـة ب��الإ��ض��اف��ة �إلى

تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام
العمليات تخللها التدريب على التزود بالوقود
فى الجو نهارًا وليلاً  ،و�أظهر التدريب مدى
م��ا و��ص��ل �إل �ي��ه م�ق��ات�ل��و ال �ق��وات ال�ج��وي��ة من
م�ستوى �إحترافي عالي ي�ؤهلهم لتنفيذ كافة
المهام التى توكل �إليهم.
ي ��أت��ي ال�ت��دري��ب ف��ي ��ض��وء ت�ن��ام��ي عالقات
ال���ش��راك��ة وال �ت �ع��اون ال�ع���س�ك��ري ب�ي��ن القوات
الم�سلحة الم�صرية والأمريكية.

ف��ح�����ص  26.5م��ل��ي��ون ���س��ي��دة للك�شف ع��ن ���س��رط��ان
ال���ث���دى ���ض��م��ن م���ب���ادرة ال��رئ��ي�����س ل�����ص��ح��ة ال���م���ر�أة
قالت وزارة ال�صحة وال�سكان� ،أنه تم فح�ص
 26.5مليون �سيدة للك�شف المبكر عن �أورام
ال �ث��دى ��ض�م��ن م �ب��ادرة ال��رئ�ي����س ع�ب��د الفتاح
ال�سي�سى ل�صحة المر�أة.
و�أو�ضح الدكتور ح�سام عبدالغفار المتحدث
الر�سمي للوزارة� ،أن المبادرة م�ستدامة ،وت�شمل
الك�شف عن الأمرا�ض غير ال�سارية (ال�سكري،
�ضغط ال��دم ،قيا�س ال��وزن وال�ط��ول وتحديد
م�ؤ�شر كتلة الج�سم ،وم�ستوى ال�سمنة �أو زيادة
الوزن)� ،إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة
الم�سببة للأمرا�ض غير ال�سارية ،بالإ�ضافة
للتوعية بال�صحة الإنجابية وتنظيم الأ�سرة.
و�أ� �ض ��اف «ع�ب��دال�غ�ف��ار» �أن ال �م �ب��ادرة تتبع
�أحدث البروتوكوالت العالمية لعالج �سرطان
ال �ث��دي ،م��ن خ�ل�ال  14م��رك � ًزا ت��اب� ًع��ا ل ��وزارة
ال���ص�ح��ة وال �� �س �ك��ان ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إل� ��ى تفعيل
ه��ذه ال �ب��روت��وك��والت ف��ي  14م�ست�شفى تابع

للمجل�س الأع �ل��ى للم�ست�شفيات الجامعية،
وذل��ك لعالج ال�سيدات بالمجان� ،ضمن ر�ؤية
القيادة ال�سيا�سية لالهتمام بال�صحة العامة
للمواطنين.
وت��اب��ع «عبدالغفار» �أن��ه ت��م توفير خدمات
ال �ف �ح ����ص ل �ل �� �س �ي��دات ب��ال �م �ب��ادرة م ��ن خالل
 3538وح��دة �صحية على م�ستوى محافظات
ال �ج �م �ه��وري��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إل ��ى م���ش��ارك��ة 102
م�ست�شفى ،لتقديم الخدمة الطبية لل�سيدات
ال �ل�ات ��ي ت �ت �ط �ل��ب ح��ال �ت �ه��ن �إج� � � ��راء فح�ص
م�ت�ق��دم ،الف� ًت��ا �إل��ى �أن��ه يمكن معرفة �أماكن
ت�ل��ك ال��وح��دات م��ن خ�ل�ال ال�م��وق��ع الر�سمي
للمبادرة http://www.100millionseha.
 ،egبالإ�ضافة �إل��ى تلقي اال�ستف�سارات من
خ�ل�ال ال�خ��ط ال���س��اخ��ن ل�م�ب��ادرة  100مليون
�صحة على الرقم 15335

ل�ل�ت�ل��وث م�ق��ارن��ة ب�ف�ئ��ات ال�ن�ق��د الورقية
المتداولة ،بالإ�ضافة �إلى �صعوبة تزييفها
وتزويرها «م�شددا» على �أن تداول العملة
البال�ستيكية ال�ج��دي��دة ي��أت��ي جنبا �إلى
ج �ن��ب م ��ع ن�ظ�ي��رت�ه��ا ال��ورق �ي��ة م ��ن فئة

ال �ـ 10جنيهات المتداولة حالياً ،ويمكن
للمواطن الح�صول على ال �ـ 10جنيهات
البال�ستيكية الجديدة عن طريق �شبكة
ف ��روع ال�ب�ن��وك ال�م���ص��ري��ة ال �ت��ي يتجاوز
عددها  4500فرعاً.

المتهم بقتل �شيماء جمال يك�شف �آخر كلماتها قبل وفاتها
م�صر� ..أدل� ��ى �أي �م��ن ح �ج��اج ،الع�ضو
ب ��إح��دى ال�ه�ي�ئ��ات ال�ق���ض��ائ�ي��ة ف��ي م�صر
والمتهم بقتل زوجته الإعالمية �شيماء
ج �م��ال ودف �ن �ه��ا داخ� ��ل م ��زرع��ة بمنطقة
البدر�شين ،ب��اع�ت��راف��ات تف�صيلية ب�ش�أن
جريمته.
وقد قال الم�شتبه فيه ( 52عاما) خالل
اع �ت��راف��ه ل�ل���س�ل�ط��ات الأم �ن �ي��ة« ،تزوجت
ال�م��ذي�ع��ة ��ش�ي�م��اء ج �م��ال ف��ي  17فبراير
 2019بوثيقة زواج ر�سمية و�أخفينا الزواج
الر�سمي لزواجي ب�أم �أوالدي ،وخالل هذه
الفترة اتفقنا على عدم �إف�شائه �أو �إعالنه،
�إال �أن �شيماء كانت مادية وبد�أت بتهديدي
ب ��إف �� �ش��اء �أ�� �س ��راري و�أ�� �س ��رار ��ش��ري�ك��ي في
�أع�م��ال مختلفة ع��ن مهنتي ،وم�ساومتي
على ث��روت��ي مقابل ال�ك�ت�م��ان ،فخططت
للتخل�ص منها ،وات�صلت ب�شريكي ،ويدعى
ح�سين الغرابلي ،وو�ضعنا خطة لقتلها
والتخل�ص منها».
و�أ� �ض��اف« :اق�ت��رح ع�ل� ّ�ي �صديقي قتلها
ودفنها في منطقة بعيدة ونائية ي�صعب
الو�صول �إليها ،وظللنا نبحث عن مزرعة

حتى وجدناها في منطقة البدر�شين ،ثم
ا�شترينا �أدوات الجريمة ،وكانت عبارة عن
�أدوات حفر و�سال�سل وجنازير ومياه نار
ح�صلت عليها بمعرفتي».
وت��اب��ع« :ذهبت و�شريكي �إل��ى المزرعة
ق�ب��ل �أن �أخ �ب��ر ��ش�ي�م��اء و�أخ��دع �ه��ا ب�شراء
مزرعة لها ،وهي الحيلة التي ا�ستدرجتها
بها �إل��ى م�ك��ان قتلها لعلمي ب��أن�ه��ا تحب
ال �م��ال ،ث��م حفرنا ق�ب��را على عمق كبير
وجهزنا كل �شيء ،وذهبت �أن��ا �إل��ى �شيماء
و�أخ �ب��رت �ه��ا �أن� ��ي واف �ق��ت ع �ل��ى �شروطها
وا�شتريت لها مزرعة كبيرة في البدر�شين
با�سمها ولكن عليها معاينتها مقدما قبل
ال�شراء».

«القومية للأنفاق» تعتذر لفنان رو�سي

قدمت «الهيئة القومية للأنفاق» في م�صر اعتذارها لفنان رو�سي ،وقالت �إنها لم
تكن على دراية با�ستخدام ت�صميمات م�ستوحاة ب�شكل غير قانوني من لوحاته في مترو
�أنفاق القاهرة.
وجاء في بيان �أن «الهيئة القومية للأنفاق» ،و�شركة «�آر� .إيه .تي .بي» ديف للنقل
كايرو ،لم تكونا «على دراي��ة ب��أن تلك الت�صميمات م�ستوحاة ب�شكل غير قانوني من
لوحات فنان رو�سي ،و�أنهم �ضد �أي تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية ب�أي �شكل».
وقدمت ال�شركة اعتذارها للفنان الت�شكيلي الرو�سي «جورجي كورا�سوف» وللجمهور
عن تلك الحادثة ،م�ؤكدين �إحترامهم الكامل لحقوق الملكية الفكرية للجميع داخل
م�صر وخارجها.

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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و�أردف قائال�« :أول ما دخلنا المزرعة،
�أق�ف�ل�ن��ا ال �ب��اب ،و�ضربتها بم�سد�س على
ر�أ� �س �ه��ا ح�ت��ى ظ�ه��ر ال� ��دم ،وك��ان��ت ت�صرخ
وت�ستغيث وتقول (حرام ارحمني خد كل
حاجة ب�س �سيبني �أعي�ش �أن��ا عندي بنت
محتاجة لي)».
و�أ�شار المتهم �إلى �أنه لم يعر اهتماما
ب �م��ا ك��ان��ت ال���ض�ح�ي��ة ت �ق��ول��ه ،م�ضيفا:
«�أ�سقطناها �أر��ض��ا وكتمت �أنفا�سها حتى
ماتت ،وبعدها ربطناها ب�سال�سل ورميناها
في القبر ،الذي حفرناه ،ثم �أ�ضرمت فيها
النار لت�شويه معالم الجريمة».
وك��ان ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام الم�ست�شار حمادة
ال �� �ص��اوي �أم ��ر ب ��إح��ال��ة الق�ضية المتهم
فيها ك ّل من �أيمن حجاج ،الع�ضو ب�إحدى
ال�ج�ه��ات الق�ضائية ،وح�سين الغرابلي،
��ص��اح��ب ��ش��رك��ة� ،إل ��ى محكمة الجنايات
المخت�صة ،مع ا�ستمرار حب�سهما احتياطيا
على ذم��ة المحاكمة؛ وذل��ك لمعاقبتهما
ع�ل��ى م��ا ات�ه�م��ا ب��ه م��ن قتلهما المجني
عليها �شيماء جمال –زوجة الأول -عمدا
مع �سبق الإ�صرار.

قناة ال�سوي�س تحقق �أعلى
عائدات �سنوية في تاريخها
�سجلت ق�ن��اة ال���س��وي����س �أع �ل��ى عائدات
�سنوية ف��ي تاريخها خ�لال ال�ع��ام المالي
 22/2021بلغت  7مليارات دوالر ،بح�سب
بيان ر�سمي االثنين .7/11
و�أف ��اد ب�ي��ان ��ص��ادر ع��ن هيئة القناة �أن
«�إح�صائيات المالحة بالقناة خالل العام
المالي � 22/2021سجلت �أرق��ام��ا قيا�سية
جديدة وغير م�سبوقة على م��دار تاريخ
القناة».
و�أ��ض��اف البيان �أن المجرى المالحي
حقق «�أع�ل��ى حمولة �صافية �سنوية لعام
مالي قدرها  1,32مليار طن ،و�أعلى �إيراد
�سنوي مالي بلغ  7مليارات دوالر ،متجاوزة
بذلك كافة الأرقام التي تم ت�سجيلها من
قبل».
ب �ل��غ اي � ��راد ال �ق �ن��اة ف ��ي ال� �ع ��ام المالي
 5,8 21/2020مليارات دوالر.

ان��ط�لاق ال��ح��وار الوطني
و�سط ترحيب �شعبي و�سيا�سي

�ضياء ر�شوان
م�صر ..انطلقت� ،صباح الثالثاء ،7/5
�أول��ى فعاليات جل�سات ال�ح��وار ال�سيا�سي
الوطني في م�صر ،التي دعا �إليها الرئي�س
عبد الفتاح ال�سيا�سي خالل حفل �إفطار
الأ�سرة الم�صرية نهاية مايو الما�ضي.
وق��ال المن�سق ال�ع��ام للحوار الوطني،
ن� �ق� �ي ��ب ال �� �ص �ح �ف �ي �ي��ن ورئ � �ي � ��� ��س هيئة
اال�ستعالمات الم�صرية� ،ضياء ر�شوان� ،إن
«الحوار الوطني ي�سعى �إلى �إر�ساء مبادئ
الديمقراطية في الجمهورية الجديدة».
و�أو� � �ض ��ح ر�� �ش ��وان �أن ان �ع �ق��اد مجل�س
الأم �ن��اء ه��و «ال �ب��داي��ة الر�سمية لأعمال
وف�ع��ال�ي��ات ال �ح��وار ال��وط�ن��ي ،حيث ينظر
مجل�س الأمناء خالل جل�سته الأول��ى في
«تفا�صيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات
ال�لازم��ة ب�ش�أنها ،ويعلنها ل �ل��ر�أي العام،
ليتيح له التفاعل مع الحوار والم�شاركة
ف� �ي ��ه ب �م �خ �ت �ل��ف ال ��و�� �س ��ائ ��ل المبا�شرة
والإلكترونية ».
و�أعلن المن�سق العام للحوار الوطني،
�أن ��ه «ت ��أك �ي��دا ع�ل��ى ح��ق ال � ��ر�أي ال �ع��ام في
المعرفة والمتابعة ال�ف��وري��ة وال�شفافة
ل�م�ج��ري��ات ال �ح ��وار� ،سيتم ع�ق��د م�ؤتمر
� �ص �ح �ف��ي ل��و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام الم�صرية
والأجنبية ،عقب انتهاء اجتماع مجل�س
الأمناء ،لإعالن ما تم فيه ،و�أن هذا الحق
في المعرفة والمتابعة الفورية وال�شفافة
� �س �ي �ك��ون م �ك �ف��وال ل � �ل� ��ر�أي ال� �ع ��ام ط ��وال
مجريات وفعاليات الحوار ».
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�أرثوذك�س نيوز

توقعات ب�أن يعود بايدن من
ال�سعودية «باحراج كبير» بدال
من �إم���دادات نفط �إ�ضافية
ذك � � ��ر � � �س � �ت � �ي� ��وارت ف� � ��ارن� � ��ي ،ال� �م ��ذي ��ع
والإعالمي ب�شبكة «فوك�س نيوز» �إن زيارة
الرئي�س الأمريكي جو بايدن المقبلة �إلى
ال�سعودية �ستكون «�إحراجا كبيرا» له.
و�أ� �ش��ار ال�صحفي ال�ت�ل�ف��زي��وين �إىل �أن
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل م��اك��رون يف
وق��ت ��س��اب��ق ،على هام�ش قمة جمموعة
ال�سبع� ،أبلغ بايدن ب�أن الإم��ارات العربية
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية بالكاد
ت�ستطيعان زيادة �إنتاج النفط.
وبح�سب ق��ول ال�صحفي ،ف��إن الرئي�س
الأم��ري�ك��ي �سوف «يطلب» خ�لال الزيارة
املزيد من النفط من الريا�ض  ،لكن هذا
غري ممكن .يف الوقت نف�سه� ،إذا وافقت
اململكة العربية ال�سعودية ،ف�سيتعني عليها
احل�صول على موافقة جمموعة �أوبك،
والتي ،كما لفت ال�صحفي ،ت�ضم رو�سيا.
و�أع � ��رب الإع�ل�ام ��ي ع��ن اع �ت �ق��اده ب�أن
«الرئي�س ب��اي��دن ل��ن يكون يف م�ستطاعه
احل�صول على الكثري من النفط بعد هذه
الرحلة ،لكن �سيتحول الأم��ر �إىل �إحراج
كبري له ،لأنه يتو�سل ال�سعوديني من �أجل
زيادة الإنتاج».
ور�أى � �س �ت �ي��وارت ف� ��ارين �أن امل�شاكل
احل��ال �ي��ة يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة انطلقت
«م �ن��ذ ال �ي��وم الأول ل�ب��اي��دن يف املن�صب»
حني قو�ض «ا�ستقالل الطاقة يف �أمريكا»،
م�ضيفا يف ه��ذا ال�سياق قوله« :لقد كان
اخلط�أ الأول ،وتف�شى كل �شيء منذ تلك
اللحظة».
ي�شار �إىل �أن ب��اي��دن ��س�ي��زور �إ�سرائيل
وال �� �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة وامل �م �ل �ك��ة العربية
ال�سعودية يف الفرتة من � 13إىل  16يوليو
يف �إط��ار �أول جولة له يف ال�شرق الأو�سط
خالل رئا�سته.

أمريكا من حولنا
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م�ساعدة ع�سكرية جديدة من وا�شنطن لأوكرانيا
�أعلنت ال��والي��ات المتحدة الأمريكية
ال�ج�م�ع��ة  7/8ع��ن م���س��اع��دات ع�سكرية
جديدة لأوكرانيا ت�شمل قاذفات �صواريخ
وق��ذائ��ف دقيقة �ستح�سن ق ��درات كييف
ع �ل��ى ا� �س �ت �ه��داف م �� �س �ت��ودع��ات الأ�سلحة
و�سل�سلة �إمداد الجي�ش الرو�سي.
وق��ال م�س�ؤول كبير في البنتاجون �إن
الم�ساعدة البالغة قيمتها  400مليون
دوالر ت�شمل �أربعة راجمات �صواريخ من
ط��راز هيمار�س وذخ�ي��رة� ،سبق �أن مكنت
القوات الأوكرانية من مهاجمة �أهداف
 مثل م�ستودعات الذخيرة  -ب�صواريخ�أط� �ل� �ق ��ت م� ��ن خ� � ��ارج م � ��دى المدفعية
الرو�سية.
و�أو�ضح الم�س�ؤول �أن «�أوكرانيا نجحت
بهذه الأنظمة في �ضرب �أه��داف رو�سية
بعيدة عن خط الجبهة وتعطيل عمليات

المدفعية الرو�سية».
و�سيح�صل الجي�ش الأوكراني على ما
مجموعه  12راجمة هيمار�س.
تت�ضمن حزمة الم�ساعدات �أي�ضا �ألف
ق��ذي�ف��ة ع �ي��ار  155م�ل��م ل�ق�ط��ع مدفعية
قدمها حلفاء كييف الغربيون.
وقال الم�س�ؤول في البنتاجون �إن هذه
القذائف «�أك�ث��ر فعالية» لأنها �أكثر دقة
ومداها �أكبر من تلك التي تم ت�سليمها
حتى الآن.
ولم ي�ؤكد ما �إذا كانت الذخيرة عبارة
عن قذائف موجهة من طراز Excalibur
القادرة على التحليق م�سافة تزيد عن 40
كيلومتراً قبل �أن ت�صيب هدفها بدقة
وه��ي م��ن �صنع �أم��ري�ك��ي و�سلمتها كندا
لأوكرانيا.
ب �ف �� �ض��ل �أن �ظ �م��ة ه �ي �م��ار���س ال �ت ��ي تم

ت�سليمها ال�شهر الما�ضي للمرة الأولى،
ي�ق��در ال�خ�ب��راء الع�سكريون �أن الجي�ش
الأوكراني كان قادراً على تدمير �أكثر من
ع�شرة م�ستودعات ذخ�ي��رة رو�سية خلف
خط الجبهة في �شرق البالد.
وق ��ال ال �م �� �س ��ؤول االم��ري �ك��ي «الرو�س
ي�ح��رزون تقدماً م�ح��دوداً وب�صعوبة مع
كلفة باهظة في بع�ض المناطق ال�صغيرة
ف� ��ي دون � �ب ��ا� ��س وت � � ��أخ� � ��روا ف� ��ي تحقيق
اهدافهم».
و�أو� � �ض ��ح �أن ه ��ذه الأن �ظ �م��ة �سمحت
للأوكرانيين «بتعطيل قدرة الرو�س على
التقدم ب�شكل كبير».
ق��دم��ت وا�شنطن م�ساعدات ع�سكرية
�إلى كييف بقيمة  6,9مليارات دوالر منذ
بدء الغزو الرو�سي في  24فبراير.

المحكمة العليا الأمريكية ت�صدر قرارا «تاريخيا» ب�إلغاء الحق فى الإجها�ض
�أل �غ��ت ال�م�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي الواليات
المتحدة «الت�شريع التاريخي» الذي يمنح
حق للإجها�ض في الواليات المتحدة منذ
عام  ،1973ويمنح حكم المحكمة المثير
ل �ل �ج��دل وال �م �ت��وق��ع ل �ل��والي��ات الفردية
�سلطة و�ضع قوانين الإجها�ض الخا�صة
بها دون القلق من التعار�ض مع الدولة،
التي �سمحت بالإجها�ض لما يقرب من
ن�صف ق��رن ،خ�لال الثلثين الأول�ي��ن من
الحمل.
م ��ن ن��اح �ي��ة �أخ � � ��رى ،ق ��ال ��ت �صحيفة
نيويورك تايمز� ،أنه من الم�ؤكد �أن القرار
الذى �أعلنه �أغلبية الق�ضاة المحافظين
لإعادة ت�شكيل المجتمع الأمريكي ب�شكل
ج � ��ذرى م ��ن خ �ل�ال ق �ل��ب � �س��اب �ق��ة 1973
ال �ت��اري �خ �ي��ة ��س�ي���ش�ع��ل ع��ا��ص�ف��ة �سيا�سية
وي� � ��ؤدى �إل ��ى خ�ل�ي��ط م�ع�ق��د م��ن قوانين
الدولة التي �ستمنع ب�شكل فعال قطاعات

كبيرة من ال�سكان من �إنهاء الحمل غير الحكم «�سينجح للجميع» .
و�أ�ضاف ترامب« :هذا يتبع الد�ستور،
المرغوب فيه.
و�أ�� �ش ��اد ال��رئ �ي ����س الأم��ري �ك��ى ال�سابق وي�ع�ي��د ال �ح �ق��وق �إل ��ى ح�ي��ن ك ��ان ينبغي
دون��ال��د ت��رام��ب ب �ق��رار المحكمة العليا منحها منذ فترةطويلة».
ب��إل�غ��اء ال�ح��ق ف��ي الإج �ه��ا���ض ،وق ��ال� ،إن

ف�ضيحة في البيت الأبي�ض ..الكاميرات تك�شف كيف «يقاد» بايدن خطوة خطوة
ال �ي��وم .ال يمكنكم ق��راءت�ه��ا لأن�ه��ا بعيدة
جدا ،لكننا �سنقوم الآن بتكبيرها .خالل
اجتماع م��ع �شركات ط��اق��ة ال��ري��اح ،تلقى
بايدن تعليمات خطوة بخطوة مع �أب�سط
الأ�شياء ،على �شاكلة�« ،أنت �ستدخل غرفة
روزف �ل ��ت وت �ق��ول م��رح�ب��ا للم�شاركين»،
«�ست�أخذ مقعدك» «ت�س�أل ليز �شولر»« ،ليز
�ستن�ضم �إلينا افترا�ضيا»�« ،أن��ت �ستعطي
تعليقات موجزة مع قراءة الت�صريح بين
قو�سين»�« ،ستخرج».

وع �ق��ب م �ق��دم ال �ب��رام��ج م�ت���س��ائ�لا في
ا�ستغراب «�أن��ت ��س�ت�خ��رج؟!» ،م�ضيفا في
ال���س�ي��اق ت���س��ا�ؤل �إ��س�ت�ن�ك��اري��ا �آخ ��ر يقول:
«�أه��ذا رئي�س الواليات المتحدة؟ تخيلوا
ل��و �أن �ه��م وج ��دوا م�ث��ل ه��ذه ال�ب�ط��اق��ة مع
ت��رام��ب؟ ل�ك��ان��ت ان�ف�ج��رت ال��دع��وات �إلى
تنحيته �أعلى ..يبدو الأمر الآن كما لو �أن
الدولة تديرها مربية في رو�ضة �أطفال.
وهذا ال ي�أبه به �أحد!».

الق�ضاء الأمريكي يدين مبرمج ًا في وكالة اال�ستخبارات المركزية بت�سريب وثائق

ب��اي��دن ي��غ��ادر ال��والي��ات
المتحدة نحو ال�شرق الأو�سط

في نبرة منده�شة �أعلن مقدم برامج
في �إحدى القنوات التلفزيونية عن �أخبار
«مجنونة» من مكتب الرئي�س جو بايدن،
وع��ر���ض ورق ��ة ك��ان يم�سك ب�ه��ا الرئي�س
الأم��ري�ك��ي ،عليها تعليمات كما ل��و كتبت
لطفل �صغير.
وق ��ال م �ق��دم ب��رام��ج ف��ي ق �ن��اة فوك�س
نيوز�« :أخبار مجنونة من مكتب بايدن.
�سنعر�ض عليكم الآن لقطة مقربة لورقة
ي�ح�م�ل�ه��ا ب ��اي ��دن ف ��ي ي��دي��ه م ��ن اجتماع

دان��ت محكمة فيدرالية ف��ي نيويورك
الأرب� � �ع � ��اء  7/13م �ب��رم �ج��ا � �س��اب �ق��ا في
وك��ال��ة اال�ستخبارات المركزية (�سي �آي
اي ��ه) ب�ت���س��ري��ب ح ��دث ف��ي  2017لأدوات
اخ� �ت ��راق م �ه �م��ة ت �م �ل �ك �ه��ا ال ��وك ��ال ��ة �إل ��ى
موقع ويكيليك�س ،بعد عامين من انتهاء
محاكمة �أولى بالف�شل.
وع�م��ل ج��و��ش��وا �شولت ( 33ع��ام��ا) في
ال��وح��دة ال�خ��ا��ص��ة للقر�صنة ف��ي وكالة
اال��س�ت�خ�ب��ارات المركزية وح�صل بهدوء
على �أدوات «ف��ول��ت  »7ال�ت��ي ت�ستخدمها
ال�سي �آي اي��ه القتحام �أجهزة الكمبيوتر
والأن �ظ �م��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة .وق ��د �أر�سلها
بعدما ترك وظيفته� ،إلى ويكيليك�س.
و«ف ��ول ��ت  »7م�ج �م��وع��ة م ��ن البرامج
ال���ض��ارة والفيرو�سات و�أح�صنة طروادة
وثغرات �أخرى يمكن بمجرد ت�سريبها� ،أن
ت�ستخدم من قبل مجموعات ا�ستخبارات
�أجنبية وقرا�صنة معلوماتية ومبتزين
عبر الإنترنت في جميع �أنحاء العالم.
وق ��ال م�م�ث�ل��و االدع � ��اء �إن ��ش��ول��ت كان
موظفا غا�ضبا قام بت�سريب  8761وثيقة
ليلحق �ضررا بالوكالة.

و�أك ��د وزي ��ر ال �ع��دل الأم��ري �ك��ي داميان
ول�ي��ام��ز ف��ي ب�ي��ان بعد �إع�ل�ان الإدان� ��ة �أن
«�شولت كان مدركا �أن الأ�ضرار الجانبية
ال�ن��اج�م��ة ع��ن ان�ت�ق��ام��ه ي�م�ك��ن �أن ت�شكل
ت �ه��دي��داً غ�ي��ر ع ��ادي ل �ه��ذه الأم� ��ة �إذا تم
ك�شفها ،مما يجعلها غير مجدية».
و�أ�ضاف �أن ت�سريب هذه الوثائق «كان
له ت�أثير مدمر على �أجهزة ا�ستخباراتنا
م��ن خ�لال توفير معلومات ا�ستخبارية
مهمة للذين يرغبون ف��ي �إل�ح��اق الأذى
بنا».
وك��ان �شولت م��ن �أوائ ��ل الم�شتبه بهم
بعدما ب��د�أ موقع ويكيليك�س ن�شر وثائق
��س��ري��ة .ل�ك��ن ت��م ات�ه��ام��ه ب�لا �ضجيج في
�سبتمبر  2017ب�سبب اح �ت��واء حا�سوبه
الخا�ص على كمية كبيرة من مواد �إباحية
تتعلق بالأطفال.
و�أ�ضيفت الحقا التهم المتعلقة ب�سرقة
ونقل معلومات الدفاع الوطني بموجب
قانون التج�س�س.
وفي  2020دانته هيئة محلفين بتهمتي
الكذب و�إزدراء المحكمة فقط.
ودان��ت هيئة محلفين جديدة الأربعاء

� 7/13شولت بثماني تهم بموجب قانون
التج�س�س وتهمة واح ��دة تتعلق بعرقلة
عمل الق�ضاء.
ويمكن �أن ت�صل عقوبة كل من التهم
المتعلقة بالتج�س�س �إل��ى ال�سجن ع�شر
�سنوات.
وو�صفت وكالة اال�ستخبارات المركزية
الت�سريب الذي فاج�أها في مار�س ،2017
ب��أن��ه �أح��د الخ�سائر الأك�ث��ر ��ض��ررا لمواد
�سرية في تاريخها.
ودف��ع ذل��ك الحكومة �إل��ى التفكير في
�إتخاذ �إجراء �صارم �ضد موقع ويكيليك�س
ال��ذي و�صفه رئي�س وكالة اال�ستخبارات
ال�م��رك��زي��ة ح�ي�ن��ذاك م��اي��ك بومبيو ب�أنه
«جهاز ا�ستخبارات معاد».
وتحركت الحكومة الأمريكية بعد ذلك
لإدانة م�ؤ�س�س ويكيليك�س جوليان �أ�سانج
بتهم تج�س�س.
و�أ��س��ان��ج م��وق��وف حاليا ف��ي بريطانيا
حيث يكافح ق��رار ت�سليمه �إل��ى الواليات
المتحدة.
وما زال �شولت يواجه محاكمة منف�صلة
ب�ش�أن تهم المواد الإباحية.

الرئي�س الأمريكي يتعهد من �إ�سرائيل بالعمل على
تعزيز دمجها في ال�شرق الأو�سط
تعهد ال��رئ�ي����س الأم �ي��رك��ي ج��و بايدن
بعيد و�صوله �إلى �إ�سرائيل الأربعاء في �أول
جولة له �إلى ال�شرق الأو�سط ،ب�إعطاء دفع
لعملية "اندماج" �إ�سرائيل في المنطقة،
في وقت �شدّد رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي
يائير لبيد على �إعادة بناء "تحالف عالمي
قوي" مع وا�شنطن �ضد �إيران.
و�سيلتقي بايدن ( 79عاما) م�س�ؤولين
�إ��س��رائ�ي�ل�ي�ي��ن ،ث��م ال��رئ�ي����س الفل�سطيني
محمود عبا�س الجمعة ،قبل �أن يتوجه الى
ال�سعودية التي و�صفها في  2018بالدولة
"المنبوذة" في �أعقاب مقتل ال�صحافي
ال�سعودي المعار�ض جمال خا�شقجي في
قن�صلية بالده في ا�سطنبول.
وكان في انتظار الرئي�س الأميركي في
مطار بن غوريون ق��رب تل �أبيب نظيره
الإ�سرائيلي �إ�سحق هرت�سوغ ولبيد.
وتعهد الرئي�س الأميركي بعد و�صوله
بـ "�إعطاء دفع لعملية اندماج �إ�سرائيل"
في ال�شرق الأو�سط بعد �أن ط ّبعت خالل
ال�سنتين الأخيرتين عالقاتها م��ع �أربع
دول ع��رب �ي��ة ه ��ي الإم� � � ��ارات والبحرين
وال �� �س��ودان وال�م�غ��رب .وم��ع زي ��ارة بايدن
ال��ذي �سي�ستقل �أول رحلة جوية مبا�شرة
م��ن �إ� �س��رائ �ي��ل ال ��ى ال �� �س �ع��ودي��ة ،ازدادت
التكهنات بح�صول ت�ق��ارب بين �إ�سرائيل
والريا�ض.

ك�م��ا تعهد ب��اي��دن ب� ��أن ب�ل�اده والدولة
العبرية "�ستعززان عالقتهما على نحو
�أكبر" ،ف ��ي �إ�� �ش ��ارة �إل� ��ى � �ش��راك��ة تتعلق
"ب�أنظمة الدفاع الأكثر تطورا".
وقال "�أنا فخور بالقول � ّإن عالقتنا مع
دول��ة �إ�سرائيل �أع�م��ق و�أق ��وى ،م��ن وجهة
نظري ،م ّما كانت عليه في �أي وقت م�ضى
 ...ب�ه��ذه ال��زي��ارة ،ن�ح��ن ن �ع � ّزز عالقاتنا
ب�شكل �أكبر".
وكرر ت�أكيد التزام الأميركيين "الرا�سخ
�وج��ه �إلى
ب�أمن" �إ� �س��رائ �ي��ل ،ق�ب��ل �أن ي �ت� ّ
الن�صب التذكاري للمحرقة اليهودية في
القد�س .و�ضع الرئي�س الأميركي ،الذي
اعتمر الكيباه ال�سوداء �إكلي ً
ال من الزهور
في المكان كما �أعاد �إ�شعال ال�شعلة الأبدية
وت�ب��ادل حديثاً م��ع اثنين م��ن الناجين.
وكتب في �سجل المكان "يجب �أال نن�سى
�أبداً �أبداً لأن الكراهية ال تهزم �أبداً".
وق��ال رئي�س ال ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي من
جهته �إن البلدين �سيبحثان �إع ��ادة بناء
"تحالف عالمي قوي" �ضد �إيران .و�أ�ضاف
"�سنناق�ش الحاجة �إلى �إعادة بناء تحالف
ع��ال �م��ي ق ��وي ي �ق��ف ف��ي وج ��ه البرنامج
النووي الإيراني".
وك��ان رئي�س ال ��وزراء لبيد ال��ذي تولى
مهامه قبل �أق��ل م��ن �أ�سبوعين وي�ستعد
الن�ت�خ��اب��ات ج��دي��دة ه��ذا ال �ع��ام ،ق��ال قبل

ايام �إن المحادثات "�ستتركز �أوال وقبل كل
�شيء على �إيران".
كذلك ،ح�ضر الرئي�س الأميركي عر�ضاً
قدّمته �إ�سرائيل حول قدراتها الدفاعية
الم�ضادّة لل�صواريخ ،بما في ذل��ك نظام
"القبة الحديدية" ،و"ال�شعاع الحديدي"
وه ��و ج �ه��از ج��دي��د ي�ع�م��ل ب��ال�ل�ي��زر ل�صد
الطائرات الم�س ّيرة .وتعتبر �إ�سرائيل هذا
الجهاز �أ�سا�سيا في مواجهة تر�سانة �إيران
من تلك الطائرات.
وق �ب��ل و� �ص��ول ب��اي��دن� � ،ص��رح الرئي�س
الإيراني ابراهيم رئي�سي �أن زيارة الرئي�س
الأميركي لن تحقق "الأمن" لإ�سرائيل.
وق� � ��ال رئ �ي �� �س��ي "�إذا ك ��ان ��ت زي� � ��ارات
ال �م �� �س ��ؤول �ي��ن الأم �ي ��رك �ي �ي ��ن ال � ��ى دول
المنطقة تهدف الى تعزيز موقع النظام
ال�صهيوني وتطبيع عالقات هذا النظام
مع بع�ض الدول ،فهذه الجهود لن تحقق
الأمن لل�صهاينة ب�أي طريقة كانت".
وت ��ؤك��د �إ��س��رائ�ي��ل �أن �ه��ا �ستبذل ك��ل ما
يمكن لكبح طموحات �إيران النووية ،كما
ت�ع��ار���ض ب���ش��دة ال �ع��ودة �إل ��ى ات �ف��اق 2015
ين�ص على تخفيف العقوبات على
ال��ذي ّ
�إيران مقابل الحد من برنامجها النووي،
وال� ��ذي ان���س�ح�ب��ت م�ن��ه وا��ش�ن�ط��ن خالل
رئا�سة دونالد ترامب ،ما دفع طهران الى
ا�ستئناف �أن�شطتها ب�شكل �أو�سع.
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غ��ادر الرئي�س الأم��ري�ك��ي ،ج��و بايدن،
الثالثاء  ،7/12الواليات المتحدة متجها
نحو ال�شرق الأو� �س��ط ،ف��ي �أول زي ��ارة له
لهذه المنطقة ب�صفته رئي�سا للواليات
المتحدة الأمريكية.
وم��ن املقرر �أن تكون �إ�سرائيل املحطة
الأوىل يف زي��ارة ب��اي��دن للمنطقة ،والتي
�سيزور خاللها �أي�ضا الأرا�ضي الفل�سطينية
ثم ال�سعودية.
وت �ت�رك� ��ز �أول � ��وي � ��ات زي � � ��ارة الرئي�س
الأمريكي �إىل ال�شرق الأو��س��ط يف تثبيت
الهدنة باليمن وان��دم��اج �إ�سرائيل ب�شكل
ك��ام��ل يف امل�ن�ط�ق��ة ،وال �ع �م��ل ع�ل��ى �إح ��راز
تقدم يف العالقات الطبيعية بني �إ�سرائيل
وال�سعودية.
كما يخطط لإق�ن��اع ال�سعوديني ب�ضخ
املزيد من النفط.
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ماذا يحدث في أمريكا...

ال�شرعية في �أمريكا
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
ف � ��ى ال� � �ج � ��زء االول م � ��ن وثيقة
اال�ستقالل الأمريكية والتى ن�صت على
اال��س�ت�ق�لال م��ن انجلترا وال�ت��ى وافق
ع�ل�ي�ه��ا Continental Congress
الكونجر�س ال�ق��اري الثاني ف��ي 1776
وه � ��و ك��ون �ج��ر���س ب �� �س �ي��ط ت� �ك ��ون من
ممثلين ع��ن ال�ث�لاث��ة ع�شر مقاطعة
امريكيه والتابعه للتاج البريطانى في
ذل��ك ال��وق��ت وت��م فيها الموافقه على
هذه الوثيقه.
م � ��ن �أه� � � ��م م � ��ا ت �� �ض �م �ن �ت��ه وثيقة
اال�ستقالل ما معناه ولي�س حرفيا� :أن
جميع النا�س خلقوا مت�ساويين.
و�أن خالقهم منحهم حقوقاً معينة
غير قابلة للت�صرف ومن بينها الحياة
والحرية وال�سعي وراء ال�سعادة وهذه
تعتبر حقائق بديهية.
ول�ت��أم�ي��ن ه��ذه ال�ح�ق��وق ف�ك��ان البد
من وج��ود حكومه �أو حكومات ،وهذه
الحكومات يتم ت�أ�سي�سها بين الرجال
وت�ستمد �سلطاتها العادلة من موافقة
المحكومين� .أي ت�ستمد �شرعيتها من
ال�شعوب التى تحكمها.
ولكن �إذا �أ�صبحت ه��ذه الحكومات
غ �ي��ر م ��ؤه �ل��ة �أو ف��ا� �ش �ل��ة ف ��ي حماية
ه ��ذه ال�ح�ق��وق ال�ب��دي�ه�ي��ة والموهوبه
م��ن ال�خ��ال��ق ح�ق��وق ال�ح��ري��ه والحياه
وال���س�ع��ى �إل ��ى ال �� �س �ع��ادة ف � ��إن م��ن حق
ال�شعب �أن يغيرها �أو يلغيها وي�ؤ�س�س
حكومة جديدة.
وبالمنا�سبة ه��ذا م��ا ق��ام ب��ه ال�شعب
الم�صري ف��ى  30يونيو  2013عندما
ثاروا على حكم الإخوان وخلعوا مر�سى
وحكومته من الحكم لأنها ف�شلت في
ح �م��اي��ة ح �ق��وق ال �م��واط��ن الم�صري
وطالبوا بت�أ�سي�س حكومة جديدة.
و�إ� � �س � �ت � �ن� ��اداً ل �م ��ا ُذك� � ��ر ف� ��ي وثيقة
اال��س�ت�ق�لال ه�ن��اك  18والي��ة �أمريكية
ي���س�م��ح د� �س �ت��وره��ا ل�ل���ش�ع��ب ب�خ�ل��ع �أي
م�س�ؤول حكومي منتخب من من�صبه
وقبل �إنتهاء مدة خدمته .ولكل والية
� �ش��روط �ه��ا ال �خ��ا� �ص��ه ال �ت ��ي ي �ج��ب �أن
تتواجد لكى ي�سمح ل�شعبها لال�ستفتاء
على بقاء �أو خلع الم�س�ؤول الحكومي
بها.
فمثال في والية كاليفورنيا وبالن�سبة
ل�ل�م���س��ؤول�ي��ن ف ��إن��ه يتطلب توقيعات
تعادل  %12من ع��دد الناخبين الذين
ان�ت�خ�ب��وا ب��ال�ف�ع��ل ف��ى �آخ ��ر �إنتخابات
عامة في الوالية.

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

منذ �شهور قليله بد�أت حمله لجمع
 566,857ت��وق �ي �ع �اً ل �خ �ل��ع George
 Gascónچورچ چا�سكون الذي ي�شغل
من�صب المدعى العام الديمقراطي في
لو�س �أنجلو�س كاونتى.
لو�س �أنجلو�س كاونتى تعتبر �أكبر
ك��اون �ت��ى ف ��ي �أم��ري �ك��ا م ��ن ح �ي��ث عدد
ال�سكان حيث يبلغ عدد ال�سكان قرابة
الع�شرة ماليين ن�سمه .و�أي�ضا تحتوى
على  88مدينة.
ال�سبب ف��ي رغ�ب��ة ال�شعب ف��ي خلع
چورچ چا�سكون لأنه يتبنى ايدولوچية
ي�سارية متطرفة مغزاها �أن المجتمع
هو الذي يت�سبب في خلق المجرم� .أي
�أن ال�م�ج��رم ال ذن��ب ل��ه ف��ي �أن��ه �أ�صبح
مجرماً وبالتالى ل��م يقدم مجرمين
كثيرين �إلى المحاكمة وب�سبب نعومته
م��ع المجرمين ك�ث��رت ج��رائ��م العنف
وال �� �س��رق��ه وال �ق �ت��ل ت�ح��ت �إدارت � ��ه وهو
بذلك خالف القانون وف�شل في تطبيق
ال �ق��ان��ون ع�ل��ى ال�م�ج��رم�ي��ن وبالتالي
ف���ش��ل ف��ي ح�م��اي��ة ال���ش�ع��ب م��ن ه ��ؤالء
المجرمين.
منذ يومين قامت الحمله بتقديم
 715,833توقيعاً �إلى مكتب الت�سجيالت
ب��ال �ك��اون �ت��ي وه � ��ذا �أك� �ث ��ر ب �ك �ث �ي��ر من
ال�ع��دد المطلوب حتى �إذا كانت هناك
توقيعات غير �صحيحة فليتبقى عدداً
ك��اف �ي �اً ل��و��ض��ع اال��س�ت�ف�ت��اء ع�ل��ى خلعه
ف��ي �إن�ت�خ��اب��ات ال�خ��ام����س م��ن نوفمبر
القادمة.
وب��ال �م �ن��ا� �س �ب��ة ن� �ج ��ح � �ش �ع��ب �سان
فران�سي�سكو ف��ي خ�ل��ع ت���ش�ي��زا بودين
 Chesa Boudinالمدعى العام ل�سان
فران�سي�سكو فى  7يونيو الما�ضى وتم
طرده من من�صبه لنف�س الأ�سباب التي
وج �ه��ت ل� �چ ��ورچ چ��ا� �س �ك��ون ف��ى لو�س
انجلو�س.
الآن ج� ��اء دور ال �� �ش �ع��ب ف ��ي لو�س
انجلو�س كاونتي لي�ستخدم حقه في
�سحب ال�شرعية بخلع هذا الچورچ من
من�صبه لأن��ه ف�شل ف��ي ال�ح�ف��اظ على
الحياة والحرية وال�سعي لل�سعادة لأهل
ول�شعب لو�س انجلو�س كاونتى.

ما�سك ين�سحب من �صفقة �شراء تويتر
والمن�صة عازمة على مقا�ضاته
�ألغى الملياردير �إيلون ما�سك �صفقته
ل�شراء تويتر الجمعة  ،7/8متهما من�صة
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ب�ت�ق��دي��م بيانات
«م�ضللة» حول عدد الح�سابات الوهمية،
وف��ق ما �أظهرت ر�سالة وجهها �إل��ى هيئة
تنظيمية.
ويفتح �إلغاء ما�سك ال�صفقة البالغة 44
مليار دوالر التي وقعها في ابريل ،الباب
�أم ��ام معركة ق�ضائية م��ع ال�شركة حول
ر�سوم ف�سخ ال�صفقة والتي قد ت�صل �إلى
مليار دوالر و�أكثر.
وق��ال م�ح��ام��وه ف��ي ر��س��ال��ة �إل��ى تويتر
�أر�سلت ن�سخة منها �إل��ى هيئة البور�صات
والأوراق المالية الأمريكية �إن «ال�سيد
م��ا� �س��ك ي �م��ار���س ح �ق��ه ب ��إل �غ ��اء االتفاق
والتخلي عن ال�صفقة».
و�إنخف�ضت �أ��س�ه��م تويتر بن�سبة �ستة
ب��ال�م�ئ��ة ف��ي ت �ع��ام�لات م��ا ب �ع��د الإغ �ل�اق
الر�سمي.
في المقابل �أعلن رئي�س موقع تويتر � ّأن
ال�شركة �ست ّتخذ �إج��راءات قانون ّية بهدف
�إل � ��زام م��ا��س��ك ب �ـ «ت�ن�ف�ي��ذ» ��ص�ف�ق��ة �شراء

�إيلون
ما�سك
المن�صة.
وق� ��ال ب��ري��ت ت��اي �ل��ور ف ��ي ت �غ��ري��دة �إن
«مجل�س �إدارة تويتر ملتزم ب�إتمام ال�صفقة
بال�سعر وال �� �ش��روط المتفق عليهما مع
ما�سك» ،م�ضيفا «نحن واث�ق��ون من �أننا
�سننت�صر».
كان ما�سك قد هدد بوقف ال�صفقة ما
لم تقدم ال�شركة دليال على �أن الح�سابات
ال��وه �م �ي��ة �أق� ��ل م��ن خ�م���س��ة ب��ال�م�ئ��ة من
الم�ستخدمين الذين ي�شاهدون الإعالنات
على خدمة و�سائل التوا�صل االجتماعي.
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أخبار العامل

بوري�س جون�سون ي�ستقيل من قيادة المحافظين ويبقى رئي�سا
للحكومة حتى يختار الحزب خليفة له

نقلت �صحيفة فاينان�شال تايمز يوم
الخمي�س  7/7ع��ن ن ��واب مطلعين على
خ�ط��ط ح ��زب ال�م�ح��اف�ظ�ي��ن البريطاني
ق��ول�ه��م �إن ال �ح��زب ي�ع�ت��زم اخ�ت�ي��ار رئي�س
الوزراء الجديد بحلول �أوائل �سبتمبر.
وكان رئي�س الوزراء البريطاني بوري�س
جون�سون� ،أعلن الخمي�س  ،7/7ا�ستقالته
من زعامة حزب المحافظين ،ولكنه قال
�إنه �سيبقى في من�صبه �إلى �أن يتم تعيين
خلفه.
وب �ع��د ث�لاث��ة �أع � ��وام م��ن و� �ص��ول��ه �إلى
رئا�سة ال��وزارء في داونينع �ستريت ،وجد
ج��ون���س��ون ( 58ع ��ام �اً) ن�ف���س��ه ف��ي و�ضع
�صعب ج��داً خ�صو�صاً بعد �سل�سلة كبيرة
من اال�ستقاالت في حكومته ،جاءت على
خلفية �سل�سلة من الف�ضائح التي �أ�ضعفته
داخل حزبه ،وعلى م�ستوى بريطانيا.
في كلمة موجزة �ألقاها من مقر رئا�سة
الوزراء الخمي�س� ،أكد جون�سون �أن عملية
اخ �ت �ي��ار ال �ق��ائ��د ال �ج��دي��د ي�ج��ب �أن تبد�أ
الآن م�ضيفاً �أن الجدول الزمني �سيعلن
الأ�سبوع المقبل.
و�أ� � �ش ��ار رئ �ي ����س ال � � ��وزراء �إل� ��ى �أن� ��ه في

�أدى الأم�ي��ر في�صل ب��ن الح�سين ،يوم
الجمعة الأول م��ن يوليو  ،2022اليمين
الد�ستورية نائبا للعاهل الأردن��ي الملك
عبد اهلل .وبح�سب ما ن�شرته وكالة «بترا»
الأردنية للأنباء ،فقد �أدى الأمير في�صل
اليمين الد�ستورية بح�ضور هيئة الوزارة.
والأم � �ي� ��ر ف �ي �� �ص��ل ب ��ن ال �ح �� �س �ي��ن هو
ال���س�ي��ا��س��ة ،ال �أح ��د ال ي�م�ك��ن اال�ستغناء
عنه ،م�ضيفاً �أن «نظامنا ال�سيا�سي الرائع
�سينتج قائداً �آخ��ر» وواع��داً ب�أنه �سيدعم
القائد الجديد بكل ما في و�سعه.
وف��ي �سياق الغزو الرو�سي لأوكرانيا،
�أك � ��د ج��ون �� �س��ون �أن دع� ��م ل �ن��دن لكييف

�سي�ستمر مهما تطلب الأمر من وقت.
وف� ��ي خ �ت��ام ك �ل �م �ت��ه� � ،ش �ك��ر جون�سون
ال �ب��ري �ط��ان �ي �ي��ن ع �ل��ى االم �ت �ي ��از الهائل
الذي منحوه �إي��اه ،ووعد بالعمل ل�صالح
الم�صلحة العامة حتى خروجه من رئا�سة
الوزراء نهائياً.

و�أوك��ران �ي��ا ب�م�ث��اب��ة «��س�ل��ة خ �ب��ز» رئي�سية
للعالم ،مع ح�صة �ضخمة من ال�صادرات
العالمية للعديد من ال�سلع الرئي�سية مثل
القمح والزيت النباتي والذرة.
وبعدما �سجل رقما قيا�سيا في مار�س
في ظل الغزو الرو�سي لأوكرانيا ،تقل�ص
م�ؤ�شر فاو ال�سعار المواد الغذائية الذي
ير�صد ال�ت�ط��ورات ال�شهرية لأ�سعار �سلة
من المواد الغذائية الأ�سا�سية في العالم،
بن�سبة  %2,3مع تدني معظم الم�ؤ�شرات
ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ح�ب��وب وال ��زي ��وت النباتية

وال�سكر في يونيو.وال ي��زال �أعلى بن�سبة
 23,1بالمئة مقارنة بيونيو .2021
و�أو�ضح ماك�سيمو توريرو كالن رئي�س
ق�سم االقت�صاد في المنظمة �أنه «بالرغم
م��ن ت��راج��ع م ��ؤ� �ش��ر ف ��او ال� �س �ع��ار المواد
ال�غ��ذائ�ي��ة ف��ي يونيو لل�شهر ال�ث��ال��ث على
ال �ت ��وال ��ي ،ف �ق��د ب �ق��ي ق��ري �ب��ا م ��ن ال�سعر
القيا�سي غ�ي��ر الم�سبوق ال ��ذي بلغه في
مار�س هذه ال�سنة».
وتراجعت غالبية الأ�سعار في يونيو ،بما
ي�شمل الحبوب والزيوت النباتية وال�سكر.

يائير لبيد
وت �ح �ظ��ر ال��رق��اب��ة م �ن��ذ ن �ح��و  25عاماً،
ن�شر �أي �أدل��ة ح��ول حقيقة حفر مقبرة
جماعية لع�شرات من مقاتلي الكوماندوز
الم�صريين ال��ذي��ن ُق�ت�ل��وا ف��ي المعارك
ح ��ول «ك�ي�ب��وت����س ن�ح���ش��ون» خ�ل�ال حرب
الأيام ال�ستة.
وكتب ال�صحافي الإ�سرائيلي ،يو�سي
ميلمان ،يوم الجمعة  8يوليو ،عن مجزرة

راح �ضحيتها م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  20جندياً
م�صرياً في ح��رب  ،1967م�ضيفاً «�أن ما
ال يقل عن  20جندياً م�صرياً قد �أحرقوا
�أح�ي��اء ودفنهم الجي�ش الإ�سرائيلي في
مقبرة جماعية ،ل��م يتم و��ض��ع عالمات
عليها ،ول��م ت�ح��دد هويتها ف��ي مخالفة
ل�ق��وان�ي��ن �أ� �س��رى ال �ح��رب ،ف��ي اللطرون
(قرب القد�س)».

خطط طوارئ ب�ألمانيا لمواجهة ال�شتاء حال �أوقفت رو�سيا �ضخ الغاز
ب ��د�أت الكثير م��ن ال�م��دن الألمانية،
ت�شكيل مجموعات �أزمات وو�ضع خطط
الطوارئ ،فى مواجهة قرار رو�سيا بوقف
�ضخ الغاز الرو�سي لألمانيا ب�سبب �أعمال
ال�صيانة الدورية في خط نورد�ستريم ،1
الذى �أثار القلق فى الأو�ساط ال�سيا�سية
واالقت�صادية وحتى بين المواطنين من
�أن ي�ستمر ت��وق��ف �ضخ ال�غ��از حتى بعد
انتهاء �أعمال ال�صيانة.
ووفقًا لموقع دوت�ش فيله الألمانى،
تخطط م��دي�ن��ة لودفيج�شافن بوالية

الأمير في�صل ي�ؤدي اليمين الد�ستورية نائبا لملك الأردن

الوجه الآخر

�أنا غلبــان!!

لبيد يتعهد لل�سي�سي بالتحقيق في «مقبرة» لجنود م�صريين
�أوع��ز رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي يائير
ل�ب�ي��د ،بالتحقق م��ن م�ع�ل��وم��ات ن�شرتها
��ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت �أح� ��رون� ��وت» ،ب�ش�أن
وج��ود مقبرة جماعية لجنود كوماندوز
م�صريين تعود لحرب يونيو  1967تقع
تحت �ساحة موقف ��س�ي��ارات ف��ي منطقة
اللطرون.
واتخذت التقارير التي ن�شرتها �صحف
�إ�سرائيلية خ�لال الأي��ام الما�ضية ،ب�ش�أن
وج��ود «مقبرة جماعية غير مميزة لـ80
ج �ن��دي �اً م���ص��ري�اً» ق ��رب ال �ق��د���س ،م�ساراً
ر�سمياً ،بعدما �أعلنت الرئا�سة الم�صرية
ع ��ن �إت� ��� �ص ��ال ب �ي��ن ال��رئ �ي ����س الم�صري
ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال���س�ي���س��ي ،ورئ�ي����س ال ��وزراء
الإ�سرائيلي ،تعهد الأخير خالله ب�إجراء
«تحقيق كامل و�شفاف» ب�ش�أن المو�ضوع،
ع�ل��ى �أن «ي �ت��م ال �ت��وا� �ص��ل وال�ت�ن���س�ي��ق مع
ال���س�ل�ط��ات ال�م���ص��ري��ة ب���ش��أن م�ستجدات
الأمر بغية الو�صول �إلى الحقيقة».
وك��ان��ت �صحيفة «ي��دي�ع��وت �أحرونوت»
قد ك�شفت م�ؤخراً لأول مرة ،عما و�صفه
التقرير ب�ـ «ال�سر ال��ذي �أخفته �إ�سرائيل
مدة  55عاماً» .وتمت الإ�شارة في التقرير
�إل��ى وج��ود مقبرة ال يعرف عنها �أي من
ال��زائ��ري��ن ال��ذي��ن يوقفون �سياراتهم في
ال�م��وق��ف ال �م �ج��اور ل�ـ«م�ي�ن��ي ي�سرائيل».

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

�أ�سعار المواد الغذائية المرتفعة في العالم توا�صل التراجع
وا� �ص �ل��ت ا� �س �ع��ار ال� �م ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة في
العالم تراجعها في يونيو لل�شهر الثالث
على التوالي مع تدني �أ�سعار القمح للمرة
الأولى ،بح�سب ما �أعلنت منظمة الأغذية
وال��زراع��ة التابعة للأمم المتحدة (فاو)
الجمعة  8يوليو.
�أث��ارت ا�ضطرابات الإم ��دادات الناجمة
عن الغزو الرو�سي لأوكرانيا في  24فبراير
 2022وال�ع�ق��وب��ات ال��دول�ي��ة على مو�سكو،
مخاوف من �أزمة جوع عالمية.
وتعد مناطق زراع��ة الحبوب في رو�سيا

�أرثوذك�س نيوز

راينالند -بفال�س لإن�شاء قاعات حيث
ي�م�ك��ن ل�ل�م��واط�ن�ي��ن ال��ذي��ن ل��م يعودوا
ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ت�ح�م��ل ت �ك��ال �ي��ف تدفئة
م �ن��ازل �ه��م �أن ي�ح���ص�ل��وا ع �ل��ى ق ��در من
الدفء.
وتقول رئي�سة البلدية يوتا �شتاينروك
م��ن ال�ح��زب اال�شتراكي الديمقراطي:
ن���س�ت�ع��د ح��ال �ي �اً ل�ج�م�ي��ع �سيناريوهات
ال�ط��وارئ لمواجهة الخريف وال�شتاء،
ل��ذل��ك ف �م��ن ال �م �ق��رر �أن ت�ع �م��ل قاعة
ف��ري��دري ����ش �إي� �ب ��رت ك�م�ح�ط��ة مركزية

للتدفئة ،بح�سب م��ا ن�شر م��وق��ع بيلد
الألماني.
وك ��ان ��ت ق ��اع ��ة ف��ري��دري ����ش �إي� �ب ��رت،
م�ت�ع��ددة الأغ��را���ض  -ال�ت��ي ا�ست�ضافت
�سابقاً الأح��داث الريا�ضية والمعار�ض
وال �ح �ف�ل�ات ال�م��و��س�ي�ق�ي��ة  -ت�ستخدم
كمركز للتطعيم خالل جائحة كورونا.
وال �ي��وم� ،ستغير الن�شاط داخ��ل القاعة
ل �ي �ك��ون ال � ��دفء م �ت��اح �اً ب��ال �م �ج��ان في
الم�ستقبل.

Congratulaltions

Congratulaltions

�ألف مبرووووووك ديفيد
ح�صولك على

Congratulations Jason on your
!great accomplishments
!!We are so proud of you
!Keep up you good work
Love,
Mom, Dad, Patrick, and Daniel

Bachelor's degree from Csun
as a Financial analysis

من بابا وماما
واندرو وناتالي وتريزا و�آدم

ث��ان��ي �أب �ن��اء ال�م�ل��ك الح�سين ب��ن طالل
والأخ ال�شقيق للملك عبداهلل الثاني بن
الح�سين و�أم ��ه الأم �ي��رة منى الح�سين.
وه � ��و ط� �ي ��ار ح �� �ص��ل ع �ل��ى ال� �ع ��دي ��د من
المنا�صب العليا في �سالح الجو الملكي
الأردني ،كما كان لوا ًء في الجي�ش العربي
الأردني حتى  26دي�سمبر .2017

مقتل زعيم تنظيم الدولة الإ�سالمية في
�سوريا ب�ضربة نفذتها م�سيرة �أمريكية

�أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل زعيم تنظيم الدولة الإ�سالمية في �سوريا ماهر
العكال الثالثاء  7/12في �ضربة نفذتها طائرة م�سيرة �أمريكية.
وق��ال المتحدث با�سم القيادة المركزية في البنتاجون اللفتنانت كولونيل ديف
�إي�ستبرن لوكالة فران�س بر�س �إن ماهر العكال ،الذي و�صفته وزارة الدفاع الأمريكية
ب�أنه «�أحد القادة الخم�سة الأب��رز في تنظيم الدولة الإ�سالمية» ،قتل بينما كان على
متن دراج��ة نارية بالقرب من جندري�س في �سوريا ،كما �أ�صيب �أح��د كبار م�ساعديه
بجروح خطيرة.
و�أكد المر�صد ال�سوري لحقوق الإن�سان مقتل العكال «برفقة �شخ�ص �آخر كان معه،
بعد ا�ستهدافهما ب�صاروخ من م�س ّيرة �أمريكية.
و�أفادت جمعية «الخوذ البي�ضاء» (الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن �سيطرة
النظام ال�سوري) عن مقتل �شخ�ص و�إ�صابة �آخر بجروح في �ضربة ا�ستهدفت دراجة
نارية في محيط حلب ،لكن من دون تحديد هوية ال�ضحيتين.
وج��اءت ال�ضربة بعد خم�سة �أ�شهر على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإ�سالمية �أبو
ابراهيم الها�شمي القر�شي على يد قوات �أمريكية خا�صة في �أطمة بمحافظة �إدلب.
وقال م�س�ؤولون �أمريكيون �إن القر�شي فجر نف�سه لمنع القوات الأمريكية من �إلقاء
القب�ض عليه.

�إ�سرائيل تعلن ر�سميا �إرتفاع �أ�سعار الكهرباء
للم�ستهلكين بداية ال�شهر المقبل

�أعلنت الهيئة الم�س�ؤولة عن الكهرباء فى الحكومة الإ�سرائيلية ،يوم الإثنين ،7/11
ر�سمياً ،ارتفاع �أ�سعار الكهرباء للم�ستهلكين بـ  ،%9.6بدءاً من �شهر �أغ�سط�س المقبل.
ي�شار �إل��ى �أن االرتفاع الأ�صلى لأ�سعار الكهرباء و�صل �إل��ى  %15بعد �أن �سجل �سعر
الفحم قفزة ح��ادة ب�سعره �أي ما يعادل  ،%160لكنّ الهيئة المخولة ب�ضبط �أ�سعار
الكهرباء والمحروقات ق��ررت �أن ترفع الأ�سعار تدريجيا ب��دءاً من �أغ�سط�س المقبل
وحتى عام  .2026بح�سب ما ذكر موقع عرب .48
و�سيكون االرتفاع الأول ب�أ�سعار الكهرباء  %9.6ب��دءاً من �أغ�سط�س ،وذلك مدفوعا
بنتائج ال�ح��رب الرو�سية الأوك��ران �ي��ة /م��ا �أدى الرت�ف��اع �أ��س�ع��ار ال�م�ح��روق��ات والفحم
وبالتالى �أدى الرتفاع �أ�سعار الطاقة.
وهذا هو االرتفاع الثانى لأ�سعار الكهرباء بعد �أن �أعلنت �سلطة الكهرباء ،بداية العام
الجارى ،عن رفع �أ�سعار الكهرباء بن�سبة � ،%5.7إال �أنها ارتفعت فعليا بن�سبة  %2.5بعد �أن
تدخل وزير المالية� ،أفيجدور ليبرمان ،وخف�ض �ضريبة اال�ستهالك على الفحم.

�إغالق عام في بلدة �صينية ي�سكنها � 320ألف
�شخ�ص �إثر ت�سجيل �إ�صابة واحدة بكوفيد19-

فر�ضت ال�صين �إغالقاً عاماً لمدة ثالثة �أيام على بلدة في و�سط البلد ي�سكنها 320
�ألف ن�سمة بعد ت�سجيل �إ�صابة واح��دة بكوفيد ،19-في وقت تواجه الدولة الآ�سيوية
العمالقة طفرة جديدة محدودة بالإ�صابات.
وف��ي ف�صل الربيع� ،شهدت ال�صين ،التي عرفت تف�شياً م�ح��دوداً لكوفيد 19-في
ال له منذ
العامين الما�ضيين ،ارتفاعاً بعدد الإ�صابات بالفيرو�س لم ت�شهد البالد مثي ً
� ،2020أ ّثر بدرجات مختلفة على العديد من المناطق.
ورغم كون الموجة الوبائية الأخيرة في ال�صين �أق ّل امتداداً� ،إال �أن الدولة الآ�سيوية
ال با�ستراتيجية «�صفر كوفيد»� ،أي من خالل �إغالق
ال تزال تواجه تف�شي كوفيد 19-عم ً
عام وفر�ض قيود على ال�سفر وعزل الم�صابين بكوفيد 19-في مراكز حجر �صحي.
ولتجنب �أي عدوى� ،أ�صدرت مدينة ووغانغ الواقعة في مقاطعة خنان بو�سط البالد
مر�سو ًما يفر�ض حجراً �صحياً لمدة ثالثة �أيام بعد اكت�شاف �إ�صابة واحدة بكوفيد.19-
وبح�سب �إ�شعار من البلديةُ ،يمنع �سكان البلدة البالغ عددهم � 320ألفا من الخروج من
منازلهم قبل ثالثة �أيام.
وفي المقاطعة نف�سها� ،أعلنت مدينة جوماديان الثالثاء  7/12فر�ض حجر �صحي
لثالثة �أيام على �سكانها الذين ي�صل عددهم �إلى �سبعة ماليين �شخ�ص تقريباً ،بعد
ت�سجيل �إ�صابتين بالفيرو�س .غير �أن القيود فيها تبدو �أق ّل ت�شدداً من تلك المفرو�ضة
على �سكان ووغ��ان��غ� ،إذ يمكن ل�شخ�ص واح��د من كل منزل �أن يخرج م��رة كل يومين
ل�شراء الحاجيات المنزلية ،بح�سب البلدية.
وقدرت مجموعة الخدمات المالية العالمية «نومورا» عدد ال�صينيين الخا�ضعين
حالياً لعدد من القيود  -ومنها الحجر ال�صحي  -بنحو  250مليون �شخ�ص ،بعدما
كانوا نحو  114مليون �صيني الأ�سبوع الما�ضي.

يتذكر الكثيرين «ع ��ادل �إم ��ام» في
م���س��رح�ي��ة «� �ش��اه��د م��ا ��ش�ف����ش حاجة»
ح�ي�ن�م��ا ك ��ان ي ��ردد ك �ث �ي��راً م�ق��ول��ة «�أن ��ا
غلبان» كلما تم توجيه �س�ؤال �إليه وكان
يفعلها ب�شكل كوميدي �ساخر� .أتعلم
�أن ��ك ت�ف�ع��ل ن�ف����س ال �� �ش��يء ل�ك��ن بدون
كوميديا �ضاحكة.
ف� ��ي ال� � �ح � ��وادث ال � �م� ��روري� ��ة لي�س
بال�ضرورة �أن تكون �أنت المخطئ ولكن
تواجدك في هذا المحيط هو ما جعلك
جزء من الأحداث .لي�س �أنت المخطئ
ف��ي ك��ل م��ا ح ��دث ل��ك ط ��وال حياتك.
ال ت�ف�ك��ر ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة .ف ��ي كثير
م��ن الأح �ي��ان تكت�شف ح ��دوث مواقف
م���ش��اب�ه��ه ل�ك�ث�ي��ري��ن .ب��ال��وق��ت تكت�شف
وج ��ود مثلث عقلية ال�ضحية والذي
يتحرك فيه الكثير ج��داً ممن حولك
ولكن ب�أنماطها و �أ�شكالها الثالث.
فالنمط االول لعقلية ال�ضحية هو
ال�شخ�ص الذي يريد �أن يتعاطف معه
الجميع لأن��ه ك��ان �ضحية حقيقية في
ي��وم من الأي��ام ولكنه لينال المكا�سب
االجتماعية والتعاطف يظل يحتفظ
ب � �ه� ��ذه ال �ع �ق �ل �ي��ة ل� �ي� �ن ��ال الطبطبة
واالمتيازات.
النمط الثاني لعقلية ال�ضحية هو
ال�شخ�ص ال��ذي ك��ان �أي�ضا ف��ي عالقة
�سببت ل��ه الأذى الحقيقي ولكن بدال
من الم�ضي قدماً يبد�أ في �إتقان دور
الجالد بالنقد الم�ستمر والتعليق على
كل كبيرة و�صغيرة حتى ي�شعر ذاته �أنه
لي�س كالآخرين فال ي�شعر وال يتذكر
ما حدث له.
النمط الثالث لعقلية ال�ضحية هو
ال�شخ�ص ال��ذي وق��ع �ضحية �أي�ضا في
ي��وم م��ن الأي ��ام ولكنه اخ�ت��ار �أن ي�شعر
ب��ال�ت�ح���س��ن م��ن خ�ل�ال ال �ت �ب��رع ب�إنقاذ
من حوله حتى ينال القبول والتواجد
م�ع�ه��م وال��ر� �ض��ى ع�ن��ه وك ��أن��ه ي�شتري
ه ��ذا ال �ق �ب��ول الإج �ت �م��اع��ي ب�م��ا يفعله
ل�ل�آخ��ري��ن م��ن خ��دم��ات .ف��ي ح�ي��ن �أن
القبول والحب ال ي�شترى.
ي��أخ��ذ الكثيرين ب��ال��دوران ف��ي هذا
المثلث فتارة يثبتون في �أح��د �أركانه
وت��ارة �أخ��رى ي��دورون ح�سب المواقف.
ال�غ��ري��ب ف��ي الأم ��ر �أن �سبب التواجد
في ه��ذا المثلث واح��د وه��و الإح�سا�س
العالي بالذات فال ي�صدق الإن�سان �أن
ه��ذا الأذى قد �أ�صابه وال يتقبل فكرة
�أن��ه كما الآخ��ري��ن ,معر�ض للإيذاء!!
ف�إنه يتوقع �أنه �أعلى �ش�أناً وما يقدمه
للآخرين كفيل �أن يحفظه بعيداً عن
دائ ��رة الإي� ��ذاء .ل��ذل��ك كلما كنت �أكثر
ت��وا� �ض �ع �اً ك�ل�م��ا ت�ق�ب�ل��ت ف �ك��رة �أن ��ك قد
تخطيء و�أن الآخرين مثلك يخطئون
�أي �� �ض ��ا!!! ف�ل�ا ي��وج��د م�لائ �ك��ة و�إنما
الجميع ب�شر!!
�إذا �أردت �أن ت� �خ ��رج م ��ن عقلية
ال�ضحية حتى �إذا ا�ستمر الإي��ذاء فهذا
لي�س �شرطاً لخروجك منه� ,أرف�ض �أن
تكون بعقلية ال�ضحية ومفعول به بل
تذكر �أن ب�إمكانك �أن تكون �أنت الفاعل
وتتحمل م�سئولية ما تفعل وما تقرر.
فال تقل �أنه تم �إيذاءك وما تفعله الآن
هو رد فعل فقط .هذه عقلية ال�ضحية
ولن ت�أخذك �إلى �أر�ض �إنت�صارات �أو نمو
ولكن �إختار التحرر من �سيطرة عقلية
ال�ضحية و�أ�صبح �أنت المقرر لحياتك.
ف �ح �ت��ى ل ��و ك �ن��ت ف ��ي م� �ك ��ان ال� �ح ��ادث
اختر �أن تخرج منه وتعود �إلى حياتك
وذاتك.

«ليكن الزواج مكرما عند كل واحد»
(عبرانيين )13:4

ماري وعزمي حنا يهنئان العرو�سين مونيكا واندرو باالكليل المبارك
ويتمنون لهما حياة �سعيده مليئه بالبركات .
�ألف مبروك يا منال وعقبال ما تفرحي باخوتها
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متنوعات

الفايكنج والقوط �أبرز قبائل
�أقامت ممالك كبرى
ف � ��ي ت � ��اري � ��خ ال� �ع� ��� �ص ��ور القديمة
وال��و��س�ط��ى الأوروب� �ي ��ة ،خ��رج��ت بع�ض
ال �ق �ب��ائ��ل ال �ت��ى ا��س�ت�ط��اع��ت �أن ت�صنع
ممالك كبرى و�إمبراطوريات �ضخمة
ت���ض��اه��ى الإم �ب��راط��وري��ات الفار�سية
والرومانية القديمة ،و�أق��ام��وا حدودا
وا��س�ع��ة ف��ي م�ن��اط��ق ك�ب�ي��رة م��ن القارة
العجوز.
والقوط كانوا �إح��دى القبائل التي
ا�ستطاعت بناء ممالك وامبراطوريات
في فترة من فترات التاريخ الأوروبي،
ومن هذه القبائل:
القـــــــــــوط:
قبائل جرمانية �شرقية� ،أرجح الآراء
�أنهم قدموا من �إ�سكندنافيا �إلى و�سط
وج�ن��وب ��ش��رق ال �ق��ارة الأوروب �ي ��ة ،لكن
يبقى ال�خ�لاف على ال�ب�لاد الأوروبية
التي قدموا منها قائماً �إلى اليوم ،كان
للقوط ت��أث�ي��ر ق��وي ف��ي ت��اري��خ �أوروب ��ا
ال�سيا�سي والثقافي والديني ،يق�سمون
�إل ��ى ق��وط �شرقيين وق ��وط غربيين،
�أ�س�س القوط الغربيون مملكة لهم في
�أرا�ضي منطقة داكيا بعد هزيمتهم في
م�ع��رك��ة ناي�س�س وال �ت��ي دم ��رت الكثير
من قواهم و�أجبرتهم على الإن�سحاب
�إل��ى الجانب الآخ��ر م��ن ال��دان��وب .فى
المقابل قام القوط ال�شرقيون الذين
لم يبرحوا مكانهم «بقوا في �أوكرانيا
ورو�سيا البي�ضاء» بت�أ�سي�س مملكة ذات
نفوذ وقوة على �شواطئ البحر الأ�سود
تعرف با�سم مملكة القوط ال�شرقيين.
الفايكنـــج:
�شعوب جرمانية نوردية وغالباً تتكون
م��ن مالحي ال�سفن وت�ج��ار ومحاربي
المناطق الإ�سكندنافية الذين هاجموا
ال �� �س��واح��ل ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة والفرن�سية
و�أج� ��زاء �أخ ��رى م��ن �أوروب� ��ا ف��ي �أواخر

�إعداد :ماهـر هنــري

ال�ع���ص��ور ال��و��س�ط��ى وال �� �ش��رق الأدن� ��ى،
ا�شتهر النورمان بروحهم القتالية وفي
نهاية المطاف تقواهم الكاثوليكية،
لي�صبحوا م��ن ال��دع��اة للأرثوذك�سية
الكاثوليكية في المجتمع الرومان�سي
ال� � ��ذي ان ��دم� �ج ��وا ف� �ي ��ه ،وال� �ن ��ورم ��ان
م �ع��روف��ون ب�ع�ن��ا��ص��ر ث �ق��اف �ت �ه��م ،مثل
ال�ه�ن��د��س��ة ال�م�ع�م��اري��ة الرومان�سكية
ال� �ف ��ري ��دة وال �ت �ق��ال �ي��د المو�سيقية،
والإنجازات الع�سكرية الهامة.
الغـــــــــــال:
بالد الغال كانت ت�ضم المناطق التي
ت�شمل الآن فرن�سا وبلجيكا ،والجزء
الأل �م��ان��ي ال��واق��ع غ ��رب ن�ه��ر الراين،
تحدث قاطنو هذا الإقليم ،والم�سمون
ال �غ��ال �ي �ي��ن� ،أ� � �ش � �ك� ��ا ًال م� ��ن ال�سلتية،
وه ��ي م�ج�م��وع��ة ل�غ��وي��ة م�ن�ه��ا اللغتان
الأيرلندية والولزية المعا�صرتان ،كان
زع�م��ا�ؤه��م الدينيون ق�ساو�سة يدعون
«درويديين» ،وكان لهم ت�أثير كبير في
ال�سيا�سة� .أطلق الرومانيون على بع�ض
ال�غ��ال�ي�ي��ن ل�ق��ب ذوى ال���ش�ع��ر الطويل
لأنهم لم يكونوا يحلقون ر�ؤو�سهم �أو
لحاهم.
ق�سم الإم �ب��راط��ور �أوغ�سط�س بالد
الغال �إل��ى �أَرب��ع مناطق بهدف �سهولة
�إدارتها ،وا�ستمر هذا التق�سيم � 400سنة،
وق��د ع��ان��ت ب�ل�اد ال �غ��ال فيما ب�ع��د من
ال�ح��روب الأه�ل�ي��ة وال �غ��ارات الهمجية،
ك��ان الفرنكيون على ر�أ���س المغيرين،
الذين قدموا في نهاية القرن الخام�س
الميالدي ،ومنذ ذل��ك التاريخ �سميت
م�ع�ظ��م ب�ل�اد ال �غ��ال ف��رن���س��ا ع�ل��ى �إ�سم
الفرنكيين.

ثقافة الدية والمجال�س العرفية
ُ�صعقت عندما قر�أت �أن هناك محامين
وم��واط�ن�ي��ن ي�ج�م�ع��ون ال��دي��ة لتقديمها
�إل ��ى �أ� �س��رة ن �ي��رة ،ال�ضحية ال �ت��ىُ 0قتلت
غ��دراً ،وبرغم �أن الأ�سرة قد رف�ضت ،ف�إن
الخطر ال��داه��م ه��و انت�شار وق�ب��ول تلك
ال �ث �ق��اف��ة ع �ن��د ف �ئ��ات اج�ت�م��اع�ي��ة كثيرة،
والم�صيبة خ��روج مواطنين ومواطنات
فى فيديوهات لت�شويه �سمعة المقتولة
والإ�شادة بالقاتل!!!
ف��ى �سابقة ل��م تعرفها م�صر م��ن قبل
وتحتاج م�ؤتمراً مو�سعاً من علماء النف�س
واالجتماع لتحليل ور�صد و�إي�ج��اد طرق
العالج لمثل ه��ذه الظاهرة االجتماعية
ال�خ�ط�ي��رة وال �م��دم��رة ،م�ع�ق��ول موظفة
ك��ان��ت تعمل ف��ى ج�ه��از �إع�لام��ى حكومى
تخرج ل�ت��روج لمثل ه��ذه الوقاحة وتجد
ت�ف��اع� ً
لا و� �ص��دى؟! معقول ه�ن��اك محا ٍم
ب �ع��د �أن ��س�م��ع رف ����ض الأه � ��ل ي���ص��ر على
ت�ج�م�ي��ع ال� ��دي� ��ة؟! م �ع �ق��ول ن��ا���س تبدى
ا�ستعدادها للتبرع؟! معقول نا�س تر�سل
ر�سائل تهديد لأ�سرة نيرة؟! معقول نا�س
تبرر القتل بنوع مالب�س ال�ضحية؟ هل
نحن �صرنا فى حفلة زار �أم فى مجتمع
زومبى؟ كيف ترعرع فى وادينا الطيب كل
ه�ؤالء...؟ �أكملوا �أنتم بيت ال�شعر بكل ما
تعرفون من �أو�صاف متدنية لأنا�س غرباء
عنا و�صاروا منا ،يندمجون ويذوبون ومن
خالل ال�سو�شيال ميديا ي�صرخون.
الدية يا �سادة مفهوم من الما�ضى من
العبث �أن ن�ستدعيه فى الحا�ضر ،الدولة
ال�م��دن�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ال ت �ع��رف ال��دي��ة وال
�شيل الكفن وال الب�شعة كو�سيلة اعتراف
�أو � �ش �ه��ادة ،و�أي �� �ض �اً ال ت �ع��رف المجال�س
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من ذكريـات دكتـور راغـب مفتـاح
رائد المو�سيقى القبطية ()1

قبائل غزت العالم

ال�ق��رن الثامن �إل��ى ال�ق��رن ال�ح��ادى ع�شر
( ،)1066-793وت�سمى بحقبة الفايكنج،
كما ي�ستعمل على نحو �أق��ل للإ�شارة �إلى
��س�ك��ان ال�م�ن��اط��ق الإ��س�ك�ن��دن��اف�ي��ة عموماً،
ا من
ت���ش�م��ل ال � ��دول الإ� �س �ك �ن��دن��اف �ي��ة ك�ل� ً
ال�سويد والدنمارك والنرويج و�آي�سلندا.
على الرغم من �سمعة الفايكنج ال�سيئة
وط�ب�ي�ع�ت�ه��م ال��وث �ن �ي��ة ال��وح �� �ش �ي��ة ،تحول
الفايكنج خالل قرن �أَو اثنين من الزمان
�إل��ى الم�سيحية وا��س�ت�ق��روا ف��ى الأرا�ضي
التي هاجموها م�سبقاً ،وفي نف�س الوقت
ب�ن��ى ال�ف��اي�ك�ن��ج م���س�ت��وط�ن��ات ج��دي��دة في
�أي�سلندا ،وجرينالند ،و�أمريكا ال�شمالية،
والأطل�سى ال�شمالى.
ا��ش�ت�ه��ر ال�ف��اي�ك�ن��ج ب �ب��راع��ة مالحتهم
و�سفنهم الطويلة ،وا�ستطاعوا في ب�ضع
م�ئ��ات م��ن ال�سنين ال�سيطرة وا�ستعمار
�سواحل �أوروبا و�أنهارها وجزرها.
النورمــان:
ك ��ان ��وا م �ج �م��وع��ة ع��رق �ي��ة ن �� �ش ��أت في
ن ��ورم ��ان ��دي ،ال �م �ن �ط �ق��ة ال �� �ش �م��ال �ي��ة من
ف ��رن� ��� �س ��ا ،ن ��ات� �ج ��ة م� ��ن االت � �� � �ص� ��ال بين
ال�ف��رن�ج��ة الأ��ص�ل�ي�ي��ن ،وال �غ��ال الرومان،
وال�م���س�ت��وط�ن�ي��ن ال���ش�م��ال�ي�ي��ن الفايكنج،
وج��اءت ه��ذه اال�ستيطانات ك�سل�سلة من
ال � �غ ��ارات ع �ل��ى ال �� �س��اح��ل ال �ف��رن �� �س��ى من
الدنمارك ،النرويج ،و�أي�سلندا ،وح�صلت
على ال�شرعية ال�سيا�سية عندما �أق�سم
زعيم الفايكنج «رول��و الأول» على الوالء
�إل��ى الملك �شارل الثالث ملك الفرنجة
ال �غ��رب �ي �ي��ن ،وظ �ه ��رت ال �ه��وي��ة الثقافية
والعرقية المميزة للنورمان في البداية
ف��ي ال�ن���ص��ف الأول م��ن ال �ق��رن العا�شر،
وا��س�ت�م��رت ف��ي ال�ت�ط��ور على م��ر القرون
التالية.
ك��ان ل�ساللة ال�ن��ورم��ان ت�أثير �سيا�سي
وثقافي وع�سكري كبير على �أوروب ��ا في
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�أح� � � �ي � � ��ت ال� �ك� �ن� �ي� ��� �س ��ة ال� �ق� �ب� �ط� �ي ��ة
الأرث��وذك �� �س �ي��ة ،م ��ؤخ��راً ذك ��ري رحيل
ال��دك�ت��ور راغ��ب مفتاح؛ معلم التراث
المو�سيقي الكن�سي ،ورائ��د المو�سيقى
والأل �ح��ان القبطية ،وق��د �أط�ل��ق عليه
العديد من الألقاب في هذا ال�ش�أن.
 +ن�شــ�أته:
ول ��د راغ� ��ب ح�ب���ش��ي م �ف �ت��اح ف��ي 21
دي�سمبر 1898م بمدينة القاهرة ،من
�أب��وي��ن ك��ري�م�ي��ن ��ش��ري�ف�ي��ن ،ا�شتهروا
بالتقوى وال�صالح وربياه على الف�ضيلة
والتم�سك ب�أهداب اال�ستقامة والثقافة
القبطية ،ا�شتهرت ه��ذه الأ� �س��رة منذ
�أيام البابا بطر�س الجاولي البطريرك
رق��م (1852 -1809( )109م) ،منهم
م��ن ت��ول��ى رئ��ا� �س��ة ال�م��رق���س�ي��ة ،ومن
تالمذتها �أقالديو�س الوجية ،يو�سف
مفتاح ،وعريان مفتاح ()1886-1826
م ،وراغ ��ب مفتاح ال��ذي �أدخ �ل��ه والده
ال �م��در� �س��ة ح �ت��ى ح �� �ص��ل ع �ل��ى درج ��ة
ال �ب �ك��ارل��وري��ا ��س�ن��ة 1918م (الثانوية
العامة) ،ثم �أر�سلته الأ�سرة �إلى �ألمانيا
ل��درا� �س��ة ال��زراع��ة ب�ه��ا ،ل�ل��وق��وف على
�أحدث الدرا�سات والأ�ساليب والأنظمة
العلمية ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال حتى يكون
ع �ن��د ع ��ودت ��ه �إل � ��ى م �� �ص��ر خ �ب �ي��راً في
الزراعة ليتولى الإ�شراف على �أرا�ضيها
وحا�صالتها الزراعية.
 +بداية �إهتمامه بالمو�سيقى
القبطية
بعد عودته من �ألمانيا بد�أ �إهتمامه
بالتاريخ القبطي والمو�سيقى والألحان
القبطية ،وفى �سبيل المحافظة على
� �س �م��ات ال �ل �ح��ن ال �ق �ب �ط��ي � �س��اف��ر �إل ��ى
�إنجلترا �سنة 1927م لي�ستعين بخبراء
ال �م��و� �س �ي �ق��ى ،ف �ت �ع��رف ع �ل��ى الأ�ستاذ
«�أرن �� �س ��ت ن �ي��والن��د ��س�م�ي��ث» الأ�ستاذ
ب��الأك��ادي �م �ي��ة ال�م��و��س�ي�ق�ي��ة الملكية
بلندن واتفقا – بعقد مكتوب – على
�أن يح�ضر �سميث �إل ��ى م�صر ويقيم
بها لمدة �سبعة �شهور �سنويا م��ا بين
(�أكتوبر – �إبريل) على نفقته الخا�صة
لتدوين المو�سيقى القبطية وتوا�صل
هذا العمل ما بين (1936 -1928م).
وف��ى ث�لاث�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن الع�شرين
اختار راغب مفتاح المرتل «ميخائيل
ج��رج ����س ال �ب �ت��ان��ون��ي» ك �ب �ي��ر مرتلي
ال� �ك ��ات ��درائ� �ي ��ة ال �م��رق �� �س �ي��ة الكبرى
(بالأزبكية) وذل��ك من بين كثير من
ال �م��رت �ل �ي��ن ال �م �� �ش �ه��وري��ن ف ��ي جميع
�أنحاء البالد ،وبح�ضور الأ�ستاذ �سميث
لت�سجيل ط�ق��و���س و�أل� �ح ��ان الكني�سة
القبطية لت�سجيلها كنوتة مو�سيقية
على ورق ،فبلغ ما �سجله راغب مفتاح
�ستة ع�شر مجلداً.
وق ��د ر�أى راغ� ��ب م �ف �ت��اح ب � ��أن هذه
ال�م��و��س�ي�ق��ى القبطية تعك�س تقاليد
م�صر الفرعونية ،التي �أث��ر منذ زمن
طويل على تطور المو�سيقى الغربية،
و�أكد ذلك في عام 1931م عندما �سافر
ب�صحبة �أ�ستاذه في المو�سيقى �أرن�ست
�سميث وال��ذي دع��اه لإل�ق��اء مجموعة

هيبته ،حتى نداءات الإعدام العلنى للردع
�أنا ل�ست معها ،لأنها �ضد القانون المدنى
الحديث ،و�أي�ضاً لأنها تجعلك على �ألفة مع
العنف والدم ،عندما يتجمع الم�شاهدون
ليتفرجوا ع�ل��ى �إع� ��دام ع�ل�ن��ى� ،أن ��ت بهذا
تعلمهم الق�سوة وتميت �إح�سا�سهم وتطلق
غرائز االنتقام والت�شفى ،المهم �أن ت�أخذ
حقك القانونى ،لكن لي�س مهماً �أن تتلذذ
ب��ر�ؤي��ة الأ� �ش�ل�اء ون��واف�ي��ر ال ��دم والجثث
بقلم :خالد منت�صر
ً
المتدلية ،بع�ضا م��ن الثقافة القانونية
العرفية بين قاتل و�ضحية� ،أو من يحرق لنتعقل ونمنح الروح ال�سكينة.
بيتاً وبين المحروقين� ،أو من يدمر دار
ع �ب��ادة ل�شخ�ص مختلف وب �ي��ن م��ن كان
يتعبد ف�ي�ه��ا� ..إل ��خ .ل��م ي�ع��د م�ق�ب��و ًال فى
الدول المدنية الحديثة �أن يجل�س بع�ض
�أه��ل القرية من الكبراء ويحكموا بنفى
�شخ�ص �أو عائلة من القرية وتهجيره!!!
كل هذا كالم مكانه المتحف و�صفحات تميزت ح�ضارة م�صر القديمة بالآداب
ال�ت��اري��خ القديمة ف��ى الع�صور الو�سطى وال�ع�ل��وم المختلفة وال�ت��ي جعلتها تكون
وح �ف��ري��ات ع �ل �م��اء ال �ج �ي��ول��وج �ي��ا ،هناك ح�ضارة حا�ضرة حتى يومنا هذا.
قانون ومحكمة ود�ستور ون�صو�ص عقوبات ولقد �إهتم الم�صريون القدماء بالآداب
وم�ح��ام��ون وق���ض��اة ون�ي��اب��ة� ..إل ��خ ،هناك ف �ق��د ك� ��ان ك �ه �ن��ة ال �م �ع �ب��د م ��ن يقوموا
حق ال�ضحية وهناك �أي�ضاً حق المجتمع ب�ت�ع�ل�ي��م االب� �ن ��اء ف ��ي ال �ق �� �ص��ور الملكية
الذى البد �أن نحترمه ونعيد �إليه الهدوء والبيوت ب��الآداب المختلفة ،كذلك عرف
وال�سكينة والأم ��ان ،ح��ق المجتمع الذى الم�صريون القدماء الق�ص�ص ال�شعبية
ح��دث ل��ه ت��روي��ع م��ن الجريمة و�صدمة وقد قاموا ب�سردها وتدوينها في االوراق
مما بعد الجريمة وردود فعل الزومبى المختلفة.
ال��ذي��ن �أل�ق��وا باللوم على �شعر ال�ضحية ك ��ذل ��ك �أه� �ت ��م ال �م �� �ص��ري��ون القدماء
�إعداد :مريـم عــادل
ب��ال �ع �ل��وم ال�م�خ�ت�ل�ف��ة وب ��رع ��وا ف�ي�ه��ا مثل
وجينز ال�ضحية وجن�س ال�ضحية!
الب��د �أن ن�ح�ت��رم ال �ق��ان��ون ون�ع�ي��د �إليه ال �ط��ب وال�ه�ن��د��س��ة وال�ح���س��اب والتقويم
ال�ساد�سة ومن المحتمل �أنه كانت توجد
ال�شم�سي والتنجيم.
وحدات للموازين �أي�ضا.
 -1علم الريا�ضيات
ت��دل ال��وث��ائ��ق ال�ت��ي ف��ي متناولنا على  -3علم الآداب
�أن ال�م���ص��ري ك��ان ي�ستعمل الأرق � ��ام في ك��ان الكهنة حماة العلم والمعرفة في
الح�ساب منذ فجر التاريخ ،بل قبل عهد بالد ما بين النهرين وم�صر ،وقد ل ّقنوا
الأ�� �س ��رات ب�ق�ل�ي��ل ،ول �ك��ن ل��م ت���ص��ل �إلينا مبادئ العلوم والأدب لأبناء الأ�سر الغنية
وث��ائ��ق مكتوبة ع��ن الريا�ضيات �إال منذ في دور تعليم تابعة للهياكل .وكان الكهنة
في م�صر ذوي مكانة و�سلطان ،ال يدفعون
زمن الأ�سرة الثانية ع�شرة.
وا�ضح حجمها وال طبيعتها ،ولذلك تم
 -2ظهور الأرقام منذ فجر ما قبل ال �� �ض��رائ��ب ال �م �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى ال�شعب،
وال ي � � ��ؤدّون �أع �م ��ال ال���س�خ��رة والخدمة
ت�شكيل لجنة من المخت�صين لدرا�سة التاريخ
ال �م��وق��ف وج �م��ع ك ��ل ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل عن
ويمكننا �أن ن�ؤكد �أن��ه منذ عهد الملك الع�سكرية.
ال� �ح ��ادث ،ف�ي�م��ا ق ��رر م �ح��اف��ظ البحر «ن �ع ��رم ��ر» ك� ��ان ي��وج��د ف ��ي م �� �ص��ر نظام وت� ��و ّل� ��ى رئ �ي ����س الإ�� �س� �ط� �ب ��ل الملكي
الأحمر �إغ�لاق ال�شاطئ ال��ذي وقع فيه الأرق��ام بكل عالماته حتى العالمة التي العظيم المن�صب المعروف اليوم ب�إ�سم
الهجوم لمدة � 3أي��ام لحين الت�أكد من تدل على �ألف ،ي�ضاف �إلى ذلك �أن نقو�ش وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ،وك � ��ان ع �م��ل المدّر�س
خلوه تماما من �أية �أ�سماك مفتر�سة».
ح �ي��اة «م �ت��ن» ق��د ك���ش�ف��ت ل�ن��ا ع��ن وجود ف��ي ت�ل��ك الأي� ��ام يق�ضي بتخريج الكتبة
نادر
وت��اب��ع ع��اق��ل �أن «ه ��ذا ال�ه�ج��وم
مقايي�س ل�ل�أرا� �ض��ي ،وق��د ح�صل عليها للقيام ب�أعمال الدولة وللمحافظة على
مرة
ال �ح��دوث ،ولكنه طبيعي وي�ح��دث
بنف�س ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ك��ان��ت متبعة في ال�ن�ظ��ام وال �ق��ان��ون .وم��ن م�ه� ّم��ات الكتبة
مفتوح
كل � 10سنوات �أو �أكثر لأن البحر
ال�سكان وت�سجيل م��وارد الدولة
ورق ��ة (رن� ��د) ،ال�ت��ي ي��رج��ع ت��اري�خ�ه��ا �إلى �إح�صاء ّ
و�سلوكها
وب ��ه ج�م�ي��ع �أن � ��واع الأ� �س �م��اك
عهد ال��دول��ة الو�سطى ،وق��د �أعطى فيها وم���ص��اري�ف�ه��ا والإ�� �ش ��راف ع�ل��ى مقايي�س
ذلك
�ون
�
م
غ�ي��ر م� ��أم ��ون ،وال �� �س �ي��اح ي�ع�ل�
م���س��اح��ة ��س�ط��ح الم�ستطيل م�ضبوطة .ال�ن�ي��ل ل�م�ع��رف��ة م��ا ��س�ي�ك��ون عليه مو�سم
فالحادث
قبل نزولهم المياه ،وبالتالي
وكان الم�صري قد اتخذ وحدة للمقايي�س الح�صاد ،وك��ذل��ك الإ� �ش��راف على �ش�ؤون
مكان
أي
�
ع ��ار� ��ض ووارد ح ��دوث ��ه ف ��ي
ال�سطحية الكبيرة «الحكات» وقد جاء ذكر ال�صناعة والتجارة.
بالعالم».
ذل��ك في �أوراق بردية ترجع �إل��ى الأ�سرة
وكانت مقاطع فيديو انت�شرت للحادث
على مواقع التوا�صل االجتماعي وتر�صد
ل �ح �ظ��ة ت �ع��ر���ض �إح� � ��دى ال�سائحتين
علّم نف�سك الألحان القبطية
ل �ل �ه �ج��وم ف �ي �م��ا ل ��م ي �ت �م �ك��ن �أح � ��د من
�إنقاذها ،وقال البع�ض �إن هناك تق�صير
Teach yourself Coptic Hymns
من الفندق ال��ذي يتبعه ال�شاطئ و�أنه
البد من توفير منقذين مدربين.
Free website: Coptic-alhan.com

�إهتمام الم�صريون القدماء بمختلف العلوم

دكتور راغب مفتاح
من المحا�ضرات بجامعات �إنجلترا و
.Oxford، Cambridge
� +شــهرته:
بين ع�شية و�ضحاها ذاع �صيت �شهرة
راغ��ب مفتاح في المو�سيقى القبطية
لدرجة حثت علماء �أوروبا في مختلف
ال �ع �ل ��وم ع �ل��ى ح �� �ض��ور محا�ضراته،
وعلى �سبيل المثال ح�ضر محا�ضرته
ال�ت��ي �أل�ق��اه��ا بجامعة �إك���س�ف��ورد عالم
ال�م���ص��ري��ات ب�لاك �م��ان ،Blachman
وعالم القبطيات ك��رم  ،Crumوعالم
الفيزياء ال�شهير .Einstein
وف��ى ع��ام 1932م وج�ه��ت الحكومة
الم�صرية الدعوة لكبار المو�سيقيين
من �ألمانيا والنم�سا وفرن�سا و�إنجلترا
وال �م �ج��ر وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ب �ل��دان� ،إلى
م�ؤتمر لدرا�سة المو�سيقى ال�شرقية
للنهو�ض بها علمياً ،وقد بلغ عددهم 29
مو�سيقياً ،كما وجهت الدعوة للأ�ستاذ
راغ� � ��ب م �ف �ت��اح م �م �ث�ل ً�ا للمو�سيقى
القبطية.
 +ت�أ�سي�س �أماكن لتعليم
الألحان
ف��ى ع ��ام 1940م ق ��ام راغ� ��ب مفتاح
ب �ت �ك��وي��ن خ ��ور� ��س ب �م �ه �م �� �ش��ة (مكان
ب ��ال �ق ��رب م ��ن ال� �ق ��اه ��رة) وم� ��ن �أج ��ل
ذل��ك ق��ام بالبحث على �أ�شخا�ص ذوي
�أ� �ص��وات جميلة ي�ستلمون اللحن من
المعلم ميخائيل البتانوني وي�ؤدونه
ب�إتقان ب�أ�صواتهم الجميلة وا�ستغرق
ه��ذا الأم ��ر م�ن��ه ب�ح�ث�اً ووق �ت �اً وجهداً،
حتى �أ�صبحت لديه ت�سجيالت ب�صوت
ال�م�ع�ل��م م�ي�خ��ائ�ي��ل وب ��أ� �ص��وات الذين
ا�ستلموا منه.
وف � ��ى ع � ��ام 1945م ق � ��ام �صاحبنا
ب �ت ��أ� �س �ي ����س م��رك��ز ل�ت���س�ل�ي��م الأل� �ح ��ان
للمرتلين وال�شمام�سة بمنطقة م�صر
ال �ق��دي �م��ة «ك�ن�ي���س��ة ال� �ع ��ذارء ق�صرية
الريحان» و�آخر بالقرب من ميدان باب
الحديد (ميدان رم�سي�س حالياً) لكبار
المرتلين ال�ستالم وتثبيت الألحان.
وع �ن��دم��ا ت��أ��س����س م�ع�ه��د الدرا�سات
القبطية �سنة 1954م كان راغب مفتاح
�أح ��د م�ؤ�س�سيه .و� �ص��ار رئي�سا لق�سم

الأل �ح ��ان وال�م��و��س�ي�ق��ى ف �ي��ه ،وتزامن
ذلك مع ت�أ�سي�س الق�سم العالي للكلية
الإكليريكية بمبنى الأنبا روي�س وفيه
مجموعة من �صفوة الطلبة المثقفين
فاعتمد عليهم ف��ي تطوير الخور�س
لي�سجل لمجموعة م��ن الطلبة بعد
�أن كان ي�سجل لأف��راد ،ولي�ؤدي اللحن
جماعة ب�صوت واحد ،متفق ومن�سجم،
ال ن�شار فيه ،وبذلك لم يعد �صاحبنا
يجول المدن والقرى يبحث عن ذوي
المواهب والأ� �ص��وات ،بل �أ�صبح طلبة
الق�سم الداخلي بالإكليريكية يتلقون
درو�� � ��س الأل � �ح� ��ان ي��وم �ي �اً ف ��ي مكتبه
بمعهد الدرا�سات القبطية ،ويتابعهم
لي�صقلهم م��ن خ�ل�ال ال��درا� �س��ة ،وفى
الإجازة ال�صيفية كان يقيم لهم دورات
درا��س�ي��ة ف��ي المو�سيقى ب�ضاحية �أبي
قير بالإ�سكندرية.
و� � �ش� ��ارك ف� ��ي ت ��دري� �� ��س ال �خ ��ور� ��س
ب��الإك �ل �ي��ري �ك �ي��ة وال � � ��دورات التدربية
�أ� �س��ات��ذة م��وه��وب��ون ،ن��ذك��ر م��ن بينهم
ال �م �ع �ل��م ت��وف �ي��ق م ��ن دي � ��ر المحرق
(�أ�سيوط) وكان �أ�ستاذاً يتقن الت�سبحة،
وال�م�ع�ل��م � �ص��ادق ع�ط��ا اهلل م��ن �أ�شهر
المعلمين الذين �سلموا الخور�س فيما
بعد المعلم �إبراهيم عياد الحالي.
 +ت�سجيل المو�سيقى والألحان
القبطية
ك ��ان راغ ��ب م�ف�ت��اح ي �ق��وم بت�سجيل
الأل� �ح ��ان ب ��أ� �س �ل��وب ع�ل�م��ي دق �ي��ق ،فلو
وج��د ه��زة واح ��دة غ�ي��ر �سليمة ،يعيد
ت�سجيله من �أول��ه دون كلل ولو مرات
ع��دي��دة ،ح�ت��ى ي�ستقر ف��ي �أدق و�أروع
� �ص��ورة ،وم ��ن �أج ��ل ذل ��ك اع�ت�م��د على
الت�سجيل ب��اال��س�ت��ودي��و ال ��ذي �أ�س�سه
من قبل بم�صر القديمة ،ثم ا�ستكمله
بمعهد ال��درا� �س��ات القبطية ع�ل��ى يد
�صليب ب�سطرو�س ومهند�س ال�صوت،
وك��ان يتولى هو بنف�سه الإ�شراف على
الجماعة المو�سيقية.
واعتمد على مجموعة من العلماء
في �سنة 1970م ،وم��ن �أج��ل ذل��ك وجه
الدعوة للعالمة المو�سيقية المجرية
«مارجريت توت» رئي�س ق�سم مو�سيقى
ال �ف��ول �ك��ور ب��الأك��ادي �م �ي��ة المو�سيقية
المجرية ،ال�ستكمال القدا�س البا�سيلي
ال ��ذي ك ��ان ق��د ب� ��د�أه الأ� �س �ت��اذ �سميث
وا�ستمر العمل حتى تم ت�سجيله ب�ألحان
تامة بالنوتة المو�سيقية ال�صوتية.
وم ��ن ب �ي��ن ع ��ام (2001 -1984م)،
ا�ستمر ف��ي موا�صلة عمله ال�ج��اد في
ت�سجيل ال�م��و��س�ي�ق��ى ال�ق�ب�ط�ي��ة ف�أتم
ت���س�ج�ي�لات ت���ش�م��ل :ط�ق����س الأكليل،
ط�ق����س ال���ص��وم الأرب �ع �ي �ن��ي المقد�س،
طق�س �أح��د ال�شعانين (�أح��د الزعف)
طق�س �سبت الفرح ،طق�س �صوم الر�سل
ط �ق ����س � �ص��وم ال �� �س �ي��دة ال � �ع� ��ذراء ،ثم
القدا�س الغريغوري.
(للحديث بقية)

�إن ع�شنا فللرب نعي�ش و�إن متنا فللرب نموت
ف�إن ع�شنا و�إن متنا فللرب نحن
على رجاء القيامه �إنتقل الأخ العزيز

�أ�سامه فخري نعيم �سعد
�إلى ملكوت ال�سموات

بعد «حادثة القر�ش» بالغردقة..
ال�سلطات تطمئن ال�سياح وتحرك عاجل
ط �م ��أن رئ�ي����س لجنة ت�سيير �أعمال
غ��رف��ة المن�ش�آت الفندقية الم�صرية
ع�لاء ع��اق��ل ،الأح ��د  ،7/3ال�سياح بعد
ح� ��ادث ه �ج��وم ��س�م�ك��ة ق��ر���ش ،جنوبي
م��دي �ن��ة ال� �غ ��ردق ��ة ،م �� �ش ��ددا ع �ل��ى �أن
ال �� �س �ل �ط��ات ال �م �� �ص��ري��ة ت �ت �خ��ذ حاليا
الالزم.
وق��ررت ال�سلطات الم�صرية �إغالق
�أحد ال�شواطئ بمنتجع مدينة الغردقة
ال�سياحية في محافظة البحر الأحمر
ج�ن��وب��ي ال �ق��اه��رة وات �خ��اذ الإج � ��راءات
ال�لازم��ة بعد هجوم �سمكة قر�ش على
�سائحتين مما ت�سبب في وفاتهما على
الفور ،بح�سب ما �أكده م�س�ؤول حكومي
.
وقال عالء عاقل �إن «�سائحتين من
الجن�سية النم�ساوية ك��ان�ت��ا ت�سبحان
في �شاطئ بمنطقة �سهل ح�شي�ش في
الغردقة وتعر�ضتا لهجوم �سمكة قر�ش
وتوفيتا نتيجة الهجوم».
و�أ�� �ض ��اف« :ال �م ��ؤك��د ح �ت��ى الآن �أن
الهجوم كان من �سمكة قر�ش ولكن غير

عزمي وماري حنا يتقدمون بالعزاء لل�سيد ايمن �سعد
في �إنتقال �أخيه الغالي �أ�سامه �إلى ملكوت ال�سموا ت
ويطلبون نياح ًا لروحه الطاهرة في فردو�س النعيم،
و�أن ير�سل الرب الروح المعزي
لكل �أفراد عائلته ومحبيه.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

فهي الأو�سع �إنت�شاراً
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�أرثوذك�س نيوز

صحة و تسالي

معلوماتك في الميزان

�إحتياج الج�سم اليومي من الماء
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
 +الكمية ال�ت��ي يحتاجها الج�سم
من الماء تختلف ح�سب ال�سن وحالة
الطق�س والن�شاط والحركة والإ�صابة
ب ��الإ�� �س� �ه ��ال �أو ال � �ق� ��يء وال� �ح ��وام ��ل
وال �م��ر� �ض �ع��ات وال �ج �ن ����س (رج � ��ل �أو
�إمر�أة) .ن�سمع كثيراً عن �ضرورة �شرب
� 8أكواب من المياه �أو  2لتر على الأقل
يوميا .ولكن هذه المعلومة ال يوجد
لها دليل علمي.
 +ال�م��اء ��ض��روري لحياة الإن�سان.
ي�شكل الماء ن�سبة  %60من وزن ج�سم
الإن�سان ،لذلك �شرب الماء �شيء هام
جدا ل�صحة الإن�سان لأنه ي�ساعد على
�أداء جميع ال��وظ��ائ��ف ال�ح�ي��وي��ة مثل
تقليل خطر الإ�صابة بتكوين الح�صى
ف��ي ال�ك�ل��ى و�إل �ت �ه��اب ال �ج �ه��از البولي
والإم�ساك و�أ�شياء �أخرى هامة.
 +الإن �� �س ��ان ي�ف�ق��د ال �م ��اء طبيعيا
في البول وال�ب��راز والعرق والتنف�س.
وي��زداد العرق مع الن�شاط الج�سماني
والريا�ضي وف��ي الجو الحار وخا�صة
فترة ال�صيف �إذ يحاول الج�سم �أن يبرد
من حرارة الج�سم .ولذلك في الأماكن
المرتفعة ج��داً و�أثناء الأم��را���ض مثل
�إرتفاع درجة حرارة الج�سم والحميات
والإ�سهال والقيء �أو �إذا كانت طبيعة
الج�سم تفقد ال�سوائل ب�سرعة.
فوائد الماء ل�صحة الإن�سان:
ال � �م� ��اء ه� ��و ال� �م� �ك ��ون الكيميائي
ال��رئ�ي���س��ي ل�ج���س��م الإن� ��� �س ��ان .يحتاج
الج�سم �إلى الماء لكي يبقى على قيد
الحياة .فكل خلية وع�ضو ون�سيج في
الج�سم يحتاج �إل��ى ال�م��اء لكي ي�ؤدي
وظائفه على �أتم حال مثل:
 ال�ت�خ�ل����ص م��ن ف���ض�لات الج�سمع ��ن ط��ري��ق ال �ب ��ول وال� �ب ��راز والعرق
والتنف�س.
 الحفاظ على درجة حرارة الج�سمالطبيعية.
 تليين المفا�صل وق��درة الحركةوالن�شاط.
 حماية الأن�سجة الح�سا�سة وبناءوترميم خاليا الج�سم.

في م�شاكل �صحية مثل ال�شعور بالتعب
وال� ��� �ص ��داع وال� ��دوخ� ��ان وع �� �س��ر اله�ضم
و�إخ�ت�لال ال��ذاك��رة وال �م��زاج .ق��د تتح�سن
ه� ��ذه الأع� ��را�� ��ض م ��ع ت� �ن ��اول ال�سوائل.
ويحتاج الجفاف ال�شديد �إلى الذهاب �إلى
الم�ست�شفى للح�صول على كمية ال�سوائل
الكافية للج�سم و�إع �ط��اء المحاليل عن
طريق الوريد ،حيث �أن عدم معالجتها قد
ت�ؤدي �إلى م�شاكل في القلب والكلى وربما
الموت.
 في ح��االت الإف��راط في �شرب الماء�أك �ث��ر م��ن �إح �ت �ي��اج ال �ج �� �س��م ،وه ��ي حالة
تحدث بن�سبة �أق��ل م��ن ح��االت الجفاف،
ولكنها قد ت�ؤدي �إلى م�شاكل �صحية مثل
عدم قدرة الكلى على التخل�ص من الماء
الزائد عن طريق البول في�صبح محتوى
ال �� �ص��ودي��وم ال �م��وج��ود ف��ي ال ��دم مخففا
وت�سمى هذه الحالة نق�ص ال�صوديوم في
الدم وهي من الحاالت التي قد ت�ؤدي �إلى
تهديد ل�سالمة الحياة ،و�أي�ضا قد تحتاج
�إل��ى ال��ذه��اب للم�ست�شفى .وي�ح��دث هذا
�أح�ي��ان��ا ف��ي ال�ن���ش��اط ال��ري��ا��ض��ي ال�شديد
وطويل المدى مثل جري الماراثون �إذا
تناول ال�شخ�ص كميات م��اء كثيرة بدون
�أم�لاح .لذلك في هذه الحاالت البد من
�شرب الم�شروبات الريا�ضية التي تحتوي
على الأمالح الهامة.
م��ق��دار ال��م��اء ال��ذي يحتاج �إليه
الج�سم:
 ت��وج��د ع ��وام ��ل ك �ث �ي��رة م �ث��ل ال�سنوالجن�س وف�ت��رة ال�صيف و�إرت �ف��اع درجة
حرارة الجو والن�شاط الريا�ضي لل�شخ�ص
وال�صحة ع�م��وم��ا ،فمثال تحتاج المر�أة
ل�ك�م�ي��ة م ��اء �أك �ث��ر �أث� �ن ��اء ال �ح �م��ل وفترة
الر�ضاعة .وتختلف الكمية ال�صحية في
ح ��االت ه �ب��وط ال�ق�ل��ب و�أم ��را� ��ض الكلى
والإ��س�ه��ال وال�ق��يء والإل�ت�ه��اب��ات و�إرتفاع
درجة حرارة الج�سم.
 ويحتاج الأ��ص�ح��اء البالغين تقريبا�إل��ى  12ك��وب للن�ساء و  16ك��وب للرجال

مخاطر الجفاف والإفراط في
�شرب الماء:
 يمكن �أن ي ��ؤدي نق�ص ال�م��اء فيالج�سم �إل��ى الجفاف �إذا فقد الج�سم
كمية ماء �أكثر مما يتناوله وهي حالة
تحدث عندما ال يحتوي الج�سم على
ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف
الحيوية الطبيعية .وقد يت�سبب هذا
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�س« : 1ف�إنكم جميعا فقد �إعتمدتم فى الم�سيح قد لب�ستم الم�سيح» من قائل
العبارة؟
�س�« : 2إذهبوا قفوا وكلموا ال�شعب في الهيكل بجميع كالم هذه الحياة» من
قائل العبارة ،ولمن وجه هذا الكالم؟
�س : 3جاء �إ�سم زكريا مرتين فى العهد الجديد .فمن هما؟
�س� : 4أكمل الآي��ة الآتية :ف�إن كلمة ال�صليب عند الـ  .....جهالة و�أم��ا عندنا
نحن الـ  .....فهى قوة اهلل.
���س�« : 5أن الأم��م �شركاء ف��ي ال�م�ي��راث والج�سد ون��وال م��وع��ده ف��ي الم�سيح
بالإنجيل» في �أي ر�سائل بول�س جاءت هذه العبارة؟
�س« : 6هوذا جاريتي بلهة �أدخل عليها فتلد على ركبتى و�أرزق منها �أنا �أي�ضا
بنين» من قائلة العبارة؟
�س : 7من هي �أم دينة �إبنة يعقوب؟
�س : 8بعد �أن ترك يعقوب حماه البان �أتجه �إلى مكان �سماه «محنايم» لماذا
�أطلق على المكان هذا الإ�سم؟
�س : 9لماذا ال ي�أكل بنو �إ�سرائيل عرق الن�سا الذى على ُحق الفخذ؟
�سجد يعقوب قبل مالقاة �أخيه عي�سو؟
�س : 10كم مرة َ
للإجابة فت�شوا في:
ج ( : 6التكوين ) 3 - 1 : 30
ج( : 1غالطية )27 : 3
ج ( : 7التكوين ) 21 - 20 : 30
ج�( : 2أعمال الر�سل )20-18 : 5
ج ( : 8التكوين ) 2 - 1 : 32
ج( : 3متى  )35:23و (لوقا )5 : 1
ج ( : 9التكوين ) 32 : 32
ج ( : 4كورنثو�س الأولى ) 18 : 1
ج ( : 10التكوين ) 3 : 33
ج� ( : 5أف�س�س ) 6 : 3

من ال�سوائل يوميا .وه��ذه الكمية تكون
عن طريق الماء والأطعمة والم�شروبات
الأخ � ��رى ال�م�خ�ت�ل�ف��ة .وب��ال �ت �ق��ري��ب فقد
نح�صل على ح��وال��ي  %20م��ن ال�م��اء عن
بقلم� :سامية خليل
ط ��ري ��ق الأط� �ع� �م ��ة ال �غ �ن �ي��ة ب��ال �م��اء مثل
ماج�ستير في التغذية
ال�خ���ض��روات وال�ف��واك��ه فيكون الإحتياج
ل �ل �� �س��وائ��ل � 9أك� � ��واب ل �ل �م��ر�أة و  13كوب
ل�ل��رج��ال تقريبا لإم� ��داد الج�سم بكمية �أنواعه والبيريز بكل �أنواعها والبرتقال
تحتوي على  %90-70من الماء.
الماء ال�سليمة وتعوي�ض ما يفقده.
 كذلك تتكون الم�شروبات الأخرىهل كمية ال�سوائل التي نتناولها ب�صفة �أ�سا�سية من الماء مثل الع�صير
وال �ح �ل �ي��ب و�أن � � � ��واع �� �ش ��اي الأع �� �ش ��اب
كافية؟:
 بطريقة �سهلة يمكن معرفة �إذا كان وال�صودا وغيرها ،ويمكن �أن تحت�سبال�شخ�ص ي�أخذ كمية م��اء كافية بالنظر من كمية الماء الذي يدخل �إلى الج�سم
�إل��ى ال�ب��ول �إذا ك��ان عديم ال�ل��ون �أو بلون يوميا .ولكن حاول �أن تتجنب �أو تقلل
�أ�صفر فاتح و�إذا كنت ال ت�شعر بالعط�ش .من الم�شروبات المحالة بال�سكر لأنها
�أما �إذا كان لون البول �أ�صفر غامق فهذه تحتوي على كمية عالية م��ن ال�سكر
عالمة على �أن ال�شخ�ص من ال�ضروري �أن ال�م���ض��اف ل�ت�ت�ف��ادى زي� ��ادة ال�سعرات
الحرارية اكثر من احتياج الج�سم.
يتناول كمية ماء �أكثر.
 ي�ستطيع طبيبك �أو �أخ�صائي التغذيةالم�سجل م���س��اع��دت��ك ف��ي ت�ح��دي��د كمية العوامل التي تحتاج �إلى تغيير
ال �م ��اء ال�م�ن��ا��س�ب��ة ل ��ك ي��وم �ي��ا �آخ � ��ذا في في كمية ال�سوائل:
 -1م�م��ار��س��ة ال��ري��ا� �ض��ة :ممار�سة
الإعتبار كل الفروق المذكورة �أعاله.
 لمنع الجفاف وال�ت��أك��د م��ن �إحتواء الن�شاط الريا�ضي ي�سبب كثرة العرق،ج�سمك ع�ل��ى ال���س��وائ��ل ال�ت��ي يحتاجها ،ل ��ذل ��ك ن �ح �ت��اج �إل� � ��ى �� �ش ��رب المزيد
اج �ع��ل ال �م��اء م���ش��روب��ك الأ� �س��ا� �س��ي ومن م��ن ال �م��اء ل�ت�ع��وي����ض ك�م�ي��ة ال�سوائل
الم�ستح�سن ان ت�شرب كوبا من الماء مع ال �م �ف �ق��ودة ،وم ��ن ال�م�ه��م � �ش��رب الماء
كل وجبة غذائية وبين الوجبات وعندما قبل ممار�سة ال��ري��ا��ض��ة وف��ي �أثنائها
ت�شعر بالعط�ش وقبل ممار�سة التمارين وبعدها.
الريا�ضية وب�ع��ده��ا وال��زي��ادة �أث �ن��اء فترة  -2البيئة :قد ت�سبب ح��رارة الجو
ال�صيف ودرج��ة ح��رارة الجو المرتفعة� .أو رط��وب�ت��ه ال �ع��رق .وه��و م��ا ي�ستلزم
احمل معك زج��اج��ة م��اء لتكون متوفرة � �ش��رب ك�م�ي��ة �إ� �ض��اف �ي��ة م��ن ال�سوائل.
وقد ي�صيب الجفاف الج�سم �أي�ضا في
عند الإحتياج.
الأماكن المرتفعة عن �سطح الأر�ض.
 -3الحالة ال�صحية :يفقد الج�سم
م�صادر الماء:
 الماء لي�س الم�صدر الوحيد لتلبية ال���س��وائ��ل ع�ن��دم��ا ي���ص��اب ب��ال�ح�م��ى �أو�إح�ت�ي��اج الج�سم م��ن ال���س��وائ��ل .م��ا ن�أكله القيء �أو الإ�سهال ،لذلك يجب �شرب
يحتوي �أي�ضا على جزء مهم من ال�سوائل ،ال �م��زي��د م��ن ال �م��اء �أو �أت �ب��ع ن�صيحة
فعلى �سبيل المثال الخ�ضروات والفواكه ال �ط �ب �ي��ب ب �� �ش��رب م �ح��ال �ي��ل تعوي�ض
مثل ال�سبانخ والكو�سه والخ�س والكرنب ال���س��وائ��ل والأم �ل��اح ال �ت��ي ف �ق��دت من
والكرف�س والخيار والبطيخ وال�شمام بكل الج�سم �أثناء المر�ض .بع�ض الأمرا�ض
الأخرى مثل �إلتهاب المثانة والم�سالك
البولية وح�صوات الم�سالك البولية
تحتاج �إلى زيادة كمية ال�سوائل.
 -4الحمل وال��ر��ض��اع��ة الطبيعية:
تحتاج الن�ساء الحوامل والمر�ضعات
�إل � ��ى ت� �ن ��اول ال �م ��زي ��د م ��ن ال�سوائل
للحفاظ على م�ستوى الترطيب في
�أج�سامهن.
 -5ف�ت��رة ال�صيف و�إرت �ف��اع درجات
ال�ح��رارة :تحتاج �أج�سامنا في مو�سم
ال���ص�ي��ف زي � ��ادة ف��ي ت �ن��اول ال�سوائل
ل� �ح� �م ��اي ��ة ال� �ج� ��� �س ��م م � ��ن الإ� � �ص� ��اب� ��ة
بالجفاف.

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

النعمة ال�صالحة �أف�ضل من الف�ضة والذهب.
الذكى ُيب�صر ال�شر فيتوارى والحمقى َيعبرون
ف ُيعاقبون.
�شوك وفخاخ في طريق الملتوي ومن يحفظ نف�سه
يبتعد عنها.
الزارع �إثما يح�صد بلية.
�أطرد الم�ستهزئ فيخرج الخ�صام ويبطل النزاع
والخزي.
�أمل �أذنك و�إ�سمع كالم الحكماء ووجه قلبك لمعرفة
الرب.
ال ت�سلب الفقير وال ت�سحق الم�سكين.
ال ت�ست�صحب غ�ضوباً ومع رجل �ساخط ال تجئ.
ال تكن من �صافقى الكف وال من �ضامنى الديون.
ال ت�شته �أطايب ال ُمت�سلط لأنها خبز �أكاذيب.
في �أذني جاهل ال تتكلم لأنه يحتقر حكمة كالمك.
وجه قلبك �إلى الأدب و�أذنيك �إلى كلمات المعرفة.

�إختالفــات

�شيئ من المعرفة

�شخ�صيات بارزة في تاريخ م�صر الحديث

الملكة ناريمان

محمد علي با�شا

ه��و م�ؤ�س�س م�صر الحديثة وحاكمها
ما بين عامي � 1805إلى  .1848ا�ستطاع �أن
يعتلي عر�ش م�صر عام  1805بعد �أن بايعه
�أع�ي��ان البالد ليكون وال� ًي��ا عليها .خا�ض
محمد علي في بداية فترة حكمه حربًا
داخ�ل�ي��ة ��ض��د ال�م�م��ال�ي��ك والإن�ج�ل�ي��ز �إلى
�أن خ�ضعت ل��ه م�صر بالكليّة ،ث��م خا�ض
ح��رو ًب��ا ب��ال��وك��ال��ة ع��ن ال��دول��ة العلية في
جزيرة العرب �ضد الوهابيين و�ضد الثوار

اليونانيين الثائرين على الحكم العثماني
ف��ي ال �م��ورة ،ك�م��ا و��س��ع دول �ت��ه ج�ن��و ًب��ا ب�ضمه
لل�سودان .وبعد ذلك تحول لمهاجمة الدولة
العثمانية ح�ي��ث ح ��ارب جيو�شها ف��ي ال�شام
والأن��ا��ض��ول ،وك��اد ي�سقط ال��دول��ة العثمانية،
لوال تعار�ض ذلك مع م�صالح الدول الغربية
التي �أوقفت محمد علي و�أرغمته على التنازل
عن معظم الأرا�ضي التي �ضمها.

الكلمــات املتقـاطعــة

ن� ��اري � �م� ��ان ح�سين
فهمي �صادق و�شهرتها
ال�م�ل�ك��ة ن��اري �م��ان (31
�أك �ت��وب��ر 1933م 16 -
فبراير 2005م)
ال � ��زوج � ��ة الثانية
للملك ف ��اروق الأول،
و�أم ولي عهده الوحيد
�أح � �م� ��د ف � � � ��ؤاد ،ال� ��ذي
تولى العر�ش وه��و لم
ي�ت�ج��اوز ال�ستة �أ�شهر
ت �ح��ت ل �ج �ن��ة و�صاية
ب � ��رئ � ��ا� � �س � ��ة الأم � � �ي� � ��ر
م�ح�م��د ع�ب��د المنعم.
ت��زوج��ت م��ن ف ��اروق وجل�ست ع�ل��ى عر�ش
م�صر �إلى ج��واره يوم  6مايو �سنة 1951م،
بعد �أن �شاهدها الملك ف��اروق ف��ي محل
ال�ج��واه��رج��ي �أح�م��د نجيب بال�صدفة �أو
بترتيب م�سبق .وبعد �أن ف�سخت خطبتها
من الدكتور محمد زكي ها�شم الذي كان
يعمل في مجل�س الدولة ،وجل�ست ناريمان

على عر�ش م�صر لمدة � 14شهراً بد�أت
ي ��وم  6م��اي��و ��س�ن��ة 1951م ث ��م انتهت
بتنازل الملك ف��اروق عن العر�ش بناء
على رغ�ب��ة ال�شعب الممثل ف��ي قيادة
ثورته في  26يوليو �سنة 1952م .رحلت
معه من الإ�سكندرية على ظهر الباخرة
المحرو�سة ي��وم  26يوليو 1952م عند
خلعه عن العر�ش �إلى �إيطاليا.
في الر�سمين �أعاله يوجد (� )7إختالفات ..هل يمكنك التعرف عليهم؟

�أفقيــا:
( )1باعها عي�سو لأخيه يعقوب في مقابل �أكلة عد�س � -سهد�.... )2( .صانع الخيرات
الرحوم اهلل  -عندما� )3( .ساخن  -التي تقوم بالجا�سو�سية )4( .جميعها  -ما
هبطت حرارته (معكو�سة)  3/2 -قوى )5( .ظم�أ (معكو�سة)  -مكان حل فيه
الروح القد�س على التالميذ وهم مجتمعين فيه )6( .م�صدقة بالقلب ومقرة
بالل�سان  -مر�ض معدي (معكو�سة) )7( .بوا�سطتي (معكو�سة)  -درك � -أكل ب�سرعة
(معكو�سة)  )8( .كان محروما من نعمة النظر حتى �أعطاها له رب المجد ي�سوع
الم�سيح � -أحدث �أزيزا (معكو�سة) )9( .مت�شابهان  -مخاطبة الرب  -عك�س (مائت).
( )10من الأ�صوام الكن�سية )11( .طبيب فرن�سي مكت�شف عالج لداء الخناق -
تعظيم (معكو�سة) � -أمر منكر (معكو�سة) )12( .مكان دير البرامو�س والأنبا
بي�شوي.
ر�أ�سيا:
( )1لقب ملك و�إبن ملك في عهده تم بناء هيكل �أور�شليم  -من ال�صوابع� )2( .آخر
�سفر في الكتاب المقد�س  -مت�شابهة )3( .ورق لل�سجائر  -مفتول )4( .جميع � -ساعد
 �إنجاب )5( .مركز في كرة القدم � -إ�شتياقي � -شدة )6( .هدايتي  -الإكتفاء الذاتي(معكو�سة) )7( .يحطمه  -الكالم ال�شعبي )8( .ال�صورة (مبعثرة) �( 5/3 -أنوار).
( )9لعنها  -غفل )10( .رب  -يقوم� )11( .أ�صلح � -أعطاه اهلل لنوح البار دليل عدم
تكرار الطوفان مرة �أخرى  -حب )12( .و�ضعه القدي�س �أثنا�سيو�س الر�سولي في
مجمع نيقيه.

احلـــــــل
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م��رب��ع ف�ي�ه��ا ي�ضم
 9خ ��ان ��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9
أعمدة 6
�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 9
ال ي �ت �ك ��رر ال ��رق ��م
الواحد في المربع
ال � ��واح � ��د وال في
ال� �ع� �م ��ود ال ��واح ��د 8
عموديا �أو �أفقيا.
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Loving Memory of

Nabil Sadik

Your Selflessness and Tireless
Love in Service to others is
never forgotten.
Pray for us
from the Land of the Living
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«ذكــرى ال�صديــق تــدوم �إلـى الأبــد»

ذكــرى الأربعـــين للحبيب الغالي

نبيــل �صــادق

محبتك للخدمة بدون كلل �أو تعب
ومحبتك للآخرين وم�ساعدتهم وتع�ضيدهم
لن تن�سى �أبداً.
ملأت حياة كل من عرفك بال�سالم والمحبة
من الوداعة التي كانت تفي�ض من �صوتك
�أذكرنا و�صلي من �أجلنا
من الأر�ض الجديدة وال�سماء الجديدة
�أور�شليم ال�سمائية

15
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مقتطفــات مـن الحيــاة
البنكريا�س:
ي�ساعد البنكريا�س على اله�ضم وينظم تناول ال�سكر في
الج�سم وي�ستخدمه كوقود لتن�شيط ج�سم الإن�سان .عندما
يكون ملتهباً ،يبد�أ في التعطل ويتوقف عن تطبيع م�ستوى
ال�سكر .ه��ذا يمكن �أن ي ��ؤدي ب�سهولة �إل��ى مر�ض ال�سكري
وال�سمنة وع�سر اله�ضم .البطاطا مفيدة جدا للبنكريا�س،
ال�سكر والكحول يزيدها �سوءا .عندما يكون لديك الكثير
م��ن ال�سكر وم�شكلة ع�سر اله�ضم ،تحقق م��ن البنكريا�س
الخا�ص بك.
�أغنية كاظم ال�ساهر
يعتقد البع�ض �أن الأغ�ن�ي��ة ال�ت��ي غناها ك��اظ��م ال�ساهر
ِ
ال�شط على م��ودك وخليتك على را�سي) هي �أغنية
(عبرت َّ
غزلية ولكنها �أكثر عمقاً من ذلك ..في الحقيقة هي ق�صة
�أرملة عراقية �ضحت بروحها وكل ما تملك من �أجل طفلها
ال َّر�ضيع الوحيد.
كانت ت�سكن قرية تقع على �شط نهر دجلة ،وعندما كان
عمر الطفل �سبعة �أ�شهر ح�صل في�ضان في النهر كما في
بداية ف�صل الربيع كل عام ،وفي تلك ال�سنة كان الفي�ضان
كبير ف�أغرق كل ما بالقرية و�أجهز على بيوتها ولم يكن �أمام
هذه الأم �إال �أن تقطع النهر �سباحة وهي ال تجيد ال�سباحة..
فجعلت طفلها فوق ر�أ�سها وقطعت به النهر وكانت المياه
تغمر ر�أ�سها وتغطيها الأم ��واج فت�صعد ت�أخذ نف�س وتعود
تغرق من جديد وهي ترفع طفلها بيديها فوق ر�أ�سها كي
ال يبتل ..وبقيت كذلك حتى و�صلت ب�شق الأنف�س �إلى �ضفة
النهر من الجهة الثانية الأكثر �أمانا لها ولطفلها وعا�شت
تعمل وتربي ولدها حتى بلغ �أ�شده و�أكمل درا�سته ..وما �إن
تزوج وكبرت هي في العمر حتى كان طلب زوجته الخال�ص
م��ن وال��دت��ه ف��ي و�ضعها ب��دار العجزة ول��م يمانع ب��ل وافق
تعاتب �إبنها:
زوجته في طلبها  ...فقالت الأم
ُ
عبرت ال�شط على مودك وخليتك على را�سي
كل غط�سة �أح�س بالموت وبقوة �أ�شهق �أنفا�سي
كل هذا وقلت �أمرك �أحلى من الع�سل ُمرك
وين تروح �أروح و ّياك ب�س ال تجرح �إح�سا�سي
عبرت �شاطي �أحالمك بت�ضحيتي و�سهر ليلي
وال مرة قلت ممنون و�إني المنهدم حيلي ..
�إي�ش ق�صرت وياك وِ�ش ..تطلب بعد اكثر

�إعداد :مـاري ب�ســـطا

A LITTLE PLANNING MAKES A BIG DIFFERENCE

على �صدري تنام الليل �أقول ارتاح و�آني �أ�سهر
�أ ُمر عيوني بعيونك و�أنت عيونك لغيري
ف�ضلتك على روحي و�ضاع وياك تقديري !
الخدمه ال ت�ضيع
و�صل كاهن جديد ال��ى قرية وذه��ب �إل��ى الكني�سة ليقيم
قدا�ساً م�سائياً  ،لكن لم ي�أتي �أحد  ...وبعد  15دقيقة  ،دخل
ثالثة �أطفال  ،وبعد ع�شرين دقيقة دخل �شابان .لذلك قرر
الكاهن �أن يبد�أ الخدمة مع الإخوة الخم�سة� .أثناء الخدمة
 ،يدخل زوجان ويجل�سان في الخلف .عند بد�أ العظة و�شرح
الإنجيل  ،دخل رجل �آخر ن�صف مت�سخ في يده حبل مقطوع.
بخيبة �أمل وبدون فهم �سبب �ضعف م�شاركة الم�ؤمنين � ،أدى
الكاهن الخدمة بمحبة ووع��ظ بحما�س .عند االنتهاء من
القدا�س الإلهي وف��ي طريقه �إل��ى المنزل  ،تعر�ض الكاهن
للهجوم وال �� �ض��رب م��ن ق�ب��ل اث�ن�ي��ن م��ن ال�ل���ص��و���ص الذين
انتزعوا منه الحقيبة التي تحتوي على الكتاب المقد�س
وا�شياء اخ��رى .عند و�صوله �إل��ى منزل وت�ضميد جراحه ،
و�صف ذلك اليوم ب�أنه� :أتع�س يوم في حياتي  ،وف�شل خدمتي
 ،لكن  ...ال يهم � ،أنا �أفعل كل �شيء في الم�سيح! ...
ب�ع��د خم�س ��س�ن��وات م��ن ال�خ��دم��ة ف��ي ه��ذه ال�ق��ري��ة ،قرر
الكاهن م�شاركة هذه الق�صة مع �أبناء الرعية في الكني�سة.
عندما انتهى من �سرد الق�صة� ،أوقفه زوجان من تلك الرعية
وق��اال�« :أب��ي ،الزوجان اللذان جل�سوا في الخلف ،كنا نحن.
قررنا الطالق ،ولكن كان علينا �أو ًال �أن ن�أتي �إل��ى الكني�سة
ون�ضع خ��ات��م ال��زف��اف فيها ث��م ن��ذه��ب ك��ل منا ف��ي طريقه
ال�خ��ا���ص .ل�ك��ن ،تخلينا ع��ن االن�ف���ص��ال بعد الم�شاركة في
القدا�س .لقد ا�ستمعنا �إل��ى العظة ونتيجة لذلك نحن هنا
اليوم مع ا�ستعادة منزلنا وعائلتنا».
بينما كان الزوجان يتحدثان ،قال و�أح��د من �أنجح رواد
الأع�م��ال ال��ذي��ن �ساعدوا ف��ي دع��م تلك الكني�سة�« :أب ��ي� ،أنا
ال�سيد ال��ذي ج��اء ن�صف مت�سخ ،وف��ي ي��ده حبل .كنت على
و�شك الإفال�س ،تائهاً" .زوجتي و�أوالدي تركوا منزلي ب�سبب
اعتداءاتي عليهم بال�ضرب والإهانة .في ذلك الم�ساء حاولت
�أن �أقتل نف�سي لكن الحبل انقطع فخرجت ل�شراء حبل �أخر.
وانا في الطريق ،ر�أيت الكني�سة مفتوحة ،قررت الدخول على
الرغم من �أنني كنت مت�سخاً جداً والحبل في يدي .في تلك
الليلة اخترقت عظتك قلبي وخرجت من الكني�سة ب�شجاعة
للعي�ش .اليوم �أنا بخير ،عادت عائلتي �إلى المنزل و�أ�صبحت
�أكبر رجل �أعمال في القرية».
و�صرخ �شما�س الكني�سة�« ،أبي ،كنت �أحد ه�ؤالء الل�صو�ص
ال��ذي��ن �سرقوا منك الحقيبة .الآخ��ر م��ات ف��ي تلك الليلة
ع�ن��دم��ا ك��ان ي��رت�ك��ب ال���س��رق��ة ال�ث��ان�ي��ة .ف��ي الحقيبة التي
�سرقتها منك وجدت الكتاب المقد�س قر�أت فيه كل يوم .بعد
فترة ،قررت �أن �أخدم اهلل في هذه الكني�سة».
�أ�صيب الأب بال�صدمة وبد�أ يبكي وقال للم�ؤمنين :بعد كل
هذه ال�سنوات ذلك اليوم التي اعتبرته يوماً �سيئاً ،كان يوماً
عظيماً ومباركاً .ونحن نعلم �أن كل الأ�شياء تعمل معا للخير
للذين يحبون ا�سم اهلل الذين هم م��دع��وون ح�سب ق�صده
(رومية .)٢٨ : ٨

I have fought the good fight I have finished the race I have
kept my faith, Finally there is laid up for me the crown of
righteousness which the LORD the righteous judge
)will give to me on that day. (11 TIMOTHY 4-7:8

GIVE YOUR FAMILY PEACE OF MIND
Let me show you the emotional and financial benefits
of pre-planning your funeral arrangements.
Call now for your free Final Wishes Organizer.

Trevena Hanna

Planning Advisor
Forest Lawn – Covina Hills

626-367-9417 Cell 626-732-2403 Office
thanna@ForestLawn.com

Cemetery License CES 60080
Life Insurance License 4192548
CDI License No 0D08477
Funeral planning is funded through the purchase of whole life insurance from National Guardian Life Insurance Company, Madison,
WI (NGL). A qualified Forest Lawn planner, who has been both licensed by the state and appointed as an agent of NGL, can answer
any questions. Forest Lawn is an agent of NGL. National Guardian Life Insurance Company is not affiliated with The Guardian Life
Insurance Company of America, aka The Guardian or Guardian Life.

Covina Hills FD 1150 • 21300 Via Verde Dr., Covina, CA 91724
Forest Lawn Memorial-Parks & Mortuaries

�أيها العبد ال�صالح والأمين ادخل �إلى فرح �سيدك
في ذكري الحبيب

نبيــل �صــادق
In Loving memory of

Nabil Sadik

With Gods grace we will celebrate Divine Liturgy at 8am for
the Commemoration of the 40th day memorial of our beloved

Nabil Sadik

husband, father & friend. it will be held on July 17, 2022 at
St. Mina Coptic Orthodox Church
@ 22700 St. Minas Ct Colton.
From your beloved wife, son & family. May the LORD repose
your soul in eternal Paradise and may you always remember us
on your Heavily Prayers.

بنعمة اهلل  ،تحيي الأ�سرة ذكرى الأربعين للزوج والأب وال�صديق
الحبيب نبيل �صادق في �صباح الأحد الموافق  17يوليو 2022
بالقدا�س الإلهي المقام ال�ساعة الثامنة �صباح ًا بكني�سة مار مينا
كولتون  -كاليفورنيا
الأ�سرة تدعو الأهل والأ�صدقاء لنوال بركة القدا�س الإلهي
الرب يعو�ض الجميع تعب محبتهم.

Your life was a
blessing,
Your memory a
Treasure,
You are loved
beyond words,
and missed beyand
measure.
حياتك كانت بركة ونعمة كبيرة
ذكراك كنز من ال�سماء
محبتك فاقت الكلمات االر�ضية
فقدانك خ�سارة ال تعو�ض
ال ن�ستطيع �أن نعبر عنها وال تقا�س ب�أي �شيء على الأر�ض
فهني�أ لك الفردو�س
�أذكرنا �أمام عر�ش النعمة
Dr. Marc Massoud – Joe Massoud and family
Dr. Michael & Mary Bishara, Mina Bishara, Nasef and
Hala Tewfik, Michael and Mira Awad, Michael, Margo
and Hannah Tadros, Michael and Youstine Soliman,
Gigi Soliman, Dr. Maged Gayed and Family
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ديـوكـوفيتـ�ش يحـرز لقـب بطولـة ويمبـلدون للتنـ�س بعـد عـام مـليء بالم�صـاعب
غ ��رب ��ت ال �� �ش �م ����س ف � ��وق ن� � ��ادي All
 Englandبعد يوم قدّمت فيه الدراما
وم�ن��اف���س��ة ت�ن����س �إ��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة .فو�سط
ال �ح��رارة ف��ي ال�م�ل�ع��ب ال �م��رك��زي ،كان
المربك الكبير ال��ذي ت�صدر عناوين
ال�صحف م ��راراً وت �ك��راراً ف��ي الأ�سابيع
ال�م��ا��ض�ي��ة ب�سبب ��س�ل��وك��ه ال���س��يء كان
ب �ح��اج��ة �إل� ��ى ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى �أع�صابه
للتمكن من الح�صول على �أي��ة فر�صة
للفوز ب�أول البطوالت الأربع الكبرى.
ولكن مع فوزه بمجموعة فقط ب�أول

الذي تم ترحيله من �أ�ستراليا في يناير
لخرقه قواعد كوفيد  ،19ولكن الرجل
البالغ من العمر  35عاماً على بعد لقب
ب�ط��ول��ة ك�ب��رى واح ��دة ف�ق��ط لم�ساواة
مناف�سه ال �ل��دود ،راف��ائ �ي��ل ن� ��ادال ،مع
وجود فر�ص �أكثر دون �شك لتجاوزه.
ح �ظ �ي��ت ال � �م � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة في
م �ن��اف �� �س��ات ف � ��ردي ال ��رج ��ال ببطولة
�إنجلترا المفتوحة للتن�س (ويمبلدون)،
ب �ي��ن ال �� �ص��رب��ي ن ��وف ��اك ديوكوفيت�ش
والأ�سترالي نيك كيريو�س ،يوم الأحد

 3مجموعات ،ب��د�أ الأم��ر يتك�شف �أمام
الأ� �س �ت��رال��ي ،ح�ي��ث ك�ث��ف ديوكوفيت�ش
ال���ض�غ��ط ع�ل��ى خ�صمه ل�ي�ع��ود بهدوء،
بينما كان كيريو�س غا�ضباً م�ست�شعراً
�أن ال �ن �ه��اي��ة ك��ان��ت ق��ري �ب��ة .و�شهدت
ال�ع��ائ�ل��ة ال�م��ال�ك��ة ،ب�م��ن ف�ي�ه��م الأمير
ج� ��ورج دي��وك��وف�ي�ت����ش وه ��و ي �ت �ق��دم في
المجموعة الرابعة الفا�صلة �إلى لقبه
ال���س��اب��ع وال�ب�ط��ول��ة ال �ك �ب��رى الحادية
والع�شرين له.
لقد كان عاماً �صعباً بالن�سبة لل�صربي

رياضة ومالعب

 ،7/10بمتابعة ال�ع��دي��د م��ن م�شاهير
العالم ،من المدرجات.
ك��ان الممثل الأمريكي ال�شهير توم
كروز من بين الجماهير التي تواجدت
ف��ي الملعب الرئي�سي ف��ي ويمبلدون،
ال ��ذي �شهد ت�ت��وي��ج دي��وك��وف�ي�ت����ش (35
ع��ام��ا) باللقب للن�سخة ال��راب�ع��ة على
التوالي وللمرة ال�سابعة في م�سيرته
الريا�ضية ،عقب تغلبه على كيريو�س
( 27عاما) بثالث مجموعات لمجموعة
واحدة.

بعثة ال�شطرنج حققت  ١٣ميدالية متنوعة من بطولة �إفريقيا بزامبيا
�إعداد� :صالح بول�س

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:
 هل يجمد �سواريز محمد هانى فى الأهلي ب�سبب ا�ستمرار الأخطاء الكارثية ؟ح��ال��ة م��ن ع ��دم ال��ر� �ض��ا ت���س�ي�ط��ر على
البرتغالي ري�ك��اردو �سواريز المدير الفني
للأهلي ب�سبب �أداء محمد هاني ظهير �أيمن
الفريق الأح�م��ر ،في ظل تراجع م�ستواه،
وف�شله في تقديم الدعم ال�ل�ازم بمركزه،
على م�ستوى التكملة الهجومية �أو التغطية
الدفاعية.
وارتكب محمد هاني العديد من الأخطاء
في المباريات ال�سابقة وكان نتيجته التعر�ض
لنقد الذع من الجماهير الحمراء التي لم تعد تثق في ق��درات الالعب ب�سبب �أخطائه
المتكررة.
ويتحفظ �سواريز على �أداء محمد هاني ويفكر في تجميده و�إب�ع��اده عن الم�شاركة
الأ�سا�سية لح�ساب كريم ف�ؤاد الذي قد يكون له دور مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة،
بعد ف�شل هاني في ا�ستغالل الفر�ص التي ح�صل عليها مع الأهلي طوال الفترة الما�ضية.
و�شهدت م�ب��اراة الجونة الأخ�ي��رة ب��ال��دوري قيام �سواريز با�ستبدال محمد هاني في
الدقائق الأخيرة من المباراة وم�شاركة كريم ف��ؤاد بدال منه من �أجل تقديم الدعم في
الجبهة اليمنى و�إر�سال العر�ضيات الالزمة للمهاجمين داخل منطقة جزاء الخ�صم.
ولم يك�شف الجهاز الفني للأهلي عن ال�سبب الأ�سا�سي وراء ا�ستبعاد محمد هاني �سواء
ل�شكواه من �إ�صابة �أو لأ�سباب فنية ب�سبب عدم االلتزام بتعليمات الجهاز الفني.
وقد ت�شهد المباريات المقبلة الدفع بكريم ف�ؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي ،في
ظل حالة عدم الر�ضا من المدرب البرتغالي تجاه محمد هاني.
وارتكب محمد هاني العديد من الأخطاء في المباريات ال�سابقة مثل نهائي دوري �أبطال
�إفريقيا �ضد الوداد المغربي ومباراة القمة �ضد الزمالك.
وبات موقف الأهلي في المناف�سة على ا�ستعادة درع الدوري على المحك بعدما وا�صل
نزيف النقاط ،ليتوقف ر�صيده عند  45نقطة ويحتاج للفوز في كل المباريات وعدم فقدان
�أي نقطة جديدة ل�ضمان التتويج بلقب الدوري.

 نادي الزمالك :
 �أحمد مرعي يبعث ر�سالة لجماهير الزمالك عقب العودة لتدريبفريق ال�سلة
�أعرب �أحمد مرعي المدير الفني لفريق
كرة ال�سلة الأول بنادي الزمالك عن �سعادته
البالغة بالعودة لقيادة الفار�س الأبي�ض من
ج��دي��د ،مو�ضحا �أن ال�ع��ودة ط��ال انتظارها
ق��راب��ة  20ع��ام��ا ،ل�ك�ن�ه��ا ح��دث��ت خ�ل�ال 10
دقائق فقط هي مدة المفاو�ضات مع �أحمد
مرت�ضى من�صور ع�ضو مجل�س �إدارة النادي
والم�شرف العام على �ألعاب ال�صاالت بالقلعة
البي�ضاء.
�أ�ضاف مرعي �أنه يتمنى �أن تكون عودته
ل�سلة الأبي�ض مليئة باالنت�صارات والعودة
لمن�صات التتويج من جديد ،خا�صة �أن الفريق ي�ضم عنا�صر مميزة �سواء من ال�شباب �أو
الخبرة ،م�شددا على �أنه يطالب الجماهير الغفيرة للأبي�ض ب�أن تكون داعما وم�ساندا
قويا لالعبين والجهاز الفني في المو�سم الجديد ،حتى ي�سعدوهم بالبطوالت.
كما �أ�شار مرعي �إل��ى �أن��ه يطالب اتحاد ك��رة ال�سلة بفتح المدرجات للجماهير من
جديد ،لأنهم ع�صب حياة اللعبة ،مما �سيعود بالنفع لي�س على الأن��دي��ة فقط و�إنما
المنتخب الوطني كذلك.
وتابع المدير الفني الجديد للزمالك ،ب�أن الفريق �سيقاتل في المو�سم الجديد على
كل البطوالت الممكنة ،رغم الظروف التي يمر بها �سواء للإ�صابات �أو الراحلين ،م�شيرا
�إلى �أن الفريق �سي�ضم محترفا �أجنبيا على م�ستوى عال جدا ،من �أجل �إفادة الفريق.
واختتم �أحمد مرعي بمنا�شدته الجماهير وكذلك �إدارة النادي التي ال تدخر جهدا
لدعم الفريق ،ب�أن ي�صبروا على �سلة الأبي�ض التي تبني فريقا قويا لكنه يحتاج الدعم
المعنوي �أكثر من �أي �شيء �آخر من �أجل تحقيق المطلوب.

عبدالمنعم عمارة وزير
الريا�ضة الأ�سبق

كتب ■■:ال �ن �ج��م ال �ع��ال �م��ى في
كرة اليد على زين ت�ألق فى المباراة
النهائية لبطولة �أوروبا فى كرة اليد
م��ع ن��ادى بر�شلونة -ل��م ي�س�أل عنه
�أحد ولم ُي�ستقبل �إ�ستقبا ًال الئقاً.

بعثة �أل��ع��اب ال��ق��وى تطير
�إل����ى �أم��ري��ك��ا للم�شاركة
ف�����ي ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م

لمحـة وفــاء لمن ي�ستحقــون
ب�سنت حميدة
ط��ارت بعثة منتخب �ألعاب القوى �إلى
�أمريكا يوم االثنين  7/11للم�شاركة فى
بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 14
�إلى  24يوليو الجارى.
وت �� �ض��م ق��ائ �م��ة م���ص��ر ال �م �� �ش��ارك��ة في
ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م لأل �ع��اب ال �ق��وى ك�لا من
ب���س�ن��ت ح �م �ي��دة و�إي� �ه ��اب ع �ب��د الرحمن،
بالإ�ضافة �إلى م�صطفى الجمل.
ب�ي�ن�م��ا ي�ت�غ�ي��ب ع ��ن ال �ق��ائ �م��ة ك�ل�ا من
حم�م��د جم��دي وم�صطفى ع�م��رو وذلك
للإ�صابة �أثناء م�شاركتهما يف دورة �ألعاب
البحر املتو�سط.
وح � �ق� ��ق م �ن �ت �خ��ب �أل� � �ع � ��اب ال � �ق� ��وى 5
ميداليات يف دورة البحر املتو�سط ،مق�سمة
�إىل ذهبيتني ،وف�ضيتان ،بالإ�ضافة �إىل
برونزية.

الخارجية الأمريكية تهنئ
العبة التن�س التون�سية �أن�س
جابر على �إنجازها التاريخي

 ت�سبب كثرة تناول اللحمة في الإ�صابة بـ(�ألآم المفا�صل).
 ت�سبب �ألآم الع�ضالت. ت�ت���س�ب��ب ف ��ى زي � ��ادة ح�م����ض اليوريك�أ�سيد.
 تت�سبب في زيادة الحمل على الكبد. تت�سبب �أي�ضا فى الإ�صابة ب�ألآم المعدة. ال �ت ��أث �ي��ر ع �ل��ى ال �� �ش��راي �ي��ن والأوع� �ي ��ةالدموية.
بر�ضو هناكل لحمه!!

كتب� :صالح ف�ؤاد  -نجح ا�ساطير كرة
ال�سلة في �إعداد �إحتفال الئق لتكريم رموز
وق��ام��ات لكرة ال�سلة بم�صرنا الحبيبة..
ج��اء ال�ت�ك��ري��م م��ن �أ��س��اط�ي��ر ون �ج��وم لهم
تاريخهم ..ف�صادف قبوال وترحيبا من
المكرمين ..لم يكن من هيئة �أو م�ؤ�س�سة
و�إن �م��ا ج��اء م��ن �أ� �س��رة اللعبة وخبرائها
ف�أ ُع ِل َي من �ش�أن التكريم.
��ش�م��ل ال�ت�ك��ري��م ال��رع �ي��ل الأول للعبة
اللذين حققوا الكثير من الإنجازات على
الم�ستوي المحلي ،والعربي ،واالفريقي،
والدولي.
كنت اتمني تغطية �إعالمية من الإعالم
المرئي والم�سموع والمقروء لهذا الحدث
الكبير.
كنت اتمني م�شاركة االتحاد الم�صري
ل �ك��رة ال���س�ل��ة ال ��ذي ي�ع�ي����ش ع�ل��ى �أط�ل�ال
�أمجاد الرموز المكرمة.
ك�ن��ت ات�م�ن��ي م���ش��ارك��ة وزي ��ر الريا�ضة
لي�ضيف لأل�ب��وم � �ص��وره ..ال��ذي يهتم به
�أكثر من النهو�ض بالريا�ضة� ..صورة له..
بين �أعالم ع�صر النه�ضة لكرة ال�سلة.
كنت اتمني دع��وة مدحت وردة� ..أيقونة
كرة ال�سلة للع�صر الحديث ..ك�ضيف �شرف

بعد �أن كرمه االتحاد الدولي لكرة ال�سلة
ك�أحد م�شاهير اللعبة على م�ستوى العالم.
ك�ن��ت ات�م�ن��ي م���ش��ارك��ة ��ص�ن��دوق رعاية
قدامي الريا�ضيين لتقديم فقط ر�سالة
�شكر وعرفان لجيل العظماء.
كنت اتمني م�شاركة ات�ح��اد ال�شركات
واالت �ح��اد ال��ري��ا��ض��ي لل�شرطة واالتحاد
ال��ري��ا��ض��ي ل�ل�ق��وات الم�سلحة واالتحاد
ال�ع��رب��ي ..فالمكرمون �أول م��ن �ساهموا

ف��ي ن�ج��اح ه��ذه الإت �ح��ادات ف��ي مهدها..
وباتت تحت�ضر بعد �أن هجرها العمالقة.
كنت اتمني الإعالن عن موعد التكريم
الالحق للأجيال التي تلت جيل الرواد.
ك�ن��ت ات�م�ن��ي ح �� �ض��وري ه ��ذا الحفل..
مجرد الح�ضور �شرف كبير.
�شكراً لمجموعة �أ�ساطير ك��رة ال�سلة
ال �ت��ي ت �ق��دم ب�ك��ل ح��ب ع�م��ل ت�ط��وع��ي في
هدوء لتكريم من ي�ستحق.

عبد الرحمن ال�صيفي يح�صد ذهبية ال�سومو فى دورة الألعاب العالمية

مع االحتفال بعيد اال�ضحي وعيد الر�سل ما فوائد و �أ�ضرار اللحمة ؟
ع� � �ي � ��د الأ�� � �ض� � �ح � ��ى
ي��رت�ب��ط �إرت �ب��اط وثيق
ب�ت�ن��اول ال�ل�ح��وم ب�شكل
ك �ب �ي��ر وف �ق��ا لطقو�س
ال �م �� �ص��ري �ي��ن و�أغ� �ل ��ب
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،وال
ي�خ�ت�ل��ف الريا�ضيين
ع��ن غيرهم ��س��واء عن
ط ��ري ��ق ت� �ن ��اول الفتة
ال�ت��ي ت�ح��ر���ص الأ�سرة
الم�صرية على تناولها
�أول �أي� � � ��ام ال �ع �ي ��د �أو
ال�م���ش��وي��ات ف��ي ظ��ل ال�ح��ر���ص ع�ل��ى ذبح
الأ�ضحية.
يحر�ص الريا�ضيين �أي�ضا على التم�سك
بهذه العادات فى العيد مثل غيرهم ولكن
تناول الريا�ضيين للحمة بكميات كبيرة
ي�سبب �أ�ضرار من الناحية الطبية بالرغم
م��ن �أن اللحمة م��ن البروتينات المهمة
لبناء الع�ضالت.
ت�أثير تناول اللحوم بكثرة

بعثة منتخبات ال�شطرنج الم�صرى بمطار القاهرة الدولى
ح �� �ص��د الع �ب��و م �ن �ت �خ �ب��ات ال�شطرنج
الم�صري لل�شباب والنا�شئين والفتيات
( )١٣ميدالية منها  ٩ميداليات ذهبية،
و ٣ميداليات ف�ضية ،وميدالية برونزية.
ت��ر�أ���س ال�ب�ع�ث��ة ال�م���ش��ارك��ة ف��ى بطولة
�إف��ري�ق�ي��ا لل�شطرنج ،د��.ش�ي��ري��ن �سلمان،
و� �ض �م��ت ال �ب �ع �ث��ة ال �م��دي��ر ال �ف �ن��ي �أحمد
ع��دل��ى ،وال�م��درب�ي��ن �أح�م��د م ��راد� ،شريف
�أ�� �ش ��رف ،م �ح��ب �أم� �ي ��ر ،وال��دك �ت��ور فادي
مكرم طبيب البعثة ،وحقق الميداليات
ال��ذه�ب�ي��ة ك��ل م ��ن« :رغ ��د ع �ل�اء� .سلمى
�أحمد ،رنا جا�سر ،جوي روماني ،عبداهلل
عمر� ،إياد الح�سيني� ،أدهم ح�سام ،كيفين
جورج ،محمد هاني».
وكرم قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى،
الطفل كيفين ج��ورج ( 11ع��ام��ا) الفائز
ببطولة �إفريقيا المفتوحة لل�شباب تحت
قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى يكرم الطفل كيفين جورج
�سن � 16سنة.
و�أدار ق��دا� �س �ت��ه ح� � � ��واراً م ��ع البطل تدرب على �أيديهم فى �إحدى الأكاديميات ال�سيدة ال �ع��ذراء ،ب���ش��ارع �أح�م��د ع�صمت
الم�صرى ال�صغير تعرف خالله على �سبب الخا�صة التى التحق بها ،م�شيراً �إلى �أنه فى عين �شم�س ،بكلمات م�شجعة ،م�شيداً
�شغفه بلعبة ال�شطرنج والأ�شخا�ص الذين جرب ممار�سة بع�ض اللعبات ولكنه �أحب ب��ال�ن�ج��اح ال�لاف��ت ال ��ذى ح�ق�ق��ه ،موجها
التحية لأ�سرته ولمدربيه ،وقدم قدا�سته
�ساندوه و�ساعدوه ليتفوق فيها ،حيث �أ�شاد «ال�شطرنج» ب�شكل خا�ص.
«كيفين» ب��دور وال��دي��ه وم��درب�ي��ه الذين وهن�أ قدا�سة البابا كيفين� ،إبن كني�سة للبطل هدية خا�صة بهذه المنا�سبة.

�أن�س جابر
هن�أت وزارة الخارجية الأمريكية ،العبة
التن�س التون�سية� ،أن�س جابر ،التي حققت
�إن� �ج ��ازاً ت��اري �خ �ي �اً و�أ� �ص �ب �ح��ت �أول العبة
تون�سية وعربية ت�صل �إل��ى نهائي �إحدى
بطوالت «جراند �سالم» بعد بلوغها نهائي
بطولة ويمبلدون.
وق��ال ح�ساب ق�سم ال�شرق الأدن ��ى في
وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر:
«م�ب��روك لأن����س ج��اب��ر على ال�ت��أه��ل ،فقد
�أ�صبحت �أول �إمر�أة عربية و�أفريقية ت�صل
�إلى نهائي جراند �سالم».
وكتب ال�صحفي ح�سن م�ستكاوي عبر
ت��وي�ت��ر« :الأح �ل�ام ممكن ت�صبح حقيقة
بالكفاح والتدريب والإرادة  ..برافو نجمة
التن�س التون�سية �أن����س ج��اب��ر ف��ي نهائي
ويمبلدون الحلم بطلة عربية في نهائي
�أعرق بطوالت التن�س» ،ح�سب قوله.

ت��وج عبد ال��رح�م��ن ال�صيفي ،بذهبية
ال�سومر للوزن الخفيف في دورة الألعاب
العالمية ،والمقامة حالياً في الواليات
المتحدة الأمريكية ،حيث افتتح ال�صيفي
م���ش��واره ف��ي البطولة بالفوز على بطل
منغوليا ف��ي دور ال �ـ 16ث��م اق���ص��اء ثالث
�أوكرانيين ليح�صد الميدالية الذهبية
الثالثة لم�صر.
وت�ضم قائمة منتخب ال�سومو الم�شارك
في دورة الألعاب العالمية خم�س العبين
هم عبد الرحمن ال�صيفي و�إبراهيم عبد
اللطيف ومحمد المهدي وح�سام م�صباح
وعبد الرحمن عبيدة.
وتعد ذهبية ال�صيفي هي �أول ميدالية
في تاريخ م�شاركات المنتخبات العربية
والأف��ري�ق�ي��ة ف��ي دورة الأل�ع��اب العالمية،
وه � ��و �إن � �ج� ��از ت ��اري �خ ��ي ي �� �ض��اف ل�سجل
نجاحات اتحاد الجودو الم�صري برئا�سة
مرزوق علي.
وح�صدت البعثة الم�صرية الم�شاركة
ف� ��ي دورة الأل� � �ع � ��اب ال �ع��ال �م �ي��ة خم�س
ميداليات متنوعة حيث ح�صد الكاراتيه
ذه�ب�ي�ت��ان وف�ضية وب��رون��زي��ة �إل ��ى جانب
ذه �ب �ي��ة ال �� �س��وم��و ،وت� ��وج ي��و� �س��ف ب ��دوي

بذهبية مناف�سات الكوميتيه وزن 84 -
كجم بعد التغلب على بطل المغرب في
المباراة النهائية بنتيجة  ،5-6كما ح�صد
عبد اهلل ممدوح ذهبية الكوميتيه وزز -
 75كجم بعد التغلب على بطل �أوكرانيا
في النهائي بنتيجة .3-6

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

وحقق طه طارق الميدالية البرونزية
ل ��وزن  84+ك�ج��م رج ��ال ب�ع��د ال �ف��وز على
الع��ب �أوك��ران�ي��ا بنتيجة  ، 0-2وح�صدت
�أح�ل�ام ي��و��س��ف ال�م�ي��دال�ي��ة الف�ضية بعد
فوزها على بطلة اوكرانيا في مناف�سات
الكوميتيه وزن  55كجم.
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