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�أرثوذك�س نيوز
جريدة م�ستقلة �شاملة  -ت�أ�س�ست عام 2000
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بروتوكول تعاون بين البيئة والكني�سة
لرفع الوعي بين المواطنين

وق��ع قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
ب��اب��ا الأ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك الكرازة
المرق�سية والدكتورة يا�سمين ف�ؤاد وزيرة
البيئة ،ي��وم الإث�ن�ي��ن  ،6/13بروتوكول
تعاون بين الوزارة والكني�سة لن�شر الوعي
البيئي بين المواطنين �ضمن فعاليات
المبادرة الرئا�سية «اتح�ضر للأخ�ضر»،
كما �أطلقا وثيقة حماية البيئة للكني�سة
الأرثوذك�سية.
وي��أت��ي ذل��ك �ضمن ا��س�ت�ع��دادات م�صر
ال�ست�ضافة م�ؤتمر المناخ القادم،COP27
وذلك بح�ضور عدد من ال�سفراء وممثلي
ه �ي �ئ��ات الأم � � ��م ال �م �ت �ح��دة ومنظمات

المجتمع المدني.
و�أك��دت وزي��رة البيئة �أن البروتوكول
ي�أتي تتويجا للتعاون مع قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاني في تعزيز دور الكني�سة
في الحفاظ على البيئة ومواجهة �آثار
تغير المناخ ،ودعم رئا�سة م�صر لم�ؤتمر
المناخ المقبل  ،COP27حيث اعتادت
وزارة البيئة م�ن��ذ ��س�ن��وات ال�ت�ع��اون مع
الكني�سة في العديد من الأن�شطة البيئية
كحمالت الت�شجير م��ن خ�لال م�شاركة
� �ش �ب��اب ال�ك�ن�ي���س��ة ف��ي خ��دم��ة المجتمع
والبيئة ،لتحقيق ال��راب�ط��ة بين الوعي
البيئي وخدمة المجتمع.

�أع�ضاء من الحزبين بمجل�س ال�شيوخ الأمريكي
يعدون م�شروع قانون يق ّيد حيازة الأ�سلحة

�أع ّد �أع�ضاء عن الحزبين الديمقراطي
والجمهوري في مجل�س ال�شيوخ الأمريكي
الثالثاء  6/21م�شروع قانون يفر�ض قيودا
محدودة على حيازة الأ�سلحة النارية.
وتعد الخطوة �إ�صالحية غير م�سبوقة
منذ عقود على ال� ّرغ��م م��ن �أن�ه��ا ال تلبي
ال�ح��د الأدن� ��ى م��ن م�ط��ال��ب ال��رئ�ي����س جو
بايدن في هذا المجال.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في
مجل�س ال�شيوخ ال�سناتور ت�شاك �شومر
«ه ��ذا ال�ن����ص ال �م��دع��وم م��ن �أع �� �ض��اء من
الحزبين يم ّثل تقدما و�سينقذ �أرواحا على
الرغم من �أنه لي�س بتاتا ما كنا نريده..
�إال �أن هذا الت�شريع �ضروري ب�صورة ملحة
للغاية».

وفي تغريدة على «تويتر» قال ال�سناتور
الديمقراطي كري�س مورفي �إن «هذا �أهم
ت�شريع �ضد عنف الأ�سلحة النارية منذ
حوالي  30عاما» ،و�أ�ضاف �أن هذا الن�ص
«�سينقذ �آالف الأرواح».
وبح�سب م��ورف��ي ف ��إن اق�ت��راح القانون
يوفر على وجه الخ�صو�ص دعما للقوانين
المحلية ف��ي ك��ل والي��ة على ح��دة والتي
تتيح لل�سلطات �أن تنزع م��ن ك��ل �شخ�ص
تعتبر الأ��س�ل�ح��ة ال �ن��اري��ة ال �ت��ي بحوزته
خطرا.
كما يفر�ض الن�ص �إلزامية التحقق من
ال�سجلين الجنائي والنف�سي لكل �شاب
يتراوح عمره بين  18و  21عاما ويرغب
ب�شراء �سالح ناري.

�ضغوط ترامب على الواليات تتو�سط �أجندة لجنة
التحقيق في هجوم الكابيتول
ت �ن �ظ��ر ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي هجوم
الكابيتول ف��ي ال�ضغوط ال�ت��ي مار�سها
ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب على
الم�س�ؤولين في بع�ض الواليات الرئي�سية،
لإل�غ��اء نتيجة االنتخابات التي �أو�صلت
جو بايدن �إلى ال�سلطة.
وم� ��ن ال �م �ت��وق��ع �أن ي ��دل ��ي ع� ��دد من
الم�س�ؤولين ب�شهادته م��ن بينهم وزير
خارجية والية جورجيا براد رافن�سبرغر
ورئي�س مجل�س النواب في �أريزونا را�ستي
ب � ��اورز ،ك�م��ا م��ن ال�م�ت��وق��ع �أن ت�ستدعي
اللجنة نائب الرئي�س ال�سابق مايك بين�س
ال�ستجوابه حول ال�ضغوط الكثيرة التي
مار�سها دون��ال��د ت��رام��ب لمحاولة منعه
م��ن الت�صديق على ف��وز ج��و ب��اي��دن في
االنتخابات.
وت�ستمع لجنة التحقيق الم�ؤلفة من
 7ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين
م�ن��ذ �أك �ث��ر م��ن ع ��ام� ،إل ��ى �أك �ث��ر م��ن �ألف

��ش��اه��د بينهم اث �ن��ان م��ن �أب �ن��اء الرئي�س
ال�سابق لت�سليط ال�ضوء على ت�صرفات
ت��رام��ب ق �ب��ل ال �ه �ج��وم ع �ل��ى الكابيتول
وخالله وبعده.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ه��اج��م دون ��ال ��د ترامب
الذي لم يعترف يوما بهزيمته ،اللجنة،
منددا على مواقع التوا�صل االجتماعي
بـ«الم�شاغبين ال�سيا�سيين الذين جرموا
الق�ضاء �إلى م�ستوى لم ي�سبق له مثيل».

وا�شنطن ت�ؤكد ا�ستمرار دعمها لإ�سرائيل مهما
كانت هوية الفائز في االنتخابات المقبلة

تعهدت الواليات المتحدة الثالثاء 6/21
اال�ستمرار في دعم �إ�سرائيل فيما ي ّتجه هذا
البلد نحو �إجراء انتخابات ت�شريعية مبكرة
وهي الخام�سة في �أقل من �أربع �سنوات.
وتتجه �إ�سرائيل نحو انتخابات مبكرة
ُرجح �أن ي�سعى فيها رئي�س الوزراء ال�سابق
ي ّ
بنيامين نتنياهو للعودة ،قبل �أ�سابيع من
�أول زيارة لجو بايدن �إلى ا�سرائيل ب�صفته
رئي�سا للواليات المتحدة.
وق ��ال ال�ن��اط��ق ب��ا��س��م وزارة الخارجية

الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ن �ي��د ب ��راي �� ��س ل�صحافيين
ف ��ي وا� �ش �ن �ط��ن «ال �أرى �أن ال �ت �ط ��ورات
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ف ��ي �إ� �س ��رائ �ي ��ل � �س �ي �ك��ون لها
تداعيات على م��ا ن�سعى �إل��ى تحقيقه مع
�شركائنا الإ�سرائيليين � -أو مع �شركائنا
الفل�سطينيين في هذا ال�ش�أن».
و�أ�ضاف «قوة عالقتنا ال تعتمد على من
يجل�س في المكتب البي�ضاوي .وال تعتمد
على من يجل�س على كر�سي رئي�س الوزراء
في �إ�سرائيل».
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 1000قتيل ومئات الم�صابين في زلزال قوي ب�أفغان�ستان

لقى � 1000شخ�ص م�صرعهم و�أ�صيب
نحو � 600آخرون �إثر زلزال بلغت قوته 5،9
درجة �ضرب جنوب �شرقي �أفغان�ستان.
وقال م�ساعد وزير الكوارث الطبيعية
الأف �غ��ان��ي� � ،ش��رف ال��دي��ن م�سلم «تفيد
المعلومات ال� ��واردة �إل�ي�ن��ا بمقتل 1000
�شخ�ص و�إ��ص��اب��ة � 600آخ��ري��ن بجروح»,
ف �ي �م��ا ق� ��ال م �� �س��اع��د ال �م �ت �ح��دث با�سم
حكومة طالبان ،بالل كريمي �إن الكثير
من المنازل دمرت و�أن �سكانها ال يزالون
تحت الأنقا�ض.
و�أ�ضاف كريمي في تغريدة عبر موقع
ال �ت��دوي �ن��ات ال�ق���ص�ي��رة «ت��وي �ت��ر» :ندعو
وك��االت الإغاثة لتقديم م�ساعدة فورية
ل�ضحايا الزلزال لتجنب كارثة �إن�سانية.
وك��ان القائد الأع�ل��ى لحركة طالبان
هبة اهلل �أخ��ون��د زادة ق��د �أف ��اد ف��ي وقت
�سابق بمقتل � 300شخ�ص على الأقل في
واليتي باكتيكا وخو�ست.
وقال زادة في بيان لو�سائل الإعالم �إن
«م�ئ��ات المنازل دم ��رت» .موقع الزلزال
الذي بلغت قوته  5،9درجة على عمق 10
كيلومترات قرابة ال�ساعة  1,30بالقرب
م��ن ال�ح��دود م��ع باك�ستان ،وفقا لمعهد
ر�صد الزالزل الأمريكي.
و� �ض��رب زل� ��زال ث ��ان ب �ق��وة  4,5درجة
ال�م�ك��ان نف�سه تقريبا ف��ي ال��وق��ت ذاته،
وفقا للم�صدر نف�سه.
وق � ��ال ي �ع �ق��وب م �ن �ظ��ور �أح � ��د زعماء
ال �ق �ب��ائ��ل م ��ن ب�ك�ت�ي�ك��ا� :إن ال �ك �ث �ي��ر من
الجرحى من منطقة جيان في الوالية
وت��م نقلهم �إل��ى الم�ست�شفى في �سيارات
�إ�سعاف ومروحيات.

و�أ�� �ض ��اف م �ن �ظ��ور ل��وك��ال��ة ال�صحافة
ال�ف��رن���س�ي��ةب ع�ب��ر ال �ه��ات��ف« :الأ�� �س ��واق
المحلية مغلقة وهرع النا�س �إلى المناطق
المت�ضررة للم�ساعدة».
و� �ش �ع��ر ال �� �س �ك��ان ب ��ال ��زل ��زال ف ��ي عدة
والي��ات بالمنطقة وكذلك في العا�صمة
ك��اب��ول ال��واق �ع��ة ع�ل��ى ب�ع��د ح��وال��ي 200
كيلومتر �شمال مركز الزلزال .كما �شعر
بها ال�سكان �أي�ضا في باك�ستان المجاورة
لكن ل��م ت��رد �أن �ب��اء ع��ن وق��وع �أ� �ض��رار �أو

�إ�صابات فيها.
و�أعرب رئي�س الوزراء الباك�ستاني �شهباز
�شريف عن «حزنه العميق» لهذه الم�أ�ساة،
و�أ�شار �إلى �أن ال�سلطات الباك�ستانية تعمل
لتقديم الدعم لجارتها.
وكتب مبعوث االتحاد الأوروبي الخا�ص
�إل��ى �أفغان�ستان توما�س نيكال�سون على
موقع تويتر« :يراقب االتحاد الأوروبي
ال��و� �ض��ع وه ��و ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��داد للتن�سيق
وتقديم الم�ساعدات ال�ط��ارئ��ة» .وقالت

الأمم المتحدة �أي�ضا �إنها تدر�س حاجات
الم�ساعدة.
و�أع� �ل ��ن ال �م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م الحكومة
الإي��ران �ي��ة ب �ه��ادري ج �ه��رم��ي� ،أن بالده
م�ستعدة لتقديم الم�ساعدات ل�ضحايا
الزلزال في �أفغان�ستان.
وغ ��ال �ب ��ا م ��ا ت �� �ض��رب زالل� � ��زل �شمال
�أف�غ��ان���س�ت��ان وخ�صو�صا محيط �سل�سلة
ه �ن��دوك��و���ش ال �ج �ب �ل �ي��ة ح �ي��ث تت�صادم
ال�صفائح التكتونية الأورا�سية والهندية.

النفط الرو�سي المحظور في الغرب ...يتدفق على ال�صين

زادت ال�صين واردات �ه��ا م��ن النفط
ال��رو��س��ي ب�شكل كبير ف��ي م��اي��و ،وفق
م ��ا �أظ� �ه ��رت �أرق� � ��ام ر� �س �م �ي��ة االثنين
 ،6/20ما �ساعد مو�سكو على تعوي�ض
الأ� �س��واق الغربية ال�ت��ي ح��رم��ت منها
ب�سبب ال�ع�ق��وب��ات ال�م�ف��رو��ض��ة عليها
على خلفية حربها في �أوكرانيا.
وت�ف��وق ه��ذه الكمية واردات النفط
من المملكة العربية ال�سعودية (7,82
ماليين طن)� ،أول مز ّود نفط لل�صين
تقليديا.
وف��ر��ض��ت ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة عقوبات
غ�ي��ر م�سبوقة ع�ل��ى مو�سكو ردا على
غ��زوه��ا �أوك��ران�ي��ا ،وخفّ�ضت خ�صو�صا
وارداتها من النفط والغاز الرو�سيين.
وف��ي م��واج�ه��ة مقاطعة المنتجات
الرو�سية في الخارج ومغادرة العديد
م��ن ال �� �ش��رك��ات الأج �ن �ب �ي��ة رو� �س �ي��ا ،ال
يمكن مو�سكو االعتماد �إال على القوة
ال���ص�ي�ن�ي��ة ل�ت�ج�ن��ب ع��زل��ة اقت�صادية
تامة.
وحذرت الواليات المتحدة واالتحاد
الأوروب��ي بكين م��رارا من �أن �أي دعم
ل�ن�ظ��ام ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي فالديمير

بوتين ،من �ش�أنه �أن يخفف من ت�أثير
العقوبات على مو�سكو.
وف��ي مايو ،ارتفعت واردات ال�صين
من النفط الرو�سي بن�سبة  % 55على
�أ�سا�س �سنوي ،بح�سب الأرقام ال�صادرة
االثنين  6/20عن الجمارك ال�صينية.
وا�شترى العمالق الآ�سيوي ال�شهر
الما�ضي من رو�سيا نحو  8,42ماليين
ط��ن م��ن ال �ن �ف��ط ،ب�ح���س��ب الجمارك
ال�صينية.
وه� � ��ذه ال �ك �م �ي��ة �أع� �ل ��ى ب �ك �ث �ي��ر من
ال���ش�ح�ن��ات ال��رو� �س �ي��ة ال �ت��ي ت�س ّلمتها
ال�صين قبل عام ( 5,44ماليين طن).
بكين ...المنقذ
�أم��ا ف��ي م��ا يتعلق بم�شتريات الغاز
الطبيعي ال�م���س��ال ،فارتفعت ال�شهر
الما�ضي بن�سبة  %54على �أ�سا�س �سنوي
ل�ت���ص��ل �إل� ��ى � 397أل� ��ف ط ��ن ،بح�سب
الجمارك.
ي �ت �ن��اق ����ض ن �ه��ج ب �ك �ي��ن م ��ع موقف
ال �ق��وى ال�غ��رب�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت تحاول
خف�ض اعتمادها على منتجات النفط
الرو�سية منذ الحرب في �أوكرانيا.
وتعتبر بكين ال�شريك االقت�صادي

حكومة الدبيبة تبلغ م�صر با�ستيائها حيال �سوء
معاملة الليبيين الم�سافرين عبر معبر ال�سلوم
�أبلغت وزارة الخارجية الليبية القائم ب�أعمال ال�سفارة الم�صرية تامر م�صطفى،
با�ستيائها ج��راء المعاملة ال�سيئة التي يتعر�ض لها المواطن الليبي �أثناء دخوله
الأرا�ضي الم�صرية عبر معبر ال�سلوم.
وقالت الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية ،التي ير�أ�سها عبد الحميد الدبيبة� ،إن
وكيل وزارة الخارجية الليبية محمد خليل ،ا�ستقبل بمكتبه القائم ب�أعمال ال�سفارة
الم�صرية في ليبيا ،لإبالغه با�ستياء وزارة الخارجية الليبية حول الطريقة ال�سيئة
التي تتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خالل دخولهم وخروجهم من الأرا�ضي
الم�صرية عبر منفذ ال�سلوم البري.
و�أو�ضحت في بيان �أن «�إ�ساءة معاملة المواطنين الليبيين ت�شمل االنتظار داخل
ال�صالة المخ�ص�صة للجوازات ل�ساعات طويلة ت�صل �إلى خم�سة ع�شر �ساعة من دون
مراعاة للحاالت الإن�سانية وب��دون و�ضوح الأ�سباب �أو الموانع القانونية التي ت�ؤدي
لذلك ،ف�ضال عن المعاملة ال�سيئة التي ت�صل �إلى حد التعدي بال�سب على الم�سافرين
الليبيين ،والإ�شكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر».
و�أكد البيان �أن «ال�شعب الليبي يعتبر �أي م�سا�س بكرامة مواطن ليبي هو م�سا�س
بكرامة كل الليبيين ،وعلى ذلك ف��إن وزارة الخارجية تتطلع �إل��ى �أن يعمل الجانب
الم�صري على تالفي هذه الإ�شكاليات ومعالجتها ب�أ�سرع وقت».
من جانبه� ،أعرب القائم بالأعمال الم�صري ،وفقا للبيان ،عن رف�ضه لهذه الأفعال
الم�شينة وب�أنها غير مقبولة بالمرة وم�ستهجنة ،وب�أنه �سيعمل ب�شكل جدي على نقل
هذه الم�شاكل �إلى ال�سلطات الم�صرية المخت�صة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما
�سيرد.

الرئي�سي لمو�سكو.
وف ��ي ال �م �ج �م��وع ،ازدادت ال � ��واردات
ال�صينية الإج�م��ال�ي��ة م��ن رو��س�ي��ا في
م��اي��و بن�سبة  %80على �أ��س��ا���س �سنوي
لت�صل �إلى حوالى  10,3مليارات دوالر،
وفقا للجمارك.
والأرب� � �ع � ��اء  ،6/15ك� ��رر الرئي�س
ال�صيني �شي جينبينغ ال�ت�ق��ارب بين
ب�ل�اده ورو� �س �ي��ا ،وذل ��ك ف��ي م�شاورات
هاتفية مع نظيره فالديمير بوتين.
«�صديق قديم»
اتفق الرئي�سان ال�صيني والرو�سي
خ�ل�ال ت�ل��ك المكالمة الهاتفية على
تو�سيع ال �ت �ع��اون ف��ي م�ج��ال الطاقة،
وفق بيان للكرملين.
و�شهدت ال�صين التي تت�شارك في
�أرب� �ع ��ة �آالف ك�ي�ل��وم�ت��ر م��ن الحدود
م��ع رو�سيا ،ارتفاعا ف��ي حاجاتها من
الطاقة في العقود الأخيرة نظرا �إلى
نموها االقت�صادي.
وال � �ع� ��ام ال �م ��ا� �ض ��ي ،زودت رو�سيا
ال�ع�م�لاق الآ� �س �ي��وي  % 16م��ن نفطه،
بح�سب م�صرف «�إيه �إن زد».
ولم ِ
يخف الرئي�س ال�صيني مطلقا

ت �ق��ارب��ه م��ن ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ي��ن الذي
ي�صفه ب�أنه «�صديق قديم».
ومنذ و�صوله �إلى الحكم في ال�صين
عام  ،2012التقى �شي نظيره الرو�سي
�أكثر من ثالثين مرة.
وي �ع��ود �آخ� ��ر ل �ق��اء ل�ل��رئ�ي���س�ي��ن �إلى
ف �ب��راي��ر ،وك ��ان الأول لهما م�ن��ذ بدء
تف�شي وباء كوفيد� 19-أواخر .2019
وقبل ثالثة �أ�سابيع من بدء النزاع
في �أوكرانيا ،ا�ستقبل الرئي�س ال�صيني
بوتين ف��ي بكين على هام�ش افتتاح
دورة الأولمبياد ال�شتوية لعام .2022
و�أعلنا في تلك المنا�سبة «�صداقة
بال ح��دود» بين بلديهما ووقعا عددا
م��ن االت �ف��اق��ات وال �سيما ف��ي مجال
الغاز.
وترف�ض ال�صين منذ ب��دء الهجوم
الرو�سي على �أوكرانيا في  24فبراير
ا�ستخدام عبارة «غزو » لو�صفه وتوجه
�أ�صابع االتهام في النزاع �إلى الواليات
المتحدة وحلف �شمال الأطل�سي.
وام�ت�ن�ع��ت ال�سلطات ال�صينية عن
التنديد بالعملية الرو�سية.

�سول�شير يك�شف موقفه من تدريب منتخب م�صر

ك�شف م�صدر ف��ي االت �ح��اد الم�صري
ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،رف ����ض ال �ن��روي �ج��ي �أول ��ي
غ��ون��ار �سول�شير المدير الفني ال�سابق
ل�م��ان���ش���س�ت��ر ي��ون��اي �ت��د ،ق �ي ��ادة منتخب
«الفراعنة» خالل الفترة المقبلة خلفا
لإيهاب جالل المقال .و�أو�ضح الم�صدر،
ال��ذي رف����ض ن�شر ا�سمه� ،أن ح��ازم �إمام
ع�ضو مجل�س �إدارة اتحاد الكرة توا�صل
مع المدرب النرويجي عن طريق وكيل
�أع�م��ال��ه� ،إال �أن �سول�شير �أك ��د ان�شغاله
ف��ي ال�ف�ت��رة المقبلة ،ب�خ��و���ض ع��دد من

ال��دورات التدريبية ،الأم��ر ال��ذي يعوقه
عن تولي الم�س�ؤولية .في الوقت ذاته،
ينتظر م�س�ؤولو االتحاد الم�صري لكرة
القدم ،معرفة القرار النهائي للبرتغالي
كارلو�س كيرو�ش ،بعدما طلب مهلة 10
�أيام للرد على عر�ض تدريب المنتخب.
وو�ضع م�س�ؤولو االتحاد الم�صري لكرة
ال �ق��دم ،ق��ائ�م��ة مخت�صرة ت�ضم �أ�سماء
ثالثة مدربين �ستتم المفا�ضلة بينهم
ب�شكل نهائي ،وفقا لنتائجهم مع الفرق
والمنتخبات التي دربوها.
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�أرثوذك�س نيوز

الكني�سة تحتفل بذكرى �إعتراف المجمع
المقد�س بالبابا كيرل�س قدي�س ًا
احتفلت الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
ي��وم الإث�ن�ي��ن  20ي��ون�ي��و ،ب�ت��ذك��ار اعتراف
المجمع المقد�س بقدا�سة البابا كيرل�س
ال���س��اد���س ال�ب�ط��ري��رك ال � �ـ 116م��ن تاريخ
ب� ��اب� ��اوات الإ�� �س� �ك� �ن ��دري ��ة ع �ل��ى الكر�سي
ال�ب��اب��اوي ،ومنحة لقب القدي�س ،وذلك
بقرار المجمع المقد�س للكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية برئا�سة البابا توا�ضرو�س
الثاني ف��ي جل�سته المنعقدة بتاريخ 20
يونيو .2013
ون ��و�� �ض ��ح ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� �ت ��ال ��ي �أب � ��رز
المعلومات ع��ن البابا كيرل�س ال�ساد�س
البطريرك الـ:116
 ولد الجمعة � 2أغ�سط�س �سنة .1902 ا�سمه قبل الرهبنة عازر. ول��د ببلدة ط��وخ الن�صارى محافظةدمنهور.
 ترهب في  25فبراير �سنة  1928م فيدير ال�سيدة العذراء مريم بالبرامو�س.
قم�صا.
ق�سا �سنة 1931م .ثم ً
 ر�سم ً ا�ست�أجر طاحونة في م�صر القديمةالثالثاء  23يونيو عام .1936
 تحولت هذه الطاحونة �إلى منار ثم�إلى مزار حتى اليوم.
 اخ �ت �ي��ر ب �ط��ري��ر ًك��ا ب�ح���س��ب القرعةالهيكلية في الأحد � 19إبريل .1959
 -و�ضع حجر الأ��س��ا���س لدير مارمينا

بمريوط �سنة .1959
 في عهده بد�أت خدمة كنائ�س المهجرفي �أمريكا وكندا وا�ستراليا وغيرها.
 و� �ض��ع ح �ج��ر �أ� �س��ا���س الكاتدرائيةال �م��رق �� �س �ي��ة ال �ج ��دي ��دة ب ��الأن �ب ��ا روي�س
بالقاهرة.
 ت��م ف��ي عهده �إرج��اع ج�سد القدي�سمارمرق�س �إلى القاهرة.
 ت��وف��ي  9م��ار���س 1971م بعد �أن اقامعلى الكر�سي المرق�سي لمدة � 11سنة و9
�أ�شهر و 29يوما.

البابا فران�سي�س ي�ستعد للتنحي عن من�صبه
�أث� ��ار ال �ب��اب��ا ف��ران���س�ي����س ت�ك�ه�ن��ات ب�أنه
ق��د ي�ستقيل ب�ع��د ت ��أج �ي��ل رح �ل��ة ل��ه �إلى
�إفريقيا ،والإعالن عن اجتماع غير عادي
للكرادلة.
وقد تعثر البابا عن ال�سفر ب�سبب �آالم
في ركبته  ،وا�ضطر �إلى ا�ستخدام كر�سي
متحرك في الأ�سابيع الأخ�ي��رة  ،بح�سب
ما ن�شرت �صحيفة ديلي ميل البريطانية.
مما دف�ع��ه ذل��ك �إل��ى �إرج ��اء البابا البالغ
من العمر  85عا ًما رحلة في يوليو �إلى
جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب
ال�سودان.
ف��ي � 28أغ�سط�س � ،سيقوم فران�سي�س
بزيارة الكويال وقبر �سيل�ستين الخام�س،
�أول بابا ا�ستقال من البابوية ،في القرن
الثالث ع�شر.
وق ��د �أث � ��ارت ه ��ذه ال �ت �ح��رك��ات تكهنات
مكثفة حول خططه للم�ستقبل� ،أن��ه كان
يخطط للتنحي.
وكانت ا�ستقالة البابا غير واردة تقري ًبا
�إل��ى �أن تخلى بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر
ع��ن ح�ك�م��ه ف��ي ع��ام  ، 2013م���ش�ي� ًرا �إلى
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قانون الأحوال ال�شخ�صية للم�سيحيين ينتظر الخروج للنور

كنائ�س م�صر تقدم مقترحاتها للعدل قبل العر�ض على البرلمان ..الكني�سة الكاثوليكية:
الزواج دائم حتى الموت ..الإنجيلية :بنود خا�صة للزنى الحكمي لي�صبح من �أ�سباب الطالق
ي �ت �ك��ون ق ��ان ��ون الأح � � ��وال ال�شخ�صية
لل��أق �ب ��اط م ��ن � 10أب � � ��واب و 213م� ��ادة،
ي�شمل �أب��واب عامة بين الكنائ�س الثالث
وب��اب خا�ص لكل طائفة ،مثل االنف�صال
الج�سدي للكني�سة الكاثوليكية بم�صر،
وال � �ط �ل�اق وب� �ط�ل�ان ال � � ��زواج للكني�سة
الأرثوذك�سية والإنجيلية.
وقدمت العديد من الكنائ�س الم�صرية
مقترحاتها �إلى وزارة العدل ب�ش�أن قوانين
الأ��س��رة الم�سيحية ،حيث ينتظر �إر�سالة
�إل��ى مجل�س ال� ��وزراء ث��م �إل��ى البرلمان،
وذلك بعد مناق�شات ومباحثات واجتماعات
دام ��ت لأك �ث��ر م��ن �� 5س�ن��وات ،خ��ا��ص��ة بعد
توجيهات الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى
رئي�س الجمهورية ،للدولة ب�إ�صدار قانون
جديد للأحوال ال�شخ�صية.
مقترحات الكني�سة الكاثوليكية
�أك��دت الكني�سة الكاثوليكية �أن اللجنة
التح�ضيرية للقانون ت�ؤكد �أن��ه ال يوجد
فى عقيدتها ما ي�سمى بالطالق وت�ؤمن
�أن الزواج دائم حتى الموت.
و�أك ��دت �أي���ض��ا �أن ب�ط�لان عقد الزواج
ي�أتى ب�سبب وجود عاطل فى �أ�صل الزواج
من الأ�سا�س.
مقترحات الكني�سة الإنجيلية
و�أو� � � �ض � ��ح ي ��و�� �س ��ف ط �ل �ع��ت ال�شحات

الم�ست�شار ال�ق��ان��ون��ى ل��رئ��ا��س��ة الطائفة
الإنجيلية فى م�صر �أن �أب��رز المقترحات
التى تقدمت بها الكني�سة الإنجيلية ي�أتى
على ر�أ�سها �أن �إلغاء تغيير الملة لن يكون
�سببا من �أ�سباب الطالق ،وم�ساواة الرجل
بالمر�أة فى قوانين الميراث.
و�أ��ض��اف �أن��ه �أ�صبح هناك بنود خا�صة
ل�ل��زن��ى ال�ح�ك�م��ى ح�ت��ى ي�صبح ��س�ب��ب من
�أ�سباب ال�ط�لاق ،م��ؤك��دا �أن القانون قبل
ذلك كان يعتمد على الئحة  38وهى �أنه
ال طالق �إال لعلة الزنا ,حيث كان ال�سبب
الوحيد فى الطالق الزنا فقط وك��ان له
�شروط �صعبة لإثباته.
وحاليا �أ�صبح هناك العديد من الأمور
ال �ت��ى ت�ث�ب��ت ع�ل��ة ال��زن��ا م�ث��ل المكالمات
ال �ه��ات �ف �ي��ة وال �م �ك ��ات �ب ��ات الإلكترونية
والتحري�ض على الدعارة وتبادل الزوجات
والمعا�شرة الجن�سية غير الطبيعية.
وق��دم��ت ال�ك�ن�ي���س��ة الإن �ج �ي �ل �ي��ة �أي�ضا
مقترحات ب�ش�أن قانون الأحوال ال�شخ�صية
ف��ى وزارة ال�ع��دل حتى يتم عر�ضها على
البرلمان م�ستقبال.
وكان الدكتور الق�س �أندريه زكي ،رئي�س
الطائفة الإنجيلية ،قال �إن فكرة القانون
ال �م��وح��د ل�ل ��أح� ��وال ال���ش�خ���ص�ي��ة تعود
لت�سعينيات القرن الما�ضي ،م�ضيفا :لأول

م��رة ي��وج��د ق��ان��ون ل�ل�أح��وال ال�شخ�صية
تتفق عليه الكنائ�س ،فالكنائ�س متفقة
على �أك�ث��ر م��ن  %90م��ن ق��ان��ون الأح ��وال
ال�شخ�صية للأقباط.
وت� ��اب� ��ع :االخ � �ت �ل�اف ك� ��ان بخ�صو�ص
الطالق والزواج الثاني ،واتفقت الكنائ�س
مع وزارة العدل �أن يكون لكل كني�سة ما
ينا�سبها في هذا ال�ش�أن ،م�ؤكدًا �أن تغيير
ال��دي��ن �أو ال��زن��ا ه�م��ا ب �ن��دا ال �ط�ل�اق في
الكني�سة الإنجيلية.
ونوه �إلى �أنه �أ�ضيفت محددات لبطالن
ال��زواج كالهجر ووج��ود �أمرا�ض �أو �أ�سرار
ل��دى �أي ط��رف ل��م تكن معلنة م��ن قبل،
ح�ت��ى يمكن ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ح��االت التي
يحدث بها غ�ش �أو خداع.
و�أكمل :كل الطالق هو مدني  ،الكنائ�س
ت�ت�ج��ه الآن ن�ح��و �إت ��اح ��ة ال � ��زواج الثاني
للطرف البريء ،م�ؤكدًا� :أنه يوجد �إجماع
ل��دى الكنائ�س ب ��أن ال�شخ�ص المذنب ال
يتم تزويجه ثانية.
و�أ�ضاف :تغيير الملة �أ�سيء ا�ستخدامه
م��ن البع�ض ب��إ��ص��دار ��ش�ه��ادات م ��زورة ال
ت �ع��رف ال�ك�ن��ائ����س ع�ن�ه��ا ��ش�ي� ًئ��ا والقانون
الجديد �أنهى هذا الأمر ،فم�س�ألة الزواج
ت�ت�ع�ل��ق ب� ��أم ��ور ع �ق��ائ��دي��ة ول �ي �� �س��ت فقط
اجتماعية �أو نف�سية.

�أ�سقف بلجيكي يرف�ض تن�صيبه
كاردينا ًاللتقاع�سهعنالتعامل
بحزم مع ملفات االعتداء
الجن�سي ل��رج��ال ال��دي��ن
�أكد م�ؤتمر الأ�ساقفة البلجيكيين على
�أن �أحد الكرادلة الجدد الذين ع ّينهم البابا
فران�سي�س ،ب��اب��ا الكني�سة الكاثوليكية،
امتنع عن قبول التكريم ب�سبب عدم بذله
ما يكفي من جهود لمكافحة االنتهاكات
ال�ت��ي �شهدتها الكني�سة م��ن ق�ب��ل رجال
الدين.
و�أو�ضح الأ�ساقفة في بيان �أن الكاردينال
«هو لوك فان لوي» �أ�سقف مدينة جينت،
عا�صمة مقاطعة ف�لان��در ال�شرقية في
الإقليم الفالمندي من البالد.
وق��ال ال�ب�ي��ان� :إن �أ�سقف جينت ،لوك
فان لوي ،طلب من البابا فران�سي�س الإذن
ب��رف����ض ال�ت�ك��ري��م« ،ل �ع��دم �إل �ح��اق الأذى
بال�ضحايا مجدداً» ،م�ضيفاً �أن البابا وافق
على طلب الأ�سقف.

رئي�س الكني�سة الإنجيلية
يختتم جولته �إل��ى المانيا
والوالياتالمتحدةالأمريكية

دير الأنبا �شنودة يحذر من �شخ�ص ينتحل �صفة راهب ويتوا�صل مع الن�ساء

البابا فران�سي�س
تدهور �صحته الج�سدية والعقلية.
وف��ي ع��ام  ، 2014بعد ع��ام من انتخابه
خل ًفا لبينديكت� ،أخبر فران�سي�س نف�سه
المرا�سلين �أن��ه �إذا كانت �صحته تعرقل
م �ه��ام��ه ك �ب��اب��ا ،ف �ق��د ي�ف�ك��ر ف ��ي التنحي
�أي�ضا.

حذر دير القدي�س الأنبا �شنودة رئي�س
المتوحدين ،بالجبل الغربي بمحافظة
�سوهاج ،من �شخ�ص ينتحل �صفة الراهب
القم�ص ي�سط�س ال�شنودي ،ليتوا�صل مع
ال�ن���س��اء ،وم �ع��ه �شخ�صا ُي��دع��ى جرج�س
�سيحة ،وي��دع��ي �أن��ه �سائقه ال�خ��ا���ص به،
والذي يعمل كو�سيط بينه وبين الن�ساء.
و�أ� �ص��در ال��دي��ر ب�ي��ان ق��ال ف�ي��ه :ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ال ينتمون للدير ،وال ُيمثلوه
مُطل ًقا ،والدير ُيعلن �أن الراهب القم�ص
ي�سط�س ال�شنودي ال يتوا�صل مع �أحد �إال
مع من يعملون معه في عمله الخا�ص به،
والمكلف به في الدير فقط.
و�شدد الدير على �ضرورة عدم التعامل
م ��ع �أي � �ش �خ ����ص ي �ن �ت �ح��ل � �ص �ف��ة راه� ��ب،
مُ�ضيفا :رج��اء محبة من الجميع ،عدم
التعامل مع �أي �شخ�ص يقول عن نف�سه
�إنه راهب �أو كاهن �إال بعد ر�ؤيته �شخ�ص ًيا

حبيبنا قد رقد

�أبانا القم�ص الحبيب

�أبونا جون ميخائيل

رقد على رجاء القيامة ..تركنا وذهب �إلى مو�ضع راحته
ليكون مع الم�سيح وي�سمع �صوته قائ ًال:
«تعالوا يا مباركي �أبي رثوا الملك المعد لكم منذ ت�أ�سي�س العالم»
فهنيئا لك الفردو�س مع الأبرار والقدي�سين..
كان محب ًا وديع ًا يذكرنا دائما بالمالئكة حينما نراه
�أذكرنا يا �أبي �أمام عر�ش النعمة ..ولير�سل اهلل روحه المعزي
لأ�سرتك و�شعب كني�ستك وكل محبيك.
ماري و عزمي حنا
					
					�أرثوذك�س نيوز

اخ�ت�ت��م ال��دك �ت��ور ال�ق����س �أن ��دري ��ه زكي،
رئي�س الكني�سة الإنجيلية بم�صر ،زيارته
�إلى �ألمانيا والواليات المتحدة الأمريكية،
وال� �ت ��ي ال �ت �ق��ى خ�لال �ه��ا ب �ع��دد م ��ن ق ��ادة
الكنائ�س وال�شخ�صيات ال�سيا�سية والعامة،
وعدد من قادة م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
الدولية.
و� �ش��ارك ال�ق����س �أن��دري��ه خ�ل�ال جولته
في �أعمال لجنة الحوار العربي الأوروبي
ببرلين ،والذي تعد فيه الهيئة القبطية
الإنجيلية مع ال�شركاء في �أوروبا لبرنامج
ح� ��وار ي �� �ش��ارك ف �ي��ه ع ��دد م ��ن القيادات
ال��دي�ن�ي��ة وم��ؤ��س���س��ات المجتمع المدني
و�صناع ال�سيا�سات في ع��دة دول �أوروبية
وع��رب �ي��ة ،وم ��ن ال�م�ت��وق��ع �أن ي �ك��ون عقد
هذا اللقاء في �شهر نوفمبر المقبل ،كما
�شارك رئي�س الإنجيلية في اجتماع لجنة
الحوار الم�صري الألماني ،والذي هو نتاج
للعمل الم�شترك بين الهيئة الإنجيلية
دير الأنبا �شنودة
والأك��ادي�م�ي��ة الإنجيلية ف��ي ل�ك��وم ،وتعد
داخل الدير والتعامل معه ب�شكل مُبا�شر ،وتميي ًزا ل��ه ع��ن ال��دي��ر الأح�م��ر وه��و دير ه��ذه اللجنة لعقد ح��وار م�صري �ألماني
الأنبا بي�شاي الذي يبعد عنه �شماال بنحو في �شهر نوفمبر المقبل في �ألمانيا.
ولي�س عبر التليفون.
ويقع دير القدي�س الأنبا �شنودة رئي�س  2كم وم�شيد بالطوب الأحمر.
المتوحدين والمعروف بالدير الأبي�ض �أن�شئ الدير مع بداية انت�شار الرهبنة
غ��رب مدينة �سوهاج بحوالي  6ك��م عند القبطية ف��ي �صعيد م�صر بعد ت�أ�سي�س
نهاية الأر�ض الزراعية على حافة �صحراء نظام الرهبانية بوا�سطة القدي�س الأنبا
ج �ب��ل �أدرب � �ي� ��ة ال� �م� �ج ��اور ل �ل ��دي ��ر ،حيث ب��اخ��وم�ي��و���س وذل ��ك ن�ح��و ال �ق��رن الرابع
كانت توجد مدينة �أدرب�ي��ة منذ الع�صور ال �م �ي�ل�ادي وي��رج��ع ت��اري �خ �ي��ا ومعماريا
�أن ال��دي��ر الأب �ي ����ض ��ش�ي��د ع �ل��ى �أنقا�ض
الفرعونية الأولى.
ويرجع ت�سمية الدير بالدير الأبي�ض �أح ��د ال�م�ع��اب��د ال�ف��رع��ون�ي��ة ال�ق��دي�م��ة بيد
لأن ��ه م�شيد بالحجر ال�ج�ي��ري الأبي�ض الرهبان.

���س��ي��ام��ة راه������ب ج��دي��د
لدير الأن��ب��ا �شنودة رئي�س
المتوحديـــن ب�أ�سـتراليـــا

تذكار ظهور ج�سد القدي�س وال�شهيد العظيم
مارمينا «العجائبي» وتكري�س كني�سته بمريوط

�أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال
�أ�سقف ورئي�س دي��ر الأن�ب��ا �شنودة رئي�س
المتوحدين ب�سيدني عا�صمة والي��ة نيو
�ساوث ويلز فى �أ�ستراليا� ،صباح الإثنين
الموافق  ٢٠يونيو ،عن �سيامة الأخ جيم�س
راهب جديد ،وذلك �ضمن احتفاالت الدير
ب�ع�ي��د �شفيعه وال �ع �ي��د ال  ٢٧لتد�شينه،
ال �م �ق��رر ل�ه��ا ع�ط�ل��ة ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع فى
يومي  ١٦و ١٧يوليو المقبل ،و�سوف يبد�أ
طق�س �سيامة الراهب الجديد والقدا�س
الإل �ه��ي ��ص�ب��اح ي��وم ال�سبت ال �م��واف��ق ١٦
يوليو من ال�ساعة � ٧:٣٠ص �إل��ى ال�ساعة
 ١٢ظه ًرا ،ثم زفة �أج�ساد القدي�سين عقب
وجبة الإفطار التي يقدمها الدير كعادته
ال�سنوية.
ORTHODOX NEWS Inc.

تعيد الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية في
مثل هذا اليوم « 15بـ�ؤونة» بتذكار ظهور
ج�سد القدي�س الجليل وال�شهيد العظيم
م��ا رم�ي�ن��ا وت�ك��ري����س كني�سته بمريوط،
وذل ��ك �أن ��ه ل�م��ا ك��ان ج�سد ه��ذا القدي�س
مخفي و�أراد الرب �إظهاره حدث �أنه كان
في تلك الجهة راعي غنم ،وفي �أحد الأيام
غط�س خروف �أجرب من خرافه في بركة
م��اء كانت بجانب المكان ال��ذي به ج�سد
القدي�س ث��م خ��رج م��ن ال�م��اء وت�م��رغ في
ت��راب ذلك المكان فبرئ في الحال فلما
عاين الراعي هذه الأعجوبة بهت و�صار
ي�أخذ تراب ذلك المكان وي�سكب عليه من
م��اء ه��ذه ال�ب��رك��ة وي�ل�ط��خ ب��ه ك��ل خروف
�أج��رب �أو به عاهة فيبر�أ في الحال و�شاع
هذا الأم��ر في كل الأقاليم حتى �سمع به
ملك الق�سطنطينية وكان له �إبنة وحيدة
م���ص��اب��ة ب��ال�ب��ر���ص ف��أر��س�ل�ه��ا �أب��وه��ا �إلى
هناك وا�ستعلمت من الراعي عن كيفية
التخل�ص من مر�ضها فعرفها ف�أخذت من

التراب وبللته بالماء وت��وارت ثم لطخت
ج�سمها ونامت تلك الليلة في ذلك المكان
فر�أت في الحلم القدي�س مينا وهو يقول
لها «قومي باكرا واحفري في هذا المكان
فتجدي ج�سدي» وا�ستيقظت من نومها
فوجدت نف�سها قد �شفيت ولما حفرت في
المكان وجدت الج�سد المقد�س ف�أر�سلت
�إل��ى وال��ده��ا و�أع�ل�م�ت��ه ب�ه��ذا الأم ��ر ففرح
ك�ث�ي��را و��ش�ك��ر اهلل وم�ج��د �إ��س�م��ه .و�أر�سل
ال�م��ال وال��رج��ال وبني ف��ي ذل��ك المو�ضع
كني�سة كر�ست في مثل هذا اليوم .
ولما تملك �أركاديو�س و�أنوريو�س �أمر
�أن ت�ب�ن��ي ه �ن��اك م��دي�ن��ة �سميت مريوط
وك ��ان ��ت ال �ج �م��اه �ي��ر ت �ت �ق��اط��ر �إل � ��ى تلك
الكني�سة ي�ست�شفعون بالقدي�س الطوباوي
م��ار مينا وق��د ��ش��رف��ه اهلل بعمل الآي ��ات
والعجائب التي كانت تظهر م��ن ج�سده
الطاهر حتى احتل الم�سلمون المدينة
وهدمت الكني�سة.
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كيف تكون عائلتك مقدسة؟

لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
احتفلنا ه��ذا ال�شهر بدخول العائلة
ال �م �ق��د� �س��ة م �� �ص��ر ف ��ي ال� �ق ��رن الأول
ال �م �ي�ل�ادي ،وظ �ل��ت ب�ه��ا ث�ل�اث �سنوات
و�ستة �أ�شهر وع�شرة �أيام ،وجابت م�صر
م��ن �شرقها �إل ��ى غ��رب�ه��ا وم��ن �شمالها
�إل� ��ى ج �ن��وب �ه��ا ،وت��وق �ف��ت ف��ي محطات
كثيرة (حوالي  25محطة) ,وزارت هذه
الأماكن و�صنعت معجزات.
بهذه المنا�سبة �أريد �أن �أكلمكم اليوم
عن كيف تكون عائلتك مقد�سة؟ كيف
نعي�ش فكرة الأ��س��رة كما �أراده��ا ال�سيد
الم�سيح؟ ..القدي�س يوحنا ذهبي الفم
له عبارة جميلة يقول فيها« :الأ�سرة
�أي�ق��ون��ة الكني�سة» .عندما ننتهي من
بناء كني�سة ،نزينها بالأيقونات ،كذلك
ك ��ل �أ�� �س ��رة م �ن �ك��م ه ��ي �أي �ق��ون��ة تجمل
ال �ك �ن �ي �� �س��ة ...ه��ل ب�ي�ت��ك ف �ع�لا �أيقونة
حلوة� ،أم �أيقونة م�شوهة ومهملة؟
الم�سيح هو �أ�صل الأ�سرة
نحن ن�ؤمن �أن الرابطة الزيجية هي
بين رجل و�إمر�أة وفي و�سطهم الم�سيح،
لذلك نقول �إن رابطة ال��زواج ثالثية.
في يوم الإكليل عدتم �إلى بيتكم ثالثة
�أ�شخا�ص ال �إثنين لأن الم�سيح معكم
ف��ي ال �ب �ي��ت .ه��ل ال�م���س�ي��ح ��س�ع�ي��د بكم
وببيوتكم؟ الم�سيح هو بداية الأ�سرة،
وك�أن ال�سيد الم�سيح يم�سك بيد الزوج
ب ��إح��دى ي��دي��ه ،ويم�سك ب��الأخ��رى يد
الزوجة ،وكال الزوجين يم�سك �أيديهما
بين الآخر من ناحية ،وبالم�سيح باليد
الأخ��رى ،وهذا ما يجعل رابطة الزواج

رابطة قوية لأنها بح�ضور وحلول
ال �م �� �س �ي��ح .ل��ذل��ك ن� ��ؤم ��ن بوحدة
ال ��زواج� ،أي ال��زواج ب�شريك واحد،
ون�ؤمن بدوام الزيجة و�أنها ال تنحل
�إال بالخطية �أو الموت .كذلك ن�ؤمن
�أن كل زيجة لها ثمار� ،إما �أبناء �أو
ف�ضائل �أو خدمات ،ال نعرف عقما
في الزيجة الم�سيحية.
كيف �إذ ًا تكون بيوتنا و�أ�سرنا
مقد�سة؟
( )1الحب:
ال �ح��ب ق��دم��ه اهلل ل�ن��ا ك�ب���ش��ر «لأن ��ه
ل��م ير�سل اهلل �إب�ن��ه �إل��ى العالم ليدين
العالم ،بل ليخل�ص به العالم» (يوحنا
 .)17:3حين ي�ت��زوج الإن���س��ان وينجب
ف ��إن��ه ي ��أخ��ذ م��ن ح��ب ال�م���س�ي��ح ويقدم
في �أ�سرته ،وه��ذا الحب لي�س بالكالم
فقط .كلمة حب من حرفين« :الحاء»
ح �ي��اة و «ال� �ب ��اء» ب �ق��اء ،ف �ب �ق��اء الحياة
يكون من خالل الحب الحقيقي الذي
ي�ضعه اهلل ف��ي قلوبنا .ال�ح��ب عاطفة
مهمة ج ��داً ،والعاطفة نعمة م��ن عند
ربنا .الأ�سرة كيان الحب .و�إذا �أحببتم
�أبناءكم وبناتكم حباً �صحيحاً �سيكبرون
وهم يعرفون اهلل ،لكن �إذا غاب الحب،
وعاملتم �أبناءكم بق�سوة� ،سيتكون عند
ال��ول��د وال�ب�ن��ت � �ص��ورة �سيئة ع��ن اهلل.
ي �ق��ول ال �ك �ت��اب �إن «ال�ن�ف����س ال�شبعانة
تدو�س الع�سل» (�أمثال  ،)7:27النف�س
ال�شبعانة من الحب في البيت ،فمهما
كانت الإغراءات ال يمكن �أن يقع الأبناء.
ال�ب�ي��ت ال�صحيح ُي�ب�ن��ى ع�ل��ى ح��ب اهلل،
وي�شبع �أف��راده من الحب داخل البيت.
�إن م�سئولية الأب هي �أن يحتوي زوجته
و�أوالده.
الحب �أيها الأح�ب��اء يعني �أن �أ�سامح
الآخ � ��ر م �ت��ى �أخ� �ط� ��أ ف ��ي ح �ق��ي� ،سواء
��ش��ري��ك ال�ح�ي��اة �أو الأب� �ن ��اء .ك�م��ا يعني
الحب �أن �أن�سى الإ� �س��اءة ،ه��ذا ه��و حب
الم�سيح ال��ذي �سامحنا على ال�صليب

رغ��م خطايانا و�ضعفاتنا ،وال يع ّير �أي
�إن�سان (مثلما فعل مع ال�سامرية وزكا).
�أظ�ه��روا الحب بو�ضوح لأوالدك ��م ،لكي
تعي�شوا ف��رح�ي��ن وي�ع�ي���ش��وا طفولتهم
طفولة حب وطفولة فرح .من الأ�شياء
المهمة جدا لتو�صيل الحب هي العناق،
عانقوا �أوالدكم ،لكي ي�شبعوا من عاطفة
ال �ح��ب ،ف��ال �ع �ن��اق ي��و� �ص��ل ل �ه��م ر�سالة
م�ب��ا��ش��رة �أن ل�ه��م قيمة ك�ب�ي��رة عندنا،
و�أننا نفرح بهم.
( )2الحوار
الحوار مكمل للحب� .أكثر ما يتمتع
به الإن�سان �أن يتكلم مع من يحبهم ،لأن
الإن�سان كائن ناطق� ،أعطاه اهلل نعمة
ال�ك�لام لكي ينقل الأف �ك��ار والم�شاعر.
م��ا ه��ي ن��وع�ي��ة ك�لام��ك م��ع �أ�سرتك؟
هل تخ�ص�ص وقتا للكالم مع الأ�سرة؟
يجب �أن يكون هناك ح��وار بين افراد
الأ�سرة على الأق��ل ن�صف �ساعة يوميا،
دون الإن�شغال بالموبايل �أو الم�شاكل �أو
المتاعب .عندما نتحاور نعرف بع�ضنا
ال�ب�ع����ض �أك� �ث ��ر .ع � ّل��م �أوالدك الحوار
وكيف يعتذرون متى �أخ �ط ��أوا .الحوار
بين الكبار وال�صغار يقوم على الحب.
م�شكلتنا �أن النا�س قد تدخل في �شجار!
يوجد حوار ويوجد �شجار ويوحد جدار،
�أي �أنني �أتكلم والآخ��ر ال يجيب! نقر�أ
ف��ي الإن �ج �ي��ل« :ه�ل�م��وا نتحاجج يقول
الرب» (�إ�شعياء  .)18:1الرجال بطبعهم
قليلو الكالم ،والن�ساء بالعك�س .الرجل
ال يحب التفا�صيل ،والمر�أة ت�ستفي�ض
فيها .هذا الإختالف طبيعي لذا يجب
�أن يتفهم �أح��ده�م��ا الآخ ��ر .تعلموا ان
ت�سمعوا �أوالدكم �أي�ضا وال تقاطعوهم،
ب��ل احترموا م�شاعرهم .ال�ح��وار يبد�أ
بالحب ،وينمو بالحب ،ويكمل بالحب.
�إذا كنت زوج�اً �أو زوج��ة� ،أو �إبناً �أو �إبنة،
كبيراً �أو �صغيراً ،تحتاج �أن تهتم بالآخر،
وت�ق��ول ل��ه كلمة ت�شجيع ،دع ��اء ،كلمة
طيبة ...كلنا نحتاج لهذا.

( )3الحرية
الحرية ال تعني الإنفالت والفو�ضى.
الب ��د م��ن وج� ��ود ه��ام ����ش م��ن الحرية
في بيوتنا .مهما فعل �إبنك �أو �إبنتك،
احت�ضنهم لكي تحافظ عليهم� .أعطهم
بع�ض الحرية .علموا �أبناءكم �أن يكون
ل �ه��م ��ش�خ���ص�ي��ة ف ��ي ال �م �ج �ت �م��ع ال ��ذي
�سيعي�شون ف�ي��ه ،ق��ادري��ن على التعبير
عن �أنف�سهم ،ولهم قدرة على الإختيار،
ف �ح �ي��ن ي �ك �ب��رون ي���س�ت�ط�ي�ع��ون �إتخاذ
القرارات ال�صحيحة .الحرية مرتبطة
ب��ال��و��ص�ي��ة ال �ت��ي ن�ع�ي���ش�ه��ا ،وبالقانون
المدني ف��ي المكان ال��ذي نعي�ش فيه.
ع�ن��دم��ا ت�ضيقون ع�ل��ى �أب �ن��اءك��م تكون
النتجية �أن�ه��م يخفون عنكم �أمورهم
الخا�صة ،وتكون النتيجة �أنهم يقعون
ف��ي �أخ �ط��اء م �ت �ع��ددة ق��د ت�ت�ط��ور حتى
ترك المنزل� .أنتم ال�سبب �إذا لم تعرفوا
ك�آباء و�أمهات كيف تحتوون وتحت�ضنون
�أبناءكم.
ال�ح��ري��ة ت�ع�ن��ي اح �ت��رام الآخ� ��ر حتى
ول��و �أخ �ط ��أ .ال�ح��ري��ة معناها الإر�شاد،
�أر��ش��د �إبنك لل�صواب .الحرية معناها
�أن الإن � �� � �س� ��ان ي �ت �� �ص��رف ب�إيجابية.
ال �ح��ري��ة م�ع�ن��اه��ا الإه� �ت� �م ��ام .الحرية
�إحترام� ،إر�شاد� ،إيجابية� ،إهتمام .علموا
�أوالدك��م �أن يختاروا المالب�س الوقورة
والمنا�سبة للمكان ،فثياب اللعب تختلف
عن مالب�س القدا�س ،عن الم�صيف عن
البيت ...علموهم �أال ين�ساقوا وراء كل
��ش��يء ج��دي��د ب��ل �أن ي�ف�ع�ل��وا ال�صواب.
�أ�شياء كثيرة في التربية البد �أن ننتبه
لها ولنتذكر قول الكتاب« :كل الأ�شياء
علي �شيء»
تحل ل��ي ،ولكن ال يت�سلط َّ
(1كورنثو�س .)12:6
الحب وال�ح��وار والحرية هي معالم
�أن �أ� �س��رت��ك م�ق��د��س��ة وع��ائ�ل��ة مباركة.
اهلل ي�ب��ارك ك��ل بيت وك��ل �أ��س��رة .لإلهنا
كل مجد وك��رام��ة من الآن و�إل��ى الأبد
�آمين.

ي�سا في الكني�سة القبط ّية ا ُلأرثوذك�س ّية:
بمنا�سبة اعتماد الق ّم�ص بي�شوي كامل ق ّد ً

نفـــرح اليـــــوم

 ل ّأن الم�صباح قد ُو ِ�ضع على المنارة كي ي�ضيء لكلّ َمن في البيت(مت ،)15 :5بل ي�ضيء في كلّ الم�سكونة..
 ل ّأن َمن عمل وعلّم ُيدعى عظيم ًا في ملكوت اهلل (مت..)19 :5قدي�س ًا ر�سمي ًا
 ل ّأن �أبانا العظيم الق ّم�ص بي�شوي كامل ،قد �صار ّبالكني�سة؛ يمكن �أن تُرفَع له الأيقونات ،وتُد�شَّ ن با�سمه المذابح،
القدي�سين ..فيتمثَّل بحياته الكثيرون..
و ُيذكَر في مجمع ّ
القدي�سين كانوا �أغنياء ،و�أغنوا
أن
�
ب
ا
دائم
ينادي
 ل ّأن الذي كانً ّ ّ
الكني�سة ..هو الآن قد �صار م�صد َر ِغنَى لكلّ الأجيال..
 ل ّأن تعاليم �أبينا الحبيب �ست�صير ينبوع ًا يتقاطر عليه الكثيرونليرتووا من مياهه ال�صافية..
القدي�س ،ال يزال يعمل
أبينا
�
في
عمل
 ل ّأن الروح القد�س الذيّ
قدي�سين كلّ يوم في الكني�سة..
لتقدي�س �شعب الم�سيح ،و�صناعة ّ
مجدوه في حياتهم على
كما
يمجد �أوالده الأمناء،
 ل ّأن اهلل ِّّ
الأر�ض ،وبذلوا حياتهم في خدمته �إلى النف�س الأخير..
وبمنا�سبة اعتراف المجمع المق ّد�س
لكني�ستنا القبط ّية الأرث��وذك���س� ّي��ة يوم
الخمي�س  9يونيو 2022م بقدا�سة �أبينا
الحبيب الق ّدي�س الق ّم�ص بي�شوي كامل،
ي�سعدني �أن �أق ّدم في هذا المقال بع�ض
المقتطفات البديعة من كتابه الخالد
«ذبيحة �إيماننا» ..وهو في الأ�صل عبارة
ع��ن خم�س م�ق��االت ن�شرها ف��ي «مجلّة
مرق�س» ف��ي منت�صف ال�سبعين ّيات من
القرن الع�شرين..
ك ّل هذه الفقرات من المقال الأ ّول،
وتتح ّدث عن:
مح ّبة اهلل للخطاة
ودور الكني�سة في ك�شف هذه
المح ّبة
 +مح ّبة اهلل هي التي �ص ّيرته �إن�سانًا..
ب �ت �ج ��� ّ�س��ده �أخ �ل ��ى ذات � ��ه ،م ��ن ك� � ّل مجد
اله��وت��ه ،واف�ت�ق��ر ،ث � ّم �شاركنا بالج�سد،
ف�أغنانا بفقره (2كو.)9 :8
 +مح ّبة اهلل �إل��ى المنتهى ،هي التي
جعلته يك�سر ج�سده ويعطينا �إ ّياه ،لنحيا
به.
 +مح ّبة اهلل ه��ي التي جعلته ينزل
عند �أقدامنا ليغ�سلها..
 +مح ّبة اهلل هي التي جعلته ال ُي�ش ِفق
على ابنه ،بل يبذله لأجلنا على ال�صليب
(رو.)32 :8
 +هكذا ينبغي على الكني�سة �أن تك�شف
با�ستمرار عن هذه المناظر الرهيبة..
تج�سده ،غ�سله لأرجلنا� ،صلبه ...مناظر
ّ
ح� ّب��ه ال�ع�ظ�ي��م ل�ن��ا ،وتن�سكب ف��ي جهاد
م�ستم ّر على �إيمان �أوالده��ا ،حتّى ُت َث ِّبت
هذه المناظر في حياتهم.

ق�صة حقيق ّية
ّ

ا�ستطاع بع�ض ُدع��اة �شهود يهوه �أن
ي� ��ؤ ِّث ��روا ع�ل��ى � �س � ّي��دة .وح� ��اول الكاهن
والخُ ّدام والأح ّباء �إرجاعها بال جدوى،
و�أخ�ي� ًرا تركوها لحالها .وفي ذات ليلة

ر�أت ف��ي ح�ل��مٍ �أ ّن �ه��ا ��ص��اع��دة �إل��ى جبل عالٍ ،
ي�ن�ت�ه��ي ب �ه � ّوة ��س�ح�ي�ق��ة ،وح � ��اول الجميع..
مالئكة وكهنة وخ ّدام و�أح ّباء ..حاولوا جمي ًعا
�إث�ن��اءه��ا ع��ن طريقها ،ولكنّها رف�ضت نُ�صح
الجميع ،وت��رك�ت�ه��م ،ح� ّت��ى ج��اءت �إل��ى حا ّفة
الجرف .و�إذ بها ت�سقط فج�أة في ه ّوة عظيمة،
وت�سمع �صوتَ َمن ي�سقط خلفها ويقول لها:
ال تخافي� ،أنا ي�سوع ..حقيقةً ،الجميع تعبوا
معها ..لكنّ ي�سوع وحده هو الذي بذل ذاته
ونزل وراءها ،في اله ّوة ال�سحيقة ،وقال لها:
ال تخافي� ..أنا �أنقذك!..
 +م�ح� ّب��ة ي���س��وع ل�ن��ا ت�ظ�ه��ر ف��ي اكت�شاف
�أنّ �إل�ه�ن��ا ه��و ي���س��وع ال ��ذي ج��اء ل ُيخ ِّل�ص ال
ل� ُي�ه� ِل��ك ..في�سوع وح��ده ه��و ال��ذي ي�ق��در �أن
يحتمل �ضعف الإن���س��ان ،عندما ال يقدر � ّأي
�إن�سان �أن يحتمل �ضعفنا بل يلفظنا.
 +كما �أنّه ال يحتمل قذارة الطفل �إ ّال �أ ّمه،
ك��ذل��ك ال َي�ح� َت� ِ�م��ل ق��ذارت�ن��ا و�أو��س��اخ�ن��ا نحن
الخطاة �إ ّال ي�سوع و�أب��ون��ا ال�سماوي .في�سوع
رف�ض الجلو�س في م�ستوى التالميذ ،و�أ�ص ّر
على الجلو�س عند �أقدامهم ليغ�سل �أو�ساخهم.
�رب ق��ام ع��ن الع�شاء وك�شف لنا �أعماق
�إنّ ال� ّ
ح ّبه لنا؛ �إذ �أنّه ب�إ�صرار �شديد ج ًّدا يريد �أن
يجل�س عند �أق��دام بطر�س والتالميذ ،وعند
�أقدامنا جمي ًعا ،ليغ�سل و�سخ �أرجلنا ،التي ال
يحتمل �إن�سان �آخَ ر �أن يقترب منها.
�رب ب��إ��ص��رار �أن يجل�س
� +أراد ال�س ِّيد ال � ّ
قدمي ليق ِّدم لي ما ال يقدر �إن�سان في
عند
ّ
ال��وج��ود �أن ي�ف�ع�ل��ه ..ال�م�ج��د ل��ك ي ��ارب� .إنّ
في عندما �أ ّت��أ ّم��ل هذا المنظر
نف�سي ت��ذوب ّ
الرهيبُ ..ح ّبك واتّ�ضاعك.
� +إل��ى اليوم م��ازال ي�سوع واقفًا على باب
الكني�سة ..منحن ًيا ،وم�ع��ه المن�شفة� ..إنّه
يوقفنا ب�إ�صرار ِ
راغ ًبا �أن يغ�سل و�سخ �أرجلنا.
ت�م� ّه��ل ي��ا �أخ ��ي ق�ل�ي�لاً ،وان���س� ِ�ح��ق �أم� ��ام اهلل،
تح�س وتلم�س ه��ذا المنظر
ح� ّت��ى ت�ق��در �أن ّ
الرهيب!...
َ +م� َث��ل ال��دره��م المفقود يك�شف لنا �أنّ
النف�س الب�شر ّية مطبوع عليها �صورة الملك..
الكني�سة لي�س عليها �أكثر من �أن تُزيل التراب
من قلوب �أبنائها ،ليك�شف لها الروح القد�س

القم�ص :يوحنــا ن�صيـف
كني�سة العذراء  -ب�شيكاغو
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عن وج��ود جواهر عظيمة مفقودة� ..صورة
الملك مازالت مطبوعة على قلوبنا..
 +الكني�سة الغن ّية :غن ّية بنفو�س �أوالدها
التائبين ،والكني�سة الفقيرة :فقيرة من �أجل
ك�سلها ،لأنّها ال ُت َت ِّوب اوالده��ا ،فتك�شف هذه
الجواهر المفقودة!..
 +مح ّبة الآب ال يمكن �أن تَنقُ�ص نتيجة
ك�ث��رة خ�ط��اي��ان��ا ..طبيعة ق�ل��ب الآب تدفعه
دائ ًما للجري واحت�ضان النفو�س التائبة..

ق�صة حقيق ّية

مح ّبته ،ليمنعني عن ال�ش ّر.
 +قالت لي فتاة يو ًما :تعرف يا ابونا،
ل� ّم��ا كنت ب�أ�شتكي م��ن ر ّب�ن��ا �إ ّن ��ه بيغلق
ال�سكك �أم��ام��ي ..ت�ع��رف �إ ّن ��ي اكت�شفت
�إنّ ه��ذه الم�ضايقات وال�سكك المغلقة
ك��ان��ت ق�ي��ود مح ّبة الم�سيح ،ليدفعني
ل�ل�ت��وب��ة ،ب�ع�ي� ًدا ع��ن ط��ري��ق ال���ش� ّر� .إنّي
�أ�شكره من �أجل قيود مح ّبته �أكثر ِم ّما
�أ�شكره عندما ُي�س ِّهل طريقي.
 +الأب ت ��رك االب� ��ن ي��ذه��ب لكورة
ب �ع �ي��دة ،ل �ي��رع��ى ال �خ �ن��ازي��ر ،ليت�أ ّدب
وي�ت��وب ،ولي�س انتقا ًما م�ن��ه ..وعندما
رج��ع ل��م يحا�سبه ع�ل��ى ��ش��يء بالم ّرة،
بل احت�ضنه وق ّبله ..فالعقاب لي�س في
منهج الم�سيح ،ب��ل ال�ت��أدي��ب م��ن �أجل
التوبة.
 +اهلل ال يغ�ضب ِمنّا �أو علينا ،لكنّ
اهلل يحزن لأجلنا ..ويت�أ ّلم لعدم توبتنا..
ومن مح ّبة اهلل ي�سمح بالتجارب ،ليز ِّكي
�إيماننا و ُي َن ّميه ،وي�سكب من مح ّبته في
قلوبنا ،ولكي ما ي�صلبنا للعالم والعالم
لنا (غل..)14 :6
 +ال ..لي�س هناك ق ّوة من الخط ّية
ت�ستطيع �أن تح ّد ُل ّجة محب ّة اهلل للب�شر.
�إنّ عدم �أمانتنا اليوم ال تقلّل من �أمانة
اهلل في مح ّبته وبحثه ب�أكثر �ش ّدة عن
الإن�سان ال�ضائع ،من �أجل �ش ّدة الخطر
الذي يتهاوى فيه �شباب اليوم.
 +م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى ،ه��ل للكني�سة
وخُ ّدامها اليوم قلب الم�سيح في قبوله
للخطاة؟ �إذا دخلَت ال�سامر ّية الكني�سة
ال �ي��وم ،ه��ل �سندينها ب�ك�ب��ري��اء ،ويقف
ي�سوع المتّ�ضع وحده يقول لها � ِ
أعطيني
لأ� �ش ��رب؟! وه��ل �سنقول للخاطئة ما
قاله �سمعان ..ويبقى ي�سوع وحده يقول
�أنّها �أح ّبت كثي ًرا؟!
ُ
 +ينبغي على الكني�سة �أن تَذكر �أنّ
ال�صوم وال�صالة هما اللذان عمل بهما
الر�سل ،وب�شّ روا وكرزوا بمح ّبة الم�سيح
وخال�صه؛ لأجل ذلك ينبغي �أن تن�سكب
الكني�سة �صو ًما و��ص�لا ًة وتعلي ًما ،من
�أجل �أن يذوق �أبنا�ؤها �أعماق ُح ّب اهلل.

رفعت الأ ّم قلبها بدموع �إلى اهلل ،من �أجل
رج��وع ابنها ،و�ساندتها الكني�سة ب�صلواتها
وق ّدا�ساتها وافتقاداتها ..وت�أنّى اهلل في عمله
ل��رج��وع االب� ��ن� ،إل ��ى وق � ٍ�ت ح � � ّدده ه��و ،حيث
يجذب �إليه االبن ال�ضال ،ويقبله بفرح..
�اب في
وف��ي �أح ��د الأي� ��ام ك��ان االب ��ن ال �� �ش� ّ
ّ
محطة الترام ،بالقرب
انتظار رفيقته على
م��ن ال�ك�ن�ي���س��ة ..وت� ��أخّ � � َرت ه ��ذه الأخ� ��ت في
ميعادها ك�ث�ي��راً ،و�أم���س��ى ال��وق��ت ،و�إذ ب��ه في
�ضجر و�ضيق يقطع ال�شارع ذه��اب�اً و�إياباً..
َ
و�إذا ب��ه ف �ج ��أة ي�ج��د نف�سه �أم� ��ام الكني�سة،
فيدخل وي��رى القناديل ُم�ضاءة �أم��ام �صور
ال�ق� ّدي���س�ي��ن ،فيم�شي ح � ّت��ى ي��ِ��ص��ل للهيكل،
ذراعي الآب ال�سماوي ..وفي
ويقع فج�أة بين
ّ
ح�ضنه ينفجر باكياً من ق ّوة �إح�سا�سه بعمق
ُح ّب الم�سيح له .ث ّم يخرج باحثاً عن الكاهن،
حتّى ِ
ي�صل �إل��ى منزله ف��ي منت�صف الليل،
ّ
اهلل.
أمام
�
خطاياه
ل
بك
ليعترف
الخُ ال�صة..
ِ
على الكني�سة �أن تن�سكب دائ ًما على
�إنّها لحظة فرحة عظيمة للآب والمالئكة
�إيمان �أوالدها:
وال�سماء والكني�سة والأم..
 -1ل�ي�ت�ح� ّق�ق��وا م ��ن وج� ��ود اهلل في
أجل
�
من
الكني�سة،
في
�إنّه عمل اهلل ك ّل
يومعلى ذبيحة توبة االبن حياتهم ،و�أنّ �إمكان ّياتهم ِ
ت�صل �إل��ى ال
أم
ل
وا
ان�سكاب الكني�سة
نهائية عمل اهلل في حياتهم.
ورجوعه.
 -2ليت�أكّدوا من عمق ُح ّب اهلل لهم،
(ملحوظة� :صار ه��ذا ال�شاب بعد ذلك و�أنّ ال ��ش��يء م��ن ال�ن�ط��ق ي�ستطيع �أن
لجة مح ّبته لهم.
يح ّد ّ
خادماً ،ث ّم راهباً ،ث ّم �أ�سقفاً).
 -3على هذا الإيمان ،تقود الكني�سة
 +ق� ��ال ل ��ي � � �ش� � ٌ
�اب :ه ��ل ت� �ع ��رف ي� ��وم �أن �أوالده� � ��ا ف��ي ط��ري��ق ال �ت��وب��ة والجهاد
�ضربني �أوتوبي�س ،ومكثت ثالثة �أ ّي��ام فاقد الروحي.
الوعي بالم�ست�شفي ..وبعدها خرجتُ �سليما
(ع��ن ك�ت��اب «ذبيحة �إي�م��ان�ن��ا» �ص21
تما ًما !..لقد كنتُ يومها في طريقي
لل�شبّر.ة �إلى �ص.)30
أح�س فيه بمح ّ
�إنّ هذا اليوم كان �أقوى يوم � ّ
بركة �أبينا الق ّدي�س القم�ص بي�شوي
ر ّبنا� ..إنّ الأوتوبي�س الذي �ضربني ،لم يكُن
ان�ت�ق��ا ًم��ا م��ن اهلل ،ب��ل ع�لام��ة ُح � ّب��ه ،وقيود كامل تكون معنا جميعاً� .آمين.

�أرثوذك�س نيوز

كلمــة منفعــة
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الروح القد�س
في حياتك
ما عالقتك بالروح القد�س منذ
مُ�سحت بالم�سحة المقد�سة في �سر
الميرون بعد عمادك؟
هل ت�شعر �أن ج�سدك هيكل الروح
القد�س ،والروح القد�س ي�سكن فيك،
ويعمل فيك؟
هل دخلت في �شركة الروح القد�س
(2كو )14:13التي يذكرها الأب
الكاهن في �صالة البركة؟
هل روح اهلل ي�شترك في كل عمل؟
�أم �أنت تعمل وحدك ،بغير روح اهلل،
م�ستقال بفكرك و�إرادتك وتدبيرك
ورغباتك الخا�صة؟
هل عمل الروح فيك يعطيك
حرارة� ،سواء في �صلواتك ،وت�أمالتك،
وخدمتك ،ومحبتك هلل وكني�سته
وملكوته؟
هل ا�ستطعت �أن ت�صل �إلى تنفيذ
و�صية الر�سول التي يقول فيها
(امتلئوا بالروح) (�أف.)18:5
هل روح اهلل هو الذي يتكلم
على فمك ،ح�سبما قيل (ل�ستم
�أنتم المتكلمين بل روح �أبيكم)
(متى.)20:10
�إن كان كذلك ،فثق �أن كلماتك
�ستكون لها قوتها وفاعليتها وت�أثيرها

املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

في قلوب �سامعيك� ...أم �أنت تتكلم من
ذاتك ال يفتح الروح فمك؟
هل لك (ثمار الروح) التي تحدث
عنها القدي�س بول�س الر�سول في
(غل )22:5حيث قال( :و�أما ثمر
الروح فهو محبة ،فرح� ،سالم ،طول
�أناة ،لطف� ،صالح� ،إيمان ،وداعة،
تعفف) �أما �أن حياتك بال ثمر� ،أم �أنت
ت�شتهي مواهب الروح ،دون �أن يكون
لك ثمر الروح؟
هل ت�شعر �أحيانا �أنك (تحزن الروح)
(�أف )30:4بت�صرفات معينة ال تتفق
و�سكنى الروح القد�س فيك.
وهل �أنت (تطفئ الروح) (1ت�س
 )19:5بحياة الفتور ،وبعدم اال�ستجابة
لعمل الروح فيك؟!
ليتك تعيد تقييم مدى عالقتك
بالروح القد�س ،وت�س�أل :هل حياتك
حياة روحية؟ هل �ألفاظك �ألفاظ
روحية؟

ن�صـرة القيامـــة
نحن في هذه الأيام المباركة نحتفل
بعيد �أع �ي��ادن��ا ،وي ��وم رج ��اء خال�صنا،
لذلك ي�سرني �أن �أهنئكم بهذا العيد
المبارك الذي نبني عليه �إيماننا ،فلو
لم يكن الم�سيح قد قام فباطل �إيماننا
وباطلة كرازتنا .ويعطينا الرب درو�سا
ف��ي ه��ذه المنا�سبة ال�م�ب��ارك��ة ،نتعلم
منها �أن��ه �إن لم نت�ألم معه ال ن�ستطيع
�أن ن�ت�م�ج��د �أي �� �ض��ا م �ع��ه ،ف �ق �ب��ل فرح
القيامة البد �أن تكون لنا �شركة الآالم،
فالقبر الفارغ يعلن رجاء الب�شرية في
خال�صها.
محبة المريمات عندما ذهبن �إلى
القبر باكراً ج��داً ،لقد �أتين المريمات
ب��الأط �ي��اب وال�ح�ن��وط وه��ن محتارات
من يدحرج لهن الحجر لكي يطيبن
ج�سد ال ��رب ،وه��ذه ت�شكل م�شكلة في
ذهنهن ،وعندما �أتين �إلى القبر وجدن
ال�ح�ج��ر م��دح��رج��ا ليعلن ل�ه��ن فرحة
القيامة المقد�سة ،و�صار هذا الحجر
ه��و م��و� �ض��وع ف��رح �ه��م .وي �ن �ظ��ر الرب
�إلى هذه القلوب المحبة التي �أتت �إلى
القبر باكراً جداً ولم تكترث بمخاوف
الأعداء ،ويعطيهن بهجة قلوبهن.
ون �ح��ن ف��ي ط��ري��ق غ��رب�ت�ن��ا ف��ي هذا
العالم تعتر�ضنا م�خ��اوف وم�شكالت،
ونت�سائل :من يدحرج هذه الم�شكلة؟
ومن يحررنا من هذه ال�ضيقة؟ وينظر
الرب �إلى الإن�سان لكي ما يرى مقدار
حبه وب��ذل��ه وعطائه ،ويتدخل بطرق
مختلفة ،ويرى الإن�سان ف�إذا الم�شكلة
ق ��د دح ��رج ��ت! ل �ق��د ن �ظ��ر ال � ��رب �إل ��ى
محبة المريمات وبذلهن و�إرتباطهن
ب ��ه ،و�أع �ط ��اه ��ن � �س ��ؤل ق �ل �ب �ه��ن ،وه ��ذا
يعطينا رج��اء ون�صرة �أن ال��رب ينظر
�إل��ى محبتنا وج�ه��ادن��ا ،وي�ق��در �إيماننا
ومحبتنا ويعطينا �س�ؤل قلبنا.
ون��رى من خ�لال �شخ�صيات الكتاب
ال�م�ق��د���س وت��اري��خ ال�ك�ن�ي���س��ة ع�ل��ى مر
ال�ع���ص��ور ،ك��ان��ت ه�ن��اك �أح �ج��ار كثيرة،
وب� � ��روح الإي � �م� ��ان ن �ث��ق ف ��ي ي ��د ال ��رب

لنيافة الأنبا باخوميو�س
مطران البحرية و�شمال �أفريقيا
ال�ق��وي��ة والمعينة ال�ت��ي ن�ستطيع من
خاللها �أن ن��دح��رج الأح �ج��ار .لذلك
ر�سالة القيامة هي ر�سالة �سالم لكل
�إن �� �س��ان ،ور� �س��ال��ة ف ��رح وتعزية.ن�أتي
�إل�ي��ك ي��ارب مبكرين ،ون��ؤم��ن بعملك
في حياتنا ،ولكن ينبغي �أن يكون لنا
ملء الإيمان والقناعة �أن الرب ي�صنع
كل �شيء عجيبا وعظيما ح�سب حكمته
وت��دب�ي��ره ،وي�ستخدم ف��ي ه��ذا و�سائل
كثيرة ،فكم من �أحجار كثيرة دحرجها
اهلل ع ّنا ،و�ضمد جراحا كثيرة لنا ،وكم
�أزال مخاوف و�أتعابا كثيرة لنا ،ونثق
يارب �أنك ت�ستطيع كل �شيء وال يع�سر
عليك �أمر .دعونا نختبر عمل الحجر
ال �م��دح��رج ال ��ذي ي�ع�ل��ن ل�ن��ا �أن ي�سوع
ال�م���ص�ل��وب ه��و ي���س��وع ال �ق��ائ��م ،لذلك
�شركتنا في �أمجاد القيامة هي �شركتنا
في �آالمه.
�إن �سر ق��وة م�سيحيتنا ه��و �إيمانها
بالآالم ،م�شكلة الإن�سان الم�سيحي �أنه
يريد �أن يتبع ال��رب ي�سوع على جبل
التجلي �أو عند القبر القائم منه ،وال
يريد �أن يتبعه عند ب�ستان جث�سيماني،
فال�صليب يحمل معنى الحب الكامل
والخال�ص الحقيقي والبذل والعطاء،
فب ّكر �إلى الرب لكي ما تعلن حبك له،
فهو الوحيد القادر �أن يرفع عنك �آالم
ال�صليب ،وت�ك��ون ل��ك �شركة معه في
�أمجاد ون�صرة القيامة.

كهنة الكني�سة تبارك النيل فى �أ�سوان
من �أجل الفي�ضان بالقاء قربانا
ت�صلى الكني�سة القبطية من
�أج ��ل ال�م�ي��اه والأن �ه��ار ويعطى
اهلل خيرا لبالدنا م�صر ومثل
ك ��ل ع� ��ام وب �ع��د ان �ت �ه��اء �صالة
ال �ق ��دا� ��س الإل� �ه ��ي لالحتفال
بعيد رئي�س المالئكة الجليل
ميخائيل ،وهو �أول يوم ت�صلي
فيه الكني�سة م��ن �أج��ل �صعود
م�ي��اه الأن �ه��ار ق��ام كهنة �أ�سوان
بمباركة مياه النيل حيث خرج
كهنة الكني�سة بادفوا بال�صالة
ع�ل��ى ��ض�ف��اف ن�ه��ر ال�ن�ي��ل و�إل �ق��اء قربانة
حمل داخ�ل��ه و�سكب مياه غ�سيل الأواني
المقد�سة ،لكي يبارك الرب نهر النيل في
هذا العام وي�صعد مياهه كمقدارها ويفرح
وجه الأر�ض.
وت �ع��ود ق���ص��ة �إل �ق��اء ال�ق��رب��ان��ة الحمل
ب��داخ��ل م �ي��اه ال �ن �ي��ل ل �ع��ام  1834فوجئ
الم�صريون بنق�ص مياه النيل مما يعر�ض
البالد �إلى جفاف و مجاعه ,و�أذ ظهر عجز
الب�شر عن تجنب المجاعه طلب محمد
ع�ل��ى ال ��ذى ك ��ان ح��اك �م �اً ع�ل��ى م���ص��ر من
جميع قادة الأدي��ان والمذاهب �أن ي�صلوا

ليرفع اهلل هذا الجوع عن الم�صريين.
فتقدم ال�ب��اب��ا بطر�س ال�ج��اول��ى و�أقام
م��ذب �ح �اً ع �ل��ى � �ش��اط��ئ ال �ن �ي��ل بالمعادي
ف�صلوا قدا�ساً �إلهياً وبعد ال�صالة غ�سل
البابا الأوانى و �ألقى المياه فى النيل ثم
�ألقى قربانة من الحمل.
وفى الحال بد�أت مياه النيل ترتفع حتى
�أقتربت م��ن الخيمة التى فيها المذبح,
ف��رف�ع��وه��ا ب�سرعة ل�ئ�لا تجرفها المياه
والكل في تعجب من قوة ال�صالة و �إيمان
البابا و من معه الذى �صنع هذه المعجزة
العجيبة ,و�أرت�ف��ع ق��در البابا عند محمد
علي و تح�سنت معاملته للأقباط.
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�أرثوذك�س نيوز

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..
 - 81كلمات تعزيه فى ال�شدائد
 -1قال داود النبى للرب «اُ ْذ ُك ْر ِل َعبْدِ كَ
ا ْل َق ْو َل الَّذِ ى جَ َع ْل َتنِى �أَ ْنتَظِ ُرهُ .هذِ ِه هِ ىَ
َت ْع ِز َيتِى فِي َم َذ َّلتِى ،لأَ َّن َق ْولَكَ �أَحْ يَانِى»
( مز 49 :»118« 119و  .) 50و�أنت �أي�ضاً
فى فترات مذلتك و�ضيقتك �أذكر الآيات
الآتية فتتعزى:
« -2ه ��ا �أن� ��ا م�ع�ك��م ك��ل الأي � ��ام و�إل ��ي
�إنق�ضاء الدهر»(مت « .. )20 :28كل �آله
�صورت �ضدك ال تنجح»�( .أ�ش .)17 :54
« -3ال تخف لأن��ي معك � ..أن��ا ه��و ال

تخافوا  ..قفوا وانظروا خال�ص الرب،
ال� ��رب ي �ق��ات��ل ع�ن�ك��م و�أن� �ت ��م ت�صمتون»
(خر.)14 :14
« -4لوال �أن الرب كان معنا حينما قام
النا�س علينا البتلعونا ونحن �أحياء..
م�ب��ارك ال��رب ال��ذى ل��م ي�سلمنا فري�سة
لأ�سنانهم .نجت �أنف�سنا مثل الع�صفور
من فخ ال�صيادين .الفخ انك�سر ونحن
ن �ج��ون��ا .ع��ون �ن��ا م ��ن ع �ن��د ال� ��رب ال ��ذى
�صنع ال�سماء والأر�ض» (مز« .)124تقلد
�ســيفك على فخــذك �أيهـا الجبــار ا�ستله
وانجح واملك»( .مز 3 :45و.)4

�إعداد:
القم�ص ميخائيل �إدوار
« -5ال � ��رب ال ي �ت��رك ع���ص��ا الخطاة
ت�ستقر على ن�صيب ال�صديقين (لأَ َّن ُه
َال تَ�سْ َت ِق ُّر عَ�صَ ا الأَ�� ْ�ش �رَا ِر َع�لَ��ى ن َِ�صيبِ
ال�صدِّيقُو َن
لا َي � ُم � َّد ِّ
ال�� ِّ��ص� ِّدي� ِق�ي��نَ ِ ،ل� َك�يْ� َ
�أَيْدِ َي ُه ْم �إِلَى الإِثْمِ )» (مز « .)3 :125وها
�أنا معك ،واحفظك حيثما تذهب ،و�أردك
�إلى هذه الأر�ض» (تك .)15 :28
« -6ي�ح��ارب��ون��ك وال ي �ق��درون عليك،
لأنى �أنا معك يقول الرب لأنقذك» (�أر
« .)19 :1ال تخف ب��ل تكلم وال ت�سكت
لأنى �أنا معك وال يقع بك �أحد لي�ؤذيك»
(�أع .)10-9 :18
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« -7ف��ى العالم �سيكون لكم �ضيق،
ول �ك��ن ث �ق��وا �أن� ��ا غ�ل�ب��ت ال �ع��ال��م» (يو
 .»)33 :16م� � ��راراً ك �ث �ي��رة حاربوني
على،
منذ �صباى  ..و�أنهم لم يقدروا َّ
على ظهري جلدني الخطاة و�أطالوا
�إثمهم  ..الرب �صدّيق هو يقطع �أعناق
الخطاة» (مز.)129
ُ « -8د ِفعْتَ لأ�سقط والرب ع�ضدني»
(م � ��ز�« .)117إن � �س��رت ف��ي وادى ظل
الموت ،ال �أخاف �شراً لأنك �أنت معى»
(مز.)22
« -9ي �� �س �ق��ط ع �ل��ى ي �� �س��ارك �أل� ��وف
وع ��ن ي�م�ي�ن��ك رب � ��وات ،و�أم� ��ا �أن ��ت فال
ي�ق�ت��رب��ون �إل �ي��ك .ب��ل بعينيك تت�أمل،
وم �ج��ازاة ال�خ�ط��اه ُت�ب���ص��ر» (م ��ز.)90
«ال ��رب يحفظك م��ن ك��ل � �س��وء .الرب
يحفظ نف�سك ،ال��رب يحفظ دخولك
وخروجك» (مز.)121
« -10ال ��رب ن��وري وخ�لا��ص��ي ممن
�أخ � ��اف؟! ال ��رب ع��ا��ض��د ح�ي��ات��ي ممن
�أرت� �ع ��ب؟! �إن ي�ح��ارب�ن��ي ج�ي����ش ،فلن
على قتال ففى
يخاف قلبي .و�إن قام َّ
ه��ذا �أن��ا مطمئن» (م ��زَ « .)26و�أَ ْب� � �وَابُ
الْجَ حِ يمِ لَنْ َت ْقوَى َعلَ ْيهَا» (متى :16
.)18

ر�ؤية عامة حول حقوق كبار ال�سن
�أوالً :فل�سفة عامة
عن كبار ال�سن
�إن الفرد بتقدمه فى العمر يحتاج
دائ �م �اً �أن يحتفظ بكرامته وكبريائه
وحيويته و�أن يرتب الظروف البيئية
واالج�ت�م��اع�ي��ة م��ا ي���ش�ع��ره ب ��أن��ه ع�ضو
مفيد ال يزال له دور ي�ؤديه في الحياة.
و�أن الأر�ض لم تنزلق تحت قدميه و�أنه
ال ي ��زال ي�ت�ط��ور وي��رت�ق��ي ك�م��ا ه��و في
عهده في ال�سنين ال�سابقة.
وك �ب��ار ال���س��ن يكت�سبون م��ن القيم
الدينية ،ال�سند لهم فى الحياه تك�سبهم
الكرامة الب�شرية التى يحتاجون �إليها،
ك�م��ا �أره �ق �ت �ه��م ال� �ح ��وادث والتجارب.
فال�شخ�ص الذى ي�سلك ال�سلوك الدينى
بال تكلف تنغر�س فى نف�سه على مدى
ال�سنين ع��ادات �أخالقية تطيل عمره
وتجعل حياته هنيئة �سعيدة ويتمتع
بالقناعة فى الحياة وبعيدا عن الح�سد
وع� ��ن ال �ح �ق��د وع� ��ن ال �غ �ي��ظ ويتمتع
بالمحبة .فالحب كالنور كلما زادته
�إ�شتعا ًال زاد �ضياءاً ،،ومما ال �شك فيه
�أن ك��ل تلك ال�م��زاي��ا ت��ؤث��ر على حياته
ال���ص�ح�ي��ة وال �ن �ف �� �س �ي��ة والإجتماعية
وجميع النواحي الأخرى.
وتعتبر مرحلة ال�شيخوخة مثلها
م�ث��ل �أي ��ة م��رح�ل��ة ع�م��ري��ة �أخ� ��رى لها
مالمحها وخ�صائ�صها ولها م�شاكلها
واح �ت �ي��اج��ات �ه��ا ت�ت���ص��ل ب� �ق ��درة الفرد
وحيويته كما ل��ه ق ��درات ب�ن��اءه يمكن
�إ�ستثمارها والإفادة منها وعدم تجاهلها
و�إهمالها.
ل ��ذا الب ��د م��ن رع��اي�ت�ه��م والإهتمام
ب�ه��م وال�ع�م��ل ع�ل��ى رف��ع م�ستواهم في
نواحي الحياة المختلفة وخا�صة �أنهم
�أع �ط��وا الكثير م��ن �شبابهم ومازالوا
يعطوا ويجب �أن يكون لهذا كله مردود
ف��ي �شيخوختهم وه��ذا ي�ستلزم و�ضع
�إ�ستراتيجية لرعايتهم ويتطلب ذلك
ت�ضافر جهود عده حتى ت�صبح الرعاية
�شاملة كاملة ويتطلب �أي�ضا التعريف
والتجديد لما هو حقوق كبير ال�سن،
والب��د �أن ن�ؤكد هنا على ت�أكيد ال�صلة
مع الكني�سة والإن�شغال والإندماج في
�إجتماعاتها و�شغل وقت الفراغ ب�صورة
مثمرة بال�سعي ولتقديم خدمة منا�سبة
مع الخبرة والوظيفة التي لدى كبير
ال�سن.

ثانياً :بع�ض مالمح و�سمات
هذه المرحلة
ن��ورد فيما يلى بع�ض مالمح و�سمات
ه��ذه المرحلة والتي يجب �أن ت�ؤخذ في
الإع�ت�ب��ار عند و�ضع ت�صور لحقوق كبار
ال�سن.
 ت�ق��دي��ر رع��اي��ة ك �ب��ار ال���س��ن ق�ب��ل كل� �ش��ىء واج� ��ب دي �ن��ى ي �ج��ب م��راع��ات��ه من
قبل الجميع �سواء الأب�ن��اء �أو الأح�ف��اد �أو
الأجهزه المختلفة.
 م �ع �ظ��م ك� �ب ��ار ال �� �س��ن ل �ه��م ظ ��روفاقت�صادية ووحيدون في الم�سكن والحياة
ب �� �س �ب��ب ظ� � ��روف ال� �ح� �ي ��اة االقت�صادية
للأبناء ،مما ي�صعب عليهم الح�صول على
الخدمات الموجودة.
 ت��زاي��د �أع � ��داد ك �ب��ار ال���س��ن و�إرت �ف ��اعمتو�سط العمر لهم.
 ت�ت�ع��دد وت�ت���ش��اب��ك ال�م���ش�ك�لات التيت�صادف كبار ال�سن فهي لي�ست �إقت�صادية
ف �ق��ط ب��ل �أ� �ص �ب �ح��ت ج��وان��ب �إجتماعية
وعالقات �أ�سرية ،و�صحية ،ونف�سية.
 بتقدم العمر ي�صاب البع�ض ب�إنخفا�ضقدراتهم الج�سمية والعقلية مما ي�شكل
�ضغوطاً على حالتهم النف�سية وي�صبحون
غير قادرين على الإعتماد على �أنف�سهم
لق�ضاء حاجتهم ومتطلباتهم.
 ك �ب��ار ال �� �س��ن ل �ه��م دوره � ��م ف ��ى نقلال�م�ف��اه�ي��م وال�ق�ي��م وال �ع ��ادات والتقاليد
بين الأجيال والم�شورة الأ�سرية والعون
ال� �م ��ادي وال �م �� �ش��ارك��ة ف��ي ت��رب �ي��ة الن�ش�أ
ورعاية الأبناء.
 ال �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ى ل �ع �ل��وم ال �ك �ب��ار فيجميع المجاالت ال�صحية والإجتماعية
وال�ن�ف���س�ي��ة و� � �ض ��رورة الإ� �س �ت �ف��ادة منها
ف ��ي ت�خ�ط�ي��ط وت�ن�ف�ي��ذ ب ��رام ��ج الرعاية
المختلفة.
 ب �ت �ق��دم ال �ع �م��ر ي���ش�ع��ر ك �ب��ار ال�سنبالخوف م��ن ال��وح��دة والمر�ض والوفاة
وعدم الأمان خا�صة عندما يفقد �أحدهم
�شريك حياته.
ل��ذل��ك ي �ج��ب �أن ي ��راع ��ى ع �ن��د و�ضع
حقوقهم مايلي:
 حق كبير ال�سن في حياة روحية عاليةو�أن يتمتع بحياته الدينية والإرتباط
بالكني�سة وتي�سير تمتعه ب�أ�سرار الكني�سة
المقد�سة وممار�ستها.
 -م��ن ح��ق ك�ب�ي��ر ال���س��ن ال�ت�ع��رف على

�أوج ��ه �أن�شطة وخ��دم��ات الكني�سة والتي
يمكن م�شاركته فيها � �س��واء بالجهد �أو
الم�شورة �أو التطوع �أو بالمال بما يتنا�سب
م�ع��ه .والتو�سع ف��ي �إن���ش��اء ب�ي��وت لرعاية
الم�سنين
 من حق كبار ال�سن �أن يتمتعوا بجميعحقوقهم دون تمييز �أو �إ�ستثناء و�أن تعمل
الحكومات على ن�شر حقوقهم والتعريف
ب�ه��ا ،و�أن تحمي كبير ال�سن م��ن المواد
الإعالمية التي ت�ضر ب�صورته و�إحترامه
وتوقيره في �أ�سرته وفي مجتمعه.
 من حق كبير ال�سن �أن ي�شعر بالأمنوالأمان داخل �أ�سرته وداخل مجتمعه.
 م��ن ح��ق ك�ب�ي��ر ال���س��ن �أن ي�ع�ب��ر عنر�أي ��ه م��ادام��ت ف��ي الم�سائل ال�ت��ي تتعلق
بم�صلحته ،مع تي�سير الم�شورة الفنية �إذا
كان عاجزاً عن الإختيار.
 على الدولة �أو الكني�سة توفير مكانبديل منا�سب لكبير ال�سن ال��ذي تتوافر
ل��ه ال �خ��دم��ات واالح �ت �ي��اج��ات ف��ي بيئته
الطبيعية .و�أن يكون �إلحاقة بالم�ؤ�س�سة
الإيوائية (دار الم�سنين) هو الحل الأخير
�أمامه.
 ع �ل��ى ال� ��دول� ��ة ت �ق��دي��م المعا�شاتوال �ت ��أم �ي �ن��ات وال �م �� �س��اع��دات ب�أ�شكالها
المختلفة لمعاونة كبير ال�سن على ق�ضاء
احتياجاته ال�ضرورية وتي�سير الح�صول
ع�ل�ي�ه��ا ل���ض�م��ان م���س�ت��وى م�لائ��م لحياة
كريمة.
 من حق كبير ال�سن �أن توفر الدولة لهالرعاية ال�صحية والتمري�ضية والنف�سية
والوقائية بكافة �أ�شكالها.
 على الدولة التو�سع فى ن�شر مظلةالت�أمين ال�صحى وتوفير الرعاية الطبية
والأدوي� � ��ة ال�م�ن��ا��س�ب��ة وال�ك���ش��ف ال ��دورى
والتثقيف ال�صحى والغذائى.
 فتح ع �ي��ادات خا�صة لكبيرى ال�سن(طب الم�سنين).
 م��ن ح��ق ك�ب�ي��ر ال���س��ن �أن ت�ت��وف��ر لهالتي�سيرات الكفيلة ب��أن يتمتع وي�ستفيد
م ��ن الأن �� �ش �ط��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة والثقافية
وال�ف�ن�ي��ة ل�شغل وق ��ت ف��راغ��ه م��ع �إن�شاء
المراكز والخدمات المنا�سبة له.
 ت�شجيع ودع��م الهيئات والجمعياتوال�م��ؤ��س���س��ات ال�ت��ى ت�ق��دم خ��دم��ات لكبار
ال �� �س��ن وت ��وف� �ي ��ر الإم� �ك ��ان� �ي ��ات لتقديم
خدماتها ب�صورة منا�سبة.
 -م��ن واج ��ب ال��دول��ة �إت��اح��ة الفر�صة
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ل �ت��دري��ب و�إع � ��داد ال �ق �ي��ادات الالزمة
ل �ل �ع �م��ل م� ��ع ك� �ب ��ار ال �� �س ��ن (�أط � �ب� ��اء،
�أخ �� �ص��ائ �ي��ون ن�ف���س�ي��ون� ،أخ�صائيون
�إجتماعيون ،مهند�سون ،تمري�ض.... ،
الخ).
 من حق كبار ال�سن الم�شاركة فىالتنمية خا�صة للقادرين �صحياً وذهنياً
وخبرة لال�ستفادة منهم كم�ست�شارين
�أو متطوعين فى الهيئات المختلفة،
وي�ق�ت��رح �إن���ش��اء ب�ن��ك ل�ل�خ�ب��رة ،تجمع
فيه كافة الأف�ك��ار والم�شروعات التي
يفكرون فيها ،ولم ي�ستطيعوا تنفيذها
خالل فترة عملهم قبل التقاعد.
 ع �ل��ى ال ��دول ��ة ت��وف �ي��ر التدريبوال� �ت� ��أه� �ي ��ل ال �م �ه �ن��ى ل� �ك� �ب ��ار ال�سن
القادرين على العطاء ومع ما يتنا�سب
مع قدراتهم.
 �أهمية توفير البيانات والإح�صاءاتالكفيلة لدرا�سة وتخطيط ولمعالجة
كل ما يتعلق بكبار ال�سن من ق�ضايا
وم��و� �ض��وع��ات وك� ��ذا ل �خ��دم��ة البحث
العلمى فى المجاالت.
 على ال��دول��ة والكني�سة الإهتمامبمرحلة ما قبل (االحالة الى المعا�ش)
وتهيئتهم و�إع ��داده ��م ورع��اي�ت�ه��م في
نواحي الحياة المختلفة حتى ي�صلوا
�إل��ى مرحلة ال�شيخوخة دون م�شاكل
ون��اف �ع �ي��ن ف ��ى ح �ي��ات �ه��م الحا�ضرة
والم�ستقبلة.
م ��ا ��س�ب��ق ط��رح��ه ه ��ي ر�ؤي � ��ة عامة
مقترحة لحقوق كبار ال�سن تكريما لما
�سبق �أن قدموه لمجتمعهم و�أ�سرهم
ط �ي �ل��ة ح �ي��ات �ه��م وع��رف��ان��ا بجميلهم
و�إر�� �ض ��اءاً ل�م��ا تلزمنا ب��ه دي��ان�ت�ن��ا من
�إحترام وتوقير ال�شيوخ وكبار ال�سن.
�أي �� �ض �اً ي�ث�م��رون ف��ى ال���ش�ي�ب��ة يكونون
د�ساماً وخ�ضراً ( .مز)14: 92
«م��ن �أم��ام الأ��ش�ي��ب ت�ق��وم .وتحترم
وج��ه ال�شيخ وتخ�شى �إلهك �أن��ا الرب»
(الالويين.)32:19

عيــون القلــب
ق�ل�ي�لا-ع��ن الأم� ��ور المخت�صة بالج�سد
وتحرر من ال�شهوات المذلة والحمقاء،
وت��واج��ه مع نف�سه ب��ر�ؤي��ة �صافية ونقية،
�سيرى بكل و�ضوح ان محبة اهلل الفائقة
ن �ح��ون��ا ت�ت�ج�ل��ى ف ��ي ع �م��ق ط�ب�ي�ع�ت�ن��ا ،بل
�سيدرك ما هو الهدف من الخلق».

م��ن ال �ب��دء خ�ل��ق اهلل االن���س��ان على
�صورته ومثاله (تك  ،)26 :1فهذا هو
الق�صد ال��ده��ري ف��ى خلقة االن�سان،
ان يكون االن�سان م�شابها االب��ن ربنا
ي�سوع الم�سيح فى المحبة والقدا�سة
والخلود .فاهلل قد خلق االن�سان لكي
ي ��ؤك��د وج� ��وده وح �� �ض��وره ال �ع��ال��م في
الإن �� �س��ان «لأن ال��ذي��ن �سبق فعرفهم الروح الإن�سانية والروح القد�س
� �س �ب��ق ف�ع�ي�ن�ه��م ل �ي �ك��ون��وا م�شابهين «لأن َم� ��ن ِم� ��ن ال �ن��ا���س ي �ع ��رف �أم� ��ور
�صورة �إبنه ،ليكون هو بكراً بين �إخوة الإن�سان �إال روح الإن�سان الذي فيه؟ هكذا
�أي�ضا �أمور اهلل ال يعرفها �أحد �إال روح اهلل»
كثيرين» (رو.)29:8
(1كو .)11:2
�إن روح االن�سان تك�شف للإن�سان �أعماقه،
الإن�سان هو تاج خليقة اهلل
�إذا كانت ال�سماء والأر� ��ض تذيعان وتر�شده �إلى �أن يعرف نف�سه ويتعرف �إلى
مجد اهلل وتخبرا عن عمل يديه (مز ذاته فيدرك �أبعادها ،لكن بالأكثر �أن روح
 ،)1 :19فكم ب��الأك�ث��ر االن���س��ان الذي اهلل ال�ساكن ف��ي الإن �� �س��ان ،يفتح ل��ه كنز
ه��و ت��اج خليقة اهلل الح�سن ج��داً في �أ� �س��رار اهلل والمكنونات حتى �أن��ه يك�شف
عينيه (تك  ،)31 :1هو الذي لم يترك �أع�م��اق اهلل نف�سه ،وبذلك ت�صير معرفة
نف�سه بال �شاهد للإن�سان (�أع  )17:14الإن �� �س��ان غ�ي��ر م �ح��دودة بطبيعة ج�سده
�إذ �أورث� ��ه نف�ساً ح�ي��ة ع��اق�ل��ة م��ن فيه وت�ك��وي�ن��ه الإن���س��ان��ي ،ب��ل بك�شف الأ�سرار
(تك  ،)7:2بل قد �أعطاه روح الم�سيح الإلهية الخفية ،بعيون روح�ي��ة ،لأن �سر
المحيي ( 1ك��و  )45:15لأن��ه مو�ضع اهلل لخائفيه (مز .)14 :25
يقول القدي�س �إكليمن�ض�س ال�سكندري:
محبته ولذته في بنى �آدم.
ي� �ق ��ول ال� �ق ��دي� �� ��س غريغوريو�س «الذين لهم الروح يطلبون �أعماق اهلل� ،أي
الني�سى�« :إذا ابتعد المرء بفكره -ولو الأ�سرار الخفية التى تحول بالنبوة».
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ف � ��إذا ك��ان��ت م���ش��اع��ر االن �� �س��ان و�أفكاره
ودواخله النف�سية ال يعرفها �أحد �إال روح
االن���س��ان ذات ��ه ،لكن عمل ال ��روح القد�س
�أعم و�أ�شمل من جهة ك�شف الأمور الإلهية
المحتجبة والعميقة والتي ال يعرفها �إال
روح اهلل نف�سه ،وهذه ال يك�شفها للإن�سان
ال��ذي يطلبها ،كما ك��ان ال�سيد الم�سيح
يك�شف لتالميذه �أمثاله التي قالها ،فقط
لأنهم طلبوا منه ذلك «لكم قد �أعطي �أن
تعرفوا �أ�سرار ملكوت اهلل ،و�أم��ا للباقين
فب�أمثال ،حتى �إنهم مب�صرين ال يب�صرون،
و�سامعين ال يفهمون»( .ل��و ،)10:8لذلك
يك�شف روح اهلل للإن�سان معرفة حقيقية
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و�شخ�صية ع��ن اهلل نف�سه ،فتنفتح
ب���ص�ي��رت��ه ال��روح �ي��ة وع� �ي ��ون قلبه،
ف�أمور اهلل ومعرفته �أ�صبحت ظاهرة
فيهم ،لأن اهلل اظهرها لهم (رو :1
.)19
�إن االن �� �س��ان ال ��روح ��ي ( 1ك��و :2
 )15المطيع لإر��ش��اد ال��روح القد�س
بح�سا�سية وين�صت �إل ��ى ��ص��وت اهلل
الداخلي يقاد بروح اهلل الذي ير�شده
وي � �ق� ��وده ف ��ي ال� �ط ��ري ��ق ،ب ��ل يعلمه
وي��ذك��ره بكل و�صايا اهلل ف��ي الكتاب
المقد�س ويعطية الب�صيرة الروحية
وال �ع �ي ��ون ال �م �ف �ت��وح��ة ،وب� �ن ��اء على
ذل��ك ي ��زداد الفهم وت�ضئ المناطق
المظلمة ،ويفرح ب��روح اهلل ال�ساكن
ف �ي��ه لأن � �ص��وت اهلل داخ �ل ��ه يعزيه
وير�شده ويزيد معرفته فهما �أكثر
لنف�سه ،ومعرفة �أكثر ب��اهلل في هذه
ال�ح�ي��اة وف��ي الأب��دي��ة �أي���ض��ا معرفة
�أكثر حيث ان ماهية «الحياة الأبدية:
�أن ي �ع��رف��وك �أن� ��ت الإل � ��ه الحقيقي
وحدك وي�سوع الم�سيح الذي �أر�سلته»
(يو.)3:17
ولربنا ك��ل المجد م��ن الآن و�إلى
الأبد.
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الحصاد كثير..
ولكن الفعله قليلون
ن���ش�ك��ر ال� ��رب �أن �ن��ا اح�ت�ف�ل�ن��ا بعيد
حلول الروح القد�س على التالميذ .
ونجد الرب ي�ســوع قد وعـد تالميـذه
ق ��ائ�ل��أ «ال � ��روح ال �ق��د���س ه��و ال ��روح
المعزى الذى �سير�سله الآب ب�إ�سمي,
وه��و يعلمكم كل �شىء ويذكركم بكل
ما قلته لكم» (يوحنا ,)21:14و�أي�ضا
قال لهم «انكم �ستنالون قوة متى حل
ال��روح القــد�س عليكم وتكونــون لي
�شـــهودا فى �أور�شـليم وك��ل اليهـودية
وال���س�ـ��ام��رة وال ��ى �أق���ص�ـ�ـ�ـ��ى الأر�� ��ض»
(�أع . )8:1و�أو� �ص ��ى ال ��رب تالميذه
قائال «�إذه�ب��وا وتلمـذوا جميع الأمم
وعمدوهم ب�إ�سم الآب والإب��ن والروح
القد�س  ,وعلموهم �أن يحفظوا جميع
م��ا �أو��ص�ي�ت�ك��م ب��ه ,وه��ا �أن ��ا معكم كل
الأي� ��ام و�إل ��ى �إن�ق���ض��اء ال��ده��ر �آمين»
(م � �ت� ��ى .)19:28ف�ب�ع��د ح �ل��ول ال ��روح
ال �ق��د���س ع�ل�ي�ه��م و�إم� �ت�ل��أ التالميذ
وال ��ر� �س ��ل ب ��ال ��روح ال �ق��د���س خرجوا
لـيـنـفــذوا و�صية الرب اليهم ليكونوا
�شهودا ل��ه بن�شر تعاليم ال��رب ي�سوع
ل �ن��وال ال �خ�ل�ا���ص .وال � ��روح القد�س
يع�ضدهم ويقـويهـم وير�شـدهم  ,وهم
واثقون بوعود الرب التى �أعطاها لهم
عند �إخ�ت�ي��ار ال�سبعين ر��س��وال قائال
«الذى ي�سمع منكم ي�سمع مني ,والذي
ي��رذل �ك��م ي��رذل �ن��ي ,وال � ��ذى يرذلني
يرذل الذي �أر�سلني � .....أنا �أعطيكم
�سلطانا لتدو�سوا الحيات والعقارب
وك��ل ق��وة العدو ( »....لوقا.)19:10
وك ��ان ال ��رب ق��د �أع�ل�م�ه��م �أي �� �ض��ا ب�أن
الح�صاد كثير ولكن الفعلة قليلون,
وقال لهم �إطلبوا من رب الح�صاد �أن
ير�سل فعله �إلى ح�صاده  ....و�أعلمهم
�أنه ير�سلهم مثل حـمـالن و�سـط ذئـاب
( »....لوقا .)2:10فكانوا في خدمتهم
يواظبون على ال�صالة وال�صوم وكل
�إتكـالهم على الرب وروحـه القـدو�س,
وثـقـتـهـم و�إي�م�ـ�ـ�ـ��ان�ه��م ب��وع�ـ�ـ��ود الرب
ال�صـــادقة .لأن ال��رب ي�سوع �أو�صاهم
�أن�ه��م ف��ي خدمتهم ال يحملوا كي�سا
وال ...وال ....ولكن �أى بيت دخلتمـوه
ف�ق��ول��وا �سـالم ل�ه��ذا البيت ف��ان كان
ه �ن��اك �إب ��ن ال���س�ـ�لام ي�ح�ـ��ل �سـالمكم
عليه ,وكذلك فى �أية مدينة دخلتموها
�....إ��ش�ف��وا المر�ضى  ...وق��ول��وا لهم
ق��د اق �ت��رب م�ن�ك��م م�ل�ك�ـ��وت اهلل � .أما
الذين لم يقبـلوكـم فيكون جــزاء مدن
مثل �سدوم ...وب�ي��ت ��ص�ي��دا ....حالة
�أكثر �إحتماال لتلك المـديـنـة التي لم
تـقـبـلكم ( .لوقا )10
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�أم� ��ا ب �� �ش��ارة ال� ��رب ي �� �س��وع للعالم
كله كما ق��ال «�إب��ن الإن�سـان ل��م ي�أتي
ليهـلك �أن�ف�ـ����س ال�ن��ا���س ب��ل ليخـلـ�ص
( »....ل��و ,)56:9وق��ال معلمنا يوحنا
الر�سول «ك��ل الذين قبلـوه �أعطـاهم
�سـلطانا �أن ي���ص�ـ�ي��روا �أوالد اهلل �أي
الم�ؤمنــون ب�إ�ســمه ( »....يوحنا)12:1
وق ��ال �أي���ض�ـ�ـ��ا «لأن� ��ه ه �ك��ذا �أح ��ب اهلل
العالم حتى ب��ذل �إبنـه الوحيـد لكي
ال يهلك ك��ل م��ن ي ��ؤم��ن ب��ه ب��ل تكون
له الحيـاة الأبديـة  ....ال��ذي ي�ؤمـن
ب��ه ال ي�ـ��دان وال��ذي الي�ؤمـن ق��د ديـن
لأنه لم ي�ؤمن ب�إ�سـم ابن اهلل الوحـيـد
( »....ي ��وح� �ن ��ا ,)14:3وق� ��ال «ال ��ذى
ي�ؤمـن بالإبـن له حيـاة �أبـديـة والذى
ال ي��ؤم�ـ��ن ب��الإب�ـ��ن ل��ن ي�ـ��رى حيـاة بل
يمكـث عليه غ�ضـب اهلل» (يوحنا)36:3
والرب ي�سوع نف�سه قال «الحـق الحق
�أق ��ول ل�ك��م م��ن ي ��ؤم��ن ب��ي فلـه حيـاة
�أبديـة» (يوحنا.)47:6
ليتنا نتذكر مع بدء �صيـام الر�سـل
ال��ذي ب��د�أ ه��ذا ال�ع��ام ف��ي  6م��ن �شهر
ب ��ؤون��ة ال�م�ب��ارك ال�م��واف��ق  13يونيه,
نتذكـر م��ا قالــه الــرب �أن «الح�صـاد
ك �ث �ي �ـ��ر ول �ك ��ن ال �ف �ع �ـ �ل��ة قليـلون....
اط �ل �ب �ـ��وا م ��ن رب ال �ح �� �ص �ـ��اد لير�سل
فعـلـه ل�ح���ص��اده» ,ف�ه��ذه الو�صية لم
ت�ك��ن ف�ق��ط ل�ل�ت�ـ�ـ�لام�ي��ذ وال��ر� �س �ـ��ل بل
لكل م��ؤم�ـ��ن ,لأن الح�صـاد كثير في
كل زمــان ومكــان ,فنطلب من الرب
�أن ي��ر��س��ل فـعـلـه ل �ح �� �ص��اده ,ونكون
�شـهودا لإ�سم ال��رب ,بل ون�شترك في
�صومنا بالخدمة التي ب��د�أه��ا �أبا�ؤنا
القدي�سـون ,الخدمة بالكرازة ب�إنجـيل
الرب ي�سـوع  ,وبالخال�ص الذي قدمه
ل�ن��ا رب�ن��ا ومخل�صنا ي���س��وع الم�سيح,
ليكون كل من ي�ؤمن به ينال الحيـاة
الأب��دي �ـ��ة ك��وع��ده ال���ص�ـ��دق .ولإلهنـا
المجـد الدائـم الى الأبـد �آميــــن .

قدا�سة البابا يهنئ �شعب الكني�سة بـ «�صوم الر�سل»
هن�أ قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني �أبناء الكني�سة القبطية ب�صوم الر�سل
الذي بد�أ يوم الإثنين  13يونيه .جاء ذلك في بداية عظته في اجتماع الأربعاء
الأ��س�ب��وع��ي وال�ت��ي �أل�ق��اه��ا م��ن ال�ك��ات��درائ�ي��ة المرق�سية ب��الإ��س�ك�ن��دري��ة ،وقال
قدا�سته« :كل �سنة و�أنتم طيبين بمنا�سبة بداية �صوم الر�سل ،والذي ن�سميه
«�صوم الخدمة» وهذا ال�صوم و�إن كانت �أيامه متغيرة من عام �إلى عام ولكنها
�أيام من �أجل الخدمة ومن �أجل الخدام  ،وعليك في هذه الأيام �أن تذكر �أحد
يخدمك �سواء الأب الأ�سقف �أو الأب الكاهن �أو الخادم �أو الخادمة �أو مدر�سين
مدار�س الأحد �أو اجتماعات ال�شباب �أو الم�سئولين ب�صفة عامة عن مجاالت
الخدمة ونوعيات الخدمة الكثيرة ،فهو �صوم من �أج��ل الخدمة وم��ن �أجل
نجاح الخدمة في كل مكان».

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

جريمة جامعة المن�صورة:

ا�ستهجان للواقعة ومطالبات بالق�صا�ص ولوم للدراما الم�صرية

هزت جريمة قتل طالبة جامعية على
ي��د زم�ي�ل�ه��ا ف��ي ج��ام�ع��ة ال�م�ن���ص��ورة في
م�صر الر�أي العام منذ وقوعها.
ك �م��ا �أع� � ��ادت ال��واق �ع��ة �إل � ��ى الواجهة
النقا�ش حول ظاهرة العنف الم�ست�شري
في المجتمع وخا�صة �ضد المر�أة ،حيث
ب��ات ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ج��رائ��م الفظيعة
ال �م �ت �ك��ررة ف��ي الأ� �ش �ه��ر الأخ� �ي ��رة ينذر
ب�خ�ط��ورة ال��و��ض��ع ال ��ذي يتطلب �إيجاد
حلول رادعة وفق ما ذكره م�صريون على
من�صات التوا�صل الإجتماعي.
فعلى ت��وي�ت��ر ت���ص��در و� �س��م «ح��ق نيرة
�أ�� � �ش � ��رف» ،ح �ي��ث ع �ك �� �س��ت المن�شورات
المتداولة حالة من ال�صدمة والغ�ضب
وال�ي��أ���س ب�سبب ال��و��ض��ع غير المطمئن
وغير الآمن للفتاة الم�صرية في ال�شارع
ب�ع��دم��ا ارت �ف��ع ع��دد ال�ج��رائ��م الم�شابهة
لجريمة المن�صورة.
وا�ستنكر مغردون الجريمة التي وقعت
�أم��ام ال�ح��رم الجامعي وطالبوا بتحرك
ال�سلطات م��ن �أج��ل «الق�صا�ص العادل»
للطالبة المقتولة نيرة �أ�شرف.
وك �ت��ب ال���ص�ح�ف��ي ال �م �� �ص��ري �أ�سامة
ج��اوي����ش «ح��ق ن�ي��رة �أ� �ش��رف الزم يرجع
بالقانون»:
مينفع�ش ن�لاق��ي ال�ق��ات��ل ط��ال��ع براءة
بعد �سنتين تالتة..
مينفع�ش ن�لاق��ي �صحف بتتكلم عن
حياة ال�ضحية..
مينفع�ش نالقي نا�س ل�سه بتبرر العنف

والبلطجة..
مينفع�ش ن�لاق��ي ن��ا���س ب�ت�خ��و���ض في
عر�ض البنت..
مينفع�ش ال�ف��ن ب�ت��اع�ن��ا يف�ضل يروج
للعنف وال�سالح..
مينفع�ش ن�سيب المجرم ونحب�س نا�س
تانية..
وت���س��ائ�ل��ت اح ��دى ال �م �غ��ردات« :ماتت
دون �أن ينقذها �أحد ولكن ماذا عنه؟ هل
ينتهي الأمر كالمعتاد � 15سنة فقط».
كما �أرج��ع ع��دد من المغردين ال�سبب
وراء جرائم القتل والعنف واالعتداءات

�إلى «الدراما الم�صرية» من خالل �إنتاج
�أعمال �ضخمة ت�سوق «للبلطجية» وتجمل
مظاهر «العنف وال�ضرب وقتل الغير» في
�أعين ال�شباب الذين يرون في الممثلين
الأبطال قدوة لهم.
وكتب م�صعب ع��رف��ات على في�سبوك
«لن ن�سامح فيما �صنعت �شا�شات الدراما
وال���س�ي�ن�م��ا م��ن ال�ب�ل�ط�ج��ة ال �ت��ي ج ��ر�أت
ال �ن��ا���س ع �ل��ى ال �ج��رائ��م وال �ق �ت��ل بدافع
التقليد و�سنظل ن��ذك��ر محمد رم�ضان
و�أمثاله باللعنات ولن نن�سى �أنهم المتهم
الأول.»..

و�أ��ض��اف «ول��ن ن�سامح �صناع الأغاني
النرج�سية التي زرعت في ال�شباب حديث
ال�سن �أن��ه من حقه امتالك كل �شئ و�أن
ال �ك��ون ك�ل��ه م �ط � ّوع ل ��ه ..ه��ا ن�ح��ن نجني
الثمار».
فيما كتب عمر عن الممثل الم�صري
محمد رم�ضان المعروف بت�أديته لأدوار
ال�ب�ط��ول��ة ف��ي ع��دد م��ن �أف�ل�ام الحركة:
«دمرت جيال ب�أكمله.»..
تبرير للجريمة
في الوقت الذي ا�ستنكر فيه م�صريون
الجريمة نف�سها ت��داول مغردون �آخرون
عددا من المن�شورات التي تحمل مبررات
لإقدام الجاني على فعلته.
ح�ي��ث ك�ت��ب ع ��دد م��ن الم�ستخدمين
ت�ع�ل�ي�ق��ات م��ن ق�ب�ي��ل «ه ��ذا ب�سبب ذنبها
لأن �ه��ا خ��رج��ت م��ن بيتها ب �ه��ذا ال�شكل»
في �إ�شارة �إلى اللبا�س ،فيما كتب �آخر �أن
ال�شاب الجامعي قام بفعلته لأن ال�ضحية
«قهرته و�أو�صلته لمرحلة لم يعد يعرف
فيها ما الذي يجب عليه فعله» .فيما دعا
�آخر �إلى «عدم الت�سرع في الحكم.»..
وك��ل ه��ذه التعليقات الق��ت ا�ستهجانا
م��ن ق�ب��ل م �غ��ردي��ن �آخ��ري��ن ح�ي��ث قالت
�إيمان مجدي «كيف ن�شعر بالأمان الآن
�إذا ك��ان��ت ه��ذه ه��ي �أف �ك��اره��م» .و�أ�ضافت
«م��ا زل��ت ال �أفهم لماذا ي�ستخدم النا�س
ال��دي��ن ك�م�ب��رر ل�ل�ج��رائ��م خ��ا��ص��ة عندما
تكون ال�ضحية ام��ر�أة ..العي�ش في م�صر
مخيف للغاية».

درا�سة تحليلية حول تقرير معهد ا�ستوكهولم للخطر النووي
�أ�� �ص ��در م �ع �ه��د ا� �س �ت��وك �ه��ول��م الدولى
لأب �ح��اث ال���س�لام ت �ق��ري � ًرا م�ف��اج� ًئ��ا ،هذا
الأ��س�ب��وع ،عر�ض فيه �أن خطر ا�ستخدام
ال �� �س�لاح ال �ن��ووى �أ� �ص �ب��ح ح�ق�ي�ق� ًّي��ا ،لأول
م��رة منذ عقود من ال��زم��ان ،وق��ال معهد
ا�ستوكهولم الدولى �إن التر�سانة النووية
العالمية �ست�سجل �أك�ب��ر ن�سبة نمو منذ
الحرب الباردة ،م�ؤكدًا �أن الدول النووية
ت�ط��ور تر�سانتها ال�ن��ووي��ة ب�شكل خطير
هذه الأيام.
و�أكد التقرير �أن عدد الأ�سلحة النووية
في العالم �سوف يرتفع في الفترة المقبلة،
خ�صو�صا بعد
بعد  35عا ًما من التراجع،
ً
ال �ح��رب ال��رو��س�ي��ة ف��ي �أوك��ران �ي��ا ،وكانت
القوى النووية في العالم� -أو كما �أ�سميها
�أن ��ا «ال �ن��ادى ال �ن��ووى» -ت�ت�ك��ون م��ن ت�سع
دول نووية ،وهى رو�سيا و�أمريكا وال�صين
وب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن���س��ا وال�ه�ن��د وباك�ستان
و�إ�سرائيل وكوريا ال�شمالية.

الرو�سية الأوكرانية تقول �إن ع�صر نزع
الأ�سلحة النووية يقترب من نهايته ،لكن
جاءت هذه الحرب لتغير هذه المفاهيم،
حيث �سيبد�أ فيها العدد العالمى للأ�سلحة
ال �ن��ووي��ة ف��ي االرت� �ف ��اع م ��رة �أخ� ��رى منذ
ن �ه��اي��ة ال �ح ��رب ال � �ب� ��اردة ،وج� ��اء ال�سبب
ف ��ي ه� ��ذا ال �ت �غ �ي��ر ب �ع��د �إع �ل��ان الرئي�س
الرو�سى فالديمير بوتين �إمكان اللجوء
�إل��ى الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة ف��ي �إط ��ار الحرب
ال��رو��س�ي��ة الأوك��ران �ي��ة ق�ب��ل ب��دء الحرب،
كذلك �أك��د تقرير معهد ا�ستوكهولم �أن
هناك دولاً مثل ال�صين وبريطانيا تقوم
حال ًيا بتحديث تر�سانتها النووية.

و�أ� � �ض� ��اف ال �ت �ق��ري��ر �أن � ��ه � �س �ي �ك��ون من
ال�صعب -بعد ت�صريحات بوتين الأخيرة-
�إح��راز �أي تقدم في �إمكانية ن��زع ال�سالح
لواء د� /.سمير فرج
ال�ن��ووى ف��ي ال�سنوات المقبلة ،حيث �إن
ت�صريحات بوتين المقلقة دفعت الدول
�أع�ضاء النادى النووى �إلى �إعادة التفكير كذلك �أعلنت الوكالة الدولية للطاقة
ف��ي ا�ستراتيجيتها ال �ن��ووي��ة ف��ي الفترة ال ��ذري ��ة �أن �إي � � ��ران �أغ �ل �ق��ت  27كاميرا
ول �ق��د �أك � ��د ذل� ��ك ال �م �ف �ه��وم الرئي�س ال �ق��ادم��ة ،وال �ت��ى �ستهدف �إل ��ى زي ��ادة كل مخ�ص�صة لمراقبة �أن�شطة �إيران النووية،
ال��رو� �س��ى ب��وت �ي��ن ،ف ��ي ك�ل�م�ت��ه الأ�سبوع دولة لمخزونها النووى.
وكل هذه الإج��راءات لها دالئل على �سوء
ال �م��ا� �ض��ى ف��ي م �ن �ت��دى � �س��ان بطر�سبرج
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ه ��ذا ال �ن ��ادى ال �ن ��ووى ي�م�ت�ل��ك  12705لم تتل َّق
ً
تو�ضيحا من �إيران ب�سبب وجود على االتفاق النووى.
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مما كان عليه �أوائل عام  ،2021بمقدار 375
َّ
وبتحليل ذل��ك التقرير ،نجد �أن��ه من
ر� ًأ�سا نوو ًّيا ،وكانت المفاهيم قبل الحرب
المنتظر �أن تقوم �ألمانيا ،التي هي لي�ست
ع�ض ًوا ف��ي ال�ن��ادى ال�ن��ووى الآن ،بالبدء
في الح�صول على ال�سالح النووى ،بعدما
�شعرت ب��ه م��ن الخطر ال��رو��س��ى ،خا�صة
�أنها �أعلنت تخ�صي�ص  100مليار يورو هذا
ات�صل بي لحماية كل ما يهمك
العام لدعم قدراتها الع�سكرية التقليدية،
بعدما �شعرت بالتهديد الرو�سى م�ستقبال
بعد حرب �أوكرانيا ،و�أن احتماالت تدخل
دول ال�ن��ات��و للت�صدى لأى ه �ج��وم قادم
�أم��ر غير مح�سوم ،لذلك ق��ررت �ألمانيا
�إ�ست�شاري ت�أمين
االع �ت �م��اد ع�ل��ى ق��وت�ه��ا ال��ذات �ي��ة بتدعيم
ق��وات�ه��ا الع�سكرية ،وب ��د�أت بطلب �شراء
ط ��ائ ��رات  F35م��ن ال ��والي ��ات المتحدة
الأمريكية ..ومن هنا احتمالية �أن نرى
دخ��ول �ألمانيا عالم ال�ق��وى ال�ن��ووي��ة في
ال�ع��ال��م لت�ستطيع �أن ت�ق��ف �أم ��ام تهديد
} �أنا هنا لم�ساعدتك على فهم وثائق
الدب الرو�سى في الفترة القادمة.
الت�أمين المختلفة و�إمدادك بالغطاء
الت�أميني الذي ينا�سب �إحتياجك {.

بزن�س

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

�سيارات

وع�ل��ى ال�ط��رف الآخ ��ر� ،سنجد اليابان
�أي���ض��ا ��س��وف تفكر بالت�أكيد ف��ي �ضرورة
ال�ح���ص��ول ع�ل��ى ��س�لاح ن ��ووى ،خ��ا��ص��ة �أن
جيرانها الأع��داء ،رو�سيا وال�صين وكوريا
ال���ش�م��ال�ي��ة ،ي�م�ت�ل�ك��ون ال �� �س�لاح النووى،
لذلك �أعتقد �أن �ألمانيا وال�ي��اب��ان �سوف
ي�ن���ض�م��ان ق��ري �ب �اً �إل� ��ى ال� �ن ��ادى النووي
العالمى� ،أم��ا �إيطاليا ف�أعتقد �أنها �سوف
ت�ستمر في التمتع بالغطاء النووى لحلف
الناتو ،حيث �إن ظروفها االقت�صادية لن
ت�سمح لها بذلك ،خ�صو�صاً �أنها بعيدة عن
االت�صال المبا�شر بدولة رو�سيا.
وعلى م�ستوى ال�شرق الأو� �س��ط ،ف�إنه
م��ن المنتظر �أن��ه بمجرد ح�صول �إيران
على ال�سالح النووى ،بعد ف�شل مباحثات
فيينا ،ف�إن هناك دوال عربية في المنطقة
� �س��وف ت�ف�ك��ر ج ��د ّي� �اً ف��ي ال �ح �� �ص��ول على
ال �� �س�لاح ال� �ن ��ووى� ،أواله� � ��ا م �� �ص��ر ،التي
لديها حال ًيا مفاعالت نووية للأغرا�ض
المدنية ،ثم ال�سعودية ودول��ة الإمارات،
وكذلك بع�ض دول الخليج الأخرى ،التي
�ست�صبح تحت التهديد المبا�شر للعدو
الإيرانى م�ستقبلاً .
وع �ل��ى ال� �ط ��رف الآخ � � ��ر� � ،س��وف تزيد
�إ�سرائيل من مخزونها النووى لمجابهة
ال �ق �ن �ب �ل��ة ال� �ن ��ووي ��ة الإي� ��ران � �ي� ��ة ،وهكذا
�سي�شتعل ال �� �ص��راع ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو�� �س ��ط ،خ��ا� �ص��ة �أن الأم � ��ور ك��ان��ت قد
�أ��ص�ب�ح��ت ه��ادئ��ة ب�ع��د ح���ص��ول �إ�سرائيل
على ال�سالح ال�ن��ووى ،ول��م تفكر �أي من
دول ال�شرق الأو��س��ط بعدها في امتالك
ال �� �س�لاح ال� �ن ��ووى ،وه �ك��ذا ب� ��د�أ الرئي�س
ب��وت�ي��ن بت�صريحاته ،ال�ت��ي ��س��وف ت�شعل
ال�صراع ال�ن��ووى م��رة �أخ��رى ف��ي العالم،
وه ��ا ه��ي �إي � ��ران ق��د ت���ش�ع��ل ال �م��وق��ف في
منطقة ال�شرق الأو�سط من جديد ،لذلك
م��ازال الجميع ي��أم��ل �أن تنجح الواليات
المتحدة الأم��ري�ك�ي��ة وال ��دول الأوروبية
في �إع��ادة �إي��ران �إلى االتفاق النووى 1+5
وت��وق��ف ن�شاطها لإن�ت��اج ال�سالح النووى
حتى تهد�أ الأم��ور على الأق��ل في منطقة
ال�شرق الأو�سط.
�أم ��ا ف��ي �أوروب � ��ا وال �ي��اب��ان ف��أع�ت�ق��د �أن
الأم��ور �سوف ت�شتعل من جديد ،خا�صة
من اتجاه �ألمانيا واليابان ،للدخول في
ال �ن��ادى ال �ن��ووى ،م��ع ق �ي��ام ب��اق��ى ال��دول
ب��زي��ادة مخزونها م��ن ال��ر�ؤو���س النووية
في الفترة القادمة ،وه��ذا الأم��ر لم يكن
في الح�سبان ..على �أي حال ،ف�إن العالم
ي�أمل �أن يبتعد ال�صراع النووى لأنه دمار
للب�شرية �أجمع.

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

برنـامج رعايــة �أ�ســرة في م�صــر
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

يا �أحكمك ..يا �أقتلك !
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

هل تتذكرون هذا ال�شعار الذي
عا�شه الم�صريون �إبان الق�ضاء على
جماعة الإخوان الإرهابية حين كان
يتردد بقوة مع كل عمل �إرهابي
يقومون به� ،إنه ال�شعار الظالمي
القائل «يا نحكمكم يا نقتلكم»� ،شعار
دموي يحمل ال مجرد رف�ضاً للآخر
بقلم :ماجد �سو�س
فح�سب ،بل كرهاً �إلى حد التكفير
ع�ضو احتاد الكُتاب الأمريكيني NWU
والقتل �أي�ضاً.
magedsous@gmail.com

هذا المبد�أ ال�شيطاني بد�أ يت�سرب
�إلى داخل المجتمع وي�ستقر في نفو�س ال�ضعفاء حتى بات المجتمع الم�سالم
الحاني مجتمعا دموياً ق ّتاال ،ال يقبل الآخر وال يحترم الكبير وال يراعى حرمة
الغير وك�أنها غابة البقاء فيها لمن يملك �أظافر و�أنياب.
التحر�ش ،التنمر ،التبجح ،التهكم ،العن�صرية ،جرح الم�شاعر وق�ساوة القلب،
كلمات لم تعد ا�ستثنائية كما كانت من قبل ،بل �أ�صبحت ،بكل �أ�سف ،تعبر عن
حياة مجتمع ،معامالت يومية ،باتت تميز ال�شارع الم�صري� .أت�صدقني �إن قلت
لك �أن قلمي تحجر و�أنا �أكتب كلمة «حياة مجتمع» والحقيقة �أنه موت وفناء
مجتمع ،في �أر�ض علّمت الدنيا الح�ضارة وكيف تكون الحياة.
في الوقت الذي فيه مجتمع مت�شدد كال�سعودية يتجه نحو تخفيف القيود،
مجتمعنا يتجه مهروال نحو التحجر والت�شدد الم�ؤدي �إلى الهاوية� ،أف�ضل من
فينا ال يقبل الحوار و�أ�سو�أ من فينا يحلل دمائنا وقد يهرقها مادام يختلف
معنا .بدءاً من كراهية الآخر والت�شهير به وتكفيره ،وهرطقته ،نهاية �إلى
االنق�ضا�ض عليه معنوياً �أو ج�سدياً كما ر�أت �أعيننا ،بات �سرطان البغ�ضة
ال في ج�سم المجتمع الم�صري يكاد �أن يفتك به.
والتعالي متغلغ ً
قبطي يق ِت ًل �أ�سقفه القبطي في قد�س للرب ،وفي �إحدى قالع
راهب
ها هوذا ٌ
ٌ
ٌ
متطرف م�سلم يذبح كاهناً قبطياً لأنه يختلف معه في المعتقد،
الحب ،وذاك
وتلك فتاة تُذبح في و�ضح النهار من ذابح ال يقبل �أن تتزوج من غيره ،وذلك
قا�ضي يجبر زوجة تعي�ش ذليلة مع رجل ترك دينها ،لأنه يرى في معتقده
الأف�ضل ،وهذا رجلٌ م�سل ٌم يكفر من ال يعتنق �آراءه وفتواه ،لأنه يرى نف�سه
فوق العلماء ،ورجلٌ
م�سيحي ُيهرطق من ال يتبع �أفكاره ظاناً �أنه المنوط به
ٌ
حماية الإيمان� .أحبائي� ،صرنا �أبراراً في �أعيننا� ،أ�شراراً في عيني اهلل.
�صارت و�سائل التوا�صل االجتماعي و�سائل للتناحر االجتماعي ،اختفى
اهلل من الم�شهد وظهرت تجارة الإيمان وهي تجارة رائجة يكفي �أن ت�ضع
�أمام �أ�سمك �أو بعده �أنك حامي للإيمان او مدافعا عنه ،يكفي �أن تملأ الدنيا
�صياحاً و�ضجيجاً وتر�سل بياناتك وت�صريحاتك في كل مكان ويبد�أ تابعوك
�إطالق �أ�سماء الحيوانات المفتر�سة عليك ف�أنت الأ�سد والنمر والن�سر �أو
يلقبوك ب�أ�سماء رجال المجامع الأوائل ف�أنت �أثنا�سيو�س وكيرل�س ودي�سقور�س،
وبالطبع �أنت العالم والعالمة والم�ؤرخ� ،أنت ذهبي الفم ول�سان العطر.
�صار الحديث عن م�سيح الحب واالت�ضاع �أمراً نادراً� ،صار �ضد الإيمان� .صار
مجرد �أن تحلم بالوحدة الم�سيحية ،م�شتهى الم�سيح ،ف�أنت بائع للإيمان.
�صارت المطالبة ب�إعادة ترتيب البيت من الداخل �أو تنظيم بع�ض الممار�سات
الروحية والطق�سية �أمراً �ضد الت�سليم الآبائي.
تخوين الآخر و�إظهاره �أقل علماً والهوتاً �أ�صبح �أمراً معتاداً �أن تراه كل يوم
على كل و�سائل التوا�صل االجتماعي� .أ�صدقاء ُعمر يلغون �صداقات بع�ضهم
البع�ض لمجرد �إختالفهم في بع�ض الأمور الفكرية .ترك الإخوان الحكم
والإدارة وتركوا لنا مبد�أهم الكريه :يا نحكمكم يا نقتلكم ولو معنويا ،ونحن
بكل �أ�سف ،بلعنا ُ
الطعم و�صرنا نحذو حذوهم دون �أن ندري �أن الحب هو مفتاح
ال�سماء �شاء من �شاء و�أبى من �أبى.

					

ماجد سوس

�أ�صل الحكاية...

�سبع البرمبه

بقلم :مرجريت إقالديوس

تعبير �شعبي ��س��اخ��ر وق��دي��م ظهر
بكثرة ف��ي الن�صف الثاني من القرن
الع�شرين.
وت�ع��د مقولة �سبع البرمبة تهكماً
وا�ستهتاراً بمن يدعي ال�شجاعة وهو
ال لي�س ب�شجاع.
�أ�ص ً
�أو ت �ق��ال �أي �� �ض��ا ل�م��ن ُت �� �س��دي �إليه
ال�ن���ص�ي�ح��ة ب �ع��دم ال �م �غ��ام��رة ف�ي�م��ا ال
ي�ستطيع �أن يتحمل القيام ب��ه ،ولكنه
يخالف الن�صح فيتعر�ض للمخاطر �أو
للإ�صابة وال�سخرية من الآخرين!!..
والتعبير (�سبع البرمبه) ق��د جاء
اي���ض�اً ف��ي رواي� ��ة �أخ� ��رى ،ف�ي��ذك��ر �أنه
يعني �سبع �أو �أ�سد.
و (ال�ب��رم�ب��ه) محرفة ع��ن (قرية
ال�ب��رم�ب��ل) وال�م�ق���ص��ود (�أ� �س��د مدينة
البرمبل ال�شجاع).
وه��ي ق��ري��ة ��ص�غ�ي��رة غ�ي��ر معروفة
وتابعه لمحافظة الجيزة ،ولكن لي�س
كل �سكانها �أقوياء كالو�صف ال�سابق.
وك ��ان ب�ه��ا رج��ل واح ��د ف�ق��ط �إ�سمه
ع� �ب ��دال ��واح ��د �أت� � � ��اه اهلل م� ��ن ال �ق ��وة
ال �خ��ارق��ة ،وع �ن��دم��ا ك ��ان ي�ج�ل����س مع
�أحد الأ�شخا�ص ويح�ضر له زلط �أ�سود
��ص��وان وي�ضعة ف��ي ي��ده ،وب�م�ج��رد ما
ي�ضغط عليه ينزل من يده زي التراب
ك�م�ث��ال ل � ًم��ا ك ��ان يفعله ب�سبب فرط
قوته.

�إعتمدوا

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

�أم��ا ق�صة �إط�ل�اق ه��ذا الإ��س��م عليه
ك��ان �أي ��ام ال�م�ل��ك ف ��اروق حينما دخل
م�سابقة م��ع �أح��د الأق��وي��اء كمناف�س
لثني حديد الكوبرى (قوائم فوالذية
على ج��وان��ب الكباري لحماية المارة
من ال�سقوط).
وكان يح�ضر هذه الم�سابقة الملك
ف��اروق بنف�سه فقام عبدالواحد بثنى
كل الحديد المحدد له و كان المناف�س
له مازال في البداية ومنذ ذلك اليوم
�أطلق عليه (�سبع البرمبل) ومع مرور
الوقت تحرفت �إلى (�سبع البرمبه).
وتجدر اال�شارة الى �أن هناك رواية
ثانية عن بلدة �أخري ا�سمها (برمبال)،
م��رك��ز دك��رن ����س ،م�ح��اف�ظ��ة الدقهلية
ولكن بلدة (البرمبل) ال�سابق ذكرها
 ..قد تكون هي المعنية بهذا التعبير
ال�شعبي ال�ساخر!!.
�أنتظروني ف��ي حكايه ج��دي��ده من
�أ�صل الحكاية ..

�أرثوذك�س نيوز

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

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

562-923-2590

818-774-0446

لمزيدمنالمعلوماتات�صلوابالرقم:
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القدي�س القم�ص بي�شوي كامل ()1

�صوم الر�سل

و�صــوله �إلى لو�س �أنجلو�س
مقدمة:
اعترف المجمع المقد�س في
م�صر في يونيو  2022باعتبار
المتنيح القم�ص بي�شوي كامل
قدي�سا ،وبهذا فمن الم�سموح
ب��ه �أن ُت��د���ش��ن ال��ك��ن��ائ�����س �أو
المذابح ب�إ�سمه ،وكذلك ذكر
�إ�سمه ف��ي �صالة المجمع في
القدا�س الإلهي .ولما كان له
دور ًا هام ًا في خدمة �أقباط
لو�س �أنجلو�س ر�أي��ت �أن �أكتب
ع����دة م���ق���االت ل��خ��دم��ت��ه في
المهجر.
موجز لحياته المبكرة:
ولد �سامي كامل في  6دي�سمبر  1931في
مدينة دمنهور .والتحق وعمره  16عاما
بكلية العلوم بجامعة الإ�سكندرية وتخرج
ب��درج��ة �إمتياز ع��ام  1951وتعين مدر�سا
للعلوم في مدر�سة الرمل الثانوية وكان
يخدم ل�سنوات عديدة في كني�سة العذراء
بمحرم بك .وفي ال�سنوات الالحقة ح�صل
على ع��دة درج��ات علمية وه��ي دب�ل��وم في
علم النف�س ،ودبلوم في الفل�سفة ،وكذلك
دب�ل��وم الكلية الإكليريكية بالإ�سكندرية
ب�م��رت�ب��ة ال �� �ش��رف ع ��ام  .1956ث��م تعين
ل�ل�ت��دري����س ف��ي ال�م�ع�ه��د ال�ع��ال��ي للتربية
ب�ج��ام�ع��ة الإ��س�ك�ن��دري��ة ع��ام  .1957وكان
تركيزه في خدمة ال�شباب على النواحي
الروحية في وقت كان ال�شباب غا�ضبا على
�أحوال الكني�سة قرب نهاية حبرية قدا�سة
الأنبا يو�ساب الثاني.
ويوم  18نوفمبر  1959قام ف�صل ال�شباب
بمقابلة قدا�سة البابا كيرل�س ال�ساد�س،
الذي �أقيم على كر�سي مارمرق�س قبل ذلك
ب�ستة �أ�شهر� ،أث�ن��اء زي��ارت��ه للإ�سكندرية.
وك��ان��ت ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة ق��د ا��ش�ت��رت قطعة
�أر�ض في حي �سبورتنج بالإ�سكندرية لبناء
كني�سة .ودارت محادثات بين الق�س مينا
�إ�سكندر مع قدا�سة البابا كيرل�س عن بناء
الكني�سة .وك��ان ر�أي قدا�سته ه��و �إختيار
كاهن قبل بناء الكني�سة .و�س�أل قدا�سته
�أب��ون��ا م�ي�ن��ا �إذا ك ��ان ي��ر��ش��ح �أح ��د ه� ��ؤالء
ال�شباب للكهنوت ال��ذي �أ�شار على �سامي
كامل .وهنا و�ضع قدا�سته يده على ر�أ�س
�سامي بالموافقة على ر�أي �أبونا مينا .ثم
�أ�ضاف «نر�سمك ب�إذن اهلل الأحد القادم».
فقال له �سامي �أنا ل�ست متزوجا.
ك ��ان ف��ي ن�ي��ة ��س��ام��ي �أن ي��دخ��ل الدير
ك��راه��ب مثل ع��دة �أ�شخا�ص م��ن ال�شباب
ال�م�ت�ع�ل��م ف ��ي ال�خ�م���س�ي�ن��ات م ��ن القرن
الع�شرين .وفعال ك��ان قد ق��رر ع��ام 1958
ب��دخ��ول ال��دي��ر لكن لمر�ض وال ��ده �أجل
ال��دخ��ول ل�ل��دي��ر .وعليه ذه��ب للدير 19
ن��وف�م�ب��ر ل�ل���ص�لاة وط �ل��ب م �� �ش��ورة اهلل.
و�إحتار بين الرهبنة والكهنوت .وهنا قابل
مر�شده الروحي الذي قال له لقد وجدت
فتاة ت�صلح لك ،وهي �أنجيل با�سيلي التي
كانت تفكر في الرهبنة وهي �أخ��ت نيافة
الأنبا ديمتريو�س �أ�سقف ملوي فيما بعد.
وعليه ت��زوج ي��وم  24نوفمبر وه��و ع�شية
�صوم الميالد �إذ ال يجوز �سر الزواج �أثناء
ال �� �ص��وم .وب �ع��د �أ� �س �ب��وع ُر� �س��م ق���س��ا ي��وم 2
دي�سمبر  1959ب�إ�سم الق�س بي�شوي كامل.
ول�ل��أ�� �س ��ف ل ��م �أح �� �ض��ر ر� �س��ام �ت��ه كما
كنت ق��د فعلت �سابقا ف��ي ر��س��ام��ة الق�س
مينا �إ��س�ك�ن��در وال�ق����س ي��وح�ن��ا حنين في
الإ�سكندرية عام � 1954إذ كنت قد �سافرت

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

ال�شباب القبطي ي�ستقبل القم�ص بي�شوي كامل وا�ضعني الورد حول عنقه يف مطار
لو�س �أجنلو�س يوم  8نوفمرب  .1969ويرى بينهم على ال�شمال جمدي �سعد (الأنبا
تادر�س �أ�سقف بور�سعيد فيما بعد) وعلى اليمني نبيل حنني (القم�ص �أنطونيو�س
حنني فيما بعد) ويف الأمام خليل �أبو خليل وحم�سن �سيف و�آخرين.

�إلى �أمريكا في مايو .1959
تم بناء كني�سة مارجرج�س تحت رعايته،
وتو�سعت خدمته جداً في عدة نواحي مثل
الخدمة الإجتماعية والفقراء وال�شباب،
بالإ�ضافة للنواحي الروحية والتب�شيرية
في الإ�سكندرية ،ولثقة قدا�سة البابا به
�أر� �س �ل��ه ليمثل الكني�سة ف��ي ع ��دة لجان
لمجل�س الكنائ�س العالمي.
�أقباط لو�س �أنجلو�س:
ب ��د�أت ال�ه�ج��رة �إل��ى �أم��ري�ك��ا ببطئ في
نهاية الخم�سينات من القرن الع�شرين،
لكنها زادت جدا بعد تغيير قانون الهجرة
الأمريكي ع��ام  1965ال��ذي �سهل الهجرة
لغير الأوروب�ي�ي��ن الأ� �ص��ل .وه�ك��ذا ح�ضر
كثير م��ن ال���ش�ب��اب القبطي �إل ��ى �أمريكا
وبالذات �إلى جنوب كاليفورنيا عام 1967
وم ��ا ب �ع��ده م�ت�ط�ل�ع�ي��ن ل�م�ع�ي���ش��ة �أف�ضل
ال�سيما ب�ع��د ح��رب ي��ون�ي��و  ،1967ونظرا
لجوها المعتدل والإنتعا�ش الإقت�صادي
فيها.
وكانت �أول زيارة رعوية لأر�ض المهجر
لنيافة الأنبا �صموئيل للواليات المتحدة
وكندا من يوليو �إلى �أكتوبر  ،1963والتي
ف �ي �ه��ا �أ� �س �ن ��دت ل ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة القبطية
الأم��ري �ك �ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ال�ت�ك��وي��ن Coptic
� Association of Americaأو .C.A.A
م���س�ئ��ول�ي��ة ت�ن�ظ�ي��م رح �ل��ة ل�ن�ي��اف�ت��ه حول
القارة ،الأمر الذي فعلته ،والتي زار فيها
نيافته حوالي  15مدينة حول القارة كان
من ن�صيب لو�س �أنجلو�س المدة من 7-4
�أكتوبر  ،1963قام �أثنائها ب�صالة قدا�سات
و�إل� �ق ��اء م �ح��ا� �ض��رات و�أح ��ادي ��ث �صحفية
وغيرها .وكذلك تجميع ا�ستمارات عائلية
والتي اعطاها لي بعد رجوعه .وكان عدد
�أقباط لو�س �أنجلو�س حوالي � 35شخ�صا
ن�صفهم عزاب والن�صف الآخر متزوج �إما
من م�صرية �أو �أمريكية وعددا قليال من
الأطفال.
ونتيجة لتلك الزيارة ح�ضر �أول كاهن
قبطي للقارة الأمريكية القم�ص مرق�س
م��رق����س �إل ��ى ت��ورن �ت��و ف��ي ن��وف�م�ب��ر 1964
�إذ ا��س�ت�ط��اع ال�ح���ص��ول ع�ل��ى ف �ي��زا لكندا

ت�أجيل محاكمة ابن وزيرة الهجرة الم�صرية لجل�سة  22يوليو

في القانون

�سـ�ؤال و جـواب

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

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

وك��ذل��ك ي�شترط ف��ي �شخ�ص الكفيل
�أن يكون موي�سرا وق��ادرا على الوفاء
بالدين حتى حلول الأج��ل �إذا لم يف
به المدين .وي�سار الكفيل يقا�س بما
ل��دي��ه م��ن �أم ��وال كافية للدين �سواء
ك��ان��ت م�ن�ق��والت �أو ع �ق��ارات .وكذلك
ي���ش�ت��رط ان ي �ك��ون ال�شخ�ص الكفيل
مقيما في م�صر وه��ذا �شرط م�ستمر
بمعنى �أن ��ه ي�شترط ا��س�ت�م��رار �إقامة
ال�ك�ف�ي��ل ف��ي م���ص��ر ح�ت��ى ي�ت��م الوفاء
بالإلتزام .والهدف من ذلك هو ت�سهيل
تعقب الكفيل والتنفيذ على �أمواله في
ح��ال��ة ع ��دم � �س��داد ال �م��دي��ن لإلتزامه
ولم ي�شترط القانون �أي �شكل لإنعقاد
الكفالة .وي�ج��وز �إثباتها بكافة طرق
الإثبات القانونية.

في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

ق ��ررت ال�م�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا بكاليفورنيا
ت��أج�ي��ل محاكمة رام��ي ه��ان��ى نبيل نجل
وزي��ر الهجرة المتهم بجريمة قتل الى
جل�سة  22يوليو المقبل .
ووف �ق ��ا ل �م��وق��ع ال�م�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا في
مقاطعة �أورانج كاونتي بكاليفورنيا ،فقد
ك��ان ت��م تحديد موعد جل�سة المحاكمة
اليوم  17يونيو في مركز العدل ال�شمالي
ال�ت��اب��ع للمحكمة ف��ي م��دي�ن��ة فوليرتون
بكاليفورنيا.
وتوجه ال�سلطات الأمريكية �إلى رامي
ه��ان��ي منير فهيم  26ع��ام��ا ،نجل وزيرة
ال �ه �ج��رة ال �م �� �ص��ري��ة ،وال � ُم �ق �ي��م بمدينة
�إيرفين في والية كاليفورنيا الأمريكية،

بارتكاب جريمة قتل م��زدوج على خلفية
طعنه زميله ف��ي ال�ع�م��ل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إلى
�شخ�ص �آخر يقيم معه داخل م�سكنه.
و�سبق وعلقت وزي��رة الهجرة امل�صرية
ن�ب�ي�ل��ة م �ك��رم ع �ل��ى واق �ع��ة ات �ه��ام جنلها
بارتكاب جرمية قتل بالواليات املتحدة
الأمريكية.
وقالت نبيلة مكرم عرب ح�سابها الر�سمي
على في�سبوك �إن�ه��ا و�أ��س��رت�ه��ا يتعر�ضون
مل�ح�ن��ة � �ش��دي��دة ومي � ��رون ب��وق��ت ع�صيب
ع�ل��ى �إث ��ر ات �ه��ام �إب �ن �ه��ا ب��ارت �ك��اب جرمية
قتل بالواليات املتحدة ،مو�ضحة �أن هذا
االتهام منظور �أمام حمكمة �أمريكية ومل
ي�صدر به حكما قاطعا حتى الآن.

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

دكتورة منــال عزيــز

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

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

949 - 559 - 6565

بقلم� :إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
الذهبي الفم يعلمان ب�شكل ك� ٍ
�اف عن
ّ
ويتم�سكان به.
هذا ال�صوم،
ّ
ف �ف��ي �إح� � ��دى ع �ظ��ات��ه ع �ل��ى ال� ��روح
القد�سُ ،يذ ّكر القدي�س يوحنا الذهبي
الفم �أهل �أنطاكية بهذا ال�صوم المن�سوب
�إل��ى الر�سل القدي�سين ،ويحثهم على
المحافظة عليه وتطبيقه.
وق� ��د �أخ� ��ذت� ��ه ال �ك �ن �ي �� �س��ة القبطية
الأرث��وذك���س�ي��ة ب ��أن ي�ب��د�أ ��ص��وم الر�سل
بعد �إنتهاء فترة الخما�سين المقد�سة
واالح�ت�ف��ال بعيد العن�صرة ،وتتراوح
م ��دت ��ه م ��ن � 8إل � ��ى  42ي ��وم� �اً ب�سبب
طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد
الف�صح)  -وق��د �أف��ردن��ا لتلك القاعدة
الح�سابية ع��دد ��س��اب��ق ،وم��ع ذل��ك في
الكنائ�س الأرثوذك�سية ال�شرقية التي
تتبع التقويم اليولياني المنقح ،يمكن
�أن ي�صل ال�صوم �إل��ى  29ي��وم��ا� ،أو قد
ال ي �ح��دث ع �ل��ى الإط �ل ��اق ف ��ي بع�ض
ال�سنوات.
وي��أت��ى �أول �صوم الر�سل ه��ذا العام
ي��وم االثنين الموافق  13يونيو 2022
والذى يوافق  6ب�ؤونة عام .1738
وي��رج��ع � �ص��وم ال��ر� �س��ل �إل ��ى �صعود
ال�سيد الم�سيح �إل��ى ال�سماء ،حيث بد�أ
الآباء الر�سل الكرازة الم�سيحية �آنذاك
وخدمتهم بال�صوم� ،إق�ت��داء بالم�سيح
ال ��ذى ب ��د�أ خ��دم�ت��ه ب��ال���ص��وم� ،أربعين
يوماًعلى الجبل.

�إكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها
ك��ان��ت ه��ذه ال�ك�ل�م��ات ه��ي و��ص�ي��ة الرب
ي�سوع للتالميذ قبل �صعوده حيث قال
ل�ه��م«:اذه�ب��وا �إل��ى العالم اجمع و�إك ��رزوا
بالإنجيل للخليقة كلها( »...مر.)16:15
�إن ه� ��ذه ال � �ك� ��رازة ق ��د ك �ل �ف��ت التالميذ
وغ�ي��ره��م ح�ي��اة �صعبة وم�ج�ه��ود م�ضني
ي�صفها لنا معلمنا بول�س الر�سول وهذا
بع�ض منها ,فيقول ...« :من اليهود خم�س
مرات قبلت �أربعين جلدة �إال واحدة .ثالث
مرات �ضربت بالع�صي ,مرة ُرجمت  ,ثالث
م��رات انك�سرت بي ال�سفينة ,لي ً
ال ونهاراً
ق�ضيت ف��ي العمق ب�أ�سفار م ��راراً كثيرة,
باخطار �سيول ,باخطار ل�صو�ص  ...في
تعب وكد ,في �أ�سهار مراراً كثيرة ,في جوع
في عط�ش ,في �أ��ص��وام م��راراً كثيرة ,في
برد وعري» (2كو.)27-23:11
ك��ل ه��ذه ال�م�ع��ان��اة ح��دث��ت ل�ه��م خالل
ك��رازت�ه��م وف��ي ال�ن�ه��اي��ة معظمهم بذلوا
ح �ي��ات �ه��م و� �س �ف �ك��وا دم��ائ �ه��م ث �م �ن �اً لهذا
العمل المجيد� ,إذاً ما هو االنجيل الذي
ك��رزوا ب��ه؟ وم��اذا يحمل االنجيل للعالم
اجمع؟ كلنا يعرف �أن كلمة �إنجيل تعني
«الب�شارة المفرحة» �إنها ب�شارة الخال�ص
والحياة الأبدية �إن حب اهلل الغير محدود
ل�لان���س��ان ه��و �أن ي �ك��ون م �ع��ه ,دائ �م��ا في
مح�ضره لذلك قال الرب ي�سوع لليهود:
« ...ك��م م��رة �أردت �أن �أج�م��ع �أوالدك كما
تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها,
ولم تريدوا!» (لو.)34:13
�إن ر��س��ال��ة ال��ر��س��ل ك��ان��ت ب���ش��ارة حياة,
ولي�ست ب�شارة م��وت فمنذ القديم واهلل
ي��ري��د للب�شر ال �ح �ي��اة �إذ ي �ق��ول�« :أ�شهد
عليكم اليوم ال�سماء واالر���ض .قد جعلت
قدامك الحياة والموت .البركة واللعنة.
فاختر الحياة لكي تحيا �أن��ت ون�سلك� .إذ
تحب الرب �إلهك وت�سمع ل�صوته وتلت�صق
به ,لأنه هو حياتك» (تث.)19:30
وا� �ض��ح م��ن ه ��ذه ال�ك�ل�م��ات م�ح�ب��ة اهلل
ال ��ذي ي��ري��د للب�شر ال�ح�ي��اة ال �ت��ي تكمن
في اهلل نف�سه فهو م�صدر الحياة ,بل هو
م�صدر كل �شئ جميل ,محبة ف��رح �سالم
بركة خير �شفاء ن�صرة ن�ج��اح ...كل �شئ
ي�ح�ت��اج��ه االن �� �س��ان ك ��ي ي�ت�م�ت��ع بالحياة
التي له في الم�سيح ي�سوع ,لذلك يقول
الكتاب« :فالذين ت�شتتوا جالوا مب�شرين
بالكلمة»�( .أع .)4:8ه�ؤالء م�ؤمنين وقعوا

ال�شما�س حمب ب�شاي
ت �ح��ت اال� �ض �ط �ه��اد ف�ت���ش�ت�ت��وا ف��ي �أماكن
متفرقة فكانوا يب�شرون بر�سالة الحياة,
لم يبالوا بااللآم وال الخ�سارة وال الأتعاب
لكن ك��ل م��ا ك��ان ي�شغلهم ه��و �أن يو�صلوا
ر� �س��ال��ة ال �ح �ي��اة لل��آخ��ري��ن ,لأن ك��ل من
ي�ؤمن بالرب ي�سوع قد �إنتقل من الموت
�إلى الحياة لأن �أجرة الخطية هي الموت,
يقول معلمنا يعقوب« :فليعلم �أن من رد
خاطئا عن �ضالل طريقه ,يخل�ص نف�سا
من الموت( »...ي��ع .)20:5لقد دفع الرب
ي�سوع والتالميذ وكثير م��ن الب�شريين
حياتهم ثمنا لهذه الب�شارة ليو�صلوا هذه
الب�شارة ر�سالة الحياة �إلى العالم �أجمع,
عندما ظهر ال�سيد الم�سيح لمعلمنا بول�س
ال��ر��س��ول ق��ال ل��ه �أن ر�سالته �إل��ى الأمم:
«لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات
�إلى نور ,ومن �سلطان ال�شيطان �إلى اهلل,
حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا
ون�صيبا مع القدي�سين» (اع� .)18:26إن
الب�شارة المفرحة بغفران الخطايا تنقلهم
من الظلمات �إل��ى النور �إل��ى مح�ضر اهلل
مع القدي�سين و�أهل بيته.
�إنها حياة �أبدية ال نهاية لها ,وحياتنا
على االر���ض هي عربون هذه الحياة و�إن
كانت �أحيانا �صعبة وبها تجارب و�ضيقات,
يقول معلمنا بول�س« :ف�أني �أح�سب �أن الآم
الزمان الحا�ضر ال تقا�س بالمجد العتيد
�أن ي�ستعلن فينا» (رو .)18:8لذلك وجب
علينا �أن نتم�سك بالحياة الأبدية ولي�س
كما يقول الكتاب�« :أنا عارف �أعمالك� ,أن
لك �إ�سماً �أن��ك حي و�أن��ت ميت» (ر�ؤ,)1:3
�إنها ر�سالتنا نحن �أي�ضا ،العالم اليوم في
�إحتياج �إلى هذه الأخبار ال�سارة �إن كانت
ب��ال�ك�لام �أو ب��ال�ع�م��ل ,ليت�سع م�ل�ك��وت اهلل
ويملك.

Precise Way
Insurance Services

PW

�س�ؤال:
ما هو عقد الكفالة؟
الإجابة:
ع� �ق ��د ال� �ك� �ف ��ال ��ة ه� ��و ع� �ق ��د يلتزم
بمقت�ضاه �شخ�ص ي�سمى الكفيل بان
ي�ضمن الوفاء بالإلتزام �إذا لم يفي به
المدين عند حلول �أجل ال�سداد للدين.
وبالتالي فانه يترتب عليه �إلتزام نابع
ي�ضمن الوفاء بالإلتزام الأ�صلي �إذا لم
يف به المدين.
والكفالة تتم بين طرفين الكفيل
والدائن وال يعتبر المدين طرفا في
ه��ذا العقد .والكفالة ملزمة بجانب
واحد وهو الكفيل �إال بارادته و�إختياره
ول�ضمان ج��دوى الكفالة ال�شخ�صية
كت�أمين فانه ي�شترط ف��ي الكفيل �أن
يكون موي�سرا لتفادي خطر �إفال�سه
�أو �إع�ساره.
و�أن��ه ي�شترط في ال�شخ�ص الكفيل
�أن يكون �أهال للتبرع وذلك بان يكون
كامل الأهلية عند �إبرام عقد الكفالة.

ولي�س الواليات المتحدة .وتبعه في هذا
القم�ص روفائيل نخله �إلى مونتريال في
يونيو .1967
الحاجة لكهنة في �أمريكا:
كان القم�ص مرق�س مرق�س يزور لو�س
�أن�ج�ل��و���س م��رة ف��ي ال�سنة �ضمن رحلته
ح��ول ال �ق��ارة وع��دة م��رات ف��ي نيويورك،
يقيم خاللها القدا�سات وتعميد الأطفال
و�إجتماعات روحية  .ومع ت�سهيل قانون
الهجرة طلب �شعب نيويورك كاهن لهم
عام  1968لكن ح�ضور القم�ص مينا كامل
يني �إل��ى �أمريكا لإ�صطحاب زوجته التي
ك��ان��ت ف��ي ب�ع�ث��ة ل��درا� �س��ة م��اج���س�ت�ي��ر في
التمري�ض قلل من اال�ستعجال في ذلك
الأمر.
وك��ذل��ك �شعر �أق �ب��اط ل��و���س �أنجلو�س
لإحتياجهم �إل��ى كاهن قبطي ال�سيما �أن
ف��ي ع��ام  1967ح�ضر كاهن بروت�ستانتي
وبد�أ في عمل �إجتماعات در�س كتاب باللغة
العربية والذي بد�أ بع�ض ال�شباب القبطي
ح�ضورها .لكن في نف�س الوقت لم ي�شعروا
ب��أن لهم المقدرة المالية مثل نيويورك
على تحمل م���ص��روف��ات ك��اه��ن وعائلته.
ولحل الم�شكلة فكروا في ر�سامة �شخ�ص
غير متفرغ للكهنوت كما يفعل ال�سريان.
ور�شحوا المحا�سب رم��زي �إ�سكندر وهو
�شخ�ص معروف بخبرته الدينية ودوره
الهام في ت�أ�سي�س �أول كني�سة في الكويت
قبل هجرته لأمريكا.
وهكذا طلبوا من قدا�سة البابا كيرل�س
ذلك ،وناق�ش قدا�سته مع الأنبا �صموئيل
�أ�سقف الخدمات الم�سئول عن العالقات
الم�سكونية هذا الأمر .ورف�ض هذا الحل
الذي كان قد نوق�ش �سابقا عام  1963في
ن�ي��وي��ورك و�أن�ت�ه��ى برف�ض م �ب��د�أ ر�سامة
كاهن بع�ض الوقت .وغ�ضب �أقباط لو�س
�أن�ج�ل��و���س وط�ل�ب��وا م��ن م�ط��ران ال�سريان
�أث�ن��ا��س�ي��و���س ي���ش��وع ��ص�م��وي��ل ال ��ذي كان
م��رك��زه ف��ي نيوجر�سي وي�شرف على كل
�أم��ري �ك��ا� ،أن ي�ق��وم ب�ه��ذه ال��ر��س��ام��ة حيث
�أن ال�ك�ن�ي���س�ت�ي��ن ال�ق�ب�ط�ي��ة وال�سريانية
متحدتان في الإيمان بحجة عدم مقدرة

الأن�ب��ا �صموئيل الح�ضور بعد �صعوبات
ح��رب يونيو  .1967وه�ن��ا �أر� �س��ل مطران
ال�سريان �إلى الأنبا �صموئيل طالبا الإذن
بذلك .ورد الأنبا �صموئيل عليه بخطاب
م �ط��ول ب�ت��اري��خ  29ن��وف�م�ب��ر  1967بعدم
الموافقة لي�س �إحتجاجا على ال�شخ�ص
بل على المبد�أ وف��ي نهاية الخطاب قال
.Please perform no ordination
كما ار�سل خطابا للأ�ستاذ رمزي �إ�سكندر
بنف�س ال�شيء.
ولحل الم�شكلة ر�سم مطران ال�سريان
رم��زي ا�سكندر �أر�شيدياكون عند زيارته
للو�س �أنجلو�س حتى يخدم معهم �إذ كان
الأقباط ي�صلون في كني�ستهم.
وفي عام  1969زار ثالثة كهنة �أقباط
ل��و���س �أن �ج �ل��و���س وه ��م ال�ق�م����ص مرق�س
مرق�س م��ن تورنتو ف��ي رحلته ال�سنوية
وتناق�ش �أع�ضاء الجمعية القبطية معه
في هذا الأمر فاقترح عليهم فتح ح�ساب
خ��ا���ص بالكني�سة ق�ب��ل ط�ل��ب ك��اه��ن من
م�صر .وكذلك القم�ص منقريو�س عو�ض
اهلل الذي كان في زيارة عائلية ولم يمانع
ف��ي خ��دم�ت�ه��م ل �ك��ن ك�ث�ي��ري��ن �إعتر�ضوا
لعدم معرفته اللغة الإنجليزية والثالث
ه��و القم�ص مرق�س �إف ��رام كاهن كني�سة
مارمرق�س بم�صر الجديدة ال��ذي ح�ضر
لزيارة �إبنه المهاجر و�إقترح عليهم �إر�سال
خطاب ر�سمي لقدا�سة البابا بتوقيعاتهم
على ذلك .وحمل الخطاب و�سلمه لقدا�سة
البابا عند رجوعه لم�صر.
وف��ي نف�س ال��وق��ت ك��ان ال�ب��اب��ا ق��د �أعد
القم�ص بي�شوي كامل المعروف بالن�شاط
وال��روح��ان�ي��ة ل�خ��دم��ة �أق �ب��اط نيويورك.
لكن عندما ق��ر�أ ال�ب��اب��ا ال�خ�ط��اب وخ�شى
�أن ي��زداد �إ��ش�ت��راك �شباب لو�س �أنجلو�س
في الكني�سة البروت�ستانتية ،غ ّير وجهة
�سفر �أبونا بي�شوي من نيويورك �إلى لو�س
�أنجلو�س ال�سيما و�أن �أوراق �سفره كانت
كاملة ولديه فيزا لأمريكا.
وعليه تقرر هذا الأمر في �أكتوبر ،1969
و�أر�سل نيافة الأنبا �شنودة �أ�سقف التعليم
ح�ي�ن�ئ��ذ لأح ��د ت�لام �ي��ذه ف��ي �إجتماعات
الأ� �س��ر ال�ج��ام�ع�ي��ة ف��ي �أوائ � ��ل ال�ستينات
والذي هاجر لأمريكا في �أغ�سط�س 1968
خطابا يقول فيه:
«الإبن العزيز المبارك المهند�س نبيل
(نبيل لطيف حنين وفيما بعد القم�ص
�أنطونيو�س حنين)� ،سالم ومحبة ..راجيا
ل��ك ك��ل خ�ي��ر ف��ي غ��رب�ت��ك .ق ��ادم طرفكم
�أبونا بي�شوي كامل وهو مالك من الرب
مر�سل �إليكم� .أرج��و �أن يوفقه ال��رب في
مهمته معكم وارجو ان تكون له �إبنا طول
مدة �إقامته ،وتبذل كل جهدك معه».
�إم�ضاء �شنودة.
		
ع��م ال �ف��رح ب��و� �ص��ول الأن� �ب ��اء لأقباط
لو�س انجلو�س وعليه �إجتمع مجل�س �إدارة
الجمعية القبطية ف��ي � 12أك�ت��وب��ر 1969
و�أر�سلوا برقية للبطريركية معبرين عن
�شكرهم .ثم �أر�سلوا تذكرتين بالطائرة
للقم�ص بي�شوي وتا�سوني �أنجيل .وو�صل
�أب��ون��ا بي�شوي �إل��ى لو�س �أنجلو�س ي��وم 8
نوفمبر  ،1969وا�ستقبله ال�شباب القبطي
بالألحان في المطار..
وت�صبحوا على خير.

وق ��د م��ار� �س��ه ال��ر� �س��ل ال ّقدي�سون
الأط� �ه ��ار م�ن��ذ ال �ب��داي��ة « َو َب � ْي � َن � َم��ا هُ ْم
َي��خْ ��دِ ُم��و َن ال � َّر َّب َو َي��ُ��ص��و ُم��و َن» (�أعمال
ال��ر� �س��ل  .)٢:١٣وال�ك�ن�ي���س��ة بدورها
حافظت عليه ،فهو من �ضمن ت�سليمها
ال�شريف و�إيمانها.
وك ��ان ب�ع��د م ��رور �أ��س�ب��وع ع�ل��ى عيد
العن�صرة ،يبد�أ هذا ال�صوم.
ن� �ق ��ر�أ ف ��ي ق ��ان ��ون ال��ر� �س��ل�« :إّ ّن� �ك ��م
بعد تعييدكم عيد البنديكو�ستي �أي
الخم�سيني  -العن�صرة ،ع � ّي��دوا ُّ�سب ًة
ال�سبة
واح ��دة (�أ� �س �ب��وع �اً) وب�ع��د ت�ل��ك ّ
� �ص��وم��وا لأن ��ه م��ن ال��واج��ب �أن نفرح
م���س��روري��ن بالموهبة الممنوحة من
اهلل (ال� � ��روح ال �ق��د���س) ون �� �ص��وم بعد
فرحنا».
وي���س�ت���ش�ه��د ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب�أنبياء
� �ص��ام��وا م�ث��ل م��و� �س��ى و�إي �ل �ي��ا ،و�صوم
الأ�سابيع الثالثة التي �صامها دانيال
النبي ،و�صوم ح ّنة النب ّية ،و�صوم �أهل
ّ
نينوى و�صوم �أ�ستير ويهوديت وداود
ال�م�ل��ك .فعلى م�ث��ال ه � ��ؤالء ي�ج��ب �أن
ي�صوم الم�سيح ّيون � ً
أي�ضا ،لذلك كتب
ال��ر��س��ل ق��ائ�ل�ي��ن�« :أن �ت��م �أي���ض�اً عندما
ت���ص��وم��ون ،اط�ل�ب��وا ��س��ؤال�ك��م م��ن لدن
�إلهنا».
ف�ب�ع��د ت�ك��ري��م ال��ر� �س��ل ف��ي المجمع
ال�م���س�ك��ون� ّ�ي الأ ّول�� ،س�ن��ة ٣٢٥م ،على
�أ ّن�ه��م م ّعلموا ال�ع�ب��ادة الح�سنة ورعاة
الم�سكونة ّكلها ،دعا الآباء المجتمعون
ال�صوم��« :ص��وم ال��ر��س��ل» ،وح� �دّدوا �أنه
بعد مرور عيد الخم�سين ب�أ�سبوع واحد
يجب على الم�سيحيين �أن ي�صوموا عن
اللحم والجبن وك � ّل م�شتقاتهما �إلى
يوم عيد الر�سل في  ٢٩حزيران.
الر�سولي قد حفظه
ه��ذا المر�سوم
ّ
ال�ق� ّدي���س��ون �سابا ال�م�ت�ق� ّد���س ،ويوحنا
ال�ستوديتي،
ال��دم���ش�ق� ّ�ي ،وث ��اودور� ��س
ّ
وغيرهم من الآب��اء الأقدمين ،كما �أن
ّي�سين با�سيليو�س الكبير ويوحنا
القد َ

لجميـع �أنــواع التــ�أمين
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عامل حواء � -إعداد مرمي منري

م ما َق َّـل و دل!

لماذا الأم مدر�سة

المفاتيح الع�شرة للنجاح هو كتاب �ألفه �إبراهيم الفقي  ،وتطلب
ت�أليفه عدة �سنوات ،وهو نتاج لدرا�سات غزيرة وم�ستفي�ضة في
مجال �إدارة الأعمال ومجال الت�سويق و�أي�ضا قام بالعديد من
المقابالت مع �أ�شهر الناجحين في العالم و�أ�صحاب ال�شركات
و�ض َعه ْا في هذا
الكبرى .وقد ُوجد �أن هناك ع�شرة �أ�سباب للنجاح ِ
الكتاب ،والذي حقق مبيعات تفوق المليون ن�سخة ،وتم ترجمته
�إلى ثالث لغات وهي (العربية ،والإنجليزية ،والفرن�سية).
المفاتيح الع�شرة للنجاح هي :
• الدوافع :م�ح��رك لل�سلوك الإن���س��ان��ي �أي ال��داف��ع الذي
يجعل االن�سان يريد �أن يعمل �شيء بعينه.
• الطاقة :وقود الحياة.
• المهارة :ب�ستان الحكمة.
• الت�صور (التخيل) :الطريق �إلى النجاح �أي التفكير في
كيفيه الو�صول �إلى الهدف بو�ضع خطة عملية له.
• الفعل (التطبيق) :الطريق �إلى القوة� .أي اتباع الخطة
التي ُر�سمت من �أجل الو�صول للهدف.
• التوقع :هو الطريق �إلى الواقع� .أي تح�ضير خطة بديلة
�إذا ظهر ما يعرقل الخطة الأ�سا�سية.
• االلتزام :بذور الإنجاز – االلتزام هو �أ�سا�س النجاح لأنه
من ال�سهل �أن يتبا�سط االن�سان مع الأعمال التي تحتاج مجهود
لكن االلتزام بها هو ال�صعب.
• المرونة :قوة الليونة .الليونة هي التفكير خارج ال�صندوق
والإتيان بحلول قد تكون مخالفه لما تعود االن�سان عليه.
• ال�صبر :مفتاح الخير .بالطبع ك��ل ��ش��يء يحتاج لوقت
حتى يكتمل و�أذكر دائما عندما كان والدي يقول لي �أن اهلل خلق
العالم في �سبعه �أيام حتى يعلمنا �أن كل �شيء يحتاج �إلى وقت،
وكان من الممكن �أن يخلقه في يوم واحد.
• االن�ضباط :وه��و �أ� �س��ا���س ال�ت�ح�ك��م ف��ي ال�ن�ف����س .يعتبر
االن�ضباط واحد من �أ�سباب نجاح �أي م�شروع لأن عدم الإن�ضباط
قد يف�شل �أي نجاح حققته ولو كبير وكم من ال�شركات تركها
الآباء للأبناء وف�شلت لعدم ان�ضباط الأبناء.
عزيزتي القارئة ..اتمنى �أن هذه المفاتيح الع�شره تفتح لك
طريق النجاح والو�صول �إلى هدفك.

عا�ش ت�شارلي �شابلن  88عاما .ترك لنا  4عبارات:
 -1ال �شيء يدوم �إلى الأبد في هذا العالم ،وال حتى
م�شاكلنا.
� -2أحب الم�شي تحت المطر لأنه ال �أحد ي�ستطيع �أن
يرى دموعي.
� -3أكثر يوم �ضائع في الحياة هو اليوم الذي ال ن�ضحك
فيه.
� -4ستة من �أف�ضل الأطباء في العالم:
 ال�شم�س الراحة التمرين النظام الغذائي احترام الذات الأ�صدقاء التم�سك بهم في جميع مراحل حياتكوالتمتع بحياة �صحية.
�إذا كنت ت��رى القمر �سترى جمال اهلل� ..إذا ر�أيت
ال�شم�س ف�سترى قوة اهلل� ..إذا ر�أيت المر�أة �سترى �أف�ضل
خلق اهلل.
ل��ذا �صدقوا ذل��ك .نحن جميعا �سياح ،واهلل وكيل
�سفرياتنا ال��ذي ح��دد بالفعل م�ساراتنا وحجوزاتنا
ووجهاتنا ..ثق به وا�ستمتع بالحياة .الحياة مجرد
رحلة! لذلك ،ع�ش اليوم! قد ال يكون هناك غدا.

ال�ط�ع��ام ال�ع���ض��وي ه��و ال�ط�ع��ام ال ��ذي يحقق
جميع ال�شروط الآتية خالل زراعته �أو نموه،
�أو م�ع��ال�ج�ت��ه وح �ت��ى و� �ص��ول��ه ل�ل�م�ت�ج��ر ،وعدم
ت�ع��ر��ض��ه ل�ل�م�ب�ي��دات ال�ح���ش��ري��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة� ،أو
ال���س�م��اد ال�ك�ي�م��اوي� ،أو الإ� �ض��اف��ات الكيماوية،
�أو ال�ه��رم��ون�ي��ة� ،أو الإ� �ش �ع��اع� ،أو م�ي��اه ال�صرف
ال�صحي.
ب �ن��اء ع �ل��ى ذل ��ك ال� �م ��زروع ��ات ال �ع �� �ض��وي��ة ال
تتعر�ض �إال لأنواع المبيدات وال�سماد الطبيعي
وغير ال�صناعي ،ومنتجات الحيوانات الع�ضوية
ت�ضمن للم�ستهلك � ّأن ال�ح�ي��وان ي��أك��ل طعاماً
طبيعيا  ،%100ولم يتعر�ض لأي حقن �أو معززات
هرمونية ولم ُيعطى �أي م�ضادات حيوية خالل
تربيته.
هل الطعام الع�ضوي �صحي �أو �آمن �أكثر
من غير الع�ضوي؟
ال�ه��دف م��ن الأط�ع�م��ة الع�ضوية ه��و حماية
ال�ب�ي�ئ��ة م��ن ال �م��واد ال�ك�ي�م��اوي��ة ،وف�ي�م��ا يتعلق
ب ��أي ف��وائ��د ل��ه على �صحة الإن���س��ان فجميعها
غير م�ؤكدة علمياً حتى الآن ،فهي مبنية على
درا�سات و�أبحاث ت�شير لفوائد محتملة ووقاية
من �أ�ضرار محتملة ولك ّنها غير كافية لت�أكيد
هذه الفوائد ب�شكل قاطع ،وهذا يعني �أن كل من
الطعام الع�ضوي وغير الع�ضوي يحتوي على
نف�س القيمة والعنا�صر الغذائية الأ�سا�سية.
كيف تختار المنتجات الع�ضوية :
بناء على نتائج ال��درا��س��ات ف��ي ه��ذا المجال
نن�صحك باختيار �أ�صناف محددة من الطعام
ال�ع���ض��وي وال �ت��ي ت��وج��د درا� �س��ات ت��دع��م وجود
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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).

زورونا على موقعنا:

�أجمـل حكمـة

الريا�ضية.
ملحوظة هامة:
نظرا للدور ال��ذي تقوم به الأم تكون واقعه
ت�ح��ت ��ض�غ��ط ك�ب�ي��ر ل��ذل��ك ي�ج��ب ع�ل��ى االب �أن
ي�ساعد في كل ه��ذه المهام لأن ال�ضغط �سوف
يجعل الأم ت�ستخدم العنف في تربيه الأطفال
وهذا ال يجوز  -ال يجوز للأم ا�ستخدام العنف
ف��ي تربية الأط �ف��ال كال�ضرب و��س��وء المعاملة
الن ه��ذه كلها و��س��ائ��ل غير ح�ضارية واثبتت
ف�شلها ال�سريع – ل�م��اذا ي�ه��رب بع�ض ال�شباب
من المنزل ويلجاء �إلى ا�صدقاء ال�سوء؟ ولماذا

ي�ق�ب��ل ع �ل��ى ت �ع��اط��ي ال �م �خ ��درات وال �ف �� �ش��ل في
الدرا�سة؟ ولماذا هناك بع�ض من ال�شباب الذين
يلج�أون �إلى ال�سرقة والقتل والخطف ،النهم لم
يتلقوا التعليم ال�سليم في الأ�سرة من الأم لأن
مفاهيمهم عن الحياة الكريمة لي�ست موجودة
لأنه لم تثبت فيهم محبة اهلل ولم يعلموها.
و�صدق ال�شاعر الكبير حافظ �إبراهيم عندما
ّ
لخ�ص دور الأ ّم الحيويّ في حياة ال�شعوب ببيت
واح ��د ع�ن��دم��ا ق ��ال :الأ ّم م��در��س��ة �إذا �أعددتها
�أعددت �شع ًبا ط ّيب الأعراق.
نعم الأم مدر�سة بدرجة �إمتياز.

فوائد لها ،وتجاهل الأطعمة الع�ضوية التي ال
يوجد درا�سات تدعم فائدتها .من هذه االطعمه
االتي :
-1ال��دواج��ن :ل�ح��وم ال��دواج��ن الع�ضوية
ت��رب��ت على ط�ع��ام خ��ال م��ن ال�سماد الكيماوي
وال�م�ب�ي��دات ال�ك�ي�م��اوي��ة ،كما �أ ّن �ه��ا ل��م تتعر�ض
للم�ضادات الحيوية مما يجعلها �أق��ل عر�ضة
لنمو بكتيريا م�ق��اوم��ة ل�ل�م���ض��ادات الحيوية،
ولذلك ب�سبب وجود درا�سات تدعم وجود فائدة
لها نن�صحك باختيار لحوم الدواجن ع�ضوية،
و�إن ا�ضطررت ل�شراء الدواجن غير الع�ضوية
نن�صحك ب�إزالة الجلد والدهون عنها ففي هذه
المناطق تتركز المبيدات الح�شرية من طعام
الداجن.
 -2ل��ح��م الأب���ق���ار وال���خ���راف :ت�شير
ال��درا� �س��ات �إل��ى � ّأن ال�ل�ح��وم الع�ضوية تحتوي
على كميات �أع�ل��ى م��ن الأوم �ي �ج��ا ،3-و�إ�ضافة

�إلى ذلك حقيقة � ّأن الأبقار والخراف غالباً ما
تُحقن بهرمونات جن�سية لتكبر �أ�سرع ،وبع�ض
ال��درا��س��ات تقول � ّأن ه��ذا يحفز البلوغ المبكر
عن الإناث من الأطفال الذين ي�أكلون اللحوم
غير الع�ضوية ،بينما هناك درا�سات �أخرى تنفي
وج��ود �أي �ضرر على �صحة الأط�ف��ال م��ن هذه
الهرمونات.
 -3ف�شار الميكرويف :المواد الكيميائية
التي ُي�صنع بها ف�شار الميكرويف �ضارة لل�صحة،
وحتى الزبدة الم�صنعة الم�ضافة لها قد ت�ؤدي
لم�شاكل في التنف�س على المدى البعيد ،لذلك
اخ �ت��ر ف���ش��ار ال�م�ي�ك��روي��ف ال�ع���ض��وي �أو ا�صنع
ف �� �ش��ارك ف��ي ال �م �ن��زل ب��ال�ط��ري�ق��ة االعتيادية
ف��ي ق��در على ال�ن��ار .ام��ا بالن�سبه للخ�ضروات
الورقيه والفواكه فال تهتم ان كانت ع�ضوية
�أم ال ،بل يجب �أن تغ�سلها جيدا وتفركها لأن
المبيدات الح�شريه تكون متراكمة عليها.

باهلنـــا والشــفا

ESKANDER
INVESTIGATIONS

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

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

ا�شتري �أطعمة ع�ضوية «� »Organicأم ال؟

مائدتك هذا الأ�سبوع

المفاتيح الع�شرة للنجاح

ُتمار�س المر�أة دوراً غاية في الأهمية في بناء
المجتمع برعاية الأطفال والأ�سرة ،على النحو
الآتي:
 -1التربية والرعاية العقائدية للأطفال،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت��رب�ي�ت�ه��م ع�ل��ى م�ع��رف��ه اهلل
ومحبته وقوته وعنايته ومعرفة و�صاياه ،في�شب
الأطفال في مخافة اهلل التي هي �أ�سا�س الحكمة
وال�سلوك ال�سليم والنجاح في الحياة وال�سعادة،
كما تعلمهم �أ�سلوب العبادة والطقو�س الكن�سية
والأ�صوام والترانيم والت�سابيح كل هذا يتعلمه
الطفل من الأم� ،إما بالكالم �أو بتقليده �إياها في
كل يوم.
 -2التربية والرعاية ال�سلوك ّية ،التي تتع ّلق
في زرع ال�سلوكيات الط ّيبة في نف�س الأطفال،
كحفظهم م��ن رف �ق��اء ال���س��وء ،وزرع الف�ضائل
والقيم والأخ�ل�اق النبيلة فيهم ،وح ّثهم على
القيام بجميع الأعمال ال ُملقاة على عاتقهم.
 -3ت �ت � ّول��ى الأ ّم الإع� � ��داد ال�ن�ف���س� ّ�ي الج ّيد
للأطفال بما تملكه من عطف وحنان ،وينبغي
�ألاّ ي �ك��ون ب� ��إف ��راط وال ب�ت�ف��ري��ط ،ح�ت��ى ين�ش�أ
�صحة نف�س ّية متوازنة.
الأطفال وهم في ّ
 -4اي���ض��ا ل�ل�ام دور ف��ي ال��رع��اي��ة ال�صحيه
للأطفال ،وذلك من خالل االهتمام بتغذيتهم
وااله �ت �م��ام ب�ب�ن��اء �أج �� �س��اده��م واال� �ش �ت��راك في
الن�شاطات المدر�سيه لمزاولة بع�ض التمرينات
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المجدرة بالبرغل

المجدرة �أكلة نباتية مفيدة لذا وجب �إلقاء ال�ضوء عليها بما �أننا في �صيام الر�سل فهي من الطبخات
القديمة ،وكانت تعمل من العد�س البني والبرغل والب�صل� ،أي مما يتواجد عند كل فالح .ولكن بعد
غزو الأرز للمطبخ ال�شامي ،ا�ستبدل البرغل بالأرز ف�أ�صبحت المكونات الأ�سا�سية الآن هي العد�س
والأرز
وهي من الم�أكوالت العربيه التراث ّية،
�إذ يرد ذكرها بكتاب الطبيخ ل�سنة 1226م
لم�ؤلفه محمد بن ح�سن البغدادي .وهي
طب ًق �شبيه بالطبق الم�صري ال ُك�شري
الأ�صفر (عد�س �أ�صفر ورز).
هناك نوعين من �أنواع المجدرة بح�سب
العد�س الم�ستعمل .ف�إذا ا�ستعمل العد�س
الأ�صفر في�سمى الطبق «مجدرة �صفراء».
�أم��ا �إذا ا�ستعمل ال�ع��د���س البني الكامل
في�سمى الطبق «مجدرة �سوداء»� .أما �إذا
�أ��ض�ي�ف��ت ك�م�ي��ات م�ي��اه ك�ب�ي��رة ول��م تجف
بالغليان فت�صبح «�شوربة عد�س بالرز»..
وهناك اختالف في الت�سمية بين �شمالي
وج �ن��وب ب�ل�اد ال �� �ش��ام �إذ ي�خ�ل�ط��ون بين
المجدرة وال �م��دردرة .وف��ي م�صر هناك
نوعان من الك�شرى  -الك�شرى المعروف
في جميع محالت الك�شرى ي�ستخدم فية
العد�س البنى واالرز الم�صري و�شعرية �أو
مكرونة وب�صل محمر وحم�ص و�صل�صة
حمراء ودقة الك�شرى (ثوم وخل و�شطة).
وف��ي ال �م �ن��ازل ه�ن��اك ال�ك���ش��ري اال�صفر
وي�ستخدم فية ال�ع��د���س الأ��ص�ف��ر واالرز
وي�ؤكل بجانبة عادة الطماطم المخللة.
مقادير المجدرة بالبرغل (على
الطريقة ال�سورية):
 - 1كوب ون�صف من العد�س الأ�سمر.
� 3 -أكواب من البرغل الخ�شن.

كان ه�ن��اك رج��ل ��ش�ي� ًخ م�ت�ق��دم في
ال�سن ي�شتكي من الأل��م والإجهاد في
نهاية كل يوم.ف�ساله �صديق لماذا كل
هذه الآالم التي ت�شكو منها؟
ف�أجابه ال�شيخ وقال عندي�صقرين
علي كل يوم �أن �أدربهما.
يجب َّ
وح�صانين ي�ج��ب ع�ل� َّ�ي ك��ل ي��وم �أن
�أرو�ضهما.
وكذلك �أرنبين يلزم �أن �أحر�سهما
من الجري.
علي �أن �أحا�صرها با�ستمرار.
وحية َّ
و�أ�سد ع�ل� َّ�ي �أن احفظه دائ�م��ا في
قف�ص من حديد.
ف�س�أله ال�صديق كيف ت�ستطيع �أن
ت��رع��ى ك��ل ه��ذه الأ� �ش �ي��اء م��رة واحدة
لعلك تمزح.
فقال له ال�شيخ �أن ال�صقرين هما
وعلي �أن �أرو�ضهما عن النظر
عيناي َّ
�إل��ى م��ا ال يحل النظر �إل�ي��ه باجتهاد
ون�شاط.
والأرنبين ه�م��ا ق��دم��اي وع �ل� َّ�ي �أن
احر�صهما واحفظهما من ال�سير في
طريق الخطية.
وعلي �أن
و�أن الح�صانين هما يدي َّ
�أدرب�ه�م��ا على العمل حتى تمتد �إلى
المحتاجين.
وال� �ح� �ي ��ة ه� ��ي ل �� �س��ان��ي وع � �ل� � َّ�ي �أن
�أح��ا��ص��ره و�أل�ج�م��ه با�ستمرار حتى ال
ينطق بكالم معيب وم�شين.
والأ�سد ه��و قلبي ال��ذي ت��وج��د لي
معه ح ��روب م�ستمرة حتى ال تخرج
منه �أمور �شريرة.
�إذن م��ن �أع �ظ��م الأ� �ش �ي��اء ال�ت��ي في
العالم �أن��ك ت�ضبط نف�سك وال تدع
�أي �شخ�ص �آخ��ر محيط ب��ك يدفعك
�إل��ى ال�شر وال تدع نزواتك و�شهواتك
تقهرك وتت�سلط عليك ف ��إن اهلل قد
خلقك لكي تكون ملكاً على نف�سك.

الحزن ال�شديد قد ي�ؤدي
�إلى المـوت !!!!
تقول الدرا�سة ،التي ن�شرت فى في
مجلة :Psychological Science
«ع�ن��دم��ا ي�سمع ال�شخ�ص ع��ن وفاة
�شخ�ص ع��زي��ز ،رب�م��ا تت�سارع وتيرة
ت�ن�ف���س��ه� ،إل ��ى ج��ان��ب ارت �ف��اع �ضغط
الدم لديه و�شعوره بالغثيان� ،إ�ضافة
�إل ��ى ال �ت �ه��اب��ات ال�ج���س��م المرتبطة
بمجموعة من الم�شكالت ال�صحية،
بما في ذلك م�شاكل القلب الخطيرة
والوفاة المبكرة».
وي�شير الأط�ب��اء �إل��ى حالة تعرف
بـ«متالزمة القلب المنك�سر» ،ويق�صد
بها �أن يفقد �إن�سان ما �شخ�ص مقربا،
فتحدث تفاعالت �ضارة في ج�سمه،
مثل ت�أثر ع�ضلة القلب ،بل �إن��ه قد
يرحل عن الحياة في غ�ضون فترة
ق�صيرة ويلحق ب�سابقه.

التقليب جيدًا وتركه حتى ين�ضج.
  1لتر ون�صف من الماء.  2م�ك�ع�ب��ان م��ن م��رق ال��دج��اج �أو ما بعد الن�ضج يو�ضع ف��ي طبق التقديمويزين ح�سب الرغبة .ويقدم معه �شرائح
ي�ساويه من الفيجيتا.
الطماطم بالثوم والكمون �أو فلفل محمر
 ملح وفلفل ح�سب الحاجة.بالخل والثوم.
لإعالناتكموا�شتراكاتكم
 ن�صف معلقة من الكمون.ح�سب
البهارات
الم�ستعملة:
البهارات
ات�صلوا بنا
 ثالثة �أرباع كوب من زيت الزيتون .ال��رغ �ب��ة ،ل�ك��ن ال�ك �م��ون ال ي�ستغنى عنه.  2حبة من الب�صل.ي�م�ك��ن ا��س�ت�ع�م��ال ح��ب ال �ه��ال المطحون،
)818( 774-0446
الطريقة :
الكزبرة ، ،جوزة الطيب ،الخ.
 -1ي��و��ض��ع ال�ع��د���س ال�م�غ���س��ول في
�إن ��اء ع�ل��ى ال �ن��ار ،وي �ت��رك ح�ت��ى ي�غ�ل��ي ،ثم
يغطى الإناء ويترك لمدة ثلث �ساعة.
�إذا كنت مازلت تعي�ش في �شقة وتدفع الإيجار ،الآن هو �أف�ضل
 -2يو�ضع ال��زي��ت ف��ي م�ق�لاة على
الأوقات لت�سكن في منزل الأحالم وتكون �أنت مالكه !!
النار وي�ضاف �إليه الب�صل ويتم تحميره
ج �ي �دًا ،ث��م ي�خ��رج ع�ل��ى ط�ب��ق �أ��س�ف�ل��ه ورق
جاف �أو مناديل المت�صا�ص الزيت.
 -3يتم و�ضع الزيت المتبقي من
قلي الب�صل في �إناء على النار مع �إ�ضافة
لجميع احتياجاتكم العقارية
البرغل والتقليب جيدًا حتى يتحم�ص.
 -4ت��و��ض��ع �أرب �ع��ة �أك � ��واب م��ن ماء
��س�ل��ق ال�ع��د���س ف��ي وع� ��اء ،وي���ض��اف �إليها
م�ك�ع�ب��ي م ��رق ال ��دج ��اج م ��ع ال �ت ��أك��د من
�إذابتهما جيدًا.
 -5ي�ضاف القليل من مرق الدجاج
 زيادة الم�ساعدات الحكومية لمحدودي
او الفيجيتا ع�ل��ى ال �ب��رغ��ل ،م��ع �إ�ضافة
الدخل ت�صل �إلى  90،000دوالر
الكمون والملح والفلفل والتقليب جيدًا.
Amal Hanna
الم�شتري
من
المطلوب
المقدم
قيمة

مع
 -6يو�ضع العد�س على البرغل
Melleka
 %1.5فقط من قيمة العقار

�آمــال حنــا مليـكه
ب�شــرى �ســارة

بادروا باالت�صال الآن العدد محدود جدا

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

محافظ �أ�سيوط يتابع تطوير م�سار محطات رحلة العائلة المقد�سة
ت��اب��ع ال �ل��واء ع���ص��ام �سعد م�ح��اف��ظ �أ��س�ي��وط �أع �م��ال ت�ط��وي��ر م���س��ار محطات
رحلة العائلة المقد�سة بالمحافظة وال��ذي يعد من �أه��م الم�شروعات التراثية
والح�ضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتما ًما كبي ًرا بتوجيهات
من الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س الجمهورية ومتابعة م�ستمرة من مجل�س
ال��وزراء ووزارة التنمية المحلية وت�شارك فيه كافة �أج�ه��زة الحكومة وتحظى
فيه �أ�سيوط بمحطتين م��ن �أه��م نقاط محطات رحلة العائلة المقد�سة هما
دير ال�سيدة العذراء بدير درنكة والدير المحرق بالقو�صية و�سيكون لهما عائد
�سياحي واقت�صادى كبير وو�ضع �أ�سيوط على خريطة ال�سياحة العالمية مما
ي�ساهم في تحقيق التنمية ال�شاملة وفقا لر�ؤية م�صر . 2030

«القومي للمر�أة» يتقدم ببالغ للنائب العام
�ضد مبروك عطية

طالع المجل�س القومي للمر�أة ،بغ�ضب ع��ارم وا�ستنكار �شديد ما تداوله الدكتور
مبروك عطيه �أ�ستاذ ال�شريعة الإ�سالمية بجامعة الأزه��ر ب�صفحته ال�شخ�صية على
موقع التوا�صل االجتماعي في�س بوك والذى قال فيه  ،عقب مقتل طالبة المن�صورة
نيرة �أ�شرف« :عاوزة تحافظي على نف�سك �إلب�سي قفة و�إنتي خارجة».
من جانبها عبرت الدكتورة مايا مر�سي عن بالغ حزنها لموت الطالبة نيره ا�شرف
مت�سائلة  :ب�أى ذنب قتلت هذه الفتاة؟ داعية اهلل ان يتغمدها برحمته متقدمة بخال�ص
التعازى ال�سرتها وذويها.
كما عبرت عن ا�ستنكارها و�صدمتها ال�شديدة �إزاء الفيديو الذي تم ن�شره من قبل
الدكتور مبروك عطية م�ؤكدة �أن مثل هذه الكلمات ال ت�صدر من رجل دين  ،م�شيرة �إلى
ان ما قيل هو تحقير للمر�أة وتحري�ض على العنف والقتل �ضدها وهى جريمة يعاقب
عليها القانون ،م�شددة على �أنه ال تهاون فيما تم ن�شره  ،و�أن المجل�س القومي للمر�أة
�سيتقدم ببالغ للنائب العام التخاذ االجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك.

توقيع بروتوكول تعاون لنقل تكنولوچيا
ت�صنيع اللقاحات
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م�صر..
�أث� ��ارت ت���ص��ري�ح��ات من�سوبة للطبيب
ال�م���ص��ري ال���ش�ه�ي��ر ح���س��ام م��واف��ي التي
قال فيها �إن «الم�ؤمن ال ي�صاب بالمر�ض
النف�سي» ،ردود �أف�ع��ال وا�سعة في البالد
بين راف�ضين وم�ؤيدين لها.
وق ��ال ال�ع�م�ي��د م�ح�م��د �سمير الناطق
ال �� �س��اب��ق ب��ا� �س��م ال �ج �ي ����ش ال �م �� �ص��ري في
من�شور على «في�سبوك»« :الطبيب الرائع
الم�شهور ح�سام م��واف��ي ق��ال �إن الإيمان
باهلل يقلل من الأمرا�ض النف�سية ،ف�شن
عليه العلمانيون حملة ا�ستهزاء �ضارية
مع اتهامه بالجهل ،وفاتهم �أنه ا�ستند في
ر�أي��ه �إل��ى �أ�س�س ودالئ��ل علمية مثبتة فى
�أعرق الدوريات العلمية».
و�أ�ضاف« :مما ال �شك فيه �أن المر�ض
ال �ن �ف �� �س��ي ق ��د ي �� �ص �ي��ب ال� �م� ��ؤم ��ن وغير
الم�ؤمن ،لكن العلم ي�ؤكد �أن وجود عامل
الإيمان يقلل من ن�سب الإ�صابة وي�ساعد
ال�شخ�ص على التعافي كجزء من البرنامج
ال�ع�لاج��ي ،وال��دل�ي��ل على ذل��ك �أن هناك
الع�شرات من الأب�ح��اث العلمية الموثقة
تثبت �أن ه�ن��اك ع�لاق��ة م��ا بين االعتقاد
بوجود �إله وال�صحة النف�سية ،وكلما كان

دكتور ح�سام موافي
هناك اعتقاد بذلك كلما تح�سنت ال�صحة
النف�سية للفرد».
وت ��اب ��ع« :ه� ��ذا ي�ع�ن��ي �أن الممار�سات
ال��دي�ن�ي��ة يمكن �أن ت�ساعد ف��ي الحفاظ
على ال�صحة النف�سية وتمنع الأمرا�ض
العقلية ..وت�ساعد في التغلب على الخوف
وال �ق �ل��ق والإح� �ب ��اط وال �� �ش �ع��ور بالنق�ص
والغ�ضب والي�أ�س والعزلة».

ج��ري اللواء �أ�سامة القا�ضى محافظ
المنيا ،يوم الثالثاء  ،6/21جولة تفقدية
لمتابعة عدد من الم�شروعات والخدمات
ال �ع��ام��ة ب �م��رك��ز � �س �م��ال��وط  ،ح �ي��ث تابع
المحافظ �أعمال التطوير ال�شامل لم�سار
العائلة المقد�سة بمنطقة دي��ر ال�سيدة
ال �ع��ذراء بجبل ال�ط�ي��ر وذل ��ك بح�ضور،
�أح � �م ��د را� � �ش ��د رئ �ي ����س م ��رك ��ز ومدينة
� �س �م��ال��وط  ،م �ح �م��د ب �ك��ر م��دي��ر وح ��دة
الر�صف بالمحافظة.
�أك��د المحافظ� ،أن هناك اهتمام كبير
م��ن ال�ق�ي��ادة ال�سيا�سية ،لتنفيذ �أعمال
التطوير ال�شامل لم�سار العائلة المقد�سة

ال�سلطات ال�سودانية ت�سلم  21مطلوبا
للق�ضاء الم�صري بينهم �إخوانيون
ع�ل��ق ال �ب��اح��ث ف��ي � �ش ��ؤون الجماعات
�شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم ب�أعمال الإرهابية عمرو فاروق على �أنباء ت�سليم
وزير ال�صحة وال�سكان ،يوم الخمي�س  ،6/16توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة ال�صحة ،ال�سلطات ال�سودانية للق�ضاء الم�صري
و��ش��رك��ة ف��اي��زر للم�ستح�ضرات الحيوية وال��دوائ �ي��ة ،لبحث �إم�ك��ان�ي��ة توطين ونقل  21مطلوبا بينهم �إخوانيون وعنا�صر في
الجماعة الإ�سالمية بالخرطوم.
تكنولوجيا ت�صنيع اللقاحات الم�ضادة اللتهابات «المكورات الرئوية».
و�أ�شار الدكتور ح�سام عبدالغفار المتحدث الر�سمي لوزارة ال�صحة وال�سكان� ،إلى �أن
الوزير �أكد -خالل كلمته -اهتمام القيادة ال�سيا�سية بنقل وتوطين تكنولوجيا ت�صنيع و�أ�� �ض ��اف« :م ��ن �أب� ��رز ه ��ذه العنا�صر،
اللقاحات محليا ،كما �أع��رب عن تطلعه لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ ب�أ�سرع ع�صام عبدالمجيد دياب �سيد ،الجماعة
اال�سالمية ،وم��درج على قوائم االرهاب
وقت لت�صنيع لقاح «المكورات الرئوية».
وقع البروتوكول الدكتور عمرو قنديل رئي�س قطاع الطب الوقائي بوزارة ال�صحة ب��ال �ق��اه��رة ،و�أك � ��رم ع �ب��د ال �ب��دي��ع �أحمد
وال�سكان ،ومن جانب ال�شركة الدكتور ي�سري نوار المديرالعام ل�شركة فايزر م�صر م �ح �م��ود ،خ�ل�ي��ة داع ����ش  ،2021ومحمد
�إبراهيم ،ومنى �سعيد ج��اد اهلل ،ويو�سف
للم�ستح�ضرات الدوائية الحيوية.
م �ح �م��د �إب� ��راه � �ي� ��م ،و�إب� ��راه � �ي� ��م محمد

�إبراهيم».
و�أردف« :كما ت��م ت�سليم و��ض��اح ه�شام
ن��ور ال��دي��ن ع�ب��د اهلل ،ف��ي م��ار���س ،2022
وح�سام �سالم� ،أح��د �أع�ضاء حركة ح�سم،
في يناير .»2022
و�أ�شار �إل��ى �أن��ه «خ�لال عام � 2020ألقت
ال�سلطات ال�سودانية القب�ض على �أكثر
من � 70إخوانيا ،تم ت�سليم بع�ضهم».
يذكر �أنه منذ تولى الفريق عبد الفتاح
البرهان رئا�سة مجل�س ال�سيادة ال�سوداني
ت�ع�ه��د ل�ل��رئ�ي����س ال���س�ي���س��ي ع �ب��د الفتاح
ال�سي�سي ف��ي �أول لقاء جمع بينهما �أنه
لن يبقي �إخواني واحد مطلوب للق�ضاء
الم�صري على �أر�ض ال�سودان.

الم�ست�شار نجيب جبرائيل

حكم خطير ت�صدره محكمة الأ�سرة في �سوهاج

�أرثوذك�س نيوز

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

818-774-0446

للمرة العا�شرة على ال�ت��وال��ى وعلى مذبح المالك
ميخائيل بكفر ال��دي��ر بمركز منيا القمح بال�شرقية
�سقطت وتعامدت حزمة من �أ�شعة ال�شم�س على مذبح
المالك ميخائيل بكني�ستة بكفر الدير من خالل طاقة
�صغيرة فى القبة التى تعلو المذبح الرئي�سى فى تذكار
عيد المالك والذى يوافق  19من يونية من كل عام.

وخ �ت ��م ق ��ول ��ه« :م� ��ع الأ� � �س� ��ف م�شكلة
العلمانيين دائما �أنهم يهاجمون كل ماهو
ديني بغ�ض النظر عن �صواب فكرتهم �أو
خطئها».
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ط �ب �ي��ب الم�صري
ال�شهير ج �م��ال ��ش�ع�ب��ان« :م��ا ح���ص��ل في
الأم�س مع �أ�ستاذ الجيل ح�سام موافي هو
مجرد اجتزاء من ال�سياق وترب�ص ،يعني
«تلكيكة من طيور الظالم» الذي ت�أتيهم
هزات من كلمة الإيمان والدين».
ب��دوره ،عار�ض الدكتور نا�صر الخولي
ت�صريحات موافي قائال �إن «ال�ج��زم ب�أن
الأمرا�ض النف�سية ال ت�صيب م�ؤمنا ،لي�س
م�ج��رد ر�أي ط�ب��ي خ��اط��ىء ،ول�ك�ن��ه �أي�ضا
جريمة ف��ي ح��ق ك��ل مري�ض نف�سي ،لأن
�سيادتكم قد حكمت عليهم جميعا بعدم
الإيمان!!!!!».
وت ��اب ��ع�« :أم � ��ا ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى �أن عالج
ال�صداع هو االعتكاف في الم�سجد فهو
جريمة في حق الطب كعلم!».
وختم قوله« :لي�س من الإيمان �سيدي
�أن ن�ل��وي الحقائق الطبية ون�سخر من
العلم للدعاية لدين ال يحتاج من يدافع
عنه بالباطل».

محافظ المنيا يتفقد �أعمال التطوير ال�شامل لم�سار العائلة المقد�سة
بجميع ال�م�ح��اف�ظ��ات ،وال ��ذي ي�ع��د �أحد
�أه��م الم�شروعات التراثية والح�ضارية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة ل�ت���ض��اف لر�صيد
االن � �ج� ��ازات ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا م �� �ص��ر على
ال�صعيد الثقافي والح�ضاري ،م�شيراً الى
�أن اللواء محمود �شعراوي وزير التنمية
المحلية ،يتابع با�ستمرار الموقف العام
ل�م��راح��ل ت�ط��وي��ر �أع �م��ال م���س��ار العائلة
المقد�سة بعدد من المحافظات ،ومنها
منطقة ج�ب��ل ال�ط�ي��ر ب�م��رك��ز �سمالوط،
ل��و��ض��ع ال�م�ن�ي��ا ع�ل��ى خ��ري�ط��ة ال�سياحة
العالمية ،بما ي�سهم في تحقيق التنمية
ال���ش��ام�ل��ة ،وت��وف �ي��ر ف��ر���ص ع�م��ل لأبناء

المحكمة ترف�ض دعوي زوجه م�سيحية
طلبت الطالق ال�سالم زوجها وتقول �أن
�إ�سالم الزوج اليعد �سببا لتطليق الزوجه
ال �م �� �س �ي �ح �ي��ة وت ��رف �� ��ض ت �ط �ب �ي��ق الئحة
االقباط االرثوذوك�س...
�صرح الدكتور نجيب جبرائيل ...ان
محكمة الأ�سرة في �سوهاج �أ�صدرت حكماً
موخراً خالفت فية كل الأحكام المتعلقة
ب ��ال ��زواج ال�م���س�ي�ح��ي وخ��ا� �ص��ة م��ا يتعلق
بحالة تغيير ال��دي��ن التي تجيز تطليق
الزوجه الم�سيحية في حالة خروج زوجها
عن الدين الم�سيحي طبقا لن�ص المادة
 ٥١من الئحة االقباط االرثوذوك�س رقم
 ٣٨واجبة التطبيق.
وق��ال��ت المحكمة �أن �إ� �س�لام ال ��زوج ال
يجيز للم�سيحية طلب التطليق لأنه لي�س
�سببا لذلك و�أن ال�شريعة الإ�سالميه هي
واجبة التطبيق و�أن �إ�سالم الزوج اليجيز
للزوجه الكتابية طلب التطليق.
و�أ��ض��اف جبرائيل محامي ال��زوج��ة �أن

هذا الحكم قد قلب كل المبادئ الم�ستقرة
في الق�ضاء والتي تحق للزوجة الم�سيحية
تطبيق �شريعتها الخا�صة و�أن هذا الحكم
معناه �إجبار زوجة م�سيحية على العي�ش
مرغمة مع زوجها الذي خرج عن ديانتها.
و�أن �ه��ي جبرائيل ك�لام��ه ب��أن��ه ع��ازم على
�إ�ستئناف هذا الحكم �آمال الغا�ؤه حتى ال
يعد مبد�أً خطيراً تجبر الم�سيحية �إ�سالم
زوجها وتكره على العي�ش معه.
الم�ست�شار نجيب جبرائيل
رئي�س منظمة االتحاد الم�صري
لحقوق الإن�سان
�سفير النوايا الح�سنة االيرو
القاهرة فى  15يونيه 2022

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

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

1-818-395-2879

E-Mail: alphahvac@att.net

�صالح رزق اهلل

جلميع احتياجاتكم للتكييف:
ت�صليح � -صيانة  -تركيب
!10% OFF any job

9

تعامد ال�شم�س على مذبح المالك بكفر
الدير لل�سنة العا�شرة على التوالى

طبيب �شهير يثير جد ًال وا�سع ًا بربطه الأمرا�ض النف�سية بالإيمان

ال�سلطات ال�سودانية ت�سلم  21مطلوبا
للق�ضاء الم�صري بينهم �إخوانيون

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

المحافظة.
وخالل الجولة ،تابع المحافظ االعمال
ال�ت��ي ت��م االن�ت�ه��اء منها تمهيدا الفتتاح
ال�م���س��ار ،ح�ي��ث �شملت الأع �م��ال تطوير
ور� �ص��ف ال �م��دخ��ل ال��رئ�ي���س��ي للمنطقة،
واال�ستراحة ،والطريق ال�سياحي ،وكذلك
االنتهاء من تركيب اللوحات الإر�شادية،
وت �م �ه �ي��د ال �ط��ري��ق ال � �م � ��ؤدي للكني�سة
الأثرية بالبازلت ،و�أعمال الت�شجير .كما
وج��ه رئي�س الوحدة المحلية باالهتمام
بالحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق،
ورفع و�إزال��ة �أي مخلفات و�إ�شغاالت على
جانبي الطريق.

ح�صر �أرا�ضي البالد ب�أمر
من ال�سي�سي

�أعلن رئي�س الوزراء الم�صري م�صطفى
مدبولي� ،أن الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
�أم ��ر ال�ح�ك��وم��ة ب�ح���ص��ر �أرا�� �ض ��ي الدولة
تمهيدا للقيام ببع�ض الم�شروعات.
و�أو�ضح مدبولي �أن ال�سي�سي وجه خالل
االفتتاحات الرئا�سية الأخيرة ،والخا�صة
ب��رف��ع ك�ف��اءة وتطوير الأ� �س��واق الخا�صة
ببيع ر�ؤو� ��س الما�شية ف��ي المحافظات،
و�أن تكون هناك م�سابقة بين المحافظات،
بحيث تتناف�س المحافظات على تطوير
هذه الأ�سواق.
و�أ� �ش��ار �إل ��ى �أن ��ه ط��ال��ب بتقديم ح�صر
كامل لهذه الأ��س��واق و�أن يتم البدء على
الفور ب�أعمال تطويرها.
و�أ�ضاف رئي�س ال��وزراء« :هناك توجيه
�آخ��ر بح�صر الأرا�ضي غير الم�ستغلة في
ال�م�ح��اف�ظ��ات وال �م��دن ال �ك �ب��رى؛ لإقامة
�أ�سواق جملة ومنافذ بيع لل�سلع المختلفة،
خ��ا��ص��ة ال �خ �� �ض��راوات وال�ف��اك�ه��ة ب�أ�سعار
م�ن��ا��س�ب��ة ع �ل��ى غ� ��رار � �س��وق ال�ج�م�ل��ة في
العبور ،على �أن تكون هذه الأ�سواق دائمة،
لي�ستفيد بها المواطنون في المحافظات
طوال العام».

قرار جمهوري بعزل نائب رئي�س
مجل�س الدولة من وظيفته

ن�شرت الجريدة الر�سمية ،في عددها
ال� ��� �ص ��ادر ي� ��وم ال �خ �م �ي ����س  ،6/16ق � ��راراً
ج�م�ه��وري�اً ج��دي��داً للرئي�س ع�ب��د الفتاح
ال�سي�سي رقم  233ل�سنة  2022بعزل نائب
رئي�س مجل�س الدولة من وظيفته.
وت �� �ض �م��ن ال� �ق ��رار ال �ج �م �ه��وري ،عزل
الم�ست�شار الدكتور محمد على محمود
ها�شم ،ن��ائ��ب رئي�س مجل�س ال��دول��ة من
وظيفته.
حيث جاء في ن�ص القرار:
بعد االطالع على الد�ستور وعلى قانون
مجل�س الدولة ال�صادر بالقانون رقم 47
ل�سنة  ،1972وع�ل��ى ال�ح�ك��م ال���ص��ادر من
مجل�س ت�أديب �أع�ضاء مجل�س الدولة في
الدعوى الت�أديبية رقم  3ل�سنة  68وبناء
على ما عر�ضه وزير العدل:
المادة الأولىُ :يعزل الم�ست�شار الدكتور
محمد علي محمود ها�شم ،نائب رئي�س
مجل�س الدولة من وظيفته.
ال�م��ادة الثانية :ين�شر ه��ذا ال�ق��رار في
ال �ج��ري��دة ال��ر��س�م�ي��ة وع �ل��ى وزي ��ر العدل
تنفيذه.

م�صر �ستبني من�صة لت�صدير
الغاز �إلى �أوروبا

�أعلن وزير الخارجية الم�صري� ،سامح
�شكري ،خالل زيارته �إلى لوك�سمبورج� ،أن
م�صر �ستبني من�صة لت�صدير غ��از �شرق
المتو�سط �إلى �أوروبا.
و�أو� �ض��ح �شكري �أن ب�لاده «�أث�ب�ت��ت �أنها
�شريك موثوق لالتحاد الأوروبي».
كما �أ�شار �إلى �أن م�صر تواجه تحديات
ك �ب �ي��رة ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ال �ط��اق��ة وال� �غ ��ذاء
والت�ضخم.
وو�صل �شكري �إلى لوك�سمبورج في زيارة
يلتقي خاللها العديد م��ن الم�س�ؤولين
الأوروب �ي �ي��ن ،وا�ستقبله ج��وزي��ب بوريل
مفو�ض االتحاد الأوروب��ي ل�ش�ؤون الأمن
والخارجية.
ومن المقرر �أن يح�ضر �شكري وبوريل
الدورة التا�سعة لأعمال مجل�س الم�شاركة
بين م�صر واالتحاد الأوروبي.
و� �س �ي �ت �ب �ن��ى � �ش �ك��ري وب� ��وري� ��ل وثيقة
الأولويات الم�شتركة بين م�صر واالتحاد
الأوروبي والتي تمتد حتى عام .2027

خبير م�صري� :إثيوبيا
ت�ستولي ع��ل��ى �إي���راد
ي���ول���ي���و وه�������ذا م��ن
مخاطر ال��م��لء الثالث

ك���ش��ف خ�ب�ي��ر ال �م �ي��اه الم�صري،
عبا�س �شراقي� ،أن �إثيوبيا ا�ستعدت
بكامل طاقتها لتنفيذ الملء الثالث
ل�سد النه�ضة ،الفتا �إلى �أنه يتوقع �أن
يتراوح ما بين � 10إلى  11مليار متر
مكعب ولأول مرة.
وق � � ��ال � � �ش� ��راق� ��ي� ،إن «�إث� �ي ��وب� �ي ��ا
�ست�ستعيد ال � �ـ 2م �ل �ي��ار م �ت��ر مكعب
المفقودين خ�لال الفترة الما�ضية
في غ�ضون من � 3إلى � 4أيام في �أول
�أي ��ام الفي�ضان ال��ذي �سيبد�أ خالل
�أ�سبوعين من الآن» ،م�شيرا �إل��ى �أن
المياه لم ت�صل م�صر �إال مطلع �شهر
�أغ�سط�س.
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أمريكا من حولنا

البحرية الأمريكية تطلق عيارات تحذيرية
في �إتجااه زوارق �إيرانية

�أعلنت البحرية الأمريكية �أ ّنها �أطلقت
ع� �ي ��ارات ت �ح��ذي��ري��ة ل�م�ن��ع ث�لاث��ة زوارق
ت��اب �ع��ة ل �ل �ح��ر���س ال� �ث ��وري الإي� ��ران� ��ي من
االق�ت��راب م��ن �سفينتين �أمريكيتين من
الأ��س�ط��ول الخام�س ق��رب م�ضيق هرمز
اال�ستراتيجي.
وق��ال��ت ال�ب�ح��ري��ة ف��ي ب �ي��ان � �ص��ادر عن
م�ق��ر الأ� �س �ط��ول ال�خ��ام����س ف��ي البحرين
� ّإن ال ��زوارق الإي��ران�ي��ة ح��اول��ت االقتراب
«ب�ط��ري�ق��ة غ�ي��ر �آم �ن��ة وغ�ي��ر مهنية» من
ال�سفينتين اللتين كانتا تقومان بدورية
روتينية.
و�أو� �ض �ح��ت � ّأن �أح� ��د ال� � ��زوارق اقترب
«ب�سرعة عالية وب�شكل خطير ول��م يغير
م�ساره �إال بعدما �أ�صدرت �سفينة الدورية
الأم��ري�ك�ي��ة �إ� �ش��ارات ت�ح��ذي��ر م�سموعة»،
وبعدها �إ��ش��ارة �ضوئية تحذيرية �أخرى،
في حادث ا�ستمر �ساعة.
وغالبا ما ت�شهد منطقة م�ضيق هرمز

اال�ستراتيجية حوادث مماثلة بين الزوارق
الإيرانية والبحرية االمريكية .وتع ّر�ض
عدد من ال�سفن التجارية وناقالت النفط
لهجمات وعمليات اح�ت�ج��از ف��ي الأع ��وام
الأخيرة على وقع الت�صعيد بين طهران
ووا�شنطن.
في مايو الما�ضي� ،أعلنت �إيران توقيف
ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج،
ف��ي خ�ط��وة ج ��اءت و��س��ط ت��وت��ر م��ع �أثينا
على خلفية �إع�لان الأخ�ي��رة �أنها �ست�س ّلم
الواليات المتحدة نفطا �إيرانيا كان على
متن ناقلة تحتجزها.
و�سبق لإيران �أن احتجزت ناقالت كانت
تعبر في مياه منطقة الخليج التي ت�ضم
م�ضيق هرمز� ،أحد �أبرز الممرات المائية
عالميا لت�صدير النفط.
واتهمت وا�شنطن التي يتخذ �أ�سطولها
ال�خ��ام����س م��ن ال�ب�ح��ري��ن م �ق��را ،طهران
بالقيام ب�أعمال «عدائية» في الخليج.

وا�شنطن ت�ؤكد مقتل مواطن �أمريكي
ثان في �أوكرانيا

�أ ّكدت الواليات المتحدة الثالثاء 6/21
�أن مواطناً �أمريكياً ثانياً قُتل في الحرب
ف��ي �أوك��ران �ي��ا ،م�ج��ددة دع��وت�ه��ا �إل��ى عدم
االن�ضمام �إلى القتال في �أوكرانيا وم�شيرة
�إلى �أن مو�سكو خطفت �أمريكيين �آخرين.
و�أك � ��دت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة الأمريكية
مقتل �ستيفن زابييل�سكي ( 52عاماً).
وق � � ��ال م� �ت� �ح ��دث ب ��ا�� �س ��م ال �خ ��ارج �ي ��ة
الأم��ري �ك �ي��ة «ن �ك��رر ال �ق��ول �إن ��ه ال ينبغي
ل�ل�م��واط�ن�ي��ن الأم��ري �ك �ي �ي��ن ال���س�ف��ر �إل ��ى
�أوكرانيا ب�سبب النزاع الم�سلح الم�ستمر
وخ�ط��ر �أن ي�ستهدفهم م���س��ؤول��و الأمن
الحكوميون ال��رو���س في �أوك��ران�ي��ا ب�سبب

وا�شنطن «تدعم» ليتوانيا
في مواجهة تهديدات مو�سكو

�أك� ��دت ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة «دعمها»
ل �ل �ي �ت��وان �ي��ا ،ال �ع �� �ض��و ف ��ي ح �ل��ف �شمال
الأطل�سي (ناتو) ،في مواجهة التهديدات
ال��رو��س�ي��ة �ضد فيلنيو�س ال�ت��ي فر�ضت
قيودا على بع�ض الب�ضائع التي تمر �إلى
منطقة كالينينجراد.
وج��دد الناطق با�سم وزارة الخارجية
الأم��ري �ك��ي ن�ي��د ب��راي����س ل��و��س��ائ��ل �إعالم
ت�م���س��ك وا� �ش �ن �ط��ن «ال �� �ص �ل��ب» بالمادة
الخام�سة للناتو والتي تن�ص على �أن «�أي
هجوم على دول��ة حليفة هو هجوم على
جميع الأع�ضاء».

جن�سيتهم الأمريكية».
ودع ��ا الأم��ري �ك �ي �ي��ن ال �م �ت��واج��دي��ن في
�أوكرانيا �إلى «المغادرة ف��وراً ،ب�أي و�سيلة
نقل تجارية �أو خا�صة بالب ّر� ،إذا تبين �أن
ذلك �آمناً».
و�ستيفن زابييل�سكي هو ثاني �أمريكي
ي ��ؤ ّك��د مقتله خ�ل�ال ال�ق�ت��ال م��ع القوات
الأوك��ران �ي��ة م�ن��ذ ب��داي��ة ال �غ��زو الرو�سي
لأوكرانيا في  24فبراير.
وقُتل ويلي جوزيف كان�سل ( 22عاماً)،
الذي كان جندياً �سابقا في م�شاة البحرية،
في الظروف نف�سها في نهاية �أبريل.
وف��ي �إ�شعار ينعي زابييل�سكي ُن�شر في
�صحيفة ف��ي والي ��ة ن�ي��وي��ورك ح�ي��ث كان
يقطن الأخير ،ورد �أن العامل ال�سابق في
ق�ط��اع البناء وال��ذي يترك وراءه زوجة
وخم�سة �أوالد ،قُتل في  15مايو «عندما
ك ��ان ي �ق��ات��ل ف��ي ق��ري��ة دوروج� �ن� �ي ��اك في
�أوكرانيا».
وتم ت�أكيد مقتله ،فيما ال يزال جنديان
�أم��ري �ك �ي��ان ��س��اب�ق��ان ت�ط��وع��ا ل�ل�ق�ت��ال مع
الجي�ش الأوك��ران��ي مخطوفين من �شرق
�أوكرانيا منذ مطلع يونيو.
وظهر �ألك�سندر درويكي و�آن��دي هوين
في مقاطع فيديو ن�شرها تلفزيون ر�سمي
رو� �س��ي الأ� �س �ب��وع ال�م��ا��ض��ي ،ل�ك��ن ظروف
اعتقالهما لي�ست وا�ضحة.
و�أ ّك� ��دت وا��ش�ن�ط��ن �أن رو��س�ي��ا ي�ج��ب �أن
تعاملهما ب�إن�سانية مثلما يعامل �أي �أ�سير
حرب ،بموجب اتفاقيات جنيف.

مذكرات �إبنة بايدن تثير جد ًال وا�سع ًا

ح�ك�م��ت م�ح�ك�م��ة �أم��ري �ك �ي��ة ع�ل��ى عالم
مك�سيكي بارز بال�سجن �أربع �سنوات بتهمة
التج�س�س لح�ساب رو�سيا.
و�أق��ر هيكتور ك��اب��ري��را فوينتي�س (37
عاما) بالذنب في فبراير للعمل لح�ساب
ح�ك��وم��ة �أج�ن�ب�ي��ة دون �إخ �ط��ار ال�سلطات
الأمريكية.
وقال «�أ�شعر بالأ�سف ال�شديد والندم لما
فعلته ،و�أعتذر من الواليات المتحدة».
و�أ�ضاف عالم الكيمياء الحيوية البارز

Attorney at Law

نحن جاهزون في كل الأوقات لم�ساعدتك
والرد على كل �أ�سئلتك القانونية بخ�صو�ص:
قضايا
اإلفالس
خدماتنا ت�شمل:

املحامي عالء ابراهيم

بايدن بالفظيع.
وعلق كار�سلون« :تخيل �أنك والد بنات.
ا�س�أل نف�سك :هل هناك �أي تف�سير لمثل
ه��ذا ال�سلوك يمكن �أن ي�ب��رره؟ ال يوجد
م�ث��ل ه��ذا التف�سير .ه��ذا ان �ح��راف ،هذا
ف�ظ�ي��ع .ال ت��ذك��ر �آ��ش�ل��ي ب��اي��دن ك��م كانت
ع�م��ره��ا ف��ي ذل ��ك ال ��وق ��ت ،ع�ن��دم��ا كانت
ت�ستحم م��ع وال��ده��ا ،وم��ع ذل��ك ،ك��ان من
الوا�ضح �أنها كانت كبيرة بما يكفي لتتذكر
ذلك».
وانتقد الكثير من رواد تويتر ت�صرف
بايدن بناء على ما ورد في مذكرات �إبنته،
واع �ت �ب��ره ال�ب�ع����ض �أن ��ه ب�م�ث��اب��ة «تحر�ش
جن�سي».

«ك��ل �شخ�ص ي��رت�ك��ب �أخ �ط��اء ف��ي حياته
وكان هذا خط�أي الأكبر».
و�أوق � ��ف ه�ي�ك�ت��ور ك��اب��ري��را فوينتي�س
الذي كان يعي�ش في �سنغافورة ،في العام
 2020في ميامي بتهمة تج�س�سه ،لح�ساب
مو�سكو ،على «م�صدر حكومي �أمريكي»،
وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
وك ��ان م �� �س ��ؤول رو� �س��ي ج � ّن��ده ف��ي العام
 ،2019وف��ق وثائق ق�ضائية .وك��ان المتهم
يواجه ما ي�صل �إلى � 10سنوات في ال�سجن.

بايدن يع ّين �أميرندية �أمينة للخزانة في
�سابقة في تاريخ الواليات المتحدة

ع � ّي��ن ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ج��و بايدن
زعيمة قبيلة موهيغان الأميرندية (�س ّكان
�أمريكا الأ�صل ّيين) ماريلين ماليربا �أمينة
للخزانة ،في �سابقة في تاريخ هذه الإدارة
الم�س�ؤولة ع��ن ّ
�سك العمالت المعدنية
وطباعة الأوراق النقدية في البالد.
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ماذا يحدث في أمريكا...

هل �سير�شح نف�سه؟!
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

ال�سجن �أربع �سنوات في الواليات المتحدة لعالم
مك�سيكي �أدين بالتج�س�س لح�ساب رو�سيا
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ا�ستحمت مع والدها..
�أث��ارت مقتطفات م�سربة من مذكرات
�أ�شلي �إبنة الرئي�س الأمريكي جو بايدن
عن بع�ض ت�صرفات والدها معها وبع�ض
ما ورد في كتاب مذكراتها الخا�صة ،ردود
فعل كبيرة وجدال وا�سع النطاق.
وبح�سب العديد م��ن و�سائل الإعالم،
ف�ق��د ت��م ن���ش��ر وت���س��ري��ب م�ق�ت�ط�ف��ات من
اليوميات ال�شخ�صية لأ�شلي بايدن� ،إبنة
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ج��و ب ��اي ��دن ،والتي
ك�شفت �أنها ا�ستحمت مع وال��ده��ا ،والتي
�أثارت ردود فعل كبيرة.
ولفتت الو�سائل �إلى �أنه لم يتم �إنتقاد
ب ��اي ��دن ب �� �س �ب��ب ال �� �س �ل��وك غ �ي��ر الالئق
ف�ح���س��ب ،ب��ل و� �ص��ف ال �ف �ع��ل �أي �� �ض��ا ب�أنه
تحر�ش بالأطفال.
وجاء في �أحد هذه المقتطفات التي تم
ت�سريبها من م��ذك��رات �أ�شلي« ،لقد كنت
دائما �شخ�صا مجنونا ذات طابع جن�سي
مفرط ف��ي �سن مبكرة� ..أت��ذك��ر �إل��ى حد
ما ممار�سة الجن�س مع �أحد �أفراد الأ�سرة،
�أتذكر �أنني مار�ست الجن�س مع الأ�صدقاء
ف ��ي � �س��ن م �ب �ك��رة ،و�أي� ��� �ض ��ا اال�ستحمام
م��ع وال� ��دي وه ��و �أم ��ر غ�ي��ر م�ق�ب��ول على
الأرجح».
م��ن جهته هاجم المقدم التلفزيوني
ف��ي قناة «فوك�س ن�ي��وز» ،تاكر كارل�سون،
الرئي�س الأم��ري �ك��ي بعدما ت��م ذك��ره في
المذكرات ،حيث و�صف كارل�سون �سلوك
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وب��الإ� �ض��اف��ة �إل� ��ى �إ� �ش��راف��ه ع �ل��ى ّ
�سك
العمالت ،ف� ّإن �أمين الخزانة في الواليات
الم ّتحدة م�س�ؤول �أي�ضاً عن فورت نوك�س،
الح�صن الواقع في والية كنتاكي والمخ ّزن
فيه ما يقرب من ن�صف احتياطات الذهب
الأم��ري �ك �ي��ة� ،أي ح��وال��ى �أل �ف��ي ط��ن من
الذهب.
وم�ن���ص��ب �أم �ي��ن ال �خ��زان��ة الأمريكية
كان من �أوائ��ل المنا�صب الحكومية التي
لم تعد حكراً على ال��رج��ال في الواليات
ال�م� ّت�ح��دة ،ب��ل تقلدته ن�ساء م��ن �إثنيات
مختلفة.
وم �ن��ذ  1949ح�ي��ن �أ��ص�ب�ح��ت جورجيا
ني�س ك�ل�ارك �أول �أمينة للخزانة بقرار
م��ن ال��رئ�ي����س ف��ي ح�ي�ن��ه ه ��اري ترومان،
بات تعيين �إم��ر�أة في هذا المن�صب �أمراً
�إعتيادياً.
وف��ي � ،1971أ��ص�ب�ح��ت روم��ان��ا �أكو�ستا
بانيويلو�س �أول ام��ر�أة من �أ�صل �إ�سباني
ت�شغل هذا المن�صب ،وفي � 1977أ�صبحت
�آزي تايلور مورتون �أول امر�أة �سوداء تع ّين
�أمينة للخزانة.
وال � �ث �ل�اث ��اء � ،6/21أ�� � �ص � ��درت قبيلة
موهيغان بياناً و�صفت فيه تعيين ماليربا
ب�أ ّنه قرار «تاريخي».
وت�ت��ز ّع��م ماليربا قبيلتها منذ .2010
وت �� �ض � ّم ق�ب�ي�ل��ة م��وه �ي �غ��ان ح��وال��ى 2200
فرد ،يقيم معظمهم في والية كونيتيكت
(�شمال �شرق).
ونقل بيان القبيلة عن ماليربا قولها
�إ ّنها «ت�ش ّرفت» بهذا التعيين.
و�أ�ضافت «م��ن المه ّم ب�شكل خا�ص �أن
ي�ح�ت��رم ��ص��وت الأم��ري�ك�ي�ي��ن الأ�صليين.
وه��ذا التعيين ي�ؤ ّكد التزام الحكومة في
هذا االتجاه».

تتردد فى الآون��ه االخيره مجادالت
ون �ق��ا� �ش��ات ب �ي��ن ال �ج �م �ه��وري �ي��ن وبين
ال��دي�م�ق��راط�ي�ي��ن ح��ول � �س ��ؤاال محيرا
وه ��و ه��ل ��س�ي��ر��ش��ح ال��رئ �ي ����س ال�سابق
ت��رام��ب نف�سه ف��ى انتخابات الرئا�سه
القادمه فى 2024؟
قبل االجابه على هذا ال�س�ؤال دعونا
نظهر بع�ض الحقائق
�أوال :ال�شركة عك�س الدولة
ترامب كان رئي�ساً ناجحاً ولكنه كان
يت�صرف وك�أنه المدير العام ل�شركاته
وه��ذا ك��ان خ�ط��أ ف��ادح �اً ل�سبب ب�سيط
ج��داً ،ان��ه في �شركاته ك��ان هو �صاحب
القرار الأول والأخير وبطبيعة الحال
ك ��ان ك��ل م��وظ�ف�ي��ه ي��واف �ق��ون��ه وب ��دون
م�ع��ار��ض��ة حقيقية �إال م��ن المقربين
والمقربين جداً مثل �إبنته �أو �أوالده.
�أما رئا�سة �أمريكا فتختلف تماما لأن
هناك م�صالح ونفوذ مالية و�إقت�صادية
وارت � �ب� ��اط� ��ات وم ��ؤ� �س �� �س��ات �إعالمية
وبيروقراطية ودولة عميقة يجب على
�أى رئي�س �أن يتعامل مع كل منها و�أن
يك�سبهم لكي ينفذ �أفكاره الفذة .وقد
ال زريعاً في التعامل مع هذه
ف�شل ف�ش ً
القوى فتحولت هذه القوى �إلى جي�ش
منظم عمل وبنجاح على ت�شويه �صورته
�أم��ام ال�م��واط��ن ال�ع��ادي وقللت الكثير
من �إنجازاته الكبيرة والعديدة.
ثاني ًا :الميديا
ن �ج��ح ت ��رام ��ب �إل � ��ى ح ��د ك �ب �ي��ر فى
الإلتفاف حول الميديا وذلك با�ستخدام
التويتر والذى خاطب المواطن العادي
من خالله وب��دون الرجوع �إلى منافذ
الميديا التقليدية.
ومع ذلك كان للميديا �أث��راً خطيراً
في محاربة ترامب يومياً وعلى مدار
الـ � 24ساعة.
وم ��ن ال �م �ع��روف �أن م�ع�ظ��م منافذ
الميديا بطبيعتها ليبرالية ومحاربة
�أي رئي�س محافظ كان وما يزال هدفاً
رئي�سياً لها وبالتالى مار�ست الميديا
دورها العادي في ت�شويه �صورته.
وبالرغم من التفافه حول الميديا
ولكنه ف�شل ف��ي �أن يتعامل معها و�أن
ال ي�ج�ع��ل م�ن�ه��ا ع� ��دوه ال��وح �ي��د .كان
يهاجمهم ف��ي خطاباته وف��ي كتاباته
وف��ي لقاءاته ،و�أطلق عليهم م�صطلح
«ال �ف��اك م �ي��دي��ا»  .Fake Mediaفي
النهاية قامت الميديا بقتله �سيا�سياً.
ثالثا :الت�صرفات الحمقاء
الت�صرفات الحمقاء وال�ت��ى حولت
�أ�� �ص ��دق ��ا�ؤه ال �م �ق��رب��ون ل��ه م�ث��ل وزير

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

ال� �ع ��دل «ول� �ي ��م ب � ��ار» وه� ��و �شخ�صية
محترمة من جميع التيارات ،وكذلك
نائبه مايك بن�س و�آخ��رون �إل��ى �أعداء
وح �ت��ى �إب �ن �ت��ه ال �ت��ي ي �ق��دره��ا وال� ��ذي
�أع�ط��اه��ا الكثير م��ن المهام ق��ال��ت في
�شهادتها �أنها لم ت�ستطيع �إقناعه ب�أنه
خ�سر االنتخابات.
ف ��ي ال �� �س �ي��ا� �س��ة ي �ج��ب �أن تحافظ
ع�ل��ى �أ� �ص��دق��ائ��ك وت �ح��اول �أن تك�سب
اع� � ��داءك وع �ل��ى الأق � ��ل ت �ح��اف��ظ على
ا�صوات الم�ستقلين لأن ب��دون �أ�صوات
الم�ستقلين ال يمكنك الح�صول على
الـ  1 + %50لتك�سب �أي �إنتخابات �أو �أي
من�صب في النظام االمريكي.
�أك � ��رر ت ��رام ��ب ك ��ان �أف �� �ض��ل رئي�س
جمهوري منذ ريجان ،ولكن ت�صرفاته
ال�ح�م�ق��اء م�ن�ع�ت��ه م��ن ال �ف��وز بالفترة
الثانية و�ستمنعه من الفوز �إذا حاول.
رابعا :ال�سن
ترامب من مواليد � 1946أي �أنه يبلغ
من العمر الآن  76عاما و�سيكون عمره
 79ع��ام�اً ف��ي ب��داي��ة فترة الرئا�سة في
 2025وهو عمر الرئي�س الحالي م�ستر
كوارث اق�صد الرئي�س بايدن وكلنا نرى
ونعاني من العواقب الج�سيمة لتقدم
ع �م��ره وت ��أث �ي��ره ال���س�ل�ب��ي ع�ل��ى قدرته
العقلية والنف�سية في �إدارة البالد.
في النهاية �أتمنى �أن ال ير�شح نف�سه
ثانية.
�إذا كان ترامب يحب �أمريكا ،فعليه
�أن يف�سح المجال للعديد م��ن القادة
ال �م �ح��اف �ظ �ي��ن ال �ن��اج �ح �ي��ن م �ث��ل رون
دا�سينتى  Ron DeSantisحاكم والية
فلوريدا� ،أو جريج ابوت Greg Abbott
ح��اك��م والي ��ة تك�سا�س لأن ك��ل منهما
�أث�ب��ت للمواطن الأم��ري�ك��ي �أن��ه حاكم
جيد و�سيا�سي جيد و�سوف يح�صالن
على �أ�صوات الم�ستقلين ب��دون معاناة
ب�سبب ف�شل الديمقراطيون فى �إدارة
البالد.
�إن م�صلحة �أمريكا في �أن ال ير�شح
ت��رام��ب نف�سه ف��ي �إن�ت�خ��اب��ات الرئا�سة
القادمة.

بدء �سريان الحظر الأمريكي على اال�ستيراد
من �إقليم �شينجيانغ ال�صيني

�أعلنت ال��والي��ات المتحدة ب��دء �سريان
ق��ان��ون حظر ال� ��واردات المنتجة «بالعمل
ال�ق���س��ري» ف��ي �إق�ل�ي��م �شينجيانغ المتمتع
بالحكم الذاتي في ال�صين.
و�أو�ضحت وزارة الخارجية الأمريكية في
بيان الثالثاء � ،6/21أنه اعتبارا من اليوم،
��س�ت�ب��د�أ �إدارة ال�ج�م��ارك وح�م��اي��ة الحدود
الأمريكية في تطبيق قانون منع ا�ستيراد
المنتجات التي ينتجها الإيغور عن طريق
العمل الق�سري في �إقليم �شينجيانغ.
و�أ�ضافت �أنها �ستوا�صل مكافحة العمل
ال�ق���س��ري ف��ي ��ش�ي�ن�ج�ي��ان��غ ،و��س�ت�ع�م��ل على
ت�ع��زي��ز ال�ت�ن���س�ي��ق ال��دول��ي ��ض��د انتهاكات
حقوق الإن�سان في ال�صين.
وذكر البيان �أن مكافحة العمل الق�سري
يف ال�صني وال�ع��امل متثل �أول��وي��ة الإدارة
الأمريكية ،م�شرية �إىل اتخاذ تدابري مثل

قيود الت�أ�شريات واال��س�ت�يراد والعقوبات
املالية و�ضوابط الت�صدير.
و�أك� ��دت ال � ��وزارة �أن ال��والي��ات املتحدة
�ستوا�صل ت��ذك�ير ال���ش��رك��ات بالتزاماتها
القانونية وال�ت��ي حتظر ا��س�ت�يراد ال�سلع
املنتجة عن طريق العمل الق�سري.
ومبوجب اللوائح ،يتعني على ال�شركات
الأمريكية �إثبات �أن ال��واردات التي تدخل
البالد ال يتم �إنتاجها يف املنطقة با�ستخدام
العمالة الق�سرية.
هذا ،وحظرت الواليات بالفعل العديد
من ال��واردات من املنطقة الغنية باملوارد،
مب��ا يف ذل��ك ال�ق�ط��ن وال�ط�م��اط��م ،والآن
� �س �ي �ت��م مت ��دي ��د ال �ق �ي��ود ل�ت���ش�م��ل جميع
ال� � � ��واردات مب��وج��ب ق ��ان ��ون م �ن��ع العمل
اجل�ب�ري ل�ل�إي�غ��ور وال ��ذي م��ن امل �ق��رر �أن
يدخل حيز التنفيذ يوم الثالثاء .6/21
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م�صر م�ستعدة لإن�شاء محطة مياه على
نهر الفرات في العراق
�أع�ل�ن��ت وزارة ال��ري وال �م��وارد المائية
ف��ي م�صر ،ا�ستعداد وف��د م�صري لزيارة
العراق لإن�شاء محطة مياه �ضخمة على
نهر الفرات ت�شبه محطة مياه بحر البقر
في م�صر.
وعر�ضت وزارة الري الم�صرية التقرير
الخا�ص بدرا�سة �إن�شاء محطة معالجة
ل��دول��ة ال �ع��راق �شبيهة لمحطة معالجة
م�صرف بحر البقر لتنقية وتحلية المياه
ب�ن�ه��ر ال� �ف ��رات ل�م�ج��اب�ه��ة ن�ق����ص المياه
ف ��ي ال �ن �ه��ر ب �ث�ل�اث م �ح��اف �ظ��ات عراقية
(النا�صرية –الديوانية  -الب�صرة).
و� �ص��رح وزي ��ر ال ��ري ال�م���ص��ري محمد
عبد العاطي ب�أنه وفي �ضوء ما تم االتفاق
عليه �سابقا م��ع المهند�س مهدي ر�شيد
الحمداني وزير الموارد المائية العراقي
ب�ش�أن تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين
لال�ستفادة م��ن ال�ت�ج��ارب الم�صرية فى

محمد عبدالعاطي وزير الري
م �ج��ال �إدارة ال �م �ي��اه  ،ف�ق��د ق ��ام ك��ل من
الدكتور محمد هيكل ا�ست�شاري محطة
معالجة مياه بحر البقر والدكتور ح�سين
ال �ج �م��ال م��دي��ر م�ع�ه��د ب �ح��وث ال�صرف
بزيارة لدولة العراق لدرا�سة المقترحات
الخا�صة بمعالجة و�إعادة ا�ستخدام المياه
بالعراق.

الحكم على ع�ضوين في حزب اهلل
بال�سجن مدى الحياة
حكمت محكمة الأمم المتحدة الخا�صة
بلبنان على ع�ضوين من حزب اهلل غيابيا
ب��ال���س�ج��ن م ��دى ال �ح �ي��اة ،ف��ي م�ق�ت��ل 22
�شخ�صا بهجوم ع��ام  2005بينهم رئي�س
الوزراء اللبناني الأ�سبق رفيق الحريري.
و�أع �ل �ن��ت رئ�ي���س��ة ال�م�ح�ك�م��ة الخا�صة
ب �ل �ب �ن��ان� ،إي �ف��ان��ا ه��ردل �ي �ك��وف��ا� ،أن غرفة
اال�ستئناف ق��ررت ب��الإج�م��اع الحكم على
حبيب مرعي وح�سين عني�سي بال�سجن
الم�ؤبد.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن� �ه ��ا �أق �� �ص��ى عقوبة
ين�ص عليها النظام الأ�سا�سي للمحكمة
وقواعدها.
و�شغل الحريري من�صب رئي�س وزراء
ل�ب�ن��ان خ�م����س م ��رات ف��ي �أع �ق��اب الحرب
الأه�ل�ي��ة ( .)1990-1975وه��و ملياردير
ك ّون ثروته من العمل بقطاع الإن�شاءات.
وك��ان��ت �أول م ��رة �أ� �ص �ب��ح ف�ي�ه��ا رئي�سا
ل�ل��وزراء في  1992في حالة ن��ادرة لزعيم
لبناني لم ي�شارك في الحرب.
وقاد جهود �إعمار بيروت خا�صة منطقة
و�سط العا�صمة اللبنانية .وفي  14فبراير
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�إلغاء �إعتماد الإ�سالم دين الدولة في تون�س بم�سودة الد�ستور الجديد نقابات�صحفيةكبرىتدعو�إلى
ح� ��ال� ��ة م � ��ن ال� � �ج � ��دل ت �� �س �ب �ب��ت فيها
�إطالق �سراح جوليان �أ�سانج
م�سودة الد�ستور التون�سي الجديد ،بين

م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي،
ل �ع��دم ت���ض�م�ن�ه��ا ن���ص��و���ص ت ��ؤك��د اعتبار
ال��دي��ان��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،ه��ي دي��ان��ة الدولة
الر�سمية ،وهو ما �أكده الرئي�س التون�سي
قي�س �سعيد ،قائال :لن يتم اعتماد الديانة
الإ�سالمية كديانة رئي�سية للبالد.
و�أو�ضح الرئي�س التون�سي في ت�صريحات
�صحفية ل��ه ي��وم ال�ث�لاث��اء  ،6/21بمطار
ق��رط��اج بالعا�صمة ت��ون����س� ،أن��ه ت��م �إلغاء
ع �ب��ارة ت��ون����س دول ��ة دي�ن�ه��ا الإ� �س�ل�ام من
الد�ستور ،مُعلال ذل��ك با�ست�شهاده بن�ص
ق��ر�آن��ي ق��ائ�لا :اهلل ق��ال ك�ن�ت��م خ�ي��ر �أمة
�أخرجت للنا�س ،ولم يقل ُكنتم خير دولة
�أخرجت للنا�س.
و�أ�ضاف قي�س �سعيد� ،أن الدولة هي ذات
معنوية كال�شركة والم�ؤ�س�سات الإدارية،
ول ��ن ت��دخ��ل ال �ج �ن��ة �أو ال� �ن ��ار ،و�أن �أمر
الديانة يتعلق بالإن�سان بمفرده ،م�شددًا
على �أن الدولة ت�سعى �إلى تحقيق مقا�صد
الإ�سالم ،مو�ضحا �أنه في الد�ستور المقبل
لتون�س ال نتحدث عن دولة دينها الإ�سالم،

ب��اي��دن يعتزم التحدث
م��ع ال��رئ��ي�����س ال�صيني
ق��ال الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و بايدن
الثالثاء � 6/21إنه يعتزم التحدث مع
ن�ظ�ي��ره ال�صيني ��ش��ي جينبينغ فيما
ي��در���س اح �ت �م��ال رف ��ع ب�ع����ض الر�سوم
ال �ج �م��رك �ي��ة ال �م �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى بكين
ف��ي م�ح��اول��ة لتخفيف الت�ضخم في
الواليات المتحدة.
و�أو�ضح بايدن لل�صحافيين «�أخطط
لإج��راء محادثة مع الرئي�س �شي .لم
نحدد موعدا بعد».

رفيق الحريري
 ،2005رك��ب ال �ح��ري��ري ��س�ي��ارت��ه ب�ع��د �أن
زار مقهى «كافيه �إي�ت��وال» بجوار مجل�س
النواب الذي كان ع�ضوا فيه.
وبينما كان موكبه يمر على الكورني�ش
انفجرت �شاحنة ملغومة بجانب �سيارته
وخ�ل�ف��ت ح �ف��رة ه��ائ�ل��ة ودم� ��رت واجهات
المباني المحيطة بالمنطقة.
ولقي � 21شخ�صا� ،إ�ضافة �إلى الحريري ،التقى ال�سفير م��ؤي��د ال�ضلعي �سفير
ج�م�ه��وري��ة م���ص��ر ال�ع��رب�ي��ة ف��ي رومانيا،
م�صرعهم في االنفجار.
ي��ول�ي��ان كيفو م�ست�شار ال��دول��ة لرئي�س
ال� � ��وزراء ال��روم��ان��ى ،ل �ـ ب�ح��ث ��س�ب��ل دعم
وتنمية العالقات الثنائية بين البلدين،
ومناق�شة مجاالت التعاون المختلفة.
وخ�ل�ال المباحثات ق��دم �سفير م�صر
في رومانيا ،جزيل ال�شكر لرومانيا على
ما قدمته لم�ساعدة الطلبة الم�صريين
�أعلنت ال�سلطات ال�صحية في رو�سيا ،يوم الخمي�س � ،6/16أن��ه �سيتم تطوير لقاح خ �ل��ال �إج�ل�ائ� �ه ��م م� ��ن �أوك� ��ران � �ي� ��ا عبر
رومانيا.
جدري القرود في البالد ،نظ ًرا الرتفاع الإ�صابات به.
وقال �ألك�سندر جين�سبرج ،مدير مركز الجمالية ،لوكالة الأنباء تا�س� ،إن هناك حاجة وفي ذات ال�سياق� ،أعرب م�ست�شار الدولة
لرئي�س ال��وزراء ال��روم��ان��ي ،عن ا�ستعداد
�إلى لقاح �ضد جدري القرود في رو�سيا ،حيث �إن الإ�صابة تتزايد في العالم.
و�أ�ضاف :ال �أحد ي�ستطيع �أن يف�سر �سبب انت�شار هذه العدوى ،التي كانت م�ستوطنة بالده للم�ساعدة في حل م�شكلة تو�صيل
القمح الأوكراني لم�صر.
في القارة الإفريقية ،في جميع �أنحاء العالم دون �سبب وا�ضح.
ووف � ًق��ا ل�ل�م��دي��ر ال �ع��ام لمنظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��ال�م�ي��ة ( )WHOت �ي��درو���س �أدهانوم و�أع �ل��ن ��س�ف��راء دول مجموعة ال�سبع
غيبري�سو�س ،تم �إبالغ منظمة ال�صحة العالمية هذا العام ب�أكثر من  1600حالة م�ؤكدة ال�صناعية ،م�ساندة م�صر ف��ي مواجهة
�أزم��ة الحبوب التي ت�سببت فيها رو�سيا،
من جدري القردة وما يقرب من  1500حالة م�شتبه بها.
وجاءت مثل هذه التقارير من  39دولة عالمية ،بما في ذلك  32دولة ،لم ت�صاب بهذا �إث��ر ارت�ف��اع �أ��س�ع��ار ال�غ�لال وال�ح�ب��وب في
المر�ض �أبدًا ،وقالت هيئة الرقابة ال�صحية الرو�سية ،م�ؤخرا� ،إنه لم يتم ت�سجيل �أي الأ� �س��واق العالمية �إل ��ى �أع �ل��ى معدالتها
بن�سبة ت�صل �إلى  ،%160مقارنة بالأ�سعار
حالة �إ�صابة بمر�ض جدري القرود في رو�سيا.
قبل اندالع الأزمة الرو�سية الأوكرانية.

رومانيا تعر�ض الم�ساعدة
ف����ي ت���و����ص���ي���ل ال��ق��م��ح
الأوك���ران���ي �إل���ى م�صــر

رو�ســيا تعــلن �ســعيها لتطويــر
لقــاح لـ جــدري القــرود

الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد
�أه��م �شيء هو ع��دم ال�شرك ب��اهلل ،قائال:
بل عن �أمة دينها الإ�سالم.
وف��ي محاولة منه لتهدئة مواطنيه ،ل�ل�أ��س��ف ف��ي ظ��ل الأن�ظ�م��ة الدكتاتورية
�أكد الرئي�س التون�سي في ت�صريحاته� ،أن ي�صنعون الأ�صنام ثم يعبدونها ،وهذا نوع
القاعدة القانونية والعبادات كلها �ستكون من ال�شرك ،ي�صنعون ال�لات والعزة في
مو�ضحا �أن القرن  21والإ�سالم براء منهم.
بمقا�صد الديانة الإ�سالمية،
ً

لندن تقول �إنها «تعمل بجهد» لإطالق
ال�سجين ال�سيا�سي الم�صري عالء عبد الفتاح

ل���ن���دن� :أك � � � ��دت وزي � � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ل�ي��ز ت��را���س ال �ث�لاث��اء ،6/21
«العمل بجهد» من �أجل �إط�لاق المعار�ض
ال�ب��ري�ط��ان��ي-ال�م���ص��ري ال �ب��ارز ع�ل�اء عبد
الفتاح ،ال��ذي ترغب بمناق�شة ق�ضيته مع
نظيرها الم�صري �سامح �شكري.
وع �ل�اء ع �ب��د ال �ف �ت��اح م��ن ال�شخ�صيات
ال � �ب ��ارزة ف ��ي «ال � �ث� ��ورة» ال �ت��ي �أن� �ه ��ت عهد
الرئي�س الراحل ح�سني مبارك عام ،2011
وهو م�ضرب عن الطعام منذ � 2أبريل.
وق��ال��ت ت��را���س ل�ل�ب��رل�م��ان البريطاني
«نعمل جاهدين لإطالقه».
و�أ�ضافت «�أتطلع للقاء وزي��ر الخارجية

الم�صري الذي من المقرر �أن يزور المملكة
المتحدة قريبا ،و�س�أطرح ق�ضيته».
ودي ��ن ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�م�ع��ار���ض ال�شر�س
لنظام الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،في
نهاية ع��ام  2021بال�سجن خم�س �سنوات
بتهمة «ن�شر �أخبار كاذبة».
وم�ن��ذ اع�ت�ق��ال��ه ف��ي �سبتمبر  ،2019لم
يتمكن بح�سب �أ�سرته من النوم على مرتبة
�أو ت�سلم كتب �إال ال�شهر الما�ضي عندما
نُقل �إل��ى �سجن وادي النطرون ال��ذي بني
حدي ًثا في �شمال غرب القاهرة.
وح�صل على الجن�سية البريطانية وهو
قابع في ال�سجن.

ر�سالة «غير مطمئنة» من زيلين�سكي
عن �أزمة الحبوب الأوكرانية
اعتبر الرئي�س الأوك��ران��ي فولوديمير
زيلين�سكي� ،أن �أزم ��ة ال �غ��ذاء ف��ي العالم
� �س �ت �� �س �ت �م��ر «م� � ��ا دام� � � ��ت ه� � ��ذه ال� �ح ��رب
اال�ستعمارية م�ستمرة» ،ف��ي �إ� �ش��ارة �إلى
الهجوم الع�سكري الرو�سي على بالده.
وقال زيلين�سكي في خطاب عبر الفيديو
وجهه �إل��ى �أع�ضاء االتحاد الإفريقي� ،إن
«م�ف��او��ض��ات �صعبة» ت�ج��رى راه�ن��ا لرفع
الح�صار الرو�سي في البحر الأ��س��ود عن
الموانئ الأوكرانية ،حيث يتعذر ت�صدير

م�ل�اي �ي��ن الأط � �ن� ��ان م ��ن ال �ح �ب ��وب نحو
�إفريقيا.
و�أك ��د« :لي�س ه�ن��اك ت�ق��دم حتى الآن.
الأزم � ��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م �ست�ستمر
م ��ا دام � ��ت ه� ��ذه ال� �ح ��رب اال�ستعمارية
م�ستمرة».
وت �ق��ول �أوك��ران �ي��ا �إن م�ح���ص��ول�ه��ا من
الحبوب وال�ب��ذور الزيتية قد يهبط �إلى
 65مليون طن هذا العام ،من  106ماليين
طن في  ،2021ب�سبب الحرب.

�إ�سرائيل ..اتفاق على حل الكني�ست و�إجراء انتخابات

اتفق رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية نفتالي بينيت مع وزير الخارجية يائير البيد،
على حل الكني�ست (البرلمان) الأ�سبوع المقبل ،و�إج��راء انتخابات .و�أف��اد م�صدر �أن
االتفاق يت�ضمن �أي�ضا تولي البيد رئا�سة الوزراء خالل الفترة االنتقالية.
وقال م�س�ؤول �إ�سرائيلي �إن ت�صويتا �س ُيجرى في البرلمان الأ�سبوع المقبل ،و�سيتولى
البيد بعده رئا�سة الوزراء.

دع ��ا م �� �س ��ؤول��ون ف��ي ن �ق��اب��ات �صحفية
دولية كبرى من جنيف� ،إلى �إطالق �سراح
م�ؤ�س�س موقع «ويكيليك�س» جوليان �أ�سانج
«با�سم حرية ال�صحافة».
ور�أى موقعو الدعوة التي تجمع قادة
نقابات ال�صحفيين في فرن�سا وبريطانيا
و�أل�م��ان�ي��ا و�إ��س�ب��ان�ي��ا و�أ��س�ت��رال�ي��اّ � ،أن قرار
الحكومة البريطانية بت�سليم �أ�سانج �إلى
الواليات المتحدة يحمل «انتهاكا �صارخا
لحقوق الإن�سان» ويظهر «�إحتقارا كامال
لحرية ال�صحافة».
وقال الموقعون �إن ت�سليم �أ�سانج «�ستكون
ل ��ه ت ��داع �ي ��ات خ �ط �ي��رة ع �ل��ى ال�صحافة
اال�ستق�صائية بحيث يمكن مقا�ضاة �أيّ
ا�ستخدام لما ي�سمى الوثائق ال�سرية» ،ما
يدفع �إلى عدم «الك�شف عن معلومات ذات
م�صلحة عامة يمكن الح�صول عليها من
م�صادر ر�سمية محمية».
و�أع �ل �ن��ت ال �ح �ك��وم��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة في
 17يونيو �أن�ه��ا وقعت المر�سوم الخا�ص
بت�سليم الأ��س�ت��رال��ي البالغ  50ع��ام��ا �إلى
ال��والي��ات المتحدة .و�أ��س��ان��ج معتقل في
�سجن بيلمار�ش ال�شديد الحرا�سة ،قرب
لندن ،منذ ثالث �سنوات.
وي��واج��ه �أ�سانج في ال��والي��ات المتحدة
 175ع��ام��ا ف��ي ال�سجن لن�شره ف��ي العام
 ،2010ح��وال��ى � 700أل� ��ف وث �ي �ق��ة �سرية
ت�ت�ع�ل��ق ب �ن �� �ش��اط��ات ال �ج �ي ����ش الأمريكي،
خ�صو�صا ف��ي ال�ع��راق و�أفغان�ستان ،على
موقع «ويكيليك�س» الخا�ص به.
و�أم �� �ض��ى م��ؤ��س����س «وي�ك�ي�ل�ي�ك����س» �سبع
��س�ن��وات ف��ي ��س�ف��ارة الإك� � ��وادور ف��ي لندن
حيث لج�أ في العام � ،2012أثناء الإفراج
ع �ن��ه ب �ك �ف��ال��ة .وق�ب���ض��ت ع�ل�ي��ه ال�شرطة
البريطانية في �أبريل .2019

ال�سعودية ترفع تعليق �سفر
ال��م��واط��ن��ي��ن �إل���ى  4دول
�أعلنت ال�سلطات ال�سعودية ،يوم االثنين
 ،6/20ع��ن رف��ع تعليق �سفر المواطنين
�إل��ى  4دول ،ال��ذي فر�ضته ب�سبب جائحة
كورونا.
و�أف � � � ��اد م �� �ص��در م� ��� �س� ��ؤول ف ��ي وزارة
الداخلية ،ب�أنه «بناء على متابعة الو�ضع
ال��وب��ائ��ي ل�ج��ائ�ح��ة ف �ي��رو���س ك��ورون��ا وما
رفعته الجهات ال�صحية المخت�صة حيال
الو�ضع ال��وب��ائ��ي عالميا ،فقد تقرر رفع
تعليق �سفر المواطنين المبا�شر �أو غير
المبا�شر �إل��ى ك��ل م��ن جمهورية �إثيوبيا
ال�ف�ي��درال�ي��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ،وجمهورية
ت��رك�ي��ا ،وج�م�ه��وري��ة فيتنام اال�شتراكية،
وجمهورية الهند».

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

818-774-0446

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

�أي�ضا يوم  10يوليو � 2022سيكون االحتفال ال�سنوي للأ�سرة العربية للتعارف
على الخدمات والأعمال التي تحتاج �إليها في جميع مجاالت الحياة مثل:
(محامين� ،أطباء ،خبراء �شراء العقارات والقرو�ض والكثير من �أ�صحاب الأعمال
ال�صغيرة)�.سوف تقابلهم وجها لوجه لكي ت�س�ألهم عن ما تحتاج �إليه من معرفة
وت�أخذ ما تحتاج من معلومات و�إ�ست�شارات.
�سوف تجد كل ما تحتاج �إليه من ترفيه لك ولأطفالك من �ألعاب
بادر بملء ا�ستمارة الح�ضور لأن عدد الم�شتركين محدود جدا..
الح�ضور للم�سجلين فقط  ..الح�ضور على العنوان �أعاله
نتمنى لكم يوم ًا �سعيد ًا
SCAN THE QR CODE
TO REGISTER

«نعما �أيها العبد ال�صالح والأمين كنت �أمينا على القليل ف�أقيمك على الكثير،
�أدخل �إلى فرح �سيدك» (متى )21:25

الخادم الأمين المحب والمتوا�ضع والأخ العزيز

نبيـل �صـادق
�إنتقل �إلى الأمجاد ال�سماوية التي �أعدها اهلل لمحبي �إ�سمه القدو�س،
فقد كان مثل �سيده يجول ي�صنع خير ًا ،لم يتوانى عن خدمة
�أو م�ساعدة �أي �إن�سان يحتاج �إلى م�ساعدة.
كانت الوداعة تغلف �شخ�صيته وكل �أعماله ،لذا كان كل من يتعامل
معه ي�شعر ب�سالم عجيب.
�أذكرنا �أيها ال�صديق العزيز �أمام عر�ش النعمة
تعزيات ال�سماء لأ�سرتك وكل من تعامل معك
لأنهم ا�شتموا فيك رائحة الم�سيح الذكية

ماري و عزمي حنا
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مقتطفــات مـن الحيــاة

قبائل �أ�سـيوية

نهاية �صالبي ال�سيد الم�سيح

قبيلــة الكورواي
ال � �ك� ��ورواي ال �ت��ي ُي �ط �ل��ق ع�ل�ي��ه �أي�ضاً
ك��ول��وف��و ،ه��ي ق�ب��ائ��ل ب��دائ �ي��ة تعي�ش في
غ��اب��ات بابو ف��ي اندوني�سيا ،بالقرب من
الحدود مع بابوا غينيا الجديدة .ويقدر
ع ��دده ��م ح ��وال ��ي  ،3000وت �� �ص �ن��ف من
�ضمن القبائل �آكلة لحوم الب�شر .ويبنون
منازلهم فوق المرتفعات كو�سيلة حماية
من الجوعى الآخرون.
لغتهم
تنتمي ل�غ��ة ك� ��ورواي �إل ��ى ع��ائ�ل��ة �أويو
دوموت (جنوب �شرق بابوا) وهي جزء من
عائلة تران�س نيو غينيا.
االقت�صاد
الكورواي �صيادين ويمار�سون الزراعة.
ل��دي �ه��م م� �ه ��ارات ف ��ي � �ص �ي��د الأ� �س �م ��اك.
المعلومات حول �أنماط التجارة الكوروايه
�ضئيلة.
منذ بداية ت�سعينيات القرن الما�ضي،
ال نقدياً معتد ًال
حقق بع�ض الكورواي دخ ً
من خالل العمل مع �شركات �سياحية.
تاريخيا
مجتمع ال �ك��ورواي ه��و �آخ��ر مجتمعات
الع�صر ال�ح�ج��ري المتبقي ف��ي العالم،
ت��وج��د ف ��ي ج �ن��وب � �ش��رق ب ��اب ��وا ،بغينيا
ال �ج��دي��دة ف ��ي �إن��دون �ي �� �س �ي��ا ،ل ��م تتخط
�أعدادهم الـ  ،3000يعي�شون في عزلة تامة
عن العالم الخارجي ،وحتى عام  1970لم
تكن تلك القرى معروفة لأحد.
وك� ��ان �أول ات �� �ص��ال م��وث��ق م��ع العالم
ال �خ��ارج��ي ف��ي ع ��ام  1974ع�ن��دم��ا التقى
مجموعة من العلماء ب��أف��راد من �إحدى
ال�ع���ش��ائ��ر ،وف��ي ع��ام  ،2006ق��اد المر�شد
ال�سياحي والمرا�سل «بول رافائيلي» طاقم
تليفزيون �أ�سترالي للقاء القبيلة.
الحياه االجتماعيه
يعي�ش «ال�ك��ورواي» في �أع�شا�شهم التي
بنوها فوق ج��زوع الأ�شجار ليرتفعوا بها
ع��ن �سطح الأر�� ��ض محتمين بارتفاعها
م��ن ال�غ��رب��اء ال��ذي��ن ي�سلبونهم حريتهم
ليتخذوهم كعبيد ،حيث �إن�ه��م يخ�شون
ال � �غ ��رب ��اء ،وي �ط �ل �ق��ون ع �ل �ي �ه��م «�أ�� �ش� �ب ��اح
ال �� �ش �ي��اط �ي��ن» ك �م��ا ي ��ؤم �ن��ون بالتقاليد
القديمة والأ�ساطير وال�سحر ،ويعتقدون
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�أن �أ�سالفهم الأموات يمكن �أن يعودوا �إلى
الحياة في �أي وقت.
ي�ع�ت�م��دوا ع�ل��ي ال�ط�ب�ي�ع��ة م��ن حولهم
وي �ع��رف��ون �ه��ا ج� �ي ��داً ،ف �ك��ل � �ش��يء حولهم
ب��دائ��ي ،و�أدوات �ه��م م��ن الحجر والخ�شب
فقط ،ي�صنعون �أ�سلحتهم من الأ�شجار،
وي �ع �ت �م��دون ف��ي غ��ذائ �ه��م ع�ل��ى ا�صطياد
الأ�سماك والحيوانات .ي�صنعون البايب
من الأ�شجار ،فهو يعتبر من الن�شاطات
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�م���ش�ه��ورة بينهم .وتعتبر
«دي��دان ال�ساجو» من الأك�ل�ات المف�ضلة
لديهم ،واتهمت القبيلة �أنها �آكلة لحوم
الب�شر ،و�أن من الأكالت المف�ضلة لديهم
هي المخ الب�شري ،ولكن ال يوجد ما يثبت
ذلك فعال.
معتقدات
ك ��ان ��وا ي �ع �ت �ق��دون �أن� �ه ��م وح� �ي ��دون في
ه��ذا العالم ،ي�ؤمنون بالتقاليد القديمة
والأ� �س ��اط �ي ��ر وال �� �س �ح��ر ،وي �ع �ت �ق��دون �أن
�أ�سالفهم الأم ��وات يمكن �أن ي�ع��ودوا �إلى
الحياة في �أي وقت.
تنظم ع�شيرة الكورواي مهرجان «نك�ش
�ساغو» من �أجل تحفيز الرخاء والخ�صوبة
ب�ط��ري�ق��ة ال�ط�ق��و���س .ف��ي �أوق� ��ات ال�شدة،
ي�ضحون بالخنازير الم�ست�أن�سة لأرواح
الأ�سالف .للكورواي تقاليد �شفهية غير
عادية وغنية من الأ�ساطير ،والحكايات
ال�شعبية ،والأق��وال وال�سحر .فيما يتعلق
بالموت والحياة الآخرة ،ي�ؤمن الكورواي
ب��وج��ود ن ��وع م��ن ال�ت�ن��ا��س��خ ،ي�م�ك��ن �إع ��ادة
�أولئك الذين لقوا حتفهم في �أي وقت �إلى
�أر�ض الأحياء ،من قبل �أقاربهم في �أر�ض
الموتى .
التوا�صل مع الغربيين
ت��م �أول ات���ص��ال م��وث��ق م��ن قبل علماء
غ��رب �ي �ي��ن م ��ع �أع �� �ض ��اء ف��رق��ة م ��ن غرب
ك��وروي (�أو �سيتاك ال�شرقية) في 18-17
م��ار���س  .1974و� �ش��ارك ف��ي البعثة عالم
الأنثروبولوجيا بيتر فان �أر�سدال (الآن
ف��ي ج��ام�ع��ة دن �ف��ر) ،وال �ع��ال��م الجغرافي
روب��رت ميتون ،وم�ط��ور المجتمع مارك
(ديني�س) جروندهوفر� .صادف ثالثون
ا ع �ل��ى ال �� �ض �ف��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة لنهر
رج� �ل � ً
ال
�إيالندن العلوي ،على بعد حوالي  12مي ً
�إل��ى ال�شرق م��ن تقاطعها م��ع نهر كولف

�إعداد :ماهـر هنــري

وعلى بعد � 10أم�ي��ال �شمال نهر بيكينج.
تم �إن�شاء قائمة كلمات �أ�سا�سية وت�سجيل
المالحظات حول �أ�شياء مثل تقنيات �صنع
النار.
في �أواخ��ر �سبعينيات القرن الع�شرين،
بد�أ عدد قليل من المب�شرين الم�سيحيين
(ال�ه��ول�ن��دي�ي��ن ال�ب��روت���س�ت��ان��ت) بالعي�ش
ب �ي��ن ال � �ك� ��ورواي .وق� ��ام دي ��ا � �س��ودارم��ان،
ع��ال��م الأن �ث��روب��ول��وج �ي��ا الإندوني�سي،
بت�صوير العديد م��ن الأف�ل�ام الوثائقية
ع��ن ال �ك��ورواي للتليفزيون ال�ي��اب��ان��ي في
الثمانينيات .ف��ي ع��ام  ،1993وث��ق طاقم
الفيلم درا�سة �أنثروبولوجية في منطقة
قرية داي��و م��ن قبل معهد �سميث�سونيان
لبناء منزل �شجرة كورواي وممار�سة �أكل
لحوم الب�شر ك�شكل م��ن �أ��ش�ك��ال العدالة
الجنائية .و�أدى ذل��ك �إل��ى فيلم لوردات
ال �ح��دي �ق��ة .ف��ي ع ��ام  ،1996ت��م ت�أ�سي�س
مجتمع م�سيحي محلي ،ن�ش�أ �أفراده �أ�سا�سا
من �سكان كومبايب المجاورة.
م �ن��ذ ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ي�ع�ت�ب��ر ال� �ك ��ورواي
مقاوماً ب�شكل ا�ستثنائي للتحول الديني؛
ومع ذلك ،بحلول نهاية الت�سعينيات ،تعمد
�أول من اعتنق الم�سيحية .في خريف عام
 ،2003انتقل فريق �صغير من مترجمي
الكتاب المقد�س.
يعر�ض فيلم وث��ائ�ق��ي «ج�ه��ة االت�صال
الأول��ى» لهيئة الإذاع��ة البريطانية لعام
 ،2007الذي قدمه مارك �أن�ستي�س ،لقطات
من لقاءه ع��ام  1999مع �أف��راد من �شعب
ك��ورواي ،وي�صف كيف انزعجوا من ر�ؤية
«�شبح �أبي�ض»� ،أ�شار وج��وده �إلى �أن نهاية
العالم كانت اقتربت منهم.
هند�سة معمارية
يعد الت�صميم المعماري المميز �شديد
االرت �ف��اع ل�م�ن��ازل ك � ��ورواي� ،أع �ل��ى بكثير
ال من
من م�ستويات مياه الفي�ضان� ،شك ً
�أ� �ش �ك��ال التح�صين ال��دف��اع��ي والحماية
�أي�ضا من الع�شائر المتناف�سة من الهجوم
عليهم (وخا�صة الن�ساء والأطفال) ب�سبب
العبودية.

A LITTLE PLANNING MAKES A BIG DIFFERENCE

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.
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معلومات تاريخيه-:
قيافا :ط��رد من وظيفته الكهنوتية بعد �صلب ال�سيد
الم�سيح له كل المجد ب�سنة واحدة .
حنان :خرب اليهود بيته وجروا �إبنه في ال�شوارع وبعد
�إهانته �أماتوه.
هيرود�س :طرده القي�صر من وظيفته ومات منفيا .
بيالط�س :بعد �صلب ال�سيد الم�سيح له كل المجد بمدة
وج�ي��زة ت�ج��رد م��ن م��رك��زه وط��رد م��ن وط�ن��ه وم��ات منتحراً
وترك له �إ�سما دنيئا.
يهوذا :خنق نف�سه ن��دم��ا قبل �أن ي�صلب ي�سوع الذي
قال عنه رب المجد «:كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد»
ووظيفته ي�أخذها �آخر هو القدي�س متيا�س الر�سول.
�أور�شليم :حا�صرها ال��روم��ان وخربوها و�صلبوا منها
ع�شرة �آالف نف�س حتى ق��ال يو�سيفو�س ال �م ��ؤرخ «�أن حول
�أور�شليم لم يكن �شبر �أر���ض ين�صب فيه بعد �صلبان» وبعد
الح�صار �أل��وف من اليهود بيعوا كالعبيد بثمن �أق��ل بكثير
من الثمن ال��ذي طلبه يهوذا الخائن لأج��ل الم�سيح ،ومن
ه��ذا الوقت ل�ل�آن �أ�صبحت فل�سطين مركز الظلم والجوع
والحرب والنهب.
اليهود :من ذلك الوقت ت�شتتوا في جميع �أنحاء العالم
ك�شعب مهان محتقر م��رذول مكروه فقد �أج��اب اهلل طلبهم
ال ��ذي رف �ع��وه ب�لا �شفقة ع�ل��ى نفو�سهم «دم ��ه علينا وعلى
�أوالدن��ا» .وهكذا عوقب قاتلوا �إبن اهلل بالج�سد وما ذلك �إال
ال�صرارهم على خطيئتهم.
قائد المائة :فهو �إذا كان قد ا�شترك معهم في ال�صلب
�إال �أنه ندم ورجع �إلى اهلل معترفا ب�ألوهيته فقبله و�أعطاه
ن�صيبا في ملكوته.
و�أم��ا ع��ن ي�سوع رب المجد فبالرغم م��ن �أن��ه ُحكم عليه
بالموت اال �أنه قام من بين االموات ..قام حقا وانت�صر.

من رفع الجزية عن االقباط ؟

ك��ان��ت م �ف��رو� �ض��ة على
الأدي� � � � � ��رة وال ��ره � �ب ��ان
ال
الأقباط (كانوا �أ�ص ً
ال يملكون �شيئا).
ده ع � � �ل� � ��اوة ع� �ل ��ى
ال �ج��زي��ة ك� �م ��ان ..كام
واح � � � ��د م� � ��ن �شعبنا
�إعداد :مـاري ب�ســـطا
يعرف هذه المعلومة؟
ه� ��ل ي ��در�� �س ��ون� �ه ��ا في
مدار�سنا؟ وال حتى في جامعاتنا؟!.
للأ�سف �شوهوا ت��اري��خ العظماء ..للأ�سف حاكم عظيم
و�إن���س��ان عظيم مثل ال��وال��ي �سعيد با�شا ال ي��ذك��ره �أوالدن ��ا
وال الكتب المدر�سية .ال يذكرونه �إال بالمكرونة التي كان
يحبها ،اللي كان ديل�سب�س بيطبخها له و�ضحك عليه بطبق
�إ�سباجيتي وخد منه �إمتياز حفر قناة ال�سوي�س.
نعرف �أنه يحب المكرونة اال�سباجيتي وال نعرف �أنه �ألغي
الجزية على الأق �ب��اط( .الأق �ب��اط ال��ذي��ن ظلوا م�سيحيين
وظلوا يدفعون الجزية من �أعوازهم �إثنى ع�شر قرناً ليظلوا
م�سيحيين).

هناك ماء حي وماء ميت!!

�أثبتت الدرا�سات العلمية �أن الماء الذي ن�شربه �سواء كان
من الحنفية �أو المعب�أ في قارورات هو ماء ميت ال ي�ستفيد
منه الج�سم.
و�أن و�ضع الماء في �أواني فخارية يحييه ويعيد له طاقته
العجيبة وحيويته بعد تعر�ضه ل�ضغط الأنابيب التي تحمله
�إلى البيوت لأن الفخار �أقرب مادة لج�سم االن�سان.
وقال العلماء �إن الماء لما خلق �أول مرة كان على �صورة
�صحيحة ثم حدث له عدم �إنتظام .والعلماء ي�سمون الماء
ع��دي��م االن�ت�ظ��ام بالماء الميت ،وال�م��اء المنتظم الأقطاب
بالماء الحي.
وعلى ه��ذا فالماء الحي هو الماء ال��ذي تم �إع��ادة �ضبط
�إنتظام ذراته بت�سليط طاقة مغناطي�سية محددة القوة عليه.
وقد وجد العلماء �أن الماء الحي له ت�أثيرات طيبة وت�أثيرات
في زيادة النمو وزيادة الإزهار في النبات وذلك لأن:
� -1شحنة الفخّ ار �شحنة �سالبة مثل �شحنة الأر�ض وال�شحنة
هذه قادرة على قتل الأج�سام الدقيقة ال�ضارة التي في الماء،
يعني �أن الفخّ ار ينقي الماء من ال�شوائب البيولوجية لأن
معظم الكائنات الدقيقة ال�سيئة �شحنتها موجبة.
 -2عند و�ضع الماء في جرة الفخّ ار ت�صبح قلوية يعني ال
 ph 7.5فما فوق وي�صل حتى للـ  9,8عند الت�أخر في ترك
الماء في الجرة.
 -3عندما ت�شرب ماء من جرة الفخّ ار ف�أنت ت�شرب في ماء
قلوي وهذا يعني �أن  phدمك قلوي ،وهذا �شيء ممتاز لمنع
نمو ال�سرطان لأن الخاليا ال�سرطانية ال تنق�سم في و�سط
قلوي ،بالإ�ضافة لأن كل الإلتهابات تختفي داخل الج�سم لأن
الو�سط القلوي يمنع االلتهابات والأمرا�ض.
 -4ال �م��اء م��ن ج ��رة ال �ف��خّ ��ار ي�صبح ق �ل��وي وه ��ذا معناه
�أن��ه فيه كمية �أك�سجين �أك�ب��ر ب  200م��رة م��ن ال�م��اء الذي
ف��ي البال�ستيك ,عندما ت�شرب ال�م��اء م��ن الفخار �سي�صل
الأك���س�ج�ي��ن ل�ك��ل ج�سمك وي�ق�ت��ل ك��ل ال�خ�لاي��ا الالهوائية
كالخاليا ال�سرطانية وااللتهابات وك��ل الأج�سام الم�سببة
للمر�ض لأنها التحب الأك�سجين.
 -5ن�سبة الأمالح في ماء جرة الفخّ ار دائما �أقل من ن�سبة
الأمالح في المياه العادية .

القليل ج��داً من الم�صريين من يعرف �أن الوالي �سعيد
با�شا هو من رفع الجزية عن الأقباط ،الذين ظلوا يدفعونها
م�ن��ذ �أن ع�ب��ر ع�م��رو ب��ن ال�ع��ا���ص م��دي�ن��ة ال�ف��رم��ا الم�صرية
(بور�سعيد الآن) بجي�ش من بدو الجزيرة العربية وانت�صروا
على الحامية البيزنطية في و�سط ح�صن بابليون و�سيطروا
على م�صر.
ظل �أقباط م�صر يعني الم�صريون كلهم (فكلمة قبطي
تعني م�صري) يدفعون الجزية �أو ي�سلموا وينجوا منها منذ
نهاية القرن ال�ساد�س ،منذ فر�ضها عمرو بن العا�ص عليهم
بحد ال�سيف حتى القرن الثامن ع�شر عندما �ألغاها الوالي
�سعيد با�شا.
الجزية كانت على كل ر�أ���س حتى �أطفال الأق�ب��اط .كانت
مبلغ باهظ ال يقدر عليه �إال الأثرياء �أو الطبقة المتو�سطة،
بع�ض ال��والة فر�ضها على �أم��وات الأقباط يدفعها �أقاربهم
الأح�ي��اء لي�سرع بوتيرة الأ�سلمة ومنها ج��اء المثل (موت
وخراب ديار).
للحقيقة ال�ج��زي��ة ك��ان��ت ال�سبب ال�ج��وه��ري لأن ي�صبح
الأقباط �أغلبهم م�سلمون عبر القرون.
�أي�ضاً ال��وال��ي �سعيد با�شا هو �أول من جند الم�صريين.
البطالمة وال��روم��ان وال�ع��رب لم يجندوا الم�صريين حتى
ال ي �ث��وروا عليهم وي �ت �ح��رروا م�ن�ه��م .وع�ن��دم��ا ج�ن��د �سعيد
مالحظة :
با�شا الم�صريين كخدمة ع�سكرية �إلزامية جند الأقباط
جرة الفخّ ار يجب �أن تكون (مندية) يعني تر�شح وتحتوي
مع الم�سلمين ،ه��ذه خطوة جبارة كانت متقدمة ج��داً في
على ثغور وال يجب �أن تكون مطلية ،وال يدخل في �صناعتها
ع�صره.
ومن �إنجازاته �أي�ضاً �أن��ه الغي ال�ضرائب الإ�ضافية التي مواد كيماوية ،يعني يجب طين طبيعي فقط.

عيــد �إبت الجميل �أو مهرجان الإبت
ه��و اح�ت�ف��ال م���ص��ري ق��دي��م ك ��ان يقام
� �س �ن��وي �اً ف ��ي ط �ي �ب��ة الأق� ��� �ص ��ر ف ��ي عهد
الدولة الحديثة وم��ا بعدها ،وفيه كانت
ت���ص�ط�ح��ب ت�م��اث�ي��ل �آل �ه��ة ث��ال��وث طيبة
�آم��ون وم��وت وابنهما خون�سو  -مخفيين
عن الأنظار داخل مراكبهم المقد�سة في
موكب احتفالي كبير ،من معبد �آمون في
ال�ك��رن��ك� ،إل ��ى معبد الأق �� �ص��ر ،ف��ي رحلة
تمتد لأكثر من  2كيلو متر .
كان هدف االحتفال بهذا العيد هو لقاء
الإله «�آمون رع» رب معابد الكرنك ،بالإله
«�آم� ��ون» رب معبد الأق���ص��ر ،م��ع تجديد
الوالدة ،بالإ�ضافة �إلى �إعادة تتويج الملك،
وتجديد �شرعيته لحكم البالد.
ف��ي االح�ت�ف��االت الأول ��ى م��ن مهرجان
الإب � � � ��ت ،ك ��ان ��ت ت �م��اث �ي��ل الإل� � � ��ه ت� ��ؤخ ��ذ
ع �ب��ر ط��ري��ق ال �ك �ب��ا���ش ال� ��ذي ي��رب��ط بين
المعبدين ،وتتوقف في المعابد ال�صغيرة
التي �شيدت خ�صي�صاً في طريقها وهذه
المعابد ال�صغيرة �أو الأ�ضرحة كان يمكن
�أن تكون مليئة بالقرابين ،المهداة للآلهة
�أنف�سهم وللكهنة الحا�ضرين للطقو�س
كذلك .وفي نهاية االحتفاالت في معبد
الأق�صر ،تغدو المراكب المقد�سة عائدة
مرة �أخرى �إلى الكرنك.
و ُيعقد احتفال �إب��ت في ال�شهر الثاني
من ف�صل �أخ��ت ،وهو مو�سم في�ضان نهر
النيل .كما كان يبحر ق��ارب ملكي كذلك
م ��ع ق � ��وارب الآل� �ه ��ة ال �م �ق��د� �س��ة ،وكانت
الطقو�س في ما يعرف بـ «غرفة الملك
الإل �ه��ي» تعيد االح�ت�ف��ال بتتويج الملك
لت�ؤكد �أحقيته بال ُملك.
�أ�صبح مهرجان الأبت مهرجاناً رئي�سيا
ف��ي �أوائ � ��ل ال�م�م�ل�ك��ة ال�ح��دي�ث��ة (حوالي
 1075-1539قبل الميالد) عندما تولت
الأ�سرة الثامنة ع�شر ال�سلطة ،بعد «طرد
ال �غ��زاة الهك�سو�س ال��ذي��ن اح�ت�ل��وا الجزء
ال�شمالي من وادي النيل لمدة  200عام».
لم ي�ضيع حكام م�صر الجدد �أي وقت في
جعل عا�صمتها طيبة م�سرحا �إحتفاليا
وا�سعاً لالحتفال بتوطيد ال�سلطة ،واحتلت
مهرجانات الأبت مركز ال�صدارة في عهد
تحتم�س الثالث �إذ ا�ستمر المهرجان لمدة
 11يوماً .ومع بداية حكم رم�سي�س الثالث
تو�سعت االحتفاالت �إلى  24يوماً ؛ وبحلول
وفاته امتدت االحتفاالت �إلى  27يوم.

نظر الم�صريون �إلى كل حدث طبيعي
على �أنه عالمة �أو تدخل من �آلهة معينة.
ومن �أجل �إ�ستر�ضاء الآلهة ،قام الم�صريون
ب�شكل روتيني بتقديم القرابين للآلهة؛
م��ن خ�لال الذبائح الحيوانيه وال�صالة
و�إقامة الأعياد .ومن خالل هذه العالقة،
قدمت االحتفاالت ب�ألوهية الآلهة �ضماناً
للمجتمع الم�صري ،مما �سمح لهم ب�أن
يعي�شوا حياتهم دون خ��وف م��ن التدخل
الإلهي .ومن خالل حفل تجديد الوالدة
ل �ل �ف��رع��ون ف ��ي م �ع �ب��د الأق� ��� �ص ��ر ي�صبح
ال� �ف ��رع ��ون و� �س �ي��ط لل��آل �ه��ة م ��ن خالل
والدته من جديد باعتباره �إبن �آمون رع،
والدة جديدة لإل��ه ال�شم�س ،هذه الوالدة
الجديدة التي عززت خ�صوبة الفرعون،
و�ضمنت �أن ح�ق��ه ف��ي ال�ح�ك��م ك��ان �إلهياً
ووطد ن�سبهم� .أي�ضا يعزز مهرجان الأبت
خ�صوبة المح�صول ،والتي كانت تت�أرجح
�إعتماداً على في�ضان النيل.
لم يكن الفرعون وح��ده نا�شطاً خالل
المهرجان؛ وك��ان البحارة والجنود �أبرز
الجماعات غير الدينية في المهرجان.
وق� � ��د ل ��وح� �ظ ��ت �أن ع � � ��ددا ك� �ب� �ي ��راً من
ال �م �� �س ��ؤول �ي��ن ال�م��دن�ي�ي��ن والع�سكريين
�شاركوا في اال�ستعدادات لمهرجان الأبت
و�إدارته � .أولئك الذين لم ي�شاركوا بن�شاط
في �إدارة المهرجان كانوا «ق��ادري��ن على
الم�شاهدة من �ضفاف النهر ،وعلى الأقل
قد يكون لدى البع�ض و�صول محدود �إلى
الجزء الأمامي من المعبد.
ك��ان��ت ال�م���س��ؤول�ي��ة المقد�سة ف��ي هذا
ال �م �ه ��رج ��ان ت �ق��ع ع �ل��ى ع ��ات ��ق الطبقة
الكهنوتية� ..إن مرا�سم والدة فرعون من

�إعداد :مريـم عــادل
الآل�ه��ة ،اثناء ال��زواج الإلهي �أو المقد�س
ب�ي��ن الآل ��ه ،ينتج ع�ن��ه ت�ج��دي��د �آم ��ون في
�شخ�ص �إناءه الب�شري (الذي هو الفرعون
في ذل��ك الوقت) وحلول ق��وة �آم��ون (كا)
في الفرعون وذلك كفيل بان يجعل م�صر
ت�ستقبل �سنه خ�صبة بدون �أي كوارث.
كما �أن تجديد الوالدة لفرعون في هذا
العيد تجعل من ن�سله �أي�ضا ورث��ه لهذه
القوة وبالتالي بدوام ال�سلطة في البالد
�إذ �أن قوة «ك��ا» لآم��ون ،تمثل قوة الحياة
والروح الب�شري.
ا�ستوطنت قوة الحياة هذه �أج�ساد جميع
الفراعنة ال�شرعيين في م�صر و�إنتقلت
م��ن القديم �إل��ى الجديد عند وف��اة هذا
الأخ �ي��ر� .إن الت�أكيد ال�سنوي لمثل هذه
العملية م��ن �ش�أنه �أن ي�ساعد ف��ي تعزيز
�سلطة الملك ال��ذي ك��ان لهذا االحتفال
�أهميته البالغة ،وا�شترك فيه كل طوائف
ال�شعب وو�صل االحتفال به �إلى  28يوماً.
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�أرثوذك�س نيوز

صحة و تسالي

معلوماتك في الميزان

مـر�ض الزهايمــر
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

للحالة الأ�سو�أ.

�إخ �ت��ارت منظمة ال�صحة العالمية
� �ش �ه��ر ي��ون �ي��و ل �ي �ك��ون � �ش �ه��ر التوعية
ل�م��ر���ض ال��زه��اي �م��ر ..ف�م��ا ه��و مر�ض
الزهايمر؟
 ي �ت �ك��ون ال� ��دم� ��اغ م ��ن ملياراتالخاليا الع�صبية التي تر�سل ر�سائل
�إل��ى بع�ضها البع�ض حيث تتمكن من
العمل والتفكير .في مر�ض الزهايمر
ي�ضمر نظام المرا�سلة بين الأجزاء
المختلفة ف��ي ال��دم��اغ ،وه ��ذا ب�سبب
بروتينات ت�سمى بيتا�-أميلويد Beta-
 Amyloid Proteinال �ت��ي تتركز
بن�سبة �أك �ث��ر ف��ي خ�لاي��ا ال�م��خ ويكون
لها ت�أثير �ضار على الخاليا الع�صبية
وتتناق�ص الر�سائل الع�صبية والمواد
الكيمائية ال�ت��ي تنقل ه��ذه الر�سائل
ب �ي��ن خ�ل�اي��ا ال ��دم ��اغ ف�ي���ض��ر وظيفة
ال��دم��اغ ب�شكل ع��ام وت��ؤث��ر على �ضعف
ال��ذاك��رة وال�ت�ف�ك�ي��ر وق ��درة المري�ض
على التركيز وع��دم معرفة الأ�سماء
والأرق� ��ام وال���س��اع��ة وال �ي��وم والأماكن
وخ �ل��ل ف��ي ال���ش�ع��ور ب��ال �ج��وع وال�شبع
وفقدان قدرة التغذية والبلع والتنف�س
في حاالت المر�ض المتقدمة.
 ال يوجد ع�لاج وا�ضح �أو طريقة�أك� �ي ��دة م���ض�م��ون��ة لإع� � ��ادة الوظائف
الطبيعية ال�سليمة للخاليا الع�صبية
م ��رة �أخ � ��رى ،ول �ك��ن ت���ش�ي��ر الأبحاث
لوجود دليل قوي �أن النظام الغذائي
ال�صحي ف��ي �سن مبكر يحمي خاليا
ال� ��دم� ��اغ وي� �ك ��ون ع ��ام ��ل رئ �ي �� �س��ي في
الحفاظ على �صحة المخ وتقليل ن�سبة
الإ�صابة.

النظام الغذائي الذي قد يقلل
من خطر المر�ض
 تقترح جميعة الزهايمر مع �أبحاثمايو كلينيك �أن �إتباع نظام غذائي البحر
الأب �ي ����ض ال�م�ت��و��س��ط Mediterranean
 Dietي���س��اع��د ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى �صحة
ووظائف المخ.
 كذلك يمكن النظام الغذائي «دا�ش» DASHوه ��و ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي المفيد
لمر�ضى �ضغط الدم المرتفع فهو ي�ساعد
في ت�أخير تدهور وظائف الدماغ و�إبطاء
ظهور الزهايمر.
 النظام الغذائي «مايند»  MINDيقللمن خطر الإ�صابة بالزهايمر ويحافظ
على �صحة الدماغ .هذا النظام الغذائي
«م��اي�ن��د» يجمع م��ا بين النظام الغذائي
«للبحر الأبي�ض المتو�سط» ونظام «دا�ش»
ال �غ��ذائ��ي وك�ل�ي�ه�م��ا ي��رك��ز ع�ل��ى الأطعمة
ال�صحية للقلب ومنخف�ضة ال�صوديوم.

النظام الغذائي لدول
البحر الأبي�ض المتو�سط
ه��و ال �غ��ذاء ال �ه��ام ال ��ذي ت��أك�ل��ه �شعوب
بالد البحر الأبي�ض المتو�سط ويلخ�ص
في �أهم خم�س نقاط:
 -1ك �ث��رة ال� �م� ��أك ��والت ال �ن �ب��ات �ي��ة مثل
ال�خ���ض��ار وال �ف��واك��ه وال �ب �ق��ول والحبوب
والمك�سرات.
 -2ي�ستعمل زي ��ت ال��زي �ت��ون ب ��دال من
ال��زي��وت الأخ ��رى وال��زب��دة والمارجرين
والكري�سكو.
 -3ي�ستبدل �أكل الأ�سماك مع قليل من
�أكل الطيور بدال من اللحوم الحمراء.
 -4ي�ستعمل م�ن�ت�ج��ات الأل �ب��ان قليلة
الد�سم مثل الزبادي والجبنة البي�ضاء.
الوقاية من مر�ض الزهايمر
 ي�ق��ول ال�ب��اح�ث��ون �أن الأ�شخا�ص  -5ي�ضاف الزيتون على مائدة الغذاءال� ��ذي� ��ن ي �ت �ب �ع ��ون �أن� �ظ� �م ��ة غذائية في �أكثر الأحيان.
غنية ب��ال�ف�لاف��ون��وي��د Flavonoids
الفواكه
وه ��ي م �� �ض��ادات �أك �� �س��دة ف��ي
النظام الغذائي لإرتفاع
أقل
�
اللون،
والخ�ضروات الورقية داكنة
�ضغط الدم «دا�ش»
الزهايمر.
عر�ضة بالإ�صابة بمر�ض
هو نظام غذائي مركز على الم�أكوالت
والذاكرة
الفكري
 عوامل الن�شاطقليلة ال���ص��ودي��وم ويكثر م��ن الم�أكوالت
والكلمات
ال�شطرنج
والقراءة و�ألعاب
ال �غ �ن �ي��ة ب��ال �ك��ال �� �س �ي��وم والبوتا�سيوم
أن�شطة
ل
وا
Sudoku
المتقاطعة وال�ـ
والماغن�سيوم مثل :الفواكه والخ�ضروات
خطر
�ن
�
م
�ل
�
ل
�
ق
�
ت
أن
�
�ن
ال �ب��دن �ي��ة م�م�ك�
الطازجة �أو المجمدة ومنتجات الألبان
حالة
�ور
�
ه
�د
�
ت
أو
�
�ض
�
�
�ر
�
م
الإ� �ص��اب��ة ب��ال�
قليلة الد�سم والأ�سماك والطيور والبقول
الم�صابين
�ى
�
ض
�
�
�ر
�
م
�
ل
ا
�د
ال �م��ر���ض ع�ن�
والحبوب الكاملة والمك�سرات مع الإقالل
بالزهايمر.
وتجنب المعلبات والأغ��ذي��ة المحفوظة
الغذاء
أن
�
وجدوا
الزهايمر
منظمة
والم�صنعة وكثيرة الأمالح.
ال�صحي والن�شاط الفكري والريا�ضي
ي�شجع على �سهولة مرور الدم لأوعية
النظام الغذائي «مايند»
المخ والحماية من الإ�صابة بالمر�ض
واي �� �ض��ا ي�ب�ط��ئ م��ن ت��ده��ور المر�ض ك�م��ا ذك��رن��ا �سابقا ان ه��ذا ال�ن�ظ��ام هو
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مزيج من نظام البحر الأبي�ض المتو�سط
ونظام دا�ش الغذائي ،وهو يقلل من خطر
الإ�صابة بالإ�ضافة �إلى تقليل ن�سبة تدهور
المر�ض للأ�سو�أ وهو يركز على � 10أف�ضل
�أط�ع�م��ة يجب تناولها و � 5أ� �س��و�أ �أطعمة
يجب تجنبها.
الأطعمة الع�شرة المف�ضلة:
 -1ال� �ب� �ق ��ول م �ث��ل ال� �ع ��د� ��س وال� �ف ��ول
وال� �ف ��ا�� �ص ��ول� �ي ��ا وال� �ب� ��� �س� �ل ��ة المجففة
والحم�ص ...الخ.
 -2ك��ل �أن� ��واع ال�ب�ي��ري��ز م�ث��ل الفراولة
وال � � �ت� � ��وت وال � � � �ـ  Blueberriesوال� � �ـ
.Raspberries
 -3الأ�سماك ب�أنواعها المختلفة.
 -4ال�خ���ض��روات ال��ورق�ي��ة مثل الخ�س
وال�سبانج والكيل والجرجير والملوخية
وال�سلق.
 -5المك�سرات قليلة �أو عديمة الملح.
 -6زيت الزيتون للطبخ.
 -7الخ�ضروات ال�صليبية مثل الكرنب
والقرنبيط والبروكلي والبرا�سل �سبروت
وال� �خ� ��� �ض ��روات الأخ � � � ��رى م �ث��ل الجذر
والفا�صوليا والباذنجان والبامية.
 -8الطيور الم�شوية والم�سلوقة.
 -9ال �ح �ب��وب ال �ك��ام �ل��ة ب��ال�ق���ش��ور مثل
القمح وال�شعير وال�شوفان والكينوا والرز
البني.
 -10النبيذ  Wineواح��د �إل��ى  2ح�صة
على الأكثر في اليوم.
الأطعمة الخم�سة التي يجب
تجنبها:
 -1ال��زب��دة وال�م��ارج��ري��ن وك��ل الزيوت
والدهون الم�صنعة.
 -2الجبنة ب�أنواعها ومنتجات الألبان
الد�سمة وكثيرة الأمالح.
 -3الم�أكوالت كثيرة الد�سم والمقلية.
 -4الحلويات والمخبوزات والعجائن
كثيرة ال�سكر والملح والد�سم.
 -5اللحمة الحمراء.
خطوات متابعة
النظام الغذائي «مايند»
 -1ي�ؤكل  3ح�ص�ص من الحبوب الكاملة
يوميا على الأقل.
 -2ت�ؤكل الخ�ضروات الورقية الطازجة
مثل ال�سلطة مرة يوميا على الأقل.
 -3ت� � ��ؤك � ��ل الأن � � � � � ��واع الأخ � � � � ��رى من
الخ�ضروات مرة على الأقل يوميا.
 -4ت�ؤكل �أنواع التوت المختلفة مرتين
على الأقل �أ�سبوعيا.
 -5الأ� �س �م��اك م ��رة ف��ي الأ� �س �ب��وع على
الأقل.
 -6الطيور مرتين فقط في الأ�سبوع.
 -7ال�ب�ق��ول ث�لاث م��رات ف��ي الأ�سبوع

�س : 1ماذا �سيحدث لل�شم�س والقمر قبل مجئ يوم الرب العظيم؟
���س : 2م��ن عظة بطر�س ال��ر��س��ول دخ��ل الإي �م��ان � 3آالف نف�س .ع�لام كانوا
يواظبون؟
�س�« : 3إن نبياً مثلى �سيقيم لكم الرب �إلهكم من �إخوتكم له ت�سمعون فى كل ما
يكلمكم به» من قائل العبارة؟ ولمن قالها؟
�س« : 4ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع �سكان �أور�شليم �أن �آية
معلومة قد جرت ب�أيديهما وال نقدر �أن ننكر» من هم هذين الرجلين الذين
دار ب�ش�أنهما الحوار؟
�س : 5كم م�ضى من الوقت بين موت حنانيا وموت زوجته �سفيرة؟
�س : 6جعلهم ي�شوع محتطبى حطب وم�ستقى ماء .من هُ م؟
�س : 7من هم الملوك الخم�سة الذين تحالفوا �ضد جبعون لأنها ت�صالحت
مع �إ�سرائيل؟
�س : 8كم بلغ عدد الملوك الذين حاربهم ي�شوع و�أخذ �أر�ضهم ب�أمر من الرب؟
�س : 9من هو الذى باركه ي�شوع و�أعطاه «حبرون» مُلكاً؟
�س : 10ما المق�صود بمدن «الملج�أ» التى طلب الرب من ي�شوع �أن تكون لبني
�إ�سرائيل؟
للإجابة فت�شوا في:
ج( : 6ي�شوع )27 – 3 : 9
ج�( : 1أعمال الر�سل )20 : 2
ج( : 7ي�شوع )5 – 3 : 10
ج�( : 2أعمال الر�سل )42 – 41 : 2
ج( : 8ي�شوع )24 : 12
ج�( : 3أعمال الر�سل )22 : 3
ج( : 9ي�شوع )14 – 13 : 14
ج�( : 4أعمال الر�سل )16 – 13 : 4
ج( 10ي�شوع )6 – 1 : 20
ج�( : 5أعمال الر�سل )7 – 5 : 5

بقلم� :سامية خليل
ماج�ستير في التغذية
على الأقل.
 -8المك�سرات الغير مملحة ح�صة
واحدة يوميا.
 -9ي�ستعمل زي��ت ال��زي�ت��ون �أ�سا�سيا
للطهي.
 -10النبيذ ح�صة واح��دة لل�سيدات
�أو ح�صتين على الأكثر للرجال يوميا.
 -11ال � �م � �خ � �ب� ��وزات وال� �ح� �ل ��وي ��ات
وال �ع �ج��ائ��ن وال�م�ق�ل�ي��ات ت ��ؤك��ل بكمية
قليلة في المنا�سبات فقط.
بع�ض الأغذية الأخرى التي
ت�ساعد على الوقاية �أو بطئ
مر�ض الزهايمر
 -1الأميجا  :3تقلل من ن�سبة تركيز
ب��روت �ي��ن ال�ب�ي�ت��ا�-أم�ي�ل��وي��د ف��ي ال ��دم.
�أك��ل � 3أوق �ي��ة م��ن ال�سالمون م��رة في
الأ�سبوع تقلل من ن�سبة هذا البروتين
في الدم  .%30-20مكمالت �أوميجا 3
تح�سن من المقدرة الذهنية والذاكرة
والتفكير.
� -2شرب القهوة 5-3 :فنحان يوميا
في منت�صف العمر تقلل من الإ�صابة
بالمر�ض بن�سبة .%60
 -3ك ��ل �أن � � ��واع ال� �ت ��وت والبيريز:
تحتوي على م���ض��ادات �أك���س��دة وتقلل
م��ن ن�سبة الإ��ص��اب��ة لأن�ه��ا تحمي من
�إلتهاب �أع�صاب المخ وتح�سين الفكر
والحركة والتركيز.
 -4الكركم :يحتوي على م�ضادات
�أك�سدة والحماية من �إلتهابات وتليف
�أع�صاب المخ وتقلل من تكوين بروتين
البيتا�-أميلويد.
 -5القرفة :تقلل من تكوين بروتين
البيتا�-أميلويد وحماية خاليا المخ
والأع�صاب.
 -6المك�سرات :تحتوي على �أحما�ض
ده �ن �ي��ة م �ث��ل الأوم� �ي� �ج ��ا  3وحام�ض
الفوليك والماغن�سيوم وفيتامين B
الذين ي�ساعدوا على تقوية الذاكرة.
 -7ال���ش��وك��والت��ة ال��داك �ن��ة :تحتوي
على م���ض��ادات �أك���س��دة ق��د تحمي من
مر�ض الزهايمر.
 -8ال���ش��اي الأخ���ض��ر :يحتوي على
م�ضادات �أك�سدة تحافظ على الأوعية
ال��دم��وي��ة ف��ي ال��دم��اغ وي�ح��ارب تكوين
بروتين البيتا�-أميلويد.

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

من يترنح بالخمر فلي�س بحكيم.
مجد الرجل الإبتعاد عن الخ�صام.
ال�صديق ي�سلك بكماله طوبى لبنيه من بعده.
معيار فمعيار مكيال فمكيال كالهما مكرهة عند الرب.
ال تحب النوم لئال تفتقر �إفتح عينيك ت�شبع خبزاً.
�شفاة المعرفة متاع ثمين.
خبز الكذب لذيذ للإن�سان ومن بعد يمتلئ فمه ح�صى.
ال���س��اع��ى ب��ال��و��ش��اي��ة يف�شى ال���س��ر ف�لا ت�خ��ال��ط المفتح
�شفتيه.
من �سب �أباه �أو �أمه ينطفئ �سراجه فى حدقة الظالم.
الرحمة والحق يحفظان الملك وكر�سية ُي�سند بالرحمة.
ال�سكنى فى زاوية ال�سطح خير من �إمر�أة مخا�صمة وبيت
م�شترك.
من ي�سد �أذنيه عن �صراخ الم�سكين فهو �أي�ضا ي�صرخ وال
ُي�ستجاب.

�إختالفــات

�شيئ من المعرفة

�شخ�صيات بارزة في تاريخ م�صر الحديث

اللواء �أ.ح /.محمد نجيب
ال �ل��واء �أ.ح /.محمد
ن � � �ج � � �ي� � ��ب� �� ،س� �ي ��ا�� �س ��ي
وع� ��� �س� �ك ��ري م�صري
( )1984 - 1901هو
�أول رئ� �ي� �� ��س لم�صر
ال �ج �م �ه��وري��ة ورئي�س
ت � �ن � �ظ � �ي� ��م ال � �ظ � �ب� ��اط
الأح � � ��رار ،ل��م ي�ستمر
في �سدة الحكم �سوى
فترة قليلة بعد �إعالن
ال �ج �م �ه��وري��ة (يونيو
 - 1953ن ��وف� �م� �ب ��ر
 )1954حتى عزله مجل�س قيادة الثورة
وو�ضعه تحت الإقامة الجبرية بعيداً
ع��ن الحياة ال�سيا�سية لمدة � 30سنة،
و�شطبوا �إ�سمه من كتب التاريخ والكتب
المدر�سية ،وفي �سنواته الأخيرة ن�سي
كثير من الم�صريين �أن��ه ال ي��زال على
قيد الحياة حتى فوجئوا بوفاته .وكان
�أول حاكم م�صري يحكم م�صر حكماً
جمهورياً بعد �أن كان ملكياً بعد قيادته

محمود مختار

ث��ورة  23يوليو ال��ذي انتهت بخلع الملك
ف��اروق� .أعلن مباديء الثورة ال�ستة وحدد
ال�م�ل�ك�ي��ة ال��زراع �ي��ة .وك ��ان ل��ه �شخ�صيته
و�شعبيته المحببة ف��ي ��ص�ف��وف الجي�ش
الم�صري وال�شعب ال�م���ص��ري .حتى قبل
الثورة لدوره البطولي في حرب فل�سطين،
رح��ل ع��ن عمر يناهز  82عاما بتاريخ 28
�أغ�سط�س  1984ف��ي م�ست�شفى المعادي
الع�سكري بالقاهرة ،كتب مذكراته �شملها
كتابه «كنت رئي�ساً لم�صر».

الكلمــات املتقـاطعــة

نحن مت�أكدون
من �أن كل القراء
� � �ش � ��اه � ��دوا على
الأق� � � � � � � ��ل ع �م�ل�ا
واح � � � � � � ��دا ل � �ه� ��ذا
ال� �ف� �ن ��ان ،تمثال
نه�ضة م�صر �أمام
جامعة القاهرة.
ل � � �ك � ��ن م � �خ � �ت� ��ار
ب� � � � ��د�أ �� �ص� �غ� �ي ��را،
�إذ ول � ��د لعائلة
م��ن الفالحين،
وك� � � � � ��ان ي�صنع
الأع �م��ال الفنية
م� � � � ��ن ال � �ط � �ي � ��ن
ب��ال�ق��رب م��ن ��ض�ف��اف ن�ه��ر ال�ن�ي��ل ،ق�ب��ل �أن
ينتقل للقاهرة ويلتحق بال�صف الأول في
مدر�سة الفنون الجميلة عام  .1908وانتقل
ب �ع��ده��ا �إل� ��ى ف��رن���س��ا ل�م��وا��ص�ل��ة درا�سته،
وخ�لال وج��وده هناك �صنع تمثال نه�ضة
م�صر الأ�صلي ال�صغير الموجود الآن في
�صالة عر�ض فرن�سية .لفت التمثال انتباه

الطالب الم�صريين الزائرين ،الذين
عادوا �إلى م�صر بحملة لتمويل �صناعة
ن�سخة �ضخمة منه .ونال مختار مكانة
ب ��ارزة ف��ي الم�شهد ال�ف�ن��ي الم�صري،
و�أ��ص�ب��ح م�ع��روف��ا بجمعه ب�ي��ن ال�صور
الفرعونية وجمالية النحت الأوروبي
ال �ح��دي��ث ف��ي �أع �م��ال��ه ال �ق��وم �ي��ة على
نطاق وا�سع.

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

احلـــــــل

�أفقيــا:
( )1كل ما تريدون �أن يفعل النا�س بكم - ...جود )2( .ال يتذكر  -قم �إحمل...
و�أم�شي  -مت�شابهان )3( .جامع الحطب  -دهن زيتون )4( .جر خلفه  -فا�سد عقل
 تلميذة )5( .لأجلها  -قطع كبيرة من اللحم ال عظم فيها  -متتاليان (معكو�سة).( )6دق  -والد الوالد  -بان (معكو�سة)� )7( .إن كان �أحد ال يولد من الماء والروح
ال يقدر �أن يدخل )8( . ...محطة ف�ضاء رو�سية  -حياة حا�ضرة (معكو�سة)� )9( .أداة
راعي
�إ�ستفهام  ..... -لأنقياء القلب لأنهم يعاينون اهلل  -رمز جبري )10( .الرب َّ
فال � ....شيء  -حزن� )11( .أمر منكر (معكو�سة)  -من ف�صول ال�سنة � -أول ال�سلم
المو�سيقي ..... )12( .يارب متى جئت في ملكوتك  -من �أنبياء العهد القديم.
ر�أ�سيا:
( )1لل�شرط وللن�صب  -تحية  -البحر (معكو�سة) )2( .وا�سعة  -فاعل (معكو�سة).
( )3عجز  .... -يا نف�سي الرب وال تن�سى كل ح�سناته  -حبك� )4( .أنا هو  .....العالم -
قام بالزيارة )5( .حيثما اجتمع �إثنان �أو ثالثة ب�إ�سمي فهناك �أكون في  - ...قادم
(معكو�سة)� )6( .أ�شهادك  -لهب (معكو�سة)  -حلقي )7( .بوا�سطتي (معكو�سة) � -أم
(معكو�سة) )8( .هجم  -عالج � -إقليم �شمال رو�سيا� )9( .ضعف  -ياي�سوع بن داود ....
 مر�ض� )10( .سقط � -أحب )11( .هذا هو �إبني  ....له �إ�سمعوا (معكو�سة)  -منفي و�أنا فيه )12( .تعظم نف�سي الرب و ....روحي باهلل
ي�أكل  ...وي�شرب دمي يثبت َّ
مخل�صي  -أ�نا هو ال . ....
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
هي عبارة عن �شبكة
م��ن  9م��رب�ع��ات كل
م��رب��ع ف�ي�ه��ا ي�ضم
 9خ ��ان ��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9أعمدة
�أف � �ق � �ي� ��ة و�أخ � � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،ت�م�ل�أ هذه
ال� �خ ��ان ��ات ب� ��أرق ��ام
م ��ن  9 - 1بحيث
ال ي �ت �ك ��رر ال ��رق ��م
الواحد في المربع
ال � ��واح � ��د وال في
ال� �ع� �م ��ود ال ��واح ��د
عموديا �أو �أفقيا.
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In Loving Tribute

Nabil Sadik
Your unwavering selfless devotion to your
friends, family, and faith, has prepared a way for
you, in the land of the meek-hearted
Pray for us.
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بطولــة دوليــة وديــة لكــرة ال�ســلة
خا�ض المنتخب الم�صري لكرة ال�سلة
بطولة دولية ودي��ة �أم��ام منتخبات الأردن
وروان��دا و�أوغ�ن��دا والتي انطلقت الثالثاء
الموافق  21من �شهر يونيو الجاري ومن
بعدها المرحلة القادمة من ت�صفيات ك�أ�س
العالم المقرر �إقامتها �أول يوليو.
وواف�ق��ت الجهات الأم�ن�ي��ة على ح�ضور
الجماهير مجانا بكامل �سعة �صالة برج
ال�ع��رب بالإ�سكندرية لفعاليات البطولة
ال��ودي��ة ال��دول �ي��ة ال�ت��ي انطلقت الثالثاء
الما�ضي وبدون ك�شوفات.
و� �س �ي �ت��م ال �� �س �م��اح ل�ل�ج�م��اه�ي��ر بدخول

مباريات ت�صفيات ك�أ�س العالم من خالل
�شركة تذكرتي والتي �ستعلن عن التذاكر
ومنافذ البيع لحجز المباريات في وقت
الحق.
وح�صل االتحاد على الموافقات الأمنية
بعد الجهود المبذولة من جانب منطقة
الأ�سكندرية بالتن�سيق مع عمرو م�صيلحي
ع���ض��و م�ج�ل����س الإدارة وم��دي��ر البطولة
الدولية الودية وت�صفيات كا�س العالم.
وخ ��ا� ��ض م�ن�ت�خ��ب ال �ف��راع �ن��ة مباراته
ال��ودي��ة الأول ��ى �أم��ام الأردن ي��وم الثالثاء
 21يونيو وال�ت��ي ف��از بها بنتيجة ،45-58

ثم فاز المنتخب الوطني على روان��دا يوم
الخمي�س  23ي��ون�ي��و بنتيجة  ،58-71ثم
يتقابل م��ع �أوغ �ن��دا ي��وم ال�سبت  25يونيو
ال�ساعة الثامنة م�ساءً .بتوقيت القاهرة.
فيما ي�ت��واج��د المنتخب الم�صري في
ال�م�ج�م��وع��ة ال��راب �ع��ة بت�صفيات �أفريقيا
ال �م ��ؤه �ل��ة ل �ك ��أ���س ال �ع��ال��م رف �ق��ة ك��ل من:
ال�سنغال ،كينيا ،والكونغو الديمقراطية،
ويت�أهل �أ�صحاب المراكز الثالثة الأولى
من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة
من الت�صفيات.

رياضة ومالعب

عبدالمنعم عمارة وزير
الريا�ضة الأ�سبق
�إعداد� :صالح بول�س

محمد �صالح يت�صدر غالف «فران�س فوتبول»
ح ��ل م �ح �م��د � �ص�ل�اح الع� ��ب ليفربول
الإن �ج �ل �ي��زي ع�ل��ى غ�ل�اف م�ج�ل��ة فران�س
ف��وت �ب��ول ،ف��ي ال �ع��دد ال ��ذي ت��م �إ� �ص ��داره
م ��ؤخ � ًرا ع��ن ال�م�ج�ل��ة ،ح�ي��ث ت �ح��دث عن
بع�ض الأمور التي تخ�ص الكرة الذهبية.
وح �� �ص��د ال� ��دول� ��ي ال �م �� �ص��ري محمد
�صالح ،جائزة �أف�ضل الع��ب في المو�سم
المن�صرم  2022-2021ب�ن��ادي ليفربول
بعد تقديمه �أدا ًء مميزاً برفقة الريدز في
جميع ال�ب�ط��والت ،وح�صوله على جائزة
ال �ه��داف ب��ال��دوري الإن �ج �ل �ي��زي الممتاز
و�أف�ضل �صانع لعب في البريميرليج.
وح�صد محمد �صالح لقب �أف�ضل العب
في ليفربول خالل المو�سم ،وفاز بجائزة
 22-2021بعد ت�صويت الجماهير واالتحاد
الر�سمي لالعبين ال�سابقين للنادي.
وك�شفت المجلة عن غالف العدد الذي
ُن�شر خالله مقابلة محمد �صالح ،والذي
��ص��در للجماهير ،م��ع ت�صريحات نارية
من النجم الدولي الم�صري ب�ش�أن الكرة
الذهبية.
وت �� �ص��در ت���ص��ري��ح م�ح�م��د � �ص�ل�اح�« :أري� ��د
االع �ت ��راف ب��ي ب��أن�ن��ي الأف �� �ض��ل ف��ي العالم»،
غ�لاف المجلة ف��ي ال�ع��دد ال��ذي ن�شر خالله
مقابلة ف��ران����س ف��وت�ب��ول ،ال�ت��ي ت�ق��دم جائزة
الكرة الذهبية �سنويًا ،مع الفرعون الم�صري.
وتحدث محمد �صالح ب�صورة مطولة
م��ع «ف��ران����س ف��وت�ب��ول» ف��ي مقابلته عن
طموحاته في الفترة المقبلة ،ورغبته في
ح�صد ج��ائ��زة ال�ك��رة الذهبية ،والجوائز
الفردية التي حققها على م��دار المو�سم
اال�ستثنائي الحالي وت�ألقه مع ليفربول.
جائزة العب المو�سم في ليفربول
الإنجليزي
وت� ��وج محمد � �ص�ل�اح ن �ج��م ليفربول
الإنجليزي ومنتخب م�صر بجائزة العب
المو�سم في ليفربول الإنجليزي لمو�سم

.22/2021
ون�شر ليفربول الإنجليزي على ح�سابه
ال��ر� �س �م��ي ع �ل��ى م��وق��ع «ت ��وي� �ت ��ر»« :رائ ��ع
ك �ع��ادت��ه ..م�ح�م��د � �ص�لاح ي �ف��وز بجائزة
العب المو�سم في ليفربول».
و�أحرز محمد �صالح  31هد ًفا و�صناعة
 15ه��دف��ا خ�ل�ال مو�سمه المنق�ضي مع
«الريدز».
جائزة �أف�ضل العب في
الدوري الإنجليزي
وك��ان محمد �صالح ح�صل على جائزة
�أف �� �ض��ل الع ��ب ف��ي ال � ��دوري الإنجليزي
ل �م��و� �س��م  ،22-2021وال � �ت� ��ي تقدمها
راب�ط��ة الالعبين المحترفين بت�صويت
الجماهير.
هداف الدوري الإنجليزي للمرة
الثالثة في تاريخه
وت� ��وج م�ح�م��د � �ص�ل�اح ب �ج��ائ��زة ه ��داف
ال� ��دوري الإن�ج�ل�ي��زي ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة في
تاريخه ،وج��اءت في مو�سم ،2018-2017

محمد ال�شوربجي يتوج ب�أول �ألقابه
بالدوري البريطاني لال�سكوا�ش

ث ��م م��و� �س��م  ،2019-2018وب �ع��د غياب
عامين كرر النجم الم�صري الإنجاز هذا
المو�سم.
�أف�ضل العب �صناعة للأهداف في
الدوري الإنجليزي
وح�صل محمد �صالح على جائزة �أف�ضل
الع� ��ب � �ص �ن��اع��ة ل �ل��أه� ��داف ف ��ي ال � ��دوري
الإنجليزي بعدما ت�صدر قائمة «الأ�سي�ست»
بـ 13تمريرة حا�سمة وخلفه زميله �ألك�سندر
�أرنولد بـ 12تمريرة حا�سمة.
محمد �صالح يتوج بجائزة رابطة
المحترفين للمرة الثانية
ف��از ال��دول��ي ال�م���ص��ري محمد �صالح
بجائزة العب العام في �إنجلترا المقدمة
من رابطة الالعبين المحترفين للمرة
الثانية في تاريخه.
وتفوق محمد �صالح على المر�شحين
الخم�سة ،وه��م كيفين دي ب��روي��ن نجم
مان�ش�ستر �سيتي ،و�ساديو ماني وفيرجيل
فان دايك زميليه في ليفربول ،وكري�ستيانو
رونالدو نجم مان�ش�ستر يونايتد ،وهاري
كين نجم توتنهام هوت�سبير.
محمد ��ص�لاح ك��ان ق��د ت��وج بالجائزة
ذات�ه��ا مو�سم  2018-2017بعدما ح�صد
جائزة الحذاء الذهبي بت�سجيله  32هدفا
في بريميرليج.
وتعد هذه �أح��دث جائزة يح�صل عليها
محمد �صالح ،البالغ من العمر  29عاما،
بعد ح�صوله على لقب الع��ب ال�ع��ام في
�إنجلترا ،خالل الت�صويت ال�سنوي لرابطة
نقاد كرة القدم.
وف��از محمد ��ص�لاح بجائزتي الحذاء
الذهبي و�أف�ضل �صانع �ألعاب في المو�سم
المنتهي  2022-2021ب�ع��دم��ا �سجل 23
ه��دف��ا ف��ي ب��ري�م�ي��رل�ي��غ و��ص�ن��ع  13هدفا
لزمالئه.

كتب� ■■:أج�م��ل خبر ق��ر�أت��ه �أن،
وزي��ر الريا�ضة ،طلب �إع�ط��اء جواز
�سفر دب�ل��وم��ا��س��ي ل���ص�لاح� ،صحيح
ج��اء م �ت ��أخ��راً ،لكنه �أف���ض��ل م��ن �ألاّ
ي�أتى �أبداً� ..أتمنى من الوزير �سامح
�شكرى ،وزي��ر الخارجية� ،أن ي�سرع
بت�سليم �صالح جوازه الدبلوما�سي.

�إختيار علي فرج �سفير ًا
للأمم المتحدة في م�صر
�أع��رب النجم امل�صري علي فرج
الع��ب وادي دج�ل��ة وامل�صنف الأول
ع��امل�ي��ا ل��رج��ال اال� �س �ك��وا���ش ،وبطل
ال �ع��امل ل�لا��س�ك��وا���ش ،ع��ن �سعادته
بعد اختياره من قبل منظمة الأمم
املتحدة ،ك�سفري لها فى م�صر �ضمن
مبادرة �شباب بلد.
وك �ت��ب ع �ل��ي ف� ��رج ع�ب�ر ح�سابه
ال�شخ�صي على ان�ستجرام�« :أت�شرف
بالتعاون مع الأمم املتحدة ،لأكون
ج� ��زء م ��ن م� �ب ��ادرة � �ش �ب��اب ب �ل��د ،يا
رب ف �ع�ل�ا ن �ق ��در ن �� �س��اع��د بتوفري
ف��ر���ص �أح�سن لكل ��ش��اب و�شابة يف
م�صر ع�شان يبنوا م�ستقبل �أح�سن
لنف�سهم».
واك � �ت � �م� ��ل ج � � � ��دول امل� �ت� ��أه� �ل�ي�ن
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ب �ط��ول��ة العظماء
الثانية املقرر �إقامتها يف م�صر يوم
 21يونيو اجلاري وحتى يوم  26من
ن�ف����س ال���ش�ه��ر ،يف خ �ت��ام مناف�سات
م��و��س��م اال� �س �ك��وا���ش ،2022/2021
ح�ي��ث ت�ق��در قيمة اجل��وائ��ز املادية
للبطولة بحوايل � 200ألف دوالر.

�أندرو ويجينز يرحب بالبقاء مع ووريورز عقب
التتويج بالدوري الأمريكي لل�سلة

نردد �شعار ال�شارع اللبناني

كله يعني كله  ..الزم يروح
 +تو�سيع قاعدة الممار�سة وعدم قيد
العبين فوق �سن محدد لإتاحة الفر�صة
لأجيال جديدة ت�أخذ فر�صتها.
 +ع ��دم ال �� �س �م��اح ل �م��اف �ي��ا ال ��درو� ��س
الخ�صو�صية و�سبوبة االكاديميات التي
لم تقدم العب واحد في �أي لعبة لمدة
ع�شر �سنين.
 +و� �ض ��ع �آل� �ي ��ة ج ��دي ��دة لدرا�سات
�صقل المدربين والحكام م�ستمدة من
االت�ح��ادات الدولية ..بعد ان �أ�صبحت
م�صدر دخل لالتحادات دون �أي فائدة
حقيقية تعود منها بالنفع.
 +تحديد �سقف مالي محدد للفرق
لإيقاف ال�سباق المحموم في اال�ستحواذ
على المواهب بين قطبي الريا�ضة في
م�صر.

 +م �ط �ل��وب ت�غ�ي�ي��ر ج� ��ذري و�إع � ��ادة
هيكلة النظام الريا�ضي.
 +ال نقبل بالم�سكنات ،وتغيير مدرب
لن يغير من منظومة الف�ساد المتردي
في كل �شيء.
 +ل��وائ��ح وقوانين الريا�ضة عاجزة
عن تحقيق نه�ضة ريا�ضية ت�ستحقها
الجمهورية الجديدة.
� +إع��ادة �صياغة لتفعيل مبدا تكاف�ؤ
الفر�ص ام��ام نجوم وم��واه��ب ت�ستحق
الرعاية.
 +التركيز على ريا�ضات تفوقنا فيها
ونملك رم��وز عالمية مثل اال�سكوا�ش
والكاراتيه والم�صارعة ورفع االثقال.
 +االهتمام بالألعاب ال�شهيدة التي
ينتحر فيها االبطال ح�سرة على ممن
يغدق عليهم لأ�شباه النجوم.
		

�صالح بول�س

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 النادي الأهلي:
 -هل ي�ستمر �سامى قم�صان فى تدريب الأهلى لنهاية المو�سم؟

م ��ازال مقعد ال�م��دي��ر الفني ل�ل�ن��ادى الأه �ل��ى ي�شكل جد ًال
وا�سعاً فى ال�شارع الكروى عقب رحيل الجنوب �أفريقى بيت�سو
مو�سيمانى ،المدير الفني ال�سابق ،الذى ف�سخ تعاقده بالترا�ضى
مع �إدارة القلعة الحمراء بعد � 20شهراً ق�ضاها على ر�أ�س القيادة
الفنية لأحفاد التت�ش.
وكلفت �إدارة النادي الأهلي �سامي قم�صان مدير الكرة بقيادة
الفريق في الفترة الحالية لحين التعاقد مع م��درب جديد.
وقاد قم�صان الفريق في مبارة الم�صري بال�سلوم بدور الـ  32لك�أ�س م�صر ،وفاز فيها بهدف
نظيف ،ثم قاد الفريق في مباراة اي�سترن كومباني بالدوري وفاز فيها الأهلي  ،1/4ثم قاد
المارد الأحمر للتعادل الإيجابي �أمام الزمالك بهدفين لكل فريق في القمة .124
ويكثف م�سئولو الأهلي حاليا مفاو�ضاتهم لح�سم ملف المدرب الأجنبي ،حيث من
المر�شحين البرتغالي روي فيتوريا والفرن�سي رودي جار�سيا ،وهناك مدربون �آخرون من
�صربيا والبرتغال و�ألمانيا ،ويفر�ض م�سئولو الأهلي �سياجاً من ال�سرية حول هوية المدرب
الجديد.

 -عودة كهربا للأهلي

اقترب محمود عبد المنعم كهربا ،العب الأهلي ،من العودة
للقلعة الحمراء فى المو�سم المقبل بعد انتهاء �إعارته لنادي
ه��ات��اي ��س�ب��ور ال�ت��رك��ي .و ُت���ش�ي��ر ال��دالئ��ل �إل ��ى �أن ع ��ودة كهربا
للأهلي باتت قريبة وقوية لـ � 3أ�سباب مهمة ،ن�ستعر�ضها فى
ال�سطور التالية:
 -1يحتاج الأهلي �إل��ى كهربا المو�سم المقبل لأ�سباب فنية،
ال�سيما فى ظل تراجع م�ستوى �أكثر من العب يلعب فى مركزه.
 -2ارتفعت �أ�سهم كهربا ف��ى ال�ع��ودة للأهلي كذلك ب�سبب
رحيل بيت�سو مو�سيماني المدير الفني ،ال��ذى ك��ان م��ن �أ�شد
ال ُمعار�ضين لعودة الالعب.
� -3سيكون من ال�صعب على �أى ناد التعاقد مع كهربا ب�سبب الغرامة الموق ّعة عليه
من نادي الزمالك والبالغة  2مليون دوالر �إ�ضافة �إلى  %5فوائد على المبلغ.
وانتقل كهربا �إلى هاتاى التركى فى يناير الما�ضى على �سبيل الإع��ارة البتعاده عن
الم�شاركة فى مباريات الفريق الأحمر وخروجه من ح�سابات مو�سيمانى.
وخالل رحلته االحترافية مع هاتاى �سبورت التركى �شارك فى  11مباراة مع الفريق
بالدورى التركى� ،سجل فيها هدفا و�صنع � 4أهداف لزمالئه.

 نادي الزمالك :
 الزمالك يحيل محمد �أبو جبل للتحقيق لرف�ضه الجلو�س احتياطيافى مباراة القمة

توج محمد ال�شوربجى ،العب �إنجلترا ،الم�صنف الثالث عالميا ،ب�أولى �ألقابه بعد
فوزه على الويلزى جويل ميكين الم�صنف الثامن بنتيجة �/3صفر فى نهائى البطولة،
وجاءت نتيجة الأ�شواط كالتالي.10-12 ,10-12 ,10-12 :
كما توجت جا�سمين ه��وت��ون باللقب ف��ى مناف�سات ال�سيدات بالفوز على لو�سى
ي ��أم ��ل �أن� � ��درو وي �ج �ي �ن��ز ف ��ي موا�صلة
بيكروفت بنتيجة � 0-3أي�ضا ،وجاءت نتيجة الأ�شواط كالتالي.8-11 ,9-11 ,3-11 :
وكان محمد ال�شوربجي قد �أعلن تحول انتمائه لتمثيل �إنجلترا بدال من م�صر في اللعب مع فريق جولدن �ستايت ووريورز
بطوالت اال�سكوا�ش بداية من بطولة موري�شيو�س التي �أقيمت خالل يونيو الجاري الأم��ري�ك��ي لكرة ال�سلة ،واال��س�ت�م��رار في
«�إثبات خط�أ الم�شككين في قدراته».
وح�صد ال�شوربجي و�صافتها.
وت� � ��وج ووري � � � ��ورز ب �ل �ق �ب��ه ال� ��راب� ��ع في
ال �م �� �س��اب �ق��ة خ �ل�ال ال �م��وا� �س��م الثمانية
الأخيرة ،لكنه كان اللقب الأول لويجينز،
ال��ذي ان�ضم للفريق ف��ي فبراير ،2020
الإ�سماعيلي تعتقد �أنه من
اجتاز الطفل ال�شهير بنا�شئ
ت�سبب قادما من فريق ميني�سوتا تمبر ولفز.
عبر
ون�شره
الفيديو
ت�صوير
فى
الإ�سماعيلى االختبار الأول فى
واج��ه ويجينز العديد من الت�سا�ؤالت
االجتماعي.
التوا�صل
من�صات
ال�ن��ادى الأه�ل��ى ل�ضمه ل�صفوف
وف� � ��ى ال� �م� �ق ��اب ��ل �أك � � ��د خالد ف��ي م�سيرته ب��ال��دوري الأم��ري �ك��ي حتى
النا�شئين بالقلعة الحمراء حال
القما�ش ،مدير قطاع النا�شئين الآن ،لكنه �أج��اب على الكثير منها �ضد
اجتياز االختبارات.
بنادي الإ�سماعيلي� ،أنه «ال يقبل �سيلتك�س.
ك � � ��ان ال �ل��اع � ��ب ق � ��د � � �ش� ��ارك
ت���ص��رف ف��رد الأم ��ن م��ع الطفل ولعب ويجينز �أكثر عدد من الدقائق
ف ��ى اخ� �ت� �ب ��ارات الإ�سماعيلي،
الذى ارت��دى قمي�ص الأهلي في م ��ن ب �ي��ن الع �ب��ي ووري � � ��ورز ف ��ي �سل�سلة
وت �ع��ر���ض ل�م�ع��ام�ل��ة ق��ا��س�ي��ة من
جانب القائمين على اختبارات
اختبارات نا�شئي الإ�سماعيلي» .ال�ن�ه��ائ��ي ��ض��د �سيلتك�س ،ب��إج�م��ال��ي 235
الدراوي�ش.
وق ��ال ال�ق�م��ا���ش« ،ي ��أت��ي �إلينا دقيقة ،حيث قام ب�أكبر عدد من المتابعات
ُ وق� ��ال م �ح �م��ود ع �ب��د ال ��وه ��اب� ،إن نجله ال �ع��دي��د م ��ن ال�لاع �ب �ي��ن ب �ق �م �� �ص��ان �أندية ( 53متابعة) ،ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى �أك�ث��ر عدد
�أجبر على خلع قمي�ص الأهلي ،ولم يح�صل مُختلفة ،وبالتالي �أراعي الحرية ال�شخ�صية م��ن ال�ت���ص��دي��ات ،ال�ت��ي بلغت  ،9كما كان
على تي�شيرت �آخ��ر ب��دال منه ،حتى ق��ام �أحد لأي الع��ب
لالختبار» .فيما يرتديه عندما ي��أت��ي �إلينا لها ت�أثير فعال على ال�ق��درات الدفاعية
زم�لائ��ه بمنحه قمي�صا ،م ��ؤك��دا �أن��ه
يع�شق و�أ� �ض��اف« ،ال�لاع��ب ال��ذى ارت��دى قمي�ص للفريق.
م�شجعا
ال� �ن ��ادي الإ� �س �م��اع �ي �ل��ي رغ ��م ك��ون��ه
بمبادرة ح�سني الأه�ل��ي م��ن �ضمن  55العبا ت��م قبولهم في وع� �ل ��ى ال �م �� �س �ت��وى ال �ه �ج ��وم ��ي ،قدم
للأهلي ،م�شيرا �إلى �أنه �سعيد
ويجينز ثاني �أع�ل��ى معدل تهديفي بعد
عبدربه ،لكنه لن يقبلها ،خا�صة �أن جماهير قطاع النا�شئين بالإ�سماعيلي».
زم �ي �ل��ه ��س�ت�ي�ف��ن ك � ��اري ،ه� ��داف �سل�سلة

نا�شئ الإ�سماعيلي يجتاز االختبارات الأولية لنا�شئين الأهلى

النهائي ،حيث بلغ متو�سط نقاطه 3ر18
نقطة ف��ي ال�ل�ق��اء ال��واح��د ،وو��ص�ل��ت دقة
ت�سديداته ال�صحيحة �إلى 6ر.%44
و�صرح ويجينز «كان هناك الكثير من
الحديث ،النا�س لديهم ما يقولونه عن
كل �شيء �صغير ،لكنني الآن �سعيد لأنني
قمت بذلك هنا».
و�أ� �ض ��اف وي�ج�ي�ن��ز «ل ��م يعتقد النا�س
�أنني يمكنني �أن �أكون في هذه المكانة �أو
حتى �أن �أك��ون مفيدًا في الفريق المتوج
باللقب .لكنني �أث�ب��ت خ�ط��أ الم�شككين،
و�س�أوا�صل القيام بذلك».
ويتطلع ويجينز ل�م��وا��ص�ل��ة م�شواره
مع ووريورز ،بعد �أن ارتبط بالرحيل عن
الفريق منذ و�صوله قبل عامين تقري ًبا.
�أكد الالعب الذي �سينال 6ر 33مليون
دوالر العام المقبل ،قبل �أن ي�صبح العبا
حرا «�أحب �أن �أبقى هنا».
�أو��ض��ح ويجينز «ال�ت��واج��د ه�ن��ا ،ي�شكل
�أول ��وي ��ة ب��ال�ن���س�ب��ة ل ��ي .ال �ط��ري �ق��ة التي
يعاملون بها ال�لاع�ب�ي��ن ...نحن جمي ًعا
عائلة واحدة كبيرة� .أ�شعر �أن الكثير من
الأماكن قد تقول ذل��ك ،لكن (ووريورز)
يظهرون ذلك من خالل �أفعالهم».

ق��رر مجل�س �إدارة الزمالك �إح��ال��ة محمد �أب��و جبل حار�س
م��رم��ى ال�ف��ري��ق للتحقيق ،لمعرفة الأ��س�ب��اب الحقيقية وراء
رف�ضه الجلو�س احتياطيا فى لقاء القمة ال��ذى �أقيم الأحد
 6/19وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.
وغاب محمد �أبو جبل عن مباراة فريقه الأخيرة �أمام الأهلى
لعدم الجاهزية من الناحية الطبية ،حيث يعاني الالعب من
الإجهاد وخا�ض تدريبات ت�أهيلية فى الجيم ،ولم ي�شارك فى
مران الزمالك الجماعى منذ عودته من مع�سكر المنتخب.
وكانت هناك �أنباء ت�ؤكد عن قرب رحيل �أبو جبل عن �صفوف
الزمالك بنهاية المو�سم الحالى بعد انتهاء تعاقده مع الفريق وانتقاله لأحد �أندية
الدورى ال�سعودى.

 فيريرا :الزمالك ا�ستحق الفوز ولي�س التعادل �أمام الأهلي وحان وقتتغيير الكرة الم�صرية

�أك��د البرتغالى فيريرا ،المدير الفني لنادى الزمالك� ،أن
فريقه كان الأف�ضل خالل مباراة القمة وا�ستحق الفوز ولي�س
التعادل ،في المباراة التي �أقيمت بينهما على ا�ستاد الأهلى
«وي» ال�سالم ،في �إطار المباراة الم�ؤجلة من الأ�سبوع الع�شرين
من بطولة الدورى والتى انتهت بالتعادل .2/2
وقال فيريرا ،خالل الم�ؤتمر ال�صحفى بعد المباراة« :كنا
�أف�ضل من الأهلي وكنا ن�ستحق الفوز ،وكنا م�ؤمنين بقدرتنا
على الفوز رغم الم�شاكل الكبيرة الموجودة في قائمة الزمالك،
وعبدالغني ��ش��ارك وه��و م�صاب والون�ش ق��ادم م��ن �إج�ه��اد مع
المنتخب وزيزو �أي�ضا ونهاية المباراة كانت �صعبة للغاية علينا».
وا�ستطرد« :مباراة اليوم �ستمنح العبي الزمالك وخا�صة ال�شباب الثقة في المباريات
المقبلة ،و�أنهم قادرون على الظهور ب�شكل جيد وم�ساعدة الفريق ،والمناف�سة في م�صر
�صعبة للغاية والمباريات م�ضغوطة ،وال بد من تغيير نظام الم�سابقة وتخفيف ال�ضغط
لتحقيق العدالة».
واختتم ت�صريحاته« :علينا االعتراف ب�أن الأهلي فريق كبير وما قدمناه اليوم مدعاة
للفخر ،وكرة القدم في م�صر ال بد �أن تتغير ..انظروا �إلى كل دوريات العالم انتهت �إال
هنا في م�صر».
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