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جريدة م�ستقلة �شاملة  -ت�أ�س�ست عام 2000

التقى وفد �أمريكي بالبابا توا�ضرو�س
الثاني بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة
المرق�سية ،بدير الأنبا بي�شوي في وادي
النطرون ،وذلك �ضمن رحلة «حوار الأديان»
التي جاءت في �إطار تنفيذ تو�صيات م�ؤتمر
«م�صر ت�ستطيع بالتاء المربوطة» ،الذي
�سبق �أن عقد برعاية ال�سيد الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي و�شاركت فيه � 30سيدة من
نابهات م�صر في الخارج.
وح��ر���ص البابا ت��وا��ض��رو���س ف��ي بداية
اللقاء على الترحيب بالوفد ال��ذي ي�ضم
 40ف��رد ًا من �أب��رز ال�شخ�صيات الم�ؤثرة
بمقاطعة «�أوران ��ج كاونتي» جنوب والية
كاليفورنيا ،معربا عن �سعادته لتواجدهم
ف��ي م�صر للمرة الأول ��ى وحر�صهم على
ت�ب��ادل ال���ر�ؤى ،ف�ضال ع��ن التعرف على
م�صر عن قرب.
و�أكد البابا توا�ضرو�س ،خالل حديثه،
على وح��دة ال�صف الم�صري والتالحم
الدائم بين �أطيافه على مر الع�صور �أمام
كل دعاوى التفرقة و�شق ال�صف ،م�شدد ًا
على �أن الم�صريين ي�ضربون مثال في
ال�صالبة واالت �ح��اد ف��ي ك��اف��ة الأح ��داث
والظروف التي تتطلب ذلك.
و�أ�شار البابا توا�ضرو�س �إلى تاريخ م�صر
الممتد والمت�أ�صل في نفو�س الم�صريين،
وحالة الترابط والتداخل بين الح�ضارات
الفرعونية والقبطية والإ�سالمية ،والتي

�شكلت ال�ث�ق��اف��ة الم�صرية ف��ي مختلف
معالمها.
و�أعرب الوفد عن �سعادته البالغة بلقاء
البابا توا�ضرو�س الثاني وم��ا لم�سوه من
�سماحة و�إن���س��ان�ي��ة تعك�س روح الأ�صالة
الم�صرية ،م�ؤكدين رغبتهم في زيارة م�صر
مرات �أخ��رى والتعرف �أكثر على معالمها
الح�ضارية والدينية والإن�سانية �أي�ضا.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه ��ذه ال��رح �ل��ة من
�إح ��دى تو�صيات ال��دك�ت��ورة �إ� �س��راء نوار
مدير التطوير والبرامج بجامعة ت�شابمان
الأمريكية خالل م�شاركتها بم�ؤتمر «م�صر
ت�ستطيع بالتاء المربوطة» ،والتي ُر�شحت
فيما ب�ع��د م��ن ق�ب��ل Orange County
 Interfaith Networkحتى تكون من �ضمن
فريق الإ�شراف على تلك الرحلة.
وا�ستمرت فعاليات الرحلة حتى يوم
 15م��ار���س ال��ج��اري ،ح�ي��ث ت �ه��دف �إل��ى
توجيه ر�سالة للعالم الخارجي مفادها
�أن م�صر �آم�ن��ة مما ي�سهم ف��ي الترويج
لل�سياحية الم�صرية بدول المهجر وجذب
اال�ستثمارات الخارجية.
وك��ان ال��وف��د ق��د التقى الإم���ام �أحمد
الطيب �شيخ الأزهر ،بعد جولة مو�سعة بدير
القدي�س �سمعان بالمقطم ،ومن المقرر �أن
يزور الوفد �أي�ضا الكاتدرائية الجديدة في
العا�صمة الإداري��ة ،ثم �أهرامات الجيزة
وبع�ض المعالم ال�سياحية الأخرى.

رئي�س اللجنة الدينية بالبرلمان :
كلنا �أقباط م�سلمين وم�سيحيين

قال الدكتور �أ�سامة العبد رئي�س لجنة ال�شئون الدينية بمجل�س النواب «م�صر تتعر�ض
كل يوم لفخاخ من الفتاوى التي تهدف �إلى هدم الدولة و�إلهاء البالد عن م�سيرة التنمية
التي تتم فيها في كافة المجاالت وال فرق بين م�سلم وم�سيحي في م�صر وكلنا �أقباط بيننا
ترابط وتعاون ونعمل على تقدم البالد وم�صر محفوظة بعناية اهلل ،فاهلل كلم مو�سى بها،
واحتمى ال�سيد الم�سيح بها ،وم�صر لن ت�ضيع مهما كانت ال�صعاب».
و�شدد على �أهمية العمل والت�ضافر من �أجل الق�ضاء على الإره��اب و�أن ن�ضع �أيدينا
جميع ًا في يد بع�ض من �أجل الوطن ورخاء المجتمع والذي يمثل الركن الأ�سا�سي في
مواجهة التطرف والإرهاب الذي يمثل تحدي ًا كبير ًا �أمامنا جميع ًا مطالب ًا ال�شباب بالبعد
كل البعد عن الأفكار الهدامة والمغلوطة التي ين�شرها �أهل ال�شر والإره��اب الذين ال
يريدون للوطن الخير.
جاء ذلك خالل فعاليات اللقاء الفكري الذي نظمته جامعة بني �سويف بالتعاون مع
منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية االنجيلية للخدمات االجتماعية تحت عنوان(م�صر
التي نحلم بها) بمقر الجامعة بح�ضور المهند�س �شريف حبيب محافظ بني �سويف
والدكتور الق�س �أندريه ذكي رئي�س الطائفة الإنجيلية بم�صر والدكتور من�صور ح�سن
رئي�س جامعة بني �سويف والدكتور �أ�سامة العبد رئي�س لجنة ال�ش�ؤون الدينية بمجل�س
النواب وعدد من رجال الدين الإ�سالمي والم�سيحي و�أ�ستاذة وطالب الجامعة.

�إفتتاح كاتدرائية العبا�سية في مايو 2018
ك�شفت م�صادر كن�سية ،عن �أن
الكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية،
ت�شهد اللم�سات الأخ �ي��رة ب�أعمال
ت��رم�ي�م�ه��ا ،ا� �س �ت �ع��دا ًدا لالحتفال
باليوبيل الذهبي على �إن�شائها.
و�أ�� �ش ��ارت ال �م �� �ص��ادر �إل� ��ى �أن��ه
� �س��وف ي �ت��م االن �ت �ه��اء م ��ن ترميم
كاتدرائية العبا�سية ب�شكل نهائي
قبل منت�صف �شهر �إبريل المقبل،
ا�ستعدا ًدا الفتتاحها ب�شكل ر�سمي في
�شهر مايو ،بالتزامن مع احتفاالت
عاما على �إن�شائها.
الكني�سة بمرور ً 50
و�أو�ضحت �أن الكاتدرائية ت�شهد بالوقت الحالي مرحلة ت�شكيل الأيقونات الكن�سية وهي
المرحلة الأخيرة من ترميم الكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية.
من جانبه �أعلن البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة
المرق�سية ،عن �أن الكني�سة القبطية خالل العام الحالي ت�شهد  3منا�سبات مهمة �أهمها
مرور  100عام على ت�أ�سي�س مدار�س الأحد ،واليوبيل الذهبي لإن�شاء كاتدرائية العبا�سية
أي�ضا احتفالية ظهور العذراء مريم
التي افتتحها الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر ،و� ً
بكني�ستها بمنطقة الزيتون.
و�أ�شار �إلى �أن كاتدرائية العبا�سية كانت من �أكبر و�أقدم كنائ�س ال�شرق الأو�سط� ،شهدت
منا�سبات تاريخية للكني�سة الم�صرية.
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م�صريون لو�س انجلو�س يدلون ب�أ�صواتهم في الإنتخابات الرئا�سية

عر�س م�صري ي�ستمر لثالثة �أيام بالقن�صلية العامة لجمهورية م�صر العربية

ماكيـن ينتقـد ترامـب
لتهنئتــه بوتيــن
وجه ال�سيناتور الجمهوري الأمريكي،
جون ماكين� ،إنتقادا لرئي�س بالده ،دونالد
ترامب ،لتهنئته الرئي�س الرو�سي فالديمير
بوتين على فوزه في االنتخابات الرئا�سية
الرو�سية.
ونقلت قناة  ABCالأمريكية عن ماكين
قوله في هذا ال�صدد« :الرئي�س الأمريكي
بتهنئته الدكتاتوريين بالفوز في االنتخابات
المزورة ،ال يقود العالم الحر( ..ترامب)
بتهنئته فالديمير بوتين ق��د �أ��س��اء لكل
مواطن رو�سي ُمنع من حق الت�صويت في
�إنتخابات حرة وعادلة».
ي�شار �إل��ى �أن الرئي�س الأمريكي هن�أ
نظيره الرو�سي فالديمير بوتين ،خالل
�إت �� �ص��ال ه��ات�ف��ي ب��ال �ف��وز ف��ي انتخابات
الرئا�سة وبحث معه ق�ضايا ا�ستراتيجية.

زلزال هائل ي�شطر قارة
�أفريقيا �إلى ن�صفين
�أ�صحاب النيافة الأنبا �سرابيون مطران لو�س انجلو�س والأنبا ابراهام الأ�سقف العام مع ال�سفيرة لمياء مخيمر ورجل الأعمال ر�أفت
�صليب و�أبو بكر التوان�سه بعد الإدالء ب�أ�صواتهم في الإنتخابات الرئا�سية بالقن�صلية العامة لجمهورية م�صر العربية بلو�س �أنجلو�س
ت��واف��د الآالف م��ن �أب �ن��اء م�صر �إلى
ال�ق�ن���ص�ل�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ج�م�ه��وري��ة م�صر
العربية بلو�س �أنجلو�س للإدالء ب�أ�صواتهم
وممار�سة الواجب الوطني في الإنتخابات
الرئا�سية .فبرغم بعد الم�سافات ،وبرغم
ان ال �ي��وم الأول ك ��ان ي ��وم ع�م��ل �إال ان
الم�صريون الأوفياء لبلدهم توافدوا من
كل مكان ،وكان في مقدمتهم نيافة الحبر
الجليل الأنبا �سرابيون مطران �إيبرا�شية
ل��و���س ان�ج�ل��و���س ون�ي��اف��ة الأن �ب��ا ابراهام
الأ�سقف العام بالإيبرا�شية والعديد من
الآب��اء الكهنة للم�شاركة في هذا العر�س
الإنتخابي.
وك��ان م��ن الم�شاهد ال�م��ؤث��رة ح�ضور
ال�شاب الم�صرى �أمجد نبيل جرج�س وهو
م�صاب بجلطة منذ عام وحالته ال�صحيه
ال ت�سمح له بالتحرك� ،إال �أن��ه �أ�صر على
الح�ضور حيث ح�ضر م��ع وال��دت��ه وقام
ب��الإدالء ب�صوته لي�ضرب المثل فى �أداء
الواجب الم�صرى و�سط ترحيب وتقدير
الحا�ضرين.
هذا وقد �أفاد ال�سيد ر�أفت �صليب ع�ضو
لجنة ف��رز الأ��ص��وات �أن��ه في نهاية اليوم
الثالث للإنتخابات قامت اللجنة بفرز
�أ��ص��وات الناخبين و�إر��س��ال النتيجة �إلى
اللجنة العامة للإنتخابات بالقاهرة.
تحية تقدير و�إع�ت��زاز بالمجهود الذي
بذله �أع�ضاء القن�صلية العامة خالل فترة
الإنتخابات ،وعلى ر�أ�سهم �سيادة ال�سفيرة
لمياء مخيمر ،و�أي�ضا تحية تقدير و�إعتزاز
لجموع الم�صريين الذين �شاركوا في �أداء
�أمجد نبيل جرج�س �شاب م�صري معاق �أ�صر على الح�ضور لإداء الواجب الوطني
الواجب الوطني تجاه وطنهم الأم.

البابا ُي�صلى يوم الجمعة
العظيمة بالكاتدرائية بالعبا�سية

ك�شفت م�صادر كن�سية ،عن �أن البابا
ت��وا� �ض��رو���س ال �ث��ان��ى ،ب��اب��ا الإ�سكندرية
وبطريرك الكرازة المرق�سية� ،سيتر�أ�س
ق��دا���س الجمعة الحزينة وه��ى الأخيرة
من ال�صوم الكبير المقد�س بالكاتدرائية
المرق�سية بالعبا�سية ،على الرغم من �أن
االفتتاح الر�سمى لها بعد ترميمها �سيكون
خ�لال �شهر مايو المقبل ،بالتزامن مع
احتفالية اليوبيل الذهبي لها.

البابا توا�ضرو�س يكلف الأنبا يو�أن�س
م�شرفا على �إيبار�شية منفلوط
ك �ل��ف ال��ب��اب��ا ت��وا���ض��رو���س ال �ث��ان��ي،
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال �ك��رازة
المرق�سية ،الأنبا يو�أن�س �أ�سقف �أ�سيوط
وتوابعها للأقباط الأرثوذك�س ،بالإ�شراف
المالي والروحي والإداري على �إيبار�شية
منفلوط بعد وفاة الأنبا �أنطونيو�س �أ�سقف
الإيبار�شية.
وكان البابا نعى ،الأنبا �أنطونيو�س ،الذي
توفي عن عمر يقارب  67عاماً ،ق�ضى منها
نحو  32عام ًا �أ�سقف ًا لإيبار�شية منفلوط،
ويعد ثالث �أ�سقف بالكني�سة يتوفى خالل
�شهر واح��د �إذ �سبقه في ال��وف��اة �أ�سقف
الوادي الجديد و�أ�سقف طما ب�سوهاج.

ظهر على �شبكة الإنترنت ،يوم الأربعاء
 ،3/21مقطع فيديو يظهر حدوث ت�صدع
عمالق في الق�شرة الأر��ض�ي��ة ،نجم عن
ت �ح��والت ت�ح��ت الأر�� ��ض ف��ي � �ش��رق ق��ارة
�أفريقيا.
وي� ��رى ال �ج �ي��ول��وج��ي ال �ك �ي �ن��ي ديفيد
�أحيدي� ،أن الزلزال ال��ذي وقع في �شرق
�أفريقيا خلق �شرخا عمالقا يمكن �أن
يوا�صل تو�سعه ،في �أية لحظة وي��ؤدي في
الم�ستقبل �إلى ق�سم القارة �إلى �شطرين،
ح�سب «رو�سيا اليوم».
وق��ال الخبير« :ه��ذا الت�صدع العظيم
�سيق�سم �أفريقيا ،وقد ثبت لنا �أن جزءا
م��ن ال �ق �� �ش��رة الأر���ض��ي��ة  -ال�صفيحة
ال�صومالية  -ابتعد ع��ن ال�ج��زء الآخ��ر
بمقدار � 2.5سم .وفي الم�ستقبل القريب،
�إذا ا�ستمرت العملية ،ف�ستنف�صل عن
ال�صفيحة الليثو�سفية النوبية» ،كما �شدد
على �ضرورة درا�سة ت�ضاري�س المنطقة
ب�شكل دقيق لتحديد �أماكن البناء الآمن
للطرق والمباني.
وبلغ عمق ال�شرخ نحو  20مترا وعر�ضه
 15مترا ،وهجر ال�سكان المحليون المنازل
الواقعة بالقرب من مكان الت�صدع ،ووقع
االنف�صام على �أرا��ض��ي كينيا ،التي هي
ج��زء م��ن ال� ��وادي المت�صدع ف��ي �شرق
�أفريقيا.
(عن فيتو)

بوتين يحتفل بفوزه :الن�صر ال�ساحق م�ؤ�شر على ثقة و�أمل ال�شعب الرو�سي

اح�ت�ف��ل ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي فالديمير
ب��وت�ي��ن ،م��ع �أن �� �ص��اره ف��ي تجمع حا�شد
في مو�سكو ،بفوزه بوالية جديدة لحكم
رو�سيا.
وق��دم بوتين ال�شكر لأن�صاره وال�شعب
الرو�سي وكل الناخبين ،م�ؤكدا �أن الن�صر
ال�ساحق م�ؤ�شر على ثقة و�أم ��ل ال�شعب
الرو�سي.
و�أظ �ه��رت نتائج ر�سمية جزئية لفرز
الأ�صوات في االنتخابات الرو�سية ،2018
تقدم الرئي�س الحالي فالديمير بوتين
ب �ف��ارق كبير ع��ن المر�شحين الثمانية
الآخرين.
وذك���رت ت�ق��اري��ر رو��س�ي��ة ع��ن اللجنة
الوطنية لالنتخاباتّ � ،أن بوتين ح�صل على
 %75من الأ�صوات بعد فرز  %50من �أوراق
االقتراع.
ويتطلب ف��وز المر�شح ال��رئ��ا��س��ي في
رو�سيا الح�صول على �أغلبية مطلقة من
الأ�صوات (�أكثر من الن�صف) ،و�إال �سيدلي
الناخبون ب�أ�صواتهم في جولة ثانية ،يوم 8
�أبريل المقبل.
ي�شار �أن اللجنة الوطنية لالنتخابات
�أف��ادت بت�سجيل  111مليونا و� 425ألفا
و 443ناخبا داخل رو�سيا وخارجها ،من
�أ�صل قرابة  145مليون ن�سمة ،عدد �سكان
البالد.

وجاءت هذه النتائج �أعلى من المتوقع
ف��ي ت�ك��ري����س ل�ب��وت�ي��ن ال �ب��ال��غ م��ن العمر
 65عاما ق�ضى منها �أكثر من  18عاما
في ال�سلطة ،رئي�سا لوالية رابعة لبالده
التي �أع��اده��ا في ال�سنوات الأخ�ي��رة �إلى
واجهة ال�ساحة الدولية ،في وقت يخو�ض
فيه اختبار ق��وة م��ع ال�غ��رب منذ ت�سميم
العميل الرو�سي المزدوج ال�سابق �سيرجي
�سكريبال في المملكة المتحدة.

وب��ذل��ك ��س�ي�ب�ق��ى ال��رئ �ي ����س الرو�سي
فالديمير بوتين �سيد الكرملين حتى
 2024حين �سيبلغ م��ن العمر  72عاما
و�سيكون ق��د �أم�ضى  25ع��ام��ا منها في
ال�سلطة بعد تعيينه خلفا للرئي�س ال�سابق
بوري�س يلت�سين.
ونتيجة هذه االنتخابات تفوق تلك التي
حققها في انتخابات  2012والتي بلغت
حينها  63,6بالمئة.
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البابا توا�ضرو�س يوافق على بقاء االنبا «�آنجيلو�س» لال�شراف على كنائ�س �شبرا
ع��اد الأن�ب��ا �آنجيلو�س ،النائب البابوي
بكندا و�شمال �أمريكا� ،إلى القاهرة ،وتوجه
مبا�شرة �إل��ى مقره القديم بمنطقة �شبرا
ال�شمالية.
وتوافد �أفواج المهنئين على مقره للتعبير
عن فرحتهم بعودته من جديد لممار�سة
مهامه في الإ��ش��راف على كنائ�س منطقة
�شبرا ال�شمالية.
ج��اء ذل��ك بعدما ا�ستبق كهنة �شبرا
و�صول الأنبا �آنجيلو�س بتقديم التما�سات
مكتوبة �إلى البابا توا�ضرو�س للتعبير عن
رغبتهم في عودة الأنبا �أنجيلو�س ل ُمبا�شرة
مهامه ك�أ�سقف عام لكنائ�س المنطقة والتي
كانت تخ�ضع لإ�شرافه قبل انتدابه للخدمة
من كهنة �شبرا ال�شمالية.
بالخارج.
و�آف ��اد م�صدر ُمطلع م��ن داخ��ل المقر في الإطار نف�سه� ،أو�ضحت الم�صادر �أن
البابوي �أن الأن�ب��ا مكاري الأ�سقف العام البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا اال�سكندرية
قدم وبطريرك الكرازة المرق�سية ،التقى الأنبا
ل�شبرا الجنوبية� ،ساند االلتما�س ال ُم َ

�آنجيلو�س في جل�سة ودية ،انتهت بموافقة
البابا على ا�ستقرار االنبا �آنجيلو�س في
م�صر ،وع��ودت��ه �إل��ى خدمته ال�سابقة في
رع��اي��ة كنائ�س منطقة �شبرا ال�شمالية
ا�ستجابة للمنا�شدات التي قدمها كهنة
المنطقة.
الأنبا �آنجيلو�س ي�شكر البابا
وقد وجه الأنبا �آنجيلو�س عميق ال�شكر
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س بعد ا�ستجابته
لطلب �إنهاء انتدابه كنائب بابوي ب�أمريكا
ال�شمالية وك �ن��دا وال� �ع ��ودة �إل ��ى خدمته
بم�صر.
وق��ال الأن�ب��ا �آنجيلو�س «�أ�شكر قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني على عمق محبته
وموافقته على طلبي العودة �إل��ى الخدمة
بم�صرنا الحبيبة التي يجري حبها في
�شرايين الف�ؤاد بترابها ونيلها وكل العباد».

�صالة تجنيز القم�ص متيا�س فريد ب�سان فران�سي�سكو

مزار مقتنيات مثلث الرحمات الأنبا �شنودة الثالث بكني�سة ماريوحنا بكوفينا

من اليمين :الق�س اغ�سطينو�س حنا والقم�ص جوارجيو�س قلته والأنبا بطر�س والقم�ص فليمون ميخائيل والق�س يوحنا موري�س
فى ي��وم ال�سبت الموافق  ١٧من �شهر
مار�س �إحتفلت كني�سة ماريوحنا الحبيب
ب�ك��وف�ي�ن��ا -ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ب��ذك��رى ال�سنة
ال�ساد�سة لنياحة مثلث الرحمات البابا
�شنودة الثالث  -وقد بد�أ االحتفال بالقدا�س
الآلهى ال�ساعة الثامنة �صباحا ببركة ح�ضور
نيافة االنبا بطر�س الأ�سقف العام باال�صالة
عن نف�سه ونيابة عن نيافة الحبر الجليل
الأنبا �سرابيون مطران جنوب كاليفورنيا
والذي ا�ضطر لل�سفر الي �سان فران�سي�سكو
لير�أ�س �صالة الجناز على القم�ص متيا�س
فريد واي�ضا بح�ضور الأب الموقر القم�ص
فيليمون محرو�س ميخائيل �سكرتيرمجمع
كهنة جنوب كاليفورنيا م��ع الأب ��اء كهنة
الكني�سة  -وب�ع��د ان�ت�ه��اء ال�ق��دا���س توجه
جميع الحا�ضرين لقاعة الكني�سة لح�ضور
الأحتفالية واب �ت��د�أت باالفطار ث��م تالها
عر�ض فيديو ٢٥دقيقة وتمثل في ق�صائد
�شعرية عن البابا �شنودة ومقتطفات من
ا�شعاره وحزمة في مواقف معينة وبع�ض
من فكاهاته ،وتخلل الفيديو ذكرياته مع
كني�سة ماريوحنا في «�ساليد �شو» من وقت
و�ضع حجر �أ�سا�س الكني�سة وحتى وقت
التد�شين  -وتبعها كلمة من القم�ص فليمون
�أيقونة المتنيح البابا �شنودة الثالث
ميخائيل ثم الدكتور الهامى خليل والقم�ص
من مالب�سه الكهنوتية التى تم �إهدائها
جورجيو�س قلتة .وتخلل الحفل تراتيل من �شنودة.
�شباب الكني�سة وك��ورال الأطفال بالعربية واخ�ت�ت��م الحفل بمديح للبابا �شنودة للكني�سة ،وقام نيافة الأنبا بطر�س بتوزيع
والأنجليزية وبالترنيمة الم�شهورة (�شعبك م��ن ت��أل�ي��ف ال�ق����س ي��وح�ن��ا م��وري����س امام هدايا و�صور تذكارية للبابا �شنودة على
بيحبك يا حبيب الماليين) وا�شعار للبابا ال�م��زار الخا�ص بالبابا �شنودة والتبرك جميع الحا�ضرين.

نياحـة الأنبـا �أنطونيـو�س �أ�سـقف منفلـوط

�إن�ت�ق��ل �إل ��ى الأم��ج��اد ال�سماوية
نيافة الحبر الجليل الأنبا انطونيو�س
ا�سقف منفلوط وتوابعها بعد �صراع
مع المر�ض.
ولد في  31مايو  1951في محافظة
قنا با�سم زكريا عزت.
ح�صل على �شهادة بكالوريو�س
طب الأ�سنان عام  1977من جامعة
القاهرة.
خدم في مدينة قنا و�ضواحيها.

ع ّلم نف�سك الألحان القبطية

Teach yourself Coptic Hymns
Free website: Coptic-alhan.com

«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 برنامج

رعاية �أ�سرة في م�صر

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدة الأ�سر المحتاجة في م�صر.
ي�شرف على البرنامج�إيبار�شية لو�س انجلو�س.

لمزيد من المعلومات ات�صلوا 562-923-2590 :

ذه ��ب �إل���ى دي ��ر ال �ع��ذراء
ال �� �س��ري��ان ف ��ي  8دي�سمبر
 1980وترهب ب�أ�سم يحن�س
ال�سرياني.
تاريخ الكهنوت 19 :يونيو
 ،1986ب�ي��د ق��دا� �س��ة البابا
�شنوده الثالث.
�سيم �أ�سقفًا في ي��وم عيد
العن�صرة 22.ﻳﻮﻧﻴﻮ  1986ﻡ
ب�أ�سم االنبا انطونيو�س بيد
قدا�سة البابا �شنودة الثالث.
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ا�ستراح في الرب فجر يوم الأثنين 3/12
بالواليات المتحدة الأمريكية الأب والمعلم
القم�ص متيا�س فريد كاهن كني�سة ال�سيدة
العذراء بالفجالة ،بالقاهرة .والذي خدم
في الفترة االخيرة من حياته في كني�سة
انبا انطونيو�س ب�سان فران�سي�سكو.
وقد �أقيمت �صالة التجنيز يوم ال�سبت
الموافق  ،3/17حيث �صلى �صلوات الجنازة
�أ�صحاب النيافة الأنبا �سرابيون مطران
لو�س �أنجيلو�س والأنبا �أثنا�سيو�س �أ�سقف
بني م��زار والأنبا �أبراهام الأ�سقف العام
ب�إيبار�شية لو�س �أنجيلو�س والأنبا �سيرافيم
�أ�سقف �أوهايو وميت�شيجان.
ك �م��ا �� �ش ��ارك ف ��ي ال �� �ص�ل�اة القم�ص
�أن�ط��ون�ي��و���س ب��اق��ي وك �ي��ل ال�م�ق��ر البابوي
بمنطقة �شمال كاليفورنيا وغ��رب �أمريكا
وع��دد كبير م��ن كهنة كنائ�س �إيبار�شية
م�سي�ساجا وف��ان�ك��وف��ر و�إي�ب��ار��ش�ي��ة لو�س

�أنجيلو�س بالإ�ضافة �إل��ى كنائ�س �شمال
كاليفورنيا وع��دد غفير من كهنة و�شعب
كنائ�س المنطقة.
هذا وقد �أر�سل قدا�سة البابا توا�ضرو�س
الثاني ر�سالة تعزية طلب خاللها لأجل
نف�س الأب الراحل ،البارة النياح والراحة
في فردو�س النعيم.
كما �شارك في �صالة الجنازة بر�سائل
تعزية كل من نيافة الأنبا مو�سى �أ�سقف
ال�شباب والأنبا مكاريو�س اال�سقف العام
للمنيا والأنبا �سوريال �أ�سقف ملبورن والأنبا
ديفيد �أ�سقف نيويورك والأن�ب��ا �أنجيلو�س
�أ�سقف لندن.
كان القم�ص متيا�س فريد قد ا�ستراح
في الرب عن عمر يناهز  ٧٩عام وم�سيرة
عاما من
خدمة حافلة امتدت لحوالي ً ٥٦
الخدمة والرعاية بكنائ�س م�صر وا�ستراليا
وكندا و�أمريكا.

المتنيح القم�ص متيا�س فريد

بعد � 8أ�شهر � ..أ�سقف الفيوم يقطع خلوته ويعود لإيبرا�شــيته

يجعل عودة الأنبا �إب��رام في هذا التوقيت
مثيرة للجدل.
وو�ضعت ا�ستقالة �أ�سقف الفيوم الكني�سة
في �أزمة وت�سببت في جدل وا�سع �أغ�سط�س
الما�ضي ب�سبب عدم وج��ود قوانين تن�ص
على ا�ستقالة الأ�ساقفة ،حتى �أحيل طلب
اال�ستقالة ال ��ذي ت�ق��دم ب��ه الأن �ب��ا �إب ��رام
للمجمع المقد�س ال��ذي رف�ض ا�ستقالته
ونا�شده بالعودة فلم ي�ستجب �إال اليوم.

ق��رر الأن�ب��ا �إب ��رام �أ�سقف الفيوم قطع
خلوته التي ب��د�أه��ا في دي��ر الأن�ب��ا بي�شوي
يوليو الما�ضي والعودة للعمل بالإيبرا�شية
وذل� ��ك ب �ع��دم��ا ق ��دم ا��س�ت�ق��ال�ت��ه للمجمع
المقد�س ورف�ضها الأخير.
ك�شف م�صدر ب�إيبرا�شية الفيوم� ،أن
الأنبا �إبرام �أبلغ كهنة الكنائ�س قرار عودته
وا�ستعداده لتر�أ�س قدا�سات �صلوات �أ�سبوع
الآالم هناك ،الأمر الذي القى اً
قبول وا�س ًعا
بينهم.
وقال الم�صدر� ،أن �شعب
الكني�سة في الفيوم يخطط
ال� �س �ت �ق �ب��ال الأن� �ب ��ا �إب � ��رام
اً
ا�ستقبال اً
حافل ،وينتظرون
ع��ودت��ه ل�ي���ش��ارك��ون��ه �صالة
القدا�س.
ي�أتي ذل��ك بعدما �أ�صدر
ال �ب��اب��ا ت��وا� �ض��رو���س ق���را ًرا
بتعيين الأنبا �إ�سحق الأ�سقف
ال�م���س��اع��د ب��ال �ف �ي��وم نائ ًبا
باباو ًيا له هناك ليدير �شئون
الإيبرا�شية وهو الأمر الذي

نيافة الأنبا بطر�س في زيارة لدير الأنبا انطونيو�س ب�صحراء كاليفورنيا

جريدة م�ستقلة
�شاملة ت�صدر كل
�أ�سبوعني
ا�شرتك الآن ومتتع
باملزايا التالية:
ن�شر تهاين املنا�سبات الإجتماعية
جمان ًا.
(�أفراح  -خطوبة � -أعياد ميالد
 عماد  -تخرج)بحد �أق�صى ثالث مرات �سنوي ًا
خالل مدة الإ�شرتاك
(بدون �صورة)
(�إعالنات الوفيات تعامل معاملة
الإعالنات التجارية)
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هل حياتك مثمرة ؟
قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين

وقال هذا المثل« :كانت لواحد �شجرة
تين مغرو�سة في كرمه ،ف�أتى يطلب فيها
ثمرا ولم يجد .فقال للكرام :هوذا ثالث
�سنين �آتي �أطلب ثمرا في هذه التينة ولم
�أجد� .إقطعها! لماذا تبطل الأر�ض �أي�ضا؟
ف��أج��اب وق��ال ل��ه :يا �سيد ،اتركها هذه
ال�سنة �أي�ضا ،حتى �أنقب حولها و�أ�ضع
زب�لا ف ��إن �صنعت ثمراً ،و�إال ففيما بعد
تقطعها».
�إن �ج �ي��ل ي ��وم الأرب� �ع ��اء م��ن الأ�سبوع
الخام�س من ال�صوم عن مثل التينة التي
ال تثمر (لوقا )9-6 :13ال�سيد الم�سيح
خ�لال ال�صوم المقد�س ي�س�ألك كل يوم
�س�ؤاال ،وال�س�ؤال فائدته �أنه يك�شف الإن�سان
قدام نف�سه ويعرف ذاته .وال�س�ؤال هنا:
هل عندك ثمر؟ هل حياتك مثمرة؟
يقول ال��رب في ه��ذا المثل �إن واحد ًا
ع �ن��ده � �ش �ج��رة ت �ي��ن م �غ��رو� �س��ة ،ولمدة
ث�لاث �سنوات ل��م يجد ث �م��راً! ال�شجرة
ت��رم��ز ل�ل�إن �� �س��ان ،وال �� �س �ن��وات الثالث
ترمز لمراحل عمر الإن�سان الأ�سا�سية:
الطفولة والرجولة وال�شيخوخة .وربما
تعني الثالث �سنوات كيانات الإن�سان� ،أي
الج�سد والنف�س والروح.
اهلل يتوقع الثمر في حياتك وينتظره،
ومن باب رحمته يعطيك فر�صة جديدة.
ك��ان��ت ال�شجرة مغرو�سة �أي ف��ي تربة
جيدة ،وكانت في الكرم ،والكرم ملك هلل،
�أنت ملك هلل لأن اهلل هو خالقك و�صانعك
وجابلك .وما ينطبق على الإن�سان ينطبق
على المجموع ،على الأ� �س��رة والكني�سة
والدير ،فكلها �أ�شجار مغرو�سة.
اهلل يطلب ثمر ًا في حياتك ،و�أرجوكم
ي��ا �أح�ب��ائ��ي �أن ت�ن�ظ��روا �إل��ى ه��ذا بعين
الجدية ،فحياتك �إن كانت بال ثمر �أمام
اهلل ،ف�ست�سمع ال���ص��وت« :ه ��وذا ثالث
�سنين �آتي �أطلب ثمر ًا في هذه التينة ولم
�أج��د .اقطعها!» (ل��وق��ا ،)7:13لم يجد
ثمر ًا رغم �أنه توقع �أن ت�أتي بثمر ،ورغم

�أنه تركها �سنة و�إثنتين وثالث� ،أعطاك
اهلل الفر�صة مرة و�أثنتين وث�لاث ،و�إذا
لم يجد ثمر ًا فك�أن الإن�سان يخذل اهلل.
ك��م ي�صبر اهلل ويطيل �أن��ات��ه ،ويعطيك
الفر�صة تلو الفر�صة ،لمدة طويلة.
ولم تكن م�شكلة ال�شجرة �أنها لم تعط
الثمر ،ولكن الأ�صعب �أنها �أبطلت الأر�ض،
�أخ ��ذت م�ساحة م��ن الأر����ض وعطلتها.
�أ�صبح وجودها �ضاراً .فقد يكون هناك
خادم متكا�سل ،ويعطيه اهلل الفر�صة تلو
الفر�صة لكنه ال يخدم� ،أي يعطل عمل
اهلل!
ويخبرنا الإنجيل عن الحكم على هذه
ال�شجرة« :اقطعها! لماذا تبطل الأر�ض
�أي�ضاً؟» .ويل للإن�سان في �أي مكان �أو �أي
زمان �إن كانت حياته مثل هذه ال�شجرة،
وي��ل ل�ل�إن���س��ان مهما ح�م��ل م��ن �ألقاب
ومهما �إرتدى من زي ولكن �صار مثل هذه
ال�شجرة بال ثمر .ان�ظ��روا كيف تعلمنا
الكني�سة الجميلة ك��ل ي��وم ف��ي ال�صباح
ونحن ن�صلي المزمور الأول نقول« :طوبى
للرجل الذي لم ي�سلك ...ويكون كال�شجرة
المغرو�سة على مجاري المياه ،التي تعطي
ثمرها في حينه وورقها ال ينتثر ،وكل ما
ي�صنع ينجح فيه» .ما �أجملها �شجرة!
�شجرة مثمرة ال تنتج ثمرة واح��دة فقط
ولكن ثمار .والقدي�س يوحنا المعمدان
يقول لل�شعب في زمانه ،ويخاطبنا ويقول:
«ا�صنعوا لــكم �أث�م��ار ًا تليق بالتوبة» .ما
المنفعة �أن ت�صوم ال�صوم كله ب�أيامه
و�أ�سابيعه وفي النهاية بال ثمر؟ �أال تفكر
�أنك �ستقف قدام الم�سيح وي�س�ألك عما
عندك من ثمر؟ تخيل �أنبا �أنطونيو�س �أب
الرهبان واقفا �أمام الم�سيح لي�س�أله عن
الثمر في حياته ،فيقول هلل :كل ه�ؤالء
الرهبان وحياتهم المقد�سة في الم�سيح
هم ثماري� .أو �أي �أب �أو �أم ربيا �أوالدهما
ف��ي مخافة اهلل ،فيقف ق��دام الم�سيح
يقول له� :أنت �أعطيتني �أوالد ًا وقد ربيتهم
ف��ي مخافتك .ك��م ت�ك��ون ف��رح��ة اهلل في
ثمر �إبن مبارك يخدم� ،أو �أب �أ�سقف �أو
كاهن خدمته مثمرة ،وطبعا والثمر لي�س
للإفتخار وال للتباهي ،بل هو عمل يد اهلل
�أو ًال و�أخيراً.
ع��رو���س الن�شيد ت �ق��ول« :ت �ح��ت ظله
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مو�ضوع �سفر الر ؤ�يا

† �سفر الر�ؤيا هو �إعالن عن ال�صراع
القائم بين الخير وال�شر ،الخير يقوده
ربنا ي�سوع الم�سيح وكني�سته� ،أم��ا ال�شر
يتمثل ف��ي ال�شيطان و�أت�ب��اع��ه م��ن القوى
ال�شريرة؛ فعندما نقر�أ �سفر الر�ؤيا ال نقر�أه
ب�أ�سلوب ك��أح��داث ما�ضية تمت في وقت
كتابة ال�سفر� ،أو كنبوات م�ستقبلية �ستحدث
فيما بعد؛ ولكن �سفر ال��ر�ؤي��ا هو �أحداث
تجمع بين الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل
معاً ،و�إن كان �سفر الر�ؤيا يركز على الحياة
الأخرى والمجيء الثاني للم�سيح التي ُيطلق
عليها في علم ال�لاه��وت «�إ�سخاتولوجية
ال�ح�ي��اة» بمعنى «�أخ � َروي��ة ال�ح�ي��اة» ،لكن
في الواقع هو ُي�شير �إلى الملكوت كحقيقة
واقعة يتم �إعالنها في �شخ�ص الرب ي�سوع
الم�سيح وكني�سته ،في�سوع الم�سيح �أ�س�س
الملكوت حين «م� َل� َ�ك ال��رب على خ�شبة»
(م��ز  ،)10:95وب��د�أن��ا الحياة في ملكوت
ال�سموات ونحن بعد على الأر���ض ،فـ�سفر
ال��ر�ؤي��ا يخبرنا ع��ن الو�ضع الحا�صل في
ملكوت ال�سموات ونحن على الأر���ض في
زمن يوحنا ،وهذا ما تلخ�صه الإ�صحاحات
الثالثة الأول��ى ،ثم بعد ذلك يخبرنا عما
�سيحدث في ملكوت اللـه ال�سماوي من زمن
يوحنا حتى مجيء الم�سيح الثاني ،ثم ما
�سيحدث وال��ذي �سيحدث في ملكوت اللـه
ال�سماوي في الأبدية الالنهائية ،لذلك ال
يمكننا �أن نقول �أن �سفر الر�ؤيا كان يخ�ص
ع�صر ًا من الع�صور لأن �أحداثه تجمع بين
الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل وربما هذا
هو �سر �صعوبة �سفر الر�ؤيا.
† �سـفر الر�ؤيـا هو �سـفر الأبديـة الذي
ُيعدنا لكي نذهب �إلى الأبدية ون�سكن في
م�ل�ك��وت ال���س�م��وات ،ل�ه��ذا ن�ج��د ف��ي �سفر
ال��ر�ؤي��ا �إن���ذارات وت�ح��ذي��رات كثيرة؛ فهو
م��ن ناحية ،ر�سالة �إن ��ذار للكني�سة التي
على الأر�ض �أن تظل �ساهرة م�ستعدة لكي
تحتمل الإ��ض�ط�ه��ادات ب�صبر وال تخ�ضع
للعدو �إبلي�س ،ومن ناحية �أخرى ،فهو �أي�ضا
ر�سالة تحذير وتهديد لأع��داء الكني�سة،
حيث �أن �إجمالي �سفر الر�ؤيا كما �أ�شرنا هو
ال�صراع القائم بين الخير وال�شر ،بين اللـه
وكني�سته من جانب وبين ال�شيطان وجنوده
من الجانب الآخر ،فهو �إنذار للكني�سة �أن
تعي�ش �ساهرة لكي تفرح بعري�سها الم�سيح
وهو �أي�ض ًا تحذير لأع��داء الكني�سة الذين
يقودهم ال�شيطان وك��ل ال��ذي��ن ي�سيرون
وراءه ،وك ��أن الم�سيح يريد �أن يقول� :إن
ملخ�ص �سفر ال��ر�ؤي��ا كله ه��و« :ثقي �أيتها
الكني�سة وتقووا يا �أبناء الكني�سة وبناتها
�إن �أبواب الجحيم لن تقوى عليها» .ف�سفر
الر�ؤيا هو �سفر الن�صرة و�سفر الأبدية.
† �سـفر التـطويبـات� :سفر الر�ؤيا �أي�ض ًا
هو �سفر التطويبات ،ف�إنه �إلى جانب الت�سع

تطويبات المذكورة في موعظة الم�سيح
على الجبل ف��ي الإ��ص�ح��اح الخام�س من
�إنجيل معلمنا متى ،نجد تطويبات كثيرة
جد ًا في �سفر الر�ؤيا ،و�شاملة ،وتعم الكل
بطريقة عجيبة جداً .فمثالً:
 )1يقول في (ر�ؤي��ا « )3:1طوبى للذي
ي �ق��ر�أ ول �ل��ذي��ن ي�سمعون �أق� ��وال النبوة،
ويحفظون ما هو مكتوب فيها ،لأن الوقت
قريب».
 )2وفي (ر�ؤي��ا« )13:14و�سمعت �صوتا
من ال�سماء قائال لي« :اكتب طوبى للأموات
الذين يموتون في ال��رب منذ الآن «نعم»
يقول الروح :لكي ي�ستريحوا من �أتعابهم،
و�أعمالهم تتبعهم».
 )3وف��ي (ر�ؤي� � ��ا« )15:16ه��ا �أن ��ا �آتي
كل�ص! طوبى لمن ي�سهر ويحفظ ثيابه لئال
يم�شي عريانا فيروا عريته».
 )4وف���ي (ر�ؤي� � � � ��ا« )9:19وق � ��ال لي:
اكتب :طوبى للمدعوين �إلى ع�شاء عر�س
ال �خ��روف!» .وق��ال« :ه��ذه ه��ي �أق ��وال اهلل
ال�صادقة».
 )5وف ��ي (ر�ؤي�� � ��ا« )7:22ه ��ا �أن ��ا �آت��ي
�سريع ًا .طوبى لمن يحفظ �أقوال نبوة هذا
الكتاب».
 )6وف��ي (ر�ؤي� ��ا« )14:22طوبى للذين
ي�صنعون و�صاياه لكي يكون �سلطانهم على
�شجرة الحياة ،ويدخلوا من الأب��واب �إلى
المدينة».

† �إذ ًا �سفر ال��ر�ؤي��ا هو �أي�ض ًا ر�سالة
لت�شجيع الخطاة على التوبة والرجوع �إلى
اللـه ف�ي�ت�ح��ررون م��ن ال�شكوك والخوف
ولي�ؤمنوا ب�شخ�ص ال�سيد الم�سيح الذي
يخل�ص النا�س من خطاياهم ومن �شكوكهم
ومن مخاوفهم ،لأن في الم�سيح ي�سوع فقط
ننال غفران خطايانا وننت�صر على العدو
ال�شرير .و�سفر الر�ؤيا �أي�ض ًا هو دعوة من
الروح القد�س ومن الكني�سة للم�ؤمنين ،لكي
يدخل الإن�سان الم�ؤمن بالم�سيح ي�سوع �إلى
حياة مقد�سة دائمة مع اللـه .لذلك نجد
في (ر�ؤي��ا )17:22يقول :والروح والعرو�س
يقوالن« :تعالّ » .ومن ي�سمع فليقل« .تعال!».
ومن يعط�ش فلي�أت .ومن يرد فلي�أخذ ماء
حياة مجاناً.
مالحظات على �سفر الر�ؤيا:
� -1سفر الر�ؤيا اقتب�س من �أ�سفار العهد
القديم (� )245آي��ة وم��ن �أ��س�ف��ار العهد
الجديد (� )9آيات وعدد �آياته (� )394آية
منها (� )37آية من الآيات ال�شعرية.
� -2سفر ال��ر�ؤي��ا ملئ ب��الأرق��ام ،ربما
يكون �أكثر �أ�سفار الكتاب في ا�ستخدام
الأرقام ،وكل رقم له معنى روحي ومن �أكثر
الأرق��ام المذكورة في �سفر الر�ؤيا رقم 7
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ا�شتهيت �أن �أجل�س ،وثمرته حلوة لحلقي»
(ن�شيد ،)3:2وثمرة الم�سيح تحت ظله،
تحت ظل ال�صليب .والثمرة الحلوة لحلقي
ه��ي الكلمة المقد�سة :وج��دت كالمك
كال�شهد ف�أكلته� ،أي م��ن ي�ق��ر�أ الإنجيل
ويحفظه ويعي�شه يكون في فمه كال�شهد،
ك��ذل��ك م��ن ي �ق��ر�أ ف��ي ح �ي��اة القدي�سين
و�أقوالهم و�سيرهم.
ورغ ��م ع��دم �إث �م��ار ال���ش�ج��رة� ،إال �أن
ال�ك��رام �أج��اب وق��ال« :ي��ا �سيد ،اتركها
ه��ذه ال�سنة �أي���ض��ا» ،وهنا �شفاعة ربنا
ي�سوع الم�سيح الكفارية ،وم��ن الممكن
�أن ت�سموها �شفاعة الرحمة ،يت�شفع من
�أجلنا ،ويعطي فر�صة رابعة ،وما الخطة؟
«حتى �أنقب حولها» �أي �أنظف حولها من
الح�شائ�ش والح�شرات« .و�أ�ضع زبال» �أي
و�سائط النعمة وال�غ��ذاء ال��روح��ي ،ربما
ي�أتي ه��ذا بنتيجة .يا �إخوتي ت�أملوا في
طول �أناة اهلل!
�أنقب حولها تعني �أن �أط��رد الخطية،
ول��ذل��ك ب��داي��ة ال �ث �م��ر ت ��أت��ي م��ن حياة
التنقية ،يجل�س الإن�سان �إلى ذاته ويكون
�صريحا م��ع نف�سه وي�ت��رك خطيته كما
فعل الإبن ال�ضال الذي قام وانطلق �إلى
�أبيه بكل �شجاعة رغم منظره الخارجي،
وهكذا فعلت المر�أة ال�سامرية التي تركت
ج��رت�ه��ا .ك�ي��ف ي ��أت��ي ال�ث�م��ر ب ��دون ترك
الخطية؟ بالتوبة.
الخطوة الثانية �أن «�أ��ض��ع زب�لا» �أي
�أن �أت��غ��ذى روح��ي�� ًا ب��و��س��ائ��ط النعمة،
والكني�سة توفر لك غ��ذاء ًا روح�ي� ًا حلو ًا
في ال�صوم :قدا�سات مت�أخرة ،و�ألحان
حلوة ،ومطانيات ،ونبوات العهد القديم،
وال�صوم االنقطاعي ...وكل هذه تغذي
بها �شجرة حياتك لكي ما ي�أتي الم�سيح
ويجد فيها ثمراً.
ال�خ�لا��ص��ة �أن م��ن ي�صر ع�ل��ى عدم
الإثمار ن�صيبه القطع والهالك .انتبهوا
�أي�ضا �أن بع�ض الأ�شجار ثمارها عبارة
عن �شوك وح�سك! وبع�ض الأ�شجار تعطي
الثمار الجيدة والمفيدة .المطلوب ثمر
ال��روح :محبة ،فرح� ،سالم� ..إلى �آخره.
�إنتبه �أيها الحبيب.
ولإل�ه�ن��ا ك��ل مجد وك��رام��ة �إل��ى الأب��د
�آمين.
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المسيح على الصليب..
رسالة حب وبذل
في ي��وم الجمعة العظيمة ،ن��رى ال�سيد
الم�سيح في قمة حبه وفي قمة بذله� ..إن
المحبة تبلغ عمق �أعماقها� ،أو ترتفع �إلى
قممها ..حينما ت�صعد على ال�صليب.
المحبة ُتختبر بالألم .نختبرها بال�ضيقة،
ون�خ�ت�ب��ره��ا ب��ال �ع �ط��اء وال� �ب ��ذل .ال� ��ذي ال
ي�ستطيع �أن يبذل هو �إن�سان ال يحب� ،أو هو
�إن�سان محبته ناق�صة� ،أو هو يف�ضل ذاته
على غ�ي��ره� ...أم��ا �إن �أح��ب ،ف�إنه يبذل..
وكلما ي��زداد حبه ي��زداد بذله ،حتى يبذل
كل �شيء.
ف�إن و�صل �إلى كمال الحب ،و�إلى كمال
ال �ب��ذل ،ف ��إن��ه ي�ب��ذل ذات� ��ه ..ي�صعد على
ال�صليب ،ويقدم ذاته عمن يحبهم.
وه ��ذا ه��و ال��در���س ال ��ذي �أخ��ذن��اه يوم
الجمعة الكبيرة« .هكذا �أحب اهلل العالم
حتى ب��ذل �إب�ن��ه الوحيد» (يوحنا.)16:3
لقد اظهر اهلل محبته للعالم ب�أنواع وطرق
�شتى� :أعطى العالم نعمة الوجود ،و�أعطاه
المعرفة ،وكل �أن��واع الخيرات .بل �أعطاه
�أي�ضا المواهب الروحية .ولكن محبته لنا،
ظهرت في �أ�سمى �صورها ،حينما بذل ذاته
ع ّنا ،لكي تكون لنا الحياة الأب��دي��ة .ولقد
جاء ال�سيد الم�سيح �إلى العالم ،لكي يبذل..
لكي يبذل نف�سه فدية عنا .وفي ذلك قال
لتالميذه�« :إن �إبن الإن�سان لم ي�أت ل ُيخدم
بل ليخدم وليبذل نف�سه فدية عن كثيرين»
(مرق�س .)45:10
و�أول �شيء بذله ال��رب مجده و�سماءه
وعظمته ،حينما تج�سد من �أجلنا ،و�أخذ
�شكل العبد ،و�صار في الهيئة ك�إن�سان ..ثم
بذل راحته �أي�ضا ،وطاف يجول في الأر�ض
ي�صنع خيراً ،وهو لي�س له مكان ي�سند فيه
ر�أ�سه (متى .)20:8و�أخير ًا بذل حياته عنّا
على ال�صليب ..وبهذا البذل عبر عن حبه
الالنهائي لنا.
وه �ك��ذا � �ص��ارت � �ص��ورة ي�سوع الم�سيح
الم�صلوب ،هي �أجمل ال�صور �أمام الب�شرية
كلها� .أنها �صورة الحب الباذل ،في �أعماق
بذله� ..إن �صورة التجلي على جبل طابور
ربما ال نجدها في كل مكان� ،صورة الم�سيح
وه��و داخ��ل كملك �إل��ى �أور�شليم كذلك..
ولكنك في كل مكان نجد �صورة الم�سيح
الم�صلوب ..لأن �ه��ا �أث �م��ن � �ص��ورة� ،أعمق

يرجعان �إل��ى نقطتين هامتين ج��داً ،ولو
تعرفنا عليهما من البداية �سنجد �سهولة
في فهم �سفر الر�ؤيا:
�أوالً� :إن��ه �سفر نبوي .ثانياً� :إن��ه �سفر
�شَ فْري نبوي .نبوي �أي يتحدث عن �أمور
م�ستقبلة� ،شَ فْري �أي ا�ستعمل ال�شفرة في
�إعالن الأمور النبوية الم�ستقبلة ،وكالهما
�صعب ،فالأمور النبوية� ،صعب ج��د ًا على
الإن�سان �أن يعرف تبعتها �إال �إذا �أر�شده روح
اللـه .عالوة �أن الأمور النبوية ال ُم�شفرة �إن
بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار
لم ُيعلن لنا روح اللـه الذي له هذه ال�شفرة
كني�سة مارمرق�س  -كليفالند� ،أوهايو
وكيل ايربا�شية :اوهايو ومت�شجن و�إنديانا في كتابة الأمور النبوية و ُير�شدنا �إلى فهم
وتف�سير ما ُيكتب لنا ،لما ا�ستطاع �أحد �أن
ورقم  10ويليهم رقم ( )12وم�ضاعفتهم يفهم �أو ُيف�سر �سفر الر�ؤيا.
مثل (� 1000ألف) ،ومثل ( 144000مائه
المنهج الأول  :التف�سـير الم�ستقبلي:
و�أربعة و�أربعون �ألفاً).
† هو اتجاه بالمو�سي� ،أخذه البالمي�س
 -3ورد ف��ي �سفر ال��ر�ؤي��ا رق��م �صعب
جد ًا هو � 666ستة� ،ستة� ،ستة ،و�سنعرف والأخ��وة وبع�ض الطوائف البروت�ستانتية
مدلوله ،كما وردت به �أي�ض ًا �أرقام �صعبة ،حيث ي��رون �أن �سفر ال��ر�ؤي��ا ف��ي غالبيته
�أحيان ًا ُيع َّبر عنها بثالث �سنين ون�صف يتحدث عن ال�ضيقة العظيمة التي �ستحدث
و�أحيان ًا بـ � 42شهر و�أحيان ًا نف�س المدة قبل الحكم الألفي ب�سبع �سنوات و�أخذوا
كل الأرقام بطريقة حرفية فقالوا�« :ست�أتي
يكتبها  1260يوماً.
† �سفر الر�ؤيا �أي�ض ًا يحتوى على كثير �ضيقة وت�ستمر �سبع �سنوات وتمر الكني�سة
من الت�شبيهات والرموز والإ�شارات ،تحتاج ب�ضيقات .وعلموا ب�أن كل الذي يحدث في
جميعها �إلى تف�سير و�سنتعرف على معانيها �سفر الر�ؤيا من اللـه� ،سواء من ال�ضربات
بقدر الإم�ك��ان بنعمة الم�سيح .فهو �سفر �أو من الإنذارات .ثم بعد هذه الفترة ي�أتي
الر�ؤيا ملئ بالكائنات الب�شرية و المالئكية ،الم�سيح ليحكم (� )1000سنة على الأر�ض.
وبكائنات لم تُذكر قبل ذلك �إال في �سفر وبعد ذلك ي�أتي الم�سيح في مجيئه الأخير.
ال��ر�ؤي��ا .ففيه كائنات حية ال نعرف عنها وهذا التف�سير البالمو�سي ،تف�سير حرفي
�شيئ ًا قبل ذلك �إال من خالل �سفر الر�ؤيا يح�صر قوة وبركة �سفر الر�ؤيا في الجيل
الأخير وال �سيما ال�سبع �سنين الأخيرة من
ولها مدلوالت وت�شير �إلى �أ�شياء معينة.
† �سفر الر�ؤيا به �أي�ض ًا �أنواع كثيرة من �آخر جيل وبذلك ال ن�ستفيد نحن منه �شيء،
الألوان والأحجار والمعادن المختلفة ،كلها فهذا تف�سير م�ستقبلي حرفي.
† بع�ض المف�سرين �أخ��ذوا التف�سير
رموز و�إ�شارات �إلى �أمور معينة �سنعرفها
التاريخي وق��ال��وا� :إن �سفر ال��ر�ؤي��ا عبارة
من خالل درا�ستنا لل�سفر.
† �سفر ال��ر�ؤي��ا ملئ �أي�ض ًا بكل �أمور ع��ن ت��اري��خ الحياة الم�سيحية منذ ن�ش�أة
الكني�سة ،من عقائد والهوتيات ،وطقو�س الكني�سة ح�ت��ى م �ج��يء الم�سيح الثاني
وتاريخ ،وروحيات ،و�أم��ور حا�ضرة و�أمور وق�سموا �سفر ال��ر�ؤي��ا (ال �ـ � 22أ�صحاح)
م�ستقبلة ،وه��ذا كله يقودنا �إل��ى النقطة على فترات ،هذه فترة الع�صر الر�سولي
الثالثة وهي «�صعوبة الدخول �إلى �أعماق وتلك فترة اال�ضطهاد ال��روم��ان��ي ،وهذه
ال �ف �ت��رة ت�ف��رق��ت فيها الم�سيحية وتلك
�سفر الر�ؤيا».
† ال ُمتنيح قدا�سة البابا الأنبا �شنودة الفترة تجمعت فيها .وق�سموا ال�سفر على
ال�ث��ال��ث ك�ت��ب م�ق��دم��ة ل�ك�ت��اب «و�ضوح مجيء الم�سيح الثاني و�أخ��ذوه من ناحية
الر�ؤيا ال�سماوية» لأبونا عبد الم�سيح تاريخية بحتة ،الأدفنت�ست هم �أ�صحاب
ثا�ؤفيل�س النخيلي وهو كتاب رائع جد ًا االبتداع بهذا الفكر ثم �سار وراءهم بع�ض
من �أحدث الكتب التي كُتبت في الع�صر الطوائف �أي�ضاً.
الحديث عن �سفر ال��ر�ؤي��ا ،حيث كتب
المنهج الثاني:
�سيدنا ف��ي مقدمة ال�ك�ت��اب« :ح�ق� ًا ما
† ال ��ذي م��ن خ�لال��ه ح� ��ددوا �سفر
�أ�صعب االقتراب �إلى �سفر الر�ؤيا لفك
ختومه» .وقال �سيدنا �أي�ض ًا« :كثير من الر�ؤيا في �أيام الدولة الوثنية ،و�إن كانت
الآباء القدي�سين ف�سروا الأناجيل وقليل البداية فع ًال هكذا ففي الر�سائل ال�سبع
منهم ف�سروا الر�سائل ولكن يندر منهم ُمعظم الكالم عن ال�ضغوط واال�ضطهادات
م��ن ف�سر �سفر ال��ر�ؤي��ا» ،وق��ال �أي�ض ًا :ال� �م ��وج ��ودة ف ��ي �أي � ��ام ال ��دول ��ة الوثنية
«�إنني �أقف �أمام �سفر الر�ؤيا في خ�شوع الرومانية ،ولكن �إذا �سلمنا بهذا الر�أي ف�إن
عميق وفي رهبة �أكتفي ب��أن �أت�أمل ما �سفر الر�ؤيا �إذ ًا يخ�ص هذه الفترة وعندما
تنتهي الدولة الرومانية ينتهي و�ضع �سفر
�أجد فيه من روحيات».
�صعب في تف�سيره ،الر�ؤيا ،وبالطبع ال يمكن �أن يكون هذا هو
† �إن �سفر الر�ؤيا
ٌ
ل��ذل��ك اختلف المف�سرون ف��ي تف�سيره ،الو�ضع ال�سليم ،لذلك نحن قلنا �سابق ًا �إن
واخ�ت�ل�ف��وا ف��ي المنهج ال ��ذي ات�ب�ع��وه في �سفر ال��ر�ؤي��ا فيه �أم��ور حا�ضرة وما�ضية
التف�سير ،وفي الواقع االختالف وال�صعوبة وم�ستقبلة في �آن واحد.

ال�صور ت�أثير ًا في النف�س� .أمامها وقف
المهاتما غاندي وبكى� ..إنها �صورة الحب
الكامل ،والعطاء .لأن��ه «لي�س حب �أعظم
من هذا� ،أن ي�ضع �أحد نف�سه عن �أحبائه»
(يوحنا  .)13:15ولهذا قال القدي�س بول�س
الر�سول« :حا�شا لي �أن �أفتخر� ،إال ب�صليب
ربنا ي�سوع الم�سيح» (غالطية.)14:6
وكلما ننظر �إلى �صورة ال�صليب ،نتذكر
الحب الإلهي العجيب ..نتذكر �إلهنا القوي
غير المحدود في قدرته وعظمته ،وقد بذل
�سماءه ،و�أخلى ذات��ه ،و�أخ��ذ �صورة عبد،
وب��ذل حياته ،وب��ذل دم��ه ،حبا للإن�سان
المحكوم عليه بالموت.
�إن �أجمل عبارة تكتب على �صورة الم�سيح
الم�صلوب ،ه��ي ع�ب��ارة «�أح ��ب حتى بذل
ذات��ه» .لقد كتبوا الفتة على �صورة ال�سيد
الم�سيح ،مكتوب عليها «ي�سوع النا�صري
ملك ال�ي�ه��ود» ول�ك��ن �أج �م��ل الف�ت��ة تكتبها
على �صليبه هي «الحب والبذل» .. ،هكذا
�أحب اهلل العالم ،حتى بذل �إبنه الوحيد..
والعظة التي ن�أخذها من �صلب ربنا ي�سوع
الم�سيح هي �أن نحب و�أن نبذل ..ال نحب
ذاتنا� ،إنما نحب النا�س ،ونحب اهلل ..ال
نحب راحتنا� ،إنما نحب راحة النا�س ،مهما
كانت راحتنا.
�إن كنت ال تحب وال تبذل ف�أنت لم ت�ستفد
من �صليب الم�سيح درو�سا وال ا�ستفدت من
�صليبه قدوة لحياتك.
�إن �صليب ال�سيد الم�سيح يعلمنا �أن نحب
حتى الموت ..في حبنا هلل نفعل هذا .وفي
حبنا للنا�س نفعل هذا «ال نحب بالكالم وال
بالل�سان ،بل بالعمل والحق» (يو.)18:3
وما هو هذا التعبير العملي للحب؟
�إنه العطاء والبذل ،حتى الموت ،نحب
المحبة التي ت�صعد على ال�صليب ،المحبة
التي ت�صل �إلى الموت من �أجل من تحبه� ،أو
على الأقل تكون م�ستعدة قلبي ًا �أن ت�صل �إلى
الموت و�أن تبذل ذاتها .انظروا في التوبة
وف��ي مقاومة الخطية ،كيف �أن الر�سول
يعاتب �أهل العبرانيين ويقول« :لم تقاوموا
بعد حتى ال��دم ،مجاهدين �ضد الخطية»
(عبرانيين .)4:12
�أت��ري��د �أن تحب اهلل؟ ينبغي �إذن �أن
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البابــا �شـــنودة الثالــث

نحبه حتى ال ��دم ..ت�ق��اوم الخطية حتى
ال��دم .ت�صعد على ال�صليب .ت�صلب ذاته
ت�صلب «الج�سد مع الأه ��واء وال�شهوات»
(غ�لاط�ي��ة  )24:5ت�صلب ال�ع��ال��م داخل
قلبك ،فال يتحرك في داخ�ل��ك .وت�صلب
ذات��ه ،فال تتحرك ه��ذه ال��ذات طالبه �أن
تظهر .هنا يبلغ الحب غايته .وهنا تفتخر
عملي ًا ب�صليب ربنا ي�سوع الم�سيح ،وتقول
عنه «هذا الذي به قد �صلب العالم لي و�أنا
للعالم» (غالطية  .)4:6نتعلم من �صليب
ال�سيد الم�سيح �أن نحب و�أن نبذل .وال يمكن
�أن نحب و�أن نبذل �إال �إذا �أنكرنا ذواتنا.
�إن ال�سيد الم�سيح قبل �أن يبذل ذاته،
�أخلى ذاته �أوال و�أخذ �شكل العبد� ..إذن �إذا
�أحببت ،و�أردت �أن تبذل ،عليك �أن تخلي
ذاتك �أوال من كل محبتك لنف�سك و�شعور
بذاتك� ..أي �أن تتوا�ضع ،وت�أخذ �شكل العبد
وحينئذ يمكنك �أن تبذل ،وثق �أن البذل هو
التعبير الحقيقي عن الحب.
�إن المحبة ت�ستطيع �أن تعمل الأعاجيب.
المحبة تحتمل كل �شيء ،وتبذل كل �شيء.
�إن كنت ال ت�ستطيع �أن تبذل ف�أنت �إذن تحب
ذاتك ،ول�ست تحب غيرك.
ك��ان ال�سيد الم�سيح يعطي با�ستمرار
قبل �إع �ط��اء ذات ��ه على ال�صليب ،كانت
محبته تجول و�سط النا�س تعطيهم حنانا
وحبا و�شفقة .كانت تعطي البع�ض �شفاء،
والبع�ض ع ��زاء والبع�ض ط�ع��ام��ا .كانت
ت�ن��ادي للم�سبيين بالعتق ،وللم�أ�سورين
بالإطالق ،وتعمل كل حين لأجل راحة الكل.
ولكن كل هذا لم يكن يكفي ..كان ينتظر
من المحبة �أن تعطي ذاتها ،ان ت�صعد على
ال�صليب ،وتن�ضح بدمها على الب�شرية ،من
قمة الفداء.
فليعطنا ال��رب بركة �صليبه ،وليعطنا
�أن نتدرب على الحب وال�ب��ذل ،و�أن نحب
الإعطاء �أكثر من الأخذ .وليعطنا �أن ننمو
ف��ي ه��ذا العطاء ونظل ننمو حتى نعطي
�أرواحنا لأجله ...له القوة والمجد والبركة
والعزة �إلى الأبد �آمين.

بع�صور مختلفة وفي ا�ضطهادات مختلفة،
المنهج الثالث:
† التف�سير الوحيد الذي نقبله ونعي�ش ومن الممكن �أن تتكرر هذه الع�صور و�أن
فيه ك ��أرث��وذك ����س ،ه��و التف�سير الروحي ت�ع��اد حتى ن�صل �إل��ى الن�صرة الكاملة،
ال�شامل ل�سفر ال��ر�ؤي��ا وه��ذا هو التف�سير وفي النهاية �أبواب الجحيم لن تقوى على
ال��ذي تقبله الكني�سة ،ف�سفر ال��ر�ؤي��ا هو الكني�سة.
ر�سالة تعزية للكني�سة وم�ستقبلها وك�أن فلذلك ه��ذا هو المنهج ال��روح��ي الذي
ل���س��ان ح��ال��ه ي �ق��ول للكني�سة ال تخافي ،ن�سير عليه في التف�سير ،فنف�سر الأرقام
ف��ال�م���س�ي��ح ال�م�ن�ت���ص��ر ال �ق��ائ��م م��ن بين والأل��وان والكائنات الحية وكل ما جاء في
الأم� ��وات الجال�س ف��ي العظمة ه��و الذي �سفر الر�ؤيا تف�سير ًا روحي ًا ولي�س تف�سيرا
يقودنا كم�ؤمنين وككني�سة ويدخل بنا في حرفي ًا
(يتبع)
حرب �ضد ال�شيطان وكل �أتباعه ولذا نمر		

الآالم و�ضعفات الم�ؤمنين
�أيام قليلة وينتهي ال�صوم المقد�س،
وتحتفل الكني�سة بتذكار �آالم الرب
ي�سوع في الأ�سبوع الأخير من ال�صوم..
�أ�سبوع الب�صخة المقد�سة ،وهو �أ�سبوع
غني باالختبارات ال��روح�ي��ة ،ومفعم
بم�شاعر محبة اهلل لنا ،التي ا�ستطاعت
�أن تتخطى كل ال�ضعفات التي وقع فيها
التالميذ ب�سبب �ضعفهم الب�شري..
هذا الأ�سبوع يحمل لنا ر�سالة معزية
�أن �إلهنا الم�صلوب القائم يت�سع قلبه
بالحب لنا ،ويتغا�ضى عن �ضعفاتنا
ال�ت��ي ق��د نقع فيها و��س��ط �آالم �ن��ا في
طريق الحياة.
وهذه بع�ض ال�ضعفات التي واجهت
التالميذ ..وقد تواجهنا نحن �أي�ضا في
�أوقات ال�ضيق..
 -1الخوف :فخوف التالميذ وقت
ال�صلب جعلهم يتفرقون كل واحد �إلى
خا�صته ،وتحت ال�صليب لم يكن �سوى
يوحنا الحبيب والعذراء مريم ،الجميع
خافوا حتى بطر�س ال��ذي ق��ال« :ولو
ا�ضطررت �أن �أموت معك ال �أنكرك!»
(م��ت��ى ،)35:26ل��م يبق منهم �أحد.
ولكن محبة الرب لم تتوقف عند هذا
الخوف ..بل ظهر لهم بعد قيامته في
العلية ولكي يبدد خوفهم ،وقال لهم:
«�سالم لكم!» (يوحنا ..)19:20و�أنت
�أي�ضا و�سط مخاوفك في طريق الحياة
ال تظن �أن الرب �سيتخلى عنك ،لكن
ا�صرخ �إليه طالب ًا �أن يقول لك�« :سالم
لك يا فالن» ،لتطمئن ويهد�أ قلبك.
 -2ن�سيان الوعود :تكلم الرب
مع تالميذه عدة مرات قبل ال�صلب �أنه
�سي�سلم لأيدي الب�شر ويـت�ألم و ُي�صلب
ويقوم في اليوم الثالث ،ولكنهم وقت
ال�ضيق لم يتذكروا كلماته ،لقد ن�سوا

نيافـة الأنبـا باخـوميـو�س
هذا الوعد بالقيامة ،ف�أعدت المريمات
الحنوط وخرجوا للقبر ليزوروه كميت!!
لذلك عاتبهم المالك« :لماذا تطلبن
ال�ح��ي بين الأم� ��وات؟» (ل��وق��ا.)5:24
ونحن كثيرا ما نن�سى وعود اهلل المعزية
لنا و�سط �آالمنا ،لذلك في كل �ضيقاتك
و�آالمك اجتهد �أن تتذكر وعود اهلل لك
وهي �ستمنحك قوة.
 -3ال�شك :التالميذ كلهم �شكوا
وق��ت �آالم ال�سيد الم�سيح ،وال�شك
يجعل الإن�سان يت�شكك في عناية اهلل به
ورعايته له ،لذلك في كل �آالمك ال ت�شك
�أن اهلل معك ،فهو الذي وعد« :وها �أنا
معكم كل الأي��ام �إل��ى �إنق�ضاء الدهر»
(متى ،)20:28ولتكن قوي ًا واثق ًا مردد ًا
مع داود�« :أي�ضا �إذا �سرت في وادي ظل
الموت ال �أخاف �شراً ،لأنك �أنت معي»
(مز.)4:23
 -4ال��ه��روب :وق��ت الآالم هرب
مرق�س ع��ري��ان��ا م��ن الب�ستان ،وترك
تلميذا ع�م��وا���س �أور��ش�ل�ي��م قا�صدين
قريتهم ال�صغيرة ..ولكن الرب �أظهر
لهم جميعا ذات��ه رغم هروبهم ،و�أنت
في �ضعفك قد تهرب من ر�سالتك �أو
من مكان عملك �أو من وطنك ،ولكن
ر�سالة الرب لك هي �أن تتم�سك به وتثق
�أن��ه �سوف يعلن نف�سه و�سط ال�ضيق..
و�سيعلن الحق ..فاهلل ال يقبل الهروب.
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مملكته� ..أنا �أكون له �أباً ،،وهو يكون لي �إبناً.
هل خل�ص �شم�شون
�إن تعوج �أ�ؤدب��ه بق�ضيب النا�س وب�ضربات
و�سليمان؟
بني �آدم .ولكن رحمتي ال تنزع منه كما
�س�ؤال :نحن نعلم �أن �شم�شون نزعتها من �شاول» (�2صم.)15-12 :7
�أخ��ط ��أ ،وك�سر ن���ذره ،وتخلت عبارة�« :إن تعوج �أ�ؤدب��ه ..ولكن رحمتي
ال تنزع منه» ،هي بال �شك دليل على قبول
عنه النعمة ،و�أخ���ذ ك�أ�سير الرب لتوبة �سليمان ،وخال�صه.

الإجابة:
ال�شك �أن �شم�شون ن��ال الخال�ص،
وقبل ال��رب توبته .والدليل على ذلك
�أن الرب �سمع له في �آخر حياته ،و�صنع
به �إنت�صار ًا عظيم ًا لم ي�صنعه به طول
حياته (ق�����ض .)30:16ولكن الدليل
الأكبر على خال�ص �شم�شون �أن القدي�س
بول�س الر�سول و�ضعه في قائمة رجال
الإيمان ،مع داود و�صموئيل والأنبياء
(عب.)32:11
وف��ي يقيني �أن �سليمان �أي�ضا قد
خل�ص ،وقبل الرب توبته.
وم��ن ع�لام��ات ت��وب�ت��ه كتابته �سفر
الجامعة ،الذي ظهرت فيه روح الزهد
في كل �شيء .لكن الدليل الأكبر على
خال�صه ه��و وع��د اهلل ل ��داود ب�ش�أنه،
حينما ق��ال ل��ه «�أق�ي��م بعدك ن�سلك..
هو يبني بيت ًا لإ�سمي ،و�أنا �أثبت كر�سي

بقلم :د� .إميــل ب�شــاي

emitedbishay@cox.net

«إثبتوا في محبتي»
(يو)9:15
«كما �أن الغ�صن ال يقدر �أن ي�أتي
بثمر من ذاته �إن لم يثبت في
الكرمة ،كذلك �أنتم �أي�ضا �إن لم
في� ...إثبتوا في محبتي...
تثبتوا َّ
كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم
ويكمل فرحكم».
(يو)11-4 :15

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

فضيلة العطاء...
كنز في السماء
لقد تمتعنا بال�صوم المقد�س الذى �صامه
ال��رب ي�سوع ,ونلنا نعمة ال�صوم وال�صالة
التي كانت مجاال للعمل ال��روح��ي والتوبة
والإقتراب �إلى اهلل .وكان البد من تطبيق
هذا التقدم الروحي ,تطبيقه عمليا ب�إكمال
�أركان العبادة الثالثة وهي ال�صوم وال�صالة
وال���ص��دق��ة .ال�صدقة �أو ف�ضيلة العطاء
هي التطبيق العملي لكل ما �إكتنزناه من
النعم التي �أنعم الرب بها علينا في ال�صوم

بقلم :وجدي ميخائيـل

wagdy_mikhael@yahoo.com
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الذي �سي�أتي بعدي..

البابا �شنوده الثالث...

(ق�ض .)16ونعلم �أن �سليمان
�أغوته ن�سا�ؤه ،وبنى مرتفعات
لآلهتهن ،ولم يحفظ عهد الرب
فمزق الرب مملكته (1مل.)11
ف��ه��ل خ��ل�����ص ���ش��م�����ش��ون؟ وه��ل
خل�ص �سليمان؟ وما الدليل؟
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معنى «�إغ�ضبوا وال تخطئوا» بل �إعطوا مكان ًا للغ�ضب»..
فالمق�صود بها طبعا هو �إعطاء مكان
���س��ؤال:ه��ل ع��ب��ارة «�إغ�ضبوا وال للغ�ضب لكي ين�صرف ،ولي�س �إعطاءه
تخطئوا» (م��ز )4هي ت�صريح لنا م�ك��ان� ًا داخ ��ل الإن �� �س��ان لي�ستقر� ..أي ال
بالغ�ضب؟ وهل كذلك عبارة «�أعطوا تكبتوا الغ�ضب داخلكم ،فيتحول �إلى حقد
مكانا للغ�ضب» (رو)19:12؟
ورغبة في الإنتقام ،بل �إف�سحوا له مجا ًال
لين�صرف.
الإجابة:
ي�صنع
ال
إن�سان
ل
ا
«غ�ضب
إن
�
الكتاب
يقول
هل جدف الل�ص
بر اهلل» (يع .)20:1ويقول �أي�ض ًا «الغ�ضب
ي�ستقر ف��ي ح�ضن ال�ج�ه��ال» (ج� ��ا.)9:7
�أم الل�صان؟
ويقول «ال ت�ست�صحب غ�ضوباً ،وم��ع رجل
����س����ؤال :ه���ل ال����ذي ج���دف على
�ساخط ال تجيء» (�أم.)24:22
ال��رب وقت �صلبه ،الل�ص ال�شمال
�أم��ا عبارة «�إغ�ضبوا وال تخطئوا» فقد
ف�سرها الآباء بمعنيين:
فقط� ،أم ج��دف معه �أي�ض ًا الل�ص
�أ � -إما الغ�ضب المقد�س من �أجل اهلل،
اليمين؟ وكيف ذلك وهو الذي نال
بحيث يكون بطريقة روحية ال خط�أ فيها.
الفردو�س؟
�أي يكون غ�ضب ًا مقد�س ًا في هدفه ،وفي
طريقته �أي�ضا.
الإجابة:
على
�ان
�
س
�
�
�
ن
ل
إ
ا
يغ�ضب
أن
�
ب  -و�إم� ��ا
في ب��ادئ الأم��ر ك��ان الل�صان يجدفان
اقترفه
وما
نف�سه،
في
الموجودة
النقائ�ص
على الرب..
ال
نف�سه،
على
�ذا
�
ه
فغ�ضبه
خطايا،
م��ن
يقول القدي�س متى الإنجيلي «وبذلك
الم�ستقبل.
في
يخطئ
يجعله
�أي �� �ض � ًا ك��ان ال�ل���ص��ان ال �ل��ذان �صلبا معه
�أما قول الر�سول «ال تنتقموا لأنف�سكم..

يعيرانه» (مت .)44:27ويقول القدي�س
مرق�س الإنجيلي �أي�ض ًا «واللذان �صلبا
معه كانا يعيرانه» (مر.)32:15
�أما القدي�س لوقا الإنجيلي ،فهو الذي
ذكر �إيمان الل�ص اليمين:
ف �ق��ال« :وك ��ان واح��د م��ن المذنبين
المعلقين يجدف عليه قائالً� :إن كنت
�أن��ت الم�سيح ،فخل�ص نف�سك و�إيانا».
ف ��أج��اب الآخ ��ر وان�ت�ه��ره ق��ائ�لا�« :أوال
تخاف اهلل �إذ �أن��ت تحت ه��ذا الحكم
بعينه؟ �أما نحن فبعدل (جوزينا) لأننا
ننال ا�ستحقاق ما فعلناه .و�أما هذا فلم
يفعل �شيئ ًا لي�س في محله» ..ثم قال
«اذكرني يارب( »...لو.)42-39 :23
لعل نقطة التحول عند الل�ص اليمين،
المعجزات التي حدثت وقت ال�صلب.
فلما ر�أى الأر�ض تزلزلت ،وال�صخور
ت�شققت ،وال�سماء �أظلمت ..ت�أثر قلبه،
كما ت�أثر ب�صفح الم�سيح عن �صالبيه
و�صالته من �أجله .فكف عن التجديف
والتعيير ..ثم �آم��ن ،وداف��ع عن الرب
موبخ ًا الل�ص الآخر .و�أعلن �إيمانه للرب
طالب ًا �أن يذكره ونال الوعد.

�أنا الكرمة الحقيقية و�أبي الكرام:
من عظم حنان م�سيحنا وعمق ات�ضاعه
�أن �شارك رعيته في �صفات �أ�ضفاها هو
على ذات ��ه .فهو �إب��ن اهلل الوحيد ولكنه
دعانا �أوالد ًا ل��ه« :و�أم��ا كل الذين قبلوه
ف�أعطاهم �سلطان ًا �أن ي�صيروا �أوالد اهلل»
(يو .)12 :1والفرق الهائل �أن بنوته للآب
�أقنومية من ذات جوهره �أما بنوتنا نحن
له فبالتبني.
وه��و ن��ور العالم« :اهلل ن��ور ولي�س فيه
ظ�ل�م��ة ال �ب �ت��ة» (1ي � � ��و .)5:1ول �ك �ن��ه بكل
ح��ب �أب��وت��ه يقول لنا�« :أن�ت��م ن��ور العالم»
(م ��ت)14:5؛ والفرق �أن��ه هو م�صدر كل
نور فينا ،من ن��وره ي�صير فينا قب�س ًا من
ن��وره« :لأن عندك ينبوع الحياة .بنورك
نرى نوراً» (مز.)9 :36
وه��و يدعو نف�سه «الكرمة الحقيقية»
بينما ي�ق��ول ع��ن كني�سته �أن�ه��ا «الكرمة
الم�شتهاة» (�أ�ش .)2 :27نحن الكرمة التي
يحبها وي�شتهي ثمرها! فال�سيد الم�سيح هو
الكرمة التي نحيا بثمرها .هو الكلمة الذي
�صار ج�سدا .ت�أن�س و�أخذ ج�سده من طبيعة
�أغ�صانه � .إنه كرمة يهوذا التي تغذيه بدم
العنب« :غ�سل بالخمر لبا�سه وبدم العنب
ثوبه» (ت��ك .)11:49هو الكرمة والكرام،
مثلما �صار هو الكاهن والذبيحة في �سر
الأفخار�ستيا به نثبت فيه كالأغ�صان في

الكرمة ،وبهما نثبت فيه لخال�صنا .فنحن
نذهب للكني�سة «لنلتقي» بالم�سيح ولنجدد
ثباتنا فيه ب�أ�سراره.
كتب �أحد الآباء (ترتيليان �أو �سيبريان)
ق�صيدة ع��ن «الم�سيح ال�ك��رم��ة» بعنوان
«��ش�ج��رة ال �ح �ي��اة» ي �ق��ول( :التف�سيرات
بين قو�سين لكاتب المقال)« :ف��ي مكان
م��ا ،نعتقد �أن��ه ه��و مركز ال�ع��ال��م� ،أطلق
العبرانيون عليه ا�سم «الجلجثة» زرعت
أ�صل عاقر (الميالد
�شجرة قطعت من � ٍ
البتولي) :هذه ال�شجرة ،على ما �سمعت،
�أث��م��رت ث��م��ار ًا م�ح�ي�ي��ة .ول �ك��ن ثمارها
ل��م تكن ل�ساكني ال�م�ك��ان (ال �ي �ه��ود) بل
للغرباء (الأمم) الذين قطفوا هذه الثمار
ال�شهية(حين �آمنوا).
�إرتفعت هذه ال�شجرة من �أ�صل واحد
(ج�سد الم�سيح) ،ثم مدت ذراعيها (على
ال�صليب) لفرعين ك�أنهما عار�ضان ل�شراع
ال�صلب)...
تع�صف ب��ه الأم���واج (�آالم َّ
ث��م ،وبعمل �إع �ج��ازي مجيد ،ف��ي اليوم
ال�ث��ال��ث (ال�ق�ي��ام��ة )،نبت لها ف��رع �آخر
�أرع ��ب الأر��ض�ي�ي��ن (المقاومين) ولكنه
ك��ان لل�سمائيين غن ًّيا بالثمار المحيية.
وبعد �أربعين يوم ًا (التي ق�ضاها الم�سيح
مع الر�سل بعد القيامة) تق َّوى هذا الفرع
و� �ص��ار ��ش�ج��رة �ضخمة لم�ست ال�سماء
بفروعها المتعالية (ال�ك��رازة) ،فاختفت

ر�أ�سها في الأع��ال��ي (ال�صعود) .حينئذ
نبتت منها �إثنتا ع�شر غ�صن ًا (التالميذ)
غاية ف��ي الثقل ،ام�ت��دت �إل��ى ك��ل العالم
فوهبت الأم��م غ��ذا ًء وحياة �أبدية .علَّمت
ال�شعوب �أن الموت يمكن �أن يموت!
وبعد خم�سين يوم ًا �آخرين (حلول الروح
القد�س)� ،إنهالت من قمة ال�شجرة ينابيع
الرحيق الإلهي ،وان�ساب بداخل �أوراقها
رو ٌح �إل �ه��ي ،وت�ساقطت م��ن ك��ل �أوراق
ال�شجرة ق�ط��رات ال�ن��دى ال�ع��ذب (قدوة
الم�سيحيين).
�إثبتوا في محبتي:
يطلب الرب منا �أن نثبت فيه .هو يقول:
في ال ي�أتي بثمر ينزعه ،وكل ما
«كل غ�صن ّ
ي�أتي بثمر ينقيه لي�أتي بثمر �أكثر» (يو:15
 .)1،2فثباتنا فيه لي�س اختياري ًا بل هو كل
حياتنا و�إكليل �أبديتنا .و�أهم ثمر ي�شتهيه
الرب من الثابتين فيه هو دوام محبتنا له
وكمال فرحنا فيه�« :إن حفظتم و�صاياي
تثبتون في محبتي ...كلمتكم بهذا لكي
يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم» (يو:15
.)11 ،10
ليتنا نثبت في م�سيحنا لن�أتي بثمر هو
�شهوة قلب �إلهنا« :تعال يا حبيبي لنخرج
�إلى الحقل ولنبت في القرى .لنبكرن �إلى
الكروم لننظر هل �أزه��ر الكرم ...هناك
�أعطيك حبي» (ن�ش.)12 ،11 :7

المقد�س وال�صالة .العطاء هو حب وم�شاركة
�إخ��وة ال��رب في �إحتياجاتهم و�أعوازهم,
ويقول معلمنا المتنيح البابا �شنودة �أنه من
محبة الرب للفقراء� ,أنه دعاهم بالقدي�سين
فيقول «م�شتركين في �إحتياجات القدي�سين»
(رو ,)13:12بل دعاهم �إخوته �إذ يقول «بما
�أنكم فعلتموه ب�أحد �أخوتى ه�ؤالء الأ�صاغر
فبى فعلتم» (مت , )40:25فلذلك تدعوهم
الكني�سة «�إخوة الرب» و�أن كل ما نعطيه لهم,
�إنما نعطيه للم�سيح تماما.
ق��ال ال��رب ي�سوع «م�غ�ب��وط ه��و العطاء
�أكثر من الأخ��ذ» (�أع )35:20ويقول بول�س
الر�سول «المعطي الم�سرور يحبه الرب »....
(2كو ,)7:9و�أي�ضا «المعطى فب�سخاء »....
(رو .)8:12ويقول �سفر الأمثال «من يرحم
الفقير يقر�ض الرب �( »....أمثال.)17:19
وفي �سفر الن�شيد يقول «�إن �أعطى الإن�سان
كل ثروة بيته بدل المحبة ,تحتقر �إحتقارا»
(ن�شيد .)7:8فيقول لنا ال��رب �أن العطاء
يجب �أن يكون بمحبة و�سخاء ولي�س بالكم,
وقد طوب ال��رب ي�سوع الأرملة التي �ألقت
الفل�سين  ....لأنها �أعطت من �أعوازها»
(ل��و ,)4:21فالرب ينظر �إلى عمق العطاء
ومحبته ولي�س �إلى مقداره .
جزاء ف�ضيلة العطاء عظيم جد ًا �إذ يقول
ال��رب عند مجيئه الثاني في مجده «يقول
الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي

�أب��ي رث��وا ال ُملك المعد لكم منذ ت�أ�سي�س
العالم ,لأنى جعت ف�أطعمتموني ,عط�شت
ف�سقيتموني ,كنت ع��ري��ان��ا فك�سوتمونى
( »...م � � ��ت .)34:25ك��ذل��ك ي �ق��ول داود
النبي «طوبى لمن يتعطف على الم�سكين
والفقير في يوم ال�شر ينجيه ال��رب ...وال
ي�سلمه لأي��دي �أع��دائ��ه ,ال��رب يعينه على
�سرير مر�ضه» (م ��ز ,)1:41ه��ذا بخالف
الخيرات والبركات التي ينعم بها المعطي
الم�سرور ح�سب وعد رب المجد ,الذي قال
لنا «�أعطوا ,تعطوا كي ًال جيد ًا ملبد ًا مهزوز ًا
فائ�ضاً( »....لو ,)38:6والكني�سة ترتل �أثناء
ال�صوم وتقول «طوبى للرحما على الم�ساكين
 ,ف�إن الرب يرحمهم في يوم الدين».
يقول المتنيح الأنبا مكارى �أن «من يفك
�ضيقة �إن�سان مت�ضايق في �ساعة �شدة �أو
�ضيق ي�شعر بال�سعادة الداخلية ,والرب
يكافئه كوعده ,ويقول �أي�ضا �أن ال�صدقة
وعمل الرحمة هي الركن العملي للعبادة,
وال��رب من محبته للفقراء �أق��ام نف�سه �أبا
لليتامى وقا�ضيا للأرامل كما قال داود النبي
« �أبو اليتامى وقا�ضي الأرامل اهلل في م�سكن
قد�سه» (م��ز .)5:68كذلك معلمنا يعقوب
الر�سول يقول «الديانة الطاهرة النقية عند
اهلل الآب هي هذه� ,إفتقاد اليتامى والأرامل
في �ضيقاتهم وحفظ الإن�سان نف�سه بال دن�س
في العالم» (يع.)27:1

العطية لي�ست بالمال فقط ,فقد تكون
باالبت�سامة والكلمة الحلوة ل��و قدمناها
لإن�سان في �ضيقة ونف�سه مرة ,فتكون رحمة
لنف�سه� .أي�ضا زيارة �إن�سان مري�ض ويخفف
عنه بكلمة طيبة وه��و ف��ى �ضيقته ,هذا
عمل رحمة� .إن كل �أنواع العطاء هو ف�ضيلة
ن�ستمدها من �شخ�ص الرب ي�سوع ,ويجب �أن
تكون حياة نعي�شها كل يوم ,كما يقول الأنبا
مكارى حيث �أن الرب ي�سوع نف�سه في رحلة
تج�سده على الأر���ض ك��ان العطاء وا�ضح ًا
جد ًا في خدمته وكرازته .فقد �أعطى الحياة
لبع�ض الموتى ,و�أعطى ال�شفاء للمر�ضى,
و�أع �ط��ى النظر للعميان ,و�أع �ط��ى ال�شبع
للجموع ,و�أعطى ال�سالم لمحبيه ,كان يجول
ي�صنع خيراً ,وظهرت �أعظم �صور الحب
والعطاء وقت ال�صليب �إذ �أعطانا ج�سده
ودم��ه مغفرة لكل الخطايا و�أن �ع��م علينا
بالخال�ص  .و�أعطانا �أن نكون نور ًا للعالم
وملح ًا للأر�ض ,و�أعطانا ال�سلطان �أن ندو�س
الحيات والعقارب وكل قوات العدو .
يقول الأنبا مكارى �أن �أى خدمة بدون
ع�ط��اء ت�صبح خ��دم��ة عقيمة غير مثمرة
 ,ل��ذا نطلب من رب المجد �أن يعمل فينا
لنعطى بمحبة و�سرور تمجيدا لأ�سم الرب
القدو�س.
ولألهنا المجد الدائم الى الأبد �آمين .

روى لي روفائيل تلميذ البابا كيرل�س،
حالي ًا الراهب القم�ص روفائيل �أف��ا مينا
بدير مارمينا بمريوط ،روى �أن �سيدنا نادى
على �أحد الأ�ساقفة الذي �صلى معه القدا�س
الإلهي �صباح �أحد الأيام وقال له« :ال�ست
اللي �شايله الولد اللي هناك ..الولد ده و�آكل
فول النهارده ال�صبح ..روح قول لها عل�شان
الولد ما يتناول�ش!!».
وذهب الأ�سقف �إلى الأم قائال لها« ،هو
الولد ده هيتناول؟» وردت الأم بالإيجاب
قائلة�« :أيوه يا �سيدنا الولد حيتناول» .ورد
الأ�سقف قائال« :هل �أك��ل الولد �أي طعام
هذا ال�صباح؟» وردت الأم قائلة« :نعم لقد
�أكل فول».

ورد الأ�� �س� �ق ��ف ق���ائ�ل�ا« :ال� ��ول� ��د ده
مايتناول�ش� ..سيدنا البابا قال كده».
طبعا ..كيف علم البابا كيرل�س �أن الولد
قد تناول �إفطار ًا هذا ال�صباح ..وبالذات
ف ��إن �سيدنا ح��دد ن��وع الأك��ل ال��ذي تناوله
الولد!.
ون�ع��رف م��ن ه��ذه ال��واق�ع��ة �أن �شفافية
وقد�سية البابا علمت بخبايا الأم��ور التي
ت �ك��ون مك�شوفة �أم���ام �أع �ي��ن القدي�سين
والأب� ��رار ال�صالحين حيث تمكنهم روح
الرب من معرفة الأمور الغيبية!.

وال �ت��ي ك��ان ك�ث�ي��را م��ا ي ��ردده ��ا ..وقد
�سمعتها م��رارا وهو يقولها في وجودي
و�أم ��ام محبيه وم��ري��دي��ه« ،دب��ر حياتنا
يارب ..ح�سب �إرادتك ال�صالحة».
حقا ..لو فكر المرء في تف�سير هذه
العبارة ف�إنها عميقة المعنى والمغزى..
لأن الإن�سان الم�سيحي ي�س�أل الرب �أن
يدبر حياته ح�سب �إرادة اهلل ..ولي�س
ح�سب �إرادة الإن �� �س��ان ف� ��إن �إرادت �ن��ا
ورغباتنا قد تبدو �أمامنا وف��ي �أعيننا
مثمرة ..ذات فائدة ..ولكن �إرادة الرب
ق��د ت��راه��ا مختلفة تماما ع��ن ر�ؤيتنا
الب�شرية المحدودة.
و�إل��ى اللقاء في العدد القادم ب�إذن
اهلل.

***

من الأقوال المعروفة عن البابا كيرل�س

ق�ي��ل ع��ن ال�ق��دي����س ي��وح�ن��ا المعمدان
�أن��ه ج��اء لكي يهيئ الطريق �أم��ام ال�سيد
الم�سيح ،ال��ذي �سي�أتي ب�ع��ده ..وك��ان هو
ال�م�لاك ال��ذي هي�أ للرب �شعبا م�ستعدا
(لو.)17 :1
�أح �ي��ان � ًا نجد ال�ن��ا���س ينح�صرون في
االهتمام بق�ضاء �أمورهم ،وال يفكرون في
الذي �سي�أتي بعدهم ..وقد يتركون المكان
�أو ال�م�ن��اخ غ�ي��ر م�لائ��م ل�ل��ذي��ن �سي�أتون
بعدهم!..
في معجزة �إ�شباع الجموع ،حر�ص ال�سيد
الم�سيح �أن ي�أمر التالميذ بجمع الك�سر،
وترك المكان نظيف ًا لمن �سي�أتي بعدهم
وي�ستعمل نف�س المكان ..وفي نف�س الوقت
تمت اال�ستفادة من الك�سر ..فلم يكن ح�سن ًا
�أن يفرح النا�س بالأكل وال�شبع ثم يتركون
المكان مثل مزبلة مملوء ًا بالف�ضالت ..بل
كما وجدوه نظيف ًا في ح�ضورهم ،يتركونه
نظيف ًا قبل مغادرتهم!..
من هنا ينبغي �أن يهتم كل واحد بمن
�سي�أتي ب�ع��ده ،فيترك ل��ه المكان نظيفا
لا ال���ش�م��ا���س ب�ع��د انتهاء
م �ه �ي �ئ �اً ..ف�م�ث� ً
القدا�س يرتب كل �شيء في مكانه ،وينظف
الهيكل ،ويعد كل ما يلزم للقدا�س التالي،
لأن ه �ن��اك م��ن ��س�ي��أت��ي ب �ع��ده لل�صالة
ويريد �أن يجد المكان ج��اه��زاً ..وهكذا
في كل �أعمالنا يلزمنا �أن نفكر في الذي
�سي�أتي بعدنا لي�ستعمل المكان �أو الآلة �أو
ال�سيارة ..فنترك كل �شيء في حالة جيدة
وجاهزة لال�ستعمال.
كانت هناك رغبة كبيرة لداود �أن يبني
بيت ًا للرب الذي �أحبه من كل قلبه ،ولكن
ال��رب ل��م ي�سمح ل��ه ،فقام داود ب�إعداد
وتجهيز كل م�ستلزمات البناء البنه �سليمان
الذي �سي�أتي بعده ليقوم بالبناء ..وبالفعل
وج��د �سليمان كل الإمكانيات مهي�أة له،
فبني الهيكل و�أبدع في تزيينه وتجميله..
ن �ح��ن غ��رب��اء ع�ل��ى الأر�� � ��ض ..مجرد
ع��اب��رون ،ن�ستعمل العالم (1ك ��و)31 :7
لفترة محدودة ثم نغادره ..لذلك يلزمنا
�أن نفكر جيد ًا ماذا �أعددنا للجيل التالي
لنا؟! هل �سن�سلمه ق��دوة مقد�سة و�إيمانا
نقي ًا م�ستنير ًا م�شتع ًال بحب اهلل� ..أم
نورثه م�شاكل وتحزبات و�ألغام ًا و�أحماال
ثقيلة وان�شغا ًال بق�ضايا تافهة وم�صارعة

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

fryohanna@hotmail.com

طواحين الهواء!.
ليكن لنا ه��ذا الفكر با�ستمرار ،كيف
نقوم بتهيئة المكان والمناخ لمن �سي�أتي
بعدنا ،بدء ًا من �أ�صغر الأم��ور في حياتنا
اليومية ،مرور ًا ب�إعداد الخطط للم�ستقبل
القريب ،و�صوال للخطط اال�ستراتيجية
طويلة المدى.
ف��ي ح��دي��ث ال�ق��دي����س ب��ول����س الر�سول
م��ع تلميذه تيموثاو�س ،يو�صيه �أن يهتم
بالأجيال التالية له .لي�س فقط �أن ي�سلمهم
الإيمان بل �أي�ض ًا يعدهم ليكونوا خداما
ذوي كفاءة ي�ستطيعون �أن يعلموا �أجيا ًال
�ســت�أتي بعدهم ..فقال له« :وم��ا �سمعته
مني ب�شهود كثيرين� ،أودعه �أنا�سا �أمناء،
يكونون �أك�ف��اء �أن يعلموا �آخ��ري��ن �أي�ض ًا
(2تي.)2:2
قيل في ال�شعر العربي عن �أنا�س يتعالون
على الآخرين وال يبالون بهم« :ون�شرب �إن
وردن��ا الماء �صفواً ،وي�شرب غيرنا كدر ًا
وطينا»� ..أو كما يقول المثل�« :أن��ا ..ومن
بعدي ال�ط��وف��ان»� ،أي �أن يهتم الإن�سان
بق�ضاء م�صلحته فقط ،وبعدها ال يهتم
بالذي �سي�أتي بعده ،حتى و�إن كان هناك
ط��وف��ان �آت ليهلك الآخ��ري��ن ف�لا يهمني
مادمت �أنا قد نجوت ..هذا بالطبع يك�شف
عن غياب المحبة والإح�سا�س بالنا�س،
وغياب المحبة هو غياب اهلل من ح�سابات
الإن�سان!..
م��ا �أج �م��ل �أن ي��رت��ب الإن �� �س��ان الأم ��ور
للذي �سي�أتي بعده ..مثل الذين يزرعون
�أ�شجار النخيل ،فهم يعرفون �أنها �ستثمر
بعد �سنوات طويلة و�أنهم قد ال ي�أكلون من
ثمرها ،لكنهم يفكرون في الذين �سي�أتون
م��ن ب �ع��ده��م ..ه �ك��ذا ق�ي��ل ع��ن القدي�س
�أثنا�سيو�س الر�سولي �أنه بتعاليمه وكتاباته
ظل يزرع �أ�شجار ًا طوال حياته ،حتى تتمكن
الأجيال التالية �أن ت�ستظ ّل تحتها!..

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
وجبة لحمة عيد القيامة لإخوتنا في قرى المنيا
تقديم :د .مجدى نوار

�إ�شتاقت قلوبنا مرة �أخرى �إلى ال�سيرة
المالئكية التى كانت تعي�ش و�سطنا كطيف
�سماوي ل�سنين عديدة� ،سمعنا الكثيرعن
طوباويتها ون �ق��اوة ق�ل�ب�ه��ا� ...أم رهبنة
البنات ...تماف �إيريني.
تحكي ت�م��اف لبناتها ال��راه �ب��ات عن
�إح ��دى رحالتها ال�سياحية العجيبة...
ق��ال��ت« :كنت مت�أثرة ج��دا بحزن وبكاء
كثير بعد �إنتقال القدي�س الأنبا مكاريو�س
«�أ�سقف قنا المتنيح» .وف��ي وقتها كانت
تماف تعاني من �آالم �شديدة في المرارة
الملتهبة م��ع ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى النوم
وتعاطي م�سكنات وم�ضادات حيوية فى
مواعيدها ..
قامت ب�صعوبة لل�صالة ،وفج�أة ظهر
�أمامها مالك منير وفي �إيده �صليب ،وقال
لها« :ليه بتبكى على الأنبا مكاريو�س..
�أنا هاخدك للفردو�س دلوقتي وهات�شوفي
بنف�سك م �ق��دار ال �م �ج��د ال �ل��ي ه��و فيه
وماتبكي�ش عليه تانى».
وف��ي دق��ائ��ق لقيت نف�سها ف��ي �أجمل
مكان ممكن �أن تقع عليه العين ..خ�ضرة
ملها�ش نهاية ونور زى نور النيون ب�س على
خ�ضار ب�سيط يخلي ال��واح��د ف��ي �سالم
عجيب وي�سبح ربنا وي��دوب ف��ي حبه...
وقلت لنف�سي�« :إي��ه اللي ح�صل ..هو �أنا
م��ت»؟ ومعقوله ده مكاني؟ و�أن��ا خاطية
وغلبانة...
وف ��ي ل�ح�ظ��ات ب�صيت ول�ق�ي��ت الأنبا
مكاريو�س جاي من بعيد و�شكله بهي وزي
ما يكون عمره � ٤٠سنة وك��ان ما�سك فى
�إي��ده �صليب �ألماظ والب�س جالبية لونها
زى ال�سما الفاتحة وه��و في حالة �سالم
روحي عجيب ،لغاية ما قرب مني ..وقال
علي ليه؟ � ..شفتي
ل��ي� ...إن��ت بتعيطى َّ
المجد اللي �أنا فيه؟  ..فقالت له :هو �أنا
مت يا�سيدنا؟ فقال لها :ال � ..أنا طلبت من
ربنا ي�سوع الم�سيح من �أجلك لتري مقدار
المجد �إللي �أنا فيه ،وربنا �سمح �إنك تيجي
وت�ق�ع��دي ف�ت��رة ف��ي ال �ف��ردو���س ت�شوفيني
علي تاني!!! و�س�ألته:
وتتعزي وماتبكي�ش َّ
�إيه ال�صليب الألماظ اللى �إنت ما�سكه في
�إي��دك؟ فقال ..الألماظ رمز الف�ضائل..
زى الب�ساطة والنقاوة والمحبة والإت�ضاع
 ...وه��ذه في الحقيقة التي رفعت الأنبا
مكاريو�س �إلى هذا المجد الأ�سمى.
وبعد لحظات من الإختطاف ال�سماوي..
رجعت تماف لقاليتها في الدير و�أح�ست
ال��زي��ارة ك��أن�ه��ا ع�شرة دق��ائ��ق ول�ك��ن في
الحقيقة كانت �أرب��ع �ساعات .في خالل
ه��ذه الفترة فتح الأم�ه��ات ب��اب حجرتها
لإعطائها �أدوي�ت�ه��ا ولكنهم ل��م يجدوها
بالداخل ،وبعد �أربع �ساعات �سمعوا حركة
خطوات في الداخل ،ولما فتحوا و�شافوني،
قالوا لي :كنت فين ياتماف الوقت ده كله؟.

ولم �أجد مفرا �إال �أن �أقولهم عن زيارتي
للفردو�س ولقائي مع الأنبا مكاريو�س.
طوباك �أيتها الأم ال�سائحة  ..يا من فتح
لنا قب�س من نور الفردو�س لنتعرف على
«ما لم تراه عين �أو ت�سمع به �أذن».
***

ن��أت��ى الآن لمو�ضوع خدمتنا ف��ي هذا
العدد  ...ونحن نقترب �إل��ى �أقد�س �أيام
ال�سنة� ،أو كما يقول عنها الآب��اء «قد�س
�أقدا�س ال�سنة» وهو ا�سبوع الآالم و�إعالن
خال�ص الب�شرية الذي جاء من �أجله رب
المجد.
ف ��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ه���ذه الأي� � ��ام ترجعنا
بذكريات خالدة في قلب كل واحد منا عن
�سنين ع�شنا فيها وعا�شت فينا  ...الألحان
وال�صلوات التي نق�شت في داخلنا �أثار ًا لم
ت�ستطع الهجرة �أن تمحوها ،تتزايد معها
�إ�شتياقاتنا �إلى الجذور التي خرجنا منها
 ..كل واحد منا ترك �أهله وع�شيرته �إلى
موطن جديد في �أنحاء الم�سكونة.
ومع �إنت�شارنا في بالد جديدة لم ينقطع
فكرنا عن معاناة �إخوتنا في م�صر ،ه�ؤالء
الذين تحملوا الكثير بالنيابة عني وعنك
لحفظ �إيمان الآباء ب�إ�ضطهادات وميتات
كثيرة بال �ضعف �أو تهاون فى ثبات را�سخ
للعقيدة في حياتهم حتى ولو كان ال�سيف
هو الجزاء .وهنا ي�س�أل الكثيرين :ماذا
نفعل ل�سداد بع�ض من ه��ذا الدين الذي
دفعه عني وعنك �إخوتنا في م�صر؟...
يا �أخى ال�شك التع�ضيد المعنوي مطلوب
 ..لكن البد �أن يكون هذا م�صحوبا بم�شاركة
�إيجابية لتع�ضيد حياتهم المعي�شية ...ال
يكفى �أن تقول لهم� :إذهبوا و�إ�ستدفئوا...
و�أن��ت لم تعطيهم �إحتياج الج�سد ...لأنه
بذبائح مثل هذه ي�سر اهلل.
ومن هنا ...تذكرنا هذه الآيام المباركة
�إخوتنا المحتاجين في م�صر وبالآخ�ص
في قرى ونجوع محافظة المنيا التي ت�أثرت
ومازالت تعاني من قب�ضة الإرهاب الأ�سود،
الذي �أظهر �شيطنة عقيدة هذا ال�شر على
حقيقته ،متمما قول رب المجد لنا« :ها�أنذا
�أر�سلكم كحمالن و�سط ذئاب».
�أخ��ى الحبيب لدينا �إحتياج لم�شاركة
وج�ب��ة عيد القيامة م��ع  ٣٥٠عائلة فى
��ص�ح��راء دي��ر البر�شا ب�م�ل��وي ،وق�ب��ل �أن
�أخ �ت��م ...بالأم�س يذكرني �أح��د الخدام
هناك « ...ال تن�سانا في بركة العيد».
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:
Pay To: Santa Verena Charity
PO Box 51206
Irvine, CA 92619
�أرثوذك�س نيوز/خدمة �إخوة الرب Memo:
magdynawar@gmail.com
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

دكتور /و�صفي ريا�ض مرق�ص

حينما يظهر الباطل ك�أنه حق

()2005 - 1927

 ن�ش�أته الأ�سرية والتعليمية
ول��د الطفل و�صفى ف��ي محافظة بني
�سويف ،بلدة �أ�سمنت ،في  ٣يوليو ،١٩٢٧
حيث ك��ان وال��ده اال�ستاذ ريا�ض مرق�ص
�صليب يعمل موظف ًا بالبريد ،ولديه �سبعة
�أب �ن��اء ،وك��ان و�صفي ترتيبه ال��راب��ع بين
�أ�شقائه و�شقيقاته ال�سبع ،والثانى بين
�أ�شقائه الذكور .ويحكى لنا �أ.د /مينا بديع
في ت�سجيله لأعمال �شمام�سة الكني�سة في
القرن الع�شرين� ،أن وال��د الطفل و�صفي
�أ�صر �أن ي�سجل �إ�سمه في �سجالت مواليد
قرية بردي�س  -مركز البلينا ،حتى يظل
ملت�صقا بموطن الأ� �س��رة التي ن�ش�أ فيها
ومنها ،ثم ا�صطحبه والديه �إلى االرا�ضي
ال�م�ق��د��س��ة ف��ى ع ��ام  ،١٩٢٧وه �ن��اك تم
تعميده ،كما حر�ص والده �أن يقدم �أوالده
للخدمة ال�شما�سية ،وت��وف��ى وال� ��ده فى
.١٩٥٨/٢/٢٨
التحق ال�شاب و�صفي ،بعد �إنهاء درا�سته
الثانوية ،بكلية الطب  -جامعة اال�سكندرية،
وتخرج فيها عام  ،١٩٥٢وكان خالل فترة
درا�سته له ن�شاط بارز في �إتحاد الطالب
بالكلية ،وبحكم موقعه ف��ي االت�ح��اد نفذ
فكرة �إعداد وجبات طعام �صيامي للطلبة
الم�سيحيين خالل فترات �أ�صوام الكني�سة
القبطية.
بعد تخرجه من كلية الطبُ ،عين طبيب
�إمتياز في مدينة �أب��و قرقا�ص -محافظة
المنيا ،ث��م �أوف ��د ف��ي م��أم��وري��ة �إل��ى بالد
النوبة ،قبل �أن تغمرها مياه ال�سد العالي،
وقد �شجعه وال��ده على تقبل هذه المهمة،
والتي فيها تغرب عن والديه و�إخوته نحو
ثالثة �أ�شهر.
ثم ُعين بعد ذلك طبيب �أمرا�ض متوطنة
بم�ست�شفى البلينا ،ثم ُعين رئي�س ًا لهذا
الق�سم ،وب�ع��د �أن انتهت ف�ت��رة رئا�سته،
عر�ض عليه تعيينه ب�صفة خا�صة مدير ًا
للم�ست�شفى� ،إال �أن��ه رف�ض هذا المن�صب
ليتفرغ لخدمة الكني�سة التي �أحبها من كل
قلبه ،والتي كانت ت�شغل كل فكره.
 زواجه
ت��زوج من د� /سامية منير عزيز� ،إبنة

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
بقلم� :إ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
ف��ي الأ� �ص��وام المقد�سة ،حيث ك��ان يقوم
�أ�ستاذ ورئي�س ق�سم العلوم الإن�سانية
ب��االت �� �ص��ال وال �ت��رت �ي��ب م��ع المتكلمين،
و�إ�ستقبالهم ثم �إ�ست�ضافتهم بمنزله� ،أثناء بالكلية الإكلرييكية بالقاهرة واملعاهد الفنية

فترة �إقامتهم �أثناء النه�ضة الروحية .
عندما ا�ستقر ف��ي عمله بالبلينا ،بد�أ
خدمته باال�شتراك ف��ي جمعية �أ�صدقاء
الكتاب المقد�س ،التي كانت تهتم بعالج
المر�ضى من غير القادرين.
كان ذهنه مهموم ًا بالخدمة ،والتجديد
والبحث عن الذين لي�س لهم �أحد يذكرهم،
وت�ب�ل��ورت ف��ي ذه�ن��ه خ��دم��ة ال�ق��ري��ة وكان
ذلك فى عام  ،١٩٦٢فات�صل بنيافة الأنبا
�صموئيل (�أ�سقف الخدمات وقتئذ -والذي
تنيح ف��ي � ٦أكتوبر  -١٩٨١لترتيب هذه
ال�خ��دم��ة .فتكونت الدياكونية الريفية،
وح�ضر للعمل بها �إكليريكين في �أ�سقفية
ال�خ��دم��ات ،واه�ت��م ب ��إع��داد ( )١٢مذبح
د .و�صفي ريا�ض مرق�ص
متنقل لعدد ( )١٢مذبح لخدمة القري
ال�ت��ى لي�س بها كنائ�س وع��اون��ه ف��ي ذلك
اال�ستاذ منير عزيز ،من كبار رجال التعليم �شقيقه الدكتور� /صبرى ريا�ض.
في اال�سكندرية ،والذي توفى في  ٢٨يناير
 ،١٩٩٠وكانت هذه الزوجة الفا�ضلة �سندا  خدمة مثمرة فى البلينا
ك ��ان � �ص �ي��اد ًا م ��اه ��راً ،محبا للخدمة
قوي ًا له في خدمته وفي �أمرا�ضه.
لخال�ص النف�س الب�شرية ،ولي�س ليحظى
 كيف طبق عملي ًا الآية ( :غيرة لنف�سه على عائد معنوي ،وي�سعى ال�ستثمار
وزنات الجميع ،فقد ح�ضر �إلى البلينا للعمل
بيتك �أكلتني) في خدمته:
كان يحر�ص على زيارة الكنائ�س والأديرة ،كطبيب بيطري ,)٢٠٠١ -١٩٢٥( ،فكانت
وال�صالة فيها ،وقد اعتاد ق�ضاء ليلة ر�أ�س فترة هامة في الخدمة ،ففي كل خمي�س
ال�سنة� ،ساهر ًا في دير الأنبا توما�س حتى كان يتم �إ�ست�ضافة د /طلعت ،والمهند�س/
في فترة مر�ضه ،كان يحر�ص على زيارة نبيل ري��ا���ض (المتنيح الأن �ب��ا م �ك��اري -
البابا كيرل�س ال�ساد�س (� ،)١٩٧١ -١٩٥٩أ�سقف �سيناء) وكانت بمثابة نه�ضة روحية
بالقاهرة ،عندما ت�سنح له الفر�صة بذلك ،مثمرة.
كما ا�شترك في �إع��داد هيكل ال�سيدة
�إذ كانت تربطه به �صداقة ومودة.
ك�م��ا ك��ان��ت ل��ه ع�لاق��ة وط �ي��دة باالنبا العذراء بكني�سة الأنبا مقار بالبلينا ،وفي
كيرل�س مطران البلينا ،فكان يعاونه في  ١٦يونيو  ،١٩٦٨قام الأنبا كيرل�س مطران
�أ�شياء كثيرة منها تنظيم عيد القدي�س البلينا بتد�شين الهيكل.
وبعد نياحة الأنبا يو�ساب ا�سقف البلينا
مارجرج�س بعزبة ن�صيف التي تبعد عن
البلينا نحو  ٢كيلومتر ،وحاول قدر طاقته طلب ق��دا��س��ة ال�ب��اب��ا ��ش�ن��ودة ال�ث��ال��ث من
ان يجعل العيد ي�أخذ �شك ًال روحياً ،فنظم الأنبا مكاريو�س مطران قنا ،باال�شراف
�سهرات روحية من عظات وترانيم كن�سية على االيبار�شية ،فكان له �سند ًا �أمين ًا في
الخدمة بااليبار�شية.
وتمجيد طوال فترة العيد.
�أي���ض��ا �إه �ت��م بتنظيم نه�ضات روحية وف��ي ع��ام �� ،١٩٧٥ش��ارك ف��ي ا�ستقبال

profrasmy_r@yahoo.com

قدا�سة البابا �شنودة الثالث ،ال��ذي ذهب
خ�صي�ص ًا للبلينا ،ال�ستطالع ر�أى ال�شعب
فى اختيار القم�ص مكاريو�س الأنبا بي�شوى
ل�سيامته �أ�سقفا على االيبار�شية ،وفع ًال
تمت �سيامته با�سم الأنبا وي�صا ،وفور �أن
تمت ال�سيامة �أخذ د /و�صفى ريا�ض يرافق
الأن �ب��ا وي�صا ف��ي �صباح ع�ي��دي الميالد
والقيامة ،لزيارة الأ�سر الحزينة ،والمت�ألمة
لفقد �أحد �أفراد اال�سرة.
 تطبيقه للآية « :الحظ نف�سك
والتعليم ،وداوم على ذلك»
عندما افتتحت الإكليريكية بالبلينا
ف��ى ع��ام  ،١٩٧٦التحق للدرا�سة بها مع
�أول دفعة ثم ح�صل بعد ذلك على درجة
الماج�ستير في التاريخ القبطي من معهد
الدرا�سات القبطية بالقاهرة.
 اعتقاله فى �سبتمبر ١٩٨١
ف��ى  ،١٩٨١/٩/٥ت�ع��ر���ض لمحنة
الإع �ت �ق��ال ،م��ن ج ��راء ق� ��رارات �سبتمبر
الظالمة ،وا�ستمر ف��ي المعتقل حتى تم
الإفراج عنهم فى .١٩٨٢ /٢ /٢٢
 مر�ضه ونياحته
وب �ع��د ف �ت��رة م��ن ال �م��ر���ض ل��م يتوقف
في �أثنائها عن زي��ارة الكنائ�س والأدي��رة
ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ،وف ��ى  ٢٠٠٥ /٢/١٢رحل
�إل��ى الراحة الحقيقية ،فر�أ�س ال�صلوات
ال�ج�ن��ائ��زي��ة ن�ي��اف��ة الأن �ب��ا وي���ص��ا ،و�أقيم
�سرادق العزاء فى كني�سة �أنبا مقار (مقر
المطرانية).
«حقاً ..الفاهمون ي�ضيئون ك�ضياء الجلد،
والذين ردوا كثيرين �إلى البر كالكواكب �إلى
�أبد الدهور» (دانيال .)٣ :١٢

طق�س �أ�سبوع الآالم وتطوراته
�أ�سبوع الآالم هو ر�ؤي��ا لمحبة الم�سيح
ال��ذي واج��ه الموت نيابة عنا ،فهو �أخلى
ذات��ه �آخ��ذا �صورة عبد و�أط��اع حتى الموت
موت ال�صليب ،فنتذكر ذلك العهد الذي
عاهدناه ب��ه ،فهو �أخ��ذ حياتنا وم��ات بها
على ال�صليب ،لكي يعطينا حياته البارة
المقد�سة لكي نحيا فيه.
نحن نعي�ش �أح��داث هذا الأ�سبوع بهذه
الروح �أو بهذه الر�ؤيا نرى الم�سيح في حبه
يقدم كل �آالم��ه ويقدم حياته ويفدينا لكي
نقتدي به ونحيا به.
ف��ي ه��ذا الأ� �س �ب��وع ن�ج��د ف �ك��رة التفرغ
للعبادة م��أخ��وذة من ه��ذه ال��ر�ؤي��ا فالنا�س
كانوا يتفرغون للعبادة طوال هذا الأ�سبوع
وكانوا يقر�أون العهدين القديم والجديد،
لذلك �إذا تتبعنا منحنى ال�صوم الكبير
نجد �أنه ي�صل �إلى قمة الروحانية في �أ�سبوع
الآالم.
و قد كانت الكني�سة تحتفل با�سبوع الآالم
و عيد القيامة المجيد مرة كل � 33سنة و هي
عدد �سني حياة ال�سيد الم�سيح على الأر�ض
وح�ت��ى ع�صر ال�ب��اب��ا ديمتريو�س الكرام
(230–188م) وه��و ال�ب�ط��ري��رك الثاني
ع�شر من بطاركة الكني�سة المرق�سية حتى
�أقر الإحتفال به �سنويا وذلك نظرا لميالد
ووف��اة بع�ض ال�شباب دون �أخ��ذ بركة تلك
الأيام وفرح القيامة.
كان في البداية هناك يوم واحد ي�صام
فيه وه��و ي��وم الجمعة العظيمة وق��د حفظ
ه��ذا اليوم في الال�شعور الم�سيحي �ضد ًا
لفرح اليهود بعيد  14ني�سان ،وكانت غايته
هي ال�شعور بالأ�سف والأ�سى الذي ملأ قلوب
الم�سيحيين عندما يفكرون في �إخوانهم
من �شعب �إ�سرائيل الذين لم يقبلوا �إلى
معرفة الم�سيا .ثم �أ�ضيف �إل��ى هذا اليوم
اليوم التالي له وهو يوم ال�سبت الذي �أعتبر
ذو خا�صية اال�ستعداد المبا�شر للعيد .وقد
�أ�شارت الديداخى (تعليم الر�سل) �إلى �صوم
هذين اليومين ال �سيما الموعوظين المقبلين
�إل��ى المعمودية .ومعروف �إن يوم القيامة

في البداية المبكرة جد ًا في الكني�سة كان
ليلة عيد القيامة .فتقول الديداخية (قبل
المعمودية ،لي�صم المعمد وال��ذي يعتمد
ومن يمكنه (ذل��ك) من الآخرين و�أو�صى
الذي يعتمد� ،أن ي�صوم يوم ًا �أو يومين قبل
المعمودية).
وهو نف�س ما تذكره قوانين هيبوليتو�س
القبطية في القانون ( )4:19و�أي�ضا تحدث
العالمة ترتليان (225-160م) في كني�سة
�شمال �أفريقيا عن (�صوم الف�صح) الذي
كان يبد�أ يوم الجمعة العظيمة ويدوم حتى
فجر �أح��د القيامة .كما ي��ذك��ره القدي�س
�إي��ري�ن��ا�ؤ���س (200-130م) ف��ي ع�ب��ارة له
�أورده��ا يو�سابيو�س ال�م��ؤرخ (�إن �صوم ما
قبل الف�صح هو يومان �أو ثالثة �أي انه في
القرون الثالثة الأولى كانت فترة ا�ستعداد
الف�صح ال تتعدى يومان �أو ثالثة �أيام).
ثم كان التطور التالي لذلك وهو �صوم
الأ��س�ب��وع كله وه��و �أ��س�ب��وع الف�صح (�ستة
�أيام) والذي عرف فيما بعد با�سم (�أ�سبوع
الآالم) و�أول ذك��ر ج��اء له في الد�سقولية
ال�سريانية (ديدا�سكاليا �أي تعاليم الر�سل)
التي تم تدوينها في �شمال �سوريا ما بين
ع��ام��ي (250- 200م) وك ��ان ق��د حفظ
�أوال في كني�سة �أور�شليم ولقد ك��ان �صوم
صال عن �صوم �أ�سبوع الآالم
الأربعيني منف� ً
خالل مرحلة تاريخية معينة وكان ال�صوم
ي �ب��د�أ ب�ع��د ع�ي��د ال�غ�ط��ا���س م�ب��ا��ش��رة وهو
الثاني ع�شر م��ن طوبة على نحو م��ا فعل
مخل�صنا له المجد ،ثم يفطرون في اليوم
الثاني والع�شرين م��ن �أم�شير وبعد ذلك
بمدة يعملون جمعة الآالم ويختمونها بعيد
القيامة ،وظلوا على هذا الحال �إل��ى �أيام
البابا الأنبا ديمتريو�س الكرام البابا الثاني
ع�شر من باباوات الأ�سكندرية .وهذا قرر �أن
يكون �أ�سبوع الآالم تاليا لل�صوم الأربعيني،
وظلت مدة ال�صومين معا �أربعين يوما� ،أي
ك��ان ال�صوم الكبير الأربعيني ينتهي يوم
الجمعة العظيمة ولي�س جمعة ختام ال�صوم
(كما نعرف ال�ي��وم) �أي �أن فترة ال�صوم

�إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل

�أرثوذك�س نيوز

818-774-0446

Copley, OH 44321-3075

BOTROS CONSTRUCTION INC.

949-632-7716

Sam Awad

Discover the joys of travel

We offer a group rate for individual booking
for any Cruises, Tourist, Packages & Resorts

�أمريكان �ستار ترافل تعلن عن �أف�ضل الأ�سعار للحجز
لعيد الميالد المجيد ور�أ�س ال�سنة الميالدية

email: ocmasterbuilder@hotmail.com
Lic: 716566 B

�أ�سعار خا�صة لرحالت القد�س � -أ�سعارنا ال تقبل المناف�سة
www.americanstartravel.net

Ground Up
• New construction from grading to turn key. • New construction of
Medical offices and Medical and Dental TI. • Custom homes and spec
homes construction. • Commercial and Industrial construction. • Tenant
improvements with plans.
Remodeling
• Home remodeling and additions. • Kitchen and bathroom remodeling.
• Flooring, Custom cabinets, Counter tops. • Window replacements,
Nano door installations.

""Look us up on FACEBOOK

Tel: (619) 254-9254

Fax: (619) 456 0200
e-mail: caltaxsd@gmail.com



Samer F. Botros

American Star Travel

ال يتوقف القلم الحر طالما الكاتب
ق�ل�ب��ه الي� ��زال ينب�ض وط��ال �م��ا يحركه
�ضميره الحي لن ُيح�سب قلمه على فريق
�ضد �آخر ولن ي�ستقطب ولن ين�ضم �إلى
محاكم تفتي�ش النفو�س ولن يتلون �سيبقى
بقلم :ماجد �سو�س
الأبي�ض �أبي�ض ًا والأ�سود �أ�سوداً.
ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
magedsous@gmail.com
م��ا يحدث الآن ف��ي الكني�سة لهو �أمر
يحزن قلب الم�سيح فكل فريق يت�صور �أنه يمتلك الحقيقة المطلقة وهو �أمر غير
�صحيح فال �أحد يملكها ويمتلكها بمفرده فالحق المطلق هو اهلل وما زلنا نختلف
في �أمور كثيرة حتى بعد �أن ك�شف اهلل لنا ال�سر المكتوم منذ الدهور .نعم قد نتفق
داخل كنائ�سنا على عقائد تراها كل كني�سة حق لكننا جميعا نعبد ي�سوع الم�سيح
نعترف ون�ؤمن �أنه هو الحق المطلق الذي يعمل في كل الأم��م والقبائل والأل�سن
واللغات والحق و�ضع المحبة لتكون معيارا لقبول كني�سته مبني ًا على قبول الآخر
وتقديم االحترام الالئق له.
�أما الآن ف�أنا �أرى تحزبات و�إدانات وتجمعات وم�ؤتمرات لتكفير الآخر وهرطقته
تمزق ج�سد الم�سيح وتعثره والأمر الالفت �أنك حين تعتر�ض على ما يحدث تتهم
ب�أنك �أنت الذي تعثر النا�س ف�صار العاثر من يتهم الآخر بعثرة النا�س فهو ال يرى
نف�سه في �ضوء و�صية اهلل بل يرى الآخ��ر فهو ي�أخذ من الو�صية ما يع�ضد فكرته
ويثبتها لتكون �سنده في حماية فكرته.
ال ريب في �أن ترى �أن ر�أيك هو حق ،و�إال ما اتبعته وما ناديت به ،و�أنا �أي�ضا قد
�أرى ر�أيا و�أعتقد ب�صحته ،ولكن ال�ضير كل ال�ضير �أن تعتقد �أن ر�أيك حق في ذاته
و�أن ر�أي غيرك باطل في ذاته ،ثم تتعامل من هذا المنطلق وبالطبع حتى ال ي�سرع
المت�صيدون بتكفيري ال �أق�صد ثوابت الإيمان والعقيدة الأرثوذك�سية ولكن �أق�صد ال
تجعل من نف�سك �صاحب العلم والفهم الأوحد فلم يخلق اهلل نبي ًا واحدا وال ر�سو ًال
واحدا وال عالم ًا واحدا فهو فقط الفريد الوحيد الجن�س م�صدر العلم وم�صدر الحق
المطلق كما �أ�سلفنا.
فاالرتداد العظيم الذي �سي�ضرب الكني�سة يوما ،كما يرى البع�ض ،قد يكون في
المحبة ولي�س العقيدة لأنها ال�سالح الخطير الذي يزيف به �إبلي�س الحقيقة وي�شكل
الأمر وك�أنه يلتفت عنها لأنه ب�صدد الدفاع عن الكني�سة و�إيمانها في�شعر ال�شخ�ص
�أنه م�سيح الهيكل الذي يحمل �سوط ًا والآخرون هم باعة الحمام وال�صيارفة فالإدانة
وعدم محبة الآخ��ر ت�شكل ال�ضربة اليمينية التي تفقدك الملكوت و�إن حملت في
داخلك �إيمان نقل الجبال.
�إن ما نراه الآن من هجوم متوا�صل على قدا�سة البابا وبع�ض رجال الإكليرو�س
وت�صيد الأخطاء لهم ومحاولة �إظهارهم �أنهم يفرطون في معتقدات الكني�سة و�إظهار
قرارات الباباوات ال�سابقين �أو المجامع المقد�سة �أنها قرارات ثابته ثبوت الحق هو
�أمر مخالف لتعاليم الكني�سة والأمثلة كثيرة جدا فقد حكم � ٣٦أ�سقف ًا برئا�سة البابا
ثا�ؤفيل�س البابا الـ ٢٣على يوحنا ذهبي الفم بطريرك الق�سطنطينية ومنع كتبه ف�أتى
البابا الالحق له وهو البابا كيرل�س عامود الدين فرفع الحرم من على ذهبي الفم
بل واعتبرته الكني�سة القبطية قدي�س ًا وعالم ًا عظيماً.
ما الم�شكلة �أن يكون لكل بطريرك ر�ؤيته الخا�صة وت�صوره في قيادة الكني�سة
ففي قراءتي لقرارات المجمع المقد�س في عهد البابا �شنودة الثالث وجدت �أمرين
�أولهما �أن هناك الكثير من القرارات التي تم فيها تغيير �أمور كان يفعلها �سلفه
البابا كيرل�س ال�ساد�س في الأ�صوام �أو في مجال الأحوال ال�شخ�صية او �إلغاءه ل�صالة
الأربعين والأمر الثاني �أن في حواراته مع الطوائف الأخرى كان يلتقي مع المختلفين
معه بما فيهم الأنجليكان الذين قاموا بر�سامة �أ�سقف �شاذ جن�سي ًا ف�أر�سل لهم �أحد
�أ�ساقفة كني�ستنا ليحاورهم دون �أن يوقف الحوار الأمر الذي �إذا حدث الآن �سيتم
معه الت�شهير بالأ�سقف الذي �سيذهب وربما بهرطقته وبالطبع ت�شويه �صورة البابا.
لقد اقترحت �أن توقف الكني�سة ال�م��ؤت�م��رات وال �ح��وارات وال�م�ج��ادالت في
ال�صوم الكبير من كل عام فيعتكف الآباء الأ�ساقفة في �أديرتهم �أو قالليهم داخل
�إيبار�شيتاهم ويقلل الآباء الكهنة والخدام من العظات وتكون في �أ�ضيق الحدود
عظات روحية خا�صة بقراءات ال�صوم فقط ويعتكف ال�شعب ك�شعب نينوى وتكون
�أيام توبة ودموع و�صالة و�أثق �أنه �سيكون فعلها �أكثر قوة من خدمة الكلمة.

ليلة كل يوم من �أيام الب�صخة ومثلها لنهار
كل يوم من �أيامها.
وظل هذا النظام �ساريا �إلى �أن جاء الأنبا
ماجد سوس
				
بطر�س �أ�سقف البهن�سا وكان عالما طق�سيا
فوجد �أن بع�ض ال�سواعي فيها نبوات كثيرة
وبع�ضها الآخر فيها نبوات قليلة ،فاختار من
الكتاب المقد�س و�أ�ضاف �إلى كل �ساعة ما
�إعتمدوا
في حمالتكم الدعائية
يالئمها ف�صارت تالوة ال�ساعات متقاربة،
فهي الأو�سع �إنت�شاراً
وو�ضع لكل يوم عظتين من �أقوال الآباء ،كما
مد َّون في قطمار�س الب�صخة الحالي .كما
و�ضع الأنبا بطر�س طق�س ق��راءة الأناجيل
الأربعة كاملة في �أ�سبوع الآالم ،وهي تمثل
Nick Gobrial
®
�أربعة �أنهار الحياة.
FARMERS Gobrial Insurance Agency
• �إنجيل متى يقر�أ في �صباح الثالثاء.
جلميع �أنواع الت�أمينات
• Auto • Home • Life • Business
�سيارات  -منازل  -حياة � -أعمال
• �إنجيل مرق�س يقر�أ �صباح الأربعاء.
• Workers Compensation
نتكلم العربية
• We also offer Surety Bond
• �إنجيل لوقا يقر�أ �صباح الخمي�س.
(818) 341-5204 - Fax: (818) 341-9930
• �إنجيل يوحنا يقر�أ م�ساء ال�سبت.
E-mail: gobrial.insurance@yahoo.com • www.gobrialinsurance.com
كذلك و�ضع الأنبا بطر�س طق�س قراءة
المائة وخم�سين مزمور ًا �ساعة الدفنة كما
هو متبع في بيعتنا �إل��ى يومنا ه��ذا .وعنه
قد �أخذ بع�ض الم�ؤمنين عادتهم في قراءة CAL-TAX MASTERS SD
المزامير بجوار ج�سد المنتقل.
4511 Hillside Drive

Contractor/Engineer:

نقدم خدمة التذاكر ب�أ�سعار مغرية جلميع
�أقطار العامل وخا�صة ال�شرق الأو�سط!
Tel.: (508) 815-4327

الكلية �أربعين يوما فقط حاوية فيها �أ�سبوع
الف�صح المقد�س ،وهذا ما ت�ؤكده الر�سالة
الف�صحية الثانية للبابا �أثنا�سيو�س الر�سولي
عید القیامة في  ٢٤برمودة �سنة � ٤٦ش� ١٩أب��ری��ل �سنة ٣٣٠م (ك �ت��اب الر�سائل
الف�صحية للقدي�س �أثنا�سيو�س الكبير
القم�ص تادر�س يعقوب ملطى) .وان يكون
الف�صح الم�سيحي في الأحد التالي لف�صح
ال �ي �ه��ود ،وه ��ذا ه��و التقليد ال ��ذي اتبعته
كنائ�س م�صر وفل�سطين وروم��ا فقد كتب
البابا بذلك �إلى بطاركة الكرا�سي الثالثة
وهم فيكتور بطريرك رومية ،ومك�سيمو�س
ب�ط��ري��رك �إن�ط��اك�ي��ة ،و�أغ��اب �ي��و���س �أ�سقف
�أور�شليم.
وق��د فر�ضت ق��وان�ي��ن ال��ر��س��ل على كل
م�سيحي ق��راءة العهدين القديم والجديد
في �أ�سبوع الآالم وعلى هذا النظام �سارت
الكني�سة م�ن��ذ ع�ه��ده��ا الأول ح�ت��ى زمن
الأنبا غبريال الثاني بن تريك (– 1131
1146م) البطريرك ال�سبعون من باباوات
الأ� �س �ك �ن��دري��ة ح�ي��ث ك��ان يعمل ب��دواوي��ن
الحكومة قبل �سيامته و يعرف جيدا مدى
ا�ستحالة تطبيق هذا الأم��ر .فر�أى �صعوبة
ذلك على �أفراد ال�شعب ،فجمع عدد ًا كبير ًا
من �آب��اء الكني�سة وعلمائها ،وو�ضع نظاما
ل�ق��راءات ه��ذا الأ�سبوع عبارة عن ف�صول
النبوات والأناجيل المت�ضمنة �آالم ال�سيد
الم�سيح .وجعل لكل �ساعة ق��راءات معينة
ورتبها طبق ًا ل�سير الحوادث في الأ�سبوع
الأخ�ي��ر من حياة المخل�ص على الأر���ض،
وجمع كل ذلك في الكتاب المعروف با�سم
(ال��دالل) �أو (كتاب الب�صخة) .و ق�سموا
ال �ي��وم �إل ��ى ع���ش��ر � �س��واع��ي خم�سة ليلية
وخم�سة نهارية ،وهي ال�ساعة الأولى والثالثة
وال�ساد�سة والتا�سعة والحادية ع�شرة من

27 Years in the field
Licensed • bonded • insured

�أمريكان �ستار ترافل
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Landscaping
• Pools and spas, Patio covers.
• Hardscape, landscape
and lightscape.

 







Wagdi Anton
CRTP

- 24 Years experience in Accounting and Tax Preparation.
- Individuals, Partnerships & Corporations Income Tax.
- Accounting, Bookkeeping and Financial Reporting.
- Payroll Processing and Tax Services.
- Sales/Use Taxes.
- Form Corporations, LLP and LLC.

California Tax Education Council Registered Tax Preparer
Authorized IRS, States and Cities e-ﬁle Providers
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رأي ورؤيــة...

تاريخ الكني�سة القبطية احلديث بقلم �شاهد عيان ()60
ال�سنني ال�صعبة ()T

�إعترافـ ًا بف�ضل �أمريكا !

تعديــل الد�ســتور 1980
مقدمة:
كتبت مقاال عن م�شروع تعديل المادة
الثانية من الد�ستور الم�صري تحت حرف
( )Lفي �سل�سلة مقاالت «ال�سنين ال�صعبة»
و��ش��رح��ت فيه الأح� ��داث م��ن  1971حتى
�آخ��ر  1979حيث ك��ان الرئي�س ال�سادات
يرغب في تمريرها والجماعات الإ�سالمية
تهاجم كل من يختلف معها ،والأنبا �شنودة
الذي كان يعتر�ض على هذه التغييرات لما
ينتج عنها من قوانين جائرة بالن�سبة لغير
الم�سلمين .وفي �أواخر  1979قدم المجل�س
الأعلى للكنائ�س الم�سيحية في م�صر ر�أيهم
لمجل�س ال�شعب في هذا التعديل وطالبوا �أن
يت�ضمن الد�ستور بندا عن حقوق الإن�سان.
وت�أخر الأم��ر نظرا ل�ل�أح��داث المثيرة في
�أوائل  1980والتي كتبت عنها عدة مقاالت.
ال�سادات ومجل�س ال�شعب:
غ�ضب الرئي�س ال �� �س��ادات على البابا
�شنودة وقرر �أن ي�سرع في تعديل الد�ستور
�إث���ر ع��ودت��ه م��ن �أم��ري �ك��ا ف��ي � 11أب��ري��ل
 .1980و�أع�ط��ى ال�ضوء الأخ�ضر للدكتور
�صوفي �أب��و ط��ال��ب رئي�س مجل�س ال�شعب
للإ�سراع في العمل .وعليه عقد المجل�س
جل�ستان لمناق�شة هذه التغييرات بعد �أن
تلقت �إق�ت��راح��ات من جهات كثيرة خالل
العام ال�سابق .وهنا �س�أذكر ملخ�صا لهذه
الجل�سات.
م�ضبطة مجل�س ال�شعب � 27أبريل:
بتاريخ � 27أب��ري��ل  1980نظر المجل�س
في تقرير اللجنة الم�شكَّلة للنظر في تعديل
ال��د��س�ت��ور ول�ت��أك�ي��د ال�م�ب��ادئ ال�ت��ي �أقرها
ال�شعب في ا�ستفتاء لهذا الغر�ض بتاريخ 19
ابريل  1979الذي يقول:
 المادة الأولى :ال�شعب الم�صري جزءمن الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها
ال�شاملة.
 المادة الثانية :الإ�سالم دين الدولةوال�ل�غ��ة العربية لغتها الر�سمية ومبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية الم�صدر الرئي�سي
للت�شريع.
ث ��م ق��دم��ت ع���دة �إق� �ت ��راح ��ات ت�ضمن
بع�ضها الت�أكيد على �ضرورة الإعتماد على
ال�شريعة الإ�سالمية في و�ضع الت�شريعات.
و�آخ� ��ر ل�ل�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ع ��دم التمييز بين
الم�صريين ب�سبب �إختالف الدين وخ�ضوع
غير الم�سلمين ل�شرائع ملتهم عم ًال على
مبادئ ال�شريعة التي تق�ضي �أنه «ال �إكراه
في الدين».
وبعد ا�ستعرا�ض هذه االقتراحات ر�أت
�أن ال�صيغة التي �أق��ره��ا المجل�س كافية.

و�أن م�صادر ال�شريعة الإ�سالمية هي الكتاب
وال�سنة والإج �م��اع والقيا�س .و�أن �أحكام
ال�شريعة تنق�سم �إلى ق�سمين:
� -1أح�ك��ام قطعية الثبوت وال��دالل��ة وال
مجال للإجتهاد فيها.
� -2أح �ك��ام �إجتهادية وال�ت��ي تتغير مع
المكان والزمان والذي �أدى لتعدد المذاهب
الإ�سالمية .و�أ�ضافت وال يفوت اللجنة في
ه��ذا ال�صدد �أن ال�م��ادة  40من الد�ستور
ق��د ن�صت �صراحة �أن «ال�م��واط�ن��ون لدى
القانون �سواء .وهم مت�ساوون في الحقوق
والواجبات العامة .وال تمييز بينهم في ذلك
ب�سبب الجن�س �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة».
كما �ضمت المادة  46من الد�ستور على �أن
«تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممار�سة
ال�شعائر الدينية» كما �أن مبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ال�سمحاء تقرر �أن غير الم�سلمين
من �أهل الكتاب يخ�ضعون في �أمور �أحوالهم
ال�شخ�صية ل�شرائع ملتهم.
م�ضبطة جل�سة � 30أبريل:
اجتمع مجل�س ال�شعب ي��وم � 30أبريل
لإعطاء الموافقة النهائية على التعديالت
الد�ستورية .وفي هذه الجل�سة حدث الآتي:
ُق��ر�أت المواد واحدة واحدة يعقبها قول
رئي�س المجل�س «ه��ل لأح��دك��م مالحظات
ع�ل��ى ه��ذه ال� �م ��ادة»؟ وي�ع�ق��ب ه��ذا �صمت
من الأع�ضاء وال��ذي يعني ع��دم وج��ود �أي
م�لاح�ظ��ات .وه�ن��ا ي�ق��ول رئي�س المجل�س
«�إذن فالموافق يتف�ضل برفع يده» وهنا يرفع
الجميع �أياديهم.
وبعد قراءة كل المواد والت�صديق عليها
�صفق الجميع.
وبعد ذلك تحدث وزير العدل قائال�« :إن
ال�شريعة الإ�سالمية وم��ن منطقها ن�ش�أت
تقاليد هذا البلد التي �آخت بين الم�سلمين
والم�سيحيين عم ًال بقول الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم «ا�ستو�صوا بالقبط خيرا ف�إن
لكم فيهم �صهرا وذمة» ،وكما قال ال�شاعر
ُنجل تعاليم الم�سيح لأجلهم
ويوقرون لأجلنا القر�آنا
الدين للديان جل جالله
لو �شاء ربك وحد الأدي��ان��ا ...وتبع هذا
ت�صفيق.
ثم �أ�ضاف�« :أعلن ب�صفتي وزير ًا للعدل
�أن وزارة العدل ترحب بمقترحات �إخواننا
الم�سيحيين بالن�سبة لم�شروعات قوانين
الأحوال ال�شخ�صية ،كما �أن الدولة تعلن �أنها
ت�سوي بين �أوقاف الم�سيحيين وبين �أوقاف
الم�سلمين في كل الحقوق والواجبات»..
ت�صفيق.
ث��م ت�ح��دث وزي ��ر ال �ع��دل ع��ن �إن �ج��ازات

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

الرئي�س في ال�سنة الما�ضية و�سط ت�صفيق
بعد كل فقرة.
وت�ح��دث الع�ضو حافظ ال �ب��دوي� ،أذكر
م��ن كلمته« :منذ ع�شر �سنوات ج��اء �أنور
ال�سادات و�أعلن �أنه البد من و�ضع د�ستور
دائ��م لم�صر .وكلف مجل�س الأم��ة بو�ضع
هذا الد�ستور (تغير �إ�سمه لمجل�س ال�شعب)
و�شكر المهند�س �إبراهيم �شكري من حزب
المعار�ضة ..ت�صفيق .ثم تكلم كثيرون �أذكر
منهم البع�ض.
تحدث �ألبرت بر�سوم �سالمه يمدح ما
تو�صلوا �إليه قائال�« :إن ه��ذا اليوم يلقي
در�سا على الدنيا كلها من م�صر الأزهر
وم�صر المرق�سية .م�صر الد�ستور .م�صر
الإي�م��ان .م�صر العلم والوفاء والعرفان..
ت�صفيق.
ال ي��وج��د ف��ي ه��ذا المجل�س قبطي وال
م�سلم� ،إنما نجتمع في �ساحة م�صرية ...
ت�صفيق� .إن �أي �إنحراف بتف�سير �أي ن�ص
من الد�ستور فيما يخل بمبد�أ الم�ساواة �أو
حرية العقيدة وممار�سة ال�شعائر الدينية
لأهل الكتاب من الم�صريين يمثل مخالفة
د�ستورية �صريحة ..حقا يا �إخوتي �إن بيننا
وبينكم ن�سبا و��ص�ه��را» ...ت�صفيق�« .إننا
منكم و�إليكم و�أن�ك��م منا و�إل�ي�ن��ا� ..إن�ن��ا ال
نرهب الم�ستقبل نحن الأقباط» ...ت�صفيق.
اللهم �إبق لنا وعلينا حياة البطل ر�أ�س الدولة
ور�أ�س الأ�سرة ...ت�صفيق.
وتبع هذا اي�ضا كلمات كثيرة من �أع�ضاء
م�سلمين وم�سيحيين تتلخ�ص في عبارات
جميلة وتعبيرات حما�سية تنتهي كل فقرة
منها بالت�صفيق.
تقديري للأحداث:
كان من �أ�سباب قرارات المجمع المقد�س
يوم  26مار�س بعدم تقبل التهاني بالعيد
والإعتكاف بالدير هو طلب الرئي�س ال�سادات
ف��ي ي��وم  21م��ار���س م��ن مجل�س ال�شعب
�أن ي�سرع ف��ي تعديل الد�ستور بالإ�ضافة
للأحداث الأخرى .وت�أجل المو�ضوع �شهرا.
وهكذا في �أواخ��ر �أب��ري��ل نجح الرئي�س
ال �� �س��ادات ف��ي ت�م��ري��ر ال�ت�ع��دي��ل .وبعدها
بقليل قامت الحكومة با�ستفتاء ال�شعب
وك��ال�ع��ادة واف��ق عليه ح��وال��ي  .%99وبهذا
نفذ للإ�سالميين طلبهم ب�أن تكون ال�شريعة
الإ�سالمية الم�صدر الرئي�سي للت�شريع .لكن
نجح البابا �أي�ضا في ت�أكيد عدة �أمور تتعلق
بالم�ساواة و�إن كانت في موا�ضع �أقل �أهمية
من ال�م��واد الأول��ى من الد�ستور .لكن في
تلك الظروف ال�صعبة وحالة الإحتقان في
ال�شرق الأو�سط وغ�ضب الرئي�س ال�سادات
على ع��دم تلبية طلبه من البابا بالن�سبة

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

للتطبيع مع �إ�سرائيل كان هذا �أق�صى ما
يمكن الو�صول �إليه.
ورغم هدوء الحالة في م�صر ن�سبيا �إال
�أن �أق�ب��اط المهجر لم ي�ه��د�أوا ول��م ينجح
الأنبا ياكوبو�س الذي �أر�سله البابا لتهدئة
الأمور في �أمريكا.
خطاب الأنبا �صموئيل:
�أر�سل نيافة الأنبا �صموئيل �إلى كاهنين
�أقباط في ال�ساحل ال�شرقي لأمريكا خطابا
بتاريخ  14مايو  1980قبل ب�ضعة �ساعات
م��ن خ �ط��اب ال��رئ�ي����س ال �� �س��ادات لمجل�س
ال�شعب يتحدث فيه عن ما حدث بالن�سبة
للأحداث الجارية في م�صر �أذكر ملخ�صه
كالآتي:
ن�شكر اهلل الأمور ت�سير �إلى �أح�سن و�أهد�أ
وربنا يكمل نعمته على كني�سته وعلى م�صر
كلها حتى نعي�ش في �سالم وطم�أنينه .مر�سل
عينات مما �صدر خ�لال الفترة الما�ضية
(جرائد ومن�شورات والتي �أ�ستعين بها في
كتاباتي لمقاالت ال�سنين ال�صعبة) بكل ما
فيها من الأمور الح�سنة والرديئة .لكي تروا
خطورة الحروب التي ت�شنها الجماعات من
المن�شورات المثيرة للجميع .وهي نوع جديد
من الحرب الذي ال ي�سهل مقاومته .ولكن
ربنا ي�ستر.
والمهم طيه ه��و ال�م��ذك��رة التف�سيرية
للتعديالت الد�ستورية (ال�م��ادة  )2والتي
واف ��ق عليها المجل�س ب��الإج �م��اع .وكلمة
وزيرالعدل وكلمة الأ�ستاذ البرت بر�سوم
التي �سجل و�أكد فيها �أهمية موافقة المجل�س
على هذه المبادئ التي تعتبر جزء ًا �أ�سا�سيا
م��ن ال�ت�ع��دي��ل .وه��و مك�سب كبير لت�أكيد
ه��ذه المعاني عند تف�سير ال�م��ادة الثانية
من الد�ستور .وكذلك �صورة من م�ضبطة
مجل�س ال�شعب عن هذه الأم��ور� .صلوا من
�أجلنا� ..سالمي للجميع� ..إم�ضاء �صموئيل
�أ�سقف الخدمات.
الخاتمة:
�أث��ارت هذه التعديالت حفيظة الأقباط
في الواليات المتحدة وكندا وا�ستراليا..
وك��ان هناك ه��دوء م�ؤقت لمدة �أ�سبوعين
حتى ق��ام الرئي�س �أن��ور ال���س��ادات ب�إلقاء
خطابه ال�شر�س بالن�سبة للأقباط في مجل�س
ال�شعب يوم  14مايو  ،1980وهو حديثنا في
المقال القادم ..وت�صبحوا على خير.

هل �سينقر�ض ال�سائق والج ّراح وبائع الجرائد؟!
عندما �شاهدت ال�سيارة الت�سال جر�سونات!
ف��ى �أح� ��د م �ع��ار���ض ال �� �س �ي��ارات فى
كاليفورنيا و�شرح لى الموظف كيف ال �م �� �س �ت �ق �ب��ل م ��رع ��ب ت �� �س �ي �ط��ر عليه
�أنها ت�سير بدون �سائق وبكل معدالت الماكينات ،مرعب للدول الأرنبية التى
الأمان واالن�ضباط والتحكم وال�سرعة تتكاثر بطريقة �أرنبية �سرطانية وال تعرف
والراحة والرفاهية ،لم �أكن م�صدق ًا �أن قطار البطالة �سيده�س الجميع و�أن
وال م�ستوعب ًا وال متخي ًال ،فقد كان ع�صر �سيادة الماكينة مقبل ال محالة،
ك�ل�ام��ه م� �ت� �ج ��اوز ًا ل �ط��اق��ة و�سقف ال��روب��وت الآن �أدق من ال �ج � ّراح! وهناك
توقعاتى ،لكنه لم يرحمنى ولكمنى ج��راح��ات ف��ى منتهى ال��دق��ة والخطورة
بالخبر القا�ضية وه��و �أن �صاحب يجريها ال��روب��وت م��ن الأل ��ف �إل��ى الياء
ال�شركة �أر�سل �سيارة من تلك النوعية ويقتحم فيها م�ساحات كانت م�ستع�صية
على ال�ج� ّراح ،ال�صحفيون والك ّتاب اللى
المده�شة �إلى المريخ!!
زى حاالتنا فى الجرائد الورقية ما هو
�سرحت بخيالى وقلت �إن�ه��ا فقط م�صيرهم بعد زح��ف �صحافة الإنترنت
م�س�ألة وق��ت ،فال يمكن �أن يمر ربع ووح�ش مواقع التوا�صل االجتماعى الذى
قرن �إال ومهنة ال�سائق �ستكون فى ذمة يلتهم اهتمامات الجميع؟! عمال الطباعة
التاريخ ومتحف الأنتيكات!! وعندما وم�ؤ�س�سات ال�صحف الكبرى �أين �سيذهبون
ق��ر�أت التقرير المهم �أم����س ،والذى وما هو الم�صير؟!
ن�شرته الحياة عن �شكاوى ومظاهرات
عمال مكدونالد فى جنوب غرب لندن ب��ائ��ع ال �ج��رائ��د ه��ل �سيختفى ن���دا�ؤه
احتجاج ًا على المطعم الذى بال عمال ال�صباحى� :أه ��رام� ،أخ �ب��ار ،جمهورية،
وت�شغله ثالث ماكينات فقط ،ما عليك وي�صبح مجرد ذكرى نتن ّدر بها؟ موظفو
�إال �أن ت�ضغط على طلبك فى قائمة �شركات ال�سياحة وال�ط�ي��ران يتقل�صون
الطعام ف��ى الماكينة الأول ��ى وت�ضع و�صارت مهامهم هام�شية من ال�سهل جد ًا
النقود فتجهز لك الماكينة الثانية اال�ستغناء عنها ،فى مطار �أم�ستردام على
طلبك ،وتو�صله �إلى مائدتك الماكينة �سبيل المثال و�ضعت التذكرة التى حجزتها
الثالثة!! وهكذا ان�ضم فى مخيلتى �إلى بالإنترنت فى الماكينة لتمنحنى فى ثوانٍ
قائمة دينا�صورات المهن المنقر�ضة ال �ب��وردي �ن��ج ،ث��م ذه�ب��ت بالحقائب �إلى
مهنة كا�شير المطعم والنادل ،وفع ًال ماكينة ال��وزن ،وتم ال��وزن وو�ضع الأوراق
اليابان الآن فيها مطاعم بال نادل �أو الخا�صة ب�شركة الطيران ،وبعدها و�ضعت

�أن نحو  6فى المائة من الوظائف ُيتوقّع
اختفا�ؤها بحلول  .2021والأكثر ت�أثر ًا
هى قطاعات ال�صناعات والخدمات،
ففى عام ،1979

بقلم :د .خالد منت�صر
على ال�سير �أوتوماتيكي ًا �إلى الطائرة!! لم
�أتعامل حتى باب الطائرة مع �أى موظف،
بالطبع هذا �أوب�شن اختيارى حتى الآن،
لكنه فى غ�ضون �سنوات �سيكون �إجبارياً،
�سيختفى م��وظ��ف البنك مثلما اختفى
دفتر التوفير الورقى ،بمجرد �أبليكي�شن
على موبايلك الآن تودع وت�سحب وتعرف
ر�صيدك ،تمهيد ًا لوداع موظفى البنوك،
زمن الأبليكي�شن يقتحم كل �شىء ،بداية
من طلب الدليفرى والأوب��ر وحتى حجز
ت��ذاك��ر ال�سفر للف�ضاء! ن�شرت الحياة
التقرير ال��ذى �أ�صدرته جامعة �أك�سفورد
البريطانية فى عام  2013حول الماكينة
وت�أثيرها ،ح��ذرت من �أن  47فى المائة
من الوظائف فى �أمريكا مث ًال �سيقوم بها
روبوت خالل العقدين المقبلين ،مع تقدير

كانت �شركة جنرال موتورز ّ
توظف
�أكثر من � 800ألف �شخ�ص و�أرباحها
ن �ح��و  11ب �ل �ي��ون دوالر ،ل �ك��ن عدد
العاملين فيها ظل يتراجع على مدار
عقود ب�سبب الماكينة .وه��ى توظف
اليوم � 180أل��ف �شخ�ص فقط ،فيما
بلغت �أرباحها نحو  166بليون دوالر.
وع �ل��ى ال �م �ن��وال ذات���ه ��ش��رك��ة ف��ورد
ل�صناعة ال���س�ي��ارات ،فبعد �أن كان
عدد العاملين فيها منذ ثالثة عقود
يتجاوز ن�صف مليون �شخ�ص ،بات
نحو � 170ألف ًا.
منير بشاي
بعبارة �أخ ��رى ،بعدما ك��ان قطاع				
ال�صناعة الم�صدر الأول للتوظيف
خالل معظم القرن الع�شرين ،لم يعد
العاملين
الأم��ر كذلك ال�ي��وم ،فعدد
}وكان ي�ضع يديه على كل واحد منهم في�شفيهم{ (لوقا )40:4
ف��ى ال�ق�ط��اع ال�صناعى ف��ى �أمريكا
م�ث� ً
لا انخف�ض م��ن نحو  20مليون ًا
ً
عام � 1977إلى  12مليونا اليوم (هذا
تراجع كبير ي�أخذ فى االعتبار الزيادة
الطبيعية لل�سكان خالل العقود الأربعة
ال�م��ا��ض�ي��ة) ،باخت�صار ك��ل المهن
�ستنقر�ض �إال مهنة رج��ل الدين فى
ال�شرق الأو�سط!! فهل نحن م�ستعدون
TRINITY PHARMACY
وجاهزون وم�ستوعبون؟

GARDEN WEST DENTAL & ORTHODONTICS
�أخ�صائي تقويم
الأ�سـنان

�أ�شهى امل�أكوالت و�أطيب املازات العربية

Special Pricing:

$350 Down
$110 Monthly
Limited Time Offer

(714) 636-8800

WWW.garden west dental.com

10372 Westminster Ave., Garden Grove 92843
)(Between Brookhurst and Euclid

�أع �ل��م ان �ن��ى ف��ى ه ��ذا ال �م �ق��ال اداف ��ع
عن ق�ضية احتمال الخ�سارة فيها تفوق
المك�سب .فالكالم عن امريكا غالبا ما
يثير �شجون بع�ض النا�س الذين �أ�صبحت
كراهية امريكا عندهم عقيدة ودي��ن.
بقلم :منيـر ب�شــاي
اذهان
وعلى ذلك فلي�س هدفي هنا تغيير
Mounir.bishay@sbcglobal.net
ه ��ؤالء .بل ولي�س هدفي الدعاية لأمريكا
ف�أمريكا لي�ست بحاجة الى دعايتي ،ولكن
علي
الأمر بالن�سبة لى م�س�ألة مبد�أ و�ضمير ورد فعل لبع�ض اف�ضال هذا البلد العظيم َّ
�شخ�صياً .هذا خا�صة �أنني �أزعم �أنني �أعرف عن �أمريكا ما ال يعرفه من ينتقدونها
فقد ع�شت وعملت فيها ما يقرب اليوم من ن�صف قرن وما �أعرفه عن �أمريكا �إختبارات
حياتية �صادقة.
لي�س معنى هذا �أنني �أعتقد �أن �أمريكا مع�صومة من الأخطاء .الكمال هلل وحده
والمدينة الفا�ضلة فكرة فل�سفية خيالية ال وج��ود لها في عالم الواقع .فكل من على
الأر�ض قابل للخط�أ والخطيئة .ولكن ما ي�ضمن عدم االنحراف هو حقيقة �أن �أمريكا
دولة القانون .جميع المواطنين يخ�ضعون ل�سلطة القانون بما فيهم رئي�س الجمهورية.
وقد عا�صرت رئي�سا لأمريكا (نيك�سون) يفقد من�صبه لأنه ت�ستر على مجموعة من رجاله
وحكم عليهم بال�سجن مع �أنهم من كبار
تج�س�سوا على الحزب الآخ��ر وتمت �إدانتهم ُ
الم�سئولين .في �أى دولة في العالم يمكن �أن يحدث مثل هذا؟
ولعل �أ�سو�أ ما ن�سب لأمريكا هو العن�صرية .ولكن �أهم مميزات �أمريكا �أنها ت�صدت لها
وعالجت �آثارها .فر�أينا الجن�س الأ�سود ينتقل من مرحلة اال�ستعباد الكامل �إلى المواطنة
(المنقو�صة)� ،إلى المواطنة الكاملة� ،إلى المواطنة المميزة .و�أخير ًا و�صلوا لمن�صب
رئي�س البالد.
ً
�أمريكا حاليا �أقوى دولة ع�سكريا فى العالم� .أى دولة في قوتها غالبا ت�ستخدم قوتها
الخ�ضاع العالم ولكن �أمريكا كانت عامال لال�ستقرار ولي�س التهديد .كانت �أمريكا لوقت
قريب م�ستعمرة تابعة لبريطانيا ولكنها قررت اال�ستقالل لت�أخذ دور الرائد الم�ستقل بدال
من التابع المطيع .وكبرت �أمريكا لت�صبح �أكبر من بريطانيا وت�صبح هي من تحميها بل
وتحمى �أوروبا عندما تم تهديدها بوا�سطة هتلر الذى حاول فر�ض هيمنته على القارة
كلها وحقق بع�ض النجاحات المبد�أية .ولكن ميزان القوة انقلب �ضد هتلر بعد دخول
�أمريكا طرف ًا في الحرب العالمية الثانية وتمت هزيمته والق�ضاء على النازية.
ثم حدث تهديد لالن�سانية بظهور االتحاد ال�سوفييتى و�إنت�شار ال�شيوعية .ولم تكن
هناك دولة ت�ستطيع ان تت�صدى لذلك الخطر غير �أمريكا التى هزمته وحجمت ال�شيوعية.
وظهر �صدام ح�سين وا�ستولى على الكويت وهدد بال�سيطرة على بترول ال�شرق االو�سط
وظهر تنظيم داع�ش وهدد المنطقة ووعد بغزو �أوروبا ولكن بف�ضل القيادة الأمريكية
�أمكن هزيمتهم.
ولكن تف ّوق �أمريكا الأكبر والأه��م هو في مجال �صنع الحياة .فبف�ضل خلق البيئة
الم�شجعة على االبتكار ا�ستطاعت �أمريكا �أن تكون الرائد لكل اختراع مفيد لتح�سين
نوعية الحياة لالن�سانية كلها .فمن بين ما ابتكرته �أمريكا �أ�شياء ال يمكن �أن نت�صور
الحياة بدونها .مئات االختراعات مثل اللمبة الكهربائية والطائرة والتلفزيون والكومبيوتر
واالنترنت والميكروويف والليزر والتليفون المحمول والكيموثرابي� .إختراعات تتعلق
بالطعام والعالج والتمتع الوفير بالحياة.
و�أمريكا كانت الرائد في مجال غزو الف�ضاء وتمكنت من و�ضع �إن�سان على �سطح
القمر .ولكن �أمريكا لم ت�ستخدم هذا النجاح لتهديد الب�شرية �أو �إخ�ضاعها لهيمنتها بل
ا�ستخدمت التقدم التكنولوجى المكت�سب لخير االن�سانية في مجاالت عديدة .عن طريق
هذا التقدم �أمكن �إبتكار الأقمار ال�صناعية ومنها �أمكن �إن�شاء محطات ال�ساتاليت
التي تحولت �إلى �أداة لبث المعلومات ونقلها للنا�س في بيوتهم عن طريق د�ش �صغير �أو
�صندوق يتم تو�صيله �إلى جهاز التلفزيون.
ومن �أهم ما جاءنا من �أمريكا هو جهاز الكومبيوتر .وهو قد �أحدث ثورة في حياة
النا�س ي�صعب ت�صور الحياة بدونها .والكومبيوتر �ساعد على �سرعة االنتاج وخف�ض
الم�صاريف في ال�شركات وهذا �أدى �إلى خف�ض �أ�سعار ال�سلع .وظهر الكومبيوتر الخا�ص
للأفراد وعن طريق االنترنت الذي ارتبط به ظهرت �إمكانية ا�ستخدامه للتوا�صل فيما
ي�سمى �إيماالت .وظهر ما ي�سمى بال�سو�شيال ميديا مثل الفي�سبوك والتويتر وبرامج
ال�سكايب التي حولت العالم الى قرية �صغيرة.
الحيز المتاح للمقال ي�ضطرنى لالخت�صار فاقفز �إل��ى نقاط �أخ��رى هامة تتعلق
بالمو�ضوع .فموقف ال�شعب الأمريكى من �أعمال الخير ال ينكره �إال جاحد .ففي كل مرة
ت�سمع عن زلزال مدمر �أو ت�سونامي خطير �أو وباء يهدد الب�شر �أو مجاعات تنذر بالموت
�أو حروب تحول الآمنين �إلى الجئين �أو غير ذلك من الكوارث الطبيعية �أو التى من �صنع
االن�سان -عندما ترى هذا ترى على الفور �أن من هم على ر�أ�س عمال االغاثة مندوبين
من ال�شعب االمريكى جاءوا بطائراتهم المحملة بالغذاء والدواء لينقذوا ه�ؤالء الب�ؤ�ساء
بغ�ض النظر عن الجن�س �أو اللون �أو الدين.
�أما مجال حقوق االن�سان فيحتاج �إلى مقال خا�ص .فامريكا منذ قيامها و�ضعت
هذا كمثل �أعلى ت�سير على خطاه .وفي هذا يقول جيمى كارتر «�أمريكا لم تخترع حقوق
االن�سان ،حقوق االن�سان هى التى اخترعت �أمريكا» .هذا لي�س معناه �أن �أمريكا �أ�صبحت
بولي�س العالم ولكنها �صارت بنفوذها قوة ت�ستعمل �آليات كثيرة لت�شجيع الديمقراطية
ووقف القمع واال�ستبداد �ضد ال�شعوب الم�ست�ضعفة.
غريب ان ن�سمع كلمات النقد لأمريكا الذي قد ي�صل �إلى ال�شتيمة من �أنا�س �أزعم �أنهم
يتمنون لو يدفعوا ذراعهم الأيمن مقابل �أن ي�سمح لهم بالهجرة �إليها .وحتى وهم في
بالدهم يعي�شون من �إعانات �أمريكا ثم يلعنوها نهار ًا وليالً .ولكن – للأ�سف  -بع�ض
النا�س مثل القطط ت�أكل وتنكر.

�سلطات  -مقبالت  -ورق عنب  -كبه رول
فطائرة باللحمة وال�سبانخ واجلبنة وفطري م�شلتت
م�ستعدون لتجهيز حفالتكم ومنا�سباتكم بجميع �أنواع
امل�شاوي • متخ�ص�صون يف اخلراف املح�شية واحللويات

مع حتيات حامت نقوال

(714) 893-8404 - (714) 222-8132
12546 Valley View St.,
Garden Grove, CA 92845
Kerostenagrill@gmail.com

�صيدلية ترينيتي
�إدارة د .جون قلته

DR. JOHN KOLTA

• تو�صيل الأدوية جمانا.
• نقبل معظم �أنواع الت�أمني ال�صحي.
"• ت�شكيلة وا�سعة من �أجهزة امل�ساعدة
الطبية ( :كرا�سي متحركة،
م�شايات طبية ..الخ).
• قيا�س �ضغط الدم جمانا.

مع هذا الكوبون

اح�صل على حقيبة طبية جمانية
حتتوي على  81قطعة ،مع �أول
رو�شتة �أو مع �أول حتويل.

 %20خ�صم..

عند
�شرائك �أي من امل�ستح�ضرات التي ال
حتتاج �إىل رو�شتة
)(over the counter

1335 S. Grand Ave., Glendora, CA 91740

(626) 335-2700
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طريقة زراعة الطماطم بالمنزل

تكاد ربة البيت ان ت�ستخدم الطماطم
في كل �شيء تقريبا يوميا وباالخ�ص في
عمل ال�سلطات اللذيذه خ�صو�صا اذا
كانت الطماطم طازجه وبما اننا نبداء
م��و��س��م ال��زراع��ه بكاليفورنيا فاليكم
طريقه زراعه الطماطم منزليا.
اختيار مكان م�شم�س :تحتاج �شتلة
�ست �إلى ثماني �ساعات من
الطماطم من ّ
ال�شم�س يوم ّي ًا ،لذلك ُين�صح دائم ًا بتوفير
مكان م�شم�س لزراعتها في حال زراعتها
في حديقة المنزل ،وف��ي ح��ال زراعتها
ف��ي ق��واري��ر ُين�صح بنقل ال�ق��واري��ر �إلى
مكان م�شم�س ل�ضمان ح�صول النباتات
على حاجتها من �أ�ش ّعة ال�شم�س ،التي
ت�ساعد النبات على القيام بعمل ّية التمثيل
ال�ضروري لنم ّو النبات.
ال�ضوئي
ّ
ّ
التربة المنا�سبة :تحتاج كل �شتلة
�إل��ى حوالي قدمين مك ّعبين تقريب ًا من
التربة الغن ّية بالمغذيات الالزمة ،ويتم
زراع��ة ال�شتالت عن طريق حفر حفرة
لكل �شتلة ،م��ع م��راع��اة �أن ي�ك��ون عمق
كل حفرة منا�سب ًا ّ
ويغطي ما بين �سبعة
�إلى ع�شرة �سنتيمترات من جذع ال�شتلة
ال�سفلي ،وين�صح بزراعة ال�شتالت ب�شكل
ّ
عمودي ،ومزج ال�سماد مع التربة قبل نحو
�أ�سبوعين من بداية قطف ثمار الطماطم،
وو�ضع �صخور �صغيرة في قوارير ال�شتالت
في الأيام ال�صيفية ،لتقليل عمل ّية تبخّ ر
الماء من التربة.
ال���ري :ت�ح�ت��اج ��ش�ت�لات الطماطم
�ري بالماء ب�شكل ك� ٍ
�اف ومنتظم
�إل��ى ال� ّ

في بداية زراعتها حتى ال تذبل وتتعفّن،
حوالي  16ملليلتر ًا من
وتحتاج تقريب ًا �إلى
ّ
أ�سبوعي� ،أو �أكثر في حال
الماء ب�شكل �
ّ
كان الطق�س ح��ا ّر ًا وجا ّفاً ،وبعد �أن تبد�أ
الطماطم بالن�ضوج من الممكن تخفيف
كم ّية الماء الم�ستخدم في الري.
التقليم :ين�صح بتقليم الأوراق
القديمة الموجودة في �أ�سفل جذع ال�شتلة،
لتجنب �إ�صابة الطماطم بالفطريات،
كما � ّأن تقليم الأوراق ي�ساهم في ح�صول
ال�شتلة على حاجتها من الماء والهواء.
القطفُ :ين�صح بترك الطماطم على
ال�شتلة لأطول فترة ممكنة حتى تن�ضج� ،أي
حتى ي�صبح لونها �أحمر بغ�ض النظر عن
حجمها ،و�أن تكون ل ّينة القوام ،وفي حال
�سقوطها قبل �أن تن�ضج ين�صح بو�ضعها
ورقي ،وتخزينها في مكان مظلم
في كي�س ّ
وبارد.

العمل ...من �أ�سباب �سعادة االن�سان

للعمل �أهمية كبيرة في حياة الإن�سان،
�سواء للفرد �أو المجتمع �أو الدول ،ولذلك
تقا�س جدية ال��دول وتقدمها باهتمامها
ب��ال�ع�م��ل وال �ع��ام �ل �ي��ن .ول ��م ت���ص��ل ال ��دول
المتقدمة �إلى ما و�صلت �إليه من م�ستوى
رفيع في تقدير العمل والعاملين والرقي
بمجتمعاتهم �إال من خ�لال جدية �شعبها
و�إح�سا�سه بالم�س�ؤولية.
العمل هو ما يبني الح�ضارات والأمم،
وهو �أ�سا�س نه�ضتها وتطورها.
العمل ه��و الم�صدر ال��ذي يك�سب منه
الإن�سان رزقه ورزق عائلته ليلبي حاجته،
ويحفظ كرامته ،ويغنيه عن النا�س ومد
يد الحاجة لهم ،فيعي�ش بعيد ًا عن �ضنك
الفقر .كما �أن العمل ييحفظ النف�س من
�شر البطالة التي قد يخرج منها الح�سد
والحقد والغيره �إذ يلبي المرء حاجاته وال
يتطلع �إلى ما بين �أيدي النا�س ،مما يجعل
اف��راد المجتمع اق��وي��اء فيما بينهم دون
�ضغائن.

العمل �ضرورة لتقوية الأب��دان من �أجل
تدريبها على التحمل وال�صبر ،ومجابهة
الأعداء ،وتحمل �شدائد الدهر.
العمل ريا�ضة للفكر والج�سم ،و�شغل
للنف�س عن البطالة واللهو ،و�إبعادها عن
الخمول.
يقلل العمل ن�سبة البطالة بين �أفراد
المجتمع ،وعليه تقل الديون ،وتقل ن�سبة
الجريمة ،ون�سبة �إدم��ان المخدرات ،كما
�أنه ي�ؤدي �إلى االكتفاء الذاتي من الإنتاج
وتقليل اال�ستيراد من الخارج ،فتقوى الدوله
وال يتم التحكم في قراراتها و�سيا�ساتها.
الفرد الذي يعمل بجد و�إتقان ليك�سب
قوته يجزيه اهلل الن لكل مجتهد ن�صيب .
العمل ي�سبب ال�سعادة للإن�سان ،فمن
ا��س�ت�ط��اع ت��وف�ي��ر ق��وت عائلته �سيطمئن
وي �ه��د�أ ،وي�شعر بال�سعادة التي ل��ن ت�أتيه
�إذا ظل محتار ًا يمد يده للنا�س .فالإن�سان
ي�سعد بعمله وي�شقى كذلك بعمله ،وهو من
يحدد �شعوره �إما �سلب ًا �أو �إيجاباً.

نتكلم العربية
تأمين على الحياة من أجلك
ومن أجل من تحب

عامل حواء � -إعداد مرمي منري
تبد�أ بعد العيد الأف��راح ومن الم�ؤكد
�أن بيت الزوجيه يبد�أ تنظيمه وترتيبه
و�إختيار االثاث والألوان قبل هذا الموعد
ومن �أهم القررات التي ت�ؤثر في المنظر
العام لع�ش الزوجيه هو لون الحائط .
فكيف اخ�ت��ار ل��ون الحائط وال��ذي من
الممكن �أن يكون غير مريح وغير مالئم
وبالطبع ي�صعب تغييره؟ لذلك يجب �أن
نعرف بع�ض القواعد التي يجب �أن نلتزم
بهاعند اختيار لون طالء الحائط.
على �سبيل المثال �أل ��وان الحوائط
يجب �أن تكون مرتبطة بال�شكل العام
للمنزل والأث� ��اث ال�م��وج��ود ف�ي��ه ،فاذا
ك��ان الأث ��اث م ��ودرن ُيف�ضل �إن �أل��وان
الحائط تكون ب�سيطة وب��دون تفا�صيل
كثيرة ،والمودرن ب�شكل عام يعتمد على
الأل��وان الزاهية مثل الأزرق والنبيتي
والبنف�سجي وغيرها� ،أما �إذا كان الأثاث
كال�سيكي ممكن ت�ستخدمي معاه الألوان
الترابية للحائط مثل البيج بدرجاته
المختلفة �أو الأبي�ض �أو الذهبي.
ت���ؤث��ر �أل� � ��وان ال �م �ف��رو� �ش��ات اي�ضا
على اختيار ل��ون الحائط ف��اذا كانت
المفرو�شات بها نقو�ش كثيرة وفيها �أكثر
من لون نختار �أقل درجة لونية موجودة
فيه ون�ستخدمها كلون للحائط ،وطبعا
ل��ون الحائط �سيكون �سادة حتي يكون
مريح للعين� .أما اذا كانت المفرو�شات
�سادة يمكننا ا�ستخدام بع�ض النقو�ش او
الر�سومات او ا�ستخدام لونيين معا .
�أم��ا بالن�سبه لم�ساحة المكان فلها
ع��ام��ل كبير ف��ي اخ�ت�ي��ار ل��ون الحائط
فاذا كانت م�ساحه الغرفه �صغيره يجب
اختيار ال��وان فاتحه حتى توحي بو�سع
ال�م�ك��ان وبالن�سبة للم�ساحة الكبيرة
فلي�س هناك م�شكلة يمكنك ا�ستخدام
اي �أل��وان �سواء فاتحة او غامقة .ولكن
يف�ضل عدم ا�ستخدام االل��وان النارية
مثل االح�م��ر �أو البرتقالي الن�ه��ا تثير
االع�صاب وت�سبب التوتر.

بالطبع ب��د�أ العد التنازلي لال�ستعداد
للعيد ومن مظاهر هذه اال�ستعدادات هي
عمل كحك العيد وبالطبع نبد�أ ه��ذا قبل
ا�سبوع االالم حتى نخ�ص�ص هذا اال�سبوع
لح�ضور الب�سخة وم���ش��ارك��ة رب المجد
�آالمه .وحتى تكون مهمه عمل الكحك �سهلة
وتكون نتيجة عملك مر�ضية بكحك لذيذ
راجعي الـ  12نقطه التالية:
 -1ا��س�ت�خ��دم��ي م�ح���ض��ر ال �ط �ع��ام �أو
ال�م���ض��رب وف� ��اردة العجين (الن�شابة)
والأوعية المنا�سبة للخبز ،لخلط مكوناتك
ب�شكل مثالي.
 -2ا�ستخدمي �أف�ضل المكونات عالية
الجودة ،لتنتج لك �ألذ كعك وب�سكويت.
 -3عليك دائما �أن ت�ستخدمي :البي�ض
كبير الحجم ،ال��زب��دة والمك�سرات غير
ال�م�م�ل�ح��ة .ال ت�ن���س��ي ال�ف��ان�ي�ل�ي��ا و «روح
الكعك».
 -4يعتمد الخبز الناجح على الن�سب
ال��دق�ي�ق��ة ل�ل�م�ك��ون��ات ،ل��ذل��ك ت ��أك��دي من
القيا�س بدقة ،و�إذا كانت ه��ذه تجربتك
الأول � ��ى ،ف�ج��رب��ي ف��ي ك�م�ي��ة ��ص�غ�ي��رة في
البداية.
 -5للح�صول على �أف�ضل النتائج ،اغرفي
الدقيق في ك��وب القيا�س الجاف و�س ّويه
ب�سكين ،ال تنخليه ما لم تتطلب الو�صفة
القيام بذلك.
 -6ت��أك��دي من ده��ن �صينية الخبز �أو
بطنيها بورق الزبدة ،حتى ال يل�صق الكعك
�أو الب�سكويت.
� -7ضعي العجين في الثالجة قبل ت�شكيل
الكحك �أو البيتي فور ،و�أخرجيه في درجة
حرارة الغرفة ،لب�ضع دقائق قبل الت�شكيل.
 -8اتركي م�سافة بو�صتين على الأقل من
بين الكعك �أو الب�سكويت ،حتى ال يفردوا
ويلت�صقوا في بع�ضهم عند الخبز.
� -9ضبط �أوقات الخبيز يحقق لك قوام
الكحك ال��ذي ت�شتهيه ،خبز الكعك لوقت
�أق��ل اً
قليل ينتج ل� ِ�ك ق��وام ين�ضغ ،وخبزه
لوقت �أكثر اً
قليل يجعله مقرم�ش.

�سامح م�سيحه

We promise... you will have the best coverage for the best price.
Call us today for free quote and honest advice.

SAMEH MESSIHA

Office: 818-717-3855 - Cell: 818-599-9215

طبيب �أمرا�ض نف�سية

عقـاب الأطفـال

�أم��ا �إذا كنت ممن يتبعون المو�ضة
فاليك مو�ضة �أل��وان الحائط وفق ًا لآخر
�صيحات مو�ضة ديكورات .2018
�سيكون االتجاه في �أل��وان الدهانات
في طريقين ،الأول يميل �إل��ى الدرجات
الداكنة وما ت�ضفيه من جاذبية وغمو�ض
ع�ل��ى ال �م �ك��ان ،وال �ث��ان��ى يميل �إل ��ى دنيا
«الك�شمير» اللون ال��ذي �صنع طفرة في
عالم الأزي��اء والديكور والمكياج ف�أقحم
نف�سه حتى �أ�صبح ف��ي م�صاف الأل��وان
المميزة.
وهذه هي �ألوان دهانات الحوائط التي
تنا�سب ديكورات .2018
�أو ًال :الألوان الداكنة
الرمادي الداكن الأ�سود والبنف�سجي
القاتم والكحلي والأزرق ال��داك��ن ..هذه
هي الألوان التي يمكنك �أن ت�ضعيها على
ج��دران منزلك و�أن�� ِت في اطمئنان تام
لأنك ت�سيرين على خطى مو�ضة ديكورات
 ،2018لكن عليك �أن تتوخى الحذر في

طريقة مزج الأل��وان ال�سابقة مع درجات
�أخ��رى لخلق جو من التباين يعمل على
�إ� �ض��اف��ة ل�م���س��ات �أن �ي �ق��ة �إل���ى منزلك،
واختارى �أي�ض ًا منها ما يتنا�سب مع طبيعة
قطع الأث��اث الموجودة �سواء تميل �إلى
ال�م��ودرن �أو الكال�سيك حتى ال ت�شعري
بن�شاز فى منزلك.
ثاني ًا :الك�شمير
اع��ت��ب��ري م �ن��زل��ك �إط�ل�ال� �ت ��ك التي
�ستختارين لها �أل��وان �أنيقة تتنا�سب مع
ال �ل��ون الك�شمير ب��درج��ات��ه المختلفة،
ف�إذا اختارتي الك�شمير بدرجة «الموف»
فيمكنك �أن ت�م��زج��ى م�ع��ه البنف�سجى
الداكن وال��رم��ادى الفاتح والأوف وايت
والأب �ي ����ض� ،أم ��ا �إذا اخ �ت��ارت��ي درج��ات
الك�شمير الفاتحة «ال�ن��ود» فهنا يمكنك
�أن تختاري ما يحلو لك �أبي�ض �أوف وايت
�أو حتى �أ�سود كذلك اللون الزيتي ولكن
ب�شكل ب�سيط بعيد ًا عن المبالغة.

 -10اتركي الكعك والبيتي فور ليبردوا الرغبة
ِ -12
يمكنك تزيين البيتي فور والب�سكويت
تماما قبل ال�شروع في التزيين.
ً
 -11زيني الكعك بال�سكر �أو اح�شيه بالنوتيال �أو المربى وال�شوكوالتة المب�شورة
بالتمر �أو الملبن وال�م�ك���س��رات ح�سب وجوز الهند

مائدتـك هـذا األسـبوع
�شوربة املن�سرتوين الإيطالية ال�شهرية
المقادير:
  3مالعق طعام زيت زيتون 1 - .ب�صل�أبي�ض مفروم ½ - .كوب كو�سة مفرومة.
 ½ فنجان قطع فا�صوليا خ�ضراء- .�ساق من الكرف�س المفروم 8 - .ف�صو�ص
�صغيرة م��ن ال�ث��وم ال�م�ف��روم� 4 - .أك��واب
م��ن م��رق الخ�ضار2 - .علب الفا�صوليا
الحمراء بعد غ�سلها و�شطفها2 - .علب
الفا�صوليا البي�ضاء بعد غل�سلها و�شطفها.
  2حبة طماطم متو�سطة الحجم تقطعمكعبات ½ - .كوب من الجزر المب�شور.
  2مالعق طعام من البقدون�س الطازجالمفروم1،5 - .ملعقة �صغيرة من التوابل
المجففة (روز ماري � +أوريجانوا) - .ملح
وفلفل �أ�سود ح�سب الرغبة ½ - .ملعقة
�صغيرة م��ن ال��ري�ح��ان المجفف4-1 - .
ملعقة �صغيرة زعتر مجفف 3 - .كوب ماء
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بقلم :دكتور
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مالحظــات عامــة لكحــك العيــد

جورج مليــكة

نقدم لكم �أف�ضل باقة ت�أمين لك
ولعائلتك:
ت�أمين على الحياة  -ال�سيارات
 المنازل  -المقتنيات ال�شخ�صية الم�شروعات ال�صغيرة الدراجات البخارية والبحرية مراكب و يخوت ح�ساب توفير للجامعات 529 -ح�ساب توفير المعا�شات 401K
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�أرثوذك�س نيوز

• Auto Accidents
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• Personal Injuries
)(Slip & Fall

)• Immigration (asylum
• Business Disputes
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�ساخن� 4 - .أكواب �سبانخ طازجة½ - ,
كوب �صغير من المكرونة.
الطريقة
تُ�سخّ ن ثالث مالعق من زيت الزيتون
على نار متو�سطة في وعاء ح�ساء كبير.
ُيقلى الب�صل والكرف�س والثوم والفا�صوليا
الخ�ضراء والكو�سا في الزيت لمدة  5دقائق
�أو حتى يبد�أ الب�صل في التحول �إلى ن�صف
�شفاف.
ا��ض�ي�ف��ي م��رق��ة ال�خ���ض��ار والطماطم
المقطعة وال�ف��ا��ص��ول�ي��ا وال �ج��زر والماء
ال�ساخن والتوابل االيطالية (ب�صل بودره
– ثوم بودره – روز ماري � -أوريجانو).
بعد غلي الح�ساء ،اخف�ضي الحرارة
واتركيه ين�ضج لمدة  20دقيقة.
تُ�ضاف �أوراق ال�سبانخ والبا�ستا وتُطهى
لمدة  20دقيقة �إ�ضافية �أو حتى تتما�سك.

اختلف الكثير من الآب��اء والأمهات
في كيفية عقاب الأطفال في مختلف
مراحل النمو .فمنهم من يلج�أ �إلى
العنف وال�ضرب وال�شتيمة والتهديد،
وتعتبر كل ه��ذه الطرق ط��رق خاطئة
وفا�شلة حيث ت�سبب � �ض��رر ًا نف�سي ًا
للطفل .وت��ؤدي �إلى الكراهية والحقد
والكذب.
وف��ي بع�ض الأح�ي��ان يكون العقاب
لي�س لغر�ض التربية ولكن و�سيلة ليعبر
بها الوالدين عن �شعورهم بالنق�ص،
وللتنفي�س عن �شعورهم بغ�ض النظر
ع ��ن ال �� �ض��رر ال� ��ذي � �س��وف ي�صيب
الأطفال.
فما ه��ي الو�سيلة ال�سليمة لعقاب
الأطفال:
 -1لكل عقاب وق��ت :وه��ي طريقة
فعالة ،فتخبر الطفل بت�صرفه الغير
الئ ��ق وخ� �ط� ��أه ،وت �خ �ب��ره ب ��أن��ه �سوف
يعاقب لمدة محدودة لعدة دقائق ب�أنه
�سوف يجل�س في مكان محدد  ..و�إذا
اعتر�ض بالبكاء تزداد المدة� ،أو تعاد
من البداية.
 -2الحرمان من الأ�شياء المف�ضلة:
وهي طريق �أخ��رى فعالة ،وهي فكرة
حرمان الطفل من الأ�شياء المحبوبة
لديه ،مثل لعبه �أو تليفون �أو تلفزيون
�أو اللعب مع ا�صدقاءه ،ولمدة محدودة
ف �ق��ط ..و�أح���ذر �أن ال ي�ك��ون العقاب
محدد بمدة معينة.
 -3التجاهل :وه��ي طريقة فعالة
مع �صغار ال�سن ف��إذا كان البكاء هي
طريقة الطفل لنوال ما يريد فتجاهل
ال�ب�ك��اء وال���ص��راخ �إل��ى �أن يكف عن
البكاء وي�شعر �أن ت�صرفه الخاطئ لم
ي�ؤدي �إلى تنفيذ �أغرا�ضه وطلباته ،ثم
تخبره ب�أن بكائه لم ي�ساعد على نوال
ما يريد.
 -4القيام بعمل �إ�ضافي في المنزل:
فعند ارتكاب الخط�أ يكون العقاب هو
ال �ق �ي��ام ب�ع�م��ل �إ� �ض��اف��ي ف��ي المنزل
كو�سيلة للعقاب ..وخا�صة لت�صحيح
ما فعل من خط�أ .مثال� ..إذا ت�سبب في
عدم نظافة المكان فعليه ان ينظفه
و�إذا كتب على الحائط فعليه �أن ينظف
ال�ح��ائ��ط� .أو ي�ق��وم بنظافة المطبخ
�أو غ�سيل ال�سيارة وغيره كجزء من
العقاب بعد مناق�شة الخط�أ.
 -5مناق�شة الخط�أ :فالعقاب بدون
معرفة �سبب العقوبة هو خط�أ يرتكبه
الوالدين ومناق�شة الخط�أ هو و�سيلة
لعدم تكرار الخط�أ.
 -6احت�ساب النقاط :وهي طريقة
بنائه في العقاب ،فكلما قام الطفل
بعمل جيد تح�سب له نقطة ..وكلما
فعل خ�ط��أ تخ�صم منه نقطة ،وفي
نهاية ال�شهر يتم تجميع النقاط ويكاف�أ
الطفل بما يقابل النقط الإيجابية.
فالبد ان يكون العقاب هو و�سيلة
ب�ن��اءه ف��ي حياة الطفل وف��ي عالقته
م��ع وال��دي��ه ول�ي����س و�سيلة للتخويف
وللكراهية.

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

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

هـــــام جـــــدا

م�ساعدة حكومية لي�ست لمحدودي الدخل
فقط ولكن لمتو�سطي الدخل �أي�ضا.
الم�ساعدة قد ت�صل �إلى  90الف دوالر من
�سعر المنزل.
ا�سرعوا بالإت�صال لأن العدد محدود
First Come First Serve.

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

نقدم لكم تقرير عن العقار بدون �أي تكلفة �إ�ضافية

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
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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

É``eƒJ õjõY …OÉ°T
»fƒfÉb Ö°SÉëe

E-mail: tomacpa1@sbcglobal.net

* Write-up & Financial statements preparation
* Forming New Businesses

14848 Central Ave., # 59
Chino, CA 91710

جلميــع �أنــواع التـــ�أمني

Shady Toma

* Income tax preparation

Insurance Agency Inc.
• Auto • Home
• Life • Business
• Workers Comp.

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

* Income tax planing for
individuals & Businesses

www.bushralaw.com

Cell: 714-915-9475
Office: 909-906-0050
Fax: 909-597-3600
ehanna@farmersagent.com

* Payroll Services & Sales tax

�إيهاب حنا

Insurance Agency Inc.
License # 0172724

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

Auto

Home

Simi's Compounding Pharmacy
COMPOUNDING PHARMACY
Hours: Monday-Friday 9am-6pm • Sat 9am-1pm

Insurance Welcomed!
Professional Consultation
FREE Delivery
Immunizations
Diabetic Care Provider
Personalized Care

www.alamopharmacyca.com
3695 Alammo St., #100 • Simi Valley

Compounding
Specialists

نتكلم
العربية
 عفيفي �أرمانيو�س/دكتور
�صيدلية االمـو ب�سيمي ڤايل

NEW PORT ESTATES

Cal BE# 02030359

805-306-1636

Fax: 805-306-1689 • Email: Alamorx@gmail.com

• نقبل جميع �أنواع الت�أمني
• تو�صيل الدواء للمنزل جمانا
• خدمة خا�صة ملر�ضى ال�سكري
• جميع �أنواع التطعيمات
• تركيب الأدوية ح�سب الطلب
• ا�ست�شارة جمانية

يا�سمين جعي�صه

805-306-1636

310-818-6009

لجميع الخدمات العقارية
بيع و�شراء ب�أف�ضل الطرق المنا�سبة
خ�صم خا�ص مع هذا الإعالن
 عند قفل اال�سكرو$500 ي�صل �إلى

Yasmineg.realestate@gmail.com

الأو�سع �إنت�شاراً في كاليفورنيا ومعظم الواليات الأمريكية
معكم كل �أ�سبوعين �أحجز ن�سختك من الآن
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صباح اخلري يا مصر

النائب العام يحيل � 30إرهابيا لمحكمة �أمن الدولة طوارئ التهامهم با�ستهداف كنائ�س
�أحال النائب العام الم�ست�شار نبيل �أحمد �صادق � 30إرهابيا لمحكمة جنايات �أمن الدولة العليا
طوارىء ،وذلك لت�شكيلهم جماعة �إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية ،وتمويل تلك الخلية بالأموال
والأ�سلحة والمتفجرات ،و�إمدادها بالمعلومات والمالذات الآمنة ،لإي��واء �أع�ضائها ،وارتكاب
جرائم ا�ستهداف الكنائ�س ،وتلقى تدريبات ع�سكرية بمع�سكرات تنظيم (داع�ش) ب�سوريا وليبيا.
وبا�شرت نيابة �أمن الدولة العليا ،ب�إ�شراف المحامى العام الأول الم�ست�شار خالد �ضياء الدين،
التحقيقات فى الق�ضية ،في �ضوء ما ت�سلمته من تحريات �أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة
الداخلية ،والذى تمكن من تحديد �أع�ضاء التنظيم الإرهابى و�أغرا�ضه ،والقب�ض على عنا�صره،
وذلك نفاذا للإذن ال�صادر بهذا ال�ش�أن من النيابة ،وقبل قيامهم با�ستهداف �إحدى الكنائ�س
بمنطقة الع�صافرة ،بمحافظة الإ�سكندرية ،والتى �سبق ر�صدها بمعرفة عنا�صر التنظيم.

م�س�ؤول �سعودي يعلن �إتفاقه مع زير الريا�ضة
الم�صري ال�ست�ضافة المونديال

ك�شف رئي�س االتحاد العربي ورئي�س الهيئة العامة للريا�ضة ال�سعودية ،تركي �آل �شيخ عن
مفاج�أة لع�شاق كرة القدم في م�صر ،بعدما �أكد تجهيزه لخطة ال�ست�ضافة «بالد النيل»
للمونديال في غ�ضون � 5سنوات.
وذكر الم�س�ؤول ال�سعودي �أنه �سي�ضع خطة عمل مع خالد عبد العزيز ،وزير الريا�ضة
الم�صري ،وهاني �أبو ريدة رئي�س االتحاد الم�صري لكرة القدم ،وحال نجاحها �ست�صبح
م�صر م�ؤهلة ال�ست�ضافة المونديال.
ون�شر �آل ال�شيخ تغريدة على ح�سابه الر�سمي في موقع التوا�صل االجتماعي «تويتر» جاء
فيها« :م�صر قادرة على ا�ست�ضافة ك�أ�س العالم و�ستكون جاهزة خالل ال�سنوات الخم�س
القادمة ،في حال نجحت خطة العمل التي �س�أ�ضعها مع �أخي معالي الوزير خالد عبد
العزيز ،و�أخي رئي�س اتحاد الكرة هاني �أبو ريدة».
يذكر �أن قطر �ست�ست�ضيف مونديال  ،2022بينما تتناف�س المغرب مع الملف الثالثي
الأمريكي الم�شترك (الواليات المتحدة الأمريكية ،كندا ،والمك�سيك) على ا�ست�ضافة
بطولة ك�أ�س العالم المزمع �إقامتها عام .2026

الق�ضاء الإداري:
وقف ن�شاط �شركتي«�أوبر» و «كريم»

ق�ضت محكمة الق�ضاء الإدارى بقبول
الدعوى المقامة من عالء محمد و�آخرين،
المطالبة ب�إيقاف ن�شاط �شركتى «�أوب��ر» و
«كريم» ومثيالتها لت�شغيل ال�سيارات ،مع
وقف تطبيقات الأبلكي�شن �أو البرامج التى
ي�ستخدمونها و�إحالتها للمفو�ضين.
وذكرت الدعوى �أن �شركتى �أوبر و كريم
وا�ستخدامها لنظام الت�شغيل المعتمد على
 gbsتخالف ق��ان��ون ال �م��رور ،لأن�ه��ا تقوم
بتحميل رك��اب ب�أجر بالمخالفة ل�شروط
الترخي�ص لتلك ال�سيارات الم�ستخدمة،
و�أن عمل تلك ال�سيارات لي�س له �أى �ضوابط
تحكمه.

�أوبر تتتقدم بالطعن على الحكم
هذا وقد �أعلن عبد اللطيف واكد مدير
عام �شركة �أوبر ،عن عزم ال�شركة التقدم
بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بقبول
دع ��وى وق��ف ع�م��ل ال���ش��رك��ة بم�صر ،مع
ا�ستمرارها فى تقديم خدماتها فى م�صر،
وذل��ك لأن ال�ق��رار ال�صادر ال يعنى وقف
ن�شاط �شركة �أوبر فى م�صر.
و�أ��ض��اف �أن �شركة �أوب��ر تعد من �أكبر
الم�شاركين فى تنمية االقت�صاد الوطنى،
حيث �أ�سهمت فى خلق �أكثر من � 150ألف
فر�صة للك�سب فى م�صر خالل عام 2017
وحده.

البابا توا�ضرو�س يدعو الم�صريين للم�شاركة الإيجابية فى االنتخابات الرئا�سية
دعا البابا توا�ضرو�س الثانى بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية ،جميع
الم�صريين للم�شاركة الإيجابية فى االنتخابات الرئا�سية المقبلة ،لكى تظهر م�صر
ب�صورة جيدة �أمام العالم.
وقال خالل كلمته فى افتتاح م�ؤتمر «الأ�سرة ج�سر لل�سماء  ،»2018الذى تنظمه كني�سة
العذراء مريم والقدي�س يو�سف بالإ�سكندرية� ،إن االنتخابات الرئا�سية فر�صة للم�شاركة
ال�سيا�سية والتعبير عن الآراء وممار�سة حق وطني كع�ضو فى المجتمع بغ�ض النظر عن
اختيار �أي ًا من المر�شحين �أو �إبطال ال�صوت ،م�ضيفاً« :م�صر تتعر�ض لمتاعب كثيرة منذ
عدة �سنوات ومنذ � 4سنوات فقط ،بد�أت م�صر فى مرحلة البناء بالرغم من ال�صعوبات،
وكانت هناك قرارات �صعبة من �أجل بناء الم�ستقبل».

�أرثوذك�س نيوز

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

www.orthodoxnews.us

ال�سي�سي يجرى ات�صاال هاتفيا بالرئي�س الرو�سى لتهنئته ب�إعادة انتخابه
�أجرى الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،ات�صا ًال هاتفي ًا بالرئي�س
الرو�سي فالديمير بوتين للتهنئة بمنا�سبة �إعادة انتخابه لفترة
رئا�سية جديدة.
وقال ال�سفير ب�سام را�ضى ،المتحدث الر�سمى با�سم رئا�سة
الجمهورية� ،إن الرئي�س الرو�سي «فالديمير بوتين» �أعرب عن
خال�ص تقديره لتهنئة الرئي�س ،م�ؤكـد ًا تقديره لم�صر قيادة
و�شـــــــعباً ،وتطلعه لمزيد من تعزيز التعاون الم�شترك بين
البلدين ال�صديقين.
ال�سي�سي

ال�سفير �أحمد قطان يزور الكاتدرائية
ويودع البابا توا�ضرو�س فى نهاية خدمته بالقاهرة

�إ�����س����ق����اط ال��ج��ن�����س��ي��ة
ع������ن الإره����اب����ي����ي����ن
ي��ن��ت��ظ��ر ك��ل��م��ة ال��ب��رل��م��ان

ا�ستقبل البابا توا�ضرو�س الثاني بابا
الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية،
ال�سفير �أحمد قطان وزير الدولة ال�سعودى
لل�شئون الإفريقية و�سفير المملكة ال�سابق
ل��دى ال�ق��اه��رة ب��ال�ك��ات��درائ�ي��ة المرق�سية
بالعبا�سية.
حر�ص قطان على زيارة البابا توا�ضرو�س
فى �إط��ار توديعه للقيادات الم�صرية بعد
ؤكدا على عمق
نهاية خدمته بالقاهرة م� ً
العالقات التى تربط بين المملكة والكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية ال�سيما بعد زيارة
�سمو الأمير محمد بن �سلمان ولي العهد
ال�سعودى للكاتدرائية.
ج��دد ق �ط��ان ت��أك�ي��د المملكة ع�ل��ى �أن
الكني�سة غ��ال�ي��ة ع�ل��ى ق�ل��وب ك��ل م�سلمي
العالم ،وف��ي نهاية ال��زي��ارة �أه��دى البابا
توا�ضرو�س لل�سفير ال�سعودي ال�سابق لوحة
تذكارية عنوانها الأم��ل ون�سخة من مجلة
الكرازة الناطقة با�سم الكني�سة يت�صدر
غالفها �صورة ولى العهد في الكاتدرائية.

ي�ستعد مجل�س النواب ،لمناق�شة م�شروع
قانون ب�سحب الجن�سية من الإرهابيين بعد
موافقة الحكومة على تعديل بع�ض �أحكام
القانون رقم  26ل�سنة  1975ب�ش�أن الجن�سية
الم�صرية.
ويت�ضمن التعديل �إ�ضافة حالة جديدة
ل�سحب الجن�سية الم�صرية تتعلق بكل من
اكت�سبها ع��ن ط��ري��ق الغ�ش �أو ب�ن��اء على
�أقوال كاذبة� ،أو �صدور حكم ق�ضائى يثبت
�إن�ضمامه �إل��ى �أى جماعة� ،أو جمعية� ،أو
جهة� ،أو منظمة� ،أو ع�صابة� ،أو �أى كيان،
�أي� � ًا ك��ان��ت طبيعته �أو �شكله القانونى �أو
الفعلي� ،سواء كان مقرها داخل البالد �أو
خارجها ،وتهدف �إل��ى الم�سا�س بالنظام
العام للدولة� ،أو تقوي�ض النظام االجتماعي
�أو االقت�صادي �أو ال�سيا�سي لها بالقوة� ،أو
ب�أية و�سيلة من الو�سائل غير الم�شروعة.

ت�شريعية البرلمان تدر�س طلب ًا برفع الح�صانة عن مرت�ضى من�صور
تعقد اللجنة الت�شريعية بمجل�س النواب
اجتماع ًا مطلع الأ�سبوع المقبل لبحث ثالثة
طلبات محالة �إليها ب�ش�أن رفع الح�صانة
عن ثالثة نواب من بينهم النائب مرت�ضى
من�صور.
و�أ�� �ش ��ارت ال �م �� �ص��ادر �إل���ى �أن جهات
التحقيق �أر�سلت طلبا �إل��ى المجل�س لرفع
الح�صانة عن مرت�ضى من�صور ،على خلفية
التحقيقات التى تجرى حالي ًا ب�ش�أن �أزمة
�إهدار المال العام فى نادى الزمالك.
و�شكلت وزارة ال�شباب والريا�ضة لجنة
لإدارة ال�شئون المالية ل�ن��ادى الزمالك
ماليا ،حتى انتهاء نيابة الأموال العامة من
التحقيقات التى تجريها فى الق�ضية رقم
 420ل�سنة  2018ح�صر وارد �أم��وال عامة
عليا والمقيدة برقم  14ل�سنة  ،2018ح�صر
تحقيق �أم ��وال ع��ام��ة عليا ،وح��رر �صباح
الأرب�ع��اء  3/21م�سئولو اللجنة الم�شكلة
من جانب وزارة ال�شباب والريا�ضة لفرز

الع�ضويات الم�ستثناة ب�ن��ادى الزمالك
ماليا ،مح�ضرا بق�سم �شرطة العجوزة حمل
رقم  2241اتهموا فيه مرت�ضى من�صور،
رئي�س نادى الزمالك ،بمنعهم من دخول
النادى لممار�سة عملهم.

وذك���ر م �� �ص��در �أم �ن��ى ب �م��دي��ري��ة �أم��ن
الجيزة� ،أن م�س�ؤلى اللجنة طالبوا باتخاذ
الإج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ل�ازم��ة حيال
الواقعة ،حيث تم �إحالة المح�ضر �إلى نيابة
العجوزة للتحقيق.

� 643سجينا يتن�سمون هواء الحرية بموجب عفو رئا�سى
ودع � 643سجينا ال���س�ج��ون ب�م��وج��ب عفو
رئا�سى� ،إعما ًال لتنفيذ قرار رئي�س الجمهورية
رقم ( )2018/18ال�صادر ب�ش�أن العفو عن باقى
مدة العقوبة بالن�سبة �إلى بع�ض المحكوم عليهم
بمنا�سبة االحتفال بعيد ال�شرطة وثورة يناير.
ووا�صل قطاع ال�سجون عقد اللجان لفح�ص
ملفات نزالء ال�سجون على م�ستوى الجمهورية
لتحديد م�ستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة
العقوبة ..حيث انتهت �أعمال اللجان �إلى �إنطباق
ال �ق��رار على ( )118ن��زي� ًلا ممن ي�ستحقون
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تعلن عن توفر جميع
�إحتياجاتكم من:
دجاج * حمام * بط * �أرانب
* (ديك حب�شي) رومي
* �سمان * بي�ض بلدي طازج

15%
تخفي�ض مبنا�سبة
مو�سم الأعياد
(ماعدا احلمام)

المحل الوحيد للطيور الحية والمذبوحة
من لوس أنجلوس حتى سان دييجو
8261 Bolsa Ave., Garden Grove, CA 92655

714-894-7796

ميكن حتويل جراج منزلك �إىل وحدة �سكنية
مع مطبخ كامل بدون تكاليف بناء موقف
لركن ال�سيارة .Carport
Call us to show you how to make
money from your SFH.,
act fast before any new code.

افتتح الق�صر العينى متحف دكتور
نجيب ب��ا��ش��ا م�ح�ف��وظ للن�ساء والتوليد
وه��و �أق��دم و�أك�ب��ر متحف عينات �أمرا�ض
الن�ساء والوالدة فى منطقة ال�شرق الأو�سط
وافريقيا.
يذكر �أن فكرة تطوير المتحف ترجع الى
اال�ستاذ الدكتور محمد ممتاز رئي�س �أق�سام
الن�ساء والتوليد والذى قام بالتن�سيق بين
ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات ف��ى �سبيل تحقيق هذا
االنجاز وتحويل المتحف الى منارة للعلم
والبحث العلمى .
و�أكد الدكتور محمد ممتاز �أنه ال يوجد
متحف ي�شبه متحف د .نجيب با�شا محفوظ
فى العالم كله وق��د �صممت �أن يكون فى
عهدى تطوير وتجديد هذا المتحف العلمى
ال��ذى يحتوى على عينات ن��ادرة ج��دا لها
قيمة علمية وتعليمية لجميع الطالب
والباحثين فى مجال طب الن�ساء والتوليد.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

الإف��راج عنهم بالعفو .وبا�شرت اللجنة العليا
للعفو فح�ص حاالت م�ستحقى الإفراج ال�شرطى
لبع�ض المحكوم عليهم ..وانتهت �أعمالها �إلى
الإفراج عن ( )525نزي ًال �إفراج ًا �شرطي ًا.
ي�أتى ذلك فى �إطار حر�ص وزارة الداخلية
ع�ل��ى تطبيق ال�سيا�سة العقابية بمفهومها
الحديث وتوفير �أوجه الرعاية المختلفة للنزالء
وتفعيل ال��دور التنفيذى لأ�ساليب الإف��راج عن
المحكوم عليهم الذين تم ت�أهيلهم للإنخراط
فى المجتمع.

محالت بلدي للطيور الحية والمذبوحة

�إف���ت���ت���اح م��ت��ح��ف «ن��ج��ي��ب
ب��ا���ش��ا م��ح��ف��وظ» للن�ساء
والتوليد بالق�صر العيني

في حمالتكم
الدعائية

818-774-0446
Investment Properties
Multi Residential
Commercial
Industrial Properties

Income Properties
evaluations & 1031 Exchanges

For any Real-estate
investment question
CALL

Anita Pemstein

George Eskander

626-688-1736

626-483-0646

CalBRE Lic# 00779581
Broker Associate

anitalp27@gmail.com

Realtor
BRE Lic# 01906033

girgis52@gmail.com

ST. Mark FAMILY DENTAL
(818) 992-4600

• Root Canal • Veneers • Crown, Bridge
• Teeth whitening- Zoom • Denture
• Implant • Digital X-ray • Periodontics

Fax: (949) 325 - 7783

Your smile is our priority
ح�شو ع�صب  -تجميل الأ�سنان  -جراحة الفم
� -أطقم كاملة وجزئية � -أ�سنان الأطفال

Tel: (949) 325 - 7797

25201 Paseo De Alicia, Suite 116, Laguna Hills, CA 92653
15550 Rockﬁeld Blvd, Ste B100, Irvine, CA 92618

George Boules

310-593-1333
sangeorge@me.com

نقبل جميع �أنواع
الت�أمين والميديكال
للكبار وال�صغار

د .ماجد النجار

$25.00
General and
New Patient special
Exam & Digital
Cosmetic Dentistry
X-ray
20913 Sherman Way, Canoga Park, CA 91303
stmarkfamilydental@gmail.com
www.stmarkfamilydental.com
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لجنة ا�ستخبارات الكونجر�س تخل�ص لعدم وجود
«تواط�ؤ» رو�سي في االنتخابات الأمريكية

�أك��دت لجنة اال�ستخبارات في مجل�س
ال �ن��واب الأم��ري �ك��ي �أن ��ه ال وج ��ود لإثبات
«على تواط�ؤ �أو تن�سيق �أو ت�آمر بين حملة
ترامب ورو�سيا» ،وذلك عقب تحقيق ب�ش�أن
االتهامات التي تالحق الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب حول تدخل رو�سيا في الحملة
االنتخابية الرئا�سية الأمريكية  .2016كما
ات�ه��م الديمقراطيون جمهوريي اللجنة
بتقلي�ص التحقيق و�إنهائه قبل �أوان��ه من
�أجل حماية ترامب.
�أعلنت لجنة اال�ستخبارات في مجل�س
ال��ن��واب الأم��ري �ك��ي ال �ت��ي يهيمن عليها
الجمهوريون النتائج الأ�سا�سية لتحقيقها
في ال�شبهات حول تدخل رو�سيا في الحملة
االنتخابية الرئا�سية الأمريكية في .2016
وت�ضمن بيان اللجنة �أن من بين الخال�صات
التي انتهى �إليها تحقيقها و�صادق عليها

�إنهيار ج�سر م�شاة فوق طريق �سريع في ميامي

خلف ان�ه�ي��ار ج�سر م�شاة ف��ي ميامي
على طريق �سريع مزدحم �ستة قتلى ،فيما
وا�صلت فرق الطوارئ البحث تحت القطع
الإ�سمنتية عن �ضحايا محتملين ،ح�سبما
�أعلنت �شرطة ميامي الجمعة .3/16
و�صرح المتحدث با�سم �شرطة ميامي،
ديد �ألفارو زاباليتا ،لل�صحافيين �إن��ه تم
االنتقال من عملية بحث �إلى عملية انت�شال
جثث ،و�سط مخاوف المهند�سين من انهيار
الدعامات على جانبي الج�سر.
و�أكد �أن «الج�سر بكامله في خطر» .وتم
تركيب الج�سر ،الذي يربط جامعة فلوريدا
الدولية بم�ساكن ال�ط�لاب ،قبل �أق��ل من
�أ�سبوع لكنه لم يكن جاهزا للت�شغيل بعد� .إذ
تم تثبيته م�ؤخر ًا ا�ستعدادا لت�شغيله المقرر
في .2019
وتم تركيب الج�سر ب�سرعة عن طريق
الأع�ضاء الجمهوريون ،الت�أكيد على عدم بناء وحدات �سمحت باالنتهاء من تركيبه
العثور «على �أي �إثبات على تواط�ؤ �أو تن�سيق
�أو ت�آمر بين حملة ترامب والرو�س».
كذلك ف ��إن اللجنة رف�ضت اال�ستنتاج
ال��ذي خل�صت �إليه �أجهزة اال�ستخبارات
الأمريكية وج��رى الإع�لان عنه في يناير
 2017ومفاده �أن الرئي�س الرو�سي فالديمير
بوتين ك��ان يف�ضل �أن يفوز باالنتخابات
الرئا�سية الأم��ري�ك�ي��ة ف��ي  2016دونالد
ترامب على هيالري كلينتون.
كما �أ�شارت اللجنة في خال�صة التحقيق
التي ن�شرتها على موقعها الإلكتروني �إلى
«ات�صاالت مثيرة للجدل بين م�س�ؤولين كبار
في �أجهزة اال�ستخبارات (في عهد �أوباما)
وو��س��ائ��ل الإع�ل��ام» .وي�ق��ع تقرير اللجنة
في � 150صفحة ويت�ألف من « 40خال�صة
�أ�سا�سية» و�أكثر من  25تو�صية.

وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو..
من الجا�سو�سية �إلى الدبلوما�سية
حيث كان في لجنة اال�ستخبارات المثيرة
للجدل.
وكمدير لوكالة اال�ستخبارات المركزية،
�شق بومبيو طريقه للدائرة المقربة من
ت��رام��ب ،ح�ي��ث ن�ق��ل بنف�سه ال�ك�ث�ي��ر من
الموجزات اال�ستخباراتية اليومية للمكتب
البي�ضاوي .وي�شارك بومبيو ( 54عاما)
ت��رام��ب ف��ي موقفه المت�شدد �ضد �إي��ران
وكوريا ال�شمالية.
و�أعلن ترامب على تويتر تعيين بومبيو
خلفا لتيلر�سون .وكتب ترامب على تويتر
بعدها «م��ع م��اي��ك بومبيو ،لدينا عملية
تفكير مت�شابهة جدا».

عين الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق ل��وك��ال��ة اال�ستخبارات
المركزية مايك بومبيو ( 54عاما) وزيرا
للخارجية خلفا لريك�س تيلر�سون .وقبل
بلوغه هذا المن�صب ،عرف على بومبيو �أنه
�صعد ب�سرعة في م�سيرته المهنية ،معتمدا
على الفر�ص ال�سيا�سية التي �أبلغته عتبة
ترامب.
ويحمل بومبيو ال��ذي �سيخلف ريك�س
تيلر�سون ،معه ان�ضباط �شخ�ص متميز
في وي�ست بوينت ،الأكاديمية الع�سكرية
الأمريكية المرموقة ،والحنكة ال�سيا�سية
لع�ضو في مجل�س النواب على مدى �سنوات

جينا ها�سبل �أول �إمر�أة على ر�أ�س اال�ستخبارات المركزية
عين ت��رام��ب جينا ها�سبل ،الم�س�ؤولة
ال�سابقة عن العمليات في ال�سجون ال�سرية
على ر�أ�س اال�ستخبارات المركزية ،لت�صبح
�أول امر�أة تتولى هذا المن�صب .وتردد �أن
ها�سبل �أ�شرفت على الموقع الأ�سود لـ«ال�سي
�إي �إيه» في تايالند ،حيث مور�ست عمليات
تعذيب لم�شتبه بتورطهم في هجمات 11
�سبتمبر .وتخلف ها�سبل ( 61عاما)مايك
بومبيو ال��ذي اخ�ت��اره الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب وزي��را للخارجية بعد �إقالة
ريك�س تلير�سون.
ولدى ها�سبل خبرة وا�سعة في العمليات
ال�سرية وك��ان��ت ان�ضمت �إل��ى الوكالة في
 1985وخدمت في عدة �أماكن في العالم
وخ�صو�صا في لندن.

¢ùjôL ®ƒØëe QƒàcO

www.vnpanoramadental.com

جينا ها�سبل

وكان بومبيو قال عند تعيينها قبل عام
ال�م���س��ؤول ال�ث��ان��ي ف��ي ال��وك��ال��ة «�إن جينا
جا�سو�سة مثالية ووطنية مخل�صة تملك
�أكثر من  30عاما من الخبرة في الوكالة.
وهي �أي�ضا قيادية محنكة مع قابلية ممتازة
للقيام بالمهام ودفع من يحيطون بها».
وق��دم ثالثة م��دراء �سابقون لـ«�سي �إي
�إي ��ه» وم���س��ؤول��ون �آخ ��رون بينهم جايم�س
ك�لاب��ر ال �م��دي��ر ال���س��اب��ق لال�ستخبارات
دعمهم لها�سبل .في المقابل �أبدى ع�ضوان
ديمقراطيان في مجل�س ال�شيوخ تحفظهما
على التعيين في ر�سالة وجهاها للرئي�س
ترامب .وق��ال ال�سيناتوران «رون وي��دن» و
«مارتن هينري�ش» �إن م�سيرتها ال ت�ؤهلها
لهذا المن�صب.

في غ�ضون يوم.
ونقل ع�شرة �أ�شخا�ص �إلى الم�ست�شفى،
ح�سب زاب��ال�ي�ت��ا ،ف��ي حين وا��ص�ل��ت فرق
الطوارئ العمل ليال في موقع الكارثة.
وحو�صرت ثماني �سيارات على الأقل
عندما انهار الج�سر البالغ وزنه  950طنا،
وفق ما �أعلنه م�س�ؤول الإغاثة من الحرائق
في ميامي ،ديد بول �إ�ستوبينان ،في وقت
�سابق.
و�أو�ضح مفت�ش ال�شرطة خوان كارلو�س
ل�ي��را «ك��ان �أ�شبه ب�صوت ان�ف�ج��ار .دوي
ك�ب�ي��ر» .وت��اب��ع ل�ي��را �أن المنطقة «تبدو
كمنطقة منكوبة .وك� ��أن قنبلة انفجرت
فعال».
وكتب ال�سناتور عن فلوريدا ماركو روبيو
على تويتر «الج�سر ك��ان معلقا ب�أ�سالك
ات�ضح �أنها تراخت و�أث�ن��اء عملية �شدها
انهار الج�سر برمته».

طالب المدار�س الأمريكية
يتظاهرون للمطالبة بت�شديد
قوانين حيازة الأ�سلحة
خ ��رج ال��ط�ل�اب ف��ي �أن� �ح ��اء ال��والي��ات
المتحدة في م�سيرات الأربعاء  3/14تلبية
لدعوة وطنية للمطالبة بت�شديد قوانين
الأ�سلحة لمنع تكرار حوادث �إطالق النار
كالمجزرة ال�ت��ي وق�ع��ت ال�شهر الما�ضي
في ثانوية في فلوريدا و�أودت بحياة 17
�شخ�صا.
وت �ج �م��ع م �ئ��ات ال �ط�لاب م��ن م��دار���س
منطقة وا�شنطن �أمام البيت الأبي�ض وهم
يهتفون «كفى» رافعين الفتات كتب عليها
«احموا النا�س ال الأ�سلحة».
وعند ال�ساعة العا�شرة �صباحا بالتوقيت
المحلي ��ش��ارك ط�لاب ف��ي م��دن ع��دة في
دقيقة �صمت تكريما ل �ـ 14طالبا وثالثة
موظفين ق�ضوا في �إطالق النار في ثانوية
م��ارج��وري �ستونمان دوج�لا���س بمدينة
باركالند في والي��ة فلوريدا في ي��وم عيد
الحب.
وخرج الطالب من �صفوفهم للم�شاركة
في م�سيرة حددت مدتها بـ  17دقيقة ،تمثل
دقيقة لكل من ال�ضحايا.
لكن �سرعان م��ا تبين �أن العديد من
الطالب في مدار�س على ال�ساحل ال�شرقي،
قرروا عدم العودة �إلى ال�صفوف والتظاهر
عو�ضا عن ذلك.
وجاء االحتجاج الذي تمت الدعوة له على
م�ستوى البالد بعد �شهر على قيام نيكوال�س
كروز ،الطالب ال�سابق في ثانوية �ستونمان
دوجال�س البالغ من العمر 19عاما ويعاني
من �إ�ضطرابات عقلية ،ب�إطالق وابل من
الر�صا�ص على زمالئه ال�سابقين.

Milad Saad, B.S., B.A. E.A.

�أرثوذك�س نيوز

ماذا يحدث في أمريكا...
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ت�صحيـــح الم�ســــار
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
ق ��ام ال��رئ�ي����س دون��ال��د ت��رام��ب يوم
الثالثاء  13مار�س ب�إقالة وزير خارجيته
«ريك�س تيلر�سون» من من�صبه بعد �أن
�شغل من�صبه لمدة  405يوم ًا .وتعتبر
هذه �أقل مدة �شغلها �أي وزير للخارجية
في تاريخ �أمريكا فيما ع��دا وا�شبورن
 Washburneال��ذي ق�ضى  11ي��وم في
عام .1869
كان تيلر�سون ي�شغل من�صب المدير
العام ل�شركة البترول العالمية �إك�سون
�أكبر �شركة بترول في العالم ونتيجة
لمن�صبه ه��ذا كانت له عالقات كثيرة
ووثيقة بالعديد من الر�ؤ�ساء والملوك
والحكومات في كل �أنحاء العالم.
وك� ��ان ت��رام��ب ي �ظ��ن ان تيلر�سون
بعالقاته العالمية ال�ع��دي��دة والوثيقة
�سيكون ع��ام�لا ق��وي� ًا لتحقيق �أه��داف
ور�ؤي���ة الرئي�س ت��رام��ب ف��ي ال�سيا�سة
الخارجية وفي تفوق مركز �أمريكا في
العالم كله بعد �أن انحدرت وتقهقرت في
ال�سنوات الثمانية الما�ضية �أثناء حكم
الرئي�س اوباما.
ولكن ال��واق��ع ك��ان مختلف ًا فقد �أخذ
تيلر�سون م��واق��ف ع��دي��دة مخالفة بل
ومناق�ضة في بع�ض الأحيان لما يقوله
الرئي�س ترامب.
��س�ب� َ�ب ه ��ذا ت �� �ض��ارب � ًا ف��ي البيانات
ال�صادرة من البيت الأبي�ض والبيانات
ال�صادرة من وزير الخارجية في العديد
من الق�ضايا العالمية مثل اال�ستمرار �أو
عدم اال�ستمرار في الإتفاقية التي وقعها
الرئي�س ال�سابق اوباما مع �إيران.
ف�ق��د ك ��ان م��وق��ف ال��رئ�ي����س ترامب
خالل حملته االنتخابية وخالل رئا�سته
�صريح ًا ووا�ضح ًا �أن هذه الإتفاقية من
�أ��س��و�أ الإتفاقيات التي وقعتها �أمريكا
وان �أوباما قد �أعطى ال�ضوء الأخ�ضر
لإي��ران في اال�ستمرار لتطوير م�شروع
القنبلة النووية وبدون �أن ت�أخذ �أمريكا
في المقابل �أي �شيء يذكر .بل و�أفرج
ع��ن باليين ال ��دوالرات الإي��ران�ي��ة التي
كانت محتجزة في البنوك الأمريكية
بدون مقابل �أو تعهد ب�إيقاف البرنامج
النووي �أو عدم التدخل في �شئون ال�شرق
الأو� �س��ط وم �ع��اداة ال�ع��دي��د م��ن ال��دول
الحليفة لأمريكا في هذه المنطقة.
وكان تيلر�سون يرى �أن هذه الإتفاقية
جيدة و�أن��ه يجب على �أمريكا والرئي�س
ترامب �أن ي�ستمر في تجديدها ب�صفة
م�ستمرة.
والجدير بالذكر ان الرئي�س ترامب له
الحق في اال�ستمرار �أو عدم اال�ستمرار
في هذه الإتفاقية كل �ستة �أ�شهر.
هناك �أي�ضا م�شكلة كوريا ال�شمالية
وال�ت��ي ت�ق��وم بت�صنيع ��ص��وراي��خ عابرة
ل�ل�ق��ارات ق��د ت�ستخدمها ف��ي الهجوم
على الأرا� �ض��ي الأم��ري�ك�ي��ة �أو �أرا�ضي
حلفاء �أمريكا وخا�صة اليابان .وكان
ر�أي الرئي�س ترامب �أن فر�ض الح�صار
الإقت�صادي على كوريا ال�شمالية وال�ضغط
على حليفتها ال�صين �سوف يرغم كوريا
ال�شمالية على �إيقاف م�شروعها النووي
وال�صاروخي .ولكن تيلر�سون كان يف�ضل
وي �� �ص��رح ب� ��أن ال�ح���ص��ار االقت�صادي
وال�ضغوط لن ت�أتي بنتيجة.
وفي �سوريا كان موقف الرئي�س ترامب
ان الهدف من وجود امريكا في �سوريا هو
التخل�ص من الدولة الإرهابية الإ�سالمية

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

«داع�ش» و�أن وجود الأ�سد كرئي�س �أو عدم
وجوده لي�س بالأهمية مقارنة بالتخل�ص
من الإرهاب ومن داع�ش.
و�أي�ضا كان لتيرل�سون موقف ًا مخالف ًا
ل�سيا�سية الرئي�س ترامب في �سوريا.
وفي ق�ضية مقاطعة قطر كان الرئي�س
ترامب يتفق مع وجهة النظر الم�صرية
وال�سعودية ب�أن قطر تدعم الإرهاب و�أنه
يجب ال�ضغط عليها لوقف هذا الدعم
ووق��ف عملياتها المختلفة التي تقوم
بتمويلها لإحداث �إ�ضطرابات في العديد
من دول المنطقة .وكان تيلر�سون يرى �أن
قطر لي�س لها دور في م�ساعدة وتدعيم
الإرهاب.
�أم��ا بالن�سبة للعالقات م��ع ال�صين
�صرح الرئي�س ترامب ان ال�صين يجب
�أن تتعامل مع �أمريكا �إقت�صاديا بطريقة
متكافئة وع��ادل��ة و�أن ال تقوم ب�إغراق
الأ� �س��واق العالمية بمنتجاتها ب�أ�سعار
�أقل من التكلفة و�أن تت�سبب في �إفال�س
العديد من ال�شركات الأمريكية وفقدان
مئات الآالف من الوظائف مما ي�سبب
تزايد البطالة في �أمريكا.
وق ��د � �ص��رح ال��رئ �ي ����س ت��رام��ب بانه
�سوف يفر�ض ر�سوم ًا جمركية جديدة
على ال�صلب والألمونيوم الم�ستورد في
محاولة لل�ضغط على ال�صين و�إجبارها
على �أن تتعامل م��ع ال���س��وق العالمية
والأمريكية بطريقة عادلة.
وكان تيلر�سون يرف�ض هذه الإجراءات
وي ��ؤك��د �أن ال�م�ف��او��ض��ات ه��ي الطريق
الوحيد لحل هذه النزاعات.
وفي حلف الناتو �صرح الرئي�س ترامب
ب� ��أن دول حلف ال�ن��ات��و يجب �أن تدفع
وت�شارك في تكاليف الدفاع ،وان �أمريكا
ال يجب �أن تتحمل كافة التكاليف كما
كان الو�ضع قبل رئا�سته .وكان تيلر�سون
يرى �أن من واجب امريكا ان تدافع عن
حلفائها بدون النظر �إلى التكاليف.
و�أ�صبح وا�ضحا ان تيلر�سون ال ينفذ
�سيا�سة ور�ؤية ترامب وال�شعب الأمريكي
ال��ذي اخ �ت��اره لينفذ ه��ذه ال�سيا�سات
وال ��ر�ؤي ��ة ال �ت��ي اع�ل�ن�ه��ا خ�ل�ال حملته
الإنتخابية.
والجدير بالذكر ان الرئي�س ترامب
ق ��رر �أن ي�ع�ي��ن م��اي��ك ب��وم �ب �ي��و Mike
 Pompeoال��رئ �ي ����س ال �ح��ال��ي لهيئة
المخابرات المركزية الأمريكية CIA
ليخلف تيلر�سون ك��وزي��ر للخارجية.
والمعروف عن بومبيو �أنه متوافق تماما
م��ع �سيا�سات ور�ؤي� ��ة الرئي�س ترامب
و�أن له معرفة جيدة بالأمور الخارجية
كنتيجة طبيعية لعمله في الـ .CIA
�إن الد�ستور الأمريكي يعطي الرئي�س
ال �ح��ق ف ��ي ر� �س��م وت �ن �ف �ي��ذ ال�سيا�سة
الخارجية ،ولذلك كانت �إقالة تيلر�سون
ت�صحيح ًا طبيعي ًا لم�سار ال�سيا�سة
الخارجية الأمريكية.
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الرئي�س ترامب ووزير الخارجية
المقال تيلر�سون

العالقات الأمريكية  -ال�سعودية �أف�ضل من �أي وقت م�ضى
�أكد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �أن العالقات بين وا�شنطن والريا�ض� ،أف�ضل من
�أي وقت م�ضى ،م�شيدا بالدور الكبير الذي تلعبه ال�سعودية في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال ترامب لدى ا�ستقباله ولي العهد ال�سعودي الأمير محمد بن �سلمان في البيت
الأبي�ض« :ن�سعى �إلى تح�سين عالقاتنا الثنائية عن طريق و�ضع خطط لال�ستثمارات في
الواليات المتحدة ،مما يعني خلق فر�ص عمل كبيرة للأمريكيين».
و�أ��ض��اف« ،ناق�شنا الو�ضع في مجال الدفاع ،ون�ؤ�س�س لهيكلية دفاعية لكل ال�شرق
الأو�سط ،فنحن نعرف جيدا ما يجري في المنطقة ..هناك متغيرات كثيرة».

و�أ�شار الرئي�س الأمريكي �إلى �أن التحالف الدولي ا�ستعاد ال�سيطرة على معظم الأرا�ضي التي كانت
تحت قب�ضة تنظيم داع�ش ،و�أن القوات الع�سكرية تتحرك ب�سرعة فائقة لمالحقة ما تبقى من فلول
تابعة للتنظيم في المنطقة.
من جهته� ،أ�شار ولي العهد ال�سعودي الأمير محمد بن �سلمان �إلى �أن العالقات بين الواليات
المتحدة والمملكة ال�سعودية قديمة وتاريخية.
وقال« :نحن من �أقدم الحلفاء في ال�شرق الأو�سط ،ولدينا م�صالح م�شتركة بما في ذلك في
مجالي االقت�صاد والأمن».
و�أ�ضاف« :منذ و�صولكم �إلى هذا المن�صب �أردنا �أن تكون لدينا �إمكانية اال�ستثمار لـ 200مليار
دوالر ،وبلوغها  400مليار دوالر»«...نفذنا  % 50من اتفاقاتنا االقت�صادية مع الواليات المتحدة».
وو�صفت ال�سعودية ،قبل يوم من و�صول ولي العهد �إلى وا�شنطن ،االتفاق النووي المبرم بين �إيران
والقوى العالمية في عام  2015ب�أنه «اتفاق معيب».

�أرثوذك�س نيوز
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أخبار الشرق األوسط والعامل

�إيران� :إقالة تيلر�سون ت�صميم �أمريكي على
االن�سحاب من االتفاق النووي

ر�أت طهران في �إقالة وزي��ر الخارجية
الأمريكي ريك�س تيلر�سون وتعيين مايك
بومبيو المعروف بمواقفه المت�شددة مكانه،
�إ�شارة �إلى ت�صميم الواليات المتحدة على
االن�سحاب من االتفاق الدولي حول الملف
النووي الإيراني.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عبا�س
عرقجي ،بح�سب ما نقلت عنه وكالة �أنباء
«�إي�سنا»« ،الواليات المتحدة م�صممة على
االن�سحاب من االتفاق النووي ،والتغييرات

داخل وزارة الخارجية �أجريت لهذه الغاية،
�أو على الأقل هذا �أحد �أ�سبابها».
وذكر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
الملف النووي الإيراني بين الأ�سباب التي
دفعته �إلى �إقالة تيلر�سون .وقال «بالن�سبة
لالتفاق الإي��ران��ي ،كنت �أق��ول �إن��ه رهيب،
بينما كان هو يعتبره مقبوال» .وهدد ترامب
باالن�سحاب من االتفاق الدولي حول الملف
النووي الإيراني ،الذي تو�صل �إليه في مايو
.2015

مجل�س الوزراء ال�سعودي يعطي ال�ضوء
الأخ�ضر لبرنامج الطاقة النووية

ت�سير ال�سعودية بخطى ثابتة في برنامجها للطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية المدنية،
حيث وافق مجل�س ال��وزراء ال�سعودية م�ؤخر ًا ،على ال�سيا�سية الوطنية لبرنامج الطاقة
الذرية ،ما يمهد الطريق �أمام المملكة لتوقيع �أولى عقود بناء مفاعالتها النووية.
وتن�ص ال�سيا�سة على «ح�صر جميع الأن�شطة التطويرية الذرية على الأغرا�ض ال�سلمية
في حدود الأطر والحقوق التي حددتها الت�شريعات والمعاهدات واالتفاقيات الدولية»،
بح�سب وكالة الأنباء الر�سمية.
وت�سعى ال�سعودية� ،أكبر م�صدر للنفط في العالم� ،إلى الح�صول على الطاقة النووية
لتنويع �إمداداتها من الطاقة وت�صدير المزيد من النفط.

ال�سويد تعلن �إختتام محادثات كوريا ال�شمالية
ومناق�شة �إنهاء الأزمة مع �سول �سلمي ًا

�أعلنت الخارجية ال�سويدية �أن وزير
خ��ارج �ي��ة ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ونظيرته
ال�سويدية �أنهوا ال�سبت محادثات دارت
حول التو�صل لحل �سلمي للأزمة النووية
على �شبه الجزيرة الكورية.
و�أوردت وزارة الخارجية ال�سويدية
في بيان «ناق�ش وزيرا الخارجية الفر�ص
والتحديات لموا�صلة الجهود الدبلوما�سية
م��ن �أج��ل التو�صل لحل �سلمي لل�صراع
ف�ضال عن العالقات الثنائية».

وت��اب��ع ال�ب�ي��ان «�أك� ��دت ال���س��وي��د على
�� �ض ��رورة �أن ت�ف�ك��ك ك��وري��ا ال�شمالية
�أ�سلحتها النووية وبرنامجها ال�صاروخي
بما يتفق مع ع��دد من ق ��رارات مجل�س
الأمن».
وو�صل وزير خارجية كوريا ال�شمالية ري
يونج هو �إلى �ستوكهولم لإجراء محادثات
مع نظيرته ال�سويدية مارجوت وول�ستروم
و��س��ط ن�شاط دبلوما�سي مكثف ب�ش�أن
الدولة المنعزلة وطموحاتها النووية.
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بريطانيا ت�ؤكد م�س�ؤولية مو�سكو في ت�سميم الجا�سو�س وتعلن طرد  23دبلوما�سيا رو�سيا

�أعلنت رئي�سة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي عقب تر�أ�سها اجتماعا لمجل�س الأمن
القومي� ،أن بالدها �ستطرد  23دبلوما�سيا
رو��س�ي��ا ع�ل��ى خلفية ت�سميم الجا�سو�س
ال��رو� �س��ي ال���س��اب��ق ��س�ي��رج��ي �سكريبال.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ل �ن��دن �ستعلق ات�صاالتها
الثنائية مع مو�سكو.
و�أ��ض��اف��ت م��اي عقب اجتماع لمجل�س
الأمن القومي �أن لندن �ستعلق االت�صاالت
الثنائية مع مو�سكو ،التي كان لديها حتى
الآن  59دبلوما�سيا معتمدا في المملكة
المتحدة.
وك ��ان ق��د ع�ث��ر ع�ل��ى العميل المزدوج
ال�سابق �سكريبال مع ابنته فاقدي الوعي
�إثر تعر�ضهما لغاز الأع�صاب في �سالزبوري
في جنوب غرب �إنجلترا في  4مار�س.
وبين الإج��راءات العقابية التي �أعلنتها
ماي �أي�ضا مقاطعة ك�أ�س العالم لكرة القدم
هذا ال�صيف في رو�سيا.
ون��ال��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا دع �م��ا م��ن االتحاد
الأوروب��ي وحلف �شمال الأطل�سي في هذه
الق�ضية التي ينفي الكرملين �أي �ضلوع
لمو�سكو ف�ي�ه��ا .وق ��ال ال�م�ت�ح��دث با�سم
الكرملين ديمتري بي�سكوف �إن «مو�سكو ال
تقبل االتهامات ،التي ال �أ�سا�س لها والتي لم

الألما�س و�سبائك الذهب
تت�ساقط من طائرة خالل
�إقالعها
ف�ق��دت ط��ائ��رة م��ن ط ��راز An-12
ب��اب قمرتها الي�سرى �أثناء �إقالعها
من مدينة ياكوت�سك �شرقي رو�سيا،
وا� �س �ت �م��رت ف��ي تحليقها م��ع تناثر
�سبائك ذهبية منها على مدرج الإقالع
والهبوط.
ون�شرت قناة  Telegram-112يوم
الخمي�س � 3/16صورة ل�سبائك الذهب
المتناثرة على المدرج.
وقال م�صدر في المكتب ال�صحفي
لمطار ياكوت�سك� ،إن طائرة ال�شحن
ال� �م ��ذك ��ورة ت��اب �ع��ة ل �� �ش��رك��ة طيران
«نيمبو�س».
و�أ�ضاف �أن التيار الهوائي ال�شديد
خلع باب قمرة ال�شحن الي�سرى وبعد
ذل ��ك ق ��رر ال �ط��اق��م ق �ط��ع الرحلة،
وهبطت الطائرة ب�أمان في مطار بلدة
م��اج��ان ،على بعد  12كيلومترا من
ياكوت�سك.
و�أ� �ش��ارت القناة �إل��ى �أن الطائرة
كانت تحمل خالل رحلتها حوالي 10
�أطنان من �سبائك الذهب والبالتين
و�شحنة من الألما�س.
وبعد ذلك طوقت ال�شرطة المدرج
ل�ج�م��ع وج ��رد ال���س�ب��ائ��ك المتناثرة
ويجري التحقيق في �أ�سباب الحادث.

عودة بيع الرحالت ال�سياحية
الرو�سية �إلى م�صر
�أطلقت �شركة « ،»Tez Tourكبرى
�شركات ال�سياحة الرو�سية بيع تذاكر
الرحالت ال�سياحة �إلى م�صر ،وذلك
بعد ا�ستئناف ح��رك��ة ال�ط�ي��ران بين
مو�سكو والقاهرة.
وق� ��ال م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ال�شركة
الرو�سية يوم الجمعة « :3/16بد�أنا
ببيع الرحالت ال�سياحية �إل��ى م�صر
عبر رح�لات مبا�شرة �إل��ى القاهرة
وعبر خطوط �آيروفلوت».
ويظهر من الموقع الر�سمي لـ «Tez
� »Tourأن كلفة ال��رح�ل��ة ال�سياحية
ل�شخ�صين م��ن مو�سكو �إل��ى منتجع
الغردقة على البحر الأحمر لـ  7ليال
مت�ضمنة الإقامة في فندق  3نجوم،
 1261دوالر.
وي�أتي ذلك بعد �أن �أعلنت �شركتا
«�آي ��روف� �ل ��وت» و «م �� �ص��ر للطيران»
الأ�سبوع الجاري عن ا�ستئناف رحالت
الطيران بين مو�سكو والقاهرة ،بعد
انقطاع دام �أكثر من عامين.

يتم التحقق منها ،ولغة الإنذارات» ،م�ضيفا
�أن مو�سكو ت�أمل �أن «يتم تحكيم العقل».
وك��ان رئي�س المجل�س الأوروب ��ي دونالد
تو�سك قد اعتبر �سابقا في هل�سنكي �أن
رو�سيا تقف «على الأرج ��ح» وراء ت�سميم
العميل ال�م��زدوج الرو�سي ال�سابق .وكتب
ت��و� �س��ك ف��ي ح���س��اب��ه ع �ل��ى ت��وي �ت��ر «�أع �ب��ر
عن ت�ضامني الكامل مع رئي�سة ال��وزراء
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ت �ي��ري��زا م ��اي ب�ع��د الهجوم
الوح�شي الذي نفذ ب�إيحاء على الأرجح من
مو�سكو».

ك �م��ا ن���دد ح �ل��ف الأط �ل �� �س��ي بت�سميم
الجا�سو�س ال�سابق معتبرا ذلك «انتهاكا
فا�ضحا للأعراف واالتفاقات الدولية» حول
الأ�سلحة الكيميائية وطالب رو�سيا بالرد
على �أ�سئلة بريطانيا في هذا ال�صدد.
وكانت الناطقة با�سم الخارجية الرو�سية
ماريا زاخاروفا قد حذرت من �أنه لن ي�سمح
لأي و�سيلة �إع�ل�ام بريطانية بالعمل في
رو�سيا في حال تم �إغ�لاق محطة «رو�سيا
اليوم» في بريطانيا.
وقالت الهيئة المنظمة لو�سائل الإعالم

ال�م��رئ�ي��ة والم�سموعة البريطانية �إنها
�ستنتظر نتائج االجتماع قبل النظر في
الترخي�ص الممنوح ل�شبكة «رو�سيا اليوم»،
معتبرة �أنها �أداة دعاية موالية للكرملين.
وانتهت المهلة التي حددتها لندن لرو�سيا
لكي تقدم تف�سيرات لمنظمة حظر الأ�سلحة
الكيميائية حول غاز الأع�صاب الع�سكري
الذي ا�ستخدم في عملية الت�سميم.
وكان ال�سفير الرو�سي في لندن �ألك�سندر
ياكوفنكو قد �صرح �أن «رو�سيا لن ترد على
الإن��ذار قبل �أن "تت�سلم عينات من المادة
الكيميائية التي ا�ستخدمت».
وي�أتي التوتر في العالقات بين بريطانيا
ورو�سيا قبل �أيام على االنتخابات الرئا�سية
في رو�سيا التي �أجريت يوم الأحد ،3/18
وال�ت��ي ك��ان��ت نتائجها مح�سومة ل�صالح
الرئي�س فالديمير بوتين.
مو�سكو تتوعد
هذا وقد ه��ددت مو�سكو بالرد «قريبا»
على قرار لندن طرد  23دبلوما�سيا رو�سيا
على خلفية تفاقم �أزمة الجا�سو�س الرو�سي
ال�سابق المقيم ف��ي بريطانيا� ،سيرجي
�سكريبال ال��ذي م��ات م�سموما قبل �أيام.
وقالت الخارجية الرو�سية �إن «بريطانيا
اختارت المواجهة وردنا لن يت�أخر».

ترامب مخاطبا الإيرانيين :انتظروا قراري خالل �شهر
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
�أن الواليات المتحدة �ستتخذ ق��رارا هاما
فيما يتعلق باالتفاق النووي مع �إيران خالل
�شهر.
وقال ترامب لل�صحفيين� ،أثناء ا�ستقباله
ول��ي العهد ال���س�ع��ودي الأم �ي��ر محمد بن
�سلمان في البيت الأبي�ض« :دعونا ننتظر
ما ال��ذي �سيح�صل ..موعد القرار ب�ش�أن
االت �ف��اق ال �ن��ووي الإي��ران��ي ي�ق�ت��رب ..على
الأغ�ل��ب خ�لال �شهر �أو ما يقارب ذلك..
علي».
�س�أفعل ما يتوجب َّ
و�أ�ضاف« ،غير م�سموح لإيران �أن تهدد
اال�ستقرار العالمي� ..س�أفعل ما بو�سعي..
هناك الكثير من الأمور ال�سيئة تح�صل في
�إيران».
وبعثت كل من بريطانيا وفرن�سا و�ألمانيا
مقترحا بفر�ض عقوبات اقت�صادية جديدة
على �إيران� ،إلى الدول الأع�ضاء في االتحاد
الأوروب� ��ي ب�سبب برنامجها ال�صاروخي
ودورها في الأزمة ال�سورية.
ومن المتوقع� ،أن يحمل فر�ض العقوبات
على �إيران ،الواليات المتحدة على الحفاظ
على االتفاق النووي الذي وقعته �إيران مع
الدول الغربية عام .2015
ووفقا للوثيقة ،فقد �شاركت ثالث دول

في ثالث جوالت من «المفاو�ضات المكثفة
مع �إدارة ترامب للتو�صل �إلى �ضمان وا�ضح
ودائم التفاق الدعم الأمريكي بعد  12مايو
المقبل».
و�ست�شمل العقوبات الجديدة الت�شكيالت
الع�سكرية وع��ددا من القادة الإيرانيين،
و�ستو�ضع القائمة على �أ�سا�س الأ�سماء
ال� ��واردة ف��ي ق��ائ�م��ة ال�ع�ق��وب��ات الخا�صة
بالأزمة ال�سورية.
ويتوقع �أن تكون الإج ��راءات الجديدة
منعا له�ؤالء الأ�شخا�ص والم�ؤ�س�سات من

دخ��ول �أرا��ض��ي االت�ح��اد الأوروب ��ي وكذلك
ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ،وك��ذل��ك تجميد الأ� �ص��ول
الإيرانية.
ووق�ع��ت �إي ��ران م��ع ال�سدا�سية الدولية
«خم�سة  +واحد» عام  2015اتفاق لت�سوية
الأزم��ة النووية الإيرانية ،والتي بموجبها
تخف�ض طهران (وفي حاالت �أخرى توقف)
تخ�صيب اليورانيوم على �أرا�ضيها ،مقابل
رف��ع للعقوبات المفرو�ضة عليها من قبل
الواليات المتحدة واالتحاد الأوروبي وكذلك
من مجل�س الأمن الدولي.

مقاالت
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الإنتخابات ،والثورة الدينية المنتظرة
�أكتب هذا وباب الت�صويت للمقيمين في
الخارج في االنتخابات الرئا�سية الم�صرية
قد بد�أ.
ال �أجد �أنني في حاجة لأن �أكتب �شيئ ًا في
�إنتخابات نتيجتها مح�سومة �سلفاً ،ال يوجد
مناف�س حقيقي �أم��ام الرئي�س ال�سي�سي،
ف�أمامه رجل ال يعرفه معظم الم�صريين
ولم ي�سمعوا به من قبل ،والأكثر �أنه هو نف�سه
ي�ؤيد ال�سي�سي وال ينتقده في �أي �شيء� ،إذن
لماذا ر�شحت نف�سك؟ ولذلك فقد �إبتكر
كاتب الأهرام المعروف اال�ستاذ م�صطفي
ال�سعيد تعبير «اال�ستفتخابات» ليعبر عما
يحدث ،ثم عرف الكلمة قائ ًال �أنها «اختراع
ج��دي��د يجمع بين � �س��وءات الإ�ستفتاءات
والإنتخابات وتنفرد به م�صر».
ال يوجد �أحد ي�شك في نتيجة الإنتخابات
لأن��ه ال ت��وج��د مناف�سة حقيقية ،ولذلك
�أ�ستغرب من ينهكون �أنف�سهم �سواء في
الدعاية �أو في الح�شد �أو في التعبئة وك�أننا
�أم��ام معركة هائلة غير معروف نتائجها،
فللجميع �أقول الهدوء من ف�ضلكم ،وليتكم
توجهون جهودكم في �أم��ر نحتاجه فع ًال
ولي�س في �أمر مح�سوم �سلفاً.

بقلم :فران�سوا با�سيلي
كاتب و�شاعر م�صري مقيم يف نيويورك
fbasili2@gmail.com

�أم النار م�صيره هو� ،أي ال�سائل ،النار حتم ًا
الرت�ك��اب��ه خطيئة الجهل والكفر ب�أنبياء
الع�صر وك��ان كينج �أح��ده��م ،فحقيقة �أن
�ستيفن كينج هو �أح��د �أنبياء الع�صر هي
من المعلوم من العلم بال�ضرورة و�إنكار
ه��ذا المعلوم بال�ضرورة يلقي ب�صاحبه
بال�ضرورة في �آتون الجهل �أي النار.
ال يوجد �شعب �آخر كان �أهم �س�ؤال عنده
بعد وفاة �ستيفن كونج «هو حايروح الجنة
وال النار»؟
الثورة الدينية المنتظرة
م��ن ي��ري��د �أن ي�ب��ذل ج �ه��د ًا ف��ي ق�ضية مجرد طرح ال�س�ؤال يدل على �أمية تعليمية
ومعركة حقيقية �إذن فليبذله في المعركة وثقافية ت�ستدعي ثورة تعليمية فورية ،ولكن
من �أجل �إ�شعال الثورة الدينية التي طالب �شبه الدولة ال ت�ستثمر في التعليم.
بها الرئي�س ال�سي�سي في بداية عهده منذ
د .مراد وهبة
�أربع �سنوات ولم تبد�أ بعد.
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ال�سي�سي �أن ي�ستفيد من خبرة دكتور مراد
كال�سرطان في الج�سد الم�صري ،ومازال في هذا ال�ش�أن ب�شكل منا�سب.
حتى اليوم بال رادع �أو �أية محاولة لإيقافه.
�أم��ا فكرته فهي �أن حركة التنوير في
�أوروب� ��ا ج��اءت ت�أ�سي�س ًا على �أف �ك��ار �إبن
�أما ال�سبب الآخر انني اكتب عنه اليوم ر�شد في القرن الثالث ع�شر ،و�أن الغرب
فهو ما حدث من تعليقات غريبة من الكثير قام ب�إحياء �أفكار �إبن ر�شد بينما قمنا في
من الم�صريين بعد وفاة العالم الأمريكي ال�شرق بدفنه وتكفيره وحرق كتبه ،ويقول
والعالمي الأ�شهر �ستيفن كنج في الأ�سبوع �أن ما يحتاجه ال�شرق العربي للقيام بثورة
الما�ضي.
دينية هو �إحياء فكر �إبن ر�شد ب�شكل فعال.
وق��د كتبت ف��ور �سماعي بخبر رحيل �أمامنا �إذن طريق وا�ضح لإ�شعال الثورة
العالم الكبير ما يلي« :رحل واحد من �أهم الدينية ال�ضرورية في م�صر ،فهل نبد�أ؟
العلماء �أنبياء العلم� ،ستيفن هوكنج ،بعد
�أن نزع ق�شرة جديدة مما يغطي معرفتنا كيف تفكر لكي ال تتع�صب
بالكون».
�أق��ر�أ حالي ًا كتاب «كيف تفكر» لم�ؤلفه
ف��ي طفولة الب�شرية ،ك��ان الفال�سفة اال� �س �ت��اذ ال�ج��ام�ع��ي �أالن ج�ي�ك��وب��ز ،وفيه
والأنبياء هم المبحرون الأوائ��ل في بحار ي�ستعر�ض الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي تمنعنا من
المعرفة ،يرجعون لنا بما تمكنت �شباك التفكير ال�سليم ،منها خا�صية الإنتماء �إلى
�إجتهاداتهم م��ن ا�صطياده م��ن �أ�سماك جماعة �سواء �سيا�سية �أو دينية والرغبة في
المعرفة و�أع�شاب الحكمة ور�ساالت الهداية ،ال�شعور بالأمان بين �أع�ضائها وبال�سعادة
ثم تطور العقل الب�شري وتو�صل �إلى �أ�ساليب ف��ي م�شاركتهم م�شاعرهم واتجاهاتهم
التفكير العلمي فاكت�شف �أن الكثير مما و�أفكارهم ،فنقبل كل ما تقوله الجماعة
قاله القدماء وف�سره الدعاة والكهنة لي�س ونهاجم كل ما يقوله الخارجون عنها ،في
�صحيحاً ،وعرف �أن الأر�ض هي التي تدور م�صر «االخ� ��وان» جماعة بالطبع ،ولكن
حول ال�شم�س ولي�س العك�س ،ودفع العلماء ك��ذل��ك ك��ل المنتمين �إل��ى جماعة �أخرى
ثمنا باهظا لتحديهم الخرافات وك�شفهم دي�ن�ي��ة ،كطائفة� ،أو م��ذه��ب� ،أو جماعة
لها ،والآن نعرف قيمة العلماء في ك�شف �سيا�سية ك�ح��زب� ،أو ت�ي��ار� ،أو ح��رك��ة� ،أو
�أ�سرار الكون والطبيعة والإن�سان والحيوان زع��ام��ة ،فنجد �أع���ض��اء ه��ذه الجماعات
والح�شرات والحياة ب�شكل عام� ،شكر ًا لكل يميلون �إل��ى �سهولة �إعتناق وت��ردي��د فكر
من حاول ال�سير في طريق المعرفة حتى لو الجماعة ب��د ًال من �صعوبة التفكير خارج
�أخط�أ.
هذا الفكر.
ف ��إل��ي نجمة م��ن ن �ج��وم ال �ك��ون البهي من الأجزاء الملفتة في الكتاب تعر�ضه
ت�سكنها وت�سكنك ي��ا �ستيفن هوكنج ،يا لظاهرة وجود �أ�شخا�ص في حياتنا نعرف
من قهرت مر�ضك بعقلك ،ونحن ما زلنا �أنهم معتدلين وعاقلين و�أذكياء ثم نفاجيء
نحاول.
ب�أنهم يقولون �شيئ ًا �صادماً� ،أو فكرة تبدو
من ي�س�أل هل ذهب �ستيفن كينج الجنة بالغة الق�سوة والفظاظة ،فن�ستغرب كيف
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�أرثوذك�س نيوز

لإن�سان عاقل ومعتدل وطبيعي �أن يحمل
هذا الفكر الب�شع �أو العن�صري �أو الخرافي
�أو الغبي؟
فهل ه��ذا يعني �أن كلنا متع�صبون �أو
عن�صريون بدرجة ما؟
في الحقيقة نعم بدرجة ما ،لأن االن�سان
بالغريزة ينتمي لجماعته ويحتمي بها
وي�ع��ادي ما وم��ن هو خارجها في ن��وع من
ح�م��اي��ة ال �ب �ق��اء ،ول �ك��ن ه��ذه ال��درج��ة في
االن�سان ال�سوي تكون قليلة وتحت ال�سيطرة،
ولكن ف��ي الإن���س��ان المتع�صب بال�سليقة
وال �م��زاج وال�ج�ه��ل ت�ك��ون درج ��ة الإنتماء
للجماعة والت�صعب لها عالية وقد ت�ؤدي �إلى
العدوانية �ضد الآخر كما نرى في الظاهرة
الداع�شية وقبلها الجماعة االخوانية وقبلها
معظم الجماعات ال�سيا�سية كالمارك�سية
�أو المذاهب الدينية التي تحارب بع�ضها
بع�ض ًا حروب ًا فكرية تنتهي �إلى حروب فعلية
كما حدث ويحدث بين �أل�سنة وال�شيعة في
اال�سالم وبين البروت�ستانت والكاثوليك في
الم�سيحية.
حتى نتجنب الوقوع في براثن التع�صب
لجماعة ت�ؤدي بنا �إلى االنغالق ال�سيا�سي �أو
الديني ومعاداة ومحاربة الآخ��ر ممن هم
خارج جماعتنا علينا �أن نمتحن ما ن�ؤمن به
ونعتقده طول الوقت ،ون�ضع كافة معتقداتنا
الإيديولوجية �سواء �سيا�سية �أو فكرية �أو
دينية تحت مجهر العقل االن�ساني والمنطق
الفاح�ص والفطرة ال�سلمية ،فحتى الأديان
تقول �أنها في عناق ،ولي�س في حرب ،مع
الفطرة ال�سليمة المعتدلة والو�سطية في
االن�سان ،و�أن ما تحاربه وتنهي عنه هو
الإنجراف وراء �شهوات وت�صرفات متطرفة
غير �سوية.
فمتي كانت �آخر مرة قمت فيها بالفح�ص
الجدي وال�ج��ريء لما تعتقده من موروث
ولما تــ�أخذه عن الجماعة التي تنتمي �إليها
�سواء بوعي �أو بدونه؟
� �س ��ؤال ي�ستحق �إج��اب��ة م��ن ك��ل �إن�سان
عاقل.
تف�سير الأطفال لق�ص�ص
العهد القديم
كنا نقوم بواجب العزاء في �شقيق �أحد
ا�صدقائنا وجل�سنا بعد �إنتهاء ال�صالة في
قاعة الكني�سة ال�سفلية مع مجموعة من
الحا�ضرين ،ودار الحديث عما يحدث من
الآب��اء الكهنة ،فقال �أحدهم �أن الق�سي�س
فالن قال في حديثة لل�شباب الذين كانوا
ي�س�ألون م�ستغربين بع�ض �أح��داث العهد
القديم التي يريدون �أن يعقلوها بعقولهم،
ق��ال لهم �أن��ه يمكنهم �إعتبارها رمزية،
فهاجمه ال�ك�ث�ي��رون قائلين �أن الإيمان
الم�سيحي ه��و �أن ك��ل م��ا ج��اء بالكتاب
المقد�س كان واقع ًا تاريخي ًا �أي�ض ًا ولي�س
روحي ًا فقط.
ودار الحديث عن ال�شباب وخا�صة هنا
في �أمريكا الذين ال يقبلون كل ما يتعار�ض
مع العقل والعلم ،فحكي لنا �أحد الآباء ما
ح��دث من �إبنه الطفل ،فقال �أن ال�صبي
�سمع ف��ي م��دار���س الأح��د اال��س�ت��اذ يق�ص
ق�صة خ ��روج ال�ي�ه��ود م��ن م�صر تابعين
مو�سى النبي ،والق�صة كما وردت بالعهد
القديم �أن��ه �شق البحر الأح�م��ر ن�صفين
وع�ب��ر ع���ش��رات الآالف م��ن ال�ي�ه��ود على
الياب�سة التي ظهرت في منت�صف البحر،
ثم عاد البحر �إلى حاله بعد عبورهم.
ولما و�صل ال�صبي البيت بعد الكني�سة
�س�ألته �أمه ماذا تعلمت اليوم؟ فقال اتعلمت
النهاردة ق�صة خ��روج اليهود من م�صر،
وانهم عندما و�صلوا �إل��ى �شاطيء البحر
الأحمر ا�ستخدموا طائرة هليوكبتر راحت
تنقلهم �إلى ال�ضفة االخ��رى من البحر ثم
تعود وتنقل غيرهم وه�ك��ذا حتى انتقلوا
كلهم �إلى �سيناء.
فقالت الأم منده�شة ،وهو ده كالم معقول
يا �إبني؟ ده ما كان�ش فيه طيارات هليوكبتر
وقتها ،فقال لها �إبنها ،انتي �شايفة ده م�ش
معقول؟ �أمال لو قلتلك الحكاية زي ما قالها
لنا اال�ستاذ حاتقولي �إيه؟

زلزال وظالم على الأر�ض
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
�أوال  :الزلزال
ن �� �ش��ر م� �ق ��ال وب� �ح ��ث م��ه��م ج � ��دا ي��وم
 2014/2/13ع��ن ال ��زل ��زال ال���ذي حدث
اثناء �صلب ال�سيد الم�سيح في موقع واينت
اال�سرائيلي العبري والذي يعتبر �أكبر موقع
اخ�ب��اري ف��ي ا�سرائيل ،وه��و تابع ل�صحيفة
ي��دي�ع��وت اح��رون��وت اال��س��رائ�ي�ل�ي��ة ..ويعتبر
بمثابة هدية للعالم الم�سيحي وللم�ؤمنين
بال�سيد الم�سيح بكل العالم.
�أظ �ه��ر ال�ب�ح��ث �أن الأرا�� �ض ��ي المقد�سة
تعر�ضت لهزة �أر�ضية عنيفة عام  33ميالدية
في ذات اليوم الذي ُ�صلب فيه ال�سيد الم�سيح،
وقد و�صلت قوة الهزة الى  8.2بح�سب مقيا�س
ريختر للهزات الأر�ضية.
ويعتقد العلماء �أن الهزة االر�ضية التي
ح�صلت قبل  2000ع��ام ووفقا للم�سيحيين
واالبحاث ال�سابقة قد ح�صلت في اليوم الذي
ُ�صلب فيه ال�سيد الم�سيح ،ويرون بهذا البحث
مفتاح لحل لغز «كفن تورينو».
وجاء في البحث �أن مركز الهزة الأر�ضية
كانت في منطقة البحر الميت ،الذي هو ق�سم
من ال�شق ال�سوري الأفريقي ال��ذي يبد�أ من
جبال طورو�س �شمال �سوريا وينتهي في �شرق
�أفريقيا ،بطول � 6آالف كم وعر�ض يتراوح بين
 7الى  20كم .وقد حدثت هذه الهزة الأر�ضية
بعد زل��زال قوي �آخ��ر .كان الزلزال ال�سابق
قد ح��دث ع��ام  31قبل الميالد وق��د �أحدث
�أ��ض��رارا كبيرة لـ «م�سادا» (م�سعدة) على
ال�ساحل الغربي للبحر الميت ول�ـ «قمران»
بالقرب من البحر الميت وعلى بعد ب�ضع كيلو
مترات جنوب �أريحا ،وكانت قوة الزلزال 7
درجات بح�سب مقيا�س ريختر .ووفقا للم�ؤخر
اليهودي «يو�سف بن ماتتياهو» (يو�سيفو�س
فالفيو�س) فقد م��ات � 30أل��ف �إن���س��ان في
منطقة يهودا ب�سبب هذا الزلزال.
الهزة الأر�ضية التالية التي ح�صلت عام
 33م�ي�لادي كانت بقوة  8.2على مقيا�س
ريختر �سببت �أ��ض��رارا كبيرة للهيكل الذي
ُدمر الحقا عام  70ميالدية .م�صادر يهودية
وم�سيحية من تلك الفترة ُتذ ّكر بالأ�ضرار التي
لحقت بمدينة القد�س ،من بينها ،الأ�ضرار
التي ت�سببت الثنين من الأبواب المعدنية في
الهيكل بارتفاع  20متر .وي�ؤكد الم�سيحيون
�أي�ضا تمزق �ستارة الهيكل (حجاب الهيكل)
ف��ي ذل��ك ال �ي��وم بح�سب م��ا ج��اء بالكتاب
ال�م�ق��د���س« :ف���ص��رخ ي���س��وع ب���ص��وت عظيم
و�أ�سلم الروح .واذا حجاب الهيكل ان�شق الى
اثنين من فوق �إل��ى �أ�سفل واالر���ض تزلزلت
وال�صخور ت�شققت» (مت .)50:27
«و�أم��ا قائد المئة والذين معه يحر�سون
ي�سوع فلما ر�أوا الزلزلة و ما كان خافوا جدا
وقالوا حق ًا كان هذا ابن اهلل» (مت.)54:27
وتقول �أبحاث �سابقة �أن الهزة الأر�ضية
الكبيرة ح�صلت في الثالث من �أبريل ،وذلك
�إ�ستنادا على �أحدى الدرا�سات التي تم فيها
فح�ص عينات من تربة �شاطئ عين جدي،
وه��و ال �ي��وم ال��ذي �صلب فيه ي�سوع بح�سب
الروايات الم�سيحية.
ووفقا النجيل متى ،فقد حدث زلزال �آخر
بعد موت الم�سيح بيومين ،عندما نزل مالك

الرب من ال�سماء ودحرج الحجر عن القبر.
وي�ق��ول اي�ضا« :الأر� ��ض تزلزلت وال�صخور
ت�شققت .وال�ق�ب��ور تفتحت وق ��ام كثير من
�أج�ساد القدي�سين الراقدين .وخرجوا من
القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقد�سة
وظهروا لكثيرين»( .متى .)53 -51 :27
ويقول الباحثون �أن ال��زل��زال ال��ذي د ّمر
القد�س �سبب خرابا اي�ضا بالميناء الرئي�سي
لمحافظة «م�ي�غ��ارا» ب��ال�ي��ون��ان .وب� ��أن ظلمة
فظيعة هبطت على كل العالم.
�إن الهزة الأر�ضية التي �ضربت العالم �سنة
 33ميالدي يوم �صلب ال�سيد الم�سيح �أدت �إلى
خراب القد�س  ،و�أي�ضا دمرت وخربت مدينة
الميناء الرئي�سية في اليونان ،والعتم اال�شد
على االط�ل�اق ن��زل على ك��ل ال�ع��ال��م وق�سم
كبير من منطقة يهوذا بالأرا�ضي المقد�سة
بح�سب ما كتب المـ�ؤرخ طالو�س (ثالو�س) عن
الهزة الأر�ضية التي �ضربت العالم �سنة 33
ميالديا �أي يوم �صلب ال�سيد الم�سيح.
ثانيا:
�سجل الإنجيل حدوث ظالم على الأر�ض
�أثناء �صلب ال�سيد الم�سيح.
يقول القدي�س لوقا« :وك��ان نحو ال�ساعة
ال�ساد�سة فكانت ظلمة على الأر�ض كلها �إلى
ال�ساعة التا�سعة ،و�أظلمت ال�شم�س وان�شق
ح�ج��اب الهيكل م��ن و��س�ط��ه ،ون ��ادى ي�سوع
ب�صوت عظيم وقال يا �أبتاه في يديك ا�ستودع
روحي ولما قال هذا �أ�سلم الروح» (لو44 :23
–.)45
ولكن هل هناك �أى دليل بخالف الإنجيل
يثبت حدوث هذه الظلمة على الأر�ض؟
 -1ح��وال��ى ��س�ن��ة  52م ،ك�ت��ب ال �م ��ؤرخ
(ثالو�س) تاريخ �أمم �شرق البحر المتو�سط
من حرب طروادة حتى تاريخ ال�سيد الم�سيح،
هذا المجلد الذي َدون فيه التاريخ قد ُفقد،
ولكن هناك �أجزاء من عملة ظلت باقية �إلى
اليوم في �صورة �أقتبا�سات و�ضعها العديد
من الم�ؤرخين في �أعمالهم ،منهم الم�ؤرخ
(يوليو�س �أفريكانو�س) �أحد الم�ؤرخين الذي
عا�ش �سنة 221م� ،أث�ن��اء كالمه ع��ن �صلب
ال�سيد الم�ســيح والظالم الذي غطى الأر�ض
وجد م�صدر ًا في كتابات ثالو�س الذي تعامل
مع هذا الحدث الكوني الفريد ،يذكر فيها
«غطى ال�ظ�لام العالم ب�أكمله ،وال�صخور
ت�شققت بفعل زل��زال ،والعديد من الأماكن
ف��ى مناطق �أخ ��رى ط��رح��وا و�أن��دث��روا بفعل
ال��زل��زال» .وق��ال�« :أن الم�سيح قد ُ�صلب في
وقت االحتفال بالف�صح الذي فيه يكون القمر
بدر ًا مكتمال» ولي�س ك�سوف ال�شم�س كما ذكر
ثالو�س.
 -2فليجون العالم الفلكي
كتب فليجون وهو م�ؤرخ وثني تاريخ ًا �سماه
«�أخ�ب��ار الأي��ام» لم يعد له وج��ود الآن �إال ما
اقتب�سه عنه الكُتاب الآخ��رون ,ومثل ثالو�س
ف ��إن فليجون ،ي�ؤكد �أن الظلمة خيمت على
الأر�ض وقت �صلب الم�سيح بقوله «و�أثناء حكم
طيباريو�س قي�صر حدث ك�سوف لل�شم�س وقت
اكتمال القمر».
وقد علق فيلجون على ذلك ب�أنه لم يحدث
مثله مطلقا و�أن ديون�سيو�س زميله عندما
�شاهد هذا الظالم �صرخ قائال «�إم��ا �أن �إله
الطبيعة يت�ألم الآن �أو �أن العالم �أو�شك على

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

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

(818) 225-0090

ابراهيم ر�أفت جاد

818-774-0446

خربة � 32سنة
جميع �أنواع ال�ضرائب
والأعمال املحا�سبية

(ت�أ�س�ست في عام )2000

Members of the California Tax Education
Council Authorized IRS e-file Providers

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

E-Mail: alphahvac@att.net

Ibrahim Gad - CRTP

�صالح رزق اهلل

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

 عالج املياه البي�ضاء
 املياه الزرقاء
 جفاف العني
 جراحة الليزر

GOOD SHEPHERD
REHAB. AGENCY, INC.
SHENOUDA SALIB, RPT
PRESIDENT



الدمار».
كما �أ�شار �إلى الظالم المذكور الفيل�سوف
ترتليان في القرن الثاني الميالدي.
 -3يحدثنا التاريخ في �سيرة ديونا�سيو�س
الآريوباغى القا�ضي� ،أنه حين حدث ك�سوف
في ال�شم�س وقت �صلب ال�سيد الم�سيح كان
ديونا�سيو�س يدر�س في جامعة عين �شم�س
(�إح ��دى الجامعات اليونانية القديمة في
م�صر) ع�ل��وم الفلك والهند�سة والقانون
وال �ط��ب� ...إل��خ .وه��ذا ه��و منهج م��ن يتولى
�سلطان القا�ضي وهو �أن يكون ملم ًا بجميع
العلوم  ،وحين حدث ك�سوف ال�شم�س حدث
ت�سا�ؤل فكانت الإجابة �أن هناك �إحتما ًال من
ثالث �إحتماالت:
ا� -أن يكون العالم �أو�شك على النهاية وهذا
الك�سوف من �أحدى الدالالت.
ب� -أن تكون كل قواعد علم الفلك خاطئة
من �أ�سا�سها.
ج� -أن يكون �إله الكون مت�ألماً.
وظلت هذه الواقعة في ذاكرة ديونا�سوي�س
�إل��ى �أن ب�شره القدي�س بول�س ف��ي �أريو�س
ب�أغو�س ،مت�أكد ًا ب�أن الإحتمال الثالث هو الأوقع
والأ�صح وهو �أن يكون �إله الكون كان مت�ألما
لأن حادث الك�سوف الذي حدث لل�شم�س الذي
�أ�ستمر ثالثة �ساعات وهو فوق مقدور الب�شر
وفوق القواعد والتحاليل العلمية.
 -4كورنيليو�س تا�سيو�س (55ب.م ).م�ؤرخ
روم��ان��ي ملحد ،ويعتبر م��ن �أع�ظ��م م�ؤرخي
روم��ا القديمة� .سجل ق�صة �صلب الم�سيح
بالتف�صيل في مجلداته التي و�صل عددها �إلى
الثمانية ع�شر مجلدا.
 -5جوزيف�س ( 97–37ب.م ).م�ؤرخ يهودي
كتب عن تاريخ �شعبه في ع�شرين مجلدا.
حيث �سجل ق�صة حياة الم�سيح وتعاليمه،
ومعجزاته ،وق�صة �صلبه بالتف�صيل ،ب�أمر من
بيالط�س البنطي .ثم �أ�شار اي�ضا �إلى ظهور
الم�سيح لتالميذه حي ًا في اليوم الثالث.
 -6تالبوت ،الم�ؤرخ ال�سامري ،كتب عام
 .52في الكتاب الثالث ،ويو�ضح الظلمة كما
ك�سوف ال�شم�س« ،من غير المعقول ،ك�سوف
ال�شم�س ال��ذي ال يمكن �أن يحدث في وقت
اكتمال القمر ،و في مو�سم القمر الكامل حين
مات الم�سيح».
 -7بيالط�س البنطي الحاكم الروماني
لليهودية ،ال��ذي �أم��ر ب�صلب الم�سيح ،كتب
�إلى الإمبراطور الروماني طيباريو�س قي�صر
ت�ق��ري��را ق��ائ�لا« :وع�ل�ي��ه �سلمني هيرود�س،
و�أرخ �ي�لاو���س وفيليب ،ح �ن��ان ،وق�ي��اف��ا ،مع
�آخ��ري��ن( ،ال�م���س�ي��ح) .طالبين محاكمته
ولذلك� ،أم��رت �أن ي�صلب ،بعد جلده ،وفي
الوقت الذي كان م�صلوبا ،كانت ظلمة على
كل العالم ،وال�شم�س �أظلمت في منت�صف
النهار ،والقمر ،تحول �إل��ى دم ،وف�شل في
�إعطاء �ضوءه».
زل���زل ي ��ارب حياتنا الم�ضطربة و�أن��ر
بوجهك علينا.

22935 Ventura Blvd., Suite 219
Woodland Hills, CA 91364
Fax: (818) 225-0094

salibemad@ymail.com

1-818-395-2879

بقلم :لطيف �شاكر

lampra333@yahoo.com

Cal-Tax
Masters
Cal-Tax Masters

562-221-1310

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650
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WE SPECIALIZE IN:

* Physical Therapy

We Accept Medi-Care,

* Occupational Therapy
Medi-Cal, Worker’s
* Speech Language Pathology Comensation, Personal
Injury, Car accident, PPO
* Massage Therapy
Insurance,
* Acupuncture
Cash Patient.
* Home Health

(714) 269-7986 - (562) 863-4198
Fax: (562) 406-7406

13132-A Studebaker Road Suite B, Norwalk, CA 90650
goodshepherdrehab@hotmail.com
www.goodshepherdrehab.net

ORANGE COUNTY EYE INSTITUTE
GEORGE M. SALIB, M.D.

دكتــــور
چـــورچ
�صليـــب

Diplomate American Board of
Ophthalmology
Fellowship Trained in Cornea and
Refractive Surgery
www.oceyeinstitute.com

(949) 855-3937

Daniel Gad - CRTP

Nevine Awad - CRTP

Services:

•
•
•
"•
•
•

• Income Taxes for Individuals,
�إعداد ال�ضرائب للأفراد وال�شركات
Partnerships & Corporations
م�سك الدفاتر والتقارير املالية
• Accounting & Financial Reporting
�إعداد املرتبات و�ضرائب املرتبات
• Sales/Use & Property Taxes
�ضرائب املبيعات وال�ضريبة على
Compliance & Reverse Audits
�أ�صول ال�شركات
• Payroll & Payroll Tax services
• Audits Representation
متثيلكم يف جميع �أنواع املراجعات
تكوين ال�شركات امل�ساهمة والت�ضامن • Form Corporations, LLP & LLC

Call us for a no-cost, no-obligation tax consultation

� 14أرثوذك�س نيوز
ماما ماجي جبران ..تفوز بجائزة القناعة وال�شجاعة ب�أمريكا
وجائزة «�صناع الأمل» في دبي والأم المثالية في م�صر
متنوعات
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الديــــر الأحـمـــــر

دير القدي�س الأنبا ب�شاي بالجبل الغربي
ب�سوهاج في �صعيد م�صر

ك��رم��ت ج��ام �ع��ة ب��اي��وال ف��ي الم��ي��رادا
جنوب كاليفورنيا ماما ماجى جبران..
الملقبة «ب��الأم تريزا الم�صرية» بمنحها
جائزة ت�شارلز كول�سون ال�سنوية للقناعة
وال�شجاعة ..وذلك على خدماتها الخيرية
و �أعمالها الإن�سانية.
و�ألقت ماما ماجي كلمتها وت�ضمنت كلمة
عن �شهداء ليببا� ،أبناء خدمة ماما ماجي
في محافظة المنيا.
كما قدمت ن�صائح لل�شباب ..قدمت
ال�شكر لل�سلطات الم�صرية و الم�س�ؤلين على
كافة خدماتهم و خ�صت بال�شكر الدكتورة
غادة والي وزيرة الت�ضامن االجتماعي على
كافة مجهودتها.

الدير الأح�م��ر �أو دي��ر الأن�ب��ا بي�شاي
والأنبا بيجول ،يقع غرب �سوهاج بحوالي
�إعداد :مريـم عــادل
 12ك��م ،ويبعد ع��ن دي��ر الأن �ب��ا �شنودة
ال�شهير بالدير الأبي�ض ،بحوالي  4كم
تقريباً ،ويرجع بنائه �إلى القرن الرابع بناء �سور كبير ي�شهد بعظمة العمل
الميالدي و�سمي بالدير الأحمر لبناءه الجميل الجليل وهو طفره  ..كان الدير
فى حاجة اليها منذ زمن طويل
بحجارة حمراء.
اعترف المجمع المقد�س في  20نوفمبر
والدير الأحمر ي�شبه دير االنبا �شنودة  2014بعودة الحياة الرهبانية للدير
�إل��ى حد كبير  ..هيكل الكني�سة ثالثى ال ��ذي يعتبر م ��ن اك �ث��ر ادي� ��رة م�صر
الحنيات وتزينه الحنيات ذو الجملون تميزا حيث به كني�سة تعود لبدايات القرن
المنك�سر (طراز معبد بعلبك بال�شام) ال�ساد�س ال يوجد لها مثيل ..من حيث البناء
ومعظم حوائط الهيكل والحنيات بها وال�ضخامة والفنون التي تحويها وال�صور
فر�سكات قديمة ج��د ًا ويحيط بالهيكل واالي �ق��ون��ات ال�ت��ي ت�شغل اغ�ل��ب حوائطها
حجرتان بحرف  Lليكون ال�شكل الخارجي واعمدتها  ..بالوان مبهجة متميزة وباقية
ك�شكل المعبد ال�ف��رع��ون��ي الم�ستطيل لالن  ..والمبني من الخارج اقرب للمعابد
ال �م �ع �ت��اد�� .ص�ح��ن ال�ك�ن�ي���س��ة االو� �س��ط الفرعونية والكني�سة قريبة م��ن الطراز
كانت تحيطه ث�لاث �أروق��ة في ال�شمال البازيليكي وت��م ترميمها علي م��دى عدة
والجنوب ،وقبلى الكني�سة كانت توجد �سنوات وا�ستعادت بهائها القديم ..
�صالة المدخل (النارتك�س) وقد تهدمت ال��دي��ر عريق وب��ه كنائ�س اخ��ري اثرية
معظم مبانى ال�صحراء النارتك�س وال ومبان اثرية مثل المبني الذي بنته الملكة
يظهر �سوى بع�ض بقاياهم ويرجع تاريخ هيالنة
الكني�سة الوائل القرن ال�ساد�س الميالدى
وفى الركن القبلى ال�شرقى من الكني�سة النه عندما علمت الملكه هيالنه بتجمع
ي��وج��د الح�صن القديم وب��ه المغط�س الرهبان ف��ي ه��ذه المناطق ام��رت ببناء
ويعلو الباب زخ��ارف نباتية رائعة وفى ق�صر لحماية الرهبان من �أخطار البرية
ال��رك��ن القبلى ان�شئت كني�سة حديثة ويتكون الق�صر من ثالثة �أدوار ويقع مبنى
الملكة هيالنة عموديا على مبنى الدير
لل�سيدة العذراء مغطاة بالقباب.
وك��ان هذا الدير امتداد للبرية التى االث��رى فالدخول للدير االحمر يتم عبر
كان يرا�سها القدي�س االنبا �شنودة رئي�س بابين االول هو الباب الم�ؤدى الى ممر بين
المتوحدين حيث ك��ان تحت رئا�سته الق�صر والدير وفى يمين الداخل مبا�شرة
حوالى ثالث االف راهب  ..وكان االنبا باب و�سلم ي�ؤدى الى الق�صر وعلى �شماله
ب�شاى او االن�ب��ا بيجول ه��و خ��ال االنبا باب الدير القبلى
�شنودة رئي�س المتوحدين والدير يخ�ضع
للبطريركية مبا�شرة برعاية قدا�سة المنطقة االثرية حول الدير حوالى 100
البابا و�شهد الدير نه�ضة عمرانية فى متر من الناحية البحرية والغربية وحوالى
ب��داي��ة ال �ق��رن ال��واح��د والع�شرين وتم  10متر من الناحية القبلية ال�شرقية ويظهر
تجديد العديد من االيقونات واالو�ضاع فيه بئر �أثرى من الناحية الغربية من مبنى
االثرية بم�ساعدة بع�ض البعثات االروبية الدير وبقايا قاللى قديمة وبع�ض االن�شطة
وتحت ا�شراف هيئة االثار الم�صرية وتم مثل طاحون الغالل ومع�صرة الزيتون.

الرئي�س ال�سي�سي يكرم
ماما ماجي
كانت ماما ماجي �ضمن ال�سيدات الالئي
كرمهن الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي �أثناء
الإحتفال بعيد الأم ،وف��ور �صعودها �إلى
من�صة التكريم حر�صت ماما ماجي على
�إعطاء الرئي�س ال�سي�سي هدية �ألب�ستها له
في يده.
التتويج بجائزة «�صانع الأمل»
وكان ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم،
ح��اك��م دب��ي ق��د �أع �ل��ن �أ��س�م��اء الفائزين
بجائزة «�صناع الأم��ل» في الوطن العربي
من بين � 65ألف م�شارك من  22دولة.
وب� ��دال م ��ن ت �ت��وي��ج ف��ائ��ز واح� ��د فقط
بالم�سابقة كما كان متوقعا ،فاج�أ ال�شيخ
م�ح�م��د ب��ن را� �ش��د ال�ج�م�ي��ع و�أع� �ل ��ن فوز
المغربية ن��وال ال�صوفي ،وال�سوري رائد
ال �� �ص��ال��ح ،وال �ع��راق��ي ه �� �ش��ام الذهبي،
والم�صرية ماجدة جبران ال�شهيرة بماما
ماجي ،والكويتية معالي الع�سعو�سي بلقب
«��ص��ان��ع الأم � ��ل» ،وب ��دال م��ن م�ن��ح الفائز
الوحيد مكاف�أة مليون دوالر تم منح مليون
درهم لكل فائز.
من هي ماجي جبران
�أو ماما ماجي؟
ال�ب�ع����ض ي�ط�ل��ق عليها «�أم القاهرة»
ال�خ�ي��رة ،وق��د �أط�ل��ق عليها �آخ ��رون ا�سم
«ال �ق��دي �� �س��ة م��اج��ي» �أو «الأم تيريزا»
الم�صرية ،لكن �آالف الأط �ف��ال و�أولياء
�أمورهم الذين يعي�شون في الأحياء الفقيرة
يعرفونها با�سم « ماما ماجي» .وهو اال�سم
الم�ألوف الذي يتنا�سب تماما مع مهمتها،
لأن �سعادتها �أن تكون �أما للجميع.
ه �ك��ذا ب� ��د�أ م��وق��ع ج�م�ع�ي��ة «�ستيفنز
�شايلدرين» الخيري التي �أ�س�ستها ماجي
لم�ساعدة الفقراء تعريفه ب��الأم تيريزا
الم�صرية.
تاريخ ميالد ماجي جبران غير معروف
لكن المقربين منها يقولون �إنها مواليد
 ،1969وه��ي االب�ن��ة ال�صغرى لفيزيائي
معروف ،ن�ش�أت محمية من واق��ع الأحياء
الفقيرة المرير في القاهرة ،وتزوجت من
رج��ل �أعمال ث��ري لكنها اختارت �أن تهب
حياتها لخدمة الفقراء.

الفائزون بجائزة (�صناع الأمل) برعاية ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي

من الجامعة الأمريكية
�إلى حي الزبالين
ماجي جبران كانت تعمل ا�ستاذة في
الجامعة الأمريكية في علوم الكمبيوتر،
وعا�شت تجربتها الأول ��ي م��ع ع�شوائيات
القاهرة ،خالل حدث �سنوي يقام كل عيد
ف�صح ،ويهدف �إلى توزيع الطعام والمالب�س
على العائالت المحتاجة.
ُ�صدمت ماجي من الب�ؤ�س والعوز الذي
ر�أت��ه في حي «الزبالين» ،وطاردتها �صور
الأطفال المحتاجين للحب ،وقبول المجتمع
لهم وتقديرهم ،وبد�أت خدمتها في مجال
االهتمام بالأطفال بالأحياء الفقيرة عام
 1985بم�ساعدة زوجها.
في العام � ،1985أ�س�ست ماجدة جبران
م�ؤ�س�سة «�ستيفن ت�شيلدرن» الخيرية ،التي
تقوم ر�سالتها على الم�ساهمة في �إنقاذ
الحياة و�صنع الأمل وحفظ الكرامة الب�شرية
للأطفال وال�شباب الفقراء والأق��ل حظاً،
وتوفير التعليم والتدريب لهم بالإ�ضافة
�إل��ى م�ساعدة �أ�سرهم لتح�سين و�ضعهم
المعي�شي .وخ�ل�ال ال���س�ن��وات الما�ضية،
�أ��ص�ب�ح��ت الجمعية ج� ��زء ًا م��ن الم�شهد
الإن���س��ان��ي ال�لاف��ت ف��ي م�صر ،و�سرعان
ما امتد ن�شاطها لي�شمل ع�شرات الأحياء
الفقيرة ،من خالل العديد من الحمالت
وال� �م� �ب ��ادرات الإن �� �س��ان �ي��ة والمجتمعية
والتعليمية والتدريبية ،التي ا�ستفاد منها
الآالف من الأ�سر والأطفال.
حتى ال�ي��وم �أ�س�ست «م��ام��ا م��اج��ي» من
خ�لال جمعيتها  92مركز ًا توفر الرعاية
والتعليم لأكثر من � 18ألف طفل ،كما ت�سهم
جمعيتها في توفير العالج لأكثر من 40
�ألف حالة مر�ضية �سنوي ًا� ،إلى جانب القيام
بزيارات تفقدية لأكثر من � 13أل��ف طفل
يقوم فيها المتطوعون في الجمعية بتقديم

خدعوك فقالوا
ا�شتري �سيارة لتح�سين الكريدت
�سكور لي�سهل لك �شراء المنزل!

ك�ث�ي��را م��ا��س�م�ع��ت ه ��ذا ال � ��ر�أى من
عمالئي ورغبتهم في �شراء �سياره قبل
�شراء المنزل!!
ول �ه ��ؤالء �أق ��ول �أن ه��ذا �أك �ب��ر خط�أ
ترتكبه ,ل�سبب ب�سيط وه��و �أن �شراء
ال�سياره يعني �أنك مديون بقر�ض �شراء
ال�سيارة وما يلزمه من دفعات �شهرية,
وه��ذا بالتالى يخف�ض م��ن �أي قر�ض
تحتاجه ل���ش��راء ال�م�ن��زل ,لأن قر�ض
�شراء المنزل يعتمد على ما يتوفر في
ح�سابك البنكي من �سيولة نقدية بعد
ك��ل المدفوعات والأق���س��اط ال�شهرية
المختلفة ،ولهذا ف�شراء ال�سيارة يعتبر
ُمعوق للقر�ض ولي�س حافزا له ,ولهذا
ف��ي كثير م��ن ح ��االت ال�ق��ر���ض تطلب
ال�شركة �أو البنك مانح القر�ض من
العميل التخل�ص �أوال من قر�ض ال�سيارة
ع��ن ط��ري��ق دف��ع ال�ق��ر���ض ك��ام�لا قبل

الإر��ش��اد النف�سي والتدريب لهم .كذلك،
�أ�س�ست الجمعية ثالثة م��راك��ز للتدريب
المهني للأطفال والفتيان ،كما توفر دورات
تدريبية للأمهات لم�ساعدتهن في تح�سين
و�ضع �أ��س��ره��ن .وبالمجمل ،ي�ستفيد من
خ��دم��ات جمعية �ستيفن ت�شيلدرن اليوم
نحو � 33ألف طفل� ،ضمن ن�شاط الجمعية

المتزايد ،الذي ي�سهم فيه نحو �ألفي متطوع
يعملون فيها.
ال تنتظر م��ام��ا م��اج��ي ،ال�ت��ي تر�شحت
لجائزة نوبل ع��دة م��رات� ،أن تكاف�أ على
عملها .يكفيها �أن ي�شار لها بو�صفها �صانعة
�أمل حقيقية �أحدثت فرق ًا حقيقي ًا في حياة
من هم �أحوج للأمل.

في القانون

ال�شروط الواجب توافرها لكي
يقوم الم�ؤجر بطرد الم�ست�أجر

بقلم الم�ست�شارة العقارية
�أمال مليكه

Amalhanna12@gmail.com

الموافقة على �إتمام القر�ض الخا�ص ب�شراء
المنزل ,وغالبا ما يكون هذا من ال�صعب
تحقيقه ,مما ي�ستدعي لمن يريد �شراء
منزل �أن ينتظر فترة طويلة مما يحرمه من
فر�صة �شراء منزل جيد �أو يحرمه من �سعر
الفائدة المنخف�ض في تلك الفترة.
لهذا �أن�صح العمالء ,قبل الأق��دام على
�شراء �أى �شيئ يحتاج قر�ض �أو كريدت �أن
ت�س�أل وكيلك العقاري ,وي�سعدنى بالطبع �أن
�أجاوب على كل �أ�سئلتكم �سواء بالتليفون �أو
الأميل.

الكلمــات املتقـاطعــة

ال ي�ج��وز ل�ل�م��ؤج��ر �أن يطلب �إخ�ل�اء
المكان الم�ؤجر �إال للأ�سباب التالية:
 -1الهدم الكلي �أو الجزئي للمن�ش�آت
الآي� �ل ��ة ل�ل���س�ق��وط والإخ �ل ��اء الموقت
لمقت�ضيات الترميم وال�صيانة.
� -2إذا ل��م يقم الم�ست�أجر بالوفاء
بالأجرة الم�ستحقة خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ تكليفه بذلك (التكليف
ب��ال��وف��اء) ��س��واء بخطاب م�سجل بعلم
الو�صول �أو ب�إنذار ر�سمي على يد مح�ضر.
وال يحكم بالإخالء �إذا قام الم�ست�أجر
ب�سداد الأج ��رة ال�م�ت��أخ��رة قبل �إقفال
ب��اب المرافعة ف��ي ال��دع��وى وذل��ك في
�أية مرحلة تكون عليها الدعوى حتى ولو
كانت الدعوى في مرحلة اال�ستئناف.
ف�إذا تكرر امتناع الم�ست�أجر �أو ت�أخره
ف��ي ال��وف��اء ب��الأج��رة الم�ستحقة دون

تقدمي :عاطف معو�ض داو�س

حمامي بالنق�ص والد�ستورية العليا
والإدارية العليا مب�صر

مبررات تقدرها المحكمة ،حكم عليه
بالإخالء والطرد.
� - 3إذا ثبت بحكم ق�ضائي نهائي
�أن الم�ست�أجر ا�ستعمل المكان الم�ؤجر
بطريقة مقلقة للراحة �أو �ضارة ب�سالمة
المبنى �أو بال�صحة العامة �أو في �أغرا�ض
منافية للآداب العامة .كمثال من يقوم
بفتح ملهى ليلي بالعين ال �م ��ؤج��رة له
بغر�ض ال�سكن �أو التجارة� ،أو من يقوم
بهدم عمود من �أعمدة العين الم�ؤجرة �أو
من ي�ستعمل �أو يدير العين محل الإيجار
في الدعارة.
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ر�أ�ســيا:

(� )1صغير الخروف  -ذكرا للناقة (معكو�سة)  -ملل )2( .عد�سة مقربة  -من �أجلي
 وتيرة (معكو�سة) )3( .كاهن  -عك�س (خلفي) )4( .مت�شابهان ( 3/2 -ثوث) -�إنفجار (مبعثرة) )5( .للإ�شارة عن المكان  -تجدها في (يتان�سان))6( .زار م�صر
نتيجة ل�ضيقه  -للندبة )7( .من �أجلي  -عدد ر�سل ال�سيد الم�سيح  -ملك �أ�سطوري
(معكو�سة) )8( .يحب�س (معكو�سة)  -وحدة م�ساحة �أر�ضية( 2/1 )9( .مواد) -
مت�شابهان  -من الع�شارين عمل وليمة للرب ي�سوع )10( .يذهب في النوم  -لعن
(معكو�سة) � -شقيق )11( .للندبة  -من �أنبياء العهد القديم ف�سر �أحالما (معكو�سة).
( )12من �أنبياء العهد القديم ف�سر �أحالما  -من الق�ضاة كان �أكله من الع�سل.
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
ه� ��ي ع�� �ب� ��ارة عن
�شبكة من  9مربعات
كل مربع فيها ي�ضم
 9خ��ان��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9أعمدة
�أف� �ق� �ي���ة و�أخ � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،تملأ هذه
ال �خ��ان��ات ب���أرق��ام
من  9 - 1بحيث ال
يتكرر الرقم الواحد
في المربع الواحد
وال ف� ��ي ال� �ع��م ��ود
ال��واح��د عموديا �أو
�أفقيا.

حل م�سابقة العدد

( )1نبي من العهد القديم زاد اهلل من عمره )2( .نبي من العهد القديم حول الماء
لمادة �أخرى  -من الألوان � -أ�ضعف (معكو�سة)� )3( .أداة للجزم  -قط  -فري�سي
عمل وليمة للرب ي�سوع )4( .من القدي�سين في رتبة الر�سل ولي�س من الر�سل)5( .
المنح  -مت�شابهان )6( .ا�سم اهلل قديما (معكو�سة)  -من �أنبياء العهد القديم زار
م�صر نتيجة ل�ضيقه )7( .زارا م�صر ومعهما ال�سيد الم�سيح طفال نتيجة ل�ضيقه.
( )8من العمالقة في العهد القديم لقبه الجبار  -دق (معكو�سة)  -حرفان متتاليان.
(� )9أتى � 24 -ساعة )10( .من �أنبياء العهد القديم �سجن لأمانته  -غيث (معكو�سة)
 تقال للدابة (معكو�سة) )11( .حرف ن�صب و�شرط  -من �أنبياء العهد القديم كانمعر�ضا لموت �أكيد ونجى  -قادم (معكو�سة) )12( .كان بارا وتقيا وزاد اهلل من
عمره حتى ر�أى ي�سوع الم�سيح طفال.

الدير الأحمر
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�شارع البابا �شنودة
اليوم رج ٌل �صال ٌح ،فقوموا و�ص ّلوا
مات َ
على �أخيكم .هكذا ق��ال الر�سول (�ص)،
حين مات �أ�صحمة النجا�شى ملك الحب�شة،
الكريم العادلُ ال��ذى ال ُيظلم عنده �أح ٌد.
ُ
وفد الم�سلمين الذين
أكرم َ
كان م�سيح ًّيا ،و� َ
لج�أوا �إليه هرب ًا من تعنت قري�ش مع �أتباع
�ست �سنوات ،فى
ال��دي��ن الجديد .ومنذ ّ
مثل يوم �أم�س ،فقدت م�صر الطيبة رج ًال
�صالحا ،قلما يجود الزمان بمثله .قدا�سة
البابا �شنودة ال�ث��ال��ث ،رحمه اهلل رحمة
وا�سعة بقدر ما منح م�صر و�شعب م�صر
من حب فاق كل ت�صور .لم تهن عليه م�صر
�أب��داً ،حتى فى �أ�شد اللحظات ق�سوة عليه
وعلى �أقباط م�صر.
ك ��ان رج�ل� ًا �إ��س�ت�ث�ن��ائ�ي� ًا ف��ى الوطنية
والحكمة .امتلك نا�صية اللغة؛ فكان �شاعر ًا
وفيل�سوف ًا وك��ات��ب م�ق��ال رف�ي��ع الطراز.
وامتلك نا�صية الوطنية؛ فتحمل الكثير من
�أجل ا�ستقرار م�صر ووحدة �صفها .وامتلك
نا�صية المحبة؛ فكان الأب المعزى لأبنائه
كلما �ضربتهم محنة طائفية على يد �إرهابي
ذميم .وامتلك نا�صية الحكمة وال�سيا�سة؛
فعرف دائم ًا كيف يحول �أح��زان الأقباط
لمزيد من المحبة لإخوانهم الم�سلمين،
وحتى للم�سيئين منا .وامتلك نا�صية الزهد
والتق�شف ،فاعتكف فى الدير �سنوات ال
يبرحه ،ليحيا لل�صالة والت�أمل والدعاء
لم�صر و�شعبها الطيب .عا�ش بهدوء ورحل
بهدوء نا�سك� ،أح��ب اهلل ،ف�أحب كل خلق
اهلل ،دون تمييز .كان حديثه مثقف ًا حلوا
ال يخلو م��ن خفة ظ��ل و�سرعة خاطر فى
امت�صا�ص �أح ��زان الم�سيحيين؛ محوال
�أن�ظ��اره��م نحو ال�سماء التى فيها العدل
والعزاء عما يالقى الب�شر على الأر�ض.

ترفع عن ال�صغائر والدنايا .فلم يغ�ضب
يوما مما يقال فى حقه من �سخافات كان
يطلقها تافهون فارغو العقل فقيرو الروح.
وكان يمنع �شعبه من الغ�ضب لأبيهم الروحى
ورمزهم الديني .حتى حين ك��ان ينفجر
الأمر فى �إحراق كني�سة �أو قتل م�سيحيين،
كان يدعو للغفران مردد ًا قولته ال�شهيرة:
كله للخير ،م�سيرها تنتهى ،ربنا موجود ثم
ي�صلي للمجرمين داعي ًا اهلل �أال يقيم عليهم
خطاياهم لأنهم ال يعرفون ماذا يفعلون.
وحين احت�شد الإرهابيون حول مقر �إقامته
بالبيت ال�ب��اب��وى ف��ى ال�ك��ات��درائ�ي��ة ،قبيل
رحيله ،رافعين الالفتات البذيئة فى حقه
وحق الم�سيحيين ،قام وتحدث �إلى الأقباط
فى وعظة تاريخية عنوانها :اغفروا ،ونجح
فى تحويل الأح ��زان والغ�ضب �إل��ى محبة
وت�سامح و�سمو؟! فى �إح��دى عظاته عام
 ،1980قال البابا �شنودة لأقباط م�صر:
مثلما �أن��ا م�ستعد لأن �أب��ذل حياتى من
�أجل �أي واحد منكم ،ف�إننى م�ستعد لبذل
حياتى من �أجل �أى م�سلم فى هذا البلد.
�إن الحب ال��ذى فينا ال يعرف تع�صب ًا وال
تفريقاً .فنحن �أخوة فى هذا الوطن .ونحن
جميع ًا م�ستعدون لبذل �أنف�سنا من �أجل كل
ذرة تراب فى م�صر .نحن ال نعرف �سوى
الحب.
عمل على بناء كنائ�س قبطية (م�صرية)
فى المهجر؛ حتى ال تذوب هوية الأقباط
فى الهويات الغربية .فك�أنما بهذا كان يمد
خيوط المواطنة بين �أبنائه وبين وطنهم
م�صر ،فك�أنما لم يبرحوها مهما ا�ستطالت
خيوط الغربة ،وت�شتتت فى �أرجاء الأر�ض.
فى �أكتوبر  ،2012حينما د�ست �أمريكا
�أنفها فى �ش�أننا الوطني ،ولوحت بحماية

�أرثوذك�س نيوز

فن
سينما

حفل توزيع جوائز األوسكار
بقلم :فاطمة ناعوت
كنائ�س م�صر ،ولوح بع�ض �أقباط المهجر
غير الوطنين بتدويل الق�ضية القبطية،
قال البابا �شنودة بهدوء وح�سم� :إن كانت
�أمريكا �ستحمى الكنائ�س فى م�صر ،فليمت
الأقباط وتحيا م�صر.
�أق��ول ل��ه ال�ي��وم ف��ى رحلته ل�ل�أب��دي��ة :يا
قدا�سة البابا �شنودة� ،أيها الوطنى ال�شريف،
�إن م�صر ،بعد اهلل ،ه��ي ال�ت��ي �ستحمي
كنائ�سها كما تحمي م�ساجدها وهياكلها
و�أهراماتها ومعابدها .م�صر ق��ادرة على
حماية �أبنائها بالقانون والعلم .والم�صريون
على رباط �إلى يوم القيامة .لم يفرق بينهم
�شيطان وال مغر�ض طوال تاريخها العريق،
وانعم بفردو�س
ولن يحدث .فنم م�ستريحاًْ ،
ال�سماء ،لأنك �أهل لذلك.
و�أق� ��ول للرئي�س ال��وط �ن��ى عبدالفتاح
ال�سي�سى� ،أتمنى �أن نجعل فى م�صر �شارعا
جعلت
با�سم قدا�سة البابا �شنودة ،مثلما
ْ
�أمريكا �أحد �شوارع والية نيوچير�سى على
ا�سم ذلك الرجل الم�صرى العالمي النبيل:
 .Pope Shenouda Streetذلك ال�شارع
ال��ذى زرت��ه بنف�سى والتقطت فيه �صورا
تذكارية؛ و�أنا �أقف بفخر تحت الفتة تحمل
ا�سم رجل نبيل من بالدي.
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احتفلت �أكاديميه الفيلم والفن والعلوم
جوائز �ألأو�سكاربالعام الـ  90هذا العام،
و�أقيم الحفل على م�سرح دولبي بمدينه
هوليوود العا�صمة العالمية لل�سنيما ،والذي
يحتوى على  3332مقعد.
احتل الب�ساط الأحمر �شارع هوليوود
بعد �إغ�ل�أق��ه ا�سبوعا كاملأ حيث كانت
المناف�سة �شديدة بين الممثالت لعر�ض
�أزيائهن على الب�ساط الأحمر.
ق��ام بتقديم الجوائز نخبة كبيرة من
الممثلين منهم «ل ��ورا درن» و «نيكول
ك �ي��دم��ان» و «م� ��ارك ه��ام �ي��ل» و «ماتيو
ماككنجي» و «�ساندرا بولوك�س» و «هيلين
ميرين» و «جودى فو�ستر» التي ح�ضرت على
عكازات ،و «فيولأ ديفيز» و «ايما �ستون» و
«توم هوالند» و «كري�ستوفر ويلكينز» و «ايفا
مارى �سانت» التي �صرحت ب�أنها تجاوزت
الـ  90عاما ،و «رن بياتى».
ح�صل فيلم «كيان الماء» على جائزة

�أف�ضل فيلم.
ح��از «ج�ي��رم��و دي��ل ت ��ورو» على جائزة
�أف�ضل مخرج لأخراجه فيلم كيان الماء.
حاز «جارى اولدمان» على جائزة �أف�ضل
ممثل لتمثيله وين�ستون ت�شر�شل في فيلم
�أحلك �ساعة.
ح��ازت «فران�سي�س م��اك درم��ون��د» على
جائزة �أف�ضل ممثلة لدورها في فيلم ثلأث
�إعالنات خارج ايبيك.
حاز «�سام روكويل» على جائزه �أف�ضل
ممثل م�ساعد لدوره في فيلم ثلأث �إعالنات
خارج ايبيك.
ح��ازت «�آل�ي���س��ون جينيز» على جائزة
�أف�ضل ممثلة م�ساعدة لدورها في فيلم انا
تونيا.
وف��از الفيلم «�سيدة فريدة» من �شيلي
على جائزة �أف�ضل فيلم لغه غير انجليزية.
فاز فيلم «كوكو» على جائزة �أف�ضل فيلم
�صور متحركة.

�إعداد :حمفوظ دو�س
ف ��ازت �أغ�ن�ي��ه «ت��ذك��رن��ي» على جائزة
�أف�ضل �أغنية.
فاز فيلم «�أطلبنى با�سمي» على جائزة
�أف�ضل �سيناريو.
كما فاز فيلم «�أحلك �ساعة» على جائزة
�أف�ضل ماكياج ،وفيلم «خيط ال�شبح» على
جائزة �أف�ضل ت�صميم مالب�س ،وفاز فيلم
«دن��ك��رك» ع�ل��ى ج��ائ��زة �أف���ض��ل ت�صميم
لل�صوت ،وف��از فيلم «ك�ي��ان ال �م��اء» على
جائزة �أف�ضل ت�صميم لالنتاج.
ف� ��از ك ��ل م ��ن ج� ��ارى �أول� ��دم� ��ان على
جائزه الأو�سكار بعد ح�صوله على جائزه
الجولدن جلوب ك�أف�ضل ممثل ،كما فاز
بجائزة الجولدن جلوب قبل �أن يفوزوا
على جائزة االو�سكار المخرج جييرموديل
ت��ورو و فران�سي�س م��اك دي��رم��ون ك�أف�ضل
ممثلة و�سام روكويل ك�أف�ضل ممثل م�ساعد
و �آلي�سون جينيز ك�أف�ضل ممثلة م�ساعدة
وفيلم كوكو اف�ضل فيلم �صور متحركة.

تكريم محمد �صبحى ولطيفة ويا�سمين الخيام
في �إحتفالية يوم العطاء بالمركز الكاثوليكي
�أقيمت احتفالية خا�صة لتكريم عدد
م��ن رم ��وز المجتمع الم�صرى بالمركز
الكاثوليكى لل�سينما الم�صرية بقاعة النيل،
بعنوان «ي��وم العطاء» وال��ذى يقام للعام
العا�شر على التوالى ،تزامن ًا مع احتفاالت
«عيد الأم».
وك� ��رم الأب ب �ط��ر���س دان� �ي ��ال رئي�س
المركز الكاثوليكي ع��ددا من رم��وز الفن
وال�شخ�صيات العامة ال��ذي��ن تميزوا في
مجاالتهم المختلفة وكان لهم �أثر هادف
للمجتمع م�ن�ه��م ،ال��دك �ت��ور محمد غنيم
رائد زراعة الكلى بم�صر والوطن العربي،
والمطربة لطيفة ،والفنان محمد �صبحي
وال�شاعر ف��اروق جويدة ،والفنانة �سو�سن
ب��در ،والكابتن م�صطفى عبده ،والفنانة
نهال عنبر ،والمنتج مح�سن علم الدين،
والكاتبة �سناء البي�سي ،والمو�سيقار يحيى
خليل ،وال�ف�ن��ان��ة تهاني را� �ش��د ،والعميد والمخرج ر�ضا �شوقي ،والمخرجة مجيدة وفاء �سالم ،وا�سم فنان الكاريكتير الراحل
م �ج��دي ب �� �ش��ارة ،وال �ف �ن��ان��ة ع ��زة لبيب ،نجم ،والفنانة يا�سمين الخيام ،والفنانة رم�سي�س زخارى.

خواطري في عيد الأم
نظم  :چورچ عازر
قال �أيه بيقولوا ع الجاهل �أمي
ده مافي�ش كان �أذكي وال �أن�صح من �أمي
علمتني �أ�ستخدم المنديـل بـدل ُكمي
و�أحب �إخواتي وخالتي وخالي وعمي
ياما ب�أيدها الطاهره �أطعمتني في فمي
�شالت عني الكتير ..خففت ..من همي
�شاركتني �أحزاني� ..آالمي ..وغمي
رائحتها ِم�سك ..مازالت ..عالقه ب�شمي
حبي لأمي ..نهر ..ي�سير في دمي
�أجمل ر�ساله �أبعتها �إلي نبع الحنان �أمي
فراقك وذكراكي زاد من همي وغمي
حبك الالنهائي مازال ي�سير في دمي
واح�شني �أكلك يا �أمي خ�صو�ص ًا �أيام ال�صوم
ورق العنب والملوخيه ..القدحه بف�صو�ص التوم
ق�سوتك كانت حنان ..ع�شان ..تبني �إن�سان
وتجعلي من طفل ..راجل ..له �أعلي كيان
�سهرتي على مر�ضي ..و�أنا �ضعيف..عيان
دليل حبك ال�صافي ..م�ش محتاج ..بيان
�صوتك مازال في ودني ..لحن جميل رنان
�صلي من �أجلي يا �أمي ..ع الأر�ض� ..أنا حيران
ع الأر�ض �أو في ال�سما ..عايز دعاء
واثق �إنه مفتوح ليكي ..باب ال�سماء
�إ�ستجابة �سريعة ..لكل �أم ..رمز العطاء
في بطنك مكثت �شهور طويلة� ..أنقى وعاء
�سهرتي ف طفولتي و�أنا مري�ض تعطي الدواء
على �إيدك يا �أمي تعلمت ..حروف الهجاء
ب�إر�شادك و�صبرك وحبك ..كرهت الرياء
لأنك �أمينه ..قدوه ومثال� ..أ�صل الرجاء
بحبك بحبك بحبك يا �أمي ..ليكي الثناء
طالب �شفاعتك ،طالب ُدعائك ،لرب ال�سماء
تغير وت�شيل وتحط وتم�سح الرياله
وتغ�سل كل �شويه ع اليد والغ�ساله
تلم من ع الأر�ض قمامه وزباله
فرافيت الأكل ..عباره عن نخاله
ت�شوف طلبات الزوج والحما والعم والخاله
يعني بت�شتغل �أكتر من  ١٠رجاله
للغُلب والتعب ع الدوام ح ّماله
م المجهود والإرهاق ع العين هاله
�إنها الإمومه ..يالها� ..أعظم ر�ساله
كل يوم على �إيدها الزم تبو�س بالها نداله
عا�شت ع الأر�ض ..والقلب ..مرفوع لفوق
لل�سما والأبديه ..ناظره ..بكل �شوق
علمتنا الإ�ستقامه وال ُبعد عن �أ�صدقاء ال�سوء
عاملت كل �إن�سان ..برقي ..وكل ذوق
�صالتها ودعا�ؤها ..له� ..صوت البوق
جلو�سها في �أي مكان ..تمام ..زي ال�ضوء
نور و�ضياء ..وكمان ..للغريب طوق
في ذكري عيدك� ..إزداد ..لهيب ال�شوق

چورچ عازر

Happy Mother Day

قريبا ..العر�ض الأول لفيلم «�أبو نفر ال�سائح»

تحت رعاية قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك
الكرازة المرق�سية،
�أطلقت الكني�سة القبطية االرثوذك�سية الإع�لان الر�سمي لأح��د �أ�ضخم
الأعمال الفنية والذي قام بت�سجيل مقدمة الفيلم الدرامي الذي يحكي �سيرة
�أحد �أ�شهر الأباء ال�سواح في تاريخ الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية من القرن
الرابع الميالدي ،وهو القدي�س �أبو نفر ال�سائح ،وذلك بدير الأنبا بي�شوي
بوادي النطرون بح�ضور مخرج الفيلم ،جوزيف نبيل.
وم��ن المقرر �أن يتم الأع�ل�ان ع��ن العر�ض الأول للفيلم خ�لال ال�شهر
المقبل،بح�ضور عدد كبير من قادة الكني�سة القبطية ،بالإ�ضافة�إلى ح�ضور
ال�شخ�صيات العامة وقادة الر�أي العام الإعالم بم�صر.
فيلم القدي�س �أبو نفر ال�سائح من �إنتاج دير الأمير تادر�س ال�شطبى للراهبات
بحارة الروم بالقاهرة ،بطولة الفنان �إيهاب �صبحى ،والفنان القدير �سمير
فهمي ،والفنان القدير ماهر لبيب ،و�ضيف ال�شرف الفنان جميل بر�سوم،
والفنانة �شيري مجدي.
.وقد ا�شترك في مونتاج الفيلم المونتير �سامر ما�ضي ،ومدير الت�صوير
مايكل جورجي ،وارت دايريكتور ،المهند�س كمال مجدي ،وت�صميم �أزياء
وا�ستايلي�ست ماريام عدلي
وق��ام ب��اداء ترانيم الفيلم الق�س مو�سى ر��ش��دي ،راع��ي كني�سة االنبا
انطونيو�س بروزها ب�إنجلترا ،وكتابة �أ�شعار للكاتب با�سم �سمير ،مو�سيقي
ت�صويرية للمحن عمانوئيل �سعد.
قام بمراجعة الفيلم تاريخ ًيا ،ن�ش�أت زقلمة ،وكتابة ال�سيناريو والحوار�،سامي
فوزي ،مخرج منفذ مورين مجدي�،إخراج جوزيف نبيل.
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«ذكرى الصديق تدوم إىل األبد»
الذكرى ال�سنوية الثالثة لعميد عائلة ملطي

اخلواجـه حلمـي ملطـي

تتشرف األسرة بدعوة األهل واألصدقاء لنوال بركة القداس اإللهي،
ومشاركة األسرة إحياء ذكرى إنتقال األب الفاضل لملكوت السموات ،في القداس اإللهي
بكنيسة البابا كيرلس بوست منستر وذلك في الساعة الثامنة صباحًا
يوم السبت الموافق  31مارس  ،2018ونسأل اهلل النعمة والبركة للجميع.
والدنا الغالي الحنون
لقد مر ثالثة أعوام من أصعب األعوام في حياتنا ..بدون حنانك وسندك ...افتقدنا فيه القلب
الكبير ...الذي فيه مكان لكل ّ
منا ...كنت األب واألم والصديق ...مكانك في قلوبنا لألبد...
لن ننساك يا أحن من كان باألرض ...أذكرنا أمام عرش النعمة ..حيث مكان راحتك.
أبنائك  :الخواجه مؤمن ملطي زوج السيدة نجوى صادق
والخواجه ياسر ملطي زوج السيدة نرمين حبيب
والخواجه باسم ملطي زوج السيدة نرمين صبحي
والخواجه أنسي ملطي زوج السيدة مريام عصمت
والسيدة إكرام ملطي زوجة المرحوم المهندس صموئيل الظه
والسيدة إيمان ملطي زوجة األستاذ رفعت مرجان
والسيدة سانت كاترين ملطي زوجة الخواجه حاتم عياد
والسيدة نورا ملطي زوجة االستاذ جرجس عازر
وأحفادك :جرجس وبوال وماريا مؤمن ،وحلمي وبيير وبيمن ياسر ،وأبانوب ومارسيلينو وسارا
باسم ،وأبانوب ومارينا وماثيو أنسي ،وسالي وزوجها المهندس بيشوي مجدي ،وماريان ولوسي
وأبانوب صموئيل ،األمير مينا وماريهام ودميانه وزوجها المهندس مينا فرح ومارينا ومريم
رفعت ،ونشأت وجون حاتم وجورج وناتالي جرجس

�أرثوذك�س نيوز

رياضة

ال�سنة الثامنة ع�شر  -العدد  30 - 16) 379مار�س 2018م)  -برمهات  1734لل�شهداء
)Volume # 18 - Issue No. 379 - (16 - 30 March 2018

رياضة ومالعب

بعد �صلح مرت�ضى وتركي..الزمالك يتراجع عن  3قرارات
جاء �صلح مرت�ضى من�صور رئي�س نادي الزمالك مع
تركي �آل �شيخ رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة بالمملكة
العربية ال�سعودية ليعيد ترتيب الأوراق داخل القلعة
البي�ضاء بعد حالة التوتر التي حدثت عقب �ضياع
�صفقة عبداهلل ال�سعيد.
وتراجع م�سئولو الزمالك بعد ال�صلح عن بع�ض
القرارات:
 -1ي�شارك الزمالك فى البطولة العربية بن�سختها
القادمة ب�شكل طبيعي بعد ت�صريحات الإدارة بعدم

�أعداد� :صالح بول�س

نجوم الدوري خارج ح�سابات كوبر
ك�أ�س العالم خطر يهدد الأهلي
المونديال الرو�سي بوابة محترفي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء في مع�سكر مايو قبل المونديال
�أ�صبحت بطولة ك��أ���س العالم برو�سيا
التي تقام منت�صف العام ال�ج��اري ،تمثل
خ�ط��را كبيرا على ال �ن��ادي الأه �ل��ي الذي
يخطط ال�ستعادة لقب دوري �أبطال �إفريقيا
ه��ذا ال�ع��ام ،نظرا لوجود �أكثر من العب
ب�صفوف ال�ف��ري��ق الأح �م��ر م��ع المنتخب
الوطني ،بالإ�ضافة الن�ضمام العبي الفريق
المحترفين م��ع منتخبات ب�لاده��م في
المونديال.
الأهلي ي�ضم بين �صفوفه الثالثي الدولي
المغربي وليد �أزارو والتون�سي علي معلول
والنيجيري جونيور �أج��اي ،وجميعهم تم
ا��س�ت��دع��ا�ؤه��م للم�شاركة ف��ي مع�سكرات
م�ن�ت�خ�ب��ات ب�ل�اده��م ،ا� �س �ت �ع��دادا لك�أ�س
العالم ،بالإ�ضافة الن�ضمام ال�سباعي �أيمن
�أ�شرف وعبد اهلل ال�سعيد ومحمد ال�شناوي
وح�سام عا�شور و�أحمد فتحي و�سعد الدين
�سمير وم��روان مح�سن ل�صفوف المنتخب
الوطني.
الأزمة التي تنتظر الأهلي في المونديال
الرو�سي ل��ن تكون م��ع العبيه المحليين،
خ���ص��و��ص��ا �أن� ��ه ن �ج��ح ف��ي ت �م��دي��د عقود
غالبيتهم ،با�ستثناء �سعد ال��دي��ن �سمير
والذي �سيقوم بالتجديد في نهاية المطاف،
بل �ستكون الأزم��ة مع الثالثي المحترف
�أزارو و�أجاي ومعلول و�سن�ستعر�ض حالة كل
العب في ال�سطور التالية:
علي معلول:
الظهير التون�سي الذي �ضمه الأهلي من
نادي ال�صفاق�سي في المو�سم قبل الما�ضي،
ك��ان ق��ري�ب��ا م��ن ال��رح�ي��ل مطلع المو�سم
الجاري ،بعد العر�ض المغري الذي تلقاه
من ن��ادي الترجي التون�سي بجانب بع�ض
العرو�ض الفرن�سية� ،إال �أن تم�سك ح�سام
البدري وقتها بالالعب ورف�ض المهند�س
محمود ط��اه��ر ،رئي�س الأه �ل��ي ال�سابق،
رحيله ،حال دون اتمام �إنهاء م�شواره مع
القلعة الحمراء.
معلول يمني نف�سه بالت�ألق م��ع ن�سور

«ال�����س��ع��ي��د» و «ع��ل��ي» و «عبد
العزيز» خارج حلم المنديال..
وقف�شة وال�شحات تحت االختبار

قرطاج في المونديال الرو�سي ،خ�صو�صا
�أن� ��ه ي�ع�ل��م ج �ي��دا ب � ��أن وك �ل�اء الالعبين
�سيتابعونه تمهيدا لتقديم بع�ض العرو�ض
�إليه لالنتقال �إلى القارة العجوز ،كما �أن
الالعب يعتمد على الوعد الذي ح�صل عليه
من ح�سام البدري ،المدير الفني للفريق،
بال�سماح ل��ه بالرحيل ح��ال تلقيه عر�ضا
جيدا عقب المونديال.
جونيور �أجاي:
يعد من �أهم بل �أبرز العبي الأهلي في
الفترة الأخيرة وبف�ضل ت�ألقه مع الفريق
في الدوري والبطولة الإفريقية الما�ضية،
�أ�صبح الالعب في ب ��ؤرة اهتمام الوكالء
الأف��ارق��ة والأوروب� �ي ��ن لنقله �إل ��ى القارة
العجوز �أو الدوري ال�صيني وبمبالغ مالية
كبيرة.
�أج��اي يختلف موقفه عن معلول بع�ض
ال�شيء كونه لي�س عن�صرا �أ�سا�سيا بمنتخب
الن�سور الخ�ضر عك�س معلول ال��ذي يعد
الظهير الأي�سر الأ�سا�سي للمنتخب التون�سي
وظهوره في رو�سيا �أمرا �أكيدا.
الأهلي يخ�شى ب�شدة من تقديم عرو�ض
لأج��اي خ�صو�صا من ال�صين مثلما حدث
مع الجابوني ماليك �إيفونا الذي رحل �إلى

تيانجين تيدا ال�صيني مقابل مبلغ و�صل
�إل��ى  8ماليين دوالر ،خا�صة �أن الأحمر
وقتها لم يمكنه ال�صمود �أمام عر�ض مثل
هذا.
وليد �أزارو:
مهاجم الأه �ل��ي الأ��س��ا��س��ي ف��ي الوقت
ال�ح��ال��ي �أ��ص�ب��ح م��ن الأ��س�ل�ح��ة الهجومية
لح�سام البدري المدير الفني ويعتمد عليه
ب�شكل كبير في اختراق دفاعات المناف�سين،
�أ��ص�ب��ح ه��و الآخ���ر ت�ح��ت مجهر الوكالء
الأوروبيين بعد ت�ألقه مع الأهلي وت�صدره
ترتيب هدافي الدوري الممتاز ،خ�صو�صا
�أن احتمالية قيادته لهجوم منتخب بالده
قائمة وب�شدة ،كونه من القوام الأ�سا�سي
للفريق المغربي رغم ا�ستبعاده في الفترات
الما�ضية.
�أزارو تلقى تعليمات م �� �ش��ددة بعدم
التركيز مع �أي عرو�ض من جانب الوكالء
خ�ل�ال م�شاركته ف��ي مع�سكر المنتخب
المغربي الحالي ،حيث طلب منه مدير
ال�ك��رة بالأهلي �سيد عبد الحفيظ بعدم
النظر لعرو�ض الوكالء ،خ�صو�صا �أن ملف
رحيله مغلق في الوقت الحالي.

ف��ي ظ��ل �سعى معظم الع �ب��ي ال ��دوري
الم�صري الممتاز للفت انتباه الأرجنتيني
ه�ي�ك�ت��ور ك��وب��ر ال �م��دي��ر ال�ف�ن��ي للمنتخب
الوطني الم�صري ،لالن�ضمام ل�صفوف
الفراعنة في مع�سكر مايو المقبل ،والذي
�سي�شهد ق ��وام المنتخب الأخ �ي��ر ،الذي
�سيخو�ض به الخواجة ،فعاليات ك�أ�س العالم
برو�سيا .2018
وجه كوبر �صدمة للطامعين من نجوم
الدوري للتواجد في المونديال ،بعدما ابلغ
�أف��راد الجهاز المعاون ،بعدم �ضم وجوه
ج��دي��دة م��ن الالعبين المحليين ،خالل
المع�سكر الختامي ،والمقررة �إقامته في
مايو المقبل ،قبل انطالق مونديال رو�سيا
مبا�شرة المحدد له الفترة من  14يونيو
حتى  15يوليو المقبل.
ك��ان جهاز المنتخب قد و�ضع الثالثي
عمر ال�سعيد ه��داف وادي دجلة ومحمود
عبد العزيز العب و�سط الزمالك و�أحمد
ع�ل��ي م�ه��اج��م ال �م �ق��اول��ون ال �ع��رب ،تحت
المنظار خالل الفترة المقبلة ،لإمكان �ضم
�أحدهم في مع�سكر مايو ،قبل فرمان كوبر
بوقف متابعة العبي الدوري.
فيما �أك��د كوبر لأ��س��ام��ة نبيه المدرب
العام للمنتخب الوطني� ،أن الثنائي محمد
مجدى ال�شهير بـ «قف�شة» العب و�سط �إنبي
وح�سين ال�شحات العب العين الإماراتي ،ال
يوجد ا�ستقرار على تواجدهما �ضمن القوام
اال�سا�سي للفراعنة في المونديال.
كما قرر كوبر م�شاركة قف�شة في مباراة
البرتغال ،بينما يح�صل ح�سن ال�شحات
على الفر�صة �أمام اليونان ،وفي حالة عدم
ظهور الثنائي بالم�ستوي المنتظر �سيتم
�صرف النظر عن تواجدهما مع المنتخب
في مع�سكر مايو مهما كانت درجة ت�ألقهما.

وي�ستبروك يقترب من معادلة رقم جاي�سون كيد بدوري الـ NBA
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Adult Medical:

Cal-Optima Patients:
More Dental Benefits
!are Now Covered
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General Dentistry
Cosmetic Services
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Root Canal Therapy
Zoom Teeth Whitening
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Veneers/Lumineers
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* جتميل وتبيي�ض الأ�سنان
* �أطقم كاملة وجزئية
* ح�شو ع�صب * طب �أ�سنان �أطفال

Dr. Sameh Gendy, D.D.S.

Medical & Most Insurances Accepted * Special Finance Available * Walk-Ins Welcome
** ** Emergency Services and Same Day Appointments Available
!OPEN SATURDAYS
1424 N. BROADAY AVE. SANTA ANA, CA 92706
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الم�شاركة في البطولة من قبل لكن المجل�س قرر
خو�ض غمار المناف�سة ب�شكل طبيعي.
 -2عدم �إع��ادة المليون دوالر الذي دفعهم تركي
للزمالك في �صفقة التون�سي حمدي النقاد وبقاء
الو�ضع على ما هو عليه بعدما طلبوا من قبل رقم
ح�سابه لرد المبلغ له.
 -3حل �أزم��ة عبداهلل ال�سعيد �صانع �ألعاب فريق
الأهلي ب�شكل ودي بعيدا عن ت�صعيد الأم��ر وتقديم
�شكوى �ضده في االتحاد الم�صري لكرة القدم.

�صالح ..من الم�سافات الى �أقل من متر

�صالح لم يعد يحتاج �إلى ال�سرعة التقليدية لخلق الفارق

لم يعد ما يقدمه محمد �صالح عادياً،
حتى ق�صة �شعره ب��د ًال من تغييرها بات
يجب �أن تتحول بعنفوانها �إلى مثال تكرره
الجماهيرُ .ربما ال يملك وق��ت لي�صرفه
على مثل هذا التف�صيل الحياتي اليومي،
نحن نهمل �شعرنا وذقننا �أحياناً ،فال ب�أ�س
�أن يقوم بذلك �إذا ما كان «يعود الى منزله
وي�شاهد ال�م�ب��اراة بعد نهايتها لمراقبة
�أخطائه» كما ك�شف محمد �أبو تريكة.
من الالعب ال��ذي يلمع في الم�ساحات
حيث ال�سرعة ه��ي اال��س��ا���س ،قتل �صالح
منتقديه في مهدهم .بات ي�شبه مي�سي الآن
فيتقم�ص مراوغته لبواتينج ،ويعود ليتعامل
مع ثالثة مدافعين بم�ساحة �أق��ل من متر
وي�ضع الكرة في زاوية بعيدة عن الحار�س،
وقبلها يراوغ حار�س مرمى ومدافع بر�أ�سه
قبل �أن ي�سجل.
ق�صة � �ص�لاح وال�م���س��اح��ة ب��ات��ت �أكثر
تعقيد ًا على �أي دفاع ،يمر من خرم �إبرة �إذا
�أقفلتها في وجهه وال يمكن �أن تلحق به �إذا
تركته يطير� ،أما �إذا ما �أراد مدرب �إيقافه
فيجب �أن يكد�س المدافعين في مناطق

مغلقة بالكامل.
�إل��ى جانب ق�صة ال�سرعة التي �أتحفت
ب�ه��ا ال�ج�م��اه�ي��ر م���س�ي��رة � �ص�لاح ،هناك
ق�صة ثانية ارتبطت ب�إنهاء الهجمات �أمام
المرمى .ح�سنا �صالح الآن بات يملك 28
هدف في �صراع الحذاء الذهبي على بعد
� 4أهداف من مي�سي �أقرب مناف�سيه� .سجل
الم�صري بكل ال�ط��رق وم��ن ك��ل االماكن
وبالقدمين وما هو �أكثر من ذلك �صناعته
لع�شرة �أهداف �أي�ضاً.
ال�سر خلف محمد �صالح لي�س الموهبة،
بل هو تحديد ًا بفكرة التطور ،بفكرة العمل،
بفكرة الو�صول �إل��ى لياقة بدنية تتيح له
تغيير وجهة ج�سده بالكامل في �أق��ل من
ثانية لمراوغة المدافعين ،بفكرة العقلية
التي ت�صرح «ما زال هناك مجال للتطور»،
لذلك �صالح لن يتوقف هنا ،ربما نجده
قريب ًا ي�سدد رك�لات ح��رة بامتياز ،ربما
نجده ي�صنع �أه��داف بطرق مختلفة ،ربما
نجده يهبط �إل��ى الو�سط لفك التكتالت،
طالما �أن هناك مجال للتطور  ..طالما هنا
محمد �صالح.

الغزال لي�س الأول ..

ثالثة م�صريين �سبقوه في اللعب بالدوري الفنلندي

وي�ستبروك يوا�صل �أرقامه القيا�سية مع �سيتي ثاندر
ق��اد النجم را�سل وي�ستبروك نجم �أوكالهوما �سيتي ثاندر فريقه لإيقاف �سل�سلة
انت�صارات فريق تورنتو رابتورز بدوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق فريق �أوكالهوما �سيتي ثاندر فوزا ثمينا على ح�ساب نظيره تورنتو رابتورز بنتيجة
 ،125 - 132بف�ضل نجمه وي�ستبروك خالل المواجهة.
ووا�صل وي�ستبروك �سل�سلة �أرقامه القيا�سية مع الثاندر ،حيث حقق ثالث �أرقام مزدوجة
للمرة الـ 23خالل المو�سم الحالي ،حيث �سجل  37نقطة ومرر  14كرة حا�سمة وا�ستحوذ
على  13كرة مرتدة.

من$700
أكثر ��
لك أ���
نوفر ��
����
$700
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415 W. Foothill Blvd.
Suite 102
Claremont, CA 91711

اقترب عمرو
ج �م��ال مهاجم
ف ��ري ��ق الأه� �ل ��ي
م� ��ن االن� �ت� �ق ��ال
لفريق هلن�سكي
الفنلندي على
�سبيل الإع� ��ارة
ح �ت��ى ال�صيف
المقبل.
ي � ��أت� ��ي ذل ��ك
ع�� �ق� ��ب ف�����س��خ
ع��ق��د �إع� ��ارت� ��ه
ب��ال�ت��را��ض��ي ل�ف��ري��ق بيدفي�ست الجنوب
�أفريقي ،بعدما لم يقدم الالعب الم�ستوى
الم�أمول للجهاز الفني وجماهيره.
ونر�صد هنا الالعبين الم�صريين الذين
�سبقوا الغزال في اللعب بالدوري الفنلندي
على النحو التالي:
عادل عيد:
مواليد  24مار�س  ،1984من �أب م�صري
و�أم فنلندية ،ويلعب في مركز قلب الدفاع
�أب ��رز الأن��دي��ة ال�ت��ي ارت ��دى قمي�صها،
هلن�سكي ،وهونكا ،وبي كي  ،35ويلعب حاليا
ب�صفوف فريق �سوفو.
كرم هدهود:

الع� ��ب و�� �س ��ط ،ي �م �ت �ل��ك الجن�سيتين
الم�صرية والفنلندية ،و�سبق ل��ه اللعب
ل�ف��ري��ق ح��ر���س ال� �ح ��دود ،ق�ب��ل �أن يرحل
لفنلندا للعب ب��أح��د الأك��ادي�م�ي��ات ،حتى
ان�ضم لفريق «�أيروكلي�س» الذي يناف�س في
الدرجة الثالثة.
�شريف �أ�شرف:
مهاجم الأهلي والزمالك ال�سابق ،انتقل
�إل ��ى ن ��ادى ال�ج��ون��ه الم�صري ف��ي مو�سم
 2011/2010قبل �أن يتم اال�ستغناء عنه
ليرحل �إل��ى ال��دورى الفنلندي عبر بوابة
نادي هل�سنكي ،و�أعير بعدها لأندية كلوب
ويارو الفنلنديين.

�أرثوذك�س نيوز
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Milano Furniture

Kordab Law Offices

Fine Classic and modern furniture imported directly
from Italy, Spain & Egypt high end quality

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

مفروشات ميالنو
للذوق الرفيع

 موديالت تنا�سب كل الأذواق م�صري و�أمريكي، �أ�سباين،�إيطايل
 تو�صيل امل�شرتيات بدون تكاليفللنقل بوالية كاليفورنيا
VISIT OUR LOCATIONS IN CALIFORNIA
COMMERCE:

Tel.: (323) 888-0888

Milano Handcrafted & Furniture
2005 Camfield Ave., Commerce, CA 90040

Free
Delivery to
any
location in
California

www.milanoitalianfurniture.com

Delivery to
all over
USA &
Canada

Design By Orthodox News

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

Design By Orthodox News

 �إ�صابات �شخ�صية حوادث ال�سيارات)طرد بدون �سبب/ قانون العمل والعمال (التمييز بالعمل ت�أ�سي�س ال�شركات والعقود القانونية)الخ..نفقة/ قانون الأحوال ال�شخ�صية (طالق)Trust(  الو�صايا وحتويل املمتلكات-

- Personal Injury
- Car Accidents
- Employment Law
- Business Law
- Family Law
- Wills and Trusts
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