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الإحتفال بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية

�سعادة ال�سفيرة لمياء مخيمر قن�صل عام جمهورية م�صر العربية
بلو�س انجلو�س تقدم التهاني لنيافة الحبر الجليل الأنبا �سرابيون مطران
�إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س بمنا�سبة عيد القيامة المجيد.

قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني يهنئ الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي بانتخابه لفترة رئا�سية ثانية
با�سم الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية وكافة الهيئات الكن�سية ،وعلى ر�أ�سها قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني ،نرفع تهانينا القلبية �إلى فخامة ال�سيد الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي بمنا�سبة ثقة �شعبنا الم�صري الأ�صيل و�إنتخاب �سيادته لفترة رئا�سية ثانية،
واثقين �أن اهلل الذي عمل معكم �سابقا� ،سيعمل بقوة �أكبر خالل ال�سنوات القادمة في
البناء والتعمير والتنمية ودحر الإرهاب من �أجل ال�شباب و�أجيال الم�ستقبل الم�شرق لكل
الم�صريين.
مع خال�ص محبتنا وتقديرنا ل�شخ�صكم رئي�س ًا وقائد ًا وفخر ًا لوطننا الغالي م�صر.

وزير الخارجية الم�صري يعلن ف�شل
مفاو�ضات �سد النه�ضة بالخرطوم
ق��ال �سامح �شكري ،وزي��ر الخارجية
عقب ان�ت�ه��اء االج�ت�م��اع ال�ث�لاث��ي ل��وزراء
خارجية م�صر و�إثيوبيا وال�سودان الذي
عقد الخمي�س  ،4/5بالخرطوم لبحث
خالفات ملف �سد النه�ضة على م�ستوى
وزراء الخارجية وال��رى ور�ؤ��س��اء �أجهزة
المخابرات� :إنهم بحثوا كل المو�ضوعات
المتعلقة ب�ك��ل �شفافية وك�ي�ف�ي��ة تنفيذ
التعليمات ال�ت��ي � �ص��درت ع��ن الزعماء
الثالثة فيما يتعلق ب�إيجاد و�سيلة للخروج
م��ن التعثر ال��ذي ينتاب الم�سار الفنى
ف��ي م�ف��او��ض��ات �سد النه�ضة م��ن خالل
ال�م���ش��اورات الثالثية ل ��وزراء الخارجية
وال� ��رى وم ��دي ��رى �أج� �ه ��زة المخابرات
العامة.
و�أ�ضاف« :تناولنا كل الق�ضايا التي ربما
�أدت �إلى هذا التعثر و�أي�ضا الأطروحات
المختلفة ال �ت��ي ق��د ت�ق��ودن��ا �إل ��ى م�سار
وخارطة طريق للتعامل مع هذه الق�ضايا
والخروج مما ينتابه من هذا الم�سار».

الرئي�س ال�سي�سي يهنئ
البابا توا�ضرو�س والأقباط
بعيد القيامة المجيد
�أر��س��ل الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
برقية تهنئة �إلى قدا�سة البابا توا�ضرو�س
الثاني بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة
المرق�سية بمنا�سبة عيد القيامة المجيد
متمنيا للبابا توا�ضرو�س ولجميع الإخوة
الأق��ب��اط ب�م��وف��ور ال�صحة وال�سعادة،
ولوطننا الغالي م�صر بدوام العزة والرفعة
والأمن واال�ستقرار.
و�أك��د الرئي�س ال�سي�سي على الوحدة
الوطنية الرا�سخة وق��وة رواب��ط الأخ��وة
والمحبة بين �أبناء �شعب م�صر بم�سلميه
وم�سيحييه.
وبعث الرئي�س ال�سي�سي ببرقيات �إلى
�أق �ب��اط م�صر ب��ال�خ��ارج ،بمنا�سبة عيد
القيامة المجيد ،متمنيا لهم التوفيق
والنجاح.

الب�شير ي�صدر قرارا بالإفراج
عن جميع المعتقلين ال�سيا�سيين
ال�سفير �سامح �شكري
و�أو�ضح �أن المفاو�ضات لم ت�سفر عن
م�سار محدد ولم ت�ؤت نتائج محددة يمكن
الإعالن عنها ،م�شيرا �إلى �أن المفاو�ضات
�سوف ت�ستمر وفقا لتعليمات القادة لمدة
 30يوما ،والتي بد�أت منذ � 5أبريل وتمتد
لـ 5مايو لالمتثال �إلى تعليمات الزعماء في
�إيجاد و�سيلة لك�سر هذا الجمود في تلك
الفترة.

�أفادت الثالثاء « 4/10وكالة ال�سودان
للأنباء» �أن الرئي�س عمر ح�سن الب�شير
�أ�� �ص ��در ق � ��رارا ب� ��إط�ل�اق ���س��راح جميع
المعتقلين ال�سيا�سيين ف��ي ال�ب�لاد .ولم
تذكر الوكالة �أو تحدد �أ�سماء �أو عدد ه�ؤالء
المعتقلين الذين �شملهم القرار.
وق��د ج��اء ه��ذا ال �ق��رار ،ا�ستجابة من
الرئي�س الب�شير لمنا�شدات الأحزاب وقوى
الحوار الوطني من �أج��ل منح المعتقلين
ال�سيا�سيين الفر�صة للم�شاركة في العملية
ال�سيا�سية في ال�سودان.

المحكمة الع�سكرية تحيل  36مته ًما في ق�ضية «ا�ستهداف الكنائ�س» للمفتي
�أحالت المحكمة الع�سكرية ،اليوم الثالثاء36 ،
مته ًما في ق�ضية تفجيرات كنائ�س البطر�سية ،ومار
مرق�س بالأ�سكندرية ،ومار جرج�س بطنطا ،وهجوم
تمهيدا للحكم عليهم
النقب� ،إلى ف�ضيلة المفتي،
ً
بالإعدام .وحددت  15مايو المقبل للنطق بالحكم.
وت���ض��م ق��ائ�م��ة المتهمين ��س�ي��دة واح� ��دة هى
«عال ح�سين محمد» ،زوج��ة المتهم رام��ي محمد
عبدالحميد ،وال�ت��ي ن�سبت لها التحقيقات -مع
زوجها -االن�ضمام لخلية تابعة لداع�ش ،وتمويل
التنظيم ،و�إيواء المتهم بتفجير الكني�سة البطر�سية
محمود �شفيق ،ويحاكم في هذه الق�ضية  48متهما،
منهم  31محبو�سا و  17هاربا.

روح��ان��ي يتوعد وا�شنطن
«برد �سريع» حال ان�سحابها
من االتفاق النووي مع بالده
السيسي رئيسا لمصر
ألربع سنوات قادمة
�أع�ل��ن الم�ست�شار ال�شين �إبراهيم
رئي�س الهيئة الوطنية لالنتخابات يوم
االثنين  ، 4/2فوز الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي بوالية ثانية بالح�صول على
 21مليون و  835و � 387صوتا بن�سبة
.% 97.08
وق��ال �إب��راه�ي��م ،في م�ؤتمر عالمي
عقد بالهيئة العامة لال�ستعالمات،
�إن عدد المقيدين بالجداول يبلغ 59
مليون و � 78أل��ف  ،و�أن  24مليون و
� 254ألف �أدلوا ب�أ�صواتهم في الداخل
والخارج بن�سبة .% 41.05
وق��ال �إن الم�صريين ف��ي الخارج
توافدوا على مقر القن�صليات بالخارج
للم�شاركة في االنتخابات بـ  138لجنة
فرعية ف��ي  124دول ��ة ح��ول العالم.
و�أ� �ض��اف �أن الم�صريين ف��ي الداخل
ت��واف��دوا على  13.687لجنة فرعية
بجميع محافظات م�صر ،و�أن عدد
الق�ضاة الم�شرفين على االنتخابات
و�صل �إلى � 18ألف و  808قا�ض.

�شدد الرئي�س الإيراني ح�سن روحاني
على �أه�م�ي��ة ال �ت��زام ال��والي��ات المتحدة
باالتفاق النووي الدولي مع ب�لاده ،وهدد
وا�شنطن برد �سريع «في �أقل من �أ�سبوع»
في حال ان�سحابها منه ،و�أنها «�ستندم»
على موقفها هذا �إذا اتخذته .وفي خطاب
بمنا�سبة اليوم الوطني للتقنية النووية قال
روح��ان��ي في ط�ه��ران« :ل��ن نكون �أول من
ينتهك االتفاق» .و�أ�ضاف «نحن م�ستعدون
�أك�ث��ر مما يتوقعون ،و��س�ي��رون �أن�ه��م �إذا
انتهكوا هذا االتفاق ،خالل �أ�سبوع� ،أقل
من �أ�سبوع� ،سيرون النتيجة».
ور�أى �أن��ه في ح��ال ان�سحبت الواليات
المتحدة من االتفاق «فهذا يعني �أنهم ال
يلتزمون بعهودهم .وه��ذا الأم��ر �سي�ش ّوه
�سمعتهم وكرامتهم على ال�ساحة الدولية».
و�أ�ضاف روحاني« :لقد م�ضى � 15شهرا
منذ �أن و�صل هذا الرجل �إلى ال�سلطة في
�أمريكا وب��د�أ ادع��اءات��ه» .وق��ال روحاني:
«لكن �أ�سا�سات االتفاق النووي كانت قوية
ج��دا حتى �أن بنيته بقيت متينة خالل
الأ�شهر الـ 15التي مور�ست فيها �ضغوط».
وك� ��ان ال��رئ �ي ����س الأم ��ري� �ك ��ي دون��ال��د
ت��رام��ب ق��د ه ��دد ف��ي ي�ن��اي��ر بان�سحاب
بالده من االتفاق مع انتهاء مهلة حددها
للأوروبيين من �أج��ل ت�شديد بنوده .وفي
حال ان�سحابها� ،ستعيد الواليات المتحدة
على الأرجح فر�ض العقوبات االقت�صادية
المعلقة حاليا بحق �إيران.

�صالح يقود ليفربول �إلى ن�صف النهائي وروما يقهر بر�شلونة
قاد الم�صري محمد �صالح ناديه
ل�ي�ف��رب��ول �إل���ى ن���ص��ف ن�ه��ائ��ي دوري
�أبطال �أوروب��ا لكرة القدم بعد تغلبه
م �ج��ددا على مان�ش�ستر �سيتي 1-2
الثالثاء ،في مباراة الإياب (�-3صفر
في الذهاب) .من جهته ،حقق نادي
العا�صمة الإيطالية روما �إنجازا كبيرا
بعد فوزه على بر�شلونة � 3صفر (4-1
في مباراة الذهاب) ليت�أهل بدوره �إلى
دور الأربعة.
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تهاني عيد القيامة المجيد لنيافة الأنبا �سرابيون مطران �إيبرا�شية لو�س انجلو�س بمقر الإيبرا�شية

لفيف من الآباء كهنة �إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س جاءوا لتهنئة نيافة الأنبا �سرابيون بالعيد

من اليمين �أ�صحاب النيافة الأنبا كيرل�س والأنبا ابراهام والمطران الأنبا �سرابيون و�سعادة ال�سفيرة لمياء مخيمر وم�ساعدي القن�صل والقم�ص بول�س مجلي

ر�أفت �صليب مندوب حملة الرئي�س ال�سي�سي في كاليفورنيا و عزمي حنا نا�شر جريدة «�أرثوذك�س نيوز» وابونا مرق�س حنا وابونا بي�شوي كامل والأنبا كيرل�س

في �أق�صى اليمين ابونا روفائيل حنا وابونا مينا يو�سف وابونا بي�شوي عزيز وابونا فليمون محرو�س و�إحدى الإخوات

فحو�صات على كفن الم�سيح

الحم�ض النووي والمنديل تظهر �أمور تتخطى عقل االن�سان!!!!
في يناير  ،1995مجموعة من الباحثين
الإيطاليين ب�إ�شراف الدكتور مارت�شيلو
كانالي من معهد الطب ال�شرعي في جنوه،
�أجرت �سل�سلة �أبحاث على الحم�ض النووي
لكفن تورينو والمنديل.
كفن تورينو يعتقد �أنه القما�ش الطويل
الذي ّ
غطى ج�سد الم�سيح بعد �إنزاله عن
ال�صليب .وال�م�ن��دي��ل ،ال��ذي يطلق عليه
منديل �أوفييدو ،يعتقد �أنه ذاك الذي تم
ذكره في �إنجيل يوحنا «والمنديل الذي كان
على ر�أ�سه لي�س مو�ضوعا مع الأكفان ،بل
ملفوفا في مو�ضع وحده» (يوحنا .)7:20
وفي ع��داد المجموعة الطبية ،ع��دد ًا من
الباحثين الذين �أوج��دوا قاعدة الحم�ض

النووي للتمييز بين الجن�سين.
النتائج تم ن�شرها في دي�سمبر  1995في
المج ّلة الإيطال ّية  Sindon NSالمخت�صة
ف��ي درا� �س��ة كفن ت��وري�ن��و� .أ ّم ��ا المفاج�أة
فكانت :الفحو�صات هي لذكر مولود من
عذراء!!!
� ّإن قاعدة الحم�ض النووي لك ّل جن�س
ذك��ر �أو �أن�ث��ى ه��ي اخ�ت�ب��ار �أميلوجينين،
الذي هو بروتيين موجود في مينا الأ�سنان
الذي يمكن �أن يحدد نوع الجن�س .اختبار
الأميلوجينين يعطي عادة  106زوج لمك ّون
 ،Xو  112زوج لمك ّون .Y
و�أ��ش��ارت البيانات الطبية على الكفن
 )1+106( 107من دون �أي �أث��ر لقاعدة

 112زوج� .أ ّما على المنديل ف�أظهرت 105
( )1-106وال �أثر لـ .112الكرومو�سوم X
موجود لكن ال وج��ود لكروموزوم  .Yهذا
يدلّ على � ّأن ال�شخ�ص ذكر ومولود عذراء،
وهذا ال يمكن �أن نجده عند �أي ذكر �آخر.
وبالتالي هذا يدلّ على �أن المنديل والكفن
تابعان لل�شخ�ص نف�سه.
كما دلّت الأبحاث � ّأن هذا ال�شخ�ص لم
يعرف امر�أة في حياته يحمل كرومو�سوم
 ،XXو�إن ك��ان ه��ذا ال�شخ�ص ه��و ي�سوع
نف�سه ،فهذا يدح�ض اي�ض ًا ك ّل الإ�شاعات
ع��ن ارت�ب��اط ي�سوع ب��ام��ر�أة .في�سوع لديه
كرومو�سوم  XXذكر من دون كرومو�سوم
.Y

�آالف االلغام �ستفكك في موقع يعتقد �أن ال�سيد الم�سيح تعمد فيه

 300قبطى
ي������ح������ررون
م����ح����ا�����ض����ر
���ض��د خ��ط��وط
�إي�����ر ���س��ي��ن��اء
ب���ع���د �إل���غ���اء
رحلتين للقد�س
حرر ما يقرب من
 300ح��اج��ا قبطيا
محا�ضر �ضد �شركة
�إي� ��ر ��س�ي�ن��اء وذل��ك
ب�ع��د �إل �غ��اء رحلتين
ت��اب �ع �ت �ي��ن لل�شركة
ك��ان�ت��ا �ستنقالن ما
يقرب من  300راكب
�إل��ى ال�ق��د���س ،لأداء
منا�سك الحج خالل
�أي� ��ام ع�ي��د القيامة
المجيد.
وق��ال��ت م�صادر
�إنه تم �إلغاء رحلتين
 250و  54تابعتين
�إلى �شركة �إير �سيناء
مخ�ص�صتين لنقل
الحجاج الأقباط �إلى
تل �أبيب كى يتوجهون
بعدها �إلى العا�صمة
الفل�سطينية القد�س،
وذلك لأداء منا�سك
ال� �ح���ج ،و�أ� � �ش� ��ارت
ال �م �� �ص��ادر �إل���ى �أن
ركاب الرحلتين كان
عددهم ما يقرب من
 300راك��ب توجهوا
لتحرير محا�ضر �ضد
ال�شركة بعد علمهم
ب�إلغاء الرحلتين.

�أفاد م�سئولون الخمي�س  3/29انه
�ستتم ازالة �آالف االلغام خالل العام
المقبل ف��ي م��وق��ع يعتقد �أن ال�سيد
الم�سيح تعمد فيه ما �سي�سمح لثماني
كنائ�س با�ستعادة ارا�ضيها المغلقة
منذ ال�سبعينيات.
والم�شروع ال��ذي تنفذه المنظمة
البريطانية غير الحكومية «هالو
ت��را��س��ت» الزال ��ة االل �غ��ام م��ع الهيئة
الوطنية الإ�سرائيلية الزال��ة االلغام
�سيكلف قرابة 3 ،ماليين دوالر ويعيد
فتح منطقة ت�ق��در م�ساحتها بنحو
مليون متر مربع كما قال م�س�ؤولون.
و زرع��ت ا�سرائيل معظم االلغام
في المنطقة الحدودية بعد ان احتلت
ا�سرائيل ال�ضفة الغربية في .1967
ب��د�أ ه��ذا اال�سبوع م�شروع الزالة
ح��وال��ى  3000قطعة م��ن الذخائر
واالل �غ��ام يعتقد ان�ه��ا مبعثرة حول
دير يوناني ارثوذك�سي يعرف با�سم
«ق���ص��ر ال �ي �ه��ود» ع�ل��ى ��ض�ف��اف نهر
االردن ف��ي المكان ال��ذي ع� ّم��د فيه
يوحنا المعمدان ال�سيد الم�سيح في
نهر االردن.
يعتبر ال �م��وق��ع م��وط��ن للكنائ�س
والأدي��رة القديمة ،لكن زيارته غير
�آمنة منذ خم�سين عاما ب�سبب وجود
االل �غ��ام .وي��ات��ي ع���ش��رات االف من
الحجاج لتغطي�س انف�سهم في مياه
نهر االردن �سنويا.
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القيامة ثقافة الحياة

قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
نحتفل �أيها الأح�ب��اء بعيد القيامة
الذي هو �أ�سا�س وقاعدة �أعيادنا وفرحة
�أفراحنا و�أ�سا�س الإيمان الم�سيحي.
قيامة ال�سيد الم�سيح لي�س حدث ًا
م�سيحي ًا فقط ،ولكنه حدث �إن�ساني،
فالب�شر ن��وع��ان :ن��وع يحيا م��ا ن�سميه
بثقافة الحياة ،والنوع الآخ��ر يحيا ما
يمكن �أن ن�سميه ثقافة الموت.
الإن�سان خلقه اهلل في هذا العالم
بعد �أن خلق له العالم بكل ما فيه..
خلق النور والمياه والأر���ض والنباتات
وال � ��زروع و�أه ��وي ��ة ال���س�م��اء وثمرات
الحقل ،وخلق الحيوانات على كافة
�أنواعها ،ثم خلق الإن�سان في نهاية هذه
الخلقة وك�أنه كان يعد ق�صر ًا (هو هذه
الخليقة) لكي ما ي�ضع فيه الملك (وهو
ه��ذا الإن �� �س��ان) ،ف�صار الإن���س��ان هو
الملك المتوج على قمة الخليقة .واهلل
عندما خلق الإن���س��ان ر�أى �أن خلقته
ح�سنة جد ًا وجميلة ،وخاطب اهلل �آدم
وحواء في البداية وقال لهما �أن يثمرا
ويكثرا ويملآ الأر�ض ويخ�ضعاها ،لكي
ت�صير جميلة مثلما �سلمها للإن�سان
جميلة.
بع�ض الب�شر �أخ ��ذ ث�ق��اف��ة الحياة
و�أراد �أن يجعل الحياة جميلة في كل
الأف �ع��ال ال�ت��ي ي�ق��وم بها ف��ي التربية
والتعليم والتن�شئة والعمل والإجتهاد
والإختراعات واالكت�شافات وفي حمل
الم�سئولية وف��ي ال�ق��ان��ون ،ف��اهلل �أراد
من خالل ه�ؤالء الب�شر الذين يعي�شون
ح�سب �إرادته فيعي�شون ثقافة الحياة �أن
يجعل كل �شيء جمي ًال .وظيفة الإن�سان
�أن يجعل الحياة �أكثر جما ًال و�أكثر راحة
و�سعادة ،ه��ذه يمكن �أن ن�سميها روح
القيامة �أو ثقافة الحياة ،فكلمة القيامة
تعني النهو�ض �أو القيام ولي�س ال�سكون،
وتعني الحركة والعمل .ف��ي ال�صالة
الربانية نقول« :كما في ال�سماء ،كذلك
على الأر���ض» ،نحن ن�صلي دائم ًا �أنه
كما �أن ال�سماء جميلة هكذا نريد �أن

نجعل �أر��ض�ن��ا جميلة ،وه��ذا هدف
رائ��ع لحياة الإن�سان ال��ذي يريد �أن
يعي�ش ثقافة الحياة ،يريد �أن يجعل
ك��ل �شيء جمي ًال .ه ��ؤالء ه��م الذين
يقبلون على الحياة ويحبونها ،هذه
هي القيامة التي نعبر عنها بثقافة
الحياة .عندما ذه��ب التالميذ �إلى
قبر الم�سيح وذهبت مريم المجدلية
كما ا�ستمعنا ف��ي الإن�ج�ي��ل المقد�س
�سمعنا هذه العبارة الق�صيرة« :لي�س هو
ههنا ،لكنه قد قام» ،لي�س هو ههنا في
القبر فهناك ثقافة حياة� ،إنه قد قام
فالذي دفن في هذا القبر قد قام لكي
ما يعطينا جميع ًا روح القيامة والحياة
والتمتع بهذه الحياة التي �أرادها اهلل.
ع�ل��ى ال�ج��ان��ب الآخ���ر ي��وج��د قطاع
م��ن الب�شر ال يتبعون ذل��ك ويتبنون
في حياتهم ما ن�سميه ثقافة الموت،
وه��ي ج�ع��ل ك��ل ��ش��يء ردي �ئ � ًا ومظلم ًا
وكئيب ًا ومفزعاً .وه�ؤالء الذين يعي�شون
حياتهم بال�شجار والنكد والإعتداء
و�إغت�صاب الحقوق وبكل �أنواع الجريمة
والقتل الج�سدي �أو المعنوي والتدمير
والإع�ت��داء ،وال يتمتعون بالحياة التي
يعطيها اهلل لنا.
ه��ذا العيد ن�سميه «عيد الف�صح»،
وه��ي كلمة عبرانية نقولها ف��ي لغتنا
ال�ك�ن���س�ي��ة «ب �� �ص �خ��ة» وبالإنجليزية
� Passoverأي عبور ،فف�صح �أو ب�صخة
تعني عبور ،وي�أتي هذا العيد لكي ما
يذكر الإن�سان في كل ع��ام �أن��ه يجب
�أن ينتقل من ثقافة الموت �إلى ثقافة
الحياة ،يجب �أن تعي�ش ه��ذه الثقافة
على كل م�ستوى في حياتك ،وبالطبع
وا�ضح �أن كلمة ثقافة هي كلمة �أو�سع
من التعليم �أو التربية �أو ما ي�شبه ذلك.
ولكن كيف يكون هذا؟
�س�أعطي بع�ض الأمثلة :ثقافة الحياة
على م�ستوى الأر���ض تعني �أن يتحول
الإن���س��ان م��ن ح��ال الخطية �إل��ى حال
ال�ب��ر ،ي�ت��رك الخطيئة ويعي�ش بالبر
والتقوى ،وهذا ما ن�سميه حياة التوبة،
فالذي يعي�ش التوبة وحياة النقاوة في
قلبه هو يعي�ش في ثقافة الحياة ويجعل
حياته مر�ضية �أم��ام اهلل .هناك من
يجري عمره وهو في حال الخطيئة وال
يرتدع!
�أي�ض ًا مثال �آخ��ر عن ثقافة الحياة
على م�ستوى الإي�م��ان ،فالإن�سان لكي
ما ينتقل من ثقافة الموت �إل��ى ثقافة
الحياة عليه �أن ينتقل من ثقافة عدم
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معرفة اهلل �إلى المعرفة الحقيقية هلل،
ويعي�ش ويعرف �أن اهلل يرى كل �أعماله
وير�صدها ،وه��ذه المعرفة الحقيقية
هلل كما �أراده��ا اهلل هي �أن ي�شتاق �أن
يعي�ش ويتمتع بحياته على الأر�ض يخدم
الآخ��ري��ن ،و�أن ي�ك��ون ل��ه ن�صيب في
الأبدية معه ،فاهلل ي�شتاق �أن يكون لكل
واحد منا ن�صيب في ال�سماء.
ثقافة ال��روح كما قدمها لنا ال�سيد
الم�سيح �أن يعي�ش الإن�سان متحرر ًا من
خطيئته ،وهذه هي الحرية الحقيقية،
ويعي�ش بالفكر المت�سع والقلب المت�سع
ال��ذي ي�ستطيع �أن يقبل الجميع وهذه
هي ثقافة الحياة.
وهذه المعاني كلها وغيرها تدور بين
هاتين النقطتين ،و�أن��ت �أيها الإن�سان
م��اذا تختار ف��ي ح�ي��ات��ك؟ فالإن�سان
الذي ي�صنع م�شكالت لنف�سه �أو لبيته
�أو لأ�سرته �أو لمجتمعه �أو لعمله هو
�إن�سان يعي�ش في ثقافة الموت ،و ُيطلق
عليه «نكدي» .وهناك �آخر يكون وجوده
وح���ض��وره م�ف��رح� ًا وكلماته مفرحة،
ع�ن��دم��ا تجل�س �إل �ي��ه ت�شعر بالراحة
وت�شعر �أن روح اهلل يالم�س قلبك،
وت�شعر �أنك ت�ستفيد من هذه الجل�سة
و�إن��ك تكت�سب روح � ًا جديدة ون�شاط ًا
جديد ًا في حياتك.
�إذ ًا يا �إخ��وت��ي في ه��ذا العيد ،عيد
القيامة �أو عيد النهو�ض �أو التقدم،
فالإن�سان يقوم في كل �صباح لكي ما
يزاول عمله �أو درا�سته �أو حياته ،نحن
نعي�ش القيامة بمفهومها الإن�ساني .عيد
القيامة هو ر�سالة لنا جميع ًا �أن نتبنى
ثقافة الحياة ،و�أن يكون الإن�سان م�شرق ًا
ومجتهداً ،وك�أنه في كل يوم جديد ينادي
ويقول« :فلنبد�أ بدء ًا ح�سناً».
ما ر�أيك �أن تبد�أ من هذا اليوم بداية
جديدة ،ف�إن كنت واقع ًا �أو �ساقط ًا في
بع�ض ال�ضعفات �أو الخطايا ،فما ر�أيك
�أن تبد�أ من جديد �أمام اهلل ،ونقول له:
ي��ارب �أن��ا �س�أبد�أً معك من اليوم هذه
البداية الجديدة ،البداية الح�سنة،
�سوف اتبنى في حياتي كل ما يبني،
وكل ما هو يجعل الحياة �أكثر جما ًال في
كل �شيء.
القيامة يا �إخوتي در�س لنا جميع ًا لكي
ما نحيا فيه ونتمتع به ونع�ش في ثقافة
الحياة ،لأن ثقافة الحياة هي الجمال،
وهي التي تعطى رجاء للإن�سان.
ولإلهنا كل مجد وك��رام��ة من الآن
و�إلى الأبد �آمين.

ماذا لو لم تكن هناك قيامة؟
لكي ندرك �أهمية القيامة ولوازمها ،علينا
�أن نتخيل هذا ال�س�ؤال :م��اذا كان �سيحدث
ل��و ل��م ت�ك��ن ه �ن��اك ق �ي��ام��ة؟ ون ��رى نتائجه
الخطيرة!..
لو لم تكن قيامة ،لكان م�صير الإن�سان �إلى
الفناء.
لأ�صبح الإن���س��ان كالحيوان ال��ذي يموت
وينتهي تماما وال يعود �إلى الوجود .وحينئذ
ن�س�أل :ما هي �إذن الميزة التي يتميز بها
هذا الكائن الب�شري العاقل الناطق ،الذي
وهبه اهلل العلم وموهبة التفكير والإختراع،
وال �ق��درة على �صنع مركبات الف�ضاء التي
تو�صله �إلى القمر و�إلى المريخ ،وتدور به حول
الأر�ض ،وترجعه �إليها �سالماً ،وحا�ص ًال على
�صور ومعلومات.
هل ُيعقل �أن هذا الإن�سان العجيب الذي
�سلطه اهلل على نواحي عديدة من الطبيعة،
ي ��ؤول ج�سده �إل��ى م�صير كم�صير بهيمة �أو
ح�شرة �أو بع�ض الهوام؟! �إن العقل ال ي�صدق
ه ��ذا !..و�إال ل�م��اذا خلقه اهلل بهذا الوعي،
ومنحه كل هذه المواهب؟! وهو الوحيد الذي
ائتمنه اهلل على الوحي ،و�أر�سل له الأنبياء،
و�صنع معه ال�م�ع�ج��زات� ..إن ك��ان م�صيره
ينتهي �إلى الفناء ،وحفنة من تراب!!
ولو لم تكن قيامة ،لكان ج�سد الإن�سان ال
يتميز عن جميع المخلوقات الأخ��رى ذوات
الأج�ساد ،بينما هو ي�ستطيع بما وهبه اهلل
�أن ي�سيطر عليها جميعا ،و�أن يقوم لبع�ضها
ب��واج��ب ال��رع��اي��ة والإه �ت �م��ام �إن �أراد ،و�أن
ي�ق��وم على البع�ض الآخ ��ر بحق ال�سيطرة
واال�ستخدام..
ف�إن لم يكن هناك قيامة ،و�أ�صبح م�صير
ج�سده كم�صير ب��اق��ي تلك الكائنات غير
العاقلة� ،إذن ل��زال��ت ك��رام��ة ه��ذا الب�شري
ال���س�ي��د ال���ذي �سلطه اهلل ع�ل��ى غ �ي��ره من
الكائنات الج�سدية!..
ل��و ل��م تكن ق�ي��ام��ة ،ل�ضاعت الم�سئولية
ال�ضميرية وخ�شية الح�ساب الأخ�ي��ر ،فمن
المعروف �أن الإن�سان حينما يقوم من الموت،
يقف �أمام منبر اهلل العادل ليعطي ح�ساب ًا عن
كل ما فعله بالج�سد خير ًا كان �أم �شراً ،يعطي
ح�ساب ًا لي�س فقط عن �أعماله� ،إنما �أي�ضا عن
نياته و�أفكاره وم�شاعره الداخلية.
لو لم تكن قيامة ،النت�شر الف�ساد ،وانت�شرت
الأبيقورية التي تقول «لن�أكل ون�شرب ،ف�إننا
غ��دا نموت»! �إذ ًا لتهالك النا�س على مالذ
الدنيا وعلى �شهواتها ،مع ال�سعي في العالم
�شريعة الغاب ،و�أك��ل النا�س بع�ضهم بع�ضا،
وا��س�ت�ب��د ال �ق��وي بال�ضعيف ،و� �س��اد الظلم
والق�سوة !..بل النعدمت المبادئ والقيم �أو
قل �ش�أنها وت�أثيرها �إلى حد بعيد!..

�أخر�ستو�س �آن�ستى
الم�سيح قام

في احتفالنا بعيد القيامة وفرحة
الخما�سين المقد�سة تح�ضرنا �أفكار
كثيرة ت�ؤكد حقيقة قيامة الرب ي�سوع،
ف�ن�ب��وات ال�ك�ت��اب تحدثت ك�ث�ي��ر ًا عن
القيامة ،كما كانت الأكفان دلي ًال حيا
على قيامة الرب ،وهكذا كانت ظهورات
الرب ي�سوع المتعددة لتالميذه ،كذلك
�أي�ضا خوف ر�ؤ�ساء الكهنة وتلقينهم
للجنود كلمات كاذبة ..كلها �أمور ت�ؤكد
حقيقة القيامة.
ول�ك�ن��ا ف��ي اح�ت�ف��ال�ن��ا ب��ال�ق�ي��ام��ة ال
نريدها درا�سة فكرية عقالنية ،ولكننا
نحب �أن ت�صير القيامة ف��ي حياتنا
�إختبار ًا عملي ًا و�سلوك ًا يومياً ،نختبرها
كل يوم فت�صبح القيامة حياة و�إختباراً.
وهذه بع�ض الأمور التي عندما نت�أملها
تجعلنا نعي�ش بروح القيامة.
 -1القيامة تجعلنا ال نخاف الموت:
فالرب ي�سوع عندما قام ا�ستطاع �أن
يك�سر �شوكة ال �م��وت ع�ن��ا ،ول��م يعد
للموت �سلطان على الب�شرية ،ولم
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البابــا �شـــنودة الثالــث

�سنحرم من هذا الجو� ،إن لم تكن قيامة؟!
و�إن لم تكن هناك قيامة� ،إذ ًا ال تكون هناك
مكاف�أة للأبرار الذين جاهدوا من �أجل حياة
الف�ضيلة على الأر�ض.
�أول�ئ��ك الذين عملوا الخير في الخفاء،
وحرموا �أنف�سهم ب�سبب تفانيهم في ف�ضيلة
العطاء ،وج��اه��دوا م��ن �أج��ل البعد ع��ن كل
�إغ��راء ..وواظبوا بكل حر�ص على ال�صالة
وال�صوم .وبع�ضهم عا�ش في ن�سك وزهدوا
راف�ضين منح الج�سد من �أج��ل المتع التي
�سيتمتعون بها بالروح في ال�سماء .وعا�شوا
في حياة االحتمال وال�صبر ،و�ضبط النف�س،
ومكافحة ال�شهوات.
و�إن ل��م تكن قيامة� ،أال يكون ه��ذا �ضد
الإيمان!! و�أي�ضا �ضد وعود اهلل! و�ضد الوحي
الإل�ه��ي! و�ضد ال��دع��وة �إل��ى الت�ضحية وبذل
ال ��ذات! و��ض��د ك��ل م��ا تعلمناه ع��ن ال�سماء
والحياة الأبدية! وعن النعيم والجحيم! و�ضد
ال�صلة بين �سكان ال�سماء و�سكان الأر�ض!
�إذن البد �أن تكون قيامة ،والب��د �أن يكون
ح�ساب ،و�أن ي�ك��ون ه�ن��اك ث��واب وعقاب..
فالدين يقت�ضي هذا ،و�أي�ض ًا العقل والمنطق
يلزمنا �أن ن�ؤمن بهذا..
وم ��ا دام ��ت ال�ق�ي��ام��ة ع�ق�ي��دة و� �ض��رورة،
فينبغي �أن ن�ستعد لها ..عارفين �أن حياتنا
الأر�ضية – مهما طالت – ال تقا�س �شيئ ًا �إلى
جوار الحياة الأبدية التي ال نهاية لها ,والتي
هي الم�صير الحقيقي لجميعنا.
فلن�ستعد للأبدية بعمل الخير في كل مكان،
ومع كل �أحد .لأن كل خير نعمله هنا� ،سنلقى
جزاءه هناك في ال�سماء �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة.
ول�ن�ب�ع��د ع��ن ك��ل ��ش��ر و��ش�ب��ه � �ش��ر .لأن،
الخطيئة تبعدنا عن اهلل وعن مالئكته وعن
ال�سماء وكل �سكانها من �أرواح الأبرار.
ولنفرح ب ��أن ،اهلل قد �أع��د لنا حياة بعد
الموت ،ي�ستمر فيها وجودنا فال يقت�صر على
هذه الحياة الأر�ضية المحدودة التي ت�شوبها
�آالم و�ضيقات.
ولن�شكر اهلل ال��ذي �أع��د لنا نعيم ًا �أبدياً،
�أ�سمى من كل ما ر�أي�ن��اه في �أف��راح الأر�ض
الزائلة ومتعها التافهة.

أ�ق�سـام �سـفر الر�ؤيـا

ف�أنفتحت �أعينهما فعرفاه(لو)31 :29

ي�سعدنى �أن �أهنئكم جميع ًا بعيد قيامة
ربنا و�إلهنا ومخل�صنا ي�سوع الم�سيح .قيامة
الم�سيح ن��ور كا�شف يفتح �أعيننا لنرى
م�سيحنا الحي القوي قاهر الموت وواهب
الحياه الأبدية لنا.
ع��ا���ش ال�ت�لام�ي��ذ م��ع معلمنا ال�صالح
�سنوات �شاهدوا معجزاته و�أ�ستمعوا �إلى
تعاليمه لكن القيامة المجيدة ك�شفت لهم
الكثير وف�سرت لهم �أم ��ور ًا ل��م يدركوها
ف��ي وقتها .القدي�س يوحنا ي�صف دخول
الم�سيح �إل��ى �أور��ش�ل�ي��م ث��م ي��ذك��ر «وه��ذه
الأم��ور لم يفهمها تالميذه �أو ًال ولكن لما
تمجد ي�سوع حينئذ تذكروا �أن هذه كانت
مكتوبة عنه و�أنهم �صنعوا هذه له» (يو:12
 .)16التالميذ لم يفهموا �أحداث ال�صلب
وقد عبر تلميذي عموا�س في حديثهم مع
ال�سيد الم�سيح الذي لم يعرفوه «ونحن كنا
نرجو �أن��ه هو المزمع �أن يفدي ا�سرائيل»
(لو .)21 :24لقد �أعتبرا �أن ال�صليب منع
الفداء بينما الحقيقة �أن عمل الفداء تم
بال�صليب .ل��ذا وبخهما ال�سيد الم�سيح
وقال «�أما كان ينبغي �أن الم�سيح يت�ألم بهذا
ويدخل �إلى مجده» ثم �إبتد�أ من مو�سى ومن

لو لم تكن قيامة ،لأ�صبح الموت رعباً،
وزالت ال�شجاعة والن�صيحة!!
ح��ال�ي�اً ،ال يخاف ال�شجعان ال�م��وت على
رجاء القيامة ،ويتقدم ال�شهداء �إلى الموت
غير هيابين ،لأنهم يعرفون �أن الموت لي�س
ه��و نهاية حياتهم ،ب��ل ي��رون��ه ب��اب� ًا مفتوح ًا
لحياة في الأبدية ال تنتهي.
�إن لم تكن هناك قيامة ،فان موت �أحبائنا
و�أ�صدقائنا و�أقاربنا يكون �سبب حزن �شديد
جد ًا لنا ال عزاء فيه.
�إن ع��زاءن��ا ف��ي م��وت �أح�ب��ائ�ن��ا ه��و �أننا
�سنراهم ف��ي ال�ع��ال��م الآخ���ر .ون �ق��ول للرب
في �صلواتنا «�إنه لي�س موت لعبيدك ،بل هو
انتقال» .لذلك نقيم ل�ه��ؤالء الراحلين عنا
ت��ذك��ارات في منا�سبات عديدة .ونثق �أنهم
�سيقومون في اليوم الأخير و�سنراهم وت�ستمر
عالقتنا بهم.
�أم��ا الإي�م��ان بالقيامة فقد فتح للب�شرية
رج��اء �أو�سع من ه��ذا :لي�س فقط في تالقي
الأحباء والأ�صدقاء ،و�إنما �أي�ضا في تالقي
الأج �ي��ال كلها ..حيث يلتقى النا�س هناك
ف��ي ال�سماء م��ع �أبينا ن��وح و�أب�ي�ن��ا ابراهيم
و�سائر الأنبياء ،ومع جميع الأبرار في جميع
الع�صور.
و�إن لم تكن قيامة� ،إذن �سوف ال تكون لنا
�صلة بال�سماء و�سكانها ..وال �أق�صد بال�سماء،
هذه التي نراها ب�أعيننا� ،إنما �أق�صد ال�سماء
ال�ت��ي ي�سكنها ال�م�لائ�ك��ة وال �ت��ي ه��ي عر�ش
اهلل ..ه��ذه ال �ت��ي ل�ن��ا �أم ��ل فيها بالقيامة
والحياة الأخرى ،حيث نعي�ش في ال�سماء بعد
القيامة.
و�إن لم تكن هناك قيامة وال �سماء ،فما
معنى �أن الأب��رار بعمل الخير يكنزون لهم
كنوزا في ال�سماء ،تحفظ لهم حين ي�صلون
�إليها؟!
و�إن لم تكن قيامة ،ف�سنحرم من الحياة
المثالية التي في الأبدية.
نحرم من ذلك الجو الروحي الذي هناك:
حيث ال خطيئة وال ف�ساد وال م ��ؤام��رات وال
�إنقا�سمات وال��ش��يء م��ن الأخ �ط��اء التي في
عالمنا ..و�أي�ض ًا حيث ال تعب وال �ضيق وال
م��ر���ض وال ح��زن وال ب �ك��اء ..ب��ل ال�ج��و الذي
ي�سوده ال�سالم والأل�ف��ة والحب .ه��ذا الأمر
ال��ذي ن�شتهيه ونترجاه ،ونحلم �أن ن��راه في
العالم الآخر ..هل �س ُنحرم من هذا كله؟!
وهل �سنحرم من الحياة المتجان�سة في
العالم الآخ��ر ،التي فيها الب�شرية كلها معا
بكل �أجنا�سها ،بلغة واحدة يتفاهمون تلقائيا
بغير حاجة �إلى مترجم .وكلهم بفهم واحد،
وم�ف��اه�ي��م واح � ��دة ..ح�ي��ث تبطل الأل�سنة
واللغات التي تميز مجموعة عن �أخرى !..هل

�سل�سلة الكتاب المقد�س ()3

ر�سالة عيد القيامة المجيد
�أحبائى �أبناء الكني�سة المباركين
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�آلي�سو�س �آن�ستى
بالحقيقة قام

جميع الأنبياء يف�سر لهما الأمور المخت�صة
ب��ه ف��ي جميع الكتب» (ل ��و.)26-25 :24
وعندما ظهر ال�سيد الم�سيح للتالميذ بعد
القيامة وقال لهم �سالم لكم يقول الكتاب
المقد�س «فجزعوا وخ��اف��وا وظ�ن��وا �أنهم
نظروا روح �اً» (ل��و .)37-36 :24وبعد �أن
�أكد لهم ال�سيد الم�سيح حقيقة القيامة فرح
التالميذ ثم يقول الكتاب المقد�س «حينئذ
فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» (لو.)45 :24
ف��رح�ن��ا ب��ال�ق�ي��ام��ة يك�شف ل�ن��ا م��ن هو
م�سيحنا الحي لذا خ�ص�صت الكني�سة فترة
الخما�سين المقد�سة فترة �إحتفال يومي
بقيامة الم�سيح ورتبت قراءات خا�صة لهذه
الفترة لتقودنا في رحلة مبهجة تك�شف لنا
من هو الم�سيح.
ففي الأح��د الأول الم�سيح هو قيامتنا
فتقدم لنا ظهور الم�سيح للتالميذ ،ثم
لتوما لت�أكيد حقيقة القيامة كحدث تاريخي
وحقيقي يهبنا القيامة والحياة الأبدية
ويهبنا الفرح الحقيقى «ففرحوا التالميذ
�إذ ر�أوا الرب» (يو .)20 :20وقال الطوبى
لإيماننا بالقيامة دون �أن نحتاج لر�ؤيا العين
بل نرى الم�سيح القائم من الأم��وات بعين

الإي��م��ان «ط��وب��ى للذين
�آمنوا ولم ي��روا» (يو:20
.)19
بقلم :نيافة الأنبا �سرابيون
الأح� ��د ال �ث��ان��ى نفرح
بم�سيحنا الخبز الحي النازل من ال�سماء الطريق والحق والحياة لي�س �أحد ي�أتى �إلى
ليهبنا الحياة الأبدية فقال لهم ي�سوع «�أنا الآب �إال بي» (يو .)6 :14فكما قال القدي�س
هو خبز الحياة من يقبل � ّإلى فال يجوع ومن بطر�س «ولي�س ب�أحد غيره الخال�ص لأن
ي�ؤمن بي فال يعط�ش» (يو.)35 :6
لي�س �إ�سم �آخر تحت ال�سماء قد �أعطي بين
خالل
من
الأحد الثالث تقدم لنا الكني�سة
النا�س ،به ينبغى �أن نخل�ص».
لنا
الواهب
ق�صة ال�سامرية م�سيحنا الحي
الأحد ال�ساد�س الذي ي�أتي بعد �إحتفالنا
من
«كل
القد�س
الماء الحي �أي نعمة الروح
بعيد ال�صعود يذكر لنا الم�سيح ال�صاعد
ولكن
ا
أي�ض
�
يعط�ش
ي�شرب من هذا الماء
ً
�إل��ى ال�سموات �أن��ه معنا ولن يتركنا قائ ًال
فلن
أنا
�
أعطيه
�
الذى
من ي�شرب من الماء
«�أط�ل�ب��وا ت ��أخ��ذوا ليكون فرحكم كامالً»
أعطيه
�
�ذي
�
ل
ا
الماء
بل
يعط�ش �إل��ى الأب��د،
(يو .)24:16ويهبنا ر�سالة �سالم وطمانينة
أبدية»
�
حياة
إلى
�
ينبع
ماء
ي�صير فيه ينبوع
و�سط �ضيقات العالم «ق��د كلمتكم بهذا
(يو.)14-13 :4
في �سالم  .في العالم �سيكون
ليكون لكم َّ
العالم
نور
بم�سيحنا
نفرح
الأحد الرابع
لكم �ضيق ولكن ثقوا �أنا قد غلبت العالم».
«ف�سيروا
نعثر
فال
الطريق
الذي ي�ضئ لنا
لنفرح بم�سيحنا الحي ولنفرح بقيامته
.....
الظالم
يدرككم
لئال
النور
مادام لكم
المقد�سة م�صلين لأج��ل �سالم الكني�سة
أبناء
�
لت�صيروا
بالنور
آمنوا
�
النور
مادام لكم
ولأج� ��ل راع �ي �ن��ا ال�ح�ب�ي��ب ق��دا� �س��ة البابا
.)36-35
(يو:12
النور»
ت��او� �ض��رو���س ال�ث��ان��ى ولأج���ل ك��ل النفو�س
الحي
بم�سيحنا
نفرح
الخام�س
�د
�
ح
الأ
المت�ألمة �أن يهبنا جميع ًا ف��رح قيامته
هو
�ا
�
ن
�
أ
«
آب
ل
ا
�ى
�
ل
�
إ
يقودنا
�ذي
�
ل
ا
الطريق
المجيدة .وكل عام و�أنتم بخير

مفاعيل القيامة
تعد الهاوية مكان الإن�سان عند �إنتهاء
حياته ..فبالقيامة �أ�صبح الموت ميالد ًا
�سماوي ًا ج��دي��داً ،ف ��إن �أردت �أن تعي�ش
القيامة ذك��ر نف�سك دائ�م � ًا �أن الرب
قد حول لك العقوبة (الموت) خال�ص ًا
(الحياة) ،وذكر نف�سك �أي�ض ًا �أن الرب
قد قام لكي عندما تكمل ر�سالتك وت�أتي
�ساعة انتقالك تردد قول الكتاب« :الآن
تطلق عبدك يا �سيد ح�سب قولك ب�سالم»
(لوقا ،)29:2ال بخوف بل بفرح.
 -2ال �ق �ي��ام��ة ت�ه�ب�ن��ا ف��رح�� ًا و�سط
ال�ضيقات :ف�إيماننا �أن �آالم ال�صليب
قد انتهت بالقيامة تجعلنا مطمئنين
في ال�ضيقات بل فرحين حتى عندما
نت�ألم ،فتتولد في داخلنا قوة الحتمال
الآالم من �أجل الرب متذكرين كلمات
الكتاب« :لأن��ه كما تكثر �آالم الم�سيح

نيافـة الأنبـا باخـوميـو�س
فينا ،كذلك بالم�سيح تكثر تعزيتنا �أي�ضاً»
(2كورنثو�س.)5:1
 -3القيامة تجعلنا ن�م��ار���س الأ�سرار
ال�ك�ن���س�ي��ة ب��وع��ي روح� ��ي ع �م �ي��ق :ولي�س
كممار�سات طق�سية جافة ،فتثق �أن��ك في
المعمودية قد ُدفنت مع الرب ي�سوع لتقوم
بطبيعة ج��دي��دة فتحيا بالبر ،و�أن ��ك في

الميرون قد نلت موعد الآب ال�سماوي
بالروح القد�س ،وفي اعترافك تثق �أن
الرب الذي مات وقام عنك م�سرته هي
�أن يرفع خطاياك ،وفي الإفخار�ستيا
ت�ؤمن �أنك تتناول ج�سد الرب المك�سور
عنك على ال�صليب ودم��ه ال��ذي �سال
لأج��ل خال�صك ،فت�سلك بالروح «لأن
الآب طالب مثل ه�ؤالء ال�ساجدين له»
(يوحنا.)23:4
 -4ال�ق�ي��ام��ة ت�م�ل��ؤن��ا رج ��اء و�سط
م�شاكلنا :فالقيامة تعطيك رج��اء في
عمل ال��رب في م�ستقبل حياتك مهما
�ضاقت بك الحياة ،فال تترك نف�سك
ف��ي م�شاعر و�آالم ي��وم الجمعة ،بل
بالرجاء تثق �أن هناك يوم ثالث (بعد
وق��ت يطول �أو يق�صر) ،فيه يقيمك
الرب من م�شكلتك ويفرحك.
ليكن ل��ك �إذ ًا ف��ي ك��ل حياتك فكر
القيامة فتحيا حياتك فرح ًا متهل ًال
��س��ال�ك� ًا ب ��ال ��روح ...ف�ه��ذه ه��ي م�سرة
الرب.

† �إن �سفر ال��ر�ؤي��ا هو �سفر الأبدية،
فهو رحلة الكني�سة المجاهدة على الأر�ض
ال�ت��ي ف��ي طريقها �إل ��ى ال���س�م��اء .ولذلك
خالل هذه الرحلة �سنقابل �صور ًا مختلفة
من ال�صراعات واال�ضطهادات� ،صراعات
بين قوى الخير وال�شر ولكن بنعمة الم�سيح
�سننت�صر  ،و�سن�أخذ الن�صرة �سواء على
الأر�ض �أو في الأبدية.
† �إن �أ�شهر رقمين في �سفر الر�ؤيا هما
رقم ( )7ورقم( ، )10لذلك �أ�سهل طريقة
لتق�سيم �سفر ال��ر�ؤي��ا هي �أن نق�سمه �إلى
�سبعة �أبواب و�إلى ع�شرة ف�صول ،وال�سبعة
�أب��واب �ستكون هي ال�سبع ر�ؤى الأ�سا�سية
التي ر�آها القدي�س يوحنا والف�صول الع�شرة
�شرح تف�صيلي لهذه ال ��ر�ؤى ،فالإ�صحاح
الأول يعتبر مقدمة ل�سفر الر�ؤيا،
ث ��م الإ�� �ص� �ح ��اح ��ان ال��ث��ان��ي وال �ث��ال��ث
ال�ل��ذان يتك ّلمان عن ال��ر�ؤي��ا الأول ��ى ،ومن
الأ�صحاح الرابع �إل��ى ال�سابع يتحدث عن
الر�ؤيا الثانية ،ومن الأ�صحاح الثامن �إلى
ال�ح��ادي ع�شر يتك ّلم عن ال��ر�ؤي��ا الثالثة،
وم��ن الأ��ص�ح��اح الثاني ع�شر �إل��ى الرابع
ع�شر يتك ّلم عن المر�أة والتنين والوح�شين
وفي الر�ؤيا الخام�سة يتك ّلم عن الجامات
ال�سبعة ،وفي الإ�صحاحين الخام�س ع�شر
وال�ساد�س ع�شر ،وف��ي ال��ر�ؤي��ا ال�ساد�سة
يتك ّلم عن �سقوط بابل والحكم الألفي وهذا
ي�ستغرق من الأ�صحاح (�)17إل� ��ى(،)20
�أم��ا الر�ؤيا ال�سابعة والأخ�ي��رة فتتك ّلم عن
الكني�سة في ال�سماء خ�لال الإ�صحاحين
الحادي والع�شرين والثاني والع�شرين.
† وم��ن ال�ج��دي��ر بالمالحظة �أن��ه لو
تفح�صنا الر�ؤيا الأول��ى والر�ؤيا ال�سابعة،
�سنرى الر�ؤيا الأولى هي الكني�سة التي على
الأر�ض ،ونرى الر�ؤيا ال�سابعة هي الكني�سة
التي في ال�سماء ،وما بينهما ال�صراع القائم
واالنت�صار على هذا ال�صراع.

ملخ�ص عام للأ�صحاحات
�سفر الر�ؤيا

بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار

كني�سة مارمرق�س  -كليفالند� ،أوهايو
وكيل ايربا�شية :اوهايو ومت�شجن و�إنديانا

الأ�صحاح ال�ساد�س :يتك ّلم عن الم�سيح
الح َمل الذي فتح الختوم،
َ
الأ�صحاح ال�سابع :يتك ّلم عن الم�ؤمنين
الذين خُ تموا على جباهم،
الأ��ص�ح��اح ال�ث��ام��ن :يتك ّلم ع��ن �سكون
حدث في ن�صف �ساعة وا�ستعداد المالئكة
ل�ضرب الأبواق و�ضرب �أربعة �أبواق منهم.
الأ� �ص �ح��اح ال�ت��ا��س��ع :ال �ب��وق الخام�س
وال�ساد�س.
الأ�صحاح العا�شر :المالك الذي يم�سك
ال�سفر ال�صغير المفتوح،
الأ��ص�ح��اح ال�ح��ادي ع�شر :ظهور �إيليا
و�أخ �ن��وخ وال �ح��رب م��ع ال�شيطان و�ضرب
البوق ال�سابع.
الأ�صحاح الثاني ع�شر :المر�أة العظيمة
المت�سربلة بال�شم�س والقمر تحت رجليها
وهي كني�سة الم�سيح.
الأ�صحاح الثالث ع�شر :الوح�ش الطالع
من البحر.
الح َمل الواقف
الأ�صحاح الرابع ع�شرَ :
على جبل �صهيون.
الأ�صحاح الخام�س ع�شر :بحر الزجاج
المختلط بالنار فيهم الم�ؤمنين المتهللين.
الأ�صحاح ال�ساد�س ع�شر� :سكب جامات
غ�ضب اللـه على الأر�ض �سكب �سبع جامات.
الأ�صحاح ال�سابع ع�شر :دينونة الزانية
العظيمة.
الأ�صحاح الثامن ع�شر� :إعالن �سقوط بابل.
الأ�صحاح التا�سع ع�شر :فرح ال�سمائيين
على خ��راب الزانية وال��دع��وة �إل��ى ع�شاء
الح َمل.
ُعر�س َ
الأ�صحاح الع�شرون :عن تقّيد ال�شيطان
والحكم الألفي.
الأ�صحاح الواحد والع�شرون :ال�سماء الجديدة
�أور�شليم ال�سمائية النازلة من ال�سماء.
الأ�صحاح الثاني والع�شرين :الملكوت
ال�سماوي وال�سكنى الدائمة مع الم�سيح.

الأ� �ص �ح��اح الأول :ي�ت�ك� ّل��م ع��ن و�صف
الم�سيح وجلو�سه في و�سط المناير ال�سبع،
كما يتك ّلم عن محبة الم�سيح ومجيئه الثاني
و�أزليته وكهنوته وفاعلية ك ّلمته.
الأ� �ص �ح��اح ال�ث��ان��ي وال �ث��ال��ث :يتك ّلمان
عن الر�سالة �إلى مالئكة الكنائ�س ال�سبع
(الأ�ساقفة) �أف�س�س و�سميرنا وبيرغام�س
وثياتيرا و�ساردو�س وفالدليفيا والودكيا.
الأ�صحاح الرابع :يتك ّلم عن انفتاح باب
عظيم في ال�سماء.
الأ�صحاح الخام�س :يتك ّلم عن ر�ؤيا عن		
ر�ؤية ال�سفر عن يمين الجال�س على العر�ش
مختوم ب�سبعة ختوم.

(يتبع)
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من ب�ستان الق ّم�ص بي�شوي كامل بمنا�سبة عيد نياحته

البابا �شنوده الثالث...

عن القدا�س الإلهي

سنوات مع أسئلة الناس

هل �شك المعمدان؟

�س�ؤال :لما �أر�سل يوحنا �إثنين
من تالميذه �إل��ى ال��رب قائ ًال
«�أنت هو الآتي �أم ننتظر �آخر»
(ل��و .)19:7هل كان هذا �شك ًا
منه في �شخ�ص الم�سيح؟

الإجابة:
 -1م�ح��ال �أن ي�شك ف��ي الم�سيح،
المالك الذي جاء يمهد الطريق قدامه
(مر« .)2:1الذي جاء لل�شهادة لي�شهد
للنور ،لي�ؤمن الكل بوا�سطته» (يو.)7:1
وال يمكن �أن ي�شهد له� ،إال �إذا كان
يعرفه .وقد �أدى يوحنا هذه ال�شهادة
بكل قوة «يوحنا �شهد له ونادى قائالً:
ه��ذا ال ��ذي قلت عنه �إن ال ��ذي ي�أتي
بعدي �صار ق��دام��ي ،لأن��ه ك��ان قبلي»
(يو.)15:1
 -2وظهرت معرفة يوحنا له و�شهادته
له وا�ضحة في وقت العماد..
فلما ر�أى ال��رب ي�سوع مقب ًال �إليه
ق��ال« :ه��ذا ه��و حمل اهلل ال��ذي يرفع
خطية العالم .هذا هو الذي قلت عنه
ي�أتي بعدي رجل �صار قدامي لأنه كان
قبلي» (يو.)30،29 :1
 -3و�شرح يوحنا كيف �أر��ش��ده اهلل
�إلى معرفته فقال:
«و�أن���ا ل��م �أك��ن �أع��رف��ه .لكن الذي

بقلم :د� .إميــل ب�شــاي

emitedbishay@cox.net

«رحلة خالصي الرائعة
معه وبه»
كنائم ،كج َّبا ٍر
الرب
«فا�ستيقظ ُّ
ٍ
(�صائح) من الخمر،
مع ِّي ٍط
ٍ
ف�ضرب �أعداءه �إلى الوراء ،جعلهم
مرتفعات
عار ًا �أبدياً ...وبنى مثل
ٍ
مقد َ�سهُ (� َّأ�س�س كني�سته)
ِ
كالأر�ض (الجديدة) التي � َّأ�س�سها
�إلى الأبد»
(مز )69-65 :78

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

أفراح القيامة..
ووعود األبدية
ف��ى ي��وم ال�ث�لاث�ي��ن م��ن �شهر برمهات
المبارك الموافق الثامن من �شهر �أبريل,
تحتفل كني�ستنا القبطية بعيد القيامة
المجيد ,ونقول مع المزمور «هذا هو اليوم
ال��ذى �صنعه ال��رب ,فلنبتهج ونفرح فيه,
يارب خل�صنا يارب �سهل طريقنا ,اهلل الرب
�أ�ضاء علينا ,هلليلــويا» (مز.)24:117

بقلم :وجدي ميخائيـل

wagdy_mikhael@yahoo.com

ذكريات مع البابا كيرل�س ال�ساد�س ()169

قديس القرن العشرين

�أر�سلني لأعمد بالماء ،ذاك قال لي الذي
ت��رى ال ��روح ن ��از ًال وم�ستقر ًا عليه ،فهذا
ه��و ال��ذي يعمد ب��ال��روح القد�س .و�أن��ا قد
ر�أيت و�شهدت �أن هذا هو �إبن اهلل» (يو:1
.)34،33
 -4ومن �أجل معرفة يوحنا له ،و�إيمانه
به ،تحرج من معموديته..
ل��ذل��ك ل �م��ا ج ��اء ال� ��رب ليعتمد منه،
يقول الكتاب �إن «يوحنا منعه قائالً� :أنا
محتاج �أن �أعتمد منك ،و�أنت ت�أتي � َّإلي؟!»
(م��ت .)14:3ولكنه خ�ضع لما �سمع عبارة
«يليق بنا �أن نكمل كل بر».
 -5وزاد �إيمان يوحنا بالظهور الإلهي
الذي ر�آه وقت العماد..
«ال�سموات قد انفتحت له ،فر�أى روح اهلل
ن��از ًال مثل حمامة و�آتي ًا عليه .و�صوت من
ال�سموات قائال :هذا هو �إبني الحبيب الذي
به �سررت» (مت.)17،16 :3
 -6و�شهد يوحنا �شهادة �أخ��رى لما بد�أ
الم�سيح يعمد ويعلم..
جاء تالميذ يوحنا �إليه و�أخبروه فقال
«من له العرو�س ،فهو العري�س .و�أما �صديق
العري�س ال��ذي يقف وي�سمعه ،ف�إنه يفرح
فرحاً� ..إذن فرحي هذا قد كمل .ينبغي �أن
ذلك يزيد ،و�أني �أنا �أنق�ص .الذي ي�أتي من
فوق ،هو فوق الجميع( »..يو.)31-29 :3
 -7بل من اليوم التالي للعماد �شهد �أي�ضا
و�أر�سل تالميذه �إليه..
يقول الكتاب بعد ق�صة العماد «وفي
الغد �أي�ضا كان يوحنا واقف ًا هو و�إثنان من
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تالميذه .فنظر �إل��ى ي�سوع ما�شياً ،فقال:
هوذا حمل اهلل .ف�سمعه التلميذان يتكلم،
فتبعا ي�سوع» (يو.)37-35 :1
 -8ل�م��اذا �إذن �أر��س��ل يوحنا تلميذين
للم�سيح يقوالن له� :أنت هو الآتي �أم ننتظر
�آخر؟
يوحنا �أر�سل هذين التلميذين وهو في
ال�سجن (م� ��ت ،)2:11لما �سمع ب�أعمال
الم�سيح المعجزية .وكان يعرف �أن ر�سالته
قد انتهت وموته قريب .ف ��أراد قبل موته
�أن ي�سلم تالميذه للم�سيح .ف�أر�سلهم بهذه
الر�سالة ،لي�سمعوا وي��روا ،وين�ضموا �إلى
الرب ..وكان كذلك.
ل �ه��ذا ق ��ال ال���رب ل�ل�ت�ل�م�ي��ذي��ن� :إذهبا
و�أخ �ب��را يوحنا بما ت�سمعان وتنظران:
العمي يب�صرون ،والعرج يم�شون ،وال�صم
ي�سمعون ،والموتى يقومون ..وطوبى لمن ال
في( .مت.)6-4 :11
يعثر ّ
وكانت هذه الر�سالة للتلميذين �أكثر مما
ليوحنا..
�أم��ا عن يوحنا ،فقال ال��رب للنا�س في

نف�س المنا�سبة «ماذا خرجتم لتنظروا؟
�أنبياء؟ بل و�أف�ضل من نبي ..الحق �أقول
لكم :ل��م يقم م��ن بين المولودين من
الن�ساء �أعظم من يوحنا المعمدان»..
(مت.)11-9 :11
 -9ومن غير المعقول �أن يقول الرب
هذه ال�شهادة على �إن�سان ي�شك فيه.
وهناك نقطة �أخرى نقولها عن �إيمان
يوحنا بالم�سيح وهي:
 -10تعرف يوحنا بالم�سيح وهو في
بطن �أمه..
وف��ي ذل��ك ي�سجل الكتاب كيف �أن
القدي�سة �ألي�صابات ،وهي حبلى بيوحنا،
قالت للقدي�سة مريم العذراء لما زارتها
«ه ��وذا حين �صار �صوت �سالمك في
�أذن���ي� ،إرت�ك����ض الجنين بابتهاج في
ب�ط�ن��ي» (ل� � ��و� .)44:1إرت �ك ����ض يوحنا
الجنين الذي في بطن �ألي�صابات.
وكيف �أت�ي��ح ل��ه ذل��ك؟ يجيب مالك
ال��رب على ه��ذا يقوله «وم��ن بطن �أمه
يمتلئ من الروح القد�س» (يو.)1:15

«ولما جاء ملء الزمان �أر�سل اهلل �إبنه
مولود ًا من ام��ر�أة ،مولود ًا تحت النامو�س
ليفتدي الذين تحت النامو�س لننال التبني»
(غ��ل � )5،4 :4أي لن�صير �أب �ن��اء ل��ه...
ولي�ضمنا �إلى �أح�ضانه مرة �أخرى.
يا ربي وحبيبي� ،أتطلع �إلى عملك معي
ف��أُذه��ل و�أف ��رح ...ر�أيتني خاطئ ًا �أتعبتك
ب�آثامي ،ولكنك ك�أب حقيقي ربطتني بكل
�أدويتك الم�ؤدية �إلى الحياة ...ونزلت �إلي
منقذاً ...لأ�صير �إبنك!
ر�أيتني حائراً ،يائ�ساً ،قلق ًا على م�ستقبلي
الأبدي ،ف�أخذتني �إليك و�أفهمتني كم تهتم
�أنت بخالئقك� .أريتني طيور ال�سماء وزنابق
الحقل� ،أفهمتني �إهتمامك بي و�أنك �أبد ًا لن
تتركني.
 ++ور�أي�ت�ن��ي �ضعيفاً ،باكياً ،مندحر ًا
ب�سبب تجارب العدو ،منهزم ًا من حنكته
وخبثه؛ فدخلت الحرب وخ�ضت التجربة
عني وانت�صرت لي!
 ++ول�م��ا ت��رك��ت ي��دك �ضللت الطريق
و�أح�س�ست بال�ضياع ...و�أن��ت ك�أب حقيقي
�سرت باحث ًا عني وتعبت معي �أن��ا الذي
�سقط ...وحين ر�أيتني ق��ادم��ا �إل�ي��ك من
بعيد ،لم تعاتبني بل هرعت ياحبيبي �إلى
�إبنك النادم و�ألب�ستني حلتي (طبيعتي)
الأولى ...باركت طبيعتي فيك.
� +أن��ا اختطفت لي ق�ضية الموت حين

دخلت مدينة ال�سامريين ،وع�شت بينهم،
و�شاركتهم لهوهم .وعط�شت نف�سي �إليك.
وحين خرجت �إل��ى بئر �أب��ي يعقوب طالبا
�أن �أرت��وي �أراد حنانك المذهل �أن ت�أتيني
�أنت نف�سك ما�شي ًا لأميال كثيرة؛ و�أعطيتني
ماء الحياة الذي من ي�شرب منه لن يعط�ش
�أبداً.
 +وحين رق��دت مفلوج ًا �أنتظر العون
�سنين ًا طويلة� ،أح�س�ست �أن لي�س لي من
يذكرني .كم كنت وحيد ًا �ضائعا بدونك!
كم ظهرت ق�سوة النا�س علي! ولكن حنانك
�أبد ًا لم يتركني لدموعي وي�أ�سي! لم تر�سل
لي مالكا وال رئي�س مالئكة لخال�صي ،لكن
�أنت بغير ا�ستحالة تج�سدت ...و�أتيت � َّإلي
و�شفيتني.
�دت �أع �م��ى لأن��ه ب��الآث��ام ُح�ب��ل بي
 +ول � ُ
وبالخطية ولدتني �أم��ي ،فر�أيتني �أتخبط
في ظالم جهلي وكنت �أعتبره حكمة ،لكنها
حكمة من العالم ،ور�أيتني في عمى ح�سي
وكنت اعتبره ب�صيرة ،لكنها عمي من خبرة
علي وك�شفت لي
�أه��ل العالم ...ف�أ�شفقت َّ
علي واهبا لي
حقيقة ظلمتي وو�ضعت يدك َّ
نورك الحقيقي؛ وعند هذا فهمت �أن النور
ال��ذي كان في لم يكن �إال ظالماً! و�أن��ه لم
تكن لي عينان لأن العينين اللتين �أخذتهما
من حكمة وحيل العالم لم تهدياني �إليك!
ل��م �أف�ه��م ال�ن��ور وال عرفته حتي وهبتني

نورك.
ي��ا رب��ي وحبيبي ،ك��م ه��و حلو تدبيرك
ال�صالح لخال�صي! كم هو مفرح �إهتمامك
بي! كم هو لذي ٌذ ح�ضنُك الآمن!
علي وغ�ف��رت �إثمي
 +بعد �أن �أ�شفقت َّ
ورويت ظم�إي «�أنرت عيني؛ �شاءت �إرادتك
�أن تملك علي وتدخل بي �إلى �أورو�شليم قلبي
ظافرا لي على ال�صيارفة وباعة الحمام
الأ�سير .ف�صرخت هاتفا لك في فرح غامر
«مبارك �أنت الآتي با�سم الرب!».
 ++ث��م �أذهلني وهالني مجد �صليبك
الفادي .كانت دموعي �أمامه دموع الفرح
بقبولي لخال�صك �إذ �أكملت نامو�سك عني
حين عجزت عن �إكماله ،و�أريتني �صورة
�سلطانك حين ظفرت بالم�شتكي علي فيه.
وك��ان��ت �أي�ضا دم��وع ال�ن��دم على ج�سوري
بع�صيانك وعلى �آثامي التي �سببت كل هذه
الآالم لحبيبي ...وقبلت دموعي ،بل فرحت
بها� ...ضممتني �إلى �أح�ضانك را�ضي ًا عني!
وبقدرة الهوتك قمت يا ربي منت�صر ًا لي
على عدوي الم�شتكي علي ...قمت ف�أقمتني
معك لأم�ل��ك معك! � ...صالحتني معك
و�أعددتني لمملكتك� ،أخذتني �إليك لأكون
معك �إلى الأبد« ...يقول َّ
ال�شاهد بهذا نعم.
�أنا �آتي �سريعاً� .آمين .تعال �أيها الرب ي�سوع»
(ر�ؤ .)20 :22

لقد نعمنا قبل القيامة المجيدة ب�أقد�س
�إ�سبوع فى ال�سنة� ..إ�سبوع �آالم ربنا ي�سوع
الم�سيح ال �ت��ي قبلها ب� ��إرادت ��ه م��ن �أج��ل
خال�صنا .الخال�ص الذي �أتمه على ال�صليب
ال��ذي �صعد عليه ب��إرادت��ه �أي�ضا .ففي يوم
الجمعة العظيمة ��س��اد الظلم و�أنت�شرت
الخيانة والق�سوة وظهرت فيه الب�شرية ب�أ�شد
�صورها ظلما ,ولم تعرف الب�شرية �أن هذا
كله كان من �أجل خال�ص الب�شرية كلها� ,إذ
�صرخ الرب ي�سوع على ال�صليب وقال (قد
�أكمل) ,نعم لقد �أكمل الرب الخال�ص لكل
الب�شرية .ولكن لم ولن ينعم بهذا الخال�ص
�إال ال��ذي �آم��ن بالرب ي�سوع �إلها ومخل�صا
«الذى ي�ؤمن بالإبن فله حياة �أبدية والذى ال
ي�ؤمن بالإبن لن يرى حياة ( ».....يو)36:3
وقد قال الرب «�أنا هو القيامة والحياة...
من �آمن بى ولو مات ف�سيحيا» (يو.)25:11
نعم لقد مات الرب على ال�صليب ب�إرادته,
�إذ قال «�إنى �أ�ضع نف�سى لآخذها �أي�ضا  ,لي�س
�أحد ي�أخذها منى ,بل �أ�ضعها من ذاتى...
ل��ي �سلطان �أن �أ�ضعها ,ول��ي �سلطان �أن
�آخذها �أي�ضا» (يو.)17:10
لقد قام الرب من الموت بذاته في اليوم
الثالث ,وك��ان البد �أن يقوم لأن الهوته لم
يفارق نا�سوته لحظة واحدة وال طرفة عين,
ونحن ن�صلي في القدا�س الإلهى ونقول في
الق�سمة ال�سريانية «�إنف�صلت روح��ه من

ج�سده ,ولكن الهوته لم ينف�صل قط ال عن
روحه وال عن ج�سده» .قيامة الرب �أثبتت
الهوته لأنه قام بذاته ولم يقيمه �أحد ,وكان
البد �أن يقوم الم�سيح ليكون الباكورة ,كقول
بول�س الر�سول «الآن قد ق��ام الم�سيح من
الأموات ,و�صار باكورة الراقدين ...الم�سيح
باكورة ثم الذين في الم�سيح في مجيئه»
(1كو.)20:15
يقول المتنيح البابا �شنودة �أننا نفرح
بالقيامة لأن��ه تحقق ق��ول ال��رب «�س�أراكم
فتفرح قلوبكم وال ينزع �أحد فرحكم منكم»
(ي ��و .)22:16ونحن نعيد ب�أفراح القيامة
لأنها ت�شعرنا ب�أن الم�سيح حي معنا ,وكانت
قيامة الرب نقطة تحول في تاريخ الم�سيحية
والب�شرية ول��ذل��ك �آم�ن��ت الم�سيحية ب�أن
الموت هو مجرد �إنتقال و�أنه ربح ,و�صارت
القيامة فرحا لجميع الم�ؤمنين وب�شرى
بالقيامة العامة ,لأن قيامة الرب المجيدة
هي باكورة للقيامة العامة ,التي هي فرح
ل�ل�أب��رار ورع��ب للملحدين والأ� �ش��رار ,لأن
القيامة المجيدة �أعطت الم�سيحيين رجاءا
في العالم الآخر وفرحا بالملكوت ,الرجاء
في وع��ود ال��رب في �سفر الر�ؤيا التي وعد
بها الغالبين  .لذلك ال ن�ستطيع �أن نف�صل
القيامة عن �أمجاد القيامة التي من �أجلها
�إ�شتهى القدي�سون الموت ,والقيامة �أعطتنا
الرجاء في الع�شرة الدائمة مع الم�سيح.

�إذ يقول الرب للأبرار في المجىء الثانى
«تعالوا يا مباركي �أبي رثوا الملكوت المعد
لكم منذ ت�أ�سي�س العالم ( »....مت,)34:25
ويقول معلمنا يوحنا اللآهوتى «ر�أيت �سماء
جديدة و�أر�ضا جديدة ...والمدينة المقد�سة
�أور�شليم الجديدة نازلة من ال�سماء من
عند اهلل ...و�صوت من ال�سماء قائال هوذا
م�سكن اهلل مع النا�س وهو �سي�سكن معهم
وهم يكونون له �شعبا واهلل نف�سه يكون معهم
�إلها لهم» (ر�ؤ .)1:21و�أ�ضاف الرب وعده
ب�أعظم بركة ونعمه ننالها في الأبدية فيقول
«من يغلب يرث كل �شىء و�أكون له �إلها ويكون
لي �إبنا» (ر�ؤ.)7:21
لنفرح جميعنا بقيامة ال��رب المجيدة
باكورة القيامة العامة التي ال موت بعدها
وه��ي الطريق للأبدية التي ال نهاية لها,
والخلود الذي هو االحلم الجميل الذي تحلم
به الب�شرية ,وتعود للإن�سان طبيعته للحياة
لأن اهلل خلق الأن�سان ليحيا ال ليموت ,ونعلن
دائما �إيماننا في (قانون الإيمان) ونقول
�أننا «ننتظر قيامة الأم��وات وحياة الدهر
الآت��ي» .وكل عام وجميع الم�ؤمنين بالرب
ي�سوع وخال�صه وقيامته ,لينعم الجميع
بالفرح وال�سالم والرجــــاء.
ولإلهنا المجد الدائم الى الأبد �آميـــــــن .

�إعتاد البابا كيرل�س على ال�صحو مبكر ًا
جد ًا كل �صباح لعمل �صالة الت�سبحة ..وقد
�إعتاد ذلك منذ كان راهباً ،و�إمتدت بعد
�إعتالئه كر�سي مارمرق�س .ول��ذل��ك كان
يخلد �إل��ى النوم عقب �إنتهاء �صالة رفع
بخور ع�شية ك��ل م�ساء .وك��ان يبدو عليه
الإره ��اق الج�سدي في الم�ساء بعد عناء
يوم حافل طويل من �إقامة القدا�س الإلهي
�صباح كل يوم� ..إلى ممار�سة �سيا�سة الباب
المفتوح للقاء محبيه وم��ري��دي��ه طالبي
البركة والدعاء ب�صفة يومية� ..إلى العديد
م��ن ال �ل �ق��اءات الر�سمية والكهنوتية مع
م�ساعديه و�سكرتاريته والقم�ص مرق�س
غ��ال��ي وك�ي��ل ع��ام البطريركية لت�صريف
�شئون الكني�سة ..ولحل و�إب��داء ال��ر�أي في
�أية �أمور �أو م�شاكل قد ي�ستع�صى البت فيها
دون الرجوع �إل��ى �سيدنا .ثم القيام بعمل
�صالة رفع بخور ع�شية كل م�ساء �إلى لقاء
محبيه ومريديه بعد �إنتهاء �صالة الع�شية
بال�صالون البابوي.
وهكذا كان يخلد �إلى النوم بعدها ،وال

نن�سى �أن البابا كان قد قارب على ال�ستين
ع��ام��ا ع�ن��دم��ا �إع�ت�ل��ى ك��ر��س��ي مارمرق�س
الر�سول في ع��ام  .1959كل ه��ذا بجانب
طعامه ال�ي��وم��ي ال��ذي ك��ان ب��ال�ك��اد يكفي
لإطعام طفل ولي�س رجال في حجم �سيدنا.
وكان من عادته �شرب فنجان قهوة تركي
مرتين يومي ًا �ش�أنه في ذل��ك مثل غالبية
ال�شعب الم�صري في ذلك الزمان!
وكنت �أن��ا و�أ�سرتي نالحظ �آث��ار الجهد
البدني وا�ضحا على محياه عندما ن�صعد
معه �إل��ى ال�صالون البابوي لنق�ضي معه
بع�ضا م��ن ال��وق��ت لأخ ��ذ ال�ب��رك��ة وتبادل
الحديث في بع�ض الأمور قبل �أن ن�ست�أذنه
للإن�صراف لكي يخلد �إلى النوم مبكراً.
وك��ان م��ن ع��ادة �سيدنا �أن ي��ذه��ب في
بع�ض الأي��ام في ال�صباح الباكر ب�صحبة
�سائق �سيارته عزمي وتلميذه روفائيل لعمل
الت�سبحة في عدد من كنائ�س القاهرة وكان
يختار كني�سة معينة ف��ي ك��ل م��رة يتوجه
�إليها لعمل ت�سبحة .وكان يتحنن في مرات

عديدة فال يوقظ روفائيل تلميذه لكي
يمنحه وقتا �إ�ضافيا للنوم!
وتوجه يوما لإح��دى كنائ�س القاهرة
فوجد عريف الكني�سة يرتل وكان العريف
وحده داخل الكني�سة ،وكان هذا العريف
كفيفا ال يب�صر!
وب��د�أ �سيدنا ي��رد مع العريف مرتال
معه قبل �أن يبد�أ البابا �صالة الت�سبحة.
وف��ج���أة ت��وق��ف ال �ع��ري��ف ال�ك�ف�ي��ف عن
الترتيل و�صاح قائال« :هو ال�صوت �إتغير
كده ليه؟ ..اللي كان بيرتل معايا �صوت
�شخ�ص �صغير ال���س��ن ..و�أن��ت �صوتك
ج�ه��وري ..من تكون �أن��ت؟! و�أي��ن ذهب
ال�شخ�ص الآخر؟!
و�أج ��اب �سيدنا قائال للعريف�« :أنا
البابا كيرل�س ال�ساد�س ..والذي كان يرتل
معك منذ دقائق ك��ان مالكا ي�شاركك
الترتيل ..وقد �إختفى بعد و�صولي لكي
يف�سح لي المجال لعمل الت�سبحة!!
و�إلى اللقاء في العدد القادم..

ال�ق� ّم����ص بي�شوي ك��ام��ل ك��ان يقف
�أمام المذبح في القدّا�س كنار ملتهبة.
وك�أنه قد ا�شتعل بنار الذبيحة الإلهية
المذبوحة عن حياة العالم ..وكانت
خبرته الغنية مع �صالة القدا�س الإلهي
وقود ًا روحي ًا ال ين�ضب ُي�شعل قلبه الوديع
بالمحبة والقدا�سة والفرح ..وبمنا�سبة
تذكار نياحته التا�سع والثالثين في 21
مار�س ،انتقيت لكم بع�ض ًا من ت�أمالته
حول القدا�س الإلهي:
 +عندما �أقمنا الذبيحة الإله ّية على
المذبح فوق قبر القدي�سة دميانة ،جالت
بخاطرنا ه��ذه الم�شاعر المتبادلة:
الرب ي�سوع على المذبح مذبوح لأجل
القدي�سة دميانة وه��ي تحت المذبح
مذبوحة لأجل ي�سوع .فوق المذبح ذاك
الذي �سيق ك�شاة للذبح ،وتحت المذبح
تلك ال�ت��ي م��ن �أج ��ل الم�سيح ح�سبت
نف�سها كغنمة للذبح (رو .)36 :8فوق
المذبح ذاك الذي مات لأجلها ،وتحت
المذبح تلك التي ماتت كل النهار من
�أجله (رو.)36 :8
� +أن��ا �أقتات على الج�سد المذبوح،
ذاك الذي �سيق ك�شاة للذبح (�إ�ش.)53
وال��ذي من �أجله �أري��د �أن �أق��دم ذاتي
ذبيحة من �أج��ل تنفيذ و�صيته وطاعة
�إنجيله.
 +القدا�س هو �أعظم عمل يمكن �أن
يتم في حياتنا ،هو ح�ضور للأزلي في
و�سطنا فتنحني �أمامه المالئكة وترتعد
ال�شياطين عن ذكره.
 +الكاهن ال��ذي يتكا�سل ف��ي عمل
ال�ق��دا���س ي�ح��رم نف�سه والكني�سة من
تكريم وتمجيد الثالوث الأقد�س ،ويحرم
المالئكة من فرح الح�ضور ،والخطاة
من الرحمة ،والم�ؤمنين من المعونة،
والراقدين من �إكتمال نياحتهم.
 +لي�ست ك�ل�م��ات ال �ق��دا���س مجرد
تو�سالت� ..إنما هي �آالت وو�سائل ل�شيء
�أعظم؛ �إنها �آالت في يد الروح القد�س
لتقدي�س القرابين ..كلمات ..حركات..
كلها تمر ب�سرعة ..من الذين يحيطون
ب��ال�م��ذب��ح و�أم � ��ام ال�ه�ي�ك��ل ،ال �ك � ّل في
حالة انتظار للحدث العظيم ..لي�سوا
منتظرين المالك الذي يحرك الماء..
ولكن منتظرين الروح القد�س لي�صنع
م�ع�ج��زة ال�م�ع�ج��زات ف�ي�ح��رك الخبز
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والخمر ويحوله لج�سد الرب ودمه.
 +ال��ه��ي��ك��ل م� �م� �ل ��وء ب��ال �م�لائ �ك��ة
والقدي�سين ف��ي ح�شد كبير ،و�أم ��ام
الهيكل ال �ع��دد الكبير م��ن المر�ضي
وال �ع��رج وال�م�خ�ل�ع�ي��ن ..ال �ك � ّل ينتظر
ال�شفاء� ..إنهم لي�سوا �أمام بركة ح�سدا
بل �أمام هيكل رب الجنود.
�أمام المذبح المقد�س الناطق الإلهي
ال تنتظر مالكا بل خالق المالئكة..
الكل ينتظر ال�شفاء :المري�ض ب�شهوات
الج�سد كالمجدلية ،والمري�ض بالت�سرع
و�إن�ك��ار الم�سيح كبطر�س ،والمري�ض
بالخوف كنيقوديمو�س الذي جاء لي�سوع
لي ًال ،والمري�ض بمحبة المال كزكا،
والقاتل وال�سارق كالل�ص اليمين...
و�أع ��داد هائلة ال يح�صى لها ع��دد ال
تبرح تئن وتت�ألم منتظرة من الذبيحة
البرء وال�شفاء ،الخال�ص والحياة.
 +كلنا في �أماكننا بقلوبنا و�صلواتنا..
مثل المو�سيقيين الذين يتغنون مع ًا و�إن
اختلفت �آالت �ه��م� ،إن�ه��م متفقون على
ت��أدي��ة لحن واح��د رخ�ي��م ،لحن ي�سوع
المذبوح الحي ..لحن الحب والبذل..
لحن الغفران بالدم الم�سفوك ..لحن
الحياة �إلى الأبد.
 +رب��ي� ..أن��ا ال�شقي البائ�س الفقير
والأعمى والعريان (ر�ؤ )17 :3من �أجل
هذا �أقف �أمامك كمت�سول ُدعي لوليمة
غني� ،أطلب منك ذهب ًا م�صفى بالنار
لكي �أ�ستغني ،وثياب ًا بي�ض ًا لكي ال يظهر
خزي ُعريي ،وكح ًال لعيني كي �أب�صر..
انظر �إل��ى فتوري وا�ضرم نار محبتك
في قلبي ،وانظر �إلى عمى ب�صري و�أنر
حياتي ب�ضياء ح�ضورك ،وانظر لفقري
وال تجعل لي تعزية بعد اليوم �إ ّال فيك..
بركة �أبينا المتنيح البار القم�ص
بي�شوي كامل تكون معنا� .آمين.

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
مطلوب م�ساعدة لزواج  15فتاة من بنات المنيا
تقديم :د .مجدى نوار

فى البداية �أحب �أن �أهنئكم جميعا بعيد
القيامة المجيد �أو عيد الخال�ص الإلهى
الذى بدمه المقد�س قدم رب المجد نف�سه
فداء للب�شرية حتى يكون لنا ن�صيب معه
فى الأمجاد ال�سمائية.
نعود م��رة �أخ��رى لنتعرف على بع�ض
الأ�� �س ��رار المالئكية ال�ت��ى روت �ه��ا بع�ض
الراهبات عن تماف �إيرينى  ...تروي �أحدى
الراهبات عن يوم كانت فيه تماف تبا�شر
�أعمال بناء الدير في ال�ساحل ال�شمالي,
وكانت ال�ساعة حوالى الثالثة بعد الظهر,
تناق�ش �أمور الدير والمبانى مع الأمهات,
بعدها دخ�ل��ت ت�م��اف قاليتها لت�ستريح
بالدور الثانى في المبنى .تقول الراهبة
تذكرت �شيئا �ضروريا كان الزم �أناق�شه
مع تماف ,فرجعت لقاليتها وخبطت على
ال�ب��اب ولكن مفي�ش رد خال�ص .خافت
هذه الراهبة و�أعتراها القلق على تماف
وخ�صو�صا حالتها ال�صحية وقتها كانت
غير م�ستقرة .وف��ي نف�س الوقت �سمعت
�صوت رياح �شديدة ي�صدر من داخل الغرفة
مثل  ..فو ..فو  ..فو  ..ف�أح�ضرت كر�سي
لترى مايحدث داخل قالية تماف ونظرت
من فتحة ال�شراعة العليا �أعلى الباب ...
وفوجئت �أنه ال يوجد �أحد بداخل الحجرة.
�إ�ضطربت الراهبة جدا خوفا على تماف
و�أ�صرت �أن ت�ستمر بجوار الباب ومراقبة
م��ا ��س��وف ي�ح��دث .وف��ى ح��وال��ى ال�ساعة
ال���س��اد��س��ة م���س��اء وج ��دت �أوك� ��رة الباب
تتحرك وتماف تخرج من الحجرة وهي
بوجه م�ضئ ومرتفعة عن الأر���ض حوالى
� ٥٠سم و�إتجهت نحو دورة المياه وهذه
الراهبة متخفية وتراقبها في ذهول وعند
رجوعها ر�آت تماف تم�شى على الأر�ض
و�إت �ج �ه��ت ن�ح��وه��ا وعاتبتها ع�ل��ى فعلها
ومراقبتها لها ,ف�أعتذرت الراهبة وقدمت
لها مطانية وقالت� ..سامحينى ياتماف
�أنا قلقت عليكي وخوفت تكوني تعبانة �أو
عايزة حاجة ,بعدها قالت لها تماف ...
�أوعي تحكي لأحد مار�أيتيه وطلبت �إغالق
ال�شراعة العليا للباب حتى ال يتكرر مثل
ماحدث مع الراهبة  ...حقيقة كانوا ب�شرا
وقد لب�سوا ج�سدا مثلنا وبحبهم لفاديهم
عا�شوا في �سياحة كالن�سور وطاروا عاليا
للأمجاد مت�شبهين بالخالئق النورانية
طالبين �شفاعتهم.
***

ن��أت��ى الآن لمو�ضوع خدمتنا ف��ي هذا
ال �ع��دد وه��و ع��ن ك�ث��رة ط�ل��ب الم�ساعدة
لإتمام زيجات البنات وخا�صة في قرى
ال�صعيد حيث تكثر �إحتفاالت الزواج بعد
عيد القيامة ,وفي العادة تقدم الم�ساعدة
ف��ي ��ص��ورة م�ستلزمات المطبخ وحجرة
النوم والعري�س من الناحية الأخرى يكون

م�س�ؤال عن �إيجاد ال�سكن وبقية �إحتياجات
ال�م�ع�ي���ش��ة .وال� ��ذى الح �ظ �ت��ه م��ن خالل
زياراتي لهذه المناطق� ,أن ال��زوج غالبا
غير متواجد ب�صورة م�ستديمة مع �أ�سرته
لعدم توفر فر�ص عمل في القرى ،وعادة
ما ي�سافر لمناطق �أخرى يتوفر فيها عمل
يكفى لتغطية �إحتياجات �أ�سرته المعي�شيه,
معظمهم يعمل فى المدن الكبرى كالقاهرة
والأ� �س �ك �ن��دري��ة و� �ش��رم ال�شيخ والأدي� ��رة
والبع�ض الآخ��ر يعمل في ال��دول العربية
والغالبية منهم درج��ة تعليمهم متو�سطة
�أو �أق��ل ,وللأ�سف الحظت �أن بع�ض هذه
الزيجات ال ت�ستمر طويال لغياب الزوج
بعيدا عن زوجته ,بل البع�ض الآخر �إختفى
تماما و�إنقطعت �صلته ب�أ�سرته وال يعرفون
�أين هو؟ وت�سمى الزوجات في هذه الحالة
«المتروكات» وتعجبت كثيرا عندما علمت
�أن عددهن فى قرية واحدة بالمنيا و�صل
�إلى  ٢٧حالة تقوم الكني�سة برعايتهن.
م��ن هنا ي ��أت��ى �أه�م�ي��ة التعليم لأبناء
هذه العائالت مهما كان الثمن ورفع �سن
ال ��زواج ,ولكن للآ�سف م��ازال ه��ذا بعيد
المنال ب�سبب التقاليد ال�سائدة هناك,
ول�ه��ذا تحدثت ف��ي ه��ذا المو�ضوع كثيرا
مع بع�ض الكهنة في هذه الأماكن و�أهمية
موا�صلة التعليم الجامعي �أو على الأقل
المتو�سط قبل ال ��زواج و�إذا تعذر ذلك
�أ�شدد معهم على �ضرورة الح�صول على
�شهادة محو الأم�ي��ة لطرفى ال��زواج قبل
تقديم �أى م�ساعدة لهم.
خالل الأ�سابيع القليلة الما�ضية جائني
طلب م�ساعدة لحوالى  ١٥فتاة مقدمين
على الزواج فى قريتين تابعتين لمحافظة
المنيا .كل حالة محتاجة لتكلفة حوالي
 ٢٠,٠٠٠جنيه لتجهيزها� ,إتفقت مع الآباء
الكهنة وال�خ��دام على م�شاركتنا ب %٥٠
في كل زيجة ..وهنا يكون المطلوب منا
 ١٥٠,٠٠٠جنيه �أى مايعادل حوالي ٩,٠٠٠
دوالر� .أن��ا �أع ��رف الكثيرين م��ن �شعبنا
القبطى فى المهجر ي�شجعون �إخوتهم فى
م�صر لبداية �أ�سر جديدة بل وتبني الكثير
من الم�شاريع التي تنمي الكيان الإقت�صادي
للأ�سرة القبطية في م�صر.
�أخى الحبيب هذا عر�س جديد وغر�س
ينمو في ج�سد الكني�سة ,ربما ال تعرف
العرو�سين �أو لك �صلة قرابة بهم ,لكن
ال تن�سى �أن كل منا ع�ضو حي في الج�سد
ال��واح��د  ..ك�م��ا يعلمنا ال�ق��دي����س بول�س
الر�سول «بالمحبة �إخدموا بع�ضكم بع�ضا».
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:
Pay To: Santa Verena Charity
PO Box 51206
Irvine, CA 92619
�أرثوذك�س نيوز/حاالت الزواج Memo:
magdynawar@gmail.com
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

خواطر روحية وتربوية في خطى ال�صلب والقيامة

رف�ضوني �أنا الحبيب !!

حينما يخطفنا الموت

(ر�ؤية تربوية)

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

بقلم� :إ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
رف�ضونى �أن��ا الحبيب ...بداية مزمور تخيلوا معى م�شاعر ال�سيد الم�سيح  ،و�أما الج�سد ف�ضعيف{ لكنه تركهم وم�ضى �أ�ستاذ ورئي�س ق�سم العلوم الإن�سانية والرتبوية
�صالة ال�ساعة ال�ساد�سة من يوم الجمعة وه��و ي��رى �أح��د تالميذه ال��ذى عاي�ش معه لي�صلي ،ثم جاء فوجدهم نياماً� ،إذ كانت بالكلية الإكلرييكية بالقاهرة واملعاهد الدينية
profrasmy_r@yahoo.com
العظيمة« ،رف�ضونى مثل ميت م��رذول،
وجعلوا م�سامير في ج�سدي ،فال تهملني
ياربي و�إلهي ،ثقبوا يدي ورجلي واح�صوا
كل عظامي ،اقت�سموا ثيابى بينهم ،وعلى
مالب�سي اقترعوا ،تكلموا ب�شفاهم ،وحركوا
ر�ؤو�سهم ،وق��ال��وا� :آم��ن واتكل على الرب
فليخل�صه ولينجيه �إن كان اراده ،هلليلويا».

ع ّبر ي�سوع بالحزن وبم�شاعر مجروحة،
وه��و على �أر��ض�ن��ا عما الق ��اه م��ن الآالم،
واال� �ض �ط �ه��ادات ،وال���س�خ��ري��ة ،وال�شك،
والخيانة ،ونكران الجميل ،رغم انه خدم
الجميع ،وكان يجول ي�صنع خير ًا للجميع،
وج��اء يبذر ب��ذور الحب والت�سامح ،وهب
ال�شفاء للمر�ضى ،و�أقام موتى ،وجعل العمي
يب�صرون ،والعرج يم�شون .
ولتو�ضيح بع�ض ًا م��ن الأ� �س �ب��اب وراء
م�شاعره المجروحة:
 -1الت�آمر عليه
يحدثناانجيل م�ت��ى( )٢٦و لوقا()٢٢
ع�ن�ه��ا :ك��ان ه��دف�ه��م جميعا ق�ت��ل ي�سوع،
ت�آمر الجبناء  ،فى الخفاء خوف ًا من �شغب
ال�شعب ،لم يكونوا خائفين اهلل ،و�إنما خافوا
من ال�شعب ،ثم بحثوا عن خائن مثلهم،
من قلب تالميذ الم�سيح ،ول��م يتعبوا فى
ذلك� ،إذ يقول (متى الإنجيلي)« ،حينئذ
ذهب واح��د من االثنى ع�شر ال��ذي يدعى
(يهوذا اال�سخريوطي) �إلى ر�ؤ�ساء الكهنة،
وقال :ماذا تريدون �أن تعطوني ،و�أنا �أ�سلمه
�إليكم؟! ،فجعلوا له ثالثين من الف�ضة ،ومن
ذلك الوقت ،كان يطلب فر�صة لي�سلمه»

م�شواره الأر�ضي ،بل كان �أمين ًا لل�صندوق،
يبيع �سيده للخونة ،وي�سلمه بعالمة المحبة
(بقبلة) ،وم��ع ذل��ك ،ك��ان عتاب المعلم
لتلميذه المت�آمر عليه مع الخونة كان عتاب ًا
رقيقاً« ،يا �صاحب لماذا جئت� ،أبقبلة ت�سلم
�إبن االن�سان».
ورغم رف�ضنا لهذا الأ�سلوب� ،إال �أننا نرى
كم من الأ�صدقاء ،ي�سلكون مثله ،يقبلوننا
ث��م ي �غ��درون ب�ن��ا ،محبة مظهرية واهية،
وت�ح�م��ل خلفها ح�ق��د و�ضغينة وكراهية
وخبث ومكر يملأ قلوبهم ،وتخفى خلف
ظهرها خناجر الت�آمر ،وم�ستعد �أن يبيعك
(للح�صول على المال� ،أو لنزع موقعك بغية
�أن يحل مكانك« ،الذي �أكل خبزي رفع علي
عقبه» ،او لي�شبع في نف�سه ما يختزن فيها  -3ر�ؤيته للخيانة والنكران
من حقد وفكر عدوانى)!!
من المقرب �إليه
ب�خ�لاف خيانة ي�ه��وذا اال�سخريوطي،
-2عدم االح�سا�س بما
الذي خانه وباعه و�سلمه لر�ؤ�ساء الكهنة،
يعانيه من مرارة
ن��رى تلميذه الم�شهور باندفاعه ،وقربه
وتحدثنا االن��اج�ي��ل ع��ن م ��رارة حزنه ،ال�شديد مع المعلم ،والذى �صاحب يوحنا
«نف�سي حزينة ج��د ًا حتى الموت» ،امكثوا الحبيب عند القب�ض على ي�سوع ،ودخل
ههنا وا�سهروا معي ،وبرغم ر�ؤيتهم له وهو يوحنا قاعة المحاكمة ،و�أما بطر�س فكان
يجثو ي�صلي في جث�سيمانى ،وابتد�أ يحزن واق�ف� ًا عند ال�ب��اب خ��ارج� ًا (وك��ان العبيد
ويكتئب ،تركوه ي�صلي وناموا.
والخدام واقفين) ،وهم قد �أجرموا جمرا،
ك��ان ف��ي م�شاعر �شديدة ال�ح��زن على لأنه كان برد ،وكانوا ي�صطلون ،وكان بطر�س
(جحود بني �إ�سرائيل �إبنه البكر ورف�ضهم واقف ًا معهم ي�صطلي ،فقالوا له� :أل�ست �أنت
ل��ه� ،إل��ى خا�صته ج��اء وخا�صته لم تقبله .من تالميذه ،ف�أنكر ذلك وق��ال ل�ست �أنا
وحزين حتى الموت ب�سبب �سلوكهم نحوه( ،يو  ،)٢٥-١٦ :١٨كما قالت جارية واقفة
ورف�ضهم �إياه ،وهكذا فقدوا خال�صهم) .على الباب لبطر�س� :أنت �أي�ضا من تالميذ
وبرغم ذهابه �إليهم ثالث مرات لي�سهروا هذا االن�سان ،قال ذلك :ل�ست �أنا !! ثم قال
معه فى عتاب رقيق�} ،أهكذا ما قدرتم �أن واحد من عبيد رئي�س الكهنة ،وهو ن�سيب
ت�سهروا معي �ساعة واحدة ،ا�سهروا و�صلوا الذى قطع بطر�س �أذنه� :أما ر�أيتك �أنا معه
لئال تدخلوا في تجربة� ،أما الروح فن�شيط ،في الب�ستان؟ ف�أنكر بطر�س ،وللوقت �صاح

�أعينهم ثقيلة ،فتركهم وم�ضى و�صلى ثالثة،
ثم جاء�إلى تالميذه .وقال لهم «ناموا الآن
وا�ستريحوا ،هوذا ال�ساعة قد اقتربت ،و�إبن
االن�سان ي�سلم �إل��ى �أي��دي الخط�أة ،قوموا
ننطلق ،هوذا الذي ي�سلمني قد اقترب».
وه��ل لنا �أن ن�س�أل �أنف�سنا ع��ن مدى
حر�صنا على اح�ت��رام م�شاعر الآخرين،
والإح�سا�س بهم ،وااله�ت�م��ام بظروفهم،
والتخفيف عنهم وعدم جرح م�شاعرهم،
ي�ق��ول لنا ي�سوع �إن م��ا نفعله للمت�ألمين
فبالم�سيح قد فعلنا (مت  .)40:25ما �أجمل
�أن نتمتع بنعمة الإح�سا�س بالغير ،بها نعالج
�آالم الآخرين و�ضيقات المتعبين.

الديك ،وتحقق ما قاله له ي�سوع« :الحق
�أقول لك� ،أنك في هذه الليلة قبل �أن ي�صيح
دي��ك تنكرني ث�لاث م ��رات!!! وهنا تذكر
بطر�س كالم ي�سوع الذى قاله ،فخرج �إلى
بكاء مراً.
خارج وبكى ً
ول�ن�ت��أم��ل الم�شهد ل�ن��أخ��ذ م�ن��ه در�س ًا
لحياتنا ،هذا التلميذ الأبرز بين التالميذ،
وال�م�ب��ادر دائ�م� ًا ب��االج��اب��ة على ت�سا�ؤالت
ال�سيد الم�سيح (عندما �س�أل ي�سوع تالميذه:
من يقول النا�س �إنى �أنا؟ �أجابه فور ًا «�أنت
ال�س ّباق في طرح
الم�سيح �إب��ن اهلل» وك��ان َ
الأ�سئلة ،والطلبات «مرنى يارب �أن �أ�سير
في البحر».
و�سمع �سيده وهو يقول من ينكرنى قدام
النا�س �أنكره قدام �أبي الذي في ال�سموات.
ورغ��م �أن ال�سيد ق��ال ل��ه �أن��ه �سينكره
ثالثة مرات قبل �أن ي�صيح الديك ،و�أجاب
في تحد «ل��و ا�ضطررت �أن �أم��وت معك ال
�أنكرك» ،و�أول من بادر محاو ًال �أن يمنعهم
من القب�ض على ي�سوع ،وقطع بال�سيف اذن
الجندي ،فماذا حدث لك ،و�أنكرت الم�سيح
حبيبك الغالي؟؟!
لننتبه وال نعتمد على قوتنا �أو قدراتنا،
فبعد ال���ص�ل��ب ،لي�س ل�ن��ا ان نفتخر اال
ب�صليب ي�سوع الم�سيح و�إي ��اه م�صلوباً،
وبعد القيامة ،الخوف ،وال قلق ،وال تهزنا
العذابات �أو الآالم ،وال بط�ش �أي �إن�سان
«ت�خ��رج روح�ه��م ف�ي�ع��ودون �إل��ى ترابهم».
فلنتكل فقط على �إ� �س��م ال ��رب ،ون�ستند
فقط عليه(�أ�ش ،)11:50فالخالق ال ينق�ض
عهوده (�أر .)٣٢ :٣١

�أفــراح القيـامــــة ()1
كل عام و الجميع ب�ألف خير بعيد القيامة
المجيد.
يحق لنا �أن نفــــرح بقيــــامة الرب من
الأم� ��وات ،فبقيـــامته �أعطـــانا عربــون
القيامة معه و�أمات الموت بموته ،وفتح لنا
باب ال�سماء ،ف�صار لنا رجـــاء في الحياة
الأبدية ،فنحن الذين ن�ؤمن برب القيامة،
لي�س كالآخرين الذين يعي�شون اليوم وغد ًا
يموتون بدون رجــاء فى قيامة اخرى.
«ف���إن ل��م تكن قيامة �أم ��وات ف�لا يكون
الم�سيح قد قام .و�إن لم يكن الم�سيح قد
قام ،فباطلة كرازتنا وباطل �أي�ض ًا �إيمانكم»
(1ك��و .)14،13 :16وتحيا الكني�سة على
مدى خم�سين يوما �أفراح القيامة المجيدة.
وي�صلى بالطق�س الفرايحي كما تكت�سي
الكني�سة بال�شارات وال�ستور البي�ضاء.
و��س��وف ن�ستعر�ض عبر ث�لاث��ة مقاالت
و هي فترة الخما�سين المقد�سة �أفراح
وبهجة القيامة المجيدة من خالل طقو�س
كني�ستنا القبطية الأرثوذك�سية.
وقد �أعطـــى الرب بقيامته معنى لحياتنـــا
الأر�ضية� ،إذ نعي�ش بملء الرجــاء ،فت�صير
�أعمـــالنا� ،أق��وال�ن��ا ،خدماتنا ،عطائنا،
�صلواتنا� ،صومنا ،و�أي���ض��ا الآم �ن��ا ،لها
معنى وقيمة ،فكل �شيئ فى ظل القيــــامة
ل��ه معنى ،حتى ال�م��وت الج�سدي �أ�صبـح
عبـــور ًا للحيــــاة الأخرى .ون�ستطيع القول
�أن حياتنا الأر�ضيه ما هي �إال �إعداد للحياة
ال�سماوية.
فال �سلطان لأبلي�س و�أعمـــاله ،فالرب
�سبى الجحيم �سبيا وحطم �أبوابه النحا�س
وك�سر متاري�سه الحديد ،لذلك يحق لنــا �أن
نفـــرح ون�شكر الرب لقيامته.

نا�سوته.
الفرح العظيم الذي �شمل الأبرار الذين
كانوا في الجحيم ينتظرون الفادي.
والقراءات يمتزج فيها نغمة الحزن مع
الفرح فهي ليلة واقعة بين الجمعة العظيمة
(قمة الأح��زان) وبين عيد القيامة (قمة
الأف ��راح) .بالإ�ضافة �إل��ى �أن الم�سيح ما
زال في القبر لكن حدث �صلح بال�صليب
(رو )10:5فقد رفع الم�سيح خطايانا لكن
القيامة لم تتم بعد.
و قد �سمي �سبت الفرح بـ (�أبوغاالم�سي�س)
وذل��ك ن�سبة ل�سفر ال��ر�ؤي��ا حيث �أنها �أول
كلمة في �سفر ال��ر�ؤي��ا وه��ي بمعنى �إعالن
).(Revelation) - (apogumsis
وترتيب �سحر ال�سبت الكبير ب�أن يرتدي
الكهنة حللهم كاملة ثم يبد�أ كبير الكهنة
في قراءة المزمور �( 151أنا ال�صغير في
�إخوتي) بلحنه المعروف – و هذا المزمور
من الأ�سفار القانونية الثانية .وكتبه داود
عن نف�سه .وبروح النبوة تنب�أ عن الم�سيح
الراعي ال�صالح .وكما �إحتقر ي�سى و�أوالده
الكبار داود ل�صغره ،هكذا �إحتقر ر�ؤ�ساء
اليهود وكهنتهم الم�سيح .في�سى لم يدعو

�إب �ن��ه ال�صغير �إل ��ى وليمة �صموئيل كما
والم�ســيح ا ُِخذَ من و�سط الب�شر «رفعني من
وم ِ�سح بالروح القد�س يوم عماده
غنم �أبي» ُ
«وم�سحني بدهن م�سحته» .والإخوة الكبار
يرمزون لليهود الذين لم ُي َّ�سر الرب بهم،
و َقبِل بد ًال منهم الأمم في �شخ�ص الم�سيح.
وق�صة �إنت�صار داود على جليات هي رمز
لإنت�صار الم�سيح على ال�شيطان لنزع عار
الب�شر �إذ كان قد �إ�ستعبدهم .ولذلك تقر�أ
الكني�سة هذا المزمور ليلة �أبوغلم�سي�س �أي
ليلة �سبت النور بعد �أن ك��ان الم�سيح قد
هزم �إبلي�س بال�صليب �أي �سيفه الذي كان
قد �أع��ده �إبلي�س ل�ضرب الم�سيح ف�ضرب
الم�سيح به �إبلي�س.
ولأن يوم ال�سبت ق�ضاه الم�سيح في القبر
وروح��ه مع الراقدين الذين �أخذ نفو�سهم
من الجحيم وذهب معهم للفردو�س ت�صلي
الكني�سة �أو�شية الراقدين في �أي قدا�س
ت�صليه يوم �سبت عبر ال�سنة في �صالة باكر
عو�ض ًا عن �أو�شية المر�ضى.
وامتزاج نغمتي الفرح والحزن في �ألحان
ه��ذه الليلة ،ه��ذا ما نحيا به في حياتنا،
فنحن نفرح بالخال�ص وال�صلح ال��ذي تم

ترتيب �سحر �سبت النور
��س�ح��ر ��س�ب��ت ال �ن��ور ه��و �أول� ��ى مراحل
التحول والإنتقال من فترة �أ�سبوع الآالم �إلى
الفرح الرزين الالئق بقيامة المخل�ص.
فتنزع ال�شارات وال�ستائرال�سوداء لتكت�سي
الكني�سة ب��ال���ش��ارات وال�ستائر البي�ضاء
المالئمة لبهجة القيامة .نقدم في هذه
الليلة ت�سابيح الفرح وال�شكر للمخل�ص على
فدائه العظيم.
والت�سابيح والقراءات تركز على :الخال�ص
الذي �أكمله الم�سيح على ال�صليب.
اهلل الحي ال��ذي ال يموت ول��و �أن��ه مات
بالج�سد ،لكنه حي بالهوته الذي لم يفارق
Nick Gobrial

Gobrial Insurance Agency
• Auto • Home • Life • Business
• Workers Compensation
• We also offer Surety Bond

®

FARMERS

جلميع �أنواع الت�أمينات

�سيارات  -منازل  -حياة � -أعمال
نتكلم العربية

(818) 341-5204 - Fax: (818) 341-9930

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

1-818-395-2879
E-Mail: alphahvac@att.net

�إيبذياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل

م��ا �أق���س��ى ذاك الخبر حين ي�أتينا
فتتمزق قلوبنا حين يقع على م�سامعنا
خبر موت �أحباءنا ويخ ّيل لنا �أن الحياة
قد انتهت ،و�أن ذلك العزيز حين رحل
منافذ
�أغلق �أبواب الحياة خلفه ،وفتح لنا
بقلم :ماجد �سو�س
الآنين ويمر الإن�سان بلحظات يظن فيها ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
magedsous@gmail.com
�أن��ه فقد طعم ومعنى الحياة وتختلف
النظرة م��ن �شخ�ص لآخ��ر فهناك من
يفقد �إيمانه وهناك من يفقد رجاءه وهناك من يغ�ضب من اهلل �أو يعاتبه ب�شدة
�أو يخا�صم اهلل فيتوقف عن ال�صالة والعبادة وتبد�أ رحلة قا�سية تمتد عند البع�ض
ل�سنوات وهناك من ي�صاب بجرح نف�سي ي�صعب �شفاءه.
في هذه الأي��ام كثرت ح��االت اختطاف الموت ل�شباب �صغير ،حملناهم حين
ت�صورنا �أن �سيحملوننا وهو �أم ٌر �صعب االحتمال و ُمر على النف�س ال�سيما على الأب
والأم المكلومان.
هذه ال�صورة القاتمة في �سلبيتها �أراها وك�أنها نيجاتف لفيلم �أو عفريتة �صورة –
كما ي�سميها الم�صورون – ال تعبر عن حقيقة ال�صورة الم�ضيئة التي قد ال نراها.
�أتذكر حينما خطف الموت والدتي وهي في كامل �صحتها بحادث �سيارة ب�شع
وبد�أ يت�سرب الحزن �إلى داخلي تكلمت مع خالي المتنيح الأب لوقا المقاري وهو
راهب تقي كان زاهدا ملتزما �أ�سماه الأب متى الم�سكين الراهب الجوهـرة ولأنـه
لم يكن يت�صل بنا ،ات�صلت بالدير وكلمته وقلت له لقد ماتت �أمي –�أخته -فقال
لي �إخر�ستو�س �آن�سـتي وك�أن هنـاك قـوة عجيبـة في هذه الكلمة وتحولت من مكلوم
يحتاج �إلى العزاء لمعزي ي�شدد الحزانى حتى تعجب الجميع لمعرفتهم بتعلقي
ال�شديد ب�أمي.
وحين زارنا المتنيح القدي�س الأب كيرل�س المقاري طلب من كل واحد منا �أن يقول
�أ�شكرك يارب ي�سوع وقال �أن هناك �إكليل لمن ي�شكر وقت التجربة القا�سية التي من
غير المنطقي ال�شكر فيها.
منذ �شهور قليلة فقد �أحد �أحباءنا ابنه الذي لم يكمل عقده الثاني بال �أي �أمرا�ض
�أو حوادث فقد كان �شابا ريا�ضيا وخادما محبا للجميع ،كان الخبر �صادما للجميع
ولكن ما فعله الأب والأم كان �أمرا عجيبا فقد �صرخا هلل قائلين ال نعتر�ض على
ا�ستردادك عطيتك ولكن لنا طلب واحد �أعلن لنا بو�ضوح �أين �إبننا الآن .وبالفعل
ا�ستجاب الرب و�أراهم �إبنهم وتحوال من مكلومان لكارزين بملكوت اهلل وكل من ذهب
لتعزيتهما خرج متعزيا مخبرا عن ال�سالم العجيب الموجود في بيتهم وقلوبهم.
كان ي�سوع يعرف ق�سوة الموت و�شوكته على الإن�سان ونتيجته ،حتى �أن �أباء
الكني�سة قالوا عن �آالم مخل�صنا �أنه كان يت�ألم من �أجل كل العالم ال الأحياء فقط
بل من �أجل الأموات الذين قب�ض عليهم الموت وو�ضعهم في الجحيم حتى �أن رحمته
ومحبته لكل الب�شرية حين انف�صل ج�سده عن نف�سه دون �أن ينف�صل الج�سد عن
الالهوت نزل �إلى الجحيم ليب�شر الموتى بانتهاء الموت حتى �أنك تجد الكني�سة
تبد�أ في االحتفال بالقيامة من يوم �سبت النور بل من بعد دفن الم�سـيح في ال�ساعة
الثانية ع�شر من يوم الجمعة العظيمة حيث ب�شر الرب الموتى – كما �أ�سلفنا –
بالحياة ولم يعد للموت �سلطان ًا علينا و�أ�صبح الموت هو انتقال من حالة المادة �إلى
حالة الروح.
هذا رجاءنا يا �أخوتي �سنلتقي بهم حتم ًا و�سنعي�ش معهم حياة �أبدية خالدة هم
عبروا ونحن خلفهم .يقف بول�س الر�سول �أمام الحزانى الذين فقدوا رجاءهم مع
فقدانهم لأحبائهم قائ ًال لهم �إن لم يكن قيامة للأموات فال يكون الم�سيح قد قام
و�إن لم يكن الم�سيح قد قام فباطل �إيماننا.
لم يعد للموت �سلطان علينا يا �أحبائي وهي حقيقي ال نُخدر بها �أنف�سنا لأن ي�سوع
�أعطانا �سلطان الحياة حين �أ�صبحنا ج�سده و�صار ر�أ�سنا ،ودفنا وقمنا معه ،و�أر�سل
لنا روحه القدو�س ،ف�صرنا �شركاء الطبيعة الإلهية كما قال لنا.
يقول القدي�س �أثنا�سيو�س عن �إبطال الموت والف�ساد بفاعلية قيامة الم�سيح فى
�أج�ساد الم�ؤمنين :نحن الذين ن�ؤمن بالم�سيح لن نموت بالموت الذي كان �سابقا
ح�سب وعيد النامو�س ،لأن هذا الحكم قد �أبطل وبما �أن الف�ساد قد َبطُ لَ و ُ�أبيد بنعمة
القيامة ف�إننا من ذلك الوقت وبح�سب طبيعة �أج�سادنا المائتة ننحل فى الوقت الذي
حدده اهلل لكل واحد ،حتى يمكن �أن ننال قيامة �أف�ضل (تج�سد الكلمة .)1:21
ويقول في مو�ضع �آخر �أننا ال نفنى بل نحن «نزرع» في الأر�ض ثم �سنقوم ثانية لأن
الموت قد �ألغي بنعمة المخل�ص.
�أما عن الفرح عند موت �أحباءنا وهو �أمر عجيب يزرعه الروح القد�س ال�ساكن
فينا .يقول القدي�س كيرل�س عامود الدين �أن الم�سيح قام مبيد ًا الموت ليخل�صنا من
عفن الموت ـ يق�صد تحلل الج�سد بعد الموت – وذلك ب�إلغاء ُحزن الموت ليتحول
�إلى الهتاف المفرح «لقد حولت نوحي و�ألب�ستني الفرح» (مز .)١١ :٣٠
�أخير ًا يا �أحبائي نقول مع القدي�س بول�س «ثم ال �أريد �أن تجهلوا �أيها الإخوة من
جهة الراقدين ،لكي ال تحزنوا كالباقين الذين ال رجاء لهم» 1( .ت�س .)13 :4
نحن يا �أحبائي لم يخطف الموت �أحبائنا بل خطفتهم الحياة حيث الفرح الأبدي
حيث الحياة التي بال �ألم �أو تعب �أو دموع حيث ح�ضن الرب ي�سوع ذاك �أف�ضل جد ًا.

والقيامة وانتقال الأح�ب��اء �إل��ى الفردو�س
وانتقالنا نحن �أي�ض ًا لهذا المكان (الراحة)
لكن من الم�ؤكد طالما نحن في الج�سد
فهناك �أح��زان على �إنتقال الأحباء و�أننا
لن نراهم على الأر�ض ثانية ،و�أحزان على
�أمرا�ضنا و�ضيقات هذا العالم .حياتنا هي
مزيج من الألم والحزن مع �أفراح وتعزيات
مثل �ألحان هذه الليلة.
ثم تبد�أ دورات الفرح في الكني�سة و قد
بد�أت منذ القرن الرابع و في القديم كانت
تلك الزفة تعمل للمعمدين والذين قبلوا
االيمان حيث كانوا يعمدوا في ذلك اليوم
رمزا الن المعمودية ا�ستنارة ور�ؤي��ة ونور.
ومنها اخذنا دورة المعمدين في الأي��ام
العادية.
 ويتم و�ضع �أي�ق��ون��ة الدفنة وه��ي فيال�ك�ف��ن الأب �ي ����ض م��ن ال�ج�ه��ة القبلية من
المذبح بحيث تكون ر�أ���س ال�سيد الم�سيح
ناحية ال�شرق و هو الو�ضع المخالف لطق�س
تجنيز المتوفيين .حيث تكون ر�أ�س المتوفي
ماجد سوس
				
جهة الغرب .و في هذا �أو�ضح �أبينا مثلث
الرحمات والطوبى قدا�سة البابا �شنوده
الثالث .ب�أن الم�سيح له المجد في قيامته
يكون ناظرا ل�شعبه.
«طوبى للرحماء على الم�ساكين ...الم�سيح يرحمهم في يوم الدين»
وت �� �س �ت �م��ر � �ص �ل��وات ت �ل��ك ال �ل �ي �ل��ة بين
�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف..
ت�سبيحات الأنبياء و �صلواتهم مثل حبقوق
ويونان وميخا وق�صة �سو�سنة العفيفة ثم
الفر�صة �سانحة لك الآن من خالل برنامج
يقر�أ �سفر الر�ؤيا كامال على زيت الزيتون
وي��وق��د ب��ه �سبعة ف�ت��ائ��ل وي�ستخدم زيت
رعاية �أ�سرة في م�صر
الر�ؤيا �أو زيت الإ�ستنارة وقد عرف ب�إ�سم
«الزيت ال�ساذج» وهو الزيت ال��ذي يدهن
وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
به المعمد قبل معموديته رمزا للإ�ستعالن
والإ�ستنارة.
لم�ساعدةالأ�سرالمحتاجة في م�صر.
كالمعتاد
�ي
�
ه
�
ل
ل
إ
ا
بالقدا�س
وي�ستكمل
ي�شرفعلىالبرنامج �إيبار�شيةلو�س انجلو�س.
وتوزيع الأ�سرار المقد�سة على ال�شعب.

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

E-mail: gobrial.insurance@yahoo.com • www.gobrialinsurance.com

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650
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�صالح رزق اهلل

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

GARDEN WEST DENTAL & ORTHODONTICS
�أخ�صائي تقويم
الأ�سـنان
Limited Time Offer

نقدم خدمة التذاكر ب�أ�سعار مغرية جلميع
�أقطار العامل وخا�صة ال�شرق الأو�سط!

American Star Travel

Tel.: (508) 815-4327

Sam Awad

Discover the joys of travel

Special Pricing:

$350 Down
$110 Monthly

�أمريكان �ستار ترافل

(714) 636-8800

WWW.garden west dental.com

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

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

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

مقاالت

توحيد مواعيد الأعياد !

خطاب الرئي�س ال�سادات في  14مايو 1980

لوي�س جري�س  ..النبيل
فى نهاية �سنوات كلية الطب ،وفى
ظ��ل �سطوة الجماعة الإ�سالمية على
ق�صر العينى واغتيال جميع الأن�شطة،
كنت قد �أُ�صبت بالإحباط من تكرار
ت�م��زي��ق م �ج�لات ال �ح��ائ��ط ال �ت��ى كنت
�أك�ت�ب�ه��ا ،فقد ت��رك ع�صام العريان،
الذى كان قد تخرج منذ عدة �سنوات،
قاعدة ذهبية ب�صفته م�سئول اللجنة
الثقافية فى الكلية ،وهى «مزقوا مجلة
�أى طالب خ��ارج الجماعة واكتموا �أى
� �ص��وت � �ش��ارد ع��ن �أ� �ص �ح��اب اللحى»!
م�شيت �شارد ًا بعد انتهاء المحا�ضرات
ف��ى � �ش��ارع ق�صر العينى ،لمحت فى
منت�صفه ا�سم «روزاليو�سف» يت ّوج �أحد
المبانى« ،روزا» كانت وقتها هى حائط
المبكى للمعار�ضة وحنجرة الليبرالية
المخنوقة و�سالح النا�س �ضد الفا�شية
الدينية ،وك��ان��ت «�صباح الخير» هى
الخلطة ال�سحرية للبهجة والحرية
وق�ب�ل��ة ال���ش�ب��اب وق�ب�ل��ة ال �ح �ي��اة لهم،
وجدت نف�سى �أدخل المبنى وك�أنى من َّوم
مغناطي�سي ًا� ،أيقظنى �س�ؤال رجل الأمن
الطيب العجوز على الباب« :رايح فين
يا ابنى؟»« ..طالع �صباح الخير» ،الرد
الواثق وعدم االرتباك الذى ال �أعرف
م��ن �أي ��ن ك ��ان م �� �ص��دره ج�ع��ل الرجل
ال�ط�ي��ب ي�سمح ل��ى ب��ال���ص�ع��ود ،ازداد
طمعى وطلبت مقابلة رئي�س التحرير،
ر�سامى الكاريكاتير
كان الرد من �أحد ّ
�ساخر ًا« :الأ�ستاذ لوي�س مرة واحدة»،
�أخ �ب��روه ب ��أن �أح��د ط�لاب كلية الطب
«المفاعي�ص اللى ل�سه ماخرجو�ش من
البي�ضة» عايز يقابلك ،كان بابه مفتوح ًا
طوال الوقت ،ومكتبه كان �سوق عكاظ،
إلى
تح ّدث معى بمنتهى الود و�أن�صت � ّ
وك�أننى محمد التابعى زمانه! طلب منى
مقا ًال حتى يق ّيم �أ�سلوب كتابتى قائ ًال:
«الكتابة م�ش �أفكار حلوة وب�س ،الزم
يبقى لك �أ�سلوب»� .سلمته المقال بعد
تلك المقابلة ب�أيام قليلة منتظر ًا مقابلة
�أخرى �أ�ستمع فيها �إلى تقييمه .وكانت
المفاج�أة ،فى الأ�سبوع التالى كان مقالى
على غالف �صباح الخير!! كان عنوانه
«�أنا من جيل �آماله م�ؤجلة» ،والمده�ش
�أن��ه فتح ح��وار ًا حول المقال فى �أربعة
�أع��داد متتالية ،وهكذا جذبتنى ن ّداهة
ال�صحافة ع��ن طريق الأ��س�ت��اذ لوي�س

بقلم :د .خالد منت�صر
ال��ذى �صار فيما بعد ال�صديق لوي�س،
ك��ان م�ستوعب ًا لأى خ�لاف ف��ى هدوء
وحكمة و�صبر ي�ستفز البع�ض �أحيان ًا،
كان كالقدي�سين النبالء مع كل الب�شر
من �أباطرة ونجوم ال�صحافة والمجتمع
وح�ت��ى ال�سعاة وع�م��ال المطبعة ،ظل
��ش��اب� ًا حتى الت�سعين ومتفهم ًا لروح
وطبيعة ال�شباب فى كل مراحل حياته،
حتى فى �أثناء عمله بالجامعة الأمريكية
�أو ق �ن��اة «�إي���ه �آر ت��ى» ك��ان متحم�س ًا
لل�شباب ،وكنت واح��د ًا منهم �آنذاك.
وف��ى ظل ه��ذا الت�شجيع قامت زوجته
بركان العبقرية الم�سرحية �سناء جميل
ببطولة م�سل�سل من ت�أليفى لقناة «�إيه
�آر ت��ى» .ب�سبب ابتعادى عن القاهرة
وظ��روف عملى هجرت كتابة الدراما
وظل ع�شقى مو�صو ًال لل�صحافة وظلت
�صداقتى ممتدة مع �أحد رموزها النبيلة
لوي�س جري�س� ،أج�م��ل و�أن�ب��ل و�أ�صدق
و�أحكم من ر�أيت ..باقة ورد على قبرك
الجميل يا ق�صة ع�شق ل�صاحبة الجاللة
ال�صحافة ول�صاحبة الأداء ال�ساحر
�سناء جميل التى كنت تر ّو�ض وت�ستوعب
جموحها الفنى وبركانها الإبداعى
بكل ذك��اء وح��ب وغ��رام وحكمة ،قبلة
الو�ضاء ،فقد رحلت فى
على جبينك ّ
التوقيت المنا�سب ،فما قر�أته �أنا على
�شبكات التوا�صل الن ّمامة الن ّها�شة من
خ�ل�اف ح��ول ال���ص�لاة ع�ل��ى جثمانك
م��ن بع�ض الموتورين ال��ذي��ن تح ّدثوا
عن زواج��ك الإنجيلى من �سناء جميل
وكيف �سيمنع تلك ال�صالة! ،ما قر�أته
ي�ؤكد �أنك اخترت االبتعاد عن �ضجيج
ال�ضباع.
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رأي ورؤيــة...

تاريخ الكني�سة القبطية احلديث بقلم �شاهد عيان ()61
ال�سنني ال�صعبة ()U

وفر�ض الرقابة على ال�صحافة.
مقدمة:
�أم��ا ع��ن الحكم ال��ذات��ي للفل�سطينيين
�إنتهى م�شروع تعديل المادة الثانية من ف�س�أتركه ل�ه��م .ل��ن �أت �ح��دث ب�إ�سمهم ال
الد�ستور بحيث �أ�صبحت ال�شريعة الإ�سالمية لأمريكا وال لإ�سرائيل.
الم�صدر الرئي�سي للت�شريع وبهذا �إنت�صر
الرئي�س ال�سادات على معار�ضيه .و�إنتهى من الكني�سة القبطية:
معاهدة ال�سالم بين م�صر و�إ�سرائيل وعليه  -ق��ام الأق �ب��اط وع�م�ل��وا زي�ط��ة ع�شان
�أراد �أن يخاطب ال�شعب في �أو�سع مجال وهو المادة الثانية من الد�ستور ..ده الإ�سالم هو
مجل�س ال�شعب وهو الخطاب ال��ذي ظل  4ال�ضمان الحقيقي للم�سيحيين في م�صر.
�ساعات كان ن�صفها يتعلق بالبابا والأقباط ويروحوا ي�شكو لمجل�س الكنائ�س العالمي
ال�سيما بعد ال�صدام الذي حدث في �أواخر وللفاتيكان ولكارتر وغيرهم .هل ه�ؤالء
�أق��رب لأقباط م�صر عن م�سلمي م�صر؟.
مار�س و�أوائل �أبريل .1980
و�أنا �أقولها لأبنائي الأقباط ول�شعبنا �إنني
من يوم �أن توليت الحكم في م�صر �أحكم
هدف الخطاب:
� -1سرد نجاحاته في الحكم في الداخل كرئي�س م�سلم لدولة م�سلمة.
 �إن م�صر لي�ست دولة �إ�سالمية عادية..والخارج.
� -2إتهام الرئا�سة الدينية الم�سيحية دي فيها الأزه� ��ر م��ن  1000ع��ام معقل
الإ�سالم .وقيل في القر�آن «قل �آم ّنا باهلل
بعدم الوفاء له.
� -3إت�ه��ام �أق�ب��اط ال�خ��ارج بالعمل على وم��ا �أن��زل علينا وم��ا �أن��زل على �إبراهيم
و�إ�سماعيل و�إ�سحق ويعقوب والأ�سباط وما
ت�شويه �سمعة م�صر.
 -4ت��أك�ي��د �سلطته و�أن���ه ح��اك��م ع��ادل �أوت��ي مو�سى وعي�سى والنبيون من ربهم ال
نفرق بين �أحد منهم ونحن له م�سلمون».
وديمقراطي وقوي.
 �إن الأقباط هم �أهل م�صر ..قبطي هيكناية عن م�صري ..ه��ذا الوطن يخ�صنا
�سرد �إنجازاته:
ب��د�أ الخطاب بالوقوف دقيقة على روح جميعا وفيه عائالت �أقباط �أ�سلمت زمان
الرئي�س اليوغو�سالفي تيتو وفاء للدور الذي الفتح وبعده .ه��ذا الوطن يخ�صنا جميعا
قام به من �أج��ل م�صر .ففي حرب  1973من قبل الم�سيحية ومن قبل الإ�سالم .كان
يقول ال�سادات« :طلبت دبابات من رو�سيا الأقباط في عهد عبدالنا�صر وبتع�ضيد من
فرف�ضت لكن تيتو �أر�سل لنا  140دبابة» .هيئات �أجنبية يخططون لإقامة دولة قبطية
وكان ُيقابل بالت�صفيق بعد كل فترة �أو جملة وعا�صمتها �أ�سيوط لكن البابا كيرل�س وقف
�ضد هذا المخطط .واهلل م�سيحيي العالم
عاطفية .وهنا �أذكر ملخ�ص ما قال:
 في يوليو  1972ق��ررت �أن �أط��رد  17ما يقدروا يغيروا حاجة في م�صر.�ألف خبير رو�سي �إذ كانوا يريدون �أن يكونوا  -كل الم�سلمين �صمتوا �أمام الخميني �إال
م�صر ..عند ثورة فو�ضوية ..ثورة حقد..
�أو�صياء على م�صر.
 ف��ي ي��ول�ي��و  1973ح��ّ��ض��رن��ا للمعركة ت�شهير بجثث الموتى لكن انا �أتر�سم �سيرةعمر.
وانت�صرنا في حرب �أكتوبر .1973
 في  1974ح�صل الإنفتاح الإقت�صادي � -أنا �أعلم �أن الإ�سالم دين ودولة لكني�أق���ول ال �سيا�سة ف��ي ال��دي��ن وال دي��ن في
لم�صلحة ال�شعب.
 في � 1975إفتتحنا قناة ال�سوي�س لمرور ال�سيا�سة .وفي التراث الم�سيحي توازن ف�إنال�سفن بعد �إغالقها � 7سنوات وبهذا تجلب البطريركية عمل �شعبي �إذ يختاره ال�شعب.
وال�صالة عمل �شعبي.
لنا دخال.
 في � 1976ألغيت المعاهدة ال�سوفيتية  -تعليماتي لوزير الداخلية من الغد هو�إذ �أنهم لم يروا م�صلحتنا كما نراها نحن .وقف ن�شاطات جميع الجمعيات والتنظيمات
 ف��ي  1977ب� ��د�أت م��ب��ادرة ال�سالم ال�ت��ي تن�شر الطائفية والتع�صب الدينيبالخطوة الإ�ستثنائية بزيارتي للكني�ست في وتقت�صر فقط على الم�سجلة ف��ي وزارة
ال�شئون الإجتماعية.
عقر دار �إ�سرائيل.
 ف��ي  1978ب��د�أن��ا م�ح��ادث��ات ال�سالم � -أن��ا حزنت على البابا كيرل�س ورحتمع �إ�سرائيل لوقف حالة الحرب و�إرج��اع ع��زي��ت ف�ي��ه رغ��م �إع �ت��را� �ض��ات بع�ض من
�أرا�ضينا التي احتلوها في حرب  .1967وفي حولي.
 26مار�س  1979وقعنا المعاهدة الم�صرية  -و�أنا كنت ه�آخد قرار كبير (بالن�سبة
الإ�سرائيلية وا�ستعدنا  %80م��ن �سيناء للأنبا �شنودة) لكن اللي منعني هو خطاب
من طالبة من كلية الطب تقول «ب�أني �أبو
والباقي �سنرجعه قريبا في عام .1982
� -أنا �ألغيت المعتقالت والأحكام العرفية العائلة ..و�إن ك��ان هناك �أخ �ط��اء� ..أنت
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خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

�أجد نف�سي من�ساقا �إلى �أن ا�ضم �صوتي
لجوقة من ي�ؤلمهم مظاهر االنق�سامات
تعالجها� .أطلب من اهلل �أن ي�أخذ من عمري
بقلم :دكتور� /إلهامي خليل
وي�ضيفه �إلى عمرك.»..
ال�ت��ي ن��راه��ا ب�ي��ن ��ص�ف��وف الم�سيحيين
efkhalil@hotmail.com
 �إن الم�سئولين عن فتنة ( 72حادثةف��ي العالم وم��ن ي�شتاقون ال��ى الوحدة.
ال�خ��ان�ك��ة) وم��ا بعدها �إل��ى ه��ذه اللحظة
هذا ال�شعور ع ّبر عنه ال�سيد الم�سيح في
م�ستمرين في عملهم وهم قيادات الكني�سة
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ال�شفاعية
�صالته
بقلم :منيـر ب�شــاي
للأ�سف .ولن �أ�سمح ب�أي عمل �سيا�سي داخل
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من �أج��ل ه ��ؤالء فقط (�أى التالميذ) بل
Mounir.bishay@sbcglobal.net
الكني�سة �أو الم�سجد.
إزالة
ل
ا
قرار
ألغى
�
حيث
أرا�ضي
ل
ا
إ�صالح
�
و
�أي�ضا من �أجل الذين ي�ؤمنون بي بكالمهم
المقد�س)
(المجمع
 الجماعة دولالفور.
على
(�أي الم�سيحيين في كل الع�صور) ليكون
�إجتمعوا للإحتجاج على �إ� �ص��دار مجل�س
في و�أنا فيك ليكونوا هم �أي�ض ًا واحد ًا فينا لي�ؤمن
الجميع واحد ًا كما �أنك �أنت �أيها الآب َّ
ال�شعب للمادة الثانية من الد�ستور ودعوة �أقباط الخارج:
العالم �أنك �أر�سلتنى»( .يوحنا .)20 :17
الناخبين الأقباط بعدم الت�صويت بنعم - ..قبل ما �أ�سافر (يوم � 7أبريل )1980
ومع ذلك ال �أنكر �أن الوحدة الكاملة من ال�سهل الكالم عنها ولكن من ال�صعب تنفيذها.
�أن��ا بعثت لأبنائي ال�ن��واب الأق�ب��اط ع�شان بثالثة �أيام لقيت راديو لندن وراديو �أمريكا
تدارك الأمور وفعال كان لهم دور م�شكور ..حكى الق�صة (عدم �صالة البابا في العيد
ولذلك �أرجو �أن يوحد الرب الأفكار قبل ال�صفوف حتى تتحقق الوحدة المرجوة في يوم
وبيقولوا �أع�ضاء مجل�س ال�شعب من الأقباط في القاهرة وعدم تقبل تهاني الحكومة)
من الأيام.
ال يمثلون الأقباط �إذا خرجوا عن قرارات و�أن هيعملوا في �أمريكا زي ما عملوا معايا
ولكن �إن كانت هناك �صعوبة في توحيد العقيدة لأ�سباب الهوتية لها جذور تاريخية
المجمع المقد�س ..ده كالم.
في عام  ..1978مظاهرات ومن�شورات..
قديمة فعلى الأقل يجب البدء بال�شكليات التي ال تم�س جوهر الإيمان وعلى ر�أ�سها توحيد
 وب�ي�ق��ول��وا �أن ��ي ب��را� �ض��ي الجماعاتوفيها
أ�سافر
�
ما
قبل
عرفناها
المن�شورة
مواعيد الأعياد بين ال�شرق والغرب .فمن المخجل �أن نتبع م�سيح ًا واحد ًا ثم نحتفل
الإ� �س�لام �ي��ة ع���ش��ان م��رك��زي م �ه��زوز بعد  7بنود (ومعنى هذا �أنها كتبت في م�صر
بميالده وقيامته في تواريخ مختلفة .وقد ات�ضحت الم�شكلة بعد التوا�صل بين ال�شعوب
الإتفاقية مع �إ�سرائيل و�إ�ست�ضافة ال�شاه ..و�أن البطريركية م�سئولة عنها)(..هذا �أمر
عن طريق و�سائل االت�صاالت الحديثة بل �أن كني�سة واحدة وهي القبطية االرثوذك�سية
ط��ب الإ�ستفتاء على ه��ذا ج��اء  11مليون م�ستبعد جدا �إذ �أن د� .شوقي كرا�س كان
�أ�صبح لها اليوم كنائ�س كثيرة و�شعب منت�شر فى كل بقاع العالم.
قالوا نعم و � 10آالف قالوا ال ..يعني �أكثر يفعل ما يراه وال ي�أخذ تعليمات من الكني�سة
من  %99موافق.
�سواء في �أمريكا �أو م�صر).
لماذا ه��ذا التردد ح��ول تحديد موعد ًا للحدثين الرئي�سيين وه��و ميالد الم�سيح
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وقيامته؟ خ�صو�صا �أن هذا م�س�ألة ح�ساب وتواريخ وال �صلة له بالعقيدة؟ هذا خا�صة �أن
م�صرح
يعتبر
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بني قبل ذلك
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�
هو
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�
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التاريخ ال�صحيح ال يمكن تحديده بالدقة المتناهية ،ورغم ما لدينا من معلومات تتعلق
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بطول ال�سنة غالب ًا �ستكون هناك بع�ض الفروقات .فلنحاول �أن نبحث في �أدق الح�سابات
�سالم (لم تنفذ هذه الت�صريحات) ..زمان
بره.
ويخرجوها
أ�سيوط
�
المتوفرة لنا ونتبعها .ولكن الأهم من هذا �أن تتوحد هذه التواريخ بين جميع الطوائف
ك��ان فيه �صراع بين الكني�سة مع ال�سلطة  -نحن ال نفرق بين الأقباط والم�سلمين.
الم�سيحية في ال�شرق والغرب.
الزمنية في القرون الو�سطى ..في تاريخنا وقال اهلل «و�إذ قالت المالئكة يا مريم �إن
ولعله من المفيد �أن نبد�أ ب�سرد لمحة تاريخية لكيف بد�أ الخالف .كان النا�س جميعا
لم يح�صل ه��ذا ..ال �سيا�سة في الدين وال اهلل �إ�صطفاك على ن�ساء العالمين» فهي �إلى
دين في ال�سيا�سة.
يوم القيامة �أطهر ن�ساء الأر�ض .و «�إذ قال
يتبعون تقويم ًا واح��د ًا �إ�سمه التقويم اليولياني الذي �أق��ره يوليو�س قي�صر .وكان هذا
اهلل يا عي�سي بن مريم �أذكر نعمتي عليك
التقويم يح�سب ال�سنة على �أنها  365يوما وربع يوم .ولإ�ضافة ربع اليوم كان التقويم
تعقيب على �أحداث الداخل:
وعلى والدتك �إذ �أيدتك بروح القد�س تكلم
ي�ضيف يوما لل�سنة كل �أربع �سنوات فت�صبح  366يوما فيما �سميت بال�سنة الكبي�سة التي
أقباط
ل
 بيقولوا الكنائ�س بتتحرق واالكتاب
علمت
إذ
�
و
وكهال
المهد
في
النا�س
يكون فيها �شهر فبراير  29يوما بدال من .28
بيقتلوا وهذا من حيثياتهم لعدم ال�صالة وال�ت��وراة والإنجيل .و�أن تخلق من الطين
طوال �سنوات العمل بالتقويم اليولياني كان كل الم�سيحيين يعيدون عيد الميالد معا
في العيد .ده �أنا في  7يناير فر�ضت الدولة كهيئة الطير ينفخ فيها فتكون طير ًا ب�إذن
في  25دي�سمبر .ولكن في �سنة  1582اكت�شف علماء الفلك �أن ال�سنة لي�ست  365يوم ًا
حرا�سة على كل الكنائ�س و�أنا �شكرت وزير اهلل ويبرئ الأكم والأبر�ص ويحيي الموتى»..
وربع بال�ضبط كما هو معمول به في التقويم اليولياني ولكنها تقل عن هذا بمقدار 11
ال��داخ�ل�ي��ة ع�ل��ى ذل��ك (ح���ص��ل ح��ري��ق في وذكر �أي�ضا �آيات �أخرى تمدح الم�سيحية..
دقيقة و  14ثانية .ولكي ي�صحح هذا الخط�أ في التقويم لج�أ البابا غريغوريو�س الثامن
كني�ستين بالأ�سكندرية رغم الحرا�سة!!) .ثم قال «من �أجل هذا �أمرت �أن تبنى كني�سة
بابا الكاثوليك ( )1585 -1572باعتباره القائد الديني والدنيوي ح�سب مفهوم الع�صر،
 بيقولوا الفتيات الم�سيحيات يختطفن بجوار الم�سجد في  10رم�ضان .والد�ستورويعتدى عليهم و ُيجبرن على تغيير ديانتهم في مادة  48يقرر حرية العقيدة».
لج�أ الى محاولة �ضبط ال�سنة منذ بداية التقويم وحتى يوم الخمي�س � 4أكتوبر 1582
بطرق بربرية ..هو كل ول��د ما يحب بنت
ف�أ�سقط ع�شرة �أيام لي�صبح اليوم التالي الجمعة � 15أكتوبر .1582
ويعملوا لهم بتاع ويهربوا مع بع�ض تبقى
الخاتمة:
مي التقويم
وحتى ي�ضمن عدم حدوث �أخطاء في الم�ستقبل �أمر البابا العمل بما ُ�س َّ
الإ�سالم والم�سيحية (ت�صفيق ح��اد) .ما
أكثر
�
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�
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�ساعات
�ة
�
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�
ب
أر
�
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ظل
الغريغوري وهو  365يوما وربع تنق�ص  11دقيقة و  14ثانية كل �سنة .وحتى يتم ت�ضبيط
هي الحكاية طلعت ك��ده ..ول��و بيحب بنت من ن�صفها موجه للبابا والكني�سة و�أقباط
ال�سنة اعتبروا ال�سنة  365يوما فى ال�سنوات الب�سيطة و 366يوما كل �أربع �سنوات فيما
قالوا ال ده خطفها.
م�صر في الداخل والخارج .ونظر ًا للظروف
�سميت ال�سنوات الكبي�سة (وهي التي تقبل الق�سمة على  .)4ولإ�ستيعاب الفروقات التي
 الق�س�س وال �ع �م��ال وال�ط�ل�ب��ة يعذبوا ال�صعبة وج �ب��روت الرئي�س ال���س��ادات لماكت�شفها العلماء اعتبرت ال�سنوات القرنية (مثل  1600 -1400 -1200الخ) اعتبرت
ويخطفوا ...عارفين حكايات �إ�سكندرية تذكر الكني�سة عدم �صحة هذه الأمور ولم
كبي�سة ( 366يوما) فقط اذا قبلت الق�سمة على  400و�إن لم تقبل الق�سمة على 400
و�أ��س�ي��وط والمنيا ح��وادث ج��رت وبتجري يكتب البابا رد ًا كالمعتاد في مجلة الكرازة.
وهتجري لأنها حوادث فردية.
اعتبروها ب�سيطة ( 365يوما) .وبذلك يتم اقتطاع � 3أيام كل � 400سنة.
ون���ش��رت ج��رائ��د م�صر ك��ال�ع��ادة المديح
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بناء على ذلك التقويم الغريغوري تراجع طول ال�سنة وبذلك قفز التاريخ لالمام ع�شرة
الكيلو
على
للدير
�إيريني عندها �إ�ستراحة
المقال..
هذا
كاتب
ومنهم
ت�سكت،
لم
�أيام في �سنة  1582وزاد التاريخ يوما كل � 128سنة .ولذلك فمن تم�سكوا بح�ساب عيد
 40في طريق �إ�سكندرية مطروح و�أن هيئة
القادمة..
المقاالت
في
حديثنا
وهو
الميالد بالتقويم اليولياني وجدوا �أنف�سهم في  5يناير ثم  6يناير و  7يناير و�سي�صبح
تنمية الأرا��ض��ي هتزيلها بدعوى �أنها من
وت�صبحوا على خير.
العيد  8يناير ثم  9يناير وهكذا.
 25دي�سمبر و  7يناير رقمان ح�سابيان ال قدا�سة لواحد فوق الآخر .ولكن اختيار 25
دي�سمبر لعيد الميالد ربما يكون الأدق بح�سب ر�أى علماء الفلك .هذا والمعروف �أن
التقويم الغريغوري الذي تحول �إ�سمه �إلى التقويم الميالدي ا�صبح هو التقويم المعترف
به عالمي ًا فلي�س من الحكمة تغافله� .أما الميزة الأهم فهي ا�ستخدامه لتوحيد مواعيد
الأعياد بين م�سيحيي العالم.
هذا كما �أن العمل بح�سابات التقويم الغريغوري �سي�ضبط مواعيد الأعياد الأخرى
ومنها عيد القيامة و�سي�ساعد على توحيدها .وقد تم تحديد موعد عيد القيامة منذ
مجمع نيقية �سنة  325بناء على �شروط منها �أن يقع بعد ف�صح اليهود و�أن يقع في
الأحد التالي بعد �إكتمال القمر وحدوث ما ي�سمى االعتدال الربيعي الذي ح�سب التقويم
الغريغوري يوافق  21مار�س وبح�سب التقويم اليولياني يوافق الآن  3ابريل .ولذلك
فاالختالفات بين التقاويم تت�سبب في �إت�ساع الفجوة بين المواعيد المحتملة للعيد.
وفي �سنة  2015حدثت خطوة �إيجابية في هذا المو�ضوع عندما قام البابا فرن�سي�س
بمبادرة لتوحيد موعد عيد القيامة واقترح �أن يكون في الأحد الثانى من �شهر �إبريل ووافق
عليها البابا توا�ضرو�س كما وافق البطريرك افرام الثانى وبطريرك الق�سطنطينية لكن
هذه المبادرة تعطلت فج�أة.
بالت�أكيد التغيير لي�س �سه ًال فمع التغيير البد من ت�ضبيط �أمور ًا كثيرة تتعلق بالأعياد
قدم نيافة الأنبا برنابا ا�سقف تورينو وروما التهنئة با�سم الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية،
الأخرى والقراءات الكن�سية وغيره .ولكن المجهود ي�ستحق �أن يُبذل في �ضوء المزايا
للكني�سة الكاثوليكية بمنا�سبة عيد القيامة المجيد.
العديدة التي �ستجنى منه .وعلى ر�أ�س هذه المزايا �إقرار تاريخ موحد لميالد ال�سيد
جاء ذلك خالل زيارته التي قام بها م�ساء ال�سبت لكني�سة القدي�س بطر�س الر�سول
الم�سيح وتاريخ موحد لقيامته.
بالفاتيكان ،حيث ح�ضر جان ًبا من قدا�س العيد وقدم التهنئة لقدا�سة البابا فرن�سي�س الأول
منير بشاي
				
بابا الفاتيكان.

تهنئة الكني�سة القبطية بروما بعيد القيامة بالفاتيكان

}وكان ي�ضع يديه على كل واحد منهم في�شفيهم{ (لوقا )40:4

�صيدلية ترينيتي
�إدارة د .جون قلته

 عالج املياه البي�ضاء
 املياه الزرقاء
 جفاف العني
 جراحة الليزر
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

TRINITY PHARMACY
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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ال لل�شـعر ال�شـايب بعـد اليـوم

ان ظهور ال�شيب في الر�أ�س يزعج المر�أه
كثيرا وت�سعى لتخبئته بال�صبغات التي
بها كثير من المنتجات الكيمائية ال�ضارة
بفروة الر�أ�س والتي تحرق ال�شعر وتفقده
رونقه ولمعانه.
�أن ال�شعر الأب�ي����ض ق��د ي�ب��د�أ بالظهور
لدى معظم الأ�شخا�ص عند بلوغ الـ  40من
ال�سن
العمر .كما �أن��ه قد يظهر قبل هذه ّ
لدى �أ�شخا�ص �آخرين .وهذا يرتبط بعوامل
وراثية و�أخرى عاطفية ونف�سية.
وق�ب��ل ان ن �ب��د�أ با�ستخدام ال�صبغات
لتلوين ال�شعر ال�شايب نعر�ض و�صفة الثوم
والع�سل الطبيعية لتقوم بهذا العمل لما
بها من مكونات مفيدة تمنح ال�شعر لونه
الأ�سا�سي وتعيد �إليه �إطاللته.
و�صفة الثوم والع�سل:
ال �م �ك��ون��ات :ك ��ي ت �ح �� ّ��ض��ري و�صفتك
ال�سحرية ،تحتاجين �إلى ملعقة �صغيرة من

زيت الكتان ،ع�صير ن�صف ليمونة ،ن�صف
ملعقة �صغيرة م��ن ال�ث��وم ال �م �ف��روم ،و4
مالعق �صغيرة من الع�سل الطبيعي.
طريقة التح�ضير:
� -1إمزجي كل المك ّونات جيد ًا لتح�صلي
على مزيج متما�سك وتناولي ملعقة طعام
م�ن��ه ق�ب��ل ح �ل��ول م��وع��د ك��ل م��ن وجباتك
الرئي�سية.
� -2أي�ضا يمكنك تدليك ف��روة ال�شعر
بزيت الكتان بين الحين والآخ��ر لأنه يقي
م��ن ظ�ه��ور ال�شعر الأب�ي����ض مبكرا ويعيد
�إلى خ�صالتك لمعانها وحيويتها وت�ألقها.
وف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة�� ،ض�ع��ي ال��زي��ت على
�شعرك الرطب وغلفيه بمن�شفة ثم اتركيه
لعدة �ساعات قبل ان تغ�سليه جيد ًا بالماء
وال�شامبو الخا�ص .وال �شك في �أن النتيجة
�ستذهلك.

طفـلك هـذا ال�صــيف

يتغير المناخ ف��ي كاليفورنيا ب�سرعة
عجيبة ففي الأ�سبوع الواحد ت�صل درجة
الحرارة �إلى  90درجة ،وفي نف�س اال�سبوع
ت�صل �إلى  .45وفي يوم ت�سطع فيه ال�شم�س
ف��ي كبد ال�سماء وي��وم �آخ��ر نجد ال�سماء
ملبدة بالغيوم و�أمطار كال�سيول .ومع هذا
المناخ المتغير والمنقلب تكثر الأمرا�ض.
ويعتبر الأطفال من �أكثر الفئات عر�ضة
للتقلبات المناخية ،وذلك ل�ضعف جهازهم
المناعي والذي يجعل الآب��اء في حالة من
الت�أهب واال�ستعداد لأي حالة طارئة.
ومع �إنتهاء ف�صل الربيع ودخولنا �إلى
ف�صل ال�صيف نقدم �أه��م االمرا�ض التي
تهدد �صحة الطفل في ف�صل ال�صيف .
الأمرا�ض الجلدية:
جدا عن
تت�أثر ب�شرة الطفل ب�شكل كبير ً
ال�شخ�ص البالغ ،بارتفاع درجات الحرارة،
ح�ي��ث يظهر ف��ي � �ص��ورة ط�ف��ح ج�ل��دي مع
احمرار وتهيج في الب�شرة ،لذا ين�صح بعدم
خ��روج الأط �ف��ال ف��ي فترة النهار وتجنب
�أ�شعة ال�شم�س وبالن�سبة للر�ضع فيواجهون
م�شكلة التهابات الحفا�ض والتي ت�سبب
لهم احمرار الجلد مع البكاء الم�ستمر ،لذا
ين�صح بتغيير الحفا�ضة ب�شكل م�ستمر لمنع
ظهور تلك االلتهابات.
الإ�سهال:
طعاما غير
الطفل
تناول
نتيجة
ويكون
ً
�صحي ،والإكثار من الحلويات والمرطبات
الفته �أكلة م�صرية قديمه وطبق رئي�سى
ع�ل��ى م��ائ��دة ال�م���ص��ري�ي��ن ،وخ��ا� �ص��ة فى
المنا�سبات مثل :عيد الميالد المجيد وعيد
القيامه فبعد �صيام هذا مدته بدون �أكل
لحوم يجدر بنا �أن ناكل وجبة خفيفة حتى
ال نرهق المعدة فتعتبر الفته طبق رئي�سي
بعد ح�ضور قدا�س العيد.
مقادير الفتة بالخل والثوم
كوب ون�صف �أرز مغ�سول  -خبز نا�شف
مقطع قطع �صغيرة  4 -مالعق كبيرة ثوم
مفروم � -صل�صة طماطم  -زب��دة للأرز
وتحمير الثوم � -شوربة لحمة  -ن�صف كوب
خل  -كيلو لحمة  -ب�صلة متو�سطة ل�سلق
اللحم – حبهان  -م�ستكة  -ورق لورا -
ملح وفلفل �أ�سود.
طريقة عمل الفتة بالخل والثوم
 -1قومي ب�سلق اللحمة بعد تقطيعها
في ماء مغلي و�ضيفي �إليها الحبهان وورق

خالل ال�صيف ،والتي قد ت�سبب الإ�صابة
بميكروب في المعدة والأمعاء والذي يظهر
على �شكل �إ�سهال وق��يء ،وفي تلك الحالة
يجب �أخذ حقنة لوقف الإ�سهال مع تناول
العديد من الم�شروبات والع�صائر لتعوي�ض
كمية ال�سوائل التي فقدها الج�سم.
ح�سا�سية العيون:
يعتبر م��ر��ض��ى ح�سا�سية ال�ع�ي��ون من
�أكثر الفئات التي تت�أثر بدرجات الحرارة،
ل��ذا يجب ع��دم ال �خ��روج م��ن ال�م�ن��زل �إال
لل�ضرورة ،وفي حالة الخروج يجب ارتداء
نظارة �شم�سية مع و�ضع قطرة الح�سا�سية
والحر�ص على غ�سل الوجه بالماء البارد
ب�شكل م�ستمر طوال اليوم ،مما ي�ؤدي �إلى
تخفيف �أعرا�ض الح�سا�سية.

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

كثير م��ن الفتيات وال���س�ي��دات يقفن
حائرات �أم��ام كيفيه �إختيار الإك�س�سوار
المالئم للمنا�سبات المختلفة والذي يعتمد
اختياره على �أ�شياء �أخ��رى كثيرة بجانب
المزاج  .فيجب الأخذ بعين االعتبار حجم
الج�سم وم��ا ه��ي المنا�سبة وم��ا ترتديه
المر�أة من �ألوان..
لذلك نقدم بع�ض الن�صائح ت�ساعدك
في �إختيار االك�س�سوارات المكملة للأناقة.
� إذا ك��ان��ت �أ��ص��اب�ع��ك ق�صيرة فال
ت��رت��دي ال �خ��وات��م ال�ك�ب�ي��رة والعري�ضة،
واكتفي بالخواتم الرفيعة والناعمة فهي
توحي بالطول والتنا�سق.
� أم��ا �إذا كانت �أ�صابعك طويلة فال
ترتدي الخواتم ذات الف�صو�ص ال�صغيرة
لأنها تعطي �إيحاء �أكثر بطولها.
 الرقبة الق�صيرة ال تنا�سبها العقود
ال�ضيقة حولها على العك�س م��ن الرقبه
ال�ط��وي�ل��ة ف�ه��ي ال ينا�سبها �إرت� ��داء عقد
طويل.
 ال ت��رت��دي ال�م�ج��وه��رات الحقيقية
ك��ال��ذه��ب وال �ف �� �ض��ة م��ع االك�س�سوارات
التقليدية لأن ذل��ك �سيفقد المجوهرات
الحقيقيه قيمتها.
 ال� ��� �س ��اع ��ات م���ن �أه�� ��م مكمالت

االك�س�سوارات فاحر�صي عند �إرتداء ال�ساعة
�أن ي �ك��ون ل ��ون �إط ��اره ��ا م�لائ�م��ا م��ع باقي
االك�س�سوارات التي ترتدينها.
 تذكري �أن ال�ساعات الجلديه الملونة
تنا�سب ال�صباح بينما تنا�سب ال�ساعات ذات
االطارات الذهبيه �أو الف�ضية �أوقات الم�ساء
وال�سهرات.
 يعد االي�شارب من �أهم مكمالت الأناقة
لذا عليك عند �إختيارك لالي�شارب �أن يكون
من الحرير الناعم �أو �أي قما�ش ناعم الملم�س

�سامح م�سيحه

بما �أن القدمين هما الجزء الأقرب �إلى الأر�ض
من خالل جلدهما ،وبما �أن القدم م�ستقر لحوالي
( )7200طرف ع�صبي ،لذا هي من النقاط �شديدة
التجاوب ،ولهذا ال�سبب تحديد ًا تحتاج القدمان �إلى
التدليك والعناية كي ت�ساعد على تقليل ال�ضغط
والتوتر وي�ساعد التدليك على تدفق الدم ب�صورة
طبيعية ويعطيك �شعور بالراحة واال�سترخاء لي�س
للقدم فقط و�إنما ينعك�س على الج�سم كله .ون�سرد
بع�ض الن�صائح التي تعمل على �صحة القدمين:
 -1ال�ت��أك��د م��ن خلو ال�ق��دم م��ن �أي��ة التهابات
فطرية ،وذل��ك عن طريق تفح�ص كعب القدم �أو
مالحظة �أظافر القدمين ب�أن ال تكون �سميكة �أكثر
من الالزم �أو يكون لونها قد تحول �إلى اال�صفرار.
 -2يمكن الوقاية من الإ�صابة بالفطريات عن
طريق غ�سل وتن�شيف القدمين يومي ًا ،علم ًا �أن
االقت�صار على ماء الدو�ش ال يكفي ،بل يجب �أن يتم
غ�سل القدمين بالماء وال�صابون والليفة والمرور
بها بين الأ�صابع ،كما يجب تن�شيف القدمين جيد ًا
بمن�شفة مخ�ص�صة والحر�ص على تن�شيف المناطق
ما بين �أ�صابع القدمين .كما ين�صح بو�ضع القدمين
في ماء �ساخن وملح لمدة ن�صف ال�ساعة.
 -3ين�صح لمن يعاني من تعرق القدمين بتغيير
النعال الداخلية كل �ستة �أ�شهر.
 -4الحر�ص على تنظيف وترطيب منطقة الكعب
با�ستمرار لمنع الت�شققات.
 -5يمكن التخل�ص من الدمامل وااللتهابات
�إن وج��دت عن طريق ا�ستخدام الأدوي��ة المعتادة
من ال�صيدلية �أو الذهاب �إلى اخت�صا�صي العناية
بالقدمين �أو طبيب الجلدية لتتم �إزالتها.
 -6يف�ضل ق����ص �أظ��اف��ر ال�ق��دم�ي��ن بطريقة
م�ستقيمة ولي�ست منحنية لتجنب دخولها داخل
الجلد ،كما يجب الت�أكد من خلو الأظافر من �أية

الطماطم (وه��ذا اختياري الن البع�ض ال
يحب �إ�ضافة ال�صل�صة) ونتركها تت�صل�صل
وتثقل ون�ضيف الملح والفلفل الأ�سود ثم
ن�ضيف مغرفتين من �شوربة اللحم لتغلي مع

�أكثر.
التهابات.
 -7يف�ضل ا�ستخدام االحذية  -8ا�ستخدم حجر القدم لإزال��ة الجلد
ذات الكعب العري�ضة لكي ت�شعر الزائد والميت في كعب القدم.
القدم براحة �أكبر وتبدو �صحية  -9ين�صح بين حين و�آخر بال�سير عاري
القدمين لأنه يعتبر م�ساجا طبيعيا لهما،
حيث يعمل على تقوية ع�ضالتها و�إزال��ة
ال�صل�صة وننزلها من على النار ونتركها الآالم عند التعر�ض للإجهاد ،مع تحريك
الأ�صابع ب�شكل دائم يعمل على �إرخائها.
جان ًبا.
 -10يف�ضل �شراء حذاء غير مدبب من
فى
المقطع
الخبز
بو�ضع
نقوم
 -5ال�صينية ونقلبه بقليل من ال�صل�صة الأمام �أو �ضيق لأنه ي�ؤلم القدم ب�أكملها.
�أ�سفل
 -11ارتداء جوارب قطنية مع تغييرها
يت�شربها
حتى
اللحم
�شوربة
ن�ضيف
ثم
الخبز ون�ضع الأرز بعد ن�ضجه ونفرده يومي ًا.
� -12إن كنت ممن تنتفخ قدماه �صيف ًا
ثم ن�ضع الفلفل الأ�سود فوقه ،ون�ضع
بقية ب�سبب ال �ح��رارة ،فيجب تفادي الأحذية
قطع
ال�صل�صة على وجه ال�صينية ون�ضع
وال�شفا .ذات الأ�شرطة وال�سيور لأنها تعيق الدورة
اللحم فوق �صينية الفتة
وبالهناوالثوم مع الدموية.
ِ
يمكنك تقديم الفتة بالخل
ال�سلطة الخ�ضراء و�شوربة اللحم ،وهى
وجبة متكاملة العنا�صر الغذائية ،فهى
اعتمد «�أرثوذك�س نيوز» في
تحتوى على البروتينات والفيتامينات
ال��م��ت��ع��ددة ع��ل��اوة ع �ل��ى الن�شويات
حملتك الإعالنية القادمة،
والكربوهيدرات.
�أنها الأكثر �إنت�شاراً
ويجب مراعاة عدم الإكثار من الخل
�أو الإكثار من تناول اللحم مع الفتة ،حتى
ال يت�سبب فى ع�سر اله�ضم �أو الإ�صابة
)818( 774-0446
بالنقر�س من كثرة تناول اللحم.

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

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

طبيب �أمرا�ض نف�سية

�ضغط الدم
عندما ينقب�ض القلب يقوم ب�ضخ
ال ��دم خ�ل�ال ال���ش��راي�ي��ن �إل ��ى جميع
�أج �ه��زة الج�سم ،وب�إنقبا�ض القلب
يزداد ال�ضغط على جدران ال�شرايين
وهذا ما ي�سمى بال�ضغط الإنقبا�ضي
ويمثل الرقم الأعلى في مقيا�س جهاز
ال�ضغط .وعندما ينب�سط �أو يرتخي
القلب يقل ال�ضغط في الأوعية الدموية
وي�سمى ه��ذا بال�ضغط الإنب�ساطي،
ويمثل الرقم الأق��ل في جهاز �ضغط
الدم.
ويتم تق�سيم ق��راءات �ضغط الدم
�إلى خم�سة مراحل:
� -1ضغط الدم الطبيعي .80/120
� -2إنخفا�ض �ضغط الدم ويكون �أقل
من  ،60/90وفي هذه الحالة ي�شخ�ص
الفرد ب�أنه م�صاب بهبوط في �ضغط
الدم وله �أ�سباب كثيرة منها:
 م�شاكل في قوة وظائف بع�ضالتالقلب� ،أو الجفاف� ,أو �سوء التغذية �أو
نتيجة تعاطي بع�ض الأدوية.
وف��ي ه��ذه الحالة ي�شعر المري�ض
بالتعب ونق�ص في الطاقة و�صعوبة في
التنف�س والدوخة و�إرتباك في التركيز
والذاكرة.
 -3المرحلة الأولى في ارتفاع �ضغط
ال��دم عندما يكون ما بين .90/130
وفي هذه المرحلة يجب ان يتغير نمط
الحياة ،والعالج الأمثل هو ممار�سة
الريا�ضة ،وتقليل ملح الطعام.
 -4المرحلة الثانية :عندما يكون
ال�ضغط �أعلى من  100/140وفي هذه
الحالة يجب العالج بالعقاقير وتغيير
نمط الحياة اليومي.
 -5ن��وب��ات ارت� �ف ��اع ��ض�غ��ط ال��دم
ال �خ �ط �ي��رة :ع �ن��دم��ا ي��زي��د ال�ضغط
ع��ن  ،120/180وف ��ي ه ��ذه الحالة
يجب التدخل الطبي ال�سريع لتفادي
ال �م �� �ض��اع �ف��ات وي �� �ش �ع��ر المري�ض
ب��ال���ص��داع� ،ضيق التنف�س� ،آالم في
ال�صدر ،تغيير في ال��ر�ؤي��ة ،الدوخة،
وفي بع�ض الأحيان نزيف من الأنف �أو
في البول وغيرها من الأعرا�ض الأكثر
خطورة مثل ال�شعور بعدم القدرة على
ت�ح��ري��ك �أح ��د �أع �� �ض��اء الج�سم مثل
الذراع �أو الرجل.
الوقاية و�ضبط �إرتفاع �ضغط
الدم:
تغيير ن�م��ط ال �ح �ي��اة ،ف���اذا كنت
م�صابا ب�ضغط الدم �أم ال فمن المهم:
 المحافظة على ال��وزن الطبيعيوالإنتباه لمحيط الخ�صر ،ف��إذا كان
محيط الخ�صر للذكر �أكثر من 102
�سم والأن�ث��ى � 89سم يكون المري�ض
عر�ضه لل�ضغط.
 -2ممار�سة التمارين الريا�ضية
لمدة ن�صف �ساعة يوميا.
 -3تناول الغذاء ال�صحي وتجنب
الأمالح والدهون.
 -4التوقف عن التدخين والخمور
والقهوة.
 -5تجنب ال�ضغط النف�سي والقلق
لأن له ت�أثير على �ضغط الدم.
و�إذا �أم �ك��ن واظ ��ب ع�ل��ى مراقبة
�ضغط الدم في المنزل مرة كل ثالثة
ا�شهر بجهازك الخا�ص ،فالوقاية خير
من العالج.

�آمــال حنــا مليـكه

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

لجميع احتياجاتكم العقارية

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:

 المراقبة ال�سرية- Surveillance
 البحث عن الأ�شخا�ص المفقودين- Missing Person Search
 فح�ص الخلفية ال�شخ�صية- Background Check
 البحث والك�شف عن الأمالك ال�شخ�صية- Worker's Comp. Injuries
 التحقيق في �إ�صابات العمل خدمات خا�صة للمحامين:- Asset Search

(تجهيز الق�ضايا الجنائية  -البحث عن ال�شهود ومقابلة �أطراف الق�ضية وتجهيز التقارير الخا�صة بهم)..
 خدمات خا�صة لأ�صحاب الأعمال:(فح�ص التاريخ ال�شخ�صي للموظفين  -التحقيق في حاالت ال�سرقة وا�ستعمال المخدرات بوا�سطة الموظفين)
 خدمات خا�صة ل�شركات الت�أمين:(التحقيق في حوادث ال�سيارات  -التحقيق في �إ�صابات العمل).
 خدمات خا�صة للعائالت:(مراقبة ال�شباب ال�ستعمال المخدرات  -كاميرات مراقبة لمربية الأطفال).

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

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

www.eskanderinvestigations.com
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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

كما يجب �أن ي�ك��ون ن��وع القما�ش ولونه
مالئمين لمالب�سك وللوقت الذي ترتدينه
فيه.
 احر�صي على التنا�سق بين لون �إطار
النظارة ولون مالب�سك ومن الأف�ضل �شراء
نظارة ذات �إطار بلون محايد كالف�ضي �أو
الذهبي �أو البيج مثال.
� إذا كانت ياقة ف�ستانك مغلقة اكتفي
بو�ضع ق��رط كبير� ،أم��ا �إذا كانت الياقة
وا�سعة فيمكنك �إرت ��داء عقد �ضيق حول
الرقبة.
 ت��ذك��ري دائ�م��ا عندما تقفين �أمام
المر�آة لي�س هناك فتاة ال تتمتع بنوع خا�ص
من الجمال كلنا جميالت ولكن �إن اح�سنا
�إختيا ر ما ينا�سبنا.
 يمكن ل�صاحبات الب�شرة البي�ضاء
�إرتداء �إك�س�سوارات غامقه واالبتعاد تماما
عن الألوان الفاتحة جدا لأنها تجعل الب�شرة
باهتة و�شاحبة� ،أما ذوات الب�شرة ال�سمراء
فالبد �أن يبتعدن تماما عن الألوان الداكنة
الختيار الإك�س�سوار لأن الألوان الداكنة مع
الب�شرة ال�سمراء ال تبرز جمالها.
وفي النهاية البد �أن تكون الفتاة ب�سيطة
ف��ي �إخ�ت�ي��ار �إك�س�سوارتها المنا�سبة لها
الظهار �أنوثتها وجمال طلتها.

من �أجل �صحة قدميكي

ESKANDER
INVESTIGATIONS

• Auto • Life
• Home • Mobile Home
• Retirement Saving Plan 401K
• Business • Motorcycle
• Saving College Plan 529

ما َق َّـل و دل!

إختيار اإلكسسوار المناسب

مائدتـك هـذا األسـبوع
فتـــة العيـــــد
اللورا والم�ستكة وب�صلة متو�سطة ،ونترك
الإناء على النار حتى تمام ن�ضج اللحمة مع
الحر�ص على �إزالة الريم الأ�سود فوق وجه
اللحمة.
 -2نقوم بتجهيز الأرز بو�ضع زبدة فى
�إناء ثم ن�ضيف الأرز مع ال�شوربة المنا�سبة
لكمية الأرز ونتركه حتى يغلى ثم نهدئ
النار ونتركه حتى ين�ضج.
 -3نجهز الخبز المحم�ص ونقطعه
لقطع �صغيرة فى �إناء عميق.
 -4لتجهيز �صل�صة الفتة ن�ضع ال�سمن
ث��م ن�ضيف ال�ث��وم المفروم ونحمره حتى
ي���ص�ب��ح ذه �ب��ى ال� �ل��ون ون �� �ض �ي��ف الخل،
ونتركهم حتى الغلي م ًعا ،ثم ن�ضيف ع�صير

�أرثوذك�س نيوز

هـــــام جـــــدا

م�ساعدة حكومية لمحدودي الدخل 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

�أرثوذك�س نيوز

إعالنات
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TOMA, CPA
Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

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

 قوانين الو�صايا والتركات-  كافة قوانين الهجرة وحاالت اللجوء- الق�ضايا الجنائية
Chapter 7حاالت الإفال�س- قوانين العقود وال�شركات
* Immigration Law: Removal Defense, Family Immigration, Adjustment of Status,
Asylum Petitions * Wills & Living Trusts * Business Formation & Contracts *
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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•
•
•
•
•
•

3695 Alammo St., #100 • Simi Valley
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Affordable
Health Care
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صباح اخلري يا مصر

�صفقة من العيار الثقيل للأهلي هدية من تركي �آل �شيخ

SECTION B

قال الإعالمي �إ�سالم ال�شاطر� ،إن تركي �آل ال�شيخ الرئي�س ال�شرفي للنادي الأهلي ورئي�س
هيئة الريا�ضة بال�سعودية يعتزم �إبرام �صفقة من العيار الثقيل لإ�سعاد جماهير النادي الأهلي
الم�صري خالل فترة االنتقاالت ال�صيفية المقبلة.
وقال «ال�شاطر» خالل فقرة ك�شف الم�ستور ببرنامج «�إك�سترا» :وعد تركى �آل ال�شيخ النادي
الأهلي ب�إبرام �أربع �صفقات من العيار الثقيل في ال�صيف المقبل ،لإ�سعاد جماهير النادي
الأهلي ،معتبرا �أن ال�سومة العب نادي �أهلي جدة ال�سعودي �أول ال�صفقات الثقيلة للأهلي.
و�شدد «ال�شاطر» على �أن الرئي�س ال�شرفي للنادي الأهلي �سوف يتحمل ا�ستقدام ال�سومة
للأهلي وراتبه ال�سنوى مع المارد الأحمر.

�شفيق بالرئا�سة طبقا لإجمالي الأ�صوات
التي ح�صل عليها.
وك�شفت تحقيقات قا�ضي التحقيق في
الق�ضية ع��ن وج��ود مخالفات بالجملة،
وال �م �ت �ع �ل �ق��ة ب��ت��زوي��ر �أوراق االق� �ت ��راع
وت�سويدها ،وكذلك تزوير بطاقات الرقم
القومي للناخبين ،كما تم �ضبط عدد كبير
من بطاقات االق�ت��راع تم الت�أ�شير عليها
ل�صالح �أح��د المر�شحين قبل ت�سليمها
للجان الق�ضائية الم�شرفة على االنتخابات
وذلك في  16محافظة.
وكانت النيابة العامة قد بد�أت التحقيق
ف��ي ات �ه��ام��ات �شفيق ب��ال�ت��زوي��ر وت�سويد
البطاقات م�سبقا منذ  21يونيو .2012

الأمن يحبط محاولة تفجير كني�سة
بمركز نجع حمادي ب�أحد ال�سعف
ق � ��ال � ��ت م� ��� �ص���ادر
�أمنية� ،إن قطاع الأمن
الوطنى ،بقنا تمكن من
�ضبط �أح ��د العنا�صر
الإرهابية ،قبل تنفيذه
مخطط تفجير �إحدى
الكنائ�س بمركز نجع
حمادى �شمال محافظة
ق��ن��ا� ،أث� �ن���اء احتفال
الأقباط بعيد ال�سعف.
�أ�ضافت الم�صادر �أن معلومات وردت
�إلى قطاع الأمن تفيد قيام الإرهابى محمد
�صالح ،بجلب م��واد متفجرة للتخطيط
لتفجير كني�سة العذراء بدائرة مركز نجع
حمادى� ،أثناء �إقامة االحتفاالت بالأعياد،
وت��م التحفظ على المتهم للو�صول �إلى
باقى �أف��راد الخلية .بينما �شددت �أجهزة
الأم��ن من وج��وده��ا فى محيط الكنائ�س

بالمحافظة ،تح�سبا لتنفيذ �أعمال �إرهابية،
ودف�ع��ت بت�شكيالت �إ�ضافية ف��ى محيط
الكنائ�س و�أق�سام ال�شرطة.
من جانبه قال الأنبا كيرل�س ا�سقف نجع
ح�م��ادى ان االم��ور تمت ب�سالم ،وانتهت
ك��ل الكنائ�س م��ن ��ص�ل��وات اح��د ال�سعف
ب�سالم و�سط ت�أمين مكثف من قبل قوات
ال�شرطة.

محالت بلدي للطيور الحية والمذبوحة

اكت�شف علماء �آث ��ار م�صريون بقايا
معبد يوناني-روماني �إلى الغرب من واحة
�سيوة بحوالي  50كيلومترا ،وتبعد حوالي
 300كيلومترا ع��ن جنوب �ساحل البحر
المتو�سط.
وع�ث��ر الأخ���ص��ائ�ي��ون الم�صريون على
�أ��س��ا��س��ات وواج �ه��ة مبنى معبد يوناني-
روماني ،يعود تاريخه �إلى  2200عام .ومن
بين اللقى الأثرية في هذا المكان� ،أوان
فخارية ومنحوتات مختلفة� ،إحداها لر�أ�س
رجل ،و�أعمدة وجدران زينت بنقو�ش ور�سوم
تعود لتلك الحقبة التاريخية وتمثاالن على
�شكل �أ�سد.
و�سي�سمح هذا االكت�شاف ،وفقا للعلماء،
بمعرفة المزيد عن تطور الحياة والثقافة
ف��ي واح��ة �سيوة ال�ت��ي تبعد ع��ن القاهرة بال�سكان منذ � 12ألف �سنة ،ويعود �أول ذكر هذه المنطقة �ستك�شف الكثير عن تاريخها
الأنبا مرق�س
لها �إلى الفترة االنتقالية الثالثة في تاريخ وعن �سبب وجود هذا المعبد المبني على
حوالي  560كيلومترا.
الطراز اليوناني الروماني.
ويعي�ش في واح��ة �سيوة الآن حوالي  23م�صر ( 656-1075قبل الميالد).
�أ�صدرت مطرانية �شبرا الخيمة برئا�سة
�أل��ف ن�سمة ،ويعتقد �أن�ه��ا ك��ان��ت م�أهولة ويعتقد العلماء �أن متابعة التنقيب في
نيافة الأنبا مرق�س �أ�سقف �شبرا الخيمة
وتوابعها بيانا �أكدت فيه �أن الكني�سة تمار�س
عملها ال��رع��وي وال�ت��رب��وي وال��وط�ن��ي بكل
قلبها ولم ولن تقبل مكاف�أت على خدمتها
ورعايتها و�أنها �ست�ستمر ولن تتراجع عن
دورها الرعوي والتعليمي.
ي�أتي البيان على خلفية ما �أعلنه اللواء
محمود ع�شماوي محافظ القليوبية يوم 28
تنفذ الناقلة الرو�سية «�آيروفلوت» يوم
الم�صري ،وخا�صة للمنتجعات الواقعة على مار�س الجاري عن تخ�صي�ص � 100ألف
الأربعاء � 4/11أولى رحالت الطيران �إلى
أحمر.
ل
ا
البحر
جنيه لأعلى ن�سبة ت�صويتية بين �إيبار�شيات
من
م�صر ،وذل��ك بعد انقطاع دام �أك�ث��ر
منت�صف
وقعتا
وم�صر
رو�سيا
�ت
�
ن
�ا
�
ك
و
القليوبية الثالثة والكني�سة الإنجيلية لتحفيز
ال�سياح
عامين ،في م�ؤ�شر على قرب عودة
ا�ستئناف
بروتوكول
على
الما�ضي
دي�سمبر
الناخبين من �أبناء الكني�سة بالقليوبية على
الرو�س �إلى المنتجعات الم�صرية.
�ذي
�
ل
وا
�ن،
�
ي
�د
�
ل
�
ب
�
ل
ا
بين
�ة
�
ي
�و
�
ج
�
ل
ا
�لات
ح
�ر
�
ل
ا
الإدالء ب�أ�صواتهم.
تمام
�ي
�
ف
وت�ن�ط�ل��ق ال��رح �ل��ة رق��م 400
مطار
إلى
�
أوال
�
الرحالت
ا�ستئناف
ت�ضمن
ه��ذا وق��د ق��ام المحافظ ب�إلغاء القرار
مطار
من
ال�ساعة  20:55بتوقيت المحلي
مطارات
�ى
�
ل
�
إ
بعدها
�ي،
�
ل
�دو
�
ل
ا
�رة
�
ه
�ا
�
ق
�
ل
ا
�سالف الذكر لما �أث��اره من لغط وت�شويه
الرو�سية
بالعا�صمة
�شيريميتييفو الدولي
ال�شيخ،
�شرم
مثل
ال�سياحية
المنتجعات
لدور الكني�سة الوطني الذي تقوم به منذ
و� 3.7ألف مقعد للرحالت من القاهرة �إلى
وت�ستغرق
الدولي،
القاهرة
متجهة �إلى مطار
والغردقة.
فجر التاريخ.
مو�سكو.
الرحلة � 4ساعات و 35دقيقة.
فيما �ستنفذ الناقلة الم�صرية «م�صر يذكر �أن رو�سيا كانت قد ع ّلقت حركة
النقل الجوي مع م�صر ل��دواع �أمنية في
و�أف ��ادت «�آي��روف�ل��وت» ب ��أن ه��ذه الرحلة للطيران» يوم الخمي�س � 4/12
الرو�سية.أولى رحالت الـ 31من �أكتوبر � ،2015إثر تحطم طائرة لإعالناتكموا�شتراكاتكم
�ستقل قرابة  120م�سافرا ،م�شيرة �إلى �أنه الطيران �إلى العا�صمة
�شرم
مطار
من
رحلة
في
كانت
رو�سية
ركاب
مع ا�ستئناف ال��رح�لات بين العا�صمتين وم��ع ا�ستنئناف رح�لات الطيران بين
ات�صلوا بنا
الرو�سية والم�صرية تم حجز � 3.75ألف البلدين ،يعود ال�سياح الرو�س ،اللذين كانوا ال�شيخ �إلى �سان بطر�سبورغ ،ما �أ�سفر عن
مقعد ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ف�صل ال�صيف ( 27ي�شكلون نحو ثلث ال�سياح الأج��ان��ب� ،إلى مقتل  217راكبا و�أفراد طاقمها الـ.7
)818( 774-0446
�أكتوبر) للرحالت من مو�سكو �إلى القاهرة ،م�صر ،ما يعد ب�شرة خير للقطاع ال�سياحي

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

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

8261 Bolsa Ave., Garden Grove, CA 92655

949 - 559 - 6565

714-894-7796

Saint Paul Dental
(714) 550-6088

د� .سـامح جنـدي

saintpauldental@gmail.com
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Investment Properties
Multi Residential
Commercial
Industrial Properties

Income Properties
evaluations & 1031 Exchanges

For any Real-estate
investment question
CALL

Anita Pemstein
CalBRE Lic# 00779581
Broker Associate

626-688-1736
anitalp27@gmail.com

George Eskander
Realtor
BRE Lic# 01906033

626-483-0646
girgis52@gmail.com

ST. Mark FAMILY DENTAL
(818) 992-4600

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

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

* 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

النيل ،م��ا ي��ؤث��ر على ال��زراع��ة ويقلل من
جودة الأرا�ضي الم�صرية ،وي�سبب في ندرة
المياه ،مما يهدد الأم��ن الغذائي لم�صر،
وكل تلك الم�ؤ�شرات ت�ؤكد �إننا على حافة
كارثة خطيرة».
وذك��ر وزي��ر ال��ري الأ�سبق� ،أن��ه «جرى
توقيع اتفاقية م�صرية م��ع دول حو�ض
النيل للتنمية ال�شاملة على �ضفاف النيل
من منبعها حتى م�صر ،وذلك لأنها كانت
تخ�شى م��ن ب�ن��اء ال���س��دود على �ضفاف
النيل بمختلف ال���دول ،وه ��ذا ي ��ؤك��د �أن
م�صر تدرك مدى خطورة �إن�شاء ال�سدود،
باعتبار �أنها �آخ��ر ال��دول الم�ستفيدة من
منبع نهر النيل.

ك�شف ال��دك�ت��ور محمود �أب��وزي��د ،وزير
الري الم�صري الأ�سبق ،ورئي�س المجل�س
العربي للمياه ،عن �أن �إثيويبا تعكف حاليا
على �إن�شاء � 33سدا مختلفا.
و�أو�ضح الم�س�ؤول الم�صري ال�سابق �أن
ه��ذه ال�سدود منهم  11لتوليد الكهرباء
و 22للتنمية الزراعية� ،إ�ضافة �إلى وجود 4
�سدود �أ�سا�سية �أمام �سد النه�ضة.
و�أ� �ض��اف «�أب ��وزي ��د» ،خ�ل�ال كلمته في
الم�ؤتمر الدولي لجامعة الأزه��ر «الزراعة
وال �ت �ح��دي��ات الم�ستقبلية» ،ال���ذي عقد
ال�ث�لاث��اء � ،4/10أن «العمر االفترا�ضي
لل�سد العالي  500عام ،و�سد النه�ضة ي�ؤثر
ع�ل��ى خ�صوبة ال�ط�م��ي ال �ق��ادم م��ن منبع

دكتورة منــال عزيــز

المحل الوحيد للطيور الحية والمذبوحة
من لوس أنجلوس حتى سان دييجو

General Dentistry
Cosmetic Services
Crowns and Bridges
Root Canal Therapy
Zoom Teeth Whitening
Dentures and Partials
Veneers/Lumineers
Children Are Welcome

وزير الري الم�صري الأ�سبق� :إثيوبيا تبني � 33سدا !

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

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

تعلن عن توفر جميع
�إحتياجاتكم من:
دجاج * حمام * بط * �أرانب
* (ديك حب�شي) رومي
* �سمان * بي�ض بلدي طازج

Adult Medical:

مطرانية �شبرا الخيمة فى
بيانها:لن نقبل مكاف�أت على
عملنا الوطني

�إ�ستئناف رحالت الطيران بين مو�سكو والقاهرة

�أعلن الدكتور محمد عثمان الخ�شت،
رئي�س جامعة القاهرة� ،أن��ه من �أولويات
الجامعة خالل الفترة المقبلة التركيز على
الم�شروعات الكبرى ،و�أولها فرع الجامعة
ال��دول �ي��ة بمدينة ال���س��اد���س م��ن �أكتوبر،
م�ضيفا �أنه �سيتم و�ضع حجر الأ�سا�س لهذا
الفرع خالل ال�شهر الحالى.
و�أ�ضاف «الخ�شت» فى ت�صريح له� ،أنه
تم �إنجاز الخطوات القانونية الخا�صة ببدء
العمل فى ال�ف��رع ،وكذلك الح�صول على
الترخي�ص.
و�أكد �أن �إحدى ال�شركات ت�سلمت الموقع
د .محمد الخ�شت
وت��م و�ضع كافة الت�صميمات الهند�سية
والمعمارية والت�صور الأكاديمى للجامعة ،من الم�شروع التى تتمثل فى الإن�شاءات
معلنًا �أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى الخر�سانية تبلغ  127مليون جنيه.

Cal-Optima Patients:
More Dental Benefits
!are Now Covered
Call for appointment.

ك�شفت الإح�صائية ال�صادرة من الهيئة الوطنية
لالنتخابات� ،أن �أعلى  5محافظات من حيث الح�ضور
والأعلى ت�صويتا هى القاهرة بعدد  2مليون و� 580ألفا
و� 30صوتا ،ثم ال�شرقية فى المرتبة الثانية بعدد �أ�صوات
مليون و� 950ألفا و� 489صوتا ،ثم جاءت الدقهلية فى
المرتبة الثالثة بعدد مليون و� 918ألفا و� 152صوتا ،ثم
البحيرة بعدد مليون و� 729ألفا و� 657صوتا ،و�أخيرا
الغربية مليون و� 638ألفا و� 953صوتا.

بعد انقطاع لأكثر من عامين..

الخ�شت :و�ضع حجر �أ�سا�س جامعة القاهرة الدولية
هذا ال�شهر فى مدينة � 6أكتوبر

FREaEnt
implltation
Consu

E-mail: allorthodox@aol.com

www.orthodoxnews.us
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�أعلى  5محافظات ت�صويتا بالإنتخابات الرئا�سية

العثـور على �آثــار معبــد غـام�ض في م�صــر

الق�ضاء ين�صف الرئي�س ال�سابق محمد مر�سي
ق�ضت محكمة جنايات ال�ج�ي��زة ،يوم
الأح��د  ،4/8بعدم ج��واز اال�ستئناف في
حفظ التحقيقات في ق�ضية تزوير انتخابات
الرئا�سة عام  2012ل�صالح محمد مر�سي
مر�شح جماعة الإخوان.
وق��ال��ت المحكمة �إن ��ه ال وج��ه لإقامة
الدعوى الجنائية في الدعوى ال�صادرة من
قا�ضي التحقيق.
ك��ان ال�ف��ري��ق �أح �م��د �شفيق ،المر�شح
الرئا�سي ال�سابق ،قد تقدم ببالغ �ضد لجنة
انتخابات الرئا�سة ع��ام  ،2012يتهمها
بتزوير نتيجة االنتخابات ل�صالح محمد
مر�سي مر�شح جماعة الإخ��وان ،ب�إعالنه
رئي�سا للجمهورية على الرغم من �أحقية

�أرثوذك�س نيوز

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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�أرثوذك�س نيوز

ترامب� :س�ألتقي كيم جونغ
�أون في مايو �أو بداية يونيو
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�أنه يخطط للقاء الزعيم الكوري ال�شمالي
كيم ج��ون��غ �أون ف��ي م��اي��و �أو ب��داي��ة يونيو
المقبل.
وق ��ال ت��رام��ب لل�صحفيين قبل بداية
اجتماع الحكومة�« :سنلتقي في �أي وقت من
�شهر مايو �أو بداية يونيو ،و�أعتقد �أنه �سيكون
هناك احترام كبير من قبل الطرفين ،و�آمل
ب ��أن نتمكن م��ن عقد �صفقة ح��ول �إخالء
كوريا ال�شمالية من ال�سالح النووي».
و�أ�ضاف ترامب �أنه ي�أمل ب�أن تكون هناك
عالقة بين الدولتين تختلف عما كان خالل
�سنوات طويلة.
هذا ،وكانت كوريا ال�شمالية قد �أعلنت
ا�ستعدادها لعقد لقاء بين زعيمها والرئي�س
الأم��ري �ك��ي وب �ح��ث ق���ض�ي��ة ن ��زع ال�سالح
النووي.
وذكر م�س�ؤول �أمريكي لوكالة «رويترز»
�أم����س الأح ��د �أن ه�ن��اك ات���ص��االت �سرية
بين الم�س�ؤولين الأمريكيين والكوريين
ال�شماليين� ،أكدت بيونغ يانغ خاللها ب�شكل
مبا�شر رغبتها في عقد ه��ذه القمة غير
الم�سبوقة.

ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض ي���ؤج��ل
ق��م��ة ت���رام���ب م���ع زع��م��اء
ال��خ��ل��ي��ج ح��ت��ى �سبتمبر
ق��ال خم�سة م�س�ؤولين �أمريكيين �إن
�إدارة الرئي�س دونالد ترامب �ست�ؤجل حتى
�سبتمبر قمة مع زعماء دول الخليج العربية
كان من المزمع عقدها هذا الربيع و�سط
ن��زاع م�ستمر بين قطر وح�ل�ف��اء �آخرين
للواليات المتحدة فى المنطقة.
و�أف��اد اثنان من الم�س�ؤولين ب ��أن قرار
ت�أجيل قمة مايو م��ع زع�م��اء دول مجل�س
ال�ت�ع��اون الخليجى ال�ست يعك�س جدوال
دبلوما�سيا مزدحما ،وحقيقة �أن الرئي�س
ترامب بال وزي��ر للخارجية لحين ت�أكيد
م�ج�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ت�ع�ي�ي��ن م��دي��ر وك��ال��ة
ال�م�خ��اب��رات ال�م��رك��زي��ة (���س��ي�.آي�.إي��ه)
الحالى مايك بومبيو فى المن�صب.

ال��خ��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة:
م�����ش��روع «ق���ن���اة ���س��ل��وى»
ي��زي��د م��ن ح���دة ال�����ص��راع
ب��ي��ن ال��ري��ا���ض وال��دوح��ة
ف��ي �أول رد فعل م��ن وا�شنطن ،ذكرت
وزارة الخارجية الأمريكية �أن م�شروع «قناة
�سلوى» ال��ذي �سي�ؤدي تنفيذه �إل��ى تحويل
قطر �إلى جزيرة« ،يزيد من حدة ال�صراع»،
ودعت �إلى التهدئة والحوار لحل الأزمة.
ونقلت �شبكة « »CNNالإخ �ب��اري��ة عن
المتحدثة با�سم الخارجية الأمريكية هيذر
نويرت قولها في معر�ض تعليقها على زيارة
�أمير قطر تميم بن حمد �إلى وا�شنطن �إن
«قطر �شريك ا�ستراتيجي ذو قيمة عالية
للواليات المتحدة ،و�صديق لها �أي�ضا».
وذكرت نويرت �أنها على علم بالتقارير
ال�م�ن���ش��ورة ح��ول م���ش��روع «ق �ن��اة �سلوى»
ال�سعودي ،وا�صفة �إي��اه ب�أنه «�أم��ر ال يفيد
النزاع (الخليجي) بر�أينا ،بل يزيد من
حدته».
من جهة �أخرى ،ر�صدت المتحدثة با�سم
الخارجية الأمريكية تهدئة في النزاع بين
الريا�ض والدوحة ،ور�أت �أن حدة الخطاب
بين قطر وال�سعودية �أ�صبحت «�أخف الآن
مما كانت عليه في ال�صيف الما�ضي».
وا�ستدركت نويرت قائلة �إن الأو�ضاع
«لي�ست كما ينبغي ،ولكن بالت�أكيد �أعتقد
�أننا في موقع �أف�ضل».
يذكر �أن و�سائل �إعالم �سعودية ك�شفت
م�ؤخرا عن م�شروع ل�شق قناة بحرية على
طول الحدود مع قطر ،من �سلوى �إلى خور
العديد ،م�شيرة �إلى �أن تكتال ا�ستثماريا من
القطاع الخا�ص �سيقوم بتنفيذه.

مكتب المحامي

أمريكا من حولنا

ال�سنة الثامنة ع�شر  -العدد � 15 - 1) 380أبريل 2018م)  -برمهات/برمودة  1734لل�شهداء

ترامب يجمد �أكثر من  200مليون دوالر كانت مخ�ص�صة لإعادة �إعمار �سوريا

غداة �إعالن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب �أن بالده �ستن�سحب «قريبا جدا»
من �سوريا� ،أفادت �صحيفة «وول �ستريت
ج��ورن��ال» �أن الرئي�س الأم��ري�ك��ي دونالد
ترامب �أمر بتجميد �أكثر م��ن 200مليون
دوالر ك��ان��ت مخ�ص�صة لإع� ��ادة �إعمار
�سوريا ،البلد ال��ذي يعي�ش �صراعا داميا
منذ .2011
وقالت ال�صحيفة �إن ترامب �أمر وزارة
الخارجية بتجميد ه��ذه الأم ��وال بعدما
علم من مقال �صحافي قر�أه �أن الواليات
المتحدة تعهدت دفع �أموال للم�ساهمة في
�إعادة �إعمار �سوريا.
وكان ترامب قد �أعلن في خطاب �ألقاه
�أمام عمال �صناعيين في �أوهايو �أن القوات
الأمريكية �ستن�سحب من �سوريا «قريبا
ج��دا» ،وعبر عن �أ�سفه لما اعتبره تبديد
وا�شنطن �سبعة تريليونات دوالر في حروب
ال�شرق الأو�سط.
كما قال �أي�ضا «�سنخرج من �سوريا في

وق��ت قريب جدا.فلندع الآخ��ري��ن يتولون
االه�ت�م��ام بها الآن» .ول��م يحدد ترامب
من يق�صد بـ «الآخرين» الذين يمكن �أن
يتولوا �أم��ر �سوريا ،لكن لرو�سيا و�إي��ران
قوات كبيرة في �سوريا دعمت نظام ب�شار
الأ�سد.

وتن�شر الواليات المتحدة �أكثر من �ألفي
جندي في �سوريا (�شرق) حيث ي�ساندون
تحالفا عربيا كرديا لدحر تنظيم «الدولة
الإ�سالمية» بدون التورط ب�شكل مبا�شر في
النزاع في هذا البلد.
وقال الرئي�س الأمريكي في هذا ال�صدد
«�أنفقنا �سبعة تريليونات دوالر في ال�شرق
االو� �س��ط .ه��ل تعلمون م��ا ال��ذي ح�صلنا
عليه لقاء ذلك؟ ال �شيء» ،متعهدا تركيز
الإنفاق الأمريكي في الم�ستقبل على خلق
وظائف وبناء بنية تحتية في بلده.
وكانت رغبة ترامب في االن�سحاب من
النزاع ال�سوري قد تعار�ضت مع ما �أعلنه
في يناير الما�ضي وزير الخارجية ال�سابق
ري�ك����س ت�ي�ل��ر��س��ون ،ال ��ذي اع�ت�ب��ر �آن ��ذاك
�أن ق��وات ب�لاده ينبغي لها �أن تبقى في
�سوريا لمنع تنظيمي «الدولة الإ�سالمية» و
«القاعدة» من العودة ،و�أي�ضا ل�سد الطريق
�أمام �إيران ومنعها من «تعزيز موقعها في
�سوريا».

وثيقة �أمريكية م�سربة تك�شف معلومات هامة عن م�صر
ك�شفت وثيقة �أمريكية م�سربة من البيت
الأب�ي����ض ،معلومات خطيرة ع��ن م�صر،
حيث ر�سمت الوثيقة �سيا�سة وا�شنطن حول
مناطق ال�صراع واالهتمام بالن�سبة لها في
العالم.
و�أع ��دت جهات �أمريكية متخ�ص�صة،
ت �ق��ري��را ل�ل�ب�ي��ت الأب� �ي� �� ��ض ،ح� ��ددت من
خ�لال��ه �سيا�سة ال��والي��ات المتحدة حول
مناطق االهتمام وال���ص��راع ف��ي العالم،
وه��ي درا��س��ات متخ�ص�صة يتم تقديمها
للإدارات المتتابعة ،يتم االعتماد عليها في
�صناعة القرار ت�صدرها مراكز درا�سات
متخ�ص�صة كل � 5أعوام.
واخت�صت �آخ��ر درا�سة متخ�ص�صة تم
تقديمها ل�ل��إدارة الأمريكية ،ح��ول �شكل
ال�ق��وى العالمية ف��ي  ،2020وت��م تق�سيم
ال��دول ،فيها �إل��ى ع��دد من المجموعات،
وج� ��اء ت�ق���س�ي�م�ه��ا ع �ل��ى ال �ن �ح��و التالي:
«مجموعة �أمريكا الجنوبية� ،آ�سيا ،الدول

الأوروبية عدا رو�سيا� ،إفريقيا  -عدا م�صر،
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا  -كذلك
عدا م�صر» ،ثم درا�ستان منف�صلتان عن
«م�صر ورو�سيا» ،كعنا�صر درا�سة م�ستقلة
عن االتجاهات اال�ستراتيجية الأخرى في
العالم ،وهو ما يو�ضح �أهمية دور م�صر
ل�صانع القرار الأمريكي ليتم على �أ�سا�سها
تحديد ا�ستراتيجيتها و�سيا�ستها الخارجية
نحو م�صر خ�لال ه��ذه الفترة حتى عام
.2020
و�أو�ضحت الدرا�سة التي �أجرتها المراكز
البحثية الأمريكية� ،أن اكت�شافات م�صر
للغاز الطبيعي في البحر الأبي�ض المتو�سط
و�شرق الدلتا� ،سيحقق لها اكتفاء ذاتيا من
الغاز والوقود ،و�سي�سمح لها بوجود فائ�ض
للت�صدير ،وهو ما �سيجعل م�صر من �أكبر
الدول المنتجة للغاز الطبيعي ،ما �سي�سهم
ف��ي ت�ضاعف ال��دخ��ل القومي الم�صري،
وهو ما يو�ضح �أن القاهرة �ست�صبح واحدة

من كبريات القوى االقت�صادية في ال�شرق
الأو�سط والعالم بحلول .2020
و�أظهرت الدرا�سة �أي�ضا �أن �إنتاج م�صر
م��ن ح �ق��ول ال �غ��از ال �ج��دي��دة ف��ي ،2020
�سي�سمح للقاهرة ب�إقامة خ��ط لت�صدير
الغاز الطبيعي �إلى �أوروبا من خالل قبر�ص
واليونان ،وي�سمح لهذين البلدين بت�صدير
ف��ائ����ض �إن�ت��اج�ه�م��ا م��ن ال �غ��از ع�ب��ر ذلك
الخط.
و�أك��دت الدرا�سة ،تحديث م�صر لقوتها
الع�سكرية وتطويرها ،منذ تولي الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي مقاليد وزارة الدفاع ،وهو ما
يو�ضح �أن تلك المهمة �ستكتمل في ،2020
وي�ؤكد خ��روج م�صر من العباءة الع�سكرية
الأمريكية ،ويظهر �أن تزايد ق��وة القاهرة
ال�سيا�سية في المنطقة ،يمهد لها الطريق كي
ت�صبح من �أكثر الدول نفوذا في المنطقة،
وهو ما اعتبرته الدرا�سة تغييرا في موازين
القوى في منطقة ال�شرق الأو�سط.

«الإف بي �آي» يداهم مكتب محامي ترامب وكاتم �أ�سراره وي�صادر وثائقا
لممثلة الأف�لام الإباحية �ستورمي دانيالز
التي تدعي �أن ذلك كان بهدف �إ�سكاتها
حول العالقة المزعومة مع ترامب.
وندد دونالد ترامب بمداهمة «�إف بي �آي»
مكتب محاميه ال�شخ�صي مايكل كوهين في
نيويورك ،وا�صفا ما جرى ب�أنه «عار» وب�أنه
«م�ستوى جديد تماما من الظلم».
وجدد ترامب القول �إن ما يتعر�ض له هو
«حملة �سيا�سية» و�أن التحقيق الذي يجريه
المحقق الخا�ص روبرت مولر الذي يحقق
فيما �إذا كانت هناك رواب��ط بين رو�سيا
وحملة الملياردير الجمهوري الرئا�سية هو
«هجوم على بلدنا» ،م�ؤكدا �أن «العديد من
الأ�شخا�ص» ن�صحوه بطرد مولر.

ق��ام االث�ن�ي��ن  4/9عنا�صر م��ن مكتب
التحقيقات ال�ف�ي��درال��ي الأم��ري �ك��ي «�إف
ب��ي �آي» بمداهمة مكتب مايكل كوهين،
المحامي ال�شخ�صي للرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب وكاتم �أ�سراره .وكان كوهين
قد دفع � 130ألف دوالر لممثلة �أفالم �إباحية
ادعت �أنها �أقامت عالقة جن�سية مع ترامب
عام .2006
وق��ال �ستيفان راي��ن محامي كوهين �إن
عنا�صر «الإف ب��ي �آي» � �ص��ادروا «وثائق
ات�صاالت» بين كوهين ووكالء له ،بع�ضها
ك��ان بطلب م��ن المحقق الخا�ص روبرت
مولر الذي يحقق بوجود روابط بين رو�سيا
وحملة ترامب الرئا�سية.
و�أ�ضاف الرئي�س الأمريكي �أمام ال�صحافيني
لترامب
الخا�ص
المحامي
وكوهين هو
وا�ستمر بتقديم الم�ساعدة له حتى بعد
وكاتم �أ�سراره منذ �سنوات طويلة ،وي�سدي و�صوله �إل��ى البيت الأبي�ض .ودف��ع كوهين وق��د ب��دت عليه ب��و��ض��وح �أم� ��ارات الغ�ضب �إن
املحققني «مل يجدوا �أي تواط�ؤ على الإطالق مع
له الم�شورة حول العقارات والأمور الخا�صة� 130 ،ألف دوالر قبل انتخابات عام  2016رو�سيا».

قطر ت�شتري من وا�شنطن �صواريخ موجهة بقيمة  300مليون دوالر

وافقت الواليات المتحدة على بيع قطر 5
�آالف «نظام �سالح القتل الدقيق المتقدم»
الموجه بالليزر (�أبكو�س)� ،إ�ضافة �إلى 5
�آالف ر�أ���س حربي �شديد االنفجار .وكان
الأم�ي��ر تميم بن حمد �آل ثاني قد التقى
بوزير الدفاع جيم ماتي�س ،ومن المقرر �أن
يلتقي دونالد ترامب الثالثاء.
وافقت الواليات المتحدة االثنين على
�صفقة لبيع قطر �صواريخ موجهة بقيمة
 300مليون دوالر ،كما �أعلنت وزارة الدفاع
«البنتاجون».
وقد �أعلنت وزارة الدفاع (البنتاجون)
�أنها وافقت على بيع � 5آالف «نظام �سالح
القتل الدقيق المتقدم» الموجه بالليزر و�شددت على �أن «قطر قوة هامة من �أجل «اهتماماتنا الدفاعية الم�شتركة تر�سي
(�أبكو�س) �إلى الدوحة� ،إ�ضافة �إلى � 5آالف اال�ستقرار ال�سيا�سي والتقدم االقت�صادي عالقتنا و�سالح الجو الأم �ي��ري القطري
ر�أ�س حربي �شديد االنفجار.
في منطقة الخليج الفار�سي» .و�أ�ضافت :يلعب دورا مهيمنا في الدفاع عن قطر».
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ماذا يحدث في أمريكا...

مظاهر الإحتفال بعيد القيامة في �أمريكا
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
في الأحد الما�ضي احتفلت الكنائ�س
ال�شرقية بعيد القيامة المجيد ،بينما
احتفلت الكنائ�س الغربية والأمريكتين
بنف�س العيد ولكن في الأحد ال�سابق له،
وفي كلتا الحالتين احتفل م�سيحيو العالم
بقيامة ال�سيد الم�سيح من الأموات بعد
�أن ُو��ض��ع ف��ي القبر ثالثة �أي ��ام ،وهذا
معروفا لمعظم �سكان الأر� ��ض ،ولكن
كيف تحتفل �أمريكا بهذا العيد والذي
يطلق عليه .Easter
وبالرغم من �أن الغرب والأمريكتين
يحتفلون بعيد القيامة ولكن مظاهر
اح�ت�ف��ال�ه��م ب �ه��ذا ال �ع �ي��د ل�ي����س بنف�س
ال�م���س�ت��وى ال���ذي يحتفلون ف�ي��ه بعيد
الكري�سما�س .ورب �م��ا ي��رج��ع ه��ذا �إلى
تقارب ثالثة �أعياد كبيرة ،ب��دء ًا بعيد
ال�شكر  Thanksgivingثم الكري�سما�س
ور�أ�س ال�سنة الميالدية.
هذا التقارب الزمني �أ�صبح له قيمة
م��ادي��ة كبيرة ا�ستغلها ال�غ��رب وحولها
�إلى مهرجان تجاري �ضخم ،بينما عيد
القيامة �أو الـ  Easterلي�س له مدة زمنية
طويلة ولذلك لم يتمكنوا من ا�ستخدامه
�أو تحويله �إل��ى مهرجان تجاري �ضخم
مثل الكري�سما�س.
وفي هذا ال�صدد ،كتب كاتب م�سيحي
يدعى  Ray Richardمقالة جميلة عن
�أهمية ال �ـ � ،Easterأقتب�س منها هذا
الجزء �إذ يقول:
«�إن لم يكن هناك قيامة من الموت ما
كان لعيد الميالد �أي معنى .واذ لم يكن
القبر فارغا فما كان المهد ُيحدث فرقا،
�إذ لم يقم الم�سيح من الموت .فال كان
�إال مجرد حاخام يهودي م�ضلل مع �أوهام
عظيمة� .إذا لم تكن القيامة حقيقيه فان
عيد الميالد ما هو �إال مجرد ق�صة لطفل
غام�ض ولد في قرية خارج الطريق في
�أر�ض من�سية منذ  2000عاما� .إن عيد
القيامة يعطي عيد الميالد معنى».
ولكن ما معنى كلمة Easter؟ وما هو
�أ�صل ه��ذه الكلمة التي �أطلقها الغرب
على عيد القيامة؟
�إن �أ�صل هذه الت�سميه �ألماني عندما
ك��ان��ت ال�م��ان�ي��ا ال ت�ع��رف الم�سيحية،
وك��ان يعي�ش فيها جماعات من البربر
الوثنيين ،وكان هذا ال�شعب يعبد �آلهة
مختلفة ومنها �إلهة الخ�صوبة �إو�ستري
 Eostreمن هنا جاء اال�سم الذي تحور
�إلى . Easter
عالقه البي�ض الملون بالعيد
تقول الأ�سطورة ب�أنه ذات يوم ربيعي
قامت �إلهة الخ�صوبة بتحويل ع�صفور،
غط على يدها� ،إل��ى �أرن��ب حتى يتمكن
الأط �ف��ال م��ن ال�ل�ع��ب م�ع��ه .ول�ك��ن هذا
التحول ل��م يعجب الع�صفور ف�أ�صبح
حزين ًا ج��داً ،ولذلك طلب الأطفال من
الإلهة �إع��ادة تحويله �إل��ى ع�صفور .في
ذلك الوقت كان قد م�ضى الربيع وجاء
ال�شتاء و�ضعفت �إلهة الخ�صوبة وفقدت
قواها.

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

عندما عاد الربيع من جديد ،عادت
معه القوة �إلى �إلهة الخ�صوبة وتمكنت
م��ن تحويل الأرن� ��ب �إل ��ى ع�صفور من
ج��دي��د ،وم ��ع ع��ودت��ه �إل ��ى �أ� �ص �ل��ه قدم
الع�صفور للإلهة البي�ض تعبير ًا عن
ال�شكر ،كما �أع�ط��ى الأط �ف��ال البي�ض
الملون .ي�ستمر هذا التقليد حتى اليوم
في �ألمانيا وفي جنوب البرازيل ،حيث
يق َّدم للأطفال مع حلول عيد الف�صح
البي�ض المح�شي بالبندق وال�شوكوال
– وهو ابتكار فرن�سي يعود �إلى �سنوات
كثيرة عقب تلك الفترة.
عند و��ص��ول الم�سيحية �إل��ى �شمال
�أوروب�� ��ا ب�ق�ي��ت ب�ع����ض ال�ت�ق��ال�ي��د ولكن
تغيرت معانيها ،فالبي�ض يمثل حياة
جديدة ويمثل كذلك الإخ�صاب والوالدة
الثانية ،وهذه المعاني ترتبط �أرتباط ًا
وثيق ًا بالقيامة ،حيث يمثل ق�شر البي�ض
الم�سلوق قبر الم�سيح المختوم ،وك�سر
هذه الق�شرة تمثل قيامة ي�سوع الم�سيح
م��ن الأم � � ��وات ..وي �ق��ال �أن الكني�سة
الأرثوذك�سية والكاثوليكية في ال�شرق
لونوا البي�ض بال�صبغة الحمراء داللة
و�سفك على
على دم الم�سيح الذي �أريق ُ
ال�صليب من �أجلنا.
وم��ن مظاهر العيد حاليا �أن تخرج
ال �ع��ائ�لات �إل ��ى ال�م�ت�ن��زه��ات ويقومون
بتخبئة البي�ض الملون في �أماكن مختلفة
وي �ق��وم الأط �ف��ال بالبحث ع��ن البي�ض
ويجمعوه في �سالل والطفل الذي يجمع
�أك �ب��ر ع��دد م��ن البي�ض يح�صل على
ج��ائ��زة .كما ي�ق��وم الأه��ال��ي بدحرجة
البي�ض من على قمة تل ويجري الأطفال
خلف البي�ض في محاولة للحاق به وجمعه
في �سالتهم للح�صول على الجائزة.
وم��ن المظاهر ال�م��أل��وف��ة �أي���ض��ا ان
يهدي النا�س بع�ضهم البع�ض �سلة الـ
� Easterأو ما ي�سمى بـ Easter Basket
المملوء بالحلوى وال�شوكوالتة الم�صنعة
على �أ�شكال الأرانب والبي�ض.
والزهور زاهيه الأل��وان والتي ترمز
�إلى الربيع ،وبد�أ الحياه ان كل رموز عيد
القيامه ترمز الي الحياه الجديده التي
وهبها لنا �إلهنا ومخل�صنا ي�سوع الم�سيح
بموته الكفارة عنا وقيامته لنحيا معه في
الأبدية.
كل عام و�أنتم جميعا بخير
اخر�ستو�س �آن�ستي � ..آلي�سو�س �آن�ستي
الم�سيح قام  ..بالحقيقة قام
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زعيم كوريا ال�شمالية وزوجته
ي��ح�����ض��ران ح��ف�لا تاريخيا
لفنانين من كوريا الجنوبية
في مرحلة من التقارب التاريخي بين
الكوريتين تلت افتتاح الأل�ع��اب الأولمبية
ال�شتوية في بيونغ ت�شانغ الجنوبية� ،أقيم
حفل الأح ��د الأول م��ن �أب��ري��ل يعد الأول
من نوعه منذ �أكثر من ع�شر �سنوات في
كوريا ال�شمالية لفنانين كوريين جنوبيين،
وح�ضره الزعيم الكوري ال�شمالي كيم جونغ
�أون مع زوجته ،ح�سبما نقلت وكالة الأنباء
الكورية الجنوبية عن وزارة الثقافة.
و�أعد الحفل في الم�سرح الكبير في بيونغ
يانغ الذي يتّ�سع لـ � 1500شخ�ص.
وي�أتي هذا الحفل في مرحلة من الهدوء
تلت �سنوات من ت�صاعد التوتر بين الجارين
ال�ل��دودي��ن ب�سبب ال�ت�ج��ارب ال�صاروخية
وال�ن��ووي��ة لبيونغ ي��ان��غ ،و�ضمن مبادرات
التهدئة مع ق��رب انعقاد قمة بينهما في
�شهر �أبريل الحالي.

مترجم ال��ق��ذاف��ى :اطلعت
ب��ن��ف�����س��ي ع���ل���ى م��خ��ط��ط
�أم���ري���ك���ا و�إ����س���رائ���ي���ل
لتق�سيم م�صر لدولتين

أخبار الشرق األوسط والعامل

ال�سعودية تدر�س م�شروع ًا �ضخم ًا ل�شق قناة بحرية تعزل قطر وتحولها �إلى «جزيرة»
جهات �سعودية و�إماراتية تمول الم�شروع و�شركات م�صرية تتولى �شق القناة

ك�شفت �صحيفة «�سبق» ال�سعودية عن
�أن المملكة تدر�س م�شروعا �سياحيا كبيرا
ل�شق قناة بحرية �ضخمة على طول حدود
البالد مع قطر� ،ستحولها لجزيرة ،وينفذه
تحالف ا�ستثماري �سعودي من � 9شركات.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن هذا الم�شروع
الكبير ف��ي ان�ت�ظ��ار ال�م��واف�ق��ة الر�سمية
والترخي�ص ل��ه؛ ليبد�أ التنفيذ المتوقع
اكتماله خالل � 12شهرا فقط.
وبينت «�سبق» في تقريرها� ،أن الخطة
المر�سومة تتحدد في �شق قناة بحرية ،تبد�أ
من منفذ �سلوى الحدودي بين ال�سعودية
وقطر� ،إلى ل�سان خور العديد في الخليج
ال �ع��رب��ي ،بحيث ي�ك��ون ام �ت��داد لل�ساحل
ال�شرقي لل�سعودية كامال ،وغير منقطع،
باعتبار �أن الحدود مع قطر البالغة  60كم،
هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا
االمتداد مما يعيق التجارة البينية ،وخطط
التطوير ال�سياحي للمنطقة ذات الحيوية،
كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.
ول�ف�ت��ت «� �س �ب��ق» �إل ��ى �أن اخ �ت �ي��ار هذه
المنطقة جاء لأهميتها وحيويتها� ،إ�ضافة
�إل��ى �أن طبيعتها الرملية الخالية من �أي
عوائق تعتر�ض التنفيذ؛ �إذ ال توجد �سال�سل
جبلية �أو ت�ضاري�س وع��رة تعيق عمليات
الحفر ،كما �أن القناة ال تمر عبر قرى
�سكنية �أو مناطق زراعية ،بل �إنها �ستنع�ش

الن�شاط في المنطقة.
وتتميز المنطقة بنوعية الم�شاريع
المجدولة الأخ ��رى ��س��واء النفطية منها
وال�صناعية ،ما ي�ؤهلها لأن تكون مركزا
اقت�صاديا و�صناعيا.
وم��ن ال�م�ت��وق��ع ف��ي �إط� ��ار تطبيق هذا
الم�شروع �أن يتم الربط بحريا بين �سلوى
وخ��ور العديد بقناة ،عر�ضها  200متر،
وعمقها  20-15مترا ،وطولها  60كيلومترا،
ما يجعلها قادرة على ا�ستقبال جميع �أنواع
ال�سفن م��ن ح��اوي��ات و�سفن رك��اب يكون

�أكد ال�سفير مفتاح مي�سورى ،المترجم
ال�خ��ا���ص للرئي�س الليبى ال��راح��ل معمر
القذافى �أن هناك مخطط وا�ضح من �سنة
 1989لتق�سيم المنطقة العربية ،عندما
وقعت ال�سلطة الفل�سطينية اتفاقية مع
�إ�سرائيل.
و�أك��د فى ح��وار لوكالة الأنباء الرو�سية
«�سبوتنيك» �أن �إ�سرائيل و�أمريكا تحدثا عن
ال�شرق الأو�سط المو�سع �أو ال�شرق الأو�سط
الجديد فى �أعقاب توقيع اتفاقية �أو�سلو،
ق��ائ�لا« :يت�ضمن المخطط ال��ذى اطلعت
عليه فى باري�س ب�أر�شيف مركز الدرا�سات
اال�ستراتيجية فى وزارة الدفاع الفرن�سية،
�إع��ادة تق�سيم الدول العربية �إلى  32دولة
بدال من  ،21بحيث يتم تق�سيم م�صر �إلى
دولتين م�سيحية وعربية».
و�أ�ضاف مي�سورى � ،أن �أمريكا �ضغطت
على �إ�سرائيل لكى توافق على حل الدولتين،
وتل �أبيب �أف��ادت وا�شنطن ب�أنها �ستوافق
على حل الدولتين ،ولكن تخ�شى من قيام
الدول العربية بم�ساعدة الدولة الفل�سطينية
وت�سليحها وتمكينها من محاربة �
إ�سرائيل ،ا�ستقبلت بكين الزعيم الكوري ال�شمالي كيم جونغ �أون في �أول زيارة له �إلى الخارج منذ
على
إ�سرائيل
فتم االت�ف��اق بين �
أمريكاالو�إ�سرائيلية على و�صوله �إلى ال�سلطة في نهاية  .2011وجرت الزيارة من الأحد �أول ابريل �إلى الأربعاء 4
الهيمنة
�ضرورة فر�ض
ابريل الحالي ولكن لم يك�شف عنها ر�سميا قبل عودة الزعيم الكوري �إلى بلده بالقطار.
أو�سط.
ال�شرق ال
و�أكد كيم جونغ �أون �أنه ي�ؤيد �إخالء �شبه الجزيرة الكورية من الأ�سلحة النووية ،و�أنه م�ستعد
لعقد قمة مع الرئي�س الأمريكي.
وت�ؤكد الزيارة  -كما ذكرت وكالة �أنباء ال�صين الجديدة  -على التقارب بين البلدين
الجارين اللذين باعد بينهما في ال�سنوات الأخيرة دعم بكين للعقوبات الدولية التي تهدف
�إلى �إجبار بيونج يانج على التخلي عن برنامجها النووي .ولم يلتق كيم من قبل الرئي�س
ال�صيني �شي جينبينغ.
وقال كيم للرئي�س ال�صيني خالل م�أدبة �أقامها له جينبينغ «لي�س هناك �أدن��ى �شك
في �أن �أول زيارة لي �إلى الخارج يجب �أن تكون �إلى العا�صمة ال�صينية» ،م�ضيفا بح�سب
ت�صريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية الر�سمية «هذا واجبي الر�سمي».

كيم جونغ �أون يزور بكين �سر ًا وي�ؤكد
�إلتزامه نزع ال�سالح النووي

ال�صين ت��ع��ام��ل ال��والي��ات
المتحدة بالمثل وتفر�ض
ر����س���وم���ا ج��م��رك��ي��ة على
 128م��ن��ت��وج��ا �أم��ري��ك��ي��ا

�أعلنت ال�صين عن فر�ض ر�سوم جمركية
على  128منتوجا �أمريكيا تبلغ قيمتها
ثالثة مليارات دوالر في �إجراء يهدف �إلى
المعاملة بالمثل ،وذل��ك بعد �أن فر�ضت
الواليات المتحدة على منتوجات �صينية
من ال�صلب والأليمنيوم .وفر�ضت ال�صين
ر��س��وم��ا جمركية بن�سبة  %15على 120
نوعا من المنتجات الأمريكية بما في ذلك
الفواكه ور�سوما بن�سبة  %25على ثمانية
منتجات �أخ� ��رى ت�شمل خ�صو�صا لحم
الخنزير وم�شتقاته.
وكانت بكين حذرت في مار�س من �أنها
لن تتوانى عن فر�ض ر�سوم جمركية على
هذه ال�صادرات الأمريكية ردا على الر�سوم
الباهظة ال�ت��ي فر�ضتها �إدارة الرئي�س
الأم��ري �ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ع�ل��ى واردات
الواليات المتحدة من الفوالذ والألومنيوم،
الأمر الذي زاد المخاوف من اندالع حرب
تجارية بين �أكبر قوتين اقت�صاديتين في
العالم.

لإعالناتكم و�إ�شتراكاتكم
ات�صلوا بنا

)818( 774-0446

الق�ضاء الألماني يرف�ض ت�سليم بيغديمونت
�إلى �إ�سبانيا بتهمة الع�صيان
ق��ررت محكمة �ألمانية م�ساء الخمي�س
 4/5الإف� ��راج ع��ن ال��رئ�ي����س الكاتالوني
ال�سابق ك��ارل����س بيغديمونت م��ع �إبقائه
تحت رقابة ق�ضائية ،معتبرة �أن ت�سليمه
�إلى �إ�سبانيا ال يمكن �أن يتم �إال ب�سبب تهم
تتعلق باختال�س �أم��وال عامة ولي�س بتهمة
الع�صيان كما تطلب مدريد.
وق��ال��ت محكمة �شلي�سفيغ-هول�شتاين
ح �ي��ث �أودع ب�ي�غ��دي�م��ون��ت ال �� �س �ج��ن� ،أن
القانون الألماني ال ي�أخذ في االعتبار تهمة
«الع�صيان» الموجهة �إل�ي��ه م��ن الق�ضاء
الإ�سباني في مذكرة التوقيف الأوروبية.
و�أ��ض��اف��ت �أن وح��ده��ا اتهامات اختال�س
الأموال العامة المرتبطة بتنظيم ا�ستفتاء
حول ا�ستقالل كاتالونيا في �أكتوبر يمكن
ان تكون �سببا لت�سليمه �إلى �إ�سبانيا لكنها
ال تبرر بقاءه في ال�سجن.
وكانت ال�شرطة الألمانية قد �أوقفت في
 26مار�س الما�ضي بيغديمونت على الحدود

BOTROS CONSTRUCTION INC.

949-632-7716

email: ocmasterbuilder@hotmail.com
Lic: 716566 B

27 Years in the field
Licensed • bonded • insured

Contractor/Engineer:

Samer F. Botros

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

�أرثوذك�س نيوز

Landscaping
• Pools and spas, Patio covers.
• Hardscape, landscape
and lightscape.

مع الدانمارك ،في طريق عودته من فنلندا
متوجها �إلى منفاه في بلجيكا ،قبل �أن يمر
عبر الحدود الألمانية الدانماركية حيث تم
اعتقاله بناء على مذكرة اعتقال �أوروبية
�صادرة بحقه.

الطول الكلي  295مترا ،و�أق�صى عر�ض
لل�سفينة  33مترا� ،أق�صى عمق للغط�س
في حدود  12مترا .وتقدر التكلفة مبدئيا
بـ 2.8مليار ريـال تقريبا ،تنفذ خالل 12
�شهرا ،منذ اعتماد الم�شروع.
و�أو�ضحت «�سبق» في تقرير ا�ستند �إلى
معلومات م�صادر مطلعة لل�صحيفة� ،أن
من المقرر «تمويل م�شروع القناة بالكامل
من جهات �سعودية و�إماراتية ا�ستثمارية
من القطاع الخا�ص ،على �أن تكون ال�سيادة
�سعودية بالكامل ،فيما �ستتولى �شركات

م�صرية رائدة في مجال الحفر مهام �شق
القناة المائية ،وذلك رغبة من التحالف
اال�ستثماري المنفذ للم�شروع في اال�ستفادة
م��ن ال �خ �ب��رات الم�صرية ف��ي ح�ف��ر قناة
ال�سوي�س».
وبح�سب م�صادر «�سبق» ،ين�ص الم�شروع
على �إن�شاء قاعدة ع�سكرية �سعودية في
جزء من الكيلومتر الفا�صل بين الحدود
القطرية وقناة �سلوى البحرية ،بينما �سيتم
تحويل الجزء المتبقي �إلى مدافن نفايات
للمفاعل النووي ال�سعودي ال��ذي «تخطط
ال�سعودية لإن�شائه وفق �أف�ضل الممار�سات
واال�شتراطات البيئية العالمية» ،و�سيكون
محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه
في �أق�صى نقطة على الحدود الإماراتية
القريبة من قطر.
ونقلت «�سبق» عن «خبراء جيو�سيا�سيين»
�أن �إن�شاء القاعدة الع�سكرية ال�سعودية بين
قناة �سلوى البحرية وال �ح��دود القطرية
�سيمنح ال�سعودية ج��زءا ا�ستراتيجيا من
جزيرة �سلوى ،التي بدورها ت�ضم الأرا�ضي
القطرية ،وهو ما يعني ،بح�سب محللين� ،أن
«قطر بعد هذا الم�شروع لن تكون جزيرة
م�ستقلة كما ه��ي مملكة البحرين مثال،
بقدر ما �ستكون ج��زءا من جزيرة �سلوى
التي ت�شترك معها ال�سعودية عبر قاعدتها
الع�سكرية».

«ديلي ميل» :قارة �إفريقيا �ستن�شطر �إلى ن�صفين
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ول���ي ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي:
الإ�سرائيليون لهم «الحق» في
العي�ش ب�سالم على �أر�ضهم

�أعلن ولي العهد ال�سعودي الأميرمحمد
بن �سلمان �أن لال�سرائيليين ،على غرار
الفل�سطينيين« ،ال�ح��ق» في �أن تكون لهم
�أر�ضهم ،في موقف يمثل م�ؤ�شرا �إ�ضافيا
على التقارب بين المملكة و�إ�سرائيل.
وفي المقابلة التي �أجراها معه رئي�س
تحرير مجلة «ذي �أتالنتيك» الأمريكية
جيفري جولدبرج قبل اندالع �أعمال العنف
الأخ��ي��رة ع�ل��ى ال �ح��دود ب�ي��ن ق �ط��اع غزة
و�إ�سرائيل �أك��د الأمير ال�شاب ال��ذي يقوم
بجولة طويلة في الواليات المتحدة �أنه لي�س
هناك �أي «اعترا�ض ديني» على وجود دولة
�إ�سرائيل.
وت�ؤكد ت�صريحات ولي العهد ال�سعودي
التقارب الحا�صل �أكثر ف�أكثر بين المملكة
ال�سنية وال��دول��ة ال�ع�ب��ري��ة وال �سيما في
مواجهة عدوهما الإقليمي الم�شترك� :إيران
ال�شيعية.

ب���وت���ي���ن ي��ع��ل��ن ه��زي��م��ة
تنظيم داع�����ش ف��ى �سوريا

ذكرت �صحيفة «ديلي ميل» البريطانية �أن قارة �إفريقيا قد تن�شطر �إلى ن�صفين ،وذلك
بعد ظهور �شرخ كبير يمتد لكيلومترات عديدة في جنوب غرب كينيا.
وقالت ال�صحيفة في تقرير ن�شرته م�ؤخرا� ،إن ال�شرخ يت�سع يوما بعد يوم ،وقد ت�سبب في
انهيار طريق نيروبي ناروك ال�سريع ،وكان م�صحو ًبا بن�شاط زلزالي في المنطقة ،م�شيرة
�إلى �أن علماء الجيولوجيا يتوقعون �أن هذا ال�شرخ يعتبر م�ؤ�شر ًا قوي ًا على ان�شطار القارة
الإفريقية وذلك في غ�ضون ماليين ال�سنين من الآن.
وقال عالم الجيولوجيا الكيني ديفيد �أحيدي� ،إن الزلزال الذي وقع في �شرق �إفريقيا
خلق �شرخ ًا عمالق ًا يمكن �أن يوا�صل تو�سعه ،في �أي لحظة وي ��ؤدي في الم�ستقبل �إلى
�إنق�سام القارة �إلى جزئين.

�إبنة الجا�سو�س الرو�سي �سكريبال تدلي بت�صريحات
للمرة الأولى منذ محاولة ت�سميمها

�أدل��ت يوليا �سكريبال �إبنة الجا�سو�س
ال��رو� �س��ي ال �� �س��اب��ق ��س�ي��رغ��ي �سكريبال
بت�صريحات للمرة الأول ��ى منذ محاولة
ت�سميمها مع والدها مطلع ال�شهر الما�ضي
في مدينة �سالزبري الإنجليزية .ونقلت
ال�شرطة البريطانية عن يوليا قولها �إنها
تتعافي تدريجيا .وكانت �إحدى المحطات
التلفزيونية الرو�سية قد بثت في وقت �سابق
الخمي�س ت�سجيال �صوتيا ليوليا ت�ؤكد خالله
�أن والدها في و�ضع جيد.
�أ� �ص��درت ال�شرطة البريطانية بيانا،
يحتوي على ت�صريحات ليوليا �سكريبال
ال�ت��ي تعر�ضت للت�سميم ب�غ��از �أع�صاب
مع وال��ده��ا �سيرغي �سكريبال في مدينة
�سالزبري الإنجليزية ال�شهر الما�ضي،
قالت فيها �إنها تتعافى.
ونقلت ال�شرطة ع��ن يوليا قولها «لقد
�أفقت قبل نحو الأ�سبوع ،وي�سرني �أن �أقول
�إن قوتي تزداد يوميا».

�أعلن الرئي�س الرو�سى فالديمير بوتين،
اليوم الأربعاء  ،4/11هزيمة تنظيم داع�ش
فى �سوريا ،ح�سبما �أفادت وكالة انترفاك�س
للأنباء.
و�أك��د بوتين �أن داع�ش ال ت��زال تحتفظ
بقدراتها التدميرية وبو�سعها الهجوم فى
مناطق مختلفة من العالم.
ون�سبت �إليه �إنترفاك�س القول «من الوا�ضح
�أنه على الرغم من و�ضعه الع�سكرى ،ف�إن
هذه المجموعة الإرهابية ال تزال تحتفظ
بقدرة تدميرية كبيرة ،وبالقدرة على تغيير
�أ�ساليبها �سريعا والهجوم على دول ومناطق
فى �أنحاء العالم».

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

(818) 225-0090

ابراهيم ر�أفت جاد
خربة � 32سنة
جميع �أنواع ال�ضرائب
والأعمال املحا�سبية

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

 Adel Lotfyعــادل لطفــي
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت

ذكــرى �آالمــه ال ُمقد�ســـة

�صليت في ب�ستان جث�سيماني و�أنت الذﻱ
َ
تقبل ال�صالة وي�أتي �إليك كل ب�شر ،بكيت
و�أنت الذﻱ تم�سح وت َكف ِْكف كل الدموع...
ب��اع��وك بثمن ع�ب��د لتفتدﻱ ال�ع��ال��م كله
تعبت
ب�أعظم ثمن بدم نف�سك الكريمَ ...
و�أن��ت ُمريح التعابى ،ال�شافي لكل مر�ض
و�ضعف ...ك�أ�سك المذاب فيه كل خطايا
�ست المع�صرة وحدك،
العالم تج ّرعته و ُد َ
ك�أ�س موت و�إث��م ونجا�سات العالم كله...
لم يكن معك �أحد في المع�صرة ،مع�صرة
ثقل الخطية التي ال تطيقها وال تقبلها،
لكنك حملتها نيابة عنا ولأجلنا ،خ�ضعت
ل �ل��آالم ب �� �س��رور وط��اع��ة ،وب��ذل��ت ذات��ك
و�سلمتها لأجلنا ،جثوت على ركبتيك و�أنت
ال��ذﻱ تجثو لك كل ركبة ما في ال�سموات
وما على الأر�ض وما تحت الأر���ض ،ت�ألمت
ب�آالمنا و�أنت رئي�س كهنة الخيرات العتيدة،
والمتعجب
الممجد
احتقرك الع�صاة و�أنت
َّ
َّ
منك بالمجد ،ح�سبوك كل�ص بينما �أنت
ال�صادق الأمين ال��ذﻱ ناديت للم�أ�سورين
ب��الإط�لاق وال �ح��ري��ة ...ح�سبوا برابا�س
الل�ص �أف�ضل منك ف�أطلقوه و�أم�سكوا بك
و�أن��ت ال�ضابط الكل ال ُم ِ
م�سك بالخليقة
كلها ،قب�ضوا عليك و�أن��ت مح ِّرر العالم،
ح�سدا وقيدوك و�أن��ت ال��ذﻱ تحل
�سلموك ً
كل الرباطات وال ُو ُثق� ،أهانوك و�أنت الذﻱ
تحمل كرامة �أبيك وتعمل م�شيئته.
ع َّر ْوك لتك�سونا برداء الخال�ص ،وجلدوك
على ظهرك بال�سياط لكي ت�شفينا بجلدتك
ولكي يكون ُعريك وجلدك و�سيلة براءتنا
فتدفع عقوبتنا وت�ج��دد لحمنا وعظامنا
و�أن�سجتنا ،فال تقع علينا �ضربة واحدة،
وتكون �أنت معيننا وظه ًرا م�ضرو ًبا لكل من
ي�ؤمن بكُ ،ظ ِلمت وتذللت ولم تفتح فاك،
�ساقوك كحمل �صامت �إل��ى ال��ذب��ح �أمام
يجزّه بينما �أنت حمل اهلل الذﻱ يرفع
الذﻱ ُ
خطية العالم كله� ،أن��ت الراعي ال�صالح
و�أنت الح َمل الذﻱ بال عيب والقائم وك�أنه
مذبوح ...باعوك و�سلموك للخطاة لتمنح
العبيد الإط�لاق ،خ�ضعت للمحاكمة و�أنت
ديان العالم كله الذﻱ يخل�ص الجميع من
حكم الدينونة الأب���دﻱ� ...شتموك لكنك
ل��م ت�شتُم ع��و�ً��ض��ا ول��م ت �ه��دد ،ب��ل �سلمت
انتزعت
لمن يق�ضي بعدل ،وفي توا�ضعك
َ
حت
ق�ضاءك و�شفعت في المذنبينُ ...جرِ َ
في بيت �أحبائك لت�شفي كل الجراح ب�آالمك
رت
ال�شافية ال ُمحيية وبالم�سامير التي ُ�س ِّم َ
�صالحت العالم لنف�سك بموتك في
بها،
َ
الوقت المع َّين عن الف َُّجار غير حا�سب لهم
خطاياهم ،وبذبيحتك المقبولة الوحيدة
الكاملة �صرت هلل �أبيك رائحة طيبة ا�شت َّمها
ور�ضى عن جميعنا.
رائحة �سرور
ً
�أتوا �إليك بالخ�شبة العتيدة و�ش َّهروا بك
بينما �أن��ت حامل المجد كله ال��ذﻱ تعينت

بقلم :القم�ص �أثنا�سيو�س جورج
بقوة من جهة روح القدا�سة بالقيامة من
الأم��وات ،واحتملت اللطم بدعتك الإلهية
التي ال تُقا َرن و�أنت ال ُمذخَ ر فيك كل كنوز
النعمة والمعرفة ،والناظر �إل��ى الخفيات
ال �ت��ي ف �ي �ن��ا ...ج��راح��ات��ك � �ص��ارت ثمن
معا�صينا ،فلك القوة والمجد والبركة العزة
�إلى الأبد �أمين يا عمانوئيل �إلهنا وملكنا،
ي��ارب��ي ي�سوع الم�سيح مخل�صي ال�صالح
ق��وت��ي وت�سبحتي ه��و ال��رب وق��د ��ص��ار لي
مقد�سا.
ً
خال�صا ً
��ض��رب��وك على ر�أ� �س��ك و�أن ��ت ر�أ� ��س كل
�أحد الذﻱ تنحني وتجثو لك كل الر�ؤو�س،
و��س�م��روك بالم�سامير �أن��ت ال��ذﻱ مزقت
�صك كتاب خطايانا ،حملت ال�صليب على
منكبيك ،و��ض��رب��ة ط��ري��ة ل��م تع�صر ولم
تع�صب ولم تلين بالزيت ،بينما �أنت العود
ال��رط��ب ال��ذﻱ يرطب الكل بزيت النعمة
والبهجة ...ح َّول الأثمة �إكليل مجدك �إلى
�شوك وخ��زﻱ وع��ار �أياديهم ،و�أن��ت الأبرع
جما ًال من بني الب�شر ...تج َّرعت الأوجاع
وال �ح��زن وت�صبب منك ال�ع��رق كقطرات
وقبلت �أن
ال��دم لت�شفي الم�سكونة كلها،
َ
يربطوك لتفك قيودنا الأبدية من الخطية

ِ
ت�ستعف من
وال���ش�ي�ط��ان وال�ف���س��اد ،ول��م
تدبير ال�صليب كي تقتل الخطية بالخ�شبة
وتُحيي الميت بموتك ال��ذﻱ هو الإن�سان
الذﻱ خلقته بيديك الذﻱ مات بالخطية...
ولتقتل �أوجاعنا ب�آالمك ال�شافية ال ُمحيية
وبالم�سامير التي �سمروك بها.
ثوبك الثمين المن�سوج قطعة واحدة،
قمي�صك الإلهي �ألقوا عليه القرعة لكنه
لن يتمزق لأنه كني�ستك المن�سوجة بيدك
لتكون واح��دة وغير منق�سمة وال من�شقَّة،
ووح��دت�ه��ا م �ق��ررة و ُم�ع��ان��ة م��ن عندك...
فكني�ستك كقمي�صك بغير خياطة ال تنحل
� ًأبدا ،من�سوجة كلها من فوق من ال�سموات،
قمي�ص المحبة والوحدة وال�شركة والأخُ َّوة
والإيمان الأبدﻱ غير المنق�سم.
�ألب�سوك الثوب القرمزﻱ لتُلب�سنا ثوب
البر والمجد والطهارة الأبدية الذﻱ تَز َّين
بدمك الزكي الكريم ،دم الم�سيح الحي
دم اب��ن اهلل ال��ذﻱ ال يف�سد ،ويطهر من
كل خطية و ِزل ��ة ...وقعت عليك تعييرات
المع ِّيرين لترد لنا بهجة وكرامة خال�صك،
وبدمك الغالي �سيعبر عنا ال ُمه ِلك ونكون
مدعوين لدخول �أعتاب �أور�شليم ال�سماوية
ف��ي وليمة العيد ال��دائ��م ،بعد �أن تبنَّيت
ق�ضيتنا بتعطفاتك ال�ج��زي�ل��ة ،وو�ضعت
نف�سك بد ًال عنا ولأجلنا ،ف�صارت �آالمك
كنزنا و�أوجاعك تن ُّعمنا ومرارتك حالوتنا
وخزيك مجدنا وكرامتنا يا من �أظهرت
بال�ضعف ما هو �أعظم من القوة.
رف �ع��وك ع�ل��ى ال�صليب ل�ت��رف��ع خطية
العالم كله ولت�صالح العالم لنف�سك غير
حا�سب لهم خطاياهم وا�ض ًعا فينا كلمة
الم�صالحة ،وبارتفاعك عن الأر�ض جذبت
�إليك الجميع يا �سيد الكل ...وجعلت نف�سك
فقير الب�شرية (الفقير الأب ��دﻱ) لتُغني
الجميع وتُحيي الجميع .عملك الف�صحي
و�آالم ��ك الكريمة ق��د ��ص��ارت مو�ضع قوة
ومجد وعزة وبنيان كني�ستك و�شعبك وبركة
لميراثك.
ل�ق��د تعلمت ال�ط��اع��ة م�م��ا ت��أل�م��ت به،
واحتملت ال�صلب م�ستهينًا بالخزﻱ لكي
بدمك الخا�ص ت�شترﻱ كل ما تحت ال�سماء،
وتحرر الكل من َد ْي��ن الع�صيان فدية عن
الجميع ...الح َمل الواحد من �أجل الجميع
لكي يخل�ص كل القطيع الأر�ضي هلل الآب،
ولكي ال يعي�ش الجميع من �أج��ل �أنف�سهم
بل من �أجل الذﻱ مات من �أجلهم وقام...
دم��ك ال � ُم �ه��راق ف��ي المع�صرة ف��ي ك�أ�س
خال�صنا ،وجنبك المفتوح �أعطانا فدا ًءا
�أب��د ًي��ا ب��روح �أزل��ي ويطهرنا م��ن الأعمال
الميتة ،و�صليبك هو عر�شك وكر�سيك �إلى
دهر الدهور ،فالمجد وال�سجود لب�صختك
المقد�سة.
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قيامة الم�سيح بالج�سد
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

بقلم :لطيف �شاكر

lampra333@yahoo.com

مجمع نيقية .كما دخلت �ضمن قوانين الإيمان
التي و�ضعتها الكني�سة ،فنجدها في قانون
الإيمان الر�سولي وفي جميع قوانين الإيمان
الأخرى الالحقة.
�إن جميع �شواهد العهد الجديد ت�ؤكد �أن
م�ضمون الأخ �ب��ار المفرحة �أو الإنجيل لم
تكن «ا ّت�ب��ع ه��ذا المعلم وافعل ال�صالحات»
ولكن «�أن ي�سوع قد قام» وال يمكنك �أن تنتزع
القيامة من الم�سيحية دون �أن تغ ّير طبيعتها
جذري ًا وتف�سد كيانها.
وي�ق��ول الأ��س�ت��اذ ميليجان« :وم��ن الأم��ور
الوا�ضحة �أن الم�سيحية منذ بداية عهدها
لم تكن ت�ؤمن بقيامة ال��رب فح�سب ،بل �أن
ه��ذا الإي�م��ان ك��ان ج��زء ًا من الن�سيج الكلي
لوجودها.
وي�ق��ول د .روبرت�سون نيكول��« :ص��ار قبر
الم�سيح الفارغ مهد الكني�سة.
ويقول و .ج� .سبارو � -سيمب�سون« :لو لم
تكن القيامة حقيقة تاريخية ،لبقى �سلطان
ال �م��وت � �س��ائ��داً ،وم�ع��ه ك��ل نتائج الخطية،
ولبقى موت الم�سيح دون �أهمية ،وعليه لبقى
الم�ؤمنون بالم�سيح بعد في خطاياهم ،كما
كانوا قبل �سماعهم عن ي�سوع».
ويقول ر .ميت�شن �إدجار في كتابه�« :إنجيل
المخل�ص المقام»� :إننا �أمام معلم ديني يعلق
تعاليمه كلها على قدرته على القيامة من
الأم��وات بعد �أن ُيقتل .وبثقة يمكننا القول
�إن �أح��د ًا لم يطلق مثل هذا االدع��اء قبله �أو
بعده .فها هوذا المعلم الذي يعلِّق كل �شيء
على قدرته على االنت�صار على الموت ،يقف
�أمامنا ك�أ�صدق مع ِّلم معلن ًا ن�صرته بالحياة
على الموت.
وي�شير وليم لين كريج �إلى �أهمية القيامة
بالن�سبة للتالميذ قائال :لقد ك��ان لحادثة
ال�صلب ت�أثير مدمر في نفو�س التالميذ� .إذ
لم يكن لديهم �أدنى فكرة عن موت �أو قيامة
الم�سيا ،وه��م ال��ذي��ن يتوقعون �أن الم�سيا
�سيملك �إل��ى الأب��د (انظر يوحنا .)34 :12
دون�م��ا الإي �م��ان بقيامته ،ك��ان م��ن المحال
الإيمان بي�سوع باعتباره الم�سيا بعد �أن مات.
لقد حولت القيامة الهزيمة �إل��ى ن�صرة.
فرغم كل �شيء �أعلن اهلل �أن ي�سوع هو الم�سيا
�إذ �أقامه من الأموات (�أعمال  32 :2و.)36
ونف�س الأمر ينطبق على ال�صليب ،فبقيامة
ي�سوع �صار موت العار على ال�صليب هو م�صدر
الخال�ص .وبدون القيامة ،لم يكن موت ي�سوع
�إال هوانا ولعنة من اهلل ،ولكن بالقيامة �أ�صبح
م�صدر ًا لغفران الخطايا .وبدون القيامة لم
يكن للم�سيحية �أن تظهر .ول��و �أن التالميذ
ظلوا ي��ذك��رون ي�سوع المعلم المحبوب ،ما
�أمكنهم الإيمان به كم�سيا ،اهلل المتج�سد.
------هام�ش :كتاب برهان جديد يتطلب قرار ًا
للعالم االمريكي جو�ش ماكدويل.
اال�سماء المذكورة علماء الهوت وعلوم من
دول مختلفة.
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�أوال � :أهمية قيامة الم�سيح بالج�سد
لقد �أ�شار ي�سوع �إلى قيامته ج�سدي ًا كدليل
على قيامته من بين الأم��وات وعلى �أن��ه اهلل
المتج�سد كما قال ،ومن ثم ف�إن زعم النقاد
ب� ��أن ج�سده ل��م يكن م��ادي � ًا ي�ه��دم الإيمان
ب�ألوهية الم�سيح .والقبر الفارغ في حد ذاته ال
يبرهن على قيامة ي�سوع تمام ًا كما �أن اختفاء
جثة من م�شرحة ال يثبت �أن �صاحبها قد قام.
�إن الإيمان الم�سيحي م�ؤ�س�س على القيامة
الج�سدية للم�سيح.
ويقول الدكتور نورمان جاي�سلر« :ل��و �أن
الم�سيح لم يقم بنف�س الج�سد المادي الذي
و�ضع في القبر� ،إذ ًا لفقدت القيامة قيمتها
كدليل دامغ على �ألوهيته التي �أعلنها» (يوحنا
 .)30 :10 ،58 :8ال يمكن للقيامة �أن تبرهن
ع�ل��ى ت�صريح ي���س��وع ب ��أن��ه اهلل م��ا ل��م يقم
الم�سيح بالج�سد الذي �صلب به ،هذا الج�سد
المادي الحقيقي .وما لم يقم ي�سوع بج�سد
حقيقي ،فال �سبيل �إلى التحقق من قيامته.
وبالتالي تفقد القيامة قيمتها وم�صداقيتها
التاريخية.
ثانيا دالالت القيامة
ت�ق��وم ك��ل دي��ان��ات ال�ع��ال��م العظمى على
افترا�ضات فل�سفية ،والم�سيحية وحدها هي
التي تنادي ب�أن قبر م�ؤ�س�سها فارغ .فقد مات
�إبراهيم �أب اليهودية نحو  1900ق .م .دون
�أن ي َّدعي �أحد �أنه قام.
وي �ق��ول ول�ب��ر م� .سميث ف��ي ك�ت��اب��ه�« :إن
الكتابات الأ�صلية عن بوذا ال تعزي �إليه �أي
�شيء مثل القيامة ،بل �إننا نقر�أ في الكتابات
القديمة عن موته �أن��ه عندما مات لم يتبق
بعده �شيء بالمرة».
ويقول الأ�ستاذ ت�شايلدرز :لي�س هناك في
الكتب البوذية المقد�سة �أو �شروحاتها (�أو �أي
من كتبهم الأخرى) ما ي�شير �إلى �أن «�ساكيا
موني» قد وجد بعد موته �أو ظهر لتالميذه.
لقد م��ات نبي الإ� �س�لام ف��ي ال�ث��ام��ن من
يونيو 632م بالمدينة في الحادية وال�ستين
م��ن ع �م��ره ،وي ��زور ق�ب��ره ال �ي��وم الآالف من
الم�سلمين.
وك��ل ه��ذه الماليين م��ن �أت�ب��اع اليهودية
�أو البوذية �أو الإ�سالم يقرون ب��أن م�ؤ�س�سي
دياناتهم قد ماتوا ولم يقم �أحد منهم ،من
تراب الأر�ض.
ويقول وليم لين كريج« :لم يكن للإيمان
الم�سيحي �أن يقوم دون عقيدة القيامة فلوال
القيامة لبقى التالميذ يائ�سين منهزمين.
ولو ظلوا يتذكرون معلمهم المحبوب ي�سوع،
لكانت ذكرى ال�صلب كفيلة ب�أن ت�سكت فيهم
�أي رج��اء ف��ي �أن يكون ه��و الم�سيا ،ولبقى
ال�صليب يمثل النهاية المخزية والحزينة
لحياته .ومن ثم ف�إن الم�سيحية م�ؤ�س�سة على
اعتقاد التالميذ الأقدمين في �أن اهلل قد �أقام
ي�سوع من الأموات.
ويقول ثيودو�س�س هارناك« :لم تعد حقيقة
القيامة �أمر ًا من الأمور الجدلية في العقيدة
الم�سيحية .فالم�سيحية تقوم �أو ت�سقط مع
القيامة.
ويقول وليم ميليجان« :بينما نتحدث عن
البرهان الإيجابي لقيامة ي�سوع الم�سيح ربنا،
يمكن القول ب�أنها� ،إن �صحت ،تن�سجم مع
�سائر مالمح حياته التاريخية الأخرى.
وينتهي ولبر م� .سميث �إلى النتيجة التالية:
«�إن كان ربنا قد �أكد مرار ًا مف�ص ًال ومو�ضح ًا
�أن��ه بعد �صعوده �إل��ى �أور�شليم �سوف ُيقتل،
ولكنه ��س��وف ي�ق��وم م��ن الأم� ��وات ف��ي اليوم
الثالث ،وتمت نبوته هذه بالفعل� ،إذا فالبد
�أن كل ما قاله عدا ذلك هو �أي�ضا �صحيح.
ويقول ج� .سبارو � -سمب�سون :ال�س�ؤال الذي
يطرح نف�سه هو كيف يمكن �أن تكون قيامة
الم�سيح دلي ًال على �أن��ه اب��ن اهلل؟ والإجابة
هي �أنه �أو ًال قام ب�سلطان �شخ�صه� ،إذ كان له
ال�سلطان �أن ي�ضع حياته و�أن ي�أخذها �أي�ض ًا
(يوحنا  .)18 :10وال يتناق�ض هذا مع القول
في موا�ضع كثيرة ب ��أن الآب �أق��ام��ه ،لأن ما
يفعله الآب ،يفعله الإبن �أي�ض ًا ،فالخْ لق وكافة
الأعمال الأخرى تن�سب �إلى الآب �أو االبن �أو
الروح دون �أي تمييز.
وثاني ًا :بما �أن الم�سيح �أعلن �صراحة �أنه
ابن اهلل ،ف�إن قيامته من الأموات كانت ختم

اهلل ت�صديق ًا على هذه الحقيقة .ولو �أنه بقى
تحت �سلطان الموت ،لكان اهلل بذلك قد نفى
�إ ِّدع ��اءه ب�أنه �إب�ن��ه ،ولكن �إذ �أق��ام��ه اهلل من
الأم ��وات ،فهو يعلن �صراحة�« :أن��ت ابني»،
اليوم �أعلن هذه الحقيقة على الملأ.
كما �أن موعظة بطر�س ي��وم الخم�سين
م�ؤ�س�سة ب�شكل كلي على القيامة .فلي�ست
القيامة ه��ي مو�ضوعها الرئي�سي فح�سب،
ولكن بدونها ال تبقى عقيدة على الإطالق.
وهكذا نرى �أن كل ما قاله بطر�س عن الم�سيح
يعتمد ويقوم كلية على حقيقة القيامة.
ف�ب��دون القيامة ال يمكن ال�ب��ره��ان على
�أن ي�سوع هو الم�سيا الملك .وبدونها لظل
ان�سكاب الروح القد�س �سر ًا غام�ضاً .وبدونها
لما كان للر�سل �أن يكرزوا ولكان ي�سوع قد نال
اال�ستح�سان الإلهي كما ت�شهد بذلك �أعماله،
وهو ا�ستح�سان على حياته فقط ،هذه التي
انتهت كحياة �أي نبي �آخ��ر لم ت�ستطع الأمة
�إحتماله .وهكذا نرى �أن الموعظة الم�سيحية
الأول��ى م�ؤ�س�سة على مكانة ي�سوع القائم من
الأموات.
ويعترف �أدولف هارناك ،الذي ينكر على
الكني�سة �إيمانها بالقيامة �أن« :الثقة الوطيدة
للتالميذ في ي�سوع تنبع من �إيمانهم ب�أنه لم
ُيم�سك من الموت ولكن اهلل �أقامه .بف�ضل ما
عرفوه في الم�سيح وبعد �أن ر�أوه يقينا كان �أمر
قيامته م�ؤكد ًا بالن�سبة لهم تمام ًا مثل حقيقة
موته.
يقول هـ .ب .ليدون�« :إن الإيمان بالقيامة
هو حجر الزاوية في الإيمان الم�سيحي ،و�إذا
�أزلناه ي�سقط بناء الإيمان كله».
ويقول دوجال�س جروثوي�س :تظهر حقيقة
قيامة ي�سوع مرار ًا وتكرار ًا في العهد الجديد.
فت�سجل الأناجيل تعليم ي�سوع ب�أنه ينبغي �أن
ي�سلم ويقتل ويقوم من الأم��وات مرة �أخرى.
وت�شهد جميعها ب�أن قبره كان فارغا و�أنه ظهر
لتالميذه كما ق��ال .وي�سجل �سفر الأعمال
الكرازة بالم�سيح المقام كحقيقة محورية.
كما �أن ر�سائل العهد الجديد و�سفر الر�ؤيا
ت�صبح بال معنى دون ي�سوع المقام� .إن حقيقة
و�سجل
القيامة ت�شهد لها الأناجيل الأربعةّ ،
ت��اري��خ الكني�سة الأول ��ى �أي �سفر الأعمال،
ور��س��ائ��ل بول�س وب�ط��ر���س وي��وح�ن��ا ويعقوب
ويهوذا والر�سالة �إلى العبرانيين .ولما كانت
�أ�سفار العهد الجديد يعتد بها من الناحية
التاريخية ...فهذا هو �أول الأ�سباب القوية
لقبول القيامة كحقيقة مو�ضوعية.
لقد كانت قيامة الم�سيح دائم ًا هي العقيدة
المحورية للكني�سة .وف��ي ذل��ك يقول ولبر
�سميث :منذ اليوم الأول ال��ذي �شاءت فيه
العناية الإلهية �أن تمنحها الحياة� ،أجمعت
الكني�سة الم�سيحية على ال�شهادة ب�إيمانها في
قيامة الم�سيح .ويمكننا �أن نقول �إن القيامة
ه��ي �إح ��دى ال�ع�ق��ائ��د وال��رك��ائ��ز الأ�سا�سية
للكني�سة ،ومن ثم فهي تتخلل كتابات العهد
الجديد ،حتى �أن��ك �إن �أزل��ت كل ن�ص ي�ضم
�إ�شارة للقيامة من العهد الجديد� ،سي�صبح
ل��دي��ك مجموعة ك�ت��اب��ات م�ب�ت��ورة ال يمكن
فهمها .ولقد كانت القيامة جزء ًا ال يتجز�أ من
حياة الم�سيحيين الأوائل .فهي تظهر كحقيقة
على قبورهم وف��ي ال��ر��س��وم المنقو�شة في
�سراديب القبور ،كما �أنها تغلغلت في الترانيم
الم�سيحية و�أ�صبحت �أحد �أهم المو�ضوعات
في الكتابات الدفاعية العظيمة عن الم�سيحية
في القرون الأربعة الأولى .كما كانت القيامة
هي المو�ضوع الأ�سا�سي للكرازة في ع�صر
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مقاالت

كفن تورينو حقيقة...

�سر هذا الكفن ويعترف!!!
يهودي ينحني �أمام ّ

ميزات كفن الم�سيح:
ه �ن��اك �أرب� ��ع م �ي��زات ي�ن�ف��رد ب�ه��ا كفن
الم�سيح المحفوظ في تورينو ،ويتميز بها
عن باقي الأك�ف��ان ،الحديثة �أو القديمة،
الموجودة في المتاحف العالمية .وهذه
الميزات هي:
�آثار ج�سم الإن�سان:
�إذا نظرنا �إلى الكفن المعرو�ض �أمامنا،
نرى عليه �آثار ًا وا�ضحة ونقية ل�شكل �إن�سان
ك��ام��ل م��ن الأم � ��ام ،ي���داه ال ��واح ��دة فوق
الأخ��رى ،رجاله ممدودتان� ،شعره م�سدل
على وجهه ،له �شاربان ولحية منتوفة في
الو�سط .كما نراه كام ًال من الوراء ،تنت�شر
على طول ج�سمه بقع حمر من الدم� ،أ�شد
كثافة عند م�ؤخر الر�أ�س� .إنه �شكل �إن�سان
م�صلوب ،في يديه ورجليه �أثر لم�سامير،
وعلى ر�أ�سه �آثار نزيف قوي ناتج عن غرز
�أ��ش��واك ح��ادة فيه ،وعلى ظهره عالمات
َجلد ،وفي جنبه الأيمن �أث��ر طعنة حربة.
هذا الإن�سان الذي ُل َّف به هذا الكفن عانى
ال�ع��ذاب��ات ذات�ه��ا ال�ت��ي ع��ان��اه��ا الم�سيح،
والمكتوبة في رواية الآالم في الإنجيل ،ما
دفع البع�ض �إلى القول ب�أن الكفن هو �إنجيل
جديد خام�س ،يبين لنا بال�صورة ،ما ورد
كتابة في الأناجيل الأربعة الأخرى ،وك�أنه
يثبت الو�صف الكتابي بال�صورة الحية.

فيه �شيئ ًا من ه��ذا القبيل ،وال �أدن��ى �أثر
ل�ل�إف��رازات وللمواد المعروفة التي تبقى
ع��ادة بعد تحلل الج�سد� .إن الرجل الذي
ُل َّف به كفن تورينو ،تم ّكن من الإفالت من
الموت قبل �أن تبد�أ عملية تبريد الج�سد ،ثم
تفككه وتحلله ،فغادر الكفن ،بطريقة غير
م�ألوفة ،تارك ًا �شكل ج�سده الكامل ،و�آثار
الجروحات التي عليه.
الإيجابي وال�سلبي:
�إن المحامي الإيطالي ِ�س ُكندو پ ّيا الذي
ق��ام بت�صوير الكفن للمرة الأول ��ى ،ليلة
� 28أي ��ار  ،1898ه��و ال ��ذي اكت�شف هذه
الميزة .ففي الفن الفوتوغرافي عادة،
يعتبر ال�شخ�ص الذي نراه بالعين المجردة
�صورة �إيجابية  ،positiveتتحول في فيلم
الت�صوير ،الموجود داخ��ل الكاميرا� ،إلى
��ص��ورة �سلبية  ،negativeحيث تنعك�س
الألوان واالتجاهات ،في�صبح اللون الفاتح
غ��ام�ق��ا ،وال �ل��ون ال�غ��ام��ق ف��ات�ح�اً ،وتتحول
اليد اليمنى مث ًال �إل��ى ي�سرى ،والي�سرى
�إل��ى يمنى .في المختبر ،يحول الم�صور
ال�صورة ال�سلبية �إلى ال�صورة الإيجابية،
بوا�سطة التحمي�ض والتظهير ،فيظهر لنا
�شكل ال�شخ�ص على حقيقته ،كما لو ر�أيناه
بالعين المجردة.
�أما المحامي پيا فقد ر�أى ،في ال�صورة
ال�سلبية ،ما كان يفتر�ض �أن يراه في ال�صورة
الإيجابية� ،أي �أنه ر�أى �صورة الج�سم على
حقيقته ،كما لو ر�آه بالعين المجردة ،فبدا
مذهو ًال للأمر .وحتى اليوم ،لم يكت�شف
الخبراء كيفية ح�صول هذه الظاهرة على
هذا ال�شكل.
بالرغم من �أن �آثار الج�سم على الكفن
ّ
الم�سطح تبدو في بعدين ،لكنها تحتوي
على عنا�صر ال�شكل ذي الأبعاد.

تاريخ حفظه:
ك��ان ال��ر��س��ل �أول م��ن و��ض��ع ال�ي��د على
هذه الذخيرة الثمينة ،في القبر الفارغ،
وحافظوا عليها ،فتناقلها الم�سيحيون،
من جيل �إل��ى جيل .فمن �أور�شليم� ،إنتقل
ال �ك �ف��ن �إل� ��ى �إدي �� �س��ا (ال ��ره ��ا) عا�صمة
ال�سريان ،ومنها �إلى الق�سطنطينية (عام
 )944ليغادرها �إلى �أوروبا ،مع ال�صليبيين
(ع��ام  .)1204وه�ن��اك ،تنقل الكفن في
المدن الأوروبية :من ليريه (فرن�سا) �إلى
�شامبيري (فرن�سا) فتورينو (�إيطاليا)
حيث ا�ستقر (منذ العام  )1578وال يزال.
الخلو من بقايا اهتراء الج�سد:
يحفظ الكفن اليوم في كاتدرائية القدي�س
�إذا تفح�صنا الأكفان التي تلف �أج�ساد يوحنا المعمدان الواقعة في مدينة تورينو
الأم��وات ،نرى في جميعها ،بقايا الج�سد � /إيطاليا� .أودع الكفن في �أريكة خا�صة،
المتحلل� .أم��ا في كفن تورينو ،فال نجد حيث تم ب�سط القما�شة عليها ،في جو من
الغاز الخامل ،ثم و�ضعت الأريكة في مذخر

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

خفيف الوزن ،ذهبي اللون ،مقاوم للحريق،
فوقه غطاء فاخر ُكتب عليه بالالتينية ما
معناه« :يا �إلهنا� ،إننا نكرم كفنك المقد�س،
ونت�أمل في �آالمك».
تعر�ض الكفن لأكثر من ح��ادث حريق،
عبر م�سيرته الطويلة م��ن �أور�شليم �إلى
تورينو ،ك��ان �آخرها ع��ام  .1997غير �أن
الكفن �سلم منها كلها ،ب�شهادات موثقة،
دون�ه��ا الأخ�صائيون ال��ذي��ن عاينوه ،بعد
الحريق.
فمع �أن فح�ص ال�ك��ارب��ون  14افتر�ض
�أن الكفن �صنع ما بين العام  1260والعام
 ،1390ت�أتي العديد من الوثائق التاريخية
القديمة العهد على ذكر الكفن ،مما ي�ؤكد
وج��وده قبل الفترة ال�م��ذك��ورة� .أب��رز هذه
الوثائق:
– عظة غريغوريو�س ،المتقدم بين
�شمام�سة الق�سطنطين ّية ،ال �ت��ي يعود
تاريخها �إلى العام .944
– �أخ�ب��ار ج��ان �سكيليتزي�س المزينة
بالر�سوم والمحفوظة ف��ي مكتبة مدريد
الوطنية.
– مخطوط پراي  Prayفي بوداب�ست
(هنغاريا) ،الذي يعود تاريخه �إلى العام
.1190
ه��ذا� ،إل��ى جانب درا� �س��ات العديد من
العلماء� ،أمثال راي روجرز و جون جاك�سون
وجوليو فانتي وجو مارينو وغيرهم الذين
قدموا البراهين الكافية لنق�ض النتيجة
التي افتر�ضها فح�ص الكاربون  .14ولقد
ن���ش��رت �أب �ح��اث ه� ��ؤالء ال�ع�ل�م��اء ف��ي �أهم
المجالت العلمية في العالم.
نظر ًا لقيمة الكفن الفريدة ،ال ُي�س َمح
لأي كان بم�شاهدته �أو بمعاينته ،عن قرب.
وهو لي�س معرو�ضا ،ب�شكل دائم ،خوف ًا من
ت�أثيرات العوامل الطبيعية عليه ،كالنور
وال�ح��رارة والرطوبة �إل��خ ،وتجنب ًا لأعمال
التخريب التي يمكن �أن تنال منه .ويتم
عر�ض الكفن� ،أمام الجمهور ،في منا�سبات
خا�صة ،يعلنها بابا روم��ا ،ويحدد زمانها
ومدتها ،كما ح�صل �إبان يوبيل العام ،2000
بنا ًء على رغبة البابا الطوباوي يوحنا بول�س
الثاني .و�إبان العام  ،2010بنا ًء على قرار
اتخذَ ه البابا بنديكت�س ال�ساد�س ع�شر .وفي
عام � 2015سمح البابا فرن�سي�س للم�ؤمنين
م�شاهدة الكفن.
لكفن تورينو معان كثيرة ،البع�ض يع�شق
تبجيله ،البع�ض الآخ ��ر يع�شق زيارته،
�آخ� ��رون ي ��رون فيه معلم ًا ت��اري�خ�ي�اً� .أما
بالن�سبة �إلى العالم اليهودي «باري �شوارتز»
فقد �أو�صلته الأدلة �أن يكون نقطة لقاء بين
العلم والإيمان�« .شوارتز» هو �أحد العلماء
الذين �أجروا اختبارات على الكفن ،ويقول:
يحدث هنا ما هو �أبعد من العلوم.
«� �ش��وارت��ز» ع��ال��م م�ت�ق��اع��د ف��ي مجال
الت�صوير ،محا�ضر معروف عن الكفن،
ك��ان ع�ضو ًا بالبعثة العلمية ال�ت��ي قامت
باختبارات على الكفن عام .1978
كيهودي ،ك��ان م�ت��ردد ًا في بداية الأمر
الإن�ضام �إلى البعثة و�شكك في �صحة الكفن
مفتر�ضا �أنه لي�س �إال لوحة متقنة .مع ذلك،
فتن بالأ�سئلة العلمية التي �أثارتها ال�صورة.
وعلى الرغم من تحفظاته ،اقتنع �شوارتز
بالإن�ضام �إلى البعثة فقال له �أحد العلماء
الكاثوليك �ضاحكاً� :أال تعتقد �أن اهلل يريد
واحد ًا من �شعبه المختار في البعثة؟
واحد وثالثون عالم ًا �أمريكي ًا �أطلقوا على
عملهم «م�شروع البحث في كفن تورينو»
والذي امتد � 120ساعة من الإختبارات.

والأب�ي����ض التمدد ع��ام��ودي� ًا ف��ي الف�ضاء.
في عالم الت�صوير ال يمكن �إطالق ًا ر�ؤية
ال�صورة التي تظرهت معنا ،فهي �صورة
ثالثية الأبعاد لرجل ،هذا يعني �أن هناك
تفاعل كبير بين القما�ش والج�سد ،وال�صور
ال يمكن �أن تعطي ه�ك��ذا نتيجة .فو�صل
�إلى قناعة �أن ما ر�آه يفوق ما تو�صلت �إليه
تكنولوجيا اليوم ،وال يمكن لأي كان في ذاك
الزمان ر�سم هكذا �صورة� .إذ ًا ال�صورة لم
يتم ر�سمها.
ويعتقد «�شوارتز» �أن الكفن يعود �إلى رجل
دفن ح�سب الطريقة اليهودية �صلب ح�سب
الطريقة ذاتها المذكورة في الإنجيل ،من
دون �أن ي�ؤكد �أن هذا له عالقة بقيامة هذا
ال�شخ�ص من الأموات.
زلزال �أور�شليم عام  33ميالدية:
و�شرح الفريق في درا�سة ن�شرها موقع
«� ،»Livescience.comأن الزلزال الذي
بلغت قوته  8,2على مقيا�س ريختر ،والذي
�شهدته اور�شليم العام  ،33ربما كان قويا
كفاية الطالق جزيئات نيوترون من �صخور
�سحقت .وي�م�ك��ن �أي���ض��ا �أن ي�ك��ون في�ض
النيوترونات تلك هو الذي يقف وراء طبع
�صورة وجه رجل وج�سمه على الكفن ،بعد
تفاعلها مع ذرات النيتروجين».
ك ��ذل ��ك ،رب��م��ا ت �� �س �ب��ب ان��ب��ع��اث تلك
النيوترونات �إلى النتيجة المربكة في فح�ص
الكربون  14الذي اجري على الكفن العام
 ،1988والتي ارجعت عمره �إل��ى القرنين
الثالث ع�شر والرابع ع�شر ،ورجحت بالتالي
�أن يكون تزييفا« .ه��ذه النيوترونات قد
تكون ت�سببت بزيادة م�ستوى نظير الكربون
 14في الكفن».
وق��ال البروف�سور البرتو كاربنتيري:
«نعتقد �أن �إنبعاث تلك النيوترونات ربما
�أدى �إلى طبع ال�صورة على الياف الكتان
التي يت�شكل منها الكفن ،وذلك من خالل
تفاعل النيوترونات مع نوى النيتروجين،
وت�سبب �أي�ضا بتحديد خاطىء للكربون 14
في الكفن».
ي�شار �إلى �أن �إبراز عالقة الزلزال بالكفن
يذكر بما كتبه الر�سول متى ف��ي �إنجيله
( )56-45/27على «تزلزل االر�ض وت�شقق
ال�صخور» ،بعدما «ا�سلم ي�سوع الروح».
«وع�ن��د الظهر خيم على الأر� ��ض كلها
ظالم حتى ال�ساعة الثالثة .ونحو ال�ساعة
الثالثة �صرخ ي�سوع ب�صوت عظيم� :إيلي،
�إيلي ،لما �شبقتاني؟ �أي �إلهي� ،إلهي ،لماذا
تركتني؟ ...و�صرخ ي�سوع مرة ثانية �صرخة
قوية و�أ�سلم الروح .فان�شق حجاب الهيكل
�شطرين من �أعلى �إل��ى �أ�سفل .وتزلزلت
الأر�� ��ض وت�شققت ال���ص�خ��ور .وانفتحت
القبور .فقامت �أج�ساد كثير من القدي�سين
الراقدين.»...
تعليقا على ه��ذا� ،أب��دى علماء �آخرون
معار�ضتهم ل �ه��ا�� ،ش��ارح�ي��ن �أن فح�ص
ال�ك��رب��ون  14لأدوات م�صدرها مناطق
زلزالية في اليابان لم ي�سجل �إطالقا نتائج
مختلفة بقدر النتائج المزعومة للكفن.
ونقل موقع  LiveScienceع��ن برف�سور
الجيوكيمياء البيئية في جامعة «غال�سكو»
غوردون كوك «�إننا نخ�ضع من عقود �أدوات
�أثرية لفح�ص الكربون  ،14ولم يواجه �أحد
حتى اليوم خط�أ مماثال».

يقع دير ال�شهيد العظي م فيلوباتي ر
مرقوريو�س �أبى �سيفين فى �شارع جامع
عمرو ،بم�صر القديمة ،مركز الف�سطاط
القديم  ،وهو من �أقدم �أديرة الراهبات.
 كا نالديرمنعزالتماما،ويحيطبهمن
الخارج �سور ع��ال ،معظم الم�ؤرخين
الذي ن و�صفو ا الدير، اعتبروا �أن مجمع
الكنائ�سالموجودجوارهجزءامنه.
كان الدير معروفا قديما با�سم دير
�أب� �ى �سيفين للبنات، �أو دي �ر البنات
بحار ةالبطريركبدربالبحر، لأنهمنذ
�إن�شائه حتى �أوائل القرن التا�سع ع�شر،
كان مطال على �شاطئ النيل المعروف
ب�ساحلال�شعير،ثمانح�سرتمياهالنيل
تدريجيا،و�أ�صبحيبعدعنمنطقةالدير
بنحو 600مترتقريبا.
�أما ت�سمية حارة البطريرك فترجع
لوجو د مقر البطريركية بكني�سة ال�شهيد
�أب��ى �سيفين الأث��ري �ة الموجودة ج��وار
الدير الحالى ،وق��د ن��ال �شهرة كبرى
ب�سبب ال��راه�ب��ة الأم �إي��ري�ن��ى ،رئي�سة
الدير ال�سابقة ،والتى عرف عنها عمل
المعجزات ،و�أن�ش�أت فرعا �آخر للدير،
بمنطقة �سيدى كرير ،بال�ساحل ال�شمالى
فى اال�سكندرية.
وقد تعر�ضت هذه المنطقة على مر
الع�صور والأي��ام �إلى حمالت كثيرة من
الهدم والتخريب والحريق ،ثم العمران.
فيذكر التاريخ �أن كني�سة ال�شهيد �أبي
�سيفين ق��د َت� َه� َّد َم��ت ف��ي �أواخ ��ر القرن
ال�سابع الميالدي وتحولت �إل��ى «�شونة
للق�صب» ،ولم يبق من عمارتها الأولى �إال
كني�سة �صغيرة بالجانب البحري .ومكثت
ه�ك��ذا ح�ت��ى ع��ام  970م .ح�ي��ث �أُعيد
بنا�ؤها في زمان الأنبا ابر�آم ال�سرياني
 62عقب �أعجوبة نقل جبل المقطم .ثم
� ْأح ِر َقت هي والدير في حريق الف�سطاط
في القرن العا�شر .وقد �أعيد بنا�ؤهما
مرة ثانية عام  1168م.
وتذكر المو�سوعة العربية ال ُمي�سرة
ان دي��ر ال�شهيد �أب��ي �سيفين للراهبات
�أُن�شئ بعد القرن الخام�س الميالدي.
وتقول ال�سيدة �أ .ل .بوت�شر في حديثها
عن حريق الف�سطاط في القرن ..12
«ولما كانت �أ�سوار الدير قديمة العهد
وقوية ال ُبنيان ولم ت�أكل النار �إال جز ًءا
منها ،فنرى �آثارها باقية �إلى الآن نحو
ال�شمال الغربي من جامع عمرو» .وفي
�إح�صاء �شامل للكنائ�س والأديرة ُو ِر َد في
كتاب «الل�ؤل�ؤة البهية» �أن «دير ال�شهيد
مرقوريو�س للراهبات من القرن الحادي
ع�شر».
�أم��ا عن و�صف مظهر الدير ،فيذكر
الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور بروم�ستر ف��ي كتابه
«دليل كنائ�س القاهرة القديمة» �أنه:
«على ُبعد حوالي ميل من كني�سة ال�شهيد
العظيم مارمينا العجائبي ب ُفم الخليج
يجد الزائر لهذه المنطقة �أ�سوا ًرا عالية
خا�صة بالمكان ال��ذي �أُط�ل��ق عليه من
قديم الزمان ا�سم «دي��ر �أب��ي �سيفين»،
وبداخل هذه الأ�سوار نجد منظر ًا خالب ًا
ُيبهِ ر العين من الناحية الجنوبية؛ حيث
نرى �أغ�صان النخيل تظهر عالية فوق
حدود هذا ال�سور .كما يت�ضح لنا �أي�ض ًا
ظهور ِقباب بي�ضاء لثالث كنائ�س .وهذا
الدير ال ُمحاط بال�سور العالي موجود
ب���ش��ارع ج��ام��ع ع�م��رو بم�صر القديمة
المعروفة بمنطقة الف�سطاط �سابقاً.
والدخول �إليه يكون من الناحية الغربية،
ويبلغ طول هذا ال�سور حوالي  220قدم.

�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

ويحتوي الدير على الكنائ�س التالية:
كني�سة ال�شهيد فيلوباتير مرقوريو�س �أبي
�سيفين الأثرية  -كني�سة القدي�س العظيم
الأنبا �شنوده رئي�س المتوحدين  -كني�سة
ال���س�ي��دة ال��ع��ذراء الدم�شيرية  -دير
ال�شهيد العظيم �أب��ي �سيفين المعروف
بدير البنات».
وي�صف �أ .د .بروم�ستر :الباب القديم
ِ
الذي كان يغلق على هذا الدير ب�أنه باب
أحزمة
ثقيل من خ�شب الجميز ،مُدَ َّعم ب� ِ
حديدية وبه مزالج كبير وي�صف � ً
أي�ضا �أن
يوما ما يقع بجانب نهر النيل
الدير كان ً
كما ذكرنا �ساب ًقا .كما كانت المنطقة
تماما� .أما الآن
حول الدير قدي ًما خاوية ً
فقد زحف �إليها ال ُعمران.
�إن�شاء الدير الحالي:
اهتم البابا كيرل�س الخام�س 112
( 1927-1874م ).ب�ب�ن��اء الكنائ�س
وت �ج��دي��د م��ا َت� � َه� � َّدم م�ن�ه��ا ،ك�م��ا اهتم
بتجديد الأدي ��رة ،وك��ان من بينها دير
الراهبات ه��ذا بم�صر القديمة .ففي
زيارة له للكنائ�س الأثرية بمنطقة م�صر
القديمة ،زار الدير في عهد رئا�سة الأم
يو�ستينه ،ور�أى �أن ج��دران��ه ُمتداعية
لل�سقوط وال ي�صلح للمعي�شة .وللحال
فكر ف��ي �إن�شاء دي��ر جديد للراهبات،
ف�أخذ جزء من �أر�ض حديقة الدير و�شرع
في بناء الدير الجديد عليها على ِح�سابه
ال �خ��ا���ص .وك ��ان ذل��ك ع��ام  1912م.
وح�ضر البابا وو�ضع حجر �أ�سا�س الدير
(قربانة و�صلي ًبا و�إنجيلاً في كل ركن من
�أركانه) ،وكان يح�ضر وي�شرف بنف�سه
على �أعمال البناء.
وق��د ا��س�ت�غ��رق ب �ن��اء ال��دي��ر الجديد
حوالي عام ،حيث ظهر مبنى يتكون من
ثالثة طوابق ،بما فيه الطابق الأر�ضي.
ورغم حداثة البناء �إال �أنه ما زال يحتفظ
ب�آثار المنطقة التي �أُن�شئ عليها؛ �إذ ظلت
ال�ساقية الكبيرة التي كانت تروي قدي ًما
الأرا��ض��ي الزراعية الخا�صة بالدير -
باقية ف��ي مكانها ،فجاء مو�ضعها في
المدخل البحري للدير الجديد بالقرب
من ال�سلم ال�م��ؤدي �إل��ى الأدوار ال ُعليا
حيث ت�سكن الراهبات .فهذه ال�ساقية
لما �أراد المهند�سون ردم�ه��ا -رف�ضقدا�سة البابا كيرل�س هذا.
للدير ثالثة بوابات :الباب البحري
(الباب الرئي�سي)  -الباب الغربي (باب
الجنينة)  -الباب ال�شرقي (يفتح على
الثالث كنائ�س وبعد انتهاء �أعمال البناء
وتهيئته لل�سكن ،ج� َّه��ز ق��دا��س��ة البابا
مق�صورة فاخرة لل�شهيد �أب��ي �سيفين،
وكانت مزينة ب�أعمدة ونقو�ش ،وتم نقل
ع�ضو ال�شهيد الذي كان بالدير القديم.
وكان انتقال الراهبات للدير الجديد يوم
 24برمهات  1629لل�شهداء.

www.vnpanoramadental.com

24 Hours
Emergency
Service
Complementary
Oral Hygene Kit
with Your First
Dental Exam

الفر�ضية الكبرى:
الفر�ضية الكبرى تقول� ،إن ن��ور ًا كبير ًا
حدث في قبر الم�سيح جعل الج�سد ير�سم
�إكت�شاف علمي �صادم:
يقول «��ش��وارت��ز» �إن البعثة ا�ستخدمت على الكفن .ولي�س ه��ذا ال�ن��ور ال�ق��وي �إال
لهذه الغاية تقنيات خا�صة لفح�ص الأ�شعة قيامة الم�سيح من الموت .فهل ن�شك بعد
ال�سينية ،ت�سمح ل�ل��ون ال���ص��ورة الأ�سود �أن الكفن حقيقة والقيامة �أي�ضاً؟

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

�إعداد :مريـم عــادل

¢ùjôL ®ƒØëe QƒàcO

All
insurance and
union plans accepted

´GƒfCG ™«ªL πÑ≤f
äÉæ«eCÉàdG

We accept
all major
credit cards.
Free parking
in rear.

: ¿Éæ°SCÓd á∏eÉc äÉeóN
Complete Dental Service:
• Cosmetic dentistry, Teeth Whitening, White Filling,
• ¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJh π«ªéJ
Crowns and Bridges
• ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM
• Full and partial dentures
)(¿Éæ°SC’G ¿ƒ∏H ¢†«HCG ƒ°ûM
• Root Canal and Extractions
• Ö°ü©dG ƒ°ûMh ∞«¶æJ
• Special Treatment for Snoring
• á«FõLh á∏eÉc º≤WCG
and sleep disorders.
• ΩƒædG ¢VGôeCGh Òî°û∏d á°UÉN áédÉ©e
)(using removable dental appliance
Roscoe
Van Nuys

كفن تورينو هو الكفن الذي ا�شتراه يو�سف
الرامي ،فلف به ج�سد الم�سيح المائت ،بعد
�إنزاله عن ال�صليب .وكان يو�سف من �أعيان
المجل�س اليهودي (ال�سنهدرين) ،وقد �آمن
بي�سوع .يت�ألف كفن الم�سيح م��ن قطعة
واح��دة من قما�ش الكتان ،تبدو م�ستطيلة
ال�شكل ،لكنها لي�ست م�ستطيال كامال،
فيكون الطول بمعدل � 4،42أمتار والعر�ض
بمعدل  1،13متراً.
كان �إجراء م�ؤقت و�سريع وغير اعتيادي،
ت��م ات�خ��اذه ب�سبب �إق �ت��راب الم�ساء وبدء
ال�سبت و�إ�ستحالة �إمكان القيام ب�أي عمل
�آخ��ر يتطلب وق�ت� ًا �أط ��ول ،بح�سب عادات
المجتمع اليهودي الذي عا�ش فيه الم�سيح.
وهذا ما جعل الن�سوة ي�أتين �إلى القبر ،فجر
الأح��د ،ال�ستكمال ما قد فاتهن القيام به
من ترتيبات الدفن المعتادة ،كدهن ج�سد
الميت بالطيوب ،وتلبي�سه الثياب الالئقة.
الأل��وان التي تك ّون مظهر الج�سم ،على
الكفن ،تتراوح بين الأ�سمر والأحمر ،وقد
�أحدثت تغييرات في لون خيوط الن�سيج.
والبقع الحمر ه��ي م��ن ال��دم ال��ذي نزفه
الج�سم ،وتظهر بو�ضوح في الأماكن التي
تعر�ضت للتعذيب ،كاليدين والقدمين
(الجلد) والر�أ�س
(الم�سامير) والظهر
َ
(�إكليل ال�شوك) والجنب (الحربة) .وقد
تم َّكن العلماء ،بعد �إجراء الأبحاث الالزمة،
من الت�أكيد �أن البقع الحمر الظاهرة على
الكفن هي دم ب�شري من فئة . AB
بما �أن هنالك �أكفانا عديدة ا�ستعملت
في التاريخ القديم والحديث� ،أجرى العلماء
�أبحاثاً ،فتبين لهم �أن هنالك �أربع �صفات
لكفن الم�سيح ،فريدة من نوعها ،وال مثيل
لها في الأكفان الأخرى ،هي التالية:
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�أرثوذك�س نيوز

Call Toll Free: 1-800-55-NO PAIN
We accept Medi-cal • Financing available

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

بريــد القــراء

خدعوك فقالوا

افتح ح�سابات كريدت كارد جديدة (على قدر ما
ت�ستطيع) لتعزيز موقفك عند التقدم لطلب قر�ض!
ه ��ذه ال �ف �ك��ره م��ن �أخ �ط��ر الأف �ك��ار
وتت�سبب فى تقليل طلب القر�ض ل�شراء
بيت الأحالم و�أحيانا رف�ضه ,وال�سبب
ب�سيط ويعتمد على الح�ساب .فالقر�ض
يطلب منك على الأقل � %50إلى  %60من
دخلك لل�صرف على و�سائل المعي�شه
م��ن طعام و� �ش��راب ومالب�س وت�سديد
ال�ق��رو���ض المختلفه و�أى م�صروفات
هامه و�أ�ضافيه مثل الميدكال وال�سياره
وماتحتاجه من �أ�صالحات� ,ألخ �ألخ.
بينما تحدد � %40إلى  %50لت�سديد
القر�ض الخا�ص بالمنزل .وبناء عليه
يتم ح�ساب دخلك الر�سمى بالبنوك
ويتم طرح م�صروفاتك والباقى تح�صل
على ال�ق��ر���ض ب�ن��اء ع�ل�ي��ه .ف� ��إذا زاد
الفائ�ض زاد قيمه القر�ض والعك�س
�صحيح ,والآن نف�س الق�صه ت��دور مع
الكريدت ك��ارد .فهو ناتج عن �أجمالى
دخلك وكل ما فتحت كريدت كان ذلك
�سبب فى نق�ص الكريدت �سكور ولي�س
العك�س وهذا �سي�ؤثر بالطبع على قر�ض
المنزل والفائده .فكلما كان الكريدت
�سكور منخف�ض كلما ك��ان��ت الفائده
�أعلى.
يالحظ �أن مدفوعات الكريدت تطرح

بقلم الم�ست�شارة العقارية
�أمال مليكه

Amalhanna12@gmail.com

من الدخل ال�شهرى وهذا يقلل القر�ض
جدا .وكثيرا مار�أيت عمالء ال يح�صلون
على القر�ض �إال بعد دف��ع الكريدات
المطلوبه بالكامل وهذا يتطلب �أحيانا
�شهور مما يفقد العميل فر�صه الح�صول
على بيت رائع �أو الح�صول على قر�ض
بفائده منخف�ضة.
ولهذا �أن�صح القراء بتوخى الحذر
عند فتح �أى ك��ري��دت و� �س ��ؤال الوكيل
العقاري في تلك الخطوه و�أي�ضا ي�شرفني
�أ�ستقبال �أ�سئلتكم من خالل تليفوني �أو
الأميل.

الحيازة وطرقها القانونية

لزيادة �أرباحك..
�إعتمد
«�أرثوذك�س نيوز» في
حملتك الدعائية.
فهي الأكثر �إنت�شارا..
�إت�صـــل الآن
وال تتــردد
)818( 774-0446

يقدمها :چورچ عازر

�أر�سل لنا ال�سيد ث��روت م�سعد بخيت  -من �أ�سيوط م�صر ،ق�صيدة �شعرية
نقتطف منها بع�ض الأبيات التالية:

خواطر عن يوم الجمعة العظيمة

� +شم الن�سيم

بيالط�س النهارده ا�ستجاب لرعيته  ...وعمل عملته
ور�ش عليها �شوية عواطف  ...رياء ونفاق وتعاطف
لكن كل �شيء ظهر وبان  ...بيالط�س ظالم وجبان
حيروح فين؟ هيالقي ح�سابه  ...يوم تظلم ال�شم�س ويحجب القمر �ضوءه

قمت م النوم بدري...ع البلكونه�...أخدت �شهيق ع الريق
قبل ال�ضجيج والإزعاج...زهقت خال�ص...م الزعيق
ق�سمنا العمل مجموعات.....عملنا �أكتر من فريق
جهزت كرتونة بي�ض.....طبعا مخ�صو�ص لل�سليق
والمدام عليها ال�شاي�.....شاريه مخ�صو�ص �أبريق
وكولمان ميه �ساقعه.....من �ضروريات الطريق

بارابا�س خرج و�إخرج ل�سانه  ...للجند �شماته
بارابا�س الل�ص حلّوه  ...ورب المجد ربطوه وجلدوه و�صلبوه وطعنوه
بكاء ونواح  ...ع الدم اللي �ساح
براءته من ر�ؤ�ساء الكهنة والكتبة � ...أما الح�ساب يوم ي�أتي فوق ال�سحاب

في القانون

دائما ما يثار نزاعات الحيازة وتظهر
خا�صة بالن�سبة للأ�شخا�ص المقيمون
خ��ارج ال�ب�لاد� ،أو المتغيبين فترة عن
�أماكنهم.
دع��اوي ال�ح�ي��ازة ه��ي دع��اوي تحمي
حيازة الأ�شخا�ص للحقوق العينية التي
يحوزنها ويطلب حماية الأم��ر الواقع
متمثال في الحيازة.
فرافعها يدعي حيازة العقار مطالبا
بحمايتها في مواجهة ال�شخ�ص الذي
يعتدي عليها �أو ينازعه فيها .الحائز هو
�شخ�ص ي�سيطر �سيطرة فعلية على �شيء
�سواء كان هو �صاحب الحق �أو لم يكن
(لكنه في الحالتين يعد حائزا).
تن�ص ال �م��ادة  44م�ك��رر م��ن قانون
المرافعات على �أن��ه يجب على النيابة
العامة متى عر�ضت عليها منازعة من
منازعات الحيازة مدنية كانت �أو جنائية
�أن ت�صدر فيها قرارا وقتيا م�سببا واجب
النفاذ ف��ورا بعد �سماع �أق��وال اطراف
ال�ن��زاع و�إج ��راء التحقيقات الالزمة.
وي�صدر القرار الم�شار �إليه من ع�ضو
نيابة بدرجة رئي�س نيابة على الأقل.
وعلى النيابة العامة �إعالن هذا القرار
لذوي ال�ش�أن خالل ثالثة �أيام من تاريخ
�صدوره .ويكون التظلم من هذا القرار
�أم��ام قا�ضي الأم ��ور الم�ستعجلة برفع
دع��وى �أم��ام��ه خ�لال خم�سة ع�شر يوما
من يوم �إعالنه بالقرار .ويحكم القا�ضي
في التظلم بحكم وقتي بت�أييد القرار �أو

قصائد وأشعار

تقدمي :عاطف معو�ض داو�س

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

تعديله �أو �إل�غ��ا�ؤه .وحماية الحيازة هنا
ت�شمل ال�شيء المنقول والعقارات.
ودائما تظهر نزاعات الحيازة على
العقارات �أو ال�شقق والتي يكون �أ�صحابها
خارج البالد بمعنى �أنه م�سافرون خارج
البلد فترة طويلة فيلج�أ �أ�صحاب العقارات
�أو الخارجين عن القانون لال�ستيالء على
�أمالكهم �سواء �شقق �أو �أرا�ضي ف�ضاء �أو
�أرا�ضي زراعية ،ويدعون حيازتهم لها.
وعندما يعود الحائز الفعلي والحقيقي
لعقار من �سفره ويجد ه�ؤالء المنتزعين
حيازته يبد�أ رحلته ال�شاقة في ا�سترداد
وحماية حيازته (كما هو مو�ضح بعاليه)
من �إجراءات يجب �إتباعها.
وعلى النيابة العامة �أن ت�صدر قرارها
في النزاع ولها الحق في اتخاذ القرار
ال��ذي ت��راه مالئما .فقد ت��أم��ر بحفظ
الأوراق �إذا لم يكن هناك ما ي�ست�أهل
اتخاذ �إج��راء ما� ،أو ب�إبقاء الحال كما
هو عليه �إذا كان وا�ضع اليد الفعلي عند
ال�شكوى هو الحائز الجدير بالحماية،
�أو بتمكين الطرف الآخ��ر من الحيازة.
وعلى النيابة �سماع �أط��راف النزاع و�أن
ت�سبب قرارها .والحيازة يجب �أن تكون
هادئة وم�ستقرة وم�ستمرة.

ن�سيت �أقولك ع الف�سيخ.....محفوظ في �أح�سن وعاء
ومعايا خ�س ولمون.....يقوم بدور الدواء
�أخ�ضر و�أ�صفر و�أحمر...للبي�ض...كان الطالء
فر�شت علي �أر�ض الجنينه...ح�صيره...دي الأر�ض ف�ضاء
ال �سقف وال �شم�سيه.....يحجب عني الهواء
الكل قاعد براحته...مافي�ش...با�شا وال لواء
ما �أجمل الطبيعه.....ما �أحلي �شكل ال�سماء
�أنت موجود ياربي.....نور و�شم�س و�ضياء

الل�ص اليمين ا�سترحم  ...والرب يرحم
معي تكون في الفردو�س  ...والرب بالموت الموت يدو�س
الم�سيح مات و ُقبر  ...ثم قام وللمجدلية ظهر
وقال لها يا مريم �أب�شري  ...واذهبي لإخوتي وخبري
توما في القيامة �شك  ...وفي القدي�سين الع�شرة �شك
هات �أ�صبعك ياتوما  ...ومكان الم�سمار ين�شاف
هات ايدك يا توما  ...ومكان الحربة ين�شاف
�آمن توما لما ب�ص و�شاف  ...والرب للكل ظهر و�إن�شاف
الم�سيح �صعد وح ييجي تاني  ...يحا�سبكم ويحا�سبني كنحو �أعمالي
لإلهنا المجد في الأعالي  ...وعلى الأر�ض ال�سالم ،و�سالمي

عالقه الوح�ش برقم 666

طفل «ماما زمانها جايه» بعد  62عاما:

�أمي توفيت و�أنا ابن �أيام ومحمد فوزي رباني

«ماما زمانها جاية ،جاية بعد �شوية ،جايبة لعب وحاجات ،جايبة معاها �شنطة ،فيها
وزة وبطة ،بتقول واك واك واك» ،واحدة من �أ�شهر �أغاني الأطفال التي قدمها الفنان
الراحل محمد فوزي ،في عام  ،1956ومنذ ذلك الحين ورغم مرور ال�سنوات ،ال تزال
متواجده حتى يومنا هذا وتقدمها الأمهات لأطفالهن في المنا�سبات المختلفة� .أغنية
«ماما زمانها جاية» ،قدمها فوزي في �إطار �أحداث فيلم «معجزة من ال�سماء» ،الذي تم
عر�ضه في دور ال�سينما  19مار�س  ،1956قبل يومين من االحتفال بـ«عيد الأم».
ظهر مع الفنان محمد فوزي ،طفل �صغير ،كان يحمله و ُيغني له كلمات الأغنية« :عارف
الواد اللي ا�سمه عادل ،جه الدكتور وعملله �إيه ،لقى رجليه كانوا زي الفتلة ،ب�ص �شوية جوه
عنيه ،راح مديله حقنة كبيرة ،عارف اداله الحقنة ليــه».
عاما على تقديم هذه الأغنية لأول مرة ،ومنذ ذلك الحين لم يظهر الطفل
مرت ً 62
ال�صغير مرة �أخرى في و�سائل الإعالم ،رغم �أنه بات �أحد العبي النادي الأهلي في �صفوف
النا�شئين ،ويعمل حال ًيا مدربا في �أكاديمية القلعة الحمراء بمحافظة الإ�سكندرية.
الكابتن هاني داود� ،أو كما نعرفه ،طفل �أغنية «ماما زمانها جايه» ،الذي عا�ش طفولة
�صعبة ،قادته ليكون بطل الأغنية ال�شهيرة رفقة الفنان محمد فوزي يقول« :كنت جار
الفنان فوزي وزوجته مدام هداية عبدالمح�سن ،في �أحد �شوارع ال�سكاكيني بحي الظاهر،
ومنذ ال�صغر كنت متواجد دائ ًما في �شقتهما».
ربى محمد فوزي وزوجته ،الطفل الذي �أ�صبح بعد ذلك بطل �أغنيته الأ�شهر للأطفال
«ماما زمانها جاية» ،نظرا لوفاة والدته وهو ابن �أيام قليلة ،وقع اختيار محمد فوزي على
الطفل هاني� ،آنذاك ،للظهور معه في الأغنية ،نظر ًا لحبه ال�شديد له ،وتعوده عليه.
وي�ضيف الكابتن هاني�« :أمي توفت و�أنا عمري �أيام ،وكان �أبويا بي�سبني �أنا و�أختي عند
مدام هداية زوجة محمد فوزي ،كانت هي اللي بت�أكلنا ونقعد معاها طول اليوم لحد ما
يرجع والدي بالليل من ال�شغل».
«كان الفنان فوزي بيرجع بيته على ال�ساعة  12بالليل ،زي ما حكولي لما كبرت ،وكنت
دايما بحب �ألب�س الروب بتاعه ،واقعد جنبه على ال�سرير وهو نايم ،واختارني �أظهر معاه
في الأغنية ع�شان �أنا كنت طفل �شقي وهو بيحب النوع ده من الأطفال».
مرت ال�سنوات ،وبات الطفل هاني �شا ًبا ياف ًعا ،لكنه لم يختار اللجوء �إلى ال�سينما،
م�ستغلاً عالقته الجيدة بالفنان محمد فوزي ،وظهوره معه من قبل في فترة الطفولة،
مثلما يفعل �أطفال هذه الفترة ،وكانت وجهته نحو كرة القدم ،على غير رغبة والده الحاج
داود.
وفي هذا يقول الكابتن هاني�« :أبويا كان راف�ض اني �ألعب كورة ،لكن الكابتن ال�ضظوي،
العب الأهلي ال�سابق ،كان جارنا في الدور الأول في العمارة ،و�أقنع �أبويا �إني �أروح �ألعب
في الأهلي ،كان من �أبناء جيلي الكابتن طاهر �أبوزيد».
ظل هاني داود ،في �صفوف الأهلي ،لكنه لم يلمع نجمه مثل �أبناء جيله من نا�شئي
المارد الأحمر ،وعلى الرغم من ذلك ،لم يخرج من جدران القلعة الحمراء ،وظل يعمل
مدر ًبا في قطاع النا�شئين بالنادي.
بطل «ماما زمانها جاية» له �إبنة وحيدة ،ا�سمها فرحة ،وعمرها � 9سنوات فقط« :كنت
ب�شغلها الأغنية وهي �صغيرة ،ولما كبرت عرفت �إني �أنا اللي في الأغنية مع محمد فوزي،
وفرحت �أوي بيا».

الوح�ش �شخ�صية مذكورة في �سفر ر�ؤي��ا يوحنا �آخر �سفر في العهد الجديد.
و�ضمن ما جاء عن الوح�ش «ان من له فهم فليح�سب عدد الوح�ش فانه عدد ان�سان
وعدده �ستمئة و�ستة و�ستون»  .وتف�سيره هذا ان الوح�ش �سيكون �شخ�صية معينه من
الب�شر يختارها ال�شيطان كي ما تكون �أداته لت�ضليل النا�س و�إبعادهم عن عباده اهلل
القدو�س .وللأ�سف �سوف يختار �إن�سان عدد ا�سمه  ،666فلذلك عبدة ال�شيطان
حالي ًا ي�ضعون رقم  666كعالمة من عالماتهم في عباداتهم.
ما معنى �أن عدد �إ�سمه 666؟
هذا يعنى �أننا عندما نجمع حروف �إ�سمه يكون حا�صل الجمع � .666إن كل حرف
في اللغات يقابله رقم ،ففي اللغة العربية مث ًال ترتب الحروف على طريقة �أبجد هوز
حطي كلمن �سعف�ص قر�شت ..فالحرف «�أ» يقابله رقم « ،»1والحرف «ب» يقابله رقم
« ،»2وهكذا �إلى الحرف «ي» الذي يقابله رقم « ،»10ومن بعده مبا�شرة الحرف «ك»
يقابله رقم « ،»20وهكذا �إلى الحرف «ق» يقابله الرقم « ،»100ومن بعده مبا�شرة
الحرف «ر» يقابله الرقم « »200وهكذا.
فعندما تجمع الرقم المقابل لكل حرف من حروف ا�سم الوح�ش يكون الحا�صل
 ...666لذلك يقول الكتاب« :هنا الحكمة من له فهم فليح�سب عدد الوح�ش ف�إنه
عدد �إن�سان وعدده �ستمئه و�ستة و�ستون» (ر�ؤ.)18 :13
ولم يرد ذكر ا�سم الوح�ش لئال عند مجيئه يقول �أنه طالما �أن الكتب المقد�سة
ذكرت �أنه الوح�ش يجب �أن تحرق كل هذه الكتب .لذلك يقول «هنا الحكمة من له
فهم فليح�سب عدد الوح�ش».
ومحاولة توفيق �أ�سماء لأ�شخا�ص عا�شوا فع ًال على العدد  666هو �أمر غير مقبول.
اال�سم �سيكون وا�ضحاً ،وعندما تح�سبه تجده  ،666وغالب ًا �سيكون باللغة العبرية
لأنه �سي ّدعي �أنه الم�سيح ،فالبد �أن ي�أتي من �سبط يهوذا ويكون غالب ًا �إ�سمه عبرياً.
وحروف الأبجدية العبرية تم�شى بطريقة �أبجد هوز حطي كلمن المعروفة وبالتالي
�سيكون هناك ت�شابه في الرقم بين اللغة العربية والعبرية.
ونعر�ض الجدول االبجدي و�أ�سفل كل حرف ما ينوب عنه باالرقام .

EMAD TRAVEL
عمـــاد لل�ســـياحــة
�أف�ضل الأ�سعار لتذاكر الطيران� ...أ�سعار خا�صة من
القاهرة  /لو�س انجلو�س  /القاهرة 690دوالر
ن�ضمن لكم �أف�ضل خدمة و�سعر

محكمة النق�ض تق�ضي ب�إعدام «ع�سلية» بحكم نهائي
�أ�سدل ال�ستار على الق�ضية رقم 1048
ل�سنة  2017جنايات المنتزة �أول المعروفه
�إعالميا بذبح التاجر يو�سف لمعي �أمام
محله بمحم�صة رويال في  3ينايرالما�ضي
ع��ام  2017ح�ي��ث ن�ظ��رت ال �ي��وم محكمة
النق�ض بالقاهرة الطعن على حكم الإعدام
ال�صادر بحق المتهم عادل عبد النور ال�سيد
�سليمان ،و�شهرته عادل ع�سلية والتي ق�ضت
فيها محكمة جنايات الإ�سكندرية بالإعدام
�شنقا على المتهم ع�سلية الرتكابة جريمة
القتل العمد مع �سبق الإ��ص��رار والتر�صد
بحق يو�سف لمعي عبد اهلل التاجر �أمام
محلة (بمحم�صة رويال) ب�شارع خالد بن

الكلمــات املتقـاطعــة

وفي المو�ضوع برف�ض الطعن
الوليد ف��ى ميامي ب�سيدي
المقدم من المتهم عادل عبد
ب�شر.
النور ال�سيد �سليمان ال�شهير
وف� � ��ي ه� � ��ذا ال�����س��ي��اق
ب�ع��ادل ع�سليه و�أم ��رت اليوم
ي�ق��ول ت��ون��ي يو�سف لمعي،
م�ح�ك�م��ة ال�ن�ق����ض ب�إعدامه
المحامي بالنق�ض ونجل
وبذلك ي�صبح الحكم واجب
المجني عليه �أن��ه �سطرت
النفاذ ونهائي وبات.
منذ قليل المحكمة حكما
وب��ذل��ك ي�ت��م تنفيذ حكم
ب�أحرف من نور ب�أن العدل
الإعدام خالل �ستين يوما من
هو النظام ال�سائد و�أن��ه ال
الآن من �صدور الحكم اليوم
ف��رق بين م�سلم وم�سيحي
 2018/4/1من محكمة النق�ض بالقاهرة،
و�أننا جميعا �شركاء في وطن واحد .
حيث �صدر اليوم منطوق الحكم بقبول ويعد هذا الحكم هو �أ�سرع حكم بالأعدام
النق�ض �شكال وقبول عر�ض النيابة العامة في �إجراءات التقا�ضي بمحكمة النق�ض.

�أفقيـــا:

salibemad@ymail.com

ع ّلم نف�سك الألحان القبطية

Teach yourself Coptic Hymns
Free website: Coptic-alhan.com
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ر أ��ســيا:

( )1من الرهبان القدي�سين )2( .حذرنا  -كان طبيبا وكتب الإنجيل
الرابع )3( .بوا�سطتي  -قمح � -شاق (معكو�سة) )4( .من الف�ضائل
الإلهية (معكو�سة)  -للتف�سير )5( .من ال�صفات الحميدة وترمز للنبي
�أيوب  -والدة� )6( .أنقب (مبعثرة) � -أوجاع )7( .من الأوزان  -عك�س
(مك�سب) � -سجن )8( .مت�شابهة  -الكاهن �أيام مو�سى النبي )9( .ترك
جانبا  -العذراء البتول � -أجاب )10( .مت�شابهة  -عهد)11( .من تالميذ
ال�سيد الم�سيح ومن المقربين �إليه كتب �آخر �أ�سفار العهد الجديد)12( .
من القدي�سين البطاركة الم�شهورين (معكو�سة).

562-221-1310

2
4

3 8

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

(� )1أب ك��ل ال��ره�ب��ان ل��ه دي��ر ف��ي البحر الأح �م��ر )2( .ر��س��ول  -من
�أنبياء العهد القديم لم يذكر ا�سم لزوجته )3( .بوا�سطته  -مكتوب
 مت�شابهة )4( .م��ن القدي�سين ال��ره �ب��ان )5( .م��ن القدي�سينال���ش�ه��داء وك��ات��ب الإن�ج�ي��ل ال�ث��ان��ي � -أده ����ش وا��س�ت�غ��رب (معكو�سة).
( )6راف�ض  -مت�شابهان )7( .قدي�س القرن الع�شرون � 2/1 -أثاث.
( )8عرف ودرى  -قط� )9( .أت�ضرع (معكو�سة)  -متوا�ضعا)10( .
مت�شابهان � -أنغم )11( .الكاهن (معكو�سة)  -وال��د  -ن�صف اليوم
(معكو�سة) )12( .كان الوي ًا و�أ�صبح من الأثنى ع�شر ر�سوال (معكو�سة).
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رياضة ومالعب

رياضة

�ســتة �شـخ�صيــات بــارزة �أخطــ�أوا في حــق �صــالح
الجناح الم�صري يت�ألق رغم �أنف الجميع

ت�صريحات تلت هزيمة ليفربول �أم��ام
مان�ش�ستر �سيتي بخما�سية� ،أن �صالح لن
يكون ق��ادرا على حجز مقعد �أ�سا�سي في
ت�شكيل الريدز ،و�أن كوتينيو �سيزيحه من
الت�شكيلة الأ�سا�سية.
�ستيف نيكول:
العب ليفربول ال�سابق �أدلى بت�صريحات
عقب �إتمام م�سئولي ليفربول �صفقة انتقال
�صالح� ،أنهم �أخ�ط��أوا بالتعاقد معه ،و�أن
الأم��وال التي تكبدتها خزينة النادي كان
من الممكن ا�ستغاللها في �أمر �أكثر �إفادة.
بارني روناي:

ال �ن��اق��د ال��ري��ا� �ض��ي ال���ش�ه�ي��ر بجريدة
ج��اردي��ان البريطانية ك��ان ق��د �شكك في
جدوى انتقال �صالح لليفربول وكتب عنه
ف��ور �إت�م��ام ال�صفقة «�ضم ليفربول �إليه
ظهيرا �أي�سر جيدا و�أنفق مبلغا �ضخما من
المال على محمد �صالح».
مينا رزوكي:
ال�صحفية ب�شبكة ب��ي ب��ي ��س��ي كانت
قد �سخرت من محمد �صالح قبل بداية
المو�سم ،وو�صفت �صفقة انتقاله للريدز
بالفا�شلة ،وو�صفته بالالعب الذي ال يعرف
�أي �شيء عن كرة القدم.

هرب العب منتخب م�صر للجمباز عبد الرحمن مجدي� ،إلى
تركيا من �أجل اللعب با�سم المنتخب التركي.
و�أك��د م�صدر م�س�ؤول داخ��ل ات�ح��اد الجمباز الم�صري� ،أن
عبد الرحمن مجدي الع��ب منتخب م�صر للجمباز و�أول بطل
الجمهورية ،ه��رب �إل��ى تركيا من �أج��ل اللعب با�سم المنتخب
التركي ،م�شيرا �إل��ى �أن الالعب مواليد  1999كان �أب��رز العبي
المنتخب الوطني الم�صري.

الح�صول علي كافة العقود و�إي�صاالت االمانه
التي وقع عليها ..كما طلب ال�سعيد من رئي�س
الجبالية عدم تحمل المبالغ التي ح�صل عليها
مو�ضحا ان م��ن قام
الو�سطاء ف��ي ال�صفقة،
ً
باعطاء الأموال للو�سطاء رئي�س نادي الزمالك.
ومن جانبه ،يعقد المهند�س هانى ابوريدة
جل�سة مع الم�ست�شار مرت�ضى من�صور ولذلك
لمناق�شة ع��دد من المو�ضوعات ،حيث �سيتم
التطرق خالل الجل�سه الى االزمة االخيرة التى
ن�شبت بين االهلى والزمالك بخ�صو�ص عبداهلل
ال�سعيد العب االهلى والذى وقع للزمالك وح�صل
على مبلغ  40مليون جنيه من االبي�ض وبعدها
قام بتمديد عقده مع االهلى.

وي�ستبروك في طريقه لتحطيم رقم الأ�سطورة «كيد» بدوري العمالقة

و�أ�شار الم�صدر الذي رف�ض ذكر ا�سمه � ،إلى �أن اتحاد الجمباز
الم�صري برئا�سة �إيهاب �أمين ،ي�سعى للتوا�صل مع الالعب الهارب
من �أجل �إقناعه بالعودة مجددا �إلى م�صر ،م�ؤكدا �أن الالعب �أبدى
رف�ضه مف�ض ًال اال�ستمرار في تركيا.
و�أ�ضاف الم�صدر� ،أن الالعب لم يح�صل على الجن�سية التركية
حتى الآن ،ويحتاج �إلى عامين للعب في تركيا قبل الح�صول على
الجن�سية.

موقف �إيهاب جالل النهائي طائرة الأهلي تت�أهل �إلى نهائي الك�أ�س على ح�ساب الزمالك

من اال�ستمرار في الزمالك

�أع��ل��ن �إي� �ه ��اب ج�ل�ال ال �م��دي��ر الفنى
للزمالك احترامه الكامل لمجل�س �إدارة
النادي برئا�سة مرت�ضى من�صور ،م�ؤكدا
تم�سكه بالبقاء في قيادة الفريق حتى نهاية
تعاقده مع النادي.
وق� ��ال ج�ل�ال ف��ي ت���ص��ري�ح��ات لموقع
الزمالك الر�سمي بعد الجل�سة التى جمعته
مع �إ�سماعيل يو�سف ع�ضو مجل�س �إدارة
الزمالك والم�شرف العام على الكرة ،و�أيمن
حافظ مدير الكرة بالفريق الأول� ،أنه لم
يعتد الهروب من م�س�ؤولياته ،و�أنه يحترم
كل قرارات المجل�س التى ي�صدرها.
وتعهد جالل ب�إ�صالح م�سار الفريق فى
الفترة المقبلة ،م�شيرا �إلى �أن الت�صريحات
التى خرجت من رئي�س النادي بعد المباراة
�أم��ام م�صر المقا�صة تعتبر طبيعية ورد
فعل لما حدث ،م�شددا علي انه لم يتقدم
با�ستقالته وانه يحترم عقده مع النادي.
و�شدد ج�لال على ا�ستمراره فى قيادة
التدريبات الزمالك ا�ستعدادا لمواجهة
االتحاد ال�سكندري الخمي�س المقبل.

ت�أهل الأه�ل��ي �إل��ى نهائي بطولة ك�أ�س
م�صر ل�ك��رة ال�ط��ائ��رة عقب ال �ف��وز على
الزمالك بنتيجة ثالثة �أ�شواط دون رد في
المباراة التي جمعتهما يوم الأثنين 4/9
بال�صالة المغطاة ب�ستاد القاهرة الدولي.
وج� ��اءت ن�ت�ي�ج��ة الأ�� �ش���واط ,22/25
 17/25 ,21/25حيث كانت المباراة قوية
من قبل الفريقين وا�ستطاع المارد الأحمر

في تحقيق الفوز.
ويواجه الأهلي في النهائي الفائز من
مباراة الجي�ش وال�شرقية.
الجدير بالذكر �أن الأه�ل��ي حقق لقب
بطولة �إفريقيا لكرة الطائرة عقب الفوز
على نادي الجي�ش بثالثة �أ�شواط دون رد
في البطولة التي �أقيمت بالنادي الأهلي في
الفترة من  27مار�س حتى � 4أبريل.

مرت�ضى من�صور يعلن موعد �إ�ستقالته

�أبوريدة ي�ستف�سر من ال�سعيد عن تفا�صيل توقيعه للزمالك قبل جل�سة مرت�ضي

�أبوريدة ي�سعى لإنهاء �أزمة ال�سعيد
�أجرى المهند�س هاني �أبو ريدة رئي�س الإتحاد
الم�صري لكرة القدم �إت�صا ًال هاتف ًيا مع عبد اهلل
ال�سعيد العب الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الأه�ل��ي ،لمعرفة كافة تفا�صيل توقيعه لنادي
الزمالك ،وقيمة مقدم التعاقد التي ح�صل عليه،
وموقفه من رد تلك الم�ستحقات ،قبل فتح باب
الحديث مع الم�ست�شار مرت�ضي من�صور رئي�س
الزمالك ،النهاء الأزمة في ظل حر�ص الجميع
على تذليل كافة العراقيل التي تعتر�ض المنتخب
قبل انطالق فعاليات مونديال رو�سيا .2018
و�أكد ال�سعيد لـ �أبو ريدة ا�ستعداده التام �إلى
رد المبلغ الذي ح�صل عليه من الزمالك مقابل
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هروب العب منتخب م�صر �إلى تركيا

�أعداد� :صالح بول�س

ن�شر م��وق��ع  Tribunaت�ق��ري��را مطوال
ع��ن محمد ��ص�لاح الع��ب ف��ري��ق ليفربول
االنجليزي ومنتخب م�صر ،الذي يت�ألق في
المالعب االنجليزية ب�أداء الفت للنظر هذا
المو�سم.
حيث �أف��رد الموقع في تقريره �إ�شادات
بالغة ب���ص�لاح ،م ��ؤك��دا �أن��ه ل��م ي�ست�سلم
للمواقف ال�صعبة التي تعر�ض لها طيلة
م�سيرته ،والتي كادت �أن تمنعه من الو�صول
لقمة المجد التي هو عليها الآن.
ور� �ص��د ال �م��وق��ع � 6شخ�صيات ب ��ارزة
�أخ�ط��أت في حق الالعب الم�صري الذي
يعتلي ��ص��دارة هدافي البريميرليج على
النحو التالي:
جوزيه مورينيو:
�أ��ش�ه��ره��م على الإط �ل�اق ،والمت�سبب
الرئي�سي ف��ي رح�ي��ل ��ص�لاح ع��ن �صفوف
ت�شيل�سي االنجليزي بعدما �أ�صر مورينيو
على تجميده وعدم الدفع به في المباريات
بحجة وجود من هو �أكثر منه كفاءة.
مونت�شي:
واحدا
المدير الريا�ضي لنادي روما كان ً
م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال�م��ؤث��ري��ن ف��ي ق��رار بيع
�صالح لفريق ليفربول االنجليزي مقابل
 37مليون ا�سترليني ،رغم كونه �أحد �أهم
العبي الفريق حينها ،ليهدي الريدز �صفقة
تاريخية.
جيرمين جينا�س:
نجم فريق توتنهام ال�سابق �أ��ش��ار في

�أرثوذك�س نيوز

�إيهاب جالل

اعتمد «�أرثوذك�س نيوز»
في حملتك الإعالنية
القادمة،
�أنها الأكثر �إنت�شاراً

)818( 774-0446

هاجم مرت�ضى من�صور ،رئي�س نادي
الزمالك ،وزير ال�شباب والريا�ضة ،خالد
عبد ال�ع��زي��ز ،خ�لال حديثه م��ع �أع�ضاء
عمومية القلعة البي�ضاء.
وق � ��ال م��رت �� �ض��ى ،خ �ل�ال ح��دي �ث��ه مع
الأع �� �ض��اء� ،إن��ه �سيتقدم با�ستقالته من
رئا�سة الزمالك؛ ب�سبب اللجنة المعينة من
ؤكدا �إذا لم تكتمل
قبل وزير الريا�ضة ،م� ً
عمومية ال�ن��ادي الأبي�ض المقرر لها 10
و 11مايو المقبل �س�أتقدم با�ستقالتي �أنا
ومجل�سي.
يذكر �أن وزير الريا�ضة قرر ت�شكيل لجنة
لإدارة الأمور المالية في القلعة البي�ضاء.

منتخب فرن�سا يتغلب على م�ست�ضيفه الرو�سي

تلقى منتخب رو�سيا خ�سارته الثانية خالل �أربعة �أيام ،وذلك �أمام نظيره الفرن�سي،
بثالثة �أهداف لهدف وحيد في مباراة ودية خا�ضها الفريقان في مدينة �سان بطر�سبورغ
الرو�سية .ومن الجدير بالذكر ان الفريق الرو�سي يقع في مجموعة المنتخب الم�صري في
بطولة ك�أ�س العالم لكرة القدم .2018

الأ�سطوري «باكياو» يعود لحلبات المالكمة من جديد

وي�ستبروك يوا�صل
�أرقامه القيا�سية

باكياو يواجه ماتي�س على لقب الوزن المتو�سط لرابطة المالكمة

وا�صل النجم الأمريكي را�سل وي�ستبروك
العب فريق �أوكالهوما �سيتي ثاندر كتابة
ال �ت��اري��خ م��ع ف��ري�ق��ه ب� ��دوري ك ��رة ال�سلة
الأمريكي للمحترفين.
را�سل وي�ستبروك بات قريبا من تحطيم
رقم �أ�سطورة كرة ال�سلة الأمريكي جاي�سون
كيد في تحقيق الأرقام الثالثية المزدوجة
بدوري العمالقة.
وت�ألق وي�ستبروك خالل مباراة فريقه
�أوكالهوما �سيتي ثاندر �أم��ام نيو �أورلينز
بليكينز ،بعدما حقق ثالثة �أرقام مزدوجة
ج��دي��دة لي�صل �إل ��ى التريبل ال� �ـ 24هذا
المو�سم.
نجم �سيتي ث��ان��در حقق ث�لاث��ة �أرق ��ام
مزدوجة للمرة ال �ـ 103في م�سيرته بكرة
ال�سلة يعزز بها موقعه في المركز الرابع
بالقائمة.
وبات وي�ستروك يهدد رقم جاي�سون كيد
الذي �سجل ثالثة �أرقام مزدوجة في 107
م��رة من قبل ،يحتل بها المركز الثالث،
حيث بات نجم �أوكالهوما على بعد  4مرات
لمعادلة رقم كيد.

ي �ع��ود �أ� �س �ط��ورة ال�م�لاك�م��ة العالمية،
الفلبيني ماني باكياو للحلبة م��ن جديد
بنزال من العيار الثقيل �أم��ام الأرجنتيني
لوكا�س ماتي�س.
و�سيواجه الأ��س�ط��وري باكياو مناف�سه
الأرجنتيني لوكا�س ماتي�س البطل الحالي
للوزن المتو�سط على لقب الرابطة العالمية
للمالكمة.
ال �م�لاك��م الأرج �ن �ت �ي �ن��ي ��س�ي��داف��ع عن
لقبه �أم��ام الأ�سطورة الفلبيني في مباراة
تحت�ضنها العا�صمة الماليزية كوااللمبور
يوم ال�سبت  14يوليو المقبل ر�سميا.
الفلبيني �صاحب الـ 39عاما �سيعود من
جديد للحلبات بعد غيابه �أكثر من عام،
حيث ك��ان��ت �آخ ��ر م�ب��اري��ات��ه على الحلبة
ف��ي يونيو  2017الما�ضي ،حينما واجه
الأ�سترالي جيف ه��ورن في مواجهة قوية مختلفة ،حيث يحتل المرتبة الثانية حاليا  38ع��ن طريق ال�ضربة القا�ضية ،بينما
بالوزن المتو�سط محققا  59انت�صارا منهم تعر�ض ل�سبع هزائم وتعادلين.
والتي خ�سرها باكياو.
الأرجنتيني ماتي�س ك��ان قد ت��وج بلقب
الوزن المتو�سط للرابطة في يناير الما�ضي
بعد تغلبه على مناف�سه التايالندي تيوا
كيرام بال�ضربة القا�ضية.
جدير بالذكر �أن باكياو توج بلقب بطل
العالم للمالكمة عدة مرات في فئات �أوزان

ان��دل �ع��ت �أزم � ��ة ك �ب �ي��رة ب �ي��ن ح�سن
واي�ت���س��اي��د الع ��ب ف��ري��ق م�ي��ام��ي هيت
ومدربه �إيريك �سبول�سترا عقب مباراة
الفريق �أمام بروكلين نت�س بدوري كرة
ال�سلة الأمريكي للمحترفين.
وكان ميامي هيت قد تعر�ض للهزيمة
بفارق نقطة وحيدة �أمام فريق بروكلين
نت�س بنتيجة  109 - 110بعد اللجوء
لوقت �إ�ضافي بدوري العمالقة.
حالة من الغ�ضب �سيطرت على نجم
ميامي هيت ح�سن وايت�سايد ب�سبب
ق ��رار ال �م��درب با�ستبعاده م��ن الربع
الأخ�ي��ر للمباراة ،حيث خ��رج الالعب
بت�صريحات ن��اري��ة ك�شف خاللها عن
�إحباطه من قرار المدرب ورف�ضه له.
م� ��درب م �ي��ام��ي ��س�ب��ول���س�ت��را رف�ض
ت�صريحات العبه والتعليق على قراراته
الفنية ،ليخرج برد عنيف عن �أ�سباب
ا�ستبعاده لوايت�سايد في المباراة.
�سبول�سترا داف��ع عن ق��رار ا�ستبعاد

ميامي هيت ُيغرم العبه «وايت�سايد»

رد عنيف من مدرب ميامي على ت�صريحات العبه

العبه م�ؤكدا �أن وايت�سايد توقيته �ضعيف
�إلى جانب عدم قدرته على اتخاذ القرار
ال�سليم ف��ي ال��وق��ت ال�صحيح خالل
ال�م�ب��اري��ات ،وه��و م��ا دفعه ال�ستبعاده
من الم�شاركة في هذا الوقت الهام من
المباراة.
ال �م��دي��ر ال�ف�ن��ي للهيت وا� �ص��ل رده
العنيف على العب ميامي م�شددا على
�أن ق��رارات��ه الفنية تخ�صه وح��ده فهو
يعمل لم�صلحة الفريق وفقا لظروف
المباراة ،م�شيرا في الوقت نف�سه �أنه
�سيعمل على م�ساعدة وايت�سايد.و�أ�ضاف:
«لقد تم تغريم ح�سن على حديثه ،كان
التوقيت �سيئا وهو لم يوفق في الحكم
من جانبه على قرار ا�ستبعاده».
جدير بالذكر �أن ح�سن وايت�سايد
غاب عن �صفوف ميامي هيت في ت�سع
م �ب��اري��ات ف��ي �شهر م��ار���س الما�ضي
ب�سبب الإ�صابة التي كان يعاني منها في
الفخذ الأي�سر. .
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االحتفال بعيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية

المهنئين بالعيد يتقدمهم ال�سيد عمرو مو�سى واللواء الع�صار وبع�ض ال�شخ�صيات ورجاالت الدولة

رجال القوات الم�سلحة ومندوبي وزير الدفاع في مقدمة المهنئين بالعيد

مندوب وزارة الداخلية يقدم التهاني لقدا�سة البابا

ال�سادة الوزراء الحاليين من اليمين :الدكتور �أحمد عماد الدين وزير ال�صحة ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم

قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني �أثناء زفة القيامة

الأباء الأ�ساقفة الذين ح�ضروا قدا�س عيد القيامة المجيد
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- Wills and Trusts
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300 S. Harbor Blvd.
Suite 820
Anaheim, CA 92805
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