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الكر�سي المرق�سي من الإ�سكندرية
�إلى العا�صمة الإدارية
م��راح��ل ع��دي��دة م��ر ب�ه��ا الكر�سي
ال��ب��ط��ري��رك��ي ل �ل �ك �ن �ي �� �س��ة القبطية
الأرثوذك�سية ،فكانت الإ�سكندرية هي
المقر الأ�سا�سي لكر�سي م��ار مرق�س
الر�سول.
في التقليد الم�سيحي المكان الذي
�أ�ست�شهد فيه ر�سول �أو تلميذ الم�سيح،
هو مقر الكر�سي ،والكني�سة القبطية هي
الكني�سة التي �أ�س�سها مرق�س الر�سول،
الذي �أ�ست�شهد في الإ�سكندرية ،وتعتبر
الإ�سكندرية عا�صمة الكرازة المرق�سية
عامة ،ومقر ًا للرئا�سة الدينية.
وظلت الإ�سكندرية من القرن الأول
ال�م�ي�لادي حتى ال�ق��رن ال�ح��ادي ع�شر
ال�م�ي�لادي ،ه��ي مكان ومقر الكر�سي
الر�سولي ،نظرا لوجود رفات القدي�س
مار مرق�س الر�سول بها.
وفي القرن الحادي ع�شر ،وفي عهد
البابا خري�ستو ذولو�س البطريرك الـ66
1077 - 1040م ،نقل مقر الكر�سي �إلى
الكني�سة المعلقة بم�صر القديمة.
ثم ُنقل �إلى كني�سة ال�سيدة العذراء
بحارة زويلة منذ القرن الرابع ع�شر،
ث��م ُنقل الكر�سي �إل��ى كني�سة ال�سيدة
ال �ع��ذراء ،ح��ارة ال��روم ف��ي الفترة من
 1660حتى  ،1800وفي عام  1799نقل
�إلى الأزبكية بالكني�سة المرق�سية وظل
فيها حتى �سنة .1964
وق��د �أ�صبحت ك��ات��درائ�ي��ة القدي�س
مرق�س القبطية الأرثوذك�سية بالأزبكية
المقر الباباوي في القاهرة في عهد
البابا مرق�س الثامن البطريرك الـ
 ،108و�أك �م��ل ب�ن��اءه��ا ال�ب��اب��ا كيرل�س
الخام�س ،وقام البابا كيرل�س ال�ساد�س
بترميمها ،وك��ان ق��د م��ر على بنائها
مائة عام وزينت بالر�سومات الجميلة.
وف ��ي ع�ه��د ال �ب��اب��ا ك�ي��رل����س ال�ساد�س
البطريرك الـ 116على �سدة مار مرق�س
تم بناء الكاتدرائية الحالية كاتدرائية
القدي�س مرق�س القبطية الأرثوذك�سية،
والموجودة بمنطقة دي��ر الأنبا روي�س
بالعبا�سية ،وقد تم افتتاح الكاتدرائية
ب�ح���ض��ور ال �ب��اب��ا ك�ي��رل����س ال�ساد�س،

والرئي�س الراحل جمال عبدالنا�صر،
وك��ذل��ك الإم �ب��راط��ور هيال�سيال�سي،
�إمبراطور �إثيوبيا في ذلك الوقت.
تم و�ضع حجر الأ�سا�س للكاتدرائية
المرق�سية في  24يوليو  ،1965بح�ضور
الرئي�س الراحل جمال عبدالنا�صر ،في
�صباح الأربعاء  26يونيو  1968احتفل
ب�إقامة ال�صالة على مذبح الكاتدرائية،
وفي نهاية القدا�س حمل البابا كيرل�س
ال�ساد�س رف��ات القدي�س م��ار مرق�س
�إلى حيث �أودع في مزاره الحالي تحت
الهيكل الكبير في �شرقية الكاتدرائية.
في مايو  1977تم االحتفال بح�ضور
رف��ات القدي�س �أثنا�سيو�س الر�سولي،
واف �ت �ت��اح ق��اع��ة ال�ق��دي����س �أثنا�سيو�س
الكبرى ،تحت الكاتدرائية تذكار ًا بمرور
� 1600سنة على نياحة القدي�س.
ومثلما توجهت �أن �ظ��ار العالم �إلى
كني�سة م�ي�لاد الم�سيح ف��ي العا�صمة
الإداري���ة ب��داي��ة ال�ع��ام ال �ج��ارى� ،سجل
ال��ت��اري��خ ق�ب�ل�ه��ا االح��ت��ف��ال بافتتاح
الكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية.

�إتفاق تاريخي بين الفاتيكان وال�سعودية
� ّإن زيارة رئي�س المجل�س البابوي للحوار ما بين الأديان الكاردينال جان لوي�س توران
�إلى المملكة العربية ال�سعودية من � 14إلى � 20أبريل  ،2018تخللت توقيع اتّفاقية تعاون
بين البلدين ،بح�سب فاتيكان نيوز .وتمثل هذه االتفاقية داللة قوية على «الرغبة» في
الحوار ،بح�سب الكاردينال.
«�إن الم�سلمين والم�سيحيين قادرين على الإ�صغاء �إلى بع�ضهم البع�ض والنظر في
الأمور والعمل على تحقيق �شيء ما �سويا» ،بح�سب ما قاله الكاردينال عقب لقائه العاهل
ال�سعودي الملك �سلمان بن عبدالعزيز وال�سلطات الدينية الإ�سالمية في البالد .وتت�سم
هذه الزيارة التاريخية التي ال �سابق لها ،بطابع �إ�ستثنائي بالن�سبة �إليه.
وبعيدا عن الكلمات والخطابات ،على الطرفين العمل ب�شكل «ملمو�س» لتحقيق
الم�شاريع ،وفق الكاردينال .ويفتتح توقيع االتفاقية هذه ،الطريق �أمام �سل�سلة من اللقاءات
بين الفاتيكان والمملكة العربية ال�سعودية كل � 3أعوام .كما ُيظهر ا�ستعداد البالد لتجديد
�صورتها و«رغبتها» في الحوار.
تواجه جميع الأديان خطرين �أال وهما« :الإرهاب والجهل» ،لذا علينا المراهنة على
تعليم الأجيال الجديدة ،وفق الكاردينال .وي�أمل الأخير �أن يكون هذا المو�ضوع في قلب
المحادثات الم�ستقبلية بين البلدين.
وخ�لال هذه ال��زي��ارة� ،شدد الكاردينال على �أهمية «و�ضع الأم��ور في ن�صابها» في
المناهج الدرا�سية من خالل ا�ستح�ضار مكانة الم�سيحيين .واعتبر �أن الجيل ال�سعودي
ال�شاب -الذي يدر�س في الخارج ويعود ب�أفكار �أخرى -با�ستطاعته الم�ساهمة في تغيير
المجتمع فعليا.

قطريليك�س يك�شف ت�آمر �سعد الدين �إبراهيم:
َّب�شر بالإخوان و�شجع الحمدين لرعايتهم
�شديدا على �سعد
هجوما
�شنت قطريليك�س ،المح�سوبة على المعار�ضة القطرية،
ً
ً
الدين ابراهيم ،م�ؤ�س�س مركز ابن خلدون  ،وو�صفت �إياه ب�أنه عراب التطبيع القطرى
الإ�سرائيلى.
وك�شفت قطريليك�س ،عبر ح�سابها الر�سمى بموقع التدوين الم�صغر تويتر� ،أن النظام
القطرى لم يفوت فر�صة لفتح باب العالقات مع ا�سرائيل ،وكان يبحث عن همزة و�صل
تنقل رغبة الدوحة �إلى تل �أبيب ،م�شيرة �إلى �أن النظام وجد �ضالته فى عراب التطبيع
�سعد الدين ابراهيم.
و�أكدت �أن م�ؤ�س�س مركز ابن خلدون خدم الحمدين ،و�أنه دائم الزيارة �إلى تل �أبيب
ويتفاخر بعالقاته مع ال�صهاينة ،وا�ستغلها لم�ساعدة قطر التوا�صل مع �إ�سرائيل.
و�أ�ضافت «:اعترف فى مذكراته بعالقته القوية مع موزة والحمدين ،ولم يكتف بتقريب
وجهات النظر بين �إ�سرائيل وقطر ،لكنه �أول من ب�شر بجماعة الإخوان الظالمية و�شجع
الحمدين على رعايتهم».
وتابعت «:تولى ت�أ�سي�س الم�ؤ�س�سة العربية للديمقراطية القطرية ،وتخ�ص�صت فى
الإعداد لفو�ضى الربيع العربى والتمكين للإخوان ،و�أمرته موزة بطرح دعوة للت�صالح
بين قطر وم�صر عام  ،2014وا�شترطت عليه �إعادة الإخوان للم�شهد ال�سيا�سى لكنه ف�شل،
وهو ما �أثار غ�ضب ولية نعمته فقررت طرده من جنة الحمدين الوهمية».
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النا�شر ورئي�س التحرير:
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دير ال�صليب والأنبا �شنودة 13
ترامب :على البلدان الثرية بال�شرق الأو�سط �أن تتكفل
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وا�شنطن� :أف��اد الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،الثالثاء  ،4/24ب�أنه على
بلدان المنطقة الثرية بال�شرق الأو�سط �أن
تتكفل بالم�صاريف الكبيرة التي ننفقها
لحمايتها.
و�أ�ضاف ترامب خالل الم�ؤتمر ال�صحفي
الذي عقده مع الرئي�س الفرن�سي �إيمانويل
ماكرون� ،أن وا�شنطن �أنفقت  7تريليونات
دوالر على حماية بلدان ثرية ،م�شيرا �إلى
�أن �إدارت��ه �ست�ستبدل جنودها بالمنطقة
بجنود تلك الدول.
وط��ال��ب ت��رام��ب دول ال�شرق الأو�سط
الم�ساهمة ماليا في جهود الق�ضاء على
تنظيم «داع�ش».
و�صرح الرئي�س الأمريكي �أن القوات
الأم��ري�ك�ي��ة �أن �ج��زت الكثير ف��ي �سوريا
و�ستعود �إلى الوطن قريبا جدا.
و�أك��د دونالد ترامب رغبته في �سحب
جنوده من �سوريا لكنه ال يريد ترك �إيران
ت�صل بنفوذها �إلى البحر المتو�سط ،حيث
قال «�أرغب في �إعادة جنودنا من �سوريا
ولكننا ال نريد �إعطاء �إيران ممرا مجانيا
�إلى البحر الأبي�ض المتو�سط كما ناق�شت
مع ماكرون».
و�شدد الرئي�س الأمريكي على �أنه في حال
�إيران هددت ب�أي �شكل من الأ�شكال ف�ستدفع
الثمن كما لم تفعل �أي دولة من قبل.
وبخ�صو�ص الأزمة ال�سورية ،قال ترامب
�إن الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ا�ستخدم
الكيميائي �ضد �شعبه وال�ضربة الثالثية
جاءت لردعه عن تكرار ذلك.
و�شدد ترامب على �أن الإدارة الأمريكية
الحالية لن تكرر �أخطاء الإدارة ال�سابقة
و�ستوا�صل حملة ال�ضغوط على �إي��ران،
م��ؤك��دا �أن ب�صمات �إي��ران تظهر مع كل
م�شكلة يعي�شها الإقليم.
و�أفاد الرئي�س الأمريكي ب�أن وا�شنطن
لن ت�سمح لطهران بامتالك �سالح نووي،
مبينا �أن �إي��ران م�س�ؤولة عن الكثير من
الم�شاكل في ال�شرق الأو�سط.

و�أو� �ض��ح ت��رام��ب �أن��ه بعد ط��رد تنظيم
«داع�ش» من �سوريا ال بد من زيادة الجهود
لوقف �إيران عن دعم الإرهاب.
وب�ش�أن الملف الكوري ال�شمالي� ،أعلن
ترامب �أن وا�شنطن لن تقدم �أي تنازالت
لكوريا ال�شمالية ،و�أن الأخ �ي��رة قدمت
الكثير م��ن ال�ت�ن��ازالت دون �أن تقدم لها
الواليات المتحدة �شيئا.
وت�ع�ه��د ت��رام��ب ب �ع��دم ت �ك��رار �أخطاء
الما�ضي في ق�ضية نزع الأ�سلحة النووية
ب�شبه الجزيرة الكورية ،وا�صفا الزعيم
الكوري ال�شمالي كيم جونغ �أون بالرجل
الكريم والنزيه.
وقال ترامب« :نجري حاليا م�شاورات
بناءة جدا ،وكيم جونغ �أون كان حقا نزيها
للغاية و�أعتقد �أن��ه ت�صرف �أي�ضا كرجل
كريم انطالقا مما ر�أيناه» ،م�ضيفا «لقائي
مع كيم قريب ..ن�سعى لل�سلم والأم��ن في

ال�سي�سي ي�صدر قانونا ب�إن�شاء
«المجل�س الأعلى لمواجهة الإرهاب»
�أ�صدر الرئي�س الم�صري ،عبد الفتاح
ال�سي�سي ،يوم الثالثاء  ،4/24قانونا ين�ص
على �إن�شاء «المجل�س الأع�ل��ى لمواجهة
ا ٍالرهاب والتطرف» ،وذلك بعد �إقراره من
مجل�س النواب.
ويتكون القانون ،الذي �أطلق عليه رقم
 25ل�سنة  ،2018من  20مادة ،ويو�ضح �أن
�إن�شاء المجل�س الأعلى لمواجهة الإرهاب
وال �ت �ط��رف ي �ج��ري ل �ـ«ح �� �ش��د الطاقات
الم�ؤ�س�سية والمجتمعية للحد من م�سببات
الإرهاب ومعالجته ومعالجة �آثاره».
ويتمتع المجل�س ،ح�سب ن�ص القانون،
بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل المالي
وال�ف�ن��ي والإداري ف��ي م�م��ار��س��ة مهامه
و�أن�شطته واخت�صا�صاته ،ومن المقرر �أن
يتخذ المجل�س من محافظة القاهرة مقرا
له ،ويجوز انعقاده في �أي مكان �آخر يحدده
رئي�س الجمهورية.
وي���ش�ك��ل المجل�س الأع��ل��ى لمواجهة
الإره � � ��اب وال��ت��ط��رف ب��رئ��ا� �س��ة رئي�س
الجمهورية وع�ضوية رئي�س مجل�س الوزراء،
ورئي�س مجل�س ال �ن��واب والإم���ام الأكبر
�شيخ الأزهر ،وبابا الإ�سكندرية بطريرك

�شبه الجزيرة الكورية برمتها ولكن لن
نرتكب �أخ�ط��اء الإدارات ال�سابقة خالل
تحقيق هذا الهدف».
و�أع �ل��ن �أن حملة ال�ضغط الق�صوى
�ست�ستمر حتى تتخذ بيونغ يانغ خطوات
حقيقية لنزع الأ�سلحة النووية في �شبه
الجزيرة الكورية.
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أف���اد ال��رئ�ي����س الفرن�سي
�إيمانويل م��اك��رون ب ��أن مواقف وا�شنطن
وباري�س ب�ش�أن �إي��ران متباينة و�أن��ه ناق�ش
والرئي�س ت��رام��ب االت�ف��اق ال�ن��ووي ب�شكل
�صريح ،م��ؤك��دا في ال�سياق �ضمان عدم
ام�ت�لاك �إي ��ران �سالحا ن��ووي��ا بالإ�ضافة
�إل��ى معالجة المخاوف ب�ش�أن برنامجها
ال�صاروخي.
وتابع ماكرون« :االتفاق النووي مع �إيران
لي�س كافيا ونعمل حاليا على اتفاق جديد
يعالج ال�خ�لاف��ات� ..سنوا�صل م�ساعينا

لردع النفوذ الإيراني و�سنعمل مع ال�شركاء
للو�صول لحلول م�ستدامة.
و�صرح الرئي�س الفرن�سي �أن االتفاق مع
وا�شنطن قد ي�ؤ�س�س لحل كافة الم�سائل
الخالفية مع �إي��ران ،م�ضيفا �أن االتفاق
ال�ن��ووي الحالي لي�س كافيا لكنه ي�ضمن
وق��ف �أن�شطة �إي ��ران النووية حتى العام
.2025
وب�خ���ص��و���ص الأزم � ��ة ال �� �س��وري��ة ،قال
م��اك��رون �إن ��ه ي�ج��ب ع��دم ت �ك��رار �أخطاء
الما�ضي وبدال من �إطاحة الأنظمة يجب
التفاو�ض مع ال�شعوب.
وط��ال��ب الرئي�س الفرن�سي ب�ضرورة
الو�صول �إلى حل للأزمة ال�سورية ل�ضمان
ع��دم �سقوط �سوريا ب��أي��دي الإرهابيين،
قائال �إنه يجب الو�صول �إلى حل متكامل
يعالج الجانبين ال�سيا�سي والع�سكري
للأزمة.

ليبيا تترقب و�صول حفتر ..الم�شير ي�صل بنغازى غدا
ويوجه كلمة هامة لليبيين

الكرازة المرق�سية ،والقائد العام للقوات
الم�سلحة ،وزير الدفاع والإنتاج الحربي،
ووزي��ر الأوق��اف ،والوزير المعني ب�ش�ؤون
ال�شباب والريا�ضة ،والوزير المعني ب�ش�ؤون
الت�ضامن االجتماعي ،ووزراء الخارجية
والداخلية والعدل ،والوزير المعني ب�ش�ؤون
االت �� �ص��االت وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا المعلومات،
والوزير المعني ب�ش�ؤون الثقافة ،والوزير
المعني ب�ش�ؤون التربية والتعليم والتعليم
الفني ،وال��وزي��ر المعني ب�شئون التعليم
العالي والبحث العلمي ،ورئي�س جهاز
المخابرات العامة ،ورئي�س هيئة الرقابة
الإدارية.

ب � �ع� ��د �أي� � � � � ��ام م��ن
التكهنات والت�سريبات
ح� ��ول � �ص �ح��ة ال �ق��ائ��د
العام للقوات الم�سلحة
الليبية الم�شير خليفة
حفتر ،ح�سم ع��دد من
الم�سئولين الليبيين
ق���ص��ة غ �ي��اب الم�شير
ال �ت��ى ح��اول��ت ت �ي��ارات
الإ� � �س �ل�ام ال�سيا�سى
ا�ستغاللها فى �صراعات
�سيا�سية ،وم �ح��اوالت
ا��س�ت�ه��داف الم�ؤ�س�سة
الع�سكرية الليبية و�إحداث وقيعة بين �أبناء الوطن الواحد.
وفى �أول ت�صريح ر�سمى من م�سئول ليبى لو�سائل الإع�لام ،قال ع�ضو لجنة الدفاع
والأمن القومى بالبرلمان الليبى ،طارق الجرو�شى� ،إن القائد العام للقوات الم�سلحة
الليبية الم�شير خليفة حفتر و�صل �إلى القاهرة للقاء عدد من الم�سئولين الم�صريين،
ؤكدا �أن الم�شير يتمتع ب�صحة جيدة و�سيعود �إلى ليبيا خالل �ساعات.
م� ً
وبعودة القائد العام للقوات الم�سلحة الليبية� ،إلى ليبيا ي�سدل ال�ستار على «�شائعات»
رددتها قنوات تدعمها قطر وتمولها جماعة الإخوان فى ليبيا حول �صحة الم�شير خليفة
حفتر.
وتترقب غرفة عمليات عمر المختار فى مدينة درنة  ،انتظار القوات الم�سلحة الليبية
لإ�شارة بدء العمليات الع�سكرية لتحرير مدينة درنة من قب�ضة الجماعات المتطرفة.

�صالح ي�صعق روما مرتين في �أنفيلد ويرف�ض االحتفال

وا�صل الدولي الم�صري محمد
��ص�لاح ت��أل�ق��ه م��ع ف��ري��ق ليفربول
بت�سجيل هدفان رائعان في �شباك
روما في ذهاب ن�صف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا على ملعب �أنفيلد.
محمد �صالح ح�صل على الكرة
في منطقة ج��زاء ليفربول ليعدل
ال�ك��رة على ي�سراه ويطلق قذيفة
� �ص��اروخ �ي��ة ارت �ط �م��ت بالعار�ضة
وع��ان �ق��ت ال���ش�ب��اك لت�شعل ملعب
�أنفيلد حما�س ًا واحتفا ًال.
ه ��دف � �ص�لاح الأول ج ��اء في

الدقيقة  36بعد محاوالت مكثفة من
�أ�صحاب الأر�ض للو�صول �إلى �شباك
روم��ا ،و�إل�غ��اء ه��دف ل�ساديو ماني
ب��داع��ي ت�سلل ال�لاع��ب ال�سنغالي،
وت�سديدة من �صالح ردها الحار�س
�ألي�سون.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة
 45بعد تمريرة من فيرمينو انفرد
على �إثرها النجم الم�صري لينفرد
بالحار�س �ألي�سون ويلعبها من فوقه
لتمر �إلى ال�شباك ويرف�ض مجدد ًا
العب روما ال�سابق االحتفال.

اب���ن م �� �ص��ر رف ����ض االح �ت �ف��ال
بالهدف في �شباك فريقه القديم
ح �ف��اظ � ًا ع �ل��ى م �� �ش��اع��ر زم�لائ��ه
ال�سابقين وجماهير نادي العا�صمة
الإيطالية الذين قدموا له الدعم
خالل المو�سمين الما�ضيين قبل �أن
ينتقل �إلى �أنفيلد.
الثنائية التي �سجلها �صالح رفعت
ر�صيده التهديفي هذا المو�سم �إلى
 43هدف خالل  47مباراة ،ليقترب
من رقم الهداف التاريخي لليفربول
�إيان را�ش ( 47هدف).
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�أرثوذك�س نيوز

مقترح بقانون للأحوال ال�شخ�صية
لكل طائفة من الطوائف الم�سيحية

أخبار كنسية

الكني�سة تفاو�ض الأمن لعودة رحالت دير
الأنبا �صموئيل بالمنيا

ك�شف م�صدر كن�سي عن �أن الطوائف
الم�سيحية الثالث ،في اجتماعهم المقبل
لمناق�شة قانون الأحوال ال�شخ�صية الموحد
للأقباط� ،سوف يناق�شون المواد الخالفية
ب �ي��ن ال �ك �ن��ائ ����س ال��ث�ل�اث الأرث��وذك �� �س �ي��ة
والكاثوليكية والإنجيلية.
و�أ�ضاف الم�صدر الكن�سي� ،أنه في حالة
عدم االتفاق على ال�شكل النهائي لقانون
الأح� ��وال ال�شخ�صية ال�م��وح��د للأقباط
والذي تم االتفاق على  %90من بنود م�شروع
القانون حتى الوقت الراهن �سوف يتخذ
�شكلاً �آخ��ر خالل الفترة المقبلة ،خا�صة
�أنهم لم ينعقدوا لمناق�شة ال�شكل النهائي
له منذ �شهر فبراير من العام الما�ضي.
مقترحا
و�أو� �ض��ح الم�صدر �أن ه�ن��اك
ً
من المحتمل �أن يناق�ش خ�لال االجتماع
المقبل لممثلي الكنائ�س الثالث ،ويتمثل
في تقديم  3قوانين للأحوال ال�شخ�صية ،ك�شفت م�صادر كن�سية �أنه في الوقت الراهن تجرى مفاو�ضات بين رهبان دير الأنبا
قانون لكل طائفة يحكم بنودها في التعامل �صموئيل المعترف والجهات الأمنية ،ب�ش�أن عودة الرحالت الكن�سية للدير مجد ًدا.
مع م�شكالت الأحوال ال�شخ�صية للأقباط ،و�أ�شارت الم�صادر� ،إلى �أنه مازالت المفاو�ضات م�ستمرة ،لمحاولة عودة الرحالت قبل
وذل��ك في حالة عدم االتفاق على ال�شكل ذكرى مرور عام على وقوع حادث الهجوم الإرهابي على الدير ،في �شهر مايو الما�ضي،
النهائي للقانون الموحد للطوائف الثالث .وعقبها امتنع الدير عن ا�ستقبال الرحالت الكن�سية لدواع �أمنية.
و�أو�ضحت الم�صادر �أنه من المحتمل �أن تعود الرحالت ب�شكل جزئي خالل ال�شهر
حر�صا على �سالمة الزائرين
القادم ،مع ت�أمين طريق الدير بت�شديدات �أمنية مكثفة ً
خا�صة بعد وقوع الحادث الإرهابي على طريقه العام الما�ضي.
في �سياق مت�صل ت�ستعد الكني�سة ب�إيبار�شية مغاغة ،لإحياء ذك��رى �شهداء حادث
الأنبا �صموئيل المعترف ال�شهر القادم برعاية الأنبا �أغاثون� ،أ�سقف الكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية بمغاغة.
ومن المقرر افتتاح مزار ل�شهداء الحادث بمغاغة بمركز دير الجرنو�س ،م�سقط ر�أ�س
ك�شفت م�صادر كن�سية ،عن مطالبات العديد من �شهداء حادث دير الأنبا �صموئيل المعترف.
للبابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية و�صرفت وزارة الت�ضامن االجتماعي معا�شات �شهرية لأهالي �شهداء الحادث الإرهابي
�شهيدا راحوا
وب �ط��ري��رك ال��ك��رازة ال�م��رق���س�ي��ة ،بعودة بطريق دير الأنبا �صموئيل المعترف ،والذين قدرت �أعدادهم بحوالي ً 35
جل�سات الن�صح والإر�شاد ،التي تحل �أزمة �ضحية الحادث العام الما�ضي.
اختطاف الفتيات من الأقباط ،التي ت�سمح
بفر�صة �أخيرة لجلو�س رجال الدين و�أهل
الفتاة ،للت�أكد من نيتها في تغيير الدين.
و�أ�ضافت الم�صادر �أن الأنبا �أغاثون،
�أ�سقف مغاغة ،تقدم بطلبات للقيادات
الدينية للم�سيحية ،بعودة جل�سات الن�صح التقي عدد من كهنة ايبار�شية ال�شهيد العظيم مار جرج�س ببا بمحافظة بني �سويف
والإر�� �ش ��اد ،خا�صة بعد ظ��اه��رة اختفاء يقدر عددهم بحوالي  20كاهن عدد من القيادات الأمنية والأمن الوطني والأمن العام
والبحث الجنائي وذلك بق�سم �شرطة الف�شن بمحافظة بني �سويف في محاولة لإيجاد حل
الفتيات في الفترة الأخيرة.
وج� ��اءت ه ��ذة ال�م�ط��ال��ب ب�ع��د اختفاء للإحداث الم�شتعلة في قرية منين بمركز الف�شن بمحافظة بني �سويف ووعدت القيادات
ال �ف �ت��اة ال�ق�ب�ط�ي��ة م �ي��راي ج��رج ����س ،من الأمنية كهنة االيبار�شية ب�إيجاد حل للإحداث بالقرية .
محافظة � �س��وه��اج ،ب�ع��د اح �ت �ف��االت عيد وك��ان مجهولين قد قاموا ب��إح��راق  4منازل لأقباط بقرية منين مقامة بالأرا�ضي
القيامة المجيد ،ول��م تكن ه��ذة الحالة الزراعية علي خلفية الإحداث التي �شهدتها القرية ال�سبت الما�ضي  .وكانت نيابة الف�شن
الوحيدة خالل الفترة الأخيرة ،حيث تداول ب�إ�شراف الم�ست�شار عماد علي المحامي العام لنيابات بني �سويف قد قررت تجديد حب�س
الن�شطاء الأقباط �أخبار اختفاء العديد من  11م�سلم و � 9أقباط  15يوم �آخرين بعد التجديد لهم � 4أيام م�ساء و�صدور قرار ب�ضبط
الفتيات القبطيات على م�ستوى الجمهورية و�إح�ضار � 10آخرين في �أحداث قرية منين ووجهت لهم تهم التجمهر والت�شاجر وحيازة
ال�سالح وان تحقيقات النيابة ما زالت م�ستمرة.
في ظروف غام�ضة.
يذكر �أن جل�سات الن�صح والإر�شاد كانت وكانت كني�سة ال�سيدة العذراء والبابا كيرل�س بقرية منين التابعة المحلية لقرية لهان�س
ت�ستخدم في عهد ال��راح��ل البابا �شنودة بمركز الف�شن بمحافظة بني �سويف قد تعر�ضت العتداء م�ساء ال�سبت الما�ضي الموافق 14
الثالث ،البابا الـ 117من بابوات الكني�سة ابريل حيث فوجئ الأقباط حوالي ال�ساعة ال�سابعة م�ساء بقيام عدد من ال�شباب الم�سلم
الأرثوذك�سية ،لحل �أزمة اختفاء القبطيات ،بقذف الكني�سة بالطوب مما �أدي �إلي تحطيم �أبواب و�شبابيك الكني�سة التي يتم ال�صالة
والت�أكد من نيتها لتغيير الدين بوا�سطة فيها منذ � 10سنوات وتم �إر�سال �أوراق الكني�سة �إلي لجنة تقننين الأو�ضاع بدعوي �إدخال
�أهلها ورج ��ال ال��دي��ن الم�سيحي ،وب��دون الأقباط تو�سعات �إلي المكان وتحويله �إلي كني�سة .وقامت قوات الأمن ب�إلقاء القب�ض علي
عدد من ال�شباب  11م�سلم و 9م�سيحيين.
�ضغوط �أو تهديدات.

م�صادركن�سية:مطالباتبعودة
جل�سات الن�صح والإر���ش��اد

كهنة ايبار�شية ببا يلتقون قيادات �أمنية ببني �سويف
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قائمة الكنائ�س التى تم توفيق �أو�ضاعها بح�سب قرار مجل�س الوزراء

قال القم�ص ميخائيل انطون
نائب رئي�س لجنة ح�صر الكنائ�س
غير المرخ�صة بالكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية �أن الكني�سة ح�صلت
على قائمة الكنائ�س والمباني
الخدمية التي يبلغ عددها ،53
وق��د �صدر م ��ؤخ��ر ًا ق��رار مجل�س
الوزراء بتوفيق �أو�ضاعها.
كما ت�سلمت قائمة ب  8كنائ�س
وم �ب��ان خ��دم��ات ت�ح�ت��اج للهدم
و�إع � ��ادة ال �ب �ن��اء ،وق��ائ�م��ة ثالثة
ت�ضم كني�ستين ومبنى خدمات
غير متوافر فى �ش�أنها ال�شرط
الخام�س �شرط االلتزام بالقوانين
المنظمة لأم�لاك الدولة العامة
والخا�صة والمجتمعات العمرانية
الجديدة ال��وارد بن�ص المادرة
رق��م  3م��ن ق��رار رئي�س مجل�س
الوزراء رقم  199ل�سنة .2017
و�أ��ض��اف القم�ص ميخائيل انطون �أن
ال  53كني�سة التي ت��م توفيق او�ضاعها
طبقا ل�ق��رار مجل�س ال ��وزراء م��وزع��ة بين
�ستة �إيبار�شيات ،هي :ايبار�شية الجيزة،
وال��وادي الجديد و�إخميم وطهطا و�إ�سنا
والمن�صورة.
ج��اءت الكنائ�س ال  53التى تم توفيق
�أو�ضاعها كالتالى  :بمحافظة �سوهاج 9
كنائ�س و  2مبنى خدمات � ،أم��ا محافظة
الجيزة فلقد �شمل ال �ق��رار  24كني�سة و
 14مبنى خ��دم��ات بها  .ب��الإ��ض��اف��ة الى
كني�سة واحدة بالمن�صورة ،ومبنى خدمات
القدي�س ماريوحنا الحبيب بالمن�صورة ،و
كني�ستين بالوادى الجديد.
�أم��ا القائمة الثانية ف��ى ق��رار مجل�س
ال� ��وزراء فلقد �شملت  8كنائ�س ومبانى
خدمات غير متوفر فيها ال�شرط الثالث
�شرط ال�سالمة االن�شائية ال ��وارد بن�ص
ال �م��ادة رق��م  3م��ن ق ��رار رئ�ي����س مجل�س

الوزراء رقم  199ل�سنة  2017وتحتاج الى
ه��دم و�إع ��ادة ب�ن��اء ،وه��م  5كنائ�س ف��ى 3
محافظات وهم  :الجيزة  ،وقنا  ،و �سوهاج
 .حيث ت�ضمنت القائمة الثانية  3كنائ�س
ب�سوهاج ،و كني�سة بالجيزة ،باال�ضافة الى
 3مبانى خدمية تابعة لنف�س الكني�سة بقنا.
كما �شمل القرار قائمة ثالثة بكنائ�س
وم �ب��ان خ��دم��ات غير م�ت��واف��ر ف��ى �ش�أنها
ال�شرط الخام�س �شرط االلتزام بالقوانين
المنظمة لأمالك الدولة العامة والخا�صة
والمجتمعات العمرانية الجديدة الوارد
بن�ص المادة رقم  3من قرار رئي�س مجل�س
الوزراء رقم  199ل�سنة  2017وهم:
كني�ستين ومبنى خدمات ،الكني�سة االولى
بمحافظة �سوهاج و ه��ي كني�سة ال�سيدة
العذراء بالتوراه جهينة ،والكني�سة الثانية
بمحافظة الجيزة وه��ى كني�سة ال�شهيد
مارجرج�س وال�شهيدة ب��رب��ارة بجزيرة
الدهب بين البحرين ،باال�ضافة الى مبنى
الخدمات التابع لذات الكني�سة.
كانت الكنائ�س قد قدمت �أوراق 3730

كني�سة م��ن مختلف ال �ط��وائ��ف لتوفيق
�أو�ضاعها قبل المدة المحددة التي حددها
القانون بنهاية �سبتمبر الما�ضي ،منها
 2600للأرثوذك�سية و 1020لالنجيلية،
و 110للكاثوليكية.
وتجدر اال�شارة الى �أن مجل�س الوزراء
�أع �ل��ن م���ؤخ��ر ًا ف��ى  26ف�ب��راي��ر الما�ضى
و�أثناء اجتماع اللجنة العليا لتقنين �أو�ضاع
ال�ك�ن��ائ����س وال �م �ب��ان��ى ال�خ��دم�ي��ة برئا�سة
المهند�س �شريف ا�سماعيل رئي�س الوزراء
وح�ضور وزراء اال�سكان ،والعدل ،والآثار،
و�شئون مجل�س النواب ،والتنمية المحلية،
وممثلي عدد من الجهات المعنية الموافقة
على توفيق �أو�ضاع عدد  53كني�سة ومبنى
خ��دم��ى ت��اب��ع ف��ى ع��دد م��ن المحافظات.
م��ع الأخ ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار �أن يتم ا�ستيفاء
اال�شتراطات الخا�صة بالحماية المدنية
خالل مهلة �أربعة �أ�شهر ،وكذا �سداد حقوق
الدولة فيما يتعلق بتقنين و�ضع الأرا�ضي
المقام عليها تلك المباني.

St. John Coptic Orthodox Church
21329 Cienega Blvd. Covina, CA 91724
مبنا�سبة عيد حلول الروح القد�س
وعيد دخول ال�سيد امل�سيح �أر�ض م�صر
تعلن كني�سة ماريوحنا بكوڤينا عن
معر�ض الكتاب ال�سنوي الثاين ع�شر ملدة � 10أيام

BOOK FAIR

Start May 25 to June 3rd, 2018

يبد�أ من  25مايو وحتى  3يونيو 2018

م�ساء
من ال�ساعه � 10صباح ًا �إىل  12ظهراً – و من ال�ساعة � 5إىل 11
ً

)(Indoor in Air Condition Hall

حتت رعاية مطراننا املحبوب الأنبا �سرابيون
نه�ضة روحية يومي ًا خالل �أيام املعر�ض
قدا�سات من � 8:00إىل� 10:00صباح ًا
م�ساء يليها كلمة روحية
ع�شية من ال�ساعة 7
ً
جمموعة كبرية من كتب

البابا املعظم الأنبا توا�ضرو�س الثاين
ومثلث الرحمات البابا �شنودة الثالث

جمموعة كتب �أبونا جوارجيو�س قلتة و�أبونا �أغ�سطينو�س حنا
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مشـاهد من القيـامة

قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
�أهنئكم بعيد القيامة المجيد ،الذي هو
عيد �أعيادنا وفرح �أفراحنا وبهجة حياتنا.
والحقيقة �أن عيد القيامة ي�أتي بعد �صوم
طويل� ،صوم الخم�سة والخم�سين يوم وينتهي
ال�صوم بفترة �أ�سبوع الآالم ،الفترة الد�سمة
بال�صلوات والأ�� �ص ��وام وال�ت���ض��رع��ات ،ثم
ي�أتي يوم الجمعة العظيمة ونقول فيه« :مع
الم�سيح �صلبت ،ف�أحيا ال �أن��ا ،بل الم�سيح
يحيا ف� ّ�ي» (غالطية  .)30:3ثم ي�أتي يوم
الأحد ،يوم النور ،يوم نور �شم�س البر وقيامة
ال�سيد الم�سيح من بين الأموات.
�أريد �أن �أكلمكم عن ثالث مراحل �أو ثالثة
م�شاهد من القيامة.
الم�شهد الأول :
م�شهد الخروج من القبر:
بالطبع كل م�شهد من م�شاهد القيامة له
حقيقته التاريخية ،ولكن له �أي�ض ًا المعاني
ال��رم��زي��ة ال��روح�ي��ة والت�أملية فيه .ال�سيد
الم�سيح قام بقوة الهوته وخ��رج من القبر
ولم يكن للموت �سلطان عليه .وقيامة ال�سيد
الم�سيح وهبها للجميع ،وفي هذه القيامة
ن�سميه البكر .بهذه القيامة البكر ُو ِه� َ�ب
لكل �إن�سان ي�ؤمن بال�صليب �أن يعي�ش وينال
ن�صيبه ف��ي خال�ص وف��داء دم ربنا ي�سوع
الم�سيح .كلمة الخروج من القبر بالمعنى
ال��رم��زي ،ه��ي خ��روج م��ن قبر ال�شهوات،
م��ن قبر الخطايا ،فالخطية مثل القبر.
عندما نقر�أ في ر�سالة بول�س الر�سول �إلى
�أهل �أف�س�س (« )14:5ا�ستيقظ �أيها النائم
وقم من الأموات في�ضيء لك الم�سيح» .قم
من الأم��وات تعني قم من قبر ال�شهوة ،من
قبر الخطية .ودائ�م� ًا الخطية التي تواجه
الإن�سان في كل زمان لها وجه لطيف .وهذا
الوجه اللطيف م�خ��ادع ،من ال�خ��ارج فقط
وجه ج��ذاب .لكن في نف�س الوقت الخطية
لها وجه �شر�س ومفتر�س بالن�سبة للإن�سان.
الإن�سان بقوة القيامة يقول «�أي��ن �شوكتك
ياموت� ،أين غلبتك يا هاوية» (1كو .)55:15
�إذن الم�شهد الأول «خروج من القبر» ،من
قبر ال�شهوات.

ل��ذل��ك ظ�ه��ر ال�سيد الم�سيح ظهورات
عديدة يوم القيامة ،في ال�صباح والم�ساء
و�أي�ض ًا عبر الأربعين يوم �إلى احتفالنا بعيد
ال�صعود المجيد .الم�شهد الثاني «�إرتفاع
نحو ال�سماء» ،بمعنى ارتفاع الإن�سان نحو
ال�سماء .قيامة ال�سيد الم�سيح كانت �ضد
الجاذبية الأر��ض�ي��ة ،والأر� ��ض لم يكن لها
ت�أثير ًا عليه ،والإن�سان �أي�ض ًا ي�سمو لل�سماء.
ال�سيد الم�سيح في قيامته لم يعطله �شيء،
ال �أكفان وال ظالم وال خوف وال حجر كبير
وال �أي �شيء .هذا معناه �أن الإن�سان لي�س
فقط �أن يترك الخطية بل ينبغي �أن ي�شتاق
�إلى فوق .القدي�س بول�س الر�سول يقول هذا
التعبير الرائع جداً« :لي �إ�شتهاء �أن �أنطلق
و�أكون مع الم�سيح ذاك �أف�ضل جداً» (فيليبي
 .)23:1هذا اال�شتياق يكون على الأر�ض،
�إن���س��ان ع�ن��ده با�ستمرار ف�ضيلة الحنين
للأبدية.
�إذن الم�شهد الأول :ات��رك قبر الخطية
والم�شهد الثاني :ا�شتياق لل�سمائيات ،واتذوق
ح�لاوة ال�سماء .وتفاهات الأر���ض ترخ�ص
�أمامي .ويكون الإن�سان عنده حياة روحية
و�إح�سا�س روحي متدفق ،كل يوم ينظر �إلى
ال�سماء .وهذا نتذكره في كل قدا�س عندما
ن�ق��ول «�أي �ه��ا الجلو�س ق�ف��وا ،و�إل ��ى ال�شرق
�أن� �ظ ��روا» .وه ��ذا ه��و المعنى الجميل في
الم�شهد الثاني� ،إرتفاعنا نحو ال�سماء.

الم�شهد الثالث
ثم يفرح كل �إن�سان بهذه القيامة:
�أن ال�سيد الم�سيح عندما ق��ام من بين
الأم��وات ،ظهر ،مثل ما قلت ،عدة مرات.
وفي مرة من المرات ظهر لتلميذي عموا�س
في نف�س م�ساء يوم القيامة .لوقا وكليوبا�س
كانا �سائران في الطريق ولكنهما لم يدركا
الم�سيح القائم .ولكن بعد �أن تركهما وبعد
ك�سر الخبز ،قاال تعبير ًا جمي ًال جداً�« :ألم
يكن قلبنا ملتهب ًا فينا» (لوقا  .)32:24بمعنى
«�أننا كنا ن�شعر بم�شاعر معينة موجودة في
قلبنا في ح�ضور ال�سيد الم�سيح ،ولكننا لم
نعرف كيف نعبر عنها ،ل�سنا ق��ادري��ن �أن
نو�صفها» .الم�شهد الثالث يحكي �أن الإن�سان
الذي تذوق القيامة وترك الخطية وا�شتاق
لل�سماويات ،انطلق لكي ما ُيف ّرح كل �إن�سان
بهذه القيامة .ه��ذه م��ا نطلق عليها عمل
الخدمة وعمل ال�ك��رازة .الفرح ي�سكن في
قلبه وه��ذا الفرح يدفعه لكي ما ينقله لكل
�إن�سان .نقر�أ مع ًا في �إنجيل معلمنا يوحنا
في قدا�سات فترة القيامة« :ففرح التالميذ
�إذ ر�أوا الرب» (يوحنا  .)20:20مجرد ر�ؤية
الم�سيح القائم م��ن الأم ��وات كانت �سبب
ف��رح للإن�سان .لذلك يبد�أ الإن�سان بنقل
هذا الفرح ويعبر عليه لكل �أحد .واحد يعبر
الم�شهد الثاني
عنه ب�أنه يقدم وق��ت ،واح��د يعبر عنه ب�أنه
بعد الخروج من القبر «�إرتفاع نحو يقدم جهد ،واحد يعبر �أن يقدم فكر ،واحد
ال�سماء»:
يقدم مال ،واحد يقدم ر�ؤية للعمل وللخدمة

وللكرازة ،واحد يقدم تعب .وكل هذه مظاهر
لفرحة الإن�سان بقيامة ربنا ي�سوع الم�سيح.
�أنني �أريد �أن �أذكر لكم �أن كلمة «الموتى»
ال تعني الذين فارقت الروح �أج�سادهم .لكن
«الموتى» لها معاني هامة في حديثنا عن
القيامة .مثال يوجد �إن�سان ميت في الفكر،
ف�ك��ره م�ي��ت� ،أق ��رب م�ث��ال ل��ذل��ك ه��و �شاول
الطر�سو�سي .فقد كان �إن�سان يعتقد �أن ما
ي�صنعه هو خدمة هلل .لكن في لحظة معينة
عندما ظهر له ال�سيد الم�سيح في طريق
دم�شق ،اكت�شف �أن ه��ذه ل��م تكن الطريق
ال�صحيح .وكانت النتيجة �أن��ه وق��ف �أمام
ال�سيد الم�سيح وقال له« :م��اذا تريد يارب
�أن �أف�ع��ل؟» (�أع�م��ال  .)6:9عايزني �أعمل
�أي��ه؟ .ف�شاول قام وتحول وتغير من �شاول
الطر�سو�سي �إلى بول�س الر�سول .ودعونا نرى
بول�س الر�سول في انطالقه للخدمة وللعمل
وللن�شاط كعمالق للكرازة.
ي��وج��د ن��وع �آخ��ر م��ن الأم� ��وات � -أم��وات
ف��ي ال ��روح  -ه��و عاي�ش وم �ع��روف ويذهب
ويجيء ولكنه ميت في روح��ه� .إن�سان مثل
زكا ،كان يظن �أن �سعادته في المال فقط،
وه��ذه كانت كل حياته .لكن عندما تقابل
مع ال�سيد الم�سيح قام من الموت ومن قبر
ه��ذا المال ال��ذي ك��ان يقيده .وق��ام وابتد�أ
يرى ر�ؤية جديدة� .أول �شيء �صنعه� ،أعطى
ن�صف �أم��وال��ه للم�ساكين .ثاني �شيء «�إن
كنت و�شيت ب�أحد �أرد �أربعة �أ�ضعاف» (لوقا
 .)8:19وقام زكا وتحول من ان�سان خاطئ
وج�شع �إلى �إن�سان قدي�س ومب�شر ب�إ�سم ال�سيد
الم�سيح.
ن��وع ثالث من الأم ��وات  -بالطبع يوجد
�أن��واع كثيرة ،لكنني اكتفي بثالثة �أن��واع -
نوع ثالث هو �أموات في القلب .قلت لكم في
الروح ،في الفكر ثم في القلب .قلبه ميت ال
يوجد فيه �شعور وال �إح�سا�س بخطاياه� .أقرب
مثال هو مريم المجدلية ،فقد كانت �إن�سانة
خاطئة في �شوارع �أور�شليم وهذه الإن�سانة
احتلها عدو الخير ،ال�شيطان ولكن عندما
تقابلت مع ال�سيد الم�سيح تحولت �إلى �إن�سانة
قدي�سة ومب�شرة ونقلت اخبار القيامة ك�أول
�إن�سان ينقل �أخبار قيامة ربنا ي�سوع الم�سيح،
قامت وتحولت.
خال�صة الأمر� ،أن عيد القيامة هو فر�صة
لكي يقوم الإن�سان من �أي �شيء يقيده .عيد
القيامة فر�صة للفرح ،وكلنا نعلم �أننا نحتفل
بعيد القيامة لمدة خم�سين ي��وم �اً ،وهذه
الخم�سون يوم ًا نعتبرها خم�سون يوم �أحد،
فهو فرح �أفراحنا وبهجتنا و�سرورنا ،ونعي�ش
ف��ي فكر القيامة ف��ي ك��ل ي��وم ف��ي ال�صباح
عندما ن�صلي �صالة باكر .وفكر القيامة
نعي�شه في كل �أ�سبوع في يوم الأحد «هذا هو
اليوم الذي �صنعه الرب» (م��ز )4:118وفي
كل �شهر قبطي ،في يوم  29تذكار ًا للقيامة،
وفي كل �سنة في فترة الخم�سين المقد�سة.
الرب معكم.

�أفــراح القيــامــة ()2
�أفراح القيامة 2
يعتبر عيد القيامة هو جوهر الإيمان
ب��ال�م���س�ي�ح�ي��ة و ال� ��ذي ب��ه «ق �ه��ر الموت
بالموت» كما ن��ردد في لحن اخري�ستو�س
�آني�ستي «ثاناطون ثاناطون» و هذه الجملة
مو�ضوعة فقط في لحنين .الأول هو لحن
�أومونوجيني�س و ال��ذي يقال في ال�ساعة
ال�ساد�سة من يوم الجمعة العظيمة و الثاني
هو لحن دورة القيامة و ال��ذي يقال على
مدار  40يوما حتى عيد ال�صعود.
ول���ذا �إن اراد اح ��د �أن ي�شككنا في
عقيدتنا الم�سيحية الأرثوذك�سية ال�سليمة
�أول ما ي�شكك فيه هو قيامة ال�سيد الم�سيح
م��ن الأم� ��وات ل��ذا �سيبد�أ بالت�شكيك في
معجزة ظهور النور المقد�س في كل عام
وقد كثر العلماء الذين تحدثوا عن مواد
كيميائية ذاتية اال�شتعال للت�شكيك في تلك
المعجزة .هذه الأعجوبة التي تبهج وتقوي
�أرواح الم�سيحين ،تحدث في كني�سة القيامة
المقد�سة ف��ي مدينة القد�س .الأعجوبة
تحدث كل �سنة في عيد الف�صح ال�شرقي
الأرثوذك�سي .هذه الأعجوبة التي تحدث
�سنوي ًا في الربيع بعد الف�صح اليهودي.
و ما قد يلج�أ اليه العلماء في محاوالت
الت�شكيك هو ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ض
 White Phosphorusو هو عبارة عن مادة
�شمعية �شفافة وبي�ضاء ومائلة لال�صفرار،
وله رائحة ت�شبه رائحة الثوم وي�صنع من
الفو�سفات ،وه��و يتفاعل م��ع الأك�سجين
ب�سرعة كبيرة منتجا ن��ارا ودخ��ان �أبي�ض
كثيف ،وفي حال تعر�ض منطقة ما بالتلوث
بالف�سفور الأبي�ض يتر�سب في التربة �أو
قاع الأنهار والبحار �أو حتى على اج�سام
اال��س�م��اك ،وعند تعر�ض ج�سم الإن�سان
للف�سفور الأبي�ض يحترق الجلد واللحم
فال يتبقى اال العظم ( و هذا عك�س النور
المقد�س تماما) .و ل��ذا �سعينا ف��ي هذا
المقال ان نجمع بع�ض �شهادات الم�ؤرخين
غير الم�ؤمنين عن تلك المعجزة .مع الأخذ
في الإعتبار �أن الفو�سفور الأبي�ض قد تم
اكت�شافه ع��ام  1669بوا�سطة الكيميائي
الألماني هيننج براند .H. Brand
�أول كتابة عن انبثاق النور المقد�س في
كني�سة القيامة ظهرت في �أوائ��ل القرن
ال��راب��ع ،والم�ؤلفون ي��ذك��رون عن حوادث
انبثاق النور في �أوائ��ل القرن الميالدي
الأول ،نجد هذا في م�ؤلفات القدي�س يوحنا
الدم�شقي والقدي�س غريغوريو�س الني�صي.
و ي��روي��ان :كيف ان الر�سول بطر�س ر�أى
ال �ن��ور ال�م�ق��د���س ف��ي كني�سة ال�ق�ي��ام��ة ،و
ذلك بعد قيامة الم�سيح ب�سنة (�سنة 34
ميالديا)
و رئي�س دير رو�سي يدعى دنيال يروي في
مذكراته التي كتبت ما بين �سنة _1106
1107عن و �صف دقيق لهذه العجيبة ،للذي

�إيبدياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
�شاهده �أثناء و جوده في القد�س ،و ي�صف
ذلك�« :إن البطريرك الأرثوذك�سي يدخل
�إلى الكني�سة حام ًال �شمعتين ،فيركع �أمام
الحجر ال��ذي و�ضع عليه ج�سد الم�سيح
المقد�س ،ثم يبد�أ بال�صالة بكل تقوى و
ح��رارة فينبثق النور المقد�س من داخل
الحجر بطيف �أزرق (لون �أزرق) ،وي�ضيء
�شمعتي ال �ب �ط��ري��رك ،و م��ن ث��م ي�ضيء
القناديل و�شموع الم�ؤمنين.و يرافق هذه
الأعجوبة التي تحدث �سنويا احتفاالت
ليتورجية قديمة ترجع �إلى القرن الرابع.
و عن �شهادات الم�ؤرخين العرب غير
الم�ؤمنين نذكر اثنين-:
 علي بن الح�سين بن علي الم�سعودي.وكنيته �أب��و الح�سن ،ولقبه قطب الدين
(~ 283هـ  346 -هـ� ،أي  957 -896م).
ذكر في كتابه «مروج الذهب» �أن ت�شرين
الأول �أح ��د وث�لاث��ون ي��وم � ًا ،وف�ي��ه يكون
المهرجان ،وبين النيروز والمهرجان مائة
وت�سعة و�ستون يوم ًا ،وعند الفر�س معنى
المهرجان �أن��ه ك��ان لهم ملك ف��ي قديم
ال��زم��ان من ملوك الفر�س قد ع� ّ�م ظلمه
خوا�ص النا�س ،وكان ي�سمى «مهر» ،وكانت
َ
ال�شهور ِت�سمى ب�أ�سماء ال�م�ل��وك ،فقيل
مهرماه ،ومعنى ماه :هو ال�شهر ،و�أن ذلك
الملك طال عمره وا�شتدت وط�أته؛ فمات
ف��ي الن�صف م��ن ه��ذا ال�شهر ال��ذي على
�إ�سمه ،وه��و مهرماه ،ف�سمي ذل��ك اليوم
ال��ذي م��ات فيه مهرجان وتف�سيره نف�س
مهر ذهبت؛ لأن الفر�س تقدم في لغتها
ما ت�ؤخره العرب ،وهذه هي اللغة اللهلوية،
وه��ي الفار�سية الأول ��ى ،و� ِأه ��ل المرو�آت
بالعراق وغيرها من مدن العجم يجعلون
ه��ذا ال�ي��وم �أول ي��وم م��ن ال�شتاء؛ فتغير
فيه الفر�ش والآالت وكثير ًا من المالب�س،
ولخم�س منه  -وهو ت�شرين الأول  -عيد
كني�سة القيامة ببيت المقد�س ،وفي هذا
اليوم تجتمع الن�صارى من �سائر الأر�ض،
وتنزل عليهم ن�أر من ال�سماء في�سرج هناك
ال�شمع ،ويجتمع فيه من الم�سلمين خلق
عظيم للنظر �إلى العيد ،ويقتلع فيه ورق
الزيتون ،ويكون للن�صارى فيه �أقا�صي�ص».

�أرثوذك�س نيوز

 �أبو يعلى ابن القالن�سي {ال�صاحبالعميد �أبو يعلى  ،حمزة بن �أ�سد بن علي ،
التميمي الدم�شقي ابن القالن�سي ( 464هـ
 555هـ) في كتابه (ذيل تاريخ الم�شرق)«وقيل في �أخبار الحاكم ب�أمر اهلل �أنه �أمر
في �سنة  398بهدم بيعة القيامة في بيت
المقد�س وهي بيعة عند الن�صارى جليلة
في نفو�سهم يعظمونها وال�سبب في ذلك ما
ات�صل به من هدم الكنائ�س والبيع بم�صر
وال�شام وال��زم �أه��ل الذمة الغيار ما قيل
�أن العادة جارية جاري ًة بخروج الن�صارى
بم�صر في كل �سنة في الغيارات �إلى بيت
المقد�س بح�ضور ف�صحهم في بيعة قيامة
فخرجوا في �سنة  398على ر�سمهم في
ذل��ك متظاهرين بالتجمل الكبير على
م�ث��ل ح ��ال ال �ح��اج ف��ي خ��روج �ه��م ف�س�أل
ال�ح��اك��م ختكين الع�ضدي ال��داع��ي وهو
بين يديه عن �أمر الن�صارى في ق�صدهم
هذه البيعة وما يعتقدونه فيها وا�ستو�صفه
�صفتها وما يدعونه لها وكان ختكين يعرف
�أمرها بكثرة تردده �إلى ال�شام وتكرره في
الر�سائل عن الحاكم �إلى والتها فقال :هذه
بيعة تقرب من الم�سجد الأق�صى تعظمها
الن�صارى �أف�ضل تعظيم وتحج �إليها عند
ف�صحهم من كل البالد وربما �صار �إليها
ملوك ال��روم وكبراء البطارقة متنكرين
ويحملون �إليها الأم ��وال الجنة والثياب
وال�ستور والفرو�ش وي�صوغون لها القناديل
وال�صلبان والأوان ��ي من الذهب والف�ضة
وق��د اج�ت�م��ع فيها م��ن ذاك ع�ل��ى قديم
ال��زم��ان وحديثه ال�شيء العظيم ق��در ما
لمختلفة �أ�صنافه ف�إذا ح�ضروا يوم الف�صح
فيها و�أظهروا مطرانهم ون�صبوا �صلبانهم
و�أقاموا �صلواتهم ونوامي�سهم فهذا الذي
ي��دخ��ل ف��ي عقولهم وي��وق��ع ال�شبهة في
قلوبهم ويعلقون القناديل في بيت المذبح
ويحتالون في �إي�صال النار �إليها بدهن
البل�سان والته ومن طبيعته ح��دوث النار
فيه م��ع ده��ن ال��زن�ب��ق ول��ه �ضياء �ساطع
و�إزهار المع يحتالون بحيلة يعملونها بين
كل قنديل وما يليه حديدا ممدودا كهيئة
ال�خ�ي��ط مت�صال م��ن واح ��د �إل ��ى الآخ ��ر
ويطلونه بدهن البل�سان طليا يخفونه من
الأب�صار حتى ي�سري الخيط �إل��ى جميع
القناديل ف�إذا �صلوا وحان وقت النزول فتح
باب المذبح وعندهم �أن مهد عي�سى عليه
ال�سالم فيه و�أنه عرج به �إلى ال�سماء منه
ودخلوا و�أ�شعلوا ال�شموع الكثيرة واجتمع
ف��ي البيت م��ن �أن�ف��ا���س الخلق الكثير ما
يحمي منه المو�ضع ويتو�صل بع�ض القوام
�إل��ى �أن يقرب النار من الخيط فيعلق به
وينتقل بين القناديل من واحد �إلى واحد
وي�شعل الكل ويقدره من ي�شاهد ذلك �أن
النار قد نزلت من ال�سماء فا�شتعلت تلك
القناديل».
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تأمالت في األربعين يوما
�أحب �أن �أحدثكم عن الأربعين يوم ًا التي
ق�ضاها ال�سيد الم�سيح بعد قيامته ،كما ورد
في الأ�صحاح الأول من �سفر �أعمال الر�سل
عن الآب��اء الر�سل« :الذين �أراه��م نف�سه حي ًا
ببراهين كثيرة ،بعدما ت�ألم .وهو يظهر لهم
�أربعين يوم ًا ويتكلم عن الأم��ور المخت�صة
بملكوت اهلل» (�أعمال .)3:1
ذلك �أن ال��رب – بعد قيامته – �أراد �أن
يرمم ال�شرخ الذي �أ�صاب �أع�ضاء الكني�سة،
ل �م��ا ر�أوه م �� �ص �ل��وب � ًا وه���و ال� ��رب �صاحب
المعجزات!
والأرب �ع �ي��ن ي��وم � ًا ه��ي ال�ف�ت��رة ب�ي��ن �أح��د
القيامة وخمي�س ال�صعود .وهي فترة فرح،
ال �صوم فيها وال مطانيات .وفيها �أراد الرب
�أن يثبت للتالميذ قيامته .وبخا�صة لأنها
كانت القيامة الأول��ى والأخ�ي��رة من نوعها.
لأنها قيامة �شخ�ص لم يقمه �أحد� ،إنما قام
بقوته الخا�صة ،بقوة اله��وت��ه .فكل الذين
قاموا في العهد القديم� ،أقامهم �أنبياء مثل
�إيليا والي�شع .وفي العهد الجديد هناك من
�أقامهم ال�سيد الم�سيح نف�سه .ولكن لم يوجد
�أحد مطلقا قام من تلقاء نف�سه! فكيف ي�ؤمن
التالميذ بقيامة ال��رب عملياً؟ كان البد �أن
يثبتها لهم .ف�أراهم نف�سه حي ًا بطرق كثيرة
وبمعجزات.
 +لعل منها ظهوره لهم �شخ�صياً.
 +ومنها �أنه �أراهم جراحه ،في جنبه وفي
يديه وقدميه (لوقا.)40:24
 +ومنها �أنه �أكل معهم (لوقا  .)43:24مما
جعل القدي�س يوحنا يقول في ر�سالته الأولى
«ال��ذي �سمعناه ،ال��ذي ر�أيناه بعيوننا ،الذي
�شاهدناه ولم�سته �أيدينا» (1يوحنا.)1:1
 +ولعل منها �أي�ضا ر�ؤيتهم الأك�ف��ان في
قبره مرتبة .وهذا الأمر لي�س �سهال ،لأن مواد
الحنوط تجعل الكفن ال�صقا بالج�سد .فكيف
ر�أى بطر�س وي��وح�ن��ا «الأك �ف��ان مو�ضوعة.
والمنديل ال��ذي ك��ان على ر�أ�سه ملفوفا في
مو�ضع وحده» (يوحنا.)7،6 :20
 +ومن معجزات القيامة� ،أنه دخل عليهم
في العلية ،والأبواب مغلقة (يوحنا ،)19:20
تماما كما خرج من القبر ،والقبر مغلق.
 +وكان يظهر لهم �أحيان ًا فج�أة ،و�أحيانا
يختفي ف �ج ��أة .وينطبق ع�ل��ى ظ �ه��وره قول
الكتاب �إن ملكوت اهلل ال ي�أتي بمراقبة (لوقا
.)20:17
وك��ان حاني ًا عليهم في ظهوراته� ،أحيانا
يتدرج في تعريفهم بذاته .ذلك لأن البع�ض
قد ال يحتمل ر�ؤي��ة من دفن �أمامه وقبر ،ثم
يعود فيراه حياً .لذلك حتى التالميذ لما ر�أوه
�أوال «ظنوه روح��ا»! (ل��وق��ا )37:24وجزعوا
وخافوا.
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الأ�صحاح الأول
الجزء الأول :مقدمة من عدد .3-1
الجزء الثاني :ال�سبع كنائ�س من عدد
.8-4
الجزء الثالث :يوحنا الحبيب من عدد
.11-9
الجزء الرابع :و�صف لربنا ي�سوع الم�سيح
من عدد .20-12
 الجزء الأول :مقدمة من عدد :3-1
في الثالثة �أعداد الأولى يقول فيها
«�إع�ل�ان ي�سوع الم�سيح ،ال��ذي �أعطاه
�إي��اه اهلل ،ليرى عبيده م��ا الب��د �أن يكون
عن قريب ،و َب َّي َن ُه ُمر�سال بيد مالكه لعبده
يوحنا ،ال��ذي �شهد بكلمة اهلل وب�شهادة
ي�سوع الم�سيح بكل ما ر�آه .طوبى للذي يقر�أ
وللذين ي�سمعون �أقوال النبوة ،ويحفظون ما
هو مكتوب فيها ،لأن الوقت قريب».
† �إن كلمة «�إع�ل�ان» هي بالإنجليزية
« ،»Revelationومن هنا يحمل �سفر الر�ؤيا
ا�سمه  Revelationوهي ك ّلمة من �شقين
(ري– فيل) «ري» معناها «يزيح»« ،فيل»
معناها «��س�ت��ارة» �أي (ي��زي��ح ال�ستارة)،
(يك�شف الأ�سرار).
† (�إع �ل�ان ي���س��وع ال�م���س�ي��ح) :ك ّلمة
«ي�سوع» معناها « ُمخَ ِّل�ص» لأن ك ّلمة ي�سوع
وي���ش��وع ف��ي ال�ل�غ��ة ال�ع�ب��ري��ة بمعنى واحد
وم �ع �ن��اه��ا « ُي �خ � ِّل ����ص» ك �م��ا ق ��ال المالك
ويدعى �إ�سمه ي�سوع لأنه يخل�ص �شعبه من
خطاياهم( .الم�سيح) �أي المم�سوح من
الآب بال خطية وحده.
† (�إعالن ي�سوع الم�سيح الذي �أعطاه
�إي��اه اللـه) :اللـه الآب �أعطى اللـه االبن
وهو الم�ساوي له في الجوهر بعدما تج�سد
لأن��ه �صار نائب ًا عن الطبيعة الب�شرية هو
الذي له حق الإعالن بك ّل ما في الر�ؤيا.
† (ل ُيرى عبيده)« :الهاء» هنا في ك ّلمة
عبيده ت�ع��ود على اللـه نف�سه ،ونالحظ
�صيغة الملكية «ع�ب�ي��ده ه��و» ،والعبودية
هنا ال تُفهم بمعنى العبودية الب�شرية �أن
�إن�سان ي�ستعبد �إن�سان ،ولكن تُعني عبودية
الحب ولي�ست ال�سيطرة التملك.
ف��ي الترجمة الإنجليزية ت��أت��ي الك ّلمة
هكذا،»To shew unto his servants« :
وك ّلمة «  »servantsهنا معناها «خُ دامه».
وهي تعطي معنى �أدق من ك ّلمة عبيده،
كما ن�ستطيع �أن نفهم ك ّلمة «عبيد» بمعنى
خ��دام اللـه �أو الـ ُمخ�ص�صون لخدمة ربنا
والذين يعي�شون في حياة الت�سبيح الدائم
لعمل اللـه.
† (ل ُيرى عبيده ما البد �أن يكون عن
قريب) :ربنا يريد �أن ُيطمئننا ،ويريد �أن

كذلك تلميذا عموا�س ،لما ر�أي��اه في يوم
القيامة «�أم���س�ك��ت �أعينهما ع��ن معرفته»
(لوقا .)16:24ولم يعرفاه �إال بعد �أن «دخل
ليمكث معهما .فلما �إتك�أ معهما� ،أخذ خبزا
وب��ارك وك�سر وناولهما .فانفتحت �أعينهما
وعرفاه .ثم اختفى عنهما» (ل��وق��ا-29 :24
.)31
فهل عرفاه من طريقة �أ�سلوبه «�إذ بارك
الخبز وك�سر وناول»؟ �أم فيما يناولهما الخبز
ر�أي��ا �آث��ار الم�سامير في يديه؟ �أم هو تدبير
من النعمة في عبارتي «�أم�سكت �أعينهما عن
معرفته» و «انفتحت �أعينهما فعرفاه»؟ �أم
بظهوره لهما فج�أة ،واختفائه فج�أة؟!
�أي�ضا مريم المجدلية :لما ر�أت ��ه ظنته
الب�ستاني .هل �أم�سكت عيناها عن معرفته
�أم المتالء عينها بالدموع لم تر جيداً؟ فلما
ناداها با�سمها وب�صوته الذي تميزه ،قالت له
«ربوني ،الذي تف�سيره يا معلم» (يوحنا:20
.)16،15
وال�سيد الم�سيح جعل �أوال مالئكة يب�شرون
بقيامته .ثم ظهر بنف�سه.
� +أم ��ا ع��ن ال�م�لائ�ك��ة :ف�ق��د ظ�ه��ر مالك
عند القبر ،وك��ان منظره مهيب ًا ج��د ًا فقال
للمريمتين «ال تخافا �أنتما .ف�إني �أعلم �أنكما
تطلبان ي�سوع الم�صلوب .لي�س ه��و ههنا،
لكنه قام كما قال» (متى« .)6-3 :28وفيما
هما ذاه�ب�ت��ان ،ظهر لهما ال��رب وكلمهما»
(متى.)9:28
 +كذلك الن�سوة حامالت الطيب ،ظهر
لهن مالكان بثياب براقة (لوقا،)18-1 :24
ومرق�س .)6-4 :16
� -1أم��ا ل �م��اذا ظهر ل�ه��م؟ ف� ��أوال ليقوي
�إيمانهم بقيامته ،وبالتالي بالهوته ،ويزيل
منهم كل �شك .ليريهم �أن ق�صته لم تنته
بالموت ك��أي �شخ�ص ع��ادي ،و�إنما هو قام،
وقام بقوة الهوته .وقام بج�سده ،بجروحه.
ول ��م ي�ك��ن م �ج��رد روح ظ�ه��ر ل �ه��م .وهكذا
ا�ستبقى هذه الجروح .و�أك��ل و�شرب معهم،
الأم��ر ال��ذي قد ال يتفق مع الج�سد الممجد
ال��ذي قام به .ولكن هذا كان لمجرد �إثبات
قيامته بالج�سد.
ول�ك��ن القيامة بج�سد ممجد ثبتت من
دخوله العلية عليهم والأبواب مغلقة ،وخروجه
من القبر المغلق دون �أن يراه �أحد.
 -2ام��ا ال�سبب ال�ث��ان��ي ،فهو �أن قيامته
بقوته ،كانت تعني �ضمن ًا �أن��ه لم يكن فاعل
�إثم ا�ستحق ال�صلب.
وه��ذا الأم��ر ه��و ال��ذي خ��اف منه ر�ؤ�ساء
اليهود جد ًا .وقالوا للر�سل المب�شرين بالقيامة
«ه��ا �أن�ت��م ق��د م�ل�أت��م �أور�شليم بتعاليمكم،
وتريدون �أن تجلبوا علينا دم هذا الإن�سان»

املتنيح مثلث الرحمات

البابــا �شـــنودة الثالــث

(�أعمال.)28:5
� -3أما ظهوره لهم عدة مرات ،وبمعجزات،
فذلك لكي يثبت حقيقة القيامة في �إيمانهم.
ف�إذا ما ب�شروا بها ،يكون ذلك بقوة .وهكذا
قيل عنهم «وبقوة عظيمة كان الر�سل ي�ؤدون
ال�شهادة بقيامة الرب ي�سوع ،ونعمة عظيمة
كانت على جميعهم» (�أعمال.)33:4
 -4وظهر لهم ليفرحهم ،بعد �أن كانوا في
حزن .ولكي يقويهم ،بعد �أن كانوا خائفين في
العلية.
وه �ك��ذا قيل عنهم «ف �ف��رح التالميذ �إذ
ر�أوا ال��رب» (ي��وح �ن��ا .)20:20وب�ه��ذا حقق
وع��ده ال�سابق لهم «ولكنني �س�أراكم �أي�ضا
فتفرح قلوبكم .وال ينزع �أحد فرحكم منكم»
(يوحنا.)22:16
 -5كذلك في ظهوره لهم بعد القيامة �أراد
�أن يمنحهم الكهنوت و�سلطان مغفرة الخطايا
و�إم�ساكها.
وظهر ه��ذا ف��ي قوله لهم «اقبلوا الروح
القد�س( »....يوحنا.)23،22 :20
ونفخة ال��روح القد�س هنا للكهنوت غير
حلول ال��روح القد�س عليهم ي��وم الخم�سين
ليمنحهم موهبة التكلم ب�أل�سنة والقوة على
التب�شير ،و�صنع المعجزات ،ح�سب وعده
لهم «ولكنكم �ستنالون ق��وة متى حل الروح
القد�س عليكم .وحينئذ تكونون لي �شهودا في
�أور�شليم وكل اليهودية ،وفي ال�سامرة و�إلى
�أق�صى الأر�ض».
 -6وه�ك��ذا ف��ي ظ�ه��وره لهم بعد القيامة
�أر�سلهم للخدمة� ،إذ قال لهم «كما �أر�سلني
الآب� ،أر�سلكم �أنا» (يوحنا.)21:20
ومن �إعطاء الر�سل نفخة الروح القد�س،
و�سلطان الكهنوت ،و�إر�سالهم ،ن�أخذ نحن كل
هذا في العهد الجديد.
ففي �سيامة الكاهن ،ينفخ الأ�سقف في
فمه ،ويقول له «�أقبل الروح القد�س» .فيقول
«فتحت فمي واقتبلت لي روحا».
وف��ي �سيامة الأ��س�ق��ف ،ي�ضع البطريرك
الإنجيل على ر�أ�سه ،ويقر�أ عليه ما ورد في
�إنجيل يوحنا (« )23-21 :20كما �أر�سلني
الآب� ،أر�سلكم �أنا.»..

الأ�صحاح الأول
التطويبة الأولى «طوبى للذي يقر�أ وللذين
ي�سمعون �أق��وال النبوة ،ويحفظون ما هو
مكتوب فيها ،لأن الوقت قريب» (ر�ؤ،)3:1
ربنا يطوب ال��ذي ي �ق��ر�أ ،حتى ال��ذي قر�أ
�إ�صحاح ًا واحداً ،ربنا يطوبه ،وربنا يطوب
ال��ذي ي�سمع� ،سواء ك��ان �أق��وال نبوة هذا
الكتاب� ،أو ك ّل ما هو في الكتاب المقد�س،
وبالأكثر والأكثر �أن ربنا يريدنا �أن نحيا
ونحفظ كل ما هو مكتوب وطوبى للذين
يحفظون ما هو مكتوب لأن الوقت قريب،
و�إذا ك��ان ال��وق��ت قريبا م��ن � 2000سنة،
بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار
عندما ر�أي يوحنا الر�ؤيا ،فماذا نقول الآن:
كني�سة مارمرق�س  -كليفالند� ،أوهايو
وكيل ايربا�شية :اوهايو ومت�شجن و�إنديانا «هذا و�إنكم عارفون الوقت� ،أنها الآن �ساعة
لن�ستيقظ من ال�ن��وم ،ف ��إن خال�صنا الآن
�أقرب مما كان حين �آمنّا( .رو« )13لذلك
يعلن لنا كل تدابير الخال�ص التي قدمها نريد �أن نكون م�ستعدين ،ليتنا ن�ستعد كل
للب�شرية منذ خلقتها حتى مجيئه الثاني ،حين.
وح �ت��ى ب�ع��د مجيئه ال�ث��ان��ي ف��ي الأب��دي��ة،
(يتبع)
اللـه عالم بكل �شيء لأنه خالق كل �شيء،
عنده كل �شيء موجود �أمامه ،لي�س عنده
ما�ضي وحا�ضر وم�ستقبل ،ب��ل ك��ل �شيء
حا�ضر �أمامه .لكن بالن�سبة لنا توجد �أمور
ما�ضية و�أمور حا�ضرة و�أمور م�ستقبلة ،اللـه
في �سفر ال��ر�ؤي��ا يعلن لنا كل ه��ذه الأمور
ع ّلم نف�سك
ب�أ�سلوب �شيق و ُم� َم� َّي��ز وف��ي نف�س الوقت
نعي�ش الألحان القبطية
�أ�سلوب �صعب ي�شدنا وي�شوقنا لكي
من �أجل الأبدية.
Teach yourself
† ( ُمر�س ًال بيد مالكه لعبده يوحنا):
Coptic Hymns
ون�لاح��ظ هنا مو�ضوع الت�سل�سل :اللـه ال
يريد �أن يعمل منفرداً ،اللـه الآب �أعطى اللـه
Free website:
الإبن� ،أن يعطي الإعالنات للمالك ليعطيها
Coptic-alhan.com
ليوحنا ،ويوحنا يعطيها لر�ؤ�ساء الكنائ�س
ال�سبع في �أ�سيا ال�صغرى ونحن ن�أخذها
على مر الع�صور والأجيال ،والمالئكة هنا
دورهم الأ�سا�سي ت�سبيح اللـه وخدمة الب�شر ORTHODOX NEWS Inc.
كما قال معلمنا بول�س الر�سول في ر�سالته
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Los Angeles, USA
�إل��ى العبرانيين «�ألي�س جميعهم �أرواح��ا
Since 2000
خادمة مر�سلة للخدمة لأجل العتيدين �أن
P.O. Box 370024
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت روحية

سنوات مع أسئلة الناس

�س�ؤال :كيف مع محبة الم�سيح
لل�سالم ،وكونه رئي�س ال�سالم،
ي��ق��ول «ال ت��ظ��ن��وا �أن���ي جئت
لألقي �سالم ًا على الأر���ض .ما
جئت لألقي �سالم ًا ،بل �سيف ًا..
جئت لأفرق الإن�سان �ضد �أبيه»
(مت.)35،34 :10

الإجابة:
ي�ق���ص��د ال �� �س �ي��ف ال� ��ذي ي �ق��ع على
الم�ؤمنين به ،ب�سبب �إيمانهم.
وف �ع�لا ،م��ا �أن ق��ام��ت الم�سيحية
حتى ق��ام �ضدها ال�سيف م��ن الدولة
الرومانية ،ومن اليهود ،ومن الفال�سفة
الوثنيين .وتحقق ق��ول ال��رب «ت�أتي
�ساعة فيها يظن ك��ل م��ن يقتلكم �أنه
يقدم خدمة هلل» (ي ��و .)2:16وع�صر
الإ�ست�شهاد الذي ا�ستمر �إلى بداية حكم
ق�سطنطين ،دليل على ذلك.
ك��ذل��ك ح ��دث �إن �ق �� �س��ام ،ح�ت��ى في
البيوت ،ب�سبب �إي�م��ان بع�ض �أع�ضاء
الأ�� �س ��رة ،م��ع ب �ق��اء �أع �� �ض��اء الأ� �س��رة
الآخرين غير م�ؤمنين.
فمثال ي ��ؤم��ن الإب� ��ن بالم�سيحية،
فيقف � �ض��ده اب� ��وه� ،أو ت ��ؤم��ن البنت
بالم�سيحية فتقف �ضدها �أمها ،وهكذا
يحدث �إنق�سام داخل الأ�سرة بين من

بقلم :د� .إميــل ب�شــاي

emitedbishay@cox.net

«قيامة يسوع هي
رجاؤنا (أملنا) الحي
لميثراث ال يفنى»
«مبارك اهلل �أبو ربنا ي�سوع
الم�سيح الذي ،ح�سب رحمته
الكثيرة ،ولدنا ثانية لرجاء حي
بقيامة ي�سوع الم�سيح من الأموات
لميراث ال يفنى وال يتدن�س وال
ي�ضمحل محفوظ في ال�سموات
لأجلكم»
(1بط)4،3 :1

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

بركات األربعين
المقدسة
تحتفل الكني�سة القبطية بعيد ال�صعود
المجيد فى التا�سع من �شهر ب�شن�س المبارك
الموافق يوم الخمي�س  17من �شهرمايو .وبين
عيدى القيامة وال�صعـود �أربعين يوما مقد�سة
ق�ضاها ال��رب ي�سوع الم�سيح م��ع تالميذه
يحدثهم عن الأمور المخت�صة بالملكوت .
يقول المتنيح الأنبا ي�ؤان�س �أ�سقف الغربية

بقلم :وجدي ميخائيـل
لي�سان�س �صحافة

wagdy_mikhael@yahoo.com

ذكريات مع البابا كيرل�س ال�ساد�س ()170

قديس القرن العشرين

الم�سيح قام  ..بالحقيقة قام
اخر�ستو�س �آن�ستي ..
�آليثو�س �آن�ستي

يقبل الإيمان الم�سيحي من �أع�ضائها ومن
يعار�ضها ،ح�سبما قال «ينق�سم الأب على
الإبن ،والإبن على الأب ،والأم على البنت،
والبنت على الأم ،والحماة على كنتها،
والكنة على حماتها» (لو.)53:12
وك�ث�ي��ر ًا م��ا ك��ان ال�م��ؤم��ن يجد محاربة
�شديدة من �أه��ل بيته ليرتد عن �إيمانه.
ولذلك قال ال��رب متابع ًا حديثه «و�أعداء
الإن�سان �أهل بيته .من �أحب �أب ًا �أو �أم ًا �أكثر
مني فال ي�ستحقني( »...مت.)37،36 :10
ك��ان يتكلم ع��ن ال�سيف �ضد الإيمان.
ولي�س ال�سيف في المعامالت العامة.
ولهذا ف��إن قوله «ماجئت لألقي �سالم ًا
بل �سيفاً» (م���ت� ،)34:10سبقه مبا�شرة
بقوله «م��ن ينكرني ق��دام النا�س� ،أنكره
�أن��ا �أي�ضا ق��دام �أب��ي ال��ذي في ال�سموات»
(مت.)33:10
وق��د يدخل الأم��ر ف��ي تطبيق المبادئ
الروحية الم�سيحية..
فقد يحدث �إنق�سام بين البنت الم�سيحية
ال�م�ت��دي�ن��ة و�أم �ه��ا ف��ي م��و� �ض��وع الح�شمة
في المالب�س والزينة .وق��د يحدث نف�س
الإ��ص�ط��دام بين الإب��ن و�أب�ي��ه في مو�ضوع
خدمة الكني�سة والتكري�س� ،أو في مو�ضوع
ال�صحة وال�صوم� ،أو فيما ال يح�صى من
بنود ال�سلوك الم�سيحي ،ويكون «�أع��داء
الإن�سان �أهل بيته»� ..أما من جهة المعامالت
العادية بين النا�س ،فيقول ال�سيد في عظته
على ال�ج�ب��ل« :ط��وب��ى ل�صانعي ال�سالم،
ف�إنهم �أبناء اهلل يدعون» (مت.)9:5

وقد دُعي ال�سيد الم�سيح «رئي�س ال�سالم»
(�أ� ��ش .)6:9ولما ب�شر المالئكة بميالده
قالوا «وعلى الأر���ض ال�سالم» (لو.)14:2
وه��و ق��ال لتالميذه «�سالمي ات��رك لكم،
�سالمي �أن��ا �أعطيكم» (ي ��و .)27:14وقال
الكتاب «ثمر البر ي��زرع في ال�سالم ،من
الذين ي�صنعون ال�سالم» (يع .)18:3وقيل
من ثمار الروح «محبة وفرح و�سالم» (غل
.)22:5

الإجابة:
لم يكن ذلك �سرقة لأن ال�شريعة كانت

ت�صرح به .وفي ذلك يقول �سفر التثنية
«�إذا دخلت ك��رم �صاحبك ،فكل عنب ًا
ح�سب �شهوة نف�سك �شبعتك ،ولكن
ف��ي وع��ائ��ك ال تجعل� .إذا دخ�ل��ت زرع
�صاحبك ،فاقطف �سنابل بيدك ،ولكن
م�ن�ج�ل ًا ال ت��رف��ع ع�ل��ى زرع �صاحبك»
(ت��ث� .)25،24 :23إذن كان م�صرح ًا
ف��ي ال�شريعة اليهودية ،وف��ي العادات
اليهودية الم�ألوفة� ،أن ال�سائر �إذا جاع
يقطف من ال�سنابل ،ولكن ال ي�أخذ معه
منها.
وه��ذا ما فعله التالميذ :لما جاعوا
قطفوا و�أكلوا (م��ت .)1:12ولذلك لم
يوجه الفري�سيون �إليهم اللوم على ذلك،
و�إنما على �أنهم فعلوا هذا في يوم �سبت
(م��ت .)2:12فوجهوا �إليهم تهمة ك�سر
ال�سبت فقط ولي�س ال�سرقة.
�إن �ن��ا ن�ح�ك��م ع�ل��ى ك��ل ف �ع��ل ،ح�سب
القوانين المتبعة في وقته.

في ر�سالته البابوية الرائعة هذا العام
�أك��د راع�ي�ن��ا الأم �ي��ن ،ال�ب��اب��ا توا�ضرو�س
الثاني� ،أن ر�سالة القيامة هي ،في المقام
الأول ،ر�سالة �أمل وفرح .ثم ،في خفة ظل
وذك��اء ،ذكرنا �أن ح��روف كلمتي «الأمل»
و«الألم» هي نف�س الحروف ،ولكن ترتيبها
في الكلمتين يعطي ر�سالتين متناق�ضتين
تماما .ول��م يكن قوله ه��ذا للدعابة فقد
�أو�ضح قدا�سته غر�ضه بقوله:
«ه �ن��اك م��ن ال�ن��ا���س م��ن ي�ع�ط��ون ،في
تعاملهم مع الآخرين ،مايبعث في �سامعيهم
�شعورا من الألم والإحباط والحزن»...
�أغلب الظن �أن قدا�سة البابا كان ي�شير
بهذا �إل��ى المقاومين للكني�سة ،القاتلين
لأب �ن��ائ �ه��ا وال �ح��ارق �ي��ن لأ�� �س ��واره ��ا .وقد
يده�شك ،يا حبيب �إلهك� ،أن بع�ض خدام
الكني�سة م��ن ي�خ��رج��ون��ك م��ن عظاتهم
كئيب ًا محبطاً .فهم يركزون على الوجه
المظلم للتجربة دون الإ�شارة �إلى غر�ض
الرب منها .فق�صد اهلل من امتحانك هو
تقويمك و�أن تلج�أ لأح�ضان الرب الرحيمة
فيخل�صك .ه��م ي��رك��زون ع�ل��ى خطايا
الآخرين -حتى الأنبياء -دون الإ�شارة �إلى
مراحم اهلل ووعوده بالغفران ...ثم يكمل
�سيدنا فيقول:
«وهناك من النا�س من يعطيك ب�أقواله
�شعور ًا بالأمل والفرح� ،شعور ًا بالرجاء في
حنان اهلل».

كان واحد من ه�ؤالء المب�شرين بالرجاء
يتكلم ع��ن ال�ح�ج��ر ال ��ذي ك��ان ع�ل��ى قبر
الم�سيح وقت القيامة .قال �أن هذا الحجر
لم يمنع الم�سيح من القيامة ،ولكنه كان
ينبغي �أن يرفع لن�ستطيع نحن �أن نرى القبر
ف��ارغ � ًا ون�ف��رح ببهجة القيامة ،ليعطينا
رج��اء �أبدي ًا لميراثنا ال��ذي نلناه بن�صرة
القيامة؛ «لرجاء حي بقيامة ي�سوع الم�سيح
من الأم��وات لميراث ال يفنى وال يتد ّن�س
وال ي�ضمحل محفوظ في ال�سموات لأجلنا»
(1بط.)4 :1
وي �� �ش��رح الأب ال �ح �ن��ون عظته فيقول
�أن هناك �أن��واع من ه��ذا الحجر �أ�صابت
حتى تالميذ الم�سيح والن�سوة الخادمات
ومنعتهم من �أن يروا القبر الفارغ للم�سيح
المنت�صر حتى �أزاح الرب الحجر من على
قلوبهم .هذه الأحجار هي:
 +حجر الحزن :لقد حذر الرب تالميذه
م��ن � �س��اع��ات ال �ح��زن ب�ع��د �صلبه ولكنه
وعدهم برجاء بهجة القيامة قال�« :أنتم
�ستحزنون ولكن حزنكم يتحول �إلى فرح»
(يو.)20 :16
 +حجر ال�شك :حتى حين كان التالميذ
على موعد في جبل الجليل مع ي�سوع بعد
قيامته وحتى بعد �أن ر�أوه بعيونهم و�سجدوا
ل��ه� ،إال �أن « ...بع�ضهم �شكوا» (مت:28
.)17
 +حجر الي�أ�س� :أ�صاب هذا الحجر قلبي

تلميذي عموا�س حين قال «كليوبا�س» عن
ي�سوع القائم منت�صرا على الموت...« :
ونحن كنا نرجو �أنه هو المزمع �أن يفدي
�إ�سرائيل» (لو.)21 :24
 +حجر ال �خ��وف :ج��اءت الن�سوة يوم
القيامة ور�أي��ن القبر ال�ف��ارغ« ...و�إذ كن
خائفات ومنك�سات وجوههن �إل��ى الأر�ض
قاال (المالكان) لهن «لماذا تطلبن الحي
بين الأم ��وات؟ لي�س هو ههنا لكنه قام!»
(لو .)6 ،5 :24يعطيك الرب الأمل و�سط
مخاوفك.
ليت الرب يرفع عن عيون قلوبنا الحجر
ال��ذي يعوقنا ع��ن ر�ؤي ��ة الحبيب القائم
من الأم��وات ،ويجدد رجاءنا في ميراثنا
المحفوظ لنا في ال�سماويات .فرجا�ؤنا في
الم�سيح ال يقت�صر على حياتنا هنا ،بل �أن
ي�سوع هو بنف�سه رجا�ؤنا.
يكتب معلمنا بول�س الر�سول �إل��ى �أهل
ت�سالونيكي في هذا ،يقول« :متذكرين بال
انقطاع عمل �إيمانكم وتعب محبتكم و�صبر
رجائكم (ال��ذي ه��و) ربنا ي�سوع الم�سيح
�أم��ام اهلل و�أبينا» (1ت�س  ،)3 :1و�أي�ضا:
«�إن ك��ان لنا في ه��ذه الحياة فقط رجاء
ف��ي الم�سيح ف�إننا �أ�شقى جميع النا�س»
(1كو.)19 :15
هذا هو تهليلنا و�شهوة نفو�سنا و�إكليل
رجائنا في الم�سيح.

�أن �أه��م م��ا يميز م��دة الأرب�ع�ي��ن يوما هى
ظهورات ال��رب لتالميذه .وك��ان لظهوراته
�آث��ارا هامه �أنها �أك��دت لهم حقيقة قيامته
من بين الأموات بما ال يدع �أي مجال لل�شك
(�أع .)3:1ورف �ع��ت م��ن معنويات الر�سل
وم�ل�أت قلوبهم فرحا وع��زاء (ي ��و.)19:20
فيخبرنا الكتاب المقد�س �أن «كان التالميذ
مجتمعين ل�سبب الخوف من اليهود »....
(ي��و ،)19:20ولكن بعد القيامة «جاء ي�سوع
ووقف فى الو�سط وقال لهم �سالم لكم ....
و�أراهم يديه وجنبه ,ففرح التالميذ �إذ ر�أوا
الرب (»....ي���و .)20:20ثم نجد توما �أحد
الأثنى ع�شر �سمع من التالميذ �أنهم ر�أوا
الرب ,لأنه لم يكن معهم عند مجىء الرب
لهم ,فقال توما «�إن لم �أب�صر و�أ�ضع �إ�صبعى
فى �أث��ر الم�سامير و�أ�ضع ي��دى فى جنبه ال
�أ�ؤمن» .فيخبرنا الكتاب �أنه «بعد ثمانية �أيام
كان التالميذ داخال وتوما معهم ,فجاء ي�سوع
والأبواب مغلقة ثم قال لتوما هات �إ�صبعك
�إلى هنا و�أب�صر يدى وهات يدك فى جنبى
وال تكن غير م�ؤمن بل م�ؤمنا� ,أج��اب توما
وق��ال له رب��ى و�إل�ه��ى ,فقال له ي�سوع «لأنك
ر�أيتنى ياتوما �آمنت ,طوبى للذين �آمنوا ولم
يروا(»...يو.)26:20
�أي���ض��ا نعلم �أن �سمعان ب�ط��ر���س �أثناء
محاكمة ال��رب ي�سوع قبل ال�صلب� ,أنكر
بطر�س �أن��ه يعرف ال�سيد ال��رب ,ولكن بعد

قيامة ال��رب ,يقول الكتاب �أن ي�سوع �س�أل
بطر�س ث�لاث م��رات «�أتحبنى؟ ثم ق��ال له
ي�سوع ثالث مرات «�إرع خرافى» (يو,)15:21
لأن الرب كان يعرف �أن بطر�س يحبه ولكنه
�سقط فى فترة �ضعف ,فتحنن عليه و�أراد �أن
يرده ثانية الى الخدمة .وهذا ما �أراد الرب
�أن يعلمنا �أنه �إذا �إمتلأ قلبنا من محبة الرب
ثم �سقط واحد منا فى فترة �ضعف ولكنه عاد
الى الرب بالتوبة ,ف�إن اهلل من حنانه يقبله
ثانية ويغفر له.
يقول الأنبا ي�ؤان�س �أي�ضا �أن ظهورات الرب
فى فترة الأربعين لم تكن ظهورات خاطفة
بل كانت تمتد لمدد طويلة ,كظهور الرب
لتلميذى عموا�س وال�سير معهمـا يكلمهما
حوالى �سبعة �أميال (�ستون غلوة) �أى لعدة
�ساعات (ل���و .)13:24وكذلك عند ظهوره
لتالميذه عند بحر طبرية ومكث معهم من
ال�صباح حتى بعد ال�غ��داء (ي� ��و .)4:21بل
«ظهر دفعة واح��دة لأكثر من خم�سمائة �أخ
1( »....ك� ��و .)6:15يقول معلمنا المتنيح
البابا �شنودة �أن فترة الأربعين هذه كانت
فترة الأع��داد للخدمة ,ويقول الأنبا ي�ؤان�س
�أن ال��رب ك��ان يكلم تالميذه ع��ن الخدمة
والملكوت ,ولكن لم ي��دون كاتبوا الأناجيل
�أح��ادي��ث ال ��رب ف��ى ه��ذه ال�ف�ت��رة� ,إذ كان
التعـليم الم�سيحى فى ع�صر الر�سل يقدم
للنا�س �شفويا وهو ما يعرف ب�إ�سم «التقليــد»

وه��و م��ا �سلمه الر�سل �شفاها ,ث��م كتابات
الآباء الر�سوليين ويق�صد بهم تالميذ الر�سل
م��ن �أم �ث��ال الآب� ��اء القدي�سين كليمن�ض�س
و�أغناطيو�س وبوليكاربو�س وغيرهم حتى
و�صل �إلينا هذا التقليد.
وق�ب��ل �صعود ال��رب ال��ى ال�سماء �أعطى
تالميذه وع��ودا �أول�ه��ا �أن��ه �سير�سل الروح
القد�س لهم وكذلك كان قد وعدهم قائال «ال
اترككم يتامى� ,إنى �آتى اليكم» (يو)18:14
وقوله �أي�ضا «ه��ا �أن��ا معكم كل الأي��ام والى
�إنق�ضاء الدهر» (مت ,)20:28ويقول البابا
�أنه حقق هذا الوعد وال يزال يحققه وقد ر�آه
القدي�س يوحنا الحبيب و�سط الكنائ�س ال�سبع
(ر�ؤ« )13:1وق��د �أم�سك مالئكة الكنائ�س
ال�سبع –�أى رعاتهم – فى يمينه» (ر�ؤ.)1:2
فنحن ن��ؤم��ن ب ��أن ال��رب معنا ف��ى و�سط
كني�سته وف��ى بيوتنا و�صلواتنا ,حيث �أنه
وع��د �أي�ضا قائال «حيثما �إجتمع �إث�ن��ان �أو
ث�لاث��ة ب�إ�سمى ه�ن��اك �أك ��ون ف��ى و�سطهم»
(م � ��ت .)20:18ليتنا نتمتع بمحبة الرب
ووج��وده معنا وف��ى و�سطنا يعطينا ال�سالم
كوعده ال�صادق «�سالمي �أترك لكم � .سالمى
�أعطيكم ,لي�س كما يعطى العالم �أعطيكم �أنا,
ال ت�ضطرب قلوبكم وال ترهب» (يو.)27:14
وك��ل ع��ام وجميعنا بخير و�سالم ومحبة .
ولإلهنا المجد الدائم الى الأبد �آمين .

روى روفائيل تلميذ البابا الواقعة التالية
التي حدثت �أث�ن��اء زي��ارة رع��وي��ة ق��ام بها
�سيدنا لمدينة الزقازيق بمحافظة ال�شرقية
ع��ام  1966وه��ي ت��دل دالل��ة وا�ضحة على
مدى �شفافية البابا وعلمه ب�أمور الغيب.
وم��ا ح��دث �أن جموعا غفيرة �إ�صطفت
وتزاحمت لأخذ البركة والدعاء من قدا�سة
البابا عقب �إنتهاء القدا�س الإلهي ،وجاء
ال��دور على رجل يرتدي عمة فوق ر�أ�سه..
وعندما تقدم الرجل �أم��ام �سيدنا ،فوجئ
بالبابا يدق على ر�أ�سه م�ستخدما �صليبه..
وق��ال له البابا« ..م�ش حتبطل بقه يا �أبو
قرعة»!!
و�إنتابت على الفور حالة من الده�شة
وال��ذه��ول ع�ل��ى ال��رج��ل وت ��رك م�ك��ان��ه في
الطابور وجل�س بعيدا ..وه��و يبكي بكاءا
مرا!!
وذهب �أحد ال�شمام�سة حيث جل�س الرجل
وب��د�أ في تهدئته و�أخ��ذ يوا�سيه قائال له،

«�إنت بتعيط ليه؟» ..ما �أنت عارف �سيدنا
بيحب يهزر ويداعب محبيه ومريديه.
وتكلم الرجل بعد �أن بد�أ يتما�سك نف�سه
وقال لمحدثه� :أنا م�ش زعالن لأن �سيدنا
قال لي «يا �أبو قرعة» ،البابا لم يق�صدني
�أنا� ..إنما هو ق�صد البوظة اللي �أنا معتاد
على �شربها ب�صفة يومية وال�ب��وظ��ة دي
بتت�شرب في وعاء �إ�سمه «القرعة» وهذه هي
العبارة التي ا�ستخدمها البابا عندما قال
له« ،م�ش هتبطل يا �أبو قرعة»!.
و�أ� �ض��اف ال��رج��ل قائال لل�شما�س�« ،أنا
عارف �أن البوظة دي بتعتبر نوع من الخمور
و�أن��ا �سوف �أنفذ كلمة البابا و�سوف �أمتنع
عن �شربها بدءا من النهارده».
+++
ذك��ر �أح��د محبي �سيدنا �أن��ه توجه في
�سنة  1965مع زميل له لزيارة دير مارمينا
ب �م��ري��وط وق��ت ت��واج��د ال �ب��اب��ا ف��ي زي��ارة
تفقدية للدير .وك��ان ذل��ك ي��وم  7يناير،

وفوجئ الأثنان في اليوم التالي بالبابا
يطلب منهما م �غ��ادرة ال��دي��ر والعودة
للأ�سكندرية ..ولكن �سيدنا لم يعطي �أية
�أ�سباب لهذا الطلب .وفعال غادرا الدير
وقام جرار الدير بتو�صيلهما �إلى محطة
القطار ،وك��ان الطق�س يومها م�شم�س
وحار.
وح��دث بمجرد ركوبهما القطار في
طريق العودة �أن �إنهالت ال�سيول و�إظلمت
الدنيا و�سادت عا�صفة ترابية المكان
حولهما ،وهنا �أدرك الزميالن �أن �سيدنا
�أراد لهما �أن يتجنبا االنتظار بالدير
عند ن��زول ال�سيول الغزيرة والعا�صفة
الترابية والطق�س الغير م�ستقر الذي
ا�ستمر لمدة �أ�سبوع مما كان �سيمنعهما
من مغادرة الدير والعودة ب�سبب �أحوال
الطق�س الغير عادية.
و�إل��ى اللقاء في العدد القادم ب�إذن
اهلل.

هل قطف ال�سنابل �سرقة؟

���س��ؤال :ك��ان تالميذ الم�سيح وهم
�سائرون بين ال���زروع� ،إذا جاعوا
ي��ق��ط��ف��ون ال�����س��ن��اب��ل وي����أك���ل���ون
(مر .)23:2فهل يعتبر ذلك �سرقة
لأنهم �أخ��ذوا من مال غيرهم دون
علمه و�إذنه؟
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ه ��ي ت�ح�ي��ة ال�م���س�ي�ح�ي�ي��ن ف ��ي عيد
القيامة ،وهي ب�شرى القيامة للمريمات
القدي�سيات:
 «�أن �ت��ن تطلبن ي���س��وع النا�صريالم�صلوب ،ق��د ق��ام! لي�س ه��و ههنا»
(مر.)6:16
 «لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟لي�س ه��و ه�ه�ن��ا ،لكنه ق���ام!» (ل ��و:24
.)6،5
حقيقة القيامة:
 -1هي الحقيقة التي �أعلنها تلميذا
عموا�س مع التالميذ.
 -2ه��ي الحقيقة ال�ت��ي ت ��أك��دت من
خالل الظهورات الكثيرة ،لأنا�س كثيرين
في مواعيد مختلفة ،و�أماكن متعددة.
 -3هي الحقيقة التي �أعلنها الحرا�س:
«ق��ول��وا �إن تالميذه �أت��وا ليال و�سرقوه
ونحن نيام» (مت.)15-11 :28
 -4ه��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ال �ت��ي ب���ش��ر بها
التالميذ ،وماتوا من �أجلها.
 -5وك��ان��ت ال�ق�ي��ام��ة �أي���ض��ا تتميما
لنبوات العهد القديم.
 -6بل �أن حقيقة القيامة را�سخة في
ال�ضمير الب�شري منذ �آدم والأقدمين،
وقبل النامو�س المكتوب ،وفي النامو�س
ال�شفاهي ،ب��ل حتى عند الأم ��م ،مثل
قدماء الم�صريين ،الذين كانوا يبنون
المقابر في جمال وفخامة الأهرامات،
وي�ضعون مع المتوفي ما كان يحب من
م�أكل وم�شرب ومالب�س ،ولأنهم �أدركوا
�أن الج�سد �سوف يتحلل ،و�ضعوا بجواره
ت�م�ث��اال يحمل م�لام��ح ال�م�ت��وف��ي ،حتى
حينما ت�ع��ود ال ��روح �إل��ى الج�سد ،يوم
القيامة العامة ،تتعرف عليه من خالل
التمثال.
 -7والقيامة كامنة في �أعماق الطبيعة
الب�شرية� ،إذ �أن الإن���س��ان ه��و الكائن
الوحيد ،الذي يتجاوز ذاته ،وال ير�ضى
بالموت كنهاية ،ويطمح �إل��ى الخلود،
وي�ؤمن بالالنهاية� ..إن روح��ه العاقلة،
و�ضميره المعطى له من اهلل ،يقودانه
دائما �إلى الألوهه والأبدية ،فال ير�ضى
ويقنع بالمحدودات والمح�سو�سات ،بل

نيافة الأنبا مو�سى � -أ�سقف ال�شباب

يتجاوزها دائما �إل��ى «الماورائيات»..
ماذا وراء الطبيعة؟ والكون؟ والمادة؟
والعالم؟ والزمن؟ والموت؟ ذلك لأن
ال��رب «جعل الأب��دي��ة في قلبهم ،التي
بدونها ال ي��درك الإن�سان العمل الذي
يعمله اهلل من البداية �إلى النهاية» (جا
.)11:3
�إن ب�صمة الخلود المودعة في �أعماق
الإن�سان ،هي دليله �إلى الخالق ،وطريقه
�إلى الإيمان بالالمحدود ،وو�سيلته �إلى
الإدراك والوعي باهلل.
�ألم يقل لنا معلمنا بول�س الر�سول:
«ب��الإي�م��ان نفهم �أن العالمين اتقنت
بكلمة اهلل» (ع ��ب ،)3:11الإي�م��ان هو
طريقنا �إلى الفهم ،فهو الإ�شراقة العليا
القادمة من ال�سماء ،لتنير عقل الإن�سان،
وتكمل عجزه ومدوديته ،لي�ستوعب كما
في لغز ،وبطريقة جزئية ،بع�ض حقائق
الالهوت والخلود.
ول�ك��ن ب�ع��د �أن ن�ت��رك ه��ذا الج�سد
ال�ضعيف ،يتم فينا ال�ق��ول« :وبعد �أن
يفنى جلدي هذا ،وب��دون ج�سدي �أرى
اهلل» (�أي.)26:19
�أي �أن �إن�سان القيامة ،ال��ذي �أتت
روحه من الفردو�س ،واتحدت بج�سده
الم�سجى ف��ي ال �ت��راب ،ف�ق��ام ج�سد ًا
روحانيا ،نورانيا� ،سماويا� ،سي�ستطيع
بهذه الطبيعة الجديدة� ،أن يدرك اهلل
ب�صورة �أعمق ،كما يقول معلمنا بول�س:
«ف�إننا ننظر الآن في م��ر�آة ،في لغز،
لكن حينئذ وجها لوجه .الآن �أعرف
بع�ض المعرفة ،لكن حينئذ �س�أعرف
كما عرفت» (1كو.)12:13

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
مطلوب م�ساعدة مري�ض ب�سرطان الأمعاء
لإجراء عملية جراحية
تقديم :د .مجدى نوار

�أه �ن �ئ �ك��م ج�م�ي�ع��ا ب� ��أي ��ام الخما�سين
المقد�سة ,راجيا �سالما وهدوء ًا لكني�ستنا
المقد�سة وبنيانا ل�شعبنا القبطى فى �أنحاء
الم�سكونة....
نعود م��رة �أخ��رى لنتعرف على بع�ض
مالمح ال�شخ�صية المالئكية التى عبرت
كالن�سيم ال �ه��ادئ بيننا و�إنتقلت بفرح
للأمجاد ال�سماوية  ....تماف �إيرينى.
ت��روى �إح��دى راه �ب��ات ال��دي��ر ع��ن كم
ال�م�ع��ان��اة ال�ت��ى ج��رب��ت فيها م��ن حروب
ال�شيطان ف��ي ب��داي��ة رهبنتها� ,إذ كان
ي�سقطها من فوق ال�سرير وهى نائمة على
الأر� ��ض يوميا .وي�ضربها �ضربا مبرحا
على ظهرها ,تاركا عالمات و�إ�صابات فى
الظهر.
فى يوم تقابلت تلك الراهبة مع تماف
و�س�ألتها تماف ...مالك يابنتي؟ ف�أخبرتها
عن معاناتها اليومية مع حروب ال�شياطين.
فقالت لها  ..هاتى يابنتي ميه م�صلية� ,أنا
ه��اروح �أتعامل معاهم بقوة رب المجد.
�أخذت الميه ور�شتها فى القالية و�أغلقت
الباب و�صلت �صالة طويلة ,وكانت تر�ش
الميه بطريقة عجيبة ك�أنها ترى ال�شياطين
حتى طردتهم تماما من القالية ,وبعدها
قالت للراهبة ..خال�ص ..قاليتك بقت
نظيفة ,وم�ن��ذ ه��ذه ال�ساعة ل��م تحدث
�أ�شياء غريبة لها.
وي�ح�ك��ى �أب ك��اه��ن ع��ن ذك��ري��ات��ه مع
تماف وق��ال  ..فى �أح��د المرات مرت به
�أزم��ة نف�سية �شديدة ,نتج عنها �ضيق فى
التنف�س و�أل��م �شديد ف��ى ال�صدر� ,صلى
ببكاء طالبا معونة �أم النور وتماف ..ذهب
لينام وتغطى بعدة بطاطين و�أح����س �أن
روحه �ستنطلق ..وفى لحظات ر�أى تماف
تفتح باب الغرفة ووقفت بجوار ال�سرير
و�أي�ضا ر�أى يدا غير تماف تمتد وتر�شم
الجهة اليمنى من ال�صدر بعالمة ال�صليب
وبعدها �إختفى الألم و�أي�ضا تماف ..بعدها
ب�أيام تقابل هذا الأب مع تماف فى الدير
وقالت له  ..كده يا�أبونا تنام و�إنت زعالن؟
فقال لها �إنت ح�سيتى �إزاى بى؟  ..فقالت
�أنا كنت واقفة �أ�صلى ولقيت ال�ست العدرا
جاتلى وقالت لى يالال بينا ن��روح لأبونا
( )..لأنه تعبان وزعالن  ,وهى �إللى مدت
�إيدها ور�شمت على �صدرك ال�صليب وتم
ال�شفاء ...
ما �أحلى كني�ستنا وبركة �شفاعة قدي�سيها,
ال يتوانوا عندما نطلب م�ساعدتهم فى
�ضيقاتنا الج�سدية والروحية ,هذه التى
ينكرها �آخرين الذين لم يرتوا من هذا
النبع الذى �أ�س�سه رب المجد وو�صل �إلينا
ب�شفيع كني�ستنا القدي�س مارمرق�س والتى

�إرت��وت بدماء �شهدائنا حتى �أيامنا هذه
....نطلب بركة �شفاعتهم �أن ترافقنا فى
�أيام غربتنا حتى نلقاهم فى الأبدية.
+++
ن��أت��ى الآن لمو�ضوع خدمتنا ف��ى هذا
العدد  ..ب��د�أت ب�إت�صال تليفونى مع �أب
كاهن من مركز �أب��و قرقا�ص يعر�ض فيه
عن �أحد �أبنائه فى الإعتراف وعمره فى
منت�صف الأربعينات تعر�ض لآالم بالبطن
م�صحوبة ب��دم فى ال�ب��راز .ذه��ب لأطباء
بلدته وطلبوا منه عمل منظار للكولون
و�أ�شعة مقطعية للبطن .تبين من نتيجة
ه��ذه الفحو�ص �إ�صابته ب��ورم �سرطانى
بالم�صران الغليظ وق��ارب على �إن�سداد
مجرى الم�صران .ذهب للقاهرة للعر�ض
على الجراحين المتخ�ص�صين ,الذين
طلبوا منه �سرعة �إجراء العملية الجراحية
فى �أقرب وقت لإزالة الورم قبل �أن يحدث
�إن���س��داد ك��ام��ل ل�ل�أم�ع��اء و�أي���ض��ا قبل �أن
ينت�شر للغدد الليمفاوية والكبد .وقال �إن
تكلفة العملية فى حدود  ١٢٥,٠٠٠جنيه.
�إ�ستطاعوا حتى الآن تجميع مبلغ ٥٠,٠٠٠
جنيه والباقى المطلوب هو ٧٥,٠٠٠جنيه
�أى حوالى  ٤,٠٠٠دوالر مع �إ�ضافة تكاليف
�أخ��رى حوالى  ١,٠٠٠دوالر  .طلبت من
�أبونا الإ�سراع فى �إجراء العملية فى �أقرب
وق��ت حتى و�إن �إ�ستلف المبلغ المتبقى,
و�إخوتهم فى المهجر �سوف يكملوا المبلغ
المتبقي عاجال ,وفعال �سوف يتم �إجراء
العملية فى الأيام القليلة القادمة.
�أخذت �أفكر فى مدى المعاناة التى تمر
بها �أى �أ�سرة مثل هذا الأخ وكيف يمكن
بجهد ومحبة الأخوة فى الكني�سة الو�صول
لإنقاذ هذا المري�ض.وال يفوتنى فى �سياق
هذا المو�ضوع �أن ال نن�سى م�ساندة �أ�سرته
التى فقدت دخل عائلها ,ولهذا طلبت من
الأب الكاهن �أن يعطي �أ�سرته  ٥٠٠جنيه
�شهريا لمدة � ٦شهور.
�أخى الحبيب  ....كان ممكنا �أن يكون
هذا المري�ض �أنا �أو �أحد �أفراد �أ�سرتك وفى
هذه الحاالت ن�أخذ �إج��راءات �إ�ستثنائية
للق�ضاء على هذا المر�ض قبل �أن يغتال
حياتك  ...رجاء �أن تنظر �إلى هذه الأ�سرة
ب��ذراع حانية حتى تزول هذه ال�ضيقة ...
وتذكر الآية التى دائما نذكرها � ....أذكروا
المقيدين ك�أنكم مقيدون مثلهم.
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:
Pay To: Santa Verena Charity
PO Box 51206
Irvine, CA 92619
�أرثوذك�س نيوز/حالة �أبوقرقا�ص Memo:
magdynawar@gmail.com
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

م�شاهير الأطباء وال�صيادلة القبط ()25

�أ .دكتور /و�سيم ر�شدي ال�سي�سي

�أ�ستاذ جراحات الم�سالك البولية والباحث في علم الم�صريات
}حوار ممتع  ،عند ا�ستقباله لي ،والإعالمية� /شيرين �شاكر رئي�س
تحرير مجلة حكمة ال�سنين (التابعة للجنة رعاية الم�سنين بالمجمع
المقد�س) ،في ب�ساطة العلماء ،وب�شا�شة لم تغادر وجهه ،وبكل الود
والترحاب� ،إ�ستقبلنا �سيادته في منزله يوم الجمعة ٢٠١٨/٤/١٣
لمدة �ساعتين ،لم ننه معه الحديث الأكثر من جذاب والملئ بالمعارف
والمواقف الحياتية ،لكن حر�ص ًا على �إرتباطاته الكثيرة ما بين عيادته
والم�ست�شفى التي يملكها ويديرها ،وتلبية لدعوات القنوات الف�ضائية،
توقفنا على وعد من �سيادته با�ستكمال الحوار معه في وقت الحق{.
فف�ضال عن كونه عالم ًا فريد ًا فى جراحة
الم�سالك البولية محلياً ،وعالمياً ،ومازال
عطائه العلمي ممتد ًا (�أطال اهلل عمره)،
وكما �أنه عا�شق ًا لمجاله التخ�ص�صي الطبي،
فهو �أكثر ع�شق ًا بعلم الم�صريات (هواية
�سيطرت على عقله ووجدانه) ،و�أ�صبحت
تفوق معرفة المتخ�ص�صين والدار�سين
�أكاديميا ف��ي ه��ذا العلم ،فهو باحث في
دروب الحياة ،والثقافة الم�صرية القديمة
بح�ضارتها التي �أ�شاد بها علماء الغرب،
ونهلوا منها الكثير ،و�أ�صبح ذائع ال�صيت
في هذا عالم علم الم�صريات.
�إرها�صات حياتية في ن�سج
مكونات �شخ�صيته
ب�س�ؤاله عن ن�ش�أته منذ الطفولة ،قال
�سيادته :رحلة حياتي ،اخت�صرها في عر�ض
لأهم المحطات التي �أثرت في حياتي.
ب��داي��ة ح�ي��ات��ي :اح�ن��ا كنا �ساكنين فى
��ش��ارع الملك(م�صر وال���س��ودان حالياً)،
وك ��ان ق��ري��ب م � ّن��ا American college
وكانت تقبل وقتئذ في الـ  KGالح�ضانة،
اوالد ًا وبنات ،كما كان المدر�سين جميعهم
�أم��ري �ك��ان ،وف�ع�لا ك��ان��ت ل��ي الفر�صة في
قبولي ،والتحقت بها وك��ان عمري ثالث
�سنوات ،وق�ضيت فيها �سنتين وك��ان لها
ت�أثير في تكويني ال�شخ�صي ،وعندما ذهبنا
الى �إنجلترا بعد ذلك ،كانوا دائم ًا يقولوا
لي :هل ذهبت �أمريكا �سابقاً ،وكنت بدوري
�أت�ساءل عن �سبب هذا ال�س�ؤال ،خا�صة �أنه
ل��م ي�سبق ل��ي ذل� ��ك؟؟!! ،وك��ان��وا يبررون
�أ�سئلتهم تلك ،لمالحظتهم ب�أنني امتلك
بجدارة  ،American accentفا�ستنتجت
قيمة التعليم والمعاي�شة للطفل ،ف�أنا
ع�شت من �سن ث�لاث �إل��ى خم�س �سنوات،
مع مدر�سين ومدر�سات �أمريكان ولهذا
امتلكت ب�سهولة اللكنة  Accentاالمريكية،
بحيث �أن االنجليزي ك��ان يكت�شف ذلك
في حديثي ب�سهولة ،وفعال ي�صدق المثل
القائل «التعلم في ال�صغر كالنق�ش على
الحجر» ،وال�شيء بال�شئ يذكر �أن بالواليات
المتحدة االمريكية ،هناك بع�ض المدار�س

�أقدِّ م لكم في هذا المقال ،مقتطفات من
�أقوال الآباء عن معنى الموت ومعنى الحياة
الجديدة ،التي يهبها لنا ال�سيد الم�سيح
بموته وقيامته.
 +الموت هو الج�سر الوحيد الم�ؤدي �إلى
الحياة الأبدية ،وال يوجد طريق �آخر �سواه
يو�صل الإن�سان �إلى هذه الحياة.
«القدي�س يوحنا ذهبي الفم»
 +عندما ي�شرع �شخ�ص ما في �إعادة بناء
منزل قد تداعى و�أ�صبح على و�شك االنهيار،
فمادام قد �أخرج خارجا �سكان هذا المنزل
�أوال ،وعندئذ يقدر �أن ينق�ضه ويبنيه بنا ًء
�أكثر جماال .وهذا الأمر ال ي�سبب �أي حزن
لأولئك الذين يخرجون خ��ارج البيت ،بل
بالحري ي�سعدهم؛ لأنهم ال يعطون �أهمية
لما ي�شاهدونه ب�أعينهم من هدم ،بل للبناء
الذي �سوف يقوم ،و�إن لم يروه بعد .نف�س
االم��ر يفعله اهلل ،عندما ينوي �أن يفكك
ج�سدنا ،يخرج م�سبقا النف�س التي ت�سكن
ه��ذا الج�سد ،وم��ن ثم يقيمها م��رة �أخرى
بمجد عظيم بعد �أن يعيد بناء هذا البيت
ثانية.
«القدي�س يوحنا ذهبي الفم»
� +إنّ اهلل منذ البداية قد خلق الإن�سان
لهذا ال �ه��دف ..لــكي ال يفنى ،ولكن لكي
يحيا �إلى الأبد� ،أي ُخلق للخلود .حتى حينما
�سمح �أن تكونوا عر�ضة للموت� ،سمح بذلك
لكي تن�صلحوا بهذا العقاب ،حتى حينما
ت�صلوا مرة
تحيون بالف�ضيلة ت�ستطيعون �أن ِ

Nick Gobrial

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

ت�أخذ الطفل �سنتين وتخرجه ولديه �ست
�سنوات (بواقع من �ست �إل��ى �سبع �شهور
م��ن ك��ل �سنة ،باالهتمام بتغذية ذهنية
للف�ص الأيمن للمخ لمدة �أربع �ساعات وهو
ف�ص الإبداع ،والإتيان بالجديد ،والجدير
بالذكر �أن الف�ص الأي �م��ن ه��و ال��ذي من
خالله تتقدم ال�شعوب والدول ،ويتم تنميته
بالفنون ،وال��ر��س��م والنحت والمو�سيقى
والت�صوير� ،أم��ا الف�ص الأي�سر للمخ فهو
الف�ص التقليدي مثل (الكمبيوتر) ،ما يتم
تخزينه فيه تح�صل عليه كما خزنته ال �أكثر
وال �أق��ل ،ال�شيء الجميل� ،أن وال��دى كان
حا�صل على درج��ة الماج�ستير في الأدب
االنجليزي من  ,Sheffieldفى �إنجلترا،
فكان فكره وذهنه قد تدرب على �أن يكون
متحرر ًا ج��داً ،وك��ان ي��ردد لي دائ�م�اً�« :إن
المخ الب�شري الزم يكون فيه �أنبوبة �إختبار،
مكتوب عليها �أو فيها Why/ What/ How/
 ،When/ Whereفحينما ت�سمع �شيئا ال
تردده ،كالببغانات� ،إنما فكر فيه (لماذا،
وكيف ،ومتى و�أي��ن) التي ن�سميها العقلية
الجدلية  The dialectic mentalityولي�ست
االحادية :تلك التي تتلقى وتردد كالببغاوات
فعالً ،وقد يكون �أمير ال�شعراء �أحمد �شوقي
تكلم عن هذه الفئة ،في رائعته (م�صرع
ك�ي�ل��وب��ات��رة) ،عندما ه��زم��ت كيلوباترة،
ومع ذلك ا�ستمر ال�شعب ينادي بها رغم
م��ا تعانيه ال��دول��ة م��ن ف���س��اد ،فاحدهم
يقول ل�صاحبه :انظر ديون ال�شعب؟!! ومع
ذل��ك ،كيف �أ��ص��وات�ه��م ت�م�ل�أ ال�ج��و هتافا
بحياة قاتليه ،فياله من (ببغاء) .عقله في
�أذنيه ،يعني ،يردد ما يقال دون �أن يفكر
�أو يناق�ش� ،إنما تقدم ال�شعوب ال يتحقق �إال
بتقدم العقلية الجدلية ،وهذا ما �إكت�سبته
من والدي الأ�ستاذ /ر�شدى ال�سي�سي ،الذي
علمني �إياها� ،أن �أناق�ش كل �شيء ،و�أن ال
�أتقبل كل �شيء �إال �إذا كان هذا يتفق مع
العقل ،فقط في هذه الحالة �أوافق� ،أما �إذا
لم يتفق مع العقل فهذا مرفو�ض بالطبع،
لذلك �إذا �س�ألتني :من هو ال�شاعر الذي
تحترمه وتحبه؟؟ ل��ن �أق��ول ل��ك ال�شاعر
(مارجيليو�س :الم�ست�شرق االنجليزي)،

®FARMERS

جلميع �أنواع الت�أمينات

�سيارات  -منازل  -حياة � -أعمال
نتكلم العربية

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

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

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

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

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

�صالح رزق اهلل

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

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
بقلم� :إ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
�أ�ستاذ ورئي�س ق�سم العلوم الإن�سانية والرتبوية
بالكلية الإكلرييكية بالقاهرة واملعاهد الدينية

دكتور ر�سمي عبدالملك ر�ستم في حواره مع دكتور و�سيم ال�سي�سي

الموت والحياة الجديدة

�أخرى للخلود.
«القدي�س يوحنا ذهبي الفم»
 +ع�ش كميت في هذه الحياة� ،ستحيا بعد
الموت.
«القدي�س مار �إ�سحق ال�سرياني»
 +عندما تموت قبل �أن تموت ،حين تموت
لن تموت.
«قول مد َّون على حائط �أحد الأديرة
اليونانية الأرثوذك�سية»
(بمعنى �أن الموت عن ال�شهوات والخطية،
والإن�سان بعد في الج�سد ،يحقق له الحياة
الأبدية ،بعد �أن يجوز الموت بالج�سد)!..
� +إن ال �م��وت ال��ذي دخ��ل ب�سبب الخطية
ال يحتفظ بقوته على �ساكني الأر����ض �إلى
الأبد ،ولكنه يتال�شى بقيامة الم�سيح من بين
الأموات ،وهو الذي يجدد العالم ويعيد ت�شكيله
�إلى ما كان عليه في البداءة.
«القدي�س كيرل�س الكبير»
 +لقد �أعلن الم�سيح �أن��ه �سوف يعيد �إلى
الحياة كل الذين رق��دوا على الأر���ض �أي في
القبور .وقال« :ت�أتي �ساعة حين ي�سمع الموتى
�صوت �إب��ن اهلل وال�سامعون يحيون ..فيخرج
الذين فعلوا ال�صالحات �إل��ى قيامة الحياة
والذين عملوا ال�سيئات �إل��ى قيامة الدينونة»
(ي��و .)5وق��د �أك��د �أن��ه ق��ادر على ه��ذا .فقال:
«�أنا هو القيامة والحياة» (ي��و .)25:11ولكن
لأن معجزة �إقامة الموتى جميعا عظيمة جدا،
بل توجد �صعوبة في ت�صديق عودة الموتى �إلى
الحياة� ،أراد الم�سيح �أن يقدم معونة لنا ،معلنا

هل ال�شما�سات بدعة ؟!

profrasmy_r@yahoo.com

ف �ق��د ظ��ل �� ٣٠س�ن��ة ي��در���س ف��ي �أعماله
(نيكيل�سون) الم�ست�شرق االنجليزي،
و (ب�لا��س�ي��و���س الأ� �س �ب��ان��ي) الم�ست�شرق
اال�سباني ،و (ت�شايكوف�سكى :الم�ست�شرق
الرو�سي)� ،إنما �أقول لك هذا ال�شاعر هو
«�أبو العالء المعري».
لم يكن �شاعراً ،بل كان مبتكراً� ،صاغ
فكره �شعراً ،وكان يعمل العقل في كل �شيء،
حتى الموروث الديني ،هذا الرجل يدفعني
�إل��ى التفكير� ،إنما ال �أتلقى كل �شيء ،بل
�أن��اق���ش��ه وق��د �أن��اق���ض��ه ،فهو ك��ان مفكر ًا
فيل�سوف ًا �صاغ فل�سفته �شعراً.
وهذا بعينه تعلمته من والدي ،وقد يكون
ذلك �سبب ًا في مواجهتي لبع�ض الم�شاكل،
ح�ت��ى ف��ي ط�ف��ول�ت��ي ،فمثال ع�ن��دم��ا كانت
وال��دت��ي تطلب مني �أن �أعمل �شيء معين
وتقوللي� :إن عملت هذا ال�شيء تكون �إبن
ملك ،كنت �أقول لها :و�إذا لم افعله ح�أبقى
في  ،وتقوللي:
�إبن مين ؟؟!! كانت ت�شخط ّ
انت كل حاجة تقعد ت�شيل وتحط فيها!!!
و�أي�ضا� ،أذك��ر و�أن��ا طفل �صغير عندي
� ٦أو � ٧سنوات ،وكنت بجوار والدتي مثل
(البلية) ،وكنا ننتظر ع��ودة وال��دي من
عمله ،كنت اجدها قلقة عليه جداً ،وتقف
ت ��ارة ف��ي البلكونة ،وت ��ارة ف��ي ال�شباك،
وتقول :يا�سايق ال�سحاب في ال�سما ي�سوقك
يار�شدي! .و�أن��ا من تحت �أقولها :يا ماما
اللي بي�سوق ال�سحاب في ال�سما هو الهوا،
ه��و ال�ه��وا ال�ل��ي حيجيب ب��اب��ا؟؟!! فكانت

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

fryohanna@hotmail.com

القيامة ومعطيا عالمة عليها ،ب�إقامة لعازر
و�إبن الأرملة و�إبنة ياير�س ..وهكذا �أعطى رب
المجد ب�شكل جزئي وفي نطاق محدود تذوق
م�سبق لما هو متوقع �أن يحدث ب�شكل كامل
للخليقة كلها.
«القدي�س كيرل�س الكبير»
 +لقد �سحق الم�سيح الأب��واب النحا�سية،
و�أزال �شوكة ال �م��وت ...لقد غير حتى �إ�سم
ال�م��وت ،ف�لا يدعى م��وت��ا ،ب��ل نوما ورق ��ادا..
ومنذ قدم الم�سيح ذاته من �أجل كل الب�شرية
وقام من الموت ،قدم للب�شر ّية حياة جديدة لم
نعرفها من قبل ،فال ُي�س َّمى بعد الخروج من
نوما �أو انتقا ًال.
هذا العالم موتًا بل ً
«القدي�س يوحنا ذهبي الفم»
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في ،وتقوللي :اخر�س ياولد ،لذلك
ت�شخط ّ
�أق��ول �أن ه��ذه العقلية الجدلية �سببت لي
م�شاكل كثيرة ،رغ��م �أنني �إكت�سبتها من
والدي ،والذي ت�أثرت به جداً.
ن�ستكمل في العدد القادم �إجابة �سيادته
على ت�سا�ؤالتنا المتنوعة وخا�صة :ما �أثر
تربية الوالدين على تكوين �شخ�صية هذا
العالم الجليل� ،أ�ستاذ جراحات الم�سالك
البولية بالم�ست�شفيات التعليمية ،والحا�صل
على �شهادتي دكتوارة (F.R.C.S) ENG
ب�إنجلترا ،وزميل كلية الجراحين الملكية
ب��إن�ج�ل�ت��را ،وال�ح��ا��ص��ل ع�ل��ى )(F.R.C.S
 GLASب��ال��والي��ات المتحدة االمريكية،
والباحث (الهاوي) في علم الم�صريات،
وع���ض��و الجمعية االم��ري �ك �ي��ة لدرا�سات
الظواهر الجوية ) ،(A.P.R.Oوله �أبحاث
ع ��دي ��دة ف ��ي ع �ل��م ال �م �� �س��ال��ك البولية،
والحا�صل على ب��راءة االختراع عن جهاز
خا�ص بالم�سالك ،كما �أن ل�سيادته عملية
جراحية با�سمه في (جراحة البور�ستاتا
المت�ضخمة) ،كما اختير في مو�سوعة :
 Who is Whoوذل��ك لإنجازاته العلمية
والفكرية لوطنه م�صر ،كما �أن �سيادته
�صاحب �صالون ثقافي (الذي يقام في �آخر
ي��وم جمعة من كل �شهر) ،باال�ضافة �إلى
ع�ضويته لنادي روتاري جنوب القاهرة.
ن�ستكمل م �ع��ه م �� �ش��وار ح �ي��ات��ه الملئ
بالمواقف العلمية والم�صرية والعالمية في
العدد القادم �إن�شاء اهلل و�أحيانا.

 +علينا �أن ن�ف��رح لالنتقال م��ن هذا
العالم ،لأن الحياة بعد الموت هي حياة
�سعادة وفرح ،حياة غير مهانة من ال�شر ،وال
ت�سقط في خداع الأحا�سي�س ال�شهوانية.
ني�ص�ص»
«القدي�س غريغوريو�س �أ�سقف ُ
 +عندما ن�شاهد الم�سيحيين وهم يبنون
ق���ص��ورا ب�ح��دائ��ق وح �م��ام��ات ،وي�شترون
الأرا�ضي والعربات ،وما �شابه ذلك ،ف�إننا
ن��درك �إن�ه��م ال ي�ؤمنون بالحياة الأبدية
وال ي��ري��دون اال��س�ت�ع��داد ل�ه��ا ،طالما �أن
�إهتماماتهم تن�صب ب�صورة مط ّلقة على
هذه الحياة فقط.
«القدي�س يوحنا ذهبي الفم»
 +من يفكر ب�شكل �صحيح ،لن ينتابه
حزن عند ترك هذه الحياة الحا�ضرة ،ولن
يرتبط ب�شهوة ولن يرغب فيها ،ولن ي�شعر
ب�ضيق �إذا م��ا ت��رك ك��ل ه ��ذا� ..إن رجاء
القيامة يخلق فينا �شهوة الف�ضيلة وبغ�ضة
الخطية..
«القدي�س غريغوريو�س �أ�سقف
ني�ص�ص»
ُ
�أبناء الكني�سة الأح ّباء ..ال�سيد الم�سيح
�أعطانا بموته وقيامته ،قوة موت عن �شرور
العالم ،وقوة حياة جديدة ال يغلبها الموت..
«�إن كنتم قد قمتم مع الم�سيح فاطلبوا ما
فوق ..اهتموا بما فوق ال بما على الأر�ض»
(كو.)3
ك���ل ع� ��ام و�أن � �ت� ��م ف���ي م� ��لء ال �ب��رك��ة
وال�سالم..

�أمريكان �ستار ترافل

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

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

منذ �أن �أع��اد قدا�سة البابا المتنيح
الأنبا �شنودة الثالث والمجمع المقد�س
نظام ال�شما�سات في الكني�سة القبطية
ب�ع��د �أن ت��وق��ف �سبعة ق ��رون وتباينت
الآراء بين م�ؤيد ومعار�ض ،بين متحفظ
ومتحم�س و�أك �ث��ر م��ا �آل�م�ن��ي ف��ي هذا
بقلم :ماجد �سو�س
المو�ضوع هو ذاك المت�شنج الذي ي�أخذ
�أن�صاف الحقائق ويبلبل النفو�س ويعثرها ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
magedsous@gmail.com
في قادة الكني�سة دون فهم �أو وعي و�س�ؤال
ب�إخت�صار �شديد جدا �أقدم المو�ضوع في
نقاط محددة.
�أوالً :نبد�أ بمعنى الكلمة بال�سريانية �شما�س وباليونانية دياكونو�س وهي تعني خادم
في دار العبادة ،والعجيب �أن الأ�صل اليوناني المكتوب به الإنجيل وجدنا �أن القدي�س
متى الب�شير �إ�ستخدم هذا اللفظ حينما تحدث عن الن�ساء اللواتي كن يخدمن ي�سوع
(مت  )55:27وا�ستعملها الكاروز مارمرق�س في ( )41:15ولوقا ( )30:8ويوحنا
�إ�ستخدم نف�س اللفظ في حديثه عن مرثا وخدمتها لي�سوع (.)2:12
ثانياً :في عهد الر�سول بول�س وجدت فيبي �شما�سة كنخريا وقال عنها �أنها �صارت
م�ساعدة لكثيرين ولي �أنا �أي�ضا (رو  .)16-1 :16في الثالث ع�شر من برمودة تعيد
الكني�سة القبطية بتذكار ديونية ال�شما�سة التي �أقامها الر�سل للخدمة ك�إقامتهم
لل�سبعة �شمام�سة الرجال.
ثالثاً :ذكر العالمة �أوريجانو�س في تف�سير رومية �أن بول�س ومن خالل ال�سلطان
الر�سولي المعطى له �إختار �إمر�أة لتكون �شما�سة في الكني�سة واعتبر فيبي ال�شما�سة
كالوط ال��ذي كان ي�ضيف الغرباء� .أم��ا القدي�س يوحنا ذهبي الفم فقد ذكر في
تف�سيره للر�سالة �إلى تيموثاو�س �أن الر�سول بول�س كان يتكلم عن الالوتي هن في
رتبة ال�شما�سات وهي رتبة �ضرورية ونافعة ومكرمة في الكني�سة (العظة .)11
رابعاً :ذكر كتاب «الد�ساتير الر�سولية» المدون فيه القرارات والمجامع الآتي..« :
و ّقر ال�شما�سة وال تدع �أية �إمر�أة تتوجه �إلى ال�شما�س و�إلى الأ�سقف بدون ال�شما�سة»
(الف�صل  )26:2وفي نف�س الكتاب« :دع ال�شما�سات يقفن على مداخل الكنائ�س
وذلك لتنظيم جلو�س الن�ساء في الكني�سة (الف�صل  57:2و  .)15:3وكان ي�شترط
في ال�شما�سة �أن تكون عمرها على الأقل �ستين ثم عدلتها المجامع �إلى  40ثم ترك
ال�سن بال تحديد ح�سب ظرف كل �شما�سة.
خام�ساً :بجانب ال�شما�سة فيبي وال�شما�سة ديونية من الع�صر الر�سولي هناك
زوج��ة القدي�س اغريغوريو�س الني�ص�صي والتي ت�شم�ست مبا�شرة بعد �أن �أعتلى
زوجها الكر�سي الأ�سقفي .والقدي�سة �آن�سطا�سية ال�شما�سة التي هربت من اال�ضطهاد
في انطاكية وجاءت �إلى م�صر مع الأنبا �ساوير�س االنطاكي عام  518م .والقدي�سة
�أوليمبيا التي وزعت كل ثروتها وت�شم�ست على يد القدي�س يوحنا ذهبي الفم وقد
ار�سل لها ذهبي الفم  17ر�سالة روحية ي�شجعها ،وهم من روائع الأدب الم�سيحي.
وال�شما�سة �أبولونيا اال�سكندرانية من القرن الثالث وق��د ذاق��ت عذابات كثيرة
من �أجل الم�سيح .وال�شما�سة ك�سيني من القرن الخام�س والتي �أر�سلها القدي�س
�أبيفانيو�س لتت�شم�س على يد البابا ثا�ؤفيلو�س وقد �أ�س�ست دير لل�شما�سات ب�إ�سم
القدي�س �أ�سطفانو�س رئي�س ال�شمام�سة .وال�شما�سة �إلي�شبع �أخت القدي�س اال�سقف
بول�س في القرن ال�ساد�س التي ذاقت عذابات كثيرة من اليهود وكانوا ي�ضعون الطين
على ر�أ�سها ويقولون« :اقبلي �إكليلك يا �شما�سة من �إبن النجار» ،ثم �سكبوا زيت ًا مغلي ًا
على ر�أ�سها ونالت �إكليل ال�شهادة ،وغيرهن كثيرات نطلب �صالتهن عنا.
�ساد�ساً :ال دخل لل�شما�سات في خدمة المذبح �أو الأ�سرار وهن ل�سن رتبة كهنوتية
ول�سن من طغمة الإكليرو�س وال يو�ضع عليهن اليد وعند ر�سامتهن يقف الأب الأ�سقف
�أمام الهيكل وبعد �صالة البخور يتلو عليهن �صالة خا�صة وردت في قوانين الر�سل
الكرام وال�شما�سة عند ر�سامتها تتلوا تعهد �أمام اهلل والأ�سقف ب�إحترام الكني�سة
و�إيمانها وتعاليمها وقوانينها ورتبها.
�سابعاً� :أما الإلتبا�س الحادث الآن في الكني�سة فهو يرجع للآتي وهو �أنه كما ال
يوجد �شمام�سة رجال في كل الكنائ�س فتعودنا عن دون ق�صد �أن ننادي المرتلين
والقارئين بكلمة �شما�س و�أ�صبح الكاهن والأ�سقف بل ال�شعب ينادي كل من يرتدي
التونية بكلمة �شما�س بينما رتب الإكليرو�س تبد�أ من ال�شما�س الكامل (دياكون) ثم
رئي�س ال�شمام�سة (�آر�شي دياكون) هما لهما زي ًا خا�ص ًا بهما ومن هنا جاء اللب�س مع
ال�شما�سات حيث �أن الأ�صل �أن لفظ �شما�سة يطلق على ال�شما�سة الكاملة وهي المر�أة
المكر�سة والتي لها زي خا�ص بها في الكني�سة وكما �أ�سلفنا تقر�أ تعهد ًا �أمام الأ�سقف
�أما ما نراه الآن فهن مرتالت وخادمات ولكن حين �أطلقنا عليهن لفظ �شما�سات
قامت الدنيا ولم تقعد حتى �أن الآباء الأ�ساقفة بعد �أن اطلقوا عليهم �إ�سم �شما�سات
في البداية �إ�سوة بال�شمام�سة �إ�ضطروا للأ�سف – عن �إ�ضطرار – �أن يطلقن عليهن
لفظ خادمات ومرتالت.
ثامناً :المرتالت هي خدمة موجودة في فكر اهلل منذ العهد القديم من �أيام مريم
�أخت مو�سى وهرون التي خرجت ومعها الن�سوة ي�سبحان اهلل بالدفوف وال�صفوف
�أمام �شعب اهلل �أما �أول مثال للخدمة داخل الكني�سة فكانت القدي�سة العذراء مريم
والدة الإله وقد بد�أت خدمتها طفلة �صغيرة وهذا ما يجعل �إختيار فتيات �صغيرات
للخدمة �أمر هام ليتعلمن خدمة الرب وبيته من طفولتهن وقد يهي�أهن �سواء للإتجاه
نحو حياة التكري�س �أو الرهبنة �أو النجاح في حياتهن الروحية في العالم .والمرتالت
يقفن بكل وقار في ال�صفوف الأولى يرددون الت�سابيح والمردات مع ال�شعب وهو �أمر
جيد �أن تهتم البنت الم�سيحية بحفظ مردات القدا�س و�ألحان الكني�سة وهنا �أتذكر
حينما كانت �إبنتي طفلة وكانت �شما�سة في �إحدى الكنائ�س �أن ح�ضر �أ�سقف ولم
يكن �أحد يعرف لحن الختام التي يقال للأب الأ�سقف (�آكت�شي) فقالته لوحدها مع
�شما�س �آخر و�سط �أنبهار الأ�سقف والح�ضور ،فهو �أمر جيد يا �أحبائي �أن ن�شجعهم
فيه.
تا�سعاً :فكرة �إختيار زي موحد لهم مختلف بالطبع عن زي ال�شمام�سة �أو المرتلون
ال��رج��ال ت�أتي من فكرة الخور�س من جهة وم��ن جهة �أخ��رى ب��دال من المالب�س
المبهرجة �أو التي ال تليق ببيت اهلل �أ�صبح لهم مالب�س بي�ضاء محت�شمة تتفق مع وقار
الوقوف �أمام اهلل وهو �أمر ت�أخذ به الكثير من كنائ�س العالم الأرثوذك�سية.
عا�شراً� :أهمية �أن ي�صلي الأب الكاهن �أبانا الذي وير�شم عليهن ال�صليب قبل
لب�س مالب�سهم ت�أتي كنوع من البركة من ناحية ومن ناحية �أخرى لت�شجعهم الكني�سة
على الح�ضور مبكر ًا ولي�س كما يحلو لهن وهو �أمر هام في تنظيم الخدمة ويحل
م�شكلة نعاني منها �أن بناتنا ال ي�أتين مبكر ًا بحجة �أن ال�شمام�سة فقط هم من ياتون
مبكراً.
حادي ع�شر :دور ال�شما�سات �أو المرتالت الخادمات في الكني�سة :الت�سبيح فاهلل
لم يعط لبع�ضهن �أ�صواتا جميلة للغناء في العالم بل لإ�ستخدام الوزنة في الت�سبيح
مع ال�شعب .خدمة ال�سيدات والبنات في حفظ النظام وم�ساعدة كبار ال�سن خا�صة
وقت التناول .معاونة الأب الكاهن في تعميد الن�ساء والبنات .الم�ساعدة في خدمة
الفتيات و�إفتقادهم وخا�صة الحاالت التي تحتاح �إهتمام ن�سائي .االهتمام بنظافة
الكني�سة ماعدا الهياكل وهي خا�صة بخدمة ال�شمام�سة .ي�ستطعن زيارة مالجيء
الفتيات وخدمتهم .من الممكن �أن يقمن بخدمة الأغ��اب��ي بعد القدا�سات وقد
ي�ساعدن في الكرازة خا�صة في المهجر لجذب الفتيات للم�سيح.
�أحبائي كلما �أنظر لبناتنا وهن يتكالبن على هذه الخدمة واال�ستيقاظ مبكر ًا
وحفظ الألحان والموافقة على �إرتداءهم المالب�س الالئقة ببيت الرب �أرفع �صوتي
بالدعاء للمتنيح البابا �شنودة الثالث الذي بارك هذه الخدمة بكل تف�صيالتها
ومالب�سها و�شاهد بنف�سه نجاحها على يد نيافة الحبر الجليل الأنبا �سيرابيون
مطران كر�سي لو�س �أنجلو�س وهاواي الذي اهتم بهذه الخدمة وانت�شرت في كنائ�س
عدة وحذا حذوه الكثير من الآباء الأ�ساقفة في المهجر حتى ت�ضمن الكني�سة �أنها
تن�شيء فتيات مباركات ي�صبحن �أمهات الم�ستقبل لين�شئن قدي�سين وقدي�سات على
�إيمان الكني�سة القويم.

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

مقاالت

من عالـم الفي�سـبوك

ردود الفعل على خطاب الرئي�س

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

مرات تر�شيح الرئي�س للرئا�سة .وقالوا �أن
ه��ذه النتائج م�شبوهة ،وذك��رت الجريدة
�أي�ضا ان النبوي �إ�سماعيل وزي��ر الداخلية
�صلى �صالة الجمعة مع الرئي�س ال�سادات
ف��ي م�سجد بقرية ميت �أب��و ال�ك��وم موطن
الرئي�س في طفولته.
 وفي يوم  26مايو  1980ن�شرت تايمزم��اج��ازي��ن م�ق��اال بعنوان «ال �� �س��ادات ُيغير
م�سيرته» وق��ال��ت �أن ه��ذا ال�ي��وم  26مايو
كان المفرو�ض فيه �أن يتم مناق�شة الحكم
الذاتي للفل�سطينيين لكنه �أوقف المباحثات
بعد �أن قال بيجين رئي�س وزراء �إ�سرائيل
�أن الأم ��ن ف��ي ال�ضفة الغربية وغ��زة هو
من �ش�أن �إ�سرائيل فقط وال �أح��د غيرها.
وغ�ضب ال�سادات ،ووافق الكني�ست �أن تكون
�أور�شليم عا�صمة موحدة لإ�سرائيل .وقال
بطر�س غالي �أن هذا معناه �أن �إ�سرائيل ال
تريد حال لق�ضية فل�سطين .وقالت �أي�ضا
�أن ال�سادات ذكر �أن الرئي�س كارتر الذي
بد�أ معركة انتخابات الرئا�سة الأمريكية لن
يعطي �إهتماما للمحادثات ل�ستة �أ�شهور على
الأقل.
 ون�شرت جريدة National Catholic Registerالتي ت�صدر كل �أ�سبوعين بتاريخ
� 24أغ�سط�س  1980مقاال م�ستفي�ضا في
�صفحتين عن م�صر والأقباط وو�ضعت فيه
�صورة قدا�سة البابا �شنودة مع الكاردينال
كوك �أثناء زيارة البابا عام  1977و�صورة
ل��زج��اج ال �ن��واف��ذ ال�م�ك���س��ور م��ن كني�سة
مارجرج�س بالأ�سكندرية في  6يناير .1980
وقالت �أن م�ضايقات الم�سلمين للأقباط قد
تزايدت لدرجة �إعت�صام البابا في الدير
في ال�صحراء و�أن هذه �أول مرة ال يحتفل
الأقباط بعيد القيامة �إحتجاجا على فظاعة
الأحداث �ضدهم.
ثم عددت الأح��داث في �أ�سيوط و�أ�سوان
و�إ�سنا والقاهرة وغيرها من �أع��وام 1977
–  ، 1979و�أي�ضا ذكرت تعديل الد�ستور
ب�ح�ي��ث �أ� �ص �ب �ح��ت ال���ش��ري�ع��ة الإ�سالمية
الم�صدر الرئي�سي للت�شريع .و�أي�ضا قول
الحكومة �أن الأحداث مبالغ فيها لكن هذا
ال��ر�أي م�شكوك فيه .وكذلك �أن الأقباط
يتهمون بالكفر وتهاجم كنائ�سهم وتخطف
ب�ن��ات�ه��م .ث��م ذك���رت �أن ال��رئ�ي����س ق�ضى
�ساعتين في خطاب  14مايو في مهاجمة
الكني�سة القبطية و�أن ما يفعله الأقباط في
الخارج وكذلك محاولتهم لطلب الم�ساعدة
من الفاتيكان هو �إبتزاز.
وختم الكاتب مقاله ب�أنه قد تقابل مع
ال�ب��اب��ا ��ش�ن��ودة ع��ام  1977و�أن ��ه ر�أى في
�شخ�صه بالحقيقة رجل اهلل.

الم�سعور ال خوفا على نف�سه بل على رعيته.
مقدمة:
ولهذا �إقت�صرت كتاباته في مجلة الكرازة
كان لخطاب الرئي�س ال�سادات يوم  14من يوم � 25أبريل  1980و�صاعدا على الأمور
مايو  1980في مجل�س ال�شعب دويا هائال الروحية و�إكتفى بالن�سبة للرئي�س ال�سادات
بتهنئته في المنا�سبات مثل ذكرى � 6أكتوبر
في م�صر والخارج.
و�أعياد الفطر وال�ضحية و�أي�ضا عيد ميالد
الرئي�س في دي�سمبر .و�آثر �أن يكتم الإعالن
داخل م�صر:
ن�شرت الجرائد اليومية خطاب الرئي�س عن م�شاعره حتى ال تزيد متاعب �أبنائه.
الذي دام �أربعة �ساعات والتي خ�ص�ص �أكثر
خارج م�صر:
من ن�صفها لمهاجمة قدا�سة البابا �شنودة
والأقباط عموما وبالذات �أقباط المهجر ن�شرت العديد من ال�صحف والمجالت
بتركيزه على مظاهراتهم يوم � 8أبريل �ضده الأمريكية تعقيبات على خطاب الرئي�س
�أثناء زيارته للرئي�س الأمريكي كارتر وفيه وغيره� ،أذكر منه الآتي:
 ن�شرت جريدة نيويورك تايمز بتاريخنعتهم بالخيانة لوطنهم.
وك��ال �ع��ادة �إم �ت�ل�أت ال�صحف بالتهليل  18مايو  1980مقاال �ألخ�صه كالآتي« :في
والتطبيل للرئي�س الم�ؤمن وكبير العائلة .الأربعة ع�شر �شهرا منذ �إتفاقية كامب دافيد
وخر�ست الأل�سنة م��ن �أي نقد خ��وف��ا من (وقع الرئي�س ال�سادات عليها في � 17سبتمبر
بط�ش الرئي�س .وك��ان ه��ذا �أم ��ر ًا متوقعا  1978وت��م التوقيع النهائي للمعاهدة 26
نتيجة تكميم الأف � ��واه ال ��ذي ب ��د�أ بثورة مار�س  )1979ا�ستعاد �أنور ال�سادات �أر�ض
ال�ضباط عام  1952والتي �سموها في ذلك �سيناء وا�ستقدم �آالت حربية من �أمريكا
الوقت ثورة ال�ضباط الأحرار الذين �أخمدوا بدال من القديمة من رو�سيا .لكن م�شاكل
حرية ال��ر�أي ،و�شجعت الحكومة التج�س�س م�صر الإقت�صادية مثل الت�ضخم المالي
ل�صالحها حتى بين �أفراد العائلة الواحدة والبطالة وم�شاكل ال�سكن لم تتح�سن و�أن في
وال �ج �ي��ران .وم��ع م�ضي ال��وق��ت �إنطم�س الأ�سبوع الما�ضي في الذكرى التا�سعة لثورة
التفكير من العقول و�أ�صبح ر�أي الرئي�س الت�صحيح حاول ال�سادات معالجة الأمور،
هو ال��ر�أي الوحيد المقبول .وللإتقاء من ف��أق��ال رئي�س ال ��وزراء و�أخ��ذ بنف�سه زمام
غ�ضبه خر�ست الأل�سنة ال �ح��رة .وهكذا الحكومة .وطلب من مجل�س ال�شعب المطيع
ت�سارع الكتاب ين�شدون بكلمات مع�سولة ان يقلل م��ن ال�ضرائب وي��رف��ع المرتبات
عن الوحدة الوطنية ،والتي �أ�صبحت حبر ًا و�إقامة ق�ضاء خا�ص لمحاكمة المغالين في
على ورق يت�شدقون بها كل ما تحدث �أزمة الأ�سعار .وقد ق�ضى �أكثر من ن�صف الوقت
للأقباط .وهكذا تركوا الجاني وانتقدوا في كلمته التي دامت � 4ساعات في �إتهام
الرئا�سات القبطية بم�ؤامرة لت�شويه �سمعة
المجني عليه.
و�أت ��ذك ��ر و�أن� ��ا ط��ال��ب ف��ي ك�ل�ي��ة الطب م�صر ب�إتهاماتهم للحكومة بعدم الجدية
بجامعة القاهرة عام � 1956أن زرنا خالل ف��ي معالجة الأم� ��ور مثل ح��رق الكنائ�س
درا�سة كور�س في العلوم النف�سية م�ست�شفى والهجوم على الأقباط».
الأمرا�ض العقلية بالعبا�سية والتي تعرف  -ون�شرت جريدة لو�س �أنجلو�س تايمز
ب�سرايا المجانين �أو ال�سرايا ال�صفراء .بتاريخ  20مايو  1980مقاال ذكرت فيه �أن
ور�أينا رجال واقفا على كر�سي ي�شتم جمال الرئي�س ال�سادات منع المظاهرات بما في
عبدالنا�صر .وكان هذا �صدمة لنا �إذ كان ذلك ال�سيا�سية في محاولة لمنع الخالفات
عبدالنا�صر رئي�سنا المبجل وف��وق النقد .بين الأغلبية الم�سلمة والأقلية الم�سيحية.
وعندما �س�ألنا �أح��د الموظفين ما �سيكون و�أعطى نف�سه رئا�سة الوزارة ومنع �أي ن�شاط
عقاب هذا الرجل قال بب�ساطة «لن يعاقب �سيا�سي �أو ديني داخل الم�ؤ�س�سات التعليمية
فهو ال يفهم م��ا يقول لأن��ه مجنون ولهذا و�أي�ضا منع ا�ستعمال �أماكن العبادة لأغرا�ض
يعي�ش في �سرايا المجانين» .وفكرت وقتها �سيا�سية.
هل هذا ال�شخ�ص مجنون فعال �أم �أنه كان  -ون�شرت جريدة نيويورك تايمز مقاال
يقول هذا الكالم وهو في المجتمع فاعتبروه �آخ��ر بتاريخ  24مايو  1980من مرا�سلها
مجنون ًا يحتاج للعالج في �سرايا المجانين .بالقاهرة يقول فيه �أن الإ�ستفتاء الذي عقد
�أما عن قدا�سة البابا الذي عاد للقاهرة ف��ي  22مايو ق��د واف��ق عليه  %98،96من
من الدير يوم  19ابريل بعد تهديده يوم  15الناخبين .ثم قالت �أن هذه النتيجة معناها
ابريل ب�أنه لو عاد �سيحاكم ب�إثارة الفتنة �أن معظم الأق�ب��اط �أي�ضا �صوتوا ل�صالح
الطائفية وخيانة الوحدة الوطنية ،و�أي�ضا التغيير مع �أنهم عار�ضوا التغيير الد�ستوري
�إثر قول الرئي�س عنه في خطاب  14مايو «ال خوفا من تقييد حرياتهم .وكان الإ�ستفتاء
�سيا�سة في الدين» وما كتبته الجرائد عنه ع��ن التغييرات ف��ي الد�ستور مثل المادة �أقباط المهجر:
«راه��ب نعم ..زعيم �سيا�سي ال» فقد ر�أى الثانية بحيث تكون ال�شريعة الإ�سالمية  -في يوم ال�سبت  31مايو ُعقد م�ؤتمرا
خطورة الموقف وما ي�ستطيع عمله الرئي�س الم�صدر الرئي�سي للت�شريع .وع��دم تقييد كبيرا في فندق الهوليداي �إن بنيوجر�سي

«الحوت الأزرق»

بقلم الأنبا مو�سى

قاوموه ،را�سخين فى الإيمان (1بط ،)9:5
لأنه كذاب و�أبوالكذاب (يو .)44:8
كيف نقاوم ال�شيطان؟
ب�أن نلتزم ب�إر�شاد دينى منا�سب ،ممن
ي�ستطيعون قيادتنا فى الطريق ال�صالح،
ونندمج فى الأن�شطة الدينية والثقافية
وال �ع �ل �م �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة والريا�ضية،
والم�سابقات لنن�شغل االن�شغال البنّاء،
وب�أن نخدم الآخرين (المحتاجين -بيوت
الأي�ت��ام -المر�ضى -الم�سنين -القدرات
الخا�صة -ف�صول محو الأمية� ..إلخ) ،لأن
الخدمة تبنى الإن�سان ،وتعطيه �أن يكون
�شخ�صية متكاملة لأنه مغبوط هو العطاء
�أكثر من الأخذ (�أع .)35:20
كما �أن ال�شخ�صية المتكاملة تت�صف
ب�أنها� :سليمة دين ًيا ،مرتبطة ب��اهلل ..فهو
الخالق ،ومنفتحة على الأ��س��رة والتدين
ال�سليم والأن�شطة االجتماعية ،ومثمرة فى
الحياة :الخا�صة والأ�سرية والمجتمعية..
فهو ن��اج��ح ف��ى درا� �س �ت��ه ،وتخ�ص�صاته،
وم�ح�ي�ط��ه ال�ع�م�ل��ى ،ل��ذل��ك فال�شخ�صية
المتكاملة ه��ى بمثابة :ن��ور للعالم وملح
للأر�ض و�سفيرة عن ال�سماء.
ون�صيحتنا للوالدين:
الدفء والتما�سك الأ�سرى هما الوقاية
وال��وق��اي��ة خير م��ن ال �ع�لاج ،ل��ذا تحدثوا
مع �أوالدك ��م وبناتكم ،وعلموهم االنتقاء
( ،)Select and rejectوتعرفوا على نوعية

المواقع التى يدخلون �إليها ،و�أنواع الألعاب
وغير ذلك ،وكونوا �أ�صدقاء لهم ،وعلموهم
كيف يختارون ال�صديق ،والتوا�صل الدائم
بالحوار معهم -لالقتناع -ولي�س بالإقناع
الذى يرف�ضه ال�شباب.
حفظ الرب �أجيالنا من حيل ال�شيطان
المكار ،الوح�ش المفتر�س ،والحوت الأزرق
و�أمثاله.

ب�أمر النائب العام..
تكليف الجهاز القومى
لتنظيم االت�صاالت بحجب
مواقع «الحوت الأزرق»..
�أ� �ص��در النائب ال�ع��ام الم�ست�شار نبيل
� �ص��ادق ق� ��رارا بتكليف ال�ج�ه��از القومى
لتنظيم االت�صاالت باتخاذ ما يلزم من
�إج � ��راءات لحجب ال �م��واق��ع الإلكترونية
التى تبث الألعاب الإلكترونية على �شبكة
الإن �ت��رن��ت ،وم�ن�ه��ا م��ا ي�سمى ب �ـ «الحوت
الأزرق» ،وغيرها باعتبار �أن تلك الألعاب
ذات خطورة كونها ت�ستهدف �صغار ال�سن
ويترتب على �أت�ب��اع تعليماتها ومراحلها
المختلفة �إيذاء ال�شخ�ص لنف�سه �أو لذويه
بما قد ي�صل بالأمر �أحيانا �إل��ى االنتحار
وارتكاب جرائم القتل وهو �أمر يم�س �أمن
و�سالمة قطاع عري�ض من الأ�سر الم�صرية

�أ�صبح الفي�سبوك عالما كبيرا ال حدود
بقلم :دكتور� /إلهامي خليل
له .بل هو عدة عوالم متداخلة ومت�شابكة
efkhalil@hotmail.com
ومت�صارعة وتعانى م��ن نف�س م�شكالت
العوالم الكونية التى نعي�ش فيها .ربما
ح�ضره �آالف من �أقباط ال�ساحل ال�شرقي
ال�ف��ارق ان ال�سالح الم�ستعمل ف��ي عالم
بقلم :منيـر ب�شــاي
وك�ن��دا لمناق�شة خطاب الرئي�س ي��وم 14
Mounir.bishay@sbcglobal.net
الفي�سبوك هو الكالم ولكن الكالم يمكن
مايو .و�إب�ت��د�أ الق�س بي�شوي راع��ي كني�سة
ان يجرح ويدمي �أكثر من ال�سيف.
ال �ع��ذراء باي�ست ب��رون��زوي��ك بال�صالة ثم
عالم الفي�سبوك دائما يعج بالعراك .والمعركة الحالية التى ت�شغل الفي�سبوك انتقلت
�سمعوا ت�سجيال للبابا بعد عودته من الدير
والذي قال فيه �أنه م�ستعد لبذل روحه لكل
اليه من المنطقة العربية بعد ال�ضربة االمريكية البريطانية الفرن�سية على �سوريا .كانت
قبطي وكل م�سلم ..وتحدث في الإجتماع د.
ال�ضربة رد ًا على ال�ضربة الكيميائية على المدنيين فى منطقة دوما ونتيجة لها �أ�صبح
الفون�س قالدة من كندا و د� .شوقي كرا�س
ً
الفي�سبوك م�سرحا لموجات الغ�ضب التى تنتقد امريكا وتتهمها بانها وراء كل الم�شكالت
من نيوجير�سي وغيرهم .واتخذوا قرارات
التى تجتاح العالم .ولكن معظم ال�صراخ يركز على ما يحدث فى �سوريا ويتهم �أمريكا
ي�ؤيدون فيها دفاع قدا�سة البابا عن الأقباط
�أنها تهدف �إلى تحطيم �سوريا الجميلة كما فعلت مع العراق .ويعاد فتح الح�سابات
ويح ّملون حكومة الرئي�س ال�سادات م�سئولية
القديمة التى تتهم �أمريكا �أنها من �سلمت حكم م�صر للإخوان ولم تنقذ القذافي من
�سالمة و�أم ��ن جميع الأق �ب��اط ومحاكمة
الثوار بل و�أعطتهم الفر�صة لي�سيطروا على مقاليد الحكم في ليبيا.
المعتدين وي�ستنكرون م��وق��ف الأع�ضاء
ومع �إفترا�ض �أن �أمريكا لي�ست مع�صومة من الخط�أ ولكن هل هي م�صدر ال�شر في عالم
الأقباط في مجل�س ال�شعب و�أي�ضا ذكروا
اليوم؟ هل �أمريكا هى من ت�ؤيد المنظمات الإرهابية وت�ستخدمها لتحقيق مخططاتها
ر�أي �ه��م ف��ي ال �م��ادة الثانية م��ن الد�ستور
و��ش��روط بناء الكنائ�س وقوانين الأح��وال
ال�شريرة؟ تعالوا بنا نناق�ش الأمر بهدوء وبعيد ًا عن الت�شنجات التى تعم الفي�سبوك.
ال�شخ�صية وغيرها.
و�س�أركز على ثالثة محاور:
ت�سمى
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�
ض
�
�
�
ع
�
أ
ت�شاور
 و�أي���ض��ا�أوال� :أمريكا و�سوريا
الهيئة الم�صرية الأم��ري�ك�ي��ة وه��ي ت�ضم
�صلة ب�شار اال�سد بانتاج الأ�سلحة الكيميائية المحرمة دوليا لي�ست جديدة .فمنذ
�أع�ضاء من الأقباط والم�سلمين المعتدلين
�سنوات �أثير مو�ضوع حيازته لتلك اال�سلحة وا�ستخدامه لها �ضد الف�صائل المتمردة على
و�أعلنوا �أ�سفهم لما جاء في خطاب الرئي�س
نظامه .وكانت هناك حملة ع�سكرية قادتها �أمريكا �ضده لتجريده من تلك الأ�سلحة.
م��ن �إتهامه للرئا�سة الدينية ف��ي م�صر.
وقالوا �أي�ضا ل�سيادة الرئي�س �أنه لم يذكر
وتدخلت رو�سيا (حليفة اال�سد) النقاذه بالتعهد �أنها �شخ�صي ًا �ست�شرف على تدمير تلك
�أنه كان هناك الفتات ترحيب .وقالوا �أنهم
الأ�سلحة وت�ضمن الق�ضاء الكامل عليها.
حاولوا مقابلتكم مرارا لكن لم يمكنهم و�أن
ولكن يبدو �أنه حدث خرق لهذا االتفاق لأننا ر�أينا �سوريا تعود �إلى �إنتاج تلك الأ�سلحة.
وفدا ذهب مع الأنبا ياكوبو�س �إلى وا�شنطن
وبح�سب التحقيق ال��ذى �شاركت فيه فرن�سا وبريطانيا وه��ي دول لها ب��اع في العلوم
وتقابلوا مع الوزيركمال ح�سن وكانت مقابلة
والتكنولوجيا تبين لهم �أن هناك دليل على �أن �سوريا ا�ستخدمت الأ�سلحة الكيميائية
بين قلوب مترابطة.
�ضد �شعبها وت�سببت في �إ�صابة عدد من مواطنيها المدنيين ي�صل طبقا لبع�ض التقارير
 وقالوا اي�ضا �أن البابا �شنودة �أر�سل�إلى � 500شخ�ص.
خطابا مفتوحا لجميع ال�صحف اليومية في
م�صر ب�إقتراح منحه  5دقائق في الإذاعة
و�سواء نحن مع �أو �ضد اال�سد في حربه �ضد المعار�ضة فمن الوا�ضح �أن تلك الأ�سلحة
الم�صرية ي�شرح فيها وجهة نظر الأقباط
ال يجب �أن تترك فى يد نظام غير م�ستقر �أو حكومة غير موثوق فيها قد ثبت �أنها ال تتورع
في ق�ضية ما ي�سمى بالفتنة الطائفية ولكن
من ا�ستخدامها �إذا ر�أت �أنها تحتاج �أن تفعل ذلك.
خطابه لم ُين�شر وطلبه لم يبت فيه.
�أما تدخل �أمريكا فله مبرراته فب�صفة دورها القيادى في العالم من حقها التدخل
 �أم��ا مجلة الأق �ب��اط فقد �شجبت منلحماية االرواح البريئة .هذا خا�صة �أن القانون الدولى يعطي الدول الحق في التدخل في
ُيهونون من الأح ��داث ،وم��ن بينهم الأنبا
�شئون الدول الأخرى لحماية حقوق االن�سان لل�شعوب في ظل مبد�أ عالمية حقوق االن�سان.
ياكوبو�س ال��ذي تحدث عن المو�ضوع في
ولكن من ناحية الم�صالح ال�شخ�صية فان �أمريكا والغرب ب�صفة عامة ي�شعرون ب�أن
لو�س �أنجلو�س ،و�أن اللجنة التي تكونت من
�إمتالك الأ�سد لمثل تلك الأ�سلحة يمثل خطر ًا على حلفائهم وبالذات المملكة العربية
مجل�س ال�شعب لتق�صي الحقائق قد حاول
�أع�ضا�ؤها تحويل مهمتها �إلى لجنة تحقيق
ال�سعودية التى تعتبر مطمع ًا للعديد من الدول العربية لما تملكه من مخزون البترول
مع قدا�سة البابا.
الذي هو بمثابة �شريان الحياة للدول الغربية.
ثانيا� :أمريكا وم�صر
الخاتمة:
يردد البع�ض الإدع��اء �أن �أمريكا �س ّلمت حكم م�صر لالخوان .فهل ن�سى ه�ؤالء �أن
ق��ر�أت خطاب الرئي�س يوم  14مايو في
ال�شعب الم�صري هو من انتخب مر�سي؟ �أم هل كانوا يريدون �أن �أمريكا تتدخل في
ج��ري��دة الأه� ��رام ورغ ��م ه��دوئ��ي المعتاد
االنتخابات وتزورها؟ �أم تلغى نتيجة االنتخاب وتبطل مفعولها؟ �أم �أنهم كانوا يريدون
وج��دت ال��دم��اء تغلي ف��ي ع��روق��ي ،فكتبت
خطابا لرئا�سة الجمهورية بلهجة معتدلة
�أن تر�سل �أمريكا �أوالده��ا ليموتوا من �أجل ان يخل�صوا م�صر من االخ��وان الذين تم
لكن واقعية ،وهو مو�ضوع حديثنا في المقال
�إنتخابهم بوا�سطة الم�صريين؟ لو تدخلت �أمريكا بهذا ال�شكل فانها تكون تت�صرف �ضد
القادم...
مبادئها و�سيكون هناك من بين الم�صريين �أنف�سهم ومن دول العالم كله من يتهم �أمريكا
خير.
على
وت�صبحوا
باالزدواجية و�أنها ال تمار�س ما تعظ به.
ربما �أتى االخوان لحكم م�صر بالتزوير ولكن التزوير كان من م�صر ولي�س من �أمريكا.
وعندما �أراد ال�شعب الم�صرى �إزاحة االخوان من حكم م�صر ترددت الدول الغربية في
ت�أييد هذا العمل النه يت�ضمن مبد�أ خطير ًا وهو تغييرنتائج العملية الديمقراطية بقوة
ال�سالح .هذا �أمر مرفو�ض في فكر الغرب .ومع ذلك فالغرب ما لبث �أن عاد لت�أييد
م�صر تلبية لإرادة ال�شعب الم�صري.
ثالثا� :أمريكا وليبيا
يقولون �إن امريكا تركت الرعاع يقتلون القذافي من �أجل �أن ي�سود الإ�سالم ال�سيا�سي
والفو�ضى في ليبيا .ومرة �أخرى يوجهون اللوم لي�س للمخطىء �أو للظروف التي �أفرزت
تلك الفو�ضى وما نتج عنها بل المريكا لأنها لم تت�صدى للأمر وتوقفه وك��أن �أمريكا
�أ�صبحت بولي�س العالم .ولكن �أمريكا لم يكن لديها تواجد ع�سكرى في ليبيا والمعارك
كانت �ضارية بين قوات القدافى والثوار .والدليل على ذلك �أن �أمريكا لم ت�ستطع حتى
�أن تنقذ �سفيرها الذي قتله الثوار بطريقة مهينة.
الخال�صة� :إن المنطقة العربية �أ�صبحت م�سرح ًا لل�صراعات الدموية من �أطراف
م��ا يجعله �أم ��ر متعلق ب��الأم��ن القومى
والم�صالح العليا للبالد .
عديدة وكل له تبريراته .ومن الم�ؤكد �أن المنظمات االرهابية تحاول ا�ستغالل هذا المناخ
القومى
�از
�
ه
�
ج
�
ل
ا
�ام
وك�ل��ف ال�ن��ائ��ب ال �ع�
لتمار�س �إرهابها .وهذا ي�ضر بم�صالح المنطقة كما ي�ضر بم�صالح �أمريكا .و�شخ�صي ًا
النائب
مكتب
بموافاة
لتنظيم االت�صاالت
ال يهمنى �أطراف ال�صراع بل المدنيين من القتلى والجرحى الذين راحوا �ضحية ذلك
التى
المحلية
المواقع
عن
العام بالمعلومات
ال�صراع والذين �سيكونون �ضحيته في الم�ستقبل� .أ�س�أل اهلل ان يحمي االن�سان من �شر
الوجوه
من
وجه
أى
�
ب
ات�صال
قد يكون لها
االن�سان و�أن يرحمنا برحمته.
هذه
تبث
التى
الخارجية
�ع
�
ق
بتلك ال�م��وا
منير بشاي
				
الأل �ع��اب ،والعمل ل��دى م��زودى الخدمات
 Service Providersلحجب تلك المواقع
الخارجية عن جمهورية م�صر العربية .
�ور
�
م
وتهيب النيابة العامة ب��أول�ي��اء الأ
}وكان ي�ضع يديه على كل واحد منهم في�شفيهم{ (لوقا )40:4
مالحظة �أوالده��م وعدم تركهم منعزلين
مع تلك الألعاب التى تبث �إلينا من الخارج،
والتى و�ضعت بمعرفة �أنا�س غير �أ�سوياء
ي�ستهدفون المراهقين قليلى الخبرة ل�صغر
�سنهم .
وم���ن ج��ان �ب �ه��ا ف�� ��إن ال �ن �ي��اب��ة العامة
الم�صرية �سوف ت�سلك كافة ال�سبل من
خالل االتفاقيات الدولية للتعاون
الق�ضائى TRINITY PHARMACY
لتحديد ه��وي��ة الأ��ش�خ��ا���ص �سعيا التخاذ
الإجراءات الجنائية قبالهم.
DR. JOHN KOLTA

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

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

Special Pricing:

$350 Down
$110 Monthly
Limited Time Offer

(714) 636-8800

WWW.garden west dental.com

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

تاريخ الكني�سة القبطية احلديث بقلم �شاهد عيان ()62
ال�سنني ال�صعبة ()V

هذه لعبة �إلكترونية ،ولكنها لعبة خطيرة
من ال�شيطان ،وهو فع ًال كالحوت الذى يبتلع
الإن�سان ،و�أزرق بلون البحر الحوت الأزرق،
الذى يهدد حياة الإن�سان!.
لمــاذا؟
لأن �ه��ا لعبة �إلكترونية ت�ستهوى بع�ض
�شباب وفتيان ه��ذا الع�صر الإلكترونى،
ال��ذى يق�ضى �أوق��ات� ًا طويلة على الإنترنت
من خالل الموبايل .ولأنها ت�ستغرق ال�شباب
والفتيان فى ق�ضاء وقت طويل معها ،ي�ضيع
�سدى ،دون �أن يح�س م�ستخدمها!.
ولأنها ت�سلب �إرادة من ي�ستخدمها� ،إذ
ت�صدر �إليه تعليمات ليطيعها وينفذها،
وهذه التعليمات تبد�أ ب�أمور مقبولة ،فى �شكل
تحد للخوف ،في�شعر بالقوة المزيفة ..ثم
بعد �أن ت�سلب �إرادة م�ستخدمها والح�صول
على معلومات و�أ��س��رار �أ�سرهم ..ت�صدر
�إليه �أوامر �أن يجرح نف�سه و�إيذاء �أهله ،و�أن
ينتحر فى �آخر يوم ح�سب خطوات اللعبة!.
بهذا يهلك �شبابنا دنيا و�آخرة! �إذ ينتحر
وينهى حياته بيده! ،وبالطبع ال ير�ضى �إلهنا
العظيم بهذا ال�سلوك ،وال بهذه النهاية
االنتحارية! ،الم�شكلة �أن م�ستخدمها ال ي�س�أل
رجال الدين ،وال الوالدين ،لي�ست�شيرهم فى
هذه اللعبة المهلكة ،بل �إن �أوامرها ت�سلب
�إرادة من ي�ستخدمها وتجعله قطعة �شطرنج
�أو ماريونيت فى يد ال�شيطان ،و�إذ ي�صل
ال�شيطان �إل��ى غايته فى �إه�لاك �شبابنا،
يقف مقهق ًها ،فهو -كما قال عنه الكتاب
المقد�س :ك�أ�سد زائ��ر ،يجول ملتم�سا من
يبتلعه (1ب��ط  ،)8:5ون�صيحة ال��رب لنا:
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�سلطات  -مقبالت  -ورق عنب  -كبه رول
فطائرة باللحمة وال�سبانخ واجلبنة وفطري م�شلتت
م�ستعدون لتجهيز حفالتكم ومنا�سباتكم بجميع �أنواع
امل�شاوي • متخ�ص�صون يف اخلراف املح�شية واحللويات

مع حتيات حامت نقوال

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

�صيدلية ترينيتي
�إدارة د .جون قلته

• 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

عامل حواء � -إعداد مرمي منري
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افعلي ذلك بنفسك

ان اختيارنا للأطعمة ال�ت��ي تنا�سب
كل ف�صل من ف�صول ال�سنة وكل طق�س
ي�ساعدنا على تح�سين مزاجنا وزيادة
التركيز والطاقة والجلد والتمثيل الغذائي
�أي�ضا .لذلك نقدم هنا �أف�ضل �أطعمة
ف�صل ال�صيف.
 -1مك�سرات الجوز:
منا�سبة لتح�سين ال�م��زاج .حيث �أنه
يمتلئ بمادة التربتوفان وهو حم�ض �أميني
ي�ساعد على تكوين ال�سيروتونين وقد
�أثبتت الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص الذين
يتناولون ال�ج��وز ت�ك��ون م�ع��دالت تح�سن
المزاج لديهم مرتفعة و�إل��ى جانب ذلك
ف�إنها ت�ساعد كذلك على تحمل الإجهاد.
 -2الأ�سبراجو�س (نبات الهليون):
م �ن��ا� �س��ب ل�ت�ح���س�ي��ن ال � �م� ��زاج .وه��و
يعد م��ن �أف�ضل ال�خ���ض��راوات كم�صدر
لحم�ض الفوليك ،فيتامين بي  Bالهام
لتخليق الناقالت الع�صبية كالدوبامين
وال�سيروتونين والنور�أدرينالين وهي تفيد
بقدر كبير على تح�سين المزاج.
 -3ثوم الربيع:
منا�سب لإنقا�ص ال��وزن .واال�ستفادة
من هذا الثوم تكمن في م��ادة الألي�سين
التي تعطي الثوم رائحته النفاذة حيث

اال�سبراجو�س

ما َق َّـل و دل!

م�شـروع من المنزل !

دهان جدار المنزل من الداخل

يقوم معظم النا�س بدهن حائط المنزل
بانف�سهم للتغيير �أو التجديد �أو لرفع قيمته
في �سوق العقارات� ..إنه �سهل ويمكن عمله
و�سوف ت�شعرين بالفخر وال�سعادة عندما
تنهين العمل ولكن كيف تقومي بهذا العمل؟
�إليك طريقه طالء الجدار:
الطريقة ال�سليمة للطالء تبد�أ بطالء
�سقف الغرفة ،ثم ال�ج��دار ،وي�أتي بعدها
طالء الأمور الأخرى مثل ال�شبابيك و�أبواب
المنزل ،ويكون ذلك من خالل الخطوات
التالية:
 الح�صول على �أدوات الدهان (وعاءال��ده��ان ،وورق ال�سنفرة ،ورول الدهان،
وفر�شاة متو�سطة الحجم و�أخرى �صغيرة،
و�سلم ،ومعجون).
 القيام بفرك الحائط من خالل ورقال�سنفرة ليكون الحائط ناعماً ،والعمل
على غلق ال�شقوق والفتحات ال�صغيرة
بالمعجون .العمل على تنظيف الحائط بعد
عملية ال�سنفرة ،وذلك نتيجة الغبار الذي
ي�صدر عن ه��ذه العملية حتى تتم عملية
الطالء على حائط نظيف.
 جلب وع ��اء ال��ده��ان وتح�ضيره منخالل تحريكه بوا�سطة خ�شبة �صغيرة �أو �أي
�شيء �آخر.
في البداية نقوم با�ستخدام الفر�شاة
في عملية طالء الأماكن والزوايا التي ال
ت�ستطيع دهنها من خالل رول الدهان ،مع
عدم تغيير اتجاه الفر�شاه �أثناء الدهان؛
بحيث تبد�أين ب�شكل �أفقي وتبقى على نف�س
الطريقة.
 -بعد االنتهاء من دهن ح��واف وزوايا

الحائط �إبدئي بو�ضع ال��رول داخ��ل وعاء
ال��ده��ان ،لتبدئي ال��ده��ان من خالله ،مع
مراعاة ما ذكرناه �سابقاً ،وذلك ب�أن يتم
الدهان بنف�س االتجاه ويجب عدم تغييره،
ويف�ضل �أن يكون ب�شكل �أفقي ،ونقوم بدهن
بقعة �أو م�ساحة معينة من الحائط ،وبعد
االنتهاء منها نقوم بو�ضع الرول مرة �أخرى
لملئه ب��ال��ده��ان ،وب�ع��ده��ا عليك متابعة
الدهان لباقي الجدران مرة �أخرى.
اال�ستعداد قبل البدء في الدهان
قومي بتجهيز �أدوات الدهان قبل البدء
بعملية الطالء.
حاولي اختيار �أن��واع طالء بحيث تكون
ذات نوعية جيدة؛ لأن النوعيات الجيدة
ل�ل�ط�لاء تعطي م�ن�ظ��ر ًا ج�م�ي�لاً .اغ�سلي
الحائط بمادة منظفة قبل بدء الدهان.
قومي ب�إخالء الأثاث �أو �أي �أ�شياء �أخرى
من المنطقة التي تريدين طالءها ،حتى ال
تتعر�ض لمادة الطالء.
قومي بفر�ش الأر�ض بغطاء حتى ال تت�سخ
الأر�ضية بالطالء.
وفري كمية منا�سبة من الطالء حتى ال
ينتهي الطالء �أثناء عملية الدهان.
ا��س�ت�خ��دم��ي ال� �ص �ق � ًا لإل �� �ص��اق ح��واف
ال�شبابيك والأبواب حتى ال تت�سخ بالطالء.
بعد االنتهاء قومي بو�ضع الفر�شاة ورول
ال��ده��ان داخ��ل وع��اء م��اء حتى ال ين�شف
الدهان عليها وتتلف ،وقومي بتنظيفها بعد
ذلك.
قومي بتهوية الغرفة التي قمت بطالئها
حتى تخرج رائحة الدهان ،والتي يمكن �أن
ت�سبب م�ضايقة �أو �ضرر ًا في التنف�س.

تحاول المر�أه الم�ساعدة في م�صاريف
الأ�سرة وذلك بالبحث عن عمل ولكن في
بع�ض االحيان تقابلها �أ�شياء كثيره لي�ست
في الح�سابان قد تكون عائق للح�صول
علي وظيفه منا�سبه قد تكون اللغة �أو عدم
ال�سواقة �أو نق�ص الخبرة وفي هذه الحاله
تفكر المر�أه في ماذا لو �أبد�أ م�شروع �صغير
من المنزل؟ ولكن ما هو ..وكيف �أبد�أ؟
لكي تنجحي ف��ي م�شروع م��ا يجب �أن
يكون الم�شروع فيما تجيد ال �م��ر�أه عمله
و�إليك بع�ض االفكار التي قد تالئم موهبتك
يا�سيدتي-:
 +محا�سبة :محا�سبة عن طريق ال�شبكة
العنكبوتية ،فهناك بع�ض ال�شركات تع ّين
موظفين ل�ي�ق��وم��وا ب ��أع �م��ال المحا�سبة،
ودرا�سة الجدوى من منازلهم ،وكل �أمور
ال �ت��وا� �ص��ل م �ت��واف��رة ع��ن ط��ري��ق االيميل
واالنترنيت.
 +مدونة ال�شبكة العنكبوتية :تتيح هذه
المهنة فر�صة لك ّل �أم �أن تن�شر كل ما تح ّبه
من موا�ضيع ،كموا�ضيع المكياج ،والطبخ،
والحرف اليدوية ،وت�ستطيع من ذلك �أن
تجمع المال بطريقة �سهلة وممتعة.
 +تنظيم الحفالت :تمتلك بع�ض الن�ساء
م��وه�ب��ة تنظيم ال�ح�ف�لات ع�ل��ى اختالف
�أن��واع �ه��ا ،كحفالت ال���زواج ،والخطوبة،
والنجاح ،و�أع�ي��اد الميالد ،وم��ن الممكن
�أن ت�س ّوق ال�سيدة موهبتها هذه مقابل مبلغ
م��ادي ت �ح � ّدده ح�سب حجم الحفلة التي
ّ
�ستنظمها ،وت�ستطيع الترويج لذلك عن
طريق تنظيم حفلة عائلية ،ون�شر �صورها
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
منزلي :فالكثير من ال�سيدات
 +مطعم
ّ
فن الطهي ،ويمكن ا�ستغالل
يمتلكن موهبة ّ
هذه الموهبة عن طريق تح�ضير �أ�صناف
متنوعة من الأكالت المنزلية كالمعجنات،

تعد ال�ق��راءة من المهارات الأ�سا�سية
التى تركز عليها النظم الحديثة ؛ فهي
تمكن المتعلمين من الح�صول على المعرفة
واكت�ساب المهارات الأخرى ،كما ت�سهم في
�صنع الفرد وتدعم ثقته بنف�سه وت�ساعد
على تنمية لغته.

�أنها ت�ساعد على تحفيز ال�شعور بال�شبع مما
يقلل من كمية الطعام التي يتم تناولها مما
ي�ساعد على �إنقا�ص الوزن.
 -4ال�سبانخ:
منا�سبة للح�صول على الطاقة .ف�أوراق
ال�سبانخ اللذيذة تحتوي على قدر كبير من
عن�صر الحديد خ�صو�صا �إذا كنت ال تكثر
من تناول اللحم ،فهذا الحديد هو المكون
الأ�سا�سي لخاليا الدم الحمراء التي تغذي
الع�ضالت بالأك�سجين لإنتاج الطاقة .لذلك
يجب ان نحر�ص على تناول ال�سبانخ ب�شكل
م�ستمرللح�صول على الطاقة.
 – 5الخر�شوف:
منا�سب لإن �ت��اج ال �ط��اق��ة .الخر�شوف
م�صر غني جدا بالماغن�سيوم وهو عن�صر
حيوي وفعال لأكثر من  300من التفاعالت
الكيميائية في الج�سم التي ت�ساعد على
توليد الطاقة ،كما �أنه يوفر ما يقرب من
 77بالمائة من الماغن�سيوم الذي يحتاجه
الج�سم.
� -6سمك ال�سلمون:

طبيب �أمرا�ض نف�سية

الإختالف في الر�أي !

وال���ص��وان��ي ،بالإ�ضافة �إل��ى كعكات عيد
الميالد ،وت�سويقها وبيعها للنا�س.
 +ت�أليف الق�ص�ص :من الممكن التعاقد
مع �إحدى دور الن�شر ،وطبع ع ّدة ن�سخ من
الق�صة الم�ؤلفة ،وتوزيعها� ،أو ن�شرها عبر
ّ
مواقع ال�شبكة العنكبوتية.
 +تقديم �شروحات درا�سية ،ويكون ذلك
يتم فيها
ع��ن طريق ت�صوير فيديوهات ّ
�شرح المواد الدار�سية التي يواجه الطالب
�صعوبة في درا�ستها وحدهم ،وحفظها على
�أقرا�ص مدمجة ،وبيع ع ّدة ن�سخ منها.
� +صالون حالقة للأطفال :فمن الممكن
تخ�صي�ص غرفة في المنزل ،وت�صميمها
ب��دي�ك��ورات ملفتة ل�ل�أط�ف��ال ،وا�ستغاللها
لق�ص وترتيب �شعرهم.
 +بيع المالب�س الم�ستعملة :ويكون
ذل��ك ع��ن ط��ري��ق تخ�صي�ص ي��وم م��ن ك ّل
�أ�سبوع ،وبيع ك ّل ما ال تحتاجه ر ّبة المنزل
من مالب�س و�إك�س�سوارت ب�شرط �أن تكون
�صالحة لال�ستخدام.
 +ح�ضانه لالطفال :تعتني باالطفال
التي يذهب والديهم لوظائفهم على �أن

�سامح م�سيحه

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

SAMEH MESSIHA

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

مادة الأ�سيتوكولين في المخ ،وهي مادة
هامة لتقوية ال��ذاك��رة حيث �أن البي�ضة
تحتوي على ما يقرب من مائة و�سبعة
و�أربعون ملليجرام من الكولين كما يمكن
الح�صول على الكولين �أي�ضا من اللحوم
الحمراء والمك�سرات.
 -9التوت:
م �ن��ا� �س��ب ل� �ل ��ذاك ��رة .ح �ي��ث �أثبتت
الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص الذين قاموا
بتناول ال�ت��وت ل�م��دة  12ي��وم��ا م�ستمرا
ح �� �ص �ل��وا ع �ل��ى ت�ح���س�ي�ن��ات ك �ب �ي��رة في
الذاكرة ،وهذا يرجع الحتواء التوت على
م��ادة االنثو�سيانين الم�ضادة للأك�سدة
التي �أ��ش��ارت الدرا�سات �إل��ى انها تعمل
على زيادة الن�شاط والتوا�صل الع�صبي
بين خاليا المخ وتقوية الذاكرة وزيادة
القدرة �أي�ضا على التعلم.
 - 10البقوليات:
منا�سبة لإنقا�ص الوزن .كالفول حيث
يحتوي على الألياف والتي تحتاج قدرا
من الطاقة حتى يتم ه�ضمها مما ي�ساعد
على �إنقا�ص الوزن.
بجانب ان كل ه��ذه االطعمه ت�ساعد
على بناء العظام والوقاية من االمرا�ض
وتح�سين الب�صر.

الفراولة
LAW OFFICE OF

جورج مليــكة

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

كما �أن للقراءة �أهمية على الم�ستوى
الفردي والمجتمعي حيث ت�ستخدم كو�سيلة
عالج فعالة تحت �إ�شراف الطبيب النف�سي
�أو الأخ�صائي النف�سي �أو االجتماعي حيث
يطلق عليها العالج بالقراءة ولذلك تعتبر
القراءة من �أهم المعايير التي تقا�س بها

ال�سبانخ

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

تح�صل على الترخي�ص المخ�ص�ص لهذا .
 +الخياطه :ان لفن الخياطة فائدة
ك�ب�ي��رة ف��ي مجتمعنا ب��ام��ري�ك��ا ح�ي��ث من
ال�سهل �شراء المالب�س ولكن الكثير منها
تحتاج مالب�سهم �إلى �ضبط  ..لذلك من
المفيد ج��دا �أن تتوفر ه��ذه الخدمه لمن
حولك.
�شروط الم�شاريع ال�صغيرة المنزلية
 -1ام�ت�لاك ر�أ���س م��ال �صغير؛ لتوفير
ال �م��واد ال �خ��ام والأدوات ال�ت��ي يحتاجها
الم�شروع.
 -2القيام بعمل درا��س��ة ج��دوى جيدة
للح�صول على كافة المعلومات المتعلقة
بالم�شروع ،وتكلفته ،وربحه.
 -3اختيار غرفة منا�سبة في المنزل،
حيث تتنا�سب مع الم�شروع المراد القيام
به.
 -4ال� �ت� ��أ ّك ��د م ��ن � �س �ه��ول��ة الح�صول
على ال�خ��ام��ات ال�ت��ي ��س��وف ت�ستخدم في
الم�شروع.
-5اخ��ت��ي��ار م �� �ش��روع ي��ق�� ّدم خدمات
يحتاجها �أفراده المجتمع.

القراءة ترويـ�ض للفــكر

منا�سب جدا للجلد� .إذا كنت تعاني من
التجاعيد ف��إن ال�سلمون غني بالأحما�ض
الدهنية و�أهمها الحم�ض الدهني �أوميجا
 3التي ت�ساعد على تثبيط الإنزيمات التي
تقلل من ن�سبة الكوالجين وال��ذي بنق�صه
ي�ح��دث ت��ره��ل ال�ج�ل��د ،وب��الإ��ض��اف��ة لذلك
ف� ��إن �أوم�ي�ج��ا � 3أي���ض��ا يعمل على زي��ادة
�إنتاج الزيت في الجلد وزيادة ترطيبه مما
ي�ساعد على �إبقاء الب�شرة ندية وخالية من
حب ال�شباب .
 -7الفراولة:
منا�سبة للجلد .تحتوي الفراولة على ن�سبة
عالية من المواد الم�ضادة للأك�سدة التي
ت�ساعد على الق�ضاء على ال�شقائق الحرة التي
ت�سببها الملوثات والأ�شعة فوق البنف�سجية،
وبالإ�ضافة لذلك ف�أنها تحتوي على ن�سبة من
فيتامين �سي وهي بذلك ت�ساعد على تقليل
التجاعيد ومنع جفاف الجلد.
 -8البي�ض:
منا�سب للذاكرة .حيث �أنه غني بمادة
الكولين التي ت�ساعد الج�سم على انتاج

التوت
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بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

مائدتـك هـذا األسـبوع
�أف�ضل الأطعمة لف�صل الربيع

المك�سرات

�أرثوذك�س نيوز

GEORGES
MELEKA
خريج GUCLA

المجتمعات تقدما �أو تخلفا ،فالمجتمع
القارئ هو المجتمع المتقدم ال��ذي ينتج
الثقافة والمعرفة ،وي�ط��وره��ا بما يخدم
تقدمه وتقدم الإن�سانية جمعاء ،انه المجتمع
الذي ينتج الكتاب وي�ستهلكه قراءة ودر�سا
كما �أنها ترو�ض الفكر على �سالمة الفهم
والمراجعة والتمحي�ص ،وتنمي القدرة على
النقد و�إ�صدار الحكم .
ان القراءة ت�سهم في تكوين ال�شخ�صية
النامية المبدعة المبتكرة ،وت�شكيل الفكر
الناقد للفرد وتنمية ميوله واهتماماته.
وتعتبر ال�ق��راءة من �أه��م و�سائل ا�ستثارة
ق ��درات المتعلم و�إث� ��راء خبراته وزي��ادة
معلوماته ومعارفه وتمكينه من تح�صيل
المواد التي يقر�أها جميعها .
و تعد العامل الأه ��م ف��ي ت�شكيل عقل
ال�م�ت�ع�ل��م ،و ُت�ك���س�ب��ه ال �ق��درة ع�ل��ى الفهم
والتعبير ،وتنمي اتجاهات الأفراد الفكرية
لخدمة المجتمع وتنميته .فهى تعتبر قاعدة
لكل علم ومفتاح يفتح للقارئ ممتلكات
الفكر الغنية.
�إن ل �ل �ق��راءة �أه �م �ي��ة ف��ي ح �ي��اة الفرد
والمجتمع ،فهي ت��زود الأف��راد بالخبرات
وتنمي مداركهم وتهيئهم لخدمة المجتمع
وتدفعهم ليكونوا روادا ف��ي مجتمعهم؛
فهى بال �شك العملية الأ�سا�سية في فهم
التراث الثقافي والوطني ،واالت�صال بتراث
الآخرين ،وو�سيلة لالت�صال بباقي العلوم،
وعن طريقها ي�شبع الفرد حاجاته ،وينمي
ويو�سع �آفاقه.
قدراته ِّ
لذلك احر�صي ي��ا �سيدتي على وجود
مكتبة ب��ال�م�ن��زل وع �ل��ى تخ�صي�ص ركن
هاديء للقراءة بالمنزل ،و�شجعي �أطفالك
على القراءة منذ ال�صغر حتى يكبر الطفل
يحب القراءه لأنه �أول الم�ستفيدين منها.

ي�ق��ال �أن الإخ �ت�لاف ف��ي ال ��ر�أي ال
يف�سد ل�ل��ود ق�ضية ..فعندما تطرح
ق�ضية معينة فكل م ّنا يكون له وجهة
نظر ور�أي مختلف يعتمد على الخبرة
والعمر والتعليم والتربية والبيئة.
فكيف ن�ستفيد من �إختالف الر�أي؟
الإختالف في الر�أي ال يمكن تف�سيره
على �أن��ه حالة �سلبية بل بالعك�س هي
حالة �إيجابية .تفتح المجال للتفكير
والنظر �إلى المو�ضوع من وجهات نظر
مختلفة وبالأخ�ص �إذا كان المو�ضوع
يحتاج �إلى قرار في النهاية.
فبع�ض الآراء ق��د ي�ك��ون لها عمق
و�أ��ش�م��ل و�أدق م��ن ال� ��ر�أي ال��واح��د..
وت�ضيف معرفة للآخرين .وقد يكون
ت�ضارب الآراء كلها �صحيحة برغم
من �إختالفها ..والبد �أن يكون هناك
محطة ينتهي عندها ال �ح��وار بدون
�إف�ساد للمودة.
ما هي قواعد الحوار البناء:
 -1الب ��د ان ت��راع��ى ال �ح��ري��ة في
ال�ن�ق��ا���ش وع ��دم اال� �س �ت �ب��داد بالر�أي
الواحد ..وفر�ضه على الآخرين.
 -2عندما ي�شتد ال�صراع الفكري
بين الأف��راد فالبد ان يكون التركيز
على المو�ضوع ولي�س على الأ�شخا�ص
مهما اختلفت �آرائ�ه��م حتى ال يف�سد
الود بينهم.
 -3عدم اال�ستخفاف ب�آراء الآخرين
و�أف �ك��اره��م مهما �أخ�ت�ل��ف الم�ستوى
العلمي والثقافي.
 -4ال يكون النقا�ش هو عر�ض للقوة
وال�سيطرة على الآخ��ري��ن لكي ي�شبع
ال�شخ�ص غروره وعظمته.
 -5البد �أن تكون �صريحا و�صادقا
وغير مجامال في ر�أيك فهذا ال يفيد
الطرف الآخر.
 -6الب ��د �أن ي �ك��ون ل��دي��ك الأدل ��ة
والحجة التي ت�ستند عليها في ر�أيك
ولي�س لمجرد ال�ك�لام ف�ق��ط ..ولي�س
هناك عيب �إذا كنت ال تفقه �شيء في
المو�ضوع فال�سكوت من دهب.
� -7أخيرا الإل�ت��زام ب ��آداب الحوار
وال�ن�ق��ا���ش ،كح�سن الإ��س�ت�م��اع وعدم
ارت �ف��اع ال �� �ص��وت ،وع ��دم ق�ط��ع كالم
الآخ��ري��ن .ف��الإل�ت��زام بهذه المبادئ
يزيد من �إحترام وتقدير النا�س لك.
والإن�سان العاقل يجمع حول عقله
عقول الآخرين.

دكتور
مجدي ا�سحق

ام�سح دموعك بيديك

خ�سارة تكتئب ،خ�سارة تزعل ،وخ�سارة
تحب�س نف�سك في �سجن ال�ح��زن� ..أطلق
ن�ف���س��ك ح ��رة م ��ن خ �ل��ف ق �� �ض �ب��ان تكرار
الوجع و�إجترار الألم ،القي الأمل بنف�سك
لنف�سك ،تمنى لنف�سك الخير وتوقع لها
ال�ف��رج ،كلمها بحب وخفف عنها ع�صرة
ال� �ل ��وم وال � �ن ��دم ،ق ��ل ل �ه��ا �أن اهلل يحبها
و�سيعو�ضها من حيث ال تتوقع ..ال تم�ضي
ع�م��را تنتظر م��ن يم�سح دم��وع��ك ،نفقد
منحك اهلل يدان لتقوم بهذه المهمة.

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

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

(714) 563-0111
WWW.GEORGESMELEKA.COM
E-mail: georgesmeleka.law@gmail.com

• حــــوادث ال�ســــــيــارات
• الق�ضــــايا الجنــــــائيـــة
• ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية

(حاالت الطالق والنفقة والح�ضانة)

• الإ�صـــابـات ال�شــــخ�صية
(حاالت التزحلق والوقوع)

• ق�ضـايا الهجـرة واللجــوء
• المنــــازعات التجــــارية

• Auto Accidents
• Criminal Cases
• Family Law
• Personal Injuries
)(Slip & Fall

)• Immigration (asylum
• Business Disputes
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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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TOMA, CPA
Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

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

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

714-984-2000
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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

Design By Orthodox News

•
•
•
•
•
•
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Affordable
Health Care
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صباح اخلري يا مصر

ال�سجون :الإفراج عن  4003نزالء بمنا�سبة عيد تحرير �سيناء
�أنهى قطاع ال�سجون ،يوم الأربعاء � ،4/25إجراءات الإفراج
عن  3608نزالء بالعفو ،و 395نزيلاً �إفراجً ا �شرطيًا ،بمنا�سبة
االحتفال بعيد تحرير �سيناء فى � 25أبريل لعام .2018
ي�أتى ذلك فى �إطار حر�ص وزارة الداخلية على تطبيق
ال�سيا�سة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير �أوجه الرعاية
المختلفة للنزالء ،وتفعيل الدور التنفيذى لأ�ساليب الإفراج
ع��ن المحكوم عليهم ال��ذي��ن ت��م ت�أهيلهم ل�لان�خ��راط فى
المجتمع.

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

www.orthodoxnews.us

محكمة ع�سكرية تق�ضي ب�سجن ه�شام جنينة خم�س �سنوات بتهمة ن�شر �أخبار كاذبة
ق�ضت محكمة ع�سكرية م�صرية الثالثاء
 4/24بال�سجن خم�س �سنوات على ه�شام
جنينة الرئي�س ال�سابق للجهاز المركزي
للمحا�سبات ال�ح�ك��وم��ي وال �م �� �س ��ؤول في
الفريق االنتخابي لرئي�س الأرك��ان الأ�سبق
�سامي ع�ن��ان .وي ��أت��ي الحكم على خلفية
�إدانته بن�شر معلومات خالل حوار �صحفي
ت�ضر بالقوات الم�سلحة ،بح�سب ت�صريح
من محاميه لوكالة الأنباء الفرن�سية.
و�أوق �ف��ت ال�سلطات جنينة ف��ي فبراير
الما�ضي وت��م التحقيق معه �أم��ام النيابة
الع�سكرية بتهمة «ن�شر معلومات من �ش�أنها
الإ�ضرار بالقوات الم�سلحة» عقب �إجرائه
ح� ��وارا �صحفيا م��ع م��وق��ع «هافبو�ست»
العربي ،وهو الن�سخة العربية من الموقع
الإخ �ب��اري الأم��ري�ك��ي� ،أك��د فيها امتالك

ه�شام جنينه
رئي�س الأركان الأ�سبق �سامي عنان لوثائق
«تدين �أ�شخا�صا كثيرين».
و�أك ��د المحامي ط��ه �أن موكله جنينة
المحبو�س حاليا �أدين بنف�س التهم .وكان
هذا الأخير م�س�ؤوال في حملة عنان الذي

رو�سيا ت�ست�أنف الرحالت الجوية
�إلى م�صر بعد عامين من توقفها
ا�ست�ؤنفت الرحالت الجوية المبا�شرة بين رو�سيا وم�صر بعد نحو عامين من توقفها على
خلفية حادث تفجير طائرة ركاب رو�سية فوق �سيناء.
د�شن ت�سيير �شركة �إيروفلوت الرو�سية رحلة من مو�سكو �إلى القاهرة ا�ستئناف الرحالت
المبا�شرة بين البلدين بعد تعليق حركة المالحة الجوية �إثر تفجير طائرة ركاب رو�سية
فوق �سيناء عام  ،2015الأمر الذي كانت له انعكا�سات ج�سيمة على االقت�صاد الم�صري
الذي يعتمد ب�شكل كبير على ال�سياحة.
�أقلعت الرحلة «�إ���س يو  »0400من مطار مو�سكو �شيريميتييفو ،لتكون خطوة �أول��ى قبل
ا�ستئناف الرحالت ال�سياحية �إلى البحر الأحمر .وقال المر�شد ال�سياحي الرو�سي من
�أ�صل م�صري محمد البالغ من العمر  41عاما «�أنتظر هذا منذ وقت طويل� .أكثر من
عامين� .أنا �سعيد جدا».
وقال �إنه ي�أمل با�ستئناف الرحالت المبا�شرة �إلى الغردقة و�شرم ال�شيخ في �سيناء لأن
ذلك «�سينع�ش المنطقة حيث يعمل � 40إلى  %50من النا�س في القطاع ال�سياحي».

تبرئة الفريق �سامي عنان من تهمة
«مخالفة القواعد الع�سكرية»

قال نا�صر �أمين ع�ضو فريق الدفاع عن
الفريق �سامي عنان ،رئي�س �أرك��ان حرب
القوات الم�سلحة الم�صرية ال�سابق� ،إنه
تم �إخ�لاء �سبيل عنان في تهمة «مخالفة
القواعد الع�سكرية».
و�أو�ضح �أمين �أنه تم تجديد حب�س عنان
لمدة �أربعة �أيام على ذمة محاكمته بتهمة
«التزوير في محررات ر�سمية».
و�أ�ضاف في ات�صال هاتفي مع «بي بي
�سي»� ،أن عنان ما زال قيد الحب�س على

50%
لفترة
محدودة

ذم��ة محاكمته �أم��ام الق�ضاء الع�سكري،
منذ �إلقاء القب�ض عليه في يناير الما�ضي
عقب �إعالنه التر�شح لخو�ض االنتخابات
الرئا�سية الما�ضية.
ك ��ان ال�م�ج�ل����س ال�ع���س�ك��ري ق��د اعتبر
�إعالن عنان نيته التر�شح مخالفا للقانون
الع�سكري ،حيث �إنه ال يزال ي�شغل من�صبا
ع�سكريا رفيعا ،وكان يتوجب عليه الح�صول
على �إذن وموافقة «م�سبقة» من المجل�س
قبل �إعالنه التر�شح.

تخفي�ضات على بع�ض الم�ساحات
الإعالنية بمنا�سبة عيد القيامة المجيد
لمزيد من المعلومات ات�صلوا بنا:
818-774-0446

�أع�ل��ن نيته التر�شح النتخابات الرئا�سة
ل �ك��ن ال���س�ل�ط��ات �أوق �ف �ت��ه ه��و الآخ� ��ر في
يناير الما�ضي و�أح��ال �ت��ه للتحقيق �أم��ام
الق�ضاء الع�سكري بتهمة مخالفة القوانين
الع�سكرية ،وعدم ح�صوله على ت�صريح من
الم�ؤ�س�سة الع�سكرية بالتر�شح لالنتخابات.
وف��ي المقابلة ال�صحفية ،ق��ال جنينة
�إن عنان «يمتلك وثائق و�أدل��ة على جميع
الأح ��داث الكبرى بالبالد وتلك الوثائق
لي�ست موجودة داخل م�صر» ،م�شيرا �إلى
�أنها تتعلق بالفترة التي تلت ث��ورة يناير
 2011التي �أ�سقطت ح�سني مبارك.
و�أ�ضاف �أن هذه الوثائق «بالطبع تغير
الم�سار وتدين �أ�شخا�صا كثيرين» ،م�ؤكدا
�أن ��ه «�إذا تعر�ض (ع �ن��ان) �إل ��ى محاولة
ت�صفية �أو اغتيال ف�ستظهر هذه الوثائق».

ال�سلطات اللبنانية ترحل
المحا�ضر الم�صري
�سعد الدين �إبراهيم

ذك��ر م�صدر �أم�ن��ي م���س��ؤول ف��ي وزارة
الداخلية الم�صرية �أن ال�سلطات اللبنانية
رحلت ،ي��وم الجمعة � ،4/20سعد الدين
�إبراهيم ،رئي�س مركز �أمناء ابن خلدون
للدرا�سات االجتماعية� ،إلى القاهرة.
و�أو�ضح الم�صدر ،ح�سبما نقلته و�سائل
�إعالم م�صرية� ،أن الإدارة العامة ل�شرطة
ميناء القاهرة الجوي تبلغ بو�صول �سعد
الدين محمد �إبراهيم «مرحال» �إلى البالد،
على متن ط��ائ��رة رك��اب تابعة للخطوط
الم�صرية قادمة من بيروت.
و�أو� �ض��ح الم�صدر �أن �إب��راه �ي��م غادر
م�صر �أم�س ،وتوجه �إلى بيروت بق�صد �إلقاء
محا�ضرة في الجامعة الأمريكية بعنوان
«م�ستقبل ثورات الربيع العربي».
وتابع الم�صدر« :عقب و�صول �سعد الدين
�إب��راه�ي��م �إل��ى لبنان ،رف�ضت ال�سلطات
اللبنانية دخ��ول��ه وفقا للقانون اللبناني
ب�سبب قيامه ب�إلقاء محا�ضرة خالل �أوائل
العام الجاري في جامعة تل �أبيب».
ول�ف��ت ال�م���س��ؤول �إل ��ى �أن �سعد الدين
�إبراهيم ،متهم في �إطار  5ق�ضايا «تبديد»،
و�أبلغ بها لدى و�صوله بيروت ،و�أطلع على
الإج��راءات الالزم اتخاذها �ضد الأحكام
ال�صادرة بحقه.

ق �� �ض��ت ال� ��دائ� ��رة ال �ث��ان �ي��ة بمحكمة
الق�ضاء الإدارى بمجل�س الدولة ،برئا�سة
الم�ست�شار �سامى عبد الحميد ،نائب
رئي�س مجل�س الدولة ،يوم الأح��د ،4/22
بعدم قبول ال��دع��وى المقامة من �سمير
�صبري ال�م�ح��ام��ى ،وال �ت��ى يطالب فيها
ب�إ�سقاط الجن�سية عن يو�سف بطر�س غالى
وزير المالية الأ�سبق ،لحمله وثيقة اللجوء
ال�سيا�سى �إلى بريطانيا.
قالت الدعوى ،التى حملت رقم 47710
ل�سنة  68ق ،والتى اخت�صمت وزير الداخلية،
�إنه �أ�شيع ،يوم الإثنين � 14أبريل � ،2014أن
الإنتربول �ألقى القب�ض على يو�سف بطر�س
غالى لدى و�صوله �إلى فرن�سا عقب مغادرته
من المملكة المتحدة ،وذلك تنفيذا لأمر




�أك ��د م�ست�شار وزي ��ر ال ��ري الم�صري
ال�سابق �ضياء الدين القو�صي� ،أن �إثيوبيا
ت��رى �أن �سد النه�ضة �أ�صبح �أم��را واقعا،
ولكن م�صر لن تخ�سر مترا مكعبا واحدا
من مياه نهر النيل.
وق��ال ال�ق��و��ص��ي ،ي��وم الخمي�س 4/19
«المفاو�ضات مع �إثيوبيا وال�سودان فيها
ت�صلب ورعونة» ،م�ؤكدا �أن م�صر �صبرت
كثيرا ب�ش�أنها.
ولفت م�ست�شار وزير الري ال�سابق� ،إلى
�أن الود والمحبة الم�صرية في المفاو�ضات،

�أعلنت ال�سفارة الفل�سطينية لدى
ماليزيا ،الثالثاء � ،4/24أنها تلقت
م��واف �ق��ة خطية م��ن م�صر ت�سمح
ب�م��رور جثمان العالم الفل�سطيني
ف��ادي البط�ش عبر �أرا��ض�ي�ه��ا �إلى
قطاع غزة.
و�أك���د ال�سفير الفل�سطيني في
ماليزيا� ،أنور الأغا�« ،إر�سال جثمان
المهند�س فادي البط�ش الذي اغتيل
في ماليزيا �إل��ى م�سقط ر�أ��س��ه في
غزة خالل الـ� 24ساعة القادمة».
و�أ���ض��اف الأغ� ��ا� ،أن «ال�سفارة
الفل�سطينية ف��ي ال �ق��اه��رة تلقت
م��واف�ق��ة م��ن ال�سلطات الم�صرية

FREaEnt
implltation
Consu

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

8261 Bolsa Ave., Garden Grove, CA 92655

714-894-7796

Saint Paul Dental
(714) 550-6088

د� .سـامح جنـدي

saintpauldental@gmail.com

Adult Medical:

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

لم ي�أتيا بنتيجة �إيجابية في مفاو�ضات �سد
النه�ضة.
و�أو�ضح القو�صي �أن م�صر بعد �أن ت�ستنفذ
الحلين الفني وال�سيا�سي ،يمكنها اللجوء
للحل القانوني� ،سواء بتقديم �شكاوى للأمم
المتحدة� ،أو منظمة الوحدة الأفريقية� ،أو
اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
وك ��ان �سامح �شكري وزي ��ر الخارجية
الم�صري ،قال في ت�صريحات تلفزيونية،
�إن «م���ص��ر ب��ذل��ت ك��ل ج�ه��د خ�ل�ال جولة
الخرطوم ،وتفاو�ضت بح�سن نية وتقدير

لم�صالح ال�شركاء ،من خالل طرح مبادرات
تلبي م�صالح الجميع» ،مبينا �أن «الوقت
يداهمنا» في مفاو�ضات �سد النه�ضة.
ولفت �إلى �أن م�صر وافقت على التقرير
اال�ستهاللي اال�ست�شاري حول �سد النه�ضة،
و�أن �إثيوبيا لم تعتمده حتى الآن ،وترى
�أن الدرا�سة ال تلبي احتياجاتها ما يجعل
الم�سار متوقفا ومتجمدا ،م�شد ًدا على �أن
م�صر لن ُيفر�ض عليها و�ضع قائم يجري
من خالله فر�ض �إرادة طرف على طرف
�آخر.

رو�سيا تنقل لم�صر نظام محاكاة
لتدريب عاملي محطة ال�ضبعة النووية

على عبور جثمان المهند�س البط�ش
ل�ق�ط��اع غ���زة ،ف��ي ان �ت �ظ��ار ترتيب
�إجراءات نقله عبر طائرة ماليزية».
وك��ان وزي��ر ال��دف��اع الإ�سرائيلي،
�أف �ي �غ��دور ل�ي�ب��رم��ان ،ق��ال ف��ي وقت
�سابق� :إنه طالب ال�سلطات الم�صرية
بمنع دخول جثمان المهند�س فادي
البط�ش� ،إل��ى قطاع غزة عبر معبر
رفح البري ،لدفنه في القطاع.
و�أ� �ض��اف ل�ي�ب��رم��ان« :ال ُنح�ضر
ج�ث��ث عنا�صر ح�م��ا���س �إل ��ى قطاع
غزة ،هذا ما وافق عليه الم�ست�شار
الق�ضائي للحكومة ،ولن ن�سمح بدفن
المهند�س في غزة».

�أعلنت �شركة «رو���س �آت��وم» الرو�سية للطاقة �أنها
�ستورد �إلى م�صر �أجهزة محاكاة لتدريب منظفي �أول
محطة م�صرية للطاقة النووية «ال�ضبعة» على �إدارتها
والتي �ستبنى بم�شاركة رو�سيا.
و�أو�ضحت «رو�س �آتوم» �أن �أجهزة التدريب المهني
�صممت على ن�ط��اق ك��ام��ل و�ست�شمل ب��رام��ج رقمية
تحليلية متكاملة تحاكي عمل محطات الطاقة النووية
ومن �ش�أنها تدريب موظفي «ال�ضبعة» على العمل في
نقاط المراقبة للمحطة ،ف�ضال عن تحليل عمل �أنظمة
المحطة في ظروف الت�شغيل العادية والحوادث.
و�ست�ساعد �أج �ه��زة ال�ت��دري��ب ه��ذه العاملين في
المحطة على دعم الم�ستوى المهني المطلوب.
ومن المخطط �إن�شاء محطة «ال�ضبعة» متكونة من
 4وحدات للطاقة وتجهيزها بمفاعالت نووية من نوع
 ВВЭР-1200من الجيل الجديد « »+3التي تت�سم
بم�ستوى ال�سالمة العالي والمعايير الفنية المح�سنة.
وتعادل �سعة وحدة واحدة  1200ميجاوات.
وق��د وق��ع الرئي�سان ،ال��رو��س��ي فالديمير بوتين،
والم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ،على اتفاق بناء محطة
ال�ضبعة في  11دي�سمبر .2017

Investment Properties
Multi Residential
Commercial
Industrial Properties

Income Properties
evaluations & 1031 Exchanges

For any Real-estate
investment question
CALL

Anita Pemstein

George Eskander

626-688-1736

626-483-0646
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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

�أحكام �ضده فى ق�ضايا �إه��دار مال عام
وك�سب غير م�شروع وا�ستغالل نفوذ �أبرزها
ق�ضية اللوحات المعدنية.
و�أ��ض��اف��ت ال��دع��وى« :بعد ذل��ك بما ال
يزيد عن �ساعة زمنية ن�شر ت�صحيح لهذا
الخبر ،حيث �إن المتهم يو�سف بطر�س
غالى �أبرز لل�سلطات الفرن�سية وثيقة ب�أنه
الجئ �سيا�سي».
وي��واج��ه يو�سف بطر�س غ��ال��ى ،وزير
المالية الأ�سبق ،ع��دة اتهامات ،وتعتبر
الق�ضية المعروفة �إعالم ًيا بـ«اللوحات
يو�سف بطر�س غالي
ال �م �ع��دن �ي��ة» �أح���د �أب� ��رز ال�ق���ض��اي��ا التى
يواجهها ،حيث ��ص��در فيها ��ض��ده حكم
ال�ضبط والإح�ضار ال�صادر بحقه من قبل بالحب�س � 10سنوات فى تلك الق�ضية.
ال�سلطات الق�ضائية ف��ى م�صر و�صدور

م�صر تتجاهل �إ�سرائيل وت�سمح بعبور
جثمان «البط�ش» خالل � 24ساعة

المحل الوحيد للطيور الحية والمذبوحة
من لوس أنجلوس حتى سان دييجو

415 W. Foothill Blvd.
Suite 102
Claremont, CA 91711

م�صر للطيران :قررنا تخفي�ض �صوت دعاء ال�سفر على الرحالت ..ولم نمنعه تماما
ك�شفت م�صادر بال�شركة الوطنية «م�صر للطيران» ،حقيقة ما تردد عن �إلغاء دعاء
ال�سفر على متن طائراتها ،واالكتفاء بظهوره على ال�شا�شة مع جعل ال�صوت �صامتا،
نافية ما تردد فى هذا الأمر.
وقالت م�صادر بال�شركة� ،إن «م�صر للطيران» قررت تخفي�ض �صوت دعاء ال�سفر
على رحالتها ،ولي�س منعه ب�شكل كامل كما نقلت بع�ض المواقع ،وذلك بعد تلقى
�شكاوى من بع�ض الركاب حول ارتفاع ال�صوت ب�شكل يقلقهم.
و�أو�ضحت امل�صادر فى ت�صريحاتها� ،أن ال�شركة تعمل دائما على راحة العمالء،
وما يتوافق مع �سالمة الطائرات ،م�ؤكدة �أنه مل يتم منع �صوت الدعاء ب�شكل كامل،
و�إمنا مت تخفي�ضه فقط.

بعد ف�شل الحل ال�سيا�سي والفني..
خيار ثالث تعتزم م�صر ا�ستخدامه في �أزمة «�سد النه�ضة»

تعلن عن توفر جميع
�إحتياجاتكم من:
دجاج * حمام * بط * �أرانب
* (ديك حب�شي) رومي
* �سمان * بي�ض بلدي طازج
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عدم قبول دعوى ا�سقاط الجن�سية عن يو�سف بطر�س غالي

محالت بلدي للطيور الحية والمذبوحة



�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

10

�أرثوذك�س نيوز

وف���اة ب��ارب��را ب��و���ش زوج��ة
ال���رئ���ي�������س الأم���ري���ك���ي
الأ�سبق ج��ورج بو�ش الأب

أمريكا من حولنا

البيت الأبي�ض ي�ؤكد :الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ال يزال
يرغب في لقاء نظيره الرو�سي فالديمير بوتين
�أكد البيت الأبي�ض ،الجمعة � ،4/20أن
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ال يزال
يرغب في لقاء نظيره الرو�سي فالديمير
بوتين.
وف��ي حديث لوكالة «تا�س» الإخبارية
ال��رو��س�ي��ة ،ق��ال متحدث با�سم مجل�س
الأم��ن القومي ل��دى الإدارة الأمريكية:
«الرئي�س ترامب �أك��د في  20مار�س �أنه
بحث مع الرئي�س بوتين (�إمكانية عقد)
لقاء ثنائي على �ساحات محتملة عدة ،بما
في ذلك البيت الأبي�ض».
و�أ��ض��اف« :ال ت��زال الرغبة في اللقاء
متوفرة ،لأن الرئي�س (الأمريكي) مقتنع
ب���أن ع�لاق��ات �أف���ض��ل م��ع رو��س�ي��ا تخدم
م�صالح كال البلدين».
وج � � ��اءت ت �� �ص��ري �ح��ات ال �م �ت �ح��دث
الأمريكي تلبية لطلب التعليق على قول
وزير الخارجية الرو�سي �سيرجي الفروف
�سابقا �إن بوتين م�ستعد لعقد لقاء مع
ترامب.
وك��ان الكرملين �أف��اد ،في  20مار�س،
ب�أن ترامب هن�أ في ات�صال هاتفي بوتين
بالفوز باالنتخابات الرئا�سية الرو�سية،
و�أن الرئي�سين اتفقا على تطوير التن�سيق

�أفاد بيان با�سم المتحدث با�سم الرئي�س
الأمريكي الأ�سبق ج��ورج بو�ش� ،أن باربرا
بو�ش زوج��ة ج��ورج بو�ش ووال ��دة الرئي�س
الأم��ري�ك��ي الأ�سبق ج��ورج بو�ش االب��ن قد
توفيت الثالثاء عن �سن ناهزت  92عاما.
و�أف��اد جيم كامغراث �إن «ب��ارب��را بو�ش
توفيت الثالثاء � 17أب��ري��ل  2018عن 92
ع��ام��ا» ،وذل ��ك بعيد يومين على �إع�لان
المتحدث نف�سه �أن ال�سيدة الأولى ال�سابقة
ق��ررت وق��ف عالجها الطبي واللجوء �إلى
الرعاية الت�سكينية ب�سبب تدهور �صحتها.
وت�ضمن بيان لماكغراث �أنه «بعد دخولها
الم�ست�شفى مرات عدة في الفترة الأخيرة
وبعد الت�شاور مع عائلتها و�أطبائها ،قررت
ال�سيدة بو�ش البالغة  92عاما عدم موا�صلة
عالجها الطبي والتركيز على الرعاية �ص ّرح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
الت�سكينية» .وتابع «�أظ�ه��رت باربرا بو�ش ب � ��أن ال �ف��ر� �ص��ة م�ن��ا��س�ب��ة لإط�ل��اق �سراح
�صالبة م��ع ت��ده��ور �صحتها وه��ي ،بف�ضل الأمريكيين الثالثة الم�سجونين في كوريا
�إيمانها الرا�سخ ،لم تقلق على نف�سها بل ال�شمالية ،متعهدا بالعمل على ا�ستعادتهم.
على الآخرين».
ن �� �ش��رت �صحيفة «The New York
 »Timesتقريرا عن الأمريكيين الثالثة
الم�سجونين في كوريا ال�شمالية تحت عنوان
«من هم وكيف و�صلوا �إلى هناك؟».
و�أجابت ال�صحيفة عن ال�س�ؤال م�شيرة
�إلى �أن �أحدهم كان قد ُحكم عليه بال�سجن
� 10سنوات مع الأ�شغال ال�شاقة عام ،2016
بتهمة التج�س�س ،والآخرين� ،أحدهما كان
ُيدر�س المحا�سبة ،والثاني الزراعة ،وكانا
يعمالن ف��ي م�ج��ال ال�ت��دري����س ف��ي �إح��دى
جامعات العلوم والتكنولوجيا المرموقة
قبل �أن يتم القب�ض عليهما في عام 2017
لال�شتباه في قيامهما بـ «�أعمال عدائية».
و�أو�� �ض ��ح ال�ت�ق��ري��ر �أن ه � ��ؤالء الثالثة

العملي ف��ي م�سارات ع��دة� ،إ�ضافة �إلى
اتفاقهما على �إع�ط��اء توجيهات ب�ش�أن
�إعداد لقاء ثنائي.
وكان دونالد ترامب ،في بداية رئا�سته
يدعو �إلى تح�سين العالقات مع رو�سيا� ،إال
�أن العالقات بين مو�سكو ووا�شنطن �شهدت
خ�لال ال�ع��ام الأخ �ي��ر ت��ده��ورا ملحوظا،
مع فر�ض وا�شنطن عقوبات على رو�سيا
وط��رد دبلوما�سيين رو���س م��ن الواليات

المتحدة� ،إ�ضافة �إلى �إغالق القن�صليتين
الرو�سيتين في �سان فرن�سي�سكو (والية
كاليفورنيا) و�سياتل (والية وا�شنطن).
ول��م يح�صل ب�ي��ن رئي�سي الدولتين
حتى الآن لقاء حقيقي ،ما عدا ات�صاالت
مقت�ضبة �أج��ري��اه��ا على هام�ش قمتين
عقدتا ف��ي ال�ع��ام  ،2017هما قمة دول
«�آبيك» في منتجع دانانغ في فيتنام وقمة
مجموعة «الع�شرين الكبار» في هامبورغ.

ك���وب���ا :ان��ت��خ��اب ميجيل
ً
رئي�سا للبالد
دي��از كانيل
خ��ل��ف ً��ا ل������را�ؤول كا�سترو

حاز المر�شح الوحيد لمن�صب الرئا�سة
ف��ي ك��وب��ا ميجيل دي ��از ك��ان�ي��ل ،ع�ل��ى ثقة
البرلمان بغالبية � 603أ��ص��وات من �أ�صل
 ،604ليتولى رئا�سة البالد لفترة خم�س
�سنوات ،قابلة للتجديد .وبانتخاب مهند�س
الإلكترونيات دياز كانيل البالغ من العمر
 57عاما ،تطوي كوبا حقبة الأخوين كا�سترو
التي ا�ستمرت ل�ستة عقود.
وقال دياز كانيل في �أول خطاب كرئي�س
لمجل�س الدولة «�أن التفوي�ض الذي منحه
ال�شعب لهذه الهيئة الت�شريعية يتمثل في
موا�صلة الثورة الكوبية في لحظة تاريخية
بالغة الأهمية» ولكن �أي�ضا الإ�صالحات
االقت�صادية التي كان بد�أها �سلفه را�ؤول
كا�سترو.

�أم��ري�ك�ي��ون م��ن �أ� �ص��ول ك��وري��ة ،ويحملون
جميعا لقب كيم ،لكن ال تجمعهم �صلة
ق��راب��ة ،م�ضيفا �أن م�صيرهم ه��و �أحد
الموا�ضيع الح�سا�سة الكثيرة ال�ت��ي من

المتوقع �أن يبحثها الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب مع الزعيم الكوري ال�شمالي
كيم جونغ �أون في القمة المرتقبة الأولى
بين قائدي البلدين.

�ستارباك�س �ستقفل مقاهيها في كامل الواليات المتحدة م�سلح مختل عقليا يقتل
�أرب���ع���ة �أ���ش��خ��ا���ص داخ��ل
لتدريب موظفيها حول العن�صرية
م���ط���ع���م ف����ي ن��ا���ش��ف��ي��ل
�ستغلق �سل�سلة مقاهي �ستارباك�س في

نقل بو�ش الأب �إلى الم�ست�شفى بعد �أيام من وفاة زوجته
ُنقل الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جورج �إت�ش دبليو بو�ش (الأب) �إلى م�ست�شفى
بعد �أن �أ�صيب بعدوى انت�شرت في دمه ،ح�سبما �أفاد المتحدث با�سمه جيم
ماكجراث يوم االثنين .4/23
و�أ�ضاف المتحدث ماكجراث عبر تويتر �أن بو�ش ( 93عاما) ي�ستجيب للعالج
ويبدو �أنه يتعافى.
و ُنقل الرئي�س الأ�سبق �إلى م�ست�شفى في هيو�ستن ،بعد يوم من ت�شييع جنازة
زوجته باربرا  ،التي توفيت يوم الثالثاء الما�ضي
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ماذا يحدث في أمريكا...

هل الرئي�س ترامب في خطر ؟
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

من هم الأ�شخا�ص الثالثة الذين �سيحاول ترامب انتزاعهم من كيم؟

كامل �أرج��اء الواليات المتحدة ابتداء من
 29مايو ،من �أج��ل �إج��راء تدريب لجميع
موظفيها ح��ول العن�صرية .وي ��أت��ي هذا
ال�ق��رار على خلفية انت�شار �شريط فيديو
يظهر عملية ت��وق�ي��ف �أ� �س��ودي��ن ف��ي �أحد
مقاهي �ستارباك�س في فيالدلفيا ،ما �أثار
موجة ا�ستنكار وا�سعة واتهامات للمجموعة
بالعن�صرية.
�أعلنت �سل�سلة مقاهي �ستارباك�س �أنها
ق��ررت �إقفال مقاهيها الثمانية �آالف في
كل �أرج��اء الواليات المتحدة بعد ظهر 29
مايو لإجراء ح�صة تدريبية حول العن�صرية
بعد موجة ا�ستنكار �أثارها توقيف رجلين
�أ�سودين في �أحد مقاهيها.
وقد تعر�ضت �سل�سلة المقاهي ال�شهيرة
ل��واب��ل م��ن االن �ت �ق��ادات ب�ع��د ب��ث �شريط
فيديو �صورته �إح��دى الزبونات في مقهى
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�ستارباك�س في فيالدلفيا (�شمال �شرق)
وانت�شاره كثيرا خالل عطلة نهاية الأ�سبوع
عبر و�سائل التوا�صل االجتماعي .وتظهر
فيه ال�شرطة وهي توقف وتكبل يدي رجلين
�أ�سودين في المقهى.

توا�صل ال�شرطة الأمريكية منذ م�ساء
الأح��د  4/22عمليات البحث عن م�شتبه
بقتله �أربعة �أ�شخا�ص في مطعم بالقرب
من مدينة نا�شفيل .والذ الرجل الذي يبلغ
من العمر التا�سعة والع�شرين بالفرار بعد
�أن قام �شاب بتحييد �سالحه .وقالت �شرطة
تيني�سي �إن الم�شتبه به ،الذي تم التعريف
عنه على �أنه تريفي�س راينكنج ،يعاني من
ا�ضطرابات عقلية .و�أ�شارت ال�سلطات �إلى
�أنه ا�ستخدم بندقية ن�صف �آلية طراز �آي
�آر.15-
وا�ستُخدم نف�س ن��وع ه��ذا ال�سالح في
عمليات قتل جماعي �سابقة في الواليات
المتحدة ،بما في ذلك عملية في �أكتوبر في
ال�س فيجا�س �أدت �إلى مقتل � 58شخ�صا،
و�أخرى في فبراير المن�صرم داخل مدر�سة
ثانوية في باركالند بفلوريدا �أودت بحياة
� 17شخ�صا.
وداخ� ��ل ال�م�ط�ع��م ،ق��ام � �ش��اب بتحييد
المهاجم و�سلبه �سالحه .وقال رئي�س بلدية
المدينة وم���س��ؤول ال�شرطة المحلية �إن
ال�شاب المدعو جيم�س �شو «بطل».
وتتكرر حوادث �إطالق النار في الواليات
المتحدة حيث ه�ن��اك �أ�سلحة متداولة
ب�ي��ن �أي���دي ال���س�ك��ان .وت�ع��ر���ض الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب في وقت �سابق
ل�ضغوط هدفت �إلى ت�شديد قوانين اقتناء
الأ�سلحة.

منذ �أن فاز المر�شح دونالد ترامب
ف��ي انتخابات الرئا�سة الأمريكية في
نهاية  2016وهو يواجه حمالت عدائية
من الديمقراطيين بل ومن الجمهوريين
�أي�ضا ،فهناك مجموعة من الجمهوريين
ت�سمى «الغير ترامبيين» والذين هاجموا
ترامب خالل الحملة الإنتخابية هجوما
� �ش��ر� �س � ًا �أق � ��وى م ��ن الديمقراطيين
بزعم �أن تاريخه ون�شاطاته ل��م ت�ؤيد
المحافظين و�أن ��ه لي�س جمهوريا ،بل
�أنه يخدع المحافظين والجمهوريين بل
ربما يكون ديمقراطي و�سوف يتحول �إلى
�أ�صله الديمقراطي بعدما ي�صبح رئي�سا
وبذلك يكون الجمهوريين قد تعر�ضوا
�إلى �أكبر خدعة �إنتخابية في التاريخ.
وهاجم الديمقراطيون ترامب منذ
�أن ف��از ب��الإن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة �ضد
مر�شحتهم هيالري كلينتون والتي لم
يت�صور �أح��د هزيمتها وه��ي ال�سيا�سية
المخ�ضرمة �أمام مر�شح مغمور �سيا�سيا.
ه ��ذا ال�م�غ�م��ور (ت ��رام ��ب) ل��م يمنحه
ال�سيا�سيون والمحللون والمفكرون �أي
فر�صة للفوز ،فكان -وم ��ازال -هجوم
ال�ح��زب�ي��ن ال��دي�م�ق��راط��ي والجمهوري
ق��ا��س�ي��ا و� �ش��دي��دا ،ب��ل وي�ت���ص�ي��دون له
الهفوات.
الرئي�س ترامب يواجه عدة �إتهامات،
�أول ه ��ذه الإت �ه��ام��ات �أن ��ه ت�خ��اب��ر مع
رو� �س �ي��ا خ�ل�ال ال�م�ع��رك��ة الإنتخابية،
وبذلك تمكنت رو�سيا من التالعب في
الإنتخابات الرئا�سية ل�صالح ترامب.
وعليه تم تعيين روب��رت مولر Robert
 Muellerرئ�ي����س المكتب الفيدرالي
للتحقيقات  FBIال�سابق محققا م�ستقال
للتحقيق مع كل �أفراد اللجنة الإنتخابية،
بل ويمكنه التحقيق مع الرئي�س ترامب
نف�سه .وم��ازال ه��ذا التحقيق م�ستمرا
حتى الآن..
فهل الرئي�س ترامب في خطر؟!
�إتهام �آخر يواجه الرئي�س ترامب وهو
�إ�شاعة تم ن�شرها على �صفحات الجرائد
الأمريكية وو�سائل االت�صال عن عالقة
ترامب بممثلة �إباحية و�أن �أع�ضاء لجنته
الإنتخابية حاولت ا�سكاتها بطريق غير
قانوني ،وب�ن��اء عليه ق��ام ال �ـ  FBIمنذ
�أ�سابيع قليلة ما�ضية بالهجوم على مكتب
المحامي الخا�ص للرئي�س ترامب وقاموا
بم�صادرة كمبيوترات وه��وات��ف ذكية
وم�ستندات عديدة ولم يعرف حتى الآن
�إذا ما كان من حق ال�سلطات القيام بمثل
هذا الدور ،علما بان القانون الأمريكي
يحمي الم�ستندات والمعلومات المتبادلة
بين المحامين وعمالئهم حماية قد
تكون مطلقة �ضد الم�صادرة �أو التفتي�ش
بوا�سطة البولي�س او ال�سلطات ،وهل
�سيقوم ال�ـ  FBIبال�ضغط على محامي
ترامب للإف�صاح عن معلومات خا�صة
بترامب؟
فهل الرئي�س ترامب في خطر؟!
م�ن��ذ ع��دة �أي ��ام ��ص��در ك�ت��اب جديد
بعنوان «والء �أعلى :الحقيقة والأكاذيب
وال�ق�ي��ادة» A High Loyalty: Truth,
 Lies and Leadershipم��ن ت�أليف
رئي�س وك��ال��ة ال�م�خ��اب��رات الفيدرالية
ال �ـ  FBIال�سابق جيم�س كومي والذي
كان ف�صله الرئي�س ترامب من وظيفته
منذ �شهور قليلة ما�ضية .ويقوم كومي
بحملة دعائية وا�سعة النطاق لترويج
ه��ذا الكتاب وال�ظ�ه��ور ف��ي العديد من
القنوات التلفزيونية الأمريكية ،يتكلم
فيها عن عالقته مع الرئي�س ترامب في
ال�شهور القليلة قبل �إقالته وقال فيها �أن
ترامب ال ي�صلح �أن يكون رئي�سا ،لي�س
لأنه غير متزن عقلي ًا -كما يدعي العديد

50%
لفترة
محدودة

نتكلم العربية
تأمين على الحياة من أجلك
ومن أجل من تحب

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

من الديمقراطيون ،بل لأ�سباب �أخالقية
ولأنه ال يمكن �أن يكون �أمين ًا على القيم
الأخالقية لل�شعب الأمريكي .بل و�أدعى
�أنه يكذب ب�صفة م�ستمرة و�أنه قد طلب
منه الوالء ل�شخ�صة كرئي�س ،و�أنه رف�ض
ه��ذا و�أع �ل��ن �أن والئ ��ه لأم��ري�ك��ا ولي�س
ل�شخ�ص الرئي�س.
ه ��ذه ال�ت���ص��ري�ح��ات وج� ��دت �آذان� ��ا
�صاغية ع��دي��دة ورح��ب بها ك��ل �أع��داء
الرئي�س ترامب وما �أكثرهم .و�إزدادت
التكهنات حول �أ�سلوب الرئي�س ترامب
في الرئا�سة وهل هي قانونية �أم ال.
فهل الرئي�س ترامب في خطر؟!
وهناك �إدع ��اءات �أن ترامب يحاول
تعطيل العدالة بهجومه الم�ستمر على
ق�ي��ادات مكتب التحقيقات الفيدرالية
 FBIوالمحقق الخا�ص روبرت ميلور ،بل
و�إقالته للرجل الثاني في الـ � FBIأندرو
مكابي  Andrew McCabeبيوم واحد
قبل �أن ي�صل �إلى �سن التقاعد ،وبذلك
فقد كل م�ستحقاته التي كان �سيحققها.
وق��د ت��م �إق��ال��ة �أن ��درو ب�ن��اء على نتائج
تحقيقات داخل الـ � FBIأقرت فيها �أنه
لم يكن �أمين ًا على �أ��س��رار التحقيقات
ال �ت��ي ي �ق��وم ب �ه��ا م �ك �ت��ب التحقيقات
الفيدرالية و�أن��ه �سربها �إل��ى ع��دد من
ال�صحف لأغ��را���ض �سيا�سية لإح��راج
الرئي�س ترامب خالل حملته الإنتخابية
وخالل فترة حكمه مخالف ًا بذلك قوانين
ول��وائ��ح ال �ـ  .FBIوك��ان م��ن نتيجة هذا
زيادة العداء للرئي�س ترامب.
فهل الرئي�س ترامب في خطر؟!
ث��م ه �ن��اك ن � ��داءات ب�ع����ض �أع�ضاء
مجل�س النواب الديمقراطيون والذين
ينادون ب�إجراء جل�سات خا�صة للنظر في
�إزاح��ة الرئي�س ترامب من الحكم لأنه
يعطل العدالة متعمداً .هذه النداءات
والطلبات الر�سمية تقدم ب�صفة م�ستمرة
ويتم رف�ضها ،ولكن �إلى متى؟
فهل الرئي�س ترامب في خطر؟!
الإجابة على هذا ال�س�ؤال تتوقف على
الآتي:
 -1نتيجة التحقيقات التي يقوم بها
المحقق الم�ستقل روب ��رت م��ول��ر� ،إذا
�أيدت تواط�ؤ ترامب مع الرو�س للتالعب
في �إنتخابات الرئا�سة الأمريكية �أم ال.
 -2نتيجة التحقيقات التي تتم مع
المحامي الخا�ص للرئي�س ترامب وما
قد تت�ضح من معلومات قد تدين الرئي�س
ترامب.
 -3نتيجة �إن �ت �خ��اب��ات الكونجر�س
القادمة في �أكتوبر من هذا العام والتي
�سيترتب عليها �إم��ا �أن ي�ستمر الحزب
الجمهوري والجمهوريين في ال�سيطرة
على مجل�س النواب وال�شيوخ �أم ال .ففي
حالة ا�ستمرار الجمهوريون في ال�سيطرة
فال خطر على الرئي�س� .أما �إذا فقدوا
ال�سيطرة على �أحد المجل�سين �أو كالهما
فقد ُيفتح الباب لعقد جل�سات لمناق�شة
�إزاحة الرئي�س من الحكم.
فهل الرئي�س ترامب في خطر؟ الزمن
كفيل بالإجابة على هذا ال�س�ؤال..

تخفي�ضات على بع�ض الم�ساحات
الإعالنية بمنا�سبة عيد القيامة المجيد
لمزيد من المعلومات ات�صلوا بنا:
818-774-0446
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بوتين يرفع م�ستوى معي�شة مواطنيه
ببرنامج اقت�صادي �ضخم
�سلطت وكالة «بلومبرج» االقت�صادية في تقرير ن�شرته يوم الثالثاء  4/24ال�ضوء على
خطة الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين االقت�صادية للفترة الرئا�سية الجديدة.
ونقلت «بلومبرج» عن م�صادر لم تك�شف عنها �أن الرئي�س الرو�سي يخطط لتخ�صي�ص
ع�شرة تريليونات روبل (حوالي  163مليار دوالر) لإنفاقها في قطاعات ال�صحة والتعليم
والبنية التحتية لتعزيز عملية النمو االقت�صادي في رو�سيا.
و�أفادت الوكالة ب�أن بوتين �سيوقع بعد مرا�سم تن�صيبه رئي�سا للبالد في  7مايو ،مر�سوما
يت�ضمن خطة تحول �شاملة تهدف �إلى رفع م�ستوى معي�شة المواطنين الرو�س.
ووفقا للخطة ف�إن �أغلب هذه المخ�ص�صات �ستنفق في المرحلة ما بعد العام ،2020
لكن الم�صدر لم ي�ستبعد �إنفاق جزء من المبلغ خالل العام الجاري.
كذلك �أ�شارت «بلومبرج» �إلى �أن هذه النفقات �سترافقها تقلي�صات في قطاعات �أخرى،
ال�سيما الدفاع مع احتمال �إدخال �ضريبة على المبيعات ن�سبتها  ،%4لكن الوكالة ذكرت �أن
هذه الخطوة لم تتم الموافقة عليها بعد.
وهذه الخطة تتنا�سب مع الوعود التي �أطلقها الرئي�س بوتين بعد فوزه في االنتخابات
الرئا�سية في مار�س  ،2018حيث قال �إن الأولوية في الفترة الرئا�سية الجديدة �ستكون
لرفع م�ستوى معي�شة المواطن الرو�سي و�ضمان تنمية م�ستدامة في البالد.
وكان الكرملين قد �أعلن نهاية مار�س الما�ضي �أن الحكومة الرو�سية �ست�ضطر لإنفاق
نحو  8تريليونات روبل �إ�ضافية في ال�سنوات ال�ست القادمة ،لتنفيذ خطة الرئي�س بوتين
االقت�صادية ،والتي �ستكون �أولوية الحكومة الجديدة.

كيت ميدلتون تغادر الم�ست�شفى في نف�س اليوم
الذي و�ضعت فيه طفلها الثالث

رزق ولي عهد بريطانيا الأمير وليام ،وزوجته دوقة كامبريدج ،كيت ميدلتون بمولودهما
الثالث.
وانت�شرت فيديوهات لوليام وكيت ،وهما يقفان �أمام باب الم�ست�شفى مع مولودهما
الجديد� ،أمام عد�سات الم�صورين ،قبل مغادرتهم �إلى ق�صر كن�سينجتون.
و�سيحمل المولود الجديد الترتيب الخام�س في والية العر�ش ،بعد ولي العهد الأمير
ت�شارلز ،و�أبيه الأمير وليام ،و�شقيقه الأمير ج��ورج (� 4سنوات) ،و�شقيقته �شارلوت
(عامان).

هل تلزم فرن�سا م�سلميها بحذف �آيات قر�آنية؟
�صحيفة «لو باريزيان» الفرن�سية ن�شرت
مقاال �شغل حيزا وا�سعا وتناولته مواقع
التوا�صل االجتماعي ،لما �أث��اره من جدل
كبير.
فهو يتحدث عن «تطهير عرقي �صامت»
تتعر�ض له الطائفة اليهودية في �إ�شارة �إلى
ما اعتبره المقال «تطرفا �إ�سالميا».
المقال حمل عنوان «�ضد معاداة ال�سامية
الجديدة» وت�ضمن �أي�ضا عري�ضة ،وقع عليها
م�شاهير في عالم ال�سيا�سة والفن.
وتقول الم�صادر الإعالمية �إن الرئي�س
ال�ف��رن���س��ي الأ� �س �ب��ق ،ن�ي�ك��وال �ساركوزي،
ورئي�س ال ��وزراء ال�سابق مانويل فال�س،
والكاتب والمفكر الفرن�سي ،برنار هنري
ليفي ،والأدي��ب الفرنكوفوني الجزائري،
بوعالم �صن�صال ،من بين الموقعين على
هذه العري�ضة.
الموقعون دعوا �إلى حذف �سور القر�آن
ال �ت��ي ت��دع��و �إل ��ى «ق �ت��ل وم�ع��اق�ب��ة اليهود

والم�سيحيين والكفار» واعتبارها ملغاة من
جانب رجال الدين الإ�سالمي.
كما تحث العري�ضة م�سلمي فرن�سا على
دعم التعديالت على غرار التغييرات التي
طر�أت على الإنجيل ب�ش�أن �إلغاء المعاداة
الكاثوليكية لل�سامية.
وي�أتي هذا التطور الالفت في ظل رغبة
الرئي�س الفرن�سي� ،إيمانويل ماكرون بو�ضع
�أ�س�س لتنظيم الإ�سالم في بالده.
وت�صطدم رغبة ماكرون برف�ض علماء
الدين الم�سلمين ،الذين يرف�ضون �إجراء
تعديالت على القر�آن ،معتبرين ذلك تغذية
للإ�سالموفوبيا.
وندد رجال دين وقيادات �إ�سالمية في
فرن�سا بهذا المقال ،م�ستنكرين الحمالت
العن�صرية �ضد الم�سلمين بكل �أ�شكالها.
هل �ستنجح فرن�سا بدمج م�سلميها في
المجتمع دون الت�صادم بين فئاته؟

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

�أرثوذك�س نيوز

أخبار الشرق األوسط والعامل

زعيم كوريا ال�شمالية يتعهد بوقف التجارب النووية
و�إغالق موقع للتجارب و�سط ترحيب دولي

كوريا ال�شمالية:
�أع �ل��ن زع �ي��م ك��وري��ا ال�شمالية كيم
ج��ون��غ�-أون تعليق ب�ل�اده ك��ل التجارب
النووية وال�صاروخية ،وي�أتي ذلك قبل
نحو �أ�سبوع من قمة تاريخية مرتقبة بين
الكوريتين .و�أثار هذا القرار ترحيبا من
قبل كل من �سول ووا�شنطن ،لكن طوكيو
اعتبرت ال�ق��رار ال�ك��وري ال�شمالي غير
كاف لأنه لم يت�ضمن تعهدا بتخلي بيونغ
يانغ عن ال�صواريخ البال�ستية الق�صيرة
والمتو�سطة المدى.
و�صرح كيم بح�سب ما نقلت عنه وكالة
الأنباء الكورية ال�شمالية الر�سمية �إنه
«اعتبارا من � 21أب��ري��ل �ستوقف كوريا
ال�شمالية ال�ت�ج��ارب ال�ن��ووي��ة و�إط�ل�اق

ال�صواريخ البال�ستية العابرة للقارات».
وتابع الزعيم الكوري ال�شمالي خالل
اجتماع للجنة المركزية للحزب الأوحد
ال �ح��اك��م �أن «ال���ش�م��ال �سيغلق موقعا
للتجارب النووية في �شمال البالد �إثباتا
اللتزامه بوقف التجارب النووية».
و�سارع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�إلى الترحيب ب�إعالن كيم ،معتبرا �إياه
«نب�أ �سار جد ًا لكوريا ال�شمالية والعالم».
وق��ال ترامب في تغريدة على تويتر
«ك��وري��ا ال�شمالية واف �ق��ت ع�ل��ى تعليق
جميع التجارب النووية و�إغ�ل�اق موقع
اختبار رئي�سي .هذا نب�أ �سار جدا لكوريا
ال�شمالية والعالم  -تقدم كبير! نتطلع
�إلى قمتنا» المرتقبة في غ�ضون �أ�سابيع.
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طارق رم�ضان يعترف بعالقة
جن�سية مع �ضحيته الثالثة

بدورها رحبت �سول بالإعالن الكوري
ال�شمالي ،معتبرة �إياه «تقدما مهما» نحو
نزع ال�سالح النووي من �شبه الجزيرة
الكورية.
و�أكدت الرئا�سة الكورية الجنوبية في
بيانها �أنها �ستح�ضر للقمة بين الرئي�س
مون جاي�-أون والزعيم كيم جونغ�-أون
ب�شكل «يمكن �أن يقود نحو نزع ال�سالح
ال �ن��ووي وتحقيق ��س�لام دائ��م ف��ي �شبه
الجزيرة الكورية».
ب��ال �م �ق��اب��ل ف� � ��إن ط��وك �ي��و اعتبرت
القرار الكوري ال�شمالي غير كاف لأنه
ل��م يت�ضمن تعهدا بتخلي بيونغ يانغ اعترف حفيد م�ؤ�س�س جماعة الإخوان،
ع��ن ال���ص��واري��خ البال�ستية الق�صيرة طارق رم�ضان ،ب�إقامة عالقة جن�سية مع
والمتو�سطة المدى.
ال�ضحية الثالثة م��ن �ضمن خم�س ن�ساء
يقا�ضينه بتهمة اغت�صابهن.
وذك ��رت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام �سوي�سرية �أن
الداعية الإ�سالمى �سيتحدث �أمام الق�ضاء
حول العالقة الجن�سية بح�سبما قال محاميه
�إيمانويل مار�سيني.
وقال المحامي �إن رم�ضان عرف المر�أة
التي اتهمته باالغت�صاب وكان على عالقة
بها ،ولكن لي�س ح�سبما و�صفت ال�سيدة.
وح�ت��ى الآن ،رف�ع��ت � 5سيدات دع��اوى
ق�ضائية في فرن�سا و�سوي�سرا على طارق
رم�ضان اتهمنه فيها ب��االع�ت��داء جن�سيا
عليهن ،وو��ض�ع��ت ال�سلطات الفرن�سية
رم�ضان قيد االعتقال الإجباري.

افتتاح �أول دار �سينما في ال�سعودية بعد حظر دام  40عاما

د�شنت ال�سعودية �أول دار �سينما في
البالد بعد حظر ا�ستمر  40عاما في حفل
ح�ضرته �شخ�صيات �أجنبية وم�س�ؤولون كبار.
وي�أتي هذا االفتتاح في �إطار الإ�صالحات
التي يقودها ول��ي العهد ال�سعودي محمد
ب��ن �سلمان لتحديث المملكة ال�سعودية
المحافظة ،بعد ال�سماح للمر�أة بقيادة
ال �� �س �ي��ارات واالخ� �ت�ل�اط ب�ي��ن الجن�سين
وتنظيم حفالت عامة.
وح �� �ض��ر م �� �س ��ؤول��ون ك �ب��ار بالحكومة
و�شخ�صيات �أجنبية و�شخ�صيات مختارة
من قطاع الترفيه حفال خا�صا لم�شاهدة
فيلم «ب�ل�اك بانثر» على �شا�شة �ضخمة
لل�شركة الم�شغلة لدور ال�سينما �أيه�.إم�.سي .للبيع للجمهور الخمي�س  4/19على �أن يقام
بقاعة في الريا�ض.
وق ��ال �آدام �آرون ال��رئ�ي����س التنفيذي �أنترتينمنت القاب�ضة �إن التذاكر �ستطرح �أول حفل عام يوم الجمعة .4/20

الكرملين ال ي��رى خطوات
�أمريكية حقيقية من �أجل
تطبيع العالقات الثنائية

وكاالت� :صرح الناطق الر�سمي با�سم
الرئا�سة ال��رو��س�ي��ة ،دم�ي�ت��ري بي�سكوف،
ب ��أن الكرملين ال ي��رى �أن وا�شنطن تقوم
بخطوات حقيقية ت��دل على �سعيها �إلى
االن� �ف ��راج ف��ي ال �ع�لاق��ات ب�ي��ن ال�ب�ل��دي��ن.
وق��ال بي�سكوف« :الواقع والحالة الراهنة
وال� �خ� �ط ��وات ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي تتخذها
وا�شنطن من جانبها تظهر العك�س»� .أما
ب�صدد ت�صريحات وا�شنطن باحتمال رفع
العقوبات عن �شركة الألومنيوم الرو�سية
«رو�� �س���ال» ف �� �ش��دد ب�ي���س�ك��وف ع �ل��ى �أنها
افترا�ضية فح�سب ،معبرا عن �شكه في �أنها
�ستكون فعلية.
من جانبه ق��ال ال�سفير الأمريكي لدى
رو�سيا ،جون هانت�سمان� ،إنه ي�أمل با�ستعادة
قريبة للعالقات الثنائية بين الجانبين
وعودة الدبلوما�سيين �إلى �أعمالهم.
وعبر عن �أمله في �أن ت�صل العالقات
الرو�سية الأمريكية �إلى �أعلى م�ستوى مما
كانت في بدايتها ،م�شيرا كمثال �إلى الأزمة
الم�شابهة �إبان الحرب الباردة عندما تمكن
الدولي ،بح�سبما ن�شرته ال�صفحة الر�سمية �إج ��راءات تجريد الرئي�س ال�سوري ب�شار الرئي�س الأم��ري�ك��ي جيرالد ف��ورد وزعيم
للرئا�سة ال�سورية على «تويتر».
الأ�سد من و�سام جوقة ال�شرف ،وهو �أعلى االت�ح��اد ال�سوفيتي ليونيد بريجنيف من
وكانت الرئا�سة الفرن�سية قد �أعلنت بدء الأو�سمة الحكومية الفرن�سية.
التو�صل �إلى نتيجة �إيجابية.
وكان ال�سفير هانت�سمان قد قال �سابقا
�إن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �أعلن
م��رارا �سعي وا�شنطن �إل��ى عالقات فعالة
ومتينة وم�ستقرة مع رو�سيا ،وا�ستعداده
�شخ�صيا للقاء الرئي�س فالديمير بوتين.

دم�شق تعيد و�سام «جوقة ال�شرف» �إلى فرن�سا
ردت الخارجية ال�سورية ،و�سام «جوقة
ال�شرف» الفرن�سي من رتبة ال�صليب الأكبر
الذي كان الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق جاك
�شيراك ق��د قلده للرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد خالل زيارته باري�س عام .2001
و�سلمت الرئا�سة ال�سورية �إل��ى فرن�سا
و� �س��ام «ج��وق��ة ال �� �ش��رف» ع�ب��ر ال�سفارة
الرومانية في دم�شق والتي ترعى الم�صالح
الفرن�سية في �سوريا.
و�أك��د م�صدر في الرئا�سة ال�سورية� ،أن
رد الو�سام لفرن�سا ي�أتي بعد م�شاركتها
في العدوان الثالثي الذي �شنته �إلى جانب
الواليات المتحدة وبريطانيا على �سوريا في
الرابع ع�شر من �أبريل.
و�أك ��د الم�صدر �أن الرئي�س ال�سوري
ال ي�شرفه �أن يحمل و�ساما لنظام تابع
ل �ل��والي��ات ال�م�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ،يدعم
الجماعات الم�سلحة في �سوريا ،ويعتدي
على دول��ة ع�ضو ف��ي الأم ��م المتحدة في
خرق �صارخ لأب�سط قواعد ومبادئ القانون

�أردوغان :توجد خطط لإعادة تركيبة منطقتنا انطالقا من العراق و�سوريا
ق� ��ال ال��رئ �ي ����س ال��ت��رك��ي رج� ��ب طيب
�أردوغ��ان� ،إن��ه يبدو �أن��ه ثمة م�ساع لتنفيذ
م�شروع لإع��ادة تنظيم المنطقة انطالقا
من العراق و�سوريا ،م�ؤكدا �أن عبئا كبيرا
جدا �سيقع على عاتق تركيا.
و�أ��ض��اف الرئي�س التركي �أردوغ ��ان �أن
ح�سا�سية الفترة التي تمر بها بالده والبقعة
الجغرافية التي توجد �ضمنها ،ت�ستوجب
اتخاذ قرارات �سريعة وتطبيقها بدراية.
و�شدد �أردوغ��ان على �أن تلك الأ�سباب
ت�ستدعي الحاجة لالنتقال �إل��ى النظام
الرئا�سي.
وج ��اءت ت�صريحات الرئي�س التركي
ف��ي ك�ل�م��ة �أل �ق��اه��ا خ�ل�ال م���ش��ارك�ت��ه في
فعالية نظمتها جامعة «بوغاز �إيجي» ،في
�إ�سطنبول ،تطرق خاللها �إلى االنتخابات
ال�م�ب�ك��رة ال�ت��ي �أق��ره��ا ال�ب��رل�م��ان ،و�آخ��ر
التطورات في المنطقة ،وعملية «غ�صن

الزيتون».
و�أع �ل��ن �أردوغ � ��ان ع��ن مقترح لإج ��راء
االنتخابات الرئا�سية والبرلمانية ،في 24
يونيو  ،2018بدال من نوفمبر  ،2019وهو
ما �أق��ره البرلمان ،الجمعة ،ب�أغلبية 386
�صوتا من �أ�صل .550
ونظمت تركيا في �أبريل  ،2017ا�ستفتاء
�شعبيا ،خل�ص �إلى �إقرار تعديالت د�ستورية
تت�ضمن االنتقال من النظام البرلماني �إلى
الرئا�سي ،وزيادة عدد النواب ،وخف�ض �سن
التر�شح لالنتخابات البرلمانية.

50%
لفترة
محدودة

تخفي�ضات على بع�ض الم�ساحات
الإعالنية بمنا�سبة عيد القيامة المجيد
لمزيد من المعلومات ات�صلوا بنا:
818-774-0446

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
 7/24في خدمتكم

562-221-1310

salibemad@ymail.com

BOTROS CONSTRUCTION INC.
 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

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

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

هوجـة �أ�سـلمة الفتيـات الم�سـيحيات

لماذا يقبل االزهر �أ�سلمة الفتاة دون �سن الر�شد؟ وهل الد�ستور الم�صري ي�سمح بحرية
العقيدة ل��دى الم�سيحيين؟ ولماذا اال���ص��رار على تجميد جل�سات الن�صح واالر���ش��اد ؟
لعل المتابع ل�لاح��داث الم�ؤ�سفة التي
حدثت على مدار ا�سبوع وبعد عيد القيامة
مبا�شرة �أن �ستة فتيات م�سيحيات قد
اخ�ت�ف�ي��ن م ��رة واح� ��دة وك �ث��رت االق��اوي��ل
والفتاوي مابين من يري �أنه قد تم خطفهن
ورواي� ��ات �أخ� ��رى� ،إن �ه��ن �إخ�ت�ف�ي��ن ب�سبب
عالقات �أخرى ثم نفاج�أ في كل مرة �أن في
نف�س اال�سبوع �إذا كانت الفتاة تبلغ ثماني
ع�شرة �سنة انها قد �أ�شهرت �إ�سالمها �أو بعد
ب�ضع �أ�شهر حتى تبلغ � 18سنة ف�ضال عن �أنه
مثير لأزمات طائفية كبيرة بين الم�سيحيين
والم�سلمين �إال �أنه فوق كل ذلك تظل الأ�سرة
الم�سيحية تموت يوميا م��ن �أج��ل معرفة
م�صير بناتهن ثم يفاجئون ب�أن بناتهن قد
�أ�شهرن �إ�سالمهم وتزويجهن من �شباب
م�سلم� .صحيح �أن هذة هي حرية عقيدة ال
ينبغي �أن نتحدث في هذا الأمر ولكن حتما
نتكلم عن حرية العقيدة ال يمكن �أن نتحدث
عنها من جانب واحد فالقانون لي�س �أحادي
الجانب ولي�س مخ�ص�صا للأغلبية دون
الأقلية وقبل �أن نجيب :هل هناك حرية
عقيدة للم�سيحيين في م�صر؟ نود �أن نلقي
ال�ضوء وب�شدة وبا�ستغراب �شديد عن �أن
الأزه��ر يقبل �إ�شهار �إ�سالم الم�سيحية �أو
الم�سيحي دون بلوغة �سن الر�شد؟ وهذا
بالمخالفة للقانون� ،إذ �أن القانون المدني
ال ي�سمح لت�صرفات القا�صر �إال �إذا بلغ
اح ��دى وع �� �ش��رون ع��ام��ا م�ي�لادي��ا ك�م��ا �أن
القا�صر �إذا بلغ ثماني ع�شرة �سنة وكان
له �أن يت�صرف في بع�ض �أموالة �أو �إدارتها
ال تنفذ هذه الت�صرفات �إال بموافقة ولي
الأم��ر (الولي الطبيعي �أو الولي ال�شرعي
�أو الو�صي) ،ف��إن كان االم��ر كذلك يتعلق

بقلم الم�ست�شار /نجيب جبرائيل
بت�صرفات م��ادي��ة خ�صها القانون ببلوغ
القا�صر واح��د وع�شرون �سنة ميالدية �أو
اجازة هذة الت�صرفات من ولي الأمر فما
بالك بالت�صرف نحو �إعتناق دين �آخر! �أفال
يكون من المنطق �أن يكون هذا الت�صرف
بعد بلوغ ال�شخ�ص واح��د وع�شرون �سنة
ميالدية وه��و �سن الر�شد ال��ذي يميز فية
الأدي ��ان .ولكن يظل الت�سا�ؤل هنا لماذا
هذا الحق يخت�ص به االزه��ر دون غيره؟
ولماذا هذا الحق للأزهر في �إ�شهار �إ�سالم
الم�سيحيين تحديدا ؟ هذا ال�س�ؤال يجب �أن
تجيب علية �أجهزة الدولة العليا والقيادة
ال�سيا�سية تحديدا �إذا كنا جميعا نريد
الحفاظ على وحدتنا الوطنية والم�ساواة
بين المواطنين ب�صرف النظر عن الدين
�أو المعتقد.
ولكن يظل ال�س�ؤال الثاني وهو الأهم :هل
هناك حرية عقيدة للم�سيحيين في م�صر؟
ربما هذا ال�س�ؤال الأهم ولن �أجيب عليه
�أنا ،بل يجيب علية الد�ستور الحالي المعمول

به فرغم �أن الد�ستور الحالي به �أكثر من
 20مادة تن�ص على الحريات والواجبات
العامة من المادة  53وحتى المادة  91من
الد�ستور ولكن ال يوجد مادة واحدة ت�شير
من قريب �أو من بعيد عن حرية العقيدة،
�صحيح ه�ن��اك ن�صو�ص ت ��ؤك��د ممار�سة
ال�شعائر الدينية لكن المادة الموجودة التي
تتحدث عن حرية العقيدة هي المادة 64
وتتحدث عن حرية االعتقاد ولي�س العقيدة
وه�ن��اك ف��رق �شا�سع بين حرية االعتقاد
وح��ري��ة العقيدة فاالعتقاد �شئ نف�ساني
داخل النف�س االن�سانية يعتقد ما ي�شاء وفي
�أي ديانة �أي ًا كانت لكن ال ي�ستطيع �أن يجاهر
بها� .أما العقيدة فهي �أمر يعتقدة االن�سان
ويجاهر به �إلى العلن وهذا ما ين�ص عليه
االع�ل�ان العالمي لحقوق الإن �� �س��ان لكن
الد�ستور الم�صري ال يجيز تحول �شخ�ص
من الإ��س�لام �إل��ى الم�سيحية �أو اليهودية
وبالتالي ال توجد حرية عقيدة �إال من جانب
واحد وهو التحول �إلى اال�سالم دون �أي دين
�آخر وهذا هو ما تقره الدولة� ،أما العك�س
فال تقرة �أي �أجهزة في الدولة ور�أينا ما
ح��دث م��ع ال���ش��اب بي�شوي م��ن بور�سعيد
الذي تحول �إلى الم�سيحية وتمت مطاردتة
وتعذيبة ورف�ضت �أخير ًا ق�ضيتة ثم عاد �إلى
الإ�سالم مرة �أخرى.
فالبد �أن ن�صارح بع�ضنا جميعا ف�إذا
�أردن��ا وح��دة وطنية �سليمة و�إذا كنا فعال
�شركاء الوطن فالقانون يطبق على الجميع
ويكون هناك حرية عقيدة للجميع� ،أما عن
جل�سات الن�صح واالر�شاد .
ف�سوف يكون لنا مقال �آخر �إن�شاء اهلل

�سحر الجعارة تكتب ..تعبنــا يا ري�س !!

Van Nuys - Panorama
Dental Center

دكتور محفوظ جري�س

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

خدمات كاملة للأ�سنان:

 تجميل وتبيي�ض الأ�سنان
 ح�شو الأ�سنان
(ح�شو �أبي�ض بلون الأ�سنان)
 تنظيف وح�شو الع�صب
� أطقم كاملة وجزية
 معالجة خا�صة لل�شخير و�أمرا�ض النوم
Complete Dental Service:

• Cosmmetic dentistry, Teeth Whitening,
White Filling, Crowns and Bridges

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

sleep disorders
)(using removable dental appliance

نقب
ل
ج
�أنواع ا ميع
لت�أم
ينات

Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

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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الأقباط لي�سوا �ضيوفا في م�صر!
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
�إن «الم�س�ألة» ال تعالج بالأرقام بين �أغلبية
و�أق �ل �ي��ة ،ب��ل ت�ك�م��ن ف��ي ال���ش�ع��ور بالتهمي�ش
والالمباالة �أوال ،ثم االنتقال �إلى حالة ال�صراع
ال��داخ�ل��ي ثانيا .ولعل �أه��م نقطة�« :إن تحول
الدولة �إلى تبني مواقف دينية ،وت�شجيع تدين
التدين ال�سيا�سي� ،أنتج
�إ�سالمي معين �ضد
ِ
ظ��اه��رة م��راف�ق��ة ه��ي� :شعور الأق �ب��اط ب�أنهم
غرباء عن ه��ذه اللعبة ،في حين �أنهم لي�سوا
�ضيوفا بل هم م�صريون �أ�صليون .وفي ر�أينا،
�أن تراكم هذا البعد الوجداني ،ولي�س التمييز
ال��ذي يقا�س ب��الأرق��ام فقط ،هو الأم��ر الأكثر
�أهمية في تبلور الهوية القبطية ،وفي م�ستوى
ت�سيي�س هذه الهوية»� .إن هذا �أخطر ما �أنتجته
مرحلتان جد مهمتين في تاريخنا المعا�صر:
مرحلة المد القومي العربي التي و�صلت �إلى
ذروة قوتها في م�صر النا�صرية()1979-1949
وما تالها ،ومرحلة تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي
في العالم الإ�سالمي ،التي عاي�شناها منذ العام
 1979وحتى اليوم .وفي كلتا المرحلتين ،تبلورت
«الم�س�ألة القبطية» في م�صر على �ضوء تطورين
مهمين ،هما :ت�صاعد ال�شعور بالغبن الطائفي
لدى فئات وا�سعة من المواطنين الم�صريين
الأقباط ،والثورة الم�صرية وما يمكن �أن تقوم
به لإع��ادة «�صوغ العالقة بين م�سلمي م�صر
و�أقباطها في �إطار هوية وطنية م�شتركة».
وال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه :هل من ملف
قبطي مفتوح في م�صر ينتظر المعالجة؟
لقد تو�صلنا �إلى نتيجة تقول �إن هنالك ملفا
قبطيا في م�صر ،و�إنه ملف حقيقي ولي�س نتاج
ت�آمر �أجنبي �أو تحري�ض �إ�سالمي ،وال هو مح�ض
نتاج انعزالية تتبعها الم�ؤ�س�س ُة الكن�سية ،و�إن
ِ
معالجته ه��ي �شرط لمواجهة جميع العوامل
الأخرى التي ت�ستغ ّله فتزيده حدة.
وه��ذا يعني �أي�ضا� ،أن �أي نظام ديمقراطي
مقبل في م�صر ال يمكنه االكتفاء بالت�شديد على
'ت�آخي ّ
الطوائف ،و�سيكون عليه �أن يعالج ق�ضايا
عينية .هكذا ي�ضع مفاتيح الحل منذ بداية
م�شروعه ال��ذي تم عالجه تاريخيا و�سيا�سيا
وثمة نقاط ح�سا�سة يجب التركيز عليها:
�أوال  :ال�صراع وجميع عنا�صر الفتنة التي
تن�ش�أ م��ن حين �إل��ى �آخ��ر ه��ي �أهلية �أ�سا�سا؛
حيث يتحول �أي نزاع فردي �إلى خالف و�صراع
جمعي ،كما يدل على ذلك من �أحداث عديدة.
�أن «الفتنة الطائفية هي �أق�صر الطرق لإجها�ض
ثورات ال�شعب الم�صري وهذا ما ا�ستخدمته قوى
الثورة الم�ضادة وقيادات �أمن الدولة �سابقا.
ثانيا :الإرادة القبطية وطنية م�شروعة،
كونها تطالب ب�أن يكون القبطي «مواطن درجة
�أولى وهذا حق م�شروع بعد ثالثة عهود �سيا�سية
ع��ان��ى فيها الأق �ب��اط جميعهم م��ن التهمي�ش
والإق�صاء.
ثالثا :دور الإع �ل�ام القبطي والقنوات
الف�ضائية الم�سيحية في ك�شف واعالن مايحدث
لالقباط من �ضيقات مقلقة وم�شاكل متعددة
واغفال الدولة عنها ,وقد �ساعد ذلك الإعالم
في دفع الآالف من الأقباط �إلى الم�شاركة في
التّظاهرات واالحتجاجات.
رابعا :تبلور تيار �شبابي ثوري لرف�ض الفتنة
الطائفية و�أح ��داث العنف� ،أع�ل��ن ع��ن وجوده
بقوة في الثورة ،وهو تيار مركزي في المجتمع
الم�صري.
لذلك فقد تم ا�ستعرا�ض معلومات ور�ؤى قابلة
للتفكير ،مع رب��ط ذل��ك بالتجذير التاريخي،
ب��دءا بم�صطلح «ال�ق�ب��ط» و�أ��ص��ال��ة الأقباط،
كونهم م�صريين �أ�صليين ي�صعب ت�صنيفهم
�أقلية �إزاء �أكثرية ،كما �أنه من ال�صعوبة �أن يتم
ت�صنيفهم «�أقباطا» ال «م�صريين»� ،إذ ال يمكنهم
�أن يقبلوا احتكار المواطنة من قبل غيرهم،
وينبغي �أن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية في كل
من الدولة والمجتمع ،كونهم حافظوا على هوية
م�صر وا�ستمروا تاريخيا ،وبقوا محافظين على
كني�ستهم الأرثوذك�سية القبطية التي مقرها
اال�سكندرية وينتمي �إليها كل �أقباط العالم.
ونت�ساءل :لماذا تحن عواطف الأقباط في
م�صر �إل��ى تاريخ الأ��س��رة العلوية التي حكمت
م�صر قرابة الـ� 150سنة؟
م�ؤكدا �أن �أو�ضاعهم كانت متوازنة في تعامل
الدولة والمجتمع معهم ،من خالل النزوع نحو
م�ساواة الأقباط ببقية المواطنين في الحقوق
وال��واج�ب��ات .لقد منحوا �أدواره ��م الطبيعية،
وتقلدوا المنا�صب المنا�سبة والدرجات العليا،
ورفعت عنهم الجزية ،وانخرطوا في الخدمة
الع�سكرية ،وتخل�صوا م��ن ال��ذم��ة والذمية،
ودخلوا �سلك الق�ضاء والجي�ش ،ودعم تعليمهم
الديني ،وت��ول��ى منهم �إث�ن��ان رئا�سة ال ��وزراء،
ون�صب منهم وزراء ،وتمتعت النخب القبطية

بحريتها في االقت�صاد وفر�ص التعليم� ..إلخ؛
بل �إن الأق�ب��اط قد تنوعوا في مفا�صل البنية
االجتماعية الم�صرية من خ�لال البرجوازية
ال���ص��اع��دة والإق�ط��اع�ي�ي��ن ال�ك�ب��ار والمهنيين
المتنوعين ،وا�شترك الفقراء ّ
والطبقة الدنيا مع
الم�سلمين في االن�سحاق والتهمي�ش معا.
تعتبر �سنة  1952ح��دا فا�صال بين زمنين
ف��ي ال��ذاك��رة القبطية ،فيما ج��رى لهم على
عهود كل من الر�ؤ�ساء الثالثة :عبد النا�صر
وال �� �س��ادات وم��ب��ارك .ل�ق��د ن�سف ك��ل البناء
التاريخي الذي ا�ستمر منذ بداية القرن التا�سع
ع�شر وحتى منت�صف القرن الع�شرين ،وذوت
الحقوق الجمعية ،وتعر�ضت �أو��ض��اع الأقباط
للتناق�ضات ،و�سحقت �آمالهم ،و�ضربت م�صالح
النخبة االقت�صادية القبطية العليا في ال�صميم.
وكانوا �أمام متغيرين اثنين :اندفاع المد القومي
وثورة عبد النا�صر العارمة بعد العام  ،1956ثم
طغيان المد الإ�سالمي الذي اندفع ب�شكل �سريع
جدا بعد العام  .1979لقد ان�سحب الأقباط من
الحياة ال�سيا�سية بعد �شعورهم بالإق�صاء وغياب
الديمقراطية� ،إث��ر حركة ال�ضباط الأح��رار
ع��ام  ،1952و�إل �غ��اء عبد النا�صر للأحزاب
ال�سيا�سية وا�ستثنائه الإخ��وان الم�سلمين من
ذلك .لقد وجد المجتمع الم�صري نف�سه �أمام
ق��رارات خطيرة ،بجعل م��ادة الدين �أ�سا�سية
ف��ي ال�م��دار���س ،وت�أ�سي�س جامعة ف��ي الأزه��ر،
وجعل الأزهر �أداة طيعة بيد الحكومة ،و�إن�شاء
دار القر�آن� ،إلى غير ذلك من ال�سيا�سات التي
بقيت م�ستمرة بكل فاعلية �أو �أكثر ،على عهدي
ال�سادات ومبارك الحقا.
بعد العام  ،1980ازدادت الهوة بين الأقباط
والدولة �إثر الت�شدد في الخطاب الديني و�إقحام
الدين في الد�ستور ،واالعتماد على ال�شريعة
الإ��س�لام�ي��ة م���ص��درا للت�شريع ،وا�شتراطات
الدولة لبناء الكنائ�س �أو حتى ترميمها ،وا�ستبعد
الأقباط من التر�شيحات ،وربما وجد بع�ضهم
متنف�سا على عهد مبارك ،مقارنة بما كانوا عليه
على عهد ال�سادات� ،إذ تبلور انفتاح ب�سيط من
الدولة مع ع��دم �إلغاء �أي من ممار�سات عهد
ال�سادات ،ولما زال نظام مبارك م�ؤخرا ،كان
اثنان من الأقباط وزيرين في الدولة.
�أم��ا بالن�سبة لتحليل الو�ضع االقت�صادي
للأقباط في م�صر ،لم يقت�صر دوره��م على
مهنة معينة �أو طبقة معينة� ،أو نخبة بذاتها ،بل
تجدهم ال يختلفون �شيئا عن الأن�ساق االجتماعية
للم�سيحيين الذين عرفتهم مجتمعاتنا العربية
في كل من بالد ال�شام والعراق ،ويمتلك الأقباط
 ل�ف��رط ذك��اءه��م واال� �ص��رار علي الت�صديلتهمي�ش الدولة لهم في المراكز الهامة  -علي
رب��ع �إجمالي ال�ث��روة القومية ،ه��ذا و�أن ثالثة
منهم �أدرجت �أ�سما�ؤهم في قائمة �أغنى �أثرياء
العالم .وعلى الرغم من كل ذلك ،ف�إن عامتهم
يعي�شون �إحباطا وتذمرا لما ي�سمعونه من هذا
وما يالقونه من ذاك ،و�أنهم يعي�شون خيبة �أمل
بين ارتباطهم بم�صريتهم من جانب ،وبين
معاناتهم في االعتراف بمواطنتهم من جانب
�آخر..
وف��ي ه��ذا ال�سياق تبرز حقيقة �أخ��رى ،هي
�أن الوظائف المهمة في الدولة ،ال تزال مغلقة
�أمام المواطنين الم�صريين الأقباط ،و�أن ن�سبة
تمثيلهم في حقول الق�ضاء والإع�لام والبعثات
الدبلوما�سية والجي�ش ّ
وال�شرطة ال تتجاوز .%2
ثمة م�صادر متنوعة ل�شكوى الأق�ب��اط من
الحيف وال�غ�ب��ن ،متمثلة ف��ي مناهج التعليم
وتجاهل الأقباط وتاريخهم والديانة الم�سيحية،
والت�شديد على الوتر الطائفي ،و�صبغ الحياة
الم�صرية بال�صبغة الإ�سالمية ،والتمييز في
الخدمة الع�سكرية ،وتغيير تحية العلم الوطني
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بالق�سم الإ�سالمي ،وت�ضييق الحكومة على بناء
وترميم الكنائ�س ،وتهجير بع�ضهم ،بالإ�ضافة
�إلى معاناة كل من الم�سلمين والأقباط معا من
الأو�ضاع الم�أ�ساوية ،ثم حاالت القتل وتفجير
الكنائ�س ،وما كان لها من �آثار وتداعيات على
بنية المجتمع الم�صري .ك��ل ه��ذه الأ�سباب
وغيرها ،قادت �إلى ت�شكيل جمعيات و «لوبيات»
في الخارج ،تنا�ضل بكل الو�سائل من �أجل حقوق
الأقباط وم�ساواتهم مع الآخرين في التعامل
والديمقراطية� ..إلخ
ر�ؤية من �أجل الم�ستقبل
نعود الى ال�س�ؤال المطروح «هل من م�س�ألة
قبطية في م�صر؟»
وال ��رد على ال �� �س ��ؤال ه��و :تحديد موا�ضع
الإ�صالحات الالزمة لتفكيك التوتر المرتبط
بالم�س�ألة القبطية في م�صر ما بعد الثورة ،ومن
�ضمنها م�سائل الو�ضع القانوني للأقباط و�إعالء
الهوية الوطنية بديال عن الهوية الدينية،..
وتطوير قانون الأح��وال ال�شخ�صية والميراث،
ب��إ��ص��دار ق��ان��ون خ��ا��ّ�ص ب��الأح��وال ال�شخ�صية
القبطية ،ثم معالجة جذرية للتفجيرات التي
تطال دور العبادة ،و�أن يتم ا�ستعادة المواطنة
الم�صرية ،مع الت�شديد على الهوية الم�صرية
دون غ�ي��ره��ا ،وتخفيف ال�ح�م�لات الإعالمية
والحمالت ال�سيا�سية العدائية بين الأقباط
والم�سلمين ،ب��ل �إيقافها نهائيا ،ف�ضال عن
العمل على انح�سار �أجواء الغ�ضب على المواقع
الإلكترونية ..ثم �إيقاف هذا ال�سيل من الفتاوى
التي ت�صدرها الجماعات ال�سلفية �ضد �أقباط
م�صر ،وهي من �أخطر ما يمار�س في المجتمع
�ضد المجتمع نف�سه ،في ظل �صمت مطبق من
الدولة.
�أن ملف الأقباط في م�صر ،بحاجة ما�سة �إلى
معالجة جدية ،و�أن ينتقل االدعاء �إلى توفر النية
ال�صادقة لتلك المعالجة؛ و�إذا لم يكن ذلك
متوفرا لدى النظام ال�سابق ،ف�إن �أي نظام جديد
ملزم باالعتراف بوجود ملف خطير يتع ّلق بهوية
الدولة� ،إذ ال يكفي وجود ت�سامح في التعامل مع
الأق�ب��اط ،بل �إلغاء التمييز واالع�ت��راف ب�أنهم
مواطنون �أ�صليون لهم ارتباطهم الع�ضوي مع
م�صر وترابها ونيلها ..مدنها وحقولها ..بحرها
و�صحرائها ..دلتاها و�صعيدها..
ومن هنا ف�إن مفتاح التعامل مع هذا الملف
هو المواطنة المت�ساوية .والديمقراطية هي
الإطار المالئم لمثل هذه المقاربة ...من �أجل
ب�ن��اء تاريخي م��دن� ّ�ي يخل�ص ب�لاده��م م��ن كل
التّناق�ضات التي حفلت بها ،على امتداد العهود
الجمهورية ال�سابقة� .أن م�صر بحاجة ما�سة
�إل��ى ت�شريعات وقوانين مدنية تراعي م�صالح
ك��ل �أب�ن��اء المجتمع ،و�أن ت�ستفيد م��ن تجربة
ال�ع��راق القا�سية بانق�سام مجتمعه وت�شظيه
�إلى طوائف وملل وجماعات� .إننا نخ�شى على
م�صر وم�ستقبلها ،داعين �إلى �أن تجد طريقها
ال�سليم في ال�سنوات القادمة لعلها تكون معلما
ع�ل��ى ط��ري��ق ب�ن��اء م�ستقبل م���ص��ر ،ومعالجة
�أخطر ظاهرة �سيا�سية واجتماعية تعاني منها،
و�أن تكون هذه ر�سالة الإن�سانية والح�ضارية
عالمة فارقة في دروب تقدمنا وتطور �أجيالنا
القادمة.
--------هام�ش  :من كتاب «هل من م�س�ألة قبطية في
م�صر؟» للدكتور عزمي ب�شارة بت�صرف.
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ه���ذا ال �م �ق��ال م��وج��ه ل �ف �خ��ام��ة رئي�س
الجمهورية عبدالفتاح ال�سي�سى ..ب�صفته
م�سئو ًال عن تفعيل الد�ستور الذى ين�ص على
حرية الفكر والتعبير ..وهو الد�ستور نف�سه
ال��ذى ين�ص على حرية ممار�سة ال�شعائر
الدينية� ..أكتبه و�أنا �أعلم تمام ًا �أن الرئي�س
بذل جهد ًا خرافي ًا لإن�صاف الم�سيحيين،
و�إعادة بناء ما ته ّدم من كنائ�سهم ،و�أنه حتى
ال ُيح ّبذ الحديث عن فريقين من ال�شعب يتم
التمييز بينهما على �أ�سا�س دينى.
و�أعلم �-أي�ض ًا� -أن الرئي�س ح��اول بكل
ج �ه��ده ت�ج��دي��د ال �خ �ط��اب ال��دي �ن��ى ،وح��ثّ
م�ؤ�س�سة الأزه��ر �أكثر من م��رة على ذلك،
ثم دعا المثقفين والقوى ال�سيا�سية وجميع
�أطياف المجتمع �إلى العمل على ذلك ..و�أنه
فى لجنة العفو الرئا�سى عن المحبو�سين
ب�سبب ق�ضايا ر�أى ك��ان ال�ب��اح��ث �إ�سالم
بحيرى واح��د ًا ممن �أف��رج عنهم بقرار من
تلك اللجنة.
لكننا -يا �سيادة الرئي�س -ال نزال نخ�ضع
لحمالت االب �ت��زاز والت�شهير الممنهجة،
وت�ط��اردن��ا كتائب الح�سبة بقانون ازدراء
الأديان ،ومعظمها بكل �أ�سف تابع لم�ؤ�س�سة
الأزه��ر ال�شريف التى ا�ستقلت عن الدولة
و�أ�صبحت دولة م�ستقلة!.
وطبق ًا لهذا المنظومة التى تبد�أ بترهيب
الكاتب �أو الباحث ،ثم الت�شهير به وتكفيره
فى �أنظار الب�سطاء ،ثم ج ّره �أمام المحاكم،
ت��م الحكم بالحب�س على ال��زم�ي��ل �أحمد
ال �خ �ط �ي��ب ..وق ��د ك�ت��ب ع ��دد م��ن الكتاب
مخاطب ًا �شيخ الأزهر الدكتور �أحمد الطيب
ل�ل�ت�ن��ازل ع��ن ال�ح�ك��م ،لكنه ل��م ي�ستجب،
ربما من ب��اب ردع المخالفين فى ال��ر�أى،
وم�صادرة الحق فى االجتهاد!.
ول��و �أح�صيتم ع��دد ال��دع��اوى المرفوعة
من الأزه��ر ورجاله على الكتاب ،لوجدتم
�أن قانون ازدراء الأدي ��ان �أ�صبح م�صيدة
للمفكرين وال�م�ج�ت�ه��دي��ن ..ه��ذا بخالف
ق�ضايا ال�سب والقذف التى تعتمد على جمل
مطاطية ال يمكن �أن يفلت منها �أحد.
ن �ح��ن ن� �ح ��اول ،ب��ق��در ع�م�ل�ن��ا وبحثنا
ودرا�ستنا� ،أن نواجه الفتوى المخزية التى

ير ّددها بع�ض علماء الأزهر( :منها اغت�صاب
الزوجة الم�سيحية ،ووطء البهيمة ،وجماع
الوداع للزوجة المتوفاة ،و�أكل لحم الأ�سير..
�إل� ��خ) ..ن �ح��اول ق��در ا�ستطاعتنا الدفاع
عن العلماء الم�ستنيرين الذين يطردهم
الأزهر من جنته لمجرد الخالف فى الر�أى:
(على ر�أ�سهم د .الهاللى ،ود .كريمة)..
ولهذا �أ�صبحنا هدفا ل�سهامهم الم�سمومة،
و�أبواقهم الإعالمية!.
لقد كتبت م��ن قبل �أن ال��دك�ت��ور محمد
� �س �ع �ي��د م �ح �ف��وظ ق� ��ال ل� ��ى ،ف ��ى ح�ضور
جمع ،بينهم الكاتب يو�سف القعيد ،قال
�إن ت�ب��رع��ات الإم � ��ارات لم�شيخة الأزه ��ر
مخ�ص�صة للإعالم ..لكننا ال نملك �صحفا
ّ
وال ف�ضائيات مثلهم ..ال نملك �إال كلمة فى
مواجهة م�ؤ�س�سة خلفها جي�ش من المنتفعين
ي �ت�لاع �ب��ون ب��ال��دي��ن ن�ف���س��ه وب��ال �ق��ان��ون،
و ُي�سخّ رون كل المجتمع لإخ�ضاعه لأهواء
�سلفية  -وهابية ..فكيف الحال وقد �سقط
الفكر الوهابى فى عا�صمته نف�سها؟!.
�سيادة الرئي�س :ال�سعودية �أ�س�ست هيئة
للتدقيق فى ا�ستخدامات الأحاديث النبوية..
و(الق�ضاء على �أى ن�صو�ص تتعا َر�ض مع
تعاليم الإ��س�لام ،وت�ب� ّرر ارت�ك��اب الجرائم
والقتل و�أعمال الإرهاب) ..ولم ِ
تكتف بذلك،
بل قامت وزارة التربية ال�سعودية ب�سحب
�أكثر من  35مليون كتاب ،كان يتم تدري�سها
لتلغى ما فيها من فكر الإخوان الم�سلمين..
والم�ؤ�سف �أن��ه عندما قام الحر�س الملكى
بتوقيف � 12ألف �أ�ستاذ هناك ،كان البع�ض
م��ن �أ��ص��ل ��س��ورى وع��راق��ى وتون�سى كانوا
ي��در��س��ون ال�م�ب��د�أ ال��وه��اب��ى� ،أم��ا الأغلبية
م��ن الأ��س��ات��ذة ال��ذي��ن ت��م اعتقالهم هناك
فكانت من الم�صريين ،وعددهم � 35ألف ًا
يدر�سون ال�شريعة الإ�سالمية فى المدار�س
ال�سعودية ..وهذا معناه �أنه تم محو الإ�سالم
ال�صحيح من عقول الأ�ساتذة الم�صريين
وح�شوها بالفكر التكفيرى ..ه� ��ؤالء هم
العلماء الذين �أر�سل الأزهر �أغلبهم ليعودوا
�إلينا بالأفكار الجهادية التكفيرية!.
يتم�سك بها علماء م�صر،
وال �أدرى لماذا ّ
(التى كانت معتدلة وو�سطية) ،بينما يتبر�أ
الأمير محمد بن �سلمان نف�سه من الوهابية..

ل�ق��د تغلغل ال�ف�ك��ر ال��وه��اب��ى ف��ى مختلف
الم�ؤ�س�سات الر�سمية الدينية ..وبنا ًء عليه
تم �إهدار دماء الم�سيحيين وتكفير ال�شيعة،
وا�ستحالل الأعرا�ض والممتلكات ..ون�شر
الإرهاب با�سم الجهاد!.
لقد خ�ضنا مع م�صر حربها �ضد الإرهاب،
وال ن� ��زال ن �ك��اف��ح ب���ش�ك��ل ف� ��ردى الأف �ك��ار
المتطرفة التى تمهد الأر���ض للإرهاب..
دون �أن يكلفنا �أحد ،لأننا ندرك �أننا جنود
للوطن بالقلم ،وهو فى اعتقادنا �أقوى من
الر�صا�ص.
لكن بكل �أ�سف التنظيمات الفا�شية التى
تحاربنا وتحا�صرنا �أكثر �ضراوة ووح�شية،
من تلك التنظيمات الإرهابية التى تبيدها
قواتنا الم�سلحة فى �سيناء ..والتنظيمات
التى نواجهها �أخطر ،لأن الفكر ال يموت..
التع�صب وي�شعلون نار الفتنة
وهم ين�شرون ّ
الطائفية ب�أوهام �أوح��ت �إليهم �أنهم ورثوا
حكم م�صر من الإخوان!.
�أنا لن �أتحدث عن معاركى ال�شخ�صية،
ول��ن �أذك ��ر ا��س��م خ�صومى ،لأن الأ�سماء
ت�ساوى �صفر ًا ..فتجربتى واحدة من ع�شرات
المعارك الفكرية التى ندفع وحدنا ثمنها،
وال نجد �أى دعم �أو غطاء قانونى يحمينا
كما ن�ص الد�ستور .ولى العهد ال�سعودى لم
يقل فى ت�صريحاته المتعددة �أن��ه يحارب
الفكر ال��وه��اب��ى ب��ل ق��ال �أن��ه ي�ح��ارب فكر
الإخوان ..وهذا الفكر -يا فخامة الرئي�س-
هو الذى يهيمن على علماء يدعون الو�سطية
وي�سيطرون على الإعالم والمنابر.
ال�ح��رب على الإره���اب ت�ب��د�أ م��ن هنا..
من تطهير م�ؤ�س�سات ال��دول��ة من الخاليا
الإخ��وان�ي��ة ،نائمة كانت �أو ن�شطة ،و�أولها
الأزهر ..تبد�أ من تخلى م�شيخة الأزهر عن
تعنّتها فى ال��دف��اع عن كتب ال �ت��راث ..من
�إلغاء قانون ازدراء الأديان.
�أم��ا نحن ف�سوف ن�م��ار���س دورن ��ا لآخر
َنفَ�س فى �صدورنا ..لأننا ندرك �أن جنودنا
البوا�سل يقدمون بد ًال من حبر �أقالمنا دما ًء
زكية ..ولأننا ن�ؤمن ب�أننا نملك كلمة الحق
فى مواجهة الباطل.

ال�سنة الثامنة ع�شر  -العدد � 30 - 16) 381أبريل 2018م)  -برمودة  1734لل�شهداء
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت و تقارير

عقــــارات

ديــر ال�صـــليب والأنبـــا �شـــنـودة

خدعوك فقالوا

غـرب نقــادة محـافظــة قنــــا ،بم�صــر

قبل �شراء المنزل �أغلق كل الكريدات التي ال
ت�ستخدمها �أو القديمة حتى يرتفع الكريدت �سكور
هذه الفكره خاطئه جدا .ولن ترفع
ال �ك��ري��دت ��س�ك��ور ول �ك��ن �ستخف�ضه!
وال�سبب هو �أنك تلغى ( تغلق ) تاريخك
فى التعامل المالى من خالل الكريدت
كارد .وهذا �سي�سبب فى تقليل الكريدت
�سكور لمده طويله وعند تقدمك لطلب
قر�ض ل�شراء منزل ف ��أن تاريخك فى
التعامل �سبب م�ساعده كبيره للح�صول
على ال�ق��ر���ض وب��أف���ض��ل �سعر
فائده .بقلم الم�ست�شارة العقارية
قر�ض
لطلب
ولهذا �أن�صح المتقدمين
�أمال مليكه
للكريدت
التعر�ض
ل�شراء منزل بعدم
Amalhanna12@gmail.com
ك��ارد بالألغاء �سواء كريدت قديم �أو
جديد.
�أ�ستف�سار بخ�صو�ص هذا المو�ضوع �أو
أى
�
على
أجاوب
�
أن
�
ي�سعدنى
وبالطبع
غيره وذلك على الأميل �أو بالتليفون.

نا�صف �ساوير�س يت�صدر قائمة فورب�س
لأثرياء العرب  2018بـ  6,6مليار دوالر

13

�إعداد :مريـم عــادل

دير ال�صليب واالنبا �شنودة يقع علي
ال�ضفة الغربية من نهر النيل بمنطقة
دنفيق مركز نقادة ويبعد عنها جنوبا
 6ك��م ت�ق��ري�ب��ا وق ��د ان �� �ش ��أ ف��ي القرن
الرابع ويعتبر �أول دير با�سم ال�صليب
المقد�س والكني�سه الثانيه في العالم.
بني بعد بناء كني�سة ال�صليب المقد�س
باور�شليم �أيام الملكة هيالنة �أم الملك
ق�سطنطين.
داخ��ل ف�ن��اء ال��دي��ر ت��وج��د كني�ستان
الكني�سة الغربية للأنبا �شنودة وبها
خم�سة ع�شر قبة وث�لاث هياكل واثنى
ع�شر لل�صحن وترجع للقرن � ،19أما
الكني�سة الأخ��رى لل�صليب وتتكون من
�صالة م��دخ��ل م��ن قبتين وت��دخ��ل �إلى
�صالة مدخل ثانية ثم �صحن الكني�سة
المربع المغطى بت�سعة قباب محمولة
على اك�ت��اف م��ن ع�م��ودي��ن ملت�صقين
غالب ًا من حيث �أنهما حاليا كتف واحد
ويتقدم ال�صحن خور�س �أم��ام الهيكل
وم��ن ب��اب�ي��ن ف��ي ال �ح��ائ��ط البحري..

ت�صدر رجل الأعمال الم�صرى نا�صف �ساوير�س قائمة �أغنى �أثرياء العرب على م�ستوى
العالم ،بح�سب ت�صنيف مجلة فورب�س فى عددها ال�صادر ب�أبريل الجارى بثروة قدرها
 6.6مليار دوالر.
وت�ضمن قائمة �أغنى  10رجال �أعمال عرب ،م�صريان �آخ��ران هما نجيب �ساوير�س
ومحمد من�صوروبلغت قيمة ثروة نا�صف �ساوير�س  6.6مليار دوالر بزيادة قدرها مليار
دوالر عن العام الما�ضى ،وجاء فى المرتبة الثانية رجل الأعمال الإماراتى عبد اهلل بن
�أحمد الجرير ،بثروة قدرها  5.9مليار دوالر ،وانخف�ضت ثروته بقيمة قدرها  900مليون
دوالر عن عام .2017
وفى المرتبة الثالثة جاء رجل الأعمال الإم��ارات��ى ماجد الفطيم بثروة قدرها4.6
مليار دوالر �أمريكى ،وقلت ثروته بن�سبة  6ماليين دوالر عام  ،2017وفى المرتبة الرابعة
الإماراتى ح�سين �سواجانى ،بثروة قدرها  4.1مليار بزيادة  400مليون دوالرعن العام
الما�ضي .
وفى المرتبة الخام�سة ،الجزائرى �أ�سعد ربراب ،بثروة قدرها  4مليار دوالر ،بزيادة
قدرها  900مليون دوالر عن العام الما�ضى.وت�ساوى معه فى المرتبة الخام�سة الم�صرى
نجيب �ساوير�س ،بثروة قدرها  4مليارات دوالر ،بزيادة قدرها  100مليون دوالر
وفى المرتبة ال�سابعة ،العمانى �سواحيل باهوان ،بثروة تقدر قدرها 3.9مليار دوالر،
وقلت عن العام الما�ضى بقيمة  200مليون دوالر.
وفى المرتبة الثامنة ،الإماراتى عبد اهلل الفطيم ،بثروة تقدر بـ  3.3مليار دوالر ،ووقلت
 800مليون دوالر عن العام الما�ضى.
وفى المرتبة التا�سعة ،اللبنانى طه ميكاتى بثروة قدرها  2.8مليار دوالر ،بزيادة قدرها
 200مليون دوالر عن عام . 2017
وثالثة رجال �أعمال فى المرتبة العا�شرة ،هم� :سعد بن بطى القبي�صى بثروة قدرها
 2.7مليار دوالر ،واللبنانى نجيب ميقاتى بثروة قدرها 2.7مليار دوالر بزيادة قدرها
 100مليون دوالر عن عام  ،2017والم�صرى محمد من�صور بثروة قدرها 2.7مليار دوالر ،ال يعترف ب��اب��اوات الكني�سة القبطية
الكاثوليكية ،بالفاتيكان ،كغيرهم من
ولم تزد ثروته �أو تنق�ص عن العام الما�ضى.
وقدرت فورب�س عدد الأثرياء العرب بـ  31ملياردير عربى ب�إجمالى ثروة قدرها  76.7باباوات الكنائ�س الأخري بال�صدف ،حيث
�إن للتفا�صيل ال�صغيرة حكايات وروايات
مليار دوالر.
تده�ش من يقترب منها.

وندخل �إلى هيكلين جانبين بحري الكني�سة
�أمامهما �صحن مربع وجميع قباب الكني�سة
الخم�سة وع�شرين من القباب المنخف�ضة
المحمولة على مثلثات ك��روي��ة ،والمباني
الحالية ال ترجع لأكثر من القرن 18م و�إن
ك��ان يوجد داخ��ل المباني بع�ض الأعمدة
والأج��زاء المعمارية من الكني�سة الأقدم
ك�م��ا ي��ذك��ر بع�ض ال �م ��ؤرخ �ي��ن �أن الدير
قامت بت�شييده الملكة هيالنة كما يروى
صال من
البع�ض �أن الملكة هيالنة كانت �أ� ً
مواليد نقاده ..هذا وقد �شمل الدير بع�ض
التجديدات التي غيرت �صورته المتهدمة.

والجنوبي با�سم الر�سل.
 -2كني�سة ال �ع��ذراء :تقع �إل��ى ال�شمال
من كني�سة ال�صليب وهذه الكني�سة �ألحقت
حديث َا على مباني الدير وبها مذبحين:
الجنوبي با�سم ال�ع��ذراء وال�شمالي با�سم
المالك جبرائيل.
 -3كني�سة يوحنا المعمدان :تقع �إلى
ال�شمال الغربي من كني�سة العذراء ،هذه
الكني�سة اي�ضا �ألحقت حديثا على مباني
الدير وبها ثالثة مذابح :الأو��س��ط با�سم
يوحنا المعمدان .وال�شمالي با�سم المالك
ميخائيل .والجنوبي با�سم القدي�س يوريل.

عمارة الدير القديمة
كان الدير قديم ًا يتكون من ثالثة كنائ�س
غ�ي��ر ال�م�ل�ح�ق��ات ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى خدمات
الدير:
 -1كني�سة ال�صليب ال �م �ق��د���س :هي
الكني�سة الأ�صلية المن�ش�أة في القرون الأولى
وبها ثالثة مذابح الأو�سط با�سم ال�صليب,
وال �م��ذب��ح ال�شمالي با�سم مارجرج�س,

عمارة الدير الحديث
التكوين المعماري الحالي لكنائ�س الدير
عبارة عن ثالث كنائ�س:
 -1يوجد كني�ستان بالجهة ال�شرقية
تحمل ا�سم ال�صليب وهى الجنوبية والأخرى
ال�شمالية تحمل ا�سم العذراء.
 -2يوجد من جهة ال�شمال من ال�سور
ال�شرقى �آث��ار ح�ضن الآب لكني�سة يوحنا

لماذا يرتدي بابا الفاتيكان الحذاء الأحمر
الحذاء الأحمر ..ربما يكون غير ملحوظ
لكن ظل البابا يوحنا بول�س الثاني يرتديه
ط��وال فترة ت��واج��ده بالبطريركية ،فيما
عدل البابا فران�سي�س عن ارتدائه.
وبح�سب موقع �إذاع��ة الفاتيكان ،ف�إن
معظم الباباوات يرتدون ثالثة �أن��واع من
الأحذية ،وهي �أحذية حريرية حمراء داخل
الفاتيكان ،و��ص�ن��دال �أ�سقفيا لالحتفال
بالقدا�س (حتى عام  ،)1969وفقا للألوان
الليتورجية والأح��ذي��ة الجلدية الحمراء
للخارج.
وترتبط الأحذية الحمراء بـال�سلطة ولي�س
فقط داخل الكني�سة ،فملوك الإترو�سكان
ارت��دوا الأحذية الحمراء كرمز لمركزهم
لأن الأحمر الذي �أطلقوا عليه الأرجواني
الملكي كان �صبغة مكلفة.
واعتمد الأباطرة الرومان تقليد الأحذية
ال�ح�م��راء ال�ت��ي ت�شير �إل��ى مكانة عالية،
والأر�ستقراطيون العظماء ارتدوا الأحذية
الحمراء �أي�ضا.
عمر الحذاء الأحمر للبابا يوحنا ،هو من
عمر الكني�سة نف�سها ،كما �أن اللون الأحمر
ل��م يكن ي�ستخدم لأح��ذي��ة ال�ب��اب��ا فقط،
بل لمالب�سه كلها �إل��ى حين و�صول البابا
الدومينيكاني بيو�س الخام�س في منت�صف
ال�ق��رن ال�ساد�س ع�شر ال��ذي ق��رر ارت��داء
اللون الأبي�ض.
وبالن�سبة للكني�سة فيرمز اللون الأحمر
لل�سلطة الدنيوية للبابا ولآالم الم�سيح ،كما
�أنه يرمز �إلى خ�ضوع وطاعة البابا للم�سيح
ومحبة اهلل للب�شرية وجميع ال�شهداء الذين
�ضحوا بحياتهم من �أجل الم�سيح.
وب �ن �ظ��رة ف��اح �� �ص��ة ل�ل��أح ��ذي ��ة ،فهي
م���ص�ن��وع��ة م��ن ال �ج �ل��د الأح� �م ��ر ،وي ��أت��ي
معظمها من المغرب ،وكانت تحمل �صليبا
مطرزا بالذهب ،وبعد عام � 1958أ�ضاف
البابا يوحنا الثالث والع�شرون حدوات
ذهبية جعلتها �أكثر ت�شابها مع الأحذية التي

ارتدوها الأ�ساقفة خارج روما.
وط �ل��ب ال �ب��اب��ا ب��ول����س ال���س��اد���س �إزال ��ة
ال�صليب وتجنب التخلي عن تقليد الحذاء
البابوي ،و�أزال �أي�ضا الأب��ازي��م من جميع
الأح��ذي��ة الكن�سية وق��رر ع��دم ا�ستخدام
النعال الحريرية داخل الفاتيكان.
وم��ع ذل��ك ف��إن الباباوات الذين خلفوه

عادوا �إلى الأحذية الحمراء حتى �أن بع�ضهم
دفن معها من بينهم بول�س ال�ساد�س ويوحنا
بول�س الأول ويوحنا بول�س الثاني.
واخ��ت��ار ال �ب��اب��ا ي��وح�ن��ا ب��ول����س الثاني
التخلي عن اللون الأحمر الزاهي مف�ضال
البورجوندي ،ومع ذلك عاد البابا بندكت�س
ال���س��اد���س ع�شر �إل ��ى الأح��ذي��ة الحمراء
الزاهية من �صنع �أدريانو �ستيفانيلي.
�أم ��ا ال�ب��اب��ا فرن�سي�س ف��اخ�ت��ار ارت ��داء
المالب�س الحمراء فقط في الداخل واختار
االحذية ال�سوداء للخارج ،التي كان يرتديها
دائما ،والتي و�صل بها �إلى الفاتيكان كدليل
على التوا�ضع والتق�شف.
�أحذية البابا فران�سي�س م�صنوعة من
قبل �صانع الأحذية الذي ا�ستخدمه لأكثر
من  40عاما كارلو�س �ساماريا ،وال يزال
البابا يرتدي قطعا خا�صة من المالب�س
الحمراء كرمز لالحتفال بعيد العن�صرة.

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

ملياردير �أم��ري��ك��ي يدفن
ك���ن���زا ب��ال��ج��ب��ال وي�����ض��ع
خ��ط��ة ل��ل��ح�����ص��ول عليه
قام الملياردير الأمريكي فوري�ست كين،
بدفن كنزا ثمينا داخل �صندوق يزن نحو
 20كيلوجراما ،في «جبال روكي» التي تقع
�شمال القارة الأمريكية بوالية «نيوميك�سيكو»
يحتوي على  1.6مليون يورو ،ويحتوي على
قطع ذهبية ومجوهرات ثمينة ،ولكنه و�ضع
خطة مب�سطة لمن يريد الح�صول على هذا
الكنز.
فعلى من يريد الح�صول على الكنز يجب
عليه قراءة كتابين �ألفهما بنف�سه و�أعطى
بهما بع�ض الإ�شارات عن مكان الكنز ،كما
عليه �أي�ضا قراءة ق�صيدة �شعرية تت�ضمن
الكثير من الأبيات التي ت�ساعد على فك
�أح �ج �ي��ة ال �ك �ن��ز ،م���ؤك��دا ���ض��رورة ق ��راءة
ق�صيدته ال�شعرية ب�شكل دائم ،لأن الكنز
ينتظر في الخارج.
و�أو�ضح فوري�ست� ،أن هدفه من خالل
و�ضع الكنز في «جبال روك��ي» دف��ع الآباء
�إل��ى �أخ��ذ �أطفالهم �إل��ى الطبيعة والتمتع
بمناظرها ال�ساحرة.

المعمدان الأث��ري��ة المبني بها بع�ض
ملحقات الدير منذ عام 1985م.
 -3يوجد بالجهة الغربية ل�سور الدير
كني�سة با�سم القدي�س الأن�ب��ا �شنودة
رئي�س المتوحدين.
وق��د بنيت ه��ذه الكنائ�س بعد عام
1917م وقد تم تجديدها تحت �إ�شراف
هيئة الآث��ار ع��ام 2002م وقباب هذه
المباني الحديثة لكنائ�س الدير ت�شبه
�إل��ى حد كبير القباب التي بنيت على
طراز العمائر العثمانية كما ت�شبه اي�ض ًا
قباب كني�ستي الأمير تادر�س الم�شرقي
وكني�سة ال�سيدة ال �ع��ذراء (قي�صرية
الريحان) �ضمن كنائ�س منطقة م�صر
القديمة.
�أول ذك��ر ل�ـ «دي��ر ال�صليب والأنبا
�شنوده» في الوثائق الر�سمية كان في
القرن ال�ساد�س في �سيرة حياة القدي�س
ب�سنتا�ؤ�س ( 631-548م ،).وظل الدير
ق��ائ�م� ًا ومليئ ًا ب��ال��ره�ب��ان حتى الغزو
الإ� �س�لام��ي وف��ي ال �ق��رن ال�ث��ال��ث ع�شر
�أ�شار �إليه الم�ؤرخ �أبو �صالح الأرمني.
وف��ي ع��ام  1668ميالدية ذك��ره الآباء
الرحالة
الكابوت�شيان والفرن�سيين
َّ
الأوروبيين .وفي مار�س من عام 1901م
زار الدير المهند�س �سومارز كالرك
الذي ر�سم له تخطيط ًا معماري ًا دقيقاً.
وفي عام  1917ميالدية �أزيلت مباني
الدير تمام ًا وتحولت �إلى �أنقا�ضَ ،
وحل
موقعه المبنى الجديد ال ُمقام الآن،
وذك��ره القم�ص عبد الم�سيح �صليب
الم�سعودي في كتابه تحفه ال�سائلين
با�سم (دي��ر ال�صليب والقدي�س �أنبا
�شنوده).

Ibrahim Gad - CRTP

Daniel Gad - CRTP

Nevine Awad - CRTP

Services:

•
•
•
"•
•
•

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

Call us for a no-cost, no-obligation tax consultation
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�أخر�س ولكن قلبي مليان كالم
عجبي
علمي ان كل الخلق من �أ�صل طين
وكلهم بينزلوا مغم�ضين
بعد الدقائق وال�شهور وال�سنين
تالقى نا�س �أ�شرار ونا�س طيبين
عجبي

 32عام ًا على رحيله...

جاهين� ،شــاعر الفــرح والثــورة

ف��ي � 21أب��ري��ل نحتفل ب��ذك��رى رحيل
��ص�لاح جاهين ،ذل��ك المبدع الم�صري
الفذ الذي جاء مختلف ًا في كل �شيء ،يمكن
و�صفه ب�شاعر الفرح و�صانع البهجة ،حيث
قدم �إبداع ًا فريدا يحمل خال�صة الهوية
الم�صرية في �أنقى و�أجمل تجلياتها ،وهي
حالة البهجة والمرح والفكاهة وال�سخرية
التي يع�شقها الم�صري وال يقدر على الحياة
بدونها ويعبر بها عن كافة �أحواله الوجودية
والإجتماعية وال�سيا�سية ،ف�صناعة الفرح
ه��ي موهبة م�صرية ف��ري��دة ،ول��ذل��ك كان
جاهين ر��س��ام الكاريكاتير ال�ساخر هو
الأق ��رب تعبير ًا ع��ن العبقرية الم�صرية
�شعر ًا ور�سم ًا وغناء ورق�ص ًا وفل�سفة ،ونري
�إنتماء جاهين للفرح والبهجة وا�ضح ًا في
قوله:
كرباج �سعادة وقلبى منه انجلد
رمح ك�أنه ح�صان ولف البلد
ورجع لي ن�ص الليل و�س�ألني ليه
خجالن تقول �أنك �سعيد ياولد؟
وككل م�صري �أ�صيل كانت ال�سخرية
وح��ب الفكاهة و«التنكيت» ت�أتيه تلقائي ًا
وفي كل منا�سبة لت�ساعده على التفكير بل
والتفل�سف ،وقد �سمعته في �أحد البرامج
الإذاع� �ي ��ة ال�ج�م��اه�ي��ري��ة و�أظ��ن��ه «ج��رب
حظك» ي�س�أله المذيع� :أنت ر�سام كاريكاتير
م�صري مميز ،فمن هو في ر�أي��ك �أعظم
ر�سام كاريكاتير في العالم؟ فيرد جاهين،
الذي كان ق�صير ًا �سمين ًا ذي ج�سد �أقرب
�إل��ى ال�ك��رة ،ق��ائ�لا�« :أن��ا ك��ل م��ا �أب����ص في
المراية �أعرف �أن ربنا �سبحانه وتعالي هو
�أعظم ر�سام كاريكاتير في الدنيا» ،في�ضج
الحا�ضرون بال�ضحك والت�صفيق.
�شاعر الفرح
قدم لنا جاهين الفرح كقيمة �إن�سانية
عامة ال تنبع بال�ضرورة من عامل محدد،
ول�ك��ن م��ن ر�ؤي ��ة م�صرية �صميمة تع�شق
الحياة وتقبلها بكل ما هي عليه من نقائ�ص،
الكمال لي�س مطلوب ًا ولكن الفرح هو غر�ض
اللحظة ،وهو الق�صد من قبل ومن بعد:
�أنا اللى بالأمر المحال �إغتوى
�شفت القمر نطيت لفوق فى الهوا
طلته ماطلتو�ش �إيه انا يهمني
وليه مادام بالن�شوة قلبي ارتوى
عجبي
قدم لنا جاهين فرحه الوجودي الهائل
بمفردات جديدة لم نتعودها في ال�شعر،
فال�سعادة ت�أتيه في هيئة «ك��رب��اج» ،وفي
� �ص��ورة ح���ص��ان ي�م��رح وي�ل��ف ال�ب�ل��د ،لقد
تحرر من المفردات الرومانتيكية المبتذلة
وانت�شل مفرداته و�صوره من طمي الحياة
اليومية و�صور الحارة الم�صرية المعتملة
بال�شوق والدفء الإن�ساني العميق.
جاهين ه��و �شاعر ال�ف��رح لأن عالقته
بالفرح حميمة عميقة �أ�سا�سية ،فهو يكتب
مزامير الزهور والحب والبهجة ،ويروج
لع�شق الحياة بح�س �شاعر ونزق طفل وتهور
�شاب مقبل على مباهج الأحالم المنتظرة
في فرح حقيقي ،وفي نظرة فل�سفية عميقة
يقبل وج��ود الأل��م ولكن ال ي�ست�سلم له وال
يعامله بالرف�ض ولكن بالمحبة:
فتحت �شباكي ل�شم�س ال�صباح
مادخل�ش منه غير عويل الرياح
وفتحت قلبي ع�شان �أبوح بالألم
ماخرج�ش منه غير محبة و�سماح
عجبي

جل�سة للأ�صدقاء حتى تجد من يبد�أ بمقطع
منها في�سارع الكل في الإنخراط الكامل في
غناء هذا العمل الفذ بكل كلمة وكل نغمة
من نغماته فينقلنا �إلى الحارة الم�صرية
الحميمة ب�شخو�صها وكلماتها ورق�صاتها
و�ألوانها ورائحتها ب�شكل ال يجاريها فيه �أي
عمل فني �آخر.
الت�ستطيع �أن ت�ستح�ضر للذاكرة العبقري
��ص�لاح جاهين �إال ويح�ضر معه زمياله
ال�شاعران �أح�م��د عبد المعطي حجازي
و�صالح عبد ال�صبور وكان الثالثة يعملون
فى غرفة واح��دة ت�ضم مكاتبهم فى دار
«روز ال�ي��و��س��ف» ،وي �ق��ول ح �ج��ازى« :كان
جاهين �أكثرنا ن�شاط ًا ومرح ًا وح�ضوراً،
كان ير�سم وينظم بالعربية وك��ان �أحيان ًا
يغني بع�ض الأغنيات الأ�سبانية من تراث
ال�ح��رب الأه�ل�ي��ة ،باال�ضافة �إل��ى �أغنيات
رو�سية ،وفي تلك الغرفة �سمعت من �صالح
جاهين معظم �أغنياته التي نظمها في
الخم�سينات و�أوائ��ل ال�ستينات ،ويقول �أنه
رغ��م ب��دان��ة جاهين ف��إن��ه ه��و ال��ذى علمه
رق�صة الفال�س! وي�ق��ول« :ل��م يكن �صالح
جاهين �صوت ًا ب�سيط ًا م�ف��رداً ،و�إنما كان
مجمع �أ��ص��وات ،كان �صوت م�صر و�صوت
الب�شرية� ،صوت الجماعة في الواقع وفي
الحلم معا� ،صوت جماعة ناه�ضة حرة
متقدمة �سعيدة منتمية لح�ضارة الع�صر
م���ش��ارك��ة ف��ي �صنعها .ف���ص�لاح جاهين
لي�س ث�م��رة ت ��راث ق��وم��ي مغلق وان �م��ا هو
ثمرة التراث القومي والتراث االن�ساني،
وهو يدين للوركا وبول �إيلوار بقدر مايدين
ل�شوقي وبيرم التون�سى».

المو�سيقية ،وه �ك��ذا يظل ه��ذا ال�شاعر
الفنان الفذ الذي �شكل وجدان جيل كامل
في الخم�سينيات وال�ستينيات من القرن
الما�ضي حا�ضر ًا ي�شكل وجدان الجيل التالي
الذي قام بالثورة الم�صرية الجديدة.
قام جاهين بت�شكيل الذائقة الوجدانية
لجيل ثورة يوليو  52ب�أكمله� ،شعراء وفقراء
وب �� �س �ط��اء وع �م��اال وف�لاح �ي��ن وموظفين
وعا�شقين وحالمين .من هنا ت�أتى �أهمية
هذا ال�شاعر ال�شعبي العظيم الذي لم ينل ما
ي�ستحقه من تقدير ينا�سب �إنجازاته الهائلة
في ميادين االبداع المتنوعة التي طرقها،
من الر�سم الكاريكاتوري �إلى �شعر العامية
وال��زج��ل واالغ�ن�ي��ة والأ� �ش �ع��ار الم�سرحية
وال�سينمائية والفوازير التليفزيونية وم�سرح
العرائ�س وال�سيناريو ال�سينمائي ف�ضال عن
الأنا�شيد الوطنية التي �صنع منها جاهين
فن ًا جديد ًا قائم ًا بذاته.
وكان �أول ر�سام كاريكاتير عربي تقدم
�أع�م��ال��ه ي��وم�ي� ًا ف��ي م�ك��ان ث��اب��ت ف��ي �أهم
�صحيفة عربية في ذلك الوقت ،الأهرام،
فينتظرها ال �ق��اريء ب��ل ي�ه��رع �إل�ي�ه��ا في
ال�صفحة الداخلية ليطالعها قبل قراءة �أي
�شيء �آخر في الجريدة ،فال ي�ضحك عند
مطالعتها فقط ،ولكن يتعلم ويعلم ويت�أمل
وي ��أم��ل ،فقد ك��ان جاهين يتابع بابداعه
ما يعتمل في م�صر في زمنه الزاهي من
�أحداث ج�سام وتحوالت �سيا�سية و�إجتماعية
وثقافية هائلة.
كان ما يكتبه يتحول الى �أغنيات ثورية
�شعبية ب�صوت فنان ال�ث��ورة عبد الحليم
حافظ ب�ألحان المو�سيقار الفريد كمال
ال �ط��وي��ل ،وا��س�ت�ط��اع ان ي�ت��رج��م م�شاعر
و�أح�لام و�أف��راح ماليين الم�صريين �إلى
كلمات حية متوثبة مليئة بالدفء والزهو
والن�شوة.
وب�ه��ذا ال�صدق وال�ف��رح وال�ت�ف��ا�ؤل كتب
جاهين –وغنى عبد الحليم� -أنا�شيد �إحنا
ال�شعب ( )56وبالأح�ضان ( )61والم�سئولية
( )63ويا�أهال بالمعارك ( )65و�صورة،
ونا�صر ،وغيرها .وكان من المده�ش حقا
�إ�ستقبال الجماهير لهذه االنا�شيد وتجاوبها
معها حفظا وغناء وك�أنها �أغنيات في الحب
وال�صبا والجمال ولي�س في الثورة والحرية
والكرامة بل وال�سيا�سة االقت�صادية (على
را�س ب�ستان اال�شتراكية /واقفين بنهد�س ع
المية� /أمة �أبطالُ /علما وعمال  /ومعانا
جمال.)..

�شاعر الثورة
الكثير من �شباب ثورة  25يناير الواعي
المثقف يحتفظ في وجدانه بمكانة خا�صة فرح الع�شق
ال�شقاوة وحب المرح هما وجهان لطاقة
ل�شاعر ثورة يوليو � 52صالح جاهين ،الذي
رحل في � 21أبريل  .1986وهناك بع�ض حب الحياة وحب الآخر ،حالة من الع�شق
ال�ف��رق الفنية م��ن ال�شباب تلقي �أ�شعاره وال��وج��د المقترن بالدلع وال �ن��زق تتملك
وت�ستلهم �أغانيه و�أنا�شيده في عرو�ضها جاهين كما تتملك كل �شاب م�صري �أ�صيل

مجمع �أ�صوات
ك��ان��ت ال�ط��اق��ة الإب��داع �ي��ة ل��دى �صالح
ج��اه�ي��ن ه��ائ�ل��ة وم�ت�ف�ج��رة ف��ي �إتجاهات
مختلفة ،فقد ك��ان �شاعر ًا يبدع بالعامية
�شعر ًا يتناول مو�ضوعات فكرية فل�سفية
لم تكن العاميه قبله ق��ادرة على تحملها
وت�ق��دي�م�ه��ا ،ف�ه��و فيل�سوف ب�ج��ان��ب كونه
�شاعراً ،وكتب الأغنية الوطنية فانتقل بها
من ن�شيد وطني �سيا�سي حما�سي غا�ضب
جاد �إلي �أغنية �إن�سانية فرحة تتغنى بحب
الوطن وترق�ص على وقع التغير ال�سيا�سي
الإج �ت �م��اع��ي ال���س��ائ��ر ع�ل��ى ق ��دم و�ساق،
و�إ�ستخدم م�ف��ردات ال يمكن �أن يتخيلها
�أح��د ف��ي �أغنية ،مثل «على را���س ب�ستان
الإ��ش�ت��راك�ي��ة» ،وك�ت��ب �أح��د �أه��م الأعمال
الفنية الم�صرية ال�ت��ي خلبت ل��ب كافة
�أطياف المجتمع الم�صري من وقتها و�إلي
اليوم وهي «الليلة الكبيرة» التي ما �أن نجتمع
نحن المهاجرين في الواليات المتحدة في

الكلمــات املتقـاطعــة

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

عا�شق ،فيقول فى �شعر الغزل وال�شقاوة
والمحبة:
يا بنت يام المريله كحلي
يا�شم�س هااله ،وطااهلل م الكوله
لو قلت عنك في الغزل قوله
ممنوع عليا وال م�سموح لي؟
عجبي!!
وفى رباعية غزلية �آخرى يقول:
�أوقات افوق ويحل عنى غبايا
وا�شعر ك�أنى فهمت كل الخبايا
�أفتح �شفايفى ع�شان �أقول الدرر
ماقول�ش غير حبة غزل في ال�صبايا
عجبي
م�سئولية الكلمة
يعرف �صالح جاهين م�سئوليته كمبدع
وك�شاعر .كثيرا ما ي�شير �إلى ال�صمت في
�شعره كمرادف للموت ،وي�شير �إلى الكلمة
كمرادف للحياة .يقول فى ق�صيدة بعنوان
«اتكلموا»:
اتكلموا ..اتكلموا ..اتكلموا
محال الكالم ،ما �ألزمه ،ما �أعظمه
في البدء كانت كلمة الرب الإله
خلقت حياه والخلق منها اتعلموا
ف�إتكلموا
الكلمة ايد الكلمة رجل الكلمة باب
الكلمة لمبة كهربية في ال�ضباب
الكلمة كوبري �صلب فوق بحر العباب
الجن يا�أحباب مايقدر يهدمه
فاتكلموا
وفى رباعية جميلة يقول:
ياعندليب ماتخاف�ش من غنوتك
قول �شكوتك واحكى على بلوتك
الغنوه م�ش حتموتك� ......إنما
كتم الغنا هو اللى ح يموتك
وعن �أهمية الكلمة الم�ضيئة والألم الذي
ت�سببه لمن يقولها ب�صدق يقول:
عجبتني كلمة من كالم الورق
النور �شرق من بين حروفها و برق
حبيت �أ�شيلها ف قلبي  ..قالت حرام
ده �أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
فيل�سوف الفقراء
ينفرد جاهين بخا�صية هامة تمنح �شعره
–على ب�ساطته وعاميته -بعد ًا فل�سفي ًا
ال ن�ع��رف ل��ه مثي ًال ل��دى �شعراء العامية
الآخ��ري��ن ،وهنا ل��م يح�صل جاهين على
حقه من التقدير ب�سبب النظرة العدائية
م��ن الو�سط الثقافي النخبوي للعامية،
وربما ب�سبب التحيز للف�صحى والخوف
عليها ،مع قدر من عدم الت�صديق لإمكانية
ان تقول العامية الدارجة معان تقرب من
م��دار الفل�سفة المقد�س .ولكن ال ي�صح
�أن يمنعنا مثل ه��ذا الموقف اال�ستعالئي
الزائف والخائف من �أن نخو�ض في رفق
وحدب في �أعماق �أ�شعار جاهين لنكت�شف
مابها من جواهر فكرية ووجدانية بديعة.
ف ��إن��ك ل�ت�ج��د ف��ي رب��اع �ي��ات��ه �أ� �ص��داء
لفل�سفة �سارتر الوجودية ولمواقف �ألبير
كامو في اغترابه ولجر�أة نيت�شه الذي لم
تكن فل�سفته �سوى �شعر ًا مكثفاً ،بالإ�ضافة
�إل��ى نهل جاهين م��ن ال �ت��راث الفلكلوري
الم�صري والعربي اال�سالمي والم�سيحي،
ومزجها كلها في �صوت �صادق متفرد هو
�صوته وح��ده .ولننظر �إلى بع�ض رباعياته
التي يمكن �إعتبار كل رباعية منها �أطروحة
فل�سفية كاملة تطرح كل منها �أحد الأ�سئلة
الوجودية الهامة في ت�صوير بالغ الإيجاز
والإيحاء والده�شة:
عيد والعيال اتنططوا ع القبور
لعبوا ا�ستغماية ولعبوا بابور
وبالونات ونايلونات �شفت�شى
والحزن ح يروح فين جنب ال�سرور!
عجبي
الدنيا �صندوق دنيا ..دور بعد دور
الدكة هي  ..وهي كل الديكور
يم�شي اللي �شاف وي�سيب لغيره مكان
كان عربجى �أو كان �إمبراطور
عجبي
�أنا �شاب لكن عمري وال �ألف عام
وحيد ولكن بين �ضلوعي زحام
خايف ولكن خوفي مني �أنا

�أفقيـــا:

في القانون

النفقـــة
النفقة تعني ت��وف�ي��ر ك��ل متطلبات
ال�ح�ي��اة ل�ل��زوج��ة ولأوالده � ��ا م��ن م�أكل
وم�شرب وملب�س ومبيت و�صحة وغيرها
من متطلبات الحياة.
ونفقة ال��زوج��ة واج �ب��ة على زوجها
وه��ي ح��ق م��ن ال�ح�ق��وق المترتبة على
ال ��زواج� ،إذ يجب على ال��زوج �أن يوفر
كل م�ستلزمات ال��زوج��ة من الحاجات
ال�ضرورية المتعارف عليها .وال يعني
ذلك �أن تكون طلبات الزوجة تعجيزية
بهدف �إرهاق الزوج بالم�صاريف.
ال يحق ل�ل��زوج الإم�ت�ن��اع ع��ن تقديم
النفقة �أو المماطلة فيها مهما كان
و�ضعه ال�م��ال��ي ،فعليه الإن �ف��اق عليها
ح�سب �إمكانياته المالية ��س��واء كانت
ال��زوج��ة غنية �أو فقيرة لكون الإنفاق
عليها من باب التعوي�ض لها.
والنفقة ثالثة �أنواع:
 -1ن�ف�ق��ة زوج��ي��ة :وه ��ي م�ستحقة
للزوجة ��س��واء كانت م�سيحية �أو غير
م�سيحية ح��ال قيام الزوجية ،وامتناع
ال��زوج عن الإنفاق عليها ومن ثم يكون
لها ال�ح��ق ف��ي رف��ع دع��وى على زوجها
بطلب �إلزامه بالإنفاق عليها.
 -2نفقة العدة :ونفقة العدة م�ستحقة
للزوجة غير الم�سيحية بعد طالقها حتى
�إنتهاء مدة العدة.
 -3نفقة ال�صغار :وتقدر بح�سب حال
الزوج ي�سرا �أو ع�سرا ،وعلى المحكمة في

تقدمي :عاطف معو�ض داو�س

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

حالة قيام �سبب النفقة يفر�ض القا�ضي
لل�صغار نفقة م�ؤقتة في خالل �أ�سبوعين
م��ن ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى بحكم واجب
النفاذ ف��ورا .وت�ستمر نفقة الأوالد على
�أبيهم �إلى �أن تتزوج البنت �أو تك�سب ما
يكفي نفقتها .و�إلى �أن يتم الإبن خم�سة
ع�شرة �سنة ويكون ق��ادرا على الك�سب.
�أما �إذا كان عنده مر�ض بدني �أو عقلي
يمنعه من الك�سب �أو ب�سبب ا�ستمراره
في الدرا�سة ا�ستمرت نفقته على �أبيه.
ويلتزم الأب بنفقته على �أوالده وتوفير
الم�سكن لهم بقدر تي�سره المادي بما
يكفل لهم العي�ش في الم�ستوى الالئق
وت�ستحق نفقة الأوالد على �أبيهم من
تاريخ �إمتناعه عن الإنفاق عليهم .وعليه
�أن يهيئ لهم الم�سكن المنا�سب.
في حالة �صدور حكم ل�صالح الزوجة
تتخذ �إجراءات حجز ما للمدين تحت يد
الغير (�أي ت�سلم �أ�صل الحكم التنفيذي
�إلى جهة عمل الزوج مبا�شرة) ثم تقوم
تلك الجهة بخ�صم تلك الم�ستحقات من
مرتب الزوج.

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

رعاية �أ�سرة في م�صر

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدةالأ�سرالمحتاجة في م�صر.
ي�شرفعلىالبرنامج �إيبار�شيةلو�س انجلو�س.

لمزيد من المعلومات ات�صلوا 562-923-2590 :
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ر أ��ســيا:

( )1من أ�كبر ا ألعياد الم�سيحية )2( .دخلها ال�سيد الم�سيح راكبا على �أتان -
ح�سب وكفى� )3( .أنا�شد (معكو�سة) )4( .قرية �شاهدت مقابلة ال�سيد الم�سيح
بعد قيامته مع تلميذين من التالميذ (معكو�سة)  -حيوان زاحف )5( .مقاطعة
بفل�سطين عا�ش فيها ال�سيد الم�سيح (معكو�سة)  -عا�صمة بولندا )6( .تلقى -
من �أبناء مو�سى النبي� )7( .أول من ر�أت الرب بعد قيامته من الن�ساء)8( .
�شاهد (معكو�سة) � -أنت (بالإنجليزية) )9( .جميع ( ½ -تحية)  -تزيل.
( )10ال��ذي دح��رج الحجر م��ن �أم��ام قبر ال�سيد الم�سيح  -نهر �سوي�سري
(معكو�سة) � -ضمير مت�صل )11( .للتعليل � -سالم (بالعبرية)  -لفظ �ضيق.
( )12قرية �شهدت �أحداث قيامة لعازر من الموت بعد �أربعة �أيام.

�سيظل جاهين �صوت ًا مميز ًا مزهو ًا في
الوجدان الم�صري �إلى الأبد.
فال�شاعر الأ�صيل اليعرف موت ًا وال�صمتاً.
وهو الذي قال:
دخل ال�شتا وقفل البيبان ع البيوت
وجعل �شعاع ال�شم�س خيط عنكبوت
وحاجات كتير بتموت فى ليل ال�شتا
لكن حاجات �أكتر بترف�ض تموت.
نعم «حاجات �أكتر بترف�ض تموت» ومنها
كلمات جاهين و�إب��داع��ات��ه الخالدة التي
تظل مت�أججة في وج��دان وعقول كل جيل
م�صري جديد.
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
ه� ��ي ع�� �ب� ��ارة عن
�شبكة من  9مربعات
كل مربع فيها ي�ضم
 9خ��ان��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9أعمدة
�أف� �ق� �ي���ة و�أخ � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،تملأ هذه
ال �خ��ان��ات ب���أرق��ام
من  9 - 1بحيث ال
يتكرر الرقم الواحد
في المربع الواحد
وال ف� ��ي ال� �ع��م ��ود
ال��واح��د عموديا �أو
�أفقيا.

حل م�سابقة العدد

(( ½ )1ع��ادل)  -تحية ال�سيد الم�سيح للتالميذ بعد قيامته )2( .يوليو
(مبعثرة)  -يتوج (معكو�سة) )3( .من الجواهر  -من الفواكة  -تجدها
ف��ي (�أت �ي��ت) )4( .خبز ياب�س � -شرير  -حمق )5( .مت�شابهان  -در�س ًا
 هجم )6( .كبل  -قالها ال�سيد الم�سيح على ال�صليب بمعنى (�إلهي) �شاهد )7( .بحر  -رواي��ة لطه ح�سين عن �سيرته الذاتية (معكو�سة).( )8تجدها في (ج��ورج��ي) )9( .نقود � -أجيب  -التلميذ ال�شكاك)10( .
المدينة المقد�سة �أيام ال�سيد الم�سيح )11( .من تالميذ ال�سيد الم�سيح �شاهدا
�أح��داث التجلي )12( .من �أتباع ال�سيد الم�سيح �إلى الجلجثة  -ثغر القد�س
الرئي�سي.

فر�سان الثورة
�إ�ستطاعت الثورة الم�صرية منذ والدتها
وب�سبب اه�ت�م��ام عبد النا�صر بالثقافة
والفنون والأدب �أن تخلق مناخ ًا �إجتماعي ًا
مثير ًا لعوامل االب��داع االن�ساني في جميع
ال�م�ج��االت  ..وانطلقت م��ع ب��داي��ة الثورة
وب���ش�ك��ل ت�ل�ق��ائ��ي م��ده����ش � �ش��رارة الخلق
واالبداع الفني والفكري في عدد هائل من
ال�شباب المثقف ال�صاعد من قرى ونجوع
م�صر الزاحف نحو القاهرة واال�سكندرية
ف�إذا بمئات ومئات من المبدعين تت�صاعد
�أنجمهم في �سماء م�صر حاملين رايات
ملونة زاهية لأعمال جديدة مده�شة في
ك��ل مناحي االب ��داع� .أر��ص��د ه��ذا لأو�ضح
�أن �صالح جاهين – و�إن كان حق ًا �صوتا
متفرد ًا مميز ًا في ال�شعر وفنان ًا مبدع ًا في
الر�سم وغيره من الفنون – لم يكن وحيدا
و�إنما كان واح��د ًا من «جي�ش» مده�ش من
المبدعين المجددين الذين ا�ستقوا من
ينابيع الج�سد الم�صري المتفجر ب�إرها�ص
الوالدات الجديدة ووعود الأحالم المثيرة
القادمة في فورة �إبداعية نعرف الآن �أنها
ك��ان��ت –للأ�سف� -إ�ستثنائية ف��ي تاريخ
م�صر المعا�صر.
وقد كان لجاهين �شاعر الثورة الم�صرية
ووا�ضع مزاميرها الجماعية المحفزة �أثر
كبير في حركة النه�ضة الفكرية التحررية
المواكبة ،فقد راح ف��ي ر�سومه وكلماته
و�أنا�شيده و�أ�شعاره ير�سم مالمح المجتمع
ال�ح��ر ال �ق��ادم ف��ي ع�ي��ون �شباب و�صبايا
يعانقون �أح�ل�ام الحب الجميل والحرية
االجتماعية والتحرر الفكري البادئ بالذات
والممتد نحو االن�سان في كل مكان .
وك��ان لهذه ال�ف��ورة االبداعية والتفجر

الغني المثير فعل ال�سحر ف��ي ال�شباب
المثقف ال�صاعد �إلى حد �أنه حتى المثقفين
الذين دخلوا ال�سجون في تلك الفترة ب�شبهة
الميول ال�شيوعية �أو الي�سارية المت�شددة
خرجوا منها وهم على �إخال�صهم العجيب
للثورة التى لم تتورع عن التهام عدة �سنوات
من �شبابهم الحالم ،وهي ظاهرة ال نعرف
لها مثيال في التاريخ.
ولعل �أج�م��ل مايعبر ع��ن حالة جاهين
بعد �أنهيار �أح�لام الثورة التى �شارك في
�صنعها ه��ي رباعيته ال�ت��ى كتبها عندما
�أ�صابه ان�سداد في �شرايين القلب احتاج
�إلى جراحة في �صيف :1981
يام�شرط الجراح �أمانة عليك
وانت فى ح�شايا تب�ص من حواليك
فيه نقطة �سودة في قلبي بد�أت تبان
�شيلها كمان ..والف�ضل يرجع اليك.
لقد كانت النقطة ال�سوداء قد احتلت
قلبه الكبير وراحت تكبر فيه وتنه�شه هي
نف�سها النقطة التى �أ�صابت قلب م�صر مع
جرح  67ومع رحيل نا�صر و�إنهيار �أحالم
الجيل ال�صاعد وت�سليم ال�سادات مفاتيح
م�صر للتيارات الدينية الظالمية التي
�أطف�أت م�صابيح م�صر واح��د ًا بعد الآخر
وح��ارب��ت الفن والفكر واالب ��داع والتحرر
وال�م���س��اواة وال �ف��رح والبهجة واالنطالق
والغناء والرق�ص والمزامير ،فكانت هي
الخاتمة ال���س��وداء الح��دى �أج�م��ل فترات
النه�ضة الم�صرية في تاريخها الحديث.
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�أرثوذك�س نيوز

رياضة
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رياضة ومالعب

مليون جنيه لكل العب بالمنتخب مكاف�أة الت�أهل لدور الـ  16بالمونديال

م�صر :ر�صد مجل�س �إدارة اتحاد الكرة برئا�سة هاني �أبو ريدة مليون جنيه لكل
العب بالمنتخب في حال الت�أهل لدور الـ  16لك�أ�س العالم  2018الذي يقام في رو�سيا
بالفترة من  14يونيو حتى  15يوليو .ويتواجد منتخب م�صر في المجموعة الأولى �إذ
يبد�أ الفراعنة مبارياته بمواجهة �أوروجواى يوم  15يونيو ثم رو�سيا يوم 19وال�سعودية
يوم  25من نف�س ال�شهر.
ا�ستقر مجل�س الجبالية على ر�صد مكاف�آت تدريجية بواقع � 50ألف جنيه لكل العب
للفوز في مباريات المجموعة تزيد في المباراة الثانية �إلى  75ثم � 100ألف جنيه في
الثالثة لتحفيز الالعبين على تحقيق االنت�صارات في البطولة الأهم كرويا.

�أعداد� :صالح بول�س

البالي �أوف :الكافالييرز ُيعادل ال�سل�سلة مع البي�سرز..وال�سبيرز ُيوقف �إنت�صارات الواريورز

وف��ي ال�م�ب��اري��ات الأخ� ��رى� ،أب �ق��ى �سان
�أنطونيو �سبيرز على �آماله في البالي �أوف،
بعدما حقق �أول انت�صار له في مواجهاته
�أمام جولدن �ستيت واريورز.
وحقق �سان �أنطونيو �سبيرز الفوز على
جولدن �ستيت واري��ورز بنتيجة 90 - 103
في المباراة الرابعة بين الفريقين.
�أنطونيو �سبير تجنب الهزيمة الرابعة
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي �أم ��ام ال ��واري ��ورز ،لت�صبح
النتيجة  1 - 3في ال�سل�سلة التي تُح�سم على
�أ�سا�س الأف�ضل في  7مباريات.
وتقام المباراة الخام�سة بين الفريقين
الثالثاء  4/24على ملعب جولدن �ستيت،
حيث يحتاج ال ��واري ��ورز ل�ف��وز وح�ي��د من
�أجل الت�أهل للمرحلة الثانية ومواجهة نيو
�أورليانز بيليكانز.
ووا��ص��ل وا�شنطن وي��زاردز انت�صاراته
م ��ؤخ��را ،بعدما حقق ال �ف��وز ال�ث��ان��ي على
التوالي على تورنتو رابتورز بنتيجة - 106
.98
انت�صار الويزاردز قاده لمعادلة النتيجة
لت�صبح  2 - 2في ال�سل�سلة التي تُح�سم على
�أ�سا�س الأف�ضل في  7مباريات.

قاد النجم ليبرون جيم�س العب فريق
كليفالند كافالييرز فريقه ال�ستعادة توازنه
ف��ي ال�م��رح�ل��ة الأول� ��ى بنهائيات الأدوار
الإق�صائية �أمام �إنديانا بي�سرز.
وحقق كليفالند كافالييرز ف��وزا �صعبا
على ح�ساب نظيره �إنديانا بي�سرز بنتيجة
 100 - 104ف��ي ال �م �ب��اراة ال��راب �ع��ة بين
الفريقين بالبالي �أوف بدوري كرة ال�سلة
الأمريكي.
الملك جيم�س توهج كعادته في مباريات
فريقه ،حيث نجح في ت�سجيل  32نقطة
�ساهمت في انت�صار كليفالند ،بينما برز
من البي�سرز العبه ثيودو�س يونج بت�سجيله
 12نقطة واال�ستحواذ على  16كرة مرتدة.
وبهذا الفوز ال�صعب ،عادل الكافالييرز
النتيجة م��ع البي�سرز لت�صبح  2 - 2في
ال�سل�سلة التي تُح�سم على �أ�سا�س الأف�ضل
في  7مباريات.
ومن المقرر �أن تقام المواجهة الخام�سة
بين الكافالييرز والبي�سرز ي��وم الأربعاء
المقبل  ،4/25حيث يحتاج �أحد الفريقين
للفوز بمباراتين م��ن ال�ث�لاث مواجهات
المتبقية لخطف بطاقة الت�أهل للمرحلة
الثانية.

النني يخرج باكي ًا بعد �إ�صابته وفي قدمه جبيرة الأهلى الأكثر فوز ًا فى مو�سم واحد بالدوري

وا�صل النادي الأهلى م�سل�سل �أرقامه القيا�سية ،حيث حقق رقما اخر بعد تحطيمه لرقم
التر�سانة القيا�سى فى التهديف فى مو�سم واحد الذى ظل �صامدا  ٥٣عاما.
وفى نف�س المباراة حطم رقمه ال�شخ�صى الذى حققه عام  ،١٩٧٥ -١٩٧٤والذى عادله
الزمالك قبل � ٣سنوات . .بعد �أن حقق فوزه رقم  ٢٧فى مباراته على بتروجت بال�سوي�س.
وفى هذا الإنفوجرافيك ن�ستعر�ض فيه انت�صارات االهلى التى حقق بها هذا الرقم
التاريخى.

تعر�ض نجم المنتخب الوطني ،محمد النني ،المحترف في �صفوف �أر�سنال الإنجليزي
لإ�صابة خطيرة في مباراة فريقه الأحد � 4/22أمام وي�ست هام يونايتد ،في �إطار مباريات
الجولة الـ  35من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاءت �إ�صابة النني بعد تدخل قوى في و�سط الملعب من �أحد العبي نادي و�ست هام،
ليخرج على �إثرها محموال على ناقلة الم�صابين و�سط حالة من الحزن التي بد�أ عليها
الالعب وت�أثره بت�صفيق الجماهير الموجودة بملعب المباراة.
وت�شير التقارير الطبية �إلى �أن النني قد يكون تعر�ض لإلتواء �شديد في الكاحل ،وقد
يغيب عن المالعب لمدة تتراوح بين � 3إلى � 6أ�سابيع.
يذكر �أن النني هو �أحد الأعمدة الرئي�سية في القوام الأ�سا�سي للمنتخب الوطني التي
�سيعتمد عليها المدرب الأرجنتيني ،هيكتور كوبر بمونديال رو�سيا ،حيث �شارك في جميع
مباريات الفراعنة بالت�صفيات الم�ؤهلة لك�أ�س العالم وك�أ�س الأمم الإفريقية الما�ضية.

غالي :كفاية � 18سنة كورة ..و�س�أمنح رقمي لل�سولية

هن�أ ح�سام غالي قائد النادي الأهلي ،الدولي الم�صري
محمد �صالح ،العب ليفربول ،لح�صوله على �أف�ضل العب في
الدوري الإنجليزي ،م�شيرا �إلى �أنه قرر ب�شكل نهائي اعتزال
كرة القدم.
وقال غالي في ت�صريحات لبرنامج مع �شوبير عبر �إذاعة
« :DRNكفاية م�سيرة  ١٨عاما ،را���ض وفخور بما قدمته،
و�أف�ضل ما خرجت به خالل هذه الفترة هو جماهير النادي
الأهلي».
وت��اب��ع« :دم��وع��ي ك��ان��ت ت�سبقني كلما ك�ن��ت �أف �ك��ر في
االعتزال ،لكن هناك عوامل كثيرة ظهرت �ساعدتني للو�صول
لهذا القرار».
وختم «�س�أمنح رقمي ( )14لعمرو ال�سولية زميلي في
الفريق ،خا�صة بعد �أن كان يرتديه خالل فترة تواجدي في
ال�سعودية».
وك��ان الأهلي �أقام
م� ��ؤت� �م���را �صحفيا
الإث � �ن � �ي� ��ن ،4/23
ل� � �ل � ��إع� � �ل� ��ان ع ��ن
ت�ف��ا��ص�ي��ل مهرجان
اع� �ت ��زال غ��ال��ي11 ،
م��اي��و المقبل ،الذي
��س�ي��واج��ه ف�ي��ه فريق
�أي��اك ����س �أم�ستردام
الهولندي في مباراة
ودية بملعب هزاع بن
زاي��د بمدينة العين
الإماراتية.
وق � ��ال غ ��ال ��ي في
ال �م ��ؤت �م��ر «اتجاهي
ل � � �ل � � ��إدارة ول��ي�����س
ال�ت��دري��ب ،لكن حتى
الآن ل ��م �أق�� ��رر �أي
�شيء».
وع�� � ��ن م�����س��ي��رة
المنتخب الم�صري
ال� � � � � ��ذي ي�����س��ت��ع��د
للم�شاركة ف��ي ك�أ�س
العالم ،ق��ال «�أتمنى
ال �ت��وف �ي��ق لمنتخب
م���ص��ر ،ال���ذي يمثل
 105مليون م�صري،
�سنعبر ال��دور الأول،
�أث� ��ق ف��ي �إمكانيات
ال�ل�اع� �ب� �ي ��ن ورب��ن��ا
يكرمهم ويفرحونا».
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� ٥أ�سباب لفوز �صالح بجائزة الأف�ضل في الدوري الإنجليزي

«فخر ال�ع��رب» �أثبت الم�صري ال�شاب
محمد �صالح  25ع��ام� ًا �أن��ه ي�ستحق عن
ج��دارة هذا اللقب بتحقيق جائزة �أف�ضل
الع ��ب ف��ي ال � ��دوري الإن �ج �ل �ي��زي لمو�سم
 2018/17متفوقا على العبين بقيمة كيفين
دي بروين ،هاري كين ودافيد دي خيا.
ونقدم لكم الأ�سباب التي منحت �صالح
الجائزة ك�سابع العب في تاريخ ليفربول
وراب ��ع الع��ب ف��ي ت��اري��خ ال �ن��ادي ف��ي عهد
البريميرليج عقب الثنائي �ستيفن جيرارد
ولوي�س �سواريز.
 -1ت�سجيل و�صناعة الأهداف:
يمتلك �صالح ميزة رائعة وه��ي الجمع
بين ت�سجيل الأه��داف و�صناعتها� ،سجل
�صالح  31هدفا ك�أف�ضل هدافي الدوريات
الأوروبية الكبرى في الوقت الحالي بفارق
� 5أهداف عن هاري كين الو�صيف.
وحطم �صالح الرقم القيا�سي بمعادلة
رونالدو� ،شيرار و�سواريز ك�أكثر من �سجل
ف��ي مو�سم واح��د ف��ي ال ��دوري الإنجليزي
ويحتاج لهدف وحيد من �أجل التفوق على
الثالثي.
�صالح يمكنه كذلك �صناعة الأه��داف
ب�شكل رائ��ع حيث منح ال��زم�لاء � 9أهداف
لي�صل �إل��ى الم�ساهمة ف��ي  40ه��دف��ا في
ال��دوري في المو�سم الحالي لي�صبح ثالث
العب ي�ساهم في  40هدفا في مو�سم واحد.
 -2رجل الأرقام القيا�سية:
حقق �صالح العديد من الأرقام القيا�سية
في المو�سم الحالي بداية من الت�ساوي مع
رونالدو و�شيرار و�سواريز ك�أكثر من �سجل
�أه� ��داف ف��ي م��و��س��م واح ��د ب��و��ص��ول��ه �إلى
الهدف رقم .31
��ص�لاح بحاجة لت�سجيل ه��دف وحيد
لي�صبح �أف�ضل ه��داف في تاريخ الدوري
الإنجليزي في مو�سم واحد.
� -3سجل اهداف في  16فريقا:

جميع فرق الدوري ت�شرب من «ك�أ�س»
الهزيمة �أمام الأهلي
بعدما نجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز على وادى دجلة
بهدف نظيف بتوقيع وليد �أزارو فى اللقاء الذى جمع الفريقين
م�ساء الثالثاء  ،4/17فى الأ�سبوع الـ 32لبطولة الدورى الممتاز
يكون الأهلى قد فاز على جميع فرق ال��دورى هذا المو�سم ،وهو
ما يحدث للمرة الأولى منذ  12عاما وتحديدا منذ مو�سم 2005
 2006-عندما حقق الأهلى الفوز على جميع فرق الم�سابقة.

Uncle Mike’s Kitchen+
�أ�شهى الم�أكوالت ال�شرقية
6407 Van Nuys Blvd., Van Nuys

818-786-0902

نتكلم ا������
�����
العربية

لحم خروف مع رز

�ضلوع م�شوية مع رز

فراخ م�شوية

من$700
أكثر ��
لك أ���
نوفر ��
����
$700

والسيارة��ﺎ
المنزلوا���ﺎرة
تأمين ا����ل
حال �����
في �ﺎل
��
معا

فالفل و�سلطات

ك�شري

فراخ فاهيتا

اللي يدوق �أكلنا مرة
الزم يجي له مئة مرة

ه��ز م�ح�م��د � �ص�لاح ��ش�ب��اك  16فريقا
م��ن �أ� �ص��ل  19ه��ذا المو�سم ف��ي ال��دوري
الإنجليزي ،ف�شل فقط في �إح��راز �أهداف
�ضد مان�ش�ستر يونايتد و��س��وان��زي �سيتي
وب��راي �ت��ون ال ��ذي ��س�ي��واج�ه��ه ف��ي الجولة
المقبلة.
 -4رجل الجوائز الفردية:
دفع نادي ليفربول  42مليون يورو فقط
من �أجل ا�ستقطاب رجل المو�سم الأول في
الدوري الإنجليزي في المو�سم الحالي.
�صالح حقق الجائزة من خالل تحقيق
العديد م��ن ال�ج��وائ��ز ال�ف��ردي��ة ب��داي��ة من
�أف�ضل العب م�صري ،عربي� ،أفريقي.
جناح ليفربول المهاري توج العب ال�شهر
ف��ي ليفربول  3م��رات وه��و االن�ج��از الذي
يحدث للمرة الأولى في انجلترا منذ بداية
الجائزة مو�سم .1995/1994
وحقق «م��و»  5م��رات الع��ب ال�شهر في
�صفوف ليفربول وج��ائ��زة الع��ب الجولة
ب��دوري الأبطال « 3م��رات» ،و�أي�ضا هدف
الجولة ب��دوري الأب �ط��ال ،كما ن��ال �صالح
جائزة العب ال�شهر وفقا لرابطة الالعبين
المحترفين الإنجليزية « 4مرات».
 -5التفوق على مان�شي�ستر:
نجح �صالح في قيادة ليفربول للتفوق
على ح�ساب مان�ش�ستر �سيتي  3مرات في
المو�سم الحالي ،الفريق الأحمر من دون
كوتينيو المن�ضم �إل��ى بر�شلونة في يناير
ه��زم فريق بيب ج��واردي��وال محليا للمرة
الأولى في �أنفيلد بنتيجة .3-4
في دوري الأبطال �سجل �صالح ذهابا
و�إي ��اب ��ا ف��ي ف ��وز ل �ي �ف��رب��ول ع �ل��ى ح�ساب
مان�ش�ستر �سيتي واق�صاء ال�سماوي من
ربع نهائي دوري الأبطال الأوروب��ي ليعجز
دي بروين ورفاقه عن ايقاف �صالح في 3
منا�سبات بالمو�سم الحالي.

�أرثوذك�س نيوز
البيت الم�صـري يحتفــل بعيـد الأم وعيـد �شــم الن�ســيم
األخرية
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Milano Furniture

Kordab Law Offices

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

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

مفروشات ميالنو
للذوق الرفيع

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

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

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

COMMERCE:

Tel.: (323) 888-0888

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

Free
Delivery to
any
location in
California

www.milanoitalianfurniture.com

Delivery to
all over
USA &
Canada
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 موديالت تنا�سب كل الأذواق م�صري و�أمريكي، �أ�سباين،�إيطايل
 تو�صيل امل�شرتيات بدون تكاليفللنقل بوالية كاليفورنيا
VISIT OUR LOCATIONS IN CALIFORNIA
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تخفي�ضات على بع�ض الم�ساحات الإعالنية بمنا�سبة عيد القيامة المجيد
:لمزيد من المعلومات ات�صلوا بنا

818-774-0446
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