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م�صر تختتم اال�ستعدادات للمونديال
بالخ�سارة �أمام بلجيكا �/3صفر

�سيامة كهنة جدد ب�إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س

ا�ستقبل الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي،
الأربعاء  ،6/6المهند�س �شريف �إ�سماعيل
رئي�س مجل�س الوزراء ،الذى تقدم با�ستقالة
الحكومة ،وذلك بعد �أداء الرئي�س لليمين
الد�ستورية لفترة رئا�سية جديدة.
و�صرح ال�سفير ب�سام را�ضى ،المتحدث
با�سم رئا�سة الجمهورية ،ب ��أن الرئي�س
كلف الحكومة بت�سيير الأعمال واال�ستمرار
فى �أداء مهامها و�أعمالها لحين ت�شكيل
حكومة جديدة.

�شهد قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني �إحتفالية عيد دخول ال�سيد الم�سيح والعائلة
المقد�سة �أر���ض م�صر والتي �أقامتها جمعية �إحياء التراث الوطني الم�صري «نهرا»
بالتعاون مع المتحف القبطي وبح�ضور لفيف من ال�سادة ال��وزراء والمحافظين وعدد
من �أع�ضاء مجل�س النواب وال�سفراء وال�شخ�صيات العامة بالإ�ضافة �إلى االباء المطارنة
واال�ساقفة وذلك ببهو المتحف.
بد�أ الحفل بعزف ال�سالم الوطنى تاله كلمات للدكتور و�سيم ال�سي�سى الم�ؤرخ والباحث
فى علم الم�صريات  ،الدكتور خالد عنانى وزير الآث��ار  ،الدكتور رانيا الم�شاط وزير
ال�سياحة والدكتور م�صطفى الفقى مدير مكتبة اال�سكندرية ثم قدمت م�ؤ�س�سة القوى
الناعمة فقرة فنية تت�ضمنت مجموعة متنوعة من الترانيم �أعقبها باليه ج�سد رحلة
العائلة المقد�سة لم�صر وفيلم ت�سجيلى عن م�سار الرحلة ثم جاءت كلمة ال�سيد منير
غبور و�أختتم الحفل بكلمة لقدا�سة البابا ثم ترنيمة بعنوان بارك بالدى.
�إقر�أ كلمة قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني في �صفحة ()2

ترامب ي�ؤكد انعقاد القمة
م��ع ك��وري��ا ال�شمالية في
 12يونيو ف��ي �سنغافورة

الموافقة على �شراء �أول كني�سة م�صرية برو�سيا

وافقت الكني�سة الرو�سية الأرثوذك�سية
على التفاهمات م��ع القبطية ،على �أن
ت�سمح لها ب�شراء كني�سة لرعاية الأقباط.
و�أوف ��د البابا توا�ضرو�س الثاني بابا
الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية،
اث �ن��ان م��ن �أ��س��اق�ف��ة المجمع المقد�س،
ل�شراء وت�سجيل الكني�سة ،وه��م :الأنبا
ثي�ؤود�سي�سو�س �أ�سقف و�سط الجيزة والأنبا
بطر�س �أ�سقف �شبين القناطر لمعاينة

�إحدى الكنائ�س ،وفى حال الموافقة عليها
يتم ��ش��را�ؤه��ا وت�سجل ملكيتها للكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية.
ج� ��اءت م��واف �ق��ة ال�ك�ن�ي���س��ة الرو�سية
الأرثوذك�سية ،على التفاهمات التى كانت
دائرة فى لجنة العالقات بين الكني�ستين،
والتى طالبت خاللها الكني�سة الم�صرية
ب�شراء كني�سة فى رو�سيا لرعاية الأقباط
فيها.

«البابا توا�ضرو�س» يك�شف �أ�سباب ت�أجيل االحتفال
باليوبيل الذهبى للكاتدرائية

�أكد البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية ،ا�ستعداد
الكني�سة لتنظيم احتفالية اليوبيل الذهبى للكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية فى نوفمبر
المقبل.
و�أ�شار البابا توا�ضرو�س ،خالل مقال له بمجلة الكرازة الكن�سية� ،إلى �أن الكني�سة
حددت االحتفالية فى نوفمبر المقبل ،بالرغم من �أن عيد افتتاح الكني�سة كان في يونيو
الجارى ،ولكن الت�أجيل ب�سبب عدم االنتهاء من التجديدات.
وكانت الكني�سة �شكلت لجنة لتجديد الكاتدرائية ،وانتهت من �أكثر من  %60من �أعمال
التطوير ،ومازال الباقى قيد الإن�شاء.

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا �سرابيون مطران �إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س وبم�شاركة �صاحبا النيافة الأنبا �أبراهام والأنبا كيرل�س
الأ�سقفين العامين يوم الأحد  27مايو ب�صالة قدا�س عيد العن�صرة ،وعقب �صالة ال�صلح تمموا طق�س �سيامة ال�شما�س كيرل�س
�إبراهيم كاهنا ب�إ�سم الق�س جوزيف ابراهيم للخدمة بكني�سة القدي�سة مريم الم�صرية ب�سانتا كالريتا ،كاليفورنيا .تهانينا.
كما قام نيافته يوم الأحد  3يونيو الجاري وبم�شاركة �أ�صحاب النيافة الأجالء الأنبا يو�سف ا�سقف �إيبرا�شية جنوبي الواليات
المتحدة والأنبا ابراهام والأنبا كيرل�س الأ�سقفين العامين ب�سيامة دياكون ديفيد بنيامين ق�س ًا ب�إ�سم ديفيد للخدمة بكني�سة
المالك ب�سانتا �آنا كاليفورنيا .تهانينا.

 28كني�سة في طريقهم للتقنين بالإ�سماعيلية
ك�شفت م�صادر كن�سية عن الموافقة
على درا�سة تقنين �أو�ضاع  28كني�سة ومبنى
خدمي بمحافظة الإ�سماعيلية ،ودرا�سة
كافة الجوانب القانونية والفنية لذلك.
و�أ�ضافت الم�صادر �أن الإ�سماعيلية
طلبت تقديم تقرير تف�صيلى من اللجنة
الم�شكلة للتقنين بالموقف كاملاً مع الأخذ
في االعتبار التن�سيق بين مختلف الجهات
المعنية ل�سرعة البت في طلبات التوفيق
المقدمة.
وم��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ن�ف��ت م���ص��ادر كن�سية

ُمطلعة ف��ي ت�صريحات خا�صة م��ا تردد
ب�ش�أن انعقاد �أولى الجل�سات ال ُمقبلة للجنة
تقنين �أو�ضاع الكنائ�س الخا�صة بالطوائف
ال �ث�لاث��ة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة والأرث��وذك �� �س �ي��ة
والبروت�ستانتية ،عقب انتهاء �شهر رم�ضان
الكريم.
و�أك ��دت الم�صادر �أن��ه م��ن المقرر �أن
تنعقد اللجنة الأ�سبوع المقبل ،وتناق�ش
اللجنة بع�ض اال��س�ت�ف���س��ارات الخا�صة
بتقنين دفعة جديدة من دفعات الكنائ�س
المقرر تقنينها في الفترة المقبلة ،والتي

�إثيوبيا تعلن �إنهاء الخالف الحدودي مع �إريتريا
ف��ي خ�ط��وة ت�شير �إل��ى ان �ف��راج الأزم��ة
ال�سيا�سية ب��ال�ب�لاد م�ن��ذ و� �ص��ول رئي�س
الوزراء الجديد �آبي �أحمد علي �إلى ال�سلطة
في �أبريل ،رفعت ال�سلطات الإثيوبية حالة
ال� �ط ��وارئ ال�م�ف��رو��ض��ة ف��ي ال �ب�لاد منذ
منت�صف فبراير الما�ضي .كما �أعلنت
�أدي�س �أبابا �إنهاء خالفها ال�ح��دودي مع
�إريتريا والتطبيق الكامل التفاق الجزائر
للعام .2000
وق��ال التحالف الحاكم ف��ي بيانه �إن
«الحكومة الإثيوبية قررت �أن تنفذ بالكامل
اتفاق الجزائر (الموقع في العام 2000
لإنهاء النزاع بين البلدين) و(ما تو�صلت
�إليه) لجنة تر�سيم الحدود» .و�أ�ضاف �أنه
«على الحكومة الإري�ت��ري��ة تبني الموقف
نف�سه بال �شروط م�سبقة والقبول بدعوتنا

الرئي�س ال�سي�سى يكلف
الحكومة بت�سيير الأعمال
لحين ت�شكيل حكومة جديدة

�إل��ى �إح�ل�ال ال�سالم المفقود منذ فترة
طويلة بين البلدين ال�شقيقين كما حدث
في الما�ضي».
وك��ان��ت �إري �ت��ري��ا ا�ستقلت ف��ي 1993
مما ح��رم �إثيوبيا من واجهتها البحرية
الوحيدة على البحر الأحمر .ووقع اتفاق
�سالم ف��ي نهاية  2000ف��ي الجزائر ثم
ح�سمت لجنة تحكيم تابعة للأمم المتحدة
م�س�ألة تر�سيم الحدود ومنحت بلدة بادمي
مو�ضوع الخالف� ،إلى �إريتريا .لكن �إثيوبيا
وا�صلت احتاللها لبادمي حتى الآن .ومنذ
ذلك الحين تنت�شر قوات من البلدين على
ط��ول ال�ح��دود البالغ �أل��ف كيلومتر وتثير
مواجهات متقطعة مثل تلك التي حدثت
ف��ي  2016خ�صو�صا ،م�خ��اوف م��ن نزاع
�أو�سع.

من المرجح �أن يكون �أغلبها من الكني�سة
الأرث��وذك���س�ي��ة ،بعد تقنين �أو� �ض��اع 162
كني�سة م�ؤخ ًرا.
و�أو�ضحت الم�صادر �أنه من المقرر �أن
ي�شارك في الجل�سة ال ُمقبلة ممثلو الكنائ�س
ال�ث�لاث وه��م القم�ص �أن�ط��ون ميخائيل،
ن��ائ��ب الأن��ب��ا �إي�ل�اري���ون� ،أ� �س �ق��ف غرب
الإ�سكندرية ،وممثل البابا توا�ضرو�س في
اللجنة ،والم�ست�شار جميل حليم ،ممثل
الكني�سة الكاثوليكية ،والم�ست�شار يو�سف
طلعت ،ممثل الكني�سة الإنجيلية.

�إيطاليا :حكومة جوزيبي كونتي
ال�شعبوية تنال ثقة مجل�س ال�شيوخ
ن��ال��ت الحكومة الإي�ط��ال�ي��ة ال�شعبوية
الجديدة برئا�سة جوزيبي كونتي الثالثاء
 6/5ثقة مجل�س ال�شيوخ بح�صولها على
� 171صوتا مقابل معار�ضة  117وامتناع
 25ع��ن الت�صويت .ويتوجه كونتي �إلى
كندا في نهاية الأ�سبوع حيث ي�شارك للمرة
الأول ��ى ف��ي قمة مجموعة ال�سبع ويلتقي
نظراءه الغربيين.
وق��ال كونتي بعد نيل حكومته الثقة:
علي وواع
«�أن��ا واع للم�س�ؤوليات الملقاة َّ
لل�صالحيات التي يمنحها الد�ستور لرئي�س
الحكومة» ،م�ؤكدا الأه��داف ال��واردة في
برنامج حكومته مثل الحد من النفقات
ومكافحة الهجرة غير الر�سمية.

كتاب جامعي متهم بـ «الإ�ساءة للم�سيحية»

�أث��ار كتاب لأكاديمي م�صري ُي َد َّر�س
ل�ط�لاب كلية ال�ح�ق��وق ف��ي ج��ام�ع��ة عين
�شم�س الحكومية جد ًال �شديد ًا في م�صر
ف��ي الأي � ��ام الأخ� �ي ��رة ،وات �ه �م��ه البع�ض
بالإ�ساءة للم�سيحية ،وبالتحري�ض على
الكراهية والتمييز الديني ،قبل �أن يتقدم
محامي م�صري ببالغ ر�سمي للنائب العام
�ضد الكتاب وم�ؤلفه.
و�أم��ام هذه الأزم��ة ،قالت جامعة عين
�شم�س �إنها �ست�شكل لجنة لمراجعة كل ما
جاء في الكتاب.
ال�ك�ت��اب يحمل ع �ن��وان «ال�صراعات
الإن�سانية وال�سيا�سية في الفكر الو�ضعي
وال��دي��ان��ات ال�سماوية» ،وه��و م��ن ت�أليف
الأكاديمي الم�صري الدكتور ربيع �أنور فتح
الباب� ،أ�ستاذ القانون الد�ستوري والإداري
ووكيل كلية الحقوق الأ�سبق في جامعة
عين �شم�س.
وق��د ح��وى الكتاب فقرات ع��دة �أثارت
الكثير من الجدل ،وعلى �سبيل المثال،
جاء في ال�صفحة  355منه:
 «الحقيقة �أن الم�سيحية لم ت�ستخدمالقوة في عهد عي�سى ،لأنها لم تتح لها،
ول��م تتي�سر و�سائلها ،ول��و �أتيحت لها ما
تورعت عن قهر الأمم بها».
 «التاريخ الم�سيحي زاخ��ر بما كانتتمار�سه الكني�سة ،وما تمار�سه حتى اليوم،
من مفا�سد ومزاعم ومظالم و�شعوذة ،وما
كانت تقوم به من ت�صفيات».
 يزعم الم�ؤلف �أن الم�سيحية تنظر �إلىالمر�أة باعتبارها �سبب كل ال�شرور ،و�أن
الم�سيحيين يعتبرون المال هو العن�صر

الأ�سا�سي في حياتهم ،ويجب الح�صول
عليه بكل ال��و��س��ائ��ل حتى ل��و ك��ان��ت على
ح�ساب الآخرين.
 وف��ي فقرة طويلة ت��رد في ال�صفحة ،412يتحدث ع��ن «الم�سيحيين اليوم»
وي��ب��دو م��ن ��س�ي��اق�ه��ا �أن� ��ه ي �ت �ح��دث عن
الم�سيحيين المقيمين في الدول الغربية.
يكتب« :و�أ�صبح الم�سيحيون اليوم ينظرون
�إلى المال بو�صفه العن�صر الهام والأ�سا�سي
ف��ي حياتهم ال �ف��ردي��ة واالجتماعية...
(وينظرون) �إلى مبادئ و�أق��وال الم�سيح
عليه ال�صالة وال�سالم والمتعلقة بالزهد
ومقاطعة المال والتما�س الفقر ،على �أنها
�أق��وال غير قابلة للتطبيق ...بل والأدهى
م��ن ذل��ك �أن �ه��م �أ��ص�ب�ح��وا ي�ن�ظ��رون �إلى
الإ�سالم على �أنه دين الفقراء �أو الب�سطاء
�أي الجهلة البدائيين ،ون�سوا �أن الدين
الم�سيحي هو الذي يمكن �أن تُن�سب �إليه
هذه الأو�صاف».
يقول المحامي الم�صري �سمير �صبري
�إن ��ه ت �ق��دم ب �ب�لاغ ر��س�م��ي للنائب العام
الم�ست�شار نبيل � �ص��ادق�� ،ض��د الكتاب
وم�ؤلفه ،م�ؤكد ًا في بالغه �أن الكتاب يهين
الم�سيحية والم�سيحيين والكني�سة.
ي���ض�ي��ف � �ص �ب��ري ف��ي ب�ل�اغ��ه« :بهذا
الم�سلك ارتكب المبلغ �ضده جريمة ازدراء
الأدي��ان المعاقب عليها بالمادة  98من
ق��ان��ون العقوبات ب�خ�لاف تهديد الأم��ن
واال�ستقرار وال�سعي �إلى �إحداث الفتنة بين
�أبناء الوطن وتكدير الأمن العام» .وطالب
�صبري ال�سلطات بمنع الم�ؤلف من مغادرة
البالد والتحقيق معه.

�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�أن القمة م��ع الزعيم ال�ك��وري ال�شمالي
�ستعقد ف��ي م��وع��ده��ا ف��ي  12ي��ون�ي��و في
�سنغافورة .وذل��ك بعد �أن ا�ستقبل في
وا�شنطن م�ساعد كيم جونغ �أون الذي
�سلمه ر�سالة مختومة من الزعيم الكوري
ال�شمالي غداة م�شاورات �سمحت بتحقيق
تقدم فعلي باتجاه عقد القمة بينهما.
وتابع ترامب في حديث لل�صحافيين
من البيت الأبي�ض �أن كوريا ال�شمالية تريد
نزع �سالحها ،متوقعا �أن يكون الحوار معها
«عملية تتكلل بالنجاح».
ه��ذا وق��د وع��د الرئي�س الأمريكي ب�أال
تفر�ض الواليات المتحدة عقوبات جديدة
على بيونغ يانغ خالل المفاو�ضات.
وا�ستمرت المحادثات بين الرجلين في
المكتب البي�ضاوي نحو �ساعة وع�شرين
دقيقة في م�ؤ�شر جديد على االنفراج في
العالقات بين البلدين بعد �أ�سبوع ونيف
من قرار ترامب �إلغاء قمة  12يونيو.
وق��ال ت��رام��ب �إن�ن��ا نتحدث ع��ن �أع��وام
من العداء والم�شاكل» ،ولكنه «في النهاية
�سيكون هناك مخرج �إيجابي جدا».
و�أك ��د ت��رام��ب �أن اللقاء م��ع الجنرال
كيم يونغ �شول «كان جيدا جدا» ،م�ضيفا
«بحثنا �إنهاء الحرب الكورية» التي توقفت
بموجب هدنة تم التو�صل اليها في 1953
ولي�س باتفاق �سالم.
وفيما يتعلق بتخلي كوريا ال�شمالية عن
تر�سانتها النووية قال «�أعلم �أنهم يريدون
القيام بذلك� .إنهم يريدون �أم��ورا �أخرى
مماثلة .يريدون تطوير �أنف�سهم كبلد .هذا
�سيح�صل ،ال �أ�شك في ذلك».

محمد �صالح ي�صل مطار
القاهرة قاد ًما من �أ�سبانيا

و�صل مطار القاهرة ال��دول��ي ،م�ساء
الأرب�ع��اء  6/6النجم الم�صري العالمي
والعب نادي ليفربول والمنتخب القومي
م�ح�م��د ���ص�ل�اح ،ق��ادم��ا م��ن العا�صمة
اال�سبانية مدريد.
وو�صل �صالح ب�صحبة عدد من �أفراد
�أ�سرته على الطائرة الم�صرية القادمة
من مدريد ،وكان في ا�ستقبالهم بالمطار
فريق من العالقات العامة ب�شركة م�صر
للطيران و�شركة ميناء القاهرة الجوى .
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�أرثوذك�س نيوز

البابا توا�ضرو�س يطلق فيلم «�أبونفر ال�سائح»  12يونيو

�أك ��د ال�ب��اب��ا ت��وا� �ض��رو���س ال �ث��ان��ي ،بابا
الإ�سكندرية ،بطريرك الكرازة المرق�سية،
ح���ض��ور ال�ع��ر���ض ال�خ��ا���ص لفيلم �أبونفر
ال�سائح ،وق��رر �أن يكون العر�ض الخا�ص
 12يونيو بم�سرح الأنبا روي�س بالكاتدرائية
المرق�سية بالعبا�سية بح�ضور �أبطال العمل،
وعدد من الأ�ساقفة والكهنة والفنانين ،من
خالل الدعوات ال�شخ�صية فقط.
الفيلم الجديد ال��ذي يخرجه جوزيف
نبيل� ،أنتجه دير الأمير تادر�س ال�شطبي
ل�ل��راه�ب��ات ب �ح��ارة ال� ��روم ف��ي القاهرة،
ويتحدث ع��ن ح�ي��اة �أح��د قدي�سي القرن
الرابع الميالدي ،وهو �أبونفر ال�سائح �شفيع
الدير ،و�صاحب المزار الموجود بمقر الدير
الذي يحتوي على بئر الماء ،وكان يرتوي

منه �أثناء فترة حياته في نف�س المكان.
فيلم القدي�س �أب��ون�ف��ر ال�سائح بطولة
الفنان �إيهاب �صبحي ،ونخبة كبيرة من
فناني ال��درام��ا الم�صرية� ،سمير فهمي،
ماهر لبيب ،عا�صم �سامي ،با�سم �سمير،
�شيري مجدي ،و�ضيف �شرف الفيلم الفنان
جميل بر�سوم ،وكتب ال�سيناريو والحوار
الكاتب وال�سينار�ست �سامى فوزي ،مراجعة
تاريخية ن�ش�أت زقلمة ،و�أداء ترانيم الق�س
م��و��س��ي ر� �ش��دي ،و�أ� �ش �ع��ار ب��ا��س��م �سمير،
مو�سيقى ت�صويرية الماي�سترو عمانوئيل
�سعد ،وت�صميم الديكور المهند�س كمال
مجدي ،وت�صميم غالف ميللر عزت ،مدير
ت�صوير مايكل چورچي ،ومنتج فني مايكل
مراد.

�إفتتاح مغارة العائلة المقد�سة بالمطرية
بم�شاركة قيادات الكنائ�س و�سيفر الفاتيكان

�إفتتح الأن�ب��ا ابراهيم �إ�سحق بطريرك
الكني�سة الكاثوليك مغارة العائلة المقد�سة
ب��ال�م�ط��ري��ة ب�ع��دم��ا ق����ص ��ش��ري��ط االفتتاح
ب �م �� �ش��ارك��ة الأن� �ب ��ا ب��رون��و م� � ��وزارو �سفير
الفاتيكان والأنبا ارميا عن الكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية وع��دد م��ن ق�ي��ادات الكنائ�س
الأخرى.
وت��م ب �ن��اء هيكل ب�سيط ب �ج��وار �شجرة

مريم في �أواخر القرن الرابع ،و�سرعان ما
جذب عددا كبيرا من مختلف المناطق في
م�صر وخارجها ،كما اهتم الآباء الكاثوليك
الي�سوعيون الجزويت بزيارة العائلة المقد�سة
لمنطقة المطرية ،فقاموا بت�شييد كني�سة
كاثوليكية با�سم العائلة المقد�سة ،وقام
بتكري�سها المطران جيدو كوربلي ،في نوفمبر
 ،1891لتكون الكني�سة ب�شكلها الحالي.

أخبار كنسية
�سيامة �أول كاهن ب�إيبار�شية بن�سلفانيا
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ر�سامات جديدة بايبرا�شية لو�س انجلو�س

تمت �سيامة �أول كاهن ب�إيبار�شية
بن�سلفانيا ودالوير وميرالند وفرجينيا
بيد �أ�سقف الإيبار�شية نيافة الأنبا
كارا�س.
كان نيافته قد �صلى القدا�س الإلهي
و�شاركه كهنة الإيبار�شية وخالله تمم
طق�س �سيامة الدكتور �شاكر مرق�ص
نخلة ك��اه � ًن��ا ع�ل��ى كني�سة ال�سيدة
ال�ع��ذراء ببت�سبرج بوالية بن�سلفانيا
با�سم الق�س دانيال.
ه� ��ذا وم� ��ن ال �م �ق��رر �أن ي�سافر
الكاهن الجديد �إل��ى م�صر ليق�ضي
يوما التالية لل�سيامة
فترة الأربعين ً
بدير القدي�س الأن�ب��ا بي�شوي بوادي
نوفمبر من العام الما�ضي بتجلي�س نيافة
النطرون.
الأنبا كارا�س �أ�سقفًا عليها.
ودالوير
بن�سلفانيا
إيبار�شية
�
أن
�
يذكر
عاما في ١
ًا
ف
أ�سق
�
�سيم
قد
نيافته
كان
ً
وميرالند وفرجينيا قد ت�أ�س�ست في �شهر يونيو عام .٢٠١٤

�سيامة دياكون للخدمة بـ «�ساوث كارولينا»
في اجتماع الكهنه ال�شهري بكني�سه مارجرج�س بيلفالور يوم  31مايو ،قام نيافه االنبا
�سرابيون مطران ايبرا�شيه لو�س انجلو�س وه��اواي وبم�شاركة �أ�صاحب النيافة االجالء
االنبا ابراهام واالنبا كيرل�س الأ�سقفين العمومين بر�سامه ثالثة �شما�سة برتبة دياكون
وهم اال�ستاذ عاطف حنا با�سم دياكون غبريال ليخدم في كني�سه الب�شارة ،ودياكون ديفيد
بنيامين ودياكون انطونيو�س �صادق لر�سامتهم كهنة في �شهر يونيه للخدمة في كني�سة
المالك بمنطقه اورنج كاونتي وكني�سة �سان جورج و�سان بي�شوي بفاي�سيليا ..الرب يبارك
في خدمتهم لت�أتي بثمار ثالثون و�ستون ومئه.

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية 818-774-0446
�صلى نيافة الأنبا بيتر �أ�سقف كارولينا
ال�شمالية والجنوبية وكنتاكي قدا�س عيد
حلول ال��روح القد�س (البانتكو�ستي) في
كني�سة ال�سيدة العذراء بجرينفيل ،كارولينا
الجنوبية.و�سام نيافته خالل القدا�س �أحد
خدام الكني�سة بدرجة �شما�س كامل با�سم
الدياكون چاكوب.

تهنئـــــة

بقية ال�صفحة ()1

كلمة قدا�سة البابا توا�ضرو�س في حفل �إحياء م�سار العائلة المقد�سة

كلمة قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني:
في البداية �أهنئكم بهذه الأيام المقد�سة
وال�م�ب��ارك��ة �شهر ال�صوم الخ��وات�ن��ا �شهر
رم �� �ض��ان ال �م �ب��ارك و�أي �� �ض��ا ال �� �ص��وم في
الكني�سة القبطية �صوم الآباء الر�سل الذي
ب��د�أ منذ �أ��س�ب��وع� ،أهنئكم جميع ًا ب�أيام
ال�ع�ب��ادة و�أي���ض��ا �أ�شكر و�أح �ي��ي ك��ل جهود
الدولة في هذا المجال ،مجال �إحياء م�سار
العائلة المقد�سة �أ�شكر ال�سادة ال��وزراء
و�أ�شكر الكلمات الطيبة التي قيلت وتمتلئ
بمعلومات كثيرة � ،أ�شكر ال�سادة ال�سفراء
وكل الح�ضور الكريم من الآب��اء المطارنة
واال�ساقفة وال�ضيوف الأع��زاء كما �أ�شكر
ال�ع��رو���ض الجميلة ال�ت��ي ا�ستمعنا �إليها
العرو�ض المو�سيقية والأداء الرفيع في
الترنيم و�أي�ضا عرو�ض الباليه التي عبرت

بطريقة جديدة عن م�شاهد وق��ت ميالد
ال�سيد الم�سيح ونحن نحتفل بعيد م�صري
قديم ويجب �أن نعرف جميع ًا �أن الم�سيح
�أتي �إلي م�صر قبل �أن ت�أتي الم�سيحية �إلي
م�صر فالم�سيح جاء في ال�سنوات االولي
للميالد والقدي�س مارمرق�س الذي �أ�س�س
الكني�سة الم�صرية جاء في �أوا�سط القرن
الأول الميالدي.
م�صر وطن فريد تجده في كل مجاالت
ال�ع��ال��م ت�ج��ده ف��ي ال�ت��اري��خ  ،الجغرافيا،
ال�ح���ض��ارة ،الأث� ��ار ،ال�ث�ق��اف��ة ،الالهوت،
الفقه ،وتجده في الكتب المقد�سة  ،تجده
في الأدي��ان ويكفي �أن نعرف �أيها االحباء
�أن م�صر تكرر ا�سمها و�شعبها �أكثر من
 ٧٠٠مرة في الكتاب المقد�س وهذا يعني
�أننا نعي�ش علي �أر���ض مقد�سة لها قيمتها

روح الكــرازة
تعي�ش كني�ستنا ه��ذه الأي��ام في بركات
�صوم �آبائنا الر�سل الذين اختارهم الرب
ليكرزوا ب�إ�سمه لجميع الأمم ،وعندما ننظر
له�ؤالء الآب��اء نجد بينهم �إختالفات عدة:
فمنهم من كان متقدم ًا في العمر ومنهم
من كان �صغير ال�سن ،ومنهم من كان بتوال
ومنهم من ك��ان متزوجاً ،بينهم من كان
ب�سيط ال�ح��ال وم��ن ك��ان �صاحب قدرات
مالية ،بينهم من كان متميز ًا في المعرفة
ومن كانت معرفته ب�سيطة .اختلفوا جميعا
في القدرات والإمكانيات والوزنات لكنهم
ا�شتركوا جميعا في �أمور �أهلتهم �أن تكون
لهم روح الكرازة الحقيقية ،لذلك نجحوا
�أن يقتنوا الم�سكونة كلها ب�شهادتهم عن
ال ��رب ،وه��ذه بع�ض الأم ��ور التي �أهلتهم
لذلك:
 -1كانوا جميعا ممتلئين من الروح
القد�س :ونحن �أي�ضا ك�خ��دام للكرازة
ينبغي لنا بقدر ما ن�شعر بم�سئوليتنا تجاه
�إخوتنا بقدر ما يجب �أن نحر�ص لنكون
مملوئين من ال��روح القد�س ،في الأ�سرار
وف��ي م�خ��ادع�ن��ا ال�خ��ا��ص��ة وف��ي جل�ساتنا
ال�شخ�صية �أم��ام الكتاب المقد�س ،وذلك
حتى ي�ستطيع اهلل �أن ي�ستخدمنا لعمل
الكرازة وامتداد ملكوته.
 -2كانوا جميعا مختبرين �شخ�ص
ال��رب ي�سوع �إختبارا �شخ�صيا :فلم
ي�سمعوا عنه فقط ولم يقر�أوا عنه فقط ،بل
لقد اختبروه �شخ�صي ًا وحررهم من �ضعفات
كثيرة في حياتهم ،لذلك ا�ستطاعوا �أن
ي�شهدوا له.
كخدام للكرازة نحتاج �أن نحمل الرب
داخ ��ل قولبنا ،ونتبع ��ص��وت��ه ،ون�شعر به
بعيننا في اختبارات حياتنا اليومية ،فبقدر
م��ا نختبر ال ��رب ب�ق��در م��ا ت�ك��ون لنا قوة
ال�شهادة.
 -3جميعهم ت���رك���وا ك���ل �شيء
وتبعوه :كانت ق��وة الآب��اء الر�سل �أنهم
جميع ًا ا�ستطاعوا �أن يفرغوا قلوبهم من
محبة العالم ،فلم تكن قلوبهم وال �أفكارهم
منق�سمة ،بل بقوة خا�صة كر�سوا كل �أوقاتهم
و�أفكارهم وقلوبهم.
وك��ك��ارزي��ن ن �ح �ت��اج �أن ن �ج��اه��د حتى

نيافـة الأنبـا باخـوميـو�س
ي�أتي الوقت ال��ذي ن�ستطيع �أن نقول فيه:
يارب لقد تركت كل خطاياي وتبعتك ،كل
�أ�صدقائي وتبعتك ،كل �إهتماماتي الرديئة
وتبعتك ..في�صبح لنا قلوب يكون اهلل فيها
هو كل �شيء.
 -4جميعهم ا�شتركوا في الإح�سا�س
بالم�سئولية :هوذا بول�س الر�سول يقول
علي ،فويل لي �إن
«�إذ ال�ضرورة مو�ضوعة َّ
كنت ال �أب�شر» (1كورنثو�س .)16:9
وبقدر ما يمتلئ قلب الكارز ب�إح�سا�سه
بالم�سئولية تجاه خال�ص الجميع ،بقدر ما
يمتلئ قلبه �إلتهابا وفرحا بخال�ص النا�س.
 -5جميعهم قبلوا الألم وا�شتركوا
في احتمال الم�شقات� :أدرك��وا جميعا
�أن الباب �ضيق والطريق كربة ،وفرحوا �أن
ي�صيروا �أهال �أن يت�ألموا من �أجل الرب.
وك�ك��ارزي��ن يجب �أن ن��درك جميعا �أنه
مهما كثرت �ضيقاتنا �إال �أننا نفرح وننتظر
ونطلب تعزية الرب الذي هو دائم ًا م�ستعد
�أن يحمل النير معنا.
� -6أخيرا جميعهم ا�شتركوا في
ال�ضعف الب�شري :فجميعهم كخدام
عانوا من �ضعفات كب�شر ،لكنهم لم ي�سلموا
�أنف�سهم لل�ضعف ،ب��ل �أدرك� ��وا �أن الرب
ي�ستطيع �أن يعمل فيهم وبهم.
وخ��دام ال�ك��رازة ينبغي �أن يعلموا �أننا
جميعا تحت ال�ضعف ول�ك��ن ال يجب �أن
ني�أ�س ،بل البد �أن نلج�أ ب�ضعفنا للرب لكي
يخل�صنا منه ويعمل به لنكون �شهودا له
ولكني�سته �إلى �أن يجئ.

ولها بعدها في التاريخ ولها �أ�صالتها وهذا
فخر لنا ولذلك �أحتفالنا بعيد دخول ال�سيد
الم�سيح �إل��ي �أر���ض م�صر هو عيد مبارك
لنا جميع ًا كم�صريين  ،هو عيد ال يمثل
الكني�سة الم�صرية فقط �أن��ه عيد وطني
وان��ه عيد قومي وهو عيد تاريخي ولذلك
نحن نحتفل بهذا العيد في حدود كني�ستنا
القبطية الم�صرية في الأول من يونيو من
ك��ل ع��ام كما ذك��ر االح�ب��اء ال��ذي��ن تكلموا
و�سيكون من المنا�سب ج��د ًا �إحياء فكرة
الم�سار و�إح�ي��اء ه��ذا العمل للم�شروعات
الكبيرة التي ا�ستمعنا �إليها ور�أيناها علي
ال�شا�شة وتكلم عنها الأ�ستاذ منير غبور
ف��ي محبته وف��ي �أه�ت�م��ام��ة وف��ي ا�صرارة
علي �أن هذه الم�شروعات �سوف ت�صب في
الجانب الإقت�صادي والجانب ال�سياحي
وال�ج��ان��ب الإج�ت�م��اع��ي وت�صب �أي���ض��ا في
رفعة �أ�سم م�صر عالي ًا علي م�ستوي العالم
ولذلك �أحلم بيوم �أن يكون الأول من يونيو
هو عيد وطني في م�صر يدخل في �أجندة
الموا�سم والأعياد الم�صرية التي نحتفل
بها  ،هو عيد ال يخ�ص الم�سيحيين فقط
هو عيد يخ�صنا كم�صريين ويخ�صنا �أمام
العالم كما ا�ستمعتم في زي��ارات �أ�صحاب
القدا�سة البابا بوحنا بول�س الثاني والبابا
فرن�سي�س �إلي م�صر في زيارتهم �إلي م�صر
ينظروا �إلي �أن هذه الزيارة تختلف تمام ًا
عن �أي زيارة لأي بلد يذهبون �إليها ،ي�أتون
�إل ��ي م�صر ل �ن��وال ال�ب��رك��ة م��ن الأرا� �ض��ي
المقد�سة.
م�صر �أر�ض مقد�سة وهذه النعمة الكبيرة
التي �أعطاها اهلل لنا جميع ًا ننعم بها.
ففي التعبير ال�شعبي ن�ق��ول «ع�م��ار يا
م�صر» دائما نقول هذه الكلمة والعمار لي�س
ب��الأم��ور المادية ولكن �أي�ضا بالنعم التي
ي�سكبها اهلل علينا وعلي م�صرنا الحبيبة.
�أن��ا �سعيد �أن ا��ش�ت��رك معكم ف��ي هذا
الإحتفال وبكل الفقرات التي قدمت فيه
والدكتورة مني التي قدمت هذا الإحتفال
والمتكلمين والحقيقة �أن �إحياء هذا الم�سار
يجد رعاية كاملة من دولة رئي�س الوزراء
المهند�س �شريف �إ�سماعيل ومن ال�سادة
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الذين يحملوا م�سئولية قوية.
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قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
ف��ي ال��ر��س��ال��ة الأول� ��ى �إل ��ى كورنثو�س
الأ��ص�ح��اح  ،12قائمة بالمواهب كتبها
ال�ق��دي����س ب��ول����س ال��ر� �س��ول ،وف ��ي نهاية
الأ��ص�ح��اح ق��ال« :ول�ك��ن ج��دوا للمواهب
الح�سنى .و�أي�ضا �أريكم طريقا �أف�ضل»...
(1ك��ورن �ث��و���س  ،)31:12ف��ذك��ر المحبة
ف��ي الأ��ص�ح��اح  ،13وخ�ص�صه للحديث
عن المحبة بكل �صورها ،وفي الأ�صحاح
 14ت�ح��دث ع��ن م��وه�ب��ة التكلم ب�أل�سنة
بالتف�صيل ،كل ه��ذا من القدي�س بول�س
الر�سول الفيل�سوف الكبير.
�أما القدي�س بطر�س الذي كان �صياد ًا
لل�سمك ،ولكنه تحدث ع��ن ه��ذه الأم��ور
ب�صورة تدعو للده�شة في ر�سالته الأولى،
فيقول« :ولكن قبل كل �شيء ،لتكن محبتكم
بع�ضكم لبع�ض �شديدة ،لأن المحبة ت�ستر
كثرة من الخطايا .كونوا م�ضيفين بع�ضكم
بع�ضا بال دمدمة .ليكن كل واحد بح�سب
ما �أخذ موهبة ،يخدم بها بع�ضكم بع�ضا،
كوكالء �صالحين على نعمة اهلل المتنوعة»
(1بطر�س ،)10-8 :4بد�أ بالمحبة وتكلم
عن الموهبة ،وبول�س الر�سول تكلم عن
المواهب كلها وبعدها �أعطانا الطريق
الأف�ضل وهو المحبة ،فنجد التناغم عند
القدي�س بول�س بتف�صيل كبير ،واما عند
القدي�س بطر�س فب�إيجاز جميل.
ت�ع��ال��وا نتوقف عند القدي�س بطر�س
وهو يقدم لنا هذه التركيبة الجميلة بين
المحبة والموهبة «لتكن محبتكم بع�ضكم
لبع�ض �شديدة» ،وكلمة «�شديدة» تعني هنا
�أنها ممدودة �أو �س ّباقة مثل �شخ�ص يجري
ناحيتك ،فالقدي�س بطر�س الر�سول ي�صف
لنا �أننا يجب �أن نجري بمحبتنا نحو الآخر
بدون ت�أجيل ،بمعنى �أن الآخر واحتياجاته
الروحية ت�سبق رغباتك ال�شخ�صية ،فهذه
هي المحبة .المحبة لي�ست بالكالم ،نحن
ال نحب بالكالم وال بالل�سان بل بالعمل
والحق كما يقول القدي�س يوحنا الحبيب
( 1يوحنا � .)18:3أرج��وك��م �أن تت�أملوا
ف��ي كلمة «� �ش��دي��دة» ،فالمحبة العادية
�أو ال�شكلية �أو الإ�سمية �أو الكالمية ال
تنفع� ،أما المحبة التي تنفع فهي المحبة

�سل�سلة �سفر الر�ؤيا ()7
 الر�سالة الأولى �إلى مالك كني�سة�أف�س�س من العدد .7 - 1
 ال��ر���س��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة �إل���ى مالكالكني�سة في �سميرنا من العدد -8
.11
 ال��ر���س��ال��ة ال��ث��ال��ث��ة �إل���ى مالكالكني�سة في برغام�س من العدد 15
 .17 ال��ر���س��ال��ة ال��راب��ع��ة �إل���ى مالككني�سة ثياتيرا من العدد .29 -18

الر�سالة الأولى :
�إل ��ى م�ل�اك الكني�سة ف��ي �أف���س����س من
ي�س ِة
عدد  7 -1يقولُ « :ا ْكت ُْب �إِ َلى َم َال ِك َك ِن َ
ال�س ْب َع َة
�أَف َُ�س َ�سَ :
«ه��ذَ ا َي� ُق��و ُل� ُه ا ْل ُم ْم ِ�س ُك َّ
ال�س ْب ِع
ا ْل َك َو ِاك َب ِفي َي ِمي ِن ِه ،ا ْل َم ِا�شي ِفي َو َ�س ِط َّ
ا ْل َمنَايِرِ الذَّ َه ِب َّي ِة� :أَنَا َعار ٌِف �أَ ْع َما َل َك َو َت َع َب َك
َو َ�ص ْب َر َكَ ،و َ�أن ََّك َال َتق ِْد ُر �أَ ْن ت َْحت َِم َل الأَ�شْ َرا َر،
ين �إِ َّن� ُه� ْ�م ُر ُ�س ٌل َو َل ْي ُ�سوا
َو َق� ْ�د َج َّر ْب َت ا ْلقَا ِئ ِل َ
ِينَ .و َق� ِ�د ْاح َت َمل َْت
ُر ُ�س ًالَ ،ف َو َج ْد َت ُه ْم َك ِاذب َ
ا�س ِمي َو َل ْم
َو َل� َ�ك َ�ص ْب ٌرَ ،و َت ِع ْب َت ِم� ْ�ن �أَ ْج��لِ ْ
تَك ّلَ .ل ِك ْن ِعن ِْدي َع َل ْي َك �أَن ََّك َت َرك َْت َم َح َّبت ََك
الأُو َلى .فَاذْ ُك ْر ِم ْن �أَ ْي َن َ�سق َْط َت َوت ُْبَ ،و ْاع َملِ
الأَ ْع َمالَ الأُو َلىَ ،و�إِال َف�إِ ِّني �آ ِت َ
يك َع ْن َقرِ ٍ
يب
َو�أُز َْح��زِ ُح َمنَا َرت ََك ِم ْن َم َكا ِن َها� ،إِ ْن َل ْم َتت ُْب.
َو َل� ِ�ك� ْ�ن ِع � ْن� َ�د َك َه��ذَ ا� :أَ َّن � َ�ك ُت ْب ِغ ُ�ض �أَ ْع َمالَ
ين( )1ا َّل ِتي �أُ ْب ِغ ُ�ض َها �أَنَا �أَ ْي�ض ًاَ .م ْن
ال ُّنقُو َال ِو ِّي َ
وح ِل ْل َكنَا ِئ ِ�س.
َل ُه �أُ ُذ ٌن َف ْل َي ْ�س َم ْع َما َيقُو ُل ُه ال ُّر ُ
َم ْن َي ْغ ِل ُب ف ََ�س ُ�أ ْع ِطي ِه َ�أ ْن َي�أْك ّل ِم ْن �شَ َج َر ِة
ال َْح َيا ِة ا َّل ِتي ِفي َو َ�س ِط ِف ْر َد ْو ِ�س ا ِ
هلل» (ر�ؤ:
.)7-1
نالحظ في الر�سائل ال�سبع �أ�صحاحين
مهمين جد ًا جد ًا في ال�سفر� ،إنه �إن كانت
الر�سائل ال�سبع مر�سلة لكنائ�س قائمة
بالفعل في �أ�سيا ال�صغرى ومالئكة هذه
الكنائ�س ،كما ف�سرها رب�ن��ا بنف�سه هم
الأ�ساقفة لهذه الكنائ�س ،و�إن كانت هذه
الر�سائل تخ�صهم هم و�شعبهم في تلك
البالد وكنائ�سهم ،ولكن هي ر�سائل تخ�ص
ك ّل الكني�سة على مر الع�صور والأجيال حتى
مجيء الم�سيح الثاني ،ونالحظ �أي�ض ًا �أن
ك ّل ر�سالة يوجد بها االفتتاحية ،وفيها ربنا
ي�سوع الم�سيح ي�صف نف�سه ب�صفة مختلفة

ع��ن ال�صفة التي ف��ي الر�سائل الأخ��رى.
ومجموع ال�سبع �صفات في ال�سبع ر�سائل
تعطينا �صورة وا�ضحة عن َم� ْ�ن هو �إلهنا.
الجزء الثاني ي�صف حالة الكني�سة.
ال �ج��زء ال�ث��ال��ث ي� ُو��ض��ح ال��ر��س��ال��ة التي
يوجهها للكني�سة ولكل واحد فينا .الجزء
الرابع هو الوعد �أو المكاف�أة �أو العقوبة
ح�سب حالة الكني�سة ،و�سنالحظ �أي�ض ًا
في الر�سائل ال�سبع ،و�إن كان الكلاّ م موجه
��س��واء كانت الأم ��ور الإيجابية �أو الأم��ور
ال�سلبية الموجودة في ال�شعب ،فربنا يوجه
الكلاّ م لأ�سقف الكني�سة لأنه هو الم�س�ؤول
الأول والأخ �ي��ر ع��ن الإي�ب��ار��ش�ي��ة التابعة
له ،ف��إن ُوج��دت �أم��ور �إيجابية فله البركة
والمكاف�أة من ربنا ي�سوع الم�سيح لأجل
تعبه من �أجل �شعبه و�أ�صبح لهم �إيجابيات،
ول��و ُوج��دت �أم��ور �سلبية في �شعبه ،يكون
ه��و �أي �� �ض � ًا ال�م���س��ؤول ع��ن ع�لاج�ه��ا ،و�إن
ل��م يعالجها �سيوقع عليه عقوبات وعلى
ال�شعب �أي�ض ًا الذي يعمل هذه ال�سلبيات،
وذلك ُيرينا م�س�ؤولية الأ�سقف في الكني�سة
فالد�سقولية تقول« :حيثما يوجد الأ�سقف
هناك تكون الكني�سة».
الر�سالة الأول ��ى �إل��ى م�لاك الكني�سة
في �أف�س�س ،كل الآب��اء ومف�سري الكتاب
المقد�س �أجمعوا �أن �أ�سقف هذه الكني�سة
هو القدي�س تيموثاو�س تلميذ بول�س الر�سول،
باالفتتاحية هناك و�صف الرب حيث ربنا
ي�صف نف�سه وي �ق��ول :المم�سك ال�سبعة
كواكب في يمينه الما�شي في و�سط المناير
الذهبية ،وكما قلنا في الأ�صحاح الأول
�أن ال�سبعة كواكب هم مالئكة الكنائ�س
�أو �أ�ساقفتها وال�سبع المناير الذهبية هم
الكنائ�س ال�سبع .وعندما ي�صف اللـه نف�سه
يقول :المم�سك ال�سبعة كواكب في يمينه،
معناها �إنه يقول هو اللـه �ضابط الك ّل ،هو
راعى الكني�سة ،وهو الذي افتدى الكني�سة
بدمه ال��ذك��ي الكريم ،وه��و ال��ذي يم�سك
�أ�ساقفة الكني�سة ور�ؤ�ساء الكنائ�س بيمينه،
وهو ال��ذي يقودهم ويرعاهم وير�شدهم،
وهو الذي يقود بهم الكني�سة �إلى بر الأمان،
كما يقول «الما�شي و�سط المناير الذهبية»
هنا معناها �أن ربنا هو الذي يفتقد كني�سته
بالمراحم وال��ر�آف��ات ،فهو ال��ذي يقودهم
عن طريق الأ�ساقفة ،وينزل بنف�سه لكي
يكون الكل للرب ولم�سيحه.
النقطة الثانية :نالحظ �أنه يوجد �أمور
�إيجابية ،و�أم��ور �سلبية ،وم��ن محبة ربنا
وحالوته العظيمة �أنه ي�صف �أو ًال الإيجابيات
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المحبـــــة
ال�شديدة الحقيقية.
ويقول معلمنا بطر�س �أن �أهم �صفة في
المحبة �أنها «ت�ستر كثرة من الخطايا»،
ف��ال �ع��ال��م ال��ي��وم ق��ائ��م ع �ل��ى الف�ضائح
وال�شائعات والأكاذيب ون�شرها بكل �صورة،
وبالطبع وجود �شبكة الإنترنت عامل قوي
ف��ي ن�شر ه��ذا ال �� �ض�لال ،ف��اهلل ب� ّي��ن لنا
محبته لأنه وبعد نحن خطاة مات الم�سيح
لأجلنا ولكنه �ستر علينا ،مثلما ن�صلي كل
ي��وم ون�ق��ول« :ن�شكرك لأن��ك �سترتنا»...
المحبة ت�ستر كثرة م��ن الخطايا ف�ستر
الخطية ي�ساهم �إل��ى حد كبير في عالج
الإن�سان ،واهلل ي�ستر على خطايا الب�شر،
فكان عالمة المحبة الرئي�سية هي ال�ستر،
مثل ق�صة الإب��ن ال�ضال فبعدما فعل كل
الخطايا �ستر عليه �أب��وه ولم يتحدث في
الما�ضي ،بعك�س الإب��ن الكبير ال��ذي لم
ي�ستر على �أخيه بل ف�ضحه و�أ�ساء �إليه.
«المحبة ت�ستر كثرة من الخطايا» هذه
الآية تنفع في التربية والعالقات الأ�سرية
ب�ي��ن الأزواج وال ��زوج ��ات ،وت���ص�ل��ح في
عالقات ال�صداقة والخدمة ،بل �أتجا�سر
و�أق��ول �إنها ت�صلح �أي�ضا في المعامالت
العامة بين الب�شر.
وو�ضع معلمنا بطر�س عالمة �أخرى من
ع�لام��ات المحبة وه��ي «ك��ون��وا م�ضيفين
بع�ضكم بع�ضا بال دمدمة» ،وهي ف�ضيلة
ات�ساع القلب.
وينتقل للنقطة الثانية وهي «ليكن كل
واح��د بح�سب ما �أخ��ذ موهبة ،يخدم بها
بع�ضكم بع�ضا ،كوكالء �صالحين على نعمة
اهلل المتنوعة» ،فاهلل عندما خلق الإن�سان
�أعطاه مواهب ،ولكن عندما حل الروح
القد�س ي��وم الخم�سين و�أع�ط��ى مواهب
للآباء الر�سل ،كان هدف هذه المواهب
هو تكميل الخدمة ،فالموهبة الروحية ال
تكت�سب بالدرا�سة ،مثال موهبة «الأب��وة»
مهما �أعطينا درو�سا عن الأبوة ال تُكت�سب،
فهي نعمة �أوال و�أخيرا .ما ُيكت�سب بالدرا�سة
ن�سميها «مهارات» مثل مهارات اللغة مثال،
المواهب فقط ُت�ن��ال م��ن اهلل ،ف��اهلل هو
ال��ذي ي�سكب ،وي�سكبها لي�س ل�صاحبها
بل ي�سكبها للآخرين وهذا العجب! فاهلل
عندما يعطي موهبة �أو �أكثر فهو ال يمنحها
لتمجيد �صاحبها ،بل هو يمنح الموهبة
لالهتمام بالآخرين ولتغطية احتياجات
الآخ��ري��ن وه��ذا ه��و عمل اهلل .الإن�سان
الم�سيحي ال يملك مواهبه الخا�صة بل
هي من عند اهلل ولخدمة الآخ��ري��ن �أوال
و�أخ �ي��ر ًا ،اهلل ه��و �صاحب الموهبة فهو
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ال��ذي يمنحها لكي �أعمل بها ،ولي�س لي
�أي ف�ضل فيها نهائيا .ونجد �أن كني�سة اهلل
فيها هذا الجمال ،المواهب المتنوعة ال
المت�صارعة ،والمواهب المت�ضعة ولي�ست
المتكبرة.
هنا ن�ضع عددا من المبادئ:
 -1كل واحد م ّنا له موهبته الروحية
من اهلل ،وال يوجد �إن�سان ب��دون موهبة،
�سواء �أك��ان خادم ًا �أو مخدوم ًا ،كبير ًا �أو
�صغير ًا ،فعطايا اهلل كثيرة وجديدة في
كل �صباح.
�	-2إن�ن��ا ُنعطى ال�م��واه��ب لخدمة
ال�ن��ا���س ولي�س ل�شهرتنا ،ف��اهلل يعطيك
الموهبة لكي ما تخدم بها الآخرين� ،أنت
مو�ضوع لخدمة الآخرين .والأهم من هذا
�أن هذه المواهب ن�ستخدمها كوكالء عليها
ال ُمالك لها «كوكالء �صالحين على نعمة
اهلل المتنوعة» ،ولذا البد �أن تكون �أمينا
في ا�ستخدامها ،وتحافظ عليها وت�صونها،
وت�ستخدمها بح�سب ما �أعطاها اهلل لك،
وعندما ت�ستخدمها وتتاجر بها ت�سمع هذا
ال�صوت الجميل «نعم ًا �أيها العبد ال�صالح
الأمين! كنت �أمينا في القليل ف�أقيمك على
الكثير� .أدخل �إلى فرح �سيدك» و�إن تاجرت
فيها يمكن �أن تربح وزن��ات« ،ك��ل من له
يعطى فيزداد ،ومن لي�س له فالذي عنده
ي�ؤخذ منه»� .إن ك��ان اهلل يعطيك موهبة
في الإنجيل �أو في الخدمة �أو في االفتقاد
�أو في الألحان �أو التدري�س �أو ال�شرح �أو
المجامالت �أو في العالقات الإجتماعية
�أو التعمير �أو التدبير ،فكل هذه المواهب
�أ�شكر اهلل عليها ك��ل ي��وم لكي يحفظها
عندك.
 -3اهلل ه ��و م �� �ص��در ك ��ل موهبة
وهو �سبب دوامها ،فطالما فيها الم�سيح
القدو�س فهي رائ�ع��ة ،وطالما ه��ي لأجل
الم�سيح فهي ناجحة وه��و �سبب دوامها
وا�ستمرارها.
 -4ب �ه��ذه ال��م��واه��ب ت �خ��دم اهلل
ف��ي � �ص��ورة ال�ن��ا���س� ،أري� ��دك �أن تالحظ
�أن ه��ذه المواهب يحكمها قوانين ثالثة
(1بطر�س )11:4وهي �أوال�« :إن كان يتكلم
�أحد فك�أقوال اهلل» ،فالبد �أن تتكلم ب�أقوال
اهلل .القانون الثاني« :و�إن كان يخدم �أحد
فك�أنه من قوة يمنحها اهلل» فالبد ان تخدم
بقوة اهلل .القانون الثالث« :لكي يتمجد اهلل
في كل �شيء بي�سوع الم�سيح» ليكن هدفك
مجد اهلل .هذه الثالثة قوانين تحكم كل
موهبة.

بمنا�سبة ب��دء � �ص��وم ال��ر� �س��ل� ،أود
�أن �أق��ول لكم كلمة موجزة عن �آبائنا
الر�سل .لقد كان عددهم قلي ًال ،ولكنهم
كانوا قوة هائلة ذات ت�أثير وفاعلية في
العالم كله ..وكانوا من مهن ب�سيطة،
فغالبيتهم كانوا �صيادين ،ولكن قيل
عنهم في المزمور «الذين ال قول لهم
وال ك�لام ،وال ُي�سمع �صوتهم ،ف��ي كل
الأر���ض خ��رج منطقهم ،و�إل��ى �أق�صى
الم�سكونة بلغت كلماتهم» (مزمور :19
 .)4،3فماذا كانت قوة �آبائنا الر�سل
حتى �أنهم نالوا ذل��ك النجاح الكبير
على ال��رغ��م م��ن �ضعف ن�ش�أتهم وقلة
�إمكانياتهم في نظر العالم؟
�أوال :ك��ان��وا ي�ح�ي��ون ح �ي��اة الإيمان
القوى .وهذا الإيمان ثبته الرب فيهم
ب��آي��ات ومعجزات وبراهين .والإيمان
هو قوة جبارة �إذا ُوجدت عند �إن�سان،
ي�ستطيع �أن يعمل بها �أع �م��اال خارقة
للعادة ،يكفي �أن ي�ؤمن �شخ�ص بفكرة،
فنجد ك��ل طاقاته م��رك��زة ومتحم�سة
لتنفيذ هذه الفكرة .وهم �آمنوا بالرب
ي�سوع و�آمنوا بقيامته ،و�أخذوا يب�شرون
بذلك وين�شرونه ..وقد كان �إيمانهم ال
حدود له ،وال خوف يعتر�ضه.
ثانيا :كانت لهم �شجاعة ال تعرف
الخوف� :شجاعة �أم��ام ر�ؤ�ساء اليهود،
و�أم���ام ال ��والة وال �م �ل��وك� .شجاعة في
الحق وفي �إعالنه ،وهي �شجاعة بعيدة
عن التهور .واجهوا بها �أي�ضا الفل�سفات
وال�ع�ب��ادات القديمة .و�س�أ�ضرب لكم
مثاال ل��ذل��ك :مرق�س ال��ر��س��ول عندما
�أتى �إلى م�صر ،لم تكن هناك كنائ�س
وال ق�سو�س وال �شعب م�سيحي .بل كانت
هناك العبادات الفرعونية ،والعبادات
اليونانية ،والعبادات الرومانية ،وكانت
هناك اليهودية ف��ي �إثنين م��ن �أحياء
الأ�سكندرية ،وكان هناك �أي�ضا علمائها
وفال�سفتها ،و�إلى جوار كل هذا ال�سلطة
الرومانية بكل عنفها.
وظ ��ل م��ارم��رق ����س ي�ع�م��ل م��ن تحت
ال�صفر .ولكنه كان يعمل بقوة و�إيمان،
وين�شر كلمة الرب .ومع �أن الأمر انتهى
به �إلى اال�ست�شهاد� ،إال �أنه كان قد �أ�س�س
كني�سة ،ور�سم �آباء كهنة ،و�أ�سقفا يخلفه
ويعمل �أث�ن��اء �أ��س�ف��اره ،كما �أن��ه �أ�س�س
�أول م��در��س��ة اله��وت�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م هي
مدر�سة الأ�سكندرية واجهت المدر�سة
ال�ف�ل���س�ف�ي��ة ..وق���ام ب ��أع �م��ال كرازية
وتعليمية ك�ث�ي��رة ،تمت كلها ف��ي مدة
ب�سيطة ولكنها كانت منتجة وفعالة.
نف�س الو�ضع ك��ان مع �سائر الر�سل

الأ�صحـــاح الثـــاني
ثم بعد ذلك ال�سلبيات بقوله�« :أن��ا عارف
�أعمالك وتعبك و�صبرك و�إنك ال تقدر �أن
تحتمل الأ�شرار وقد جربت القائلين �إنهم
ُر�سل ولي�سوا ر�س ًال فوجدتهم كاذبين».
�أنا عارف �أعمالك� :إن الأعمال هي ثمرة
الإيمان ،هي ممار�سة الف�ضائل الم�سيحية
الدالة على الإيمان ال�سليم «لأن الإِي َم َان
ِب ُدونِ �أَ ْع َمال َم ِّي ٌت» (يع � .)20:2أنا عارف
تعبك :التعب هو الجهاد في الخدمة ،الجهاد
في ن�شر التعليم الم�سيحي في و�سط �شعبه.
�أن��ا ع��ارف �صبرك :هو احتمال الم�شقات
واال�ضطهادات الكثيرة من النا�س الأ�شرار،
لذلك يقول ل��ه :لأن��ك لم تقدر �أن تحتمل
الأ�شرار ،رف�ضت ال�شر ورف�ضت الأ�شرار،
ولم تحتملهم لأنك بار ولم ت�سمح لهم و�أنت
�أ�سقف الكني�سة �أن يمار�سوا هذا ال�شر في
و�سط ال�شعب ،وال ت�سمح لهم �أن ي�ؤثروا على
ال�شعب بهذا ال�شر ،لذلك يطوبه ويقول له:
«لأنك لم تقدر �أن تحتمل الأ�شرار» النا�س
الأ�شرار يقولوا �أنهم ُر�س ًال وهم لي�سوا ُر�س ًال
فوجدتهم كاذبين ،يقولون� :إننا �شمام�سة
وق�سو�س و�أ�ساقفة� ،إننا من ر�سل الم�سيح،
الم�سيح �أر�سلنا لكي نخدم ،لكنهم ين�شرون
التعاليم ال�ضالة وال ُم�ضلة في و�سط ال�شعب،
ُي�ش ّبهون �أنف�سهم بر�سل الم�سيح ،ولهم �شك ّل
ر�سل الم�سيح وهم في الحقيقة كما يحذرنا
الكتاب منهم « ِا ْحتَرِ زُوا ِم َن الأَ ْن ِب َيا ِء ا ْلكَذَ َب ِة
ين َي�أْتُو َن ُك ْم ِب ِث َياب ال ُْح ْم َالنِ َ ،و ِلك َّن ُه ْم ِم ْن
ال َِّذ َ
�اب خَ ِاط َف ٌة!» (م��ت ،)15:7ذلك
َد ِاخ��ل ِذ َئ� ٌ
يذك ّرنا بالهراطقة الذين كانوا يعي�شون
بالهرطقات الخا�صة ب�ه��م .هنا ال�سيد
الم�سيح يقول للأ�سقف عن ه�ؤالء�« :أمدحك
لأنك �أ�سقف عظيم بحثت عن ه�ؤالء النا�س
الذين يقولون �أنهم ُر�س ًال ولي�سوا ُر�س ًال
فوجدتهم كاذبــين» ،وعن ذلك يقول الكتاب
في ر�سائل بول�س الر�سول لتلميذه تيموثاو�س
«�ص ِاح ًياَ ،عا ِقالً،
�أن الأ�سقف يجب �أن يكون َ
ُم ْحت َِ�شماًُ ،م ِ�ضيف ًا ِللغ َر َبا ِء�َ ،صا ِلح ًا ِلل َّت ْع ِل ِيم»
(1ت ��ي ،)2:3لذلك يجب �أن يكون عالم ًا
بالتعليم ال�سليم ،فيوافق على ال�صحيح،
ويمنع الخط�أ ب�شكل قوى جداً.
ث��م ي�ستمر ي �م��دح ف�ي��ه وي �ق��ول ل��ه «قد
احتملت ولك �صبر وتعبت من �أجل �إ�سمي
ول��م ت �ك��ل» .ك� ّل�م��ة «�أي �� �ض � ًا احتملت ولك
�صبر» يكررها ثانية�« :أن��ا عارف �أعمالك
و�صبرك» .تعجبني كلمة من �أجل �أ�سمى ولم
تكل ،فكل الأ�شياء الإيجابية موجودة فيه
وماذا عن الأ�شياء ال�سلبية؟ هنا الر�سالة
ال�ت��ي ي��ري��د اللـه �أن يوجهها ل��ه بو�ضوح

بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار

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

«ل�ك��ن ع�ن��دي عليك لأن��ك ت��رك��ت محبتك
الأولى فاذكر من �أين �سقطت وتب واعمل
الأعمال الأولى ،و�إال ف�إني �آتيك عن قريب
و�أزح��زح منارتك من مكانها �إن لم تتب»
هذه هي الر�سالة التي يوجهها اهلل ،رغم
ك��ل ه��ذه ال�صفات الجبارة ونحن نعرف
حياة تيموثاو�س كانت رائعة ،و�أن تيموثاو�س
لم يترك محبته الأول��ى ،لكن هناك �أنا�س
و�سط �شعبه تركوا محبتهم الأول��ى ،فكما
�أن الأ�سقف ي�أخذ «الكرديت  »creditعندما
تكون خدمته ناجحة ،و�أي�ض ًا ي�أخذ اللوم لو
كانت الخدمة فا�شلة �أو فيها خط�أ ،لذلك
من حقه �أن يفعل كما قال بول�س الر�سول
«ا ْكرِ ز بِالْكل َم ِةْ .اع ُك ْف َع َلى ذ ِل َك ِفي َوق ٍْت
َا�سب َوغَ ْيرِ ُمن ِ
ُمن ِ
َا�سبَ ،و ِّب� ِ�خ ،ا ْنتَهِ ْرِ ،ع ْظ
بِك ّل �أَنَاة َو َت ْع ِليم» (1تي.)24:2
يقول له« :عندك �أُنا�س» ،معناها تركوا
محبتهم الأول��ى ب��د�أوا ح�سن ًا ول��م يكملوا
ح�سناً ،لذلك يقول له العالج :اذكر من �أين
�سقطت وتب .عالج الخطية التوبة والكتاب
يقول «ك� َّ
لا! �أَ ُق ��ولُ َل� ُك� ْ�مَ :ب� ْ�ل ِ�إ ْن َل� ْ�م َتتُو ُبوا
ون» (لو.)13
ف ََج ِمي ُع ُك ْم َكذ ِل َك َت ْه ِل ُك َ
ثم بعد ذلك ينذره «و�إال ف�إني �آتيك عن
قريب و�أزح��زح منارتك من مكانها �إن لم
تتب»� ،إن اهلل يعطي له فر�صة للتوبة ،و�إن
لم يـت ُْب� ،س ُي ِ
دخل نف�سه في تجارب.
�أزح��زح منارتك� :أي �س�أعطيك تجارب
وبع�ض ال�ضيقات لكي تعرف اهلل وترجع
وتتوب .وكل �شخ�ص يتوب ف��إن اهلل يقبل
توبته لأنه «لي�س خطية بال مغفرة �إال التي
بال توبة»� ،أنظر محبة ربنا العظيمة جدا
ي�ق��ول ل��ه« :ع �ن��دي عليك» ب � ��أدب ،بحب،

الذين بد�أوا في �أور�شليم ،وانتقلوا منها
�إلى �أنطاكية ،ثم �إلى بالد ال�شرق حتى
و�صلوا �إل��ى الهند ،و�شماال وغربا في
�أوروبا ...كل ذلك في فترة ب�سيطة �أي
حوالي � 30سنة تقريبا ،كانوا قد ملأوا
الدنيا بالكرازة والعمل والتعليم ..على
الرغم من �أنهم كانوا بال �إمكانيات،
ولكن كانت لهم العزيمة القوية الجبارة
التي كانت تعمل بكل جدية .والمهم �أنهم
كانوا ممل�ؤين من الروح القد�س ،وكان
الروح يعمل فيهم بقوة �آيات ومعجزات
ا�ستطاعت �أن تقنع النا�س.
كانت لهم ق��وة في الكلمة والإقناع
وفي جذب ال�سامعين �إلى الإيمان:
فعظة واحدة �ألقاها بطر�س الر�سول
ي��وم الخم�سين ،ان�ضم بها � 3000إلى
الإي�م��ان وتعمدوا في ذل��ك ال�ي��وم .من
ي�ستطيع حالي ًا �أن يلقي عظة فيتحول
بها �آالف �إلى الإيمان؟! ولكنها كانت قوة
الروح القد�س العاملة في ر�سل الرب.
ه� ��ؤالء الآب� ��اء ال��ر��س��ل ك��ان��وا اي�ضا
مواظبين على ال�صالة ،و�صلواتهم قوية
وح��ارة .وهكذا ك��ان �شعبهم ي�سندهم
�أي�ضا بال�صالة .وما �أجمل تلك العبارة
ال�ت��ي وردت ف��ي �سفر �أع �م��ال الر�سل
«ولما �صلوا تزعزع المكان الذي كانوا
مجتمعين ف�ي��ه ،و�إم �تل��أ الجميع من
ال��روح القد�س .وكانوا يتكلمون بكالم
اهلل بمجاهرة» (�أعمال  .)31:4كانوا
ي�صلون حتى في ال�سجون كما كان يفعل
بول�س الر�سول هو وزميله �سيال (�أعمال
 .)26:16و�إذ لم تكن عندهم كنائ�س
وقتذاك ،كانوا ي�صلون في المقابر وفي
البيوت.
وتحولت كثير من البيوت �إلى كنائ�س
في �أيام الآباء الر�سل:
�أول بيت تحول �إل��ى كني�سة هو بيت
مريم �أم مارمرق�س الر�سول كما ورد
في (�أعمال  .)12:12و�أي�ضا بيت �أكيال
وبري�سكال كما ذك��ر القدي�س بول�س
(روم�ي��ة  .)5:16و�أي�ضا بيت منفا�س
(كولو�سي  .)15:4وقيل �أي�ضا �أن بيت
ليديه بائعة الإرجوان تحول �إلى كني�سة
(�أعمال .)16
والآب��اء الر�سل كانوا يت�صفون �أي�ضا
بالبذل وباالحتمال:
وال �ق��دي ����س ب��ول����س ال��ر� �س��ول ي�شرح
فيقول «مكتئبين في كل �شيء لكن غير
مت�ضايقين ..م�ضطهدين لكن غير
م�ت��روك�ي��ن ..حاملين ف��ي الج�سد كل
حين �إمانة ال��رب ي�سوع» (2كورنثو�س
 )10-7 :4ويقول في (2كورنثو�س:6

بحنيه ،ثم يعود مرة �أخرى  -بدال من �أن
يت�ضايق� ،أمدح فيه �شيء جيد موجود عنده
 فيقول« :ولكن عندك ه��ذا �إن��ك تبغ�ض�أعمال النيقوالويين( )1التي �أبغ�ضها �أنا
�أي�ضاً» ،هنا يمدحه من جديد ،قال له� :أنا
�أعرف �أنك �صالح ولكن انتبه يوجد بع�ض
الأخ �ط��اء الب�سيطة �أ�صلحها و�س�أعطيك
فر�صة لإ�صالحها.
_____
( )1القدي�س مو�سى الأ�سود  408+م
† َم � � ْ�ن ه ��و ن��ي��ق��والو���س َوم� � � ْ�ن هم
ال�ن�ي�ق��والوي�ي��ن؟ ال�ن�ي�ق��والوي�ي��ن ه��م اتباع
نيقوال �أح��د ال�شمام�سة ال�سبعة كما هو
موجود في �أعمال الر�سل ( ،)5:6الآباء
ال�ق��دي���س�ي��ن م �ث��ل ال �ق��دي ����س اك ّليمند�س
الأ�سكندرى والقدي�س �أغ�سطينو�س يقوالن
عن النيقوالويين :على الرغم من �أنهم
�إنت�سبوا �إل��ى نيقوالو�س و�سموا �أنف�سهم
النيقوالويين� ،إال �أن نيقوال ال�شما�س نف�سه
ك��ان ب��رئ من ت�صرفاتهم الخاطئة ،و�إن
كانوا تالميذه �إال �أنهم �أ�ضافوا �إلى تعاليمه
وقالوا :لي�س خط�أ �أننا ن�سكر ،لي�س خط�أ
�أننا نمار�س خطية الزنا ،ولي�س خط�أ �أننا
ن�أك ّل ما ذبح للأوثان.
† هذه الأعمال الخاطئة ُ�سميت ب�أعمال
النيقوالويين .فالرب ي�سوع الم�سيح يقول
له :هناك �أنا�س تزني في الكني�سة ،هناك
َمن ي�أك ّل ما ُذبح للأ�صنام وتع ُبد الأ�صنام،
انتبه ه��ذه كلها �أع�م��ال النيقوالويين �أنا
�أ�شكرك �أنك تبغ�ضها و�أنا �أبغ�ضها �أي�ضاً.
ثم يقول له الوعد الجميل« :من له �أذنان
لل�سمع فلي�سمع ما يقوله الروح للكنائ�س».
وه��ذه �سنراها في ك� ّل ر�سالة من ال�سبع،

املتنيح مثلث الرحمات

البابــا �شـــنودة الثالــث

 )10-8ع��ن نف�سه وزم�لائ��ه« :بمجد
وه���وان ،ب�صيت ح�سن و�صيت ردئ.
كم�ضلين ونحن �صادقين ..كمائتين
وها نحن نحيا ..كحزانى ونحن دائما
فرحون .كفقراء ونحن ُنغني كثيرين.
ك� ��أن ال � �ش��يء ل �ن��ا ،ون�ح�ـ��ن ن�م�ل��ك كل
�شيء».
اع �ت �ب��روا ك��ل ه ��ذه ال �م �ت��اع��ب لون ًا
م��ن ال�ج�ه��اد يكافئهم اهلل عليه ولم
يت�ضايقوا� ،إذ كان �أمامهم هدف البد
�أن يحققوه .وعلى الرغم من �أن الأمر
انتهى بهم �إلى اال�ست�شهاد� ،إال �أن هذا
لم يكن يقلقهم ،بل �إن بول�س الر�سول
يقول« :لذلك �أ�سر بال�ضعفات وال�شتائم
وال�ضرورات والإ�ضطهادات وال�ضيقات
لأجل الم�سيح .لأني حينما �أنا �ضعيف،
فحينئذ �أنا قوي» ( 2كورنثو�س .)10:12
�إذ �أنه يلم�س قوة اهلل التي ت�ساعده في
�ضعفاته و�ضيقاته.
ومما جعلهم كل هذا� ،أنهم عا�شوا في
حياة التجرد:
وه��ذا ما عبروا عنه بقولهم لل�سيد
الم�سيح له المجد «قد تركنا كل �شيء
وتبعناك» (م��ت��ى .)27:19لقد تركوا
الأهل والأ�سرة والبيت والأ�صحاب ،وكل
محبة عالمية .وتجردوا �أي�ضا من المال
والقنية ومن كل �شهوة مادية.
لذلك مع �أن عددهم كان قليال� ،إال
�أن الأهمية لي�ست في العدد� ،إنما في
العمق وقوة الروح العاملة فيهم.
�إننا نريد من كل كاهن في الكني�سة
ومن كل خ��ادم� ،أن يكون طاقة روحية
فعالة كما كان الآباء الر�سل ،وكما كان
يوحنا المعمدان ال��ذي ه�ي��أ الطريق
ق��دام ال�سيد الم�سيح ف�ق��ال عنه �إنه
�أعظم من نبي و�أعظم من ولدته الن�ساء
(متى.)11
ون�شكر �آباءنا الر�سل لأنهم و�ضعوا
لنا �أ�سا�س الإي�م��ان وق��واع��ده و�أ�سراره
و�سلمونا الكني�سة المقد�سة .وحينما
نفتخر ب�إيماننا نقول �إنه الإيمان ال ُم�سلم
لنا من الر�سل .ونقول عن الكني�سة �إنها
ر�سولية �أي �أ�س�سها الر�سول.

وب�ع��د ذل��ك يعطيه ال�م�ك��اف��أة «م��ن يغلب
ف�س�أعطيه �أن ي�أك ّل من �شجرة الحياة» لو
نتذكر عندما �أخط�أ �آدم قام اهلل بطرده هو
وحواء من جنة عدن ،ثم و�ضع اللـه كاروبيم
من نار على �شجرة الحياة لكي ال ي�ستطيع
�أحد �أن ي�أكل منها (تك ،)24:3فمنعهم �أن
ي�أكلوا منها لأن الإن�سان الخاطئ ال ي�ستطيع
�أن ي��أك��ل م��ن �شجرة ال�ح�ي��اة لئال يعي�ش
خاطئ �إلى الأبد ،ولذلك منعهما اهلل� .إنما
الذي يغلب� ،أي الذي يتوب ،الذي ينت�صر
على الخطية ،هذا يعي�ش في ن�صرة كاملة
مع اهلل ،وه��ذا هو ال��ذي ي�أكل من �شجرة
الحياة لكي يحيا بها �إلى الأب��د� ،سعيد هو
الإن�سان الذي يملك مع الم�سيح وي�أكل من
�شجرة الحياة في الفردو�س في الملكوت،
ويعي�ش في ح�ضرة اهلل �إلى �أبد الآبدين.
(يتبع)

ع ّلم نف�سك
الألحان القبطية
Teach yourself
Coptic Hymns
Free website:
Coptic-alhan.com

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

رعاية �أ�سرة في م�صر

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

لمزيد من المعلومات ات�صلوا 562-923-2590 :
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت روحية

سنوات مع أسئلة الناس

�س�ؤال :تحدث ال�سيد الرب في
الأ�صحاح  24من �إنجيل معلمنا
متى الب�شير عن عالمات نهاية
ال��زم��ان ،وق��ال «الحق �أقولك
لكم :ال يم�ضي هذا الجيل حتى
يكون هذا كله» (مت .)34:24
وقد م�ضى ذلك الجيل وم�ضت
�أج���ي���ال ع���دي���دة ،ول���م ينته
العالم !..فكيف نف�سر هذا؟

الإجابة:
ف��ي ال��واق��ع �أن ال�سيد الم�سيح في
(م ��ت )24وك��ذل��ك ف��ي (م ��ر )13كان
ي�ت�ح��دث ع��ن �أم��ري��ن �إث �ن �ي��ن :خ��راب
�أور�شليم ،ونهاية العالم .ولي�س عن
نهاية العالم فقط.

بقلم :د� .إميــل ب�شــاي

emitedbishay@cox.net

«شهداء بدون سفك دم»
«و�آخرون تجربوا في هزء
وجلد ..معتازين ،مكروبينُ ،مذلين.
وهم لم يكن العالم م�ستحقا لهم� ..إذ
�سبق اهلل فنظر لنا �شيئا �أف�ضل لكي
ال يكملوا بدوننا»
(عب)40-36 :11
ك�ن��ا ف��ي زي���ارة لأح ��د الأح�� ّب��اء ننتظر

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

إنتشار بشارة
الخالص
قال الرب لتالميذه قبل �صعوده «�إذهبوا
وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم ب�إ�سم الآب
والإبن والروح القد�س ,وعلموهم �أن يحفظوا
جميع ما �أو�صيتكم به» ،وكان وعده لهم قائال
«ها �أنا معكم كل الأيام الى �إنق�ضاء الدهر»
(م��ت .)19:28وكان التالميذ في محبتهم
وط��اع�ت�ه��م ل �ل��رب ,حري�صين ع�ل��ى تنفيذ
و�صيته الأخيرة قبل �صعوده قائال «�إذهبوا
�إلى العالم �أجمع و�أكرزوا بالإنجيل للخليقة

بقلم :وجدي ميخائيـل
لي�سان�س �صحافة

wagdy_mikhael@yahoo.com

ذكريات مع البابا كيرل�س ال�ساد�س ()173

قديس القرن العشرين
ت�ح��ل خ�ل�ال ه ��ذا ال���ش�ه��ر (يونيو)
ذكرى منا�سبة عطرة جميلة تعيد �إلى
الأذه��ان والقلوب ذلك الزمن الجميل
لكل من عا�صر البابا كيرل�س ال�ساد�س،
وتحتل في ذاكرتي م�ساحة كبيرة غالية
ي�صعب ن�سيانها مهما م��رت الأع��وام.
هذه الذكرى العطرة هي مرور خم�سون
عاما على �إفتتاح الكاتدرائية المرق�سية
بالأنبا روي�س بالعبا�سية بالقاهرة يوم
 26يونيو .1968
وق��د ذك��ر قدا�سة البابا توا�ضرو�س
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مجاري الأنهار ُتفرح مدينة اهلل

البابا �شنوده الثالث...

وم�ضى ذلك الجيل!!
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وقوله «ال يم�ضي هذا الجيل حتى يكون
هذا كله» كان المق�صود به تحقيق نبوءته
عن خ��راب �أور�شليم .وق��د تم ذل��ك فعال
�إذ خربت �أور�شليم في �سنة 70م ،وت�شتت
اليهود في �أرج��اء الأر���ض ،ولم يكن ذلك
الجيل قد م�ضى بعد.
ومن �ضمن نبوءات ال�سيد الم�سيح في
هذا الأ�صحاح ،عن خراب �أور�شليم ولي�س
عن نهاية العالم ،ما ي�أتي:
«فمتى نظرتم رج�سة الخراب التي قال
عنها دانيال قائمة في المكان المقد�س،
ليفهم القارئ ،فحينئذ ليهرب الذين في
اليهودية �إلى الجبال ،والذي على ال�سطح
ف�لا ي�ن��زل لي�أخذ م��ن بيته �شيئاً ..وويل
للحبالى وال�م��ر��ض�ع��ات ف��ي تلك الأي ��ام،
و�صلوا لكي ال يكون هربكم في �شتاء وال في
�سبت» (مت.)20-15 :24
ومن �أقواله في تلك المنا�سبة التي تمت
�أي�ضا في ذلك الجبل:

«ي�سلمونكم �إل ��ى ��ض�ي��ق ،ويقتلونكم.
وتكونون مبغ�ضين من جميع الأم��م لأجل
�إ�سمي .وحينئذ يعثر كثيرون ،وي�سلمون
بع�ضهم بع�ضاً( »..مت.)10،9 :24
و�أي���ض��ا ق��ول��ه «حينئذ ي�ك��ون �إث �ن��ان في
الحقل ،ي�ؤخذ الواحد ويترك الآخر� .إثنتان
تطحنان على الرحى ،ت�ؤخذ الواحدة وتترك
الأخرى» (مت.)41،24 :24
�إذن ال ن�أخذ الأ�صحاح كله على نهاية
العالم..
وعبارة «مجئ �إبن الإن�سان» تعني مجيئه

الثاني ف��ي نهاية ال��زم��ان ..كما تعني
مجيئه بالن�سبة لحياة �أي �إن�سان .كما
قال «طوبى لأولئك العبيد ،الذين �إذا
جاء �سيدهم يجدهم �ساهرين ...كونوا
�أنتم �إذن م�ستعدين ،لأنه في �ساعة ال
تظنون ي�أتي �إبن الإن�سان ..طوبى لذلك
العبد الذي �إذا جاء �سيده يجده يفعل
هكذا( »...لو ..)43 ،40 ،37 :12وقوله
�أي�ض ًا «لئال ي�أتي بغتة فيجدكم نياما»
(مر.)36:13

ت�شريف �أحد الآباء الكهنة الذي يخدم في
القاهرة .وبعد انتظار طويل و�صل الكاهن
الجليل ،على ثغره ابت�سامة م�شرقة وفي
�صوته وداعة الم�سيح� .إن�سان ترتاح لر�ؤياه
وت�أن�س لتح ّيته الهادئة.
جل�سنا �إل��ى ال�م��ائ��دة ،و�أ� �ص � ّر الكاهن
الحكيم على �أن ي�ضع لنف�سه ما يكفيه من
ّ
الطعام ،وكان قلي ًال .ولك ّنه كان كريما في
حديثه ون�صائحه و�سرده لق�ص�ص الآباء
وت��اري��خ الق ّدي�سين .ك��م ك��ان �ش ِّيقا في
كالمه ،جذب قلوبنا جميعا وكنا ن�ستزيد
من �أقواله وحكمته.
كان �صاحبي ي�ستمع �إليه في نهم و�شوق.
لم يكن �صاحبي قد ر�آه من قبل ،وال كان
ال�ك��اه��ن ق��د �سبق ل��ه �أن ق��اب��ل �صاحبي!
اخت�ص
ول �ك��ن العجيب �أن ال�ك��اه��ن ق��د
ّ
�صاحبي هذا باهتمامه ومناق�شته في �آيات
الكتاب ...حتى علت وجهه حمرة الخجل،
فمن يكون هو �أم��ام ه��ذه القامة العالية
والحكمة الغالية.
ك��ان �صاحبي يعاني م��ن ا�ضطهادات
في الخدمة ،ولكنه �أبدا -ي�شهد اهلل -لم
يفتح فمه بكلمة واحدة لي�شكو مما يعانيه؛
�أوال لأنه �أح�س بعدم جدوى �أن ي�شغل هذا
ال�ضيف بما نحن فيه من �ضيقات؟ وثانيا
�أنه كان يرى عدم اللياقة في �أن يزيد من
معاناته وعنده ما يكفيه من م�شاكل بين
�أفراد رعيته؟

ع�ن��دم��ا ح ��ان وق ��ت االن �� �ص��راف هرع
�صاحبي �إلى الكاهن الحبيب يلتم�س منه
�أن ي�صلي لأجله و�أن يدهنه بزيت .والظاهر
�أ ّنه �أم�سك بيد الكاهن طويال يقبلها دون
�أن ي�شعر ...و�أغرب ما في الأمر �أن كاهننا
الجميل �سحب ي��ده توا�ضعا ث��م احت�ضن
�صاحبي وقال له في حب« :يا� ...أنت �شهيد
بدون �سفك دم»!
وق �ع��ت ه ��ذه ال �ك �ل �م��ات ال�ع�ج�ي�ب��ة على
�صاحبي وقع ال�صاعقة .فقد كان الكاهن
الرقيق يقول ل�صاحبي هذا القول المذهل
كمن يقر�أ �أفكار قلبه من كتاب مفتوح! لم
يكن لدى �صاحبي وقت لي�ستف�سر من كاهن
العلي عن �سبب منحه هذه الكرامة التي ال
ي�ستحقها .كل ما ُمنحه من تف�سير كانت
هذه االبت�سامة العذبة والربتة الحانية على
كتفه من الكاهن العجيب .تذكر �صاحبي
في تلك اللحظة قول �أبينا القدي�س المتن ّيح
بي�شوي ك��ام��ل وه��و ي�شجعنا ع�ل��ى حمل
ال�سير
ّ
ال�صليب والفرح به ،قال« :ي��اربّ ،
ال�صليب يعني �أن �أ�سير معك
معك حامال ّ
�إلى ال ّذبح� ،إلى الجهاد �ضد الخطية حتّى
ال�م��وت� -إل��ى اال�ست�شهاد� ...إل�ه��ي �أع ِني
وارحمني»!
بات �صاحبي ليلة م�ؤرقة ولكنها لم تخلو
ال�صليب الذي
من الفرح .تذكر فيها �أن َّ
ّ
اال�ضطهاد ،هو
يت�شرف بحمله� ،صليب
�صليب ّ
ال�شهادة بدون �سفك دم .ماذا لو

حقر الآخ��رون من خدمتك ،يا �صاحبي،
ال�سبعين الما�ضية؟
على م��دى الأع ��وام ّ
م� ��اذا ل��و اع �ت �ب��روا �أق ��وال ��ك وكتاباتك
ودرا�ساتك هذيانا وتف�سيرا لآيات اهلل من
عندياتك؟ �أل��م يطلب منا معلمنا بول�س
الر�سول �أن نحتمل �أقوالهم في محبة بال
ري��اء ون�صلي من �أجلهم ،يقول« :ب��ل في
كل �شيء ُنظهر �أنف�سنا كخدام اهلل في
�صبر كثير ...في لطف في ال ُّروح القد�س،
في مح َّبة بال ري��اء ،في ك�لام الحق ،في
ق��وة اهلل ...بمجد وه��وان ،ب�صيت رديء
و�صيت ح�سن ،كم�ض ّلين ونحن �صادقون،
كمجهولين ون�ح��ن م �ع��روف��ون ،كمائتين
وه��ا نحن نحيا ...كحزانى ونحن دائما
فرحون»2( .كو.)10-4 :6
ورف���ع ��ص��اح�ب��ي ق�ل�ب��ه ل�ل���س�م��اء يطلب
ال�صليب .قال
عونا من فادينا� ،صاحب َّ
هلل م��ن �أن��ا ي��ارب وم��ا ه��ي �سنو حياتي؟
�إنها بخار يظهر قليال ثم ي�ضمحل� .أنت
تعرف �أن النهاية تقترب� ،أع ّني وارحمني!
لقد ا�ضطهدت الكني�سة ق��ام��ات عالية
لمجرد �أن �ه��م ن��ا��ص��روا كلمتك ودافعوا
عن معتقداتها :ا�ضطهدوا �أوريجانو�س
وحرموه ،قاوموا �أثنا�سيو�س ونفوه خم�س
م ��رات ،وا��ض�ط�ه��دوا يوحنا ذه�ب��ي الفم
منا�صرين الملكة عليه ...و�أب��دا لم تتخل
نعمة اهلل عن �أحد منهم .وها نحن نطلب
�صلواتهم عنا في قدا�ساتنا و�صلواتنا.

كلها  ,من �آمن و�إعتمد خل�ص ومن لم ي�ؤمن
يدان» (مر.)15:16
فبعدما �إحتفلنا بعيد ت�أ�سي�س الكني�سة
بحلول الروح القد�س على التالميذ فى عيد
الخم�سين ,خرج الر�سل وجاهدوا وتعبوا في
الكرازة ,وكان روح اهلل نف�سه هو العامل فيهم
وبهم .وكما كانوا يواظبون على ال�صلوات
والأ�صوام وك�سر الخبز ,فت�شترك الكني�سة
معهم في ال�صوم الم�سمى (ب�صوم الر�سل)
الذي يبد�أ هذا العام في  21من �شهر ب�شن�س
الموافق  29من �شهر مايو .
يقول المتنيح الأنبا ي�ؤان�س �أن��ه لم يكن
للر�سل رئي�سا ليحدد لهم حقول الكرازة,
ب��ل ك ��ان ال���رب ي���س��وع – ر�أ�� ��س الكني�سة
غيرالمنظور – كان بروحه القدو�س يقود
ال��ر��س��ل بح�سب حكمته ال�سامية ,فيقول
الكتاب �أنهم بينما كانوا يخدمون وي�صومون
قال الروح القد�س «�أفرزوا لي برنابا و�شاول
للعمل الذي دعوتهما اليه» (�أع )1:13و�أو�ضح
لنا الرب �أن روح اهلل كان يقودهم� ,إذ قال
«بعدما �إجتازوا في فريجية وكورة غالطية,
منعهم الروح القد�س �أن يتكلموا بالكلمة في
�آ�سيا  ....ثم حاولوا �أن يذهبوا �إلى بثينية
فلم يدعهم ال��روح ...وظهرت ر�ؤي��ا لبول�س
رجل مكدوني قائم يطلب �إليه ويقول «�أعبر
�إلى مكدونية و�أعنا ...فخرجوا �إلى مكدونية
متحققين �أن الرب قد دعاهم ليب�شروهم»
(�أع.)6:16

ثم يقول الكتاب �أنه كانت عجائب و�آيات
كثيرة (�أى م�ع�ج��زات) ت�ج��ري على �أي��دي
الر�سل (�أع )43:2و�أي�ضا «بقوة عظيمة كان
الر�سل ي��ؤدون ال�شهادة بقيامة الرب ي�سوع
�( »....أع« .)23:4وك��ان م�ؤمنون ين�ضمون
للرب �أكثر ,جماهير من رجال ون�ساء »......
(�أع  .)14:5ثم يقول الأنبا ي�ؤان�س �أي�ضا �أن
عمل الكرازة العظيم الذي قام به نفر قليل
من الر�سل والتالميذ الكارزين بال �سند من
قوة زمنية� ,أو م�ؤازرة قوة ب�شرية ,بال ذهب
وال ف�ضة ,بال م��زود للطريق وال ثوبين وال
�أحذية وال ع�صا (مت ,)9:10كحمالن و�سط
ذئ��اب ...كيف �إ�ستطاعوا �أن يقوموا بهذا
العمل الجبار بالكرازة بالإنجيل للخليقة
كلها كما قال ال��رب لهم .كيف تغلب ه�ؤالء
الكارزون على ال�صعاب التي واجهتهم وما
�أكثرها ,ومع ذلك نرى ثمرا كثيرا جدا في
كل مكان رغم الأتعاب والجهادات والأماتات
وبطوالت و�أ�سهار و�أ��ص��وام و�صلوات رفعت
ودموع �إن�سكبت ودماء �سفكت.
يقول الأنبا ي�ؤان�س �أن هذه الأتعاب والدماء
هي التي روت حبة الخردل ال�صغيرة ف�صارت
�شجرة عظيمة ت�ت��آوى في ظلها كل �شعوب
العالم .وقد كانت الكرازة لليهود تقت�صر
على �إثبات �أن ي�سوع الم�سيح الذي �صلب هو
عينه الم�سيا الذي ينتظره اليهود والذي تنب�أ
عنه الأنبياء ,و�أنه قام من الأموات و�صعد �إلى
ال�سموات ,و�سي�أتى في �إنق�ضاء الدهر ديانا

للعالم �أجمع� .أم��ا ال�ك��رازة للعالم وخا�صة
التي قام بها الر�سول بول�س فكان يقدم لهم
فى �إ�سلوب وا�ضح مفاهيم �سليمة عن اهلل
�أنه الإله الواحد كلي الوجود والقدرة وعنايته
بالخليقة كلها ووح���دة الجن�س الب�شرى
وق��درات��ه ,وال�ع�ب��ادة ل��ه ب��ال��روح ,ويدعوهم
للتوبة لأن اهلل م�ستعد �أن يتغا�ضى عن �أزمنة
الجهل ,ويعلن لهم عن الدينونة العامة التي
بها �سيدين اهلل الم�سكونة كلها بالعدل بي�سوع
الم�سيح ,و�أن بالإيمان بي�سوع الم�سيح ينالون
الخال�ص .وفي كل ذلك كان الروح القد�س
هو الذي يقود ويعطي الكلمة وينجح الخدمة
والكرازة.
وفي المقال القادم ب�إذن اهلل �سنتتبع نجاح
و�إت�ساع الكرازة التي قام بها الآباء الر�سل.
نطلب من ال��رب �أن يجعل بروحه القدو�س
كل واحد منا كارزا لكلمته المقد�سة لتنت�شر
ب�شارة الخال�ص في العالم �أجمع ,لأن و�صية
ال��رب «�إذه �ب��وا �إل��ى العالم �أجمع و�أك��رزوا
بالإنجيل للخليقة كلها« ...لم تكن للتالميذ
القدي�سين فقط بل هي لكل واحد منا تدفعه
محبة الرب ي�سوع ,ويع�ضده وير�شده الروح
القد�س ,كما عمل في الر�سل القدي�سين قادر
وم�ستعد �أن يعمل في كل واحد منا.
وك��ل ع��ام ون �ح��ن جميعا بخير و�سالم
ومحبة.
ولألهنا المجد الدائم الى الأبد �آميـــــــن .

ال �ث��ان��ي ف��ي ع ��دة م�ن��ا��س�ب��ات ح��دي�ث��ة عن
�إ�ستعداد الكني�سة القبطية للإحتفال بهذه
المنا�سبة في �إحتفالية كبيرة تخطط لها
البطريركية بالقاهرة منذ عدة �أ�شهر.
و���س��وف ن�خ���ص����ص ه ��ذه ال�ح�ل�ق��ة من
الذكريات ،وحلقات قادمة ،لعر�ض ومتابعة
�أح��داث ه��ذه المنا�سبة ال�سعيدة لكل من
نلت �شخ�صيا بركة
عا�شها وعاي�شها! .وقد ُ
هذه الأحداث المتتالية حيث عا�صرتها من
بدايتها وحتى نهايتها!.
وت�ع��ود ب��داي��ة ه��ذه الحكاية �إل��ى �إحدى
ال�ل�ق��اءات ال�ت��ي ق��ام فيها ال�ب��اب��ا كيرل�س
بزيارة الرئي�س جمال عبدالنا�صر بمنزله
ب�ضاحية من�شية البكري بالقاهرة ،كما
�إعتاد �سيدنا ،بناء على طلب من الرئي�س
�أن يقوم البابا بمقابلته بمنزله ب��دال من
الق�صر الجمهوري بالقبة ..وذلك لكي تتم
اللقاءات بينهما في جو يت�سم بالب�ساطة
والأل�ف��ة ..ولكي تبتعد العالقة بينهما عن
الر�سميات والبروتوكول!
وك��ان توقيت ه��ذا اللقاء في ربيع �سنة
 ،1965وقال البابا كيرل�س يومها للرئي�س
عبدالنا�صر« ،ل �م��اذا ال ت�ق��وم بزيارتنا
يا�سيادة الرئي�س ف��ي مقر البطريركية
بالأزبكية؟!» .ورد الرئي�س قائال ل�سيدنا،
«ي�سعدني وي�شرفني ي��ا وال ��دي �أن اقوم
ب��زي��ارت�ك��م ف��ي ال �ك��ات��درائ �ي��ة المرق�سية
بالأزبكية ولكن ..لعلك توافقني الر�أي �أن
الكاتدرائية بمنطقة كلوت بك بالأزبكية تقع
في �شارع �ضيق جدا ،يفتر�شه باعة البط
والأوز� ..إن مكانتك كبطريرك للأقباط
الأرث��وذك����س ..خليفة مارمرق�س ت�ستلزم

وج ��ودك ي��ا وال ��دي ف��ي ك��ات��درائ�ي��ة كبيرة
وبجانيها مقرا بابويا يليق بالبطريرك..
ل �م��اذا ال ت�ق��وم بت�شييد ك��ات��درائ�ي��ة على
الأر���ض التابعة لأوق��اف الكني�سة القبطية
بمنطقة الأنبا روي�س بالعبا�سية؟!!
ورد �سيدنا على الرئي�س قائال« :العين
ب�صيرة والإي��د ق�صيرة يا ري����س ..و�أنت
تعلم �أن ميزانية كني�ستنا بالكاد تكفي
لم�صاريف كنائ�سنا ..فمن �أين لي �أن �إبني
كاتدرائية كبيرة؟!».
و�أج ��اب الرئي�س ق��ائ�لا��« :س��وف اتبرع
بمبلغ مائة �ألف جنيه من ميزانية رئا�سة
الجمهورية م�ساهمة في بناء الكاتدرائية
الجديدة».
وافق البابا على عر�ض الرئي�س وفكرته
لبناء الكاتدرائية و�أ�ضاف �سيدنا قائال:
«�أ�شكر �إهتمامك �سيادة الرئي�س وتبرعك
لت�شييد الكاتدرائية من ميزانية رئا�سة
الجمهورية ..ولكن عندي رجاء �شخ�صي
�أود �أن �أطلبه منك».
ورد الرئي�س ق��ائ�لا« :ماتبقا�ش طماع
يا وال��دي ..ما هو رج��اءك؟» .فقال البابا:
«�أريد ت�شريفك لنا عند و�ضع حجر الأ�سا�س
لبناء الكاتدرائية  ..وكذلك يوم الإفتتاح
الر�سمي للكاتدرائية بعد �إنتهاء �أعمال
البناء».
وق��ال الرئي�س مرحبا��« :س��وف �أح�ضر
منا�سبة و�ضع حجر الأ�سا�س وكذلك يوم
الإف�ت�ت��اح بعد �إك�ت�م��ال ال�ب�ن��اء .وق��د �أوفى
الرئي�س عبدالنا�صر بوعده و�شارك يوم 24
يوليو  1965مع لفيف من كبار رجال الدولة
في احتفال كبير ب�أر�ض الأنبا روي�س بو�ضع

حجر �أ��س��ا���س ال�ك��ات��درائ�ي��ة الجديدة
بح�ضور البابا كيرل�س و�أع�ضاء المجمع
المقد�س من الآباء المطارنة والأ�ساقفة
وع��دد كبير من كهنة كنائ�س القاهرة
والمحافظات المختلفة و�آالف من �أبناء
ال�شعب القبطي .وق��د �أل�ق��ى الرئي�س
كلمة يوم الإحتفال �شدد فيها على قيمة
ومعاني الوحدة الوطنية بين عن�صري
الأمة من م�سلمين و�أقباط ..و�أن الدولة
ال تفرق بين �أبناء الوطن الواحد و�أن
الدين هلل والوطن للجميع.
كذلك �ألقى الأنبا �صموئيل �أ�سقف
العالقات العامة والخدمات الإجتماعية
كلمة البابا كيرل�س وبعدها قام الرئي�س
جمال عبدالنا�صر والبابا كيرل�س بو�ضع
حجر الأ�سا�س معا يد بيد يحيط بهما
كبار رجال الدولة والمطارنة والأ�ساقفة
والكهنة وال�شعب ،وكان الجميع داخل
� �س��رادق �ضخم �أق�ي��م بهذه المنا�سبة
ال�سعيدة.
وقد �سعدت يومها �سعادة ال تو�صف
بح�ضوري و�أ�سرتي لهذا الحدث الجميل
الذي الزالت ذكراه تداعب خيالي من
وق��ت لآخ��ر لهذا الزمن الجميل الذي
ولى ولن يعود.
ون�ت��اب��ع ف��ي الحلقة ال �ق��ادم��ة �سرد
�أح��داث ومتابعة بدء بناء الكاتدرائية
وما تبعها من ق��رارات وحملة تبرعات
و�إحتفاالت مختلفة حتى تم �إفتتاحها
ع��ام  .!1968و�إل ��ى ال�ل�ق��اء ف��ي العدد
القادم ب�إذن اهلل

نرتّل هذه الآية ك ّل يوم �ضمن مزامير
ال�ساعة الثالثة ..وه��ي ت�شير بو�ضوح
لعمل ال ��روح ال�ق��د���س ال��ذي ي�ج��ري في
الكني�سة مدينة اهلل كما تفي�ض الأنهار
في ق ّوة و�سال�سة ،فتروي و ُتغني و ُتحيي
االر���ض ..فمن خالل اال�سرار المق ّد�سة
وال���ص�لاة والت�سابيح والكلمة الإله ّية
ويقد�سهم
يعمل الروح ُويغني �أوالد اهللِّ ،
�أي�ضاً ..هذا هو الروح الذي �أودعه ال�س ّيد
الم�سيح في الكني�سة ،تحقيق ًا لوعده« :ال
�أترككم يتامى» (يو«َ ..)18 :14من �آمن
حي»
ب��ي ..تجري م��ن بطنه �أن�ه��ار م��اء ّ
(ي��و�« ..)38 :7إن عط�ش �أح��د فل ُيقبِل
� َّإلي وي�شرب» (يو«َ ..)37 :7من يعط�ش
ف�ل�ي��أتَ ،وم ��ن ُي ��رِ د ف�ل�ي�� ُأخ��ذ م��اء حياة
مجاناً» (ر�ؤ ..)17 :22هذه هي مجاري
ّ
الأنهار التي تف ّرح الكني�سة مدينة اهلل
وتق ّد�سها وتغنيها!..
مدينة اهلل �أي�ض ًا هي النف�س الب�شر ّية
التي قيل عنها�« :أع �م��ال مجيدة قيلت
ِ
عنك يا مدينة اهلل» (مز 3 :86الأجبية)،
وع��ن ُ�سكنى ال ��روح ال�ق��د���س فيها قال
ال�س ّيد الم�سيح« :ها ملكوت اهلل داخلكم»
(لو.)21 :17
ِ
ي�صف الق ّدي�س مكاريو�س الكبير في
عظته الأولى النف�س الب�شر ّية ب�أنها مثل
المركبة ال�شاروبيم ّية الحاملة للعر�ش
الإلهي (ح��ز ،)1وحيثما يقودها الروح
ت�سير (حز ..)20 :1فيقول:
«النف�س التي ُح�س َبت �أه�ل�اً ل�شركة
�رب وا�س ُتني َرت ببهاء مجده
روح نور ال� ّ
غير المو�صوف ،والتي �أع ّدها هو لت�صير
له عر�ش ًا وم�ن��زالً ،تلك النف�س تُ�صبِح
ك� ّل�ه��ا ن � ��وراً ...ي�ق��وده��ا ويجل�س عليها
البهاء الفائق الو�صف ال��ذي لمجد نور
الم�سيح».
وي� �ق ��ول �أي�����ض�� ًا ف ��ي ع �ظ �ت��ه الثانية
والأربعين:
«النفو�س التي قد ازدان��ت بالمعرفة
والفهم والذهن ال�شديد ِ
الح َّدة هي �أ�شبه
ب ُم ُدن عظيمة� ،إنّما يلزم �أن تحتر�س لكي
ح�صنة بق ّوة الروح القد�س ،لئال
تكون ُم ّ
يت�سلل �إليها الأعداء ويخربوها».
هكذا نفهم � ّأن �س ّر غنّى النف�س وق ّوتها
هو �سكنى ال��روح القد�س فيها بالنعمة
وتغذيته لها ،كيف يحدث هذا؟!
يجيبنا القدي�س مكاريو�س الكبير في

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

fryohanna@hotmail.com

عظته التا�سعة ع�شرة قائالً:
الرب وي� َّؤهل
«الذي يريد �أن ي�أتي �إلى ّ
للحياة الأبد ّية وي�صير ِ
م�سكن ًا للم�سيح
ويمتلئ من الروح القد�س ،حتّى يمكنه
�أن ي�صنع ثمر ال��روح وو�صايا الم�سيح
بنقاوة وبال لوم ،يلزمه �أن يبد�أ هكذا:
�أ ّو ًال ي�ؤمن بالرب بثبات ،ويك ِّر�س نف�سه
بالتمام لكلمات و�صاياه ..وينبغي له �أن
يواظب على ال�صالة ك ّل حين ،منتظر ًا
الرب في �إيمان ،ومتوقع ًا على الدوام
�إفتقاده ومعونته ،وموجه ًا نظ َر ذه ِنه
يتوجب
�أب��د ًا َ
�صوب ه��ذا الغر�ض .ث� ّ�م َّ
عليه� ..أن ِ
يغ�صب نف�سه �إلى ك ّل �صالح
و�إل��ى ك ّل و�صايا ال��رب :فمث ًال ِ
ليغ�صب
نف�سه �إل��ى التوا�ضع �أم��ام ك� ّل �إن�سان،
وليح�سب نف�سه �أدنى و�أ�ش ّر الك ّل ،غي َر
ٍ
مجد
طالب من �أحد كرامة �أو مديح ًا �أو َ
مكتوب ف��ي الإنجيل،
�و
�
ه
كما
النا�س
ٌ
بل جاع ًال ال��رب وح� َ�ده وو�صاياه �أمام
ناظ َريه على ال��دوامُ ،مبتغي ًا �إر�ضاءه
هو فقط في وداعة قلبِ ..
بالمثل فل ُي َع ِّود
نف�سه بك ّل ق ّوته �أن يكون رحيماً ،لطيفاً،
�شفوقاً� ،صالحاً ..وفوق الكل فليتذكر
بال ن�سيان توا�ضع الرب و�سيرته و ِدعتَه..
متو�س ًال على
وليواظب على ال�صلواتِّ ،
الدوام ب�إيمان ،لكي ي�أتي الرب وي�سكن
فيه ويك ّمله وي َمكنه ِمن جميع و�صاياه،
ولكي ي�صير الرب ذاته َم ِ
�سكن ًا للنف�س».
هكذا ير�سم لنا القدي�س مكاريو�س
ال��ط��ري��ق ل�ل�ام��ت�ل�اء م ��ن روح اهلل؛
بالمواظبة على ال�صالة ،والتغ�صب في
تنفيذ و�صايا الإنجيل ..وبهذا تجري
فينا �أنهار المياه الح ّية وتف ِّرح قلوبنا
على الدوام!..

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
مطلوب تمويل العديد من الم�شاريع ال�صغيرة بقرى المنيا
تقديم :د .مجدى نوار
تحتفل كني�ستنا هذه الأيام ب�صيام الآباء
الر�سل ،وكم ت�سائل الكثيرون من الم�ؤمنين
وغيرهم عبر الع�صور ...كيف �إ�ستطاعت قلة
من �صيادي ال�سمك وغير الم�ؤهلين �أن يغزوا
الم�سكونة كلها بل ويغيروا حياة الماليين من
الب�شر بال م��ال �أو �سيف ،و�سقطت �أمامهم
�أعتى الإمبراطوريات وقالع الوثنية ،والعجيب
في هذا ..كانت حكمة رب المجد �أنه �إختار
جهال و�ضعفاء العالم ليخزى بهم الحكماء
والأقوياء  ..بركة �شفاعتهم تكون معنا.
نعود الآن لحديثنا عن �أم رهبنة البنات
التي بلغت �أعلى درجات الف�ضيلة و�إ�ستحقت
�أن تعاين كنوز الغنى ال�سماوي وهي في حياة
الج�سد (تماف �إيريني) ،في �إحدى جل�سات
تماف م��ع بناتها ال��راه�ب��ات حكت لهم عن
عائلة كبيرة من الأخوات و�أوالد العم والخاالت
قرروا �أن يعي�شوا مع بع�ض فى بيت واحد وكان
ع��دده��م  ٣٨ف��رد .ك��ان��وا بي�أكلوا م��ع بع�ض
على مائدة واح��دة وعاي�شين عي�شة واحدة،
كل �أ�سرة لها حجرة نوم عاي�شين فيها ،لكن
ب��اق��ى الأ� �ش �ي��اء الأخ� ��رى ك��ان��ت م�شتركة..
ح�ي��اة ت�شبه ال��دي��ر ،ك��ان ال��رج��ال يذهبوا
�إل��ى عملهم في ال�صباح وال�سيدات يق�سمن
�أنف�سهن مجموعات للقيام ب�شغل البيت من
نظافة وخبيز العي�ش و�إعداد الطعام وغ�سيل
المالب�س ورعاية الأطفال ومتابعة درا�ستهم،
وفعال كما يقول الكتاب ..كان كل �شيئ بينهم
م�شتركا ،وكان البيت دايما مليان خير كتير
لأن محبتهم لبع�ض كانت ماليه قلوبهم .كانوا
بيخدموا �أوالد بع�ض و�أى واحدة فا�ضية كانت
ت�ساعد الأخرى دون تمييز بينهم ،وكانوا كل
�صباح يجتمع الجميع ل�صالة باكر وتوزيع
المزامير والكبير فيهم يقر�أ الإنجيل ،وعندما
يجئ الغروب يجتمعوا ثانية ل�صالة الغروب
وبعدها يقروا �إ�صحاح من الكتاب المقد�س
وبعدها ك��ل واح��د ي�ق��ول ت ��أم��ل ...ك��ان هذا
البيت مليان فرح و�سالم وخير كتير ..ك�أنه
الفردو�س على الأر�ض ...ياترى فين �إحنا من
ه�ؤالء القدي�سين ..وما هو حال بيوتنا في هذا
الزمان؟
+++
ن�أتى الآن لمو�ضوع خدمتنا في هذا العدد،
وهو يعبرعن الهدف الذي كنت �أفكر فيه منذ
بد�أت كتاباتنا وخدماتنا عن طريق «�أرثوذك�س
نيوز» ..وهو كيف ونحن بعيدين عن بالدنا
الحبيبة ن�ستطيع �أن نتوا�صل م��ع �إخوتنا
المهم�شين والم�ضطهدين في ديارهم.
لي�س خ��اف�ي��ا ع�ل��ى �أح� ��د ،م��ا ه��و حالهم
وحياتهم و�سوء معي�شتهم اليومية وبخا�صة في
قرى ال�صعيد التي يعي�ش فيها �أكثر من % ٦٠
من �أقباط م�صر .لقد تعرفت على الكثير من

50%
لفترة
محدودة

�أحوالهم و�آالمهم من خالل زياراتى المتكررة
في الثالثين �سنة الما�ضية ،و�أيقنت تماما �أن
حال �إخوتنا �سوف ال ين�صلح �إال بالتركيز على
التعليم ودعم الم�شروعات ال�صغيرة .و�أ�شكر
ربنا من خ�لال م�ساعدتكم وتع�ضيدكم تم
م�ساعدة �أكثر من  ٥٠طالب جامعي بع�ضهم
في كليات طب وهند�سة وحا�سب �إليكتروني
وتمري�ض والجانب الآخ��ر وهو دعم الأ�سرة
القبطية �إق�ت���ص��ادي��ا ع��ن ط��ري��ق تمويل �أي
م�شروع يتقدم �إلينا من مناطق المنيا و�أبو
قرقا�ص وديرالبر�شا وببا و�سم�سطا .تبد�أ
الخدمة بتقديم الفرد لم�شروعه ويتم درا�سته
بوا�سطة الخدام وكهنة المنطقة وبعد �أن تثبت
جدية الم�شروع و�صاحبه يتم �شراء الم�شروع
له بقر�ض يغطى تقريبا  % ٨٠من قيمته مع
�إق��رار �سداد دفعات �شهرية على مدى ٣ -٢
�سنين ،ون�شكر ربنا �أن ن�سبة ال�سداد حتى الآن
�أكثر من  ،%٩٠وتدخل هذه الأموال ثانية في
م�شاريع جديدة وهكذا.
رب�م��ا ي���س��أل البع�ض ،م��اه��ي نوعية هذه
الم�شاريع؟ ...م�شاريع مختلفة ،منها ماكينات
خياطة وتربية طيور وعجول بتلو وتوك توك
وتغليف وبيع خ�ضروات وفاكهة وعدد كهربا
وميكانيكا وحدادة وتجهيز كوافير ..وغيره.
وف ��ي ال �ع��ام ال�م��ا��ض��ي وح ��ده ق�م�ن��ا بمعونة
ربنا بتغطية تكلفة �أكثر من  ٢٥٠م�شروع.
والمالحظ في هذه المناطق �أن خبر القرو�ض
�إنت�شر بين النا�س ب�سرعة عجيبة وعندى الآن
طلبات لأكثر من  ٤مناطق طالبين المزيد
لتدعيم م�شاريع جديدة ،لأن الغالء فى البالد
�أ�صبح غير محتمل مع قلة فر�ص العمل و�سط
فقراء الأقباط.
كنت �أتمنى �أن يتقدم مجموعة من كبار
الأقباط فى المهجر بتبني برامج مثل هذه،
بعيدا عن خدمات الكني�سة والعمل على متابعة
هذه البرامج مع زيارات �سنوية �سريعة لمعاينة
�أماكن الخدمة.
ب ��إذن ربنا �سوف تكون زيارتنا القادمة
للمنيا وببا والف�شن وبنى �سويف فى بداية
�شهر نوفمبر ،و�أرج��و �أن ي�شاركنا �أكبر عدد
ممكن م��ن ال��ذي��ن لديهم الغيرة لم�ساعدة
�إخوتنا فى م�صر و�أن يت�صلوا بى �إن �أمكن...
وتذكر دائما قول ال��رب لنا« ...وه��ا �أن��ا �آتي
�سريعا و�أج��رت��ي معي لأج��ازي كل واح��د كما
يكون عمله».
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:
Pay To: Santa Verena Charity
PO Box 51206
Irvine, CA 92619
�أرثوذك�س نيوز/تمويل م�شاريع Memo:
magdynawar@gmail.com

تخفي�ضات على بع�ض الم�ساحات
الإعالنية بمنا�سبة �صوم الر�سل
لمزيد من المعلومات ات�صلوا بنا:
818-774-0446
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

�أ .دكتور /و�سيم ال�سي�سي

الم�سكين الذي لم يفتح فاه !

�أ�ستاذ جراحات الم�سالك البولية والعالم الباحث في علم الم�صريات
�أننى متخ�ص�ص ًا في الطب وم�شغوال لغاية

ً
بقلم� :إ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
رقبتى ،ولكن الإلحاح والتفاو�ض ،ودعوتهم
الجادة ب�إ�صرار بحجة �أن لي �أ�سلوب متفرد� ،أ�ستاذ ورئي�س ق�سم العلوم الإن�سانية والرتبوية
وب�سيط للمواطن الم�صرى العادى ،وبد�أت بالكلية الإكلرييكية بالقاهرة واملعاهد الدينية

(الحلقة الرابعة)
في الحلقة الثالثة من م�شوار حياة العالم
الكبير ،اال�ستاذ الدكتور /و�سيم ال�سي�سي،
فخر االط �ب��اء ،وفخر الباحثين ف��ي علم
الم�صريات ،كنّا قد توقفنا عند المناق�شة
التي دارت بين �شخ�ص �إنجليزي و�شخ�ص
افريقى ذو الوجه الأ�سود ،والطول الفارع،
تلك المناق�شة التي ح�ضرها بال�صدفة
ا�ستاذنا د /و�سيم ،وال�ت��ي كانت ال�سبب
ف��ي �إهتمامه ب��درا��س��ة علم الم�صريات،
هذا ما و�ضحه لي و للإعالمية �أ� /.شرين
�شاكر جرج�س ،خالل جل�ستنا الممتعة مع
�سيادته.
بد�أت المناق�شة بحديث الأفريقي :نحن
بكل فخر ال��ذي��ن �أعطيناكم الح�ضارة،
ف�س�أله االنجليزي ،هل عندك دليل على
كالمك ،ايه دليلك؟! �أجابه� :أنتم �أخذتم
ح�ضارتكم من ال��روم��ان ،ق��ال ل��ه :نعم..
وال ��روم ��ان �أخ ��ذوه ��ا م��ن ال �ي��ون��ان ،قال
ل��ه :ن�ع��م ،..وال�ي��ون��ان �أخ��ذوه��ا م��ن م�صر
القديمة ،و�أفالطون جه اتعلم الفل�سفة ١٣
�سنة ،و�سولون جه اتعلم القانون ورجع به
�إلى �أثينا ،وفيثاغرو�س قعد  ٢٢عاما في
م�صر يتعلم الريا�ضيات كلها من الأول
للآخر ،ول�سه يكمل الأمثلة� ،أوقفه الرجل
االن�ج�ل�ي��زي :ه��ل �أن��ت م��ن م�صر؟ �أجابه
الأف��ري �ق��ي� :أن��ا ل�ست م��ن م�صر� ،أن��ا من
نيجيريا ،لكن يكفينى فخر ًا �أنى من القارة
الأفريقية اللي فيها م�صر اللي �أعطتكم
الح�ضارة ،فقام الرجل االنجليزي الذي
ك��ان يفتخر ب� ��أن وط�ن��ه �أ� �ص��ل الح�ضارة
بالت�صفيق له ب�شدة زى المجنون.
وهنا يقول د /و�سيم �أن��ا �أي�ضا وجدت
نف�سي �أ��ص�ف��ق ل��ه ب�لا ��ش�ع��ور ،ولحظتها
�أح�س�ست بالخجل من نف�سي� ،أنا الم�صري
لي�ست ل��ي �أي دراي��ة بما قاله ع��ن م�صر
وطني!!!
ومن المفاج�أة � ،أن �أ�أخذ الخبطة الثانية
ف��ي نف�س ال �ي��وم (وخبطتين ف��ى الر�أ�س
ت��وج��ع) ،واح��د جه يطالب برفع العقوبة
ع��ن الأم�ي��ر فيليب زوج الملكة �إليزابيث
(الحالي) ،حيث �أن العقوبة كانت �سحب
رخ�صة القيادة الخا�صة ب��ه ،لأن��ه تجاوز
ال�سرعة الم�سموح بها خالل قيادة �سيارته،
والمطلوب رد الرخ�صة ،وكان معنا رئي�س
ال��وزراء ،ف�أجاب :لن يحدث ذلك (فلي�س
على ر�أ�سه «ري�شة» !!
ورجعت م�سا ًء ،وكان زميلي بالم�ست�شفى
ا��س�م��ه (ت���ش��ارل��زوي���س��ت) ،و��س��أل�ت��ه :هل
�أخذتموها مننا ،وال احنا �أخذناها منكم
(مو�ضوع على ر�أ�سه ري�شة)؟؟!! فبادرنى
زميلى باالجابة ،يعنى �أن��ت م�ش عارف؟
قلت له لأ م�ش ع��ارف؟ ق��ال ل��ي :الري�شة
رب��ة ال�ع��دال��ة بتاعة ق��دم��اء الم�صريين،
وا�ستطرد قائال :في محاكمة الروح عندكم
كانت ري�شة رب��ة العدالة على كفة ،ورمز
القلب ف��ي الكفة الثانية ،ونحن هنا في
�إنجلترا ،الري�شة ال تو�ضع �إال على ر�ؤو�س

الرحلة ،بجمع العديد من الكتب والمراجع
العربية والأجنبية ،ومن بين ما اح�ضرت
كتابا ل(ج��ون تيلور) عن Mathematics
.of the Great Pyramid

دكتور و�سيم ال�سي�سي
الملوك والأم ��راء ،والق�ضاة ،والزم تكون
ري�شة نعامة ،لأن ري�ش النعامة مت�ساوي
على الجانبين ،ولن يكون هناك عدالة بال
م�ساواة بين الطرفين.
وه �ك��ذا خبطتين �أح��ده �م��ا �صباحية
وال�ث��ان�ي��ة م�سائية ف��ي نف�س ال �ي��وم ،و�أن��ا
الم�صري ال �أعلم �أى �شئ من هذا �أو ذاك!
ولأن ح �ي��اة ال �ف��رد ه��ى م�ج�م��وع��ة من
ال�م��واق��ف وال�م���ص��ادف��ات ،ق��ررت عندما
ع��دت �إل��ى م�صر �أن �أغ��و���ص ف��ي معرفة
�أ���ص��ول ح���ض��ارت��ي ال�م���ص��ري��ة العريقة،
وت�صادف معرفتي بالأ�ستاذ /عبد الوهاب
مطاوع (ال�صحفى الكبير  ،والذى ا�شتهر
ب�صفحته الأ�سبوعية بجريدة الأه��رام)
ح�ي��ث ك�ن��ت ق��د �أج��ري��ت عملية لمري�ض
كان ي�شكو من مغ�ص فى بطنه ،و�أظهرت
الأ�شعة �أن فيها مق�ص ،بقاله � ١٠سنوات،
و�شيلتله المق�ص ،كان م�صدى ومك�سور من
ال�صد�أ ،المهم و�صل الخبر لال�ستاذ مطاوع
 ،ون�شر الخبر ،ثم دعانى للقاء مع مجموعة
م��ن الأ��ص��دق��اء ببريد الأه ��رام ،وق��ال لي
اكتب لنا حاجة للأهرام ،فكتبت في بريد
الأهرام( ،م�صر التى ال تعرفونها) ،حيث
جمعت ع��دي��د م��ن ال�ح��اج��ات ،منها التي
�سمعتها من هنا ومن هناك ،وتو�صلت من
القراءات مثال �أن �أول من اكت�شف مر�ض
البلهار�سيا و�سماه(عاع) ،ك��ان م�صري،
وك���ان �أول م��ن ع ��رف ال � ��دودة و�سماها
(ح��ررت) ،ك��ان م�صري ،و�أول من عرف
العالج �أنتيمون ك��ان م�صري ،وك��ان �أول
قانون لحقوق االن�سان(حور محب) كان
م�صري ،و�أول قانون دول��ي (تحوت) كان
من م�صر ،و�أول عملية تربنة (والجمجمة
مازالت موجودة في المتحف البريطاني)
كانت من م�صر ،و�أول عملية مياه بي�ضاء
في العين (ك�ت��ارك��ت) ،كانت من م�صر،
لقد جمعت  ٢٥م��ن ال �م �ب��ادرات الرائدة
لم�صر ،وتم ن�شرها في جريدة الأهرام،
وك�أنها مفتاح فتح خزائن الحب في قلوب
الم�صريين ،وب��د�أت ال�صحف والمجالت
(مثل :روزاليو�سف )خ�ص�صوا لي �صفحة
�أ�سبوعية لأكتب فيها فقط عن الم�صريات،
وحاولت االعتذار وقلت لهم منين �أجيب
م ��ادة علمية �أ� �س �ب��وع �ي �اً ،ث��م �أن� ��ا ه��اوى
م�صريات ،ول�ست محترفا ،باال�ضافة �إلى

الطق�س في الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
تحتفل الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
في ال��راب��ع و الع�شرين من �شهر ب�شن�س
من كل عام و الموافق  1يونيو و هو �أحد
الأع �ي��اد ال�سيدية ال�صغرى .و الأعياد
ال�سيدية ال���ص�غ��رى ه��ي �أع �ي��اد خا�صة
بال�سيد الم�سيح و لكنها لي�ست خال�صية.
و هي تك�سر ال�صوم الإنقطاعي و لكن ال
تك�سر ال�صوم عموما .و طق�س �صلوات هذا
العيد هو الطق�س الفرايحي .و هو له طق�س
خا�ص نوعا ما فبجانب الحانه الخا�صة و
ذك�صولوجية العيد له دورات��ه الخا�صة
في رف��ع بخور ع�شية و باكر حيث تزف
�أيقونة الهروب ثالثة مرات داخل الهيكل
و ثالثة مرات خارجا في �صحن الكني�سة
بعد لحن (افنوتي ناي نان) .و في �أثناء
القدا�س الإلهي بعد قراءة الإنجيل يحمل
الكاهن الب�شارة ملفوفة في �ستر ابي�ض و
يعمل دورة دخول الم�سيح �أر���ض م�صر و
يطوف في الهيكل ثالثة مرات .و في �أثناء
ايا من الدورات يرتل ال�شمام�سة لحن «تي
جاليلي �آ»

ريا�ضيات الهرم الأكبر
هوا �صحيح بيقولك الهرم طوله ١٤٩
مترا ،لكن في نف�س الوقت يقولك ا�ضرب
 )١٠٠٠٠٠٠٠٠ت �ق��ري �ب � ًا ف��ي ١٤٩يطلع
الم�سافة بين الأر�ض وال�شم�س ،وزن الهرم
ا�ضربه في مليون ّ
يطلع وزن الكرة االر�ض ّية،
كلها ريا�ضيات ،لم نكن نعرف عنها الكثير،
لذلك كنت �أنتقي الأ�شياء التي لم ي�سبق
غالب ًا معرفتها ،مثل (العقيدة فى م�صر
القديمة ،فالنا�س مث ًال ال تعرف �أن كلمة
(دين) كلمة م�صرية قديمة (�صو) معناها
دي يعني  ٥خم�سة ،والنون �شعيرة دينية،
لذلك فالدين معناه �شعيرة دينية خما�سية،
وكلمة �صوم كلمة م�صرية قديمة (�صاو)
معناها ،يمتنع ع��ن �أك��ل و��ش��رب (باللغة
الهيروغليفية) ،وكيف كانوا ي�صومون ٣٠
يوماً ،وكان فيه عيد �إ�سمه (�شي�ش الم رب)
وكانوا ي�ستقبلوا �شهر ال�صيام ب (وحوي يا
وحوي،اليوحا).
وه��ى كلمة فرعونية واح .واح معناها
الح الح يعني �أظهر القمر �أيها المالك،
لقد طال ا�شتياقنا �إلى هذا ال�شهر المالك
القمر .و (ح��ج) معناها النور �أو ال�ضياء
(�آز) ي�ضع ق�صادها ر�سمة  ٨ويقول لك
المتجه �إل ��ى ،ودخ�ل��ت ف��ي اللغة العربية
(يجتاز)( ،حج �آز) ،المتجه �إل��ى النور،
وغير ذلك الكثير.
و�س�ألناه :كيف ح�صلت على لقب
عالم علم الم�صريات ؟؟
يو�ضح لنا �سيادته� ،إنها بالن�سبة لي هواية
م�ش درا�سة� ،إنها نتاج رغبة داخلية كما
�سبق و�أو�ضحت لأعرف ح�ضارة بلدي التى
يعرفها العالم كله ،ونحن نجهلها! ،وكذلك
ما حاولت تجميعه من كتب ومراجع متنوعة
(جهد ذات��ى عن رغبة قوية) ،و�أن��ا �أقول
لهم �أنا الباحث في علم الم�صريات� ،أما
المتخ�ص�ص �أو العالم في هذا العلم معناه
�أن لديه �شهادات �أكاديمية ،و�أنا لم �أح�صل
على �أي �شهادة �أكاديمية فى هذا العلم،
لكن بما قد حققته من �أبحاث اتحدث فى
كل مكان عن الح�ضارة الم�صرية ،بطريقة
ب�سيطة وفى �أ�شياء غالب ًا لي�سوا على علم
م�سبق بها.
وم��اذا بعد ،كيف �سننهى لقائنا ال�شيق
معك ،من انت؟ وبماذا تتميز وتخدم بما
تتميز لخدمة االن�سانية؟؟ وبماذا تن�صح
�شبابنا �أيها العالم الجليل؟
�أنا مواطن م�صرى �أحب و�أع�شق م�صر،
�أف �خ��ر بتاريخها وعظمتها ،وح�ضارتها
التى �سبقت الزمن� ،أ�صبحت حري�صا كل
الحر�ص على تقديم ما �أجمع من معلومات

profrasmy_r@yahoo.com

ومعرفة عن عظمة م�صر� ،أقدمها للآخرين
في �أي مكان و�أي زمان.
�أ�صبحت عا�شق ًا للقراءة في �أي وقت
من اليوم ،وهنا �أبدينا ده�شتنا (�أال تمل �أو
تت�ضايق؟؟!!) ،وهنا بادرنا د /و�سيم :ده
�أنا زعالن �أن العمر اللي جاي حتى لو كان
� ١٠٠سنة ،م�ش راي��ح يكفى اللي عايز �أن
�أق��ر�أه ،و�أعرفه ،عندى رغبة في المعرفة،
ع ��اوز �أع� ��رف ك��ل لحظة ال�م��زي��د (�أنها
المثابرة والت�صميم ،ال�سمة التي اكت�سبتها
من والدتي).
ل��ذل��ك �أق ��ول للجيل ال �ج��دي��د« :الذين
يقر�أون ال ينهزمون ،لأن القراءة معرفة،
والمعرفة قوة ،وبالطبع القوى ال ينهزم».
ماذا عن حياتك اال�سرية ؟
زوجتى د� /سوزان راغب ابراهيم طبيبة
عيون ،وتتمتع ب�سرعة بديهة ،والأبناء ثالثة
(�أوري �ج��ان��و���س وه��و ع�ل��ى �إ� �س��م العالمة
�أوريجانو�س الذى قالت عنه دائرة المعارف
البريطانية�( :إذا �سمعت جملة منه ولم
يكن لديك ما تكتب عليه� ،سارع بكتابتها
على طرف قمي�صك !!) ،وهو يعمل عم ًال
حر ًا في مجال ال�سيارات المر�سيد�س ،وهو
خريج الجامعة الأمريكية .واالبنة الثانية
�إ�سمها ��س��ان��درا وه��ي م��ن (�ألك�سندرا)
ومعناها المعينة للإن�سان ،وه��ى مدر�س
�أم ��را� ��ض نف�سية بكلية ال �ط��ب الق�صر
العينى جامعة القاهرة ،وهي الآن بهونج
كونج لتح�ضير الدكتوراة البريطانية في
الأمرا�ض النف�سية ،والإبنة الثالثة �إ�سمها
�أفروديت ،يعني ربة الحب والجمال ،وهي
خريجة الفنون التطبيقية ،وح�صلت على
درج��ة الماج�ستير فى الزجاج ،وح�صلت
على العديد من الدرا�سات العليامن �إيطاليا
وفرن�سا.
�أخ �ي��راً ،ه��ل لنا �أن ن�ع��رف م��اذا تمثل
م�صر بالن�سبة لح�ضرتك؟؟
هى ممثلة في مقوالت خالدة لإثنين من
الباباوات لكني�ستنا القبطية االرثوذك�سية:
 مثلث الرحمات قدا�سة البابا �شنودةالثالث(  )١١٧عندما قال مقولته الوطنية
الخالدة «م�صر وط��ن يعي�ش فينا ،ولي�س
وطن نعي�ش فيه».
 قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى ()١١٨عندما قال مقولته الوطنية الخالدة «وطن
بال كنائ�س �أف�ضل من كنائ�س بال وطن».
�أ�ضف �أن م�صر بالن�سبة لي هي كل �شئ
بالن�سبة لي ،لدرجة �أنهم �أ�صبحوا م�سميني:
(عا�شق م�صر الأول).

من م�صر دعوت �إبني

و يعتبر عيد دخول الم�سيح �أر�ض م�صر
هو عيدا قبطيا خال�صا .فلم تنل اي بقعة
من بقاع العالم �شرف و بركة وط�أة اقدام
الم�سيح مثل ما نالت م�صر .و فيه تحققت
نبوات الأنبياء «من م�صر دعوت ابني» (هو
 )1 :11و «ه��وذا الرب راكب علي �سحابة
�سريعة وق��ادم �إل��ى م�صر فترتجف �أوثان
م�صر من وجهه ويذوب قلب م�صر داخلها»
(�أ�ش .)1 :19
و في رحلة العائلة المقد�سة �إلى م�صر
و �أماكن �إختبائها و التي ا�ستغرقت ثالثة
�سنوات من الناحية التاريخية علينا �أن ننظر
الى الجانب الإن�ساني لأ�سرة معها طفل في
عامه الثاني و لذا البد من توافر �شرطين
ا�سا�سيين هما وجود م�صدر للماء و وجود
مكان للإحتماء به و �شرط �آخر ت�أميني و هو
البعد المكاني عن الحاكم الروماني �آنذاك
و الذي كان مقره الإ�سكندرية .و بهذا نكون
قد �أوجزنا موا�صفات �أماكن زيارة العائلة

المقد�سة.
م��ن ب �ي��ت ل �ح��م �إل� ��ى ال �ف��رم��ا التابعة
للعري�ش ومنها �إلى تل ب�سطا (بالقرب من
الزقازيق) ومنها �إلى المحمة (م�سطرد)
ث��م �إل ��ى بلبي�س وم�ن�ه��ا �إل ��ى منية جناح
القريبة من �سمنود ثم �إلى البرل�س ثم �إلى
بالد ال�سباخ (�سخا الحالية �إحدى مراكز
كفر ال�شيخ) وهناك و�ضع يده على حجر
ف�سمى ه��ذا المكان (بينى اي�سو�س) �أي
(كعب ي�سوع) ويدعى الآن دير المغط�س.
ثم �إلى وادي النطرون ثم �إلى عين �شم�س
(المطرية) حيث �شجرة البل�سم (�شجرة
مريم) و التي ي�ستخل�ص من ثمرها دهن
البل�سم و الذي ي�ستخدم في طبخ الميرون،
و عن هذه ال�شجرة على وجه الخ�صو�ص
فلها موقفان �شهيران ُذك��را في المراجع
التاريخية غير الم�سيحية الأول قد ذكره
المقريزي ال��ذي عا�ش ح��وال��ى منت�صف
القرن الخام�س ع�شر الميالدي «�أن العائلة
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�إيبدياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
المقد�سة حطت بالقرب من عين �شم�س
ناحية المطرية وهناك ا�ستراحت بجوار
عين ماء  ،وغ�سلت مريم فيها ثياب الم�سيح
و�صبت غ�سالة الماء بتلك الأرا�ضي  ،ف�أنبت
اهلل نبات البل�سان وال يعرف بمكان من
الأرا�ضى �إال هناك  ،وكان ي�سقى من ماء
بئر تعظمها الن�صارى وتق�صدها وتغت�سل
بمائها وت�ست�شفي به  ،وقد ذكر �أي�ضا �أنه
كان ي�ستخرج من البل�سان المذكور عطر
البل�سم  ،وك��ان يعتبر من الهدايا الثمينة
التي تر�سل �إلى الملوك وقد ظلت حديقة
المطرية لعدة قرون م�شهورة ك�أحد الأماكن
المقد�سة في ال�شرق  ،وكانت مزارا مرموقا
لكثير م��ن ال�سياح وال�ح�ج��اج م��ن جهات
ال�ع��ال��م ال�م�خ�ت�ل�ف��ة» ،و ال�ث��ان��ي ف��ي اثناء
الحملة الفرن�سية على م�صر عرج الجنود
الفرن�سيون ف��ي طريقهم ل��زي��ارة �شجرة
العذراء وكتب الكثير منهم �أ�سماءهم على
فروعها ب�أ�سنة �سيوفهم  ،ون�ستطيع �أن
نرى ذلك وا�ضحا على ال�شجرة العتيقة و
�سجلوا بهذا �شكرهم على ما تم معهم من
معجزات �شفاء.
ثم ق�صدت العائلة المقد�سة ف�سطاط
م�صر (م�صر القديمة) حيث اختب�أوا في
مغارة (هي بكني�سة �أبي �سرجة الآن) حيث
توجهوا �إلى ال�صعيد وعلى ال�شاطئ بارك
اهلل ال�صخرة العالية وه��ى الآن معروفة
با�سم (�سيدة الكف) (بجبل الطير � -شرق
�سمالوط حال ًيا) .ومن هناك م�ضوا �إلى
اال�شمونين ثم �أ�ست�أنفوا الم�سير من الجبل
ال�شرقي �إلى الغرب حيث و�صلوا �إلى جبل
ق�سقام المعروف الآن بدير ال�سيدة العذراء
(المحرق) حيث �أقاموا هناك �ستة �أ�شهر.

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
فجر الخمي�س  8يونيو � 2006إنطلقت
�إل��ى الفردو�س روح �آبائية من القرن
الرابع عا�شت معنا في القرن الع�شرين،
روح باعث النه�ضة الرهبانية في القرن
الع�شرين الذي قال عنه مثلث الرحمات
البابا �شنودة الثالث �أنه عالمة م�ضيئة
في تاريخ الرهبنة.
بقلم :ماجد �سو�س
قال عنه �أبناءه الرهبان �أنه ثروة اهلل ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
للكني�سة في م�صر في القرن الع�شرين،
magedsous@gmail.com
�إن��ه الالب�س ال��روح العمالق الأب متى
الم�سكين �صاحب التراث الروحي والآبائي الأ�صيل الذي نحتفل بعيد نياحته هذه
الأي��ام .وقد نما �إلى علمي ان دير القدي�س االنبا مقار برئا�سة الأ�سقف جزيل
االحترام العالمة الأنبا �إبيفانيو�س قرر طرح كتاباته �إلكتروني ًا مجان ًا للجميع.
�إن �صح هذا الخبر فهو قرا ٌر عظي ٌم لأن الرجل لم يعد ملك ًا خا�ص ًا لديره او
�أوالده الرهبان بل �صارت حياته وتعاليمه وتراثه ملك ًا م�شاع ًا للكني�سة جمعاء في
كل العالم وقد عرف الكثير من غير الم�صريين الكني�سة من خالل كتاباته التي
ترجمت لأربعة ع�شر لغة ووزعت في معظم دول العالم.
كاتب الهوتي� ،آبائي وفيل�سوف ماهر ،باحث وم�ؤرخ ومف�سر ،فالح �إنجيل كتب
�أكثر من مائة وثمانين كتاب ًا ،جمع فيها في تناغم فريد بين روح وفكر الآباء
التقليدي الأ�صيل و ِفي ذات الوقت بين الأنفتاح على الفكر المعا�صر وتقديم وجبة
د�سمة للقاريء ت�شمل عر�ض تف�سيرات كبار مف�سري الكتاب المقد�س من كل مكان
في الكني�سة الجامعة .
كل كلمة في كتاباته او مقاالته او عظاته ثمينة ولها معنى عميق يحتاج لت�أمل
وكل كتاب ذات قيمة عظيمة كجوهرة ثمينة.
والرجل �أخذ على عاتقه �أن يرفع النف�س وي�شجعها وي�سلم في يديها رجاء حي
فتلتقي معه دائم ًا بالم�سيح الكلمة وتنهل منه �شخ�صي ًا في�ستحيل ان تخرج من
مح�ضره يائ�س او محبط او مثقل.
الكتابة عن ابونا متى الم�سكين ال تكفي فيها ال�صفحات والجرائد والكتب مع ًا
فهو ظاهرة فارقة في تاريخ الكني�سة لكني �س�آخذ جانب ًا واحد ًا فقط وهو رف�ضه
التام فى الدفاع عن نف�سه �ضد كثيرين من الذين هاجموه وانتقدوه فلم ن�سمع له
قط دفاعا �أو حتي تو�ضيحا بل �إنه كان يو�صي �أوالده تو�صية م�شددة ب�أال يدافعوا
عنه حين يذكره �أي �أحد ب�سوء لكي ال يظهر منتقدوه امام النا�س انهم مخطئين
وكان يرف�ض ب�شده ذلك.
وك��ان �أح��د تالميذه ب��د�أ بكتابة ردود يثبت فيها �أ�صول كتاباته الأرثوذك�سية
الآبائية ف�أمره بعدم تداول هذه الكتب لما فيها من �إ�ساءة للذين ينتقدونه وكان
دائما ي�ضع الآية التي فى �سفر �أ�شعياء �أمام عينيه ويرددها (ظُ ِل َم �أَ َّما هُ َو َفت ََذ َّل َل
َو َل ْم َي ْفت َْح َفا ُه) وكان يعي�ش بمقولة كان قد كتبها على جدار قاليته منذ اليوم الأول
لرهبنته (علينا واجبات ولي�س لنا حقوق).
�سجل ب�صوته في احد عظاته مقولته ال ِحل وال بركة لمن يدافع عني في حياتي
�أو مماتي.
ً
ً
فمنذ �أن بد�أ خدمته وقد �أتخذ مبد�أ ومنهجا لحياته وهوالهروب �أو الخروج من
اي مكان مهما كان �أهميته طالما �سيعم ال�سالم في المكان فبعد ان ترهبن في دير
�أنبا �صموئيل في ال�صعيد يوم � 10أغ�سط�س ( 1948اختار هذا الدير لأنه كان �أفقر
دير و�أبعد دير عن العمران و�أكثرهم عزلة) كان يطوي الليالي في قراءة الكتاب
المقد�س بتعمق �شديد وفي ال�صالة والت�سبيح حتى ال�صباح .وهناك بد�أ يخط �أولى
�صفحات �أهم و�أول كتبه وهو كتاب« :حياة ال�صالة الأرثوذك�سية» (الذي �صدر عام
 ،1952و ُن ِّقح وزيد عام  ،1968وترجم و ُن�شر بالفرن�سية عام  ،1977وبالإيطالية
عام  ،1998ثم بالإنجليزية و ُن�شر بوا�سطة دار ن�شر  ٍSVSالتابعة لمعهد �سانت
فالديمير الالهوتي.
قام بتعمير دير الأنبا �صموئيل وتجديده و�إحياء الحياة الرهبانية فيه ولما طلب
منه �أن يتركه ويذهب �إلى دير ال�سريان لم يفتح فاه �أو يعتر�ض.
وهناك تق َّبل نعمة الكهنوت رغم ًا عنه .وعا�ش متوحد ًا في مغارة و�سط ال�صخور
بعيد ًا عن الدير ،وبعد �سنتين ،كلف �أن ي�صير �أب� ًا روحي ًا لرهبان الدير وعلى
الأخ�ص لل�شباب المتقدم للرهبنة حديث ًا فترهب على يديه ال�شاب نظير جيد
(المتنيح البابا �شنودة) وهكذا �صار رائد ًا للنه�ضة الرهبانية في الكني�سة القبطية
في هذا الجيل.
وكما ذكر �أبنائه الرهبان انه �أرجع الرهبنة �إلى حياتها الأولى و�أحيا من جديد
روح الآباء الن�ساك الأوائل بحياته الروحية والن�سكية على �أعلى م�ستوى ،بالإ�ضافة
�إلى روح �أبوة وتلمذة وتدبير لأول مرة في برية الأ�سقيط منذ ع�صر الآباء الأوائل،
مما جمع ال�شباب الم�سيحي حوله .ومن هنا بد�أت �أول جماعة رهبانية في الع�صر
الحديث متتلمذة على �أب روحي واحد كما كانت الرهبنة في بدء تكوينها.
في  1954اختاره بابا الإ�سكندرية الأنبا يو�ساب الثاني ( )1956-1946وكي ًال
له في مدينة الإ�سكندرية (بعد �أن رفع درجته الكهنوتية �إلى �إيغومان�س «قم�ص»)
حيث مكث حوالي �سنة و�شهرين.
ولأنه كان �سابق ًا لع�صره ّ
نظم الخدمة روحي ًا ومالي ًا في الإ�سكندرية بطريقة
مذهلة �إال �أن التنظيم المالي للخدمة �أزعج البع�ض فحاربوه فخرج من اال�سكندرية
فجر ًا بهدوء وذهب �إلى قاليته بالدير ورف�ض �إلحاح البطريرك وال�شعب للعودة
و�شعر ان البرية هي مكانه وبيته.
في عام  1959اختارت ال�سماء �أب اعترافه القم�ص مينا المتوحد بطريركا
البقية �صفحة ()12
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تاريخ الكني�سة القبطية احلديث بقلم �شاهد عيان ()65
ال�سنني ال�صعبة ()Y

�إرادة اهلل ودور الإن�سان

�أقباط الخارج والأحداث في م�صر
مقدمة:
عا�ش الم�صريون �آالف ال�سنين مرتبطين
بالأر�ض والنيل ،وكان معظم النا�س يولدون
ويعي�شون وي �م��وت��ون ف��ي نف�س ال�ق��ري��ة �أو
المدينة .لكن من منت�صف القرن التا�سع
ع�شر وب�ن��اء ال�سكة الحديد ال�ت��ي �سهلت
الحركة بين البالد ،وكذلك م�صانع ال�سكر
والقطن والقما�ش وغيرها ف��ي الوجهين
القبلي والبحري ،و�أي�ضا الزيادة الكبيرة
في الوظائف الحكومية التي عادة ما تكون
في المدن ،ترك الكثيرون م�سقط ر�أ�سهم
وذهبوا حيث يوجد عمل مربح.
بداية الهجرة للخارج:
�سافر قليلون جدا للخارج �إما لتح�صيل
العلم في الجامعات الأوروبية والأمريكية
وال�ت��ي ك��ان��ت ل�م��دة �سنوات قليلة يعودون
بعدها لم�صر .لكن بعد ثورة ال�ضباط عام
 1952وت�ضييق الحياة على الأغنياء الذين
ا�ستولت الدولة على ممتلكاتهم تحت �إ�سم
الت�أميم ،ب��د�أ البع�ض يهاجر طلبا لحياة
�أف�ضل .وكذلك �سهلت دول مثل كندا عام
 1962وال��والي��ات المتحدة الأمريكية عام
 1965الهجرة �إليهما لذوي الكفاءات العالية
والإحترافيين وكذلك �سهلت الم�ست�شفيات
والجامعات فر�ص التدريب للخريجين.
وكنت �أنا واحد منهم �إذ ح�ضرت لأمريكا
عام  1959للتخ�ص�ص الطبي.
وعليه ففي عام  1962كان هناك تجمع
قبطي ف��ي منطقة ن�ي��وي��ورك ونيوجر�سي
ف�أن�ش�أنا الجمعية القبطية الأمريكية وح�ضر
للخدمة �أول كاهن عام  .1964وبعد حرب
 1967بين م�صر و�إ�سرائيل �شعر كثير من
الأق�ب��اط في م�صر بالإحباط وم��ع ت�سهيل
متطلبات الهجرة ح�ضر كثيرون بين �أعوام
 ،1969 – 1967وم��ن ه�ن��ا ب ��د�أت تن�ش�أ
الكنائ�س لزيادة التجمعات القبطية.
ت�شعب المهاجرين الأقباط:
ح��دث��ت خ�ل�اف��ات ك �م��ا ي �ح��دث ف��ي �أي
مجتمع حول بع�ض الأمور بين المهاجرين
�سواء بالن�سبة لبناء الكنائ�س �أو العالقة
بم�صر �أو بكني�سة م�صر .وما زاد بالأكثر
ه��و ال �خ�لاف ال���ذي ت �ط��ور ب�ي��ن الرئي�س
ال���س��ادات ومحاولة �أ�سلمة �شئون الدولة
وبين قدا�سة البابا �شنودة وال��ذي تحدثت
فيه بالتف�صيل في مقاالت �سابقة .ويمكن
تلخي�ص ردود الفعل بين �أقباط المهجر
في فترة ال�سبعينات �إلى ق�سم معتدل وق�سم
منفعل .وكان على ر�أ�س المعتدلين د .ماهر
كامل وعلى ر�أ�س المنفعلين د� .شوقي كرا�س
الذي �أ�س�س مجلة تحت �إ�سم الأقباط عام
 .1974ول�سهولة الت�سجيل والن�شر كانت
هناك جماعات كثيرة وتحت �أ�سماء مختلفة
مثل «�أبناء ال�شهداء» و «�أبناء مارمرق�س»

و «التجمع القبطي» و «الهيئة القبطية
الأم��ري�ك�ي��ة» و «�أب �ن��اء �أن �ب��ا �أثنا�سيو�س»،
وغيرها .وكان بع�ضها يتكون من �أ�شخا�ص
قالئل والبع�ض يظل نا�شطا لمدة قليلة.
وكنت �أعي�ش وقتها في براري كندا ولهذا
لم يكن لي �إت�صال مبا�شر مع �أي منهم،
لكن االت���ص��االت التليفونية والخطابات
والمن�شورات �أعطتني الفر�صة لمعرفة ما
يجري ،وكانت لي عالقة طيبة مع الجميع
حتى لو �إختلفت الآراء بيني وبينهم.
�صوت �أقباط المهجر:
يخاف النا�س من �إبداء �آراءهم ب�صراحة
في م�صر خوفا من العواقب ،لكن في الدول
الغربية ف�إن حرية الر�أي وال�صحافة وغيرها
مكفولة بالقانون .ولهذا قال �أقباط الخارج
ما لم ي�ستطيعه �أقباط م�صر .وبالإ�ضافة
فالجمعية في نيوجر�سي �أ�صبح لها فروع
ع��دي��دة وك��ذل��ك مثيلة لها ف��ي ك�ن��دا وفي
ا�ستراليا .وعليه كانوا يكتبون كل ما يحدث
في م�صر ب��دون تعتيم وال تهوين .وقابلوا
الرئي�س ال�سادات في زياراته الكثيرة بين
 1980 – 1977لأم��ري �ك��ا بالمظاهرات
والمن�شورات عما يحدث لأق�ب��اط م�صر،
وم �ح��اول �ت��ه وح �ك��وم �ت��ه ت�غ�ل�غ��ل ال�شرائع
الإ�سالمية في كل نواحي الحياة في م�صر.
غ���ض��ب ال �� �س��ادات وغ���ض�ب��ت الجرائد
ال�م���ص��ري��ة ال�خ��ا��ض�ع��ة ل��رق��اب��ة الحكومة
وات�ه�م��وا �أق �ب��اط المهجر بخيانة وطنهم
وت�شويه �سمعة م�صر .وك��ان قدا�سة البابا
�شنودة في موقف �صعب ،فهو يحاول �أن
يتعاي�ش مع الحكومة ويحل الأزمات بطرق
هادئة �أحيانا وغا�ضبة �أحيانا �أخرى ،ووقف
موقفا محايدا بالن�سبة لأق�ب��اط المهجر
في البداية لكن الحكومة ظنت �أن��ه بعدم
�إنتقاده لهم يع�ضدهم ولو في الخفاء .وكان
ير�سل ا�ساقفة بين الحين والحين لتهدئتهم
بدرجات مختلفة من النجاح.
وف ��ي ع ��ام � 1981أب� ��دى غ���ض�ب��ه على
المندفعين لكن هذا لم يثنيهم عن �إبداء
�آرائهم بحرية كاملة و�إت�صاالتهم بالهيئات
العالمية و�أع �� �ض��اء الكونجر�س وغيرها
لتعريفهم ب��الإ��ض�ط�ه��ادات ال�ت��ي يعانيها
�أقباط م�صر .وخ�ضع معظم الكهنة ب�أمريكا
لرئي�سهم ال�ب�ط��ري��رك ،لكن العلمانيين
وبع�ض الكهنة ر�أوا �أن الحق مثل ال�شمعة ال
تو�ضع تحت المكيال.
وا�ستعملت الهيئات القبطية والكنائ�س
والأف� ��راد الو�سائل المعروفة ف��ي �أمريكا
ب�إعالنات كبيرة في �أكبر �صحيفتين في
ال�شرق وهما وا�شنطن بو�ست ونيويورك
تايمز ،وك��ذل��ك تلغرافات للرئا�سات في
�أمريكا بعد كل حادث مفجع ،وبالطبع يقر�أ
هذه الجرائد مئات الآالف من النا�س مما
كان ُيغ�ضب حكومة م�صر.

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

زيارات الأ�ساقفة:
كان البابا يبعث بعد الحوادث ال�شائكة
�أ�ساقفة للخارج لتهدئة الموقف .وعندما
اتهم الرئي�س ال�سادات البابا ب�أنه يحر�ض
�أق�ب��اط المهجر على المظاهرات ال�سيما
جماعة الأقباط� ،أر�سل قدا�سته الأنبا ي�ؤن�س
لأمريكا ومعه بيان باللغة الإنجليزية من
قدا�سة البابا بتاريخ  26يونيو  1980لقراءته
على ال�شعب وترجمته كالآتي:
«لقد �أ�ضر الكني�سة القبطية �سلوك قامت
به هيئة بالواليات المتحدة تدعى الهيئة
القبطية الأمريكية .ويتبع تلك الهيئة فروعها
بنف�س ال�سلوك ونف�س المنهج فيما تن�شره
ف��ي مجلة ت�سمى (الأق��ب��اط) .والكني�سة
تعتر�ض ب�شدة على هذا الإزعاج والتحر�ش
لهذه الجماعة نحو وطننا .هذه المكتوبات
هي �ضد مبادئ الكني�سة وحياتها الروحية
و�إنتمائها للوطن وحبها لم�صر و�إخال�صها
نحو حكامها وتاريخها القومي الطويل.
ونحن نعلن �أن هذه الهيئة ال تعبر �إطالقا
عن ر�ؤية الكني�سة بل تتعار�ض تماما معها.
وفي نف�س الوقت ف�إن كنائ�سنا ومجالتنا في
م�صر والخارج تتبع طريقة روحانية تختلف
تماما ع��ن ه��ذه الهيئة ال�ت��ي ُت�ح��دث �أذى
�شديد للكني�سة القبطية في م�صر .ونحن
ننادي كنائ�سنا في م�صر والخارج �أال يقبلوا
ما تكتبه هذه الهيئة �أو �أن يتعاملوا معها».
�إم�ضاء البابا �شنودة الثالث
 26يونيو 1980
و�أرفق الأنبا ي�ؤن�س مع بيان البابا خطابا
للكهنة بتاريخ  28يونيو 1980يقول فيه:
«�أب �ن��ا�ؤن��ا ال�م�ب��ارك�ي��ن كهنة الكنائ�س
القبطية في المهجر.
لتكثر لكم النعمة والبركة وال�سالم..
البيان المرفق �أ��ص��دره قدا�سة البابا يوم
 26يونيو  1980رج��اء قراءته على ابنائنا
الأق�ب��اط في الكنائ�س في خدمة القدا�س
الإلهي يوم الأح��د التالي لو�صوله �إليكم..
كما تقومون بتنفيذ ك��ل م��ا ج��اء ب��ه بدقة
وت�ح��ذي��ر �أب�ن��ائ�ن��ا م��ن ه��ذه ال�ج�م��اع��ة لما
�أحدثته ت�صرفاتها ون�شراتها من �آثار �ضارة
على الكني�سة والوطن ..ونعمة الرب ت�شملنا
جميعا»
�إم�ضاء ي�ؤن�س �سكرتير المجمع المقد�س
جريدة وطني:
كتب �أنطون �سيدهم يقول :م�ضى ثالثة
�أ�سابيع على �أح��داث ال��زاوي��ة الحمراء –
م�سئولية الحكومة هي المحافظة على �أمن
المواطنين ف ��إذا اتبعت الحكومة طريقة
غير �سليمة في ذلك فهي م�سئولة م�سئولية
كاملة عن الأحداث .وكنا في انتظار ح�صر
الحكومة للخ�سائر التي وقعت وتعوي�ض
�أ�صحابها �أ� �س��وة ب��ال �ك��وارث ال�ت��ي تحدث

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

للمواطنين .ولكن �شيئا من هذا لم يحدث،
ونحن ن�ستغرب كيف تتخلى الحكومة عن
م�سئوليتها وما هو م�صير الأهالي الذين
�أع � ُت��دي عليهم و ُنهبت �أم��وال�ه��م َ
وخ ُربت
م�ساكنهم وكلهم م��ن الطبقات الفقيرة
وال�م�ح�ت��اج��ة� .إن �ن��ا نطالب الحكومة ب�أن
تتحمل م�سئوليتها كاملة وتعو�ض كل من
�أ�صابه �ضرر بالتعوي�ض المجزي .وكفى
ما �أ�صيبوا به من �إه��ان��ات و�آالم ج�سدية
ونف�سية.
�أم��ا المعتدون ومن �ساندهم فليت�أكدوا
�أن�ه��م �إذا �أف�ل�ت��وا م��ن ع��دال��ة الأر� ��ض فلن
تتركهم عدالة ال�سماء.
مجلة الأقباط:
ذك� ��رت ب��الإ� �ض��اف��ة لأح � ��داث ال��زاوي��ة
الحمراء بالقاهرة ما حدث بالأ�سكندرية
يوم  21مايو عن ا�شتباكات بين الم�سلمين
والم�سيحيين في منطقة كرموز والح�ضرة،
وذك��رت ب�أن الأقباط �أب��دوا مقاومة عنيفة
�ضد الجماعات الإ�سالمية التي ح�ضرت
�إل ��ى م �ك��ان الإ� �ش �ت �ب��اك م��ن جميع �أحياء
الأ�سكندرية .وعند ح�ضور البولي�س اعتدوا
على منازل الأق�ب��اط وبالأخ�ص على فرع
جمعية الإ� �ص�لاح القبطية ال�ت��ي ير�أ�سها
الأ� �س �ت��اذ ج ��ورج روف��ائ �ي��ل ع�ضو مجل�س
ال�شعب ،وعندما ا�شتكى �أحد �أقربا�ؤه عن
تباط�ؤ رجال البولي�س تم القب�ض عليه و�أودع
ال�سجن.
وت�ضيف المقالة المكتوبة يوم  20يونيو
 1981بان الحكومة الم�صرية هي الم�سئولة
عن هذه الإع�ت��داءات �إث��ر الخطابات التي
�ألقاها رئي�س الجمهورية في  14مايو و�أول
�أكتوبر  1980ونوفمبر  ،1980وكذلك في
�أول م��ار���س  1981ب���أن ي�صف القيادات
القبطية بالفتنة والت�آمر .وكذلك تحدثت
عن ال�شيخ متولي ال�شعراوي وزير الأوقاف
ال�سابق على تعبئة �شعور الم�سلمين �ضد
م�سيحيي م�صر وو�صفهم بالكفر والف�ساد.
و�أ�ضافت ان هذه الت�صرفات ت�شبه �إلى
ح��د كبير ت�صرفات الحكومة الإلمانية
النازية قبل الحرب العالمية الثانية �ضد
ي�ه��ود �أل�م��ان�ي��ا ،وب�ع��ده��ا ت��م الق�ضاء على
 6ماليين ي �ه��ودي ،وت�صرفات الحكومة
ال�ت��رك�ي��ة ��ض��د الأرم� ��ن ع ��ام  1915التي
�أدت �إل��ى مذبحة قتل فيها مليون ون�صف
م�سيحي .و�أن الحكومة الم�صرية بالإتفاق
م��ع الجمعيات الإ�سالمية تقوم بمخطط
م�شابه �ضد م�سيحيي م�صر.

في ذكــرى �إحيـــاء رحلــــة العائلـــة المقـد�ســـة
بقلم د .نجيب جبرائيل
العالم كله يتحدث عن ال�سياحة الدينية
في م�صر وبابا الفاتيكان يد�شن ايقونة
العائلة المقد�سة ويطالب بو�ضع م�صر
على خ��ارط��ة ال�سياحة الدينية ،ووزي��رة
ال�سياحة الم�صرية محلك �سر! ماذا فعلت
وزارة ال�سياحة ف��ي ر�صف ط��رق العائلة
المقد�سة؟
وماذا فعلت الدولة الم�صرية ال�ستقبال
ال�سياح ف��ي م�سارات العائلة المقد�سة؟
ومن ال�سبب في تعطيل ما ينادي به ال�سيد
الرئي�س من االهتمام بال�سياحة الدينية؟
ك��ل تلك اال�سئلة ت��ؤك��د ه��ل نحن فعال
لدينا وفرة بمليارات الدوالرات وال نحتاج
الى دخل ال�سياحة؟ �أم هناك غباء حكومي
وف�شل �سياحي؟ هل يمكن �أن نرقى بم�صر
الى مراتب ال�سياحة العالمية في ظل هذا
الجهل الظالمي؟
ل��م ت ��زر ال�ع��ائ�ل��ة ال�م�ق��د��س��ة االرا� �ض��ي
الفرن�سية ولكن اهتموا بعمل �أماكن �سياحية

للعائلة المقد�سة واهتموا بالعائلة المقد�سة
وبنوا لها �أماكن وكنائ�س فكانت ال�سياحة
في فرن�سا و�صلت الى  60مليون �سائح ،من
هذا العدد ال يقل عن � %20سياحة دينية اي
ما ال يقل عن  15مليون �سائح.
في البرتغال ...اهتمت البرتغال بحدث
واحد فقط وهو ظهور ال�سيدة العذراء في
فاتيما واعتبرته حدثا دينيا �سياحيا هاما
فادخل في خزانتها مليارات الدوالرات من
جميع �أنحاء العالم.
ول �ك��ن ف��ي م�صر ه��و م�سل�سل �إهمال
ال�سياحة الدينية القبطية والم�سيحية �ضمن
ترك م�سل�سل االهتمام بالثقافة القبطية
والتاريخ القبطي �سواء في المدار�س �أو
الجامعات �أو الإعالم.
م��ن الم�سئول ع��ن ه��ذا االه �م��ال؟ من
الم�سئول عن ت�شوية �سمعة م�صر في الخارج
و�إخفاق ما تو�صلنا �إليه من نتائج مبهرة مع
وزير ال�سياحة ال�سابق مع بابا الفاتيكان من
تد�شين �أيقونه العائلة المقد�سة ؟
ماذا نرد على بابا الفاتيكان وعلى اكثر

م��ن  2مليار ون�صف كاثوليكي يت�شوقون
لزيارة االماكن الدينية في م�صر .نهتم
بر�صف الطرق و�إق��ام��ة الم�ساكن ،وهذا
جيد ،ولكن ال نهتم بما يدر علينا مليارات
الدوالرات �إلى الخزانة الم�صرية.
ال�سيد الرئي�س ،على ح��د علمي ،فقد
قمت بت�شكيل المجل�س االع�ل��ي لل�سياحة
و�أن��ت على قمتة م��اذا فعل ه��ذا المجل�س
وهل و�ضعت خطة الحياء م�سارات العائلة
المقد�سة في م�صر ومن الذي كان �سببا في
عدم االهتمام وعدم تنفيذ هذة الخطة ؟
هل يمكن ان نت�صور اي�ضا �أن في وزارة
ال�سياحة �إخوان و�سلفيين يرف�ضون اي عمل
ديني �سياحي م�سيحي �أم �أن وزيرة ال�سياحة
تخ�شي قيام ال�سلفيين عليها ؟ ويعتبروا �أنها

خارجة عن ال�شرع �إذ �أنها �أماكن م�سيحية.
نعم البد �أن نعلم االجابة لأن الخا�سر في
النهاية لي�سوا الم�سيحيين و�إنما الخزانة
الم�صرية وال�شعب الم�صري.
انهم ينفقون ماليين الجنيهات على
الم�سل�سالت واالفالم ومنها الهابط ومنها
الم�سف وال نهتم بمزارات كتب في متاحف
العالم وتدر�س في جامعات اوروبا والعالم،
ووزارة ال�سياحة الم�صرية في ثبات عميق.
في النهاية نريد �أن نعلم �سببا واحدا هل
فعال الدولة ر�صدت �أم��وال لالنفاق على
تح�سين مزارات العائلة المقد�سة؟ وما هي
م�صير تلك االم��وال؟ وهل تم �إنفاقها ام
ذهبت �إلى �أماكن �أخرى بعيدة تماما عن
مزارات العائلة المقد�سة.

هل لالن�سان دور ازاء ما يحدث له
فى الحياة �أم �أن الأمر كله خارج تمام ًا
ع��ن �إرادت � ��ه؟ ه��ل االن���س��ان ف��اع��ل ام
بقلم :منيـر ب�شــاي
يعملها
مفعو ًال به بالن�سبة للأمور التي
Mounir.bishay@sbcglobal.net
اهلل والتي تخ�صه هو �شخ�صياً؟
خلق اهلل االن�سان ليكون له �شركة مع
اهلل وليعرف م�شيئتة وي�ساهم في تنفيذها .ولذلك خلقه اهلل على �صورته و�شبهه
وحباه نعمة العقل والتفكير والقدرة على االبتكار واالبداع و�أعطاه حرية القرار
والت�صرف لتكون �أعماله نابعة من �إرادته الحرة ولي�ست مفرو�ضة عليه .ومع �أن
االن�سان ا�ستخدم هذه الخا�صيات في ع�صيان اهلل وعانى ب�سبب ذلك الع�صيان
وما يزال يعاني ولكن الخطة اال�سا�سية هي �أن االن�سان ي�شارك اهلل �أعماله في
حدود قدراته و�إمكانياته الب�شرية.
هناك �أمثلة كثيرة في العهدين القديم والجديد على وجود دور لالن�سان في
�أعمال اهلل:
• اهلل ي�ستخدم الفتى داود ليق�ضي على العمالق ال��ذي كان يع ّير �شعب
اهلل.
• اهلل ي�ستخدم الفتاة الأ�سيرة ا�ستير لت�صبح ملكة البالد لتنقذ �شعبها من
الهالك.
• اهلل ي�ستخدم فتى معه �سمكتين وخم�سة �أرغفة لي�شبع بها الآالف.
• اهلل يقيم لعازر من الموت ولكن النا�س رفعوا الحجر.
م�شيئة اهلل دائما لخير االن�سان ومع ذلك اهلل ال يفر�ضها على االن�سان فاالن�سان
هو من يختار قبولها والم�شاركة في تنفيذها من عدمه .اهلل هو من يقوم بالعمل
ولكن من خالل مجهودات االن�سان .وهذا يت�ضح من �أحداث رحلة الر�سول بول�س
وهو في طريقه �إلى روما ليحاكم �أم��ام قي�صر والتي وردت تفا�صيلها في �سفر
الأعمال �أ�صحاج  .37ونجد فيما حدث عدة درو�س.
�إرادة اهلل ال تلغى تخطيط االن�سان
كان هناك وعد �إلهي لبول�س �أنه �سي�صل �إلى روما ليمثل �أمام قي�صر .ومعنى
هذا الوعد �أن الرحلة �ستتم بنجاح .ورغم هذا الت�أكيد الإلهى كان بول�س يعلم �أن
الم�شيئة الإلهية ال تلغي الدور الب�شري .وقد ظهر هذا في عدة �أمور كان �أولها
�ضرورة عمل الخطة ال�سليمة التي ت�ضمن تنفيذ الرحلة بدون م�شكالت .وفي هذه
الحالة كان يلزم الت�أكد من �سالمة الأحوال الجوية فيما يتعلق بالزوابع والأعا�صير.
وكانت هذه الأحوال تنبىء بوجود مخاطر وحاول بول�س �أن ينذرالم�سئولين قائال
ال�س َف َر َع ِتي ٌد َ�أنْ َيكونَ ِب َ�ض َرر َو َخ َ�سا َرة َك ِثي َرة َل ْي َ�س
«�أَ ّي َها ِّ
الر َج ُال �أَ َنا �أَ َرى َ�أ َّن هَ َذا َّ
َ
َ
ف�س َنا �أ ْي�ضاً» .ولكن قائد المئة لم ين�صاع لر�أى بول�س
ال�س ِفي َن ِة َف َق ْط َب ْل لأ ْن ِ
ِل َّل�ش ْح ِن َو َّ
ولأن موقع المدينة لم يكن منا�سب ًا للم�شتى ا�ستقر الر�أي على �أن يقلعوا من هناك.
ومن تفا�صيل الق�صة نعلم �أن الخ�سارة كانت فادحة فقد تحطمت ال�سفينة بكل
ما فيها من �أثاث ومر الجميع ب�أيام ع�صيبة وعذاب �شديد ولكن اهلل اكرم بول�س
فلم يهلك �أحد من ركاب ال�سفينة ونجوا جميعا ولكنهم دفعوا ثمن ًا باهظ ًا نتيجة
تخطيطهم ال�سيىء .وهو در�س لنا �أن اهلل يتركنا نت�صرف كما ن�شاء ونح�صد
نتيجة قراراتنا غير الحكيمة.
�إرادة اهلل ت�ستخدم خبرة االن�سان
في خالل هذه الظروف ال�صعبة كان هناك وعد من اهلل لبول�س انهم �سينجوا
جميعا من الموت ولكن البحارة كانوا يخ�شون على حياتهم وحاولوا الفرار .وهنا
يحذر بول�س قائد المئة ان يحتر�س من تلك الم�ؤامرة « َو َل َّما َكانَ ال ُّنو ِت َّي ُة َي ْط ُل ُبونَ �أَنْ
ال�س ِفي َن ِة َو َ�أ ْنزَ ُلوا ا ْل َقار َِب ِ�إ َلى ا ْل َب ْح ِر ِب ِع َّل ِة �أَ َّن ُه ْم ُمزْ ِم ُعونَ �أَنْ َي ُم ُدّوا َم َر ِا�س َي
َي ْه ُر ُبوا ِمنَ َّ
ال�س ِفي َن ِة َف َ�أ ْنت ُْم َال
ِمنَ ا ْل ُم َق َد ِّم َق َال ُبو ُل ُ�س ِل َقا ِئ ِد ا ْلمِ َئ ِة َوا ْل َع ْ�س َك ِر�ِ :إنْ َل ْم َي ْبقَ هَ �ؤُ َال ِء ِفي َّ
َتق ِْد ُرونَ �أَنْ َت ْن ُجوا» وهذا در�س يجب علينا ان نفهمه �أن �إرادة اهلل للنجاة تتم عن
طريق اال�ستعانة بخبرة االن�سان وفي هذه الحالة كان نجاة ركاب ال�سفينة مرتبطا
بوجود البحارة وتوظيف خبراتهم الب�شرية في عملية �إنقاذ ركاب ال�سفينة من
الغرق .ومن هذا نتعلم �أن ابتغاء تدخل اهلل لحل م�شاكلنا ال يلغي م�سئوليتنا في
اال�ستفادة من الخبرات الب�شرية التي تعلمناها �أو اختبرناها.
�إرادة اهلل تتم بقدرات االن�سان
َ
ُ
كانت الظروف قا�سية « َل ْم َت ُك ِن َّ
ّ
وم ت َْظ َه ُر َ�أ َّيام ًا َك ِثي َر ًة َو ْ
ا�شت ََّد
ج
ن
ال
ال
و
�س
م
ال�ش ْ ُ َ
ُ ُ
ا».وح َ�ص َل َ�ص ْو ٌم َك ِثي ٌر ا�ستمر �إلى
َع َل ْي َنا َن ْو ٌء َل ْي َ�س ِب َق ِليل وا ْنت ُِز َع ُك ُّل َر َجاء ِفي َن َجا ِت َن َ
الليلة الرابعة ع�شرة .وهنا وقف بول�س �أمام الجميع يطمئنهم بوعد الرب له �أن
الجميع �سينجون ولكنه في هذه المرة و�ضع �أمامهم عام ًال �آخر ًا للنجاة وهو �ضرورة
�أن ي�أكلوا «لأَ َّن هَ َذا َي ُكونُ ُم ِفيد ًا ِل َن َجا ِت ُك ْم لأَ َّن ُه َال ت َْ�س ُق ُط َ�ش ْع َر ٌة ِمنْ َر�أْ ِ�س َو ِاحدٍ ِم ْن ُكم
و َل َّما َق َال هَ َذا �أَ َخ َذ ُخ ْبز ًا َو َ�ش َك َر َ
ف�صا َر ا ْل َجمِ ي ُع
اهلل �أَ َم َام ا ْل َجمِ ي ِع َو َك َّ�س َر َوا ْب َتدَ �أَ َي�أْ ُك ُلَ َ .
َم ْ�س ُرورِينَ َو َ�أ َخ ُذوا هُ ْم َ�أ ْي�ض ًا َط َعاماً» �إرادة اهلل بالنجاة ال تمنع من �أن يكون االن�سان
في لياقة بدنية ت�ساعده على النجاة .وهو مبد�أ يمكن تطبيقه على مواقف كثيرة
في الحياة .فالتلميذ الذي يطلب من اهلل ان ي�ساعده على النجاح عليه �أن يذاكر
المقرر جيدا و�أي �شخ�ص يريد نجاحا في �أي م�شروع عليه �أن يدر�س الم�شروع
جيدا ويعمل كل ما يتطلبه من عوامل النجاح .اهلل ي�ساعدنا ب�سواعدنا.
الخال�صة �أن اهلل دائما ي�شاء ما لخير الإن�سان ولكن اهلل ال ي�ساعد من ال
ي�ساعدون �أنف�سهم .وهذا ما ر�أيناه في هذه الق�صة �أن وعد اهلل لبول�س بالنجاة
والو�صول �سالم ًا �إلى روما لم يلغ م�سئولية الإن�سان في القيام بدوره الب�شري قدر
ما ي�ستطيع� .إرادة اهلل وم�سئولية الإن�سان ي�سيران معا.
					

منير بشاي

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

�صيدلية ترينيتي

Nick Gobrial

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

�إدارة د .جون قلته

TRINITY PHARMACY
DR. JOHN KOLTA

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

جلميع �أنواع الت�أمينات

�سيارات  -منازل  -حياة � -أعمال
نتكلم العربية

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

العائلة المقد�سة

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

GARDEN WEST DENTAL & ORTHODONTICS

• 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

®FARMERS

�أخ�صائي تقويم
الأ�سـنان

 %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

�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

�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
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مكياج الصيف

بد�أت ب�شائر ال�صيف بدرجات الحرارة
المرتفعة والتي معها ي�صعب االحتفاظ
ب��ال �م �ك �ي��اج الن ال��ع��رق ي��ذي��ب المكياج
وباالخ�ص مكياج العيون فماذا تفعل المر�أه
لتجنب هذه الم�شكلة؟
�إل �ي��ك ي��ا ��س�ي��دت��ي ب�ع����ض االف��ك��ار التي
ت�ساعدك على عدم التعر�ض لهذه الم�شكلة.
 -1ترطيب الب�شرة
قبل و�ضع المكياج البد من و�ضع مرطب
للب�شرة للحفاظ عليه ،فالب�شرة ال�صحية
يمكنها االحتفاظ بم�ستح�ضرات التجميل
ب�شكل جيد بدون تلطيخه ،خا�صة مع الحر
ال�شديد والبد �أن يكون هذا المرطب خال
من الزيوت.
 -2كريم �أ�سا�س:
اعتمدى على �أن��واع من كريم الأ�سا�س
خالية م��ن ال��زي��وت حتى ال تت�أثر بالحر
وتت�سبب ف��ى �إذاب �ت��ه ،وبالتالى الإ�ضرار
بمختلف الأجزاء الأخرى من المكياج.
 -3البرونز:

اللون البرونز من �أكثر الألوان المنا�سبة
للخروج فى ال�شم�س ،وهي تعطي جاذبية
وج�م��ال لمكياجك ،ويف�ضل و�ضعه على
عينيك لتبدو �أكثر �إ�شرا ًقا ،وين�صح بتطبيق
ال�ب��رون��زر فقط على النقاط العالية في
وج �ه��ك ،ح�ي��ث ت�ضربك ال�شم�س ب�شكل
طبيعى مثل الجبين ،والخدود والأنف.
 -4قليل من المكياج:
الحفاظ على مكياجك ب�شكل طبيعى
لأطول فترة يحتاج منك و�ضع كميات خفيفة
وب�سيطة منه ،لأن الكمية الكبيرة �ست�صبح
�أكثر عر�ضة للذوبان والتلطيخ على ب�شرتك
مع الخروج فى ال�شم�س والحر.
 -5ظل الجفون:
اب �ت �ع��دى ع��ن ظ��ل ال �ع �ي��ون الكريمى،
وا�ستبدليه ب��ال�ب��ودر ،لأن منطقة العيون
من �أكثر المناطق فى وجهك التى تت�أثر
بالحرارة والعرق ويبدو عليها ت�أثير �أ�شعة
ال�شم�س ،وبالتالى فمكياج العيون الكريمى
�سيكون اختيار �سئ ِ
لك فى ال�صيف.

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

عزيزي الرجل ..اذا علمت ت�أثير الزهور
على زوجتك لقدمت لها باقة كل يوم الن
ه��ذا �سوف يعود عليك بال�سعادة والهناء
والرومان�سية التي تن�شدها ،فقد �أظهرت
درا� �س��ة ج��دي��دة �أن تلقي ب��اق��ات ال ��ورود
والأزهار المختلفة يعزز �أحا�سي�س ال�سعادة
عند الإن�سان ،وتقوي قدراته على التوا�صل
االجتماعي م��ع الآخ��ري��ن ب�صرف النظر
عن حالته النف�سية واالجتماعية في ذلك
الوقت.
وكثير من النا�س ي�شترون الورد والأزهار
لمجرد �شكلها الجميل� ،أو للتعبير عن الحب
�أو عن معاني �أخرى بح�سب لون الأزهار �أو
ال��ورود� .إال �أن الحقيقة �أن هذه النباتات
الجميلة ذات مفعول قوي خا�صة في الت�أثير
على مزاج الن�ساء .فالأمر بالن�سبة للمر�أة
يتعدى �أن يكون مجرد ديكور .
فقد �أثبتت الأبحاث العلمية �أن لرائحة
الورد مفعوال قويا ي�ؤثر على مزاج المر�أة،
�إال �أن الت�أثير يختلف في قوته بح�سب نوع
الزهرة و اختالف رائحتها فمثال:
 الزنبق ال��زه��ري والنرج�س البري
الأ�صفر ي�ساعدان على تح�سين ال�شعور بعد
يوم �شاق من �ضغط العمل ..حيث �أفادت
الأب �ح��اث �أن مفعول رائ�ح��ة ه��ذه الأزه��ار
اف�ضل م��ن ت �ن��اول ال� ��دواء ،فقد خل�صت
الدرا�سة التي �أجريت على ت�سعين امر�أة
بحيث ت��م و�ضع باقة م��ن ال ��ورود الملونة
بجانب ن�ساء يقمن بالطباعة �أو �إنجاز
الأعمال المكتبية اليومية.
كانت النتيجة �أن�ه��ن �شعرن بالتح�سن
ب�شكل كبير في مزاجهن وكن اكثر هدوءا
خالل �ساعات العمل.
 ر�ؤي��ة الأزه��ار المتفتحة ت�ساعد في
قدرة الإن�سان على تحمل الألم.

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

طبيب �أمرا�ض نف�سية

الأمـــالح

تم التو�صل لهذه النتيجة عن طريق و�ضع
الن�ساء في غرفة ت�شبة غرف الم�ست�شفيات
وتم و�ضع �أيدي الن�ساء في الثلج لمعرفة مدى
تحملهن للألم .كانت النتيجة �أن الن�ساء
اللواتي ك��ن محاطات ب��ال��ورود المتفتحة
ا�ستطعن تحمل الألم لمدة دقيقة اكثر من
الن�ساء اللواتي كن في غرفة فارغة.
 ال��روائ��ح العطرية ذات مفعول في
تخفيف الحزن والتنفي�س عن الغ�ضب.
�أثبتت الدرا�سة �أن الن�ساء اللواتي تم
تعري�ضهن لرائحة (الالفندر) �أثناء �إجراء
االمتحانات� ،أف��دن �أنهن كن م�سترخيات
اكثر من غيرهن ،لذلك تن�صح الدرا�سة كل
الن�ساء اللواتي يتعر�ضن لل�ضغط في عملهن
�إل��ى �إح��اط��ة �أنف�سهن ب��الأزه��ار لتح�سين
�أمزجتهن و�أدائهن في العمل.
وحول الزيوت العطرية ب�شكل عام ف�إنها
تحتوي على مركبات عطرية زيتية مركزة
م��ن النباتات العطرية ،ولها خ�صائ�ص
عالجية وتجميلية متعددة .وهي ت�ستخل�ص

� - 4شوحي الب�صل بكميات بلون ذهبي
لأي �أكلة ،وق�سميه في �أكيا�س ثالجة �صغيرة
واحفظيه بالفريزر ويمكنك تحمير الب�صل
بلون داكن لأرز ال�صيادية وللك�شري.
 -5جهزي الثوم وافرميه م�سبقًا و�ضعيه
في الفريزر
 -6جهزي ع�صير الليمون واحتفظي به
في قالب الثلج بالفريزر
 -7احتفظي بن�صف كمية المرق بعد
�سلق الدجاج �أو اللحم ،في كل مرة تعدين
طعاما في علب بال�ستيكية بالفريزر،
فيها ً
بحيث يمكنك اال�ستفادة منها في �إعداد
الطعام �سواء الأرز �أو الخ�ضار �أو الرقاق �إن
لم يوجد وقتها لحوم.
� -8أعدي الكفتة �سواء العادية �أو كفتة
الأرز �أو كفتة الحم�ص وجهزيها على �آخر
خطوة مثل التحمير �أو الطهي في �صل�صة.
أي�ضا ليكون
� -9أع��دي اللحم الع�صاج � ً

اعتمدوا
«�أرثوذك�س نيوز»

ST. Mark FAMILY DENTAL
(818) 992-4600

في حملتكم الإعالنية

القادمة� ،أنها الأكثر �إنت�شاراً

)818( 774-0446

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

تعتبر رائحة الفم من �أ�صعب الم�شاكل
التي ت�س ّبب �إحراجا خ�صو�صا لمن ي�صوم
ان �ق �ط��اع��ي ،ول �ك��ن ،ه�ن��ال��ك ط ��رق فعالة
للتعامل معها والتخل�ص منها.
وهنالك �أ�سباب كثيرة م�س�ؤولة عن ظهور
هذه الم�شكلة� ،أبرزها جفاف الفم ال�شديد
نتيجة ال�صيام� ،إف��رازات المعدة دون �أن
تجد �شيئا لته�ضمه ،حرق الج�سم للدهون
المخزنة لي�ستمد الطاقة ما ي�سبب �إنتاج
�أج�سام كيتونية كريهة الرائحة ،بالإ�ضافة
�إل��ى عدم االهتمام الكافي بنظافة الفم.
لذا يتوجب اتباع التعليمات التالية:
 -1تجنب الأطعمة الحلوة �إذ يعتبر
ال�سكر الغذاء المثالي للبكتيريا التي تلعب
دورا مهما في ظهور رائحة الفم الكريهة.
كذلك االبتعاد ع��ن ت�ن��اول الأطعمة التي
ت�ن���ّ�ش��ط رائ �ح��ة ال �ف��م ،كالب�صل والثوم
والبهارات.
 -2الإك�ث��ار من �شرب الماء واالبتعاد
عن التدخين بعد الوجبات �أو التخفيف
منه قدر الإمكان .كما ال ي�صح الإكثار من
�شرب القهوة ،لأنها تتميز برائحة قوية

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

$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

المقادير:
زيت نباتي  -ف�ص ثوم  -باقة كزبرة
مفرومة  360 -جرام تونة بالماء م�صفاة
 ر�شة ملح  ¼ -ك��وب ع�صير ليمونحام�ض.
الطريقة:
 -1في مقالة على النار ُر�شي الزيت.
� -2ضعي ال �ث��وم ،وال �ك��زب��رة وقومي
بالتقليب حتى يذبالن.
 -3ف��ي �صحن جانبي �ضعي التونة
ال ُم�صفاة من الماء.
� -4أ� �ض �ي �ف��ي ع�ل�ي�ه��ا م��زي��ج ال �ث��وم
بالكزبرة.
 -5تبليهم بالملح ،وع�صير الليمون،
وقومي بالتقليب ثم قدميها .تقدم مع
مكرونة بال�صل�صة ال�صيامي.

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

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

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

714-894-7796

 -2في وعاء �آخر قومي بو�ضع معلقتين
�أو ثالثة من الزيت وقطعي الب�صلة قطع
�صغيرة و�ضعيها ف��ي ال��زي��ت ث��م قطعي
الثوم اي�ضا و�ضعيه مع الب�صلة ثم قلبي
و�ضيفي قليل من الفلفل اال�سود وقلبي
�إل��ى �أن يذبل الب�صل ث��م �ضيفي عليه
مكرونة �صيامي
ال�صل�صة وغطي الوعاء واتركيه على
درجة حرارة متو�سطة.
المقادير:
ب�صله –  5ف�صو�ص ثوم – علبه �صل�صة  -3عندما تت�سبك الدمعة �ضيفي ن�صف
كوب من الماء ومعلقه كبيره روز ماري.
 2 -8 ozباوند مكرونة  -روز ماري
� -4صفي المكرونة من الماء وا�ضيفي
الطريقة:
 -1تغلي الماء في وع��اء ثم ت�سقط فيه لها ملعقة زي��ت وملعقة فيجيتا وقلبي
المكرونة وتتركها �إلى �أن تن�ضج حوالي  16المكرونة جيدا ثم اقلبيها في �صينية
و�صبي فوقها ال�صل�صة وتقدم �ساخنة.
دقيقة.

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

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

ت�ستمر لفترة طويلة وبالتالي ت�سبب رائحة
�سيئة للفم.
 -3تق�سيم الوجبات �إلى عدة ح�ص�ص
�صغيرة لتجنب م�شاكل اله�ضم واالنتفاخ
وال �غ��ازات وال�ت��ي ت��ؤث��ر على زي��ادة رائحة
الفم.
 -4ت �ن��اول ال�ب�ق��دون����س ال��ط��ازج فهو
يعتبر معقما طبيعيا ي�ساعد في التخل�ص
م��ن ال��روائ��ح الكريهة ،وك��ذل��ك الأطعمة
الحم�ضية كالبرتقال والليمون اللذين
يحفزان ال�غ��دد اللعابية ،كما ي�ساهمان
في �إزال��ة الخاليا الميتة في الفم و�أجزاء
الطعام المتراكمة فيه.
 -5ا�ستخدام معقم للأ�سنان وغ�سول
منظف ينع�ش الفم والنف�س.

ال� �ش��ك �أن ك��ل خ�ل�ي��ة ف��ي الج�سم
تحتاج �إلى �أن��واع مختلفة من الأمالح
مثل الكال�سيوم والبوتا�سيوم والحديد
وال�صوديوم وغ�ي��ره��ا ..وك��ل ن��وع من
الأم �ل�اح ل��ه وظ�ي�ف��ة مختلفة ،فعلى
�سبيل المثال الكال�سيوم مهم للعظام،
وال�صوديوم للقلب ،والحديد لخاليا
الدم ،وبالرغم من �أهمية الأمالح لكن
زيادة الأمالح لها �أ�ضرار كثيرة.
فما هي �أ�ضرار زيادة الأمالح؟
 -1ارتفاع �ضغط ال��دم وذل��ك لأن
كثرة الأمالح ت�ؤدي �إلى حب�س ال�سوائل
في الج�سم والخاليا مما ي�سبب زيادة
ال�ضغط وورم الأرجل وزيادة ال�ضغط
على القلب والأوعية وال�شرايين.
 -2م�شاكل الكلى :وظيفة الكلى
تنقية الج�سم من الأم�لاح الزائدة،
وزي��ادة الأم�ل�اح ت�سبب ع��بء وزيادة
ل��وظ��ائ��ف الكلى وت�سبب الح�صاوي
الكلوية.
 -3م�شاكل الجهاز اله�ضمي :زيادة
الأم�ل�اح ت ��ؤدي �إل��ى زي��ادة الحمو�ضة
وقرحة المعدة.
 -4م�شاكل العظام :زيادة الأمالح
تحدث خلل في امت�صا�ص الكال�سيوم
وي�سبب الخلل في التوازن بين مختلف
المعادن.
�أعرا�ض زيادة الأمالح:
 -1تورم الأرجل.
 -2الإرهاق والتعب الم�ستمر.
 -3عدم التوازن.
 -4زيادة التعرق.
 -5التقل�ص الع�ضلي.
 -6ح�صاوي الكبد والكلى.
العالج:
 -1تجنب �أخذ اكثر من نوع واحد
م��ن الفيتامينات وال �م �ع��ادن ،حيث
يعتقد الكثيرين �أن كثرة الفيتامينات
والمعادن لزيادة الفائدة ،وهذا خط�أ.
 -2احر�ص على �شرب ثمانية �أكواب
من الماء يوميا للتخل�ص من الأمالح
الزائدة.
 -3ع�صير الليمون :الليمون يزيد
الأمالح المتر�سبة في المفا�صل.
 -4التقليل من الملح في الطعام.
 -5ممار�سة الريا�ضة حيث �أن العرق
يحتوي على كمية من الأمالح الزائدة،
وق��د تعلمنا م��ن �أج��دادن��ا �أن �شرب
منقوع ال�شعير والبقدون�س ي�ساعد
الج�سم على التخل�ص م��ن الأم�ل�اح
الزائدة ،فخير الأمور �أو�سطها.

مائدتـك هـذا األسـبوع
�سلطة التونة بالكزبرة

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

د .ماجد النجار

ع ��ادة بالتقطير م��ن ال �ف��واك��ة ،الأزه� ��ار،
الأع�شاب ،الأ�شجار والتوابل.
ولكل زيت تركيبته الكيميائية الخا�صة
التي تمد الج�سم بنوع معين من القدرة
ال�شفائية ،ويتم ذل��ك ع��ن طريق تحفيز
وتثبيط ق��درات الج�سم العالجية الذاتية
الكامنة فيه ،وتدخل الزيوت �إلى الج�سم عن
طريق الجلد واال�ستن�شاق .ويبدو �أن للروائح
ت�أثيرا على الخاليا الدماغية وخ�صو�صا
تلك المخت�صة بالذاكرة والعواطف ،مما
ي� ��ؤدي �إل ��ى تح�سن ف��ي الج�سم والنف�س
والعواطف.
وي��رى الخبراء �أن��ه لي�س بال�ضرورة �أن
ينتظر الإن�سان �أح��دا ما ليقدم له الورد،
ب��ل يمكن �أن يقدمه لنف�سه لأن النتيجة
ف��ي النهاية ه��ي واح��دة م��ن حيث الت�أثير
الإيجابي الجميل على النف�س.
اذن ال تبخلي ع�ل��ى نف�سك عزيزتي
و�أحيطيها بالورود �إذا لم يقدم لك �أحدا
زهور.

رائحــة الفــم الكريهـــة

ج��اه��زًا لإع � ��داد � �ص��وان��ي ال��رق��اق �أو
المكرونة بالب�شاميل �أو ال�سمبو�سك.
 -10ج��ه��زي ال �ب��ان �ي��ه بالتتبيلة
وال�ب�ق���س�م��اط وال��دق �ي��ق بحيث يتبقى
تحميره فقط ،وكذلك فيليه ال�سمك.
 -11بالن�سبة ل�ل�ح��وم وال��دواج��ن
والأ�سماك ،فيمكنك تنظيفها وتقطيعها
وتتبيلها واالحتفاظ بها للطهي مبا�شرة
 ,تتبيل اللحوم والدواجن والأ�سماك قبل
الإعداد بليلة يوفر وقت الطهي للغاية.
 -12اع�ت�م��دي ع�ل��ى تقطيع اللحم
لقطع متو�سطة و�صغيرة مما ي�سرع من
ن�ضجه وكذلك الدجاج �إلى ثماني قطع
بدلاً من �أربع �أو من �سلق الدجاجة كلها،
�أما ال�سمك ف�شقه وتتبيله يكفي.
 -13عند طهي البقوليات ،انقعيها
في الماء قبل الإع��داد بليلة كاملة مما
يوفر من وقت الطهي.

7

ما َق َّـل و دل!

باقة من السعادة في زهرية الورد

المطبـخ والمـر�أة العاملــة

ب �ع��د ي ��وم ع �م��ل م��ره��ق ت �ع��ود االم
ال��ي المنزل لتجد ك��ل م��ن ف��ي المنزل
ينتظرون قدومها حتي تطبخ لهم ا�شهي
واحلي االطباق وبالتالي ال ت�ستطيع االم
ان ال تدخل المطبخ وعليها اي�ضا ان
تقوم بطهي الطعام في اق�صر وقت وهذا
يلزم قليل من النظام والتنظيم العداد
الطعام وي�سبق اعداد الطعام بع�ض من
الخطوات التي البد منها لذلك نن�صح
ان ت�ق��وم االم ف��ي ي��وم االج� ��ازه بعمل
الخطوات التاليه حتي يكون من ال�سهل
عليها اعداد الطعام باقي ايام اال�سبوع.
� -1أع��دي ج��دول بقائمة الأ�سبوع،
م�م��ا ي��وف��ر ع�ل�ي��ك ال�ت�ف�ك�ي��ر ،ويمكنك
تنظيم الفريزر كل �أ�سبوع بحيث تكون
م�ستلزمات ما تريدين متوفرة �أمامك
وح �ت��ي ال ت�ن���س��ي ب�ع����ض االط �ع �م��ه في
الفريزر .
 -2يمكنك و�ضع قائمة بطعام ال�شهر
وتكراره ،ويمكنك و�ضع يوم �أو اثنين في
ال�شهر ل�صنف جديد �إن كنت من هواة
تجربة الجديد.
 -3ج �ه��زي ك�م�ي��ات م��ن ال�صل�صة
ب�شراء عدة كيلو جرامات من الطماطم
الطرية ثم قطعيها واغليها مع بع�ض
جيدا
الماء ،ثم ا�ضربيها في الخالط ً
و�صفيها و�أ�ضيفي عليها برطمان �صل�صة
جاهزة وبع�ض التوابل و�شوحي بع�ض
جيدا وبعد �أن
الب�صل والثوم و�سبكيها ً
تبرد عبئيها ف��ي برطمانات زجاجية
�صغيرة بحيث ي�صلح كل منها لطبخة
و�ضعيها في الفريزر� .أخرجيها في يوم
�إعداد الطبخة ب�ساعتين �أو �أكثر.

�أرثوذك�س نيوز

�سامح م�سيحه

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

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

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

هـــــام جـــــدا

م�ساعدة حكومية لمحدودي الدخل قد
ت�صل �إلى  90الف دوالر من �سعر المنزل.
ا�سرعوا بالإت�صال لأن العدد محدود
First Come First Serve.

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

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

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

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

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

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

�أرثوذك�س نيوز

إعالنات
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TOMA, CPA
Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

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

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

714-984-2000

É``eƒJ õjõY …OÉ°T
»fƒfÉb Ö°SÉëe

E-mail: tomacpa1@sbcglobal.net

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

14848 Central Ave., # 59
Chino, CA 91710

جلميــع �أنــواع التـــ�أمني

Shady Toma

* Income tax preparation

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

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

* Income tax planing for
individuals & Businesses

www.bushralaw.com

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

* Payroll Services & Sales tax

�إيهاب حنا

Insurance Agency Inc.
License # 0172724

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

Auto

Home

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

•
•
•
•
•
•

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

3695 Alammo St., #100 • Simi Valley

805-306-1636

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

805-306-1636

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

Compounding
Specialists

• 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

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

Dr. Meriam Gergis
For Interpretation & Translation
Lic#: 44982
ة معتمدة
Tel: (805)501-8788
جم
Fax: (951)357-4888

Email: meriamtranslation@gmail.com

•
•
•
•
•

Document translation
Onsite interpretation (Medical
and Regular)
Telephone interpretation (By
appointment)
Low income & Senior application
translation.
Green card and citizenship
application translation

تر

:الخدمات التي نقدمها

.• ترجمة جميع �أنواع الأوراق والم�ستندات
.• ترجمة فورية في جميع المقابالت
.)• ترجمة عبر الهاتف (بموعد �سابق
"• ترجمة التطبيقات الخا�صة بالخدمات التي
تقدمها الحكومة الأمريكية لمحدودي
.الدخل وكبار ال�سن
"• ترجمة التطبيقات الخا�صة بالجرين
.كارد والجن�سية

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

8

Affordable
Health Care

ال�سنة الثامنة ع�شر  -العدد  15 - 1) 384يونيه 2018م)  -ب�شن�س/ب�ؤونه  1734لل�شهداء

) June 2018ـ Volume # 18 - Issue No. 384 - (1 - 15

�أرثوذك�س نيوز

صباح اخلري يا مصر

والد الفرعون محمد �صالح يتوجه بطلب للحكومة الم�صرية

يو�سف بطر�س غالي �أف�ضل وزير مالية في م�صر

SECTION B

قال علي عي�سى ،رئي�س جمعية رجال الأعمال الم�صريين� ،إن يو�سف
بطر�س غالي يعتبر �أف�ضل وزي��ر تجارة خارجية ،ومالية في تاريخ
م�صر.
و�أ�ضاف «عي�سى» ،في لقاء مع برنامج «نجوم الإدارة» ،المذاع على
قناة المحور الف�ضائية� ،أن «يو�سف غالي» كان لديه ا�ستراتيجية ،وكان
ي�ستمع جيدا للم�صدرين في م�صر.
و�أ�شار رئي�س جمعية رجال الأعمال الم�صريين �إلى �أن في عهده
حدثت االطالقة الكبرى والبدايات للتجارة الحرة.

www.orthodoxnews.us

علي عي�سى

الإفــراج بالعفــو عـن � 920ســـجين ًـا

وا�صل قطاع ال�سجون ،عقد اللجان لفح�ص ملفات نزالء ال�سجون على م�ستوى الجمهورية
لتحديد م�ستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ حيث انتهت �أعمال اللجان �إلى
انطباق القرار على ( )447نزيلاً ممن ي�ستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما با�شرت اللجنة العليا للعفو فح�ص ح��االت م�ستحقى الإف��راج ال�شرطي لبع�ض
المحكوم عليهم؛ وانتهت �أعمالها �إلى الإفراج عن ( )473نزيلاً �إفراجا �شرطياً.
جاء ذلك في �إطار حر�ص وزارة الداخلية على تطبيق ال�سيا�سة العقابية بمفهومها
الحديث وتوفير �أوجه الرعاية المختلفة للنزالء وتفعيل �أ�ساليب الإف��راج عن المحكوم
عليهم الذين تم ت�أهيلهم لالنخراط في المجتمع؛ وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء
مجدي عبد الغفار.

�إ�صالح الجهاز الإدارى ومنظومة ال�صحة
�أبرز �أولويات الحكومة القادمة
�أكد النائب ح�سين عي�سى ،رئي�س لجنة
الخطة وال �م��وازن��ة بمجل�س ال �ن��واب� ،أن
ا�ستقالة المهند�س �شريف �إ�سماعيل رئي�س
الوزراء ،هو �أمر جرى عليه العرف مع ت�أدية
�أى رئي�س لوالية جديدة لليمين الد�ستورية.
و�أو���ض��ح عي�سى �أن �أول ��وي ��ات الفترة
القادمة تختلف عما كانت عليه الآن ،والتى
تتمثل فى محاربة الإره��اب ،وعودة م�صر
�إلى مكانتها الدولية ،و�إعادة بناء مرتكزات
الدولة ،الفتا �إلى �أن الفترة المقبلة ت�ستلزم

E-mail: allorthodox@aol.com

ق�ضايا الغارمين والغارمات .
و�أ�ضاف عبد الحكم ،خالل ندوة م�صر
الخير ال�ستعرا�ض م�شروع قانون لتوفير
الحماية االجتماعية للغارمين� ،أن��ه وفقا
لإح�صائية من ال�سجون عام  2015يكلف
ال�سجين الدولة  2000جنيه �شهريا ،وبعد
تحرير �سعر ال�صرف ف�إن ال�سجين يكلف
الدولة حاليا من � 3آالف �إلى  3500جنيه،
و�أن م�شروع القانون الذى تقدم به يهدف
�إل��ى تحويل عقوبة الحب�س ق�صيرة المدة
لبدائل عدة ،يختار من بينها القا�ضى.
و�أو� �ض��ح� ،أن��ه م��ن بين ه��ذه العقوبات

التركيز على  8ملفات ،منها ما هو داخل
المنظومة ال�صحية والتعليم و�إ�صالح
الجهاز الإدارى ،بجانب العمل على تر�شيد
الدعم و�ضبط الأ�سعار بالأ�سواق ،والتحول
من اقت�صاد تمويلى �إلى اقت�صاد ت�شغيلى .
هذا البرنامج .وارتفعت ن�سبة النمو لتبلغ
و�أو�ضح رئي�س لجنة الخطة والموازنة القاهرة ,م�صر
بمجل�س ال �ن��واب� ،أن الحكومة الجديدة ي�ؤكد �صندوق النقد الدولي وم�ؤ�س�سات  %5,4خالل الربع الثالث من العام المالي
عليها �أن تقدم للبرلمان ما �ستقوم به خالل الت�صنيف الدولية ان االقت�صاد الم�صري  2018/2017مقابل  % 5,3خالل ال�ستة
الـ� 4سنوات القادمة بجانب خطط دورية يتعافى لكن الم�صريين ينتظرون بقلق �أ�شهر الأولى من هذا العام ،بح�سب وزارة
زيادات في �أ�سعار الكهرباء والمحروقات التخطيط.
زمنية وا�ضحة.
وانخف�ضت ن�سبة البطالة لت�سجل 10,6
نهاية ال�شهر المقبل ويقولون انها «�ست�ضيف
 %خالل اال�شهر الثالثة االول��ى من العام
اعباء فوق الطاقة».
في  11مايو الجاري ادت احتجاجات  2018مقابل  %12في الفترة نف�سها عام
على رفع ا�سعار مترو االنفاق في القاهرة  ،2017وف��ق ال�ج�ه��از ال�م��رك��زي للتعبئة
الى توقيف � 30شخ�صا تقريبا .وفي اليوم واالح�صاء.
كما ت��راج��ع الت�ضخم ال��ى  %12,9في
نف�سه� ،أعلنت م�ؤ�س�سة «�ستاندر �آند بورز»
رفع ت�صنيف م�صر من «بي ناق�ص»  -Bالى ابريل الما�ضي بعد ان بلغ ذروته في يوليو
«بي»  Bب�سبب نجاحها في تطبيق برنامج  2017م�سجال .%34,2
رغم التح�سن الوا�ضح في الم�ؤ�شرات
ا�صالحات هيكلية ادى ال��ى زي��ادة ن�سبة
االقت�صادية الكلية ف��ان المع�ضلة تظل
النمو وزيادة اال�ستثمارات.
زيادة تكاليف المعي�شة.
 تهيئة الر�أي العام - م�شكلة في توزيع االعباء -وفيما اع�ل��ن ال�م���س��ؤول��ون الم�صريون
بح�سب ا��س�ت��اذ التنمية ف��ي الجامعة
مرارا ان ا�سعار الكهرباء والوقود �ستزيد
مع بداية ال�سنة المالية الجديدة (مطلع االمريكية في القاهرة عمرو عادلي فان
يوليو) من دون ان يحددوا ن�سبة الزيادة ،هذه المع�ضلة تعود الى وجود «م�شكلة في
ب��د�أت ال�صحف الحكومية والخا�صة في توزيع االعباء» من جهة اخرى.
وي�شير الى «وجود و�سائل اخرى لخف�ض
د .محمد الع�صار د .م�صطفى مدبولي تهيئة الر�أي العام لتقبل االرتفاع الجديد
عجز الموازنة يمكن ان تحد من ال�ضغوط
تكاليف المعي�شة.
وت��وف�ي��ر الأج �ه��زة المنزلية والدهانات واال� �س �ب��وع ال�م��ا��ض��ي ن���ش��رت �صحيفة على الفقراء وا�صحاب الدخول الدنيا في
ب�أنواعها المختلفة وتوريد وتركيب �ألواح االه ��رام الحكومية ف��ي �صفحتها االولى الطبقة المتو�سطة» على ر�أ�سها ال�ضرائب،
الطاقة ال�شم�سية.
ج��دوال كبيرا بعنوان «تكلفة المحروقات م��داف�ع��ا ع��ن ف�ك��رة ف��ر���ض ��ض��رائ��ب على
�سعادته
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الح�صول على قر�ض قيمته  12مليار دوالر الكلي للموازنة البالغ  400مليار جنيه».
وكوادر
تكنولوجية
إمكانيات
�
من
الحربي
و�أك��د �صندوق النقد ال��دول��ي في بيان
من �صندوق النقد الدولي على � 3سنوات.
ب�شرية يمكن االعتماد عليها للم�ساهمة فى ويفخر الم�س�ؤولون الم�صريون بنجاح اخ �ي��را ان م���ص��ر «ت�م���ض��ي ف��ي الم�سار
تنفيذ الم�شروعات المختلفة بما يتفق مع
�سيا�سة الدولة فى تف�ضيل المنتج المحلى
وتر�شيد اال�ستيراد لتوفير العملة ال�صعبة ،قانون «فر�ض ر�سم تنمية الموارد المالية للدولة»:
وبما يعزز االقت�صاد الوطنى.

Sally Soliman
CalBRE # 02026671

الثقة  ،ال�صدق  ،الأمانة
بخدمة متميزة في مجال العقارات

Trust • Honesty & Integrity
with professional Service.
SELLING OR BUYING
Call: Sally for Free
Consultation.

تحويل عقوبة الحب�س فى ق�ضايا «الدين»
الغارمين والغارمات �إلى العمل فى �إطار
م�شروعات �صغيرة ومتو�سطة من خالل
�إ�شراك الجهات المعنية ،و�أن يتم ت�شغيل
المحكوم عليهم من الغارمين فى ق�ضايا
الدين بتلك الم�شروعات لتحقيق الإنتاج
ويتم ا�ستغالل قيمة الإنتاج بواقع ثلث قيمة
الإنتاج ل�صالح الدولة للتو�سع فى ت�شغيل
م�شروعات �أخ��رى من ذات ال�ن��وع ،وثلث
للم�ساهمة فى ت�سوية الدين ،والثلث الأخير
لتحقيق دخ��ل للمحكوم عليه خ�لال تلك
الفترة.

ال�صحيح لتحقيق فائ�ض �أولي في الموازنة
العامة بعد ا�ستبعاد مدفوعات الفائدة في
 ،2018/2017حيث ُيتوقع انخفا�ض دين
الحكومة العامة كن�سبة من �إجمالي الناتج
المحلي للمرة الأولى منذ ع�شر �سنوات».
واعتبر ان «التدابير الإ�صالحية تطلبت
الت�ضحية ف��ي الأج� ��ل ال�ق���ص�ي��ر» لكنها
كانت «بالغة الأهمية لتحقيق اال�ستقرار
االق�ت���ص��ادي وو��ض��ع �أ�س�س النمو القوي
والم�ستدام».
و� �ش��دد ع�ل��ى ان ال�ح�ك��وم��ة الم�صرية
«ملتزمة ك��ذل��ك بموا�صلة �إ� �ص�لاح دعم
ال�ط��اق��ة للو�صول �إل��ى م�ستويات �أ�سعار
ا�سترداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود
خالل .»2019
ويقول عادلي «ال�س�ؤال االكبر الآن هل
�سيتم تحرير �سعر الوقود او �سيتم تخفي�ض
الدعم المخ�ص�ص له  ..وهل يمكن تحرير
ال�سعر والغاء الدعم نهائيا في ظل االرتفاع
الكبير وغير الم�سبوق منذ العام 2014
ال�سعار النفط في ال�سوق الدولية؟».
اما ا�ستاذة االقت�صاد بجامعة القاهرة
علياء المهدي فترى ان االحتجاجات التي
حدثت عقب رفع �أ�سعار تذاكر المترو هي
«جر�س انذار الن ال�شعب الم�صري تحمل
خالل العامين الما�ضيين �صدمات كثيرة
في �صورة ارتفاعات متتالية في اال�سعار
وه��ذا ك��ان �صعبا الن غالبية الم�شتغلين
في م�صر من ذوي الدخول المتو�سطة او
المحدودة».
وت�ؤكد ان االرتفاع في �سعر تذكرة المترو
ق��د يبدو ب�سيطا ولكنه �أدى ال��ى ارتفاع
«تكلفة الموا�صالت الى  %20من اجمالي
انفاق محدودي الدخل بعد ان كان ي�شكل
 %5او .»%6

Sally Soliman

310-819-2016
Century 21 Award

sallyesoliman@gmail.com
sallysoliman.net

وافق مجل�س النواب ،في جل�سته ،برئا�سة الدكتور
على عبدالعال ،نهائيا ،على م�شروع القانون المقدم
من الحكومة بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم 147
ل�سنة  1984بفر�ض ر�سم تنمية ال�م��وارد المالية
للدولة.
و�أ�ضاف م�شروع القانون ن�صا جديدا على القانون
القائم بتعلق بخطوط المحمول ،حيث تم تحديد
ر�سم قيمته  50جني ًها عند �شراء خط محمول جديد
تدفع مرة واحدة ،و 10جنيهات ر�سم �شهري يدفع
عند �سداد الفاتورة لخطوط المحمول ،على �أن
تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتح�صيل
ه��ذا الر�سم مع قيمة الخدمة وت��وري��ده �إل��ى وزارة
المالية.

م�ضاعفة ر�سوم طلب الح�صول على الجن�سية
الم�صرية  200مرة
كما وافق مجل�س النواب الم�صري ،على فر�ض
ر�سم قيمته � 10آالف جنيه عن طلب الح�صول على
الجن�سية الم�صرية بدال من  50جنيها في القانون
القائم� ،أي زيادة قدرها � 200ضعف المبلغ القديم.
ومن جهة �أخرى ،رف�ضت لجنة الخطة والموازنة
بمجل�س النواب ،التي نظرت م�شروع القانون ،زيادة
الر�سم في البند الخا�ص ب�إذن العمل �إلى  200جنيه
عن كل �إذن ي�صدر للعمل في الخارج و 400جنيه
عن كل �سنة عند التجديد ،ليظل الر�سم كما هو في
القانون القائم بواقع  50جنيها عن كل �إذن عمل
و 100جنيه عن كل �سنة عن التجديد.

قال وزير النقل امل�صري ه�شام عرفات،
�إن هناك جمموعة من ال�شركات والتحالفات
تقدمت بطلبات لإن���ش��اء �أول ميناء جاف
مب�صر مبدينة ال�ساد�س من �أكتوبر.
و�أو��ض��ح ال��وزي��ر امل�صري �أن التحالفات
املهتمة بالتقدم بطلبات الت�أهيل امل�سبق،
�سوف تتناف�س للفوز بعقد م�شاركة لت�صميم
ومت��وي��ل وب �ن��اء وجت�ه�ي��ز وت�شغيل و�صيانة
وا�ستغالل امليناء اجلاف.
و�أو� �ض��ح وزي ��ر النقل �أن ��ه ي�ج��ري حالي ًا
االنتهاء من �إعداد كرا�سة ال�شروط اخلا�صة
ب�إن�شاء �أول ميناء جاف يف م�صر بال�ساد�س
م��ن �أك �ت��وب��ر ب�ن�ظ��ام امل���ش��ارك��ة م��ع القطاع
اخلا�ص ،م�ش ًريا �إىل �أن هذا امل�شروع ي�أتي
�ضمن خطة وزارة النقل لإن�شاء منظومة
لوجي�ستية متكاملة خلدمة التجارة العاملية
والتجارة الداخلية.
و�ستن�شئ م�صر امليناء اجلاف على م�ساحة
 100فدان ،و�سيعقب ذلك طرح لإن�شاء مركز
لوجي�ستي على م�ساحة  300فدان للتكامل مع
امليناء اجلاف ،و�ستبلغ التكلفة اال�ستثمارية
للم�شروع  100مليون دوالر للميناء.
وامل �ي �ن��اء اجل���اف ه��و م�ي�ن��اء ال�ستقبال
الب�ضائع على الياب�سة ولي�س بالبحر .

LAW OFFICE OF

جورج مليــكة

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

ا�ستعدادات لإن�شاء ميناء جاف
غير م�سبوق في م�صر

�أفرج قطاع ال�سجون يف م�صر
ع��ن � 712سجينا مب��وج��ب عفو
رئا�سي ،حتى يتمكنوا من ق�ضاء
عيد الفطر مع ذويهم.
وجاء الإفراج ا�ستكماال لتنفيذ
ق��رار الرئي�س امل�صري ال�صادر
ب�ش�أن العفو عن باقي مدة العقوبة
بالن�سبة �إىل بع�ض املحكوم عليهم
مبنا�سبة االحتفال بعيد حترير �سيناء � 25أبريل .2018
ووا�صل قطاع ال�سجون عقد اللجان لفح�ص ملفات نزالء ال�سجون
على م�ستوى اجلمهورية لتحديد م�ستحقي الإفراج بالعفو عن باقي
مدة العقوبة.
وكانت وزارة الداخلية امل�صرية ،قد �أعلنت يف وقت �سابق �أنه مت
العفو الرئا�سي بحق  920من ال�سجناء� ،ضمن �إحتفاالت عيد حترير
�سيناء.

مكتب المحامي

ESKANDER
INVESTIGATIONS

قدم المهند�س �شريف �إ�سماعيل ،رئي�س
مجل�س ال� ��وزراء ،با�ستقالته للرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي ،بعد يومين من حلفه اليمين
الد�ستورية كرئي�س منتخب لوالية رئا�سية
ثانية.
ونظمت المادة  146من الد�ستور الحالي،
�إج��راءات ت�شكيل الحكومة الجديدة ،حيث
ن�صت على �أن ��ه يكلف رئي�س الجمهورية
رئي�سا لمجل�س ال��وزراء ،بت�شكيل الحكومة
ً
وعر�ض برنامجه على مجل�س النواب ،ف�إذا
لم تح�صل حكومته على ثقة �أغلبية �أع�ضاء
يوما على الأكثر،
مجل�س النواب خالل ثالثين ً
رئي�سا لمجل�س
يكلف رئي�س الجمهورية
ً
ال ��وزراء بتر�شيح م��ن ال�ح��زب �أو االئتالف
الحائز على �أكثرية مقاعد مجل�س النواب،
ف��اذا لم تح�صل حكومته على ثقة �أغلبية
يوما،
�أع�ضاء مجل�س النواب خالل ثالثين ً
ُعد المجل�س منحلاً ويدعو رئي�س الجمهورية
النتخاب مجل�س ن��واب جديد ،خالل �ستين
يوما ،من تاريخ �صدور قرار الحل.
ً
و�أو�ضحت المادة الد�ستورية �أنه فى حالة
حل مجل�س ال�ن��واب ،يعر�ض رئي�س مجل�س
ال ��وزراء ت�شكيل حكومته ،وبرنامجها على
مجل�س النواب الجديد فى �أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب �أو
االئتالف الحائز على �أكثرية مقاعد مجل�س
النواب ،يكون لرئي�س الجمهورية ،بالت�شاور
م��ع رئي�س مجل�س ال� ��وزراء ،اختيار وزراء
الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

عفو رئا�سي عن عدد كبير من ال�سجناء في م�صر

 50جنيه ًا عند �شراء خط محمول جديد

®Consultant / REALTOR

لجميع �إحتياجاتكم العقارية
من بيع �أو �شراء
ات�صلوا بنـا اال�ست�شارة مجانية

�إجراءات ت�شكيل الحكومة الجديدة

االقت�صاد الم�صري يتعافي لكن الم�صريين ي�شكون من «اعباء فوق الطاقة»

وزيرا الإ�سكان والإنتاج الحربي يوقعان بروتوكوال
لتنفيذ م�شروعات قومية وتنموية
وق��ع ال��دك �ت��ور محمد �سعيد الع�صار
وزي��ر ال��دول��ة للإنتاج الحربى ،والدكتور
م�صطفى مدبولى وزير الإ�سكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية ،بروتوكول تعاون
بين ال��وزارت �ي��ن بمقر دي ��وان ع��ام وزارة
الإن�ت��اج الحربى ،بهدف ا�ستغالل فائ�ض
الطاقات الإنتاجية المتاحة ب�شركات الإنتاج
الحربى ،للم�ساهمة فى تنفيذ الم�شروعات
القومية ،وم�شروعات التنمية بالدولة ،والتى
تتبنى تنفيذها وزارة الإ�سكان والمجتمعات
العمرانية.
و�أ�شار «الع�صار» �إلى �أن هذا البروتوكول
ي �ه��دف �إل ��ى ال�م���ش��ارك��ة ف��ى م�شروعات
البنية التحتية والإن�شائية بالدولة وتلبية
المتطلبات الالزمة لتنفيذها من محطات
تنقية وتحلية المياه ومحطات معالجة
مياه ال�صرف ال�صحى وتوريد الم�صاعد
وال�ساللم الكهربائية والنجيل ال�صناعى
للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة
طبقا لأحدث التكنولوجيات الم�ستخدمة فى
الت�صنيع  ،وكذلك توريد وتركيب و�صيانة
وحدات توليد الكهرباء «الديزل» بقدراتها
المختلفة ووحدات لحام الديزل و�ضواغط
الهواء وطلمبات المياه �،إل��ى جانب توفير
مقطورات الإنارة البرجية و�أعمدة الإنارة
واللوحات الكهربية  ،والم�شاركة فى تلبية
�إح�ت�ي��اج��ات ال �م��دن ال�ج��دي��دة م��ن ت�أثيث
ال��وح��دات ال�سكنية الإقت�صادية لل�شباب

تدر�س وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي الم�صرية ،طلب �صالح غالي ،والد
محمد �صالح ،نجم منتخب م�صر ،بالح�صول على �أر�ض بم�ساحة �ألف فدان بمنطقة
وادي النطرون لإقامة م�شروع متكامل .وقال المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية
الزراعية ،اللواء محمد حلمي� ،إن والد محمد �صالح تقدم بالطلب وفقا لل�شروط
القانونية المخ�ص�صة لمثل تلك الطلبات .ويرغب والد �صالح في �إقامة م�شروع �إنتاجي
في المنطقة ،وتدر�س اللجان المخت�صة الأمر والأوراق المقدمة ودرا�سات الجدوى
وكل ال�شروط الأخرى المقدمة من والد الالعب محمد �صالح للوقوف على جدواه
واتخاذ قرار فيه ،ثم عر�ضه على مجل�س �إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

رئي�س بـ«اال�ستئناف» :ال�سجين يكلف الدولة
 3500جنيه �شهري ًا ونـدر�س �إ�ســتبدال الحبــ�س
�أك ��د الم�ست�شار �سامح عبد الحكم،
الرئي�س بمحكمة اال�ستئناف� ،أن��ه تقدم
بم�شروع قانون بدائل العقوبات المقيدة
للحرية بالن�سبة للق�ضايا الب�سيطة ،لمجل�س
النواب ،ورح��ب به وكيل المجل�س النائب
�سليمان وه��دان ،وتم �إحالة الم�شروع �إلى
اللجنة الت�شريعية بعد �أخ��ذ موافقة 71
ع�ضوا ،الفتا �إل��ى �أن القانون ال��ذي تقدم
به ال يتناول حب�س الغارمات فقط ،ولكن
ي�ت�ن��اول �أي���ض� ًا ا��س�ت�ب��دال عقوبة الحب�س
بالعمل ل�صالح ال��دول��ة ،وذل��ك بالن�سبة
لأ��ص�ح��اب ال�ج��رائ��م الب�سيطة ،بما فيها
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GEORGES
MELEKA
خريج GUCLA

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:

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

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

www.eskanderinvestigations.com

Design by Orthodox News

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

(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

512 S. Harbor Blvd., Fullerton, CA 92832
Tel: (714) 563-0111 - Fax: (714) 563-0011
Design By Orthodox News

�أرثوذك�س نيوز
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�إنتحار خام�س �سائق تاك�سي
في �أمريكا ب�سبب «�أوبر»

انتحر �سائق تاك�سي جديد بنيويورك،
ل�ي�ك��ون ال�خ��ام����س خ�ل�ال ال �ث�لاث��ة �أ�شهر
الأخ �ي��رة ،ب�سبب ال �ظ��روف االقت�صادية
ال�سيئة التي يمر بها وع��دم ق��درت��ه على
الإن� �ف ��اق ع �ل��ى ع�ل�اج زوج �ت��ه المري�ضة
بال�سرطان.
ويتزايد انتحار �سائقي التاك�سي ب�أمريكا
و�سط زيادة الإقبال على تطبيق �أوبر و�سوء
ظروفهم المعي�شية ،وطالبوا مرارا بوقف
ن�شاطه لت�أثيره على عملهم بح�سب �صحيفة
ديلى ميل البريطانية.
وتم انت�شال جثة يو مين كيني من �أحد
الأنهار بنيويورك ،بعد �أن �أبلغت �أ�سرته عن
غيابه في  11مايو الما�ضي.
وقال �أحد �أف��راد �أ�سرته �إنه كان يعاني
من ال�ضغط ب�سبب ظروفه المالية ال�صعبة،
وذلك بعد الح�صول على قر�ض بقيمة 700
�ألف دوالر من �أجل �شراء التاك�سي والإنفاق
على عالج زوجته.
و�ألقى المدير التنفيذي لرابطة عمال
التاك�سي باللوم على خدمات �أوبر وغيرها
وال �ت��ي ت�سببت ف��ي ��س��وء �أو� �ض��اع �سائقي
التاك�سي في �أمريكا.

الواليات المتحدة تقر قانونا
ي�سمح ب��ت��ج��رب��ة ع�لاج��ات
قيد االختبار على المر�ضى
�أق ��ر ال�ك��ون�ج��ر���س الأم��ري �ك��ي الثالثاء
 5/22قانونا مثيرا للجدل يحظى بدعم
الرئي�س دون��ال��د ترامب ويتيح لأ�شخا�ص
دخلوا في المرحلة النهائية من المر�ض
تجربة عالجات غير مرخ�صة ال تزال قيد
التجربة.
وخالل النقا�شات التي جرت في مجل�س
ال �ن��واب ،ق��ال الجمهوري مايكل برغي�س
وه��و طبيب في الأ�صل «لدينا في متناول
اليد عالجات ابتكارية» قد تعطي «فر�صة
جديدة» له�ؤالء المر�ضى الذين لم يتركوا
عالجا �إال وجربوه.
و�سي�صادق الرئي�س الأمريكي �سريعا
على ه��ذا ال�ق��ان��ون الخا�ص ب�ـ «ال�ح��ق في
ال�ت�ج��رب��ة» ال��ذي ك��ان م��ن ك�ب��ار م�ؤيديه.
فيما ندد �أطباء وجمعيات تقدم الرعاية
لأ�شخا�ص م�صابين ب�أمرا�ض ن��ادرة بهذا
القانون الذي يحيي «�آماال زائفة».
وح��ذر ال�ن��واب الديمقراطيون مجددا
من الثغرات التي ت�شوب الن�ص والتي من
�ش�أنها �أن ت�سمح للمر�ضى والمجموعات
ال���ص�ي��دالن�ي��ة ب��ال�ت�ح��اي��ل ع�ل��ى توجيهات
ال�سلطات ال�صحية الأمريكية (�إف دي
�آيه).

أمريكا من حولنا

ال�سنة الثامنة ع�شر  -العدد  15 - 1) 384يونيه 2018م)  -ب�شن�س/ب�ؤونه  1734لل�شهداء
) June 2018ـ Volume # 18 - Issue No. 384 - (1 - 15

ترامب يفجر «حربا تجارية» بعد فر�ضه ر�سوما
جمركية على حلفاء وا�شنطن
كان من المقرر �أن تتباحث قمة مجموعة

ال�سبع المجتمعة ف��ي وي�ستلر ،منتجع
التزحلق على الثلج بفانكوفر (كندا) ،في
�سبل اال�ستثمار في النمو االقت�صادي .لكن،
وكما علق وزير المالية الكندي بيل مورنو،
فقد «ب��ات علينا للأ�سف التباحث حول
الر�سوم الجمركية» التي فر�ضتها الإدارة
الأمريكية على ا�ستيراد ال�صلب والألمنيوم
من االتحاد الأوروبي وكندا والمك�سيك.
ودخلت هذه الر�سوم الإ�ضافية ،والتي
تبلغ  25بالمئة على ال�ف��والذ و 10بالمئة
على الألمنيوم ،حيز التنفيذ ر�سميا الجمعة
الأول من يوينو ،ما �أثار ا�ستنكار وا�ستياء
حلفاء وا�شنطن.
فقد �أبلغ الرئي�س الفرن�سي �إيمانويل
ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب
ب�أن قراره «غير �شرعي وخط�أ».
و�شدد ماكرون في ات�صال هاتفي على �أن
االتحاد الأوروب��ي �سيرد على قرار ترامب
«بطريقة حازمة ومتنا�سبة» ،داعيا �إياه
�إلى الم�شاركة في مفاو�ضات مع االتحاد
الأوروب��ي وال�صين واليابان لتعزيز قواعد
منظمة التجارة العالمية.
وكان وزير االقت�صاد الفرن�سي برونو لو

مير قد قال �إن «دول االتحاد الأوروب��ي لن
توافق �أب��دا على التفاو�ض تحت ال�ضغط»
م��ع ال��والي��ات المتحدة ف��ي ��ش��أن الر�سوم
الجمركية ،م�شددا على �أن الأوروبيين
ال ي�ستطيعون فهم مثل ه��ذا ال�ق��رار �ضد
«الحلفاء المقربين» .و�أ� �ض��اف ل��و مير:
«نعتقد ب�شكل را�سخ �أن القرار ( )...غير

مقبول ( ،)...غير م �ب��رر ،و�ستكون له
عواقب وخيمة على االقت�صاد العالمي».
وفي برلين� ،أعربت الم�ست�شارة الألمانية
�أنجيال ميركل عن القلق �إزاء «ت�صعيد
�سي�سيئ �إل��ى الجميع» ،وتعهدت ب��أن الرد
على (�شعار ترامب) «�أمريكا �أوال» �سيكون
«�أوروبا الموحدة».

تق�ضــي على المــر�ض بوتيــــرة غيــر م�ســبوقة

التهاب الكبد الوبائي
�أثبتت �أن التح�سينات المذهلة فى ال�صحة
العامة ممكنة عندما يتم ت�سعير الأدوية
بتكلفة معقولة ،وت�ب��ذل الحكومة جهدا
لن�شره ب�شكل منهجى ،لكن م�صر تمثل
�أي�ضا ا�ستثناء يثبت قاعدة �أن��ه فى حين
�أن المجتمع المعا�صر قد �أثبت قدرة على
تكوين ابتكارات طبية �أحدثت تحوال ،ف�إنه
�أقل كفاءة فى تعظيم ا�ستخدامها.
ونقل التقرير عن وحيد دو���س ،رئي�س
اللجنة الوطنية لمكافحة مر�ض التهاب

الكبد ال��وب��ائ��ى بم�صر قوله �إن ت�صميم
البالد على توفير العالج على نطاق وا�سع
�ساهم فى نجاح الأمر ،وقالت المجلة �إنه
مع ت�أمين الدواء ب�سعر معقول ،بد�أت البالد
فى توزيعه على نطاق لم ي�سبق له مثيل من
ق�ب��ل ،وت�ح��دث��ت ع��ن ال�ب��واب��ة الإلكترونية
التى تم �إن�شاها لت�سجيل المر�ضى ،والتى
�شهدت ت�سجيل � 200ألف �شخ�ص فى خالل
� 3سنوات ،وعلى م��دار ال�سنوات الثالث
التالية ،تلقى �أكثر من  1.6مليون م�صرى
ال �ع�لاج ،ووف�ق��ا لبيانات البنك الدولى،
ف��إن هذا �أكثر من جميع المر�ضى الذين
تم عالجهم فى ه��ذا الوقت فى الواليات
المتحدة و�أوروبا.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن �سرعة م�صر فى
الق�ضاء على المر�ض تتوقف على مدى
�سرعة ت�شخي�ص الإ�صابة ،ووفقا للمعدالت
الحالية ف ��إن انت�شار المر�ض �سيقل �إلى
الن�صف بحلول عام .2023

الحمم البركانية تجبر �سكان هاواي على مغادرة منازلهم

قال م�س�ؤولون �إن قوات الحر�س الوطني
وال�شرطة والإطفاء ا�ستكملت �إجالء �سكان
منطقة على الجانب ال�شرقي من جزيرة بيغ
�آيالند� ،أكبر جزر هاواي ،قبل �ساعات من
قطع حمم بركان كيالويا الطرق الم�ؤدية
�إليها.
وطلبت ال�سلطات من ال�سكان مغادرة
منطقة كابوهو ،مع ا�ستمرار تدفق الحمم
البركانية بقوة من باطن الأر�ض عبر �شق
عند ال�سفح ال�شرقي للبركان.
وقالت جانيت �سنايدر المتحدثة با�سم
وكالة الدفاع المدني في مقاطعة هاواي
�إن المرحلة النهائية لعملية الإجالء بد�أها
�أفراد الإطفاء وال�شرطة في �ساعة مت�أخرة الوطني وفرق الأ�شغال العامة في هاواي .يت�ضح بعد ما �إذا كان عدد من ال�سكان قرر
م��ن م�ساء ي��وم الجمعة وا��س�ت�م��رت حتى ويعي�ش ما يقدر بنحو � 500شخ�ص في البقاء في منازله.
�صباح ال�سبت  6/2بدعم من قوات الحر�س منطقة كابوهو لكن �سنايدر قالت �إنه لم

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

دكتورة منــال عزيــز

• Root Canal
• Cosmetic Dentistry
• Crowns and Bridge
• Extractions and Dentures
• Teeth Whitening, White Filling

�أ�سلوب ال�صفقات التجارية في ال�سيا�سة
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

مجلة �أمريكية عن تجربة م�صر بعالج فيرو�س �سي:
�أ�شادت مجلة «ذى �أتالنتك» الأمريكية
بتجربة م�صر الرائدة فى عالج فيرو�س
�سى ،وقالت المجلة فى تقرير لها� ،إن دوال
لديها م��وارد �أكبر من م�صر لم ت�ستطيع
�أن تحقق مثل ه��ذا التقدم ال��ذى �أحرزته
القاهرة �ضد المر�ض.
وذه��ب التقرير �إل��ى القول ب�أنه قبل 5
�سنوات فقط ،ومع �أف�ضل العالجات الطبية
المتاحة ،لم تكن احتماالت عالج �شخ�ص
م�صاب بفير�س ال�ت�ه��اب الكبد الوبائى
�أف�ضل م��ن م�ج��رد ره ��ان ،وك��ان الق�ضاء
على المر�ض من بلد ب�أكمله �أمر ال يمكن
ت�صوره.
لكن اليوم تق�ضى م�صر على المر�ض
من بين �سكانها بوتيرة غير م�سبوقة ،وقد
�أ�صبح هذا ممكنا بف�ضل دواء ثورى جديد،
لم ت�ستطع �أى دولة حتى الواليات المتحدة
ن�شره بم�ستوى مماثل.
وق��ال��ت المجلة الأم��ري�ك�ي��ة� ،إن م�صر

ماذا يحدث في أمريكا...

منذ �أن �أنتخب ال�شعب الأمريكي رجل
الأع �م��ال دون��ال��د ت��رام��ب ليكون رئي�سا
للواليات المتحدة الأمريكية وحتى الآن
ل��م يتخل الرئي�س ت��رام��ب ع��ن طبيعته
ك��رج��ل �أع �م��ال ف��ي �إدارت� ��ه ال�سيا�سية
والم�سرح ال�سيا�سي .فلقد �أقنع المر�شح
ترامب ال�شعب الأمريكي �أن الحياة ما
ه��ي �إال �صفقة تجارية ،و�أن ك��ل �شيء
ف��ي ه��ذه ال�ح�ي��اة ،وخ��ا��ص��ة ف��ي الأم��ور
ال�سيا�سية يجب �أن يقا�س نجاحها �أو
ف�شلها بالربح والخ�سارة.
و�أقنع ال�شعب الأمريكي �أن �أوباما كان
رجل �أعمال فا�شل لأن �إتفاقه مع �إيران
كان خ�سارة لل�شعب الأمريكي والمك�سب
كان من ن�صيب �إيران.
خالل هذا الإتفاق تمكنت �إيران من
ا�سترداد باليين ال��دوالرات التي كانت
مجمدة في بنوك �أمريكا والغرب و�أنها
قد خدعت �أوباما والعالم الأوروبي باتفاق
غير قابل للتفتي�ش على م�صداقيته.
فقد ن�ص الإت �ف��اق على �أن م��ن حق
المنظمة الدولية للذرة �أن تقوم بالتفتي�ش
على المعامل والمحطات النووية التي
وعدت �إيران بعدم ا�ستخدامها في �إنتاج
�أ�سلحة نووية ولكن �إذا اعتر�ضت �إيران
ف��ان ل��دى المنظمة ال��دول�ي��ة  25يوما
لتقديم �إحتجاجا للأمم المتحدة ،والتي
تقوم بدورها للتحقيق في الأمر وهذا ما
لم يعجب رجل الأعمال المر�شح في هذا
الوقت حيث �صرح �أن من خالل الـ 25
يوم ت�ستطيع �إي��ران ان تخفي وتزيل �أي
�أدلة �سواء مواد �أو معدات �أو �أدلة على
ا�ستمرارها في تطوير ا�سلحتها النووية
ل��ذل��ك ق��ال ت��رام��ب �أن ه��ذه المعاهدة
خ��ا� �س��رة و� �س��وف �أن �� �س �ح��ب م�ن�ه��ا �إذا
�أ�صبحت رئي�سا ،وبالفعل ان�سحب ترامب
م��ن الإت�ف��اق�ي��ة �أو ال�صفقة التجارية
الخا�سرة.
اي�ضا هاجم ترامب �سلفه اوباما في
م�شروع الت�أمين ال�صحي والم�سمى بـ
«�أوب��ام��ا كير» وق��ال ان��ه �صفقة خا�سرة
و�أن��ه ت�سبب في �إرت�ف��اع �أ�سعار بوال�ص
الت�أمين الخا�صة بما يقرب من  %103في
بع�ض الواليات وان �أوباما كير قد �أ�ضر
باقت�صاد �أمريكا �أي�ضا ،و�أنه �سوف يلغي
�أوباما كير وي�ستبدله بنظام �أف�ضل.
وح��اول ت��رام��ب بعد ف��وزه بالرئا�سة
�أن يلغي «�أوباما كير» ولكن الكونجر�س
لم يوافقه .وم��ازال ي�صر على �أن ذلك
القانون ما هو �إال �صفقة خا�سرة و�أنه
�سوف يعمل على �إ�ضعافه �إلى �أن يق�ضي
عليه.
�أي�ضا نجده يهاجم �إتفاقية التبادل
التجاري بين �أمريكا وكندا والمك�سيك
والم�سماه با�سم « Naftaنافتا» حيث
�أع �ل��ن �أن االق�ت���ص��اد الأم��ري �ك��ي خ�سر
الكثير م��ن ال���ص�ن��اع��ات ال �ت��ي ذهبت
�إل��ى المك�سيك وبذلك فقد االقت�صاد
الأم��ري�ك��ي مئات الآالف م��ن الوظائف
نتيجة �أن ال�سيا�سيين ال يتفاو�ضوا كرجال
�أعمال بل �أنهم يتفاو�ضون ك�سيا�سيون
والفرق �أن ال�سيا�سيين يحاولون �إر�ضاء
كل الأط��راف حتى ولو كان على ح�ساب
�أم��ري �ك��ا� .أم ��ا رج ��ال الأع��م��ال ف�أنهم
يتفاو�ضون بمبد�أ المك�سب والخ�سارة

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

ولذلك كان يرى �أنه ي�ستطيع �أن يح�صل
على مزايا �أف�ضل �أو مكا�سب �أف�ضل �إذا
تم �إع��ادة المفاو�ضات لهذه المعاهدة
و�أن��ه هدد ب�إلغائها �إذا رف�ضت كل من
كندا والمك�سيك �إع��ادة المفاو�ضات،
وهكذا �أرغ��م كال من كندا والمك�سيك
على �إعادة المفاو�ضات الجارية حالياً،
ومما ال �شك فيه �أن��ه �سوف يخرج من
هذه المفاو�ضات بمكا�سب �أف�ضل مما
�سبق.
ن�ج��ده �أي���ض��ا يهاجم دول ال�ن��ات��و �أو
حلف الأطلنطي لأنهم لم يدفعوا تكاليف
الدفاع عن �أوروب��ا وان �أمريكا تدفع كل
التكاليف وهدد بالإن�سحاب من الحلف
�إذا لم ت�شارك الدول في الجزء الخا�ص
بها من تلك التكاليف.
وبالفعل بد�أ العديد من الدول الغربية
الم�شتركة ف��ي الحلف ب��دف��ع تكاليف
الدفاع عن دولهم.
ويمثل ه��ذا نجاحا �آخ��ر ال�ستخدام
�أ�� �س� �ل ��وب ال �� �ص �ف �ق��ات ال �ت �ج��اري��ة في
ال�سيا�سة .وقد ا�ستخدم نف�س الأ�سلوب
م��ع ال�سعودية وم��ع دول الخليج حيث
�صرح خالل حملته الإنتخابية ان هذه
ال��دول غنية و�أن��ه م��ن الغباء �أن تقوم
�أمريكا بدفع تكاليف حماية هذه الدول
و�أن��ه �سوف يجبر ه��ذه ال��دول على �أن
تدفع م�ستحقاتها لأمريكا ف��ي مقابل
ال��دف��اع عنهم ،وبالفعل فقد نجح في
الح�صول على باليين ال���دوالرات من
ال�سعودية ودول الخليج في �أول زيارة له
لل�شرق الأو�سط.
كما هاجم ت��رام��ب الأم ��م المتحدة
و�أعلن �أن تكاليف الأمم المتحدة ملقاة
تماما على عاتق �أمريكا و�أن دول العالم
الأخ � ��رى ال ت �ق��وم ب��دف��ع ح�صتها في
التكاليف ،وهدد �أي�ضا بالإن�سحاب ،و�إذا
بالعديد من الدول الغنية تتراجع وتقوم
بدفع م�ستحقاتها.
ل�ق��د �أث �ب��ت رج��ل الأع��م��ال الرئي�س
ترامب �أن مقيا�س المك�سب والخ�سارة
هو مقيا�س عادل وواقعي و�أف�ضل بكثير
من الأ�ساليب ال�سيا�سية الأخ��رى ويعود
بالفائدة على �أمريكا.
لقد �أعلنها مرارا وتكرارا �أنه رئي�س
لأم��ري�ك��ا و�أن ��ه يعمل ك��ل ��ش��يء ل�صالح
�أم��ري�ك��ا ول�صالح ال�شعب الأمريكي.
فكيف ال توافقه في �أ�سلوبه وطريقته
التجارية ف��ي التعامل م��ع معظم دول
العالم ومعالجة الم�شاكل ال�سيا�سية حول
العالم.
نعم لقد اخترنا رج��ل �أعمال ليكون
رئي�سا وليرعى م�صالح �أمريكا وال�شعب
الأمريكي ،وها قد نجح في ذلك حتى
الآن.

CRUISE & LAND
VACATIONS
رحالت بحرية وسياحية
Hawaii, Bahamas, Caribbean,
Alaska, Europe, Middle East, New
Zealand, Mexico, Australia, Asia.

Customized Vacations
Group Discounts & Deals
Free Perks & More

All Insurance & Medical accepted

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

949 - 559 - 6565

Saint Paul Dental
FREaEnt
implltation
Consu

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.

(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

•
•
•
•
•
•
•
•

* جتميل وتبيي�ض الأ�سنان
* �أطقم كاملة وجزئية
* ح�شو ع�صب * طب �أ�سنان �أطفال

نتكلم العربية
تأمين على الحياة من أجلك
ومن أجل من تحب

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

George Boules

310-593-1333
sangeorge@me.com
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�إيران تمهل «توتال» �شهرين
ل��ل��ت��ف��او���ض م��ع وا�شنطن
ب��ه��دف ت��ج��ن��ب ال��ع��ق��وب��ات

�أم �ه��ل وزي ��ر ال�ن�ف��ط الإي ��ران ��ي بيجان
نمدار زنقنة الأربعاء  6/6مجموعة توتال
الفرن�سية �شهرين للح�صول من وا�شنطن
على �إعفاء من العقوبات.
وف��ي ح��ال ل��م تح�صل ت��وت��ال على هذا
الإعفاء ،ف�إنها �ستخ�سر ح�صتها في م�شروع
�ضخم لتطوير حقل فار�س الجنوبي للغاز.
ونقلت وكالة �أنباء وزارة النفط «�شانا»
عن الوزير قوله «�أمام توتال مهلة  60يوما
للتفاو�ض مع الحكومة الأمريكية» .وتابع
«يمكن للحكومة الفرن�سية �أي�ضا �أن تجري
مفاو�ضات مع الحكومة الأمريكية خالل
مهلة ال�ستين يوما هذه للو�صول �إلى �إبقاء
توتال في �إيران».

أخبار الشرق األوسط والعامل

�أرثوذك�س نيوز
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البرلمان الأ�سباني يختار رئي�سا للحكومة بعد حجب الثقة عن راخوي الأطراف الليبية تتفق على تنظيم انتخابات
فقد �صمد راخوي ( 63عاما) الذي يحكم
نجح اال�شتراكي ب�ي��درو �سانت�شيز في
رئا�سية وت�شريعية في  10دي�سمبر
البالد منذ دي�سمبر � ،2011أم��ام �أزمات
الو�صول �إلى �سدة الحكم في �إ�سبانيا بعد

�أن خ�سر �سلفه ماريانو راخوي ت�صويتا في
البرلمان ح��ول حجب الثقة منه� ،سببته
ق�ضية ف�ساد ك�شفت منذ فترة وت�ضم �أ�سماء
�أع�ضاء في حزبه.
وب��ذل��ك ي�صبح ال��زع �ي��م اال�شتراكي
�سان�شيز ��س��اب��ع رئ�ي����س وزراء لإ�سبانيا
منذ عودتها �إل��ى الحكم الديمقراطي في
�أواخر ال�سبعينات بعد الحكم الدكتاتوري
لفران�سي�سكو فرانكو.
و�أيد  180م�شرعا حجب الثقة الذي دعا
�إليه �سانت�شيز ،بينما عار�ضه  169نائبا
وامتنع نائب عن الت�صويت.
وقبل الت�صويت� ،أقر راخوي الذي يحكم
منذ عام  2011حتى �إدانة حزبه بالف�ساد
ب� ��أن غ��ال�ب�ي��ة م��ن ال��ن��واب ��س�ت��واف��ق على
مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب
اال�شتراكي و�ستقود زعيمه �سان�شيز �إلى
رئا�سة الحكومة.
و�صرح رئي�س الحكومة المحافظ �أنه
«يمكننا �أن ن�ستنتج �أنه �سيتم تبني مذكرة

كبرى من االنكما�ش الذي ا�ضطر لفر�ض
�إجراءات تق�شفية قا�سية لمواجهته ،و�أ�شهر
من ال�شلل ال�سيا�سي في  2016و�صوال �إلى
محاولة انف�صال �إقليم كاتالونيا العام
الما�ضي.
ه� ��ذا وق� ��د �أدى اال���ش��ت��راك��ي ب �ي��درو
�سانت�شي�س ،ال�سبت  ،6/2اليمين الد�ستورية
لي�صبح رئي�سا جديدا للحكومة الإ�سبانية.
و�أفادت �شبكة «بي بي �سي» �أن �سانت�شي�س
رف�ض ت�أدية اليمين على كتاب الإنجيل،
مطالبا ب�إبعاد �أي �صلبان خ�لال مرا�سم
التن�صيب.
و�أ��ص�ب��ح زعيم اال�شتراكيين الإ�سبان
�سانت�شي�س �أول ملحد في تاريخ �إ�سبانيا يحتل
من�صب رئي�س الوزراء .وتوعد �أثناء مرا�سم
بيدرو �سانت�شيز
تن�صيبه التي جرت في المقر الملكي في
حجب الثقة .بنتيجة ذلك� ،سي�صبح بيدرو مدريد ،ب�أداء واجباته ا�ستر�شادا بال�شرف
�سان�شيز رئي�س الحكومة الجديد» ،قبل �أن وال�ضمير والبقاء مواليا للملك والدفاع عن
الد�ستور الإ�سباني.
يهنئ خ�صمه.
وبذلك تطوى �صفحة من تاريخ �إ�سبانيا.

كوريـا ال�شـماليـة تريــد �إفتتـــاح �شــبكة «ماكـدونـالـدز»

�أف� ��ادت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام غ��رب�ي��ة بوجود
الأردن:
م�ؤ�شرات على �أن �سلطات كوريا ال�شمالية
�إ�ستقالة «الملقي» على خلفية قد ت�سمح بافتتاح مطعم الوجبات ال�سريعة
«ماكدونالدز» في بيونغ يانغ لإظهار ح�سن
االحتجاجات وتكليف «عمر النية قبيل القمة النووية المقبلة.
و�أكد ثالثة م�س�ؤولين �أمريكيين في مجال
ال��رزاز» بت�شــكيل الحكومــة الأم��ن القومي لقناة � NBCأواخ��ر ال�شهر
الما�ضي ،ا�ستنادا �إلى التحاليل ال�صادرة
عن وكالة المخابرات المركزية � ،CIAأن
ق� � ��دم رئ �ي ����س
زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون ربما
ال� ��وزراء الأردن ��ي
ينظر في �إمكانية افتتاح �شبكة مطاعم
ه� ��ان� ��ي ال �م �ل �ق��ي
وجبات �سريعة غربية في بيونغ يانغ.
ا��س�ت�ق��ال�ت��ه خالل
وتتوافق هذه الأنباء مع ت�صريح ت�شونغ
اجتماع مع الملك
�إن مون ،الم�ست�شار الخا�ص لرئي�س كوريا
ع�ب��د اهلل الثاني
الجنوبية� ،إل��ى قناة � CNNأواخ��ر �أبريل
االث�ن�ي��ن  6/4في
الما�ضي ،ب ��أن �سلطات ك��وري��ا ال�شمالية
العا�صمة عمان.
مهتمة ،على الأرجح ،بافتتاح «ماكدونالدز»
وت� ��أت ��ي ا�ستقالة
الملقي بعد �أيام من االحتجاجات ال�شعبية في عا�صمتها ،كم�ؤ�شر على تغيير �صورة
والنقابية الم�ستمرة على خلفية قرار البالد نحو الليبرالية .
الحكومة الأردنية رفع ال�ضرائب .فيما كلف
عمر الرزاز بت�شكيل حكومة جديدة .وت�أتي
ه��ذه الخطوة لتهدئة غ�ضب ال�شارع من
ال�سيا�سة االقت�صادية للحكومة.
�اء
�
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�
ن
ل
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ا
�ة
�
ل
�ا
وق ��ال م���ص��در ح�ك��وم��ي ل�
الك�شف�وك�عن هويته �إن �أف��ادت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» ب�أن
الفرن�سية ف�ضل عدم
هاني الملقي قدم ا�ستقالته الم�س�ألة ال تزال عالقة بين وا�شنطن وبيونغ
«رئي�س
الوزراءاالثنين للملك عبد اهلل خالل يانغ حول الطرف الذي �سيتحمل النفقات
اليوم
ظهر
بعد
ا�ستقباله له في ق�صر الح�سينية في عمان» .على �إقامة زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ
�أون في �سنغافورة �أثناء القمة .
وك �ل��ف ع�م��ر ال� ��رزاز بت�شكيل
حكومة ونقلت ال�صحيفة في تقرير ن�شرته عن
تعر�ض
الذي
جديدة عقب ا�ستقالة الملقي،
إ�صراره على تطبيق م�صدرين مطلعين على �سير المفاو�ضات
النتقادات �شديدة بعد �
جديدة ،وفقا ل�سيا�سات المكثفة التمهيدية للقاء القمة بين كيم
�إجراءات �ضريبية
وترامب ،والذي �ست�ست�ضيفه �سنغافورة في
الدولي.
�صندوق النقد
 12يونيو الجاري ،قولهما �إن بيونغ يانغ
ترف�ض تحمل هذه النفقات وتطالب �أطرافا
خارجية بت�سديد فاتورة �إقامة زعيمها في
فندق « »Fullertonالفاخر ،والذي تتجاوز
قيمة الجناح الرئا�سي فيه �ستة �آالف دوالر
يوميا.
�أع���رب ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي ،فالديمير و�أك� ��د ك�لا ال�م���ص��دري��ن �أن ال��والي��ات
بوتين ،عن �أمله في انعقاد القمة المرتقبة المتحدة جاهزة لتغطية هذه النفقات ،لكن
بين الرئي�س الأم��ري�ك��ي ،دون��ال��د ترامب،
وزعيم كوريا ال�شمالية ،كيم جونغ �أون ،و�أن البيت الأبي�ض يك�شف عن مكان
تخرج بنتائج �إيجابية.
انعقاد قمة ترامب-كيم
وث ّمن بوتين في �أول تعليق له على القمة
ك�شف البيت الأبي�ض عن مكان انعقاد «القمة
المرتقبة بين الزعيمين اللذين تبادال
االتهامات والعبارات والأو�صاف الالذعة النووية» بين الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�سابقا ،وق ��ال �إن ق ��رار ت��رام��ب ف��ي هذا وزعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون والتي من
المقرر تنظيمها في �سنغافورة  12يونيو الجاري.
االتجاه نا�ضج و�شجاع.
وذك��رت المتحدثة با�سم الإدارة الأمريكية
هذا و�ستنعقد القمة التاريخية «ترامب� -سارة �ساندرز� ،أن ترامب �سيبحث مع كيم م�س�ألة
كيم» يوم  12يونيو ب�سنغافورة ،في م�سعى تر�سانة بيونغ يانغ النووية في فندق «كابيال»
دبلوما�سي للحد م��ن برنامج بيونغ يانغ ( )Capellaفي جزيرة �سينتو�سا ،معربة عن
امتنان البيت الأبي�ض لحكومة �سنغافورة لكرم
للأ�سلحة النووية.
ال�ضيافة.

تو�صلت الأط ��راف الأرب�ع��ة الرئي�سيون
في النزاع الليبي ،الذين عقدوا اجتماعا
مع الرئي�س الفرن�سي �إيمانويل ماكرون في
باري�س الثالثاء � ،5/29إلى اتفاق لتنظيم
انتخابات ت�شريعية ورئا�سية في العا�شر من
دي�سمبر من العام الجاري .واعتبر ماكرون
�أن االت �ف��اق يمثل «خ �ط��وة رئي�سية نحو
الم�صالحة» في بلد يغرق بالفو�ضى منذ
�سقوط نظام معمر القذافي عام .2011
وج��اء في 'الإع�ل�ان ال�سيا�سي' في �ش�أن
ليبيا �إن «القادة الليبيين يلتزمون العمل
ب�شكل ب�ن��اء م��ع الأم ��م المتحدة لتنظيم
انتخابات �سليمة وذات م�صداقية».

وو�صف الرئي�س الفرن�سي �إن االتفاق
الذي عقد في الإليزيه �صباحا ب�أنه «لقاء
تاريخي تواكبه الأ�سرة الدولية بمجملها».
واتفق الأطراف الأربعة على «قبول نتائج
االنتخابات والت�أكد من توفر الموارد المالية
الالزمة والترتيبات الأمنية ال�صارمة».
ووق��ع الإع�ل�ان رئي�س حكومة الوحدة
الوطنية فايز ال�سراج ومناف�سه الرجل
ال �ق��وي ف��ي ��ش��رق ال �ب�لاد الم�شير خليفة
حفتر ورئي�س برلمان طبرق (�شرق) عقيلة
�صالح عي�سى ،ورئي�س مجل�س الدولة ومقره
طرابل�س خالد الم�شري ،وذل��ك بعد �أربع
�ساعات من المباحثات.

البرلمان الدنماركي يعتمد قانون
منـع النقــاب في االماكن العامــة
و�أ� �ش��ارت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»
�إلى �أن هذه الخطوة قد تتخذ قبيل القمة
المقرر عقدها في �سنغافورة  12ال�شهر
ال �ج��اري ب�ي��ن ك�ي��م وال��رئ�ي����س الأمريكي
دونالد ترامب ،وخا�صة في ظل حب �سيد

البيت لأبي�ض ،كما هو معروف ،للوجبات
ال�سريعة ،حيث كان قد �أع��رب في �إحدى
تغريداته عن �أمله في بحث ملف كوريا
ال�شمالية النووي مع كيم �أثناء تناولهما
وجبات من الهامبرجر.

�أقر البرلمان الدنماركي الخمي�س  5/31قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
ليحذو بذلك حذو دول �أوروبية �أخرى مثل فرن�سا وبلجيكا.
واعتمد الن�ص بـ � 75صوتا مقابل  30وجاء فيه «�إن كل �شخ�ص يرتدي مالب�س تخفي
وجهه في الأماكن العامة عر�ضة لدفع غرامة».
وم�شروع القانون الذي قدمته حكومة الو�سط-اليمين نال �أي�ضا ت�أييد �أكبر قوتين
�سيا�سيتين في البرلمان :اال�شتراكيون الديمقراطيون والحزب ال�شعبي الدنماركي
(�شعبوي مناه�ض للهجرة).
وانطالقا من � 1أغ�سط�س موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ� ،سيعاقب القانون
�أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بغرامة تبلغ �ألف كورون دنماركي
( 134يورو) .وفي حال تكررت المخالفات ف�إن الغرامة يمكن �أن ت�صل �إلى ع�شرة �آالف
كورون.

فاتورة �إقامة كيم في �سنغافورة نقطة خالف بين وا�شنطن وبيونغ يانغ مجموعة «بي �إ�س �إيه» الفرن�سية لل�سيارات
تن�صاع لل�ضغوط الأمريكية وتن�سحب من �إيران

تعليق بوتين على قمة
ترامب  -كيم المرتقبة

�أمريكان �ستار ترافل

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

American Star Travel
Sam Awad

Tel.: (508) 815-4327

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

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

bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

Bob Hanna

Workers Comp

Health



(888) 322-8840
Fax:(855) 303-8210
Direct: (562) 552-8481

Home

تبد�أ ال�سعودية ب�إ�صدار رخ�ص قيادة
�سيارات للن�ساء ،قبل �أقل من ثالثة �أ�سابيع
من بدء تطبيق قرار ال�سماح للمر�أة بقيادة
ال�سيارة في هذه المملكة المحافظة.
و�أف��ادت وكالة الأنباء الر�سمية «بد�أت
الإدارة العامة للمرور با�ستبدال الرخ�ص
ال��دول�ي��ة المعتمدة ف��ي المملكة برخ�ص
�سعودية ا�ستعدادا لموعد ال�سماح بالقيادة
ل �ل �م��ر�أة» ف��ي  24يونيو ال�ح��ال��ي .وتابعت

«ت�سلمت �أول مجموعة من الن�ساء اليوم
رخ�ص القيادة ال�سعودية».
و�أو�ضحت �أن ت�سليم الرخ�ص ال�سعودية
تم في عدة مدن و�أن �إ�صدارها جاء «بعد
ال�ت��أك��د م��ن �صحة الرخ�صة (الدولية)
وتقييم مدى قدرة من يرغبن با�ستبدالها
على ال�ق�ي��ادة م��ن خ�لال �إج� ��راء اختبار
عملي».

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.

949-632-7716

email: ocmasterbuilder@hotmail.com
Lic: 716566 B

Samer F. Botros

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp
CA Lic# 0F15498

ال�سلطات ال�سعودية تبد�أ ب�إ�صدار رخ�ص قيادة ال�سيارات للن�ساء

Contractor/Engineer:


17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703

كوريا ال�شمالية قد ترى في ذلك �إهانة لها ،حكومة �سنغافورة بت�سديد فواتير وفد بيونغ
ما دفع المفاو�ضين الأمريكيين �إلى مطالبة يانغ في المفاو�ضات المقبلة.

27 Years in the field
Licensed • bonded • insured

PW

Precise Way
Insurance Services

�أكدت مجموعة «بي �إ�س �إيه» الفرن�سية
ل�صناعة ال�سيارات االثنين  6/4في بيان
�أنها ت�ستعد لالن�سحاب من �إيران «تطبيقا
للقانون الأمريكي من الآن حتى ال�ساد�س
من �أغ�سط�س  .»2018وباعت ال�شركة في
العام الما�ضي � 444600سيارة ،ما جعلها
في طليعة الم�ؤ�س�سات الأجنبية في �إيران
عام � 2017أمام ال�صين والمملكة المتحدة
و�إيطاليا.
�أعلنت مجموعة «بي �إ�س �إيه» الفرن�سية
ل�صناعة ال�سيارات في بيان �أنها ت�ستعد

Auto

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.

لالن�سحاب م��ن �إي ��ران قبل � 6أغ�سط�س
المقبل ،ما �سي�شكل نك�سة بالن�سبة �إليها �إذ
�أنها باعت العام الما�ضي � 444600سيارة
في هذا البلد.
وق��ال��ت المجموعة ،وه��ي ث��ان��ي �شركة
فرن�سية تن�صاع لل�ضغوط الأمريكية بعد
«توتال»� ،إنها با�شرت عملية تعليق ن�شاطات
م�شاريعها الم�شتركة تطبيقا للقانون
الأم��ري �ك��ي م��ن الآن ح�ت��ى ال���س��اد���س من
�أغ�سط�س .2018

وا����ش���ن���ط���ن ت���دع���و ط����ه����ران ل��ل��وق��ف
ال���ف���وري ل��ج��م��ي��ع �أن�����ش��ط��ت��ه��ا ال��ن��ووي��ة
ج ��ددت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة الأمريكية،
الثالثاء  ،6/5الت�أكيد على وج��وب وقف
�إيران بالكامل �أن�شطتها النووية وذلك بعد
�إعالن طهران عن خطتها لزيادة قدرتها
على تخ�صيب اليورانيوم.
وقالت المتحدثة با�سم وزارة الخارجية
الأمريكية هيذر ناورت في م�ؤتمر �صحفي
�إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
«كان وا�ضحا» في الخطاب الذي �ألقاه ب�ش�أن
�إيران في مايو الما�ضي ،بعد قرار الرئي�س
دونالد ترامب ان�سحاب الواليات المتحدة
من االتفاق النووي مع �إي��ران ،بقوله «�إنه
على �إي��ران �أن توقف تخ�صيب اليورانيوم
و�أ ّال ت�سعى �أبدا �إلى معالجة البلوتونيوم».
و�أ�ضافت« :على �إي��ران �أ ّال تكون قادرة
على �إنتاج �سالح نووي».
وج� ��اء ه ��ذا ال �ت �� �ص��ري��ح ب�ع�ي��د �إع�ل�ان
طهران الثالثاء �أنها �ستطبق خطة لزيادة

قدرتها على تخ�صيب
ال �ي��وران �ي��وم ،م�شددة
على �أن ما تقوم به ال
ي�شكل انتهاكا لالتفاق
ال� �ن ��ووي ال �م��وق��ع بين
الجمهورية الإ�سالمية
وال��ق��وى ال�ع�ظ�م��ى في
فيينا ف��ي ي��ول�ي��و عام علي �صالحي
 ،2015وال���ذي ان�سحبت م�ن��ه الواليات
المتحدة في الـ 8من مايو الما�ضي ويحاول
الأوروب �ي��ون ب��ذل ق�صارى جهدهم حاليا
لإنقاذه.
ونقلت وكالة فار�س الإيرانية عن نائب
الرئي�س الإي��ران��ي علي �أكبر �صالحي �أن
بالده �أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في ر�سالة «البدء ببع�ض الأن�شطة» .و�أكد
�صالحي �أن «هذه الإجراءات ال تعني ف�شل
المفاو�ضات مع الأوروبيين».

 Adel Lotfyعــادل لطفــي
Broker Associate

لكافـة احتيـاجاتـكم في كاليفـورنيـا
مـن بيــع و�شــراء وا�ســتبدال العقـارات ال�سـكنية
والتجـاريـة واال�سـتثماريـة والأرا�ضـي
& Sales, Purchases, Leases
1031 Tax-Free Exchange,
Residential, Residential Income
& Commercial properties
BEACHSIDE REALTORS

Cell: 714-742-7888 - Direct: 818-519-3335
adellotfy21@aol.com

For more information visit:
http://adellotfy.c21.com

19671 Beach Blvd., Huntington Beach, CA 92648
10535 Foothill Blvd., Rancho Cucamonga, CA 91730
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�أرثوذك�س نيوز

كلمـــات قبطـيـــة ومعــانيــــها

مقاالت وأخبار

هناك الكثير من الكلمات القبطية التى قد تكون مرت على �أ�سماعنا او نحفظها نتيجة ترديدها فى الكنائ�س من
خالل الألحان والقدا�سات وقد نجهل معناها ...ونقدم لك عزيزي القارئ بع�ض من هذه الكلمات ومعانيها:
 -9ذك�صولوجية :كلمة يونانية معناها تمجيد والذك�صولوجيات
 -1هو�س :كلمة قبطية معناها ت�سبحة او ت�سبيح.
� -2آدام :كلمة عبرانية معناها الأن�سان �آدم وكلمة �آدام مطلع تت�ضمن تماجيد ال�سيدة العذراء.
 -10الأبرو�سفارين :كلمة يونانية معناها تقدموا و�سمي بذلك
مديحة نغمتها تتلي �أي��ام الأح��د والأثنين والثالثاء وت�سمي �أيام
لآنه ال�ستر الذي يغطي التقدمة وهو ي�شير الى الحجر الكبير الذي
�آدام.
� -3شيرات :جمع �شيري وهي كلمة يونانية معناها �سالم وتقال و�ضع علي قبر الرب ي�سوع.
 -11الأ�سباديكون :م�شتقة من دي�سبوتكون ومعناها �سيدي وهي
فيها ال�سالم لك يا مريم.
 -4اب�صالية :كلمة قبطية معناها ترنيمة وهي م�شتقة من كلمة تطلق على ال�صليب الكبير الموجود في و�سط القربانة وهو ي�شير
الى ال�سيد الم�سيح.
اب�صالمو�س (مزمور).
 -12طرح :كلمة عربية معناها �شرح.
 -5هلليلويا :من كلمتين عبرانيتين :هلليلوا «احمدوا» ويا «يهوه»
 -13كيريالي�سون :كلمة يونانية مركبة من كيريه (يارب)،
�أو «الرب».
 -6خوالجي :بالقبطية (انافورا) وباليونانية (افخولوجيون) وايلي�سون (ارحمنا) وهي تكرر  41مرة �إ�شارة الى  39جلدة لل�سيد
ومعناها ق��دا���س والمق�صود ب��ه ال�ك�ت��اب ال��ذي ي�ح��وي �صلوات الم�سيح والق�صبة التي �ضربوا بها الرب على ر�أ�سه والحربة التي
طعنوا بها جنب الم�سيح.
القدا�س.
� -14أولوجية :معناها بركة وهي التي يوزعها الكاهن على
 -7لب�ش :كلمة قبطية معناها �شرح او تف�سير.
 -8دفنار :خبر مخت�صر عن قدي�س �أو �شهيد اليوم ،وت�ضاف ال�شعب وال�شمام�سة بدل وليمة المحبة التي كانت تقام قدي ًما وبها
يفتقد ال�شعب وي�س�أل عن الغائبين منهم.
مديحة ويقال في نهاية ت�سبحة ع�شية.
(بقية �صفحة )5

الم�سكين الذي لم يفتح فاه !

(البابا كيرل�س ال�ساد�س) .وكان ابونا متى
قد �أ�س�س بيت حلوان للتكري�س والذي �إلتحق
فيه كبار الخدام.
�أ�صدر البابا كيرل�س قرار ًا بعودة جميع
ال��ره �ب��ان �إل ��ى �أدي��رت �ه��م ف�ن��زل �إل ��ى دير
ال�سريان وهناك �إلتف حوله مجموعة من
الرهبان وحين �شعر بعدم ترحيب رئي�س
الدير قرر التوحد في هدوء بمنطقة بعيدة
مقفرة ت�سمى وادي الريان.
ذهب وراءه ت�سعة من الرهبان وعا�شوا
في مغارات نحتوها في ال�صخور في منطقة
خطرة موح�شة و ِفي البداية كان من بينهم
الأب �أنطونيو�س ال�سرياني (البابا �شنودة
الثالث) الذي بقي معهم مدة ق�صيرة وعاد
بمفرده �إلى دير ال�سريان ثم �سيم �أ�سقف ًا
للتعليم ام��ا اب��ون��ا وت�لام�ي��ذه ب�ق��وا ع�شرة
�سنوات في رهبنة توحدية قا�سية كرهبنة
القرون االولى كتب فيها ابونا الكبيرنفائ�س
الكتب.
ق��ام رئي�س دي��ر ال�سريان بن�شر اعالن
مدفوع الأجر في جريدة الأهرام بمعاقبة
الرهبان الت�سعة الذين خرجوا من ديره
فلم يتظلم االب متى و لم يرد او يدافع عن
نف�سه بل �أغلق على نف�سه مغارته حتى �أر�سل
له البابا كيرل�س ال�ساد�س القم�ص �صليب
�سوريال ليطلب منه مقابلة البابا وهناك
�صالحهم بل وطلب من الأب متى الم�سكين
�أن يقول له حاللتك .في البداية رف�ض االب

متى ه��ذا وق��ال للبابا بل ان��ت البابا انت
تحاللنا ولكن البابا المت�ضع ا�صر حتى قال
ابونا متى « :حاللتك يا �أبي �أخطيت حاللني»
و�صلى له وباركه.
وم��ن حب البابا كيرل�س في ابونا متى
ومجموعته وقد �شعر بروحه رهبنتهم القوية
�أختار اثنين منهم في ال�سكرتارية الخا�صة
به واختار �أي�ضا �أحدهم ،ا�سقفا لدمياط
(المتنيح االنبا �أندراو�س) و�أعطاهم دير
القدي�س الأنبا مقار ليقوموا ب�إحياء الحياة
الرهبانية هناك.
التقي الأب متي ال�سادات في �سبتمبر
 1981ووقتها كان م�سافرا �إلى �أمريكا وكان
�أق�ب��اط المهجر ي��ري��دون التظاهر �ضده،
ف�أخبره ال�سادات وقتها عن نيته العتقال
البابا �شنودة ومحاكمته فقال له الم�سكين:
«�إياك تعمل كده ..الأقباط هيثوروا �ضدك،
البطرك له مكانته الدينية عندنا وحين
نقابله ن�سجد �أمامه ونكرمه ..ف��إذا كنت
تريد �إبعاده عن الحياة ال�سيا�سية� ،أر�سله
للدير وال يجب �أن تناديه با�سمه البد من
مناداته بالأنبا �شنودة».
عر�ض ال�سادات علي الأب متي قيادة
الكني�سة ولكنه رف�ض ذلك تماما واقترح
ت�شكيل ل�ج�ن��ة خ�م��ا��س�ي��ة م��ن الأ�ساقفة
ووقتها ا�ستغرب ال���س��ادات م��ن الأ�سماء
التي اختارها متي معلقا :هناك اثنان من
ه��ذه اللجنة بعثا ل��ي تقريرا �ضدك فرد

�أبونا متى الم�سكين –ال يهمني من كتب
�ضدي ولكني اخترت الأ�شخا�ص القريبين
والأ�صدقاء من البابا ،حتي يكون هناك
تعاون وال يحدث �أي خالفات بينهم.
�أح��د المقربين ك��الأب �ن��اء ل�ل��أب متى
الم�سكين وهو الدكتور مي�شيل فهمي الذي
عا�صر االحداث وا�شترك فيها حيث كان
ابونا متى يزوره كلما زار القاهرة واعطى
تليفونه لرئا�سة الجمهورية اذا �أرادوا
االت���ص��ال ب��أب��ون��ا متى (ل��م يكن هناك
تليفون محمول ف��ي ذاك ال��وق��ت) يقول
الدكتور مي�شيل« :اليعرف �أح��د �أن الأب
متي الم�سكين طلب مني تو�صيل خطاب
للرئي�س مبارك ،كتب له رغم �أنه اليعرفه
ق��ال ل��ه �إن ا�ستمرار ال�ب��اب��ا ��ش�ن��ودة في
الحب�س ي�ؤذي الدولة وي�سيء �إلي �سمعتها
وال بد لك من الإفراج عنه».
قبل نياحته ب�سنتين حفر مدفن ب�سيط
خ��ارج الدير وطلب ان يدفن فيه بهدوء
دون ان تقام له جنازة ر�سمية يح�ضرها
رت��ب الكني�سة وق��ال ال �أري��د �أن يقام لي
مزارا �أو مقام ًا وبالفعل في فجر الخمي�س
 8يونيو انطلق في هدوء �إلى ال�سماء لي�أخذ
مجده هناك من رب المجد الذي هو �أي�ض ًا
ظُ لم و َلم يفتح فاه.

			
ماجد سوس

معكم كل �أ�سبوعين
�أحجز ن�سختك من الآن
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وماذا بعد يا �سادة؟!
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
تف�شت ظاهرة �أ�سلمة القبطيات في م�صر
وا�صبحت تهدد كيان العائالت القبطية وت�سئ
�إل��ى الدولة لما يت�سبب عن ه��ذا من انق�سام
بين فئات ال�شعب ,وكل بيت منق�سم على ذاته
يخرب ,فال يمر يوم حتى ن�سمع عن حالة �أو
�أكثر اوجعت قلوب االقباط ,خا�صة وانه يوجد
كثير من حاالت �إختفاء �أو �إختطاف اخرى ،ال
ن�سمع عنها �شيئا ،ويتجاهل الإعالم الخا�ص �أو
الر�سمي عن ق�صد ذكر هذه االحداث مادامت
تخ�ص اقباط.
علينا �أن نعترف بكل �شجاعة� :أن��ه كما �أن
ه�ن��اك ح��االت تغيبت فيها ��س�ي��دات وفتيات
تم ا�سلمتهم عن طريق االختطاف والتهديد
والبلطجة ،هناك حاالت ذهبت بر�ضاها وعن
طيب خاطر! نتيجة للتورط في عالقات عاطفية
فجذبهم الهوى واالحتياج العاطفي او ال�شهوة او
تم خداعهم بقذارة من مجرد عالقة �صداقة
لفتاة م�سلمة �أو تعر�ضوا لم�ؤامرة و�إغت�صاب
و�إبتزاز وتهديد ب�صور �أو خطابات او خالفه.
كما نعلن بكل ��ص��راح��ة اي�ضا �أن الت�شجيع
على الأ�سلمة مخطط ممنهج معلن ووا�ضح
وت�شترك فيه العديد من الجهات المعنية �سواء
بتوجه �شخ�صي او م�ؤ�س�سي.
�إن الأ�سلمة ف��ي م�صر واح��دة م��ن �أهم
اول��وي��ات ال��دول��ة ف�م��ن ال��وا��ض��ح �أن تهمي�ش
الم�سيحيين لي�س هو الغر�ض الذى ي�شبع رغبة
الم�سلمين فح�سب ،بل الغر�ض الحقيقي هو
ا�ستئ�صال االقباط من م�صر كما يتم حاليا
مع م�سيحي ال��دول العربية المجاورة ,فتحيز
ال�سلطة وا�ضح ال تخط�أه عين ،فهو مخطط
منذ انقالب الع�سكرالديني يوليو  52ويعمل
ك��ل حاكم على تنفيذ المخطط ال�شيطاني,
ح�ت��ى ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ك��ر��س�ي��ه �أم� ��ام �شرذمة
اال�سالميين.
فنجد ت �ع��اون ال�سلطة ب�ك��ل ف��روع�ه��ا من
الم�ؤ�س�سة الدينية واالمنية والق�ضائية والتكاتف
لتتميم الأمر بممار�سة ال�ضغوط والتهديد مع
تغطية �إعالمية �شكلية عبارة عن ت�صريحات
رنانة عن حقوق االقباط وانه ال تمييز دينى فى
م�صر ثم فا�صل عن �سماحة اال�سالم الو�سطي
م�شفوعا بتو�صية الر�سول على �أقباط م�صر؟!
وع � ��ادة ت��وه��م ال���س�ل�ط��ة االم �ن �ي��ة �أ�سرة
المخطتفة بمع�سول الأمل وهم يخفون ال�ضحية
لديهم ويتالعبون بم�شاعر االهل الملتاعة حتى
تتم الخطة وا�ستيفاء االوراق ثم يعلنوا بكل
و�ضوح انها ذهبت لال�سالم بارادتها ,ويتم
�أخ��ذ التعهدات الالزمة من االه��ل للمتحولة
بعدم التعر�ض ثم ي�ستكمل الم�شهد العابث
والمخزي.
واذا كانت المتحولة متزوجة ولها �أبناء يتم
ا�ستكمال الخطة وال�م��ؤام��رة لخطف االبناء
لأ�سلمتهم ,انها �شهوة االفتخار بالتزايد العددي
حتى و�إن كانوا ا�ضافة �إل��ى اطفال ال�شوارع
الم�شردين! ،المهم انهم �أ�صبحوا م�سلمين،
مع �شعور كبير بالزهو ون�شوة االنت�صار متممين
الق�صد يعذبهم اهلل بايديكم وي�شفى �صدور قوم
م�ؤمنين ،انه الفوز العظيم وتحقيق �إذالل �أهل
المختطفة المغلوبين على امرهم والمهددين,
وفي الغالب يهجرون وي�شردون خوف ًا �أو رعب ًا
�أو هروب ًا من الف�ضيحة �أو بحث ًا عن االح�سا�س
بالأمان .انه �شعور عميق من المهانة والمذلة
واالنك�سار.
لقد ح��ر���ص ح�ك��ام م�صر منذ ح��رك��ة 52
على حرمان االقباط من المواطنة المت�ساوية
مثل �شركاء الوطن الم�سلمين ,رغم وطنيتهم
ال�ج��ارف��ة ال�ت��ي ي�شهد ما�ضيهم وحا�ضرهم
ب�ه��ا ,ف�ل��وال وطنية االق �ب��اط ل�ك��ان��وا حماية
رو��س�ي��ا �أو ان�ج�ل�ت��را ,وت�صير ح��رب��ا �شعواء
بين م�صراال�سالمية واالق �ب��اط ب�ق��وة دولة
الحماية.
�إن ح��رم��ان االق �ب��اط م��ن وطنيتهم �أدى
�إلى ال�سماح للمت�شددين بالهجوم على بيوت
االق�ب��اط و�إ�ستباحة دمائهم وعِ ��ر���ض بناتهم
و�سرقة �أموالهم ونهب متاجرهم ,ناهيك عما
يحدث من قتل الجنود االق�ب��اط بوحداتهم،
ي�ضاف �إل��ى تعنت ال��دول��ة ف��ي بناء الكنائ�س
�أو بيوت ال�صالة وااله��ان��ات الم�ستمرة على

العقيدة الم�سيحية من الف�ضائيات اال�سالمية,
وما يحدث بقرى ال�صعيد من تهجير االقباط
من بيوتهم والزج بهم في ال�سجون باتهامات
ملفقة وكاذبة.
الطرق الدنيئة
�أخذت ظاهرة «�أ�سلمة الفتيات القبطيات»
م�ن��اح��ي ��ش�ت��ى م�ن�ه��ا اال���س��ت��درج ،التغرير،
الخداع ،الإغواء ،ال�ضغوط والإغراءات المادية
والعاطفية ،الإب �ت��زاز ،الإج �ب��ار ،والخطف.
وكل هذه الآليات المتبعة في الأ�سلمة ت�صنف
�ضمن الأ�سلمة غير الطوعية بمعنى �أو�ضح �أن
ظاهرة �أ�سلمة الفتيات القبطيات ال تخ�ضع في
الكثير من حاالتها للإرادة الحرة و�إنما يمكن
و�صفها �ضمن �إط��ار الإ�ستهداف والإ�ستباحة
والإ�ستحالل والترب�ص والتخطيط ،وكل هذا
ين�ضوي تحت ما يعرف في علم القانون ب
«الجريمة المنظمة» خا�صة �أن القبطيات
ال�م�غ��رر بهم �شملت ب�ن��ات �صغار قا�صرات
و�سيدات متزوجات لهم عائالت كانوا يعي�شون
ب��أم��ان ,و�أ�صبح القبطي في حالة رع��ب على
بناته حيث ال �أمان وال �أمن يحر�س البنات وك�أن
الدولة خلت من الأم��ن �أو بات الأم��ن �شريكا
له�ؤالء الجرابيع وم��ا ورائهم الذين يقومون
بعمليات الخطف واالغت�صاب.
وفي الأي��ام القليلة الما�ضية كتب د .ربيع
وكيل كلية الحقوق بعين �شم�س بكل وقاحة
في كتابه المقرر على طلبة الدرا�سات العليا
�أن الكني�سة الم�سيحية زاخ ��رة بالمفا�سد
وال�شعوذة ،و�أ�ضاف:
«الدين الم�سيحي دي��ن الجهلة والفرقاء!
و�أ�صبح الم�سيحيون اليوم ينظرون �إلى المال
بو�صفه العن�صر الهام والأ�سا�سي في حياتهم
الفردية واالجتماعية ،يجب الح�صول عليه
بكل الو�سائل حتى ولو كان ذلك على ح�ساب
الآخ��ري��ن� ،أو على ح�ساب حياتهم� ،أو عن
طريق �إ�شعال الحروب وزرع الفتن بين ال�شعوب
والأف ��راد المختلفة .وينظر م�سيحيوا اليوم
�إل��ى مبادئ و�أق��وال الم�سيح المتعلقة بالزهد
ومقاطعة ال�م��ال والتما�س الفقر على �أنها
�أق��وال غير قابلة للتطبيق لأنها �أكثر غنى من
الآخرين� ،أو �أنهم ينتمون �إلى الدولة الغنية ،بل
والأدهى من ذلك �أنهم �أ�صبحوا ينظرون �إلى
الإ�سالم على �أنه دين الفقراء �أو الب�سطاء �أي
الجهلة البدائيين ،ون�سوا �أن الدين الم�سيحي
هو الذي يمكن �أن تن�سب �إليه هذه الأو�صاف».
وتفوه �أح��د �شيوخ االزه��ر بل�سانه الدا�شر
على الف�ضائيات الر�سمية قائال� :أن الديانة
الم�سيحية ديانة فا�سدة !
وم��اذا بعد ي��ا���س��ادة ...هل ي�ستقيم
و�ضع االقباط في م�صر ؟!
و� �س ��ؤال��ي :ه��ل ال��دول��ة ع��اج��زة ع��ن حماية
االق� �ب ��اط؟ �أم �أن �ه��ا ت �ق��دم الأق� �ب ��اط قربانا
للجماعات اال�سالمية من �أجل �إ�ستمرار الحكم
كما ح��دث قبال ف��ي العهود ال�سابقة خ�شية
من �إنقالبهم على الحكم لقد بات الم�سيحي
م�شروع �شهيد �أو خطف.
وما الحل ؟
�إذا كانت الدولة جادة في حماية االقباط
الب��د م��ن �إق ��رار المواطنة الكاملة لالقباط
و�سرعة عودة جل�سات الن�صح واالر�شاد ب�شرط
�أن يتم عقدها في الجهات الأمنية و�أن تكون
في وجود مدنيين و�أن يقوم المجل�س القومي
لحقوق االن�سان باال�شراف على تلك الجل�سات
بعيدا عن الجهات الأمنية بحيث تكون الجل�سات
�أمام جهة محايدة نثق فيها وال تقوم بممار�سة
�أي نوع من ال�ضغط ماديا كان �أو معنويا.
البد من وج��ود مجل�س �إ�سـتـ�شـاري ل�شئـون
الأقليات يـتبـع مـ�ؤ�س�سـة الـرئـا�سـة� ،إجراء
ح�ضاري �سوف ي�ضع م�شاكل وهمـوم كل الأقليات
الم�صرية �سواء العرقيـة �أو الدينيـة في دائرة
ال�ضوء لإيجاد حلول د�ستورية وقانونية لـجميـع
الأطيــاف بمـا يحقق مفهوم المواطنـة كقـيـمة
بات تحقيقهـا وعلى وجه ال�سرعة
�إن�سانـيـة عليا َ
الحـر.
من متطلبـات العالم الإن�ساني ُ
وبالن�سبة لالقباط بم�صر
البد �أن ي�شعراالقباط �أنهم �أقوياء ويرفعوا
�صوتهم �أمام كل الجهات المعنية والمرا�سلين
االجانب وفروع حقوق االن�سان.

بقلم :لطيف �شاكر

lampra333@yahoo.com

فكيف بعد �أك�ث��ر م��ن � 1400سنة مازالوا
باقون حتى اليوم رغم اال�ضطهادات العنيفة.
ي�ق��ول ال �م ��ؤرخ د .ع��زي��ز عطية «�أن بقاء
وا�ستمرار الم�سيحية في م�صر رغم كل �ألوان
اال�ضطهاد والقهر والعذاب يرجع �إلى عاملين:
عامل داخلي وعامل خارجي.
الأول ه��و عمق روحانية الم�صريين مما
دفعهم �إلى التعلق بالكني�سة.
والثاني هو تقبلهم كجزء �أ�سا�سى من م�صر
م��ع الم�سلمين ال�ستخدام م�ه��ارة الأقباط
ف��ي الأع �م��ال والم�صالح الحكومية وف��ي ظل
الديموقراطية ال�شكلية.
ويقول الم�ؤرخ عبد العزيز جمال� :إن وجود
الم�صريين االقباط رغم االحتالل والقهر �إلى
يومنا هذا يعد من معجزات البقاء فعلى الرغم
من اال�ضطهادات العاتية التي مر ويمر بها
الم�صريون االقباط على مر الع�صور �إلى يومنا
هذا ,فمازالوا يعي�شون �صراعاتها ويتعاي�شون
مع �أحداثها وباقون ال�ستكمال م�سيرتهم.
�أما دور �أقباط الخارج
ف��ي ح ��وار ق��دي��م م��ع د.ب �ط��ر���س غ��ال��ي لي
�س�ؤال ب�ش�أن م�شكلة االقباط :قال يجب على
االقباط ان يعملوا مثل اليهود واالرم��ن ..اي
نن�شر ق�ضيتنا بالخارج �أم��ام الأم��م المتحدة
والكونجر�س الأمريكي والبيت االبي�ض وهيئات
حقوق االن�سان والمحكمة الدولية وال�سفارات
المعنية لي�سمع الجميع �صوتنا ونج�أر بالظلم
الواقع على االقباط .
ك�م��ا ي�ج��ب �أن ن��وط��د ال �ع�لاق��ة م��ع حكام
و�سيناتورات كل والي��ة� ,إن الق�ضية القبطية
ت�ح�ت��اج �إل ��ى ت�ك��ات��ف االق �ب��اط ب��ل وم�سيحي
الجاليات العربية ,و�أن يكون لنا جهة تمثلنا
وتتكلم با�سمنا على �أن تكون هذه الجهة لديها
�سجالت ب��الأح��داث ال�ت��ي ح��دث��ت للأقباط,
و�أن يكون لها ات�صاال كثيفا با�صحاب القرار
بامريكا.
ه��ذا لي�س �إ� �س �ت �ق��واء ب��ال �خ��ارج لأن هذه
الجهات ت�أ�س�ست با�شتراك دول العالم لرفع
الظلم و�إق��رار العدالة على الفئات المغلوبة
على �أم��ره��ا ف��ي ال �ب�لاد المتخلفة ,نطالب
بحقوقنا التي لم ت�ستجب لها الدولة ,فنحن ال
نطلب �سوى مواطنة مت�ساوية ولي�س هذا منحة
بل حق كفله الد�ستور الم�صري وكل الهيئات
الحقوقية ,وعندما يكون لنا مواطنة مت�ساوية
�ستحل كل م�شاكلنا ويعرف اال�سالميون �أننا
مواطنون كل المواطنة ول�سنا غرباء فنحن
�أ�صحاب الوطن ال يجر�ؤ �أحد �أن يم�سنا.
ما�سة
�أنّ ملف الأقباط في م�صر ،بحاجة ّ
�إلى معالجة ج ّدية ،و�أن ينتقل اال ّدعاء �إلى توفر
ال�صادقة لتلك المعالجة؛ و�إذا لم يكن
النية ّ
ذلك متو ّفرا لدى ال ّنظام ال�سابق ،ف�إن �أي نظام
جديد ُم�ل��ز ٌم باالعتراف بوجود ملف خطير
يتع ّلق به ِوي ِة الدولة� ،إذ ال يكفي وجود ت�سامح
ظ��اه��ري ف��ي التّعامل م��ع الأق �ب��اط ،ب��ل �إلغاء
التّمييز واالعتراف ب�أ ّنهم مواطنون �أ�صل ّيون
الع�ضوي م��ع م�صر وترابها
لهم �إرتباطهم
ّ
ونيلها ..ومن هنا ف�إنّ مفتاح التعامل مع هذا
الملف هو المواطنة المت�ساوية .والديمقراط ّية
هي الإطار المالئم لمثل هذه المقاربة.
�أن م�صر ب�ح��اج��ة م��ا��ّ�س��ة �إل ��ى ت�شريعات
وق��وان �ي��ن م��دن� ّي��ة ت��راع��ي م�صالح ك��ل �أبناء
المجتمع ،و�أن ت�ستفيد م��ن تجربة العراق
القا�سية و�سوريا البائ�سة بانق�سام مجتمع ِه �إلى
طوائف وملل وجماعات� .إ ّننا نخ�شى على م�صر
ال�سليم.
وم�ستقبلها ،داعين �إلى �أن تجد طريقها ّ
و�أتم ّنى �صادقا معالجة �أخطر ظاهرة �سيا�س ّية
واجتماع ّية يعاني منها االق �ب��اط و�أن تكون
الحلول الإن�سان ّية والح�ضار ّية عالم ًة فارق ًة في
دروب تق ّدمنا وتط ّور �أجيالنا القادمة.
�إ ّن�ه��ا دع��وة مخل�صة ،من �أج��ل بناء دولة
مدن ّية ُيخ ّل�ص الوطن من ك ّل التّناق�ضات التي
حفِلت بها ،على ام�ت��داد العهود الجمهور ّية
ال�سابقة وحتي تاريخه ,وحتي تتقدم م�صر
وتواكب ركب الح�ضارة وي�ستريح الم�صريون
من تعب ال�سنين ومرارة الحرمان.
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المعـــلم جـرجـــ�س جــوهــــرى

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

أخبار
أهل الفن

من �أنا) و(�أيوب).
وك� ��ان �آخ� ��ر ظهور
�سينمائي ل�ه��ا في
فيلم (الإره��اب��ي)
ع ��ام � 1994أم ��ام
ن �ج��م الكوميديا
عادل �إمام.
كما قدمت على
�شا�شة التلفزيون
م�سل�سالت (ل�ؤل�ؤ
و�أ�� � � � � �ص�� � � � ��داف)
و(ال��رج��اء التزام
ال �ه��دوء) و(وداع ��ا
ي ��ا رب� �ي ��ع العمر)
و(�صباح الورد) و(هوانم جاردن �سيتي)
و(يحيا العدل).
خا�ضت عدة تجارب �إنتاج �سينمائي كان
من بينها فيلم (الأفوكاتو مديحة) عام
 1950ت�أليف و�إخراج وبطولة يو�سف وهبي
و(وفاء للأبد) عام  1953و(قلب يحترق)

توفيت الممثلة الم�صرية مديحة ي�سري
الملقبة «�سمراء النيل» عن عمر ناهز 97
عاما بعد رحلة عطاء ا�ستمرت لأكثر من
�ستة عقود .وق�ضت الممثلة المخ�ضرمة
�سنوات عمرها الأخيرة تتنقل فوق كر�سي
متحرك �إل��ى �أن �ضعفت �صحتها ولزمت
فرا�ش المر�ض ثم توفيت في م�ست�شفى
المعادي الع�سكري.
ول��دت الفنانة ال��راح�ل��ة با�سم هنومة
حبيب خليل في  1921وب��د�أت رحلتها مع
ال�سينما بم�شهد �صامت في فيلم (ممنوع
ال�ح��ب) م��ن بطولة محمد عبد الوهاب
العام  1942قبل �أن تح�صل على فر�صتها
الأول��ى في فيلم (�أح�لام ال�شباب) �أمام
فريد الأطر�ش وتحية كاريوكا.
قدمت على م��دى م�شوارها �أك�ث��ر من
 90فيلما بع�ضها من كال�سيكيات ال�سينما
الم�صرية مثل (�أمير االنتقام) و(حياة
�أو موت) و(�إن��ي راحلة) و(لحن الخلود)
و(بنات حواء) و(الخطايا) و(ال ت�س�ألني

عام .1959
واختيرت مديحة ي�سري ع�ضوا بمجل�س
ال�شورى الم�صري في �أواخ��ر ت�سعينيات
القرن الع�شرين.
تم تكريمها في عدد من المهرجانات
الم�صرية والعربية ومنحتها �أكاديمية
الفنون الدكتوراه الفخرية في .2017

�أفقيـــا:

الكلمــات املتقـاطعــة

( )1دير ب�سيناء )2( .للندبة  -لعن  -يرغب (معكو�سة) )3( .دير
في مريوط بالأ�سكندرية  -مت�شابهان )4( .دير في براري بلقا�س.
( )5نهر �إيطالي (معكو�سة)  -دير بالعبا�سية (معكو�سة))6( .
جبل  -نر�شد  -دير ب�أ�سوان )7( .نقابل  -اثقل نغمة مو�سيقية.
( )8مت�شابهان � -شهر قبطي  -غزال )9( .لل�شرط (معكو�سة) -
دير في وادي النطرون� )10( .أو�صل  -رق � -أداة ن�صب � -ضمير
الغائبة )11( .مت�شابهان  -دير في ميت دم�سي�س (معكو�سة))12( .
دير في جبل القلمون.
ر�أ�ســيا:

( )1دير على البحر الأحمر (معكو�سة)  -مت�شابهة )2( .مت�شابهان
 دي��ر على البحر الأح�م��ر  -ن�ق��ود )3( .و�صل  -نهر �سوي�سري(معكو�سة)  -حب )4( .هم�سات (مبعثرة)  -من الح�شرات ال�ضارة
 �أداة ن�صب )5( .عك�س (�صغرى)  -مدينة فرن�سية )6( .عمالق جمع �سفر (معكو�سة) )7( .تتهم  -عاقل  -تجدها في (�صاج).( )8تجدها في رهينة  -منتفخ� )9( .أ�شاهد (معكو�سة)  -ب�س
(معكو�سة)  -تجدها في مجنون )10( .عملة �أ�سيوية (معكو�سة) -
م�سكن للرهبان (معكو�سة)  -الن  -نغمة مو�سيقية ½ )11( .ورور
 -مدينة بهولندا (معكو�سة )12( .والدة الإله.
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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

م �أعطى �إبراهيم بك وم��راد بك من�صب
رئا�سة المبا�شرين �إلى المعلم جرج�س.
عندما غ��زت الحملة الفرن�سية م�صر
فى يوليه 1798م ،لم يجد نابليون بونابرت
رج�ل�اً حكيم ًا م�ث��ل المعلم ج��رج����س في
البالد فثبته في رئا�سته للمبا�شرين في
م�صر و�أعتبره عميد الأقباط .وحدث �أنه
بعد ا�ستقرار الفرن�سيين ب�شهرين �أنهم
�أرادوا الأحتفال ب�أحد اعيادهم الفرن�سية،
فدعوا الم�شايخ و�أعيان الم�سلمين والقبط
وال�شوام ،وفى هذا االحتفال لب�س جرج�س
الجوهرى كركة بطرز ق�صب على �أكتافها
�إل��ى �أك�م��ام�ه��ا ،وع�ل��ى �صدرها �شما�سات
ق�صب ب ��أزرار ،وكذلك فلثيو�س ،وتعمموا
بعمائم ك�شميرى وركبوا البغال الفارعة
و�أظهروا الب�شر وال�سرور ..وعندما ذهب
نابليون بونابرت �إلى ال�سوي�س طلب �أن يكون
بع�ض الم�شايخ والمديرين والمهند�سين
والم�صورين معه كما �إ�ست�صحب المعلم
جرج�س ال�ج��وه��رى والمعلم �أن �ط��ون �أبو
طاقية للأ�ستعانة بخبرتهما ومهارتهما
وم �� �ش��ورت �ه �م��ا .وع �ن��دم��ا ر� �س��ت مراكب
الأنجليز وال �ت��رك عند �أب��ى قير و�أنزلوا
قواتهم هناك و�أراد الفرن�سيين تعدية النيل
�إلى ال�ضفة الأخرى من ناحية بوالق �أخذوه
�أي�ض ًا معهم .وظل المعلم جرج�س في مركز
الريا�سة طيلة �إحتالل الفرن�سيين م�صر
لمدة الثالث ال�سنين وظلوا ي�أخذونه معهم
و�أ�ست�صحبوه معهم حتى جال�ؤهم لم�صر
�سنة  1801م.
فى مدة الحكم العثمانى دخلت الجيو�ش
العثمانية م�صر بعد ج�لاء الفرن�سيين
وعاثوا فى االر�ض ف�ساد ًا وهرب عدد كبير
من الأقباط �إل��ى م�صر القديمة والجيزة
خ��وف� ًا م��ن �سكين الم�سلمين ال��ذي قطع
رقابهم كما حدث في المرات ال�سابقة :
«�أما �أكابر القبط مثل جرج�س الجوهرى
وفلثيو�س وملطي ف�إنهم طلبوا الأمان من
الم�سلمين لكونهم �إن�ح���ص��روا بدورهم
وهم بو�سطهم ف�أر�سلوا لهم الأمان .وعين
ال�سلطان خ�سرو با�شا حاكما على م�صر.
وفى �سنة  1802م جاء �إلى م�صر عدد
م��ن �سيدات ال�ب��اب العالي ومعهن زوجة
قبطان با�شا فتبارى العظماء في �إكرامهم
ومعهم جرج�س الجوهرى ،وقد قام جرج�س
الجوهرى ب�إ�ست�ضافة بع�ضهن فى بيته،
ف�أعد دار ًا �إع��داد ًا خا�ص ًا ف�إعتنى بفر�ش
ه��ذه ال��دار عناية خا�صة حتى لقد فر�ش

ب�ساط ًا من الك�شمير في مدخلها ،وقد تم
زواج �أثنين من ال�سيدات منهن فى �آن واحد
و�أقيمت وليمة العر�س في هذه الدار وظل
�أي�ضا المعلم جرج�س جوهرى فى من�صبه
رئي�س ًا للمبا�شرين ومع كل هذه الخدمات
التى �أداه��ا لت�سيير �أم��ور العثمانيين في
م�صر ,فلم يلبث �أن �أطلق الوالي ع�سكره
على ب�ي��وت الأق �ب��اط الكبار لينهبوها –
فنهبوا بيت جرج�س و�أخ��ذوا منه نفائ�س
كثيرة وال �ف��راوي الثمينة .وح��دث تمرد
من الجنود �إنتهت �أخ�ي��ر ًا بتعيين محمد
على حاكما لم�صر �سنة  1805م وظل
�أي�ض ًا المعلم جرج�س فى من�صبه رئي�س ًا
للمبا�شرين �أي�ض ًا.
وبعد مدة ق�صيرة من حكم محمد على
با�شا قب�ض على المعلم جرج�س جوهرى
وبع�ض كبار الكتبه وم�شاهيرهم وحب�سهم
وطلب منهم مبالغ طائلة وعين ب��د ًال منه
المعلم غالى فى من�صب ريا�سة الكتاب
المبا�شرين وقد و�صف الجبرتي في يومياته
ما حدث فقال  …« :ودخل �إليه الم�شايخ
فخلع عليهم ف��راوى �سمور… ثم عملوا
�شنكا ومدافع كثيرة وطبوالً ،و�أح�ضر فى
ذلك الوقت المعلم جرج�س وكبار الكتبة
وعددهم �أثنان وع�شرون قبطي ًا ولم تجر
العادة ب�إح�ضارهم فخلع عليهم �أي�ض ًا ثم
نزلوا �إل��ى بيت ال�سيد المحروقى فتغدوا
عنده ث��م عوقهم �إل��ى الع�صر ث��م طلبهم
البا�شا �إلى القلعة فحب�سهم فى تلك الليلة
و�أ�ستمروا فى التر�سيم (الحب�س) وطلب
منهم �أل ��ف كي�س ( وك ��ان ذل��ك ف��ى يوم
الخمي�س ) … وبعد �أ�سبوع م��ن حب�سه
�أفرج محمد على با�شا عن المعلم جرج�س.
وف��ى ي��وم الأرب �ع��اء التالى � ..أف��رج��وا عن
الن�صارى الأق�ب��اط بعد ما ق��رروا عليهم
�ألف كي�س خالف البرانى وقدره  250كي�سا
ونزلوا �إلى بيوتهم بعد الع�شاء الأخير فى
الفواني�س «ولحاجة محمد على �إلى المال
ول �ع��دم ثقته فيمن ح��ول��ه خ��ام��ره ال�شك
ف��ى �أن يكون جرج�س ق��د احتفظ لنف�سه
بالمال الذى كان م�سئو ًال عن جبايته ف�أمر
ب�سجنه هو ومن يعملون معه ..وهنا يظهر
المعلم غالى ف�إ�ستدعاه محمد على ليراجع
الح�سابات ،وبعد مراجعة الح�سابات �أكد
البا�شا ب�أن المبالغ التى جمعها م�ضبوطة
و�أن المعلم جرج�س لم يجبر بع�ض النا�س
على دفع بع�ض المبالغ المفرو�ضة عليهم
�إ�شفاق ًا عليهم ،ولكن محمد على كحاكم
�أجنبى لم يرقه ه��ذا الت�صرف وك��ان كل
همه المال وطلب من جرج�س وم��ن معه
بدفع  4800كي�س من المال .وقام محمد
على بتعيين المعلم غالى (الذي كان كبير
كتبه الألفى بك) و�أ�ضطر المعلم جرج�س
الجوهرى بعدما �أفرج عنه من ال�سجن �أن
يبيع الكثير من ممتلكاته ل�سداد ما طلبه
منه محمد على – ويظن بع�ض الم�ؤرخين
�أن محمد على نفاه �إلى ال�صعيد بعد �أبتزاز
�أمواله وهرب المعلم جرج�س جوهرى �إلى
ال�صعيد خائف ًا من محمد على با�شا وظل
مختفب ًا هناك � 4سنين �إل��ى �أن ت�شاور مع
البطريرك الأن�ب��ا مرق�س الثامن وغيره
فرجع �إلى القاهرة ،و�أ�ستقبله الوالى محمد
على و�أكرمه وفرح الأقباط خا�صة فقرائهم
بقدومه .
وبعد رجوعه من ال�صعيد لم يع�ش غير
�سنة واح��دة هاجمته الأمرا�ض حتى تنيح
ف��ى  17ت��وت �سنة ��� 1557ش الموافق 27
�سبتمبر  1810م فى عيد ال�صليب ودفن
بجوار اخيه في المدفن الذي �أعده المعلم
�إب��راه �ي��م ج��وه��رى قبل �أن ي�م��وت بجوار
كني�سة م��ار جرج�س ب��درب التقا بم�صر
القديمة.

7
1
4
8
6
5
3
2
9

2
3
9
4
7
1
8
5
6

6
8
5
9
3
2
4
1
7

1
9
8
6
4
7
5
3
2

5
7
3
1
2
9
6
8
4

4
2
6
5
8
3
9
7
1

3
5
1
7
9
4
2
6
8

8
4
7
2
5
6
1
9
3

9
6
2
3
1
8
7
4
5

Cal-Tax
Masters
Cal-Tax Masters

لإعالناتكم وا�شتراكاتكم
ات�صلوا بنــا
)818(774-0446

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

(818) 225-0090

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

¢ùjôL ®ƒØëe QƒàcO

www.vnpanoramadental.com

ابراهيم ر�أفت جاد

24 Hours
Emergency
Service

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

Complementary
Oral Hygene Kit
with Your First
Dental Exam

All
insurance and
union plans accepted

´GƒfCG ™«ªL πÑ≤f
äÉæ«eCÉàdG

Van Nuys

Roscoe
N

Titus

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

Ibrahim Gad - CRTP

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

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

405 Fwy

�إعداد :مريـم عــادل
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من م�شاهير الأقباط فى �آواخ��ر القرن
 18و�أوائل القرن  – 19ن�شا المعلم جرج�س
جوهرى فى مدينة قليوب وكان يذهب مع
�أخية �إلى ال ُكتاب فتح�صل على العلم هناك
وكانت العلوم التى تح�صل عليها الكتابة
والقراءة والح�ساب عالوة على تعلم اللغة
القبطية و�إتقانها والألحان الكن�سية وفن
ن�سخ الكتب .وق��د ت��زوج المعلم جرج�س
ورزق ب�إبنة �أ�سماها مختارة ،وكان عظيم
النف�س ،كريما وج��زي� ً
لا فى عطاءه يوزع
فى المنا�سبات ال�شئ الكثير من الطعام
والمالب�س على الفقراء والم�ساكين والأيتام
والأرامل .وعندما و�صل �أخيه �إبراهيم �إلى
مركز مرموق فى الحكومة �أ�شركه فى جميع
الأعمال التى يمار�سها ،وكان مالزم ًا لأخيه
مالزمة الظل للإن�سان فكان ذلك له �أثر
كبير فى م�ستقبل حياته الوظيفية و�أ�سا�سا
لأخ �ت �ي��اره لريا�سة المبا�شرين (ريا�سة
الوزراء) بعد نياحة �أخيه المعلم �إبراهيم
جوهري.
وك��ان قد �شارك �أخ��اه فى تعمير وبناء
الكنائ�س وترميمها ولكن من �أهم �أعماله
ه��و ب �ن��اءه الكني�سة المرق�سية الكبرى
بالأزبكية ومقر البطريركية المجاور لها
في �أمالكه و�أمالك �أخيه وقد ح�صل �أخيه
على فرمان من الباب العالى في الأ�سيتانة
ببناء هذه الكني�سة .ومات المعلم �أبراهيم
ج��وه��رى قبل �أن تكتمل ف�أكملها المعلم
جرج�س ،ولما ر�أى البابا مرق�س الثامن
محبة المعلم جرج�س للكنائ�س عينه ناظر ًا
لكنائ�س كثيرة ف�ق��ام بتعميرها .وتقلد
جرج�س جوهرى وظائف حكومية فى �أربعة
عهود مختلفة و�أح�ت��ك بكثير من الحكام
المختلفين في الأخالق والعادات مما جعله
يكون فوق القمة ت��ارة ومغ�ضوب عليه في
�أحيان �أخرى.
�أث �ن��اء حكم المماليك تقلد �إبراهيم
جوهرى وظيفه كبيرة �أيام حكم المملوكين
�إبراهيم بك ومراد بك كان المعلم جرج�س
يعمل وي�ساعد �أخيه فى ت�أدية مهام مالية
الحاكمين المملوكيين والأم��ور الكتابية.
�أثناء حكم ح�سن با�شا قام كل من مراد
بك و�إبراهيم بك بطرد البا�شا الذى عينه
ال�سلطان وتقلدا الحكم فى م�صر ،ف�أر�سل
ال�سلطان العثمانى جي�ش ًا بقيادة ح�سن
با�شا �أرج��ع ال�سلطة وحكم م�صر ،وهرب
المملوكين الأميرين �إل��ى ال�صعيد وهرب
معهما �أخيه �إبراهيم جوهرى وتقلد بعدهما
�شياخة البلد وحكمها الأمير �إ�سماعيل بك،
وظل المعلم جرج�س بالقاهرة مبا�شر ًا فى
�أعمال الديوان وو�شى الم�سلمين عليه فغ�ضب
عليه �إ�سماعيل بك وعزله من من�صبه وعين
بد ًال منه الوا�شى الم�سلم رئي�س ًا بد ًال منه،
ولم تم�ض �أي��ام حتى عرف �إ�سماعيل بك
حقيقة الو�شاية فعاقب الوا�شى و�أغرقه فى
النيل و�أعاد المعلم جرج�س �إلى من�صبه،
وظ��ل يعمل المعلم جرج�س رئي�س ًا حتى
عاد �إبراهيم بيك ومراد بيك �إلى الحكم
�سنة  1791م ،فترك جرج�س من�صبه عن
رئا�سة المبا�شرين لأخيه �إبراهيم جوهرى
الذى كان �صديق ًا لأبراهيم بك ومراد بك.
وعندما تنيح المعلم �إبراهيم �سنة 1795

�أرثوذك�س نيوز

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

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

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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ذكرى ال�صديق تدوم �إلى الأبد

في القانون

من �شروط ممار�سة الحماية الدبلوما�سية
ال�شرط الأول � :شرط الجن�سية

ال يمكن ممار�سة الحماية الدبلوما�سية
دون توافر مجموعة من ال�شروط الجوهرية
التي تم ّكن الدولة من التدخل وممار�سة هذا
الحق ،ومن �أه��م هذه ال�شروط هو �شرط
الجن�سية .فمن غير الجائز للدولة ب�سط
حمايتها الدبلوما�سية على غير المتمتعين
بجن�سيتها من الأفراد.
وق��د �أك ��دت المحكمة ال��دائ�م��ة للعدل
الدولي هذا المبد�أ فان رابطة الجن�سية بين
الدولة والفرد هي وحدها التي تمنح الدولة
حق الحماية الدبلوما�سية .وبالتالي ال يجوز
لأية دولة من الدول التدخل لحماية عديمي
الجن�سية م��ن الأف���راد .فالبد م��ن توافر
الجن�سية منذ لحظة وق��وع ال�ضرر حتى
�صدور حكم نهائي في دع��وى الم�سئولية
الدولية .وذل��ك ما لم يكن �سبب �إنقطاع
عالقة الجن�سية ما بين الفرد والدولة �أمر ًا
ال دخل لإرادة الفرد فيه كوفاته �أو انتقال
الأقليم ال��ذي ي�سكنه م��ن دول��ة �إل��ى دولة
�أخرى.
�أما في حاالت تعدد الجن�سية بان يكون
الفرد متمتع ًا بجن�سية كل من الدولتين
ويحمل جن�سية الدولة المدعية والمدعي
عليها مثل �أن يكون م�صري الجن�سية ويحمل
اي�ضا جن�سية دول��ة �أخ��رى مثل الجن�سية
الأمريكية .فانه ال يمكن ممار�سة الحماية
الدبلوما�سية من قبل �أي من الدولتين �ضد
الأخرى.
وفي حالة تعدد الجن�سية للأفراد ي�ؤخذ
في الإعتبار الجن�سية الفعلية لل�شخ�ص من
حيث مكان الميالد والموطن والمكان الذي
يبا�شر فيه الفرد حقوقه ال�سيا�سية ومكان
ممار�سة المهنة.
�أما بخ�صو�ص تحديد جن�سية ال�شخ�ص
المعنوي (ال�شركات) وهي تخ�ص رجال
الأع �م��ال ،فهناك ع��دة معايير و�شروط
طبقت لتحديد جن�سية هذه ال�شركات وذلك
بغية ت�أمين ممار�سة الحماية الدبلوما�سية
لها ،ومنها معيار الرقابة.
ومعيار الرقابة يتمثل في تحديد جن�سية
الأفراد الذين يملكون ر�ؤو�س الأموال التي

�إعتمــدوا
«�أرثوذك�س نيوز»
في حمالتكم الدعائية.
)818( 774-0446

تقدمي :عاطف معو�ض داو�س

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

تحدد �سيا�سة ال�شركة ولهم ت�أثير في �إتخاذ
قراراتها.
و�أي�ضا معيار الت�أ�سي�س وهو يعتمد على
القانون الداخلي للدولة وال��ذي �أ�س�ست
ال�شركة طبقا له وبالتالي تكت�سب الجن�سية.
و�أي�ضا معيار مركز الإدارة الرئي�سي وهو
المكان ال��ذي تتركز فيه �أجهزة ال�شركة
و�إدارت�ه��ا .ومعيار الم�صالح الإقت�صادية
والمتمثلة ف��ي وج��ود الم�صالح الوطنية
الجوهرية للدولة في ال�شركات التي تمار�س
الحماية الدبلوما�سية بالنيابة عنها.

الذكرى ال�سنوية
لأبينا الحبيب المتنيح القم�ص

�أنطونيو�س يونان �سليمان

الذكرى ال�سنوية الأولى لعري�س ال�سماء

ماثيو جرج�س

يقام القدا�س الإلهي يوم الأحد الموافق  24يونيو 2018
بكني�سة ال�سيدة العذراء والأنبا �أثنا�سيو�س بالفالي
تحيي الأ�سرة الذكرى ال�سنوية الأولى
لعري�س ال�سماء ماثيو جرج�س
في القدا�س الإلهي بكني�سة القدي�س مارمرق�س
الر�سول في لو�س انجلو�س يوم االحد الموافق
 . 2018/6/24وتدعو الأ�سرة الأهل والأ�صدقاء لنوال
بركة القدا�س االلهي .
الرب يعو�ض الجميع تعب محبتهم و�أال يعر�ضهم
لتجارب �أقوى مما يحتملوا

ذكرى ال�صديق تدوم �إلى الأبد
الذكرى ال�سنوية الأولى للأب والزوج الحنون

تحت رعاية نيافة الحبر الجليل المطران

الأنبا �سرابيون

و�أ�صحاب النيافة الأنبا �آبرهام والأنبا كيرل�س
الجميع مدعوون لنوال البركة
AND HE WILL DWELL WITH THEM AND
THEY SHALL BE HIS PEOPLE. GOD HIMSELF WILL BE
WITH THEM AND BE THEIR GOD.

نبـيـــل �شـــنـودة

Departed to the Heavenly Glories

SAMEH RAGHEB HANNA
from South Carolina

تحيي الأ�سرة الذكرى ال�سنوية الأولى لرحيل
الأب والزوج الحنون نبيل عبده �شنودة
�إلى ال�سماء في القدا�س الإلهي يوم الأحد الموافق  10يونيه 2018
بكني�سة القدي�سين بطر�س وبول�س ب�سانتا مونيكا ،كاليفورنيا.
يبد�أ القدا�س ال�ساعه � 8صباحا وينتهي ال�ساعه � 11صباحا
والأ�سرة تدعو الأهل والأ�صدقاء لنوال بركة القدا�س الإلهي.
وت�شكر الجميع على تعب محبتهم.

Son of the late Ragheb Salama Hanna, and Mrs. Tahani Bahna. Husband of
Gehan Hanna, Father of Pierre, Damien and Christopher. Brother of Rafik Hanna
and Dr. Taghrid Sidhom wife of Dr. Alfred Sidhom. Son in law of Suzan Doss and
brother in law of Medhat Doss from New Jersey. His uncles Dr. Sami Bahna from
New Orleans and Mr. Sarwat Bahna from Florida. His Aunts Dr. Fawkia Bahna from
Cairo and Mrs. Samira Bahna from Canada.
The Forty days Memorial Mass will be celebrated at 8 am on Saturday June
30th at Archangel Michael Church in Santa Ana, California.

رياضة
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رياضة ومالعب
�أعداد� :صالح بول�س

في �س ــابقة فري ــدة مـن نوعــها

حكم كرة �سلة واحد لمباريات بطولة ال�سلة بالإيبرا�شـية
ب� ��د�أت م �ب��اري��ات ب �ط��ول��ة ك ��رة ال�سلة
لاليبرا�شية  ...بداية غير مب�شرة بالخير
ح�ي��ث ا��س�ت�ه�ل��ت ب�ط��ول��ة ال���ش�ب��اب بين
فريق �شباب كني�سة ابانوب و�شباب كني�سة
المالك بح�ضور حكم واح��د فقط وتغيب
الحكم الثاني  ...مما ادي الي عدم نجاح
الحكم في اتخاذ �أي قرار دون االعترا�ض
عليه م��ن ك�لا الفريقين  ...وتخبطه في
ات �خ��اذ ال��ق��رارات ك��ان ال�سمه ال�سائدة
طوال المباراة لبعده عن الكرة او الحدث
فكانت معظم القرارات عك�سية  ....ويبدو
من الوهلة االولي علي حكم المباراة انه ال
يملك من الخبرة التي ت�ؤهله الدارة هذه
المباريات ....وقبل انتهاء المباراة بدقائق
اتخذ الالعبين من كال الفريقين �شكال
م��ن العنف المتعمد ف��ي ال��دف��اع ويتعادل
الفريقين ويمتد وق��ت المباراة ال��ي وقت
�إ�ضافي وينهي الحكم المباراة بجزاء علي
احد الم�شجعين من �شباب كني�سة ابانوب
وتنتهي المباراة بفوز فريق �شباب كني�سة
المالك  ٢٧/٢٩ولوال ح�ضور الإباء الكهنة
من كال الكني�ستين واحتوائهم االمر لكانت
ال�م�ب��اراة ل��ن تخرج علي خير و�سالم...
وكان اندرو حنا نجما فوق العادة من �شباب
كني�سة المالك ومدربه الخلوق انطونيو�س

�أرثوذك�س نيوز

ً
ر�سميا ...زيدان يعلن رحيله عن تدريب ريال مدريد

�أعلن الفرن�سي زين الدين زيدان رحيله عن تدريب
فريق ري��ال مدريد الإ�سباني ،مكتفيا بالفترة التي
ق�ضاها في من�صبه .و�أرج��ع زيدان ا�ستقالته لحاجة
الفريق �إلى التغيير.
و�أنهى ري��ال مدريد المو�سم المنق�ضي بفارق 18
نقطة خلف بر�شلونة الفائز بلقب ال��دوري الإ�سباني ،
لكنه �أنقذ مو�سمه بالتتويج بدوري الأبطال بالفوز على
ليفربول الإنجليزي  1 / 3يوم ال�سبت  5/26في المباراة
النهائية التي �أقيمت بالعا�صمة الأوكرانية كييف.
وخالل م�سيرته التدريبية  ،توج زيدان ( 45عاما)
حتى الآن بت�سعة �أل�ق��اب م��ن بينها ثنائية ال��دوري
الإ�سباني ودوري الأبطال في مو�سم . 2017 -2016
وتولى زيدان الإدارة الفنية للريال في الرابع من
يناير  2016خلفا لرافائيل بنيتيز وم��ن وقتها قاد

الملكي للفوز بدوري �أبطال �أوروبا ثالث مرات متتالية
والدوري الإ�سباني مرة وك�أ�س ال�سوبر الأوروبي مرتين
ومونديال الأن��دي��ة مرتين وك��أ���س ال�سوبر الإ�سباني
مرة.
وت�سبب رحيل «زيدان» ب�صدمة في ريال مدريد،
ووفقا لتقارير �صحافية بريطانية �أخبر العبو ريال
مدريد الرئي�س فلورنتينو بيريز ب�أنهم يريدون �أن
ي��روا يورجن كلوب كمدرب للفريق بدال من زين
الدين زيدان في المو�سم المقبل.
ويعتقد نجوم الفريق �أن ا�سلوب يورجن كلوب
يتما�شى مع فل�سفة ال�ن��ادي وعقلية الفريق وهو
ال�شخ�ص ال�ق��ادر على موا�صلة النتائج الرائعة
لزيدان في الموا�سم الما�ضية.

زيدان

�صالح يتفوق على رونالدو وجريزمان
في قائمـة �أغـلى العـبي العـالم

الفرعون يحتل المركز الخام�س ..وكين ونيمار ومبابي ومي�س في المقدمة

جي�سي م�سيحة

�ساندي ب�شير

المعتمد  ...عدم االلتزام بالزي الريا�ضي
 ...عدم االلتزام بخروج الالعبين عقب
ارتكابهم الخط�أ الخام�س.
حنا
�ساندي ب�شير
وف��ي بطولة االن���س��ات ك��ان��ت المباراة
االولي في البطولة بين فريق ان�سات كني�سة نقاط �سلبيه في بداية البطولة
ابانوب وان�سات كني�سة مارمينا  ....ولأول ع��دم ال�ت��زام الحكام بتطبيق القواعد
مرة تقف �ساندي ب�شير الخادمة بمدار�س ال�خ��ا��ص��ة بالبطولة منها ع��دم ال�سماح
االحد مدربة لفريق ان�سات كني�سة ابانوب الي �شخ�ص لمرافقة الفريق اال المدرب
وتحقق نجاحا ف��ي تجميع البنات وتفوز
بالمباراة . ٥/١٩

�إيجابيات
جي�سي م�سيحة
ه��ذه البطولة فر�صة الظ �ه��ار مواهب
متميزة للخدمة مع ال�شباب
خدام
من
م�شرف
جي�سي م�سيحة وجه
محمد �صالح
...
متميز
�درب
�
م
و
كني�سة اب��ان��وب الع��ب
فريقا روحيا وريا�ضيا �أع� �ل ��ن ال �م��رك��ز ال ��دول ��ي للدرا�سات العالميين على ر�أ�سهم �أنطوان جريزمان،
ا�ستطاع ان
يبني  ...ربنا يتمجد من اجل الريا�ضية ،التابع لالتحاد ال��دول��ي لكرة نجم �أتلتيكو م��دري��د ،وب��اول��و دي�ب��اال نجم
الالئق
يالم�ستوي
ال �ق��دم ،ق��ائ�م��ة ت�ضم �أغ �ل��ى  100العب يوفنتو�س ،بالإ�ضافة �إلى كري�ستيانو رونالدو
الخدمة.
هذه
ان تنمو
في ال��دوري��ات الخم�س الكبرى بالمو�سم نجم ريال مدريد الذي لم يتواجد في قائمة
الما�ضي ،والتي �شهدت تقدم محمد �صالح �أغلى  20الع ًبا ،واحتل المركز الـ ،24بعدما
نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي ،و�صلت قيمته لـ  103.4مليون يورو.
ليحتل المركز الخام�س بقيمة  171.3وقدم الفرعون الم�صري مو�سما خياليا
قبل �إ�صابته في نهائي دوري �أبطال �أوروبا
مليون يورو.
الثانية على التوالي ب�سل�سلة نهائي الدوري وت�صدر القائمة ه��اري كين ،مهاجم ف��ي ال�ك�ت��ف ،خ�لال ال�ت�ح��ام م��ع �سيرجيو
�أمام الكافالييرز منحه التقدم بنتيجة  2توتنهام الإنجليزي ،بعدما و�صلت قيمته رامو�س ،وال��ذي خ�سره الريدز �أم��ام ريال
  0في ال�سل�سلة التي تُح�سم على �أ�سا�س لـ 201.2مليون يورو ،قبل البرازيلي نيمار م��دري��د  ،1 / 3ح�ي��ث ف��از بلقب ه��دافالع��ب باري�س �سان جيرمان ،في المركز الدوري الإنجليزي ،والعب العام من رابطة
الأف�ضل في  7مباريات.
وكان الواريورز قد حقق انت�صارا ثمينا الثانية ب� �ـ 197.5مليون ي��ورو ،ث��م زميله المحترفين ،ورابطة ال�صحفيين ،و�أف�ضل
ف��ي ال�م�ب��اراة االفتتاحية ب�سل�سلة نهائي ف��ي ال�ف��ري��ق كليليان مبابي ف��ي المركز العب ب�أفريقيا ،و�أف�ضل العب في ا�ستفتاء
ال ��دوري على كليفالند ب�ف��ارق  10نقطة الثالث ب �ـ 186.5مليون ي��ورو ،وحل النجم هيئة الإذاعبة البريطانية ،كما قاد فريقه
بنتيجة  ،114 - 124في ليلة تاريخية ت�ألق الأرجنتيني ليونيل مي�سي في المركز الرابع للمركز ال�ث��ان��ي ب� ��دوري الأب� �ط ��ال ،وق��اد
المنتخب الم�صري لنهائيات ك�أ�س العالم
فيها ليبرون جيم�س بت�سجيله  51نقطة .بـ 184.2مليون يورو.
وتفوق محمد �صالح على عدد من النجوم بعد غياب ا�ستمر  28عاما.

الواريورز يوا�صل تفوقه على الكافالييرز ب�سل�سـلة نهــائي الـدوري الأمريكي
وا� �ص��ل ف��ري��ق ج��ول��دن �ستيت واري ��ورز
حامل لقب دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي
للمحترفين خطواته نحو الحفاظ على
لقبه خ�لال �سل�سلة نهائي ال ��دوري امام
مناف�سته كليفالند كافالييرز.
و�أكد جولدن �ستيت واريورز تفوقه على
كليفالند كافالييرز بعدما حقق الفوز
الثاني على التوالي عليه في �سل�سلة نهائئ
دوري العمالقة المحترفين.
الواريورز نجح في تحقيق االنت�صار على
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الكافالييرز بفارق  19نقطة وبنتيجة 122
  103في ثاني مواجهات �سل�سلة نهائيالدوري.
وي��دي��ن ج��ول��دن �ستيت بالفوز وح�صد
االن�ت���ص��ار لنجمه الأول �ستيفن كوري
المت�ألق �صاحب الرميات الثالثية الرائعة،
ح�ي��ث ك��ان �أف���ض��ل م�سجلي ال�ن�ق��اط في
فريقه بر�صيد  33نقطة منها  9رميات
ثالثية وا��س�ت�ح��وذ على  7ك ��رات مرتدة
وم��رر  8ك��رات حا�سمة ،كما توهج زميله

كيفن دوران��ت �أي�ضا بت�سجيله  26نقطة
واال�ستحواذ على  9كرات مرتدة.
�أم��ام المناف�س كليفالند كافالييرز،
كعادته كان الملك ليبرون جيم�س �أف�ضل
العبيه خ�لال المواجهة ،حيث نجح في
ت�سجيل  29نقطة وا�ستحوذ على  9كرات
مرتدة ومرر  13كرة حا�سمة ،بينما �أ�ضاف
زميله كيفين لف  22نقطة وا�ستحوذ على
 10كرات مرتدة.
انت�صار ج��ول��دن �ستيت ف��ي المباراة
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