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بقلم :د� .أيبدياكون
�أنطونيو�س ميخائيل

�أرثوذك�س نيوز
ال�سنة الثامنة ع�شر /العدد  31 - 16( 387يوليه 2018م) � -أبيب  1734لل�شهداء

افتتح قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني مبنى الكلية الإكليريكية
بالأ�سكندرية بعد تجديده وتطويره.
ا�ستقبل خور�س �شمام�سة الكلية وكنائ�س اال�سكندرية قدا�سة
البابا بالألحان ثم �صلى قدا�سته �صالة ال�شكر و�أزاح ال�ستار عن
اللوحة التذكارية التي ت�ؤرخ لحدث االفتتاح.
وتفقد بعد ذلك الغرف والقاعات المختلفة والمكتبة الخا�صة
بالكتب ومكتبة خا�صة بالمذكرات وكتب الدرا�سة و�أي�ض ًا غرفة
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
واثنى قدا�سته على العمل الرائع الذي يعد قفزة ح�ضارية تليق
بالأ�سكندرية التي يجب �أن تكون رائدة في كل �شيء.
كما تفقد قدا�سته قاعة الأر�شيدياكون حبيب جرج�س وقاعة
المتنيح يو�سف منقريو�س �أول وكيل للكلية.
وت�شهد الأ�سكندرية حدثين مميزين هما �إفتتاح قدا�سة
البابا لمبنى الإكليريكية والديوان البطريركي واحتفالية مئوية
مدار�س الأحد والتي �ستقام م�سا ًءا بقاعة الم�ؤتمرات الكبرى
بمكتبة الأ�سكندرية وي�شهدها قدا�سة البابا ولفيف من �أحبار
الكني�سة.

�أنه في يوم الأحد الموافق  8يوليو 2018م  1 -من �شهر �أبيب ل�سنة � 1734ش
وخالل �أعمال الترميم بدير القدي�س العظيم الأنبا ب�سنتا�ؤ�س الالب�س الروح ببرية
الأ�سا�س بنقادة و�أثناء العمل بالمذبح الأو�سط وهو مذبح القدي�س الأنبا ب�سنتا�ؤ�س
تم العثور على مقبرة في �أ�سقف المذبح على عمق  2متر من �سطح الأر�ض وجد
بها رفات القدي�س العظيم الأنبا ب�سنتا�ؤ�س مو�ضوعة بطريقة نادرة على �سرير
من الحجر مكتوب عليه باللغة القبطية ا�سم القدي�س منذ ما يقرب  14قرن من
الزمان (ولد القدي�س ا�أنبا ب�سنتا�ؤ�س حوالي عام 548م وتنيح عام 631م).
بركة عظيمة لإيبار�شيتنا ظهور رفات هذا القدي�س العظيم م�ؤ�س�س برية
الأ�سا�س وخا�صة في هذه الأيام المباركة التي تتمتع فيها الكني�سة برعاية �أبينا
�صاحب الغبطة والقدا�سة قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني.
الرب ينفعنا ببركة �صلوات هذا القدي�س.

			
			
			

توقيع� :أنبا بيمن
ا�سقف نقاد وقو�س
توقيع 24 :كاهن من كهنة الإيبرا�شية

م�صر ب�صدد تحقيق حلم راودها لعقود
�سيد ّر عليها المليارات

ت�ستعد م�صر لت�شييد �أول م�صنعين ال�ستخال�ص المعادن والعنا�صر الم�شعة في
محافظة كفر ال�شيخ �شمال دلتا النيل وعلى م�ساحة ت�صل �إلى  115فدانا.
و�ستن�شئ م�صر الم�صنع الأول في مالحة مني�سي على م�ساحة  80فدانا تنفذه
�شركة �أ�سترالية ،والثاني غرب محطة كهرباء البرل�س على م�ساحة  35فدانا
بمنطقة بر بحري تنفذه �شركة م�صرية �صينية بالتعاون مع ال�شركة الم�صرية
للرمال ال�سوداء.
وق��ال محافظ كفر ال�شيخ اللواء ال�سيد ن�صر� ،إن «الحلم ال��ذي دام لع�شرات
ال�سنوات يتحول لواقع ملمو�س في ا�ستخال�ص المعادن والعنا�صر الم�شعة من
الرمال ال�سوداء ،بعد و�ضع حجر الأ�سا�س لم�شروع م�صنع ف�صل الرمال ال�سوداء
بالبرل�س».
و�أو�ضح �أن الم�شروع �سيوفر �أكثر من  5000فر�صة عمل مبا�شرة ف�ضال عن
فر�ص العمل غير المبا�شرة ،ال�ستخراج  41عن�صرا معدنيا من الرمال ال�سوداء
تقوم عليها � 41صناعة فريدة عالميا ،لتعظيم اال�ستفادة من الموارد االقت�صادية
المتاحة والقيمة الم�ضافة من المعادن الم�ستخل�صة من الرمال ال�سوداء.
و�أكد �أن م�شروع الرمال ال�سوداء �سيعود على م�صر بمليارات الجنيهات و�سيحول
منطقة �شمال الدلتا وخا�صة كفر ال�شيخ �إل��ى منطقة ا�ستثمارات �ضخمة ،و�أن
ا�ستثمارات الم�شروع �ستحقق عائدا و�أرباحا م�ضمونة نظرا لكثافة المعادن في
الكثبان الرملية بالبرل�س ،م�شيرا �إلى �أن الرمال ال�سوداء ثروة قومية الحتوائها على
معادن عالية القيمة.

النا�شر ورئي�س التحرير:
عـزمـي حـــنـا

� 16صفحة

الحرب الكالمية تحتد بين
وا�شنطن وطهران
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�سنين التحفظ
عــلى
البابا �شــنودة

�سيامة كاهن جديد ب�إيبرا�شية لو�س �أنچلو�س

�صلى نيافة الأنبا �سرابيون مطران �إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س يوم الأحد الأول من يوليو القدا�س الإلهي وخالل القدا�س تمم طق�س
�سيامة الدياكون جون غالي كاهنا على كني�سة ال�شهيد مارجرج�س ببلفالور ب�إ�سم الق�س جون.
�شارك في ال�صلوات �أ�صحاب النيافة الأنبا ابراهام والأنبا كيرل�س الأ�سقفين العموميين .هذا وقد �سافر الكاهن الجديد �إلى م�صر
لق�ضاء فترة الأربعين يوما بدير القدي�س الأنبا بي�شوي بوادي النطرون.

الرئي�س ال�سي�سي يفتتح ثالث محطات عمالقة لتوليد الكهرباء

وا�شنطن تعلن رفع القيود
عن م�ساعدات ع�سكرية لم�صر
بقيمة 195مليون دوالر
وك��االت� :أعلنت الخارجية الأمريكية،
فى بيان لها ،رفع القيود عن م�ساعدات
ع�سكرية لم�صر بقيمة 195مليون دوالر،
وذلك ح�سبما �أفادت وكالة رويترز.
وق���ال���ت �إن م�����ص��ر ات���خ���ذت خطوات
�إيجابية للرد على مطالب ب�ش�أن حقوق
الإن�سان.
و�أ����ش���ارت ال��خ��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،فى
البيان� ،إل��ى �أن الواليات المتحدة كانت
علقت ج��ز ًءا من الم�ساعدات الع�سكرية
المقدمة �إلى م�صر فى �أغ�سط�س .2017
وجاء رد م�صر على ما زعمته الواليات
ال��م��ت��ح��دة ع��ن وج���ود ان��ت��ه��اك��ات لحقوق
الإن�����س��ان ،ب���أن ق��رار �إل��غ��اء الم�ساعدات
الع�سكرية «حكم غير ع��ادل» على طبيعة
العالقات اال�ستراتيجية التى ربطت بين
البلدين لعقود.

اليونان تعلن الحداد على
�أرواح �أكثر من  80قتيال ق�ضوا
في الحرائق
ارتفعت ح�صيلة الحرائق حول �أثينا الأربعاء
� 7/25إلى  81قتيال ،كما �أعلنت �أجهزة الإطفاء،
فيما تعي�ش البالد �صدمة بعد العثور على �أكثر
من � 20شخ�صا متفحما ،بينهم �أطفال.
و�أف����ادت المتحدثة با�سم ج��ه��از الإطفاء
�ستافروال ماليري �أن الحرائق خلفت  74قتيال
مو�ضحة �أن ه��ذه الح�صيلة غير نهائية وما
زال نحو مئة عن�صر �إطفاء يوا�صلون البحث
عن �ضحايا محتملين في ال�ساحل ال�شرقي من
منطقة �إتيكي التي �أت��ت عليها النيران م�ساء
االثنين  .7/23وكانت ح�صيلة �سابقة تحدثت
عن �ستين قتيال.
وه��ذه الحرائق هي الأ�شد �ضررا منذ تلك
التي �أ�سفرت عن  77قتيال في  .2007وبين
القتلى والدة بولندية وابنتها ،كما ذكرت وار�سو
التي لم تقدم مزيدا من التفا�صيل.

افتتح الرئي�س الم�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي الثالثاء  7/24في احتفال كبير
ث�لاث محطات عمالقة لتوليد الكهرباء
نفذتها �شركة �سيمنز االلمانية وبلغت
كلفتها  6مليارات يورو.
وخ�ل�ال اح��ت��ف��ال اق��ي��م ف��ي العا�صمة
االداري���ة الجديدة التي يجري ت�شييدها
ح��ال��ي��ا ،افتتح ال�سي�سي ع���ددا �آخ���ر من
م�شروعات الكهرباء عبر الفيديو كونفرا�س
في مناطق اخرى ،وفق التلفزيون الر�سمي
الذي نقل االحتفال ب�شكل مبا�شر.
وقامت �شركة �سيمنز ببناء المحطات
الثالث التي تعمل بالغاز لتوليد 14400

ميجاوات �سنويا .واقيمت المحطات الثالث
في العا�صمة االداري���ة ،وف��ي غ��رب مدينة
البرل�س بمحافظة كفر ال�شيخ ف��ي دلتا
النيل ،وفي بني �سويف جنوب القاهرة.
كما افتتح ال�سي�سي المرحلة الثانية
من محطة توليد الطاقة من الرياح في
منطقة جبل الزيت على البحر االحمر.
وتم انجازها بالتعاون مع الوكالة اليابانية
للتنمية.
كما افتتح الرئي�س الم�صري اعمال
زي����ادة ق����درات م��ح��ط��ات اخ���رى وان�شاء
محطات محوالت لنقل الكهرباء.
وقال ال�سي�سي ان هناك م�شكالت كان

ترامب يرحب بتفكيك بيونغ يانغ
موقعها النووي

رحب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بالتقارير التي �أفادت ب�أن بيونغ يانغ،
با�شرت في تفكيك موقع رئي�سي الختبار ال�صواريخ في كوريا ال�شمالية.
وقال دونالد ترامب ،في كلمة له في مدينة كان�سا�س �سيتي بوالية مي�سوري:
«نحن نقدر ذلك عاليا» ،مجددا الت�أكيد على �أن لقاءه مع كيم في �سنغافورة كان
«رائعا».
و�أعرب ترامب عن �أمله في �أن تنفذ كوريا ال�شمالية وعدها ،وتعيد لوا�شنطن
رف��ات بع�ض الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية في بداية
الخم�سينيات من القرن الما�ضي.
من جانبه ق��ال وزي��ر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو� ،إن تفكيك موقع
ال�صاروخ «يتوافق بالكامل» مع ما تعهد به الكوريون ال�شماليون في قمة ترامب
كيم.
وجاء تعليق ترامب ووزير خارجيته ،بعد تقرير ن�شره «موقع  38نورث» ،وهو
موقع �إلكتروني �أمريكي يحلل �صور الأقمار اال�صطناعية ،ي�ؤكد �أن كوريا ال�شمالية
بد�أت في تفكيك من�ش�آتها في موقع �سوهيه (البحر الغربي) لإطالق ال�صواريخ.

ينبغي حلها «منذ فترة طويلة» في ا�شارة
�إلى تطوير قدرات توليد الكهرباء و�شبكات
نقل التيار.
وح�����ض��ر رئ��ي�����س مجل�س ادارة �شركة
�سيمنز جو كايزر االحتفال.
و�أك��د وزي��ر الكهرباء محمد �شاكر ان
المحطات العمالقة الثالث �ستتيح توفير
ما قيمته مليار يورو �سنويا من الغاز.
و�أكد رئي�س هية الرقابة االدارية محمد
ع��رف��ان �أن المحطات ال��ج��دي��دة �ستوفر
للبالد فائ�ضا بن�سبة  %25من الكهرباء
�سي�ستخدم «لتلبية االحتياجات الم�ستقبلية»
كما �سيوجه جزء منه «للت�صدير».

االتحاد الم�صري يح�صر خياراته
في  4مدربين لمنتخب الفراعنة
�أعلن ع�صام عبد الفتاح ع�ضو اتحاد الكرة
الم�صري� ،أن االت��ح��اد نجح خ�لال اجتماعه في
ح�صر اختياراته بين  4م��درب��ي��ن ،و�أن���ه �سيعلن
عن ا�سم المدير الفني لمنتخب الفراعنة خالل
�أ�سبوع.
و�أ�ضاف عبد الفتاح �أن «المجال مفتوح �أمام �أي
مدرب �آخر ،ومن بينهم الم�صريون».
و�أو�ضح عبد الفتاح في ت�صريحات �صحفية،
�أن االتحاد يواجه م�شكلة من الناحية المالية مع
بع�ض المدربين ،فـهناك من يطلب  3.5مليون
دوالر ،و�آخر يطلب  4.5مليون دوالر ،وهناك من
يطلب مليون دوالر في المو�سم ،في الوقت الذي
يعتمد فيه اتحاد الكرة على م��وارده فقط ،الفتا
�إلى �أن «االتحاد و�ضع �سقفا معينا للراتب ال�سنوي
للمدرب الجديد ،يتجاوز المليون ون�صف المليون
دوالر بقليل».
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�إطالق تطبيق «�أبناء النور»
لتح�ضير درو�س مدار�س الأحد

أخبار كنسية

ال�سنة الثامنة ع�شر  -العدد  31 - 16) 387يوليه 2018م) � -أبيب  1734لل�شهداء
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في حفل بهيج تم يوم الأحد  22يوليه � 2018إكليل الإبنة المباركة مريم وليم على خطيبها المبارك �أنتوني �إبراهيم.
�أطلق قدا�سة البابا تطبيق حمل ا�سم «�أبناء النور» الإلكتروني وهو منا�سب لكل �أنواع
قام بمرا�سم الإكليل �أ�صحاب النيافة الأنبا اغاثون والأنبا ابراهام والأنبا كيرل�س ولفيف من كهنة �إيبرا�شية لو�س انجلو�س.
الهواتف المحمولة البرنامج م�ساعد للخادم في تح�ضير الدرو�س التربية الكن�سية و�أي�ضا
مبروك ماري و�أنتوني ،الرب يبارك حياتكما وبالرفاء والبنين.
النوتة الروحية للخادم والذي �أعلنت اللجنة المنظمة الحتفالية مئوية مدار�س الأحد
ماري و عزمي حنا
								
بالأ�سكندرية عن �إ�صدار هذا التطبيق كهدية من خدمة مدار�س الأح��د بالأ�سكندرية

لخدام مدار�س الأحد بكافة كنائ�س الكرازة المرق�سية.
هذا ومن المقرر �أن يتم تدريب بع�ض خدام مدار�س الأح��د بقطاعات الأ�سكندرية
الأربعة على ا�ستخدام التطبيق على �أن تعمم تجربة ا�ستخدامه لكل خدام مدار�س الأحد
بالأ�سكندرية بحد �أق�صى يناير  ،٢٠٢٠لي�صبح بعدها التطبيق متاحا لمن يرغب من
الإيبار�شيات في اال�ستعانة به.

ر�سامة راهب نم�ساوي
بدير الأنبا بي�شوي

�إيبار�شية لو�س اجنلو�س جنوب كاليفورنيا وهاواي

تكريم «خادم» مدار�س الأحد في مائة عام
ي�سر كني�سة العذراء مرمي بلو�س اجنلو�س بدعوتكم
حل�ضور نه�ضة �صيام ال�سيدة العذراء يوميا من � 2018/8/7إىل 2018/8/22

قام الأنبا �صرابامون �أ�سقف ورئي�س دير
الأن��ب��ا بي�شوي ب��وادي النطرون ،بر�سامة
راه��ب جديد للدير با�سم الأب «ابراهام
الأنبا بي�شوي» وهو ق�صد دير الأنبا بي�شوي
رغ��م والدت���ه بالنم�سا وتخرجه م��ن كلية
هند�سة الطيران في ميونيخ ،وقبل ظهور
نتيجة ال�سنة النهائية� ،سافر م�صر ودخل
الدير.
ورف�������ض �أن ي��ت��ره��ب��ن ف���ي دي���ر الأن��ب��ا
ك َّرم قدا�سة البابا ا�سم المتنيح القم�ص بي�شوي كامل الذي اختارته لجنة مئوية مدار�س �أن��ط��ون��ي��و���س ف��ى النم�سا �أو دي���ر الأنبا
الأحد بالأ�سكندرية نيابة عن خدام مدار�س الأحد بالأ�سكندرية خالل مائة عام.
�أنطونيو�س ب�ألمانيا واختار دير الأنبا بي�شوى
القم�ص
ت�سلمت جائزة التكريم من يد قدا�سة البابا «تا�سوني �أنجيل» زوجة المتنيح
ف��ى ب���رارى م�صر ليعي�ش ح��ي��اة الرهبنة
بي�شوي كامل.
الأولى وليتعلم قواعد اللغة العربية.

قدا�سة البابا ي�ستقبل فائزي م�سابقة مدار�س الأحد

دير مار مينا يطبع كتا ًبا عن رحلة
العائلة لمقد�سة بم�صر بـ 10لغات

ق���ال ال��ب��اب��ا ت��وا���ض��رو���س ال��ث��ان��ي ،بابا
الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية،
�إن دير ال�شهيد العظيم مار مينا للرهبان
الأقباط الأرثوذك�س ب�صحراء مريوط بغرب
الإ�سكندرية ،برئا�سة الأنبا كيرل�س رئي�س
الدير� ،أعاد طبع �أحد الكتب المهمة.
و�أ���ض��اف البابا توا�ضرو�س الثاني ،في
مقاله الأح��دث بمجلة الكرازة والمترجم
للغة القبطية� ،أن الكتاب المطبوع حديثا
يخ�ص رحلة العائلة المقد�سة في �أر�ض
ا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرق�سية م�صر ،وهو ما تم توزيعه بـ 10لغات ليكون
بالعبا�سية �أ�سرة تحرير مجلة مدار�س الأحد للن�شء ومعهم الفائزين في الم�سابقة الكبرى خير �شارح لتلك الرحلة ومحفزا لزيارتها
التي تنظمها المجلة �سنويا لأبناء الكني�سة من مختلف الأعمار ال�سنية.
في م�صر.
حر�ص قدا�سة البابا على الإجابة على الأ�سئلة التي وجهها الفائزون لقدا�سته كما
�سلمهم �شهادات التقدير التي ر�صدتها المجلة للفائزين في الم�سابقة.
ينتمي الفائزون لكنائ�س و�إيبار�شيات عدة بالكرازة المرق�سية داخل م�صر.
وهذا هو العام الثالث الذي ي�ستقبل فيه قدا�سة البابا فائزي الم�سابقة الكبرى لمجلة
مدار�س الأحد وتهنئتهم وت�سليمهم �شهادات التقدير.
�إعتمــدوا

Uncle Mike’s Kitchen+
�أ�شهى الم�أكوالت ال�شرقية والغربية
زرونا في مطعمنا الجديد وتمتعوا ب�ألذ الم�أكوالت

في حمالتكم الدعائية.
ات�صلوا بنا اليوم
)818( 774-0446

6407 Van Nuys Blvd., Van Nuys
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برعاية ومباركة املطران الأنبا �سرابيون و�أ�صحاب النيافة الأنبا ابراهام والأنبا كريل�س
مواعيد اخلدمة يف عيد و�صيام ال�سيدة العذراء مرمي
(باللغة العربية)  -مواعيد الع�شيات ( 9-7م�ساء)
الثالثاء
�أبونا جورج عزيز
كني�سة القدي�س مار جرج�س املزاحم
 7اغ�سط�س
الأربعاء
�أبونا روي�س �أنطون
 8اغ�سط�س
كني�سة القدي�س مارمرق�س
�أبونا بي�شوي ري
اخلمي�س
كني�سة مارمينا  -ريفر�سايد
 9اغ�سط�س
�أبونا يوحنا موري�س
اجلمعة
 10اغ�سط�س كني�سة ماريوحنا  -كوفينا
ال�سبت
�أبونا مينا جرج�س
 11اغ�سط�س
كني�سة القدي�س موري�س  -بومونا
الأحد
�أبونا بول�س باقي
 12اغ�سط�س كني�سة القدي�سة مونيكا  -نيوبورت بيت�ش
الأثنني
�أبونا مينا جورج
 13اغ�سط�س كني�سة رئي�س املالئكة روفائيل ومارمينا  -باملديل
�أبونا جوزيف بول�س
الثالثاء
 14اغ�سط�س كني�سة العذراء مرمي والقدي�سة فارينا � -أناهامي
�أبونا �أنطوين �سليم
الأربعاء
 15اغ�سط�س كني�سة القدي�س البابا كريل�س ال�ساد�س  -و�ستمن�سرت
اخلمي�س
اغ�سط�س نيافة الأنبا ابراهام
16
اجلمعة
�أبونا �شنودة غطا�س
 17اغ�سط�س كني�سة ماريوحنا  -كوفينا
ال�سبت
�أبونا جريمايا �سعد
 18اغ�سط�س
كني�سة رئي�س املالئكة ميخائيل � -سيمي فايل
الأحد
�أبونا جون ميخائيل
 19اغ�سط�س كني�سة القدي�سة يو�ستينا  -ران�شو كوكاموجنا
الأثنني
�أبونا ا�سحق اندراو�س
 20اغ�سط�س كني�سة القدي�سني بطر�س وبول�س � -سانتا مونيكا
الثالثاء
 21اغ�سط�س
الأربعاء
� 22أغ�سط�س

Holy Virgin Mary Fast & Feast Schedule 2018
)(English service) - Vespers (7 to 9 pm
Tuesday,
Fr. ِGeorge Aziz
Aug. 7
St. George the New Martyr Church
Wednesday,
Fr. ِReweis Antoun
Aug. 8
St. Mark - Los Angeles
Thursday,
Fr. ِBishoy Ray
Aug. 9
St. Mina Church
Friday,
Fr. ِYouhanna Maurice
Aug. 10
St. John Church - Covina
Saturday,
Fr. Mina Girgis
Aug. 11
St. Maurice, Pomona
Sunday,
Fr. Boules Baky
Aug. 12
St. Monica Church, Newport Beach
Monday,
Fr. Mina George
Aug. 13
Archangel Rafael & St. Mina Church
Tuesday,
Fr. Joseph Boules
Aug. 14
St. Mary & St. Verena Church
Wednesday,
Fr. Anthony Selim
Aug. 15
St. Pope Kyrillos VI, Westminister
Thursday,
His Grace Bishop Abraham
Aug. 16
Friday,
Fr. Shenouda Ghattas
Aug. 17
St. John Church
Saturday,
Fr. Jeremiah Said
Aug. 18
Archangel Michael - Simi Valley
Sunday,
Fr. John Mikhail
Aug. 19
St. Justina Church
Monday,
Fr. Issac Androus
Aug. 20
St. Peter & St. Paul, Santa Monica
Tuesday,
)Vespers & Glorification (7pm - 9pm
Aug. 21
H.E Metropolitan Serapion

ع�شية ومتجيد (7م 9 -م)
نيافة املطران الأنبا �سرابيون
�صالة ن�صف الليل وباكر (9م �1 -ص)

)Midnight Praises & Vigil (9pm-1am

قدا�س عيد القدي�سة العذراء مرمي
من � 1ص � 3 -ص (القدا�س الأول)
(القدا�س الثاين) من �8ص �10 -ص

Feast of Holy Virgin Mary Divine
Liturgy (1am-3am) 1st. Liturgy
)2nd. Liturgy (8am - 10am

H.E Metropolitan Serapion

نيافة املطران الأنبا �سرابيون

القدا�سات الإلهية �أثناء �صيام ال�سيدة العذراء مرمي
�6:30ص �8:30 -ص (القدا�س الأول)
الأحد
�8:30ص �11 -ص (قدا�سني عربي واجنليزي)
االثنني والثالثاء والأربعاء � 8ص �إىل � 10ص
اخلمي�س
� 5ص �إىل � 7ص
� 9ص �إىل � 11ص
اجلمعة
� 8:30ص �إىل � 10:30ص
ال�سبت

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

Wednesday,
Aug. 22

Divine Liturgy during Holy Virgin Mary Fast
Sunday
)6:30am - 8:30am (1st Liturgy
)8:30am-11am (Ara. & Eng. Liturgies
8 am to 10 am
Mon. Tue. & Wed

قسيمة إشرتاك

5 am to 7 am

Thursday

9 am to 11 am

Friday

8:30 am to 10:30 am

Saturday

Subscription Form
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�إنجيل معلمنا يوحنا

عـالم محتـاج !

لقدا�سة البابا المعظم الأنبا توا�ضرو�س الثاني

� +إنجيل يوحنا ..هو �إنجيل له طابع خا�ص ..و�سوف
ندر�س �إنجيل معلمنا يوحنا الذي كتب خم�سة �أ�سفار
(الإنجيل  3 -ر�سائل � -سفر ال��ر�ؤي��ا) ..فالأناجيل
تتحدث عن الم�سيح ،والر�سائل تتحدث عن الكني�سة،
و�سفر ال��ر�ؤي��ا يتحدث عن ال�سماء ..ولذلك ي�صبح
الوحيد الذي كتب عن الثالثة هو القدي�س يوحنا..
وعندما ننظر للمثلث نجد �أن القدي�س يوحنا يوجد
في ا ألعلى أ�ي متجه إ�ل��ى ال�سماء ..ولذلك نجد أ�ن
رمز القدي�س يوحنا هو «الن�سر» لأن الن�سر ُيحلق عالي ًا
نحو ال�سماء ..عك�س الرموز الثالثة الآخ��رى ،وهم:
الإن�سان (متى) والأ�سد (مرق�س) والثور (لوقا)..
وجميعهم الثالثة يم�شون على الأر�ض �أما يوحنا فهو
الن�سر ال ُمحلق نحو ال�سماء..
 +القدي�س يوحنا كتب الإنجيل و  3ر�سائل و�سفر
الر�ؤيا ..ومن الجميل �أننا �إذا جمعنا عدد �إ�صحاحاتهم
نجدهم  50إ��صحاح ..ودائم ًا نقول هذا التدريب وهو
�أن �أن�سب قراءة لفترة الخما�سين بعد القيامة وهي الـ
� 50إ�صحاح التي كتبها معلمنا يوحنا.
من هو القدي�س يوحنا ؟
 +القدي�س يوحنا كان يعمل �صياد لل�سمك مع �أخوه
يعقوب ،وك��ان وال��ده��م زب��دي يبدو �أن��ه ك��ان مي�سور
الحال ..ولذلك كان يوحنا له خبرة في ال�صيد ولكن
كان له قلب رقيق ..ويوحنا هذا ال�صياد الذي �صار
تلميذ للم�سيح هو آ�خر تلميذ تنيح من التالميذ (ولم
ي�ست�شهد) �أما يعقوب �أخوه فهو �أول تلميذ ا�ست�شهد
من بين تالميذ ال�سيد الم�سيح ..وكان النا�س تلقبهم
بـ «بوانرج�س» �أي «ابني الرعد» لأن والدهم كان يدير
�أعماله بنف�سه ...وقد كتب القدي�س يوحنا �إنجيله �سنة
90م وتنيح �سنة 98م  ..و�أمه كان ا�سمها �سالومة ويبدو
�أنها كانت غنية حيث كانت تلبي بع�ض االحتياجات
الخا�صة بخدمة ربنا ي�سوع الم�سيح ...فهي كانت
عائلة م�سيحية تقية.
�صفات �إنجيل يوحنا و�أق�سامه
 +كتب القدي�س يوحنا �إنجيله من � 21إ�صحاح ولكن
عندما تقر�أه ت�شعر �أن الختام بد�أ في الأ�صحاح ..20

وفيه يوجد الآي��ة المحورية في �إنجيل يوحنا وهي
موجودة في (يو« )31، 30 :20و آ�يات أ�خر كثيرة �صنع
ي�سوع قدام تالميذه لم ُتكتب في هذا الكتاب �أما هذه
فقد كتبت لت�ؤمنوا �أن ي�سوع هو الم�سيح �إبن اهلل ولكي
تكون لكم �إذا �آمنتم حياة با�سمه».
�أرجو �أن تنتبهوا للتناغم الجميل الذي بين يوحنا و
مارمرق�س ..حيث �أن مارمرق�س بد�أ وقال «بدء �إنجيل
ي�سوع الم�سيح ابن اهلل» ويوحنا ختم وقال «لت�ؤمنوا
�أن ي�سوع هو الم�سيح لكي تكون لكم �إذا �آمنتم حياة
با�سمه».
 +ولكي ندر�س إ�نجيل يوحنا يجب أ�ن نق�سمه إ�لى 3
�أق�سام :من  12-1معجزات ،ومن � 17 -13أحاديث
و�صلوات ،ومن � 21 -18أ�سمى معجزة (القيامة).
وهكذا لم يذكر القدي�س يوحنا في �إنجيله �أي �أمثال
نهائي ًا حيث �أنه كان يركز على المعجزات وال�صلوات
�أو المقابالت..
 +لذلك فالجزء الأول من �إ�صحاح ُ 12 -1ي�سمى
كتاب ا آلي���ات أ�و المعجزات ..فمث ًال نقر أ� عن أ�ول
معجزة عملها الم�سيح (عر�س قانا الجليل) ونقر أ�
عن معجزة (تفتيح عيني المولود �أعمى) و (�شفاء
مري�ض بركة بيت ح�سدا) و (�إقامة لعازر) ..وجميعها
معجزات قوية تميز بها هذا الإنجيل ..ولذلك ُيقال
عن �إنجيل يوحنا (�أن مدة خدمة ربنا ي�سوع الم�سيح
على الأر�ض  1000يوم ويوحنا الر�سول اختار � 3أ�سابيع
فقط من الـ  1000يوم) حيث �أنه اختار �أهم الأحداث
في هذه الـفترة ..فمث ًال الم�سيح �صنع معجزات إ�قامة
موتى كثيرة فذكر مارمرق�س وم��ارم��ت��ى ومارلوقا
معجزتين وهما (�إقامة �إبنة ياير�س) و (�إقامة �إبن
�أرملة نايين)� ..أم��ا يوحنا فاختار المعجزة القوية
جد ًا وهى معجزة (�إقامة ميت بعد �أن دفن لمدة 4
�أيام) وذلك فى يوحنا  ...11ومث ًال معجزة المري�ض
المطروح على بركة بيت ح�سدا �إذ له � 38سنة م�شلول..
ويجئ الم�سيح وي�شفيه ويقول له «قم �أحمل �سريرك
و�أم�ش».
ومث ًال (معجزة عر�س قانا الجليل) ..إ�ذ قالت
العذراء له «لي�س لهم خمر» وذلك لأن الأكاليل قديم ًا
كانت تتم لمدة �أ�سبوع لكي يجاملوهم �أه��ل البلد
جميعهم ..و�أهل العر�س يقدموا لهم ع�صير العنب،
وكان �أرقى م�شروب في هذا الوقت ..والم�سيح ي�صنع
المعجزة وتمتلئ الأج����ران ال�ستة بالخمر و ُيقدم
لل�ضيوف الموجودين ..وهكذا جميع المعجزات قوية
و�شديدة.
 +أ�م��ا الجزء الثاني من إ��صحاح  17-13ن�سميه
�أح���ادي���ث و���ص��ل��وات ..وه���و ح��دي��ث ال����روح القد�س
«الباراقليط» فالم�سيح كان يتكلم عن الروح القد�س
الذى �سير�سله بعد قيامته بقليل وبعد �صعوده بـ 10
�أي���ام ..ونجد �أن �إ�صحاح  17مذكور فيه ما ن�سميه
بال�صالة الوداعية ون�سميها «ال�صالة ال�شفاعية» التي
ي��ودع فيها الم�سيح العالم وهي �صالة رائعة «قد�س
�أقدا�س �إنجيل يوحنا».
 +أ�ما الجزء الثالث فى إ�نجيل يوحنا إ��صحاح -18
 21وهو يتكلم عن الآالم والقيامة.
�أهم �آيتين فى �إنجيل يوحنا ُهما:
( )1يوحنا  16:3وهى �آية تخ�ص العالم كله« :هكذا
�أحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل
من ي�ؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية».

و�إذا الحظنا فنجد �أن هذه الآية تبد�أ فى ال�سماء
وتكتمل ف��ي ال�����س��م��اء ..ول��ذل��ك فالم�سيحية ديانة
انطلقت م��ن ال�سماء ولي�س م��ن ا ألر�����ض ..فجميع
المذاهب والمعتقدات والأدي���ان ب��د�أت من الأر�ض
وتريد �أن ت�صل �إلى ال�سماء� ..أما الم�سيحية فبد�أت
من ال�سماء وجاءت لكي ما ترفع االن�سان مرة �أخرى
�إلى ال�سماء ..وهذا هو «�إنفراد الم�سيحية» ،ولذلك
قال القدي�س بول�س الر�سول فى (1تى « )16:3عظيم
هو �سر التقوى اهلل ظهر في الج�سد».
( )2والآي��ة الثانية التى تخ�صنا نحن كخدام فى
(ي���و )19:17وه��ي قانون للخادم ويجب أ�ن نفهمها
ون�شعر بها «لأجلهم �أق��د���س �أن��ا ذات��ى ليكونوا هم
�أي�ض ًا مقد�سين فى الحق» ..فكل خادم وخادمة قبل
�أن يذهب للخدمة يقول :من �أجلهم ي��ارب يجب �أن
�أقد�س �أنا ذاتى و�أ�ستعد و�أك��ون على م�ستوى ال�شعور
بالم�سئولية ..ثم نقول بعد ذلك :ليكونوا هم �أي�ضا
مقد�سين فى الحق ...ولن يحدث هذا ما لم تقد�س
�أنت ذاتك �أو ًال بدون �أفكار �شريرة وال نظرات �شريرة
وال �سماع لكالم غير روحى أ�و الذهاب ألماكن غير
الئقة و ...فالخادم يجب �أن يكون مثل المالئكة ممتلئ
�أعين �أى ممتلئ ا�ستعداداً� ..إذن فقد�س نف�سك.
 +يتبقى �شئ واحد �أخير فى الإنجيل وهو �إ�صحاح
 ... 21حيث نجد فيه معجزة �صيد ال�سمك وهم 153
�سمكة ..وهى مجموع الأرق��ام من � 1إلى  17والـ 17
تعنى  7 + 10و رقم  10يمثل الو�صايا الع�شر �أى العهد
القديم ورقم  7يمثل �أ�سرار الكني�سة ال�سبعة �أى العهد
الجديد ..وهذه المعجزة �شارك فيها يوحنا وبطر�س..
وكانت هذه المعجزة بعد انكار بطر�س لل�سيد الم�سيح
حيث ظهر لهم ال�سيد الم�سيح وكان بطر�س يخجل من
نف�سه فذهب واختب�أ خلف التالميذ ..فبد�أ الم�سيح
معه ح��وار ًا في �صورة جميلة حيث نظر �إليه وقال له
«يا �سمعان ابن يونا �أتحبنى»؟ .ف�أجاب بطر�س في
خجل وقال له «نعم يا رب �أنت تعلم �أنى �أحبك» ..فقال
له ي�سوع «�أرع خرافي» ثم بعد ذلك قال له الم�سيح
« أ�تحبنى يا بطر�س»؟ .فقال له «نعم يارب أ�نت تعلم
�أن��ى �أحبك» .فقال له ي�سوع «�أرع خرافى» ..ثم بعد
ذل��ك ق��ال له ثالثة «ي��ا �سمعان اب��ن يونا �أتحبنى»؟.
فما هي م�شاعر بطر�س في ه��ذا ال��وق��ت« ..فحزن
بطر�س وقال «يا رب �أنت تعلم كل �شئ �أنت تعرف �أني
�أحبك» ..فقال الم�سيح له�« :أرع غنمى» ..وبذلك فمن
بعد ما �أنكره عاتبه الم�سيح عتاب رقيق ..وهذا العتاب
كله في دائرة الحب ..فم�سيحنا الرقيق عندما نخطئ
أ�و ن�سقط ف إ�نه ال يتركنا ويحبنا مهما كانت الخطية..
وب��رق��ة بالغة يجذب ال�سيد الم�سيح ه��ذا الإن�سان
ال�ساقط بطر�س فيرجع ويب�شر ويكرز ويخدم في كل
العالم �إلى �أن جاء يوم اال�ست�شهاد فقرر الم�ضطهدون
�أن ي�صلبوه مثل معلمه و���س��ي��ده ..فطلب �أن يكون
ال�صليب منك�س الر�أ�س �إذ قال «�أنني ال �أ�ستحق �أن
�أكون مثل �سيدي».
 +ملحوظة� :أن �إنجيل يوحنا هو ال��ذي ن�أخذ منه
إ�نجيل باكر «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند
اهلل وكان ...الخ» ون�سميه «ن�شيد الكلمة» وهي مكتوبة
باللغة اليونانية الراقية ..وفي كنائ�س الغرب يقال هذا
الإنجيل في وقت الأكاليل وذلك باعتبار �إبتداء حياة
جديدة والم�سيح هو الذي يبارك هذا البيت الجديد.

�سل�سلة �سفر الر�ؤيا ()10
الر�سالة الرابعة:
الر�سالة الرابعة �إل��ى م�لاك ال��رب في
ثياتيرا ،يقول له:
« َواكْ��ت ُْ��ب �إِ َل���ى َم� َ
ي�س ِة ا َّل�� ِت��ي ِفي
ل�ا ِك ا ْل َك ِن َ
«هذَ ا َيقُو ُل ُه ا ْب ُن ا ِ
هلل ،ا َّل ِذي َل ُه َع ْينَانِ
َث َيا ِتي َراَ :
ا�س ال َّن ِق ِّي� .أ َناَ
ُ
َ
ك ّلهِيبِ َنارٍَ ،ور ِْجال ُه ِم ْثل الن َُّح ِ
َعار ٌِف �أَ ْع َما َل َك َو َم َح َّبت ََك َو ِخ ْد َمت ََك َو�إِي َما َن َك
َو َ�ص ْب َر َكَ ،و َ�أ َّن �أَ ْع َما َل َك الأَ ِخ��ي�� َر َة �أَ ْك َث ُر ِم َن
الأُو َلىَ .ل ِك ْن ِعن ِْدي َع َل ْي َك َق ِلي ٌل� :أَن ََّك ت َُ�س ِّي ُب
ا ْل�� َم�� ْر�أَ َة �إِي��زَ ا َب َ��ل ا َّل ِتي َتق ُ
ُول �إِ َّن َها َن ِب َّي ٌةَ ،حتَّى
ْ
ُت َع ِّل َم َو ُت ْغو َِي َعب ِ
ِيدي �أَ ْن َي ْز ُنوا َو َي�أك ّلوا َما ُذب َِح
ً
َ
ُوب َع ْن
ِل�ل�أَ ْو َث��انِ َ .و�أَ ْع َط ْي ُت َها ز ََمانا ِلك ْي َتت َ
ا�ش،
ِز َن َاها َو َل ْ��م َتت ُْبَ .ها �أَ َن��ا ُ�أ ْل ِقي َها ِفي ِف َر ٍ
��ون َم َع َها ِف��ي ِ�ضي َق ٍة َع ِظي َم ٍة،
َوا َّل ِ��ذي َ��ن َي�� ْز ُن َ
ون َع ْن �أَ ْع َما ِله ِْمَ .و َ�أ ْو َال ُد َها
�إِ ْن َكا ُنوا َال َيتُو ُب َ
�أَ ْق ُت ُل ُه ْم بِا ْل َم ْو ِت .ف ََ�س َت ْعرِ ُف َج ِمي ُع ا ْل َكنَا ِئ ِ�س
�أَ ِّن���ي �أَ َن���ا ُه�� َو ا ْل��ف ِ
وب،
�����ص ا ْل��ك�� ّل��ى َوا ْل ُق ُل َ
َ��اح ُ
َو َ�سُ�أ ْع ِطي ك ّل َو ِاح ٍد ِم ْن ُك ْم ب َِح َ�سبِ �أَ ْع َما ِل ِه.
َو َل ِك َّن ِني �أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم َو ِل ْل َبا ِق َين ِفي َث َيا ِتي َرا ،ك ّل
ا َّل ِذ َين َل ْي َ�س َل ُه ْم َه��ذَ ا ال َّت ْع ِل ُيمَ ،وا َّل ِذ َين َل ْم
ون� ،إِ ِّني َال
َي ْعرِ فُوا �أَ ْع َماقَ ال�شَّ ْي َطانِ َ ،ك َما َيقُو ُل َ
�أُ ْل ِقي َع َل ْي ُك ْم ِث ْق ًال �آخَ َرَ ،و ِ�إ َّن َما ا َّل ِذي ِعن َْد ُك ْم
َت َم َّ�س ُكوا ِب ِه �إِ َلى �أَ ْن َ�أجِ ي َءَ .و َم ْن َي ْغ ِل ُب َو َي ْحف َُظ
�أَ ْع َما ِلي �إِ َلى ال ِّن َها َي ِة ف ََ�س�أُ ْع ِطي ِه ُ�س ْل َطان ًا َع َلى
الأُ َم ِ��مَ ،ف َي ْر َع ُاه ْم ِبق َِ�ض ٍ
يب ِم ْن َح ِد ٍيدَ ،ك َما
ُت ْك َ�س ُر �آ ِن َي ٌة ِم ْن خَ زَ ٍفَ ،ك َما �أَخَ ذْ ُت �أَ َنا �أَ ْي�ض ًا
ال�ص ْب ِحَ .م ْن
ِم ْن ِعن ِْد �أَبِ��يَ ،و�أُ ْع ِطي ِه َك ْو َك َب ُّ
وح ِل ْل َكنَا ِئ ِ�س»
َل ُه �أُ ُذ ٌن َف ْل َي ْ�س َم ْع َما َيقُو ُل ُه ال�� ُّر ُ
(ر�ؤ .)29-18:2
ف��ي االف��ت��ت��اح��ي��ة ي��ق��ول ال����رب :ال���ذي له
عينان ك ّلهيب النار ،وق��ال �أي�ض ًا في نف�س
هذه الر�سالة هو فاح�ص القلوب والك ّلى �أي
يعرف �أعماق الإن�سان لو الإن�سان م ّثل على
النا�س خارج ًا وظهر ب�صورة غير �صورته
الحقيقية لكن ال تخفي هذه ال�صورة على
اللـه لأن عيناه ك ّلهيب نار فهو الذي يعرف
�أ���س��رار ال��ظ�لام وخفايا الإن�����س��ان لأن��ه هو
ف��اح�����ص ال��ق��ل��وب وال��ك�� ّل��ى .وع��ن��دم��ا يقول
رج�لاه مثل النحا�س النقي رم��ز لل�صالبة
والثبات على م��ر ك�� ّل الع�صور والأجيال،

وي�صف �أ���س��ق��ف الكني�سة وق��ائ�ل ًا ل��ه� :أنا
عارف �أعمالك ال�صالحة ومحبتك الكاملة
وخدمتك الجليلة و�إي��م��ان��ك ال��رائ��ع و�إنك
تنمو في هذا الإيمان� ،أنا عارف �إن �أعمالك
الأخيرة �أكثر من الأولى ،وهذه �صفات رائعة
ك ّلها �إيجابية وعندما يكون ال�شخ�ص �أعماله
الأخيرة �أكثر من الأولى فهذا يعني �أنه في
عملية نمو ،ولي�س مثل �شخ�ص يكون «�أ َب ْع َد َما
ون ال َآن بِال َْج َ�س ِد؟»
ا ْب�� َت َ��د�أْ ُت ْ��م بِ��ال�� ُّر ِوح ُت َك َّم ُل َ
فالعبرة بالنهاية فك ّل هذه �إيجابيات جيدة
ولكن كان عنده �أي�ض ًا �سلبيات في كني�سته،
لذا قال له عندي عليك �إنك تترك المر�أة
�إيزابيل التي تغوي الم�ؤمنين �أن ي�أك ّلوا ما
ذبح للأ�صنام ،وقد �أختلف �أي�ض ًا المف�سرون
عن من هي ال��م��ر�أة �إي��زاب��ي��ل؟ �إنما الر�أي
الغالب �أن��ه��م ق��ال��وا �إن ه��ذه م���أخ��وذة من
�إيزابيل زوجة �أخاب في العهد القديم التي
كانت �شريرة وحر�ضت �أخاب الملك زوجها
�أن يقتل نابوت اليزرعيلى وكانت تريد �أن
تقتل �إيليا النبي في الق�صة الخا�صة بالحقل
الذي لنابوت اليزرعيلى ف�أرادت �أن ت�أخذ منه
الحقل ،ورف�ض نابوت� ،أن يعطيها الحقل،
حقله ال�صغير ال��ذى ك��ان بجوار الق�صر.
قائ ًال لها هذا ميراث الآباء ال �أعطيك �إياه،
وبذلك عار�ض الملك ،فقالت الملكة للملك:
�أقتله وخذه ماذا �سيحدث؟ ال �شيء !! فذهب
وقتله و�أخ��ذه ولذلك ذهب �إيليا وق��ال لهم
هوذا دم نابوت اليزرعيلى �صاعد �إلى اللـه
في ال�سماء ،و�ضاع �أخاب و�ضاعت �إيزابيل
ف�أ�صبحت رم��ز لل�شر والف�ساد والتعاليم
ال��ف��ا���س��دة ال��ت��ي �أف�����س��دت زوج��ه��ا و�ضيعته
ف�أ�صبح ك ّلما ُذكر ا�سم �إيزابيل يكون رمز ًا
للم�شورة الفا�سدة فيقول له :عندك تعاليم
لي�ست �صالحة و�شريرة انتبه ،واحذر.
ليتنا نحذر �أن الكني�سة هي الم�س�ؤولة
عن التعليم وعندما يخرج �أحد عن التعليم،
توقفه الكني�سة عند ح��ده ،وتقول له� :أنت
مخطئ وتعطيه فر�صة للتوبة و�إن لم يتب
فتتزحزح منارته ،وتطرده الكني�سة ،وهذا
�صحيح وال خط�أ فيه.
اللـه ُيعطى فر�صة للتوبة  ،ي��ق��ول له:
«�أعطيتها زمان ًا لكي تتوب عن زناها ولم
ت��ت��ب» ،فاللـه ُيعطي فر�صة واثنين و�إل��ى
ع�����ش��رة ،ال��م��ه��م يح�صل ت��وب��ة ،وق����ال� :إن
ل��م تتب �س�ألقيها ف��ي ف��را���ش ال��م��وت هي
و�أوالده�����ا« ،ه��ي و�أوالده�����ا» فهو ي��ري��د �أن

على الرغم من كل ما في العالم من كنوز ،ومن
خيرات ال تح�صى ..ومن نتائج عجيبة للمدنية والح�ضارة
والعلم . .ومع ذلك ف�إنه محتاج ولعلنا ن�س�أل �إلى �أي �شيء
هو محتاج ؟!
العالم محتاج �إلى ال�سالم والهدوء.
ف�إلى �أي مكان نذهب �إليه نجد احتياج العالم �إلى ال�سالم،
في هذا الجو الم�ضطرب ,والذي يموج باالختالفات في كل
بلد وفي كل مكان ..م�شاكل العالم جملة ،والم�شاكل المحلية
في كل بلد ...هذا هو العالم الذي خلقه اهلل في �سالم ..وفيه
كان يعي�ش �أبونا �آدم في �سالم حتى مع الوحو�ش ..كانت في
�سالم معه ،ويعي�ش هو في �سالم معها ،وت�أتي �إليه وي�سميها
ب�أ�سماء ..وبنف�س الو�ضع كان يعي�ش �أبونا نوح مع الوحو�ش
في الفلك ويهتم بها ويغذيها ،ويتعهدها بالرعاية.
و�إن كان ال�سالم هكذا ،ف�إن اهلل قد �أو�صانا قائ ًال :و�أي
بيت دخلتموه ،فقولوا �سالم لأهل هذا البيت .وهكذا عندما
كنت �أزور �أي بيت من بيوت �أوالدنا في المهجر ،كانت
�أول عبارة �أقولها عندما تخطو قدماي باب بيتهم ،كنت
�أقول :قال الرب :و�أي بيت دخلتموه فقولوا �سالم لأهل هذا
البيت.
وال�سالم معروف في كل تحياتنا مع بع�ضنا البع�ض ..ف�إن
ح�ضر �أحد من �سفر نقول له :حمدا هلل على ال�سالمة .و�إن
�سافر ،نقول له :مع ال�سالمة ،و�إن وقع على الأر�ض ،نقول له:
�سالمتك .و�أي اجتماع ر�سمي ،نبد�أه بال�سالم الجمهوري.
وال�سالم �أنواع ثالثة� :سالم مع اهلل ،و�سالم مع النا�س،
و�سالم داخل النف�س ،في الفكر وفي القلب ،ما بين الإن�سان
وبين نف�سه ،ولذلك فالإن�سان البار هو في �سالم مع اهلل.
�أما �إذا بد�أ بالخطية يبتعد عن اهلل ،حينئذ يفقد �سالمه
الداخلي ،ويحتاج �أن ي�صطلح مع اهلل بالرجوع �إليه .غير
الم�ؤمن ي�صطلح مع اهلل بالإيمان وحياة البر.
�أما الم�ؤمن الخاطئ ،في�صطلح مع اهلل بالإيمان وحياة
البر .و�إلهنا المحب الغفور يكون م�ستعد ًا لقبول ذلك
ال�صلح� ،إذ يقول� :أرجعوا � ّإلي �أرجع �إليكم.
وي�أتي هذا ال�سالم �أي�ض ًا بحفظ اهلل للإن�سان :كما يقول:
ها �أنا معك و�أحفظك حيثما تذهب� ..أحفظك من حروب
ال�شياطين ،ومن النا�س الأ�شرار ..و�أحفظك من حروبك
الداخلية ،و�أحفظ دخولك وخروجك ..وين�ضم �إلى هذا
المزمور وعود اهلل الكثيرة ،كقوله :ها �أنا معكم كل الأيام
و�إلى انق�ضاء الدهر وقوله عن الكني�سة� :إن �أبواب الجحيم
لن تقوى عليها.
نقطة ثانية وهي �سالم مع النا�س ،فيها ي�سلم النا�س على
بع�ضهم البع�ض لي�س فقط بالأيدي و�إنما بالقلب وال�شعور
�أي�ض ًا ..و�إن كانت بينهم خ�صومة من قبل ف�إنهم يت�صالحون.
ولأنه قد يبدو من ال�صعب �أن ت�صطلح النف�س مع كثير من
الأعداء والمقاومين ،ف�إن الكتاب يقول� :إن كان ممكن ًا فعلى
قدر طاقتكم �سالموا جميع النا�س ،وقيل على قدر طاقتكم
ف�إن هناك �أ�شخا�ص ًا تحاول �أن ت�سالمهم وهم ال يريدون �إما
ب�سبب طباعهم� ،أو ب�سبب �سلوكك الطيب يك�شف �سلوكهم
الردئ� ،أو لأنهم يح�سدونك ب�سبب نجاحك� ،أو ب�سبب
تدبير �أو ب�سبب تدابير معينة يدبرونها�،أو لأي �سبب �آخر..
فه�ؤالء �أي�ض ًا �سالمهم ح�سب طاقتك ..و�إن وجد خالف فال
يكن ب�سببك �أنت ..قد يعاك�سك الغير ..ولكن ال تبد�أ �أنت
بالخ�صومة .وال تكن ح�سا�س ًا جد ًا من جهة احتمال �أخطاء
الغير ،كن وا�سع ال�صدر حليما وتذكر �أنه قيل عن مو�سي
النبي :وكان الرجل مو�سي حليم ًا جد ًا �أكثر من جميع النا�س
الذين على وجه الأر�ض.

ق�صه ق�صيرة

الأ�صحـــاح الثـــاني

ال�سلحفاة الثرثارة
بقلم ابونا اغ�سطينو�س حنا
كاهن كني�سة ماريوحنا بكوفينا

بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار

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

يقول :ما هي ثمرة الخطية؟ �أوالده���ا هم
ثمرة الخطية ،وعدم ا�ستمرارهم لكي يمنع
ال�شر من �أن ي�ستمر في و�سط النا�س �إذن.
وما هي المكاف�أة؟ قال له :من يغلب ويحفظ
�أعمالي للنهاية ف�س�أعطيه �سلطان ًا على الأمم
فيرعاهم بق�ضيب من حديد كما تك�سر �آنية
من خزف ،كما �أخذت �أنا �أي�ض ًا من عند �أبى
و�أعطيه كوكب ال�صبح من له �أذن لل�سمع
فلي�سمع ما يقوله الروح للكنائ�س ،من يغلب
«ها َ�أ َنا �أُ ْع ِطي ُك ْم ُ�س ْل َطا ًنا
�س�أعطيه �سلطان َ
و�سوا ال َْح َّي ِات َوا ْل َعقَار َِب َو ُك َّل ُق َّو ِة ا ْل َع ُد ِّو،
ِل َت ُد ُ
ُ
َ
َو َال َي ُ�ض ُّرك ْم �ش ْي ٌء( ».ل��و� ،)10:19أعطيتكم
�سلطان ًا على الأم���م �أي ال��واح��د يب�شرهم
ويعرفهم م��ق��دار وعظمة محبتنا للملك
الم�سيح فينزع ال�شر من قلبهم وي�ضم الأمم
�إلى ك ّلمة الحق باال�ستقامة .و�أعطيه كوكب
ال�صبح الذي هو نجمة ال�صباح التي ت�ضئ
لكي تبدد ظالم الليل� ،أي هناك نجوم كثيرة
و�أ�شياء كثيرة حيث توجد نجمة ا�سمها كوكب
ال�صبح �أول واح��دة تطلع ل��ذا يتبدد الليل
ويتال�شى ،ويبتدئ النهار يطلع .ف�أعطيه
كوكب ال�صبح �أي معناها �س�أجعله هو م�صدر
النور ،فهو الذي قال �أنا نور العالم و�أنتم نور
العالم ،دائم ًا الإن�سان الغالب ي�أخذ من نور
الم�سيح وفي �سلوكه داخل الكني�سة وخارجها
يكون مثل كوكب ال�صبح ي�شع بنور الم�سيح
الموجود فيه فيبدد الظلمة وك�� ّل �أعمالها
ال�شريرة.
(يتبع)
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تقول احد ا�ساطير كليلة ودمنة ان
زحلفة �أرادت عبور النهر ولم تعرف
العوم فلما ر�أت الحمام يطير فوق
النهر طلبت م��ن حمامتان حملها
والطيران بها ولما �س�ألتها الحمامتان
عن كيفيه ذلك ر�سمت لهما الخطة
التالية وقالت �أنتما تم�سكان بخ�شبة
�صغيرة بمنقاركما و�أن��ا اتعلق بهذه
الخ�شبة بفمي ،ق��ال��ت الحمامتان
ح�سنا ول��ك��ن ال��م��ع��روف عنك كثرة
الكالم فاذا فتحت فمك بكلمة واحدة
�ستكلفك حياتك وت�سقطي في النهر
وتغرقي قالت ال�سلحفاة �أن��ا فاهمه
وطبعا لن اتكلم وال كلمة �أثناء عملية
العبور .وفعال عندما ُنفذت الفكرة
وبينما الحمامتان تطيران بالزحلفة
ف���وق ال��ن��ه��ر اذ ب��ال��ن��ا���س ي�شيرون
�إليها في ده�شة قائلين انظروا هذا
المنظر العجيب حمامتان تحمالن
زحلقة وتطيران بها !
و�إذ بالزحلفة تغ�ضب وت�صيح
فيهم قائله «فق�أ اهلل عيونكم �أيها
القوم  »..وقبل �أن تنتهي من جملتها
كانت قد �سقطت في النهر وغرقت
الم�سكنية!!!
ما �أكثر النا�س الذين ال يقدرون
على ل�سانهم وال يكفون عن الثرثرة
حتى ولو كلفتهم كلمه واحدة حياتهم
�أو �أفقدتهم وظيفتهم او �سمعتهم �أو
اقاربهم او ا�صدقائهم او �سالمتهم
 ..بل واحيانا حياتهم الأبديه �أي�ضا!
ليتنا ندرب �أنف�سنا وال �سيما خالل
الأ�صوام على ال�صمت �أو تقليل الكالم
والثرثرة لأن كثرة الكالم ال تخلو من
مع�صية وبكالمك تتبرر وبكالمك
اي�ضا تدان كما يقول الكتاب .

بقلم املتنيح مثلث الرحمات

البابا �شـنودة الثالث

�إن بد�أ الغير بالخ�صومة فاحتمل ،فقد
قيل في الكتاب :التنتقموا لأنف�سكم �أيها
الأحباء ..ال تجازوا �أحدا عن �شر ب�شر.
لذلك �أبعد عن الغ�ضب .وال تعط فر�صة
لأحد �أن ي�ستثيرك فتخطئ وا�سمع هذه
الن�صيحة الغالية :ال يغلبنك ال�شر بل �أغلب
ال�شر بالخير ..واعرف �أن الذي يحتمل هو
الأقوى� ..أما الذي ال ي�ستطيع �أن يحتمل فهو
ال�ضعيف .لأنه لم يقدر على �ضبط نف�سه.
ال تطالب النا�س بمثاليات لكي ت�ستطيع
التعامل معهم .نعم ،بل تعامل معهم كما
هم ،ولي�س كما ينبغي �أن يكونوا ،و�إال فربما
ي�أتي عليك وقت تختلف مع الجميع� ،إننا
نقبل الطبيعة كما هي :الف�صل الممطر،
والف�صل العا�صف ،والف�صل الحار ..دون
�أن نطلب من الطبيعة �أن تتغير لتر�ضينا..
فلتكن هذه معاملتنا لمن نقابلهم من
النا�س� ،إنهم لي�سوا كلهم �أبرارا �أو طيبين.
كثير منهم لهم �ضعفات ،ولهم طباع ت�سيطر
عليهم� ،إنهم عينات مختلفة ،وبع�ضها
مثيرة ،فلت�أخذ منهم بقدر الإمكان موقف
المتفرج ولي�س موقف المنفعل ،وعاملهم
ح�سب طبيعتهم بحكمة ،ولكن احتر�س من
معا�شرة الأ�شرار الذين قد يجذبونك �إلى
الخطيئة معهم� ،إن المعا�شرات الرديئة قد
تف�سد الأخالق الجيدة.
النقطة الأخيرة هي ال�سالم داخل
النف�س� ،أي ال�سالم داخل القلب والفكر،
والذي عنده مثل هذا ال�سالم ،يظهر �أي�ض ًا
هذا ال�سالم في مالمح وجهه .فنجد �أن
مالمحه مملوءة �سالم ًا وي�ستطيع �أن ي�شيع
ال�سالم في نفو�س الآخرين ،وفي وجوده،
يكون الجو مملوء ًا �سالم ًا ويكون مملوء ًا
�أي�ض ًا �إطمئنانا وذلك ب�سبب عمل اهلل معه،
وعمل اهلل فيه.
�أما الذي يفقد �سالمه الداخلي ،ف�إنه يقع
في اال�ضطراب والخوف والقلق وال�شك.

نقاوة الهدف
ف��ي ع��ال��م��ن��ا ال��م��ع��ا���ص��ر ن���رى ال��ك��ث��ي��ر من
الأح��داث التي تحوي في ظاهرها مطالبات
ودعوات لل�سلوك الروحي واالجتماعي ال�سليم.
ويحاول كل �إن�سان �أن يتحدث عن نقاوة هدفه
في مطالبه و�سلوكياته .لكننا نجد �أن العالم
يواجه �أحداثا غاية في اال�ضطراب والإنق�سام،
ل��ي�����س ف��ق��ط ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د االج��ت��م��اع��ي �أو
ال�سيا�سي ،ول��ك��ن �أي�����ض��ا ف��ي �أو���س��اط العمل
الروحي الذي يجب �أن يتمتع بثمر البر الذي
ال يزرع �إال في �سالم.
وه��ذا ال�سلوك ال��ذي يكون من خالل عمل
ال���روح القد�س يعطي «محبة ،ف��رح� ،سالم،
ط��ول �أن����اة ،ل��ط��ف��� ،ص�لاح� ،إي��م��ان ،وداع���ة،
تعفف» (غالطية  .)22:5لكيما نح�صل على
ال�سالم ونمو ال���روح يجب �أن يكون الهدف
الذي ن�سعى �إليه هو خال�ص نفو�سنا ومن معنا،
وكذلك حياة ال�سالم والفرح .وثمر البر البد
�أن يكون الهدف الذي ي�سعى �إليه كل �إن�سان له
ر�سالة ويدعو �إلى الخال�ص الحقيقي .يجب �أن
يكون الهدف واحد ًا وهو خال�ص النف�س وك�سب
الكل �إلى المعرفة الحقيقية للإله المخل�ص.
لذلك يجب �أن يراجع كل �إن�سان ذاته ليعرف
هل هدفه في حياته هو هدف واحد :خال�ص
النف�س ،وه��ذا بمعناه ال��روح��ي واالجتماعي
وال�سيا�سي واالقت�صادي ،وهذا الخال�ص ي�شمل
الهدف وكل �سلوكيات �صاحبه.
�إن الهدف النقي �سوف يقود العالم الحا�ضر
�إل��ى دع��وة لل�سالم ونبذ العنف والكراهية،

نيافة الأنبا باخوميو�س
واال���ض��ط��ه��اد ال��ع��رق��ي �أو ال��دي��ن��ي ،والتفكك
االج��ت��م��اع��ي ،واالن��ق�����س��ام��ات ال��ق��وم��ي��ة ،هذه
الأ�شياء التي تفقد الإن�سان �سعادته وحما�سته
للبناء والتحرر ونبذ العنف بكل �أ�شكاله.
�إن نقاوة الهدف تجعلنا نتطلع دائما �إلى
خير الب�شرية و�سالمها مع اهلل ومع النا�س،
و�أي�����ض��ا م��ع ال���ذات� .إن ن��ق��اوة ال��ه��دف تجعل
الإن�سان ال يطلب ما لنف�سه بل ما هو للآخرين،
امتداد ًا نحو ع�شيرته ووطنه و�أقطار العالم
المختلفة.
�إن نقاوة الهدف تجعل الإن�سان ال يطلب
مجد ًا لنف�سه« :مجدا من النا�س ل�ست �أقبل»
(يوحنا  ،)41:5وال ي�سعى �إليه� ،إنه يرى في
المتك�أ الأخير بهجته .ولعلنا نرى من �أ�سباب
اال�ضطرابات الرئي�سية الحادثة في العالم �أن
كل فريق يطلب لنف�سه المتك�أ الأول وال�صراع
على ال�سلطة متعلال بعلل كثيرة تخفي ورائها
الكبرياء والعنف وعدم قبول الآخر.
ح��ف��ظ ال����رب ال��ع��ال��م ف��ي ���س�لام ووطننا
المحبوب.

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

هل الإن�سان مُخير �أم مُ�سير؟
�س�ؤال :هل الإن�سان ُمخير �أم
ُم�سير؟ و�إن ك��ان مخير ًا ،فهل
هو مخير في كل �شئ؟ .

الإج���اب���ة :ه��ن��اك �أم����ور ال يجد
الإن�سان نف�سه مخير ًا فيها.
حق ًا �إن الإن�سان لم يكن مخير ًا من
جهة الوطن ال��ذي ول��د فيه ،وال�شعب
ال��ذي ن�ش�أ بينه ،وم��ن جهة الوالدين
اللذين ولداه ،ونوع البيئة التي �أحاطت
بطفولته وت�أثيرها عليه ،وكذلك نوع
التربية التي عومل بها.
ول��م يكن الإن�سان مخير ًا من جهة
جن�سه ،ذك��ر ًا ك��ان �أو �أن��ث��ى .ول��م يكن
مخير ًا من جهة �شكله ولونه ،وطوله �أو
ق�صره ،ودرجة ذكائه ،وبع�ض المواهب
التي منحت له �أو التي حرم منها ،وما
ورثه عن والديه ...الخ.
ولكن الإن�سان في ت�صرفاته و�أعماله
الأدبية ،هو مخير بال �شك.
ي�ستطيع �أن يعمل ه��ذا العمل �أو ال
يعمله .ي�ستطيع �أن يتكلم �أو ي�صمت.
بل �إنه ي�ستطيع � -إن �أراد � -أن ي�صلح
�أ�شياء كثيرة مما ورثها ،و�أن يغير مما
تعر�ض له من ت�أثير البيئة والتربية.
يمكنه �أن يلقي الما�ضي كله جانباً،
وي��ب��د�أ حياة جديدة مغايرة للما�ضي
كله ،يتخل�ص فيها من كل الت�أثيرات
ال�سابقة التي تعر�ض لها منذ والدته.
وكم من �أنا�س ا�ستطاعوا في كبرهم
�أن يتحرروا من ت�أثيرات البيئة والتربية
والوراثة التي �أحاطت بهم في �صغرهم.
وذل���ك بدخولهم ف��ي ن��ط��اق ت�أثيرات
�أخرى جديدة ،عن طريق القراءة� ،أو
ال�صداقة والع�شرة� ،أو بت�أثير مر�شدين
روحيين ومعلمين جدد� ،أو بت�أثير الدين
واالج��ت��م��اع��ات ،كما ح��دث لأ�شخا�ص
ن�����ش���أوا ف��ي ح��ي��اة �ضائعة وت���اب���وا� ،أو

م�ساعدة �إخوة الرب في مواجهة الغالء وتلبية الإحتياجات الأ�سرية
تقديم :د .مجدى نوار

التوبة وترك الخطية.
�إذن حينما توجد خطية ،يكون الإن�سان
قد فعلها باختياره وب���إرادت��ه� ،أي �أن��ه كان
مخير ًا فيما يفعله.
و�إن كان الإن�سان مخير ًا في فعل ال�شر،
ف�إنه ب��الأول��ى وب��الأح��رى يكون مخير ًا في
فعل الخير ،ومخير ًا �أي�ض ًا في �أن يتجه �إلى
التوبة وترك الخطية .واهلل يدعو الجميع
�إلى التوبة ولكنه يرتكهم �إلى �إختيارهم،
يتوبون �أو ال يتوبون.
 - 3وجود الدينونة دليل على �أن الإن�سان
مخير.
مجرد وجود العقاب والثواب دليل على �أن
الإن�سان مخير فيما يفعله .لأنه من اب�سط
قواعد العدل� ،أن ال يحكم على �إن�سان ما لم
يكن في ت�صرفاته عاق ًال حر ًا مريداً .ف�إن
ثبت �إنعدام الحرية والإرادة ،ال يحكم له �أو
عليه� ،إذ �أنه ال م�سئولية حيث ال حرية.
وبناء على ه��ذا ال يمكن �أن يحكم اهلل
على خاطئ بالعذاب الأب��دي ،ما لم يكن
هذا الإن�سان بكامل �إختياره قد �شاء لنف�سه
ال�سلوك الردئ وارتكبه ،ف�أخذ لنف�سه جزاء
�إرادت��ه وعمله .وعلى قدر ما تكون له من
�إرادة ،هكذا تكون عقوبته.
ومحال �أن يعاقب اهلل �إن�سان ًا م�سيراً،
لأنه ما ذنب هذا الم�سير .العقوبة بالأحرى
تكون على من �سيره نحو الخط�أ.
ونف�س الكالم نقوله من ناحية الثواب.
ف��اهلل يكافئ م��ن فعل الخير باختياره،
ب�إرادته ورغبته� .أما �إن كان م�سيراً ،ف�إنه ال
ي�ستحق ثواباً.

 - 4و�أخ���ي���ر ًا ،ن���ود �أن ن��ق��دم �أرب���ع
مالحظات:
�أوال� :إن اهلل يحث ك��ل �إن�سان على
ال��خ��ي��ر ،وي��ر���ش��ده ليبعد ع��ن الخط�أ.
�سواء عن طريق ال�ضمير� ،أو المر�شدين
والآب��اء والمعلمين ،وبكل عمل النعمة.
ومع ذلك يتركه �إلى اختياره يقبل �أو ال
يقبل.
ثاني ًا� :إن اهلل يتدخل �أحيان ًا لإيقاف
�شرور معينة ،ويمنع من ارتكابها .وفي
هذه الحالة ال يكون ف�ضل لمن ترك هذا
ال�شر ،وال يكون له ثواب.
هنا ،من �أج��ل ال�صالح ،ي�سير اهلل
الأمور بنف�سه� ،أو يحول ال�شر �إلى خير.
�أم���ا ف��ي ب��اق��ي �أم���ور الإن�����س��ان العادية
وت�صرفاته فهو مخير ويملك �إرادته.
ث��ال��ث�� ًا :ق��د يفقد الإن�����س��ان �إرادت����ه
ب�إرادته� .أي �أنه ربما ب�إرادته ي�ست�سلم
لخطية معينة� ،إل��ى �أن ت�صير ع��ادة �أو
طبعاً ،يخ�ضع لها فيما بعد ويفعل ما
يريده ه��ذا الطبع ،وك���أن��ه �أم��ام��ه بغير
�إرادة.
ولكنها عدم �إرادة ،ت�سببت عن �إرادة
�سابقة ،فعلها الإن�سان وهو مخير.
رابع ًا� :إن اهلل �سيحا�سب كل �إن�سان
في اليوم الأخير ،على قدر ما وهبه من
عقل و�إدراك ،وعلى ق��در ما لديه من
�إمكانية و�إرادة و�إختيار .وي�ضع اهلل في
اعتباره ظروف الإن�سان ،وما يتعر�ض له
من �ضغوط ،ومدى قدرته �أو عدم قدرته
في الإنت�صار على هذه ال�ضغوط.

بمنا�سبة ذكرى رهبنة قدا�سة البابا �شنودة الثالث
(البابا الراهب) ١٩٥٤ /٧ /١٨

البابا �شنودة الثالث ...عا�شق الرهبنة
ن�ش�أت حياة الرهبنة في البداية في �أواخر
القرن الثالث للميالد ،و�أول راهب فى العالم
ه��و القدي�س (�أنطونيو�س) ،ال��ذى �صار �أب ًا
لجميع الرهبان ،ول��د ه��ذا القدي�س في عام
٢٥١م ،وت��رك عالمنا الفانى �سنة  ٣٥٦م،
وقد عا�ش حياته الرهبانية فى �أواخ��ر القرن
الثالث ،غير �أن قواعد الرهبنة في الحقيقة
كانت ت�ضرب جذورها في القدم ،وكان موطنها
البراري والقفار ،فنحن ن�سمع عن �إيليا النبي،
�أنه كان ي�سكن الجبال ،ويروي لنا الكتاب كيف
�أنه اعتزل على جبل الكرمة زمن ًا.
كما عا�ش (يوحنا المعمدان) في البراري
�إل��ى �أن ب��د�أ خدمته المقد�سة وه��و ف��ي �سن
الثالثين ،و�أي�ضا م��ا ك��ان ي�سمونه بمدر�سة
الأنبياء في القديم حين كان الأنبياء ي�سكنون
الجبال ويعي�شون حياة البتولية،والذي ورد
ذك��ره في العهد القديم ،وق��د �سبق الرهبنة
بزمن طويل تالميذ ال�سيد الم�سيح ،نذكر
منهم (يوحنا) البتول ،و(بول�س) الر�سول
وكان بتو ًال �أي�ضاً ،وال�سيد الم�سيح نف�سه كان
بتوالً ،وال�سيدة العذراء كانت بتولة.
غير �أن حياة االنبا �أنطونيو�س� ،شملت حياة
البتولية ،وحياة الوحدة ،و�سكن الجبال ،وحياة
ال�صالة الدائمة ،باال�ضافة �إلى و�ضع قواعد
روحية �أولية للرهبنة عمادها التفرغ �إلى اهلل
ومحبة اهلل ،فالفكرة م��ن الوجهة الروحية
م��رده��ا �إل��ى �أن االن�سان يريد �أن يتفرغ هلل
كلياً ،ولهذا فقد قال �أحد الآباء عبارة ب�سيطة،
يمكن �أن تلخ�ص تجربة الرهبنة برمتها�« :إن
الرهبنة ه��ي الإن��ح�لال م��ن ال��ك��ل م��ن �أجل
االرتباط بالواحد� ،إنها االنحالل من الكل من
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(سيراخ )36:7

«الإرادة الجبارة التي تعينني
على �إتخاذ القرارات في الأمور
الم�صيرية ت�أتي من يقيني
�أنني �س�أموت»
(�ستيف جونز)
كم �أدمى قلوبنا و�أبكى عيوننا ا�ست�شهاد

بقلم� :إ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
�أ�ستاذ ورئي�س ق�سم العلوم الإن�سانية
بالكلية الإكلرييكية بالقاهرة واملعاهد الدينية
profrasmy_r@yahoo.com

�أجل االرتباط بالواحد ،باهلل.
وقدا�سة البابا المتنيح الأنبا �شنودة الثالث،
منذ �أن وعى لنف�سه �شعر ب�أن بداخله �شعور ًا
ب�شدة �إل��ى حياة ال��ع��زل��ة ،والإن��ف��راد بنف�سه
حتى عن المجال العائلي ،ويذكر لنا قدا�سته
�أن �أول م��رة زار فيها الدير كتب مقالة في
مجلة مدار�س االحد بعنوان (تمنيت لو بقيت
ه��ن��اك) ،ه��ذا االت��ج��اه ال���ذي ا���س��ت���أث��ر بفكر
ال�شاب (نظير جيد) ،ما هو �إال بذرة �ألقاها
ال��رب في تربة قلبه ،فنمت وكبرت و�صارت
�شجرة مثمرة ثمار ًا روحية ،لي�ست فيها رائحة
العالم �أو م��ذاق��ه ،و�أدى �إل��ى تفرغه لخدمة
الرب ي�سوع ،الذى ملأت محبته قلبه.
وبمرور الأيام نمت محبته لفاديه ،و�أ�صبح

�أبنائنا على يد الغادرين المتوح�شين في
ليبيا! ولكن ال��ذي �أذه��ل العالم هو ثبات
�إيمان ال�شهداء ورباطة ج�أ�شهم في مقابلة
الموت .لماذا لم يخيفهم الموت ولماذا
يخيفنا نحن الموت ونكره ذكره؟
يولد الإن�سان راف�ضا للتغيير ،قلقا من
«االنتقال» للمجهول .ربما كان هذا ل�ضعف
في طبيعته �أو لحاجته لأن يكت�سب ثقة في
�إلهه وفي قدراته .يعي�ش في �أ�سرته معتمدا
تماما على والديه للح�صول على حاجات
ج�سده وعلى �إح�سا�سه ب��الأم��ان .ثم ي�أتي
وقت عليه فيه �أن يفارقهما لبع�ض �ساعات
من النهار ليذهب ،م�ضطرا� ،إلى المدر�سة
لينمو ولتت�سع مداركه ،فت�صيبه حالة من
القلق وينتظر في �شغف نهاية كل يوم ليعود
�إلى �أح�ضان �أمه و�إر�شاد �أبيه ...وت�أديبه.
وينمو الطفل ويتدرج في درا�ساته ويفهم
�أن عليه �أن يجتهد (�أو يجاهد) حتى يجوز،
في نهاية كل عام ،امتحانا تزداد �صعوبته
والمعاناة منه كلما «انتقل» �إل��ى مرحلة
�أعلى� ،إلى �أن يح�صل على �أعلى ما ي�ستطيع
م��ن ال��درج��ات م��ن �أج��ل م�ستقبل م�شرق
بالأمل والأم��ان« ...امتحان» (�أو تجربة)
في كل «انتقال» ثمنه ك�سب ونمو.
وه��ن��اك ب��داي��ة �أه���م و�أج���دى للإن�سان
ت��زام��ل��ه م��ن��ذ والدت����ه ح��ت��ى ن��ه��اي��ة حياته
لينمو ويثمر ف��ي الكني�سة ،لي�صير ابنا
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البابا �شنوده الثالث...

غيرهم ن�ش�أوا في حياة روحية و�ضلوا.
وحتى من جهة المواهب �أي�ضا..
يمكنه �أن ينمي المواهب التي ولد بها،
�أو �أن ي�ضعفها بعدم الإ�ستخدام .وقد يكون
�إن�سان ًا قليل المواهب ،وي�ستطيع �أن يتعهد
ه��ذا القليل بالممار�سة والإهتمام فتكبر
مواهبه� ،أو يكت�سب مواهب لم تكن عنده،
وي�صير في حالة �أف�ضل ممن ولد موهوب ًا
و�أهمل مواهبه.
وهناك �أمور كثيرة تدل على �أن الإن�سان
مخير ال م�سير.
� -1إن وجود الو�صية الإلهية دليل على �أن
الإن�سان مخير.
لإنه �إن كان الإن�سان م�سيراً ،وال يملك
�إرادته وال حريته ،فما معنى الو�صية �إذن؟!
وما فائدة الو�صية �إن كان الإن�سان عاجز ًا
ع��ن ال�سير فيها ،و�إن ك��ان م�سير ًا على
الرغم منه في �إتجاه عك�سي؟! وعلى ر�أي
ال�شاعر الذي قال:
�ألقاه في اليم مكتوف ًا وقال له
�إياك �إياك �أن تبتل بالماء
وحتى �إن كان الإن�سان م�سير ًا في طريق
الو�صية ،فال لزوم للو�صية �إذن .لأنه �سي�سير
في هذا الطريق بالذات ،وجدت الو�صية �أو
لم توجد!!
ول��ك��ن الأم����ر المنطقي ه��و �أن وج��ود
الو�صية دليل على �أن الإن�سان مخير ،هو
ف��ي حريته يتبع و�صية اهلل �أو ال يتبعها.
وهذا ما ن�شاهده فعال ...ب�إمكان الإن�سان
�أن يطيع و�صايا اهلل �إن �أراد� .أو يع�صاها
�إن �أراد .لأن اهلل وهبه حرية الإرادة وحرية
الإختيار.
و�ضع �أمامه الخير ،ولكنه لم يرغمه على
ال�سير فيه.
 - 2وجود الخطية دليل على �أن الإن�سان
مخير.
فلو كان الإن�سان م�سيراً ،فهل من المعقول
�أن اهلل ي�سيره نحو الخطيئة؟ وبذلك يكون
�شريك ًا معه في �إرتكابها؟! حا�شا� .إن هذا
�أم��ر ال يقبله العقل ..وال يتفق مطلق ًا مع
طبيعة اهلل الذي هو قدو�س و�صالح ،يكره
ال�شر وال يوافق عليه ،ويدعو كل النا�س �إلى
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ك��ل ���ش��يء نفاية لكي ي��رب��ح الم�سيح عندئذ
عزم على ترك العالم رغم ثقافته الروحية
والعلمية وم�سئولياته التعليمية وخدمته الغيورة
والهادفة خا�صة في خدمة م��دار���س االحد،
وخدمة الوعظ التي �أح�سن ا�ستغاللها لخدمة
الكرازة ،فعندما هي�أه الرب ي�سوع الذي �أحبه
و�أ�سلم ذاته لقيادة ال��روح القد�س ،حان يوم
 ١٩٥٤/٧ /١٨لالنطالق لبدء حياة الموت عن
العالم.
وات��ج��ه ل��دي��ر ال�����س��ري��ان لي�صبح الراهب
(�أنطونيو�س ال�سرياني) ليق�ضي �أيام حياته في
وحدة �سواء في قاليته في الدير و�سط مجمع
ال��دي��ر� ،أو في قاليته التي تبعد عن الدير.
ويقول قدا�سته «كنت احب الرهبنة ،و�أعي�ش
فيها ،قبل �أن �أدخل الدير ،و�أن دخولي الدير
كان مجرد و�ضع الب�صمات الر�سمية للرهبنة
الموجودة داخلي كيلومترا التي كان يق�ضي
فيها الأ�سابيع دون �أن ي��رى �أح���داً ،وهكذا
تدرج ا�شتعال حبه للوحدة  ،وا�ستمر في حياة
الرهبنة والوحدة التي ع�شقها.
والجدير بالذكر �أن��ه ك��ان بقدوته يجذب
الآخ��ري��ن للرهبنة ،فيقول المتنيح (االنبا
ي�ؤان�س) في مذكراته :جئت لزيارة الراهب
�أنطونيو�س في دير ال�سريان فبقيت هناك!!!
وظل راهبا �إلى �أن اختاره الروح القد�س ليكون
�أ�سقف ًا للتعليم في  ،١٩٦٢/٩ /٣٠وقد حكى لنا
�أن ذلك كان على خالف لما تحبه نف�سه �إذ
كان يتوق �أن ي�ستمر في حياة الوحدة ،والدليل
القوي على ذلك �أنه منذ �أن جل�س على الكر�سي
البطريركي ف��ي الكني�سة ،ل��م تبرح محبته
وع�شقه لحياة الوحدة  ،فكان يق�ضى ثالثة من

للم�سيح .هذه البداية هي عماده وم�سحه
بزيت الميرون المقد�س في�سكن فيه الروح
القد�س م��ع وع��د منه �أن يكون ل��ه رفيقا
ومر�شدا طول حياته .عند العماد تتعهد
الأم (�أو الإ�شبين) برعاية طفلها لكي
ينمو م�سيحيا .وفي وقت العماد «تجحد»
الأم ال�شيطان وكل �أعماله وطرقه و�أفكاره
وج��ن��وده مما يغيظ ال�شيطان ال��ذي يبد�أ
حربه �ضد المولود ال�ضعيف في ج�سده،
ولكنه م�سنود بمن ا�شتراه بدمه.
و�أول �أ�سلحة ال�شيطان القا�سمة والمميتة
هو محبة العالم .يحذرنا يوحنا الر�سول �إذ
يقول« :ال تحبوا العالم وال الأ�شياء التي في
العالم� ،إن �أح��ب �أح��د العالم فلي�ست فيه
محبة اهلل» (1يو .)15 :2ويعزز عدونا هذا
ال�سالح القا�سي بفكر �أق�سى منه خ�صو�صا
في �أيام ال�شباب والقوة ب�أن �أمامه مت�سع
م��ن ال��وق��ت ليتوب ف��ي زم��ن ال�شيخوخة.
هذا الفكر ين�سيه �أن حياته على الأر�ض
هي غربة ق�صيرة ورديئة :كما قال يعقوب
لفرعون�« :أي��ام �سني غربتي مئة وثالثون
�سنة .قليلة وردية كانت �أيام �سني حياتي»
( .)9 :47وكما يعلمنا يعقوب الر�سول:
«�أنتم الذين ال تعرفون �أمر الغد .لأنه ما
هي حياتكم؟ �إنها بخار يظهر قليال ثم
ي�ضمحل» (يع.)14 :4
بقي �أن ن�ؤمن وبثقة كاملة �أن اهلل الذي

�أيام الأ�سبوع غالب ًا في قاليته بالمقر البابوى
بدير االنبا بي�شوى بوادي النطرون� ،أنه حق ًا
كوكب �أنار بالحقيقة في البرية.
ول���ك ع��زي��زي ال���ق���ارئ ب��ع�����ض م��ن عمق
م�شاعره قبل انطالقه �إلى الدير ،والتى ت�ؤكد
ع�شقه للوحدة للتفرغ ل�سيده وحبيبه ال�سيد
الم�سيح له المجد ،في ق�صيدته الرائعة بعنوان
(�سائح):
�أنـــا فى البيـــــداء وحـــــــــدى
ليـــ�س لــــي �شــــــــ�أن بغيـــــــرى
لي جحــر في �شـــــرق التــــــل
قـــــــــد �أخفيـــــــت جحــــــــــري
و�ســـــــ�أم�ضي منـــــــه يومــــــــ ًا
�ســـــــاكن ًا مــــــا ل�ســـــــت �أدري
�سائح ًا �أجتاز في ال�صحراء
مـــــــن قفـــــــــــر �إلـــى قفــــــــــر
ليــ�س لـــي ديــــر فكل البيـــــد
والآكـــــــــــــــــــــام ديــــــــــــــــــري
ال وال �ســــــــــور فلــــن يــــــــرى
تـــــــاج للأ�ســــــــــــوار فكــــــري
�أنا طيـــر هائـــــم فـي الجـــــو
لــــــــــم �أ�شـــــــــــغف بــوكــــــــــــر
�أنـــــا في الدنيـــــــــا طليـــــــــق
فــي �إقــامتــــــــــه و�ســـــــــــــيري
�أنــــــا حـــــر حيــــــن �أغفـــــــــو
حيـــن �أم�شـــي حيــن �أجـــــري
وغريــــب �أنــــــا �أمر النـــــا�س
�شــــــــــيء غيـــــــــــــر �أمــــــــــري

�أحبنا رتب لنا �أن ننتقل من �أر�ض «ال�ضيقة
العظيمة» بعد نجاحنا ف��ي «امتحانات»
قا�سية �إل��ى �أر����ض �سعيدة ف��ي �أح�ضانه.
يقول بول�س الر�سول «لي ا�شتهاء (ولهفة)
�أن «�أنطلق» و�أكون مع الم�سيح .ذاك �أف�ضل
جدا» (في .)23 :1ويقول البابا القدي�س
�شنودة الثالث �أن اهلل ،بفدائه لنا ،حول
ج��زاءن��ا (ال��م��وت) ع��ن خطية �أبينا �آدم
�إل��ى «انتقالنا» من حياة متعبة ق�صيرة
في ه��ذا العالم �إل��ى حياة �أب��دي��ة �سعيدة
في �أح�ضانه .عقدتنا في �ضعف �إيماننا
هي رف�ضنا للتغيير حتى لو كان للأف�ضل!
ي�ؤكد لنا القدي�س يوحنا ال�سلمي يقول:
«كما �أن الخبز هو ال�شيء الرئي�سي لكل
طعام هكذا تذكار الموت هو الأه��م في
الأعمال (الروحية) ...تذكر الموت ينتج
عنه الخال�ص من الهموم اليومية ويلد
ف�ضيلة ال�صالة الدائمة ويحفظ في العقل
الف�ضائل التي هي ال�سبب والنتيجة لتذكر
الموت.
ليتنا ن���ؤم��ن ب��ف��رح �أن �إل��ه��ن��ا ينتظرنا
هناك ب�شوق وبهجة مع ه�ؤالء «الذين �أتوا
من ال�ضيقة العظيمة وقد غ�سلوا ثيابهم
وبي�ضوا ثيابهم في دم الخروف .من �أجل
هذا هم �أمام عر�ش اهلل ويخدمونه نهارا
وليال في هيكله .والجال�س على العر�ش
يحل فوقهم!» (ر�ؤ.)15 ،14 :7

�أود �أن �أه��ن��ئ��ك��م بعيد �آب��ائ��ن��ا الر�سل
القدي�سين الذين �سفكوا دمائهم حتى ي�صل
�إلينا الإيمان فى القرن الحادى والع�شرين
كما ت�سلموه من رب المجد بال �إنحراف �أو
تحريف.
والآن دعونا نتعرف على بع�ض الذكريات
الطيبة التى تمت فى حياة رائ��دة رهبنة
البنات  .....تماف �إيرينى.
ذك��رت �أم��ن��ا �إيرينى ع��ن رج��ل غنى لم
يرتبط ف��ي حياته ب��زوج��ة �أو عائلة حتى
يعي�ش حياته بحرية غير من�ضبطة .وفي
�أح��د الأي���ام ك��ان ي�سير في ال�شارع بجوار
دي��ر �أبو�سيفين و���ش��اف نا�س كتير داخله
الدير وهو ال يعرف ويقول فى نف�سه � ...إيه
المكان ده؟  ..فقال �أدخ��ل �أ�شوف فيه �إيه
جوه وبيعملوا �إي��ه بدافع حب الإ�ستطالع,
وتقابل مع �أحد الأمهات وقال لها � ..أنا ال
ب�أروح كني�سة وال دير ,لكن �إنتم بتعملوا �إيه
هنا ؟  ..قعدت معه الراهبة تتكلم عن حياة
الرهبنة ,لكن فاج�أها وقال � ..إزاى تق�ضوا
حياتكم بين جدران في مكان زى ده ؟ ومين
هو �أبو �سيفين ؟ ...حكت له الراهبة حكايته
 ...ف�س�ألها  ..كيف يمكن ل�شاب �صغير �أن
ي�ست�شهد؟ ول��م��اذا؟ وهنا قدمته الراهبة
لتماف التي عرفته طريق الحياة الروحية
لنوال الأبدية  ,وبد�أ هذا الرجل يت�أثر ويبكي
بدموع غزيرة ,وق��ال لها  ...طيب هو �أنا
لي توبة؟  ..فقالت له دا ال�سما كلها بتفرح
بتوبة وعودة �أى خاطئ  ...و�إختارت له �أب
كاهن وت��اب من كل قلبه وبقى يجى للدير
ويدخل الكني�سة لل�صالة كل يوم و�أو�صت
تماف �أن يفتحوا له الكني�سة فى �أى ميعاد
يح�ضر فيه .وبد�أت حياته تتغير و�أعطى كل
فلو�سه للفقراء  .وفي �أحد الأيام راح ي�صلي
في كني�سة العدرا في الزيتون وبعد ال�صالة
ب�ص لقى واحد داخل والب�س جالبية بي�ضا
وما�سك �شمعدانين كبار وو�شه م�ضئ جدا
وله رهبة عجيبة لدرجة �إن ج�سمه �إق�شعر
م��ن رهبة ومهابة ه��ذا ال�شخ�ص م��ع فرح
عجيب  ..فتقدم وتجر�أ و�س�أله  ...ح�ضرتك
تبقى مين؟ وبت�شتغل �إي��ه؟  ...فقال له ...
�أن��ا با�شتغل فى العالم كله ,ف�س�أله يعنى
�إيه؟  ..ف�أجاب �أنا ب�أخدم العالم كله ,فقال
له  ..طيب �إ�سمك �إيه ؟ فقال له � ..إ�سمي
�شم�س البر ,وبعدها �شافه دخ��ل المذبح,
فجرى وراه ولكنه �إختفى هناك � ...أح�س
بفرح و�إرت��ي��اح كبير لكن ل�سه م�ش فاهم
وبيقول � ..إي��ه ده؟ وحكى لتماف عما ر�آه
عله يفهم ماحدث  ..فقالت له طوباك ,لأن
�شم�س البر هو رب المجد ي�سوع وهو بيخدم
في العالم كله وي�ستجيب ل�صلوات النا�س
عل�شان ي�شفيهم ويريحهم  ..فقال لها ...
معقول �أن��ا الخاطئ الغلبان يظهر لي رب
المجد  ...وبعد �أيام وهو ي�صلي �أمام �صورة
العدرا تتج�سد وتبت�سم له وتقول له  ...ليه
�إنت م�ش م�صدق �إن �إلهى و�إبنى الحبيب هو

اللى ظهر لك؟ فقال لها  ...خال�ص يا�ست
ياعدرا �صدقت  ...وبعد �سنين قليلة تنيح,
ولما جاء �أقاربه و�أ�صحابه حواليه � ,شافوا
و�شه �أ�ضاء و�إبت�سم ك�أنه �شايف حاجة حلوة
قوى ,لأنه بقى مع ربنا والماليكة والقدي�سين
واخدين نف�سه البارة بزفة عظيمة  ...ياريت
يكون لنا حياة توبة حتى نعاين الأمجاد.
+++
ن���أت��ى الآن ل��م��و���ض��وع خدمتنا ف��ي هذا
ال��ع��دد وه��و ال��ق��اء ال�����ض��وء على م��ا يحدث
داخل الأ�سرة الم�صرية في خالل ال�شهور
الما�ضية من �صراخ و�أن��ي��ن ب�سبب الغالء
الحاد في الأ�سعار بدرجة �صعبة جدا كان
ت�أثيرها على الطبقة المتو�سطة والفقيرة
وبالأكثر الأ�سرة القبطية ...زيادة الأ�سعار
�إلتهمت كل دخل الأ�سرة في الغذاء وال�شراب
والطاقة وال يتبقى �شيء لم�صاريف الدرا�سة
�أو الإعداد للزواج...
منذ �أ�سابيع قليلة �إت�صل بى �أب كاهن من
�إحدى قرى المنيا ليخبرنى عن تردي حال
الأ�سر وزي��ادة الخالفات الأ�سرية وخروج
بع�ض الأوالد من المدار�س و�صعوبة �إ�ستمرار
طلبة الجامعات المتغربين ف��ي ال��م��دن ,
و�أ�صبحت م�صاريف ال���زواج ع�سيرة على
�إمكانيات الأ�سر الريفية � ...س�ألته  ...وما
العمل؟
وا�ضح �أن كل �أ�سرة يجب �أن تكيف حياتها
ح�سب الإمكانيات المتاحة � ..صحيح الكالم
�سهل �أن يقال ونحن هنا فى رغ��د العي�ش
و�إخوة لنا فى قرى ال�صعيد ي�صرخون ....
«�أعبر �إلينا و�أعنا».
ك��ي��ف ن�ساعد ون��ح��ن �أم����ام �إحتياجات
�أكثر من �إمكانياتنا ومواردنا ,لكن قلت في
نف�سي ده عمل ربنا لأنه يعتني بطيور ال�سماء
فم�ستحيل �أن يترك �أوالده وهو الذي يطعم
كل فم � ....أما دوري فهو �أن �ألقي ال�ضوء
على �إحتياجات �إخوتنا حتى يتقدم البع�ض
لم�ساندتهم.
وكما قلت �سابقا تركيزنا بالأكثر �سوف
ي��ك��ون على زي���ادة دخ��ل الأ���س��رة القبطية
�إق��ت�����ص��ادي��ا ع��ن ط��ري��ق �إت���اح���ة القرو�ض
للم�شاريع ال�صغيرة وت�شجيع التعليم بكل
مراحله  ,ولنا فى هذا خدمات كثيرة فى
المنيا وقراها وببا والف�شن و�سم�سطا.
�أخ���ى الحبيب  ...لي�س �أم��ام��ن��ا مت�سع
من الوقت لن�ضيعه في التفكير والدخول
ف��ي مناق�شات ال تجدي ونحن ن�سمع عن
�إحتياجات �ضرورية .الآن� ..أ�س�ألك �أن تمد
يدك معنا وت�شارك بالع�شور حتى يت�سع باب
رزقك.
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:

Pay To: Santa Verena Charity
PO Box 51206
Irvine, CA 92619
�أرثوذك�س نيوز/الم�شاريع ال�صغيرة Memo:
magdynawar@gmail.com

والدة الألـــــه  .....ال�ســماء الثــــانية
تحتفل كني�ستنا القبطية ببدء �صوم ال�سيدة
العذراء فى �أول �شهر م�سرى الموافق ال�سابع
من �شهر �أغ�سط�س .ه��ذا ال�صوم المحبب
تقريبا لجميع الأق���ب���اط وال��م��ح��ب��ب �أي�ضا
لكثيرين من غير الأقباط ,لأن �سيدتنا العذراء
محبوبة لكثيرين من الم�صريين عامة .هذه
العذراء هى �إبنة القدي�س يواقيم والقدي�سة
حنة ,وقد قدماها �إلى الهيكل وهي في عامها
الثالث لتخدم الهيكل وتعي�ش حياة التكري�س
وال��ع��ب��ادة ,فعا�شت ف��ي ه��ذا ال��ج��و تمار�س
العبادة و�إن�سكاب النف�س �أمام اهلل ,ف�إختارتها
العناية الإلهية لتكون عر�شا للكلمة المتج�سد.
ودبرت لها العناية الإلهية �أن تخطب للقدي�س
يو�سف في ال�سن التي ال ي�سمح لها �أن تبقى
في الهيكل .وكانت ال�سيدة العذراء من بيت
داود �أي من �سبط يهوذا الذي خرج منه داود.
كذلك ك��ان يو�سف ال�صديق من بيت داود
(لو.)27:1
وف���ي ال�شهر ال�����س��اد���س �أر���س��ل جبرائيل
المالك من اهلل ليب�شر العذراء بالحبل الإلهى
وقال لها �أن «الروح القد�س يحل عليك وقوة
العلي تظللك فلذلك �أي�ضا القدو�س المولود
منك ي��دع��ى �إب���ن اهلل» (ل�����و ,)35:1فقبلت
الب�شارة بكل توا�ضع قائلة «هوذا �أنا �أمة الرب
ليكن لى كقولك» (لو .)38:1وبعد ميالد الرب
ي�سوع و�شروع هيرود�س في قتل الأطفال ,ظهر
مالك الرب ليو�سف قائال له «قـم خذ ال�صبي
و�أمه و�أهرب �إلى م�صر» (مت )13:2فهربت
العائلة المقد�سة �إلى م�صر وتباركت م�صر
بها حوالى ثالث �سنوات ون�صف وتحقق قول
الرب «مبارك �شعبى م�صر»(�أ�شعياء،)25:19
وقد يكون هذا �سر محبة الم�صريين عامة
للقدي�سة ال��ع��ذراء م��ري��م ,ومحبة العذراء
لم�صر وظهورها في كنائ�سها مرارا كثيرة ما
لم يحدث في �أي مكان �آخر في العالم .
كني�ستنا القبطية تحب ال�سيدة العذراء
فيقول المتنيح البابا �شنودة �أن الكني�سة
ترفعها فوق مرتبة ر�ؤ�ساء المالئكة ،فنقول فى
الت�سبحة علوت يامريم فوق ال�شاروبيم و�سموت
يامريم فوق ال�ساروفيم .وفي الطقو�س ما �أكثر
المدائح والتراتيل والتماجيد والأب�صاليات
والذك�صوليات الخا�صة ب�سيدتنا كلنا �أمنا
ال���ع���ذراء .وي��ق��ول ال��ب��اب��ا �أي�����ض��ا ع��ن عظمة
العذراء �أن مجمع �أف�س�س الم�سكوني المقد�س
�سنة  431ميالدية بح�ضور  200من �أ�ساقفة
العالم ,و�ضع في مقدمة قانون الإيمان القول
«نعظمك يا�أم النور الحقيقى ونمجدك �أيتها
العذراء القدي�سة والدة الإله لأنك ولدت لنا
مخل�ص العالم �أتى وخل�ص نفو�سنا».
والقدي�سة مريم لها �أعياد كثيرة في كني�ستنا
منها عيد الب�شارة بميالدها في  7م�سرى
وعيد ميالدها في �أول ب�شن�س وعيد دخولها

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

الهيكل في  3كيهك وعيد مجيئها �إلى م�صر
ومعها ال�سيد الم�سيح طفال والقدي�س يو�سف
النجار في  24ب�شن�س الموافق �أول يونية وعيد
نياحتها ,ثم عيد �صعود ج�سدها �إلى ال�سماء
في  16م�سرى الموافق � 22أغ�سط�س وهذا هو
العيد الذي نحتفل فيه في نهاية �صوم العذراء
الذي يبد�أ فى �أول م�سرى الموافق ال�سابع من
�شهر �أغ�سط�س .
و�أي�ضا يوجد �أع��ي��اد لمعجزات العذراء
مريم  ,مثل عيد حالة الحديد يوم  21ب�ؤونة
وه��و اليوم ال��ذي حل �أ�سر القدي�س متيا�س
الر�سول ومن معه بحل الحديد الذي قيدوا
فيه .ومن �أه��م الأعياد لل�سيدة العذراء في
م�صر عيد ظهورها في كني�ستها بالزيتون
في  24برمهات الموافق � 2أبريل �سنة 1968
في حبرية القدي�س البابا كيرل�س ال�ساد�س,
و�إ�ستمرالظهور لعدة �سنوات.
ونحن ن�ؤمن بالعذراء �أنها «الممتلئة نعمة»
كقول المالك جبرائيل في ب�شارته لها بالحبل
الإلهي ,و�أي�ضا ن�ؤمن بدوام بتوليتها وب�صعود
ج�سدها �إلى ال�سماء ,فنلقبها «بالملكة القائمة
ع��ن يمين الملك» و�أي�����ض��ا «�أم��ن��ا القدي�سة
ال��ع��ذراء» وبلقب «الحمامة الح�سنة» وت�شبه
«بال�سحابة» و «بالمجمرة الذهبية» و�أي�ضا هي
«ال�سـماء الثـانـيـة» .وفى كل �صالة من �صلوات
الأجبية نطلب �شفاعتها ونناجيها ب�أ�سمائها
كقولنا «�أنت هي �أم النور المكرمة» و «يا والدة
الإله �أنت هي باب ال�سماء» ,ونطلب �إليها في
�صالة الغروب قائلين «عند مفارقة نف�سي من
ج�سدي �إح�ضري عندي  ...ولأبواب الجحيم
�إغلقي» ,وفي �صالة النوم نقول «�إ�سبلي ظلك
ال�سريع على عبدك ...ف�إنك �أم قادرة رحيمة
معينة والدة ينبوع الحياة.»....
لل�سيدة العذراء مريم كل الحب في قلوبنا
ونت�شفع بها عند �إبنها المخل�ص� .أع��اد اهلل
هذه الأي��ام والأعياد المقد�سة علينا جميعا
وعلى كني�ستنا المحبوبة بالخير وال�سالم.
ولإلهنا المجد الدائم �إلى الأبد �أميـن.
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طريق العائلة المقد�سة ..حما�س ينتظر التنفيذ
بقلم� :سليمان �شفيق

كتبت منذ �أ�سابيع مقاال تحت عنوان
طريق العائلة المقد�سة مهمة دولية بقيادة
م�صرية ،وطالبت فيه ب�أن تعقد الحكومة
والكني�سة الم�صرية م�ؤتمرا دوليا لدعم
�إ�صالح م�سار العائلة المقد�سة باال�شتراك
م��ع الفاتيكان واليون�سكو  ،ون��دع��و �إليه
الدول التى تهتم �سياحيا بالم�سار ،و�أعتقد
�أن م�صر �سبق لها اال�ستعانة بالمجتمع
ال��دول��ى ف��ى �إن��ق��اذ معبد فيله �أث��ن��اء بناء
ال�سد العالى  ،1960و�أعتقد �أن ر�ؤية الخبير
ال�سياحى �إلهامى الزيات تكاد تعك�س رغم
�صحتها عدم �إدراك خبراء ال�سياحة الكبار
لل�سياحة الدينية ،حيث قال فى ت�صريحات
�صحفية  19مايو الما�ضى �إن رحالت الحج
�إلى م�سار العائلة المقد�سة فقط لن يكون
لها �أى مردود اقت�صادى على الدولة حال ًيا،
و�أن �صرف �أى مبالغ مالية على تجهيز
كامل نقاط الم�سار �سياحيا يعتبر نوعا
م��ن �إه���دار ال��م��ال ال��ع��ام ،ح�سب تعبيره،
خ�صو�صا �أن برنامج رحلة م�سار العائلة
المقد�سة داخل م�صر لن ي��زوره �أكثر من
� 100سائح �سنو ًيا ..و�أو���ض��ح ال��زي��ات �أن
ال�سياح الدينيين �أو الروحانيين باتت
�أع��داده��م قليلة للغاية مقارنة بال�سياح
الذين ي�أتون من �أجل ال�سياحة ال�شاطئية �أو
الثقافية والأثرية.
ج��اء اهتمامى ذل��ك بعد طلب �إحاطة
للنائب م��ج��دى ملك ح��ول الأم����ر ،وبناء
على ه��ذا الطلب ا�ستدعت لجنة الثقافة
والإعالم بمجل�س النواب ممثلين لوزارات
الثقافة والآثار وال�سياحة والتنمية المحلية
والمالية ،وقال النائب �أ�سامة هيكل ،رئي�س
اللجنة ،فى اجتماعها �إن اللجنة ال ت�شعر
بجدية الحكومة تجاه ت�سويق م�سار العائلة
المقد�سة بال�شكل المطلوب ،ومن ثم تو�صى
بت�شكيل لجنة وزارية ير�أ�سها رئي�س الحكومة
لو�ضع خطة زمنية فى هذا ال�صدد .
ك��ل ذل���ك دع��ان��ى للكتابة م���رة �أخ���رى
ع��ن ���ض��رورة �أخ���ذ الأم���ر ب��ج��دي��ة ،ولي�س
بالحما�سة ،ودعونا نك�شف ب�شكل �أولى عن

مالمح ال�سياحة الدينية الم�سيحية فى
العالم والتى ترتبط بالم�سيح والعذراء
وكنائ�سهما �أو ما يم�س الإيمان الم�سيحى
من مزارات �أو معجزات ،لنبد�أ ب�إ�سرائيل
لأنها مربط الفر�س من تلك المنطلقات لما
تمتلكة من ت�أثير المتالكها كني�سة المهد
وكني�سة القيامة وغيرهما م��ن الأماكن
المقد�سة الم�سيحية ..فى  ،2008و�صل عد
ال�سائحين فى �إ�سرائيل لأكثر من  3ماليين
�سائح ،وي���أت��ى �أكبر ع��دد من ال�سياح من
الواليات المتحدة ،رو�سيا ،فرن�سا ،المملكة
المتحدة ،و�ألمانيا ،ومنهم حوالى ن�صف
مليون من دول �إ�سالمية ،وف��ق ما ن�شرت
�صحيفة ها�آرت�س ،و�أغلبهم ي�أتون من دول
غير عربية مثل تركيا و�إندون�سيا وماليزيا،
وعدد �أقل من ال��دول العربية حوالى 100
�أل��ف من المغرب وتون�س والأردن وم�صر
والخليج ،و�أ�ضافت ال�صحيفة ب���أن �أعداد
ال�سائحين م��ن ال���دول الإ���س�لام��ي��ة زادت
بن�سبة  % 20م�ؤخرا نتيجة فتاوى مجموعة
م��ن الفقهاء ف��ى دول الخليج منذ ثالث
�سنوات ،الخال�صة �أن �إ�سرائيل ،الدولة
العدوانية ،ت�ستطيع �أن تجذب �سنويا من

ث�لاث��ة �إل���ى �أرب��ع��ة م�لاي��ي��ن ���س��ائ��ح دينى،
ح��وال��ى ن�صف م��ل��ي��ون منهم م��ن ال���دول
العربية والإ�سالمية ..لماذا؟ الإجابة لأن
�إ�سرائيل تمتلك عددا ب�سيطا من ال�شركات
ال�سياحية ال يتجاوز الخم�سين �شركة،
ولكن كلها تمتلك فروعا لها فى �أهم الدول
الجاذبة لل�سياحة الدينية بما ف��ى ذلك
م�صر التى كانت ع��دوا �أ�سا�سيا وهناك
قرار مجمع مقد�س من الكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية ولكنها ا�ستطاعت �أن تجذب
�شركاء لها فى م�صر.
فرن�سا:
تمثل ال�سياحة ثلث ال��دخ��ل القومى،
وو�صل عدد ال�سياح عام � 2011إلى 79،5
مليون �سائح ،منهم � % 10سياحة دينية،
�أى حوالى ثمانية ماليين،لزيارة الأماكن
ال��م�����س��ي��ح��ي��ة ال��م��ق��د���س��ة ،و�أغ��ل��ب��ه��م من
الأمريكتين ..ويزورون كاتدرائية نترودام
فى باري�س ،وعذراء لورد وغيرهما.
�إيطاليا:
ي��زور �إيطاليا نحو  43.7مليون �سائح
�سنويا ،ال�سياحة ه��ى واح���دة م��ن �أ�سرع

ال��ق��ط��اع��ات ن��م��وا ف��ى �إي��ط��ال��ي��ا و�أكثرها
ربحية مع عائدات تقدر بنحو  42.7مليار
دوالر ..و % 20من ه�ؤالء يزورون الأماكن
المقد�سة فى �إيطاليا والفاتيكان� ،أى حوالى
ع�شرة ماليين يزورونها لزيارة الأماكن
المقد�سة.
�إ�سبانيا:
احتلت �إ�سبانيا المرتبة الثانية بعد
فرن�سا �سياحيا ويزورها  60مليون �سائح
�سنويا منهم � % 15سياحة دينية حوالى 8
ماليين ،وتمتلك �شركات ال�سياحة الدينية
فى �إ�سبانيا �شركاء وف��روع��ا فى كل دول
�أمريكا الالتينية.
امريكا الالتينية:
عدد �سكانها يفوق المليار مواطن %95
منهم م�سيحيون ك��اث��ول��ي��ك ،منهم 163
مليونا يزورون  18دولة فى العالم �سياحيا،
ول�ل�أ���س��ف مثال ل��م ي��زرن��ا ف��ى م�صر عام
� 2017سوى � 1327سائحا!! وال نملك ال
�شركاء وال فروعا ل�شركاتنا ال�سياحية فى
�أى دولة منها .
�أي�����ض��ا �إن��ن��ا ن�سى ح��وال��ى  100مليون
م�سيحى فى رو�سيا ،منهم مليونان �سنويا
يحجون �إل��ى القد�س ،و�إثيوبيا وغيرهما،
و�أخ��ي��را �أتمنى �أن نجرى �أبحاثا حقيقية
ولي�س كلمات حما�سية ووق��ف��ات ،وكالما
اليودى وال يجيب.
�إذن نحن �أمام  100مليون �سائح دينى
ف��ى ال��ع��ال��م ف��ى ح��وال��ى ع�����ش��ري��ن دول���ة،
ي�شكلون  % 15من مجمل ال�سياحة للدول
الكبرى فى العالم ،وال تملك تلك الدول
با�ستثناء �إ�سرائيل التى بها القد�س وبيت
لحم وال��ن��ا���ص��رة ،وال ي��وج��د ف��ى �أى دولة
�أخرى غير م�صر و�إ�سرائيل �أماكن مقد�سة
للم�سيح والعذراء والعائلة المقد�سة ،ورغم
ذل��ك هناك �أكثر من  90مليون م�سيحى
ي���زورون �سنويا �آث���ارا م�سيحية مقد�سة،
ولكنها ال ترتبط بالعائلة المقد�سة ،ورغم
ذلك ال نكت�شف وال نبحث فى ذلك.

الطق�س في الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية

ال�صـــالة خلــف ال�ســـتر المغــــلق
�سبق وتحدثنا عن بع�ض التغييرات في
طق�س الليتورجية القبطية الأرثوذك�سية
بعد دخ���ول ال��ع��رب م�صر وتوقفنا فترة
ق�صيرة لوجود بع�ض المنا�سبات الكن�سية
التي تحدثنا عنها ون��ع��ود ف��ي ه��ذا العدد
لإ�ستكمال ما قد بد�أناه.
لكي ي�سهل علينا معرفة �أهمية ا�ستخدام
ال�ستر في طق�س �صلوات الكني�سة القبطية
الأرث��وذك�����س��ي��ة ي��م��ك��ن��ن��ا م��ط��ال��ع��ة كتاب
«ق��دا���س��ات الكني�سة الإث��ي��وب��ي��ة» للمتنيح
القم�ص مرق�س داود حيث يقول «يقر رجال
الكني�سة الإثيوبية �أنهم �إ�ستلموا قدا�ساتهم
الأربعة ع�شر من كني�سة م�صر القبطية.
وت�ؤيد الكني�سة القبطية هذه الحقيقة .غير
�أنها مع الأ�سف فقدت �أغلب الأربعة ع�شر.
و لم يبق لديها الآن �سوى ثالث منها فقط،
هي قدا�سات القدي�س كيرل�س والقدي�س
غريغوريو�س والقدي�س با�سيليو�س� .أما
قدا�س القدي�س با�سيليو�س فيتفق تماما
مع نظيره في قدا�سات الكني�سة الإثيوبية.
و�أم��ا القدا�سان الآخ���ران فيختلفان كليا
عن نظيريهما في قدا�سات تلك الكني�سة»
(القم�ص مرق�س داود ،قدا�سات الكني�سة
الإثيوبية� ،1959 ،صفحة .)3
و فعليا كانت الكني�سة الإثيوبية �إيبار�شية
تابعة للكني�سة القبطية منذ ت�أ�سي�سها في
القرن ال��راب��ع في عهد البابا �أثنا�سيو�س
الر�سولي على ي��د القدي�س فرومنتيو�س
�أول �أ�ساقفة �إثيوبيا والذي لقبه الإثيوبيين
«�أبونا �سالمه» – وال��ذي كان له الف�ضل
الأكبر في تدوين ليتورجية �أبينا القدي�س
مرق�س الإنجيلي بعد �أن كانت ت�سلم عن
طريق التقليد ال�شفاهي – وحتى �سيامة
�أبونا با�سيليو�س �آخر مطارنة �إثيوبيا �إلى
البطريركية ليكون بهذا هو �أول بطريرك
لمدينة (�أق�سوم) عام 1959م بيد مثلث
الرحمات قدا�سة البابا كيرل�س ال�ساد�س.
وحينما نتعرف على الطق�س الر�سولي
للكني�سة الم�صرية القبطية نجد �أنه ذاته
طق�س الكني�سة الإثيوبية حيث �أنهما كانتا
كني�سة واح���دة م��ا خ�لا ال��ت��دخ��ل العربي
الإ���س�لام��ي ف��ي م�صر وال���ذي ل��م يتم في
الكني�سة الإثيوبية .و�إل��ى الوقت الحالي
تقوم الكني�سة الإثيوبية بال�صالة بداية من
قدا�س الم�ؤمنين داخل الهيكل وال�ستر مغلق
وحينما ن�س�أل �أحد االكليرو�س عن ال�سبب
وراء ذلك يكون الرد في منتهى الب�ساطة
«�أن ال�شم�س والقمر لم ي�ستطيعوا ر�ؤية
خالقهم على ال�صليب» «ولما كانت ال�ساعة
ال�ساد�سة كانت ظلمة على االر�ض كلها �إلى
ال�ساعة التا�سعة .وف��ي ال�ساعة التا�سعة
�صرخ ي�سوع ب�صوت عظيم قائال الوي الوي
لما �شبقتني الذي تف�سيره �إلهي �إلهي لماذا
تركتني»( .مرق�س .)34 ، 33 :15
ولكن لي�س هذا هو الدليل الوحيد وعلينا
�أن ن�أخذ في االعتبار ما يلي:
 -1ذكر العالمة الق�س �شم�س الريا�سة
�أبو البركات بن كبر في مو�سوعته ال�شهيرة
م�����ص��ب��اح ال��ظ��ل��م��ة ف���ي �إي�����ض��اح الخدمة
«وليقد�س الأ�سقف وهو قائم على المذبح
وال�����س��ت��ارة م��ف��رو���ش��ة وداخ��ل��ه��ا الق�سو�س

�إيبدياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل

وال�شمام�سة ح��وال��ي��ه وي��روح��ون بمراوح
مثل �أجنحة الكاروبين» (ال��راه��ب الق�س
�صموئيل ال�سرياني ،م�صباح الظلمة في
�إي�ضاح الخدمة ,للق�س �شم�س الريا�سة ابو
البركات المعروف ب���إب��ن كبر ،ج � ،2ص
 .)172وتبرز في العبارة ال�سابقة لفظتي
(ال�ستارة مفرو�شة) ،و (داخلها).
 -2في طق�س خمي�س العهد يغلق ال�ستر
وذلك �أثناء توزيع الأ�سرار لقراءة نبوات
ال�ساعة الحادية ع�شر.
 -3ذك��ر �أي�ضا العالمة الق�س �شم�س
ال��ري��ا���س��ة اب��و ال��ب��رك��ات ب��ن كبر ف��ي بناء
البيعة «ويكون بيت الخدمة عن يمين الباب
القبلي ،لكي ال يب�صر ال�شعب القرابين
التي ت�أتيهم» (الق�س �شم�س الريا�سة �أبو
ال��ب��رك��ات ال��م��ع��روف ب���إب��ن ك��ب��ر ،م�صباح
الظلمة في �إي�ضاح الخدمة ,ج  ،1مكتبة
الكاروز� ،1971،صفحة .)327
 -4ما كان يفعله المتنيح طيب الذكر
نيافة الأنبا غريغوريو�س (�أ�سقف البحث
العلمي المتنيح) حيث ك��ان يغلق �ستر
الهيكل �أثناء توزيع الأ���س��رار – كما روى
ذلك معا�صروه.
 -5في كتاب الدفنار القبطي تحت يوم 2
بابه ،وكذلك وردت في ال�سنك�سار الحب�شي
تحت نف�س اليوم عن الواقعة التي حدثت
بدير �أب��و مقار ببرية �شيهيت ف��ي القرن
ال�ساد�س الميالدي؛ حيث اختفى القربان

من ال�صينية عند دخ��ول البطريرك مار
�ساوير�س الإنطاكي �إلى الكني�سة متخفيا في
زي راهب غريب .و قد ف�سر المالك لكاهن
�شيهيت �آنذاك �أن ال�سبب من وراء �إختفاء
الذبيحة هو وجود بطريرك في الكني�سة،
و هي وردت في ال�سنك�سار الحب�شي كالآتي
( لما جاء الأنبا �ساوير�س �إلى م�صر ذهب
متخفيا من مكان �إلى مكان و من دير �إلى
دي��ر .و�صنع اهلل به �آي��ات وعجائب .وفي
يوم و�صل �إلى �صحراء الإ�سقيط ودخل �إلى
كني�سة القدي�س مقاريو�س وق��ت التقدمة
على المذبح وك��ان متخفيا و�سط النا�س.
وبعد قراءة الإنجيل وعندما بد�أ الكاهن في
رفع الإبرو�سفارين من على المذبح نظر
�إلى التقدمة وجدها قد �إختفت و قال «يا
�إخوتي انا ال اعرف �إذا كان ما حدث من
�أجل خطيئتي �أم من �أجل خطيئة �أحدكم
و لكني ال �أج��د التقدمة في ال�صينية وقد
�إختفت عني» فحزن النا�س من �أجل هذا
و�إذا مالك الرب ظهر للكاهن و�أخبره �أن ما
حدث لي�س من �أجل خطيئته �أو �أن الذبيحة
�إختفت من �أجل خطيئة �أحد الحا�ضرين بل
لأنه ت�صرف برعونة حيث �أنه ال ي�ستطيع
�أن يرفع الذبيحة في وجود رئي�س �أ�ساقفة
وهو الأنبا �ساوير�س وهو يقف خارج المذبح
ف��ي زاوي���ة الكني�سة) (BUDGE. E. A.
Wallis, Synaxarium The Bool of the
Saints of The Ethiopian Orthodox
.)Tewahedo Church, P. 109
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هل معك مفتاح ال�سماء ؟
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

م��ن��ذ ف��ج��ر ال���ت���اري���خ وق����د ظهرت
الفوارق االجتماعية بين الب�شر فبعد
�سقوط الإن�سان ظهرت �صفات �سلبية
كثيرة وقد زرعها ال�شيطان في الجن�س
إن�سان
الب�شري ومنها من اكت�سبها ال
بقلم :ماجد �سو�س
أ�صعب
م��ن طبيعة ال��ح��ي��اة القا�سية و�
ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
وعدم
تلك ال�صفات هي �صفة االنانية
magedsous@gmail.com
الإح�سا�س بالآخر ال�سيما غير القادر.
ولأن اهلل منذ القديم وهو يرى ك�سر الإن�سان لفكرة العدالة االجتماعية وظلم
الغني للفقير و�إلتفات القادر عن غير القادر �سطر ت�شريع ًا قويا كتبه في �سفر
التثنية الإ�صحاح الخام�س ع�شر وقفت �أمامه كثيراً ،فكتب لمو�سى كرئي�س ل�شعبه
قائالً�« :إن كان فيك فقير� ،أحد من �إخوتك في �أحد �أبوابك في �أر�ضك التي يعطيك
الرب �إلهك ،فال تق�س قلبك ،وال تقب�ض يدك عن �أخيك الفقير بل افتح يدك له
و�أقر�ضه مقدار ما يحتاج �إليه»� .أنظر معي عزيزي يقول له مقدار ما يحتاج ولي�س
مقدار ما تراه �أنت.
لقد كان العبد ُيعتق بعد م�ضي �سبع �سنوات من خدمة �سيده فخ�شى اهلل �أن يبد�أ
ال�سيد يهمل عبده وال ي�ساعده حينما يقترب من عامه ال�سابع حيث لن يحتاج �إلى
خدمته مرة �أخرى فكتب اهلل يقول« :احترز من �أن يكون مع قلبك كالم لئيم قائال:
قد قربت ال�سنة ال�سابعة� ،سنة الإب��راء ،وت�سوء عينك ب�أخيك الفقير وال تعطيه،
في�صرخ عليك �إلى الرب فتكون عليك خطية» فطلبة الفقير الم�سكين ت�صل �إلى
قلب اهلل مبا�شرة ويحدد معها بركاته المعطي ،فيكمل اهلل قائالً�« :إعطه وال ي�سوء
قلبك عندما تعطيه ،لأنه ب�سبب هذا الأمر يباركك الرب �إلهك في كل �أعمالك
وجميع ما تمتد �إليه يدك».
وحتى حينما تريد �أن تطلق فقير ًا و�شخ�ص ًا كان يخدمك يقول الرب« :وحين
تطلقه ح��ر ًا من عندك ال تطلقه ف��ارغ��اً .ت��زوده من غنمك وم��ن بيدرك ومن
مع�صرتك .كما باركك الرب �إلهك تعطيه» .ثم ينهي هذا الجزء بتذكيره ل�شعبه
ماذا كان ثم �أ�صبح فقد كانوا عبيد ًا و�أ�صبحوا �سادة قائالً« :واذكر �أنك كنت عبد ًا
في �أر�ض م�صر ،ففداك الرب �إلهك .لذلك �أنا �أو�صيك بهذا الأمر اليوم».
هكذا يفكر اهلل منذ القديم في الم�سكين والفقير وهكذا للأ�سف ما يفعله الفرد
والجماعة فيهم فقد �شجب حزقيال قديم ًا معاملة الفقراء وكتب قائ ًال: «�شعب
االر�ض كادوا مكيدة للغبن وغ�صبوا �سالبين  ،و�أ�ساءوا معاملة البائ�س والفقير
َ
وغ َبنوا الغريب بغير عدل» (حزقيال .)29:22
ربط �سليمان الحكيم في �أمثاله عن ا�ستجابة اهلل للإن�سان مرتبطة با�ستجابة
الإن�سان لأخيه المحتاج قائالً« :من ي�سد �أذنيه عن �صراخ الم�سكين ،فهو �أي�ض ًا
ي�صرخ وال ي�ستجاب» (�أمثال « .)13:21من يرحم الفقير يقر�ض ال��رب وعن
معروفه يجازيه» ( �أم .)19:17
كما ربط داود النبي في المزامير بين حماية اهلل الإن�سان من كل �شر ومر�ض
وخطر بمن ينظر ويتعطف على الم�سكين المحتاج فكتب قائ ًال «طوبى للذي ينظر
�إلى الم�سكين في يوم ال�شر ينجيه الرب ،الرب يحفظه ويحييه ،يغتبط في الأر�ض،
وال ي�سلمه �إلى مرام �أعدائه ،الرب يع�ضده وهو على فرا�ش ال�ضعف» ( مز :41
.)3 -1
�أما ي�سوع كلمة اهلل المتج�سد فحين ظهر في الج�سد ظهر فقير ًا من امر�أة
فقيرة فقد �أخلى نف�سه و�صار �إن�سان ًا و «افتقر من اجلنا». ( 2كورنثو�س  )8:9وكان
ال يجد �أين ي�سند ر�أ�سه وحينما وجد ر�ؤ�ساء اليهود والمتاجرون بالدين يدو�سون
على الفقراء ويلتهمون �أموال الأرامل والأيتام ذكر لهم ق�صة عجيبة �أظهر فيها
حتى رجال الدين منهم من ال يهتم بالفقير ففي مثله عن ال�سامري ال�صالح اتى
على ذكر كاهن والوي ر�أيا رجال مجروح ًا، لكنهما �إجتازا في الجانب المقابل من
الطريق بدل �أن يتوقفا لم�ساعدته (لوقا.)37-30 :10
كان ي�سوع عندما يرى الجموع ي�شفق عليهم ويتحنن «�أ�ش َفق عليهم، لأنهم كانوا
منزعجين ومنطرحين كخراف ال راعي لها». (متى  )36:9و�أ�شفق عليهم في
معجزة الخم�س خبزات وال�سمكتين ،لكن ي�سوع لم يكتف بال�شفقة على الفقراء،
بل �إهتم �إهتمام ًا �شخ�صي ًا بحاجاتهم. فقد كان لديه هو ور�سله �صندوق م�شترك
يتبرعون منه بالمال لم�ساعدة المحتاجين في �إ�سرائيل.
كما �أن ي�سوع �شجع اال�شخا�ص الذين �أرادوا �إتّباعه على �إدراك التزامهم
بم�ساعدة المعوزين. قال ذات مرة لرئي�س �شاب: «بع كل ما عندك ووزع على
الفقراء، فيكون لك كنز في ال�سموات  ،وتعال اتبعني». وعدم ا�ستعداد ال�شاب
للتخلي عن مقتنياته �أظهر ان محبته لأمواله تفوق محبته هلل وللقريب  .وبالتالي
لم يمتلك ال�صفات الالزمة ليكون تلميذا لي�سوع (لوقا .)22:18
بعد �صعود ي�سوع، ا�ستمرت الكني�سة في اهتمامها بالفقراء وقد انتخبت �سبعة
�شمام�سة منهم العظيم �إ�سطفانو�س لخدمتهم وكانت الكني�سة تعي�ش ك�أ�سرة واحدة
وك��ان كل �شيء بينهم م�شترك ًا ويعتبر �أول نظام �إ�شتراكي ناجح يكفل العدالة
االجتماعية.
وفي خالل حكم االمبراطور كلوديو�س، عانت مناطق مختلفة من االمبراطورية
الرومانية من المجاعة  .لذلك �صمم الم�سيحيون في انطاكية «كل بح�سب طاقته ،
�أن ي�ؤدوا خدمة ب�إر�سال �إعانة �إلى االخوة ال�ساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك ،
مر�سلين �إياها �إلى ال�شيوخ بيد برنابا و�شاول»�(.أعمال .)30- 28 :11
�أما من و�ضع تعريف عجيب عن الديانة المقبولة فهو يعقوب الر�سول فهو لم
يتباهى بالعلوم الالهوتية والكن�سية وال حفظ الطقو�س لكنه قال واحدة من �أهم
الآيات التي بها مفتاح لل�سماء فقد قال «الديانة الطاهرة النقية عند اهلل الآب
هي هذه� :إفتقاد اليتامى والأرام��ل في �ضيقهم ،وحفظ االن�سان نف�سه بال دن�س
من العالم» (يعقوب  .)27:1وقد عبر �أكثر عن مفهوم الإيمان الحقيقي حين قال
«�إن كان �أخ و�أخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي ،فقال لهما �أحدكم�« :أم�ضيا
ب�سالم ،ا�ستدفئا و�أ�شبعا» ولكن لم تعطوهما حاجات الج�سد .فما المنفعة؟ هكذا
الإيمان �أي�ض ًا �إن لم يكن له �أعمال ميت في ذاته» (يعقوب .)17-15 :2
�أكتب هذا يا �أحبائي لأننا نمر بمرحلة حرجة علينا كلنا كمجتمع وككني�سة
وك�أفراد �أن نتحد نحو هدف واحد هو م�ساندة بع�ضنا البع�ض في ظروف المعي�شة
القا�سية وق�صدي من طرح بع�ض الآيات التي تو�ضح فكر الكتاب وفكر الرب ي�سوع
الم�سيح له كل المجد والذي و�ضع معيار ًا رئي�سي ًا في الدينونة – وبذلك �أحت�سبها
الرب ي�سوع الم�سيح كمعيار رئي�سي في الدينونة بقوله في �أنجيل متى« :الحق �أقول
لكم :بما �أنكم لم تفعلوه ب�أحد ه�ؤالء الأ�صاغر ،فبي لم تفعلوا .فيم�ضى ه�ؤالء �إلى
عذاب �أبدى  ،واالبرار �إلى حياة �أبدية» (متى .)46-41 :25
لذا �أقول لك عزيزي �إن �أردت �أن ت�سرق الملكوت دون الدخول في ال�صراعات
الالهوتية والدرا�سية والمذهبية المنت�شرة حاليا بين النا�س فعليك �أن ت�سرق
مفتاح ال�سماء وهو م�ساعدة الم�سكين والفقير والمحتاج والم�ستور.

الإبرو�سفارين (قدا�س الم�ؤمنين) حيث
ك��ان الأب ال��ك��اه��ن ا���س��ت��دار مرتين جهة
ال��غ��رب ،ال��م��رة الأول����ى حين طلب منهم
ال�صفح ليبد�أ في �صالة القدا�س ،والمرة
ال��ث��ان��ي��ة حينما ي��ق��ول ال��ك��اه��ن «ال�سالم
لجميعكم».
وبالنظر في ه��ذه الواقعة نجد �أن لها
�أحد التف�سيرين الآتيين:
�أ -ق��د ي��ك��ون ك��اه��ن �شيهيت ق��د ر�أى
قدا�سة البطريرك الإنطاكي ولم ي�ستطع
التعرف عليه .وه��ن��ا ك��ان يجب عليه �أن
يقوم ب�إر�سال الإيبوذياكون الموجود لي�س�أله
وخ�صو�صا �أن هذا القدا�س كان �أثناء هروب
مار�ساوير�س الإنطاكي �إلى م�صر في عهد
الإمبراطور يو�ستينيانو�س و �إنت�شار المذهب
الخلقيدوني �آنذاك .وال يجوز لغير الم�ؤمنين
ح�ضور قدا�س الم�ؤمنين وال �سيما �إنه كان
متخفيا في زي راهب غريب – ولكن هذا
لم يحدث بالفعل حيث �أن الق�صة ذكرت �أن
�سير خطوات القدا�س ا�ستمر ب�شكل طبيعي
ولم يتم �إيقاف القدا�س من �أجل ال�س�ؤال.
ب� -أو قد يكون كاهن �شيهيت لم يرى
قدا�سة البطريرك الإنطاكي نهائيا .وهذا
يعني وج���ود م��ا ي��ح��ول دون ر�ؤي���ة �صحن
الكني�سة �أثناء القدا�س (�ستر مغلق) –
وهذا هو الأرجح.
وم��م��ا ���س��ب��ق يمكننا �أن ن�ست�شف �أن
الطق�س القبطي كان ين�ص على ال�صالة
خ��ل��ف ال�����س��ت��ار المغلق ول��ك��ن ك���ان هناك
�سبب تاريخي وراء �إل��غ��اء ه��ذا الطق�س،
فنقر�أ في �سيرة البابا زخاريا�س عن وزير
الدولة والذي يدعى اليازوري والذي كان
�شديدا و�أ�صدر
��ره��ا
يكره الم�سيحيين ك ً
ً
�أوام��ره ب�إغالق الكنائ�س في عهد الخليفة
الحاكم ب�أمر اهلل (1020 – 996م) مما
ماجد سوس
				
دف��ع الأ�ساقفة والكهنة �إل��ى ال��ذه��اب �إلى
بيوت الم�ؤمنين لإق��ام��ة �صلوات القدا�س
في بيوتهم ومن ثم �أ�صبح ال�شعب يتمكن
م��ن ر�ؤي���ة القرابين والأ����س���رار والق�سمة
والتقدي�س .فمن غير المنطقي �أنه عندما
يعاد فتح الكنائ�س م��رة �أخ��رى �أن يحرم
على ال�شعب من ر�ؤية التقدي�س الذي كان
�أف�ضل الأ�سعار لتذاكر الطيران� ...أ�سعار خا�صة من
يتم على موائد بيوتهم (تقي الدين احمد
بن على المقريزي ،المواعظ واالعتبار
دوالر
القاهرة  /لو�س انجلو�س  /القاهرة
ن�ضمن لكم �أف�ضل خدمة و�سعر
بذكر الخطط والآثارالمعروف بالخطط
 7/24في خدمتكم
المقريزية ،تحقيق محمد زينهم ومديحة
ي�سري ،مكتبة مدبولي  ،1998الجزء الرابع
562-221-1310
�صفحة .).400- 398
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رأي ورؤيــة...

تاريخ الكني�سة القبطية احلديث بقلم �شاهد عيان ()68
�سنوات التحفظ على البابا (ِ)A

بعد العر�س ...
ماذا حدث لفريقنا في رو�سيا ؟

�سنين التحفظ على البابا ()B
ت�سل�سل الأحداث في �أوائل
�سبتمبر 1981
مقدمة:
كانت الأي���ام الأول���ى من �شهر �سبتمبر
 1981هي بداية تنفيذ المخطط الذي كان
في تفكير الرئي�س ال�سادات منذ ربيع عام
 ،1980عندما ا�شتد الخالف بينه وبين
الكني�سة والتي عبر عن جزء منه في خطابه
ال�شر�س لمجل�س ال�شعب في  14مايو .1980
وكانت ح��وادث ال��زاوي��ة الحمراء وغيرها
من �أح��داث يونيو ويوليو  1981هي الق�شة
التي ق�صمت ظهر البعير .لكنه �أراد �أن
ي�ؤجل تنفيذها حتى يعود من زيارة الرئي�س
الأمريكي ريجان في �أغ�سط�س حيث كان
يتفاو�ض في �صفقة ع�سكرية من الطائرات
و�أي�ضا لج�س نب�ض الحكومة الأمريكية في
الخطوة التالية لحل م�شكلة فل�سطين.
نجاح وف�شل وغ�ضب:
نجح الرئي�س ال�سادات في زيارته لأمريكا
بالح�صول على الأ�سلحة الع�سكرية التي
افتخر بها بعدئذ ،لكنه ف�شل في مو�ضوع
فل�سطين بعد �إع�لان بيجين رئي�س وزراء
�إ�سرائيل ب�أنه ال مانع لديه من قيام كيان
فل�سطيني ب�شرطين ،الأول ه��و �أن يكون
منزوع ال�سالح �إذ �أن الأم��ن كله الب��د �أن
يظل في يد �إ�سرائيل وحدها .والثاني هو �أن
�أور�شليم �أو ما ي�سميه العرب القد�س تظل
موحدة ب�شرقها وغربها وتكون العا�صمة
الأبدية لإ�سرائيل وعليه فيجب على الكيان
الفل�سطيني �أن يجد مكانا �آخ��ر كعا�صمة
له ولي�س القد�س ال�شرقية .وكذلك �أح�س
الرئي�س ال�����س��ادات �أن الرئي�س ري��ج��ان ال
يعطي �أهمية كبيرة للق�ضية الفل�سطينية
كما كان الرئي�س كارتر و�أنه �أي�ضا يميل �إلى
جانب �إ�سرائيل.
�أما الغ�ضب فكان من جهة المظاهرات
وال��م��ن�����ش��ورات ال��ت��ي ق��ام بها الأق��ب��اط في
نيويورك ووا�شنطن رغ��م �أن معظم كهنة
ال�شرق ومعهم الأنبا �صموئيل والأنبا ي�ؤن�س
اللذان �أر�سلهما قدا�سة البابا قابلوه بحفاوة
ون�شروا �إعالنا في وا�شنطن بو�ست ترحيبا
به .لكن من�شور �شوقي كرا�س �أثاره �إذ طالب
رجل ال�سالم في ال�شرق الأو�سط �أن ي�صنع
�سالما في بالده .وهكذا تنا�سى المحتفين
وتذكر المعار�ضين وكان ي�شعر داخل نف�سه
�أن قدا�سة البابا يع�ضدهم ول��و من وراء
ال�ستار ،رغ��م الإع�ل�ان ال��ذي ن�شره البابا
و�شجب فيه الجمعية القبطية الأمريكية.
وهكذا عاد الرئي�س ال�سادات م�شحونا
ور�أى �أن ال��وق��ت ق��د ح��ان ل�ضربة قا�ضية
على كل من يختلفون معه من رجال الدين
�سواء م�سلمين �أم �أقباط �أو علمانيين من كل
الوجوه.
الرئي�س والكني�سة:

ر�أى الرئي�س ف��ي قدا�سة البابا حجر
عثرة في �أ�سلمة الدولة ووجد فيه �شخ�صا
ذكيا حاذقا لي�س من ال�سهل ال�ضغط عليه
ال بالوعد وال بالوعيد فقرر �أن يتخل�ص منه
بطريقة �أو ب�أخرى .وكان قد فكر في عام
 1980بتقديم البابا للمحاكمة بتهمة �إ�شعال
الفتنة الطائفية لكن الكثيرين ن�صحوه
ومنهم القم�ص متى الم�سكين ب���أن هذه
المحاكمة �ستزيد التيار �إ�شتعاال و�سيكون
لها �أثر �سيء بين رجال الدين حول العالم.
وعليه فكر �أن يعفيه م��ن من�صبه ويعين
�شخ�ص ًا �آخر  -ح�سب تفكيره  -حيث كان
البابا ُيعين بمر�سوم جمهوري فهو �أي�ضا
ي�ستطيع �سحب المر�سوم و�أن ي�ضع �شخ�صا
�آخ��ر مثل الأنبا ميخائيل مطران �أ�سيوط
�أكبر المطارنة و�أقدمهم �أو القم�ص متى
الم�سكين نف�سه .وهنا قال القم�ص متى �أن
هذا غير ممكن لأن بابا الأقباط يظل هو
رئي�س الكني�سة مدى الحياة ،و�أخير ًا ا�ستقر
على �أن يق�صيه عن القاهرة ويعين عدد
من الأ�ساقفة كلجنة تدير �شئون الأقباط.
وبعد الم�شاورات قرر �إختيار خم�سة �أ�ساقفة
مرموقين م��ن الأ�ساقفة القدامى الذين
لهم مراكز معروفة في مجاالت عديدة في
الكني�سة القبطية.
وك��ذل��ك ر�أى �أن ع����دد ًا م��ن الأ�ساقفة
والكهنة والعلمانيين من الأقباط يعتر�ضون
ع��ل��ى ت��ق��اع�����س رج����ال الأم�����ن ف���ي حماية
الأقباط في �أماكن خدمتهم �أو لهم ن�شاط
ديني يخرج عن نطاق كنائ�سهم الدينية.
وع��ل��ي��ه ق����رر ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ت�����ض��م ثمانية
�أ�ساقفة و�أربعة وع�شرين كاهنا وعددا من
القيادات القبطية العلمانية .وكان هدفه هو
محاكمتهم بتهم مختلفة بعد تجميع �أدلة
على دورهم في الفتنة الطائفية .ولم يرد
ت�سميتهم م�سجونين بل متحفظ عليهم حتى
ي�أتي يوم المحاكمة.
وهنا �أذكر ما قاله القم�ص بول�س با�سيلي
�أحد ه���ؤالء الأ�شخا�ص في كتابة «الأقباط
وطنية وت��اري��خ» ب���أن��ه ف��ي ال�ساعة الرابعة
من فجر يوم الخمي�س � 3سبتمبر كان في
مدينة �أبوقير دق على بابه زوار الفجر
وعندما فتح الباب وج��د جي�شا وعلى كل
�سلمة يقف جندي ب�سالحه وكانوا في غاية
الأدب وعندما �س�ألهم« :احنا رايحين فين؟»
ق��ال��وا واهلل م��ا نعرف�ش .ث��م �أخ��ذون��ي �إلى
�أمن �أ�سكندرية وظللت هناك حوالي �أربع
�ساعات ومنها �إلى �سجن المرج بالقرب من
القاهرة وكانوا قد و�ضعوا كلب�شات في يدي.
وفي الطريق �س�ألتهم رايحين بينا فين يا
جماعة؟ فرد �أحد الع�سكر «ياعم م�ش �أنت
ب�س� ..إحنا ودينا كتير �إمبارح والنهارده».
وكان �أمامنا �سيارة بولي�س النجدة وخلفنا
�سيارة �أم��ن م��رك��زي ،وف��ي ال�سجن كانت
زنزانتي رقم  ،9وفي ال�سجن وجدت كثيرا
من الأ�ساقفة والكهنة �سبقوني.
�أم��ا قدا�سة البابا فال�شك �أن��ه علم بما
�سيحدث قبل ذل��ك م��ن �أواخ���ر �أغ�سط�س
ف�ألغى �إجتماع يوم الأربعاء � 2سبتمبر مع
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�سبتمبر .وقال �أنه �سيعتكف في الدير طوال
الأ�سبوع وكان مزمع �أن يق�ضيه في التعبد
في المغارة التي كان يعي�ش فيها في �سنين
رهبنته الأول��ى ،لكن �أح��د الأ�ساقفة �أ�شار
عليه ب���أن يعتكف في داخ��ل الدير حفاظا
على �سالمته.
الجماعات الإ�سالمية:
�سمحت لهم الحكومة تنفيذ ًا لما �سموه
�صحوة الإ���س�لام وال��ع��ودة للدين الحنيف
ومحاكاة الأ���س�لاف في طريقة تفكيرهم
وعبادتهم وك��ذل��ك �سهلت �إق��ام��ة جوامع
وزوايا خا�صة ب�إعفاء �أي مبنى يحتويها من
ال�ضرائب .وهكذا �أ�صبح هناك حوالي �أربعين
�ألف جامع وزاوية ال تخ�ضع لوزارة الأوقاف.
وكانت هذه الأماكن لي�س فقط لل�صالة بل
لتعليم ال�شباب �أ�صول الدين .وعن طريقهم
تغلغلت �أفكارهم في عقول مئات الآالف من
ال�شباب على مختلف الم�ستويات ونظموا
�أنف�سهم �إلى جماعات على ر�أ�سها �أمير مثل
ع�صور ال�سلف ال�صالح .وكان زعيمهم عمر
التلم�ساني وك��ان هدفهم هو قيام خالفة
�إ�سالمية .وكان هناك عديد من ال�شيوخ في
مدن كثيرة من �أهمها جامع النور بالقاهرة
يتهمون الحكومة بالخيانة للإ�سالم بعد
معاهدة ال�سالم مع �إ�سرائيل.
ال�صحافة والأحزاب:
جمعت الحكومة �أ�سماء كل من عار�ضها
�سواء في ال�صحف �أو ر�ؤ�ساء الأح��زاب �أو
نقابة المحامين وغيرهم من ال�شخ�صيات
ال��م��رم��وق��ة ف���ي م�����ص��ر .وم���ن �أ�شهرهم
ال�صحفي محمد ح�سنين هيكل الذي د ّون
هذه الأحداث في كتابة «خريف الغ�ضب».
وه��ن��ا �أقتب�س بع�ض م��ا ج��اء ف��ي��ه« :في
حوالي ال�ساعة الثانية من ليلة � 3سبتمبر
�سمعت طرقا على باب �شقتي بالأ�سكندرية.
وفتح �إبني الباب فوجد �ضابطان من �أمن
الدولة و�أم���روه ب�إيقاظي من النوم ،وقاال
�أنهما ي�أ�سفان لكنهم مكلفان ب�أمر يتحتم
عليهما تنفيذه ،ثم �أ�ضافا «لديك ع�شرة
دقائق تحزم فيها حقيبتك».
وف���ي ال��رده��ة خ���ارج ال�شقة ف��ي ال���دور
ال�سابع وج��دت جنودا م�سلحين بالمدافع
الر�شا�شة و�أح��ده��م يم�سك جهاز ال�سلكي
يبلغ �أوال ب���أول تفا�صيل عملية الإعتقال.
و�سمعته يقول العملية رق��م  9ق��د نُفذت.
وفي ال�شارع وج��دت ل��وري محمل بالجنود

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
بقلم :دكتور� /إلهامي خليل
efkhalil@hotmail.com

و�سيارات بولي�س ال تكف الأ�ضواء الملونة
فيها عن الدوران .ثم ركبت �سيارة �صغيرة
و�أمامها وخلفها �سيارات بولي�س .وو�صلنا
لمركز �أمن الأ�سكندرية الذي كان حافال
بمئات رجال البولي�س وع�شرات ال�سيارات
تحمل غيري من المعتقلين منهم �شباب
و�شيوخ وم�شايخ وق�سو�س .و�سارت بنا قافلة
ال�سيارات �إلى القاهرة.
و�صلنا ال�سجن في ال�سابعة �صباحا وفي
�صالة الإ�ستقبال تم م�صادرة كل ما كان
معنا و�سمحوا لنا فقط بغيار داخلي واحد
ومن�شفة وفر�شة �أ�سنان دون المعجون قائلين
�أن ه��ذا يحتاج لموافقة طبيب ال�سجن.
وكانت زنزانتي رقم  14ور�أيت كثيرين لكن
لي�س بينهم الق�سو�س في هذا ال�سجن».
الجرائد:
بد�أت الإعتقاالت فجر � 3سبتمبر ون�شرت
جرائد م�صر الأحداث في طبعة � 4سبتمبر،
حيث كتبت ج��ري��دة الأه����رام ب���أن��ه ق��د تم
القب�ض على  553ف��ردا منهم رج��ال دين
و�أح����زاب ب��الأم�����س .وك��ذل��ك ع��دة مقاالت
عن الفتنة الطائفية والخلط بين الدين
وال�سيا�سة و�أن الإتهامات �ستعلن متى تم
القب�ض على الأ�سماء الباقية في القائمة.
وب��ع��د ذل���ك بع�شر ���س��اع��ات ف��ي ي���وم 4
�سبتمبر ن�شرت جريدة لو�س �أنجلو�س تايمز
من مرا�سلها بالقاهرة �أن الرئي�س ال�سادات
�أمر بالقب�ض على كثيرين في فجر الأم�س
و�أن��ه �سيتحدث يوم � 5سبتمبر في مجل�س
ال�شعب عن الخطوات التي قام بها والتي
�سيقوم بها .وذكرت �أي�ضا �أن البابا �شنودة
معتكفا في دير بال�صحراء.
وفي �صباح اليوم التالي � 5سبتمبر قالت
ج��ري��دة الأخ��ب��ار �أن��ه ق��د ت��م التحفظ على
� 1250شخ�صا في �أحداث الفتنة الطائفية،
و�أن الرئي�س �سيعلن ف��ي خطاب تاريخي
م�ساء ال��ي��وم تفا�صيل ه��ذه الأم����ور ،وهو
مو�ضوع مقالنا القادم..
وت�صبحوا على خير.

علي» لكورال لقلب داود
�أوبريت «حلمك َّ
���ش��ه��د ق���دا����س���ة ال��ب��اب��ا
ت���وا����ض���رو����س ال���ث���اين بابا
وبطريرك الكرازة املرق�سية
بالإ�سكندرية ،عر�ض كورال
«قلب داود» �ضمن احتفالية
مئوية مدار�س الأحد املقامة
ب��ق��اع��ة امل����ؤمت���رات الكربى
مبكتبة الإ�سكندرية� ،أوبريت
علي ..هكمله
بعنوان «حلمك ّ
و�أ���س��ل��م��ه ..جليل جديد من
بعدنا يكمله».
وتناول الأوبريت م�سرية مدار�س الأحد منذ ن�ش�أتها على يد القدي�س الأر�شيدياكون
حبيب جرج�س والتي كانت متثل حل ًما حلم به و�سعى لتحقيقه ،واملراحل التي مرت
بها مدار�س الأحد حتى وقتنا هذا كما تناول الأوبريت تاريخ خدمة مدار�س الأحد
يف الكني�سة بالإ�سكندرية وجميع امل�ؤ�س�سني لها .
�شارك باالحتفال الدكتور حممد �سلطان حمافظ الإ�سكندرية والدكتور م�صطفي
الفقي ،مدير مكتبة الإ�سكندرية ولفيف من الأحبار الأجالء بالكني�سة
ح�ضر احلفل �أ�صحاب النيافة ،الأنبا بي�شوى ،مطران دمياط وكفر ال�شيخ،
الأنبا دانيال� ،أ�سقف املعادي و�سكرتري املجمع املقد�س ،الأنبا بافلي ،الأ�سقف العام
لكنائ�س قطاع املنتزه بالإ�سكندرية وامل�شرف على خدمة ال�شباب بالإ�سكندرية ،الأنبا
�إيالريون ،الأ�سقف العام لكنائ�س قطاع غرب الإ�سكندرية ،الق�س �إبرام �إميل ،وكيل
البطريركية بالإ�سكندرية ،القم�ص روي�س مرق�س ،وكيل عام البطريركية الأ�سبق،
والق�س �أجنيلو�س �إ�سحق� ،سكرتري قدا�سة البابا.

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

�صيدلية ترينيتي

�إعتمــدوا

�إدارة د .جون قلته

TRINITY PHARMACY

 عالج املياه البي�ضاء
 املياه الزرقاء
 جفاف العني
 جراحة الليزر

DR. JOHN KOLTA

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

مع هذا الكوبون

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

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

 %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

منذ ان ت�أهلت م�صر للعب في ك�أ�س
العالم المنعقد في رو�سيا والآمال عالية
في �أن تحقق نجاح ًا كبير ًا ي�شرفها بين
دول العالم .و�إزدادت نغمة التفا�ؤل بعد
�إع�ل�ان محمد �صالح �أن��ه �سيلعب مع
منتخب بلده .ر�أى الكثيرون �أن �صالح
بقلم :منيـر ب�شــاي
�سي�ضيف لمنتخب م�صر البعد العالمي
Mounir.bishay@sbcglobal.net
ال���ذي ينق�صه .ول��ك��ن ج���اءت النتائج
مخيبة لكل الآمال ،وبدال من �أن ت�صعد
م�صر �إلى القمة هبطت �إلى القاع .ولم تحرز ن�صر ًا واحد ًا في كل مبارياتها �إلى
�أن تم �إ�ستبعادها وهي ما تزال عند نقطة البداية.
لم يكن ل�صالح تاثير ًا كبير ًا على �أداء الفريق الم�صري لأ�سباب عديدة ،منها �أنه
لم يكن في كامل لياقته البدنية بعد �إ�صابته الأخيرة .ثم �أن التطور الحديث للعبة
يقلل من فاعلية الأندية التي تعتمد على النجم الواحد .فالنجم بمفرده ال يحقق
المعجزات وهو ال يلمع �إال بوجود فريق متكامل قوي �إلى جانبه �أي عن طريق العمل
بروح الفريق  .Team Workوكنموذج لذلك فريق البرتغال الذي تمت هزيمته مع
وجود رونالدوا الذي يعتبره الكثيرون من �أف�ضل نجوم الكرة في العالم.
هذا وي�ؤخذ على �صالح �أنه مع كونه العب ًا محترف ًا ويلعب في نادى ليفربول
بانجلترا ولكن م��ا ت��زال عالقة بتفكيره بع�ض الع�صبيات الدينية التي تعم
مجتمعاتنا العربية .فمن الغريب �أن العب ًا يتقا�ضى نحو مليون جنيه يوميا نظير
�إحراز �أهداف في الفريق الم�ضاد �إال �أنه بعد ت�سديده هدفا في مرمى ال�سعودية
�شعر بالحرج ولم يعلن عن فرحه بل قال �أنه �شعر بالألم لأن الهدف ح�سب تعبيره
�أ�صاب «دولة يحبها» .فهل معنى هذا �أن �صالح يعتبر الأهداف في لعبة كرة القدم
عم ًال عدائياً؟ و�أين هذا من الفهم ال�صحيح للروح الريا�ضية التي تحتفي باللعبة
الجيدة دون نظر للع�صبيات؟
في محاولتنا لمعرفة �أ�سباب ف�شل منتخبنا في رو�سيا البد من الرجوع لما حدث
قبل ذلك وخا�صة في عملية �إختيار الالعبين .فهل تم اختيار �أف�ضل من يمكن
�أن يمثلوا م�صر في هذا العر�س الريا�ضي؟ االجابة ت�شير �إلى �أن هناك عوار في
االختيار نتيجة الع�شوائية التي تعم م�صر في هذه االيام .وهناك كالم يتردد عن
وجود مح�سوبيات �أدت �إلى �إختيار العبين بناء على من يعرفون من ذوى النفوذ
ولي�س ما يعرفون من مهارات اللعبة .وكقبطى �أ�شعر بالمهانة �أن يخلو المنتخب
من الأقباط .وهم �أ�صل م�صر .ويزيد من هذا ال�شعور �أن هذا يحدث تحت �سمع
وب�صر الم�سئولين وك�أنها �سيا�سة عليا مر�سومة للدولة .هذا بالمقارنة بما يحدث
في الغرب الأبي�ض اللون وال��ذي ال نكف عن و�صمه بالعن�صرية بينما نجد في
منتخباتهم العبين من كل الألوان بما في ذلك الأ�سود الأفريقى .كما نجد العبا
م�صري ًا م�سلم ًا يلعب في �أحد نوادى انجلترا ويتغنى با�سمه «محمد �صالح» �أطفال
انجلترا.
عندما و�صل منتخبنا �إلى رو�سيا وابتد�أ يلعب �ضد منتخبات الدول الأخرى بد�أت
في الحال تظهر �ضحالة م�ستواه .وهذا راجع بداية لتدنى الموهبة فقد كان هناك
فارق ًا كبير ًا في القدرات الفنية في التحكم فى الكرة ودقة التمريرات والمقدرة
على المحاورة وفي حالة الو�صول �إل��ى مرمى الفريق الآخ��ر كان هناك �ضعف
الت�سديد والعجز عن �إحراز الأهداف .بل �أن فريقا مكونا من  11العبا لم يكن فيه
غير مهاجم واحد وهو محمد �صالح والذي لم يكن في كامل لياقته البدنية.
هناك �أي�ضا ق�صور التدريب .فماذا عمل ال��م��درب ليعد فريقه؟ هل قام
بتدريبهم ليواجهوا �أف�ضل الالعبين في العالم؟ هل المدرب نف�سه كان كف ًء في
مجال التدريب ويفهم خطط اللعبة التي و�صلت اليوم لم�ستوى العلوم التي ت�شبه
الخطط الع�سكرية؟ �أم �أن المدرب كان محدود ًا في م�ستواه ومحدود ًا في قدراته
وت�أثيره.
تدني االداء يمكن �أي�ضا �أن يعزى �إلى غياب المجهود .كل فرق العالم كانت
تحارب لكى تنت�صر �إال فريقنا .ي�ضاعف من ذلك محدودية فريقنا في مجال
اللياقة البدنية بالمقارنة بالمنتخبات الأخ��رى .كل الفرق التي انت�صرت كانت
ت�ضم العبين متفوقين بدنيا �إلى جانب تفوقهم في الكرة .ويظهر هذا في �ضخامة
�أج�سامهم و�صالبة عودهم وك�أنهم مثل عواميد الخر�سانة التي ال تهتز �أو تت�ساقط
�أمام ت�صادمات اللعب .مثاال على ذلك فريق البلجيك ال�ضخم البنية بالمقارنة
بفريق البرازيل الذى يميل �إلى النعومة� .أنا �شخ�صي ًا �أميل الى طريقة البرازيل
في اللعب ولكن هذه الطريقة لم تعد كافية لتحقيق البطوالت �أمام الفرق القوية
والتي تلعب بخ�شونة وجر�أة .انتهى للأ�سف زمن الفن الجميل و�أ�صبحنا نعي�ش زمن
القوة الغا�شمة.
الآن ال جدوى من البكاء على اللبن الم�سكوب .لي�س الوقت لجلد الذات و�أي�ضا
لن يفيدنا ا�سلوب التهوين من االخطاء� .أعيننا يجب �أن تركز على الإعداد لما
�سيحدث بعد �أربع �سنوات من اليوم .الأمانة في الت�شخي�ص هي ما نحتاجه .يجب
�أن نعرف �أين �أخفقنا وكيف نعالج نقاط ال�ضعف .العالج يجب �أن يتم دون تحيز
�أو محاباة ويجب تعاطي الدواء حتى لو كان مراً.
ولعل �أهم ما يجب عمله �أن نتحرر من التطرف الديني في مجال الريا�ضة.
الدين مهم وال �أحد يطالب بالتخل�ص منه ولكن الدين ال�صحيح عالقة �شخ�صية
بين الإن�سان وخالقه ،تظهر في ح�سن المعاملة والأم��ان��ة واالتقان في العمل.
م�شكلتنا تكمن في ال�سلبية التي ي�أخذها البع�ض من فهمهم الخاطىء للدين عندما
يعتقدون �أن كل �شىء مقدر ومكتوب وال مكان لوجود دور لالن�سان فيما يحدث لهم.
الدين ال�صحيح ي�ساعدنا على �إظهار �أف�ضل ما فينا وبقوة اهلل ي�ساعدنا على �صنع
المعجزات.
ولذلك �أتمنى مخل�ص ًا �أن �أرى في م�صر الف�صل بين الدين والريا�ضة فنحن
ننت�صر في الريا�ضة بالموهبة والتدريب والمجهود ولي�س بالدعاء وال�سجود
وحده.
منير بشاي
					

دكتــــور
چـــورچ
�صليـــب

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

(949) 855-3937

في حمالتكم الدعائية.
ات�صلوا بنا اليوم
)818( 774-0446

American Star Travel
رحالت �أ�سبوعية للأرا�ضي املقد�سة

�أحجز مكانك من الآن للإحتفال
ب�صوم ال�سيدة العذراء

�أمريكان �ستار ترافل

Tel.: (508) 815-4327

Sam Awad

Discover the joys of travel

We offer a group rate for individual booking

We have weekly trips to Holly Land
www.americanstartravel.net
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العالقــة الزوجيــة ال�ســعيدة

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

�أرثوذك�س نيوز
ما َق َّـل و دل!

هناك حل...
احيانا ما تقابلنا م�شاكل ب�سيطة
ولكنها ت�سبب عدم الراحة ،ونرغب
في �إيجاد حلول ب�سيطة للم�شاكل
الب�سيطه .نعر�ض منها االتي:

الثلج للتخل�ص من �صداع
حرارة الجو

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

طبيب �أمرا�ض نف�سية

في مثل هذا الوقت من كل عام حيث
ترتفع درج��ه ح��راره الجو ت��زداد ن�سبه
الم�صابين بال�صداع نتيجه هذه الحرارة
وال�سبب ف��ي ذل��ك ه��و انخفا�ض �إنتاج
الج�سم لمادة الندوفين والتي تق�ضي
على الآالم .ولتحفيز الج�سم على انتاج
هذه المادة ين�صح باحثون في جامعه
با�ستير�س با�ستخدام كي�س من الثلج.
نعم يمكنك �إ�ستخدام �أكيا�س الثلج
بو�ضعها علي جبهتك ،لتقديم �إغاثة
�سريعة من ال�صداع� .أو يمكنك و�ضع
قطعة قما�ش ب���ارد علي «ال��ق��ف��ا» حتى
تح�صل على القليل من الراحة .يمكن
و�ضع كي�س الخ�ضروات المثلجة لإعطاء
نف�س نتيجة �أكيا�س الثلج ،حيث وجد �أنه
عندما يتم و�ضع ك��م��ادات ب���اردة على
م�ؤخرة الرقبة «القفا» تهد�أ الأع�صاب
الح�سا�سة في الرقبة وتريح ع�ضالت

م���ا ا���ش��ب��ه ال��ع�لاق��ة ال��زوج��ي��ة الناجحة �أن ت�ستمر العالقة الزوجية باالحترام الذي
ب��ال�����ص��داق��ة ال��وف��ي��ة الحقيقية� .إذا تعامل يعد من �أهم عوامل ا�ستقرار و�إنجاح الحياة
الزوجين معا كما يتعاملون مع �أ�صدقاء العمر الزوجية.
الذين يحبونهم فال�سعادة �أكيد �ستكون من
 توا�صل �إيجابي:
ن�صيبهم ،ف�أي منا ال يجد العذر ل�صديقه �إن
التوا�صل ب�شكل �إيجابي بين الزوجين يعد
�صدر منه �شيء يغ�ضب �أحدا ،و�أي منا �إذا طلب م��ن �أه��م الأ���س�����س التي تقوم عليها العالقة
منه �صديقه �شيء يتحمل الم�سئولية وي�سعى ال��زوج��ي��ة ،حيث يت�ضمن ح���وارا ب��ن��اء ًا بين
جاهدا لم�ساعدته ،و�أي منا �إذا حدث خالف الطرفين وت�شجيعا متبادال لإن��ج��از المهام
بينه وبين �صديقه لم يجل�س معه ويناق�شه وتحقيق الأهداف.
ويو�ضح له وجهة نظره وي�ستمع لوجهة نظر
 التعبير عن الحب:
�صديقه.
من المهم �أن يعبر الزوجان عن م�شاعرهما
اورد موقع «فاميلي �شير» االلكتروني ن�صائح ب�شكل �إيجابي ،فالحب �أحد العوامل الرئي�سية
جوهرية لعالقة زوجية �سعيدة وهي:
الذي تقوم عليها معظم العالقات الزوجية،
 الم�س�ؤولية:
و�إن اختفى الحب ت�صبح هذه العالقة روتينية
يجب �أن يتحلى ال��زوج��ان بقدر ك��اف من مملة.
 ممار�سة الن�شاطات الترفيهية:
الم�س�ؤولية ليتخذا جميع الإج��راءات الالزمة
ان ال�صداقة �شيء جميل وتتحلي بكل المثل
لإنجاح عالقتهما منذ البداية.
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كان من تتناق�ش معه يت�سم �أ�سلوبه باال�ستفزاز
الخ�ضروات الطازجة:
وال�سخرية.
 الخر�شوف (�أي الأر�ضي �شوكة) والباذنجان من � 6إلى � 8أ�شهر.• �إذا وجدت �أن الأ�سلوب الذي تتبعه في
 الهليون واللفت من � 8إلى � 10أ�شهر.عالقتك ب�صديق – زميل – قريب لك �أدى
 اللوبياء ،البنجر (�أي ال�شمندر) ،البروكولي ،الجزر ،الزهرة (�أي القرنبيط)،�إلى �صدام بينكما فال ت�ستمر في �إتباع نف�س
حبوب الذرة ،الكراث ،الفطر ،البامية ،الب�صل ،البازيالء ،الفليفلة وال�سبانخ يمكن
الأ�سلوب بعد ت�صفية الخالف حتي ال يتكرر
حفظها مجمدة من � 10إلى � 12شهر.
مرة ثانية .ثم غير �أ�سلوبك معه بما ي�ضمن
 الطماطم كاملة �أو ُم ّقطعة تحفظ مجمدة ل�شهرين فقط.
ا�ستمرار العالقة الطيبة بينكما دون الدخول
 براعم الخيزران ،الكرنب (�أي الملفوف) ،الكرف�س ،الخيار ،الهندباء ،الفجل،في مهاترات �أو مجادالت مره اخرى.
ال�سلطة الخ�ضراء والبقلة ُين�صح بعدم تجميدها �إطالق ًا.
• بيدك �أن تتحكم في �شكل العالقة مع
ثمار البحر :تُق�سم �إلى ع ّدة �أق�سام :فالمحار ،بلح البحر والجمبري يمكنك
كل �شخ�ص تعرفه وان ت�ضع االطار المنا�سب
االحتفاظ به في الفريزر من � 3إلى � 6أ�شهر؛ �أ ّما الأ�سماك الدهنية كال�سمك الأزرق
حول كل عالقة فهل هي عالقة �صداقة وطيدة
�أو ال�سلمون فتبقى من �شهرين �إلى � 3أ�شهر.
– زمالة – عالقة عمل فقط عالقة جيرة ..
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ال�����ـ  witch hazelه����و م�ضاد
لاللتهابات يخفف من التورم ،والميثول
ف��روة ال��را���س وتحفز الج�سم على افراز في  Peppermint oilيعمل على عدم
االندوفين لتخفيف الألم.
ال�شعور ب���الآالم  -بالإ�ضافة �إل��ى �أنها
تن�شط الع�ضالت المتعبة.

�أ�سرع طريقة لتخفيف �آالم
الأرجل المتعبة

للعاملين وقوفا طوال اليوم �أو بعد م�شي
�سريع وطويل ال �شك ان قدميك تبكيان من
الألم ،وهناك طريقة �سهلة لتخفيف ذلك
الأل��م� .صب  2ملعقة كبيرة من الماء مع
 2ملعقة كبيرة من « »Witch hazelوهذا
يباع في �صيدليات  CVSم��ع  3قطرات
من زيت النعناع « »Peppermint oilويباع
في محالت «ويلمارت  .»Welmartيو�ضع
ال��ث�لاث معا ف��ي زج��اج��ه ب��ب��خ��اخ ث��م بخ
قدميكي بهذا الخليط وا�ستريحي لمده 5
دقائق.

اكت�شافال�شخ�صية
تحدثنا في المقال ال�سابق عن تكوين
ومكونات ال�شخ�صية ،و�أري��د �أن اتحدث
اليوم عن كيفية التعرف على �شخ�صية
من هو �أم��ام��ك ،علما ب���أن بع�ض النا�س
عندهم المقدرة على معرفة �شخ�صية من
يلتقون به من �أول وهلة� ,أو و�ضع الخطوط
العري�ضة لهذه ال�شخ�صية .ويعتبر هذا
المو�ضوع مهما عند �إخ��ت��ي��ار ال�صديق
والخطيب وال�شريك في العمل وغيره.
فما هي الخطوط العري�ضة لمعرفة
الآخرين؟

�شعر رائع بعد ال�سباحة

ه��ل تحبين �أن تق�ضي ي��وم��ا �سعيدا
ح��ول البحيرة �أو على �شاطي ء البحر
ولكن هذا لن يحدث دون �أن يعلق بع�ضا
من الرمل ب�شعرك فكيف تتخل�صين من
هذا؟
ب��دال من جلب فو�ضي �إل��ى المنزل،
ر�شي ب��ودرة االطفال على جذور�شعرك
ودعيها في �شعرك لمده  6دق��ائ��ق ثم
ا�ستخدمي �أ�صابعك لتدليك فروة ر�أ�سك
بلطف (مثل غ�سل ال�شعر بال�شامبو) هذه
البودره �سوف تلت�صق برطوبة الرمال
وتنزلق خارج �شعرك.

�أوال :حركة الج�سم:
فك ٌل منا ي�ستخدم ج�سمه للتعبير عما
يدور بداخله من �أفكار ونوايا و�أحا�سي�س،
فللعينين حركتها ،وللحاجبين حركتهما،
والأي�����دي وال�����س��ي��ق��ان حركتهما ،وللفم
وال�شهيق والزفير  ..وهكذا.
ف��الإن�����س��ان ال��واث��ق م��ن نف�سه تختلف
حركاته عن الإن�سان ال�ضعيف المهزوز..
ومن �أمثلة هذا:
 -1تحريك اليدين وال�ساقين ب�شكل
دائم تدل على التوتر والقلق.
 -2عدم النظر للآخر �أثناء الحديث
تعني ال�شعور بالخجل.
 -3التثا�ؤب خالل الحديث دليل على
الملل وعدم الرغبة في اال�ستماع.
 -4الوقوف بدون حركة دليل على عدم
الرغبة وعدم التركيز.
 -5التحديق ال�سلبي والف�ضولي يوحي
باال�ستهزاء.
 -6ال�ضغط على الأ���س��ن��ان ي��دل على
الغيظ والغ�ضب.
 -7التقطيب ما بين العينين يدل على
الق�سوة والحدة.

كيف تخوض جدال دون أن تخسر صديق

مدة حفظ الطعام في الفريزر

ال�سعادة غاية ن�سعى �إليها جميعنا ،وقد
يظن البع�ض �أن ال�سعاده تتحقق بانجاز
الأهداف في الحياة ،وقد يظن �آخرون �أن
ال�سعادة هي امتالك المقتنيات.
في الواقع ال�سعاده ال تتعار�ض �أبدا مع
الإنجازات وال تكملها وال�سعادة ال تحتاج
�أن نتفرغ لها لكي نعي�شها �أو نمار�سها.
�إن ال�سعادة حالة نعي�شها طوال الوقت
فننجز مهامنا ونحن �سعداء.

مكتب المحامي

ال�سعادة المن�شودة

فتغلف ال�سعادة افعالك ،تمار�سها و�أنت
تعمل و�أنت تخطط و�أنت تحلم حتي و�أنت
ترتبك .احر�ص عليها وعلي ال�شعور بها في
كل لحظة تمر بك� ،إ�س َع �إلى ال�سعادة بكل
قوتك ،ع�ش كل لحظة من لحظات حياتك
م�صرا على �أن تجد فيها ���س��ع��ادة .كن
�إيجابيا في تفكيرك و�أعمالك وتوقعاتك
فت�أتي �إليك ال�سعادة م�سرعة.

في حديثك على المو�ضوع ذاته محل الجدل
�أو المناق�شة فال تخرج �إلى مو�ضوعات �أخرى
�أو ت�ست�شهد بق�ص�ص قديمة م�ضت �أو تعمم
ر�أي��ك على الآخرين بحيث تغ�ضب �أ�شخا�صا
�آخرين �أو ت�سيء �إليهم بال داع .و�أحر�ص على
عدم التفاخر ب�أنك تعلم �أكثر منهم.
• �ضع هدفا قبل الخو�ض ف��ي التعبير
ع��ن ر�أي���ك �أو �إعترا�ضك على ر�أي �شخ�ص
�أو م��ج��م��وع��ة �أ���ش��خ��ا���ص وه���و �أن����ك تحر�ص

جورج مليــكة

خريج GUCLA

(714) 563-0111
• 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

)(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

على االحتفاظ بعالقتك ب��ه (�أو بهم) و�أن
الهدف من الحوار هو تو�ضيح الر�ؤية والتعبير
عن الر�أي ولي�س للخ�صام �أو لفقد �صداقة او
زمالة �أح��د اال�شخا�ص فلي�س من الحكمة �أن
تن�ش�أ بينك وبين كل من ال تتفق معهم عداوة
و�إنما االختالف في الر�أي ال يعني البحث عن
الم�شكالت في العالقات ال�شخ�صيه وال يمنع
�إ�ستمرار ال�صلة الطيبة مع من تختلف معهم
في الر�أي.

تعتبر «الكو�سة» م�صدرا مهما للعديد
من العنا�صر الغذائية ،مثل فيتامين ،C
والمغني�سيوم ،وغيرها من المركبات
ال��م�����ض��ادة ل�ل�أك�����س��دة .وت�����س��اع��د هذه
الفيتامينات والمعادن على الوقاية من
�أم��را���ض ال�سرطان و�أم��را���ض القلب،
وال�شيخوخة المبكرة .بالإ�ضافة �إلى
ذل��ك تحتوى «الكو�سة» على م�ستويات
عالية من فيتامين (�أ) ،مما ي�ساعد
على تعزيز الجهاز المناعي .ويقول
البع�ض �أنها ت�ساعد على فقدان الوزن
الزائد .وتعتبر الكو�سة من الخ�ضرات
ال�صيفية �إال �أنها متوفرة معظم �أوقات
ال�سنة.
وتطهي الكو�سة بطرق مختلفة ،وبما
�أننا هنا في امريكا نحب ال�شواء ،حيث
نقوم ب�شوي الفراخ واللحوم وغيرها على
«الجريل» فيح�سن بنا �أن نتعلم �شوي

بع�ض الخ�ضروات اي�ضا فت�صبح الوجبة
متكاملة .ونقدم لك �سيدتي اليوم الطبق
الجانبي «كو�سة م�شوية».
المقادير:
 4مالعق طعام زيت زيتون مق�سمة
 رب��ع ك��وب من ال��ك��راث المفروم 2 -ف�ص ثوم مفروم  -ملعقتان كبيرتان من
روز ماري  -ملعقتان كبيرتان من �أوراق
البقدون�س المفرومة  -ملح وفلفل ا�سود
  2كو�سة متو�سطة مقطعة بالورب �إلى�شرائح  1 -قرع �أ�صفر متو�سط ّ ،
مقطعة
بالورب �إلى �شرائح.
الطريقة:
 ي�����س��خ��ن ال��ج��ري��ل �إل�����ى ح����رارةمتو�سطة.
 ف��ي وع���اء �صغير ،اخفقي م��ع�� ًا 3م�لاع��ق ط��ع��ام م��ن زي���ت ال��زي��ت��ون مع
الكراث والثوم والروز ماري والبقدون�س.

ا�ضف الملح والفلفل للمذاق واتركي
الخليط جانبا.
 بفر�شاة ادهني �شرائح الكو�سة منملعقه زيت الزيتون المتبقيه ثم حيقيها
بالملح والفلفل.
 �ضعي �شرائح الكو�سة علي الجريلف���ي ط��ب��ق��ة واح�����دة واط���ه���ي ع��ل��ى كال
الجانبين حتى تبد�أ الكو�سة �أن تلين
(حوالي دقيقتين لكل جانب).
 قدميها بعد �أن تر�شي مزيج زيتالزيتون فوقها.

�إذا كنت مازلت تعي�ش في �شقة وتدفع الإيجار ،الآن هو �أف�ضل
الأوقات لت�سكن في منزل الأحالم وتكون �أنت مالكه !!
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• Criminal Cases
• Family Law
• Personal Injuries

ثانيا :ال�سلوك والمواقف:
ال�سخرية وال��ك��ذب وع��دم ال�صراحة
وعدم الجدية في المواقف تدل على �أن
ه��ذا ال�شخ�ص ل��ه ال��ق��درة �أن ي�سير في
طرق معوجة ولي�س له مبادئ في الحياة
فال ي�ستحق ان يكون �صديقا �أو �شريك
�أو خطيب ..فالذي يكذب في موقف ما
ي�ستطيع �أن يكذب في مواقف كثيرة.
فثالثة تعك�س جوهرك:
ل�سانك  -وردود �أفعالك  ...و�أخالقك.

مائدتـك هـذا األسـبوع
كو�سة م�شوية

LAW OFFICE OF

GEORGES
MELEKA
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�سامح م�سيحه
Lic.0H71044

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

�أرثوذك�س نيوز

إعالنات
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Law Offices
of Hani S. Bushra

Our New Location:
1219 S Central Ave
Glendale, CA 91204

TOMA, CPA
Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

Telephone (818)507-7426
(818)507-7427
Fax (818)507-7428

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
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Kordab Law Offices
Phone: (714) 881-0581
Fax:
(714) 881-0582
Email: matt@kordablaw.com
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 �إ�صابات �شخ�صية حوادث ال�سيارات)طرد بدون �سبب/ قانون العمل والعمال (التمييز بالعمل ت�أ�سي�س ال�شركات والعقود القانونية)الخ..نفقة/ قانون الأحوال ال�شخ�صية (طالق)Trust(  الو�صايا وحتويل املمتلكات-

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

- Personal Injury
- Car Accidents
- Employment Law
- Business Law
- Family Law
- Wills and Trusts
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صباح اخلري يا مصر

«�أجيرى» مديراً فني ًا للمنتخب الوطني ومعه جهاز �أجنبي بالكامل
�أكد االعالمى �أحمد �شوبير �أن اتحاد الكرة ا�ستقر على
تعيين المك�سيكى خافير �أجيرى فى من�صب المدير الفني
للفراعنة خلفا لهيكتور كوبر.
كتب �شوبير على �صفحته بموقع التوا�صل االجتماعى
في�س بوك :المك�سيكي خافير �أجيري مدير ًا فني ًا للمنتخب
الوطني بجهاز معاون �أجنبي بالكامل �سواء على م�ستوى
ال��م��درب ال��ع��ام وال��م��درب الم�ساعد ومخطط الأحمال
ومدرب حرا�س المرمى.

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

خافير �أجيري

طلب �إحاطة لتحويل م�سار رحلة العائلة المقد�سة
�إلى برنامج �سياحى متكامل

قال النائب ح�سين خاطر ،ع�ضو لجنة
ال�سياحة والطيران المدنى بالبرلمان
�إن���ه �سيتقدم بطلب �إح���اط���ة ل���وزراء
ال�سياحة والثقافة والآثار ،وذلك لتحويل
م�سار رحلة العائلة المقد�سة �إلى برنامج
�سياحى متكامل يدخل فى المناف�سة
العالمية �أ�سوة بالمزارات الدينية فى
ايطاليا  ،والتى تعتبر م�صر �أولى منها.
و�أك��د خاطر فى ت�صريحات خا�صة:
ان��ن��ا يجب ان نعمل على تحويل قبله

�أرثوذك�س نيوز

www.orthodoxnews.us

هل فتحت بريطانيا حقا باب الهجرة �أمام ن�ساء م�صر؟
على مدار الأيام الما�ضية تداول م�ستخدمو مواقع التوا�صل االجتماعي ب�شكل وا�سع خبرا
يزعم فتح بريطانيا لباب الهجرة �أمام الم�صريات اللواتي يتعر�ضن للعنف واال�ضطهاد
القائم على الجن�س .وكان هذا الحديث م�صحوبا بوثيقه للداخليه البريطانيه .
وقالت متحدثة با�سم ال��وزارة �إن الوثيقة التي يتم تداولها �صدرت في مار�س عام
 ،2017وهي عبارة عن مذكرة �سيا�سات ومعلومات تعطي توجيهات ل�صناع القرار في
الداخلية البريطانية ب�ش�أن التعامل مع طلبات اللجوء ذات ال�صلة.
و�أ�ضافت في رد مكتوب «لم يحدث �أي تغيير في �سيا�ستنا ب�ش�أن �إ�صدار الت�أ�شيرات� ،أو
ترتيبات اللجوء للم�صريين في الآونة الأخيرة».

�صيادون م�صريون ينقذون 70
�شخ�صا من «جحيم» اليونان

 3محطات كهرباء م�صرية عمالقة بهياكل حديدية
�أثقل من برج «�إيفل»  11مرة

ال�����س��ي��اح��ة ال��دي��ن��ي��ة ال��م�����س��ي��ح��ي��ة من
الفاتيكان وال��ت��ى تعتبر مركز �إ�شعاع
للم�سيحيين �إل��ى م�صر ،وال��ت��ى يوجد
بها مزار �سياحى دينى هو م�سار العائلة
المقد�سة.
و�أ�شار ع�ضو لجنة ال�سياحة والطيران
المدنى بالبرلمان �إلى «�أننا لدينا اثار
والأدوات التى تجعل م�صر على م�صف
الدول ال�سياحية �سواء من خالل ال�سياحة
الدينية �أو الأثرية �أو العالجية».

العب منتخب م�صر للم�صارعة يلعب با�سم �أمريكا

تنفذ �شركة «�سيمنز» الألمانية بالتعاون
م���ع ���ش��رك��ائ��ه��ا ال��م��ح��ل��ي��ي��ن «�أورا����س���ك���وم
ل�ل�إن�����ش��اءات» و «ال�����س��وي��دي �إلكتريك»،
محطات توليد الكهرباء العمالقة الثالثة
ببني �سويف والعا�صمة الإداري��ة الجديدة
والبرل�س.
وتعد هذه المحطات الأكبر والأحدث على
م�ستوى العالم بقدرة � 14ألف ميجاواط.
معلومات مثيرة عن المحطات الم�صرية
الثالثة:
 -1ت��وف��ر المحطات ال��ث�لاث��ة � 24ألف
و 600فر�صة عمل منهم عمالة م�صرية
بن�سبة .%95
 -2ت�ضم المحطات الثالثة  24توربين
غازي.
 -3ال��م��ح��ط��ات ال���ث�ل�اث���ة م���ن ط���راز
 H-Classال��ذي ي�ستخدم لأول م��رة على
م�ستوى العالم.
 -4ت�ضم المحطات  36مولد للطاقة و3
قواطع كهربائية معزولة بالغاز.
 -5ي��وج��د  24م��ول��د ب��خ��ار بالمحطات
الثالث بنظام ا�سترداد ال��ح��رارة عالوة
على  12توربين بخاري.
� -6إن�شاء  450,000متر من الخوازيق

مقتل  13جهاديا في تبادل اطالق
نار مع ال�شرطة ب�شمال �سيناء

ظهر العب منتخب م�صر للم�صارعة الرومانية محمود فوزي ،بزي المنتخب الأمريكي،
وت�سبب في جدل كبير على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وكتب ال�شاب على �صفحته الخا�صة في موقع التوا�صل االجتماعي «في�سبوك»� ،أنه
في كاليفورنيا بالواليات المتحدة الأمريكية ،مو�ضحا �أنه �سيلعب في �أولمبياد طوكيو
القادم.
و�شهدت الفترة الما�ضية خالفات بين الالعب واتحاد اللعبة برئا�سة ع�صام النوار،
حيث تم �إيقافه وتحويله للتحقيق ب�سبب «في�سبوك» ،بعده ن�شره فيديو يحكي عن
ا�ضطهاد االتحاد له وا�ستبعاده من بطولة البحر المتو�سط على ح�ساب العب �آخر ب�سبب
المجامالت والم�صالح ال�شخ�صية.
يذكر �أن الالعب حقق لم�صر خ�لال م�سيرته مع المنتخب  20ميدالية بمختلف
البطوالت ،قبل �أن يحدث ال�صدام بينه وبين االتحاد.

قتل  13جهاديا في تبادل اطالق نار مع
ال�شرطة في مدينة العري�ش ب�شمال �سيناء
التي تعد معقل الفرع الم�صري لتنظيم
الدولة اال�سالمية ،بح�سب ما افاد م�س�ؤول
امني في وزارة الداخلية الثالثاء .7/24
واو���ض��ح ال��م�����س���ؤول االم��ن��ي ان قوات
ال�شرطة دهمت منزال قيد االن�شاء �إثر
تلقيها معلومات ع��ن اختباء «عنا�صر
اره��اب��ي��ة ب���داخ���ل���ه» ،ول��ك��ن��ه��ا «فوجئت
باطالق اعيرة نارية من هذه العنا�صر
فتم التعامل معهم ما ا�سفر عن م�صرع
 13عن�صرا».
واو�ضح الم�س�ؤول ان المنزل الذي تمت
مداهمته يقع في «قرية اليا�سمين ب�شارع
البحر في حي الم�ساعيد دائرة ق�سم �شرطة
ثالث العري�ش» ،وانه عثر داخل المنزل على
« 4بنادق �آلية وبندقيتي �صيد وثالث عبوات
نا�سفة».
ومنذ �أط��اح ال�شعب والجي�ش بالرئي�س
الإخ���وان���ي محمد مر�سي ف��ي  2013بعد
اح��ت��ج��اج��ات ���ش��ع��ب��ي��ة ���ض��خ��م��ة ،تخو�ض
ق��وات االم��ن وخ�صو�صا في �شمال �سيناء
مواجهات عنيفة �ضد مجموعات جهادية
متطرفة ،بينها الفرع الم�صري لتنظيم
الدولة اال�سالمية الم�س�ؤول عن تنفيذ عدد
كبير من االعتداءات الدامية في البالد.

وا�ستخدام  6,800,000متر من الكابالت
بالمحطات الثالث.
 -7و�صلت �أعمال الحفر في المحطات
الثالث �إلى  3,750,000متر مكعب.
 -8بلغت �أعمال الردم  4,207,000متر
مكعب ،كما تم ا�ستخدام  845,700متر
مكعب من الخر�سانة و 78,000طن من
الهياكل الحديدية.
 -9ت��وف��ر محطات �سيمنز �إم����دادات
الكهرباء لـ 45مليون م�صري ويمثل %45
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ت��م��ك��ن��ت م��ج��م��وع��ة م���ن ال�صيادين
الم�صريين من �إنقاذ � 70شخ�صا� ،أثناء
الحريق الذي حدث يوم الثالثاء  7/24في
مدينة يونانية ،ودفعت المواطنين للجوء
�إلى البحر.
وتلقى وزي��ر القوى العاملة الم�صري،
محمد �سعفان تقريرا عبر مكتب التمثيل
ال��ع��م��ال��ي ال��ت��اب��ع ل���ل���وزارة ف��ي ال�سفارة
ال��م�����ص��ري��ة ب��ال��ي��ون��ان ،ت�����س��ج��ي��ل فيديو
ل�صيادين م�صريين في اليونان �أنقذوا 70
�شخ�صا.
و�أ���ض��اف التقرير ،وف��ق بيان ال���وزارة،
الأربعاء � ،7/25أنه بالرغم من الظروف
القا�سية في البحر وفي �أثناء عودة مراكب
ال�صيد م��ن عملها ،ق��ررت مجموعة من
ال�صيادين الم�صريين الدخول �إلى �أقرب
م��ك��ان ب��ال��ق��رب م��ن المدينة المحترقة،
زيادة في قدرات الكهرباء.
لإنقاذ الأ�شخا�ص الهاربين من الحريق
الم�ستخدمة
الكابالت
 -10تمثل ن�سبة
���س��واء ب���إل��ق��اء �أنف�سهم �أو ال��ه��روب �إلى
طول
��اف
ع
��ض��
�
�
أ
7
لاث
ف��ي المحطات ال��ث�
المناطق ال�صخرية.
ال��ح��دود الم�صرية م��ن ال�شمال للجنوب
بطول  6,800,000متر.
 -11تعادل الطاقة المولدة من المحطات �إلغاء حكم الإعدام على
الثالث � 7أ�ضعاف �إنتاج ال�سد
العالى.ي��دي��ة المتهمين في «�أحداث ال�سفارة
 -12ت����ع����ادل ال���ه���ي���اك���ل ال��ح��د
الم�ستخدمة بالمحطات الثالث � 11ضعف
الأمريكية الثانية»
وزن برج �إيفل.
ق�ضت محكمة النق�ض الم�صرية ،يوم
الأربعاء  ،7/25بقبول طعن  16متهما على
حكم الجنايات ال�صادر �ضدهم بالإعدام
�شنقا وال�سجن ،في ق�ضية «�أحداث ال�سفارة
الأمريكية الثانية» التي تعود وقائعها لعام
.2013
وجاء حكم النق�ض ب�إلغاء حكم الجنايات
ال�صادر �ضد المتهمين ،و�إعادة محاكمتهم
�أم��ام دائ��رة جنايات �أخ��رى ،مختلفة عن
التي �أ�صدرت الحكم الأول.
وق�ضت محكمة جنايات القاهرة في
ف��ب��راي��ر  2017بمعاقبة متهمين اثنين
بالإعدام �شنقا ،و 14متهما بال�سجن الم�ؤبد
ح�ضوريا ،ومعاقبة  6متهمين �آخرين غيابيا
بال�سجن الم�ؤبد �أي�ضا.
ك���ان���ت ال��ن��ي��اب��ة �أ����س���ن���دت للمتهمين
ارت��ك��اب جريمة القتل ال��ع��م��د ،و�إ�صابة
�آخرين ،والإت�لاف العمدي وتخريب مبان
مخ�ص�صة للنفع العام وتعطيل القوانين،
والعمل على حلها.
وح��ي��ازة الأ�سلحة والذخائر وا�ستعرا�ض
«علينا
��واب:
ن
��
ل
ا
مجل�س
وتابع رئي�س
القوة و�إرهاب المواطنين.
�أن ننظر للم�ستقبل وهو طبقا للأرقام
مب�شر ،فهناك م�شروعات كبرى وعمالقة
تنتهى نهاية ال��ع��ام ال��ج��ارى ومنت�صف
العام القادم» ،كما لفت �إلى دور المر�أة
فى المجل�س التى �شاركت فى مختلف
المجاالت.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ال��ج��ل�����س��ة العامة
في حمالتكم
لمجل�س ال��ن��واب والمنعقدة الأرب��ع��اء
 7/25برئا�سة الدكتور على عبد العال
الدعائية
والتى �شهدت رفع دور االنعقاد الثالث
لمجل�س النواب.

علي عبد العال :الإ�صالحات االقت�صادية جراحة م�ؤلمة
نتيجتها �شفاء االقت�صاد القومي

�أك��د الدكتور على عبد العال رئي�س
مجل�س ال��ن��واب ،على �أن الإ�صالحات
وال��ق��رارات االقت�صادية الأخيرة كانت
جراحة م�ؤلمة �إال �أنها �ست�ؤدى فى النهاية
�إلى ال�شفاء والعافية التامة لالقت�صاد
القومى.
و�أو�ضح عبد العال� ،أن مجال الطرق
والكهرباء والبنية الأ�سا�سية عموما هى
ب��داي��ة ال��ت��ق��دم االق��ت�����ص��ادى والمدخل
الأ�سا�سى والوحيد لبناء اقت�صاد قوى،
الفتا �إل��ى تعاظم دور اللجان النوعية
بالبرلمان خ�لال دور االنعقاد الثالث
باعتبارها بوتقة تن�صهر فيها جهود
البحث ومناق�شة م�شاكل الجماهير

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

818-774-0446

محالت بلدي للطيور الحية والمذبوحة
15%
تخفي�ض مبنا�سبة
مو�سم الأعياد
(ماعدا احلمام)

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






المحل الوحيد للطيور الحية والمذبوحة
من لوس أنجلوس حتى سان دييجو

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

8261 Bolsa Ave., Garden Grove, CA 92655

714-894-7796

Saint Paul Dental
FREaEnt
implltation
Consu

(714) 550-6088

د� .سـامح جنـدي

saintpauldental@gmail.com

Adult Medical:

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

(818) 992-4600

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

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

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

Dr. Sameh Gendy, D.D.S.

Medical & Most Insurances Accepted * Special Finance Available * Walk-Ins Welcome
** ** Emergency Services and Same Day Appointments Available
!OPEN SATURDAYS
1424 N. BROADAY AVE. SANTA ANA, CA 92706

ST. Mark FAMILY DENTAL

George Boules

310-593-1333
sangeorge@me.com

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

د .ماجد النجار

$25.00
General and
New Patient special
Exam & Digital
Cosmetic Dentistry
X-ray
20913 Sherman Way, Canoga Park, CA 91303
stmarkfamilydental@gmail.com
www.stmarkfamilydental.com
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أمريكا من حولنا

دبلوما�سية :الحرب الكالمية تحتد بين وا�شنطن وطهران
حذر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
الأح��د  8/22في تغريدة كتبها بالأحرف
الكبيرة على موقع تويتر نظيره الإيراني
ح�سن روحاني من تداعيات «لم يختبرها
���س��وى قلة عبر ال��ت��اري��خ» .وك��ت��ب ترامب:
«�إي��اك وتهديد الواليات المتحدة مجددا
و�إال �ستواجه تداعيات لم يختبرها �سوى
قلة عبر التاريخ».
وتابع« :لم نعد دولة يمكن �أن ت�سكت على
ت�صريحاتك المختلة حول العنف والقتل.
كن حذرا» .وجاءت ت�صريحاته بعد �أن قال
وزي��ر خارجيته مايك بومبيو �إن الواليات
المتحدة ال تخ�شى فر�ض عقوبات على كبار
قادة النظام الإيراني.
وكان روحاني قد قال في خطاب متلفز:
«ال يمكنك �أن تحر�ض ال�شعب الإيراني على
�أمنه وم�صالحه» ،مجددا تحذيره ب�أن �إيران
يمكن �أن تغلق م�ضيق هرمز اال�ستراتيجي
ال��ذي يعتبر خط �شحن حيوي لإم���دادات
النفط العالمية .وق��ال مخاطبا ترامب:
«لقد �ضمنا دائما �أمن هذا الم�ضيق ،فال
تلعب بالنار لأنك �ستندم».
وق���ال روح��ان��ي �إن «ال�����س�لام م��ع �إي���ران

�سيكون �أم كل �سالم ،والحرب مع �إيران
�ستكون �أم المعارك».
وق����ال ال��م��ر���ش��د االع���ل���ى للجمهورية
الإ�سالمية الإيرانية �آية اهلل علي خامنئي
�أم��ام دبلوما�سيين �إيرانيين في طهران:
«كما قلت في ال�سابق ال يمكن الوثوق بكالم
الواليات المتحدة وال بتوقيعها ،لذلك فال
فائدة ترجى من التفاو�ض معها».

ورد وزير الخارجية الأمريكي في كلمة
�أمام الجالية الإيرانية في كاليفورنيا على
الم�س�ؤولين الإيرانيين قائال« :ل�سنا خائفين
من �أن ن�ستهدف النظام على �أعلى م�ستوى»،
ف��ي �إ���ش��ارة �إل��ى العقوبات التي فر�ضتها
وا�شنطن على رئي�س ال�سلطة الق�ضائية في
�إيران �آية اهلل �صادق الريجاني.
و�أع��ل��ن بومبيو تعزيز حملة الدعاية

قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�إنه لم تحدد �أي مهلة لنزع �أ�سلحة كوريا
ال�شمالية النووية بموجب االتفاق الذي
�أبرمه مع الزعيم الكوري ال�شمالي كيم
جونغ �أون.
بعد �أن �أكد �سابقا �أن العملية �ستبد�أ
ف���ي وق���ت ق��ري��ب ج����دا ،ت��ح��ول��ت لهجة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الذي
�أعلن �أنه لي�س هناك مهلة محددة لنزع
�سالح كوريا ال�شمالية ال��ن��ووي بموجب
االتفاق الذي تو�صل �إليه الزعيم الكوري
ال�شمالي كيم جونغ �أون.
و������ص�����رح ت�����رام�����ب لل�صحافيين
«المباحثات م�ستمرة وتجري ب�شكل جيد

ج��دا» .و�أ���ض��اف «ال مهلة زمنية لدينا.
ولي�ست هناك �سرعة محددة».
و�أو�ضح ترامب �أنه ناق�ش ق�ضية كوريا
ال�شمالية مع الرئي�س الرو�سي فالديمير
بوتين خالل قمتهما في هل�سنكي.
والتقى ترامب وكيم في  12يونيو في
قمة تاريخية في �سنغافورة تع ّهد فيها
الزعيم ال��ك��وري ال�شمالي «العمل نحو
نزع ال�سالح النووي ب�شكل تام من �شبه
الجزيرة الكورية».
لكن االت��ف��اق ل��م يذكر ج��دوال زمنيا
للعملية �أو كيفية تنفيذها.
وبعد �أكثر من �شهر على التوقيع لم يتم
الإع�لان عن �أي تقدم ملمو�س على هذا

محادثات «جارية» لعقد قمة ثانية بين ترامب
وبوتين في وا�شنطن الخريف المقبل

الأمريكية التي ت�ستهدف النظام الإيراني،
م�شيرا �إلى �أن الحملة تقوم خ�صو�صا على
�إطالق قناة متعددة الو�سائط (تلفزيون،
�إذاع����ة� ،صحافة رقمية وم��واق��ع توا�صل
اجتماعي) باللغة الفار�سية تبث على مدار
ال�ساعة «لكي يعرف الإيرانيون العاديون
داخل �إي��ران وفي العالم �أجمع �أن �أمريكا
تقف �إلى جانبهم».
من جانبه ،اعتبر قائد ق��وات البا�سيج
الإيرانية �شبه الحكومية الجنرال غالم
ح�سين غيب ب���رور �إن ت��ه��دي��دات ترامب
تدخل في �إط��ار «الحرب النف�سية» .وقال
وف���ق م��ا نقلت ع��ن��ه وك��ال��ة «اي�����س��ن��ا»� ،إن
«ت�صريحات ترامب الموجهة �ضد �إيران
هي حرب نف�سية� .إنه لي�س في موقع ي�سمح
له بالتحرك �ضد �إيران».
وق��د �أع��ل��ن ت��رام��ب ف��ي م��اي��و الما�ضي
ان�سحاب ال��والي��ات المتحدة م��ن االتفاق
النووي الموقع في  2015بين طهران من
جهة وبريطانيا وال�صين وفرن�سا و�ألمانيا
ورو�سيا من جهة �أخ��رى وال��ذي �أدى �إلى
رفع العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي
الإيراني.

ك�شفت �سارة �ساندرز المتحدثة با�سم
ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض الخمي�س  ،7/19عن
م��ح��ادث��ات «ج��اري��ة» لتنظيم قمة ثانية
بين الرئي�سين الأمريكي دونالد ترامب
والرو�سي فالديمير بوتين في وا�شنطن
الخريف المقبل .وكان الرئي�س الأمريكي
قد تعر�ض النتقادات وا�سعة داخل الواليات
المتحدة� ،إثر القمة التي جمعته ببوتين
في هل�سنكي م�ؤخر ًا ،حيث اعتبره منتقدوه
«مت�ساهال» حيال نظيره الرو�سي.
وق���ال���ت ����س���ان���درز ف���ي ت��غ��ري��دة على
تويتر �إن الرئي�س الأمريكي واف��ق خالل
لقائه بنظيره الرو�سي في هل�سنكي على
«موا�صلة الحوار» بين م�ست�شاري الأمن
القومي للبلدين .و�أ�ضافت« :طلب الرئي�س
ت��رام��ب م��ن ج��ون بولتون دع��وة الرئي�س

بوتين �إل��ى وا�شنطن في الخريف وتلك
المناق�شات جارية بالفعل».
وك��ان ت��رام��ب ق��د �أك��د ف��ي وق��ت �سابق
�أنه يتطلع �إلى لقاء �آخر مع بوتين .وغرد
الرئي�س الأمريكي «�إن القمة مع رو�سيا
ك��ان��ت ن��ج��اح��ا ك��ب��ي��را �إال ل��ع��دو ال�شعب
الفعلي ،و�سائل الإعالم الم�ضللة» ،مكررا
عبارة �سبق �أن ا�ستخدمها في .2017
و�أ���ض��اف «ات��ط��ل��ع �إل���ى لقائنا الثاني
لنتمكن من بدء تنفيذ بع�ض الأمور التي
تحدثنا عنها».
وال ي��زال ت��رام��ب عر�ضة لالنتقادات
حتى داخل مع�سكره منذ قمته مع بوتين
في العا�صمة الفنلندية وت�صريحاته التي
اعتبرت «مت�ساهلة» حيال نظيره الرو�سي.

وا�شنطن ترف�ض طلبات �إعفاء �شركات
�أوروبية تعمل في �إيران من العقوبات
�أع��ل��ن م�����ص��در ف��ي وزارة االقت�صاد
الفرن�سية �أن وا�شنطن ت�شبثت برف�ض
�إع��ف��اء ال�شركات الأوروب��ي��ة العاملة في
�إي���ران من العقوبات .وي���أت��ي ذل��ك عقب
طلب تقدمت به فرن�سا و�ألمانيا والمملكة
المتحدة ف��ي ه��ذا ال�����ش���أن .م��ن جانبها
�صعدت �إيران اللهجة وقالت �إنها م�ستعدة
ل��زي��ادة تخ�صيب ال��ي��وران��ي��وم ،ف��ي حال
ف�شلت المفاو�ضات مع الأوروبيين لإنقاذ
االتفاق النووي الإيراني كما قدمت �شكوى
�ضد الواليات المتحدة �أمام محكمة العدل
الدولية.

و�أع��ل��ن م�صدر ف��ي وزارة االقت�صاد
الفرن�سية «�أن الأمريكيين لم يردوا ب�شكل
�إيجابي على �أي من الطلبات المقدمة
ف��ي ر���س��ال��ة» وج��ه��ت��ه��ا ف��رن�����س��ا و�ألمانيا
والمملكة المتحدة في الرابع من يونيو
�إلى وا�شنطن ،لإعفاء �شركات هذه الدول
الثالث من العقوبات الأمريكية.
والمعروف �أن هذه الدول الثالث وقعت
االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع �إي���ران� ،إ�ضافة �إلى
رو�سيا وال�صين ،والواليات المتحدة التي
ان�سحبت منه.

االقت�صادي.
والتقى بومبيو خالل زيارته الأخيرة
�إل���ى بيونغ ي��ان��غ ال�شهر الما�ضي كبار
م��ع��اون��ي ك��ي��م ل��ك��ن م��ا �إن غ����ادر حتى
وجهت وزارة الخارجية الكورية ال�شمالية
انتقادات له على خلفية مطالبه «الأحادية
والأ�شبه بعقليات الع�صابات».
لكن ترامب �أظهر تفا�ؤله ون�شر ر�سالة
بعثها �إليه الزعيم الكوري ال�شمالي الذي
رحب بـ «بداية عملية مهمة».
«ن�سجل
فيها
ورد ترامب بتغريدة كتب
ّ
تقدما كبيرا» ،وو���ص��ف الر�سالة ب�أنها
«لطيفة جدا».

و�ضع ق�س �أمريكي متهم بالتج�س�س قيد
الإقامة الجبرية بتركيا
ف���ر����ض ال��ق�����ض��اء ال���ت���رك���ي الإق���ام���ة
الجبرية عو�ضا عن الحب�س ،على الق�س
الأمريكي �أن��درو بران�سون ،ال��ذي يحاكم
بتهم التج�س�س وارت��ك��اب جرائم ل�صالح
المعار�ض التركي فتح اهلل جولن وحزب
العمال الكرد�ستاني.
وات��خ��ذت المحكمة ال��ت��ي ان��ع��ق��دت في
والي��ة �إزمير غربي تركيا ،قرارها فر�ض
الإق��ام��ة الجبرية على بران�سون ب��دال من
الحب�س ،بعد الأخذ بعين االعتبار الم�شاكل
ال�صحية التي يعاني منها.
وقالت قناة «�سي �إن �إن ترك» �إنه �سيتم
تثبيت �سوار مراقبة �إلكتروني على كاحل
بران�سون �أو جهاز مراقبة �آخر و�سيمنع من
مغادرة تركيا.
وب��ع��د النظر ف��ي االع��ت��را���ض المق ّدم
من هيئة الدفاع ،قررت المحكمة ،فر�ض
الإق��ام��ة الجبرية ،عو�ضا ع��ن الحب�س،
ب�شرط عدم مغادرة بران�سون منزله في
�إزمير �أو ال�سفر خارج تركيا.

الق�س �أندرو بران�سون

واعتقل الق�س (يعي�ش في تركيا منذ
�أكثر من ع�شرين عاما) في  9دي�سمبر
 ،2016بتهمة ارتكاب جرائم با�سم جماعة
جولن وم�سلحي حزب العمال الكرد�ستاني
المحظور ،وهو ما ينفيه بران�سون.
و�أدت ق�ضية بران�سون ،من والية نورث
كاروالينا� ،إلى تفاقم خالف بين وا�شنطن
و�أن���ق���رة ال�����ش��ري��ك��ت��ي��ن ف���ي ح��ل��ف �شمال
الأطل�سي.

وا�شنطن تحظر تزويد �أنقرة بمقاتالت F-35

حظر الكونجر�س الأمريكي ر�سميا
توريد مقاتالت  F-35لتركيا ،انتقاما
م��ن �أن���ق���رة ع��ل��ى ���ش��رائ��ه��ا منظومات
« »ٍS-400الرو�سية للدفاع الجوي.
وق��ال��ت �صحيفة وا���ش��ن��ط��ن تايمز،
�إن الكونجر�س ق��رر تعليق ت��وري��د هذه
ال���ط���ائ���رات �إل����ى ت��رك��ي��ا ،ح��ت��ى يقدم
ال��ب��ن��ت��اج��ون ت��ق��ري��را يقيم ف��ي��ه العقد
الرو�سي التركي.
كما �سينتظر الكونجر�س �أن يتلقى
م��ن وزارة ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي��ة ،تقريرا
عن العواقب المحتملة على العالقات
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مجل�س ال�شيوخ ي�ستجوب بومبيو حول قمة ترامب وبوتين

ترامب :ال «مهلة محددة» لنزع ال�سالح النووي من كوريا ال�شمالية
ال�صعيد.
وك��ان��ت �إدارة ت��رام��ب ق��د �أك���دت قبل
قمة �سنغافورة �أن ن��زع ال�سالح النووي
في كوريا ال�شمالية يجب �أن يبد�أ «بدون
ت�أخير» ،وبعد القمة ذك��رت �أن العملية
�ستبد�أ «�سريعا جدا».
وبعد يوم من انتهاء القمة �أعلن وزير
الخارجية الأم��ري��ك��ي مايك بومبيو �أن
�أغلب عمليات نزع ال�سالح النووي �ستنتهي
مع نهاية والية ترامب عام .2020
ورحب البيت الأبي�ض بقمة �سنغافورة
ّ
معتبرا �أن��ه��ا تحقق اخ��ت��راق��ا نحو نزع
ال�سالح النووي من كوريا ال�شمالية مقابل
تخفي�ض العقوبات والم�ساعدة في النمو
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الأمريكية التركية �إثر �إق�صاء �أنقرة عن
برنامج �إنتاج مقاتالت .F-35
ووظفت تركيا  175مليون دوالر في
ت�صميم ط��ائ��رة مقاتلة ل���دول الناتو
وخططت ل�شراء  100طائرة من هذا
النوع.
وف��ي  11يوليو ،ق��ال وزي��ر الخارجية
ال��ت��رك��ي م���ول���ود ج��اوي�����ش �أوغ���ل���و� ،إن
منظومات «� »S-400ستظهر في بالده
�صيف  2019و�ستدخل الخدمة نهاية
العام المذكور.

ي�ستجوب �أع�ضاء مجل�س ال�شيوخ وزير
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول
وعود �سرية محتملة قد يكون دونالد ترامب
قطعها للرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
خالل قمتهما في هل�سنكي.

و�سعت لجنة الخارجية في مجل�س ال�شيوخ
منذ فترة ال�ستجواب وزي��ر الخارجية ب�ش�أن
تقرير عن اجتماع القمة التاريخية بين ترامب
والزعيم الكوري ال�شمالي كيم جون �أون في 12
يونيو في �سنغافورة.
وازداد �إ�صرار اللجنة على ا�ستجواب بومبيو
بعد قمة هل�سنكي بين الرئي�سين الرو�سي
فالديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في
 16يوليو ،وخ�صو�صا الم�ؤتمر ال�صحفي الذي
مايك بومبيو
ر�أى فيه العديد من �أع�ضاء الكونجر�س من
الحزبين الديمقراطي والجمهوري ،ت�ساهال العديد من الم�سائل بما فيها العالقات بين
كبيرا من ترامب حيال بوتين.
ال��والي��ات المتحدة ورو���س��ي��ا» ،معتبرا �أن قمة
وقال رئي�س لجنة الخارجية الجمهوري بوب هل�سنكي التي كانت الأولى بين الرئي�سين كانت
كوركر ملخ�صا الم�س�ألة�« :إن الم�ؤتمر ال�صحفي مهمة �إل��ى حد ال يو�صف و�أ�ضاف �أن «التاريخ
في هل�سنكي كان لحظة حزينة لبلدنا».
�سيذكر �أنها كانت مفيدة لباقي العالم».
و�صرح بومبيو الثالثاء �« :7/23س�أتناول

فنزويال تهرب بذهبها من العقوبات الأمريكية �إلى تركيا
بد�أت فنزويال بتنقية الذهب
الم�ستخرج لديها ف��ي تركيا،
ع��و���ض��ا ع���ن دول �أخ�����رى مثل
�سوي�سرا ،خوفا م��ن احتجازه
ب�سبب ال��ع��ق��وب��ات الأمريكية
المفرو�ضة عليها.
و�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ر�سمية
تركية� ،أن فنزويال �صدرت ما
قيمته  779م��ل��ي��ون دوالر من
الذهب �إلى تركيا في .2018
وقال وزير التعدين الفنزويلي ،فيكتور
ك��ان��و �إن «ات��ف��اق��ا ب��ه��ذا ال�����ش���أن وق��ع بين
ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي ال��ف��ن��زوي��ل��ي وتركيا،
ال��دول��ة الحليفة ،لأن��ه لو �أر�سلنا الذهب
�إلى �سوي�سرا لبقي هناك ب�سبب العقوبات،
هكذا قيل لنا».
و�أ���ض��اف ك��ان��و� ،أن ال��ذه��ب الم�صدر
�إل��ى تركيا �سيعود في نهاية المطاف �إلى
فنزويال لي�صبح جزءا من محفظة الأ�صول
بالبنك المركزي ،م�شيرا �إلى �أن المركزي
ا�شترى  17.6طن من الذهب من مناجم
�صغيرة في البالد.

ومنذ العام الما�ضي بد�أت فنزويال ،التي
تع�صف بها �أزمة اقت�صادية� ،شراء الذهب
م��ن مناجم �صغيرة ف��ي منطقة الغابات
بجنوب البالد من �أجل تعزيز احتياطياتها
النقدية المتناق�صة.
وي�����ش��ت��ري ال��م��رك��زي ال��ف��ن��زوي��ل��ي من
المناجم ق�ضبانا م��ن ال��ذه��ب بدرجة
ن��ق��اء ت��ت��راوح بين  %88و .%98ويتعين
�إعادة تنقيتها وت�سجيلها «كذهب نقدي»
حتى يمكن �أن ت��دخ��ل ف��ي احتياطيات
فنزويال وت�ستخدم في العمليات المالية
م�ستقبال.

مادورو يدعو الجي�ش للت�أهب تح�سبا «الجتياح �أمريكي»
دعا الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو
جي�شه �إلى الت�أهب واليق�ضة «ل�صد العدو
الأمريكي» عقب ورود تقارير �إعالمية تفيد
ب�أن الرئي�س دونالد ترامب �أ�شار قبل عام
�إلى احتمال اجتياح فنزويال.
وق��ال م���ادورو خ�لال مرا�سم ع�سكرية
�أق��ي��م��ت الأرب����ع����اء « :7/25ال يمكنكم
التخفيف من درجة ت�أهبكم ولو لثانية لأننا
�سندافع عن �أعظم حق لبلدنا في تاريخها
�أال وهو العي�ش ب�سالم».

و�أ���ض��اف ال��زع��ي��م الفنزويلي �أن التقارير
الأمريكية تدعم ت�أكيداته ب�أن الواليات المتحدة
تخطط ل�شن ه��ج��وم ع�سكري ع��ل��ى فنزويال
لل�سيطرة على م��وارده��ا النفطية ،وا�ستطرد
مو�ضحا �أن اقتراح ترامب جاء بعد اجتماعه مع
ممثلي المعار�ضة الفنزويلية في وا�شنطن ،وقال:
«هل هذه �صدفة؟ كال ،لي�ست كذلك».
هذا وت�شهد العالقات الفنزويلية–الأمريكية
ت��وت��را كبيرا ،وق��د فر�ضت ال��والي��ات المتحدة

نيكوال�س مادورو
عقوبات اقت�صادية �ضد ف��ن��زوي�لا ،ف��ي حين
يتهم م��ادورو وا�شنطن بالتعاون مع المعار�ضة
وال��ت��دخ��ل ف��ي ���ش���ؤون ب�ل�اده ال��داخ��ل��ي��ة بهدف
االنقالب على ال�سلطة.

الجارديان :تراجع عدد المهاجرين الم�سيحيين
للواليات المتحدة �أكثر من  %50بعهد ترامب

ق���ال���ت ���ص��ح��ي��ف��ة «ال����ج����اردي����ان»
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة� ،إن ع���دد المهاجرين
الم�سيحيين ال��ذي��ن ت��م ق��ب��ول��ه��م فى
الواليات المتحدة قد تراجع �أكثر من
 %50ف��ى عهد ت��رام��ب ،حيث امتدت
�سيا�ساته ال��م��ت�����ش��ددة �إزاء الهجرة
�إل��ى ه��ذه الجماعة التى وع��د من قبل

بحمايتها.
و�أظ��ه��ر تحليل لبيانات الخارجية
الأمريكية تراجعا فى الدعم الأمريكى
له�ؤالء المهاجرين قبل �أن تنظم الوزارة
�أول م�ؤتمر من نوعه عن الحربة الدينية
بعنوان «الم�ؤتمر الوزارى لتعزيز الحرية
الدينية» الأربعاء .7/25

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

نتكلم العربية
تأمين على الحياة من أجلك
ومن أجل من تحب

Customized Vacations
Group Discounts & Deals
Free Perks & More
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أخبار الشرق األوسط والعامل

مئات المفقودين في قرى غمرتها المياه �إثر انهيار �سد في الو�س

قاعدة «العديد» الع�سكرية
الأمريكية الأكبر في الخليج
�ستبقى ب�شكل دائم في قطر

�أعلنت بلدية القد�س االثنين � 7/23أنها
ق��ام��ت ب���إغ�لاق ق�سم م��ن ح��ائ��ط المبكى
(البراق عند الم�سلمين) �صباحا بعد �سقوط
حجر يزن 100كلج دون �أن يوقع �إ�صابات.
و�صرح رئي�س بلدية المدينة نير بركات
في بيان �أن «حجرة ت���زن 100كيلوجرام
�سقطت قرب ام��ر�أة دون �إ�صابتها» مبررا
�سبب �إغالق ق�سم من حائط المبكى.
ويعتبر اليهود حائط المبكى الذي يقع
�أ�سفل باحة حرم الم�سجد الأق�صى �آخر
بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره
الرومان في العام  ،70وهو �أقد�س الأماكن
لديهم.

�إ�سرائيل تفتح ً
جزئيا معبر كرم
�أبو �سالم التجاري مع قطاع غزة
تعيد �إ�سرائيل الثالثاء  7/24فتح معبر
كرم �أبو �سالم الرئي�سي للب�ضائع مع قطاع
غزة ،بعد �أن �أغلقته في التا�سع من يوليو
الحالي �إثر �إطالق بالونات وطائرات ورقية
حارقة من القطاع.
و�أعلن مكتب �أفيغدور ليبرمان �أن «وزير
الدفاع قرر �أن تتم �إعادة فتح معبر كيريم
�شالوم جزئيا و�سي�صبح من الممكن نقل
الغاز والمحروقات �إلى قطاع غزة بالإ�ضافة
�إلى �أغذية و�أدوية».
وت�ضمن البيان �إ�شارة �إلى تراجع عدد
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لكن
دون �أن يتوقف ب�شكل نهائي ،م�ضيفا �أن
المعبر يمكن �أن يعود �إلى الن�شاط الكامل
قريبا «���ش��رط ال��ت��وق��ف ال��ت��ام ف��ي �إط�لاق
البالونات والتوتر على الحدود».

العثور على  200طن ذهب
بحطام �سفينة رو�سية غارقة
عثرت �شركة كورية جنوبية على حطام
طراد يعود للبحرية القي�صرية الرو�سية،
�أغ���رق خ�لال ال��ح��رب الرو�سية اليابانية
(� )1905-1904إذ يعتقد بوجود �أطنان
من الذهب المخزن على متنه.
حمل الطراد ا�سم «ديمتري دون�سكوي»،
وكانت ج��زءا من الأ�سطول الإمبراطوري
في بحر البلطيق ،وا�ستدعي مع مجموعة
�سفن �أخ��رى لاللتحاق بالحرب الدائرة
�ضد اليابان ح�سب رو�سيا اليوم.
تعتقد مجموعة «�شينيل» الكورية بوجود
ما يقرب من  200طن من الذهب الخال�ص
على متن الطراد ،بقيمة مالية تتجاوز 133
مليار دوالر �أمريكي.
Nick Gobrial

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

�أع��ل��ن��ت ال�سلطات ف��ي الو����س الثالثاء
 7/24م���ئ���ات الأ����ش���خ���ا����ص ف���ي ع���داد
المفقودين غداة انهيار �سد لتوليد الطاقة
الكهربائية ال يزال قيد الإن�شاء في جنوب
�شرق البالد ما �أدى �إلى في�ضانات غمرت
عدة قرى ،بح�سب ما �أوردت وكالة الأنباء
الر�سمية الثالثاء .7/24
وتعبر ال��ب�لاد ذات النظام ال�شيوعي
�شبكة وا�سعة من الأنهار وهناك ع�شرات
ال�سدود التي ال ت��زال قيد البناء �أو من

المخطط ت�شييدها في هذا البلد الفقير
الذي ال يملك منفذا على البحر وي�صدر
الق�سم الأكبر من طاقته الكهرمائية �إلى
دول مجاورة على غرار تايالند.
و�أو�ضحت الوكالة الناطقة الر�سمية �أن
ال�سد الواقع في محافظة �أتابيو في جنوب
�شرق البالد قرب الحدود مع فيتنام انهار
م�ساء االثنين  7/23ما �أدى �إل��ى اندفاع
خم�سة مليارات متر مكعب من المياه �أي
ما ي��وازي مليوني م�سبح �أولمبي و�إغراق

�ست قرى .وتابعت الوكالة «هناك العديد
من الخ�سائر الب�شرية ومئات المفقودين».
وقالت الوكالة �إن «هناك العديد من
الخ�سائر الب�شرية ومئات المفقودين» و�إن
ما ال يقل عن � 6600شخ�ص ت�شردوا فيما
� 9أيام في عزلة تامة بال �أكل
تحاول ال�سلطات �إخالء �سكان القرى.
و�أخبر عبدول �سام�-أون البالغ من العمر
وذك��رت �شركة «رات�شابوري» القاب�ضة
لتوليد الكهرباء وهي �شركة تايلندية� ،أن  14عاما الذي رد بالإنجليزية على الغوا�صين
ال�سد البالغ طوله  770مترا انهار ب�سبب البريطانيين اللذين عثرا على الفتيان بعد
ت�سعة �أي���ام م��ن ال��ع��زل��ة ال��ت��ام��ة ف��ي المغارة
الأمطار الغزيرة.

�أ�ستراليا :مظاهرات مطالبة بالإفراج عن طالبي لجوء
محتجزين في جزيرتين بالمحيط الهادئ
خ���رج �آالف الأ���س��ت��رال��ي��ي��ن ي���وم ال�سبت
 7/21في مظاهرات احتجاجية �شملت �أبرز
مدن البالد داعين لإنهاء �سيا�سة «كانبيرا»
ف��ي اح��ت��ج��از طالبي ال��ل��ج��وء على جزيرتين
�صغيرتين في المحيط الهادئ.
وت��ق��وم ال�����س��ل��ط��ات الأ���س��ت��رال��ي��ة ب�إر�سال
المهاجرين غير ال�شرعيين الذين يحاولون
ب��ل��وغ �أرا���ض��ي��ه��ا ع��ب��ر ال��ب��ح��ر �إل���ى مخيمات
احتجاز في «ناورو» �أو «مانو�س» في بابوا غينيا
الجديدة ،حيث تجري درا�سة حاالتهم.
وم��ظ��اه��رات ال��ي��وم ت���أت��ي ب��ال��ت��زام��ن مع
�إحياء الذكرى الخام�سة لإع��ادة العمل بهذه
ال�سيا�سة ال�صارمة ،حيث ���ش��ددت كانبيرا
(عا�صمة �أ���س��ت��رال��ي��ا) �سيا�ستها ف��ي 2013
بتوقيع اتفاقيات مع هذه الدول ال�صغيرة في �سيا�سة �أ���س��ت��رال��ي��ا الح�صينة ال��ت��ي تبنتها
المحيط الهادئ ،و�إعالنها �أن �أي �شخ�ص الحكومة يجب �أن تنتهي» .و�أ�ضاف «لذا نحن
ي�صل ل�سواحلها عبر البحر لن يتمتع بـ «�أي ننا�ضل لإغ�لاق مراكز االحتجاز في مانو�س
فر�صة» لال�ستقرار في �أ�ستراليا.
وناورو و�إح�ضارهم �إلى هنا».
ف��ي ه���ذا ال�����س��ي��اق��� ،ص��رح �إي����ان رينتول
و�سار المئات في �شوارع �سيدني هاتفين
المتحدث با�سم «ائ��ت�لاف العمل م��ن �أجل «�أطلقوا �سراح الالجئين» ،رافعين الفتات
الالجئين» الذي نظم الم�سيرة للم�شاركين �أن ت��ق��ول «خم�س ���س��ن��وات ..كثير ج���دا� ،أخلوا
«ال�سيا�سة التي بد�أت في  2013لطرد النا�س ،مانو�س وناورو».كما نظمت م�سيرات �أخرى

مماثلة في مدن ملبورن و�أدياليد وبري�سبان
وكانبيرا وبيرث.
وتبرر كانبيرا �سيا�ستها ب��ردع النا�س من
ارتياد الرحالت المحفوفة بالخطر في البحر،
لكن المنظمات الحقوقية والأم���م المتحدة
تنتقد ال���دول���ة ال��غ��ن��ي��ة لأن��ه��ا ت��دي��ر ظهرها
للم�ست�ضعفين ،م��ع ورود تقارير ع��ن وقوع
انتهاكات وحوادث انتحار في هذه المخيمات.

ت�شاد :جماعة بوكو حرام تذبح � 18شخ�ص ًا
وتخطف ع�شر ن�ساء في هجوم غربي البالد
�أع���ل���ن م�����ص��در �أم���ن���ي ت�����ش��ادي الأح���د
 7/22مقتل � 18شخ�صا م�ساء الخمي�س
 7/19في هجوم لجماعة بوكو حرام على
ال�ضفة الت�شادية من بحيرة ت�شاد .و�أ�ضاف
الم�صدر �أن «م�سلحي بوكو حرام هاجموا
قرية في جنوب دابوا» الواقعة على بحيرة
ت�شاد والقريبة من النيجر وقاموا «بذبح 18
�شخ�صا وج��رح �شخ�صين �آخرين وخطف
ع�شر ن�ساء».
ويعود �آخر هجوم كبير لبوكو حرام على
الجانب الت�شادي من بحيرة ت�شاد �إلى مايو

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

BOTROS CONSTRUCTION INC.

949-632-7716

email: ocmasterbuilder@hotmail.com
Lic: 716566 B

 2018وقتل فيه �ستة �أ�شخا�ص معظمهم من
قوات الأمن في بلدة غاباالمي غي �إحدى
جزر بحيرة ت�شاد.
وت�شاد �أق��ل ت�ضررا من نيجيريا ن�سبيا
ج��راء الهجمات الجهادية لكنها ت�شهد
ت�صاعدا في �أعمال العنف التي ترتكبها
بوكو حرام منذ ب�ضعة �أ�شهر.
وت�شارك ت�شاد ف��ي ق��وة مجموعة دول

ال�ساحل الخم�س (النيجر وموريتانيا
وت�شاد ومالي وبوركينا فا�سو) التي �أن�شئت
لمكافحة الجهاديين.
و�أ���س��ف��ر ال��ن��زاع ال���ذي ي�شهده حو�ض
بحيرة ت�شاد عن �أكثر من ع�شرين �ألف
قتيل وت�سبب بت�شريد  2,6مليون �آخرين في
نيجيريا منذ العام .2009

27 Years in the field
Licensed • bonded • insured

Contractor/Engineer:

Samer F. Botros

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

""Look us up on FACEBOOK

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

نواب من حزب ماكرون:
الرئي�س تحمل م�س�ؤولية ق�ضية حار�سه ال�شخ�صي
�أك��د م�شرعون من حزب الرئي�س الفرن�سي �إيمانويل ماكرون� ،أن الرئي�س رد على
عا�صفة �سيا�سية متنامية ب�ش�أن ت�سجيل م�صور يظهر فيه كبير حرا�سه ال�شخ�صيين يهاجم
محتجين بالقول �إنه يتحمل م�س�ؤولية ما حدث.
ونقل الم�شرعون عن ماكرون ،الذي لم يتحدث حتى الآن ب�ش�أن الأزمة ،قوله�« :أتحمل
الم�س�ؤولية بمفردي ،وبو�سعهم �أن ي�أتوا وينالوا مني� .أنا �أخ�ضع لل�شعب الفرن�سي».
ووفقا للم�شرعين ،ف�إن الزعيم الفرن�سي �أدلى على نحو غير متوقع بهذه التعليقات
خالل تجمع لأع�ضاء البرلمان من حزبه.

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

جلميع �أنواع الت�أمينات

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

«�سمعنا فج�أة نا�سا يتكلمون .ولم يكن ذهني
يعمل ب�شكل �صحيح» ،بعد ك��ل ه��ذه الأي���ام
التي حرمنا فيها م��ن ال��ط��ع��ام ،متكلما عن
«معجزة».
ولم ي�أكل الفتيان �شيئا خالل الأيام الت�سعة
الأولى ،مكتفين ب�شرب مياه المت�ساقطات ورفع
ال�صلوات .وقال بورن�شاي كاملوان ( 15عاما)
«كنا ن�شرب المياه المت�ساقطة على ال�صخور».
و�أكد �إكابول ت�شانتاوونغ ( 25عاما) مدرب

الفتيان والبالغ الوحيد في المجموعة الذي
�أم�ضى ع��دة �سنوات في دي��ر ب��وذي «حاولنا
حفر الممرات في الأر���ض (للخروج) كي ال
نبقى مكتوفي الأيدي ونحن ننتظر ال�سلطات»،
لكن من دون جدوى.
وق���ال ال��م��درب «ت��ن��اوب��ن��ا على الحفر في
ج����دران ال��ك��ه��ف» .و�أ����ض���اف «ل���م ن��رغ��ب في
االنتظار حتى تعثر علينا ال�سلطات».
لكن جهودهم ل��م ت�سفر ع��ن ���ش��يء وقال
«الجميع يمكنهم ال�سباحة لكن بع�ضهم لي�سوا
من �أقوى ال�سباحين».
وقال �أحد الفتية ويلقب با�سم تي «لم نتناول
�سوى ال��م��اء» .وق��ال �أ�صغر ع�ضو في الفريق
ويلقب با�سم تيتان والذي ا�ستقبل بالهتافات
لدى و�صوله �إلى مكان الم�ؤتمر ال�صحفي «كنت
�أ�شعر بال�ضعف .حاولت �أال �أفكر في الطعام
حتى ال يزيد �إح�سا�سي بالجوع».
وق��د خ��رج الفتيان قبل ي��وم م��ن الموعد
المحدد �سابقا لخروجهم من الم�ست�شفى حيث
�أم�ضوا �أ�سبوعا .وهم و�ضعوا في بادئ الأمر
نظارات �شم�سية للحد من و�ضح النهار بعد
�أ�سبوعين تحت الأر�ض للبع�ض منهم.
وق��د بقي ال�صبيان حتى الآن بمن�أى عن
الزوبعة الإعالمية التي �أثارتها ق�صتهم والتي
توافد لتغطيتها �أكثر من �أل��ف �صحافي من
�أنحاء العالم �أجمع ،مع �سيل من التغريدات
ل��دون��ال��د ت��رام��ب ون��ج��وم ك���رة ق���دم تتناول
حادثتهم.
ومنذ عملية �إجالئهم الملفتة نائمين على
حماالت جرها ل�ساعات غوا�صون محترفون،
لم تك�شف ال�سلطات ال�صحية �سوى عن �صورة
و�أ�شرطة فيديو قليلة عنهم.
وق���دم الفتيان ال��ت��ع��ازي لعائلة الغطا�س
ال��ت��اي�لان��دي ال���ذي لقي حتفه خ�لال عملية
�إنقاذهم ،محت�شدين حول �صورة له.
وكان �أع�ضاء فريق «الخنازير البرية» لكرة
القدم قد علقوا �إثر هطول �أمطار مو�سمية في
كهف تام لوانغ في �شمال البالد في  23من
يونيو .وا�ستغرقت عملية انت�شالهم ثالثة �أيام
وانتهت في العا�شر من يوليو.

وانتقد ماكرون في �أكبر �أزمة منذ توليه ال�سلطة بعد ظهور لقطات لرئي�س فريقه الأمني� ،ألك�سندر
بيناال ،وهو ي�ضرب �أحد الم�شاركين في مظاهرة عيد العمال بباري�س وي�سحل امر�أة في غير وقت
خدمته وكان ي�ضع خوذة قوات الأمن و�شارات التعريف الخا�صة بال�شرطة.

®FARMERS

�سيارات  -منازل  -حياة � -أعمال
نتكلم العربية
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تايالند :فتيان المغارة يروون تفا�صيل
ت�سعة �أيام من العزلة التامة بال طعام
روى الفتيان االثنا ع�شر ومدربهم لكرة
القدم الذين علقوا في مغارة بتايالند تفا�صيل
ما عانوه خالل تلك المحنة التي �شغلت و�سائل
الإعالم العالمية .و�أو�ضح الفتيان �أنهم ظلوا
خ�لال الت�سعة �أي��ام الأول��ى بال �أك��ل ،واكتفوا
ب�شرب المياه المت�ساقطة على ال�صخور ،حتى
عثر عليهم غوا�صان بريطانيان .وخرج الفتيان
من الم�ست�شفى بعد �أ�سبوع ق�ضوه فيها ،وو�ضعوا
في بادئ الأمر نظارات �شم�سية للحد من و�ضح
النهار بعد �أ�سبوعين تحت الأر�ض.
عقد الفتيان االثنا ع�شر ومدربهم لكرة
ال��ق��دم ال��ذي��ن انت�شلوا م��ن م��غ��ارة غمرتها
المياه في �شمال تايالند علقوا فيها م�ؤتمرا
�صحفيا لرواية تفا�صيل ما واجهونه خالل تلك
المحنة.
وف�ضلت ال�سلطات التايالندية تنظيم م�ؤتمر
�صحفي تفاديا لطلبات الإعالم التي قد تنهمر
على الأطفال من كل حدب و�صوب ،بما ي�سمح
للفتيان با�ستعادة مجرى حياتهم اليومية
في �أ���س��رع وق��ت ممكن .وق��د تم بث الم�ؤتمر
ال�صحفي المعنون ر�سميا «�إرج��اع الخنازير
البرية �إلى الديار» مبا�شرة على التلفزيون.
و�أك����د ال��ف��ت��ي��ان �أن��ه��م يتقنون ال�سباحة،
مو�ضحين �أنهم لم يق�صدوا المغارة لالحتفال
بعيد ميالد �أحدهم كما ت��ردد لكن من دون
ذكر �سبب دخولهم الكهف.

قالت الدوحة يوم الثالثاء � 7/24إنها
تبحث مع الواليات المتحدة تحويل قاعدة
«ال��ع��دي��د» ال��ج��وي��ة الأك���ب���ر �أم��ري��ك��ي��ا في
المنطقة� ،إل��ى قاعدة دائمة في الإم��ارة
الغنية ،بح�سب م��ا �أف���ادت وك��ال��ة الأنباء
القطرية الر�سمية.
خطوة ت�أتي بعد �أكثر من عام على اندالع
الأزم��ة الدبلوما�سية الخليجية بين قطر
من جهة ،وال�سعودية وحلفائها من جهة
ثانية ،على خلفية ات��ه��ام ال��دوح��ة بدعم
«الإرهاب».
و�أ�شارت الوكالة �إلى �أن قطر تعمل حاليا
«مع حليفها الإ�ستراتيجي الأمريكي ،على
ر�سم خارطة الطريق لم�ستقبل العالقات
الثنائية بين البلدين ،مما ي�شمل �ضم قاعدة
«العديد» الجوية لقائمة القواعد الع�سكرية
الدائمة التابعة للواليات المتحدة».

�سقوط �صخرة �ضخمة من حائط
المبكى في القد�س وحاخامه
ي�صفه بـ «الحـادث النــادر»

�أرثوذك�س نيوز

�أ�شهى امل�أكوالت و�أطيب املازات العربية
�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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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت وأخبار

من يخاف من �ضحكة المر�أة؟
ل��و �سمعت �ضحكة �إم����ر�أة ق��د يتلب�سك
ال�شيطان فيخرجك عن وقارك ويوقعك في
الحبائل الأنثوية الجهنمية.
منذ الثمانينات وت�أثير الإخ���وان على
المجتمع الم�صري يت�صاعد ويظهر في
�سلوك الم�صريين وال��م�����ص��ري��ات ،ومن
ذلك ترديد �أكثر الأفكار والمقوالت رجعية
وب��دائ��ي��ة ،مثل �أن ���ص��وت ال��م��ر�أة ع��ورة،
و�ضحكتها رج�� ٌز م��ن ال�شيطان الرجيم،
وراحوا يطلبون من المر�أة �أال ت�ضحك لكي
ال يقع �صوتها في �أذن رجل فيفقد �صوابه
وتتملكه �شهوته وغريزته الجن�سية ،و�إذا
بنا نرى �إحتفاالت واجتماعات تجل�س فيها
المر�أة الم�صرية �صامتة ،ثم تخفي وجهها
وفمها وهي تمنع نف�سها من ال�ضحك على
نكتة �أو تعليق م�صري �ساخر حتى ال ي�ستمع
�أحد ل�صوتها ال�شيطاني المثير لكل الغرائز
ال�شهوانية.
منذ الثمانينات �سيطر الفكر الإخواني
الرجعي على قطاعات وا�سعة من الم�سلمين
في م�صر ،رجا ًال ون�ساء على ال�سواء ،وبد�أت
ال�سلوكيات الدينية المظهرية المت�شددة
تنت�شر بدعوى التقوى وال���ورع والف�ضيلة
المكت�شفة حديثاً ،وك���أن م�صر لم تعرف
الإ���س�لام منذ �أل��ف و�أربعمئة �سنة ،فجاء
الإخوان لإدخال الإ�سالم �إلى م�صر ،ومن
بين الأف��ك��ار وال�سلوكيات البدائية التي
ن�شروها ك��ان معاداتهم للفنون وخا�صة
الغناء ،وراح �أحد دعاتهم يتهكم في خطبة
على كوكب ال�شرق ال�سيدة �أم كلثوم ،ويقول
كيف ل�سيدة في ال�ستينات من العمر تتحدث
ع��ن ال��ح��ب ،وق��ب��ل الإخ����وان ك��ان��ت جموع
الم�صريين ،بما فيهم الرجال ال�صعايدة،
تحمل ل�سيدة الغناء كل التقدير والإحترام.
ث���م راح الإخ������وان ي��دخ��ل��ون �إل����ى لغة
ال��م�����ص��ري��ي��ن ال��ي��وم��ي��ة ع���ب���ارات دينية
م��ت�����ش��ددة ،حتى ف��ي التعبيرات اليومية
الروتينية في بداية ونهاية مكالمة هاتفية،
وعبارات التحية عند دخول البيت والخروج
منه ،بل وفي دخ��ول المرحا�ض  -المليء
بال�شياطين  -وال��خ��روج م��ن��ه ،و�إنهالت
الفتاوى على ر�ؤو�س النا�س الأبرياء تحول
حياتهم �إلى جحيم من الت�شكك والحيرة
حول الحالل والحرام ،وان�شغل الم�صريون
بهذا عن كل �شيء �آخر ،ف�أ�صبحت �أعمالهم
و�أفكارهم وق�ضاياهم وعالقاتهم الزوجية
والإجتماعية وال�سيا�سية تخ�ضع كلها لما
يتفتق �إن���ه ذه���ن ال��دع��اة م��ن ت��ح��ري��م �أو
تحليل ،و�صار المناخ الم�صري كله مناخ ًا
ديني ًا منغلق ًا حد الإختناق والهواء الفا�سد،
م��خ�ل ًا بكل م��ا ه��و طبيعي وع��ق�لان��ي حد
الدرو�شة والخبل والتخريف.
ال���م���ر�أة و�أح��وال��ه��ا و���ص��وت��ه��ا و�شعرها
ووجهها ويديها وزيها هي ال�شغل ال�شاغل
للفكر الإخ��وان��ي رغ��م تظاهره ب���أن��ه فكر
التقوى والورع ،وعندما منحهم الم�صريون
فر�صة الحكم مخدوعين في دعاوي تدينهم
وتقواهم �سمعنا �أحد مندوبيهم في مجل�س
ال�شعب الم�صري يقول في التلفزيون وما
المانع �أن تتزوج البنت الم�صرية في �سن
الثالثة ع�شر م���ادام ل��م يحرم اهلل ذلك
بن�ص �صريح؟ وج��اءت ال�سلفية الوهابية
 -وه��ي التطبيق ال��ب��دوي لنف�س االنغالق

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

الديني المعادي للع�صر � -إلى م�صر لتزيد
من الرجعية الإخوانية وتتفوق عليها تزمت ًا
ورجعية في كل �شيء ،فقالوا بوجوب هدم
الآثار الم�صرية لأنها �أ�صنام (!) ،و�أدخلوا
النقاب �إل��ى م�صر �إ�ستزادة من الف�ضيلة
المتخيلة في �أذهانهم المرهقة المراهقة
المجذوبة جن�سي ًا الملتهبة �شهواني ًا طول
الوقت.
�أم����ا ع�لاق��ات��ه��م ب�����ش��رك��اء ال��وط��ن من
غير الم�سلمين ،بل من غير ال�سنة ،فقد
ك��ان��ت ع�لاق��ة ع���داوة وع��دوان��ي��ة وكراهية
وترب�ص وعنف وا�ضطهاد وخلل خطير،
فقد قال بع�ض دعاتهم بعدم جواز تهنئة
الأقباط ب�أعيادهم �أو حتى �إلقاء التحية
عليهم ،وهكذا �إنق�سم الوطن �إلى ق�سمين
منف�صلين يتوج�س كل منهما من الآخر،
ووجد الأقباط �أن �شركاء الوطن قد غيروا
فج�أة من مالب�سهم وكالمهم وتحياتهم
ور�ؤيتهم للحياة والوطن وخطابهم الديني
وراح ال��دع��اة ال��ق��دام��ى وال��ج��دد يلعنون
الم�سيحيين وال��ي��ه��ود علن ًا ف��ي عظاتهم
المذاعة بمكبرات ال�صوت في كل حارة
و�شارع في م�صر.
ك��ل ه��ذه ك��ان��ت خطايا هائلة وجرائم
ك��ب��ي��رة ف��ي ح��ق ال��وط��ن و���ش��رك��اء الوطن
ارتكبها الإخ��وان ثم ال�سلفيين معهم ومن
بعدهم طوال ما يقرب من ن�صف قرن في
م�صر.
ولكن بجانب �أن جماعة الإخ���وان هي
منظمة ���س��ري��ة ال ي��ع��رف بع�ضها بع�ضا
وبالتالي ال ي�صح �أن ي�سمح لها �أي نظام
بالتواجد ،فان الجرم الأ�سا�سي لجماعة
الإخ����وان ه��ي �أن��ه��ا ك��ان��ت دائ��م�� ًا ت��ري��د �أن
تغير من هوية م�صر الأ�سا�سية ،فم�صر
كانت على مدى تاريخها الطويل مجتمع ًا
متدين ًا في �إعتدال وقبول مده�ش للآخر،
بينما كانت الدولة دائم ًا مدنية ،لها �صفات
الدولة القوية التي تحكم بالقانون ولي�س
بالن�ص المقد�س ،وكان جي�شها دائم ًا ي�ضم
الم�صريين بكافة دياناتهم ،وكان الم�صري
الب�سيط �إن�سان ًا متقب ًال للإن�سان الآخر،
حتى الأجنبي غير الم�صري ،بغ�ض النظر
عن دينه ،بدرجة لم تعرفها �أوروبا نف�سها،
التي قامت با�ضطهاد اليهود ب�شكل ب�شع بناء
على تهمة �صلبهم للم�سيح ،ثم قام ال�صراع
بين الكاثوليك والبروت�ستانت بعد الإن�شقاق
البرو�ستانتي ،وحدثت حروب �أهلية ودولية
طويلة ب�سبب الخالفات المذهبية.
�أما م�صر القديمة والحديثة على ال�سواء

فكانت الدولة فيها �أقرب ما تكون للدولة
المدنية ولي�س الدينية ،حتى لو �إ�ستخدم
�أحد الوالة الدين كمطية لتحقيق اغرا�ض
�سيا�سية ،فكانت طبيعة ال��دول��ة مدنية
وك���ان لغير الم�سلمين م��ن الم�سيحيين
واليهود �أمكنة ووظ��ائ��ف عليا في الدولة
وف��ي ال�سيا�سة ،حتي لو منعوا من بع�ض
المنا�صب العليا ،وظل المجتمع الم�صري
متدين ًا تدين ًا فطري ًا غير منغلق وال مت�شدد،
و�أكبر دليل هو ذلك القول المنفتح المده�ش
ال��ذي كنت ت�سمعه في ال�شارع من �أفواه
الحواه وعار�ضي ال�سيرك والباعة ،وهو
قولهم «مو�سي نبي ،عي�سي نبي ،ومحمد
نبي ،وكل من له نبي ي�صلي عليه» ،وكانت
الجموع تلتف حول هذا النداء بال �إعترا�ض
من �أحد ،لن تجد مثل هذا القول في �أوروبا
الكاثوليكية في الع�صور الو�سطي ،وال في
�آ�سيا وال �أي مكان �آخر �إذ كان الإ�ضطهاد
الديني هو �سمة هذه الع�صور في مجتمعات
العالم كله ،واليهود الذين كانوا منبوذين
في �أووربا كانوا يملكون ال�شركات في م�صر
في القرنين الأخيرين حتى حدثت م�أ�ساة
فل�سطين فتغير الو�ضع ،لي�س لأن طبيعة
الم�صري ت��غ��ي��رت ،ول��ك��ن لأن ال�سيا�سة
العالمية ت�سببت في �إ�ضطهاد �شعب كامل
هو ال�شعب الفل�سطيني لكي تغ�سل �أوروبا
يديها من خطيئة اال�ضهاد الديني الذي
مار�سته �ضد اليهود.
الخطير في هذا هو �أن االخوان �أرادوا
تغيير ه��وي��ة م�صر وطبيعة الم�صريين
لي�صبحوا �أك��ث��ر ت�شدد ًا وتزمت ًا ودرو�شة
دي��ن��ي��ة ،وف��ع�ل ًا �أ���ص��اب��وا ق���در ًا ك��ب��ي��ر ًا من
ال��ن��ج��اح ف��ي ه��ذا ل�ل�أ���س��ف بنجاحهم في
بيع فكرة حجاب المر�أة بادعاء �أنه الزي
ال�شرعي لأغلبية الم�سلمين الم�صريين،
في تخاذل مهين من قبل الدولة الم�صرية
في عهد مبارك ،فلم يكن الحجاب قد دخل
م�صر حتى �إغتيال ال�سادات.
جريمة الإخ����وان الأ���س��ا���س��ي��ة �إذن هي
محاولتهم تغيير الطبيعة الم�صرية الجميلة
المحبة للآخر وللحياة وللمرح وال�ضحك
والفنون �إلى طبيعة �أخرى متجهمة  -هل
ت��ذك��ر كيف ك��ان��وا ي��ح��رم��ون على المر�أة
ال�ضحك؟  -وق��د خ��دع بهم الم�صريون
بع�ض الوقت ثم اكت�شفوا بطبيعة الم�صري
الذكية ال�سليمة مدى خ��واء وخيبة الفكر
االخواني ومدى �إبتعاد �سلوكهم عن التقوى
المزعومة ،فهب الم�صريون �ضد مر�سي
وجماعته في  30يونية في موجة ثانية لثورة
 25يناير التاريخية الهائلة ،ت�صحيح ًا
لم�سارها ال���ذي �أراد الإخ����وان �سرقته،
و�أطاحوا بمر�سي وع�صابته ال�سرية ،بت�أييد
من الجي�ش الذي ما كان �سيمكنه الإطاحة
بمر�سي بدون الخروج ال�شعبي الهائل.
ولأن ل�شعب م�صر تاريخ ًا عريق ًا من
الوعي الح�ضاري والفطنة الفطرية �أدرك
ب�سرعة مده�شة خطر الإخ���وان بعد �سنة
واح��دة من حكمهم البائ�س ،لأنهم كانوا
ي��ري��دون تغيير ه��وي��ة م�صر التاريخية
وطبيعة الم�صريين الأ�صيلة الأ�صلية ،وهو
ما ال تغفره م�صر وال يغفره الم�صريون
لأحد.

لأول مرة في التاريخ ..نا�سا �ستر�سل م�سبارا �إلى �أقرب م�سافة من ال�شم�س
ت�ستعد وكالة الطيران والف�ضاء الأمريكية
«نا�سا» لإر�سال م�سبار �إلى م�سافة قريبة من
ال�شم�س ،في مهمة ف�ضائية هي الأول���ى من
نوعها في التاريخ� ،أي �أكثر مما حققته �أي
مركبة ومهمة �أخرى.
ويمر الم�سبار عبر الهالة ال�شم�سية متحمال
ال��ح��رارة الهائلة والالفحة في الوقت الذي
ي��در���س ف��ي��ه ال��ج��زء ال��خ��ارج��ي م��ن الغالف
ال��ج��وي لل�شم�س ،وال���ذي يت�سبب ف��ي حدوث
الرياح ال�شم�سية.
ومن المنتظر �إطالق «باركر �سوالر بروب»،
وهي �سفينة ف�ضاء �آلية بحجم �سيارة �صغيرة
من قاعدة كيب كنافيرال بوالية فلوريدا ،في
ال�ساد�س من �أغ�سط�س في مهمة من المقرر �أن
تدوم �سبع �سنوات.
و�ستدخل هذه المركبة هالة ال�شم�س لت�صبح
على بعد 6,1كيلومتر فقط من �سطحها وهي
�أقرب م�سافة بلغتها �أي مركبة ف�ضاء �أخرى.
�إذ �سبق لم�سبار «هيليو�س� »2أن و�صل في عام
� 1976إلى �أقرب م�سافة لل�شم�س ت�سجل �سابقا

وهي 43مليون كيلومتر.
وعلقت نيكوال فوك�س،
وهي من العلماء الم�شاركين
في الم�شروع �أثناء م�ؤتمر
���ص��ح��ف��ي ،ب������أن «�إر����س���ال
م�سبار �إل��ى مكان ل��م يتم
الو�صول �إليه من قبل عمل
طموح .و�إر�ساله �إل��ى مثل
هذه الأو�ضاع ال�صعبة �أمر
طموح للغاية».
وت�سبب ه��ال��ة ال�شم�س
الرياح ال�شم�سية التي تمثل تدفقا م�ستمرا
لجزئيات م�شحونة تتخلل النظام ال�شم�سي.
وي�ؤدي التعر�ض للرياح ال�شم�سية التي ال يمكن
التكهن بها خلال ف��ي الحقل المغناطي�سي
لكوكب الأر����ض ويمكن �أن تدمر تكنولوجيا
االت�صاالت على كوكبنا.
وت�أمل نا�سا في �أن ت�سمح النتائج التي تطمح
�إلى تحقيقها للعلماء �أن يتكهنوا بالتغيرات في
البيئة الف�ضائية للأر�ض.

و�أط��ل��ق على الم�سبار ه��ذا اال���س��م ن�سبة
�إلى عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي يوجين
نيومان باركر.
ومن المفتر�ض �أن يتحمل الأو�ضاع ال�صعبة
المتعلقة بالحرارة والإ�شعاع.
وتم تزويد الم�سبار بدرع حرارية م�صممة
للحفاظ على ا�ستمرار عمل معداته في درجة
حرارة معقولة تبلغ  29درجة مئوية حتى مع
مواجهة المركبة درج��ات ح��رارة ت�صل �إلى
نحو  1370درجة مئوية عند �أقرب نقطة من
ال�شم�س.
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قــدرة المــر�أة الم�صريـة «القبطيـة»
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
كان للمر�أة الم�صرية مكانة رفيعة في
المجتمع الم�صري ال��ق��دي��م باعتبارها
ال�شريك الوحيد للرجل في حياته الدينية
والدنيوية طبق ًا لنظرية الخلق ون�ش�أة الكون
الموجودة في المبادئ الدينية الفرعونية،
م��ن ح��ي��ث ال��م�����س��اواة ال��ق��ان��ون��ي��ة الكاملة
وارتباط الرجل بالمر�أة لأول مرة بالرباط
المقد�س من خالل عقود الزواج الأبدية.
و تمتعت المر�أة الم�صرية بحقوق لم
تنلها ف��ي الع�صر الحديث ال��ذي يت�شدق
فيه كثيرون بحقوق المر�أة وم�ساواتها مع
ال��رج��ل ،حيث تمتعت ال��م��ر�أة الفرعونية
ب�أهلية ق�ضائية كاملة ،وكان لها ا�ستقاللها
ال��م��ال��ي ع��ن ال��رج��ل ،وك���ان ب�إمكانها �أن
تدير ممتلكاتها الخا�صة وتدير الممتلكات
العامة ،بل و�أن تم�سك بزمام الأم��ور في
البالد .وال يعني ذلك �أنها �إم��ر�أة تجردت
من الأن��وث��ة والجاذبية ،فقد كانت �أي�ض ًا
�إم���ر�أة فاتنة وج��ذاب��ة .وك��ان ه��دف الفتاة
�أن تختار �شريك حياتها بكامل �إرادتها
وحريتها و�أن ت�صبح زوجة و�أم ًا �صالحة ،من
دون �أن يعني ذلك خ�ضوع النظام الأ�سري
ل�سيطرة الأم ،بل كان نظام يتقا�سم فيه
الزوجان الم�س�ؤوليات المعتادة في �إطار
الحياة الزوجية حيث ي�شتركان في ال�سراء
وال�ضراء.
يقول عالم الم�صريات الفرن�سي باتوريه
«كل ال�شعوب القديمة  -في الغرب كما في
ال�شرق  -يبدو �أنها اجتمعت ح��ول فكرة
واحدة � :أن تجعل من المر�أة كائن ًا �أدني من
الناحية القانونية� ,أما م�صر ف�إنها تعر�ض
لنا منظر ًا مختلفاً ,فنحن نجد فيها المر�أة
م�ساوية للرجل من الناحية القانونية ,لها
نف�س الحقوق وتعامل بنف�س الكيفية».
وكانت المر�أة الم�صرية ترث عن والديها
مثل الأوالد وبالت�ساوي .وكان ينظر للمر�أة
على �أنها �إن�سان ولي�ست مو�ضوع ًا للفرا�ش
والإثارة الجن�سية.
وكانت تعي�ش حياة �سعيدة في بلد يبدو �أن
الم�ساواة بين الجن�سين فيه �أمر طبيعي ,هي
عبارة معبرة لعالمة الم�صريات الفرن�سية
«كري�ستيان نوبلكور» ،وت�ؤكد �أن الإن�سان
الم�صري يعتبر �أن الم�ساواة �أمر ُفطر عليه،
وكذلك و�ضعت الح�ضارة الفرعونية �أول
الت�شريعات والقوانين المنظمة لدور المر�أة
و�أول تلك الت�شريعات و�أهمها ت�شريعات
ال����زواج �أو ال��رب��اط ال��م��ق��د���س م��ن حيث
الحقوق والواجبات والقائمة على االحترام
المتبادل بين الزوج والزوجة باعتبارها هي
ربة بيت والمتحكمة الأولى فيه ،بالإ�ضافة
لحقها الكامل والمت�ساوي مع الرجل فيما
يخت�ص بحق الميراث ،كما كان الم�صري
القديم دائم الحر�ص على �أن تدفن زوجته
معه في نف�س المقبرة باعتبارها �شريكته
في الحياة الدنيا.
ودور المر�أة �أختلف بح�سب المكان الذي
وجدت فيه من ناحية الطبقة االجتماعية,
فالمر�أة في �أوك�سيرنخو�س (البهن�سا) التي
كانت تنتمي للطبقة الثرية ك��ان لها حق
التملك ولها ح��ق الت�صرف ف��ي �أمالكها
ول��ه��ا ال��ح��ق ف��ي �أدارة �أع��م��ال��ه��ا والبيع
وال�شراء والغريب �أن ذلك يتعار�ض تماما
مع قوانين الأمبراطورية الرومانية ب�شكل
عام ,التي لم تن�صف المر�أة لكن المر�أة
الم�صرية �صنعت لنف�سها و���ض��ع خا�ص
�أجبرت الأمبراطورية على قبوله .والكثير
من �سيدات �أوك�سيرخو�س �أثبتن وجودهن
ونجحن في حياتهن العملية ب�شكل وا�ضح.
وبالمكتبة النم�ساوية وثائق قبطية عن
ال��م��ر�أة ت��ع��د ب����الآالف� ،أذك���ر على �سبيل
الح�صر الآتي:
�سيدة تدعى �أوريليا �شاريتى وه��ي من
مدينة هيرموبيلي�س (الأ�شمونين) وهي
�سيدة عا�شت في القرن الرابع بعد الميالد
وكانت زوج��ة والحقا �أرم��ل��ة لأح��د وجهاء
المدينة ،وت��وج��د الكثير م��ن ال�سجالت
القانونية التي كتب فيها �أ�سمها كمالكة
للأرا�ضي كما عثر على �أ�سمها في �سجالت
المدينة فهي كانت تمتلك � 500أرورين �أي
ما ي��وازي  130هكتار من الأرا���ض��ي ,وهي
قامت ب�إدارة �أمالكها بنف�سها ب�شكل قانوني

دون الحاجة لو�صي .وهي بررت �أداراتها
لأمالكها بنف�سها لأن��ه��ا وبح�سب العرف
الروماني �أن��ه من حقها كامر�أة �أن تملك
لأنها «�أما لثالثة �أطفال» وهي بذلك تخطت
عقبة القانون الروماني الذي يمنعها من
االمتالك واالدارة ,وعلى ما يبدو �أن الرومان
كانوا يحاولون م�ضايقتها �أو اال�ستيالء على
�أم�لاك��ه��ا ,لكن يبدو �أن ال�سيدة �أوريليا
�شاريتى كانت على دراية جيدة بالقوانين
والأعراف ,كما �أنها كانت تمتلك �شخ�صية
قوية وتحدت القانون الروماني نف�سه ،وقد
كانت تتمتع بثراء كبير ,وكانت من الطبقة
العليا المالكة للأر�ض في المنطقة ,و�أكثر
م��ن ثلث الأم�ل�اك ب�شكل ع��ام ف��ي م�صر
كانت مملوكة للن�ساء القبطيات ,وهو ما
حدا بال�سلطات الرومانية ب�شكل مق�صود
بمحاولة و�ضع يدها على تلك الأمالك.
ال�سيدة �شاريتي ل��م تكن مالكة �أر�ض
ف��ح�����س��ب ,ب��ل ���س��ي��دة �أع���م���ال �أي�����ض��ا كما
تو�ضح وثائقها ال�شخ�صية .بالمقارنة بكل
المقاطعات في الأمبراطورية الرومانية
�سواء في روما نف�سها �أو �أثينا �أو غيرها,
كان و�ضع المر�أة القبطية في هذه البالد
هو الأف�ضل على الأطالق.
وف���ي ال��ب��ردي��ة ال��ت��ي كتبت ب��ت��اري��خ 28
اغ�سط�س �سنة  584بعد الميالد �سيدة
قبطية تدعي فالفيا تيوفانيا وهذه ال�سيدة
وظيفتها كانت جنرال ولي�س من الوا�ضح
�أن كانت هي نف�سها جنرال في الجي�ش �أو
�أنها كانت زوجة جنرال� ،أو �أن كلمة جنرال
قد تعني رئي�س بلد ،وكان زوجها هو الذي
ي��م��ار���س العمل بالنيابة عنها ،على كل
حال من�صب جنرال كان من�صبا في غاية
الأهمية والخطورة في الوثيقة.
والن�ساء في م�صر كان لهن ت�أثير على كل
المجتمع الم�صري ولي�س كما يدعي البع�ض
�أن الن�ساء الثريات و�أ�صحاب الأمالك هن
�أ�صحاب الت�أثير ,ولكن الن�ساء الفقيرات
�أي�ضا كان لهن دور غير قليل.
وتم العثور على وثائق بوا�سطة االثريين
بجامعة ميت�شجان الأمريكية اثناء التنقيبات
بمنطقة الفيوم على �شكل خطابات تعطينا
فكرة وا�ضحة عن �شكل الحياة التجارية
ف��ي الحقبة القبطية ال��م��ب��ك��رة ,وكذلك
�أعطانا فكرة عن �شكل الحياة والعالقات
والم�شاكل االجتماعية التي كانت تحدث
في ذلك الوقت.
ومنذ بداية القرن الحالي واالهتمام
بمحتويات البرديات القبطية قد ت�ضاعف
فحوالي � 60أل��ف ب��ردي��ة ق��د ت��م درا�ستها
وترجمتها ،والجديد يتم �أكت�شافه ب�شكل
م�ضطرد ،بع�ض تلك البرديات ي�أتي من
ملكيات خا�صة في �أر�شيفات �أو في متاحف
والجديد ب�شكل م�ستمر وف��ي الكثير من
المتاحف يتم عمل �أر�شيفات منظمة لهذه
البردية فيوجد حتى الآن على الأقل حوالي
� 300أر�شيف قبطي قد تم تجميعهم.
ولعبت المر�أة دور ًا هام ًا في المجتمع
الم�صري قبل االحتالل العربي كما تظهره
ال��ب��ردي��ات ,و�أه��م��ي��ة ال��م��ر�أة الم�صرية,
انها قامت ب��دور ه��ام في رف��ع كل الو�ضع
االق��ت�����ص��ادي ���س��واء ب��ادارت��ه��ن الناجحة
لبيوتهن� ،أو لنجاحهن في العمل االقت�صادي
خ��ارج البيت ،فقد عملن في الحقول وقد
عملن ف��ي الأع��م��ال الحرفية والتجارية
وال�صحية وهناك م�صادر عديدة تو�ضح
ان الن�ساء كن �أ�صحاب �أم�لاك ك�أرا�ضي
وعقارات.
لقد كرمت الم�سيحية المر�أة ،فقد ن�ص
الكتاب المقد�س على الم�ساواة التامة بين
الرجل والمر�أة وهذا ما يظهر في تكريم
ال�����س��ي��دة ال���ع���ذراء م��ري��م ال��ت��ي ا�ستفا�ض
الإنجيل في �شرح عظمتها وكرامتها ولذلك
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ف�إن �أغلب الكنائ�س الم�سيحية ت�سمى با�سم
ال�سيدة العذراء مريم بل �إن �أحد �أ�صوام
الكني�سة �سميت با�سم العذراء مريم تيمن ًا
بها وتكريما لها.
يقول يو�سابيو�س الم�ؤرخ الكن�سي الذي
عا�ش و�سط اال�ضطهادات بخ�صو�ص عفة
وطهارة العذاري والن�ساء  :لم يكن الن�ساء
�أق���ل م��ن ال��رج��ال ف��ي ال��دف��اع ع��ن تعاليم
الكلمة االلهية� ,إذ ا�شتركن في الن�ضال
مع الرجال .ونلن معهم ن�صيب ًا مت�ساوي ًا
من الأكاليل من �أج��ل الف�ضيلة ,وعندما
كانوا يجروهن لأغرا�ض دن�سة ,كن يف�ضلن
ت�سليم حياتهن للموت عن ت�سليم �أج�سادهن
للنجا�سة.
واختم مقالي بق�صة القدي�سة فبرونيا
العفيفة (749-723م) كما ذكرها ابن
المكين وال��م��ق��ري��زى و�أك���د ذل��ك الم�ؤرخ
الكبير ابو �صالح الأرمنى:
كانت راهبة ب�أحد �أديرة �إخميم ،وحدث
�أن الخليفة مروان الأموي فى القرن الثامن
الميالدي ،اطلق جنوده لل�سلب والنهب في
ال��ب�لاد وخا�صة الأدي����رة ،ف�شاهد القائد
راهبة �صغيرة جميلة ا�سمها فبرونيا �أراد
�أن يقدمها للخليفة ،فقالت فبرونيا للقائد:
عندنا في الدير زيت تتلى عليه ال�صلوات
ون��ده��ن ب��ه ال ن��خ��اف ال��م��وت وال ال�سيف،
وم�����س��ت��ع��دة �أن �أده����ن رق��ب��ت��ي وت�ضربني
ب�سيفك لترى النتيجة ،وذهبت للكني�سة
و�صلت بحرارة �أمام �أيقونة العذراء مريم
ل��ك��ى يعينها اهلل ب�شفاعتها ع��ل��ى حفظ
عفتها ،وده��ن��ت رقبتها ب��ال��زي��ت ،وا�ستل
القائد �سيفه و�ضرب عنقها بكل قوته ففى
الحال انف�صلت ر�أ�سها عن ج�سدها ،ونالت
�إكليل ال�شهادة لأجل �إيمانها وعفتها في 29
توت.
وال نن�سى الدور الذي قامت بها القدي�سة
فيرينا ال��ع��ذراء القبطية ,التي �صاحبت
الكتيبة الطيبية لإع�����داد ال��ط��ع��ام لهم
وعالج الجرحى ،ورغم �أنها عاينت �إبادة
الكتيبة بيد االمبراطور� ,إال �أنها ف�ضلت
ال�سكنى ب�أحد الكهوف ،لتعلم �أهل �سوي�سرا
الوثنيين قواعد النظافة ال�شخ�صية والعالج
بالأع�شاب الطبية.
وتقول عنها �أدبيات الكني�سةالم�صرية:
ل��ق��د ق��اب��ل��ت الإ����س���اءة ب��ال��م��ح��ب��ة ،وال���دم
بالت�ضحية ،وكانت �سبب ًا في بدء التب�شير
بالم�سيحية بين �أه��ال��ي المنطقة .لقد
انت�صر الحب على ال�سيف ،ودم ال�شهداء
على �صلف الملوك ،وما ف�شلت فيه �سيوف
القي�صر نجحت فيه «فيرينا».
لقد ا�ستطاعت هذه الفتاة الم�صرية التي
ن�ش�أت ب�إقليم قنا �أن تغير عادات وتقاليد
قديمة في مجتمعات �أوروبا الو�سطى التي
ك��ان��ت ت���رزخ ف��ي ال��ج��ه��ل وال���ظ�ل�ام ,حتى
ر�سخت هذه المبادئ بينهم .و�أطلق �إ�سمها
على كنائ�س عديدة في �أوروبا ,وفي �سوي�سرا
بها �أكثر من �سبعين كني�سة با�سمها.
و�أقامت �سفارة �سوي�سرا بالقاهرة تمثا ًال
لها منحوتا بالحجم الطبيعي تحمل م�شطا
وجرة مياه ,وتم بناء كنائ�س قبطية با�سمها
ب��ال��ق��اه��رة وال��م��ه��اج��ر ,تخليدا لذكراها
العطرة� .إنها المر�أة القبطية الم�صرية.
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ذكريات مع البابا كيرل�س ال�ساد�س قدي�س القرن الع�شرين

وقائع الإحتفال الر�سمي ب�إفتتاح الكاتدرائية المرق�سية الجديدة

نتابع ف��ي حلقة ال��ي��وم م��ن الذكريات
الجزء الرابع من �أحداث ووقائع وذكريات
بناء �صرح الكاتدرائية المرق�سية ب�أر�ض
الأنبا روي�س بالعبا�سية ،و�إ�ستعادة جزء
من رفات القدي�س مار مرق�س من مدينة
البندقية ب�إيطاليا بف�ضل حكمة و�إ�صرار
البابا كيرل�س ال�ساد�س.
�سوف نركز في حلقة اليوم على الإفتتاح
الر�سمي للكاتدرائية �صباح يوم  25يونيو
 ،1968وهو الإحتفال الكبير الذي �أقيم في
�سرادق كبير �ضم ع�شرات الآالف من �أبناء
ال�شعب القبطي �أقيم على الأر�ض المحيطة
بمبنى الكاتدرائية الجديدة.
وك����ان ف���ي م��ق��دم��ة ال��ح�����ض��ور قدا�سة
البابا كيرل�س ال�ساد�س والرئي�س جمال
عبدالنا�صر والإم��ب��راط��ور هيال�سال�سي
�إم��ب��راط��ور الحب�شة ،وع���دد م��ن بطاركة
الكنائ�س ال�شرقية الأرثوذك�سية ،ور�ؤ�ساء
كنائ�س �شرقية وغربية ،ومطارنة و�أ�ساقفة
من بالد ال�شرق والغرب ،ورئي�س ومندوبي
مجل�س الكنائ�س العالمي بالواليات المتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة و�أوروب������ا ،و�أع�����ض��اء المجمع
المقد�س القبطي م��ن مطارنة و�أ�ساقفة
و�أع�ضاء المجل�س الملي العام لكني�ستنا
القبطية ،وكبار رجال الدولة.
وج��ل�����س ال��ب��اب��ا ك��ي��رل�����س ف��ي منت�صف
ال�������س���رادق ال�����ض��خ��م وع���ن ي��م��ي��ن��ه جل�س
الرئي�س جمال عبدالنا�صر ثم الإمبراطور
هيال�سال�سي ،ثم ال�سيد �أنور ال�سادات وكان
ي�شغل من�صب رئي�س مجل�س الأمة وقتها.
وجل�س ال�سيد ح�سين ال�شافعي ع�ضو
مجل�س قيادة ال��ث��ورة ونائب الرئي�س عن
ي�سار �سيدنا ،ثم تتابع جلو�س البطاركة
من الكنائ�س ال�شرقية ور�ؤ���س��اء الكنائ�س
ال�شرقية والغربية و�أع�ضاء الوفود الم�شاركة
ف��ي الإح��ت��ف��ال ث��م المطارنة والأ�ساقفة،
و�أع�ضاء المجمع المقد�س ،جل�سوا جميعا
على المن�صة الرئي�سية ،وبينهم جل�س كبار
رجال الدولة من وزراء و�شخ�صيات عامة..
الخ.
ك���ان �إح��ت��ف��اال مهيبا عظيما ي��ن��در �أن
يتكرر لأجيال عديدة قادمة ،والزلت �أذكر
المقولة التي قالها البابا كيرل�س في خ�ضم
هذه الإحتفاالت عندما قال لي وللأ�سرة
ونحن نقدم التهاني له على هذا الإحتفال
العظيم م�����س��اء ذل���ك ال��ي��وم ب��ع��د �إنتهاء
الإحتفال الر�سمي «�سوف يذكر التاريخ
الكن�سي القبطي لأج��ي��ال ع��دي��دة قادمة
هذا الإحتفال العظيم بكل �إعتزاز وتقدير
الذي ال �أعتقد �أنه �سوف يتكرر في حبرية
�أي بطريرك قادم بعدي خا�صة بتزامنه مع
�إ�ستعادة رفات مارمرق�س»!.
وقبل �أن ا�ستر�سل ف��ي و�صف برنامج
الإفتتاح الر�سمي للكاتدرائية �صباح ذلك
اليوم  25يونيو � ،1968أود �أن �أتوقف قليال
�أمام موقف غير عادي حدث �صباح ذلك
اليوم في منزل الرئي�س جمال عبدالنا�صر
حيث �إعتاد �أطبا�ؤه الذين يتابعون حالته
ال�صحية �صباح ك��ل ي��وم ،قبل �أن يزاول
ن�����ش��اط��ه ال��ي��وم��ي ال��م��ع��ت��اد م��ن مقابالت
و�إت�صاالت �أو �إطالعه على تقارير يومية
مر�سلة له من مختلف �أجهزة الدولة.
وفوجئ �أطباء الرئي�س بارتفاع في درجة
حرارته ،وب��د�أ الرئي�س ي�شكو لأطبا�ؤه من
�آالم مبرحة في ال�ساق ،وكانت هذه الآالم
ب�سبب جلطة �أ�صابته في ال�ساق قبل عدة
�أ�شهر قبل �أن تتطور بعد ذلك �إلى متاعب
في القلب مما �أدت �إلى وفاته في � 28سبتمبر
 .1970ومن عجائب وم�صادفات القدر �أن
البابا كيرل�س �أ�صيب كذلك بجلطة في
ال�ساق قبل �إ�صابة الرئي�س بها بعدة �أ�شهر
مما تطورت بعدها �إلى �أزمات قلبية.
���ص��ارح الأط���ب���اء ال��رئ��ي�����س ب��ع��د �إج���راء
الك�شف الطبي �صباح ذلك اليوم ب�ضرورة
�إع��ت��ذاره عن ال��ذه��اب للإفتتاح الر�سمي
للكاتدرائية خا�صة و�أن ن�سبة ال�سكر في
الدم كانت �أعلى من المعتاد مما �ضاعف
من �إ�صرار الأطباء على �ضرورة �إعتذار
الرئي�س عن ح�ضور الإحتفال!!
ورف�ض الرئي�س ن�صيحة �أط��ب��ا�ؤه وقال
ل��ه��م« :يمكنني �أن �أع��ت��ذر �أو �أل��غ��ي �أي
�إحتفال �أو منا�سبة� ..إال �إحتفال قدا�سة
البابا كيرل�س ..ذل��ك ال ا�ستطيع العدول
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عنه ..خا�صة في وجود كل هذا الح�شد من
البطاركة ور�ؤ�ساء الكنائ�س ور�ؤ�ساء الوفود
من �شتى �أنحاء الأر�ض ،وجاللة الإمبراطور
هيال�سال�سي ،وكبار رجال الدولة وع�شرات
الآالف من �أبناء ال�شعب».
و�أم���ام �إ���ص��رار الرئي�س على الذهاب
ا���س��ت��ع��ان الأط���ب���اء ب��ال�����س��ي��دة تحية حرم
الرئي�س في محاولة �أخيرة لإقناعه بالعدول
عن الذهاب للإحتفال ..وحاولت جاهدة
�إقناع زوجها بال جدوى وقال لها الرئي�س،
«�أنت تعلمين منزلة البابا كيرل�س ومحبته
ف��ي ق��ل��ب��ي ..وتعلمي ك��ذل��ك �أن��ن��ي دائما
�أناديه «يا والدي» ،فكيف لي �أن �أتخلى عن
م�شاركته في يوم �إحتفاله والكني�سة بهذا
الحدث العظيم!!».
وذه����ب ال��رئ��ي�����س �إل����ى الإح��ت��ف��ال وهو
يحاول جاهدا �أن ي��داري �آالم��ه ومعاناته
ال��ج�����س��دي��ة ..و�أل��ق��ي��ت ال��ك��ل��م��ات العديدة
هذا اليوم ب��دءا من كلمة الرئي�س ،وكلمة
البابا كيرل�س التي �ألقاها نيابة عنه نيافة
الأن��ب��ا �صموئيل �أ�سقف العالقات العامة
وال��خ��دم��ات الإجتماعية ،ث��م تبعها كلمة
الكاردينال مندوب دولة الفاتيكان ،ثم كلمة
رئي�س مجل�س الكنائ�س العالمي بالواليات
المتحدة الأمريكية وتلتها كلمات لبع�ض من
ر�ؤ�ساء الكنائ�س ال�شرقية والغربية.
يا لها من منا�سبة مغبطة �سعيدة ي�صعب
على الإن�����س��ان ن�سيانها ..وك��ان��ت �سعادة
البابا كيرل�س بالغة ال تو�صف خالل تلك
الإحتفالية ال�سعيدة وكان وجه �سيدنا خير
معبر عن هذه الفرحة.
ك��ان��ت الجماهير المكتظة بال�سرادق
تهلل فرحة بهذه المنا�سبة ال�سعيدة التي
ل��م تتكرر لأج��ي��ال ق��ادم��ة كما ق��ال البابا
كيرل�س ..والزلت �أذكر وك�أنها البارحة و�أنا
والأ�سرة جال�سين في ال�صفوف الأمامية
نتابع وقائع الأحتفال الكبير دقيقة بدقيقة.
وفي نهاية الإحتفال قام البابا كيرل�س
وعن يمينه الرئي�س عبدالنا�صر وعن ي�ساره
ج�لال��ة الإم��ب��راط��ور هيال�سال�سي ،قام
ثالثتهم ب�صعود �ساللم مبنى الكاتدرائية
ال��ج��دي��دة لإزاح�����ة ال�����س��ت��ار ع���ن اللوحة
التذكارية للكاتدرائية �إي��ذان��ا بالإفتتاح
الر�سمي.
وح���دث �أن��ث��اء ���ص��ع��ود ون����زول ثالثتهم
�ساللم الكاتدرائية �أن �إتك�أ الرئي�س على
يد البابا ب�شدة من جراء �آالم جلطة ال�ساق
التي يعاني منها ،و�صدرت عن الرئي�س «�أنة
وتنهيدة» تعبر عن �آالم��ه ف�س�أله �سيدنا،
«مالك يا �سيادة الرئي�س يبدو �أنك مت�ألم..

�أرثوذك�س نيوز

طيب ده �أنا اللي مفرو�ض �أت�ألم ب�سب بجلطة
ال�ساق التي ا�صابتني منذ عدة ا�شهر»!! ورد
الرئي�س قائال« :ما هو �أنا �أعاني من نف�س
جلطة ال�ساق مثلك يا والدي».
وهنا رد �سيدنا قائال« :لماذا لم تخبرنا..
و�أنا كنت على �أتم الإ�ستعداد لت�أجيل هذا
الإحتفال ليوم �آخر عندما ت�شعر بتح�سن».
وبادره الرئي�س قائال« :وهل من المعقول يا
والدي �أن �أت�سبب في ت�أجيل هذه الإحتفاالت
الكبيرة ..وكل هذه الوفود التي جاءت من
كل بالد العالم»!!
و�أ�ضاف الرئي�س قائال ل�سيدنا «�أنا �سعيد
للغاية بح�ضوري بينكم ال��ي��وم ..ول��و كنت
تغيبت عن المجئ لكنت ال �أ�سامح نف�سي».
وبعد �إزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية
�إي��ذان��ا ب��الإف��ت��ت��اح الر�سمي للكاتدرائية
المرق�سية بالأنبا روي�س ..غ��ادر الرئي�س
جمال عبدالنا�صر مكان الإحتفال و�سط
حفاوة الوفود الم�شاركة والجماهير ومع
دعوات البابا كيرل�س له بال�شفاء العاجل!!.
وق��د ق��ام التلفزيون الم�صري يومها
بت�سجيل وقائع و�أح���داث الإحتفال كاملة
و�أذي��ع��ت يومها ف��ي الم�ساء  ..وال زالت
م��ع��ظ��م ال��ق��ن��وات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة القبطية
الف�ضائية تذيع وقائع هذا الإحتفال لأكثر
من مرة كل عام خا�صة يوم الإحتفال بعيد
القدي�س مارمرق�س  8مايو من كل عام،
وكذلك بمنا�سبة ذكرى �إفتتاح الكاتدرائية
الر�سمي والكن�سي في  25و  26يونيو من كل
عام.
وق��د ق��ام ال��م��خ��رج الم�صري العالمي
ال��م��ع��روف يو�سف �شاهين ب���إخ��راج فيلم
وثائقي درامي عن رحلة القدي�س مارمرق�س
�إلى م�صر وت�أ�سي�سه ون�شر الم�سيحية في
ربوع البالد ..و�إ�ست�شهاده بالأ�سكندرية عام
 68ميالدية .ويعاود التلفزيون الم�صري
عر�ض هذا الفيلم من وقت لآخر كما تقوم
بعر�ضه بع�ض القنوات القبطية الف�ضائية.
وقد قامت الم�ؤ�س�سة العامة لل�سينما ب�إنتاج
ه��ذا الفيلم ع��ن القدي�س مامرق�س بناء
على توجيهات من م�صلحة الإ�ستعالمات
ورئا�سة الجمهورية .يا لها من لفتات جميلة
وطدت �أوا�صر الوحدة الوطنية خالل هذه
الأي��ام الجميلة لهذا الزمن الجميل الذي
ولى ولن يعود!.
وق��د ق��ام وال��دي بت�صميم و�إن��ت��اج كمية
كبيرة م��ن م��ي��دال��ي��ات و�سال�سل مفاتيح
بمنا�سبة م��رور  19قرنا على ا�ست�شهاد
القدي�س مارمرق�س كاروز الديار الم�صرية،
ومنا�سبة �إفتتاح الكاتدرائية المرق�سية،
وق��ام وال��دي بت�صميم وجه البابا كيرل�س
على الميدالية ومارمرق�س جال�سا بجوار
�أ�سد على الوجه الآخر ،وت�صميم �آخر لوجه
ال�سيدة العذراء وعلى الوجه الآخر ت�صميم
لمبنى الكاتدرائية الجديدة.
وق��ام وال���دي ب���إه��داء ه��ذه الميداليات
�إل���ى ال��ب��اب��ا كيرل�س ال���ذي ق��ام بتوزيعها
كهدايا ت��ذك��اري��ة على ال��وف��ود الم�شاركة
في �إحتفاالت الكاتدرائية الجديدة .وقام
�سيدنا ك��ذل��ك ب���إه��داء ال��وف��ود ع��دد من
الهدايا التذكارية الكن�سية القبطية مثل
�أيقونات ،و�صحون نحا�سية منقو�ش عليها
�صور لقدي�سين قامت ب�إعدادها و�شرائها
�سكرتارية �سيدنا.
و�إلى اللقاء في العدد القادم ب�إذن اهلل.
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�شمال �أخميم� ،سوهاج ب�صعيد م�صر
يقع دير االنبا توما�س قرب نجع عرب
ب��ن��ي وا���ص��ل وع��ل��ى م�سافة 16ك���م �شمال
اخميم ويبعد 5كم �شمال قرية ال�صوامعة
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ب���ج���وار ال��ج��ب��ل ال�شرقى
وتتكون المبانى المتبقية م��ن ال��دي��ر من
كني�سة �صغيرة وحجرتين ملحقتين بها.
تتكون الكني�سة من هيكل ن�صف دائرى به
الحنيات على محيطه الدائرى ويتو�سطه
مذبح اعاله فيه خ�شبية بها �صور القدي�س
و�سط المالئكة والقدي�سين وعلى جانبى
الهيكل وال��ح��ج��رات الجانبية ع��ن �صحن
الكني�سة خ��ور���س �صغير ينتهى بحنيات
كبيرة ويفتح على باقى �صحن الكني�سة من
القرن  16و 17م و�إن كان موقع الدير يرجع
الى ما قبل ذلك.
والقدي�س االنبا توما�س هو �سراج جبل
�شن�شيف ..وكان له عدد كبير من تالميذ
الرهبنة ..كما كان القدي�س االنبا �شنودة
واح����د م��ن ت�لام��ي��ذ ال��ق��دي�����س توما�س..
والقدي�س انبا �شنودة هو الذى قام بتكفين
ج�سد االن��ب��ا توما�س وك���ان يعاونه بع�ض
تالميذه من الرهبان فى الجبل الغربى
وكان �أنبا توما�س اعلن للأنبا �شنودة عن
عالمات يوم نياحته وج�سد الأنبا توما�س
مدفون في حجرة عن يمين المذبح الرئي�سى
بالدير .وقد اعترف به المجمع
المقد�س وتظهر عالمات روحية
وبخور اثناء التماجيد المقد�سة
من المق�صورة الخ�شبية دقيقة
ال�صنع وال��ت��ي ي��وج��د بها رفات
القدي�س توما�س ال�سائح.
كما �أن الدير موجود في قرية
ع��رب بني وا���ص��ل وه��ي ق��ري��ة ال
يوجد بها بيت م�سيحى واحد �إال
�أن الدير ي�شهد بالعمران الحديث
وعمل النعمة الملحوظ.
وقد ذكر الأنبا وي�صا (تلميذ
الأنبا �شنوده رئي�س المتوحدين)
قائ ًال« :كان هناك �سائح بار في
جبل �شيهيت� ،إ�سمه «توما�س».
وقال �أبي (الأنبا �شنوده) عنه �أنه
ال يوجد مثله ،و�أن ال�سيد ي�سوع
الم�سيح له المجد تح َّدث معه،
وجاءته المالئكة مرات عديدة.
وح��دث �أن��ه عندما ج��اء وقت
�إنتقاله (موته) ،ذهب �إلى الأنبا
�شنوده وتحدث معه عن عظائم
اهلل ،ف��ق��ال الأن��ب��ا ت��وم��ا���س �إلى
الأنبا �شنوده�« :سوف �أتركك لأن
مالئكة اهلل �أخ��ب��رون��ي �أن���ه في
هذه الليلة �سيذكرني الرب ،هذه
هي �آخر مرة �أتحدث فيها معك

بالج�سد .و�أخ��ب��رن��ي اهلل ك��ذل��ك بيومك،
وه��و ي��وم عيد ميالد الأنبا كيرل�س رئي�س
�أ�ساقفة الإ�سكندرية ،ومار بقطر رئي�س دير
تبان�سين .وفي مثل ذلك اليوم ال�سابع من
�أبيب� ،سي�أتي كثير من القدي�سين للقائك».
 ..ف��ق��ال ل��ه �أب���ي الأن��ب��ا ���ش��ن��وده« :وكيف
�س�أعرف يوم �إنتقالك»؟
ف�أجابه الأنبا توما�س�« :ستحدث عالمة
عجيبة �أال وه��ي� :سين�شق الحجر الكبير
ال���ذي جل�ست عليه �أن���ت خ���ارج قاليتك
كالكتاب المفتوح ،في اللحظة التي �ستفارق
فيها روحي ج�سدي .و�سترى رافائيل رئي�س
المالئكة (ال��ذي راف��ق طوبيا ابن طوبيت
في �أر���ض غربته) و�سيرافقك مع جموع
القدي�سين الذين �سيكونون معك �إل��ى �أن
ت�صل �إلى بيتي بدون قارب ..و�إ�صنع �أغابي
(محبة) معي ،وداري ج�سدي بالتراب ،لأنه
لي�س لي �سوى الرب «ف�أجابه الأنبا �شنوده:
«لتكن �إرادة ربنا» وقبال بع�ضهما قبلة �أبوية
وقال �أبي له�« :أو ِد َعك الرب� ،إلى �أن �أقابلك
في كني�سة البتوليين».
وذهب �أبي �إلى قاليته وزاد في �صلواته
و�أ�صوامه .وبعد ثالثة �أ�شهر ،بينما القدي�س
الأنبا �شنوده واقف ًا ي�صلي بجانب الحجر،
�إن�شق الحجر �إل��ى ن�صفين ،فتن َّهد وقال:

الأنبا توما�س ال�سائح

�إعداد :مريـم عــادل
«فقدت برية �شيهيت منارتها».
وعندما قال هذا ر�أى رئي�س المالئكة
رافائيل ي�شير �إليه قائ ًال« :ال�سالم لك يا
حبيب اهلل ولجميع القدي�سين .فلنذهب
لنغطي ج�سد القدي�س (الأن��ب��ا توما�س)
لأنهم ينتظرونك».
فتبعه وح�ضر �إلى الدير لي ًال وقابل �أخ ًا
كان ُيرتل المزامير قائ ًال« :في منت�صف
الليل �أق��وم لأحمدك على �أحكام برك»..
(م������ز ،)62:119ف��ق��ال ل��ه الأن��ب��ا �شنوده:
«�إت��ب��ع��ن��ي» ،ث��م ح�ضر �إل���ى الأن��ب��ا يو�ساب
الكاتب الحكيم ،ال��ذي ك��ان يرتل قائ ًال:
«�أم��ا نحن فب�إ�سم �إلهنا نذكر ،هم جثوا
و�سقطوا �أم��ا نحن فقمنا
و�إنت�صبنا»( .مز)7:20
فقال له�« :إتبعني» ،ثم
ج����اءوا �إل���ى الأخ �أخنوخ
القوي ال�شجاع ،الذي كان
يترنم« :بخوافيه يظللك،
وتحت �أجنحته تحتمي..
����ن ح���ق���ه».
ت����ر� ٌ����س وم����ج ٌ
(م���������ز )4:91ف���ق���ال ل��ه:
«�إتبعني» .ودخ��ل المذبح
مع الأخ��وة الثالثة و�صلي
ث��م خ���رج .وم�����ش��ى رئي�س
المالئكة رافائيل �أمامهم
حتى و�صلوا ب��دون قارب،
ولما و�صلوا �ص ّلوا كثيرا،
وك���ف���ن���وه ودف����ن����وه حيث
ك���ان .وح��دث��ت معجزات
كثيرة من خ�لال ج�سده.
وتنيح ب�شيبة �صالحة في
 27ب�شن�س ع��ام � 168ش.
(452م).
ث����م ت��ح��ق��ق��ت ن��ب��وءت��ه
ب�إنتقال الأنبا �شنوده رئي�س
المتوحدين في � 7أبيب.
بركة �صلواته مع جميعنا
�آمين.
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كني�سة القدي�س بول�س الر�سول في روما� ،إيطاليا

�صلى قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني،
خالل زيارته الأخيرة اليطاليا ،القدا�س
الإلهي في كاتدرائية القدي�س بول�س الر�سول
بالعا�صمة الإيطالية روما.
اال�سم الر�سمي لكني�سة القدي�س بول�س
خارج الأ�سوار هو الكني�سة البابوية للقدي�س
بول�س خارج الأ�سوار (بالإيطاليةBasilica :

)Papale di San Paolo fuori le Mura

هي �إح��دى الكنائ�س البابوية الأرب��ع��ة في
روم��ا ،وتعتبر ثاني �أكبر كني�سة فيها بعد
كاتدرائية القدي�س بطر�س ،وتحوي رفات
القدي�س بول�س الملقب «ر�سول الأمم» والذي
قطع ر�أ�سه في روما خالل ا�ضطهاد نيرون
للم�سيحيين بين عامي  64و.67
يرجع تاريخ الكني�سة لفترة مبكرة ،غير
�أن افتتاحها ب�شكل ر�سمي بعد ترميمها
وتو�سيعها يعود للقرن الرابع ،وقد تعر�ضت
الكني�سة لعدة حوادث تاريخية كان �أكبرها
ف��ي ال��ق��رن التا�سع ع�شر حين احترقت
ب�أكملها تقري ًبا ،و�أع��ي��د ترميمها ب�شكل
�شامل.
تعتبر الكني�سة غنية بالأعمال الفنية

ما هي الأ�سئلة الواجب طرحها في
رحلة البحث عن عقار للإيجار

في رحلة البحث عن عقار لاليجار
يجب �أن ت�أخذ في االعتبار بع�ض اال�سئله
والتي يجب على مدير العقارات الذي
ي�ساعدك في �إيجاد الإجابة على كل
ا�سئلتك ،بل يجب �أن يفكر لك وي�س�أل
الأ�سئله التي قد تغيب عن فكرك �أن
ت�س�ألها لأن��ه يعلمها �أكثر منك ويعلم
جيدا خبايا عقود االيجار.
على �سبيل المثال هل ي�ستقبل العقار
الخدمات الخلويه (الموبايل) او ما
مدى نظافة المبنى وكيفية التعامل مع
مدير العقار .وبناء على االجابة التي
تح�صل عليها من مدير العقار يمكنك
تحديد نوع المعي�شه في العقار وبناء
على االجابة اي�ضا يمكنك تحديد �إذا
كان يوافقك االنتقال الى هذا العقار
�أم ال .
مثال يجب ال�����س���ؤال ع��ن المرافق
ال��ت��ى يت�ضمنها العقار (م��ث��ل حجرة
للريا�ضة – حمام ال�سباحة – �صاله
لعمل الحفالت  ...الخ) ف�أنها معلومة
هامة يجب �أن تح�صل عليها من مدير
العقار في الزيارة الأولى للمكان حيث
�أن بع�ض �أو جميع المرافق ال يت�ضمنها
مبلغ اال�ستئجار.
ف���إن كانت المرافق غير مت�ضمنة
ف��ي قيمة الإي��ج��ار ف���أن الم�ست�أجرين
المحتملين البد �أن ي�س�ألوا عن متو�سط
تكاليف المرافق حيث �أن ذلك �سيغير
تماما المبالغ ال��واج��ب عليهم دفعها
�شهري ًا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ق��ي��ام��ك بطرح
ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��ئ��ل��ة خ�ل�ال جولتك
ال�ستئجار عقارات ف�أن العديد منها قد
ال يكون وا�ضح ًا ،ونقدم لك �أهم ع�شرة
�أ�سئلة يجب عليك طرحها:
 -1ما هي طريقة ا�ستقبال ال�ضيوف؟
�أي هل هناك زي��ادة في االي��ج��ار �إذا
ا�ست�ضفت �صديق لمدة يومين مثال.
 -2ما هي عدد �ساعات ا�ستخدام
الخدمات الملحقه بالبنايه؟ (حمام
ال�سباحة – مركز اللياقة البدنية ...
�إلخ).

ويلحق بها متحف خ��ا���ص ،وه��ي ك�سائر
الكنائ�س البابوية مدرجة على الئحة مواقع
التراث العالمي الذي ت�صدره اليوني�سكو.
�أول�����ى ع��م��ل��ي��ات ال��ت��و���س��ي��ع والترميم
واالهتمام الحكومي بالكني�سة تمت عام
 386على يد الإمبراطور فالتينان الثاني،
ثم الإمبراطور ثيودو�سيو�س والذي �أ�صبحت
الكني�سة في عهده تت�ألف من �صحن وا�سع
ب�أربع �أروقة يق�سمها ثمانون عمو ًدا ،فكانت
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت �أك��ب��ر كني�سة ف��ي العالم
وبقيت محتفظة بهذه ال�صفة حتى بناء
كاتدرائية القدي�س بطر�س الحالية.
احترقت الكني�سة عد ًدا من المرات ،كان
�أكبرها عام  1823حين �أتى الحريق على
كامل الكني�سة تقري ًبا و�أع��اد المهند�سون
بو�سيو وكامبو ري�سي وبيلي وبوليتي بنائها
وترمميها ،خالل عهد البابا ليون الثاني
ع�شر ثم البابا بيو�س التا�سع ال��ذي �أعاد
تد�شين وافتتاح الكني�سة عام  .1854كان
ال��ح��ري��ق ق��د وق��ع قبل وف���اة ال��ب��اب��ا بيو�س
ال�سابع ب���أي��ام قليلة فحجبت عنه �أخبار
الحريق ،قبل �أن يقوم خليفته ليون الثاني

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

(818) 225-0090

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

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

Ibrahim Gad - CRTP

Services:

•
•
•
•"
•
•

• Income Taxes for Individuals,
�إعداد ال�ضرائب للأفراد وال�شركات
Partnerships & Corporations
م�سك الدفاتر والتقارير املالية
• Accounting & Financial Reporting
املرتبات
�إعداد املرتبات و�ضرائب
• Sales/Use & Property Taxes
على
وال�ضريبة
�ضرائب املبيعات
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

الكلمــات املتقـاطعــة

مدينــة مار مرقــ�س

ع�شر ببد�أ �أعمال الترميم.
يتقدم الكني�سة مم�شى طويل من �صنع
بولتيني ،ينتهي بتمثال القدي�س بول�س في
الو�سط م��ن �صنع كانونيكا� ،أم���ا واجهة
الكني�سة ف��ت��ح��وي ل��وح��ات م��وزاي��ي��ك من
ت�صميم كو�سوني تمثل �أرب��ع��ة �أنبياء هم
�أ�شعياء و�إرم��ي��ا وحزقيال ودان��ي��ال ،وفي
القمة يوجد تمثال لل�سيد الم�سيح وبقربه
تمثالين للقدي�سين بطر�س وبول�س� ،أما
ب��اب الكني�سة فهو برونزي وعلى الطراز
الدم�شقي من �صنع �أنتونيو ماريني ويحوي
ع�شر �أق�سام ت�صور كل منها مراحل من
حياة القدي�سين بطر�س وبول�س ،وهناك
باب �آخر من البرونز و�ضع بنا ًء على طلب
البابا بول�س ال�ساد�س يعود تاريخه لعام
� 1071صنع في ا�سطنبول ويعتبر �أحد نماذج
الفن البيزنطي ويت�ألف من  54قطعة تمثل
كل منها مرحلة من حياة الم�سيح والأنبياء
نموذجا
القدام ،بت�صاوير �إغريقية ويعتبر
ً
عن �أعمال �صياغة الف�ضة والمعادن في
الع�صور الو�سطى المبكرة.
التخطيط العمراني الداخلي للكني�سة،
وا���س��ع وذو �صحن عري�ض ف��ي حين تمت
تغطية الجدران ب�ستة وثالثين لوحة ب�أمر

من البابا بيو�س التا�سع؛ �أم��ا في �صحن
الكني�سة ومحرابها فقد ر�سمت لوحة �ضخمة
تمثل «الم�سيح الحاكم» يقف بجانبه بطر�س
و�أندراو�س ولوقا وبول�س ،وعند قدميه البابا
هونوريو�س الثاني الذي �أمر ب�صنع اللوحة
في القرن الثالث ع�شر على يد فنانين من
البندقية ،وتحت هذه الجدارية الكبيرة،
ه��ن��اك ج��داري��ة م�ستطيلة �أ���ص��غ��ر حج ًما
بعنوان «انت�صار ال�صليب» تظهر ال�صليب
وقربه مالئكة ور�سل وقدي�سين.
�����ض��ا تمثاالن �ضخمان
ف��ي الكني�سة �أي ً
لبطر�س وبول�س ،من �أعمال دي فابري�س
وتادوليني وتحت المذبح الرئي�سي يجثم
قبر القدي�س بول�س وقد �أ�شير �إليه ببالطة
نق�ش عليها بالالتينية« :بول�س الر�سول
ال�شهيد» ،وقد و�ضعت في مكانها عام 1834
وترجع في تاريخها للقرن الرابع.
على ج���دران ���ص��در الكني�سة ،و�ضعت
�أ�سماء جميع باباوات روما غير �أن هناك
اخ��ت�لافً��ا ب��ي��ن ه���ذا ال��ت��رت��ي��ب والترتيب
المعتمد في القائمة الر�سمية .وللكني�سة
�سبعة مذابح ،المذبح الرئي�سي �أو البابوي،
واث��ن��ان ف��ي جناحي الكني�سة و�أرب��ع��ة في
الم�صليات الجانبية.

Precise Way
Insurance Services

يقدمها :چورچ عازر



Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp

مطعم للبيع بكامل معداته
في منطقة مزدحمة

Bob Hanna

CA Lic# 0F15498



17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703

(888) 322-8840
Fax:(855) 303-8210

bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

Direct: (562) 552-8481

For more information Call:

818-786-0902

Workers Comp

�أفقيـــا:

( )1عاد للحياة بعد موته )2( .طائر مغرد  -تزوج ب�أكثر من زوجة في العهد القديم
(معكو�سة) )3( .مت�شابهان  -مت�شابهان  -حرفان متتاليان )4( .عاد للحياة بعد
موته )5( .من م�شاهير الكتاب المقد�س ولد في م�صر  -عقل )6( .وحدة قيا�س
طولي � -أتوجع )7( .عاد للحياة بعد موته  -نظر � -ضمير للغائبين )8( .تجدها في
(مرهق)  -نغمة مو�سيقية  -من الذين �صعدوا �إلى ال�سماء �أحياء )9( .من الأقم�شة
 بوا�سطتي (معكو�سة)  -لال�ستثناء )10( .تجدها في (�سبتمبر)  -حزن  -الى(مبعثرة) )11( .للندبة  -نط  -م�شروب كحولي )12( .من الذين �صعدوا �إلى
ال�سماء �أحياء.

Auto

Home

Health
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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

( )1عاد للحياة بعد موته )2( .حرف عطف  -من م�شاهير الكتاب المقد�س جاء �إلى
م�صر� )3( .صاح التي�س  -غذاء للعبرانيين في ال�صحراء (معكو�سة)  -من م�شاهير
الكتاب المقد�س جاء �إلى م�صر (معكو�سة) )4( .مدينة بالعراق  -حرفان متتاليان
(معكو�سة)  -رمز جبري )5( .جواد  -حرف مو�سيقي )6( .ا�ستن�شق  -من الطائرات
 من م�شاهير الكتاب المقد�س جاء �إلى م�صر )7( .للتعجب  -عادت للحياة بعد موتها.(� )8شرهة  -حرف جر  -حرف عطف )9( .الفتان (معكو�سة) )10( .نغمة
مو�سيقية  -عادت للحياة بعد موتها )11( .يوده (معكو�سة)  -مواطن من مالوي.
( )12من الذين �صعدوا �إلى ال�سماء �أحياء  -في البي�ض.
ر أ��ســيا:

ما �أحالكي ....يا عرو�س البحر ....ف ال�شتاء
مميزه و�ساحرة ....ف ال�صباح ....ف الم�ساء
�أنتي �شجرة جميلة� ....أحلى ما فيكي ....اللحاء
المطر وال�سيول ....الغيوم ....قطرات الماء
رمادي و�أبي�ض ....فاتنة ....لون ال�سماء
�شم�سك و�صباحك ....نهارك� ....أحلى �ضياء
تعلمت فيكي ....ودر�ست ....حروف الهجاء
تمتعت و�سعدت ....في �أ�سواقك ....بالبيع وال�شراء
�أمواج بحرك ....عاليه ....دليل الكبرياء
�شامخة عنيدة ....في مواجهة ....الأعداء
مدينة الهدوء ....منتجع ....الب�سطاء
م�ضيافة وكريمة ....لأهلك ....والدخالء
مكتبتك ....منارة علم� ....أحلى �ضياء
قبلتي الإيمان ....حفظتيه ....بكل وفاء
ف �شوارعك ....مات مامرق�س� ....سالت الدماء

PW

Daniel Gad - CRTP

Nevine Awad - CRTP

 -3ه��ل يمكننى ت�أجير �شقتي من
الباطن ؟
 -4ما هو عمر وحدة التيار المتردد
في المبنى؟.
 -5ه���ل يمكننى ع��م��ل دي���ك���ورات
بال�شقة دون �أن �أفقد مبلغ الت�أمين؟.
 -6هل يقوم الم�ست�أجر بدفع ت�أمين
لل�شقة ؟.
 -7م���اذا ي��ح��دث ف��ى ح��ال��ة وج��ود
م�شاكل في ال�صيانة؟.
 -8ه��ل ي�سمح ب��وج��ود الحيوانات
الأليفة؟ و�إذا كان الأم��ر كذلك ،فهل
هناك مبالغ �إ�ضافيه تدفع للحيوانات
الأليفة؟.
 -9ه���ل ه��ن��اك �أى ن���زاع���ات في
المحاكم على ال�شقة ؟
 -10ه��ل ه��ن��اك م��وق��ف لل�سيارات
وكم موقف مخ�ص�ص لهذه ال�شقة؟
 -11ه��ل ي��ت��م دف���ع ر���س��وم وطلب
ت�صريح لموقف ال�سيارت؟
وهناك �أ�سئلة �أخ��رى وال �سيما تلك
المتعلقة بالأ�ضرار وكيفية ا�سترداد
مبلغ الت�أمين وهي الأمور التي يف�ضل
مديري العقارات عدم الإف�صاح عنها،
وفي غالبية الأحيان ،يكونوا على الرغم
من ذلك �صريحين بخ�صو�ص �سيا�سات
�أخرى �أو و�سائل الراحة لديهم.
وف��ى ال��م��رة ال��ق��ادم��ة ال��ت��ى تتجول
فيها ال�ستئجار عقار ال تن�شغل كثيرا
بما يحيط بك وت�أكد من طرح الأ�سئلة
المهمة ال�سابق ذكرها.

قصائد وأشـعار
البابا توا�ضرو�س الثاني يلقي العظة بكني�سة القدي�س بول�س بروما

ابراهيم ر�أفت جاد

بقلم� :سالي �سليمان

sallyesoliman@gmail.com
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فرمان من مرت�ضى من�صور لأع�ضاء مجل�س الزمالك

رياضة ومالعب
�أعداد� :صالح بول�س

المحاربين يفوزون على ال�شجعان في دوري كرة ال�سلة ب�إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س

�أمير وي�صا

بوني ب�شير

ف��ي بطولة ال��ج��ام��ع��ات ف��از ف��ري��ق �شباب
كني�سة القدي�س موري�س علي �شباب كني�سة
ابانوب ٣٧ /٤٥
وي�ستمر م�سل�سل ���س��وء التحكيم ال�سمة
ال�سائدة في مباريات كرة ال�سلة بااليبرا�شية
لغياب ال��رق��اب��ة وع���دم ت��واج��د �أي ع�ضو من
اللجنة المنوط بها �إدارة البطولة.
ولوال ان �شباب الكني�ستين تربطهم �صداقة
وم��درب فريق المحاربين مينا حنا ومدربي
فريق ال�شجعان جورج م�سيحة و�سيرل عطاهلل
خدام ورواد قدموا نموذج في المحبة والروح
الريا�ضية والأخالق الم�سيحية ،لكانت المباراة
لن تنتهي على خير.

وع��ن �سير المباراة ك��ان امير وي�صا
من �شباب كني�سة القدي�س موري�س نجم
المباراة ال��ذي ب��دا ممار�سة ك��رة ال�سلة
منذ اكثر من � ١٥سنة و�شارك في جميع
دوريات االيبرا�شية بداية بالميني با�سكت
حتى الجامعة وا�صبح نجما في المالعب
وبالرغم من ا�صابته في ال�شوط الأول اال
انه تحامل على نف�سه و�شارك حتى نهاية
المباراة  ...وكان بوني ب�شير �صانع العاب
فريق �شباب كني�سة اب��ان��وب ،ك��ان بارعا
في تمريراته و�سرعته ولياقته البدنية
المرتفعة مكنته من ال�سيطرة على الملعب
واال�ستحواذ على الكرة .

ليكرز يتفق مع مايكل بيزلي بعقد لمدة عام

تو�صل نادي لو�س �أنجلو�س ليكرز التفاق نهائي مع الالعب مايكل بيزلي لالن�ضمام
ل�صفوف الفريق في المو�سم الجديد  2019 - 2018خالل ال�صيف الحالي.
تقارير �أمريكية ت�شير �إل��ى �أن العب نيويورك نيك�س مايكل بيزلي �أت��م االتفاق على
االنتقال ل�صفوف لو�س �أنجلو�س ليكرز في المو�سم المقبل في �صفقة انتقال حر.
و�أ�صبح بيزلي العب ًا حر ًا بنهاية المو�سم المن�صرم ،مع انتهاء عقده مع نيويورك نيك�س
وعدم ح�صوله على عقد جديد من الفريق ،ليتفق مع ليكرز.
واتفق بيزلي و�إدارة الليكرز على �صفقة ب�إن�ضمامه للفريق بعقد يمتد لمو�سم واحد فقط
مقابل ح�صوله على راتب �سنوي  3.5مليون دوالر.
مايكل بيزلي �صاحب الـ 29عام ًا تلقى عر�ض ًا �أي�ض ًا من نادي �أوكالهوما �سيتي ثاندر
الذي حاول التوقيعه معه خالل ال�صيف الحالي ،لكنه ف�ضل االتفاق مع ليكرز واللعب �إلى
جوار الملك ليبرون جيم�س.
بيزلي �سيجاور زميله ال�سابق ليبرون جيم�س في لو�س �أنجلو�س من جديد ،بعدما �سبقا
لهما اللعب �سوي ًا من قبل في �صفوف فريق ميامي هيت في مو�سم .2014 - 2013
العب نيويورك نيك�س �سيكون خام�س �صفقات ليكرز الجديدة هذا ال�صيف بعد الرباعي
ليبرون جيم�س و�ستيفن�سون وجافالي ماكجي ورادون روندو.

نتكلم ا������
�����
العربية

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

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

�أرثوذك�س نيوز

قرر مرت�ضى من�صور رئي�س النادي
م��ن��ع �أع�����ض��اء ال��م��ج��ل�����س م���ن ح�ضور
تدريبات الفريق عقب مع�سكر التجمع
الخام�س وال��م��ران على ملعب النادي
بميت عقبة.
وج���اء ق���رار مرت�ضى للحفاظ على
تركيز الالعبين والجهاز الفني وتوفير
ق���در ك��ب��ي��ر م��ن اال���س��ت��ق��رار والحرية
لجرو�س وعدم �شعوره ب�أي نوع من �أنواع
ال�ضغوطات �أو التدخل من قبل مجل�س
الإدارة في الفريق.

15

ويعود جرو�س المدير الفني للفريق
للتدريب على ملعب النادي بميت عقبة
بعد مع�سكر التجمع الخام�س.
وي�ستعد ال��زم��ال��ك ل��م�لاق��اة فريق
بتروجت ي��وم  31يوليو الجاري �ضمن
مناف�سات الجولة الأولى من عمر بطولة
الدوري.
وي�سير الزمالك على خطى جي�سفالدو
فيريرا المدير الفني ال�سابق للفريق
ومنع الم�سئولين من ح�ضور التدريبات
في عهده.

الخطيب يجتمع بالأجهزة الفنية لقطاع النا�شئين
يعقد محمود الخطيب ،رئي�س مجل�س
اجتماعا مهما مع
�إدارة النادي الأه��ل��ي،
ً
الأج��ه��زة الفنية لقطاع النا�شئين لكرة
ال��ق��دم بالقلعة ال��ح��م��راء ،ب��ف��رع النادي
بمدينة ن�صر.
وت���أت��ي الجل�سة بين الخطيب ومدربي
ال��ق��ط��اع ل��ل��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة المرحلة
المقبلة ،ولتحقيق الأه���داف التي ي�سعى
الأهلي لإنجازها في القطاع ،وتثمين دوره،
واالعتماد عليه في م ّد الفريق الأول لكرة
القدم بالعديد من المواهب القادرة على
تحمل الم�سئولية ،والحفاظ على م�سيرة
البطوالت والنجاحات التي يحققها الأهلي
على الم�ستويين المحلي والقاري.
كما ت�شهد الجل�سة الت�شديد على غر�س
«روح الفانلة الحمراء» في الن�شء ،والت�أكيد
على ���ض��رورة �إع�لاء قيم وم��ب��ادئ النادي

محمود الخطيب

الأه��ل��ي ،من �أج��ل �إع��داد �أجيال �صاعدة،
ت��ك��ون بمثابة ن���واة ج��دي��دة للحفاظ على
�أخالقيات ومبادئ النادي الأهلي.
أي�ضا،
وي�سعي الخطيب ،خالل الجل�سة � ً
�إل��ى الت�أكيد على �أن �أخالقيات ومبادئ
الأه���ل���ي تبقى دائ��� ًم���ا ف��ي ال��م��ق��دم��ة قبل
البطوالت ،مع الإ���ش��ارة �إل��ى �أهمية تنفيذ
ال��خ��ط��ط الم�ستقبلية للنهو�ض بقطاع
النا�شئين ،وفقًا لتطلعات مجل�س الإدارة
بعد عملية الإحالل والتجديد التي �شهدها
القطاع مع انطالق المو�سم الجديد.
رئي�س الأهلى يرغب �أي�ضا فى تو�صيل
ر�سالة مهمة قبل انطالق المو�سم الجديد
ب�����أن ال��ف��ري��ق الأول ���س��ي��ب��د�أ اال�ستعانة
بالمميزين من قطاع النا�شئين تدريجيا
حتى ينهي عملية �شراء الالعبين ب�أثمان
باهظة فى غ�ضون �سنوات قليلة.

�أخـبـــــار الريــــا�ضــــة الم�صــــريــــة
جورج م�سيحه

مينا حنا

�سيرل عطاهلل

محمد �صالح من المر�شحين
الع�شرة لجائزة الأف�ضل في العالم

ينتظر ع�شاق ال�ساحرة الم�ستديرة �إعالن
االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة
ت�ضم �أف�ضل  10العبين في العالم لعام .2018
ويعلن الفيفا بداية الت�صويت على جوائز
اختيار الأف�ضل في العالم  The Bestلعام
 2018وه��ي ال��ج��ائ��زة التي ت��وج بها الالعب
البرتغالي كري�ستيانو رونالدو في عام 2017
الما�ضي.
وي��ع��ول الفيفا ف��ي اختياراته على مدربي
وق��ائ��دي المنتخبات ولجنة من الإعالميين
وت�صويت الجماهير عبر موقع الفيفا الر�سمي
واختيارات  13خبير من نجوم كرة القدم.
�أب���رز المر�شحين للتواجد �ضمن قائمة
�أف�ضل  10العبين ف��ي العالم هما الثنائي
ال ُمعتاد ليونيل مي�سي وكري�ستيانو رونالدو
بجانب ال��ك��روات��ي ل��وك��ا مودريت�ش والثالثي
الفرن�سي �أن��ت��وان جريزمان ورافائيل فاران
وكيليان مبابي وثنائي منتخب بلجيكا ايدين
هازارد وكيفين دي بروين.
ويتواجد كذلك �ضمن قائمة المر�شحين
الم�صري محمد �صالح وهداف ك�أ�س العالم
ه��اري كين وال�لاع��ب البرازيلي نيمار نجم
باري�س �سان جيرمان الحالي والفرن�سي بول
بوغبا العب و�سط مان�ش�ستر يونايتد.
و�سيعلن الفيفا عن الفائز بالجائزة في
حفل �سوف يقام في العا�صمة البريطانية لندن
يوم � 24سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي:
 �إدارة النادي تر�صد  36مليون جنيهل�ضم ح�سين ال�شحات من العين الإماراتي
والالعب يعر�ض التنازل عن جزء كبير من
م�ستحقاته الرتداء الفانلة الحمراء
 لجنة الكرة تُكثف البحث عن العبو���س��ط م��داف��ع م��ن �سوريا بعد ف�شل �ضم
�أحمد عبدالمق�صود العب الريان القطري
نادي الزمالك:
 جرو�س ي�ستقر على ت�شكيل الفريقفى وديتي الجونة والإنتاج الحربي ويختار
جن�ش ومحمود عالء والون�ش والنقاز وبهاء
النادي الأهلي
مجدي وعبدالعزيز وكا�سونجو �أ�سا�سيين.
 ���ش��ي��ك��اب��اال ي��ق��ت��رب م��ن الإع�����ارة فىال���دوري ال�سعودي رغ��م �إع�ل�ان قيده فى
قائمة االنتظار بالفريق ومرت�ضى من�صور
�سيح�سم موقفه النهائي.
 �إدارة النادي تترقب و�صول البطاقةال��دول��ي��ة ل��ح��م��دي �أح�����داد ال��م��غ��رب��ي بعد
�إنهاء كل الأمور الخا�صة مع �إدارة الدفاع
الح�سني الجديدي المغربي.
 ت�����ص��اع��د ال��خ�لاف��ات ب��ي��ن مرت�ضىمن�صور ورئي�سة قناة « »ltcب�سبب رف�ضها
بث برنامج النادي الخا�ص.
�أخبار متفرقة:
 ال��ك��روات��ي بيليت�ش ي��دخ��ل ح�ساباتنادي الزمالك
المنتخب الوطني لتدريب الفراعنة خلفا
لهيكتور كوبر.
يواجه الكاميرون فى نهائى دورة الألعاب
م�صطفى في جينت البلجيكى.
 مجل�س �إدارة اتحاد الكرة يبحث تجميد  -منتخب �شباب الكرة الطائرة للبنات الإفريقية فى الجزائر.راب��ط��ة الأن��دي��ة
ال��م��ح��ت��رف��ة بعد
تجدد الخالفات
ب����ي����ن م��ج��ل�����س
ال�����ج�����ب��ل��اي�����ة
وال�������راب�������ط�������ة
برئا�سة محمود
ال�شامى.
 ����ش���وق���ىغ��ري��ب المدير
الفنى للمنتخب
الأوليمبي يقوم
ب��ج��ول��ة �أوروب��ي��ة
ل��م��ت��اب��ع��ة بع�ض
ال���م���ح���ت���رف���ي���ن
لال�ستعانة بهم
ف����ى ال��م��رح��ل��ة
ال�����م�����ق�����ب�����ل�����ة
و�أب���رزه���م عمر
م��رم��و���ش العب
ف���ول���ف�������س���ب���ورج
الألمانى و�أحمد

• All types of heating & A/C systems
• Get design & system engineering from the ground up
• On-staff engineers mean quick resolutions for permitting issues
• Rely on our super-fast response for all service calls
“If you want an extremely honast and good HVAC guy then you have
”?found him. Honest and competent, isn’t that what everyone wants
Jerome H. 
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م�شاهد من رحلة كينيا 2018
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Milano Furniture

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

مفروشات ميالنو
للذوق الرفيع
نيافة الأنبا بول�س يتو�سط الآباء الكهنة الكينيين والم�صريين والخدام

�أبونا يوحنا ن�صيف مع �إثنين من الكهنة الكينيين و�أفراد عائلة م�صرية

 موديالت تنا�سب كل الأذواق�إيطايل� ،أ�سباين ،م�صري و�أمريكي
 تو�صيل امل�شرتيات بدون تكاليفللنقل بوالية كاليفورنيا

Design By Orthodox News

قامت كني�سة ال�سيدة ال��ع��ذراء ب�شيكاغو
برحلة �إل��ى كينيا ف��ي �شهر يونيو الما�ضي،
ويقدم لنا �أبونا القم�ص يوحنا ن�صيف راعي
الكني�سة بع�ض م�شاهد من الرحلة:
 +كانت الرحلة من ي��وم  ٧يونيو حتى ١٩
يونيو ٢٠١٨م ،وكان عددنا  ٢٥من �شيكاجو،
وكان معنا �أبونا مينا ب�شارة من كني�سة مارمينا
ب�شامبين و�أ���س��رت��ه ،ومعنا �أي�����ض�� ًا ال�شما�س
الدكتور عاطف معو�ض وزوجته مدام فريال..
والتحق بنا عدد � ١٣شاب و�شابة من انجلترا
وفرن�سا.
 +بعد و�صولنا لمطار نيروبي ب�أربع �ساعات،
�أخذنا طائرة لمدينة كي�سومو في غرب كينيا،
ومنها �إل��ى منطقة ما�سينو حيث مكثنا طول
المدة في الخدمة هناك.
 +لنا في منطقة ما�سينو وما حولها حوالي
 ٤٠كني�سة قبط ّية كينية ،تتفاوت في الحجم
وتتميز ك ّلها بالب�ساطة ..ولنا هناك �أي�ض ًا ١٤
�أب كاهن قبطي كيني يخدمون هذه الكنائ�س،
مع �شمام�سة مكر�سين ..تحت رعاية نيافة
الأنبا بول�س �أ�سقف الكرازة.
 +زرنا كنائ�س كثيرة وافتقدنا عدد ًا كبير ًا
من الأ�سر ،التي ي�سكن �أغلبها في �أكواخ ..كما
زرنا في كي�سومو �سجن ًا للن�ساء و�آخر للرجال،
وك��رزن��ا هناك لأع���داد تتجاوز الثالثمائة..
وكرزنا �أي�ضا في الأ�سواق العامة.
 +كانت هناك دائم ًا تغذية روح ّية يوم ّية
مك ّثفة ،ف��ي اج��ت��م��اع ���ص�لاة ودرا���س��ة �إنجيل
�صباحا وم�ساء مع نيافة الأنبا بول�س ..قبل وبعد
الخدمة ،وال�شحنة الروح ّية التي كنا ن�أخذها
من ال�صالة والت�أ ُّمل في الكلمة الإلهية كانت
تدفعنا بقوة في الخدمة ..والحقيقة �أن الفائدة
الروحية التي خرجنا بها ال تقدر بثمن.
 +المركز القبطي في ما�سينو به كني�سة
متو�سطة الحجم على �إ�سم مارمينا العجايبي،
ّ
و�أي�ضا كني�ستان �صغيرتان ،وم�ست�شفى بطاقة
خم�سين �سريرا ،وعيادات خارجية ..مع بيت

خلوة ومباني �أخرى �صغيرة للإقامة.
 +كنا ف��ي ك��ل �صباح ،بعد �أن ن���أخ��ذ وقت ًا
للت�أ ُّمل  quite timeون�صلي �صالة ال�ساعة
الثالثة ،ن�ستمع لكلمة روح ّية تفاعلية من نيافة
الأنبا بول�س ،ثم نتناول طعام الإفطار ،وبعده
يتم توزيعنا على �أربع �أو خم�س مناطق لالفتقاد
ّ
وزيارة الكنائ�س لعمل اجتماعات فيها ،وكان
معنا �آباء كهنة كين ّيون و�شمام�سة �أي�ضا.
� +صلينا مع ًا قدا�سين في المركز القبطي،
بخالف ق ّدا�سات �أخرى في الكنائ�س المتن ّوعة
�أيام الآحاد ..وكنا في كل ليلة ن�ص ّلي الت�سبحة
�أو ن�ستمتع باجتماع �صالة حتى وقت مت�أخر.
� +أجمل اختبار في هذه الرحلة هو خلط ك ّل
عمل بال�صالة ..وهذا في الحقيقة هو الطابع
العام لخدمة نيافة الأنبا بول�س ..فال�صالة
�شيء �أ�سا�سي قبل وبعد و�أثناء � ّأي خدمة �سواء
زي���ارة �أو اجتماع �أو درا���س��ة كتاب مقد�س..
وكنا ن�شعر بو�ضوح �أن رف��ع القلب بال�صالة
با�ستمرار يقوي �إح�سا�سنا بح�ضور اهلل في
المكان ،ويملأنا بالق ّوة وال�سالم والفرح.
 +بجانب الخدمة كان نيافة الأنبا بول�س
يهتم بتوفير �أف�ضل الطعام لنا ،وذهب بنا في
ّ
�أحد الأ ّي��ام لن�أكل �سمك ًا على �ضفاف بحيرة

فيكتوريا ..وبعد الأك���ل وف��ي نف�س المكان،
�ص ّلينا ورتلنا وقر�أنا الإنجيل ،واحتفلنا بعيد
ميالد �أحد ال�شبان ،وق�ضينا وقت ًا ُمبهِ ج ًا في
�شركة المح ّبة معاً.
 +اللغة الوطن ّية في كينيا هي ال�سواحيلي،
وه��ي لغة �أفريق ّية تُكتَب بحروف �إنجليز ّية،
وبها كلمات كثيرة ع��رب�� ّي��ة ..ك ّما � ّأن هناك
لغات �أخرى مختلفة للقبائل ..بالإ�ضافة ل ّلغة
ويتم
الإنجليز ّية التي يعرفها معظم النا�سّ ،
التدري�س بها في المدار�س ..فلذلك يمكن �أن
تجد �أحد الآباء الكهنة الأفارقة يتح ّدث �أربع
لغات بطالقة :الإنجليز ّية وال�سواحيلي ولغة
قبيلته مع العرب ّية التي تع ّلمها في م�صر �أثناء
درا�سته في الإكليريك ّية .وبالطبع نحن كنا
نتك ّلم ون�صلي بالإنجليزية في كل المنا�سبات،
ويقوم بالترجمة �أحد الكهنة �أو ال�شمام�سة.
 +النا�س في كينيا يتم ّيز معظمهم بالب�ساطة
وح ّ��ب العطاء ..ويح ّبون الت�سبيح والترنيم،
ُ
ولديهم ا�ستعداد كبير ل�سماع كلمة اهلل والت�أثر
بها ..فكما � ّأن �أر���ض كينيا خ�صبة ومعظمها
�صالح ل��ل��زراع��ة ،هكذا قلوب النا�س ج ّيدة
ت�ستقبل بب�ساطة وف��رح ب��ذور الكلمة الإله ّية
وت�أتي بثمر.

Delivery to
all over
& USA
Canada

Free
Delivery to
any
location in
California

VISIT OUR LOCATIONS IN CALIFORNIA
COMMERCE:

Tel.: (323) 888-0888

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

www.milanoitalianfurniture.com

