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الم�سابقة الروحية لل�شباب ب�إيبرا�شية لو�س انجلو�س

نيافة المطران الأنبا �سرابيون يلقي كلمته في الإحتفال بالم�سابقة

رقد في الرب ب�شيخوخة �صالحة يوم  11اغ�سط�س 2018
نيافة الأنبا �أر�سانيو�س مطران �إيبار�شية المنيا و�أبوقرقا�ص
بعد خدمة رعوية للإيبار�شية دامت لأكثر من � ٤٢سنة.
وقد تر�أ�س قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني �صلوات التجنيز،
و�شارك في ال�صلوات عدد من �أحبار الكني�سة والآباء الكهنة
و�إعداد كبيرة من �شعب الإيبار�شية الذين احت�شدوا بالكني�سة
والمنطقة المحيطة بها لإل�ق��اء نظرة ال��وداع االخ�ي��رة على
جثمان �إبيهم وراعيهم.

وك��ان نيافة الأب المطران الجليل قد رقد في ال��رب عن
عمر ق��ارب ال�ـ � ٩٠سنة ق�ضى منها � ٦٠سنة راهب ًا وراعياً،
قدم خاللها نموذج ًا يحتذى به في الرهبنة الحقة والرعاية
الأمينة.
وقد نعاه المجمع المقد�س للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
وعلى ر�أ�سه قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني راجين لنف�سه البارة
النياح والراحة ،والن�صيب والميراث مع جميع المقد�سين في
فردو�س النعيم.

وا�شنطن وباري�س ولندن وا�شنطن تجمد  230مليون �إط�ل�اق ن��ار على ال�سفارة
تهددالنظامال�سوريبالردفي دوالر كانت مخ�ص�صة لبرامج الأم���ري���ك���ي���ة ب����أن���ق���رة
حال ا�ستخدم �أ�سلحة كيميائية تحقيق الإ�ستقرار في �سوريا م���ن دون وق����وع �ضحايا
ه ��ددت ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة وفرن�سا
وبريطانيا الثالثاء  8/21بالرد في حال
ا�ستخدم الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
الأ�سلحة الكيمائية في �أي عملية ي�شنها
ال�ستعادة ال�سيطرة على محافظة �إدلب.
وفي بيان م�شترك� ،أعربت هذه القوى
عن «قلقها الكبير» تجاه هجوم ع�سكري
في �إدل��ب والأزم��ة الإن�سانية التي �ستنتج
عنه.
وق ��ال ��ت ال � ��دول ال� �ث�ل�اث ف ��ي البيان
«�إننا ن�ؤكد �أي�ضا على قلقنا من احتمال
ا�ستخدام �آخ��ر وغير قانوني للأ�سلحة
الكيمائية» .وتابعت «نبقى م�صممين على
التحرك في ح��ال ا�ستخدم نظام الأ�سد
الأ�سلحة الكيمائية مرة �أخرى».
و�أ� �ص��درت ال�ق��وى الكبرى ال�ث�لاث في
مجل�س الأمن الدولي هذا البيان بمنا�سبة
م ��رور خم�س ��س�ن��وات ع�ل��ى ه�ج��وم بغاز
ال�سارين في الغوطة ال�شرقية قرب دم�شق
�أ�سفر عن مقتل �أكثر من � 300شخ�ص.

علقت الواليات المتحدة م�ساهمتها في
م�شاريع �إحالل اال�ستقرار في �سوريا والتي
كانت تقدر بـ 230مليون دوالر ،وذلك بعد
�أن ح�صلت وا�شنطن على تعهدات من
دول حليفة بالم�ساهمة في تلك الم�شاريع
بمبلغ  300مليون دوالر .وكانت ال�سعودية
قد �أعلنت تقديم  100مليون دوالر لدعم
تلك الخطة.
وقالت الناطقة با�سم وزارة الخارجية
الأمريكية هيذر نويرت �إن وزير الخارجية
مايك بومبيو «�سمح بتغيير وجهة حوالى
 230مليون دوالر م��ن ��ص�ن��دوق �إح�لال
اال�ستقرار في �سوريا».
و�أ���ض��اف��ت �إن ت�ع�ل�ي��ق ه ��ذه الأم � ��وال
الأمريكية «ال يعني تراجعا في ت�صميمنا
على تحقيق �أهدافنا الإ�ستراتيجية في
��س��وري��ا» ،مو�ضحة �أن ذل��ك ال ي��ؤث��ر على
الم�ساعدة الإن�سانية وال على �أمن المناطق
التي حررها التحالف ،اللذان تتوالهما
وزارة الدفاع.

�أط �ل��ق م�ج�ه��ول��ون ع ��دة �أع �ي��رة نارية
من �سيارة على ال�سفارة الأمريكية في
العا�صمة التركية �أنقرة االثنين ،8/20
ولم ي�سفر ذلك عن وقوع �إ�صابات .وتزامن
ال�ه�ج��وم م��ع خ�لاف متفاقم بين �أنقرة
ووا�شنطن ب�سبب محاكمة الق�س الأمريكي
�أندرو بران�سون في تركيا.
وقال مكتب محافظ �أنقرة في بيان �إن
مهاجمين مجهولين �أطلقوا �ست ر�صا�صات
على بوابة �أمنية لل�سفارة �أ�صابت ثالث
منها ب��واب��ة ح��دي��دي��ة ون��اف��ذة .و�أ�ضاف
البيان �أن التحقيق في الواقعة جار.
وج ��اء ف��ي ب�ي��ان لمحافظة �أن �ق��رة �أن
�شخ�صين اعتقال واعترفا ب�أنهما نفذا معا
االعتداء .و�سارعت ال�سفارة الأمريكية �إلى
�إ�صدار بيان �شكرت فيه ال�سلطات التركية
على «تحركها ال�سريع والمهني» الذي اتاح
اعتقال ال�شخ�صين .و�أ�ضاف البيان «نثمن
دع��م ال�سلطات التركية والحماية التي
�أمنتها».

ا�ست�ضافت كني�سه ال�سيدة العذراء واالنبا اثنا�سيو�س بالفالي
الم�سابقة الروحية ل�شباب الإيبرا�شية ي��وم ال�سبت الموافق
 2018/8/11بح�ضور نيافة الأنبا �سرابيون مطران �إيبرا�شية
لو�س انجلو�س وهاواي وكذلك �أ�صحاب النيافة الأنبا اكليمن�ض�س
والأنبا �آبراهام والأنبا كيرل�س الأ�سقفين العموميين بالإييرا�شية،
ولفيف من كهنة الإيبرا�شية.

�أ�سباب عدم تجريد
الراهب فلتا�ؤ�س المتهم
بقتل رئي�س دير ابومقار
حتى الآن
ك�شفت م�صادر كن�سية ان الراهب
فلتا�ؤ�س لم يتم تجريده ر�سيما حتى
الآن  ،رغ��م توجيه �إت �ه��ام ل��ه بقتل
االنبا ابيفانيو�س رئي�س دير ابو مقار
ب��اال� �ش �ت��راك م��ع ال��راه��ب ال ��ذى تم
تجريده وائل �سعد توا�ضرو�س.
وارج� ��ع ال�م���ص��در ع��دم تجريده
حتى الآن لأ��س�ب��اب تتعلق بقوانين
الكني�سة ،وهو �ضرورة مقابلة ممثلين
من لجنة �ش�ؤون الرهبنة والأديره له،
و�س�ؤاله في �إط��ار قانوني ومحاكمة
قبل �إ�صدار قرار التجريد  ،الذى هو
�أ�صبح �أمر حتمي.
وك ��ان ممثلين م��ن لجنة �ش�ؤون
ال��ره�ب�ن��ة والأدي� � ��رة ق��ام��ت بزيارة
الراهب بم�ست�شفى االنجلو �أمريكان
قبل نقله للق�صر العيني ،ولم يتمكنوا
من لقاء الراهب ال��ذي ك��ان يخ�ضع
وق�ت�ه��ا للتحقيق وم�ن�ع��ت ع�ن��ه كافة
الزيارات.

محامي ترامب ال�سابق يعترف بثماني تهم بينها خرق قوانين تمويل حمالت انتخابية
�أق ��ر ال�م�ح��ام��ي ال�شخ�صي ال�سابق
للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مايكل
كوهن الثالثاء  8/21بثماني تهم موجهة
�إليه ،بينها االحتيال وخرق قوانين تمويل
حمالت انتخابية خ�لال انتخابات عام
 2016الرئا�سية ،ما ي�شكل �ضربة قوية
لرئي�سه ال�سابق.
والإق � � ��رار ب��ال��ذن��ب �أم� ��ر � �ش��ائ��ع في
المحاكم الأم��ري�ك�ي��ة عندما يظهر �أن
المدعين العامين يملكون �أدلة كافية من
�أجل الإدانة في حال ذهبت الق�ضية الى
المحكمة.
وخ�ل�ال جل�سة ا�ستماع �أم ��ام قا�ضي
م�ح�ك�م��ة م��ان �ه��ات��ن وي �ل �ي��ام ب��اول��ي �أق��ر
كوهن بالذنب في خم�س تهم باالحتيال
ال�ضريبي وواح��دة باالحتيال الم�صرفي
وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحمالت
االنتخابية .
وق��ال كوهن للقا�ضي الفدرالي ب�أنه
�سدد بطلب من ترامب مبلغي  130و150

�ألف دوالر المر�أتين ادعتا �أنهما �أقامتا
ع�لاق��ات م��ع موكله ،وذل��ك ف��ي محاولة
ل���ش��راء �سكوتهن «ب�ه��دف الت�أثير على
االنتخابات».
ولم يحدد كوهن ا�سمي االمر�أتين ،لكن
مبلغا يتوافق مع ما قيل �إنه قد تم دفعه
لنجمة الأفالم الإباحية �ستورمي دانيلز
قبل االنتخابات كي تلتزم ال�صمت حول
مزاعمها بق�ضاء ليلة مع ترامب ،والمبلغ
الآخ��ر م��ع م��ا قيل �إن عار�ضة باليبوي
ال�سابقة كارين ماكدوجال قد تقا�ضته.
وادعاءات كوهن التي توحي ب�أن ترامب
يمكن �أن يكون قد اقترف جرما ت�أتي من
رجل �أعلن يوما �أنه مخل�ص لترامب �إلى
درج��ة �أن��ه م�ستعد «�أن يتلقى ر�صا�صة
دفاعا عن الرئي�س».
و�أغلب التهم الموجهة �إلى المحامي
البالغ  51عاما ت�صل عقوبتها الق�صوى
�إلى خم�سة �أعوام في ال�سجن ،با�ستثناء
تقديم بيانات كاذبة لم�ؤ�س�سات مالية

التي ت�صل عقوبتها �إلى  30عاما.
وداه��م مكتب التحقيقات الفدرالي
مكتب كوهن ومنزله ب�إ�شارة من المدعي
الخا�ص روبرت مولر الذي يحقق في ما
�إذا كان ترامب قد �سعى لإعاقة التحقيق
في التدخل الرو�سي.
وت��أت��ي �صفقة الإق ��رار بعد �أي��ام على
�إعالن �صحيفة «نيوروك تايمز» �أن كوهن
يخ�ضع للتحقيق �أي�ضا بق�ضايا احتيال
�ضريبي وم�صرفي بمبالغ تفوق  20مليون
دوالر ،وتتعلق بقرو�ض تم الح�صول عليها
من خالل �شركة �سيارات �أجرة يملكها مع
عائلته.
وق�ب��ل دق��ائ��ق م��ن ذل ��ك ،دان ��ت هيئة
محلفين بول مانافورت المدير ال�سابق
ل �ح �م �ل��ة دون���ال���د ت ��رام ��ب االنتخابية
باالحتيال ،في �أول محاكمة تنجم عن
التحقيق في تدخل رو�سيا في االنتخابات
الرئا�سية الأم��ري�ك�ي��ة ال�ت��ي ج��رت عام
.2016

مايكل
كوهن

بول
مانافورت

ا�شترك في الم�سابقة �شباب كنائ�س الإيبرا�شية ،وق��د بذل
منظمي الم�سابقه جهدا كبيرا لتخرج الم�سابقة بهذا النظام
والترتيب التي ظهرت به ،وكان لفريق ك�شافة الكني�سة الف�ضل
الكبير في حفظ النظام.
تهنانينا للفرق الفائزه ولكل من كان له عمل في هذه الم�سابقة
الروحيه الجميلة ..الرب يعو�ض الجميع تعب محبتهم.

ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام امل�����ص��ري يحيل راه��ب�ين
ع��ل��ى امل��ح��اك��م��ة ب��ت��ه��م��ة ق��ت��ل ا���س��ق��ف
�أحال النائب العام الم�صري نبيل �صادق
الأحد  ،8/19راهبين قبطيين على المحاكمة
الجنائية بتهمة قتل رئي�س دير وادي النطرون
بعدما �أنهت النيابة تحقيقاتها في جريمة
هزّت المجتمع القبطي في م�صر.
وك ��ان ��ت ق ��د ان �ت �ه��ت ن �ي��اب��ة �إ�ستئناف
اال�سكندرية م��ن تحقيقاتها التي ك�شفت
عن قيامهما بقتل االنبا ابيفانيو�س �أ�سقف
ورئي�س دير االنبا مقار بوادي النطرون».
وكان المتهم االول والذي تم تجريده من
الرهبنة قد مثل م�ؤخر ًا امام النيابة العامة
وجهت �إليه تهمة القتل العمد و�أودعته
التي ّ

الحب�س االحتياطي على ذمة التحقيق.
وبح�سب البيان فان المتهم االول «�أقر في
التحقيقات ب�أنه ،والمتهم الثاني ،على �إثر
خالفات مع المجني عليه الأنبا �إبيفانيو�س
لذلك اتفقا على قتله».
وتابع �أنهما «كمنّا له بطريقه المعتاد من
م�سكنه �إلى كني�سة الدير لأداء ال�صالة وما
�أن �شاهد المتهم الأول المجني عليه قام
بالتعدي عليه ،م�سدد ًا ل��ه ث�لاث �ضربات
متتالية على م�ؤخرة الر�أ�س بوا�سطة ما�سورة
ح��دي��دي��ة ،ح ��ال م��راق �ب��ة ال�م�ت�ه��م الثاني
للطريق».

«توتال» الفرن�سية تغادر ر�سميا �إيران بعد
ف�شلها في الح�صول على �إ�ستثناء من وا�شنطن

ان�سحبت ��ش��رك��ة ال�ن�ف��ط الفرن�سية
ال�ع�م�لاق��ة «ت��وت��ال» ر�سميا م��ن �إي���ران،
ح�سبما �أعلن وزير النفط الإيراني بيجان
نمدار زنقانه االثنين 8/20
ان�سحاب ال�شركة من م�شروع
ب �م �ل �ي��ارات ال � � ��دوالرات في
�إي ��ران .ومنذ نحو �شهرين،
�أعلنت ال�شركة ان�سحابها
م��ا ل��م تتمكن عبر خو�ضها
مفاو�ضات مع وا�شنطن من
الح�صول على ا�ستثناء يتيح
لها البقاء في البلد الذي تنهكه العقوبات
الأمريكية.
وق��ال زنقانه ف��ي ت�صريحات لوكالة
الأنباء الخا�صة بوزارة النفط �إن «توتال
ان�سحبت ر�سميا من اتفاق تطوير المرحلة

 11من حقل بار�س الجنوبي .م�ضى �أكثر
من �شهرين على �إعالنها �أنها �ستن�سحب
من العقد».
و�أعلنت الواليات المتحدة
في مايو الما�ضي ان�سحابها
م��ن االت �ف��اق ال �ن��ووي الموقع
م ��ع ط� �ه ��ران ع� ��ام ،2015
و�إعادة فر�ض عقوبات عليها
على مرحلتين في �أغ�سط�س
نوفمبر.
وت�ستهدف المرحلة الثانية
من العقوبات �صناعة النفط في �إيران،
و�سبق �أن �أعلنت توتال �أن��ه �سيكون من
الم�ستحيل البقاء في �إيران ما لم تح�صل
على ا�ستثناء خا�ص من وا�شنطن ،وهو ما
لم تح�صل عليه.

عدد �ضحايا الفي�ضانات التي اجتاحت والية
«ك��ي��راال» ج��ن��وب الهند تخطى  400قتيل
ارتفعت ح�صيلة �ضحايا الفي�ضانات التي اجتاحت والية كيراال الهندية بعد �أ�سبوع
من ت�ساقط �أمطار تعد الأعنف منذ قرن� ،إلى �أكثر من  400قتيل� ،إثر انح�سار المياه
وانخفا�ض م�ستوياتها في المناطق المنكوبة والعثور على المزيد من جثث القتلى.
وعقب �أ�سبوع من هطول الأمطار الغزيرة ،تراجعت الأمطار االثنين  8/20فانخف�ض
من�سوب المياه في عدد من الأقاليم .في وقت توا�صل مروحيات ع�سكرية و�سفن عمليات
البحث عن ناجين وعمليات �إلقاء المواد الغذائية ومياه ال�شرب في المناطق المنكوبة.
و�أعلنت فرق الإنقاذ العثور على جثث ثالثين �شخ�صا �آخرين ،ما رفع ح�صيلة ال�ضحايا
�إلى  200منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة في الثامن من �أغ�سط�س و�إلى  400على
الأقل منذ بدء الأمطار المو�سمية في يونيو الما�ضي.
وتم �إنقاذ � 22ألف �شخ�ص يوم الأحد فقط ،فيما ال يزال نحو �ألف �شخ�ص عالقين في
خم�س قرى حول «�شينغانور» �أحد �أكثر الأقاليم ت�ضررا بالفي�ضانات.
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بدء خدمة كني�سة جديدة في منطقة ريدوود �سيتي
بايبرا�شية �شمال كاليفورنيا

قدا�سة البابا تاو�ضرو�س الثانى ي�ستقبل وفد من الأطفال
�أع�ضاء جمعية ال�شبان الم�سيحية برو�سيا

ف��ى ي��وم الثالثاء � ٧أغ�سط�س ،٢٠١٨
ا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
بالكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية  ،وفدا
من الأطفال (تتراوح �أعمارهم بين -١٠
 ١٦عاما) ،وهم الفائزون فى الم�سابقة
الفنية التي نظمتها م�ؤ�س�سة ال�صداقة
الم�صرية الرو�سية الثقافية ،بالتعاون مع
الهيئة العامة لجمعيات ال�شبان الم�سيحية
بم�صر ،تحت عنوان (�صداقتنا �سر قوتنا)،
وجاءت الم�سابقة في الفنون ومو�ضوعها
(في حب م�صر) ،و�شمل �إنتاجهم ر�سوم
ت�شكيلية ع��ن ح �� �ض��ارة وم��ل��وك م�صر
الفرعونية ،وبح�ضور ا.د /ح�سين ال�شافعى
رئي�س الم�ؤ�س�سة ،والمهند�س� /سامى �أرميا
مدير عام الهيئة العامة لل�شبان الم�سيحية
بم�صر ،و �أ.د /ر�سمي عبد الملك ر�ستم
نائب رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة ،وعدد من
الم�شرفين على الوفد برو�سيا.
و�أك��د قدا�سة البابا للح�ضور �أن م�صر
بلد الح�ضارة والتاريخ ،بلد الأمن وال�سالم
وال �م �ح �ب��ة ،و�أب � ��دى ��س�ع��ادت��ه بوجودهم
وبفوزهم وزيارتهم للبلد التي تخيلوها في
�إبداعاتهم ور�سوماتهم ،لتحويل الخيال
�إلى حقيقة ويرون ب�أعينهم هذه الح�ضارة،
ويلتقون مع �شعبها المحب لكل بالد العالم،
وهن�أهم بهذا الفوز و�شكر هيئة ال�شبان
الم�سيحية بم�صر على ه��ذه المبادرة
ال��رائ�ع��ة ف��ي ح��ب م�صر ،و�إ�ست�ضافتها
للوفد وتنظيم برنامج �سياحي وثقافي
واجتماعي لهم خ�لال الفترة م��ن ٨ /٥
ال��ى  ،٨ /١٤وكذلك م�ؤ�س�سة ال�صداقة
التي نظمت هذه الم�سابقة لأطفال رو�سيا

بنعمة اهلل وبعمل ال��روح القد�س في كني�سته ،اجتمع الآب��اء الكهنة بمنطقة �شمال
كاليفورنيا مع القم�ص انطونيو�س باقي وكيل �إيبرا�شية �شمال كاليفورنيا ل�صالة قدا�س
�إلهي يوم ال�سبت � 11أغ�سط�س � 2018إ�شارة �إلى بدء الخدمة الروحية في منطقة ريدوود
�سيتي  Redwood Cityتنفيذا للقرار البابوي رقم  13ل�سنة  .2018وعقب القدا�س �أجاب
الآباء الكهنة على �أ�سئلة وا�ستف�سارات ال�شعب الخا�صة بالخدمة في هذه المنطقة .وكان
لقاء مثمر ًا ومفرحاً.
الرب قادر �أن ينمي هذه الخدمة لمجد �إ�سمه القدو�س.
قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني ي�ستقبل �أع�ضاء جمعية ال�شبان الم�سيحية برو�سيا

وتحويل ال�شعارات والأق��وال �إل��ى �أفعال،
ثم قام قدا�سته بتكريم الفائزين ،و�أدار
مع كل منهم ح��وارا منفرد ًا و�أه��دى كل
منهم �أيقونة العائلة المقد�سة في رحلتها
�إلى م�صر ،وطلب منهم ال�صالة من �أجل

اللجنة المجمعية للرهبنة تدعو الأديرة
غير المعترف بها لت�صحيح �أو�ضاعها

دعت اللجنة المجمعية للرهبنة و�شئون
الأديرة القبطية الأرثوذك�سية وعلى ر�أ�سها
ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا ت��وا� �ض��رو���س ال �ث��ان��ى بابا
الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية
والرئي�س الأع�ل��ى للرهبنة القبطية كافة
الأماكن غير المعترف بها ك�أديرة بت�صحيح
�أو� �ض��اع �ه��ا وذل� ��ك ب��ال�خ���ض��وع لإ� �ش��راف
البطريركية عليها روحي ًا ورهباني ًا و�إداري ًا
ومالي ًا في هدوء و�سالم.
وذكر بيان �صادر بهذا ال�ش�أن انه �سيتم
ال �ب��دء ف��ى تعمير ه��ذه االدي� ��رة رهبانيا
وروحي ًا بطريقة �صحيحة بح�سب قوانين
الرهبنة المعمول بها فى الأدي��رة العامرة
ثم بعد ذلك الإعتراف بها ك�أديرة.

و�أ��ض��اف البيان �أن الخطوات الالزمة
لت�صحيح الأو�ضاع هي ت�سجيل الأر�ض ب�إ�سم
بطريركية الأقباط الأرثوذك�س والخ�ضوع
ل�م��ن ي��ر��س�ل��ه ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا للإ�شراف
الروحي والمالي والإداري على المكان غير
المعترف به ،والرجوع �إل��ى �شروط الئحة
الرهبنة في تعمير دير جديد.
و�أ� �ش��ار البيان �إل��ى �أن ك��ل م��ن ال يقبل
هذه الدعوة يعلن الع�صيان على الكني�سة
وان له نية �أخرى ال عالقة لها بالرهبنة بل
لأغرا�ض �شخ�صية منحرفة عن الطريق
ال�سليم  ،و�سيحكم على نف�سه بالتجريد من
الرهبنة والكهنوت ،و�ستكون هناك مهلة
�شهر من تاريخ �صدور البيان.

م�صر ،وانه �سي�صلي من �أجلهم ،وطالب
الح�ضور با�ستمرار بذل الجهد الم�شابه
للتبادل بين الأط�ف��ال وال�شباب لتوطيد
ال �ع�لاق��ات ،وال �ت �ب��ادل ال�ث�ق��اف��ي ،خا�صة
و�أن مادة الح�ضارة الم�صرية تدر�س فى

ال�م��دار���س الرو�سية ،كما عبر قدا�سته
ع��ن �سعادته ان ت��أت��ى ه��ذه ال��زي��ارة فى
�إط��ار االحتفال بمنا�سبة م��رور  ٧٥عاما
على العالقات الدبلوما�سية الم�صرية
الرو�سية.

الدرا�سة المت�أنية للإنجيل تبرهن على
وجود الأ�سرار ال�سبعة

ق ��ال الأن� �ب ��ا م��و� �س��ى� ،أ� �س �ق��ف عام
ال�شباب :قد يت�صور البع�ض �أن الكني�سة
الأرثوذك�سية ا�ستحدثت الأ�سرار ال�سبعة
على �أ�سا�س غير �إنجيلي ،الفتًا �إل��ى �أن
الدرا�سة المت�أنية للإنجيل تبرهن �أن
الأ� �س��رار ال�سبعة ذات �أ�سا�س �إنجيلى
را�سخ.
و�أ��ض��اف �أ�سقف ال�شباب في مقالة
له في مجلة الكرازة �أن �أ�سرار الكني�سة
ال�سبعة هي �أعمال مقد�سة ومنح �إلهية،
بها ننال نع ًما غير منظورة ،تحت مادة
منظورة.

الكني�سة تنفي تكليف �أ�سقف ال�شرقية
بالإ�شراف على دير �أبومقار
ن�ف��ى الأن �ب��ا دان �ي��ال �أ� �س �ق��ف المعادي
و��س�ك��رت�ي��ر ال�م�ج�م��ع ال�م�ق��د���س للكني�سة
القبطية الأرث��وذك �� �س �ي��ة� ،صحة تكليف
الأنبا مقار �أ�سقف ال�شرقية والعا�شر من
رم�ضان بالإ�شراف على دير �أبومقار بوادي
ال�ن�ط��رون ،بعد مقتل الأن�ب��ا �أيبفانيو�س،
رئي�س الدير.
وقال �سكرتير المجمع المقد�س� ،إنه لم
يتقرر بعد من �سي�شرف على الدير لحين
اخ�ت�ي��ار رئي�س ج��دي��د ل��ه ،والأم���ر ف��ي يد
البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية
وبطريرك الكرازة المرق�سية.
وحول ما تردد عن درا�سة الكني�سة نقل
عدد من رهبان دير �أبومقار لأديرة �أخرى،
قال الأنبا دانيال �أن «كل هذا الكالم غير
�صحيح».
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السماء الثانية

قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
نخاطب �أمنا العذراء مريم ب�ألقاب كثيرة
خالل ال�صلوات والت�سابيح والمدائح العديدة
والترانيم ،وفي منا�سبات كثيرة خالل ال�سنة
الكن�سية ،كما في فترة ال�صوم الذي ن�سميه
«� �ص��وم ال� �ع ��ذراء» ،وف��ي �شهر كيهك حيث
اال�ستعداد لميالد ال�سيد الم�سيح .ومن هذه
الألقاب �أننا نقول عنها �إنها «فخر جن�سنا»،
و�أن�ه��ا «ح��وا�ؤن��ا ال�ج��دي��دة» ،و�أي�ضا ن�صفها
�أنها «ال�سماء الثانية» .ودائما نالحظ في
�أيقونات القدي�سة مريم العذراء �أنها ترتدي
مالب�س زرقاء اللون (لون ال�سماء) ،منقو�شة
بالنجوم ،وفيها نجمتان كبيرتان تعبير ًا على
�أن�ه��ا ال�سماء الثانية التي حملت �إب��ن اهلل
المخل�ص.
عا�شت �أم�ن��ا ال �ع��ذراء م��ري��م – ال�سماء
الثانية – هنا على الأر���ض قرابة ال�ستين
عام ًا ومنذ نياحتها وهي تظهر بين الحين
والآخ ��ر لأف ��راد ولجموع ف��ي مناطق وبالد
كثيرة ،مثلما كان ظهورها الأ�شهر على قباب
كني�ستها في �ضاحية الزيتون بالقاهرة منذ
حوالي ن�صف قرن.
وه��ذا يدفعنا للت�أمل في الآي��ات الكتابية
التي ن�سميها «الآي��ات الأر�ضية ال�سماوية»،
وهي التي عندما نقر�أها نجد ن�صفها الأول
يتحدث عن الأر���ض ،بينما ن�صفها الثاني
يتحدث عن ال�سماء .وهذه مالحظة جميلة
يمكن �أن تفيد الدار�سين لكلمة اهلل وفي
موا�ضع كثيرة من الأ�سفار المقد�سة ،و�إليكم
بع�ض الأمثلة التي ت�شرح ذلك:
مثال (« :)1كن �أمينا �إل��ى الموت (على
الأر�� ��ض) ف�س�أعطيك �إك�ل�ي��ل ال�ح�ي��اة (في
ال�سماء)» (ر�ؤ.)10:2
م�ث��ال (« :)2ط��وب��ى للم�ساكين بالروح
(على الأر���ض) ،لأن لهم ملكوت ال�سماوات
(في ال�سماء)» (متى.)3:5
مثال (« :)3ال تخف� ،أيها القطيع ال�صغير
(على الأر�ض) ،لأن �أباكم قد ُ�سر �أن يعطيكم
الملكوت (في ال�سماء)» (لو.)32:12
مثال (« :)4كنت �أمينا في القليل (على
الأر�ض) ،ف�أقيمك على الكثير (في ال�سماء)»
(مت.)21:25
وه��ذه الآي��ات ،وغيرها كثير ،تربط بين
الأر� ��ض وال�سماء ب�أ�سلوب محكم وا�ضح،
ونعرف �أن حياتنا الأر�ضية مهما �أمتدت هي
تمهيد ق�صير لحياتنا ال�سماوية في الأبدية.
وبناء على هذا المفهوم ن�ستطيع �أن نحدد
عدة مالمح �سماوية في حياتنا الأر�ضية من
خالل �أمور ملمو�سة ومادية مثل:
( )1الكني�سة :هي �سفارة ال�سماء على
الأر�ض ،هي قطعة من ال�سماء� ،أو كما نقول
في ال�صالة الربانية «..ك�م��ا في ال�سماء،

في �سفر التكوين �أ�صحاح  ،26يحكي الكتاب
عن �إر�سال �أبينا �إبراهيم لرئي�س بيته �أليعازر
الدم�شقي �إل��ى �أر�ضه وع�شيرته لكيما يختار
لإب�ن��ه �إ�سحق زوج ��ة .ويحكي الكتاب �أي�ضا
عن ذه��اب �أليعازر �إل��ى �أر���ض ع�شيرة �أبينا
�إبراهيم ،وعن �صالته ،وعن طلبته من اهلل
�أن ير�شده �إلى الفتاة التي يختارها الرب زوجة
البن �سيده ،وعن طلبته من ال��رب �أن يعطيه
عالمة خا�صة �أن ت�سقيه الفتاة ،وت�سقي �أي�ضا
جماله .الق�صة ب�سيطة في �أحداثها ،لكنها
تحمل الكثير من الدرو�س والمعاني الروحية
العميقة.
 -1الق�صة تحكي عن رغبة �أبينا �إبراهيم
�أال يتخذ لإبنه زوج��ة من بين الأم��م ،وال �أن
يرجع ب�إ�سحق ليرتبط بفتاة في �أر�ض �آبائه،
ف�إبراهيم كان قد خرج من �أر�ض �آبائه خلف
الرب ،وب�سبب دعوته له ،وهو ي�صر �أال يتراجع
عن عهد دعوته الأول��ى والتزامه الروحي مع
ال��رب تبعا لو�صية ال��رب «�أذه��ب من �أر�ضك
ومن ع�شيرتك ومن بيت �أبيك �إلى الأر�ض التي
�أريك» (تك.)1:12
 -2الق�صة �أي�ضا تحكي كيف �أن اليعازر
�أط��اع وخ��رج متكال على طلبة �سيده عنه �أن
ُينجح ال��رب طريقه ،وخ��رج �أليعازر محمال
ببركة �إي�م��ان �أبينا �إب��راه�ي��م ،ومت�شجعا في
الطريق ،وواثقا �أن الرب البد �أن ُينجح طريقه
ب�سبب طلبة �إبراهيم عنه ..وهذا �أمر يجعلنا
نثق �أن طلبة القدي�سين عنا ت�سندنا كثير ًا في
طريق حياتنا.
 -3كانت حياة �أليعازر في بيت �إبراهيم
�سيده در�س ًا حي ًا في الإيمان ،تعلمه �أليعازر من
�سيده ،فخرج �أليعازر م�ؤمنا �أن ال��رب ُينجح
طريقه ،و�صلى �صالة عميقة من قلبه ،واثقا
�أن اهلل البد �أن يي�سر مهمته ،تمام ًا كما ر�أى
�سيده يفعل .فكما عا�ش �إبراهيم بالإيمان،
هكذا ت�سلم �أليعازر �أن يحيا بالإيمان .وهكذا
ينبغي �أن تكون حياتنا قدوة لكل من نتعامل
معهم.
 -4كان �أليعازر در�س ًا لنا جميعا �أن الإن�سان
ال��ذي يختبر عمل ال�صالة ويتقنها ،يمنحه
اهلل حال لكل م�شاكله ،ويعينه في كل خطوات
ح�ي��ات��ه ..ف�أليعازر ق��د �صلى وطلب �إر�شادا
من ال��رب ،وال��رب �أي�ضا ا�ستجاب له ،و�سهل
مهمته.

عليك؟ فقالت :ال �أحد ،يا �سيد! .فقال لها ي�سوع:
وال �أنا �أدينك .اذهبي وال تخطئي �أي�ضا» (يو،10 :8
.)11
ما �أعجب هذا الكالم! ديان الأر�ض كلها ،الذي
�سيدين الم�سكونة كلها بالعدل ،يقول للمر�أة الخاطئة
«وال �أنا �أدينك» ،بينما يطلب لها الرجم جماعة من
الخطاة هربوا لما ك�شف لهم الرب خطاياهم!..
حقا� ،أقع في يد الرب ،لأن مراحمه كثيرة وال �أ�سقط
في يد �إن�سان.

داود النبي يدعو بين عقوبات ثالث:
اخط�أ داود الملك وعد ال�شعب .فجاء �إليه جاد
النبي ،يخبره بالعقوبة الإلهية قائال« :هكذا قال
الرب :ثالثة �أنا عار�ض عليك ،فاختر لنف�سك واحد ًا
منها� ..أت�أتي عليك �سبع �سني جوع في �أر�ضك� ،أم
تهرب ثالثة ا�شهر �أمام �أعدائك وهم يتبعونك� ،أم
يكون ثالثة �أيام وب�أ في �أر�ضك؟» (�2صم-12 :24
.)13
�أما داود الحكيم :فلما �ضاق به الأمر جداً ،قال
عبارته الخالدة« :فلن�سقط في يد الرب ،لأن مراحمه
�أخ غا�ضب لرجوع �أخيه:
كثيرة وال ا�سقط في يد �إن�سان» (�2صم.)14:24
عندما وقع الإبن ال�ضال في يد الأب ،عامله بكل
كان بخبراته مع اهلل يعرف �أن الوقوع في يد الرب
�أ�سهل من الوقوع في �أيدي الب�شر ..والكتاب المقد�س رفق ..كان قد طلب ن�صيبه من الميراث – في حياة
�أبيه – فلم يعاتبه وهو عالم �أنه �سينفقه في عي�ش
يقدم لنا �أمثلة عديدة في هذا المجال.
م�سرف! وتركه على حريته ي�سافر �إلى كورة بعيدة،
مانح ًا �إياه حرية ي�ستطيع بها �أن يك�سر و�صاياه و�أن
�إخوة وقوعوا في �أيدي �إخوتهم:
نعم ،ما �أ�صعب �أن يقع �إن�سان في يد �إن�سان :يفتك يبدد �أمواله! ولما رجع الإبن جائع ًا محتاجاً ،لم
به بال رحمة!! حتى لو كان �أخاه بالج�سد! ومن بدء يذله الآب .ولم ينتظره داخل البيت حتى يطرق بابه
التاريخ الب�شري ،وهذه الق�صة تتكرر جيال بعد جيل .ذليال ويطلب المثول بين يديه ..بل «�إذ كان لم يزل
 +وقع هابيل البار في يد �أخيه قايين :فقتله دون بعيدا ر�آه �أبوه ،فتحنن ورك�ض ووقع على عنقه وقبله»
�أي ذنب جناه .ولم ي�ستح �أن يواجه اهلل بال خجل (لو.)20:15
�أظهر له هذا الحنو ،قبل �أن ي�سمع منه كلمة �إعتذار
قائال «�أحار�س �أنا لأخي»؟ (تك .)9:4ومنذ ذلك
الحين ،والب�شر يخافون الب�شر ..حتى �أن قايين نف�سه واحدة! حتى� ،أن هذا الإبن – من فرط حنو �أبيه
قد ارتعب وهو يقول�« :أكون تائها وهارب ًا في الأر�ض ،عليه – لم ي�ستطع �أن يقول له عبارة «اجعلني ك�أحد
�أجراك» (لو .)19:15التي كان مزمع ًا �أن يقولها.
يكون كل من وجدني يقتلني» (تك.)14:4
ولم يكتف الأب بهذا ،بل �ألب�سه الحلة الأولى،
 +ويعقوب �أبو الآباء عا�ش هو �أي�ضا مرتعبا من
�أخيه عي�سو :نعم �أخيه (تك ..)41:27وبلغ الرعب وجعل خاتم ًا في يديه ،وحذاء في قدميه .وذبح له
بيعقوب� ،أنه على الرغم من ر�ؤى ومواعيد كثيرة من العجل الم�سمن .و�أقام وليمة فرح ًا برجوعه.
و�سط كل ذلك ،نبحث عن عقوبة واحدة وقعت على
اهلل ،ي�صرخ �إلى اهلل قائال «نجني من يد �أخي ،من
يد عي�سو ،لأني خائف منه �أن ي�أتي وي�ضربني الأم مع هذا الإبن ال�ضال مقابل كل ما فعل ،فال نجد ..نبحث
البنين» (تك .)3:33كما تقدمت جاريتاه ،و�إمر�أتاه ،عن عبارة توبيخ واحدة� ،أو حتى كلمة عتاب ،فال
نجد� ..إنما هو حنو على طول الخط ،و�إكرام ،ورفع
وجميع �أوالده .و�سجد الكل له ا�ستعطافا.
يعقوب يقع في يد اهلل ،في�صارع اهلل ويغلب ،وي�أخذ لمعنوياته �أمام كل �أهل البيت ...هذا الإبن نف�سه وقع
البركة ،وينال المواعيد (تك .)29 ،28 :32ويرى في يد �أخيه ،فيالهول ما حدث!
�سمع �أخوه الإكبر �صوت الفرح في البيت ،وعرف
ر�ؤى ،ويب�صر مالئكة (تك .)82ولكنه يرى �أخاه
فيرتعب ،وي�سجد �إلى الأر�ض �سبع مرات .وير�سل برجوع �أخيه ..فغ�ضب جداً ،ورف�ض �أن يدخل! حتى
عبيده قدامه بالهدايا م�ستعطفين! وي�صرخ �إلى اهلل :ا�ضطر الأب �أن يخرج متو�س ًال �إليه ..ولم يراع �شعور
�أخيه ،ولم يق ّدر نف�سيته المنك�سرة .ولم يهتم بتعكير
نجني من يد �أخي!
حقاً� ،أقع في يد الرب ،وال �أقع في يد �إن�سان� .إنها �صفو الحفل المقام .بل حاول �أن يهيج �شعور الأب
على �أخيه ،متمل�صا حتى من �أخوته ،متهم ًا �إياه ب�شر
ق�صة متكررة ،ذكرتني بقول ال�شاعر العربي:
الإتهامات .وذلك بقوله للأب�« :إبنك هذا (ولم يقل
عوى الذئب فا�ست�أن�ست بالذئب �إذ عوى
�أخي) ،الذي �أكل معي�شتك مع الزواني (بينما لم
و�صوت �إن�سان فكدت �أطير
يذكر الكتاب تهمة كهذه ،بل فقط :بذر ماله بعي�ش
م�سرف»!.
المر�أة التي ُ�ضبطت في ذات الفعل:
كذلك �أقام هذا الأخ مقارنة كلها محبة للذات،
المر�أة الخاطئة التي ُ�ضبطت في ذات الفعل،
وقعت في �أيدي النا�س ،في �أيدي رجال دين متم�سكين م�ؤداها �أن الفرح ب�أخيه يعتبره ظلما له ،وهو الذي
بال�شريعة ،تفتر�ض فيهم الرحمة .فماذا فعلوا بها؟ خدم �أباه �سنوات لم يتجاوز فيها و�صيته!.
حقا� ،صدق داود حينما قال� :أقع في يد الرب ،لأن
�أ�شبعوها �إهانة وف�ضيحة وت�شهيراً .وجروها �إلى
ال�سيد الم�سيح ،طالبين تنفيذ ال�شريعة� ،أي الحكم مراحمه كثيرة وال �أقع في يد �إن�سان.
برجمها .محاولين تبرير ق�سوتهم ب�آية من النامو�س.
بين يدي الم�سيح ويدي الفري�سي:
ه�ؤالء الخطاة الأنجا�س ،الذين ي�شبهون نف�س
تلك المراة الخاطئة التي بللت قدمي الم�سيح
المر�أة في الوقوع تحت حكم الموت ،طلبوا لها الموت!
�أما عندما وقعت في يد الرب القدو�س الطاهر ،الذي بدموعها وم�سحتهما ب�شعر ر�أ�سها ،وقعت في يد
رائحة الخطية كريهة جد ًا �أمامه ،ف�إنه �أنقذها �سمعان الفري�سي المتكبر فنظر �إليها ب�إ�شمئزاز،
و�شك في الم�سيح ب�سببها ،وقال في قلبه عن الم�سيح
منهم!
بل �إنه �أخجلهم جيمعا قائال لهم« :من كان منكم «لو كان هــــذا نبياً ،لعلم من هذه المر�أة التي تلم�سه
بال خطية فليرمها �أوال بحجر!» (يو .)7:8ولما وما هي! �إنها خاطئة» (لو.)39:7
ت�صرف الفري�سي هكذا ،مع �أنه هو نف�سه كانت
ان�سحبوا كلهم تاركين المر�أة في يد الرب ،التفت
�إليها وفي قلبه عطف عميق عليها – وهي ذليلة له �أخطا�ؤه! ركز على المر�أة وخطيتها ولم ينظر
م�سكينة قدامه – و�س�ألها «�أين هم �أولئك الم�شتكون �إلى ذاته ،وكيف �أنه لم يقم بواجب الإكرام نحو

�سل�سلة �سفر الر�ؤيا ()12

الأ�صحـــاح الثـــالث

الر�سالة ال�ساد�سة:

نيافة الأنبا باخوميو�س
 -5هذه الق�صة در�س وا�ضح كيف �أن اهلل
ه��و ال��ذي ي�ق��ود ك��ل �أح ��داث حياتنا ويرتبها
بح�سب م�شيئته ال�صالحة ،ف�أليعازر كان ذاهبا
�إل��ى �أر���ض غريبة ،ولم يكن يعرف �أح��د ًا من
بيت �سيده �إبراهيم ،نعم هو قد �أعد القافلة
والهدايا وخرج في طريقه ،لكن اهلل هو الذي
هداه في هذا الطريق ،وهو الذي دبر �أن تخرج
رفقة في ذلك الوقت لت�ستقي ،وتلتقي �أليعازر
و�أي�ض ًا جماله ال ُمتعبة من ال�سفر .وهذا �أي�ضا
در�س روحي جميل فيما ت�صنعه ال�صالة في
حياتنا ،وكيف �أنها تف�سح المجال لروح الرب
ليدبر كل �أمور حياتنا.
� -6ص ّلى �أليعازر و�سلم الم�شيئة هلل ،والرب
ا�ستجاب و�أع �ط��اه �أن يقابل رف�ق��ة م��ن بيت
وع�شيرة �سيده ،فاهلل ال ي�ستجيب �إال للطلبات
ال�ت��ي ه��ي ح�سب ق���ص��ده ال � ُم �ف��رح ،وترتيبه
الحكيم .لذلك ف�إن طلبة التوبة هي طلبة دائما
مقبولة �أم��ام الرب لأنها ح�سب م�شيئته التي
تريد �أن الجميع يخل�صون و�إلى معرفة الحق
يقبلون.
� -7أليعازر �أي�ضا يترك لنا ر�سالة �أن الإن�سان
الذي ي�سلم �أموره في يد اهلل بال�صالة ،ويقدم
�إرادة اهلل في حياته ،يحيا في �سالم ويختبر
فرحة ا�ستجابة اهلل ل�صلواته وطلباته.
� -8أخ�ي��راً ...الق�صة تحمل لنا فكرة عن
بركة الرب لكل خادم يتعب في خدمة الميل
الثاني ،فهذه رفقة لم تقبل �أن ت�سقى �أليعازر
فقط ،بل �أ�صرت �أن ت�سقى كل جمال القافلة،
في قبول حكيم لخدمة الميل الثاني ،لذلك
فقد وهبها الرب �أن ت�صير �أما ل�شعوب كثيرة
ب�سبب زواجها من �إ�سحق بن �إبراهيم ،وت�صير
جدة لربنا ي�سوع ح�سب الج�سد.

3

أقع في يد الرب وال أقع في يد إنسان

كذلك على الأر� ��ض ،»..وكما يعبر القدي�س
يوحنا ذهبي الفم بقوله« :عندما ترى الأب
الكاهن يفتح �ستر الهيكل ف�إنه يفتح باب
ال�سماء.»..
( )2الكتاب المقد�س :هو دليل ال�سماء
( ،)Indexفالإن�سان عندما يذهب �إلى �آية
بلد في العالم ،يطلب �أوال خريطة المكان
ال��ذي يذهب �إليه ،ونحن ن�ستعين ب�أجهزة
 GPSفي حياتنا عندما نذهب �إلى �أي مكان.
ال�سماء تحتاج دليل للذهاب �إليها هو الأ�سفار
المقد�سة.
( )3الكهنوت :هو الأبوة – Fatherhood
في كني�ستنا وهو رفيق الإن�سان �إلى ال�سماء.
فما �أ�شهى �أن يرافقني «�أب» يم�سك بيدي
ويقودني ب�أبوته نحو ال�سماء .وهذا المفهوم
الروحي العميق لعمل الكهنوت في الكني�سة
يت�ضح ب�صورة جلية في �أب الإعتراف الذي
ي�خ�ت��اره الم�سيحي ف��ي رح�ل��ة غ��رب�ت��ه على
الأر�ض.
( )4الرهبنة :هي �صورة مالئكية للحياة
ع �ل��ى الأر�� � ��ض .ل �ق��د ت �خ �ل��وا ع��ن ك��ل �شيء
بر�ضى واختيار ،وذهبوا �إل��ى الأدي��رة بحثا
عن القدا�سة ،وحب ًا في الحياة ال�سماوية.
ولذا ا�شتهرت الأدي��رة في الم�سيحية �شرق ًا
وغرباً ،و�صارت بالحقيقة واح��ات �سماوية
يذهب �إليها الب�شر بحثا عن الحياة ال�سماوية
الخالية من �ضعفات الحياة الأر�ضية.
( )5ال �ق��دا���س الإل� �ه ��ي :ه��و رح �ل��ة �إل��ى
ال�سماء ،حيث �صلوات القدا�س ب��دءا من
رف��ع ب�خ��ور ع�شية ث��م الت�سبحة ف��ي ن�صف
الليل ورفع بخور باكر وال�صلوات والقراءات
والألحان ،و�أخير ًا التقدم للتناول من الأ�سرار
المقد�سة .كل هذه ت�شكل رحلة �سماوية حيث
ن�صلي �أث�ن��اء ت��وزي��ع الأ� �س��رار «�سبحوا اهلل
في جميع قدي�سيه» لأننا �صرنا في ال�سماء،
عالمين �أن لغة ال�سماء هي الت�سبيح.
( )6التوبة :ال�شيطان يحاربنا ويريد �أن
يحرمنا من ال�سماء ول��ذا تكون التوبة هي
خطوة نحو ال�سماء .لأن الو�صية تقول «كونوا
قدي�سين» فك�أن التوبة هي ا�ستعادة حياة
القدا�سة فينا .ومن �أجل ذلك ُجعل �سر التوبة
واالعتراف ك�أحد الو�سائط الروحية القوية
في م�سيرة حيانا الأر�ضية نحو ال�سماء.
( )7الخدمة :هي التعبير الظاهر عن
المحبة الحقيقية ،وك��أن كل خدمة تقدمها
ب�أية �صورة من ال�صور هي دع��وة لل�سماء.
فالمحتاج والمري�ض والمعوق واليتيم والأرملة
وال�ب�ع�ي��د وال�م�غ�ت��رب وال�م�ه�م��وم وغيرهم،
عندما تخدمهم الخدمات المنا�سبة وتقدم
لهم المحبة الحقيقية ،ك�أنك تك�شف لهم
محبة ال�سماء ودعوتها لهم ب�صورة ملمو�سة
حقيقية.
هذه مجرد �صور لكي تعي�ش ال�سماء على
الأر� ��ض ،وك��ل �إن�سان يعي�ش الم�سيحية في
عمقها م�سئول �أن يحول الأر�ض �إلى �سماء،
وبمعنى �آخ��ر �أن م��ا ي�شعر ب��ه ف��ي ال�سماء
يجعله على الأر���ض ،وكما نقول دائما «كما
في ال�سماء كذلك على الأر�ض».
الم�سيحية هي الوحيدة القادرة �أن تحول
الأر���ض �إل��ى �سماء ،لي�س ل�سبب �أو �آخ��ر �إال
لأنها تعرف �أن «اهلل محبة».

�صالة اليعازر الدم�شقي

�أرثوذك�س نيوز

«ه��ذَ ا َيقُو ُل ُه ا ْل� ُق� ُّدو�� ُ�س ا ْل� َ�ح �قُّ ،ا َّل� ِ�ذي َل ُه
ِم ْفت َُاح َدا ُو َد ،ا َّل ِذي َي ْفت َُح َو َال �أَ َح ٌد ُي ْغ ِلقُ َ ،و ُي ْغ ِلقُ
َو َال �أَ َح ٌد َي ْفت َُح� :أَ َنا َعار ٌِف �أَ ْع َما َل َكَ .هنَذَ ا َق ْد
ُوحا َو َال َي ْ�ست َِطي ُع �أَ َح ٌد
َج َع ْل ُت �أَ َم َام َك َبا ًبا َم ْفت ً
�أَ ْن ُي ْغ ِل َقهُ ،لأَ َّن َل َك ُق َّو ًة َي ِ�سي َرةًَ ،و َق ْد َح ِف ْظ َت
ك ّل َم ِتي َو َل ْم ُتن ِْكرِ ْا�س ِمي .هنَذَ ا �أَ ْج َع ُل ا َّل ِذ َين
ِم ْن َم ْج َم ِع ال�شَّ ْي َطانِ ِ ،م َن ا ْلقَا ِئ ِل َين �إِ َّن ُه ْم َي ُهو ٌد
ون هنَذَ ا �أُ َ�ص ِّي ُر ُه ْم
َو َل ْي ُ�سوا َي ُهو ًداَ ،ب ْل َي ْك ِذ ُب َ
َ
َ
ُون
�ام ر ِْجل ْيكَ ،و َي ْعرِ ف َ
ُون َو َي ْ�س ُج ُد َ
َي�أْت َ
ون َ�أ َم� َ
َ
َ
َ
�أَ ِّني �أ َنا �أ ْح َب ْبت َُك .لأن ََّك َح ِف ْظ َت ك ّل َم َة َ�ص ْبرِ ي،
�أَ َن��ا �أَ ْي ً�ضا َ َ�س�أ ْحف َُظ َك ِم� ْ�ن َ�س َاع ِة الت َّْجرِ َب ِة
ا ْل َع ِت َيد ِة �أَ ْن َت ْ�أ ِت َي َع َلى ا ْل َعا َل ِم ك ّل ِه ِلت َُج ِّر َب
ال�س ِاك ِن َين َع َلى الأَ ْر� ِ��ضَ .ها َ�أ َنا �آ ِتي َ�سرِ ي ًعا.
َّ
َت َم َّ�س ْك ِب َما ِعن َْد َك ِل َئ َّال َي�أْخُ ذَ �أَ َح ٌد �إِك ّلي َل َك.
َم ْن َي ْغ ِل ُب ف ََ�س َ�أ ْج َع ُل ُه َع ُمو ًدا ِفي َه ْيك ّل ِ�إلهِي،
َو َال َي ُعو ُد َيخْ ُر ُج �إِ َلى خَ ار ٍِجَ ،و�أَ ْكت ُُب َع َل ْي ِه ْا�س َم
�إِلهِيَ ،و ْا�س َم َم ِدي َن ِة ِ�إلهِي� ،أُو ُر َ�ش ِل َيم ال َْج ِد َيد ِة
ال�س َما ِء ِم ْن ِعن ِْد �إِلهِيَ ،و ْا�س ِمي
النَّا ِز َل ِة ِم َن َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
وح
ال َْج ِد َيدَ .م ْن َل ُه �أذ ٌن َفل َي ْ�س َم ْع َما َيقُول ُه ال ُّر ُ
ِل ْل َكنَا ِئ ِ�س»( .ر�ؤ )13-7 :3
† في هذه الكني�سة اللـه ي�صف نف�سه
�إن��ه هو القدو�س الحق« ،القدو�س» معناها
م���ص��در ال �ق��دا� �س��ة لأن ��ه ه��و ال ��ذي يعطى
القدا�سة و�أوالده ال��ذي��ن عا�شوا معه هم
قدي�سين لأنهم ي�ستمدون القدا�سة من اللـه
القدو�س م�صدر القدا�سة« ،وال�ح��ق» لأنه
هو قال على نف�سه «�أَ َن��ا ُه َو َّ
الطرِ يقُ َوال َْح ُّق
َوا ْل� َ�ح � َي��اةُ» .ي��و ، 6 :14وق��ال عن نف�سه �أن
اّ
كلمه حق ثم وبعد ذلك يقول �صفة رائعة
جد ًا الذي له مفتاح داود الذي يفتح وال �أحد
يغلق ويغلق وال �أح��د يفتح ،وه��ذه م�أخوذة
م��ن �سفر �إ�شعياء النبي �أ��ص�ح��اح 22:22
عندما يقول له َو�أَ ْج َع ُل ِم ْفت ََاح َب ْي ِت َدا ُو َد َع َلى
َك ِت ِف ِهَ ،ف َي ْفت َُح َو َل ْي َ�س َم ْن ُي ْغ ِلقُ َ ،و ُي ْغ ِلقُ َو َل ْي َ�س
َم� ْ�ن َي� ْف� َت� ُ�ح .يريد �أن يقول ل��ه� :أن��ا �ضابط
الك ّل ال��رب الإل��ه وك � ّل الأم��ور التي تحدث

في الكون ب�سماح مني ،والقدي�س كيرل�س
الكبير البطريرك الرابع والع�شرون يقول
�إن هذا المفتاح هو �سلطان الحل والربط
الذي �أعطاه اللـه للكني�سة من خالل تالميذه
والآباء الر�سوليين� .أما و�صف الكني�سة في
هذا الن�ص  :يقول له :لأنك لك قوة ي�سيره
وقد حفظت ك ّلمتي ولم تنكر �إ�سمى ،هذه
الكني�سة هنا كان فيها �صفات جيدة و�إنها
ت�سلحت بقوة اللـه وحفظت ك ّلمة ربنا ولم
تنكر �إ�سم اللـه ،ولذلك يعترف بها الرب
ويطوبها ويكافئها ويقول لها� :أن��ا �س�أجعل
�أم��ام��ك باب ًا مفتوح ًا ال ي�ستطيع �أح��د ًا �أن
يغلقه ،الم�سيح هو الذي يفتح وال �أحد يغلق
ويغلق وال �أح��د يفتح ،ممكن يفتح قدامنا
�أب��واب كثيرة وال ي�ستطيع �أح��د �أن يغلقها،
« ُم ْل ِق َين ك� ّل َه ِّم ُك ْم َع َل ْي ِه ،لأَ َّن�� ُه ُه � َو َي ْع َت ِني
ِب ُك ْم1 ».بط � ،7 :5أحيان ًا توجد �أم��ور تبدو
�أنها �صعبة جد ًا والباب يكون مغلق والطريق
م�سدود ولكن لو الإن�سان اتك ّل على الرب
ي�سمع �صوته الحلو« ،هو يفتح وال �أحد يغلق
ويغلق وال �أحد يفتح» ،يوجد �أُنا�س ي�ضطهدون
ه��ذه الكني�سة و�آخ� ��رون يد�سوا فيها بدع
وهرطقات وال�شيطان يعمل بقوة ولكن يقول
له :ال تخف �أنا �سوف �أ�سندك و�س�أكون معك
و�أجعل الذين في مجمع ال�شيطان القائلين
�أنهم يهود ولي�سوا يهود ًا الذين يكذبون ،ها
�أنا �أ�صيرهم ي�أتون وي�سجدون �أمام رجليك
ويعترفون� ،إن��ي �أن��ا �أحببتك ،عندما يحب
اللـه �شخ�صاً ،ه��ذا ال�شخ�ص يحبه �أي�ض ًا
ويفتح اللـه قدامه الطريق ،فمن يقدر �أن
يقف قدامهَ ،فقَالَ َ « :ال تَخَ ْف ،لأَ َّن ا َّل ِذ َين َم َعنَا
�أَ ْك َث ُر ِم َن ا َّل ِذ َين َم َع ُهم ْ» 2مل  16 :6و�أعطانا
ال�سلطان �أن ندو�س على الحيات والعقارب
وك � ّل ق��وة ال�ع��دو ،وي�ق��ول ل��ه :لأن��ك حفظت
ك ّلمتي ولم تنكر �إ�سمي �أنا �س�أحفظك في يوم
التجربة لأنك حفظت ك ّلمة �صبري ،فلذلك
يقول « َو ِلكنِ ا َّل ِذي َي ْ�ص ِب ُر �إِ َلى ا ْل ُم ْن َت َهى فَهذَ ا
َيخْ ُل ُ�ص» م��ت .13:24اللـه �سي�سمح لل�ضيقة
�أن تمر على الأر�ض ،ويقول له� :أنا �س�أحافظ
عليك في هذه ال�ضيقة ولن �أ�سمح �أن تتعب
فيها كثير ًا �أنت و�شعبك لأنك �أنت حفظت

املتنيح مثلث الرحمات

البابــا �شـــنودة الثالــث

الرب كعادة الم�ضيفين :لم يقبله ،وال قدم ماء لغ�سل
رجليه ،وال زيتا لر�أ�سه ..وكان مديونا للرب كالمر�أة
التي �أدانها.
�أما الرب ،فلما وقعت هذه المر�أة الخاطئة في
يديه :خل�صها من دينونة الفري�سي ،ووبخه لأجلها.
وغفر لها ،وامتدحها لأنها �أحبت كثيراً .وقال لها:
«�إيمانك خل�صك .اذهبي ب�سالم» (لو.)50-47 :7
مبارك �أنت يارب في يديك ال�شفوقتين حتى على
طارديك .وما �أ�صدق عبدك داود في قوله� :أقع في يد
الرب ،لأن مراحمه كثيرة وال �أقع في يد �إن�سان.
كل الذين وقعوا في يديك:
�أنت حنون �أيها ال�سيد الرب و�صالح .كل المنبوذين
والمحتقرين من النا�س والمطرودين ،كانوا يجدون
الحنو والقبول عندك.
 +المولود �أعمى الذي �شفيته :وقع في يد
الفري�سيين ،فحققوا معه .وقالوا له «في الخطايا
ُولدت بجملتك» .و�أخرجوه خارج المجمع (يو.)34:9
وعندئذ وقع في يديك ،فدعوته �إلى الإيمان .ف�آمن
و�سجد لك .وخل�صت نف�سه ،كما خل�صته من عماه..
(يو.)38-35 :9
 +والع�شارون المنبوذون من المجتمع اليهودي،
دعوت �أحدهم (متى) ليكون ر�سوال من الأثنى ع�شر،
وح�ضرت والئمهم .ولما احتيج الفري�سيون على ذلك،
قلت :ال يحتاج الأ�صحاء �إلى طبيب بل المر�ضى..
�أريد رحمة ال ذبيحة .لأني لم �آت لأدعو �أبرار ًا بل
خطاة �إلى التوبة» (مت .)13-9 :9بل �ضربت للنا�س
�أي�ضا مثل الفري�سي والع�شار .و�أظهرت لهم �أن الع�شار
– في توا�ضعه – خرج مبرر ًا دون ذلك (لو:18
.)14-9
 +وال�سامريون الذين كان ال تعامل بينهم وبين
اليهود ،لم تعاملهم مثلما عاملهم اليهود .بل ذهبت
وهديت المر�أة ال�سامرية عند البئر (يو .)4ودخلت
مدينتهم ف�آمنوا بك (يو .)42 ،41 :4و�ضربت مثل
ال�سامري ال�صالح الذي كان �أكثر �إ�شفاق ًا ورحمة من
الكاهن والالوي (لو.)37-3 :10
 +والأمميون الذين كانوا مكروهين من المجتمع
اليهودي كله ،لما وقعوا في يديك� ،صنعت معهم
رحمة .و�شفيت غالم قائد المائة الأممي ،وقلت:
«الحق �أقول لكم :لم �أجد وال في �إ�سرائيل �إيمانا
بمقدار هذا» ،وقلت�« :إن كثيرين �سي�أتون من الم�شارق
والمغارب ويتكئون مع �إبراهيم و�إ�سحق ويعقوب في
ملكوت ال�سموات( »..مت.)13-5 :8
وهكذا عندما وقع الع�شارون والخطاة وال�سامريون
والأمميون في يديك قبلتهم و�صنعت معهم رحمة،
بينما لما وقعوا في �أيدي الكتبة والفري�سيون والكهنة
احتقروهم ورف�ضوهم.
حقا� ،أقع في يد الرب ،لأن مراحمه كثيرة
وال �أقع في يد �إن�سان..

ك ّلمتي ولم تنكر �إ�سمي ،ثم يقول له :ا�سهر
وانتبه وتم�سك بما عندك لئال ي�أخذ �أحد
�إك ّليلك .هنا ك ّل ال�صفات �إيجابية ،لذلك
يقول له و�أن��ت �صالح وفيك �أم��ور �صالحة
لكن اح ��ذر ،الكتاب ي�ق��ولَ « :ول� ِ�ك��نِ ا َّل� ِ�ذي
َي ْ�ص ِب ُر ِ�إ َلى ا ْل ُم ْن َت َهى فَهذَ ا َيخْ ُل ُ�ص» .مت24
 ،13 :العبرة بالنهاية ولي�ست بالبداية� ،إذن
حتى لو كان �صالح وال�شعب ك ّله �صالحين
ويعي�شون في الإيمان فالعبرة بالنهاية لأنه
يوجد نا�س يبتدئون بالروح ثم ي�سقطون،
يقول الكتاب :الذين ب��د�أوا بح�سب الروح
وكملوا بح�سب �شهوة الج�سد .كما قال بول�س
الر�سول على �شخ�ص �إ�سمه �أ�سكندر الحداد
�أو النحا�س كان بد�أ بالروح وكان يخدم معه
وبعد ذل��ك �إن�ح��رف ،ق��ال القدي�س بول�س:
ا�س َ�أ ْظ َه َر ِلي ُ�ش ُرو ًرا َك ِثي َرةً.
« ِ�إ ْ�س َكن َْد ُر الن ََّّح ُ
ِل ُي َجا ِز ِه ال� َّر ُّب َح َ�س َب �أَ ْع َما ِل ِه» 2تى .14 :4
�إنحرف وف�سد وبد�أ يفتري على ا�سم الم�سيح
الح�سن ،وك��ان يفتري على بول�س الر�سول
في خدمته .ولذلك الكني�سة تقول لنا� :إننا
ننظر �إل��ى نهاية �سيرة القدي�سين ونتمثل
بهم كما قال الكتاب « ُاذْ ُك� � ُروا ُم ْر ِ�ش ِدي ُك ُم
ا َّل ِذ َين ك ّل ُمو ُك ْم بِك ّل َم ِة ا ِ
هلل .ان ُْظ ُروا �إِ َلى ِن َها َي ِة
ِ�سي َر ِته ِْم َف َت َم َّث ُلوا ِب�إِي َما ِنه ِْم» عب .7 :13
لذلك الكني�سة تحتفل ب�صفة عامة ب�أعياد
نياحة القدي�سين و�أعياد ا�ست�شهادهم ولي�س
ب�أعياد ميالدهم .ماذا لو �أي �شخ�ص ولد
بار ًا ثم ف�سد روحي ًا و�سقط ،فالعبرة بالنهاية
لذلك يقول له :تم�سك بما عندك لئال ي�أخذ
�أح��د �إك ّليلك و�أن��ت لك �إك ّليل ُم� َع� ّد حافظ
�أنت عليه �إلى النهاية ،لذلك معلمنا بول�س
الر�سول حافظ على �إك ّليله ويقول لك ّل واحد
فينا :حافظوا على الأكاليل ،ويقول« : َق ْد
ال�س ْع َي،
َج َاه ْد ُت ا ْلجِ َها َد ال َْح َ�س َن� ،أَ ْك َم ْل ُت َّ
َح ِف ْظ ُت الإِي َم َان ، َو�أَ ِخير ًا َق ْد ُو ِ�ض َع ِلي �إِك ّلي ُل
ا ْل ِب ِّر ،ا َّل ِذي َي َه ُب ُه ِلي ِفي ذ ِل َك ا ْل َي ْو ِم ،ال َّر ُّب
ال َّد َّيانُ ا ْل َعا ِد ُلَ ،و َل ْي َ�س ِلي َفق َْطَ ،ب ْل ِل َج ِمي ِع
ون ُظ ُهو َر ُه �أَ ْي ً�ضا» (2تى .)8،7:4
ا َّل ِذ َين ُي ِح ُّب َ
«م��ن ي�صبر �إل��ى المنتهي فهذا يخل�ص»،
المكاف�أة �سيعطيه مكاف�أة عجيبة جداًَ ،م ْن
يغلب ف�س�أجعله عمود ًا في هيك ّل �إلهي وال
يعود يخرج �إلى خارج واكتب عليه �إ�سم �إلهي
و�إ�سم مدينة �إلهي �أور�شليم الجديدة النازلة
من ال�سماء من عند �إلهي و�إ�سمه الجديد.
القدي�س �أوغ�سطينو�س له ت�أمل رائع جد ًا
في هذه النقطة يقول� :أجعله عمود ًا في هيك ّل
�إلهي ،فالإن�سان الذي �سيغلب �سيكون عمود،

بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار

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

والعمود يرمز �إلى الحاجة ال�صلبة القوية
التي يقوم عليها البناء ك ّله ،عمود في هيك ّل
�إلهي قيل على بطر�س ويعقوب ويوحنا ه�ؤالء
الثالثة المعتبرين �أعمدة في الكني�سة ،فكون
ال��ذي يغلب ه��ذا يكون عمود ه��ذه ف��ي حد
ذاتها مكاف�أة كبيرة ولي�س ذلك فقط هذا
العمود مزين لي�س بزخارف عادية ب�شرية
�أر��ض�ي��ة زمنية ت��زول ول�ك��ن مزينة بثالثة
�أ�شياء رائعة ،اّ
والكلم للقدي�س �أوغ�سطينو�س
قال� :أول �شيء مكتوب على هذا العمود ا�سم
الآب ،لأنه يقول «من يغلب �س�أجعله عمود،
واكتب عليه �إ�سم �إلهي ،فوجود �إ�سم اللـه
الآب مكتوب عليه ،عالمة �إن ربنا فرحان
بهذا الإن�سان وين�صره يقول له« :اكتب عليه
�إ�سم مدينة �إلهي �أور�شليم الجديدة النازلة
من ال�سماء» المدينة المنت�صرة عالمة على
الن�صرة ،فهذا �صار �ضمن �شعب اللـه ،وكما
�سنرى ف��ي �آخ��ر ال�سفر ي�ق��ول :ث��م وجدت
�أور�شليم الجديدة نازلة ُمهيئة كعرو�س �إلى
رجلها ،واال�سم الثالث الرائع يقول :و�إ�سم
الم�سيح� ،سيكون م��وج��ود عليه ،و�إ�سمي
الجديد ،وكما قلنا �سابق ًا يوجد نا�س كثير
اختلفوا في تف�سير ك ّلمة� :إ�سمي الجديد.
القدي�س �أوغ�سطينو�س يقول� :سيكون اال�سم
هو «الم�سيح الحمل» هو الحمل« ،ه��ذا هو
حمل اللـه الذي يرفع خطية العالم» كما قال
القدي�س يوحنا المعمدان عن الم�سيح وك ّلمة
الم�سيح �إن��ه هو الحمل ذك��رت  28مرة في
�سفر الر�ؤيا ،لكي يرينا �أننا �أ�صبحنا �أوالده
ونحمل �إ�سمه� ،إنها ر�سالة رائعة.
(يتبع)
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت روحية

�أعجب «�أم» لأعجب «�إبن»
�أم ع��ج��ي��ب��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة البنها
ب���ال���ذات ،،،،،وان���ا ب���دورى ات�ساءل
متعجبا  :هل كانت ال��ع��ذراء مريم
ترعى ابنها ي�سوع الم�سيح � ،أم هو
الذى كان يرعاها؟،...وهل هى التى
كانت تعلمه �أم هو الذى كان يعلمها؟،
وهل هى التى كانت تخ�ضع له �أم هو
الذى كان يخ�ضع لها ؟؟!!
هى وبحق �أم عجيبة!!« ،،كما قال داود
ف��ى م��زم��وره «�أي �ه��ا ال��رب ربنا م��ا �أعجب
�إ�سمك على الأر�ض كلها».
ودعونا نت�أمل:
 +انها �أ�صغر �أم لأنها �أ�صبحت �أما وهى
في �سن الرابعة ع�شر من عمرها تقريباً،
حملت ب�سر عجيب !!
 +الأم الوحيدة في الب�شرية جمعاء التي
كانت و�صارت �أم ًا وعذراء في نف�س الوقت.
� +أم ،و�أمة  ...ملكة وعبدة!!
 +تحملت م�سئولية الأمومة لرب المجد
في هذا ال�سن المبكر.
 +الأم الوحيدة في العالم التي اختارها
�إبنها بنف�سه ،فلم ن�سمع عن �إبن �إختار �أمه
�إال ال�سيد الم�سيح.
 +رغ��م انها وال��دة اهلل� ،إال �أنها كانت
مثا ًال فريد ًا ومتج�سد ًا في ف�ضيلة االحتمال
بكل م��ا تحمله الكلمة م��ن معنى ،فلقد
تحملت �آالم لم تتحملها �أم في حياتها ،من
�أجل �إبنها و�إلهها المتج�سد.
� +أم ترعى طفالً ،وه��ي التي لم تع�ش
طفلة ،ول��م ت�ستمتع بطفولتها ،ول��م تحظ

بقلم :د� .إميــل ب�شــاي

emitedbishay@cox.net

«إلهي! لتكن أقوال
فمي وفكر قلبي
مرضية أمامك»

(مز)14:19

«�أعلمك و�أر�شدك الطريق التي
ت�سلكها ..ان�صحك(�أر�شد فكرك)،
عيني عليك� ..أما المتوكل على
الرب فالرحمة تحيط به ..افرحوا
بالرب وابتهجوا يا �أيها ال�صديقون»
(مز)11،10،8 :32

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

ما أعده الرب
للغالبين
تكلمنا في المقاالت ال�سابقة عن ب�شارة
الخال�ص و�إنت�شارها ف��ي العالم بوا�سطة
التالميذ والر�سل القدي�سين .ه�ؤالء التالميذ
الذين �إ�ست�شهدوا جميعا في �سبيل الكرازة
بالإنجيل ,ما ع��دا القدي�س يوحنا الحبيب
ال��ذي حفظه ال��رب رغ��م الآالم والعذابات
الكثيرة ال�ت��ي ذاق �ه��ا ,حتى م��ات ع��ن عمر
يناهز المائة عام .حفظه الرب ليريه ما البد

بح�ضن الأم��وم��ة ،وال بحماية الأب � ،إنها
نذر للهيكل ،منذ كان عمرها ثالث �سنوات،
ثم يموت وال��ده��ا وه��ي في ال�ساد�سة من
عمرها ،ثم تلحقه والدتها وهي في الثامنة
من عمرها ،و�أ�صبحت طفلة يتيمة الأبوين،
وطفولة بائ�سة ،لم تذق طعم الطفولة ولم
ت�شعر بزمن الطفولة ،وما �أق�سى ذلك على
�أي طفل ،فح�ضن الأم للطفل هو غذا�ؤه
ال��روح��ي والنف�سي والج�سدي� ،إن��ه غذاء
ودواء !!!
 +وع�ن��دم��ا بلغت ��س��ن ال�ث��ان�ي��ة ع�شر،
كانت حائرة؟؟!! ال تعلم �أين تذهب ،ولمن
�سي�سلمونها ليتولى �أمرها (وك�أنها تقول في
نف�سها :ي��ارب ال �أعلم م��اذا �أعمل ،ولكن
نحوك �أعيننا)(�٢أخ  ،)22:20البد �أن تكون
قد قا�ست �أزمة نف�سية ،فلي�س لها �أحد� ،أو
�أهل ي�أخذها ،ولي�س لها بيت تعود �إليه ،ولما
خطبت لرجل ،اخذها رج��ل عجوز يزيد
على الت�سعين من عمره ،بينما هي كانت
طفلة في الثانية ع�شرة من عمرها ،وك�أنها
بالن�سبة له �إبنة �أو حفيدة ،وهو في مرتبة
جدها.
ه��ذه المالب�سات ال�ت��ى عا�شتها مريم
في طفولتها ،والزمتها كل حياتها�إلى يوم
وفاتها ،جعلتها حقا كالعليقة تتوقد نارا
وهي ال تحترق؟
 +ب��د�أت تحتمل �ألم ًا جديداً ،تعي�ش في
حماية رجل طاعن في ال�سن ال تدري من
�أمره �شيئا وهو ( يو�سف النجار) ،لت�ستمر
في حياة زاهدة فقيرة !!
 +ثم احتملت �أه��م خبر عجيب ت�سمعه
فتاة لم تعرف رج�لاً�( ،ستحبلين وتلدين
قبل �أن يخلقنا اهلل كنا في فكره ،وبعد
�أن خلقنا وعدنا �أن نكون دائم ًا في فكره،
و�أر�شد فكرنا ليكون فيه.
�إرفع فكرك وقلبك يا حبيب �إلهك �إلى
ال�سماء وت�أمل كم �أن��ت محبوب من قلب
�إلهك حتى �أن��ه لم يجد لك �صورة �أكرم
في عينيه و�أرف��ع مقام ًا لكي يخلقك فيها
من �صورته هو �شخ�صياً! �أذكر دائما وعده
لك �أن تكون �إبنا له «على �صورته»« :وقال
اهلل نعمل الإن�سان على �صورتنا ك�شبهنا!»
(تك.)26 :1
و�إلهنا الذي ك َّنا في فكره قبل �أن يخلقنا
يعدنا �أن نظل في فكره دائ�م�اً .هو يقول
ب��وع��د � �ص��ادق« :ه ��وذا على كفي نق�شتك
ال�صليب)� .أ�سوارك
(بالم�سامير على َّ
�أمامي (في فكري) دائماً» (�أ�ش.)16 :49
وحين خلقنا �إلهنا «نفخ في �أنفنا ن�سمة
حياة ،ف�صار �آدم نف�س ًا حية» (تك.)7 :2
وق��ت �أن خلقنا �أعطانا اهلل �أغ�ل��ى هدية
و�أروع� �ه ��ا� ،أع�ط��ان��ا ن�سمة ال�ح�ي��اة .هذه
«الحياة» هي روحه الذي حل فينا و�أراد لنا
�أن نحيا به وفيه ون�سعد ب�سالمه و�إر�شاده.
وبروحه قال لي�« :أعلمك و�أر�شدك الطريق
التي ت�سلكها� ،أن�صحك (�أر�شد فكرك)،
عيني عليك» (مز .)10 ،8 :32بوعده هذا
�أعطاني ن�سمة حياة لأحيا وليكون هو �أي�ض ًا

في فكري دائماً.
�إلهنا ال��ذي برعايته الحانية ي�ؤكد لنا
�أننا في فكره دائم ًا ي�سهر على حمايتنا
ويغفر لنا ب�لا ع�ت��اب��ُ�...« :ص�ل�ح� ًا ي�صنع
معي» (�أ�ش ،)5 :27هو يطلب منا �أن يكون
فينا فكر الحب الباذل واالت�ضاع العجيب
والطاعة �إلى ال�صليب « :فليكن فيكم هذا
الفكر الذي في الم�سيح ي�سوع �أي�ضا الذي
�إذ كان في �صورة اهلل� ...أطاع حتى الموت،
موت ال�صليب» (في .)8-5 :2
ي �ق��ول الأب ت ��داو� ��س م��ن فيتوفنيكا
(ب �� �ص��رب �ي��ا) Elder Thaddeus of
 Vitovnicaعن فكر الإن�سان�« :أن كل ما
نعمله من خير �أو �شر هو نابع من فكرنا،
وبهذا يتحول الفكر �إلى �أعمال واقعية...
وغالب ًا ما نن�سى �أننا ن�ؤثر في الآخرين
ب�أفكارنا ،فنحن ن�ستطيع �أن نكون �أخيارا
�أو �أ�شرار ًا ح�سب طبيعتنا التي تنبع منها
�أف �ك��ارن��ا« .الإن �� �س��ان ال���ص��ال��ح م��ن كنز
قلبه (فكره) ال�صالح يخرج ال�صالح».
(ل� ��و .)6:45ن�ستطيع �أن نكون �شفوقين
م�سالمين هادئين فندفع الآخرين على �أن
يعاملونا بالمثل ثم ي�ؤثر هذا في تعاملهم
مع من هم حولهم فنن�شر المودة وال�سالم
�دم��رة تنزع
ح��ول�ن��ا .كما �أن الأف �ك��ار ال �م� ِّ
�سالمنا من داخلنا .والعجيب �أننا نخطئ

دائ�م� ًا عند نقطة البداية ،فبد ًال من �أن
نبد�أ ب�أنف�سنا لن�صلحها نريد �أن نغير فكر
الآخرين �أو ًال لكي ن�صلح من �أفكارنا بعد
�أن يتغيروا.
الإن �� �س��ان ال ��ذي يتمتع ب�م�ل�ك��وت اهلل
داخله ت�شع منه �أفكار �إلهية .ملكوت اهلل
يخلق فينا جو ًا �سمائياً ،ومن الواجب على
الم�سيحيين �أن ي�شيعوا ج��و ملكوت اهلل
على من حولهم .من كانت �أفكاره مثقلة
ب�أفكار النا�س (وم��ؤام��رات�ه��م) عليه �أال
يجاوبهم بل يطلب من اهلل �أن يرفع عنه
هذا الثقل ...حينئذ تفرغ حيلهم كبالون
منتفخ (فت�ستعيد �سالمك).
م�ت��ى ح�صلنا ع�ل��ى نعمة اهلل ت�صير
�أفكارنا في غاية القوة لأن قوة اهلل تعمل
ف�ي�ن��ا .م�ت��ى ثبتنا ف��ي اهلل ب�ق�ل� ٍ�ب مملوء
بالإيمان ،فقوة نعمة اهلل تعمل فينا».
يقول حبيبنا القدي�س بول�س الر�سول:
«�إن كانت �أح�شاء ور�أف��ة ،فتمموا فرحي
حتى تفتكروا ف�ك��ر ًا واح ��د ًا ول�ك��م محبة
واح ��دة بنف�س واح� ��دة ،مفتكرين �شيئا
واح ��داً» (ف��ي .)2 ،1 :2لنطلب �إل��ى اهلل
�أن يعيننا حتى تكون �أقوال �أفواهنا و�أفكار
قلوبنا مر�ضية �أم��ام��ه حتى نتمم �أي��ام
غربتنا ب�سالم وفرح.

�أن يكون ,ويريه �أي�ضا ما �أعده الرب لكل من
يغلب من المتمتعين بالخال�ص ال��ذى �أنعم
به الرب ي�سوع علينا ,الم�ؤمنين ب�إ�سم الرب
ي�سوع له المجد .وقد كتب لنا القدي�س يوحنا
هذا في �سفر الر�ؤيا وهو منفيا في جزيرة
بطم�س.
يقول قد�س �أبونا القم�ص تادر�س يعقوب
ملطى �أن هذا ال�سفر هو �سفر الرجاء �سفر
الن�صرة �سفر الت�سبيح �سفر ال�سماء .وقد
ختم ال��رب هذا ال�سفر ب�صورة مبهجة عن
الباب المفتوح في ال�سماء والفردو�س الأبدي
الذي ينتظر الب�شرية والأح�ضان الإلهية التي
ترك�ض تجاه الب�شر وقيثارات �سماوية وفرحا
وعر�سا �سماويا من �أجل الإن�سان .هذا ال�سفر
يظهر حقيقة العبادة الم�سيحية التي تتحول
فيها كل �أ�صوامها و�صلواتها �إلى فرح و�سرور
بالحب الذي يربط الخالق بخلقته.
كانت وعود الرب للغالبين في هذا ال�سفر
كثيرة وم�شجعة ,فيقول من يغلب ف�س�أعطيه
�أن ي�أكل من �شجرة الحياة التي و�سط فردو�س
اهلل (ر�ؤ ,)6:2فيقول �أبونا �أن القلب الممتلئ
ب��ال��رب ومملوء بحبه وال�ت��أم��ل ف��ي الأبدية
الخالدة ,يلتهب هذا القلب بالحب وبال�شوق
للعري�س ال�سماوي ,وكما يقول ال��رب لمن
يغلب ف�س�أعطيه �أن ي�أكل من المن المخفي
(ر�ؤ� .)16:2إن اهلل يقدم لنا ج�سده ودمه
الأق��د� �س �ي��ن ,ال �م��ن ال���س�م��اوي (ي� ��و)49:6
لنتناوله عربونا على الأر�ض لغذاء الغالبين

ال�سماوي .
يعدنا الرب �أي�ضا ب�أن من يغلب ف�س�أعطيه
�أن يجل�س معي في عر�شي ,كما غلبت �أنا
وجل�ست مع �أبي في عر�شه (ر�ؤ )21:3فيقول
�أب��ون��ا ت��ادر���س �أن جلو�س الإب��ن ف��ي العر�ش
الإلهى �أم��ر طبيعي� ,أم��ا جلو�سنا نحن فمن
�أجل وحدتنا بالرب و�إرتباطنا به ,الإب��ن له
هذا المجد ونحن به ننال كل ما يريد لنا,
على قدر ما تحتمله كل نف�س ب�شرية.
هذا ال�سفر يرينا الذين �إ�ست�شهدوا من �أجل
الكرازة بب�شارة الخال�ص والتم�سك بالإيمان
بالرب ي�سوع ومحبتهم له ,فيقول القدي�س
يوحنا «ر�أيت تحت المذبح نفو�س الذين قتلوا
من �أج��ل كلمة اهلل ومن �أج��ل ال�شهادة»....
(ر�ؤ ,)9:6فيقول �أبونا �أنهم الآن في الفردو�س
لم يذهبوا بعد �إلى الأمجاد الأبدية في كمالها
وتمامها ,لكنهم نالوا ن�صيب ًا مباركا �إذ يقول
«�أعطوا ثياب ًا بي�ض ًا وقيل لهم �أن ي�ستريحوا
زمان ًا ي�سيراً» (ر�ؤ� )11:6إنهم تحت المذبح
ي�ستريحون ويتمتعون بالم�سيح الم�صلوب
ي�ق��دم��ون ل��ه ذب��ائ��ح الحمد والت�سبيح� .إن
الذبائح لن تنقطع ال ب�إنتقالنا �إلى الفردو�س
والب ��د دخ��ول�ن��ا للعر�س الأب� ��دي  ,مقدمين
ت�سبيحا �أبديا ويطمئننا الرب �أنهم الب�سون
ثياب بي�ض ثياب القدا�سة لأن�ه��م تطهروا
بالمعمودية ,م�ستريحون تحت المذبح �إلى
يوم الدينونة للتمتع بالأكاليل الأبدية.
يقول القدي�س يوحنا في �أواخر هذا ال�سفر

«ر�أيت المدينة المقد�سة �أور�شليم الجديدة
نازلة من ال�سماء من عند اهلل  ....هوذا
م�سكن اهلل مع النا�س وه��و �سي�سكن معهم
وهم يكونون له �شعبا واهلل نف�سه يكون معهم
�إلها لهم»(ر�ؤ .)1:21ما �أجمل هذا الوعد �أننا
�سنعود �إلى �سماء جديدة مع الرب �إله ال�سماء
ومع ال�سمائيين في �شركة مبدعة جديدة في
كمالها وتمامها ,في مدينة نازلة من عند اهلل
تعلن حب اهلل للب�شر و�إ�شتياقه للقائهم .يقول
�أبونا �أن �إ�شتياق النا�س لل�سكنى مع اهلل ال
يقا�س وال يقارن ب�إ�شـتـيـاق اهلل لل�سكنى معنا
من عظم محبته الفائقة� .إن اهلل يحب كل
الب�شر ولكن في الأبدية ينعم �أبناء الملكوت
بمفاهيم �أعمق وعذوبة �أكثر في ربوبية اهلل
لهم.
و�أما عن الأبدية فيقول الرب ي�سوع «هذه
هي الحياة الأب��دي��ة �أن يعرفوك �أن��ت الإله
الحقيقي وح���دك .»...ثم يقول «�أن��ا �أ�س�أل
من �أجلهم� ...أيها الآب القدو�س �أحفظهم
في �إ�سمك الذين �أعطيتنى ليكونوا واحدا
كما نحن� ...أيها الآب �أريد �أن ه�ؤالء الذين
�أعطيتني يكونون معي حيث �أكون �أنا لينظروا
مجدي( »...يو.)9,4:17
ويختتم الرب هذا ال�سفرالجميل بمناجاة
عذبة فيها �إ�شـتـيـاق الم�سيح �إل��ى عرو�سه
الكني�سة وجماعة الم�ؤمنين �سريعا قائال «�أنا
�آتى �سريعا» فتترجاه العرو�س ب�إ�سمه قائله
«�آميــن تعالى �أيها الرب ي�ســوع».

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

�سيف ب�سبب ما واجهتيه و�أن��ت ترى �إبنك
وال �ه��ك ال���ذي ك ��ان ي �ج��ول ي�صنع خير ًا
للجميع ،وي�شفى مر�ضى ،ويقيم موتى،
والعمى يب�صرون ،والعرج يم�شون ،وال�صم
ي�سمعون ،والم�ساكين يب�شرون ...ترى �إبنها
يواجه بنكران كل ما فعله من �أجلهم ،يواجه
با�ضطهادات ،و�إهانات ،وخيانات حتى من
بين تالميذه ،ثم الجلد والب�صق واللطم،
و�آالم الغدر ،و�أخيرا �آالم ال�صلب وعاره،
ثم لحظة موت الإبن القا�سية ،التي �سبقها
�أعجب لحظة وجدانية بين �إبن �شاعر بعمق
ما تعانيه �أمه وبم�شوار �آالمها الطويل معه،
وحيرتها �أين �ستعي�ش بعد رحيله بالج�سد
عنها  ..ال تحتاري يا �أم��ي� ،أنت في عقلي
وقلبي (ي��ا يوحنا ،يا �أغلى و�أح��ب تلميذ،
هذه �أمك ،يا �أمى هذا �إبنك).
حق ًا ي��ا �أم��ي لقد كانت كلماتك و�أنت
تحت خ�شبة �صليب �إبنك ،كلمات عجيبة
ف��ي معناها وم���ض�م��ون�ه��ا ،ب��ل وف��ي عمق
ال��وج��دان والم�شاعر «�أم��ا العالم فيفرح
بقبوله الخال�ص ،و�أم��ا �أح�شائي فتلتهب
عند نظري �إلى �صلبوتك الذي انت �صابر
عليه يا �إبني و�إلهي»!!.
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لماذا ن�ضيء الأنوار في الكني�سة؟

�إبناً) ،وتت�ساءل لت�ستف�سر (كيف؟؟!!).
 +كيف ي�ك��ون ل��ى ه��ذا ،و�أن ��ا ال �أع��رف
رج �ل��اً ؟؟!! ...ال تخافى يامريم الن قوة
العلي تظللك ...جميل ورائع �ستنتهي حياة
التعب والآالم ،و�س�أ�صبح �أم ملك الملوك
ورب الأرب��اب (...ولكن) انتظري يامريم
�إن�ه��ا ب��داي��ة لآالم ج��دي��دة ،م��ازال م�شوار
االحتمال طويال�( .أل��م توافقي ونطقت:
هوذا �أنا �أمة الرب؟!!).
 +احتملت نظرات ال�شك في عيون رجلها
(يو�سف النجار) ،ال��ذي �أراد �أن يتركها
�سراً� ،إلى �أن ك�شف له الرب �سر التج�سد
االلهى !.
� +أين �سيولد الملك المتج�سد ،لم تتخيل
�أن خالق الكون كله لي�س له �أين ي�سند ر�أ�سه،
ال مكان معد لذلك ،ت�صوروا �أن يولد في
م��ز ّود بقر في مدينة بيت لحم ،في ق�سوة
ال�شتاء وب��رده القا�سى ،ولن�شعر بالحالة
الوجدانية للأم العذراء وهى تلد في هذا
المكان ،وتلد م��ن؟ اهلل المتج�سد خالق
الم�سكونة ،بل �صانع كل الخليقة والطبيعة
والم�سكونة !!!
 +ومازال التعجب في قدرة �أمنا العذراء
على مواجهة رحلة الآالم (،قم خذ ال�صبي
و�أم��ه و�أه��رب �إل��ى �أر���ض م�صر ،في رحلة
�شاقة هروبا من البط�ش والقتل ،في رحلة
ا�ستغرقت �أكثر من ثالث �سنوات ون�صف !!
(زيارة العائلة المقد�سة).
 +احتملت الغربة من �أجل حماية �إبنها
(ترى من يحمى من؟؟!) ق�صة عجيبة حق ًا
لأم ،ولإله متج�سد �إبنا!!.
 +احتملت يا �أم��ى �أن يجوز في نف�سك

كل عام و�أنتم بخري مبنا�سبة
عيد ال�سيدة العذراء
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�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

العبادة ف��ي الكني�سة الأُرثوذك�سية
ت�ش ِّكل ج��ز ًءا �أ�سا�س ًيا ال ينف�صل عن
ال �ع �ق �ي��دة ،ب��ل � ّإن ال �ع �ب��ادة ه��ي قلب
ال �ع �ق �ي��دة الأرث��وذك �� �س �ي��ة؛ فالعقيدة
الأرثوذك�سية تُف َهم من خالل العبادة؛
بمعنى �أن الالهوت الأرثوذك�سي مك ّثف
ف��ي ال���ص�ل��وات الليتورجية الطق�سية
وب��الأخ �� ّ��ص ف��ي ال� ُق��دا���س والت�سبحة..
لذلك ف� ّإن َمن يعي�ش بعمق في �صلوات
الكني�سة يفهم عقيدته ويختبر ت�أثيرها
الرائع في كيانه.
ومن الطقو�س الجميلة في ال�صلوات
الليتورج ّية �أنّنا ن�ستعمل الأنوار وال�شموع
والقناديل �أثناء ال�صالة ..فما معنى
هذا؟ وهل من �ضرورة لذلك؟!
�أ ّو ًال :ت�ضيء الكني�سة قندي ًال �أمام
�أيقونة ال�س ّيد الم�سيح ،لت�ؤ ِّكد لنا �أنّه
ن��ور العالم ،وه��و النور الحقيقي الذي
ي�ضيء لك ّل �إن�سانٍ � ٍآت �إلى العالم (يو:1
أي�ضا ت�ضيء قندي ًال دائ ًما في
 ..)9و� ً
�شرق ّية الهيكل �أم��ام ح�ضن الآب ،مثل
نجم ال� َم���ش��رِ ق ال��ذي �أر� �ش��د المجو�س
لبيت لحم حيث الطفل ي���س��وع ..كما
تَ�ستخدم الكني�سة ال�شموع في الإ�ضاءة
�أم��ام القدي�سين� ،إ� �ش��ارة لأن�ه��م كانوا
ن ��و ًرا للعالم مثل �سيدهم ،وحياتهم
ذابت كال�شمعة التي ت�ضيء للآخرين،
ف�صاروا �أنوا ًرا لنا في طريق الخال�ص..
كما � ّأن حياتهم كانت مملوءة بالحرارة
الروح ّية ،حرارة ُح ّبهم للم�سيح وغيرتهم
في ال�شهادة له.
ثان ًيا :ت َُ�ضاء الكني�سة با�ستمرار �أثناء
ال�صالة ،عن طريق ال�شموع وغيرها،
للأ�سباب الآتية:
 -1الكني�سة ُلقِّبت بالمنارة:
فقد ر�أينا في ِ�سفر الر�ؤيا � ّأن المناير
ال�سبع هي ال�سبع الكنائ�س (ر�ؤ.)20 :1
أي�ضا هي ال�سماء المنيرة
والكني�سة � ً
الكائنة على الأر����ض ،وب�ه��ا المالئكة
المنيرون والقدي�سون ،وي�سكن فيها اهلل
النور الحقيقي.
 -2الإ�ضاءة �أم ٌر �إلهي:
اهلل قد � َأم َر �أن ت َُ�ضاء المنارة الذهب ّية
ذات ال�سبع ال�شعالت في خيمة الإجتماع،
بجوار مذبح البخور ومائدة خبز الوجوه
ط��وال الليل والنهار (خ��ر ،29خر:25
 ،37خر.)20 :27
 -3الإ�ضاءة ت�سليم ر�سولي:
الر�سل كانوا
َيذ ُكر ِ�سفر الأعمال � ّأن ُ
مجتمعين ف��ي �أ ّول الأ��س�ب��وع ليك�سروا
خ �ب �زًا� ،أي ل ُيقيموا ال �ق � ّدا���س الإلهي
الرب ودمه« ،وكانت
ويتناولوا من ج�سد ّ
م�صابيح كثيرة في ال ُع ِّل َّية التي كانوا

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

fryohanna@hotmail.com

مجتمعين فيها» (�أع .)8 :20وجاء ذلك
أي�ضا في الد�سقولية التي هي تعاليم
� ً
الر�سل.
 -4الإ�ضاءة ت ِ
ُنا�سب كالم اهلل:
لرجلي
«م�صباح
�ور:
ي�ق��ول ال �م��زم�
ّ
ك�لام��ك ون� ��ور ل �ط��ري �ق��ي» (م � ��ز:119
 .)105ول��ذل��ك ف� �� ّإن الكني�سة ت�ضيء
الأن��وار �أو ال�شموع وقت قراءة الإنجيل
�إظها ًرا لفرحها بالب�شارة المنيرة لك ّل
العالم ،فالكلمة الإله ّية هي التي ت�ضيء
الطريق لل�سائرين في طريق الملكوت،
عيني القلب فيفهم �إرادة
كما �أنّها تنير ّ
اهلل ويعاين مجده.
 -5الإ� �ض��اءة تنا�سب خدمة العهد
الجديد:
�إن كانت خدمة العهد القديم قد
ا�ستَع َم َل ْت الإ�ضاءة ،فكم بالأو َلى تكون
خ��دم��ة ال �ع �ه��د ال �ج��دي��د ع �ه��د ال �ن��ور،
عندما �أ�شرق ال�س ّيد الم�سيح للب�شرية
بتج�سده؟! فنحن قد ُدعينا �أبناء النور..
ّ
جميعنا «�أَ ْبنَا ُء ُنو ٍر َو َ�أ ْبنَا ُء َن َهارٍَ .ل ْ�سنَا ِم ْن
َل ْيل َو َال ُظ ْل َم ٍة» (1ت�س ..)5:5ف� ّإن َ
«اهلل
ال َِّذي قَالَ �«:أَ ْن ُي�شْ رِ قَ ُنو ٌر ِم ْن ُظ ْل َم ٍة»ُ ،ه َو
ال َِّذي �أَ�شْ َرقَ ِفي ُق ُلو ِبنَا ،لإِ َن��ا َر ِة َم ْعرِ َف ِة
َم� ْ�ج� ِ�د ا ِ
هلل ِف��ي َو ْج�� ِه َي ُ�سو َع ا ْل َم ِ�س ِيح».
(2كو .)6 :4لذلك ف� ّإن ح�ضور الم�سيح
و�سط �شعبه في القدا�س الإلهي يليق به
�إ�ضاءة الأنوار.
� -6إ� �ض��اءة ال�ق�ن��ادي��ل ب��ال��زي��ت لها
معاني روحية عميقة:
ف �ه��ي ت��رم��ز ل�لا� �س �ت �ع��داد ال��دائ��م
وال ��� َّ�س � َه��ر ،وااله��ت��م��ام ب�ع�م��ل ال ��روح
ال �ق��د���س ف��ي ال �ق �ل��بِ ،م �ث��ل ال��ع��ذارى
م�صابيحن
الحكيمات اللواتي امتلأت
ّ
بالزيت ،فا�ستحقَقن الزفاف للعري�س
الرب ي�سوع
ال�سماوي ..وهكذا يو�صينا ّ
«لت ُكن �أحقا�ؤكم ُم َم َ
نطقة ،وم�صابيحكم
ُموق ََدة( »..لو.)35 :12

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
مطلوب م�ساعدة عاجلة لعائلة خادم م�صاب بف�شل كلوى وهبوط بالقلب
تقديم :د .مجدى نوار
�إحتفلنا فى الأيام القليلة الما�ضية بعيد
�صعود ج�سد �أم�ن��ا ال �ع��درا لل�سماء  ,وفى
الحقيقة مظاهر فرحتنا هذه الأيام ي�شوبها
لم�سة قلق وربما �إ�ضطراب لما يحدث فى
الكني�سة الأم و�أر�ضنا الحبيبة م�صر ,من
�أخبار و�أحداث غير مفرحة ,ومع كل حدث
نطلب مراحم ال�سماء وم�ساندة قدي�سيها.
وفي هذا ال�سياق تح�ضرني الذاكرة �أيام
نه�ضة �صيام العدرا في كني�سة مارمرق�س
بم�صر الجديدة ومدى الفرحة التي كانت
تعي�شها الكني�سة و�شعبها في ذلك الزمان.
لكن ن�شكر ربنا لأنه تعهد �أن يحفظ كني�سته
وي�سيج بالأمان حول �أوالده.
نعود مرة ثانية لمو�ضوع ب�ساطة القلب
الذي ي�ؤدي لف�ضيلة التوا�ضع والوداعة التي
بها يرتفع الإن�سان ب�سلم الف�ضائل الروحية
�إل��ى علو ال�سماء ليحيا في الأمجاد بعيدا
ع��ن متاعب ال�ج���س��د ...تعلموا مني لأني
وديع ومتوا�ضع القلب ...حكت �أمنا تماف
�إيرينى عن �أبونا �إبراهيم الذي كان يعرف
بالب�سيط وبيخدم ف��ي قرية بني �صامت
بال�صعيد .كان �أبونا عل�شان يروح كني�سته
الزم يعدى «البحر» وف��ي ي��وم �إق�ت��رب من
المركب ,لكن المراكبي غير الم�سيحي قال
«يالال ن�سيب الراجل ده»! وق��ام بالمركب
قبل مايركب �أبونا ,برغم نداءات �أبونا له...
�أبونا كان عايز يروح الكني�سة عل�شان ي�صلي
القدا�س في الميعاد ..يعمل �إيه؟ رفع قلبه
لربنا وقاله ...قولي يارب �أعمل �إيه؟ � ..إنت
�إللي هاتو�صلني ...جات له فكرة في ب�ساطة
الأط �ف��ال وق�ل��ع الفراجية بتاعته ورماها
على و���ش الميه وطفت على �سطح الماء
ورك��ب فوقها وق��ال ..و�صلني ي��ارب ي�سوع
الم�سيح لبيتك ,وق��ال للفراجية ...يالال
يامبروكة و�صليني بنعمة ربنا للكني�سة .وهو
على الميه� ,سبق المركب و�شافه الركاب
با�ستغراب عجيب والفراجية بتجري على
الميه زي المركب ,ولما و�صل للبر التاني
قبل المركب� ,أخد الفراجية ونف�ضها ولب�سها
وكانت نا�شفة تماما ,وراح �صلى القدا�س
في الكني�سة و�أنت�شرت قدا�سة ه��ذا الأب
المبارك في القرى المحيطة به� .صحيح
ال�شيطان كان بيحاول يعطل ال�صالة ,لكن
العك�س هو الذي حدث وتمجد �إ�سم اهلل في
توا�ضع هذا الأب القدي�س  ....بركة �صلواته
ت�سندنا في غربة هذا الزمان.
+++
والآن ن��أت��ى لمو�ضوع خدمتنا ف��ي هذا
العدد  ....وهو عن �إنت�شار حاالت المر�ض
بطريقة مزعجة في ال�سنين الأخيرة وكثرة
التكاليف � �س��واء ف��ي م��راح��ل الت�شخي�ص

�أو ال �ع�لاج .ه��ذا المو�ضوع �أ��ص�ب��ح ي�شكل
�صداع دائ��م �سواء في الأ�سرة �أو المجتمع
الم�صري .ولي�س غريبا الآن �أن ترى حاالت
�إع��اق��ة ل�شباب ف��ي الع�شرينات م��ن العمر
م�صابين ب�أمرا�ض غريبة لم تكن موجودة
بهذا القدر في �أيامنا .والمالحظ �أي�ضا
ك�ث��رة ح ��االت �إ� �ص��اب��ات العمل وال �ح��وادث
والأمرا�ض الناتجة عن التلوث المنت�شرة فى
كل مكان.
و�صلني الإ�سبوع الما�ضي طلب من �أحد
الآباء الكهنة راجيا م�ساعدة لأحد الخدام.
�أخ��ون��ا الحبيب ف��ي منت�صف الأربعينات
ويعاني م��ن الثالثي المعروف  ...ال�سكر
وال�ضغط والكلي�سترول كما هو منت�شر في
م�صر ب�سبب �سوء التغذية وقلة الن�شاط
البدني وال�سمنة المفرطة .للأ�سف بعد
� ١٥ - ١٠سنة من الإ�صابة بهذه الأمرا�ض
ي�صبح المري�ض فري�سة �سهلة للف�شل الكلوي,
ويدخل مع �أ�سرته في دوام��ة الفحو�صات
وينتهي بالغ�سيل الكلوى  ٣مرات �إ�سبوعيا مع
معاناة �شبه يومية لزيارة الأطباء وتو�صيل
ال�م��ري����ض ل�م�ك��ان ال �ع�لاج و�أح �ي��ان��ا كثيرة
ي�صاب ب�إلتهابات مختلفة ويحتاج لنقل دم
...الخ.
هذا الخادم  ,عندما تمكن منه المر�ض,
ل��م يهتم ب�ع�لاج نف�سه كما يجب و�إعتبر
�أن ربنا �سوف ي�شفيه بدون �أى مجهود من
جانبه .للأ�سف نتج عن ذل��ك ف�شل كلوي
�إحتاج لغ�سيل  ٣م��رات �إ�سبوعيا مع ظهور
بع�ض تطورات �أخ��رى في القلب �أدت �إلى
تجمع �سوائل كثيرة بالج�سم والإ�صابة بحالة
هبوط في القلب ,
وم �ع �ه��ا ب� � ��د�أت ت �� �ض �ع��ف ق ��درت ��ه على
الإ��س�ت�م��رار ف��ي عمله وت��وف�ي��ر �إحتياجات
�أ�سرته .للأ�سف ال ينفع معه عملية زرع كلى
ب�سبب حالة القلب ,كل ما يمكن عمله الآن
هو توفير العالج الالزم له مع التركيز على
�سداد �إحتياجات �أ�سرته من غ��ذاء و�سكن
وم�صاريف درا�سة الأوالد .بعد البحث في
هذا المو�ضوع تبين الإحتياج ال�شهري حوالي
 ٤٠٠٠جنيه� .إتفقت مع الأب الكاهن على
تغطية �إحتياجات هذه العائلة لمدة � ٦شهور
وبعدين نعيد درا�سة هذاالمو�ضوع ب�إذن اهلل
�أخى الحبيب ...هذه فر�صة �أخرى �سمح
ل��ك ربنا �أن ت�شارك فيها وت�سند �إخوتك
المحتاجين في �ضيقتهم ,وال تن�سى قول
الكتاب لنا�« ...أحملوا بع�ضكم �أثقال بع�ض
وهكذا تمموا نامو�س الم�سيح».
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:
Pay To: Santa Verena Charity
PO Box 51206
Irvine, CA 92619
�أرثوذك�س نيوز/خادم المنيا Memo:
magdynawar@gmail.com
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

البابا �شنوده الثالث...

سنوات مع أسئلة الناس

هل يتزاوج الب�شر
وال�شياطين ويتوالدون؟
���س��ؤال :ن�سمع ق�ص�صا يرويها
ال��ب��ع�����ض ع���ن �أن ه��ن��اك من
ال��ب�����ش��ر م���ن ي���ت���زاوج���ون مع
ال�شياطين ،وينجبون �أبناء.
فما م��دى �صحة ه��ذا الكالم؟
وما م�صدره؟

الإج��اب��ة :نحن ال ن��ؤم��ن مطلق ًا
بهذا الأمر .ولي�س له �أي �سند عقيدي
�أو تاريخي .فال نعرف �أحد ًا من الب�شر
يرجع ن�سبه �إلى ال�شياطين .كما �أن مثل
هذا الكالم غير مقبول عقلياً .وعليه
ردود كثيرة م��ن الناحية العقيدية،
نذكر من بينها:
ال�شياطين �أرواح ،ولي�ست لهم �أج�ساد
تتوالد كالب�شر.
�إن �ه��م �إرواح باعتبارهم مالئكة.
وق��د �سماهم الكتاب �أرواح� � ًا (لو:10
.)20،17
وق��ال عنهم �إن �ه��م «�أرواح نج�سة»
(م���ت .)1:10و�أن�ه��م «�أرواح �شريرة»
(ل��و� ،21:7أع .)12:19فكيف للأرواح
�أن تتوالد؟! وكيف لهم ككائنات لي�ست
لها �أج�ساد� ،أن تلد كائنات لها �أج�ساد.
وطبع ًا الجن�س والزواج ال يوجد بين
هذه الأرواح.
فال�شياطين  -و�إن ك��ان��وا فقدوا
قدا�ستهم � -إال �أنه ال تزال لهم طبيعتهم
المالئكية .ولذلك يقول �سفر الر�ؤيا �إنه
حدثت حرب في ال�سماء بين ميخائيل
ومالئكته والتنين (�أي ال�شيطان)
ومالئكته «وح��ارب التنين ومالئكته..

بقلم :وجدي ميخائيـل
لي�سان�س �صحافة

wagdy_mikhael@yahoo.com
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قديس القرن العشرين
خ�لال حبريته ،التي دام��ت �إثنى ع�شر
عاما ،زار قدا�سة البابا كيرل�س �إثيوبيا
مرتين ،الأول��ى ع��ام  ،1960والثانية عام
 .1965وقد �أر�سل الإمبراطور هيال�سال�سي
�إم �ب��راط��ور الحب�شة ال �ط��ائ��رة الخا�صة
به لإح�ضار �سيدنا من القاهرة وعودته
�سالما في كلتا الزيارتين ،و�أقيمت مرا�سم
�إ�ستقبال البابا بمطار �أدي�س �أبابا عا�صمة
الحب�شة �إ�ستقباال ر�سميا مثل الملوك
ور�ؤ��س��اء ال��دول و�أطلقت المدفعية �إحدى
وع�شرين طلقة تحية لو�صول البابا كيرل�س
للمملكة الإثيوبية.
وك��ان جاللة الإمبراطور هيال�سال�سي
على ر�أ���س م�ستقبلي �سيدنا بمطار �أدي�س
ابابا وكبار رجال الدولة والوزراء وبطريرك
�إثيوبيا الجاثليق والأ�ساقفة ورجال الدين
الإث�ي��وب�ي�ي��ن م��ن الكني�سة الأرثوذك�سية
الحب�شية و�أفراد الأ�سرة المالكة.
ومن المعروف عن البابا كيرل�س �أنه كان
يتجنب ال�سفر بالطائرات ق��در الإمكان،
ول �ك��ن ب�سبب �أوا�� �ص ��ر ال�م�ح�ب��ة وال �م��ودة
والإح��ت��رام ال�ت��ي ك��ان��ت وثيقة بينه وبين
جاللة الإمبراطور هيال�سال�سي على مدى
�أعوام حبريته بطريركا ،لبى �سيدنا دعوة
الإمبراطور للزيارة في عام  1960و عام
.1965
وق��د تمت �إق��ام��ة البابا كيرل�س والوفد
المرافق له خ�لال الرحلتين في الق�صر
الإمبراطوري ب�أدي�س �أبابا ،وتم تخ�صي�ص
ال�ج�ن��اح المخ�ص�ص للملوك والر�ؤ�ساء
ال �� �ض �ي��وف لإ��س�ت���ض��اف��ة ��س�ي��دن��ا وال��وف��د
المرافق.

فطرح التنين العظيم ،الحية القديمة،
المدعو �إبلي�س وال�شيطان ،ال��ذي ي�ضل
العالم كله .طرح �إلى الأر�ض وطرحت معه
مالئكته» (ر�ؤ .)9-7 :12وماداموا مالئكة،
�أن �ظ��ر م ��اذا ق��ال الم�سيح ع��ن المالئكة
في حديثه عن القيامة ،ق��ال« :لأنهم في
القيامة ال يزوجون وال يتزوجون ،بل يكونون
كمالئكة اهلل في ال�سماء» (مت.)30:22
�إذن المالئكة ال يزوجون وال يتزوجون.
وال�شياطين مالئكة تنطبق عليهم هذه
ال�صفة� .إنهم قد يثيرون النواحي الجن�سية
بين الب�شر ،ولكنهم هم �أنف�سهم لي�ست
لهم ه��ذه الخوا�ص الجن�سية .فقد يظهر
ال���ش�ي�ط��ان ف��ي ��ش�ك��ل رج ��ل �أو ف��ي �شكل
�إم��ر�أة .ولكن :ال يوجد �شيطان �إم��ر�أة ،وال
�شيطان رج��ل ..ال يوجد بين ال�شياطين
ذكر و�أنثى .وال توجد لهم �أج�ساد رجال،
وال �أج�ساد ن�ساء ،وبالتالي ال توجد فيهم
خوا�ص الإخ�صاب ،من حيوانات منوية �أو
بوي�ضات ،وال ي�ستطيعون �أن يكونوا م�صدر ًا
لإيجاد �إن�سان ،وال حتى لإيجاد �شياطين.
فال�شياطين �سبب كثرتها هو كثرة عدد
ال�ساقطين من المالئكة ،ولي�س هو توالد
بين ال�شياطين.
ف� ��إن ك��ان��وا ال ي �ت��وال��دون فيما بينهم،
فبالأحرى مع الب�شر.
والتوالد يحتاج �إل��ى توافق في النوع �أو
الف�صيلة .فال يحدث مثال توالد بين �سمك
وطير ،وال بين طير وحيوان وال بين حيوان
و�سمك ..وال بين �أن�سان وطير ..البد �إذن
من توافق في الجن�س والنوع .وعلى نف�س
القيا�س ال يمكن �أن يحدث توالد بين �إن�سان
و�شيطان ،بالإ�ضافة �إلى �أن ال�شيطان لي�س
له ج�سد.
�إن التاريخ لم يقدم لنا مثا ًال واحد ًا لهذا
التوالد.
ال ن�ع��رف �شخ�ص ًا واح���د ًا ق��د ول��د من
ومن المعروف عن ال�شعب الإثيوبي �شدة
التدين والتم�سك بالعرف الأرثوذك�سي
وال �ط �ق��و���س ال�ك�ن���س�ي��ة ال�م�خ�ت�ل�ف��ة .وقد
�إ�صطفت جماهير ال�شعب الإثيوبي على
جانبي ال�شوارع والطرق الم�ؤدية من مطار
�أدي�س �أبابا وحتى مقر �إقامة البابا بالق�صر
الإم �ب��راط��وري ،وك��ان��ت معظم الجماهير
�ساجدة على الأر���ض خا�شعين ال يرفعون
�أعينهم ل��ر�ؤي��ة البابا كيرل�س تعبيرا عن
الترحيب بالبابا و�إحتراما له!.
وق��د خ�ص�ص جاللة الإمبراطور وفدا
كبيرا من كبار رجال الدولة لمرافقة البابا
كيرل�س خالل تحركاته �أثناء الزيارتين،
ك��ذل��ك �أق� ��ام الإم��ب��راط��ور ع ��دة حفالت
�إ�ستقبال ل�سيدنا بالق�صر ُدعي �إليها كبار
رج ��ال ال��دول��ة وال � ��وزراء ورج���ال ال�سلك
الدبلوما�سي المعتمدين ب�إثيوبيا.
وق��د م�ن��ح الإم �ب��راط��ور هيال�سال�سي
ُحلة ف��اخ��رة للبابا كيرل�س وق��ام بتقليده
و��ش��اح �سليمان الأك �ب��ر وه��و �أع�ل��ى و�سام
بالإمبراطورية الإثيوبية والذي يتم منحه

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

Nick Gobrial

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

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

�أب��وي��ن� ،أحدهما �إن�سان والآخ��ر �شيطان،
حتى يقدم لنا �إج��اب��ة ع��ن ��س��ؤال محير،
وهو �أية الطبيعتين تكون الغالبة في هذه
العالقة حتى يكون الن�سل �إن�سان ًا �أو يكون
�شيطاناً� ،أو (�شيطو�إن�سان) !..وهل يكون
مرئي ًا �أم غير مرئي..؟!
ولعل م�صدر هذا ال�س�ؤال كله هو ق�ص�ص
العفاريت .التي يحكونها للأطفال ،والتي
ت��زدح��م ب�ه��ا مكتبات ق�ص�ص الأط �ف��ال
للأ�سف ال�شديد ..بالإ�ضافة �إلى الق�ص�ص
ال �ت��ي ي �ت��وارث �ه��ا ال �ع��ام��ة و�أه� ��ل ال��ري��ف،
ويتداولون حكاياتها ،وربما ت�شكل جزء ًا
هام ًا من الفولكلور الخا�ص بهم.

هل يعمل الروح القد�س في
غير الم�ؤمنين؟
����س����ؤال :ق��ر�أن��ا ف��ي ق�صة عماد
كرنيليو�س� ،أنه بينما كان بطر�س
يتكلم «ح��ل ال���روح القد�س على
ج��م��ي��ع ال���ذي���ن ك���ان���وا ي�سمعون
ال��ك��ل��م��ة» ح��ت��ى �أن ال��م ��ؤم��ن��ي��ن
ان��ده�����ش��وا «لأن م��وه��ب��ة ال���روح
القد�س ان�سكبت حتى على الأمم

لعدد محدود من الملوك والر�ؤ�ساء ،وهو ما
يعادل قالدة النيل بجمهورية م�صر.
وقام البابا خالل الزيارة بتفقد العديد
من المر�ضى بالم�ست�شفيات وباركهم و�صلى
لأجل �شفا�ؤهم ،كذلك قام بزيارة عدد من
الكاتدرائيات والكنائ�س بمدينة �أدي�س �أبابا
وال �م��دن المتاخمة ل�ه��ا ،و�صلى ع��دد من
القدا�سات بمعاونة �أ�ساقفة وكهنة �إثيوبيين
وعدد من الوفد الم�صاحب لقدا�سته.
ومن المعروف ان �إثيوبيا بلد تتواجد به
عدد من المحميات الطبيعية التي تتواجد
بها �أنواع مختلفة من الحيوانات المفتر�سة
ومنها الأ�سد ملك الغابة!.
وكان الإمبراطور مولعا ب�إقتناء عدد من
الأ� �س��ود ف��ي ق�صره وك��ان يخ�ص�ص لهذه
الأ��س��ود ج��زءا من حديقة الق�صر تتجول
فيه بحرية .وك��ان��ت معظم ه��ذه الأ�سود
قد تم �إ�ستئنا�سها منذ �صغرها بالتدريب
ال�شاق ..حتى �أ�صبحت م�ست�أن�سة مع بني
الب�شر ال تهاجمهم مثل الأ�سود ال�ضارية
المتوح�شة!

�صالح رزق اهلل

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

®FARMERS

جلميع �أنواع الت�أمينات

�أي�ضا» (�أع .)45،44 :10فهل
ال��روح القد�س يمكن �أن يعمل
في غر الم�ؤمنين؟

الإجابة :ال��روح القد�س يعمل في
غير الم�ؤمنين لكي ي��ؤم�ن��وا� .إذ كيف
يمكن �أن ي��ؤم�ن��وا� ،إن ل��م يعمل الروح
القد�س فيهم؟! وهوذا الكتاب يقول :ال
ي�ستطيع �أحد �أن يقول �إن الم�سيح رب �إال
بالروح القد�س (1كو.)3:12
وعمل ال��روح القد�س للإيمان ،غير
�سكناه الدائمة في الم�ؤمن.
�إن ال ��روح ال�ق��د���س يمكن �أن يعمل
ف��ي ق�ل��ب �إن �� �س��ان غ�ي��ر م ��ؤم��ن ليدعوه
�إل��ى الإيمان� ،أو يجري معه معجزة �أو
�أعجوبة تكون �سببا في �إيمانه .ولكن بعد
�أن ي�ؤمن ،البد �أن ينال ال��روح القد�س
بالم�سحة المقد�سة ف��ي �سر الميرون
المقد�س ،ليعمل الروح فيه على الدوام.
وي �م �ك��ن �أن ي�ع�م��ل ال� ��روح ف��ي غير
الم�ؤمنين لخير الكني�سة .كما قال
ال�ك�ت��اب «ن�ب��ه ال��رب روح ك��ور���ش ملك
ف��ار���س» (ع� ��ز .)1:1وذل��ك لبناء بيت
الرب في �أور�شليم ..والحوادث من هذا
النوع كثيرة في الكتاب ،وفي التاريخ.

وحدث �أن تواجد �أ�سدا �ضاريا متوح�شا
لم يتمكن مدربي الأ�سود من �إ�ستئنا�سه مثل
باقي مجموعة �أ�سود ق�صر الإمبراطور..
وكان هذا الأ�سد المتوح�ش ُيدعى �إليا�س،
وكان ُيترك حبي�سا داخل قف�صه بحديقة
الق�صر ع�ن��دم��ا يفتح ال�م��درب�ي��ن �أب ��واب
�أقفا�ص الأ��س��ود الم�ستئنا�سة لكي تتجول
بحرية في حديقة الق�صر!!.
وفي �صباح �أحد �أيام �إقامة البابا كيرل�س
بالق�صر خالل زيارته ..نزل �سيدنا ليتجول
ب�ع����ض ال��وق��ت ف��ي ح��دي�ق��ة ال�ق���ص��ر قبل
توجهه مع ر�ؤ�ساء بعثة ال�شرف المرافقة
لقدا�سته لتنفيذ برنامج زيارته لهذا اليوم.
و�شاءت الأق��دار �أن يتمكن الأ�سد �إليا�س
الغير م�ست�أن�س «المتوح�ش» ويغافل مدربي
الأ�سود ويخرج م�سرعا لحديقة الق�صر مع
باقي الأ�سود.
و� ُأ�سقط في يد مدربي الأ�سود وحر�س
الق�صر مما قد يحدث وال تُحمد عقباه من
حرية تجول الأ�سد المتوح�ش بحرية في
حديقة الق�صر.
�أ� �س��رع �إل�ي��ا���س الأ� �س��د �إل��ى حيث يقف
البابا كيرل�س في ركن من الحديقة و�أخذ
يرك�ض �سريعا ف��ي �إت �ج��اه �سيدنا وكانت
حركاته وتعبيراته وا�ضحة كلها تنم عن
وح�شية و�إ�ستعداد للهجوم!! .ووقف البابا
كيرل�س �صامدا مكانه دون �أن يتحرك وبد�أ
يتلو بع�ض �صلوات ..وحدث �أن كان جاللة
الإم�ب��راط��ور م��ارا بالحديقة ،ف�أخذ يعدو
�سريعا نحو البابا لكي يقف بينه وبين الأ�سد
�إليا�س في حال هجوم الأ�سد على �سيدنا.
وف �ج ��أة ت�سمر ك��ل م��ن ك��ان يقف حول
�سيدنا عندما الح�ظ��وا ان �إليا�س الأ�سد
بد�أ يقلل من �سرعته وهو يرك�ض في �إتجاه
البابا ..وبدا وك�أنه يرك�ض بخطى بطيئة..
ثم زاحفا على �أر�ض حديقة الق�صر!!.
وهتف �سيدنا قائال بدعابته المعروفة
وقف�شاته لكل من حوله« :انظروا� ..إن عم
�إليا�س الأ�سد ي�ضرب مطانيات»!!!.
أ�سد
ل
ا
�ل
وبخطى بطيئة للغاية ..و��ص� 				
�إليا�س �إل��ى حيث ك��ان �سيدنا واقفا وبد�أ
يلعق ح��ذاء �سيدنا بل�سانه ..وظ��ل جال�سا
عند قدمي �سيدنا ،والإمبراطور وجميع من
كانوا بالحديقة من مدربي الأ�سود والحر�س
في ذهول مما �شاهدوه من �إ�ستئنا�س الأ�سد
المتوح�ش �إليا�س على يد البابا كيرل�س!!.
وجاء م�صور الق�صر على عجل لي�سجل
بعد�سته �صورة ن��ادرة ل�سيدنا واقفا جوار
الأ�سد �إليا�س  ..وقد وعد الإمبراطور يومها
ب�أنه �سيحتفظ بالأ�سد �إليا�س في الق�صر
بعد �أن كان قد قرر قبال �إر�ساله لحديقة
الحيوان.
و�إلى اللقاء في العدد القادم ب�إذن اهلل

Precise Way
Insurance Services



Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp
Bob Hanna

CA Lic# 0F15498

17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703
bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

ماجد سوس

 عالج املياه البي�ضاء
 املياه الزرقاء
 جفاف العني
 جراحة الليزر
ORANGE COUNTY EYE INSTITUTE
GEORGE M. SALIB, M.D.



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

�سيارات  -منازل  -حياة � -أعمال
نتكلم العربية

دكتــــور
چـــورچ
�صليـــب

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

(949) 855-3937

Medicare, Medical
and most PPO’s and
some HMO.

OakBrook Laguna Hills,

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

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

مرت الأ�سابيع الما�ضية على الكني�سة
و�شعبها وك�أنها الدهر كله ،لم يكن يتوقع
�أح��د �أن ت�ستيقظ الكني�سة ي��وم��ا على
جريمة قتل ب�شعة ،دم��اء متناثرة على
بقعة من �أطهر بقاع الأر� ��ض ،في وقت
من �أقد�س �أوق��ات يوم الراهب العا�شق
لت�سبيح اهلل ،ي�ستيقظ رجل اهلل الب�سيط
المت�سربل بالتوا�ضع ليذهب ليلتقي �إلهه
بقلم :ماجد �سو�س
ف��ي بيته فينق�ض عليه �إبلي�س و�أعوانه
ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
ويلقوه �أر�ض ًا نائم ًا و�سط دماءه.
magedsous@gmail.com
ما �أ�صعبها ق�صة لم تخطر على فكر
كاتب ق�ص�ص ال�شر المحترف� .أب ُيقتل
من �أبنائه� ،شيء ال ي�صدقه عقل.
لن �أدخل في تف�صيالت الق�صة التي يعلمها القارئ بتف�صيالتها ولن �أقوم بتحليالت
�إمتلأت بها ال�صحف والمجالت والبرامج التليفزيونية والف�ضائيات وو�سائل التوا�صل
االجتماعي ولكن �س�أنظر للق�صة من جانب �آخر وهو ال يقل �أهمية من الجريمة نف�سها
وهو جانب الألم النف�سي الذي �أ�صاب الكني�سة على كل م�ستوياتها و�أق�صد بالتحديد
العثرة.
فالعثرة ت�شمل الجميع وتم�س الراعي والرعية فالرعية غالبيتها ي�شعر بمرارة تلك
العثرة التي تمخ�ضت عن الفعل الإجرامي ال�شنيع الذي حدث في برية �شيهيت منارة
الفكر الم�سيحي في العالم .ال�شعب هنا ال ي�ستطيع �أن يرى الأحداث بعيدة عن زيها
الأ�سود الذي يحبه ويقدّره كثير ًا ومن كانت العثرة ومرارتها� .أما باقي الرعاة فهم
�أي�ض ًا في موقف �صعب جد ًا ف�إذا اهتزت �صورة الراعي �أمام رعيته فكيف يقودها في
مرعى ح�سن نحو �أر�ض الموعد التي تفي�ض لبن ًا وع�سالً.
في البداية �أود �أن �أر�سل ر�سالة �إلى �آبائي الأكليرو�س والخدام مفادها ب�إخت�صار
�شديد �أن ماحدث رغم �أنه فاجعة �إال �أنه ال يجعلكم تهتزوا على الإطالق فجريمة
يهوذا ال تقلل من قوة باقي التالميذ وثباتهم وطهارتهم و�أمانتهم ف�إن كان هناك
يهوذا فهناك �إحدى ع�شر تلميذ ًا غيروا خريطة العالم ون�شروا �شريعة الحب والغفران
ولم ينجح �إبلي�س في �ضرب الكني�سة وعثرة �شعبها فليكن �إهتمامكم الأول هو �إظهار
�صورة التالميذ بل �صورة ي�سوع لم�سيح فيكم وليكن �شفيعكم هذا الأ�سقف ال�شهيد
نيافة الأنبا �إبيفانيو�س الذي تبو�أ مكانة عظيمة في الملكوت ب�سبب �إت�ضاعه وحبه.
حينما دخل الآباء قاليته بعد �إ�ست�شهاده وجدوه يعي�ش في فقر عجيب فهو ينام على
ح�صيرة وبجانبه كتبه وقاليته ب�سيطة ،لي�س له خادم �أو تلميذ يعينه والأغرب من هذا
بعد تجلي�سه على كر�سيه في الدير خلع تاجه ونزل من كر�سيه وقال للآباء الرهبان �أنا
�أخوكم يا �آبائي فال �أريدكم �أن تنادوني ب�سيدنا وال ت�ضربوا لي الميطانيات (ال�سجود)
وطلب عدم تمجيده و�إ�ستخدام �ألحان كن�سية خا�صة به.
�أما عن محبته فقد كان غفور ًا �صفوح ًا ل�شاتميه حتى �أن الراهب المجرد المتهم
بقتله تهجم عليه �أكثر من مرة و�أم�سك بمالب�سه �أمام النا�س لأنه طلب منه �أن يترك
الم�ضيفة والجلو�س مع النا�س لي�ساعد اخوته في احدى الخدمات ،وحتى حينما �أتعبه
كثير ًا لم ي�ش�أ �أن يجرده من رهبانيته بل طلب من البابا �أن ينقله �إلى دير �آخر وحين
ت�شفع �أخوته له وافق الأ�سقف ال�شهيد من �أجل محبته لأوالده .فالحب والإت�ضاع يا
�أحبائي هما �سر نجاح الخادم و�ضمان نجاح الخدمة بل و�ضمان الملكوت.
�أما من جهة الرعية يا �أحبائي ف�أقول ال نَعثر يا �أحبائنا لأنه لي�س �أحد بال خطية ولو
علي �أن �أتحدث
كانت حياته يوم ًا واحد ًا على الأر�ض ،والجميع زاغوا وف�سدوا ،وهنا َّ
ب�صراحة �شديدة عن خط�أ قد يقع فيه البع�ض وهو التمثال الذي ننحته ونقيمه لإن�سان
تحت الآالم مثلنا� .إنها ال�صورة التي نر�سمها ب�أيدينا ثم نعود ونلقي على المر�سوم ال
الرا�سم خط�أ ت�شويه ال�صورة وهو �أمر يجب معه الوقوف وقفة جادة جد ًا لنميز بين
من يعبد اهلل ومن يعبد البعل ،من يمجد ال�شخ�ص ومن يمجد الم�سيح.
يتحدث �إل� َّ�ي كثير من الأحباء ،هل تعرف ماذا فعل فالن الخادم العظيم ،لقد
�أعثرني ،لقد ُ�صدمت ،ت�صور لقد ق��ر�أت في تاريخ الكني�سة و�أع�ث��رت في بع�ض
الإكليرو�س ،لقد �سمعت ان الأنبا فالن يقول كذا عن فالن ،لقد اقتربت من الرجل
الفــــالني و�أُعثرت في طريقة تعامله مع النا�س رغم عظم عظاته.
وهناك من يترك الكني�سة من �أجل العثرة �سواء من �أحد الخدام �أو رجال الإكليرو�س
�أو غيرهم ،و�أنا هنا ل�ست �أهاجم �أو �أدافع عن �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص بعينهم ،كما �إنني
في ذات الوقت ال ا�ستبعد فكرة العثرة من حياة الكني�سة ،ولكن لأ�ضع �أمامكم حقيقة
ربما ال يدركها البع�ض وهي �أننا نحن الذين ُنعثر �أنف�سنا ب�أنف�سنا لأننا ال نثبت نظرنا
على الم�سيح وحده الذي �شابهنا في كل �شيء ما خال الخطية.
الم�سيح فقط يا �أحبائي هو الذي لم يعرف خطية وهو وحده الذي تحدى كل الخليقة
قائال :من ي�ستطيع �أن يبكتني على خطية� .أما م�شكلة البع�ض منا فهي �أننا ننظر �إلى
ن�صف الحقائق فقط تاركين الحق نف�سه .فهناك من ينظر �إلى تاريخ الإكليرو�س في
الكني�سة وال يجد فيه غير المعثرين كن�سطور و�أوطاخي و�أريو�س وغيرهم وال ينظر�إلى
الم�ضي�ؤن فيها ك�أثنا�سيو�س وكيرل�س ودي�سقور�س وغيرهم فيكون بهذا قد �أعثرنف�سه
بنف�سه وكان عليه – كما �أ�سلفنا � -أن ُيث ّبتَ نظره على الم�سيح فقط� .أو كمن يقر�أ
ق�صة �إنكار بطر�س للم�سيح وال يقر�أ توبته وت�سليم الم�سيح له �سر الكهنوت ومفتاح
الملكوت بخالف عظته العظيمة يوم الخم�سين ويزعم �أنه �أعثر في بطر�س ،وهو الذي
لم يعرف كل الحقيقة ولم ُيث ّبتَ عينه على الم�سيح فين�سى �أن بطر�س �إن�سان َ
خاطي
مثلنا والم�سيح فقط هو البار.
�إن تعلقنا الزائد بالأ�شخا�ص دون التركيز على �شخ�ص الم�سيح �أو عمل الم�سيح
فيهم �سي�ضرهم وي�ضرنا� .سي�ضرهم ب�أنه ربما ي�صيرون بعد ما كرزوا مرفو�ضين
ب�سبب �ضربة يمينية .لذا قال �أحد الآب��اء القدي�سين الحكماء« :ال تمتدح �أح��داً ،ال
في وجهه وال في ظهره .في وجهه حتى ال ي�سقط بالكبرياء وفي ظهره حتى ال تهيج
ال�شياطين عليه.
خذ التعليم من فم الم�سيح مبا�شرة فتعلق بالعظة ال بالواعظ ،بالخدمة ال بالخادم،
بالترنيمة ال بالمرنم ..وهكذا .ال تقل لقد اقتربت من الواعظ ال�شهير فوجدته ع�صبي
�أو غير �صبور� .أوال ،ربما ي�شغله مو�ضوع ما وال�سيما �أن الم�شاكل التي ي�شترك في ح ّلها
قد تكون فوق الطاقة ولأنه ب�شر مثلك فلم يتحكم في م�شاعره .ثانيا� ،أعلم �أنه يجاهد
مثلك تمام ًا بل و�أكثر لأن دماء كثيرين تطلب منه.
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رأي ورؤيــة...

تاريخ الكني�سة القبطية احلديث بقلم �شاهد عيان ()70
�سنوات التحفظ على البابا (ِ)D

دماء على �أر�ض الدير !

تفا�صيل القرارات على الأفراد والجماعات
وعلى الم�ؤ�س�سات الد�ستورية كل في مجال
مقدمة:
�إخت�صا�صه �إتخاذ الإج��راءات الالزمة في
ك��ان لخطاب الرئي�س �أن ��ور ال�سادات هذا ال�ش�أن.
ن �ت��ائ��ج ب �ع �ي��دة ال� �م ��دى ع �ل��ى �أف� � ��راد من
الم�سلمين والم�سيحيين وك��ذل��ك رجال نتائج �إق�صاء البابا:
التعليم بالجامعات وال�صحفيين وال�صحف  -1ابطال �صالحية توقيعه و�أختامه في
وال�ج�م�ع�ي��ات و� �س ��أذك��ر م��ا ي�ه��م ال �ق��ارئ كافة ال�سجالت الر�سمية للدولة.
 -2ع� ��دم ت���واج���ده ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة �أو
القبطي.
الأ�سكندرية ون�صحه ب��الإق��ام��ة ف��ي ديره
بوادي النطرون.
البابا �شنودة:
كانت �أكبرمفاج�أة في خطاب الرئي�س  -3ع��دم ال�سماح ل��ه بلقاء الجماهير
ال �� �س��ادات ف��ي خ�ط�ب�ت��ه �أم� ��ام الإجتماع ت�أكيدا ل�سالمة ال�شعب وحر�صا على �سمعة
الم�شترك لمجل�سي ال�شعب وال�شوري هو الكني�سة وحفاظا على �أمن البالد.
القرار الذي يتعلق بقدا�سة البابا وهو رقم
المتحفظ عليهم من الأكلير�س
 491ون�صه كالآتي:
�إل��غ��اء رئ�ي����س ال�ج�م�ه��وري��ة ق���رار رقم القبطي:
 2782ل�سنة  71بتعيين الأنبا �شنودة بابا ن�شرت الجرائد الم�صرية في � 7سبتمبر
الأ�سكندرية وبطريركا للكرازة المرق�سية � 1981أ�سماء � 1536شخ�صا تم التحفظ
وت�شكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من عليهم وكتبتهم الجرائد ب��الأرق��ام و�أولها
ك�م��ال �أح�م��د عبدالمح�سن و�آخ��ره��ا رقم
خم�سة �أ�ساقفة هم:
 -1الأنبا مك�سيمو�س ا�سقف القليوبية  1536نوال ال�سيد ال�سعداوي.
وهو عالم قبطي �سبق �أن تر�شح للكر�سي وم��ا يهمني في مقال اليوم هو �أ�سماء
رجال الأكليرو�س القبطي والذي �أنقله من
البابوي.
 -2الأن �ب��ا �صموئيل �أ�سقف الخدمات جرائد الأهرام والجمهورية ومايو.
العامة وكنائ�س المهجر وكان مر�شحا �سابقا
الأ�ساقفة:
للبطريركية ،وفاز ب�أغلبية الأ�صوات.
 -3الأنبا �إغريغوريو�س �أ�سقف البحث الأنبا بي�شوي (دمياط) ،الأنبا بنيامين
العلمي والدرا�سات القبطية العليا ومدير (المنوفية) ،الأنبا بيمن (ملوي) ،الأنبا
ف��ام (ط �م��ا) ،الأن �ب��ا وي���ص��ا (البلينا)،
المعهد العالي للدرا�سات القبطية.
 -4الأنبا �أثنا�سيو�س �أ�سقف بني �سويف الأنبا �أمونيو�س (الأق�صر) ،الأنبا تادر�س
والبهن�سا وه��و ي�شغل حاليا من�صب وكيل (بور�سعيد) ،الأنبا بموا (خوري اب�سكوبو�س
الهيئة العليا للأوقاف القبطية و�سكرتير – دير مارجرج�س بالخطاطبة).
�سابق للمجمع المقد�س.
 -5الأنبا ي�ؤن�س �أ�سقف الغربية وال�سكرتير الكهنة:
� �س��رى التحفظ ع�ل��ى  24ك��اه�ن��ا وك��ان
الحالي للمجمع المقد�س.
وذل��ك لكي ال تبقى الكني�سة ب��دون من بع�ضهم بدرجة قم�ص والآخر بدرجة ق�سي�س
يمثلها لدى الدولة �أجريت هذا القرار بعد وقتها لكنه �أ�صبح قم�صا فيما بعد ..ولهذا
�أن ا�ست�شرت المخل�صين للبالد والكني�سة� .س�أذكر الأ�سماء مع لقب قم�ص للجميع حتى
وع �ل��ى ه � ��ؤالء الأ� �س��اق �ف��ة ��س��رع��ة معالجة ولو كانوا ق�ساو�سة عندئذ.
ال�شعور القبطي العام في الداخل والخارج القم�ص ابراهيم عبده (القاهرة) –
لك�سر حاجز التع�صب والحقد والكراهية القم�ص �أثنا�سيو�س بطر�س (القاهرة)
– القم�ص بول�س با�سيلي (القاهرة)
وبث روح المحبة والت�سامح.
وع �ل��ى ه���ذه ال �ل �ج �ن��ة �أن ت �ت �ق��دم بكل – القم�ص بي�شوي ي�سى (القاهرة) –
الإقتراحات المنا�سبة لإعادة الكني�سة �إلى القم�ص زكريا بطر�س (م�صر الجديدة)
و�ضعها التقليدي الأ�صيل كن�سيج حي في – ال�ق�م����ص ي��و��س��ف �أ� �س �ع��د (الجيزة)
ج�سم الدولة وتر�سيخ روح الحب والوداعة – القم�ص �صرابامون عبده (�إمبابه)
وال�صبر والحكمة تجاه جميع الطوائف – ال�ق�م����ص فيلب�س رف �ق��ي عبدالملك
والنا�س والتي كانت فيه رائدة لكل كنائ�س (الفيوم) – القم�ص تادر�س يعقوب ملطي
(الأ�سكندرية) – القم�ص لوقا �سيدارو�س
العالم.

مازلنا في ع�صر المعجزات !
جاءتنى �أم بطفلتها خم�س �سنوات ا�سمها مريم،
ت�شكو من وج��ود دم بمالب�سها الداخلية ،وكانت الأم
تعتقد �أن هذا الدم م�صدره البول من المثانة البولية،
ولكن عند الفح�ص والتدقيق �أكت�شف �أن م�صدر هذا
الدم من المهبل ،و قد قررت عمل منظار للمهبل وعنق
الرحم دون الم�سا�س بغ�شاء البكارة حيث �أن المناظير
تطورت �إلى درجة كبيرة من الدقة و �صغر الحجم .
وق��ام بتخدير الطفلة �أ.د .عمر عبد العليم ،وكان
م�ساعدي دكتور �أحمد �ضرغام ،وعند فح�ص المهبل
بالمنظار وج��دت ورم � ًا في ج��دار المهبل ق��رب عنق
الرحم ،ف�أخذت عينه بالمنظار و�أر�سلتها �إل��ى �أ.د.
مكرم ميالد .و بعد ب�ضعة �أيام جاءتنى الأم بالتقرير
الباثولوجى من �أ.د .مكرم ميالد� ،أخبث نوع من �أنواع
ال�سرطان «�ساركوما» �أن��ه حكم ب��الإع��دام لأن ن�سبة
الوفاة فيه مائة بالمائة ،ولم يكن �أمامى �إال تحويلها
للعالج بالكيماوي ،و هو تح�صيل حا�صل ال فائدة ترجى
منه.
وبعد ب�ضعة �أ�سابيع جاءتنى الأم والطفلة ووالدها
يقولون لي لقد �أقمنا ال�صلوات حتى ظهرت ال�سيدة
العذراء مريم للطفلة مريم وقالت لها� :س� ِ
أ�شفيك يا
مريم بقوة اهلل لأن �إ�سمك مثل �إ�سمى� ،أذهبى �إلى دير
مارمينا العجائبي و �س�أجري لك عملية ،ا�ستخرج منها
هذا الورم و قد ذهبنا للدير ،ونامت مريم ،و قامت ،و
قالت لنا« :لقد �أخرجت منى العذراء حاجة زي البالونة
في داخلها حاجة �سوداء».
ولم �أ�صدق هذا الكالم ،و�صممت على عمل منظار
و�أخذت عينة و�أر�سلتها للتحليل .وتحدد موعد العملية،
وجاءت الأ�سرة ،وقبل دخول الطفلة لغرفة العمليات،
ق�صت علينا جميع ًا في وجود �أ.د .عمر عبد العليم،
والدكتور �أحمد �ضرغام ما حدث لها.
ولما خرجت الأ�سرة من غرفة المكتب� ،س�ألني دكتور
عمر ما ر�أيك في هذا الكالم؟ قلت :الأ�سرة متدينة.
وهذا الجو الديني جعل الطفلة تحلم هذا الحلم ولكننا
بالت�أكيد �سنجد هذا الورم وقد �أزداد توح�ش ًا وعلى كل
ح��ال كلها ب�ضع دقائق ون��رى الحقيقة �أم��ام �أعيننا.
وقام �أ.د .عمر بالتخدير للمرة الثانية ،وحين �أدخلت
المنظار كانت المعجزة الإلهية ،انكم�ش ال��ورم حتى
كاد �أن يختفى �إال من بع�ض الأن�سجة المتليفة� ،أخذت
عينة بعد �أن جعلت دكتور �أحمد �ضرغام يرى بعينيه،
و�أر�سلنا العينة �إلى �أ.د .مكرم ميالد ونحن جميع ًا في
حيرة �شديدة .
وبعد ب�ضعة �أيام �أت�صل بى دكتور �أحمد �ضرغام يقول
لى �أ.د .مكرم ميالد حاول الإت�صال بكم فلم يجدك �أنه
ي�ضرب كف ًا بكف وي�س�أل ماذا حدث؟ ات�صلت بالدكتور
مكرم ميالد قال ال �أثر لأى خلية �سرطانية !!
ق�ص�صت عليه ق�صة الطفلة وم��ا ح��دث وكيف �أن
ال�سيدة العذراء مريم �أخرجت منها ما ي�شبه البالونة
وبداخلها ج�سم �أ�سود ،وهنا كانت المعجزة الإلهية
الثانية التي فاج�أنى بها دكتور مكرم ميالد ،قال:
�أن خاليا هذا المر�ض خاليا كبيرة ت�شبه الفقاعات
بداخلها نواة �سوداء !! قلت له� :أنا ال �أعرف �شكل هذه
الخاليا تحت الميكرو�سكوب ،فكيف و�صفتها الطفلة
مريم هذا الو�صف الدقيق ؟؟
قال  :يبدو �أننا فى ع�صر المعجزات !!
دكتور /و�سيم ال�سي�سي

(الأ�سكندرية) – القم�ص جرج�س رزق
اهلل عبدالم�سيح (الأ�سكندرية) – القم�ص
بي�شوي ف�خ��ري (ب��ور��س�ع�ي��د) – القم�ص
با�سيليو�س �سدراك (المنيا) – القم�ص
يو�سف كامل (�أ�سيوط) – القم�ص داود
بول�س (�صدفا) – القم�ص تيموثاو�س ميالد
ب�شارة (�سوهاج) – القم�ص مك�سيمو�س
م�شرقي (ال �م��راغ��ة) – القم�ص مو�سى
عي�سى (�سوهاج) – القم�ص �أثنا�سيو�س
ب�ط��ر���س (ح�ل�م�ي��ة ال��زي �ت��ون) – القم�ص
افرايم ميخائيل ( طما) – القم�ص بي�شوي
لمعي ( جرجا) – القم�ص عبدالم�سيح
يو�سف (طهطا) – القم�ص عبدالمالك
ريا�ض (�سوهاج) – القم�ص �صموئيل ثابت
(الأ�سكندرية).
وقد انتقل بع�ضهم للخدمة في مدن �أخرى
ال�سيما المهجر ،لكن البالد المذكورة �أعاله
هي التي كانوا يخدمون فيها في �سبتمبر
.1981
وهنا البد �أن �أذكر المحامي ماهر راغب
حنا بين العلمانيين من الأقباط وهو الآن
الق�س �أغ�سطينو�س حنا بكني�سة ماريوحنا
في كوفينا في جنوب كاليفورنيا.
وللعلم كان الأنبا تادر�س في م�ؤتمر في
قبر�ص عندما �أعلنت �أ��س�م��اء المتحفظ
عليهم و�أ�شار عليه البع�ض �أن ي�سافر �إلى
�أمريكا حيث ق�ضى فيها �سنوات عديدة
قبل رهبنته وك��ان حا�صال على الجن�سية
الأمريكية ،لكنه رف�ض الهروب وعند و�صوله
لمطار القاهرة و�ضعوا الكالب�شات في يديه
وا�ستجوبوه لعدة �ساعات قبل �أن يذهب
لل�سجن.
َ ��س� ّم��ت الحكومة ه� ��ؤالء وغ�ي��ره��م من
ال�م�ق�ب��و���ض عليهم �أن �ه��م ت�ح��ت التحفظ
والواقع �أنهم كانوا في ال�سجن في زنزانات
�صغيرة ينامون على فر�ش على الأر�ض وفي
�شبه ظالم كامل �إذ لم تكن هناك �إال فتحة
�صغيرة وكانوا يق�ضون � 23ساعة في الزنزانة
لكنهم مع ذلك كانوا ي�شتركون في ال�صلوات
والت�سابيح .كل ذلك والحكومة تجمع الأدلة
التي بها �سيحاكمون في الم�ستقبل.
ومن الأمور الوا�ضحة �أنه لم يتم التحفظ
على �أي طالب من طلبة الأزهر وبالأخ�ص
ت��رك��وا ال�شخ�ص ال��ذي ك��ان ي��ؤج��ج الفتنة
الطائفية وه��و ال�شيخ متولي ال�شعراوي
وزير الأوق��اف الأ�سبق الذي كانت برامجه
التليفزيونية هي من �أه��م �أ�سباب ت�أليب
ال�شباب الم�سلم على الم�سيحيين مما
ي��دل على �أن تهم الفتنة الطائفية كانت

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

�اء ك��اذب� ًا عن
�اء �سه ًال لكنه ك��ان غ�ط� ً
غ�ط� ً
�أه��داف الرئي�س ال�سادات وهو ت�صفية كل
معار�ضيه.
ال�صحف والمجالت:
تقرر �سحب تراخي�ص عددا من ال�صحف
الدينية بتهمة �إ�شعال نيران الفتنة الطائفية
وم�ن�ه��ا ال��دع��وة والإع �ت �� �ص��ام والمختار
الإ�سالمي .وكذلك جريدة وطني ومجلة
ال�ك��رازة ،وكذلك �سحب ترخي�ص جريدة
ال�شعب.
محاكمة المتهمين:
�صرح المدعي الإ�شتراكي عبدالقادر
�أح�م��د على �أن �ستكون طريقة التحقيق
م��ع ال�م�ت�ه�م�ي��ن م �ب��ا� �ش��رة ب �ع��د �أن تعلن
التهم الموجهة �إليهم و�أ��ض��اف �أن��ه �سيتم
توفيرالعدد الكافي من ر�ؤ�ساء النيابة لإنهاء
التحقيق و�أن العمل �سي�ستمر لي ًال ونهاراً.
الجمعيات التي تم حلها:
جمعية ال�خ�ل�ف��اء ال��را� �ش��دي��ن بم�صر
الجديدة – الجماعة الطبية الإ�سالمية
بالقاهرة – جماعة �أن�صار ال�سنة المحمدية
ب�سوهاج – الجمعية الإ�سالمية للدعوة
وتنمية المجتمع ب�أ�سيوط – جمعية الكرمة
القبطية ب��ال�ق��اه��رة – جمعية الإ�صالح
القبطي بالأ�سكندرية وغيرها.
الخاتمة:
حاول الرئي�س ال�سادات في الإعتقاالت
وحل الجمعيات وال�صحف �أن ت�ضم الم�سلمين
والم�سيحيين حتى ال يتهمه �أحد بالإنحياز،
فمثال كان عدد الأقباط المتحفظ عليهم
حوالي  120من  1536ثم �أ�ضاف لإجراءات
التحقيق المزمعة �إقامة لجنة عليا برئا�سة
نائب الرئي�س للحفاظ على الوحدة الوطنية
ومقاومة التع�صب والإلحاد وبع�ضوية عدد ًا
من الوزراء ،وكذلك لجان في المحافظات
تتولى بحث ودرا��س��ة وح��ل الم�شاكل ذات
الطابع الطائفي.
وك��ان لهذه ال �ق��رارات ردود فعل داخل
وخ ��ارج م�صر ،وه��و حديثنا ف��ي مقاالت
قادمة ..وت�صبحوا على خير.

الطق�س في الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية

ك�شف الر�أ�س عند الإكليرو�س
تحدثنا في العدد ال�سابق عن غطاء
الر�أ�س للإكليرو�س و اختالفه بح�سب
درج��ات �ه��م ال�ك�ه�ن��وت�ي��ة و�سنتحدث
اليوم يم�شيئة ال��رب عن متى يك�شف
الكاهن ر�أ�سه؟ وقد �أو�ضحنا �سابقا
�أن كني�ستنا القبطية الأرثوذك�سية
لها حركاتها الطق�سية الخا�صة وهي
لي�ست تمثيلية ُم��و َّزع��ة الأدوار� ،إنما
هي كتابية الهوتية روحية .والطق�س
الكن�سي ح��ي وم�ت�ج��دد ..والختالف
الع�صور �أُ�ضيفت لليتورجيا القبطية
�صلوات وحركات طق�سية مختلفة و قد
�أ�شرنا �إلى بع�ض منها .وكعادة �آبائنا
الروحانيين �إذ روح�ن��وا �أج�سادهم،
فت�أملوا ف��ي ال�ح��رك��ات الليتورجية،
و�صبغوا الحركات الطق�سية ب�صبغة
روحانية .وطق�س القدا�س الإلهي نهر
عذب ال ين�ضب من الت�أمالت الروحية
العميقة ،لأن ك��ل ح��رك��ة وك��ل كلمة
في القدا�س لها معنى روح��ي عميق،
ولكن البد لنا �أن نعرف �أن الحركات
الطق�سية للكني�سة القبطية كما ان
منبعها الكتاب المقد�س والديداخي
�أي�ضا ال يمكننا �أن نغفل الت�أثيرات
البيئية المكانية والنظم الحاكمة
وال�سيما الحركات الع�سكرية للجي�ش
الروماني وبالأخ�ص �أنه ظل النظام
الحاكم لفترة طويلة م��ا يقرب من
ال�سبعة قرون.
 -1ك�شف الر�أ�س ،وفتح �ستر
الهيكل:
يك�شف ال�ك��اه��ن ر�أ� �س��ه ويم�سـك
ال�صليـب بيمينه ويفتـح �ستـر الهيكل
وهو يقول :ا ْر َح ْمنَا َيا ُ
اهلل الآب �ضابط
الكل – الي�سون �إيما�س اوثي�ؤ�س �أوباتير
�أوبانطوكراطور ،..ويبتدئ بال�صالة
الربية.
يخلع الكاهن عمامته كا�شف ًا ر�أ�سه
في �إت�ضاع و�إن�سحاق �أم��ام اهلل� .إذ
ترمز العمامة �إلى الإكليل فوق ر�أ�سه،
فيخلعه متمث ًال بالأربعة والع�شرين
ق�سي�س ًا الذين خلعوا تيجانهم �أمام
الجال�س على العر�ش وخ�صو�صا �أن
هنا الكاهن يك�شف �ستر الهيكل� ،أي
�أنه يقف �أمام المذبح (عر�ش الرحمة
– َ « )mercy throneو ِحي َن َما ُت ْع ِطي
�ات َم� ْ�ج� ً�دا َو َك � َر َام � ًة َو ُ�ش ْك ًرا
ا ْل� َ�ح� َي� َوا َن� ُ
َ
ِلل َْجا ِل ِ�س َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ،ال َْح ِّي �إِ َلى �أ َب ِد

ون
الآ ِب� ِ�دي� َ�نَ ،ي ِخ ُّر الأَ ْر َب � َع � ُة َوا ْل ِع�شْ ُر َ
�شَ ْيخً ا ُق � َّد َام ال َْجا ِل ِ�س َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش،
ين،
َو َي ْ�س ُج ُد َ
ون ِلل َْح ِّي �إِ َل��ى �أَ َب� ِ�د الآب ِِد َ
�ام ا ْل َع ْر ِ�ش
َو َي� ْ�ط� َر ُح� َ
�ون �أَ َكا ِلي َل ُه ْم �أَ َم� َ
ين�« :أَن َْت ُم ْ�ست َِح ٌق َ�أ ُّي َها ال َّر ُّب �أَ ْن
قَا ِئ ِل َ
َ
َت�أْخُ ذَ ا ْل َم ْج َد َوا ْل َك َر َام َة َوا ْلق ُْد َرةَ ،لأن ََّك
�أَن َْت خَ َلق َْت ُك َّل الأَ�شْ َيا ِءَ ،و ِه َي ِب ِ�إ َرا َد ِت َك
َكا ِئ َن ٌة َوخُ ِلق َْت»( .ر�ؤ.)11-9 :4
كما �أن ك�شف ال��ر�أ���س يرمز �إلى
�إع�ل�ان م�ج��د الم�سيح ،فكما قال
بول�س الر�سول�« :أَ َّن َر�أْ�� َ�س ُك� ِّ�ل َر ُجلٍ
ُه َو ا ْل َم ِ�س ُيحَ .و َ�أ َّم��ا َر�أْ�� ُ�س ا ْل َم ْر�أَ ِة َف ُه َو
ال � َّر ُج � ُلَ .و َر ْ�أ�� �ُ�س ا ْل َم ِ�س ِيح ُه � َو ُ
اهلل»
(1ك��و� .)3 :11إذ ًا فمجد المر�أة هو
الرجل لأنهــــا �أُ ِخذت منه وهو ر�أ�سها،
ور�أ� ��س ال��رج��ل ه��و الم�سيح ،ور�أ���س
الم�سيح هو اهلل.
والجدير بالذكر �أن هناك عدة
�إ�شارات طق�سية في طقو�س مختلفة
ل�ك���ش��ف رئ �ي ����س ال�ك�ه�ن��ة والكاهن
كل في مو�ضعه.
وال�شما�س ر�ؤو�سهمٍّ ،
ناهيك ع ّما ُذ ِك��ر في قوانين البابا
غ �ب��ري��ال ب��ن ت��ري��ك ال �ب��اب��ا ال� �ـ70
(ال�ق��وان�ي��ن ،)17 ،6ك��ذا كتاب �سر
الثالوث الذي يذكر �أن من ال يح�ضر
تحليل الخدام ال ينبغي لهم ك�شف
ر�أ� �س �ه��م (والي��خ��دم��وا) ،م�م��ا يدل
�أن ذلك كان طق�س ًا معروفاً ،ولكنه
ان��دث��ر وال ي�ستخدم ف��ي الكني�سة
ال�ق�ب�ط�ي��ة ال��ي��وم ،وم ��ازال ��ت بع�ض
الكنائ�س تحتفظ به ككني�سة الروم
الأرثوذك�س.
 +و�إذ ُي�م�ث��ل ال�ه�ي�ك��ل ال�سماء،

�إيبدياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
وي�شير �ستر الهيكل �إلى باب ال�سماء،
لذلك يم�سك الكاهن ال�صليب (مفتاح
ال �� �س �م��اء) وه ��و ي�ف�ت��ح ال �� �س �ت��ر ،لأن��ه
بال�صليب انفتح لنا باب ال�سماء و�صار
لنا الدخول �إلى الأقدا�س ،وبذلك يتغنّى
الكاهن في الأرب��اع الخ�شوعية اً
قائل:
ِ«م ْن ِق َبلِ َ�ص ِلي ِب ِه َو ِق َي َام ِت ِه ا ْل ُم َق َّد َ�س ِةَ ،ر َّد
الإن َْ�س َان َم َّر ًة �أُخْ َرى �إ َلى ا ْل ِف ْر َد ْو ِ�س».
ويك�شف �أي�ضا الكاهن ر�أ�سه عندما
يقف لي�صلي �أو ي�سجد �أم��ام �أيقونة
ال�سيدة العذراء �أو ال�سيد الم�سيح وهي
ع��ادة ع�سكرية رومانية لك�شف ر�أ�س
القائد عندما يقدم التحية للملك �أو
الملكة.
كما يك�شف ر�أ�سه عند قراءة الإنجيل
وه� ��ذا ال �ط �ق ����س ه ��و م�خ�ت�ل��ط كتابي
ع�سكري روماني .فعند قراءة الأوامر
وال�ف��رم��ان��ات الملكية يك�شف القادة
ر�ؤو�سهم هذا من الجهة الع�سكرية �أما
من الجهة الكتابية لكي يكون �إكليلهم
هو كلمة اهلل.
ويخلع �أي�ضا االكليرو�س تيجانهم
وعمائمهم عند ح�ضور الملك بداية من
الق�سمة و حتى نهاية التوزيع.
و ربما توجد هنالك �أي�ضا موا�ضع
�أخرى يك�شف فيها الإكليرو�س ر�ؤو�سهم
غير معلومة الم�صادر و المرجعية.

«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�سرالمحتاجةفيم�صر.
ي�شرف علىالبرنامج �إيبار�شيةلو�سانجلو�س.

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

�أك�ت��ب ه��ذا المقال قبل ا�سبوعين
من ن�شره في جريدة ارثوذك�س نيوز.
الق�ضية التي نحن ب�صددها ماتزال
ره��ن التحقيق .ل��م يتم تحويلها �إلى
الق�ضاء بعد ولم يتحدد ر�سميا من هو
بقلم :منيـر ب�شــاي
القاتل.
Mounir.bishay@sbcglobal.net
ا�ستيقظنا في �صبيحة االحد  29يوليو
 2018على خبر مزعج ي�أتينا من م�صر
عن جريمة قتل مر ّوعة تحدث في دير االنبا مقار بوادى النطرون و�ضد رئي�س
الدير نيافة االنبا ابيفانيو�س.
كيف يمتد العنف �إلى ار�ض دير يرمز لل�سالم وال�سكينة والمحبة؟ وكيف يطال
القتل رج ًال وديع ًا م�سالم ًا وعالم ًا جليالً؟ و�أى وح�ش �آدمى يقدم على مثل هذا
العمل وبهذه الوح�شية؟ كيف يتعر�ض ال�شهيد لمن يقتله بينما هو في طريقه
لل�صالة في�ستخدم �ضده �آلة حادة تحطم جمجمة الر�أ�س وتلقيه الى االر�ض وهو
غارق في بركة من الدماء؟
انتقلت النيابة على الفور �إلى �أر�ض الدير للتحقيق .وانت�شر الخبر بين النا�س
كالنار في اله�شيم .و�ساعد على ذلك و�سائل التوا�صل االجتماعى مثل الفي�سبوك.
ونوق�ش المو�ضوع على العديد من الف�ضائيات وبرامج التلفزيون .ومن الطبيعى �أن
تتعدد الآراء فيمن يكون هوية القاتل وما هو الدافع لجريمته .ومن الطبيعي �أي�ضا
�أن تمثل هذه الآراء قناعات �شخ�صية داخلية ربما تكون بعيدة عن الجريمة ولكن
تف�سر عند �أ�صحابها غمو�ض ما حدث .ولذلك وجدنا كل طرف يتم�سك بنظريته
ّ
ويدافع عنها با�صرار و�شرا�سة.
ولكن االتجاهين الغالبين على النقا�ش هما �إما �أن يكون القاتل من خارج الدير
�أو يكون من داخله� .أ�صحاب نظرية ان القاتل البد �أن يكون من الخارج ي�شيرون
�إلى �أن الدير يمر في نزاع قانوني مع البدو المجاورين الذين قيل انهم ا�ستولوا
على �أرا�ضي مملوكة للدير و�أن الدير قد رفع ق�ضايا ال�ستردادها والنزاع ما يزال
قائما .وي�شير �أ�صحاب هذا االتجاه �إلى �أنه �سبق �أن ت�سلق �أحدهم من فوق �أ�سوار
الدير ولكن ال تعرف �أى تداعيات لهذا العمل.
�أما االتجاه الذي يفتر�ض �أن الجريمة قد حدثت من داخل الدير فهو الأكثر
�شيوع ًا و�إن كان يثير �شجون الكثيرين .هذا الر�أى يفتر�ض �أن القاتل البد �أن يكون
واحد ًا من الرهبان لأنه يعرف مداخل ومخارج الدير واال�سهل في الحركة داخل
الدير .ولكن المعتر�ضين على هذه النظرية ال يقبلون احتمال �أن راهبا مات عن
العالم وذهب للدير باختياره الحر وهدفه من هذا هو خال�ص نف�سه ،ال يت�صورون
�أن راهب ًا يمكن �أن يقتل راهب ًا �آخر .وحتى �إذا تطور الأمر �إلى كراهيته فكيف
يم�سك راهب ب�آلة حادة ويزهق حياة راهب �آخر وما الفائدة التي �ستعود عليه من
هذا؟
المعتر�ضون �أي�ضا يزعجهم �إحتمال �أن ي�شمت البع�ض م��ن المترب�صين
بالم�سيحية في�شيروا �إلى كذب ما يقوله الم�سيحيون ب�أن عقيدتهم هي المحبة
للجميع حتى الأعداء .فكيف ي�ستقيم هذا المفهوم في حالة حدوث جريمة قتل
مر ّوعة داخل دير وبين الرهبان فما بالك بالعالم الخارجى وبين عامة النا�س؟
هذا رغم ان هذه الجريمة لي�ست �شائعة وال يمكن اخذها كدليل القرار قاعدة
عامة.
في �صميم الم�شكلة ان رهبان الدير ينق�سمون �إلى فريقين �أحدهما يتبع �أفكار
الأب متى الم�سكين والفريق الآخر يحبذ �أفكار البابا �شنودة .ومع �أن قادة الفكرين
ال يعي�شان بيننا ولكن يبدو �أن بع�ض �أتباعهم ما يزالوا يتنازعون فيما بينهم حول
بع�ض االفكار .ولكن هل ي�صل الأمر �إلى درجة ت�صفية الخالفات بالقتل؟ هذا �أمر
ال ي�ستطيع �أحد �أن يت�صوره �أو يقبله.
ثم تدخلت في ح�سابات المع�ضلة �شخ�صية غريبة وهي الراهب ا�شعياء المقاري.
وتم تداول تفا�صيل �أفعال ن�سبت له تت�ضمن مخالفات مالية قيل �أنها دعت الأنبا
ابيفانيو�س �إلى التفكير في �شلحه وت�سببت في كراهية الراهب لرئي�س الدير ،مع
�أنه لم ي�شلحه ،وقيل �أنه كان يحاول �إ�صالحه.
تط ّورت الأمور وازدادت ال�شائعات التي تقول ال�شىء ونقي�ضه .ثم ر�أينا بع�ض
التوجهات التي ت�أخذنا �إلى م�سار خا�ص .اجتمعت لجنة الأديرة بالمجمع المقد�س
و�أ�صدرت قرارات ل�ضبط الحياة الرهبانية .وت�ساءل النا�س لماذا الآن؟ وما �صلة
توقيت �إ�صدارها بالجريمة؟ وفي نف�س االتجاه �أ�صدر قدا�سة البابا قرار ًا ب�شلح
الراهب ا�شعياء وعودته �إلى حالته العلمانية .و�ألقى قدا�سة البابا عظة حثّ النا�س
فيها على عدم االنزعاج �إذا ثبت �أن راهب ًا قد ثبتت �إدانته فال يوجد من هو
مع�صوم من الخط�أ وحتى تالميذ الم�سيح الإثنى ع�شر كان بينهم من خان �سيده
وهو يهوذا اال�سخريوطى.
وحتى وقت كتابة هذه ال�سطور ورغم اال�شارات التي ال تخطىء العين مالحظتها
فانه ر�سميا لي�س معروفا من هو القاتل .وحتى بعد تحديد المتهم فلي�س معناه �أنه
هو القاتل فالمتهم برىء حتى تثبت �إدانته عن طريق محاكمة نزيهة.
لي�س هدفنا تبرئة �إن�سان �أو تجريم �آخر ولكن كل ما نتمناه هو العدل .وفي
ق�ضية ر�أى عام كهذه ينق�سم فيها النا�س ،نتمنى �أن ال ي�صدر الحكم ليراعي هذه
الح�سا�سيات �أو التوازنات المجتمعية على ح�ساب العدل لكل االطراف.
الم�ؤكد �أن ال�شهيد الأنبا ابيفانيو�س �سي�أخذ حقه كامال من عدالة ال�سماء ،و�أن
الجاني مهما كان �سي�أخذ �أي�ضا جزاءه الكامل من عدالة ال�سماء .وفي النهاية
�سنـنظر يوما للوراء لنرى هذه االحداث على �أنها مجرد حجر �صغير على الطريق
ّ
تخطته الكني�سة وخرجت منه �أكثر قوة و�صالبة .والم�ؤكد �أي�ضا �أن كل مخططات
�إبلي�س للنيل من الكني�سة �ستف�شل لأن �أبواب الجحيم لن تقوى عليها.
منير بشاي
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�صيدلية ترينيتي
�إدارة د .جون قلته

TRINITY PHARMACY
DR. JOHN KOLTA

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

مع هذا الكوبون

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

 %20خ�صم..

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

1335 S. Grand Ave., Glendora, CA 91740
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تنمية الثقة في النف�س عند الأطفال

تختلف ال�شخ�صية من �إن�سان �إلى
�آخ��ر ،فمنهم من يمتاز بال�شجاعة،
ومنهم م��ن ي�خ��اف االق �ت��راب م��ن �أي
�شيء ،منهم من يثق بنف�سه ،ومنهم
المتردد وال��ذي ال ي�ستطيع �إتخاذ �أي
ق��رار ،ويكون ال�سبب في ه��ذا كله هو
طريقه تربية الطفل وت�أثير المجتمع
والأ�سرة عليه �أثناء نموه وهناك كتب
كثيرة ع��ن كيفية التعامل م��ع الطفل
وكيفية تربيته حتى يكبر �إن�سان �سوي
يفيد المجتمع ونف�سه .ونعر�ض هنا
بع�ض ال �ط��رق ال�ت��ي يجب �أن يتبعها
الوالدين في تربية الطفل حتى يكت�سب
وتت�أ�صل فيه الثقة بالنف�س:
 -1تعليم الطفل كيف يقوم
بالأمور بمفرده
ففي ك��ل مرحلة م��ن م��راح��ل نموه
هناك �أ�شياء جديدة يواجهها ويتعلم
كيف يتعامل معها ،تبد�أ مث ًال بالبدء
ب �خ �ط��وات��ه الأول� � ��ى دون م�ساعدة،
و�إم�ساك ال�ك��وب ،فذلك يولد �شعور ًا
بالفرحة لديه ،ومع تقدم عمره تبد�أ
المهام بالزيادة مثل ارتداء المالب�س،
والقراءة ،ورك��وب الدراجة ،فكل هذه
الأم��ور ت�شكل فر�صة مثالية العتزاز
الطفل لنف�سه.
 -2التظاهر باللعب عندما
يواجه الطفل م�شكلة
من الجيد ال�سماح للطفل بالتعبير
عن م�شاكله ومخاوفه عن طريق لعب
الدمي مثالً ،وذل��ك ب��أن يقوم الطفل
بتخيل ح��وار مع هذه الدمي ،والطلب
منه �أن ي�ضع عنوان ًا لهذا الحوار ،ويقدم
حلو ًال لهذه الدمي لتواجه م�شكلتها� ،إن
لم ي�ستطع الطفل تقديم حلول بنف�سه
يمكن توجيه �أ�سئلة ا�ستك�شافية �إليه
للتو�صل �إل ��ى ال �ح��ل ،ف�ه��ذا الن�شاط
يمكن �أن ي�ساعد الطفل على �أن ي�صبح
�أكثر قدرة على االنفتاح على الحياة،
ومقدرته على التفكير في كيفية التغلب

على م�شكالته ،بالإ�ضافة �إل��ى زيادة
ثقته بنف�سه كونه ا�ستطاع م�ساعدة
الدمي في التغلب على م�شاكلها.
� -3إمداد الطفل بالكثير من
الت�شجيع
يحتاج البالغين �إل��ى الت�شجيع فما
بالك ب��الأط�ف��ال� ،إن الت�شجيع يعطي
الطفل الحافز ويجعله �أكثر �إيجابية،
ك�م��ا يمنحه ��ص��وت��ا داخ �ل �ي � ًا ي�ساعده
على ت�شجيع نف�سه طوال حياته ،فمن
الممكن �إع�ط��اء الطفل بع�ض الآيات
ليكررها عندما ت�صبح الأم��ور �صعبة
مثل« :ا�ستطيع كل �شيء في الم�سيح
ال��ذي يقويني» �أو «ال تخف لأن��ي معك
و�أباركك» �أو «�إن �سقطت �أق��وم  ..لأن
الرب معي».
 -4تطوير الوعي الذاتي لدى
الطفل
م�ساعدة الطفل على �أن يعي ما
هو ق��ادر عليه ي�ساعد على بناء ثقته
بنف�سه ،ويمكن ذلك من خالل توجيه
بع�ض الأ�سئلة مثل :ما الأ�شياء التي
يحبونها ،وم�ت��ى ي�ك��ون��ون فرحين �أو
حزانى ،بالإ�ضافة �إلى دعم الإجابات
ال�ت��ي يقدمونها ع��ن ط��ري��ق الت�أكيد
عليها ،وع��دم جعلهم ي�شعرون ب�أنهم
بحاجة �إل��ى تغييرها ،وف��ي ح��ال كان
الطفل يجد �صعوبة في اتخاذ القرارات
فمن الممكن بداية �إع�ط��ا�ؤه خيارين
ليختار من بينهما.
وي�سري على بناء �شخ�صية الطفل ما
ي�سري علي بناء الكني�سه (�إن لم يبني
ال��رب البيت فباطل عمل البنا�ؤون)
لذلك يجب على الوالدين �أن يلتج�أ �إلى
معونة الرب في تربية �أبنائهم..
قالت لي والدتي (نيح الرب روحها
في الفرو�س)« :عندما تواجهين م�شكلة
وال ت��دري��ن كيف تحلينها ابحثي في
الكتاب المقد�س عن مثيل لها وانظري
ما الطريقة التي ُحلت بها� ،ستجدي
الحل دائما في الكتاب المقد�س».

معلومـــات متنـاثـــرة ...

كتاب جيد
�إذا كنت من ه��واة ال�ق��راءة باللغة االنجليزية ،فهناك كتاب يعطي دفعة
لل�شجاعة كلما احتاج الفرد �إليها �أو عندما تخور قواه في مقاومة ما يعتر�ض
حياتنا .الكتاب للكاتبة  Jessica Honeggerو�إ�سمه .Imperfect Courage
عندما ت�شعرين بالقلق وع��دم التقدم في حياتك العملية �أو االجتماعة �أو
الروحية ابحثي عن كلمات الحكمة التي تدفع بك �إلى االمام.
كيف تبردين فمك عندما تلهبه التوابل (ال�شطة)؟
ب�أكل ملعقة �أو اثنين من الزبادي كاملة الد�سم .لأن الدهون في الزبادي تبدد
الكاب�سا�سين الذي ي�سبب الحرقان.
�أو م�ضغ قطعه من العي�ش لأن الن�شويات في العي�ش تمت�ص الكاب�سا�سين الذي
ي�سبب الحرقان.
كيف اخف�ض ال�سكر في الدم بطريقة طبيعية؟
طريقة لذيذة لخف�ض ن�سبة ال�سكر في الدم ؛ مرة واحدة في اليوم ا�ستخدمي
واحدة من توابل البحر االبي�ض المتو�سط (ال�سماق) مع البي�ض والخ�ضروات او
اللحوم وتجدينه في الماركت العربي �أو في «امازون».
تبعا لدرا�سة في جامعة ما�سات�شو�ست�س للطب انه قد �أعطيت جرعة يومية من
التوابل (ال�سماق) لمر�ضى ال�سكري رقم  2و�شهدت تح�سنا بن�سبة  ٪39في قدرة
الج�سم على تنظيم ن�سبة ال�سكر في الدم.
لأن م�ستويات ال�سماق العالية من م�ضادات الأك�سدة تغذي وتعمل على �إلتئام
م�ستقبالت الأن�سولين التالفة ،وهذا بدوره ي�ساعد الهرمون على العمل بكفاءة
�أكبر لخف�ض م�ستويات ال�سكر في الدم.

اعتمد «�أرثوذك�س نيوز» في حملتك الإعالنية القادمة،
�أنها الأكثر �إنت�شارا )818( 774-0446

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

تمارين التمدد وفائدتها

تمارين التم ّدد ه��ي تمارين ريا�ضية،
ت�ساعد على �إطالة ع�ضالت الج�سم ،ومن
المهم تطبيقها بطريقة �صحيحة ،حتى
ال ت ��ؤدي �إل��ى �إ�صابة الع�ضالت بال�ضرر؛
ب�سبب ال�شد الزائد الواقع عليها ،وت�ساهم
هذه التمارين في الم�ساعدة على تجهيز
الإن �� �س��ان ،للقيام ب��ال�ح��رك��ات الريا�ضية
المختلفة ،وتجعل الع�ضالت �أكثر قابلية
للحركة ،فت�ؤدي �إلى زيادة ن�شاط الج�سم.
وت�شير ال��درا� �س��ات ال�خ��ا��ص��ة بالعلوم
الريا�ضية �إلى �أن لتمارين التمدد العديد
من الفوائد الم�ؤثرة على ج�سم الإن�سان،
ف�ه��ي :ت�ساعد على التقليل م��ن الجهد،
وت�ساهم في �إرتخاء الع�ضالت ،وخ�صو�ص ًا
بعد ي��وم عمل ط��وي��ل .ت��ؤث��ر �إيجابي ًا على
العمود الفقري ,تزيد المرونة الع�ضلية،
وخ�صو�ص ًا عند االلتزام بتطبيقها ب�شكل
دائ��م� ..إن تخ�صي�ص ع�شر دقائق يومي ًا
للقيام بتمارين التمدد ،يعد من الأ�شياء
ال�صحية المفيدة.
تمرين للتخل�ص من الكر�ش:
برفع ال�ساق �إلى �أعلى ويتم كالآتي:
 -1ا�ستلقي على ظهرك مع فرد ال�ساق
بكامل ا�ستقامتها.
� -2ضع راحة يدك �أ�سفل الم�ؤخرة مع
الحفاظ على ا�ستقامة القدمين� ،أثناء
الزفير ارفعهما لي�صال ال��ى ال��زاوي��ة 90
ببطء.

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

طبيب �أمرا�ض نف�سية

للن�ساء فقط

� -3أث �ن��اء ال�شهيق �أخف�ض قدميك �إلى
و�ضعية البداية ببطء.
كرر التمرين  3جل�سات ،في كل جل�سه 15
ت�ك��رار ،يف�صل بين كل جل�سة دقيقة واحدة
راحة.
للتخل�ص من �آالم الظهر:
ا�ستخدم و�ضعية الطفل وه��ي ع�ب��ارة عن
�إط��ال��ة �إرادي ��ة للع�ضالت والتي ت�ساعد على
تمدد الفقرات وتقويم العمود الفقري .ويعمل
هذا الو�ضع كمثبط قوي للتوتر الع�ضلي عن
تمرين التخل�ص
ط��ري��ق ت�ح��ري��ر ال�ضغط ع��ن منطقة �أ�سفل
من الكر�ش
الظهر ،وبالتالي تخفيف الت�شنج الع�ضلي.
 -1اركع للأ�سفل ثم اجل�س على
م�ؤخرتك او على الكعبين.
 -2دع الذراعين تتدلى بحرية
على جانبي الج�سم �أو مدهما
�أمامك ب�شكل م�ستقيم.
 -5ارجع ببطء لنقطة البداية.
� -3أخرج زفيرا ،وببطء انحني للأمام
ك��رر ه��ذا ال�ت�م��ري��ن م��ن  15-10مرة
حتى تالم�س جبهة ال��ر�أ���س الأر����ض مع
للح�صول على ا�ستطالة ع�ضلية جيدة
�إرتخاء الجذع على الفخذين.
 -4حافظ على هذا الو�ضع لمدة  10-5ومريحة.
نف�س ًا عميقاً.

هـل حمـالــة ال�صــدر ت�ســبب �ألــم الظهــر؟!

وفقا لجريدة التيلجراف البريطانية،
يمكن �أن يكون قيا�س حمالة الثدي الخاطئ
هو ال�سبب المبا�شر لأوج��اع الظهر التي
تعاني منها �إغلبية الن�ساء .وتعتبر المالب�س
ال�ضيقة ال�سبب الأك�ث��ر �شيوع ًا للإ�صابة
ب�ألم الظهر ،والرقبة وحتى ال�صداع بين
الن�ساء.
ه��ذا و�أ� �ش��ار تقرير قامت ب��ه الجمعية
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة لتجبير ال �ع �ظ��ام� ،إل���ى �أن
رغبة الن�ساء ال�شديدة في �إتباع المو�ضة
والح�صول على قوام مم�شوق غالبا ما يعطل
تفكيرهن المنطقي ،ويجعلهن يتم�سكن
بمقا�سات �أ�صغر من مقا�سهن الحقيقي.
فعند تجربة المالب�س الداخلية ،غالبا
ما تف�ضل الن�ساء الموديالت ذات االطار
ال�صغير .وهذا يعني ب�أن الأ�شرطة �ستكون
�ضيقة ج��د ًا على االك �ت��اف وح��ول محيط
ال�صدر الأم��ر ال��ذي ي�سبب �أل�م� ًا �شديد ًا
للظهر والرقبة.
وي��و��ص��ي الأط �ب��اء باال�ستعانة بخبيرة
ق�ي��ا���س ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى م�ق��ا���س منا�سب
لحماالت ال�صدر ،مع التذكير ب��أن حجم
الثدي يتغير مع ال��وق��ت ،وه��ذا يعني ب�أن

حمالة الثدي المنا�سبة اليوم قد ال تكون
منا�سبة بعد عدة �شهور تبعا �إلى التغيرات
التي قد تطر�أ مثل خ�سارة �أو زيادة الوزن!
ويمكن �أن ت�سبب الأ�شرطة الرفيعة جد ًا
�أو البال�ستيكية خطوط ًا م�ؤلمة والتهابات

جلدية ،ف��إذا كانت هذه الأ�شرطة ت�سبب
خطوط ًا حمراء م�ؤلمة ف�أنت ترتدين حمالة
�صدر خاطئة ويجب �أن تقومي بتغييرها
للتخل�ص من الألم وتتجنبي �أوجاع الظهر
والرقبة الم�ؤلمة و�ضيق التنف�س �أي�ضا.

كيف �أغير طبع الزوج؟
�س�ؤال �صعب ..له مقايي�س البد من
و�ضعها في الإعتبار قبل الزواج.
�أوال� :إع��ادة تقييم ال��واق��ع في فترة
الخطوبة .فبجانب العاطفة الب��د ان
يكون هناك عقل ،وال نتحدث هنا عن
العقل المادي والمظهري ..ولكن نتحدث
ع��ن العقل ف��ي ال�ط�ب��اع ..وال ت�ستطيع
الزوجة تغيير طبع ال��زوج بعد الزواج
�إن لم تتعرف على نف�سها وطباعها هي
�أوال .مثل �سلوكها  -توقعاتها � -آمالها
ومخاوفها ..وم�شاعرها .والأه��م على
قدرتها للتعاي�ش مع زوج قد تزعجها
بع�ض من �صفاته.
ثانيا :تقبل طبع الزوج مبدئيا:
فعلى الزوجة ان تتقبل طباع الزوج
ب�صفة عامة وال ت�أمل وتتوقع �أنها �سوف
ت�ستطيع �أن تغير كل �صفاته ،والب��د �أن
ي �ك��ون ه �ن��اك م�ساحة م��ن الإخ �ت�لاف
وعدم التوافق.
ثالثا :التركيز على الإيجابيات:
مثل ت�صرفاته الجيدة ..و�إ�ستعادة
الذكريات الجميلة التي جذبتها �إليه،
مثل مظهره  -معاملته لها  -مواهبه -
�أفكاره الإيجابية ..وبالتالي �سوف تظهر
�صفات �إيجابية �أخرى تدريجيا.
وال تركز دائما على عيوبه و�أخطائه
حتى ال تطفئ العالقة الإيجابية بينهما.
وهناك خطوات ت�ساعد على تغيير
الزوج:
 -1ف�ه��م �سبب ع��دم التغيير قبل
العالقة حتى ت�صلي �إلى الجذور العميقة
للم�ساعدة على التغيير ،مثل عالقته
بوالديه و�أخوته و�أ�صدقاء قبل الزواج.
 -2التغيير يقدم ب�شكل �إقتراحات
ولي�س انتقاد ج��ارح �أو �شرطا م�شروط
بعقاب مثل البعد  -ع��دم اال�ستجابة
العاطفية والجن�سية.
 -3محاولة الزوجة تغيير ال�صفات
التي ال يرغبها هو فيها .ف ��إذا ر�أى �أن
الزوجة عندها اال�ستعداد للتغيير فهذا
ي�ساعده على التغيير اي�ضا.
�إن المرونة في ال��زواج مثل الق�صبة
الرطبة ،تنحني وال تنك�سر.

مائدتـك هـذا األسـبوع
الفا�صوليا اخل�ضراء

ق�صا�صـــة مــن ورق
فـي ملفات قديمة

عند م�ح��اول��ه تنظيم وتو�ضيب بع�ض
الملفات القديمه وقعت ه��ذا الق�صا�صه
من ال��ورق في ي��دي ،ال �أدري متى كتبتها
ولكن يبدو �أنها خال�صة وعظة لأب كاهن..
كلماتها قليله ولكن فعالة ،لذلك قررت �أن
�أطلعكم على ما بها  ..مكتوب:
(مالك نف�سه خير من مالك مدينة)
يملك نف�سه �أي ي�ضبطها �أي ال يعطيها
كل ما تريد وي�شمل �ضبط النف�س الآتي:
� -1ضبط الل�سان.
� -2ضبط الفكر.
� -3ضبط ال�ق�ل��ب ( �ضبط الرغبات
وال�شهوات).
� -4ضبط االع�صاب.
�� -5ض�ب��ط ال�ب�ط��ن ( م��ن ج�ه��ه االك��ل
وال�صيامات ).
كيف يحكم االن�سان نف�سه �أي كيف
ي�ضبطها؟
�أن يجعلها خا�ضعه �إل��ى قيم ومباديء
و�أنظمة وقوانين ،ب�أن ينظم عالقته مع-:
اهلل �أوال – النا�س ثاني ًا – نف�سه ثالث ًا.
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ما َق َّـل و دل!

تمرين التخل�ص
من �آالم الظهر

Stretching exercises

للفا�صوليا الخ�ضراء فوائد كثيرة،
و�أه��م �صفاتها �أن�ه��ا قليلة ال�سعرات
الحرارية وال��ده��ون وغنية بالألياف
وه��ات��ان ال���ص�ف�ت��ان م�ط�ل��وب�ت��ان جدا
لكل م��ن ي�ح��اول التخل�ص م��ن الوزن
الزائد .ال تحتوي على الكولي�سترول
وتعتبر م�صدر �سهل للح�صول على
الفيتامينات مثل فيتامين  Cو ،A
و ،Kو ،B6وحم�ض الفوليك ،بالإ�ضافة
�إل��ى �أن الفا�صوليا الخ�ضراء م�صدر
جيد للكال�سيوم ،وال�سيلكون ،والحديد،
والمنجنيز ،والبوتا�سيوم ،والنحا�س.
وتطهى الفا�صوليا الخ�ضراء بطرق
مختلفه فهناك من ي�ضيفها لل�سلطة
ومن ي�ضيفها لل�شوربة ،واليوم نقدم
لكم الفا�صوليا بالطريقة التقليدية
كما تعلمناها في م�صر.
المقادير:
• كيلو فا�صوليا خ�ضراء مقطعة.

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

6407 Van Nuys Blvd., Van Nuys

•  2كوب ماء �أو مرق لحم.
• ½ ك �ي �ل��و ل �ح��م م �ق �ط��ع �إل ��ى
مكعبات.
• ½ ك �ي �ل��و ط �م��اط��م مق�شرة
ومع�صورة.
• ب�صلة كبيرة مفرومة.
•  3ف�صو�ص ثوم مفروم.
• ملعقة كبيرة �سمن.
• ½ م�ل�ع�ق��ة ��ص�غ�ي��رة ب �ه��ارات
م�شكلة.
• ملح وفلفل �أ�سود.
طريقة التح�ضير:
 -1على نار متو�سطة ذ ّوبي ال�سمن،
ثم �أ�ضيفي الب�صل وقلبيه حتى يذبل.
� -2أ� �ض �ي �ف��ي ال �ل �ح��م وال �ب �ه��ارات
والفلفل الأ��س��ود ،وقلبي حتى ُي�صبح
لون اللحم بن ًيا.
� -3أ�ضيفي ال�ث��وم وقلبي ل�م��دة 5
دقائق ،ثم �أ�ضيفي ع�صير الطماطم

والملح ،واتركيها حتى تغلي.
 -4غ �ط��ي ال �ق��در وات ��رك ��ي اللحم
وال�صل�صة على ن��ار ه��ادئ��ة لمدة 20
دقيقة «للت�سبيك».
� -5أ�ضيفي الفا�صوليا والمرق وقلبي
جيدا ،واتركيها تغلي على ن��ار هادئة
ً
حتى تن�ضج (لمدة  30دقيقة).
يمكنك �إع��داده��ا ن��ي ف��ي ن��ي بدون
ت�سبيك ،وي�م�ك��ن �إ� �ض��اف��ة ال �ج��زر مع
الفا�صوليا
ت��ؤك��ل م��ع ال��رز االبي�ض �أو الأ�سمر
وال�سلطة.

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

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

هـــــام جـــــدا

م�ساعدة حكومية لمحدودي الدخل ت�صل
�إلى  60الف دوالر من �سعر المنزل.
ا�سرعوا بالإت�صال لأن العدد محدود

ST. Mark FAMILY DENTAL
(818) 992-4600

First Come First Serve.

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

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

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

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

�أرثوذك�س نيوز

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

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

تمتع ب�صحبة الأ�صدقاء �إذا كان عندك عزومة
و�أترك لنا عمل �أ�شهى الم�أكوالت الالزمة
ات�صل بنا..

818-786-0902
We do Catring

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

!

!
!

'
'

 �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

Design By Orthodox News
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صباح اخلري يا مصر

دعوى ق�ضائية �ضد تنظيم الإخوان الإرهابي بالجنائية الدولية

�صرح الم�ست�شار /نجيب جبرائيل رئي�س منظمة الأتحاد الم�صري
لحقوق الإن�سان �أن المنظمة �أقامت �أول دعوى ق�ضائية بالجنائية الدولية
بروما �ضد التنظيم الدولي لجماعات الإخوان .و�أ�ضاف جبرائيل �أن الدعوى
�أقيمت بعد توثيق الجرائم التي قامت بها جماعة الإخوان الم�سلمين بحرق
 102كني�سة ومبنى خدمي كن�سي بعد ف�ض �إعت�صام رابعة.
كما �أن الدعوى ت�ضمنت طلبا بتوقيف قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى
في خارج م�صر و�أي�ضا تعوي�ضا قدرة خم�سة مليارات يورو .
و�أن�ه��ى جبرائيل ت�صريحاتة ب ��أن ج��زء ًا كبير ًا من التعوي�ض �سوف
نجيب جبرائيل
يخ�ص�ص ل�صالح �صندوق تحيا م�صر.

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

www.orthodoxnews.us

�أرثوذك�س نيوز
وزير الدفاع الم�صري �إلى رو�سيا في زيارة ر�سمية
�أعلن المتحدث با�سم القوات الم�سلحة الم�صرية تامر
الرفاعي ،الأحد  ،8/19عن مغادرة وزير الدفاع الفريق
�أول محمد زكي �إلى رو�سيا في زيارة ر�سمية.
و�أو�ضح العقيد تامر الرفاعي� ،أن وزير الدفاع �سيح�ضر
االجتماع الخام�س للجنة الع�سكرية الم�صرية الرو�سية
الم�شتركة ،و�أع �م��ال المنتدى ال��دول��ي الع�سكري الفني
«الجي�ش .»2018 -

احالة � 6شرطيين م�صريين على محكمة القاهرة تت�سلم من قبر�ص م�صري ًا متهم ًا بخطف طائرة العام 2016
الجنايات بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت ت�س ّلمت القاهرة م�صريا متهما بخطف
طائرة العام  2016وتحويل م�سارها الى

قررت النيابة العامة في م�صر الأحد
احالة �ستة من رجال ال�شرطة على محكمة
الجنايات في واقعة مقتل محتجز داخل
ق�سم �شرطة في القاهرة ،بح�سب موقع
�صحيفة االهرام الحكومية.
وكانت النيابة العامة في يونيو الما�ضي
ق��ررت حب�س �ضابطين و�أرب �ع��ة �أمناء
�شرطة �إحتياطيا في الواقعة التي حدثت
في ق�سم حدائق القبة بو�سط القاهرة.

ون�سبت النيابة للمتهمين ،وفقا لموقع
ال�صحيفة� ،إتهامات «ا�ستعمال الق�سوة
والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير
في محرر ر�سمي».
وكان المحتجز متهما في ق�ضية �سرقة،
ودفع مقتله وزير الداخلية الم�صري �إلى
�إحالة الملف على قطاع التفتي�ش والرقابة
للوقوف على مالب�سات ما ح�صل.

مكرمة من ال�سي�سي بمنا�سبة عيد الأ�ضحى !

قبر�ص بعد عامين من محاوالت ا�سترداده
من الجزيرة المتو�سطية ،بح�سب م�صادر
متطابقة.
وفي مار�س  2016قام الم�صري �سيف
الدين محمد م�صطفى ( 61عاما) بخطف
طائرة تابعة ل�شركة «م�صر للطيران» �إلى
مطار الرنكا بقبر�ص بعدما هدد الطاقم
بحزام نا�سف مزيف� ،إال �أن��ه �س ّلم نف�سه
لل�سلطات القبر�صية واف��رج عن الركاب
الذين لم ي�صابوا ب�أذى.
واعلنت ال�سلطات القبر�صية يومها �أن
خطف ط��ائ��رة االي��رب��ا���ص اي ��ه 320-التي
كانت تقوم برحلة بين اال�سكندرية والقاهرة
والذي ا�ستمر نحو ثماني �ساعات ،ال عالقة
له «باالرهاب».
وق ��ال ب �ي��ان � �ص��ادر ع��ن وزارة العدل
القبر�صية الأحد �« 8/19س ّلمت ال�سلطات
القبر�صية (ال�سبت) ،الم�صري المعتقل
�سيف الدين محمد م�صطفى».
و�أك� ��د م �� �س ��ؤول��ون ف��ي م �ط��ار القاهرة
و�صوله و�سط ترتيبات �أمنية م�شددة م�ساء
ال�سبت.

�أع�ل�ن��ت ال���س�ل�ط��ات ال�م���ص��ري��ة ،يوم
ال �ث�لاث��اء  ،8/21الإف � ��راج ع��ن 2376
�سجينا بعفو م��ن الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي ،ف��ي ث��ال��ث ق ��رار بالعفو عن
�سجناء خالل �شهر.
وق��ال��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،ف��ي بيان،
«انتهت �أعمال لجان م�صلحة ال�سجون
�إل��ى انطباق ق��رار العفو الرئا�سي على
 1088ن��زي�لا ف��ي ال�سجون ي�ستحقون
الإف��راج عنهم بالعفو� ،إ�ضافة للإفراج
ال�شرطي عن � 661آخرين».

�أبات�شي الأمريكية تخطط ل�ضخ �أموالها �إلى م�صر
بحث وزي��ر البترول والثروة المعدنية
الم�صري طارق المال ،مع جون كري�ستمان
ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة �أبات�شي
الأمريكية والوفد المرافق له� ،سبل تطوير
وتو�سيع الن�شاط اال�ستك�شافي لل�شركة في
م�صر.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال �ط��رف��ان ك��ذل��ك �أعمال
ال�شركة القائمة وخططها اال�ستثمارية
الم�ستهدفة خالل ال�سنوات القادمة في
م�ج��االت البحث واال�ستك�شاف والإنتاج
لتحقيق المزيد م��ن االكت�شافات لدعم
اح�ت�ي��اط��ي م�صر وزي� ��ادة �إن �ت��اج �ه��ا من
البترول والغاز.
وق���ال رئ�ي����س �أب��ات �� �ش��ي ح���س��ب وزارة

كما �أ��ص��در النائب العام نبيل �صادق
بيانا ي�ؤكد احالة م�صطفى «على النيابة
المخت�صة ال�ستكمال التحقيقات التي
تجريها ب�ش�أن ما ن�سب �إليه من وقائع».
وق ��ررت ن�ي��اب��ة اال��س�ت�ئ�ن��اف بمحافظة
اال�سكندرية �شمال م�صر حب�س م�صطفى
الأحد  15يوما على ذمة التحقيقات «بتهمة
اختطاف طائرة تحت التهديد وتعري�ض

ركابها للخطر».
وح��اول م�صطفى منع ت�سليمه لم�صر
بحجة �أن��ه لن يواجه محاكمة عادلة في
بالده.
�إال �أن الق�ضاء القبر�صي رف�ض طعنا
ق��دم��ه ال�ع��ام الما�ضي ،كما رف����ض طلبه
الح�صول على �صفة الج��ىء معتبرا انه
«ارتكب جرائم خطرة».

�أع�ل��ن نائب وزي��ر الإ��س�ك��ان الم�صري
لمتابعة الم�شروعات القومية خالد عبا�س،
�إن التد�شين الر�سمي للعا�صمة الإدارية
الجديدة �سيكون في منت�صف عام .2020
و�أ�ضاف عبا�س ،خالل لقائه مع برنامج
تليفزيوني� ،أن م�ساحة المرحلة الأولى من
الم�شروع تقترب من � 40ألف فدان لتغطية
المرافق ال�سكنية والإداري� ��ة ،ب�إجمالي
تكلفة تقترب من  200مليار جنيه �أكثر من
( 11مليار دوالر).
و�أ�شار �إلى �أن تنفيذ م�شروع العا�صمة
الإدارية الجديدة ،بد�أ منذ حوالي �سنتين،
وتحديدا في �شهر �أبريل من عام ،2016
مو�ضحا �أن العمل على م��دار ال�ساعة،
ط��وال �أي��ام الأ�سبوع دون راح��ة� ،أدى �إلى
ارتفاع معدالت الإنجاز ،بن�سبة �أعلى من
المتوقع.
و�أو�ضح �أن هذه المرحلة ت�شمل الحي
الحكومي ،وب��ه جميع المباني الوزارية المركزية والأب��راج ،والتي �ست�ضم �أعلى
بالإ�ضافة �إلى مجل�س النواب؛ وحي المال برج في �إفريقيا.
والأع��م��ال وال ��ذي �ستتواجد ب��ه �أغلبية وذك��ر �أن ه��ذا ال�ب��رج �سي�ضم حوالي
البنوك ،م�شيرا كذلك �إلى منطقة الأعمال  94طابقا ،بارتفاع ي�صل �إلى  400متر،

ك�شف مدير كلية الدفاع
ال��وط �ن��ي الأ� �س �ب��ق ال �ل��واء
محمد الغباري ،عن موقع
ت�صنيع وب �ن��اء ال��وح��دات
ال �ب �ح��ري��ة ب �� �ش �ك��ل �سري
ومتطور في م�صر.
و�أو�� �ض���ح ال��غ��ب��اري �أن
ال��رئ �ي ����س ال �م �� �ص��ري عبد
الفتاح ال�سي�سي تفقد في �أول
�أي��ام عيد الأ�ضحى ،موقع
ب�ن��اء ال��وح��دات البحرية،
قائال �إن التخطيط اال�ستراتيجي لـ 2030ينمو مع المتطلبات المرجوة في م�صر.
و�أ�ضاف الغباري ،خالل مداخلة هاتفية �أن الأهمية اال�ستراتيجية لهنجر �ضخم تكمن
في ا�ستيعاب المعدات البحرية الجديدة ،و�إن�شاء ال�سفن الحربية.
ون��وه ب�أنه في هذا الموقع يتم ت�صنيع م�ستلزمات الوحدات الع�سكرية ب�شكل �سري
ومتطور.

�أ�سقف �أ�سيوط :عدد زوار دير
درنكة ارتفع �إلى  3ماليين
ق��ال الأن �ب��ا ي ��ؤان ����س� ،أ��س�ق��ف �أ�سيوط،
ورئي�س دي��ر ال�ع��ذراء مريم بجبل درنكة،
�أن عدد زوار دير العذراء مريم بدرنكة بلغ
حوالي  3ماليين زائر عن العام الما�ضي.
جاء ذلك خالل كلمة الأنبا يو�أن�س� ،أثناء
زيارة المحافظ المهند�س يا�سر الد�سوقي،
�إلى دير ال�سيدة العذراء في درنكة ،لتقديم
التهنئة للأقباط ،بمنا�سبة عيد ال�سيدة
العذراء.

تمكنت �إدارة موانئ بور�سعيد بالتن�سيق
م��ع �أج �ه��زة ال�ب�ح��ث ال�ج�ن��ائ��ي الم�صري
ب �م��دي��ري��ة �أم� ��ن ب��ور� �س �ع �ي��د ،م��ن �ضبط
�شخ�صين ح��ال قيامهما بتهريب كمية
من الب�ضائع الأجنبية ال�صنع دون �سداد
الر�سوم الجمركية.
و�أكدت معلومات وتحريات ق�سم البحث
الجنائي ب ��إدارة موانئ بور�سعيد ،اعتزام
مجموعة من الأ�شخا�ص تهريب كمية من
الب�ضائع الأجنبية غير الم�ستوفية الر�سوم
الجمركية ،عبر الم�سالك وال��دروب غير
ال�شرعية.
وعقب تقنين الإج��راءات بالتن�سيق مع
�إدارة البحث الجنائي ،تم �ضبط �سائق
�سيارة وبرفقته �صاحب مكتب ا�ستيراد
وت�صدير وبحوزتهما كمية من الب�ضائع
الأجنبية ،ومن خالل ت�شكيل لجنة �أمنية
جمركية لجرد الم�ضبوطات تبين �أنها 16
حاوية كبيرة الحجم تحتوي على كميات
كبيرة من المالب�س �أجنبية ال�صنع وزنها
طن واحد.

الأمن الم�صري يعتر�ض
�سفينة في قناة ال�سوي�س
اعتر�ضت قوات الإدارة العامة لمكافحة
ال �م �خ��درات ال �ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة الداخلية
الم�صرية ،يوم الجمعة � ،8/17سفينة كانت
و�سيقدم الخدمات الإداري��ة والفندقية ،تمر عبر قناة ال�سوي�س وعلى متنها حاوية
م�ستطردا �أن المرحلة الأول ��ى �ست�ضم بداخلها  4.600ماليين قر�ص مخدر.
ح��وال��ي  18ب��رج��ا ب��ارت�ف��اع��ات مختلفة ،و�أو� �ض �ح��ت ال��داخ�ل�ي��ة ال�م���ص��ري��ة ،في
بيان �أ�صدرته عقب العملية ،التي و�صفتها
لتقدم خدمات متنوعة.
بـ«ال�ضربة الأم�ن�ي��ة الناجحة �ضد تجار
ومهربي ال �م��واد ال �م �خ��درة»� ،أن��ه «�أك��دت
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة
المخدرات و�صول حاوية على متن �إحدى
البواخر لدى مرورها بقناة ال�سوي�س قادمة
من �أحد الموانئ متجهة �إلى �إحدى الدول
الأجنبية وم�شمولها الم�ستندي ب�ضائع
عامة وم�ستلزمات طبية».
و�أ� �ش��ار ال�ب�ي��ان �إل��ى �أن «ت�ل��ك الحاوية
تحتوي على خالف الحقيقة �شحنة كبيرة
من �أق��را���ص ال�ت��رام��ادول ال�م�خ��درة» ،كما
�أك ��دت ال�ت�ح��ري��ات «اع �ت��زام الت�شكيالت
الع�صابية الدولية �إع��ادة تهريبها للبالد
بطرق مختلفة».

البترول الم�صرية �إنه من المزمع �أن ت�صل
ا�ستثمارات ال�شركة في م�صر �إلى حوالي
مليار دوالر �سنويا ،بما يعك�س ما تمثله
م�صر من �أهمية بالن�سبة لأبات�شي ،م�شيرا
�إلى ا�ستمرار درا�سة مناطق جديدة لخو�ض
المناق�صات التي �سيتم طرحها وذلك في
�ضوء االحتماالت البترولية المرتفعة التي
تتميز بها مناطق م�صر النفطية.
ك�م��ا �أب� ��دى رغ�ب�ت��ه ف��ي ت�شكيل فريق
عمل م�شترك لإع��داد خطة عمل لمدة 5
�سنوات ت�شمل برامج اال�ستك�شاف والحفر
وح�ج��م ا�ستثماراتها والإن��ت��اج المتوقع ت�ستعد رو�سيا لعر�ض نخبة من �أ�سلحتها
منها با�ستخدام �أحدث التكنولوجيات في في م�صر ،وذلك خالل فعاليات معر�ض
«�أيديك�س »2018-مطلع دي�سمبر المقبل
�صناعة البترول والغاز.
في التجمع الخام�س.
و�أكد نائب المدير العام ل�شركة «رو�س
�أوب ��ورون �إك�سبورت» الرو�سية �ألك�سندر
�شيربينين �أن م�ؤ�س�سته �ست�شارك لأول مرة
في معر�ضي �أ�سلحة في م�صر والفلبين في
�آن واحد هذا العام.
و�ست�ستمر فعاليات المعر�ض في الفترة
من الـ 3وحتى الـ 5من دي�سمبر المقبل،
ومن المتوقع للمعر�ض �أن ي�ضم ولأول مرة
�أكثر من � 300شركة عار�ضة وم�ؤ�س�سة
ع�سكرية مرموقة �أجنبية وم�صرية.
و�سي�ضم معر�ض «�إيدك�س  »2018الذي م��ن الأج�ن�ح��ة لأه��م ال ��دول ف��ي المجال و�ألمانيا ،و�إيطاليا� ،إ�ضافة �إلى الإمارات
�سيقام في � 3ساحات عر�ض كبيرة في الدفاعي والع�سكري وفي مقدمتها رو�سيا العربية وغيرها.
مركز م�صر للمعار�ض ال��دول�ي��ة ،عددا والواليات المتحدة ،وال�صين ،وفرن�سا،

ال�سي�سي يتفقد موقعا �سريا لت�صنيع معدات ع�سكرية في م�صر

الفريق �أول محمد زكي

�إحباط محاولة تهريب
كبيرة في بور�سعيد

م�صر تبني المرحلة الأولى من العا�صمة الجديدة بمبلغ هائل

كما �أ� �ش��ارت ال� ��وزارة �إل��ى «الإف ��راج
عن  627غارما (�سجنوا لعجزهم عن
�سداد الديون) ،بمنا�سبة عيد الأ�ضحى
المبارك».
ويعد العفو الرئا�سي عن ال�سجناء هو
الثالث خالل �شهر� ،إذ �صدر الأول في
� 3أغ�سط�س ال�ج��اري ،ب��الإف��راج عن 66
�سجينا ،عقب �أي��ام م��ن انعقاد م�ؤتمر
لل�شباب ح�ضره الرئي�س الم�صري عبد
الفتاح ال�سي�سي ،غرب القاهرة.
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رو�سيا تعر�ض نخبة من �أ�سلحتها في �أول معر�ض ع�سكري م�صري
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ماذا يحدث في أمريكا...

ترامب يلغي الت�صريح الأمني لمدير «�سي �آي �إيه» ال�سابق
ب�سـبب «مزاعـم �شــائنة» عن �إدارتــه

ت�أجيل العر�ض الع�سكري الذي
كان يريده الرئي�س الأمريكي
�إلى عام 2019
تم ت�أجيل العر�ض الع�سكري الذي كان
يرغب الرئي�س دونالد ترامب في تنظيمه
ف��ي ال�ع��ا��ش��ر م��ن نوفمبر  2018لتكريم
قدامى المحاربين في الجي�ش الأمريكي
و�إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية
الأول ��ى .وح�سب وزارة ال��دف��اع الأمريكية
التي �أعلنت الخبر الخمي�س  8/16ف�إن
العر�ض الع�سكري �سينظم في عام 2019
على الأرجح.
وق� ��ال ال �م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م البنتاجون
الكولونيل روب مانينج في بيان �إن «وزارة
ال��دف��اع وال�ب�ي��ت الأب�ي����ض ك��ان��ا يخططان
لتنظيم عر�ض ع�سكري لتكريم قدامى
الجي�ش الأمريكي و�إحياء الذكرى المئوية
للحرب العالمية الأولى».
و�أ�ضاف «في البداية حددنا تاريخ 10
نوفمبر موعدا لهذا الحدث ،لكن تم االتفاق
على درا�سة �إمكانيات �أخرى لتنظيمه في
.»2019
وكان م�س�ؤول �أمريكي قد ك�شف لوكالة
الأنباء الفرن�سية قبل ذلك �أن التقديرات
ل�م�ي��زان�ي��ة تنظيم ح��دث م��ن ه��ذا النوع
تجاوزت الت�سعين مليون دوالر� ،أي �أعلى
ب�أكثر من ثالثة �أ�ضعاف من التقديرات
الأولية.
وذك ��رت منظمة المحاربين القدامى
«�أمريكان ليجن» التي تتمتع بنفوذ كبير
«نعتقد �أن �أموال عر�ض ع�سكري يمكن �أن
يتم �إنفاقها ب�شكل �أف�ضل عبر تمويل وزارة
المحاربين القدامى بالكامل ومنح جنودنا
وعائالتهم �أف�ضل م�ساعدة ممكنة».

أمريكا من حولنا

ال�سنة الثامنة ع�شر  -العدد � 31 - 16) 389أغ�سط�س 2018م)  -م�سرى  1734لل�شهداء

�ألغى الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
الت�صريح الأمني للرئي�س ال�سابق لوكالة
اال�ستخبارات المركزية «�سي �آي �إيه» جون
برينان ،مبررا ذل��ك بما و�صفه «مزاعم
�شائنة» �أطلقها ب��ري�ن��ان ب���ش��أن �إدارت���ه.
كما �أعلن ترامب �أن��ه يدر�س �أي�ضا �إلغاء
الت�صاريح الأمنية لعدد من الم�س�ؤولين
ال�سابقين المنتقدين ل�سيا�ساته .ورد
برينان على القرار بالقول �إنه ي�أتي �ضمن
م�ساعي ترامب لإ�سكات منتقديه.
و�أعلن ترامب في بيان تلته المتحدثة
با�سم البيت الأبي�ض �ساره هاكابي �ساندرز
في الإيجاز ال�صحفي اليومي �أن��ه يراجع
�أي�ضا الت�صاريح الأمنية لعدد من كبار
الم�س�ؤولين ال�سابقين في الحكومة ،جميعهم
من المنتقدين له ،للنظر في �إلغائها.
وم ��ن ب �ي��ن ه�� ��ؤالء م��دي��ر المخابرات
الوطنية الأمريكية ال�سابق جيم�س كالبر
ومدير مكتب التحقيقات االتحادي ال�سابق
جيم�س كومي وم�ست�شارة �أوباما ال�سابقة
للأمن القومي �سوزان راي�س ومدير وكالة
الأمن الوطني مايكل هايدن و�سالي يات�س
نائبة وزير العدل و�آخرين .وه�ؤالء جميعا

الق�س والراهب
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

جون برينان

الأدميرال ويليام ماكرايفن

من المنتقدين ل�سيا�سات ترامب.
وفي نف�س ال�سياق ،طلب قائد العملية
التي قتل فيها �أ�سامة بن الدن في باك�ستان
الأدم �ي��رال الأم��ري�ك��ي ويليام ماكرايفن
الخمي�س  ،8/16م��ن ال��رئ�ي����س دونالد
ترامب �سحب ترخي�صه الأمني �أ�سوة بجون
برينان المدير ال�سابق لوكالة اال�ستخبارات
المركزية ،مدينا ترامب ل�سحبه ترخي�ص
لبرينان.

وق��ال مخاطبا ت��رام��ب «ل��ذا �س�أعتبره
�شرفا ل��ي �إذا �سحبت ترخي�صي الأمني
�أي�ضا ،ليكون با�ستطاعتي �إ�ضافة ا�سمي
�إل��ى قائمة الرجال والن�ساء الذين رفعوا
ال�صوت �ضد رئا�ستك».
وقال في مقالته «مثل معظم الأمريكيين،
كنت �آمل �أنه عندما ت�صبح رئي�سا �أن ترتفع
�إل��ى م�ستوى الم�س�ؤولية ،وت�صبح القائد
الذي تحتاجه هذه البالد العظيمة».

�آالف الفنزويليين عالقون على الحدود مع الإكوادور ب�سبب تطبيق قانون جديد للت�أ�شيرات

المطالبة بال�سماح لـ «لوال»
بممار�سة حقوقه ال�سيا�سية
كمر�شح للرئا�سة
طالبت لجنة لحقوق الإن �� �س��ان تابعة
للأمم المتحدة الحكومة البرازيلية ال�سماح
للرئي�س ال�سابق الم�سجون لوي�س �إينا�سيو
لوال دا �سيلفا بممار�سة حقوقه ال�سيا�سية
كمر�شح رئا�سي .و�أ�ضافت اللجنة المكونة
من خبراء م�ستقلين �أن��ه يجب �ضمان �أن
يتمكن ل��وال الم�سجون حاليا على خلفية
ق�ضايا ف�ساد م��ن ال��و��ص��ول �إل ��ى و�سائل
الإعالم و لقاء �أفراد حزبه ال�سيا�سي.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت��ر� �ش �ح��ه لخو�ض
االنتخابات المقررة في �أكتوبر �إال �أنه من
المتوقع �أن تمنعه المحكمة المعنية بمراقبة
االنتخابات من خو�ضها.
موقف المر�شح الرئا�سي لحزب العمال
تعقد حين �أمرت محكمة برازيلية ب�سجنه
ف��ي �أب��ري��ل المن�صرم على خلفية �إدانته
بق�ضايا ف�ساد .ويزعم الرئي�س ال�سابق �أن
�إدانته جاءت نتيجة مالحقة �سيا�سية ت�أتي
في �إط��ار م�ؤامرة من اليمين لإبعاده عن
العودة للرئا�سة ،لذلك طالبت اللجنة التي
تراقب التزام ال��دول بالمعاهدة الدولية
للحقوق المدنية وال�سيا�سية الحكومة
البرازيلية بعدم منع دا �سيلفا من التمتع
بحقوقه ال�سيا�سية كمر�شح انتخابي للعام
 2018لحين البت في الطعون التي قدمها
للمحاكم م��ن خ�لال �إج� ��راءات ق�ضائية
عادلة.

�أعلنت ال�سلطات في الإك��وادور �أنه �سيتوجب على كل الأجانب ب�لاده��م .ع��دة �آالف من الفنزويليين عالقون حتى اليوم على
الذين يدخلون البالد حيازة جواز �سفر ،وذلك فى محاولة للحد ج�سر رومي�شاكا على الحدود بين الإكوادور وكولومبيا ب�سبب هذا
من الأعداد المتزايدة من المهاجرين الفنزويليين الفارين من القانون الجديد.

ترامب ي�ستبعد تقديم تنازالت لتركيا بخ�صو�ص ق�ضية الق�س الأمريكي
«لن تكون هناك تنازالت» ،هذا ما قاله
الرئي�س الأم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب نافيا
تقديم �أي تنازالت لتركيا من �أجل �إطالق
��س��راح الق�س الأم��ري�ك��ي المحتجز �آن��درو
بران�سون ،كما عبر عن عدم قلقه من �أن
يكون للر�سوم الجمركية االنتقامية التي
فر�ضها على تركيا �أث��ر ي�ضر باالقت�صاد
الأوروبي.
وقال ترامب في المكتب البي�ضاوي �إنه
ظن �أن��ه �أب��رم اتفاقا مع الرئي�س التركي
رج��ب طيب �أردوغ� ��ان عندما �ساعد في
�إق �ن��اع �إ�سرائيل ب ��إط�لاق ��س��راح مواطنة
تركية محتجزة .و�أ��ض��اف �أن��ه ك��ان يعتقد
�أن �أردوغان �سيرد على ذلك ب�إطالق �سراح
الق�س �آندرو بران�سون .وقال «�أعتقد �أن ما

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

Customized Vacations
Group Discounts & Deals
Free Perks & More

واردات ال�صلب والألومنيوم التركية رد ًا
على رف�ض �أردوغان �إطالق �سراح بران�سون،
ما �أثار مخاوف من �أ�ضرار اقت�صادية في
�أوروبا.
ورد ًا على �س�ؤال عن الأ�ضرار المحتملة
لتلك الر�سوم على �إقت�صاد بلدان �أخرى،
قال« :ال يعنيني بالمرة .ال يعنيني .هذا هو
ما ينبغي فعله» .و�أ�ضاف �أن �أردوغان طلب
�أن تعود المواطنة التركية من �إ�سرائيل.
وك��ان م�س�ؤول كبير في البيت الأبي�ض
ق��د ذك��ر �أن ت��رام��ب التقى م��ع �أردوغ���ان
تفعله تركيا م�ؤ�سف للغاية� .أعتقد �أنهم خالل اجتماع لحلف �شمال الأطل�سي في
يرتكبون خ�ط��أ ف��ادح �اً .ل��ن ت�ك��ون هناك بروك�سل في منت�صف يوليو م�ضيفا �أنهما
ناق�شا ق�ضية بران�سون وال�سبيل �إلى �إطالق
تنازالت».
وف��ر���ض ت��رام��ب ر��س��وم� ًا جمركية على �سراحه.

(714) 550-6088

د� .سـامح جنـدي

saintpauldental@gmail.com

Adult Medical:

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Dr. Sameh Gendy, D.D.S.

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

ت�صاعد الأزمة ال�سيا�سية والإقت�صادية
بين �أمريكا وتركيا �أم �أنه كان �سببا لحل
الم�شاكل ال�سيا�سية ال�سابق ذكرها.

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

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

8261 Bolsa Ave., Garden Grove, CA 92655

714-894-7796

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





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

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

المحل الوحيد للطيور الحية والمذبوحة
من لوس أنجلوس حتى سان دييجو

نتكلم العربية
تأمين على الحياة من أجلك
ومن أجل من تحب

الراهب

ُ�صدمت و�شعرت بخيبة �أم��ل كبيرة،
ولكنها لم تكن مفاج�أة ،عندما تو�صلت
التحقيقات في مقتل الأنبا ابيفانيو�س
رئي�س دير �أبو مقار بوادي النطرون �أن
راهب ًا قام بقتل رئي�س الدير!.
لم تكن مفاج�أة لي لعدة �أ�سباب:
�أولها وكما ذكر البابا توا�ضرو�س �أنه
في كل مجتمع �أو جماعة يوجد يهوذا.
بل قال «�أكاد �أقول �أن كل  12فرد يوجد
يهوذا.
وب �ن��اء ع�ل��ى ه��ذا ن�ج��د �أن الرهبان
ما هم �إال �أف��راد من الب�شر ق��رروا �أن
يتركوا العالم ليعي�شوا في ال�صحراء
ليعبدوا اهلل .وكمجتمع �أو جماعة ينطبق
عليهم ما يعرف بالتوزيع الطبيعي ،وهو
بب�ساطة يتلخ�ص في �أننا �إذا حاولنا
تف�سير ت�صرفات �أو �صفات �أي مجموعة
من الب�شر ف�أنها تتبع التوزيع الطبيعي.
ونظرية ال�ت��وزي��ع الطبيعي تتلخ�ص
ف��ي �أن �ن��ا �إذا ح��اول�ن��ا مثال ان نتعرف
ع�ل��ى ن�سبة ال��ذك��اء ف��ي مجتمع م��ا �أو
جن�س معين ف�أننا نجد �أن ن�سبة تتراوح
بين � %5إلى  %15تتميز بالذكاء الحاد،
ون�سبة مماثلة تتميز بعدم الذكاء ،وباقي
المجموعة (من � %70إلى  )%90تتميز
بذكاء عادي.
وبالمثل �إذا حاولنا تقييم �سلوكيات
مجتمع ما �أو جماعة ما في �صفة مثل
�صفة الأم��ان��ة  -على �سبيل المثال-
�سنجد �أن معظم الجماعة يت�سمون
بالأمانة ،و�أن جزءا �صغيرا يتمتع ب�أمانة
عالية وج��زء �آخ��ر يتمتع بعدم الأمانة.
وهذا ما يطلق عليه التوزيع الطبيعي.
وبتطبيق ه��ذه النظرية على مجتمع
ال��ره �ب��ان ن �ج��د ان م�ع�ظ��م الرهبان
يت�سمون بدرجة كبيرة من الروحانيات
وال �� �س �ل��وك ال��ط��ي��ب ،وه� �ن ��اك ن�سبة
�صغيرة تتمتع ب��درج��ة عالية ج��دا من
الروحانيات ،ن�سميها قامات روحية ،قد
تقترب من القدا�سة ،وللأ�سف هناك
�أي�ضا ن�سبة �صغيرة ال تتمتع ب ��أي قدر
من الروحانيات ،وه��ؤالء هم اليهوذات
الذين ذكرهم قدا�سة البابا توا�ضرو�س.
ل��ذل��ك ل��م �أك ��ن منده�شا ول��م تكن
مفاج�أة لي عند �سماعي للحادث الأليم
 ...ولكنني ُ�صدمت!!

محالت بلدي للطيور الحية والمذبوحة

Saint Paul Dental
FREaEnt
implltation
Consu

في  25يوليو اعلنت تركيا و�ضع الق�س
الأمريكي �آندرو برون�سون تحت الإقامة
الجبرية بعد �سجنه لمدة عامين بتهمة
التج�س�س والإرهاب ،ومنذ ذلك التاريخ
بد�أت العالقات الأمريكية والتركية في
التدهور.
فقد ق��ام ن��ائ��ب الرئي�س الأمريكي
مايك بن�س في اليوم التالي بالمطالبة
بالإفراج عن الق�س �آندرو فورا و�إال �سوف
تدفع تركيا ثمن ًا باهظاً ،و�أن تركيا �سوف
تتعر�ض لح�صار �إقت�صادي لم ترى مثله
م��ن قبل وه��ذا بناء على تعليمات من
الرئي�س ترامب.
وف��ي الأول م��ن �أغ���س�ط����س فر�ضت
�أمريكا عقوبات على م�سئولين �إتراك
وهما وزي��ر العدل ووزي��ر الداخلية .ثم
�أعلن الرئي�س ترامب م�ضاعفة الر�سوم
على الحديد والألمونيوم الم�ستورد من
تركيا ،وب��د�أت قيمة الليرة التركية في
التراجع �أمام الدوالر الأمريكي وو�صلت
�إلى �أدنى �سعر حيث تم تبادل  6ليرات
تركية مقابل دوالر واحد.
بعدها ب��د�أت معارك كالمية �شديدة
اللهجة بين الرئي�س التركي �أردوغ��ان
والرئي�س الأمريكي ت��رام��ب ،ومازالت
هذه الحملة العدائية م�ستمرة �إلى الآن.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ،هل كان
�سجن هذا الق�س هو ال�سبب في �إنفجار
هذه الأزمة ال�سيا�سية والإقت�صادية بين
�أمريكا وحليفتها في حزب الناتو؟ �أم �أن
هناك �أ�سبابا �أخرى؟!
بالإ�ضافة �إلى حر�ص الرئي�س ترامب
ع�ل��ى ا��س�ت��رج��اع �أي م��واط��ن �أمريكي
م�سجونا في �أي بلد بطريقة لم ي�سبق
لأي رئي�س �أمريكي �أن يقوم بها ،حتى
�أنه نجح في ا�سترجاع رفات  50جنديا
�أم��ري�ك�ي��ا ب�ع��د م�صرعهم ف��ي الحرب
الكورية والتي ا�ستمرت ث�لاث �سنوات
م��ن  1950و�إل ��ى  ،1953وال�ت��ي يعتقد
�أن هناك ما يقرب من � 8آالف جندي
�أمريكي مفقودا في تلك الحرب ،وها
هو الرئي�س ترامب ا�ستطاع ا�سترجاع 50
منهم الأم��ر الذي لم ي�ستطع �أي رئي�س
�سابق �أن يحققه.
�سبب �آخر هو عدم ارتياح وا�شنطن
لطريقة تركيا في التعاطي مع الملف
ال�سوري والتن�سيق مع رو�سيا والتقارب
بين تركيا ورو�سيا و�إي���ران ،والتعاون
االق �ت �� �ص��ادي م��ع رو� �س �ي��ا ف��ي مجاالت
حيوية مثل الطاقة وم�شتريات تركيا
لل�سالح الرو�سي.
ال�سبب ال�ث��ال��ث ه��و دع��م وا�شنطن
لأك� � ��راد � �س��وري��ا ب�ي�ن�م��ا ت �ق��وم تركيا
بمحاربتهم وتعتبرهم �إرهابيين.
ال�سبب الرابع :يتهم الإعالم التركي
وا�شنطن ب�أنها وراء محاولة الإنقالب
الفا�شلة على �أردوغ���ان وه��ذا م��ا نفته
وا�شنطن تماما.
ال�سبب الخام�س :مطالبة تركيا ت�سليم
المعار�ض التركي «جولن» وال��ذي يقيم
في والي��ة بن�سلفانيا لل�سلطات التركية
ورف�ض �أمريكا لهذا الطلب.
فهل كان الق�س �آن��درو هو ال�سبب في

George Boules

Engineer & Contractor

310-593-1333

sangeorge@me.com
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أخبار الشرق األوسط والعامل

�أرثوذك�س نيوز

رحيل الأمين العام ال�سابق للأمم المتحدة كوفي �أنان وزير المالية الإ�سرائيلي ي�ؤكد لقاء نتانياهو �سرا بال�سي�سي في القاهرة �شهر مايو الما�ضي
�أعلنت م�ؤ�س�سة كوفي �أنان �صباح ال�سبت
 8/18خبر وف��اة الأم �ي��ن ال �ع��ام ال�سابق
للأمم المتحدة كوفي �أنان عن عمر يناهز
 80عاما �إثر �إ�صابته بمر�ض ،دون تحديد
نوعه.
وقالت الم�ؤ�س�سة في بيان «ببالغ الحزن
تعلن عائلة �أن��ان وم�ؤ�س�سة كوفي �أن��ان �إن
الأم �ي��ن ال �ع��ام ال���س��اب��ق ل�ل�أم��م المتحدة
والحائز على جائزة نوبل لل�سالم كوفي
�أنان ،توفي ب�سالم ال�سبت � 18أغ�سط�س بعد
�إ�صابته بمر�ض لفترة ق�صيرة».
وو�صفت م�ؤ�س�سة كوفي �أنان الراحل ب�أنه
«ك��ان رجل دول��ة عالميا ملتزما بالق�ضايا
الدولية من �أجل عالم �أكثر عدال و�سلما،
�أينما كانت هناك معاناة �أو حاجة ،كان
ي�م��د ي��ده �إل ��ى كثيرين بعطفه وتعاطفه

�أك��د وزي��ر المالية الإ�سرائيلي مو�شيه
كحلون الثالثاء  ،8/14ما �أوردت��ه القناة
العا�شرة في تقرير ،من �أن رئي�س الوزراء
بنيامين نتانياهو زار ال�ق��اه��رة واجتمع
ب��ال��رئ�ي����س ال�م���ص��ري � �س��را ف��ي  22مايو
ال �م��ا� �ض��ي .وت ��رك ��زت ال �م �ح��ادث��ات بين
الجانبين على التو�صل التفاق هدنة طويلة
الأمد مع حركة حما�س في قطاع غزة.
ورد وزير المالية مو�شيه كحلون بالإيجاب
كوفي �أنان
على �س�ؤال من �إذاع��ة الجي�ش الإ�سرائيلي
عما �إذا كان على علم باالجتماع .و�أ�ضاف
العميقين».
«ك��ل ما �سيحدث في غ��زة �سيتم بو�ساطة
آخرين
ل
ا
و�ضع
نف�سه،
في
يفكر
أن
ودون �
وم�شاركة م�صرية».
به
قام
ما
كل
كان
لذلك
أول،
ل
ا
المقام
في
وام�ت�ن��ع م�ت�ح��دث ب��ا��س��م نتانياهو عن
والذكاء،
والدفء
الحقيقي
باللطف
م�شبعا
التعليق على االجتماع بعد �أن �أوردت القناة
هكذا نعته م�ؤ�س�سته.
العا�شرة الإخبارية في �إ�سرائيل النب�أ للمرة
الأولى االثنين .8/13
وكانت القناة العا�شرة الإ�سرائيلية قد
�أفادت ب�أن نتانياهو قام في  22مايو الما�ضي
ب��زي��ارة «�سرية» لم�صر بحث خاللها مع
الرئي�س الم�صري م�س�ألة التو�صل �إلى هدنة

تركيا ترف�ض مجددا االفراج عن الق�س الأمريكي
رف�ضت محكمة تركية االربعاء  8/15طلبا
جديدا لالفراج عن الق�س الأمريكي �أندرو
برون�سون ال��ذي يثير احتجازه �أزم��ة حادة
في العالقات بين تركيا والواليات المتحدة،
ح�سبما �أفادت و�سائل �إعالم محلية.
وق ��ررت محكمة مدينة �إزم �ي��ر رف�ض
الطلب م��ؤك��دة �أن برون�سون �سيبقى قيد
الإق��ام��ة الجبرية ،ح�سبما �أف ��ادت وكالة
االنا�ضول الر�سمية.
وقد اعتقلت ال�سلطات برون�سون وهو من
والية كاروالينا ال�شمالية ،في اكتوبر 2016
بتهمة «التج�س�س و�أن�شطة �إرهابية».
ويرف�ض الق�س برون�سون المقيم في تركيا
منذ نحو ع�شرين عاما ،هذه االتهامات.
وبعد �أكثر من عام ون�صف من ال�سجن
ال�سابق للمحاكمة ،تم و�ضعه قيد الإقامة
الجبرية في يوليو رغم النداءات المتكررة
من الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب لإطالق
�سراحه و�إعادته �إلى الواليات المتحدة.

الق�س �أندرو برون�سون

و�أع�ل��ن البيت الأبي�ض الثالثاء 8/14
�إن ت��رام��ب ي�شعر «بالكثير م��ن الإحباط
ب�سبب عدم الإف��راج عن الق�س» الذي كان
يتولى ادارة كني�سة بروت�ستانتية �صغيرة في
محافظة �إزمير قبل اعتقاله.
وال تزال محاكمته جارية ،ومن المقرر
عقد الجل�سة التالية في  12اكتوبر القادم.

�إيران ت�شترط عودة الواليات المتحدة �إلى الإتفاق
النووي قبل خو�ض مفاو�ضات
�أعلن م�ست�شار للرئي�س االيراني ح�سن
روحاني الثالثاء � 8/14أن �أي محادثات
م��ع ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ي�ج��ب ان تبد�أ
بخف�ض الت�صعيد وال�ع��ودة ال��ى االتفاق
النووي.
وكتب حميد ابو طالبي على تويتر «من
ي�ؤمنون بالحوار و�سيلة لحل الخالفات...
عليهم �أن يلتزموا ب�أداتها .فاحترام ال�شعب
االي��ران��ي وخف�ض الت�صرفات العدائية
وعودة امريكا لالتفاق النووي من �ش�أنها

تمهيد الطريق غير المع ّبد الراهن».
وك ��ان �أب ��و ط��ال�ب��ي ي��رد ع�ل��ى ت�صريح
للرئي�س االمريكي دونالد ترامب �أعرب فيه
عن ا�ستعداده للقاء الم�س�ؤولين االيرانيين
«متى ارادو ذلك» ،ودون �شروط م�سبقة.
و�أ�ضاف ترامب «اعتقد انهم يريدون
لقائي .انا م�ستعد للقائهم متى ارادوا»،
وذل��ك خ�لال م�ؤتمر �صحافي في البيت
االبي�ض بعد �أق��ل من ا�سبوع على تبادله
تهديدات مع نظيره االيراني.

طويلة الأمد في قطاع غزة.
وبح�سب القناة ف�إن اللقاء بين نتانياهو
وال�سي�سي دام ع��دة �ساعات وج��رى في
ال��وق��ت ال��ذي ك��ان فيه قطاع غ��زة ي�شهد
ت�صعيدا في �أعمال العنف.
ونقلت ال�ق�ن��اة العا�شرة الإ�سرائيلية
عن م�صادر �أمريكية �أن المحادثات بين

نتانياهو وال�سي�سي تركزت على �إمكانية
التو�صل �إلى هدنة طويلة الأم��د في قطاع
غ��زة ،وع��ودة ال�سلطة الفل�سطينية لإدارة
القطاع ،وتخفيف الح�صار الإ�سرائيلي
المفرو�ض عليه ،و�إع���ادة ت�أهيل البنية
التحتية الحيوية.

في الجانب ال�شمالي من قرية بانمونجوم
ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة ال �م �ن��زوع��ة ال �� �س�لاح بين
البلدين ،بطلب من بيونغ يانغ التي اقترحت
عقد هذا االجتماع بغية «مراجعة التقدم»

ال�ح��ا��ص��ل م�ن��ذ ق�م��ة �أب��ري��ل ال �ت��ي مهدت
الطريق للقاء التاريخي بين كيم والرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب في �سنغافورة في
يونيو الما�ضي.

مقتل الع�شرات في انهيار ج�سر لل�سيارات في «جنوى» �شمال �شرق �إيطاليا

هددت الواليات المتحدة العراق بعقوبات �شبيهة بتلك التي فر�ضتها على �إيران في حال
عدم التزامه بها وذلك ردا على اعالن العبادي بموا�صلة التجارة مع طهران.
وقالت الناطقة با�سم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت على ت�صريحات رئي�س
الوزراء العراقي حيدر العبادي ب�ش�أن ا�ستمرار التجارة مع �إيران قائلة �إن منتهكي نظام
العقوبات يمكن �أن يخ�ضعوا هم �أنف�سهم للعقوبات.
وا�شارت نويرت في م�ؤتمر �صحافي بوا�شنطن «تعرفون تحذيراتنا ب�ش�أن �إيران والتجارة
معها ،و�سنوا�صل مقا�ضاة الدول عن �أي خرق يقومون به للعقوبات التي نفر�ضها �ضد
�إيران».

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

(818) 225-0090

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

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

Ibrahim Gad - CRTP

Daniel Gad - CRTP

Services:

•
•
•
•"
•
•

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

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

الرئي�س ال�سب�سي

اقترح الرئي�س التون�سي تغيير ما يعرف
بـ«مجلة الأح��وال ال�شخ�صية» في تون�س،
وذلك في �إطار م�شروع قرار يهدف لتحقيق
الم�ساواة بالميراث بين الرجل والمر�أة،
م�شير ًا �إلى �أن المرجع الأول لدولة مدنية
مثل تون�س يجب �أن تكون الد�ستور ال الدين
والقر�آن ،وذلك خالل كلمة �ألقاها بمنا�سبة
االحتفال بعيد المر�أة م�ؤخراً.
�أك��د ال�سب�سي �أن��ه يجب تغيير �أحكام
مجلة الأحوال ال�شخ�صية قائالً« :ال عالقة
لنا بالدين والقر�آن» ،و�أ�شار �إلى �أن تون�س
دولة مدنية مرجعها الد�ستور ولي�س الدين.
و�أ�شار ال�سب�سي �إلى �أنه يقترح �أن ت�صبح
الم�ساواة بين الرجل والمر�أة في الميراث
«قانوناً» ،لكنه نوه في الوقت نف�سه �إلى حق
المو ّرث باتباع ال�شريعة �إذا �أراد ذلك في
حال تطبيق قانون الم�ساواة.

�إعتمدوا

قتل � 30شخ�صا على الأق ��ل الثالثاء
 8/14ف��ي انهيار ج�سر معلق لل�سيارات
يعتبر ج��زءا من طريق �سريع في مدينة
ج�ن��وى �شمال غ��رب �إي�ط��ال�ي��ا ،بينما كان
يعرف حركة �سير ن�شطة .وو��ص��ف وزير
النقل الإيطالي الحادث الذي يعد من �أكثر
انهيارات الج�سور دموية منذ �سنوات في
�إيطاليا ،ب�أنه «م�أ�ساة فادحة».
ويعتبر انهيار ج��زء كبير م��ن الج�سر
و�سقوطه على خط لل�سكك الحديدية في
المدينة� ،أكثر انهيارات الج�سور دموية منذ
�سنوات في البلد الأوروبي.
و�صرح وزي��ر الداخلية ماتيو �سالفيني
لل�صحافيين في كاتانيا في �صقلية «�أ�شكر
رج��ال الإط �ف��اء والإ��س�ع��اف والمتطوعين

الذين تدخلوا منذ اللحظة الأولى وما زالوا ول��م يعرف على ال�ف��ور �سبب الكارثة،
يحفرون لإنقاذ الأرواح لكن للأ�سف ف�إن رغم �أن �أجهزة الأر�صاد الجوية في منطقة
نحو ثالثين �شخ�صا لقوا م�صرعهم ف�ضال ليجوريا ،حيث تقع جنوى� ،أ�صدرت تحذيرا
من عا�صفة �صباح الثالثاء.
عن عدد كبير من الإ�صابات الخطيرة».
وح��دث انهيار الج�سر �أث�ن��اء خ�ضوعه
لعمليات �صيانة.
و� �ص��رح �أنجيلو بوريللي رئي�س جهاز
ال �ح �م��اي��ة ال �م��دن �ي��ة ال �ت��ي ت��دي��ر مناطق
ال �ك��وارث ،لل�صحافيين ف��ي روم��ا �أن 13
�شخ�صا �آخرين جرحوا.
وق ��ال م�ت�ح��دث ب��ا��س��م ج �ه��از الإط �ف��اء
لوكالة الأنباء الفرن�سية �إن الجزء المنهار
�سقط على خ��ط لل�سكك الحديدية على
م�سافة مئة متر �أ�سفل الج�سر و�إن �سيارات
و�شاحنات �سقطت مع الج�سر.

مطعم للبيع بكامل معداته
في منطقة مزدحمة
For more information Call:

818-786-0902

Nevine Awad - CRTP

تو�صلت وزارة الداخلية الألمانية �إلى
ات �ف��اق م��ع ال �ي��ون��ان لإع� ��ادة المهاجرين
�إليها ،وخ�ص ال�ق��رار المهاجرين الذين
دخ�ل��وا �ألمانيا عبر ال �ح��دود م��ع النم�سا
وقدموا بالفعل طلبات للجوءعلى الأرا�ضي
ال�ي��ون��ان�ي��ة .وت�ع�ت��زم برلين �إع���ادة ه ��ؤالء
المهاجرين �إلى اليونان خالل � 48ساعة.
و�أب��رم��ت �أل�م��ان�ي��ا و�إ��س�ب��ان�ي��ا الأ�سبوع
ال�م��ا��ض��ي ات�ف��اق��ا م�شابها ب���ش��أن �إع ��ادة
المهاجرين .وي�أتي االتفاقان بعد خالف
ب�ي��ن ال�م�ح��اف�ظ�ي��ن ب �ق �ي��ادة الم�ست�شارة
الأل�م��ان�ي��ة �أنجيال ميركل وحلفائهم في
والية بافاريا ب�ش�أن �إعادة المهاجرين ،كاد
يحدث انق�ساما في االئتالف الحاكم من
�ش�أنه �أن يطيح بالحكومة.

ال�سب�سي :تون�س دول��ة مدنية
م��رج��ع��ه��ا ال���د����س���ت���ور ..وال
عالقة لنا بالدين �أو القر�آن

وا�شنطن تهدد العراق بعقوبات �شبيهة بالمفرو�ضة على �إيران

Cal-Tax
Masters
Cal-Tax Masters

برلين تتو�صل التفاق مع �أثينا
لإعادة المهاجرين �إلى اليونان

الم�ست�شارة �أنجيال ميركل

قمة جديدة بين الكوريتين �ستعقد في بيونغ يانغ في �سبتمبر المقبل
تو�صلت الكوريتان ي��وم االثنين 8/13
�إل��ى ات�ف��اق م��ن �أج��ل عقد قمة ف��ي بيونغ
يانغ في �سبتمبر المقبل ،بح�سب ما �أعلنت
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»،
بعد محادثات �أج��راه��ا وف��دا البلدين في
المنطقة المنزوعة ال�سالح التي تف�صل
ال�شمال عن الجنوب.
وفي حال توجه مون جاي �إن �إلى بيونغ
يانغ ف�ستكون هذه �أول مرة يزور فيها رئي�س
ك ��وري جنوبي عا�صمة ك��وري��ا ال�شمالية
منذ �أكثر من ع�شر �سنوات ،و�سط تقارب
دبلوما�سي متزايد بين الكوريتين.
وكان الرئي�س الكوري الجنوبي قد اتفق
م��ع الزعيم ال�ك��وري ال�شمالي كيم جونغ
�أون ف��ي �أول قمة تاريخية جمعتهما في
بانمونجوم في �أبريل الما�ضي على �أن يزور
بيونغ يانغ في الخريف.
وجرت المحادثات بين وفدي الكوريتين
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EMAD TRAVEL
عمـــاد لل�ســـياحــة
�أف�ضل الأ�سعار لتذاكر الطيران� ...أ�سعار خا�صة من
القاهرة  /لو�س انجلو�س  /القاهرة 690دوالر
ن�ضمن لكم �أف�ضل خدمة و�سعر
 7/24في خدمتكم

562-221-1310

salibemad@ymail.com

ع ّلم نف�سك الألحان القبطية

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

أرثوذك�سالدعائيةنيوز
�
في حمالتكم

818-774-0446

Milad Saad, B.S., B.A. E.A.
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت وأخبار

ال�سنة الثامنة ع�شر  -العدد � 31 - 16) 389أغ�سط�س 2018م)  -م�سرى  1734لل�شهداء
)Volume # 18 - Issue No. 389 - (16 - 31 August 2018

الأديرة القبطية مطمع الغزاة
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
لي�س من المبالغة �إذا قلنا �أن الم�صادر
القديمة التي �سجلت لنا التاريخ العربي
واال� �س�لام��ي ف��ي ك��ل ع�ه��وده��م المختلفة,
تر�سم لنا �صورة قاتمة محزنة عن الم�آ�سي
التي عانت منها كني�سة الم�سيح واالديرة
ال �ع��ام��رة .ون�ستطرد فيما ي�ل��ي �شذرات
قليلة من ه��ذا التاريخ ال��ذي ال يقع تحت
ح�صر ،وللحقيقة ال يكفي مقال �أو �إثنين
للكتابة عن حرق الكنائ�س وه��دم الأديرة
و�إ�ضطهاد الأقباط في كل الع�صور العربية
الإ�سالمية ,واليوم كالبارحة والتاريخ يعيد
نف�سه ,وماحدث هذه الأيام في دير �أبو مقار
وقتل اال�سقف الجليل �إنما �إمتداد للع�صور
ال�سابقة.
�أديرة وادى النطرون
قال المقريزى في الخطط ج� 2ص :419
« �أما وادي هبيب وهو وادى النطرون ويعرف
ببرية �شيهات وب��ري��ة الأ�سقيط وبميزان
القلوب ف�إنه كان بها في القديم مائة دير
ثم �صارت �سبعة ممتدة غرب ًا على جانب
البرية القاطعة بين بالد البحيرة والفيوم,
وه��ي رم��ال متقطعة و�سباخ مالحة وبرية
متقطعة معط�شة وقفار مهلكة و�شراب �أهلها
من حفائر وتحمل الن�صارى �إليهم النذور
وال�ق��راب�ي��ن ,وق��د تال�شت ف��ى ه��ذا الوقت
,بعد ما ذكر م�ؤرخو الن�صارى �أنه خرج �إلى
عمرو بن العا�ص من هذه الأدي��رة �سبعون
�ألف راهب بيد كل منهم عكاز ف�سلموا عليه
و�أنه كتب لهم كتابا هو عندهم.
�إن ب�ن��اء الأدي� ��رة و�آث��اره��ا المتبقية ال
يدل على �أن �سكنها هذا العدد الهائل من
الرهبان
ديــر �أبى مقار الكبيــر
قال المقريزى فى الخطط ج� 2ص :419
«وه��و دي��ر جليل عندهم وبخارجة �أديرة
كثيرة خربت وكان دير الن�ساك فى القديم
وال ي�صح عندهم بطريركية البطرك حتى
يجل�سوه في هذا الدير بعد جلو�سه بكر�سي
الأ� �س �ك �ن��دري��ة ,وي��ذك��ر �أن ��ه ك ��ان ف�ي��ه من
الرهبان  1500ال تزال مقيمة به بقرب ليلة
وقيل جبل ال�شام وقيل �سيناء حجازية وقيل
�سحراتية.
ف��ي حبرية البابا الك�سندرو�س الثاني
الـ 43قام اال�صبغ بن عبد العزيز بن مروان
بخ�صي جميع الرهبان وفر�ض جزية على
كل راهب مقدارها دينار ,كما �أمرالأديرة
�أال ترهب �أحد ًا .
وفي يوم �سبت الفرح دخل اال�صبغ �إلى
دي��ر ح �ل��وان ف ��ر�أى ��ص��ورة ال �ع��ذراء مريم
فتكلم بافتراء عليها وب�صق على ال�صورة
وقال :ان وجدت زمانا ف�أنا ا�سحق الن�صارى
(الم�سيحيون) من م�صر .في نف�س الليلة
�أزعجه اهلل بحلم ر�أى ال�سيد الم�سيح جال�س ًا
على عر�ش عظيم ,ووجهه ي�ضئ كال�شم�س,
ور�أى نف�سه ووالده خلف الم�سيح مربوطين
ب�سال�سل ,فلما � �س ��أل ع��ن الجال�س على
العر�ش قيل �أنه ي�سوع الم�سيح الذي هز�أ به
 ..وبالفعل �أ�صيب بحمي �شديدة لم تمهله
ومات في الليلة التالية � .أما والده فمات بعد
�أربعين يوم ًا حزن ًا وكمد ًا عليه.
ويذكر د.ج��اك تاجر في كتابة �أقباط

وم�سلمون عن ا�سامة بن زيد �أنه حكم على
الرهبان بقطع ر�ؤو�سهم او جلدهم حتى
الموت �إذا هربوا �أو لم ي�سددوا ما عليهم.
«وم��ن ال�ضيق وال�ضنك ه��م النا�س ببيع
�أوالده��م و�إذا اعلموا الأمير بهذا لم يرق
قلبه واليرحم بل يزيد».
وي�ق��ول المقريزي ف��ي كتابه المواعظ
واالثار ج� :2أن الحكام العرب كانوا يتمادون
ف��ي ف��ر���ض ال���ض��رائ��ب لي�س على ال�شعب
القبطي فقط كما ك��ان يفعل ال�سابقون,
بل كانوا يفر�ضون على الكني�سة ورجالها
وره�ب��ان�ه��ا ات���اوات م�ت��زاي��دة ب��ل يقب�ضون
عليهم ويعذبونهم.
�أما ا�سامة بن زيد يقول عنه المقريزي:
ب��أن��ه �أت��ى ب��أف�ع��ال ت�ف��وق م��ا عمله فرعون
وا�شتد على الأق �ب��اط و�أم��ر بقتلهم و�أخذ
�أموالهم وو�سم �أيدي الرهبان بحديدة تدل
على �إ�سمه و�إ�سم ديره فكان من وجد بغير
و�سم �ضرب عنقه.
ف��ي عهد الحاكم ب��أم��ر اهلل �أم��ر بهدم
الكنائ�س واالديرة بما فيها كني�سة القيامة
ال��ذي �أم��ر �أن تكون طولها عر�ض و�سقفها
عر�ض واحرقت في عهده ال��ردئ � 30ألف
كني�سة ودي��ر بم�صر وال�شام( .كما يذكر
كتب التاريخ).
قال المقريزى فى الخطط ج� 2ص :418
«ك��ان فيه �أدي��رة كثيرة خربت وبقى منها
بقية ف�ك��ان بالمق�س خ��ارج ال�ق��اه��رة من
بحريها عدة كنائ�س هدمها الخليفة الحاكم
ب�أمر اللة �أبو علي من�صور الفاطمي في 19
ذي الحجة �سنة  399هـ و�أباح ما كان فيها
فنهب منها �شئ كثير جد ًا بعد ما �أمر في
�شهر ربيع الأول منها بهدم كنائ�س را�شدة
خ ��ارج مدينة م�صر م��ن �شرقيها وجعل
مو�ضعها الجامع المعروف برا�شدة.
وهدم �أي�ضا فى �سنة  394كني�ستين هناك
و�ألزم الن�صارى بلب�س ال�سواد و�شد الزنار
وقب�ض على الأم�ل�اك التى كانت محب�سة
على الكنائ�س والأدي��رة وجعلها فى ديوان
ال�سلطان و�أحرق عدة كبيرة من ال�صلبان
ومنع الن�صارى من �أظهار زينة الكنائ�س
فى عيد ال�شعانين وت�شدد عليهم و�ضرب
جماعة منهم ,وك��ان��ت بالرو�ضة كني�سة
بجوار المقيا�س فهدمها ال�سلطان الملك
ال�صالح نجم الدين �أيوب فى �سنة  638هـ,
وك��ان في ناحية �أب��ى النمر�س من الجيزة
كني�سة قام بهدمها رجل من الزبالعة لأنه
�سمع �أ�صوات النواقي�س يجهر بها في ليلة
الجمعة بهذه الكني�سة فلم يتمكن من ذلك
في �أيام �أل�شرف �شعبان بن ح�سين لتمكن
الأقباط في الدولة فقام في ذلك مع الأمير
الكبير برقوق وه��و يومئذ القائم بتدبير
الدولة حتى هدمها على يد القا�ضى جمال
الدين محمود العجمى محت�سب القاهرة فى
 18رم�ضان �سنة  780وتحولت الى م�سجد
كالمتبع في هدم الكنائ�س وبناء م�ساجد
عليها.
دير الخندق
قال المقريزى في الخطط ج� 2ص :418
«ظاهر القاهرة من بحريها عمره القائد
جوهر عو�ضا عن دير هدمه في القاهرة
كان بالقرب من الجامع الأقمر حيث البئر
التي تعرف الآن ببئر العظمة وكانت �إذ ذاك
تعرف ببئر العظام من �أجل �أنه نقل عظاما
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كانت بالدير وجعلها بدير الخندق ثم هدم
دير الخندق في  14من �شوال �سنة  678هـ
فى �أيام المن�صور قالون ثم ُجدد هذا الدير
الذى هناك بعد ذلك .
دير �أتريب
ق ��ال ال �م �ق��ري��زى ف��ى ال�خ�ط��ط ج� 2ص
« :419ويعرف بمارى مريم وعيده فى 21
ب�ؤونة وذكر قال �أبو الح�سن على بن محمد
ال�شاب�شتى في كتاب الديارات� :أن حمامة
بي�ضاء ت�أتي في ذلك العيد فتدخل المذبح
ال يدرون من �أين جائت وال يرونها �إلى يوم
مثله ,وق��د تال�شى �أم��ر ه��ذا ال��دي��ر حتى
لم يبقى به �إال ثالثة من الرهبان لكنهم
يجتمعون في عيده وهو على �شاطئ النيل
قريب من بنها الع�سل.
ديــر المغط�س
قال المقريزى في الخطط ج� 2ص :419
«عند المالحات قريب من بحيرة البرل�س
وتحج �إليه الن�صارى من قبلى �أر�ض م�صر
ومن بحريها مثل حجهم �إلى كني�سة القمامة
(القيامة) وذلك يوم عيده وهو في ب�شن�س
وي�سمونه عيد الظهور من �أجل �أن ال�سيدة
مريم تظهر لهم فيه ولهم فيه مزاعم كلها
من �أكاذيبهم المختلقة  ,ولي�س بحذاء هذا
الدير عمارة �سوى من�ش�أة �صغيرة فى قبلية
�شرقى وبقربة المالحة التى ي�ؤخذ منها
الملح الر�شيدى ,وقد هدم هذا الدير في
�شهر رم�ضان �سنة .841
ديــــر الع�سكر
قال المقريزى في الخطط ج� 2ص :419
«ف��ي �أر���ض ال�سباخ على بعد ي��وم من دير
المغط�س على �إ�سم الر�سل وبقرية مالحة
الملح الر�شيدى ول��م يبق به �سوى راهب
واحد».
دير جميانة
قال المقريزى في الخطط ج� 2ص :419
«على �إ�سم بوجرج قريب من دير الع�سكر
على بعد ثالث �ساعات منه وعيده عقب دير
المغط�س ولي�س به �أحد الآن».

دير القدي�س

�إعداد :مريـم عــادل

�أنبــا مقـــار

تحدثنا ف��ي ال��ع��دد الما�ضي عن
موقع وتاريخ دير �أبو مقار ،وكذلك
تحدثنا عن �أه��م المعالم الأثرية
ف��ي ال���دي���ر ،وذك���رن���ا ث�ل�اث معالم
وه��ي :كني�سة �أن��ب��ا م��ق��ار ،و�أج�ساد
البطاركة ،وقبة الميرون .ون�ستكمل
في هذا العدد باقي المعالم الأثرية
بالدير.
(4 ) كني�سة ال�شهيد �أ َّبا�سخيرون :
(�إ���س��م �أب���ا «� �س �خ �ي��رون» م�ع�ن��اه الأب
القوي) .وهو �شهيد قبطي� ،شفيع مقتدر،
�إ�ست�شهد في زم��ان ا�ضطهاد دقلديانو�س
بعد �أن تعذب من �أج��ل الإي�م��ان عذابات
مريعة تفوق العقل والو�صف حيث ُ�شقت
بطنه.
لا ج��ز ًء من
وه��ذه الكني�سة كانت �أ��ص� ً
كني�سة ال�ق��دي����س �أن �ب��ا م �ق��ار م��ن الجهة
القبلية ،وكانت على الأرجح هيكل الثالثة
فتية القدي�سين  .وق��د رممت بعد �سقوط
كني�سة القدي�س �أنبا مقار و�صارت كني�سة
قائمة بمفرده ا.
وك��ان��ت ه��ذه الكني�سة مت�صلة قديم ًا
بكني�سة �أخ��رى قبلي الدير ت�سمى كني�سة
المغبوط �أري�ستوماخ�س التي ا�ستولى عليها
جماعة الغيانيين المن�شقين في وقت من
الأوقات(�سنة 535م ).
وتهدمت كني�سة �أبا �سخيرون بعد ذلك
ول��م يبق منها �إال خور�سها الغربي الذي
ُرمم و�صار مائدة للدير  .والمائدة القديمة
الحالية هي جزء منها.
قبة �أبا �سخيرون الرائعة والباب الجميل :
هذه القبة هي �إحدى روائع الفن المعماري،
وم��ن �أج �م��ل الآث� ��ار ف��ي ال��دي��ر ،وه��ي من
الطراز الم�سمى بالقبة الرباعية.
الباب الجميل:
وهو الموجود بالخور�س الأول من الجهة
البحرية ،وكان يفتح على �صحن كني�سة �أنبا
مقار الأول ى. ولكن ب�إقامة الجدار الفا�صل،
�أ�صبح ه��ذا ال�ب��اب يح�صر داخ�ل��ه غرفة
�صغيرة وك�أنها مق�صورة جميلة ،ر�أينا �أن
نخ�ص�صها لج�سد القدي�س يو�أن�س الق�صير

دير الميمنة
قال المقريزى في الخطط ج� 2ص :419
«بالقرب من دير الع�سكر كانت له حاالت
جليلة ول��م يكن ف��ى القديم دي��ر بالوجه
البحرى �أكثر رهبان ًا منه �إال �أن��ه تال�شى
�أم��ره وخرب فنزله الحب�ش وعمروه ولي�س
فى ال�سباه �سوى هذه الأربعة �أديرة».
----------المراجع:
 من مو�سوعة تاريخ �أقباط م�صر وطنية الكني�سة القبطية تايخ الكني�سة االن�ب��ا ي�ؤان�س ا�سقف ي��وج��د ك�ث�ي��ر م��ن ال��رم��وز ف��ي الحياةالم�سيحية منها ال�سمك ،فال�سمك من
الغربية
المخلوقات التي �سلط اهلل عليها الإن�سان،
 المقريزي في خططه ج2كما �سلطه على الحيوانات وكل ما يدب على
(يتبع) الأر�ض مثلما ورد في �آية (تك .)26 :1
ويكثر ال�سمك في فل�سطين ،وال �سيما في
بحر الجليل (بحيرة طبريا) ومن المعروف
ان �صيد ال�سمك ك��ان الحرفة الأ�سا�سية
لمعظم �سكان فل�سطين� ،أم��ا ال�صيادون
فكانوا ي�أتون بال�سمك ليبيعوه في �أور�شليم،
وكان هناك باب يدخلون منه ي�سمي باب
ال�سمك (� 2أخ  ،)33:14وم��ن المالحظ
�أن بيت �صيدا تعني بيت ال�صيد لأن �أهلها
ا�شتغلوا ب�صيد ال�سمك.

�أحد �أوالد �أنبا مقار.
وقد �صمم الباب بزخرفة دقيقة وبديعة
من الطوب الطبيعي يلفت الأنظار. وهذا
يزيد من اعتقادنا بان كني�سة �أبا �سخيرون
الحالية بهيكلها وقبتها الرائعة تحمل ذكرى
ه��ام��ة ك��أث��ر خ��ال��د ،مما ح��دا بالمهتمين
بعمارة الدير حتى في الع�صور الو�سطى
�إلى �إعطاء �أولوية العناية لهذه الكني�سة.
حو�ض زيت م�سحة المر�ضى:
بالهيكل القبلي لكني�سة �أب��ا �سخيرون،
وفي الناحية ال�شرقية البحرية من المذبح
م�صطبة ب��ارزة وعليها حو�ض من الحجر
�شبه الرخام ،وجدنا به طبقات مت�صلة من
زيت زيتون متجمد ب�شدة (قاوم «الأجنة»
عند محاولة رفعه). وقد علمنا �أنه حو�ض
لزيت م�سحة المر�ضى حيث ك��ان طق�س
الكني�سة يحتم وجود زيت على المذبح �أثناء
تقدي�س الذبيحة ،حيث ُيقر�أ عليه �أو�شية
المر�ضى ثم يدهن به جميع المر�ضى في
الكني�سة الذين كانوا يقيمون في بيت خا�ص
يلحق بالكني�سة (البيمار�ستان) ،ويجرى
عليهم ال�صالة والم�سح بالزيت بعد كل
قدا�س.
ويعتبر هذا الأثر ذا قيمة طق�سية كبيرة
لأنه يحكي ترتيب ال�صالة على زيت م�سحة
المر�ضى مع كل قدا�س كقانون.
(5 ) الح�صن:
وي �ع��رف ق��دي�م� ًا ب��ا��س��م «ال �ج��و� �س��ق» �أو
«ال�ب��رج» �أو «الق�ستلية»  .Castleوه��و من
�أق ��دم الآث���ار ال�ه��ام��ة ال �م��وج��ودة بالدير،
و�أعظم و�أ�ضخم كافة الح�صون الموجودة
بالأديرة القبطية.
ُبني بيد عزيزة مقتدرة. فهو من جهة
مبانيه وهند�سته و�ضخامة حجارته و�سمك
ج��دران��ه وهيبة �أقبيته وارت�ف��اع��ه يك�شف
عن هوية بانيه بال �أي مزيد من برهان،
فقد بناه الملك زينون �سنة 482م. على
ي��د مهند�سين �أر��س�ل�ه��م ل��دي��ر �أن �ب��ا مقار
خ�صي�صا لذلك ،لما علم �أن �إبنته الأميرة
�إيالريه التي اختفت من ق�صره فج�أة ،قد
التج�أت �إليه وترهبت فيه على يدي �أحد
تالميذ �أنبا مقار وعا�شت متخفية ب�إ�سم
الراهب �إيالري الخ�صي حتى ماتت  .وقد

ماذا تعني رموز الأ�سماك في الم�سيحية؟
وك��ان��ت اول معجزاته م��ع تالميذه هي
�صيد ال�سمك الكثير ف�أجاب �سمعان وقال
له يا معلم قد تعبنا الليل كله ول��م ن�أخذ
�شيئا ولكن علي كلمتك �ألقي ال�شبكة ،ولما
فعلوا ذلك ام�سكوا �سمكا كثيرا ف�صارت
�شباكهم تتخرق ( لو )6 ،5 :5
وعندما طلبوا منه �أن يدفع الجزية،
�سددت �ضريبته �سمكة �أذه��ب �إل��ي البحر
وال�ق��ي �صنارة وال�سمكة ال�ت��ي تطلع �أوال
خذها ومتي فتحت فاها تجد �إ�ستارا فخذه
و�أعطهم عني وعنك ( مت .)27 :17

ال�سمكة رمزً ا لل�سيد
الم�سيح والم�سيحيين

�شبه الآباء الأولين الم�سيحيين بال�سمك.
لأنه يتم ا�صطياد �آالف ال�سمك من البحر
حتى ُيظن �أن ال�سمك قد انتهى من البحر
ولكنه ال ينتهي .ه�ك��ذا الم�ؤمنين ،ففي
�أي��ام اال�ست�شهاد يقتل الآالف و ُي�ظ��ن �أن
الم�سيحيين �سوف ينتهوا من العالم ولكن
ه��ذا ال ي �ح��دث ،فمهما ي �خ��رج م��ن بحر
ال�ع��ال��م ،ومهما ت�صطاد �شبكة الكرازة
م�ؤمنين لملكوت اهلل ،يظل هناك م�ؤمنين
ف��ي ب �ح��ر ه ��ذا ال �ع��ال��م .ف �ل��ذل��ك �أ�صبح
الم�ؤمنين ُي�شبهوا بال�سمك.

ال�سمك في حياة الم�سيح
ك��ان لل�سمك مكانة خا�صة عند ال�سيد
الم�سيح ،وق��د ك��ان علي الأق��ل �أرب�ع��ة من
تالميذ ال�سيد الم�سيح ي�شتغلون ب�صيد
ال�سمك ،فالم�سيح اختار بع�ضا من تالميذ
من �أرباب هذه الحرفة ،ليجعلهم �صيادي
النا�س بدال من �صيادي �سمك هلم ورائي
ف�أجعلكما �صيادي النا�س.
كما بارك في الخم�س خبزات وال�سمكتين
ف�أمر الجموع �أن يتكئوا على الع�شب ،ثم �أخذ
الأرغفة الخم�سة وال�سمكتين ورف��ع نظره
نحو ال�سماء وبارك وك�سر و�أعطي الأرغفة
ال�سمكه كرمز لاليمان
للتالميذ والتالميذ للجمع (مت  .)19 :14ف��ي الع�صور الأول ��ى للم�سيحية كانوا
وب��ارك مرة ثانية في ال�سبع خبزات وقيل الحكام الوثنيين ي�ضطهدون الم�سيحيين
من �صغار ال�سمك (مت .)36 :15
فكان الم�سيحيين يتعرفون على بع�ضهم

الكلمــات املتقـاطعــة

�أغ��دق الملك زينون بعد ذل��ك كثير ًا على
ذلك الدير وعلى كل �أدي��رة م�صر تكريم ًا
لذكرى �إبنته التي ف�ضلت الحياة والموت
مع رهبان م�صر �أكثر من التنعم في ق�صور
الملوك.
والح�صن من ثالثة �أدوار ،يف�صله عن
ال�ساللم الم�ؤدية �إليه �سقالة متحركة كانت
تُرفع بعد �أن يلتجئ الرهبان �إليه ويدخلون
في ه.
القاللي القديم ة:
وهي �صف من القاللي قبلي هيكل �أنبا
بنيامين الحالي على الطق�س الرهباني
ال�ق��دي��م ،ولكنها لي�ست �أث��ري��ة بالمعنى
ال�صحيح فقد بنيت على �أنقا�ض الهياكل
القبلية التي تهدمت من كني�سة �أنبا مقار،
وهي هيكل �أنبا مقار الذي بنى قبلي هيكل
�أن�ب��ا بنيامين ،وهيكل �أن�ب��ا �شنودة الذي
كان يليه من قبلي  -وبعد �أن �أزي��ل �صحن
الكني�سة لهذه الهياكل �أ�صبح من الممكن
بناء ه��ذه القاللي ،وربما يكون ذل��ك في
القرن الرابع ع�شر حيث يكون عمرها من
عمر ال�سور ال�شرقي ال��ذي ك��ان مال�صقا
لها.
والقالية القديمة عبارة عن غرفة ذات
قبو منخف�ض جداً ،لها باب �ضيق منخف�ض،
وقد يكون لها �شباك �صغير �أو ال يكون. ومن
داخ��ل ه��ذه الغرفة المقببة غرفة �أخرى
لي�س لها فتحات بالمرة ت�سمى «محب�سة»
 Closetحيث ي�صلي الراهب وينا م  .وعلى
العموم فالقاليات القديمة لها مميزات من
جهة عدم تنعيم الج�سد و�إعطاء روح الفقر
والم�سكنة للراهب ،ولها م�ضارها من جهة
عدم كفاية التهوية والإنارة وال�شم�س.
الغرفة العجيبة التي اكت�شفناها �أخير ًا
وه��ي ف��ي ن�ه��اي��ة ��ص��ف ال �ق�لال��ي القبو
ومال�صقة لل�سلم ال�ج��دي��د ال��ذي �أقمناه
لي�سهل ال�صعود �إلى الح�صن  .وبالتحديد
بحري الجدار لهذا ال�سلم ،حيث توجد فتحة
م�ستديرة من الرخام المتقن ،ت��ؤدي �إلى
غرفة في باطن الأر�ض مبطنة بطبقة من
المونة ال�شديدة التي تقاوم المياه ،وم�ساحة
هذه الغرفة �170سم×�445سم×�225سم
�إرتفاع. ويظن �أنها كانت خا�صة بت�صريف
مياه المعمودية التي كانت ملحقة بهيكل
�أنبا �شنودة من قبلي. على كل حال فكونها
واقعة على �إمتداد هياكل كني�سة �أنبا مقار
تكون وظيفتها هيكلية على �أغلب الظن.
(البقية في العدد القادم)

(� )1أقام الرب ي�سوع �إبنته من الموت  -رتل )2( .فر هاربا  -عملية جراحية وكانت عجيبة
عملها له الرب ي�سوع في الجثمانية بيده الحبيبة  -يظهر )3( .من الطيور المنزلية  -حبور
و�أف��راح )4( .قتل �ألف رجل بفك الحمار (معكو�سة)  -لل�شرط (معكو�سة)  -ي�شاهد)5( .
�أرف�ض  -لفظ �ضيق  -تجدها في (موعود) )6( .في البيت القبطي الواعي ما يجي�ش على
جلدي غبار عل�شان كافة �أفراده بتفتحني با�ستمرار� )7( .صاحب قمي�ص م�شهور �شهد عليه
بالزور وجلب عليه الأح��زان وق�ضى على النور )8( .ود  -ثغر القد�س الرئي�سي )9( .يلطف
(معكو�سة)  -تجدها في الن�صيب  -فتن� )10( .سو�سته  -كاتب الإنجيل الرابع  -فات)11( .
من الحكام الذين حكموا م�صر قديما  -بيتي )12( .ال�شخ�ص الم�سيحي واجب �إنه يخ�ش قبرين
القبر الأخير عارفينه واللي قبله ده يكون فين.
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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

ر�أ�ســيا:

رموز ال�سمكة في العهد الجديد
ولل�سمك معني رم��زي في الم�سيحية،
فمنذ الأجيال الأولي والم�سيحيون يتخذون
من ال�سمك رمزا لهم في كثير من فنونهم
و�صناعاتهم ،فقد كان الفنانون القدماء
ينق�شونه علي حوامل الأيقونات القديمة،
والقدي�س �إكليمن�ض�س ال�سكندري �أو�صي
بنق�ش ال�سمك ع�ل��ي الأخ��ت��ام الكن�سية
خ�صو�صا ختم القربان المقد�س ،ويوجد
�ضمن معرو�ضات المتحف القبطي الأن
مذبح من الحجر الجيري قديم العهد،
�إذ يرجع �إلي القرن الرابع الميالدي عليه
�شكل حمامة في الو�سط و�سمكة عن يمينها
و�أخري عن ي�سارها ،ومحالة ب�شكل نباتي
يرمز للكرمة المقد�سة كما توجد �صورة
تمثل قطعة من الحجر الجيري عليها نق�ش
يمثل �صليبا بين �أثنين من �سمك الدولفن
وعلي الجانبين زخارف نباتية ،فال�صليب
عالمة الخال�ص في الم�سيحية والدولفن
رمز لخال�ص الإن�سان من الغرق.

سو دو كو

�أفقيـــا:

( )1من كتر حبه للم�سيح و�صاه ب أ�عز ما لديه )2( .الأغنية ال�شعبية  -من البقل� )3( .أرابطه -
عملة عربية� )4( .سام � -أداة جزم ⅔ )5( .يوم  -والدتي � -شقيق والدي (معكو�سة)� )6( .سهل
 والد  -ال�سراب  )7( .ذبيحة لليهود �أكلوها با�ستعجال وو�سطهم م�شدود وفي رجليهم نعال.( )8نبي  -للإ�ستفهام عن المكان )9( .يجري في عروقي  -في �أماكن الت�سلية )10( .نغمة
مو�سيقية  -من الأنبياء  -لفظ توجع )11( .لما �سمعت �أن المولود حيكون ملك على اليهودية
علي  -حيوان مفتر�س )12( .للتعريف  -عا�ش
حاولت �أعرف فين موجود لكن المجو�س �ضحكوا ّ
معهما ال�سيد الم�سيح وكان خا�ضعا لهما.

بر�سم ا��ش��ارة ال�صليب على االر���ض لكي
يتعارفوا ولكن تم اكت�شاف هذه الر�سمه
فكان ال�سمك عالمة التعارف الجديده
بينهم ،فالتقليد يذكر لنا :عن الم�سيحي
في ع�صور اال�ضطهاد كان عندما يتقابل
م��ع ن�ظ�ي��رة الم�سيحي ،ي��ر��س��م ل��ه ر�أ���س
ون�صف ج�سم �سمكة ،فيبادله الآخر بر�سم
ن�صفها الثاني مع ذيلها ،فيتعارف االثنان
على �أنهما م�سيحيان.
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت
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في القانون

الثورة الدينية والقتل المقد�س
موقف الأزه ��ر المعادي لقانون التوريث
الجديد في تون�س ال��ذي ق��دم ر�ؤي��ة ع�صرية
لحقوق المر�أة ،وحادثة القتل الب�شعة للأنبا
�أبيفانو�س رئي�س دير �أبو مقار التي �إتهم فيها
راهبان ،ك�إحدي حلقات م�سل�سل الإغتياالت
بخلفية دينية� ،أو القتل المقد�س ،رغ��م �أن
القدا�سة والقتل ال يجتمعان ،ت�ستدعي �أن نفرد
لهما مقال هذا ال�شهر
الثورة الدينية لن ت�أتي من الأزهر
ي�ستغرب البع�ض �أن يقوم الأزهر بمهاجمة
قانون الميراث الجديد في تون�س ،وك�أنهم
كانوا ينتظرون من الأزه��ر موقف ًا مختلفاً،
لقد غفلوا عن طبيعة م�ؤ�س�سة الأزه��ر� ،أو �أي
م�ؤ�س�سة �أخ��رى ،فالم�ؤ�س�سة ال يمكن �أن تقوم
بتغيير مفاهيمها بنف�سها ،ولكنها تتغير فقط
�إذا ما ُفر�ض عليها التغيير فر�ض ًا �أو �أ�صبح
�أمر ًا ال منا�ص منه لبقائها.
الأزه � ��ر ك ��ان دائ� �م� � ًا � �ض��د ك��ل م �ح��اوالت
ال�ت�ج��دي��د ،وق��وف��ه �ضد ال�شيخ محمد عبده
وال�شيخ م�صطفي عبد الرازق وم�ؤخر ًا د .ن�صر
حامد �أبو زيد مجرد �أمثلة.
الكني�سة الكاثوليكية ل��م ت�ضطر لتطوير
�سلوكياتها الب�شعة مثل بيع �صكوك الغفران
�إال بعد �أن علق الق�سي�س مارتن لوثر قائمة
طويلة ب�أخطاء البابوات والكهنة في ميدان
عام و�إن�شق على الكني�سة و�أ�س�س البرو�ستانتية،
�إذن ال تنتظروا �أن تقوم م�ؤ�س�سة �أيا كان �شكلها
ومعتقدها بتجديد نف�سها من الداخل ،بل البد
�أن يفر�ض عليها التجديد فر�ضاً.
م��ن ينتظر �أن يقوم الأزه ��ر بالم�ساعدة
في تجديد الخطاب الديني �أو القيام بالثورة
الدينية ال�ت��ي ط��ال��ب بها الرئي�س ال�سي�سي
�سينتظر �إلى �أبد الآبدين.
الثورة الدينية المطلوبة في م�صر لن ت�أتي
�سوى من خارج الأزهر.
على الطائرة من ال�سعودية �إلى م�صر
في مطلع الثمانينات كنت �أعمل في م�شروع
ع��ال�م��ي �ضخم ف��ي ال���س�ع��ودي��ة م��ع ال�شركة
الهند�سية الأمريكية الأولي في العالم� ،شركة
بكتل ،وهي ال�شهيرة ب�أنها من �أن�ش�أ �سد هوفر
في �أمريكا� ،أح��د �أعظم ال�سدود في العالم،
وهي �أي�ض ًا من �أن�ش�أ �أول خط �أنابيب للنفط في
ال�سعودية �أيام م�ؤ�س�سها الملك عبد العزيز،
وكنت على طائرة م�صر للطيران في رحلة من
ال�سعودية لزيارة م�صر ،ومع دخول الطائرة
المجال ال�ج��وي الم�صري ق��ام��ت الم�ضيفة
ب�ت��وزي��ع ا��س�ت�م��ارات ال�ه�ب��وط وال��دخ��ول على
الركاب ،والتي تملأها بالبيانات ال�شخ�صية
من واق��ع ج��واز ال�سفر ،وم��ا �أن �أخرجت من
جيبي قلمي وبد�أت اكتب بياناتي من واقع جواز
ال�سفر الأمريكي الذي معي ،حتي �سمعت نوع ًا
من الهرج والمرج بين الم�سافرين الجال�سين
خ�ل�ف��ي ،وك ��ان م�ق�ع��دي ف��ي م�ق��دم��ة الدرجة
ال�سياحية في الطائرة ،و بد�أ عدد من جوازات
ال�سفر الم�صرية يت�ساقط فوق ر�أ�سي وكتفي
من المقاعد الخلفية ،ومعها �أ�صوات مختلطة
تقول ،وحياتك يا بيه ،من ف�ضلك يابيه ،والنبي
يا بيه ينوبك ثواب �إماللي «البطاجه» ،هكذا
قيلت بحرف الجيم في لهجة �صعيدية ،ونظرت
خلفي لأ�ستوعب ما يحدث ف�إذا بي �أرى معظم
بقية الطائرة من رج��ال م�صريين بجالليب
بي�ضاء يتكلمون باللهجة ال�صعيدية يطلبون
مني ملء بطاقاتهم ،ففهمت في ده�شة �أنهم
جميع ًا ال يعرفون الكتابة والقراءة.
هذا الحدث ال�صادم والذي ال �أن�ساه �أبد ًا
يف�سر لنا ما حدث في م�صر في الثمانينات
وال �ت �� �س �ع �ي �ن��ات ،ح �ي��ن ذه ��ب ال �م�لاي �ي��ن من
الم�صريين الأميين ،ال ق��راءة وال كتابة ،من
ال�صعيد ثم من كل محافظة في م�صر ،للعمل
في ال�سعودية ،التي كانت تحتاج لكل �أنواع
العمالة للزراعة والإن�شاءات المت�سارعة ب�سبب
�أموال النفط المتدفقة عليها بعد رفع �أ�سعاره
�أربعة �أ�ضعاف ب�سبب حرب  ,73التي �إ�ست�شهد
فيها الآالف من الم�صريين لتربح على �صيتها
وب�سببها ال�سعودية �أ�ضعاف ما كان يدخلهم
عادة ،وكذلك الحال مع بقية دول الخليج التي
ا�ستفادت من الأزمة العالمية التي ت�سببت فيها
حرب العبور ،فكان �أن دفعت م�صر من دماء
�شهدائها ثمن رخ��اء ال�سعودية والخليج كله
لن�صف قرن بعد ذلك.
ع��اد ه ��ؤالء وق��د �أوهمهم جهلهم �أن �سبب
ث��راء ال�سعودية ه��و �أن اهلل �أن�ع��م عليها لأن
ال �م��ر�أة فيها منقبة وال��رج��ال ملتحين ،ولم
يكن لديهم من التعليم والفهم ما يجعلهم
ي�ستوعبون �أكثر من ذلك ،فخرجوا من م�صر
م�صريين وعادوا �إليها �سلفيين ينقبون المر�أة
ويعتبرون �آث��ار وتماثيل �أج��داده��م الفراعين
العظام �أ�صنام ًا ت�ستحق التحطيم ،وهكذا
غزت ال�سعودية م�صر.
وبغ�ض النظر عن هذا ،فقد كان من ال�صادم
لي وجود هذا العدد من الم�صريين الأميين،

فكيف تركت م�صر هذه الماليين بال نظام
تعليمي ي�ضمن �أنهم على الأق��ل ق��ادرون على
كتابة ا�سمائهم في بطاقة ،لماذا لم يكن محو
الأمية من �أول �أولويات م�صر؟ �أفهم �أن تحرير
الأر���ض وح��رب العبور ك��ان الأول��وي��ة الأول��ى،
ولكن كان يجب �أن يكون التعليم الأ�سا�سي هو
�أي�ض ًا على نف�س الدرجة من الأهمية ،خا�صة
و�أن در�س هزيمة � 67أننا حاربنا بجي�ش غير
م��ؤه��ل غير متعلم بعك�س جي�ش �إ�سرائيل،
ول��ذل��ك دخ��ل الجامعيون الجي�ش ليحاربوا
بنجاح باهر في  ,73وللأ�سف لج�أ ال�سادات
لم�ساندة الدرو�شة الدينية الإخوانية بد ًال من
االهتمام بمحو الأمية.
ثم جاء مبارك فترك التعليم ي�سقط تمام ًا
في م�صر على مدى ثالثين عام ًا من الإفال�س
الثقافي وال�سيا�سي والح�ضاري والمجتمعي،
�إذ ترك تيار التجارة الدينية يرتع في �أنحاء
م�صر بل راح يزايد عليه بالمزيد من التدين
ال�سطحي والدرو�شة الدينية والتنطع والتهريج
والبالدة ال�سيا�سية مع تحول م�صر تدريجي ًا
�إلى مجتمع مهوو�س ديني ًا في نوع من الخبل
العام ال�شديد الذي لم يعرفه مجتمع �آخر في
ع�صرنا الحا�ضر.
�إنهيار التعليم هو كارثة م�صر الأ�سا�سية
منذ مطلع الثمانينات ،مع تواط�ؤ ب�شع من نظام
ف�شل حتى في �إدراك خطورة ه��ذا ،وه��و ما
جعل الم�صريين ي�سقطون ب�سهولة مده�شة في
�أحابيل الفتاوي االخوانية والأكروبات الدينية
والرجعية ال�سلفية التي اجتمعت لت�شكل حالة
من الهيجان الديني الم�شابه لت�شنجات طقو�س
حفلة الزار التي كانت �سائدة في م�صر حتى
منت�صف القرن الما�ضي ،حيث ك��ان النا�س
يتطوحون في ت�شنجات ج�سدية ونف�سية هوجاء
علي وقع دقات الطبول وهم يتنادون ب�صيحات
اهلل حي ،اهلل حي ،ف�إذا المجتمع الم�صري كله
يعي�ش حالة حفلة ال��زار ،جنون من الفتاوي
التي ال تنقطع في كل �صغيرة وكبيرة من حياة
الإن�سان الم�صري البائ�س الجاهل الذي تخلي
تماما عن م�س�ؤليته عن نف�سه و�أ�سلم عقله
وحياته لطابور من «الدعاة» الذين يجيدون
الإحتيال بالآيات والتجارة بالمقد�سات� ،صار
الف�ضاء المجتمي �ضجيج ًا ال ينقطع من الهو�س
والهياج الديني ،و�صارت م�صر «مولد و�صاحبه
غايب» ح�سب التعبير الم�صري الدقيق.
�أه �م �ي��ة ه ��ذا ك�ل��ه ال �ي��وم ه��و ف��ي �ضرورة
�إ� �س �ت��دراك الو�ضع ب��إع�ط��اء التعليم ،ولي�س
الطرق والمباني ،الأهمية الأول��ى في م�صر،
فكل �إ�ستثمار في التعليم يطرح ا�ضعافه نتاج ًا
عقلي ًا وعملي ًا ه��و وح��ده الم�ستقبل المرجو
لم�صر.
الإغتياالت الدينية
مفهوم القدا�سة لدى الأقباط مفهوم خاطيء
وملتب�س ،لذلك ج��اءت حقيقة وج��ود رهبان
قتلة �صادمة لهم ،ال يوجد �شيء �إ�سمه �إن�سان
قدي�س ،هذا لقب �أو �صفة �إجتماعية يمكن �أن
تمنح كنوع من المجاملة فقط لكنها لي�ست
حقيقة ،الإن�سان مجموعة من النوازع تتحول
�إلى �سلوكيات ،نختلف كب�شر في درجة قدرتنا
على التحكم ف��ي غ��رائ��زن��ا ،ه��ذا الإختالف
يرجع �إلى عوامل كثيرة منها الن�ش�أة والتربية
وت�أثير البيئة بالإ�ضافة �إلى الجينات الموروثة
ثم القدرة العقلية على التعلم والتطور ومعرفة
الطريق الأف�ضل للحياة ،الت�صرف ال�سليم في
النهاية ال عالقة له بكون الإن�سان قدي�سا من
عدمه ،لذلك من الطبيعي �أن يخطيء الكهنة
ويخطيء البابا ويخطيء الرهبان بقدر ما
يخطيء بقية الب�شر« ،الكل زاغ وف�سد» ،الكل
ي�صارع لكي يفعل الأف�ضل.
الفقير واليتيم ومن ولد معاق ًا �صراعهم
�أ� �ص �ع��ب ول��ذل��ك ه��م الأول� ��ي ب� ��أن نعتبرهم
قدي�سين حتى لو �سرق الفقير الجائع رغيف
خبز �أو تفوه الفقير غير المتعلم بكالم بذيء،
ه�ؤالء يحملون �صلبان ًا �أثقل كثيرا من الآخرين،
ولي�س من يختار �أن يكون راهب ًا �أو كاهن ًا �أو
واعظ ًا �أو خادم ًا في كني�سة معناه �أن��ه وحده
المر�شح للقب قدي�س ،الحكماء ال يحكمون
بالمظاهر وال يطلقون لقب «قدي�س» على �أحد
لأننا ال نعرف ما في القلوب ،يمكن �أن نقول
�أن هناك رجا ًال �أو ن�ساء عظماء لأنهم �أفادوا
الب�شرية بفكرة �أو نموذج �سلوك �أو �إكت�شاف
علمي �أو �إب��داع فني �أو عمل �إجتماعي ،ولكن
لي�س هناك �إن�سان «قدي�س» ،كلما �أت�سعت ر�ؤيتنا
للحياة فال تبقي �أ�سيرة ر�ؤية دينية �ضيقة كلما
�صرنا �أقرب للحقيقة والحق.
على مدى ن�صف قرن ،اغتيل ثالثة م�صريين
في مراكز �أو لأ�سباب دينية ،هم ال�شيخ الذهبي
وزي��ر الأوق��اف ال��ذي اغتالته جماعة التكفير
والهجرة في  1977ورغم هذا لم ي�أخذ نظام
ال�سادات در�س ًا وال تنبه للخطر المتنامي مما
�أدى �إلي �إغتيال ال�سادات نف�سه بعدها بثالث
�سنوات فقط ،ثم الدكتور فرج فودة الذي تم
اغتياله على يد الجماعة الإ�سالمية في  8يونيو
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 1992و�إي�ض ًا لم يتنبه نظام مبارك ولم يهتم
بمحاربة الفكر االرهابي حرب ًا فكرية واكتفى
ب�أعمال الكر وال�ف��ر م��ع الإخ ��وان والتيارات
الإ�سالموية �إلى حد الإتفاق مع االخوان على
ع��دد م�ح��دد لهم ف��ي ك��ل مجل�س �شعب دون
القدرة علي محاربتهم فكرياً.
ثم الأنبا �أبيفانو�س رئي�س دير �أب��و مقار،
وه��و �أول رج��ل دي��ن قبطي على ه��ذا القدر
من الم�سئولية والمكانة الدينية يتم اغتياله،
ويمكننا ال �ق��ول �أن الإغ �ت �ي��االت على خلفية
دينية تحدث دائ�م� ًا في �أوق��ات �إرت�ف��اع نبرة
الغلو والت�شدد الديني في المجتمع ،وهي نبرة
ال ت�ؤدي �سوى ال�ضرر والخراب ،ولذلك نريد
�أن يفي الرئي�س ال�سي�سي بوعده بثورة دينية
لتجديد الفكر الديني الإ�سالمي ،ونطلب من
البابا تاو�ضرو�س مراجعة �شاملة لما يحدث
في الكني�سة القبطية ال�ي��وم ،التي تتنازعها
ال�ت�ي��ارات المتخا�صمة ب��دال م��ن ان ت�ضمها
المحبة والإنفتاح الفكري ال�ضروري لمواكبة
الع�صر ،ونرجو ان يرف�ض  -كما رف�ض البابا
�شنودة من قبله  -دع��وات االتهام بالهرطقة
التي كان يقوم بها بع�ض المت�شددين �ضد تيار
الأب متى الم�سكين الرئي�س ال�سابق لنف�س
الدير.
م�صر� ،أقباط ًا وم�سلمين ،تحتاج �إلى تخفيف
ال�ج��رع��ات الدينية ال��زائ��دة التي يتعاطاها
المجتمع منذ ال�سبعينات والتي ا�شعلت حالة
من الدرو�شة والهو�س النف�سي المجتمعي الذي
يحتاج �إلى عالج جذري ،وهي حالة الدرو�شة
التي �أدت �إلى الإنحطاط الح�ضاري في كافة
ال�م�ج��االت والجاهلية الفكرية الم�صحوبة
دائم ًا بالت�شدد المذهبي والتدين ال�سطحي
المبتذل وتبادل اتهمات التكفير والهرطقة،
و��ص��و ًال �إل��ى الداع�شية الدينية التي ت�ستحل
�سفك الدماء بدعوى حماية الإيمان.
ق�ضية الأب متى الم�سكين
يمكن تلخي�ص ق�ضية الأب متى الم�سكين
في �أنه �أراد �أن يفهم الإله ،والن�ص المقد�س،
فهم ًا �أعمق ،بينما قبل معظم الآخرين الفهم
المب�سط ال �م �ت��وارث دون رغ�ب��ة �أو ق��درة �أو
�شجاعة على م�ح��اول��ة فهم �أع �م��ق ،ولذلك
راح من قبلوا بالفهم المب�سط يتهمون من
�أراد الفهم الأع �م��ق ،الم�ستع�صي عليهم،
بالهرطقة.
وك�أن ال يمكن لم�صر كلها �أن تت�سع للبابا
�شنودة والأب متى الم�سكين في نف�س الوقت.
حين ت�ق��ر�أ كتابات متى الم�سكين تدرك
ف��ور ًا �أن��ك �أم��ام فيل�سوف روح��ي بالغ العمق
وال�شفافية ولي�س راه��ب نا�سك فقط� ،أنت
�أم��ام منارة فكرية ت�صارع نف�سها ومجتمعها
ف��ي ت�شوقها الم�ستميت ل�ل�إت�ح��اد م��ع الروح
الأع�ل��ى ،في محاولتها الدائبة للتوا�صل مع
ملكوت غام�ض ،ال نعرف عنه �شيئ ًا �سوى عبر
كلمات تظل قا�صرة ،فيحاول متى الم�سكين
�أن ي�ست�شف بروحه النا�سكة المالمح البعيدة
لعالم ال��روح الأعلى ،في�س�أل كيف ت�صل �إلى
الروح �سوى بالروح؟
�أف �ك��ار وتف�سيرات متى الم�سكين لي�ست
كالأفكار والتف�سيرات الدينية ال�سائدة التي
ت�ع��ودن��اه��ا منذ ن�صف ق��رن على الأق ��ل بال
تجديد وال �إجتهاد ،كتاباته تعك�س ر�ؤية عالم
فيل�سوف ال ير�ضى بالتوقف عند المظهر
وال كلمات الآي��ة ،فيغو�ص كال�صياد في بحر
المعرفة الب�شرية الالهوتية مع ًا على �أمل �أن
يظفر بل�ؤل�ؤة الحقيقة ،فكلما وجد واحدة تغريه
الروح بالغو�ص الأعمق لعله يح�صل على ل�ؤل�ؤة
�أكثر �صفاء وبهاء.
�أف�ك��ار متى الم�سكين لي�ست لكل �إن�سان،
فهي تطلب م�ستوى معين من االنفتاح العقلي
والروحي ،وهي �صعبة حتى على من يملك هذا،
ولي�س في هذا عيب ،وال كان من المطلوب �أن
تنت�شر �أفكاره بال�ضرورة بين كل النا�س ،ولكن
لم يكن من العدل �أن يحرم �أحد من ذلك.
وك ��أن منارة فكرية وروح�ي��ة �شاهقة مثله
ما كان لها �أن ت�شع في م�صر ،وك�أن ال ي�سمح
في م�صر �سوى بمنارة مركزية واح��دة هي
منارة ال�سلطة الر�سمية وحدها ،وك�أن تواجد
ع�شرات المنارات الروحية الم�شعة حرا ٌم لأن
النور �سيكون �شديد ًا في �أنحاء م�صر.
ل�ل��أ�� �س ��ف ت� ��واج� ��دت ف ��ي م �� �ص��ر فئتان
م�ت���ص��ارع�ت��ان ،الأول � ��ي ت �ح��ارب الأب متى
الم�سكين وت �ح��اول طم�س �أف �ك��اره �إل ��ى حد
اتهامه م��ن قبل تابعين جهالء بالهرطقة،
�أي الخروج عن الم�سيحية ،رغم �أن الراهب
ال�ع��ال��م ال�م�ع��روف عالمي ًا ل��م يقل �أب ��د ًا �أنه
غير م�ؤمن بها ،وفئة �أخرى �شاهدت بهلع ما
يتعر�ض له الأب الراهب من �إ�ضطهاد فكري
وفعلي فوقفت بجواره تدافع عنه .وللأ�سف
راحت الفئتان تت�صارعان بال هوادة ل�سنوات
طويلة ،حتى بعد �إنتقال البابا �شنودة والراهب
الفيل�سوف معاً.
وال�س�ؤال هو ما الذي يمنع �أن تحب وتقدر
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جريمة القتل مع �سبق الإ�صرار والتر�صد
والإ�شتراك فيها
بقلم :فران�سوا با�سيلي
كاتب و�شاعر م�صري مقيم يف نيويورك
fbasili2@gmail.com

البابا �شنودة وفي نف�س الوقت تحب وتقدر الأب
متى الم�سكين؟ ولماذا البد �أن يمتلك الإثنان
ر�ؤية واحدة متطابقة لكل �صغيرة وكبيرة في
عالم الإيمان والتف�سير .وهو بطبيعته عالم
�صعب وا�سع يتطلب الكثير من الفهم واالجتهاد
والكتابة والدرا�سة والبحث ،فالح�صاد دائم ًا
كثير والفعلة قليلون ،ما ال�ضرر في تعدد الر�ؤى
وتعدد الأفكار والآراء؟ المتع�صبون المتزمتون
وحدهم هم من ال يطيقون هذا ،وهم للأ�سف
كثر.
للبابا �شنودة كتاباته و�أف�ك��اره ينهل منها
م��ن ي���ش��اء ،ول�ل��أب م�ت��ى الم�سكين كتاباته
و�أف �ك��اره ينهل منها من يريد ،لماذا نحجر
على الإجتهاد الجديد؟ يتحجج المنغلقون
المتزمتون دائم ًا ب�أن هذا قد ي�ؤدي �إلى �ضعف
و�إنق�سام الكني�سة ..ياه؟ تخ�شون على الكني�سة
من �أف�ك��ار �شخ�ص �إن�سان �ضعيف م�سكين؟
وك�أنكم �إذن ال ت�ؤمنون بقول الم�سيح «علي
هذه ال�صخرة �أبني كني�ستي ،و�أبواب الجحيم
لن تقوي عليها» ،ف ��إن كنتم ال تعملون بهذه
الآي ��ة ،ه��ل يمكن لأح��د �إذن �أن يمنح نف�سه
حق اتهامكم بالخروج عن الم�سيحية لأنكم
ت�شككون في قوة الكني�سة؟ بالطبع ال يجب وال
يجوز هذا ،ولكن ما �أ�سهل �أن يتبادل طرفان
الإتهامات بالهرطقة والخروج علي الإيمان.
هل �أنتم �أيها الب�شر ال�ضعفاء من �ستدافعون
عن الم�سيحية؟ هل االن�سان هو من يحمي
الدين ورب الدين الإله؟ �أم الإله هو من يحمي
االن�سان والدين مع ًا؟ هل ر�أيتم كيف قمتم
بقلب الأم��ور وو�ضعها على ر�أ�سها بدعواكم
انكم حماة الدين والمدافعين عن الإله؟ �ألي�س
هذا هو ما يدعيه دائم ًا كل مت�شدد متطرف؟
�ألي�س التكفير هو الرخ�صة الرخي�صة التي
يقدمها المتع�صبون للجهالء لكي يرتكبوا
�أع�م��ال العنف والإره ��اب �ضد من ينعتونهم
بالكفر �أو الهرطقة �أو ال�خ��روج عن الإيمان
ال�صحيح؟ هل تريدون ال�سير في هذا الطريق
الأ�سود الب�شع الذي ال يقود �سوى للدماء؟
هل يمكن �أن يكون الحادث الدموي الهائل
باغتيال تلميذ الأب متى الم�سكين رئي�س دير
�أبو مقار ،تجربة رهيبة تهز القلوب المتحجرة
ف �ت��راج��ع نف�سها وت �ك��ف ع��ن ذل ��ك ال�شطط
والإن��ح��راف ال��ذي ي��دف��ع �أي �إن���س��ان ب�إتهام
عالم الهوتي فريد مثل الأب متى الم�سكين
بالهرطقة؟
ه��ل ال �م �ح �ب��ة م �ج��رد ك�ل�م��ة ن ��ردده ��ا في
�صعب و�ضروري
ال�صلوات� ،أم فعل حقيقي
ٌ
وعظيم؟

ج��ري�م��ة ال�ق�ت��ل م��ع ��س�ب��ق الإ���ص��رار
والتر�صد يتطلب �سلوك �إجرامي لإتمام
جريمة القتل وذل��ك بارتكاب الجاني
فع ًال مادي ًا و�إيجابي ًا يكون هو ال�سبب
في �إزهاق روح ال�ضحية .والوفاة عن�صر
م��ادي ف��ي القتل وال ي�شترط ح�صول
الوفاة عقب ال�سلوك الإجرامي مبا�شرة،
فقد تحدث الوفاة بعد فترة من الزمن،
و��س�ب��ق الإ�� �ص ��رار ه��و الت�صميم على
�إرتكاب الجريمة.
التر�صد هو �أن تتر�صد بالمجني عليه
حتى تتم جريمة القتل العمد ويقرر لها
القانون عقوبة �أ�شد من تلك التي يقررها
للقتل العمد الب�سيط نتيجة �إقترانه
ب�ظ��روف م�شددة ف��ي فعله الإجرامي
وللخطورة الزائدة من فاعلها .ففاعلها
يعد �إن�سان ًا ذو خطورة �شديدة .ف�سبق
الإ���ص��رار ه��و الق�صد الم�صمم على
�إرتكاب الجريمة يكون الغر�ض منها قتل
�شخ�ص وت�صل عقوبتها للإعدام وذلك
لخطورة الجاني .ويتحقق �سبق الإ�صرار
ب ��إع��داد و�سيلة الجريمة ور��س��م خطة
تنفيذها بعيدا عن ث��ورة الإنفعال مما
يقت�ضي الهدوء وال��روي��ة قبل �إرتكابها
عالوة على �أنه يعد في حالة ذهنية تقوم
بنف�س الجاني.
ف�سبق الإ�صرار يقوم على عن�صرين
هامين وهما العن�صر النف�سي والعن�صر
الزمني.
العن�صر النف�سي :ه��و جوهر �سبق
الإ�صرار ويعني �أن الجاني قد فكر في
الجريمة المقدم عليها تفكير ًا هادئا
ورتب و�سائله �أي �أنه يقدم على الجريمة
بعد درا�سة هادئة رزينة وبعد �أن تكون
قد نالت ث��ورة الغ�ضب من نف�سه .فهو
ي�ستلزم �أن يكون الجاني قد �أتم تفكيره
وعزمه في هدوء.
العن�صر الزمني :وه��و يعني مرور
فترة زمنية �سواء طويلة �أو ق�صيرة بين
التفكير في القتل وبين تنفيذه ،فهي
ترجع لنف�سية الجاني.
ت��واف��ر ��س�ب��ق الإ�� �ص���رار ل ��دى �أح��د

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

تقدمي :عاطف معو�ض داو�س

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

ال �م �� �س��اه �م �ي��ن (ال �م �� �ش �ت��رك �ي��ن) في
الجريمة يعد قرينة قوية على توافره
ل��دى ال�ب��اق�ي��ن .ويخ�ضع تقدير ذلك
للمحكمة التي تنظر الدعوى ،وبتوافر
�سبق الإ� �ص��رار بعن�صريه (النف�سي
والزمني) ترفع العقوبة للإعدام.
اال�شتراك في الجريمة:
يعد الفرد �شريكا في الجريمة �إذا
ك��ان ل��دي��ه ال��دراي��ة وال�ع�ل��م بالحدث
(واقعة الجريمة) وكان قادر ًا على تبليغ
الجريمة �سواء عن ق�صد �أو غير ق�صد.
وب��ال�ت��ال��ي ف��ان ه��ذا ال���ش��ري��ك ي�سمح
للجاني باال�ستمرار في تنفيذ جريمته
بالرغم من �أنه كان يمكنه منع الجاني
من اال�ستمرار في تنفيذ جريمته �إما
عن طريق المنع المبا�شر �أو االت�صال
بال�سلطات .فهذا الفرد يعد م�ساند ًا
للجاني .وي�ع��د م�ت��آم��ر ًا ف��ي الجريمة
ويكون م�سئو ًال جنائي ًا لم�ساندته للجاني
وال �ت ��آم��ر م�ع��ه .ف��اال��ش�ت��راك ق��د يكون
بالإتفاق �أو التحري�ض �أو الم�ساعدة
في �إرتكاب جريمة القتل .واال�شتراك
في جريمة القتل العمد يكفي العتبار
المتهمين فاعلين �أ�صليين .فبالتالي
ي�أخذ نف�س عقوبة الفاعل الأ�صلي �أو
العقوبة الأخف منها درجة على ح�سب
حال الدعوى وما تقدره المحكمة التي
تنظر المو�ضوع من ظروف ومالب�سات.

فهي الأو�سع �إنت�شاراً

818-774-0446
(ت�أ�س�ست في عام )2000
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رياضة ومالعب

ا�ستمرت الالعبة الرومانية
�سيمونا ه��ال�ي��ب ع�ل��ى عر�ش
� �ص��دارة الت�صنيف العالمي
لالعبي التن�س ب�شكل ر�سمي
�سيمونا هاليب رغم خ�سارتها
ل��ق��ب � �س �ي �ن �� �س �ي �ن��ات��ي لتن�س
الأ��س��ات��ذة وا�صلت ف��ي البقاء
ب�صدارة الت�صنيف وال��ذي لم
ي�شهد ��س��وى تغيير وح�ي��د في
قائمة الع�شرة الأوائل.
ال�ت���ش�ي�ك�ي��ة ب�ي�ت��ر كفيتوفا
ك��ان��ت الم�ستفيدة الوحيدة

�أعداد� :صالح بول�س
قبل البالي اوف لدوري ال�سلة بااليبار�شية

�شباب جامعات �سانتا مونيكا يفوزون على �شباب ال�سنتر باورانج
و�شباب نوركو للجامعات مع �شباب �إيرفاين

في مباراة من جانب واح��د فاز �شباب
�سانتا مونيكا ب �ج��دارة وا�ستحقاق على
�شباب ال�سنتر  ٣١/٦٨وكانت نتيجة ال�شوط
الأول .٨/٢٩
بد�أت المباراة بتفاهم الثنائي الخطير
ج��ورج يعقوب و�إب��رام وا�سيلي من �شباب
�سانتا مونيكا وامطروا �شبكة فريق ال�سنتر
 ...في حين ح��اول م��درب ال�سنتر ديفيد
عو�ض ان يوقف الهجوم العنيف بمحاولة
اال�ستيالء وقطع الكرات العر�ضية لتيقنه
من ف��ارق الطول بين الفريقين لي�س في
�صالحه وحاول ان ي�ستخدم دفاع المنطقة
 ...وب��رز من �شباب ال�سنتر ف��ادي وا�صف
وج��ورج �إ�سكندر اللذان قدما فا�صال من
التحكم في الكرة وفنون الأ�سا�سيات لكرة
ال�سلة.
مباراة بين �شباب �سانتا مونيكا و �شباب ال�سنتر

وتقابل �شباب نوركو للجامعات
مع �شباب ايرفين
كانت مباراة حما�سية منذ بدايتها الى
�آخر دقيقة في المباراة ال يمكن �أن تتوقع
من الفائز  ...فريقين مت�ساويين في القوة
ويمتاز فريق ايرفاين بال�سرعة واللياقة
البدنية العالية والدفاع الل�صيق  ...ويمتاز
فريق نوركو بالرميات الثالثية فامطر بيتر
جرج�س �شبكة ايرفاين بوابل من الثالثيات
وك ��ان ��س��وب��ر ��س�ت��ار ال �م �ب��اراة ب�لا منازع
وانتهي ال�شوط الأول ل�صالح �شباب نوركو
 ١٢/١٣وب��د�أ ال�شوط الثاني ب�صحوة من
�شباب ايرفاين وتراخي من �شباب نوركو
 ...بف�ضل حنكة المدرب المهذب راجي
ا�ستيفان والموهبة الفذة جوثان م�سيحة
 ...ت�أرجحت النتيجة بين الفريقين مع
كل هجمة جديدة لتنتهي المباراة ٣٣/٣٨
ل�صالح ايرفاين.

اندرو زكي

جورج ا�سكندر

م���ح���م���د �����ص��ل�اح ف��ي
ال���ق���ائ���م���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة
لأف�����ض��ل الع��ب��ي �أوروب���ا

ك�شف االتحاد الأوروبي لكرة القدم
ع��ن �أ��س�م��اء الالعبين المر�شحين
ل �ج��ائ��زة �أف �� �ض��ل الع ��ب ف��ي �أوروب� ��ا
لمو�سم  2018-2017في بيان ر�سمي
تم ن�شره.
و��ش�ه��دت القائمة ت��واج��د النجم
ال �م �� �ص��ري م �ح �م��د �� �ص�ل�اح الع��ب
ل �ي �ف��رب��ول الإن �ج �ل �ي��زي� ،إل� ��ى ج��وار
كري�ستيانو رونالدو العب فريق ريال
مدريد ال�سابق ويوفينتو�س الحالي،
بالإ�ضافة �إل��ى لوكا مودريت�ش العب
ريال مدريد.
وح�سبما جاء البيان ،ف�سيتم الك�شف
عن الفائز بالجائزة يوم � 30أغ�سط�س
الجاري ،خالل مرا�سم �إج��راء قرعة
مجموعات دوري �أبطال �أوروب��ا والتي
�ستقام في موناكو.
و�أو�ضح اليويفا � UEFAأن اختيار
المر�شحين الثالثة جاء من خالل 80
مدربا �شاركوا في بطولة دوري �أبطال
�أوروب� ��ا وال� ��دوري الأوروب � ��ي للمو�سم
الما�ضي و� 55صحفيا �صوتوا لالعبين.
و�سجل النجم الم�صرى  44هدفا
المو�سم الما�ضى فى جميع البطوالت،
من بينها  32هدفا فى البريميرليج،
ح�صل بهم على لقب الحذاء الذهبى،
بالإ�ضافة �إل��ى جائزة �أف�ضل العب،
ك�م��ا ��س�ج��ل � 10أه � ��داف ف��ى دورى
الأب �ط��ال ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ى ه��دف فى
الدور التمهيدي.

�شباب نوركو و �شباب �إيرفاين

بيتر جرج�س

ديفيد عو�ض	

راجي ا�ستيفان

فادي وا�صف

نادر  ..ابن الإ�سكندرية ونجم بدوري ال�سلة للمحترفين
ت �ح��دث ع �ب��د الرحمن
ن��ادر المحترف الم�صري
ب��ال��دوري الأمريكي NBA
وال�م�ن�ت�ق��ل ح��دي � ًث��ا لفريق
�أوكالهوما �سيتي ثاندر عن
تكرار تجربة محمد �صالح
نجم المنتخب الم�صري
ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم ون�صائح
ل�لاع �ب �ي��ن الم�صريين
لتكرار ما قدمه.
ويعد عبد الرحمن نادر
ث��ان��ي الع ��ب م �� �ص��ري في
ت��اري��خ دوري ك��رة ال�سلة
الأم� ��ري � �ك� ��ي  NBAبعد
الم�صري عالء عبد رب النبي الذي ان�ضم
عام  1990لفريق بورتالند تريل باليزرز.
واج ��اب ع�ب��د ال��رح�م��ن ن ��ادر المن�ضم
الوكالهوما �سيتي من �صفوف فريق بو�سطن
�سلتيك�س عن بع�ض الأ�سئلة في ح��واره مع
الموقع الر�سمي لالتحاد الم�صري لكرة
ال�سلة كالآتي:
 م��ا ه��و ر�أي� ��ك ف��ي م �ب��اري��ات م�صربالت�صفيات االفريقية ال�ت��ي �أقيمت في
القاهرة م�ؤخ ًرا والم�ؤهلة ك�أ�س العالم  ،وما
هي اللحظة التي �شعرت فيها �أن المنتخب
قد يودع المناف�سات؟
م�صر قدمت �أداء جيد وكان لدي الأمل
دائ ًما �أن م�صر لديها القدرة على الت�أهل
في الت�صفيات ،منتخب م�صر لديه عدد
من الالعبين المميزين والقادرين على
تقديم م�ستوى جيد ،لم افقد االمل للحظة
في الت�أهل للدور التالي.
 في ر�أيك  ..ما هي المباراة التي ر�أيتفيها ان منتخب م�صر يحتاج م�شاركة عبد
الرحمن عن �أي مباراة �أخرى؟
ع��ن نف�سي كنت �أتمنى الم�شاركة مع
المنتخب ف��ي كافة مباريات الت�صفيات
ولكنني تعر�ضت لك�سر في ي��دي ومنعني
ذلك من التواجد بعد ان كان من ال�ضروري
اج��راء عملية جراحية ،وبالت�أكيد لو كنت
متواجد كنت �س�أ�ساعد زمالئي في الت�أهل
وهم �أي�ضا لديهم القدرة على ذلك.
 ما هي نقطة التحول في م�شوارك ؟وموقف ك��ان �سينهي م�سيرتك �أو يقودك
للخلف؟

نادر عبدالرحمن

اللعب لفريق جامعة �أيوا �ستيت بدوري
الجامعات الأم��ري�ك��ي ك��ان نقطة التحول
الحقيقية في م�شواري وهناك تطورت كثيرا
تحديدا في اخر عامين معهم ،وتمكنت من
ً
التمكن من تنفيذ بع�ض الحركات و�أ�شياء
لم �أك��ن �أع�ت��اد عليها كنت ا�شاهدها في
التلفاز فقط ،اما عن موقف كان �سيعطل
م�سيرتي فال �أتذكر انه قد حدث هذا االمر
في م�شواري.
 ماذا لو طلبنا منك توجيه  5ن�صائحلالعب الم�صري من اجل الو�صول للعب
في  NBA؟
�أوال ال�ت�ف�ك�ي��ر ج �ي��دا و�أن ي �ب �ع��د عن
االنتقادات ويكون تركيزه فقط على اللعب
ب�شكل جيد مع ثقته في نف�سه.
ثان ًيا عليه العمل بقوة خالل التدريبات
والتعلم من الأخرين.
ثال ًثا التحلي بالذكاء الذي يتلخ�ص في
�أن تتعلم �أ��ص��ول اللعبة وجميع قوانينها
وم���ش��اه��دة ال �م �ب��اري��ات ال�ق��وي��ة ف��ي وقت
الراحة لموا�صلة التطور.
راب� ًع��ا التغذية ال�سليمة فهنا ال ب��د �أن
تتمتع ب�صحة جيدة لأن��ك تلعب ما يقرب
من  82مباراة في المو�سم الواحد.
و�أخيرا �أن تكون �شخ�صية محبوبة بين
النا�س وتتحلى بالخلق الجيد لت�ستكمل
م�سيرة النجاح.

هاليب م�ستمرة على عر�ش الت�صنيف للتن�س
من الت�صنيف الجديد ،حيث
تقدمت لتحتل المركز الخام�س
عالمي ًا ،بينما تراجعت الالعبة
الفرن�سية كارولين جار�سيا �إلى
المرتبة ال�ساد�سة.
�أما الهولندية كيكي بيرتنز
التي توجت م�ؤخر ًا بلقب بطولة
��س�ي�ن���س�ي�ن��ات��ي ح�ق�ق��ت قفزة
قوية ف��ي الت�صنيف ال�صادر
ال �ي��وم ب �ع��دم��ا ت �ق��دم��ت �أرب ��ع
مراكز لتقبع في المرتبة الـ13
عالمي ًا.

و�إليكم ت�صنيف الالعبات
الع�شرة الأوائل على العالم:
� -1سيمونا هاليب
 -2كارولين فوزنياكي
� -3سلون �ستيفنز
� -4أنجليك كيربر.
 -5بيترا كفيتوفا
 -6كارولين جار�سيا
� -7إيلينا �سفيتولينا
 -8كارولينا بلي�سكوفا
 -9جوليا جورجي�س
� -10إيلينا �أو�ستابينكو

�سيمونا هاليب

اخبار الريا�ضة في المحرو�سة
الأهلي:
نجاح فريق القلعة الحمراء فى خطف
ان�ت���ص��ار ع�ل��ى ال �ت��رج��ى ال�ت��ون���س��ى خ��ارج
ملعبه �ضرب عدة ع�صافير بحجر واحد،
فقد حافظ على ا�ستمراره ف��ى م�سيرته
الإفريقية بل وت�صدر مجموعته بر�صيد 10
نقاط مت�ساويا مع الترجى لكنه متفوق عليه
بنتائج المواجهات المبا�شرة كما انه �أكد
�إخفاق الترجى التون�سى فى انهاء عقدة
الأهلى وفوزه عليه خالل ال�سنوات الأخيرة،
وك��ان �آخ��ر انت�صار للترجى على الأهلى
منذ عام 2011وبعدها لعب الأهلى �أمام
الترجى  9مواجهات فاز المارد االحمر فى
 5منها وتعادل فى  4مباريات ،كما �أن الفوز
�أعاد الهدوء وااللتزام الى جماهير االهلى
و�أع�ضائه قبل انعقاد جمعيته العمومية يوم
� 28سبتمبر المقبل ،و�أخ�ي��را �أك��د �شعبية
فوز الأهلي على الترجي التون�سي
الكابتن محمود الخطيب الذى كان رئي�سا
للبعثة فى هذه الرحلة.
كارتيرون المدير الفنى للفريق يطلب
� 3صفقات �سوبر فى انتقاالت ال�شتاء وهى
ظهير �أيمن وظهير �أي�سر والعب خط و�سط
مدافع وي�شدد على �ضرورة النجاح فيها
لموا�صلة المناف�سة على كل البطوالت فى
المو�سم الحالى
ع�م��اد النحا�س و�أ� �س��ام��ة ع��راب��ي �أب��رز
المتناف�سين على خالفة هانى رم��زي فى
من�صب نائب المدير الفنى لقطاع النا�شئين
بالنادي بعد رحيل رمزي للمنتخب الوطني
للعمل م�ساعدا مع المك�سيكي �أجيري.
كارتيرون ُيحذر نا�صر ماهر العب و�سط
الفريق بعدم زي��ادة امتالك الكرة خا�صة
�أن ذلك �أحد عيوبه ويرغب فى تطوير �أدائه
للأف�ضل كونه �أحد �أعمدة الفريق الأ�سا�سية
حاليا.
العبو الزمالك يحتفلون بهدف معروف يو�سف
ً
من
ا
عر�ض
االهلي
النادي
م�سئولو
رف�ض
�أخبار اتحاد الكرة:
نادي �صن داونز الجنوب �أفريقي ل�ضم باكا ات �ج��اه ق��وي ف��ى ات �ح��اد ال �ك��رة لإقامة
العب الفريق مقابل � 600ألف دوالر ب�سبب مباريات الأهلي مع الم�صري والإ�سماعيلي
�ضعف قيمة العر�ض.
والزمالك ب��دون جمهور العتبارات �أمنية
واالنتظار لنجاح تجربة الجماهير.
الزمالك:
خافيير �أجيري مدرب الفراعنة ي�شدد
معروف
م�ستحقات
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�زء
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ال�ع�ق�
الكرة الم�صرية على مركز حرا�سة المرمى
ال�شرطة
بين
وكيله
مع
يفا�ضل
والالعب
�أجيري مدرب الفراعنة
بعد اعتزال ع�صام الح�ضري.
العراقي �أو اللعب فى ال�سعودية.
قرار زيادة عدد الالعبين الأجانب مع
الترجي
عر�ض
�إدارة ال �ن��ادي ترف�ض
 4عوامل تمنع اتحاد الكرة من
تقلي�ص قوائم الأندية �إلى  25العبا �سيت�سبب
انتقاالت
فى
النقاز
التون�سي ل�ضم حمدي
زيادة عدد الالعبين الأجانب
في �أزمات كبيرة ،خا�صة �أن ما يقرب من
ب�سبب
ثمنه..
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الهيئة العامة للريا�ضة ال�سعودية ومالك المنتخب الوطني ب�شكل كبير ،حيث يعاني
على
إ�صراره
�
من
خوفا
المقبلة
المباريات
ن��ادي ب�ي��رام�ي��دز ،م�ف��اج��أة بعدما طالب المنتخب م��ن ع��دم وج��ود مهاجم كفء
الرحيل.
م�سئولي اتحاد كرة القدم الم�صري ،بزيادة ب�سبب �سيطرة الأجانب على هذا المركز
يقتربان
�سا�سي
وفرجانى
مجدي
بهاء
عدد الالعبين الأجانب في الدوري �إلى  5مثل وليد �آزارو وكا�سونجو كابونجو وجون
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العبين بدال من  4في الوقت الحالي.
�أنتوي وغيرهم ،وقرار زيادة عدد الأجانب
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ت�شكيلة
�أب� ��رز الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي ت�م�ن��ع م�سئولي �سيزيد الفجوة في المنتخب.
بالدوري الممتاز بعد ت�ألقهما خا�صة مجدي الجبالية م��ن الموافقة على زي��ادة عدد �آخ ��ر الأزم� ��ات ال�ت��ي تمنع زي ��ادة عدد
�أمام م�صر المقا�صة.
الالعبين الأجانب ،حيث ت�أتي على ر�أ�سها الالعبين الأجانب هي رغبة اتحاد الكرة
الزمالك
مباراة
أن
�
أن
�
عامر ح�سين ي�ؤكد
ث��ورة غ�ضب الأن��دي��ة الفقيرة التي باتت ف��ي ع��دم ال��دخ��ول ف��ي �صراعات و�أزم��ات
ال�سوبر
لقب
على
ال�سعودي
واتحاد ج��دة
تعاني خا�صة �أن قرار زيادة عدد الأجانب جديدة ،بعد الفترة الما�ضية التي �شهدت
يوم
إقامتها
�
المقررة
ال�سعودي
الم�صرى -
�سي�صب في م�صلحة الأندية التي تمتلك �أزم ��ات ال �خ��روج م��ن ال�م��ون��دي��ال ،بجانب
برج
ا�ستاد
هو
لها
أقرب
ل
ا
المقبل
 6نوفمبر
�إمكانات مادية قادرة على تدعيم �صفوفها �أزم� ��ات اخ�ت�ي��ار ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي الجديد
إ�سكندرية
ل
ا
فى
العرب
بعنا�صر �أجنبية مميزة.
للمنتخب بقياة المك�سيكي خافيير �أجيري.

١٣محاولة من الزمالك فى �آخر � 4سنوات كلها لم تكتمل االن�سحاب..
عقوبة المن�سحب :الهبوط للدرجة الرابعة وت�سريح الالعبين
�أل �ق��ى ق ��رار رئ�ي����س ن ��ادى الزمالك
بتجميد الن�شاط الريا�ضى فى النادي،
بظالله على م�صير فريق الكرة الأول
بم�سابقة ال��دوري ،وهل حق ًا �سيوا�صل
ال �ن��ادى تنفيذ ت�ه��دي��ده� ،أم �سيتدخل
الم�سئولون فى الدولة لمناق�شة رئي�س
الزمالك فى هذا القرار لإثنائه عنه،
حتى ال يتم ت�صدير القلق لم�سابقة
الدوري.
لم يكن الزمالك هو الوحيد الذى
ي �ه��دد ب��االن �� �س �ح��اب م ��ن ال� � ��دورى �أو
م�سابقات ال �ك��رة المحلية ،فقد قام
الأهلى هو الآخر بالتهديد باالن�سحاب
�أكثر من مرة.
فى العهد الجديد بالقلعة البي�ضاء
ك��ان االن���س�ح��اب ق��راب��ة  13م��رة منذ
 ،2014بد�أ فى مو�سم .2015/2014
عقوبة المن�سحب فى اللوائح
ال�ه�ب��وط ل�ل��درج��ة ال��راب�ع��ة وت�سريح
الالعبين فى حال التم�سك باالن�سحاب
م��اذا تقول ل��وائ��ح ات�ح��اد ال�ك��رة فى
حال قام �أى ناد باالن�سحاب من بطوالته
المحلية ..المادة ( )46و( )47تجيب
على هذا الت�سا�ؤل ،بعد �أن تم تق�سيم
العقوبات �إلى ق�سمين.
الق�سم الأول:

�إذا اعتبر الفريق
من�سحبا من الدورى
وا�ستكمل الم�سابقة
ب �ع��د ذل� ��ك تُطبق
ع �ل �ي��ه ال � �ج� ��زاءات
التالية:
( )1ت ��وق� �ي ��ع
ال �غ��رام��ات المالية
ط � �ب � �ق� ��ا ل� �ف� �ئ ��ات
ال�م���س��اب�ق��ات التى
ي��ح��دده��ا مجل�س
�إدارة االت�ح��اد قبل
بداية كل مو�سم.
( )2خ�صم  6نقاط من ر�صيده فى نهاية
المو�سم بمعدل  3نقاط فى مباراة واحدة
فوز و� 3أخرى باعتباره مهزوما فى المباراة
المن�سحب منها ويعاد ترتيب الفريق نف�سه
�ضمن الجدول النهائى للم�سابقة.
( )3معاقبة ك��ل م��ن ل��ه �صلة بقرار
االن�سحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين
وللجنة الم�سابقات الحق فى اال�ستعانة
بما تراه فى هذا ال�ش�أن ال�ستي�ضاح و�أخذ
ال �ق��رار طبقا لالئحة م��ع ع��دم الإخ�ل�ال
بحكم المباراة.
الق�سم الثاني:
�إذا اعتبر الفريق من�سحبا بالفعل ولم
ي�ستكمل م�سابقة الدوري.

( )1توقيع غرامة مالية طبقا لفئات
الم�سابقة التى يحددها مجل�س الإدارة
قبل بداية كل مو�سم.
(� )2إذا ك��ان االن�سحاب فى الدور
الأول ،يتم �إلغاء نتائج مبارياته ال�سابقة
ويعتبر ك�أنه لم ي�شارك فى المباريات.
�أما �إذا كان االن�سحاب فى الدور الثاني،
فتبقى نتائج مبارياته فى ال��دور الأول
كما هي ،وتلغى نتائج مبارياته فى الدور
الثانى فقط ،ويحرم من الم�شاركة لمدة
مو�سم واحد مقبل مع بدء الم�شاركة فى
الدرجة الأخيرة «الرابعة» للم�سابقات
التى ينظمها االت �ح��اد للفريق الأول.
وتخت�ص لجنة �شئون الالعبين بالنظر
فى قيد العبى النادى المن�سحب بنا ًء
على طلبه.
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Milano Furniture

رياضة

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

مفروشات ميالنو
للذوق الرفيع

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

Design By Orthodox News

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
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فيينا تح�صل على لقب المدينة الأن�سب للعي�ش في العالم
ان � �ت� ��زع� ��ت ال��ع��ا���ص��م��ة
النم�سوية فيينا لقب «المدينة
الأن�سب للعي�ش في العالم»
من ملبورن الأ�سترالية التي
تهيمن على هذا الت�صنيف
ال�سنوي منذ �سبع �سنوات.
وه ��ي ال��م��رة الأول�� ��ى التي
ت�ح��ل فيها م��دي�ن��ة �أوروب �ي��ة
في ��ص��دارة ه��ذا الت�صنيف
ال�سنوي ال��ذي ت�ع��ده وحدة
المعلومات التابعة لمجلة
«ذي �إيكونومي�ست» والذي
يحدد المناطق الح�ضرية
الأن�سب للعي�ش والعمل.
وك ��ل ��س�ن��ة ،ت�ع�ط��ى 140
م��دي�ن��ة ع�لام��ات ع�ل��ى مئة
ا� �س �ت �ن��ادا �إل ��ى �سل�سلة من
المعايير ،مثل م�ستوى العي�ش والجريمة
والنقل والبنى التحتية والتعليم ونظام
الرعاية ال�صحية ،ف�ضال عن اال�ستقرار
ال�سيا�سي واالقت�صادي.
وحقّقت فيينا عالمة «�شبه مثالية» مع
ت�سجيلها  ،99,1متق ّدمة على ملبورن في
المرتبة الثانية مع  98,4و�أو�ساكا اليابانية
في المرتبة الثالثة.
وهيمنت ال�م��دن الأ�سترالية والكندية
ع�ل��ى ال �م��رات��ب ال�ع���ش��ر الأول � ��ى ف��ي هذا
الت�صنيف حيث ح ّلت �أديليد عا�شرا بعد
�سيدني خام�سا وملبورن ثانيا ،في حين �أتت
كاالجري في المرتبة الرابعة وفانكوفر في
ال�ساد�سة وتورونتو بالت�ساوي في المرتبة
ال�سابعة.
و�أو�ضح الباحثون في تقريرهم �أن «المدن
التي تحقق �أف�ضل �أداء هي تلك المتو�سطة
الحجم في البلدان الغنية» .وهم لفتوا �إلى
�أن مدنا كثيرة تحتل المراتب الع�شر الأولى
ينخف�ض فيها ن�سبيا عدد ال�سكان« ،ما يتيح
قيام �سل�سلة من الأن�شطة الترفيهية من دون
�أن ي�ؤدي ذلك �إلى ارتفاع م�ستوى الجرائم
�أو �إثقال كاهل البنى التحتية».
واال�ستثناء الوحيد هو اليابان� ،إذ جاءت
مدينتا �أو�ساكا وطوكيو من بين �أول ع�شر
مدن والتي ترتفع فيها الكثافة ال�سكانية،
لكنها معروفة ب�شبكات النقل المتطورة
فيها ومعايير العي�ش المرتفعة.
�أما المراكز المالية الكبيرة ،من قبيل
ب��اري����س ( )19ول �ن��دن ( )48ونيويورك
( ،)57ف�ق��د وق �ع��ت «�ضحية نجاحها»،
بح�سب الباحثين� ،إذ ترتفع فيها معدالت
الجريمة وتعاني بناها التحتية من �ضغط
كبير .وفي الطرف الآخر ،جاءت دم�شق في
�أدنى مراتب الت�صنيف تليها دكا والجو�س
وكرات�شي.
و�أ�شاد القائمون على هذه القائمة بمدن
�شهدت تح�سنا على المدى الطويل ،مثل

مدينة فيينا  -النم�سا

�أبيدجان وهانوي وبلجراد وطهران حيث
تقدمت معايير العي�ش �إل��ى حد بعيد في
ال�سنوات الخم�س الأخيرة.
و�شهدت العا�صمة الأوكرانية كييف في
المقابل تراجع �أكبر في م�ستوى العي�ش
فيها خ�لال ال���س�ن��وات الخم�س الأخيرة
ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي تع�صف

بها والنزاع الدائر و�ضم �شبه جزيرة القرم
�إلى رو�سيا.
وتدهور �أي�ضا و�ضع كل من �سان خوان
(بورتوريكو) التي �ضربها �إع�صار مدمر
العام الما�ضي ،ودم�شق وكراكا�س خالل
الفترة عينها.
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نا�سا تطلق بنجاح مهمة تاريخية لإر�سال م�سبار «للم�س ال�شم�س»

�أطلقت وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) مهمتها التاريخية
لإر�سال م�سبار يقترب من ال�شم�س ب�صورة غير م�سبوقة حتى
«يكاد يالم�سها».
وتم �إطالق ال�صاروخ الذي يحمل الم�سبار «باركر �سوالر
بروب» ،من قاعدة كيب كانافيرال بوالية فلوريدا ،في مهمة
�ست�ستمر �سبع �سنوات.
من المقرر �أن ي�صبح الم�سبار �أ�سرع �شيء يتحرك �صنعه
الب�شر في التاريخ ،و�ستتجاوز �سرعته  190كم/ثانية (� 11ألف
و 400كم /دقيقة �أي � 690ألف كم�/ساعة).
و�سيقترب الم�سبار م��ن ال�شم�س م�سافة  6.16مليون
كيلومتر ،وهي م�سافة �أقرب بكثير من �أي م�سبار �آخر اقترب
�سابق ًا م�سافة  43مليون كيلومتر من ال�شم�س.
ومن المتوقع �أن ت�صل درجة الحرارة على الدرع الواقي له
حوالي  1300درجة مئوية.
وا�ستغرق العمل على تجهيز المهمة  60عام ًا منذ الإعالن

ع� ��ن خ� �ط ��ط �أول� �ي ��ة
لإر� �س��ال م�سبار نحو
ال �� �ش �م ����س .وي� ��أم ��ل
العلماء �أن ت�ساعدهم
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال� �ت ��ي
�سير�سلها الم�سبار في
ك�شف �أ��س��رار �سلوك
ال�شم�س ،التي تمدنا
بالحياة والطاقة.

�أخـبـــار �ســـريعـة
وا�شنطن
 قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء 8/22�إن الأم��وال التي دفعها محاميه ال�سابق مايكل كوهن قبل
االنتخابات التي �أجريت في  2016ال ت�شكل انتهاكا لقوانين
تمويل الحمالت االنتخابية ،واتهمه باختالق «ق�ص�ص»
للح�صول على �صفقة لتخفيف التهم الموجهة اليه.
وقارن الرئي�س بين كوهين وبين رئي�س حملته ال�سابق بول
مانافورت وو�صف الأخير ب�أنه «رجل �شجاع جدا» بعد �أن دانته
لجنة محلفين في فيرجينيا بثماني تهم تتعلق بال�ضرائب
واالحتيال الم�صرفي.
رام اهلل/القد�س/غزة
 رف�ض القادة الفل�سطينيون الأربعاء  8/22وعد الرئي�سالأمريكي دونالد ترامب لهم ب�أن ما �سيح�صلون عليه مقابل
اعتراف ب�لاده بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل �سيكون «جيدا
جدا».
ه��ذا و�أع�ل��ن مجل�س حقوق االن�سان في االم��م المتحدة
ا�ستقالة رئي�س لجنة التحقيق حول العنف في غزة التابعة
للمجل�س اال�ستاذ الجامعي االمريكي ديفيد كرين «ال�سباب
�شخ�صية».
و�أعلنت م�ساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية روزماري دي كارلو عن نفاد الأموال المخ�ص�صة
ل���ش��راء وق��ود ال �ط��وارىء ال��ذي تقدمه المنظمة الأممية
للم�ست�شفيات ومحطات المياه وغيرها من المن�ش�آت الحيوية
في قطاع غزة.
غزة/القد�س
 �أكد رئي�س المكتب ال�سيا�سي لحركة المقاومة الإ�سالمية«حما�س» �إ�سماعيل هنية الثالثاء � 8/21أن رفع الح�صار
اال�سرائيلي المفرو�ض على قطاع غزة بات «قاب قو�سين �أو
�أدنى» مع موا�صلة المباحثات ب�ش�أن التهدئة.
هذا و�أعلن الجي�ش اال�سرائيلي عن فتح تحقيق مع جنود
قتلوا بالر�صا�ص مراهقين فل�سطينيين في حادثين منف�صلين
على الحدود بين غزة وا�سرائيل.
طهران
 ك�شفت �إي��ران الثالثاء  8/21عن �أول طائرة مقاتلةمحلية ال�صنع ،فيما �شدد الرئي�س ح�سن روحاني على �أن
الهدف الوحيد من قوة طهران الع�سكرية ردع االعداء و�إقامة
«�سالم دائم».
الرباط (المغرب)
 �أ�صدر العاهل المغربي محمد ال�ساد�س عفوا عن 11�سجينا من نا�شطي «الحراك ال�شعبي» بمنا�سبة عيد الأ�ضحى
الذي يحتفل به العالم الإ�سالمي ،وفق ما �أفاد محامون.
وا�شنطن
 فر�ضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على �شركتي�شحن و�ست �سفن رو�سية لخرقها العقوبات االقت�صادية
المفرو�ضة على كوريا ال�شمالية.
ومن وا�شنطن ،دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي
هانت الواليات المتحدة واالوروبيين �إلى «الذهاب �أبعد ما
يمكن» لتطويق رو�سيا ،مطالبا خ�صو�صا بت�شديد العقوبات
االوروبية على مو�سكو.

قصائد وأشـعار

ع������ي������د
ال����ع����درا
م�����ري�����م

يقدمها :چورچ عازر

كل عام و�شعب م�صر بخير وطيبين
تهنئه م القلب ...م�سلمين وم�سيحيين
يا رب بارك الكل� ...إجعلهم فرحانين
للفول والعد�س والب�صاره مودعين
للفراخ واللحمه والجبنه م�ستقبلين
ودكر البط والديك الرومي مزغطين
�إحفظ يارب م�صر ...م الإخوان الم�سلمين
و�شعب �سوريا وليبيا ...م الإرهاب اللعين
�إرحم �شعب غزه ...من حما�س الفا�شلين
و �شعب العراق ...يارب ...لديارهم راجعين
�أنت �إلهنا ال�صالح ...ليك وحدك راكعين
طبعا طوباكي ياعدرا...الآن وعلى مر الزمان
�إمبارح والنهارده وبكره� ...شفيعه لكل �إن�سان
ميناء ل�سفينة حياتي ...معينه لكل ربان
�صورتك جميله وحلوه ...ر�سمها �أعظم فنان
عايزك ع الدوام� ...أنا عبد حقيقي غلبان
�أجران �إيماني فا�ضيه ...محتاج منك حنان
�إطلبي من �إبنك ي�سوع ...يمالها بالإيمان
�إيمان كني�ستنا القبطيه� ...صعود ج�سد العذراء
بموكب مالئكه وقدي�سين ...مرفوع �إلى ال�سماء
جل�ست الملكة ...عن يمين الملك ياله من �ضياء
�شفيعة �أمينة لينا ...تعطي كل عزاء
ج�سد طاهر عظيم ...ي�ستحق �سمو وعالء
أنت نور ال�سماءِ � ...
� ِ
أنت نبع ال�صفاء

نتكلم ا������
�����
العربية

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

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

• 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. 

