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لأول مرة في التاريخ�« ..ست �سيدات» فى حركة المحافظين بم�صر �إجتماع اللجنة المجمعية للرهبنة و�شئون الأديرة القبطيةالأرثوذك�سية

ت�ضمنت حركة المحافظين التى
تم �إعالنها يوم الخمي�س � ،8/30ست
�سيدات ،حيث تم تعيين منال عو�ض
ميخائيل ن��ائ��ب م��ح��اف��ظ الجيزة
�سابقا محافظا لمحافظة دمياط،
وتعيين خم�س ن��ائ��ب��ات ه��ن حنان
مجدى ن��ور ال��دي��ن نائبا لمحافظ
ال��وادى الجديد ،و�إيمان عمر عبد
العزيز نائبا لمحافظ القليوبية،
ونهال بلبع نائبا لمحافظ البحيرة،
وي�سرا عطية نائبا لمحافظ البحر
الأح��م��ر ،ولمياء عبد ال��ق��ادر �سعد نائبا
لمحافظ الجيزة .
وتعد هذه هى المرة الأولى التى ت�ضم
فيها حركة محافظين ،ن�سبة كبيرة من
ال�سيدات مقارنة بالحركات ال�سابقة،
حيث ب��د�أت تجربة دخ��ول ال�سيدات فى
المنا�صب القيادية بالمحليات ،بثالث
نائبات وهن جيهان عبد الرحمن و�سعاد
الخولى ومنال عو�ض ،وذل��ك في حركة
المحافظين ال��ت��ى �أج��ري��ت ف��ى حكومة
المهند�س �إبراهيم محلب.
�أما حركة المحافظين ال�سابقة  ،ف�ضمت
الدكتورة نادية عبده محافظا للبحيرة،
لذلك تعد هذه الحركة انت�صارا لل�سيدات،
بعد �أن �أثبتن جدارتهن فى القيادة.

القيادية ،منها :رئي�س ق�سم الهند�سة
المدنية بجامعة قناة ال�سوي�س عام
 ،2008و�أ���س��ت��اذ خ��وا���ص ومقاومة
المواد بكلية الهند�سة ببور�سعيد عام
 ،1999و�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الهند�سة
ببور�سعيد من عام  1994حتى ،1999
وطالب دكتوراه بجامعة هيرو�شيما
باليابان م��ن ع��ام  1986حتى عام
 ،1990ونائب رئي�س جامعة ال�سوي�س
ل�شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،
و�أ�ستاذ خوا�ص ومقاومة المواد بكلية
كمال �شاروبيم
منال ميخائيل
الهند�سة بالإ�سماعيلية.
كما و�صلت ع��دد �أب��ح��اث��ه �إل��ى حوالي
رئي�س ق�سم الجدري في .2011
 تقلدت من�صب وكيل معهد بحوث  55بح ًثا ف��ي مجال �صناعة الخر�سانةالأم�صال واللقاحات للأبحاث والدرا�سات والخر�سانات الخا�صة ،مثل :الخر�سانة
عالية ال��م��ق��اوم��ة ،والخر�سانة الثقيلة،
عام .2013
 ا�شتركت ف��ي ع�ضوية العديد من وال��خ��ر���س��ان��ة ال��م�����ص��ب��وب��ة ت��ح��ت الماء،الجمعيات العلمية ،منها نقابة الأطباء والخر�سانة في الأجواء الحارة ،والخر�سانة
البيطرين ،والجمعية العالمية الطبية الم�سلحة ب��الأل��ي��اف ،وف��ي مجال حماية
البيطرية للدواجن ،كما كانت ع�ض ًوا في حديد الت�سليح من ال�صد�أ ،وف��ي مجال
الجمعية الم�صرية للمناعة ،وكذلك في �أعمال �ضبط وت�أكيد الجودة للم�شروعات
الهند�سية �أثناء الإن�شاء ،وفي مجال تقييم
الجمعية الفيرولوجية البيطرية.
 ب��ع��د اخ��ت��ي��اره��ا لمن�صب محافظ المن�ش�آت واختباراتها وتدعيمها.كما �شارك «�شاروبيم» في العديد من
دمياط� ،أ�صبحت منال عو�ض ميخائيل �أول
�سيدة قبطية ت�صل �إلى من�صب المحافظ .الدورات والبرامج التدريبية ،من �أبرزها:
دورة تدريبية على �أعمال �ضبط الجودة
ال�سيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية للمن�ش�آت البحرية ،ودورة تدريبية على
تقييم المن�ش�آت و�إع���داد تقرير التقييم
دكتور كمال جاد �شاروبيم
ح�صل ال��دك��ت��ور ك��م��ال ج��اد �شاروبيم ط��ب��ق��ا ل�لا���ش��ت��راط��ات ال��دول��ي��ة ،ودورة
�سعد على بكالوريو�س الهند�سة المدنية تدريبية على اال���ش��ت��راط��ات الأمريكية
من جامعة �أ�سيوط عام  1978بتقدير عام الموحدة للتقييم العقاري «،»USPAP
جدا مع مرتبة ال�شرف ،وماج�ستير وتنظيم الغرفة التجارية بالريا�ض مع
جيد ً
الهند�سة المدنية من جامعة قناة ال�سوي�س المعهد العربي العقاري.
ك��م��ا ���س��اه��م «����ش���اروب���ي���م» ف���ي بع�ض
عام  ،1985ودكتوراه الهند�سة الإن�شائية
م��ن ج��ام��ع��ة ه��ي��رو���ش��ي��م��ا ب��ال��ي��اب��ان عام ال��م�����ش��روع��ات ال��ق��وم��ي��ة داخ�����ل م�صر
وخارجها ،منها :م�شروع محطة كهرباء
.1990
ن���ال «���ش��اروب��ي��م» ال��ع��دي��د م��ن جوائز �أ���س��ي��وط ،وم��ح��ط��ة ك��ه��رب��اء الكريمات،
الدولة التقديرية؛ نظ ًرا لكفاءته في مجال ومحطة معالجة مياه ال�صرف بالجبل
ف�ضال عن م�شروع �سد الموجب
الهند�سة ،منها جائزة الدولة للأفراد في الأ�صفرً ،
مجال تطوير �صناعة الت�شييد عام  1997ب��الأردن ،وم�شروع مطار الدوحة الدولي
م��ن �أك��ادي��م��ي��ة البحث العلمي ،وجائزة ال��ج��دي��د بقطر ،كما ���ش��ارك ف��ي �إع���داد
الجمعية الأمريكية للمهند�سين المدنيين الموا�صفات ال�سعودية للخر�سانة عالية
للم�شروعات العالمية خ���ارج الواليات الأداء ل���وزارة النقل بالمملكة العربية
ال�سعودية.
المتحدة الأمريكية عام .2000
تولى «�شاروبيم» العديد من المنا�صب

�إ�صدار تراخي�ص لـ220
كني�سة منذ بدء عمل لجنة
تقنين الأو�ضاع

 6رهبان من دير �أبو مقار ينفذون قرار
النقل قبل انتهاء المهلة

ال�سيرة الذاتية لمحافظ دمياط
منال ميخائيل:
 ح�صلت على ب��ك��ال��وري��و���س العلومال��ب��ي��ط��ري��ة م���ن ج��ام��ع��ة ب��ن��ه��ا ،1989
وماج�ستير العلوم الطبية البيطرية من
جامعة الإ�سكندرية  ،1995ودكتوراه في
العلوم الطبية جامعة الإ�سكندرية .1999
 ح�صلت على جائزة الدولة الت�شجيعيةعام  ،2007عن عدد من الأبحاث العالمية
ت��ت��ع��ل��ق ب���درا����س���ات ف���ي ال��ع��ل��وم الطبية
البيطرية.
 ب���د�أت حياتها المهنية ع��ام 1992طبيبا بيطريا بمعهد بحوث الأم�صال
واللقاحات ثم مدر�س م�ساعد عام 1999
ث��م م��در���س ف��ي �أواخ���ر �شهر �سبتمر من
العام ذاته.
 تقلدت من�صب �أ�ستاذ م�ساعد في ،2004ث��م �أ�ستاذ دك��ت��ور ف��ي  ،2010ثم

ك�شفت م�صادر كن�سية عن �أن��ه خالل
ع��ام من ب��دء عمل لجنة تقنين الأو�ضاع
التابعة لمجل�س الوزراء تم تقنين �أو�ضاع
 220كني�سة بمحافظات مختلفة.
و�أكدت الم�صادر �أن اللجنة تتابع ب�شكل
�شهري مع ممثلي الكنائ�س القانونين نتائج
معاينة كنائ�س المحافظات ب�شكل دوري
ومطابقتها على �أر�ض الواقع.
و�أو���ض��ح��ت ال��م�����ص��ادر �أن���ه قبل نهاية
�سبتمبر �سوف ت�ستلم الكنائ�س قرارات
تراخي�ص وتقنين �أو���ض��اع دفعة جديدة
منها بالإ�ضافة �إلى العدد الحالي المقدر
ب��ـ« »220كني�سة ،ومن المحتمل �أن يكون
ه��ن��اك تقنين لكنائ�س كاثوليكية لأول
مرة خالل فترة عمل لجنة تقنين �أو�ضاع
الكنائ�س ،وذل���ك لقلة ع��دده��ا مقارنة
بالأرثوذك�سية والإنجيلية.
يذكر �أن نهاية �سبتمبر الما�ضي قدمت
الكنائ�س ملفات طلب تقنين �أو�ضاع �أكثر
من  3000كني�سة لبحث �أو�ضاعها و�إ�صدار
تراخي�ص لها.

�أك��د م�صدر كن�سي� ،أن الرهبان الـ6
ال�����ص��ادر ق���رار بنقلهم م��ن دي���ر الأنبا
م��ق��ار ف��ي وادي ال��ن��ط��رون �إل���ى � 6أدي���رة
�أخرى ،نفذوا القرار خالل الأيام القليلة
الما�ضية ،قبل انتهاء المدة التي حددتها
اللجنة ،التي ت�صل �إلى  30يوما.
و�أو���ض��ح الم�صدر �أن ك��ل راه���ب من
الم�صادر له ق��رار نقل ،توجه �إل��ى الدير
المخ�ص�ص ل��ه برفقة �أح��د ره��ب��ان دير
�أبو مقار ،حيث كانت مهمة الأخير ت�سليم
المنقول �إلى ديره الجديد والعودة مبا�شرة
�إلى �أبو مقار.
وح����ددت ال��ل��ج��ن��ة � 6أدي�����رة الرهبان
المنقولين هي الأنبا بي�شوي ،وال�سريان
ومارمينا ،والأنبا �أنطونيو�س البرمو�س،
والمحرق في �أ�سيوط.
وق��ررت لجنة �شئون الأدي��رة والرهبنة
بالمجمع المقد�س نقل  6رهبان من دير
�أب��و مقار ب��وادي النطرون� ،إل��ى � 6أديرة
�أخرى ،على خلفية مقتل الأنبا �إبيفانيو�س
�أ�سقف ورئي�س دير الأنبا مقار.
و�أجرى ممثلون عن لجنة الرهبنة و�شئون
الأدي��رة تحقيقات ،مع عدد من الرهبان

ب��ه��دف �إع���ادة �ضبط الحياة الرهبانية
وت�صحيح الم�سار ،وانتهت اللجنة �إلى نقل
 6رهبان من الدير وهم من �أبناء دفعات
ره��ب��ان��ي��ة مختلفة وت��خ��ت��ل��ف �أعمارهم،
بينهم اثنان في الخم�سينيات واثنين في
الأربعينيات واثنين في الثالثينيات ،وكانوا
�ضمن ر���س��ام��ة  2010ف��ي عهد الراحل
قدا�سة البابا �شنودة الثالث.
و�أو�ضحت الم�صادر �أن قدا�سة البابا
ت��وا���ض��رو���س ال��ث��ان��ي ،ب��اب��ا الإ�سكندرية
بطريرك الكرازة المرق�سية ،اتخذ هذه
الخطوة للعمل تدريجيا على نقل كل دفعة
 2010التي ر�سمها قدا�سة البابا �شنودة
الثالث.

�إعتداء على �أقباط في قرية بجنوب م�صر ب�سبب بناء ي�ستخدم ككني�سة

اتهمت مطرانية المنيا قرويين بمهاجمة
م��ن��ازل اق��ب��اط واالع���ت���داء عليهم جراء
خالف على وجود بناء ي�ستخدم ككني�سة
في احدى القرى.
وق��ال االنبا مكاريو�س اال�سقف العام
في محافظة المنيا «تعر�ضت �أربعة منازل
القباط لالعتداء الجمعة من قبل بع�ض
اهالي القرية ومجموعة من قرى �أخرى
في المنيا».
و�أ�شار نيافته �إلى بيان �أ�صدرته مطرانية
المنيا واب��و قرقا�ص م�ساء الجمعة على
�صفحتها على في�سبوك ي��روى تفا�صيل

الواقعة التي ح�صلت ف��ي قرية «دم�شاو
ها�شم».
وجاء في البيان «تعر�ض ظهر (الجمعة)
اق��ب��اط ال��ق��ري��ة لهجوم م��ن المتطرفين
( )...ونهبوا كمية من الم�شغوالت الذهبية
والأم������وال وح��ط��م��وا االج��ه��زة المنزلية
والكهربائية وا���ض��رم��وا ال��ن��ار ف��ي بع�ض
ممتلكاتهم».
وا�صيب ث�لاث��ة ا�شخا�ص بينهم رجل
اطفاء نتيجة ذلك ،وفقا للبيان.
وتابع البيان «كان �سبب االعترا�ض هو
وجود كني�سة ،مع انها عبارة عن منازل �أو

قاعات او حجرات ب�سيطة كحل موقت».
وتابع «تواردت �أنباء منذ عدة �أيام عن
عزم متطرفين على القيام بالهجوم ،وتم
ابالغ الجهات المعنية ولكن قوات الأمن
و�صلت �إل��ى القرية بعد قيام المتطرفين
باطالق الهتافات التحري�ضية ثم التعديات
المذكورة».
من جهته ،ق��ال م�س�ؤول �أمني لم ي�ش�أ
ك�شف هويته �أن���ه «ت��م القب�ض على 38
�شخ�صا و�سيتم عر�ضهم على النيابة على
�أن يتم �إخالء �سبيل من يثبت عدم تورطه
في االعتداء».

ف���ي ي���وم ال��ث�لاث��اء � 28أغ�سط�س
2018م ،اجتمعت في المقر البابوي
بالقاهرة ،اللجنة المجمعية للرهبنة
و�شئون الأدي��رة برئا�سة قدا�سة البابا
الأنبا توا�ضرو�س الثاني ،وبح�ضور 17
مطرانا و�أ�سقفا من �أع�ضاء اللجنة،
وذل��ك لمتابعة ال��ق��رارات التنظيمية
الرهبانية والتي �صدرت منذ حوالي
�شهر ،واالطمئنان على �سالمة الحياة
الرهبانية وال��دي��ري��ة لمعظم الآب���اء
الرهبان ،والتزامهم وحفظهم للمبادئ
الرهبانية بكل �إخال�ص ،وبعد ال�صالة
والمناق�شة تم اتخاذ القرارات التالية:
 -1نرف�ض تماما �أي��ة �إ���س��اءة �إلى
ال��رم��وز الكن�سية ،كما نرف�ض ب�شدة
التطاول على المتنيح قدا�سة البابا
���ش��ن��ودة ال��ث��ال��ث ال���ذي ق���اد الكني�سة
بطريركا �أكثر من �أربعين �سنة ،ونطلب
�صلواته من �أجلنا.
� -2إي��ق��اف ال��راه��ب الق�س يوئيل
ال���م���ق���اري ع���ن م��م��ار���س��ة الخدمة

الكهنوتية لمدة ع��ام من تاريخه ب�سبب
ك�سره لقرار عدم الظهور الإعالمي ب�أية
و�سيلة ،كما يتم التنبيه عليه بعدم �إ�صدار
�أي���ة مطبوعات تحمل �إ���س��م��ه �أو حروف
�إ�سمه.
 -3ن��ظ��را ل��ل��ت��ج��اوزات ال��ع��دي��دة التي
����ص���درت م���ن ال���راه���ب ال��ق�����س يعقوب
المقاري ،والذي تم �إخالء طرفه من دير
القدي�س �أنبا مقار بوادي النطرون بتاريخ
 30مار�س  2015حيث قام ب�إن�شاء ما ي�سمى
دير الأنبا كارا�س بوادي النطرون دون �أي
تكليف قانوني من الكني�سة ،وقدم �أوراقا
مزيفة في هذا المو�ضوع ،ورغم محاوالت
الن�صح والإر����ش���اد ل��ي��رج��ع ع��ن �أفعاله
الم�شينة ،ورغم زيارات وجل�سات متعددة
من الآباء المطارنة والأ�ساقفة ،ومن لجنة
الرهبنة و�شئون الأدي��رة على م��دار �أربع
�سنوات ،ممثلة في �أ�صحاب النيافة الأنبا
بي�شوي مطران دمياط ،والأنبا �صرابامون
�أ�سقف ورئي�س دير الأنبا بي�شوي ،والأنبا
م��ت��ا�ؤ���س �أ�سقف ورئي�س دي��ر ال�سريان،

والأنبا دانيال �أ�سقف المعادي و�سكرتير
المجمع المقد�س ،الأنبا دانيال ا�سقف
ورئي�س دير الأنبا بوال بالبحر الأحمر،
والأنبا مكاريو�س الأ�سقف العام ،والأنبا
ثيئودو�سيو�س �أ�سقف و�سط الجيزة،
والمتنيح الأن��ب��ا �إبيفانيو�س �أ�سقف
ورئي�س دير القدي�س �أنبا مقار� ،إال �أنه
ا�ستمر في عناده ال�شديد وتجاوزاته
الرهبانية وال�سلوكية.
 -4لذا قررنا تجريد الراهب المذكور
م��ن الرهبنة والكهنوت ورج��وع��ه �إلى
�إ�سمه العلماني (�شنودة وهبه عطاهلل
جورجيو�س) ،وعدم االعتراف بما قام
ب��ه م��ن �أع��م��ال .كما �أن الكني�سة غير
م�سئولة عن �أي �شباب ارتبطوا به طلبا
للرهبنة� ،أو �أية تعامالت مالية قام بها.
وكذلك تحذر من الزيارات والرحالت
�أو تقديم �أية م�ساعدات مالية �أو عينية
�إذ هي غير مقبولة �أمام اهلل �إذ تو�ضع
في يد محروم كن�سيا.
وعلى �إبن الطاعة تحل البركة.
توقيعات
		

الكني�سة القبطية ت�ست�ضيف الن�سخة الأولى من
ملتقى ال�شباب العالمي بدير الأنبا بي�شوي

الرئي�س ال�سي�سي في ا�ستقبال قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني وممثلين عن �شباب الملتقى العالمي الأول

تمكنت الكني�سة القبطية م��ن �إطالق
الن�سخة الأولى من ملتقى ال�شباب العالمى
بدير الأنبا بي�شوى فى حفل افتتاح و�صف
بالمبهر ،حيث ا�ستقبل الدير � 200شاب
و�شابة من مختلف �أنحاء العالم ،فى ملتقى
ديني وروحي و�سياحي.
تحولت �ساحة دي��ر الأن��ب��ا بي�شوى �إلى
م�سرح عمالق ،واكت�ست �أر�ضياته الأثرية
بال�سجاد الأحمر ،و�أ�ضاءت قبابه القديمة
لي�ضيئ العين كما �أ�ضاء ب�صلواته قلوب
الأقباط منذ ت�أ�سي�سه فى ق��رون الرهبنة
الأولى ،بينما كان البابا توا�ضرو�س يتفقد
اال���س��ت��ع��دادات للملتقى بنف�سه ،ويلتقط
�صورا مع ال�شباب الم�شاركين وبلغ عددهم
� 200شاب و�شابة من مختلف �إيبرا�شيات
الكني�سة القبطية فى م�صر والمهجر.
ك��ان قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى
اف��ت��ت��ح الملتقى ال��ع��ال��م��ى الأول ل�شباب
الكني�سة القبطية الأرث��وذك�����س��ي��ة ،الذى
تجرى فعالياته بمركز لوجو�س البابوى
بوادى النطرون.
ويعد الملتقى الذى ي�أتى بعنوان «عودة
�إل��ى ال��ج��ذور» هو التجمع الأول من نوعه
ل�شباب الأقباط من جميع �أنحاء العالم،
ويت�ضمن برنامجه بالإ�ضافة �إلى الجانب

الروحى جوانب ثقافية و�سياحية فى معالم
م�صر المميزة.
الرئي�س ال�سي�سي ي�ستقبل قدا�سة
البابا و�شباب الملتقى العالمي
ا�ستقبل الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
�صباح يوم الأرب��ع��اء � 29أغ�سط�س قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني وبرفقته وفد من
�أع�ضاء الملتقى العالمي االول لل�شباب
القبطي الأرثوذك�سي.
و�أع�����رب ال��رئ��ي�����س ع��ن ت��رح��ي��ب��ه بلقاء
ال�شباب ،م�شي ًرا �إلى �أهمية هذا الملتقى
ب��م��ا ت�ضمنه ال��ب��رن��ام��ج ال���ذي �أع���د لهم
وال��ذي يت�ضمن زي��ارات للأماكن الأثرية
والم�شروعات التنموية ،مما ي�سهم في
رب��ط الأج��ي��ال ال��ج��دي��دة م��ن الم�صريين
المهاجرين بوطنهم م�صر .كما �أنه ي�ساعد
على فتح قنوات توا�صل مبا�شرة مع الوطن
بما يجعلهم على الإلمام بتطورات الأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية � اًأول ب�أول.
كما �أعرب الرئي�س عن تقديره للكني�سة
الم�صرية ولقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
ك�شخ�صية وطنية كان لها دور بارز خالل
ال�سنوات الأخيرة .م�ؤك ًدا �أن م�صر ال تنظر
لأبنائها �إال وفقًا المنظور الوطني الذي

يعلي قيم المواطنة وعدم التمييز والت�سامح
وال�شراكة الكاملة في الوطن.
مفتوحا
هذا وقد اجرى الرئي�س ح��وا ًرا
ً
مع ال�شباب ا�ستمع خالله �إلى ا�ستف�ساراتهم
ب�����ش���أن الأو����ض���اع الحالية ف��ي م�صر من
مختلف جوانبها.
ك��م��ا �أ���ش��ار �إل���ى �أن ال�����ش��ب��اب يحظون
باهتمام خا�ص من قبل ال��دول��ة حيث تم
توفير من�صات للتوا�صل ممثلة في م�ؤتمرات
ال�شباب �سواء المحلية �أو العالمية.
وق��د عبر �شباب الملتقى العالمي عن
�سعادتهم ب��زي��ارة وطنهم م�صر وبلقاء
الرئي�س م�شيرين �إلى �أن ما ر�أوه على �أر�ض
الواقع يختلف عما �أرج��وه و�سائل الإعالم
في الخارج ،وال �سيما على ال�صعيد الأمني
الذي يت�سم باال�ستقرار وال�صعيد التنموي
بعدما زاروا قناة ال�سوي�س الجديدة.
وي��ع��د ملتقى ال�����ش��ب��اب ال��ع��ال��م��ي الذي
تنظمه الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية لمدة
�أ�سبوع تحت عنوان «عودة �إلى الجذور» هو
التجمع الأول من نوعه ل�شباب الأقباط من
جميع �أنحاء العالم (يمثلون  ٣٠دولة)،
ويت�ضمن برنامجه بالإ�ضافة �إلى الجانب
الروحي جوانب ثقافية و�سياحية في معالم
م�صر المميزة.
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عيــد النيــــروز
بــذل الــــذات
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين

بذل الذات
( )1فكرة البذل �أ�س�سها ربنا ي�سوع الم�سيح عندما قال:
«مغبوط هو العطاء �أكثر من الأخ��ذ» (�أعمال ،)35:20
وك���أن ال��ذي يقدم ت�أتي له �سعادة �أكثر كثير ًا من الذي
ي�أخذ ،وهذا مفهوم عك�س العالم ،فالعالم كله يظن العك�س
�أن ال�سعادة �أكثر للذي ي�أخذ ،ولكن هنا ربنا ي�سوع الم�سيح
ي�ؤ�س�س هذا المبد�أ وهو مبد�أ م�سيحي خال�ص .و�أحيانا
في �أذهاننا ينطبق هذا المبد�أ على الأمور المالية فقط،
وتر�سخت ه��ذه الفكرة – وه��ي لي�ست دقيقة – عندما
تكتب على �صناديق العطاء ،وت�أتي في �أذهاننا �أن معناها
هو العطاء المادي ،ولكن ربنا ي�سوع الم�سيح لم يق�صد
هذا �أبداً.
عندما خلق اهلل الإن�سان الأول �آدم لم يكن �سعيد ًا �أن
�آدم وحيداً ،ف�أوجد له معينا نظيره ،وهي حواء ،لكي ما
يبذل من �أجل هذا المعين النظير ،وعندما يبذل ي�صير
�أكثر �سعادة ،وهذه هي فكرة الزواج �أو الإرتباط ،فالفكرة
الأ�صلية في الزواج وتكوين الأ�سرة هي �أن الإن�سان يبذل
من �أج��ل الآخ��ر �سواء كانت زوجته �أو زوجها �أو بناتهم
و�أوالدهم.
( )2كل �أح��داث حياة ربنا ي�سوع الم�سيح في الج�سد
مبنية على البذل والعطاء ،حتى الآية التي نحبها جميع ًا
«هكذا �أحب اهلل العالم حتى بذل �إبنه الوحيد( »...يوحنا
 ،)16:3فمفهوم العطاء هو الم�سيطر على كل �أحداث
حياة ربنا ي�سوع الم�سيح.
( )3البذل هو تعبير عن الن�ضوج الروحي ،فالإن�سان
الذي يبذل �أكثر هو الأكثر ن�ضوج ًا ،واهلل يعطي الإن�سان
وزنات �أو مواهب �أو نعم ًا �أو �إمكانيات لكي ما ي�ستخدمها
�أو ما يبذلها ،والإن�سان ال�شاطر هو الذي يفعل هذا ،ولكن
الإن�سان الغير واع هو الذي يحتجز كل �شيء عند نف�سه� ،أي
يعي�ش في �أنانية وك�أنه بمفرده.
م��ا ه��ي معوقات ال��ب��ذل التي تجعل الإن�سان
عاجز ًا عن العطاء؟
 – 1الإن�سان الذي يحب الراحة والك�سل� ،أو يحب الحياة
ال�سهلة .و�أكبر مثال لهذا هو الإن�سان الذي نال وزنة واحدة
و�صار ك�سوالً ،و�أخذ هذه الوزنة وو�ضعها في التراب ولم
ي�ستثمرها و�أ�ضاع وقته ،وعندما جاء ال�سيد يطلب وزنته
�أعطاها له بترابها دون �أدنى ا�ستثمار ،وبالطبع نال عقاب ًا
�شديد ًا لأنه �أ�ضاع الوقت والوزنة ولم يجد في ا�ستثمارها
و�أحب الراحة والك�سل.
� – 2أن ي��ك��ون الإن�����س��ان محب ًا للكرامة والأف�ضلية
والمراكز الأولى ،فمحبة الكرامة ،وبالأخ�ص مع النف�س
الح�سا�سة التي ال تعرف �أن تخدم وال �أن تبذل �أو تتعب،
تعوق الإن�سان عن البذل.

 – 3محبة ال��ذات� ،أي ال�شخ�ص الذي
يعتد بذاته ،وهو ال�شخ�ص الذي يعي�ش في
�شكل من �أ�شكال العناد والت�شبث بالر�أي �أو
عدم ال�شعور بالخط�أ ،فالذي لم يبذل لم
يعرف الحب بعد ،لأن �أ�صل كلمة الحب هي
�أن يبذل الإن�سان من �أجل الآخ��ر ،الحب كما قلنا مرات
ومرات لي�س كالم ًا بل فعالً ،لذلك فالم�سيح قال �أن من
�أراد �أن يتبعني الب��د �أن ينكر ذات���ه ،وه��ذا ه��و الم�ؤهل
الأول ،فبهذا ي�ستطيع �أن يتبعني وهكذا ي�ستطيع �أن يحمل
ال�صليب.
�إذ ًا م��اذا ي�صنع الإن�سان لكي ما يعي�ش حياة
البذل؟
ب�صفة عامة ع ّلم نف�سك �أن تترك �شيئا من �أجل اهلل،
وهناك ف�ضيلة يحياها الإن�سان في فكره وهي ف�ضيلة رد
الكل هلل ،فكل �شيء في حياتك م�صدره هو اهلل الذي منه
كل الأ�شياء وبه كل الأ�شياء وال ف�ضل لك ،لذلك في الحياة
الرهبانية نتعلم ف�ضيلة الفقر الإختياري ،ومن الخط�أ �أن
يدعي الذي ي�سلك في الحياة الرهبانية �أنه يملك �شيئ ًا،
حتى الرداء الذي يلب�سه هو ال يملكه ولكنه ي�ستعمله.
مثال على ذلك عندما دعى اهلل �إبراهيم �أب��ا الآباء،
ف���أول كلمة قالها ل��ه�« :أت��رك �أر�ضك وع�شيرتك» ،وهذا
ك��ان اختبار ًا لإبراهيم هل يم�سك في الأر���ض �أكثر من
اهلل؟ ولكننا ن�سمع عن �إبراهيم �أبى الآباء �أنه ترك �أر�ضه
وع�شيرته .مثال �آخر الآباء الر�سل والذين قالوا للم�سيح
بل�سان بطر�س الر�سول« :قد تركنا كل �شيء وتبعناك»،
وا�ستطاع بطر�س �أن يترك ك��ل ه��ذه الأ���ش��ي��اء م��ن �أجل
الم�سيح ويتحول من �صياد �سمك �إلى �صياد للب�شر ،وهكذا
متى الع�شار الذي كان غارق ًا في عمله وبمجرد �أن ي�أتيه
الم�سيح ويقول له «اتبعني»« ،فقام وترك كل �شيء» ،و�أي�ضا
بول�س الر�سول الذي قال قوله ال�شهير« :من �أجله خ�سرت
كل الأ�شياء و�أنا �أح�سبها نفاية»...
البد ان ت�س�أل نف�سك كل يوم :ماذا بذلت اليوم من �أجل
الم�سيح؟ وهذا ال�س�ؤال ي�ضبط حياتك ويجعلك تم�شي في
الطريق ال�صحيح ،فانظر ماذا قدمت في يومك للم�سيح
�سواء كان جهد ًا �أو وقت ًا �أو �صحة �أو ما ًال او فكر ًا �أو خدمة �أو
تعب ًا �أو افتقاد ًا �أو عمال تطوعي ًا �أو خيري ًا من �أجل الآخرين.
الإن�سان الم�سيحي ت�صير م�سيحيته بعطائه ،وكل ما تقدم
�أكثر كلما ت�صير م�سيحي ًا �أكثر� ،أما فل�سفة العالم فهي
تقوم على الأخذ ،وهذا فرق كبير جداً .عندما ن�سمع في
كل قدا�س« :ال تحبوا العالم وال الأ�شياء التي في العالم»،
فهو يذكرنا بهذا المبد�أ وهو �أن فل�سفة العالم �أني �آخذ� ،أما
فل�سفة الم�سيح فهي �أني �أعطي .وطبيعة الإن�سان في العالم
�أن الإن�سان ي�أخذ� ،أما طبيعة الإن�سان في الم�سيح فهي �أن
الإن�سان يقدم ويعطي ويبذل من �أجل الآخرين.
وق�ص�ص البذل كثيرة ج��د ًا نراها في ال�شهداء وفي
الن�ساك ،ونراها في المعلمين ،ونراها في تاريخ الكني�سة،
ونراها في الآب��اء والأمهات ،ونراها في الأبناء ،ونراها
�أي�ض ًا في الكارزين الذين ي��ك��رزون با�سم الم�سيح في
�أماكن كثيرة ،ف�ضع هذه الآية �أمامك و�أجعلها �صورة حية
تمار�سها كل يوم ،و�أنظر ماذا بذلت كل يوم وماذا قدمت
كل يوم.

ال�سيد الم�سيح المع ّلم
مالمح التعليم في حياة
ال�سيد الم�سيح

تميز تعليم ربنا ي�سوع الم�سيح بعدة مالمح
نحتاج �أن نتعلم منها ونكون مثله فيها ،وهذه
الأمور هي:
� -1شمولية التعليم:
فقد ك��ان ال��رب ي�سوع كمعلم يع ّلم في كل
�شيء ،يعلم الهوتيات فيتحدث عن عالقته
م��ع الآب وال���روح ال��ق��د���س ،ويعلم �سلوكيات
فيكلم الجموع عن ف�ضائل روحية الزمة للحياة
الجديدة ،فيعلمهم عن المحبة وعن العطاء
وعن الت�سامح وعن محبة الغريب .ويعلم في
الإجتماعيات فيعلمهم عن عالقتهم بالدولة
والر�ؤ�ساء .ويعلم عن العالقات الأ�سرية فيتكلم
ع��ن ع�لاق��ة ال��رج��ل ب��ام��ر�أت��ه كج�سد واح��د.
ويتكلم عن التاريخ فيذكر �أ�شخا�ص كمو�سى
النبي ويونان النبي .ويعلم عن النامو�س فيذكر
نبوات �أنبياء العهد القديم ...وهكذا كان الرب
ي�سوع معلما ناجحا .لذلك فنحن في الكني�سة
ال ينبغي �أن نق�صر تعليمنا على الأمور الروحية
والف�ضائل الحياتية فقط ،بل ينبغي ككني�سة
�أن نع ّلم تعليما �شامال يقدم الأم��ور العقيدية
وال�لاه��وت��ي��ة ب�صورة وا�ضحة ومب�سطة لكل
الم�ؤمنين ،فن�شرح العقائد و�أ�س�س الإيمان،
كما ن�شرح الطق�س ،ونحكي التاريخ ،ونعلم
ال��روح��ي��ات ...ال��خ م��ن ك��ل ن��واح��ي التعليم،
فالمعرفة الالهوتية والثمر الروحي الأمران
الزمان لن�ؤهل للأبدية.
 -2ال��ه��دف م��ن التعليم دائ��م��ا هو
خال�ص نف�س الإن�سان:
في�سوع ك��ان يع ّلم لكي يعرفوه ه��و والآب
ال�سماوي «ليعرفوك �أن��ت �أي��ه��ا الآب وي�سوع
الم�سيح ال��ذي �أر�سلته» (ي���و ،)3:17وعندما
ي��ع��رف��ون المخل�ص ي�ستطيعون �أن ينالوا
الملكوت ال�سماوي ،وهكذا ف�إن هدف التعليم
في الكني�سة لي�س هو معلومات عقلية فقط،
بل يكون كل تعليم هدفه هو خال�ص نفو�س من
نقدم لهم التعليم ،فالتعليم ال يجب �أن يكون
جاف ًا ،بل يحمل في داخله التطبيقات العملية
التي نحيا بها لنعي�ش حياة م�سيحية حقيقية.
� -3أمانة التعليم:
في�سوع كمعلم لم يكن يجامل في الحق.

نحتفل كل عام في مثل هذا الوقت بعيد
النيروز وهو ر�أ�س ال�سنة القبطية (�أول توت)
�أو عيد ال�شهداء .والأقباط جعلوا لأنف�سهم
تقويم خا�ص بهم هو التقويم القبطي �أو
تقويم ال�شهداء ،والذي يبد�أ ب�سنة 284م،
وهي بداية ع�صر ديقلديانو�س الذي كان
من �أق�سى ع�صور اال�ضطهاد التي مر بها
ط.
الأقبا 
مكانة ال�شهداء في الكني�سة:
الكني�سة تحب ال�شهداء وتحب اال�ست�شهاد
و�إن كنا نحتفل بعيد ال�شهداء في � 11سبتمبر
فنحننحتفل بال�شهداء في كل يوم تقريب ًا.
وال�شهداء لهم عندنا مقام كبير جداً
وتبنى الكنائ�س على �أ�سمائهم والأديرة �أي�ض ًا
على �أ�سمائهم وخ�صو�ص ًا�أديرة الراهبات.
فهناك دير �أبو �سيفين على ا�سم ال�شهيد
مارقوريو�س �أبو �سيفين ،ودير الأمير
تادر�س على ا�سم ال�شهيد الأمير تادر�س،
ودير مارجرج�س في م�صر القديمة ،ودير
مارجرج�س في حارة زويلة ،ودير القدي�سة
دميانة على ا�سم ال�شهيدة دميانة.
كلها �أديرة على �أ�سماء �شهداء ..فنحن
نحب ال�شهداء ونحتفظ ب�أيقوناتهم ونقد�س
رفات �أج�سادهم ون�سمي الكنائ�س ب�أ�سمائهم.


ي�سوع ال���ذي ام��ت��دح معلمنا بطر�س عندما
اع��ت��رف «�أن���ت ه��و الم�سيح �إب���ن اهلل الحي»
(م��ت��ى ،)16:16هو ذات��ه ال��ذي انتهره عندما
اعتر�ض على فكرة �صلب الرب وموته وقيامته،
فقال له ي�سوع�« :أذهب يا �شيطان �أنت معثرة
لي» ،في�سوع لم يجامل تلميذه بطر�س من �أجل
محبته له .ونحن �أي�ضا كخدام في الكني�سة،
مهما كانت لنا من �صالت محبة و�صداقات،
�إال �أن���ه ال ينبغي �أن نجامل الآخ��ري��ن على
ح�ساب �أمانتنا في التعليم ،فنحن ال نجامل
على ح�ساب الحقائق الالهوتية ،وال نذهب
الجتماعات كنائ�س �أخرى بهدف المجاملة ،بل
لنكن �أمناء فيما ا�ستلمنا من تعليم.
 -4المعلم الم�سيحي ال يف�صل بين
الوداعة وال�شجاعة:
في�سوع الذي �أحب الوداعة ،وع ّلم تالميذه
�أن يرجعوا وي�صيروا مثل الأطفال ،لم تمنعه
وداعته من �أن يوبخ الكتبة والفري�سيين على
ريائهم ،فوداعة التعليم ال تمنع الإن�سان من �أن
يكون �شجاع ًا في الحق ،فنحن ن�ؤمن بالت�سامح،
ولكننا نرف�ض الت�سيب و�إه��دار الحقوق ،وفي
ذات الوقت ال نقبل العنف.
 -5المعلم الم�سيحي يهتم بالعمق
الروحي وال يقبل ال�سطحية:
في�سوع كمعلم عالج الخطايا من الداخل
م��ن ع��م��ق ق��ل��ب الإن�����س��ان ،فعلم �أال يغ�ضب
الإن�سان على �أخيه عندما �أراد �أن يعلم الجموع
و�صية «ال تقتل» ،وفي كل تعاليمه �أراد �أن يعالج
وجع الخطية من الداخل لكي يتعلم الإن�سان
ال�سلوك الروحي الحقيقي ،فالف�ضائل لي�ست
�سلوكا مظهريا ،بل نقاوة من الداخل.

اال�ست�شهاد �صار �شهوة الم�ؤمنين:
اال�ست�شهاد �صار �شهوة في وقت من
الأوقات (�شهوة الموت على ا�سم الم�سيح).
فكانت طريقة تفكير الم�ؤمنين هي :ما
الم�شكلة في �ضربة �سيف ثم �أجد نف�سي
في الملكوت مع الم�سيح؟! فهذا هو �أق�صر
و�أ�ضمن الطرق الم�ؤدية لل�سماء� .أ�صبح
اال�ست�شهاد �شهوة كما قال بول�س الر�سول:
«لي �إ�شتهاء �أن �أنطلق و�أكون مع الم�سيح،
ذاك �أف�ضل جد ًا» (فيلبي .)23 :1
تاريخ الكني�سة هو تاريخ ال�شهدا ء:
تاريخ الكني�سة هو تاريخ اال�ست�شهاد بدء ًا
من الع�صر الروماني الأول واال�ست�شهاد الذي
تم على يد نيرون ،والذي ا�ست�شهد في ع�صره
بطر�س وبول�س� ،إلى �أواخر الع�صر الروماني
في �أيام دقلديانو�س .وا�ستمر الأمر �إلى �سنة
 313م (هذا التاريخ هام يجب �أن نحفظه
جميع ًا) ،ففي �سنة  313م �صدر قانون من
ق�سطنطين الملك بالحرية الدينية.
وال�سيد الم�سيح لم يقل لتالميذه �أنهم
عندما ي�ؤمنوا به �سي�سيروا في طريق مفرو�ش
بالورود ،بل قاللهم« :في العالم �سيكون لكم
�ضيق» (يوحنا )33 :16.
و�أي�ض ًا في يوحنا  16قال لهم« :ت�أتي �ساعة
فيها يظن كل من يقتلكم �أنه يقدم خدمة هلل»
(يوحنا ) 2 :16 .

ا�ستفانو�س �أول ال�شهدا ء:
اال�ست�شهاد في الكني�سة بد�أ من �أول ن�ش�أة
الكني�سة .و�آخر �شهيد في العهد القديم
هو يوحنا المعمدان .و�أول �شهيد في العهد
الجديد هو ا�ستفانو�س ال�شما�س،ون�ضع ا�سمه
في المجمع قبل الآباء البطاركة ،وقبل كثير
من الر�سل ،واال�ست�شهاد بد�أ با�ستفانو�س
وا�ستمر على مر الأيام.
جميع الآباء الر�سل �أنهوا حياتهم
ال�شهداء هم �أعظم القدي�سين:
باال�ست�شهاد ما عدا يوحنا الحبيب الذي
تعذب عذابات فوق الو�صف ولكنه لم ال�شهداء هم من �أعظم القدي�سين� .أعظم
من الرهبنة و�أعظم من الكهنوت! لماذا؟ لأن
ي�ست�شهد.
ال�سيد الم�سيح يقول «لي�س لأحد حب �أعظم
من هذا� ،أن ي�ضع �أحد نف�سه لأجل �أحبائه»
اال�ست�شهاد �إكليل:
 ت�صوروا محبة ي�سوع الم�سيح ليوحنا (يوحنا  .)13 :15وال�شهيد و�ضع نف�سه عن
المعمدان عندما قال عنه في (متى � )11إيمانه وبذلك يكون قدم �أعظم حب.
«لم يقم بين المولودين من الن�ساء �أعظم كل �إن�سان يجاهد ولكنه قد ال ي�صل
من يوحنا المعمدان» (متى )11 :11 ،ومع لال�ست�شهاد .فاال�ست�شهاد هو �أق�صى جهاد
ذلك �أكرمه �إكرام ًا �آخر ب�أن يكون �شهيد ًا .يمكن �أن ي�صل �إليه الم�ؤمن .واال�ست�شهاد
كان ي�ستطيع �أن ينقذه بالموت ولكنه �أعطى �أي�ض ًا كان ي�سبقه عذابات كثيرة ولكن اهلل
كان يعطي ال�شهداء القوة على االحتمال حتى
له بركة �أن يكون �شهيد.
يو�صلهم �إلى �أن يقدموا �أنف�سهم ب�سالم. 

اال�ست�شهاد �شمل حتى من كانوا
اال�ست�شهاد دليل عمق الإيمان وعمق
�أعداء للم�سيحية:
هلل:
فلونجينو�س الذي طعن الم�سيح بالحربة المحبة 
�صار �شهيد ًا في الم�سيحية وله يوم في اال�ست�شهاد يدل على عمق المحبة هلل،
المحبة التي يبذل فيها الإن�سان نف�سه.
ال�سنك�سار نذكره فيه.
ال�شهيد �أريانو�س والي �أن�صنا ،الذي واال�ست�شهاد يدل على عمق الإيمان .وعمق
كان �أق�سى والة م�صر في عهد دقلديانو�س ،الإيمان بالحياة الأخرى. لأن لوال الإيمان
�أريانو�س هذا حدثت له معجزة و�صار �شهيدً ا .باهلل والحياة الأخرى ما كان الإن�سان يبذل
ونقول في ال�سنك�سار «في مثل هذا اليوم تعيد حياته . واال�ست�شهاد هو �شهادة للدين ،وهو
الكني�سة لتذكار القدي�س �أريانو�س والي �أي�ض ًا قدوة لكل الأجيال التي تبعت ع�صور
ال�شهدا ء.
�أن�صنا».

�سل�سلة �سفر الر�ؤيا ()13

الأ�صحـــاح الثـــالث

الر�سالة ال�سابعة
والأخيرة:
نيافة الأنبا باخوميو�س

اال�ست�شهاد �شمل الن�ساء والأطفال
�أي�ض ًا:
ن�سمع عن الأم دوالجي و�أوالدها ون�سمع
عن ال�شهيدة يوليطا وابنها ال�شهيد قرياقو�س
 ون�سمع عن الطفل �أبانوب ...اال�ست�شهاد
�شمل الكل ولي�س الر�سل فقط.

† ال��ر���س��ال��ة �إل���ى م�لاك الكني�سة في
الودكية من عدد (.)22-14
« َوا ْكت ُْب �إِ َل��ى َم َ
ي�س ِة الال ُو ِد ِك ِّي َين:
�لا ِك َك ِن َ
َ
ال�صادِقُ ،
َ
«هذَ ا َيقُو ُل ُه ال ِآم ُين ،ال�شَّ ِاه ُد الأ ِم ُين َّ
هلل� .أَ َنا َعار ٌِف �أَ ْع َما َل َك� ،أَنَّكَ
َب َدا َء ُة خَ ِلي َق ِة ا ِ
َل ْ�س َت َب��ارِد ًا َو َال َح��ا ّر ًاَ .ل ْيت ََك ُكن َْت َب��ارِد ًا �أَ ْو
َح��ا ّر ًاَ .هكَذَ ا لأَن َ
َّ��ك فَا ِت ٌرَ ،و َل ْ�س َت َب��ارِد ًا َو َال
َحا ّر ًا� ،أَ َنا ُمز ِْم ٌع �أَ ْن َ�أ َت َق َّي�أَ َك ِم ْن ف َِمي .لأَن ََّك
َتق ُ
ُول� :إِ ِّني �أَ َنا غَ ِن ٌّي َو َق ِد ْا�س َت ْغ َن ْي ُتَ ،و َال َح َاج َة
ِلي ِ�إ َلى َ�ش ْي ٍءَ ،و َل ْ�س َت َت ْع َل ُم �أَن ََّك �أَن َْت ال�شَّ ِق ُّي
َوا ْل َب ِئ ُ�س َو َف ِقي ٌر َو َ�أ ْع َمى َو ُع ْر َيانٌ� .أُ ِ�شي ُر َع َل ْي َك
�أَ ْن تَ�شْ تَرِ َي ِم ِّني َذ َهب ًا ُم َ�صفي بِالنَّا ِر ِل َك ْي
ت َْ�س َت ْغ ِن َيَ ،و ِث َياب ًا بِي�ض ًا ِل َك ْي َت ْل َب َ�سَ ،ف َال َي ْظ َه ُر
ِخ��ز ُْي ُع ْر َي ِت َكَ .و َك ِّ��ح ْ��ل َع ْي َن ْي َك ِب ُك ْحلٍ ِل َك ْي
ُت ْب ِ�ص َر� .إِ ِّني ك ّل َم ْن �أُ ِح ُّب ُه �أُ َو ِّبخُ ُه َو ُ�أ�ؤَ ِّد ُبهَُ .ف ُك ْن
اب َو�أَ ْق َر ُع.
غَ ُيور ًا َوت ُْبَ .هنَذَ ا َوا ِقفٌ َع َلى ا ْل َب ِ
اب� ،أَ ْدخُ ُل �إِ َل ْي ِه
�إِ ْن َ�س ِم َع َ�أ َح ٌد َ�ص ْو ِتي َو َفت ََح ا ْل َب َ
ُ
َو�أَ َت َع�شَّ ى َم َع ُه َو ُه َو َم ِعيَ .م ْن َي ْغ ِل ُب ف ََ�س�أ ْع ِطي ِه
�أَ ْن َي ْج ِل َ�س َم ِعي ِفي َع ْر ِ�شيَ ،ك َما غَ َل ْب ُت �أَ َنا
�أَ ْي�ض ًا َو َج َل ْ�س ُت َم َع �أَبِي ِفي َع ْر ِ�ش ِهَ .م ْن َل ُه �أُ ُذ ٌن
وح ِل ْل َكنَا ِئ ِ�س»( .ر�ؤ :3
َف ْل َي ْ�س َم ْع َما َيقُو ُل ُه ال ُّر ُ
.)22-14
هنا اللـه ي�صف نف�سه لأ�سقف الكني�سة
التي في الودكية ،يقول له هذا :يقول الأمين
ال�شاهد الأمين ال�صادق بداءة خليقة اللـه،
«الأمين» �أ�سا�س ًا ك ّلمة معناها الحق ،عندما
�أق��ول له ك ّلمة �أمين معناها :حق ًا فليكن،
فلي�ستجيب ،اللـه ق��ال عن نف�سه�« :أَ َن���ا ُه َو
َّ
الطرِ يقُ َوا ْل َ��ح�� ُّق َوال َْح َياةَُ .ل ْي َ�س �أَ َح�� ٌد َي�أْ ِتي
�إِ َلى ال ِآب �إِ َّال بِي»( .يو ،)6 : 14عندما يقول
ال�شاهد الأمين �أي هو موجود مع اللـه منذ

الأزل ع��ارف بك ّل �شيء وي�شهد لك ّل �شيء،
وبعد ذلك يقول :ب��داءة خليقة اللـه ،لذلك
ي��ق��ول :و�إن ك���ان ق��د تج�سد م��ن العذراء
القدي�سة مريم في ملئ الزمان �إال �أنه كان
مع اللـه الآب منذ الأزل« ،ك ّل َ�ش ْي ٍء ِب ِه َك َان،
��ان» .يو .3 :1
َو ِب َغ ْيرِ ِه َل ْ��م َي ُك ْن َ�ش ْي ٌء ِم َّما َك َ
و�صف الكني�سة :الخطية الأ�سا�سية في هذه
الكني�سة هي الفتور ال��روح��ي وه��ذه خطية
متكررة في حياتنا وفي بيوتنا وفي كني�ستنا
�إلى وقتنا هذا ،وهنا يقول له« :ليتك كنت
ب��ارد ًا وال ح��ار ًا لأن��ك فاتر ول�ست ب��ارد ًا وال
ح��ار ًا �أن��ا مزمع �أن �أتقي�أك من فمي� ،إما
�أن ي�شرب الإن�سان م�شروب بارد �أو ي�شرب
م�شروب �ساخن ،لكن عندما يكون الم�شروب
 betweenهكذا ال يعرف �أن يحدد بال�ضبط
و�ضع الإن�����س��ان الفاتر ،ال��ذي يقولون عنه
ف��ي م�صر (�ساعة لقلبك و�ساعة لربك)
للأ�سف ال زال يوجد حتى اليوم من يردد
هذه العبارة �أو هذا المثل حتى الآن نقول:
لماذا يا فالن لم ت�أت �إلى الع�شية ،يقول( :يا
�أبونا �ساعة لقلبك و�ساعة لربك) ،اترك لنا
ميعاد الع�شية ن�صنع فيه ما يحلو لنا في يوم
ال�سبت ويوم الأحد نح�ضر في الكني�سة ،ال
ي�صح هذا لأننا �سن�ضيع جهدنا باطالً ،ال
ي�صح ،لأن الكتاب يقولَ « :يا ا ْب ِني �أَ ْع ِط ِني
َق ْل َب َكَ ،و ْل ُت َال ِح ْظ َع ْين َ
َاك ُط ُر ِقي»�( .أم :23
ون َب ْي َن ا ْل ِف ْر َق َت ْينِ ؟
ج
«حتَّى َمتَى َت ْع ُر ُ َ
َ ،)26
َ
�إِ ْن َك َان ال َّر ُّب ُه َو اهلل فَاتَّب ُعو ُهَ ،و�إِ ْن َك َان ا ْل َب ْع ُل
فَ��ا َّت��بِ�� ُع��و ُه» (1م����ل )21:18وه��ا ه��وذا اليوم
يقول« :ليتك كنت بارد ًا �أو حار ًا لأنك فاتر
�أنا مزمع �أن �أتقي�أك من فمي» ،ك ّلنا نعرف
ك ّلمة يتقي�أ من الفم ،م��اذا تعنى الإن�سان
عندما يتقـيء يكون �شيء دخل في معدته
ردئ .ممكن ت��ك��ون فيها عفونة �أو ممكن
يكون فيها �سموم ،فالواحد م ّل وتعب ولم
يقدر على �ضبط ذلك فيتقي�أ هذا ال�شيء من
داخله� ،أرجو �أال يكون م�صيرنا هكذا قدام
ربنا ،ليت الإن�سان يكون جاد ًا في جهاده مع
اللـه لكي ن�أخذ الإك ّليل الذي يعده اللـه لنا،
�إذن ماذا نفعل لأن الم�شك ّلة في النا�س الذين

املتنيح مثلث الرحمات

البابــا �شـــنودة الثالــث

الكني�سة تعد �أوالدها للإ�ست�شهاد: 
 الكني�سة �أعدت �أوالدها ال�شهداء �أعدتهم
بالإيمان الثابت .و�أعدتهم بمجموعة من
المدافعين عن الإيمان  ،apologistsالذين
كانوا يدافعوا عن الإيمان ويردوا على كل
كالم الوثنيين �ضد الإيمان الم�سيحي.
و�أعدتهم � ً
أي�ضا بالزهد في العالم وعبارة
«ال تحبوا العالم وال الأ�شياء التي في العالم»
(1يوحنا )15:2 .و�أعدتهم بعبارة (ماران
�آثاMaranath (اليونانية � ،μαραν αθαأي
الرب �آت (ماران تعني ربنا ،و�آثا تعني �آت ).

والكني�سة �أي�ض ًا �شجعتهم باالهتمام
بعائالتهم: 
عندما تكلم بول�س الر�سول عن عدم الزواج
وقال�« :أريد �أن الجميع يكون بال هم» ،لم يكن
يق�صد بكلمة «بالهم» معنى «بال زواج» ،بل
كان يق�صد �أن المتزوج  -وخا�صة �أنه كان
يتكلم وهو في الع�صر الروماني � -صعب
عليه �أن يدخل في حياة اال�ست�شهاد لأنه يفكر
في م�صير �إمر�أته و�أوالده� ،أي �أنه يحمل هم
�إمر�أته و�أوالده .فبول�س الر�سول عندما يقول
«بال هم» يق�صد بها «�أنه حتى �إذا جاءت
�ساعة اال�ست�شهاد ال يكون لديكم من تحملوا
هم م�صيره».
نف�سية ال�شهيد:
بعد انتهاء ع�صر اال�ست�شهاد ،تعر�ض
القدي�س �أوغ�سطينو�س لهذه النقطة حيث قال:
«نفر�ض �أن �شخ�صيريد �أن ي�صبح �شهيد وقد
انتهى ع�صر اال�ست�شهاد فماذا يفعل»؟ .قال:
«الذي له نف�سية ال�شهيد يعتبر من ال�شهداء
حتى لو لم ي�ست�شهد»�.  أي له نف�سية ال�شهيد
الذي لديه اال�ستعداد �أن يبذل حياته .والذي
لديه الإيمان القوي والثقة باهلل .والذيعنده
محبة العالم الآخر والإيمان ب ه.
كيف ن�ستفيد من عيد النيروز «عيد
ال�شهداء»؟
الآن ونحن في عيد ال�شهداء فليتنا نفكر
ماذا ن�ستفيد من عيد النيروز في حياتنا.
نحن نقول �أننا �أبناء ال�شهداء .فكيف تكون
لنا نف�سية ال�شهداء الذين هم �آبائنا؟ كيف
يكون لنا نف�س م�شاعرهم ونف�س �إيمانهم؟ 
في بداية عام جديد لل�شهداء ليت كل
واحد منا يفكر كيف يبد�أ هذا العيد بداية
طيبة .على الأقل يكت�سب ف�ضيلة تنمو معه
ويدرب نف�سه عليها طوال العام.

عندهم فتور روحي ال يدركون ما هو �سببه
وك ّلنا نمر بها ،يظنون �أنهم روحيين وهم
لي�سوا �أ�شرار ،فالإن�سان يقول� :أنه ال يقتل وال
يزنى وال يعمل خطايا كبيرة و�أي�ض ًا يح�ضر
الكني�سة وممكن يكون خ��ادم فهو له فتور
روحي ولكن ال يدرك هذه الأمور وال ما هي
المظاهر الخارجية وال زال ال يهتم بالداخل
فيبتدئ يتك ّلم على و�ضعه و�أن��ه �أف�ضل من
غيره بكثير ،يقول له الرب :ماذا تظن في
نف�سك؟ �أنت �إن�سان فاتر .تقولَّ � :
أنك غنى
وق��د ا�ستغنيت� ،أي تقول� :صرت م�ستريح
وال �أحتاج ل�شيء �إنني �أف�ضل �إن�سان في هذه
الكني�سة �أو �أح�سن �إن�سان في المجتمع� ،إنه
ي��ق��ول� :إن��ي غنى وق��د ا�ستغنيت وال حاجة
�إلى �شيء ،ثم يقول له :انتبه نحن فاهمين
بع�ض جيداً� ،إن عملت ذلك مع النا�س لن
تعرف �أن تعمل هذا مع اللـه فاح�ص القلوب
والك ّلى ،فل�ست تعلم �أنك �أنت ال�شقي والفقير
وعريان و�أعمى وتوجد �صفات �أكثر من ذلك
للإن�سان المخدوع في نف�سه ،ثم يقول له:
دع��ك �أن تقول �إن��ي غنيت وق��د ا�ستغنيت،
و�إن����ك غ��ي��ر م��ح��ت��اج ل��ح��اج��ة �أخ����رى� ،أن��ت
مك�شوف قدامى� ،أنت �أعمى ال ترى الطريق
الحقيقي ،عريان لأنك مك�شوف قدامى� ،أنا
�س�أقول لك كيف تكون �صالحاً� :أ�شير عليك
�أن ت�شترى ذهب م�صفي بالنار ،هنا يريد �أن
يقول له� :إنك تغتنى بنعمة ربنا الغنية الذي
خل�صنا ،الذهب هنا �إ�شارة الحاجة الغالية
لذا يقول له :ذهب م�صفي بالنار� ،أي معناها
ذهب نقى جد ًا لأنه ك ّلما و�ضعت الذهب في
النار �أكثر ،تزول منه ال�شوائب ،حتى يكون
�أربعة وع�شرين قراط ،فيقول له :امتلئ من
نعمتي ودع��ك من الكلاّ م ال��ذي �أن��ت تقوله
�أ�شير عليك �أن ت�شترى ذهب م�صفى بالنار
و�أقتني النعمة الحقيقية الإلهية ،و�أقول له
�أي�ضاً :الب�س ثياب بي�ض وتحلى بثوب البر
وال��ط��ه��ارة وال��ت��ق��وى ال داع���ى ل��ه��ذا الفتور
الروحي ،بل �إنمو في النعمة والقامة عند
اللـه وعند النا�س ،هناك �أُن��ا���س يتعجبون
كيف يقول ربنا :تكحل عيناك بكحل ،كحل
عينيك بكحل ،م�أخوذة من التعبير الب�شري
عندما ح��د يكحل عينيه لكي ي�شير هنا
لال�ستنارة الإلهية لأن الم�سيح هو نور العالم
تكون عينيه مفتوحة لكي يرى النور الإلهي
ال يغم�ض عينيه وي�ضع ر�أ���س��ه ف��ي الرمل
ثم يقول له :كن غيور ًا وت��ب ،اجعل عندك
غ��ي��رة ف��ي ال��ت��ي للح�سنى ،وك��م��ل جهادك
بالتوبة حتى ال يكون عندك الفتور الروحي.
والمكاف�أة عظيمة ت�ستحق �أن الإن�سان يتعب

بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار

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

قلي ًال وت�ستحق �أن الإن�سان يغ�صب على نف�سه
قليال وت�ستحق �أن الإن�سان يجاهد وت�ستحق
�أن الإن�سان ينتقل من مرحلة الفتور الروحي
�إل��ى مرحلة النعمة الإلهية ،لأن من يغلب
�سيجل�س معي في عر�شي ،يكون في نعمة
�أكثر� ،إن��ه ال يقول �سوف يجل�س في عر�ش
بجواري ،بل يقول :يجل�س معي في عر�شي.
يقول الرب :كما جل�ست �أنا في عر�ش �أبى،
عندما �صعد الم�سيح �إلى ال�سماء يقول �صعد
وجل�س عن يمين الآب في العظمة ،هل يوجد
�شيء �أح�سن من ذل��ك؟ و�إن ربنا يكافئنا
بها �أن نكون نحن مثل ربنا ي�سوع الم�سيح،
كما غلب هو ويعطينا �أي�ض ًا الغلبة والن�صرة
ويجعلنا نجل�س معه في عر�شه ونجتمع معه.
† ف��ي ه���ذه ال��ر���س��ال��ة ك��م��ا خ��ت��م ك ّل
الر�سائل ال�سبع ويقولَ :م ْن له �أذن لل�سمع
فلي�سمع ما يقوله الروح للكنائ�س .كما قلنا
في �أول الر�سائل ال�سبع و�إن ال��ك�ّل اّ م كان
موجه ب�صفة خا�صة �إل��ى ر�ؤ�ساء الكنائ�س
ال�سبع في �أ�سيا ال�صغرى� ،إال �أن الكلاّ م
موجه لك ّل كني�سة ولك ّل فرد على مر الع�صور
والأجيال وحتى مجيء الم�سيح الثاني ،نريد
�أن نعي�ش في الغلبة حتى يكون لنا الن�صرة
ولكي نجل�س مع الم�سيح في عر�شه ،يا ترى
�أن��ا من �أي ن��وع من ه��ذه الكنائ�س ال�سبع،
�أبحث على نف�سى و�أ�شوف الو�صف الخا�ص
بى و�أرى النواحي الإيجابية وال�سلبية و�أرى
ال��ع�لاج ال���ذي يقدمه اللـه ل��ي لكي �أتمتع
بالمكاف�أة التي يقدمها لنا اللـه من خالل
هذه الر�سائل.
(يتبع)
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البابا �شنوده الثالث...

الكــالم

سنوات مع أسئلة الناس

هل ال�ضمير هو �صوت اهلل؟
�س�ؤال :هل ال�ضمير هو �صوت
اهلل؟

الإج���اب���ة :ك�ل�ا ،ل��ي�����س ال�ضمير
هو �صوت اهلل ،لأن ال�ضمير كثير ًا ما
يخطئ ،و�صوت اهلل ال يخطئ.
و�أك��ب��ر دل��ي��ل على ه��ذا ق��ول ال�سيد
الم�سيح لتالميذه «ت���أت��ي �ساعة يظن
فيها كل من يقتلكم �أن��ه يقدم خدمة
هلل» (يو.)2:16
وط��ب��ع��ا ه���ذا ال�����ض��م��ي��ر ال����ذي يرى
في قتل التالميذ خدمة هلل ،ال يمكن
�إطالقا �أن يكون هو �صوت اهلل .و�أمثال
هذا كثير..
ال�ضمير قد يكون �ضيق ًا مو�سو�ساً،
يظن الخطية حيث ال توجد خطية� ،أو
يكبر من قيمة الخطية فوق حقيقتها...
وقد يكون ال�ضمير وا�سع ًا ي�سمح ب�أ�شياء
كثيرة خاطئة ويبررها .وكال النوعين ال
يمكن �أن يكون �صوت اهلل ،ال ال�ضمير
ال��ذي ي�صف عن البعو�ضة ،وال الذي
يبلغ الجمل (متى.)23
�إن ال��ذي يقتل �إنتقام ًا لمقتل �أخيه
�أو �أبيه ،و�ضميره يتعبه �إن لم يث�أر لدم
قريبه ،هذا ال يمكن �أن يكون �ضميره
�صوت اهلل .وبالمثل الذي يقتل �أخته �إذا

بقلم :د� .إميــل ب�شــاي

emitedbishay@cox.net

«إلى إنسان كامل،
إلى قياس قامة ملء
المسيح»

(أف)13:4

«لأجل تكميل القدي�سين لعمل
الخدمة لبنيان ج�سد الم�سيح
�إلى �أن ننتهي جميعا �إلى وحدانية
الإيمان ومعرفة �إبن اهلل
�إلى �إن�سان كامل� ،إلى قيا�س قامة
ملء الم�سيح» (�أف)13 ،12 :4

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

عيد النيروز...
عيد الشهداء
تحتفل كني�ستنا القبطية بعيد ر�أ�س ال�سنة
القبطية ف��ي ال��ي��وم الأول م��ن �شهر توت
المبارك الموافق ال��ح��ادي ع�شر من �شهر
�سبتمبر ,وي�سمى ه��ذا العيد عيد النيروز.
فيقول ك��ت��اب ال�سنك�سار ال��ج��ام��ع لأخبار
الأنبياء والر�سل وال�شهداء والقدي�سين �أنه
منذ الع�صر الر�سولي لم تخل الكني�سة من

بقلم :وجدي ميخائيـل
لي�سان�س �صحافة

wagdy_mikhael@yahoo.com
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قديس القرن العشرين

زنت ،لكي يطهر �سمعة الأ�سرة ،ال يمكن �أن
يكون الذي دعاه �إلى القتل هو �صوت اهلل.
بع�ض النا�س يخلطون بين ال�ضمير
والروح القد�س.
�صوت اهلل في الإن�سان ،هو �صوت روح
اهلل فيه .وه��ذا ال يمكن �أن يخطئ� .أما
ال�ضمير فيمكن �أن يخطئ .وك��ث��ي��ر ًا ما
يتحم�س الإن�سان لعمل �شيء ،و�ضميره يتعبه
�إن لم يعمله ،بينما يكون روح اهلل غير را�ض
عن هذا العمل.
وكثير ًا ما يتغير �ضمير الإن�سان
بالتعليم والتوجيه.
فيرى اليوم حرام ًا ما كان يراه بالأم�س
حالال تماما نتيجة لجهله �أو �سوء فهمه .فلو
كان ال�ضمير هو �صوت اهلل ،هل يعقل �أن
يتغير في حكمه اليوم عن الأم�س؟! �إن تغير
ال�ضمير دليل على �أنه لي�س �صوت اهلل.
�إن�����س��ان ي��دع��وه �ضميره با�سم الرحمة
وال�شفقة �أن يغ�ش�ش طالب ًا في الإمتحان
يبكي وه��و معر�ض ل��ل��ر���س��وب� ..أو با�سم
الرحمة وال�شفقة �ضمير طبيب يدعوه �إلى
كتابة �شهادة مر�ضية لإن�سان غير مري�ض..
ثم يقتنع بالتوجيه فيما بعد �أن هذا خط�أ،
فال يوافق �ضميره عليه في الم�ستقبل.
فكيف ي��ك��ون ال�ضمير ���ص��وت اهلل في
الإن�����س��ان ،وه��و ي��دع��و �أح��ي��ان�� ًا �إلى�شيء،
و�أحيان ًا �أخرى �إلى �ضده؟!
�أو �إن�سان يحكم �ضميره يطيع �أب��� ًا �أو
مر�شد ًا روحياً ،حتى في الخط�أ .ثم يفهم

الطاعة على �أنها داخل طاعة اهلل ،فيعود
�ضميره ويبكته على الطاقة ال�سابقة التي
ك�سر فيها و�صية اهلل.
�إن ال�ضمير هو �صوت و�ضعه اهلل في
الإن�سان ،يدعوه �إلى الخير ،ويبكته
على ال�شر ،ولكنه لي�س �صوت اهلل.
وبالمثل و���ض��ع اهلل ف��ي الإن�����س��ان عقال
يدعوه �إلى الخير.
وج��ع��ل ل�ل�إن�����س��ان روح����ا ت�شتهي �ضد
الج�سد .ومع ذلك كثير ًا ما يخطئ العقل،
وكثير ًا ما تخطئ الروح .كالهما من اهلل،
ولكنهما لي�سا عقل اهلل ،وال روح اهلل .كذلك
ال�ضمير هو �صوت و�ضعه اهلل ،ولكنه لي�س
�صوت اهلل.
�صوت اهلل في الإن�سان ،هو روح اهلل
العامل فيه.

اهلل.
والجنون على درجات و�أنواع .فهناك
�شخ�ص مجنون في نقطة معينة بالذات،
ويت�صرف كما لو كان عاقال تماما في
باقي النقاط ،بحيث �أن الذي ال يعرفه،
ال يقول عنه �إنه مجنون .وهناك جنون
متقطع ،قد ي�شفى منه الإن�سان ،ويرجع
�إل��ي��ه .وه��ن��اك جنون مطبق �أي جنون
كامل ،يكون العقل فيه مختال تماما.
وال��م��ج��ن��ون جنونا مطبقا ،ال
يحا�سب على �شيء �إطالقا.
فال يحا�سب على �أية خطية ارتكبها
�أث��ن��اء ج��ن��ون��ه ،لأن���ه ال ي��درك��ه��ا� .إنما
ح�سابه ي��ك��ون على خ��ط��اي��اه ال�سابقة
للجنون فقط .ومن وقت جنونه يعتبر
ك�أنه قد مات ،فال ح�ساب.
وفي باقي �أنواع الجنون يحا�سب
على قدر �إدراكه.
وعلى قدر �إمكانيته في التحكم عقلي ًا
في ت�صرفاته.
و�إن ك��ان ال��رب قد ق��ال عن �صالبيه
«يا �أبتاه �إغفر لهم ،لأنهم ال يدرون ماذا
يفعلون» (ل��و  .)34:23فكم بالأولى
المجانين الذين هم فعال من الناحية
العقلية «ال يدرون ماذا يفعلون»..؟

من زمن بعيد ،جميل ،كان �أبونا القدي�س
بي�شوي ك��ام��ل يكلمنا ع��ن ق���ول بطر�س
الر�سول ...« :ولكن �إنموا في النعمة وفي
معرفة ربنا ي�سوع الم�سيح» (2بط)18 :3
و�شرح لنا �أن النمو يحتاج �إلى جهاد كقول
بطر�س ال ّر�سول« :ولهذا عينه و�أنتم باذلون
كل اجتهاد قدموا في �إيمانكم ف�ضيلة ،وفي
الف�ضيلة معرفة ،وفي المعرفة تعففا ،وفي
ال�صبر تقوى ،وفي
التعفّف �صبراً ،وف��ي ّ
التّقوى مو ّدة �أخوية ،وفي المودة الأخوية
محبة2( .بط.)7-5 :1
و�س�ألنا قدي�سنا �إذا كان كل هذا الجهد
�سينتهي بدخولنا في الحياة الأبدية ،فكان
رده عجيبا« :انتوا فاكرين �أن مار جرج�س
ال�سما الآن م�ش حي�ستمر في النمو؟
في ّ
النمو الزم وم�ستمر!».
لم يفارقني التفكير في هذا الرد طوال
ال�سنين .يقول بول�س الر�سول �أن فترة
هذه ّ
«ت��دري��ب��ن��ا» هنا �أي���ام غربتنا ه��و «تكميل
الق ّدي�سين (الو�صول �إلى الإن�سان الكامل)
لعمل الخدمة لبنيان ج�سد الم�سيح� ،إلى
�أن ننتهي جميعا �إلى ...معرفة ابن اهلل...
�إل��ى قيا�س (ارت��ف��اع) قامة ملء الم�سيح»
(�أف .)13 ،12 :4ويقول مخل�صنا ي�سوع
تج�سده هو �أن نعرف اهلل،
�أن من �أغرا�ض ّ

ي��ق��ول« :وع ّرفتهم �إ�سمك ،و�س�أع ّرفهم،
ليكون فيهم الحب الذي �أحببتني به و�أكون
�أنا فيهم» (يو .)26 :17و�إ�سم الآب الذي
عرفناه من �إبنه هو «محب الب�شر» .ولكن
يوحنا الحبيب يقول �أن هذه المعرفة لي�ست
كاملة بالقيا�س لمعرفتنا به حين نكون في
�أح�ضانه في ال�سماء ،يقول�« :أيها الأحباء
الآن نحن �أوالد اهلل ،ولم يظهر بعد ماذا
�سنكون .ولكن نعلم �أن��ه �إذا �أُظ��هِ ��ر نكون
مثله لأننا �سنراه (�سنعرفه) كما هو .وكل
من عنده هذا ال ّرجاء به يط ّهر نف�سه كما
هو طاهر» (1ي��و� .)3 ،2 :3إذا ،نمونا في
ال�سماء الزم وم�ستمر ،كما
معرفة اهلل في ّ
علمنا �أبونا بي�شوي القدي�س.
الخطير ف��ي الأم���ر �أن علينا �أن تكون
عندنا هذه المعرفة ،معرفة اهلل ,و�أن ننمو
فيها هنا على الأر���ض وهناك في الحياة
الأبدية �إن ا�ستحققنا �أن نكون فيها معه،
وفي �أح�ضانه« :لأن الذي لي�س عنده هذه
هو �أعمى ق�صير الب�صر ،قد ن�سي تطهير
ال�سالفة» (2بط.)9 :1
خطاياه ّ
فالأبدية تعني نموا وتقدما بال نهاية.
ي��ق��ول  :J. R. Tolkienال��ط��رق تم�ضي،
وت��م�����ض��ي ب�لا ن��ه��اي��ة وه����ذا ي�����ص��دق على
ال��ط��ري��ق ال���� ّروح����ي ول��ي�����س ف���ي الحياة
الحا�ضرة فقط .نحن نتح ّرك دائما �إلى

الأمام ولي�س �إلى الخلف .ال ّدهر الآتي هو
لي�س مج ّرد عودة �إلى البداية ،لي�س مجرد
ا�ستعادة لحالة الكمال الأ�صلية التي كانت
في الفردو�س (جنة ع��دن) بل هو تقدم
جديد � .ستكون هناك �سماء جديدة و�أر�ض
جديدة .والأم��ور الجديدة �ستكون �أعظم
من الأولى.
ويقول «نيومان» :هنا على الأر���ض �أن
تحيا يعني �أن تتغير و�أن ت�صير كامال،
يعني �أن تتغير كثيرا .ولكن هل هذه الحال
هنا فقط؟ الق ّدي�س غريغوريو�س الني�سي
كان يعتقد �أنه حتى في ال�سماء فالكمال هو
نمو وتقدم ،و�أن الإن�سان ال ي�صير كامال
�أب��دا بل هو دائما يتقدم �إل��ى �إلأم��ام �إلى
درجة �أعلى من الكمال الذي �سبق �أن و�صل
�إليه! ...نحن نراه وجها لوجه ،ومع ذلك
ن�ستمر في التقدم �أكثر ف�أكثر داخل ال�سر
الإلهي ...نحن نذهب «من مجد �إلى مجد»
(2ك��و )18 :3وبعد ذلك �إلى مجد �أعظم
ولن ن�صل في كل الأبدية �إلى نقطة نكون
فيها قد ت ّممنا كل ما يمكن �أن يتم.
يقول القدي�س �إي��ري��ن��ا�ؤ���س« :لي�س في
العالم الحا�ضر فقط بل وفي ال ّدهر الآتي
�أي�ضا ف����إنّ اهلل عنده �شيئا �أك��ث��ر يعلّمه
للإن�سان ،والإن�سان �سيكون محتاجا دائما
�أن يتع ّلم من اهلل �أكثر.

�أبطال في الإيمان ال�سيما في الع�صور الأولى
ع�صور الأ�ضطهاد ,الذي �إ�ست�شهد فيه مئات
الآالف م��ن الم�ؤمنين لتم�سكهم ب�إلههم
والدفاع عن عقيدتهم وكني�ستهم �إل��ى �آخر
قطرة من دمائهم دون �أن يرهبوا الحديد
والنار وكل �أنواع العذاب واال�ضطهاد .
تقول الكني�سة �أننا نحفظ هذا اليوم مقد�سا
بكل ط��ه��ارة ون��ق��اوة ون��ق��ول م��ع داود النبى
«بارك ر�أ�س ال�سنة ب�صالحك» (مز,)11:65
ونجد القم�ص فليمون الأنبا بي�شوى يتغنى في
هذا العيد فيقول عيد ال�شهداء عيد الأبرار
عيد النيروز عيد �آبائنا و أ�ج��دادن��ا وبذرة
�إيماننا ,ذك��راك ياعيد الآب��اء �أم��ام عيوننا
وثمارك دائما في قلوبنا و�ضحاياك دائما
يحيطون بكنائ�سنا وعاي�شين معنا في بيوتنا
و�صار يوم �إ�ست�شهاد القدي�س هو يوم ميالده
في الفردو�س.
�إن �أجدادنا الأبطال القدي�سين وقفوا �أمام
ملوك و�سالطين في ق��وة ال تعرف ال�ضعف
وفي �صالبة ال تعرف اللين وفي �شهادة قوية
و�صادقة معلنة عن الحق وراف�ضة ال�سجود
والعبادة لغير الإل��ه الواحد القدو�س معلنة
«���ص��ادق��ة ه��ى الكلمة وم�ستحقة ك��ل قبول
�أن الم�سيح ي�سوع جاء �إل��ى العالم ليخل�ص
الخطاة الذين �أولهم �أنا» (1ت��ى .)15:1لقد
حملوا ال�صليب في قلوبهم قبل �أن يعلقوه
على �صدورهم .ه���ؤالء الأبطال غلبوا لي�س

ب�سواعدهم وال عنادهم ,فلم يكن الإ�ست�شهاد
عناد ًا �أو مجرد بطولة ,بل هو حب و�إيمان
و�إقتناع وخبرة حية ل�سمو الحياة في الم�سيح
ي�سوع ,لقد ماتت �شهوات العالم في قلوبهم
ف��ه��ان��ت عليهم �أرواح���ه���م ف����رددوا قائلين
«ل��ي الحياة ه��ي الم�سيح وال��م��وت ه��و ربح»
(ف����ى ,)21:1ول��م يكن الإ�ست�شهاد بقوتهم
الذاتية بل «هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة
�شهادتهم ول��م يحبوا حياتهم حتى الموت»
(ر�ؤ ,)11:12متذكرين دائ��م��ا وع��د الرب
قائال «�ستنالون قوة متى حل الروح القد�س
ع��ل��ي��ك��م�( »....أع� .)8:1آب��ائ��ن��ا القدي�سين
الأبطال كانوا يذهبون الى الإ�ست�شهاد بالفرح
والت�سابيح والتراتيل ,لأنهم كانوا ينظرون �إلى
الأمجاد والأكاليل ال�سمائية التي تنتظرهم
وهم ين�شدون مع بول�س الر�سول قائلين «لي
�إ�شتهاء �أن �أكون مع الم�سيح ذاك �أف�ضل جدا»
(فى.)23:1
لكي نغلب في الحروب الروحية ير�شدنا
الكتاب المقد�س قائال «�إلب�سوا �سالح اهلل
الكامل لكي ت��ق��دروا �أن تثبتوا �ضد مكايد
�إبلي�س ف���إن م�صارعتنا لي�ست مع دم ولحم
بل مع الر�ؤ�ساء مع ال�سالطين مع �أجناد ال�شر
الروحية» (�أف�س .)11:6ويقول معلمنا بطر�س
الر�سول «�إ�صحوا و�إ�سهروا لأن �إبلي�س خ�صمكم
ك�أ�سد زائ��ر يجول ملتم�س ًا من يبتلعه هو,
فقاوموه را�سخين في الإيمان» (1بط)8:5

ويقول معلمنا المتنيح البابا �شنودة �إلت�صق
ب��اهلل و�أط��ل��ب معونته وال تظن مطلق ًا �أنك
تحارب وح��دك ,ف���إن اهلل بكل نعمته يعمل
معك ,ولنتذكر دائما قول الر�سول «ينبغى �أن
يطاع اهلل �أكثر من النا�س» (�أع ،)29:5فال
يوجد �أعز من اهلل وال �أحب من اهلل وال يوجد
�أهم من م�صيرك الأبدي.
هكذا كانت دماء ال�شهداء هي التي روت
حبة الخردل التي نمت وترعرعت و�صارت
�شجرة عظيمة يتظلل في �إيمانها كل الم�ؤمنين
ف��ي العالم ينعمون بالخال�ص ال��ذي قدمه
لنا الرب ي�سوع على خ�شبة ال�صليب ,ولذلك
ُ�سمي عيد النيروز بعيد ال�شهداء وبد�أت �أول
�سنة لل�شهداء فى عام  284ميالدية وهو العام
الذي �إعتلى فيه ديوقلديانو�س العر�ش و�أذاق
الم�سيحيين كل �أن��واع العذاب والأ�ضطهاد
ع�شرة �أع����وام حتى �ضربه ال���رب بالعمى
والجنون في �أواخر �أيامه ,فخلعه الجي�ش عن
عر�شه ومات بعد �سنتين ,ومما يذكر �أن �سيدة
م�سيحية �صالحة �إعتنت به في �أواخر �أيامه
كقول الرب «�أح�سنوا �إلى مبغ�ضيكم و�صلوا
لأجل الذين ي�سيئون اليكم».
�أعاد الرب علينا جميعا هذا العيد المبارك
عيد �أج��دادن��ا ال�شهداء ويثبتنا في الإيمان
�إلى النف�س الأخير مملوءة قلوبنا بحب ربنا
ومخل�صا ي�سوع الم�سيح له المجد الدائم �إلى
الأبد �آميـ ـ ـ ــن .

«دبر حياتنا يارب ح�سب �إرادتك
ال�صالحة»..
كان البابا كيرل�س يتلو هذه المقولة قبل
بداية كل قدا�س.
وكما هو معروف ،فقد �سكن �أبونا مينا
المتوحد في طاحونة هواء بجبل المقطم
ب��دءا من منت�صف الثالثينات من القرن
الما�ضي� ،أي ب�أكثر من ع�شرون عاما قبل
�سيامته بطريركا عام .1959
وقد �إعتاد �أبونا مينا على �إقامة القدا�س
الإل��ه��ي بالطاحونة طالما وج��د �شما�سا
يعاونه في �إقامة القدا�س من �سكان م�صر
القديمة الذين يعي�شون قريبا بع�ض ال�شيء
من جبل المقطم.
وبالطبع يحتاج �أبونا مينا لمياه ال�شرب
ال�ستعماله ال�شخ�صي ..وكذلك ال�ستخدامه
في عمل القربان لإق��ام��ة القدا�س .وكان
�أب��ون��ا مينا ق��د ات��ف��ق م��ع �شخ�ص يدعى
حجازي على القيام بتو�صيل كمية من مياه
ال�شرب لأبونا مينا بالطاحونة مرة كل ثالثة
�أيام ..وكانت تلك الكمية من المياه تكفيه
بالكاد لثالثة �أي��ام ال�ستعماله ال�شخ�صي

وعمل القربان.
وح��دث �أن تعر�ض عم حجازي لإنتقاد
عنيف م��ن ع��دد م��ن �أه���ل المنطقة التي
ي�سكنها وك��ان��وا غير م�سيحيين ،و�أخ��ذوا
يهينوه �إه��ان��ات بالغة لأن��ه يقوم بتو�صيل
المياه لهذا الراهب الم�سيحي الذي يقطن
الطاحونة في الجبل!
وق���رر ح��ج��ازي �أن يمتنع ع��ن تو�صيل
المياه لأبونا مينا بدءا من الموعد التالي
لتو�صيل المياه ..وال��ذي يحين بعد ثالثة
�أيام من تاريخ قراره بالتوقف عن تو�صيل
المياه لأبونا مينا!.
ومرت الأيام الثالثة التالية وكمية المياه
التي في حوزة �أبونا مينا تتناق�ص يوما بعد
يوم ..وجاء اليوم الرابع وللأ�سف لم ي�أتي
عم حجازي في موعده المعتاد .واحتار
�أبونا مينا فيما يفعل وكمية المياه التي لديه
تو�شك على النفاذ!
وفوجئ �أبونا مينا �صباح اليوم التالي
بعم حجازي يطرق باب الطاحونة ب�شدة..
وعندما فتح �أب��ون��ا مينا ال��ب��اب وج��د عم
حجازي مرتجفا والخوف م�سيطرا عليه

وباديا على محياه!! وفوجئ �أبونا مينا ب�أن
ح��ج��ازي اح�ضر معه كمية م�ضاعفة من
المياه تكفي لأكثر من �أ�سبوع.
انحنى عم حجازي يقبل يد �أبونا مينا
وي�ست�سمحه �أن يغفر له عن عدم ح�ضوره
بكمية ال��م��ي��اه ف��ي م��وع��ده��ا ..وا�ستر�سل
قائال�« :أرج��وك يا �أبونا ال تر�سل ال�ضابط
�صاحبك عل�شان يفكرني بموعد �إح�ضار
المياه لك ..ده �إيده يا �أبونا جامدة قوي..
ده ل�سعني كام كف على و�شي لحد ما لوح
دماغي»!!.
وتعجب �أبونا مينا مما قاله عم حجازي
عن ه��ذا ال�ضابط ال��ذي ج��اءه من طرف
�أبونا مينا ،وعنفه و�ضربه لت�أخره عمدا
عن �إر�سال المياه لأبونا!! وفج�أة ..وقبل �أن
يقول �أبونا مينا لعم حجازي �أنه لم ير�سل
له �أي �ضابط ليوبخه �أو لي�ضربه ..فوجئ
�أبونا مينا بحجازي وهو يهتف ناظرا �إلى
�أيقونة القدي�س ال�شهيد مارمينا «اهه ..ده
ال�ضابط اللي جاني من طرفك ووبخني
و�ضربني»!!.
و�إلى اللقاء في العدد القادم باذن اهلل

المجنون ومحا�سبته على خطاياه
�س�ؤال� :إلى �أي مدى يمكن �أن نقول
�إن المجنون يحا�سب على خطاياه،
�أو ال يحا�سب؟

الإج��اب��ة :المعروف �أن��ه بح�سب
درجة عقل الإن�سان و�إدراكه يحا�سبه

يع ّلمنا �سفر الأمثال �أن «كثرة الكالم
ال تخلو من مع�صية� ،أما ال�ضابط �شفتيه
ف��ع��اق��ل» (�أم )19:10فما ه��ي �أهمية
الكالم بوجه عام؟ وما هي خطورة كثرة
الكالم؟ وكيف ن�ضبط �شفتينا؟
* �أهمية الكالم:
 -1به نتبرر وبه ُن��دان ..كما ع ّلمنا
ال�س ّيد الم�سيح� ،أن «ك��ل كلمة بطالة
يتكلم بها النا�س �سوف ُيعطون عنها
ح�ساب ًا يوم الدين ،لأنك ِب َك َال ِم َك َت َت َب َّر ُر
َو ِب َك َال َ
مك ت َُد ُان» (مت.)37-36 :12
 -2يقوم الل�سان ب�أعمال عظيمة على
الرغم من �صغر حجمه ،مثل دفة �صغيرة
تقود �سفينة كبيرة ،فالكالم يقود دفة
الحياة �إما لل�سالم �أو للنار (يع.)3
 -3الكالم يك�شف عن الكنز الداخلي،
�أه��و �صالح �أم �شرير ..ف���إن « َالإِن َْ�س ُان
ال�صا ِل ِح ِفي ا ْل َقلْب
ال�صا ِل ُح ِم َن ا ْل َكنْزِ َّ
َّ
ال�صا ِل َح ِ
اتَ ،والإِن َْ�س ُان ِّ
ال�ش ِّري ُر
ج
رِ
ُيخْ ُ َّ
ِّ
ِم َ��ن ا ْل�� َك��نْ��زِ ال�����ش�� ِّري��رِ ُي��خْ ��رِ ُج ال�شُّ ُرو َر»
(مت.)35 :12
 -4الكالم له ت�أثير على َم��ن حولنا
بالإيجاب �أو ال�سلب ..كما �أن الكلمة ال
يمكن �أن نزيلها �أو نمحوها بعد �أن ننطق
بها.
* خطورة و�أ�ضرار كثرة الكالم:
 +ك��ث��رة ال��ك�لام تك�شف ع��ن ف��راغ
داخلي ،كما قال مار �إ�سحق ال�سرياني..
وق���د ت��ك�����ش��ف �أي�����ض��ا ع���ن ���ض��ع��ف روح
التلمذة ،فالتلميذ ي�س�أل وي�سمع �أكثر مما
يتكلم .كما �أن كثرة الكالم تك�شف عن
�ضعف ف�ضيلة �إنكار الذات ،والرغبة في
اال�ستحواذ على الجو المحيط.
 +كثرة الكالم تجعل الإن�سان ُعر�ضة
للخط�أ ،وق��د ت�ستهلك طاقة الإن�سان
بدون عمل ،كما �أنها �صفة غير محبوبة
من غالبية النا�س ،بل وقد تثير البع�ض
�ضدنا.
* كيف ن�ضبط �شفتيـنا؟
 +يلزمنا �أن نفكر قليال قبل �أن نتك ّلم
�أو نرد.
 +ينبغي �أن ُندرك �أن ال�صمت هو لون
من التعبير ..ف�إذا لم يعطنا الرب كلمة
فلن�صمت.
 +ن��ح��ت��اج �أن ن��ت��درب ع��ل��ى انتقاء
الألفاظ النقية الهادئة ،والمعبرة بدقة
عن الفكرة التي بداخلنا ..وما قل ودل
�أف�ضل من كلمات كثيرة يتوه �أو يتبعثر
فيها المعنى!

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

fryohanna@hotmail.com

المهم �أن ننتبه ون��ح��ذر من
 +م��ن
ّ
اال�ستدراج �إل��ى �أح��ادي��ث غير بناءة..
ات
كما يو�صينا ال��ر���س��ول «ا ْل ُم َب َاح َث ُ
ال�س ِخي َف ُة ْاج�� َت�� ِن�� ْب�� َه��اَ ،عا ِل ًما
ا ْل��غَ��بِ�� َّي�� ُة َو َّ
�أَ َّن�� َه��ا ُت�� َو ِّل�� ُد خُ ُ�ص َوم ٍاتَ ،و َع�� ْب�� ُد ال�� َّر ِّب َال
جب �أَ ْن ُيخَ ِ
��ون ُم َت َر ِّفقًا
ا�ص َمَ ،ب ْ��ل َي�� ُك ُ
َي ُ
بالجميع�َ ،صا ِلح ًا ِللتع ِل ِيم�َ ،ص ُبور ًا َع َلى
ا ْل َم�شَ ِ
قات2( »...تي.)24-23 :2
* من �أقوال الآباء:
 +يقول الق ّدي�س يوحنّا الد َرجي :خير
للإن�سان �أن ي�سقط من مكان عال ،وال
ي�سقط من ل�سانه.
 +ي���ق���ول ال���ق��� ّدي�������س م����ار �إ�سحق
ال�سرياني:
 ال���ذي ُيط ِلق ل�سانه على النا�سبالجيد والرديء ،ال ي� َّؤهل لنعمة اهلل.
 �إن كنت ال تقدر �أن ت�سد فم المتكلمعن �إن�سان بال�شر ،فال �أقل من �أن تحفظ
فمك من م�شاركته في هذا الأمر.
 �إذا �أردت �أن تتعرف على رجل اهلل،فا�ستدل عليه من �سكوته.
 ك��م��ا �أن ال�����س��ح��اب ي��ح��ج��ب نورال�شم�س ،ف����إن ال��ك�لام الكثير يبلبل
النف�س.
 �إن ك��ن َ��ت ت��ح ّ��ب ال��ت��وب��ة ف�أحبال�سكوت ،لأنه بدونه لن تكمل التوبة.
 +يقول القدي�س بيمن :من ُيكثر من
االختالط بالنا�س ،ال يمكنه �أن ينجو
من النميمة.
ُ +يح َكى عن ثالثة �شيوخ كانت لهم
ع���ادة ف��ي ك��ل �سنة �أن ي����زوروا الأنبا
�أنطونيو�س .فكان اثنان منهم ي�س�ألونه
عن الأفكار وعن خال�ص نف�سيهما ،و�أما
الثالث فكان يظل �صامتاً ..وبعد عدة
زي��ارات قال له الطوباوي �أنطونيو�س:
«ك��ل ه��ذا الزمان و�أن��ت تح�ضر عندي
وما �س�ألتني عن �شيء» �أما هو فقال له:
«يكفيني النظر �إلى وجهك يا �أبي»!

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
مطلوب تدعيم م�شاريع �صغيرة ل�صناعة ال�سجاد
تقديم :د .مجدى نوار
مع �إحتفاالتنا بعيد العدرا ومعجزاتها
مع �آبائنا القدي�سين ،الحظنا في ال�سنوات
الأخ��ي��رة زي��ارات �سماوية كثيرة �إ�ستجابة
لطلبات و�صراخ الكثيرمن �شعبنا القبطي
ف���ي م�����ص��ر ال�����ذي ي��ع��ان��ي م���ن �ضيقات
�إقت�صادية و�إ���ض��ط��ه��ادات ب�سبب العقيدة
ومعها �إن��ف�لات �أم��ن��ى وع��دم �إن�ضباط في
ال�شارع الم�صري مما �أدى �إلى تزايد حاالت
الخطف والتحر�ش الجن�سي والبدني بال
�سبب وبالأكثر ت�أثرت به الأ�سرة القبطية
لأنها م�سالمة ومميزة وي�سهل �إ�صطيادها
والإي���ق���اع ب��ه��ا .فمثال ت�ضطر الآن�����س��ة �أو
ال�سيدة �إلى �إ�ستعمال و�سيلة موا�صالت في
مناطق غير م�أهولة بال�سكان مثل التاك�سي
�أو الميكروبا�س �أو حتى التوك توك لت�صل
�إلى عملها �أو مكان درا�ستها ومعها مخاطر
غير �آمنة.
حدثت في الأي��ام الأخيرة واقعة م�ؤلمة
ذك��ره��ا �أب ك��اه��ن ،ج���رت �أح��داث��ه��ا في
�ضواحى �سوهاج ،عند ع��ودة فتاة قبطية
من الكلية مت�أخرة ليال وركبت ميكروبا�س
مع ركاب �آخرين .فى الطريق نزل الركاب
واحد وراء الآخر وبقيت هذه ال�شابة وحدها
ف��ى ال�سيارة لأن م�سكنها ك��ان �أب��ع��د .بد�أ
ال�شك يراودها عندما ر�أت ال�سائق ي�أخذ
م�سارا �آخر و�سكك غير معتادة ،وهنا �أدركت
�أن حياتها في خطر و�إ�ضطربت جدا و�أخذت
ت�صلي ب�شدة لكل القدي�سين و�أولهم �أم النور
وفي نف�س الوقت ر�أت ال�سائق ينظر �إليها
بنظرات مريبة ف�أيقنت تماما �أنها وقعت
�ضحية لهذا المجرم في �ساعة مت�أخرة من

نموذج لإنتاج ال�سجاد

الليل ،وحاولت �إ�ستعمال التليفون لكنه خطفه
من يدها ،ف�صرخت طالبة معونة ال�سماء
والقدي�سين وكانت في حالة �إنهيار تام وال
تعرف ماذا تفعل غير النداء على القدي�سين
 ...وفي لحظات ترى �سيارة مقابلة بك�شاف
ق���وى ت��ق��ف ب��ع��ر���ض ال��ط��ري��ق وي��ن��زل منها
�ضابط يطلب من ال�سائق ال��وق��وف وركب
معه في الكر�سى الأمامي وطلب من ال�سائق
تو�صيل هذه الآن�سة �أوال ثم هو بعد ذلك .بعد
قليل و�صلت هذه الأخ��ت �إلى بيتها و�أرادت
�أن تتعرف على هذا ال�ضابط  ,فقال لها...
�إ�سمى جرج�س ...ثم �إختفى.
ع���ادت ال��ف��ت��اة �إل���ى عائلتها ال��ت��ي كانت
فى حالة �إنهيار لت�أخرها وع��دم ال��رد على
التليفون ،ورفعت العائلة �صالة �شكر لرب
المجد ال��ذي �إ�ستجاب لنجدة �أوالده في
�ساعة ال�ضيق و�أر���س��ل قدي�سه مارجرج�س
لإن��ق��اذ ه��ذه ال��ف��ت��اة ،وح��ق��ا ق��ال داود في
المزمور «�إدع��ن��ي في ي��وم ال�ضيق �أنقذك
ف��ت��م��ج��دن��ي» ،ب��رك��ة ال��ق��دي�����س مارجرج�س
ت�سندنا في �أيام غربتنا.
+++
ن���أت��ى الآن ل��م��و���ض��وع خدمتنا ف��ي هذا
ال��ع��دد وه��ي ع��ن م�شروع ك��ان منت�شرا في
البيوت القروية �أيام زمان ،ومع مرور الأيام
وال�سنين تغيرت الأح����وال و�إخ��ت��ف��ت هذه
الحرفة �إال القليل منها مازال يقاوم �إحتكار
ال�سوق للم�صانع الكبيرة وغالء الأ�سعار.
ف��ي الأ�سابيع الما�ضية �أر���س��ل ل��ى �أحد
كهنة قرى المنيا �صور لبع�ض قطع ال�سجاد
ال�صوف والأكلمة التي ت�صنعها ال�سيدات
القرويات في بيوتهن .والتي تبدو في منتهى
الجمال وب�����أذواق و�أل���وان مختلفة م��ع دقة
في الت�صنيع .وق��ال لي ب��د�أت هذه الحرفة
بالقرية بخدام متخ�ص�صين م��ن خدمة
�أبونا داود لمعى لتعليم وتدريب ال�سيدات
في بيوتهن مع �شراء الإنتاج منهن وبيعه في
كنائ�س القاهرة والمهجر .قلت لأبونا �إنتاج
ممتاز ومك�سب حلو للقرويات ...فما هى
طلباتك  ...قال نريد التو�سع في الت�صنيع
والإنتاج و�شراء �أنوال جديدة ومواد خام مع
تدريب عدد �أكبر من بنات و�سيدات القرية
� ...س�ألته  ..كم عدد ال�سيدات العامالت فى
هذا الم�شروع الآن ...قال � .١٥س�ألته  ...ما
هو متو�سط دخل كل عاملة  ...قال  ..فى
حدود  ٨٠٠ - ٥٠٠جنيه �شهريا.
راقت لي الفكرة جدا لأنها تمثل منظومة
�إقت�صادية متكاملة وعوامل نجاحها م�ضمونة
مع وجود الخميرة الأولى والتي تعمل بنجاح
خالل عامين .والذي الحظته في الما�ضي
عند زيارتي لهذه القرية �أنها تقع في منطقة
البقية �صفحة ()5
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

وداع ًا �أ�ستاذ الأجيال

الأقبـاط وعين الإعتبــار

الأ�ستاذ الدكتور موري�س تاو�ضرو�س

فى الخام�س من �أغ�سط�س ، ٢٠١٨
رحل عن عالمنا �أ�ستاذ الأجيال بحق،
كما ق��ال عنه قدا�سة البابا تو�ضرو�س
الثانى� ،أجيال تتلمذت على يديه منذ
الن�صف الثانى من القرن الع�شرين،
رحل عن عمر يقترب من الت�سعين فهو
من مواليد ()١٩٢٩ /٣ /١٤رحل العالم
والمعلم ،رح��ل الأب والأ���س��ت��اذ ،رحل
القيمة والقامة ،رحل المفكر والباحث
المدقق ،رحل �أ.د /موري�س تاو�ضرو�س
ال���ذى ع��ا���ش راه��ب�� ًا ف��ي �ساحة الكتاب
المقد�س ،رحل عطر جيل الزمن الجميل
فهو تلميذ القدي�س حبيب جرج�س،
وزميل قدا�سة البابا �شنودة الثالث في
الإكليريكية ،حيث تخرجا معا في نف�س
العام ( ،)١٩٤٩وكانا الأوائل ،فقد كان
البابا الأول على دفعته (ف��ي الدفعة
الم�سائية) والدكتور موري�س الأول على
دفعته في(الدفعة النهارية).
رحل الرجل المعطاء بعلمه كمعلمه
ي�سوع الم�سيح (فتيلة مدخنة ال ُيطفئ)،
«هوذا فتاي الذي اخترته ،حبيبي الذي
ُ�سرت به نف�سى» (مت .)١٨ :١٢
دعونا نقترب من �شخ�صيته ،لنحاول
�أن نكت�سب من بحر جوانبها وعطائها
ما ن�صلح به �أنف�سنا �أوال ،وما نفيد به
خدمتنا (ان��ظ��روا �إل��ى نهاية �سيرتهم
وتمثلوا بهم).
د /م��وري�����س ،ك��ر���س ح��ي��ات��ه لخدمة
التعليم وال��ب��ح��ث العلمي ،وغ��ا���ص في

دكتور موري�س تاو�ضرو�س
�أع��م��اق الكتاب المقد�س ،وتخ�ص�ص في
�شخ�صية بول�س الر�سول ،مما دفعه بعد
ح�صوله ع��ل��ى لي�سان�س الفل�سفة بكلية
الآداب �أن �سافر �إلى اليونان ،بعد ح�صوله
على الماج�ستير عام  ،١٩٦٨للح�صول على
درجة الدكتوراة عن مو�ضوع }ال�شخ�صية
االن�سانية عند القدي�س بول�س الر�سول{،
ثم ب��د�أ ن�شاطه التدري�سي ،فقام بتدري�س
اللغة اليونانية ،والعهد الجديد بالكلية
الإكليريكية بالقاهرة والأق�صر وغيرها،
وكان ي�شغل رئا�سة ق�سم الكتاب المقد�س
بالكلية ،و�أ�ستاذ الالهوت بمعهد الدرا�سات
القبطية ،ووكي ًال لمعهد الكتاب المقد�س،
كما ق��ام بالتدري�س بالكلية الإكليريكية
ال�سريانية االرثوذك�سية ب�سوريا ،والم�شاركة
فى التخطيط العلمي للكلية ب�سوريا ،ومن
جهة �أخ��رى فقد كان له ن�شاطه العام من

خ�لال ع�ضويته بالمجل�س الملى العام،
ون�����ش��اط��ه العلمي الم�سكوني م��ن خالل
ع�ضويته بمجل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط،
�أ�ضف �إلى ذلك ع�شرات الكتب والم�ؤلفات
ف��ي ال��ع��ه��د ال��ج��دي��د ل��ل��ك��ت��اب المقد�س،
وم���و����ض���وع���ات م��ت��ن��وع��ة ف���ي ال��م��ج��االت
االجتماعية والتربوية والحياتية باللم�سة
الروحية الكتابية.
�أه��م م��ا يمتلك م��ن �سمات �شخ�صية،
اذكر بع�ض ًا منها:
 حالوة منطقه عند تحليله العلمي ،فيتف�سيره وت�أمالته ،وعذوبة كلمات عر�ضه
للخبرات ،وقدرته على جذب االنتباه لمن
ي�ستمع �إل��ي��ه حيث كانت خبراته خبرات
حياتية عامرة بالتفتح والتفاعل فى الأفكار
والمعاني.
 عمق تفكيره ،من خالل ما يمتلك منزاد معرفي ثري ،وح�صاد فكري غزير.
 مو�سوعيا في علمه ،وثراء في عطائهمن خالل تخ�ص�صه الدقيق.
 ت��م��ي��ز ب��ت��ق��دي��ر و�إح���ت���رام وجاذبية�إن�سانية نادرة لكل من �صادفه ،وتعامل معه
(كان كالعطر الرائع) ن�سعى �إليه (رائحة
الم�سيح ال��ذك��ي��ة)� ،إ���ض��اف��ة �إل��ى توا�ضعه
وب�ساطته رغم قامته العلمية الم�شهود بها
منا جميعاً.
 امتلك �سمات ومالمح فريدة تدل علىنبوغه و�إبداعه ،و�صالبة الإرادة ،والمودة،
والعذوبة ،والحيوية فهو يمتلك طاقة �شبابية
(يتجدد مثل الن�سر �شبابك).

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
بقلم� :إ.د /ر�سمي عبدامللك ر�ستم
رئي�س ق�سم العلوم الإن�سانية والرتبوية
بالكلية الإكلرييكية بالقاهرة
profrasmy_r@yahoo.com

 رب �أ���س��رة م��ث��ال��ي ،زوج���� ًا محب ًاو�صديق ًا لزوجة فا�ضلة ب�شو�شة محفزة
للخدمة ،مدبرة لبيتها وحياة زوجها
وابنائها ،موفرة له مناخ منا�سب للتفكير
والت�أمل والخدمة ،لدرجة �أنه لم يتحمل
بعدها ،فقد انتقلت قبل رحيله بخم�سة
�أ�شهر تقريبا ،و�شعرت و�أن���ا بجواره
للتعزية عند وفاتها،كم كانت نف�سه
حزينة ج��د ًا على ه��ذا ال��ف��راق ،وك�أنه
يناجيها لنا لقاء قريب جداً ،كما كان
�أب ًا يعي معنى الأبوة الحقة.
و�أخ����ي����را ،ل��ق��د ت��رك��ت ط�لاب��ا من
مدر�ستك ال��رائ��دة ،مفكرين وعلماء،
�سيذكرونك دوم��اً ،ويتوارثون ذكراك
ج��ي�لا ب��ع��د ج��ي��ل ،و���س��ت��ظ��ل ب��اق��ي�� ًا في
وجداننا بان�سانيتك ،مثلما �أنت باقي ًا
ف��ي عقولنا بعلمك وف��ك��رك وعطائك
المتميز� ،ستظل في مخيلتنا فار�س ًا من
فر�سان الزمن الجميل ،اذكرنا �أمام
عر�ش النعمة يا�أ�ستاذ الأجيال.

«�أرثوذكـ�س نيـوز» وم�سـيرة ( )١٨عـام
ونحن نحتفل بالعيد ال�سنوى لجريدتنا
المتميزة «�أرثوذك�س نيوز»� ،أ�شعر ب�أن
ال��رب يعمل فيها بحق ،ويح�ضرني قول
َدا ُو َد (�إن لم يبن الرب البيت ،فباط ًال
يتعب البنا�ؤون) (مز  .)١٢٧ومن كثرة
�إعجابى ب�إخراج ومنهجية هذه الجريدة،
عر�ضت �أن �أتحول من ق��ارئ الى كاتب
منذ عدة �سنوات ،ووج��دت ترحيب ًا بكل
الود من �صاحب ورئي�س تحرير الجريدة
االعالمى الكبير اال�ستاذ /عزمى حنا
(وال����ذى ل��م �أح���ظ ح��ت��ى ال��ي��وم بر�ؤية
�سيادته والتى مازلت �أترقبها).
وت�شرفت بان�ضمامى ل��ه��ذه النخبة
النادرة من الكتاب والمفكرين و�أ�صحاب
االق�لام ،وهنا لم�ست بحق مدى الجهد
العلمي والفني واالداري ال���ذي تبذله
�أ�سرة التحرير التي تعمل بنظام فريقي
متعاون ،برئا�سة االخ الحبيب اال�ستاذ/
عزمى وال�سيدة الفا�ضلة حرمه.

حقيقة نحن نقر�أ العديد من ال�صحف
يومي ًا ،لكننى �أ�شعر  -وهذا ما يدفعني
لالنتظام بل والحر�ص على تقديم مقا ًال
ج��دي��د ًا ف��ي ك��ل ع��دد ل��ل��ج��ري��دة ،طوال
ال�سنوات ال�سابقة وحتى تاريخه � ،-أ�شعر
بقيمة هذه ال�صحيفة الثرية الجادة التي
ال تتطلع �إال لك�سب المزيد من �أ�صدقائها
ال��ق�� ّراء ،وثقتهم بها ،وه��ذا ما يميزها
وجعلها وا�سعة االنت�شار ،ودائمة التطوير
على مدى هذه ال�سنوات منذ ت�أ�سي�سها،
فهي تقدم لل�شعب القبطى و الناطقين
باللغة العربية ب�أمريكا وخارجها ،وجبات
فكرية ثرية ،لينهلوا من ينابيع الح�ضارة
القبطية (عقيدة ،وطق�س ،ولغة ،وتاريخ،
و�أدب ،وثقافة قبطية ،وت�أمالت روحية،
وتاريخ كني�ستنا).
ح��ق��ا ت��ج��د �أم���ام���ك م���ائ���دة �شهية
تتميز بتنوع المو�ضوعات م��ن �أخبار
الكني�سة ،و�أخبار الوطن الغالي م�صر،

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
(بقية)
�شبه �صحراوية عند �سفح الجبل ولي�س بها زراعة وكل �سكانها �أقباط مهجرين من قرى المنيا
ولي�س هناك فر�ص عمل �أو زراعة.
�أتمنى �أن ندعم هذا الم�شروع لأق�صى حد ،و�أرى في كل بيت نول ل�صناعة الأكلمة وال�سجاد
يتناوب عليها �أفراد الأ�سرة بدال من �ضياع الوقت فيما ال يفيد .وال تن�سى �أن هناك الكثير من قرى
ومدن في ال�شرق الأو�سط لها �شهرة عالمية في �صناعة ال�سجاد .
�أخى الحبيب ...هذه فكرة جديدة لم�شروع �صغير على م�ستوى كل �أ�سرة يمكنك �أن ت�ساعد فيه
لتخفيف �أعباء الحياة الطاحنة على �إخوتك في م�صر.
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:

ومو�ضوعات تربوية واقت�صادية وريا�ضية
و�أ�سرية ،الخ ،حتى الإعالنات ت�شعر �أنها
متنوعة وهادفة لي�س للربح من ورائها بل
للحر�ص �أن تقدم للقارئ خا�صة المهاجر
م���ا ي��ح��ت��اج��ه م���ن م�����س��ان��دة وخ��دم��ات
وم�����ش��ارك��ات ،ف��ه��ي ل��م ت�صبح مجرد
�صحيفة ،و�إنما �أ�صبحت نافذة �إعالمية
لها منهجها ،ت�ضم كوكبة من الكتاب
وعلى ر�أ�سهم قدا�سة البابا تاو�ضرو�س
الثانى ،وكذلك من كنوز المتنيح قدا�سة
البابا �شنودة الثالث ،وذكريات قدي�س
القرن الع�شرين البابا كيرل�س ال�ساد�س،
وكل من خدم الكني�سة ب�أمانة.
وبعد� ،أن الحديث عن كل ما يتعلق
بـ«ارثوذك�س نيوز» ،قد يطول ،ومن حق
�أ���ص��ح��اب��ه��ا ،ال��ذي��ن ا�ستخدمهم الرب
لتقديم كلمته ون�شرها من خ�لال هذه
ال�صحيفة ،من حقهم �أن يت�ساءلوا كما
ت�ساءل ال�سيد الم�سيح «ماذا يقول النا�س

عني؟؟».
و�أرجو �أن ت�سمحوا لى �أن �أجيب نيابة
عن الق ّراء والكتاب بعبارة واحدة :
هذه الجريدة �أ�صبحت كالماء والهواء
ل��دي��ن��ا ج��م��ي��ع�� ًا ،ننتظر ���ص��دوره��ا في
موعدها� ،إنها الهرم الم�صري القبطي
ب��ال��والي��ات المتحدة االم��ري��ك��ي��ة ،وكما
قال الرب عند تكوينه (ليكن نور ،فكان
نور).
وليعذرني القاريء العزيز� ،أن �أكتفي
بما ذكرته من نقاط جاءت في ذاكرتي
�أردت ان �أ�شارك �أخي الحبيب �أ /عزمى
وال�����س��ي��دة /ح��رم��ه ،بهجة ب��داي��ة العام
الـ( )١٩ل�صحيفتنا الرائدة «�أرثوذك�س
نيوز».
�أ.د /ر�سمى عبد الملك ر�ستم

الأنبا هدرا يتوجة �إلى �أمريكا لإجراء عملية تغيير مف�صل الركبة

رحالت �أ�سبوعية للأرا�ضي املقد�سة
نهنئكم بحلول
ر�أ�س ال�سنة القبطية 1735

�أمريكان �ستار ترافل

Tel.: (508) 815-4327

غادر الأنبا هدرا ،مطران �أ�سوان� ،صباح الثالثاء  8/28القاهرة ،متوج ًها للواليات
المتحدة الأمريكية ،لإجراء عملية تغيير مف�صل الركبة ،وذلك لمعاناته ال�شديدة من �آالم
�شديدة في الركبتين.
كان البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية ،بطريرك الكرازة المرق�سية ،قد ا�ستقبل
الأنبا هدرا مطران �أ�سوان ،في الكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية ،قبل �سفرة للواليات
المتحدة الأمريكية.

PW

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


CA Lic# 0F15498

bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

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

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,

Workers Comp

Health

Home

Auto

لذا �أن��ا غير متفاءل بالمرة من قيادة المحافظة الجديدة فالذي ي�أتي من
هذا الجهاز الأمني يجيد حلو الكالم ومع�سوله والتالعب بالوعود دون تنفيذها
ومعروف في الو�سط الأمني والقانون حين تذهب لتتحدث مع �أحد ال�ضباط في
هذا الجهاز ف�إن قدم لك الليمون معناها �أن ت�أخذ �ضيافتك وتن�صرف ولن ُيحل
مو�ضوعك.
هنا �أتذكر �إح��دى الم�ؤتمرات التي ح�ضرتها وحا�ضرت فيها حينما افتتح
رئي�س الم�ؤتمر اللقاء و�أراد �أن يعلمنا �شيئ ًا فقال �س�أ�ضع كل اقتراحاتكم في عين
االعتبار وهنا بد�أ الجميع يقدم اقتراحات متنوعة �سواء عما �سيقدم في اللقاء من
مو�ضوعات �أو �إج��راءات او مواعيد وخالفه ..وبعد �أن انتهى الجميع من ار�سال
الورق الخا�ص باالقتراحات ر�سم �صندوق على ال�سبورة ور�سم �سهم ي�شير �إليه
وكتب هذا هو عين االعتبار وبد�أ النا�س يفكرون ما هذا ولكن وقف �أحدهم وقال
ربما هذا �صندوق قمامة ف�ضحك الرجل وقال هذه هي الديمقراطية المزيفة
يجعلك تقول كل ما تريده ولكنه يلقي بما تريده في هذا ال�صندوق الذي ت�سمونه
�صندوق القمامة ومن يومها و�أنا �أ�ضحك كلما �سمعت �أحد الم�سئولين يقول �س�أ�ضع
ر�أيك �أو اقتراحك في عين االعتبار.

ماجد سوس

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

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

1-818-395-2879

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

www.americanstartravel.net

17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703

وم�شكلة هذا الجهاز �أنه كما يحمي المجتمع من الإرهاب �أو التطرف هو يحمي
المجتمع من تغلغل الأقباط في المجتمع فهو يقع عائق �أمام تقلدهم المنا�صب
العامة وخا�صة الق�ضاء وال�شرطة والجامعات فيتحكم في درجات كليات الحقوق
وال�شرطة فتكون التعيينات في �أ�ضيق الحدود كما يحمي المجتمع من انت�شار
الكنائ�س وبالطبع التب�شير و�إنت�شار الم�سيحية في م�صر و�سواء هناك �ضغوط من
ال�سعودية والأزهر وال�سلفيين الذين يعمل بع�ضهم ل�صالح الجهاز �إال �أنها حقيقة
يعرفها الجميع ولم ت� ِأت قيادة �سيا�سية واحدة منذ عهد ال�سادات م�ؤ�س�س الجهاز
و�أبو الإرهاب في العالم تملك القدرة والرغبة في �إلغاءه �أو تغيير منهجه و�أهدافه
وال حل في نظري �إن كانت الدولة جادة في الحل الجذري و�إن لم ترد �إلغاءه فعليها
تعيين �أقباط في هذا الجهاز وتحييده.

Gobrial Insurance Agency

We have weekly trips to Holly Land

Bob Hanna

تم اختيار اللواء قا�سم محمد ح�سين بدال من اللواء ع�صام الدين البديوي
الذي جاء بعد اللواء طارق ن�صر خلفا للواء وراء لواء دون حل جذري لم�شاكل
الإرهاب وم�شاكل الأقباط وال�سبب هو �أن جميع المحافظين ي�أتون من خلفية العمل
بجهاز �أمن الدولة �أو ما ي�سمى حالي ًا الأمن الوطني.

Nick Gobrial

We offer a group rate for individual booking



بكل �أ�سف بعد �أن ت�سربت �إ�شاعات �أن الأ�ستاذ الدكتور جابر ن�صار رئي�س جامعة
القاهرة �سيتم �إختياره محافظ ًا للمنيا �أو لكفر ال�شيخ تهلل الكثيرون و�أنا منهم
لمعرفتنا اليقينية �أنه �سيقدم حلوال حقيقية لم�شاكل المجتمع في م�صر وخا�صة
في الملف القبطي وهو الرجل الذي تحدى كل ر�ؤ�ساء الجامعات في م�صر وكل
المتطرفين حين �أ�صر على �إلغاء خانة الديانة من جميع �أوراق جامعة القاهرة
كما �أ�صر على تعيين معيدين م�سيحيين طالما ي�ستحقونها لكن الريح ال ت�أتي بما
ت�شتهي ال�سفن.

E-Mail: alphahvac@att.net

Sam Awad

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp

منذ �ساعات قليلة �سمعت كلمات �ألقاها الأ�سقف العام للمنيا جزيل االحترام
الأنبا مكاريو�س على �أقباط المنيا قال فيها �أن القيادة الإدارية والأمنية الجديدة
في المنيا وعدته بحل جذري لهذه الم�شاكل ولكني لن �أ�صدق هذه المرة �أية وعود
قبل �أن تتحول �إلى قرارات ويتم بالفعل تنفيذها.

�إذا كنت تبحث عن النجاح �إعتمد «�أرثوذك�س نيوز»
في حملتك الإعالنية وات�صل بنا اليوم
)818(774-0446

Discover the joys of travel

Precise Way
Insurance Services

رغ��م �أن��ن��ي �أم��ي��ل للتفا�ؤل دوم��� ًا �إال
�أن���ن���ي ل���ن �أت�����رك م�����ش��اع��ري تقودني
هذه المرة .ف���إن لم يكن هناك حلوال
جذرية  -ال لم�شكلة المنيا فح�سب  -بل
لم�شكلة الأق��ب��اط في كل بقاع الوطن
ب�ش�أن بناء الكنائ�س وحرية العبادة في
أديان
م�صر و�إلغاء ما ي�سمى بازدراء ال
بقلم :ماجد �سو�س
والكتاب
وال���ذي يطبق على الأق��ب��اط
ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
ا
قانون
أ�ضيف
الم�ستنيرين فقط ،وقد �
ً
magedsous@gmail.com
تمييزي �آخر �سيطبق �أي�ض ًا على �أنا�س
بعينهم هو قانون الرموز الدينية وغيرها فلن �أ�صدق ما تقوله الحكومة لتبيي�ض
وجه النظام �أمام العالم.

				

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

American Star Travel

5

24422 Avenida De La Carlota, Suite 110, Laguna Hills CA 92653

�صالح رزق اهلل

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

®FARMERS

جلميع �أنواع الت�أمينات

�سيارات  -منازل  -حياة � -أعمال
نتكلم العربية

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

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

�أ�شهى امل�أكوالت و�أطيب املازات العربية
�سلطات  -مقبالت  -ورق عنب  -كبه رول
فطائرة باللحمة وال�سبانخ واجلبنة وفطري م�شلتت
م�ستعدون لتجهيز حفالتكم ومنا�سباتكم بجميع �أنواع
امل�شاوي • متخ�ص�صون يف اخلراف املح�شية واحللويات

مع حتيات حامت نقوال

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

تاريخ الكني�سة القبطية احلديث بقلم �شاهد عيان ()71
�سنوات التحفظ على البابا (ِ)E

ميخائيل و�شاروبيم محافظان بم�صر!

ال�صحافة الم�صرية والأحداث
�شنودة.
وك��ان الأنبا �شنودة �أي�ضا وراء حوادث
 1980التي �أدت �إلى �إ�شتباكات دموية في
�أ�سيوط والمنيا والأ�سكندرية وهنا توافرت
له الفر�صة فقرر �إل��غ��اء الإحتفال بالعيد
ب��ل وط��ل��ب م��ن �أق��ب��اط م�صر ف��ي الخارج
�أن يفعلوا نف�س ال�شيء لتحري�ضهم �ضد
وطنهم ،وه��ك��ذا �إنك�شفت ن��واي��اه وا�ضحة
في ت�صميمة على مناو�أة الدولة والوقوف
كزعيم �أعلن الحرب لكي ي�سترد الأقباط
حقوقهم بالقوة والتهديد.
 +مدار�س الأح��د :ك��ان لإن�شاء مدار�س
الأح��د �أث��ر خطير وه��و �إن�سحاب مجموعة
كبيرة من الأقباط من الحياة ال�سيا�سية
والإجتماعية العامة لترتد �إل��ى م�ؤ�س�سات
الكني�سة التي عمدت �إلى الإنغالق الطائفي.
وتحويل ال�شباب الم�سيحي في الجامعات
والمدار�س �إلى �أ�سر دينية خا�صة بها ،كما
كان البابا يحر�ص على �أن يخطب لل�شباب
بالكاتدرائية م�ساء كل يوم جمعة لإلهاب
م�شاعرهم.
 +ال��م��ط��ب��وع��ات :ت��ع��ال��ت ال�����ش��ك��وى من
بع�ض الكتب الدينية وكثير منها يطبع في
الخارج ويتدفق �إلى م�صر .م�ؤلفون م�سلمون
ي��ت��ع��ر���ض��ون لأح���ك���ام ال��دي��ان��ة الم�سيحية
وم���ؤل��ف��ون م�سيحيون يتعر�ضون لأحكام
الإ�سالم .هذه الكتب تثير الخواطر وتهيج
ال�شعور و�أي�ضا من�شورات ظاهرة الإ�صطناع
يتداولها النا�س على �أنها حقائق .والإقتراح
ه��و و���ض��ع ن��ظ��ام ُم��ح��ك��م ل��رق��اب��ة الجهات
الدينية المتخ�ص�صة تحت �إ�شراف وزارة
الثقافة.
 +الجماعات الإ�سالمية :حظى الحديث
عنهم ج���زءا ك��ب��ي��را م��ن ال��ج��ري��دة وفيها
تكلمت ع��ن م��ج�لات ال��ح��ائ��ظ وتحري�ض
الطالب والمبادئ الهامة التي ينادون بها
وم��ق��اال ع��ن �أم���راء الجماعات الإ�سالمية
و�أهدافهم.

مقدمة:
ت َع ّود الم�صريون على الخ�ضوع للر�ؤ�ساء
منذ عهد الفراعنة .وفي كثير من الأحيان
وتحت حكم حاكم قا�س ي�صل الخ�ضوع
�إلى خنوع خوفا من بط�شه ،وعليه يمدحونه
�إب��ت��غ��اء لر�ضائه .هكذا كانت ال�صحافة
الم�صرية بعد خطاب الرئي�س ال�سادات
في � 5سبتمبر  1981مليئة بالتهليل لكل
كلمة قالها والتطبيل لكل قرار �إتخذه .وهنا
�س�أذكر بع�ض ما جاء بال�صحف في الأيام
التالية لخطابه.
جريدة مايو (� 7سبتمبر):
وهي جريدة الحزب الوطني الديمقراطي
ول�سان حال ال�سادات .كتبت في �صفحتها
الأولى عنوان كبير «الذي لم يذكره الرئي�س
في خطابه لل�شعب ،كيف تحولت مدار�س
الأحد ولقاءات يوم الجمعة �إلى �إجتماعات
لإث��ارة الفتنة» .و�أي�ضا «م��ن ال��ذي ق��ال �أن
ال��ح��رب ق��ادم��ة ال محالة بين الم�سلمين
وخ�صت جزء ًا كبير ًا عن البابا
والأقباط» ّ
والجماعات الإ�سالمية وم��دار���س الأحد
�ألخ�ص لكم بع�ض ما جاء بها:
 +ق�صة ال��ب��اب��ا وال��ح��ك��وم��ة :ف��ي بداية
ع��ه��ده �سلك الأن��ب��ا �شنودة �سلوكا رحبت
به الحكومة (ربما يكون موقفه بالن�سبة
لإ�سرائيل) .ولكن �سرعان ما الحظت عليه
الحكومة تحركات عك�سية ب��د�أت بتكوينه
مراكز قبطية معار�ضة للحكومة في الخارج
وخا�صة في �أمريكا وكندا .وكان البابا ُيغذي
هذه المراكز ب�أخبار وبيانات ُمبالغ فيها
وغير �صحيحة لإثارة �أقباط المهجر .وظلت
هذه المراكز القبطية حوالي ع�شر �سنوات
تهاجم رئي�س الجمهورية ورئي�س الحكومة
�شخ�صيا .وتهاجم �أي�ضا الجهات الإ�سالمية
لإلتهاب روح التع�صب والحقد والفرقة .ولم
ي�صدر من البابا �شنودة �إعترا�ض واحد �أو
�إ�ستنكار لإنحطاط الم�ستوى الخلقي لهذه
الن�شرات .والبيان الوحيد ال��ذي �أ�صدره
كان بعد تفاقم الحوادث وبعد �أن تركزت
الأ�ضواء عليه كمحر�ض لهذه الجماعات.
وال�����س���ؤال لماذا �سكت الأن��ب��ا �شنودة هذه
ال�سنين الطويلة؟
وفي داخل البالد كانت ت�صرفات الأنبا
���ش��ن��ودة ف��ي ال��ق��اه��رة والأ���س��ك��ن��دري��ة وفي
باقي المحافظات مك�شوفة للحكومة رغم
حر�صه على �إخفائها .فكان وراء الم�سيرة
بعد �أح����داث الخانكة �إذ جمع لها 100
كاهن وكان يمكن �أن يحدث �صدام دموي
لوال يقظة الحكومة و�إف�سادها لخطة الأنبا

جريدة الأخبار (� 7سبتمبر):
كانت �أكبر عناوينها هي التحقيق مع
مثيري الفتنة ،ال�شارع الم�صري ي�ؤكد ت�أييده
لإجراءات وقرارات حماية الوحدة الوطنية.
و�أن المدعي العام الإ�شتراكي ق��رر وقف
جميع التحقيقات والق�ضايا غير العاجلة
للتركيز على درا�سة �أوراق المتهمين تمهيدا
للتحقيق معهم .كما خ�ص�صت �صفحة كاملة
ال�ستطالع �آراء الجماهير ،وحر�صت على
�أن يكون بع�ضهم م�سيحيين وكانت بالطبع
كل الآراء م�ؤيدة لخطوات الرئي�س.

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

جريدة الجمهورية (� 7سبتمبر):
ك��ان ال��ع��ن��وان الأك��ب��ر ه��و «ت���أي��ي��د �شعبي
كامل لبيان ال�سادات» ومقال عن �أن مجل�س
ال�شعب وال�شورى وافقا كل على حدة على
ت�شكيل لجنتين لدرا�سة بيان الرئي�س حول
�أح��داث الفتنة الطائفية .و�أي�ضا تعليقات
بع�ض الأ�شخا�ص وطبعا كلها موافقة على
ما قاله الرئي�س .وفي مو�ضع �صغير ذكرت
الجريدة �أن ي��وم الأح��د � 6سبتمبر ح�ضر
القدا�س في الكاتدرائية � 200شخ�ص (وهي
ت�سع � 7آالف) ،ولم يذكر الكاهن في موعظته
مو�ضوع عزل البابا �شنودة (هذا تعبير عن
خوف النا�س من بط�ش الحكومة لكل ر�أى
مختلف وبقاء معظمهم في منازلهم يوم
الأحد التالي لخطاب الرئي�س).
جريدة الأخبار (� 10سبتمبر):
خ�ص�صت الجريدة جزء ًا كبير ًا للم�ؤتمر
ال�صحفي ال��ذي تحدث فيه الرئي�س �أمام
مرا�سلي �صحف وتليفزيونات العالم في
ميت �أبو الكوم حيث م�سقط ر�أ�سه ،وحيث
�أدلى ب�صوته في اال�ستفتاء .وبد�أ الم�ؤتمر
بمهاجمة الكثيرين من رج��ال ال�صحافة
والتلفيزيون الذين �إنتقدوه في الع�شر �سنوات
ال�سابقة وك���ان بع�ضهم ي��رى �أن الحرب
مع �إ�سرائيل (�أكتوبر � )1973ست�ؤدي �إلى
هزيمة كبرى لم�صر و�آخرين ب�أن رئا�سته لن
تدوم ،و�شبهه البع�ض ب�أنه مثل �شاه �إيران في
�أواخر �أيامه .ثم تحدث عن ان الديمقراطية
بخير في م�صر و�أن الديمقراطية لها �أنياب
و�أن ما فعله الذين ي�سمون �أنف�سهم معار�ضة
كفيل بحل الأح��زاب بن�ص قانون الأحزاب
لكنني لن �أفعل ذلك.
وغ�ضب الرئي�س عندما �س�أله مرا�سل
 .N.B.Cفي �أمريكا عن موافقة الرئي�س
الأمريكي ريجان على قرارات ال�سادات وقال
«لوال �أننا نعي�ش في ديمقراطية لما �سمحت
لك بهذا ال�س�ؤال فلن �أ�سمح لأي قوة �أجنبية
�أن تتدخل في قراراتي ..ال �أمريكا وال غير
�أمريكا .ثم قال �أنه عام  1972عندما �شك
في �أن الإتحاد ال�سوفيتي يريد �أن يتدخل في
�شئوننا قام بطرد � 17أل��ف خبير �سوفيتي
و ُنفذ القرار في �أ�سبوع».
وفي �س�ؤال عن الكني�سة القبطية قال �أن
هناك جانب ديني ونحن ال نتدخل فيه وال في
تقاليد الكني�سة التي تق�ضي ب�أن يظل البابا
يحمل اللقب حتى يموت لكن الدولة تدخلت
بحقها الد�ستوري وهو مزاولة العمل .و�أنا
�أف�ضل �أن يبقى في الدير لعبادته كما �إعتاد
و�أنه لي�س �صحيحا �أن البابا تحت التحفظ!!

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

ثم �س�أله مرا�سل لو�س �أنجلو�س تايمز عن
ما هو تعليقه على ردود الفعل في العالم
لقراراته .ف�أجاب ب�أن م�سئوليته هي تجاه
الأم���ة الم�صرية و�أن���ه �أحيانا يتعين على
المرء �أن يجري جراحة �أو يبتلع حبوبا ُمرة.
ث��م تحدث ع��ن �أح���داث ال��زاوي��ة الحمراء
و�أن��ه��ا لي�ست �أم����ورا طائفية ب��ل محاولة
لزعزعة نظام الحكم.
وع��ن ���س���ؤال يتعلق بعالقة الم�سلمين
والم�سيحيين� ،أجاب ب�أن في ميت �أبو الكوم
وطوخ القريبة منها يمتلك الأقباط ن�صف
�أر�ضها ويعمل لديهم عمال م�سلمون بما في
ذلك �أفراد من عائلتي وفي نهاية كل مو�سم
يقوم الم�سلمون بت�سليم النقود للأقباط.
وفي �س�ؤال عن ت�شابه الأحوال في �إيران
وم�صر ولجوء ال�شاه �إليه �أج��اب ب�أنه منح
ال�شاه و�أ���س��رت��ه اللجوء لم�صر والحماية
الكاملة وعند وفاته في العام ال�سابق قمنا
بجنازة كبيرة ي�ستحقها.
الإ�ستفتاء:
ن�����ش��رت ك��ل ال�����ص��ح��ف ع��ن اال�ستفتاء
المزمع في ذلك اليوم و�أن عدد المقيدين
هو  11,899,000مليون و�سيدلوا ب�أ�صواتهم
في  25,500لجنة في جميع المحافظات
و�أن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وم��دي��رو الأم����ن في
المحافظات �سيتابعوا عملية اال�ستفتاء .و�أن
النبوي �إ�سماعيل نائب رئي�س الوزراء ووزير
الداخلية �سيذيع نتيجة اال�ستفتاء فور �إنتهاء
عملية الفرز �أمام الرئي�س ال�سادات في ميت
�أبو الكوم غدا (الجمعة � 11سبتمبر).
وفي � 11سبتمبر:
�أع��ل��ن الرئي�س ال�����س��ادات �أن النتجية
 %99,45و�أن  10,993,965ق��ال��وا نعم،
و  60,273قالوا ال .و�أن الن�سبة المئوية
للحا�ضرين ممن لهم بطاقة �إنتخاب هو
 .%91,87وو�صفت ال�صحف في �صفحتها
الأولى الرئي�س ال�سادات ي�ؤدي �صالة الجمعة
في م�سجد ميت �أبو الكوم وبجواره النبوي
ا�سماعيل ومحافظ المنوفية و�آخرين..
وت�صبحوا على خير.

الطق�س في الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية

ر�أ�س ال�سنة الم�صرية  -النيروز

ف��ي ال���ح���ادي ع�شر م��ن �سبتمبر هذا
العام يبد�أ العام القبطي الجديد لل�شهداء
الأطهار ،وهو اليوم الأول من �شهر (توت)
ن�سبه �إلى العالمة الفلكي الأول الذي و�ضع
التقويم الم�صري القديم ال��ذي �أنفرد به
الم�صريين فتره طويلة من الزمن قبل �أي
تقويم �آخ��ر عرفه العالم بعد ذل��ك �شرقا
وغربا .وتقديرا من الم�صريين القدماء
لهذا العالمة رفعوه �إل��ى م�صاف الآلهة،
و���ص��ار (ت����وت  -ت��ح��وت) ه��و ال���ه القلم
وال��ح��ك��م��ة وال��م��ع��رف��ة .ف��ه��و ال���ذي اخترع
الأح����رف الهيروغليفية ال��ت��ي ب���د�أت بها
الح�ضارة الم�صرية لذلك خلدوا �أ�سمه
على �أول �شهور ال�سنة الم�صرية والقبطية.
وه��و �إن�����س��ان م�صري نابغة ول��د ف��ي قرية
منتوت التي ما تزال موجودة وتتبع مركز
�أب����و ق��رق��ا���ص م��ح��اف��ظ��ه ال��م��ن��ي��ا ب�صعيد
م�صر بنف�س ا�سمها القديم .ومنتوت Ma
 `nTovtكلمة قبطية معناها مكان توت
وموطن توت .كانت ن�ش�أة التقويم الم�صري
القبطي ف��ي �سنه  4241قبل الميالد �أي
في القرن الثالث والأربعين قبل الميالد

عندما ر���ص��د الم�صريون ال��ق��دم��اء نجم
ال�شعرة اليمانية وح�سبوا الفترة بين ظهوره
مرتين وق�سموها �إلى ثالث ف�صول كبيره
(الفي�ضان وال��ب��ذار والح�صاد) ث��م �إلى
�أثني ع�شر �شهر كل �شهر منها ثالثون يوما
و�أ�ضافوا المدة الباقية وهي خم�سه �أيام
وربع وجعلوها �شهر �أ�سموه بال�شهر ال�صغير
و�سارت ال�سنة القبطية  365يوما في ال�سنة
الب�سيطة و 366يوما في ال�سنة الكبي�سة.
وقد �أحترم الفالح الم�صري هذا التقويم
نظرا لمطابقته للموا�سم الزراعية وال يزال
يتبعه �إلى اليوم.
و ف���ي �أواخ�������ر ال���ق���رن ال���ث���ال���ث تولي
دقلديانو�س �أمور الإمبراطورية الرومانية
�شخ�صا غير �سوي في بنيانه النف�سي.
وكان ً
لقد كان في �صباه راعيا للأغنام بمدينة
بتوليماي�س (ج��رج��ا) وك���ان ي��دع��ي قبال
(اغرابيدا) وقد خ�صته الطبيعة بمواهب
فطرية ممتازة جعلته مرموق الجانب .ومما
ا�شتهر به في �صباه انه كان يجيد العزف
على الناي �إلى حد بعيد فكان حين يرعى

 Adel Lotfyعــادل لطفــي
Broker Associate

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

�إيبدياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
الأغ��ن��ام ترق�ص الأغ��ن��ام طربا لنغماته.
و�أ�ستمر (�أغرابيدا) راعيا �إلى �أن قامت
الحرب بين الإم��ب��راط��ور نوميريان وبين
ال��ف��ر���س .وك���ان ال��ف��ر���س ف��ي ذل��ك الوقت
�أق��وي��اء مما جعل الإم��ب��راط��ور نوميريان
يجمع جي�شا قويا من الأق��ط��ار الخا�ضعة
للن�سر الروماني .وكان (اغرابيدا) ممن
انتظموا في �سلك هذا الجي�ش .وهنا تفتقت
مواهبه واظهر من �ضروب الب�سالة والذكاء
ما جعله مو�ضع الإعجاب .وا�ستهوته الحياة
الع�سكرية وفتحت �أمامه �آفاقا جديدة وابتد�أ
يرتقي �سلم المجد وت�شاء الظروف �أن ابنة
الإم��ب��راط��ور نوميريان ال��ك��ب��رى �أعجبت
بنغماته وانبهرت بمنظره ،فاختارته زوجا
لها .وهكذا �أ�صبح (�أغرابيدا) الذي كان
راع��ي��ا ل�ل�أغ��ن��ام �صهرا لإم��ب��راط��ور روما
�سيدة العالم في هذا الوقت .وهكذا ظل
ه��ذا النجم يلمع �إل��ى �أن ت���أل��ق بعد وفاة
الإمبراطور (نوميريان) فنودي به حاكما
في نيقوميديا �سنه  284وتقلد �أرفع منا�صب
الإمبراطورية و�أنفرد بحكم ال�شرق بعد �أن
�أتخذ مدينه �أنطاكية عا�صمة له .وابتد�أ
ديوكلتيانو�س (دقلديانو�س) وهي �أ�سما�ؤه

التي عرف بها بعد ذلك يحكم ال�شرق بيد
من حديد ووج��ه جهوده كلها ال�ستئ�صال
الم�سيحية م��ن ب�ل�اده وو���ض��ع تخطيطا
محكما يقوم على قتل رجال الدين ،هدم
الكنائ�س� ،إح��راق الكتب المقد�سة ،طرد
الم�سيحيين من الوظائف الحكومية و�أباحه
دمائهم .وقد نال القبط في م�صر من هذا
اال�ضطهاد �أعنفه لأن دقلديانو�س كان يري
�أن �أ�سا�س العمق الديني الم�سيحي كان في
م�صر.
ونظرا لفداحة ما تحمله الم�سيحيون
الأق��ب��اط ف��ي عهد ه��ذا الإم��ب��راط��ور فقد
جعلوا من �سنه  284ميالدية  -وهي ال�سنة
التي �أعتلي فيها الإمبراطور ديوقلديانو�س
عر�ش الإم��ب��راط��وري��ة -ه��ي ب��داي��ة تقويم
ال�����ش��ه��داء .ل��ذل��ك ف����أن ال��ت��اري��خ القبطي
ينق�ص عن التاريخ الميالدي بمقدار 284
�سنة و�صار التاريخ القبطي ابتدا ًء من هذا
التاريخ ي�سمي تاريخ ال�شهداء الأطهار.
وع���ن ت�سمية ر�أ�����س ال�سنة الم�صرية
بالنيروز فيعود ل�شدة ارتباط الم�صريين
بنهر النيل فهي م�شتقة من �أ�صل الكلمة
 – Niiarwovني يارو�ؤو – الأنهار .وذلك
لأن ذاك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال
مو�سم في�ضان النيل �سبب ال��ح��ي��اة في
م�صر.
و عن طق�س عيد النيروز ي�صلى به من
 1توت و حتى  16توت ع�شية عيد اكت�شاف
خ�شبة ال�صليب على يد الملكة القدي�سة
ه��ي�لان��ة .و ي�صلى بالطق�س الفرايحي
و ي��ك��ون م��رد الإن��ج��ي��ل و خ��ت��ام ال�صلوات
الجماعية «بارك �إكليل ال�سنة ب�صالحك يا
رب الأنهار و العيون و الزروع و الثمار».

BEACHSIDE REALTORS

Cell: 714-742-7888 - Direct: 818-519-3335

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

�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

adellotfy21@aol.com

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

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

19671 Beach Blvd., Huntington Beach, CA 92648
10535 Foothill Blvd., Rancho Cucamonga, CA 91730

لم ا�صدق عينى عندما لمحت خبرا
على الفي�سبوك يقول ان حركة التعيينات
الجديدة للمحافظين �ست�شمل د .منال
ميخائيل محافظا ل��دم��ي��اط .ام���ر�أة
وقبطية لمن�صب محافظ؟ ك��ان هذا
�أك��ب��ر مما �أت�����ص��ور .وق��د ع�� ّب��رت عن
بقلم :منيـر ب�شــاي
�شكوكى في تعليق ،فجاءني ال��رد من
Mounir.bishay@sbcglobal.net
�أحد القراء لي�ؤكد �صدق الخبر وي�ضيف
ان التعيينات �شملت اي�ضا د .كمال
�شاروبيم محافظا للدقهلية .ومع ذلك فمن فرط ده�شتى لم اعرف ما �إذا كان
الأمر واقع ًا �أم مجرد حلم .وكتبت اطلب من اال�صدقاء عدم �إيقاظي �إن كان الأمر
حلماً .والآن بعد مرور �أكثر من يوم ولم ي�صدر ما يكذب الخبر ا�صدق �أننا فعال
�أمام حدث تاريخي غير م�سبوق يعيد الأمل في غد م�شرق القباط م�صر ولم�صر
كلها.
ومن �أجل ذلك ا�سجل عظيم �شكرى وتقديرى للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى لهذا
القرار الذي يمكن �إ�ضافته لمواقفه الثورية التى بد�أت بثورة  30يونيو .وا�ؤكد �أنه
لن يندم عليه فاالقباط يحبوه وقد ا ّيدوه منذ اللحظة الأولى وما زالوا ي�ؤيدونه
وفي �سبيل ذلك ا�ستهدفوا مرار ًا بتفجيرات طالت �أ�شخا�صهم وكنائ�سهم وبيوتهم
ومتاجرهم .وقدّموا هذه كلها قربان ًا للوطن الذي يحبونه لدرجة الع�شق.
الدكتورة منال ميخائيل التى ع ّينت محافظا لدمياط كانت قبال نائب ًا لمحافظ
الجيزة .وهي حا�صلة على بكالوريو�س الطب البيطرى �سنة  1989والماج�ستير �سنة
 1995والدكتوراة �سنة  1999وح�صلت على جوائز الدولة الت�شجيعية �سنة .2007
والدكتور كمال �شاروبيم ال��ذى ع ّين محافظ ًا للدقهلية ي�شغل من�صب نائب
رئي�س جامعة قناة ال�سوي�س ل�شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .وهو حا�صل على
بكالوريو�س الهند�سة المدنية عام  1978والماج�ستير فى �سنة  1985والدكتوراة
من اليابان عام  .1990و�شغل وظيفة ا�ستاذ بكلية الهند�سة باال�سماعيلية .وقد
ح�صل على جوائز الدولى الت�شجيعية �سنة .2007
هذا التعيين فى من�صبى وظيفة المحافظ يعتبر حدثا مهما فى تاريخ االقباط.
فمنذ الغزو العربى لم�صر كان يجرى التعامل مع االقباط على �أنهم �أهل ذمة تحت
حماية الم�سلمين نظير دفعهم للجزية .وكانوا غير م�سموح لهم ب�شغل المنا�صب
القيادية عمال بالمبد�أ «ال والية لغير الم�سلم على الم�سلم» كما لم يكن م�سموحا
لهم بااللتحاق بوظائف ال�شرطة او االن�ضمام للجي�ش وا�صبحت الجزية هدفا في
ذاتها وج��زء ًا مهما من عملية ابتزاز االقباط ل�صالح العرب فى �شبه الجزيرة
العربية.
ا�ستمر الو�ضع على ذلك بمعاناة �شديدة نتيجة تعنت الحكام �ضد االقباط �إلى
�أن و�صل �إلى فترة الخالفة العثمانية حيث ازدادت حدة المعاناة .غير �أنه في
�أواخ��ر حكم الدولة العثمانية �ضعفت قوتها الع�سكرية بالتزامن مع �إزدي��اد قوة
الدول الأوروبية ونتيجة لذلك حدثت �ضغوط من الدول االوروبية لتح�سين احوال
الم�سيحيين فى البالد الخا�ضعة للخالفة ف�صدر الخط الهمايونى �سنة 1856
الذى كان يعتبر خطوة تقدمية حيث تم بمقت�ضاه الغاء عهد الذمة والجزية و�سمح
لالقباط بااللتحاق بالجي�ش.
تمكن محمدعلى من اال�ستقالل بحكم م�صر �سنة  .1805وب��د�أت مع حكمه
فترة من المعاملة الجيدة لالقباط فى ظروف كانت ع�صيبة على م�صر اذ كانت
الخزينة خاوية من المال .وحتى يخرج من االزمة �سعى محمد على �إلى اال�ستعانة
ب�أف�ضل من يوجد من الم�صريين ف�أقر مبد�أ الم�ساواة بين المواطنين .وعين
م�أمورين من االقباط على مراكز بردي�س والف�شن وديرموا�س وبهجورة وال�شرقية
وهى منا�صب تقابل منا�صب المحافظين اليوم .وفي عهده الغى محمد على الزي
الخا�ص المهين المفرو�ض على االقباط ومنح بع�ض الموظفين االقباط رتبة
البكوية.
ا�ستمرت هذه ال�سيا�سة خالل حكم �أ�سرة محمد على ففي ع�صر �سعيد با�شا
ع ّين حاكم ًا م�سيحي ًا على م�صوع بال�سودان .وفى عهد الخديوى ا�سماعيل �أعطى
االقباط حق التر�شح النتخابات مجل�س ال�شورى وع ّين ع��ددا من الأقباط في
منا�صب الق�ضاة .ومنح رتبة البا�شوية لالقباط وكان وا�صف با�شا هو من �شغل
وظيفة كبير الت�شريفات .وبعدها �شغل وي�صا وا�صف وظيفة رئي�س البرلمان.
ولكن بعد هذه الحقبة ومع اعتالء عبد النا�صر �سدة الحكم حدث تراجع لو�ضع
االقباط .ولم يكن �ضمن مجموعة ال�ضباط االح��رار قبطي ًا واح��داً .ولم ي�شغل
الأقباط �أى منا�صب عليا في فترة عبد النا�صر �سوى من�صب وزير التموين .وفي
تلك المرحلة تم تر�سيخ الدولة الدينية فى م�صر.
ثم جاء �أنور ال�سادات ب�أجندته المت�أ�سلمة التي �أطلق فيها العنان للجماعات
اال�سالمية المتطرفة لتمكين حكمه �ضد النا�صريين والي�ساريين .ومع ذلك فقد
عين ال�سادات قبطيا ك�أول محافظ فى م�صر بعد  1952وهو الفريق ف�ؤاد غالى.
وكان هذا مكاف�أة له على دوره البطولى فى حرب  1973وتاريخه الع�سكرى الطويل
الذى بد�أ مع حرب فل�سطين �سنة .1948
وكان ثانى محافظ هو مجدى �أي��وب وقام بتعيينه الرئي�س مبارك لمحافظة
قنا .وبعد ا�ستالم المجل�س الع�سكرى الحكم حاولوا تعيين محافظ قبطي �آخر هو
عماد �شحاته ميخائيل لقنا .غير ان ال�سلفيين واالخوان نظموا مظاهرات �صاخبة
�ضده وقطعوا خط القطارات الذى يمر عبر المحافظة وهددوا بقتله اذا جاء.
وا�ست�سلمت الدولة لمطالب المتظاهرين واوقفت التعيين.
اليوم نحن �أمام تعيين قبطيين لمن�صب المحافظ .وهى خطوة لها اهميتها،
على االقل من الناحية الرمزية ،فى ت�أكيد حقيقة ان االقباط مواطنون من الدرجة
االولى مت�ساوون مع �شركائهم فى الوطن فى كافة الحقوق والواجبات		 .
منير بشاي
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قصة قصيرة...

�إعداد :ماري جمال
ك��ان فى واح��د بيحب مراته �أوى ومن
كتر حبه فيها وغيرته عليها مكان�ش عاوز
حد يكلمها وال يلم�سها قال انه هيخليها تاج
على را�سه.
وفعال حطها تاج فوق را�سه .وم�ضى فى
حياته والدنيا �شغلته ون�سى �أن فوق را�سه
تاج ..رايح جاى بيه في كل مكان والنا�س
ت�شوفه بالتاج تنبهر وتح�سدهم �سوا..
ف�ضلت زوجته اللي هي التاج ف��وق را�سه
بتتفرج على الدنيا من فوق ب�س م�ش القيه
حد تكلمه وال حد يكلمها.
كل ما الملل يتمكن منها كانت تنقر له فوق
را�سه تفكره انها موجودة ومحتاجة اهتمامه
وكالمه وحنانه كان احيانا يكلمها ويعبرها
و�أحيانا يعتذر لها ب�أنه م�ش فا�ضى وال ثانيه.
مرة على مرة على مرة كرامتها وجعتها من
كتر طلب االهتمام �أترجته ينزلها من على
را�سه يخليها جنبه وفى ح�ضنه ب�س مفي�ش
فايدة ..قامت �صاحبتنا ا�ست�سلمت للي�أ�س
ونقح الكرامة وحطت �إي��ده��ا على خدها
وان���زوت �ساكتة بطلت تنقر على را�سه.
ب�س �أخينا من كتر ان�شغاله م�أخد�ش باله ..
مكان�ش يعرف ان المحب لما يبطل يعاتب
ويلوم يبقى ر�صيدك عنده بيقل ولما كمان
متنتبه�ش لكدا يبقى ر�صيدك ينفذ ب�سرعة
�أوى  ..ف�ضلت وردتنا وتاجنا تدبل يوم ورا
يوم  ..ييجي عليها مطر وت��راب ومحد�ش
ي�شيل عنها وال يم�سح عنها الغبار لغاية ما
�صاحبتنا بد�أت ت�صد�أ من بره وتهترىء من
جوه ..وفى يوم من الأيام و�صاحبنا ما�شى
و�شايل تاجه ف��وق را�سه �صاحبتنا لمحت
�شجرة ع�صافير كلها حياة و�أم��ل ورفرفة
ون�شاط ح�ست بروح حلوة مفتقداها اتمنت
ل��و تعي�ش و�سطهم ف�ضلت تراقبهم في
الرايحة وفي الجاية تبت�سم لهم ويبت�سموا
لها ت�شاور لهم وي�شاوروا لها وكل ما تعدي
عليهم يترجوها تف�ضل و�سطيهم ولو �شوية
الن الألفة بينهم مكانت�ش �شوية و�صاحبنا
تحت م�ش واخد باله من اللى بيح�صل فوق
را�سه من كتر ان�شغاله ..وفي يوم من الأيام
و�صاحبنا م��ع��دى تحت ال�شجرة م�سكت
التاج بغ�صن ال�شجرة كانت بت�شوف هياخد
باله وال كالعادة .م�شي �صاحبنا �سرحان
فى حاله وم���آل��ه وم�أخد�ش باله ان التاج
�ساب را�سه � ..صاحبتنا زعلت واتقهرت ان
وجودها وعدمها بالن�سبه له واحد ..طلعت
ال�شجرة وع�ش�شت مع الع�صافير وقالت
لنف�سها خلينى هنا �شويه من باب التغيير
طالما هنا ِع�ش وهناك نف�س الع�ش ب�س هنا
هتالقى حد ي�سمعها ويقدرها وتح�س انها
بجد فرقت مع حد وي��وم ورا ي��وم حبوها
الع�صافير وكانوا ي�سمعوا حكاويها ب�إن�صات
واهتمام وي�صقفوا لها بانبهار وكانت حلوة
الل�سان خفيفة الظل �أ�سرت الكل و�صاحبنا
فى غفلته النا�س نبهته ..فين مراتك يا
�أخ��ي��ن��ا؟ م��ن فترة م�ش باينة علينا؟ ليه
�شلتها من ف��وق را�سك؟ دى كانت زينتك
ووقارك؟
�صاحبنا حط ايده فوق را�سه ملقا�ش تاج
را�سه قلبه انخلع وراح ي��دور وي��دور لقاها
و�سط مملكة الع�صافير وال��ك��ل بيها من
الفرحة طاير �أخدها من و�سطهم عاتبها
على بعدها  ..حاولت تبرر ملقت�ش كالم
تقوله .ق�صاد دموعه وندمه ف�ضلت �ساكته
ال بتبرر وال بتلومه �أخدها وبيب�ص عليها
لقاها واحدة تانية �أكل عليها الزمن و�شرب
وغير كل حاجة فيها  ..حاول يلم�سها لقاها
ه�شة من ال�صد�أ  ..خاف تتفرفت فى ايده.
م�سح عليها بقطنة بالرااااحة من بره..
وهو حد عارف ايه اللي جوا؟ وحطها فوق
را�سه بعد ما �أخ��د منها العهود انها م�ش
ترجع ت�سيبه وبين لها ندمه على تفريطه...
وفي اول ايامه بعد عودة التاج حاول يكون
داي��م��ا مهتم ب�س ال ه��و حا�س�س بالأمان
وال هي رجعت زى زم��ان وك��ل واح��د جواه
حكايات و�ساكت ..ب�س قدام النا�س التاج
و�صاحبه �سوا ف��ي ك��ل مكان زى زم��ان..
ورجعت ريمه لعادتها القديمة.
و�صاحبنا ان�شغل بالحال وال��م���آل وهم
العيال  ..ب�س كل �شويه يب�ص فوق ي�شوفها
بتكلم الع�صافير وال عالعهد باقية.
ونرجع نقول تاني ونعيد« ...الإهمال
يقتل كل جميل  ..كل واح��د يخلي
باله من تاجه».

�أرثوذك�س نيوز

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

ما َق َّـل و دل!

عالقة البلح والجوافة بعيد ر�أ�س ال�سنة القبطية

قا�سي الم�سيحيين ف��ي ك��ل الع�صور
ا���ض��ط��ه��اد ���س��اف��ر ول��ك��ن بلغت ق�صوته
و�شدته في م�صر ابان حكم ديقلديانو�س
الذي تولي الحكم ع��ام284م ,وهو العام
االول لتقويم ال�شهداء  .وجرت العاده ان
ن�أكل في عيد النيروز اي عيد را�س ال�سنه
القبطيه بلح وجوافه فما العالقه ؟
البلـــــح :الن الق�شرة م��ن الخارج
لونها ل��ون ال��دم وي��دل على دم ال�شهداء
وداخل البلحة نواة (البذرة) وده يدل على
�إيمانها الثابت لأنك ال تقدر �أن تك�سر قلب
النواه.
الجوافـــــة :ن�أكلها فى عيد النيروز
الن قلبها ابي�ض زى قلب ال�شهداء االبي�ض
الجميل الذين �سفكوا دمائهم من �أجل
الم�سيح ي�سوع وبذورها كثيرة رمز لعدد
ال�شهداء الكثير اللي ا�ست�شهدوا على ا�سم
الم�سيح وتحملوا االل��م ،وفعال الكني�سة
اتبنت على دماء ال�شهداء.
واطلق الفالح الم�صري الأمثلة على
كل �شهر بما يالئمه من مناخ وما يجب �أن
يفعله لالر�ض وكانت هكذا:
• �شهر توت« :توت ري وال تفوت» �أي
الفالح الذي ال ي�ستطيع �أن يروي �أر�ضه
ه��ذا ال�شهر ال ي�ستفيد من زراعتها� .أو
«توت يقول للحر موت» ن�سبه الى انك�سار
ن�سبة الحرارة في هذا ال�شهر.
• �شهر بابه� :أي �شهر حابي �إله النيل،
يقول المثل «بابه خ�ش واقفل الدرابة»
�أي الطاقة (النافذه ال�ضيقة في البيوت
الريفية) �إتقاء للبرد في هذا ال�شهر.
• �شهر هاتور� :أي �شهر حتحور البقرة
المقد�سة ،رمز الخ�صب والجمال والنماء
ورمز الآلهة �إيزي�س.

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

طبيب �أمرا�ض نف�سية

�أقوال م�أثورة

ويقول المثل «هاتور �أبو الدهب منثور»
يق�صد القمح .واي�ضا« :ان فاتك هاتور
ا�صبر لما ال�سنه تدور».
• �شهر كيهك :ومعناه �شهر كا هاكا،
�أي �شهر اجتماع الروح كا.
وف��ي المثل «ك��ي��اك �صباحك م�ساك،
�شيل يدك من غداك ،وحطها في ع�شاك»
�إ�شارة �إل��ى ق�صر النهار في هذا ال�شهر
وطول الليل.
• �شهر طوبة :ومعناه الأعلى �أو �شهر
ع��ي��د ال��ف�����ص��ح ،وم���ن الأم��ث��ل��ة ف���ي هذا
ال�شهر «طوبه تخلي العجوزه كركوبه».
نظرا ل�شدة البرد في هذا ال�شهر .واي�ضا
اال�سم لطوبة والفعل الم�شير».
• �شهر �أم�����ش��ي��ر� :شهر �إل���ه الريح
والزوابع (م�شير) .يقول المثل «�أم�شير
�أب���و ال��زع��اب��ي��ر ال��ك��ت��ي��ر ي��اخ��د العجوزة
ويطير».
• �شهر برمهات :وين�سب �إلى فرعون
م�صر �أم��ن��ح��ات .يقول المثل «برمهات

مازلنا في ال�صيف ولكن بد�أت
ال��م��ح�لات ف���ي ع��ر���ض المالب�س
ال�شتويه كما ب���د�أت بيوت االزي��اء
في عر�ض موديالت خريف ،2018
ع���ادت القبعات بالحجم الكبير
لتز ّين �إطالالتك.
كما �سن�شهد عودة �سراويل الجلد
ال�ض ّيقة الم�ستوحاة من �إطالالت
فتيات الريف الأمريكي.
� ِ
إليك �أبرز ال�صيحات الم�سيطرة
على مو�ضة ال��خ��ري��ف م��ن نقو�ش
ال��ح��ي��وان��ات ،الأزي����اء الميتاليك،
ال��م��ع��اط��ف وال��ب��ان�����ش��و ،الق ّبعات
و�سراويل الجلد كما ظهرت على
�����ص��ات ع��رو���ض الأزي�������اء .وال
م��ن ّ
ادري لماذا يكت�سح اللون الرمادي
ك��ل االذواق ح��ت��ى ف��ي دي��ك��ورات
المنازل!!.

روح ال��غ��ي��ط وه����ات ق��م��ح��ات وعد�سات
وب�صالت».
• �شهر برمودة :وين�سب �إلى (رنودة)
�إل��ه��ة ال��ح�����ص��اد .ي��ق��ول ال��م��ث��ل «برمودة
دق العامودة» �أي دق �سنابل القمح بعد
ن�ضجها.
• �شهر ب�شن�س :وين�سب �إل���ى الإل��ه
(خون�سو) �إل��ه القمر و�إب��ن الإل��ه �آمون،
وفيه ت��در���س المحا�صيل .وي��ق��ول المثل
«ب�شن�س يكن�س الغيط كن�س» «فى ب�شن�س
خلى بالك من ال�شم�س».
• �شهر ب�ؤونه� :أي با اون��ى� ،أو وادي
ال��ح��ج��ارة ن�سبة �إل���ى (وادى الملوك)
ال�شهير بالأق�صر .يقول المثل «ب�ؤونه نقل
وتخزين المونة» �أي الم�ؤنة لالحتفاظ بها
بقية العام ،وك��ان التخزين �أح��د عادات
الم�صريون ال��ق��دم��اء ،خ�شية الفي�ضان
الجارف �أو انقطاع الفي�ض.
• �شهر �أبيب :ن�سبة �إلى �أبيب �أو هوبا
�أو حابى �إل��ه النيل .يقول المثل «�أبيب

Uncle Mike’s Kitchen+
�أ�شهى الم�أكوالت ال�شرقية والغربية

مو�ضـة �شــتاء 2018
 ا�ستخدمي بع�ض المالب�س للحماية.
ت�ساعد نظارات ال�شم�س والقبعة على توفير
ِ
ِ
يمكنك
وعينيك ،كما
بع�ض الحماية لوجهك
ا�ستخدام مظ ّلة �شاطئ.
� أح�����ض��ري �شيئا لتجل�سين عليه.
ِ
يمكنك �إح�ضار كر�سي �شاطئ �أو من�شفة� ،أو
مالءة كبيرة الحجم قديمة ..ال تبالي �إذا
ِ
ويمكنك و�ضع الحقائب
امتالءت بالرمل
وال�صندوق المب ّرد على الأط��راف لتثبيت
المالءة وتوفير مكان مريح ِ
لك ولعائلتك.
 ق��وم��ي ب���إح�����ض��ار حقيبة �إ�سعافات
�أولية .بالطبع � ِ
أنت ال تتمني �أن ي�صاب �أي
�شخ�ص ب�أذى لكن وجود حقيبة �إ�سعافات
�أولية �ستفيد �إذا ُجرح �أي �شخ�ص .ت�أكدي
�أي�ض ًا من توفر �أي �أدوية تتناوليها بانتظام.
 ق��وم��ي ب�إح�ضار حقيبة مقاومة �أو
م�����ض��ادة للمياه� .ستحتاجين �إل���ى و�ضع
بعيدا عن الرمل والمياه.
�أ�شياءك الثمينة ً
�أح�ضري حقيبة مقاومة �أو م�ضادة للمياه
حتى تتمكني من حفظ تليفونك المحمول
ومحفظتك� .أت��رك��ي �أي ���ش��يء ثمين في
المنزل حتى ال ُيتلف على ال�شاطئ .و قومي
با�ستخدام �شبكة لأل��ع��اب ال�شاطئ حتى
تترك الرمل على ال�شاطئ.
�أح�����ض��ري بع�ض الأن�شطة للم�شاركة.
�إذا ِ
كنت م�سافرة في مجموعة� ،أح�ضري
ِ
يمكنك مثلاً �إح�ضار
�شيئا تقومون به م ًعا.
ورق لعب مقاوم للمياه �إذا لم يكن هناك
ِ
أي�ضا �إح�ضار �ألعاب
رياح �شديدة.
يمكنك � ً
جماعية ال تحتوي على قطع كثيرة .تكون

تلك الأل��ع��اب منا�سبة لل�شاطئ .تذكري
�إح�����ض��ار �أل���ع���اب م�����س��ل��ي��ة ل�ل�أط��ف��ال في
المجموعة� .سيكون ك��ل م��ا تحتاجين له
لل�شاطئ هو �أل��ع��اب ب�سيطة مثل الجردل
والجاروف وبع�ض االلعاب ال�صغيرة� .سوف
ي�ستمتع الأطفال باللعب في الرمل والمياه.
 ال تن�سي بع�ض المو�سيقى .تعتبر
ِ
فيمكنك
المو�سيقى م�صدر ت�سلية جيد،
�إح�ضار راديو ببطاريات مقاوم للمياه.
� أح�ضري بع�ض الأن�شطة الفردية.
أي�ضا �إل��ى �شي ًئا ت�ستمتعين
قد تحتاجين � ً
ِ
يمكنك
به بمفردك .على �سبيل المثال،
�إح�����ض��ار ك��ت��اب ت�ستمتعين ب��ق��راءت��ه على
ِ
أي�ضا �إح�ضار كتب �أن�شطة
ال�شاطئ.
يمكنك � ً
مثل الكلمات المتقاطعة وال�سودوكو.
 ق��وم��ي ب���إح�����ض��ار ب��ع�����ض الأطعمة
الخفيفة� .إذا ك��ن ِ��ت تنوين ق�ضاء بع�ض
ال�ساعات على ال�شاطئ� ،ستحتاجين �إلى

ST. Mark FAMILY DENTAL
(818) 992-4600

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

We do Catring

بع�ض الأطعمة الخفيفة والم�شروبات مثل
الفواكه والخ�ضروات وزجاجات المياه .وال
تن�سي اح�ضار �شنطة �صغيرة للمخلفات..
 ق��وم��ي ب�إح�ضار منا�شف مبللة مع
ِ
يمكنك ا�ستخدامهم لتنظيف
ال��ط��ع��ام.
الأيدي قبل وبعد تناول الطعام.
 قومي باختيار مكان منا�سب .عندما
ت�صلين �إل��ى ال�شاطئ ِ
عليك اختيار مكان
منا�سبُ .يف�ضل الذهاب في وقت مبكر من
ازدحاما.
اليوم عندما يكون ال�شاطئ �أقل
ً
�سيكون ِ
لديك فر�صة �أكبر لإي��ج��اد مكان
جيد بتلك الطريقة.

المقادير:
 ن�صف كيلو لحمة مفرومة  -ب�صلةمفرومة جيدا  -حبة فلفل اخ�ضر مقطعة
قطع �صغيرة  -حبة طماطم مقطعة قطع
�صغيرة (ح�سب الطلب) – ملح  -فلفل
 ال�سبع بهارات  -عي�ش بلدى (ا�سمر) ن�صف حزمة بقدون�س طازجة – �شطةح�سب الرغبة.
الطريقة:
 نتبل اللحمة بجميع المقادير ونخلطهامعا جيدا.
 نح�ضر عي�ش بلدي (ا�سمر) ونفتحةفتحة منا�سبة.
 ثم نح�شي العي�ش باللحمة. ندهن العي�ش من ف��وق وتحت بزيتالزيتون.
 ن�ضعه على �شبكة داخل الفرن لمدة 20دقيقة ،واذا احتاج �إلى وقت �أطول تزاد
عدة دقائق مع المتابعة.
 يطلع «كر�سبي» ،و�إذا كان الكر�سبيغير مرغوب يغطى العي�ش داخل الفرن.
 يقدم مع ال�سلطه وبالهنا وال�شفاءمن الممكن �صنع كمية كبيرة وو�ضعها
في الفريزر ال�ستخدامها الحقاً.

�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

6407 Van Nuys Blvd., Van Nuys

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

 -1ال تعلم �أوالدك ليكونوا �أغنياء،
ولكن علمهم �أن يكونوا �سعداء .فعندما
يكبرون �سيعرفون قيمة الأ�شياء ولي�س
�سعرها.
ُ -2كل غذائك كالدواء ..و�إال �ست�أكل
الدواء كالغذاء.
 -3ال�شخ�ص الذي يحبك لن يتركك
�أب���د ًا حتى ول��و ك��ان هناك مائة �سبب،
ولكنه �سوف يجد �سببا واحدا للبقاء.
� -4أح�سن �ستة �أطباء في العالم هم:
ال�شم�س ،ال��راح��ة ،التمارين ،الغذاء،
الثقة بالنف�س  ..والأ�صدقاء.
 -5عندما تنظر للقمر ف���أن��ت ترى
جمال اهلل ،وعندما تنظر لل�شم�س ترى
قوة اهلل ،وعندما تنظر في المر�آة ف�أنت
ترى �أح�سن ما خلق اهلل ..فعليك �أن تثق
بنف�سك.
 -6هناك فرق �شا�سع بين �أن تكون
�إن�سان ًا و�أن تت�صرف ك�إن�سان ،قليلون
يعرفون الفرق.
 -7كبار ال�سن �أح���وج م��ن الأطفال
�إلى التدليل واال�ستر�ضاء والعطف ،فال
تن�سى والديك والم�سنين.
 -8الكثيريون يرقدون وال ينامون.
وي�أكلون وال يه�ضمون ،وي�ضحكون وال
ي��ف��رح��ون ،وق��د ي���دارون دمعتهم تحت
ب�سمتهم ..ما �أ�صعب ه��ذا الإح�سا�س
فياليتنا نطلب الحكمة والإر���ش��اد من
عند اهلل دائما.

مائدتـك هـذا
األسـبوع
احلواو�شي

زرونا في مطعمنا الجديد وتمتعوا ب�ألذ الم�أكوالت

818-786-0902

فيه العنب يطيب» و «ابيب طباخ العنب
و الزبيب».
• �شهر م�سري :تنتهى ال�سنة القبطية
ب�شهر م�سرى ،و�أ�صلها �سى رى ن�سبة �إلى
�إل��ه ال�شم�س رع .وي��ق��ال م�سرى «تجري
فيه ك��ل ترعة ع�سرة» حيث ت���زداد مياه
الفي�ضان فتغمر كل م�صر.
ي��ق��ول القلق�شندي ف��ي كتابه «�صبح
الأع�شى في �صناعة االن�شا» على ل�سان
�أح��د الرحالة «عرفت �أكثر المعمور من
الأر����ض ،فلم �أر مثل ما بم�صر من ماء
طوبة ،ولبن �أم�شير ،وخ��روب برمهات،
وورد برمودة ،ونبق ب�شن�س ،وتين ب�ؤونة،
وع�سل �أبيب ،وعنب م�سرى ،ورطب توت،
ورمان بابة ،وموز هاتور ،و�سمك كيك.
وي�ستمر هذا الثراء الثقافي ،ويتر�سب
في وج��دان الفالح الم�صري ال��ذي تعلم
بالفطرة �شهور ال�سنة القبطية ،ولم تمحها
من ذهنه ال�سنة اليوليانية الر�سمية ،وال
ال�سنة الهجرية ..

رحلة �إلى ال�شــــاطئ..

يقوم معظم النا�س برحلتهم ال�سياحية
في ف�صل ال�صيف حيث ي�سهل التنقل ولكن
المدار�س قد ب��د�أت وبالتالي لن ت�ستطيع
الأ�سرة ال�سفر خارج المدينة التي يعي�شون
بها ولكن يوجد بكاليفورنيا �أماكن كثيره
للتنزه منها ال�شواطيء الجميلة ..فرحلة �إلى
ال�شاطئ بها الكثير من المتعة واال�سترخاء،
لكن يمكن �أن تتحول رحلة ال�شاطئ �إلى يوم
�سيء �إذا ن�سيت �إح�ضار �أي �شيء مثل واقي
الأ�شعة ال�شم�سية .وتحتاج تلك الرحلة �إلى
بع�ض الترتيب لكي تكون ممتعة ،لذا قومي
بترتيب رحلة ال�شاطئ :
 قومي بتح�ضير المالب�س المنا�سبة.
�أح�ضري رداء ال�سباحة وبع�ض المالب�س
الإ�ضافية الرت��داءه��ا �أث��ن��اء رحلة العودة
للمنزل حتى ال تبقى بالمالب�س المبتلة
طوال اليوم.
 قومي ب�إح�ضار واقي �أ�شعة ال�شم�س.
�أن ِ
����ت ال ت��ري��دي��ن �إف�����س��اد رح��ل��ة ال�شاطئ
بحرق �شم�سي� .ست�ساعد حماية نف�سك من
ال�شم�س على �إبقاء ب�شرتك تبدو �شبابية
وتحمي جلدك من خطر الإ�صابة ب�سرطان
الجلد .ال تن�سي ا�ستخدام مرطب ال�شفاة
مع واقي �أ�شعة ال�شم�س لحماية �شفتيك.
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م�ساعدة حكومية لمحدودي الدخل ت�صل
�إلى  60الف دوالر من �سعر المنزل.
ا�سرعوا بالإت�صال لأن العدد محدود
First Come First Serve.

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

هـــــام جـــــدا

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

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

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

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

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

�أرثوذك�س نيوز
TOMA, CPA

Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

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

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

714-984-2000

www.bushralaw.com
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Address:
101 S. Kraemer Blvd.
Placentia, CA 92870

Shady Toma

É``eƒJ õjõY …OÉ°T
»fƒfÉb Ö°SÉëe

E-mail: tomacpa1@sbcglobal.net

* Income tax planing for
individuals & Businesses
* Income tax preparation
* Write-up & Financial statements preparation
* Forming New Businesses
* Payroll Services & Sales tax

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

Insurance Agency Inc.
14848 Central Ave., # 59
Chino, CA 91710

• Auto • Home
• Life • Business
• Workers Comp.

Auto

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

جلميــع �أنــواع التـــ�أمني

�إيهاب حنا

Insurance Agency Inc.
License # 0172724

Affordable
Health Care

Home

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

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

معكم كل �أ�سبوعين
�أحجز ن�سختك من الآن

- Personal Injury
- Car Accidents
- Employment Law
- Business Law
- Family Law
- Wills and Trusts
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�أرثوذك�س نيوز

صباح اخلري يا مصر

عالج  2مليون م�صري من فيرو�س «�سي» منذ  2014حتى الآن

رئي�س الوزراء يكلف باطالق �إ�سم اللواء باقي زكي يو�سف على «نفق الت�سعين»

SECTION B

كلف الدكتور م�صطفى مدبولي ،رئي�س مجل�س الوزراء ،وزير الإ�سكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية ،ب�إطالق ا�سم المرحوم اللواء باقي
زكى يو�سف ،مبتكر فكرة �إزالة ال�ساتر الترابي لخط بارليف خالل حرب
�أكتوبر  ،1973على نفق �شارع الت�سعين بمدينة القاهرة الجديدة ،وهو �أحد
الأنفاق المهمة ،حيث يربط بين �شارعي الت�سعين الجنوبي وال�شمالي ،وتم
تنفيذه م�ؤخراً.
و�أك��د مدبولي في ت�صريحات �صحفية� ،أن الدولة تُقدر وتُثمن دور
وجهود كل من دافع عن وطنه� ،أو �أ�سهم في رفعة �ش�أنه.
اللواء باقي زكي

www.orthodoxnews.us

م�صر توقف بث قناة ف�ضائية ال�ست�ضافتها مثليين

ق��رر المجل�س الأعلى لتنظيم الإعالم
ف��ي م�صر ،وق��ف ب��ث القناة التلفزيونية
الف�ضائية الخا�صة «�إل تي �سي» ،ب�سبب
ارتكابها «مخالفات مهنية» ،م��ن بينها
ظهور مثليين في برامجها.
وقال المجل�س في بيان ن�شره على موقعه
الر�سمي« :نظرا لتكرار مخالفات القناة
و�إ�صدار �أكثر من  10ق��رارات بمنع بع�ض
البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات
مالية� ،إال �أن القناة لم تمتثل لتنفيذ ميثاق
ال�شرف الإعالمي �أو المعايير المهنية».
و�أ�ضاف ،القناة «خالفت قرار المجل�س
بمنع ظهور ال�شواذ �أو ترويج �شعاراتهم
وكذلك عدم توجيه �سب وقذف ل�شخ�صيات

والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية �شم
الهيروين».
وق��رر المجل�س ،وفقا للبيان« ،متابعة
برامج القناة بعد عودتها للبث مع الت�أكيد
على �أن هناك عقوبات �أ�شد �ست�صدر حال
ا�ستمرار المخالفة».
وج��اء ق��رار المجل�س ب�إيقاف قناة «�إل
ت��ي ���س��ي» ،بعد يومين م��ن ن�شر الجريدة
ال��ر���س��م��ي��ة «ق���ان���ون ت��ن��ظ��ي��م ال�صحافة
واالعالم» الذي �أثار جدال في م�صر� ،إذ �أنه
ي�سمح للمجل�س المذكور بـ«متابعة كل موقع
�إلكتروني �شخ�صي �أو م��دون��ة �إلكترونية
�شخ�صية �أو ح�ساب �إلكتروني �شخ�صي يبلغ
عدد متابعيه خم�سة �آالف �أو �أكثر».

مدير متحف الآثار :متحف البرازيل المحترق
كان ي�ضم  700قطعة �آثار م�صرية

�أك��د الدكتور الح�سين عبد الب�صير،
مدير متحف الآث��ار بمكتبة الإ�سكندرية،
�أن حريق متحف البرازيل الوطنى خ�سارة
كبيرة لتاريخ االن�سانية  ،م�شيرا �إل��ى �أنه
ي�ضم �آثارا يرجع تاريخها �إلى  ٢٠٠عام ،
�إذ �أن عمر البرازيل حوالى  ٥٠٠عام.
و�أو���ض��ح «ع��ب��د الب�صير» ف��ى ت�صريح
لوكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط� ،أن المتحف
كان ي�ضم حوالى  ٧٠٠قطعة �آثار م�صرية
�إل���ى ج��ان��ب بع�ض ال��ت��م��اث��ي��ل البرونزية
وال��ت��واب��ي��ت وال��ت��م��اث��ي��ل وب��ع�����ض الأقنعة،
باال�ضافة �إلى مجموعة متنوعة من الآثار

اليونانية الرومانية.
و�أ�شار �إلى �أن المتحف كان ي�ضم �أقدم
هيكل عظمى فى تاريخ الأمريكتين ي�سمى
(لوت�سيا) ويرجع تاريخه �إل��ى حوالى ١٢
�ألف عام ،الفتا الى �أنه قام بزيارة تفقدية
للمتحف عام .٢٠١٣
وكانت وزارة الآث��ار قد خاطبت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة الم�صرية لإف��ادت��ه��ا بتقرير
مف�صل وعاجل عن حالة الآثار الم�صرية
الموجودة بمتحف البرازيل الوطنى بعد
الحريق الذى تعر�ض له المتحف.

�شوقي يحيل موظفين بـ � 4إدارات تعليمية للتحقيق
�صرح �أحمد خيري المتحدث الر�سمي
با�سم وزارة التربية والتعليم والتعليم
ال��ف��ن��ي �أن ال��دك��ت��ور ط���ارق ���ش��وق��ي وزي��ر
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي قرر
تنفيذ التعليمات الم�شددة بتطبيق �أحكام
القانون بكل حزم على كل من يتجاوز ويخل
بالواجبات الوظيفية ،وي�أتي ب�أي عمل من
�ش�أنه �أن يقلل من قيمه المعلم في المجتمع
الم�صري.
و���ص��دق ���ش��وق��ي ع��ل��ى م��ذك��رة الإدارة
العامة لل�شئون القانونية بتحويل بع�ض
من الموظفين والمعلمين ببع�ض الإدارات
التعليمية منها (�إدارة فر�شوط التعليمية
بمحافظة قنا ،و�إدارة المطرية التعليمية
بمحافظة القاهرة ،و�إدارة نجع حمادي
التعليمية بمحافظة قنا ،و�شمال الجيزة

التعليمية بمحافظة ال��ج��ي��زة) لجهات
ال��ت��ح��ق��ي��ق ،وت��وق��ي��ع ال���ج���زاء المنا�سب
لمخالفتهم ال��واج��ب��ات الوظيفية ،ون�شر
م�ستندات حكومية ،وكلمات م�سيئة لرموز
ال��دول��ة ول��ق��ي��ادات التربية والتعليم على
مواقع التوا�صل االجتماعي.

E-mail: allorthodox@aol.com

�أكد الدكتور وحيد دو�س ،رئي�س اللجنة القومية لمكافحة الأمرا�ض الكبدية� ،أنه تم
مو�ضحا �أن ن�سبة
عالج  2مليون م�صري من فيرو�س �سي منذ عام  2014وحتى ا َالن،
ً
ال�شفاء و�صلت �إلى .%96
و�أ�ضاف خالل مداخلة هاتفية لبرنامج ر�أي عام ،المذاع على قناة «تن � ،»Tenأن
هناك  4ماليين م�صري م�صابون بفيرو�س �سي ولكنهم ال يعلمون �إ�صابتهم بالمر�ض،
الفتًا �إلى �أن مبادرة الم�سح ال�شامل للفيرو�س �سيكون لها دور في اكت�شاف المر�ضى
وفح�ص جميع المواطنين فوق الـ 18عا ًما وعالج جميع من يثبت �إ�صابته.

«�إيني» تعلن عن اكت�شاف حقل غاز جديد في ال�صحراء الغربية
�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة �إي��ن��ي الإي��ط��ال��ي��ة ،يوم
الخمي�س  ،8/30عن اكت�شاف حقل غاز
جديد ف��ي منطقة امتياز �شرق الأبي�ض
الواقعة في ال�صحراء الغربية.
وقالت ال�شركة في بيان على موقعها
الر�سمي� ،إن الحقل ف��ي منطقة جنوب
فارميد للتنقيب ال��واق��ع��ة �شمال امتياز
مليحة ،وي�صل عمق البئر �إلى � 17ألف قدم
مكعب.
وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ال�����ش��رك��ة ،ف�����إن حقل
فارميد ،ينتج  25مليون قدم مكعب ب�شكل
تجريبي ،وه��و م��ا اعتبرته �شركة �إيني
ت�أكيدا لإمكانات واع��دة في امتياز �شرق
الأبي�ض.
و�أ�ضافت ال�شركة �أنها بد�أت الدرا�سات
ل��ت��ط��وي��ر اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��غ��از ف��ي الحقل
الجديد ،بالإ�ضافة �إل��ى احتياطي امتياز
مليحة ،لزيادة االحتياطي المحلي لم�صر
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من الغاز.
وقالت �إيني� ،إنها تنتج � 55ألف برميل
من النفط يوم ًيا من ال�صحراء الغربية،
من خ�لال �شركة «عجيبة» التي تمتلكها
منا�صفة م��ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للبترول،
وتمتلك عجيبة  %100من حق امتياز �شرق
الأبي�ض.
وتمتلك ال�شركة الإيطالية �أي�ضا ،حق
امتياز حقل ظهر العمالق ،كما �أعلنت
ال�شهر ال��م��ا���ض��ي ،ع��ن تحقيق اكت�شاف

نفطي ث���ان ف��ي ح��ق��ل ف��اج��ور ف��ي جنوب
غرب منطقة المليحة بال�صحراء الغربية
الم�صرية ،على بعد حوالي  130كم �شمال
واحة �سيوة.
وخالل �شهر �أغ�سط�س ،وقعت ال�شركة
 3اتفاقيات مع وزارة البترول ،للتنقيب
عن الغاز والبترول في منطقة نور البحرية
الواعدة ب�شرق البحر المتو�سط ،ومنطقة
امتياز دلتا النيل وال�صحراء الغربية.
كما ح�صلت �إيني على تمديد حق امتياز
تبلغ م��دت��ه ��� 5س��ن��وات ف��ي منطقة ر�أ���س
قطارة بال�صحراء الغربية ،بح�سب بيان
من ال�شركة.
وتعمل �إيني في م�صر منذ عام ،1954
من خالل �شركة «�إيوك» وهي منتج رئي�سي
للبترول والغاز في م�صر ،بطاقة �إنتاجية
� 300ألف برميل يوميا.

وزير التنمية المحلية ي�صدر
حركة القيادات المحلية
بالمحافظات
الحركة �ضمت  110منهم 5
�سيدات و � 3أقباط

�أ���ص��در ال��ل��واء محمود ���ش��ع��راوي وزير
التنمية المحلية حركة القيادات المحلية
الجديدة بعد �أي��ام من حلف المحافظين
الجدد اليمين الد�ستورية �أم��ام الرئي�س
ال�����س��ي�����س��ي .و���ض��م��ت ال��ح��رك��ة  110من
القيادات ،منهم � 5سيدات وثالث �أ�سماء
قبطية وهم:
 -1فادي وديع نقوال �سمعان رئي�سا لمركز
ومدينة ملوي بمحافظة المنيا.
 -2ط��ارق �شكري بول�س جرج�س رئي�سا
لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإ�سماعيلية.
 -3فادي يو�سف لوقا عو�ض رئي�سا لمركز
ومدينة الح�سينية بمحافظة ال�شرقية.

�إيرادات بالمليارات من قناة «بي �إن» القطرية تخ�سر ا�ستئنافا �ضد
قناة ال�سوي�س في م�صر غرامة م�صرية بقيمة  22مليون دوالر

الطيب يكلف رئي�س المعاهد بت�سيير �أعمال
وكيل الأزهر خلفا ل�شومان
�أ�صدر �شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب ،قرارا بتكليف الدكتور
�صالح عبا�س رئي�س قطاع المعاهد الأزهرية بمن�صب القائم بت�سيير �أعمال وكيل
الأزهر ،لحين اختيار وكيل جديد.
ون�ص قرار �شيخ الأزهر رقم  28ل�سنة  2018بتكليف �صالح ب�صفة م�ؤقتة بجانب
عمله في المعاهد الأزهرية ،بعد �إنتهاء المدة القانونية للدكتور عبا�س �شومان وكيل
الأزهر ال�سابق.
وكان قد تم تعيين �شومان وكيال للأزهر ال�شريف في � 2سبتمبر  ،2013بقرار
رئي�س الجمهورية رقم  571ل�سنة  ،2012وذلك بناء على �إختيار ف�ضيلة الإمام الأكبر،
وجرى التجديد له لمدة عام عقب قرارا للرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي في .2017
وقال وكيل الأزهر ال�سابق عبا�س �شومان عبر ح�سابه على في�س بوك« ،بحمد اهلل
انتهت مهمتي بوكالة الأزهر بانتهاء مدة التجديد ،و�أ�صدر ف�ضيلة الإمام الأكبر اليوم
قرارا موفقا بتكليف ال�شيخ �صالح عبا�س رئي�س قطاع المعاهد بت�سيير �أعمال وكالة
الأزهر ،كل التوفيق وال�سداد لت�ستمر م�سيرة النجاح التي حققها الأزهر ال�شريف
على جميع الأ�صعدة ،و�سنبقى جميعا جنودا لأزهرنا ووطننا ما حيينا».

�سر بيع جنيه م�صري بـ � 26,4ألف دوالر
في مزاد ب�أمريكا

ك�شف تقرير ر�سمي �صادر
ع��ن اجل��ه��از امل��رك��زي للتعبئة
العامة والإح�صاء يف م�صر� ،أن
�إي���رادات قناة ال�سوي�س خالل
ال���ـ� 7أ���ش��ه��ر الأوىل م��ن العام
اجل����اري ،بلغت  58.6مليار
جنيه.
وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر� ،سجل
�شهر مايو � 2018أكرث الأ�شهر
ارتفاعا من حيث قيمة �إيرادات
ال��ق��ن��اة خ�ل�ال ال��ف�ترة امل�شار
�إليها من العام اجلاري ،حيث
حققت قناة ال�سوي�س عائدا يف
هذا ال�شهر بقيمة  8.9مليار
جنيه.
وخ�لال �شهر يوليو املا�ضي
«نهاية الفرتة امل�شار �إليها»،
بلغت �إي���رادات قناة ال�سوي�س
 8.8مليار جنيه ،بارتفاع 800
مليون جنيه عن ال�شهر املماثل
«يوليو .»2017

القاهرة (�أ ف ب)  -ذك��رت و�سائل �إع�لام م�صرية
الثالثاء � 9/4أن قناة «بي �إن» القطرية خ�سرت ا�ستئنافا
�ضد غ��رام��ة بقيمة  22مليون دوالر فر�ضتها محكمة
م�صرية لمخالفة قوانين حماية المناف�سة.
في مار�س ا�صدرت المحكمة االقت�صادية في القاهرة
حكما �ضد مجموعة القنوات ورئي�سها نا�صر الخليفي
ق�ضت بتغريمهم  400مليون جنيه ( 22مليون دوالر ،في
دعوى رفعها جهاز حماية المناف�سة الم�صري.
وقررت المحكمة �أن القناة المعروفة بتقديم بث مبا�شر
لمباريات كرة القدم ،خالفت قوانين حماية المناف�سة
ب���إج��ب��اره��ا ال��زب��ائ��ن الم�صريين على اب���دال الأجهزة
الالقطة للح�صول على خدمات «بي �إن».
وذك��رت �صحيفة الأه��رام الحكومية الثالثاء � 9/4أن
المحكمة �أيدت الغرامة.
ورح��ب جهاز حماية المناف�سة بالحكم متهما القناة
ب��ـ «�إ���س��اءة ا�ســتخدام و�ضعها الم�سيطر» ف��ي ال�سوق
الم�صري.

عزيزي المعلن� ..إعالنك في «�أرثوذك�س نيوز» كما ين�شر
في الن�سخة الورقية ين�شر �أي�ضا بالن�سخة الإلكترونية في
موقعنا على الإنترنت .ات�صلوا بنا لال�ستعالم عن تخفي�ضات
الإعالنات )818(774-0446 :
نتكلم ا������
�����
العربية

Sally Soliman

®Consultant / REALTOR
CalBRE # 02026671

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

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

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

Sally Soliman

310-819-2016
Century 21 Award

sallyesoliman@gmail.com
sallysoliman.net

�سجل جنيه م�صري قديم �أعلى �سعر له
م�سجال � 26.4ألف
�أمام العملة الأمريكيةً ،
دوالر ،وذلك في مزاد لموقع «لين نايت»
الأمريكي ،المعني بجمع العمالت الورقية
والمعدنية النادرة وبيعها.
ويعود الجنيه الم�صري �إلى عام 1899م،
وبِيع في المزاد الذي عقد �ضمن معر�ض
النقود الورقية الدولية ،وال��ذي يقام في
يونيو كل عام في مدينة كان�سا�س بوالية
ميزوري الأمريكية ،ما �أثار ده�شة كثير من

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

رواد مواقع التوا�صل الإجتماعي.
و�أو����ض���ح م��ح��م��د ح�����س��ن� ،أح����د تجار
العمالت القديمة �أن �سبب ارت��ف��اع �سعر
الجنيه ه��و ن��درت��ه ،مو�ضحا �أن الن�سخة
المر�سوم عليها جملين ،ل��م يطبع منها
�سوى  7جنيهات فقط.
و�أ�شار �إلى �أنه بالرغم من ارتفاع �سعر
الجنيه لما يقارب الن�صف مليون جنيه،
�إال �أنه يقدر ب�أكثر من ذلك ،لما تمثله هذه
الن�سخة من ندرة.

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

مكتب المحامي

ESKANDER
INVESTIGATIONS

LAW OFFICE OF

جورج مليــكة

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

GEORGES
MELEKA
خريج GUCLA

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:

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

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

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

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

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

(حاالت الطالق والنفقة والح�ضانة)

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

• ق�ضـايا الهجـرة واللجــوء
• المنــــازعات التجــــارية

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

)• Immigration (asylum
• Business Disputes

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

ترامب يذعن لل�ضغوط وي�أمر
بتنكي�س العلم �إكراما لجون
ماكين �إلى حين يوارى الثرى
�أ�صدر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
بيانا ر�سميا �أك���د فيه «اح��ت��رام��ه» لجون
ماكين ،م�شيرا �إلى �أنه �أمر بتنكي�س العلم
طيلة هذا الأ�سبوع تكريما لذكراه ،وذلك
بعد االنتقادات ال�شديدة التي وجهت �إليه
وات��ه��ام��ه م��ن قبل كثيرين ب��ع��دم احترام
ذكرى ال�سيناتور الذي توفي ال�سبت .8/25
وقال ترامب في البيان« :على الرغم من
اختالفاتنا في ال�سيا�سة� ،أنا �أحترم خدمة
ال�سيناتور جون ماكين لبلدنا ،وقد وقعت،
تكريما له ،مر�سوما لتنكي�س علم الواليات
المتحدة �إلى حين يوارى الثرى».
وك��ان العلم نك�س ف��وق البيت الأبي�ض
ال�سبت �إثر وفاة ماكين ،لكن �صباح الإثنين
�أعيد رفعه مجددا ب�أمر من ترامب ،الأمر
الذي ر�أى فيه كثيرون قلة احترام للراحل
الكبير.
وف��ي بيانه الإثنين  ،9/3ق��ال الرئي�س
الأمريكي �أي�ضا �إن نائب الرئي�س مايك بن�س
يمكن �أن يلقي كلمة في حفل الت�أبين الذي
�سينظم في مبنى الكونجر�س (الكابيتول)
لوداع الرجل الذي حافظ على كر�سيه في
مجل�س ال�شيوخ طيلة  35عاما.

وا���ش��ن��ط��ن ت��ع��ت��زم �إر���س��ال
عنا�صر من تنظيم «الدولة
الإ�سالمية» �إلى جوانتــانامـو
تعتزم �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب �إر�سال عنا�صر من تنظيم «الدولة
الإ�سالمية» المتطرف بينهم بريطانيان
م��ن �أع�����ض��اء م��ا يطلق عليه ا���س��م خلية
«البيتلز»� ،إل��ى مركز االعتقال الع�سكري
في جوانتانامو ،ح�سبما �أفادت قناة «�إن بي
�سي» يوم الخمي�س .8/30
ونقلت القناة عن م�س�ؤولين �أمريكيين
ودبلوما�سيين �أجانب لم تحددهم قولهم،
�إن هذا ال�سجن الذي �أن�شئ في كوبا يمكن
�أن ي�ستخدم الح��ت��ج��از بع�ض المقاتلين
الأجانب البارزين الذين اعتقلوا في �سوريا
والعراق� ،إلى �أجل غير م�سمى ،في حين �أن
معتقلين �آخرين ال تريد بلدانهم �أن يعودوا
�إليها �سير�سلون �إل���ى �سجن �آخ���ر يديره
العراق.
وبح�سب ما �أوردت���ه قناة «�إن بي �سي»
ف�إن �ألك�سندا �أمون كوتي وال�شافعي ال�شيخ
ق��د يكونان م��ن �ضمن الجهاديين الذين
�سينقلون �إلى جوانتانامو.
وك��وت��ي وال�����ش��ي��خ ع�����ض��وان ف��ي ع�صابة
خطف مكونة من �أربعة �أ�شخا�ص وتابعة
لتنظيم «الدولة الإ�سالمية» و�أطلق عليهما
المخطوفون ا�سم «البيتلز» ب�سبب لهجتهما
البريطانية .وا�شتهرا بت�صوير عمليات قطع
ال��ر�ؤو���س ،ويعتقد �أنهما قتال ال�صحافي
الأمريكي جيم�س فولي في � 18أغ�سط�س
� 2014إل����ى ج��ان��ب ال��ع��دي��د م��ن موظفي
الإغاثة الغربيين.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز
في حمالتكم الدعائية

أمريكا من حولنا
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ماذا يحدث في أمريكا...

وا�شنطن :مرا�سم توديع جون ماكين في غياب دونالد ترامب
�أقيمت ظهر ال�سبت  9/1مرا�سم ت�شييع
جثمان ال�سيناتور الأمريكي ج��ون ماكين
في كاتدرائية وا�شنطن الوطنية .وح�ضر
المرا�سم الرئي�سان الأمريكيان ال�سابقان
ب��اراك �أوب��ام��ا و ج��ورج بو�ش االب��ن ،بينما
غ���اب عنها ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي الحالي
دونالد ترامب بطلب من ماكين الذي توفي
بعد �صراع طويل مع �سرطان الدماغ.
وتلقى ماكين ،الذي توفي ال�سبت الفائت
 8/25عن  81عاما ،كلمات رثاء و�إ�شادات
ا�ستثنائية وعاطفية ،م��ن بينها موافقة
ي�سجى
زم�لائ��ه ف��ي الكونجر�س على �أن ّ
جثمانه في مبنى الكابيتول في وا�شنطن.
وهي مرا�سم مخ�ص�صة لكبار ال�شخ�صيات
في تاريخ الواليات المتحدة مثل الرئي�سين
ج���ون ك��ي��ن��ي��دي ورون���ال���د ري���ج���ان .و�أتيح
للأمريكيين �إلقاء النظرة الأخ��ي��رة عليه
طيلة �ست �ساعات.
و�شارك ع�شرات من �أع�ضاء الكونجر�س
ف���ي ال���ج���ن���ازة ،ال��ت��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا كبار
ال�شخ�صيات الأمريكية مثل بيل وهيالري

Impeachment

وح�ضرت ابنة الرئي�س �إيفانكا ترامب
كلينتون ،و�آل غ��ور ودي��ك ت�شيني اللذين
�شغال من�صب ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ،ووزي���ري وزوج��ه��ا ج��اري��د كو�شنر ال��ج��ن��ازة ،التي
الخارجية ال�سابقين ج��ون كيري وهنري ح�ضرها اي�ضا وزي��ر الدفاع جيم ماتي�س
وكبير موظفي البيت الأبي�ض جون كيلي.
كي�سنجر.

ترامب يهدد با�ستبعاد كندا من اتفاقية التجارة الحرة

كتب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ال�سبت � 9/2سل�سلة من التغريدات ت�شير
�إل��ى ا�ستبعاد كندا م��ن اتفاقية التجارة
ال��ح��رة ف��ي �أم��ري��ك��ا ال�شمالية ،المعروفة
با�سم «نافتا» .وكان من المقرر �أن ت�ست�أنف
المفاو�ضات التجارية الأمريكية الكندية،
ولكن ترامب �سارع �إل��ى التعبير عن عدم
وجود �ضرورة �سيا�سية لإبقاء كندا �ضمن
االتفاق الجديد.
وقال ترامب في �سل�سلة تغريدات غداة
تعليق المباحثات «لي�ست هناك �ضرورة
�سيا�سية لإب��ق��اء ك��ن��دا ف��ي ات��ف��اق «نافتا»
الجديد� .إذا ل��م نبرم �إت��ف��اق�� ًا ج��ي��د ًا بعد
عقود من ال��ت��ج��اوزات ،ف���إن كندا �ستكون
خارج االتفاق».
كما هدد ب�إنهاء العمل باالتفاقية في حال
تدخل الكونجر�س في هذا الملف .وكتب
ترامب الذي �أبرمت �إدارته �إتفاق ًا منف�ص ًال
مع المك�سيك ت�سعى كندا لالن�ضمام �إليه،
�إما �أن نبرم �إتفاق ًا جديد ًا و�إما نعود �إلى ما

قبل «نافتا».
وال ي��زال �أم���ام وا�شنطن و�أوت���اوا
الوقت للو�صول التفاق يبقي على كندا
في االتفاق الموقع قبل  25عاما مع
المك�سيك.

قرر ق�ضاة المحكمة االنتخابية العليا
في البرازيل بغالبية (�أربعة من �أ�صل
�سبعة ق�ضاة) �إبطال تر�شيح الرئي�س
البرازيلي الأ�سبق لوي�س �إينا�سيو لوال دا
�سيلفا ( 72عاما) لالنتخابات الرئا�سية
في � 7أكتوبر.
وبالتالي ،ف�إن لوال لن يتر�شح لوالية
رئا�سية ثالثة �إال في ح��ال ح��دوث �أمر
غير متوقع كعودة الق�ضاة عن قرارهم،
وهو يقبع في ال�سجن منذ �أبريل بتهمة
الف�ساد.
وعلى �إثر هذا القرار� ،شدد «حزب
ال��ع��م��ال» ال���ذي ينتمي �إل��ي��ه الرئي�س
الأ����س���ب���ق ع��ل��ى �أن����ه «���س��ي��ن��ا���ض��ل بكل
الو�سائل» من �أج��ل تر�شح زعيمه �إلى
الرئا�سة مجددا.
وك��ت��ب ال��ح��زب ف��ي ب��ي��ان�« :سنقدم
كل الطعون �أم��ام المحاكم لالعتراف
ب��ح��ق��وق ل���وال ال��م��ن�����ص��و���ص عليها في
ال��ق��ان��ون وال��م��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة التي
�صدقت عليها البرازيل».
وي���ؤك��د الرئي�س الأ�سبق �أن��ه �ضحية
مكيدة �سيا�سية لمنعه من تولي الحكم.
�أم����ا �أن�������ص���اره ،ف��ي��ع��ت��ب��رون �أن رف�ض
تر�شحه يعني �أن االنتخابات لن تكون
ديمقراطية.

وا�شنطن تقترح على الفل�سطينيين
�إقامة �إتحاد كونفدرالي مع الأردن
�أعلنت منظمة «ال�سالم الآن» الإ�سرائيلية �أن م�س�ؤولين �أمريكيين طرحوا
على الرئي�س الفل�سطيني محمود عبا�س فكرة �إقامة كونفدرالية مع الأردن
في �إطار خطة ال�سالم في ال�شرق الأو�سط ،وقالت نا�شطة من المنظمة غير
الحكومية �إن عبا�س �أبلغها خالل لقاء جمعهما في مقر الرئا�سة الفل�سطينية
رام اهلل� ،أنه لن يقبل بهذا االتحاد �إال في حال كانت �إ�سرائيل جزءا منه.
و�أبلغ عبا�س خالل اجتماع مع ن�شطاء حركة «ال�سالم الآن» الإ�سرائيلية
في رام اهلل فحوى محادثات �أجراها مع جاريد كو�شنر م�ست�شار الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ومبعوث الرئي�س الخا�ص �إلى ال�شرق الأو�سط جي�سون
جرينبالت كما ذكرت هاجيت عوفران.
ونقلت عوفران عن عبا�س قوله �إنه �أبلغ الم�س�ؤولين الأمريكيين �أنه �سيكون
مهتما فقط �إذا كانت �إ�سرائيل �أي�ضا جزءا من هذا االتحاد الكونفدرالي.
ولي�س وا�ضحا متى ج��رت ه��ذه المحادثة رغ��م �أن عبا�س يرف�ض مقابلة
الأمريكيين منذ اعتراف ترامب بالقد�س عا�صمة للدولة العبرية في دي�سمبر
الما�ضي.
من جهته� ،أكد مكتب عبا�س اجتماع مع ن�شطاء ال�سالم الإ�سرائيليين،
ولكن دون التعليق على فكرة االتحاد الكونفدرالي .كما ذكرت و�سائل الإعالم
الإ�سرائيلية ت�صريحات عبا�س حول اقتراح الكونفدرالية .و�أكدت عوفران �أن
عبا�س لم يف�صح عن مزيد من التفا�صيل.

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

�إبطال تر�شيح لوال المتهم
بالف�ساد ل�سباق الرئا�سة

(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

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

على �إتهامه ب�إحدى ع�شر تهمة .وكانت
ت�سعة من هذه الإتهامات متعلقة ب�سوء
ا�ستخدام ال�سلطة حيث قام بعزل وزير
الحرب مخالفة للقانون في ذلك الوقت,
وتم تقديمه للمحاكمة في مجل�س ال�شيوخ
ولكن لم ي�ستطيعوا الح�صول على العدد
الكافي لعزله� ،أي لم يح�صلوا على 67
�صوت ًا لتثبيت الإت��ه��ام��ات .وبالتالي لم
يتم عزله ولكن �أ�صبح �أول رئي�س �أمريكي
توجه �إليه �إتهامات.
الرئي�س الثاني ك��ان الرئي�س الثاني
والأرب��ع��ي��ن بيل كلينتون (ديمقراطي)
من ع��ام � 1992إل��ى ع��ام  .2000خالل
ال��ف��ت��رة الأول�����ى م��ن ح��ك��م��ه ت��م تعيين
محققا خا�صا للتحقيق في ف�ضيحة بيع
�أرا�ضي حكومية و�سميت White Water
ووق��ائ��ع ه��ذه الف�ضيحة تمت � 20سنة
قبل �أن ي�صبح رئي�ساً .ه��ذا التحقيق
نتج عنه عدة �إتهامات �أخ��رى مثل �سوء
ا���س��ت��خ��دام م��ل��ف��ات مكتب التحقيقات
الفيدرالية  ،FBIوعزله لموظفي مكتب
ال�����س��ف��ري��ات ف��ي ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض بغير
وجه حق ،والتحر�ش ببع�ض الموظفين
تحت التمرين في البيت الأبي�ض وكان
�أ�شهرهم المتدربة مونيكا لوين�سكي .في
�سنة  1998قام مجل�س النواب بتقديم
�أربعة �إتهامات للرئي�س كلينتون ،وفي 19
دي�سمبر  1998تم الموافقة على تهمتين
فقط ،ال��ك��ذب تحت الق�سم ومحاولته
عرقلة �سير العدالة.
عقد مجل�س ال�شيوخ جل�سة المحاكمة
وال��ت��ي ا�ستمرت � 5أ���س��اب��ي��ع ،وق��د وافق
على الإتهامات � 45سيناتور من الحزب
ال��ج��م��ه��وري و���ص��وت ��� 55س��ي��ن��ات��ور من
الحزب الديمقراطي �ضد الإتهامات،
وحيث �أنهم لم يتمكنوا من الح�صول
على العدد المطلوب لم يتم عزل الرئي�س
كلينتون .وهكذا �أ�صبح الرئي�س الثاني في
تاريخ �أمريكا والذي تم �إتهامه.
وهناك رئي�س ًا ثالث ًا هو الرئي�س ال�سابع
والثالثين (جمهوري) ريت�شارد نيك�سون
اق��ت��رب م��ن ال��ع��زل ف��ي ق�ضية م�شهورة
عرفت بق�ضية «واترجيت» WaterGate
وال��ت��ي ت��م م��ن خاللها اقتحام و�سرقة
م��ل��ف��ات ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة الخا�صة
بالحزب الديمقراطي .وات�ضح فيما بعد
�أن الرئي�س نيك�سون كان على دراية بهذه
ال�سرقة.
وعلى �ضوء هذه الحقائق قامت اللجنة
الق�ضائية ب�إعداد قائمة الإتهامات ولكنه
ق��دم ا�ستقالته قبل �أن تقدم �صحيفة
الإتهامات لمجل�س النواب.
ك����ان ه����ذا ���ش��رح�� ًا م��ف�����ص�لا لكلمة
ال����ـ  Impeachmentو�إج���راءات���ه���ا
وظ��روف��ه��ا ...فهل �سيتم ع��زل الرئي�س
ترامب من من�صبه؟!!

محالت بلدي للطيور الحية والمذبوحة

Saint Paul Dental
FREaEnt
implltation
Consu

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
منذ �أن نجح المر�شح دونالد ترامب
ف���ي ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة الأمريكية
ب���د�أ ال��م��ع��ار���ض��ون ف��ي ا���س��ت��خ��دام كلمة
 Impeachmentفي العديد من �أحاديثهم
وفي معار�ضتهم للرئي�س ترامب .وبالنظر
�إلى معنى كلمة  Impeachmentنجد �أن
لها معنيين ،الأول هو العزل �أو الإقالة،
والمعنى الثاني هو الإتهام.
الد�ستور الأمريكي و�ضع قواعد محددة
لكيفية العزل �أو الإتهام .فالمادة الثانية،
ال��ج��زء ال��راب��ع م��ن الد�ستور الأمريكي
تن�ص على �أنه يمكن �إتهام وعزل الرئي�س
ونائب الرئي�س والق�ضاة الفيدراليين
وكبار الم�سئولين في الحكومة الفيدرالية
�إذا ثبت �إتهامهم بالجرائم التالية:
(الخيانة  -الر�شوة � -أو �أي جريمة من
الجرائم العظمى).
ك�لا م��ن الخيانة وال��ر���ش��وة ال تحتاج
�إل��ى تف�سير ولكن الجرائم العظمى تم
تف�سيرها على �أنها:
 الكذب تحت الق�سم. �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة. التخويف والترهيب والترويع. �إ�ساءة ا�ستعمال ممتلكات الدولة. ال�سلوك الغير الئق. رف�ض تنفيذ �أحكام القانون. تعطيل العدالة والتدخل في �أمورالق�ضاء.
 �أن يكون تحت ت�أثير الم�شروباتالكحولية �أو المخدرات معظم الوقت.
ه��ذه ك��ان��ت الأ���س��ب��اب ال��ت��ي يتم على
�أ�سا�سها توجيه الإت��ه��ام��ات �أو العزل,
ولكن كيف يتم هذا؟
االتهام والعزل يتم ح�سب الخطوات
التالية:
 -1تقوم اللجنة الق�ضائية في مجل�س
النواب بال�سماع �إلى الإتهامات الموجهه
وتح�ضر الأوراق الخا�صة بالإتهامات.
 -2ي��ت��م ال��ت�����ص��وي��ت ع��ل��ى عري�ضة
الإتهام ،و�إذا وافق الغالبية يتم تقديمها
�إلى مجل�س النواب الأمريكي.
 -3يتم الت�صويت في مجل�س النواب
الأمريكي و�إذا تم الموافقة على �صحيفة
الإتهامات من الأغلبية ،يقدم الرئي�س �أو
الم�سئول للمحاكمة.
 -4ي���ق���وم م��ج��ل�����س ال�����ش��ي��وخ بعقد
ال��م��ح��اك��م��ة وي���ق���وم رئ��ي�����س المحكمة
ال��د���س��ت��وري��ة العليا برئا�سة المحكمة
في قاعة مجل�س ال�شيوخ .ويتم تقديم
�صحيفة الإت���ه���ام ،وي��ح��ق للرئي�س �أو
الم�سئول �أن ي��ق��دم ���ش��ه��ود ومحامين
للدفاع عن نف�سه .وبعد اال�ستماع لكل
ال�شهود الم�ؤيدة والمعار�ضة يقوم مجل�س
ال�شيوخ بالت�صويت ل�صالح العزل �أو �ضد
العزل.
�إذا واف��ق ثلثي عدد مجل�س ال�شيوخ،
�أي � 67سيناتور على الإت��ه��ام��ات يتم
ع���زل ال��رئ��ي�����س �أو ال��م�����س��ئ��ول ،و�إذا لم
يتم الح�صول على ه��ذا العدد فال يتم
العزل.
في تاريخ الواليات المتحدة الأمريكية
ت��م ت��وج��ي��ه الإت���ه���ام���ات �إل����ى رئي�سين
�سابقين ،الأول كان الرئي�س ال�سابع ع�شر
�أن��درو جون�سون (ديمقراطي) ،وكانت
مدة حكمه من عام � 1865إلى .1869
في ع��ام  1868واف��ق مجل�س النواب

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

Dr. Sameh Gendy, D.D.S.

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

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

تعلن عن توفر جميع
�إحتياجاتكم من:
دجاج * حمام * بط * �أرانب
* (ديك حب�شي) رومي
* �سمان * بي�ض بلدي طازج
المحل الوحيد للطيور الحية والمذبوحة
من لوس أنجلوس حتى سان دييجو

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.

دكتورة منــال عزيــز

نتكلم العربية
تأمين على الحياة من أجلك
ومن أجل من تحب

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

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

949 - 559 - 6565

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

George Boules

Engineer & Contractor

310-593-1333

sangeorge@me.com
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والشرق األوسط

أخبار العامل

�أرثوذك�س نيوز

ال�سعودية تل ّمح �إلى م�شروع لتحويل قطر �إلى جزيرة بطريرك العراق� 8 :آالف عائلة م�سيحية تعود لبلدات �سهل نينوى
ل ّمح �سعود القحطاني ،الذي يعتبر من
�أبرز م�ست�شاري ولي العهد ال�سعودي الأمير
محمد بن �سلمان� ،إلى �أن المملكة تعتزم
�شق قناة على طول حدودها مع قطر ،في
م�شروع من �ش�أنه �أن يحول �شبه جزيرة
قطر �إلى جزيرة.
وقال القحطاني ،والذي ي�شغل من�صب
م�ست�شار في الديوان الملكي بمرتبة وزير،
ف��ي ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��ت��ر�« :أن��ت��ظ��ر بفارغ
ال�صبر وال�شوق تفا�صيل تطبيق م�شروع
(قناة جزيرة �شرق �سلوى) .هذا الم�شروع
العظيم التاريخي الذي �س ُيغ ّير الجغرافيا
في المنطقة».
وك��ان��ت �صحيفة «���س��ب��ق» الإلكترونية
المقربة من الحكومة ال�سعودية �أعلنت في
�أبريل �أن «م�شروع القناة يمول بالكامل من
جهات �سعودية و�إماراتية ا�ستثمارية من

القطاع الخا�ص ،على �أن تكون ال�سيادة
�سعودية ك��ام��ل��ة ،فيما �ستتولى �شركات
م�صرية رائ���دة ف��ي م��ج��ال الحفر مهام
ح��ف��ر ال��ق��ن��اة ال��م��ائ��ي��ة ،وذل���ك رغ��ب��ة من
«التحالف اال�ستثماري» المنفذ للم�شروع
في اال�ستفادة من الخبرات الم�صرية في
حفر قناة ال�سوي�س».
ونقلت ال�صحيفة يومها عن م�صادر لم
ت�سمها �أنه «�سيتم �إن�شاء قاعدة ع�سكرية
�سعودية في جزء من الكيلو الفا�صل بين
الحدود القطرية وقناة �سلوى البحرية،
بينما �سيتم تحويل الجزء المتبقي �إلى
مدفن نفايات للمفاعل النووي ال�سعودي
( )...فيما �سيكون محيط المفاعل
ال��ن��ووي الإم���ارات���ي ومدفنه ف��ي �أق�صى
نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من
قطر».

الجي�ش الأمريكي يلغي  300مليون دوالر من
الم�ساعدات المقدمة لباك�ستان

�أعلن الجي�ش الأمريكي ال�سبت � 9/1أنه
�ألغى  300مليون دوالر من الم�ساعدات
المقدمة لباك�ستان ن��ظ��را ل��ع��دم اتخاذ
�إ���س�لام �آب���اد «�إج�����راءات حا�سمة» تدعم
الإ�ستراتيجية الأمريكية في جنوب �آ�سيا،
وتحويلها «ل�صالح �أولويات عاجلة �أخرى»،
كما قال اللفتنانت كولونيل كون فوكنر في
ر�سالة.
و�أ�ضاف فوكنرُ « :نوا�صل ال�ضغط على
باك�ستان م��ن �أج���ل �أن ت�ستهدف جميع
الجماعات الإره��اب��ي��ة بال تمييز»� ،إذ �أن
وا�شنطن تتهم الم�س�ؤولين الباك�ستانيين
ب�أنهم يتجاهلون �أو ين�سقون مع الجماعات
ال��ج��ه��ادي��ة ال���ت���ي ت��ن��ف��ذ اع����ت����داءات في
�أفغان�ستان من قواعدها على طول الحدود

بين البلدين ،خ�صو�صا �شبكة حقاني ،الأمر
الذي تنفيه �إ�سالم �آباد.
وتوترت العالقات بين الواليات المتحدة
مع باك�ستان في يناير عندما اتهم دونالد
ت��رام��ب �إ���س�لام �آب���اد ب���إط�لاق «�أك��اذي��ب»
وبـ«النفاق» في الحرب على الإرهاب ،وعلق
الم�ساعدة الأمريكية للأمن في هذا البلد
والتي تبلغ قيمتها مئات ماليين الدوالرات.
وك��ت��ب ت��رام��ب ف��ي ت��غ��ري��دة �آن����ذاك � ّأن
«ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة وب��ح��م��اق��ة �أعطت
باك�ستان �أك��ث��ر م��ن  33مليار دوالر من
الم�ساعدات في ال�سنوات ال��ـ 15الأخيرة»
م�����ض��ي��ف��ا�« :أن���ه���م ي��ق��دم��ون م��ل�اذا �آمنا
للإرهابيين الذين نتعقبهم في �أفغان�ستان.
الأمر انتهى!».

االتحاد الأوروبي يقدم م�ساعدة قدرها
 21مليون يورو �إلى النيجر لمكافحة
الهجرة غير القانونية

قدم االتحاد الأوروب��ي م�ساعدة قدرها  21مليون يورو �إلى النيجر لمكافحة
الهجرة غير القانونية نحو �أوروبا ومن �أجل «الأمن الداخلي».
و�أ�شار البيان �إلى �أن «مبلغ ًا قدره  21مليون يورو �أي قرابة  13775مليار فرنك
�إفريقي ُق��دم �إل��ى خزينة النيجر «م�شيرا �إل��ى �أن هذه الأم��وال مخ�ص�صة �إلى
البرنامج المم ّول من ال�صندوق االئتماني لحاالت الطوارئ في االتحاد الأوروبي
الذي يدعم ب�شكل خا�ص الإ�صالحات خ�صو�صا في قطاعات الأم��ن الداخلي و
�إدارة الحدود و مكافحة الهجرة غير القانونية واالتجار بالب�شر».
وترفع هذه الم�ساعدة المبلغ االجمالي للدعم المالي ال��ذي يقدمه االتحاد
الأوروبي �إلى  51مليون يورو في الق�سم الأول من العام.
ويعد االتحاد بم�ساعدة �أخرى «خالل الف�صل الرابع من العام .»2018
وفي مطلع يوليو ،اعتبر الرئي�س النيجري محمدو اي�سوفو �أن مبلغ  1,8مليار يورو
الذي قدمه االتحاد لمكافحة الهجرة غير القانونية «غير كاف».
و�أظهرت ا�ستطالعات �أوروبية �أن حوالى  %90من المهاجرين من �إفريقيا
الغربية ،يعبرون النيجر نحو ليبيا و�أوروبا.
�إعتمدوا «�أرثوذك�س نيوز» في حمالتكم الإعالنية
ات�صـلوا بنـا)818( 774-0446 :

Cal-Tax
Masters
Cal-Tax Masters

�أع���رب رئي�س الكني�سة الكلدانية في
العراق والعالم ،الكاردينال لوي�س �ساكو،
عن قلق المكون الم�سيحي في العراق على
م�ستقبل مناطقه وحدوث تغيير ديمغرافي
فيها.
وح��ذر من ع��ودة ال�صراعات �إل��ى تلك
المناطق ،وم���ؤك��د ًا �أن��ه لي�س من م�صلحة
ال��م�����س��ي��ح��ي��ي��ن ال��ت��خ��ن��دق ف���ي تنظيمات
وملي�شيات م�سلحة وال يجب �أن يكون ذلك.
وقال في ت�صريحات �صحفية� :إن نظرته
�إل��ى الو�ضع العام في البالد هي �أن ثمة
ر�ؤية �ضبابية ُمق ِلقة عن الم�ستقبل ،وحالة
من عدم اليقين بالم�ستقبل عند المكون
الم�سيحي والعراقيين عموماً .ما يطمئنهم
هو �أن تتو�صل القوى ال�سيا�سية الفائزة
�إلى و�ضع خطوط عري�ضة لبرنامج وطني
وا�ضح ينه�ض بالبالد ،و�أن تت�شكل حكومة
وطنية بعيدة ع��ن ال��ت���أث��ي��رات الخارجية
والمحا�ص�صة الطائفية ،حكومة �شراكة
حقيقية تلبي تطلعات ال��م��واط��ن��ي��ن من
خدمات وعي�ش �آمن وكريم و�إع��ادة �إعمار
ما ته ّدم.
وع��ن ع��ودة الم�سيحيين لمدينة نينوي
قال «�ساكو»� :إن الكني�سة رممت عدد ًا كبيرا
من البيوت المت�ضررة ،وعادت نحو 8000

عائلة �إلى بلدات �سهل نينوى ،وهذا الإعمار
تم بف�ضل الكنائ�س في الخارج ومنظماتها
الإن�سانية ،لكن ثمة بيوت ًا مهدمة ومحروقة
يتطلب �إعمارها �أم���واال كثيرة ،وه��ذا ما
ال تتمكن الكني�سة من القيام به .وهناك
قلقا عند المكون الم�سيحي ب�ش�أن م�ستقبل
مناطقه ،ومن التغيير الديمغرافي وعودة
ال�صراعات.
وعن حجم الأ�ضرار التي لحقت بالمدن

الم�سيحية والكنائ�س� ،أك��د �أن نحو 100
كني�سة ودي���ر طاولها ال�ضرر ف��ي نينوى
وباقي البلدات ،وقدمت الكني�سة الدعم
لإعمارها ،ونحن ككني�سة باقون ونتوا�صل
م��ع الجميع ل�صالح ب��ل��دن��ا ومواطنينا،
بغ�ض النظر عن انتماءاتهم ..نحن مع
احترام حرية الالجئ� ،إنه �إن�سان يعاني،
وتجب م�ساعدته من دون النظر �إلى هويته
الدينية.

جنوب ال�سودان :زعيم المعار�ضة الم�سلحة رياك م�شار يوقع على اتفاق ال�سالم النهائي
ب��ع��د م���ح���ادث���ات ����ش���اق���ة ،وق����ع زعيم
المعار�ضة الم�سلحة في جنوب ال�سودان
رياك م�شار الخمي�س  8/30اتفاق ال�سالم
مع الرئي�س �سلفا كير في عا�صمة جنوب
ال�سودان ،لإيقاف النزاع الدامي الم�ستمر
منذ نحو � 5سنوات نجم عنه مقتل الآالف
ون��زوح الماليين .وك�شف وزي��ر الخارجية
ال�����س��ودان��ي �أن «ال��ت��وق��ي��ع النهائي التفاق
ال�سالم �سيتم في قمة �إيغاد» التي �سيعلن
موعدها قريبا.
وعلى مدى �أ�سابيع� ،أجرى م�شار ورئي�س
جنوب ال�سودان �سلفا كير محادثات في
الخرطوم �سعيا للتو�صل �إلى اتفاق �سالم
�شامل لإنهاء النزاع ال��ذي �أودى بالآالف
و�أ�سفر عن نزوح الماليين منذ .2013
تقا�سم ال�سلطة تن�ص على عودة م�شار �إلى قبل �أن يعود عن ق��راره بنهاية الأم��ر بعد
و�ساطة من الخرطوم.
ووقعت الأطراف المتحاربة العديد من من�صب النائب الأول للرئي�س.
االتفاقيات حول وقف �إط�لاق نار دائم �أو كان م�شار قد رف�ض التوقيع على االتفاق وق�����ال وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال�����س��ودان��ي
ال��دردي��ري �أح��م��د �إن «التوقيع النهائي
التفاق ال�سالم �سيتم في قمة �إيغاد» ،الهيئة
الحكومية للتنمية التي ت�ضم دوال من �شرق
�إفريقيا وتعمل منذ �أ�شهر في �سبيل �إنهاء
الحرب.

بعد  21عام ..الأميرة ديانا «تظهر» في
النفق الذي ماتت فيه!

ت��ف��اج���أ ال�سائقون ف��ي ب��اري�����س بظهور
وج��ه الأم��ي��رة ديانا مر�سوما على الع�ضد
الذي ارتطمت به �سيارتها في عام ،1997
الحادث الأليم الذي �أ�سفر عن م�صرعها
و�سبب �صدمة كبيرة في بريطانيا والعالم.
وظهر وج��ه الأم��ي��رة المبت�سم بين ليلة
و�ضحاها ،داخل نفق «�ألما» الفرن�سي الذي
وقع حادث ال�سير فيه ،وذلك قبل �أيام من
ذكرى وفاتها الحادية والع�شرين.
والغريب في الق�صة ،هو �أن هذا النفق
بالتحديد ممنوع على الم�شاة دخوله ،ويعج
ب���آالف ال�سائقين الم�سرعين ليال نهارا،
فكيف تمكن المت�سلل من ر�سم الوجه بتلك
ال�سرعة وال�سرية ّ؟!

ومع م�ضي اليوم التالي وم�شاهدة الآالف
لل�صورة على الع�ضد اال�سمنتي ،تحدث
الفنان ال���ذي ر�سمها و�أط��ل��ق على نف�سه
ا�سم « ،»7Nuitكما �أ�ضاف قائال�« :أردت
�أن �أكرم الأميرة ديانا التي كانت �شخ�صا
رائعا وتركت �أثرا في قلوب النا�س� ..ستبقى
دائما في ذكرانا ولن نن�ساها مهما طال
الزمن».
وق��ع ح���ادث ال�سير ال���ذي �أودى بحياة
الأميرة ديانا مع حبيبها ،دودي الفايد ،ابن
الملياردير الم�صري ،محمد الفايد ،بتاريخ
� 31أغ�سط�س  ،1997بينما كانت مجموعة
من الم�صورين تطاردها داخل النفق.
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ال�صين تتجه نحو �إن��ه��اء
ال��ع��م��ل ب�����س��ي��ا���س��ة �ضبط
ال���والدات وتنظيم الأ�سرة
بعد تخلي ال�صين عن �سيا�سة «الطفل
الواحد» في  ،2015ت�ستعد للحد من �ضبط
ال��والدات نهائيا اعتبارا من العام ،2020
�سعيا منها لمكافحة ظاهرة ال�شيخوخة
التي تطال مجتمعها والتي ت�سببت بتراجع
حاد في ن�سبة القوة العاملة .و�أفادت جريدة
ر�سمية ن�شرت م�ؤخرا �أن ال�سلطات �أعدت
قانونا مدنيا جديدا ال ي�شير ب�أي حال �إلى
�ضبط عملية الإنجاب.
وقد دعت ال�سلطات بقيادة الرئي�س �شي
جينبينغ المنتخب في  2013الأ���س��ر ،وال
�سيما ال�شباب� ،إلى �إنجاب طفلين بدال من
طفل واحد.
وتعد ال�صين �أكبر بلد في العالم من
حيث عدد ال�سكان ،والمقدر بـ 1,38مليار
�شخ�ص ،ورابع �أكبر بلد من حيث الم�ساحة
بعد رو�سيا وكندا والواليات المتحدة.

خامنئي�« :إي���ران م�ستعدة
ل��ل��ت��خ��ل��ي ع����ن االت���ف���اق
ال��ن��ووي �إذا ل���زم الأم���ر»

�أك��د المر�شد الأعلى لجمهورية �إيران
اال�سالمية �آي��ة اهلل علي خامنئي الأربعاء
 8/29جاهزية ب�لاده للتخلي عن القرار
النووي �إذا لزم الأمر .و�أ�ضاف �أثناء لقاء
مع الحكومة �إن �إيران يجب �أال تعلق الأمل
على الأوروبيين و�أال تخو�ض مفاو�ضات مع
�إدارة الرئي�س الأمريكي.
وق���ال خامنئي «ب��ال��ط��ب��ع� ،إذا و�صلنا
�إل��ى خال�صة مفادها �أن��ه ل��م يعد يحفظ
م�صالحنا القومية� ،سنتخلى عنه» ،وذلك
في ت�صريحات �أوردها موقعه الإلكتروني.
واالت��ف��اق ال��م��ب��رم بين �إي����ران والقوى
الكبرى في  2015قد ان�سحبت منه الإدارة
الأمريكية في مايو ،و�أعادت فر�ض العقوبات
على طهران.

ترامب ّ
يحذر دم�شق ومو�سكو وطهران من
«م�أ�ساة �إن�سانية محتملة» في �إدلب

�شن
حذّر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الإثنين  9/3النظام ال�سوري من ّ
هجوم ع�سكري ،بدعم من رو�سيا و�إي��ران ،على �إدلب ال�ستعادة �آخر محافظة ال
تزال خارج �سيطرته ،معتبر ًا �أن مثل هذا الهجوم قد ي�ؤدي الى «م�أ�ساة �إن�سانية».
وقال ترامب في تغريدة على تويتر «يجب على الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد �أن
ال يهاجم ب�شكل مته ّور محافظة �إدلب� .سيرتكب الرو�س والإيرانيون خط�أ �إن�سانيا
ج�سيم ًا �إذا ما �شاركوا في هذه الم�أ�ساة الإن�سانية المحتملة».
و�أ�ضاف «يمكن لمئات الآالف من النا�س �أن ُيقتلوا .ال تدعوا هذا االمر يحدث».
و�أتى تحذير ترامب بعد �إعالن «مجموعة االزمات الدولية» �أنّه ال يزال بالإمكان
تفادي النتائج االن�سانية الكارثية التي يمكن �أن تنجم عن هجوم وا�سع لقوات
النظام على المحافظة الواقعة في �شمال غرب البالد والتي تخ�ضع ل�سيطرة
ف�صائل معار�ضة وجهادية.

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

(818) 225-0090

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

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

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

818-786-0902

Daniel Gad - CRTP

Nevine Awad - CRTP

Services:

•
•
•
•"
•
•

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

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

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
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حت�شب�سوت

عيد ر�أ�س ال�سنة الم�صرية (النيروز)
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

واطلق الم�صريون القدماء على ر�أ�س
ال�سنة ب ''ني -يار�ؤ' بمعنى ''يوم الأنهار' الذي
هو ميعاد اكتمال في�ضان نهر النيل ،ال�سبب
الأول في الحياة لم�صر ،وتحرف اال�سم فيما
بعد �إلى ''نيروز' وهو العيد الذي كان ُيمثل �أول
يوم في ال�سنة الزراعية الجديدة ،وقد اهتم
الم�صريون باالحتفال بعيد النيروز كتراث
ثقافي م�صري قديم.

مع �شروق يوم � 11سبتمبر من كل عام
تبد�أ �أولى �أيام ال�سنة الفرعونية الجديدة,
وه��و عيد ر�أ����س ال�سنة الم�صرية ويعتبر
�أول ي��وم ف��ي ال�سنة ال��زراع��ي��ة الجديدة،
ويوافق �أول �شهر توت وهو �أول �شهور ال�سنة
القبطية ,وكان قدماء الم�صريين يحتفلون
ب��ق��دوم ال��ع��ام ال��ج��دي��د ،م��دة خم�سة �أيام وال�سنة الم�صرية القديمة ه��ي �سنة
�شم�سية مرتبطة بالنجوم  ،مق�سمة �إلى 12
بقلم :لطيف �شاكر
كاملة.
�شهر ًا بكل �شهر  30يوم ًا ثم تليها خم�سة �أيام
lampra333@yahoo.com
و�أ�شارت الدرا�سة ،ال�صادرة عن مركز �أو �ستة لتكملة باقي ال�سنة ،و�شهور ال�سنة
الأق�صر للدرا�سات� ،أن م�صر الفرعونية القبطية هي الزال��ت م�ستخدمة في م�صر
ك��ان��ت ت��ت��ح��ول �إل���ى ���س��اح��ة للمهرجانات لي�س فقط على الم�ستوى الكن�سي بل على عيد ر�أ�س ال�سنة ال�شم�سية ،والذى كانت له
واالحتفاالت طول تلك الأي��ام ،التي كانت الم�ستوى ال�شعبي �أي�ض ًا خا�صة في الزراعة ،مق�صورة خا�صة فوق �سطح معبد دندرة،
تبد�أ قبيل حلول العام الجديد بخم�سة �أيام ،وقد و�ضع التقويم الم�صري القديم العالمة وتحتفل ب��ه ح��ت��ح��ور ف��ي م��ع��ب��ده��ا .وعيد
وتنتهى بحلول ليلة ر�أ�س ال�سنة الجديدة .ت���وت ال���ذي اخ��ت��رع ال��ك��ت��اب��ة وك���ان عالم ًا الزواج الجميل وهو احتفال بزواج حور�س
حكيماً ،ولذلك احترمه الم�صريون القدماء بحتحور� ،إذ يرتحل حور�س من معبده ب�إدفو
وفى تلك الأيام ال ي�ؤدى �أي عمل ،وكانت وو�ضعوه منزل الآلهة و�أ�سموه بالإله توت لزيارة حتحور في معبدها بدندرة .وعيد
�أيام لالحتفاالت فقط ،وكانت بداية العام �أو تحوت ,وبد�أوا �أول �شهور ال�سنة با�سمه� ،أوبت الجميل والذي و�صل االحتفال به لمدة
الجديد� ،أو ر�أ���س ال�سنة ،يطلق عليها في وقد تم تعديل هذا النظام حوالي  238قبل عدة اي��ام مع نهاية الدولة الحديثة ،وهو
م�صر القديمة �إ���س��م «وي��ب��ت رينبت» �أي الميالد ب�إ�ضافة يوم كل �أربع �سنوات لل�سنة �أي�ض ًا عيد للقاء الجميل بين �أمون وزوجه
«�إفتتاح العام» ،وهو الحدث الفلكي الأهم الفرعونية ،بحيث يتم تثبيت بداية ال�سنة م���وت ،وك���ان ي��ب��د�أ االح��ت��ف��ال م��ن الكرنك
مع الف�صول وبذلك ثبتت بداية ال�سنة في ل��ل��ذه��اب �إل���ى معبد الأق�����ص��ر عبر النيل
والأكثر بهجة في م�صر القديمة.
وعبر طريق الكبا�ش ،وي�صاحب االحتفال
�شهر �سبتمبر.
�ألعاب المو�سيقى والغناء والرق�ص ،وذبح
وك��ان��ت �أغ��ل��ب ت��ل��ك االح��ت��ف��االت تقام
خارج المنازل والبيوت ،وتبد�أ االحتفاالت و�شاهد عيد ر�أ����س ال�سنة ا�ستعرا�ض الأ�ضاحى ،وحمل مركب �أمون ،ومن اللطيف
ب��ر�أ���س ال�سنة وح��ل��ول ع��ام ج��دي��د بقيام ال��زه��ور «كرنفال ال��زه��ور» ال��ذي ابتدعته �أن نف�س مظاهر االحتفال هذه موجودة حتى
ق��دم��اء ال��م�����ص��ري��ي��ن ب��ت��ق��دي��م القرابين كليوباترا ليكون �أحد مظاهر العيد عندما يومنا هذا ،ومرتبطة �أي�ض ًا بمعبد الأق�صر،
ل��م��ع��ب��ودات��ه��م ،ث��م ال��ت��رح��م ع��ل��ى موتاهم ت�صادف االحتفال بعيد جلو�سها على العر�ش �إال �أنها بالطبع بالأ�سلوب الحديث.
بزيارة قبورهم ،وتوزيع الهبات ترحما على مع عيد ر�أ�س ال�سنة .وعندما دخل الفُر�س
لقد اتخذ االحتفال بر�أ�س ال�سنة مظهر ًا
�أرواحهم وتخليد ذكراهم ،ثم يق�ضون بقية م�صر احتفلوا مع الم�صريين بعيد ر�أ�س
الأي��ام في الم�شاركة بالألعاب والمباريات ال�سنة و�أطلقوا عليه �إ�سم «عيد النيروز» �أو ديني ًا يبد�أ بنحر الذبائح كقرابين للآلهة
والمهرجانات وال�سباقات التي ي�شترك فيها «النوروز» .ومعناه باللغة الفار�سية «اليوم وتوزع لحومها على الفقراء وكان جزء ًا منها
�أ�صحاب المواهب من المغنين والمهرجين الجديد» وقد ا�ستمر احتفال الأقباط به بعد يوهب للمعابد ي��وزع بمعرفة الكهنة وكان
دخول الم�سيحية وما زالوا يحتفلون به حتى يوجد �سعف النخيل الأخ�ضر ال��ذى يرمز
والراق�صين.
اليوم كما ظلت م�صر تحتفل به كعيد قومي لبداية العام ويعبر عن الحياة المتجددة
فى خروجه من قلب ال�شجرة.
وم���ن التقاليد الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي �سنّها حتى الع�صر الفاطمي.
وعرف العيد عند الم�صري القديم با�سم
ُ
الم�صريون القدماء خالل الأيام المن�سية
�أن ين�سى النا�س خالفاتهم و�ضغائنهم «ح���ب» ،وت��ن��وع��ت الأع��ي��اد عند الم�صري و�أو�ضح �أنهم كانوا يتبركون ب�سعف النخيل
ومنازعاتهم ،وكانت تدخل �ضمن �شرائع القديم ،فمنها الأعياد الدينية مثل �أعياد وي�صنعون منه �ضفائر للزينة يعلقونها على
ال��ع��ق��ي��دة ،ح��ي��ث يطلب الإل����ه م��ن النا�س الآل��ه��ة ،ومنها الأع��ي��اد القومية كاحتفال الأبواب ويحملون باقات ال�سعف لتو�ضع على
�أن ين�سوا ما بينهم من �ضغائن في عيده الملوك بالن�صر ،ومنها �أعياد ملكية مثل المقابر فى عيد ر�أ�س ال�سنة ويوزعون ثمار
ال��م��ق��د���س ،ع��ي��د ر�أ�����س ال�سنة ال��ت��ي يجب �أعياد تتويج الملوك ،والأع��ي��اد المو�سمية النخيل الجافة (البلح) �صدقة على �أرواح
موتاهم ،وكانوا ي�صنعون من �سعف النخيل
�أن تبد�أ بال�صفاء ،والإخ���اء ،والمودة بين كعيد الربيع وعيد وفاء النيل.
�أن��واع��ا مختلفة م��ن التمائم والمعلقات
النا�س.
وكانت الأعياد في م�صر القديمة ذات التى ي�ضعها النا�س على �صدورهم وحول
وك��ان��ت طريقة احتفال الم�صريين به قوى دينية يحتاج �إليها الم�صري القديم� ،أعناقهم رم���ز ًا لتجدد الحياة ف��ي العام
تبد�أ بخروجهم �إلى الحدائق والمتنزهات �سواء الملوك �أو الأف���راد ،كما يحتاج لها الجديد والحفظ من الأرواح ال�شريرة.
والحقول ،وت�ستمر احتفاالتهم بالعيد خالل النظام الكوني فهي تجدد الجوانب الروحية
تلك الأيام الخم�سة وتتخلل تلك االحتفاالت وت�ساعد على تجديد الحياة في كل جوانبها� .أي�ضا كان ال�شباب يحملون �سعف النخيل
وال�سباقات قيام المحتفلين بتناول الأطعمة ولعل �أ�شهر الأع��ي��اد الم�صرية المرتبطة �أث��ن��اء رق�صاتهم ال�شعبية والجنائزية
والم�شروبات التقليدية في هذه المنا�سبة .بهذا المعنى ك��ان عيد اليوبيل الملكى �أو وانتقلت هذه المظاهر �إلى احتفاالت �أحد
عيد الزينة ،وقد عرفه الم�صري القديم ال�سعف في الم�سيحية ،وو�ضع جريد النخل
وم��ن �أكالتهم المف�ضلة في عيد ر�أ�س با�سم «حب �سد» وهو خا�ص بتجديد �شباب الأخ�����ض��ر على ق��ب��ور ال��م��وت��ى ف��ي الديانة
ال�سنة «بط ال�صيد» و «الأوز» الذي ي�شوونه الملك من خالل طقو�س دينية ت�شمل تقديم الإ���س�لام��ي��ة ،وك���ان م��ن تقاليد االحتفال
ف��ي ال��م��زارع ،والأ���س��م��اك المجففة التي قرابين وجريات ريا�ضية طق�سية ،ي�ستعيد ب��ر�أ���س ال�سنة �صناعة الكعك والفطائر
كانوا يعدون �أنواع ًا خا�صة منها للعيد� .أما من خاللها الملك �شبابه وم��ن ثم الدولة وانتقل ه��ذا التقليد ليالزم كل احتفاالت
م�شروباتهم المف�ضلة في عيد ر�أ�س ال�سنة ككل .كما كان لكل �إقليم من �أقاليم م�صر ،الأعياد الم�سيحية والإ�سالمية.
فكانت «ع�صير العنب» �أو «النبيذ الطازج» والتي كان عددها � 42إقليما ،االحتفاالت
التخمير حيث كانت �أعياد الع�صير تتفق الدينية الخا�صة به وبمعبوده ومعبده .وهذا ومع ع�صر االمبراطور دقلديانو�س -و هو
مع �أعياد ر�أ���س ال�سنة .ومن العادات التي ي�ؤكد ان الم�صريين كانوا يعي�شون في افراح �أق�سى ع�صور اال�ضطهاد �ضد الم�سيحية-
كانت متبعة -وخا�صة في الدولة الحديثة -دائمة ولي�س اتراح كما يدعون.
�أحتفظ الم�صريين بمواقيت و�شهور �سنينهم
التي يعتمد الفالح عليها في الزراعة مع
االحتفال بعقد القران مع االحتفال بعيد
ر�أ�س ال�سنة ،حتى تكون بداية العام بداية ومن �أ�شهر الأعياد المتوا�صلة من الع�صر تغيير عداد ال�سنين وت�صفيره لجعله ال�سنة
الفرعونى حتى اليوم عيد وفاء النيل� ،إال �أن الأول��ي لحكم دقلديانو�س = 284ميالدية
حياة زوجية �سعيدة.
االحتفال به �أي�ض ًا لم يكن كما يعتقد البع�ض =  1قبطية =  4525توتية (فرعونية)،
وح�سب الدرا�سة ،يبد�أ االحتفال بـ«تجلى اليوم من �أنه كانت ُتزف للنيل عرو�س من ومن هنا �أرتبط النيروز بعيد ال�شهداء عند
ت��م��ث��ال ح��ت��ح��ور ال��م��ح��ف��وظ ب��غ��رف��ة قد�س �أجمل الفتيات كتقدمة ب�شرية للنيل ليفي الم�سيحيين .وكان في تلك الأي��ام البعيدة
الأق��دا���س ليخرج �إل��ى النور في هذا اليوم بفي�ضانه كل عام .وهذا بالطبع خط�أ كبير ،يخرج الم�سيحيين في ه��ذا التوقيت �إلى
فيفي�ض بهذا ال�ضياء على المعبد طول فالم�صري القديم لم يعرف الأ�ضحيات �أو الأماكن التى دفنوا فيها �أج�ساد ال�شهداء
ال��ع��ام ،وم��ع ق��رب ان��ب�لاج ال�ضياء يحمل القرابين الب�شرية ،ولم يذكر هذا �أبد ًا في مخبئة ليذكروهم .ويحتفل الأقباط بهذا
الن�صو�ص الم�صرية.
العيد �إلى يومنا هذا فيعتبر عيد النيروز هو
التمثال مع طقو�س �إح��راق البخور و�صب
الماء المقد�س وي�صعد به الكهنة �إلى �سطح �أما �أهم الأعياد الم�صرية القديمة فكان �أقدم عيد لأقدم �أمة .
المعبد لي�سقط �أول �شعاع من �شم�س اليوم
الجديد على وج��ه حتحور ليملأه مهابة
«طوبى للرحماء على الم�ساكين ...الم�سيح يرحمهم في يوم الدين»
وجماال.
وكل تلك الطقو�س ،م�صورة على جدران
�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف..
معبد دندرة الواقع غرب مدينة قنا� ،شمالي
الفر�صة �سانحة لك الآن من خالل برنامج
مدينة الأق�صر بم�سافة  60كم ،ولأن ال�سنة
الم�صرية القديمة ،ت��ب��د�أ بظهور النجم
رعاية �أ�سرة في م�صر
«�سبدت» ،المعروف الآن بال�شعري اليمانية،
م�صاحب ًا ل��ه��ا �أه���م ظ��اه��رة ف��ي التاريخ
وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
الم�صري القديم ،وه��ي الفي�ضان ،حيث
يفي�ض النيل ليجدد الحياة وتخ�ضر الأر�ض
لم�ساعدة الأ�سر المحتاجة في م�صر.
ويجرى ماء النهر ليفي�ض على ربوع م�صر
ي�شرف على البرنامج�إيبار�شية لو�س انجلو�س.
بالبركة والخ�صب والنماء.

�أول �إمر�أة تربعت على عر�ش م�صر
�إعداد :مريـم عــادل
كانت �أول امر�أة تحكم م�صر ،ازدهرت
التجارة والعمارة في البالد خالل حكمها
ال���ذي ا���س��ت��م��ر م��ا ي��زي��د ع��ل��ى  20عاماً،
غ ّيرت ا�سمها ،وظهرت بمظهر الرجال،
وتعر�ضت لمحاولة محو �أثرها من التاريخ،
فتم تحطيم تماثليها و�إزالة ا�سمها من كل
مكان ،ولكنها رغم ذلك ،تحتل مكانة مميزة
بين الفراعنة الذين حكموا م�صر ،فتنت�شر
تماثيلها في �أهم متاحف العالم ،ومن بينها
متحف الميتروبوليتان في نيويورك ،الذي
�أقام معر�ض ًا خا�ص ًا لها عام .2006
بالرغم من �شهرة الن�ساء القويات على
الحكم ف��ي م�صر ،ككليوبترا ونفرتيتي،
�إال �أن حت�شب�سوت التي عا�شت بين عامي
 1458–1479ق.م ،.تع ّد �أول امر�أة تمكنت
من �أن ت�صبح فرعون ًا وتحكم م�صر القديمة
بنجاح ،فكانت خام�س ملوك الأ�سرة الثامنة
ع�شرة الم�صرية القديمة.
ولكنها ،رغم ذلك ،من �أكثر ال�شخ�صيات
الفرعونية غ��م��و���ض�� ًا ،فلي�س بين �أيدينا
م��ا يكفي لنعرف ل��م��اذا ت ّمت
محاربة �آث��اره��ا ،وح��ت��ى وقت
قريب ،كان موتها كذلك لغز ًا
محير ًا.
ولدت حت�شب�سوت �أو «غنمت
�آم��ون حت�شب�سوت» (�أي خليلة
�آم����ون المف�ضلة) ف��ي العام
 1479قبل الميالد وهي ا ِالبنة
الكبرى لفرعون م�صر الملك
«ت��ح��ت��م�����س الأول» والملكة
«�أحم�س».
وم���ع �أن��ه��ا ك��ان��ت الخليفة
ال�����ش��رع��ي��ة ل��وال��دي��ه��ا� ،إال � ّأن
العر�ش كان من ن�صيب �أخيها
غير ال�شقيق «تحتم�س الثاني»،
ال����ذي ت��زوج��ت م��ن��ه ،وهكذا
�أ�صحبت ملكة م�صر وعمرها
� 12سنة.
عند وف��اة زوجها الفرعون
«تحتم�س ال��ث��ان��ي» ،بعد فترة
حكم دام��ت حوالي  13عام ًا،
كان نجله «تحتم�س الثالث» ال
ي��زال طف ًال وبالتالي ل��م يكن
ق�����ادر ًا ع��ل��ى ا���س��ت�لام الحكم
مكان والده ،وحت�شب�سوت ،التي
كانت ملكة ناجحة ،بخبرة في
�إدارة البالد ،اختارت �أن تحل
الأزم����ة ،ب����أن تتولى الو�صاية
على نجل الملك لحين �أن ي�صبح قادر ًا على
�إدارة البالد .وكانت الو�صاية على الوريث
عرف ًا �شائع ًا ومقبو ًال في ذلك الوقت.
وهكذا �أ�صبحت الملكة و�صية على ابن
زوجها� ،إال �أن دورها لم يتوقف عند ذلك،
فقد جل�ست على العر�ش لبقية حياتها،
ولم ي�ستلم تحتم�س الثالث الحكم �إال بعد
موتها.
م��ن ال�����س��ن��وات ال�سبع الأول����ى لحكمها
كو�صية� ،شيدت تماثيل تج�سد الوريث
الطفل في هيئة ملكية ،ت�سانده حت�شب�سوت.
ولكن بعد ال�سنة ال�سابعة ،بد�أنا نجد تماثيل
تج�سد حت�شب�سوت بهيئة ملكية وا�ضحة،

وبلحية م�ستعارة ،وقوة وهيبة.
في ر�أي جيل �أق��دم من الباحثين� ،أن
تف�سير ذلك يعود لكونها امر�أة ،حاولت �أن
«تتم�سكن» حتى تمكنت .ولكن الدرا�سات
الأج����دد ت�شير �إل���ى اح��ت��م��ال وق���وع �أزم���ة
�سيا�سية ،وتهديد لل�سلطة من فئة مناف�سة
للحكم ،وك��م��ا ت��ق��ول ك��اث��ري��ن روهريك،
القيمة على ق�سم الفن الم�صري في متحف
المتروبوليتان للفنون ف��ي ن��ي��وي��وركّ � ،أن
�إع�لان حت�شب�سوت نف�سها كحاكم ،ولي�س
كو�صية ،رب��م��ا ك��ان ه��دف��ه ال��ح��ف��اظ على
العر�ش ل�صالح ابن زوجها تحتم�س الثاني.
ك��ان م��ن ال�صعب تحديد م�سار حكم
حت�شب�سوت ب��دق��ة ،اال ان ال��ب�لاد �شهدت
ازدهارا ملحوظا في ظل حكمها
وتم ّيز عهدها ب��ق��وة الجي�ش والبناء،
ولكنها لم تحاول �أن تو�سع رقعة حكمها ولم
تكن مهتمة بالغزو ،كما فعل تحتم�س الثالث
بعدها .وبد ًال من ذلك ،حر�صت الملكة على
تعزيز الو�ضع االقت�صادي واهتمت ببناء

وترميم المعالم الأثرية في جميع �أنحاء
م�صر وبخا�صة معبدها ال��ذي خ�ص�صته
لعبادة الإله �آمون ،كما �أنها قامت بتطوير
قطاع التجارة من خ�لال �إن�شاء �أ�سطول
ت��ج��اري ي��خ��دم البعثات التجارية �شرق ًا
وجنوب ًا.
� ّأن حنكة حت�شب�سوت ال�سيا�سية تجلت في
اختيار وزرائها ،حيث �أحاطت نف�سها بعدد
م��ن الم�ساعدين المخل�صين ا�ستطاعوا
الفوز بثقتها ،كان على ر�أ�سهم المهند�س
«�سنموت» ال��ذي بنى لها معبدها العظيم
في الدير البحري وحفر نفق ًا بين مقبرتها
ومقبرته ،لهذا اعتقد بع�ض الم�ؤرخين �أن

عالقة حب «�أفالطونية» كانت تجمعه مع
ملكته.
لم يكن من الم�ألوف في عهد حت�شب�سوت
�أن تجل�س المر�أة على العر�ش و�أن تحكم
ف�سر على �أنه
ال��ب�لاد� ،إذ �أن ه��ذا الأم���ر ّ
مخالف للمعتقدات الدينية ال��ت��ي كانت
�سائدة في حينها ،فقد ك��ان كل ملك من
ملوك م�صر يمثل بحكمه �إله ال�شم�س الذي
كان يرمز �إلى الخير والعدل.
وب��ال��ت��ال��ي ك���ان م��ن ال��م��ت��وق��ع �أن يلعب
الرجل دور الفرعون .ومن هنا كان و�صول
حت�شب�سوت �إلى العر�ش بمثابة تح ّد للأفكار
التقليدية وقد اعتبر مغاير ًا للمعتقد الديني.
لكن حت�شب�سوت تمكنت من �إقناع الكهنة
بقدرتها على تولي الحكم ،وكانت ت�صور
نف�سها في هيئة الملك التقليدي مع تاج
ولحية م�ستعارة وذلك بهدف تاكيد �سلطتها
لقد �أقامت حكم ًا م�ستقر ًا ،و�أ�صبحت ب�شكل
ر�سمي �أول امر�أة تقوم بدور الفرعون.
ان الظروف التي احاطت
ب��ح��ت�����ش��ب�����س��وت ه����ي ال��ت��ي
دف��ع��ت��ه��ا ل��ل��ق��ي��ام بخطوات
هدفها طم�أنة من حولها وان
المفاهيم المتعارف عليها
حول ال�سلطة ،ومباركة الآلهة
لن تتغير.
خ���ل��ال ف����ت����رة حكمها،
واج��ه��ت حت�شب�سوت الكثير
م��ن ال�����ص��ع��وب��ات والتحدي
ل�سلطتها ،وق��د و���ص��ل ذلك
ل�����ذروت�����ه م����ع ق����ي����ام �أح����د
الأ���ش��خ��ا���ص بمحاولة �إلغاء
ذك��ره��ا م��ن ال��ت��اري��خ ومحو
ا���س��م��ه��ا م���ن الآث�������ار التي
تركتها.
ول��ك��ن ل��م يمحو التاريخ
����س���ي���ره ح��ت�����ش��ب�����س��وت وال
انجازتها
توفت حت�شب�سوت في 10
م��ن ال�����ش��ه��ر ال��ث��ان��ي لف�صل
الخريف (ي��واف��ق  14يناير
 1457قبل ال��م��ي�لاد) خالل
العام  22من فترة حكمها.
جاء ذلك في كتابة على لوحة
وجدت ب�أرمنت .وقدر الم�ؤرخ
ال��م�����ص��ري ال��ق��دي��م مانيتو
 Manethoفترة حكمها ب
� 21سنة وت�سعة �أ���ش��ه��ر .وق��د اعتـُقد في
الما�ضي انها قتلت ب�سبب ال��ت��ن��ازع على
الحكم ،ولكن تم التحقق الآن من مومياء
حت�شب�سوت وه��ي تبدي بو�ضوح عالمات
موت طبيعي ،و�أن �سبب موتها يرجع �إلى
ا�صابتها بال�سرطان �أو ال�سكري .وقبرها
موجود في وادي الملوك ويرمز له بالرقم
 .KV20ورب��م��ا قامت حت�شب�سوت بتو�سيع
مقبرة �أبيها لكي ت�ستعملها ،ووجد تابوتها
موجود بجانب تابوت �أبيها.
هذه هي المر�أه الم�صريه.

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

الكلمــات املتقـاطعــة

سو دو كو

�أفقيـــا:

ر�أ�ســيا:

( )1دمية  -الي�سر )2( .زوجة �إبراهيم  -نبات مت�سلق )3( .لل�شرط  -حطم� 24 )4( .ساعة
 ت�سعفهن )5( .للندبة  -في القمي�ص )6( .نبي من العهد القديم �صنع فلك ًا  -غير اليهودي(معكو�سة) -م�صاغ� )7( .أم الب�شر  -مر�ض )8( .وقت ق�صير � -شرع  -والد ي�شوع)9( .
�ضمن  -ر�سول  -لفظ �ضيق  -للندبة )10( .مت�شابهان  -من ق�ضاة العهد القديم)11( .
�صحيحان  -ي�شاهد )12( .راهب حبيب الم�سيح عجوز و�شال الم�سيح.
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حل م�سابقة العدد

( )1كاهن �أي��ام �صموئيل معنى �إ�سمه (�شيء مرتفع)  -من كتر حبه لربنا �أت�صلب عك�س
ربنا )2( .مت�شابهة � -سقى النبات  -للنفي )3( .حدث ب�شر  -وال��دة العذراء مريم  -اهلل
قديما )4( .م��ن �أب��ن��اء ن��وح ومعنى �إ�سمه (مميت �إذا �أكلته)  -ودي��ع��ة (معكو�سة))5( .
قط  -معي�شة (معكو�سة)  -حرف �شرط ون�صب� )6( .سهل  -نبي كان حليما جدا ومعنى
�إ�سمه (ي�ستخدم ف��ي ماكينة ال��ح�لاق��ة) � -صاح التي�س )7( .م��ن ال�شهداء القدي�سين.
( )8قدي�سة �صيتها اتعرف في الدنيا كلها وكفاية لها �شرف خ�ضوع ي�سوع لها  -من ال�شهور
القبطية )9( .جوهر  -كراهيتي وابتعادي )10( .مركب �شايلة الدنيا بحالها الرب قفلها  -في
الطير )11( .هامة � -سبوه )12( .جاب الب�شرى لألي�صابات والعذراء مالك نوراني جليل -
�ضمير للغائبة.
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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.
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رحلــة العائلــة المقد�ســة ..تانى

وجهة نظــر

قراءة في جريمة �إغتيال الأنبا ابيفانيو�س
�شكل �إغتيال االنبا ابيفانيو�س رئي�س
دي��ر الأن��ب��ا مقار �صدمة لل�شعب القبطي
داخ��ل م�صر وخارجها .ما زاد ال�صدمة
ان التحقيقات ا���ش��ارت �إل��ى ان الجريمة
تمت بوا�سطة راهبين من داخل هذا الدير
العظيم.
يعتبر المتنيح االنبا ابيفانيو�س احد علماء
الكني�سة القبطية في مجال االبائيات .كان
يجيد عدة لغات منها اليونانية القديمة –
اللغة التي ُكتب بها الكتاب المقد�س واغلب
كتابات اب��اء الكني�سة في الم�سكونة كلها
في القرون االول��ى .كان االنبا ابيفانيو�س
ي�شرف على مكتبة المخطوطات والمراجع
بكل اللغات في الدير ،كما كان احد ان�شط
الباحثين ه��ن��اك ،وق��د ن�شرت ل��ه مطبعة
ال��دي��ر ب��ع�����ض�� ًا م��ن �إن��ت��اج��ه ال��ع��ل��م��ي مثل
ترجمة �سفر التكوين من اليونانية القديمة
للعربية ،وكذلك ترجمة القدا�س البا�سيلي،
ث��م ال��ق��دا���س ال��غ��ري��غ��وري م��ن اليونانية
القديمة للعربية ،هذا باال�ضافة �أن��ه كان
�أحد اع�ضاء تحرير مجلة مرق�س ال�شهرية
التي ي�صدرها الدير.
اهتم االنبا ابيفانيو�س اي�ض ًا بمتابعة
وح�����ض��ور ال��م��ن��ت��دي��ات العلمية المت�صلة
بالتراث الكن�سي والقبطي ،مثل الم�ؤتمر
الدولي العا�شر للدرا�سات القبطية في روما
في �سبتمبر � .2012إذ كان االنبا ابيفانيو�س
ي�ؤمن ب�ضرورة وحدة الكني�سة والحوار مع
الكنائ�س الخلقدونية ،وكانت له عالقات
دول��ي��ة م��ع الكثير م��ن ق���ادة واكاديميي
الكنائ�س االخرى.
لم يكن اغتيال االنبا ابيفانيو�س هو االول
من نوعه .في خالل الخم�سة و�سبعين �سنة
االخ��ي��رة ت��م اغتيال خم�سة ا�ساقفة على
االق��ل 3 ،منهم رميا بالر�صا�ص ،والعامل
الم�شترك بين ه���ؤالء الثالثة هو عملهم
الم�سكوني وما يلزمه من عالقات دولية!!
ك��ان �أول��ه��م المتنيح الأن��ب��ا ثا�ؤفيل�س،
مطران �أور�شليم ( )1945 - 1893الذي
ك��ان نموذج ًا للقيادة الكني�سة الناجحة.
ك��ان مطران ًا للقد�س ومحافظة ال�شرقية
وكل محافظات القناة ،ورغم ات�ساع نطاق
خدمته �إال انه حر�ص منذ �سيامته على زيارة
كل بلده وكني�سة في ايبار�شيته المترامية
االطراف .تم تر�شيحة للبطريركية مرتين.
ولكنه وج��د مقتو ًال بالر�صا�ص ف��ى احد
مزارع دير االنبا انطونيو�س ببو�ش – بني
�سويف في اكتوبر  1945وقيدت الجريمة
�ضد مجهول �إلى اليوم .يجدر اال�شارة هنا
ان الأنبا ثا�ؤفيل�س خدم بالقد�س قبل �سيامته
مطران ًا �إذ ُعين رئي�س ًا لدير مارجرج�س
بالقد�س فى عام  ،1922اي عا�صر الفترة
التي تجمع فيها اليهود بفل�سطين لي�ؤ�س�سوا
دولتهم �سنة .1948
اال���س��ق��ف ال��ث��ان��ي ه��و ال��م��ت��ن��ي��ح الأنبا
مرق�س �أول �أ�سقف م�صري لجنوب �أفريقيا

في القانون

بقلم :كريم عبد ال�سالم

عندما نقول �إن م�صر لديها كنوز من
الموارد المحتملة ولكنها فى الغالب الأعم
ال تتحول �إلى �أر�صدة و�أرق��ام ت�ضاف �إلى
الدخل القومى ،ف�إننا البد و�أن نعنى بذلك
غياب الر�ؤية الوا�ضحة والتخطيط ال�سليم
المبنى على معلومات وافية والقادر على
توظيف ال��ط��اق��ات والإم��ك��ان��ات المتاحة
لتحقيق نتائج مر�ضية ،وح��ت��ى ال نغرق
فى العموميات ،دعونا نتناول ملف ًا واحد ًا
يمكن �أن يحقق طفرة كبيرة فى �صناعة
�شكري ب�سطورو�س
ال�سياحة الم�صرية ،وهو ملف رحلة العائلة
المقد�سة �إل���ى م�����ص��ر ،ب��ع��د �أن اعتمده
ونيجيريا .عمل �سكرتير ًا للبابا يو�ساب الفاتيكان و�أ�صبح على خريطة الحجاج
ال���ذي اخ��ت��اره للخدمة ب��ج��ن��وب افريقيا الم�سيحيين من كل دول العالم.
ككاهن با�سم اب��ون��ا القم�ص اي���وب عام
 1949وذل���ك ب��ن��اء ع��ل��ى رغ��ب��ة مجموعة ف��ي ي��ن��اي��ر ال��م��ا���ض��ي �أدرج�����ت بالفعل
م��ن الم�سيحيين ذوي اال���ص��ول القبطية م�ؤ�س�سة �أوب��را رومانا الم�س�ؤولة عن ملف
هناك .بعد  10ا�شهر من التب�شير ،عاد ال��ح��ج بالفاتيكان ،م�سار رح��ل��ة العائلة
�إل���ى ال��ق��اه��رة م��ق��رر ًا ان ن��ح��و ثالثمائة المقد�سة �إلى م�صر ،في الكتالوج الخا�ص
�أل��ف �شخ�ص يريدون االن�ضمام للكني�سة بحج الفاتيكان عام  ،2018و�شمل الكتالوج
القبطية .ف�سيم ا�سقف ًا ع��ام  1950وعاد برنامجين لم�صر �أحدهما ي�شمل الأماكن
�إل��ى جنوب افريقيا حيث تركزت خدمته ال��ت��ي م��رت بها ال�سيدة ال��ع��ذراء وابنها
في جوهان�سبرج  .Johannesburgبعد ال�سيد الم�سيح عليهما ال�سالم ،والآخر
�سنة من الخدمة الفعالة رف�ضت ال�سلطات زي���ارة المناطق الأث��ري��ة التاريخية من
ف��ي ج��ن��وب افريقيا تجديد اقامته رغم
الو�ساطة المتكررة من البابا والحكومة
الم�صرية ،فعاد �إلى دير االنبا بي�شوى .في
 2يوليو  ،1952وجد مقتو ًال رمي ًا بالر�صا�ص
داخ���ل ���س��ي��ارت��ه ب��ال��ق��رب م��ن دي���ر االنبا
بي�شوي بوادي النطرون ،وقيد الحادث �ضد
مجهول!
اال�سقف الثالث هو المتنيح االنبا �صموئيل
�أ�سقف الخدمات العامة واالجتماعية الذي
ا�ست�شهد اثناء العر�ض الع�سكرى الذي ُقتل تعليقا على حادث ال�شرطي الذي اقتحم
فيه ال�سادات في حادثة المن�صة ال�شهيرة كني�سة �أثناء القدا�س و�صاح كلكم كفرة!!..
في اكتوبر  .1981كان لالنبا �صموئيل باع ًا قال د .خالد منت�صر ،مت�ساء ًال :من الذي
طوي ًال في العمل الم�سكوني منذ كان راهب ًا زرع في دماغ هذا ال�شرطي �أن الم�سيحيين
با�سم ابونا مكاري بتكليف من المتنيح البابا كفرة؟
كيرل�س ال�ساد�س .فقد كان ع�ضو ًا فاع ًال في
مجل�س الكنائ�س العالمي وم�ؤ�س�س ًا ال�سقفية وتابع في تدوينة عبر ح�سابه بالفي�سبوك،
�إن َم��ن زرع��ه��ا ه��و َم��ن �أقنعه ب����أن تهنئة
الخدمات.
جدير بالذكر ان كثير من الم�ؤرخين الن�صارى حرام ومودتهم القلبية ال تجوز،
ي���رون ان ق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا كيرل�س الرابع من زرعها هو من ي�صر على �أنهم ال�ضالون
الملقب ب�أبو اال�صالح ُقتل م�سموم ًا بوا�سطة المغ�ضوب عليهمَ ،من زرعها هو من روج
الخديوى �سعيد ب�سبب عالقاته الدولية لعقيدة ال��والء والبراء ،من زرعها هو َمن
ي�ستدعي زمن الجزية وينت�شي وهو يخطب
وم�شروعه اال�صالحي للكني�سة.
ف��م��ن ���ص��اح��ب الم�صلحة ف��ي اغتيال في جموع المغيبين ب�أنه والب��د من فر�ض
االنبا ابيفانيو�س؟ ما الجهة او الجهات المهانة والذل عند جباية الجزية!
التي يزعجها ان تخرج الكني�سة الم�صرية
من محليتها وتكون ذات امتدادت خارجية وتابعَ ،من زرعها هو من يردد ن�صو�ص
ولها وحدة ايمانية مع كنائ�س عالمية؟ هل الجهاد والتكفير والحرب والإغ���ارة على
حادثة قتل االنبا ابيفانيو�س بعيدة عن هذا الآخر وك�أنها ن�صو�ص مطلقة خارج الزمان
ال�سياق ام في �صلبه؟ هل تورط فع ًال راهب والمكان والبيئة وعلى �أنها فر�ض عين و�أمر
�أو �إثنين من �أبنائه في قتله �أم نحن ب�صدد �إلهى علينا �أن ن�سعى من �أجله حتى ي�ستجيب
الآخر لعقيدتنا و�إال قتلناه بال�سيف.
ُك�شح ثالثة وت�ستيف �أوراق؟
َم���ن زرع��ه��ا ه��و م��ن م��ا زال يعتبرهم
ذميين وديتهم لي�ست كديتنا و�سرقة �صلبان

�أ���س��وان للقاهرة ،وت�صل م��دة الرحلة 8
�أيام ،و�إذا كنا نعلم �أن الم�سيحية هي كبرى
الديانات في العالم ويعتنقها نحو 2.2
مليار ن�سمة من بينهم  1.13مليار ن�سمة
يتبعون المذهب الكاثوليكي وبابا الفاتيكان
وه�ؤالء �شغوفون ب�أداء الطقو�س والمنا�سك
التى يقرها البابا في روما ،فلنا �أن ن�س�أل
�أنف�سنا مجموعة من الأ�سئلة الب�سيطة:
 م���اذا فعلنا ف��ي ملف ت���أه��ي��ل م�سارالعائلة المقد�سة ونقاطه الرئي�سية؟ ف�إذا
كان الم�سار يبد�أ من العري�ش في �سيناء
وي�صل �إل��ى الفرما القديمة �أو بور�سعيد
ومنها �إل��ى بلبي�س في ال�شرقية وح�صن
بابليون في م�صر القديمة و�سخا بمحافظة
القليوبية ومنها �إلى جبل درنكة ب�أ�سيوط
عبر وادى النطرون ،والعودة من القو�صية
�إل��ى ح�صن بابليون وبلبي�س ثم العري�ش
وفل�سطين ،ف�إن لدينا بالفعل مجموعة من
النقاط الحية وال��م��زارات والأدي���رة التي
يمكن تحويل النطاق العمراني لها �إلى
مناطق جذب لل�سياحة الدينية تتحول �إلى
مناطق جذب �سياحى طوال العام.
 كم عدد الحجاج الم�سيحيين الذينن�ستهدفهم من جملة  1.13مليار كاثوليكي
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ي�ؤمنون بما يقرره الفاتيكان من طقو�س عن الطفرة التنموية والعمرانية الهائلة
و�شعائر وي��رغ��ب معظمهم ف��ي اتباعها؟ التي يمكن �أن تتحقق في النقاط الأ�سا�سية
وهل لدينا ح�صر معلوماتي بعدد الحجاج لم�سار العائلة المقد�سة.
الكاثوليك م��ن �أوروب���ا وك��ذا م��ن �أمريكا
اط��رح��وا المو�ضوع على الم�ستثمرين
الالتينية وم��ن �آ�سيا �إل���خ؟ �أم �أن الأمر
ورج��ال الأع��م��ال ب��دل ح�صره في اللجنة
متروك للم�صادفة؟
الوزارية المعنية بالملف ،وافتحوا الباب
يمكننا بالفعل �أن نخطط الجتذاب ل�ل�أف��ك��ار ال��ج��دي��دة ،ك�����أن ي��ت��ول��ى رج��ال
مليون حاج م�سيحي ،كما يمكننا �أن نخطط الأع��م��ال والم�ستثمرون في كل محافظة
الجتذاب خم�سين مليون حاج في العام� ،ضمن م�����س��ار ال��ع��ائ��ل��ة المقد�سة تطوير
ولكن الب��د �أوال �أن نعرف م��اذا نريد و�أن المناطق الأثرية ومحيط الأديرة وت�أ�سي�س
نخطط ون�سوق لم�سار العائلة المقد�سة في بنية �أ�سا�سية ت��خ��دم �صناعة ال�سياحة
م�صر كما ينبغي في العالم كله ،ف�إذا �أردنا مع العمل على الترويج لها ط��وال العام،
�أن ي�أتي �إلينا خم�سون مليون حاج م�سيحي ،فالمو�ضوع لي�س م��ج��رد زي���ارة للتبريك
فالبد و�أن ن�ضع م�سارات جاذبة له�ؤالء يقوم بها الحاج الم�سيحي ،ولكنها �صناعة
الحجاج و�أن ن�ستهدف �إن�شاء مجموعات من متكاملة يمكن �أن يفيد منها الماليين في
الفنادق المتفاوتة الأ�سعار والدرجات بدءا ع�شر محافظات من خالل �إن�شاء الفنادق
من المع�سكرات ال�سريعة وخيام التفويج و�إقامة الأ�سواق والبازرات وور�ش الحرف
ال��م��زودة بالخدمات الأ�سا�سية وانتهاء التقليدية المرتبطة بالحج.
بالفنادق خم�س و�سبع نجوم في النقاط
ي���ا ج��م��اع��ة ال��خ��ي��ر ،م�����س��ار العائلة
الأ�سا�سية ،وه��و م��ا ي�ستلزم �شراكة مع
القطاع الخا�ص ومع كني�ستنا الأرثوذك�سية المقد�سة كنز ينبغي �أن نفكر فيه على �أنه
ليتحول م�سار العائلة المقد�سة �إل��ى بنية واحد من الم�شروعات التنموية العمالقة
�أ�سا�سية دائمة تخدم �صناعة ال�سياحة التي تتكامل فيها طاقات الدولة والقطاع
الم�صرية وتجعل م��ن ال��ح��ج الم�سيحي الخا�ص والمجتمع المدني لتحقيق طفرة
م��ورد ًا �أ�سا�سي ًا من م��وارد الدولة ،ف�ضال تنموية واقت�صادية ،واهلل �أعلم!

د .منت�صر :من الذي زرع في دماغ ال�شرطي �أن الم�سيحيين
كفرة ..كلنا مدانون ومتواطئون

الميراث في القانون الم�صري
ي�ستحق الإرث ب��م��وت ال���م���ورث �أو
ب��اع��ت��ب��اره ميت ًا بحكم القا�ضي فقبل
وف��اة ال�شخ�ص (ال��م��ورث) ال ي�ستحق
�أح��د ًا �أي جزء من تركته �إال بعد وفاته
�سواء كانت الوفاة طبيعية وهي �إنف�صال
الروح عن الج�سد �أو وفاة حكمية وهي
غياب ال�شخ�ص (المورث) لمدة خم�س
���س��ن��وات مت�صلة بحيث ال يعلم �أحد
م��ن ورث��ت��ه �شيئ ًا عنه ،فبالتالي يلتج�أ
للمحكمة المخت�صة لأخذ حكم باعتباره
ميت حكمي ًا.
وحتى ي�ستحق ال�شخ�ص الأرث من
م��ورث��ه ال��م��ت��وف��ي ي��ج��ب �أن ي��ك��ون هذا
ال�شخ�ص على قيد الحياة .و�إذا مات
�إثنان (�شخ�صين) وكان يرث كل منهما
الآخ���ر ول��م يعلم �أيهما م��ات �أوال فال
ا�ستحقاق لأحدهما في تركة الآخر.
وقبل توزيع التركة بين الورثة يجب
�أن ي�ستخرج منها م�صاريف تجهيز
ودف�����ن ال��م��ي��ت (ال�����ش��خ�����ص ال���م���ورث
ال��م��ت��وف��ي) ودي���ون الميت وم��ا �أو�صى

�أرثوذك�س نيوز

به في الحدود القانونية التي تنفذ فيها
الو�صية (فال يجوز لل�شخ�ص �أن يو�صي في
�أكثر من ثلث تركته) ،فاذا �أو�صى ال�شخ�ص
في �أكثر من ثلث تركته ال تنفذ الو�صية �إال
في ح��دود الثلث .وت��وزع باقي التركة بعد
�سداد كل ذلك على الورثة .ف�إذا لم يوجد
للمتوفي ورثة ت���ؤول تركته �أو ما بقي منها
�إلى الخزانة العامة (خزانة الدولة).
ون�ص القانون في المادة (� )5أن هناك
موانع من الإرث .ف���إذا قتل المورث عمدا
�سواء كان القاتل فاعال �أ�صليا �أو �شريكا
�أو �شهد عليه �شهادة زور �أدت �شهادته �إلى
الحكم باعدامه فال ي�ستحق هذا ال�شخ�ص
ن�صيبا في تركة المتوفي مهما بلغت درجة
قرابته له.
و�أي�ضا ن�صت المادة ( )6من هذا القانون
على �أنه ال توارث بين م�سلم وغير م�سلم.
بمعنى �أن��ه �إذا خرج �أح��د الأ�شخا�ص عن
الدين الإ�سالمي �أو عن الدين الم�سيحي ال
يجوز لأي منهم �أن ي�أخذ ميراثه من مورثه
المتوفي .ويتوارث الم�سيحيون بع�ضهم من

دكتور محفوظ جري�س

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

تقدمي :عاطف معو�ض داو�س

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

بع�ض حتى ولو اختلفت ملل �أي منهم �أو
كان �أحدهما �أجنبي الجن�سية �إال �إذا
كانت �شريعة وق��ان��ون الأجنبي منهم
تمنع التوريث.
وم���ن �أ���س��ب��اب ال��م��ي��راث الزوجية
والقرابة والع�صبة �أو �صلة الرحم مع
مراعاة قواعد حجب الميراث والمنع
منها.

Van Nuys - Panorama
Dental Center

خدمات كاملة للأ�سنان:

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

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

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

sleep disorders.
)(using removable dental appliance
• Oral Surgery and teeth Implant.

�أ نقبل
ج
م
نواع ا يع
لت�أم
ينات

Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

We accept medi-cal - Financing available

M. Gereis, D.D.S.

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

كنائ�سهم لي�ست ك�سرقة �أبواب م�ساجدنا!!
َم��ن زرع��ه��ا ه��و م��ن ين�صحنا بالت�ضييق
عليهم فى الطرقات ،هل رجل الأم��ن هو
المدان والمتواطئ الوحيد؟
م�شدد ًا بقوله ،مجتمعنا وكلنا مدانون
ومتواطئون� ،سمحنا بكليات وم��دار���س ال
تقبل �إال الم�سلم فقط ،و �سمحنا لأق�سام في
كلية الطب �أن تغلق بابها �أمام �أي م�سيحي،
ي���وم �أن ارتع�شنا وت��راج��ع��ن��ا ع��ن تعيين
محافظ قبطي لمحافظة قنا ومنعنا ناظرة
م�سيحية من ت�سلم عملها! المتواطئ هو
من و�ضع في مناهج وزارة التربية والتعليم
ق�ص�ص ًا وحكايات تمجد من يقطع الر�ؤو�س
دكتور خالد منت�صر
ويقتل الأ�سرى ،وقبل �أن نتهم هذا ال�شرطي
الذي �صرخ في الم�صلين داخل الكني�سة ،على اليهود والن�صارى ،مكتب المدير �أو
لن�س�أل عمن زيف وعيه ،من يطل علينا من الوزير ال��ذى تخرج منه التقارير ال�سرية
للترقى راف�ضة ترقية جرج�س وبطر�س
ال�شا�شات ليعلن �أنهم كفرة.
وميخائيل القتناع الوزير ب�أنه ال يجب �أن
المنبر الذى يقف عليه خطيب الجمعة يولى عليك ذم���ى ،!،عندما يخرج علينا
ليدعو لمر�ضى الم�سلمين فقط ثم يدعو برنامج ي��دع��ي �ضيفه ب����أن ف��ي الكنائ�س

�أ�سودا ونمورا مفتر�سة يربيها الق�ساو�سة
تمهيدا الحتالل م�صر وهزيمة الم�سلمين.
عندما تخرج مظاهرات يكون كل همها
المطالبة ب�أن تتحول كاميليا �إلى فاطمة،
وعندما يقبل م�سئول كبير يد ال�شيخ محمد
ح�سان وي�سمع درو�س برهامى ويحفظ فتاوي
وجدى غنيم ،وعندما تحرق م�ساكن غالبة
لمجرد �أن خطيب م�سجد �أ�شعل الفتيل
و�أخ��ب��ر الأه��ال��ى ب�أنهم ي��ري��دون ال�صالة
وتحويل البيت �إلى كني�سة ،عندما ي�ستفزك
منظر ال�صليب وال ي�ستفزك م�شهد الطفل
الذى ي�أكل من �صفيحة القمامة ،هنا ال بد
�أن تعرف �أن �آخر المتهمين و�أقلهم �إدانة
و�إجرام ًا هو هذا ال�شرطي.
و�أختتم منت�صر قائالً� :إنه مجرد دمية
في م�سرح عرائ�س �أو بالأ�صح م�سرح �أ�صنام
تحركها �أ�صابع المجرم الحقيقي الذي البد
من �أن نحدده ونقب�ض عليه ،و�أال نكتفى
بالدمية فقط!
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كني�سة ال�شهيد العظيم مارمرق�س بلو�س انجلو�س
و�أ�سرة الأب الحبيب

القم�ص بي�شوي غبريال

يدعونكم للإ�شتراك في الذكرى ال�سنوية الرابعة لإنتقال الأب الحبيب
ب�صالة القدا�س الإلهي يوم الجمعة � 14سبتمبر بمباركة وح�ضور نيافة الأنبا �إبراهام
ويوم الأحد � 16سبتمبر ال�ساعة الثامنة �صباح ًا
ب�صلوات �أبينا المطران الأنبا �سرابيون والآباء الأ�ساقفة الأنبا ابراهام والأنبا كيرل�س
طالبين نياح ًا لنف�س �أبونا بي�شوي ليذكرنا �أمام عر�ش النعمة
لنكمل �أيام غربتنا ب�سالم.

�أبي وزوجي الحبيب
منحك اهلل قلب ًا كبيراً لي�سع الكل ،وقلب ًا رحيم ًا ليرحم المت�ألمين وال�ساقطين،
وقلب ًا محب ًا لتحب كل الرعية ،وقلب ًا �شفوق ًا ي�شفق على المحتاجين،
وقلب ًا ب�سيط ًا يحب الكل ،وقلب ًا مريح ًا تريح كل المتعبين
وقلب ًا عطوف ًا يعطف على المجربين والمت�ألمين
فهنيئ ًا لك الراحة الأبدية حتى تنعم في �أح�ضان الرب ي�سوع الذي خدمته ب�أمانة،
وح�ضن العذراء الحنونة التي �أحببتها ،وكل القدي�سين .
و�أرجو �أن ت�صلي من �أجلي و�أ�سرتك كلها حتى ينعم اهلل علينا بهذا القلب الكبير حتى نلقاك.
زوجتك  -هاني  -نان�سي ونيكول
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رياضة ومالعب

رياضة

�أعداد� :صالح بول�س

م�شكلة �صالح مع �إتحاد الكرة تتفاقم وت�صل �إلى تهديده بوالدته
�شهدت الأزم��ة التي ن�شبت �أخ��ي�� ًرا بين
الالعب محمد �صالح مهاجم ونجم منتخب
م�صر مع اتحاد كرة القدم الم�صري تفاقم ًا
كبير ًا و�صلت �إلى حد التهديدات.
وك����ان م��ه��اج��م ون��ج��م ن����ادي ليفربول
الإن��ج��ل��ي��زي ق��د خ���رج ف��ي ف��ي��دي��و مبا�شر
عبر ح�سابه الر�سمي على مواقع التوا�صل
االجتماعي «في�سبوك» للحديث عن الم�شكلة
وت��و���ض��ي��ح الأم����ور ع��ل��ى ال��م�ل�أ للجماهير
الم�صرية.
تلك الكلمات �أثارت موجة غ�ضب كبيرة
لدى م�س�ؤولي االتحاد الم�صري لكرة القدم،
مما جعل خالد لطيف ع�ضو مجل�س �إدارة
اتحاد الكرة يقوم ب�إر�سال بع�ض التهديدات
لمحمد �صالح ب�ش�أن والدته.
وكتب خالد لطيف كلمات في تغريدة
بح�سابه على موقع التوا�صل االجتماعي
(ت��وي��ت��ر) ق��ال فيها «�أري���د تذكير محمد
�صالح ب�أن والدتك ال تزال في م�صر� .أنت

في الخارج ويمكنك �أن تفعل ما ت�شاء .من
يفهم ،يفهم».
�أ َّم���ا م��ج��دي عبد الغني ع�ضو مجل�س
أي�ضا فقام بالتعدي بالألفاظ على
الإدارة � ً
عاما حيث ن�شر �صورة
النجم �صاحب الـً 26
في ح�سابه �أي�ض ًا مع بع�ض الالعبين وكتب
كلمات عليها قال فيها «هذه �صورة لي مع

�أربعة العبين وخنزير �أبي�ض» ويق�صد هنا
� ّأن محمد �صالح هو الخنزير الأبي�ض.
ما فعله اتحاد الكرة ،بعدم ال��رد على
خ��ط��اب��ات محمد ���ص�لاح ن��ج��م ليفربول
الإنجليزي ،وت�سريب تلك الخطابات �إلى
و�سائل الإعالم �أمر خاطئ ،محمد �صالح،
له كل الحق في جميع المطالب التي طلبها
ويجب �أن يتم تنفيذها في �أ�سرع وقت لإعادة
الهدوء للمنتخب ، ،ثم تبحث الجبالية بعد
عن مطالب الالعب داخل الغرف المغلقة
ولي�س عبر مواقع التوا�صل االجتماعي و
و�سائل الإعالم.
���ص�لاح ح��ق��ق م��ا ل��م يحققه �أي العب
ك��رة في م�صر ،ونجح في �إ�سعاد ال�شعب
الم�صري ،بعد الإن���ج���ازات ال��ت��ي حققها
م��ع المنتخب الوطني و ن���ادي ليفربول،
وال يمكن �أن نتهمه بالغرور ونن�سى دوره
المجتمعي مع الأطفال وال�شباب .

وزي�����ر ال���ري���ا����ض���ة ي��ه��ن��ئ م��ح��م��د ���ص�لاح
وي��ك�����ش��ف ك��وال��ي�����س ح��ل �أزم���ت���ه بالجبالية

نجم ريال مدريد ال�سابق ين�ضم
للجهاز الفني للفراعنة

وجه الدكتور �أ�شرف �صبحي ،وزير ال�شباب والريا�ضة ،التهنئة لمحمد
�صالح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي ،على اختياره في القائمة
النهائية للفوز بجائزة االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،لأف�ضل العب
بالعالم.
و�أكد وزير الريا�ضة� ،أن اختيار �صالح في القائمة النهائية �شرف وفخر
للم�صريين جميعا ،لأول مرة في تاريخ م�صر يتناف�س العب على جائزة
الأف�ضل في العالم .و�شدد �أ�شرف �صبحي على �أن �أزمة محمد �صالح مع
اتحاد الكرة انتهت تماما ،م�ؤكدا �أن الأزمة كانت كبيرة وهو ما ا�ستدعى
تدخله بالتوا�صل مع اتحاد الكرة والالعب ،خا�صة �أن الأزمة كانت تم�س
الدولة والجماهير الم�صرية.
اً
ات�صال بم�سئولي اتحاد الكرة،
وقال وزير ال�شباب والريا�ضة �إنه �أجرى
و�أخبروه ب�أن هناك خطا ًبا و�صلهم يوم � 11أغ�سط�س من وكيل الالعب،
قائال« :توا�صلت بعدها مع محمد �صالح و�أبلغته ب�أن كل مطالبه احترافية
و�سنعمل على حلها» .و�شدد �صبحي على �أن محمد �صالح وكل المحترفين
�أف�ضل دعاية �إيجابية لم�صر ،والأزم��ة انتهت تماما بعد و�صول الالعب
للمع�سكر وا�ستقباله ب�شكل رائع.

�أعلن االتحاد الم�صري لكرة القدم ،ان�ضمام النجم
الإ�سباني المعتزل مي�شيل �سالجادو ،للجهاز الفني
لمنتخب «الفراعنة» كم�ساعد للمدرب المك�سيكي ،خافيير
�أجييري .وبح�سب بيان �أ�صدره االتحاد الم�صري ،ف�إن
المدافع الدولي الإ�سباني ال�سابق� ،سين�ضم للجهاز الفني
لمنتخب م�صر ،كم�ساعد مع هاني رمزي ،وجوزيه تيتو.
و�أ�شار البيان �إلى �أن مع�سكر منتخب م�صر الإعدادي
لمباراة النيجر ،التي تقام ال�سبت المقبل ،انطلق يوم
االثنين  ،9/3حيث عقد �أجييري اجتماعا مع الالعبين
ف��ور الو�صول �إل��ى «ب��رج ال��ع��رب» ،للتحدث ع��ن �أهمية
المباراة ونظام المع�سكر.
ولعب �سالجادو لريال مدريد بين  1999و ،2009ويعتبر
�أحد �أع�ضاء فريق «الجالكتيكو�س» للنادي الملكي ،الذي
�ضم نجوما �أ�سطورية ،كالفرن�سي زي��ن الدين زيدان،
والبرتغالي لوي�س فيغو ،والبرازيلي رونالدو ،والإنجليزي
ديفيد بيكهام.
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نتائج جائزة �إيطاليا الكبرى  :2018فوز جديد لهاميلتون

ان���ت���زع ب��ط��ل ال��ع��ال��م ���س��ائ��ق مر�سيد�س
البريطاني لوي�س هاميلتون الفوز في جائزة
�إيطاليا الكبرى ،المرحلة الرابعة ع�شرة من
بطولة العالم للفورموال واحد ،بعد انطالقه من
المركز الثالث خلف ثنائي فيراري الفنلندي
كيمي رايكونن والألماني �سيبا�ستيان فيتل.
وو�سع هاميلتون الفارق في �صدارة الترتيب
العام من  17الى  30نقطة ،اذ اكتفى مناف�سه
المبا�شر فيتل بالحلول رابعا خلف رايكونن
الثاني وزميل هاميتلون الفنلندي فالتيري
بوتا�س الثالث .وت��راج��ع فيتل بعد احتكاك
مبكر م��ع هاميلتون ،ل��م يحل دون تحقيق
الأخير الفوز الخام�س في م�سيرته على حلبة
مونزا ،معادال رقم �أ�سطورة فيراري الألماني
ميكايل �شوماخر.

لو�س �أنجلو�س ليكرز يف�سخ
عقد لول دينج
الالعب المخ�ضرم يدخل الوكالة الحرة
تو�صل ن��ادي لو�س انجلو�س ليكرز �إلى
ات��ف��اق م��ع العبه ل��ول دينج يق�ضي بف�سخ
التعاقد ب�شكل ودي بين الطرفين ،ليرحل
عن �صفوف الفريق خالل ال�صيف الحالي
ر�سمي ًا.
ال��ت��ق��اري��ر ت�شير �إل���ى ل��ول دي��ن��ج اتفاق
ا�ستحواذ مع م�سئولي لو�س �أنجلو�س ليكرز،
لينهي تعاقده م��ع ال��ف��ري��ق ،ليدخل فترة
الوكالة ال��ح��رة ،لي�صبح متاح ًا في �سوق
االنتقاالت �أمام الأندية الراغبة في التعاقد
معه.
ك��ان م��ن المتوقع �أن ي��ك��ون ل��دى لو�س
�أنجلو�س  25مليون دوالر كم�ساحة للرواتب
ف��ي مو�سم  .2020-2019و�سيزيد هذا
الرقم من  36مليون دوالر �إل��ى  38مليون
دوالر  ،مما يمنح الفريق فر�صة �ضم العب ًا
�آخر بعقد �ضخم في ال�صيف المقبل.
الالعب �صاحب الـ 33عام ًا ي�ستمر عقده
الحالي مع لو�س �أنجلو�س لكيرز لمو�سمين
مقبلين من اتفاق عقد الأربع �سنوات التي
وقعها مع الفريق في �صيف  2016مقابل 72
مليون دوالر.
المخ�ضرم دينج وعلى م��دار  14عام ًا
في م�سيرته مع كرة ال�سلة قدم م�ستويات
مميزة حيث بلغ متو�سطه  15.0نقطة
و 6.1كرات مرتدة في كل مباراة ،قبل �أن
يتراجع م�ستواه بقوة في المو�سم الما�ضي،
حيث لعب مباراة واح��دة فقط مع ليكرز
ف��ي مو�سم  ،2018 - 2017وظ��ه��ر دينج
في المباراة االفتتاحية قبل �أن يجل�س بقية
المو�سم على مقاعد البدالء
جدير بالذكر �أن لو�س �أنجلو�س ليكرز
�أبرم �صفقة القرن خالل ال�صيف الحالي
بالتوقيع مع الملك ليبرون جيم�س نجم
كليفالند كافالييرز بعقد يمتد لأربع �سنوات
مقابل  153مليون دوالر.

و�سطر هاميلتون الفوز ال��ـ 68في م�سيرته
وال�ساد�س هذا المو�سم ،وحرم فريق فيراري
من تحقيق �أول فوز على الحلبة التي تعد بمثابة
معقل له ولم�شجعيه ،منذ فوز �سائقه ال�سابق
الإ�سباني فرناندو �ألون�سو ب�سباق .2010
و�أت����ى ال�����س��ب��اق ع��ل��ى ال��ح��ل��ب��ة الإيطالية
ال�شهيرة وال�سريعة ،حما�سيا و�شهد العديد من
التجاوزات والحوادث وتبدل ال�صدارة .و�أتت
نقطة التحول الأول��ى عند المنعطف الرابع
في اللفة الأول���ى ،اذ �ضغط فيتل وهاميلتون
في محاولة لتجاوز رايكونن الذي حافظ على
مركزه الأول عند االنطالق .وتقدم البريطاني
على فيتل ،ولدى محاولة الأخير الحفاظ على
مركزه الثاني ،ح�صل احتكاك بينهما �أدى
اللتفاف �سيارة فيتل وتعر�ض جناحها الأمامي
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لأ�ضرار كبيرة.
ودخل بوتا�س الى حظيرة الفريق في اللفة
 ،36تاركا المناف�سة مفتوحة بين رايكونن
المت�صدر وهاميلتون خلفه ،قبل �أن يتمكن
الأخير من توجيه �ضربة قا�ضية لفيراري على
«حلبتها» ،بتخطيه رايكونن بمناورة جريئة
عند المنعطف الأول في اللفة ( 45من �أ�صل
.)53
وك���ان �سائق ري��د ب��ول ال��ه��ول��ن��دي ماك�س
فير�شتابن قد عبر خط النهاية في المركز
الثالث �أمام بوتا�س ،اال �أنه �أنهى ال�سباق ر�سميا
في المركز الخام�س ب�سبب تغريمه خم�س ثوان
من قبل مفو�ضي ال�سباق على خلفية احتكاك
بينه وبين بوتا�س عند �أحد المنعطفات� ،أدى
الى خروج الفنلندي عن الم�سار.

 6العبين كرة �سلة يجنون �أمواال
�أكثر من �أهم نجوم كرة القدم

عقود خيالية لنجوم الـ NBA

يجني العبو كرة ال�سلة الأمريكية �أموا ًال
طائلة ما بين روات��ب �سنوية من �أندية الـ
 ،NBAوعقود �إعالنية  ،جعلتهم يتفوقون
على �أهم نجوم كرة القدم.
ن��ج��وم دوري ك���رة ال�����س��ل��ة الأم��ري��ك��ي
للمحترفين يرتبطون بعقود خيالية مع
�أنديتهم ،حيث �أن المو�سم الجديد 2018
 � 2019سي�شهد ح�صول عدد من النجومعلى رواتب �سنوية خيالية تجعلهم يح�صلون
على ثروات و�إمتيازات ال يح�صل عليها �أهم
نجوم كرة القدم ذائعي ال�صيت وال�شهرة.
ويتربع الالعب �ستيفن كوري نجم فريق
جولدن �ستيت واريورز حامل لقب الدوري
الأمريكي على عر�ش �أعلى الالعبين �أجر ًا
ف��ي دوري العمالقة ف��ي المو�سم الجديد
براتب �سنوي بلغ  34مليون دوالر.

وي�أتي الملك ليبرون جيم�س نجم لو�س
�أنجلو�س ليكرز الجديد المنتقل �إليه من
�صفوف كليفالند كافالييرز ف��ي �صفقة
ال��ق��رن ف��ي المرتبة الثانية خلف �ستيفن
كوري براتب �سنوي بلغ  33مليون دوالر.
المركز الثالث في قائمة �أعلى الالعبين
�أج��ر ًا كان من ن�صيب بول ميل�ساب العب
دان��ف��ر ناجت�س ،حيث يح�صل على راتب
�سنوي بقيمة  31.3مليون دوالر.
بليك جريفين الع��ب ف��ري��ق ديترويت
بي�ستونز يح�صل على رات���ب �سنوي بلغ
 29.7م��ل��ي��ون دوالر جعله ف��ي المرتبة
الرابعة ،ثم ج��اء ج��وردون ه��اي��وارد العب
بو�سطن �سيلتيك�س في المرتبة الخام�سة
بقيمة  29.7مليون دوالر راتب ًا �سنوي ًا.
و�أخير ًا ،يح�صل الالعب كايل لوري نجم
فريق تورنتو رابتورز في المو�سم الجديد
على راتب �سنوي بقيمة  28.7مليون دوالر
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رياضة ومالعب
�أخبار ريا�ضية من
المحرو�سة
النادي الأهلي

الأهلي يهدد باالن�سحاب من الدوري
ويطلب التحقيق م��ع �إب��راه��ي��م نور
الدين
�أ���ص��در مجل�س �إدارة ال��ن��ادى الأهلي،
برئا�سة محمود الخطيب ،ب��ي��ان��ا ،عقب
اج��ت��م��اع��ه ،ي����ؤكّ���د ف��ي��ه رف�����ض��ه القاطع
الفجة التى ارتكبها طاقم تحكيم
للأخطاء ّ
مباراة الأهلى الأخيرة في الدوري ،وطالب
اتحاد الكرة ب�إجراء تحقيق عاجل و�إعادة
الأم��ور �إل��ى ن�صابها الطبيعي .كما طالب
ات��ح��اد ال��ك��رة بو�صفه القائم على �شئون
اللعبة بالآتي:
• �إج�����راء تحقيق ع��اج��ل م��ع طاقم
تحكيم المباراة.
• �إعادة النظر فى م�شاركة مثل ه�ؤالء
الحكام فى �إدارة المباريات القادمة.
• تطوير منظومة التحكيم ،با�ستخدام
�أح���دث الو�سائل التكنولوجية ،وتطبيق
تقنية الفيديو (.)VAR
• تطبيق مبد�أ قواعد اللعب النظيف
(.)FIFA FAIR PLAY
وي�ؤكّد مجل�س �إدارة النادى الأهلى �أنه
يحتفظ لنف�سه بكل حقوقه في الت�صعيد؛
حتى و�إن ا�ستدعى الأم��ر ع��دم ا�ستئناف
فريق الكرة لمبارياته فى بطولة الدورى
حال عدم و�ضوح الر�ؤية كاملة من خالل
ات��ح��اد ال��ك��رة ،وات��خ��اذ ق����رارات �صارمة
ت�ضمن العدالة بين الجميع ول��و ب�إ�سناد
مباريات الأهلى المقبلة لحكام �أجانب،
يتحمل النادى تكاليف اال�ستعانة بهم.
�أ�سرار غياب ميهوب وف�ضل عن تحليل مباريات
الأهلي
�سبب عدم تحليل عالء ميهوب ومحمد ف�ضل مباريات
النادي الأهلي عبر قناتي «نايل �سبورت» و «�أون �سبورت»،
هو اتخاذ �إدارة النادي برئا�سة محمود الخطيب ،قرارا
بعدم قيام �أي �شخ�ص يعمل في النادي الأهلي ،بتحليل
مباريات الفريق الأحمر على �أي من القنوات الف�ضائية،
حتى ال يتعار�ض عمله الإعالمي مع عمله بالنادي.
وطالب م�س�ؤولو الأهلي ،جميع العاملين بالنادي بعدم
الظهور في �أي قنوات ف�ضائية لتحليل �أداء الفريق الأحمر
في بطولة الدوري ،حتى ولو كانوا �ضيوفا في �أحد البرامج
التليفزيونية.
بحث �شكوى الحكام
 �سيطرت حالة كبيرة من اال�ستياء تجاه التحكيم علىم�سئولى ال��ن��ادي الأه��ل��ي ،بعد الأخ��ط��اء التحكيمية التي
�شهدتها مباراة الفريق �أم��ام الإنتاج الحربي الأح��د 9/2
بالجولة الخام�سة من الدوري وانتهت بالتعادل ال�سلبي دون
�أهداف.
ويدر�س م�سئولو الأهلي التقدم باحتجاج �إلى لجنة الحكام
باتحاد الكرة على ما حدث في لقاء الإنتاج الحربي ،لعدم
تكرار تلك الأخطاء مرة �أخرى.

نادي الزمالك

علم من م�صادر مقربة من الجهاز الفنى للزمالك ب�أن
جرو�س قبل �أن يذهب لإجازته الق�صيرة �إلى بالده م�ستغال
ت��وق��ف ال���دوري لخو�ض منتخب م�صر مواجهة النيجر
بت�صفيات �أمم �إفريقيا  ،2019طلب من الالعبين �ضرورة
اال�ستمرار بقوة فى الأداء والنتائج الطيبة حتى ي�ستغل تعثر
المناف�سين للعودة ل�صدارة الدوري ،م�شددا عليهم ب�أنه لن
يتهاون بعد ذلك مع �أى تراجع عقب وعده لمرت�ضى من�صور
ب�أنه لن ي�سقط مرة �أخرى.
�إدارة الزمالك وعدت جرو�س بالتدعيم الذى يطلبه فى
يناير المقبل ،بانتقاالت ال�شتاء ،من �أجل موا�صلة التناف�س
على الدوري الذى بات مطلبا �أ�سا�سيا للإدارة والجماهير
لمواجهة االن��ت��ق��ادات ال�شديدة بخ�سارة البطوالت رغم
التدعيمات القوية طوال الموا�سم الثالثة الما�ضية ..وطلب
ج��رو���س مهلة م��ن مرت�ضى من�صور لتحديد احتياجاته
ال�ضرورية للعمل على تلبيتها مبكرا  ...ك��ان مرت�ضى
من�صور قد منح جرو�س فر�صة �أخيرة بعد الهزيمة من
نجوم �إف �سي ال�صاعد حديثا للدوري فى الجولة الرابعة،
لي�ستمر فى من�صبه ،وهو ما جعل ال�سوي�سري يعي�ش فى قلق
كبير و�ضح على محياه فى مواجهة الفريق البترولي.
الزمالك يعول على دعم �آل ال�شيخ ل�ضم نجم
بيراميدز
كثف م�س�ؤولو نادي الزمالك برئا�سة الم�ست�شار مرت�ضي
من�صور ،مفاو�ضتهم مع محمد مجدي ال�شهير بـ «قف�شة»
�صانع �ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز،
تمهيدا ل�ضمه خالل فترة االنتقاالت ال�صيفية الجارية.
�صرف م�ستحقات الالعبين ..و�شهر مكاف�أة
 �أكد مرت�ضى من�صور رئي�س الزمالك �صرف جميعالم�ستحقات المالية المت�أخرة لالعبي الفريق  ،من �أجل
تحفيز الالعبين على موا�صلة االنت�صارات بعد العودة من
توقف الدورى.
 قرر الم�ست�شار مرت�ضى من�صور رئي�س نادي الزمالك،خ�لال الم�ؤتمر ال�صحفي ال��ذي عقد في ال��ن��ادي� ،صرف
�شهر مكاف�أة للموظفين والعمال داخ��ل القلعة البي�ضاء،
بعد المجهود الكبير المبذول خالل يومي انعقاد الجمعية
العمومية العادية والغير عادية .وك�شف رئي�س الزمالك عن
ان المكاف�أة للعمال والموظفين بحد اق�صي الفي جنيه.
تفا�صيل العر�ض المالى من بيراميدز لكهربا
دخل م�س�ؤولو نادي بيراميدز في مفاو�ضات جادة مع
محمود عبد المنعم ال�شهير بـ«كهربا» �صانع �ألعاب الفريق
الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ،تمهيدا للظفر بخدماته
خالل فترة االنتقاالت ال�شتوية المقبلة.
و�أج��رى م�س�ؤولو بيراميدز ،ات�صا ًال هاتفي ًا مع كهربا
خالل الأيام القليلة الما�ضية ،لمعرفة موقفه من االنتقال
ل�صفوف الفريق في يناير المقبل ،وهو الأمر الذي رحب
به الالعب ،حال موافقة �إدارة النادي برئا�سة الم�ست�شار
مرت�ضي من�صور.
وتم االتفاق على تقا�ضي الالعب  20مليون جنيه �سنوياً،
حال �إتمام المفاو�ضات وظهوره ر�سميا مع بيراميدز.

• 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. 

